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دیدرگ راکشآ  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یثداوح  10اههناشن و 

10هراشا

سوواط نب  دیس  نامز  ات  لتقم  16ناگدنسیون 

16هراشا

یلظنح یمیمت  یعشاجم  ۀتابن  نب  غبصا  16مساقلاوبا 

يدماغ يدزا  ملاس  نب  فنحم  نب  دیعس  نب  ییحی  نب  طول  16فنخموبا 

يدولجلا یسیع  نب  دمحا  نب  ییحی  نب  زیزعلادبع  دمحا  17وبا 

یفعج دیزی  نب  رباج  دمحموبا -  - هللادبع 17وبا 

ایندلا یبا  نب  دمحم -  - دمحا نبا  17هللادبع 

یناقرودزالا یناتسواربلا  باطخلا  نب  ۀملس  17لضفلاوبا 

ینئادملا دمحم  نب  یلع  17نسحلاوبا 

ینادمه یناویخ  دیز  نب  ةرامع  دیز  17وبا 

يرکب هللادبع  نب  17دمحا 

بیبش ۀبد  هب  فورعم  یمق ، يرعشا  کلام  نب  دعس  نب  هللادبع  نب  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  رفعج  18وبا 

یمیتلا ینثملا  نب  رمعم  ةدیبع  18وبا 

دیز نب  رشب  نب  بئاسلا  نب  دمحم  نب  18ماشه 

راطع يرقنم  محازم  نب  رصن  18لضفملاوبا 
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يدادغب یندم  يدقاو  رمع  نب  دمحم  هللادبع  18وبا 

یمق هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  18وبا 

نیکس نب  مامت  نب  لضف  نب  یلع  نب  18دمحم 

یبالغلا رایند  نب  ایرکز  نب  دمحم  هللادبع  18وبا 

یمق رایطلا  ییحی  نب  دمحم  رفعج  18وبا 

قاحسا نب  دمحا  یبوقعیلا  حضاو  19نبا 

يدنواهن يرمحا  قاحسا  نب  میهاربا  قاحسا  19وبا 

یفقث دوعسم  نب  دعس  نب  مصاع  نب  لاله  نب  دیعس  نب  دمحم  نب  19میهاربا 

یعفاشلا 19نیسحلاوبا 

بوشآ رهش  19نبا 

یسوط یلع  نب  نسح  نب  19دمحم 

یلح امن  نب  هللا  ۀبه  ءاقبلا  یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  بیجن  نب  رفعج  نیدلا  19مجن 

يورهلا مالس -  - رالس نب  مساقلا  دیبع  19وبا 

يوغب زیزعلادبع  نب  دمحم  نب  20هللادبع 

ینابیش کلام  نب  یلع  نب  نسح  نب  20رمع 

یمزراوخ دمحا  نب  قفوملا  دیؤملاوبا  نیدلا  20ءایض 

یطساو كرابم  نب  دومحم  20مساقلاوبا 

يرزج قازرلادبع  20نیدلازع 

یناربط دمحا  نب  20نامیلس 

سوواط نب  رفعج  نب  یسوم  نب  20یلع 

سوواط نب  دیس  زجوم  لاح  20حرش 

نادنمشناد راثآ  رد  سوواط  نب  22دیس 

22هراشا

باتک نیا  22نوماریپ 
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سوواط نب  دیس  هب  باتک  نیا  22قلعت 

باتک 23مان 

باتک 23خسن 

باتک 24ياهپاچ 

باتک 24همجرت 

باتک نیا  رد  ام  24شور 

فوفطلا یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  25نتم 

25همدقم

گنج زا  شیپ  هب  طوبرم  روما  27رد 

تسا نادب  طوبرم  کیدزن و  هک  يروما  گنج و  لاح  حرش  38رد 

نیسح تداهش  زا  سپ  روما  49نوماریپ 

62یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  78هرابرد 
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فوهل همجرت 

باتک تاصخشم 

یسوم 589 664ق. نب  یلع  سواط  نبا  هسانشرس : 
یسراف  . فوفطلایلتق یلع  فوهللا  يدادرارق :  ناونع 

نـسحلاوبا نادرگرب  نوـسح ؛  ناـیزیربت  قـیقحت  سوواـط  نـبرفعج  نبیـسوم  نـبیلع  هتـشاگن  فوـهل  هـمجرت  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
 . ینیسح یبلاطوباریم 

ام 1381. لیلد  مق  رشن :  تاصخشم 
224 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

مجنپ 978- پاچ  لایر   30000 مراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر 17000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  11000 لایر 964-7528-59-0 ؛ :  12500 کباش : 
 7-59-7528-964

.Ibn - Tavdos. Lohoof یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
 . 1385 موس : پاچ  تشاددای : 

ناتسبات 1386. مراهچ : پاچ  تشاددای : 
زییاپ 1388. مجنپ : پاچ  تشاددای : 

سیونریز  تروص  هب  نینچمه  224 ؛ همانباتک ص 217 -  تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

61ق  موس 4 -  ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
61ق  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

 : هرگنک يدنب  هدر  . 1384 سراف 1347 -  نایزیربت  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  .، 1383 نسحلاوبادیـس 1311 -  یبلاطوباریم  هدوزفا :  هسانش 
2ل9041 1381ب فلا /BP41/5

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
م15223-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

« نوسح  » نایزیربت سراف 

راتساریو تشون  شیپ 

هناگی و مه  دنتـسبرب و  تخر  نادـکاخ  نیا  زا  هنابیرغ  مه  دنتـسیز و  دـننامیب  مه  هک  ضرا  نایبورک  یناشفنوخ  هعجاف  البرک و  هساـمح 
شورخ شوج و  ياهدازآ  ره  نییارـش  رد  هرامه  هک  خـیرات ، هرتسگ  رد  تیرـشب  نماد  رب  تسا  ياهّکل  دـش  دـنهاوخ  هتخیگنارب  لیدـعیب 
شواک ورملق  زا  يدوهـش  ملع  اب  زج  نآ  يافرژ  هک  تسا  ینتفاین  تسد  نانچ  هعجاف ، نیا  ناهنپ  ياههیال  . دـیارگن یمارآ  هب  زگره  دراد و 

هیلع نیدـباعلانیز  ماما  هک  ییاج  اـت  هدـش  هدز  راـک  هب  خـیرات  متـس  نیرتگرتس  شنیرفآ  ياههدـیرفآ  نیرتزیزع  رب  اریز  دـیامنیم ، نوریب 
ّتیعقاو کی  زا  تسا  ینایب  رضاح  باتک  «. تفریمن ام  رب  متس  همه  نیا  اب  دادیم  ار  ام  هب  متس  روتسد  ربمایپ  رگا  یتح  : » دیامرفیم مالسلا 

يدرکیور دشوکیم  تسا و  هدـش  هئارا  اهناسنا  همه  هاگناهن  رد  هتفهن  هفطاع  ساسحا و  هب  هتخیمآ  یملع و  یتقد  اب  هک  تقیقح  زا  رودـب 
ناگدنناوخ يور  شیپ  رد  کنیا  مه  هک  یلتقم  . دولآ گنن  هدنیاسرف و  رابنوخ ، كانـشطع ، زور  نیا  ياههنحـص  هب  نیتسار  دـشاب  هتـشاد 
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نامه اب  یـسراف -  هب  نآ  ندـناباتزاب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یتحاصف  نانچ  تسا  سوواـطنبا  ملق  هدـیوارترب  هک  اـج  نآ  زا  دراد  رارق 
هدـنناوخ «. هّلک كرتی  هّلک ال  ُكرْدـُی  ـال  اـم   » باـب زا  رگم  تسین  شـالت ، نیا  و  دز ، ناوت  ُرپ  هک  تسا  يراـک  هن  یناـشفوترپ -  یناوترپ و 

یمرد شیوخ  راگزور  رد  ار  دوخ  هفیظو  دادـیور ، نیا  یخیرات  ّتیعقاو  تفایرد  اب  لتقم و  نیا  دـنبدنب  رد  يواکفرژ  اب  شیدـنا  كزان 
نانچمه شود  رب  تناما  راب  نیسح  مه  دراد و  ار  شیوخ  رابتیانج  روضح  دیزی  مه  يرصم  رـصع و  ره  رد  هک  تسین  نیا  زج  اریز  دبای ،

ینیسح ياروشاع  يراگنهرهچ  . دندیدن دوخ  رد  ار  نآ  لمحت  بات  مه  نیمز  اهنامسآ و  تقیقح ، هب  هک  يراب  اهـشزرا ؛ تشادساپ  ریگرد 
رد تسین و  ریذـپناکما  یناسآب  نآ  نایـسن  هک  دروآیم  دـیدپ  یمدآ  رگتروص  نهذ  رد  ار  نآ  زا  یتروص  دراد  شقن  باـتک  نیا  رد  هک 
زا هدرپ  تسا  نوّسح »  » نآ ققحم  راک  لصاح  هک  باتک  نیا  رد  هدمآ  ياهتـشونیپ  . دباییم اپرید  ًالماک  يروضح  یمدآ  دوجو  يادـیوس 

نیمه دنکیم و  یفّرعم  ای  فیرعت  تیافک  ردق  هب  ار  هتخانـشب  رتمک  صاخـشا  ای  اهمانیاج  دریگیمرب و  یخیرات  ِییاسران  ای  ماهبا  هنوگره 
ًالامتحا ياهرواب  بیترتنیدب  دـنایامنیم و  شیپ  زا  شیب  ار  راگزور  نآ  هقطنم  یـسایس  يایفارغج  تیعـضو  خـیرات  يایفارغج  ياهیگژیو 

هتشذگ ینامیا  نینچ  ياهدمایپ  هک  تسادیپ  رپ  دراد . يروهدید  یهاگآ و  شنیب ، رد  هشیر  هک  دراپسیم  ینامیا  هب  ار  دوخ  ياج  تساران 
ناراگزور هک  یشالت  ناسنیدب  . دوب دهاوخ  رادروخرب  رتهنادنمدرخ ، ياهیریگعـضوم  يریذپان و  شزاس  يراوتـسا ، زا  ندوب ، رتیعقاو  زا 
هیلعنیـسح ماما  لتاقم  دروآیم و  ناغمرا  هب  نیون  ًالماک  ياهراکهار  ام  ناراـگزورمه  يارب  هک  دـباییم  دـمآزور  یگنر  هتـشذگ  نآ  رب 

رب یهلا  ناوضر  تمحر و  دنزیم . مقر  مکی  تسیب و  هدزنهآ  نرق  رد  ار  فّلکم  دـنمتلاسر  کی  یگدـنز  نوّسح » ، » تاقیقحت اب  مالـسلا 
رفـص 1421 موسریژآ  اضردیمح  . دزاس راومه  ناورهر  رب  ار  هار  نآ ، ندناسانـش  هار  رد  هک  نآ  ره  تیرـشب و  هصغ  هصق  ناگدنروآدرگ 

تشهبیدرا 1379 مهدزون  اب  رباربیرمق 

مجرتم تشون  شیپ 

ِنیدَو يدُْهلِاب  ُهَلَـسرأ  ْنم  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةولَّصلاو  ُهَّللا ، انادَه  نَا  الَْول  َيِدَـتْهَِنل  اَّنُک  امَو  اذـِهل  انادَـه  يذَّلا  هَّللدـمحلامیحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
.و ِنیِّدلا ِمْوَی  یلإ  َنیرِخْآلاَو  َنیلَّوَْالا  َنِم  ْمُهَّقَح  َبَصَغَو  ْمُهَدـَناع  نم  یَلَع  دـَبَْالا  ُنْعَّللاَو  َنوُکِرـشُْملا  َهِرَک  َْولَو  ِهّلُک  ِنیِّدـلا  یلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا 

سدق تحاس  هب  ناگدننکتدارا  ضرع  هرمز  رد  ات  ددرگ  رداص  تزاجا  و  دسرارف ، يزور  ار  هایـسور  زیچان  هدنب  نیا  هک  دوبن  مرواب  دعب :
رارق تیالو  میرح  زا  عافد  نارادـساپ  رگنـس  رد  ملق  نایب و  حالـس  اب  هدـمآرد ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا ) لها   ) هیهلا يامظع  تیالو  نابحاص 

اقآ یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترـضح  دیقف  هماّلع  هدـنزرا  رثا  ْمُُهفِْرعَن  َْفیَک  اُنتَداق  باتک  تادـلجم  هک  ددرگ  مقیفر  ریخ  ینابر  قیفوت  نیا  و  مریگ ،
مالسلا مهیلع  نیموصعم  ِهاگـشیپ  هب  صالخا  بابرا  رایتخا  رد  هدومن ، همجرت  دّلجم  رد 14  ار  هماقم » هَّللایلعا   » ینالیم يداه  دّمحم  دـّیس 
نیرهاط همئا  تارـضح  ارهز و  همطاف  ءاسنلا  ةدّیـس  نینمؤملاریما و  انالوم  خـیرات  ناـمولظم  ِياوشیپ  لوبق  دروم  هک  مراودـیما  و  مهد ، رارق 

يایحا يارب  راگدرورپ  قیفوت  هب  ار  تمه  نماد  هک  مرتحم  نالوؤسم  زا  کنیا  . دتفا مهیلع » هَّللا  تاولـص   » رمالا بحاص  رظتنم  ّيدهم  هژیوب 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  تعیرـش و  بحاص  تحاس  هب  ار  دوخ  نید  ات  دناهدز  رمک  هب  یمالـسا  ردقنارگ  نادنمـشناد  ناگرزب و  راثآ 

جاح بانج  تیالو  ِثحبم  رد  ِقّقحم  هدنـسیون و  مدنمـشناد  لضاف و  ردارب  زا  هژیوب  مرازگـساپس ، ۀـلیمجلا » مهیعاسم  هَّللارکـش   » دـننک ادا 
، هیـسدق سفن  بحاص  مالعالاملع  ِرثا  فوهلملا »  » فیرـش باتک  همجرت  رومأم  ار  ناوتاـن  هدـنب  نیا  هک  هتاـقیفوت  تماد  یهاـگرد  نیـسح 
رب هـک  تغـالب  تقــالط و   - 1: تسا ریز  حرـش  هب  ًاراصتخا  باتک  نیا  تازاـیتما  . دـندومرف هدـق »  » سوواـط نبدّیـس  هرهاـبلا ، تاـمارکلاو 

ِّفلؤم ِصـالخا  هدـننکوگزاب  هک  هدـنناوخ  ِلد  هب  باـتک  ذوفن   - 3. ییاسر اب  هارمه  یگدـیکچ  ِتیاـعر   - 2. تسین هدیـشوپ  نارظنبحاص 
نیا هک  کنیا  . هدـمآ یقرواپ  رد  هک  هنکما  يایفارغج  لاجر و  همجرت  زا  عجرم  بتک  هب  هعجارم  زا  هدـنناوخ  يزاـینیب   - 4. تسا راوگرزب 

هَّللامالـس يربک  بنیز  مراوگرزب  همع  هب  ار  رثا  نیا  تساهیلع و  هَّللامالـس  يربک  بنیز  ترـضح  دوعـسم  دالیم  زور  مسیونیم  ار  همدـقم 
اب ربارب  ق. یلوالايدامج 1417 ه .  5. نیمآ دیامرف . دنمهرهب  شتعافـش  تاکرب  زا  ار  ماهمّرکم  ردام  هژیوب  منیدلاو  ات  منکیم ، هیدـه  اهیلع 
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« ینیسح  » یبلاطوباریم نسحلاوبا  دّیس  ریقفلا  دبعلا  ، نیسح دّیسلا  نبا  1375  / 6  / 29

باتک ءادها 

تبسن دمآرب و  ربنم  هب  دایزنبا  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دیشک ، خر  هب  ار  ّقح  هملک  رئاج  ناطلس  دزن  هک  يدزا  فیفع  نب  هَّللادبع  هب  میدقت 
دنزرف تفگ : نینچ  خـساپ  رد  تساخرب و  وا  و  دـناوخ !!! باذـک  دـنزرف  ِباّذـک  ار  وا  دوشگ و  مانـشد  هب  بل  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب 

ار ناربمایپ  نادـنزرف  ادـخ ! نمـشد  يا  . درامگ راک  رـس  رب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  ردـپ  سک و  وت و  باّذـک  دـنزرف  باّذـک  انامه  هناجرم !
، تباث نامیا  اب  درک و  داهج  مزر  نادرم  نوچ  وا  . دادب ار  شلتق  نامرف  دایز  نبا  ییوگیم !؟ نخس  نینچ  نیملسم  ربانم  زارف  رب  و  یشُکیم ،

سراف . دیشک ماک  رد  تداهش  تبرش 

دیدرگ راکشآ  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یثداوح  اههناشن و 

هراشا

یلع نعللاو  نیماـیملا  ةداّـسلا  هـلآ  یلع  نیمـألا و  رذـنملا  یبـّنلا  هلوـسر  یلع  ةولّـصلاو  نیملاـعلا  ّبر  هَّلل  دـمحلامیحّرلا  نـمحّرلا  هَّللامـسب 
هک اریز  تسا . ناوتان  مه  زاب  دشک  ازارد  هب  شتموکح  تدم  هتشاد و  ناوارف  ینارای  دنمورین و  یناوزاب  ردق  ره  رگمتس  . نیعمجأ مهئادعأ 

ناشرفیک تسا . ناراکهنگ  ناراکمتـس و  هاگنیمک  رد  هراومه  ّلجوّزع  يادخ  سپ  تسوا . ربارب  رد  هقلطم  ِتردـق  ِبحاص  ِلاعتم  يادـخ 
متـس مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ّقح  رد  هک  نانآ  هرابرد  ادخ  مکح  تسا  نینچ  و  دتـسرفیم ، نانآ  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  الب  عاونا  دـهد و 

ناشیدـب ار  اهالب  خـلت  معط  التبم و  باذـع  عاونا  هب  اـیند  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـنتخات  شتمرح  میرح  هب  دـندرک و  شدیهـش  هتـشاد ، اور 
يارب هک  هدوب  ینامولظم  ِيرای  ِیپ  رد  هتسویپ  ناحبس  يادخ  . تسا رتتخـس  رتدیدش و  تمایق  زور  رد  ناشرفیک  باذع و  هّتبلا  و  دیناشچ ،
هدرک راکـشآ  ایند  رد  ار  نانآ  تیناقح  تیمولظم و  يور  نیمه  زا  و  دناهتفرگ . رارق  متـس  دروم  ّقح  هملک  نتخارفارب  ّقح و  میرح  زا  عافد 
ماما تداهـش  زا  دـعب  هلالج  ّلج  يادـخ  سپ  ! تسا یموش  تشونرـس  هچ  هک  دوب  دـنهاوخ  خزود  يانفرژ  رد  هنادواج  ناشنانمـشد  هّتبلا  و 

هاگیاج الاو و  ماقم  مالسلا و  هیلعنیـسح  ِتیناّقح  رب  ِتلالد  همه  هک  درک  رادومن  ار  یناوارف  ياههناشن  تایآ و  هیلع  هَّللا  تاولـص  نیـسح 
نادواج یقاب و  ناشهار  مان و  دای و  لیلد  نیدـب  و  دـندنمهرهب . يدـنمجرا  نیا  زا  شهارمه  يادهـش  همه  وا و  . دراد ادـخ  دزن  شدـنمجرا 

هجرف هَّللالجع   » دّمحم لآ  مئاق  مایق  ات  ار  نآ  زین  ناگدنیآ  هدرک ، يوریپ  نانآ  زا  راصعا  نورق و  ّیط  رد  نادرم  دازآ  هرامه  دوب و  دهاوخ 
زا یـضعب  ام  کنیا  . تفرگ دهاوخ  ار  شـسّدقم  نوخ  ماقتنا  دوخ  مایق  اب  هک  تسا  هیلع » هَّللا  تاولـص   » وا و  داد ، دـنهاوخ  همادا  فیرـشلا »

هیلعنیسح ماما  رـس   - 1: مینکیم دای  ناناملـسم  همه  عبانم  زا  هدـش  رادومن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  ار  تانّیب  تاـیآ 
بکاوکلا 2 ؛ يربکلا 127 /  صئاصخلا  145 ؛ ابعلا : لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  . دناوخیم نآرق  اعد و  دوب  هزین  رس  رب  هک  یلاح  رد  مالسلا 

هب ار  شسّدقم  نوخ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما   - 11.2  / 452 قحلا 453 -  قاقحإ  125 ؛ راصبألارون : 218 ؛ نیبغارلا : فاعسإ  57 ؛ هیّردلا :
ماـما تداهــش  زور  رد   - 454.3 ّقحلا : قاـقحإ  284 ؛ بلاـطلا : ۀـیافک  . دـماین زاـب  نـیمز  رب  نآ  زا  ياهرطق  درک و  باـترپ  نامـسآ  يوـس 

اهنآ یگنهک  ماگنه  ات  دنام  یقاب  اهسابل  رد  نوخ  ِرثا  دیدرگ و  دولآ  نوخ  دنتشاد  هچره  مدرم  دیراب و  نوخ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلعنیسح 
 / نیسحلا 89 لتقم  . دوب هدشن  هدید  نآ  زا  لبق  دش و  نایامن  شترضح  تداهـش  زور  رد  دروخیم  مشچ  هب  نامـسآ  رد  هک  یخرـس  نیا  و 

192 و 116؛ ۀقرحملا : قعاوصلا  4 ؛  / 339 تسا -  نآ  بختنم  رد  هک  هنوگ  نآ  قـشمد -  خـیرات  144 و 145 و 150 . یبقعلا : رئاخذ  2 ؛
مالسإلاخیرات 12 ؛ فارشألا : بحب  فاحتإلا  123 ؛ راصبألارون : 356 و 320 ؛ ةّدوملا : عیبانی  197 ؛ لآملاۀلیسو : 126 ؛ يربکلا : صئاصخلا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  تداهـش  زور  رد   - 11.4 ّقحلا 462 و 458 /  قاقحإ  220 ؛ نیطمسلاررد : مظن  284 ؛ صاوخلا : ةرکذت  2 ؛  / 349
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: ةدوملا عیبانی  220 ؛ نیطمسلارد : مظن  284 ؛ صاوخلا : ةرکذت  . دیـشوجیم شریز  زا  هزات  نوخ  هک  نآ  زج  دشن  هتـشادرب  یگنـس  ایند ، رد 
116 ۀقرحملا : قعاوصلا  215 ؛ نیبغارلا : فاعسا  12 ؛ فارشالا : ّبحب  فاحتالا  295 ؛ بلاطلاۀیافک : 2 ؛ مالسالاخیرات 349 /  356 و 320 ؛

مالسلا هیلعنیسح  ماما  كرابم  رس  نوچ  ّقحلا 462/11 و 483 و 481.5 -  قاقحإ  9 ؛ ریثکنبا 162 /  ریـسفت  یّطخ ؛ اجنلا  حاتفم  و 192 ؛
دمآ نآ  بختنم  رد  هک  هنوگ  نآ  قشمد -  خیرات  144 ؛ یبقعلا : رئاخذ  . دراد نالیـس  نوخ  اهراوید  زا  هک  دندید  دش ، هدروآ  ةرامالاراد  هب 
ماـما تداهـش  تـقو  رد   - 11.6 ّقـحلا 463 /  قاـقحإ  322 ؛ ةدوـملا : عیباـنی  197 ؛ لآـملا : ۀلیـسو  :192 ؛ ۀـقرحملا قعاوصلا   4  / 339 - 
عمجم 145 ؛ ریبکلامجعملا : . دوب رامیب  ایئوگ  نامسآ  و  دیئاپب ، هتسب  نوخ  نوچ  زور  دنچ  و  دیدرگ ، ماف  خرس  نامـسآ  مالـسلا  هیلعنیـسح 

زا دعب  مدرم  زور ، تفه  ات  مالسلا  هیلعنیسح  تداهش  زا  دعب   - 11.7 ّقحلا 464 /  قاقحإ  2 ؛ يربکلا 127 /  صئاصخلا  9 ؛ دئاوزلا 196 / 
ار ناگراتس  دندیدیم و  خرس  ياهرداچ  اههماج و  نوچ  ار  اهراوید  یخرس  تّدش  زا  دنتسیرگنیم  دیشروخ  هب  نوچ  رصع  زامن  ندرازگ 
3؛ ءالبنلا 210 /  مالعاریس  مالسالا 3482 ؛ خیرات  9 ؛ دئاوزلا 197 /  عمجم  146 ؛ ریبکلامجعملا : . دنروخیم رگیدکی  هب  هک  دنتـسیرگنیم 

هیلعنیسح ماما  تداهش  زا  دعب   - 11.8  / 465 ّقحلا 466 -  قاقحإ  251 ؛ نیبغارلا : فاعسا  192 ؛ ۀقرحملا : قعاوصلا  80 ؛ ءافلخلا : خیرات 
یف لماکلا  284 ؛ صاوخلا : ةرکذت  . دناهتشغآ نوخ  هب  اهراوید  ایئوگ  هک  دندیدیم  مدرم  باتفآ ، بورغ  ات  دادماب  زا  هام  هس  ای  ود  مالـسلا 

زا دـعب   - 11.9  / 466 ّقحلا 467 -  قاـقحإ  109 ؛ لوّدـلا : رابخا  179 ؛ ۀّـمهملا : لوصفلا  8 ؛ ۀیاهنلا 171 /  ۀـیادبلا و  3 ؛ خیراتلا 301 / 
ياهساک دوب : ترضح ) نآ  يازع  رد   ) نامسآ کشا  یخرـس ، نآ  و  دیدرگ ، ماف  خرـس  نامـسآ  فارطا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهش 

رد هک  دـندید  دنتـشُک و  هدرک ، رحن  ار  وا  لاوـما  زا  ياهقاـن  و  دـیدرگ ، لدـب  رتسکاـخ  هب  هک  تفر  اـمغی  هب  ترـضح  نآ  لاوـما  زا  نـیّرز 
نآرقلا ریسفت  3 ؛ ءالبنلا 311 /  مالعا  ریس  2 ؛ مالسالاخیرات 348 /  2 ؛ نیـسحلا 90 /  لتقم   -. دوب خلت  شتـشوگ  دوب -  شتآ  نآ  تشوگ 

 - ّقحلا 469 قاقحإ  80 ؛ ءافلخلا : خیرات   62 يواسملا : نساحملا و  4 ؛ قشمد 339 /  خیرات  2 ؛ بیذهتلا 353 /  بیذهت  9 ؛ ریثک 162 /  نبا 
رادیدپ نآ  رد  نوخ  نوچ  يزیچ  و  دوب ، ماف  خرـس  نامـسآ  قافآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هام  شـش  ات   - 11.10  / 467

حاتفم 80 ؛ ءافلخلا : خیرات  9 ؛ دـئاوزلا 197 /  عمجم  192 ؛ ۀـقرحملا : قعاوصلا  3 ؛ ءالبنلا 210 /  مالعا  ریـس  2 ؛ مالسالاخیرات 348 /  . دوب
مالسلا هیلعنیسح  ماما  تداهـش  زا  شیپ   - 11.11  / 469 ّقحلا 470 -  قاقحإ  215 ؛ نیبغارلا : فاعسا  322 ؛ ةّدوملا : عیبانی  یّطخ ، اجنلا 

راتفرگ یسیپ  يرامیب  هب  هک  نآ  رگم  دیدیمن  ضیح  مور  رد  ینز  چیه  هام  راهچ  ناشیا  تداهش  زا  دعب  و  دوبن ، نامـسآ  رد  یخرـس  چیه 
 / نیسحلا 90 لتقم  146 ؛ ریبکلا : مجعملا  . دیشاب هتشک  ار  ياهدازربمایپ  ای  ربمایپ  دیاب  امش  تشون : برع  ناطلس  هب  مور  ناطلس  دیدرگیم ،

عمجم 192 ؛ ۀقرحملا : قعاوصلا  3 ؛ ءالبنلا 211 /  مالعا  ریس  مالسالا 3482 ؛ خیرات  4 ؛ قشمد 339 /  خیرات  62 ؛ يواسملا : نساحملا و  2 ؛
 / 471 ّقحلا 473 -  قاقحإ  یّطخ ؛ اجنلا  حاـتفم  322 و 356 ؛ ةّدوملا : عیبانی  دنسم 1125 ؛ هیـشاح  لاّمعلا ، زنک  بختنم  9 ؛ دئاوزلا 197 / 

ناجیب رکیپ  هب  سک  چیه  و  دش ، رادومن  یخرس  نیا  هاگنآ  دوب و  رات  هریت و  ایند  زور  هس  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  دعب   - 11.12
؛ یّطخ اجنلا  حاتفم  220 ؛ نیطمّسلاررد : مظن  192 ؛ ۀقرحملا : قعاوصلا  283 ؛ صاوخلاةرکذت : . تفرگ شتآ  هکنآ  رگم  دزن  تسد  ترضح 

ماما اّیرکز و  نب  ییحی  تسیرگن : سک  ود  رب  زج  نامسآ   - 11.13  / 474 ّقحلا 475 -  قاقحإ  4 ؛ قشمد 339 /  خیرات  123 ؛ راصبألارون :
مالعا ریس  289 ؛ بلاطلا : ۀیافک  4 ؛ قشمد 339 /  خیرات  . نغور نانوچ  دوشیم  خرس  هک  تسا  نینچ  نامسآ  هیرگ  مالسلا ، امهیلع  نیـسح 

322؛ ةّدوملا : عیباـنی  یّطخ ؛ اـجنلا  حاـتفم  192 ؛ ۀـقرحملا : قعاوصلا  220 ؛ نیطمّـسلاررد : مظن  283 ؛ صاوخلاةرکذـت : 3 ؛ ءالبنلا 210 / 
باتفآ مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهـش  هاگ  هب   - 11.14  / 476 ّقحلا 478 -  قاقحإ  9 ؛ ریثک 162 /  نبا  نارقلا  ریـسفت  123 ؛ راصبألارون :

مجعملا !!. تساهدـش اپ  رب  تمایق  هک  دـمآ  نامگ  نیا  ار  مدرم  دـندیدرگ ، نایامن  هدـمآ ، مشچ  هب  نارتخا  زور  همین  رد  هک  تفرگب ، ناـنچ 
12؛ فارشالا : ّبحب  فاحتالا  9 ؛ دئاوزلا 197 /  عمجم  220 ؛ نیطمّسلاررد : مظن  2 ؛ نیسحلا 89 /  لتقم  296 ؛ بلاطلاۀیافک : ، 145 ریبکلا :

تّدشب نامسآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  هاگ  هب   - 11.15  / 479 ّقحلا 480 -  قاقحإ  321 ؛ ةّدوملا : عیبانی  111 ؛ نیبغارلا : فاعسا 
هنابش تفه  دیراب و  خرس  كاخ  دش ، هدید  ازوج ، هراتـس  رـصع  تقو  رد  هک  اج  نآ  ات  دندش ، رادومن  ناگراتـس  زور  رد  دش و  رات  هریت و 
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هیلعنیسح ماما  تداهـش  زور  رد   - 116.16 ۀقرحملا : قعاوصلا  4 ؛ قشمد 339 /  خیرات  . دمآیم رظنب  هتـسب  نوخ  هعطق  نوچ  نامـسآ  زور 
: یبقعلا رئاخذ  145 ؛ ریبکلا : مجعملا  . دـش تفای  هزات  نوخ  شریز  رد  هک  نآ  زج  دـشن  هتـشادرب  یگنـس  سدـقملا  تیب  ماـش و  رد  مالـسلا 

ءالبنلا مالعا  ریس  2 ؛ مالسالاخیرات 348 /  296 ؛ بلاطلاۀیافک : 2 ؛ بیذهتلا 353 /  بیذهت  197 ؛ لآملا : ۀلیسو  252 ؛ لیلجلا : سنالا  145 ؛
80؛ ءافلخلا : خیرات  9 ؛ دئاوزلا 196 /  عمجم  2 ؛ يربکلا 126 /  صئاصخلا  دیرفلا 2202 ؛ دقعلا  89 و 90 ؛ نیسحلا 2 /  لتقم  3 ؛  / 212

زور رد   - 11.17  / 484 ّقحلا 488 -  قاـقحإ  215 ؛ نیبغارلا : فاعـسإ  321 ؛ ةّدوملا : عیباـنی  123 ؛ راصبألارون : یّطخ ؛ اـجنلا ، حاـتفم 
ماما ِكرابم  ِرس  هک  رونت  نآ  زا   - 11.18 ّقحلا 490 /  قاقحإ  2 ؛ نیسحلا 91 /  لتقم  . دندیزرو عانتما  ندروخ  اذغ  زا  اهکشجنگ  ءاروشاع 

یف لماکلا  2 ؛ نیسحلا 101 /  لتقم  . دندمآ رد  زاورپ  هر  دیپس  یناغرم  شنوماریپ  تساخرب و  نامسآ  هب  رون  دوب  نآ  رد  مالسلا  هیلعنیسح 
ار دوخ  تخادنا و  شنوخ  رد  ار  دوخ  یغالک  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیسح  نوچ   - 11.19 ّقحلا 491 /  قاقحإ  3 ؛ خیراتلا 296 / 
 - 11.20  / 492 ّقحلا 493 -  قاقحإ  2 ؛ نیـسحلا 92 /  لتقم  . تسـشن نیـسح  تخد  همطاف  هناخ  راوید  زارف  رب  هنیدم  رد  تشغآ و  نادـب 
ْنَم َو  ٍدهُِجب  یلفَتْحاَف  ُنیع  ای  الا  : دندینش ترضح  نآ  رب  ار  ّنج  هحون  مدرم  زا  رایـسب  یعمج  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ 

ایانَملا ُمه  ُدوُقَت  ٍطهر  یلَعدیرگیم  ادهش  رب  یسک  هچ  نم  زا  دعب  هچ  نک ، هیرگ  يراد  ناوت  رد  هچ  ره  هدید  يایدَعب  ِءادَهُّشلا  یَلَع  یکبی 
اورِْـشبَا ًاْنیَـسُح  ًالْهَج  َنُوِلتاقلا  اَهُّی  أدربیم  يدـبع  تموکح  رد  مولعمان  ياج  هب  ار  ناـنآ  گرم  هک  هدرگ  نآ  ربٍدـْبَع  ِکـُلم  یف  ٍرِّیَحَتُم  یِلا 

ٌِّیبَن َو  ْمُْکیَلَع  وُعْدَی  ِءامَّسلا  ِلْهَا  ُّلُکداب  تراشب  رفیک  باذع  هب  ار  امـش  دـیتشک ، ینادان  رـس  زا  ار  نیـسح  هک  یناسک  يِالیِْکنَّتلاَو  ِباذَْـعلِاب 
زا هک  اقحلیْجنِْالا  ِبِحاص  َو  یـسُوم  َو  دواد  ِنبا  ِناِسل  یلَع  ُمْتنُِعل  ْدَـقدننک  نیرفن  ار  امـش  فیاوط  ناربماـیپ و  ناینامـسآ و  همٌهلیبَقَو  ٌلَـسُْرم 

ریناندـلاک ًادودـخ  نمطلیو  تایجـش  نیکبی  ّنجلا  ءاسن  ریخدـش  هداتـسرف  نیرفن  امـش  رب  یـسیع  یـسوم و  و  نامیلـس )  ) دواد دـنزرف  ناـبز 
ُمُُکتئج ام  هَّللاودننزیم  یلیس  ناشیابیز  ياهتروص  رب  دنیرگیم و  مغرس  زا  شوپهایس  ّنج  نانز  نیرتهب  تاّیـصقلا  دوّسلا  بایث  نسبلیوتاّیقن 

كاخ رب  نیبج  هک  مدید  البرک  رد  ار  نیـسح  هک  نآ  ات  مدماین  امـش  دزن  ادـخ  هب  دـنگوسًاروَْحنُم  ِنیَّدَـخلا  رفعنم  ِفَّطلِاب  ِهب  ُترََـصب  یّتَح 
نانوچ دیهجیم  ناشیاهولگ  زا  نوخ  هک  یناناوج  نوماریپ  ردًارُون  یجّدـلا  َنوَشغَی  ِحـیباصَملا  ُْلثِم  مِهُِروُُحن  یمدـت  ٌۀَْـیتَف  هلوحَودـییاسیم 

زا هک  تسا  ینابات  غارچ  نیـسحًاروُز  ْلـُقَا  ْمل  ّینِا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  ِهب  ءاضَتُْـسی  ًاجارِـس  ْنیـسُحلا  َناـکدومنیم  نشور  ار  اـهیکیرات  هک  ییاـهغارچ 
نیـسحًاروهْقَم ْبلَقلا  يداص  ۀشاشَحلا  ِیماظ  ًادرفنم  رادلا  بیرَغ  ُنیـسُحلا  َتاممتفگن  لطاب  ینخـس  هک  دنادیم  ادخ  دـنریگ ، هرهب  شرون 

هیلع هللا  یلـصربمایپِدوُدُْخلا  ِیف  ٌقیَرب  ُهَلَف  هَنِیبَج  ُِّیبَّنلا  َحَسَمتخوسیم  تخـس  یگنـشت  زا  دوجو  لد و  ار  وا  دـش ، دیهـش  اهنت  هناخ و  زا  رود 
هقبط زا  شردام  ردـپدوُدُْجلا و  ُْریَخ  ُهُّدَـج  شیَُرق  اـیلَع  ْنِم  ُهاَوبَاتـشاد  كاـنبات  ياهنوگ  اذـل  دوب و  هدیـشک  تسد  شکاـنبات  هرهچ  رب  هلآو 
شتآ رد  هنادواج  دنتـشک و  لوسر  دـنزرف  يا  ار  وتدُولُْخلا  َران  اُونَکْـسَاَف  لوُسَّرلا  َْنباَی  َكُولَتَقتـسا  ناـکاین  نیرتهب  شیاـین  شیرق و  يـالاو 
رابِدا هب  نانآ  ِلابِقا  و  دش ، نکهشیر  هقان  ندرک  یپ  اب  دومث  موقِدَعْـسَْالا  ِْریَِغب  مُهُِحناوَس  ْتَرَج  َو  اولِـصْوَتْساَف  ۀَقان  دوُمَث  ْتَرَقَعدندیزگ  ياج 

َْمل اَوتَا  اََّمل  ْمَُهل  ًابَجَعتـسا  حـلاص  هقان  زا  رتالاب  رترب و  لوسر  لآ  تمرحدـعْقُملا  ِلیـصَفلا  ّما  نِم  ُّلَجَا  ٌۀَـمْرُح و  ُمَظْعَا  ِهَّللا  لوُسَر  ُونَبَفدـیئارگ 
147؛ ریبکلا : مجعملادهدیم  تلهم  نایغاط  هب  ادخ  دندشن و  خـسم  ربمایپ  دـنزرف  نتـشک  اب  هک  اتفگـشِدَّهُجلا  ِةاغّطِلل  یلُمی  ُهَّللاَو  اوُخُـسْمَی 
: نیطمسلا ررد  مظن  147 ؛ ناجرملا : ماکآ  3 ؛ ءالبنلا 214 /  مالعاریس  2 ؛ لاجرلا 141 /  ءامسا  2 ؛ مالسالاخیرات 349 /  150 ؛ یبقعلارئاخذ :

قعاوصلا 80 ؛ ءافلخلا : خیرات  197 و 2316 و 200 ؛ ۀیاهنلاو 8 /  ۀیادبلا  9 ؛ دئاوزلا 199 /  عمجم  1 ؛ ۀباصإلا 334 /  217 و223 و224 ؛
294 بلاطلا : ۀیافک   68 دبوملا : فرشلا  352 و 351 و 323 و 320 ؛ ةّدوملا : عیبانی  144 ؛ اجنلا : حاتفم  197 ؛ لآملا : ۀلیسو  194 ؛ ۀقرحملا :
 / راربالا 160 تارضاحم  126 و 127 ؛ يربکلا 2 /  صئاصخلا  4 ؛ رکاسع 341 /  نبا  خیرات  279 و 280 ؛ ةرکذتلا : 2 ؛ لتقملا 95 /  و295 ؛

109؛ لودلارابخا : 6 ؛ خیراتلا 10 /  ءدبلا و  2 ؛ بیذهتلا 353 /  بیذهت  3 ؛ خیراتلا 301 /  یف  لماکلا  4 ؛ كولملاو 357 /  ممالا  خیرات  2 ؛
هیلعنیسح ماما  تداهـش  زا  دعب   - 11.21  / 570 ّقحلا 589 -  قاقحإ  3 ؛ سورعلا 196 /  جات  263 ؛ سبتقملا : نم  رـصتخملا  سبقلارون 

اب مالسلا » اهیلع   » همطاف دیاب  ریزگانخّطلم  ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  اهُـصیمَق  َو  ۀمطاف  ۀماَیِْقلا  درت  نا  ُّدبال  : دمآ تسد  هب  هتـشون  نیا  یگنـس  رب  مالـسلا 

فوهل www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ هب  هک  سک  نآ  رب  ياوُخَْفنَی  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  ِیف  روّصلاَو  هؤامـصخ  هؤاعَفُـش  ْنَِمل  ٌْلیَودوش  دراو  تمایق  هب  نیـسح  نوخ  هب  هتـشغآ  نهاریپ 
 / ّقحلا 569 قاقحإ  331 ؛ ةّدوملا : عیبانی  219 ؛ نیطمّسلاررد : مظن  284 ؛ ةرکذتلادنشاب : شنانمـشد  شناعیفـش  روص  رد  ندیمد  تمایق و 
رد شّدج  تعافـش  دنتـشک  ار  نیـسح  هک  یتّما  ایِآباسِْحلا  َموَی  هِّدَج  ۀَعافـش  ًاْنیَـسُح  اولَتَق  ۀـّمأ  وُجرتَا  : دوب بوتکم  يریَد  راوید  رب   - 11.22
رد رعـش  نیا  ناتربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس  دصناپ  تفگ : وا  دندیـسرپ ، شاهدنـسیون  رعـش و  نوماریپ  بهار  زادنربیم  دـیما  ار  باسح  زور 

290؛ بلاطلا : ۀیافک  122 ؛ راصبألارون : 1 ؛ ناویحلا 60 /  ةایح  109 ؛ لاوطلا : رابخالا  386 ؛ لاجرلاو : مالسالاخیرات  . دوب هدش  هتشون  اجنآ 
اوُجَْرتَا : دوب بوتکم  نآ  رب  هک  تفای  ار  الط  زا  یحول  نآ  رد  دـنک و  ياهرفح  نارجن  یلاها  زا  يدرم   - 11.23  / 567 ّقحلا 568 -  قاقحإ 

رب دیدرگ و  نایامن  یفَک  دش و  هتفاکش  يراوید   - 11.24 ّقحلا 566 /  قاقحإ  135 ؛ اجنلا : حاتفِمباسِْحلا  َموَی  هّدج  ۀَعافش  ًاْنیَسُح  ْتَلتَق  ۀُّما 
زا دعب   - 11.25 ّقحلا 567 /  قاقحإ  2 ؛ سیمخلا 299 /  خیراِتباسِْحلا  َموَی  هِّدَج  ۀَعافـش  ًاْنیَـسُح  ْتَلَتَق  ۀّمأ  وُجرتَا  : دوب بوتکم  نوخ  اب  نآ 

نوریب راوید  زا  یتسد  یفک و  دنتسشن ، بارـش  ندیـشون  يارب  هک  لوا  ِلزنم  رد  شکرابم ، رـس  ِندیرب  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  تداهش 
لتقم 144 ؛ یبقعلا : رئاخذ  147 ؛ ریبکلا : مجعملِاباسِْحلا  َموَی  هِّدَج  ۀَعافـش  ًاْنیَـسُح  ْتَلَتَق  ۀـّمأ  وُجرتَا  : تشون نوخ  اب  نینهآ  یملق  اب  هدـمآ و 

9؛  / 199 دئاوزلا : عمج  3 ؛ مالسالاخیرات 13 /  4 ؛ قشمد 342 /  خیرات  291 ؛ بلاّطلا : ۀیافک  2 ؛  / 160 راربالارضاحم : 2 ؛ نیسحلا 93 / 
ۀلیسو 2 ؛ دئاوفلا 217 /  عمجم  1 ؛ يربکلا 23 /  تاقبطلا  2 ؛ يربکلا 127 /  صئاصخلا  116 ؛ هقرحملا : قعاوصلا  8 ؛ ۀیاهنلاو 200 /  ۀیادبلا 

 / 561 ّقحلا 565 -  قاقحإ  198 ؛ ردکلاۀیلاج : 230 و 351 ؛ ةّدوملا : عیبانی  217 ؛ نیبغارلا : فاعسا  190 ؛ ۀحضاولا : سئارعلا  :197 ؛ لآملا
لاس دصشش  ای  مور  ياهاسیلک  زا  یکی  رد  : ) دوب هدش  هتشاگن  دیسریم  تثعب  زا  لبق  لاس  رازه  هب  شتباتک  خیرات  هک  یگنس  رب   - 11.26

ۀیافک 2 ؛ نیسحلا 93 /  لتقم  147 ؛ ریبکلا : مجعملِاباسِْحلا  َموَی  هِّدَج  ۀَعافـش  ًاْنیَـسُح  اوَلَتَق  ٌرَـشْعَم  وُجریَا  (: دوب بوتکم  نینچ  تثعب  زا  شیپ 
رثآم 291 ؛ نیطمّسلاررد : مظن  283 ؛ ةرکذتلا : 4 ؛ قشمد 342 /  خیرات  9 ؛ دئاوزلا 199 /  عمجم  8 ؛ ۀیاهنلاو 200 /  ۀیادبلا  290 ؛ بلاّطلا :

ِنایهاپس زا  یکی   - 11.27  / 557 قحلاقاقحا 560 -  194 ؛ یبطرقلا : ةرکذت  رصتخم  331 ؛ ةّدوملا : عیبانی  117 ؛ ۀفالخلا : ملاعم  یف  ۀفانالا 
قعاوصلا :123 ؛ راـصبألارون . دـش روک  هک  دیـشک  شمـشچ  رد  نیـسح  نوخ  زا  باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ـالبرک  رد  داـیز  نبا 

330؛ ةدوملا : یباـنی ع  291 ؛ يداصلا : ۀفـشر  2 ؛ نیـسحلا 104 /  لتقم  291 ؛ ةرکذـتلا : 192 ؛ نیبغارلا : فاعـسا  و 194 ؛  117 ۀقرحملا :
زا ياهیاسمه   ) میجهلا ینب  زا  يدرم  اـنامه  دـیئوگن ، ازـسان  ار  تیب  لـها  یلع و  دـیوگ : ءاـجر  وبا   - 11.28  / 552  - 555 ّقحلا : قاقحإ 

دوب مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  شروظنم  و  تشک !!! ار  وا  ادخ  هک  دینیبیمن  ار  قساف  دنزرف  قساف  نیا  ایآ  تفگ : دمآ و  هفوک  هب  میجهلب )
خیرات 145 ؛ ریبکلا : مجعملا  یّطخ ؛)  ) لبنح نبدمحا  بقانملا  . دینادرگ انیبان  وا  داد و  رفیک  شمـشچ  یهایـس  رد  يدیپس  اب  ار  وا  يادخ  و 

بیذهت 22 ؛ راـتخملا : 109 ؛ لوّدـلارابخا : 9 ؛ دـئاوزلا 196 /  عمجم  194 ؛ ۀـقرحملا : قعاوصلا  296 ؛ بلاطلا : ۀـیافک  4 ؛ قشمد 430 / 
63؛ يداصلا : ۀفـشر  151 ؛ اجنلا : حاـتفم  220 ؛ نیطمّـسلاررد : مظن  2 ؛ مالـسالا 348 /  خیرات  ءابنلا 2113 ؛ مالعاریـس  2 ؛ بیذهتلا 353 / 

نآ رگم  دنامن  اجب  یسک  مالسلا  هیلعنیسح  ناگدنـشک  زا   - 11.29  / 547 قحلاقاقحا 550 -  197 ؛ لآملا : ۀلیسو  220 ؛ ةّدوملا : عیبانی 
290؛ ةرکذتلا : . دش راتفرگ  هاتوک  یتدم  رد  تنطلـس  تردق و  لاوز  ای  ییورهیـس ، ای  يروک ، ای  ندش ، هتـشک  نوچ  ایند  رد  يرفیک  هب  هک 

بآ مالـسلا و  هیلعنیـسح  نیب  هک  يدرم   - 11.30 ّقحلا 513 /  قاـقحإ  322 ؛ ةّدوملا : عیباـنی  192 ؛ نیبغارلا : فاعـسا  123 ؛ راصبألارون :
تـشپ رد  تدورب  مکـش و  رد  ترارح  هب  درک ، شنیرفن  راد ،» شاهنـشت  ایادخ  امرف ، شماک  هنـشت  ایادخ  : » هلمج اب  ماما  دوب و  هدش  لئاح 

قعاوصلا 144 ؛ یبقعلارئاخذ : 2 ؛ نیسحلا 91 /  لتقم  . دش هتفاکـش  رتش  نوچ  شمکـش  هک  نآ  ات  دیـشکیم  دایرف  نانچمه  دیدرگ و  التبم 
تتراشب شتآ  هب  تفگ : مالسلا  هیلعنیسح  هب  يدرم  هک  هاگنآ   - 11.31  / 514 ّقحلا 515 -  قاقحإ  38 ؛ ةوعدلا : یباجم  195 ؛ ۀقرحملا :

رد وا  ياپ  داتفا و  رد  یقدنخ  رد  دمآرد و  شبنج  هب  درم  نآ  بسا  شزادـنارد ، شتآ  هب  اراگدرورپ  تفگ : درک و  نیرفن  ار  يو  ماما  داب ،
كـاله اـت  تفوـک  تـخرد  گنــس و  نـیمز و  هـب  ردـقنآ  ار  تخبنوـگن  نآ  ِرــس  درک و  مر  بـسا  دـش و  ریزارــس  درک و  ریگ  باـکر 

خـیراتلا 2893؛ یف  لماکلا  144 ؛ یبقعلا : رئاخذ  2 ؛ نیسحلا 94 /  لتقم  146 ؛ ریبکلا : مجعملا  4 ؛ كولملاو 327 /  ممألا  خیرات  . دـیدرگ
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مالسلا هیلع  نیـسح  زا  ار  بآ  نوچ   - 11.32  / 516  - 519 ّقحلا : قاقحإ  342 ؛ ةّدوملا : عیبانی  197 ؛ لآملا : ۀلیسو  287 ؛ بلاطلا : ۀیافک 
، ییآرد ياپ  زا  شطع  زا  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  ياهرطق  وت  تسا و  نامـسآ  ِلد  نوچ  رگنب  ار  بآ  تفگ : ماما  هب  يدرم  دنتـشاد ، غیرد 
195؛ ۀـقّرحملا : قعاوصلا  . دـیدرگ كاله  ات  دـشیمن  باریـس  دیـشونیم  بآ  هچ  ره  وا  امرف ، كاله  شطع  اب  ار  يو  ایادـخ  تفگ : ماما 

 - 34. دـندیدرگ كاله  یگنـشت  اب  ماما  نیرفن  اب  دنتـشادزاب  بآ  زا  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  یـصاخشا   - 11.33 ّقحلا 520 /  قاـقحإ 
همطاف هک  دوب  ینامز  زا  سپ  نیا  دروآرد و  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  راولش  دنب  تساوخیم  هک  يدرم  ياپ  تسد و  طوقـس  ندشروک و 

ار مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  همامع  هک  جنرآ  زا  يدرم  تسد  ِندش  عطق   - 35. درک نیرفن  ار  وا  ترضح  دید و  باوخ  رد  ار  مالـسلا  اهیلع 
تـساوخیم هک  يدرم  نابز  ِندش  هتـسب  لقع و  ندـش  لئاز   - 36. دـیدرگ كاله  اـت  تسیز  یتخبنوگن  رقف و  اـب  هراومه  وا  دوب ، هدوبر 

4؛ قشمد 340 /  خـیرات  2 ؛  / 34  - 94  - نیـسحلا 103 لتقم  348 ؛ ةّدوملا : عیباـنی  8 ؛ ۀیاهنلا 174 /  ۀیادبلا و  . مانیـسح ِلتاق  نم  دـیوگب :
ّقحلا 530 و قاقحإ  196 ؛ لآملا : ۀلیسو  287 ؛ بلاطلا : ۀیافک  144 ؛ یبقعلارئاخذ : 146 ؛ ریبکلا : مجعملا  3 ؛ خـیراتلا 283 /  یف  لماکلا 
هک نآ  موذجم و  درب  ار  شاهماّمع  هک  نآ  و  ریگنیمز ، دوبر  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ِراولـش  هک  یـسک   - 11.37 و 525 و 522 /   528

نامگ مدرم  هک  اج  نآ  ات  دـشیمن  هدـید  يزیچ  هک  تساخرب  اضف  رد  خرـس  داب  اـب  هریت  تخـس و  يراـبغ  دـیدرگ ، هناوید  درب  ار  شاهرز 
دیزی دزن  مالسلا  هیلعنیسح  كرابم  رـس  هک  هاگنآ   - 11.38 ّقحلا 526 /  قاقحإ  2 ؛ نیـسحلا 37 /  لتقم  . دش لزان  نانآ  رب  باذع  دندرب 

َموی هّدَـج  َۀَعافَـش  ًانیَـسُح  ْتَلَتَق  ٌۀَُّما  وُـجرتَا  : تشاـگن نینچ  نآ  يور  دـمآ و  ردـب  راوـید  زا  یتـسد  ِفـک  دـش ، هداـهن  شیور  ِشیپ  هدرب و 
يرام دش ، هتخادنا  راتخم  دزن  شنارای  دایزنبا و  سوحنم  ِرـس  نوچ   - 11.39 ّقحلا 546 /  قاقحإ  276 ؛ ۀحضاولا : صئاصخلاررِغباسِْحلا 

ینیب خاروس  زا  و  دش ، نوریب  يو  ینیب  خاروس  زا  لخاد و  دایز  نبا  ناهد  رد  هک  نآ  ات  تشذگ  اهرس  همه  زا  دش و  رادومن  اهرـس  نیب  رد 
بئاخ ترخآ  ایند و  رد  شنارای  دایز و  نبا  هَّللادیبع  دنتفگیم : مدرم  و  درکیم ، رارکت  ار  راک  نیا  دمآ و  ردب  شناهد  زا  رـس و  ِلخاد  وا 
لتقم 13 ؛ يذـمرتلا 97 /  حیحـص  . تساخرب شنارای  نادـنزرف و  نیـسح و  رب  هیرگ  زا  ناشیا  هّجـض  هک  نآ  ات  دـندش  راـکنایز  رـساخ و  و 

192؛ یبطرقلا : ةرکذت  رصتخم  3 ؛ ءالبنلا 359 /  مالعا  ریس  128 ؛ یبقعلارئاخذ : 145 ؛ ریبکلامجعملا : 2 ؛ ۀباغلادسا 22 /  2 ؛ نیسحلا 84 / 
فاعسإ 321 ؛ ةّدوملا : عیباـنی  16 ؛ يراقلا 241 /  ةدـمع  220 ؛ نیطمّـسلاررد : مظن  196 ؛ ۀـقرحملا : قعاوصلا  10 ؛ لوصالا 25 /  عماـج 

يو رب  یبش  و  دـمآرد ، هرهچ  نیرتهایـس  نیرتتشز و  هب  هلمرح   - 11.40  / 542 ّقحلا 545 -  قاقحإ  126 ؛ راصبألارون : 185 ؛ نیبغارلا :
192؛ نیبـغاّرلا : فاعـسا  330 ؛ ةّدوـملا : عیباـنی  291 ؛ ةرکذـتلا : . دـندنکفایم ورف  روهلعــش  شتآ  ناـیم  رد  ار  يو  هـک  نآ  رگم  تشذــگن 
هک نآ  رگم  دومنن  يرای  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  لتق  رب  سک  چیه  تفگ : يدرم   - 11.41  / 531 ّقحلا 532 -  قاقحإ  123 ؛ راصبألارون :
اب تعاس  نیا  اـت  و  مدوب ، رفک ) هاپـس  ءزج   ) ـالبرک رد  نم  تفگ : هدروخلاـس  يریپ  ماـگنه  نیا  رد  دـمآ . راـتفرگ  ییـالب  هب  گرم  زا  لـبق 

، تفرگ ارف  ار  وا  شتآ  ریمعت ، نیح  رد  تساخرب و  غارچ  ریمعت  يارب  درمریپ  دش ، شوماخ  غارچ  نآ  نامه  رد  مدروخنرب ، اوران  ياهثداح 
بیذهتلا بیذهت  62 ؛ نیـسحلا : لتقم  . دیدرگ لاغذ  هک  نآ  ات  دش  روهلعـش  رتشیب  یلو  دنکفا ، نآ  رد  ار  دوخ  دـیود و  تارف  يوس  هب  وا  و 

220؛ نیطمّـسلاررد : مظن  197 ؛ لآملا : ۀلیـسو  292 ؛ ةرکذـتلا : 279 ؛ بلاّطلا : ۀـیافک  4 ؛ قشمد 340 /  خـیرات  22 ؛ راـتخملا : 2 ؛  / 353
ّقحلا قاقحإ  191 ؛ نیبغارلا : فاعـسإ  یّطخ ؛)  ) ءاجنلا حاـتفم  322 ؛ ةّدوملا : عیباـنی  193 ؛ ۀـقرحملا : قعاوّصلا  3 ؛ ءالبنلا 211 /  مالعاریس 

زا مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  دوب ، هدـش  روراـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِزاـجعا  هب  هک  یتخرد   - 11.42  / 536  - 539
ۀفحتلا 44 ؛ راربألا : عیبر  . دـیکچیم ورف  ياهباـنوخ  نوچ  نآ  زا  دیکـشخ و  هدرمژپ و  شیاـهگرب  تفرگ و  ندیـشوج  هزاـت  نوخ  شاهقاـس 
مالسلا هیلعنیسح  ماما  هاگرکشل  زا  هک  ياهساک   - 11.43  / 494 ّقحلا 497 -  قاقحإ  2 ؛ نیسحلا 98 /  لتقم  16 ؛ ۀّیملعلا : بادآلاو  ۀّیلعلا 

بیذهتلا 353 بیذهت  2 ؛ مالسالا 348 /  خیرات  3 ؛ ءالبنلا 211 /  مالعاریس  147 ؛ ریبکلامجعملا : . دش لیدبت  رتسکاخ  هب  دوب  هتفر  تراغ  هب 
صئاصخلا 220 ؛ نیطمّسلاررد : مظن  192 ؛ ۀقرحملا : قعاوصلا  9 ؛  / 197 دئاوزلا : عمجم  :144 ؛ یبقعلارئاخذ 2 ؛ نیسحلا 90 /  لتقم  2 ؛ / 

یلو دندرک ، میـسقت  ياهلیبق  رد  ار  ماما  هاگرگـشل  زا  يرتش  تشوگ   - 11.44  / 503 ّقحلا 505 -  قاقحإ  321 ؛ ةّدوملا : عیبانی  2 ؛  / 126
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هک ماما  رگشل  زا  يرتش  تشوگ  . دش لدب  شتآ  هب  گید  دنداهن ، یگید  رب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هکََرت  زا  يزیچ  . تفرگ شتآ  گید 
دئاوزلا 196 عمجم  147 ؛ ریبکلا : مجعملا  62 ؛ يواسملاو : نساحملا  220 ؛ نیطمسلاررد : مظن  . دیدرگ خلت  لظنح  نوچ  دوب  هتفر  تراغ  هب 
2؛ يربکلا 126 /  صئاصخلا  2 ؛ بیذهتلا 353 /  بیذهت  3 ؛ ءالبنلا 211 /  مالعاریس  2 ؛ مالسالا 348 /  خیرات  4 ؛ قشمد 340 /  خیرات  9 ؛ / 

تداهـش زا  دعب   - 11.45  / 506 ّقحلا 510 -  قاـقحإ  123 ؛ راـصبألارون : 277 ؛ ةرکذـتلا : 2 ؛ نیـسحلا 90 /  لتقم  80 ؛ ءافلخلا : خـیرات 
ماگنه نیمه  رد  و  نم ، تفگ : تساخرب و  يدرم  تسیک ؟ وا  ِلتاق  دیـسرپ : دـش ، هدروآ  داـیز  نبا  دزن  شکراـبم  رـس  مالـسلا  هیلعنیـسح 

دش و عطاس  نامسآ  هب  رون  ماما  كرابم  ِرـس  هاگیاج  زا  بش  ِلد  رد   - 11.46 ّقحلا 540 /  قاقحإ  149 ؛ یبقعلارئاخذ : . دش هایس  شاهرهچ 
: ةّدوملا عیبانی  164 ؛ يداصلا : ۀفشر  119 ؛ ۀقرحملا : قعاوصلا  2 ؛ نیـسحلا 102 /  لتقم  273 ؛ ةرکذتلا : . دروآ مالـسا  یبهار  تهج  نیدب 
رد ِبآ  نوخ و  هب  اهگید  رد  خوبطم  ِياذغ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  زور  حبص   - 11.47  / 498 ّقحلا 502 -  قاقحإ  325 ؛

ماما رگـشل  زا  هتفر  امغی  هب  تایرطع  رد  ینز  چیه   - 11.48 ّقحلا 502 /  قاقحإ  220 ؛ نیطمّسلاررد : مظن  . دیدرگ لیدبت  نوخ  هب  فورظ 
رد نونکات  هچنآ  .11 ّقحلا 511 /  قاقحإ  1 ؛ رابخألا 212 /  نویع  2 ؛ دیرفلا 220 /  دقعلا  . دش راتفرگ  یـسیپ  هب  هک  نآ  رگم  تفرگن ، هرهب 
زا دعب  هک  تانّیب  تایآ  زا  دایز  تایاور  هعیش  رداصم  زا  اّما  دش و  تیاور  تنس  لها  ِبتک  زا  هک  رایـسب  زا  تسا  یکدنا  دمآ ، راتـشون  نیا 

هیلعنیسح ماما  تداهـش  زا  دعب   - 49. میوشیم روآدای  ار  نآ  زا  یکدنا  هک  هدـمآ  نایم  هب  دـش  قّقحتم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهش 
یهایـس ات  هدوب  رادهزور  ار  اهزور  هراومه  دریگن ، ياج  هبارخ  رد  زج  دـنیزگن و  نکـسم  يدابآ  رد  رگید  هک  دای  دـنگوس  دـغج ، مالـسلا 

دوب و دابآ  ياههناخ  اهرـصق و  لزانم و  رد  دغج  هاگیاج  ماما  تداهـش  زا  لبق  و  دـهدیم ، رـس  هلان  ماما  يارب  هاگنآ  و  دَرَتسُگ . نماد  بش 
شهاگیاج هب  دـیماشآیم و  دروخیم و  ناـنآ  ياذـغ  بآ و  زا  هتـسشن و  مدرم  ِيور  شیپ  هدـمآ و  رد  زاورپ  هب  مدرم  ِندروخ  اذـغ  هاـگب 

تداهش زا  دعب   - 51. دننکیم نیرفن  مالـسلا  هیلعنیـسح  نالتاق  رب  هرامه  گنهآ  شوخ  ِرتوبک  ماما ، تداهـش  زا  دعب   - 50. تشگیمزاب
هیلعنیـسح ماما  تداهـش  زا  دعب   - 53. دیراب خرـس  كاخ  نامـسآ  زا  ماما ، تداهـش  زا  دـعب   - 52. دـیراب رتسکاخ  نوخ و  نامـسآ  ماما ،

اهراوید دکچیم . نوخ  شریز  زا  هک  دندید  هک  نآ  رگم  دنتـشادنرب ، ار  ياهرخـص  ای  یخولک و  ای  یگنـس و  سدّقملا  تیب  مدرم  مالـسلا 
دورف هتشرف  رازه  راهچ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب   - 54. دیراب هزات  ِنوخ  نامسآ  زا  زور  هس  و  دوب ، خرـس  هتـسب  نوخ  نوچ 

دعب  - 55. تسا مان  روصنم  ياهتـشرف  نانآ  سیئر  و  دنیرگیم ، وا  رب  جع - »  » مئاق مایق  تمایق -  ِزور  ات  هدیلوژ  هدولآ و  رابغ  نانآ  دندمآ .
دوب کیدزن  هک  اج  نآ  ات  دمآ ، الاب  هتساخرب و  رواخ  بناج  زا  يایخرس  رتخاب و  يوس  زا  يایخرس »  » مالسلا هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا 

دیـشروخ هک ) دندیدیم   ) هدرک گنرد  مدرم  زور  لهچ  ات  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب   - 56. دنسرب مه  هب  نامـسآ  هنایم  رد 
هدنکآ منبش  دیراب و  نوخ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  دعب   - 57. دوب نآ  هیرگ  نیا  دوب و  ماف  خرس  بورغ  عولط و  هاگب 

اّیرکز و نب  ییحی  رب  زج  نامـسآ   - 58. دـنتفای نوخ  ار  نآ  دـندش  اهرابیوج  یهار  بآ  ندروخ  يارب  نارتش  هک  یماگنه  دـش و  نوخ  زا 
59. تشاذگیم نوخ  زا  کیک )  ) کک رثا  نوچ  يرثا  دیسریم  یسابل  هب  نوچ  هک  دوب  نینچ  شاهیرگ  تسیرگن و  مالسلا  امهیلعنیـسح 
ای دشیم  هدید  هچنآ  نایخزود و  نایتشهب و  تساهنآ و  رد  هچره  اب  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  - 

، ایرد نایهام  نابایب و  شوحو  یّتح  تسیرگ ، وا  رب  زیچ  همه  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  دعب   - 60. دنتسیرگ وا  رب  دوبن  تیؤر  لباق 
ناوضر و نیمز و  نامسآ و  ِناگتشرف  همه  ّنج و  سنا و  ِنانمؤم  نیمز و  نامـسآ و  ناگراتـس و  باتهام و  باتفآ و  نامـسآ ، ناگدنرپ  و 

هحون هدیـشک ، ندرگ  شکرابم  ِربق  رب  شوحو  دادماب  ات  هاگنابـش  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب   - 61. شرع ِنالماح  کـلام و 
یگریت و یهایس و  اب  نیمز  نوخ و  اب  نامسآ  دادماب  لهچ  ات  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب   - 62. دنتسیرگ یمه  يو  رب  هدورس 
زا دنیرگیم و  كرابم  ربق  رانک  رد  ِناگتـشرف  نآ  و  هدیدرگ ، رجفنم  اهایرد  و  هدـنکارپ ، هراپ و  هراپ  اههوک  و  دنتـسیرگ ، هرمح  اب  باتفآ 

ءامّسلا مهیلع  تکب  امف  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  نوچ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما   - 63. دنلانیم اوه  نیمز و  نامسآ و  ناگتشرف  مامت  نانآ  هیرگ 
رب نیمز  نامسآ و  ددرگ و  لوتقم  يدوزب  نیسح  دومرف : نینمؤملاریما  دیسر ، شدزن  مالسلا  هیلعنیـسح  [ 1 « ] نیرظنم اوناک  ام  ضْرَْالاو و 
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هحون يو  رب  نایتّنج  مالسلا  هیلعنیـسح  تداهـش  ِهاگب   - 65. تسیرگ هلان  اب  مالسلا  هیلعنیـسح  رب  مالـسلا  اهیلعهمطاف   - 64. دنیرگب يو 
ار نآرق  عقاو  رد  نیـسح  يوس  هب  هدش  باترپ  ياهریت  هک  اّقحالیزنّتلا  لتاقت  ْنیَـسحلا ، وحن  اهرودُـص  تادراولا  حامّرلا  ّنا  : دـندرک ییارس 
ار لیلهت  ریبکت و  نانآ  وت  ِلتق  اب  اـنامه  دـنتفگ و  لـیلهت  تنتـشک  اـبالیلهّتلاو  ریبکّتلا  کـب  اولتق  اـّمنإو  تلتق  نأـب  نوّللُهی  ودـنتفرگ  فدـه 
وا رب  لیئربج  ادخ و  هک  دنتشک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تردپ  ایئوگ  سپًالیْربِج  َوا  ُهللا  ِْهیَلَع  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َكابَا  اُولَتَق  امَّناَکَفدنتـشک 

هدـش دیهـش  زین  راـّیط  رفعج  تیومع  نیرتـهب  هک  يدیهـش  ياراـّیّطلا  رفْعَج  ۀـمومْعلا  َْریَخ  هّمع  ًادیهـش  اـی  دیهّـشلا و  نبایدناهداتـسرف  دورد 
دورف وت  رب  شیزیت  رابغ  نتـساخرب  هاگ  هب  هک  يریـشمش  زا  ابجعرابُغ  َكـالَع  ْدَـق  َو  کـنم  هجَْولا  ِیف  هّدـحَو  کـباصَا  لوقـصِمل  ًابَجَعتـسا 

فّطلابفهد رس  هیرگ  ءادهشلادیس )  ) دّیس رب  نکم و  غیرد  هیرگ  زا  هدید  يادّیـسلا  َِکلاْهلا  یَلَع  يدوجو  يدمجت  يدوج و ال  ْنیَع  ایَادمآ 
ءاسّنِلل حُوِنب  ندعـسأو  تاّیجـش  نزُْحلا  َنِم  نیکبَی  ّنجلا  ءاِسنمییوا  رادازع  ام  دیهـش و  وا  البرک  ردیدب  ٍرمأب  ةادغلاانئزر  دقف  ًاعیرَـص  یـسمأ 
ًادوُدُخ َنْمَْطلَیَو  تاّیزرلا  َْکِلت  ْتَمُظَع  ًانیسُح  َْنبَْدنَی  َوگنهامه  ییارـسهحون ، رد  هیمـشاه  نانز  اب  دنیرگیم و  هودنا  اب  نج  نانزتایمـشاهلا 

ياـههرهچ رب  دنیارـس و  هحون  گرزب  یتبیـصم  رـس  زا  نیـسح  رب  هایـس  ساـبل  رد  تاـّیبصقلا و  َدـَْعب  ِدوُّسلا  َباـیث  َنْسَْبلَی  َوتاـّیقن  رینانَّدـلاَک 
عیارشلاللع سلجم 27 ؛ قودص  یلاما  دـعب ، هب  زا 75  ةرایزلا : لماک  دـعب ، هب   4 بوشآ 754 /  رهش  نبا  بقانملادننزیم  یلیـس  ناشیابیز 

. دندایز ًادج  هک  رگید  رداصم  45 و   / 201 راونالاراحب 241 -  دیفم ؛ یلاما  ، 1  / 217

سوواط نب  دیس  نامز  ات  لتقم  ناگدنسیون 

هراشا

تحاس نادنمتدارا  لباقم  رد  زین  دیزی  زا  سپ  نامکاح  همه  هکلب  دندیگنج ، مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  هک  دندوبن  شیاهیکلاپمه  دیزی و  طقف 
ابِا راگدرورپ  نکیل  دنزاس . شودخم  ار  نآ  ای  هدیشک ، هدرپ  البرک  هعقاو  يور  رب  دندیشوک  دنداتـسیا و  مالـسلا  هیلعدیهـش  نیـسح  سدق 

