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( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط ناروشحلس 

: هدنسیون

يوامسلا رهاط  نبدمحم 

: یپاچ رشان 

رئاز

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط 13ناروشحلس 

باتک 13تاصخشم 

13تسرهف

13هراشا

بلاط وبا  نادناخ  يادهش  تسخن : 14شخب 

ناگدرب دسا و  ینب  يادهش  مّود : 15شخب 

نانآ ناگدرب  ینادمه و  يادهش  موس : 15شخب 

یجحذم يادهش  مراهچ : 15شخب 

يراصنا يادهش  مجنپ : 16شخب 

یمعثخ یلجب و  يادهش  مشش : 16شخب 

يدنک يادهش  متفه : 16شخب 

يرافغ يادهش  متشه : 16شخب 

یبلک يادهش  مهن : 16شخب 

يدزأ يادهش  مهد : 17شخب 

يدبع يادهش  مهدزای : 17شخب 

یمیت يادهش  مهدزاود : 17شخب 

ییاط يادهش  مهدزیس : 17شخب 

یبلغت يادهش  مهدراهچ : 17شخب 

ینهج يادهش  مهدزناپ : 17شخب 

یمیمت يادهش  مهدزناش : 18شخب 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  هقرفتم  نارای  مهدفه : 18شخب 

18اهتسرهف
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رشان 18نخس 

ققحم 21همدقم 

21هراشا

؟ تسیک 24يوامس 

رضاح 26باتک 

پاچ 26ياهتبون 

قیقحت 26هویش 

مجرتم 27تشاددای 

فّلؤم 28همّدقم 

تداهش ات  تدالو  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  یگدنز  رب  ارذگ  يرورم  دمآرد : 29شیپ 

بلاط وبا  نادناخ  يادهش  تسخن : 45شخب 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  45یلع 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  هّللا  49دبع 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  50سابع 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  هّللا  59دبع 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  60نامثع 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  60رفعج 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رکب  61وبا 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکب  62وبأ 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  62مساق 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللا  63دبع 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  64نوع 

مالّسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  66دمحم 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  66ملسم 
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مهیلع هّللا  ناوضر  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللا  76دبع 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  77دمحم 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  دیعس  وبا  نب  77دمحم 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلا  78دبع 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  78رفعج 

يریمح رطقی  نب  هّللا  79دبع 

مالّسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  مالغ  نیزر ، نب  80نامیلس 

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالغ  ورمع ، نب  81ملسا 

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالغ  یلئد  هّللا  دبع  نب  81براق 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  مالغ  مهس  نب  82حجنم 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالغ  ثراح  نب  82دعس 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالغ  رزین ، وبا  نب  82رصن 

مالّسلا امهیلع  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  مالغ  ناهبن ، نب  83ثراح 

ناگدرب دسا و  ینب  يادهش  مّود : 83شخب 

همیزخ نب  دسا  نب  بعص  نب  ورمع  نب  لهاک  نب  هیبن  نب  ثراح  نب  83سنا 

رّهظم نب  84بیبح 

«2  » يدسا هجسوع  نب  90ملسم 

يوادیص رّهسم  نب  93سیق 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  دلاخ ، 95وبا 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  مالغ  97دعس ،

يوادیص يدسا  همامث  نب  عّقوم  یسوم ، 97وبا 

نانآ ناگدرب  ینادمه و  يادهش  موس : 97شخب 

«1  » يدئاص ورمع  همامث ، 97وبا 

یقرشم ینادمه  ریضخ  نب  99ریرب 
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«1  » يرکاش بیبش  وبا  نب  103سباع 

يرکاش ینادمه  هّللا  دبع  نب  105بذوش 

«1  » یمابش دعسا  نب  106ۀلظنح 

یبحرا نمحرلا  107دبع 

هّللا دبع  نب  کلام  شیومع  رسپ  يرباج و  ینادمه  رباج  نب  عیرس  نب  ثراح  نب  108فیس 

يرباج ینادمه  عیرس  نب  ثراح  مالغ  108بیبش ،

ینالاد 108راّمع 

یمهن سیق  نب  109یشبح 

يدئاص ینادمه  دایز  هرمع ، 109وبا 

«1  » يدهن ینادمه  مهن  نب  ریمع  وبا  نب  سباح  نب  معنم  نب  110راّوس 

یعدنج ینادمه  هّللا  دبع  نب  110ورمع 

یجحذم يادهش  مراهچ : 111شخب 

يدارم هورع  نب  111یناه 

«2  » یفوک « 1  » یناملس يدارم  یجحذم  ثراح  نب  114ةدانج 

«3  » یناملس یجحذم  ثراح  مالغ  كرت ؛ 115حضاو 

«2  » يذئاع هّللا  دبع  نب  115عّمجم 

يذئاع یجحذم  هّللا  دبع  نب  عّمجم  نب  116ذئاع 

«2  » یلمج لاله  نب  116عفان 

یفعج یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  « 2  » فعج نب  « 1  » قورسم نب  119جاّجح 

یفعج یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  فعج  نب  « 3  » لفغم نب  121دیزی 

يراصنا يادهش  مجنپ : 122شخب 

يراصنا هظرق  نب  122ورمع 

«3  » یجرزخ يراصنا  ّبر  دبع  نب  نمحرلا  123دبع 

«2  » یجرزخ يراصنا  نالجع  نب  124میعن 
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یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  125ةدانج 

یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  ةدانج  نب  125رمع 

فوتحلا وبا  شردارب  ینالجع و  يراصنا  ثرح  نب  125دعس 

یمعثخ یلجب و  يادهش  مشش : 126شخب 

یلجب يرامنأ  سیق  نب  نیق  نب  126ریهز 

یلجب يرامنأ  سیق  نب  براضم  نب  131ناملس 

«2  » یمعثخ يرامنا  عاطملا  وبا  نب  ورمع  نب  131دیوس 

یمعثخ رشب  نب  هّللا  132دبع 

يدنک يادهش  متفه : 132شخب 

«1  » یلدهب يدنک  ءاثعش  وبا  رصاهم ، نب  دایز  نب  132دیزی 

يدنک سیقلا  ئرما  نب  134ثراح 

يدنک ورمع  نب  134رهاز 

يدنک یمرضح  ثودحا  نب  ورمع  نب  134رشب 

«3  » ینالوخ يدنک  ریجح  نب  135بدنج 

يرافغ يادهش  متشه : 135شخب 

«1  » نمحرلا دبع  شردارب  يرافغ و  قاّرح  نب  ةورع  نب  هّللا  135دبع 

«4  » يرافغ رذ  وبا  هدشدازآ  مالغ  يوح ، نب  136نوج 

یبلک يادهش  مهن : 137شخب 

«1  » یبلک ریمع  نب  هّللا  137دبع 

یمیلع یبلک  دیزی  نب  یلعألا  139دبع 

یبلک هنیدم  ینب  مالغ  ورمع ، نب  140ملاس 

يدزأ يادهش  مهد : 140شخب 

«1  » یفوک هءونش  دزا  يدزا  جرعا  ریثک  نب  140ملسم 

يدزا ملسم  مالغ  هّللا ، دبع  نب  140عفار 
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«3  » يدزا رشب  وبا  نب  بیبح  نب  140مساق 

يدزا میلس  نب  141ریهز 

سالح شردارب  و  « 1  » یبسار يدزا  ورمع  نب  141نامعن 

يدزا بخلص  نب  142ةرامع 

يدبع يادهش  مهدزای : 142شخب 

هّللا دیبع  هّللا و  دبع  شنارسپ  يرصب و  سیق  دبع  يدبع ، طیبث  نب  142دیزی 

ملاس شمالغ  يرصب و  يدبع  ملسم  نب  143رماع 

«2  » يرصب يدبع  کلام  نب  144فیس 

يرصب يدبع  هّیما  نب  144مهدا 

یمیت يادهش  مهدزاود : 144شخب 

هبلعث نب  هّللا  میت  یمیت  لشهن  نب  رماع  مالغ  جاّجح ، نب  144رباج 

«2  » نمحرلا دبع  شرسپ  هبلعث و  نب  هّللا  میت  یمیت  جاّجح  نب  144دوعسم 

یمیت هبلعث  نب  هّللا  میت  نب  ّیح  نب  145رکب 

یمیت هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  نب  145نیوج 

یمیت یعبض  هبلعث  نب  سیق  نب  ۀعیبض  نب  145رمع 

«1  » یمیت هبلعث  نب  تاللا  میت  نب  بعک  نب  رماع  نب  145باّبح 

ییاط يادهش  مهدزیس : 146شخب 

«1  » ییاط ناّسح  نب  146راّمع 

ییاط دعس  نب  146ۀّیما 

یبلغت يادهش  مهدراهچ : 146شخب 

یبلغت کلام  نب  146ۀماغرض 

«1  » یبلغت قیتع  نب  147ۀنانک 

طسقم سودرک و  شناردارب  یبلغت و  ثراح  نب  ریهز  نب  147طساق 

ینهج يادهش  مهدزناپ : 147شخب 
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ینهج ورمع  نب  دایز  نب  147عّمجم 

ینهج رجاهم  وبا  نب  رجاهم  نب  147داّبع 

ینهج تلص  نب  147ۀبقع 

یمیمت يادهش  مهدزناش : 148شخب 

یحایر دیزی  نب  148ّرح 

يدعس یمیمت  ردب  نب  155جاّجح 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  هقرفتم  نارای  مهدفه : 157شخب 

ینابیش یلع  نب  157ۀلبج 

يرمن رمع  نب  157بنعق 

«1  » یفنح هّللا  دبع  نب  157دیعس 

مالّسلا هیلع  نیسح  نارای  دروم  رد  دنمدوس ، 159ییاهزارف 

ردارب جنپ  162تداهش 

168اهتسرهف

168هراشا

نآرق تایآ  168تسرهف 

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  یماسا  169تسرهف 

ثیداحا 170تسرهف 

( راعشا تایبا  نیتسخن   ) راعشا 176تسرهف 

تاور مالعا و  181تسرهف 

هدش دراو  نتم  رد  هک  ییاهباتک  یماسا  217تسرهف 

اهتیعمج اههقرف و  221تسرهف 

لیابق 222تسرهف 

اههریت 223تسرهف 

قطانم 225تسرهف 
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تنیز تاودا  اهسابل و  226تسرهف 

تاناویح 226تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  227هرابرد 
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( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط ناروشحلس 

باتک تاصخشم 

1950م.  - 1876 دمحم ، يوامس ، هسانشرس : 
یسراف ( . ع  ) نیسحلاراصنا یف  نیعلاراصبا  يدادرارق :  ناونع 

مجرتم يوامـسلارهاط ؛ نبدمحم  فلوم  مالـسلاهیلع /) نیـسح  ماما  باحـصا  یناگدنز  حرـش   ) فط ناروشحلـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. یلالج سابع 

.1381 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 
383 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( موس پاچ   ) لایر  25000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  20000 :964-6401-70-8 ؛  لایر  20000 کباش : 
راهب 1384. مود : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1386. موس : پاچ  تشاددای : 
.... و مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  یناگدنز  رب  عماج  یشرگن  قیقحت و  فط : ناروشحلس  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  383 ؛ [ - 377  ] ص همانباتک : تشاددای : 
.... و مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  یناگدنز  رب  عماج  یشرگن  قیقحت و  فط : ناروشحلس  دلج :  يور  ناونع 

. مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش  رگید :  ناونع 
باحصا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1334 سابع ، یلالج ، هدوزفا :  هسانش 

رئاز تاراشتنا   . مق هسدقم  هناتسآ  هدوزفا :  هسانش 
1381 2041 فلا BP42/س8 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9537 ییوید :  يدنب  هدر 
م46324-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تسرهف

هراشا

رشان 11 نخس 
ققحم 17 همدقم 

22 تسیک ؟ يوامس 
رضاح 25 باتک 

پاچ 25 ياهتبون 
قیقحت 26 هویش 
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مجرتم 27 تشاددای 
ّفلؤم 31 همّدقم 

تداهش 33 ات  تدالو  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  یگدنز  رب  ارذگ  يرورم  دمآرد : شیپ 

بلاط وبا  نادناخ  يادهش  تسخن : شخب 

مالّسلا 61 هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع 
مالّسلا 66 هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  هّللا  دبع 

مالّسلا 69 هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  سابع 
مالّسلا 84 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 

مالّسلا 85 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نامثع 
مالّسلا 86 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رفعج 

مالّسلا 87 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رکب  وبأ 
مالّسلا 89 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکب  وبأ 

مالّسلا 89 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق 
مالّسلا 91 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللا  دبع 
مالّسلا 93 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  نوع 

مالّسلا 95 امهیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 
ص:6  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مالّسلا 96 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم 
مهیلع 114 هّللا  ناوضر  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 

مالّسلا 115 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم 
مالّسلا 115 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  دیعس  وبا  نب  دمحم 

مالّسلا 116 مهیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلا  دبع 
مالّسلا 116 مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج 

يریمح 118 رطقی  نب  هّللا  دبع 
مالّسلا 119 امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  مالغ  نیزر ، نب  نامیلس 

مالّسلا 121 امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالغ  ورمع ، نب  ملسا 
مالّسلا 121 امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالغ  یلئد  هّللا  دبع  نب  براق 

مالّسلا 121 هیلع  یلع  نب  نسح  مالغ  مهس  نب  حجنم 
مالّسلا 122 هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالغ  ثراح  نب  دعس 

مالّسلا 122 هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالغ  رزین ، وبا  نب  رصن 
مالّسلا 124 امهیلع  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  مالغ  ناهبن ، نب  ثراح 
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ناگدرب دسا و  ینب  يادهش  ّمود : شخب 

همیزخ 125 نب  دسا  نب  بعص  نب  ورمع  نب  لهاک  نب  هیبن  نب  ثراح  نب  سنا 
رّهظم 127 نب  بیبح 

يدسا 135 هجسوع  نب  ملسم 
يوادیص 141 رّهسم  نب  سیق 

يوادیص 145 يدسا  دلاخ  نب  ورمع  دلاخ ، وبا 
يوادیص 147 يدسا  دلاخ  نب  ورمع  مالغ  دعس ،
يوادیص 148 يدسا  همامث  نب  عّقوم  یسوم ، وبا 

نانآ ناگدرب  ینادمه و  يادهش  موس : شخب 

يدئاص 149 ورمع  همامث  وبا 
یقرشم 152 ینادمه  ریضخ  نب  ریرب 

ص:7  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
يرکاش 159 بیبش  وبا  نب  سباع 

يرکاش 163 ینادمه  هّللا  دبع  نب  بذوش 
یمابش 164 دعسا  نب  ۀلظنح 

یبحرا 165 نمحرلا  دبع 
يرباج 169 ینادمه  عیرس  نب  ثراح  مالغ  بیبش ،

ینالاد 168 راّمع 
یمهن 169 سیق  نب  یشبح 

يدئاص 169 ینادمه  دایز  هرمع ، وبا 
يدهن 171 ینادمه  مهن  نب  ریمع  وبا  نب  سباح  نب  معنم  نب  راّوس 

یعدنج 171 ینادمه  هّللا  دبع  نب  ورمع 

یجحذم يادهش  مراهچ : شخب 

يدارم 173 هورع  نب  یناه 
یفوک 179 یناملس  يدارم  یجحذم  ثراح  نب  ةدانج 

یناملس 179 یجحذم  ثراح  مالغ  كرت ؛ حضاو 
يذئاع 180 هّللا  دبع  نب  عّمجم 

يذئاع 181 یجحذم  هّللا  دبع  نب  عّمجم  نب  ذئاع 
یلمج 182 لاله  نب  عفان 

یفعج 187 یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  فعج  نب  قورسم  نب  جاّجح 
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یفعج 190 یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  فعج  نب  لفغم  نب  دیزی 

يراصنا يادهش  مجنپ : شخب 

يراصنا 193 هظرق  نب  ورمع 
یجرزخ 195 يراصنا  ّبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

یجرزخ 197 يراصنا  نالجع  نب  میعن 
یجرزخ 197 يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  ةدانج 

یجرزخ 197 يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  ةدانج  نب  رمع 
ص:8  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

فوتحلا 198 وبا  شردارب  ینالجع و  يراصنا  ثرح  نب  دعس 

یمعثخ یلجب و  يادهش  مشش : شخب 

یلجب 199 يرامنأ  سیق  نب  نیق  نب  ریهز 
یلجب 208 يرامنأ  سیق  نب  براضم  نب  ناملس 

یمعثخ 209 يرامنا  عاطملا  وبا  نب  ورمع  نب  دیوس 
یمعثخ 210 رشب  نب  هّللا  دبع 

يدنک يادهش  متفه : شخب 

یلدهب 211 يدنک  ءاثعش  وبا  رصاهم ، نب  دایز  نب  دیزی 
يدنک 213 سیقلا  ئرما  نب  ثراح 

يدنک 213 ورمع  نب  رهاز 
يدنک 214 یمرضح  ثودحا  نب  ورمع  نب  رشب 

ینالوخ 215 يدنک  ریجح  نب  بدنج 

يرافغ يادهش  متشه : شخب 

نمحرلا 217 دبع  شردارب  يرافغ و  قاّرح  نب  ةورع  نب  هّللا  دبع 
يرافغ 218 رذ  وبا  هدشدازآ  مالغ  يوح ، نب  نوج 

یبلک يادهش  مهن : شخب 

یبلک 221 ریمع  نب  هّللا  دبع 
یمیلع 224 یبلک  دیزی  نب  یلعألا  دبع 

یبلک 225 هنیدم  ینب  مالغ  ورمع ، نب  ملاس 
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يدزأ يادهش  مهد : شخب 

یفوک 227 هونشدزا  يدزا  جرعا  ریثک  نب  ملسم 
يدزا 227 ملسم  مالغ  هّللا ، دبع  نب  عفار 

يدزا 227 رشب  وبا  نب  بیبح  نب  مساق 
يدزا 228 میلس  نب  ریهز 

سالح 229 شردارب  یبسار و  يدزا  ورمع  نب  نامعن 
ص:9  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يدزا 229 بخلص  نب  ةرامع 

يدبع يادهش  مهدزای : شخب 

هّللا 231 دیبع  هّللا و  دبع  شنارسپ  يرصب و  سیق  دبع  يدبع ، طیبث  نب  دیزی 
ملاس 233 شمالغ  يرصب و  يدبع  ملسم  نب  رماع 

يرصب 234 يدبع  کلام  نب  فیس 
يرصب 234 يدبع  هّیما  نب  مهدأ 

یمیت يادهش  مهدزاود : شخب 

هبلعث 235 نب  هّللا  میت  یمیت  لشهن  نب  رماع  مالغ  جاّجح ، نب  رباج 
نمحرلا 235 دبع  شرسپ  هبلعث و  نب  هّللا  میت  یمیت  جاّجح  نب  دوعسم 

یمیت 236 هبلعث  نب  هّللا  میت  نب  ّیح  نب  رکب 
یمیت 236 یعبض  هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  نب  نیوج 

یمیت 236 یعبض  هبلعث  نب  سیق  نب  ۀعیبض  نب  رمع 
یمیت 237 هبلعث  نب  تاللا  میت  نب  بعک  نب  رماع  نب  باّبح 

ییاط يادهش  مهدزیس : شخب 

ییاط 239 ناّسح  نب  راّمع 
ییاط 240 دعس  نب  ۀّیما 

یبلغت يادهش  مهدراهچ : شخب 

یبلغت 241 کلام  نب  ۀماغرض 
یبلغت 241 قیتع  نب  ۀنانک 

طسقم 242 سودرک و  شناردارب  یبلغت و  ثراح  نب  ریهز  نب  طساق 

ینهج يادهش  مهدزناپ : شخب 
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ینهج 243 ورمع  نب  دایز  نب  عّمجم 
ینهج 243 رجاهم  وبا  نب  رجاهم  نب  داّبع 

ینهج 243 تلص  نب  ۀبقع 
ص:10  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یمیمت يادهش  مهدزناش : شخب 

یحایر 245 دیزی  نب  ّرح 
يدعس 257 یمیمت  ردب  نب  جاّجح 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  هقرفتم  نارای  مهدفه : شخب 

ینابیش 261 یلع  نب  ۀلبج 
يرمن 261 رمع  نب  بنعق 

یفنح 262 هّللا  دبع  نب  دیعس 
مالّسلا 265 هیلع  نیسح  نارای  دروم  رد  دنمدوس ، ییاهزارف 

اهتسرهف

مالّسلا 287 مهیلع  نیموصعم  یماسا  تسرهف 
ثیداحا 289 تسرهف 

300 راعشا ) تایبا  نیتسخن   ) راعشا تسرهف 
تاور 304 مالعا و  تسرهف 

هدش 358 دراو  نتم  رد  هک  ییاهباتک  یماسا  تسرهف 
عاقب 360 نکاما و  تسرهف 

اهّتیعمج 366 اههقرف و  تسرهف 
لیابق 368 تسرهف 

اههریت 370 تسرهف 
قطانم 372 تسرهف 

تنیز 374 تاودا  اهسابل و  تسرهف 
تاناویح 375 تسرهف 

ذخآم 377 عبانم و  تسرهف 
ص:11  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

رشان نخس 
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«1 . » اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
دوخ عوـن  رد  تقیقح  رد  ازفامغ و  زیگناتفگـش ، ياهعقاو  خـیرات ، رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ  نرق  مین 

، وس کی  رد  داهن ، مان  تملظ  رون و  لطاب و  قح و  نایم  رایع  مامت  گنج  نآ ، رب  دیاب  هک  یـساسا  مهم و  هعقاو  نیا  رد  داد . خر  هقباسیب ،
يوس رد  دـندوب و  هتفرگ  رارق  دنتـشاد ، نآ  ندومن  شوماـخ  رد  یعـس  دـنتخیرگیم و  تثعب  روـن  زا  هک  یتفـص  شاـفخ  ناشیدـناکیرات 

. دنتشاد دوجو  دنبایب ، ار  تّوبن  هناشن  رهم و  رون ، ات  دنتشگیم  تمحر  ربمایپ  درگ  ناملس ، رذ و  وبا  نوچ  هک  ینایوجقح  رگید ،
ماـیق یگرزب  هب  ياهلئـسم  تسا . هعلاـطم  ّتقد و  لـباق  زیگنامغ ، هثداـح  نآ  ناگدـنروآدیدپ  ماوع و  صاوـخ و  شقن  ـالبرک ، هثداـح  رد 
ریـسم زا  يربهر  هلئـسم  فارحنا  خلت ، هثداح  نیا  شیادیپ  لماع  نیرتمهم  دریگ . رارق  لّمأت  دروم  دـیاب  هک  دراد  ییاههنیمز  البرک ، نینوخ 

تـفرگ و رارق  ناگدـننک  هرادا  هّجوـت  دروـم  هعماـج ، رد  یلهاـج  ياهّتنـس  اددـجم  لاـس ، دـنچ  زا  سپ  هـک  ییاـج  اـت  دوـب  نآ  حـیحص 
؛ دـش گنر  مک  هعماج  رد  دـش - لّمحتم  یناوارف  تامحز  اهنآ  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یمالـسا - ياـهشزرا 
هب رما  دمآ ، راتفرگ  اهتعدـب  راصح  رد  قح  دـندش ، نیـشنهناخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  یئاهتیـصخش  دومن ، لوفا  ینید ، تریغ 

. تفرگ رارق  اوزنا  رد  ترتع ، نآرق و  مالک : کی  رد  دنام و  كورتم  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هب شرگن  عون  ود  تیبرت ، هنوگ  ود  رکفت ، ود  تردق  البرک ، هثداح  رد  لاح ، ره  هب 

______________________________

.23 بازحا / (. 1)
ص:12  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ياههاگن اب  یسانشتیلوؤسم و  یناسنا و  لوصا  نودب  ياهتیبرت  تسپ ، ییایند ، يّدام ، راکفا  ياههبج ، رد  دش ؛ هداد  ناشن  یتسه  ناهج 
ادخ دوب و  نادرم  دازآ  هلسلس  رس  مالّـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  تماما  ههبج ، کی  رد  دومنیم و  هولج  روحم ، دوخ  هاوخ و  ّتیمامت 

. دندوب شیوخ  هعاطالا  بجاو  ماما  نامرف  یپ  رد  ناروحم 
، قح هب  دنـشاب ؟ زاسخیرات  دنناوتیم  اهدایز  هللا  دـیبع  دعـس و  رمع  هیواعم ، نوچ  یـصاخشا  ایآ  دـنزاسیم ؟ یناسک  هچ  ار  خـیرات  یتسار 
بیرخت و لها  نینچ  نیا  يدارفا  دـناشنیم . ياهدازآ  ناسنا  ره  هرهچ  رب  مرـش  قرع  ناـشمان  هک  دـنخیرات  گـنن  ناـنیا ، نوچ  ییاـههرهچ 

دوجو يرگید  زیچ  تلاهج  یکیرات و  زج  ناتفـص ، وید  نیا  هب  ّقلعتم  تاحفـص  رد  دـنخیرات . رذـگ  رد  ناسنا ، هرهچ  هب  نتخادـنا  گـنچ 
نادیهـش رالاس  ایلوا و  ایبنا ، نوچ  ییاههرهچ  خیرات ، لوط  رد  رگا  درادن . يزیچ  یهایـس  زج  نانیا ، طسوت  هدـمآ  دوجو  هب  خـیرات  درادـن .

، هدـنزومآ خـیرات  کـشیب  تشاد ؟ نتفگ  يارب  یباوص  نخـس  هچ  خـیرات  دـندوبن ، شیاـفو  اـب  ناراـی  مالّـسلا و  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
. دناهتفای تیبرت  ادخ ، هب  قشع  هسردم  رد  هک  دنزاسیم  ینانزریش  نادرمدار و  ار  زیمآتربع  زاسناسنا و 

ماـما دومن ؛ خر  یتـسه ، هب  هاـگن  ود  رّکفت ، ود  هاپـس ، ود  نادرم  هرهوج  دروخ و  مقر  اروشاـع  رد  لـطاب ، قح و  ههبج  ود  ییوراـیور  جوا 
زا نارای  هقلح  رد  مالسا  هاپـس  رد  ینید  تریغ  يریلد و  تعاجـش ، تراهط ، تمـصع ، رون  تماما ، تمظع  نأش و  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

راثیا افو و  زا  زین  نارای  دناوخ و  انث  دمح و  هبطخ  مامت ، شمارآ  اب  دنتـسه ، اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  قادصم  هک  شیوخ  هتـشذگ  ناج 
یمشاه و روشرپ  ناناوج  دنداد ؛ نخس  داد  قح ، ماما  باکر  رد  ناج  ندومن  لذب  زا  دندنار ، نخـس  ادخ  ربمایپ  ادخ و  هب  قشع  زا  دنتفگ ،

هار دننادب و  دنناوخب ، ینامز  رصع و  ره  ناناوج  ات  دنتخاس  دوخ  هنافراع  نانخـس  نامهم  شیوخ  كاپ  ترطف  اب  ار  نایناهج  یمـشاه ، ریغ 
تداـبع اـهلاس  هجیتن  هجـسوع  نب  ملـسم  رهاـظم و  نب  بیبح  نوچ  دیفـس  نساـحم  ینادرم  دـنیامیپب . سفن  تّزع  اـب  هنادرمناوج و  ار  قح 

هضرع ناگمه  هب  ار  دوخ  هناصلاخ 
ص:13  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تقد هعلاطم و  لباق  هدـش ، يروآعمج  رثا  نیا  رد  یبوخ  هب  هک  ناشیا  ياهزجر  و  نیـسحلا ، هللا  دـبع  ابا  نارای  کت  کت  نانخـس  دنتـشاد .
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. تسا ناوارف 
، تناید دـناقشع ؛ ماما  باـکر  رد  زور  ناریـش  ناـمه  ینیـسح ، یمطاـف و  يولع ، بتکم  رد  بش  نادـباع  هک  دـندرک  تباـث  ناـنآ  يرآ ،

نادرمدار نیا  راگدرورپ ، ّتیدوبع  تداـبع و  راـنک  رد  ناـشریظنیب  تعاجـش  يدرمیاـپ و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  زا  يوریپ  صولخ ،
. تسا هداد  رارق  تشهب  رد  هتفرگ  ياج  يادهش  نیرتهتسجرب  زا  ار  خیرات  هشیمه 

ینادناخ تیب و  لها  دوخ و  نارای  زا  رتهب  ینارای  باحصا و  نم  : » هک دومرف  ابیز  هچ  ناشیا  قح  رد  ماما  دنتلیضف و  يادهش  ماما ، باحصا 
«. مرادن غارس  شیوخ ، تیب  لها  زا  رتسانشهفیظو  رتافواب 

رد دنرادن . ار  زاتمم  هتسجرب و  تافص  نآ  ناونع  ناوت  هک  دنتسه  ناگژاو  نیا  تسا و  رایسب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  هرابرد  هتفگان  نخس 
ندرک مهتم  ار  رگیدمه  ندرک و  شنزرس  ار  شیوخ  دوب . یتفصهبور  ییافویب و  زا  نخـس  اجنآ  دش ؛ لدب  در و  ینانخـس  زین  لطاب  ههبج 
عماطم هب  ندیـسر  يارب  هکنیا  هرخـالاب  و  يدوبن ؟ هماـنتوعد  هدـننک  اـضما  وت  رگم  یتشونن ،؟ هماـن  وت  رگم  هک  نداد  رارق  باـتع  دروم  و 

(. امهیلع هّللا  ۀنعل  دعس  رمع  رمش و  ریظن   ) دنتسشنیم رگیدکی  نیمک  رد  هنسرگ  ناگرگ  نوچ  يویند 
ياهمایپ دوشیم ، هدوزفا  رشب  رمع  رب  هچ  ره  و  ریظنیب . ياهتعاجش  اهراثیا و  اهتماقتسا ، اهشزرا ، يامنمامت  هنیآ  ینعی  اروشاع  یتسار  هب 

نادیم حتاف  دوشیم . هدرب  تمظع  اب  ناشمان  ینامز ، ره  زورما و  هک  دندوب  یناسک  نادیم ، نیا  زوریپ  اتقیقح  دـنکیم . هولج  رتشیب  اروشاع 
لباق للملا  نیب  مزینویهص  یناهج و  رابکتـسا  يارب  هچنآ  دوب ؛ شنارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يدیحوت  تیبرت  رّکفت و  البرک ، رازراک 

. تسا مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  نادیهش  رالاس  نآ ، نابنج  هلسلس  هک  تسا  تداهش  هب  قشع  یبلط و  تداهش  هیحور  نامه  تسین ، لّمحت 
مامت ناوریپ  شاک ! دینشیم . ناج  شوگ  هب  ار  اروشاع  مایپ  زورما ، ّتیرشب  شاک !

ص:14  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
زورما شاک ! دندیرخیم . ناج  هب  ار  البرک  مایپ  درک - عافد  ناشیا  همه  تیثیح  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یعقاو - نارادنید  نایدا و 

هب ندیـسر  یناهج و  رابکتـسا  هجنپرـس  زا  تاجن  هار  اهنت  دنتفگیم  ناهج  مدرم  هب  ادص  کی  لدکی و  مالـسا ، ناهج  ياههناسر  لقا  دـح 
، شیوخ مهم  تیلوئسم  هب  ناگنازرف  نادنمشیدنا و  شاک ! تسا . هتفهن  ینیسح  شخبتّزع  تضهن  اروشاع و  مایپ  رد  یگدازآ ، يدازآ و 

. دنتشادیم فورصم  هار ، نیا  رد  ار  شیوخ  شالت  ناوت و  دندرامگیم و  يرتشیب  تّمه 
، تداعـس البرک ، زا  ار ، ایند  جیاوح  هن  دنکیم و  نیمأت  ار  ترخآ  تداعـس  هن  هک  اهزرم  يوس  نآ  نانخـس  رارکت  ياج  هب  ياهّدـع  شاک !

هجیتن هک  ّتیمورحم  همه  نیا  لّمحت  هنیزه و  همه  نیا  تخادرپ  ایآ  دنتفگیم . نخـس  يروحمادخ  دیحوت و  لالقتـسا ، يدنلبرـس ، تّزع ،
ییالبرک رکف  زا  غیلبت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يافو  اب  نارای  اروشاع و  البرک و  زا  نخس  تسین ؟ یفاک  ّتیرـشب  يارب  هدوب ، لطاب  راکفا 

. دیآیم رامش  هب  يرصم  رصع و  نارود و  ره  نارگمتس  تسد  رد  هدمآ  راتفرگ  ّتیرشب  هب  تمدخ  نیرتگرزب  يرصع ، ره  رد 
رتشیب ییاسانش  یمالسا و  گنهرف  جیورت  هار  رد  هتشاد و  ساپ  ار  ملق  تلاسر  سانشهفیظو ، ناروشناد  ناملاع و  يرصع ، ره  رد  هللا  دمحب 
رعاـش دنمـشیدنا و  بیدا ، ملاـع ، هلمج  زا  دـناهدروآ  رد  شراـگن  هب  قـیمع  یبلاـطم  شناراـی ، مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  غورفرپ  هرهچ 
راصبإ  » نتشاگن اب  هک  يوامـس »  » هب فورعم  یلـضف » یکرت  نب  نسحم  نب  نیـسح  نب  بیبح  نب  رهاط  نب  دمحم  خیـش  موحرم   » زادرپهتکن

. تسا هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  دنمشزرا  گرزب و  يراک  مالّسلا » هیلع  نیسحلا  راصنأ  یف  نیعلا 
باتک ياج  ياج  رد  هدنسیون  میلس  قوذ  تسا . هدش  هداد  ناشن  یبوخ  هب  باتک  نیا  رد  خیرات ، زا  ّفلؤم  ناوارف  تاعالطا  یتسد و  هریچ 

. دوشیم یقلت  هتسجرب  ناسیونرثن  زا  یکی  وا  قح ، هب  دراد . وا  هشیدنا  يافرژ  زا  ناشن  شتاریبعت  دروخیم . مشچ  هب 
هک دش  دنهاوخ  هدیقع  مه  ام  اب  باتک ، نیا  هعلاطم  اب  یمارگ ! ناگدنناوخ  دیدرتیب ،

ص:15  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تسا ریظن  مک  دوخ  عوضوم  رد  ریظنیب ، مییوگن  رگا  دوخ  عون  رد  هدنهوژپ ، راکرپ و  ملاع  نیا  هتشون 
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هب فیلأت  زا  سپ  راب  نیدنچ  باتک ، نیا  دشابیم . مالّسلا » هیلع  نیـسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راصبإ   » باتک همجرت  دیراد  ور  شیپ  هک  یباتک 
رد یسبط  رفعج  دمحم  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج  نکل  تسا ، هدیـسر  پاچ  هب  ناریا  فرـشا و  فجن  رد  یبرع ، نابز 

باتک یقرواپ  رد  ار  یخیرات  تادنتـسم  عبانم و  هدومن و  باتک  نیا  قیقحت  هب  تردابم  ریدـقت ، لباق  ناوارف و  تمحز  اب  ق . لاس 1419 ه .
هدیسر ریخا ) پاچ   ) پاچ هب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  طسوت  ناشیا  قیقحت  باتک و  هعومجم  هک  تسا  هدروآ  مزال  تاحیـضوت  اب 

. تسا
اب شـالترپ ، مرتـحم و  مجرتـم  تسا . هتفرگ  تروص  یلـالج ، ساـبع  ياـقآ  باـنج  طـسوت  ّفط » ناروشحلـس   » ناوـنع اـب  رـضاح  همجرت 

تـسا هتـسناوت  ناوارف  ّتقد  اـب  اـتقیقح  تسا و  هدومن  هدـش  قیقحت  راـصبإ »  » همجرت هب  مادـقا  بساـنم ، یتخانـش  تاـعالطا و  يدـنمناوت ،
همجرت قیقحت و  باتک ، نوماریپ  نیا  زا  شیب  ام  دـیامن . هیدـه  ناگدـنناوخ  هب  یـسراف  نابز  بلاق  رد  ار  ّفلؤم  ناـیب  ینیریـش  توـالح و 

وحن هب  مرتحم  مجرتم  ققحم و  ّفلؤم ، همّدقم  رد  نآ  فلتخم  ياهلصف  اهشخب و  باتک ، هعومجم  اریز  مییوگیمن ؛ نخس  هتفرگ ، تروص 
. تسا هدش  یفرعم  مزال ، هتسیاش و 

رد نآرق ، مالـسا و  ّینغ  گنهرف  جـیورت  ياتـسار  رد  مالّـسلا » اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هسّدـقم  هناتـسآ  هب  هتـسباو  رئاز ؛ تاراشتنا  »
هعومجم نیا  پاچ  هب  مادقا  راختفا ، اب  هتفرگ ، مان  ینیـسح » راختفا  تّزع و  لاس  - » یلاعلا هلظ  ماد  يربهر - مظعم  ماقم  راکتبا  هب  هک  یلاس 

ماـیپ زا  يریگهرهب  اـب  تفرعم ، هنـشت  یناـهج  هعماـج  ناوـج و  لـسن  هژیوـب  اـم  یمالـسا  هعماـج  تسا  دـیما  دـیامنیم . دنمـشزرا  سیفن و 
. دبای تسد  تسا ، تلادع  حلص و  يدازآ ، لالقتسا ، هک  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  يزور  دناوتب  نآ ، زا  يرادربوگلا  اروشاع و  شخبتایح 

ص:16  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
دنمجرا و ققحم  يارب  تاجرد و  ّولع  یمالـسا ، یهلا و  مولع  ناجّورم  ناّفلؤم و  همه  رـضاح و  رثا  ردـقنارگ  ّفلؤم  حور  يارب  نایاپ ، رد 

. میراد تلئسم  یهلا  هاگرد  زا  رتشیب  قیفوت  باتک ، یعاس  مجرتم 
« هسدقم هناتسآ  رئاز ؛ تاراشتنا  »

ص:17  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ققحم همدقم 

هراشا

هّللا یّلص  هّللا  دبع  نب  دمحم  ترضح  شتاقولخم  نیرتهتسجرب  ناگدیرفآ و  نیرتهب  رب  دورد  تاولص و  دزسیم و  ار  ادخ  ساپـس  دمح و 
ياهتّجح هک  ءادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  مظعالا ، هّللا  ۀیقب  ترـضح  هژیوب  يو  موصعم  نادـناخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

. دنناگدنب رب  ادخ 
نخـس نانآ  دـنلب  هاگیاج  تلزنم و  ماقم و  فیـصوت  رد  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  قح  رد  دنتـسین  رداق  نایوگانث  نارگ و  شیاتس 

، دـنراد یگتـسیاش  نانآ  هک  هنوگ  نآ  فیـصوت ، شیاتـس و  حدـم و  رد  تسا  رداق  هنوگچ  ناوتان ، فیعـض و  موصعم و  ریغ  درف  دـنیوگ !
لقن هب  نتـسج  هانپ  زج  نانآ ، دـنلب  هاگیاج  زا  نتفگ  نخـس  يارب  مراد و  رارقا  شیوخ  یناوتاـن  فعـض و  هب  هدـنب  دـیامن !؟ ادا  ار  ناـشقح 

. مباییمن یهار  نانآ ، تلزنم  ماقم و  فیصوت  فیرعت و  رد  مالّسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  تایاور  یخرب 
یقلت نارای  نیرتهتـسجرب  نآ ، نایاپ  ات  ایند  شیادـیپ  ناـمز  زا  و  اـهناسنا ، نیرتاـفواب  تسا ، يراـیمه  زا  نخـس  هک  اـجنآ  ناراوگرزب  نیا 

: تخاس نکفاوترپ  ار  تقیقح  نیا  درک ، داریا  هباطخ  ناشیارب  هک  هاگنآ  ماما  طسوت  نانآ  شیاتس  حدم و  دنوشیم ،
اراصبا و اعامـسا و  انل  تلعج  ةّوبنلاب و  انتمرکا  نأ  یلع  كدـمحأ  ّینإ  ّمهللا  ءاّرـضلا ، ءاّرـسلا و  یلع  هدـمحأ  ءانثلا ، نسحأ  هّللا  یلع  ینثا  »
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. نیرکاشلا نم  کل  انلعجاف  نیدلا ، یف  انتهّقف  و  نآرقلا ، انتمّلع  و  ةدئفا ،
اریخ یّنع  اعیمج  هّللا  مکازجف  یتیب ، لهأ  نم  لصوأ  ّربأ و ال  تیب  لهأ  و ال  یباحـصأ ، نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصأ  ملعأ  ینإف ال  دـعب : اما 

«1 ...«. »
______________________________

.315 / 3 خیرات : يربط ، 57 ؛ / 4 لماک : (. 1)
ص:18  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تّوبن اب  اـم  نادـناخ  رب  هک  منکیم  شیاتـس  ار  وت  ایادـخ ! مرازگـساپس . هاـفر  جـنر و  شیاـسآ و  دـیادش و  رد  هجو و  نیرتهب  هب  ار  ادـخ  »
باحـصا و نم  دعب ؛ اما  هدب . رارق  نارازگـساپس  زا  ار  ام  یتخاس ، نامیانـشآ  نید  ماکحا  هب  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  يدیـشخب و  تمارک 

همه هب  نم  هیحان  زا  دنوادخ  مرادن ، غارس  شیوخ  تیب  لها  زا  رتسانـشهفیظو  رتافواب و  ینادناخ  تیب و  لها  دوخ و  نارای  زا  رتهب  ینارای 
 ...«. دیامرف تیانع  ریخ  شاداپ  امش 

زا نانآ  هاگیاج  ماقم و  فصو  رد  عوضوم  نیا  و  دنسریمن !! اروشاع  يادهش  هیاپ  هب  نیرخآ  نیلّوا و  زا  ییادهـش  زین  تداهـش  هصرع  رد 
: دومرف تخادرپ و  نآ  نایب  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

اهیف لتق  لاقف : نافدقملا ، هل  لاقی  ناکمب  فاط  یتح  مهیدیأ  نیب  مّدقت  لیم ، وا  نیلیم  یلع  ءالبرکب  ناک  اذا  یّتح  سانلاب  ریسی  ّیلع  جرخ  »
«. 1 « » مهدعب نم  مهقحلی  مهلبق و ال  ناک  نم  مهقبسی  ءادهش ال  قاّشع ، عراصم  باّکر و  خانم  ءادهش و  مهّلک  طبس  اتئام  ّیبن و  اتئام 

درگرب تفرگ و  رارق  دوخ  نارای  لباقم  دیسر ، هک  البرک  یلیم  کی  ای  ود  هب  دوب ، یگنج  هقطنم  راپـسهر  دوخ  نارای  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  »
رامـش هب  دیهـش  یگمه  هک  هدازربماـیپ  تسیود  ربماـیپ و  تسیود  ناـکم ، نیا  رد  دوـمرف : سپـس  درک و  شدرگ  نافدـقم »  » ماـن هب  یلحم 

دنهاوخ لیان  تداهش  ضیف  هب  هک  تسا  یناقشاع  ندش  هتـشک  ناکم  ناراوس و  نداتفا  نیمز  رب  لحم  اجنیا  دناهدیـسر ، لتق  هب  دندمآیم ،
«. دیسر دهاوخن  اهنآ  هیاپ  هب  زین  نانآ  زا  سپ  هتفرگن و  یشیپ  اهنآ  رب  نانآ  زا  لبق  یسک  دش ؛

هب دوخ  لصتم  دنـس  هب  هک  یناربط  دـننام  دـناهتخاس ، قحلم  البرک  يادهـش  هب  ماقم  هبتر و  ثیح  زا  ار  ردـب  يادهـش  تاـیاور ، یخرب  هتبلا 
، مدرکیم یهارمه  ار  ترضح  نم  دش ، البرک  دراو  هنع  هّللا  یضر  یلع  هک  یماگنه  دیوگ : هدرک  تیاور  ینامثع ، مرخم  نب  نابیش 

______________________________

ثیدح 18. باب 114 ، ، 295 / 41 راونالا : راحب  (. 1)
ص:19  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1 « ؛» ردب ءادهش  ّالا  ءادهش  مهلثم  سیل  ءادهش  عضوملا  اذه  یف  لتقی  : » دومرف وا 
«. دنرادن ردب  يادهش  زج  يدننام  ریظن و  هک  دنسریم  لتق  هب  ییادهش  ناکم ، نیا  رد 

یلع رفـس ، رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  دوب - ناـمثع  ناراداوه  زا  زین  يو  هک  مرخم - نابیـش  نب  نومیم  زا  نازحـالا » ریثم   » رداـمن نبا  یلو 
: دومرف تسشن و  یّلت  يالاب  دیسر ، هک  البرک  هب  ترضح  میدرکیم ، یهارمه  ار  مالّسلا  هیلع 

«2 «. » ءادهشألا ءادهش  عضوملا  اذه  یف  لتقی  »
«. دنسریم لتق  هب  نادیهش  نیرترب  لحم ، نیا  رد  »

حدم رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینخس  درادن ، دوجو  البرک  يادهـش  ریظن  ییادهـش  یلک  روط  هب  هکنیا  رد  نیقی  عطق و  لوصح  يارب 
: دومرف هک  اجنآ  تسا ، یفاک  هدرک ، ناونع  نانآ  شیاتس  و 

 ...«. یباحصا نم  اریخ  یفوأ و ال  اباحصا  ملعأ  ال  »... 
 ...«. مرادن غارس  منارای  زا  رترب  رتافواب و  ینارای  »
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زین دناهتـشاد  دوجو  نانآ  زا  دـعب  لبق و  هک  یناسک  رب  يرترب  لـماش  هدـش ، لـیاق  ناـنآ  يارب  دوخ  نانخـس  رد  ماـما  هک  يرترب  تلیـضف و 
. دوشیم

ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یبش  مالّـسلا  اهیلع  هملـس  ما  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  البرک  يادهـش  يالاو  هاگیاج  نوماریپ 
. تسا هتفای  تغارف  شنارای  نیسح و  روبق  ندنک  زا  نونکا  مه  هک  داد  ربخ  يو  هب  ربمایپ  دید ، باوخ  رد 

: دومرف هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا ، نب  ثایغ  زا  دوخ  دنس  هب  ار  تیاور  نیا  یسوط  خیش 
هّللا یّلـص  هّللا  لوسر  تیأر  ام  یّننأ  کلذ  و  ۀلیللا ، نیـسحلا  ینبا  لتق  دقل  تلاق : كؤاکب ؟ ّمم  اهل : لیقف  یکبت ، ۀملـس  مأ  اموی  تحبـصأ  »

، ابیئک ابحاش  هتیأرف  ۀلیللا ، ّالإ  یضم  ذنم  مّلس  هلآ و  هیلع و 
______________________________

.111 / 3 ریبک : مجعم  (. 1)
.79 نازحالا : ریثم  (. 2)

ص:20  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
!«. هباحصأ نیسحلل و  روبقلا  رفحأ  ۀلیللا  تلز  ام  لاق : « 1 « ؟! ابیئک ابحاش  هّللا  لوسر  ای  كارأ  یلام  تلق : تلاقف :

زا اریز  تسا ؛ هدیسر  تداهش  هب  نیسح  مدنزرف  بشما  تفگ : خساپ  رد  دندش ، ایوج  وا  زا  ار  شاهیرگ  ببس  دوب ، نایرگ  هملس  ما  يزور  »
متفای نیگمغ  هدرسفا و  باوخ  رد  ار  ربمایپ  مدوب ، هدیدن  باوخ  رد  ار  وا  بشما  زج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  نامز 

«. مدرکیم رفح  ربق  شنارای  نیسح و  يارب  هتسویپ  بشما  دومرف : منیبیم ؟! نیگمغ  هدرسفا و  ار  امش  ارچ  مدرک : ضرع  و 
رفح دوخ  كرابم  ناتـسد  اب  ار  اهنآ  روبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  سب  نیمه  ناشیارب  يدنلبرـس  راـختفا و  دـجم و 

. دنکیم
، یبیغ روما  ثداوح و  هب  طوبرم  رابخا  رد  ناشناردـپ  اهنآ و  مان  نانآ ، درف  هب  رـصحنم  هبتر  هتـسجرب و  ماقم  الاو و  هاـگیاج  صوصخ  رد 

. تسا هدش  دراو 
رارق شهوکن  دروم  تّدـش  هب  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  يراـی  زا  نتـشاد  رب  تسد  لـیلد  هب  ساـبع  نبا  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 

«2 «. » میتخانشیم مان  اب  ناشتداهش  زا  لبق  تساکومکیب  ار  نیسح  نارای  : » تفگ تفرگ ،
«3 .«. » دوب هدش  تبث  ام  دزن  ناشناردپ  مان  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارای  مان  : » تفگ هدش  تیاور  هّیفنح  دمحم  زا 

ینادرم مالّـسلا ] هیلع  نیـسح  ماما  نارای  : » ] دیوگیم هدرک و  فیـصوت  ار  نانآ  ابیز  هچ  راگنخـیرات ، يوسوم ؛ بلاط  وبا  نب  دـمحم  دـیس 
متـس و اب  ار  دوخ  نامیا  دندوب ، رادروخرب  لالز  یتّیونعم  همـشچ  صلاخ و  یتّین  زا  دـندرک ، افو  کین  شیوخ  نامیپ  دـهع و  هب  هک  دـندوب 

نیـسح يرای  هب  هک  هاگنآ  دندرک و  ناج  لذب  يرادربنامرف ، تعاطا و  رد  دـنتخیماین ، دـیدرت  کش و  اب  ار  شیوخ  قافنا  هدولاین و  دادـیب 
یگتشذگدوخ زا  دنتساخرب 

______________________________

ثیدح 6. سلجم 38 ، ، 319 یلاما : دیفم ، سلجم 3 ؛ ، 90 یلاما : یسوط ، (. 1)
.53 / 4 بلاط : یبأ  لآ  بقانم  (. 2)

. نامه (. 3)
ص:21  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يدنلبرس تّزع و  ار  نانآ  دوخ ، تمظع  دجم و  اب  دومرف و  تبث  شیوخ  صاوخ  ناوید  رد  ار  نانآ  مان  ناحبس  يادخ  دنداد . ناشن  راثیا  و 
اب هزرابم  دوخ و  راگدرورپ  زا  تعاطا  هار  رد  داد ، اقترا  ناشناربهر  هاگیاج  هب  دـنادرگ و  قحلم  دوخ  ناگرزب  هبتر  رد  ار  اـهنآ  دیـشخب و 
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زا تعاطا  اب  دیدرگ ، ناشبیصن  یناوارف  ياهيراوشد  جنر و  دنمتواقش ، نمشد  اب  زیتس  ریـسم  رد  دنتـشاذگ و  هیام  دوخ  ناج  زا  نانمـشد ،
ار نانآ  دنوادخ  دنتشادن ، میب  ناگدننک  شنزرس  شهوکن  زا  دندرکیم و  هزرابم  وا  هار  رد  دش ، تیوقت  ناشنینهآ  هدارا  ادخ ، تاروتسد 

«. 1  ...« » داد رارق  نیرخآ  نیلوا و  يادهش  نیرترب  نایتشهب و  نیرتهتسجرب  یهلا ، ناگداتسرف  ناربمایپ و  هبتر  زا  سپ 
ماما رانک  رد  البرک  رد  هک  ار  ینارای  ددع ، نیرتالاب  رد  خیرات  یلو  دناهتفگ . نخس  توافتم  ترـضح ، نارای  دادعت  نایب  رد  یخیرات  عبانم 

زا هک  هنوگ  نآ  یلو  دنراد - فالتخا  زین  ادهش  دادعت  رد  تسا و  هتسناد  نت  دصکی  زا  شیب  یکدنا  دناهتشاد ، روضح  مالّسلا  هیلع  نیسح 
«. 2  » تسا هتسناد  نت  ار 72  ادهش  نیا  دادعت  يو  روهشم ، رب  انب  هدش - لقن  دیفم  خیش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  نت  جنپ  ادهش ، نیا  نیب  هدناسر ، تابثا  هب  باتک  نیا  رد  يوامس  دمحم  خیش  موحرم  هکنانچ 
. دناهتشاد روضح  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  نت   24 هرفن ، جنپ  عمج  نیا  رب  نوزفا  مشاه و  ینب  ریغ  زا  مّلس  و 

هنومن وگلا و  نیرتهتـسجرب  دوخ - كدـنا  دادـعت  دوجو  اب  نیـسح - ماما  نارای  دـیوگیم ... : هتریـس » هتامـس و  نیـسحلا   » باتک بحاـص 
. دندوب هفوک  هاپس  زا  رترب  بتارم  هب  ییاورپیب ، يدرمروالد و  تعاجش و  رد  دنداد و  هئارا  ار  یگتشذگدوخ  زا  يرادافو و 

، دومرف داریا  اروشاع »  » زور رد  هک  ییاههباطخ  دوخ و  نانخس  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
______________________________

.346 / 2 سلاجملا : ۀیلست  (. 1)
.336 / 2 خیرات : يربط ، 259 ؛ لاوطلا : رابخا  113 ؛ / 2 داشرا : ك : ر . (. 2)

ص:22  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
تـشونرس هب  نیقیلا  ملع  یهاگآ و  اـب  ذـفان و  یتریـصب  اـب  ار  یمیمـصت  نینچ  زین  ناـنآ  و  داد ...  رارق  دـیجمت  دروم  ار  اـهنآ  هدارا  مزع و 

قشمرس خیرات و  نیقیلا  نیع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشرالاس  رورـس و  هار  رد  اهنآ  یگتـشذگناج  زا  راثیا و  دندرک ، ذاّختا  شیوخ ،
«. 1  » تفرگ رارق  يدعب  ياهلسن 

؟ تسیک يوامس 

يرعاش ردقلا و  لیلج  يدنمـشناد  يوامـس »  » هب فورعم  یلـضف ،» یکرت  نب  نسحم  نب  نیـسح  نب  بیبح  نب  رهاط  نب  دمحم  خیـش  ، » يو
دلاو رظن  ریز  ناماس  نآ  رد  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  هوامـس  رد  « 2 . » ق لاـس 1292 ه . هجحیذ  رد 27  دوب ، سانـشرس  یبـیدا  فورعم و 

کیدزن درک و  ترجاـهم  فجن  هب  شناد  ملع و  بسک  تهج  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  یگلاـس  هد  رد  درک . اـمن  وشن و  شیوخ ، دـجام 
هک دوخ  دـیتاسا  رـضحم  زا  ار  مولع  ینابم  تشگزاب ، هوامـس  هب  يدوبهب ، زا  سپ  دـش و  رامیب  سپـس  دـیزگ و  تماقا  اـجنآ  رد  هاـم  کـی 

ياضر اقآ  خیش  زا  ار  تایضایر  درک و  هدافتسا  دندوب ، یفیطق  قوتعم  نیدلا  دبع  خیش  يدادغب و  دمحا  نب  رکش  خیـش  نانآ  نیرتفورعم 
يدنه و دمحم  دیـس  ینادـمه و  اضر  اقآ  خیـش  رهاوج و  بحاص  رقاب  خیـش  نب  یلع  خیـش  روضح  زا  ار  هقف  لوصا  تخومآ و  یناهفـصا 

. درب هرهب  ناگرزب ، رگید  یناهفصا و  هعیرشلا  خیش  هب  فورعم  هّللا  حتف  خیش  یناقمام و  نسح  خیش  فجن و  هط  دمحم  خیش 
هزاجا ذخا  هب  قفوم  يو  هک  دندوب  ینادنمشناد  هلمج  زا  ردص ، نسح  دیس  يدنه و  دمحم  دیس  رهاوج و  بحاص  رقاب  خیـش  نب  یلع  خیش 

لاس 1330 ات  تشگزاب و  شیوخ  نطو  هب  نآ  زا  دعب  دنام و  فجن  رد  ق . لاس 1322 ه . ات  وا  دش  نانآ  زا  داهتجا 
______________________________

.161 - 160 هتریس : هتامس و  نیسحلا  (. 1)
نآ هدوب و  لاس 1293  رد  ناشیا  تدالو  هک  دـناهدش  روآدای  هداد ، دـلاو  هّللا  تیآ  موحرم  هب  هک  یتیاور  هزاـجا  رد  يوامـس  موحرم  (. 2)

. تسا دوجوم  ام  دزن  ناشیا  طخ  هب  هزاجا 
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ص:23  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
نییعت تیالو  صاخ  سلجم  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  لاس  جنپ  تدم  دـش و  هدـناوخ  ارف  دادـغب  زا  هاگنآ  دـش ، راگدـنام  اجنآ  رد  ق . ه .

هب هک  ینامز  ات  دـیدرگ و  فجن  راپـسهر  یـسیلگنا ، ياهورین  لاغـشا  نارود  رد  داد و  خر  لّوا  یناـهج  گـنج  اـهلاس  ناـمه  رد  دـیدرگ .
دنام و اجنآ  رد  یّلم ، تموکح  زا  لاس  ود  یسیلگنا و  ياهورین  لاغـشا  نارود  یط  دیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  دش  هدیزگرب  تواضق  بصنم 

ناماس نآ  رد  عرش  مکاح  ناونع  هب  لاس  هد  دش و  لقتنم  دادغب  هب  سپس  درک ، تماقا  اجنآ  رد  لاس  نیدنچ  تفای و  لاقتنا  البرک  هب  هاگنآ 
وا و نیب  هک  یمهافت  ءوس  رثا  رد  دومن و  تماقا  اجنآ  رد  لاس  کی  تفای و  لاقتنا  فجن  هب  دوخ ، تساوخرد  هب  ماجنارـس  درک و  تمدـخ 

. داد افعتسا  شیوخ  تمس  زا  دمآ ، دوجو  هب  ردص  دمحم  دیس  بانج 
فادها نیرتهتسجرب  هب  اتسار  نیا  رد  دشیم و  یقلت  لیاضف  لوصا  زا  يرایـسب  عماج  هک  دوب  دننامیب  یبیدا  یملع و  یتیـصخش  يوامس ،

«1 . » دوب هتفای  تسد 
ياهرابیوج دوب و  هتـشارفارب  رـس  لیاضف  ناتـسب  رد  يو  نونف  تخرد  دوب ، دنمـشیدنا  يدرف  وا  : » دیوگیم يو  هرابرد  يدـقن  رفعج  خـیش 

««. 2  » دوب يراج  يو  تالامک  رد  شلیاضف  همشچ 
نزاوت و ندیـشوپ و  سابل  تیفیک  وگتفگ و  هوحن  نتفگ و  نخـس  هویـش  اب  يوامـس  : » تسا هتفگ  هظقیلا  هماـنزور  رد  یلیجد  میرکلا  دـبع 

روضح یـسلجم  رد  هاـگره  دـمآیم . رامـش  هب  یمیدـق  هسردـم  هتفاـیتیبرت  دنمـشیدنا  کـی  هنومن  نیرتهتـسجرب  مّسجت  شايزرودرخ ،
دوب رداق  وا  درکیم . ریخـست  ار  نارـضاح  ياهلد  رادهنماد ، يرادـنپ  هظفاح و  تردـق  يزادرپهتکن و  دوخ و  صاـخ  ینیبزیت  اـب  تفاـییم 

رد دیامن و  لقتنم  ریظن ، مک  ریسافت  ثیداحا و  هب  سپـس  موسر و  بادآ و  خیرات و  زا  یـشخب  هب  دنلب  نیماضم  اب  رعـش  يداو  زا  ار  هدنونش 
، قیقد یتارابع  اب  ناقتا  لامک  رد  ار  دوخ  ثیدح  نآ ، رانک 

______________________________

.475 / 1 يرغلا : ءارعش  ك : ر . (. 1)
.478 / 1 نامه : (. 2)

ص:24  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هک ییاههمانزور  هب  دوش و  نومنهر  دوب ، هتکن  نآ  ای  ریظن و  مک  ثیدـح  نآ  يواح  هک  یباتک  هب  ار  درف  تسناوتیم  تخاسیم و  دنتـسم 

تارییغت فیرحت و  یّتح  دوب و  ددـعتم  رگا  نآ  پاچ  تبون  هب  دوب و  هدـش  پاچ  هک  یتروص  رد  نآ  راـشتنا  لاـس  هب  هدـش و  جرد  نآ  رد 
. دنک ییامنهار  اهپاچ ،

رد ار  يدـهلا  ملع  نارود  وا  یهدیم . ارف  شوگ  یـسابع  يوما و  نارود  زا  يدنمـشیدنا  نانخـس  هب  ییوگ  يدینـشیم ، ار  شنانخـس  رگا 
زا هک  یمّسبت  درکیم . یعادت  تیارب  شانییبت ، نایب و  رد  ار  ظحاج  دوخ و  لماک  رد  ار  دّربم  يو و  یلاما  رد  ار  یلاق  شـسلاجم و  باتک 

، اهنآ رانک  رد  دـشیمن و  هتـشادرب  شنابل  زا  يدـناوخیم ، ار  يو  ینالوط  نایلاس  شالت  شناد و  لالج  هوکـش و  هشیدـنا و  يافرژ  نآ ،
. تشاد لوغشم  یطونرب  يامرخ  لوانت  رب  یتسد 

خیرات ناراگنخـیرات ، یخرب  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تفگ و  تایح  دوردـب  فجن ، رد  ق . لاس 1370 ه . مرحم  مراـهچ  رد  وا 
«. 1 « » دناهدرک رکذ  تفر - ایند  زا  وا  زا  سپ  زور  دنچ  هک  يدقن - رفعج  خیش  تافو  خیرات  نمض  ار  وا  تافو 

هب سپـس  دش و  هدنلاب  داهن و  دوجو  هصرع  هب  اپ  هوامـس  رد  دوب ، زادرپرثن  رعاش و  بیدا ، يدرف  يوامـس ، رهاط  نب  دمحم  : » هلاحک لقن  هب 
بـصنم ناماس ، نآ  رد  تشگزاب و  فجن  هب  نآ  زا  سپ  دـیدرگ و  باختنا  تیالو  سلجم  ياـضعا  زا  یکی  ناونع  هب  دـش و  مازعا  دادـغب 

. دش هدیزگرب  قارع ، یملع  عمجم  تیوضع  هب  اریذپ و  ار  عرش  یضاق 
بکاوکلا «، » مانملا یف  مظن  امیف  مـالحألا  ۀـفرظ  «، » نیـسحلا راـصنأ  یف  نیعلا  راـصبإ  «، » ۀعیـشلا ءارعـش  یف  ۀـعیلطلا   » ناوتیم يو  راـثآ  زا 
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«. 2  » درب مان  ار  ضاّیفلا » یبّنلا  حدم  یف  ضایرلا  ةرجش   » و هیقدزرفلا » ةدیصقلا  حرش  یف  ۀیوامسلا 
______________________________

.479 / 10 يرغلا : ءارعش  (. 1)
.97 / 10 نیفلؤملا : مجعم  (. 2)

ص:25  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

رضاح باتک 

يوامـس رهاط  نب  دـمحم  خیـش  تسد  هریچ  هماّلع  زا  مالّـسلا » هیلع  نیـسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راصبإ   » باـتک ینارهت : گرزب  اـغآ  هتفگ  هب 
، نآ زا  سپ  دـش و  پاـچ  فجن  رد  لاس 1343  رد  دومن و  فیلأـت  فرـشا  فجن  رد  تواـضق  بصنم  شریذـپ  زاـغآ  رد  ار  نآ  هک  تسا 

«. 1  » تسا هدشن  هتسارآ  عبط  رویز  هب  زونه  هک  دوزفا  نادب  ار  یبلاطم  فلؤم ،
نآ باکر  رد  هک  یناسک  هچ  هدرامگ ؛ تمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  نت  هدزاود  دـصکی و  مان  ناـیب  هب  باـتک  نیا  رد  فلؤم ،

و یّنثم » نسح   » دننام دندشن ؛ لیان  تداهش  ضیف  هب  یلو  هدش  یمخز  هک  نانآ  هچ  دندیسر و  تداهش  هب  البرک  رد  اروشاع  زور  ترضح ،
نب سیق  دننام : هفوک  رد  ای  نیزر و  نب  نامیلس  ریظن : دندیسر ؛ تداهش  هب  هرصب  رد  اروشاع  زا  لبق  راوگرزب  نآ  يرای  رد  هک  هتـسد  نآ  ای 

 ... نارگید هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  يوادیص و  رّهسم 
زا مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  یگدنز  يارذگ  نایب  هب  نآ  رد  مرتحم  فلؤم  هک  تسا  يدمآردشیپ  لماش  رـضاح ، باتک 

. تسا هتخادرپ  تداهش  ات  تدالو 
مالّـسلا هیلع  ماما  باکر  رد  رتشیب  ای  هدنمزر و  کی  هک  ار  یلیابق  اهنآ  زا  کی  ره  رد  فلؤم  هک  هدش  میـسقت  شخب  هدفه  هب  باتک ، نیا 

، دـنراد طابترا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هب  اهنآ  همه  هک  دـنمدوس  زارف  تسیب  نایب  هب  باتک ، نایاپ  رد  هدـش و  روآداـی  دناهتـشاد ،
. تسا هتخادرپ 

پاچ ياهتبون 

. فرشا فجن  هیردیح  هناخپاچ  رد  ق . لاس 1341 ه . رد  راب  نیتسخن  باتک ، نیا 
رد دیدرگ و  پاچ  هدرک ، هراشا  هعیرذ  بحاص  هک  نانچ  ق . لاس 1343 ه . رد  و 

______________________________

.65 / 1 ۀعیشلا : فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  (. 1)
ص:26  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

پاچ هب  تسفا  وحن  هب  ار  نآ  مق  رد  یتریصب  تاراشتنا  دش و  هتسارآ  پاچ  رویز  هب  پاچ ، لاس  رکذ  نودب  فرشا ، فجن  بادآ  هناخپاچ 
تاراشتنا طسوت  تسفا ، وحن  هب  لاس 1414  رد  دش و  تسفا  پاچ ، لاس  رکذ  نودـب  تاراشتنا  نیمه  طسوت  زین  رگید  راب  کی  و  دـناسر .

. دیسر پاچ  هب  یضر ، دّیس 

قیقحت هویش 

شرتسگ هراومه  نآ  زا  هدافتـسا  تساوخرد و  هک  ینامز  تشاداو و  دنمـشزرا  باتک  نیا  قیقحت  هب  ارم  ماهقالع  قاـیتشا و  شیپ  اهتدـم 
، مهد رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  ار  نآ  دیدج  یپاچ  رد  ات  متفرگ  نآ  قیقحت  هب  میمـصت  دـش ، بایان  رازاب  رد  نآ  ياههخـسن  تفاییم و 
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رد مدومن و  هلباقم  یلصا  عبانم  اب  دوب ، هدروآ  درگ  نآ  رد  فلؤم  ار  هچنآ  متخادرپ و  یلبق  ياهپاچ  تاهابتشا  حیحصت  هب  هخـسن  نیا  رد 
. تسا هدش  هراشا  نآ ، ناکم  هدش و  لقن  نآ  زا  هک  یعبنم  هب  اج  نامه 

دوجو يدایز  توافت  هک  اجنآ  رد  تناما  ظفح  يارب  ام  تسا و  هتخادرپ  انعم  هب  لـقن  هوحن  هب  اـبلاغ  نآ ، عباـنم  زا  بلاـطم  لـقن  رد  فلؤم 
. میاهدرک هراشا  عبانم ، اب  اهنآ  توافت  هب  هتشاد ،

ياهپاچ رد  هّللا  ءاش  نا  ات  دننادرگ  دوخ  فاطلا  نوهرم  ار  ام  شیوخ ، تارظن  هطقن  نایب  اب  رگـشهوژپ  ققحم و  ناردارب  هک  دـیما  نیا  هب 
. میدرگ دنمهرهب  اهنآ  زا  يدعب 

یسبط رفعج  دمحم 
هسدقم مق 

ق. لوالا 1419 ه . عیبر   17
ص:27  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مجرتم تشاددای 

هتسیاب روخ و  رد  یتقایل  دنمزاین  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  تداهـش ، راگزومآ  اروشاع و  هسامح  خیرات و  زا  نتفگ  نخس 
هرهچ هتفرگ . دوخ  هب  یتسه  شناتـسآ  زا  اهتمظع  مامت  هک  تسا  یتمظع  زا  نخـس  اریز  تسین ، يراـک  نینچ  ناوت  ار  یـسک  ره  تسا و 

خر تداهـش ، دیهـش و  كاـنبات  يامیـس  رد  دـشخردیم و  اـهلسن  نورق و  راـصعا و  یط  هک  تـسا  يدـهاش  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  خرس 
. دیامنیم

هاتوک و ياهیفارگویب  میـسرت  زج  دندیواج ، هسامح  نآ  ناگدنروآدیدپ  زا  دوخ ، هک  البرک  نارادـمچرپ  ناشخرد  ياههرهچ  تمظع  زا 
رد هچ  نآ  دشاب . هدیشوپ  زین  ام  صاوخ  زا  يرایسب  رب  ناگتخابکاپ ، نیا  تمظع  اسب  هچ  و  تسین ، ام  رصاعم  لسن  رایتخا  رد  يزیچ  صقان ،

مالسا خیرات  نارگـشهوژپ  هدهع  هب  اهّتیعقاو  نیا  نایب  تیلوئـسم  راب  تسانث و  حدم و  رعـش و  بلاق  رد  گنرمک  ییامن  هدنام ، اههرطاخ 
هچ ره  اریز  تسا ، یبایهوسا  دـنمزاین  تخـس  ام ، ناریح  نادرگرـس و  لسن  هک  مالـسا  ّینغ  گنهرف  هب  تشگزاـب  رـصع  رد  مه  نآ  تسا ،

. میراد اروشاع  مالّسلا و  هیلع  نیسح  زا  میراد 
هک هاگنآ  تسا ، ناوارف  ریثأت  ياراد  ام  يوخ  قلخ و  تیبرت و  رد  هک  ياهثداح  تسا ، یعامتجا  دادـخر  کی  ام  مدرم  يارب  ـالبرک  هثداـح 

ّفط نیمزرس  رد  وجگنج  رازه  یس  دربیم ، شروی  يدیزی ، ناتفص  هبور  بلق  هب  اهنت  هکی و  نارای ، تداهـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هک ملـسم  نب  دیمح  لوق  هب  دـنروخیم . تسکـش  هدراو ، تبیـصم  همه  نآ  اب  هنـسرگ ، هنـشت و  بیرغ و  اهنت و  يدرم  اب  نت  هب  نت  دربن  زا 
رد اهنت  هن  نانیا  دنتخیرگیم ، نارود  نامرهق  نآ  لباقم  زا  نیگمـشخ  گرگ  گنچ  زا  ییاههلاغزب  زیرگ  نوچ  هدوب ، هنحـص  دـهاش  دوخ 

تسکش درمگرزب ، نآ  قطنم  لباقم  رد  هکلب  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ریشمش  لباقم 
ص:28  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دندروخ
اب ار  نآ  همجرت  هک  يوامس  دّمحم  خیـش  موحرم  هنازرف  بیدا  و  هیقف ، دنمـشیدنا  فیلأت  نیـسحلا » راصنأ  یف  نیعلا  راصبإ   » فیرـش باتک 
ار البرک  زادگناج  هثداح  ییوگ  دراگنیم ، نخس  لد  زوس  زا  دریگیم و  تسد  هب  ملق  هک  اجنآ  دیراد  ور  شیپ  ّفط » ناروشحلس   » ناونع

. دشخبیم مّسجت  ناسنا ، ناگدید  ربارب  رد 
هتخادرپ و تداهش  هصرع  ناراثنناج  ناشخرد  ياههرهچ  البرک و  هسامح  نایب  هب  درف ، هب  رصحنم  هناقّقحم و  دنتـسم و  ياهویـش  اب  ّفلؤم 

تداهـش هب  البرک  رد  ترـضح ، باکر  رد  هک  دنکیم  دای  هتخابلد  قشاع  هدزاود  دـصکی و  زا  البرک ، زارفارـس  يادهـش  مان  نایب  ماقم  رد 
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شوغآ رد  ار  تداهـش  هتـشرف  هفوـک ، هرـصب و  رد  اروشاـع ، زا  لـبق  اـی  و  دـندشن ، لـیان  تداهـش  ضیف  هب  یلو  حورجم ، یخرب  هدیـسر و 
هدارا مزع و  اب  هک  ینانامرهق  دوشیم ، یّقلت  هسامح ، نیا  هتخانشان  ياههرهچ  زا  نشور  یمیسرت  رصاعم ، لسن  يارب  دوخ  نیا  هک  دندیشک 

هتسجرب ّتیصخش  دنشاب ، رشب  خیرات  شخبینشور  ات  دنتخاب  ناج  مالّسلا ، هیلع  نیسح  دوجو  عمـش  درگ  هناصلاخ  اورپیب و  يدرمیاپ و  و 
تروص هب  تروص  دـشکیم و  شوغآ  رد  ار  شربکا  هراپهراپ  تماـق  نینزاـن  هک  هاـگنآ  هصرع ، نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تمظع  اـب  و 

زا نداد  ناج  هظحل  رد  مالغ  و  دراذـگیم ، شاهنوگ  رب  هنوگ  دریگیم و  هنیـس  هب  ار  هایـس  مالغ  حورجم  رکیپ  هک  اجنآ  دـهنیم و  دـنزرف 
یماکهنشت درم  و  رداص ، ار  ّرح  هاپس  ندرک  باریس  روتسد  هک  نامز  نآ  و  دراد ، انعم  اب  یمّـسبت  شیالوم  هرهچ  رب  دهع ، هب  يافو  يداش 

دـص یموهفم  ار  البرک  اروشاـع و  دـناشونیم ، بآ  وا  هب  دوخ ، نیـسح  بآ ، کـشم  رد  ندرک  زاـب  اـب  هدیـسر ، هار  زا  همه  زا  دـعب  هک  ار 
. تسا هدمآ  میسرت  هب  ابیز  هچ  باتک  نیا  رد  اههنحص  نیا  دشخبیم و  نادنچ 

دمحم مالـسالا  ۀـجح  ققحم  لضاف  طسوت  تسا ، نآ  هیقف  دنمـشیدنا و  ّفلؤم  هفقویب  شالت  لاس  هد  لـصاح  هک  هدـنزرا  رثا  نیا  قیقحت 
دنزرف هقیفوت » دیز   » یسبط رفعج 

ص:29  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ییاسرفتقاط شالت  اتـسار  نیا  رد  هدوب و  زئاح  ار  نآ  یگتـسیاش  قح ، هب  هک  تسا  هتفریذـپ  ماجنا  یـسبط  اـضر  دـمحم  هّللا  تیآ  موحرم 

. تسا هدومن  ناسآ  باتک ، ربتعم  یلصا و  عبانم  هب  نارونخس ، ابطخ و  ناغّلبم و  قیقحت و  لها  یسرتسد  يارب  ار  هار  هتشاد و  لوذبم 
امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  ناگدازآ  رورس  اروشاع و  هسامح  گنهرف  اب  رصاعم  لسن  نتخاس  انشآ  تهج  رد  رثا ، نیا  هک  نیا  دیما  هب 

نیهر ار  مجرتم  اهیتساک ، زا  ضامغا  و  دوخ ، هبئاشیب  ياهدومنهر  اب  ملق  بابرا  دیآ و  رامـش  هب  رثؤم  یماگ  شرادافو ، نارای  مالّـسلا و 
. دنهد رارق  شیوخ  فاطلا  دیزم 

. منکیم میدقت  یلع ...  مدیهش  ردارب  كاپ  ناور  هب  ار  فیرش  باتک  نیا  همجرت  باوث 
رطف دیعس  دیع 

رذآ 1380  25
یلالج سابع  مق -

ص:31  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

فّلؤم همّدقم 

؛ دنراد هتسیاش  يرادرک  کی  مادک  دوش  صخشم  ات  داد  رارق  ناحتما  ضرعم  رد  ار  نانآ  دومزآ و  ار  ناگدنب  هک  میوگ  ساپـس  ار  ییادخ 
هک شاهداتسرف  رب  دورد  تاولـص و  دندنام و  ماکان  سویأم و  هدیزرو و  تنایخ  یخرب  افو و  شیوخ  یهلا  نامیپ  دهع و  هب  نانآ  زا  یخرب 

یهاگیاج زا  ماقم  هاج و  رد  کی  ره  دنناگدیرفآ و  رورـس  هک  وا  نادناخ  رب  داتـسرف و  مدرم  يوس  هب  روآمیب  هدنهد و  هدژم  قح ، هب  ار  وا 
. داب يو  تشرس  کین  نارای  البرک و  دیهش  رب  هژیو  دورد  دنرادروخرب و  هتسجرب 

، دیاب هک  هنوگ  نآ  ات  مدیزرویم  قشع  نادب  هتشاد و  ناوارف  قایتشا  نانآ  لاح  حرش  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هتسجرب  نارای  تخانـش  هب 
لتاقم و لاجر ، بتک  دـشاب ، هناد  یپ  رد  هک  ياهدـنرپ  ناسب  لاس  هد  یط  هک  تشاد  نیا  رب  ارم  رما  نیمه  موش ، انـشآ  اهتیـصخش  نیا  اـب 

نیا ات  مریگرب ، ياهشوخ  یباتک ، ره  زا  ياهدـنرپ  هناد  نوچ  مهد و  رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  هیراع ، يرادـیرخ و  اب  ار  اهدربن  گنج و 
رد مدرک و  یـسیونزاب  ار  منیـشیپ  راتـشون  مدرامگ ، تمه  متفاین ، تسد  نادـب  ییاج  رد  هک  یکدـنا  زج  نارابتالاو ، نآ  لاح  حرـش  هب  هک 
ور شیپ  یلکـشم  بدا ، لها  اـت  مدروآ  رد  ریرحت  هب  ار  نآ  نتم  رد  دوجوم  راوشد  تاـملک  ناـگرزب ، نیا  زا  کـی  ره  لاـح  حرـش  ناـیاپ 

یگدنز لاح و  حرش  زا  ياهدیزگ  متخاس و  بترم  يدمآردشیپ  نآ  رب  مدیمان . نیسحلا » راصنأ  یف  نیعلا  راصبإ   » ار نآ  دنشاب و  هتـشادن 
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. مدش روآدای  نآ  رد  ار  نادیهش  رالاس 
هک ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  هتـسد  نآ  منک و  دای  ار  اههلیبق  زا  کی  ره  اـهنآ  رد  اـت  مداد  صاـصتخا  ییاـهشخب  باـتک ، نیا  رد 

موش و روآدای  ییابفلا  هنوگ  هب  ار  ترضح  نارای  مان  نآ  رد  ات  مداد  بیترت  ینایاپ  یثحب  مربب و  مان  دناهدوب ، لیابق  نیا  هب  بوسنم 
ص:32  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. ددرگ ناسآ  نانآ  زا  کی  ره  لاح  حرش  هب  یبایتسد 
يوبـشوخ لگ  هدش ، هتفرگرب  شیاهمان  گرزب  زا  نیـسح  مان  هک  یهلا  سدق  هاگـشیپ  نامـسآ و  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  هب  ار  باتک  نیا 

هّللا دـبع  اـبا  ترـضح  نیلقث ، هدـیزگرب  لد  بوـبحم  نآرق و  ياـتمه  نسح و  ردارب  یلع و  لد  هوـیم  لوـتب و  مـشچ  روـن  و  ادـخ ؛ لوـسر 
. مراد شریذپ  دیما  هتشاد و  میدقت  داب - وا  راثن  يدنوادخ  مارتحا  جرا و  ناوضر ، دورد ، تاولص ، هک  نیسحلا -

لوصولا بیطب  اقللا  نسحب  قوشلاب  هّللاب  لوبقلا  میسن  ای 
دروخرب قایتشا و  اب  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  شریذپ ! میـسن  يا  ینعی : لوبقلا  ضحم  جاتحأ  یعومد و  ایقـسنم  دـهزأ  ضورلاف  يوحن  ّبه 

. ازفاحور یندیسر  کین و 
. ماهناصلاخ شریذپ  دنمزاین  تشگ و  افوکش  مناگدید  کشرس  زا  ناتسب  غاب و  هک  زوب  میوس  هب 

ص:33  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تداهش ات  تدالو  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  یگدنز  رب  ارذگ  يرورم  دمآرد : شیپ 

زا دعب  يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  مجنپ  ای  موس  زور  مالّـسلا  مهیلع  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هّللا  دبع  وبا 
ار يو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  تخد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  شردام  دوشگ . ناهج  هب  هدید  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
«1  » تاـیاور زا  هک  هنوـگ  نآ  درک و  هقیقع  شیارب  يدنفـسوگ  دـیمان و  نیـسح »  » ار يو  ترـضح  نآ  درب و  شیوـخ  راوـگرزب  ردـپ  دزن 
. تسا هدیماجنا  لوط  هب  هام  شـش  مالّـسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ناس  هب  دازون ، نیا  هب  شاهدجام  هدلاو  يرادراب  نارود  دوشیم ، هدافتـسا 
رد یگلاس  تشه  لهچ و  هب  کیدزن  راوگرزب و  ردـپ  اب  لاس  تشه  یـس  شیوخ و  راوگرزب  دـج  اب  لاس  تشه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. درک یگدنز  لاس  هد  وا  تداهش  زا  سپ  درب و  رس  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  رانک 
. تسا هدوب  زور  دنچ  هام و  راهچ  لاس و  راوگرزب 57  نآ  فیرش  رمع  دیسر و  تداهش  هب  يرجه  لاس 61  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

هک نیا  اب  تشاد ، وا  هب  شراوگرزب  ردپ  هک  ياهقالع  قشع و  تهج  هب  دوب و  شردام  ردپ و  ّدـج و  لد  بوبحم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
راکیپ هزاجا  ود  نآ  زا  کی  چـیه  هب  دنتـشاد ، روضح  ناورهن  نیّفـص و  لـمج ، ياـهگنج  هیلک  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  شردارب  اـب  هارمه 

. دادن
تسا هدش  تباث  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شّدج  حیرص  هدومرف  هب  ترضح  نآ  تماما 

______________________________

.202 / 44 راونالا : راحب  (. 1)
ص:34  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1 «. » ادعق وا  اماق  نامامإ  نیسحلا  نسحلا و  : » دومرف هک  اجنآ 
«. دنیاوشیپ ماما و  دننک ، توکس  ای  دننزب  مایق  هب  تسد  نیسح  نسح و  »

رب مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  قح  تهج  هب  تسخن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نامز  رد  شیوخ  قح  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  توکس 
هک يرگید  ياههزیگنا  للع و  ای  دوب و  هتـسب  هیواعم  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  شراوگرزب  ردارب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  يافو  لیلد  هب  ایناث  وا و 
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. تفریذپ تروص  تشاد ، یهاگآ  نانآ  زا  ترضح  دوخ 
نایفس وبا  رسپ  هبتع  نب  دیلو  هب  ياهمان  یط  دیزی  درک . نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار  دیزی  شرـسپ  درم و  تصـش  لاس  بجر  همین  رد  هیواعم 

نیا دریگب ، تعیب  وا  يارب  رمع  نب  هّللا  دبع  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  زا  ات  تساوخ  وا  زا  هنیدـم ، رب  هیواعم  ياورنامرف 
. داد خر  بجر  رخاوا  رد  هثداح  نیا  و  درک ، يراددوخ  تعیب  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتخیرگ و  رهش  زا  نت  ود 

بـش رد  دـش  ریزگاـن  ترـضح  هکنیا  اـت  درکیم ، کـیرحت  ماـما  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  دـیلو  هراومه  مکح  ناورم  ارجاـم ، نیا  زا  سپ 
هیآ هک  یلاح  رد  هّیفنح ، نب  دـمحم  زج  شاهداوناخ  ياضعا  هیلک  ناردارب و  ناـگدازردارب و  نادـنزرف و  قاـفتا  هب  بجر  هاـم  هبنشکی 28 

. دیوگ كرت  هکم  دصق  هب  ار  هنیدم  درکیم ، توالت  ار  « 2  » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  هفیرش 
ریـسم رییغت  ریبز  نبا  دننام  زین  امـش  رگا  دنتـشاد : هضرع  ودـب  شاهداوناخ  دـیزگرب ، شایلـصا  هار  رد  ار  شیوخ  تکرح  ریـسم  ترـضح ،

«. ضاق وه  ام  هّللا  یضقی  یّتح  هقرافا  ال  هّللا ! ال و  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دهد . رارق  بیقعت  تحت  ار  امش  دناوتیمن  نمشد  یهد ،
«. دیامن يرواد  دهاوخ ، ادخ  هک  هنوگ  نآ  ات  دش  مهاوخن  ادج  یلصا  هار  زا  دنگوس ! ادخ  هب  هن  »

َلاق َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو  هفیرش : هیآ  هک  یلاح  رد  نابعش  موس  زور  مالّسلا  هیلع  ماما 
______________________________

.30 / 2 داشرا : (. 1)
.21 صصق / (. 2)

ص:35  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ینایجاح هکم و  مدرم  دـیزگ و  تماقا  « 2  » حـطبا هقطنم  رد  دـش و  هکم  دراو  درکیم ، تئارق  ار  «، 1  » ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع 

. دنتخادرپ دش  دمآ و  هب  يو ، رادید  يارب  ریبز  نبا  هلمج  زا  دندربیم ، رس  هب  اجنآ  رد  هرمع  ماجنا  يارب  هک 
هیلع نیـسح  ماـما  يراددوخ  يارجاـم  رب  دـندیروش و  دـیزی  رب  دیـسر ، هفوک  مدرم  هب  هیواـعم  تکـاله  ربخ  یتقو  ناراگنخـیرات : هتفگ  هب 

هدـمآ و درگ  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  نایعیـش  ور ، نیا  زا  دـندیدرگ ، هاگآ  هکم  هب  يو  يراپـسهر  دـیزی و  اب  تعیب  زا  مالّـسلا 
. دیایب نانآ  دزن  دننک  تساوخرد  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ياهمان  یط  دنتفرگ  میمـصت  هتخادرپ و  وگتفگ  هب  دوب ، هداد  خر  هچنآ  نوماریپ 

نب هّللا  دبع   » طسوت ار  اهنآ  هتـشون و  یناوارف  ياههمان  ترـضح  يارب  بیترت ، نیدب  دنداد . نخـس  داد  صوصخ  نیا  رد  اهنآ  نارونخس 
تکرح ناباتش  زین  ود  نآ  دندرک . دیکأت  اهکیپ  عیرس  تکرح  رب  دنداتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  لاو » نب  « 4  » هّللا دبع   » و « 3 « » عمسم

. دندش هکم  دراو  ناضمر  هام  مهد  هدومن و 
و یبحرا » هّللا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع   » و يوادیـص » رّهـسم  نب  سیق   » طسوت ار  اهنآ  هتخادرپ و  يراـگنهمان  هب  زین  دـعب  زور  ود  دارفا ، نیا 
هک ياهنوگ  هب  دنتشاد  لاسرا  ماما  دزن  یفنح » هّللا  دبع  نب  دعـس   » و « 5 « » یعیبس یناه  نب  یناه   » طسوت زور  ود  زا  سپ  ار  يدـعب  ياههمان 

تـساوخرد دـیزی و  ریقحت  هیواعم و  تکاله  زا  ینامداش  راهظا  اهنآ  نومـضم  دافم و  دـیدرگ و  غلاب  رازه  هدزاود  هب  اـههمان  نیا  دادـعت 
نادب هک  یناسک  هلمج  زا  دوب . راوگرزب  نآ  هار  رد  لام  ناج و  لذب  نامیپ  دهع و  مالّسلا و  هیلع  ماما  روضح  فرش 

______________________________

.23 صصق / (. 1)
(. 74 / 1 نادلبلا : مجعم  ، ) هکم رد  ياهقطنم  مان  (. 2)

. تسا هدش  دای  وا  زا  نیباوت  رامش  رد  (. 3)
تداهـش هب  درـص  نب  نامیلـس  اب  نیباوت  عمج  رد  هدرولا » نیع   » هقطنم رد  هدوب و  مارتحا  دروم  یـصخش  لئاو ، نب  رکب  نب  میت  هریت  زا  (. 4)

. دیسر
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. تسا هدش  دای  وا  زا  نیباّوت  هرمز  رد  نادمه و  هلیبق  زا  ياهریت  عبس ، هب  هتسباو  (. 5)
ص:36  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ثبش «، 3  » هبجن نب  ّبیسم  «، 2  » داّدش نب  ۀعافر  «، 1  » درص نب  نامیلس  هجسوع ، نب  ملسم  رّهظم ، نب  بیبح  ناوتیم  دنتشون  همان  ترـضح 
«، 5  » رجبأ نب  راّجح  « 4  » یعبر نب 

______________________________

. دیسر تداهش  هب  هدرولا » نیع   » رد هک  تسا  نیباوت  هعیش و  نارس  زا  يو  (. 1)
نانآ رب  دنهدیم  رس  ار  نامثع  یهاوخنوخ  راعش  مدرم  دینش  تسج ، تکرش  هفوک  رد  ناینامی  گنج  رد  هک  تسا  هعیـش  نیباوت  زا  وا  (. 2)

: دناوخیم ار  زجر  نیا  تشاذگ و  نانآ  نایم  ریشمش  تفر و  ورف  نمشد  هاپس  بلق  هب  تخات و 
هب ار  يورأ  نب  نامثع  تبحم  تسا و  یلع  نید  منییآ  مدادش و  دنزرف  نم  ینعی : ّیلوب  يورأ  نب  نامثعل  تسلّیلع  نید  یلع  داّدـش  نبا  انا 

. مرادن لد 
زا هذبر  تسا . هدش  دای  وا  زا  رتشا  کلام  هارمه  هذبر ، رد  رذ  وبا  نفد  نفک و  يارجام  رد  و  دیسر . تداهش  هب  ات  درک  هزرابم  نانچمه  يو 

گنهآ دـیف ، هقطنم  ریـسم  زا  هک  یناسک  دراد ، رارق  زاجح  هار  رد  قرع  تاذ  هقطنم  کیدزن  هار و  زور  هس  تفاـسم  هب  هنیدـم  ياـهيدابآ 
لـماک 4/ ریثا ، نبا  24 ؛ / 3 نادـلبلا : مجعم   ) تسا عقاو  ناـماس  نآ  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  رذ  وبا  ربـق  دـننکیم و  روبع  اـجنآ  زا  دـنیامن  هکم 

(. 235
البرک نیمزرس  هب  رگید  یعمج  هارمه  هب  وا  نتفر  زا  هدیـسر ، تداهـش  هب  هدرولا ، نیع  رد  هدوب و  رادروخرب  یماقم  تیعقوم و  زا  يو  (. 3)

. دندش هدنکفا  نادنز  هب  راتخم  هلمج  زا  یهورگ  قافتا  هب  دمآ و  لمع  هب  يریگولج 
ریما نارای  عمج  هب  هدروآ و  مالسا  سپس  هدوب و  نیغورد  ربمایپ  حاجس  نّذؤم  ینطقراد ، لقن  هب  انب  یحایر و  یمیمت  نیصح  دنزرف  وا  (. 4)

دحلم و يرعاش  يدنه » وبا   » هب فورعم  سودقلا » دبع   » شرسپ دییارگ ! جراوخ  هب  نیّفـص  گنج  زا  سپ  تسویپ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دادـغب لپ  رب  تشک و  شاینیدیب  مرج  هب  ار  وا  یـسابع  يدـهم  درک و  هشیپ  رفک  زین  سودـقلا  دـبع  رـسپ  حـلاص  شاهون  دوب و  راسگهداب 

(. 405 هبیتق : نبا  فراعم  344 ؛ / 1 بیذهتلا : بیرقت  352 ؛ / 2 لامکلا : بیذهت  ك : ر .  ) تخیوآ
ناناملسم وا و  نییآ  رطاخ  هب  نایحیسم  تفر ، ایند  زا  هفوک  رد  نییآ ، نامه  رب  یحیسم و  رجبا  شردپ  دوب ، رادروخرب  یترهـش  زا  يو  (. 5)

هزانج نیا  دیـسرپ : درک و  روبع  اهنآ  راـنک  زا  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  دـندرک ، عییـشت  ناتـسروگ )  ) هناـّبج اـت  ار  يو  شدـنزرف  رطاـخ  هب 
: تفگ يو  دنتشاذگ  نایرج  رد  ار  وا  تسیک ؟

رجبأ ةزانج  هنم  تدعوب  دقلاملسم  رجبا  نب  راّجح  ناک  نئل 
رکنمب روفک  نم  اذه  لثم  امفارفاک  رجبأ  نب  راّجح  ناک  نإ  و 

يرود رجبا  هزانج  زا  دیاب  دشاب  ناملـسم  رجبا ، رـسپ  راّجح  رگا  ینعی : رّهـشم  نیرارغلا  لوقـصم  ضیبأبمهعمج  تقرفل  يونأ  يذـلا  ولف ال 
اب ار  نانآ  تیعمج  دوبن ، نیب  رد  مراد  هک  یتین  رگا  تسین . دـیعب  رفاک  کی  زا  مادـقا  هنوگ  نیا  دـشاب ، رفاک  رجبا  نب  راـجح  رگا  و  دـنک .»