دارفا زا  يرایسب  ماگنه  نیا  ات  البرک  هعقاو  عوقو  نامز  زا  یلو  دندنـسپن ، ار  نآ  ناکرـشم  هچ  رگا  درب ، مامتا  هب  ار  شرون  هک  نآ  زج  دراد 
ياجرب یمـسا  زج  نهک  لتاقم  ُِبتُک  رتشیب  زا  هنادـنمگوس  . دناهتـشون اهباتک  ـالبرک  هراـبرد  نوگمهاـن  ياـهنابز  نوگهنوگ و  ياـهنییآ  اـب 

زا هک  تسورنآ  زا  نیا  و  تسا . هدـیدرگ  يدوبان  فلت و  شوختـسد  ای  و  هتفر ، تقرـس  هب  ای  هدـش و  هدیـشک  شتآ  هب  اـی  تسا و  هدـنامن 
دنزومایب و تیّرح  سرد  دنرذگب و  هار  نآ  زا  ناهاوخیدازآ  نادرمدازآ و  ادابم  ات  دنامن  ياجب  یناشن  یمان و  شمایق  مالسلا و  هیلعنیسح 

مان لصف  نیا  رد  . تسا كدـنا  رایـسب  هدروآ  نایم  هب  یمان  اهنآ  زا  خـیرات  ای  تسا  زیچان  رایـسب  هدیـسر  اـم  تسد  هب  نهک  لـتاقم  زا  هچنآ 
. دناهتشون لتقم  باتک  نیا  فیلات  نامز  سوواط و  نبدیس  نامز  ات  البرک  هعقاو  نامز  زا  هک  دوشیم  هدرب  یناسک 

یلظنح یمیمت  یعشاجم  ۀتابن  نب  غبصا  مساقلاوبا 

زا دعب  تفای و  زارد  يرمع  مالسلا  هیلعیلع  زا  دعب  هک  تسا  سیمخلا  ۀطرـش  هلمج  زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  باحـصا  ّصاوخ  زا  وا 
هَّللاو هتشاگن ، ار  نیسح  ِلتقم  هک  دشاب  یسک  نیتسخن  دیاب  ًارهاظ  و  تسا ، هتشاگن  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ِلتقم  وا  . تشذگرد يرجه   100

22 ش 5838.  / 23  - 24 ۀعیرذلا : 37 ش 108 ؛  - 38 تسرهفلا : . ملعا

يدماغ يدزا  ملاس  نب  فنحم  نب  دیعس  نب  ییحی  نب  طول  فنخموبا 

زا وا  هک : نخس  نیا  و  دنکیم ، تیاور  مالسلا ، امهیلعدّمحم  نبرفعج  زا  و  تسا ، هفوک  رد  رابخا  ِباحصا  ِخیـش  هدش و  هتخانـش  هرهچ  وا 
مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملاریما و  باحـصا  زا  وا  یـشک  رظن  هب  . دـسریمن رظن  هب  حیحـص  دراد ، تیاور  مالـسلا  هیلعرفعجوبا 
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 - نیـسحلا لتقم  وا  . تسا هدرکن  تاقالم  ار  ترـضح  دوخ ، تسا و  مالـسلا  هیلعیلع  باحـصا  زا  شردپ  هک  تسنآ  حیحـص  نکیل  تسا ،
ِنآ زا  هکلب  تسین . وا  زا  دیدرتیب  هدش ، پاچ  فنخمیبا  مان  هب  ًاریخا  هک  نیسحلا  لتقم  باتک  . تسا هتشاگن  ار  مالسلا -  هیلعنیسحلا  لتق 
رد هتفرگ  فنخم  یبا  لتقم  زا  ار  نآ  وا  دشاب و  سوواط  نبدیـس  ملق  هب  هک  دنهدیم  ار  لامتحا  نیا  نارخأتم  زا  یـضعب  دشابیم . نارخأتم 

لاـجر . تسین اـم  تسد  رد  يزیچ  تسا  هدروآ  شخیراـت  رد  يربـط  هچنآ  زج  فـنخمیبا  لـتقم  زا  تسا . هداد  شیازفا  اـی  شهاـک و  نآ 
22 ش 5859. ۀعیرذلا 27 /  ش 649 ؛ ، 93  - 94 ملاعملا : 129 ش 573 ؛ تسرهفلا : 320 ش 875 ، یشاجن :

يدولجلا یسیع  نب  دمحا  نب  ییحی  نب  زیزعلادبع  دمحا  وبا 

: یشاجن لاجر  . تسا مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبع  یبا  لتقم  باتک  ِبحاص  تسا . هیولوق  نبرفعج  داتسا  مالـسلا  هیلعرفعج  وبا  باحـصا  زا 
22 ش5851. ۀعیرذلا 25 /  240 ش640 ؛  - 244

یفعج دیزی  نب  رباج  دمحموبا -  - هللادبع وبا 

امهیلعنیـسحلا هَّللادبعیبأ  لتقم  وا  تفای . تافو  لاـس 128  رد  هدرک و  تراـیز  ار  مالـسلا  امهیلعهَّللادـبع  وبا  رفعجوبا و  هدوب ، داژنیبرع 
22 ش 5840. ۀعیرذلا 24 /  128 ش 332 ، یشاجن : لاجر  . تسا هتشون  ار  مالسلا 

ایندلا یبا  نب  دمحم -  - دمحا نبا  هللادبع 

ش 438؛  104 تسرهفلا : . تسا هتـشون  ار  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  لـتقم  باـتک  وا  تشذـگرد . ق . لاـس 281 ه . رد  تسا و  نّنـست  لـها  زا 
.13 ءالبنلا 403 /  مالعا  ریس  76 ش 506 ؛ ملاعملا :

یناقرودزالا یناتسواربلا  باطخلا  نب  ۀملس  لضفلاوبا 

ش 378؛ ، 57 ملاـعملا : ش 324 ؛ ، 79 تـسرهفلا : ش 498 ؛ ، 187 یـشاجن : لاجر  . تسا هتـشون  ار  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  لتقم  باـتک  وا 
ش 5847. ، 22 ۀعیرذلا 25 / 

ینئادملا دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 

هیلعنیسحلا لتقم  رد  هریـس   » ای مالـسلا » هیلعنیـسحلا  لتقم   » وا تسا . ق . لاس 224 ه . شتافو  تسوکین ، شیاهباتک  هدوب ، بهذـم  یّماـع 
ش 486. ، 72 ملاعملا : ش 395 ؛ ، 95 تسرهفلا : . تسا هتشاگن  ار  مالسلا »

ینادمه یناویخ  دیز  نب  ةرامع  دیز  وبا 

ش 5855. ، 22 ۀعیرذلا 26 /  ش 827 ؛ ، 303 یشاجن : لاجر  . تسا هتشون  ار  مالسلا  امهیلعّیلع  نب  نیسحلا  لتقم  باتک  وا 

يرکب هللادبع  نب  دمحا 

هعومجم نمض  برغم  ِساف  رهش  رد  نییورق  ِهاگشناد  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  . مالسلا هیلع  « نیسحلا هَّللادبع  یبا  لتقم   » باتک بحاص 
. تسا دوجوم  نیسحلا » اندّیس  تافو  ثیدح   » مان اب   3  / 575
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بیبش ۀبد  هب  فورعم  یمق ، يرعشا  کلام  نب  دعس  نب  هللادبع  نب  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  رفعج  وبا 

ش 5861. ، 22 ۀعیرذلا 27 /  ش 939 ؛ ، 348  - 349 یشاجنلا : لاجر  . تسا هتشون  ار  مالسلا » هیلعنیسحلا  هَّللادبع  یبا  لتقم   » باتک وا 

یمیتلا ینثملا  نب  رمعم  ةدیبع  وبا 

ار مالـسلا » هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع  یبا  لـتقم   » باـتک وا  تسا . ق . شتافو 210 ه . دـنکیم ، تیاور  وا  زا  باـتک  نیا  رد  سوواـط  نبدـیس 
ش 5873. ، 22 ۀعیرذلا 28 /  . تسا هتشاگن 

دیز نب  رشب  نب  بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشه 

لاجر . تسا هتـشون  ار  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  لتقم  باتک  وا  دراد . ام  بهذـم  هب  هژیو  یـصاصتخا  ملع و  لـضف و  هب  روهـشم  ماـیا  هب  ِِملاـع 
ش 1166. ، 434  - 435 یشاجن :

راطع يرقنم  محازم  نب  رصن  لضفملاوبا 

428 یشاجنلا : لاجر  . تسا مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  باتک  بحاص  وا  تسا . ق . شتافو 212 ه . هعیش ،)  ) ۀقیرطلا میقتسم  تسا و  یفوک 
106 میدنلا : نبا  تسرهف  ش 5874 ؛ ، 22 ۀعیرذلا 29 /  ش 851 ؛ ، 126 ملاعملا : ش 751 ؛ ، 171  - 172 تسرهفلا : ش 1148 ؛ ، 427 - 

يدادغب یندم  يدقاو  رمع  نب  دمحم  هللادبع  وبا 

تسرهف 22 ش 5869 ؛  / 28 ۀعیرذلا : . تسوا زا  مالسلا » هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  یبا  لتقم   » باتک ق . شتافو 207 ه . بادآلا  باتک  بحاص 
.4 تایفولاب 238 /  یفاولا  111 ؛ میدنلا : نبا 

یمق هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

ش ، 22 ۀعیرذلا 28 /  ش 764 ؛ ، 111  - 112 ملاعملا : ش 695 ؛ ، 156  - 157 تسرهفلا : «. مالـسلا هیلعنیـسحلا  لتقم   » باتک بحاص 
.5867

نیکس نب  مامت  نب  لضف  نب  یلع  نب  دمحم 

یبأ لتقم   » باتک بحاص  وا  . تسا وکین  تافیلأت  ياراد  داقتعالا و  حیحص  فیرش ، هقث ، وا  تسا ، قودص  هقبط  رد  يرئاضغلا و  نبا  داتسا 
ش 5868. ، 22 ۀعیرذلا 28 /  ش 1046 ؛ ، 385 یشاجنلالاجر : . تسا مالسلا » هیلع  نیسحلا  هَّللادبع 

یبالغلا رایند  نب  ایرکز  نب  دمحم  هللادبع  وبا 

باتک بحاص  وا  داتفا . قافتا  ق . لاس 298 ه . رد  شتافو  تسا . هرصب  رد  ام  ِباحصا  دوجو  زا  هدش  هتخانـش  ياهرهچ  وا  اّلغ ، ینب  يالوم 
.121 میدنلانبا : تسرهف  ش963 ؛ ، 346  - 347 یشاجنلالاجر : . تسا مالسلا » هیلعنیسحلا  لتقم  »

یمق رایطلا  ییحی  نب  دمحم  رفعج  وبا 
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ش 946. ، 353 یشاجنلا : لاجر  . تسوا زا  مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  باتک  دوب . ثیدحلاریثک  نیعو و  هقث  شرصع  رد  ام  باحصا  ِخیش 

قاحسا نب  دمحا  یبوقعیلا  حضاو  نبا 

« مالسلا هیلعنیسحلا  لتقم   » باتک تسا . فنخمیبأ  رب  رخأتم  وا  لاس 284 . ای  زا 292  دعب  يافوتم  یبوقعی ، خیرات  بحاص  ریهش ، يرابخا 
ش 5833. ، 22 ۀعیرذلا 23 /  . تسوا زا 

يدنواهن يرمحا  قاحسا  نب  میهاربا  قاحسا  وبا 

يافوتم يو  دومن . عامتـسا  ثیدـح  يو  زا  ینادـمه  نب  دّـمحم  نب  مساق  تسا ، يراوتـسا  لامک  رد  وا  بتک  دوب و  شالترپ  یتیـصخش  وا 
لاجر ش 27 ؛ ، 7 ملاـعملا : ش 9 ؛ ، 7 تسرهفلا : . تـسوا زا  مالـسلا » اـمهیلعیلع  نبنیـسحلا  لـتقم   » باـتک دـشابیم . ق . لاس 269 ه .

ش 5834. ، 22 ۀعیرذلا 23 /  ش 21 ؛ ، 19 یشاجنلا :

یفقث دوعسم  نب  دعس  نب  مصاع  نب  لاله  نب  دیعس  نب  دمحم  نب  میهاربا 

ّفلؤم داتفا . قاـفتا  ق . لاس 283 ه . شتافو  دش ، يرـشعانثا  دـعب  دوب و  بهذـم  يدـیز  دوب ، ناهفـصا  رد  شتنوکـس  هفوک و  شهاگداز 
،22 ۀعیرذلا 23 /  ش 19 ؛ ، 16  - 17 یشاجنلا : لاجر  ش 1 ؛ ، 3 ملاعملا : ش 7 ؛ ، 4  - 5 تسرهفلا : . تسا مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  باتک 

ش 5835.

یعفاشلا نیسحلاوبا 

زا لـتقملا  باـتک  دـنکیم . تـیاور  وا  زا  نودـبع  نـب  دـحاولادبع  نـب  دـمحأ  شداتــسا  هطــساوب  یــشاجن  ثیدـح ، رد  دــیفم  بحاـص 
ش 5825. ، 22  / 21  - ۀعیرذلا 22 . تسوا

بوشآ رهش  نبا 

ش 5827. ، 22 ۀعیرذلا 22 /  . تسوا هتشاگن  لتقملا  باتک  دنکیم . تیاور  وا  زا  هیفاش  حرش  رد  ینیسحلا  رفعجوبأ 

یسوط یلع  نب  نسح  نب  دمحم 

ش ، 22 ۀعیرذلا 27 : ش 766 ،  114  - 115 ملاعملا : ش 699 ؛ ، 159  - 161 تسرهفلا : . تسا مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  باتک  فنـصم 
.5863

یلح امن  نب  هللا  ۀبه  ءاقبلا  یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  بیجن  نب  رفعج  نیدلا  مجن 

.1559  - 22 ش 22 /  ، 19 ۀعیرّذلا 349 /  . تسوا زا  لتقم  رد  ناجشالا » لبس  رینم  نازحالاریثم و   » باتک ق . لاس 645 ه . هب  اّفوتم 

يورهلا مالس -  - رالس نب  مساقلا  دیبع  وبا 

.1 یبهذ 185 /  ریبحتلا  ق. لاس 224 ه . هب  اّفوتم 
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يوغب زیزعلادبع  نب  دمحم  نب  هللادبع 

.2 نونظلا 1794 /  فشک  . تسوا زا  مالسلا » هیلعنیسحلا  لتقم   » باتک ق . لاس 317 ه . هب  اّفوتم 

ینابیش کلام  نب  یلع  نب  نسح  نب  رمع 

.7 نیفلؤملا 282 /  مجعم  . تسوا هتشاگن  مالسلا » امهیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  لتقم   » باتک ق . لاس 339 ه . هب  اّفوتم 

یمزراوخ دمحا  نب  قفوملا  دیؤملاوبا  نیدلا  ءایض 

. هتفرگ ياج  روطق  دلج  ود  رد  هک  تسا  مالسلا » هیلعنیسحلا  لتقم   » باتک ياراد  ق . لاس 568 ه . هب  اّفوتم 

یطساو كرابم  نب  دومحم  مساقلاوبا 

.2 نونکملا 540 /  حاضیإ  . تسا مالسلا » هیلعنیسحلا  لتقم   » باتک فلؤم  ق . لاس 592 ه . هب  اّفوتم 

يرزج قازرلادبع  نیدلازع 

. تسوا زا  مالسلا » هیلعنیسحلا  دیهّشلا  لتقم   » باتک ق . لاس 661 ه . هب  اّفوتم 

یناربط دمحا  نب  نامیلس 

همجرت رد  اسر  ياهوزج  ریبکلا  مجعملا  ۀـیاهن  رد  ةدـنم  نبا  . تسا مالـسلا » هیلعنیـسحلا  لتقم   » باـتک فلؤم  وا  ق . لاس 360 ه . هب  اـّفوتم 
. تسا هدرک  تبث  یناربط  مان  هب  ار  نیسحلا  لتقم  باتک  باتک ، نیمه  هرامش 39  هحفص 362  رد  هدروآ و  یناربط  لاح 

سوواط نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع 

زین مالسلا » هیلعنیسحلا  لتق  یف  نیـشلا  عرـصملا   » باتک و  تسوا . زا  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلم   » باتک نیمه  ق . لاس 664 ه . هب  اّفوتم 
. تسوا هتشاگن 

سوواط نب  دیس  زجوم  لاح  حرش 

ِبَسَن . تسا سوواط  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  میهاربإ  یبأ  نیّدلادعـس  نب  ّیلع  مساقلاوبأ  نیّدلایـضر  دّیـس  وا 
هدـیدرگ بّقلم  نَیبَسَحلاوذ  هب  ور  نیمه  زا  دـسریم و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ردام  زا  مالـسلا و  هیلعیبتجم  ماـما  هب  ردـپ  زا  شیـالاو 

ابیزان ییاهاپ  اب  رظنمشوخ  نسحلا  نب  قاحـسا  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  مان  هب  شناکاین  زا  یکی  هک  اریز  دش  فورعم  سوواطنبا  هب  وا  . تسا
، دش ّدلوتم  ّهل  هَّللح  رد  لاس 589  مّرحم  همین  رد  وا  . دندش بقلم  ناونع  نیدـب  شدافحا  دالوا و  دـندناوخ و  شـسوواط  ورنیمه  زا  دوب و 
اج نآ  رد  ار  تامّدـقم  تفاـی و  اـمن  وشن و  هّلح  رد  سوواـطنبا  . تسا فیعـض  ینخـس  هدوـب  لاـس 587  بجر  رد  شدـلوت  هک  لوـق  نیا 

شردـپ : دـنناشیا هلمج  زا  هک  تفرگ ، هزاـجا  رگید  یعمج  زا  دومن و  ذّـملت  يداـیز  دـیتاسا  دزن  دوب و  هّلح  رد  لاس 602  اـت  وا  تفرگارف .
نیرتـشیب يو  تیبرت  رد  مارو  شّدـج  ردـپ و  دـیوگیم  سوواـط  نبا  هک  هنوـگنآ  یعخن . سارف  یبا  نب  مارو  شّدـج  . یـسوم نیدـلادعس 

دمحا نـب  نیــسحیّلح  يواروـس  طاـنحلا -  طاـیخلا -  ییحی  نـب  یلع  نسحلاوـبا  . دــنتخومآ ودــب  ار  عـضاوت  يوـقت و  هدوـمن ، ار  ماـمتها 
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دعم نب  راـخفیوسوملا  دـعم  نب  دّـمحمیواروسلا  دّـمحمیبارّدلا  یلع  نـب  نسحهَّللاۀـبه  نـب  رفعج  نـب  دّـمحمرداقلادبع  نـب  دعـسایواروس 
دمحا نب  نیـسحلا  نـب  ّیلعیواروـسلا  دـمحا  نـب  لـیئربجیلحلا  ةزیزع  نـب  ظوـفحم  نـب  ملاسینیـسحلا  دـیز  نـب  دّـمحم  نـب  ردـیحیوسوملا 

نانآ زا  درک و  ذـملت  هعیـش  ریغ  يدـیتاسا  دزن  سواط  نبایبلحلا  ةرهز  نب  ّیلع  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحمّیورغلا  میرکلادـبع  نب  نیـسحیناوجلا 
نب دّمحم  نیّدلادّیؤم  . راّجنلا دومحم  نب  دّـمحم  : دـننانآ هلمج  زا  هک  دومرف ، هیجوت  نانآ  زا  تیاور  رد  ار  هعیـش  تلیـضف  تفرگ و  تزاجا 

اب تلـصو  هچ  دوبن ، بغار  جاودزا  نیدب  و  دومرف ، جاودزا  يدـهم  نب  رـصان  یعیـش  ریزو  ِتخد  نوتاخ  ارهز  اب  سوواط  نبا  . یمق دّـمحم 
دروآ يدنزرف  دّیس  يارب  وا  ایآ  مینادیمن  ام  میرادن . یفاک  ِعالطا  اهیلاراشم  لاح  زا  ام  و  دراد . یپ  رد  ار  ایند  هب  شیارگ  اههداوناخ  نینچ 
دمحا نب  دّمحم  یمقلع  ریزو  نوچ  تموکح  نایدصتم  اب  ییوکین  طابترا  دّیـس  . دندوب اهدلو  ّما  زا  یگمه  دّیـس  فورعم  ِنادنزرف  ریخ . ای 
ياهناخ رهش  یقرش  بناج  رد  هفیلخ  هک  اج  نآ  ات  تشاد ، یسابع  رصنتسم  هفیلخ  اب  ياهنَسَح  طباور  دیس  . تشاد شرـسپ  يو و  ناردارب  و 

يو هدهع  هب  ار  نّییبلاط  ِمامت  ِتباقن  هدناشک و  یـسایس  لئاسم  هب  ار  سوواط  نبدّیـس  هک  دـیزرو  شالت  هفیلخ  . دوب هتخاس  اّیهم  دّیـس  يارب 
مه ار  نـیا  هـک  دراد  لیــسگ  لوـغم  مکاـح  دزن  ریفــس  ناوـنع  هـب  ار  دّیــس  دیــشوک  رــصنتسم  . دـیزرو عاـنتما  تدـشب  دّیــس  هـک  درازگ 
ایند هب  فجن  رد  هنس 647  مّرحم  رد 8  دّیـس  مود  دنزرف  و  دیدرگ ، دـّلوتم  هّلح  رد  ق . مّرحم 643 ه . رد 9  دّیـس  دنزرف  نیتسخن  . تفریذپن

زا تفر و  فجن  هب  ق . رد 645 ه . تشگزاب و  هّلح  هب  ق . رد 641 ه . دّیس  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  مجارت  ریس و  ِبتک  زا  هچنآ  . دمآ
و دنکفا ، تماقا  لحر  اج  نامه  رد  دادـغب  هب  ندیـسر  ماگنه  تسبرب و  رفـس  ِراب  هرماس  ِمزع  هب  رد 652  تفر و  ـالبرک  هب  رد 649  اج  نآ 

ایآ هک : دیـسرپ  ار  هلأسم  نیا  ءاملع  زا  دـش  هیرـصنتسم  دراو  ناخوکاله  نوچ  . دوب دادـغب  رد  دّیـس  لوغم ، تسد  هب  دادـغب  طوقـس  ماـگنه 
لضفا لداع  ِرفاک  مکاح  دومرف : هک  دّیس  زج  دادن  یخـساپ  شـسرپ  نیا  هب  یـسک  لداع ؟ رفاک  مکاح  ای  تسا  لضفا  ملاظ  ناملـسم  ِمکاح 

هچ دوب ، ناناملـسم  ناج  ظفح  يارب  هّیقت  باب  زا  دّیـس  ِياوتف  نیا  هک  تسا  نشور  . دندرک ّتیعبت  دّیـس  زا  ءاملع  هیقب  يوتف  نیا  رد  تسا و 
هک دوب  لاس 656  رفـص  هام  رد 10  . هن ای  دربیم  ردـب  ملاس  ِناج  یناملـسم  دادـغب  رد  اـیآ  تسین  مولعم  دوبن  يوتف  نیا  رگا  دـنادیم  ادـخ 

رد 14 .و  دوب شاهناخ  رد  فجن  رد  دّیس  مرحم 658  رد 9  . تفر هّلُح  هب  دّیس  داد و  ناما  يو  هب  هدرک و  راضحا  ار  سوواط  نبدّیـس  وکاله 
نآ رهاظ  داد و  دّیـس  هب   - 656 لاس 661 -  رد  ار  نایولع  ِتباقن  وکاله  هک : تسا  هدـمآ  . دوب شاهناخ  رد  دادـغب  رد  لاس 658  لوالاعیبر 

خیـش نکیل  دز  زابرـس  تباقن  نتفریذـپ  زا  ءادـتبا  رد  دّیـس  . داد ودـب  ار  ناـیبلاط  همه  تباـقن  رد 661  دادــغب و  تباـقن  رد 656  هک  تـسا 
هبنشود زور  دادماب  رد  . تفریذپ راچانب  دّیس  بیترت  نیدب  ددرگیم و  شگرم  بجوم  نآ  نتفریذپن  هک  درک  مالعا  ودب  یسوط  نیدلاریصن 

هب یباـیهار  . تفاـی ققحت  فجن  رد  ِنفد  اـب  دوـب  فـجن  رد  ِنفد  هک  شنیرید  يوزرآ  و  دوـمن ، تلحر  دادـغب  رد  ق . ةدعقلايذ 664 ه .  5
هتفگ هک  نانچ  دومن ، تافو  تباقن  ِتمـس  رد  دنیوگ : یخرب  . تسا راوشد  رایـسب  وا  یگدـنز  ینایاپ  نارود  رد  سوواط  نب  دّیـس  یگدـنز 
مّرحم رد 15  ار  دوخ  محالملا  باتک  ِلّوا  ِتمسق  دیس  . دندرک دیهـش  ار  شردارب  وا و  ای  دوب ، هدیدرگ  لزع  تباقن  زا  رمع  رخاوا  رد  هدش :
هزاجا شنادرگاش  زا  یضعب  هب  ق . یلوالايدامج 664 ه . رد  . تشون هّلح  رد  شفقوت  فجن و  ِترایز  ِمزع  هب  دادغب  زا  جورخ  ماگنه   663

یلام ِعضو  . تسا هدیـسرن  ام  هب  دشاب  هدش  جراخ  قارع  زا  ادـخ  هناخ  ترایز  زج  يدـصق  هب  ق . لاس 627 ه . رد  سوواـط  نبا  هک  نیا  . داد
هیلعنینمؤملاریما هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  یّـسأت  ِلیلد  هب  هک  دـش  روآداـی  شنادـنزرف  هب  تیـصو  رد  دوب و  بوخ  سواـط ، نبدـّیس 

رد ار  یضعب  هک  هدوب  تامارک  بحاص  دّیس  هک  تسا  فورعم  . دراذگ راگدای  هب  ار  یتاغاب  كالما و  و  هداهنن ، ثرا  هب  هرقن  الط و  مالسلا 
رظتنملاۀـجح اب  میقتـسم  طابترا  وا  دـشیم : هتفگ  هک  اج  نآ  ات  دـناهدروآ ، وا  ناـسیونلاح  حرـش  ار  رگید  ياهراـپ  هدروآ و  شیاههتـشون 

ار سوواط  نبا  . دزومایب شنادنزرف  هب  ار  نآ  تشادن  هزاجا  نکیل  هدیدرگ  اطعا  يو  هب  مظعا  مسا  هک  هدش  هتفگ  و  تشاد ، هجرف  هَّللالجع 
راهچ سوواط  نبا  . میرکلادبع نیّدلاتایغ  ردپ  دمحا  لئاضفلاوبأ  نیّدلالامج  . نسح نیّدلاّزعدّمحم  لضفلاوبأ  نیدلافرش  : دوب ردارب  هس 

اریز درکیم ، دای  تاهابم  اب  شنارتخد  زا  هراومه  دّیـس  . همطاف . فارـشالا فرـش  . تسا هدـمآ  اـهباتک  رد  اـهنآ  رفن  ود  ماـن  هک  تشاد  رتخد 
نآرق هخـسن  ود  دّیـس  و  دندومن ، ظفح  ار  نآرق  یگلاس  زا 9  رتنییاپ  همطاف  یگلاـس و  رد 12  فارشالا  فرـش  دنتـشاد . ظفح  زا  ار  نآرق 
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ّدح رد  مدرم  زا  تلزع  عرو و  يوقت و  تمزالم  هب  ار  نایعیش  دوخ و  ِنادنزرف  هک  تسا  يدایز  يایاصو  ار  دّیس  . درک تیـصو  ود  نآ  يارب 
هک دوب  یمظعم  هناخباتک  ياراد  سوواط  نبدّیـس  . ددرگیم لاعتم  يادـخ  زا  ِيرود  ِبجوم  مدرم  اب  طـالتخا  هچ  درکیم ، قیوشت  ناـکما 

يوقت و هب  مازتـلا  رب  هراومه  سوواـط  نبدّیـس  . تسا تبث  خـیرات  رد  هک  تسا  یمهم  ياـههناخباتک  زا  و  دـیدرگ ، فیلأـت  تسرهف  شیارب 
دّیـس . تسا نید  تفرعم  لیـصا  عبنم  رابخا  هچ ، درکیم ، قیوشت  مالّـسلاو  ةالّـصلا  مهیلع  تیبلالها  ربماـیپ و  زا  هدیـسر  راـبخا  هب  يدـنبیاپ 

راونألا . دـهازلا رمع  یبأ  رابخا  راونأنامزلاو  رافـسألا  راطخا  نم  ناـمالا  : تسا هلمج  نآ  زا  هک  دراد  نوگاـنوگ  مولع  رد  دـنمدوس  یتاـفیلأت 
تامهم یف  ۀجهملا  تارمث  . تاوعدلا راونأ  ةولـصلا و  رارـسأ  . راهنلاو لیللا  تاعاس  یف  ۀـعدوملا  رارـسألا  . ةرهاطلا ةرتعلا  راصتنا  یف  ةرهابلا 

مویلا و لمع  یف  لئاسملا  حاجن  لئاسلا و  حالف  . راطخالا نم  ۀیقاولا  عوردلا  . تامملا دعب  ۀمئألا  دی  یلع  تاجاحلا  ءاضقب  تاراشبلا  . دالوالا
ّبر باـبلالايوذ و  نیب  باوبـألا  حـتف  . رطاوخلا ۀـجهب  رظاـنلا و  ۀـحرف  . موجنلا مولع  نم  مارحلا  لـالحلا و  ۀـفرعم  یف  موـمهملا  جرف  . لـیّللا
یف ۀـنابإلا  . يرثلا ناّکـسل  يرولا  ناطلـس  ثایغ  . رفاکلا قلخ  یف  رهابلا  باوجلا  حـتف  . باوّصلا هوجو  نم  اهیف  اـم  ةراختـسالا و  یف  باـبرألا 

رابخأ یف  ءافطصإلا  . ۀنسحلا لامعألاب  لابقإلا  . تازافملا قرط  فشکل  تازاجإلا  . یعاسلا ۀناعإ  یعادلا و  ۀثاغإ  . ۀنازخلا بتک  ءامـسأ  ۀفرعم 
یبأ نبا  باـتک  نم  ةّرـسملا  باـبل  . ۀـجهملا ةرمثل  ۀـجحملا  فشک  . تاـمارکلا . عورـشملا لـمعلا  یف  عوبـسألا  لاـمج  . ءاـفلخلاو كوـلمملا 

قالطإ رهش  موصب  قاحللاو  قابـسلل  رامـضملا  . ّجاحلا کسانم  یلإ  جاتحملا  کلاس  . تاقداصلا تامانملا  . فوفطلا یلتق  یلع  فوهلملا  . ةّرق
دبعتملا حالـصإ  یف  تامهملا  . سفنلا ۀبـساحم  . تایانعلا جـهنم  تاوعّدـلا و  جـهم  . رفاسملا حانج  رئازلا و  حابـصم  . قانعألا قاتعو  قازرـألا 
سبقلا . ۀقیاضملاو ۀعساوملا  . یقّرلا ذوعلا و  یف  یقتنملا  . بیبح نبا  باتک  رصتخم  . یبتجملا ءاعدلا  نم  ینتجملا  . دّجهتملا حابـصمل  تاّمتتو 

حور رارــسألا و  حورنامیلــس  نبهَّللادــبع  نبدـّـمحم  ّيورم  نــم  نآــمظلا  ّير  . باــبلألا عــیبر  . حــلاصلا سیلجلا  باــتک  نــم  حــضاولا 
لیصّحتلا . لوصألا ملع  یف  لوضفلا  ءاد  نم  لوقعلا  ءافش  . سوفنلل دوعّسلا  دعس  . تانّیعم تاقوأ  اهل  سیل  یّتلا  تادابعلاب  تاداعسلا  . رامـسألا

یف فئارطلا  . کلاملا ۀمدخ  یلإ  کلاسلا  بیرقت  . مایّصلا رهش  ماهمل  مامتلا  . نیقیلا باتک  رابخأ  نم  دازام  رارسأ  نم  لیـصّحتلا  . لییذّتلا نم 
فیرـشّتلا . نتفلاـب فیرعتلا  یف  ننملاـب  فیرـشّتلا  . فیرـشلا دـلوملل  فیرعتلا  . مکاـحلا نع  هرکذـن  اـمیف  مجارتلا  . فئاوّطلا بهاذـم  ۀـفرعم 

یف نیقیلا  . بیاطألا هترتع  ءایبنألا و  دّیس  فرـش  یف  بقانملا  ءابنألا و  نم  ٌفَرُط  . ءانفلاراد قیرفت  دعب  ءافولل  قیفّوتلا  . فیلکتلا تقو  فیرعتب 
رابرپ كرابم و  یگدنز  زا  هدرشف  یحرش  تشون ، هتوک  نیاعیباسألا  ۀیعدأ  یف  عیبرلا  رهز  . نینمؤملاةرمإب مالسلا  هیلعّیلع  انالوم  صاصتخا 

مود راتشون  سوواط و  نبدّیس  هناخباتک  تافیلأت و  یگدنز و  هرابرد  نیسایلآ  راتـشون  نآ  ّمها  میدیزگرب و  هدیدع  بتک  زا  هک  دوب  دّیس 
. تسا هدیدرگ  همجرت  یسراف  نابز  هب  ًاریخا  هک  دشابیم  یسیلگنا  نابز  هب  دّیس  راثآ  لاوحا و  هناخباتک و  نوماریپ  كربلک  ناتا  زا 

نادنمشناد راثآ  رد  سوواط  نب  دیس 

هراشا

نب ّیلع   - 4.2 ءاملعلا 161 /  ضاـیر  هَّللادـبع : ازریملا   - 1 دناهدروآ نایم  هب  نخـس  سوواـط  نب  دّیـس  زا  دوخ  بتک  رد  هک  ینادنمـشناد 
12 107 و 13 -  راونألاراحب 34 /  یسلجملا :  - 44  / 325 تاّنجلا 339 -  تاضور  يراسناوخ :  - 3. یعاسلا نبا  خیرات  یعاسلا : نب  بجنا 

37 و 63 و 2 1 و 45 -  / 

باتک نیا  نوماریپ 

سوواط نب  دیس  هب  باتک  نیا  قلعت 

: دیوگ ۀّـجحملا  فشک  رد  وا  . تسا هتـسناد  دوخ  ِنآ  زا   194 ۀّـجحملا : فشک  باتک  و  ، 562 لابقالا : رد  ار  باتک  نیا  سوواـط  نب  دـیس 
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یتفگـش روما  زا  قیفلت  بیترت و  رد  هدـمآرد  شراـگن  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  تداهـش  هراـبرد  هک  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلملا   » باـتک
107 راحب 42 /  رد  هک  نانچ  نآ  شتازاجا  باتک  رد  وا  . دومن هر  نآ  شراگن  رب  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  لضف  نامه  نآ  تسا و  دـنمهرهب 

نم زا  یباتک  نینچ  رد  مسانـشیمن  ار  یـسک  هک ، مدرک  فینـصت  یلاح  رد  ار  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلملا   » باتک دـیوگیم : هدـمآ  زین 
دّیس هب  باتک  نیا  ّقلعت  لیالد  هلمج  زا  . تسا هاگآ  نخس  نیا  موهفم  رب  دشاب  هتشاد  یهاگآ  باتک  نیا  رب  هک  یسک  و  دشاب ، هتفرگ  یشیپ 

دباییمرد دشاب  هتشاد  ییانـشآ  دّیـس  شراگن  هویـش  اب  سک  ره  زین  تسا . هدمآ  باتک  نیمه  همدقم  رد  باتک  هدنـسیون  مان  هک  تسا  نآ 
یکچوک راصتخا و  همه  اب  باـتک  نیا  ماجـسنا  بیترت و  هک  یـسک  دـیوگیم : باـتک  نیا  ِرخآ  رد  فّنـصم  . تسوا ِنآ  زا  باـتک  نیا  هک 

223 و هرامش 22 /   18 ۀعیرذلا 389 /  رد  ینارهط  خیش  دراد . تلیـضف  زایتما و  دوخ  لاثما  رب  باتک  نیا  هک  دنادیم  دشاب  هاگآ  نآ  مجح 
سوواط نب  دّیـس  زا  ار  باتک  دوخ  ِراتـشون  رد  كربلک  ناتا  . دناهداد تبـسن  دّیـس  هب  ار  باتک  نیا  1 ش 5  لیذ 912 /  ناـملکورب  576 و 
هدیدرگ همجرت  زین  یـسراف  اب  پاچ و  اهراب  باتک  نیا  دیوگیم : زین  .و  تسا سوواط  نبدیـس  تافلؤم  رهـشا  زا  فوهل  دیوگیم : هتـسناد 

يوار زا  ار  ناتـساد  ِرثکا  تسا و  نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  البرک و  هعقاو  هب  طوبرم  ِثداوح  لصا  لقن  زا  تراـبع  فوهل  دـیوگ : وا  تسا .
لتق یف  نیـشلا  عرـصملا   » باتک زین  یکی  دّیـس  ُِبتُک  زا  تسا : هدـیدرگ  رّکذـتم  كربلک  . دوش هدـناوخ  اروشاع  رد  اـت  هدروآ  فورعم  ریغ 

دوجوم هرامـش 792  تحت  ندـیل  رد  نآ  یّطخ  هخـسن  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد  اـهنت  تسا و  هدـشن  هتفگ  ییاـج  رد  نیا  تسا و  نیـسحلا »
ساسارب هک  دـهدیم  ماجنا  فنخمیبأ  هب  بوسنم  یپاچ  لتقم  نیـشلا و  عرـصملا  نیب  یتاسیاقم  درمـشیمرب و  ار  یتـالامتحا  وا  . دـشابیم

هدرک دامتعا  فنخم  یبأ  لتقم  رب  سوواط  نبدّیـس  هک : دهدیم  لامتحا  كربلک  ناتا  . دنـشاب یکی  دورو  رظن  زا  ود  نیا  تسا  نکمم  اهنآ 
تسا یباتک  نامه  فنخم  یبأ  هب  ِبوسنم  ِیپاچ  ِلتقم  ساسا  نیا  رب  . تسا هدیمان  نیشلا  عرـصملا  ار  نآ  هتخاس و  شبترم  هدوزفا ، نآ  رب  و 

ود نآ  نیب  داـّحتا  يدراوم  رد  هچرگ  دـناباتک  ود  فوهل  نیـشلا و  عرـصملا  دوـشیم : هتفگ  . تسا هدوزفا  نآ  رب  هدرک و  بترم  دّیـس  هک 
18 سوواط : نبا  زا  دوخ  راتشون  رد  نیسای  لآ  نسح  دّمحم  خیش  . ددرگ عوجر   76 سوواط 78 -  نبدّیس  زا  ناتا  راتشون  هب  . دوشیم هدید 

تسا دّیس  ِنآ  زا  فوهلم  دیدرتیب  لاح  ره  هب  . دیسر پاچ  هب  راب  دنچ  فجن  ناریا و  رد  دیوگیم ، هتـسناد  دّیـس  هب  بوسنم  ار  باتک  نیا 
. دوشیم هدید  یتاهباشت  ود  نآ  نیب  هچ  رگا  هتفرگ ، فنخم  یبأ  لتقم  زا  يو  هک  تسا  نیشلا » عرصملا   » باتک زا  ریغ  و 

باتک مان 

یماسا دوخ  ِبتک  يارب  ّفلؤم  اریز  ددرگیمزاـب ، فلؤم  دوخ  اههخـسن و  فـالتخا  هب  نآ  ماـمت  هدـمآ و  فلتخم  ياـهمان  اـب  باـتک  نیا 
 - 1: تسا حرـش  نیا  هب  هدـمآ  عبانم  اهیطخ و  رد  هک  هنوگ  نآ  رـضاح  باتک  یماسا  تسا . هدـیزگرب  رییغت  اب  ار  دـحاو  یمان  ای  نوگانوگ ،
 - 5. فوـفطلا یلتق  یف  فوـهللا   - 4. فوفطلا لـتق  یلع  فوـهلملا   - 3. فوـفطلا یلتق  یلع  فوـهلملا   - 2. فوفطلا یلتق  یلع  فوـهللا 
نبا هک  ساسا  نیا  رب  هدمآ ، ر )  ) هخـسن دـلج  رب  هک  هنوگ  نآ  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  لتقم  یف  کلاسملا   - 6. فوفطلا لهأ  یلع  فوهلملا 

ار فوفطلا  لتق  یلع  فوهللا   22 ۀعیرذلا 223 /  رد  ینارهط  خیـش  . مدرک عضو  کلـسم  هس  رب  ار  نآ  و  دیوگیم : شاهمدقم  رد  سوواط 
194 و ۀّجحملا : فشک  رد  هک  نانچ  میدیزگرب  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلملا  « » ر  » دمتعم هخـسن  ساسارب  ار  باتک  مان  ام  . دـنادیم رهـشا 

. تسا هدمآ  مان  نیمه  وا  راثآ  رگید  107 و  راحب 42 /  تازاجا 

باتک خسن 

هدوب و زاـین  نادـب  ار  ءاـملع  اریز  دـیدرگ ، وربور  نارادربهخـسن  لابقتـسا  اـب  فـیطل ، ياهویـش  رب  نآ  تفاـب  ّتیّمها و  لـیلد  هب  باـتک  نیا 
تحت هرـس  سدق  یـشعرم  هَّللا  ۀـیآ  یمومع  گرزب و  هناخباتک   - 1: هلمج زا  مینیبیم ، ناهج  ياههناخباتک  رد  ار  نآ  زا  داـیز  ياههخـسن 
نامه  - 16.2 هناـخباتک 70 /  تـسرهف  ق ، 1303 ه . تباتک خـیرات  حـلاص ، دّـمحم  اقآ  نب  یقت  دّـمحم  بتاک  موس  هلاسر  هرامش 6068 ،
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تـسرهف ق ، تباتک 1119 ه . خـیرات  یناردـنزام  بلاط  دّـمحم  نب  بلاـط  طـخ  هب  مّوس  هلاـسر  هرامـش 7520 ، هعومجم  نمـض  هناخباتک 
هرامش 3815 هعومجم  نمض  نارهت  سلجم  هناخباتک  تباتک 1052.4 -  خیرات  نارهت ش 6069  کلم  هناخباتک   - 19.3 هناخباتک 327 / 
، مالسلا هیلع  اضر  ماما  هناخباتک  نرق 11.6 -  نتشون  خیرات  هرامش 4826  هعومجم  نمض  سلجم  هناخباتک  ق.5 -  تباتک 1101 ه . خیرات 

 - ق.8 ای 1220 ه . ق . تباتک 1202 ه . خیرات  هرامش 13671  ًاضیا  هّیوضر  هناخباتک  ق.7 -  1091 ه . ریرحت : خیرات  هرامش 6712  دهشم 
هناـخباتک زین   - 10. خیرات نودب  هرامـش 8874  هّیوضر  هناـخباتک  زین  ق.9 -  ه . تباتک 1233  خـیرات  هرامـش 2132  هّیوضر  هناخباتک  زین 

زین ق.12 -  تباتک 1117 ه . خیرات  یناهفصا  نسحلاوبا  ّطخ  هرامش 15317  هّیوضر  هناخباتک  زین   - 11. خیرات نودب  هرامش 8124  هّیوضر 
ق. تباتک 1020 ه . خیرات  هرامش 912  نیلرب  هناخباتک 

باتک ياهپاچ 

هنس نارهط ،  - 2. راحب مهد  دلج  اب  یلحر ، یگنـس ، پاچ  نارهط ،  - 1: میوشیم روآدای  ار  یـضعب  هک  هدیـسر ، پاچ  هب  اهراب  باتک  نیا 
حیحصت یعقر  یگنس  هنس 1317 ه . نارهط   - 4. یگنس لاس 1287 ه . نارهط   - 3. يریمح دّیس  ۀّینیع  هدیصق  راثلاذخا و  هلاسر  اب  1271 ه .

 - 7. یعقر یگنـس ، لاـس 1322 ه . نارهط   - 6. فنخم یبأ  لتقم  نازحألا و  جـّیهم  باـتک  اـب  لاـس 1275 ه . نارهط   - 5. سّردم دومحم 
10 .. لاس 1329 ه ءادیص   - 9. یفحص دّمحم  دّیس  یشاوح  اب  یبیج ، ۀّیمالـسالا ، ۀبتکملا  نارهط ،  - 8. یبیج یگنس ، لاس 1365 ه . نارهط 
، فجن  - 13. یعقر فجن ،  - 12. نازحالاریثم فنخم و  یبأ  لـتقم  هارمه  هب  یعقر  یگنـس ، لاـس 1326 ه . یئبمب ،  - 11. یعقر توریب ، - 

لاس فجن ،  - 16. یفحص دّمحم  هیـشاح  همدقم و  اب  یبیج ، مق ،  - 15. یعقر لاس 1369 ه . فجن ،  - 14. راتخم ناتساد  هارمه  هب  یعقر ،
. یگنس زیربت ،  - 18. راتخم هصق  اب  یسمش  لاس 1364  یضر  فیرش  تاروشنم  مق ،  - 17. راتخم تیاکح  اب  هّیردیح  هناخباتک  1385 ه .

باتک همجرت 

نآ یفجن  همالس  نبدمحا  خیش  زین  18.و  ۀعیرذلا 296 /  . داهن مان  ممألاۀّجح  ملالا و  ۀجل  همجرت و  یسراف  هب  ار  باتک  ناخیلق  اضر  ازریم 
« عومدلا ضیف   » هدرک همجرت  یسراف  هب  ار  باتک  نیا  باّون  يدهم  دّمحم  نب  میهاربا  دّمحم  زین  .26 ۀعیرذلا 201 /  . دنادرگرب یسراف  هب  ار 
« نادیهش رازم  رب  نازوس  هآ   » مان هب  هدرک  شاهمجرت  يرهف  دمحا  دّیس  زین  . تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1286 ه . هب  نارهت  رد  تسا و  هدیمان 

. تسا هدناسر  پاچ  هب 

باتک نیا  رد  ام  شور 

رب ام  دامتعا  هتـساوخ  نیا  قّقحت  يارب  میراد و  هضرع  اطخ  زا  رودب  طبـض و  ار  تارابع  ِّصن  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  قیقحت  رد  ام  فده 
نـسحلاوبا طخ  هب  ياهخـسن  و  نیمثلا » ّردـلا   » باتک هارمه  هب  هرامـش 15317  هب  دهـشم  رد  هّیوضر  هناخباتک  هخـسن  فلا : : تسا ریز  ِخَُسن 

لقن فوهلم  زا  راحب  رد  یـسلجم  ار  هچنآ  .ب : میاهدراذـگ ار  ر )  ) هناـشن شیارب  و  دـمآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  لاس 1117  رد  هک  یناهفـصا 
اهنت هک  ع )  ) هناشن اب  لاس 1369 ه . هب  هیردـیح  هناخپاچ  فجن  رد  یپاچ  هخـسن  ج : (. ب  ) هناشن اب  هدروآ ، راحب  رد  ار  باتک  رثکا  هدرک و 

ياراد هک  تاـفالتخا  رثکا  و  میاهدروآ ، خـسن  نیا  رب  قیبـطت  اـب  ار  نآ  حیحـصت  صن و  تراـبع و  نیع  اـم  . میاهدرک داـمتعا  نآ  رب  یکدـنا 
اب مالعا  نیا  قیبطت  رد  و  تسا ، باتک  نتم  رد  هدمآ  مالعا  طبـض  ام ، قیقحت  مود  هلحرم  . میاهدش روآدای  هیـشاح  رد  هدوب  ییانعم  هیجوت و 
اب راچانب  اذل  تسا ، هدیدرگ  فیحصت  فیرحت و  هدمتعم  ِخسن  نیا  رد  هدمآ  مالعا  هک  میدش  وربور  لکشم  نیا  اب  یخیرات  یلاجر و  عبانم 

هعلاطم اب  هدنناوخ  ات  میدروآ ، یشاوح  رد  هاتوک  یتراشا  نانآ  لاح  همجرت  رد  هدومن و  حیحصت  حالصا و  قیبطت و  یلاجر  حیحـص  بتک 
ءالبنلا و مالعا  هیـشاح  یلکرز و  نیدلاریخ  مالعا  باتک  زا  ار  مجارت  عبانم  زا  یتمـسق  و  دـبای ، ییانـشآ  البرک  هعقاو  اب  لماک  هطاحا  اب  نآ 
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نتم رد  روکذـم  ياـهیدابآ  دـالب و  زا  رـصتخم  یحرـش  زین  . میاهدروآ نتم  رد  ِبـتک  زا  زین  هاـتوک  ياهـمجرت  .و  میتـفرگ هرهب  رگید  بـتک 
مامت رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ِنانخـس  . دـبایب البرک  هعقاو  هب  لماک  هطاحا  زین  ایفارغج  رظن  زا  ماجنا  اـت  زاـغآ  زا  هدـنناوخ  اـت  میدروآ 

مدونشخ . میدروآ عبانم  رد  لیهست  يارب  ار  ییاهتسرهف  باتک  ِرخآ  رد  . دشاب زیامتم  نارگید  نانخس  زا  ات  میدروآ  تشرد  فورح  اب  باتک 
بتک رگید  باتک و  نیا  قیقحت  رد  وا  یهارمه  يارب  ءامیش  ماهلضاف  هیولع  رـسمه  هب  ار  مرفاو  ریدقت  ساپـس و  همدقم  نایاپ  رد  هک  نیا  زا 

.و نیمآ دیامرف ... شروشحم  نیلـسرملا  دّیـس  شّدج  اب  دنک و  اطع  يو  هب  ار  نانـسحم  ِشاداپ  نیرتهب  شیادخ  مراد ، میدقت  حـلاص  ِفلس 
سرافمالـسلا هیلعنیـسح  ماما  انالوم  دالیم  هراودایه   1413 نابعـش -   3 مق سّدقم  رهـش  . تسا نیملاعلا » ّبر  هَّللدمحلا   » ام نخـس  نیرخآ 

نایزیربتنوّسحلا

فوفطلا یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  نتم 

همدقم

زا هدرپ  ّتنـس  باتک و  قطنم  اب  هک  وا  تسا ، یّلجتم  شناگدـنب  رب  اهدرخ  قفا  زا  هک  دزـس  ار  يادـخ  رم  شیاتـسمیحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
الاـب رورـس  راونا  هب  ار  ناـنآ  هتـشاد و  هّزنم  اـیند )  ) رورغ راد  هب  یگدوـلآ  زا  ار  شناتـسود  هک  وا  دز ، يراـنک  هب  شاهتـساوخ  دارم و  يور 

فاصوا ّقحتـسم  فاطلا و  ياریذپ  ار  نانآ  هکلب  تسابیز  ياههار  هب  نانآ  ندـیهانپ  هن  قیالخ و  رب  نوزف  ياطع  باب  زا  هن  تیانع  نیا  . درب
اج نآ  ات  . دیشخب هیلامک  لامعا  هب  قلخت  قیفوت  ار  نانآ  هکلب  دیدنسپن ، يراک  لمهم  ياهنامـسیر  هب  ار  نانآ  ّقلعت  ور  نیمه  زا  دید و  وکین 

وا و ّلظ  يوس  هب  ناـنآ  ياـهلد  سپ  دـش ، هتـسارآ  شیاـضر  ناـفرع  رویز  هب  ناـشیاهناور  هدـیدرگ  لولم  ادـخ  ریغ  زا  ناـنآ  ياـهناج  هک 
ِهاگ هب  قفشم  ِتقفش  ِرثا  ناشهرهچ  رد  ینیبیم و  ار  ءاقب  راد  هب  ِلوصو  ینامداش  نانآ  ِدزن  رد  . دروآ يور  وا  لضف  مرک و  هب  ناشیاهوزرآ 
اهنآ ِییورشوخ  تسا و  ینوزف  هب  ور  دزاس  کیدزن  وا  دارم  هب  ار  ناشیا  هچنآ  رد  ناشاهقایتشا  هرامه  . يرگنیم ار  وا  ياقل  راطخا  تفایرد 
رکذ توالح  ینیریش و  زا  نامداش  ناشیاهلد  و  اونش ، وا  رارسا  ِعامتسا  يارب  نانآ  ياهـشوگ  و  تسا ، هارمه  یبوبر  هاگرد  هب  دش  دمآ و  اب 

هچ سپ  . دشخبیم رهم  زا  هدـنکآ  يوکین  ياطع  ار  نانآ  دوخ  دزن  زا  هداتـسرف  ّتیحت  نانآ  رب  ناشیا  قیدـصت  هزادـنا  هب  ادـخ  . تسوا دای  و 
زا ار  نانآ  هچنآ  ره  ندرک  اهر  نانآ  رب  تسا  ناسآ  هچ  و  درادزاب ، وا  لالج  ِتحاس  زا  ار  نانآ  هک  هچنآ  ره  ناـشیا  هاـگن  رد  تسا  زیچاـن 

تباهم میخف  هماج  رد  ار  نانآ  َدبَا  يارب  ادخ  و  تسا ، لامک  مَرَک و  نیا  اب  ِسنُا  رد  نانآ  عّتمت  تّذـل و  هک  اجنآ  ات  دـنکیم ، رود  شلاصو 
ِمارِکا نانآ و  نایم  عنام  ایند  رد  ناشیاقب  تسالاو و  تساوخ  نیدـب  یبایتسد  زا  ِعناـم  ناـنآ  یگدـنز  هک  دـننادب  نوچ  .و  دروآرد لـالج  و 

هب ریت  ریشمش و  رب  هضرع  هار و  نیا  رد  ناور  ناج و  لذب  اب  و  دنبوکب ، ار  وا  ياقل  هبوک  دننکف و  نورب  نت  زا  ایند  رد  ِنتسیز  سابل  تسوا ،
ناج و لذب  رد  هک  دناشکیم  الاب  هب  ییاج  ات  ار  البرک )  ) ّفط يادهش  ياهناج  هک  تسا  یلعا  فیرشت  نیا  .و  دندرگ ذّذلتم  دنسر و  تّذل 

يدـهلا ملع  یـضترم  دّیـس  هو  . ددرگیم اهریـشمش  اهریت و  جامآ  ناش  هسّدـقم  ِنادـبا  دـنریگیم و  یـشیپ  رگیدـکی  رب  گرم  زا  ِلابقتـسا 
ِهَّللا ِراوَج  ِیف  سفناو  ۀـلمهم  ءاـضمرلا  یلع  ٌموـسج  مَُهل  [ . 2 : ] دیارـسیم اـبیز  هچ  رترب  ياـهناسنا  هنوگ  نیا  فصو  رد  هیلع ) هَّللاناوـضر  )

ِفیّـسلِاب اـهلتاق  َّنَا  َو  اـهعفان  ّرـضلِاب  اهدـصاق  َّنَأَکتـسا  دـنوادخ  راوج  ِناـمهیم  ناـشیاهناج  هتفخ و  رد  رازگیر  ِرتـسب  رب  ناـشِداسجااهیرقی 
باتک و ِنامرف  لاثتما  دوبن  رگا  ودندوب  ناشهدننکهدنز  ریـشمش  اب  ناشهدنـشک  و  هدناسر ، عفن  دوب  ناشرارـضا  یپ  رد  هک  نآ  ایئوگاهییحم 
زا رب  فّسأـت  و  هّیمأینب -  تموکح  یهارمگ -  تیاوغ و  ِتموکح  سیـسأت  تیادـه و  مـالعا  ِوحم  ندـش و  دـیدپان  يارب  دـیاب  هک  ّتنس 

هنیآ ره  مییآرد ، تبیـصم  ازع و  ساـبل  ناـبات  بکاوک  نیا  ِبورغ  اهتداهـش و  هنوگ  نیا  رب  ِسوسفا  فّهلت و  و  تداعـس ، نیا  نداد  تسد 
داـعم ناطلـس  ِتیاـضر  يرادازع  نـیا  رد  نوـچ  .و  میـشک نـت  رب  یناـمداش  ترـسم و  توـسک  گرزب  تـمعن  نـیا  يارب  هـک  دوـب  هدـنبیز 
تسا نیا  ناممشچ  اب  ام  نخس  مینادرگیم ، هدید  رد  بآ  هرامه  هدمآرد  ازع  سابل  رد  ام  اذل  هتفهن ، کین  ناگدنب  فده  و  راگدرورپ ،) )
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زور رد  نابرهم  ِلوسر  ياهتناما  هچ ، . هدرـس هلان  هدُرم  دـنزرف  نانز  نوچمه  هک : مییوگیم  اهلد  اب  و  يرگب ، یپاـیپ  ـالبرک  بئاـصم  رد  هک 
زا ار ، ادخ  . دیدرگ دوبان  وحم و  يو  نانمـشد  تُّما و  تسد  اب  شنادنزرف  مرح و  هرابرد  وا  يایاصو  و  دـیدرگ ، یهابت  شوختـسد  اروشاع 

شربارب رد  بئاصم  همه  هک  اهتبیصم  نآ  هتشاد و  یپ  رد  ار  تکاله  یتخس و  همه  نیا  و  روجنر ، ار  بولق  هک  بئاصم  نارگ  راب  همه  نآ 
هک اهتـسد  نآ  هدرک و  يراج  نیمز  رب  ار  تلاسر  نوخ  هک  اـهریت  نآ  و  هدـیرد ، ار  يوقت  هماـج  هک  خـلت  تخـس و  ثداوح  نآ  و  زیچاـن ،

نیرتهب ياهناج  هک  اـیالب  نآ  و  هدـنکفاورف ، ار  لادـبا  نارـس  هک  عیاـجف  نآ  و  هدروآرد ، تراـسا  توسک  رد  ار  تیبلالـها  هیهلا  تلـالج 
دشابن نینچ  ارچ  . دمآ نارگ  لیلج  راگدرورپ  رب  هک  عئاظف  نآ  و  هدیسر ، لیئربج  هب  ات  نآ  تبیصم  هک  دمآ  دب  نآ  و  هدروآرب ، ار  اهنادناخ 

رب ناهارمگ  ریـشمش  اب  شکاـپ  نوخ  هتخیر و  ورف  ناتـسگیر  يور  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ِتشوگ  زور  نآ  رد  هک  نآ  لاـح  و 
سابل زا  تماـص  قطاـن و  روضح  رد  ار  ناـنآ  و  هتفرگ ، رارق  رگتتامـش  هدـننار و  ِناگدـید  ِرظنم  رد  شنارتخد  ياـههرهچ  و  يراـج ، نیمز 

ار تلاـسر  نادـناخ  یبئاـصم  !! هتفخ هداـتفا و  ِكاـخ  يور  رب  همّرکم  داـسجا  نآ  و  ناـیرع ، ساـبل  زا  ار  ناراوگرزب  نآ  ِنادـبا  و  هدروآرب ،
شاک يا  . دنزورفارب ار  فسأت  نزح و  شتآ  هلعش  هک  ياهدید  تبیصم  نانز  و  دنک . شکاله  ات  هتـسشن  اهریت  تیاده  بلق  رد  و  هدنکارپ ،
یکی نآ  و  حورجم ، رگد  نآ  بولسم و  یضعب  هک  هتـشاد  ار  شنارـسپ  نارتخد و  هب  هراظن  ِناوت  هک  دوب  یمـشچ  ار  شردپ  همطاف و  يارب 
نداد تسد  زا  هب  هک  یناگدیسر  الب  هدش ، كاچ  ياهنابیرگ  اب  ار  تلاسر  ِنارتخد  و  هدش ، ادج  رکیپ  زا  رس  رگید  نآ  هدیـشک و  ریجنز  هب 
رگید هک  ساسحا  نیا  و  دناهداد ، رـس  هلان  هحون و  نز ، هرهچ  رب  یلیـس  و  هدـمآ ، ردـب  اهرداچ  زا  و  ناشیرپ ، ياهوم  اب  دـنمدرد ، بوبحم ،

، درخ مهف و  رظن و  ناـبحاص  يا  و  شنیب ؛ تریـصب و  لـها  ياـهناسنا  يا  امـش  .و  هتفرگرب رد  ار  اـهنآ  دوـجو  دـنرادن  یتسرپرـس  یماـح و 
نیا رب  کشا  نتخیرورف  اب  و  دیئارـس ، هحون  ترثک  تدـحو و  نیا  رب  ادـخ  يارب  و  دـینک ، ثیدـح  دوخ  اـب  ار  هرهاـط  ِترتع  نیا  بئاـصم 

فیرـش ياهناج  نیا  هچ ، . دیـشاب گوس  رد  ناشیا  هب  ندـناسر  يرای  تصرف  نتفر  تسد  زا  يارب  هدرک و  یهارمه  نازیزع  نآ  اب  بئاـصم 
ناهد و دوخ  نابل  اب  ربماـیپ  هک  يزیزع  نآ  دـنرهطا ، لوتب  ءارهز  نامـشچ  رون  و  مرکا ، لوسر  بلق  هویم  و  ماـنالاریخ ، ردـقنارگ  ياـهتناما 

مَکُْحم َو  ِلوُسَّرلا  نَنُس  مِهلاح  ْنَع  لسف  ّکش  ِیف  َْتنُک  ْنِا  . داهنیم لیضفت  تما  رب  ار  ناشردام  ردپ  و  دیسوبیم ، دیـسیلیم و  ار  شنادند 
یلَع مِِهلْـضَف  ُناَیبَو  یجحلا  يوَِذل  ٍِدهاش  ُلَدـْعَا  َكانُهَفـسرپب  نانآ  لاح  زا  ّتنـس  نآرق و  زا  يدـیدرت ، راچد  نانآ  تلیـضف  رد  رگالیزنتلا 
يدَی یلَع  ِْهَیِلا  تَءاج  مِهیف  َدَمْحَِال  ْتَقَبَـس  ٌۀّیـصَوَوتساجنآ  دنک  نایب  نادـنمدرخ  يارب  ار  نانآ  لضف  لیـصفت  اب  هک  هاوگ  نیرتلداِعلیـصْفَّتلا 
ناربج نارفُک  اب  ار  نانآ  ّدـج  ناسحا  همه  نآ  كدـنا  ینامز  هلـصاف  نیا  اب  هنوگچتـسا  نانآ  هرابرد  دروآ  لیئربج  هک  ربمایپ  تیـصولیربج 

تساجک ! دندومن ریقحت  ار  شیالاو  تیصخش  شدنزرف  نوخ  نتخیر  اب  هدرک ، رّدکم  ار  شـشیع  يو  لد  هویم  بیذعت  اب  ناسچ  و  دندرک ،
هک ار  هچنآ  تما  هک  نآ  اب  تسیچ ؟ خساپ  تما  زا  شـسرپ  تاقالم و  هاگ  هب  و  لآ ، ترتع و  هب  ربمایپ  يایاصو  شریذـپ  هاگیاج  عضوم و 
نم هابجع  ای  و  رومالا ! کلت  راکذتل  عّدصتیال  بلق  ْنِم  ِِهَّلل  ایف  !) هتساخرب مالـسا  تیمولظم  يادن  و  هدرک ، ناریو  دوب  هدرک  يزیریپ  ربمایپ 
نیا اب  ار  نایمالـسا  رگید  و  نانآ ، تلفغ  مدرم و  زا  اتفگـش  و  دیاین ، درد  هب  روما  نیا  راکذت  اب  هک  لد  نآ  زا  ار ، ادخ  !( روهدـلا لها  ۀـلفغ 

و هدیپت ، نوخ  رد  روهقم و  يو  بیبح  و  هاوخنوخ ، تسا و  دنمدرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  هک  دننادیمن  ایآ  ؟ تسا يرذـع  هچ  هعجاف 
َمالع ءایبنالا ، متاخل  ءافولا  لها  ایَف  (؟ دناهتـسُج تکراشم  اههودـنا  نیا  رد  وا  اب  ءایبنا  و  دـنیوگ ، تیلـست  ار  يو  تبیـصم  نیا  رب  ناگتـشرف 

دنزرف ِتسود  يا  ادـخ  هب  ار  وت  !؟ دـینکن يرایمه  نتـسیرگ  نیا  رد  وا  اب  هنوگچ  ءایبنالا ، متاخ  اب  افو  لها  يا  سپ  ءاـکبلا ؛) یف  هنوساوتـال 
نالک شاداپ  هک  دـشاب  يرگب ، مالـسا  ناهاشداپ  رب  و  هد ، رـس  هیرگ  و  نک ، هحون  نابایب  رد  هداـتف  ناـیرع  ياهندـب  نیا  رب  ءارهز  اـب  ارهز ،

هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقابلا  انالوم  زا  انامه  . یبای تسد  یبایماک  هب  زیختـسر  زور  رد  هدروآ  تسد  هب  ار  نانآ  بئاصم  رد  يراـیمه 
يو هنوگ  رب  دَکَچ و  ورف  یکشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  شمـشچ  زا  هک  نمؤم  نآ  ره  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  نیدباعلانیز  دومرف :

زا هدیـسر  ام  هب  نمـشد  زا  هک  یتّیذا  رازآ و  يارب  هک  ینمؤم  ره  و  دـهد ، ياـج  یتشهب  ياهفرغ  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  ادـخ  ددرگ  يراـج 
ایند رد  ام  نمشد  زا  ام  هار  رد  هک  نمؤم  نآ  رب  و  دهد ، ياج  قدص  لزنم  رد  ار  وا  ادخ  دتلغ ، ورف  شاهنوگ  رب  هدیکچورف  یکشا  شاهدید 
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سک نآ  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  انالوم  زا  . دراد نامارد  تمایق  رد  مّنهج  زا  دنادرگب و  شیور  زا  ار  رازآ  ادخ  دـنیب  يرازآ 
ایرد ِفک  ردق  هب  هچرگ  شهانگ  ادخ  دیآرب ، دـشاب  یـسگم  َِرپ  ِردـق  هب  هچرگ  یکـشا  شمـشچ  زا  دـیآ و  نایم  هب  ام  ِرکِذ  شدزن  رد  هک 
سک نآ  دیآ . بجاو  وا  رب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  دص  ام  يارب  دیرگب و  هک  سک  نآ  دندومرف : هک  هدـمآ  لوسر  نآ  زا  و  دزرمایب . دـشاب 

هک سک  نآ  دشاب ، تشهب  ار  وا  رم  دنایرگب  ار  رفن  یـس  دـیرگب و  هک  سک  نآ  و  تسار ، وا  رم  ّتنج  دـنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دـیرگب و  هک 
هک سک  نآ  و  دـشاب ، ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هد  دـیرگب و  هـک  سک  نآ  و  تـشهب ، تـسار  وا  ارم  دـنایرگب  ار  رفن  تـسیب  دـیرگب و 
نب یـسوم  نب  ّیلع  باتک  فلؤم  . دـشاب تشهب  زین  ار  وا  دـنک  یکابت  هک  سک  نآ  و  دـشاب ، تشهب  شیارب  دـنایرگب  ار  رفن  کی  دـیرگب و 

زا دـعب  هک  دوب  نیا  تخیگنارب  باتک  نیا  شور  بولـسا و  رب  ار  ام  هک  ییالاو  ياههزیگنا  زا  دـیوگ : ینیـسح  سوواط  نبدّـمحم  نبرفعج 
ِلماح و  تسا ، ياهیامنرود  ار  تارایز  هنـسحتسم  هفلتخم و  بناوج  هک  متفاـیرد  ار  [ 3  ] رفاسملا حانج  رئازلا و  حابـصم  باتک  يروآعمج 

زا رئاز  هک  نیا  زا  متشاد  تسود  زین  . ددرگیم زاینیب  هکّربتم  نکاما  هفیرش و  ِتاقوا  رد  رازم  گرزب  باتک  ای  حابـصم  لمح  لقن و  زا  نآ 
ددرگ ینغتسم  رگید  بتک  زا  رئاز  حابصم  هارمه  ات  متشون  ار  باتک  نیا  اذل  . ددرگ زاینیب  البرک  رد  اروشاع  ترایز  رد  لتقم  باتک  لمح 
يارب البرک  نوگانوگ  باوبا  هک  نآ  اب  دش ، بانتجا  رارکت  لیوطت و  هنوگ  ره  زا  رئاز  تقو  قیـض  لیلد  هب  رـضاح  باتک  رد  ورنیمه  زا  و 
یلتق یلع  فوهلملا  : » باتک هب  ار  نآ  .و  میدرب راک  هب  ار  نآ  اب  راگزاس  یناعم  حور  تاملک  داسجا  رد  ام  هچ ، دـش ، هدروآ  ناـمیا  باـبرا 

. مشابیم فوؤر  کلام  يادخ  هب  نیعتسم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  مداد ، رارق  کلسم  هس  رب  مدیمان و  فوفطلا »

گنج زا  شیپ  هب  طوبرم  روما  رد 

موس لاس  لوالاعیبر  هام  رخاوا  رد  هدش : هتفگ  زین  دوب ، ترجه  مراهچ  لاس  نابعـش  موس  ای  مجنپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دالیم  نیـسح  دالیم 
ّدلوت زا  لـبق   ) مدـید باوخ  رد  [ 6 [ : ] 5  ] دیوگ امهنع ) هَّللایـضر   ) سابع رـسمه  [ 4  ] لـضفلا ّما  .: تسا هتفگ  زین  نـیا  زج  و  دوـب ، ترجه 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  باوخ  داتفا ، منماد  رد  دـش و  هدـیرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تشوگ  زا  ياهراپ  ایئوگ  هک  نیـسح )

: دیوگ لضفلاما  . یـشاب شاهیاد  ات  داد  مهاوخ  وت  هب  دیازب و  رـسپ  همطاف  يدوزب  تسا ، یبوخ  ِباوخ  تسا و  هقداص  يایؤر  دومرف : متفگ ،
نماد رد  مدراذگ ، ششوغآ  رد  مدرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  مالسلا  هیلعنیسح  يزور  . دوب هدومرف  ربمایپ  هک  دش  نانچنآ  هّصق 

درد هب  ار  ماهچب  وت  و  دنکیم ، كاپ  بآ  ار  ماهماج  شاب ، مارآ  لضفلاما  يا  دومرف : ربمایپ  تسیرگ ، وا  متفرگ  نوگشن  ار  وا  درک ، لوب  وا 
هَّللاتاولـص وا  هک  مدید  متـشگزاب  نوچ  مدروآ ، بآ  شیارب  ات  متـساخرب  و  مدرک ، اهر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نماد  رد  ار  وا  . يدروآ

مرسپ نیا  نم  ِتّما  هک  داد  مربخ  دمآ و  مدزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  دومرف : تسیچ ؟ يارب  تاهیرگ  هَّللالوسر  ای  متفگ : . دیرگیم هلآ  هیلع و 
مالـسلا هیلعنیـسح  دـّلوت  زا  لاس  کی  نوچ  دـنیوگیم : ثیدـح  نایوار  . دـناسرن متعافـش  هب  تمایق  رد  ار  نانآ  ادـخ  تشُک ، دـنهاوخ  ار 
تروـص هـب  یموـس  رن ، واـگ  یمود  ریــش و  لکــش  هـب  یکی  هـک  دـندمآ  دورف  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ربماـیپ  رب  هتــشرف  هدزاود  تشذـگ 

و هدرتسگ ، ياهرپ  اب  نایرگ ، ياهمشچ  هتخورفارب و  ياههرهچ  اب  هدوب ، هفلتخم  روص  هب  رفن  تشه  هدازیمدآ و  تروص  هب  یمراهچ  ، اهدژا
نوچ يرجا  هک  ادوز  دمآ و  لیباق  زا  لیباه  رس  رب  هک  دیآ  نآ  مالسلا  امهیلع  همطاف  نب  نیسح  تدنزرف  رس  رب  ادوز  دّمحم ! يا  دنتفگیم :

درک و لوزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  نآ  رگم  دـنامن  ياهتـشرف  اهنامـسآ  رد  دوب . دـهاوخ  لیباق  رفیک  شلتاق  رب  هتفای و  لیباه  رجا 
یلصربمایپ دومن . هضرع  يو  رب  ار  شکاپ  تبرت  هدنار  نخس  وا  شاداپ  زا  و  تفگ ، تیزعت  مالـسلا  هیلعنیـسح  ِرما  رد  ار  وا  دورد ، زا  دعب 
هیلعنیـسح نوچ  . رادم شیاورماک  ار و  شلتاق  شکب  دراد و  راوخ  ار  نیـسح  هک  وک  نآ  ره  راد  راوخ  ادـنوادخ  دومرفیم : هلآو  هیلع  هللا 

کشا رد  قرغ  شکرابم  نامشچ  تفگب و  عاجرتسا  داتسیاب و  هار  نیب  رد  تفر و  رفـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش ، هلاسود  مالـسلا 
اج نآ  رد  هک  دـهدیم  مربخ  تارف  طش  رانک  رد  [ 7  ] البرک مان  هب  ینیمزرـس  زا  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : دندیـسرپ ، نآ  ّتلع  زا  دش .