. متخاسیم هدنکارپ  دوخ  یلقیص  ریشمش 
. تشاد ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندناسر  تداهش  هب  میمصت  تشاد  لیامح  هک  يریشمش  اب  مجلم  نبا 

ص:37  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. 3  » درب مان  ار  نانآ  ریظن  يرگید  ناگرزب  و  « 2  » ریمع وبا  نب  دمحم  جاّجح و  نب  ورمع  سیق ، نب  ةرزع  «، 1  » میور نب  ثراح  نب  دیزی 

دندمآ و درگ  دوب - هعیـش  هک  يدبع - ذـقنم  رتخد  « 4  » هیرام هناخ  رد  ناماس  نآ  نایعیـش  دیـسر ، هرـصب  لها  هب  هفوک  مدرم  يارجاـم  ربخ 
ار راک  نیا  دندرگ و  راپسهر  ترـضح  يوس  هب  دنتفرگ  میمـصت  یخرب  دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  نآ  هب  طوبرم  روما  تماما و  هلأسم  نوماریپ 
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، دید هنوگ  نیا  ار  تیعـضو  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  دـندش ، راوگرزب  نآ  روضح  فرـش  راتـساوخ  همان ، یط  یخرب  دـنتخاس و  یلمع 
هفوک مدرم  هب  ياهمان  وا  طسوت  دومن و  غالبا  وا  هب  ار  مزال  تاشرافس  دوش و  هفوک  یهار  داد  روتـسد  وا  هب  دناوخارف و  ار  لیقع  نب  ملـسم 

: دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دومرف  موقرم 
هنأ مکّلج  ۀلاقم  نم  متـصصتقا  ام  تمهف  دق  مکلـسر و  نم  ّیلع  مدـق  نم  رخآ  اناک  مکبتکب و  ّیلع  امدـق  ادیعـس  ایناه و  ّنإف  دـعب : اما  »... 
نب ملـسم  یتیب  لها  نم  یتقث  یّمع و  نبا  یخأ و  مکیلإ  ثعاب  ینإ  و  يدـهلا ، قحلا و  یلع  کب  انعمجی  هّللا  ّلـعل  لـبقأف  ماـمإ  اـنیلع  سیل 

ّینإف مکبتک ، یف  تأرق  مکلـسر و  هب  تمّدق  ام  لثم  یلع  مکنم  لضفلا  یجحلا و  يوذ  مکئلم و  يأر  عمتجا  دـق  ّهنأ  ّیلإ  بتک  نإف  لیقع ،
سباحلا قحلا  نیدب  نئادلا  طسقلاب  مئاقلا  باتکلاب ، مکاحلا  ّالإ  مامإلا  ام  يرمعلف  هّللا  ءاش  نإ  اکیشو  مکیلإ  مدقأ 

______________________________

هیلع ماما  دـش ، راـمیب  يزور  دـمآیم ، رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناراـی  زا  ثراـح  شردـپ  دوب ، ینابیـش  میور  هریت  زا  يو  (. 1)
وت يارب  تايرامیب  نارود  رد  هک  مراد  یکزینک  کضرمل ؛ ۀـمدخلا  ۀـفیطل  ۀـیراج  يدـنع  ّنإ  : » دومرف وا  هب  دـمآ و  وا  تداـیع  هب  مالّـسلا 

دنزرف وا  هب  دش و  دلوتم  وا  زا  دیزی  نیمه  دیمان و  هفیطل »  » ار كزینک  ثراح ، دیـشخب و  ودـب  ار  كزینک  نآ  و  تسا » یبسانم  رازگتمدـخ 
. دش هتشک  جراوخ  تسد  هب  ير  هقطنم  رد  ریبز  نب  بعصم  نارود  رد  دوب . وا  هب  نادنمهقالع  زا  نامثع و  راداوه  يو  دشیم . هتفگ  هفیطل 

. دوب ناگورگ  يرسک  دزن  هک  دمآیم  رامش  هب  ینامک  بحاص  بجاح ، تسا . یمیمت  هرارز  نب  بجاح  نب  دراطع  دنزرف  وا  (. 2)
.37 - 36 / 2 داشرا : (. 3)

؛ تسا هدرکیم  هّیقت  هدوب و  هعیش  هیدبع ، دیعس  ای  ذقنم  تخد  هیرام  هک  دیآیم  رب  نینچ  : » 83 / 3 لاقملا : حیقنت  رد  یناقمام  هتفگ  هب  (. 4)
رامـش هب  نایعیـش  تارکاذـم  وـگتفگ و  يارب  یبساـنم  لـحم  شاهناـخ  هدـش و  هعیـش  يو  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وـبا  زا  اریز 

«. تسا هدمآیم 
ص:38  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1 «. » مالسلا و  هّللا ، تاذ  یلع  هسفن 
مدرب و یپ  دیدوب  هداد  حیضوت  رکذت و  دوخ  ياههمان  رد  هچ  نآ  هب  نم  دیسر و  متسد  هب  دیعس  یناه و  طسوت  امـش  همان  نیرخآ  دعب : اما  »
هب ار  ام  امـش  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ات  وش  راپـسهر  ام  يوس  هب  میرادـن ، ییاوشیپ  ماما و  ام  هک  دوب  نیا  اههمان  نیا  رتشیب  رد  امـش  تساوخرد 

. متشاد لیسگ  امش  يوس  هب  ار  شیوخ  دامتعا  دروم  درف  ومع و  رسپ  ردارب و  نم  نونکا ! ددرگ . نومنهر  قح  يوس 
اروضح امش  ناگداتسرف  هدیدرگ و  سکعنم  امش  ياههمان  رد  هک  دشاب  نامه  ناتهاگآ  دارفا  رظن  مدرم و  تیرثکا  هتساوخ  رگا  نیا ؛ رب  انب 

. درک مهاوخ  تکرح  ناتیوس  هب  يدوز  هب  هّللا  ءاش  نا  زین  نم  دناهدرک ، وگزاب 
قح زا  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  داد  لدع و  هار  هدومن و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  قح  هب  ماما  نیتسار و  ياوشیپ  دنگوس ! ادـخ  هب 

«. مالسلا و  دنک ، یلاعت  يراب  تاذ  فقو  ار  نتشیوخ  هدرک و  يوریپ 
ملسم هارمه  ار  هّللا  دبع  نب  ةرامع  هلمج  زا  شیوخ  ناگداتـسرف  زا  یعمج  هّللا و  دبع  نب  نمحرلا  دبع  رّهـسم ، نب  سیق  مالّـسلا ، هیلع  ماما 
هارمه دوخ  اب  سیق  هلیبق  زا  امنهار  ود  درک و  تمیزع  قارع  هب  اجنآ  زا  هنیدم و  راپسهر  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  دومن . مازعا 

. دنتخاب ناج  یگنشت  تدش  زا  دوخ  دنداد و  ناشن  ملسم  هب  ار  هار  هراشا  اب  دش و  ضراع  اهنآ  رب  یگنشت  دندرک ، مگ  ار  هار  نانآ  درب ،
ار نآ  دومن و  شرازگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  « 2  » قیـضم هقطنم  زا  ياهمان  یط  ار  ارجام  تفرگ و  دـب  لاـف  هب  ار  دادـخر  نیا  ملـسم 

دوخ هار  هب  ملسم  درک و  بیغرت  ریسم  همادا  هب  ار  يو  ملسم ، همان  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  داتسرف ، ترضح  دزن  رّهـسم ، نب  سیق  طسوت 
تعیب وا  اب  نت  رازه  هدجیه  دادعت  دنتفاتـش و  يو  دزن  هفوک  مدرم  دـش و  دراو  یفقث  هدـیبع  وبا  نب  راتخم  رب  دـش و  هفوک  دراو  داد و  همادا 

. دندرک
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______________________________

. دناهدروآ  386 / 3 لماک : رد  ریثا  نبا  39 و  / 2 داشرا : رد  دیفم  خیش  ار  همان  نیا  (. 1)
ود دراد و  رارق  هـکم  ریـسم  رد  هنیدـم  یکیدزن  دریگیم و  همـشچرس  تـبخ  نـطب  زا  نآ  رد  دوـجوم  بآ  هـک  تـسا  ریگبآ  ياهـگنت  (. 2)

. دندش فرحنم  هکم  تمس  هب  هدرک و  مگ  ار  هار  هقطنم  نآ  زا  ملسم  ترضح  يامنهار 
ص:39  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دومن لاسرا  راوگرزب  نآ  دزن  رّهسم  نب  سیق  طسوت  ار  همان  درک و  شرازگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  عوضوم  نیا  ملسم 
دوعسم «، 4  » دوراج نب  رذنم  «، 3  » سیق نب  فنحأ  «، 2  » يرکب عمسم  نب  کلام  هرـصب ، ناگرزب  و  « 1  » سامخأ نارس  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما 

: دومرف موقرم  نومضم  نیا  هب  ياهمان  «، 7  » رمعم نب  هّللا  دیبع  نب  ورمع  و  « 6  » مثیه نب  سیق  «، 5  » ورمع نب 
حصن دق  و  هیلا ، هّللا  هضبق  مث  هتلاسرل ، هراتخا  هتّوبنب و  همرکأ  هقلخ و  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادّمحم  یفطـصا  هّللا  ّناف  دعب : اما  »

انیلع رثأتساف  ساّنلا ، یف  هماقمب  سانلا  ّقحأ  هتثرو و  هئایصوأ و  هئایلوأ و  هلهأ و  اّنک  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هب  لسرا  ام  غّلب  هدابعل و 
یلوسر تثعب  دق  هّالوت و  نمم  انیلع  ّقحتـسملا  ّقحلا  کلذـب  ّقحأ  ّانأ  ملعن  نحن  ۀـیفاعلل و  ۀـّبحم  ۀـقرفلل و  ۀـیهارک  انیـضغأف  کلذـب ، انموق 

ناف تییحا ، دق  ۀعدبلا  نإ  تتیما و  دق  ۀّنسلا  ّناف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّیبن  ۀّنـس  هّللا و  باتک  یلإ  مکوعدأ  انأ  باتکلا و  اذهب  مکیلا 
اوعمست
______________________________

. دزأ سیق ، دبع  میمت ، لئاو ، نب  رکب  هیلاع ، زا : دندوب  ترابع  هک  هرصب  هناگجنپ  ياههریت  (. 1)
. لئاو نب  رکب  هریت  گرزب  (. 2)

. تسا هدوب  میمت  هلیبق  گرزب  و  یمیمت » رابدرب   » هب فورعم  يو  (. 3)
رد مارتحا و  دروم  يدرف  يو  دروآ . رد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  هّیرحب  وا ، رهاوخ  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  تسا و  سیق  دـبع  هریت  گرزب  وا  (. 4)

. تسا هدش  دای  وا  زا  اهدربن  گنج و 
زا راگزور  نآ  رد  يو  دیدرگ . گنج  زورب  ببـس  دیزی ، تکاله  زا  دعب  وا  ندـش  هتـشک  هک  تفریم  رامـش  هب  دزأ  هریت  گرزب  يو  (. 5)

نخس نانآ  اب  دروآدرگ و  ار  مدرم  وا  دوب . ناگمه  مارتحا  دروم  يدرف  سیق و  وبا  شاهینک  درک . يریگولج  دایز  نب  هّللا  دیبع  ندش  هتشک 
دای یلشهن  دوعسم  نب  دیزی  هب  وا  زا  لتاقم  بتک  رد  درکن . لصاح  قیفوت  یلو  دناوخارف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  هب  ار  اهنآ  تفگ و 

. دیآیمن رامش  هب  هناگجنپ  ياههریت  نارس  زا  تسا و  دلاخ » وبا   » شاهینک یمیمت و  صخش  نیا  هک  هدش 
ار مدرم  هک  يدرف  دـیآیم ، رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  همان  هباطخ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دـشاب . هدـش  هتـشون  همان  زین  يو  هب  هک  تسین  دـیعب  هتبلا 

روآداـی ار  یمود  ناراگنخـیرات ، رگید  يربـط و  یلو  دوعـسم ، هن  تسا  هدوب  يو  دـناوخارف ، نیـسح  ماـما  يراـی  هب  ار  ناـنآ  دروآ و  درگ 
. دناهدشن

. تسا هدش  دای  وا  زا  هرصب  گنج  رد  سانشرس و  يدرف  هیلاع  هریت  گرزب  یملس ، تلص  نب  ءامسا  دنزرف  وا  (. 6)
. تسا هدش  رکذ  رمع  ورمع ، ياج  هب  لماک  رد  (. 7)

ص:40  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«1 «. » مالسلا و  داشرلا ، لیبس  مکدهأ  يرمأ  اوعیطت  یلوق و 

شیوخ تلاسر  هب  دیـشخب و  تمارک  يو  هب  شتوبن  اب  دیزگرب و  مدرم  نایم  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دـنوادخ  دـعب : اما  »
يوس هب  ار  يو  دومن ، ییامنهار  تیادـه و  ار  ادـخ  ناگدـنب  داد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  يربمایپ  هفیظو  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دـیزگرب و 
مامت نایم  زا  وا  ماقم  هب  تبـسن  دارفا  نیرتهتـسیاش  يو و  ناثراو  ایـصوا و  ایلوا و  نادناخ ، ام  و  دومن ) ضبق  ار  شحور   ) دناوخارف شیوخ 
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تبسن شیوخ  یگتـسیاش  يرترب و  هب  یهاگآ  ملع و  اب  زین  ام  دنتفرگ و  ام  زا  ار  قح  نیا  هتـسج و  تقبـس  ام  رب  یهورگ  یلو  میدوب ، تما 
ناشن تبغر  اضر و  دوب  هدمآ  شیپ  هچنآ  رب  ناناملـسم  نایم  رد  قافن  یگدـنکارپ و  فالتخا و  هنتف و  ره  زا  يریگولج  يارب  دارفا ، نیا  هب 
ّتنـس اریز  منکیم ؛ توعد  شربمایپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار  امـش  مداتـسرف و  امـش  يوس  هب  همان  نیا  اـب  ار  دوخ  کـیپ  نونکا  میداد و 

تداعـس و هار  هب  ار  امـش  دـینک ، تعاـطا  ار  مروتـسد  دیونـشب و  ار  منخـس  رگا  تسا ، هتفرگ  تعدـب  ار  نآ  ياـج  هـتفر و  ناـیم  زا  ربماـیپ 
«. مالسلا و  دش ، مهاوخ  نومنهر  یتخبشوخ 

هفوک رب  يراصنا  ریـشب  نب  ناـمعن  هرـصب و  ياورناـمرف  دـیزی  هیحاـن  زا  داـیز  نبا  درب ، داـیز  نبا  دزن  ار  کـیپ  دـش و  هاـگآ  هماـن  زا  رذـنم ،
يریگتخس لمع و  تدش  هب  لیامت  يو  اریز  دندومن ؛ شمارآ  ساسحا  نامعن  هیحان  زا  هفوک  هب  ملسم  دورو  اب  نایعیش  تشاد ، ّتیمکاح 

هرصب  ) رهـش ود  ییاورنامرف  دومن و  رانک  رب  ار  نامعن  دیزی ، دنتـشون و  دیزی  يارب  ار  ارجام  نامثع  ناراداوه  زا  یعمج  ور ، نیا  زا  تشادن ،
تداهـش هب  ار  يو  درک ، هدـهاشم  ار  وا  کیپ  دـناوخ و  ار  ترـضح  هماـن  داـیز  نبا  یتقو  درک . راذـگاو  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  هب  ار  هفوک ) و 

روعا نب  کیرـش  قافتا  هب  دومن و  دیدهت  وا ، زا  ینامرفان  تروص  رد  ار  ناماس  نآ  مدرم  تشامگ و  هرـصب  رب  ار  نامثع  شردارب  دناسر و 
زا هک  « 2»
______________________________

.40 / 2 داشرا : 388 ؛ / 3 لماک : (. 1)
رد راوـگرزب  نآ  باـکر  ناگدـنمزر  زا  مالـّـسلا و  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ناراـی  فورعم و  نایعیــش  زا  ینادـمه ، ثراـح  دــنزرف  يو  (. 2)

نشور هک  نانچ  دش و  هداهن  وا  هدهع  رب  نایوما  هیحان  زا  یحاون  یخرب  ییاورنامرف  ترـضح ، نآ  زا  سپ  تفریم ، رامـش  هب  شیاهگنج 
. دشیم یقلت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صاخ  نارای  زا  روعأ  ثراح  شردپ  تسا ،

ص:41  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هفوک و ّتیمکاح  دروم  رد  هّللا  دیبع  يوس  هب  دیزی  کیپ  « 1  » یلهاک ورمع  نب  ملسم  دوب و  هدش  رانک  رب  اجنآ  تسایر  زا  هدمآ و  ناسارخ 

هّللا دیبع  ات  داد  ناشن  رامیب  ار  دوخ  هار ، ریسم  رد  کیرش  دش . هفوک  یهار  دوب ، يو  دامتعا  دروم  تسود  هک  « 2  » میمت نب  نیصح  هرصب و 
هفوک دراو  تفرگ و  یـشیپ  درکن و  یهجوت  دایز  نبا  یلو  دوش ، هفوک  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درادزاب و  تکرح  رد  تعرـس  زا  ار 

. درامگ هتفای ، نامزاس  ياهنوگ  هب  « 3  » هیسداق ات  هرصب  زا  رهن  لحاس  رب  ار  شیوخ  نارومأم  دش و 
شیوخ نارای  هجحیذ  متشه  بش  رد  دیامن ، تکرح  هفوک  تمس  هب  تفرگ  میمصت  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ملـسم  همان  ینامز 

: دومرف تفگ و  نخس  نانآ  اب  دروآ و  درگ  ار 
قایتشا یفالـسأ  یلإ  ینهلوأ  ام  ةاتفلا و  دـیج  یلع  ةدالقلا  ّطخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  ّطخ  هّللاب ، ّالإ  ةوق  ـال  هّللا و  ءاـش  اـم  هّلل و  دـمحلا  »
اـشارکأ یّنم  نّألمیف  البرک ، سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعّطقت  یلاصوأب  ّینأـکف  هیقـال ، اـنأ  عرـصم  یل  ّریخ  و  فسوی ، یلإ  بوقعی 

نع ّذـشت  نل  نیرباصلا و  روجا  انیّفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اناضر  هّللا  اضر  ملقلاب ، ّطخ  موی  نع  صیحم  ال  ابغـس ، ۀـبرجأ  اـفوج و 
انیف الذاب  ناـک  نمف  هدـعو ، مهب  زجنی  هنیع و  مهبّرقت  سدـقلا ، ةریظح  یف  ۀـعومجم  یه  هتمحل و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

«4 «. » هّللا ءاش  نإ  احبصم  لحار  ّینإف  انعم  لحریلف  هسفن  هّللا  ءاقل  یلع  انّطوم  هتجهم ،
______________________________

وا لسن  زا  دعب ، لاس  تسیود  ات  برع  ناراکراوس  رتشیب  هک  دوب  نورح  نایوجگنج  زا  ناسارخ و  ياورنامرف  ملـسم ، نب  ۀـبیتق  وبا  يو  (. 1)
هب بتک  یخرب  رد  دش ، هارمه  وا  اب  هک  دوب ، نامعن  يرانکرب  هفوک و  هرصب و  رب  ییاورنامرف  تهج  هّللا  دیبع  يارب  دیزی  کیپ  ملسم  دندوب .

فورعم گنج  تیلوئسم  وا  هکلب  هتشادن ، یتلاخد  هفوک  گنج  رد  تسا و  یماش  هبقع ، نبا  اریز  دناهتفگ ؛ هبقع » نب  ملـسم   » ار يو  هابتـشا 
. تسا هدوب  رادهدهع  دیزی  هیحان  زا  ار  هّرح »  » هنیدم
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رد يو  اریز  تسا ؛ هدـش  داـی  ینوکـس » ریمن  نب  نیـصح   » هب وا  زا  هابتـشا  هب  یخیراـت  بتک  رد  دوب و  هّللا  دـیبع  تاـماظتنا  سیئر  يو  (. 2)
. دوب رادروخرب  یتیعقوم  ماقم و  زا  نایماش  نایم  هدرولا .» نیع   » دربن رد  تخادرپ و  زیتس  هب  هکم  هنیدم و  مدرم  اب  دیزی  نارود 

.291 ، 4 نادلبلا : مجعم  دراد . هلصاف  هفوک  ات  خسرف  هدزناپ  هک  نایجاح  ياههاگلزنم  زا  یفورعم  هقطنم  (. 3)
.126 فوهل : سواط ، نب  دیس  (. 4)

ص:42  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
مزال ناسنا  يارب  گرم  تسین ، امرفمکح  دنوادخ  هدارا  هب  زج  یتردق  چیه  دش و  دهاوخ  نامه  دهاوخب  وا  هچنآ  تسازس  ار  ادخ  ساپس  »

، تسا فسوی  رادید  هب  بوقعی  قایتشا  دننام  دوخ  ياین  رادید  هب  نم  قایتشا  تسا ، نارتخد  ندرگ  همزال  هک  يدنبندرگ  رثا  دـننامه  هداتفا 
رد هفوک ) نایهاپـس   ) ناـبایب ياـهگرگ  منیبیم  دوخ  مشچ  اـب  ییوـگ  دـمآ و  مهاوـخ  دورف  اـجنآ  رد  هک  هدـیدرگ  نّیعم  یهاـگلتق  میارب 
زا دننکیم . رپ  ار  شیوخ  یلاخ  ياهنابنا  ریـس و  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  هعطقهعطق و  ار  مندب  ياضعا  البرک  و  « 1  » سیواون نیمزرس 

لباقم رد  میدونشوخ . یـضار و  زین  ام  تسا  یـضار  نادب  ادخ  ار  هچنآ  تسین ، يزیرگ  هار  هدش ، هتـشون  یهلا  ياضق  ملق  اب  هک  يدادخر  »
. دومرف دهاوخ  تیانع  ام  هب  ار  نایابیکش  شاداپ  وا  میزرویم و  تماقتسا  ربص و  وا  ناحتما  الب و 

رورس هلیـسو  نانآ  اریز  دنیوا ؛ رانک  رد  نیرب  تشهب  رد  دش و  دهاوخن  لصاح  ییادج  هاگچیه  وا ) نادنزرف   ) شنت ياههراپ  ربمایپ و  نایم 
امش زا  کی  ره  تفریذپ . دهاوخ  ققحت  نانآ  طسوت  زین  وا  هدعو  هدوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مشچ  ینشور  يداش و  و 
ادخ يرای  هب  هک  دوش  هارمه  ام  اب  دزاس  اّیهم  دوخ  راگدرورپ  رادید  يارب  ار  دوخ  ناج  درذـگب و  شیوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  تسا  رـضاح 

«. دومن مهاوخ  تکرح  ادرف  دادماب 
دیسر « 2  » میعنت هب  تفریذپن ، ترضح  یلو  دندش  يو  فارصنا  راتساوخ  ریبز  نبا  سابع و  نبا  دش ، هناور  مالّسلا  هیلع  نیسح  نامد  هدیپس 

قیتع يداو  دراو  دشن و  اریذپ  ترضح  زین  راب  نیا  دومن ، تشگزاب  تساوخرد  ترضح  زا  دربیم ، رس  هب  دوخ  عرازم  رد  هک  رمع  دنزرف  و 
تساوخرد وا  زا  ياهمان  یط  داتسرف و  وا  دزن  ار  شنارسپ  زا  نت  ود  رفعج  نب  هّللا  دبع  داد . همادا  دوخ  تکرح  هب  اجنآ  زا  سپس  دش و  « 3»

«4  » قرع تاذ  هب  ات  داد  همادا  شیوخ  تکرح  هب  ناباتـش  دنک ، یگنرد  هکنآیب  تفریذپن و  ار  داهنـشیپ  نیا  ترـضح  یلو  دومن  تشگزاب 
رد هاگنآ  دنتسویپ و  راوگرزب  نآ  هب  یعمج  دیسر و 

______________________________

. تسالبرک یکیدزن  يدابآ  روظنم  اجنیا  رد  یلو  تسا . ینارصن  يدرف  ربق  لحم  سوان »  » عمج (. 1)
.49 ، 2 نادلبلا : مجعم  دوشیم ؛ بوسحم  مرح  ءزج  هک  هکم  یخسرف  راهچ  رد  ياهقطنم  (. 2)

. دندوب هعرزم  ياراد  اجنآ  رد  نارگید  ریبز و  نبا  هک  هنیدم  رد  ياهقطنم  (. 3)
.107 ، 4 نادلبلا : مجعم  دجن ؛ هماهت و  نایم  تسا  یهوک  (. 4)

ص:43  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
سپـس دزاس و  هاگآ  شندمآ  زا  ار  هفوک  مدرم  ات  داتـسرف  ملـسم  دزن  سیق »  » طسوت ار  ياهمان  دـمآ و  دورف  « 2  » همرلا نطب  زا  « 1 « » رجاح »
همادا دوخ  هار  هب  درک و  لصاح  عالطا  سیق ، یناه و  ملسم و  تداهش  زا  اجنآ  رد  دیسر . دورز  هب  سپس  و  « 3 « » هیبلعث  » هب ات  دومن  تکرح 

يارجام تفگ و  نخـس  شنارای  اب  تفرگ و  رارق  رطقی  نب  هّللا  دبع  تداهـش  نایرج  رد  ناماس  نآ  رد  دیـسر . « 4 « » هلابز  » هقطنم هب  اـت  داد 
هدنکارپ يو  نوماریپ  زا  وس ، ره  زا  مدرم  داد . تشگرب  هزاجا  اهنآ  هب  دناسر و  نانآ  عالطا  هب  ار  هّللا  دبع  سیق و  یناه و  ملسم و  تداهش 

. دنامن یقاب  وا  اب  یسک  شاهدیزگرب  نارای  وا و  نادناخ  زج  دندش و 
نادادماب درب . رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  دمآ و  دورف  فارـش »  » رد دیـسر و  « 5 « » هبقع  » تشد نهپ  هب  اـت  داد  همادا  شیوـخ  تکرح  هب  سپس 

کی یهدنامرف  هب  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  تفرگ . هانپ  « 6 « » مسح وذ   » هیحان هب  ترـضح  تشگ ، ناـیامن  رود  زا  یهاپـس  درک  تکرح  یتقو 
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نیصح دروآ . لمع  هب  يریگولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  زا  یمیمت  میمت  نب  نیصح  روتـسد  هب  ات  دیـسر  هار  زا  ماظن  هراوس  رازه 
رهظ زامن  نایهاپـس ، تشاد ، هدهع  رب  دوب ، هدرامگ  ياهتفای  نامزاس  زرط  هب  هیـسداق  ات  هرـصب  زا  ار  اهنآ  دایز  نبا  هک  ییاهورین  یهدنامرف 

: دومرف اهنآ  هب  باطخ  راوگرزب  نآ  سپس  دندروآ و  اج  هب  ترضح  تماما  هب  ار 
ّهناف انیلا  مدقأ  نأ  مکلسر  ّیلع  تمّدق  مکبتک و  ینتتأ  یّتح  مکتآ  مل  ّینإ  ساّنلا  اهّیا  »

______________________________

.634 ، 2 عالطالا : دصارم  دوشیم . یکی  اجنآ  رد  هنیدم  ریسم  رد  هفوک  هرصب و  هار  هک  تسا  ياهقطنم  مان  (. 1)
. دناهتشاد تماقا  نآ  هناهد  رد  دسا  سبع و  بالک و  لیابق  هک  تسا  هکم  ریسم  رد  عیسو  ياهّرد  (. 2)

.78 ، 2 نادلبلا : مجعم  تسا ؛ هدش  یط  هکم  هب  هفوک  تفاسم  موس  ود  اجنآ  زا  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  هکم  ریسم  رد  یلحم  (. 3)
.129 ، 3 نادلبلا : مجعم  هّیمیزخ ؛ هیبلعث و  نیب  یلحم  (. 4)

. هصقاو یکیدزن  رد  یلحم  (. 5)
. نامعن یناتسهوک  هاگراکش  (. 6)

ص:44  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
و مکقیثاوم ، مکدوهع و  نم  هیلا  ّنئمطأ  ام  ینوطعأف  کلذ  یلع  متنک  ناف  قحلا  يدـهلا و  یلع  کب  انعمجی  نأ  هّللا  ّلعل  ماـمإ  اـنیلع  سیل 

««. 1  » مکیلا هنم  تئج  يذلا  ناکملا  یلا  مکنع  تفرصنا  نیهراک  یمودقل  متنک  اولعفت و  مل  نإ 
امش هلیسو  هب  ار  ام  ادخ  تسا  دیما  میرادن ، ییاوشیپ  ماما و  ام  ایب  هفوک  هب  دیتفگ : دیداتسرف و  مدزن  هک  ییاهکیپ  امش و  ياههمان  مدرم ! »

نانیمطا نادب  هک  دیدنبب  ینامیپ  دـهع و  نم  اب  دـیتسه  یقاب  دوخ  نخـس  رب  رگا  دـناشک ، راید  نیا  هب  ارم  دوش ، نومنهر  تیادـه  قح و  هب 
توکس نانآ  و   ) تشگمهاوخزاب زاب  ماهدمآ  هک  ییاج  نامه  هب  دیتحاران ، نم  ندمآ  زا  دیهدیمن و  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  منک و  لصاح 

(«. دندرک
: دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  دروآ و  اج  هب  نانآ  اب  ار  رصع  زامن  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 

یلوأ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تیب  لها  نحن  و  مکنع ، هّلل  یضرأ  نکی  هلهأل  قحلا  ّنأ  اوفرعت  هّللا و  اوقّتت  نإ  مّکنإ  ساّنلا  اهّیأ  »
و انّقحب ، الهج  انل و  ۀـیهارک  ّالا  متیبا  نإف  ناودـعلا ، روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعّدـملا  ءالؤه  نم  رمألا  اذـه  ۀـیالوب  ساـنلا 

«. مکنع تفرصنا  مکلسر  هب  ّیلع  تمّدق  مکبتک و  هب  ینتتأ  ام  ریغ  مکیأر  ناک 
تیب لها  ام  دیدرگ و  دهاوخ  دنوادخ  يدونـشخ  بجوم  رتشیب  دـشاب ، نآ  لها  تسد  رد  قح  هک  دـیریذپب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  رگا  مدرم ! »

ملظ و هار  هراومه  هدوب و  ماقم  نیا  یعدم  قحان  هب  هک  میتسه  هیما ) ینب   ) یناسک زا  رتراوازس  رتهتسیاش و  مدرم  يربهر  تیالو و  هب  ربمایپ 
امـش هتـساوخ  دیـسانشن و  ار  ام  قح  دیوش و  نادرگ  ور  ام  زا  دیریذپن و  ار  تیعقاو  نیا  رگا  دناهتفرگ . شیپ  رد  ار  ادخ  اب  ینمـشد  داسف و 

«. مدرگیم رب  اج  نیمه  زا  نم  دوب ، هدش  هتخادرپ  نادب  دوخ  ياههمانتوعد  رد  هک  دشاب  نآ  زا  ریغ 
مالغ ناعمـس  نب  ۀبقع  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  متـسین . ییوگیم  هک  ییاههمان  نایرج  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تشاد : هضرع  ترـضح  هب  ّرح 

سیقلا ءرما  رتخد  بابر  شرسمه 
______________________________

.79 / 2 داشرا : (. 1)
ص:45  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دش هتخیر  نوریب  ّرح  ربارب  رد  اههمان  دروآ و  ار  اهنآ  مالغ ، نک . رضاح  ار  نانآ  ياههمان  يواح  ياهنیجروخ  زیخاپب و  دومرف :
هیلع ماما  میربب ! دایز  نب  هّللا  دـیبع  دزن  هفوک  رد  ار  امـش  میـشاب و  ناتهارمه  میرومأم  میتسین و  دناهتـشون  همان  هک  يدارفا  زا  ام  تفگ : ّرح 
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دیبع هب  ياهمان  ّرح  هک  دندرک  تقفاوم  نآ  زا  سپ  دش و  لدب  در و  نانآ  نایم  صوصخ  نیا  رد  ینانخـس  دشن و  اریذپ  ار  وا  هتفگ  مالّـسلا 
. دنک فیلکت  بسک  وا  زا  هکم ، هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تشگزاب  هنیمز  رد  دراگنب و  دایز  نب  هّللا 

. دربب يو  دزن  ار  وا  دهد و  رارق  انگنت  رد  ار  ماما  هک  تشون  يو  خساپ  رد  دایز  نبا 
میمـصت مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دشیم . ترـضح  تکرح  عنام  ّرح  داد و  همادا  شیوخ  تکرح  هب  تفریذپن و  ار  هتـساوخ  نیا  ترـضح 

ادـج وا  زا  ّرح  ریـسم ، نیا  رد  ددرگ و  لیامتم  هقطنم  پچ  تمـس  هب  دوش  یهتنم  هفوک  هب  هن  ددرگزاـب و  هکم  هب  هن  هک  يریـسم  زا  تفرگ 
: دومرف شنارای  هب  دمآ و  دورف  ترضح  بیترت  نیدب  «، 1  » دشیمن

ّالإ اهنم  قبی  مل  ءاذح و  ترمتـسا  اهفورعم و  ربدأ  ترّکنت و  تّریغت و  دـق  اینّدـلا  ّنإ  الأ و  نورت ، دـق  ام  رمألا  نم  انب  لزن  دـق  ّهنإف  دـعب : اما  »
یف نمؤملا  بغریلف  هنع ؟ یهانتی  لطابلا ال  یلإ  هب و  لمعی  قحلا ال  یلإ  نورت  أ ال  لیبولا ، یعرملاک  شیع  سیسخ  ءانإلا و  ۀبابصک  ۀبابص 

«2 «. » امرب ّالا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعس و  ّالإ  توملا  يرأ  ّینإف ال  اّقحم  ّهبر  ءاقل 
هتـسب رب  تخر  اهتلیـضف  اهیکین و  راکـشآ و  اهیتشز  هدـش ، نوگرگد  عاضوا ، یتسارب  دـینیبیم ، دـمآ ، شیپ  نامیارب  ار  هچنآ  نارای ! »

ایآ تسا ، هدنامن  یقاب  لصاحیب  یهاگارچ  نوچ  یتسپ  یگدـنز  و  بآ ، فرظ  هدـنامهت  تارطق  هزادـنا  هب  زج  یناسنا  لیاضف  زا  و  تسا ،
ضیف يوس  هب  یطیارـش  نینچ  رد  نامیا  اب  درف  تسا  هتـسیاش  دریگیمن ، تروص  ینادرگ  ور  لطاب  زا  هدشن و  لمع  قح ، هب  هک  دـینیبیمن 

و یتخبشوخ ، تداعس و  زج  ار  گرم  نم  دباتشب ، شراگدرورپ  رادید 
______________________________

.81 - 80 / 2 داشرا : (. 1)
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ص:46  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. منادیمن تبکن  جنر و  زج  ار  ناگشیپمتس  نیا  اب  یگدنز 

ریـسم زا  دش و  راوس  ترـضح  هاگنآ  دوب . نانآ  صلاخ  نامیا  تناید و  زا  یکاح  هک  دـنداد  ییاهخـساپ  ودـب  دنتـساخاپب و  شنارای  سپس 
دیبع زا  ینامرف  اجنیا  رد  داد . همادا  شیوخ  تکرح  هب  درک و  روبع  لتاقم  ینب  خاک  زا  داد و  ریـسم  رییغت  پچ  تمـس  هب  هیـسداق  بیذع و 

هب لاس 61  مارحلا  مرحم  مود  هبنـشجنپ  زور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناسنیدـب ، دیـسر و  ّرح  هب  ماـما  دروم  رد  يریگتخـس  رب  ینبم  هّللا 
هک ياهنوگ  هب  تشگ  هناور  وا  تمس  هب  ناگدایپ  ماظن و  هراوس  زا  ناشورخ  یلیـس  اب  « 1  » دعس رمع  دز ، هدرپارس  اجنآ  رد  دیـسر و  البرک 
هک اجنآ  ات  تسین ، رادروخرب  ناما  نما و  زا  دورن ، نوریب  نیـسح  اب  گنج  يارب  دـشاب و  هفوک  رد  سک  ره  درک : نـالعا  داـیز  نبا  يداـنم 
ماش لها  زا  يدرم  تفگ : وا  دش ، ایوج  نایهاپس  عمج  رد  يو  روضح  مدع  زا  دندرب ، دایز  نبا  دزن  ار  وا  دش ، هدید  هفوک  رد  ياهناگیب  درم 

گنج يارب  هک  یناسک  ات  دیـشکب  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  ماهدمآ ، راید  نیدب  یقارع  يدرم  زا  دوخ  يراکناتـسب  تفایرد  تهج  هک  متـسه 
!! دش هتشک  مد  رد  درم  نآ  دنوش و  بدا  دناهدشن ، رضاح 

هیلع ماما  دـش  ایوج  ار  ناماس  نادـب  ترـضح  ندـمآ  ببـس  تلع و  ور ، نیا  زا  دوب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ندـمآ  رانک  راتـساوخ  دعـس  رمع 
تسد رود  یناتسهوک  قطانم  اههّرد و  یخرب  هب  ای  ددرگزاب و  هکم  هب  ای  دهد  هزاجا  تساوخ  وا  زا  دناسر و  يو  عالطا  هب  ار  ارجام  مالّسلا 
راهظا وا ، همان  هب  زیمآدـیدهت  یخـساپ  اب  داـیز  نبا  درک . فیلکت  بسک  وا  زا  داـیز  نبا  هب  ياهماـن  یط  صوصخ  نیا  رد  دعـس  رمع  دورب .

رمـش هب  ار  روما  مامز  يریگهرانک و  راک  زا  دزاسن ، راداو  يو  ّتیمکاح  زا  تعاطا  هب  ار  وا  ای  دـگنجن و  نیـسح  اب  هک  یتروص  رد  تشاد :
! دراپسب نشوجلا  يذ  نب 

______________________________

رداـم هدوب و  زینک  شرداـم  ةرم ، نب  بـالک  نب  ةرهز  نب  فاـنم  دـبع  نب  بیها  نب  کـلام  صاـّقو ، وبا  نب  دعـس  نب  رمع  صفح  وـبا  (. 1)
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رامش هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  صاقو ، وبا  نب  ۀبتع  نب  لاقرم  مشاه  يومع  رسپ  سمش  دبع  نب  ۀّیما  نب  نایفس  رتخد  ۀنمح  يو  گرزب 
. تسا هدمآیم 

ص:47  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هیلع ماما  دوخ و  نایم  تارکاذم  هظحل  نآ  زا  دیسر ، تشاد  رایتخا  رد  ورین  رازه  تسیب  هک  دعـس  رمع  هب  هّللا  دیبع  همان  مرحم ، مشـش  زور 

رد دایز  نبا  تعاطا  هب  ای  تساوخ  ترضح  زا  دروآ و  لمع  هب  يریگولج  نانآ  هب  بآ  ندیسر  زا  تفرگ و  تخس  وا  رب  و  عطق ، ار  مالّسلا 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  یناهنپ  هرفن  ود  ای  کی  تروص  هب  دعـس  رمع  ناراداوه  زا  یخرب  بش  یکیرات  رد  دشاب . دربن  هدامآ  ای  دـیآ و 

هب درک ، تیانع  نانادب  تداهش  قیفوت  دش و  نومنهر  تداعـس  هار  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  دادعت  مهد  زور  هک  نیا  ات  دنتـسویپیم 
. دیسر نت  یس 

يارب هدایپ  دادـعت  نیمه  هراوس و  نت  تسیب  اب  ار  ساـبع  شردارب  دـش ، یلوتـسم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  یگنـشت  مرحم ، متـشه  زور 
رپ ار  دوخ  ياهکشم  هدیشون و  بآ  دندش و  هعیرـش  دراو  هدز و  يرانک  هب  هاگنیمک  زا  ار  نانابهگن  هورگ  نیا  دومن ، مازعا  بآ  ندروآ 

. دنتشگزاب هدومن و  بآ  زا 
نمشد نایهاپس  ور ، نیا  زا  درکیم . قیوشت  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  دربن  گنج و  رب  ار  يو  هک  دیـسر  دعـس  رمع  هب  هّللا  دیبع  زا  ینامرف  سپس 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  مرحم ، مهن  زور  دندروآ . رد  هرصاحم  هب  ار  شنارای  تیب و  لها  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هدش و  بکرم  رب  راوس 

و ریگب » تلهم  نانآ  زا  ادرف  ات  یتسناوت  رگا  : » دومرف وا  هب  داتسرف و  نمـشد  نایهاپـس  دزن  دوخ  نارای  زا  یعمج  قافتا  هب  ار  سابع  شردارب 
الاو ياهناسنا  نیا  بش ، یکیرات  ندیسر  ارف  اب  دنداد . تلهم  وا  هب  دمآ ، دوجو  هب  نانآ  نایم  هک  یشهوکن  نخس و  لدابت  اب  بیترت  نیدب 

شوگ هب  دوب ، زادـنانینط  لسع  ناروبنز  ياون  نوچ  هک  اهنآ  نآرق  توـالت  يادـص  دـنتخادرپ . دوجـس  عوکر و  زاـین و  زار و  زاـمن و  هب 
. دیسریم نمشد  نایهاپس 

: تفگ نخس  نینچ  نانآ  اب  تفای و  روضح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناشرالاس  دّیس و  هاگنآ 
یف انتهّقف  نآرقلا و  انتمّلع  ةّوبنلاب و  اـنتمرکأ  نأ  یلع  كدـمحأ  ینإ  مهللا  ءاّرـضلا ، ءارّـسلا و  یلع  هدـمحأ  ءاـنثلا و  نسحأ  هّللا  یلع  ینثأ  »

، ةدئفأ اراصبأ و  اعامسأ و  انل  تلعج  نیّدلا و 
ص:48  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مکازجف یتیب ، لهأ  نم  لصوأ  ّربأ و ال  تیب  لهأ  یباحـصأ و ال  نم  اریخ  یفوأ و ال  اباحـصا  ملعأ  ّینإف ال  دعب ) اّما   ) نیرکاشلا نم  انلعجاف 
اذـه و  مامذ ، یّنم  مکیلع  سیل  ّلح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل ، تنذأ  دـق  ّینإ  الأ و  ءالؤه ، نم  اموی  اـنل  ّنأ  ّنظـأل  ّینإ  ـالأ و  اریخ ، یّنع  هّللا 

«1 «. » يریغ نودیری  سیل  مّهنإف  موقلا  ءالؤه  ینوعد و  المج و  هوذّختاف  مکیشغ  دق  لیللا 
، تّوبن اب  ام  نادناخ  رب  هک  میاتـسیم  ار  وت  ایادخ ! میوگیم . ساپـس  شیاسآ ، دیادش و  رد  ار  وا  هدرک و  شیاتـس  هجو  نیرتهب  هب  ار  ادخ  »

نـشور بلق  نیب و  قح  مشچ  ونـش و  قح  شوگ  ام  هب  یتخاس و  نامیانـشآ  نییآ  نید و  هب  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  يدیـشخب و  تمارک 
. امرف رّرقم  نارازگساپس  زا  ار  ام  يدرک ، تیانع 

زا دنوادخ  مرادن . غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رتافواب  ینادـناخ  تیب و  لها  ماهدـیدن و  شیوخ  نارای  زا  رتهب  ینارای  باحـصا و  نم  دـعب : اما 
، دیدازآ امش  نونکا  دش ، میهاوخ  ریگرد  نمشد  اب  زورما  ام  نم ، داقتعا  هب  دیـشاب ! شوه  هب  دنک ، اطع  ریخ  شاداپ  امـش  همه  هب  نم  هیحان 

اهنت هورگ  نیا  اب  ارم  دـیوش و  هدـنکارپ  یگمه  هدرک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  مهدیم  هزاـجا  امـش  هب  متـشادرب و  امـش  زا  ار  متعیب  نم 
«. دنهاوخیم ارم  اهنت  نانآ  اریز  دیراذگب ؛

رارق راوگرزب  نآ  ساپـس  ریدـقت و  دروم  هک  دـندرک  ناونع  یبلاطم  ترـضح  خـساپ  رد  هدرک و  يراددوخ  نتفر  زا  وا  ناراـی  تیب و  لـها 
دزادرپب و شروما  هب  دوخ  اـت  تشاذـگ  اـهنت  دنتـشاد  هک  یتداـبع  شوخ  تـالاح  رد  ار  اـهنآ  تفر و  نوریب  ناـنآ  دزن  زا  سپـس  تفرگ .
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. دیامنب ار  مزال  ياهشرافس 
تـسار حانج  رب  ار  ریهز  داد ؛ نامزاس  دندوب ، هدایپ  نت  لهچ  هراوس و  ود  یـس و  هک  ار  شیوخ  نارای  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـعب ، زور  دادـماب 

رارق هاپس  رس  تشپ  ار  اههمیخ  داد و  مالّـسلا  هیلع  سابع  شردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  درپس و  بیبح  هب  ار  نآ  پچ  تمـس  تشامگ و  هاپس 
هب سپس  درک و  مزیه  ین و  زا  رپ  ار  نآ  دومن و  رفح  یقدنخ  اههمیخ  تشپ  داد و 

______________________________

.91 / 2 داشرا : (. 1)
ص:49  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دوشن روهلمح  اههمیخ  تشپ  زا  نمشد  ات  دیشک  شتآ 
و جاّـجح ، نب  ورمع  هب  ار  نآ  تسار  حاـنج  تسارآ ؛ دیـسریم ، نت  رازه  یـس  هب  ناشدادـعت  زور  نآ  رد  هک  ار  دوخ  هاپـس  زین  دعـس  رمع 
درامگ و ناگدایپ  رب  ار  یعبر  نب  ثبـش  ماظن و  هراوس  یهدنامرف  هب  ار  « 1  » سیق نب  ةرزع  درپس و  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ار  پچ  حانج 

«. 2  » درپس شیوخ  مالغ  دیوذ »  » ای دیرد »  » هب ار  مچرپ 
: تشاد هضرع  تشادرب و  اعد  هب  ار  شیاهتسد  تسیرگن ، نمشد  هاپس  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  یتقو 

داؤفلا و هیف  فعـضی  ّمه  نم  مک  ةّدع ، ۀقثیب و  لزن  رمأ  لک  یف  یل  تنأ  و  ةّدش ، لک  یف  یئاجر  تنأ  و  برک ، ّلک  یف  یتقث  تنأ  مهللا  »
یّنع و هتجّرفف  كاوس ، نّمع  کیلا  یّنم  ۀبغر  کیلإ  هتوکـش  کب و  هتلزنأ  ّودـعلا ، هیف  تمـشی  و  قیدـصلا ، هیف  لذـخی  و  ۀـلیحلا ، هیف  ّلقت 

«3 «. » ۀبغر ّلک  یهتنم  و  ۀنسح ، ّلک  بحاص  ۀمعن و  ّلک  ّیلو  تنأف  هتفشک ،
هاگنآ یتسه ، نم  أجلم  حالـس و  ياهثداح  ره  رد  و  نم ، دیما  هیام  يراوگان  دمآ  شیپ  ره  رد  هاگهانپ و  هودـنا ، مغ و  ره  رد  وت  ایادـخ ! »

ياـهمغ زا  تـشگیم ، دودـسم  نآ  ربارب  رد  ياهراـچ  ره  هار  بآ و  شربارب  رد  اـهلد  تـخیریم و  ورف  نـم  رب  نکـشرمک  ياـهمغ  هـک 
نارگید زا  هدروآ و  تیاکش  وت  هاگشیپ  هب  دندوشگیم ، تتامش  هب  نابز  نانمشد ، هتسج و  يرود  ناتـسود  اهنآ ، ندید  اب  هک  یهاکناج 

نم دوصقم  دـصقم و  نیرخآ  تمعن و  ره  بحاص  وت  يدرب ، نایم  زا  هتخاس و  فرطرب  ار  مهودـنا  مغ و  هک  يدوب  وت  ماهدومن ، دـیما  عطق 
«. یتسه

: دومرف دنلب  يادص  اب  دش و  نآ  رب  راوس  تساوخ و  ار  شیوخ  بکرم  مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ 
ّقحی امب  مکظعأ  یتح  اولجعت  یلوق و ال  اوعمسا  عمسی - مهّلج  و  قارعلا - لهأ  ای  »

______________________________

. تسا هدمآ  سیق » نب  ةورع  ، » داشرا رد  (. 1)
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. نامه (. 3)
ص:50  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

متنک مکسفنأ  نم  فصنلا  ینومتیطعأ  یلوق و  متقّدص  يرذع و  متلبق  ناف  مکیف ، رذعأ  اذه و  یمدقم  نم  مکیلا  رذتعأ  یّتح  و  ّیلع ، مکل 
ۀّمغ مکیلع  مکرمأ  نکی  ّمث ال  مک  ءاکرش  مکرمأ و  اوعمجأف  مکسفنأ  نم  فصنلا  ینوطعت  مل  رذعلا و  یّنم  اولبقت  مل  نإ  و  دعـسأ ، کلذب 

«1 «. » نیحلاصلا ّیلوتی  وه  باتکلا و  لّزن  يّذلا  هّللا  یّیلو  ّنا  نورظنت ، ّیلإ و ال  اوضقا  ّمث 
تحیـصن دـنپ و  هک  ار  دوخ  هفیظو  ات  دـینکن ، لـمع  هدزباتـش  دیونـشب و  ار  منخـس  دندینـشیم - ار  ترـضح  يادـص  همه  ناـیقارع -! يا  »

رد زا  نم  ام  اب  دیدرک و  قیدصت  ار  منخـس  دیتفریذپ و  ار  ملیلد  رگا  منک ، نایب  راید  نیا  هب  ار  شیوخ  رفـس  هزیگنا  مهد و  ماجنا  تسامش ،
دیهد و مه  تسد  هب  تسد  امـش  همه  دیدرکن ، لمع  هنافـصنم  دیتفریذپن و  ارم  لیلد  رگا  دیاهتفایرد و  ار  تداعـس  هار  دیدمآ ، رد  فاصنا 
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رای و وا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نم  نابیتشپ  رای و  دیهدن ، متلهم  دیراذگب و  ارجا  هب  دیراد  نم  هرابرد  هک  ار  یمیمصت  ره 
«. تسا ناتشرسکین  روای 

داد رارق  شیاتس  دروم  ار  ادخ  دوب  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ترضح  دندرک ، توکس  یکدنا  نارضاح 
هک ياهنوگ  هب  داتسرف ، دورد  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  وا  ناربمایپ  ناگتشرف و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  شربمایپ  رب  و 

: دومرف هاگنآ  دوب ، هتفگن  نخس  اسر  نینچ  يرونخس  چیه  وا  زا  دعب  لبق و 
مکّیبن و تنب  نبا  تسل  أ  یتمرح ؟ كاهتنا  یلتق و  مکل  حلصی  له  اورظناف  اهوبتاع ، مکسفنأ و  یلإ  اوعجرا  مث  انأ ؟ نم  ینوبسناف  دعب : اما  »

ءادهشلا دّیـس  ةزمح  سیل  وأ  ّهبر !؟ دنع  نم  هب  ءاج  امب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرل  قّدصملا  نینمؤملا ، لّوا  هّمع و  نبا  هّیـصو و  نبا 
ادّیـس ناذه  یخأل  یل و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  ام  مکغلب  سیل  وأ  یّمع !؟ نیحانجب  ۀـّنجلا  یف  رایّطلا  رفعج  سیل  وأ  یّمع !؟

نإ و  هلها ، هیلع  تقمی  هّللا  ّنأ  تملع  ذـنم  بذـکلا  تدّـمعت  اـم  هّللا  وـف  قـحلا ، وـه  لوـقأ و  اـمب  ینومتقّدـص  ناـف  ۀـّنجلا !؟ لـهأ  باـبش 
هّللا دبع  نب  رباج  اولس  مکربخأ ، مکلذ  نع  هومتلأس  نإ  نم  مکیف  ّنإف  ینومتبّذک 

______________________________

. نامه (. 1)
ص:51  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ۀلاقملا هذه  اوعمـس  مّهنأ  مکوربخی  کلام  نب  سنأ  و  مقرأ ، نب  دـیز  و  «، 1  » يدعاسلا لهس  نب  لهس  و  يردخلا ، دیعـس  ابأ  و  يراصنألا ،
.»!؟ یمد نع  مکل  زجاح  اذه  یف  اما  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نم 

نم میرح  نتسکش  مه  رد  نتشک و  ایآ  دینیبب  دییامن و  شهوکن  ار  نتشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپس  متسه !؟ یسک  هچ  نم  دییوگب : مدرم ! »
نم رگم  متـسین !؟ امـش  ربمایپ  يومع  رـسپ  ّیـصو و  یلع ]  ] دنزرف نم  ایآ  متـسین !؟ امـش  ربمایپ  تخد  دـنزرف  نم  ایآ  تساور !؟ امـش  يارب 
دیـس هزمح  ایآ  دومن !؟ قیدـصت  ار  ربماـیپ  تلاـسر  همه ، زا  لـبق  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  ناناملـسم  همه  زا  شیپ  هک  متـسین  یـسک  دـنزرف 

رد ار  ربمایپ  نخـس  امـش  ایآ  تسین !؟ نم  يومع  دنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  راّیط  رفعج  ایآ  تسین !؟ نم  ردپ  يومع  ءادهـشلا 
!؟ دناتشهب ناناوج  نارورس  ود ، نیا  : » دومرف هک  دیاهدینشن  مردارب  نم و  قح 

نآ زا  نم  اریز  درادن ؛ دوجو  نآ  رد  یفالخ  نیرتکچوک  هک  تسا  یقیاقح  مدش  روآدای  هک  يدراوم  دینک ، قیدصت  مراتفگ  رد  ارم  رگا 
نونکا دییامن ، بیذکت  ارم  رگا  ماهتفگن و  غورد  هاگچیه  دنادرگیمرب ، نآ  هدنیوگ  هب  ار  غورد  نایز  ررض و  دنوادخ ، ماهتفایرد  هک  زور 

دیعس وبا  يراصنا ، هّللا  دبع  نب  رباج  زا  داد ؛ دنهاوخ  خساپ  امـش  هب  دیـسرپب  اهنآ  زا  هنیمز  نیا  رد  رگا  هک  دنراد  دوجو  يدارفا  امـش  نایم 
یّلص ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک : تفگ  دنهاوخ  امـش  هب  دیـسرپب ، سنا  نب  کلام  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، لهـس  نب  لهـس  يردخ ،

.»!؟ دوشیمن نم  نوخ  نتخیر  عنام  هدش ، دای  دراوم  ایآ  دناهدینش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
مالّسلا هیلع  ماما  تخادرپ . میهاوخ  نادب  بیبح  لاح  حرش  رد  هک  داد  خساپ  رمش  هب  رّهظم  نب  بیبح  درک و  عطق  ار  ترضح  نخـس  رمش ،

: دومرف تفرگ و  رس  زا  ار  شیوخ  نانخس 
یف ـال  مکیف و  يریغ  ّیبـن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هّللا  وـف  مکّیبـن !؟ تنب  نبا  ینأ  نوّکـشتف  أ  اذـه ، نم  ّکـش  یف  متنک  نإـف  »

مکیف لیتقب  ینوبلطت  أ  مکحی ! و  مکریغ ،
______________________________

. تسا هدمآ  دعس » نب  لهس  ، » داشرا رد  (. 1)
ص:52  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.»!؟ ۀحارج صاصقب  وا  هتکلهتسا ، مکل  لام  وأ  هتلتق 
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هب دیراد ،!؟ کش  زین  متـسه  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  ّتیعقاو  نیا  رد  ایآ  دـیراد ، دـیدرت  مردارب  نم و  هرابرد  ربمایپ  راتفگ  رد  رگا  »
ماهتشک ار  امش  زا  یسک  ایآ  امش ! رب  ياو  درادن ، دوجو  نم  زج  يربمایپ  رتخد  رـسپ  نارگید ، امـش و  نایم  رد  ایند و  همه  رد  دنگوس ! ادخ 

.»؟ دینادب رفیک  راوازس  ارم  ات  ماهتخاس  دراو  امش  رب  یتحارج  ای  ماهتفرگ و  ار  یسک  لام  ایآ  دیناسرب !؟ لتق  هب  ارم  يو  نوخ  لباقم  رد  هک 
: دومرف تخاس و  بطاخم  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  ماما  دادن . یخساپ  ترضح  نادب  نانآ  زا  کی  چیه 

بانجلا ّرضخا  رامثلا و  تعنیأ  دق  نا  ّیلإ  اوبتکت  مل  أ  ثرحلا ! نب  دیزی  ای  ثعشالا و  نب  سیق  ای  رجبا و  نب  راّجح  ای  یعبر و  نبا  ثبـش  ای  »
.»!؟ ةدّنجم کل  دنج  یلع  مّدقت  اّمنإ  و 

هدیسر نامیاههویم  هک  دیتشونن  همان  نم  هب  امش  ایآ  ثرح ! نب  دیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا و  نب  راّجح  يا  یعبر و  نب  ثبـش  يا  »
»؟ تسا وت  رایتخا  رد  هدامآ  زهجم و  ینایرکشل  هفوک  رد  مینکیم ، يرامش  هقیقد  وت  راظتنا  رد  تسا و  مّرخ  زبس و  رس  نامناتخرد  و 

هک ارچ  هنب ، ندرگ  دوخ  ّمع  رسپ  تعاطا  هب  يونشیم ] ام  زا  رگا   ] یلو ییوگیم ؟ هچ  مینادیمن  ام  تفگ : ماما  خساپ  رد  ثعـشا  نب  سیق 
. دنرادن رظن  رد  يزیچ  وت  تیاضر  زج  نانآ 

: دومرف ودب  مالّسلا  هیلع  ماما 
.»!؟ ملسم مد  نم  رثکأب  بلاطت  نأ  دیرت  أ  کیخأ ، وخأ  تنأ  »

.»!؟ ددرگ هبلاطم  وت  زا  ملسم  ياهب  نوخ  زا  شیب  یهاوخیم  ایآ  یتسه ، ثعشا ) نب  دمحم   ) تردارب ردارب  زین ، وت  »
ّیبرب ذوعأ  نومجرت ، نأ  مّکبر  و  ّیبرب ، تذع  ّینإ  هّللا ! دابع  ای  دیبعلا ، رارف  ّرفا  لیلذـلا و ال  ءاطعإ  ّيدـیب  مکیطعا  هّللا ال  و  : » دومرف سپس 

نمؤی ّربکتم ال  لک  نم  مّکبر  و 
ص:53  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. باسحلا مویب 
شیوخ و راگدرورپ  هب  نم  منکیم ، رارف  گنج  هنحـص  زا  ناـگدرب  دـننام  هن  مهنیم و  ناـنآ  تسد  رد  ّتلذ  تسد  هن  دـنگوس ! ادـخ  هب  »
شیوخ و راگدرورپ  هب  درادن ، ازج  زور  هب  نامیا  هک  يّربکتم  ناسنا  ره  ّرـش  زا  دینکفایم ، رود  ار  مراتفگ  هک  مربیم  هانپ  امـش  راگدرورپ 

«. مربیم هانپ  امش  راگدرورپ 
هب ناشنابـسا  و  زاغآ ، ماما  تمـس  هب  ار  دوخ  يورـشیپ  ّتیعمج ، تسب و  ار  رتش  ياهوناز  ناعمـس  نب  ۀـبقع  دـیناباوخ و  ار  دوخ  رتش  سپس 

ار ترـضح  نآ  ریـشمش  هرز و  هماّـمع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  بسا  زجترم »  » مالّـسلا هیلع  ماـما  دـمآ ، رد  تکرح 
نانآ تفرگ و  رارق  نایهاپس  ربارب  رد  دش و  بسا  رب  راوس  درک و  نت  رب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  مزر  سابل  تساوخ و 
رارق بطاخم  ار  نانآ  ترضح  دندومن . توکـس  دنتخادرپ و  رگیدکی  شنزرـس  هب  سپـس  دندشن و  اریذپ  یلو  درک  توعد  توکـس  هب  ار 

شاهرابرد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ینانخـس  شیوخ و  سّدقم  دوجو  هب  ار  نانآ  تفگ و  ساپـس  دمح و  ار  ادخ  داد .
نانآ زا  دندرک . قیدـصت  ار  يو  نانخـس  همه  خـساپ ، رد  نانآ  داد و  دـنگوس  ترـضح  نآ  ریـشمش  هماّمع و  هرز ، بسا ، هب  دوب و  هدومرف 
هیلع ماما  دننزیم . راک  نیا  هب  تسد  شیوخ  ياورنامرف  نامرف  زا  تعاطا  يارب  دنتفگ : خساپ  رد  دناهتسب ؟ ار  وا  لتق  رمک  ارچ  سپ  دیسرپ :

: دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  مّود  راب  مالّسلا 
اران انیلع  متششح  مکنامیأ و  یف  انل  افیس  انیلع  متللس  نیفجوم ، مکانخرصأف  نیهلاو  انومتخرـصتسا  نیح  أ  احرت ، ۀعامجلا و  اهتّیأ  مکل  اّبت  »
مکل اّلهف  مهیف ، مکل  حبـصأ  لمأ  و ال  مکیف ، هوشفأ  لدع  ریغب  مکئایلوأ  یلع  مکئادعأل  ابلإ  متحبـصاف  مکّودع ؟ انّودع و  یلع  اهانح  دـتقا 

تفاهتک اهیلا  متیعادت  و  ءابّدلا ، ةریطک  اهیلا  متعرسأ  نکل  و  فحصتسی ، امل  يأرلا  نماط و  شأجلا  و  میشم ، فیـسلا  انومتکرت و  تالیولا 
و ننسلا ، ئفطم  ناطیـشلا و  ۀثفن  و  مألا ، ۀبـصع  و  ملکلا ، یفّرحم  و  باتکلا ، ةذبن  بازحألا و  ذاذش  و  ۀّمالا ، دیبع  ای  مکل  اقحـسف  شارفلا ،

متنکف مکعورف ، هیلع  ترزأت  و  مکلوصأ ، هیلع  تجش  میدق و  مکیف  ردغ  هّللا ، لجأ و  نولذاختت !؟ اّنع  و  نودضعت ، ءالؤه  أ  مکحی ؟
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ص:54  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
یبأی ّۀلذلا ، اّنم  تاهیه  و  ّۀلذلا ، ۀّلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دق  ّیعّدلا  نبا  ّیعدـلا  نإ  الأ و  بصاغلل ، ۀـلکأ  رظانلل و  یجـش  رمث ، ثبخأ 

، مارکلا عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رثؤن  نأ  نم  ۀـّیبا  سوفن  و  ۀـّیمح ، فونأ  و  ترهط ، تباط و  روجح  و  نونمؤملا ، هلوسر و  کلذ و  انل  هّللا 
!«. رصانلا نالذخ  ددعلا و  ۀّلق  یلع  ةرسالا  هذهب  فحاز  ینإ  الأ و 

خـساپ امـش  دایرف  هب  هک  هاگنآ  دـیدناوخ و  دوخ  يرای  هب  ار  ام  ناوارف  قایتشا  اب  هک  داب  امـش  رب  ترـسح  نزح و  ّتلذ و  گـنن و  مدرم ! »
كرتشم نمشد  هک  ار  ياهنتف  شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  نامّدض  رب  ار  ام  دوخ  ياهریـشمش  میتفاتـش ، امـش  يوس  هب  تعرـس  هب  هداد و  تبثم 

رد نانمشد  نیا  هکنآیب  دیتساخاپب  دوخ  نایاوشیپ  دض  رب  ناتنانمـشد و  ینابیتشپ  تیامح و  هب  دیتخاس و  روهلعـش  ام  هیلع  دوب ، هتخورفارب 
. دیشاب هتشاد  نانآ  رد  يریخ  دیما  ای  دنرادرب و  امش  دوس  هب  یماگ  داد ، لدع و 

، دوب راوتسا  دیاقع  مارآ و  اهلد  فالغ و  رد  اهغیت  هک  هاگنآ  دیدز ، زابرـس  ام  کمک  يرای و  زا  دیتفاترب و  ام  زا  يور  هک  امـش ! رب  ياو 
يا نانز ! ناگدرب  يا  داب ! هایـس  ناتیور  دـیتخیر ، ورف  وس  ره  زا  هناورپ  نوچ  یلو  دـیدروآ ، يور  اـم  يوس  هب  فرط  ود  ره  زا  خـلم  دـننام 

ناطیـش زا  هدمآ و  رد  ناراکتنایخ  هرمز  رد  دیدرک ، فیرحت  ار  ادخ  مالک  دیتخادنا و  رـس  تشپ  ار  نآرق  هک  دـساف  بازحا  ناگدـنامهت 
. دیدناشک یشوماخ  هب  ار  اهّتنس  و  دیدومن ، يوریپ 

تنایخ لها  هتشذگ  رد  امش  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ؛ دیرادیم !؟ رب  ام  يرای  زا  تسد  دینکیم و  ینابیتشپ  نایدیزی )  ) نانآ زا  امـش ! رب  ياو 
نابغاب يولگ  رد  هک  دینامیم  یکرابمان  هویم  هب  امش  تسا . هتـشگ  تیوقت  نادب  ناتراسخاش  راوتـسا و  نآ  رب  امـش  هشیر  لصا و  دیدوب و 
یهارود نیب  ارم  هیامورف ، دنزرف  هیامورف ، ناسنا  نیا  دیشاب ! شوهب  دشاب ، شخبتذل  شرگمتـس  قراس  ماک  رد  دنک و  ریگ  شاهدید  جنر 

، اـم يریذـپّتلذ  زا  ناـنمؤم  شربماـیپ و  دـنوادخ و  اریز  مـیور ؛ تـّلذ  راـب  ریز  اـم  هـک  تاـهیه  تـسا ؛ هداد  رارق  يریذـپّتلذ  ریــشمش و 
رب ار  تسپ  ناگیامورف  تعاطا  ام  هک  دـننادیمن  اور  رابتالاو  ياهناسنا  دـنمتریغ و  نادرم  روالد  ناردام و  كاپ  ياهنماد  دندنـسرخان و 

راییب اهنت و  نادناخ ، نیا  كدنا  دادعت  اب  نونکا ، نم  دیشاب ! شوهب  میهد . حیجرت  رازراک  هنحص  رد  تداهش 
ص:55  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. تفر میهاوخ  شیپ  هب  هزرابم  يارب  روای ، و 
: درک همزمز  ار  يدارم  کیسم  نب  ةورف  راعشا  هاگنآ  و 

انیمّزهم ریغف  مزهن  نإ  وامدق  نوماّزهف  مزهن  ناف 
انیرخآ ۀلود  انایانمنکل و  نبج و  انّبط  نإ  ام  و 

تـسکش رگا  میاهدوب و  دـنمزوریپ  زین  هتـشذگ  رد  میدرگ ، زوریپ  نمـشد  رب  رگا  ینعی : انیقل  امک  نوتماشلا  یقلیـساوقیفا  انب  نیتماشلل  لقف 
تتامش هب  دیسر . نارگید  هب  يدوس  داد و  خر  یثداوح  ام  يارب  یلو  میهدیمن ، هار  لد  هب  یـسرت  تسین . ام  نآ  زا  تسکـش  زاب  میروخب ،

. دش دنهاوخ  ور  هب  ور  ناگدننک  تتامش  اب  ام  دننام  زین  نانآ  هک  دیشاب  رادیب  وگب : ام  ناگدننک 
هدهع دـهع  روحملا ، قلق  مکب  قلقت  و  یحّرلا ، رود  مکب  رودـت  یّتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  ّالإ  اهدـعب  نوثبلت  هّللا ال  امأ و  : » دومرف سپس 

ِنوُرِْظُنت َو ال  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُـش  َو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يّدج  نع  یبأ  ّیلإ 
رطق مهنع  سبحا  مـهّللا  «، 2  » ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُـه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـم  ْمُـکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوـَت  یِّنِإ  «، 1»

کیلع اّنبر  تنأ  انولذخ و  انوبّذک و  مّهنإف  ةّربصم  اسأک  مهیقسی  فیقث  مالغ  مهیلع  ّطلس  و  فسوی ، ینسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  و  ءامـسلا ،
«. ریصملا کیلإ  انلّکوت و 

يراکراوس هک  هزادنا  نامه  رگم  دیوش ، دوخ  دارم  بکرم  رب  راوس  هک  دوشیمن  هداد  تلهم  امش  هب  گنج ، نیا  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  »
نیا تخاس ، ناتبرطضم  ایسآ  گنس  رادم  روحم و  دننام  دروآرد و  شدرگ  هب  ار  امـش  ثداوح ، يایـسآ  هک  نیا  ات  تسا  شیوخ  بسا  رب 
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دوخ نارکفمه  اب  نیا ، رب  انب  تسا . هدومن  وگزاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مردپ  ار  نآ  هک  تسا  یـشرافس  دهع و 
هب تسد 
______________________________

.71 سنوی / (. 1)
.55 دوه / (. 2)

ص:56  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هک ادـخ  رب  نم  دـیهدن ، متلهم  دـینک و  ارجا  نم  هراـبرد  هدـیدرگ ، نشور  امـش  رب  رما  هک  نآ  زا  سپ  ار  دوخ  لـطاب  میمـصت  دـیهد و  مه 

«. تسا میقتسم  طارص  رب  نم  يادخ  تسوا و  تردق  تسد  رد  ياهدنبنج  ره  رایتخا  منکیم و  لکوت  تسامش  نم و  راگدرورپ 
یتخـس ياهلاس  نک و  عطق  نانآ  زا  ار  تتمحر  ناراـب  ایادـخ ! : » تشاد هضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شیوخ  كراـبم  ناتـسد  سپس 

ّتلذ و خـلت  ماـج  اـب  اـت  نادرگ  ّطلـسم  ناـنآ  رب  ار  یفقث  ناوج  تسرفب و  ناـنآ  رب  فـسوی  نارود  یلاسکـشخ  یطحق و  ياـهلاس  نوـچ 
میاهدرک و لکوت  وت  رب  ییام ، راـگدرورپ  وت  دنتـسش . اـم  يراـی  زا  تسد  دـندرک و  بیذـکت  ار  اـم  ناـنآ  اریز  دزاـس ؛ ناشباریـس  يراوخ ،

«. تسا وت  يوس  هب  نامتشگرب 
. داد گنج  نامرف  هاپس  هب  دعس  رمع  تسویپ و  ترضح  نآ  هب  دیزی  نب  ّرح  هاگنآ 

ات هک  دناینادرم  اهنیا  دنتفگ : دـندز و  گناب  نایهاپـس  رب  جاّجح  نب  ورمع  رمـش و  تفرگرد . گنج  دـندش و  نادـیم  دراو  راسی  ملاس و 
هقلح رد  هتفرگرب و  رد  ار  نانآ  وس  ره  زا  نایهاپـس  نانخـس ، نیا  یپ  رد  دـگنجن . نانآ  اب  ییاهنت  هب  یـسک  دـننکیم ، تمواـقم  ناـج  ياـپ 
تباث نانچ  مه  ماما  نارای  دندرب . شروی  نآ  تسار  حانج  رب  ورمع ، مالّـسلا و  هیلع  ماما  هاپـس  پچ  حانج  رب  رمـش ، دـنداد . رارق  هرـصاحم 
یمک دـناهدیمان ، نمـشد  شروی  نیتسخن  ار  نآ  هک  هلمح  نیا  رد  دـنتخاس ، رود  ار  نانآ  يزادـناریت ، اـب  دنتـسشن و  وناز  رب  راوتـسا  مدـق و 

، نت هاجنپ  هب  کیدزن  يدادعت  ماظن  هدایپ  زا  دوب و  هدـنامن  یقاب  یکدـنا  زج  ماظن  هراوس  زا  دـش ، رادومن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاپـس  دادـعت 
. دندوب هدیشون  تداهش  تبرش 

تیامح رپس  ار  دوخ  هک  يدارفا  اب  نآ  يانثا  رد  زامن و  زا  لبق  دروآ و  اج  هب  فوخ  زامن  ناونع  هب  تقو  لّوا  ار  رهظ  زامن  مالّسلا  هیلع  ماما 
. دنامن یقاب  نیسح  نارای  زا  یسک  هک  ياهنوگ  هب  تفای  همادا  زین  رهظ  زامن  زا  سپ  داد و  خر  ییاهیریگرد  دندوب ، هدرک  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دندیسر تداهش  هب  یگمه  زین  نانآ  دندش . رازراک  دراو  ربمایپ ، تیب  لها  ور ، نیا  زا 
هدش نیگنر  نوخ  زا  هک  دوخ - كرابم  نساحم  رب  تسد  دمآ . نادیم  هب  دوخ  ترضح ،

ص:57  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: دومرف داهن و  دوب - هدییارگ  یهایس  هب  یتاعاس  تشذگ  اب  و 

اودارا موق  یلع  هبضغ  ّدتشا  و  هّللا ، نب  حیسملا  اولاق  ذا  يراصنلا  یلع  هبـضغ  ّدتـشا  و  هّللا ، نبا  ریزع  اولاق  ذإ  دوهیلا  یلع  هّللا  بضغ  ّدتـشا  »
«1 «. » مهّیبن تنب  نبا  اولتقیل 

دنزرف ار  حیـسم  هک  تفای  تدش  هاگنآ  يراصن  رب  تسادخ و  دـنزرف  زیزع ، دـنتفگ : هک  دـیدرگ  تخـس  نایدوهی  رب  هاگنآ  ادـخ  مشخ  »
«. تفرگ تدش  دندمآرب ، ناشربمایپ  تخد  دنزرف  نتشک  یپ  رد  هک  یهورگ  رب  دنتسناد و  ادخ 

هیلا وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هّللا  فاـخی  دّـحوم  نم  لـه  هّللا ؟ لوسر  مرح  نع  ّبذـی  ّباذ  نم  لـه  : » دز ادـص  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
.»!؟ انتثاغاب هّللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغإب ؟

هب هک  يروای  رای و  ایآ  تسین ؟ دسرب ، ام  دایرف  هب  ادخ  يارب  هک  یسردایرف  ایآ  دیامن ؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  ات  دراد  دوجو  یـسک  ایآ  »
.»؟ دراد دوجو  دیامن  يرای  ار  ام  یهلا  شاداپ  دیما 
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تفرگ بنیز  شرهاوخ  زا  ار  شیوخ  كدوک  دنک و  تکاس  ار  نانز  ات  تفر  اههمیخ  يوس  هب  ترضح  دش ، دنلب  نانز  ناغف  هلان و  يادص 
ار وا  يولگ  نوخ  ترضح ، دمآ . دهاوخ  يو  لاح  حرـش  نایب  رد  هک  تسـشن  شیولگ  رب  ریت  تفرگ و  رارق  هبقع  ای  هلمرح  ریت  فده  یلو 

«. هّللا نیعب  ّهنأ  یب ، لزن  ام  ّیلع  نوه  : » تشاد هضرع  دیشاپ و  نامسآ  هب  تفرگ و  شیاهتسد  اب 
«. تسا نآ  رب  رظان  ادخ  اریز  تسا ؛ ناسآ  نم  رب  زین  تبیصم  نیا  »

يریت باترپ  اب  مراد » ینب   » زا يدرم  تخاتیم . نانآ  داسجا  رب  درکیم و  باترپ  ار  نمـشد  ياهرـس  تشاذـگ و  نانآ  نایم  ریـشمش  سپس 
. تفر هناشن  ار  ترضح  كرابم  يولگ 

هـضرع دیـشاپ و  نامـسآ  هب  ار  اـهنآ  دـندش  هک  نوخ  زا  رپ  دوشگ  شیوخ  يولگ  ریز  ار  شیاـهتسد  دیـشک و  ار  ریت  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
: تشاد
______________________________

.158 فوهل : (. 1)
ص:58  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

««. 1  » کّیبن تنب  نباب  لعفی  اّمم  کیلإ  اوکشأ  ینإ  ّمهللا  »
«. مروآیم تیاکش  تدزن  دریگیم ، تروص  تربمایپ  تخد  دنزرف  اب  هک  يراتفر  زا  ایادخ ! »

: دومرف دندروآ ، شیارب  یهاتوک  نهاریپ  دنک ، نت  رب  شیاهسابل  ریز  ار  نآ  ات  تساوخ  یسابل  تشگزاب و  اههمیخ  هب  هاگنآ 
«. ّۀلذلا هیلع  تبرض  نم  سابل  اذه  «ال ،

«. تسا لیلذ  راوخ و  دارفا  سابل  نیا  اریز  مدنسپیمن ، ار  نیا  »
یلاح رد  سپس  دیشوپ و  دوخ  سابل  ریز  درک و  هراپ  ار  نآ  زا  ییاهتمسق  دندروآ ، شروضح  درکیم - هریخ  ار  مشچ  هک  ینامی - يدرب 

شربارب زا  تعرـس  هـب  نمـشد  نایهاپـس  تخاـت . نمـشد  رب  نیگمــشخ  ریــش  ناـنوچ  تـسجیم ، نوریب  نوـخ  شندـب  ياـهمخز  زا  هـک 
: دومرف دز و  گناب  نانآ  رب  ترضح  دنتخادنایم ، هلصاف  شهاگهمیخ  وا و  نایم  تسار ، پچ و  تمس  زا  دنتخیرگیم و 

مکباسحأ یلإ  اوعجرا  و  هذه ، مکایند  یف  ارارحأ  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نإ  نایفس ! یبأ  لآ  ۀعیـش  ای  مکلیو  »
«. نومعزت امک  ابرع  متنک  نإ 

اعدا هک  هنوگ  نآ  رگا  دیشاب و  درم  دازآ  یگدنز ، رد  لقا  ال  دیسارهیمن ، ازج  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! وبا  نادناخ  ناوریپ  يا  »
«. دینک ظفح  ار  شیوخ  یناسنا  فرش  دیشیدنیب و  دوخ  ياین  هب  دیرادنپیم ، برع  ار  دوخ  دینکیم 

؟ ییوگیم هچ  همطاف ! دنزرف  دز : ادص  « 2  » رمش
تمد ام  یمرحل  ضّرعتلا  نم  مکلاّهج  مکتاتع و  اوعنماف  حانج  ّنهیلع  سیل  ءاسنلا  ینولتاقت و  مکلتاـقا و  ینإ  : » میوگیم دومرف : ترـضح 

«. اّیح
______________________________

.109 / 2 داشرا : (. 1)
ردـپ مان  و  تسوا . مسا  طبـض  فالخ  رب  هک  دوشیم  هدـناوخ  رمـش »  » اهنابز رـس  رب  رعـش و  رد  هک  تسا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  يو  (. 2)

نیسحلا هّللا  دبع  ابا  لتاق  وا  تسا . یبابض  یبالک  بالک  نب  ۀیواعم  نب  ورمع  نب  طرق  روعا  نب  لیحارـش  شدوخ  مان  نشوجلا و  وذ  رمش ،
. دمآیم رامش  هب  جراوخ  زا  دوب و  یسیپ  يرامیب  هب  يالتبم  مالّسلا و  هیلع 

ص:59  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. دیرادزاب ممرح  مایخ  هب  ضّرعت  زا  ار  دوخ  شابوا  لذارا و  نایغای و  ماهدنز  نم  ات  تسیچ ؟ نانز  هانگ  میدربن ، رد  رگیدکی  اب  امش  نم و  »
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«. تسا وت  هدهع  رب  رما  نیا  همطاف ! دنزرف  همطاف ؛ نب  ای  کلذ  کل  : » تفگ رمش 
یلو تشاد ، بآ  ياهعرج  تساوخرد  زونه  ترـضح  فصو ، نیا  اب  یلو  دندرب ، شروی  زین  نانآ  دش و  روهلمح  اهنآ  رب  ترـضح  سپس 

هب یگنـس  ناهگان  یلو  داتـسیا  ياهظحل  تحارتسا  يارب  دـش ، هریچ  راوگرزب  نآ  رب  فعـض  هدراو ، تاـحارج  رثا  رد  تفاـین . تسد  نادـب 
هرهچ زا  نوخ  شنهاریپ  هشوگ  اـب  تساوخ  دـش ، يراـج  شاهرهچ  رب  نوـخ  درک و  تباـصا  شکراـبم  یناـشیپ  هب  دـش و  باـترپ  شیوـس 

رب تردق  داتسیا و  دوخ  ياج  رد  دز ، ناروف  نادوان  دننام  نوخ  دیشک ، رـس  تشپ  زا  ار  ریت  تفر ، هناشن  ار  شنینزان  بلق  يریت  هک  دیادزب ،
؟ دیرظتنم ارچ  تفگ : دز و  گناب  شهاپس  رب  هیلع ) هّللا  ۀنعل   ) نشوجلا يذ  نب  رمش  داد ، تسد  زا  ار  تکرح 

مان هب  هّللا ؛ لوسر  ۀّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  : » دومرفیم هک  یلاح  رد  ترضح  دز ، راوگرزب  نآ  هاگیهت  رب  ياهزین  ینزم ، بهو  نب  حلاص 
اج زا  سپـس  داـتفا . نیمز  هب  بسا  يور  زا  تسار  تمـس  هنوگ  يور  رب  مّلـس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نییآ  رب  ادـخ و  داـی  و 

نیمز يور  تروص  هب  ترضح  تخاس ، دراو  وا  تشپ  رب  يریشمش  يرگید  دز و  وا  پچ  فتک  رب  يریشمش  کیرش ، نب  ۀعرز  تساخرب .
ورف شاهنیـس  يالاب  ياهناوختـسا  رد  ياهزین  نانـس  دروخیم . نیمز  هب  تفرگیم و  الاب  ار  شکرابم  رـس  ندرگ ، کمک  اب  تفرگ و  رارق 

. دومن تباصا  شکرابم  يولگ  هب  هک  درک  باترپ  شیوس  هب  يریت  صخش  نیمه  زین  دز و  شاهنیس  رب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  درب و 
نوخ زا  رپ  ات  تخاس  کـیدزن  رگیدـکی  هب  ولگ  ریز  ار  تسد  فک  ود  تخاـس و  جراـخ  ولگ  زا  ار  ریت  تسـشن و  دوخ  ياـج  رب  ترـضح 

«. یّقح ّیلع  ابوصغم  یمدب  ابّضخم  هّللا  یقلأ  اذکه  : » دومرفیم دومن و  باضخ  ار  شتروص  رس و  اهنآ  اب  دندش و 
«. تسا هدش  بلس  مّقح  باضخ و  منوخ  هب  متروص  رس و  موریم ، میادخ  رادید  هب  هنوگ  نیا  »

ص:60  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دیبوک وا  كرابم  رس  رب  ریشمش  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  شفیرـش  نساحم  داد و  مانـشد  ار  ماما  دیـسر و  هار  زا  « 1  » يدنک رسن  نب  کلام 

ریـشمش شکرابم  ياهنادند  رب  دش و  دراو  نانـس  دیزرل ، دوخ  هب  یلو  دنک ، ادج  وا  ندـب  زا  رـس  تساوخ  یحبـصا ، دـیزی  نب  « 2  » یلوخ
دندرب و تراغ  هب  ار  وا  كرابم  ياهسابل  هاگنآ  دومن و  ادج  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  كرابم  رکیپ  زا  رس  دمآ و  رمش  تخاون و 
رد هک  یناسک  تفر و  تراغ  هب  اههمیخ  دندرک . بوکدگل  ناروتـس  ّمس  ریز  ار  نانآ  ياهرکیپ  دنتخاس و  ادـج  ندـب  زا  ار  ادهـش  ياهرس 

لوسر ناشّدج  نطو  هنیدم  هب  سپـس  ماش و  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ناریـسا  اب  هارمه  ار  ادهـش  ياهرـس  دندمآ و  رد  تراسا  هب  دندوب  اجنآ 
. دندرب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

______________________________

. تسا هدش  دراو  ریسن »  » بتک یخرب  رد  هدنک و  هلیبق  زا  يو  (. 1)
ودب یحبصا  ياههنایزات  هک  تسا  ریمح  ناهاشداپ  زا  یکی  حبصا » يذ   » هب بوسنم  یحبصا  دناهتفگ و  یلوخ »  » هابتشا هب  ار  وا  یخرب  (. 2)

. دراد باستنا 
ص:61  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

بلاط وبا  نادناخ  يادهش  تسخن : شخب 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع 

ناسانشبسن ناراگنخیرات و  زا  لقن  هب  رئارـس  رد  سیردا  نبا  قیقحت  قبط  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ناّفع  نب  نامثع  تفالخ  لیاوا  رد  يو 
ود يو  هدروآ ، « 2  » داشرا رد  دیفم  خیـش  هک  هنوگ  نآ  ای  تسا و  هدرک  تیاور  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  شدج  زا  وا  «، 1»

ردام هک  تسا  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةّرم  وبا  رتخد  یلیل  شاهدجام  هدـلاو  تسا . هدـش  دـلوتم  شراوگرزب  ّدـج  تداهـش  زا  سپ  لاس 
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نتفگ نخس  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  تسا . هّیما  نب  صاعلا  وبا  رتخد  زین  وا  ردام  هّیما و  نب  برح  نب  نایفـس  وبا  رتخد  هنومیم  یلیل 
. تشاد تهابش  رایسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شدج  هب  لیامش ، قالخا و  و 

؟ تسیک تفالخ  هب  همه  زا  رتراوازس  دیسرپ : شنایفارطا  زا  هیواعم  هک  هدرک  تیاور  جرفلا  وبا 
. امش دنتفگ :

تعاجـش و تسادخ و  لوسر  شّدج  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  تفالخ ، هب  مدرم  نیرتراوازـس  ریخ ، : » تفگ هیواعم 
هّیما ینب  تواخس  مشاه ، ینب  يروالد 

______________________________

.655 / 1 رئارس : (. 1)
.137 / 2 داشرا : (. 2)

ص:62  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. تسا عمج  وا  رد  فیقث  لالج  هوکش و  و 

: دیوگیم وا  فیصوت  رد  رعاش 
لعان نم  یشمی و  فتحم  نمهلثم  ترظن  نیع  رت  مل 
لکآلا یلع  لغی  مل  جضنأاذإ  یتح  محللا  ئهن  یلغی 

لئاقلا فرشلاب  اهدقویهران  هل  ّتبش  اذا  ناک 
لهآلاب سیل  ّیح  درف  والّمرم  سئاب  اهاری  امیک 

لطابلاب ّقحلا  عیبی  وهنید ال  یلع  ایندلا  رثؤی  ال 
شفک هک  یناسک  ناگنهرب و  اپ  نایم  رد  ار  وا  ياهدید  چـیه  ینعی : « 1  » لضافلا بسحلا  تنب  نبا  ینعأيدنلا  يدـسلا و  اذ  یلیل  نبا  ینعأ 

رد زین  دشابن و  ریگولگ  ناگدنروخ  يارب  دوش و  هتخپ  ات  دزپیم  کین  نامهیم  روضح  زا  لبق  ار  هتخپمین  تشوگ  تسا . هدـیدن  دـنراداپب ،
اراکـشآ طاقن و  نیرتعفترم  رد  دزورفا ، رب  یـشتآ  ناگدننکرذگ ، ییامنهار  يارب  هاگره  دنیـشن . راظتنا  هب  يو  ات  دشوجب  نامهیم  روضح 

لطاب اب  ار  قح  دیزگیمن و  رب  شنید  رب  ار  ایند  هاگچیه  دنیبب . ار  نآ  ياهدـنامرد  هریـشع و  زا  رود  ای  اونیب و  دنمتـسم  ره  ات  دزورفایم . رب 
. درکیمن ادوس 

رایـسب هک  هیامنارگ  داهن و  كاپ  ینز  دنزرف  ینعی  تسا ، مرک  شـشخب و  دوج و  بحاص  نآ  یلیل  دنزرف  نانخـس  نیا  همه  زا  نم  دوصقم 
. تسا رابتالاو 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  ای  تسا و  هدمآ  ربکا »  » وا بقل  تایاور ، نیرتحیحص  رد  و  تسا ، ربکا »  » يو بقل  و  نسحلا » وبأ   » راوگرزب نآ  هینک 
هتفگ هب  تسا و  هدوب  دمحم » رفعج و  هّللا و  دبع   » رگید نت  هس  و  یلع »  » نانآ زا  نت  هس  مان  هک  هدوب  رسپ  شش  ياراد  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

. تسا هدوب  رتگرزب  مّوس  یلع  زا  وا  یتیاور ، قبط  ناسانشبسن ،
، درب رس  هب  لتاقم  ینب  خاک  رانک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یبش  هاگرحس  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  فنخم  وبا 

سپس میریگرب و  بآ  داد  روتسد  ام  هب 
______________________________

.86 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
ص:63  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ضراع ترـضح  رب  یفیفخ  باوخ  میتشذـگ ، لتاقم  ینب  خاک  زا  هک  یماگنه  دـیوگیم : يوار  میدومن . تکرح  ام  داد و  تکرح  ناـمرف 
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ود ار  نآ  دش و  رادیب  باوخ  زا  تشاد  نابز  رب  ار  نیملاعلا » بر  هّلل  دمحلا  و  نوعجار ، هیلإ  انا  هّلل و  انا  : » هلمج هک  یلاح  رد  سپـس  دش و 
! موش تیادف  ردپ ! تشاد : هضرع  دمآ و  ردپ  دزن  دوب - راوس  دوخ  بسا  رب  هک  یلاح  رد  نیسح - نب  یلع  شدنزرف  درک . رارکت  راب  هس  ای 