ایئوگ مان ، دیزی  يدرم  دومرف : ؟ دشکیم ار  وا  یک  هَّللا  لوسر  ای  دیسرپ : یکی  . دسریم تداهش  هب  مالسلا  امهیلع  همطاف  نب  نیـسح  مدنزرف 
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یلاح رد  داد ، دنپ  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  تشگزاب و  رفس  زا  نیگهودنا  هتفرگ و  تلاح  اب  دعب  . منیبیم ار  شنفدم  تداهش و  ياج 
رـس رب  ار  پچ  تسد  مالـسلا و  هیلعنسح  رـس  رب  ار  تسار  تسد  هـبطخ  زا  تـغارف  زا  دـعب  . دـندوب شدزن  رد  مالـسلا  امهیلعنینـسح  هـک 
نیا تسوت و  لوسر  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  انامه  ادنوادخ  : » تفگ تشارفارب و  نامسآ  يوس  هب  رس  داهن و  مالسلا  هیلعنیـسح 

لوتقم و مدنزرف  نیا  دهدیم : مربخ  لیئربج  و  مراذگیم ، ياج  هب  متّما  رد  هک  دنشابیم  ماهداوناخ  داینب  هیّرذ و  ِنابوخ  مکاپ و  ترتع  ود 
رارق شلذاـخ  لـتاق و  رد  ار  تـکرب  و  هد ، رارق  ءادهــش  تاداـس  زا  ار  وا  و  اـمرف ، كراـبم  يو  رب  ار  تداهــش  ادـنوادخ  ددرگ ، لوذــخم 

ایآ دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  . تساخرب هلان  کشا و  اب  دجـسم  رد  مدرم  هّجـض  بیّحنلاو ؛» ءاکبلاب  دجـسملا  یف  سانلا  ّجضف  .» هدم
رد و  هاتوک ) اّما   ) درک داریا  يرگید  هبطخ  هتخورفارب  هرهچ  اب  تشگزاب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولـص  ربمایپ  ؟ دـینکیمن شیراـی  دـییرگیم و 

ادـخ و باتک  مدراذـگ : ياج  هب  ار  نیلقث )  ) اهبنارگ زیچ  ود  امـش  ِنیب  رد  نم  انامه  مدرم ! : دومرف تخیریم  ورف  کشا  مشچ  زا  هک  یلاح 
ود نآ  رظتنم  نم  هک  الَا  دـنیآرد ، نم  رب  ضوح  رد  اـت  دـندرگن  ادـج  نم  زا  ود  نیا  و  میگدـنز ، هویم  مَلْـصَا و  داـهن و  متیبلـها -  مرتع - 

راـنک رد  ادرف  هک  دـیرگنب  سپ  تسا ، نم  ناـکیدزن  هب  تّدوـم  نآ  مراـگدرورپ و  ناـمرف  زج  مهاوـخیمن  يزیچ  امـش  زا  نم  و  مشاـبیم ،
نیا زا  مچرپ  هس  تمایق  رد  هک  دیشاب  هاگآ  . دیشاب هتشک  ار  نانآ  هدومن و  متس  هدرک ، يزوتهنیک  متیبلها  اب  هک  یلاح  رد  دینیبن  ارم  ضوح 

شومارف ار  ممسا  دینایک ؟ امش  میوگیم : دننک ، فقوت  نم  دزن  دزادنا ، سرت  هب  ار  ناگتشرف  هک  هریت  ِهایس  یتیار  : ددرگ هضرع  نم  رب  تما 
: میوگیم . دمحا يا  میاوت  تما  زا  ام  دنیوگیم : . مجع برع و  ربمایپ  مدـمحا  نم  میوگیم : . میبرع زا  نادّـحوم  ام  دـنیوگیم : دـننکیم و 

صرح مامت  اب  ار  تترتع  اّما  و  میدرک ، اهر  عیاض  ار  باتک  اّما  دنیوگیم : ؟ دیدرک هچ  متیبلها  ترتع و  مراگدرورپ و  باتک  اب  نم  زا  دعب 
تیار . دـننارب منهج ) هب   ) یگنـشت لامک  رد  هایـس  ياههرهچ  اب  ار  نانآ  و  منادرگب ، يور  نانآ  زا  زین  نم  . میدرک دوباـن  هتـشادرب و  نیمز  زا 

رد (؟ دـیدرک هچ  نم  ترتع  مراگدرورپ و  باتک  رغـصا ، ربکا و  نیلقث  اب  میوگ ، ناـنآ  هب  دـیآرد ، تسا  لّوا  زا  رتهایـس  تیاـغ  هب  هک  مود 
رود نم  زا  میوگیم : . میدرک ناشرامورات  تّدـشب  هدرک و  ناشراوخ  ترتع ، اّما  و  هدـیزرو ، تفلاخم  نآ  اب  باتک  اّما  دـنیوگیم : خـساپ )

: میوگیم ددرگ ، نایامن  یگدنشخرد  یگدنبات و  لامک  رد  موس  ِتیار  . دننارب خزود ) هب   ) یگنشت هایس و  ياههرهچ  اب  زین  ار  نانآ  دیوش ،
باـتک ِلـماح  میّقح ، لـها  هدـنامزاب  اـم  میاهلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ِتّما  اـم  مییاوقت ، دـیحوت و  لـها  اـم  دـنیوگیم : دـینایک ؟ اـمش 
يرای دوخ  نایک  زا  هک  نانچ  نآ  هتـشاد ، تسود  ار  ام  ربماـیپ  هّیّرذ  و  هتـسناد ، مارح  ار  شمارح  لـالح و  ار  شلـالح  هک  ناـمراگدرورپ ،

هک دیتسیز  نانچ  ایند  رد  ناتربمایپ ، مدّمحم  نم  داب ، ناتتراشب  میوگیم : نانآ  هب  . میدیگنج نانآ  نانمـشد  اب  هدرک و  يرای  ار  نانآ  هدومن 
نآ رد  هنادواج  دنیآرد و  تشهب  رد  دنتفا و  هار  هب  دننامداش  باریـس و  هک  یلاح  رد  منک ، باریـس  دوخ  ضوح  زا  ار  نانآ  هاگناو  دیتفگ ،
لاس رد  . دندیشکیم مشچ  ار  نآ  ندیسر  هدرمش  شگرزب  دوب و  هدش  تداع  مالسلا  هیلعنیسح  ِتداهـش  رکذ  ار  مدرم  و  دنیوگ : . دنمارخب

[10  ] ۀبتع نب  دیلو  هنیدم  ریما  هب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نب  [ 9  ] دیزی شدنزرف  دیدرگ ، كاله  [ 8  ] نایفـس یبا  نب  ۀیواعم  هک  يرجه   60
نیـسح عانتما  ِتروص  رد  دریگ و  تعیب  شیارب  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نیـسح  هژیوب  [ 11  ] هنیدـم مدرم  زا  ات  داد  شناـمرف  تشون و  هماـن 
ناورم . دومن راضحا  مالسلا  هیلع  نیـسح  رما  رد  تروشم  يارب  ار  [ 12  ] مکح نب  ناورم  دیلو  . دتسرفب يو  يارب  ار  شرـس  هدز ، ار  شندرگ 
زگره نـم  و  يدازن ، ارم  رداـم  شاـک  يا  تـفگ : دـیلو  . مدزیم ار  شندرگ  مدوـب  وـت  ياـج  نـم  رگا  دــنکیمن و  تـعیب  نیــسح  تـفگ :

دادب و ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تفر ، وا  دزن  ناتسود  تیبلها و  زا  رفن  یس  اب  ترضح  داتسرف ، مالسلا  هیلعنیـسح  ِیَپ  رد  سپـس  . مدوبن
يا تفگ : ناورم  . نک توعد  زین  ارم  يدناوخارف  هک  ار  مدرم  تسین ، يّرِس  هک  تعیب  ریما ، يا  دومرف : . دومن هضرع  يو  هب  ار  دیزی  اب  تعیب 

هب رما  وت  ءاقرز  رسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : دش و  نیگمشخ  مالسلا  هیلعنیـسح  . نزب ار  شندرگ  عانتما  تروص  رد  ریذپم و  ار  شرذع  ریما !
ندـعم تّوبن و  تیبلـها  اـم  ریما ! يا  : » دومرف درک و  دـیلو  هب  ور  دـعب  . يدـیزرو یتـسپ  هک  ادـخ  هب  یتـفگ و  غورد  ینکیم  مندرگ  ِندز 

لتاق و و  رمخلابراش ، قساف و  يدرم  دیزی  و  دومرف ، ماتتخا  حاتتفا و  ام  هب  ادخ  تسا ، ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  هاگیاج  ام  هناخ  و  تلاسر ،
و دنکن ، تعیب  ییوا  نوچ  اب  نم  نوچ  یصخش  و  درادن ، ار  تفالخ  تلزنم  یگتـسیاش  اهیهابت  همه  نیا  اب  تسا و  همّرحم  ياهناج  زیرنوخ 
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، تفر نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگناو  . تسا تعیب  تفالخ و  هتسیاش  ام  زا  کی  مادک  هک  میرگنیم  ار  راک  يور  تشپ و  ادرف  دادماب  نکیل 
ادخ هب  مهدب . تسد  زا  ار  میایند  نید و  یتساوخ  تروشم  نیا  رد  وت ، رب  ياو  تفگ : دیلو  . يدزن راک  هب  ارم  هیصوت  تفگ : دیلو  هب  ناورم 

دنک و تاقالم  ار  يادخ  یسک  مرادن  نامگ  ادخ  هب  ددرگ ، هدولآ  نیسح  نوخ  هب  متسد  دشاب و  نم  ِنآ  زا  ایند  تنطلس  هک  مرادن  تسود 
راتفرگ هدومرفن و  يو  هب  تمحر  رظن  تمایق  رد  شیادـخ  هدوب و  نازیملا  فیفخ  هک  نآ  زج  دـشاب  شندرگ  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوخ 

يا تفگ : ناورم  . دروخرب ناورم  اب  دمآ و  ردب  شلزنم  زا  رابخا  عامتسا  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ادرف  دادماب  . دوب دهاوخ  كاندرد  باذع 
نینمؤملاریما دـیزی  اـب  تعیب  ِناـمرف  ار  وت  تفگ : «. مونـشب اـت  وگب  تسیچ ؟ نآ  : » دومرف . ریذـپب ونـشب و  نم  زا  تَمَنُک  یتحیـصن  هَّللادـبعابا .

ۀّمالا تیلب  دق  ذا  مالّسلا  مالسالا  یلع  و  نوعجار ، هیلا  ّانا  ِهَّلل و  انا  : ) دومرف مالسلا  هیلعنیـسح  . تسا رتهب  تیایند  نید و  يارب  هچ  مهدیم ،
نوچ يایعار  ِراتفرگ  تما  هک  هاگنآ  نیاربانب  نایفسیبا ؛) لآ  یلع  ۀمّرحم  ۀفالخلا  لوقی : هَّللالوسر  يّدج  تعمـس  دقلو  دیزی ، لثم  ٍعارب 
نیب نخـس  . تسا مارح  نایفـسیبا  لآ  رب  تفالخ  دومرف : هک  مدینـش  هَّللالوسر  مدج  زا  قیقحت  هب  دناوخ . ار  مالـسا  هحتاف  دیاب  ددرگ  دیزی 

هتشذگ لاس 60  نابعـش  زا  زور  هس  هک  ادرف  دادماب  . تشگزاب مشخ  اب  [ 13  ] ناورم هک  تفای  همادا  اج  نآ  ات  ناورم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
و [ 15  ] سابع نب  هَّللادبع  . دومرف تماقا  هّکم  رد  ةدعقلايذ  لاّوش و  ناضمر و  هام  نابعش و  هدنام  دش . [ 14  ] هکم مزاع  مالسلا  هیلعماما  دوب 

ارجا هب  ار  شرما  نم  دومرف و  يرما  هب  رومأم  ارم  هَّللا  لوسر  انامه  : » دومرف دندومن . تماقا  هب  تراشا  هدمآ و  شدزن  [ 16  ] ریبز نب  هَّللادبع 
اب شزاس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـمآ و  [ 17  ] رمع نب  هَّللادـبع  سپـس  ! انیـسحاو تفگیم : هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  سابع  نبا  .« مروآرد

سأر هک  تسادخ  دزن  ایند  یتسَپ  زا  هک  یتسنادـن  ایآ  نمحرلادـبع  ابا  يا  : » دومرف ماما  . تشاد رذـحرب  لتق  گنج و  زا  توعد و  ناهارمگ 
ات رجف  عولط  زا  لیئارـساینب  هک  یتسنادـن  ایآ  دوشیم ، هداتـسرف  هیدـه  لیئارـساینب  ناگدازانز  زا  ياهدازانز  هب  اـیرکز  نب  ییحی  كراـبم 

و تسا ، هدزنرس  يراک  نانآ  زا  هک  ایئوگ  دنتخادرپ و  دتس  داد و  هب  هتسشن  ناشیاهرازاب  رد  مه  دعب  دنتـشُک ، ار  ربمایپ  داتفه  سمـش  عولط 
يا دوـب ، ردــتقم  زیزع  رفیک  ناـمه  هـک  داد  تخــس  رفیک  ار  ناـنآ  هاـگنآ  داد و  تـلهم  هـکلب  درکن  باتــش  ناــِشنداد  رفیک  رد  يادــخ 

زا شعانتما  هکم و  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  لالجا  لوزن  ربخ  دـیوگ : يوار  «. رادـمرب نم  يرای  زا  تسد  سرتب و  يادـخ  زا  نمحرلادـبعابا 
نآ رد  نامیلـس  و  دـندرک ، عاـمتجا  [ 19  ] یعازخ درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  ناـیفوک  دیـسر . [ 18  ] هفوک مدرم  عـالطا  هب  دـیزی  اـب  تعیب 

ماجنا هک  اهراک  همه  نآ  اب  هیواعم  دـینادیم  هعیـش ، ِرـشعم  يا  تفگ : هبطخ  ِرخآ  رد  تخادرپ و  هبطخ  داریا  هب  تساـخرب و  هوبنا  ِتیعمج 
تفلاخم مچرپ  هک  تسا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  نیا  و  داد ، هیکت  تنطلـس  هکیرا  رب  شیاج  رد  دیزی  شرـسپ  هدیدرگ  كاله  هداد 

جاتحم امـش  يرای  هب  زورما  وا  دیـشابیم و  شردـپ  وا و  نایعیـش  زا  امـش  درک و  ترجاهم  هکم  هب  هیما  ینب  ناـیغاط  تسد  زا  هتـشارفارب و 
تـشحو یگدنکارپ  یتسـس و  زا  رگا  و  دیـسیونب ، شیارب  دیـشابیم . شنمـشد  ربارب  رد  شباکر  رد  دهاجم  وا و  روای  رگا  دـیرگنب  تسا ،

نیسح ِهاگـشیپ  هبمیحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  : دنتـشاد لاسرا  هتـشون و  ترـضح  هب  ار  ریز  همان  . دینکن دوخ  رورغ  بیرف و  راتفرگ  ار  وا  دیراد 
[22  ] رهاظم نب  بیبح  و  [ 21  ] داّدش نب  ۀعافر  و  [ 20  ] ۀبجن نب  ّبیسم  یعازخ و  درص  نب  نامیلس  زا  مالـسلا ، امهیلعنینمؤملاریما  یلع  نب 

نامه تسکش ، مهرد  ار  تردپ  وت و  نمشد  هک  تسار  يادخ  رم  شیاتس  وت ، رب  ادخ  مالـس  . شرگید نایعیـش  و  [ 23  ] لئاو نب  هَّللادبع  و 
نانآ رب  ار  دوخ  تّما  تیاضر  نودـب  و  درک ، بصغ  ار  نانآ  قوقح  تفرگ و  متـس  هب  ار  تّما  نیا  ّقح  هک  راکمتـس  هماکدوخ  ِدـینع  راّبج 
نوچ هراومه  داد ، رارق  نایغاط  نارابج و  تسد  رد  ار  مدرم  لاملا  تیب  و  دراذگ ، یقاب  ار  رارـشا  نادـب و  هتـشک و  ار  نابوخ  تخاس ، ریما 
نیا و  دنک ، عمج  ّقح  رب  وت  هلیـسو  هب  ار  ام  ادخ  هک  دشاب  يآ ، ام  دزن  تسین ، وت  زج  یماما  ار  ام  نونکا  مه  داب . رود  ادخ  تمحر  زا  دومث 

ربخ ام  هب  رگا  و  میتسین ، وا  ِرانک  رد  دیع  تعامج و  هعمج و  رد  ام  هدنام و  اهنت  یتموکح  رـصق  رد  هک  تسا  یلاو ) [ ) 24  ] ریشب نب  نامعن 
ادخ تمحر  مالس و  شیپاشیپ  و  دوش ، قحلم  دور و  [ 25  ] ماش هب  ات  هدرک  نوریب  رهش  زا  ار  وا  ام  يدومرف ، تمیزع  تمـس  نیدب  هک  دسر 

یعمج گنرد ، زور  ود  زا  دـعب  و  دنداتـسرف ، ار  همان  اهنآ  . میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  الو  لوحـالو  تردـپ  رب  هَّللا و  لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب 
ار هفوک  هب  ماما  ِندـمآ  ياّنمت  ناگمه  هک  دنداتـسرف  دوب  هدیـسر  راهچ و ... هس و  رفن و  ود  رفن و  کی  ءاضما  هب  هک  هماـن  اب 150  ار  رگید 
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هک نآ  ات  دیسریم  مه  یپ  زا  اههمان  دمآ و  همان  زور 600  کی  رد  سپ  . دادیمن ار  همان  خساپ  درکیم و  گنرد  نانچمه  ماما  و  دنتـشاد .
همان هک  دندوب  [ 27  ] یفنحلا هَّللادبع  نب  دیعـس  و  [ 26  ] یعیبسلا یناه  نب  یناه  نایفوک  ياهکیپ  نیرخآ  دـش . عمج  ماـما  دزن  هماـن   12000

نایعیـش يوس  زامالـسلا  امهیلعنینمؤملاریما  یلع  دنزرف  نیـسح  هبمیحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : دوب نایفوک  همان  نیرخآ  نیا  دندروآ و  ار  ریز 
، باتـشب سپ  دنرادن ، وت  زج  يرظن  يأر و  و  دنتـسه ، وت  ِراظتنا  هب  مدرم  همه  هک  یتسارب  دعب ، اّمامالـسلا  امهیلعنینمؤملاریما  شردـپ  وا و 

هاگ ره  دـناهدروآرب ، گرب  ناتخرد  هایگ و  زا  رپ  نیمز  و  هدیـسر ، اـههویم  زبسرـس و  اهناتـسوب  تاـغاب و  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  باتـشب 
رب وت و  رب  ادخ  تمحر  مالـس و  و  دناهدامآ ، هتـسارآ و  وت  يارب  هک  يوشیم  دراو  يرکـشل  رب  هچ  يامرف ، هجنر  مدق  دریگ  ّقلعت  تاهدارا 

نبراجح [ 28 ، ] یعبر نب  تبش  دندرک : ضرع  دننایک ؟ همان  نیا  ناگدنسیون  دیسرپ : دیعـس  یناه و  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  . شیپ زا  تردپ 
[33 . ] دراطع نب  ریمع  نب  دّـمحم  و  [ 32  ] ِجاـجح نبرمع  و  [ 31  ] سیق نب  ةورع  و  میور ، نـب  دـیزی  و  [ 30  ] ثراح نب  دـیزی  و  [ 29  ] رجبا

لیقع نب  ملـسم  هاگنآ  و  تساوخ . ار  روما  ریخ  ادخ  زا  درازگ و  زامن  تعکر  ود  ماقم  نکر و  نیب  تساخرب و  ماما  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : .
دادیم و ار  هفوک  هب  تمیزع  هدعو  هک  داتسرف  نایفوک  يارب  وا  هارمه  هب  ار  اههمان  باوج  تخاس ، هاگآ  عضو  زا  ار  وا  دناوخارف و  ار  [ 34]

همان اب  ملسم  «. دهد شرازگ  نم  هب  ار  امش  رظن  يأر و  ات  متشاد  لیسگ  ناتیوس  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  ماهدازومع  :» دوب نیا  ماما  همان  ياوتحم 
نبراتخم هناخ  رد  ار  ملسم  دندیدرگ ، نامداش  ملسم  ندمآ  زا  ناگمه  دندش  هاگآ  ماما  همانرب  زا  مدرم  نوچ  دیـسر ، هفوک  هب  ات  تفر  ماما 

مالسلا هیلعنیسح  همان  ملسم  ملسم ، دزن  مدرم  عامتجا  زا  سپ  . دندرکیم دمآ  تفر و  شدزن  هعیش  و  دندروآ ، دورف  [ 35  ] یفقث هدیبع  یبا 
دعـس نب  رمع  دیلو و  نب  ةرامع  یلهابلا و  ملـسم  نب  هَّللادبع  . دـندرک تعیب  وا  اب  رفن  هک 18000  نآ  ات  دنتـسیرگیم  مدرم  درک ، تئارق  ار 
يأر ار  يرگید  باـصتنا  ریـشب و  نب  ناـمعن  لزع  دـنداد و  شربـخ  هفوـک  عاـضوا  لـیقع و  نب  ملـسم  رما  زا  هتـشاگن  هماـن  دـیزی  هـب  [ 36]
هاگآ لیقع  نب  ملسم  رما  زا  ار  وا  و  میداد ، زین  هفوک  تموکح  ار  وت  هک  تشون  همان  [ 38  ] هرصب یلاو  [ 37  ] دایز نب  هَّللادیبع  هب  دیزی  . دندز
هرصب فارشا  زا  یعمج  هب  مالسلا  هیلعنیسح  . دیدرگ هفوک  هب  تکرح  هدامآ  هَّللادیبع  دناسرب ، لتق  هب  ریگتسد و  ار  يو  ات  تساوخ  درک و 

دـناوخارف و دوخ  يرای  هب  ار  ناـنآ  تشاد و  لاـسرا  [ 39  ] نیزراـبا هب  ینکم  نامیلـس  ماـن  هب  دوخ  یلاوم  زا  یکی  هلیـسو  هب  تشون و  هماـن 
. دندوب [ 40  ] يدـبع دوراج  نب  رذـنم  یلـشهن و  دوعـسم  نب  دـیزی  هورگ  نیا  زا  تسا . بجاو  نانآ  رب  ماما  زا  ِتعاطا  هک  دـش  ناشروآدای 

ّتیعقوـم تیـصخش و  میمت ! ینب  يا  تـفگ : ییاـمهدرگ  نآ  رد  درک و  عـمج  ار  دعـس  ینب  هـلظنح و  ینب  مـیمت و  ینب  دوعـسم  نـب  دـیزی 
یتفارـش و زکرم  رد  وت  يراختفا ، ره  سأر  تارقف و  نوتـس  وت  ادخ  هب  هبهب  دنتفگ : ؟ دینیبیم هنوگچ  دوخ  نایم  رد  ار  متلاصا  یگداوناخ و 

لذـب رد  هک  ادـخ  هـب  دـنتفگ : . ماهدـناوخارف نآ  رد  نتـسج  يراـی  يرما و  رد  ینزیار  يارب  ار  امـش  تـفگ : . يرادوـلج فرـش  هـگلزنم  رد 
دـناسر و تکـاله  هب  يراوخ  لاـمک  رد  ار  هیواـعم  دـنوادخ  اـنامه  تفگ : . میونـشب اـت  اـمرفب  مینکن ، يراددوخ  يأر  زاربا  یهاوـخریخ و 

ندرگ هب  ار  شرـسپ  اب  ِتعیب  وا  درک ، يزیریپ  ار  متـس  هدولاـش  دوشگ و  ار  روج  ملظ و  هاـنگ و  باـب  هک  دوب  وا  درب ، ناـیم  زا  ار  شناـشن 
هب ار  نآ  دـش و  باـیماکان  درک  شـشوک  نآ  رد  هدرک ، هدارا  هـک  هـچنآ  زا  تاـهیه  هتخاـس ، شمکحم  هـک  دُرب  ناـمگ  تخادـنا و  مدرم 

دراد و ار  ناناملـسم  رب  تفالخ  ياـعّدا  یهاـبت . روجف و  ره  سأر  راـسگیم و  دـیزی  شرـسپ  نونکا  و  دـنام ، رواـییب  تشاذـگ و  تروشم 
ار ّقح  هاـگیاج  ملع  ملح و  رد  فعـض  اـب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـبای ، تراـما  ناـنآ  رب  مدرم  ِتساوخ  تیاـضر و  نودـب  دـهاوخیم 

تخد دـنزرف  یلع ، نب  نیـسح  نیا  .و  تسا ناکرـشم  اب  ِداهج  زا  لضفا  دـیزی  اـب  گـنج  داـهج و  هک  مروخیم  تسار  دـنگوس  دـنادیمن ،
نایب ملق و  هدودحم  رد  هک  تسا  یلضف  ار  وا  هدوب ، راوتسا  يأر  لیـصا و  ِفرـش  بحاص  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  یمارگ 

بّرجم و یّنـس  عشعـشم و  ياهقباس  هک  وا  تسا ، تفالخ  بصنم  زارحا  راوازـس  وا  دکـشخن ، زگره  هک  لحاسیب  ِملع  يایرد  و  دـیاینرد ،
مّرکم و هچ  َهب ، تسا ، ناگدروخلاس  اب  ياینابرهم  نالاسدرخ و  اب  یتفوطع  ار  وا  دراد ، نیرفآراـختفا  یتبارق  و  تاـهابم ، ِروخ  رد  یتمدـق 

ّقح ِروـن  زا  . ددرگ اـسر  ودـب  تظعوـم  و  بجاو ، ودـب  ار  يادـخ  رم  تجح  ددرگ ، تّما  ماـما  دـشاب و  وا  تـیعر  یعار  رگا  تـسا  یمارگ 
امش رب  ار  لمج  رد  ندرکن  تکرـش  گنن  هّکل  هک  دوب  [ 41  ] سیق نبرخـص  نیا  و  دینامن ، نادرگرـس  ّریحتم و  لطاب  نابایب  رد  دیزیرگم و 
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دنکن ریصقت  وا  يرای  رد  سک  چیه  ادخ  هب  دییوشب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  دنزرف  ترصن  مایق و  اب  ار  نآ  امـش  زورما  و  درک ، دراو 
نآ ماهدومن ، رب  رد  ِهرز  هدرک و  نت  رب  گنج  سابل  هک  منم  کنیا  .و  دنک شاهرهب  ار  هریـشع  رد  تلق  دـنزرف و  رد  ّتلذ  ادـخ  هک  نآ  رگم 
ونب دیهد . مخـساپ  وکین  دنک  تمحر  ناتیادـخ  دـنامن ، ناهنپ  گرم  ِدـید  زا  دزیرگب و  هک  سک  نآ  دُرم و  دـهاوخ  دوشن  هتـشک  هک  سک 

هب ام  اب  رگا  و  ینزیم ، فده  هب  یناهجب  نامک  زا  ار  ام  رگا  میاوت  هریشع  ناسراف  َْتنامَک و  ياهریت  هراومه  ام  دلاخ  ابا  يا  دنتفگ : هلظنح 
ار وت  میشاب  وت  رانک  رد  ام  ینک  مرن  هجنپ  تسد و  اهیتخس  اب  رگا  و  میاوت ، اب  زین  ام  يورورف  ایرد  رد  رگا  و  يزوریپ ، حتاف و  ییآرد  راکیپ 

يا دـنتفگ : هتخادرپ  نخـس  هب  دـیز  نب  دعـس  ونب  . امن مایق  یهاوخ  هچ  ره  يارب  مییامن ، ظفح  دوخ  ياهناج  اب  يرای و  دوخ  ياهریـشمش  اب 
هداد گنج  كرت  هب  ِنامرف  ار  ام  سیق  نبرخـص  رگا  و  تسوت ، يأر  نامرف و  زا  جورخ  وت و  اب  ِتفلاخم  ام  ِدزن  اهراک  نیرتاوران  دـلاخابا !

ضرع هب  ار  تروشم  هجیتن  هدرک  تروشم  رگیدـکی  اب  ات  يامرف  تزاجا  تسا ، رارقرب  نانچمه  اـم  يزارفرـس  تّزع و  دوتـس و  ار  اـم  راـک 
مشخ هب  رگا  میتسه ، وت  نانامیپمه  و  تلیماف )  ) تردپ ِنادنزرف  ام  دلاخابا ، يا  دنتفگ : هدرک ، نخس  زاغآ  میمت  نبرماعونب  سپـس  . میناسرب

هد نامرف  و  مینک ، تباجا  ات  ناوخارف  ار  ام  تسار ، وت  نامرف  مینیشنن ، هناخ  رد  ام  ینک  چوک  رگا  میدنسپن و  ار  توکس  تیاضر و  ام  ییآ 
درادنرب و امش  زا  ار  ریشمش  ادخ  دیریذپ ، نامرف  رگا  دعس ، ونب  يا  تفگ : . تسوت رایتخا  رد  نامرف  یهاوخب  هک  هاگ  ره  میریذپ و  نامرف  ات 
، دعب اّمامیحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  . دـش هتـشون  ماما  هب  کی ) ره  نابز  زا   ) نینچ نیا  ياهمان  هاگ  نآ  دـشاب . ناتاهتـسد  رد  اهریـشمش  هراومه 
اب هتفرگ  وت  زا  ِتعاـط  زا  ار  ماهرهب  هک  يدومرف  متوعد  يدـناوخارف و  ارم  هک  نیا  رد  شیاوـتحم  زا  و  دیـشخب ، لوـصو  ّزع  تکراـبم  هماـن 

امش دراذگن ، یلاخ  تاجن  هار  هب  يامنهار  ریخ و  هب  لماع  زا  ار  نیمز  هراومه  گرزب  يادخ  مدش . هاگآ  مدرگ ، زئاف  مبیصن  هب  وت  ِترـصن 
رئاط دوب ، نآ  هشیر  ربمایپ  هک  دیاهیدمحا  نوتیز  ِتخرد  ِرابرپ  ياههخاش  امـش  يرآ  هدوب ، نیمز  رد  وا  تناما  قلخ و  رب  ادـخ  هغلاب  تّجح 

زا ِتعاطا  هنشت  دنتسه و  تترضح  وریپ  لامک  هب  ماهدرک و  وت  مار  ار  میمت  ینب  نم  دیآرد ، زاورپ  هب  تکرابم  ِتسد  اب  تداعـس  ِزاورپدنلب 
ناراب اب  ار  ناشیاههنیس  نورد و  ياهیگدولآ  مدومن و  تنامرف  عیطم  ار  دعـسینب  ِباقر  و  دنتـسه ، بآ  هب  دورو  هاگ  هب  هنـشت  ِرتش  نوچ  وت 

هَّللا کنمآ  : ) دومرف دناوخ  ار  همان  نوچ  مالسلا  هیلعنیسح  . دَروخیم مشچ  هب  نآ  یگدنـشخرد  هک  ماهداد  وشتـسش  نانچ  ییامنهر  دنپ و 
گرزب یگنـشت  زور  رد  هتـشاد و  نمیا  تماـیق )  ) فوخ زور  رد  ار  وت  دـنوادخ  « ؛) ربکـالا شطعلا  موـی  كاورا  كّزعا و  فوـخلا و  موـی 

هک نیا  زا  و  دیسر ، ودب  ترضح  تداهش  ربخ  هک  دوب  هدش  مالسلا  هیلعنیسح  يوس  هب  تکرح  هدامآ  یلشهن  دوعسم  نبا  «. دیامرف تباریس 
اریز دومن ، دایز  نب  هَّللادـیبع  میلـست  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  همان  کیپ و  دوراج ، نبرذـنم  . درک یباتیب  تّدـشب  تفاین  ار  ماما  يرای  قیفوت 

تفر و ربنم  هب  دز و  راد  ار  کیپ  هَّللادیبع  دوب ، هَّللادیبع  رسمه  رذنم ، ِتخد  هیرحب  و  دشاب ، هَّللادیبع  سیاسد  زا  نیا  ادابم  هک  دیسرت  رذنم 
رد دروآ ، حبـص  هب  هَّللادـیبع  ار  بش  نآ  . تشاد رذـحرب  ازجّنـشت  راـبخا  هب  ندز  نماد  تفلاـخم و  زا  ار  مدرم  و  تخادرپ ، هـبطخ  داریا  هـب 

بـش ندیـسرارف  اب  دنامب و  هفوک  کیدزن  ماش  . دش هفوک  مزاع  باتـش  اب  دوخ  هداهن  تباین  هب  هرـصب  رد  ار  دایز  نب  نامثع  شردارب  دادماب 
مدـقم ریخ  ات  هتفاتـش  شدزن  هب  دـندش و  نامداش  هدـش ، دراو  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  داـتفا  ناـمگ  نیا  ار  مدرم  دـش ، هفوک  دراو 

هب دادـماب  دروآ ، حبـص  هب  ار  بش  تفر و  هرامالاراد  هب  داـیز  نبا  دـندیدرگ ، هدـنکارپ  تسا  داـیزنبا  وا  هک  دنتخانـش  هک  یتقو  دـنیوگب ،
نیا لیقع  نب  ملـسم  نوچ  . داد تعاطا  طرـشب  ناسحا  هدعو  هتـشاد و  رذحرب  ناطلـس  اب  تفلاخم  زا  ار  مدرم  هبطخ  داریا  اب  تفر و  دجـسم 

تفر و و  درک ، لابقتـسا  ِنسُح  يو  زا  یناه  درک ، لوزن  ةورع  نب  یناه  هناخ  هب  جراخ و  راتخم  هناخ  زا  ندش  هتخانـش  ِسرت  زا  دینـشب  ربخ 
و [ 42  ] ثعشا نب  دّمحم  تسا ، یناه  هناخ  رد  ملسم  هک  تسناد  نوچ  . درامگ اهسوساج  يو  رب  دایز  نبا  و  دیدرگ ، دایز  شدزن  هعیش  دمآ 
: هدش هتفگ  مینادیمن ، دنتفگ : ؟ دیآیمن ام  ندـید  هب  یناه  هک  هدـش  هچ  تفگ : دـناوخارف و  ار  جاجح  نبورمع  و  [ 43  ] هجراخ نب  ءامسا 

شتداـیع هب  تسا  راـمیب  هک  منادـب  رگا  و  دنیـشنیم ، شاهناـخ  ِباـب  رب  هتفاـی و  افـش  هک  هدیـسر  ربخ  مدینـش و  ار  نیا  تفگ : . تسا راـمیب 
داسف هب  مدزن  تسا  برع  ِفارـشا  زا  هک  وا  مرادن  تسود  هچ  دریگن ، هدـیدان  ار  ام  ِبجاو  ّقح  دـیهد  شرّکذـت  و  دـیورب ، شدزن  موریم ،

رگا هتفگ : هدرک و  دای  وت  زا  هچ  يوریمن  ریما  تاقالم  هب  هک  هدـش  هچ  دـنتفگ : هدوب و  شدزن  ار  یبش  هتفر و  یناه  دزن  ناـنآ  . ددرگ مهّتم 
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هتفایزاب و ار  تحص  وت  هک  هدیسر  شرازگ  ودب  دنتفگ : . تسا هتشادزاب  ارم  يرامیب  دومرف : یناه  . موریم شتدایع  هب  تسا  رامیب  هک  منادب 
، یموق گرزب  وت  هچ  ییوـت ، نوـچ  زا  مه  نآ  دـنکن  لّـمحت  ناطلـس  ار  اـفج  یهاـتوک و  نیا  و  ینیـشنیم ، تاهناـخ  باـب  رب  ناـهاگبورغ 

یناه رـصق ، یکیدزن  رد  دش . بکرم  رب  راوس  هدیـشوپ  ار  سابل  یناه  ییایب ، شدزن  ام  اب  هدـش و  راوس  يزیخرب و  هک  میهدیم  تدـنگوس 
يا تفگ : ؟ ینیبیم هچ  مفئاخ ، درم  نیا  زا  هک  ادـخ  هب  هدازردارب ! تفگ : جراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  هب  درک و  ینارگن  ساـسحا  دوخ  رد 
دزن ار  وا  هچ  يارب  داـیز  نبا  تسا و  ربخ  هچ  هدرپ  ِتشپ  هک  تسنادیمن  ناـسح  ، ) مرادـن ساره  يزیچ  زا  وت  رب  نم  شاـبم و  نارگن  ومع ،

تدزن هب  ار  وا  ینئاخ  ياهاپ  تفگ : داتفا  یناه  هب  دایز  نبا  مشچ  نوچ  دـندش ، لخاد  هَّللادـیبع  رب  ناهارمه  قافتا  هب  یناه  داتـسرف ) یناـه 
يدعم نبورمع  رعـش  دومن و  یناه  هب  یتراشا  درک و  دوب  هتـسشن  شدزن  رد  هک  [ 44  ] یضاق حیرش  هب  ور  دعب  تسا ) یلثملابرـض   ) دروآ

رذع نیا  ار  مگرم  وا  مدرک و  هدارا  ار  وا  تایح  نمِداُرم  ْنِم  َِکلیلَخ  ْنِم  َكَْریَذُع  یْلتَق  ُدـیُری  َو  ُهَتایَح  ُدـیُرا  : دـناوخ ار  [ 45  ] يدیبز برک 
نینمؤملاریما هیلع  تا  هناخ  رد  هک  تسیچ  اهراک  نیا  شاب ، مارآ  یناه  تفگ : دایز  نبا  ؟ هدش هچ  ار  ریما  تفگ : یناهتسا  دارم  زا  تتـسود 

و ینکیم ، عمج  تنوماریپ  ياههناخ  رد  حالس  وجمزر و  شیارب  هدروآرد  تاهناخ  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  دراد ، نایرج  نیملـسم  ِروهمج  و 
مرکون دایز : نبا  . تسین نینچ  یناـه : . يدرک ارچ  داـیز : نبا  . مدرکن يراـک  نم  تفگ : . دـنامیم هدیـشوپ  نم  رب  تراـک  هک  ینکیم  لاـیخ 
شدزن رد  ات  دـمآ  لقعم  تسنادیم -  ار  یناه  لزنم  رد  هیراج  رارـسا  زا  یلیخ  دوب و  دایز  نبا  سوساج  لقعم  نیا  دـیناوخارف -  ار  لـقعم 
توعد ار  يو  هن  هدرک و  توعد  ار  ملسم  هن  نم  هک  ادخ  هب  تفگ : دوب و  يو  رب  سوساج  وا  هک  تسنادب  دیدب  ار  يو  یناه  نوچ  . داتسیاب

و مداد ، شهانپ  دیدرگ و  لوغـشم  ودب  ماهّمذ  یگدنهانپ  نیا  اب  دمآ و  ممرـش  وا  نتفریذـپن  زا  هدـش ، هدـنهانپ  نم  هب  نکیل  مدرک و  مایق  هب 
راوج ّقح  نیا  زا  ماهّمذ  دورب و  دهاوخ  هک  اج  ره  ات  میامن  صّخرم  ماهناخ  زا  ار  وا  مدرگرب و  ات  راذگب  مدازآ  یتفای  عالطا  نیا  رب  هک  لاح 

نت یگنن  نینچ  هب  زگره  ادـخ  هب  هن  تفگ : یناـه  . يراد میلـست  ار  ملـسم  اـت  يدرگن  ادـج  نم  زا  ادـخ  هب  هن  تفگ : داـیز  نـبا  . ددرگ دازآ 
نیب نخس  . منکن زگره  یناه : ؟ ینک شرـضاح  دیاب  هک  ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  . یـشکب ار  يو  ات  منکیمن  تمیلـست  ار  منامهیم  مهدنرد و 

يرانک هب  ود  ره  میوگ ، ینخـس  ناهن  رد  یناه  اب  ات  دنهد  تزاجا  ریما  تفگ : تساخرب و  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دیـشک ، ازارد  هب  ود  نآ 
يا تفگ : یناه  هب  ملـسم  . دینـشیم ار  ناشنانخـس  دایز  نبا  دش ، دنلب  ناشیاهادص  نوچ  دیدیم و  ار  ود  ره  دایز  نبا  هک  هنوگ  نآ  دنتفر ،

 - درم نیا  منارگن ، تندـش  هتـشک  زا  نم  هچ  نکم ، الب  راتفرگ  ار  تاهریـشع  هدـن و  نتـشک  هب  ار  دوخ  مهدیم  تدـنگوس  ادـخ  هب  یناه ،
ییاوسر و هیام  تراک  نیا  هچ  نک ، میلـست  ار  يو  دوب ، دـنهاوخن  شلتق  ءاذـیا و  ددـصرد  زگره  تسا ، نانیا  هدازومع  لیقع -  نب  ملـسم 
ماهدـنهانپ و نم  هک  تسا  نم  ییاوسر  گـنن و  نیا  هک  ادـخ  هب  تفگ : یناـه  . ینکیم ناطلـس  میلـست  ار  وا  وت  و  دوب ، دـهاوخن  وت  تصقن 

يروای مشاب و  اهنت  نم  رگا  و  دـندایز ، منارای  ملاس و  مناوزاب  هک  نآ  لاح  منک و  شنمـشد  میلـست  ار  هَّللا  لوسر  دـنزرف  ریفـس  ناـمهیم و 
دایز نبا  . دومنیم عانتما  تدشب  یناه  و  دادیم ، شدـنگوس  یلهاب  . مدرگ شیادـف  دوخ  هک  نآ  ات  منکیمن  شمیلـست  زگره  مشاب  هتـشادن 

ار تندرگ  هنرگ  نک و  شمیلـست  ادـخ  هب  تفگ : داـیز  نـبا  دـش ، هدرب  شدزن  شیدروآ ، مـکیدزن  تـفگ : دینـشیم  ار  نانخـس  نـیا  هـک 
 - ینکیم مدـیدهت  ریـشمش  اب  ایآ  وت ، رب  ياو  تفگ : دایز  نبا  . دریگارف ار  تخاـک  نوماریپ  اهریـشمش  ِقرب  هاـگ  نیا  تفگ : یناـه  . منزیم

ینیبو و تروص  رـس و  هب  شاهنایزات  اب  دـعب  شدـیروآ ، مکیدزن  تفگ : دنونـشیم -  شاهریـشع  ار  شیادـص  هک  دوب  نیا  نامگ  ار  یناه 
تـسد یناه  . دش هتـسکش  هنایزات  يراج و  وا  سابل  رب  نوخ  هتخیر و  ورف  تروص  تشوگ  هتـسکش و  يو  ینیب  هک  دز  ردـقنآ  یناه  هنوگ 

ار وا  و  دیریگب ؛ ار  يو  دز : دایرف  دایز  نبا  شتفرگ و  نابساپ  دیامن ، هلمح  هدروآرب  ار  ریشمش  ات  تفرگ  ار  ینابساپ  ریـشمش  همئاق  دیزای و 
ناـبهگن يو  رب  داد  روتــسد  داـیز  نـبا  دنتــسب . شیور  هـب  ار  رد  هدرک  شــسوبحم  رــصق  زا  یقاـطا  رد  هـک  نآ  اـت  دندیــشک  دــنتفرگ و 

تدزن ار  درم  نیا  هک  يداد  نامرف  ریما ، يا  زورما ، دوب  یگنرین  تفگ : تساخرب و  ءامـسا -  نب  ناسح  ای  هجراـخ -  نب  ءامـسا  . دـندرامگ
شنخس زا  . یشُکیم ار  يو  هک  يدرب  نامگ  يدرک و  باضخ  شنوخ  اب  ار  شـشیر  هتـسکش و  مهرد  ار  شاهرهچ  دمآ ، هک  لاح  میروآ ،

شینادنز رـصق  زا  ياهشوگ  رد  هدیـشک  شریجنز  هب  هدرک  شبورـضم  ات  داد  نامرف  ینانآ ، زا  هک  مه  وت  تفگ : هدمآ و  مشخ  هب  دایز  نبا 
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 - دش هتـشک  یناه  هک  دیـسر  ربخ  جاّجح ، نبورمع  هب  دیوگ : يوار  . میوگیم تتیلـست  یناه  يا  نوعجار ، هیلا  ّانا  ِِهَّلل و  ّانا  تفگ : . دـندرک
مجاجح و نب  ورمع  نم  هک  داد  رد  ادن  هدروآ  يور  یتموکح  رـصق  هب  جحذم  هلیبق  همه  اب  ورمع  دوب -  یناه  رـسمه  ورمع  تخد  هحیور 

شرازگ ام  هب  میهاوخیمن ، ار  تعامج  هقرفت  هتـشاذگنورف و  ندرگ  زا  ار  یتعاـط  اـم  ناـنآ ، ياهتیـصخش  جـحذم و  ناروآمزر  مه  ناـنیا 
شدرگنب هدمآرد و  یناه  رب  ات  داد  نامرف  یضاق  حیرش  هب  و  درب ، یپ  مدرم  عامتجا  ّتلع  هب  دایز  نبا  . دش هتشک  یناه  ام  بحاص  هک  دیسر 

لیقع نب  ملـسم  هب  ربخ  نیا  . دنتـشگرب هدش و  دونـشخ  حیرـش  ِربخ  اب  مدرم  درک و  نانچ  زین  حیرـش  دـهد ، عالطا  شموق  هب  ار  شتمالـس  و 
و هدش ، نّصحتم  رصق  رد  دایز  نبا  و  هدنکفا ، هرـصاحم  هقلح  رد  ار  دایزنبا  ِرـصق  هتـساخرب و  دایزنبا  اب  گنج  هب  شنارای  اب  وا  و  دیـسر ،

نارای هتفای و  فارشا  مدرم  هب  رـصق  زا  دندوب ، رـصق  رد  يو  اب  هک  دایزنبا  باحـصا  . تفرگرد ملـسم  رکـشل  دایز و  نبا  رکـشل  نیب  گنج 
ِنارای بش  ِندیسرارف  اب  . تفای همادا  بش  ندیسرارف  ات  عضو  نیا  دندادیم و  میب  ماش  رکشل  زا  ار  نانآ  هتشاد و  رذحرب  گنج  زا  ار  ملـسم 

نامیاههناخ رد  تسا  نآ  رتهب  مینک ، هچ  دراد  باتـش  همه  نیا  هک  ياهنتف  اب  دنتفگیم : رگیدـکی  هب  هدـش و  هدـنکارپ  شنوماریپ  زا  ملـسم 
ات تفر  دجـسم  هب  دنامن ، يو  اب  شنارای  تیعمج  زا  رفن  هد  زج  . دروآ حالـصا  هب  ار  ناشراک  ادخ  ات  میراذگاو  ار  هورگ  ود  نیا  و  هتـسشن ،

تکرح هفوک  يوک  نزرب و  رازاب و  رد  اهنت  هّکی و  دید ، نینچ  ار  عضو  نوچ  ملـسم  . دـندش قّرفتم  زین  رفن  هد  نآ  درازگب و  ار  برغم  زامن 
هّصق زا  هعوط  رسپ  داد ، شهانپ  تساوخ ، هانپ  هاگنآ  و  داد ، شبآ  تساوخ ، بآ  يو  زا  دومرف ، فقوت  مان  هعوط  ینز  هناخ  ِرد  ِمد  ات  درک ،

هب نوچ  . داتـسرف ملـسم  يریگتـسد  يارب  یعمج  اب  ار  وا  دناوخارف و  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دایز  نبا  داد ، دایز  نبا  هب  ار  ربخ  دـش و  عالطا  اب 
نمـشد اـب  گـنج  هب  هتـسشنرب و  بسا  رب  دیـشوپب و  گـنج  ساـبل  دیـسر ، ملـسم  شوـگ  هب  نابـسا  مُـس  يادـص  دندیـسر و  هعوـط  هناـخ 

مام تداهش  دهش  اب  زاب  نم  ماک  تدالو  زور  رد  هدرک  : دوب نیا  وا  نخس  تقیقح  رد  هدیکم و  ریش  تعاجش  ناتـسپ  زا  هک  ملـسم  . تخادرپ
راّرک ردیح  تسد  رد  ار  راقفلاوذ  هرطاخ  هک  دناشفایم  رس  نانچنآ  وا  فک  رد  ریشمش  هدیناسر ، تکاله  هب  ار  نمشد  ِرکشل  زا  یعمجنم 

زاب تسین ، ییاهب  ار  راکهبت  نازابگنرین  ِناما  دومرف : ملـسم  . تسا ناما  وت  يارب  ملـسم  يا  داد : رد  ادن  ثعـشا  نب  دّمحم  . درکیم دـیدجت 
ًاْئیَـش َتْوَْـملا  ُْتیَأَر  ْنِا  َو  ًاّرُح  اـّلإ  ُلَْـتُقا  ـال  ُتمـسقا  : دـناوخیم زجر  ناوـنع  هب  ار  یمعثخ  کـلام  نب  نارمح  تاـیبا  داـهن و  گـنج  هـب  ور 
ًانخـس َدِراَْـبلا  َطَـلْخَأ  َْوا  اّرَُغا  َوا  َعَدُْـخا  ْنَا  ُهَرْکَادـشاب  هتـشاد  اـبیزان  ياهرهچ  گرم  هچرگ  موشن  هتـشک  دازآ  زج  هک  مدروـخ  دـنگوسًارُْکن 

الَو ْمَُکبَرْـضَا  ًاّرـش  یقالُی  ًاموَی  ٍئرما  ّلکمزیمایب  خـلت  مرگ و  زیچ  اب  اراوگ  گـنخ و  تبرـش  اـی  مراد  اوراـن  ار  ندروخ  بیرف  گـنریناُّرم و 
بیرف گنرین و  زا  نخس  دنتفگمسارهن : ینایز  ررـض و  زا  منزیم و  ار  امـش  دنک ، یقالت  يّرـش  یتخـس و  اب  يزور  يدرم  رهًاّرُـض  فاخأ 

هب هدراو  تاحارج  ترثک  رثا  رد  دندرک ، يور  ودب  ماحدزا  هب  نمشد  درک ، رتاوتم  ار  تالمح  دومرفن - ، یهّجوت  زین  نخـس  نیدب  تسین ،
يو رب  ملـسم  دـندروآرد ، شدایز  نبا  رب  نوچ  . دـیدرگ ریـسا  داتفا و  نیمز  هب  هک  دز  ملـسم  هب  تشپ  زا  هزین  اـب  يدرم  دـییارگیم ، فعض 

هچ تفگ : دایز  نبا  . تسین نم  ِریما  وا  هک  ادخ  هب  وت ، رب  ياو  شاب ، شوماخ  دومرف : ملسم  . نک مالـس  ریما  رب  تفگ : ینابـساپ  درکن ، مالس 
و تسا ، هتشک  ارم  زا  رتهب  هک  هدوب  وت  زا  رتدب  هچ  تسین ) بیجع   ) یشُکب ارم  رگا  دومرف : ودب  ملسم  . يوش هتشک  دیاب  ینکن  ای  ینک  مالس 

ِروخ رد  تاـیانج  هنوگنیا  هچ  دراد ، وت  یگیاـمورف  نورد و  تثاـبخ  زا  تیاـکح  ینک  هلثُم  هوحن  نیرتحـیبق  عـضو و  نیرتدـب  هب  ارم  رگا 
: دومرف ملـسم  ! يزیگنایمرب هنتف  ینکیم و  نیملـسم  ياصع  ِقش  هدرک  جورخ  تماما  رب  زادناهقرفت ، يا  ّقاع و  يا  تفگ : دایز  نبا  . تسُوت
وت و هنتف  فالتخا و  قافن و  ره  رذـب  هنتف ، اّما  و  دـندرک ، نیملـسم  ياصع  قش  هک  دـندیزی  شدـنزرف  هیواعم و  یتفگ ، غورد  داـیز  نبا  يا 

ررقم میارب  مدرم  نیرتراـکهبت  تسد  هب  ار  تداهـش  ادـخ  هـک  مراودـیما  تـسا ، [ 46  ] فیقث زا  جالع  ینب  هدـنب  دـیبع ، رـسپ  دایز  تردـپ 
دوب شلها  هک  نآ  هب  هتـشاد  غیرد  وت  زا  ار  نآ  ادـخ  يدوبن  شراوازـس  نوچ  هک  دـناوخارف  ییوزرآ  هب  ار  وت  تسفن  تفگ : دایز  نبا  . دراد
امـش ام و  نایم  ادـخ  يرواد  هب  هَّللدـمحلا  دومرف : ملـسم  هیواعم . نب  دـیزی  دایز : نبا  ؟ تسیک نآ  لها  هناـجرم ، رـسپ  يا  دومرف : ملـسم  . داد
وگب نم  هب  تفگ : دایز  نبا  . مراد نیقی  هکلب  هن ، نامگ  دومرف : ملـسم  ؟ تسه یقح  ار  وت  تفالخ  رد  هک  يراد  نامگ  دایز : نبا  . میدونـشخ
نیدب دومرف : ملـسم  ؟ يدرک ّتتـشتم  ار  نانآ  ِرما  هدروآ ، دیدپ  فالتخا  مدرم  نیب  يدمآ و  دوب  رادروخرب  شمارآ  زا  هک  رهـش  نیدـب  ارچ 
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ناشیا ِندرگ  رب  ار  دوخ  مدرم  تیاضر  نودـب  نفد و  ار  اـهیبوخ  فورعم و  راکـشآ و  ار  تارکنم  هک  دییامـش  نیا  نکیل  و  مدـماین ، تهج 
فورعم و هب  ِرما  ات  میدمآ  ام  دیناریم . مکح  مدرم  رب  يرـسک  رـصیق و  نوچ  هدـیناشک ، ادـخ  نامرف  فالخرب  ار  مدرم  و  دـیاهدرک ، راوس 

هَّللا ۀنعل  دایز -  نبا  . تسام اب  راک  نیا  یگتسیاش  دومرف  ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  میناوخارف و  ّتنـس  باتک و  هب  ار  مدرم  مییامن و  رکنم  زا  یهن 
ازـسان يارب  هک  تسوـت  ردـپ  وـت و  نیا  دوـمرف : ملـسم  . دوـمن مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ّیلع و  ملـسم و  هب  یکاـّته  هب  عورـش  هـیلع - 

هب ار  ملـسم  اـت  داد  ناـمرف  ار  نوعلم  ثیبخ  ِنارمح  نب  رکب -  ریکب -  داـیز  نبا  . ادـخ نمـشد  يا  نکب  یهاوخ  هچ  ره  دـیتسه  نیرتراوازس 
، دوب لوغـشم  ربمایپ  رب  تاولـص  رافغتـسا و  سیدـقت و  حـیبست و  هب  ملـسم  هدرب و  رـصق  يالاب  هب  ار  وا  دـناسرب ، لتق  هب  هدرب و  رـصق  يالاب 

ِنوگهیـس يدرم  شنتـشک  هظحل  رد  ریما  يا  تفگ : ؟ دوشیم هچ  ار  وت  تفگ : دایزنبا  . دـمآ دورف  نازرل  ناـسرت و  دوخ  و  دز ، ار  شندرگ 
نبا . مدوب هدیـسرتن  نانچنآ  زگره  هک  دـیزگیم -  ار  دوخ  ياـهبل  اـی  دـیزگیم -  ار  دوخ  تشگنا  هک  مدـید  دوخ  يوربور  ار  يور  تشز 

دنیاجک هاجحذـماو ، تفگیم : وا  دـندربیم و  ندـش  هتـشک  يارب  ار  وا  داد ، ار  هورع  نب  یناه  لتق  نامرف  سپـس  . ياهدیـسرت دـیاش  داـیز :
منتـشک يارب  ار  امـش  متـسین و  ّیخـس  مناج  لذب  رد  نم  تفگ : . راد زارف  ندرگ  یناه  يا  دنتفگ : !؟ دنیاجک ام  هریـشع  اتریـشعاو ، جـحذم ،

یلوق هب  اـی  [ - 47  ] يدـسا ریبز  نب  هَّللادـبع  یناه ، ملـسم و  تداهـش  رد  . تشُکب ار  وا  دزب و  ار  شندرگ  دایز  نبا  ِمالغ  دیـشر  . منکن يرای 
سپ تسیچ  گرم  هک  ینادن  رگالیقَع  نبا  َو  ِقوّسلا  ِیف  یناه  یِلا  يرظناَف  توَْملا  نیرْدَت  ْتنُک ال  ْناَف  : تسا هدورس  نینچ  [ - 48  ] قدزرف

ار شاهرهچ  ریشمش  هک  عاجش  درم  نآلیتق  رادج  نم  يوهی  رخآو  ههجو  فیسلا  مشه  دق  لطب  یلإلیقع  دنزرف  هب  رازاب و  رد  یناه  هب  رگنب 
زا متس  غیت  ار  ود  نآلیبس  لکب  یعسی  نم  ثیداحا  احبـصاف  یِغبلا  روج  امهباصادتفایم  ورف  رادج  يالاب  زا  هک  رگید  نآ  هتـسکش و  مهرد 

ار يرکیپلیـسَم  ّلُک  لاس  ْدَـق  ٍمد  جـضنو  هنَول  تْوَْملا  رَّیَغ  ْدَـق  ًادَـسَج  يرتتـسا  ماع  صاخ و  ره  دزنابز  ناشناتـساد  نونکا  هدروآرد و  ياـپ 
ِْنیَتَْرفَـش ِيذ  ْنِم  عطقا  ًۀـیّیح و  ةاتف  ْنِم  ییحا  َناـک  ًیتفدراد  ناـیرج  رکیپ  زا  هک  ار  ینوخ  و  هداد ، رییغت  ار  نآ  گـنر  گرم  هک  يرگنیم 

ًانمآ جِیلامَهلا  ءامسأ  بکریَادوب  یلقیص  مد  ود  ریشمش  زا  رتعطاق  هک  وا  تسا ، رتنوزف  هفیفع  هزیشود  يایح  زا  شیایح  هک  يدرمناوجلیقَص 
هیلاوح ُفوُطَتدرپس  یـشومارف  هب  ار  وا  جحذم  هک  نونکا  دنیـشنیم ، راوهر  ياهبـسا  رب  رطاخ  هدوسآ  رگید  ایٍآلوحذـب  جـحذم  هتبلط  دـق  و 
اورأثت مل  ُْمْتنأ  نإفدندوب  یگدامآ  لامک  رد  لوئسم  لئاس و  زا  شنوماریپ  دارم  هلیبق  يزور  هک  وٍالوسم  ٍِلئاس و  ْنِم  ۀبهُأ  یلَع  مُهُّلُک  َو  دارم 

دایز نب  هَّللادیبع  دیوگ : يواردیزاسب  كدنا  هب  هیناز  نانز  ِدـننام  سپ  دـییوجن ، ار  ناتردارب  نوخ  رگٍالیلَِقب  تَیـضرُأ  ایاغب  اُونوُکَف  ْمُکیخِأب 
ربخ ودب  هک  دیناهاگآ  ار  يو  و  درک ، رّکشت  دوتس و  شتیعطاق  راک و  رب  ار  يو  خساپ  رد  دیزی  داد ، شرازگ  دیزی  هب  ار  یناه  ملسم و  ِربخ 

ماـما . دـشک رفیک  هب  دـنک و  سبح  دریگب و  درب  ناـمگ  هک  ار  هـک  ره  داد  ناـمرف  و  دـیآیم ، هفوـک  يوـس  هـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هدیـسر 
نب دّمحم  رفعجوبا  . دـش نوریب  هّکم  زا  ملـسم  تداهـش  زور  هجحیذ ، متـشه  ای  موس  هبنـش  هس  زور  يرجه  لاس 60  رد  مالسلا  هیلعنیـسح 

شمعا زا  وا  و  [ 52  ] عیکو شردـپ  زا  [ 51  ] عیکو نب  نایفـس  دّمحموبا  دیوگیم : [ 50  ] ۀـمامالا لئالد  ِباتک  رد  [ 49  ] یماـما يربط  ریرج 
يوس هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تکرح  زا  لبق  زور  هس  دـنتفگ : نم  هب  [ 54  ] جلخ نب  هرارز  يدـقاو و  دّـمحموبا  تفگیم : هک  هدروآ  [ 53]
ماما . میداد شرازگ  ودب  تسوا  هیلع  ناشیاهریشمش  وا و  اب  مدرم  ِبولق  هک  نیا  نایفوک و  فعـض  زا  میدومن و  تاقالم  ار  يو  [ 55  ] قارع

زج ار  نآ  ددع  هک  يرامـشیب  ناگتـشرف  هدیدرگ و  حوتفم  نامـسآ  باوبا  دومرف ، تراشا  نامـسآ  يوس  هب  تسد  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح 
مدـیگنجیم ورین  نیا  اب  نانآ  اب  دوبن  لجا  روضح  ءایـشا و  براقت  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  . دـندمآ دورف  درامـشن  ّلـج  ّزع و  يادـخ 

تمیزع هاگ  هب  هک : دمآ  تیاور  رد  . دباین تاجن  یلع  مدنزرف  زج  هک  تساجنآ  رد  مباحـصا  متداهـش و  هاگیاج  هک  منادیم  نیقی  هب  نکیل 
یلَع ُهَّللا  َیّلَص  َو  ِِهَّللِاب  َِّالا  َةَُّوق  الَو  ُهَّللاَءاشام  ِِهَّللُدْمَْحلَا  :» دومرف تخادرپ و  هبطخ  داریا  هب  تساخرب و  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  قارع  بناج  هب 

َو َفُسُوی ، یِلا  َبوُقْعَی  َقاِیتِْشا  یفالْـسَا  ِقاِیتْشا  َیِلا  ینََهلوأ  امَو  ِةاتَفلا ، ِدـیج  یلَع  ِةَدالِْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِدـْلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  َمَّلَـسَو ، ِِهلوُسَر 
َصیحَمال ًابْغَـس ، ًَۀبِرْجَاَو  ًافْوَج  ًاشارْکَا  یّنِم  َّنألْمَیَف  ءالَبْرَکو  سیواوَنلا  َْنَیب  تاوَلَفلا  ُبائِذ  اهُعِّطَُقت  یلاصْوَِاب  ّینَاَک  ِهِیقال ، اَنَا  ٌعَرْـصَم  یل  َرِّیُخ 

هلآو هیلع  ُهَّللا  َیّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  َّذُـشَت  َْنل  َنیِرباَّصلا ، َروُُجا  انیّفَُویَو  ِهئالَب  یلَع  ُِربصن  ِْتیَْبلاَلْهَا ، اناضِر  ِهَّللا  َیِـضَر  ِمَلَْقلِاب ، َّطُـخ  ٍمْوَی  ْنَع 
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ُهَـسْفَن ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُومَو  ُهتَجْهُم  اـنیف  ًـالِذاب  َناـک  ْنَم  ُهُدـْعَو  ْمِِهب  ُزِْجُنیَو  ُهْنیَع  ْمِِهبُّرَقَت  ِسْدـُْقلا ، ِةَریـضَح  یف  َُهل  ٌۀَـعوُمْجَم  َیِه  ْلـَب  ُُهتَمُْحل ،
توق  ) دشابن ادـخ  هب  زج  ییورین  توق و  و  وا ، ِنآ  زا  ّتیـشم  و  تسار ، يادـخ  رم  شیاتـس  «. ُهَّللا َءاش  ْنِا  ًاِحبْـصُم  ٌلِحار  ّینِاَف  انَعَم ، ْلَحْرَْیلَف 

رب دـبندرگ  شیارآ  نوچ  مدآ  دـنزرف  رب  گرم  شیارآ  داـب ، وا  رب  ادـخ  مالـس  و  شلآ ) و   ) وا مّرکم  لوـسر  هب  ادـخ  دورد  و  تسوزا ) مه 
و تسا ، فسوی  هب  بوقعی  قایتشا  نوچ  مردارب ) ردام و  ردـپ و  ّدـج و   ) مفالـسا تراـیز  هب  مقاـیتشا  شیارگ و  تسا ، ناگزیـشود  ِندرگ 

نایم رد  دننک  ادج  مه  زا  ار  ملصافم  دنبدنب  نابایب  ياهگرگ  هک  مرگنیم  ایئوگ  تفر ، دیاب  میاج  نادب  نم  هک  دش  هدیزگ  یهاگلتق  میارب 
لها ام -  تسین ، هتفر  ریدقت  ملق  رب  هچنآ  زا  يزیرگ  ددرگ ، هدنکآ  نم  زا  هک  اهنابنا  هچ  و  ُرپ ، نم  زا  اهمکش  هچ  ءالبرک ، و  [ 56  ] سیواون

وا نت ) هراپ   ) ربمایپ تشوگ  چیه  دهدیم ، ام  هب  ار  نارباص  ِرجا  وا  و  میرباص ، شیالب  رب  هتسناد ، دوخ  يدنسرخ  ار  ادخ  يدونشخ  تیبلا - 
ره ددرگ ، زاجنا  شاهدعو  اهنادب  هدیدرگ و  نشور  اهنادب  شمشچ  دیآ ، درگ  شدزن  سدقلا  ةریـضح  رد  هک  نآ  رگم  ددرگن  ادج  يو  زا 
ام هچ  دـشاب ، ام  اب  ندـیچوک  هدامآ  سپ  دـیامنیم ، شیوخ  ِسفن  نیطوت  ار  ادـخ  ياقل  و  دـنکیم ، لذـب  راثن و  نوخ  اـم  هار  رد  هک  سک 
نآ رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  [ 58  ] یمق دواد  نب  دّمحم  زا  [ . 57 . ] مینکیم تکرح  ادرف  دادماب  هَّللاءاشنا 

: درک ضرع  دیدرگ و  فّرشم  ماما  تمدخ  هب  [ 59  ] هیفنح دّمحم  دومن  جراخ  هب  هّکم  زا  تمیزع  شدادماب  رد  مالسلا  هیلعنیسح  هک  بش 
تماقا مرح  رد  رگا  دـندرک ، ناینیـشیپ  اب  هک  دـننک  نآ  وت  اـب  مسرتیم  و  یـسانشیم ، تردارب  ردـپ و  هب  ار  هفوک  مدرم  ییاـفویب  مردارب !