!؟ یتفگ ساپس  ار  ادخ  يدروآ و  نابز  رب  ِهَِّلل ...  اَّنِإ  عاجرتسا  هملک  ارچ 
يرست ایانملا  نوریسی و  موقلا  لاقف : سرف  یلع  سراف  یل  ّنعف  ۀقفخ  یسأرب  تقفخ  ّینإ  ّینب ! ای  : » دومرف دنزرف  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

«. انیلإ تیعن  انسفنأ  اّهنأ  تملعف  مهیلا 
رد گرم  تسا و  تکرح  رد  ناوراک  نیا  تفگ : دروآرب و  گناب  هک  مدید  ار  يراوس  بسا  باوخ  رد  متفر ، باوخ  هب  یکدنا  مدـنزرف ! »

«. تسام تداهش  ربخ  ادن ، نیا  هک  متسناد  تساهنآ ، بیقعت 
«. قحلا یلع  انسلأ  اءوس  هّللا  كارأ  تبا ال  ای  : » تشاد هضرع 

»؟ میتسین قح  رب  ام  رگم  درواین  شیپ  ناتیارب  يدب  هثداح  ادخ  ناج ! ردپ  »
«. دابعلا عجرم  هیلإ  يّذلا  و  یلب ؛ : » دومرف ترضح 

«. میّقحرب ام  تسوا ! يوس  هب  ناگدنب  تشگزاب  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ ،
«. نیّقحم تومن  یلابن  نذإ ال  تبا  ای  : » درک ضرع 
«. كاب هچ  گرم  زا  میریمب ، تسا  رارق  رگا  ردپ ! »

«1 «. » هدلاو نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو  نم  هّللا  كازج  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
«. دنک تیانع  ار  يدنزرف  شاداپ  نیرتهب  وت  هب  دنوادخ  »

هب مالّسلا  هیلع  نیـسح  نارای  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  درف  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نارگید : و  « 2  » جرفلا وبا  هتفگ  هب 
بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نیعلا 63  راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس  تسیرگن ، ردپ  ییاهنت  هب  هک  ینامز  وا  دیـسر . تداهش 

61 ص :  مالسلا .....  هیلع 
____________________________________________________________

. تارابع یخرب  رد  یتوافت  كدنا  اب   309 / 3 يربط : خیرات  (. 1)
.115 نیبلاطلا : لتاقم  (. 2)

ص:64  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
یقالخا زا  رتابیز و  مدرم  همه  زا  ربکا  یلع  تساوخ - نادـیم  هزاجا  وا  زا  دـش و  بایفرـش  ردـپ  دزن  دوب ، حانجلا  وذ  رب  راوس  هک  یلاح  رد 

: دومرف سپس  درک و  توکس  دش و  يراج  ردپ  نامشچ  زا  کشا  دوب - رادروخرب  هتسجرب 
«. هیلإ انرظن  کّیبن  یلإ  انقتشا  اذا  اّنک  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبشأ  مالغ  مهیلا  زرب  دق  ّهنأ  دهشا  مهللا  »

هاگره ام  تسا . وت  ربمایپ  هب  درف  نیرتهیبش  راـتفگ ، لیامـش و  قـالخا و  ثیح  زا  هک  دوریم  ناـنآ  اـب  دربن  هب  یناوج  شاـب ! هاوگ  ایادـخ ! »
«. میتسیرگنیم ربکا  یلع  هرهچ  هب  میدشیم ، تربمایپ  رادید  هنشت 

«. هّللا لوسر  یف  ینظفحت  مل  یمحر و  تعطق  امک  کمحر  هّللا  عطق  دعس ! نب  ای  : » دومرف دنلب  يادص  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 
یّلـص ادخ  لوسر  اب  مايدنواشیوخ  تمرح  يدیرب و  ارم  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  دنک  عطق  ار  تايدنواشیوخ  دـنویپ  ادـخ  دعـس ! نبا  يا  »

«. يداهن اپ  ریز  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
: تخات نمشد  هاپس  رب  زجر  نیا  ندناوخ  اب  تفرگ  نادیم  هزاجا  ردپ  زا  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  هک  نیا  دّرجم  هب 

یبنلاب یلوأ  هّللا  تیب  نحنّیلع و  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  انأ 
ّیعدلا نبا  انیف  مکحی  هّللا ال  و 
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ّتیمکاح ام  رب  دیابن  ناگیامورف  دنزرف  دنگوس ! ادخ  هب  میرتراوازـس . ادـخ  ربمایپ  هب  هبعک  هناخ  ام و  مایلع . نب  نیـسح  نب  یلع  نم  ینعی :
. دبای

: تشاد هضرع  تشگزاب و  ردپ  دزن  سپس  داد و  ماجنا  یتخس  دربن  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع 
«. یندهجأ دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  تبأ ! ای  »

«. تسا هتخادنا  تمحز  هب  ارم  هحلسا  ینیگنس  هدناسر و  بل  هب  ار  مناج  یگنشت ، ردپ ! »
كّدجب یقتلملا  عرـسأ  امف  ربصا ، الیلق و  ّینب  ای  لتاق  ءاملا ، یل  ّینأ  هاثوغ ! او  : » دیامرفیم دـیرگیم و  هظحل  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ۀبرش یفوألا  هسأکب  کیقسیف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
ص:65  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. ادبأ اهدعب  أمظت  ال 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  تّدج  رادید  هب  رگید  یتاظحل  امن ، ییابیکش  ربص و  نک و  دربن  یکدنا  مرسپ ! مروآ ، بآ  تیارب  وس  نیمادک  زا  »

«. يدرگن هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  تخاس  دهاوخ  باریس  هنوگ  نآ  ار  وت  ماک  دش و  یهاوخ  لیان  مّلس  هلآ و 
ار يو  كرابم  يولگ  يریت  باترپ  اب  يدبع ، ذقنم  نب  ةّرم  درب و  شروی  نمـشد  هاپـس  رب  شیوخ ، ّدج  ردپ و  دننام  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع 

«. 1  » داد رارق  فده 
تسار پچ و  زا  نیسح  نب  یلع  تشاد و  رارق  مرانک  ذقنم  نب  ةّرم  مدوب و  هداتسیا  نم  تفگ : يدزا  ملـسم  نب  دیمح  دیوگیم : جرفلا  وبا 

ار شردپ  دتفیب ، نم  هب  شراذگ  ناوج  نیا  رگا  مندرگ ، هب  برع  هانگ  تفگ : ةّرم  تخاسیم ، هدـنکارپ  ار  اهنآ  درکیم و  هلمح  هاپـس  رب 
! مناشنیم شیازع  هب 

. تسا یفاک  راک  نیا  يارب  دنراد  هرصاحم  رد  ار  يو  هک  یناسک  نامه  هدن ، ماجنا  ار  راک  نیا  متفگ : ودب 
نیا دمآ ، ام  تمـس  هب  دـناریم ، بقع  ار  هاپـس  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  اعطق  تفگ : يو 

تمس هب  ار  وا  هابتشا  هب  بسا  تفرگ و  لغب  ار  بسا  ندرگ  دش و  مخ  بسا  نیز  يور  یلع  دز و  ربکا  راوتسا  تماق  رب  یتبرـض  هزین  اب  درف 
«. 2  » دندرک هعطقهعطق  ریشمش  اب  ار  شکرابم  ندب  هدروآ و  رد  هرصاحم  هب  ار  يو  نانآ  درب . نمشد 

راظتنا رد  بشما  تخاس و  باریس  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  نونکا  ردپ ! وت  رب  مالـس  دز : ادص  نداد  ناج  زا  لبق 
: دومرف دیسر و  هراپ  هراپ  رکیپ  اب  شناوج  نیلاب  هب  ات  درک  زاغآ  یتخس  رازراک  تفاتش و  نادیم  تمس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  تسا ، وت 

«. لوسرلا ۀمرح  كاهتنا  یلع  هّللا و  یلع  مهأرجأ  امف  ّینب ! ای  كولتق  اموق  هّللا  لتق  »
تمرح کته  ادخ و  رب  ردقچ  نانیا  دنتشک ، ار  وت  هک  يرگمتس  مدرم  دشکب  ادخ  مدنزرف ! »

______________________________

.166 فوهل : (. 1)
.115 نیبلاطلا : لتاقم  (. 2)

ص:66  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.»؟ دناهدش يرج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

«. 1 !« » ایند نیا  رب  فا  وت  زا  سپ  افعلا ؛ كدعب  اینّدلا  یلع  : » دومرف تشگ و  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  سپس 
يا هاّیخا ! نب  ای  هاـبیبح ! اـی  داـیرف  اـب  منیبیم  ار  ینز  ییوگ  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  يدزا  ملـسم  نب  دـیمح  زا  جرفلا  وبا  فنخم و  وبا 

. تسا هدمآ  نوریب  همیخ  زا  مردارب ! رسپ  يا  مزیزع !
؟ تسیک نز  نآ  مدیسرپ :
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رهاوخ دزن  نیـسح  دـنکفا . ربکا  یلع  رکیپ  رب  ار  دوخ  دیـسر و  هار  زا  نز  نیا  تسا . مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  رتخد  بنیز  دـنتفگ :
«. دیربب همیخ  هب  ار  ناتردارب  مکاخأ ؛ اولمحا  : » دومرف مشاه  ینب  ناناوج  هب  تشگزاب و  دوخ  درب و  همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و 

«. 2  » دنداد رارق  شاهمیخ  لباقم  هدرک و  لمح  ار  ربکا  یلع  نینزان  ندب  نانآ 
. دوبن دنزرف  ياراد  تداهش ، نامز  رد  ربکا  یلع 

ۀقیلخ ۀقلخ و  اقطن و  هّللالوسرب  يرولا  هبشأ  یبأب 
ۀقیلخ مهیف  مهب و  یلوأ  یهفویسب  هؤادعا  هتعطق 

هب مدرم  نیرتهیبش  لیامـش ، قالخا و  راتفگ و  رد  شیادـف ، هب  مردـپ  ینعی : ۀـقیلخلا  ریخ  ماظع  مأ  ادـسجهنم  طهرلا  لمحی  ام  يرعـش  تیل 
. دوب ادخ  لوسر 

هزانج هک  یعمج  متسنادیم  شاک ! يا  دندوب . رتراوازس  راک  نیا  هب  ناشدوخ  هک  یتروص  رد  دندرک ، هراپ  هراپ  ریشمش  اب  ار  وا  شنانمشد 
. دننکیم لمح  ار  ادخ  هدیرفآ  نیرتهب  ياهناوختسا  ای  دنربیم  ار  شکاپ  رکیپ  دننکیم ، لمح  ار  یلع 

______________________________

فوهل 167. 115 ؛ نامه : (. 1)
(. تاملک یخرب  رد  توافت  یکدنا  اب   ) 331 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

ص:67  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  نب  هّللا  دبع 

میلع نب  بعک  نب  رباج  نب  سوأ  يدع ، نب  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  شردام  دوشگ . ناهج  هب  هدید  البرک  رد  ياهتفگ  هب  هنیدم و  رد  يو 
رتخد نوسیم  دـنه ، ردام  هدـش و  دای  بعک  نب  نصح  نب  داصم  نب  دوعـسم  نب  عیبر  رتخد  دونهلا  دـنه  بابر ، ردام  بلک و  نب  باـنج  نب 

هیلع نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  هک  تسا  ییاط  مـال  نب  ۀـثراح  نب  سوأ  رتخد  باـبر  نوسیم ، رداـم  مضمـض و  نب  نیـصح  نب  ۀـبلعث  نب  ورمع 
: دیامرفیم وا  هرابرد  مالّسلا 

بابّرلا ۀنیکس و  اهب  ّلحتاراد  ّبحأل  یننإ  كرمعل 
روضح نآ  رد  بابر  هنیکـس و  هک  مراد  تسود  ار  ياهناخ  دنگوس ! تناج  هب  ینعی : باتع  يدنع  بتاعل  سیل  ویلام  ّلج  لذـبأ  امهّبحا و 

. دنشاب هتشاد 
دوجو يرگشهوکن  چیه  شنزرس  ياج  راک ، نیا  رد  منکیم و  هنیزه  ناشیارب  ار  شیوخ  لاوما  نیرتشیب  دنتـسه و  نم  هقالع  دروم  نانآ 

. درادن
يو يارجاـم  هدروآ و  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملا و  ریما  جاودزا  هب  هنیدـم  رد  ار  شیوخ  نارتـخد  زا  نت  هس  سیقلا  ءرما 

. دنشابیم وناب  نآ  زا  ترضح  نادنزرف  هّللا ، دبع  هنیکس و  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رسمه  بابر ، تسا . فورعم 
دوخ همیخ  تمس  هب  تشگ  دیمون  سویأم و  نتشیوخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  هاگنآ  نارگید : يربط و  یناهفـصا ، يدوعـسم ، هتفگ  هب 

رهاوخ زا  ار  وا  ترـضح  دروآ . ردارب  دزن  ار  كدوک  بنیز  شرهاوخ  دـنک . یظفاحادـخ  وا  اب  ات  تساوخ  ار  شلاـسدرخ  كدوک  تفر و 
«. 1  » دناسر تداهش  هب  ار  يو  تسشن و  وا  يولگ  هب  يریت  ناهگان  تسیرگنیم  وا  تروص  هب  هک  یلاح  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  دناتس و 

: تشاد هضرع  دیشاپ و  نامسآ  هب  تفرگ و  ار  شکدوک  يولگ  نوخ  دوخ  تسد  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دناهتفگ :
______________________________

.94 نیبلاطلا : لتاقم  332 ؛ / 3 خیرات : يربط  (. 1)
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ص:68  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ءالؤه نم  انل  مقتنا  و  انل ، ریخ  وه  امل  کلذ  لـعجاف  ءامـسلا  نم  رـصنلا  اـّنع  تسبح  نإ  ّمهّللا  لیـصف ، مد  نم  کـیلع  نوها  نکی  ـال  ّمهّللا  »

««. 1  » نیمحارلا محرأ  ای  کنیعب  ّهنأ  یب  ام  نّوه  دقلف  نیملاظلا ،
ار تاینامسآ  يزوریپ  رگا  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  ایادخ ! راب  تسین . حلاص  هقان  هچب  نوخ  زا  رتمک  كدوک  نیا  نوخ  شزرا  ایادخ ! »

نیا ریگب  ناگـشیپمتس  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  امرف و  رّدقم  نامیارب  ار  نآ  تسام  حالـص  ریخ و  هب  يزوریپ  نیا  هک  اجکره  رد  یتشادرب ، ام  زا 
«. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  یتسه ، نآ  رب  رظان  وت  نوچ  تسا  ناسآ  نم  رب  زین  تبیصم 

«2 «. » ضرالا یلإ  ةرطق  مّدلا  کلذ  نم  عقت  مل  ّهنأ  : » دومرف هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دناهدروآ 
«. تشگنزاب نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  »

نآ رد  ار  شیوخ  لاـب  نینوخ  كدوک  رکیپ  درک و  داـجیا  یکچوک  هرفح  همیخ ، راـنک  دوخ  ریـشمش  اـب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپس 
«. 3  » تشگزاب نادیم  هب  تخاس و  نوفدم 

تباصا وا  هب  يریت  ناهگان  دنز ، هسوب  وا  رب  تساوخ  تفرگ ، بنیز  شرهاوخ  زا  ار  كدوک  ترـضح ، هک : هدرک  تیاور  سواط  نب  دـّیس 
. دناسر تداهش  هب  ار  يو  درک و 

ياعد نامسآ و  هب  نوخ  ندیشاپ  يارجام  يوار  سپـس  و  ریگب » ار  كدوک  نیا  : » دومرف درپس و  شرهاوخ  هب  ار  كدوک  مالّـسلا  هیلع  ماما 
«4 . » تسا هدش  روآدای  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«5  » نهاک نب  ۀلمرح  درک ؛ يزادناریت  كدوک  نیا  هب  هک  يدرف  فنخم : وبا  تیاور  هب 
______________________________

.75 / 4 لماک : (. 1)
. نازحالا ریثم  زا  لقن  هب   46 راحب 45 / 70 ؛ نازحالا : ریثم  169 ؛ فوهل : (. 2)

. درادن دوجو  تشگزاب » دوخ  هاگیاج  هب  و  : » هلمج نآ  رد  . 101 / 2 جاجتحا : (. 3)
.169 فوهل : (. 4)

.343 / 3 يربط : خیرات  (. 5)
ص:69  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لّوا  درف  مان  هک  هدوب  « 1  » يونغ رشب  نب  ۀبقع  نارگید ، لقن  قبط  يدسا و 
هقفش نم  سوقلاک  هوبا  ثیحّيدر  مهس  هاتأ  عیضرل  ای 

ریت فده  دنز ، هسوب  وا  رب  ات  دش  مخ  شردپ  هک  يراوخریش  كدوک  ینعی : هقفـش  یـستکا  دق  ءامـس  ردبلقف  ءامدلا  همـسج  تبـضخ  دق 
یمافخرـس هب  شاهرهچ  اهنوخ  رثا  رد  هک  دوب  یـصرق  مامت  هام  ییوگ  دش ، نیگنر  نوخ  زا  شکچوک  رکیپ  تفرگ . رارق  هیامورف  یناسنا 

. دییارگ

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  سابع 

نب دیحو  هب  فورعم  رماع ؛ نب  ۀـعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  تخد  نینبلا  ما  شردام  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  يرجه  لاس 26  رد  ترضح  نآ 
ردام بالک و  نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع  نب  لیهـس  رتخد  همامث  نینبلا  ما  ردام  تسا ، ۀعـصعص  نب  رماع  نب  ۀـعیبر  نب  رماـع  نب  بـالک 
ةورع تخد  هشبک  هرمع ، رداـم  بـالک و  نب  رفعج  رـسپ  نزاوه  گرزب  مزخا ، کـلام  رـسپ  لزرق  درم  روـالد  لـیفط  رتـخد  هرمع  هماـمث ،

نب بالک  نب  لیقع  نب  ةدابع  رـسپ  نزاوه ، درم  روالد  هیواعم ، وبا  رتخد  فشخلا  ما  هشبک ، ردام  بـالک و  نب  رفعج  نب  ۀـبتع  نب  لاـحّرلا 
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، هکتاع ردام  فانم و  دبع  نب  سمش  دبع  رتخد  هکتاع  همطاف ، ردام  بالک و  نب  رفعج  رتخد  همطاف  شردام  ۀعصعص و  نب  رماع  نب  ۀعیبر 
نب رغألا  ۀعیبض  نب  ردجح  رتخد  وا  ردام  همیزخ و  نب  دسأ  نب  نادوذ  نب  ۀبلعث  نب  ثراح  نب  نیعق  نب  رصن  نب  ریمع  نب  بهو  رتخد  هنمآ 

رتخد وا ، ردام  هبلعث و  نب  سیق  نب  کلام  رتخد  شردام  رازن و  نب  ۀعیبر  نب  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀباکع  نب  ۀبلعث  نب  سیق 
رتخد وا  ردام  ةرازف و  نب  حمس  نب  مصاع  یبأ  نب  نیشخ  نیسأرلا  وذ 

______________________________

. تسا هدشن  رکذ  يونغ » ، » نآ رد   95 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
ص:70  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا نافطغ  نب  ثیر  نب  ضیغب  نب  نایبذ  نب  دعس  نب  فوع  نب  ۀمرص  نب  ورمع 
: تسا هتفگ  دوخ  باتک  رد  يدوواد 

هدازنامرهق يرسمه  : » دومرف هدوب  اهنآ  نامدود  برع و  خیرات  هب  يانشآ  سانشبسن و  هک  لیقع  شردارب  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
«. دوش مبیصن  روالد  ینادنزرف  وا  زا  مروآ و  رد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  يو  ات  نیزگرب  میارب  برع  زا 

وا ناردپ  زا  رترواگنج  رتروالد و  برع ، نایم  اریز  تسیچ ؟ یبالک  دلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  هرابرد  امش  رظن  تشاد : هضرع  ودب  لیقع 
«. 1  » درادن غارس  یسک 

: دیوگیم وا  ناردپ  هرابرد  هریح  هاشداپ  رذنم  نب  نامعن  يارب  رعاش ، دیبل 
ۀعصعص نب  رماع  ریخ  نحن  وۀعبرألا  نینبلا  ما  ونب  نحن 

نب رماع  نادناخ  دارفا  نیرتهتـسجرب  نینبلا و  ما  هناگراهچ  نارـسپ  ام  ینعی : برعلا  نم  دـحا  هیلع  رکنی  الفۀـعمجملا  طسو  ماهلا  نوبراضلا 
. دنکیمن راکنا  ار  نادناخ  نیا  هاگیاج  برع  زا  کی  چیه  سپ  میزاونیم ، نمشد  قرف  رب  ریشمش  تیعمج ، هوبنا  نایم  و  میاهعصعص .

لزرق و نارواگنج  رماع ، شرسپ  لیفط و  تشادن و  غارـس  برع  نایم  یـسک  وا  ریظن  يروالد  تعاجـش و  رد  هک  فورعم  زابهزین  ءارب ، وبا 
شدنزرف نیتسخن  دش ، دـنزرف  راهچ  بحاص  وا  زا  درک و  جاودزا  وناب  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـنانینبلا ، ما  هلیبق  زا  همه  قونزم 

و رفعج »  » وا زا  دـعب  و  هّللا » دـبع   » وا زا  سپ  تفرگ و  هینک  لـضفلا » وبأ   » هب تفاـی و  بقل  مشاـه » ینب  رمق   » هب شیوـخ  ناـمز  رد  ساـبع ،
. دش دلوتم  نامثع »  » سپس

ردـپ یلو  تفای ، روضح  اهگنج  زا  یخرب  رد  دومن و  يرپس  ردـپ  تمدـخ  رد  ار  دوخ  فیرـش  رمع  زا  راهب  هدراهچ  مالّـسلا  هیلع  ساـبع 
دوب وا  فیرش  رمع  تدم  هک  لاس  راهچ  یس و  نسح و  شردارب  رانک  رد  لاس  راهچ  تسیب و  دادن و  دربن  هزاجا  يو  هب  شراوگرزب 

______________________________

(. تاملک یخرب  رد  كدنا  یتوافت  اب   ) 324 بلاطلا : ةدمع  (. 1)
ص:71  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يوق یبسا  رب  هکنیا  اب  و  دوب ؛ دنمورین  امیس و  شوخ  رواگنج ، عاجش ، روالد ، يدرف  راوگرزب  نآ  درک ، یگدنز  نیـسح  شردارب  راوج  رد 
. دشیم هدیشک  نیمز  هب  شکرابم  ياهاپ  كون  دشیم ، راوس  رکیپ 

هیلع هّللا  دبع  یبأ  عم  دهاج  نامیالا ، بلص  ةریـصبلا ، ذفان  ّیلع  نب  ساّبعلا  انّمع  ناک  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«1 «. » ادیهش یضم  انسح و  ءالب  یلبأ  مالّسلا و 

يوحن هب  دومن و  هزرابم  داهج و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  رانک  رد  دوب و  راوتـسا  ینامیا  ياراد  تریـصب ، بحاص  يدرف  سابع  ام  يومع  »
«. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  ماجنارس  دمآ و  رب  نومزآ  هدهع  زا  هتسیاش 

، داتفا مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  دـنزرف  هّللا  دـیبع  هب  شمـشچ  يزور  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا 
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: دومرف سپس  دش و  يراج  شنامشچ  زا  کشا 
و هلوسر ، دسأ  هّللا و  دسأ  بلّطملا  دبع  نب  ةزمح  هّمع  هیف  لتق  دحا ، موی  نم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلع  ّدشأ  موی  نم  ام  »

مّهنأ نومعزی  لجر . فلأ  نوثالث  هیلإ  فلدزا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  مویک  موی  و ال  بلاط ، یبأ  نب  رفعج  هّمع  نبا  هیف  لتق  ۀتوم ، موی  هدعب 
«. اناودع املظ و  ایغب و  هولتق  یتح  نوظعّتی  الف  هّللاب  مه  رّکذی  وه  و  همدب ، ّلج  ّزع و  هّللا  یلإ  بّرقتی  لک  ۀّمالا ، هذه  نم 

بلّطملا دبع  نب  ةزمح  ترـضح  شیومع  نآ  رد  هک  دشن  دراو  دحا  زور  زا  رتراوشد  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  »
يزور دیشون و  تداهش  تبرش  بلاط ، یبأ  نب  رفعج  شیومع  رـسپ  هک  هتوم  زور  نآ ، زا  سپ  دیـسر و  تداهـش  هب  وا ، لوسر  ادخ و  ریش 

زا کی  ره  دندش ، روهلمح  وا  رب  دنتشاد  یناملـسم  ياعدا  هک  یگنج  درم  رازه  یـس  درادن ؛ دوجو  نیـسح  تداهـش  زور  زا  رترابتبیـصم 
اریذپ یلو  درکیم  هظعوم  دنپ و  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوب ، ّلج  ّزع و  يادـخ  هب  بّرقت  یپ  رد  ترـضح ، نآ  نوخ  نتخیر  اب  نانآ 

تداهش هب  ار  يو  ینمشد ، افج و  روج و  رس  زا  ماجنارس  ات  دندشیمن ،
______________________________

.323 بلاطلا : ةدمع  مود ؛ باب   86 لاصخ : (. 1)
ص:72  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. دندناسر
ّلج ّزع و  هّللا  هلدـبأف  هادـی ، تعطق  یّتح  هسفنب  هاخأ  يدـف  و  یلبأ ، رثآ و  دـقلف  ساّبعلا  هّللا  محر  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  سپس 

ۀلزنم یلاعت  كرابت و  هّللا  دنع  سابعلل  ّنأ  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعجل  لعج  امک  ۀّنجلا  یف  ۀکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  امهنم 
«1 «. » ۀمایقلا موی  ءادهشلا  عیمج  اهب  هطبغی 

یهلا ناحتما  هدهع  زا  داد و  ناشن  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  دوخ  زا  وا  دنادرگ ؛ شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  مالّـسلا  هیلع  سابع  دنوادخ  »
لاب ود  وا  هب  اهتسد  ضوع  ّلج  ّزع و  يادخ  دش ، ادج  رکیپ  زا  شکرابم  ياهتسد  هک  اجنآ  ات  دومن  ردارب  يادف  ار  دوخ  ناج  دـمآ ؛ رب 

، دومرف اطع  لاب  ود  زین  بلاط  یبأ  نب  رفعج  هب  هک  نانچ  دـنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  ناگتـشرف  هارمه  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دومرف  تیاـنع 
شماقم هب  تمایق  زور  رد  ادهـش  همه  هک  تسا  رادروخرب  یهاگیاج  ماقم و  زا  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ساـبع 

«. دنربیم کشر 
هیلع نیسح  رب  یگنشت  دوب ، هتفرگن  رد  گنج  زونه  دش و  هتسب  شنارای  مالّسلا و  هیلع  نیسح  يور  هب  بآ  یتقو  هدرک : تیاور  فنخم  وبا 

هب هاگنابش  هدایپ ، تسیب  هراوس و  یس  قافتا  هب  ار  وا  دناوخ و  ارف  ار  سابع  شردارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش ، هریچ  ترـضح  نارای  مالّـسلا و 
جاّجح نب  ورمع  دوب ، تکرح  رد  لاله  نب  عفان  ناشرادـمچرپ  نانآ  شیپاشیپ  دـندش و  کیدزن  بآ  هب  نانآ  داد ، تیرومأـم  بآ  ندروآ 

زا رپ  ار  دوخ  ياهکشم  دندش و  هعیرـش  دراو  هدرب و  ریـشمش  هب  تسد  نانآ  یلو  دروآ  لمع  هب  يریگولج  اهنآ  دورو  زا  بآ ] نابهگن  ]
دندربیم هلمح  نانآ  رب  رود و  اهنآ  زا  ار  نمشد  تکرح ، ریسم  رد  عفان ، مالّسلا و  هیلع  سابع  دندروآ و  اههمیخ  تمس  هب  دندومن و  بآ 

( بآ کشم  بحاص   ) هیرق وبا  اقـس و  مالّـسلا  هیلع  لـضفلا  وبا  ور  نیا  زا  دـندناسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  بآ  ياـهکشم  هکنیا  اـت 
. دش هدیمان 

مالّسلا هیلع  نیسح  اب  دوخ  فیلکت  نییعت  يارب  دعس  رمع  هک  ینامز  فنخم : وبا  لقن  هب  انب 
______________________________

ثیدح 101. مود ، باب  ، 68 لاصخ : (. 1)
ص:73  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هب ار  وا  دـگنجب و  نیـسح  اب  دوب  هتـساوخ  وا  زا  داتـسرف و  شدزن  رمـش  طسوت  ار  نآ  هک  يو  خـساپ  رد  دایز  نبا  تشون و  همان  دایز  نبا  هب 
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نب ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  نب  ّلحملا  وبا  نب  هّللا  دبع  دراپسب ، رمـش  هب  ار  روما  مامز  دنک و  يریگهرانک  دوخ  ماقم  زا  ای  دراداو و  تعاطا 
درک و تساوخرد  ياهمان  ناما  شردارب  مالّـسلا و  هیلع  سابع  يارب  دایز  نب  هّللا  دـیبع  زا  تساخاپب و  نینبلا - ما  ردارب  رـسپ  دـیحو - رماع 

دزن نامزک  شمالغ  طسوت  ار  همان  وا  درپس و  ّلحملا  وبا  نب  هّللا  دبع  هب  ار  نآ  تشون و  ياهمان  هّللا  دـیبع  دومن ، یتساوخرد  نینچ  زین  رمش 
ناسرب ام  ییاد  هب  ار  ام  مالس  دنتفگ : کیپ  هب  دنتفای ، عالطا  همان  نومضم  رب  یتقو  دناسر . اهنآ  هب  ار  همان  يو  داتسرف . شناردارب  سابع و 

. تشگزاب کیپ  تسا و  هّیمس  رسپ  ناما  زا  رترب  یهلا  ناما  میرادن ، امش  همان  ناما  هب  يزاین  ام  وگب : ودب  و 
؟ دنتسه اجک  شناردارب  سابع و  دنیاجک ؛؟ مناگدازرهاوخ  دز : ادص  داتسیا و  هاپس  ربارب  رد  اروشاع  زور  رمش  دیوگیم : يوار 

سابع ورنیا ، زا  دیهد .» خساپ  وا  هب  یلو  تسا  قساف  يدرف  يو  دنچ  ره  : » دومرف اهنادب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دادن . خساپ  ودب  یـسک 
؟ یهاوخیم هچ  دومرف : تفر و  وا  تمس  هب  مالّسلا  هیلع 

. دیتسه ناما  رد  امش  ناگدازرهاوخ ! تفگ : رمش 
ار ادخ  لوسر  دنزرف  یلو  یهدیم  ناما  ام  هب  ارچ  سپ  یتسه ، ام  ییاد  وت  رگا  وت ! ناما  وت و  رب  ادخ  تنعل  دومرف : ودب  مالّـسلا  هیلع  سابع 

«. 1  » دنتشگزاب دندرک و  رارکت  ار  ترضح  نآ  نانخس  ریظن  زین  سابع  ناردارب  یهدیمن ؟ ناما 
! دیوش راوس  ادـخ  نایرکـشل  يا  دز : دایرف  دوخ  هاپـس  رب  مرحم  مهن  زور  دعـس  رمع  هک : دـناهدرک  تیاور  نارگید  فنخم و  وبا  نینچ  مه 

رد داد ، خر  رصع  زامن  زا  سپ  هثداح  نیا  دندمآ . رد  تکرح  هب  هدش و  راوس  نایهاپس  داب ! هدژم  تشهب  هب  ار  امش 
______________________________

.313 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:74  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

بنیز دیدرگ ، ضراع  شترضح  رب  یفیفخ  باوخ  دوب ، هداهن  وناز  رب  رس  ریشمش  رب  هیکت  اب  شاهمیخ  لباقم  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح 
ار نمشد  هاپس  يوهایه  يادص  رگم  ردارب ! تشاد : هضرع  دش و  کیدزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  دینش  ار  نمـشد  هاپـس  يوهایه  يادص  هک 

؟ يونشیمن هدش  کیدزن  هک 
يارب دوب ، هدناوخارف  دوخ  يوس  هب  ار  ماما  هدید و  نآ  رد  ار  ادخ  لوسر  هک  ییایؤر  يارجام  تفرگ و  الاب  ار  شرـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. نم رب  ياو  هاتلیو ! ای  تفگ : دز و  دوخ  تروص  هب  یلیس  بنیز  دومن . وگزاب  شرهاوخ 
«. دنادرگ شیوخ  تمحر  لومشم  ار  وت  نامحر  يادخ  شاب ، تکاس  تسین ، یتحاران  ياج  مرهاوخ ! : » دومرف وا  هب  ترضح 

: دومرف سپس  تساخاپب و  مالّسلا  هیلع  ماما  دوشیم ، کیدزن  امش  هب  نمشد  ردارب ! تشاد : هضرع  ماما  هب  مالّسلا  هیلع  سابع  سپس  »
؟ مکل ادب  ام  و  مکلام ؟ مهل : لوقتف  مهاقلت  یّتح  تنأ ، یسفنب  بکرا  سابع ! ای  »

«. مهب ءاج  اّمع  مهلأست  و 
ياهزیگنا هچ  هب  سرپب  دیراد ؟ یمیمـصت  هچ  دـیهاوخیم ؟ هچ  سرپب  اهنآ  زا  ورب و  نانآ  دزن  وش و  بکرم  رب  راوس  سابع ! موش  تیادـف  »

.»؟ دناهدمآ اج  نیدب 
یمیمصت هچ  دوشیم ؟ هچ  ار  امش  دومرف : نانادب  تفاتـش و  نانآ  دزن  بیبح  ریهز و  هلمج  زا  راوس  نت  تسیب  قافتا  هب  مالّـسلا  هیلع  سابع 

؟ دیهاوخیم هچ  دیراد و 
. میگنجب امش  اب  ای  دییآرد و  يو  تعاطا  هب  میهاوخب  امش  زا  هک  هدمآ  نامرف  هّللا  دیبع  زا  دنتفگ : خساپ  رد 

دندرک و فقوت  نانآ  مناسرب . مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  هب  ار  امش  مایپ  مدرگرب و  ات  دینکن  لمع  هدزباتـش  دومرف : نانادب  مالّـسلا  هیلع  سابع 
تشگزاب مالّسلا  هیلع  سابع  یناسرب . ام  عالطا  هب  ار  يو  خساپ  یهد و  رارق  رما  نایرج  رد  ار  وا  ینک و  رادید  نیـسح  اب  یناوتیم  دنتفگ :

هاگآ ارجام  زا  ار  وا  دیسر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  ات  دروآرد  تکرح  هب  ار  شیوخ  بسا  و 
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ص:75  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هب بکرم  رب  راوس  مالّسلا  هیلع  سابع  هک  نیا  ات  دنتفگیم  نخس  نمـشد  نایهاپـس  اب  هلـصاف  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  سابع  ناهارمه  تخاس .

: دومرف تسویپ و  اهنادب  دیسر و  هار  زا  تعرس 
نیا رد  اریز  دشیدنیب ؛ هیضق  نیا  رد  ات  دیدرگزاب  دوخ  هاگیاج  هب  ار  بشما  هک  دنکیم  تساوخرد  امـش  زا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  مدرم !

. تسا هتفرگن  تروص  ییوگتفگ  ترضح ، نآ  امش و  نایم  هنیمز 
ار نآ  هدادن و  ناشن  لیامت  ای  میهدیم و  رد  نت  نآ  هب  میوشیم و  یضار  امش  هتساوخ  هب  ای  مینکیم  رادید  رگیدکی  اب  هک  نادادماب  ادرف ،

. میریذپیمن
ات دـنادرگزاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  ییوراـیور  زا  ار  ناـنآ  بش ، نآ  تساوخیم  نانخـس  نیا  اـب  مالّـسلا  هیلع  ساـبع  دـیوگیم : يوار 

سابع هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لیلد  نیمه  هب  دیامن . هیـصوت  شتیب  لها  هب  ار  شیوخ  تاشرافـس  رداص و  ار  مزال  تاروتـسد  ترـضح 
: دومرف

دق ّینأ  ملعی  وهف  هرفغتـسن ، هوعدن و  ۀلیللا و  اّنبرل  یّلـصن  انّلعل  اّنع  مهعفدـت  ةودـغ و  یلا  ۀّیـشعلا  هذـه  مهرّخؤت  نأ  تعطتـسا  نإ  یخأ ! ای  »
«. رافغتسالا ءاعدلا و  ةرثک  هباتک و  ةوالت  هل و  ةالصلا  ّبحا  تنک 

هب میناوخب و  ار  وا  میراذـگب و  زامن  ادـخ  يارب  بشما  ات  نادرگرب  ار  اـهنآ  ریگب و  تلهم  ناـنآ  زا  ادرف  اـت  ار  بشما  یتسناوت  رگا  ردارب ! »
«. مراد تسود  ار  دایز  رافغتسا  اعد و  نآرق ، توالت  زامن ، نم  دنادیم  وا  هک  ارچ  مییامن ؛ رافغتسا  شهاگرد 

: درک دزشوگ  نانآ  هب  دوب  هدومرف  ماما  ار  هچنآ  مالّسلا  هیلع  سابع 
؟ تسیچ ترظن  تفگ : رمش  هب  دعس  رمع 

. تسا وت  رظن  رظن ، یهاپس و  هدنامرف  وت  تسیچ ؟ وت  رظن  تفگ : رمش 
: تفگ درک و  مدرم  هب  ور  سپس  و  مهدن . رظن  مراد  میمصت  نم  تفگ : دعس  رمع 

؟ تسیچ امش  رظن  مدرم !
زین ملید  لها  دارفا  نیا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  هّللا ! ناحبس  تفگ : جاّجح  نب  ورمع 

ص:76  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. یهد تبثم  خساپ  نانادب  دوب  راوازس  دنتشاد ، وت  زا  یتساوخرد  نینچ  دندوب و 

. دنزیخیمرب دربن  هب  وت  اب  ادرف  دادماب  دنگوس ! مناج  هب  ریذپن ، ار  نانآ  هتساوخ  تفگ : ثعشا  نب  سیق 
هب سپـس  مدادیمن و  تلهم  نانآ  هب  ار  بشما  دـننزیم ، يراک  نینچ  هب  تسد  ناـنآ  متـسنادیم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دعـس  رمع 

، میداد تلهم  ادرف  ات  ار  امش  هک : دنک  نالعا  دونشب و  ار  شیادص  هک  ياهنوگ  هب  دناسرب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  دوخ  داد  روتـسد  يدرم 
«. 1  » تشاد میهاوخنرب  امش  زا  تسد  دیتفاترب ، رس  رگا  درب و  میهاوخ  دایز  نبا  دزن  ار  امش  دیدش  میلست  رگا 

ار شیوخ  نارای  تیب و  لها  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  بش ، نآ  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  « 2  » یقرشم سیق  نب  كاّحـض  زا  ناراگنخیرات ،
مالّـسلا هیلع  سابع  سپـس  ترـضح .» نانخـس  رخآ  ات  تیب ...  لهأ  ملعأ  ّینإـف ال  دـعب : اـمأ  : » دومرف ناـنآ  هب  ياهباـطخ  یط  دروآ و  درگ 

!؟ مینامب هدنز  امش  زا  سپ  هکنیا  يارب  میهد !؟ ماجنا  ار  راک  نیا  ارچ  تشاد : هضرع  تساخاپب و 
______________________________

. تسا هدروآ   90 / 2 داشرا : رد  ار  نآ  دیفم  خیش  ، 313 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
هدش بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  گنج ، نتفرگرد  زا  لبق  یبحرا  رضن  نب  کلام  قافتا  هب  هک  تسا  نادمه  هلیبق  زا  يو  (. 2)
دروآ رذع  دنزرف ، نز و  يراکهدب و  هناهب  هب  کلام  دناوخارف ، دوخ  يرای  هب  ار  ود  نآ  مالّسلا  هیلع  ماما  دندرک . مالـس  ترـضح  نآ  رب  و 
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نآ توعد  هب  دشاب ، دازآ  تسین ، دنمدوس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  شايرای  درک  هظحالم  هاگره  هک  نیا  هب  طورـشم  كاّحـض ، و 
. داد تبثم  خساپ  ترضح 

دیسر و ترضح  تمدخ  دندنام  یقاب  ماما  نارای  زا  نت  ود  اهنت  هک  ینامز  ات  درک  هزرابم  كاّحـض  تفریذپ  ار  وا  طرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما 
رارف هب  رداق  رگا  يربب !؟ رد  هب  ملاس  ناج  یناوتیم  هنوگچ  یلو  دومرف : دومن و  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  ماما  درک ، يروآدای  ار  دوخ  طرش 
هدایپ دوب و  هدرک  ناهنپ  اههمیخ  رد  ار  نآ  اهبسا  ندرک  یپ  لابند  هب  هک  دوخ  بسا  تمس  هب  كاّحض  يورب . یناوتیم  يدازآ و  یتسه ،

هب اپ  دندرک و  زاب  ار  هار  اهنآ  دز و  هاپس  بلق  رب  سپـس  داتـسیا و  ّمس  رـس  رب  ات  دز  ار  نآ  دش و  راوس  نآ  رب  تفر و  تخادرپیم ، دربن  هب 
هّللا دـبع  نب  ریثک  دـش و  روهلمح  اهنآ  رب  يو  دندیـسر . وا  هب  دـش ، کیدزن  يدابآ  هب  یتقو  دـندرک  بیقعت  ار  وا  راوس  هدزناپ  داـهن . رارف 

دـنرادرب و تسد  وا  زا  ات  دـنداد  دـنگوس  ار  ناشناهارمه  دنتخانـش و  ار  وا  يدـئاص  هّللا  دـبع  نب  سیق  یناویخ و  حرـشم  نب  بّویا  یبعش ،
، هدمآ شیپ  گنج ، رد  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  یثداوح  زا  یخرب  نایب  هب  يو  تفای . تاجن  كاّحـض  بیترت ، نیدـب 

. تسا هتخادرپ 
ص:77  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

نابز رب  ار  نانخـس  نیا  ریظن  ترـضح  نارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  تیب  لها  هاگنآ  درادـن و  اور  اـم  رب  « 1  » زگره يراک  نینچ  دـنوادخ 
. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  نایب  هب  هک  دندروآ 

هربس یبأ  نب  « 3  » نمحرلا دبع  هنیدم و  هریت  رب  ار  يدزا  میلس  نب  ریهز  نب  « 2  » هّللا دبع  دعس ، نبا  دعب ، زور  دادماب  دناهدروآ : ناسیونهریس 
میمت و ياههریت  رب  ار  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هدنک و  هعیبر و  ياههریت  رب  ار  سیق  نب  ثعـشا  نب  سیق  دـسا ، جـحذم و  ياههریت  رب  ار  یفعج 

نب ةرزع  درپس و  یبابـض  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ار  نآ  پچ  حانج  يدیبز و  جاّجح  نب  ورمع  هب  ار  هاپـس  تسار  حانج  درامگ . نادـمه 
«. 4  » درپس دیرد »  » شمالغ هب  ار  مچرپ  داد و  رارق  ریما  ناگدایپ ، رب  ار  یعبر  نب  ثبش  ماظن و  هراوس  یهدنامرف  هب  ار  یسمحا  سیق 

«. 5  » درپس سابع  شردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  بیبح و  هب  ار  پچ  حانج  ریهز ، هب  ار  شیوخ  هاپس  تسار  حانج  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
اب نآ  زاغآ  رد  درک و  داریا  شیوخ  بکرم  رب  راوس  ار  شاهباطخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  یتقو  هدرک : تیاور  سیق  نب  كاّحض  زا  فنخم  وبا 
اب نانز  دـینکن ،» باتـش  نم  اب  دربن  رد  دـیهد و  ارف  شوگ  منخـس  هب  مدرم ! ینولجعت ؛ یلوق و ال  اوعمـسا  سانلا  اهّیأ  : » دومرف دـنلب  يادـص 

. دش دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  دندروآرب و  دایرف  هلان و  ترضح ، يادص  ندینش 
نانادب داتسرف و  اهنآ  يوس  هب  ار  ربکا  یلع  شدنزرف  سابع و  شردارب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

______________________________

.91 / 2 داشرا : ك : ر . (. 1)
هب قلعتم  یحاون  یخرب  ییاورنامرف  هب  يو  هک  هدش  دای  وا  زا  اهدربن  گنج و  خیرات  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  وا  (. 2)

. دمآ رد  هّیما  ینب  تموکح 
هربس شردارب  ردپ و  قافتا  هب  هک  تسا  یفعج  نب  نارم  نب  لهذ  نب  ورمع  نب  ۀملـس  نب  بیوذ  نب  هّللا  دـبع  نب  کلام  نب  دـیزی  يو  (. 3)
دبع  » ار يو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوب . زیزع »  » يو ماـن  دندیـسر . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ 

حرـش هب  هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  يدنـسپان  ياهراک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ینیـشنمه  دوجو  اب  یلو  دـیمان  نمحرلا »
. دوش هعجارم   409 یسلدنا : برعلا  باسنا  ةرهمج  206 و  / 5 هباغلا : دسأ  رد  وا  لاح 

.60 / 4 لماک : 96 ؛ / 2 داشرا : 256 ؛ لاوطلا : رابخا  (. 4)
. دوش هعجارم   95 / 2 داشرا : و  نامه ؛ (. 5)