اب و  هدرک ، مرورت  مرح  رد  هیواعم  نب  دـیزی  هک  مسرتیم  نآ  زا  مردارب ! : » دومرف . درادـن نایب  هب  يزاین  تتعاـنم  تمرح و  تزع و  ییاـمرف ،
وت هچ  ياـمرف ، تمیزع  ناـبایب  يوس  هب  اـی  نمی  يوـس  هب  نیارباـنب  درک : ضرع  «. دوـش هدـیرد  هتـسکش و  مرح  ِتمرح  ِمیرح  تیاـنج  نیا 

ناهاگرحس «. مهدیم رارق  رظن  یسررب و  دروم  ار  تداهنشیپ  : » دومرف . تسین وت  رب  یبایتسد  ِناوت  ار  یـسک  دوب و  نوزفا  ناگمه  زا  تتعانم 
هدعو رگم  درک : ضرع  تفرگب و  ار  ردارب  رتش  راهم  دمآ و  باتش  اب  دیـسر ، هیفنح  دّمحم  هب  ربخ  دش ، تکرح  هدامآ  مالـسلا  هیلعنیـسح 
ربمایپ تنتفر  زا  دعب  : » دومرف ؟ تسیچ تکرح  رد  باتش  نیا  سپ  درک : ضرع  «. ارچ : » دومرف ؟ ییامرف رظن  ناعما  مداهنشیپ  رد  هک  يدومرفن 

. نوعجار هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  درک : ضرع  «. دـنیبب هتـشک  ار  وت  دـهاوخیم  ادـخ  هچ  وش ، جراخ  نیـسح ، يا  دومرف : دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. دـنیبب تراسا  توسک  رد  ار  ناـنآ  دـهاوخیم  ادـخ  هک  دومرف : ربماـیپ  : » دومرف ؟ دراد اـنعم  هچ  دوخ  اـب  ناـنز  ِندرب  تسا ، نینچ  هک  لاـح 
دروخرب یناوراک  اب  اج  نآ  رد  دیـسر و  [ 61  ] میعنت هب  ات  داد  همادا  ترفاسم  هب  مالسلا  هیلعنیسح  سپـس  [ . 60 . ] تفر درک و  یظفاحادخ 

هب و  تشاد ، ذوخأم  تیـالو  ناونع  هب  ار  ایادـه  مالـسلا  هیلعنیـسح  دربیم . ایادـه  دـیزی  يارب  نمی  رادـنامرف  يریمح  ناـسیر  نبریحب  هک 
دهاوخن هک  ره  میزادرپب ، یفوتسم  ار  وا  هیارک  هدیدرگ  دنمهرهب  ام  يوکین  تبحاصم  زا  دیآ  قارع  هب  ام  اب  دهاوخ  هک  ره  دومرف : نانابرتش 

قْرِع ِتاذ  هب  ات  داد  همادا  ریس  هب  مالـسلا  هیلعماما  . دندیزرو عانتما  نارگید  دنتفر و  ماما  اب  یعمج  . مییامن تخادرپ  اج  نیدب  ات  ار  شاهیارک 
رـس تشپ  یلاح  رد  ار  اـهنآ  درک : ضرع  . دیـسرپ قارع  عضو  زا  دـمآیم ، قارع  زا  هک  دومرف  رادـید  ار  [ 63  ] بلاغ نبرشب  دیـسر و  [ 62]

هچنآ ادخ  انامه  هتفگ : تسرد  يدسا  ردارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  . دوب هّیماینب  مادختـسا  رد  ناشاهریـشمش  وت و  اب  ناشاهلد  هک  مداهن 
رب رس  ماما  دوب ، رهظ  تقو  دیـسر ، [ 64  ] هّیبلعث هب  ات  داد  همادا  تکرح  هب  ماما  دیوگ : يوار  «. تسوا هدارا  مه  مکح  دـنکیم و  دـهاوخب  ار 
هب ار  امـش  گرم  دیتسه و  ریـسم  رد  امـش  تفگیم : یفتاه  هک  مدید  ایؤر  رد  : » دومرف دش و  رادـیب  تفر و  کبـس  یباوخ  هب  داهن و  نیلاب 

يوس هب  ناگدنب  تشگزاب  هک  ودب  دنگوس  مرـسپ  ارچ  : » دومرف ؟ میتسین ّقح  رب  ام  رگم  ناجردپ  درک : ضرع  یلع  شدـنزرف  «. دربیم ّتنج 
ار يدنزرف  ره  هک  شاداپ  نیرتهب  ار  وت  ادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  . میرادـن ییاورپ  گرم  زا  ام  مردـپ ! نیاربانب  درک : ضرع  «. تسوا

يو رب  دمآ و  ماما  دزن  یفوک  يدزا  ةَّرِه  ابا  هب  یّنکم  يدرم  دادماب  رد  درب ، رس  هب  اج  نآ  رد  ماما  ار  بش  نآ  «. دهدب دهدیم  ردپ  ربارب  رد 
يا : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ؟ دروآ ردب  تّدج  هَّللالوسر  مرح  ادخ و  مرح  زا  ار  وت  زیچ  هچ  هَّللالوسر ! دنزرف  تفگ : سپـس  . درک مالس 

ار منوخ  نونکا  مدادـن ، تسد  زا  ار  ییابیکـش  ِناـنع  دـنتخات  میوربآ  هب  و  مدرک ، ربص  دـنتفرگ  ار  ملاـم  هّیما  ینب  اـنامه  وت ، رب  ياو  ةّرهاـبا 
هدناشوپ و نانآ  رب  ار  ریگارف  ّتلذ  سابل  ادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  یغای  یغاط و  هورگ  نیا  ًاعطق  هک  ادخ  هب  دنگوس  متخیرگ ، دنتـساوخ 
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موق زا  رتراوخ  هک  اج  نآ  ات  دنک  طلسم  ناشیا  رب  دناشنب  يراوخ  ّتلذم و  ِهایـس  كاخ  هب  ار  نانآ  هک  یـسک  و  مکاح ، نانآ  رب  ار  ریـشمش 
ینب زا  یعمج  دیچوک ، اج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  «. دـش دـنهاوخ  دـنار  مکح  ناشیاهنوخ  لاوما و  رب  هدرک  تنطلـس  نانآ  رب  ینز  هک  أبس 

میدش و هارمه  ریسم و  مه  مالسلا  هیلعنیسح  اب  هک  میتشگیمزاب  هّکم  رفس  زا  [ 65  ] نیق نب  ریهز  اب  ام  دنتفگ : هدرک  ثیدح  هلیجب  هرازف و 
رد ماما  يزور  میتفرگیم ، رانک  اـم  دومرفیم : لوزن  هدارا  ماـما  ناـمز  ره  دـندوب ، هارمه  ناـنز  ماـما  اـب  اریز  میدوب  تحاراـن  هیـضق  نیا  زا 

دمآ مالسلا  هیلعنیسح  هداتـسرف  هک  میدوب  اذغ  ندروخ  لاح  رد  میدمآ . دورف  ناکم  نامه  رد  ماما  اب  راچان  زین  ام  هک  دمآ  دورف  ياهیحان 
تکرحیب ًالماک  میدـنکفاورف و  ار  تسد  رد  ياذـغ  ام  زا  کی  ره  هدـناوخارف ، ار  وت  ماما  تفگ : نیق  نبریهز  هب  دـعب  . درک مالـس  اـم  رب  و 

تباجا وت  هدـناوخ و  ارف  ار  وت  هَّللا  لوسر  دـنزرف  اـیآ  اـبجع ، هَّللاناحبـس ، تفگ : يو  هب  [ - 66  ] ورمع تخد  ملید  ریهز -  رـسمه  . میدـنام
ینامداش و اب  هک  دوب  هتشذگن  يزیچ  هدیدرگ ، فّرشم  ماما  دزن  ریهز  . يدادیمارف شوگ  ار  ماما  ِنخـس  یتفریم و  دشیم  هچ  ییامنیمن ،
هب ریهز  . تسویپ مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  همیخ  هنب و  راب و  اـب  دـننکرب و  ار  هاـگرخ  همیخ و  اـت  داد  ناـمرف  و  تشگزاـب ، ناـشخرد  هرهچ  اـب 

مشاب و ماما  ِتمدخ  رد  ماهتفرگ  میمـصت  نم  ینیبب . هافر  ریخ و  زج  نم  اب  یگدـنز  رد  مهاوخیمن  اریز  ياهقّلطم ، زین  وت  تفگ : شرـسمه 
رهوش اب  عادو  هاگ  هب  نز  . دومن شلها  هناور  ار  يو  شناگدازومع  زا  یکی  اب  هدرک  اطع  ودب  ار  شلام  مه  دعب  منک ، شیادف  ار  منت  ناج و 

دعب . يروآ دای  هب  تمایق  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ّدج  دزن  ارم  هک  تسا  نیا  وت  زا  ماهتـساوخ  دهد ، تریخ  ادخ  تفگو : تسیرگ  تساخرب و 
، دیسر [ 67  ] هلابُز لزنم  هب  نوچ  مالـسلا  هیلعنیـسح  . تسام رادید  نیرخآ  نیا  ّالا  و  دـشاب ، دـشاب  نم  اب  دـهاوخ  هک  ره  تفگ : شنارای  هب 

دندش هدنکارپ  ادج و  ماما  زا  زآ  صرح و  بابرا  ناتسرپایند و  ربخ ، نیا  شخپ  اب  و  دیسر ، ناشیا  ضرع  هب  لیقع  نب  ملـسم  ِتداهـش  ِربخ 
اسآلیس اهکشا  و  دمآرد ، هزرل  هب  نیمز  ملسم  تداهـش  يارب  هلان  هیرگ و  ِتدش  زا  دیوگ : يوار  . دندیئاپب يو  اب  شباحـصا  رایخ  لها و  و 
دروخرب قدزرف  اب  دومرف و  تکرح  دوب  هدـناوخارف  شیادـخ  هک  اج  نآ  ِبناج  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هاگ  نآ  .و  دـش يراـج  ناگدـید  زا 

داـمتعا دنتـشک  ار  وـت  هعیـش  ملـسم و  وـت  هدازوـمع  هک  ناـیفوک  هب  هنوـگچ  ربماـیپ ، دـنزرف  درک : ضرع  ماـما  هب  مالـس  دـعب  قدزرف  درک ،
ناوضر تیحت و  ناحیر و  حور و  يوس  هب  وا  دیامرف ، تمحر  ار  ملـسم  ادـخ  : » دومرف دـیراب و  کشا  ماما  كرابم  ياهمـشچ  زا  ؟ ینکیم

ِهَّللا َباَوث  َّنِاَف  ًۀَسیفَن  ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِاَف  : درک همزمز  ار  راعـشا  نیا  دعب  «. تسا یقاب  ام  هفیظو  درب و  نایاپ  هب  ار  شاهفیظو  وا  تفاتـش ، ادخ 
ٍءْرما لتقف  تئـشنا  توملل  ِنادـْبَْالا  ْنُکَت  ْنِا  وتـسا  رتدنمـشزرا  رترب و  ادـخ  باوث  ًاعطق  دـیآ ، باسح  هب  ییاهبنارگ  زیچ  ایند  رگُالَْبنَاَو  ـالْعَا 
ُۀَّلِقَف ًارَّدَقُم  ًامـسق  ُقازرَْالا  ِنُکَت  ْنِا  َوتـسا  رترب  ادـخ  هار  رد  تداهـش  سپ  دـناهدمآ ، دـیدپ  گرم  يارب  اهندـب  رگا  ولَـضفَا  هَّللا  یف  ِْفیَّسلِاب 

اهُعْمَج ِكْرَّتلل  ُلاْومَْالا  ْنُکَت  ْنِاَوتسا  رتابیز  هچ  شالت  رد  مک  ِصرح  سپ  تسا ، ردقم  قازرا  تمـسق  رگا  ُولَمجا  ِیعـسلا  یف  ِءْرَْملا  ِصْرِح 
: دیوگ يواردزروب  لخب  كورتم  لاوما  رد  دیاب  صخش  ارچ  سپ  تسا . كرت  يارب  لاوما  عمج  ًاعقاو  رگا  ُولُْخبَی  ُءْرَْملا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلاب  امَف 

رهسم نب  سیق  اب  تشون و  هفوک  نایعیش  زا  یعمج  داّدش و  هب  ۀعافر  هبََجن و  نب  ّبیسم  درـص و  نب  نامیلـس  هب  ياهمان  مالـسلا  هیلعنیـسح 
شیتفت ِیپ  رد  تسب و  يو  رب  ار  هار  داـیزنبا  رومأـم  [ ، 69  ] ریمن نب  نیصح  دیـسر ، هفوک  کیدزن  هب  نوچ  سیق  داتـسرف . [ 68  ] يوادیص

هک وـت  تـفگ : دیـسر ، داـیز  نـبا  دزن  نوـچ  . داتـسرف داـیز  نـبا  دزن  ار  يو  نیـصح  درک ، دوباـن  هدـیرد و  ار  ماـما  هماـن  سیق  دـمآرب ، يو 
هتـشون هچ  نآ  رد  ینادـن  ات  سیق : ؟ يدـیرد ار  همان  ارچ  دایز : نبا  ؟ مشاـبیم شدـنزرف  نینمؤملاریما و  نایعیـش  زا  يدرم  نم  سیق : ؟ یتسه

دایز نبا  . منادیمن ار  ناـنآ  ياـهمان  هک  ناـیفوک  زا  یعمج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  سیق : ؟ دوب یک  يارب  یک و  زا  هماـن  داـیز : نبا  . هدـش
ردـپ و نیـسح و  هتفر و  ربـنم  زارف  رب  اـی  ییوـگب  ار  هورگ  نیا  یماـسا  هک  نآ  زج  مرادیمنرب  وـت  زا  تسد  هک  ادـخ  هب  تفگ : هتفـشآرب و 

ربنم هب  سیق  . مرادن یفرح  ندرک  نعل  اّما  و  تفگ : مهاوخن  ار  هورگ  یماسا  اّما  تفگ : سیق  . منک تاهعطق  هعطق  ّالا  ینک و  نعل  ار  شردارب 
شنادـنزرف یلع و  يارب  تمحر  بلط  رایـسب  داتـسرف و  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تفگ و  انث  درک و  شیاتـس  ار  يادـخ  دـمآ و 

: تفگ هاگناو  . داتـسرف تنعل  ناشنیرخآ  ات  ار  هیماینب  ناـشکندرگ  اذـکه  داتـسرف و  نعل  شردـپ  داـیز و  نبا  رب  دومن و  مهیلع  هَّللاتاولص 
دایز نبا  هب  ربخ  نیا  . دیریذپب ار  شتوعد  میتشاذـگ ، رـس  تشپ  لزنم  نالف  رد  ار  وا  میامـش و  ِدزن  مالـسلا  هیلعنیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم ،
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زا کشا  دیـسر ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  سیق  ِتداهـش  ربخ  . دیـسر تداهـش  هب  هک  شدندنکفا  ورف  رـصق  زارف  زا  ات  داد  نامرف  دیـسر ،
هاگرارق رد  ار  نانآ  ام و  راد و  رّرقم  تمارک  اب  كاپ و  یلزنم  ام  نایعیش  ام و  يارب  ادنوادخ  : » تفگ دیدرگ و  يراج  شکرابم  ياهمـشچ 

زج دناهتفگ : و  داتـسرف ، زجاح  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ار  همان  نیا  هک : هدمآ  تیاور  رد  «. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هچ  روآ ، مه  درگ  تتمحر 
دروـخرب راوـس  رازه  هارمه  هب  [ 70  ] دـیزی نبّرح  اـب  هک  هفوـک ، یلزنم  ود  هب  اـت  دـیچوک  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـیوگ : يوار  . هدـمآ زین  نیا 

ّیلعلا هَّللاب  ّالا  ةّوق  الو  لوح  ال  : » مالـسلا هیلعنیـسح  . امـش هیلع  هَّللادبعابا ، يا  هکلب  ّرح : ؟ ام هیلع  ای  دـییام  زا  ایآ  مالـسلا : هیلعنیـسح  . دومن
رظن ناتیاه  هداتسرف  اههتشون و  فالخرب  هک  لاح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  رمالارخآ  دش و  هتفگ  نانآ  نایم  يرایـسب  نانخـس  «. میظعلا

دنزرف يا  تفگ : ّرح  دـندش . عنام  هدرک  تفلاخم  داهنـشیپ  نیا  اب  شرکـشل  ّرح و  «. مدرگیمزاب اجنادـب  ماهدـمآ  هک  اج  نآ  زا  نم  دـیراد ،
هار رد  اـم  اـب  امـش  هک  نیا  هب  هتـسج  راذـتعا  داـیز  نبا  دزن  نم  اـت  ددرگن  یهتنم  هنیدـم  اـی  هفوک  هب  هک  ریگ  شیپ  رد  ار  یهار  هَّللا ! لوـسر 

همان هک  دوب  اج  نیا  رد  دیوگ : . دیسر [ 71  ] تاناجهلا بیذع  هب  ات  داد  همادا  تکرحب  هار  پچ  يوس  زا  مالسلا  هیلعماما  . دیدیزرو تفلاخم 
اب ّرح  . دوب هدرک  ماما  رب  هصرع  ندرک  گنت  قییضت و  هب  ِرما  ار  وا  خیبوت و  مالسلا  هیلعنیسح  اب  يارادم  رد  ار  وا  هک  دیسر  ّرح  هب  دایز  نبا 

و ارچ ، تفگ : ّرح  ؟» دوبن هار  زا  لودع  تروتسد  رگم  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  . دندش وا  ریـس  همادا  زا  عنام  هدش و  ماما  ضّرعتم  رکـشل 
ارجا هب  ار  ریما  ياههتـساوخ  ات  هدرامگ  یـسوساج  نم  رب  هدرک و  گنت  وت  رب  ار  هصرع  هک  هداد  منامرف  هدیـسر و  هک  تسا  ریما  همان  نکیل 

زا يدای  يدـنوادخ  دـمح  زا  دـعب  تخادرپ و  هبطخ  داریا  هب  تساخرب و  دوخ  ناراـی  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـیوگ : يوار  . مروآرد
ناشن ام  هب  ار  دوخ  يابیزان  هرهچ  هدیدرگ ، ّریغتم  ایند  دینیبیم ، هک  هدش  نانچ  ام  رب  راک  : » دومرف داتـسرف و  دورد  يو  رب  هدومرف و  شّدـج 

و هدـنامن ، ياـج  هب  فرظ  رد  هدـنامزاب  هعرجهَت  زج  يزیچ  نآ  زا  و  دراد ، رارمتـسا  اـسران  هدـیرب و  هدرک و  تشپ  شیاـهیبوخ  دـهدیم و 
یعنام عدار و  لـطاب  زا  هدـشن و  لـمع  ّقح  هب  هک  دـیرگنیمن  رگم  دروخیمن ، مشچ  هب  راوگاـن  ِهاـگارچ  نوچ  يزیچاـن  تسَپ و  ِیگدـنز 

اب یگدنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  هچ  ددرگ ، شتداهـش ) اب   ) شراگدرورپ ءاقل  ِبغار  ادـخ » هار  رد   » نمؤم هک  تسا  ابیز  هچ  تسین ،
مازتـلا رد  تیادـه و  هار  رد  ار  اـم  ادـخ  هَّللا ، لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  تساـخرب و  نیق  نبریهز  «. منیبیمن تلـالم  زج  ار  ناراـکمتس 

ایند و رب  ار ، تباکر  رد  ِمایق  ام  میدنامیم ، یقاب  ایند  رد  هدنیاپ  تروص  هب  هشیمه  ام  رگا  میدینـش ، ار  تاهدومرف  درادب ، راوتـسا  تتمدـخ 
اوراـن ار  ناـمراگدرورپ  ِتاـقالم  اـم  ادـخ  هب  دـیناسر : ضرع  هب  تـسَِجب و  اـج  زا  [ 72  ] یلجب عفان  نب  لـاله  . میدـیزگیمرب یگدـنز  نآ 

 - ریـضخ [ - 73  ] نیـصح نب  ریرب  . مینمـشد تنمـشد  اب  تسود و  تتـسود  اـب  راوتـسا ، دوخ  ياهـشنیب  تاـّین و  رب  هراومه  اـم  و  مینیبیمن ،
میگنجب تَفَده -  هار  رد  وت -  هارمه  میبای  قیفوت  ات  داهن  ّتنم  ام  رب  ادخ  دنگوس  ادخ  هب  هَّللالوسر ، رسپ  يا  تشاد : ضورعم ، تساخرب و 

، تسـشنرب تساخرب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  سپـس  . دشاب ام  عیفـش  وت  ّدـج  تمایق ، رد  هاگنآ  و  هدـیدرگ ، هّکتهّکت  ام  ياضعا  هک  اج  نآ  ات 
مود زور  نیا  دیسر و  ءالبرک  هب  ماما  ات  دندرکیم  تکرح  يو  اب  زین  یهاگ  و  هدش ، تکرح  زا  عنام  یهاگ  شرکشل  ّرح و  درک و  تکرح 
ِهَّللاَو انهاه  انئامد ، کفسو  انباکر  ّطحم  هَّللاو  انهاه  اولزنا ، : ) دومرف ماما  . ءالبرک دش : هتفگ  «. تسا مان  هچ  ار  نیمز  نیا  : » دیسرپ دوب ، مّرحم 

ياهنوخ نتخیر  ندـمآ و  دورف  ياج  اج  نیا  هک  ادـخ  هب  دـییآ ، دورف  « ؛) يّدـج ینثّدـح  اذـهب  اـنمیرح ، یبس  هَّللاو  اـنهاهو  اـنروبق ، ّطـخم 
ناگمه «. تسا هداد  نم  هب  مّدـج  ار  ربخ  نیا  تسام و  مَرَح  نتفر  تراسا  هب  ياج  اج  نیا  هک  ادـخ  هب  تسام ، روبق  هاگیاج  اجنیا  و  تسام ،

ُرْهَد ای  : دومرفیم درکیم و  حالصا  شریشمش  تسشن و  مالسلا  هیلعنیسح  و  دندمآ ، دورف  يرانک  رد  زین  شرکـشل  اب  ّرح  و  دندمآ ، دورف 
وت يارب  دادماب  هاگنابـش و  ره  رد  ردقچ  یتسه و  یتسود  دب  هچ  هک  راگزور  يا  وت  رب  وفِتلیـصْألاَو  ِقارْـشِْالِاب  َِکل  ْمَک  ٍلیلَخ  ْنِم  َِکل  ٍُّفا 

ودزرون تعانق  ناگبخن  هب  هک  تسا  راگزور  نیا  هتفر و  نتـشک  هب  هک  هدنیوج  ردـقِچلیدَْبلِاب  ُعَنْقَیال  رْهَّدـلاو  ٍلیتَق  ٍبِحاص  َو  ٍِبلاط  ْنِمدوب 
ِلیحَّرلا َیِلا  ُدعَْولا  َبَْرقَا  امدراد  شیپ  رد  یهار  ياهدـنز  ره  و  تسا ، راگدرورپ  دزن  هب  رما  انامِهلیبَس  یلِاف  ّیَح  ُّلُک  َو  ِلیلَْجلا  َیِلا  ُْرمَْالا  امَّنِا 

نیا مالـسلا  اهیلع  همطاف  ِتخد  [ 74  ] بنیز دیوگ : يوارتسا  کیدزن  ردـقچ  يادـخ  تشهب  هب  ندـیچوک  نامز  هدـعولیقُم  یِلاَو  ٍنانَج  یِلا 
، نم رب  ياو  بنیز : . مرهاوخ يرآ  دومرف : . دراد نیقی  دوخ  گرم  هب  هک  تسا  یسک  نخس  وت  نخس  نیا  مردارب  تفگ : دینـشب و  ار  نانخس 
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: تشادرب ادن  [ 75  ] موثلک ما  . دندز كاچ  نابیرگ  هدز  اههرهچ  رب  همطل  دنتـسیرگ و  نانز  دـیوگ : . دـهدیم دوخ  گرم  زا  ربخ  ارم  نیـسح 
: دومرف داد و  یّلست  ار  رهاوخ  مالسلا  هیلعنیسح  . هَّللادبعابا يا  وت  زا  دعب  هعیاض  زا  ياو  انیسحاو . انسحاو  اتمطافاو  هاّما  او  هایلعاو  ادّمحماو 
ای ِتنا  و  موثلک ! ّما  ای  هاتخا  ای  نوکلهی ، ۀـیربلا  عیمج  نوقبیال و  ضرالا  لها  نوتومی و  تاومَّسلا  ناّکـس  ّنإـف  هَّللا ، ءازعب  ْيَّزعت  هاـتخا  اـی  )
(. ًارجه ّیلع  نلقتالو  ًاهجو  ّیلع  نشمختالو  ًابیج  ّیلع  نققشتالف  ُْتِلُتق  انأ  اذِا  َنرظنا  بابر ! ای  ِتنأ  همطاف و  ای  ِتنأ  ۀیقر و  ای  ِتنا  بنیز و 

راتفرگ گرم  هب  هَّللا  يوسام  و  دـننامن ، ياج  هب  ناینیمز  دـنریمیم و  اهنامـسآ  ناـنکاس  هچ  هد ، یّلـست  ادـخ  شمارآ  هب  ار  دوخ  مرهاوخ ! »
متداهش زا  دعب  دیرگنب  [ 78  ] بابر يا  وت  و  [ 77 ، ] همطاف يا  وت  و  [ 76  ] هیقر يا  وت  و  بنیز ، يا  وت  و  موثلک ، ّما  مرهاوخ  : » دومرف دعب  . دنیآ

 - دینش ار  تایبا  نوچ  بنیز  رگید : قیرط  زا  تیاور  «. دینار نابز  رب  اوران  ینانخس  ای  هدیشارخ ، ار  ياهرهچ  ای  هدز  كاچ  ار  ینابیرگ  ادابم 
دیـسر و ردارب  روضح  هب  دـشیم  هدیـشک  نیمز  هب  شـسابل  هک  یلاح  رد  هنهرب  ياپ  اب  دوب -  مرح  تارّدـخم  زا  یلاخ  اهنت و  ییاـج  رد  وا 

مردارب یـضترم و  یلع  مردـپ  ارهزلا و  ۀـمطاف  مرداـم  اـیئوگ  زورما  درکیم ، دازآ  یگدـنز  نیا  زا  ارم  گرم  شاـکیا  نم ، رب  ياو  تـفگ :
: دوـمرف دـنکفا و  رهاوـخ  هب  يرظن  مالـسلا  هیلعنیـسح  . ناگدـنامزاب هاـنپ  يا  ناگتـشذگ و  هـفیلخ  يا  مداد ، تـسد  زا  ار  یبـتجملا  نـسح 

هّصغ اّما  ؟ یـسریم تداهـش  هب  يدوزب  ایآ  مدرگ ، تیادف  تیادف ، هب  مردام  مردپ و  درک : ضرع  «. هدم فک  زا  ار  يرابدرب  نانع  مرهاوخ  »
هب دنتـشاذگیم  مارآ  یبش  ار  اطق  غرم  رگا  تاهیه ، تاهیه  : » دومرف سپـس  هدـش ، دولآکشا  شکرابم  ياهمـشچ  هدرب و  ورف  ار  ریگولگ 

رتراوگاـن نم  رب  دـنکیم و  رادهحیرج  رتشیب  ار  مبلق  نیمه  یهنیم ، بضغ  ضرعم  رد  ار  دوخ  اـیآ  ياو  يا  درک : ضرع  «. تفریم باوخ 
گرم داد و  شتیلـست  دعب  دمآ ، شوهب  ات  تخیر  بآ  رهاوخ  هرهچ  رب  و  تساخرب ، ماما  . دش شوهیب  دـیرد و  ار  شنابیرگ  هاگنآ  و  تسا ،

مرح و مالـسلا  هیلعنیـسح  دـش  بجوم  هک  یلامتحا  ياههزیگنا  زا  یکی  . دروآ شداـی  هب  ار  نیعمجا » مهیلع  هَّللاتاولـص   » شّدـج ردـپ و 
نآ زا  هَّللاهنعل  دـیزی  تشاذـگیم ، ياج  هب  رگید  ياهرهـش  زا  یکی  ای  زاجح  رد  ار  مرح  لها  ماما  رگا  هک  هدوب  نیا  دـناچوکب  ار  شلاـیع 

هیلعنیسح ات  دومنیم  نانآ  اب  تخس  ياهدروخرب  هدرک ، لصأتسم  ار  نانآ  هدرک  ریسا  ار  تیبلالها  هک  داتـسرفیم  ار  یـسک  هدش و  هاگآ 
. دنام زاب  تداهش  تداعس  يالاو  ماقم  زا  مرح  لها  يریگتسد  ّتلع  هب  ماما  دوب  نکمم  هچ  درادزاب ، تداهش  داهج و  زا  ار  مالسلا 

تسا نادب  طوبرم  کیدزن و  هک  يروما  گنج و  لاح  حرش  رد 

زاب درمشیم  ناشکبس  هک  نآ  اب  دندرک و  شیوریپ  اهنآ  دناوخارف و  مالسلا  هیلعنیسح  اب  گنج  يارب  ار  شباحصا  دایز  نبا  دیوگ : يوار 
راوس رازه  راهچ  اب  دعـس  نبرمع  تفریذپ . وا  و  شدیزگرب ، هاپـس  یهدنامرف  هب  دیرخ و  ار  دعـس  نبرمع  يایند  نید و  دندرب ، شنامرف  مه 
رازه تسیب  مّرحم  مشـش  بش  ات  البرک  رد  هک  نآ  ات  داتـسرفیم و  ورین  شیارب  یپایپ  دایز  نبا  و  دـش ، نوریب  هفوک  زا  ماما  اب  گـنج  يارب 

یگنشت راتفرگ  ار  نانآ  و  تسب ، شباحصا  وا و  يور  رب  ار  بآ  درک و  گنت  مالسلا  هیلعنیسح  رب  ار  هصرع  دعس  نبا  دندش ، دراو  رکـشل 
ایآ مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  : » دومرف داد و  رد  ادن  دنلب  يادـص  اب  داد ، هیکت  شریـشمش  همئاق  هب  تساخرب و  مالـسلا  هیلعماما  . درک
هیلع هللا  یلـص  هَّللالوسر  يّدـج  ّنأ  نوملعت  له  هَّللا  مکدـشنأ  : ) دومرف . ییوا طبـس  هَّللالوسر و  دـنزرف  وت  يرآ  دـنتفگ : »؟ دیـسانشیم ارم 

له هَّللا  مکدشنأ  : ) دومرف . يرآ ادنوادخ  دنتفگ : »؟ تسا نم  ّدج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  « ؛)؟ هلآو
مکدشنأ : ) دومرف . يرآ دنتفگ : »؟ تسا دّمحم  رتخد  همطاف  مردام  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  « ؛)؟ دّمحم تنبا  ۀمطاف  یّمُأ  ّنأ  نوملعت 
ادـنوادخ دـنتفگ : »؟ تسا بلاـط  یبا  نب  ّیلع  مردـپ  هک  دـینادیم  اـیآ  ادـخ  هب  ار  امـش  « ؛)؟ بلاـط یبأ  نـبیلع  یبأ  ّنأ  نوـملعت  لـه  هَّللا 

هک دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  « ؛)؟ ًامالـسإ ۀّمُألا  هذه  ءاسن  لّوأ  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  یتّدج  ّنأ  نوملعت  له  هَّللا  مکدـشنأ  : ) دومرف . يرآ
ءادهـشلادّیس ةزمح  ّنأ  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنأ  : ) دومرف . يرآ دنتفگ : »؟ تسا تّما  ناملـسم  نز  لّوا  [ 79  ] دلیوخ تخد  هجیدخ  ماهدـج 

له هَّللا  مکدشنأ  : ) دومرف . تسا نینچ  دنتفگ : »؟ تسا مردـپ  يومع  [ 80  ] ءادهـشلادیس هزمح  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  « ؛)؟ یبأ ّمع 
میوـمع دراد  زاورپ  ناوــت  تـشهب  رد  هـک  [ 81  ] يرفعج دـینادیم  اـیآ  ادــخ  هـب  ار  امــش  « ؛)؟ یّمع ۀــّنجلا  یف  راـیطلا  رفعج  ّنأ  نوـملعت 
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ادخ هب  ار  امـش  « ؛)؟ هدّلقتم انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  فیـس  اذه  ّنأ  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنأ  : ) دومرف . هلب ادنوادخ  دنتفگ : »؟ تسا
هَّللا مکدشنأ  : ) دومرف . هلب دـنتفگ : »؟ مراد تسد  رد  ماهتخآ و  ار  نآ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ریـشمش  نیا  هک  دـینادیم  ایآ 

تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  همامع  نیا  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  « ؛)؟ اهسبال انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  ۀمامع  هذه  ّنأ  نوملعت  له 
مهمظعأ ًاملع و  مهلزجأو  ًامالـسإ  سانلا  لّوأ  ناک  مالـسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنأ  : ) دومرف . يرآ دـنتفگ : »؟ مراد رـس  رب  هک 

زا شملع  هک  وا  دروآ ، مالـسا  هک  تسا  ناسنا  لّوا  مالـسلا  هیلعیلع  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  « ؛)؟ ۀنمؤم نمؤم و  ّلک  ّیلو  ّهن  أو  ًاملح 
نّولحتـست َمبف  : ) دومرف . يرآ ادـنوادخ  دـنتفگ : »؟ دـشابیم هنمؤم  نمؤم و  ره  ّیلو  وا  هک  نیا  هدوـب و  رترب  همه  زا  شملح  رتریگارف و  همه 

موی یبأ  دـیب  دـمحلا  ءاولو  ءاملا ، یلع  رداصلا  ریعبلا  داذـُی  امک  ًـالاجر  هنع  دوذـی  ًادـغ ، ضوحلا  نع  دـئاذلا  هیلع  هَّللاتاولـص  یبأ  یمد و 
نآ ار  مدرم  و  تسا ، ضوح  عفادم  تمایق  يادرف  رد  هیلع  هَّللاتاولص  مردپ  هک  نآ  اب  دینادیم  اور  ار  منوخ  نتخیر  ارچ  سپ  « ؛)!!؟ ۀمایقلا
وت و  مینادیم ، ار  اهنیا  همه  دنتفگ : !!؟» دشاب مردپ  تسد  هب  تمایق  زور  رد  دمحلا  ءاول  و  دـنارب ، ضوح  زا  دـننارب  بآ  زا  ار  رتش  هک  نانچ 

هرهچ رب  هچناپت  هدرک و  هبدـن  حون و  دنتـسیرگ و  دندینـشب  نانز  بنیز و  ار  ماما  هبطخ  نوچ  . یـشچب یگنـشت  اب  ار  گرم  ات  مینکن  اـهر  ار 
ار نانآ  : » دومرف داتسرف و  ناشیوس  هب  ار  [ 83  ] یلع شدنزرف  و  [ 82  ] ساّبع شردارب  مالـسلا  هیلعماما  . دش دنلب  هلان  هب  ناشیاهادص  هتخاون 
هب ضیرحت  ار  يو  هک  دیسر  دعس  نبرمع  هب  دایز  نبا  همان  دیوگ : يوار  «. دنراد یپ  رد  هک  اههیرگ  هچ  مناج  هب  مسق  دیناوخارف  توکس  هب 
نب رمش  و  دندرب . شروی  مالسلا  هیلعنیسح  يوس  هب  رکـشل  دعـس و  نبا  هک  هتـشاد ، رذحرب  گنج  رد  ریخأت  زا  و  نآ ، رد  باتـش  گنج و 

. نامثع ساّبع و  و  [ 86  ] رفعج و  [ 85  ] هَّللادبع دیئاجک ؟ نم  ياههدازرهاوخ  هک  داد  رد  ادن  تخات و  شیپ  هیلع  هَّللاۀنعل  [ 84  ] نشوجلا يذ 
راـک هـچ  دـندومرف : نـینبلاّما  نادـنزرف  «. دـیهدب ار  خـساپ  تـسا  قساـف  هـچ  رگا  : » دوـمرف نـینبلاّما  نادـنزرف  هـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  [ . 87]

نینمؤملاریما هیواعم  نب  دیزی  تمدـخ  مزالم  و  دـیهدن ، نتـشک  هب  ناتردارب  اب  ار  دوخ  دـینامارد ، امـش  میاههدازرهاوخ ، يا  تفگ : ؟ يراد
هک یناوخیم  ار  ام  ادخ ، نمشد  يا  اداب ، نوعلم  تاهمانناما  هدیرب و  تیاهتسد  دومرف : داد و  رد  ادن  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  ساّبع  . دیـشاب
اب رمش  . مییآرد ادخ  نیمئالم  نادنزرف  نانوعلم  نادورطم و  نامرف  طخ  رد  هدرک  اهر  ار  مالسلا  امهیلع  همطاف  نب  نیسح  نامرورـس  ردارب و 

يارب نمـشد  باتـش  و  مک ، هظعوم  دـنپ و  یـشخبرثا  هک  دـید  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  دـیوگ : يوار  . تشگرب شرکـشل  هب  مشخ  تلاح 
يارب ار  بشما  هک  دشاب  نکب ، ار  راک  نیا  يزادنا  ریخأت  هب  زورما  ار  گنج  هک  یتسناوت  رگا  : » دومرف سابع  شردارب  هب  تسا  دایز  گنج 

، داهن نایم  رد  نانآ  اب  ار  هتـساوخ  نیا  ساّبع  . مراد تسود  ار  شباتک  توالت  زامن و  نم  هک  دـنادیم  وا  هچ  میرازگ ، زاـمن  ناـمراگدرورپ 
، میتفریذپیم ام  دنتساوخیم ، ار  اضاقت  نیا  دندوب و  ملید  كرت و  نانیا  رگا  تفگ : يدیبز  ِجاجح  نب  ورمع  درک ، توکـس  دعـس  نب  رمع 

دعب تفر و  ورف  ياهنوگباوخ  هب  هک  دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلعنیـسح  دیوگ : يوار  . دش هتفریذپ  اضاقت  نیا  دندّمحم . لآ  نانیا  هک  نآ  لاح 
مالسلا اهیلعهمطاف  مردام  مالسلا و  هیلعیلع  مردپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدّمحم  مّدج  ایؤر  رد  تعاس  نیا  رد  مرهاوخ ، : » دومرف دش و  رادیب 

يوار . ییام دزن  ادرف  یتیاور : رد  .و  ییآیم ام  دزن  يدوزب  وت  مالسلا  هیلع  نیـسح  يا  دندومرفیم : هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلعنسح  مردارب  و 
رارق نمـشد  تتامـش  دروم  ار  ام  شاب ، مارآ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  . دروآرب هحیـص  تخاون و  دوخ  تروص  هب  هچناپت  بنیز  دـیوگ :

اّمأ : ) دومرف درک و  نانآ  هب  ور  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  هدرک  عمج  ار  شباحـصا  مالـسلا  هیلعنیـسح  دیـسر ، ارف  اروشاع »  » بش «. هدم
مکیـشغ دق  لیللا  اذـهو  ًاریخ ، ًاعیمج  یّنع  هَّللا  مکازجف  یتیب ، لهأ  نم  ّربأو  لضفأ  ٍتیب ، لهأ  الو  مکنم ، ًاریخ  ًاباحـصأ  ملعأ  ّینإف ال  دـعب ،
نودیریال مّهنإف  موقلا ، ءالؤهو  ینورذ  لیللا و  اذه  داوس  یف  اوقّرفت  یتیب و  لهأ  نم  ٍلجر  دـیب  مکنم  ٍلجر  لک  ذـخأیل  و  ًالمج ، هوذـّختاف 

شاداپ امش  هب  نم  زا  دنوادخ  منیبیمن ، متیبلها  زا  رتراکوکین  رترب و  یتیب  لها  هن  و  امش ، زا  رتهب  یباحـصا  نم  هک  اّقح  دعب ، اّما  « ؛) يریغ
ِتـسد امـش  زا  کی  ره  و  هتفرگ ، يراوهر  رتش  نوچ  ار  نآ  سپ  هتفرگارف ، ار  امـش  نآ  یکیرات  یهایـس و  هک  تسا  بش  نیا  دـهد ، وکین 

ارم زج  نانآ  هچ  دـیراذگاو  نمـشد  اب  ارم  و  دیباتـش ، نوریب  هنحـص  زا  هدـش  هدـنکارپ  بش  ِیکیرات  نیا  رد  هتفرگ و  ار  متیب  لـها  زا  یکی 
وت زا  دـعب  هک  نیا  يارب  مینک ، نینچ  ارچ  دـنتفگ : گـنهامه  ناـگمه  رفعج  نب  [ 88  ] هَّللادبع نادنزرف  وا و  نادـنزرف  ناردارب و  «. دـنهاوخن
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نخس يو  یپ  رد  نارگید  دوب و  مالسلا  امهیلعیلع  نب  سابع  نخس  نیا  رگزاغآ  و  درواین ، شیپ  ار  يزور  نینچ  زگره  ادخ  مینامب ، هدنز 
ناگمه تسا ، یفاک  امـش  يارب  ملـسم  تداهـش  : » دومرف دـنکفا و  [ 89  ] لیقع نادنزرف  هب  يرظن  مالـسلا  هیلعنیـسح  دیوگ : يوار  . دـنتفگ

نخـس هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  تیب  لـها  ماـمت  ناردارب و  هک  دوـب  ناـمز  نیا  هدـمآ : رگید  تیاور  رد  «. مداد تزاـجا  امـش  هب  نم  دـیورب و 
ام هک  مییوگب ) ، ) مییوگب هچ  مدرم  هب  ام  و  تفگ ، دنهاوخ  هچ  مدرم  ام  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دنزرف  يا  دـنتفگ : هدـمآرد 

، هدشن هتفرگ  راکب  ام  فک  رد  هزین  هتسجن ، ام  نامک  زا  يریت  شباکر  رد  میدرک ، اهر  ار  ربمایپ  تخد  دنزرف  ماما و  دّیـس و  ریبک و  خیش و 
ات هدوب  تفیرش  ناج  نابـساپ  ام  ياهناج  هکلب  هدشن ، ادج  وت  زا  زگره  هَّللا ، لوسر  دنزرف  يا  ادخ  هب  هن  هدماین ، دورف  نمـشد  رب  ام  ریـشمش 
نب ملـسم  سپـس  . وت زا  دعب  یگدنز  تسا  تشز  هچ  هو  ددرگ ، دراو  زین  ام  رب  دیآ  دراو  وت  رب  هچنآ  هدیتلغ ، دوخ  نوخ  رد  تیور  شیپ  رد 

، ادخ هب  هن  دشاب ! هتشاد  هرصاحم  رد  ار  وت  نمـشد  میدرگزاب و  تدزن  زا  هدراذگ  اهنت  هنوگ  نیا  ار  وت  ام  تفگ : تساخرب و  [ 90  ] هجسوع
زا ار  تنمشد  دشاب  متسد  رد  ریشمش  هتسد  هک  اج  نآ  ات  منکشب  تنانمشد  هنیس  رد  ار  ماهزین  هک  نآ  ات  درواین  ار  یعضو  نینچ  زگره  ادخ 
رد ات  مدرگن  ادـج  تترـضح  زا  زگره  هدرک  نارابگنـس  ار  نانآ  مگنجب ، نانآ  اب  اـت  مشاـب  هتـشادن  مه  دربن  حالـس  نم  رگا  مروآرد . ياـپ 

یلـصهَّللا لوسر  دنزرف  يا  ادخ  هب  هن ، دیناسر : ضرع  هب  تساخرب و  ّیفنح  هَّللادبع  نب  دیعـس  دـیوگ : . مشک ماک  رد  تداهـش  ماج  ترانک 
رگا و  میدوـمن ، تیاـعر  ظـفح و  وـت  هراـبرد  ار  دّـمحم  شربماـیپ  ّتیـصو  اـم  هک  دـنادب  ادـخ  اـت  مراذـگن ، تیاـهنت  زگره  هلآو ، هیلع  هللا 

رارکت عضو  نیا  راب  داتفه  دشیم و  هداد  داب  هب  مرتسکاخ  مدشیم و  هدیشک  شتآ  هب  هدنز  دعب  مدشیم و  هتشک  وت  هار  رد  هک  متسنادیم 
هتـشک کی  نیا  هک  لاح  هن ، ارچ  مشَک ، شوغآ  رد  ار  تداهـش  گرم و  دهاش  تیور  شیپ  رد  ات  هدشن  ادج  تترـضح  زا  زگره  دـشیم ،

ادخ هب  دیناسر : ضرع  هب  تساخرب و  یلجب  نیق  نبریهز  هاگ  نآ  . مسریم ادخ  نادیواج  يدبا و  تمارک  هب  مه  دـعب  تسین و  شیب  ندـش 
تیبلها نادنزرف و  ناردارب و  وت و  راک  نیا  اب  ادخ  ات  مدرگ  هدنز  هدش ، هتـشک  راب  رازه  هک  متـشاد  تسود  ردقچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا 

ساپ نامدوجو  همه  اب  ار  وت  تیادف ، هب  ام  ياهناج  دنتفگ : نخس  نینچ  زین  باحـصا  زا  یعمج  . دومرفیم ظفح  ندش  هتـشک  زا  ار  تناوج 
ریـشب نبدّـمحم  هب  لاح  نامه  رد  . میاهدرب نایاپ  هب  ار  شیوخ  ناـمیپ  هدرک و  دـهع  هب  ياـفو  میـسر  تداهـش  هب  تهار  رد  نوچ  و  میراد ،

تراسا هب  متایح  رد  متـشادن  تسود  مریگیم ، ادـخ  زا  ار  شـشاداپ  تفگ : . داتفا تراسا  هب  ير  زرم  رد  ترـسپ  هک  دیـسر  ربخ  یمرـضح 
ترسپ ندرک  دازآ  يارب  متفرگزاب  وت  زا  ار  تعیب  دیامرف ، تمحر  تیادخ  : » دومرف دینشب و  ار  يو  نخس  مالسلا  هیلعنیسح  . ددرگ راتفرگ 

يارب ات  هدب  ترـسپ  هب  ار  اهدُرب  نیا  : » دومرف . موش ادـج  وت  تحاس  زا  رگا  دـنروخب  هدـنز  ارم  ناگدـنرد  درک : ضرع  «. وش راکب  تسد  ورب 
( اروشاـع بش   ) بـش نآ  رد  دـیوگ : يوار  . دـیزرایم راـنید  رازه  هـک  دوـمرف  شیاـطع  دُرب  جـنپ  دـعب  «. دریگ هرهب  نآ  زا  شردارب  يدازآ 

نوچ ناشیاهاعد  تاجانم و  قیقر  همزمز  دنتخادرپ  ّقح  تدابع  هب  دوعق  مایق و  دوجس و  عوکر و  تلاح  رد  ناهارمه  مالسلا و  هیلعنیـسح 
ادرف دادماب  . دنتسویپ ماما  ِهاگرگشل  هب  دوخ  هاگرکشل  زا  دعس  نبا  رکشل  زا  رفن  ودویـس  بش  نآ  رد  دوب ، لسع  روبنز  زا  هتـساخرب  همزمز 
يوم ات  دـش  لـخاد  و  تخیر ، هرون  نآ  رد  هدروآ  داـیز  کـشم  زا  ياهساـک  اـت  دومرف  رما  و  دـش ، هتـشارفارب  ياهمیخ  اـت  داد  ناـمرف  ماـما 

هک دندوب  هداتـسیا  راظتنا  هب  هرون  زا  هدافتـسا  يارب  همیخ  ِرد  ِمد  يراصنا  ّهبر  دبع  نب  [ 91  ] نامحرلادبع و  ینادمه ، نیـصح  نبریرب  . دَُرتِسب
ریرب . تسین بعل  هدـنخ و  ِتقو  هک  تعاس  نیا  يدـنخیم ! ایآ  ریرب  يا  تفگ : ودـب  نمحرلادـبع  . دروآیم هدـنخ  هب  ار  نامحرلادـبع  ریرب 
نیا رد  هک  تسا  نآ  زا  ینامداش  ِرـس  زا  نم  هدـنخ  مدوب و  رازیب  لزه  هلطاـب و  روما  زا  يریپ  یناوج و  رد  نم  هک  دـننادیم  نم  ِموق  تفگ :

اب موـق  نیا  اـب  یتعاـس  هک  تـسین  نـیا  زج  میـشک  شوـغآ  هـب  ار  نیعلاروـح  هـک  نـیا  اـم و  نـیب  هلـصاف  هـک  ادـخ  هـب  مـیاهتفرگ ، رارق  هار 
نانآ يوس  هب  ار  نیصح  نبریرب  مالسلا  هیلعنیسح  دنتسشنرب ، دوخ  بکارم  رب  دعس ، نبا  ِرکشل  دیوگ : يوار  . مینک هزرابم  ناشیاهریـشمش 

تفرگ و رارق  نمشد  لباقم  رد  دش و  راوس  شبسا  ای  هقان  رب  مالسلا  هیلعنیسح  . داتفین دیفم  وا  رّکذت  دنپ و  هک  دهد  دنپ  ار  مدرم  ات  داتسرف 
یلصدّمحم رب  درمشرب و  وا  تافص  زا  تفگ و  انث  دمح و  ار  يادخ  ماما  سپ  دندرک ، توکـس  ناگمه  درک ، توعد  توکـس  هب  ار  نانآ 

جـنر و نیرق  هراومه  ّتیعمج و  يا  دـیداب  دوباـن  : » دومرف درک و  ییاـسر  ِینارنخـس  داتـسرف و  دورد  ءاـیبنا  ناگتـشرف و  رب  هلآو و  هیلع  هللا 
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رد هک  اهریشمش  نیا  میدرک ، مایق  امش  یسردایرف  هب  تعرسب  ام  و  دیتساوخ ، سردایرف  هدرک  یهاوخداد  ام  دزن  رارطـضا  لامک  رد  هودنا ،
اب نونکا  مه  دریگارف ، ار  امـش  ام و  نمـشد  تسیابیم  دـیتخورفا  ام  نایز  هب  هک  شتآ  نیا  و  ام ، رب  هن  دوبیم  اـم  اـب  دـیاب  تسامـش  تسد 
ام امش -  رب  اهیاو  اله -  . دیرب يدیما  اهنآ  زا  ای  دیشاب  هدید  یلدع  نمـشد  زا  هک  نآ  نودب  ناتناتـسود ، ربارب  رد  دیدش  تسود  ناتنانمـشد 
هب نابایب  خـلم  نانوچ  نکیل  و  هتـسشنن ، راب  هب  درخ  هتـسشنن و  ورف  ملظ  نافوط  و  هدـماینرب ، ماین  زا  اهریـشمش  هک  یلاح  رد  دـیدرک  اـهر  ار 

و باـتک ، ناگدـنار  و  بازحا ، ِنادـب  كزینک و  ناگدـنب  يا  دـیداب  رود  . دـیدمآ عمج  شدرگ  هناورپ  نوچ  و  دـیتفرگ ، باتـش  نآ  يوـس 
يور ام  زا  دـیتسناد و  اناوت  يوزاب  ار  نمـشد  اـیآ  : اهتّنـس ناگدـنناشنورف  و  ناطیـش ، شمد  و  هاـنگ ، ياـههموثرج  و  نخـس ، نارگفیرحت 

امش تفای ، ششوپ  نآ  زا  امش  ياههخاش  دیلاب و  نآ  رب  امش  ياههشیر  هک  هدوب  میدق  امش  ییافویب  گنرین و  هک  هَّللاو  يرآ  !؟ دیدینادرگ
اب گرم  ای  هداد  رارق  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازانز  دـنزرف  هدازانز  انامه  الَا ، . دیـشاب بصاـغ  يارب  همقل  نیرتراوگاـن  هدـننیب و  يارب  مغ  نیرتدـب 

و نانمؤم ، وا و  لوسر  اذکه  و  درادن ، اور  ام  يارب  ار  تلذ  ادـخ  ام ، زا  تلذ  تسا  رود  هچ  يراوخ ، ّتلذ و  نتفریذـپ  ای  گنج ، تفارش و 
انامه الَا  . دبای حیجرت  نادنمجرا  تداهش  رب  ناگیامورف  ِتعاط  هک  نیا  زا  هیامنارگ  ياهناج  الاو و  ياهتیصخش  و  هزیکاپ ، كاپ و  ياهنماد 

اب ار  [ 92  ] يدارم کیـسم  نب  ةورف  راعـشا  ماما  دـعب  .« موریم ادـخ  تداهـش و  يوس  هب  مکدـنا  نارای  ددـع و  ّتلق  اب  ماهداوناخ  نیا  اب  نم 
بولغم رگا  و  میدوب ، ناگدنهد  تمیزه  رتشیپ  زا  میهد  تمیزه  رگاًانیبلغم  ریغف  بَْلُغن  نإَو  ًامدق  نوماّزهَف  مزْهَن  نإَف  : دهدیم دنویپ  شنخس 

تلود ام  ِگرم  نکیل  تسین و  یهار  ام  دوجو  رد  ار  سرت  واـنیرَخآ  ۀـلودو  اـنایانم  نکلو  نبُج  اـنّبط  نأ  اـمَومیدرگن  بولغم  زگره  میوش 
ورف نارگید  رس  رب  درادرب  یمدرم  زا  ار  دوخ  هیاس  گرم  هاگ  رهانیرخِآب  َخانأ  ُُهلِک  الَک  سانُا  ْنَع  عّفر  تْوَْملَا  اَم  اِذادراد  یپ  رد  ار  نارگید 

ولفداد داب  رب  ار  ناینیـشیپ  زا  هک  نانچمه  داد  انف  هب  ارم  موق  نادرمناوج  گرمانیلَّوألا  نوُرُْقلا  ینفأ  اـمَک  یموق  تاورَـس  مکلاذ  ینفافدـنکفا 
لُقَفمیدوب زین  ام  دـندوب  یقاب  نامیرک  رگا  و  میدوب ، زین  ام  دـندوب  هنادواـج  كولم  رگااـنیَقب  ًاذإ  مارِْکلا  یقب  ولَو  اندـلخ  ًاذإ  كولملا  دـلخ 

دعبدیسر دهاوخ  نارگتتامش  هب  دیسر  ام  هب  هچ  ره  هچ  دیشاب ، مارآ  ام  هب  نارگتتامش  هب  وگباَنیَقل  امَک  نوتماّشلا  یقلَیَـس  اوقیفا  اِنب  نیتماّشلل 
یبأ ّیلإ  هدهع  ٌدـهع  روحملا ، قلق  مکب  قلقیو  یحرلا  رود  مکب  رودـی  یّتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  ّالإ  اهدـعب  نوثبلتال  هَّللاو  امأ  : ) دومرف
نوچ یتلهم  امـش  هب  هک  ادخ  هب  « ؛) نورظنتالو یلإ  ضقا و  ّمث  ۀّـمغ ، مکیلع  مکرمأ  نکیال  ّمث  مکءاکرـش ، مکرمأ و  اوعمجأف  يّدـج ، نع 
تسا يدهع  نیا  يرآ  دنک . زیر  درخ و  شخرَچ  ریز  رد  ار  امش  نامز  بایسآ  هک  نآ  ات  دنهدن  شیب  بسا  ِندش  راوس  کی  نامز  گنرد 
تلهم هتخاـت و  نـم  هـب  هاـگ  نآ  دـشابن  یهودـنا  امـش  رب  نآ  زا  دـعب  اـت  دـینک  عـمج  ناتیاکرـش  اـب  ار  ناـتراک  سپ  مّدـج ، زا  مردـپ و  زا 

اقح تسوا ، تردق  ربنچ  رد  هک  نآ  زج  دشابن  ياهدنبنج  چیه  تسامـش ، نم و  راگدرورپ  هک  مدرک  لکوت  یـسک  رب  نم  هک  اّقح  «. دـیهدن
ار نانیا  فسوی  نامز  یطحق  نوچ  يایطحق  هب  و  امرف ، غیرد  نانیا  زا  ار  نامـسآ  ناراب  ادنوادخ  . دشاب میقتـسم  طارـص  رب  مراگدرورپ  هک 

اهنیا هب  ار  يراوخ ) تلذ و   ) ملظ الب و  زا  هدـنکآ  ماج  ات  امرف  ّطلـسم  نانآ  رب  ار  فسوی ) نب  ِجاـجح   ) فیقث مـالغ  ادـنوادخ  اـمرف ، ـالتبم 
يوس هب  ریـصم  و  مینک ، هبانا  تیوس  هب  لکوت و  وت  رب  ام ، ِراگدرورپ  ییوت  دنتـشاذگ ، نامراییب  هدرک  بیذـکت  ار  ام  ناـنآ  هچ  دـناشچب ،

، دومن گنج  هدامآ  ار  شنارای  تسشن و  نآ  رب  تساوخب و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  زجترم  بسا  دمآ و  دورف  ماما  سپـس  «. تسوت
: دیوگ يوار  . هدـش تیاور  زین  نیا  زج  و  دـندوب » هدایپ  رفن  دـصکی  راوس و  جـنپ  لهچ و  ماما  نارای  : » هدـش تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
، متخادنا ار  ریت  لّوا  نم  دیهد : تداهـش  ریما  ِدزن  تفگ : تخادنا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  رکـشل  يوس  يریت  تخات و  شیپ  هب  دعـس  نبرمع 
زا هک  یگرم  گرم ، يارب  دیزیخرب  ار  امـش  دنک  تمحر  يادخ  : » دومرف باحـصا  هب  مالـسلا  هیلعماما  . دش ناور  ناراب  ِتارطق  نوچ  اهریت 
هک تفرگ  تروص  یناگمه  هلمح  دـنچ  یتعاـس  اروشاـع  زور  رد  «. تسامـش يوس  هب  نمـشد  ياـهکیپ  اـهریت  نیا  هچ  تسین ، يزیرگ  نآ 
:- دومرف هداهن  شفیرـش  نساحم  رب  ار  كراـبم  تسد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هک  دوب  هاـگ  نیا  دـندش . دیهـش  ماـما  باحـصا  زا  یعمج 
رب دنتـسناد و  هناگهس  ار  يادخ  هک  نامز  نآ  يراصن  رب  و  دنداد ، رارق  رـسپ  ادخ  يارب  هک  تفرگ  تدـش  هاگنآ  نایدوهی  رب  ادـخ  بضغ  »

ناتـسادمه دوخ  ربمایپ  رتخد  ِرـسپ  نتـشک  يارب  هک  دش  تخـس  یتّما  رب  ادـخ  مشخ  دـندرک ، شتـسرپ  ار  رمق  سمـش و  هک  یتقو  سوجم 
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مردپ زا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  «. منک تاقالم  دولآنوخ  ندب  اب  ار  يادخ  ات  موشن  ناشهتـساوخ  میلـست  زگره  ادخ  هب  هن  «.» دـندش
داتسرف ورف  ار  دوخ  ترصن  دنوادخ  دش ، اپرب  گنج  دندومن و  یقالت  دعس  نب  رمع  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نوچ  دومرفیم : هک  مدینش 

ياـقل تاـقالم و  نـیب  شنانمـشد و  رب  يزوریپ  نـیب  دـش  ّریخم  ماـما  هاـگنآ  و  درتـسگ ، هیاـس  مالـسلا  هیلعنیـسح  رــس  رب  هـک  اـج  نآ  اـت 
يارب هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  : » دروآرب دایرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  هاگنآ  دـیوگ : يوار  . دـیزگرب ار  شراگدرورپ  ياقل  وا  شراـگدرورپ ،

ور یحایر  دیزی  نبّرح  هک  دوب  نامز  نیا  »؟ دنک عافد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ  دسرب ، نامداد  هب  ادـخ 
عطق رـس و  ِندـنارپ  نآ  لکـش  نیرتناـسآ  هـک  یگنج  ادـخ  هـب  يرآ  تـفگ : ؟ یگنجیم درم  نـیا  اـب  اـیآ  تـفگ : درک و  دعـس  نـبرمع  هـب 

نبرجاهم . دـتفایم دـیب  رب  هک  ياهرزل  نانوچ  هک  داتفا  ياهزرل  هدـعر و  ار  وا  داتـسیا و  نانگمه  نیب  شهاگیاج  رد  تفر و  ّرح  . تساهتـسد
مـشچ وـت  زا  تسیک ، ناـیفوک  ِعجـشا  دـشیم : هدیـسرپ  رگا  تسا ، زیگنارب  ههبـش  بیجع و  تراـک  هک  ادـخ  هـب  تـفگ : ودـب  [ 93  ] سوا

مسق ادخ  هب  منیبیم ، ّریخم  خزود  تشهب و  شنیزگ  رد  ار  دوخ  ادخ  هب  تفگ : ّرح  ؟ منیبیم وت  رد  هک  تسا  یعضو  هچ  نیا  مدیـشوپیمن ،
هداهن رس  رب  اهتسد  هدنار و  مالسلا  هیلعنیسح  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  سپس  . موش هدنازوس  هعطق و  هعطق  هچرگ  منیزگنرب  ار  تشهب  زج  هک 

تشحو و هب  ار  هَّللالوسر  نادـنزرف  تناتـسود و  ياـهلد  نم  هچ  ریذـپب ، ار  ماهبوت  مدومن ، هبوت  هتـشگزاب و  تیوس  هب  ادـنوادخ  تفگیم :
وت رب  ار  راک  هتشادزاب و  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  ار  وت  هک  منامه  نم  مدرگ ، تیادف  درک : ضرع  مالسلا  هیلعنیـسح  هب  وا  . مدنکفا بارطـضا 

نیـسح ؟ ددرگ هتفریذپ  ماهبوت  هک  ینیبیم  ایآ  مبئات ، ادخ  دزن  نم  دننک ، نینچ  وت  اب  مدرم  نیا  هک  دوبن ، نیا  منامگ  ادـخ  هب  متفرگ ، تخس 
ات منک  تمدخ  ضرع  مناوتیم  رتهب  هراوس  وت  تمدـخ  رد  درک : ضرع  «. يآ دورف  دریذـپیم ، ار  تاهبوت  ادـخ  يرآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

لّوا هک  يامرف  تزاجا  سپ  مدرک ، جورخ  وت  رب  هک  متـسه  یـسک  لّوا  نم  هک  لاح  . تسا تداهـش »  » نم راـک  رخآ  ندـمآ  دورف  و  هداـیپ ،
عماج . مشاب هدرک  هحفاصم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّدـج  اب  هک  مشاب  نانآ  زا  تمایق  يادرف  رد  هک  دـشاب  مشاب ، وت  هاگـشیپ  رد  دـیهش 
ماما . دـندوب هدیـسر  تداهـش  هب  تایاور  قبط  وزا  شیپ  یتعامج  اریز  دـشاب ، دـعب  هب  هظحل  نآ  زا  دیهـش  لّوا  زا  ّرح  روظنم  دـیوگ : باـتک 
دیهش دعب  دنکفا و  تکاله  كاخ  هب  ار  نمشد  لاطبا  ناعاجـش و  زا  یعمج  دومن و  ابیز  یگنج  هتخادرپ و  گنج  هب  ّرح  دومرف ، شتزاجا 

هک هنوگ  نآ  يّرح  وت  : » دومرفیم درکیم و  كاپ  شاهرهچ  زا  كاـخ  ماـما  دـندروآ و  مالـسلا  هیلعنیـسح  دزن  ار  شکاـپ  رکیپ  دـیدرگ ،
دربن نادـیم  هب  دوب  دـباع  يدـهاز  هک  ریـضخ  نبریرب  دـیوگ : يوار  «. ترخآ ایند و  رد  يدرمدازآ -  يّرح -  وت  داـهن ، ماـن  تَّرُح  ترداـم 

هب اهنآ  دناسر ، لتق  هب  ار  لطاب  ِرادـفرط  ّقح  ِرادـفرط  هک  دـندراذگ  هلهابم  رارق  مه  اب  و  تفرگ ، رارق  شلباقم  رد  لقعم  نبدـیزی  و  تخات ،
بابح نب  بهو  . داب ریَُرب  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهـش  هب  ات  داد  همادا  گنج  هب  دومن و  راوبلاراد  هناور  ار  دیزی  ریَُرب ، دنتخادرپ و  گنج 

تشگزاب و نانآ  يوس  هب  دـندوب ، يو  اب  شرـسمه  ردام و  درک ، غالب  لامک و  هب  يداهج  هدومن ، تدالج  وکین  هتخاـت  نوریب  [ 94  ] یبلک
هب ار  وت  تفگ : شرسمه  . یسر تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  متیاضر  هن ، تفگ : ؟ يدش یـضار  مردام  تفگ :
هب ات  هتخادرپ  تلتاقم  هب  ربمایپ  تخد  ِدنزرف  دزن  رد  شاب ، نارک  رب  نخس  نیا  زا  تفگ : شردام  . يامنم التبم  دوخ  غاد  هب  ارم  دنگوس  ادخ 

، دـیدرگ عطق  شتـسد  ود  هک  نآ  ات  درک ، گـنج  هراومه  تشگزاـب ، دربن  نادـیم  هب  بهو  . يدرگ لـئان  تماـیق  زور  رد  شّدـج  تعاـفش 
هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  مرح  ناکاپ  ِتحاس  رد  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  تفگیم : هتفاتش و  رهوش  يوس  هب  هتفرگ  يدومع  شرسمه 

وت اب  اـت  مدرگنزاـب  زگره  تفگ ، تفرگب و  ار  يوش  ساـبل  نز  دـنادرگرب ، ناـنز  دزن  هب  ار  وا  اـت  هدومن  رـسمه  هب  يور  بهو  نک ، هلتاـقم 
نانز دزن  هب  وا  دیامرف .» تمحر  تیادـخ  درگزاب ، نانز  دزن  هب  دـهد ، ریخ  يازج  هداوناخ  امـش  هب  ادـخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  . مریمب

، هتخادرپ تزرابم  هب  هجسوع  نب  ملسم  نآ  زا  سپ  . داب وا  رب  ادخ  يدونشخ  دیسر ، تداهش  هب  ات  تخادرپ  دربن  هب  نانچمه  یبلک  . تشگزاب
هک تشاد  یقَمَر  زونه  داتفا و  نیمز  رب  اـت  درـشفب  رابطـصا  ياـپ  گـنج  ياـهالب  رب  و  هدومن ، لاـمک  هب  یتغـالب  نانمـشد  اـب  گـنج  رد  و 

یضعب سپ  «، » دیامرف تمحر  تیادخ  ملسم  يا  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  تفر . شیوس  هب  رهاظم  نببیبح  قافتا  هب  مالسلا  هیلعنیـسح 
بیبـح «. دـندرکن لیدـبت  ار  يزیچ  زگره  و  دـنراظتنا ، لاـح  رد  رگید  یـضعب  و  دـنتفر ، هدـناسر و  لزنمرـس  هب  ار  تیلوؤـسم  راـب  ناـنآ  زا 
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ار وت  ادخ  تفگ : فیعـض  ییادـص  اب  ملـسم  . داب تتراشب  تشهب  هب  تسا ، راوگان  نم  رب  وت  ِعضو  نیا  ملـسم ، يا  تفگ : دـش و  شکیدزن 
هلحرم هب  مونـشب و  وت  زا  يراد  یتیـصو  ره  متـشاد  تسود  نکیل  مهار ، نیمه  رد  وت  زا  دـعب  نم  هچ  رگا  تفگ : بیبح  . دـهد ریخ  ِتراشب 

نک داهج  شتمدخ  رد  درک -  مالسلا  هیلعنیسح  هب  هراشا  تسد  اب  منکیم -  تیصو  اقآ  نیا  هب  هک  یتسار  هب  تفگ : ملسم  . مراذگ ءارجا 
يراصنالا ۀظرق  نبورمع  نآ  زا  سپ  . داب وا  رب  ّقح  ناوضر  دومن  تافو  هگ  نآ  .و  ّتنم هدید  هب  ار  ترما  تفگ : بیبح  . دـسر ارف  تگرم  ات 

ِدزن تمدـخ  ِضرع  رد  هدرک ، شاداپ  هب  ناقاتـشم  گنج  نوچ  یگنج  دومرف ، شتزاجا  ماما  دـیبلط ، تصخر  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  زا 
دادس و نیب  یهجو  رتابیز  هب  و  تشکب ، هدنکفا  تکاله  هطرو  هب  ار  دایزنبا  ِهاپـس  زا  دایز  یعمج  و  درک ، يراشفاپ  یـسب  نامـسآ  ِناطلس 

نآ زج  يریشمش  هن  هتشادزاب و  ار  ریت  نآ  شتسد  اب  هک  نآ  زج  تسََجن  نامک  هّلچ  زا  مالسلا  هیلعنیـسح  يوس  هب  يریت  دومن ، عمج  داهج 
تاحارج ترثک  رثا  رب  ات  دیـسرن  یئوس  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  دوب  هداتـسیا  ياپ  رب  ورمع  هک  نامز  نآ  ات  دمآ ، رادیرخ  ار  نآ  شَلِد  اب  هک 

نم شیپاشیپ  وت  يرآ  دومرف : ؟ مدرک افو  مدهع  هب  ایآ  هَّللالوسر  نبای  درک : ضرع  دروآ و  يور  مالسلا  هیلعنیـسح  هب  هاگ  نآ  دیتلغ . ورف 
تداهـش ِتوـسِک  داـهج  ِیپ  رد  و  متـسه ،» یپ  رد  نم  هک  راد  مـالعا  ناـسرب و  مالـس  نم  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  یتـشهب ، رد 

وت : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  . دمآرب نذا  یپ  رد  دوب  هایس  یمالغ  هک  رذوبا  يالوم  [ 95  ] نوج نآ  زا  سپ  . داب وا  رب  يادخ  ناوضر  دیشوپ ،
: درک ضرع  «. شابم ام  هار  يالب  هب  يالتبم  لاـح  دوب و  تحار  یگدـنز  اـم  راـنک  رد  ار  وت  هچ  ییوج ، تمالـس  قیرط  هک  ینوذأـم  دازآ و 

دب میوب  هک  ادخ  هب  مرذگب ، مراذگب و  ار  امش  یتخس  رد  نونکا  مدوب و  ناِتناسحا  ِناوخ  سیل  هساک  نم  یگدنز  خارف  رد  هَّللالوسر ! نبای 
، موش رادروخرب  دیپس  هرهچ  بَسَح و  تفارـش  وب و  بیط  زا  تشهب  هار  ندومیپ  اب  ات  راذگ  ّتنم  نم  رب  تسا ، هایـس  مگنر  تسپ و  مداژن  و 
: دیوگ يوار  . هیلع هَّللاناوضر  دیسر  تداهش  هب  ات  دیگنج  نآ  زا  دعب  دزیمایب . ناتیاهنوخ  اب  هایس  نیا  ِنوخ  ات  مدرگن  ادج  امش  زا  ادخ  هب  هن 
هب هک  تسا  نآ  ماهدارا  مدرگ ، تیادـف  هَّللادـبعابا ، يا  دـیناسر : ضرع  هب  تساـخرب و  تزراـبم  هـب  [ 96  ] يوادیـص دلاخ  نبورمع  هاگناو 
ِیپ زا  ام  هچ  زات  شیپ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  . منیبب لیتق  اهنت و  تلها  نیب  ار  وت  هک  مرادـن  اور  ار  نآ  زا  فّلخت  و  مدـنویپب ، مناراـی 

یمابش دعس  نبۀلظنح  دیوگ : يوار  . هیلع هَّللا  ناوضر  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  تخات و  شیپ  هب  میوش .» قحلم  یتعاس  هلـصاف  هب  امش 
يا دادیمرد : ادن  و  دیرخیم ، ندرگ  هرهچ و  هب  ناج  هب  ار  اههزین  اهریشمش و  اهریت و  داتسیاب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  شیپ  رد  دمآ و  [ 97]

رب متـس  هدارا  زگره  دنوادخ  و  مسرتیم ، دمآ  نارگید  دومث و  داع و  حون ، موق  رب  هچنآ  ای  تشذگ  بازحا  رب  هچنآ  زا  امـش  رب  نم  مدرم !
نابهاگن و امـش  يارب  دیزیرگب و  دینک و  تشپ  هک  يزور  دیآ ، زیختـسر  زور  رد  هچنآ  لثم  مسرتیم  امـش  رب  نم  مدرم ، درادـن ، ناگدـنب 
هب ور  دعب  . دنک دایز  ددنب  ارتفا  هک  نآ  قیقحت  هب  دـییآ و  راتفرگ  ادـخ  باذـع  لاگنچ  رد  هک  دیـشکم  ار  نیـسح  مدرم  دـشابن ، يرادـهگن 

هچنآ يوس  هب  ورب  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  ؟ مدنویپن نارای  هب  مَوََرن و  مراگدرورپ  يوس  هب  ایآ  دومن : ضرع  درک و  مالـسلا  هیلعنیـسح 
هدومن تخـس  یگنج  ناروآگنج  نوچ  و  هتخات ، شیپ  وا  «. تسا ریذـپانانف  هک  یکلم  ِبناج  هب  ورب  تسا ، رتهب  اهیفام  ایند و  زا  تیارب  هک 

ات داد  نامرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـش ، رهظ  زامن  ِهاـگ  تقو  نیا  رد  . هیلع هَّللاناوضر  دیـسر ، تداهـش  هب  اـت  دـیزرو  بیکـش  اـهیراوگان  رب 
هیلعنیـسح يوس  هب  هک  ریت  ره  درازگب . فوخ  ِزاـمن  باحـصا  هدـنام  اـب  اـت  هداتـسیا  شیور  شیپ  یفنح  هَّللادـبع  نبدیعـس  نیق و  نبریهز 

هداتفا نیمز  هب  ات  داهنن  سپاو  یمَدَق  دومنیم و  ماما  ناج  هیاقو  ار  دوخ  هراومه  دیرخیم و  ناج  هب  هَّللادبع  نبدیعس  تشگ  هداشگ  مالسلا 
ام هک  امرف  غالبا  ار  يو  ناسرب و  مالس  نم  زا  ار  تاربمایپ  ادنوادخ ! تسرف ، ورف  دومث  داع و  نعل  نوچ  یتنعل  نانیا  رب  ادنوادخ  تفگیم :

، دیـسر تداهـش  هب  هاگ  نآ  و  مهاوخیم ، وت  زا  تربمایپ  هّیرذ  يرای  رد  ار  دوخ  شاداپ  نم  هچ  میدـید ، هدراو  تاحارج  زا  هک  اهجنر  هچ 
هک [ 98  ] عاطملا یبا  نبرمع  نب  دیوس  دیوگ : يوار  . دشیم هدید  اههزین  مخز  ریشمش و  برض  زج  ریت  هدزیـس  شندب  رد  هیلع ، هَّللاناوضر 
رب و  درب ، تیاهن  هب  ار  ییابیکش  هلزان  يایالب  رب  دیزیتس و  هتسج  دنب  زا  يریـش  نوچ  و  تخات ، شیپ  هب  دوب  ةولـصلا  ریثک  فیرـش و  يدرم 

دیوس دش ، هتشک  نیسح  دنیوگیم : هک  دینش  یتقو  ات  داتفا  ناگتـشک  نیب  دوب  هتفرگ  يو  زا  ار  شبنج  ِناوت  هک  هدراو  تاحارج  ترثک  رثا 
: دـیوگ . هیلع هَّللاناوضر  دـمآ ، لـئان  تداهـش  هزئاـف  هجرد  هب  اـت  دـیگنج  نمـشد  اـب  هدروآرد و  يدراـک  شاهزوم  زا  داد  دوخ  هب  یتکرح 

فوهل www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


َْنَیب ْلیَْخلاَو  ۀـملم  ْعفَدـِل  اوُدُون  اذِا  ٌمْوَق  : تفگ رعاـش  هک  دـندوب  ناـنچ  هتخادرپ و  گـنج  هب  شیور  شیپ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  باحـصا 
ِعوُرُّدلا یَلَع  َبُولُقلا  اوسَبلدنـشاب  هدش  فیدر  رادناشن و  ياهبـسا  رب  الب  عفد  يارب  دـنوش  هدـناوخ  ارف  رگا  هک  یهورگـسدرکمو  سّعدـُم 
تداهش هب  باحصا  همه  نوچدنزاتشیپ  رگیدکی  رب  ناج  میلست  رد  دناهدیشوپ و  اههرز  يور  رب  ار  اهلدِسُْفنْألا  ِباهِذ  یَلَع  َنُوتَفاهَتَی  اولْبقأَو 
رتوکین همه  زا  قالخا  رظن  زا  رتيورابیز و  مدرم  همه  زا  هک  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  دندنامن ، ياج  هب  ماما  تیب  لها  زج  هدیسر و 

تشه و ورف  شکرابم  نامـشچ  دـنکفا و  دـنزرف  هب  ياهنادـیمون  رظن  ماما  . داد تصخر  ار  يو  ماما  درک و  تزاجا  بسک  شردـپ  زا  دوب - 
انقتشا اذإ  اّنکو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  کلوسرب  ًاقطنَم  ًاقلُخ و  ًاقلَخ و  سانلا  هبشأ  ٌمالغ  مهیلإ  زرب  دقف  دهْشا ، مهَّللا  : ) دومرف سپس  . تسیرگب

قطنم قلُخ و  تقلخ و  ِرظن  زا  سانلا  هبـشا  هک  هتفاتـش  تزرابم  گنج و  هب  یناوج  قیقحت  هب  شاب ، هاوگ  ادنوادخ ! « ؛) هیلإ انرظن  کّیبن  یلإ 
يا : » دومرف دروآرب و  هحیص  دعب  «. متسیرگنیم ار  وا  متفاییم  ار  تربمایپ  ترایز  ِقایتشا  هاگ  ره  دشابیم . هلآو  هیلع  هللا  یلص  تلوسر  هب 
رافک زا  ریثک  یعمج  دومنب و  یتخس  گنج  و  هتفاتش ، نادیم  هب  یلع  «. يدرک محر  عطق  هک  هنوگ  نآ  دنک  عطق  ار  تمحر  ادخ  دعـس  رـسپ 

زا ار  ناوت  حالس -  نهآ -  ینیگنـس  و  هتـشُک ، ارم  یگنـشت  ناجردپ ، درک : ضرع  تشگزاب و  ردپ  دزن  هب  هاگنآ  .و  درک راوبلاراد  هناور  ار 
ردقچ امن ، هلتاقم  یکدنا  مبایب ، بآ  اجک  زا  مناج . رسپ  يا  هاثوغاو  : » دومرف تسیرگب و  نیسح  ؟ دسریم مه  هب  یبآ  تبرـش  ایآ  هدرب ، نم 
زگره نآ  زا  دعب  هک  دنک  باریس  بآ  زا  ِراشرـس  یماج  اب  ار  وت  وا  ینک و  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تّدج  هک  تسا  کیدزن 

زا ار  یلع  هک  تخادنا  يریت  شیوسب  يدـبع  هّرم  نب  ذـقنم  تخادـنا ، هار  هب  ار  لاتق  نیرتگرزب  تشگزاب و  نادـیم  هب  یلع  «. يدرگن هنـشت 
باتـش اب  دیامرفیم : دیوگیم و  مالـس  وت  هب  هک  تسا  نم  ّدج  نیا  ظفاحادخ -  داب -  مالـس  وت  هب  نم  زا  اردپ ، داد : رد  ادن  دروآرد ، ياپ 

رب ار  شتروص  داتسیاب ، دنزرف  ِكرابم  ِندب  رانک  رد  ات  دمآ  مالسلا  هیلعنیـسح  . دومرف دوردب  ار  یگدنز  هدز  ياهقهـش  هگناو  يآ ، ام  ِدزن 
اینّدلا یلع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀمرح  كاهتنا  یلعو  هَّللا  یلع  مهأرجأ  ام  كولتق ، ًاموق  هَّللا  لتق  : ) دومرف داهن و  دنزرف  تروص 

هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تمرح  ندیرد  رب  ادـخ و  رب  ار  اهنآ  زیچ  هچ  دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یموق  دَـشُِکب  دـنوادخ  « ؛) ءافعلا كدـعب 
يا نم . ِبیبـح  يا  دادیم : ادـن  هدـش و  نوریب  همیخ  زا  مالـسلا  هیلعیلع  تخد  بنیز  دـیوگ : يوار  «. اـیند رب  وفت  وـت  زا  دـعب  هدرک ، يرج 

یکی ماما  ِتیب  لها  زا  نآ  زا  سپ  . دینادرگزاب نانز  يوس  ار  وا  دمآ و  مالـسلا  هیلعنیـسح  . دنکفا وا  دسج  رب  ار  دوخ  دمآ و  ماهدازردارب و 
! متیب لها  يا  مناگدازومع ، يا  : » دروآرب گـناب  لاـح  نآ  رد  ماـما  دـندمآ ، لـئان  تداهـش  ِفرـش  هب  هتفاتـش و  نادـیم  هب  يرگید  زا  سپ 

هام هراپ  نوچ  شتروص  ایئوگ  هک  یناوجون  دـیوگ : يوار  .« دـینیبن يراوخ  ناوه و  رگید  زورما  زا  ادـخ  هب  دیـشاب ، رباص  دـینک ، ییاـبیکش 
اب ناوـجون  تفاکـشب ، ار  نآ  هدروآ  دورف  شکراـبم  ِرـس  رب  یتبرـض  يدزا  لیـضفنبا  تخادرپ ، لاـتق  هـب  دـش و  نوریب  [ 99  ] دیشخردیم
رب يریشمش  تبرض  هدیباتش  نیگمشخ  ریش  ِمشخ  يراکش و  ِزاب  باتش  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  . هاّمع ای  دز : هحیـص  دمآ و  نیمز  هب  تروص 

ار شدایرف  دروآرب ، دایرف  لیضف  نبا  دومرف ، عطق  جنرآ  زا  ار  شتسد  ماما  ریشمش  درک و  ناج  رپس  ار  شتـسد  وا  دروآ و  دراو  لیـضف  نبا 
ِرابغ نتسشن  ورف  زا  دعب  دیوگ : . دیدرگ دیهش  ات  تفرگ  رارق  اهبـسا  ِمس  ریز  ناوجون  ِندب  و  دنهد ، شتاجن  ات  هدرک  هلمح  هدینـش و  رکـشل 

زا دنداب  رود  : » دومرفیم ماما  دـیواکیم و  شیاپ  اب  ار  نیمز  ناوجون  نآ  هداتـسیا و  مالغ  رـس  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  گنج ،
هک نیا  زا  تسا  راوگان  تیومع  رب  : » دومرف دعب  «. دنک همـصاخم  نانآ  اب  تّدج  تمایق  زور  هک  نانآ  دنتـشک ؛ ار  وت  هک  نانآ  ادـخ  تمحر 

دایز و وا  نمشد  هک  تسا  يزور  نیا  هک  ادخ  هب  دشاب : هتشادن  تیارب  يدوس  نکیل  دهدب  ار  تخساپ  ای  دیوگن  تباوج  وا  یناوخب و  ار  وا 
هیلعنیـسح نوچ  دـیوگ : . داد رارق  تیب  لها  يادهـش  نایم  رد  هدومن  شلمح  هتفرگ و  شاهنیـس  هب  ار  ناوجون  دـعب  «. تسا كدـنا  وا  رواـی 

یعفادـم ایآ  : » داد رد  ادـن  و  دومرف ، تمیزع  دوخ  سیفن  ِسفن  اب  نمـشد  اب  گـنج  يارب  تسیرگن ، ار  شناراـی  ناـناوج و  هاـگلتق  مالـسلا 
هب هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ  دریگ ؟ شیپ  رد  ار  ادخ  ساره  ام  ّقح  رد  هک  تسه  یـسانشادخ  ایآ  دنک ؟ عافد  هَّللالوسر  مرح  زا  هک  تسه 

دنلب نانز  هلان  تقو  نیا  رد  .»؟ دناسر يرای  ار  ام  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  دیما  هب  هک  تسه  يروای  ایآ  دسرب ؟ ام  ِدایرف  هب  ادخ  تمحر  دـیما 
، دـسوبب ات  تفرگ  ار  وا  ماما  میوگ ، عادو  يو  اب  ات  روایب  ارم  [ 100  ] ِکچوک هچب  بنیز ، مرهاوخ  دومرف : دمآ و  همیخ  ِباب  هب  ماما  و  دـش ،
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اب ار  ریغـص  نوخ  دـعب  «. ریگب ار  وا  دومرف : بنیز  هب  ماما  درک ، خاروس  ار  كدوک  هاگولگ  نآ  هک  تخادـنا  يریت  [ 101  ] لهاک نب  ۀلمرح 
دراو نم  رب  ادـخ  رـضحم  رد  هچنآ  تسا  ناـسآ  هچ  : » دومرف دیـشاپ و  نامـسآ  يوسب  ار  نوخ  نآ  دـندش و  ُرپ  اـت  تفرگب  تسد  فـک  ود 

رتکیدزن لقع  هب  نآ  هک  هدـش  تیاور  رگید  قرط  زا  . دـماین دورف  نیمز  هب  ياهرطق  نوخ  نآ  زا  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  !«. دـیآیم
مالـسلا هیلعماما  رهاوخ  بنیز  انامه  و  هتـشاد ، لاغتـشا  گنج  برح و  هب  ماما  اریز  دوبن  كدوک  اب  عیدوت  ِناـمز  لاـح  ناـمز و  هچ  تسا ،

يور رب  ار  كدوـک  مالـسلا  هیلعماـما  . نک بلط  یبآ  شیارب  هدـیماشاین ، بآ  هک  تسا  زور  هس  وـت  لـفط  نیا  تفگ : دروآ و  ار  كدوـک 
نایعیش موق ! يا  « ؛) ءاملا نم  ًۀبرش  هوقساف  ًاشطع ، یّظلتی  لفطلا  اذه  یقب  دق  و  یتیبلهأ ، یتعیش و  متلتق  دق  موق  ای  : ) دومرف تفرگ و  تسد 

ماما نانخس  نیب  رد  «. دینک تیاقس  بآ  زا  یتبرـش  اب  ار  وا  دچیپیم ، دوخب  شطع  زا  هک  هدنام  یقاب  لفط  نیا  طقف  دیتشُک و  ار  متیب  لها  و 
راتفرگ نارگید  راـتخم و  تسد  هب  هک  هنوگ  نآ  درک  ینیرفن  ار  ناـنآ  ماـما  و  دـیرب ، ولگ  ار  كدوک  هک  تخادـنا  يریت  نمـشد  زا  يدرم 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  دومن و  ار  تارف  هدارا  هتسشن و  تاّنسم  بکرم  رب  و  دش ، تخس  مالسلا  هیلعنیـسح  رب  یگنـشت  دیوگ : يوار  . دندمآ
هیلعنیـسح يوـس  هب  يریت  مراد  ینب  زا  يدرم  دـندش ، ناـنآ  ضّرعتم  دعـس  نبرمع  رکـشل  تشاد . رارق  شیور ، شیپ  رد  ساـبع  شردارب 

نآ دش و  هدنکآ  نوخ  زا  تسد  فک  ود  ات  تفرگ  خنز  ریز  تسد  دیـشک و  ار  ریت  ماما  درک ، تباصا  ماما  خـنز  ریز  هب  هک  دوشگ  مالـسلا 
هیلعنیـسح زا  ار  ساّبع  دعب  «. مراد تیاکـش  تدزن  دوشیم  هدش و  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  هب  هچنآ  زا  اّقح  ادـنوادخ  : » تفگ درک و  باترپ  ار 

تّدشب ردارب  گرم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  هحور -  هَّللا  سدق  دندومن -  دیهش  ار  يو  هک  نآ  ات  دندومن  هطاحا  ار  وا  دندرک و  ادج  مالسلا 
هتسیرگ ردارب  هک  نیا  هب  مدرم  نیرتراوازسِءالَبْرَِکب  نیـسحلا  یکبأ  ًیتَف  ِْهیَلَع  یکُبی  نأ  ساَّنلا  ُّقَحأ  : دیوگیم هراب  نیا  رد  رعاش  تسیرگ و 
شردپ رسپ  شرداربِءامّدلاب و  جّرـضُْملا  لضفلاوبأ  ّیلَع  ِهِِدلاو  ْنباَو  هوخأدروآ  هیرگ  هب  ار  نیـسح  شتداهـش )  ) هک تسا  يدرمناوج  دوش 
تاساوم تاواسم و  نیـسح  اب  هک  واٍءاِمب  شطَع  یلَع  َهلَداج  َو  ٌءیَـش  هیْنُثیال  هاساو  نَم  َودـیدرگ  ورخرـس  شنوخ  اـب  هک  یلـضفلاوبا  یلع ،

هب هک  سک  ره  هرامهو  دناوخارف ، هزرابم  هب  ار  نمشد  مالسلا ، هیلعنیسح  هاگنآ  و  دیوگ : يواردرک  تاساوم  وا  اب  یگنـشت  رد  یّتح  درک 
لاـح ناـمه  رد  دوـمنب و  یمیظع  راتـشک  هک  اـج  نآ  اـت  دـیدرگیم  ّمنهج  یهار  وا  تسد  هـب  داـهنیم  شیپ  مدـق  شترـضح  اـب  تزراـبم 
یلوا شتآ  رد  دورو  زا  گـنن  و  یلوا ، گـنن  شریذـپ  زا  تداهـشِراَّنلالوُخُد  ْنِم  یلوأ  ُراـْعلاَو  ِراـْعلا  ِبوُـکُر  ْنـِم  یلوأ  ُلـْتَقلا  : دوـمرفیم

ار اهجنر  اهدرد و  همه  نیا  راب  هدش  هتـشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف و  هک  ار  يدرم  مدیدن  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ : نایوار  زا  یکیتسا 
تروص هب  مه  تشپ  مه  نمشد  هک  اج  نآ  ات  دنک  تداشر  تعاجش و  زاربا  دربن  هنحص  رد  هناریلد  هنوگ  نیا  فصولاعم  هدیشک  شود  هب 

، دنتخیرگیم گرگ  اب  دروخرب  رد  زب  هّلگ  نوچ  نانمـشد  هدـش  رو  هلمح  نانآ  هب  شریـشمش  اب  ترـضح  هدرب  شروی  شبانج  هب  یهورگ 
دندشیم هدنکارپ  خلم  نوچ  نمشد  دربیم و  تمیزه  هب  ار  نانآ  درکیم و  هلمح  نمشد  يرفن  رازه  یس  هدرشف  فوفص  هب  هاگ  ترـضح 

هک نآ  ات  دیگنجیم  هتسویپ  مالسلا  هیلعماما  دیوگ : يوار  «. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  الو  لوح  و ال  : » دومرفیم هتشگزاب  شناکم  هب  ماما  و 
هدوبن و نید  ناتیارب  رگا  نایفسیبا ، لآ  ناورهلابند  يا  امـش ، رب  ياو  دومرف : دز و  نانآ  رب  گناب  ماما  دش . لئاح  وا  مرح  وا و  نیب  نمـشد 

ناـتداژن باـسحا و  هـب  دــیبَرَع  هـک  دــیراد  ناـمگ  ناـنچنآ  رگا  و  دیــشاب ، هدازآ  اـیند  نـیا  رد  سپ  دــیرادن ، ییاورپ  تماـیق  داــعم و  زا 
رب و  نم ، اب  امـش  مگنجیم و  امـش  اب  نم  هک ، تسا  نیا  منخـس  : » دومرف ؟ ییوگیم هچ  همطاف  ِدنزرف  يا  هک  داد  رد  ادـن  رمـش  «. دـیدرگزاب

نیا تفگ : رمـش  «. دیرادزاب متـسه  هدـنز  نم  ات  نم  مَرَح  هب  ضّرعت  زا  ار  دوخ  نانادان  نایغاط و  ناشکرـس و  نیا  سپ  تسین ، یهانگ  نانز 
یبآ برش  فصو  نیا  اب  وا  تفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  تالمح  شترضح  هدومن ، مالـسلا  هیلعماما  هب  هلمح  هب  عورـش  نانمـشد  . تسا وت  ّقح 

هک یلاح  رد  دومرف و  فّقوت  تحارتسا  يارب  ياهظحل  مالـسلا ، هیلعماـما  . تفاـی تحارج  ودوداـتفه  هک  نآ  اـت  تفاـییمن ، تسُجیم و  ار 
مالسلا هیلعماما  دومن ، تباصا  ترـضح  یناشیپ  هب  دمآ و  نمـشد  زا  یگنـس  لاح  نامه  رد  دوب ، هدیدرگ  ضراع  يو  رب  گنج  زا  فعض 

: دومرف مالـسلا  هیلعماما  تسـشن ، ماما  ِسدقم  بلق  رب  دـمایب و  دولآرهز  هخاشهس و  يریت  هک  درادزاب  ار  یناشیپ  نوخ  ات  دز  الاب  ار  نهاریپ 
يدرم نانیا  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ  : » تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  رس  هاگنآ  و  «. هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  ۀّلم  یلع  هَّللاب و  هَّللامسب و  »
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ناروف نادوان  نوچ  نوخ  هدروآرب و  رس  تشپ  زا  ار  ریت  سپـس  [ . 102 «. ] تسین ربمایپ  رتخد  دنزرف  وا  زج  نیمز  هرتسگ  رب  هک  دنـشکیم  ار 
اب ار  يادـخ  اداـبم  هک  تشگیمزاـب  دـمآیم  ماـما  دزن  هک  نمـشد  زا  يدرم  ره  داتـسیاب ، ترـضح  تفریم . ماـما  زا  گـنج  ِناوت  و  درک ،

تفگ ازسان  مالسلا  هیلعنیسح  هب  دمآ و  هیلع  هَّللاۀنعل  رـسن ، نب  کلام  مان  هب  هدنک  زا  يدرم  هک  نآ  ات  . دنک تاقالم  ماما  نوخ  رد  تکرش 
هیلعنیـسح دیوگ : يوار  . دش نوخ  زا  هدنکآ  دوخ  هلک  دیـسر و  كرابم  رـس  هب  دـیرب و  ار  دوخ  هَلُک  هک  دز  شکرابم  ِرـس  رب  ریـشمش  اب  و 

هب هدرک  گنرد  نانمـشد  كدنا  یتّدم  . تسب هماّمع  نآ  رب  داهن و  رـس  رب  هک  ياهوسنلق  تسب و  نآ  اب  ار  رـس  تساوخب و  ياهقرخ  مالـسلا 
هتساخون یناوجون  هک  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  نب  [ 103  ] هَّللادبع تقو  نیا  رد  دندومن . شاهطاحا  هتشگزاب و  مالـسلا  هیلعماما  يوس 

تخد بنیز  دـیناسر ، مالـسلا  هیلعنیـسح  رانک  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  دـمآ و  نوریب  نانز  دزن  زا  دوب  هدـیمدن  شتروص  رب  يوم  زونه  دوب و 
ادـج میوـمع  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـیزرو و  عاـنتما  تّدـشب  هَّللادـبع  درادزاـب ، ار  وا  اـت  هدـیناسر  يو  هب  ار  دوـخ  مالـسلا  هـیلعیلع 

ایآ هدازثیبخ  يا  وت  رب  ياو  تفگ : ناوجون  دومن ، مالـسلا  هیلعنیـسح  دـصق  ریـشمش  اـب  لـهاک -  نب  ۀـلمرح  اـی  بعک -  نب  رحب  . مدرگن
تـسوپ ات  ار  هَّللادبع  تسد  ریـشمش  دنک ، ومع  ناج  ِرپس  ات  درب  الاب  تسد  هَّللادبع  دمآیم ، دورف  ماما  رب  هک  ریـشمش  ؟ یـشکیم ار  میومع 

: دوـمرف هدیـشک  شـشوغآ  هـب  هـتفرگ و  ار  هدازردارب  مالـسلا  هیلعنیــسح  دیــشک . هاّـمع  او  داـیرف  ناوـجون  دـش ، نازیوآ  تـسد  دـیرب و 
هب يریت  لهاک  نب  ۀلمرح  «. دیامرف قحلم  تحلاص  يابآ  هب  ار  وت  ادخ  اریز  نادب ، شریخ  شاب و  رباص  تشذگ  وت  رب  هچنآ  رب  ماهدازردارب ، »

هیلعنیـسح ياههمیخ  هب  نشوجلايذ  نبرمـش  نآ  زا  سپ  [ . 104 . ] دـیناسر تداهـش  هب  شیومع  نماد  رد  ار  يو  دوشگ و  هَّللادـبع  يوس 
دنزرف : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  . مَشَک شتآ  هب  تسا  نآ  رد  هک  سک  ره  اب  ار  اههمیخ  ات  دیهد  نم  هب  شتآ  تفگ : درک و  هلمح  مالـسلا 

هدنمرـش وا  دـیهوکن و  ار  وا  ماما  دـمآ و  ثبـش  «. دـنازوسب شتآ  رد  ار  وت  ادـخ  ینز ، شتآ  ار  ملها  اـت  یتساوخ  ار  شتآ  وت  نشوجلايذ !
نم هب  ياهنهک  نهاریپ  « ؛) هنم دّرجُأ  اّلئل  یبایث ، تحت  هلعجأ  هیف  بغُریال  ٍبوثب  ینوتیإ  : ) دومرف مالـسلا  هیلعنیـسح  دیوگ : يوار  . تشگزاب

نهاریپ دعب  «. تسا ّتلذ  لها  سابل  نیا  اریز  هن ، نیا  : » دومرف دش ، هدروآ  یگنت  نهاریپ  «. دننکن هنهرب  نآ  زا  ارم  هدیشوپ  مسابل  ریز  ات  دیهد 
مالـسلا هیلعماما  دعب  . دندرب دندرک و  هنهرب  مه  نآ  زا  ار  يو  تداهـش  زا  دعب  دیـشوپ و  شـسابل  ریز  درک و  شاهراپ  تفرگب و  ار  ياهنهک 

دومن شخاروس  درک و  نوریب  عافتنا  ّزیح  زا  ار  نآ  بیترت  نیدب  و  دیـشوپ ، هدومن و  عیطقت  ادج و  ادـج  ار  نآ  تساوخب و  يربح  يراولش 
رحب تسد  ود  اروشاع ، زا  دعب  . دراذگ هنهرب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  دوبر و  ار  نآ  بعک  نبرحب  شتداهـش  زا  دعب  یلو  دنیابرن ، شندب  زا  ات 

كرِچ و نآ  زا  دوب  بوطرم  وا  تسد  ود  هک  یلاح  رد  اهناتـسمز  رد  هدـش و  کشخ  کشخ ، ِبوچ  هّکت  ود  نوچ  اهناتـسبات  رد  بعک  نب 
[105  ] تشپراخ نوچ  هدیدرگ و  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  دایز  تاحارج  نوچ  . دومرف شکاله  ادخ  هک  نآ  ات  دیدرگیم  يراج  نوخ 
زا مالسلا  هیلعنیـسح  هک  دز  ماما  هاگیهت  رب  هزین  اب  تخـس  یتبرـض  هیلع ، هَّللاۀنعل  ینزملا  بهو  نب  حلاص  مان  هب  ثیبخ  ینوعلم  دنام ، یقاب 
زا مالسلا  اهیلعبنیز  دیوگ : يوار  . هیلع هَّللاتاولـص  تساخرب ، دعب  [ 106  ] دـمآ دورف  نیمز  رب  تسار  هنوگ  رب  بسا  يور  زا  تبرـض  نآ 
رد اههوک  شاک  يا  و  يدمآ ، دورف  نیمز  رب  نامسآ  یکـشاک  متیبلها ، ياو  مدّیـس ، ياو  مردارب ، ياو  درکیم : ادن  دمآ و  ردب  همیخ  ِرد 
نب ۀعرز  . دندرک هلمح  ماما  هب  يوس  ره  زا  دعب  دیتسه ؟ هچ  راظتنا  هب  درم  نیا  هرابرد  دز : گناب  رکـشل  هب  رمـش  . يدیـشاپ ورف  نوماه  رتسب 

رب ياهبرض  ریشمش  اب  يرگید  . دش كاله  هک  درک  دراو  وا  رب  ياهبرض  زین  ماما  دز ، ماما  پچ  فتک  رب  ياهبرـض  هیلع -  هَّللاۀنعل  کیرش - 
نازیخ ناـتفا و  نیمز  يور  رب  تسـشنیم و  تـمحز  هـب  تبرـض  نـیا  زا  دـعب  داـتفا و  نـیمز  رب  هرهچ  هـب  ماـما  هـک  دروآ  دراو  ماـما  شود 

ورف ماما  هنیـس  هسفق  رد  هدروآرد و  ار  هزین  دعب  دز و  ماما  هاگولگ  يدوگ  هب  هزین ، اب  هیلع ، هَّللاۀـنعل  یعخن ، [ 107  ] سنا نب  نانس  . تفریم
ود ره  اّما  دیشک . شکرابم  يولگ  زا  ار  ریت  تسشن و  دعب  درک و  طوقس  ماما  تسـشن ، ماما  هاگولگ  رد  هک  تخادنا  يریت  نانـس  زاب  .و  درب
هب باضخ  اب  هنوگ  نیا  دومرفیم : دومنیم و  باضخ  ار  كرابم  نساـحم  رـس و  نآ  اـب  دـشیم  ُرپ  نوچ  تفرگ و  ولگ  ریز  ار  تسد  ِّفک 

يآ و دورف  وت  رب  ياو  تفگ : دوب  شتـسار  بناـج  رد  هک  يدرم  هب  دعـس  نبرمع  «. موریم مراـگدرورپ  رادـید  هب  مبوـصغم  ّقـح  منوـخ و 
دمآ و دورف  هیلع  هَّللاۀنعل  سنا  نب  نانس  . داتفا هشعر  هب  دیامن  عطق  ار  شرس  ات  تخات  شیپ  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  . نک تحار  ار  نیـسح 
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ییادـخ و لوسر  دـنزرف  وت  منادیم  هک  نآ  اب  منکیم  ادـج  ار  ترـس  نم  ادـخ  هب  تفگیم : هک  یلاح  رد  دز  كراـبم  ِقلح  هب  يریـشمش 
ًاْنیَسُح تلَدَع  ٍۀّیزر  ّياَف  : دیوگ رعاش  هراب  نیا  رد  . هلآ هیلع و  هَّللایّلص  دیرب  ار  ترضح  فیرش  رس  دعب  يردام ، ردپ و  ِرظن  زا  مدرم  نیرتهب 

نانس نیا  هدش : تیاوردرک  ادج  ار  شرهطم  رس  نانس  هک  زور  نآ  رد  تسا ، نیسح  تبیصم  گنسمه  تبیصم  مادکنانَـس  اّفَک  هریبَت  ةادَغ 
يارب ار  نغور  گرزب  گید  و  هدیرب ، ار  شیاهتسد  اهاپ و  دعب  درک و  ادج  هناد  هناد  کت و  کت  ار  شناتشگنا  هدرک و  ریگتسد  راتخم  ار 
یسُرب نیسح  نبدّمحم  رهاطوبا  . دش لصاو  مّنهج  هب  ات  درک  شوج  بنج و  وا  دنکفا و  ناشوج  ِنغور  نایم  رد  ار  يو  دروآ و  شوج  هب  وا 

هدمآ و هّجض  هب  ناگتشرف  مالسلا ، هیلعنیـسح  تداهـش  زا  دعب  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  ِنیدلا  ملاعم  باتک  رد 
هیاس دنوادخ  کئالم ، خساپ  رد  تسوت . ربمایپ  رتخد  دنزرف  تسا و  هدیزگرب  دنزرف  نیسح و  وت  هدیزگرب  نیا  اراگدرورپ ! دندرک : ضرع 

هَّللاتاولـص ماما  تداهـش  زا  دـعب  دـیوگ : يوار  . مریگیم ار  نیـسح  ماقتنا  نیا  تسد  اب  دومرف : تشارفارب و  ار  دّـمحم » لآ   » مئاق كراـبم 
لایخ مدرم  هک  اج  نآ  ات  دوبن ، تیؤر  دـید و  لباق  زیچ  چـیه  هک  تساخرب  نامـسآ  رد  خرـس  يداب  اب  راـت  هایـس و  دـیدش و  يراـبغ  هیلع ،
مدوب دعـس  نبرمع  رکـشل  اب  دیوگ : عفان  نب  لاله  . دش فرطرب  هاگ  نآ  دندرک ، گنرد  یتعاس  تسا ، هدمآ  دورف  نانآ  رب  باذـع  دـندرک 

مالـسلا هیلعنیـسح  رانک  هدـش  ادـج  فص  ود  زا  نم  دـیوگیم : . تشُک ار  نیـسح  هک  تسا  رمـش  نیا  ریما ، يا  هدژم  دز : دایرف  یـسک  هک 
ياهرهچ اـی  يو  زا  رتاـبیز  هک  مدـیدن  ار  يدولآنوخ  هتـشُک  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـب ، ناـج  میلـست  لاـح  رد  ترـضح  نآ  مداتـسیا ،

بآ لاـح  ناـمه  رد  . دوـب هتــشادزاب  شلتق  ِرما  رد  هشیدـنا  زا  ارم  يو  ییاـبیز  لاـمج و  شیور و  روـن  هـک  دـشاب ، هتــشاد  وا  زا  رتیناروـن 
لب ال ، : ) دومرف مالسلا  هیلعنیـسح  . یـشچب نآ  میمح  زا  منهج  رد  ات  یـشچیمن  بآ  زا  هک  ادخ  هب  تفگ : ودب  یکی  مدینـش  تساوخیم ،

، نسآ ریغ  ٍءاـم  نم  برـشأو  ردـتقم ، ٍکـیلم  دـنع  قدـص  دـعقم  یف  هراد  یف  هعم  نکـسأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  يّدـج  یلع  درأ 
هدیزگ يوأم  شاهناخ  رد  وا  اب  موشیم و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  مّدج  رب  هکلب  هن ، « ؛) یب متلعفو  یّنم  متبکترا  ام  هیلإ  وکـشأو 

هب نانچ  ناگمه  دیوگ : «. مربیم تیاکـش  وا  دزن  ناتتایانج  زا  و  هدیماشآ ، ریغتم  ریغ  بآ  زا  و  ردـتقم ، یناطلـس  دزن  رد  قدـص  هاگیاج  رد 
نخـس نانآ  اب  مالـسلا  هیلعماـما  ترـضح  هک  یلاـح  رد  هدادـن ، رارق  ناـنآ  زا  يدرف  لد  رد  ار  محر  ياهّرذ  ادـخ  اـیئوگ  هک  دـندمآ  مشخ 

امـش اب  يرما  چیه  رد  ادخ  هب  متفگ : هدمآ  تفگـش  هب  یلدگنـس  یمحریب و  همه  نیا  زا  نم  و  دندومن ، ادـج  ار  شرّهطم  رـس  دومرفیم ،
هَّللاۀنعل یمرضح  [ 108  ] هبوح نبقاحسا  ار  شنهاریپ  هدروآ  يور  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  سابل  بلـس  ِتراغ  يارب  دعب  . منکیمن عامتجا 

هد و دص و  مالسلا  هیلعماما  نهاریپ  رد  هدمآ : تیاور  رد  . تخیرب شیوم  هدیدرگ و  التبم  یسیپ »  » صرب يرامیب  هب  دیـشوپ و  هدوبر و  هیلع 
راهچ یـس و  هزین و  هس  یـس و  رثا  مالـسلا  هیلعنیـسح  كرابم  ندب  رب  دیامرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دوب ریـشمش  هزین و  ریت و  رثا  يدنا 
جلف اـپ  ود  زا  ریگنیمز و  زین  وا  هک  هدـمآ  تـیاور  رد  دوـبر . هـیلع  هَّللاۀـنعل  یمیت  بـعک  نـبرحب  ار  مالـسلا  هیلعماـما  راولـش  . دوـب ریـشمش 

ار ماما  شفک  . دش هناوید  زین  وا  درب و  تراغ  هب  يدوا -  دیزی  نبرباج  ای  [ - 109  ] یمرضح همقلع  نب  دثرم  نبسنخا  ار  شاهمامع  . دیدرگ
ار وا  نوچ  راتخم  هک  دوبر ، رد  ماما  تشگنا  ِعطق  اب  یبلک  میلـس  نب  لدجب  مالـسلا  هیلع  ماما  ِيرتشگنا  . دُرب رد  هیلع  هَّللاۀنعل  دلاخ  نب  دوسا 
زا هک  ار  ماما  هفیطق  . دـیدرگ كاله  هدز  اپ  تسد و  شفیثک  نوخ  رد  ات  دومن  شیاـهر  هدرک  عطق  ار  لدـجب  ياـپ  ود  تسد و  ود  تفرگب 

هیلع هَّللا  ۀـنعل  دعـس  نبرمع  ار  ترـضح  نآ  هاـتوک  هرز  دـش و  هفیطق  سیق  هب  روهـشم  هک  دوـبرب . هیلع  هَّللا  ۀـنعل  ثعـشا  نب  سیق  دوـب  زخ 
يدوا قلخ  نب  عیمُج  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ریشمش  . دیشخب دعـسنبا  لتاق  ةرمع  یبا  هب  ار  نآ  راتخم  دعـس ، نب  رمع  تکاله  زا  دعب  تفرگب ،

ار ماما  ریشمش  دعـس : نبا  تیاور  رد  . درک تراغ  ار  نآ  هیلع  هَّللا  ۀنعل  هلظنح  نب  دوسا  مان  هب  میمتینب  زا  يدرم  دش : هتفگ  زین  درب ، امغی  هب 
، داتفا لیدـب  نب  بیبح  رتخد  تسدـب  اهدـعب  ریـشمش  نآ  هک : دـنکیم  هفاضا  [ 110  ] ایرکز نب  دّـمحم  . دوبرب سفالق -  یلـشهن -  سفـالف 

نوصم تماما  تّوبن و  رئاخذ  زا  رگید  ياهزیچ  اب  هدـش  هریخذ  راقفلاوذ  اریز  تسا ، راـقفلاوذ  زا  ریغ  هتفر  تراـغ  هب  ریـشمش  نیا  و  [ 111]
مالـسلا هیلعنیـسح  ياههمیخ  يوس  زا  یکزینک  هیراج و  دیوگ : يوار  . دـناهدرک قیدـصت  ًانیع  میدرک  تیاکح  ار  هچنآ  نایوار  و  هدـنام ،
هتشگرب نیتاوخ  اهمناخ و  يوس  هب  باتش  اب  دیوگ : كزینک  . دیسر تداهش  هب  تیاقآ  ادخ -  زینک  هَّللا -  ۀما  يا  تفگ : ودب  يدرم  . دمآیم
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مشچ رون  لوسرلالآ و  ياههناخ  تراغ  يارب  نانمـشد  دیوگ : . دنتـشادرب هحیـص  دندادرـس و  هلان  هتـساخرب و  تارّدخم  مدزیم ، هحیحص 
یلص هَّللالوسر  نارتخد  دندنک و  ار  هفحلم  هچراپ و  نز ، شود  زا  هک  اج  نآ  ات  دنتخادرپ  لواپچ  هب  هتفرگ  یـشیپ  رگیدکی  زا  لوتب  ءارهز 

زا ینز  دیوگ : ملسم  نب  دیمح  . دندومنیم هحون  هبدن و  نازیزع  و  نایماح ، ِقارف  يارب  هداد  رـس  هیرگ  هدش  نوریب  وا  میرح  هلآو و  هیلع  هللا 
هدرب شروی  اههمیخ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  مرح  نانز  رب  هنوگچ  هک  دید  نوچ  دوب  دعس  نب  رمع  هاپس  رد  شرهوش  اب  هک  لئاو  نبرکب  ینب 

تراـغ ار  هَّللا  لوسر  نارتـخد  اـیآ  لـئاو  نبرکب  لآ  يا  دیـشک : داـیرف  و  هتفاتـش ، اـههمیخ  يوس  هب  هتفرگب و  يریـشمش  دـننکیم ، جاراـت 
يوار . دـینادرگزاب شیاـج  هب  هتفرگ و  ار  وا  شرهوش  هَّللا ، لوـسر  ناـهاوخنوخ  يا  تسین ، ادـخ  يارب  زج  تموـکح  مکح و  دـینکیم !!؟

اههمیخ رد  شتآ  هدـنار  نوریب  اههمیخ  زا  هدـمآرد  تراسا  ِتوسک  رد  هنهرب و  ياپ  اـب  هدـش ، تراـغ  رـس ، هنهرب  ار  ناـنز  سپـس  دـیوگ :
: دیوگ . دنتخاون هچناپت  اههرهچ  رب  هدیشک  هحیص  داتفا  ناگتـشک  هب  نانز  رظن  نوچ  دیرب ، هاگلتق  هب  ار  ام  ادخ  ّقح  هب  دنتفگیم : نانز  . دندز

یلد نیزح و  ییاوآ  اـب  درکیم و  هحوـن  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  هک  ار  مالـسلا  هیلعّیلع  تخد  بنیز  منکیمن  شوـمارف  دـنگوس ، ادـخ  هب 
ياـضعا اـب  دولآنوخ  ناـیرع و  هک  تسوـت  نیـسح  نیا  داتـسرف ، دورد  وـت  رب  نامـسآ  ِيادـخ  هادّـمحم ! او  تفگیم : هدرک  ادـن  دـنمدرد 

همطاف یـضترم و  ّیلع  ِدزن  یفطـصم و  دّمحم  دزن  ادخ و  دزن  هب  ار  اهتیاکـش  دنریـسا ، وت  نارتخد  تبیـصم ، نیا  زا  ياو  هداتفیب ، هعطقهعطق 
، تسا ناگدازانز  هتشک  دشاپ  كاخ  نآ  رب  ابص  داب  هک  نابایب  نیا  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  هادّمحم ! او  . مربیم ءادهـشلادّیس  هزمح  ارهز و 

كرت ار  ایند  زورما  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  مّدج  ایئوگ  هَّللادبعابا ، يا  وت  رب  الب  یتخس و  همه  نیا  و  هودنا ، نزح و  همه  نیا  زا  ناما 
وت هّیرذ  ریسا و  تنارتخد  هادّمحم ! او  رگید : تایاور  رد  . دنوش هدرب  ناریـسا  نوچ  هک  دنایفطـصم  هّیّرذ  نانیا  دّمحم ، باحـصا  يا  . دومرف

همامع و چیهیب  هدش  هدیرب  افق  زا  شرونا  رس  هک  تسا  نیسح  نیا  دشاپ ، ورف  كاخ  ناشیاهرکیپ  رب  ابـص  داب  هک  دنتـسه  یناگدش  هتـشک 
هتفرن رفس  هب  هک  زیزع  نآ  يادف  مردپ  تفر ، داب  رب  هدیرب  بانط  شمایخ  رام و  رات و  هبنشود  زور  رد  شهاپس  هک  يزیزع  يادف  مردپ  . ادر
دیهـش هک  ياهدزمغ  يادف  مردپ  تسوا ، يادف  مناج  هک  نآ  يادف  هب  مردـپ  ددرگ ، اوادـم  ات  تسین  حورجم  و  دـشاب ، شتـشگزاب  دـیما  ات 

، تسا هَّللالوسر  شّدج  هک  نآ  يادف  مردـپ  دـیکچ ، نوخ  يو  نساحم  زا  هک  يزیزع  يادـف  هب  مردـپ  تفر ، بل  هنـشت  هک  ياهنـشت  دـش ،
، يربک هجیدخ  يادف  هب  مردپ  یـضترم ، یلع  يادف  هب  مردپ  داب ، یفطـصم  دّمحم  يادف  هب  مردـپ  . تسا ربمایپ  طبـس  هک  نآ  يادـف  مردـپ 
رد بنیز  هک  ادخ  هب  دیوگ : يوار  . درازگ زامن  ات  تشگزاب  شیارب  باتفآ  هک  نآ  يادف  هب  مردپ  نانز ، هدیـس  ارهز  همطاف  يادـف  هب  مردـپ 
زا ار  وا  بارعا  زا  ياهدع  هک  دیـشک  شوغآ  هب  ار  ردـپ  رّهطم  دـسج  [ 112  ] هنیکس سپس  . دینایرگ ار  نمـشد  تسود و  ییارـس  هحون  نیا 
رفن هد  ؟ تسا نیسح  رکیپ  رب  بسا  ندنازات  بلطواد  یک  داد : رد  ادن  شرکشل  رد  دعـس  نب  رمع  دعب  دیوگ : يوار  . دندرک ادج  ردپ  دسج 
حیبص نبرمع  یعیبـس ، لـیفط  نب  میکح  دـثرم ، نب  سنخا  دُرب ، ار  ماـما  نهاریپ  هک  نآ  هبوح  نب  قاحـسا  زا : دـنترابع  هک  دـندش  بلطواد 

نب دیـسا  یمرـضح ، تیبش  نب  یناه  مناغ ، نبظحاو  یفعج ، بهو  نب  حـلاص  یفعج ، همثیخ  نب  ملاس  يدـبع ، ذـقنم  نب  ءاـجر  يوادـیص ،
هیلع دایز  نبا  دزن  هب  رفن  هد  نیا  دیوگ : يوار  [ . 113 . ] دندرک ایتوت  ار  ماما  هنیس  تشپ و  اهبـسا  مس  ریز  رد  رفن  هد  نیا  هَّللا ، مهَنََعل  کلام ،

نابسا نتخات  اب  هک  میئامِرسألا  دیدَش  بُوبْعَی  ِّلُِکب  ِرْهَّظلادَْعب  ردّصلا  انْضَضَر  ُنَْحن  : تفگ رفن  هد  زا  یکی  کلام  نب  دیسا  هدمآ و  هَّللا  نئاعل 
تشپ نامیاهبسا  اب  هک  مینانآ  ام  دنتفگ : ؟ دینایک امش  تفگ : ۀنعّللاهیلع  دایز  نبامیدرک  درُخ  تشپ  زا  دعب  ار  هنیس  رکیپ ، رب  وردنت  هدنهج و 

رفن هد  نیا  هراـبرد  دـیوگ : دـهاز  [ 114  ] رمعوبا . داد زیچاـن  ياهزیاـج  ناـنآ  هب  داـیز  نبا  . میدرک بایـسآ  هتفوـک  مهرد  ار  نیـسح  هنیـس  و 
نینهآ ياهخیم  اب  ار  نانآ  ياهاپ  اهتـسد و  راتخم  هک  هدش  راتخم  راتفرگ  هک  دننآ  مه  نانیا  و  دـناهداز . انز  ناگمه  هک  میتفای  میتسیرگن و 
رضاح البرک  هنحص  رد  هک  مدید  ار  يروک  هدرک : تیاور  [ 115  ] حایر نبا  . دـندیدرگ كاله  ات  هتخات  بسا  نانآ  تشپ  هتفوک و  نیمز  هب 

هدافتسا ریت  ریـشمش و  هزین و  زا  هک  نیا  نودب  متـشاد  روضح  البرک  رد  اروشاع  زور  رد  تفگ : ؟ دش هدیـسرپ  يو  زا  يروک  ِّتلع  زا  دوب و 
: متفگ . نک تباجا  ار  ربمایپ  ِتوعد  تفگ : یکی  مدید  ایؤر  رد  . متفُخ ءاشع  زامن  زا  دعب  متـشگزاب و  ماهناخ  هب  ماما ، تداهـش  زا  دعب  منک ،

الاب جنرآ  ات  ار  اهنیتسآ  و  هتسشن ، ینابایب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدید  درب ، ربمایپ  دزن  دیـشک و  هتفرگ و  ار  منابیرگ  راکچ ؟ وا  اب  ارم 
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سک ره  رب  دشکیم و  ارم  يرفن  ُهن  نارای  دراد و  تسدب  شتآ  زا  يریشمش  هداتسیا و  شدزن  رد  ياهتشرف  دراد ، تسد  رد  ياهبرح  هدز و 
مالّسلا متفگ : متسشن و  وناز  رب  شدزن  متفر و  ولج  . دشیم دنلب  يو  زا  شتآ  ياههلعش  دریگیم و  شتآ  دروآیم  دورف  نیشتآ  ریشمش  هک 

ار مرتع  هدرک  متمرح  كاهتنا  ادـخ  ِنمـشد  يا  دومرف : درک و  الاب  ار  رـس  دـعب  . دومن ینالوط  ِثکم  دومرفن و  مباوج  هَّللالوسر ، ای  کـیلع 
ياهزین هدرواین و  دورف  ار  ياهزین  هدزن و  يریشمش  هک  ادخ  هب  هَّللا ، لوسر  ای  متفگ : . يدرک هچنآ  يدرک  هدومنن و  ار  مّقح  تیاعر  هتشک و 

نوخ نیا  دومرف : مدـید ، نوخ  زا  ُرپ  یتشط  مدـش ، شکیدزن  ایب ، مکیدزن  يدوب ، رکـشل  یهایـس  نکیل  و  یتفگ ، تسار  دومرف : . متخادـناین
زا مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  . منیبیمن ار  يزیچ  نونکات  نامز  نآ  زا  متسَج  باوخ  زا  دیشک  ممشچ  رد  نوخ  نآ  زا  تسا ، نیـسح  مدنزرف 
رد مالسلا  هیلعنیسح  و  دوش ، هتشارفارب  رون  زا  ياهّبق  مالـسلا ، اهیلعهمطاف  يارب  تمایق  زور  رد  دومرف : هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

رـضاح عمج  رد  هک  دـنز  ياهرعن  هدروآرب  تخـس  یگناـب  دـنیب  ار  وا  نوچ  همطاـف  دـیآیم ، دراد  تسد  رد  ار  دوـخ  رّهطم  رـس  هک  یلاـح 
اب سأر  نودـب  وا  و  دروآرد ، تروص  نیرتاـبیز  رد  ار  نیـسح  لاـثمت  ادـخ  دـیرگب ، هک  نآ  زج  دـنامن  یلـسرم  ربماـیپ  بّرقم و  ياهتـشرف 

رخآ رفن  ات  نم  و  دنک ، عمج  میارب  ار  وا  سّدقم  نوخ  رد  ياکرش  نارگزیهجت و  وا و  ناگدنشک  دنوادخ  دعب  دیامرف ، همصاخم  شنمـشد 
، دشکب ار  نانآ  مالـسلا  هیلعنسح  و  دنوش ، هدنز  مه  زاب  دَشُکب ، ار  نانآ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دنوش و  هدنز  رگید  راب  مشُکب ، ار  نانآ 
رد دشُکب ، ار  نانآ  هک  نآ  زج  دنامن  ام  هّیّرذ  زا  کی  چیه  دنوش ، هدنز  مه  زاب  دـشکب ، ار  نانآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـنوش و  هدـنز  مه  زاب 
هک ادخ  هب  ار ، ام  ِنایعیش  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  دعب  . ددرگ شومارف  هودنا  هتسشن  ورف  اهمشخ  هک  تسه  اج  نیا 

: دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  . دنشاب ام  کیرـش  مغ  هنهپ  مامت  رد  ام  ِهودنا  نزح و  تبیـصم و  رد  هک  دننانآ  دننانمؤم ، نانآ 
منادب ات  موریمن  تشهب  هب  دیوگ : . وش لخاد  تشهب  رد  دیآ : باطخ  . دـیآیم نانز  زا  یعمج  نایم  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  تمایق  زور  رد 

رس هداتسیا و  هک  دنیبیم  دنکفا و  مالسلا  هیلعنیـسح  هب  رظن  نک ، يرظن  تمایق  ِبلق  رد  دسر : باطخ  . دناهدرک هچ  منادنزرف  اب  نم  زا  دعب 
اهیلعهمطاف رگید : تیاور  رد  . دـنیآ دایرف  هب  زین  ناگتـشرف  دوش ، دـنلب  شدایرف  يارب  نم  گناب  و  دَروآرب ، يدایرف  همطاف  درادـن ، ندـب  رد 

رازه هک  یـشتآ  دهد ، نامرف  بهبه  مان  هب  ار  یـشتآ  دیآ ، مشخ  هب  ادخ  هاگ  نیا  دیوگ : ملد . هویم  ياو  مرـسپ ! ياو  دنکیم : ادـن  مالـسلا 
ناگدنـشک دـسر : نامرف  . دوشن جراخ  نآ  زا  یمغ  هتفاـین و  هار  نآ  رد  یتحار  زگره  هدـیدرگ ، هایـس  هک  نآ  اـت  هدـش  هدـیمد  نآ  رب  لاـس 

تخـس گناب  و  تخـس ، دروآرب  یگناب  دـنتفرگ ، رارق  نآ  فوج  رد  نوچ  دریگیم و  ورف  ار  نانآ  شتآ  ریگ ، ورف  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح 
ُتب زا  شیپ  ارچ  دـنیوگیم : ایوگ  اسر و  زیت و  ياهنابز  اـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هَلَتَق  . دـسر شوگ  هب  ناـنآ  شتآ و  ریفز  دـیآرب و  زین  ناـنآ 

هیوباب نبا  ار  تیاور  ود  نیا  . تسین دننامه  دنادیمن  هک  نآ  اب  دنادیم  هک  سک  نآ  دیوگ : خساپ  ؟ يدومرف بجاو  ام  رب  ار  شتآ  ناتـسرپ 
. دروآ [ 116  ] لامعالاباقع باتک  رد 

نیسح تداهش  زا  سپ  روما  نوماریپ 

دیمح یحبصا و  دیزی  نب  یلوخ  هلیسو  هب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِرونا  ِرس  ءاروشاع  ِزور  نامه  رصع  هیلع ، هَّللاۀنعل  دعـس  نبرمع  دیوگ :
زا هچ  ار  ءادهش  هیقب  رّهطم  ياهرس  ات  داد  نامرف  و  داتسرف ، هَّللا  نئاعل  هیلع  دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  هب  امهیلع  هَّللاۀنعل  [ ، 117  ] يدزا ملسم  نب 

تکرح هرّهطم  سوؤر  اب  نانآ  دتـسرفب و  جاـجح  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوجلايذ و  نبرمـش  اـب  هدرک  عطق  شتیب  لـها  اـی  ناراـی 
نادـناخ ناگدـنامزاب  اب  دـعب  درک ، فقوت  البرک  رد  رهظ  تقو  ات  ار  شیادرف  زور و  نآ  هدـنام  دعـس  نبرمع  . دندیـسر هفوک  هب  اـت  دـندرک 
ششوپ هک  یلاح  رد  نارتش  ياهنالاپ  سالپ  رب  دندوب  ءایبنالاریخ  ياههدرپس  هک  ار  تیبلالها  و  درک ، تکرح  البرک  زا  مالسلا  هیلعنیسح 
بئاصم جنر و  همه  نآ  اب  دندشیم  هدنار  مور  كرت و  رارسا  هک  نانچ  نآ  ار  نانآ  و  دناشنرب ، نانمـشد  نیب  دوب  هفّـشکم  نانآ  ياههرهچ 

ربمایپ رب  هک  نیا  اهیتفگـش  زٌابیجََعل  اذ  ْنِا  هُوَنب  يْزُغی  َو  ِمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِثوُْعبَْملا  یَلَع  یّلـُصی  : تفگ هک  نآ  تفگ  اـبیز  هچ  هو  . دـندنار یمه 
يارب لیابق  هک  هدوب  تشه  داتفه و  مالسلا  هیلعنیسح  باحصا  ياهرس  رامش  هدمآ : تیاور  رددنگنجیم  وا  نادنزرف  اب  هداتـسرف  تاولص 
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اب ثعشا  نب  سیق  تسایر  هب  هدنک   - 1. دندرک لمح  میسقت و  دوخ  نیب  ار  اهرـس  هَّللانئاعل  امهیلع  هیواعم ، نب  دیزی  دایز و  نبا  دزن  بّرقت 
اب جحذم  هلیبق   - 5 رس هدزناش  اب  دسا  ونب   - 4 رس هدفه  اب  میمت  ینب   - 3 رس هدزاود  اب  نشوجلا  يذ  نبرمش  تسایر  هب  نزاوه   - 2 رس هدزیس 
نآ رب  هدـمآ  دـسا  ینب  زا  یهورگ  دـش ، رود  ءـالبرک  زا  دعـس  نبرمع  نوـچ  دـیوگ : يواررـس  هدزیـس  مدرم  لـیابق و  ریاـس   - 6 رس تفه 

مدرم دندش  کیدزن  هفوک  هب  ناریـسا  اب  دعـس  نبا  نوچ  دـندرک . ناشنفد  ینونک  تروص  نامه  هب  هدرازگ  زامن  دولآنوخ  كاپ  ياهرکیپ 
ِلآ زا  ناریسا  ام  دنتفگ : ؟ دییاجک ناریسا  زا  امش  تفگ : هتفای و  فارشا  ِناریسا  رب  نایفوک  زا  ینز  دیوگ : يوار  . دندمآ نانآ  ياشامت  يارب 

ار دوـخ  اـت  داد  ءارـسا  هب  هدروآ  مـهارف  ییاـههعنقم  اهراولـش و  فحـالم و  هدـمآ و  دورف  ماـب  زا  نز  نآ  . هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  میدّـمحم 
نسح نب  [ 118  ] نسح و  دوب ، هدرک  شرغـال  يراـمیب  هک  دوـب  زین  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  ناـنز ، هارمه  دـیوگ : يوار  . دـنناشوپب

.و دوب هارمه  تشاد  دیدش  تحارج  دوب و  هدیزرو  بیکش  اهریت  اهیتخس و  رب  ربص  رد  شماما  ومع و  اب  اروشاع  دربن  هنحـص  رد  هک  یّنثملا 
مالسلا هیلعنیدباعلانیز  . دنتسیرگیم هدورس  هحون  نایفوک  دندوب . هارمه  زین  مالـسلا  هیلعنسحلا  نب  [ 120  ] ورمع و  [ 119  ] نسح نب  دیز 

رد مالسلا  هیلعّیلع  تخد  بنیز  دیوگ : يدسا  میزخ  نبریشب  »!!؟ دنتـشک یناسک  هچ  ار  ام  رگم  دییرگیم !!؟ هدرک  هحون  ام  يارب  : » دومرف
مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  ِناِسل  زا  ایئوگ  دشاب ، وزا  رترونخـس  هک  ار  ياهفیفع  ایح و  اب  ینز  مدیدن  مدید و  تخادرپ  نخـس  هب  هک  زور  نآ 

ادـص زا  اهـسَرَج  سبح و  اههنیـس  رد  مدرم  ياهـسَفَن  دیـشاب ، شوماخ  دومرف : درک و  مدرم  هب  یتراشا  نز  نآ  دـیوگیم ، نخـس  هک  تسا 
لها يا  هفوک ! لها  يا  دـعب . اّما  . وا نیبیط  رایخا و  لآ  دّـمحم و  مّدـج  رب  دورد  تسار و  يادـخ  رم  شیاتـس  دـمح و  : دومرف دـعب  دـنداتفا ،
دوخ هتفات  هک  تسا  ینز  نآ  ِلَثَم  امش  ِلَثَم  انامه  دنیشنن ، ورف  ناتهلان  هتفریذپن  نایاپ  امـش  کشا  زگره  دییرگیم !؟ ایآ  یئافویب ! گنرین و 

عاجترا و  یهابت ، هب  یگدولآ  یسولپاچ و  زج  امش  رد  ایآ  . دیهدیم رارق  دوخ  نیب  ِدمآرد  هلیـسو  ار  ناتیاهدنگوس  هراومه  هک  هدیباتاو ، ار 
هعطق اـی  هبارخ  کـی  هرتـسگ  هب  یهاـگارچ  امـش  ناـیم  رد  اـی  تسا !؟ نانمـشد  درد  جـنر و  و  نازینک ، ّقلمت  نوچ  یقّلمت  و  يزوـتهنیک ، و 

هنادواج هدروآ و  دورف  امـش  رب  ار  ادخ  مشخ  هک  هداتـسرف  شیپ  زا  امـش  ِسفن  يدب  زیچ  هچ  دیـشابیم ؟ هتفهن  يروگ  دحل  رد  هک  ياهرقن 
راع همه  هک  اقح  دیدنخب ، مک  دییرگب و  رایـسب  دیاب  هک  ادخ  هب  يرآ  دیروآیمرب !؟ رگج  زا  هلان  دییرگیم و  ایآ  . دوب دیهاوخ  باذـع  رد 

دیناوتیم هنوگچ  داد ، دـیناوتن  وشتـسش  ار  گـنن  راـع و  نیا  ياـههّکت  زگره  هک  دـیدرک ) عـمج  دوـخ  يارب   ) دـیدرب دوـخ  اـب  ار  اـهگنن  و 
نایرج امـش و  رب  تجح  رانم  و  نامورحم ، سر  دایرف  و  ناـکین ، ِهاـنپ  و  تشهب ، ناـناوج  دّیـس  تلاـسر و  ندـعم  تّوبن و  ِمتاـخ  هدازِنوخ 

، هدیرب ناتیاهتسد  رابنایز ، امش  شالت  داب ، امش  ِنآ  زا  یهابت  يرود و  دیتفرگ ، شود  هب  ار  ینیگنس  هانگ  هچ  . دییوشب ار  دوخ  ّتنـس  شخب 
ایآ نایفوک ، يا  امـش  رب  ياو  . دـش هداهن  امـش  رب  یگراچیب  ّتلذ و  غاد  و  هدومن ، تشگزاـب  ادـخ  مشخ  هب  داـب ، نارـسخ  نیرق  ناـتیالاک  و 

ربمایپ زا  ینوخ  هچ  و  دیدیـشک ، نوریب  هدرپ  زا  ار  ربمایپ  زا  یمارگ  نانز  هچ  و  دیدرک ؟ هراپ  هراپ  ار  هَّللا  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دینادیم 
یتقامح یتشز و  هب  هدمآ : یتیاور  رد  ! دیدز نماد  ار  يراوگان  هایس و  ِیتخـس  اهالب و  هچ  هک  اّقح  دیدیرد !؟ ار  وا  تمرح  هچ  و  هتخیر ، ار 
ترخآ باذع  هنیآ  ره  و  دیراب ، نوخ  نامـسآ  هک  نیا  زا  دیدمآ  تفگـش  هب  ایآ  دـیدروآ . يور  نامـسآ  نیمز و  ياهیگتـسجرب  يانهپ  هب 

دوشن و نتفر  تسد  زا  شوختـسد  یهاوخنوخ  دیرادنپیم ، فیفخ  ار  كدـنا )  ) ِتلهم نیا  دـیوشیمن ، يرای  امـش  تسا و  رتهدـننکراوخ 
رب ار  اهتسد  دنتسیرگیم و  ناگتشگرس  نوچ  هک  مدیدیم  ار  مدرم  دنگوس ، ادخ  هب  دیوگ : يوار  . تسا هاگنیمک  رد  ناتراگدرورپ  ادخ و 

ردپ و تفگیم : دوب و  هدش  سیخ  شکشا  زا  يو  شیر  تسیرگیم و  هداتـسیا  مرانک  رد  هک  مدید  ار  يدرمریپ  . دندوب هداهن  ناشیاهناهد 
راوخ زگره  و  دنیاهلـسن ، نیرتهب  امـش  لسن  و  نانز ، نیرتهب  ناتنانز  ناناوج و  نیرتهب  ناتناناوج  ناریپ ، نیرتهب  امـش  ناریپ  ناتیادـف ، مردام 
اهیلع يرغـص  همطاف  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعشّدج  ردپ و  زا  هدروآ  [ 121  ] یسوم نب  دیز  . تسین امـش  اب  يربارب  ِناوت  ار  یـسک  هدیدرگن 

، شرف كاخ و  ات  شرع  نزو  هب  و  اههزیرگنس ، گیر و  ددع  هب  تسار  يادخ  رم  دمح  : دومرف دش و  دراو  البرک  زا  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلا 
لوسر دـبع و  دّـمحم  هک  نیا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهـش  و  میامنیم ، لّکوت  وا  رب  مراد و  نامیا  ودـب  میاتـسیم و  ار  وا 

زا مربیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ! . دنشاب كاخ  ناهاوخ  ای  زوتهنیک  هک  نآ  نودب  دندش  حوبذم  تارف  طش  رانک  رد  وا  هیّرذ  هک  نیا  و  تسوا ،

فوهل www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


لزان بلاط  یبا  نبّیلع  تیاصو  ِرما  رد  اهدهع  نتفرگ  زا  هک  دشاب  هچنآ  ِفالخ  هک  میوگب  يزیچ  و  مدـنب ، ءارتفا  وت  رب  یغورد  اب  هک  نیا 
رد یلع  تداهش  و  دیسر -  تداهـش  هب  زورید  شدنزرف  هک  هنوگ  نآ  دیـسر -  لتق  هب  یهانگ  نودب  دندوبر و  ار  شقح  هک  نآ  يدومرف ،
رد هک  نانآ  داب ، دوبان  ناشیاهرـس  دنتـشاد ، روضح  دندوب ) ناملـسم  نابز  اب  اهنت  هک   ) ناناملـسم زا  یعمج  هک  ادـخ ، ياههناخ  زا  ياهناخ 
رد روهـشم  بقانملا ، فورعم  تشرـس و  هدوتـس  هک  وا  يدرب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  اج  نآ  ات  دندنارن ، وا  زا  ار  یمتـس  شتامم  تایح و 
وا اراگدرورپ ! يرگشهوکن ، شهوکن  هن  هتشادنزاب و  فده  زا  ار  وا  يرگـشنزرس  شنزرـس  وت  هار  رد  زگره  ادنوادخ ! دوب ، يرگتیاده 

تربمایپ و  وت ) نید   ) وت يارب  زوسلد  حـصان و  هراومه  هک  وا  يدوتـس ، ار  وا  بقانم  یگرزب  رد  هدومرف ، تیادـه  مالـسا  هب  یکدوک  رد  ار 
تیوس هب  دوب  تهار  رد  دهاجم  و  ترخآ ، رد  ِبغار  نآ و  رب  انتعایب  ایند ، رد  دـهاز  هک  ار  وا  هک  نآ  ات  هلآ -  هیلع و  هَّللا  تاولـص  دوب - 
گنرین لها  يا  هفوک ، لها  يا  دعب ، اّما  . يدرک تیاده  شمیقتسم  طارص  هب  يدیزگرب و  يدیدنسپ و  ار  یلع -  وا -  يدومرف ، ناج  ضبق 

ملع و  هداد ، رارق  وکین  ار  ام  شیامزآ  و  هدرک ، التبم  ام  هب  ار  امـش  امـش و  هب  ار  ام  ادـخ  هک  میتسه  یتیبلها  اـم  اـنامه  ّربکت ، ییاـفویب و  و 
ار ام  هک  نانچ  مییوا ، دابع  رب  وا  دالب  رد  نیمز  لها  رب  وا  تّجح  تمکح و  مهف و  ملع و  ِفرظ  ام  سپ  تسا ، هداهن  اـم  دزن  ار  مهف  دوخ و 
رد امش  سپ  . تسا هداد  راکشآ  یلیضفت  شناگدنب  زا  يرایـسب  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  شربمایپ  هب  و  هتـشاد ، مرکم  دوخ  تمارک  هب 

، میلباک ای  كُرت  نادنزرف  زا  ام  ایئوگ  هک  دـیتشادنپ ، اور  ار  ام  لاوما  جارات  هتـسناد  لالح  ار  ام  اب  گنج  هدـمآرب ، ام  ریفکت  بیذـکت و  ِیپ 
، دشاب امش  نیشیپ  هنیک  زا  اهنیا  همه  دکچیم ، تیبلالها  ام  ناناوج  نوخ  امـش  ياهریـشمش  زا  و  دیتشک ، ار  ام  ّدج  زورید  هک  هنوگ  نامه 

ریخ هَّللاو  دـیدرب ، راـکب  هک  يرکم  ادـخ و  رب  تسا  ییارتـفا  بجع  دـیدرگ ، ناـمداش  ناـتیاهلد  نشور و  ناتیاهمـشچ  تیاـنج  نیا  اـب  هک 
ام هب  گرزب  يایازر  تخس و  بئاصم  زا  هچنآ  اریز  دیـشاب ، داش  ام  لاوما  جارات  ام و  ياهنوخ  نتخیر  رد  دوخ  درکلمع  زا  ادابم  . نیرکاملا

و فسأتم ، دـیداد  تسد  زا  هچنآ  رب  ادابم  ات  تسا ، ناسآ  ادـخ  يارب  نیا  بئاـصم و  نآ  اـب  اـم  دروخرب  زا  شیپ  تسا  یباـتک  رد  هدیـسر ،
، دیشاب باذع  تنعل و  راظتنا  هب  ار ، امـش  داب  تکاله  . درادن تسود  ار  شورفرخف  ّربکتم  ادخ  و  دیـشاب ، نامداش  دیتفای  تسد  نادب  هچنادب 

ِضعب یتخس  ار  امش  زا  یـضعب  و  هتفرگ ، ورف  ار  امـش  باذع  و  درابب ، یپایپ  امـش  رب  نامـسآ  زا  هک  تسا  تامقن  و  دیآ ، دراو  امـش  رب  هک 
رب ادخ  تنعل  هک  دیـشاب  هاگآ  دـیریگ ، رارق  هنادواج  كاندرد  باذـع  رد  دـیتشاد  اور  ام  ّقح  رد  هک  ییاهمتـس  يارب  هاگنآ  و  دـسر ، رگد 
ای هتفای ، تبغر  ام  اب  گنج  هب  امش  زا  ییاهناج  هچ  ای  هتسخ ، هزین  اب  ار  ام  امش  زا  ییاهتسد  هچ  دینادیم  ایآ  امـش ، رب  ياو  . تسا ناراکمتس 
رب و  هتفای ، یتخمـض  ناتاهرگج  تواسق و  ِراتفرگ  ناتیاهلد  هک  ادخ  هب  دـیدش !؟ ام  اب  گنج  راتـساوخ  هتفاتـش و  ام  يوس  هب  ياپ  مادـک  اب 

، هدنکفا ورف  هیـس  هدرپ  ناتیاهمـشچ  رب  هتـسارآ و  ناتیارب  ار  ناتتیانج )  ) نیا ناطیـش  و  هدروخ ، رهُم  ناتیاهمـشچ  ناتیاهـشوگ و  ناتیاهلد و 
ساسارب ای  هدوب  امـش  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ثاریم  مادـک  نایفوک ، يا  دـیداب ، كاله  . تفاـی دـیهاوخن  تیادـه  زگره  سپ 

هَّللاتاولص و ربمایپ  رایخا  ِترتع  نیسح ) نسح و   ) شدنزرف ود  نم و  ّدج  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  شردارب  اب  هک  ییوجهنیک  مادک 
امحامِرَو ٍۀّیِْدنِه  ٍفُویُِسب  ٍّیلع  یَنبو  ًاّیلَع  اَْنلَتَق  ُنَْحن  : دیوگب هدیزرو و  راختفا  نادب  امـش  ِرگتاهابم  هک  دیدیزرو ، دانع  همه  نیا  مهیلع  همالس 
ناریـسا نوچ  ار  ناشنانز  وٍحاِطن  ّياَف  ْمُهانْحَطَن  َو  كرت  یبس  ْمُهَءاِسن  اْنیَبَس  َومیتشک  ار  وا  نادـنزرف  یلع و  اههزین  يدـنه و  ياهریـشمش  اـب 

ار نانآ  ادخ  هک  یهورگ  نتشک  هب  اداب ، كاخ  گنس و  نش و  هدنیوگ  يا  تناهد  هب  ! یگنج هچ  میدرک  گنج  نانآ  اب  هدرک ، ریـسا  كرت 
نآ نیشنب  یگس  نوچ  دوخ  نیگرـس  رب  رادب و  نتـشیوخ  ینکیم ، راختفا  هدرک  ناشکاپ  ابیز  هچ  هدرب ، نانآ  زا  ار  يدیلپ  هدومرف و  هیکزت 

! امـش رب  ياو  . تسا هداتـسرف  شیپ  زا  شیاهتـسد  هدروآ و  تسد  هب  هک  دوب  دهاوخ  يزیچ  نامه  درم  ره  يارب  انامه  دوب ، تردپ  هک  نانچ 
ام هانگاصِماعَّدـلا  يِراُویال  جاس  َكُرَْحبَو  انُروُُحب  ًارْهَد  َشاج  ْنِا  اُنْبنَذ  اـمَف  !؟ دـیدیزرو تداـسح  هداد  اـم  هب  تلیـضف  زا  ادـخ  هچنآ  رب  اـیآ 

دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیادرادن  هدـنبنج  نیرتکچوک  امـش  يایرد  و  هدـمآرد ، مطالت  هب  ام  لئاضف )  ) يایرد رگا  تسیچ 
هیرگ هب  اههلان  دیوگ : . دوب دهاوخن  يرون  ار  وا  رم  دهدن  رارق  يرون  وا  يارب  ادخ  هک  سک  نآ  و  تسا ، میظع  لضف  بحاص  ادـخ  دـهد و 

ار اـم  نورد  و  غاد ، ار  اـم  ياـهندرگ  و  هدیـشک ، شتآ  هب  ار  اـم  ياـهلد  تسا ، سب  ناـکاپ  رتـخد  يا  دـنتفگیم : هک  یلاـح  رد  دـش  دـنلب 
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هک یلاح  رد  هتخادرپ  نخـس  هب  لمحم  زاهج  شـشوپ  يارو  زا  زور  نامه  رد  ّیلع  تخد  موثلکّما  دـیوگ : . دـش شوماـخ  وا  و  يدـنازوس ،
ار وا  دیتسـش و  تسد  مالـسلا  هیلعنیـسح  يرای  زا  هک  ار  امـش  دـش  هچ  ناتلاح ، هب  ادـب  هفوک ! لها  يا  : دومرف دوب  دـنلب  هیرگ  هب  شیادـص 
رب ياو  . دـیداب دوبان  دـیدناشک ، شتبیـصم  هب  هدرک ، ریـسا  ار  شنانز  و  دـیدرب ، ثرا  هب  ار  اهنآ  هدوشگ  شلاوما  جارات  هب  تسد  و  دـیتشک ،