ص:78  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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«. دنراد شیپ  رد  يدایز  ياههیرگ  نانآ  دنگوس ! مناج  هب  دینک ، تکاس  ار  نانز  : » دومرف
ساپس دمح و  ار  ادخ  تفرگ ، رس  زا  ار  دوخ  نخس  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندش ، تکاس  هک  ینامز  دندومن ، تکاس  ار  نانز  راوگرزب ، ود  نآ 
ییاسر تغالب و  نیا  اب  يرونخس  مدوب  هدینشن  نیـسح  زا  دعب  لبق و  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : يوار  داتـسرف . دورد  شربمایپ  رب  تفگ و 

«. 1  » دیوگب نخس 
ثراح نب  ةدانج  هّللا و  دبع  نب  عّمجم  دعس ، شمالغ  دلاخ و  نب  رمع  تفرگ ، رد  نیفرط  نیب  گنج  هک  هاگنآ  دناهتفگ : ریثا  نبا  يربط و 

زا دروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  نانآ  هاپـس ، دـندز ، نمـشد  بلق  هب  ار  دوخ  یتقو  دـندرب ، شروی  نمـشد  هاپـس  رب  ریـشمش  اب  هتخات و  شیپ  هب 
درب و هلمح  نمشد  هاپس  رب  ییاهنت  هب  مالّسلا  هیلع  سابع  داتسرف ، اهنآ  يرای  هب  ار  سابع  شردارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  درک ، ادج  ناشنارای 
دندرک و مالس  ترضح  رب  اهنآ  تفای ، یـسرتسد  نانادب  تخاس و  هدنکارپ  دوخ  نارای  فارطا  زا  ار  اهنآ  تشاذگ و  نانآ  نایم  ریـشمش 
هک دندشن  اریذـپ  اهنآ  یلو  دروآ ، مالّـسلا  هیلع  ماما  تمـس  هب  دوخ  اب  دـندوب ، هتـشادرب  مخز  دربن  نآ  رد  هک  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  سابع 

تیامح اهنآ  زا  مالّـسلا  هیلع  سابع  دنتـشگزاب و  گنج  نادـیم  هب  هرابود  هار  نیب  زا  دـناهرب ، نمـشد  گـنچ  زا  ملاـس  ار  ناـنآ  ترـضح 
مالّـسلا هیلع  ماما  ضرع  هب  ار  نانآ  يارجام  تشگزاب و  ردارب  دزن  ساـبع  و  « 2  » دندیسر تداهـش  ضیف  هب  اج  کی  همه  هکنیا  ات  درکیم 

. دناسر
نارای زا  درکیم و  بصن  نیمز  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  ار  شیوخ  مچرپ  یهاگ  مالّـسلا  هیلع  سابع  دـناهتفگ : ناراگنخـیرات 

هینک بآ ،» کشم  بحاص  هبرق ؛ وبا  ، » تداهـش زا  سپ  تفای و  بقل  اقـس »  » ببـس نیمه  هب  تفریم ، بآ  یپ  رد  ای  دومنیم و  عافد  دوخ 
. تفرگ

لها زا  یعمج  نیسح و  ماما  نارای  تداهش  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  سابع  هک  ینامز  دناهتفگ :
______________________________

(. توافت یکدنا  اب   ) 319 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.74 / 4 لماک : 330 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

ص:79  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: دومرف دوخ  يردام  ناردارب  هب  درک ، هظحالم  ار  ترضح  نآ  ییاهنت  راوگرزب ، نآ  تیب 

تداهـش ضیف  هب  ات  دندیگنج  دنتخات و  شیپ  هب  نانآ  مشاب و  هتـشاد  هریخذ  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  امـش  ات  دیباتـشب  نادیم  هب  نم  زا  لبق  امش 
وت یئاول ؛ لـماح  تنأ  : » دومرف ودـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تساوخ . نادـیم  هزاـجا  وا  زا  دـمآ و  ردارب  دزن  مالّـسلا  هیلع  ساـبع  دـندمآ . لـیان 

«. یتسه نم  رادمچرپ 
«. ماهدش ریس  یگدنز  زا  هتشگ و  گنت  ماهنیس  : » تشاد هضرع 

«. روایب ام  يارب  بآ  يرادقم  يور ، نادیم  هب  يراد  میمصت  رگا  ءام ؛ انل  قستساف  تمزع  نإ  : » دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح 
نآ زا  یفک  دومن و  بآ  زا  رپ  ار  کـشم  دیـسر و  هعیرـش  هب  درب و  شروـی  نمـشد  رب  تفرگرب و  ار  شیوـخ  کـشم  مالّـسلا  هیلع  ساـبع 

: دومرف تخیر و  بآ  يور  ار  بآ  درک و  دای  نیسح  یگنشت  زا  یلو  تفرگرب ،
ینوکت نأ  تنک  هدعب ال  وینوه  نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 

ره یـشابن  هدـنز  وا  زا  سپ  داب و  وت  رب  يراوخ  ّتلذ و  نیـسح ، زا  سپ  سفن ! يا  ینعی : نیعملا  دراب  نیبرـشت  ونونملا  دراو  نیـسحلا  اذـه 
. یشونیم اراوگ  درس و  بآ  وت  هدش و  رازراک  نادیم  دراو  نیسح  نونکا  یشاب . یگدنز  ناهاوخ  دنچ 

: دومرفیم درب و  هلمح  نانادب  ریشمش  اب  راوگرزب  نآ  دش ، هتسب  مالّسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  رب  هار  نایرکشل ، طسوت  تشگزاب ، رد 
یقل تیلاصملا  یف  يراوأ  یتحاّقز  تومل  اذا  توملا  بهرأ  ال 
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گنج نادیم  رد  مندب  هک  اجنآ  ات  دسرب ، مشوگ  هب  گرم  يادص  هک  هاگنآ   » یقتلملا موی  توملا  باها  واقسلاب ال  اودغأ  ساّبعلا  انأ  ّینإ 
«. مرادن یساره  میب و  گرم  زا  ددرگ ، ناهن  اهریشمش  نایم  و 

«. مرادن گرم  زا  یسرت  دربن ، زور  نیا  رد  مربیم و  همیخ  يوس  هب  ار  کشم  نیا  هک  سابع  منم  »
ص:80  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ار مچرپ  راوگرزب  نآ  تخاس ، ادج  ار  نآ  دروآ و  دراو  ترضح  نآ  تسار  تسد  رب  یتبرـض  « 1  » یسبنس ییاط  لیفط  نب  میکح  ناهگان 
: دومرفیم تفرگ و  پچ  تسد  اب 

نید و زا  هراومه  نم  یلو  دیتخاس ، ادج  ار  متـسار  تسد  دنچ  ره  دنگوس ! ادخ  هب  ینعی : ینید  نع  ادبا  یماحا  ینإینیمی  متعطق  نإ  هّللا  و 
. درک مهاوخ  عافد  منییآ 

، دنابسچ هنیـس  هب  ار  مچرپ  راوگرزب  نآ  دومن ، ادج  ندب  زا  ار  نآ  دز و  ترـضح  نآ  پچ  تسد  رب  يرگید  تبرـض  ینهج  ءاقرو  نب  دیز 
. درک لمع  هنوگ  نیا  دندرک ، عطق  ار  شتسار  پچ و  تسد  هتوم  گنج  رد  هک  ینامز  راّیط  رفعج  شیومع  هک  نانچ 

: دومرف تشاد و  هاگن  هنیس  کمک  اب  ار  مچرپ  مالّسلا  هیلع  سابع 
. دندومن ادج  متس  افج و  رس  زا  زین  ار  مپچ  تسد  هک  دینیبیمن  ار  نارجاف  ایآ  ینعی : يراسی  مهیغبب  اوعطق  دقراّجفلا  رشعم  نورت  أ ال 

رب بسا  زا  ترـضح  دروآ و  دورف  وا  كرابم  رـس  رب  یتبرـض  زرگ ، اـب  درک و  هلمح  ترـضح  نآ  رب  مراد ، نب  ناـبا  راـبت  زا  یمیمت  يدرم 
: دز دایرف  دنلب  يادص  اب  داتفا و  نیمز 

«. بایرد ارم  مردارب ! »
رد ریت  هتفاکـش و  شایناشیپ  ادج و  رکیپ  زا  سابع  ناتـسد  دـید  دـناسر ، سابع  نیلاب  ار  دوخ  يراکـش  زاب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا 

. تسا حورجم  شرکیپ  هتفر و  ورف  وا  مشچ 
نانآ تسار  پچ و  زا  درب ، شروی  نمشد  هب  سپس  تسویپ ، یلعا  توکلم  هب  سابع  حور  ات  تسیرگ  تسشن و  ردارب  رس  نیلاب  دش و  مخ 

. تخاسیم ریشمش  همعط  ار 
ار مردارب  امـش  : » دزیم دایرف  ماما  دـنتخیرگیم و  ترـضح  لباقم  زا  دـنزیرگب ، گرگ  گنچ  زا  هک  ییاـههلاغزب  نوچ  نمـشد  ناـیهاپس 

»!؟ دینکیم رارف  اجک  دیاهتخاس ، ادج  ار  میوزاب  امش  دیزیرگیم !؟ اجک  دیاهتشک ،
______________________________

. یط هلیبق  زا  ياهریت  سبنس ،»  » هب بوسنم  (. 1)
ص:81  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تشگزاب شیوخ  هاگیاج  هب  اهنت  سپس  و 
یناناوجون وا  زا  سپ  دمآ و  لیان  تداهش  ضیف  هب  دیگنج و  مالّسلا  هیلع  نیسح  نانمشد  اب  هک  دوب  يرگراکیپ  نیرخآ  مالّسلا  هیلع  سابع 

: دیوگیم وا  هرابرد  يدسا  دیز  نب  تیمک  دندیسر . تداهش  هب  دنتشادن ، رایتخا  رد  یحالس  هک  بلاط  وبا  رابت  زا 
ماقسألا یف  سوفنلا  ءافشولحلا  مهرکذ  ّنإ  لضفلا  وبا  و 

يدـنمدرد ره  يافـش  نانآ  نیریـش  دای  هک  دوب  ینادرمناوج  زا  یکی  لضفلا  وبا  ینعی : مامغلا  بوص  نیبراشلا  مرکأهولتق  ذإ  ءاـیعدألا  لـتق 
. دیماشآ ناراب  بآ  هک  دوب  یسک  نیرتراوگرزب  يو  دندناسر ، تداهش  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  تشک . ار  ناگیامورف  هک  نآ  تسا ،

: تسا هدورس  نینچ  شاهرابرد  سابع ، نب  هّللا  دیبع  نب  نسح  نب  لضف  نب  دمحم  نب  لضف  شاهداون ، و 
فطتخت موقلا  ماه  ءالبرکبهفقوم و  سابعلل  رکذأل  ینإ 

فلتخیف ینثی  ّیلوی و ال  وأمظ ال  یلع  هیمحی  نیسحلا و  یمحی 
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فرشلا لضفلا و  هیلع  نیسحلا  عمهدهشمک  اموی  ادهشم  يرأ  و ال 
دربیم و هلمح  نمـشد  رب  هک  میوشیم  روآدای  البرک  رد  ار  سابع  دربن  ینعی : فلخ  هلاـعفأ  هل  عاـضأ  اـم  وهتلیـضف  تناـب  ادهـشم  هب  مرکأ 

هتسخ هن  درک و  نمشد  هب  تشپ  هن  درک ، تیامح  نیسح  زا  یگنشت ، هلمج  زا  تالاح  همه  رد  درکیم . باترپ  نامـسآ  هب  ار  نانآ  ياهرس 
مهاوخن تسا ، يراوگرزب  تلیـضف و  بحاص  هک  نیـسح  رانک  رد  وا  هاـگمزر  نوچ  ار  یهاـگمزر  هاگچـیه  دومنیم . دربن  هراومه  دـش و 

. دننکیم ادتقا  وا  هب  زین  شناگدنامزاب  دش و  رادیدپ  شتلیضف  هک  یهاگمزر  هچ  دید .
: دیوگیم صوصخ  نیا  رد  فلؤم 

يرسی ینمی و  هنم  تعطق  دق  وهردص  ءاوللا  کلذ  دنسم  ص:82 أ   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
اردص هنم  اوللا  ّمضتسا  ةادغهلعف  یف  رفعج  تیّنثل 

ارکذ بیراحملا  یف  هنولتینیملاعلا  یف  كرکذ  تیقبأ  و 
يرسی ینمی و  هینیعب  ریدیيدهلا  سمش  کقوف  تفقوأ  و 

ارهظ هنم  اورسک  دق  کلتقبيدعلاف  اینحنم  ّلظ  نئل 
ارشن عیطسی  دعب  يرت  اذ  نم  وءاوللا  ّفلف  هاول  اوقلأ  و 

مچرپ نآ  دوب ، هدش  عطق  شپچ  تسار و  تسد  هک  یلاح  رد  ایآ  ینعی : يرـسی  هیف و  جلدی  رـشحلا  یلإكانث  یقبأ  کنم و  صخـشلا  يأن 
. داد راشف  شاهنیس  هب  ار 

. تفرگرب هنیس  اب  ار  مچرپ  دربن  نادیم  رد  هک  زور  نآ  درک ، رارکت  داد ، ماجنا  راّیط  رفعج  هک  ار  يراک  وا 
یتشاد هاگن  ترس  يالاب  ار  نیـسح )  ) تیاده دیـشروخ  دننک . دای  نآ  زا  ربنم  بارحم و  رد  هک  داهن  نادواج  نایناهج  نایم  ار  شیوخ  دای 

. دنتـسکش ار  شرمک  وت ، نتـشک  اب  نانمـشد  هک  دوب  تهج  نیدـب  دـش  هدـیمخ  شرمک  رگا  تسیرگنیم . ار  تسار  پچ و  تنیلاب  رب  هک 
.؟ دروآ رد  زازتها  هب  ار  نآ  دناوتیم  وت  زا  دعب  یسک  هچ  دیچیپ ، ار  مچرپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دندنکفا و  سابع  تسد  زا  ار  مچرپ 

. دنام رادیاپ  تمایق  ات  زور  بش و  تشیاتس  حدم و  یلو  دیدرگ  ناهنپ  اههدید  زا  تکاپ  مسج 
ّرثأتم هداعلا  قوف  منکیم ، هظحالم  هدروآ - شیوخ  لماک  حرش  رد  ار  نآ  شفخا  نسحلا  وبأ  هک  نینبلا . ما  همطاف  ییارـسهحون  هاگره  نم 

ییارـسهحون ترـضح  نآ  يارب  تفریم و  عیقب  هب  مشاه  ینب  رمق  دـنزرف  هّللا » دـیبع   » قاـفتا هب  زور  ره  نینبلا  مأ  دـیوگیم : يو  موشیم .
ییارـسهحون نآ  زادـگ  زوـس و  زا  دـندمآیم و  درگ  وناـب ، نآ  ییارــسهحون  ندینــش  يارب  مـکح  ناورم  هـلمج  زا  هنیدـم  مدرم  درکیم ،

: دومرفیم هک  اجنآ  دنتسیرگیم ،
دقنلا  ریهامج  یلعّرک  ساّبعلا  يأر  نم  ای 

دبل يذ  ثیل  ّلکردیح  ءانبأ  نم  هار  ص:83 و و   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
دی عوطقم  هسأرببیصا  ینبا  نأ  تئبنا 

دمعلا برض  هسأرب  لامأ  یلبش  یلع  یلی  و 
شرس تشپ  و  دربیم . هلمح  نادنفـسوگ  هلگ  رب  دیاهدید  ار  سابع  هک  یناسک  يا  ینعی : دحأ  کنم ]  ] اند امل  کیدی  یف  کفیـس  ناک  ول 

ادج ندب  زا  شیاهتسد  دناهدز و  مدنزرف  رس  رب  نینهآ  زرگ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  دندوب . عاجـش  يریـش  ناس  هب  کی  ره  ردیح  نادنزرف 
. دنتخاون شرس  رب  دومع  هک  دزوسب  ماهچب  ریش  يارب  اهلد  دوب . هدش 

. تشادن ار  وت  هب  ندش  کیدزن  تأرج  یسک  یتشاد ، تسد  رد  ریشمش  رگا  مسابع !
: دومرفیم زین  و 

نیرعلا ثویلب  ینیرّکذتنینبلا  ّما  کی  ّینوعدت و  ال 
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نینب نم  تحبصا و ال  مویلا  ومهب  یعدا  یل  نونب  تناک 
نیتولا عطقب  توملا  اولصاو  دقیبرلا  روسن  لثم  ۀعبرأ 
نیعط اعیرص  یسمأ  مهّلکفمهئالشأ  ناصرخلا  عزانت 

یتقو ات  دـینکفایم . میاههچب  ریـش  دای  هب  ار  نم  هک  دـیناوخن  نینبلا  ما  ارم  رگید  ینعی  نیمیلا  عیطق  اساّبع  ّنأباوربخأ  امک  يرعـش أ  تیل  اـی 
دندیشخردیم هراتس  نوچ  هک  متشاد  رسپ  راهچ  دنیوگ . نینبلا  ما  ارم  هک  مرادن  يرسپ  رگید  زورما  یلو  مدوب ، نینبلا  ما  متشاد  رـسپ  راهچ 

هب ناشندرگ  ياهگر  عطق  اب  همه  دـنداتفا و  نیمز  رب  هزین  تبرـض  زا  اـهنآ  همه  دـنداتفا و  رد  رگیدـکی  اـب  اـههزین  ناـشیاههزانج  رـس  رب 
. تسا هدش  ادج  ندب  زا  مسابع  تسار  تسد  هک  تسا  تسرد  ایآ  دنداد ، ربخ  هک  هنوگنامه  متسنادیم  شاک  يا  دنتسویپ . تداهش 

اب ار  وا  البق  هک  مدـش  هجاوم  مراد  نب  نابا  هلیبق  زا  هرهچ  هایـس  يدرم  اـب  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا  نب  مساـق  زا  ياهّدـع 
رد متخانشیم ، ابیز  دیفس و  ياهرهچ 

ص:84  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
شایناشیپ رب  هک  ار  ابیز  دنمورین و  يدرم  نم  تفگ : درم  مدوب . هدیدن  نینچ  ار  وت  متفگ : ودـب  مدیـسرپ و  وا  زا  شاهرهچ  گنر  رییغت  هراب 

هک منیبیم  باوخ  رد  ار  وا  بش  ره  نوـنک  اـت  ماهدـناسر  لـتق  هب  ار  يو  هک  ناـمز  نآ  زا  متـشک ، ـالبرک  رد  تشاد ، دوـجو  هدجـس  راـثآ 
ارم داـیرف  يادـص  ماهّلحم  مدرم  همه  منزیم و  داـیرف  هراوـمه  دـنکفایم و  نآ  لـخاد  دربیم و  منهج  تمـس  هب  ارم  هـتفرگ و  ار  مناـبیرگ 
هک میونشیم  ار  وا  دایرف  داد و  يادص  هتسویپ  ام  تفگ : درم  نیا  هیاسمه  نانز  زا  یکی  تفای ، راشتنا  ربخ  نیا  دیوگیم : يوار  دنونشیم .
يو میدش . ایوج  وا  زا  ار  ارجام  میتفر و  درم  نآ  رسمه  دزن  لحم  ناناوج  زا  يدادعت  اب  متساخاپب و  نم  تسا ، هدوبر  ام  مشچ  زا  ار  باوخ 

هب ار ] البرک  يارجام   ] يو دزاس ، رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  هدرک ، وگزاب  ناتیارب  ار  شیوخ  يارجاـم  دوخ  هک  نونکا  تفگ :
«. 1  » تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  هدیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  درم  نیا  تسد  هب  هک  يدرف  تفگ : يوار  هتفگ ، تسار  امش 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 

. تشاذگ دوجو  هصرع  هب  مدق  سابع ، دوخ  ردارب  زا  سپ  لاس  تشه  کیدزن  يو 
رانک رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  لاس  نسح و 25  شردارب  اب  لاس  هدزناش  ردپ و  اب  لاس  شـش  هّللا  دبع  دوب . نینبلا  ما  همطاف  شاهمّرکم  ردام 

. تشاد رارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  شردارب 
مالّسلا هیلع  سابع  دندیـسر ، تداهـش  هب  راوگرزب  نآ  نادناخ  زا  یهورگ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک  هاگنآ  ناخّروم : هتفگ  هب 

ار هّللا  دبع  دوخ  ینت  ردارب  تسخن  دیباتـشب ، رازراک  نادیم  هب  تفگ : داد و  روتـسد  اهنادب  دناوخ و  ارف  نس  بیترت  هب  ار  شیوخ  ناردارب 
هک اجنآ  زا  منیبب و  هتشک  ار  وت  ات  باتشب ، دربن  نادیم  هب  ردارب ! دومرف : ودب  تساوخ و 

______________________________

.58 / 4 بقانم : بوشآ  رهش  نبا  (. 1)
ص:85  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

دوخ ریشمش  اب  تفاتش و  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  سابع  ربارب  رد  هّللا  دبع  مشاب . هتشاد  هریخذ  ار  وت  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یتسین ، دنزرف  ياراد 
: تفگیم تخادرپیم و  نالوج  هب  نمشد  نایم  درکیم و  رازراک 

لاعفألا یف  ریخلا  ّیلع  كاذلاضفألا  ةدجنلا و  يذ  نبا  انأ 
رادرککین لاصخ و  وکین  یلع  وا  ماهدنـشخب ، درم  روـالد  نآ  دـنزرف  نم  ینعی : لاوهـألا  رهاـظ  موی  ّلـک  یفلاـکنلا  وذ  هّللا  لوسر  فیس 

. دنکیم داجیا  میب  سرت و  زور  ره  تسا و  روآدرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ریشمش  تسا .
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«. 1  » دناسر تداهش  هب  ار  يو  تخاس و  دراو  وا  رس  رب  یتبرض  دش و  روهلمح  وا  رب  یمرضح  تیبث  نب  یناه 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نامثع 

کیدزن ردپ و  رانک  رد  لاس  راهچ  بیرق  نامثع  تسا . نینبلا  ما  همطاف  شردام  دش . دلوتم  هّللا  دـبع  شردارب  زا  سپ  لاس  ود  کیدزن  وا ،
. تشاد رارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوخ  ردارب  رانک  رد  ار  شاهلاس  رمع 23  تدم  مامت  نسح و  شردارب  اب  لاس  هدراهچ 

««. 2  » یخأ نوعظم  نب  نامثعب  نامثع ، هتیّمس  اّمنإ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا 
______________________________

.88 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
بیبح نب  نوعظم  نب  نامثع  بئاس  وبا  یبهذ  هتفگ  هب  یحمج و  یـشرق  عمج  نب  ۀـفاذح  نب  بیهو  نب  بیبح  نب  نوعظم  دـنزرف  يو  (. 2)

. تسا یحمج  بعک  نب  صیصه  نب  ورمع  نب  عمج  نب  ۀفاذح  نب  بهو  نب 
.89 نیبلاطلا : لتاقم  422 ؛ فراعملا : 153 ؛ / 1 ءالبنلا : مالعا  ك : ر .

يدرف نیتسخن  يرجه ، مود  لاس  رد  تشاد و  روضح  ردب  گنج  رد  داد و  ماجنا  ترجه  ود  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  يدرف  نیمهدزیـس  وا 
مالـسا زا  سپ  هک  دوب  یناسک  زا  دوب و  هتخاس  مارح  دوخ  رب  ار  بارـش  ندیـشون  تیلهاج ، نارود  رد  يو  تفر . ایند  زا  هنیدـم  رد  هک  دوب 

کیلع : » دومرف ودب  تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تفرگ  دوخ  یگجاوخ  رب  میمـصت  ندروآ ،
«. دربیم نیب  زا  ار  وت  یناوهش  تردق  هک  ریگب  هزور  هرفجم ؛ هناف  مایصلاب 

کمحر : » دومرف دمآ و  يو  هناخ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ ، تایح  دوردب  نوعظم  نب  نامثع  هک  هاگنآ 
ص:86  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. مدرک يراذگمان  نوعظم  نب  نامثع  مردارب  مان  هب  ار  وا  »
هنوگنامه دناوخ و  ارف  ار  نامثع  شرگید  ردارب  مالّسلا  هیلع  سابع  دیسر ، تداهش  هب  یلع  نب  هّللا  دبع  هک  ینامز  دناهدروآ : ناسیونهریس 

: تفگیم دزیم و  ریشمش  دش و  نادیم  راپسهر  زین  وا  ورب . نادیم  هب  ردارب ! دومرف : ودب  دوب ، هتفگ  نخس  هّللا  دبع  اب  هک 
هزیکاپ راکوکین و  درف  نامه  ّیلع ، میاقآ  تاراختفا ، بحاص  نامثع  منم  ینعی : رهاطلا  لاـعفلا  وذ  ّیلع  یخیـشرخافملا  وذ  ناـمثع  اـنأ  ینإ 

. تسا
نب نابأ  هلیبق  زا  يدرم  داتفا و  نیمز  هب  ولهپ  اب  هک  ياهنوگ  هب  دروآ  رد  ياـپ  زا  ار  وا  باـترپ و  وا  يوس  هب  يریت  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ 

«. 1  » تخاس ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رس  دناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دیسر و  هار  زا  مراد ،

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رفعج 

ردـپ و راوج  رد  لاس  ود  هب  کیدزن  رفعج  تسا . نینبلا  ّما  همطاف  شرداـم  دوشگ ، ناـهج  هب  هدـید  ناـمثع ، شردارب  زا  دـعب  لاـس  ود  يو 
«. 2  » تسیز مالّسلا  هیلع  نیسح  شردارب  اب  ار  دوخ  فیرش  رمع  لاس  دودح 21  نسح و  شردارب  رانک  رد  لاس  هدزاود  بیرق 

، تشاد وا  هب  هک  ياهقالع  قشع و  تهج  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک : هدش  تیاور 
______________________________

یّلص ادخ  لوسر  یتقو  دیـسوب . ار  وا  تروص  دش و  مخ  سپـس  و  دیامن » دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  ادخ  بئاس  وبا  يا  بئاس ؛ ابأ  ای  هّللا 
نفد دـقرغ  عیقب  رد  درازگ و  زامن  وا  رب  ترـضح  سپـس  دوب . ادـیوه  شاهرهچ  رب  هیرگ  راثآ  تفرگ  الاب  ار  شرـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
سپ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  هک  هاگنآ  تفریم و  وا  ترایز  هب  هراومه  داد و  رارق  وا  ربق  رب  یگنس  دومن و 
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، تفرگ یـشیپ  ام  رب  هک  نوعظم  نب  نامثع  هب  مکدوک ! نوعظم ؛ نب  نامثع  انطرفب  ّینب  اـی  قحلا  : » دومرف ترـضح  تفر ، اـیند  زا  ناـمثع  زا 
ام ناگتـشذگ  نیرتـهب  زا  یکی  هب  نوعظم ؛ نب  ناـمثع  ریخلا  انفلـسب  یقحلا  : » دومرف تفر  اـیند  زا  بنیز  شرتـخد  هک  یناـمز  و  وش » قحلم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تخد  هیقر  یتقو  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  ( 249 / 2 لاقملا : حیقنت  وش ،» قحلم  نوعظم  نب  نامثع 
. دومرف ار  نخس  نیمه  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  مّلس 

.89 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
.129 / 4 ۀعیشلا : نایعا  219 ؛ / 1 لاقملا : حیقنت  (. 2)

ص:87  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. 1  » دیمان رفعج » ، » دوخ ردارب  مان  هب  ار  يو 

ودـب تساوخ و  ار  رفعج  شرگید ] ردارب   ] يو دندیـسر ، تداهـش  هب  ساـبع  ینت  ناردارب  ناـمثع  هّللا و  دـبع  یتـقو  ناراگنهریـس : هتفگ  هب 
زا نینمؤملا  ریما  لسن  و   ] دیتسین دنزرف  بحاص  هک  ییاج  نآ  زا  منیبب و  هتـشک  تردارب  ود  دننام  ار  وت  ات  باتـشب  گنج  نادـیم  هب  دومرف :

درب و شروی  نمشد  رب  تخات و  شیپ  هب  وا  دباییم ، ینوزف  ادخ  هاگشیپ  رد  امـش  تبیـصم  رد  نم  شاداپ  رجا و  دوشیم ] عطق  امـش  هیحان 
: تفگیم تشاذگ و  اهنآ  نایم  ریشمش 

. هدنشخب رادرک و  کین  یلع  دنزرف  تاراختفا ، بحاص  مرفعج و  نم  ینعی : « 2  » لاضفألا يذ  ریخلا  ّیلع  نبایلاعملا  وذ  رفعج  انأ  ّینإ 
«. 3  » دناسر تداهش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  جرفلا : وبا  هتفگ  هب 

«. 4  » دناسر تداهش  هب  ار  يو  تشک ، ار  شردارب  هک  تیبث  نب  یناه  هکلب  دیوگیم : فنخم  وبا 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  رکب  وبا 

نب مراد  نب  لشهن  نب  لدنج  نب  « 5  » یملس نب  یعبر  نب  کلام  نب  دلاخ  نب  دوعسم  رتخد  یلیل  شردام  و  هّللا » دبع  ای  رغصا  دمحم   » وا مان 
نب دیبع  نب  ربولا  لها  دّیـس  رقنم  نب  دلاخ  نب  نانـس  نب  مصاع  نب  سیق  رتخد  هریمع  یلیل  ردام  میمت و  نب  ةانم  دـیز  نب  ۀـلظنح  نب  کلام 

نب ماصع  رتخد  قانع  هریمع ، ردام  تسا ، سعاقم  مان  هب  ثراح ،
______________________________

.88 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
.107 / 4 بقانم : (. 2)

.88 نیبلاطلا : لتاقم  (. 3)
.332 / 3 خیرات : يربط ، (. 4)

. تسا هدمآ  ملس » ، » نیبلاطلا لتاقم  رد  (. 5)
ص:88  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

نب ورمع  نب  سعاقم  نب  دیبع  نب  دـلاخ  نب  نایفـس  رتخد  شردام  رقنم و  نب  دعـسا  نب  دـبعا  رتخد  قانع ، ردام  رقنم و  نب  دـلاخ  نب  نانس 
. تسا میمت  نب  ةانم  نب  دعس  نب  بعک 

: تسا هتفگ  یملس  شدج  هرابرد  رعاش 
هتسیاش هکنآ  اب  دننکیم  تدایس  دنسریم و  تیمکاح  هب  یموق  ینعی : « 1  » لدنج نب  یملس  نومیملا  دّیسلا  لبةداسب  اوسیل  ماوقأ و  دّوسی 

. تسا لدنج  نب  یملس  تنمیم ، اب  شنمگرزب و  درم  اهنت  دنتسین ، راک  نیا 
: هدش هتفگ  و  تسا . هدناسر  تداهش  هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  یضعب : لقن  قبط  هبقع و  یخرب ، هتفگ  هب  یعخن و  ردب  نب  رجز  هدش : هتفگ 
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«. 2  » تسا هدناسر  لتق  هب  ار  وا  یسک  هچ  دشن  صخشم  یلو  دش  تفای  نیرهن  رد  ياهتشک 
: تخادرپ هزرابم  هب  تفر و  دربن  نادیم  هب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  وا  نایوار : یخرب  لقن  هب 

هب یسک  تسا و  مشاه  لسن  زا  ناوارف  تاراختفا  بحاص  یلع  میاقآ  ینعی : « 3  » لدعت مل  مشاه  مشاه و  نملوطألا  راخفلا  وذ  ّیلع  یخیش 
. دسریمن مشاه  هیاپ 

. دندش تسدمه  وا  نتشک  رد  يونغ  هبقع  هلمج  زا  یهورگ  هکنیا  ات  دیگنجیم  نانچ  مه  يو 
هب دادعت  نیا  ریغ  رد  دنتشاد و  روضح  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  هک  دندوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  نت  شـش  هدش ، دای  دارفا 

: تفگ هک  اجنآ  تسانعم ، نیمه  زا  یکاح  زین  اهنآ  تبیصم  رد  هتق ، نب  نامیلس  نخس  هدش و  هتفگ  نخس  فالتخا 
لیقعل  ۀعبس  اوبیصا و  دقّیلع  بلصل  مهّلک  ۀّتس 

______________________________

.91 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
. نامه (. 2)

هب یفحج » ردـب  نب  رجز   » ار يو  هک  هدـمآ  نآ  رد  زین  تسا و  لضفملا » میرکلا  ریخلا  مشاـه  نم  : » بقاـنم تراـبع  ، 107 / 4 بقانم : (. 3)
. دناسر تداهش 

ص:89  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دندیسر تداهش  هب  یگمه  دندوب ، لیقع  نادنزرف  زا  هک  يرگید  نت  تفه  یلع و  نادنزرف  زا  هک  ینت  شش  ینعی :

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  رکب  وبأ 

هبقع يو  لتاق  هک : هدـش  لـقن  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  يو  يونغ  هبقع  نب  هّللا  دـبع  هک : هدرک  تیاور  جرفلا  وبا  دوب ، زینک  رکب  وبأ  رداـم 
. دشابیم صخش  نیمه  راعشا  نیا  رد  هّتق  نب  نامیلس  روظنم  هدوب و  يونغ 

ّتلح ثیح  اهب  اموی  مهیزجنسانئامد  نم  ةرطق  ّینغ  دنع  و 
زا بسانم  يزور  دراد و  دوجو  اـم  نوخ  زا  ياهرطق  ّینغ ، هفیاـط  رد  ینعی : « 1  » ّتلز لعنلا  اذا  سیق  انلتقت  واهریقف  اـنربج  سیق  ترقتفا  ذا 

. تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نانآ 
. دندز ام  راتشک  هب  تسد  سیق  تشگرب ، قرو  هک  هاگنآ  یلو  میدرک ، ناربج  ار  نانآ  یتسدیهت  رقف و  دنداتفا ، یتسدیهت  هب  سیق  هاگره 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق 

. تسا هدوب  هلمر »  » شردام مان  دوشیم : هتفگ  دوب . کیرش  ردام  زا  رکب  وبا  اب  يو 
ییادر نهاریپ و  تسد و  رد  يریـشمش  دمآ و  ام  تمـس  هب  هام  هراپ  نوچ  یناوجون  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دیمح  زا  جرفلا  وبا 

دنب هک  منکیمن  شومارف  دـش و  هراپ  شیاهشفک  زا  یکی  دـنب  هک  درب  هلمح  نمـشد  رب  ریـشمش  اب  تساوخ  تشاد ، اـپ  هب  شفک  نت و  رب 
رب دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : يدزا  لیفن  نب  دعس  نب  « 2  » رمع هک  ددنبب  ار  دوخ  شفک  دـنب  ات  درک  یگنرد  ناوجون  نیا  دوب ، وا  پچ  شفک 

يدارفا ینک !؟ هچ  یهاوخیم  هّللا ! ناحبس  متفگ : وا  هب  نم  دیوگیم : ملسم  نب  دیمح  دش ، مهاوخ  روهلمح  وا 
______________________________

. تسا دوجوم  رکذت » دعت و  يرخا  دسأ  یف  و   » نیبلاطلا لتاقم  رد  (. 1)
. تسا هدمآ  دیعس » نب  ورمع  ، » لّوا هخسن  رد  (. 2)
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ص:90  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ناوجون نآ  یتقو  درک ، رارکت  ار  دوخ  نخس  خساپ ، رد  لیفن  نبا  دنایفاک . شنتـشک  يارب  دناهدروآ  رد  هرـصاحم  هب  ار  يو  وس  ره  زا  هک 

. بایرد ارم  ناج ! ومع  هاّمع ! ای  دز : دایرف  داتفا و  نیمز  يور  تروص  هب  بسا  يور  زا  تخاون و  وا  رس  رب  ریشمش  اب  دنادرگرب ، ار  شرس 
يریـش ناس  هب  هاـگنآ  دـناسر و  ناوجون  نآ  نیلاـب  ار  دوخ  يراکـش ، زاـب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیوگیم : يوار 

زا دنکفا و  نینط  نادیم  رد  شیادص  هک  تخاس  ادج  قفرم  زا  ار  لیفن  دعس  نب  رمع  تسد  تبرض ، کی  اب  تخات و  نمـشد  رب  نیگمـشخ 
رد تدش  هب  گنج  دندرب و  شروی  ترضح  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  زا  يو  تاجن  يارب  دعس  رمع  هاپس  تفرگ ، هلـصاف  ماما 
وا دراد و  رارق  يو  نیلاـب  رب  نیـسح  مدـید  تسـشن ، ورف  نادـیم  راـبغ  درگ و  یتـقو  داد . ناـج  ناروتـس  ّمس  ریز  ناوـجون  مساـق  تفرگ و 

: دیوگیم مالّسلا  هیلع  نیسح  دیاسیم و  نیمز  هب  ار  شیاهاپ 
«. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ۀمایقلا  موی  کیف  مهمصخ  و  كولتق ، موقل  ادعب  »

«. دنک ینمشد  نانآ  اب  تمایق  زور  ادخ  لوسر  دندناسر ، تداهش  هب  ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  »
«. هرصان ّلق  هرتاو و  رثک  موی  هتباجإ ، کعفنت  الف  کبیجی  وا  کبیحی ، الف  هوعدت  نأ  کّمع  یلع  هّللا ) و   ) ّزع : » دومرف سپس 

خـساپ هک  هاگنآ  ای  دهد و  تبثم  خساپ  وت  هب  دناوتن  یلو  یناوخب  دوخ  يرای  هب  ار  وا  هک  تسا  راوشد  رایـسب  تیومع  رب  دنگوس ! ادخ  هب  »
«. دنشاب كدنا  شناروای  دایز و  شموق  ناگهتشک  هک  تسا  یسک  دننام  تایهاوخ  کمک  دشاب ، هتشادن  تلاح  هب  يدوس  دهد ،

هب ناوجون  نآ  ياهاپ  هک  منیبیم  ییوگ  دیوگیم : يوار  دش . اههمیخ  راپسهر  تفرگ و  هنیس  هب  ار  ناوجون  نآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  سپس 
رانک ار  وا  رکیپ  دشیم ، هدیشک  نیمز 

ص:91  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  «: 1  » دنتفگ تسیک ؟ ناوجون  نآ  مدیسرپ : داد ، رارق  ربکا  یلع  شدنزرف  هزانج 

هزاجا وا  هب  يو ، یّنـس  مک  لیلد  هب  ترـضح  تساوخ ، دربن  هزاجا  وا  زا  دید ، ار  شیومع  یـسکیب  ییاهنت و  مساق  یتقو  دـناهتفگ : یخرب 
، تفاتش نادیم  هب  هام  هراپ  ناس  هب  ناوجون  نآ  داد ، تصخر  ودب  ترضح  ات  درکیم  يراشفاپ  شاهتساوخ  رب  هراومه  وا  یلو  دادن ، نادیم 

«. 2  » داد همادا  تشذگ ، هک  هنوگنآ  ار  ارجام  يوار 
یفتحمب هوری  الیک  يدعلا  نیبهلعن  حلصی  ماقأ  نیح  هارت  أ 

ار شـشفک  دـنب  نانمـشد ، نایم  تساوخ  هک  هاگنآ  يرگهراظن  ار  وا  ایآ  ینعی : یفتحمب  سیل  ءادـعألاب  ناـک  ماۀینـسح  ۀـماش  هیلع  تبلغ 
. دننیبن هنهرب  ياپ  ار  وا  ات  ددنبب 

. دادیمن ّتیمها  نانمشد  هب  ای  دش و  هریچ  وا  رب  ینسح  تماهش  ای  ینعی :

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللا  دبع 

كرد ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ردارب  ود  نیا  هک  دوب  هّللا  دبع  نب  ریرج  ردارب  یلجب  هّللا  دبع  نب  لیلـش  تخد  يو  ردام 
! تفگ ازسان  ار  وا  دروآ و  دورف  نیسح  كرابم  رس  رب  یتبرـض  ریـشمش  اب  يدنک  رـسن  نب  کلام  یتقو  دیوگیم : دیفم  خیـش  دندوب . هدرک 
ار هالک  تسب و  هچراپ  نآ  اب  ار  كراـبم  رـس  تساوخ و  رگید  یهـالک  هچراـپ و  ياهعطق  تخادـنا و  ار  دوخهـالک  « 3  » مالّـسلا هیلع  ماما 

فارطا تشگزاب و  دوخ  ناهارمه  اب  گنرد  یکدـنا  زا  سپ  دنتـشگزاب . دوخ  ياج  هب  شناـهارمه  رمـش و  داـهن ، هماّـمع  نآ  رب  دیـشوپ و 
تعرس هب  دش و  ادج  مرح  نانز  زا  دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  نسح  نب  هّللا  دبع  دندز ، هقلح  ترضح 

______________________________

.108 / 2 داشرا : تاملک ،) یخرب  فذح  لقن و  رد  توافت  یکدنا  اب   ) 92 نیبلاطلا : لتاقم  (. 1)
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.34 / 45 راحب : (. 2)
. دندیشوپیم اهگنج  رد  هک  يدنلب  هالک  (. 3)
ص:92  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. داتسیا ترضح  رانک  دناسر و  ومع  هب  ار  دوخ 

شرهاوخ هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفریذـپن . ناوجون  یلو  دـنک ، يریگولج  يو  نتفر  زا  اـت  دـناسر  وا  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز 
درک و عاـنتما  تساوخرد  نیا  زا  تدـش  هب  هّللا  دـبع  یلو  رادهاـگن ،» ربب و  دوخ  اـب  ار  هّللا  دـبع  مرهاوخ ! ۀـّیخا ؛ اـی  هیـسبحا  : » دومرف بنیز 

. دش مهاوخن  ادج  میومع  زا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :
یهاوخیم كاپان ! نز  دـنزرف  يا  دز : گناب  وا  رب  ناوجون  هّللا  دـبع  دـش ، روهلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ریـشمش  اـب  « 1  » بعک نـب  رحب 

، دـش نازیوآ  تسوپ  هب  شکراـبم  تسد  درک و  رپس  ار  دوخ  تسد  هّللا  دـبع  دروآ و  دورف  نیـسح  رب  ار  ریـشمش  رحب ، یـشکب ؟ ار  میومع 
یف بستحا  کب و  لزن  ام  یلع  ربصا  یخأ  نب  ای  : » دومرف دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ییاجک ؟ ردام  هاّما ! ای  دز : ادص 

«. نیحلاصلا کئابآب  کقحلی  هّللا  ّنإف  ریخلا ، کلذ 
قحلم تاهتسیاش  ياین  هب  ار  وت  دنوادخ  شاب ، کین  شاداپ  راظتنا  رد  نک و  ییابیکـش  ربص و  هداد  خر  تیارب  هچنآ  رد  مزیزع ! هدازردارب  »

«. دومن دهاوخ 
: تشاد هضرع  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شکرابم  ياهتسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هاگنآ 

ضرت و ال  اددـق ، قئارط  مهلعجا  و  اددـب ، مهقّرفف  نیح  یلإ  مهتعّتم  نإف  ّمهّللا  ضرألا ، تاکرب  مهعنما  ءامـسلا و  رطق  مهیلع  کسمأ  ّمهّللا  »
«. 2 « » انولتقف انیلع  اودع  ّمث  انورصنیل  انوعد  مّهناف  ادبأ ، مهنع  ةالولا 

یگدـنکارپ هقرفت و  يـالب  هب  ياهداد ، یعیبط  رمع  ناـنآ  هب  رگا  نادرگ و  مورحم  نیمز  تاـکرب  تمحر و  ناراـب  زا  ار  مدرم  نیا  ایادـخ ! »
، دندرک توعد  راید  نیا  هب  يرای  ترصن و  هدعو  اب  ار  ام  نانآ  نادرگن ، دونشخ  نانآ  زا  ار  نایاورنامرف  ماّکح و  هاگچیه  امن و  ناشیالتبم 

ام اب  گنج  هب  سپس  یلو 
______________________________

رد دـمآیم و  نوریب  هباـنوخ  وا  ناتـسد  زا  ناتـسبات  لـصف  رد  هک  هدرک  تیاور  فنخم  وبا  دوب . هباـکع  نب  ۀـبلعث  نب  میت  هلیبق  زا  يو  (. 1)
نب رجبا   » ياهّدع نابز  رب  زین  بتک و  یخرب  رد  . 77 / 4 لماک : 333 ؛ / 3 خیرات : يربط ، دندشیم . کشخ  بوچ ، دننام  وا  ناتسد  ناتـسمز 

.110 / 2 داشرا : تسا ؛ يراج  بعک »
.111 / 2 داشرا : (. 2)

ص:93  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. دندرک ماع  لتق  ار  ام  هتساخرب و 

. تسا هدوب  يدسا  « 1  » نهاک نب  ۀلمرح  هّللا ، دبع  لتاق  هک : هدرک  تیاور  جرفلا  وبا 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  نوع 

مالّسلا اهیلع  ارهز  همطاف  بنیز ، ردام  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تخد  مالّـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مشاه  ینب  هلیقع  نوع ، ردام 
. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد 

تـساوخرد وا  زا  ترـضح  نآ  هب  ياهمان  یط  رفعج  نب  هّللا  دبع  دیدرگ ، جراخ  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دـناهتفگ : ناراگنهریس 
لبق قیتع  يداو  رد  ود  نآ  داتسرف . مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  دمحم » نوع و   » شنارسپ طسوت  ار  همان  دوش و  فرصنم  دوخ  میمـصت  زا  دومن 
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صاـع نب  دیعـس  نب  ورمع  دزن  رفعج  نب  هّللا  دـبع  سپـس  دـندش . بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  دـسرب ، هنیدـم  یحاون  هب  نیـسح  هک  نیا  زا 
ییحی شردارب  طسوت  تشون و  ياهمان  ناما  يو  دومن . تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ياهمان  ناما  وا  زا  تفر و  هنیدـم  ياورناـمرف 
رادید مالّسلا  هیلع  نیـسح  اب  « 2  » قرع تاذ  هقطنم  رد  هتفر و  نوریب  رهـش  زا  ییحی  قاـفتا  هب  هّللا  دـبع  داتـسرف و  رفعج  نـب  هـّللا  دـبع  دزن 