ریـسا  ) هدرک دروخ  ار  همّرکم  ِنانز  هچ  هتخیر ، اـهنوخ  هچ  هدرک ، راـب  دوخ  شود  رب  ار  یهاـنگ  هچ  هدـش ، بکترم  ار  یتاـیانج  هچ  اـمش ،
زا تمحر  دـیتشک . ار  ربمایپ  زا  دـعب  نادرم  نیرتهب  دـیدرب ؟ تراغ  هب  ار  یلاوما  هچ  دـیدرب و  اـمغی  هب  نارتخد  زا  ار  یناـگماج  هچ  هدومن )

ًاراَن َنْوَزُْجتَـس  مکّمُِال  ٌْلیوَف  ًاْربَص  یخَا  ُْمْتلَتَق  : دومرف دعب  . دنراکنایز ناطیـش  بزح  بلاغ و  ادـخ  بزح  ناه ، تسا ، هتـسبرب  تخر  ناتیاهلد 
ُهَّللا َمَّرَح  ًءامِد  ُْمتْکَفَسدریگ  هلعـش  شترارح  هک  دیوش  هداد  رفیک  یـشتآ  هب  ادوز  ناتردام ، رب  ياو  دیتشک  دیتفرگ و  ار  مرداربُدَّقَوَتَی  اَهُّرَح 
ًادَغ ْمُکَّنِا  ِراَّنلِاب  اوُرِـشباف  الَادـندرک  مارح  ار  نآ  نتخیر  دّـمحم  نآرق و  ادـخ و  هک  دـیتخیر  ار  ییاهنوخٌدَّمَُحم  َُّمث  ُنآرُقلا  اهَمَّرَحَو  اهَکْفَس 
ْریَخ یلَع  یخأ  یلَع  ِیتایَح  ِیف  یْکبََال  ّینِاَوداب  ناتتراشب  هدنلاب  ياههلعـش  هب  منهج  رعق  رد  تمایق  يادرف  رد  الادّعَـصَتَی ، اَهّرح  ٍران  ِْرعَق  یَفل 

ٍفَکْفَکُم ٍّلَهَتْسُم  ریزَغ  ٍعمَِدبدوب  ربمایپ  زا  دعب  همه  زا  رتهب  هک  یسک  رب  میرگیم ، مردارب  رب  میگدنز  رد  هرامه  نم  ودلُویَـس  ِِّیبَّنلا  ِدَْعب  ْنِم 
ّجـضف : ) دـیوگ يواردریگن  یکـشخ  تسا و  يراج  ياهنوگ  رب  هراومه  هک  ناراب  نوچ  ناـشوج  کشاُدُـمْجَی  َْسَیل  ِبئاَد  یِّنِمِّدَْـخلا  یَلَع 

نوعد و  ّنهدودخ ، نمطلو  ّنههوجو ، نشمخ  و  ّنهسوؤر ، یلع  بارتلا  نیثحو  ّنهروعـش ، ءاسنلا  رـشنو  حونلا ، بیحنلاو و  ءاکبلاب  سانلا 
يوم نانز  دش ، دنلب  هیرگ  گناب  اب  مدرم  هّجض  « ؛) مویلا کلذ  نم  رثکأ  ٍكابو  ۀیکاب  ُری  ملف  مهاحل ، اوفتنو  لاجرلا  یکبو  روبثلا ، لیولاب و 

تخـس زین  نادرم  دنتـشادرب ، الیواو  هب  ار  اـههلان  و  هدز ، اـههنوگ  رب  هچناـپت  هدیـشارخ ، ار  اـههرهچ  هتخیر ، رـس  رب  كاـخ  هدرک ، ناـشیرپ 
نامرف مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  هاگنآ  و  «. دـشن هدـید  درم  نز و  زا  نایرگ  یتیعمج  زور  نآ  نانچ  و  دـندنکیم ، ار  دوخ  شیر  هتـسیرگ 

دوب و راوازس  هک  هنوگ  نآ  وزا  لیلجت  ربمایپ و  زا  دای  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  دعب  داتسیاب و  ماما  دندرک ، توکس  ناگمه  داد . توکس 
نبّیلع نم  منکیم ، یفّرعم  ار  دوخ  تخانشن  ارم  هک  سک  نآ  و  تخانش ، هتخانش  ارم  هک  وک  نآ  مدرم ! : دومرف شترضح  رب  دورد  زا  سپ 

منآ ِدنزرف  نم  دنـشاب ، راکبلط  يو  زا  یثرا  ای  ینوخ  هک  نآ  نودب  متارف  طش  هنارک  رد  حوبذم  دـنزرف  نم  مبلاط ، یبا  نبّیلع  نبنیـسحلا 
هتفرگب ار  وا  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  هدش ، هتفرگ  تراسا  هب  شلایع  هتفر ، امغی  هب  يو  تمعن  لام و  هدش ، يو  ِتمرح  ِمیرح  کته  هک 

دیتخاب و گنرین  يو  اب  و  دیتشاگن ، همان  مردپ  هب  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  مدرم ! . سب ارم  راختفا  نیمه  دنتـشک و 
زا دوخ  يارب  هچنادب  دیداب  دوبان  دیتسب !؟ شلتق  هب  رمک  هدرک  شیاهر  هاگنآ  و  دیتفرگ ، ندرگ  هب  ار  شتعیب  دیدرپس و  نامیپ  دهع و  ودـب 

شیپ ار  نخـس  نیا  هک  هاگ  نآ  دیرگنب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  هب  دیناوتیم  هدـید  مادـک  اب  امـش ، يارآ  هب  ادـب  و  دیداتـسرف ، شیپ 
هب هک  یلاح  رد  دش ، دنلب  اهادص  وس  ره  زا  دـیوگ : يوار  !؟ دـیتسین نم  تّما  زا  امـش  دـیدرک ، کته  ار  متمرح  دـیتشُک و  ار  مترتع  دـشک :

هرابرد ادخ و  ِرما  ار  متّیـصو  هتفریذپ  ار  متحیـصن  هک  ار  نآ  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ماما  ؟ دینادیمن دیدش و  كاله  دنتفگیم : رگیدکی 
هّمذ ظفاح  عیطم و  عماس و  ام  همه  هَّللا ! لوسر  دـنزرف  يا  دـنتفگ : ناگمه  . تسام يوکین  يوگلا  وا  هچ  دـنک ، ظـفح  شتیب  لـها  ربماـیپ و 

گنج و رد  وت  نمشد  اب  ام  داب ، وت  رب  ادخ  تمحر  هد  نامرف  میباتیمنرب ، يور  امش  زا  و  میاوت ) نامرف  تعاطا  میلـست و  ّطخ  رد  . ) میئامش
: دومرف مالسلا  هیلعماما  . مییوجیم تئارب  ام  امش و  هب  ناراکمتس  زا  مینکیم ، ریگتـسد  ار  دیزی  ام  میـشزاس  طخ  رد  ینک  شزاس  هک  ره  اب 

مردپ اب  شیپ  زا  هک  دینک  نآ  نم  اب  دیهاوخیم  ایآ  تسین ! ناتتاوهش  امـش و  نیب  هک  اههلیح  هچ  افویب ، نازابگنرین  يا  تاهیه ، تاهیه ،
شتیبلها اب  هیلع  هَّللاتاولـص  مردپ  هک  دوب  زورید  نیا  هتفاین ، مایتلا  زونه  تاحارج  نآ  اریز  تاصق ، ار  راگدرورپ  هب  دنگوس  هن  دـیدرک !؟

، شنادنزرف مردپ و  نداد  تسد  زا  تبیصم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  ندرک  مگ  تبیصم  دوشیمن  مشومارف  و  دندیسر ، تداهـش  هب 
ام عفن  هب  هک : تسا  نیا  امش  زا  ماهتساوخ  . دراشفیم ار  ماهنیـس  شیاههّصغ  هتفرگ ، اج  میولگ  هرجنح و  نیب  نآ  ِیخلت  و  مماک ، رد  شدرد 

نیسح زا  شردپ  دش ، دیهش  نیسح  رگا  دشابن  یتفگشامَرْکَاَو  نیسُح  ْنِم  ًاْریَخ  َناک  ْدَق  ُهُخیشَو  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  ْنِا  َوْرَغَال  . دیشابم ام  نایز  هب  و 
هک دیشابم  نامداش  دیسر  نیسح  هب  هچنادب  نایفوک  ياًامَظْعا  َِکلذ  َناک  ًانیَسُح  َباصَا  يذَّلِاب  ِنافوُک  َلْهَا  ای  اوُحَْرفَتالَفدوب  رتیمارگ  رتهب و 
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رفیک و  داب ، شیادف  مناج  هک  رهن  هنارک  رد  ِدیهشامَّنَهَج  ُران  ُهادرَا  يذَّلا  ُءازَج  هُؤاِدف  یحوُر  ِرْهَّنلا  ّطَِشب  ٌلیتَقدشاب  رتگرزب  یسب  تبیصم  نیا 
دایزنبا دعب  دیوگ : يوار  . دیشابم ام  هیلع  هل و  هک  مینک  هدنسب  ردقنیمه  امش  زا  دومرف : دعبتسا  مّنهج  شتآ  درک  نینچ  وا  اب  هک  سک  نآ 

بنیز . دندش دراو  زین  وا  ناکدوک  نانز و  و  دش ، هداهن  ششیپ  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  كرابم  سأر  داد ، ماع  ِراب  هدرک  سولج  شخاک  رد 
، ّیلع رتخد  بنیز  دـش : هتفگ  تسیک ؟ هک  دیـسرپ  نیعل  دایزنبا  تسـشنب ، ًةرّکنتم  هتخانـشان و  تروص  هب  مالـسلا  هیلعیلع  یمارگ  تخد 

رجاف اوسر و  قساـف  اـنامه  دومرف : بنیز  . دومن لـطاب  ار  ناـتهتفاب  هدرک  ناـتیاوسر  هک  ار  يادـخ  رم  دـمح  : تفگ درک و  ودـب  ور  داـیزنبا 
، مدـیدن ابیز  زج  دومرف : مالـسلا  اهیلعبنیز  ؟ يدـید هچ  تتیب  لها  ردارب و  اب  ار  ادـخ  ِراک  دایز : نبا  . تسام ریغ  مه  نآ  ددرگ و  بوذـکم 

ادخ هک  ادوز  دنتفاتـش و  دوخ  هاگلتق  يوس  هب  نانآ  و  هتـشاد ، رّرقم  ار  تداهـش  نانآ  رب  ادخ  هک  دندوب  یهورگ  شنارای ) نیـسح و   ) نانآ
يا دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دوب ، دهاوخ  یـسک  هچ  ِنآ  زا  يزوریپ  رگنب  يوش ، همـصاخم  هّجاحم و  وت  دعب  هدومرف ، عمج  نانآ  وت و  نیب 

تسا نز  وا  ریما ، يا  تفگ : [ 122  ] ثیرح نبورمع  . درک ار  بنیز  لتق  ِدصق  ایوگ  دمآرد و  بضغ  هب  دایز  نبا  دیوگ : يوار  . هناجرم رـسپ 
افــش ار  مـبلق  تتیبلــها  زا  نایــصاع  وــت و  یغاــط  ردارب  ِلــتق  اــب  ادــخ  هـک  یتــسارب  داــیز : نـبا  . ددرگن هذــخاؤم  شاهـتفگ  هـب  نز  و 
نادب هک  دوب  نیا  وت  يافـش  رگا  يدروآرب ، ُنب  زا  ار  مداینب  و  يدرک ، عطق  ار  میاههخاش  یتشُک ، ارم  گرزب  مالـسلا : اهیلعبنیز  !!! دیـشخب

اهیلعبنیز . دوب رعاش  زین  وت  ِردـپ  مناج  هب  دـنگوس  دـیوگیم ) نخـس  هیارآ  اب   ) تسا زادرپعجـس  نز  نیا  هیلع : هَّللاۀـنعل  دایز  نبا  . يدیـسر
: دـش هتفگ  ؟ تسیک نیا  تفگ : درک و  هّجوت  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  ۀـنعّللاهیلع  دایز  نبا  دـعب  ؟ راک هچ  عجـس  اب  ار  نز  دایز ، نبا  يا  مالـسلا :
هک متـشاد  نیـسحلا  نب  یلع  مان  هب  يردارب  مالـسلا : هیلعنیدباعلا  نیز  !؟ تشُکن ادـخ  ار  نیـسحلا  نبّیلع  رگم  دایز : نبا  . نیـسحلا نبّیلع 

[123 «. ] دریگیم ار  اهناج  گرم  هاگ  هب  دـنوادخ  : » مالـسلا هیلعداّجـس  . تشک ار  وا  ادـخ  هکلب  هیلع : هَّللاۀـنعل  دایز  نبا  . دنتـشک ار  وا  مدرم 
دیلپ نآ  نخـس  اهیلع  هَّللامالـس  بنیز  . دینزب ار  شندرگ  شدیربب و  ییوگب ، ار  مباوج  هک  تسا  تأرج  نآ  ار  وت  هَّللا : نئاعل  هیلع  دایز  نبا  .

شاهّمع هب  مالسلا  هیلعداجس  . شُکب يو  اب  زین  ارم  يدرک  مزع  وا  لتق  رب  رگا  يدراذگن  یقاب  ار  ام  زا  یسک  دایزنبا ، يا  دومرف : دینشب و  ار 
رگم ینکیم ، مدـیدهت  ندـش  هتـشک  هب  ایآ  : » دومرف درک و  دایز  نبا  هب  ور  ماما  دـعب  «. میوگب نخـس  يو  اب  ات  شاب  شوماخ  هّمع ، : » دومرف

مالـسلا و امهیلعنیـسحلا  نبیلع  ات  داد  نامرف  هَّللانئاعل  هیلع  دایز  نبا  دعب  «. تسام تمارک  تداهـش  ام و  ِتداع  ندش  هتـشک  هک  یتسنادن 
دنیآ نازینک  ای  دلو  تاهُُّما  طقف  دیاین  هّیبرع  نز  ام  ِدزن  دومرف : مالسلا  اهیلعبنیز  . دنهد ناکسا  مظعا  دجسم  رانک  ياهناخ  رد  ار  تیبلالها 

يوک و رازاب و  رد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  رونا  سأر  ات  داد  نامرف  هَّللا  نئاعل  هیلع  دایز  نبا  دعب  . میریسا ام  هک  هنوگ  نآ  دندوب  ریسا  نانآ  هچ 
هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  لآ  زا  يدیهش  گوس  رد  هک  ار  ناروهدید  زا  یکی  راعـشا  هک  تسا  راوازـس  ابیز و  هچ  . دننادرگب هفوک  نزرب 
يارب وا ، ّیـصو  دّـمحم و  هدازرتـخد  سأرُعَفُْری  ٍةاـنَق  یلَع  َنـیرِظاَّنِلل  ِهّیــصَوَو  ٍدَّمَُحم  ِتـِْنب  نـْبا  ُْسأَر  : میوـج لـّثمت  نادـب  مرواـیب و  هدورس 
تلاح ار  سک  چیه  دندینشیم ، دندیدیم و  ناناملـسم  وٌعِّجَفَتُمالَو  ْمُْهنِم  ٍرَْکنُمال  عسمبَو  ٍرْظنَِمب  َنوُِملْـسُْملاَودوریم  هزین  يالاب  نارگاشامت 

و دیـشک ، يروک  همرـس  ار  اه  هدید  وت  يور  رظنمُعَمْـسَت  ٍنذُا  َّلُک  َُكْؤزَر  َّمَصَاَو  ًۀـیامِع  نُویُْعلا  َكِرِْظنَِمب  ْتَلَحَکدوبن  هعجاف  ِدرد  ای  راکنا 
اهنآ شمارآ  هیام  وت  هک  یناگدیدُعَجْهَت  َِکب  ْنُکَت  مل  ًانیع  َتْمَن  َاَو  يرَک  اَهل  َْتنُکَو  ًانافْجَأ  ُتْظَْقیَادرک  رک  ار  اونش  شوگ  ره  وت  تبیـصم 

َكِْربَـق ِّطَِـخلَو  ٌةَْرفُح  َکـَل  اـهَّن  َا  ّْتنمَت  ـَِّالا  ٌۀَـضوَر  اـمیدرب  باوـخ  هـب  دنتـشادن  باوـخ  وـت  سرت  زا  هـک  ار  اـهنآ  و  رادـیب ، نوـنکا  يدوـب 
ربنم زارف  رب  هیلع ، هَّللاۀنعل  دایز  نبا  سپـس  دیوگ : يواردراد  ار  ندش  وت  دـقرم  يوزرآ  هک  نآ  زج  تسین  نیمز  يور  رد  ياهضورُعَجْـضَم 

نینمؤملاریما و و  هدرک ، رهاظ  ار  ّقح  هک  ار  يادـخ  رم  دـمح  تفگ : شنانخـس  زا  ياهراپ  رد  تفگب و  ار  ادـخ  يانث  دـمح و  تفرگ  رارق 
فیفع نب  هَّللادبع  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  نخـس  نیا  زونه  !!! تشُکب ار  باّذک  دنزرف  باّذک  و  دـناسر ، يرای  داد و  يزوریپ  ار  شناوریپ 

دوب و هداد  تسد  زا  نیفـص  گنج  رد  ار  تسار  لمج و  گنج  رد  ار  شپچ  مشچ  و  دوب ، هعیـش  ناکین  داّهز و  زا  وا  تساخ  ياپ  هب  يدزا 
دنزرف باّذـک  هناجرم ، رـسپ  يا  تفگ : تخادرپیم  تدابع  زامن و  هب  نآ  رد  بش  ات  زور  ره  هدـیزگرب و  ار  هفوک  مظعا  دجـسم  تمزالم 

رب دیـشکیم و  ار  ناربمایپ  نادنزرف  ادخ ، نمـشد  يا  هیواعم ) دـیزی و   ) وا ردـپ  داد و  تموکح  ار  وت  هک  نآ  و  تسوت ، ردـپ  وت و  باذـک 
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نمشد يا  هَّللادبع : ؟ تسیک وگنخـس  نیا  تفگ : دش و  مشخ  رد  ۀنعللاهیلع  دایز  نبا  دیوگ : يوار  . دییوگیم نخـس  نینچ  ناناملـسم  ربانم 
مالــسا نـید  رب  هـک  يراد  ناـمگ  یــشکیم و  هدرب  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  سجِر و  دــنوادخ  هـک  ياهرهاـط  هـّیرذ  اـیآ  مـّلکتم ، مـنم  ادــخ 

لوسر دّمحم  نابز  زا  هک  هیواعم ) دیزی و   ) نیعل دنزرف  نیعل  شکرـس ، يوت  زا  هک  دنیاجک  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  هاثوغاو ، ؟ یـشابیم
هدرک داب  شندرگ  ياهگر  هک  اج  نآ  ات  دش  هدوزفا  دیلپ  دایز  نبا  مشخ  رب  دیوگ : يوار  . دنریگ ماقتنا  دـیاهدش  فیـصوت  نینچ  راگدرورپ 

هتساخرب شناگدازومع  دْزَا و  فارشا  دننک  شریگتسد  ات  هدیبنج  يوس  ره  زا  نانابساپ  ناگرمـشیپ و  نادّالج و  شدیروآ ، مدزن  تفگ : و 
دزا يامعا  یمعا -  نیا  ِیپ  رد  تفگ : دایز  نبا  . دندرک هناور  شاهناخ  هب  جراخ و  دجـسم  باب  زا  هداد و  تاجن  نارومأم  تسد  زا  ار  وا  و 

، دیـسر دزا  هلیبق  هب  ربخ  نیا  و  دـندش ، هناور  وا  بناج  هب  ورین  . دـیروآ مدزن  ار  وا  دـیورب و  هدرک  روک  شمـشچ  نوچ  ار  شلد  ادـخ  هک  - 
نب دّمحم  قافتا  هب  ار  َرـضم  لئابق  مه  وا  دیـسر ، دایزنبا  هب  ربخ  نیا  . دننک ظفح  ار  هَّللادبع  ات  دندرک  عامتجا  نمی  لئابق  يراکمه  اب  نانآ 

هَّللاهنعل دایز  نبا  باحصا  . دندش هتشک  برع  زا  یعمج  تفرگ و  رد  تخس  یگنج  دیوگ : يوار  . دادب ار  گنج  نامرف  هدرک  عمج  ثعـشا 
رذـحرب اهنآ  زا  هک  دـندمآ  یناسک  نامه  تفگ : شرتخد  . دـندرب موجه  يو  رب  هتـسکش و  ار  رد  هدیـسر و  فیفع  نب  هَّللادـبع  هناخ  ِرد  هب 

نباَن َا  : تفگیم هک  یلاح  رد  درکیم  عافد  دوخ  زا  هتفرگ و  ار  ریـشمش  هدـب ، نم  هب  ار  مریـشمش  تسین ، وت  نایز  هب  تفگ : هَّللادـبع  . يدوب
ٍعراد ْمَکتسا  رماع  ما  مردام  فیفع و  مردپ  ملضف ، بحاص  رهاط  فیفع  دنزرف  نمِرماع  ّما  نبا  یخیَش و  فیفَع  رهاّطلا  ِفیفَع  ِلْضَْفلا  ِيذ 

ومدنکفاورف گرم  يانگنت  رد  لادج  نادـیم  رد  ار  امـش  هرزیب  شوپهرز و  نانامرهق  رایـسب  هچٍرِواغُم  هْتلَدَـج  ٍلََطبَو  ٍرـساحَو  مُکِعْمَج  ْنِم 
نمـشد . مدیگنجیم دنراربا  ترتع  ناگدنـشک  هک  راکهبت  موق  نیا  اب  تشیپ  رد  مدوب و  يدرم  نم  شاک  مردپ  تفگیم : هراومه  شرتخد 

ودـب هک  يوس  ره  زا  دوبن ، يو  رب  ِیگریچ  ِناوـت  ار  سک  چـیه  و  درکیم ، عاـفد  نتـشیوخ  زا  وا  دوـب  هتفرگب  فرط  ره  زا  ار  هَّللادـبع  رود 
زا ناما  تفگیم : شرتخد  . دندومن شاهطاحا  هدرب و  شروی  ناگمه  هک  اج  نآ  ات  تفگیم ، ردـپ  هب  ار  هلمح  ِتهج  رتخد  دـشیم ، هلمح 
ْنَع یل  حسْفَی  َول  مِْسُقا  : تفگیم دیناخرچیم و  ار  شریـشمش  هَّللادـبع  . دـناسر شیرای  هک  درادـن  يروای  دـش و  هرـصاحم  مردـپ  يراوخ ،

: دیوگ يواردرکیم  گنت  امش  رب  ار  راک  مجورخ  دورو و  دوب ، انیب  ممشچ  رگا  مروخیم  دنگوسیرَدْصَم  َو  يدروم  ْمُْکیَلَع  َقاض  يرـصب 
تراوخ هک  ار  يادخ  رم  دمح  تفگ : شدیدب  نوچ  دایز  نبا  . دـندرب شدایزنبا  دزن  هب  دـش و  ریگتـسد  ات  دوب  هرـصاحم  هدرپ  رد  هَّللادـبع 

گنت امـش  رب  ار  هصرع  دیدرت  نودـب  دوب  انیب  ممـشچ  رگا  هک  ادـخ  هب  . درک مراوخ  زیچ  هچ  هب  ادـخ ، نمـشد  يا  فیفع : نب  هَّللادـبع  . درک
تفگ شیازـسان  هناجرم -  ِرـسپ  يا  جالع ، ینب  هدنب  يا  هَّللادبع : ؟ تسیچ نافع  نب  نامثع  هرابرد  وت  يأر  هَّللادبع ، يا  دایز : نبا  . مدرکیم

يرواد لدع  ّقح و  هب  نامثع  مدرم و  نیب  تسا ، شناگدنب  ّیلو  ادخ  داسِفا ، ای  دومن  حالـصا  بوخ ، ای  درک  دـب  راک  هچ  نامثع  اب  ار  وت  - 
هعرج هـعرج ، ار  گرم  اـت  مـسرپیمن  وـت  زا  چـیه  ادـخ  هـب  هـن  داـیزنبا : . سرپـب شردـپ  دـیزی و  زا  تردـپ و  وـت و  زا  نـکیل  و  دـنکیم ،

هتـساوخ و  مدومن ، ار  تداهـش  ِتلأسم  ادخ  زا  دـیازب ، ار  وت  تردام  هک  نآ  زا  شیپ  نیملاعلا ، ّبر  هَّللدـمحلا  فیفع : نب  هَّللادـبع  . یـشونب
نونکا مه  اـّما  مدـش ، دـیمون  تداهـش  زا  مدـش ، اـنیبان  نوچ  دـهد ، رارق  شقلخ  نیرتـضوغبم  نیرتروفنم و  تسد  هب  ار  متداهـش  هک  مدوـب 

رد هدز  ار  شندرگ  ات  تفگ : دیلپ  دایز  نبا  . دیناسر تباجا  هب  ارم  نیشیپ  ياعد  و  متفای ، تسد  تداعس  نیدب  يدیمون  زا  دعب  هک  هَّللدمحلا 
صاع نب  دیعـس  نب  ورمع  ۀـنعللاامهیلع و  هیواـعم ، نب  دـیزی  هب  ۀـنعللاهیلع  داـیز  نب  هَّللادـیبع  دـیوگ : يوار  . دـنزیوآ شراد  هب  هفوک  هخبس 

اب دیعـس ، نب  ورمع  اّما  . داد شرازگ  ار  تیبلالها  تراسا  شناراـی و  مالـسلا و  هیلعنیـسح  تداهـش  ـالبرک و  ناتـساد  هنیدـم  ِیلاو  [ 124]
نانآ و  دـمآ ، راوگان  تخـس  مشاهینب  رب  تبیـصم  ربخ و  نیا  تشاد  نالعا  مدرم  هب  ار  ربخ  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  ربخ  تفاـیرد 

ْذِا َنُولوُقَت  اَذ  اَم  : تفگیم دورسیم و  حون  مالسلا  هیلعنیسح  رب  [ 125  ] بلاط یبا  نب  لیقع  ِتخد  بنیز  دنتشاد و  اپرب  ار  يرادازع  ِبادآ 
یتَْرتِِعب ؟ دیدرک هچ  دییاهتّما  رخآ  هک  امـش  دسرپب : امـش  زا  ربمایپ  هک  هاگنآ  تفگ  دـیهاوخ  هچْمَمُألا  رخآ  ُْمْتنَاَو  ُمْتلَعَف  اَذ  اَم  ْمَُکل  ّیبَّنلا  َلاق 
امدندش هتشغآ  ناشنوخب  رگید  یخرب  ریسا و  یضعب  متلحر ، زا  دعب  ملها  ترتع و  ابٍمدب  اوجّرُض  ْمُْهنِمَو  يراُسا  ْمُْهنِم  يدَقَتْفُم  َدَْعب  یلْهِأبَو 

نیدب زگره  دینک  يدب  متیب  لها  اب  هک  مدرکیم  هیصوت  امش  هب  رگا  ویمِحَر  يَوذ  ِیف  ءوُِسب  ینوُِفلَْخت  ْنِا  ْمَُکل  ُتْحَـصَن  ْذِا  یئازَج  اذه  َناک 
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ًاْنیـسُح ًاْملُظ  َنُوِلتاْقلا  اَهُّیَا  : تفگیم داد و  رد  ادن  یفتاه  هک  دندینـش  هنیدم  مدرم  دیـسر  ارف  بش  نوچ  دیوگدیـسریمن : دیدرک  هک  ردـق 
ْنِم ِْهیَلَع  یکبَی  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُکداب  تراشب  رفیک  باذع و  هب  ار  امش  دیتشک ، متس  رس  زا  ار  نیسح  هک  ینانآ  يِالیْکنَّتلاَو  ِباذَْعلِاب  اوُرِْشبَا 

یـسُومَو ِدُوواد  ِْنب  ِناـِسل  یلَع  ُْمْتنُِعل  ْدَقتـسیرگب  وا  رب  يدـهاش  لوـسر و  ربماـیپ و  ره  تـسا و  نامـسآ  رد  هـک  نآ  ٍرلوُـسَرَو  ِدِـهاشَو  ِّیبـَن 
فوقو ناتساد  رب  دیـسر و  هیواعم ، نبدیزی  هب  دایز  نبا  همان  نوچدیاهدش  تنعل  یـسیع  یـسوم و  نامیلـس و  نابز  رب  امـِشلیْجنْإلا  ِبِحاصَو 

دایز نبا  . دتـسرف شدزن  هب  ار  ماما  هُنب  راب و  لایع و  نانز و  ءادهـش و  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تشون و  یخـساپ  تفای .
درب ماش  يوس  هب  راّفک  يارسا  نوچ  ار  ناریسا  دیلپ ، رّفحم  . درک میلست  ودب  ار  نانز  ناریسا و  اهرس و  و  دناوخارف ، ار  يذئاع  هبلعث  نبرّفحم 

فاوط هب  دـیوگ : میتفرگ ، نآ  زا  ترورـض  ردـق  هب  ام  هک  هدروآ  ار  یثیدـح  [ 126  ] هعیهلنبا دنتـسیرگنیم . ار  نانآ  ياـههرهچ  مدرم  هک 
سرتب و ادخ  زا  ادـخ  هدـنب  يا  متفگ : ودـب  مَیزرمایب . هک  منیبیمن  زرمایب و  ارم  ادـنوادخ  تفگیم : هک  مدروخرب  يدرم  هب  هک  مدوب  هبعک 
وا اریز  تدیزرمآیم ، ادخ  یهاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  و  دـشاب ، دایز  ناتخرد  رب  گرب  ای  ناراب  تارطق  نوچ  تناهانگ  رگا  هچ  وگم ، نینچ 

سأر اب  هک  میدوب  رفن  هاـجنپ  اـم  هک  نادـب  تفگ : متفر ، شدزن  میوگب ، وت  هب  ار  ماهصق  اـت  اـیب  کـیدزن  تفگ : نم  هب  . تسا میحر  روفغ و 
منارای یبش  میتخادرپیم ، يراسگیم  هب  نآ  نوماریپ  رد  و  میداهنیم ، یتوبات  نایم  رد  ار  رس  دشیم  هک  بش  میتفر ، ماش  هب  نیسح  كرابم 
نامـسآ ياهرد  مدید  هک  تساخرب  یقرب  دعر و  داتفا  ورف  بش  یهایـس  هدرپ  نوچ  مدروخن ، بش  نآ  نم  دندش و  تسم  هدرک  يراسگیم 

لیئربج و هارمه  هب  نیعمجأ  مهیلع  هلآ و  هیلع و  هَّللایّلص  دّمحم  ام  ربمایپ  لیعامسا و  قاحسا و  میهاربا و  حون و  مدآ و  و  تشگ ، هدوشگ 
مامت و  شدیسوب ، هتفرگ و  هنیـس  هب  هدروآ و  ردب  توبات  زا  ار  رونا  ِرـس  دش و  کیدزن  توبات  هب  لیئربج  . دندمآ دورف  ناگتـشرف  زا  یعمج 
يادخ دّمحم ، يا  تشاد : هضرع  لیئربج  . دنتفگ تیلـست  تیزعت و  ار  يو  ءایبنا  تسیرگ و  نیـسح  ِرـس  رب  ربمایپ  و  دندرک ، نانچ  زین  ءایبنا 

هک هنوگ  نآ  مرب  ورف  نییاپ  هب  ار  شیالاب  هدروآرد و  هزرل  هب  ار  نیمز  ینک  رما  رگا  منک ، يوریپ  وت  زا  تتّما  هرابرد  هک  داد  منامرف  لاـعتم 
نوچ دیوگ : يوار  [ . 127  ] ادـخ دزن  رد  تسا  یفقوم  نانیا  اب  ارم  هچ  لـیئربج ، يا  هن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  . مدرک طول  موق  اـب 

: دومرف ؟ تسیچ تتجاح  تفگ : . تسا یتجاح  وت  اب  ارم  دومرف : دـش و  کیدزن  رمـش  هب  موثلکّما  دـش ، کـیدزن  قشمد  هب  ناریـسا  ناوراـک 
نیب زا  ار  ءادهـش  ياهرـس  ات  هد  روتـسد  و  دنراد ، یمک  نارگاشامت  هک  نک  دراو  ياهزاورد  زا  ینک  رهـش  دراو  ار  ام  یهاوخیم  هک  یتقو 

هتـساوخ لابق  رد  دوخ -  ینطاب  ِثبُخ  يانبم  رب  رمـش -  . میاهدـش راوخ  رایـسب  ياههاگن  زا  ام  هچ  دـننک ، رود  اـم  زا  هدرب و  نوریب  اـهلمحم 
عماج دجسم  ِرد  مد  قشمد و  هزاورد  ات  ار  نانآ  عضو  نیمه  اب  هداد  رارق  اهلمحم  هنایم  رد  ار  اههزین  يور  رب  ياهرس  ات  داد  نامرف  موثلکّما ،
عیمج زا  ماش  رد  هام  کی  درک ، هدهاشم  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  سأر  نوچ  نیعبات  زا  یکی  هدمآ : تیاور  رد  . تشادزاب ناریـسا  هاگیاج  رد 

، هدمآ دورف  هچ  ام  رب  هک  دینیبیمن  رگم  تفگ : دندیـسرپ ، شیافتخا  ّتلع  زا  دندرک و  شیادـیپ  هک  نآ  زا  دـعب  درک ، ناهنپ  ار  دوخ  مدرم 
ار تنوـخ  هـب  هتـشغآ  رـس  دّـمحم  تـخد  دـنزرف  ياًـالیمَزت  ِِهئامِدـِب  ًـالّمزتُم  دَّمَُحم  ِتـِْنب  َْنباَـی  َکِـسْأَِرب  اُؤاـج  : دورــس ار  ریز  راعــشا  دـعب 
ار ربماـیپ  دـمع  هب  اراکـشآ و  دّـمحم  هدازرتـخد  يا  تلتق  اـب  اـیئوگًالوُسَر  َنیدـِماع  ًاراـهج  اوـُلَتَق  ٍدَّمَُحم  ِتـِْنب  َْنباَـی  َکـِب  امَّناکَودـندروآ 

َودـندومنن ار  نآرق  لیوأت  لیزنت و  تیاعر  وت  لتق  رد  دنتـشک و  هنـشت  ار  وتالیوّأتلاَو  ِلیْزنَّتلا  َِکْلتَق  ِیف  اُوبَقْرَی  اََّملَو  ًاـناشْطَع  َكُولَتَقدنتـشک 
: دـیوگ يواردنتـشک  ار  لیلهت  ریبکت و  تنتـشک  اب  انامه  دـنتفگ ، ربکا  هَّللا  تنتـشک  ابالیلْهَّتلاَو  ِریبْکَّتلا  َِکب  اُولَتَق  امَّنإَو  تلُتق  نأـِب  نوّربکی 
ار يادخ  رم  دمح  تفگ : و  دندوب -  ناکم  نامه  رد  هک  یلاح  رد  درک -  کیدزن  مالسلا  هیلعنیسح  لایع  نانز و  هب  ار  دوخ  دمآ و  يریپ 

نب یلع  !!! داد ّطلـست  امــش  رب  ار  نینمؤـملاریما  و  درک ، تـحار  امــش  نادرم  زا  ار  اهرهــش  دـیناسر و  تکـاله  هـب  تـشُک و  ار  امــش  هـک 
یتسود زج  يدزم  امـش  زا  وگب  : » یتسناد ار  نیا  دومرف : . يرآ تفگ : .»؟ يدـناوخ نآرق  ایآ  خیـش  يا  : » دومرف ودـب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا 

لیئارساینب رد  ایآ  خیش ، يا  ربمایپ ،) نادنواشیوخ   ) یبُرق میئام  : » دومرف . ماهدناوخ ار  هیآ  نیا  تفگ : [ .« 128 [ ؟ میهاوخیمن ار  یبرقلايوذ 
هچنآ دینادب  و  : » يدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  خیـش ، يا  یبرق  مییام  : » دومرف . شمدناوخ تفگ : ؟». ] 129  ] هدب ار  یبرقلا  يوذ  ّقح  : » ياهدناوخ

يا یبرق  میئام  دومرف : . يرآ تفگ : [ . 130 [ »؟ تسا یبرقلايذ  لوسر و  ادـخ و  يارب  نآ  ِسمخ  یتسارب  سپ  زیچ ، ره  زا  دـیتفرگ  تمینغ 
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»؟ ریهطت لامک  رد  دنک  ناتریهطت  و  دربب ، تیبلالها  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  هک  دومرف  هدارا  ادخ  انامه  : » يدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  خیش ،
تکاس خیـش  دـیوگ : يوار  . تشاد صوصخم  ریهطت  هیآ  هب  ار  ام  ادـخ  هک  تیبلالها  مییاـم  خیـش ، يا  دومرف : . شمدـناوخ تفگ : [ . 131]

مه ام  هک  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : مالسلا  هیلعداّجس  !؟ دینانآ امـش  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : هتفگ و  هچنآ  زا  دوب  مدان  هک  یلاح  رد  دنام  یقاب 
هماّمع تسیرگ و  خیش  دیوگ : يوار  . مینانامه ام  يدیدرت  چیهیب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  نامّدج  ّقح  هب  دنگوس  میتسه ، ناشیا 

ایآ درک : ضرع  دعب  . مرازیب سنا  ات  هتفرگ  ّنج  زا  دّمحم  لآ  ِنانمشد  زا  نم  ادنوادخ  تفگ : تشادرب و  نامسآ  هب  ار  رس  دعب  دز ، نیمز  رب 
ناتـساد . مبئاـت نم  درک : ضرع  «. دوب یهاوخ  اـم  اـب  وت  دریذـپیم و  ار  تاهبوت  ادـخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ، : » دومرف ؟ تسه هبوت  ياـج  میارب 

ار شناگدنامزاب  مالسلا و  هیلعنیسح  نانز  هداوناخ و  نآ  زا  سپ  دیوگ : يوار  . دنتـشُک ار  وا  ات  داد  روتـسد  دیـسر ، دیزی  عالّطا  هب  درمریپ 
ادخ هب  ار  وت  دیزی ! يا  : » دومرف مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  ّیلع  دنداتسیا ، دیزی  دزن  عضو  نیا  اب  اهنآ  نوچ  . دندرک دراو  دیزی  رب  هتسب  بانط 
رونا ِرس  دعب  . دندرک عطق  ار  اهنامـسیر  اهبانط و  ات  داد  روتـسد  دیزی  «. دنیبب لاح  نیدب  ار  ام  رگا  تسیچ  ربمایپ  هب  تنامگ  مهدیم ، دنگوس 

، بنیز اّما  . دروخن ياهّلک  زا  زگره  رگید  دیدب و  ار  رس  نیدباعلانیز  دنرگنن ، ار  يو  ات  دیناشن  شرس  تشپ  ار  نانز  داهن و  شیور  شیپ  ار 
بیبح يا  انیـسُح ، ای  دومرف : درکیم  رادهحیرج  ار  اهلد  هک  نیزح  ییادـص  اـب  دـیرد و  شناـبیرگ  دُرب و  تسد  دـیدب ، ار  ردارب  ِرـس  نوچ 

هک سک  ره  مسق  ادخ  هب  دیوگ : يوار  . یفطـصم ِتخد  دنزرف  يا  نانز ، هدّیـس  ءارهزلا  ۀمطاف  دنزرف  يا  ینم  هّکم و  دـنزرف  يا  هَّللالوسر ،
ای تفگیم -: دومن و  هحون  هب  عورـش  دوب  دـیزی  خاک  رد  هک  مشاـهینب  زا  ینز  . دوب تکاـس  دـیزی  و  تسیرگب ، تشاد  روضح  سلجم  رد 

هیرگ . ناگدازانز هتشک  يا  میتی ، لافطا  تسرپرسیب و  نانز  دیما  راهب و  يا  . هادّمحم نبای  هاتیب ، لها  دّیس  ای  هادّیـس ، ای  هابیبح ، ای  هانیـسح ،
مالـسلا هیلعنیـسح  نیـشیپ  ياهنادـند  هب  نآ  اب  و  تساوخب ، ار  نارزیخ  هناـیزات  دـیزی  دـعب  دـیوگ : يوار  . تساـخرب گـناب  هب  ناـگمه  زا 

هنایزات مالـسلا  هیلع  همطاف  نب  نیـسح  ِنادـند  بل و  رب  ایآ  دـیزی ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  دـیزی  هب  ور  [ 132  ] یملسألا ةزربوبا  . دزیم
دیسیلیم و ار  مالسلا  هیلعنسح  شردارب  مالسلا و  هیلعنیسح  نادند  بل و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدید  هک  مهدیم  یهاوگ  ینزیم !؟

دنک ایهم  ناشیارب  ار  منهج  و  دیامرف ، تنعل  دَشُکب و  ار  امش  لتاق  ادخ  دینایتشهب ، ناناوج  دّیس  ود  امش  دومرفیم : هک  یلاح  رد  دیـسوبیم 
دیزی دـعب  دـیوگیم : يوار  . دـنرب نوریب  ناـشک  ناـشک  ار  وا  درک  رما  دـمآ و  مشخ  هب  دـیلپ  دـیزی  دـیوگ : يوار  ! تسا یماـجرف  دـب  هچ  و 

ردب رد  هک  نم  دادجا )  ) خایشاشاکلَسألا عقَو  ْنِم  جرْزَخلا  عزج  اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یخایْـشَا  َْتَیل  . دیزاغآ ار  [ 133  ] يرعبزلا نبا  راعشا  ندناوخ 
: دنیوگب دننک و  یبوکیاپ  دنزیخرب و  سْپلَُشتَال  ُدیزَی  ای  اُولاق : َُّمث  ًاحِرَف  اوُّلَهَتْساَو  اّولَهأَفدندوب  دهاش  هزین  درد  زا  ار  جرزخ  هلان  دندش . هتشک 

مِـشاه تبعَلمیتفرگ  ار  ردب  ماقتنا  میتشک و  ار  نانآ  تاداس  بابرالَدَتْعاَف و  ٍرْدَِبب  هانلَدَعَو  ْمِِهتاداس  ْنِم  مرقلا  اْنلَتَق  ْدَقدازیرم  تسد  دیزی  يا 
ْنإ ٍفُْدنُخ  ْنِم  ُتْسَلتـسا  هدش  لزان  ییحو  هن  تسا و  هدـمآ  يربخ  هن  اریز  درک ، يزاب  تنطلـس  اب  مشاهلََزن  ٌیْحَوالَو  َءاج  ٌرَبَخ  الَف  ِْکلُْملِاب 

تخد بنیز  دیوگ : يوارمریگن  ماقتنا  هدرک  هچنآ  ربارب  رد  دمحا  نادنزرف  زا  رگا  مشابن  فدنخ  زا  نملَعَف  َناک  ام  دمحأ  یَنب  ْنِم  مقْتنَا  َْمل 
ّمث : » لوقی کلذک  هَّللا  قدـص  نیعمجأ ، هلآ  دّـمحم و  یلع  ُهَّللا  یّلـص  و  نیملاعلا ، ّبر  هَّللدـمحلا  :) دومرف تساخرب و  مالـسلا  امهیلعّیلع 

دورد و  تسازـس ، ار  نایناهج  راگدرورپ  يادخ  رم  دمح  « ؛)» نوؤزهتـسی اهب  اوناک  هَّللا و  تایآب  اوبّذک  نأ  يؤسلا  اؤاسأ  َنیِذَّلا  ۀـبقاع  ناک 
ار ادـخ  ِتایآ  هک  تسا  نیا  دـندرک  دـب  هک  نانآ  ِراک  نایاپ  سپـس  : » دومرف هک  هدومرف  تسار  ادـخ  داـب ، وا  لآ  همه  رب  دّـمحم و  رب  ادـخ 
یتفرگ و ام  رب  ار  نامـسآ  ِقافآ  نیمز و  ياج  ياج  هک  لاح  ياهدرب  ناـمگ  اـیآ  دـیزی ، يا  [ .«. 134  ] دننک ازهتـسا  اهنادب  هدرک و  بیذکت 

نینچ نیا  هک  دراد  وت  تناکم  تمظع  زا  تیاکح  و  تسوت !! تمارک  بجوم  ام و  يراوخ  هیام  میدـش ، هدـنار  نازینک  ناـنوچ  اـم  یتسب و 
و ینیبیم ، مظنم  تیارب  ار  روما  ّبترم و  دوخ  يارب  ار  ایند  هک  لاح  دهجیم ، تناگدید  زا  رورـس  يداش و  ِقرب  و  ياهتخادنا ، ینیبرد  داب 
هک نانآ  دـنربم  نامگ  : » دومرف هک  ياهدرک  شومارف  ار  يادـخ  نخـس  رگم  ریگ ، مارآ  یتخل  هدـیدرگ  یفاص  تیارب  اـم  تنطلـس  کـُلم و 

يارب دنیازفیب و  دوخ  هانگ  رب  هک  ار  نانآ  میداد  تلهم  انامه  ام  تسا ، ریخ  نانآ  يارب  تلهم ) نیا   ) میداد تلهم  ار  نانآ  ام  دـندش و  رفاک 
دنـشاب و هدرپ  ِسپ  رد  وت  نازینک  نانز و  هک  اههدش  دازآ  ِدـنزرف  يا  تسا  لدـع  زا  نیا  ایآ  [ .«. 135  ] دوب دهاوخ  هدننکراوخ  باذـع  نانآ 
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يرهـش هب  يرهـش  زا  نانمـشد  ناـنوچ  ار  ناـنآ  يدرک ، راکـشآ  ار  ناـشیاههرهچ  و  يدـیرد ، ار  ناـشیاههدرپ  ریـسا !؟ هَّللالوسر  نارتـخد 
ار ناـشیاههرهچ  فیرــش  هیاـمورف و  تـسپ و  کـیدزن و  رود و  مدرم  و  دـنتفای ، فارــِشا  ناـنآ  رب  لـهانم  لزاـنم و  ناـنکاس  هدـیناچوک ،
ار ناکاپ  ياهرگج  هک  یـسک  دنزرف  زا  دوریم  دیما  هنوگچ  . دوبن ناشهارمه  یتسرپرـس  یماح و  نانآ  نادرم  زا  هک  یلاح  رد  دنتـسیرگن ،
ام هب  شرظن  هک  نآ  دزرو  يدنُک  تیبلا  لها  ام  ِتوادع  رد  ناس  هچ  و  !؟ تسا هتفای  شرورپ  ءادهش  نوخ  زا  يو  تشوگ  هتفرگ و  ناهد  هب 
وت هب  دـننک و  یبوکیاـپ  دـنزیخرب و  وت ) دادـجا  : ) ییوگب یگرزب  هاـنگ  نینچ  ساـسحا  نودـب  هاـگ  نآ  تسا !؟ يزوتهنیک  ینمـشد و  رظن 

و ییوگن ، نینچ  ارچ  . ینزب مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نیشیپ  ياهنادند  رب  تیاصع  هنایزات و  اب  هک  یلاح  رد  دازیرم ، تسد  دیزی  يا  دنیوگب :
لآ زا  نـیمز  ناگراتـس  هـک  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصدّمحم  هـیّرذ  نوـخ  نـتخیر  اـب  یتـشادرب و  تسوـپ  تـحارج  هـحرق و  زا  هـک  نآ  لاـح 
هک ادوز  دیزی ) يا  .) یهدیم رد  ادن  ار  اهنآ  دوخ  نامگ  هب  و  یناوخیم ، ار  دوخ  ناکاین  يدرک و  لصأتـسم  ار  وا  نادناخ  دـنابلطملادبع 
هک ار  هچنآ  يدرکیمن  یتفگ و  هک  ار  هچنآ  یتفگیمن  لال و  يدوب و  لش  شاک  يا  هک  يدرکیم  وزرآ  زور  نآ  رد  يدنویپب و  نانآ  هب 

ار ام  نایماح  هتخیر ، ار  ام  ياهنوخ  هک  نآ  رب  ار  دوخ  ِبضغ  و  ناتس ، ماقتنا  درک  متـس  ام  هب  هک  نآ  زا  و  ریگب ، ار  ام  ّقح  ادنوادخ  . يدرک
هیلع هللا  یلصهَّللالوسر  رب  دیدرتیب  يدیربن ، ار  تتشوگ  زج  يدیردن و  ار  دوخ  تسوپ  زج  دنگوس  ادخ  هب  دیزی ) يا  .) تسرف ورف  هتـشک 
ادــخ هـک  تـسا  ییاـج  نـیا  يدــیرد و  ار  شنادــنزرف  تـمرح  هدرپ  یتـخیر و  ار  شاهـّیّرذ  نوـخ  هـک  یلاــح  رد  يوـشیم  دراو  هـلآو 

، رادنپم هدرم  دندیـسر  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ   » دریگب ار  نانآ  قوقح  و  عفد ، ار  ناشیاهیناشیرپ  عمج و  ار  ناشیاهیگدـنکارپ 
یلصدّمحم و  رواد ، يادخ  هک  تسا  سب  ار  وت  ردق  نیمه  دیزی ) يا  [ .«.) 136  ] دناقوزرم ناشراگدرورپ  دزن  رد  هک  دنتسه  یناگدنز  لب 

ناناملسم هدرگ  رب  ار  وت  داد و  تبیرف  هک  سک  نآ  دنادب  ادوز  و  دشاب ، ناوتشپ  تشپ و  لیئربج  و  نوخ ، بحاص  تنمشد و  هلآو  هیلع  هللا 
رب وت  زا  دایز  ياهالب  یهاود و  هچرگ  دیزی ، . دراد رتکدنا  ییورین  هتشاد  رتدب  یتناکم  کی  مادک  و  هدیزگرب ، ینیـشناج  دب  هچ  درک ، راوس 

رابکشا و ناگدید ، هک  منک  هچ  مرمشیم ، گرزب  ار  تشهوکن  و  گرزب ، ار  تاهعجاف  هتسناد  زیچان  ار  وت  ِردق  هرامه  یلو  دمآ  دورف  نم 
ياهنوخ ناشدیلپ  ياهتسد  زا  تسا ، ءاقلط  ناطیش  بزح  ِتسد  هب  نابیجن  هَّللابزح  ندش  هتشک  اتفگش  سب  اتفگش و  . تسا نازوس  اههنیس 

و تسوربور ، هدـنرد  ياهگرگ  شروی  اب  هزیکاپ  كاـپ و  ياهدـسج  نآ  و  دروخیم ، اـم  تشوگ  زا  ناـشکاپان  ياـهناهد  و  دـکچیم ، اـم 
هچنآ زج  هک  زور  نآ  تسا ، هدوب  تمارغ  هک  هن  تمینغ  یباـیرد  ادوز  یتـفرگ ، تمینغ  ار  اـم  رگا  و  دـنکیم ، وحم  اـهراتفَک  ار  ناـشراثآ 

یعس و ره  و  رکم ، دیَک و  ره  . تسادخ يوس  هب  اهتیاکش  و  تسین ، شناگدنب  رب  ِرگمتس  تراگدرورپ  و  یباین ، هداتسرف  شیپ  زا  تیاهتسد 
كرد ار  ام  نارود  هچ  یناریمب ، ار  ام  یحو  وحم و  ار  ام  مان  دای و  یناوتیمن ، زگره  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  دـنب ، راک  هب  يراد  هک  شالت 

وت تیعمج  و  كدـنا ، دودـحم و  تراگزور  و  لطاب ، تسوت و  يأر  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  ددرگن . هدودز  وت  زا  گـنن  راـع و  نیا  هدرکن ،
و ترفغم ، تداعس و  ام  لّوا  يارب  هک  تسار  يادخ  رم  دمح  سپ  . نیملاظلا یلع  هَّللا  ۀنعل  الا  دسر : ادن  هک  زور  نآ  يرآ ، ددرگ ، هدنکارپ 
، دروآ مهارف  ار  نآ  ینوزف  تابجوم  هدومرف و  لیمکت  ار  نانآ  باوث  مینکیم  تلأسم  ادخ  زا  . دومرف ررقم  تمحر  تداهش و  ام  ِرخآ  يارب 
ای : تفگ هیلع  هَّللاۀـنعل  دـیزی  . تسا یلیکو  وکین  هچ  تسا  سب  ار  ام  يادـخ  تسا ، دودو  میحر و  وا  هچ  دـنادرگ ، وکین  ام  رب  ار  تفـالخ  و 

يوارتسا زیچان  هچ  رگهحون  نانز  رب  گرم  و  ابیز ، هدننکهحیـص  ناـنز  زا  هحیـصِْحئاوَّنلا  یَلَع  توَْملا  نوهأ  اـم  حـِئاوَص  ْنِم  دـمحت  ًۀـحیص 
نب نامعن  . هاوخم هّچب  دب  گس  زا  دنتفگ : هَّللانئاعل ) مهیلع   ) نایماش دـنک . هچ  هک  درک  تروشم  تیبلالها  رما  رد  نایماش  اب  دـیزی  دـیوگ :

دـنکفا و يرظن  مالـسلا  هیلعنیـسح  تخد  همطاف  هب  نایماش  زا  يدرم  . نک لمع  درکیم  راـتفر  ناـنآ  اـب  ربماـیپ  هک  هنوگ  نآ  تفگ : ریـشب 
نیا رم  یتمارک  هن و  دومرف : ؟ يزینک نونکا  متـشگ و  میتی  ناجهّمع ! تفگ : شاهّمع  هب  همطاـف  . شخبب نم  هب  ار  رتخد  نیا  ریما  يا  تفگ -:
یلع رتـخد  بنیز  مه  نآ  و  نیـسح ، رتـخد  همطاـف  نیا  تـفگ : ۀـنعللاهیلع  دـیزی  ؟ تـسیک كرتـخد  نـیا ، تـفگ : یماـش  . تـسین ار  قساـف 

یـشکیم و ار  ربمایپ  ترتع  دـیزی ، يا  دـنک  تتنعل  ادـخ  یماـش : . يرآ دـیزی : !! بلاـط یبا  نب  ّیلع  همطاـف و  دـنزرف  نیـسح  یماـش : . تسا
، منکیم قحلم  نانآ  هب  ار  وت  ادخ  هب  دیزی : . دـنامور ناریـسا  زا  نانیا  هک  دوبن  منامگ  نیا  زج  هک  ادـخ  هب  يریگیم ، تراسا  هب  ار  شاهیّرذ 
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شردـپ نیـسح و  زا  دََور و  ربنم  زارف  رب  ات  داد  روتـسد  ندـناوخارف و  ار  بیطخ  دـیزی  دـعب  دـیوگ : يوار  . دـش هدز  شندرگ  ات  داد  ناـمرف 
هیواعم و حدم  و  مالـسلا ، امهیلعدیهـشلا  نیـسح  نینمؤملاریما و  تّمذم  رد  و  تفر ، ربنم  هب  بیطخ  دـنک ، دای  يدـب  هب  امهیلع  هَّللاتاولص 

مـشخ طخـس و  هب  ار  قولخم  تیاضر  بیطخ ! يا  : » دومرف دز و  گناب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  . درب تیاهن  هب  ار  یئارـسهوای  دیزی 
مالّسلاو هولّصلاهیلع  نینمؤملاریما  فصو  رد  [ 137  ] یجافخ نانـس  نبا  هک  اّقح  .« دوب دهاوخ  شتآ  رد  تهاگیاج  هک  اقح  يدیرخ ، قلاخ 

نآ اب  دییوگیم  دب  ار  ّیلع  اهربنم  زارف  رب  ایآاهُداوعأ  ْمَُکل  ْتَبُِصن  ِهِْفیَِسبَو  ِهِّبَِـسب  َنُوِنْلُعت  ِِربانَْملا  یَلْعَا  : دیوگیم هدورـس و  ابیز  شنادنزرف  و 
مالـسلا امهیلعنیـسحلا  نبّیلع  هب  هیلع  هَّللاۀنعل  دیزی  هک  دوب  زور  نآ  رد  دیوگ : يواردش  هتـشارفارب  اهربنم  نیمه  نوتـس  وا  ریـشمش  اب  هک 

ظفح اـمرگ  امرـس و  زا  ار  ناـنآ  هک  یهاـگیاج  لزنم و  رد  ار  تیبلالـها  اـت  داد  ناـمرف  دـیزی  دـعب  . دروآرب ار  شتجاـح  هس  هک  داد  هدـعو 
رد تماقا  تدم  لوط  رد  نانچمه  و  هدیکرت ، نانآ  هکرابم  ياههرهچ  تسوپ  هک  دندنام  اج  نآ  رد  ردـق  نآ  ناشیا  دـنهد . لزنم  درکیمن 

ار ینالوط  ییایؤر  مدید - : ایؤر  رد  هک  دوب  ام  ِفّقوت  مراهچ  زور  دیوگ : هنیکس  . دندرکیم يرادازع  هحون و  مالسلا  هیلعنیسح  رب  قشمد 
دّمحم تخد  همطاف  دش : هتفگ  مدیسرپ ، شعضو  زا  دوب ، هداهن  رـس  رب  ار  شتـسد  یجدوه  رد  ینز  دیوگیم -  شرخآ  رد  دنکیم و  نایب 

ودـب ات  مدـیود  شیوس  هب  مهدیم ، شـشرازگ  تشذـگ  اـم  رب  هچنآ  و  موریم ، شدزن  متفگ ، دوخ  اـب  مهیلع . هَّللاتاولـص  تردـپ ، رداـم 
ار ام  میرح  مردام ، دندیشاپ ، مه  زا  ار  ام  عمج  دندرک و  راکنا  ار  ام  ّقح  ادخ  هب  مردام  متفگ -: متسیرگ و  مداتسیا و  شدزن  رد  متـسویپ و 

يدرک رادهحیرج  ار  مرگج  یتسسگ ، ار  ملد  ِدنب  دنبورف ، مد  هنیکس ، دومرف : . دنتشُک ار  نیسح  مردپ  ادخ  هب  مردام  دنتـسناد ، حابم  دوخ  رب 
نب دّمحم  [ 138  ] دوسالا یبا  زا  هعیهل  نبا  . منک تاقالم  ار  يادخ  ات  دوشن  ادـج  نم  زا  هک  تسا  نیـسح  وت  ردـپ  نهاریپ  نیا  يدـنازوس ،) )
اذـل مسریم ، مالـسلا  هیلعدواد  هب  تشپ  داتفه  هب  نم  تفگ : نم  هب  مدروخرب ، تولاـجلا  سأر  هب  تفگیم : هک  درک  تیاور  نمحرلادـبع 

نیدباعلانیز زا  . دیتشک ار  وا  دنزرف  امش  تسین و  هلـصاف  ردپ  کی  زج  ناتربمایپ  امـش و  نیب  دننکیم . ممارتحا  دنادیم و  گرزب  ارم  دوهی 
بارـش ِطاـسب  وا  دـندروآ ، هیلع  هَّللاۀـنعل  دـیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِرونا  سأر  هک  یماـگنه  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع 

هب دوب ، مور  ناگرزب  فارشا و  زا  هک  مور  ریفس  يزور  . درکیم يراسگیم  داهنیم و  شیور  شیپ  دروآیم و  ار  كرابم  ِرـس  درتسگیم و 
همه زا  وا  متـشگزاب ، هاشداپ  دزن  هب  نوچ  تفگ : ریفـس  ؟ راک هچ  نآ  اب  ار  وت  تفگ : دیزی  ؟ تسیک ِرـس  نیا  برع ، هاشداپ  يا  تفگ : دـیزی 

نب نیـسح  ِرـس  نیا  دیزی : . دشاب کیرـش  وت  ینامداش  رد  ات  مهد  شرازگ  ار  شبحاص  رـس و  نیا  هّصق  مراد  تسود  دنکیم ، مشـسرپ  زیچ 
رتوکین وت  ِنید  زا  نم  ِنید  وت ، نید  وت و  رب  وفت  ریفـس : . هَّللالوـسر تخد  همطاـف  دـیزی : ؟ تسیک شرداـم  ریفـس : . تسا بلاـط  یبا  نب  یلع 

يارب هتشاد  مگرزب  يراصن  اذل  و  تسا ، هلـصاف  يدایز  ناردپ  دواد  نم و  نیب  و  تسا ، مالـسلا  هیلعدواد  لسن  دافحا و  زا  مردپ  هچ  تسا ،
وا و نیب  هلـصاف  هک  یلاح  رد  دیـشکیم  ار  ناتربمایپ  ِرتخد  دنزرف  امـش  و  مدواد ، دافحا  زا  طقف  هک  ارچ  دنرادیمرب  ممدق  كاخ  زا  كّربت 
ات يوگب  دـیزی : ؟ ياهدینـش ار  رفاح  ياسیلک  يارجام  تفگ : دـیزی  هب  دـعب  !؟ تسا ینید  هچ  امـش  نید  نیا  تسا ، ردام  کی  طقف  ناتربمایپ 

ایرد طسو  رد  يرهش  رگم  تسین  يدابآ  چیه  نآ  رد  تسا ، هار  هام  شش  شتفاسم  هک  تسا  ییایرد  نیچ  نامع و  نیب  انامه  ریفس : . مونشب
توقای روفاک و  هک  اـج  نآ  زا  تسین  یگرزب  نیدـب  يرهـش  نیمز  هرتسگ  رب  هک  هدوب  خـسرف  داتـشه  ِضرع  رد  خـسرف  داتـشه  شلوط  هک 

رهـش نآ  رد  تسا . یحیـسم  مـه  شهاـشداپ  تـسا و  نایحیـسم  تـسد  رد  رهـش  نآ  و  تـسا ، ربـنع  دوـع و  شناـتخرد  ددرگیم ، رداـص 
یمُس ياج  نآ  رد  تسا و  نازیوآ  ییالط  ياهقح  نآ  بارحم  رد  دشابیم . رفاح  ياسیلک  اسیلک ، نیرتگرزب  و  تسه ، یناوارف  ياهاسیلک 

لاس ره  رد  دناهتـسارآ ، ابید  الط و  هب  ار  هّقح  فارطا  و  دـشیم ، راوس  نآ  رب  هک  تسا  یـسیع  ِرخ  ِمُس  ياج  نآ  دـنیوگیم : هک  دـشابیم 
نیا دـنبلطیم ، یلاعت  يادـخ  زا  ار  دوخ  جـئاوح  شهاگراب  رد  هدیـسوب  ار  نآ  هدومن و  شفاوط  هتفر و  شترایز  هب  يراـصن  ِهوبنا  تیعمج 

ِدنزرف امـش  و  دشیم ، راوس  نآ  رب  یـسیع  ناشربمایپ  هک  تسا  يرخ  ِمس  ياج  نانآ  ِمعز  هب  هک  تسا  یـسیع  رخ  ِمُس  هب  اهنآ  ِمسر  نأش و 
شروشک رد  ات  دیشُکب  ار  ینارصن  نیا  تفگ : دینع  دیزی  . داهدن رارق  امش  نید  رد  امش و  رد  ار  تکرب  ادخ  دیـشکیم ، ار  ناتربمایپ  ِتخد 

ار ناتربمایپ  بشید  هک  نادب  ینارصن : . يرآ دیزی : ؟ يراد ار  منتـشک  هدارا  ایآ  تفگ : درک  ساسحا  ار  نیا  نوچ  ینارـصن  . دنکن اوسر  ار  ام 
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ًادّمحم َّنَا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  نونکا : و  مدـمآرد ، تفگـش  هب  شنخـس  زا  یتشهب ، لها  وت  ینارـصن  يا  دومرف : هک  مدـید  باوخ  رد 
تداهـش هب  اـت  شدیـسوبب  یمه  درک و  نآ  ندیـسوبب  عورـش  دینابـسچ و  هنیـس  هب  دـیهج و  نیـسح  سأر  يوـس  هـب  هـگ  نآ  و  هَّللالوـسر .

تفاتش و شلابقتـسا  هب  [ 139  ] ورمع نب  لاـهنم  هک  تفریم  قشمد  رازاـب  رد  يزور  قشمد  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  دـیوگ : . دیـسر
هدنز ار  نارتخد  هتشک ، ار  نانآ  نارسپ  هک  ناینوعرف  تسد  رد  لیئارـساینب  نوچ  دومرف : ؟ يدرک بش  هنوگچ  هَّللالوسر  نبای  درک : ضرع 

دّمحم هک  درکیم  برع  رگید  رب  تاهابم  شیرق  و  تسا ، برع  زا  دّـمحم  هک  درکیم  رخف  مجع  رب  هراومه  برع  لاـهنم ، يا  . دنتـشادیم
رایهم . لاهنم يا  دـمآ  دراو  ام  رب  هچنآ  زا  نوعجار  هیلا  ّانا  هَّلل و  انا  سپ  میاهراوآ ؛ لوتقم و  بوضغم و  ربمایپ  تیبلا  لها  ام  اّما  و  تسام ، زا 

هک یلاح  رد  دـندرکیم  میرکت  ار  ربماـیپ  ربنم  ياهبوچاوُعِـضُو  ُهُدـالوأ  مِهِمادـْقأ  َتَحت  َو  هرْبنَم  داوْعَا  َهل  َنوُمِّظَُعی  : تفگ دورـس و  اـبیز  هچ 
ربمایپ نادنزرف  دیاب  یمکح  هچ  هبعّبت  َُهل  ٌبخـص  ْمُّکنأ  ْمُکَرْخَفَو  مکنوُعَْبتَی  هُوَنب  ٍمکح  ّيِابدندوب  هدش  هداهن  ناشیا  ياهماگ  ریز  شنادنزرف 

نسح نب  ورمع  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلانیز  دیزی  يزوردییوا  وریپ  باحـصا و  زا  هک  تسا  نیا  ناتراختفا  هک  نآ  اب  دننک ، يوریپ  امـش  زا 
نکیل و  هن ، تفگ : ورمع  ؟ يریگیم یتشُک  دـلاخ  مدـنزرف  اب  تفگ : ورمع  هب  دـناوخارف و  دوب  هلاـس  هدزاـی  ًادودـح  یکدوک  هک  ار  [ 140]

زا ار  تشرـس  يوخ و  نیاۀّیَْحلا  ّاِلا  ۀـّیَحلا  دـَِلت  ْلَه  مَزْخَأ  نِم  اَُهفَرْعَأ  ٌۀَنِْـشنِش  : تفگ دـیلپ  دـیزی  : مگنجب ات  هد  ودـب  يدراک  نم و  هب  يدراک 
رب هدـعو  هک  وگب  ار  تاهناگهس  تاجاح  تفگ : مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  هب  دـیزیدوش  هدـیئاز  رام  زج  رام  زا  ایآ  مسانـشیم  مزخا 

هتفرگرب و هشوت  شتراـیز  اـب  اـت  یهد  مناـشن  ار  مردـپ  كراـبم  هرهچ  هک  نآ  لوا  : دومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  . مدوب هداد  ار  شندروآ 
راد لیـسگ  نانز  نیا  اب  ار  یـسک  يراد ، ار  منتـشک  هدارا  رگا  هک : نآ  موس  . ینادرگرب ام  هب  هتفر  تراغ  هب  اـم  زا  هچنآ  مود : . منک شعادو 

تنتـشُک زا  اّما  و  دـید ، یهاوخن  زگره  ار  تردـپ  ِيور  اـّما  تفگ : دـینع  دـیزی  . دـناسرب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناشّدـج  ِمَرَح  هب  ار  ناـنآ  هک 
مالـسلا هیلعماما  . مهد ناوات  ار  نآ  ربارب  دنچ  هتفر ، امغی  هب  لاوما  ياج  هب  اّما  و  دربیمن ، هنیدـم  هب  یـسک  وت  زج  ار  نانز  اّما  متـشذگرد و 

رتخد همطاف  ياههتفاب  نآ  رد  اریز  مهاوخیم  هتفر  جاراـت  هب  اـم  زا  هچنآ  وت  زا  تسا ، مهم  وت  يارب  نآ  مهاوخیمن ، ار  وت  لاـم  اـّما  دومرف :
داجـس ماما  هب  رانید  تسیود  هفاضا  هب  ار  تیبلالها  هتفر  امغی  هب  لاوما  داد  روتـسد  دیزی  . تسوا هتفات  دنبتسد  نهاریپ و  هعنقم و  دّمحم و 

دوـخ نـطو  لوسرلاۀـنیدم ، هـب  ماـش  زا  ناریـسا  داد  ناـمرف  دـیزی  دـعب  . درک شخپ  نیکاـسم  ءارقف و  نـیب  دتـسب و  ار  نآ  ماـما  دـننادرگرب .
هفئاط لمع  و  دیدرگ ، نفد  ماما  فیرـش  ِدسج  اب  دش و  هداد  تدوع  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رونا  سأر  هک  هدـش  تیاور  . دـندرگزاب

نیا میاهدرک  طرش  اریز  میـشوپیم ، مشچ  اهنآ  زا  هک  هدمآ  میدرک  رکذ  هچنآ  زج  زین  يرگید  تایاور  . تسا تیاور  نیمه  ساسارب  هّیماما 
ار ام  دنتفگ : امنهر  هب  دندیسر  قارع  هب  هتشگزاب  ماش  زا  مالسلا  هیلعنیـسح  لایع  نانز و  نوچ  دیوگ : يوار  . میراگنب راصتخا  هب  ار  باتک 
مشاــهینب و زا  یعمج  و  [ 141  ] يراصنا هَّللادـبع  نب  رباج  دندیـسر  مالـسلا  هیلعنیـسح  رّهطم  دـقرم  هب  تیبلالها  نوچ  . ربب ـالبرک  هار  زا 

نزحلاو ءاکبلاب  اوقالت  و  دـحاو ، تقو  یف  اوفاوف  ، ) دـندوب هدیـسر  ارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  يارب  هک  دـنتفای  ار  اـهنآ  زا  ینادرم 
هب نامز  کی  رد  ناگمه  ًاماّیأ »؛) کـلذ  یلع  اوماـقأو  داوسلا ، کـلذ  ءاـسن  مهیلإ  تعمتجا  و  داـبکألل ، ۀـحرقملا  متآـملا  اوماـقأو  مطللاو ،
دنچ دـنتخادرپ و  يرادازع  هب  ناشیا  اب  زین  يدابآ  نآ  نانز  و  دـندومن ، اـپرب  يزوسرگج  يراوگوس  دـنتخادرپ و  ییارـس  هحون  يرادازع و 
ۀناّبِج هب  اهبـش  ام  دنتفگ : دـندرک و  ثیدـح  ودـب  ناراکچگ  هک  هدـش  تیاور  [ 142  ] یبلک بانج  یبا  زا  «. دـندرک تماـقا  ـالبرک  رد  زور 
ٌقیَرب هَلَف  هَنیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم  : دنتفگیم دندرکیم و  هحون  هک  میدینشیم  ار  نایّنج  هحون  میتفریم و  مالسلا  هیلعنیـسح  هاگلتق  دزن  [ 143]

هقبط زا  شنیدـلاوِدوُدُْجلا  ریخ  هّدَـج  شیرق  اـْیلُع  ْنِم  هاَوبَادوب  ناـشخرد  ياهرهچ  ار  وا  رم  دـشکیم ، تسد  شنیبـج  هب  ربمایپِدوُدُْـخلا  ِیف 
ملذج نب  ریـشب  . دندیچوک هنیدـم  يوس  هب  البرک  زا  تیبلالها  هاگ  نآ  و  دـیوگ : يواردوب  دادـجا  نیرتهب  شّدـج  و  دـندوب ، شیرق  يالاب 

رشب يا  : » دومرف و  تشاد ، اپرب  ار  اههمیخ  دروآ و  دورف  ار  نانز  دمآ و  دورف  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  هنیدم  یکیدزن  دیوگ : [ 144]
نم هَّللالوـسر ، نباـی  يرآ  مـتفگ : »؟ تـسه رعـش  ندورـس  ِناوـت  زین  ار  وـت  اـیآ  دوـب ، رعاـش  داـنک  تـمحر  شیادـخ  هـک  تردـپ  ریـشب ) )

ِلخاد ات  هدناهجرب  ار  نآ  هتسشنرب  مبسا  رب  دیوگیم : رِشب  «. امن نالعا  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعابا  تداهـش  وش و  هنیدم  ِدراو  : » دومرف . مرعاش
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یعَمْداَف ُنیسُْحلا  َِلُتق  اِهب  ْمَُکل  َماقُمَال  َبِْرثَی  َلْهأ  ای  : مدورس نینچ  هدرک  دنلب  هیرگ  هب  ار  میادص  مدیسر ، ربمایپ  دجسم  هب  نوچ  مدش ، هنیدم 
ُْسأَّرلاَو ٌجَّرَضُم  ءالَبْرَِکب  ُْهنِم  ُمْسِجلامیرگیم  هراومه  نم  هک  دش  هتشک  نیسح  تسین ، امـش  تماقا  ياج  هنیدم  رگید  هنیدم  لها  ياُراردم 

نب یلع  نـیا  مـتفگ : سپــسدش  هدــنادرگ  اـههزین  يور  رب  شروـنا  ِرــس  و  هدوـلآنوخ ، ـالبرک  رد  شرهطم  مسجرادــُی  ُةاــنَْقلا  یَلَع  ُهـْنِم 
هب ار  نانآ  ياج  هک  میوا  کیپ  نم  تسا و  هدش  کیدزن  هنیدم  رد  امـش  ِتحاس  هب  نارهاوخ  اههّمع و  اب  هک  تسا  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا 

ار اههرهچ  هنهرب  رـس  اب  هدـمآ ، ردـب  هدرپ  زا  هک  نآ  زج  دـنامن  ياهبّجحم  هرّدـخم و  هنیدـم  رد  دـیوگ : يوار  . مهد ناتناشن  میوگب و  اـمش 
نانوچ و  ناـیرگ ، ِنز  درم و  زور  نآ  نوچ  زگره  دـندرکیم . دـنلب  ـالیواو  هب  ار  هلاـن  و  دـنتخاونیم ، هچناـپت  اـههنوگ  رب  دندیـشارخیم و 

درکیم و هحون  مالسلا  هیلعنیسح  رب  هک  مدید  ار  یکرتخد  . مدیدن هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  تافو  زا  دعب  ناناملـسم  رب  رتخلت  يزور 
عیجف ربـخ  نیا  دوب و  روآدرد  هک  داد  ربـخ  ار  مدیـس  گرم  [ 145  ] یعاناعَْجفاَف ُهاعَن  ٍعان  ینَـضَْرماَف  اعَجَواَن  ُهاعَن  ٍعان  يدّیـس  یعَن  : دورـسیم
یپایپ کشا  نیا  دینک و  يراج  ار  ناتیاهکشا  میاهمـشچ  يااعَم  امُکِْعمَد  َدَْعب  ٍعمِدب  ادوُجُو  ابُکْـساَو  ِعِمادَملِاب  ادوُج  ّینیَعَادرک  مرامیب  یعان 

نید ِینیب  و  هدنابنج ، ار  شرع  شاهیعاد  هک  يزیزع  رب  هیرگاعدجأ  دْجَملاو  نیِّدلا  َْفنَا  َحَبْـصأَو  اعَزْعزَف  َلِیلَجلا  ُشرَع  یهَد  ْنَم  یلَعدرابب 
زا هچرگ  وا ، یصو  دنزرف  ربمایپ و  دنزرف  رب  دینک  هیرگاعَسْشا  ِراّدلا  ِطِحاش  اَّنَع  َناک  ْنِاَو  هّیِـصَو  َْنباَو  ِهَّللا  ّیبن  نبا  یَلَعدیدرگ  عطق  دجم  و 
هک یتاحارج  رب  يدرک و  دـیدجت  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعیبا  تداهـش  ربخ  اب  ار  ام  نزح  یعان ، يا  تفگ : نم  هب  دـعبدوب  رود  تیاـغ  هب  اـم 

نیسحلا نب  یلع  میالوم  متسه ، ملذح  نب  ریشب  نم  شمتفگ : ؟ دنک تمحر  تیادخ  یتسه  هک  وت  يدیـشاپ ، کمن  دوب  هدشن  نامرد  زونه 
نانآ هب  ات  هدنار  ار  مبـسا  نم  دنتفاتـش ، هنیدم  نوریب  يوس  هب  هدرک  اهر  ارم  مدرم  دـیوگ : . دـنیاج نالف  رد  تیبلا  لها  اب  وا  و  هداتـسرف ، ارم 

. مدیسر اههمیخ  ِرد  هب  ات  هتفاکش  ار  تیعمج  هدایپ  هدمآ  دورف  مبـسا  زا  دناهتفرگ ، هدرک و  ُرپ  ار  عضاوم  اههار و  مدرم  هک  مدید  مدیـسر و 
و درکیم ، كاپ  ار  دوخ  کشا  نادـب  تشاد و  تسد  رد  یلامتـسد  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  دـعب  دوب ، همیخ  نورد  رد  داجـس  ماما  زونه 

يادص دـنک ، يراددوخ  کشا  زا  تسناوتیمن  تسـشن و  نآ  رب  ماما  داهن و  نیمز  رب  ار  یـسرک  دوب ، یـسرک  اب  شرـس  تشپ  مه  یمداخ 
هّجض يادص  هچراپ  کی  نیمز  هعطق  نآ  ایئوگ  دنتفگیم ، تیزعت  ار  ماما  يوس  ره  زا  مدرم  و  دش ، دنلب  نانز  نارتخد و  هلان  مدرم و  هیرگ 

نیملاعلابر يادخ  رم  دمح  دومرف : مالسلا  هیلعداجس  ماما  . دنداتسیازاب هلان  زا  ناگمه  داد ، توکـس  نامرف  تسد  اب  داجـس  ماما  . دوب هدش 
الاــب ياهنامــسآ  زا  شجوا  ددرگیم و  رود  هـک  وا  ناگدــیرفآ ، هـمه  هدــننیرفآ  ازج ، زور  کــلام  مـیحر  ناــمحر و  يادــخ  تـسار ،

و اـههعجاف ، درد  و  رهد ، عئاـجف  رب  روـما و  مئاـظع  رب  ار  وا  دـنامن ، ناـهنپ  وا  زا  هـمزمز  هـک  ییاـج  اـت  ددرگیم  کـیدزن  و  درذـگیمرد ،
هب ار  ام  داب  ار  وا  رم  دمح  هک  ادخ  انامه  مدرم ! يا  . مییاتـسیم هدـنبوک  مهرد  راوشد و  ریگارف و  گرزب و  بئاصم  و  اهـشنزرس ، ياهیخلت 

ناـنز و و  دندیـسر ، تداهـش  هب  شناراـی  ترتـع و  مالـسلا و  هیلع  هَّللادـبعوبا  دومرف . ـالتبم  مالـسا  رد  گرزب  یفاکـش  و  نارگ ، یبئاـصم 
اهّیا . درادـن دـننام  هک  تسا  یتبیـصم  هّیزر و  نآ  نیا  و  دـندینادرگ ، اهرهـش  رد  اههزین  رب  ار  وا  كرابم  سأر  دـنتفر ، تراسا  هب  شنارتخد 
لخب هیرگ  زا  درادب و  نتـشیوخ  کشا  شزیر  زا  هک  تسا  مشچ  مادـک  ای  دـنک ، ینامداش  نیا  زا  دـعب  هک  تسامـش  زا  درم  مادـک  ساّنلا !

اب نیمز  و  دوخ ، ناکرا  اب  اهنامـسآ  هتـسیرگ  وا  رب  جاوما  شورخ  اب  اـهایرد  تسیرگ ، نامـسآ  تفه  وا  تداهـش  يارب  هک  قیقحت  هب  . دزرو
اهّیا . دندنادرگ هدید  رد  بآ  وا  يارب  نایتاوامس  بّرقم و  ناگتشرف  همه  راحب و  قامعا  رد  نایهام  ناشیاههخاش ، اب  راجشا  و  دوخ ، یحاون 

رب هدراو  هملث  نیا  هک  شوگ  مادـک  ای  هدـیدرگن  لیام  شیوس  هب  هک  لد  مادـک  ای  هدـشن ، هتفاکـش  وا  لتق  رد  هک  تسا  بلق  مادـک  ساّنلا !
، میدیدرگ راید  رهـش و  زا  هداتفا  رود  هدنار و  هدـنکارپ و  دورطم و  هک  یلاح  رد  میدرک  حبـص  ساّنلا ! اهّیا  ؟ ددرگن رک  دونـشب و  ار  مالـسا 
، میـشاب هدرک  دراو  مالـسا  هب  ياهنخر  ای  میـشاب  هدـش  بکترم  هک  ییاوران  ای  یهانگ  چـیهیب  مه  نآ  میلباک ، ای  كُرت  نادـنزرف  زا  اـیئوگ 

هرابرد شرافس  ياج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگا  هک  ادخ  هب  . تسین یفابغورد  زج  يزیچ  نیا  میاهدینشن . ناینیشیپ  رد  ار  يزیچ  نینچ 
عجوا و و  میظع ، نینچ  یتبیـصم  زا  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  دـیدرگیمن ، دـش  ام  هب  هک  اهتیانج  نیا  زا  نوزفا  دادیم ، گـنج  روتـسد  اـم 

نب ۀعـصعص  هب  [ 146  ] ناـحوص دـیوگ : يوار  . تسا ماـقتنا  بحاـص  دـنمتردق  وا  هک  اّـقح  میربیم ، هوکـش  ادـخ  دزن  ّرما ، عظفا و  عجفا و 
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زا هتفریذـپ  ار  شرذـع  ماما  تساوخ ، شزوپ  البرک  رد  ِروضح  مدـع  زا  جـلف  يرامیب  ِلیلد  هب  ماما  زا  دوب  ریگنیمز  جولفم و  هک  ناـحوص 
نب دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  باـتک  نیا  عماـج  فـلؤم و  . دوـمرف تمحر  بلط  شردـپ  يارب  درازگ و  ساپـس  وا  ِتـین  نـسح 

، دنکفا رظن  دوخ  لاجر  موق و  ياههناخ  هب  و  دیچوک ، هنیدم  هب  لایع  لها و  اب  هیلع  هَّللاتاولص  داجـس  ماما  نآ  زا  سپ  دیوگیم : سوواط 
نادرم و نداد  تسد  زا  يارب  کشا  تارطق  ندرک  يراج  اـب  ار  دوخ  نورد  زار  و  دـننکیم ، هحون  ِلاـح  ِناـبز  اـب  لزاـنم  نآ  هک  تفاـیرد 

يارب دننزیم و  نماد  ار  ناشهودنا  شیوخ  ءادهش  عراصم  رب  و  دنهدیم ، رس  هلان  هدرم  هچب  ِنانز  نوچ  و  دنزاسیم ، راکشآ  دوخ  نایماح 
دینک میروای  نارگ  ياهتبیـصم  نیا  رب  دیناسر و  يرای  ییارـس  هحون  رب  ارم  موق ! يا  : دنیوگیم هداد و  رـس  هالکثاو  الیواو و  هلان  شنازیزع 

ِراوـنا و  دـننم ، زور  هنابـش  هناـسفا  هـتفرگ ، رارق  ناـنآ  قـالخا  مراـکم  ِورگ  رد  مـلد  هدرک  هبدـن  ناـنآ  ِقارف  يارب  نـم  هـک  هورگ  نآ  هـچ ،
نآ  ) اسب هچ  . دـننم ياهباتهام  اهباتفآ و  نیـشناج  و  میبایماک ، ورین و  هیاـم  و  مراـختفا ، فرـش و  نامـسیر  نم و  ناهاگرحـس  میاـهیکیرات و 

شومارف ياهبـش  هچ  و  هتخیر ، یپ  تخـس  ار  متمرح  ناینب  دوخ  ماعنِا  اب  ردقچ  هدیناهر ، نم  زا  ار  تشحو  هیاس  دوخ  مارِکا  اب  ناراوگرزب )
اب هک  ابیز  ياهزور  هچ  . دناهدرک مروهرهب  نم  دزن  رد  ناشرارـسا  نداهن  اب  و  هدینـش ، ار  نانآ  تاجانم  میاهـشوگ  ناهاگرحـس  رد  یندـشان 

زبسرس ناشیاهنامیپ  دوهع و  بآ  اب  ارم  کشخ  ِبوچ  وبشوخ ، ار  متشرس  دوخ  لئاضف  اب  هتشاد ، دابآ  رومعم و  ار  میارـس  لفاحم  نتـسارآ 
تـسارح اـههثداح  زا  ار  مهاـگیاج  و  دـندناشن ، مـیارب  یبقاـنم  ياـهلاهن  هـچ  دـندودز . دوـخ  دعــس  لاـمج  اـب  نـم  زا  ار  تسوـحن  هدرک ،

نت رب  یناـمداش  رورـس و  هماـج  مدرکیم ، رخف  اهکـشوک  رب  هک  یلاـح  رد  مدـناسر  حبـص  هب  ار  بش  ناـنآ  تمدـخ  رد  ردـقچ  . دـندومرف
نم هرفــس  راوـخهزیر  هـک  ار  ییاـهناسنا  هـچ  و  دـندرک ، هدـنز  نـم  دوـجو  رد  هـک  ار  ياهتــشذگ  ياـهراگزور  رایــسب  هـچ  ؟ مدیــشکیم

نانمـشد نایم  رد  ءابرغ  ِسابل  رد  نازیزع  نآ  درب ، کشر  نم  رب  راگزور  شدرگ  هدومن و  نم  ِدـصق  ردـق  اضق و  ياـهریت  سپ  ! دـندنادرگ
ياههرهچ نادقف  يارب  بقانم  و  هدش ، هعطق  هعطق  مراکم  نازیزع  نآ  ناتـشگنا  ِعطق  اب  و  دناهتفرگ ، رارق  توادـع  ياهریت  فدـه  هدـمآرد 

ادخ سرت  زا  سپ  . دندمآرد هلان  هب  ماکحا  هزرل  سرت  زا  و  هدیدرگ ، ریذپلاوز  نانآ  ءاضعا  لاوز  اب  نساحم  هدادرس ، اههوکـش  نانآ  نابات 
تدـعاسم نم  رگا  . دـیدرگ نوگنرـس  شمچرپ  ثداوح  نآ  اـب  هک  لاـمک  نآ  زا  و  هدـش ، هتخیر  اـهگنج  نآ  رد  هک  وا  نوخ  زا  دـیزیهرپب 

ِنَنُـس زا  تسا  یتداعـس  هار  ارم  سپ  دـندرک ، میاـهر  كرت و  هدزتبیـصم  اـب  دروخرب  رد  اـهدرخ  يدرخباـن  هداد ، فک  زا  ار  نادـنمدرخ 
ِنابز ناس  هچ  هک  دیدینشیم  رگا  سپ  . دشاب نم  جنر  درد و  نوچ  اهنآ  جنر  درد و  و  دننک ، هبدن  نم  نوچ  هک  هداتفاورف ، مالعَا  هدوسرف و 

اهتمارک نیمز  داب  و  نانآ ، قاتشم  مراکم  ِتاین  اهزار و  دراد و  هلان  نانآ  رب  ریگهشوگ  ناسنا  هنوگچ  و  دنکیم ، هحون  نانآ  رب  اهزامن  ِلاح 
، هدرک دنمدرد  ار  امش  هلزان  هیعاد  نآ  ندینش  هنیآ  ره  دناهدرک ، هبدن  نانآ  رب  اهنادوان  هتـسیرگ ، نانآ  رب  دجاسم  ياهبارحم  هدیزو  نانآ  رب 
، دـیدیدیم ار  مراـثآ  سلاـجم و  ندوـب  یلاـخ  منتـسکش و  مـهرد  درد و  رگا  هـکلب  . دـیتسنادیم ریگارف  تبیـصم  نـیا  رد  ار  ناتریـصقت  و 

متتامش هدرب  کشر  نم  رب  هک  نآ  تسا . هدروآرد  ناجیه  هب  اههنیـس  رد  ار  اههودنا  هدروآ ، درد  هب  ار  روبـص  بلق  هک  ار  هچنآ  دیدیدیم 
هدرک و تماقا  نآ  رد  هک  یهاگتماقا  و  هدـیزگ ، نکـسم  نانآ  هک  یلزنم  يوس  هب  هاقوشاو  . دـیدرگ هریچ  نم  رب  اهرطخ  ياـههجنپ  هدرک و 

نایم و  مدرکیم ، رود  ار  اهریت  اههزین و  ترارح  نانآ  زا  هدرک  ظفح  اهریشمش  زا  ار  نانآ  هک  مدوب  یناسنا  نم  شاکیا  دنتخاسدوخ ، نطو 
متسد زا  بجاو  يرایمه  نیا  ِفرـش  هک  نونکا  اّله  .و  مدرکیم عفد  نانآ  زا  ار  نانمـشد  ياهریت  و  مدشیم ، عنام  ناگیامورف  نازیزع و  نآ 

هآ و سپ  . نانمـشد نارجه  تشحو  زا  نوصم  و  میایالب ، زا  نازیزع  نآ  لئامـش  ظفح  راوازـس  و  مناکچ ، نوخ  ماسجا  نیا  هاـگیاج  تفر ،
ياهنامیپ هب  و  مریگیم ، راک  هب  نانآ  ظفح  يارب  ار  دوخ  ناوت  ِمامت  موش ، ناگدنـشخب  نادرمناوج و  نیا  داـسجا  نآ  هاـگیاج  نم  رگا  هآ ،

تمدـخ رد  ربنامرف  هدـنب  نوچ  و  مشاب ، هیاقو  عیاقو ، زا  ار  نانآ  مناوت  اب  هدرک ، ادا  ار  نانآ  هیلّوا  قوقح  زا  یـضعب  و  میامنیم ، اـفو  نیرید 
، مرتسگیم لالِجا  مارِکا و  ِشرف  دنویپ  ياههقلح  اههرهچ و  نآ  يارب  و  مریگیم ، راک  هب  ار  مدـهج  دـنمناوت  عیطتـسم و  نوچ  هدوب ، نانآ 

مدوجو زا  اهوزرآ  نیدب  یبایتسد  قوش  . مزاسیم رّونم  ناشقارـشا  اب  ار  دوخ  یکیرات  و  هدیـسر ، تسا  نانآ  اب  هقناعم  هک  میوزرآ  هب  رگید 
و تمیناسر ، مهاوخیم  هک  هنوگ  نآ  ياهلان  چیه  سپ  دهدیم ، جنر  ار  محور  منانکاس  لها و  تبیغ  يارب  قلق  بارطضا و  هدیـشک ، هنابز 
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بابلج هب  نم  ِسنُا  نانآ  زا  دعب  هدرک و  نت  هب  نزح  سابل  نازیزع  نآ  نادقف  يارب  هک  منم  نیا  و  داد ، دهاوخن  میافـش  نانآ  زج  ییاود  ره 
تیلـست دـیما و  يا  میوگیم : هک  تسور  نیا  زا  دروآ و  حالـصا  هب  ار  معـضو  دـناوتب  ربـص  بیکـش و  هک  نیا  زا  مدـیمون  و  تسا ، هودـنا 

ُترَرَم . تشذگ هفّرـشم  لزانم  نآ  رب  هک  هاگ  نآ  ۀمحرلاهیلع  [ 147  ] هّتق نبا  دورس  ابیز  هچ  .و  زیختـسر زور  وت  اب  ِهاگهدعو  ماّیا  راگزور و 
اهلْهأَو َرایِّدلا  ُهَّللا  ُدَْعبَی  الَفمدـیدن  لزانم  رگید  نوچ  ار  نآ  متـشذگ و  دّـمحم  لآ  لزانم  ربتّلَح  َمْوَی  اهلاْثمَا  اهَرَا  ْمَلَف  ٍدَّمَُحم  لآ  ِتایبأ  یلَع 

یَْلتَق َّنِا  الأدـنام  یلاخ  نونکا  مه  ماهتـساوخ  ِفالخ  هچرگ  درادـم ، رود  ار  نآ  ناـنکاس  اـههناخ و  ادـِختَّلََخت  یمغَِرب  ْمُْهنِم  تحبـصأ  ْنِاَو 
راوخ دوـخ  یلو  دـندوب ، هدروآ  دورف  ار  اـهندرگ  مشاـه ، لآ  زا  ـالبرک  يادهـش  انامِهتَّلَذَـف  َنیِملْـسُْملا  َباـقِر  تَّلَذَا  ٍمِشاـه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلا 

نآ تبیـصم و  بحاص  نونکا  دـندوب و  نارگید  هانپ  ناگرزب  نآ  ِوتَّلَجَو  اـیازَّرلا  کـلت  تمُظَع  ْدََـقل  ًۀـّیزر  اوحْـضَا  َُّمث  ًاـثایِغ  اُوناکَودـندش 
نادقف يارب  تسا  رامیب  باتفآ  هک  يدیدن  رگِمتّرَعَْشقا  ُدالِْبلاَو  ٍنیسُح  ِدْقَِفل  ًۀَضیرَم  ْتَحْضَا  َسْمَّشلا  َّنَأ  ََرت  َْملَادنالیلج  گرزب و  اهتبیـصم 
مالسلا هیلعنیدباعلانیز  انالوم  زا  . ریگ شیپ  رد  تبیصم  نیا  رد  ار  باتک  نالماح  ِنایاوشیپ  ِهار  هدنونش  يا  وت  ودنزرلیم  اهرهش  نیسح و 
رایـسب اوکـش  تسیرگیم و  رایـسب  تبیـصم ، نیا  يارب  وا  هک  هدیـسر  درادـن -  هار  شاهنُک  هب  فیـصوت  هک  تسا  یملح  بحاص  هک  وا  - 

مئاص اهزور  تسیرگ ، ردپ  رب  لاس  لهچ  مالسلا  هیلعنیدباعلانیز  هک  یتسارب  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  . درکیم
لوانت میالوم  درکیم : ضرع  داهنیم و  شدزن  دروآیم و  اذـغ  بآ و  زا  ار  يو  يراـطفا  مداـخ  نوچ  دومرف ، ماـیق  تداـبع  هب  ار  اهبـش  و 

ات تسیرگیم  درکیم و  رارکت  ًاـبترم  و  دنتـشک ، هنـشت  بل  اـب  ار  هَّللالوسر  دـنزرف  دنتـشک ، هنـسرگ  ار  لوسر  ِدـنزرف  دومرفیم : . دـییامرف
زا لقن  هب  یمداخ  . تسویپ یلعا  قیفر  هب  ات  دوب  ماما  یگـشیمه  همانرب  نیا  تفاییم . جازتما  بآ  اـب  و  دـشیم ، َرت  مشچ  کـشا  زا  شیاذـغ 

مداتـسیا و نم  تفر ، هدجـس  هب  نشخ  یگنـس  رتسب  رب  هک  شمتفایرد  مدوب ، يو  ِیپ  رد  نم  تفر و  ارحـص  هب  ماما  يزور  تفگیم : ماـما 
ًانامیا و هَّللا  ّالا  هلا  ًاّقرو ال  ًادّبعت  هَّللا  ّالا  هلا  ًاّقح ال  ًاّقح  هَّللا  اَّلا  هلا  ال  :» تفگ هدجس  رد  راب  رازه  هک  مدرمـش  مدینـشیم و  ار  شاهیرگ  ِگناب 

هدیـسرن نآ  نامز  ایآ  نم ، يالوم  شمتفگ : . دوب کشا  رد  هقرغ  يو  نساحم  هرهچ و  هک  یلاح  رد  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  دعب  «. ًاقیدـصت
دوب و ربمایپ  مالـسلا  مهیلع  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  وت ، رب  ياو  دومرف : نم  هب  ! دهن ناصقن  هب  ور  تکـشا  هتفرگ  نایاپ  تهودـنا  هک 

مغ زا  شتشپ  دیپس و  هودنا  زا  شرس  يوم  درک ، ناهنپ  وا  دید  زا  ار  رسپ  کی  ناحبس  يادخ  رسپ ، هدزاود  ياراد  ربمایپ و  هون  هدازربمایپ و 
هب متیب  لها  زا  رفن  هدفه  مردارب و  ردپ و  هک  مدید  دوخ  مشچ  اب  نم  و  دوب ، هدنز  شرـسپ  هک  نآ  اب  دیدرگ ، انیبان  هیرگ  زا  هدیمخ و  ّمه  و 

راعشا هب  لّثمت  مهیلع  هَّللاتاولص  نانآ  هب  ِتراشا  اب  نم  ! دهن شهاک  هب  ور  مکـشا  هتفریذپ و  نایاپ  مهودنا  هنوگچ  سپ  دندیـسر ، تداهش 
زگره هک  هودـنا  نزح و  سابل  ات  تساوخ  ام  زا  هک  نآاَنیْلُبیَو  یْلُبیال  ِنْزُْحلا  َنِم  ًابَوث  مهحاِزتنِاـِب  انیـسبلُملا  ِِربُْخم  ْنَم  : میوگیم هتـسُج و  ریز 

، دینادنخیم ار  ام  نانآ  ِبرق  هک  نامز  نآانیْکُبی  ِقیْرفَّتلِاب  َراص  ْمِِهبْرُِقب  انَکَحـضی  َناک  ْدَق  يذَّلا  َنامَّزلا  َّنِامینک  رود  نت  زا  ددرگیمن  هنهک 
هایـس ار  ام  ياهزور  ناشنادقف  هک  نانآانیلاَیل  ًاضیب  ْمِِهب  َْتناکَو  ًادوس  ْتَدَـغَف  انَماَّیَا  ْمِِهنادـْقُِفل  َْتلاحدـنایرگیم  ار  ام  نانآ  ییادـج  نونکا 

رب هک  سک  ره  و  میدرک ، ار  شفیلأت  گنهآ  هک  دوب  يزیچ  نآ  ره  ناـیاپ  نیادوب  نشور  زور  ناـشدوجو  هب  اـم  ياهبـش  مه  يزور  هدرک ،
بر هَّللدـمحلاو  دراد  زایتما  هباشم  بتک  رب  مجح  یکچوک  راصتخا و  همه  اب  باتک  نیا  هک  دـباییمرد  ددرگ  هاـگآ  نآ  ناـماس  بیترت و 

هَّللایلو ترضح  هّصاخ  تاهّجوت  تحت  هک  ساپس  قیفوت  نیا  رب  ار  يادخ  . نیرهاطلا نیبّیطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  همالس  هتالص و  نیملاعلا و 
مهیلع هَّللاتاولـص  ابع  لآ  ِنت  جـنپ  مان  هب   ) جـنپ تعاس  فوهلملا  ِباتک  همجرت  فیرـشلا  هجرف  هَّللالّـجع  رمـالا  بحاـص  اـنالوم  مظعـالا 

نبا . نیملاعلا ّبر  هَّللدـمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و  تفریذـپ ، ماتتخا  تروص  يرمق  یناثلاعیبر 1417  مراهچ  هبنـشهس  زور  رهظزادعب  نیعمجا )
یسمش  1375  / 5  / 30 ینیسحلا بلاطوبا  ریم  نسحلاوبا  دّیس  دبعلا  نیسح ، دّیسلا 

یقرواپ

. دنناگتفای تلهم  زا  نانآ  تسیرگن و  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  29 ؛ ناخد /  [ 1]
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ملع همئا  زا  یکی  نایبلاط و  بیقن  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  نبا  میهاربا  نب  یـسوم  نب  دّمحم  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  ّیلع  مساقلاوبأ  [ 2]
و هدرک ، تیاور  هیوباب  نب  ّیلع  نب  نیـسح  دـیفم ، خیـش  نوچ  یتعاـمج  زا  هدوب ، دادـغب  رد  شتاـفو  دـلوم و  تسا ، رعـش  بدا و  مـالک و 

یف یفاشلا  نوچ  یتافیلأت  بحاص  دـناهدرک ، تیاور  وا  زا  همادـق  نبا  یـضاق  يدادـغب و  بیطخ  یّلح و  حالـص  یبأ  راّلـس و  نوچ  یعمج 
نازیم 2 ؛ باـقلألاو 439 /  ینکلا  3 ؛ نایعالا 313 /  تاـیفو  4 ؛ ءاـملعلاضایر 14 /  تسا . اـی 436  شتافو 433  دـشابیم . هماـمالا و ...

.4 مالعألا 278 /  56 ؛ باسنألا : ةرهمج  4 ؛ نازیملا 223 /  ناسل  2 ؛ لادتعإلا 223 / 
تارایز رد  رخآ  لصف  رفـس و  بادآ  تامدـقم و  رد  لّوا  لصف  هدـمآ : درگ  لصف  رد 20  هک  تسا  فلؤم  فینصت  نیتسخن  حابـصم ، [ 3]

. دشابیم ناشیا  دالوا  همئا و 
درب ربمایپ  دزن  ار  نیسح  مالسلا  اهیلعهمطاف  دمآ ، تینهت  يارب  هتشرف  رازه  اب  لیئربج  دش  ّدلوتم  نیسح  نوچ  هک : هدمآ  ع )  ) هخـسن رد  [ 4]
متاح هک : داد  ربخ  ار  ام  یمهسلا  بیبح  نب  رکب  نب  هَّللادبع  دیوگ : تاقبط  رد  سابع  نبا  داهن . مان  نیسح  ار  يو  هدیدرگ  دونشخ  ناشیا  و 

:... تفگ لضفلاما  زا  ۀعنص  نب 
زا دعب  هّکم  رد  دروآ ، دنزرف  تفه  شیوش  زا  هک  تسا  بلطملادبع  نب  ساّبع  رسمه  لضفلاما ، هب  روهشم  ۀیلالهلا  ثراح  تخد  ۀبابل  [ 5]

. هدوب لاس 30 ه  شتافو  دومرفیم ، تحارتسا  شاهناخ  رد  تفریم و  شترایز  هب  هراومه  ربمایپ  دروآ و  مالسا  مالسلا  اهیلعهجیدخ  مالسا 
.5 مالعالا 239 /  612 ؛ نیحیحصلا : لاجر  نیب  عمجلا  84 ؛ لیذملا : لیذ  هرامش 942 و 1448 ؛ هباصالا 

نیزو يأر  درکیم و  یکین  شموق  هب  دوب و  مالـسا  تیلهاج و  رد  شیرق  ناـگرزب  زا  لـضفلاوبا ، مشاـه ، نب  بلطملادـبع  نب  ساـبع  [ 6]
انیبان رمع  رخآ  رد  تشاد و  شموتکم  دـش و  ناملـسم  ترجه  زا  لبق  دوب ، مارحلادجـسم  ترامع  ناـیجاح و  تیاقـس  بحاـص  و  تشاد ،

.3 مالعالا 262 /  10 ؛ لیذملا : لیذ  63 ؛ ربحملا : 1 ؛ ةوفصلا 203 /  ۀفص  دوب . ق . لاس 32 ه . هب  شتافو  دش .
ار فیرش  ربق  یحاون  مالسلا  هیلعماما  هک  هدمآ  تیاور  رد  نابایب . يوس  زا  هفوک  کیدزن  تسا  نیسح  تداهـش  هاگیاج  ّدم ، اب  ءالبرک  [ 7]
هس هدرک  داشرا  فیرـش  ربق  هب  ار  مدرم  هک  نیا  رب  طورـشم  دومرف  قّدصت  اهنآ  رب  دیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هب  هّیرـضاغ  اونین و  لها  زا 

.5  / 641 نیرحبلا 642 -  عمجم  4 ؛ نادلبلا 249 /  مجعم  دننک . ییاریذپ  ار  نارئاز  زور 
دش و ّدلوتم  هکم  رد  تسا . ماش  رد  يوما  تلود  سسؤم  فانم ، دبع  نب  رمش  دبع  نب  ۀّیما  نب  برح  نب  رخـص  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  [ 8]

رمع دعب  دش ، ندرا  یلاو  رمع  تفالخ  رد  تفای و  هاپـس  یهدنامرف  شردارب  رما  تحت  رکب  یبا  تفالخ  رد  دیدرگ . ناملـسم  هکم  حتف  رد 
لتق زا  دعب  و  دندوب ، وا  رما  تحت  اهرهـش  ریاس  نایلاو  دروآ و  تسد  هب  ار  تاماش  تموکح  نامثع  تموکح  رد  داد و  قشمد  تیالو  ار  وا 

نامثع یهاوخنوخ  دایرف  يو  هب  مکح  غالبا  زا  لبق  هیواـعم  دومرف . لزع  تموکح  زا  ًاروف  ار  وا  یلع  مالـسلا ، هیلعیلع  تموکح  ناـمثع و 
، تسا روهـشم  رکم  هلیح و  زا  هیواـعم  يریگهرهب  دـمآرد . شدرگ  هب  اـهگنج  بایـسآ  دوـمن و  ناـمثع  لـتق  هب  مهتم  ار  یلع  داد و  رـس  ار 

.7  / 261 مالعالا 262 -  6 ؛ خیراتلا 5 /  ءدبلا و  6 ؛ يربط 180 /  خیرات  4 ؛ ریثا 2 /  نبا  خیرات  دوب . دیزی  شدهعیلو  و  شتکاله 60 ه ،
شردپ زا  دعب  لاس 60  رد  و  دیلاب ، قشمد  رد  ّدلوتم و  نورطام  رد  تسا ، ماش  رد  يوما  هاشداپ  نیمود  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نب  دیزی  [ 9]

رد دـندرکن و  تعیب  وا  اب  يو  بعل  وهل و  روجف و  قسف و  لیلد  هب  دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناـنآ  سأر  رد  هک  یعمج  دیـسر و  تفـالخ  هب 
جارات و يارب  ار  هنیدم  زور  هس  داتـسرف و  یبوکرـس  يارب  ار  هبقع  نب  ملـسم  دـیزی ، دـندرک ، علخ  تفالخ  زا  ار  يو  هنیدـم  مدرم  لاس 63 

ياهدع داد و  خر  هنیدـم  رد  روآمرـش  تایانج  دـندیزی ، ناگدـنب  هک  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  تشاذـگ و  دازآ  راتـشک  سیماون و  هب  زواجت 
خیرات 2 ؛ سیمخلا 300 /  خیرات  لاس 64 ؛ ثداوح  يربط  خیرات  دوب . ق . لاس 64 ه . شتکاله  دندیسر . لتق  هب  نیعبات  باحصا و  زا  دایز 

. ] 8 مالعالا 189 /  103 ؛ باسنالا : ةرهمج  4 ؛ ریثا 94 /  نبا 
دیزی هیواعم ، گرم  زا  دعب  دش و  هنیدـم  یلاو  لاس 57  هیواعم  نامز  رد  تسا . هّیما  ینب  يارما  زا  يوما  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دـیلو  [ 10]

لاس 61 رد  داد و  رارق  دوخ  تروشم  دروم  دناوخارف و  قشمد  هب  ار  وا  دومن و  شلزع  لاس 60 ق . رد  دریگ ، تعیب  شیارب  هک  تشون  ودب 
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اب لاس 62  رد  وا  درم . نوعاط  اب  هنیدم  رد  لاس 64  رد  دش و  هجاوم  هکم  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  مایق  اب  هک  تخاس  هنیدم  یلاو  ار  يو  ًاددجم 
.8 مالعالا 121 /  133 و 433 ؛ شیرق /  بسن  1 ؛ نانجلا 140 /  ةآرم  درازگ . جح  مدرم 

، تشاد ناوارف  لخن  بآ و  و  دوب ، رازهروش  هّرح  تمسق  رد  هدوب ، هکم  فصن  شتحاسم  تسا ، برثی  نامه  هللا  لوسر  هنیدم  هنیدم : [ 11]
نادلبلامجعم دشابیم . هکرابم  برثی و  هبّیط و  نوچ  يدایز  ياهمان  ار  هنیدم  تسا ، دجسم  قرش  رد  كرابم  ربق  رهـش و  طسو  رد  دجـسم 

.5  / 82
( يوما  ) ناورم لآ  نامدود  هلـسلسرس  يوما و  هفیلخ  کلملادـبعوبا ، فانم ، دـبع  نب  رمـش  دـبع  نب  صاـعلایبأ  نب  مکح  نب  ناورم  [ 12]
تخاس و دوخ  صاوخ  زا  ار  وا  نامثع  دش ، هنیدم  نکاس  دـیلاب و  فئاط  رد  دـّلوتم و  هکم  رد  دـنفورعم . نایناورم  مان  هب  نانآ  تلود  تسا 

هنیدم یلاو  هیواعم  نامز  رد  دوب ، هیواعم  هارمه  نیفص  رد  و  دومن ، تکرـش  هرـصب  هلئاغ  رد  هشئاع  اب  نامثع  لتق  زا  دعب  دومن ، دوخ  بتاک 
ار يو  دیزی  نب  دلاخ  ردام  شرـسمه  یتیاور  هب  دش و  كاله  نوعاط  اب  لاس 65  رد  تفر و  ماش  هب  دنارب و  هنیدم  زا  ار  وا  ریبز  نبا  دـش و 

.7 مالعالا 207 /  7 ؛ يربط 34 /  خیرات  4 ؛ ریثالا 74 /  نبا  خیرات  4 ؛ ۀباغلادسا 348 /  تشکب .
هب دشاب و  باتک  رب  فلؤم  هیشاح  تسا  نکمم  هدماین و  ب ) ر .  ) ِخسن رد  هک  هدمآ  ینالوط  یمالک  ع )  ) هخسن رد  نخـس  نیا  زا  دعب  [ 13]
ام قیقحت  دیوگیم : باتک  نیا  فلؤم  سوواط  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  میروآیم : ار  ع )  ) هخـسن ترابع  نیع  ام  يور  ره 

ءامـسا دوخ -  دانـسا  اب  یتعامج  درک . هک  دوب  نامه  وا  فیلکت  و  تسنادیم ، ار  شراـک  ماـیق و  ناـیاپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک : تسا  نیا 
زا شدانـسا  هب  دوخ  یلاما  رد  هک  یمقلا  هیوباب  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  ات  ماهدروآ -  يرثلا  ناّکـسلا  يرولا  ناطلـس  ثایغ  باتک  رد  ار  نانیا 

دراو مالـسلا  هیلع  نسح  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يزور  دنداد : مربخ  دنکیم  لقن  شّدج  ردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  زا  رمع  نب  لّضفم 
تسا نیا  دوشیم  نم  اب  هچنآ  دومرف : دوشیم . وت  اب  هچنآ  يارب  تفگ  ییرگیم ؟ ارچ  دومرف : تسیرگ ، داتفا  ردارب  هب  شهاگن  نوچ  دش .

هللا یلصدّمحم  ام  دج  تما  زا  ار  دوخ  هک  رفن  رازه  یس  هَّللادبعابا ، يا  تسین  وت  ِزور  نوچ  يزور  نکیل  و  مسریم ، تداهش  هب  ّمس  اب  هک 
نادنزرف و ندرک  ریـسا  و  وت ، ِتمرح  کته  هتخیر و  ار  تنوخ  ات  دنیآ  درگ  تنوماریپ  دـنناوخیم  ناملـسم  ار  دوخ  دـننادیم و  هلآو  هیلع 

یّتح زیچ  همه  درابب ، رتسکاـخ  نوخ و  نامـسآ  رد  هدـیدرگ و  اور  هیماینب  رب  تنعل  ناـمز  نیا  رد  هک  دـنیامن  تلاوما  لواـپچ  و  وت ، ِناـنز 
هدمآ یفاش  باتک  رخآ  رد  هک  هنوگ  نآ  هباّسن  رمع  زا  مدرک  هراشا  ناشمان  هب  هک  نانآ  زا  یتعامج  دیرگب . وت  رب  اهایرد  نایهام  شوحو و 
نوچ دومرف : دروآ و  نایم  هب  نخـس  لیقع  لآ  نم  ياهیئاد  زا  مالـسلا  هیلعّیلع  نبرمع  مردـپ  هک : دـنکیم  لقن  رمع  نبدّـمحم  شّدـج  زا 

. هَّللادبعابا يا  مدرگ  تیادف  مدرک  ضرع  دوب . اهنت  مدش ، لخاد  وا  رب  دیزرو ، عانتما  هنیدم  رد  دیزی  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلعنیـسح  مردارب 

. دش دنلب  ماهلان  تسب و  نم  رب  ار  نخـس  هار  هیرگ  نامز ، نیا  رد  درک -  ثیدح  مالـسلا  هیلعشردـپ  زا  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  تردارب 
منتـشک زا  تردـپ ، ّقح  هب  دومرف : هَّللالوسر ، نبای  اشاح  متفگ : موش ؟ لوتقم  نم  هک  تفگ : وت  هب  دومرف : دیـشک و  شوغآ  هب  ارم  نیـسح 

هتـشک زا  ار  وا  ربمایپ  هک  درک  ثیدـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  مردـپ  ردارب » : » دومرف ینکن . تعیب  رگا  يرآ  تفگ : داد ؟ تربخ 
زگره ادـخ  هب  هن  منادیمن ، نم  هک  ینادیم  ار  يزیچ  يراد  نامگ  تسوا ، تبرت  کیدزن  نم  تبرت  هک  نیا  داد و  ربخ  نم  ِلتق  شندـش و 

. َدرَبن تشهب  هب  ار  وا  هّیرذ  ناگدنهدرازآ  و  دََرب ، تیاکـش  ردپ  دزن  هدید  تما  زا  شاهّیرذ  هچنآ  زا  هک  تسا  همطاف  نیا  و  مریذـپن ، ار  تلذ 
نیا ادخ  يارب  دّبعت  هک  دشاب  رواب  نیا  ساسارب  دناهتخانشن  تداهـش  رد  ار  تداعـس  ِفرـش  تقیقح  هک  ناسک  زا  یـضعب  دیاش  میوگیم :
دزن دوخ  نتـشک  اـب  سپ  : » دومرف هک  تسا  دوـخ  نتـشک  رد  یـضعب  دـّبعت  هک  ار  نخـس  نیا  قداـص  نآرق  رد  هدینـشن  اـیوگ  تسین ، نینچ 

« دیزادناین تکاله  هب  ناتیاهتـسد  اب  ار  دوخ   » هیآ نیا  رب  دیاش  و  تسا ،» رتهب  امـش  يارب  ناتهدـننیرفآ  دزن  نیا  هک  دـینک  هبوت  ناتهدـننیرفآ 
تداعـس تاـجرد  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دـبعت  هکلب  تسین ، نینچ  هلأـسم  هک  نآ  لاـح  و  تسا ، لـتق  هکلهت  زا  روـظنم  هک  هدرک  هیکت 

هب هک : هدـمآ  تیاور  نیا  ملـسا  زا  تسا . لقع  اب  راگزاس  هک  هدروآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  لتقم  بحاص  دـناسرب .
فـص ود  نیا  نوچ  ضرع  لوط و  رد  زگره  هک  زین ، نمـشد  میتسارآ و  فص  ام  میتفر ، يرگید -  گـنج  مه  دـیاش  و  دـنواهن -  گـنج 
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هب ار  نتـشیوخ  هَّللا . الا  هلا  ـال  دـنتتفگ : مدرم  درک ، هلمح  اـم  زا  یکی  دوب ، اـم  هب  ور  هداد و  رهـش  راوید  هب  تشپ  مور  رکـشل  مدوب ، هدـیدن 
هکلهت رد  ءاـقلا  ار  درم  نیا  تداهـش  هب  ياـنمت  هک  دـیدومن  لـیوأت  طـلغ  هب  ار  هیآ  نیا  اـیوگ  تفگ : يراـصنا  بوـیاوبا  دـنکفا . تکـاله 

رد میتسب و  لد  اهییاراد  دـنزرف و  نز و  هب  میباتـشب  هَّللا  لوسر  ترـصن  هب  هک  نآ  ياج  هب  ام  هچ  هدـش ، لزان  اـم  هراـبرد  هیآ  نیا  دـیتسناد ،
اب هک : تسا  نیا  شیانعم  و  دمآ ، ام  شنزرـس  حیبقت و  ناونع  هب  ۀکلهتلا ) یلا  مکیدیاب  اوقلتال   ) هیآ نیا  و  میدنامزاب ، ربمایپ  ِيرای  زا  هجیتن 
ّدر رب  هیآ  نیا  دیدنکفا و  تکاله  هب  ار  دوخ  دنزرف  نز و  دزن  ندوب  هناخ و  رد  تماقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  زا  امـش  فلخت  نیا 

يارب گنج  هب  رکشل  ضیرحت  يارب  ای  هدوب  تداهش  يارب  ای  درم  نیا  لمع  نوچ  تسا  نمـشد  اب  گنج  داهج و  هب  ام  ضیرحت  ام و  لمع 
. دیآیم زین  نیا  زا  دعب  میدروآ و  ار  راکذت  نیا  باتک  نیا  هبطخ  همدقم و  رد  میوگیم : ترخآ . باوث 

. دنناوخ مارحلا  هَّللاتیب  ار  نآ  محر و  ما  هساسنلاو و  يرقلاما ، تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يرگید  رایسب  ياهمان  هکم  [ 14]
رصع ِودب  رد  دش و  ّدلوتم  هکم  رد  ردقلا ، لیلج  یباحص  تّما ، ِربح  سابعلاوبا ، یمـشاه ، یـشیرق ، بلطملادبع  نب  سابع  نب  هَّللادبع  [ 15]

رد دوب و  مالسلا  هیلعیلع  باکر  رد  نیفص  لمج و  ياهگنج  رد  دراد و  تیاور  وا  زا  دش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مزالم  دیلاب و  تّوبن 
ۀیلح ، 1 ةوفصلا 314 /  ۀفص  هباـصالا ش 4772 ، دوب . فئاـط  رد  لاس 68 ه  رد  وا  تافو  دـیزگ  نکـسم  فئاط  رد  دـش ، اـنیبان  رمع  رخآ 

.4 مالعالا 95 /  ، 98 ربحملا : شیرق 26 ، بسن  1 ؛ ءایلوالا 314 / 
نمی زاجح و  رصم و  رب  دش و  بوصنم  تفالخ  هب  يو  لاس 64 ، رد  دیزی  گرم  زا  دعب  يدسا  یشیرق  ماوعلا  ریبز  نب  هَّللادبع  رکبوبا  [ 16]
ماـیا رد  یفقث  جاـجح  دراد ، تخــس  عیاـقو  هـّیماینب  اـب  داد ، رارق  هنیدـم  ار  شزکرم  تفاـی و  تموـکح  ماـش  رثـکا  قارع و  ناـسارخ و  و 

لتق هب  هک  دـش  اـهگنج  ناـنآ  نیب  دوب و  فئاـط  رد  رکـشل  اـب  جاـجح  تفر و  هکم  هب  ریبز  نبا  تفاتـش ، شگنج  هب  ناورم  نب  کلملادـبع 
تایفولا تاوف  7 ؛ يربط 202 /  خیرات  4 ؛ ریثا 135 /  نبا  خـیرات  دوب . لاس  شتفالخ 9  تدـم  دوب و  لاس 73 ه  رد  نیا  دـیماجنا و  ریبزنبا 

.4 مالعالا 87 /  2 ؛ سیمخلا 301 /  خیرات  1 ؛  / 210
دـلوم و دُرم . هکم  رد  هک  تسا  یباحـص  نیرخآ  وا  دـش و  انیبان  رمع  رخآ  رد  نمحرلادـبعوبا ، يودـع  باـطخ  نب  رمع  نب  هَّللادـبع  [ 17]
1؛ ءامسالا 278 /  بیذهت  4 ؛  / 105 دعس 138 -  نبا  تاقبط  هباصالا 4825  فالتخا . دروم  صخـشمان و  شگرم  لاس  هکم ، رد  شتافو 

.4 مالعالا 108 / 
ياهریاد لکـش  هک  اریز  دـندناوخ  شاهفوک  ار  نآ  تسا ، قارع  ياهناتـسرهش  زا  لباب و  نیمزرـس  رد  روهـشم  رهـش  نامه  هفوک  ع -  [ 18]

.4 نادلبلامجعم 322 /  تشاد .
رد نیفص  لمج و  رد  هعیش ، يامعز  زا  یباحص ، یعازخلا ، یلولسلا  ذقنم  نب  يّزعلادبع  نوجلا  یبأ  نب  درـص  نب  نامیلـس  فرّطموبا  [ 19]
هب نیـصح  نب  دـیزی  تسد  هب  ةدرولا  نیع  رد  هک  دوـب  ار  وا  نیباوـت  تساـیر  هدوـب ، هفوـک  نکاـس  تشاد ، روـضح  مالـسلا  هیلعیلع  راـنک 

.3 مالعالا 127 /  3 ؛ مالسا 17 /  خیرات  ۀباصالا ش 3450 ؛ دیسر . تداهش 
رد هتـشاد و  روضح  قارع  تاحوتف  هیـسداق و  گنج  رد  هدوب ، شموق  سیئر  یعبات ، يرازفلا ، حایر  نب  ۀعیبر  نب  ۀبجن  نب  ّبیـسم  وا  [ 20]
هب لاس 65  رد  درص  نب  نامیلس  اب  هدوب ، نیسح  ناهاوخنوخ  نیباوت و  زا  دش و  هفوک  نکاس  تشاد ، روضح  زین  مالـسلا  هیلعیلع  ياهگنج 
 - مالعالا 226 هرامش 8424 ، ۀباصالا  4 ؛  / 68 خیراتلا 71 -  یف  لماکلا  دوب . دباع  دّجهتم و  دّبعتم و  عاجـش و  يدرم  وا  دیـسر ، تداهش 

.7  / 225
ثداوح خیراتلا  یف  لماکلا  تداهش 66 ه . مالسلا  هیلعیلع  نایعیش  زا  هفوک  لها  زاتشیپ  ناعاجـش  زا  يراق ، یلجبلا ، داّدش  نب  ۀعافر  [ 21]

.3 مالعالا 29 /  لاس 66 ه .
رد تسا ، عاجـش  ناگنهرـس  زا  یعبات  یـسعقف ، ّيدنکلا  يدسألا  ناوجح  نب  رتشا  نب  بائر  نب  رّهطم  ای  رّهظم  ای  رهاظم -  نب  بیبح  [ 22]

هیلعنیسح ِرکشل  هرسیم  هدنامرف  البرک  رد  سیمخلا ، ۀطرش  زا  هدوب و  وا  تمدخ  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ياهگنج  ِمامت  رد  درک ، لوزن  هفوک 
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دش و لئاح  نمشد  نیسح  رکشل  هب  نانآ  نتـسویپ  زا  شیپ  دروایب و  یناروای  دساینب  زا  ات  درک  شالت  دوب ، لاس  شرمع 75  دوب و  مالسلا 
دوخ هب  مالسلا  هیلعنیـسح  شتداهـش  زا  دعب  تشاد و  زراب  یتیـصخش  هفوک  عماوج  رد  دوب ، یمارگ  مّظعم و  نیـسح  دزن  رد  و  دندیـسرن ،

152؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  72 ؛ خیشلا : لاجر  5 ؛  / 352  - يربط 440 خیرات  دوب . یناقفغلا  میرح  نب  لیدـب  شلتاق  تفگ . تیلـست 
.81  - 82 نیسحلا : راصنا  2 ؛ مالعالا 166 /  لاس 61 ؛ ثداوح  خیراتلا ، یف  لماکلا  2 ؛ نازیملا 173 /  ناسل 

نینمؤملاریما باحصا  رامـش  رد   55 خیـش : لاجر  رد  شمان  هک  يروط  نامه  دـشاب  یمیمت  لاو  نب  هَّللادـبع  يو  حیحـص  مان  ًارهاـظ  [ 23]
هدیدرگ رکذ  ربنق  مان  زا  لبق  شمسا  خیـشلا  لاجر  یّطخ  باتک  رد  و  تسا ، هابتـشا  نیا  و  هدمآ ، هارمه  هب  ربنق  مسا  زا  دعب  شمان  و  هدمآ ،

. دمآ رگید  ياهاج  و  جهنلا 132/3 ، حرش  رد  شمان  ياهدع ، یماسا  زا  شیپ  مه  نآ 
ماش هب  نامعن  هلیـسو  هب  ار  وا  نهاریپ  نامثع  ِنز  هلئان  تسا ، هنیدـم  لها  زا  ّيراصنألا ، ّیجرزخلا  ۀـبلعث  نب  دعـس  نب  ریـشب  نب  نامعن  [ 24]

رد و  صمح ، یلاو  نآ  یپ  رد  هفوک و  یلاو  سپس  دیدرگ ، نمی  یلاو  دعب  دش و  قشمد  ِیضاق  دوب و  هیواعم  رانک  رد  نیفـص  رد  داتـسرف ،
ّیعالکلا یّلخ  نب  دلاخ  تخیرگ ، وا  دندیچیپرـس و  وا  زا  صمح  لها  درک و  تعیب  ریبز  نبا  اب  نامعن  دعب  دش ، كاله  دیزی  ات  دوب  اج  نآ 

.8 مالعالا 36 /  هرامش 8730 ؛ هباصالا  5 ؛ ۀباغلادسا 22 /  345 ؛ باسنالا : ةرهمج  تشُکب . ار  يو  لاس 65  رد  درک و  شبیقعت 
هب هک  رگید  ضعب  اب  یـضعب  یکیدزن  ارق و  اهیدابآ و  ترثک  لیلد  هب  دـش ، هدـناوخ  مان  نیدـب  ۀـماش ، عمج  هزمهیب  ای  هزمه  اـب  ماـش  [ 25]

ياهرهـش مور ، يایرد  ات  هلبق  يوس  زا  ّیط  هوک  ود  زا  شـضرع  رـصم ، راید  زا  رتنییاپ  شیرع  ات  تارف  زا  شدودح  دـش ، هدـننام  تاماش 
 - 315 نادلبلامجعم ، دشابیم . سلبارط ... ۀیکاطنا و  لحاس  رد  ةرقم و  سدقملاتیب و  قشمد و  سمح و  ةامح و  جـبنم و  بلح  شگرزب 

.3  / 311
.11  / 22 بیذهتلا 23 -  بیذهت  درک . تیاور  وزا  قحساوبا  و  هدرک ، تیاور  نینمؤملاریما  زا  یفوکلا ، ینادمهلا  نب  یناه  نب  یناه  [ 26]

419 و 353، يربط 5 /  خـیرات  دوب . ماما  دزن  نایفوک  ياهکیپ  زا  یکی  اناوت ، يارـس  هسامح  میجم ... نب  هفینح  ینب  زا  دعـس  دیعـس -  [ 27]
راصنا 154 ؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  21 و 26 و 70 ؛ راحبلا 45 /  4 ؛ بقانملا 103 /  2 ؛ و 20 /   1 یمزراوخ 195 /  نیـسحلا  لتقم 

90 و 91. نیسحلا :
هب دعب  و  هدرک ، كرد  ار  تّوبن  رصع  نامز و  شمایا ، رد  هفوک  لها  رصم و  خیـش  سودقلادبعوبا ، یعوبری ، یمیمت  یعبر  نب  ثبـش  [ 28]

گنج هب  دوخ  دومن  توعد  نیـسح  زا  هک  نآ  اب  تساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  تشگزاب ، مالـسا  هب  دعب  تسویپ ، توبن  هیعدم  حاجس 
؟ يدرک هچ  البرک  رد  وگب  تسار  تفگ : ودـب  میهاربا  يریگتـسد  زا  دـعب  هدـش : هتفگ  دیـسریم . تکاله  هب  لاس 70  رد  دوریم و  ماـما 
ار ثبش  نار  تشوگ  میهاربا  دعب  يدیسرتن ، شّدج  ادخ و  زا  نوعلم ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : مدز . ریشمش  اب  ار  ماما  كرابم  تروص  تفگ :

.3 مالعالا 154 /  1 ؛ لادتعالا 440 /  نازیم  4 ؛ بیذهتلابیذهت 303 /  هرامش 3950 ؛ هباصالا  دش . طقس  ات  تفاکش  ردقنآ 
. دراد تیاور  وزا  برح  نب  كاّمـس  دراد و  تیاور  نینمؤـملاریما  زا  هدـش  هتفگ  یفوـک ، رجبا  نب  باـتک  اـی  ناـتک  نزو  رب  راـجح -  [ 29]

.2 سورعلا 25 /  جات  یف  لاجرلا 
هک میور  نب  ثراح  نب  دیزی  مان  اب  دشاب  رفن  کی  دیاب  نآ  حیحص  ًارهاظ  نکیل  هدمآ ، میور  نب  دیزی  ثراح و  نب  دیزی  اههخـسن  رد  [ 30]

لماکلا 111 دش . هتشک  ير  رد  لاس 68  رد  دش و  هرصب  نکاس  تشاد ، روضح  همامی  گنج  رد  دیورگ ، مالـسا  هب  نینمؤملاریما  تسد  هب 
.8  / 180 مالعالا 181 -  305 ؛ باسنالا : ةرهمج  8 ؛ بیذهتلا 163 /  بیذهت  هرامش 9398 ؛ ۀباصالا  4 ؛ / 

. دوش عوجر  فارشالا 158/3  باسنا  يربط 353/5 ؛ خیرات  هب  دشاب  حیحص  سیق  نب  ةرزع  ًارهاظ  [ 31]
. تسا هدمآ  يدیبز  جاجح  نبورمع   38 دیفم : داشرا  رد  [ 32]

زا یکی  وا  دراد ، اهناتـساد  ءارما  رگید  ِجاجح و  اب  تسا ، یفوک  یمرادـلا ، یمیمتلا  ةرارز  نب  بجاح  نب  دراطع  نب  ریمع  نب  دـمحم  [ 33]
5؛ نازیملا 330 /  ناسل  338 و 154 و 339 ؛ ربحملا : دوب . لاس 85 ه . دودح  وا  تافو  دوب ، نیفص  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ِرکـشل  ناهدنامرف 
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.6 مالعالا 319 / 
دوب دلوما  شردام  دوب ، تعاجـش  راوتـسا و  درخ  نابحاص  زا  و  نیعبات ، زا  مشاه ، نب  بلطملادـبع  نب  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملـسم  [ 34]
مشش زور  جراخ و  هکم  زا  ناضمر 60  همین  دریگب . تعیب  مدرم  زا  شیارب  زا  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  وا  ماما  دوب ، هدـیرخ  ماش  زا  لـیقع  هک 

نم ۀیمست  4 ؛ يربکلا 29 /  تاقبطلا  80 ؛ نییبلاطلا : لتاقم  تسا . مالسلا  هیلعنیسح  باحصا  زا  دیهـش  نیتسخن  وا  دش و  هفوک  دراو  لاوش 
124؛ نیسحلا : راصنا  7 ؛ مالعالا 222 /  59 ؛ ۀفوکلا : خیرات  233 ؛ لاوطلا : رابخالا  4 ؛  / 8 خیراتلا 15 -  یف  لماکلا  151 ؛ نیسحلا : عم  لتق 

.13  - 29 نینیعلا : ءایض 
هب شردـپ  اب  وا  دوب . هیماینب  هیلع  نیـسح  ناهاوخنوخ  ناگتـسجرب  زا  فئاط  لها  قحـساوبا ، یفقث ، دوعـسم  نب  ةدـیبع  یبا  نبراتخم  [ 35]

دوب و مالسلا  هیلعیلع  اب  قارع  رد  وا  درک ، جاودزا  راتخم  رهاوخ  هیفص  اب  رمع  نب  هَّللادبع  تشاد ، مشاهینب  اب  یگتسباو  دیچوک و  هنیدم 
تکاله زا  دعب  دیدرگ و  دیعبت  فئاط  هب  رمع  نبا  تعافش  هب  ریگتسد و  هرـصب  رد  ار  وا  دایز  نب  هَّللادیبع  دیدرگ ، هرـصب  نکاس  وا  زا  دعب 

اب گنج  رد  تشُکب و  مالسلا  هیلعنیـسح  ناگدنـشک  درک و  هبلغ  لصوم  هفوک و  رب  درک و  مایق  ماما  یهاوخنوخ  هب  تفر و  هفوک  هب  دیزی 
خیرات 4 ؛  / 82 خیراتلا 108 -  یف  لماکلا  31 ؛  - 37 قرغلا : نیب  قرفلا  هرامش 8547 ؛ هباصالا  دش . هتـشک  لاس 67  رد  ریبز  نب  بعـصم 

.7 مالعالا 192 /  ، 7 يربط 146 / 
هماندـهع نآ  اب  داتـسرف و  ملید  گنج  هب  رفن  رب 4000  یهدـنامرف  اب  ار  وا  دایز  نب  هَّللادـیبع  یندـم ، يرهز  صاقو  یبا  دعـس  نبرمع  [ 36]

تشون دعس  نبرمع  هب  تفای  عالطا  قارع  يوس  هب  مالسلا  هیلعنیسح  تکرح  زا  نوچ  هَّللادیبع  دعب  دوب ، دعـس  نبرمع  يارب  ير  تموکح 
وا زا  ار  ير  تموکح  هک  درک  شدیدهت  دایز  نبا  تساوخ ، رذع  وا  و  دومن ، ماما  اب  گنج  لتق و  رومأم  ار  وا  و  ددرگزاب ، شرکـشل  اب  هک 

.5 مالعالا 47 /  4 ؛ خیراتلا 21 /  یف  لماکلا  5 ؛ تاقبطلا 125 /  دش . هتشک  راتخم  يورین  تسد  هب  دعس  نبرمع  تفریذپ ، وا  دناتسب و 
هب لاس 53  رد  ار  وا  هیواعم  تفر و  ماش  هب  دوب ، قارع  رد  شردپ  تکاله  تقو  رد  دش ، دـّلوتم  هرـصب  رد  هیبا ، نب  دایز  نب  هَّللادـیبع  [ 37]

ذیفنت ار  وا  تراما  دیزی  لاس 60  رد  تخاس و  هرصب  ریما  لاس 55  رد  ار  وا  هیواعم  دوب ، اج  نآ  رد  لاس  ود  وا  داتـسرف . ناسارخ  تموکح 
وا دندرب و  موجه  وا  رب  دـعب  هدرک ، تعیب  وا  اب  هرـصب  مدرم  دـیزی  تکاله  زا  دـعب  دـمآ ، شیپ  شتـسد  هب  شنامز و  رد  البرک  هعقاو  درک ،
زا رزاخ  رد  میهاربا  قرفتم و  شرکـشل  دـمآ . شیپ  رتشا  میهاربا  وا و  نیب  گـنج  هک  درک  قارع  گـنهآ  سپـس  تخیرگ ، ماـش  هب  ناـهنپ 

7 6 و 18 /  يربط 166 /  خیرات  دوب . روجف  قسف و  هب  هفورعم  یکزینک  وا  دنناوخ و  هناجرم  نبا  ار  وا  تشکب ، ار  هَّللادـیبع  لصوم  نیمزرس 
.4 مالعالا 193 /  و 144 ؛

مان هب   ) مرن ياهگنـس  ياراد  نوچ  دندناوخ ، شاهرـصب  لاس 18 ه ، رد  دیدرگ . انبرمع  تفالخ  رد  هک  یمالـسا  تسا  يرهـش  هرـصب  [ 38]
.3  / 225 نیرحبلا 226 -  عمجم  دنیوگ . ار  هفوک  هرصب و  ناترصب : و  دشابیم ، هرصب )

، دوب هداتسرف  شدزن  ار  نامیلس  ماما  هک  هرصب  يامعز  زا  یکی  داتسرف ، هرصب  هب  ار  وا  ماما  هک  دوب  مالسلا  هیلعنیسح  يالوم  نامیلـس  [ 39]
دیهش ًارهاظ  و  دش ، دیهش  البرک  رد  نیسح  اب  وا  هک  دناهدروآ  ناخّروم  زا  یضعب  تشک ، ار  يو  هَّللادیبع  درک و  هَّللادیبع  میلست  ار  نامیلس 

: نیسحلا راصنا  44 ؛  / 337 راحب 340 -  1 ؛ یمزراوخ 199 /  لتقم  5 ؛  / 357 يربط 358 -  خیرات  تسا . يرگید  مان  نامیلـس  البرک  رد 
.39 نینیعلا 40 -  ءایض  74 ؛

ربـخ دـش : رخطـصا  یلاو  ماـما  فرط  زا  دوـب و  مالـسلا  هـیلعیلع  تمدـخ  رد  لـمج  رد  دـّلوتم و  ربماـیپ  دـهع  رد  دوراـج ، نبرذـنم  [ 40]
هباصالا ش دُْرم . لاس 61  نامه  رخآ  رد  داد و  دنه  زرم  تیالو  لاس 61  هب  ار  وا  هَّللادیبع  دومرف : شلزع  دیسر ، ماما  هب  وا  زا  يدنیاشوخان 

.7 مالعالا 292 /  11 ؛ یناغالا 117 /  279 ؛ باسنالا : ةرهمج  8336 ؛
رد كاحض . یخرب  دناهدیمان و  رخص  ار  وا  یخرب  تسا ، فالتخا  وا  مان  رد  دوب . فورعم  فنحا  هب  شیاپ  یلَش  یجک و  ببـس  هب  وا  [ 41]

7؛  / 66 تاقبطلا : درمب . هفوک  رد  تفرگ و  هرانک  لمج  گنج  زا  دـیدن . ار  ناشیا  هچ  رگا  درک  كرد  ار  ربمایپ  ناـمز  دـش و  هداز  هرـصب 
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276 و 277.  / 1 مالعالا : 3 ؛ مالسالاخیرات 129 /  206 ؛ باسنالا : ةرهمج 
.6 مالعالا 39 /  هرامش 8504 ؛ هباصالا  دش . هتشک  لاس 67  رد  تسا  ریبز  نب  بعصم  باحصا  زا  يدنک ، سیق  نب  ثعشا  نب  دّمحم  [ 42]

تایفولا 11/1؛ تاوف  درمب . ق . لاس 66 ه . رد  هفوک . لّوا  هقبط  ياهتیصخش  زا  دوب و  ناعبات  زا  يرازف ، نیصح  نب  ۀجراخ  نب  ءامـسا  [ 43]
مالعالا 305/1. ةرهازلا 179/1 ؛ موجنلا  مالسالاخیرات 372/2 ؛

یلع و ناـمثع و  رمع و  ناـمز  رد  هدوب ، ق . لاس 78 ه . شگرم  دوب ، لصالا  ینمی  هیماوبا -  يدـنکلا -  سیق  نب  ثراـح  نب  حیرـش  [ 44]
تایفو 6 ؛  / 90 تاقبطلا 100 -  تفریذـپ . ار  وا  يافعتـسا  جاجح  درک و  افعتـسا  لاس 77  رد  دوب و  هفوک  یـضاق  جاجح ؛ نامز  اـت  هیواـعم 

مالعالا 161/3. ءایلوالا 132/4 ؛ ۀیلح  نایعالا 224/1 ؛
لاس رد  دوب و  روثوبا  شاهینک  دندش ، ناملـسم  هدمآ و  هنیدـم  هب  رفن  هد  اب  لاس 9 ه  رد  نمی  سراف  يدیبز ، برَک  يدـعم  نب  ورمع  [ 45]

.1 بدالا 425 /  ۀنازخ  5 ؛ تاقبطلا 383 /  هرامش 5972 ؛ ۀباصالا  درم . ير  کیدزن  ق . 21 ه .
نایفسیبا هب  وا  نتسویپ  هّصق  هک  تسانز  هب  هفورعم  هیمس  شردام  هک  تسا  هیبا  نب  دایز  نامه  دیبع ،... نب  دایز  دیامرف : ییوخ  دّیـس  [ 46]

نب نیعل  نیا  دواد  نبا  هماّلع و  هنوگچ  هک  متـسنادیم  شاک  يا  تسا . مالـسلا  هیلعنیـسح  لتاق  هَّللادـیبع  شاهدازانز  هچب  تسا و  روهـشم 
شرداـم ماـن  هب  فورعم  داـیز  ناـمه  دـیبع  نب  داـیز  نیا  هک  دـندومرفن  هّجوت  دـنداد و  رارق  ناـشباتک  زا  لّوا  هتـسر  رد  ار  نیعل  ردـپ  نیعل 

.7 ثیدحلا 309 /  لاجر  مجعم  دشابیم .
 / فطلا 146 بدا  تسا . يدسا  نیعق  نب  ورمع  نب  فیرط  نب  ذقنم  نب  سیق  نب  ةرجب  نب  سیق  شمان  یشعالا . نب  ریبزلا  نب  هَّللادبع  [ 47]

.1
فارـشا زا  زین  شّدـج  ردـپ و  هدوـب ، شموـق  رد  فیرـش  و  تـغل ، رد  داتـسا  ءارعـش و  ِرداوـن  زا  سارفوـبا  بلاـغ ، نـب  ماـمه  قدزرف  [ 48]

163؛ برعلا : راعـشا  ةرهمج  1 ؛  / 105 بدالا 108 -  ۀـنازِخ  دومن . تافو  یگلاـس  دودـح 100  رد  هرـصب  نابایب  رد  هدوب و  ناگدنـشخب 
.8 مالعالا 93 / 

ریرج نب  دـمحم  زا  رخأتم  یناردـنزام  یلمآ  يربط  متـسر  نب  ریرج  نب  دّـمحم  رفعجوبا  دـیوگ :  8 ۀـعیرذلا 241 /  رد  ینارهت  خیـش  [ 49]
... تسا يورما  نیا ، رب  دهاش  تسا و  يرجه  يافوتم 460  یسوط  خیش  رصاعم  تسا ، ریبک  يربطلا 

نبدّیس درک  تیاور  باتک  نیا  زا  هک  یـسک  لّوا  دیوگ : ینارهت  خیـش  دومن . شفیلأت  زا 411 ه  دعب  ار  ۀمئالا  لئالد  ای  ۀـمامالا  لئالد  [ 50]
هخـسن هلمج  نآ  زا  و  دوب ، باتک  دـلج  رب 1500  لمتـشم  لاس 605 ه  رد  سوواط  نبدّیـس  هناخباتک  هک  میدـش  روآدای  و  دوب ... سوواـط 

نکیل هدروآ  نآ  فلؤم  مان  اب  هارمه  دوخ  فیناصت  رد  هقّرفتم  تروص  هب  نآ  رخاوا  طـساوا و  لـئاوا و  زا  دّیـس  هک  دوب  باـتک  نیا  لـماک 
.8 ۀعیرّذلا 244 /  دیسرن . نیرخأتم  تسد  هب  صقان  تروص  هب  زج  هخسن  نیا 

زا وا  وزا و  ناّهو  تارف  نب  دّمحم  دناهدشن ، روآدای  ار  شمان  دّمحموبا  عیکو  نب  نایفـس  هدـمآ :  4 لاجر 95 /  ملع  تاکردتـسم  رد  [ 51]
. هدرک تیاور  تازجعم  زا  لئالد  رد  شمعا  زا  شردپ  زا  وزا و  ریرج  نب  دمحم  هدروآ ، شمعا  زا  شردپ 

ماـگنه دـیف  رد  دـّلوتم و  هفوک  رد  دوب ، شرـصع  رد  قارع  ثّدـحم  ثیدـح ، ظـفاح  نایفـسوبا ، یـساور ، حـیلم  نب  حارج  نب  عـیکو  [ 52]
دادغب خیرات  3 ؛ لادتعالا 270 /  نازیم  8 ؛ ءایلوالا 368 /  ۀیلح  1 ؛ ظافحلا 282 /  ةرکذت  تفای . تافو   197 لاس 199 -  جح  زا  تعجارم 

.8 مالعالا 117 /  13 ؛  / 466
تافو 148 هدرک ، تیاور  ثیدح  دودح 1300  هفوک ، رد  شتافو  وشن و  ير ، لها  یعبات  یئالو ، يدسا  نارهم  نب  نامیلـس  شمعا ، [ 53]

.3 مالعالا 135 /  9 و  دادغب 3 /  خیرات  1 ؛ تایفولا 213 /  6 ؛ تاقبطلا 238 /  ق . ه .
دحاو صخـش  مسا  دیاب  ًارهاظ  وا  هدروآ  باسح  هب  رفن  ود  ار  حـلاص  نب  ةرارز  جـلخ و  نب  ةرارز  ، 3 لاجر 425 /  ملع  تاکردتسم  [ 54]

دوخ تداهش  زا  ربخ  وا  هب  ترضح  هدید و  هزجعم  وزا  تسا و  نیسح  باحصا  زا  مه  وا  و  تسا ، دحاو  صخـش  مسا  مسا ، ود  ینعی  دشاب 
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. تفای فّرشت  شروضح  هب  نیسح  جورخ  زا  لبق  زور  هس  دیوگ : حلاص  نبا  زا  لقن  هب  وا  هداد ، ار  شنارای  و 
زا داوس  یلوط  ّدـح  ناتخرد . اهناتـسلخن و  تاعارز و  زا  نآ  شـشوپ  لیلد  هب  دـنیوگ  داوس  ار  قارع  تسا و  هرـصب  هفوک و  ناـقارع : [ 55]

مجعم تسا . رتمک  داوس  لوط  زا  قارع  یفرع  لوط  اّما  ناولح و  ات  هیسداق  رد  بیذع  زا  نآ  ضرع  ّدح  نادابآ و  ات  هدوب  لصوم  رد  هثیدح 
.3 4 و 272 /   / 93 نادلبلا 95 - 

.19 ءالبرک : ثارت  دوب . عقاو  اونین  کیدزن  ینیسح  یحاون  یضارا  رد  هک  دوب  یمالسا  حتف  زا  لبق  يراصن  یمومع  هربقم  سیواون ، [ 56]
8  ) دش هیورت  زور  نوچ  هدروآ : ار  ترابع  نیا  نیـسحلا  لتقم  رد  یّنثم  نبرّمعم  هک : هدمآ  هَّللاءاش  نا  ًاحبـصم  زا : دعب  ع )  ) هخـسن رد  [ 57]
ار وا  ای  دگنجب  مالسلا  هیلعنیـسح  اب  هک  دوب  هدرک  شرومأم  دیزی  دش ، هّکم  دراو  نارگ  يرکـشل  اب  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  نبرمع  هّجحیذ )

نیدب میدروآ  یقرواپ  رد  ام  هدماین و  هخـسن ر.ب  رد  ترابع  نیا  دش . جراخ  هکم  زا  هیورت  زور  نامه  مالـسلا  هیلعماما  و  دناسرب ، لتق  هب 
. دشاب هتفای  هار  باتک  نتم  هب  اهخاسنتسا  رد  اهدعب  و  هدوب ، باتک  رب  فنصم  تاقیلعت  زا  دیاش  هک  لامتحا 

هک تسا  دیفم  خـیاشم  هّلجا  زا  رازملا  باتک  بحاص  يافوتم 368 ه  یّمق  نسحلاوبأ  ۀفئاطلا  خیـش  ّیلع  نب  دواد  نب  دمحا  نب  دّمحم  [ 58]
.236 عبارلا : نرقلا  تاقبطلا  دراد ، تیاور  يو  زا  زین  يرئاضفلا  هَّللادیبع  نب  نیسح 

دوب و عرولا  ملعلاریثک و  وا  تسا ، رفعج  تخد  هلوخ  شردام  بقل  هیفنح  تسا و  مالـسلا  هیلعیلع  دـنزرف  ربکالا  دّـمحم  مساـقلاوبأ  [ 59]
نتخادنا داجس و  ماما  تماما  هب  ناعذا  شندش و  میلست  مه  دعب  و  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما  اب  تماما  رما  رد  شاهعزانم  و  دنمورین ، تدشب 

.5 تاقبطلا 91 /  5 ؛ نایعألا 91 /  تایفو  3 ؛ لاقملا 115 /  حیقنت  دوب . ق . ای 81 ه . شتافو 80  تسا . روهشم  داجس  ماما  مدق  رب  دوخ 
زا ییحی ، نب  دّمحم  زا  لئاسرلا  باتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  هدـمآ : تفر ) درک و  یظفاحادـخ  : ) هلمج زا  دـعب  ع )  ) هخـسن رد  [ 60]

تـسا هدروآ  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  زا  نارمح ، نب  ةزمح  زا  لیعامـسا  نب  ناورم  زا  ناوفـص ، زا  حون ، نب  بّویأ  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم 
ار یثیدح  هزمح ، يا  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  میتشاد ، ماما  زا  هیفنح  دّمحم  فّلخت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مایق  زا  نخـس  ام  هک :

هَّللا مسب  تشوـن : تساوـخ و  ذـغاک  تمیزع  هاـگب  مالـسلا  هیلعنیـسح  سرپـم . رگید  راـب  نم  زا  سلجم  نیا  زا  دـعب  هک  میوـگیم  وـت  هب 
لئان يزوریپ  هب  دنک  فّلخت  هک  نآ  و  دسر ، تداهـش  هب  ددنویپ  نم  هب  هک  نآ  دـعب ، اّما  مشاهینب ، هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا . نمحّرلا 
ماما زا  شدانـسا  هب  مهیلع  هَّللاتاولـص  ءایـصوألا  دلوم  ّیبّنلا و  دلوم  باتک  رد  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  دـیفم  خیـش  مالّـسلاو . ددرگن .
يوس هب  هنیدم  زا  دـیاب  ًارهاظ   ) درک تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هّکم  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نوچ  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص 

لـصاح فّرـشت  شروضح  هب  یتشهب  ياـهبکرم  رب  راوس  حالـس  رد  قرغ  ناگتـشرف  زا  یجاوفا  مجرتم ) دـشاب . حیحـص  درک  تکرح  هکم 
هب ار  ام  نونکا  هدومرف و  يرای  ام  اب  ار  شربمایپ  دراوم  يرایـسب  رد  ادخ  ردارب ، ردپ و  دج و  زا  دعب  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  دـنتفگ : هدرک 

مدزن مدیسر  اج  نادب  نوچ  تسالبرک ، مه  نآ  تسا و  نم  تداهش  ِنیمزرس  رد  ام  ِدعوم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هداتـسرف  تیرای 
دروخرب هک  يراد  میب  ینمشد  زا  ایآ  میشاب ، امش  تعاط  عمـس و  طخ  رد  هک  داد  نامرف  ار  ام  ادخ  هک  یتسارب  هَّللا ، ۀّجح  يا  دنتفگ : دییآ .