هّللا لوسر  تیأر  ینإ  : » دومرف دشن و  ود  نآ  زا  همانناما  ياریذـپ  ترـضح  یلو  دـناوخ ، مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  همان  هّللا  دـبع  دـندرک .
«. هب ینرمأ  ام  یلإ  هتنم  ّینإ  ریسملاب و  ینرمأف  یمانم  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

روتسد نم  هب  ترضح  نآ  هک  هنوگ  نامه  داد و  ریسم  همادا  نامرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  »
«. درک مهاوخ  لمع  هداد ،

هب هّللا  دبع  دنتشگزاب . هنیدم  هب  هدش و  ادج  ترضح  نآ  زا  ییحی  رفعج و  دومرف و  موقرم  ار  دیعـس  نب  ورمع  همان  خساپ  مالّـسلا  هیلع  ماما 
مالّسلا هیلع  نیسح  زا  هک  دومن  شرافس  شنارسپ 

______________________________

. تسا هدمآ  لهاک »  » 93 نیبلاطلا : لتاقم  رد  (. 1)
.107 / 4 نادلبلا : مجعم  هماهت ، دجن و  نایم  لصاف  دح  هکم ، ریسم  رد  ياهقطنم  (. 2)

ص:94  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. 1  » دیبلط شزوپ  يو  رانک  رد  روضح  مدع  زا  دوخ ، دنوشن و  ادج 

دوخ هناخ  رد  رفعج  نب  هّللا  دـبع  دیـسر ، هنیدـم  هب  رفعج  نوع و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ربخ  هک  یناـمز  ناـخّروم : هتفگ  هب 
هدـش دراو  ام  رب  نیـسح  هیحاـن  زا  تبیـصم  نیا  تفگ : « 2  » سالـس وبا  وا  مـالغ  دـندمآیم . يو  دزن  تیلـست  ضرع  يارب  مدرم  تسـشن و 

! دنگوس ادخ  هب  یهدیم !؟ تبسن  نینچ  نیـسح  هب  وت  ءانخل ، دنزرف  تفگ : درک و  باترپ  وا  يوس  هب  ار  دوخ  شفک  گنل  هّللا  دبع  تسا !!
نیـسح هار  رد  منادنزرف  یگدـنز  زا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  موش . هتـشک  ات  مدـشیمن  ادـج  وا  زا  زگره  مدوب  راوگرزب  نآ  تمدـخ  رد  رگا 

ار نانآ  دندیسر و  تداهش  هب  میومع  رسپ  ردارب و  هارمه  نم  نادنزرف  هک  تسا  نیا  دنکیم  ناسآ  میارب  ار  اهنآ  تبیصم  هچنآ  متـشذگ ،
دنلبرـس نیـسح  تداهـش  اب  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  تفگ : درک و  نارـضاح  هب  ور  هاگنآ  دـندیزرو و  ییابیکـش  ربص و  هدرک و  يراـی 

«. 3  » مدناسر يرای  ار  وا  منادنزرف  میدقت  اب  منک ، يرای  ار  نیسح  متسناوتن  نتشیوخ  رگا  تخاس ،
: دناوخیم ار  زجر  نیا  تفاتش و  نمشد  اب  دربن  نادیم  هب  رفعج  هّللا  دبع  نب  نوع  دیوگیم : يورس 

رهزأ نانجلا  یف  قدص  دیهشرفعج  نبا  انأف  ینورکنت  نإ 
هرهچ اب  هک  ینیتسار  دیهـش  مراـّیط ، رفعج  دـنزرف  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی : رـشحملا  یف  افرـش  اذـهب  یفکرـضخأ  حاـنجب  اـهیف  ریطی 
. تسا یفاک  ارم  يدنلبرس  راختفا و  نیمه  تمایق  زور  دیآیم و  رد  زاورپ  هب  اجنآ  رد  زبس  ياهلاب  اب  و  دراد . ياج  تشهب  رد  ناشخرد 

______________________________

.40 / 4 لماک : ، 69 - 68 / 2 داشرا : (. 1)
. تسا هدش  دراو  نینچ   124 / 2 داشرا : رد  هکنانچ  هدمآ ؛ سالس » وبا   » هابتشا هب  بتک  یخرب  رد  هک  تسا  سالسل » وبا   » يو مان  (. 2)

.69 - 68 / 2 داشرا : (. 3)
ص:95  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یناهبن ییاط  هنطق  نب  هّللا  دبع  هاگنآ  دناسر ، تکاله  هب  ار  نانآ  زا  هدایپ  نت  هدجیه  راوس و  یس  تشاذگ و  نمـشد  نایم  ریـشمش  نوع ،
«. 2  » دناسر تداهش  هب  ار  يو  تخاس و  دراو  یتبرض  وا  رب  « 1»

. دنکیم دای  نینچ  نوع  زا  هدورس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  هک  يراعشا  رد  یمیت  « 3  » هّتق نب  نامیلس 
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لوسرلا لآ  تیکب  نا  یبدنا  ولیوع  ةربعب و  يدوج  ینیع 
لیقعل ۀعبس  اوبیصا و  دقّیلع  بلصل  مهّلک  ۀتس 

لوذخب مهبونی  امیف  سیلمهاخأ  انوع  تبدن  نإ  یبدنا  و 
ربمایپ نادـناخ  رب  ناشفیب و  هلان  اب  یکـشرس  امن و  مرک  هدـید ! يا  ینعی : لـیوطلا  باـصملا  یلع  یّکبف  یبرقلا  وذ و  بیـصا  دـقل  يرمعلف 

هک امن  ناغف  هآ و  نوع ، ناشردارب  تبیصم  رد  دندیسر . تداهش  هب  لیقع  رابت  زا  نت  تفه  یلع و  لسن  زا  ناشنت  شـش  نک . ییارـسهحون 
. دش دراو  همدص  سب  یبرقلا  وذ  هب  تبیصم  نیا  زا  دنگوس ! مناج  هب  تشادنرب . اهنآ  يرای  زا  تسد  رازراک  هنحص  رد 

مالّسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 

، ءاصوخ ردام  و  « 4  » لئاو نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀباکع  نب  ۀبلعث  نب  ذئاع  نب  ۀعیبر  نب  فیقث  نب  ۀصفح  تخد  ءاصوخ  يو  ردام 
، دنه ردام  هبلعث و  نب  تاللا  میت  نب  کلام  نب  رماع  نب  ۀلوم  نب  نانس  نب  موزخم  نب  « 5  » زیزعلا دبع  نب  ملاس  رتخد  دنه 

______________________________

. ئط هلیبق  ياههریت  زا  ياهریت  ناهبن ، هب  بوسنم  (. 1)
(. توافت یکدنا  اب   ) 106 / 4 بقانم : (. 2)

نیـسح رب  البرک  رد  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  يو  هدـش : هتفگ  هدوب . نایعیـش  زا  یعازخ » یعباـت  هّتق  نب  نامیلـس   » هک تسا  هدروآ  یمق  (. 3)
ینکلا و . ) دهد ناج  دوب  کیدزن  هک  تسیرگ  يردقب  تسیرگن ، البرک  يادهش  هاگلتق  هب  يو  هک  ینامز  هدرک . ییارسهحون  مالّـسلا  هیلع 

(. 383 / 1 باقلألا :
. تسا هدماین  هبلعث  نب  ذئاع  باتک ، نیا  رد  ، 95 نیبلاطلا : لتاقم  (. 4)

. تسا هدش  دراو  موزخم ، نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دبع  نب  ملاس  نیبلاطلا : لتاقم  رد  (. 5)
ص:96  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا « 1  » یلع نب  بعص  نب  ۀباکع  نب  نیصح  نب  ۀبلعث  نب  نابیش  نب  لهذ  نب  ثراح  نب  ورمع  نب  رشب  رتخد  هنومیم 
: درکیم همزمز  ار  زجر  نیا  تفرگ و  رارق  نمشد  ربارب  رد  تفر و  دربن  نادیم  هب  نوع  زا  لبق  دمحم ، دیوگیم : يورس 

نایمع يدرلا  یف  موق  لاعفناودعلا  نم  هّللا  یلإ  وکشأ 
رد هناروکروک  هک  یمدرم  اب  گـنج  منکیم ، تیاکـش  ادـخ  هب  نانمـشد  زا  ینعی : « 2  » نایبتلا لیزنتلا و  مکحم  ونآرقلا  ملاـعم  اولّدـب  دـق 

. دندرپس یشومارف  هب  ار  نآ  مکحم  تایآ  اههناشن و  دندرک و  اهر  ار  نآرق  تاروتسد  اهنآ  دنایهارمگ .
هب ار  يو  یمیمت  لشهن  نب  رماع  هدروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  يو  نایرکـشل ، هاگنآ  دـناسر ، تکاله  هب  ار  نمـشد  نایهاپـس  زا  نت  هد  يو 

. دناسر تداهش 
: دیوگیم وا  هرابرد  هتشذگ  راعشا  رد  هّتق  نب  نامیلس 

لوقصم مراصب  هولع  دقمهیف  ردوغ  ّیبنلا  یّمس  و 
. دندمآ شغارس  هب  هدیدبآ  ریشمش  اب  اهنآ  دنام و  اهنت  نانآ  نایم  ربمایپ  مانمه  ینعی : لیسم  ّلک  لیست  عومدبيدوجف  ینیع  تیکب  ام  اذاف 

. زیرورف نانآ  رب  ار  تکشا  بالیس  ینک ، هیرگ  یتساوخ  نوچ  نم ! هدید  يا  سپ 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم 

. درک يرادیرخ  ماش  زا  ار  يو  لیقع  هک  دوب  « 3 « » هّیلع  » مان هب  يزینک  راوگرزب  نآ  ردام 
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هدروآرب ار  نآ  ات  يرادن  ياهتـساوخ  ایآ  تفگ : بلاط  یبأ  نب  لیقع  هب  نایفـس  وبا  نب  ۀیواعم  يزور  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ینئادـم 
؟ مزاس
______________________________

. هدش هدوزفا  لئاو » نب  رکب  : » لتاقم رد  (. 1)
.106 / 4 بقانم : (. 2)

29 / 4 يربـک : تاـقبط  هب  صوصخ  نیا  رد  تسا ، هدـمآ  هبلح »  » ص 145 هفیلخ ، خـیرات  رد  و  ۀـیلح »  » ص 86 نیبلاـطلا ، لـتاقم  رد  (. 3)
. دوش هعجارم 

ص:97  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
تشاد تسود  هیواعم  دنـشورفیمن . مهرد  رازه  لهچ  زا  رتمک  ار  نآ  شنابحاص  یلو  هدیدرگ  هضرع  نم  رب  یکزینک  مراد ، تفگ : لیقع 

: تفگ اذل  دنک  حازم  لیقع  اب 
! نک افتکا  یمهرد  لهچ  كزینک  هب  یهاوخیم ، هچ  يارب  ار  یمهرد  رازه  لهچ  كزینک  ییانیبان ، هک  وت 

یتخاس نیگمـشخ  ار  وا  هاگره  هک  دوش  دلوتم  میارب  وا  زا  يدنزرف  مروآرد و  شیوخ  جاودزا  هب  ار  وا  مهاوخیم  تفگ : خـساپ  رد  لیقع 
. دنزب ندرگ  ریشمش  اب  ار  وت 

لیقع يارب  دش  دلوتم  وا  زا  ملـسم  هک  ار  یکزینک  داد  نامرف  هیواعم  بیترت ، نیدـب  میدرک ، حازم  وت  اب  دـیزی ! وبا  تفگ : دـیدنخ و  هیواعم 
هنیدم هقطنم  نالف  رد  نم  تفگ : هیواعم  هب  تشذگ  ملـسم  فیرـش  رمع  زا  هک  یلاس  دنچ  ردـپ ، تشذـگ  رد  زا  سپ  دـندرک ، يرادـیرخ 
نامرف هیواعم  يزادرپب . نم  هب  ار  شیاهب  مشورفب و  وت  هب  ار  نآ  مراد  تسود  ماهدرک ، يرادیرخ  مهرد  رازه  دـص  هب  ار  نآ  مراد و  ینیمز 

: تشون هیواعم  هب  ياهمان  یط  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ربخ  نیا  تخادرپ . يو  هب  ار  نآ  ياهب  دنتفرگ و  وا  زا  ار  نیمز  داد 
«. انضرأ انیلإ  ددرا  و  هیلإ ، هتعفد  ام  هنم  ضبقاف  اهکلمی ، اضرأ ال  هنم  تعتباف  مشاه ، ینب  نم  امالغ  تررغ  ّکناف  دعب ... : اما  »

وا هب  ار  هچ  نآ  نونکا  ياهدرک ، يرادیرخ  وا  زا  هدوبن  نآ  کلام  يو  هک  ار  ینیمز  هداد و  بیرف  ار  مشاه  ینب  زا  یناوجون  وت ، دعب ... : اما 
«. نادرگرب ام  هب  ار  ام  نیمز  ریگب و  سپزاب  ياهداد 

: تفگ وا  هب  دناوخ و  شیارب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  همان  تساوخ و  ار  ملسم  هیواعم ،
. ياهتخورف ياهدوبن  نآ  کلام  هک  ار  يزیچ  وت  ریگب ، ار  تنیمز  نادرگرب و  ار  ام  ياهلوپ 

: تفگیم ملـسم  هب  دـیبوکیم و  نیمز  هب  ار  شیاهاپ  دزیم و  کتـشپ  هدـنخ  زا  هیواعم  تسین . ياهراـچ  وت  ندز  ندرگ  زج  تفگ : ملـسم 
سپس تفگ : نم  هب  مدرک  يرادیرخ  شیارب  ار  وت  ردام  یتقو  تردپ  هک  تسا  ینخس  نامه  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  مرسپ !

ص:98  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
راذگاو شدوخ  هب  دوب  هتفرگ  ملسم  هک  ار  یلوپ  مداد و  سپزاب  ار  امـش  نیمز  نم  تشون : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ياهمان  یط  هیواعم 

«. 1  » مدرک
ار وا  تساوخ و  ار  ملسم  مالّسلا ، هیلع  ماما  دنتـشون ، همان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هفوک  مدرم  یتقو  دناهدرک ، تیاور  نارگید  فنخم و  وبا 
داد روتـسد  يو  هب  درک و  مازعا  هفوک  هب  ناماس ، نآ  مدرم  ناگداتـسرف  زا  یعمج  هّللا و  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  رّهـسم و  نب  سیق  قافتا  هب 

مدرم یگچراپکی  داحتا و  رگا  دهد ، ناشن  ینابرهم  مدرم  هب  تبـسن  دراد و  ناهن  ار  شیوخ  يراک  همانرب  دـیامن و  تیاعر  ار  یهلا  ياوقت 
: دومرف موقرم  نینچ  مدرم  هب  باطخ  ياهمان  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دهد . رارق  نایرج  رد  ار  ترضح  تعرس  هب  دومن ، هظحالم  ار 

ام يرمعلف  نیعمتجم ، مکآر  نإ  یل  بتکی  نا  هترمأ  لیقع و  نب  ملسم  یتیب  لهأ  نم  یتقث  یّمع و  نبا  یخأ و  مکیلإ  تلسرا  دقف  دعب : اما  »
«. 2 « » قحلاب ماق  نم  ّالإ  مامإلا 
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دّحتم و ار  امش  رگا  مداد  نامرف  وا  هب  مداتسرف و  امش  يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  منادناخ ؛ دامتعا  دروم  درف  ومع و  رـسپ  ردارب و  دعب : اما  »
. نانخس نیا  ریظن  و  دیامن » راتفر  تلادع  قح و  هب  هک  تسا  یسک  اوشیپ  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دتسرفب ، همان  میارب  تفای ، هچراپکی 

لوسر دجـسم  رد  دش  هک  هنیدم  دراو  تفگ و  كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هکم  ناضمر ، كرابم  هام  رخاوا  رد  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح 
ره هک  دومن  ریجا  سیق ، هلیبق  زا  امنهار  ود  درک و  یظفاحادـخ  شیوخ  هداوناخ  اب  دروآ و  اج  هب  زاـمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

. دنتخاب ناج  یگنشت  تدش  زا  هک  دییاپن  يرید  دندرک و  مگ  ار  هار  ود ،
« تبخ  » هموح رد  قیضم »  » هقطنم زا  ملسم  دنداد ، ناشن  ودب  ار  هار  امنهار  ود  نآ  دندیسر ، بآ  هب  ات  هداد  ریـسم  همادا  شناهارمه  ملـسم و 

نومضم نیدب  ياهمان  « 3»
______________________________

.251 / 12 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
.39 / 2 داشرا : 278 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

(. 343 / 2 نادلبلا : مجعم  ، ) بلک هلیبق  هب  طوبرم  بآ  ياههاچ  (. 3)
ص:99  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مگ ار  هار  نایامنهار  مدش ، جراخ  هنیدم  زا  امنهار  نت  ود  قافتا  هب  نم  دعب : اما  : » تشون مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  رّهسم  نب  سیق  طسوت 
هرامش هب  نامسفن  یلو  میدیسر ، یبآ  هب  ریسم  یط  رد  دندرپس ، ناج  یگنـشت  رثا  رد  دیـشکن  یلوط  دش و  هریچ  اهنآ  رب  یگنـشت  هدرک و 

«. متفرگ دب  لاف  هب  ار  هیضق  نیا  نم  دوب و  هداتفا 
کهجول ضماف  رکذت ، ام  ریغ  اذه  یلع  کلمح  « 1  » نوکی نأ  تیشخ  دقف  دعب ؛ اما  : » دومرف موقرم  يو  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«. مالسلا و  هل ، کتهّجو  يذلا 
هک یتیرومأم  ماجنا  يارب  ار  دوخ  رفس  نونکا  ینکیم ، نایب  هک  دشاب  نیا  زا  ریغ  يزیچ  هتشاداو  رما  نیا  هب  ار  وت  هچ  نآ  مراد  نآ  میب  نم  »

«. مالسلا و  هدب ، همادا  ماهدرپس  وت  هب 
اجنآ زا  سپس  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  دیـسر ، ءیط ، هلیبق  هب  قلعتم  بآ  ياههاچ  هقطنم  هب  ات  داد  همادا  ار  شیوخ  ریـسم  مالّـسلا  هیلع  ملـسم 

نا تفگ : دوخ  اب  ملسم  تسا ، هدروآ  رد  اپ  زا  ار  نآ  هدرک و  راکش  ییوهآ  هک  داتفا  یچراکش  يدرم  هب  شمـشچ  ناهگان  دومن . تکرح 
. دیسر دهاوخ  تکاله  هب  ام  نمشد  هّللا  ءاش 

مه درگ  هتفایراب و  وا  روضح  هب  نایعیـش  دمآ . دورف  هدیبع  وبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دش و  هفوک  دراو  ات  دومیپیم  هار  نانچ  مه  راوگرزب  نآ 
، درک تئارق  ناشیارب  دوب ، هدومرف  موقرم  نایفوک  همان  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ار  ياهمان  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترـضح  دندمآ ،

نامعن هب  ربخ  نیا  دندرک . ینارنخـس  يو  روضح  رد  يدـسا ،» بیبح  يرکاش و  سباع   » هلمج زا  نانآ  نارونخـس  دـنداتفا و  هیرگ  هب  مدرم 
. درک دیدهت  ار  نانآ  تفگ و  نخس  مدرم  اب  زیمآتمیالم  ینحل  اب  يو  دیسر ، هفوک - رد  دیزی  ياورنامرف  يراصنا - ریشب  نب 

ةرامع قافتا  هب  تفر و  نوریب  داد و  رارق  شهوکن  دروم  ار  نامعن  تساخاپب و  هّیما  ینب  نامیپ  مه  یمرـضح ، دیعـس  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع 
هب ار  دوخ  هک  یـسک  ای  ناوتان و  يدرف  روما ، هرادا  رد  ار  وا  دـندناسر و  يو  عالطا  هب  ار  ناـمعن  يارجاـم  دـیزی ، هب  ياهماـن  یط  هبقع ، نب 

. دندرک یفرعم  دنزیم ، یناوتان  فعض و 
______________________________

.40 / 2 داشرا : (. 1)
ص:100  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

سباع  » طسوت ياهمان  یط  ار  ارجام  نیا  ملسم  دش . تبث  رتفد  رد  نت  رازه  هدجیه  رب  غلاب  مان  هک  اجنآ  ات  دنتخادرپ  ملـسم  اب  تعیب  هب  مدرم 
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ناماس نآ  راپسهر  ناباتش  مدرم ، قایتشا  تهج  هب  درک  تساوخرد  وا  زا  داد و  شرازگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يرکاش » بیبش  یبا  نب 
. ددرگ

دایز نب  هّللا  دیبع  هیواعم ، مالغ  نوجرس » . » تسشن تروشم  هب  هفوک  ییاورنامرف  نوماریپ  شناکیدزن  اب  دیـسر  دیزی  هب  ربخ  نیا  هک  ینامز 
یط داد و  ییاورنامرف  تمـس  ار  هّللا  دیبع  دـیزی ، دومن و  دزـشوگ  دـیزی  هب  وا  هرابرد  ار  هیواعم  شرافـس  درک و  داهنـشیپ  راک  نیا  يارب  ار 

هناور ملسم  داتسرف و  وا  دزن  یلهاب » ورمع  نب  ملسم   » طسوت ار  نآ  دومن و  راذگاو  يو  هب  ار  هرصب ) هفوک و   ) رهـش ود  ییاورنامرف  ینامرف ،
. دیسر رهش  نادب  دش و  هرصب 

مدرم تخیوآ و  راد  هب  ار  وا  هّللا  دیبع  هک  دوب  هدومرف  موقرم  هرصب  مدرم  هب  نامیلس  دوخ ، مالغ  طسوت  ياهمان  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا یهورگ  و  ورمع » نب  ملـسم  روعأ و  نب  کیرـش   » دـیدرگ و هفوک  یهار  دوخ ، درامگ و  هرـصب  رب  ار  ناـمثع  شردارب  درک و  دـیدهت  ار 

نیمز هب  ار  دوـخ  هار ، نیب  رد  دوـب ، هدز  يراـمیب  هب  ار  دوـخ  هک  کیرـش  دـنداد . هـمادا  دوـخ  هار  هـب  هدرک و  یهارمه  ار  يو  شناـیرابرد 
ار مدرم  دناوتب  دسرب و  هفوک  هب  اهنآ  زا  رتولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیاش  دنک ، فقوت  گنرد و  وا  هطـساو  هب  هّللا  دیبع  ات  تخادنایم 

هدشن جراخ  هکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زونه  اریز  داتفین  قافتا  دوب ، هدیـشیدنا  کیرـش  هک  هنوگ  نآ  یلو  دروآ ، رد  دوخ  تعاطا  هب 
ناـمگ مدرم  دـش . هفوک  دراو  شناـهارمه  زا  لـبق  و  درکن ، يو  هب  یهّجوت  هّللا  دـیبع  تخادـنا ، نیمز  هب  ار  دوـخ  کیرـش ، هچ  ره  دوـب و 
نامعن دش . خاک  دراو  دوب ، هدناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  نت و  هب  ترضح  نآ  سابل  هیبش  یسابل  اب  هّللا  دیبع  اریز  تسا ؛ نیسح  ماما  يو ، دندرک 

. دنداتفا هار  وا  یپ  رد  يدمآ و  شوخ  ادخ ! لوسر  دنزرف  دنتفگیم : ودب  مدرم  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  درک  روصت 
يادص نتخانش  اب  مدرم  دوشگ و  ار  رد  تخانـش و  ار  وا  يادص  نامعن  نک . زاب  ار  رد  دز : گناب  وا  رب  هّللا  دیبع  تسب ، ار  خاک  رد  نامعن ،

. دندش هدنکارپ  هتشگزاب و  هّللا  دیبع 
ص:101  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هب ملـسم  دـش ، دراو  هورع  نب  یناه  هناـخ  هب  هفوک و  دراو  کیرـش  دـعب ، زور  درک . يرپس  دـندوب ، شفارطا  هک  یمدرم  اـب  ار  بش  ملـسم ،
. دومن تدایع  يو  زا  هتفر و  وا  رادید 

زور نآ  يادرف  دنام . یناه  دزن  يرآ و  تفگ : ملـسم  یـشکب ؟ ار  وا  يرـضاح  دـیآ  نم  تدایع  هب  هّللا  دـیبع  رگا  تفگ : ملـسم  هب  کیرش 
نب کیرـش  تدایع  هب  هّللا  دـیبع  درک . مازعا  ملـسم  تیعـضو  زا  نتفای  عالطا  يارب  سوساج  ناونع  هب  ار  دوخ  ناراداوه  زا  یکی  هّللا  دـیبع 

، ور نیا  زا  تسا ، راک  رد  ياهشقن  هک  درب  یپ  کیرش  تاراشا  زا  هّللا  دیبع  هک  نیا  ات  درک ، يراددوخ  وا  نتشک  زا  ملـسم  یلو  تفر  روعا 
نیا زا  دربیم ، رس  هب  یناه  هناخ  رد  ملسم  هک  داد  ربخ  هّللا  دیبع  هب  سوساج  تفگ . عادو  ار  ایند  کیرش  هک  دییاپن  يرید  تساخرب . اج  زا 

نب ورمع  هب  ار  هعیبر  هدنک و  هلیبق  مچرپ  دروآ ، درگ  ار  دوخ  نارای  ملسم  دنکفا . نادنز  هب  هدروآ و  ار  وا  داتسرف و  یناه  دزن  ار  یسک  ور ،
دـسأ جـحذم و  هریت  رب  یمچرپ ، اـب  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  شاـب و  تکرح  رد  نم  شیپاـشیپ  ماـظن  هراوس  اـب  دومرف : درپـس و  يدـنک  زیزع 
هدـعج نب  ساـبع  داد و  يدـئاص  هماـمث  وبا  هب  ار  نادـمه  میمت و  هریت  مچرپ  نک و  تکرح  ماـظن  هداـیپ  هارمه  هب  دومرف : داد و  تیلوئـسم 

هک ياهنوگ  هب  دندرک  هرـصاحم  ار  نآ  دـمآ و  رد  تکرح  هب  هرامالا  راد  تمـس  هب  سپـس  تشامگ و  هنیدـم  هریت  رب  یمچرپ  اب  ار  یلدـج 
هدـنکارپ ملـسم  فارطا  زا  دـیدهت  قیوشت و  اب  ار  مدرم  هرامالا  راد  ماـب  زا  هفوک  ناـگرزب  دـندنبب . ار  هراـمالا  راد  رد  داد  روتـسد  هّللا  دـیبع 

نب راّجح  یلهذ ، روش  نب  « 1  » عاقعق یعبر ، نب  ثبش  دندش  قّرفتم  ملسم  نوماریپ  زا  ّتیعمج  نآ  همه  هاگنابش ، هک  يوحن  هب  دنتخاسیم ،
نب رمش  یلجع و  رجبا 

______________________________

عاقعق نیـشنمه  ینالف  دوشیم : هتفگ  ورنیا ، زا  هدش ، لثملا  برـض  نتـسشن  باب  رد  دوب و  هزاوآ  بحاص  مارتحا و  دروم  يدرف  يو  (. 1)
هب ار  شیاج  تساخرب و  اج  زا  يدرف  دوب ، گنت  اج  دـش و  هیواعم  سلجم  دراو  يزور  هک  هدوب  تروص  نیا  هب  وا  يارجام  تسا . روش  نب 
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؟ دوب یـسک  هچ  تساخرب  شیاـج  زا  نم  رطاـخ  هب  هک  یـسک  دز : ادـص  عاـقعق  داد . یـشاداپ  وا  هب  هیواـعم  سپـس  تسـشن و  داد و  عاـقعق 
اج زا  ساپ  هب  مدـش ، لیان  نادـب  وت  ياج  ببـس  هب  نم  هک  ار  یـشاداپ  تفگ : وا  خـساپ  رد  عاـقعق  منم . تفگ : دوب  هتـساخاپب  هک  یـصخش 

. منکیم ادها  وت  هب  تنتساخرب ،
ص:102  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يارب یهورگ ، هارمه  هب  یثراـح  نیـصح  نب  باهـش  نب  ریثـک  دنتـشادیماو و  ملـسم  زا  نتـشادرب  تسد  هب  ار  مدرم  یبـالک ، نشوجلا  يذ 
. دنکفا نادنز  هب  ار  اهنآ  هّللا  دیبع  دومن و  ریگتسد  ار  نانآ  زا  یعمج  داتفا و  هار  هب  ملسم  ناراداوه  يریگتسد 

البق هک  داتفا  شراذگ  هعوط »  » مان هب  ینزهریپ  هناخ  رد  هب  دورب ! وس  مادـک  هب  تسنادیمن  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  ییاهنت  هب  ملـسم  سپس 
تشاد و لالب »  » مان هب  يدنزرف  وا  زا  دوب و  هدروآرد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  يو  یمرضح  دیسا  وا  زا  سپ  دوب و  سیق  نب  « 1  » ثعشا رسمه 
زا نزهریپ  داتسیا . اجنامه  سپس  دیشون و  داد و  بآ  ملسم  هب  يو  دومن ، بآ  تساوخرد  نزهریپ  نآ  زا  ملـسم  دوب . هتفر  ایند  زا  زین  دیـسا 

لزنم زا  یقاتا  رد  تخانـش و  ار  وا  تفریذـپ و  زین  نز  دریذـپب و  ینامهیم  هب  ار  يو  تساوخ  وا  زا  ملـسم  ياهداتـسیا ؟ هچ  يارب  دیـسرپ : وا 
. تخاس یفخم  شیوخ 

. دادن عالطا  يو  هب  شردام  دش ، ایوج  ردام  زا  ار  ارجام  داتفا ، دیدرت  هب  قاتا ، نآ  هب  ردام  ناوارف  دمآ  تفر و  زا  لالب 
موق نارـس  زا  یعمج  دایز و  نبا  دید  دش ، هرامالا  راد  یهار  نادادماب  لالب  درک . وگزاب  شیارب  ار  هیـضق  ریزگان  ردام  داد و  دـنگوس  ار  وا 

دمحم تفگ ؟ هچ  وت  هب  دیسرپ : ثعشا  دمحم  زا  دایز  نبا  داد . ربخ  ثعشا  نب  دمحم  هب  مارآ  ار  هیضق  يو  دناملسم ، يوجتسج  هشیدنا  رد 
ملـسم نونکا  مه  زیخاپب و  تفگ : ودب  درک و  ياهراشا  دـمحم  هب  دوب  وا  رانک  رد  هک  یتسد  بوچ  اب  هّللا  دـیبع  داد . رارق  نایرج  رد  ار  يو 

. روایب نم  دزن  ار 
، ملـسم دندیـسر . هناخ  نادب  ات  دندرک  تکرح  سیق ، هلیبق  زا  یهورگ  اب  یملـس ، سابع  نب  هّللا  دیبع  نب  ورمع  قافتا  هب  ثعـشا  نب  دمحم 

تسناوتیم هک  دوب  يدرم  روالد  يو  دش . ریگرد  تدش  هب  نانآ  اب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دیشک و  ریشمش  دینش ، هک  ار  نابـسا  ّمس  يادص 
ریداقم نایهاپس  دنک . باترپ  ماب  تشپ  هب  دریگرب و  نیمز  زا  ار  يدرم 

______________________________

ّنس 63 رد  لاس 41  رد  دمآ و  دورف  هفوک  رد  یباحـص  يدـنک ، برک  يدـعم  نب  سیق  نب  ثعـشا  دـمحم  وبا  تسا : هتفگ  رجح  نبا  (. 1)
(. هرامش 608  80 / 1 بیذهتلا : بیرقت  ك : ر .  ) تفر ایند  زا  یگلاس 

ص:103  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
یلو دندادیم ، رارق  گنس  جامآ  اهماب  تشپ  زا  ار  يو  دندرکیم و  باترپ  ملسم  يوس  هب  ار  اهنآ  هدیـشک و  شتآ  هب  کشخ  ین  يدایز 

: تفگیم نینچ  یسامح  يراعشا  اب  دربن  نیح  رد  دوب و  هتشاذگ  ریشمش  تیعمج  نآ  نایم  نانچمه  وا 
ارکن ائیش  توملا  تیأر  نإ  واّرح  ّالا  لتقا  تمسقأ ال 
اّرم انخس  درابلا  طلخی  وااّرش  قالم  اموی  ئرما  لک 

يدنـسپان زیچ  مرظن  رد  گرم  دنچ  ره  موش ، هتـشک  هنادازآ  ماهدروخ  دـنگوس  ینعی : اّرغا  وأ  بذـکا  نأ  فاخأاّرقتـساف  سفنلا  عاعـش  در 
راکفا هک  نونکا  دوشیم . هتخیمآ  خـلت  مرگ و  اـب  درـس  يزیچ  اـی  دـنکیم و  دروخرب  یگدـنز  ياـهيراوگان  هب  ریزگاـن ، يدرف  ره  دـیآ .

. دنهد مبیرف  ای  دنیوگ و  غورد  نم  هب  هک  مراد  نآ  میب  تشگ ، هدوسآ  سفن  ناشیرپ 
دورف ملـسم  ناهد  رب  ار  ریـشمش  ریکب  دنتخاس ، دراو  یتابرـض  يرگید  رب  کی  ره  تخیوآرد و  يرمحا  نارمح  نب  ریکب  اب  ملـسم ، هاگنآ 

وا رـس  رب  یمکحم  تبرـض  ملـسم  تسکـش و  يو  نیـشیپ  ياهنادند  دیـسر و  نییاپ  بل  هب  تفاکـش و  ار  راوگرزب  نآ  يالاب  بل  دروآ و 
تـسد زا  ار  وا  شناـهارمه  هک  دور  ورف  ندـب  هب  هتفاکـش و  ار  نآ  دوب  هدـنامن  يزیچ  هک  دروآ  دورف  شفتک  رب  ار  مود  تبرـض  تخاون و 
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. درکیم رارکت  ار  دوخ  راعشا  ملسم  دنداد و  تاجن  ملسم 
وت اب  گنرین  هلیح و  رد  زا  دوشیمن و  هتفگ  غورد  وت  هب  هدم ، نتشک  هب  ار  دوخ  یناما  رد  وت  ناوج ! يا  تفگ : ملـسم  هب  ثعـشا  نب  دمحم 

. وت نابراض  نالتاق و  هن  دناوت  ياههدازومع  نانیا  دنیآیمن ، رد 
ودـب يدایز  همدـص  دـناهتخیر و  وا  رـس  رب  هدز و  شتآ  ار  ین  همه  نآ  هدـمآ و  رد  اـپ  زا  گنـس  ناراـب  رثا  رد  درک  ساـسحا  ملـسم  یتقو 

. دز هیکت  هناخ  نآ  راوید  هب  دناهدناسر ،
. دشیم کیدزن  يو  هب  درکیم و  هضرع  وا  رب  ار  همانناما  هتسویپ  ثعشا ، نب  دمحم 

ص:104  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
؟ مناما رد  نم  اعقاو  ایآ  دومرف : ملسم 

نیفرط زا  کی  چیه  هب  نم  تفگ : هک  یملـس  سابع  نب  هّللا  دـیبع  نب  ورمع  زج  یناما ؛ رد  وت  دـندز  دایرف  زین  مدرم  يرآ و  تفگ : دـمحم 
. تفرگ هلصاف  عمج  نآ  زا  اذل  مرادن ، يراک 

هدرک و راوس  نآ  رب  ار  ترـضح  دندروآ و  يرتسا  سپـس  مداهنیمن و  امـش  تسد  رد  تسد  دیدوب ، هدادن  ناما  نم  هب  رگا  دومرف : ملـسم 
زا کشا  دوب ، هتـشگ  دیمون  شیوخ  یگدنز  زا  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  ییوگ  دندرک . زاب  شندرگ  زا  ار  شریـشمش  دـندز و  هقلح  شنوماریپ 

«. تسا يزروتنایخ  زاغآ  نیا  : » دومرف دش و  يراج  شنامشچ 
. یشابن نارگن  مراودیما  تفگ : ثعشا  دمحم 

. تسیرگ و  نوعجار » هیلإ  انإ  هّلل و  انإ  دش ؟ هچ  ناتناما  سپ  تسوزرآ ، کی  اهنت  نیا  : » دومرف ملسم 
دیابن دیآ ، شیپ  شیارب  وت  لکـشم  ریظن  یلکـشم  هاگره  تسا ، وت  هتـساوخ  نوچ  ياهتـساوخ  یپ  رد  هک  یـسک  تفگ : ودب  یملـس  ورمع 

. دنک هیرگ 
هب دنمهقالع  ياهظحل  دنچ  ره  میامنیمن  ییارـسهحون  مندش  هتـشک  يارب  منکیمن و  هیرگ  دوخ  يارب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف ملـسم 

«. منکیم هیرگ  شنادناخ  نیسح و  يارب  منایرگ ، دنیآیم ، نم  يوس  هب  هک  منادناخ  يارب  یلو  مشابن ، نآ  يدوبان 
یتسه رداق  ایآ  دش ، یهاوخ  ناوتان  زجاع و  نم  نداد  ناما  زا  وت  هک  مداقتعا  نیا  رب  نم  ادخ ! هدنب  يا  : » دومرف ثعـشا  نب  دمحم  هب  سپس 

رما نایرج  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نم ، نابز  زا  ات  ینک  مازعا  دوخ  هیحان  زا  يدرف  یناوتیم  ایآ  یهد ؟ ماجنا  هدیدنسپ  کین و  راک  کی 
نیا يارب  هک  ینادیم  وت  درک ، دهاوخ  تکرح  امـش  يوس  هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  ادرف  ای  زورما  ترـضح  نآ  منادیم  هک  ارچ  دهد ، رارق 

. متحاران هیاپ  هچ  ات  هیضق 
هداتسرف و امش  دزن  ارم  دنامب ، هدنز  بش  ات  تسین  صخشم  تسا و  ریسا  نمشد  هاپس  تسد  رد  دوخ  هک  ملسم  دیوگب : نیـسح  هب  وت  کیپ 

تاهداوناخ اب  دیوگیم :
ص:105  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

، دبای ییاهر  اهنآ  ّرـش  زا  ندش ، هتـشک  ای  ندرم ، اب  درکیم  وزرآ  هک  دندوب  وت  ردپ  نارای  نامه  نانیا  دنبیرفن ، ار  وت  هفوک  مدرم  درگرب و 
«. درادن يأر  لالقتسا  وگغورد  ناسنا  دنتفگ و  غورد  وت  نم و  هب  هفوک  مدرم  یتسار  هب 

. ماهداد ناما  ار  وت  هک  درک  مهاوخ  نالعا  دایز  نبا  هب  مهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دمحم 
نیمأت هار و  هشوت  داز و  اب  همامث ، نب  ورمع  نب  کلام  هلیبق  زا  ار  ییاط  لتع  نب  سایا  ثعـشا ، دـمحم  دـیوگیم : ییاـط  هفیذـح  نب  رفعج 

دیبع دیسر . ترضح  نآ  هب  « 1  » هلابز هقطنم  رد  هجحیذ  مشـش  تسیب و  رد  وا  دومن و  مازعا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  وا ، هداوناخ 
دندروآ رد  هرـصاحم  هب  ار  فط  هقطنم  تشاد و  مازعا  ماظن  هراوس  رازه  ود  اب  ار  یمیمت  میمت  نب  نیـصح  دوخ  دراگ  هدنامرف  دایز  نب  هّللا 
تـصرف اـهنت  نیا  درک و  طـخ  کـی  هب  ار  همه  دروآ و  لـمع  هب  يریگولج  دارفا  جورخ  دورو و  زا  درک و  یهد  ناـمزاس  ار  اهنابهدـید  و 
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. دشیم یقلت  سایا  جورخ  يارب 
دش و هداد  هزاجا  ودـب  تساوخ ، دورو  هزاجا  دروآ ، هرامالا  راد  يدورو  رد  هب  ار  ملـسم  ثعـشا ، نب  دـمحم  سپـس  دـیوگیم : فنخم  وبا 

هاگنآ داب . رود  ادخ  تمحر  زا  ریکب  تفگ : يو  داد . رارق  دوب ، هدروخ  ریکب  نبا  طسوت  هک  یتبرـض  ملـسم و  راک  نایرج  رد  ار  هّللا  دیبع 
. تسا هداد  ناما  ار  ملسم  هک  داد  عالطا  يو  هب  ثعشا  نبا 

اب ملـسم  دـش . تکاس  دـمحم  يروایب . ام  دزن  ار  يو  میدوب  هدرک  مازعا  هکلب  یهد ، ناما  ار  وا  میدوب  هداتـسرفن  ار  وت  اـم  تفگ : هّللا  دـیبع 
نب ریثک  یلهاب و  ورمع  نب  ملـسم  ثیرح ، نب  ورمع  طیعم ، یبا  نب  ۀبقع  نب  ةرامع  هلمج  زا  ياهّدـع  دیـسر ، هرامالا  راد  رد  هب  هنـشت  یماک 
. دومن بآ  ياضاقت  درک ، هدهاشم  رد  رانک  یبآ  کچوک  هزوک  هک  هاگنآ  ملسم  دندوب و  دورو  هزاجا  راظتنا  رد  هرامالا  راد  رد  باهش ،

کی یتح  دنگوس ! ادخ  هب  هن  تسا !؟ یکنخ  بآ  هچ  ینیبیم  تفگ : یلهاب  ملسم 
______________________________

(. 129 ، 3 نادلبلا : مجعم  ، ) هکم هفوک و  نیب  ياهقطنم  (. 1)
ص:106  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.»؟ یتسیک وت  وت ! رب  ياو  : » دومرف ودب  ملسم  یشونب ! خزود  غاد  بآ  زا  ات  دیشون  یهاوخن  نآ  زا  هرطق 
نم يدرک ، تناـیخ  تیاوشیپ  قح  رد  هک  هاـگنآ  و  متخانـش ، ار  نآ  نم  یتـخادرپ ، قح  راـکنا  هب  وـت  یتـقو  هک  متـسه  یـسک  نم  تفگ :

. مایلهاب ورمع  نب  ملسم  نم  مدرب ، نامرف  وا  زا  نم  يدرک ، ینامرفان  وا  زا  وت  هک  ینامز  متفریذپ و  ار  وا  نانخس 
غاد بآ  هب  وت  هلهاب ! رسپ  ینشخ !؟ لدگنـس و  تشرـس و  دب  راکافج و  هزادنا  هچ  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ملـسم 

. تسشن داد و  هیکت  راوید  هب  سپس  يرتراوازس ،» نم  زا  منهج  شتآ  رد  يراگدنام  خزود و 
اب هک  ار  ياهزوک  سیق ، شمالغ  درک و  نینچ  زین  هراـمع  دروآ ، یبآ  هزوک  شیارب  داتـسرف و  ار  نامیلـس  شیوخ  مـالغ  ثیرح ، نب  ورمع 

، دشونب نآ  زا  تساوخ  راب  ره  تفرگ و  ار  نآ  ملسم  تخیر و  یماج  رد  بآ  ملسم  يارب  دومن و  رضاح  دوب  هدش  هتسب  نآ  رـس  یلامتـسد 
ساپـس ار  ادـخ  : » دومرف تخیر و  ماج  رد  يو  نیـشیپ  كراـبم  ياهنادـند  موس  راـب  هکنیا  اـت  دـش  نیگنر  ترـضح  ناـهد  نوخ  زا  ماـج 

. دندرک هرامالا  راد  دراو  ار  ملسم  هاگنآ  مدوب .» هدیشون  ار  نآ  دوب ، نم  بیصن  بآ  نیا  رگا  میوگیم ؛
. دومن ضارتعا  يو  هب  نارومأم  زا  یکی  درکن ، مالس  نینمؤملا  ریما  ناونع  هب  هّللا  دیبع  هب  يو 

. دش دهاوخ  هتشک  يو  راذگاو ، دوخ  هب  ار  وا  تفگ : هّللا  دیبع 
.»؟ تسا نینچ  ایآ  : » داد خساپ  هّللا  دیبع  هب  ملسم 

! يرآ تفگ :
«. میامن ّتیصو  مناشیوخ  زا  یخرب  هب  ات  هد  تصرف  نم  هب  سپ  : » دومرف ملسم 

يدـنواشیوخ وت  نم و  نایم  رمع ! يا  دومرف : ودـب  داتفا و  دعـس » رمع   » هب شمـشچ  اهنآ  نایم  درک ، هّللا  دـیبع  نایفارطا  هب  یهاگن  هاگنآ 
رد تساخاپب و  ملسم  قافتا  هب  دعس  رمع  يروآرب . ارم  یناهنپ  هتساوخ  تسا  مزال  وت  رب  مراد و  یتساوخرد  وت  زا  دراد و  دوجو 

ص:107  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: تفگ درک و  شرافس  ودب  ملسم  داد ؛ ارف  شوگ  ملسم  نانخس  هب  دیدیم و  ار  وا  دایز  نبا  هک  تسشن  ییاج 