ماـما دزن  ّنج  ناـنمؤم  زا  یجاوفا  مسرب . دوخ  هعقب  هب  اـت  تسین  نم  هب  یـسرتسد  ار  ناـنآ  دومرف : میاوـت . اـب  اـم  تروـص  نیا  رد  هک  ینک ،
نودب مینک  هابت  ار  تنانمـشد  مامت  ییامرف  رگا  هد ، نامرف  یهاوخ  هچ  ره  هب  میاوت  ِراصنا  هعیـش و  ام  ام ، يالوم  دـنتفگ : هدـیدرگ  بایفرش 
هدـمآ دورف  هَّللالوسر  مّدـج  رب  هک  ادـخ  باـتک  رد  اـیآ  دوـمرف : درک و  ریخ  ياـعد  ناـشهرابرد  ماـما  ییاـمرف . تکرح  تیاـج  زا  هک  نآ 
تماقا اج  نیدب  نم  رگا  دتسرف » اج  نادب  ار  نانآ  هدش  هتشون  تداهش  نانآ  رب  هک  نانآ  دیشاب  ناتلزانم  رد  رگا  وگب  : ) دومرف هک  دیدناوخن 

یک نم  زج  هدـیزگرب  میارب  نیمز  ندـنارتسگ  ِهاگباوخ  هک  مربق  رد  و  دـندرگ ، رابتخا  هدـش و  ناحتما  هنوگچ  راسنوگن  قلخ  نیا  میاـمن ،
نکسم هک  اج  نآ  هدش ، هتفریذپ  ناشزامن  لامعا و  هک  تساج  نآ  رد  دش ، دهاوخ  ام  ناتـسود  نایعیـش و  هاگهانپ  هک  اجنآ  دوش ، نکاس 
تداهـش هب  زور  نآ  ناـیاپ  رد  هک  هعمج -  زور  رگید  تیاور  رد  هبنـش -  زور  امـش  دـشاب ؟ ناـشترخآ  اـیند و  رد  ناـما  لـحم  هدـش  ناـنآ 

نایّنج دـیوش . رـضاح  البرک  رد  دوشیم ، هدرب  هیواعم  نب  دـیزی  يوس  نم  ِرـس  دنـسریم و  تداهـش  هب  منارای  ناناوج و  ماـمت  و  مسریم ،
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وت اب  تفلاخم ، هک  میدوبن  هاگآ  تقیقح  نیا  زا  میتسنادیمن و  بجاو  ار  وت  رما  رگا  ام  هک  ادخ  هب  شتسود  دنزرف  هَّللابیبح و  يا  دنتفگ :
امـش زا  ام  هک  ادـخ  هب  دومرف : ماما  میتشکیم . دـنبای  تسد  وت  هب  هک  نآ  زا  لبق  ار  تنانمـشد  ِمامت  میتساخیمرب و  تفلاـخم  هب  تسین  اور 

هخـسن رد  دمآ  یقرواپ  نیا  رد  هک  هچنآ  دشاب . لیلد  اب  دَنام  هدـنز  هک  نآ  دـشاب و  هنّیب  اب  ددرگیم  كاله  هک  نآ  ات  نکیل  میرتدـنمورین ،
باتک نتم  رد  اهدعب  هدروآ و  باتک  هیشاح  رد  فنـصم  هک  نیا  لامتحا  لیلد  هب  میروآیم  یقرواپ )  ) هیـشاح رد  ار  نآ  ام  و  هدماین ، ر.ب 

. دشاب هتفای  هار 
یتیاور هب  خسرف  راهچ  ای  هکم -  زا  خسرف  ود  هلصاف  هب  فِرس  هکم و  نایم  تسا . هّکم  ِّلِح  تمسق  رد  یّلحم  میرکت ) نزو  رب   ) میعنت [ 61]

يدـجاسم میعنت  رد  دـنناوخ . نامعن  ار  نابایب  ِدوخ  معان و  ماـن  هب  شپچ  يوس  زا  یهوک  میعن و  ماـن  هب  یهوک  نوچ  دـش  هدـناوخ  میعنت  - 
.2 نادلبلا 49 /  مجعم  تسا . هرمع  رد  نویّکم  تاقیم  دراد و  رارق  هشئاع  دجسم  نوماریپ 

نآ زا  و  هّکم ، هار  رد  تسا  یهوک  قرع  دـش : هتفگ  و  تسا ، هماـهت  دـجن و  نیب  ّدـح  نآ  و  تسا ، ناـیقارع  لـیلهت  لـحم  قرع ، تاذ  [ 62]
. تسا قرع  تاذ  هب  ِفرـشم  ِهوک  قرع  قرع و  تاذ  تاعافترا  اـت  دوش  دـنلب  همّرلا  لـطب  زا  نیمز  هچنآ  دـیوگ : یعمـصا  قرع ، تاذ  تسا 

.4  / 107 نادلبلا 108 -  مجعم 
رد خیش  تسا ، مالسلا  امهیلع  داجس  نیـسح و  باحـصا  زا  یفوک ، يدسا  بلاغ  نبرـشب  هدمآ :  2 لاجرلا 33 /  ملع  تاکردتـسم  رد  [ 63]

ار وا  دنانیـسح ... هفرع  ياعد  نایوار  ریـشب  شردارب  وا و  هدرمـش ، داجـس  نینـسح و  نینمؤملاریما و  باحـصا  زا  ار  وا  یقارب  و  شلاـجر ،
. دراد تیاور  وا  زا  کیرش  نب  هَّللادبع  ماهدروآ ، یعادلاةدع  رد  هک  تسا  نیسح  زا  یتایاور 

نآ زا  رتنییاپ  دوب و  هار  موس  ود  اج  نآ  و  دشابیم ، هیمیزخ  زا  شیپ  قوقـش و  زا  دعب  هفوک  هب  هکم  هار  لزانم  زا  لّوا  حتف  هب  ۀّیبلعث ، [ 64]
ۀبلعث هدش : هتفگ  و  هدوب ، هطقن  نآ  رد  ورمع  نب  ۀبلعث  تماقا  نآ  لیلد  هک  دـشیم  هدـناوخ  هیبلعث  لیم  کی  هلـصاف  اب  هعجیوض  مان  هب  یبآ 

.2 نادلبلامجعم 78 /  تسا . هدرک  لوزن  نآ  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دسا ، نب  نادود  نب 
هب نتـسویپ  نامز  رد  دـیآیم ، رظن  هب  هدوب ، هفوک  هعماج  زراب  تیـصخش  ریهز  تسا ، هیناطحق  زا  ياهخاـش  هیلجب  یلجب ، نیق  نبریهز  [ 65]

هدوبن بغار  تاقالم  نیا  هب  ءادـتبا  رد  هک  نآ  اـب  تسویپ ، ماـما  هب  هار  نیب  رد  هدـیدرگ ، هژیو  میرکت  يو  زا  هماـنتایز  رد  هدوب ، ّنسم  ماـما 
5 و  / 396 6 و 397 -  يربط 42 /  خیرات  دش . ماما  باحصا  هنمیم  هدنامرف  دعب  دومن و  داریا  هبطخ  رفک  ِهاپس  ربارب  رد  گنج  زا  لبق  تسا ،

.88 نیسحلا : راصنا  73 و  خیشلا : لاجر  422 ؛
اب دید و  نفکیب  ار  نیـسح  تفر و  مالغ  امن ، نفک  ار  تیاقآ  ورب و  تفگ : شتداهـش  زا  دـعب  ریهز  مالغ  هب  هک  تسا  نز  نامه  نیا  [ 66]

داد و يرگید  نفک  نیرفآ ، تفگ : متفگ ، وناب  هب  مدرک و  نفک  ار  نیـسح  مراذـگب ، نفکیب  ار  نیـسح  منک و  نفک  ار  میاقآ  تفگ : دوخ 
ءاسنلا مالعأ  هدـش ، پاـچ  ص190  ش10 ، اـنثارت ، هـلجم  رد  هـک  تاـقبطلا  باـتک  زا  نیـسحلا  ماـمإلا  ۀـمجرت  مدرک . نـفک  ار  وا  مـتفر و 

.341 تانمؤملا :
هلابز دیوگ ، ینوکس  هیبلعث ، هصقاو و  نیبام  رازاب  ياراد  و  دوب ، دابآ  یهد  نآ  و  هفوک ، هکم -  هار  رس  تسا  یلزنم  لّوا  مض  هب  هلابز  [ 67]

 / نادلبلامجعم 129 دشابیم . دسا  ینب  زا  هیرضاغ  ینب  يارب  عماج  ِدجسم  راصح و  ياراد  هک  تسا  قوقـش  زا  شیپ  هفوک و  زا  عاق  زا  دعب 
.3

ربخ زا  دعب  نیسح ، هب  نایفوک  ياههمان  نالماح  زا  یکی  دساینب و  فارـشا  زا  یفوک  تسا  یناوج  ناندع ، زا  ّيدسا  رهـسم  نب  سیق  [ 68]
ماما هب  دوب  هفوک  هب  ماما  توعد  مدرم و  تعیب  يواح  هک  ار  ملـسم  همان  تشگزاب ، هفوک  هب  ملـسم  اب  هکم  رد  ماـما  روضح  ندرکن و  تعیب 

.123  - 124 نیسحلا : راصنا  152 ؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست  79 ؛ خیشلا : لاجر  5 ؛  / 394 يربط 395 -  خیرات  دیناسر .
قینجنم هب  ار  هبعک  هدوب ، صمح  لها  هیما و  ینب  رصع  رد  بلقلا  ّیـسق  تخـسرس و  ناگنهرـس  زا  ینوکـس ، يدنک  ریمن  نب  نیـصح  [ 69]

هب هدش و  هتـشک  داتفا ، قافتا  لاس 67  لصوم  کیدزن  هک  دوب  رتشا  میهاربا  اب  گنج  رد  داـیز  نبا  هنیمیم  هدـنامرف  رما ، تیاـهن  رد  تسب و 
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.2 مالعالا 262 /  4 و  رکاسع 371 /  نبا  بیذهتلا  تفاتش . راوبلاراد 
ناهدـنامرف زا  یکی  میمت ، فارـشا  زا  ییاوشیپ  هفوک ، زراب  ياهتیـصخش  زا  عوبری ، نب  حایر  ینب  زا  دیعـس  نب  ۀـیجان  نب  دـیزی  نبّرح  [ 70]

روهلعـش زا  لبق  اروشاع  رد  دروخرب ، مسح  يذ  هوک  ياپ  رد  نیـسح  اب  تشاد ، ار  نادـمه  میمت و  هلیبق  تدایق  وا  و  دوب ، ءـالبرک  رد  ّيوما 
5 و 400 و يربط 422 /  خیرات  دش . دیهـش  هکنآ  ات  دومن  یتخـس  گنج  ماما  هارمه  هدرک و  هبوت  رفک  ِهاپـس  ماما و  نیب  گنج  هرئان  ندش 

 - 85 نیسحلا : راصنا  4 ؛ خیراتلا 19 /  یف  لماکلا  8 ؛ ۀیاهنلا 172 /  ۀیادبلا و  73 ؛ خیشلا : لاجر  153 ؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  427 ؛
.2 مالعألا 172 /  84 و 

لیم راهچ  هیسداق  اب  نآ  نایم  هلـصاف  هثیغم . هیـسداق و  نایم  تسا  یبآ  سداوقلا  بیذع  سداوقلا و  بیذع  کیدزن  تاناجهلا  بیذع  [ 71]
.4  / 92 نادلبلا مجعم  هدش . هتفگ  زین  نیا  زج  تسا .

عاجـش و فیرـش و  يدّیـس  وا  یلجب ، هن  دشاب  یجحذم  جحذم  نب  ةریـشعلا  دعـس  نب  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  دـیاب  وا  ًارهاظ  [ 72]
ياهناتـساد ار  وا  رم  البرک  رد  دوب و  ترـضح  نآ  هثالث  بورح  رد  رـضاح  و  نینمؤملاریما ، باحـصا  زا  و  هدوب ، ثیدـح  رب  نیما  يراـق و 

.4 ۀیادبلا 184 /  4 ؛ ریثا 29 /  نبا  6 ؛ يربط 253 /  86 ؛ نیعلا 89 -  راصبا  تساهدمآ . لتاقم  رد  هک  تسا  يدایز 
دباع یعبات و  یخیش  نایراق ، دّیس  وا  تسا . یلوا  نیا  دشاب و  ریضخ  نب  ریرب  دیاب  ًارهاظ  هدمآ و  ریفح  نب  ریدب  رداصم  زا  یـضعب  رد  [ 73]

راهتـشا و زا  هفوک  هعماـج  رد  تسا ، ییاـناوت  فرـش و  رهظم  ناینادـمه  دزن  ار  وا  دوب ، هفوک  دجـسم  رد  تئارق  خویـش  زا  نآرق و  يراـق  و 
تموکح رد  تیالو  شریذـپ  زا  ار  دعـس  نبرمع  ات  درک  شالت  دوب ، هفوک  شنطو  تسا . نالهک  زا  ینادـمه  وا  و  هدوب ، رادروخرب  مارتحا 

.45 راحب 15 /  4 و  بقانملا 100 /  3 ؛ مجعم 289 /  5 ؛ يربط 421 /  دراد . رانکرب  هیماینب 
نب هَّللادبع  شاهدازومع  رسمه  مشاه ، ینب  هلیقع  مالـسلا ، امهیلعنیـسح  نسح و  رهاوخ  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  تخد  بنیز  [ 74]

، هتشاد راوتسا  یبلق  دوب و  ابیکش  وا  تفر ، تراسا  هب  ماش  هب  سپس  هفوک و  هب  البرک  زا  تشاد ، روضح  البرک  رد  نیسح  شردارب  اب  رفعج ،
خیش يربکلا  بنیز  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . هدوب  رصم  رد  تایاور  رهشا  هب  انب  لاس 62  شتافو  دوب ، هبیطخ  هحیصف و  هبترم  دنلب 

. مالسلا اهیلعءارهز  شردام  زا  سپ  ءاسنلا  ةدّیس  بنیز  ترضح  زراب  تیصخش  زا  تسا  یفوتسم  یحرش  هک  دوش  عوجر  يدقن  رفعج 
هلأسم تسا . مشاهینب  هلیقع  بنیز  نیسح و  نسح و  رهاوخ  مالـسلا ، اهیلعهمطاف  شردام  مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ِتخد  موثلک  ّما  [ 75]
تـسا موثلکما  ود  ره  هینک  هک  بنیز  شرهاوخ  اـب  دراوـم  زا  ياهراـپ  و  تسا ، نیملـسم  نیب  فـالتخا  دروـم  لـئاسم  زا  رمع  اـب  شجاودزا 

 - تانمؤملا 220 ءاسنلا  مالعا  4 ؛ باعیتسالا 490 /  90 ؛ ۀثاغتسالا : 226 ؛ ۀیورّـسلا : لئاسملا  ۀبوجأ  تسا . هدیناشک  هابتـشا  هب  ار  ناخّروم 
. رداصم ریاس  181 و 

تـسا هاگترایز  هک  يدهـشم  ربق و  قشمد  ةرامعلا  هّلحم  رد  هدروآ :  7 نایعا 34 /  رد  نیما  دّیـس  دـناهدرواین ، يرکذ  هّیقر  زا  ناخّروم  [ 76]
. دومن انب  دیدجت  ار  نآ  لاس 1323 ه  رد  ناریا  مظعاردص  ناخرغصا  یلع  ازریم  تسا ، بوسنم  ودب 

اههمع اب  هدرک ، تیاور  شردپ  زا  ًالـسرم و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شاهدج  زا  هدوب  ثیدح  تاور  زا  ۀیعبات  نیـسح ، ماما  ِتخد  همطاف  [ 77]
زا دعب  درک و  جاودزا  نسح  نب  نسح  شاهدازومع  اب  تشگزاب و  هنیدم  هب  تفر . ماش  هب  تراسا  هب  هنیکـس  شرهاوخ  موثلک و  ما  بنیز و 

لاس 110 ه رد  هک  نآ  ات  هدیزرو  عانتما  ددـجم  جاودزا  زا  وا  گرم  زا  سپ  درک و  جاودزا  نامثع  نبورمع  نب  هَّللادـبع  اب  شرهوش  تافو 
.5 مالعالا 130 /  119 و 120 و 202 و 237 و  نییبلاطلا : لتاقم  8 ؛ تاقبطلا 347 /  تفای . تافو 

و تفر ، ماش  هب  ءارسا  اب  ماما  تداهش  زا  دعب  دوب و  ءالبرک  رد  وا  اب  دیهشلا  طبسلا  نیسح  رـسمه  يدع ، نب  سیقلا  ئرما  رتخد  بابر  [ 78]
یفقـس ریز  هب  نیـسح  زا  دعب  یگدنز  لاس  کی  لوط  رد  تفریذپن ، وا  دندرک و  يراگتـساوخ  يو  زا  فارـشا  هنیدم ، هب  تشگزاب  زا  دـعب 

1 و ءاسنلا 378 /  مالعا  3 ؛ ربحملا 13 /  دورـس . اههیثرم  نیـسح  ياثر  رد  دوب و  هرعاش  وا  دومن ، تافو  جنر  ِهوک  اب  دش و  رامیب  ات  دیمراین 
.1 مالعالا 378 / 
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تورث هّکم ، شهاگداز  دوب ، رتنسم  لاس  هدزناپ  وزا  هک  ربمایپ  رـسمه  لّوا  یـشیرق ، يزعلادبع ، نب  دـسا  نب  دـلیوخ  تخد  هجیدـخ  [ 79]
هب هجیدخ  هیامرـس  اب  دـش ، هلاس  جـنپ  تسیب و  نوچ  ربمایپ  تشاد . دوخ  مادختـسا  رد  ار  لاجر  داتـسرفیم و  الاک  ماش  هب  تشاد و  ناوارف 

ربمایپ اب  هک  تسا  ناملـسم  نز  لّوا  وا  دناوخارف و  مالـسا  هب  ار  وا  دعب  دومن ، جاودزا  وا  اب  تّوبن  زا  لبق  تشگزاب ، دوس  اب  تفر و  تراجت 
ةوفصلا ۀفص  ءاسنلا ، مسق  ۀباصالا  8 ؛  / 7 يربکلا 11 -  تاقبطلا  تفای . تافو  هّکم  رد  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  درازگیم . زامن  ناـهنپ  رد 

.2 مالعالا 302 /  1 و  سیمخ 301 /  خیرات  2 ؛  / 2
و هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  دیسر ، تداهش  هب  يرجه  هس  لاس  رد  ءادهّشلا ، دّیس  هرامعوبا ، مشاه  نب  ّبلطملادبع  نب  ةزمح  [ 80]
زج ردب و  گنج  رد  هدرک ، ترجه  هنیدـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  تسا ، مالـسا  تیلهاج و  رد  شیرق  تاداس  دیدانـص و  زا  یکی 

.2 مالعالا 278 /  1 و  ةوفصلا 144 /  ۀفص  1 ؛ مالسالا 99 /  خیرات  دش . نفد  هنیدم  رد  دیهش و  دحا  گنج  رد  هدوب ، رضاح  نآ 
مالسا رد  نایبلاط  زا  دیهش  لّوا  مشاهینب ، مانب  ناعاجش  زا  یمـشاه ، یباحـص ، نیکاسملاوبأ ، هَّللادبعوبأ ، هینک : بلاط ، یبأ  نبرفعج  [ 81]
نبدسا تخد  همطاف  همه  ردام  دمآ ، لبند  هب  مالـسلا  هیلعیلع  رفعج  زا  دعب  و  هدوب ، شردـپ  رـسپ  نیموس  لیقع  بلاط و  زا  سپ  وا  تسا ،
فوفص يور  شیپ  رد  هدیشک  شود  هب  ار  مچرپ  دیگنج ، دمآ و  دورف  شبسا  زا  دش ، دیهـش  هتؤم  گنج  رد  لاس 8 ه  رد  دشابیم ، مشاه 
شرکیپ رد  دش  دیهـش  ات  درـشف  هنیـس  هب  ار  تیأر  دش ، عطق  زین  نآ  تفرگ . پچ  تسد  هب  ار  مچرپ  عطق و  شتـسار  تسد  هدوب ، نیملـسم 
ۀباصإلا 1 و  ۀباغلادسا 286 /  2 ؛ بیذهتلا 98 /  بیذهت  4 ؛ ۀیاهنلا 255 /  ۀیادبلا و  6 ؛ نییبلاطلا 18 /  لتاقم  دوب . هزین  ریت و  رثا  دودح 90 

.1  / 237
نینبلاما گرزب  رـسپ  وا  تسا و  يرماع  دـیحو  نب  ۀـعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  تخد  نینبلاُّما  شرداـم  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  ساـّبع  [ 82]

، دیسریم نیمز  هب  شیاهمدق  تسشنیم  بسا  رب  نوچ  هتـشارفارب ، یتماق  اب  تشاد  لامک  هب  یلامج  يورابیز و  لضفلاوبا . هب  یّنکم  تسا 
لیفط نب  میکح  یبنج و  داقر  نبدیز  تسد  هب  هک  تسا  ماما  ِردارب  نیرخآ  وا  تساروشاع ، زور  ِرادملع  ءاّقـس ، مشاه و  ینب  رمق  هب  بّقلم 

: خیشلا لاجر  149 ؛ نیـسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  84 ؛  - 85 نییبلاطلا : لـتاقم  دیـسر . رکیپ  رب  یتفآ  ار  ود  ره  دیـسر و  تداهـش  هب  یئاـط 
. تسا هدمآ  یمزراوخ  يدوعسم و  یناهفصا و  يربط و  داشرا و  ترایز و  رد  وا  كرابم  مان  دیوگ : ، 131 نیسحلا : راصنا  76؛

نب ورمع )  ) ةورع رتخد  هرق )  ) ةّرم یبأ  تخد  یلیل  شردام  نایبلاط ، ناعاجـش  تاداس و  زا  نسحلاوبأ ، هینک  ربکألا ، نیـسحلا  نب  ّیلع  [ 83]
يدـلو ّما  اب  یتیاور  هب  لاـس ، ربـکا 27  یلع  رمع  تسا ، برح  نب  نایفـس  یبا  تخد  هنوـمیم  یلیل  رداـم  یفقث ، دـبعم )  ) ثیغم نبدوعـسم 

عافد يو  زا  ردـپ  نوماریپ  رد  هک  یلاح  رد  يدـبع  نامعن  نب  ذـقنم  نب  ةّرم  هزین  اب  هک  تسا  مشاـهینب  زا  دیهـش  لّوا  وا  دوب . هدرک  جاودزا 
دش و ّدلوتم  نامثع  تفالخ  رد  دنیوگ : دندرک ، شاهعطق  هعطق  ریـشمش  اب  هدرک  هلمح  ةُرم  هب  ماما  باحـصا  و  دیـسر ، تداهـش  هب  درکیم 
150 نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست  5 ؛ تاقبطلا 156 /  80 ؛  - 81 نییباطلا : لتاقم  دشاب . نیدباعلانیز  وا و  نیب  زیمت  ات  دندناوخ  شربکا  یلع 

داشرا بتکرد  129 ؛ نیسحلا : راصنا  4 ؛ مالعالا 277 /  8 ؛ ۀیادبلا 185 /  57 ؛ شیرق : بسن  دروآ ؛ رغصا  یلع  ار  يو  هک   76 خیشلا : لاجر 
. تسا هدمآ  نایم  هب  وا  مان  يدوعسم  یمزراوخ و  یناهفصا و  يربط و  و 

تخـسرس نانمـشد  ءالبرک و  راتـشک  ناگدرکرـس  زا  هغباسلاوبا  یبـالک ، یبابـض  طرق  نب  لیبحرـش  شمـسا  نشوجلا ، يذ  نبرمـش  [ 84]
، دوب مالـسلا  هیلعیلع  اب  نیفـص  رد  فوصوم ، تعاجـش  هب  و  دوب ، نزاوه  رد  ءاسؤر  زا  شرما  لیاوا  رد  تسا ، مالـسلا  هیلعدیهـش  نیـسح 
ار وت  ادخ  هنوگچ  تفگ : ودب  زرمایب !!! ارم  مفیرـش  نم  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ  تفگیم : زامن  زا  دعب  رمـش  هک  دینـش  یعیبس  قاحـساوبا 

يارما منکب ، متسناوتیم  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : رمش  يدومن ) تیانج  همه  نیا   ) يدرک کمک  ربمایپ  دنزرف  ِتداهـش  رد  هک  نآ  اب  دزرمایب 
زا راتخم ، مایق  رد  میدوب ، رتدب  اهرخ  نیا  زا  میدـیزرویم  تفلاخم  رگا  و  میدومنن . تفلاخم  دـندرک و  رومأم  ار  ام  يرما  هب  هک  دـننانیا  ام 
رد رمـش  دندومن ، شریگلفاغ  دـندرک و  شاهرـصاحم  راتخم  رکـشل  درب ، هانپ  هیناتلک  مان  هب  ناتـسزوخ  تاهد  زا  یهد  هب  تخیرگ و  هفوک 
هثج و  تشکب ، ار  يو  تفای و  تسد  يو  رب  ةرمعوبا  دش و  يزیچان  يریگرد  دـنک ، نت  هب  ار  شـسابل  هک  نآ  زا  شیپ  دـمآرب و  عافد  ماقم 

فوهل www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀنیفس باسنالا 72 ؛ ةرهمج  3 ؛ نازیملا 152 /  ناسل  1 ؛ لادتعالا 449 /  نازیم  4 ؛ خیراتلایف 92 /  لماکلا  دنتخادنا . ناگـس  دزن  ار  شدیلپ 
.3 مالعالا 175 /  1 و  راحبلا 714 / 

شاب نم  يور  شیپ  دومرف : ودـب  ساّبع  شردارب  دوب ، هلاس  تداهـش 25  ماگنه  هب  نینبلا ، مُا  شردام  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  هَّللادبع  [ 85]
ینب زا  يدرم  دـمآرد و  ياپ  زا  یلوخ  ریت  اب  ای  تشک  ار  وا  یمرـضح  تیبث  نبیناه  مدرگ ... راودـیما  ییادـخ  شاداپ  اب  مرگنب و  ار  وت  اـت 

: نیسحلا راصنا  76 ؛ خیشلا : لاجر  149 ؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  6 ؛ يربط 89 /  خیرات  82 ؛ نییبلاـطلا : لـتاقم  تشکب . ار  يو  میمت 
. تسا هدمآ  یمزراوخ  يدوعسم و  یناهفصا ، يربط ، داشرا ، ترایز ، رد  وا  كرابم  مان  . 129  - 130

لتاقم تسا . هدوب  تیبث  نب  یناه  اـی  یلوخ  وا  لـتاق  هلاـس ، تداهـش 19  تقو  رد  نینبلا ، ّما  شرداـم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نـب  رفعج  [ 86]
يربط و داشرا و  ترایز و  رد  شفیرـش  ماـن  130 ؛ نیسحلا : راصنأ  72 ؛ خیشلا : لاجر  149 ؛ نیـسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  83 ؛ نییبلاطلا :

. تسا هدمآ  یمزراوخ  يدوعسم و  یناهفصا و 
نب نابا  ینب  زا  يدرم  دز و  ریت  اـب  ار  يو  یلوخ  هدوب ، هلاـس  تداهـش 21  تقو  رد  نینبلا ، ّما  شردام  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  ناـمثع  [ 87]

رد مداهن . مان  نوعظم  نب  نامثع  مردارب  مان  هب  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلعّیلع  ناـمثع  نیا  هراـبرد  دـیرب ، ار  شرـس  درب و  هلمح  يو  رب  مراد 
وا دومرف : دعب  نامثع ! ای  دومرف : دناوخارف و  ار  نامثع  شدنزرف  هک  میدوب ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  دزن  رد  دـیوگ : هک  میرم  نب  ةریبه  زا  یتیاور 

150؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست  84 ؛ نییبلاطلا : لتاقم  مداهن . مان  نوعظم  نب  نامثع  مانب  انامه  مدـیمانن ، رفاک  خیـش  نآ  نامثع  مسا  هب  ار 
. تسا هدمآ  نایم  هب  وا  مان  یمزراوخ  يدوعسم ، یناهفصا ، يربط ، داشرا ، ترایز ، رد  و  ، 130 نیسحلا : راصنأ  یّطخ ؛ فراعملا : بیرقت 

میرک يدرم  وا  دوب ، هشبح  هب  رجاهم  ناناملـسم  زا  دنزرف  لّوا  وا  دـش و  دـّلوتم  هشبح  رد  یباحـص ، بلاط ، یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  [ 88]
تافو هنیدم  رد  لاس 80  رد  دوب  رکشل  ءارما  زا  نیفـص  رد  دندرک ، ییارـس  هحیدم  شحدم  رد  ءارعـش  دندناوخیم ، شدوجلارحب  هک  دوب 
بنیز ، 4 مالعالا 76 /  7 ؛ رکاسع 325 /  نبا  بیذـهت  1 ؛ تایفولا 209 /  تاوف  ۀـباصالا ش 4582 ؛ تسا . هدـش  هتفگ  زین  نیا  زج  تفای ،

. يربکلا
برع شیرق و  باسنا  بلاثم و  رثآم و  مایا و  هب  یـشیرق  نیرتاناد  دـیزیوبا ، یـشیرق ، یمـشاه  ّبلطملادـبع  نب  بلاـط  یبأ  نب  لـیقع  [ 89]

ترجه هنیدم  هب  متشه  لاس  رد  تساهنآ . زا  رتگرزب  لاس  ود  رفعج و  یلع و  ردارب  وا  دوب ، یباوجلا  عیرس  ناسللا و  حیصف  یباحـص  تسا ،
تاقبطلا 1 ؛ نییبتلاو 174 /  نایبلا  5630 ؛ ۀباصالا : دومن . تافو  هیواعم  دـیاش  دـیزی و  تفالخ  مایا  رد  دـیدرگ ، انیبان  رمع  رخاوا  رد  درک ،

.4 مالعالا 242 /  8 و  جاتلا 30 /  4 ؛  / 28
يایباحص وا  تسا ، لّوا  هلمح  يادهـش  زا  دعب  اروشاع  رد  دیهـش  لّوا  مالـسا و  ردص  رد  برع  لاطبا  زا  يدسا ، هجـسوع  نب  ملـسم  [ 90]

زور 8  ) دـسا جـحذم و  رب  لیقع  نب  ملـسم  ماـیق  رد  تفرگیم ، تعیب  مالـسلا  هیلعنیـسح  يارب  هفوک  رد  هدرک ، كرد  ار  ربماـیپ  هک  تسا 
ملسم تداهش  رد  یعبر  نب  ثبش  دوب ، هفوک  رد  سانشرس  ياهتیـصخش  زا  و  دوب ، هدروخلاس  یخیـش  ءالبرک  هعقاو  رد  دوب . ریـسا  هجحیذ )

249 و 250 و 252؛ لاوطلا : رابخالا  45 ؛ راحبلا 69 /  435 و 369 ؛  / 5 يربط ، خیرات  80 ؛ خیشلا : لاجر  درکیم . فسأت  زاربا  هجسوع  نب 
نبملـسم هک  تسا  هدمآ  نآ  رد  . 52 نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  108 ؛ نیسحلا : راصنأ  7 ؛ مالعالا 222 /  4 ؛  / 28 خـیراتلا : یف  لماکلا 

. دنتشک ار  وا  هراکشخ  یبأ  نبهَّللادیبع  هَّللادبع و  نبملسم  هک  دوب  هبلعث  نبدعس  ینب  زا  يدسأ  هجسوع 
نانآ زا  یکی  تخومایب ، نآرق  دومرف و  شتیبرت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا ، یجرزخ  يراصنا  بر -  هبر -  دبع  نبنمحرلادـبع  [ 91]
يربط خیرات  تسا . هدوب  زراب  یتیـصخش  يو  هک  دیآیمرب  نینچ  و  دـناوخارف ، مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هفوک  رد  هک  تسا 

.97 نیسحلا : راصنا  45 ؛ راونألاراحب 1 /  153 ؛ نیسحلاعم : لتق  نم  ۀیمست  5 ؛  / 423
هاوخاوه تیلهاج  رد  ینمی ، رعاش ، نایلاو  زا  یباحـص ، ورمعوبا ، يدارم ، یفیطغ  هملـس  نب  ثراـح  نب  ۀکیـسم  اـی  کیـسم  نب  ةورف  [ 92]

. درم لاس 30 ق . رد  دش و  هفوک  نکاس  رمع  رخآرد  دش ، ناملسم  ترجه و  هکم  هب  مهد  ای  مهن  لاس  هدوب ، هدنک  كولم 
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سوا نبرجاهم  ود  ایآ  منادیمن  نم  درامشیم و  ادهش  هرمز  رد  ار  هلیجب  زا  سوا  نبرجاهم   155 مامالا : عم  لتق  نم  ۀیمست  باتک  رد  [ 93]
تسا هتسویپ  ماما  هاگودرا  هب  سپس  هتشاد و  روضح  دعـس  نبا  هاگودرا  رد  زاغآ  رد  وا  هدوبن و  شیب  یکی  ای  دناهتـشاد  روضح  اج  نآ  رد 

. تسا هدیسر  تداهش  هب  ماما  اب  و 
زا لقن  هب  فط  نایرج  رد  دوب و  هدش  هداز  « يرمق  » مان هب  ینز  زا  یبلک  بابح  نبهَّللادبع  نب  بهو  تسا : هدـمآ   25 نینیعلا : ءایض  رد  [ 94]

. تسا هدمآ  نایم  هب  وا  زا  يرایسب  نخس  لتاقم  بتک  رگید  فوهلم و 
. تسا هدـمآ  کلام  یبا  نیوج  رداصم  یـضعب  رد  تسا  يوح  ِرـسپ  وا  دوب . هدروخلاـس  یخیـش  تسوپهایـس و  تسا ، یلاوم  زا  نوَج  [ 95]
راونألاراحب 82 5 ؛ يربط 420 /  خیرات  2 ؛ 1 و 19 /  لتقملا 237 /  4 ؛ بقانملا 103 /  72 ؛ خیشلا : لاجر  152 ؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست 

.72 نیسحلا : راصنأ  45 و  / 
دلاخ فیحـصت  نآ  هک  دوریم  لامتحا  هدمآ و  فلخ  نبورمع  ۀّیبجر : رد  و  رداصم ، رثکا  رد  ادیـص ، زا  يوادیـصلا  دـلاخ  نبورمع  [ 96]

يو زا  هک  لیلد  نیدب  دناهتـسناد ، یکی  يدزا  دلاخ  نبورمع  اب  ار  وا  ءاملع  زا  یـضعب  تسا ، هیناندع  زا  دـسا  زا  ینطب  ادیـص  ینب  و  دـشاب ،
نم ۀیمست  تسا . دراو  مه  ندوب  رفن  کی  ِلامتحا  هچرگ  رفن  کی  هن  دنرفن  ود  ود  نآ  هک  تسا  نیا  حّجرم  رظن  و  تسا ، يدسا  فیحـصت 

.102 نیسحلا : راصنا  45 و 23 و  راحب 72 /  2 ؛ لتقملا 24 /  5 ؛ يربط 446 /  خیرات  155 ؛ نیسحلا : عم  لتق 
دنداد لامتحا  ءاملع  زا  یضعب  هدمآ . فالتخا  اب  شمان  رداصم  رثکا  رد  تسا ، یفوک  تسا ، هیناطحق  نادمه  زا  ینطب  مابـش  یمابـش : [ 97]

رظن هدرواین . ار  هیلع  قفتم  هلظنح  ِمان  بوشآرهـش  نبا  هک  دناهدرک  لالدتـسا  لیلد  نیدب  دنرفن و  کی  یمابـشلا  دعـسا  نب  ۀـلظنح  اب  وا  هک 
نآ لاح  لامش ، ِبرع  زا  تسا  یمیمت  وا  هک  دناهدروآ  ار  دعس  بوشآرهـش  نبا  ریغ  اریز  تسا ، هلظنح  زا  ریغ  دعـس  هک ، تسا  نیا  حّجرم 

دیعب زین  لاـمتحا  نیا  و  دـنرفن ، کـی  ینابیـش  رمع  نب  ۀـلظنح  اـب  وا  هک  هداد  لاـمتحا  يرگید  و  بونج ، برع  زا  تسا  یمابـش  هلظنح  هک 
لاجر مجعم  4 ؛ لاجرلا 318 /  سوماق  156 ؛ نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست  5 ؛ يربط 443 /  خیرات  2 ؛ لتقملا 24 /  73 ؛ خیشلا : لاجر  تسا .

.116 86 و 89 و 90 و 117 -  نیسحلا : راصنا  6 ؛  / 306 ثیدحلا 307 - 
تسا رفن  ود  زا  یکی  و  هدوب ، ةولصلا  ریثک  فیرش و  يدرم  وا  تسا . هدمآ  عبانم  رثکا  رد  یمعثخ  عاطملا  یبأ  نب  ورمع  نب  دیوس  مان  [ 98]

، تشک ار  يو  تیبث  نب  یناه  هک  تسا  دیهـش  رخآ  وا  سپ  دـش ، دیهـش  ماما  ِتداهـش  زا  دـعب  و  دـییاپب ، رخآ  ات  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  هک 
راحب تسا . هدمآ  یفعج  عاطملا  یبا  نبورمع  نآ  رد  هک  4 ؛ بقانملا 102 /  74 ؛ خیشلا ، لاجر  تسا . هیناطحق  زا  شارا  نبرامنا  نب  معثخ 

.91  - 92 نیسحلا : راصنأ  تسا ، هدمآ  عاطملا  نب  ورمع  نب  دیوس  نآ  رد  هک   154 نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست  25 ؛  / 24
. ] 50 نّییبلاطلا : لتاقم  دش . دیهش  يو  زا  لبق  هک  تسوا  ینت  ردارب  نسحلا ، رکبوبا  ردارب  ّیلع ، نب  نسحلا  نب  مساق  وا  [ 99]

فالتخا وا  لتاق  مان  رد  تسا . سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  ئرما  رتخد  بابر  شردام  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  هَّللادبع  وا  [ 100]
.89  - 90 نییبلاطلا : لتاقم  ار ، رشب  نب  ۀبقع  یضعب  دناهتسناد و  وا  لتاق  ار  هلمرح  یخرب  تسا 

همه نیا  وت  رب  ياو  تفگ  تسیرگ و  دـیدب ، ار  يو  راتخم  دـش و  راـتفرگ  هلمرح  نوچ  تسپ و  دوب  ياهیاـمورف  لـهاک ، نب  ۀـلمرح  [ 101]
ات دندرک  نارابریت  ار  وا  داد  روتسد  دوب ، ربمایپ  نادنزرف  زا  وا  هک  یتسنادن  ادخ  نمشد  يا  یتشکب ، زین  ار  ریغص  لفط  هک  دوبن  سب  تیانج 

دعب تخاس ، ّطلسم  وت  رب  ارم  هک  ار  يادخ  رم  دمح  ادخ  نمشد  يا  تفگ : داتفا  هلمرح  هب  راتخم  رظن  نوچ  رگید ، تیاور  رد  دش . كاله 
خرـس و ات  درب  ورف  شتآ  رد  نهآ  زا  يدومع  تساوخ و  شتآ  دـعب  هدرک ، عطق  ار  شیاپ  تسد و  اـت  داد  روتـسد  درک و  راـضحا  ار  رازج 
ات درک  داـیرف  ردـق  نآ  وا  دـمآرد ، شـشوج  هب  شتآ  زا  شندرگ  هک  ییاـج  اـت  داد  رارق  وا  ندرگ  رب  ار  دوـمع  نآ  سپ  دـش ، دـیپس  دـعب 

. دش عطق  شندرگ 
م. نسحا -  هَّللا  هجو  یناشیپ  هب  نمشد  تسد  زا  دنکف  یگنس  کلف  [ 102]

هتفگ زین  دوب . هلاس  تداهش 11  تقو  دلو -  ّما  ای  یلجب  ریرج  نب  هَّللادبع  ردارب  هَّللادبع  نب  لیلـس  تخد  شردام  نسح ، نب  هَّللادبع  [ 103]
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راصنا 76 ؛ خیشلا : لاجر  89 ؛ نّییبلاطلا : لتاقم  150 ؛ نیـسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمـست  تسا . هدوب  سیقلا  ئرما  رتخد  بابر  شردام  هک  هدش 
.132 نیسحلا :

تقیقح ردنا  تسا  رفاک  تسین  داد  قیرط  ردامیب  يوهآ  نتـشک  م . ددرگیم - : تبث  هَّللادبع  تداهـش  تبـسانم  هب  ریز  رعـش  دـنچ  [ 104]
ولگ نوخ  زا  هچ  زا  تسین  داشمش  هخاش  نیا  تسا  کچوک  لفط  تسد  زیت  ریشمش  اب  هچ  يرآ  دورف  تّوق  اب  تخـس  تسین  دایـص  شلتاق 
اور یملظ  نینچ  نیاک  شکم  يو  ّمع  دزن  رد  یـشُکیم  رگ  نیعل  يا  تسین  داماد  مساق  نیا  تسا  هَّللادبع  املاظ  انح  ار  شتـسد  ود  يدـنب 

. تسین داّدش  بهذم  رد 
م. دوب -  هتشگ  تشپراخ  نانوچ  دوب ، هتسشن  نآ  رب  هک  ییاههزین  ترثک  زا  ترضح  رکیپ  هک  تسور  نآ  زا  ریبعت  نیا  [ 105]

م. هیلع - ) هَّللا  تاولص   ) تساخرب هاگنآ  هَّللا و  لوسر  ۀّلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  دومرفیم : و  [ 106]
. تشک متشک  ردام  ردپ و  رظن  زا  ار  مدرم  نیرتهب  تفگ : هک  ار  وا  دایز  نبا  هک  هدش  هتفگ  مالسلا : هیلعنیـسح  لتاق  سنا  نب  نانـس  [ 107]

نآ زج  مدرکن  يراک  تفگ : يدرک ؟ هچ  البرک  رد  وگب : تسار  تفگ : يو  هب  نانـس  يریگتـسد  زا  دـعب  میهاربا  : 45 راتخم : تیاکح  رد 
يو هـب  هدرک و  باـبک  هـمین  هـتفرگ و  وا  ِنار  تشوـگ  زا  هـک  داد  روتـسد  تـسیرگ و  مـیهاربا  مـتفرگ !! ار  نیـسح  راولـش  زا  ياهـکت  هـک 

ار شدـسج  هدرک و  شحبذ  دـش  گرم  رب  فرـشم  نوـچ  و  دـندیناروخیم . رجنخ  اـب  درکیم  ندروـخ  زا  عاـنتما  هاـگ  ره  و  دـندیناروخ ،
. دندینازوس

. تخاتب بسا  رگید  رفن  ُهن  اب  ماما  ِتُشپ  رب  تسا و  هدازانز  وا  [ 108]
هدازانز زین  وا  دندرک ، دروخ  ار  ماما  هنیـس  تشپ و  هک  نآ  ات  هتخات  ماما  كرابم  ِندب  رب  ناروتـس  ِّمُس  اب  هک  تسا  رفن  هد  زا  یکی  وا  [ 109]

. تسا
تافو 298 ه. تسا ، هرصب  رد  هیماما  باحصا  هوجو  زا  یبالغلا ، رانید  نب  ایرکز  نب  دّمحم  [ 110]

ریدغلا 251. تسا ، تیالو  ثیدح  نایوار  زا  بیبح  دماین . تسد  هب  لیدب  نب  بیبح  رتخد  لاح  حرش  [ 111]
، تسا رامش  هب  شتافو 117 ه . شرـصع ، نامز  هدّیـس  هدوب ، تلابن  تمارک و  اب  ینز  بلاطیبأ ، نب  ّیلع  نب  نیـسح  تخد  هنیکـس  [ 112]
: روثنملا ّردلا  8 ؛ تاقبطلا 348 /  تسین . بسانم  نآ  رکذ  اج  نیا  رد  هک  مینادیم ، ضحم  بذک  ار  شترضح  هب  ناخّروم  زا  یضعب  تبسن 

.3 مالعألا 106 /  1 ؛ نایعألا 211 /  تایفو  244 ؛
تایاور دادن . اهنآ  هب  ار  ناکما  نیا  ادخ  یلو  دندرک  ترضح  هنیـس  تشپ و  ندیبوک  گنهآ  اهنآ  هک  دننآرب  ام  ياملع  زا  يرایـسب  [ 113]

. ملاعلا هَّللاو  تسا ، هدیسر  نخس  نیا  دییأت  رد  يدایز 
بلعث اب  هک  تسا  تَُغل  ناـیاوشیپ  زا  یکی  هک  دوب  بلعث  مـالغ  هب  فورعم  يدرواـب  زرّطم  مشاـه  یبأ  نب  دـحاولادبع  نب  دّـمحم  وا  [ 114]

2؛ دادغب 356 /  خـیرات  1 ؛ ناـیعالا 500 /  تاـیفو  دوب . لاس 345 ه  دادـغب  رد  وا  تافو  دراد  داـیز  تافینـصت  هدومن و  تبحاـصم  يوحن 
.6 مالعالا 254 / 

لاس هب  دوب . دوخ  ناسک  هدنهد  اوتف  درک . دشر  هکم  رد  دش و  هداز  نمی  رد  هک  دوب  هایس  ياهدرب  ناعبات و  زا  حایر  یبأ  نب  ءاطع  وا  [ 115]
.4 مالعالا 135 /  2 ؛ ةوفصلا 119 /  ۀفص  1 ؛ ظاّفحلا 92 /  ةرکذت  تشذگرد . هّکم  رد  114 ه 

رد دوبن ، وا  نوچ  نیّیمق  عمج  رد  گرزب ، ثّدحم  قودص ، خیش  هب  فورعم  یّمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  [ 116]
رفیک نآ  رد  هک  لامعألاباقع  باتک  دومن ، فیلأـت  ار  يداـیز  بتک  دـش . نفد  تفاـی و  تاـفو  ير  رد  لاـس 381 ه  رد  درک و  لوزن  ير 

لاقملا حیقنت  1 ؛ باقلألا 212 /  ینکلا و  5 ؛ ءاملعلا 119 /  ضایر  دیدرگ . عبط  اهراب  اجکی  لامعألا  باوث  اب  هدش  ضرعتم  ار  هّیهنم  لامعا 
همطاف لاح  حرش  رد  راجنلا  نبدّمحم  دادغب  نیثدحملا  خیش  یقرواپ  زا  مایس  دلجم  رد  هدمآ : ع )  ) هخـسن رد  . 6 مالعألا 274 /  3 ؛  / 154

تافو نوراـه  مردارب  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  نارمع  نبیـسوم  دومرف : ربماـیپ  هحلط ، زا  شدانـسا  هب  هک  مدـید  يدزا  ساـبعلایبا  تخد 
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نب ّیلع  نب  نیـسح  لتاق  زج  متفریذـپیم  یتساوخیم  نم  زا  ار  نیرخآ  نیلوا و  شزرمآ  رگا  یـسوم  يا  دـمآ : یحو  زرمایب ، ار  وا  تفاـی ،
. ار امهیلع  همالس  هَّللاتاولص و  بلاط  یبأ 

، هدرمش مالسلا  هیلعداّجـس  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  لاجر  هک  نآ  زج  متفاین  يو  زا  یهاگآ  تسا : هدمآ   1 لاقملا 380 /  حیقنت  رد  [ 117]
زا یفوک ، ملـسم  نبدیمح  تسا : هدـمآ   3 لاجرلا 289 /  ملع  تاکردتـسم  رد  تسین . صخـشم  ًالماک  یلو  دـشاب  یماما  دـیاب  ًارهاـظ  هک 

نایرکـشل زا  و  هدوـب ... ـالبرک  رد  دـیآیمرب  هک  هنوـگ  نآ  ـالبرک ، راـبخا  نـالقان  زا  تـسا و  مالـسلا  هیلعداجـس  باحـصا  ياههتخانـشان 
هک دوریم  لامتحا  میوگیم : تسا . هدوب  ماما  یهاوخنوخ  يارب  نایماش  اب  گنج  رد  ةدرولانیع  هعقاو  رد  راتخم  يوس  زا  درص  نبنامیلس 

سأر هارمه  هدرک و  تیاور  ار  ـالبرک  تاـیاور  زا  یـضعب  هک  هدوب  دعـس  نب  رمع  رکـشل  رد  یکی  دنـشاب ، ملـسم  نب  دـیمح  ماـن  هب  رفن  ود 
هیلعداجـس ماما  باحـصا  زا  تسا  یماما  مود  و  دـشاب ، دعـس  نبرمع  نارای  زا  دـیاب  وا  نیاربانب  هدوب  نارگید  اب  دایز  نبا  دزن  ماـما  كراـبم 

. درص نب  نامیلس  نایرکشل  زا  مالسلا و 
لـضاف و لـیلج و  وا  دوب  ثلثم  نسح  هب  فورعم  شرـسپ  یّنثم و  هب  فورعم  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  نب  نسح  نب  نسح  [ 118]

هعقاو رد  دومن ، جاودزا  نیسح  تخد  همطاف  شیومع  رتخد  اب  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصنینمؤملاریما  تاقدص  ّیلوتم  شنامز  رد  دوب ، عرو 
لاس رد  نسح  تافو  دوب ، يزارف  روظنم  تخد  هلوخ  شردام  داد ، شیافش  ادخ  دیدرگ و  حورجم  دیگنج و  و  دوب ، شیومع  هارمه  البرک 
لتق نم  ۀیمـست  ثلثم . نسح  شدنزرف  فالخرب  دوب  وا  تماما  هب  ِلئاق  یـسک  هن  دوب و  تماما  ِیعّدـم  دوخ  هن  داتفا . قافتا  هنیدـم  رد  90 ه 

: هک هدروآ  حیباصملا  باتک  فنصم  . 4 ثیدحلا 301 /  لاجر  مجعم  2 ؛ مالعالا 187 /  4 ؛ رکاسع 162 /  نبا  بیذهت  157 ؛ نیسحلا : عم 
نب ءامـسا  داتفا ، و  دروخ ، مخز  هدجیه  زین  وا  دوخ  دـیناسر و  لتق  هب  ار  رفن  هدـفه  شیومع  باکر  رد  اروشاع  رد  ینثملا  نسح  نب  نسح 

. داتسرف شاهنیدم  هب  دعب  تفای و  دوبهب  ات  درک  شیاوادم  درب و  هفوک  هب  ار  يو  وا  یئاد  هجراخ 
راکوکین و رایـسب  راوگرزب و  عبطلا ، میرک  ردقلالیلج ، مالـسلا ، هیلعداجـس  ماما  باحـصا  زا  یمـشاه ، نسحلاوبا  نسحلا ، نب  دیز  [ 119]
هب دـیزرو و  فّلخت  نیـسح  شیومع  زا  وا  هک  دـناهدروآ  ناخّروم  زا  یـضعب  تسا . هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تاقدـص  ّیلوتم 

. دومن وا  يارب  ار  تماـما  ياـعدا  نآ  ریغ  هعیـش و  زا  يرگید  هن  درک و  تماـما  ياـعدا  دوخ  هن  دوـب ، لاس 120 ه  رد  شتافو  دـماین . قارع 
.46 راحبلا 329 /  انهم ، دّیس  ةدمعلا  دیفم و  داشرا  خیشلا و  لاجر  زا  لقن  هب   7 ثیدحلا 339 /  لاجر  مجعم 

وا تشاد ، دّـمحم  مان  هب  رـسپ  کی  اهنت  تفر ، قشمد  هب  نیـسحلا  نب  ّیلع  اـب  دـمآ و  قارع  هب  نیـسح  شیومع  اـب  نسح ، نب  ورمع  [ 120]
. دوب نید  حالص و  لها  دباع و  يدرم 

لاس دودح  وا  تافو  درک . جورخ  ایرـسلاوبا  اب  هاوخنوخ ، یبلاط ، يولع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـیز  [ 121]
. داتفا قافتا  250 ق .

نـسح رفعج و  شرـسپ  وزا  و  هدرک ، تیاور  دوعـسم  نبا  رکب و  یبا  زا  یموزخملا ، هَّللادبع  نب  نامثع  نب  ورمع  نب  ثیرح  نبورمع  [ 122]
هَّللادـیبع شدـنزرف  هیبا و  نب  دایز  يوس  زا  هدوب ، تیبلالها  نانمـشد  هاگیاپ  وا  هناـخ  دـناهدرک ، تیاور  نارگید  عیبس و  نب  ةریغم  ینرع و 

.5 مالعالا 76 /  3 ؛  / 417 ءالبنلا 419 -  مالعا  ریس  دوب . لاس 85 ه  شتکاله  تفای ، هفوک  تیالو 
. اِهتوم َنیح  سُْفنالا  یّفوتی  هَّللا  39 ؛ رمز 42 : [ 123]

يراکمه تفالخ  زارحا  يارب  مکح  نب  ناورم  اب  تفر ، ماـش  هب  دوب ، دـیزی  هیواـعم و  يوس  زا  هنیدـم  هکم و  یلاو  دیعـس  نب  ورمع  [ 124]
ورمع دومن ، يدهعتیالو  زا  رمع  علخ  هدارا  کلملادـبع  تفالخ  رد  و  داد ، رارق  وا  يارب  ار  يدـهعتیالو  کلملادـبع  زا  دـعب  ناورم  دومن و 

.4 مالعالا 78 /  ۀباصإلا ش 6850 ، تشکب . ار  يو  لاس 70 ق . رد  تفای و  تسد  يو  رب  ات  دوب  شنیمک  رد  کلملادبع  تخیرگ و 
زا دروآ  ینادنزرف  شیارب  هک  دوب  فانم  دبع  نب  بلطم  ینب  زا  دیزی  نب  یلع  دزن  بنیز  تسا : هدـمآ  ص221  فارشالا ، باسنا  رد  [ 125]

. تسا یضاق  يرتخبلاوبا  بهو  نب  بهو  هدلاو  هک  دوب  ةدبع  هلمج 
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ناگدنـسیون و زا  و  نآ ، ِیـضاق  رـصم و  ثدـحم  نمحرلادـبعوبا ، يرـصم ، یمرـضحلا  ناـغرم  نب  ۀـعیهل  نـب  هَّللادـبع  هـعیهل : نـبا  [ 126]
.368 تاضقلاو : ةالولا  ق . لاس 174 ه . تافو  دوب  ملع  هار  رد  ناگدنچوک  زا  ملع و  ناگدننکعمج 

نیا ِنتـشک  رومأم  ار  ام  ادخ  دنتفگ : دندمآ و  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دعب  دـندرازگ ، زامن  رّهطم  رـس  رب  دـعب  هدـمآ : ب »  » هخـسن رد  [ 127]
رب ياهبرح  ات  درک  نم  ِدصق  نانآ  زا  یکی  دندز ، رفن  هاجنپ  هب  هبرح  اب  دیهد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دومرف : ربمایپ  تسا ، هدرک  رفن  هاجنپ 

هخـسن رد  و  دناهتـشگ . رتسکاخ  منایهارمه  همه  مدید  دش  هک  حبـص  دزرماین ، تیادـخ  ورب  دومرف : نامَالا ، هَّللالوسر  ای  متفگ : دزاونب ، نم 
هب هک  مدید  یتدایز  یکوبش  رـصن  نب  یلع  لاح  حرـش  رد  دادغب  نیثدحملا  خیـش  راّجنلا  نب  دّمحم  یقرواپ  رد  هدمآ : هصق  نیا  زا  دعب  «ع »

یتسد هاگان ، هک  دروآ  ار  رـس  یکی  دنتـسشن و  يراسگیم  هب  دندربیم ، ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ِرـس  نوچ  هدروآ : ثیدح  نیا  رد  شدانـسا 
دنتشاذگ و ار  رس  دندینش  ار  نیا  نوچ  موق  ِباسِْحلا  َمْوَی  ِهِّدَج  َۀَعافِش  ًانیَـسُح  تلَتَق  ۀّمأ  وُجَرتَا  تشون : راوید  رب  نینهآ  ملق  اب  دش و  نایامن 

. دنتفر تمیزه  هب 
. یبرقلا یف  ةّدوملا  ّاِلا  ًارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  42 ؛ يروش 23 /  [ 128]

. هَّقح یبرقلااذ  تاو  17 ؛ ءارسا 26 /  [ 129]
. یبرُْقلا يِِذلَو  لوُسَّرِلل  َو  هَسُمُخ  هَّلل  ّنإف  ٍءیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امنا  اوملِْعا  8 ؛ لافنا 41 /  [ 130]

. ًاریهطت مکرِّهطی  ِتیبلا و  َلها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هَّللا  ُدیری  اّمنا  33 ؛ بازحا 33 /  [ 131]
تـسا یباحـص  تسا . فالتخا  شمـسا  رد  دراد . هبلغ  شمان  رب  شاهینک  هک  تسا  یملـسا  ِثراـح  نب  دـیبع  نب  ۀلـضف  هزربوبا  ماـن  [ 132]

ۀباصالا 10 ؛ بیذهتلا 446 /  بیذهت  تشذگرد . لاس 65 ه  ناسارخ  رد  دوب ، مالسلا  هیلعیلع  اب  ناورهن  رد  هرصب ، سپـس  هنیدم و  نکاس 
.8 مالعالا 33 /  همجرت ش 8718 ؛

هک نآ  ات  دوب  ناناملـسم  هاوخدـب  رایـسب  وا  دوب . تیلهاج  رد  شیرق  رعاـش  دعـسوبا ، ، یـشیرق یمهـس  سیق  نب  يْرَعبِّزلا  نب  هَّللادـبع  [ 133]
.4 مالعالا 87 /  درم . لاس 15 ه  رد  تخیرگ . نارجن  هب  هّکم  ندوشگ  ماگنه 

. نوؤزهتسی اهب  اوناکو  هَّللا  ِتایِآب  اوبّذک  نَا  يؤسلا  ؤاسا  َنیِذَّلا  ُۀبقاع  ناک  ّمث  30 ؛ مور 10 /  [ 134]
. ٌنیهم ٌباذع  ْمَُهل  ًامثا و  اودادزیل  ْمَُهل  یلُمن  اّمنا  مهسفنال  ریخ  ْمَُهل  یلُمن  امَّنا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنبسحیالو  3 ؛ نارمع 178 /  لآ  [ 135]

. َنُوقَزُری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایحا  لب  ًاتاوما  ِهَّللالیبس  یف  اولُتق  َنیِذَّلا  َّنبسحتالو  157 ؛ نارمع /  لآ  [ 136]
لاس 466 ه رد  هتفرگارف  نارگید  ءالعلایبا و  زا  ار  تاّیبدا  رعاش ، یبلح ، یجافخ  دّمحموبا  نانـس ، نب  دیعـس  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  [ 137]

.5 ةرهازلا 96 /  موجنلا  1 ؛ تایفولا 233 /  تاوف  4 ؛ مالعالا 122 /  دش . هتشک  رهز  اب 
نب ةورع  يزاغم  باتک  دوب و  رـصم  رد  تسا ، يدسالا  یـشرقلا  لفون  نب  دوسالا  نب  لفون  نب  نمحرلادـبع  نب  دّـمحم  دوسالاوبا  وا  [ 138]

وا زا  حیرـش و ... نب  ةوبح  نوـچ  یهورگ  هدرک و  تیاور  رگید  یهورگ  شاـیع و  نب  ناـمعنلا  داجـس و  ماـما  زا  درکیم ، ثیدـح  ار  ریبز 
ش 62. ، 6 ءالبنلا 150 /  مالعا  ریس  دوب . دنچ  یس و  دصیس و  لاس  رد  وا  تافو  دناهدرک  تیاور 

نب یلع  باحصا  زا  یهاگ  مالسلا و  هیلع  نیسح  باحـصا  رد  یهاگ  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیـش  تسا ، يدسالا  ورمع  نب  لاهنم  وا  [ 139]
مهالوم يدسا  ورمع  نب  لاهنم   » نایب اب  هدروآ  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  باحـصا  رد  مهالوم »  » تدایز اب  و  هدروآ ، رامـش  هب  نیـسحلا 

نب ّیلع  هک  تسا  تیاور  غبصا  زا  دنادیم و  داجس  باحصا  زا  ار  وا  یقرب  هدرک ، تیاور  مالسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  داجـس و  زا  یفوک ،»
.19 ثیدحلا 8 /  لاجر  مجعم  تسا . هدرک  تیاور  وا  زا  سابع 

یتوق بولـسا  رد  يروآون و  شراعـشا  یناعم  رد  ار  وا  تسا . گرزب  يرعاش  یملید ، نیـسحلاوبا  اـی  نسحلاوبا  هیوزرم ، نبا  راـیهم  [ 140]
لاس 428 هب  وا  تافو  دوب ، شداتسا  خیش و  وا  و  دروآ ، مالسا  یضر  فیرش  تسد  هب  تسا ، هدوب  دادغب  لها  و  لصالایناریا ، رایهم  تسا .

. عبانم رگید  12 و  ۀیاهنلا 41 /  ۀیادبلا و  8 ؛ مظتنملا 94 /  13 ؛ دادغب 276 /  خیرات  7 ؛ مالعالا 317 /  تسا . هدوب  دادغب  رد  ه 
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ثیداحا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یباحـص ، لاس 78 ، یفوتم  ّیملـسلا  ّيراصنألا  یجرزخلا  مازح  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع  نب  رباج  [ 141]
زا هک  تشاد  ربمایپ  دجسم  رد  ياهقلح  رمع  رخاوا  رد  دیگنج ، هوزغ  رد 19  دندرک ، تیاور  وزا  هباحص  زا  یعمج  هدرک و  تیاور  يدایز 

.1 ءامسالا 142 /  بیذهت  1 ؛ هباصالا 213 /  1 ؛ مالعالا 213 /  72 ؛ خیشلا : لاجر  دشیم . هتفرگ  هرهب  شملع 
تیاور وزا  یبراحم  نمحرلادبع  و  هدرک ، تیاور  یعیبس و ... قاحـسا  یبا  یبعـش و  شردپ و  زا  یفوک  یبلکلا  ۀیحد  یبا  نب  ییحی  [ 142]

.2 لامکالا 134 /  تسا . هدرک 
يزور اج  نآ  رد  ار  راتخم  هک  عیبسلا ، ۀنابج  روهـشم ، ةدـنک  هنابج  دـننام : تسا  هفوک  رد  یتالحم  مان  دـیدشت ) رـسک و  هب   ) ۀـناّبِج [ 143]

.2  / 99  - نادبلا 100 مجعم  تسا . هفوک  رد  همه  نآ  ریغ  ملاس و  هنابج  و  مزرع ... هنابج  نومیم ... هنابج  دوب ،
باتک هب  دناهدرب  وا  زا  مان  هک  اهنآ  متفاین و  ار  وا  مان  طبـض  ای  لاح  حرـش  نم  یلو  دناهتفگ ، زین  ملذـج  نب  ریـشب  میدـخ و  نب  رـشب  [ 144]

. دناهتشاد هیکت  فوهلم 
م. دروآ -  گرم  ربخ  هک  یسک  [ 145]

ار ناحوص  شدنزرف  اّما  و  دناهدرمش ، مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  باحـصا  زا  ار  وا  خیراوت  رثکا  تسا . ناحوص  نب  ۀعـصعص  شردپ  [ 146]
. تسا هتشاد  هیکت  فوهلم  باتک  زا  تمسق  نیمه  هب  هدروآ  يزیچ  وا  زا  هک  ره  و  متفاین ، ربتعم  ياهلاح  حرش  رد 

تمدــخ رد  درک و  تاـفو  قـشمد  رد  يرجه  لاـس 126  هب  هک  تسا  هّرم  نـب  مـیت  ینب  هتـسباو  یمیت  يودـعلا  ۀـّتق  نـب  نامیلـس  وا  [ 147]
. دوب مشاهینب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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