نبا زا  ار  مناـجیب  رکیپ  زادرپب و  ار  مایهدـب  شورفب و  ارم  هرز  اذـل  ماهتفرگ ، ضرق  مهرد  دـصتفه  ماهدـش ، هفوک  دراو  هک  ناـمز  نآ  زا  »
نادب ياهمان  یط  نم  اریز  دزاس ؛ فرصنم  ندمآ  زا  ار  وا  هک  امن  مازعا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دزن  ار  یـسک  راپـسب و  كاخ  هب  ناتـسب و  دایز 

«. تسا هدش  راید  نیا  راپسهر  يو  نم  داقتعا  هب  دنتسه و  وا  اب  مدرم  هک  ماهتشون  ترضح 
. درک شرافس  نانچ  نینچ و  تفگ ؟ هچ  نم  هب  ینادیم  ایآ  تفگ : دایز  نبا  هب  دعس  رمع 
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لاوما ثعـشا ]! نبا  يا   ] يداد رارق  نیما  ار  ینئاخ  وت  یلو  دـنکیمن ، تنایخ  وت  هب  هاگچـیه  رادتناما  صخـش  تفگ : ملـسم  هب  داـیز  نبا 
ام يارب  دـنهد  ماجنا  يراک  ره  شاهزانج  دروم  رد  میتشک  ار  وا  ام  هاـگره  هدـب و  ماـجنا  یتساوخ  هچ  ره  نآ  اـب  تدوخ  هب  طوبرم  ملـسم ،

هزرابم ام  اب  نوچ  تسین ؛ راک  نیا  هتـسیاش  ام  رظن  زا  وا  اریز  میریذـپیمن ؛ يو  هزانج  دروم  رد  ار  وت  تطاسو  تفگ : اـی  درادـن و  یتواـفت 
، دشاب هتشاد  زیتس  رـس  ام  اب  رگا  میرادن و  يراک  وا  اب  دشاب ، هتـشادن  يراک  ام  هب  رگا  نیـسح  تسا و  هتـشاد  ار  ام  يزادنارب  دصق  هدرک و 

: تفگ ملسم  هب  سپس  تشاد و  میهاوخن  رب  وا  زا  تسد 
ینمشد رگید  یضعب  اب  یخرب  نایم  يزاس و  هدنکارپ  ار  اهنآ  ات  يدمآ  نانآ  يوس  هب  ارچ  دندوب  هچراپکی  دحتم و  مدرم ، لیقع ! رـسپ  يا 

؟ ینک داجیا 
نانآ نابوخ  ناگدیزگرب و  تردپ ، هک  دندش  یعدم  رهش  نیا  مدرم  یلو  ماهدماین ، اج  نیدب  يراک  نینچ  يارب  زگره ! نم  : » دومرف ملـسم 

نامرف تلادع  هب  ار  مدرم  ات  میدمآ  ناشدزن  ام  تسا و  هدرک  راتفر  رصیق  يرـسک و  نوچ  نانآ  اب  هتخیر و  نیمز  هب  ار  ناشنوخ  هتـشک و  ار 
«. میناوخب ارف  یهلا ، باتک  تاروتسد  هب  لمع  تهج  ار  نانآ  هداد و 

ص:108  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
نیا نایم  ام  رگم  يدیـشونیم ، بارـش  هنیدـم  رد  وت  هک  نامز  نآ  اهراک ؟ نیا  هب  راک  هچ  ار  وت  قساف ! تفگ : ملـسم  هب  باتع  اب  هّللا  دـیبع 

!؟ میدرکیمن لمع  فاصنا  لدع و  هب  مدرم 
نابز رب  نخـس  یهاـگآ  ملع و  نودـب  یفاـبیم و  غورد  وت  هک  تسا  هاـگآ  ادـخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  مشونیم !؟ بارـش  نم  : » دومرف ملـسم 

هتشغآ ناناملـسم  نوخ  هب  شتـسد  هک  تسا  یـسک  بارـش  ندیـشون  هب  نم  زا  رتراوازـس  متـسین ، ییوگیم  وت  هک  هنوگ  نآ  نم  یناریم ،
نیمز رب  ار  مرتحم  ياهنوخ  دـناسریم و  لـتق  هب  یمرج  چـیه  نودـب  هتـسناد ، مارح  ار  اـهنآ  نتـشک  دـنوادخ  هک  ار  ییاـهناسنا  تسا و 
ماجنا يراک  ییوگ  تسا و  لوغـشم  بعل  وهل و  هب  دوخ  دنارذگیم و  غیت  مد  زا  ار  مدرم  ینامگدب ، توادـع و  مشخ و  رـس  زا  دزیریم و 

«. تسا هدادن 
. تسنادن نآ  هتسیاش  دناسرن و  نادب  ار  وت  دنوادخ  هک  یتشاد  لد  رد  تفالخ ]  ] يوزرآ وت  قساف ! تفگ : وا  هب  دایز  نبا 

.»؟ تسا نآ  هتسیاش  یسک  هچ  دایز ! نبا  : » تفگ يو  خساپ  رد  ملسم 
!!. دیزی نینمؤملا  ریما  تفگ : هّللا  دیبع 

«. میتسه یضار  امش  دوخ و  نیب  ادخ  يرواد  هب  ام  ساپس ! ار  ادخ  : » دومرف ملسم 
؟ دیراد یقح  تفالخ ]  ] نآ رد  امش  تنامگ  هب  ییوگ  تفگ : هّللا  دیبع 

«. میراد نیقی  هکلب  تسین ، نامگ  : » داد خساپ  ملسم 
! دشکب ارم  ادخ  مشکن ، دشاب  هقباسیب  مالسا  رد  هک  ياهنوگ  هب  ار  وت  رگا  تفگ : هّللا  دیبع 

شهوکن يراتفردب و  هلثم و  تشز  لمع  ماجنا  زا  كاندرد و  راتشک  زا  يرتراوازس و  نید  رد  يراذگتعدب  هب  همه  زا  وت  : » دومرف ملـسم 
«. يراد یشیپ  همه  رب  اهنآ ، رب  هبلغ  تروص  رد  مدرم 

تخادرپ و مالّسلا  مهیلع  لیقع  نیسح و  یلع ، ملسم ، ییوگازسان  تناها و  هب  دایز  نبا 
ص:109  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. درک توکس  دنادرگ و  ور  وا  زا  ملسم 
. دیربب رـصق  يالاب  دیناوخ و  ارف  هدش  یمخز  ملـسم  طسوت  هک  ار  يرمحا  نارمح  نب  ریکب  دیربب و  هرامالا  راد  يالاب  ار  وا  تفگ : دایز  نبا 

. دینکفا نیمز  هب  هرامالا  راد  يالاب  زا  ار  شندب  رس و  نزب و  ندرگ  ار  ملسم  داد  روتسد  وا  هب  دندرک و  رضاح  ار  ریکب 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  يدرکن ، افو  دوخ  دهع  هب  وت  نک ، عافد  نم  زا  تریشمش  اب  زیخاپب و  : » دومرف دز و  گناب  ثعـشا  نب  دمحم  رب  ملـسم 
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«. مدشیمن نانیا  میلست  نم  دوبن ، وت  ناما 
هب دومنیم و  رافغتـسا  تفگیم و  ریبکت  دومنیم و  سیدقت  ار  وا  تخادرپ و  ادـخ  رکذ  حـیبست و  هب  ملـسم  دـنادرگرب و  ور  وا  زا  دـمحم 

«. انّولذأ انوبّذک و  انوّرغ و  موق  نیب  اننیب و  مکحا  ّمهللا  : » تشادیم هضرع  داتسرفیم و  دورد  وا  ناگتشرف  یهلا و  ناربمایپ 
«. امرف يرواد  دندش ، یضار  ام  ّتلذ  يراوخ و  هب  دندرک و  بیذکت  هداد و  بیرف  ار  ام  هک  یمدرم  ام و  نایم  ایادخ ! »

ریکب دندنکفا و  نیمز  هب  ار  شرکیپ  رس و  دش و  هدز  ندرگ  ملسم  دندوب ، يو  رگهراظن  دنتـشاد ، دوجو  هرامالا  راد  يالاب  هک  یناسک  مامت 
. دمآ نییاپ 

کیدزن وا  هب  یتقو  دومنیم ، رافغتسا  تفگیم و  رکذ  ملـسم  تفگ : يو  تفگیم ؟ هچ  ندش  هتـشک  ماگنه  ملـسم  تفگ : وا  هب  دایز  نبا 
هک یشارخ  ایآ  هدرب ! يا  : » تفگ نم  هب  ملسم  داتفین . رگراک  هک  مدز  یتبرض  وا  رب  دناتس و  وت  زا  ارم  ماقتنا  هک  ساپس  ار  ادخ  متفگ : مدش 

.»!؟ دیآیم رامش  هب  تنوخ  ضوع  یتخاس ، دراو  نم  ندب  رب 
!؟ يزارف ندرگ  ندش و  هتشک  ماگنه  تفگ : یتفگش  اب  دایز  نبا 

. مدناسر لتق  هب  ار  وا  مود  تبرض  اب  تفگ : يدرک ؟ هچ  دعب  دیسرپ : سپس 
اهرازاب نایم  دنتـسب و  نامـسیر  ود  هب  ار  یناه  ملـسم و  رکیپ  داد و  نامرف  ناینادـنز ، زا  یهورگ  یناه و  نتـشک  لتق و  هب  دایز  نبا  هاگنآ 

«. 1  » دندیشک
______________________________

.291 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:110  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دیسر تداهش  هب  هکم ، زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  زور  اب  فداصم  هجحیذ  متشه  زور  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح 
اج هب  ار  دوخ  جـح  مسارم  هک  هاگنآ  دـناهتفگ : هدرک و  تیاور  يدـسا ، لعمـشم  نب  يّرذـم  میلـس و  نب  هّللا  دـبع  دـیوگیم : فنخم  وبا 
اب دماجنایم ، اجک  هب  وا  تشونرس  مینیبب  ات  میناسرب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هار  ریسم  رد  ار  دوخ  نکمم  وحن  ره  هب  میتشاد  یعس  میدروآ و 
ار يدرم  میدـش ، کیدزن  راوگرزب  نآ  هب  هک  یناـمز  میدیـسر ، ترـضح  هب  « 1 « » دورز  » هقطنم رد  اـت  میدرک  تکرح  تعرـس  هب  رتـش  ود 

ییوـگ دوـمن ، یفّقوـت  ماـما  دـنیوگیم : نت  ود  نـیا  داد ، ریـسم  رییغت  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ندـید  اـب  يو  دـیآیم ، هفوـک  زا  میدـید 
زا هفوک  عاضوا  هرابرد  میورب و  درم  نآ  دزن  هب  تفگ : نم  هب  متسود  داتفا . هار  دش و  فرـصنم  یلو  دسرپب ، يزیچ  درم  نآ  زا  تساوخیم 

. تسا يدسا  هبعثم  نب  ریکب  يو  میدـید  میدومن . یفرعم  ار  شیوخ  میدرک و  مالـس  هدیـسر و  وا  هب  میدرک و  تکرح  مییامن . یـشسرپ  وا 
. میدش ایوج  وا  زا  ار  هفوک  عاضوا 

وا زا  دندناشکیم . رازاب  رد  ار  ود  نآ  ياههزانج  دناهدناسر و  تداهـش  هب  ار  ملـسم  یناه و  مدـید  مدـش  جراخ  هفوک  زا  نم  یتقو  تفگ :
هیبلعث هب  هاگنابـش  هکنیا  ات  میدش ، هارمه  وا  اب  هدرک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  میدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  میدـش و  ادـج 

، میدوب يربخ  لماح  دهد ، رارق  شیوخ  تمحر  لومشم  ار  امـش  دنوادخ  میتشاد : هضرع  ترـضح  هب  میدش و  هقطنم  نآ  دراو  میدیـسر و 
. دناسر میهاوخ  ناتضرع  هب  یناهنپ  هنرگو  میهدیم  رارق  نایرج  رد  اراکشآ  ار  امش  دیشاب  لیام  رگا 

«. مرادن ناهن  نانیا  زا  ار  يزیچ  نم  : » دومرف تخادنا و  شنارای  هب  یهاگن  ترضح 
؟ دیراد دای  هب  دروخرب ، امش  هب  زورید  هک  يراوس  میدرک : ضرع 

«. مسرپب یبلطم  وا  زا  متشاد  دصق  يرآ ! : » دومرف
، تسام زا  دسا و  هلیبق  زا  يدرم  يو  میدش ، ایوج  وا  زا  ار  عاضوا  امـش  ضوع  ام  میاهدروآ ، ناتیارب  تشاد  وا  هک  ار  يربخ  میدرک : ضرع 

وگتسار و رظن و  بحاص  یناسنا 
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______________________________

(. 139 / 3 نادلبلا : مجعم   ) هیمیزخ هبلعث و  نیب  هفوک  نایجاح  هار  رس  رب  ياهقطنم  (. 1)
ص:111  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. درک فیصوت  نانچ  نینچ و  ار  هفوک  عاضوا  وا  تسا ، درخ  لضف و  ياراد 
شیوخ تمحر  لومشم  ار  ود  نآ  دنوادخ  : » دومرف راب  دنچ  تخاس و  يراج  نابز  رب  نوعجار ] هیلإ  انإ  هّلل و  انإ   ] عاجرتسا هملک  ترـضح 

«. دنادرگ
يروای رای و  هفوک ، رد  امش  اریز  دیوش ؛ فرـصنم  رفـس  نیا  زا  تنادناخ  دوخ و  رطاخ  هب  میهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  میدرک : ضرع 

. دنروشب امش  دض  رب  هک  میراد  میب  نآ  زا  هکلب  دیرادن ،
. تشاد میهاوخن  رب  تسد  میریگن  نمشد  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  ام  دنتفگ : ضارتعا  اب  دندرکیم  یهارمه  ار  ماما  هک  لیقع  نادنزرف 

«. درادن یشزرا  یگدنز  نانیا  زا  سپ  ءالؤه ؛ دعب  شیع  یف  ریخ  ال  : » دومرف درک و  ام  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نیسح 
اعد ام  قح  رد  راوگرزب  نآ  دروآ . ناتناغمرا  هب  ار  ریخ  دنوادخ  میتشاد : هضرع  ودـب  تسا . ریـسم  همادا  رب  مّمـصم  ترـضح  هک  میدرب  یپ 

دنهاوخ وت  هب  رتدوز  مدرم  يوش ، هفوک  دراو  رگا  يراد ، توافت  ملسم  اب  امش  دنگوس ! ادخ  هب  دندرک : ضرع  ترـضح  هب  شنارای  درک و 
«. 1  » تسویپ

هب هفوک  رد  دوخ  ناراداوـه  زا  هک  ار  ياهماـن  دـش ، « 2 « » هلابز  » هقطنم دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دـناهدروآ : ناسیونهریس 
: دومرف دوخ  نارای  هب  تخاس و  جراخ  دوب ، هدیسر  يو  تسد 

سیل فرصنیلف  فارـصنالا ، مکنم  ّبحأ  نمف  انتعیـش ، انلذخ  دق  رطقی و  نب  هّللا  دبع  یناه و  ملـسم و  لتق  ّهنإ  عیظف  ربخ  اناتأ  دقف  دعب : اما  »
««. 3  » هتوفص ّالإ  الامش  انیمی و  هنع  سانلا  قّرفتف  مامذ ، اّنم  هیلع 

______________________________

.73 / 2 داشرا : 302 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
(. 129 / 3 نادلبلا : مجعم   ) هفوک هب  هکم  ریسم  رد  یهاگلزنم  (. 2)

.75 / 2 داشرا : (. 3)
ص:112  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يرای زا  تسد  نامنایعیش  دناهدیسر و  تداهـش  هب  رطقی  هّللا  دبع  یناه و  ملـسم و  هک  میدومن  تفایرد  یکاندرد  ربخ  نونکا  مه  دعب : اما  »
نآ صاخ  نارای  زج  هب  مدرم  همه  میاهتشادرب . نانآ  زا  ار  دوخ  تعیب  ام  ددرگرب و  دناوتیم  دراد  تسود  امـش  زا  کی  ره  دناهتـشادرب ، ام 

«. دندش هدنکارپ  وس ، نآ  وس و  نیا  هب  ترضح ،
رتخد تفر و  نانز  تمس  هب  تساخرب و  « 1  » اج زا  دوب ، هیبلعث  هقطنم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز  دناهدرک : لقن  ناخّروم  یخرب 
ضرع تشاد ، لد  رد  یساسحا  كرتخد  ییوگ  دیشکیم ، وا  رس  رب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  داد و  رارق  شزاون  دروم  ار  ملسم  لاسدرخ 

. دادیم ماجنا  مردپ  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  درک :
هیرگ هب  زین  نانز  دـش و  يراـج  شنامـشچ  زا  کـشا  دومرف و  ار  نیا  تردـپ ،» ياـج  هب  نم  مکرتخد ! : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

. دنداتفا
حورا نب  ریبز  یعداو و  هّیح  یبا  نب  یناه  هارمه  ار  اهنآ  سدقم  ياهرس  یناه ، ملـسم و  تداهـش  زا  سپ  دایز  نبا  دناهتفگ : ناراگنهریس 

مدرم هاگترایز  هزورما  هک  ییاج  هراـمالا  راد  راـنک  رد  هتفرگ و  ار  ناراوگرزب  نآ  ياـههزانج  مدرم  داتـسرف و  دـیزی  راـبرد  هب  یمیمت  « 2»
. تسا يرگید  زا  يادج  مادک  ره  ربق  دندرپس و  كاخ  هب  تسا ،
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: هدمآ نآ  رد  هک  مدنسپیم  رایسب  هدورس ، ترضح  نآ  هرابرد  يدنه  دمحم  دیس  نب  رقاب  دیس  هک  ار  يرعش  نم 
ۀحفاسلا کتعیش  عمادمنیسحلا  ّمع  نب  ای  امد  کتقس 
ۀحئار ۀیداغ  کییحتعومدلا  تالطاه  تحرب  و ال 

ۀحئاط  تدغ  اهیف  كایانثۀبرش  نم  ورت  مل  ّکنأل 
______________________________

. هکم هار  رد  یلحم  (. 1)
.85 / 2 داشرا : (. 2)

ۀحراج نم  کیف  تملس  لهفكوقثوأ  ذا  رصقلا  نم  كومر  ص:113   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ۀحرابلا مهریما  تسل  ألابحلا  یف  مهقاوسأب  ّرجت 

ۀحئان نم  رصملا  یف  کل  امأتایکابلا  ککبت  مل  یضقت و  أ 
نتخیر لاح  رد  هک  تنایعیـش  نینوخ  ياهکشا  نیـسح ! يومع  رـسپ  يا  ینعی : ۀـحئاص  نم  ۀّیـشعلا  کیلعدورز  یف  مکف  ابحن  ضقت  نئل 

تیاهنادند یتشگن و  باریس  وت  هک  ارچ  دیوگیم . ّتیحت  ار  ناتیاهربق  تسا ، يراج  هک  یناوارف  ياهکشا  تخاس . باریس  ار  وت  تسا ،
اب دـنام . یقاب  ملاس  تیاـضعا  زا  يوضع  اـیآ  دـندنکفا ، ریز  هب  خاـک  يدـنلب  زا  هتـسب  تسد  ار  وت  هک  هاـگنآ  تفرگ . رارق  بآ  فرظ  رد 

يدیـسر تداهـش  هب  هک  ینامز  ایآ  يدمآیمن .؟ رامـش  هب  ناشرالاس  زورید  ات  وت  ایآ  دندیـشک ، نیمز  هب  ناشیاهرازاب  رد  ار  وت  نامـسیر ،
رد يدش ، لیان  تداهش  ضیف  هب  رگا  تشادن .؟ دوجو  دنک  ییارسهحون  تیارب  هک  يدرف  رهـش  نآ  رد  دندرکن ؟ يراز  هیرگ و  وت  رب  نانز 

. دندرک هیرگ  تیارب  هزادنا  هچ  نیسح ] اب  هارمه  « ] دورز  » هقطنم
: هک ماهدورس  هراب  نیا  رد  دوخ  و 

ملسمب اهیف  ناک  ام  ۀعراقليوجلا  ینملسأ  ّمث  یعومد  تفزن 
ملسم رصن  نع  ءارمحلا  رضم  ونبتلذاخت  فیک  رکفلا  هوجو  لیجأ 

میلـست ارم  هودـنا  نزح و  سپـس  دـش و  يراج  مکـشا  ینعی : ملـسمب  ّیح  ءایحألا  یف  ناـک  اـم  ونمؤمب  صخـش  « 1  » عابرألا یف  ناـک  اـما 
تـسد ملـسم  يرای  زا  نایـشیرق  هنوگچ  هک  مرگنیم  ار  هشیدـنا  بحاص  ياههرهچ  تشادـن . دوجو  یناملـسم  نآ  رد  هک  دومن  ياهثداـح 

. دوبن هدنز  ناملسم  نت  کی  ناگدنز  نایم  ای  تشادن و  دوجو  نامیا  اب  يدرف  هفوک  هناگراهچ  لیابق  رد  ایآ  دنتشادرب .
______________________________

، جحذم اب  دسا  هدنک ، اب  هعیبر  هلیبق  میمت ، جـحذم و  هدـنک ، هنیدـم ، زا : دـندوب  ترابع  هک  دوشیم  قالطا  هفوک  هناگراهچ ، لیابق  هب  (. 1)
ياههریت هفوک و  هناگراهچ  لـیابق  هدـش : هتفگ  ور ، نیا  زا  دنتـسویپیم ، اـههریت  نیا  هب  لـیابق  ریاـس  دـندوب و  ناـمیپ  مه  میمت ، اـب  نادـمه 

. هرصب هناگجنپ 
ص:114  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مهیلع هّللا  ناوضر  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 

یبلغت نب  ۀـمقلع  نب  دـبعلا  ییحی  نب  ۀـعیبر  نب  داّبع  تخد  بیبح  ّما  ءابهـص  هّیقر  ردام  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  هّیقر  يو  رداـم 
يرادـیرخ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  « 2  » رمتلا نیع  يارـسا  زا  ياهتفگ : هـب  و  « 1  » همامی ناریـسا  زا  ءابهـص  هدش : هتفگ  تسا . هدوب 

. هدش
. دیدرگ هّیقر » فرطا و  رمع   » ياهمان هب  دنزرف  ود  ياراد  ءابهص  زا  ترضح 
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: درکیم همزمز  ار  زجر  نیا  دش و  روهلمح  نمشد  هاپس  رب  تفر و  نادیم  هب  ملسم  نب  هّللا  دبع  تسا : هتفگ  يورس 
تداهـش هب  ربماـیپ  نید  هار  رد  هک  یهورگ  ملـسم و  مردـپ  اـب  زورما ، ینعی : ّیبـنلا  نید  یلع  اوداـب  ۀبـصع  ویبأ  وـه  املـسم و  یقلأ  موـیلا 

. درک مهاوخ  رادید  دناهدیسر ،
يریت باترپ  اب  ییادص  حیبص  نب  ورمع  سپس  دناسر و  تکاله  هب  هلمح  هس  یط  ار  نمـشد  هاپـس  زا  نت  ات 98  درک  هزرابم  نانچ  مه  يو 

. دناسر تداهش  هب  ار  يو  « 3»
هناشن ار  وا  یناشیپ  تساوخ  داد ، رارق  فدـه  دـمآیم ، وا  تمـس  هب  هک  ار  هّللا  دـبع  يریت ، باترپ  اب  ورمع ، تسا : هتفگ  ملـسم  نب  دـیمح 

، تخود یناشیپ  هب  ار  شتـسد  ریت  یلو  دـیامن  يریگولج  شیوخ  یناشیپ  هب  ریت  تباصا  زا  ات  داهن  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  هّللا  دـبع  دور ،
وا يوس  هب  يرگید  ریت  تسناوتن ، دهد  تکرح  ار  نآ  تساوخ 

______________________________

(. 1483 / 3 عالطالا : دصارم  45 ؛ / 15 برعلا : ناسل  ك : ر .  ) زاجح قرش  رد  فورعم  تسا  ياهیحان  روظنم ، نبا  هتفگ  هب  (. 1)
(. 199 / 4 نادلبلا : مجعم   ) هفوک برغ  رد  رابنا  رهش  کیدزن  تسا  ياهقطنم  يومح ، هتفگ  هب  انب  (. 2)

ك: ر . . ) تسا هدـش  ناونع  حبـص  نب  ورمع  لاوطلا ، رابخا  رد  کـلام و  نب  دـسا  حـیبص و  نب  ورمع  يو  لـتاق  ، 105 / 4 بقاـنم : رد  (. 3)
ك: ر .  ) دوب هدش  بلطواد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  نینزان  رکیپ  رب  نتخات  بسا  يارب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ورمع ، نیا  (. 107 / 2 داشرا :

(. 182 سواط : نب  دیس  فوهل 
ص:115  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1  » دش نیمز  رب  شقن  هّللا  دبع  تفاکش و  ار  يو  كرابم  بلق  درک و  باترپ 
هیلع ربکا  یلع  تداهش  زا  دعب  هّللا  دبع  تداهـش  «، 2  » نارگید هتفگ  فـالخ  رب  دـناهتفگ : جرفلا  وبا  ینیادـم و  فنخم و  وبا  هک  هنوگ  نآ 

. تسا هداد  خر  مالّسلا 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم 

نیسح دندرب و  شروی  نمشد  رب  یعمج  هتـسد  بلاط ، وبا  نادنزرف  هّللا ، دبع  تداهـش  زا  سپ  رفعج : وبا  هتفگ  هب  تسا . هدوب  زینک  شردام 
«. دینک هشیپ  ییابیکش  ربص و  تداهش ، ریسم  رد  اههدازومع ! : » دومرف دز و  گناب  اهنآ  رب  مالّسلا  هیلع 

«. 3  » دیسر تداهش  هب  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرم  وبا  طسوت  نانآ  عمج  رد  ملسم  نب  دمحم 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  دیعس  وبا  نب  دمحم 

يور بسا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  يدزا  ملـسم  نب  دیمح  زا  ناراگنهریـس  دوب . زینک  زین  دمحم  ردام 
دش و روهلمح  وا  رب  نمـشد  زا  يراوس  تسیرگنیم ، وس  نآ  وس و  نیا  دـیود و  نوریب  همیخ  زا  هدز  تشحو  یناوجون  تفرگ ، رارق  نیمز 

: دش هتفگ  تسیک ؟ ناوجون  نآ  مدیسرپ  دناسر . تداهش  هب  ار  يو 
«. دیعس وبا  نب  دمحم  »

«. 4  » تسا هدوب  ینهج » سایا  نب  طیقل   » يو دنتفگ : دش ، ایوج  ار  راوس  ّتیوه 
زا نم  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  یمرضح  تیبث  نب  یناه  تسا : هتفگ  یبلک  ماشه 

______________________________

هتسناد مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  زا  دعب  ار  يو  تداهش  يرونید ، . 107 / 2 داشرا : 98 ؛ نیبلاطلا : لتاقم  343 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
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(. 257 لاوطلا : رابخا  ك : (ر .
.74 / 4 لماک : (. 2)

.97 نیبلاطلا : لتاقم  ك : ر . (. 3)
.33 / 45 راونألا : راحب  ك : ر . (. 4)

ص:116  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
دهاش دندوب ، هدش  راوس  اهبسا  رب  همه  مدوب و  هداتسیا  هک  مدوب  مهد  رفن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مدوب . مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  نارظان 

ادر و تشاد و  تسد  رد  ياهمیخ  دوـمع  هک  نیـسح  نادـناخ  زا  یناوـجون  ناـهگان  دـنتفرن ، شیپ  یلو  دـنداد  نـالوج  اـهبسا  هک  مدوـب 
هب هاـگره  هک  منیبیم  نونکا  ییوـگ  درکیم ، هاـگن  وـس  نآ  وـس و  نیا  هب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  هدز  تشحو  دوـب ، هدرک  نت  رب  ینهاریپ 

کیدزن وا  هب  دیسر و  هار  زا  تعرس  هب  نمشد  هاپس  زا  يدرم  ناهگان  دنیآیم ، رد  تکرح  هب  شدیراورم  ياههراوشوگ  درگنیم ، فارطا 
. درک هعطقهعطق  ار  وا  ریشمش  اب  دومن و  ناوجون  نآ  گنهآ  دش و  مخ  بسا  يور  زا  دش و 

ار شیوخ  سرت ، میب و  اـیح و  مرـش و  تهج  هب  یلو  دـناسر  تداهـش  هب  ار  ناوجون  نیا  یمرـضح » تیبث  نب  یناـه  : » هدروآ یبـلک  ماـشه 
«. 1  » تخاسیم ناهنپ 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلا  دبع 

وبا نادناخ  یعمج  هتسد  موجه  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  سپ  نمحرلا  دبع  هدرک : لقن  بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدوب  زینک  يو  ردام 
. تخات نمشد  رب  دناوخیم ، ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  بلاط 

نایمـشاه ممـشاه و  زا  نم  دـینادب ، ارم  هاگیاج  نیا ، رب  انب  تسا ، لیقع  مردـپ  ینعی : یناوخإ  مشاه  مشاه و  نمیناکم  اوفرعاف  لـیقع  یبأ 
. دنتسه نم  ناردارب 

میشا نب  دلاخ  نب  نامثع   » دندروآ و رد  هرصاحم  هب  ار  وا  سپـس  دناسر و  تکاله  هب  ار  نمـشد  هاپـس  زا  نت  هدفه  تخادرپ و  دربن  هب  يو 
«. 2  » دندناسر تداهش  هب  ار  يو  دوب ، نانآ  هریت  زا  هک  یضباق » ینادمه  طوح  نب  رشب  ینهج و 

______________________________

.188 نیبلاطلا : لتاقم  كدنا ؛) یتوافت  اب   ) 332 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
(. 96 نیبلاطلا : لتاقم  و  107 ؛ / 2 داشرا : ك : ر .  ) درادن دوجو  ینادمه  طوح  نب  رشب   106 / 4 بقانم : رد  (. 2)

ص:117  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج 

، ءاصوح ردام  و  تسا . يرماع  بالک  نب  رکب  وبا  نب  دـبع  نب  بعک  نب  ناصه  نب  رماع  نب  رغث  هب  فورعم  ورمع ، رتخد  ءاصوح  يو  ردام 
ما هطیر ، ردام  روکذـم و  رکب  وبا  نب  دـبع  رتخد  هطیر  هدوا ، ردام  هدـش و  داـی  رکب  وبا  نب  دـبع  نب  بعک  نب  دـلاخ  نب  ۀـلظنح  رتخد  هدوا 

«. 1  » تسا رماع  نب  ۀبتع  نب  ةرمس  نب  ۀبتع  رتخد  هدیمح  نینبلا ، ّما  ردام  هعصعص و  نب  رماع  نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  ۀیواعم  تخد  نینبلا 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  تشاذگ و  ریشمش  اهنآ  نایم  هناروالد  تفاتش ، رازراک  نادیم  هب  يو  يورس : هتفگ  هب 

بلاغ نم  مشاه  یف  رشعم  نمیبلاطلا  یحطبألا  مالغلا  انا 
بئاوذلا ةداس  اقح  نحن  و 

نیـسح زا  تیامح  رد  میناگرزب و  زا  اـم  یتسار  هب  میبلاـغ ، مشاـه و  نادـنزرف  هرمز  زا  مبلاـط ، وبا  هکم و  هداز  هک  مایناوج  نآ  نم  ینعی :
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. میگنجیم
دیسر تداهش  هب  نمحرلا ، دبع  شردارب  لتاق  طوح  نب  رشب  تسد  هب  سپس  دناسر و  تکاله  هب  ار  نمشد  نایرکـشل  زا  نت  هدزناپ  رفعج ،

«. 2»

يریمح رطقی  نب  هّللا  دبع 

مالّسلا هیلع  نیسح  دشیم ، یّقلت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیاد  سیق  ردام  هک  نانچ  دمآیم ، رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیاد  وا  ردام 
هک ببس  نیدب  یلو  دوب  هدروخن  ریش  وناب  نیا  زا 

______________________________

هک یتیاور  قبط  تسا . بالک  هلیبق  زا  يرماع  ناصه  رتخد  رماع ، رتخد  رغثلا  ما  بلاط ، وبا  نب  لیقع  نب  رفعج  ردام  هدروآ : جرفلا  وبا  (. 1)
هتفگ دـناسر و  تداهـش  هب  یمعثخ  هّللا  دـبع  نب  ةورع  ار  رفعج  میدرک ، لـقن  ملـسم  نب  دـیمح  نیـسح و  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا 

ر. . ) تسا يرماع  بالک  نب  رکب  وبا  نب  هّللا  دـبع  نب  بعک  نب  ناصه  نب  رماـع  نب  ورمع  وا  ماـن  هک  رغث  رتخد  ءاـصوخ  وا  رداـم  دوشیم :
(. 97 نیبلاطلا : لتاقم  ك :

. تسا هدمآ  ینادمه » طوس  نب  رشب   » 105 / 4 بقانم : رد  (. 2)
ص:118  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دشیم هدناوخ  ترضح  نآ  ریشمه  دوب ، هدرک  يرادهاگن  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  هّللا  دبع  ردام 
رظن هب  حیحـص  هچنآ  تسا . هدادن  ریـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زین  وا  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّیبرم  سابع ، نب  لضف  ردام  هبابل  اّما 

: هک تسا  نیا  هدش  دراو  رابخا  رد  دسریم و 
«1  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  تشگنا  زا  یهاگ  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  زا  زج  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. تسا هدیشونن  ریش  ترضح ، نآ  ناهد  بآ  زا  اضعب  و 
«. 2  » دیآیم رامش  هب  یباحص  هدوب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  دازمه  هک  نیا  لیلد  هب  هّللا ، دبع  دیوگیم : هباصا »  » رد رجح  نبا 

فیرـشت راتـساوخ  نآ  رد  هک  ملـسم  همان  خساپ  رد  دـش ، جراخ  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  ناسیونهریـس : لقن  هب  انب 
. داتسرف ملسم  دزن  هّللا ، دبع  هلیسو  هب  ياهمان  ماما  دوب ، هدناسر  ترضح  نآ  عالطا  هب  ار  مدرم  داحتا  هدش و  مالّسلا  هیلع  ماما  ییامرف 

یلو دش ، ایوج  ار  وا  يارجام  هّللا  دیبع  داتسرف ، هّللا  دیبع  دزن  ار  وا  يو  دش ، ریگتـسد  « 4  » هیسداق رد  میمت  نب  « 3  » نیصح طسوت  هّللا ، دبع 
هیلع نیـسح  ماما  شروظنم   ] وگغورد دـنزرف  وگغورد  ورب و  هرامالا  راد  يالاب  تفگ : ور ، نیا  زا  دادـن ، رارق  يو  راـیتخا  رد  یتاـعالطا  وا 

! مدرم تفگ : دش ، مدرم  رب  فرشم  یتقو  تفر ، هرامالا  راد  يالاب  يو  مشیدنیب ، تاهرابرد  ات  ایب ، نییاپ  سپـس  امن و  تنعل  ار  دوب ] مالّـسلا 
ربارب رد  دینک و  يرای  ار  وا  دییایب و  متسه ، امش  يوس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  هداتـسرف  نم 

هب هرامالا  راد  يالاب  زا  ار  وا  داد  نامرف  هّللا  دیبع  دییامن . ینابیتشپ  تیامح و  نیسح  زا  هیامورف ، دنزرف  هیامورف  هّیمس ، رـسپ  هناجرم و  رـسپ 
دندنکفا و نیمز 

______________________________

ثیدح 4. ، 57 تارایزلا : لماک  زا  لقن  هب  ثیدح 17  لیذ  198 و 233  / 44 راحب : ثیدح 4 ؛ ، 465 / 1 یفاک : (. 1)
. تسا هدش  رکذ  هابتشا  هباصا ، دیدج  ياهپاچ  رد  دسریم  رظن  هب  هک  هدمآ  هظقی » نب  هّللا  دبع   » 59 / 4 هباصا : رد  (. 2)

. دادیم جرخ  هب  لمع  تدـش  نارگید  زا  شیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دربن  رد  هک  هدـمآ  ریمن » نب  نیـصح  ، » لاوطلا راـبخا  داـشرا و  رد  (. 3)
(. 452 / 2 لماک : )
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(. 219 / 4 نادلبلا : مجعم   ) ایرد هیحان  زا  هفوک  کیدزن  يرهش  (. 4)
ص:119  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

دراو هفوک ) هیقف  یـضاق و   ) یمخل ریمع  نب  کلملا  دبع  هک  دوب ، هدنام  یقاب  شندـب  رد  یقمر  كدـنا  تسکـش و  مهرد  شیاهناوختـسا 
تحار ار  وا  متـساوخ  نم  تفگ : دنداد ، رارق  شهوکن  دروم  راک  نیا  رب  ار  وا  هک  ینامز  تخاس و  ادـج  وا  ندـب  زا  رـس  يدراک  اب  دـش و 

«!!. 1  » منک
هب ار  راوگان  ربخ  نیا  ترضح  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  « 2  » هلابز هقطنم  رد  یناه  ملـسم و  يو و  تداهـش  ربخ  یتقو  دـناهتفگ :

: دومرف دناسر و  دوخ  نارای  عالطا 
تسد ام  يرای  زا  نامنایعیش  میدومن و  تفایرد  ار  « 3  » رطقی نب  هّللا  دبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  راوگان  ربخ  دعب : اما  »

. میدش روآدای  البق  هک  « 4  » یبلاطم رخآ  ات  دنتشادرب »
رّهسم نب  سیق  داتسرف ، ملسم  هب  ياهمان  وا  طسوت  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یـسک  دمآ  دهاوخ  هک  هنوگنآ  دناهتفگ : هیوکـسم  نبا  هبیتق و  نبا 
یتـقو دـهد ، خر  يو  يارب  ییارجاـم  هکنیا  زا  لـبق  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  دومن ، مازعا  ملـسم  هارمه  ار  رطقی  نب  هّللا  دـبع  ترـضح ، هدوـب و 

هب دوب ، هداتفا  قافتا  هک  ار  ياهیـضق  ات  درک  مازعا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  ار  هّللا  دـبع  دناهتـشاذگ ، اـهنت  ار  وا  مدرم  درک ، هظحـالم 
. تشگ راچد  میدش ، روآدای  هک  یتشونرس  هب  دش و  ریگتسد  میمت  نب  نیصح  طسوت  ریسم ، رد  دناسرب و  ترضح  نآ  ضرع 

مالّسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  مالغ  نیزر ، نب  نامیلس 

هناگجـنپ ياههریت  نارـس  هب  ییاههمان  يو  طسوت  تشاد  روضح  هکم  رد  ترـضح  هک  ینامز  دوب ، نیـسح  ماما  نامالغ  زا  یکی  ناـمیلس ،
. داتسرف هرصب 

هناگجنپ لیابق  نارس  هب  نومضم  کی  هب  ییاههمان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگیم : يربط 
______________________________

.303 / 3 خیرات : يربط ، 71 ؛ / 2 داشرا : (. 1)
(. 129 / 3 نادلبلا : مجعم   ) هفوک هیحان  زا  هکم  ریسم  رد  یهاگلزنم  (. 2)

.303 / 3 تسا : نینچ  زین  يربط  رد   42 / 4 ریثا : نبا  لماک  (. 3)
.75 / 2 داشرا : (. 4)

ص:120  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
مثیه نب  سیق  يدزا ، ورمع  نب  دوعسم  يدبع ، دوراج  نب  رذنم  یمیمت ، سیق  نب  فنحا  يرکب ، عمسم  نب  کلام  نوچ  یناگرزب  هرـصب و 

: دوب هدمآ  اهنآ  رد  هک  داتسرف  رّمعم ، نب  هّللا  دیبع  « 1  » نب ورمع  و 
حصن دق  هیلا و  هّللا  هضبق  ّمث  هتلاسرل ، هراتخا  هتّوبنب و  همرکأ  هقلخ و  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادمحم  یفطـصا  هّللا  ّنإف  دعب : اما  »

انیـضرف و کلذـب ، انموق  انیلع  رثأتـساف  سانلا ، یف  هماقمب  سانلا  ّقحأ  هتثرو و  هئایـصوا  هئایلوا و  هلها و  اـّنک  و  هیف . لـسرا  اـم  غّلب  هداـبعل و 
باتکلا اذهب  یلوسر  مکیلا  تثعب  دق  و  هّالوت ، نّمم  انیلع  ّقحتـسملا  قحلا  کلذـب  ّقحأ  ّانأ  ملعن  نحن  و  هیفاعلا ، مکل  انببحأ  و  هقرفلا ، انهرک 

لیبس مکدهأ  يرمأ  اوعیطت  یلوق و  اوعمـست  نإف  تییحا ، دق  ۀـعدبلا  ّنإ  و  تتیما ، دـق  ۀّنـسلا  نإف  هّیبن  ۀّنـس  هّللا و  باتک  یلإ  مکوعدا  انأ  و 
««. 2  » داشرلا

شیوخ تلاسر  يارب  ار  وا  دنادرگ و  لیان  تّوبن  فرـشت  هب  دیزگرب و  شناگدـیرفآ  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دـنوادخ  »
حور دـناسر ، مدرم  هب  دوب  هدـش  هداتـسرف  شیارب  هک  ار  یتاروتـسد  درک ، هظعوم  دـنپ و  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  نآ  زا  سپ  دومن و  شنیزگ 
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رامـش هب  مدرم  نایم  راوگرزب  نآ  ینیـشناج  هب  مدرم  نیرتراوازـس  ترـضح و  نآ  ناثراو  ایـصوا و  نادناخ و  ام  دومن . ضبق  ار  وا  سدـقم 
هب میداد و  رد  نت  نادب  امـش ، تیفاع  یگدنکارپ و  هقرفت و  زا  زیهرپ  تهج  هب  یلو  دنداد  حیجرت  ام  رب  ار  نارگید  مدرم ، یلو  میدـمآیم ،
هب ار  امش  مداتسرف و  امش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  ماهداتسرف  میرتراوازس ؛ تسام ، هب  ّقلعتم  هک  یقح  هب  مدرم  همه  زا  ام  هک  مینادیم  یبوخ 

متعاطا دیریذپب و  ار  منخس  رگا  تسا ، هتشگ  رادیاپ  تعدب ، هدییارگ و  يدوبان  هب  ّتنس ، اریز  مناوخیم ؛ ارف  شلوسر  ّتنس  ادخ و  باتک 
«. دش مهاوخ  نومنهر  تسار  هار  هب  ار  امش  دییامن 

درک روصت  دوراج  نب  رذـنم  دـنداد ، يرادربنامرف  تعاطا و  لوق  اـی  دـندومن و  یـشارترذع  هتـشاد و  هاـگن  هدیـشوپ  ار  ارجاـم  نیا  یخرب ،
راک رد  هّللا  دیبع  هیحان  زا  ياهئطوت 

______________________________

(. تاملک یخرب  فذح  كدنا و  یتوافت  اب   ) 280 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:121  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
نادادماب تشاد  میمصت  هّللا  دیبع  هک  یبش  نامه  رد  ورنیا ، زا  دمآیم . رامش  هب  وا  رتخد  هّیرحب  رهوش  رذنم و  داماد  هّللا  دیبع  اریز  تسا ؛

هدرک و رضاح  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  کیپ  نامیلس ، دناوخ ، ار  همان  هّللا  دیبع  یتقو  دومن ، هّللا  دیبع  میلـست  ار  کیپ  همان و  دوش ، هفوک  یهار 
نآ هب  دورو  رد  ات  درک  كرت  هفوک  دصق  هب  ار  هرصب  سپس  دومن و  دیدهت  ار  مدرم  تفر و  ربنم  زارف  رب  زور  نامه  حبص  دز و  ندرگ  ار  وا 

. دریگ یشیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  رهش ،

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالغ  ورمع ، نب  ملسا 

. دوب كرت  داژن  زا  شردپ  ناوید و  بتاک  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  نامالغ  زا  یکی  يو ،
. تفاتش دربن  نادیم  هب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  وا  لتاقم : بابرا  ناسیونهریس و  یخرب  هتفگ  هب 

ریـشب و ربمایپ  لد  رورـس  يداش و  وا  يربهر ! کین  هچ  تسا و  نیـسح  مربهر  ینعی : ریذنلا  ریـشبلا  داؤف  رورـسریمألا  معن  نیـسح و  يریمأ 
. تسا ریذن 

یقمر زونه  دید  دمآ  وا  نیلاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوب ، هتفرگ  رارق  نیمز  يور  یتقو  دمآ . لیان  تداهـش  ضیف  هب  ات  دیگنج  ردق  نآ  يو ،
درک یمسبت  ملسا  تشاذگ ، شاهنوگ  هب  هنوگ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رس  مالّسلا  هیلع  ماما  دنکیم ، هراشا  ترـضح  هب  دراد و  ندب  رد 

هب شحور  سپس  تسا و  هتشاذگ  متروص  هب  تروص  هک  اجک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  اجک و  نم  تشاد : هضرع  و 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  مالغ  یلئد  هللا  دبع  نب  براق  نیعلا 121  راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس  هیلع .) هّللا  ناوضر   ) دیشک رپ  اهنامـسآ 

121 ص :  مالسلا ..... 

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالغ  یلئد  هّللا  دبع  نب  براق 

ماما مالغ  وا  دـش ، دـلوتم  وا  زا  براق  دروآ و  رد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  يو  یلئد  هّللا  دـبع  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زینک  شردام 
زا لبق  یتعاس  هک  ياهلمح  نیتسخن  رد  دمآ و  البرک  هب  سپـس  هکم و  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  هارمه  دـشیم ، یّقلت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. دش لیان  تداهش  ضیف  هب  تفرگ ، تروص  رهظ 
ص:122  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  مالغ  مهس  نب  حجنم 

رارق دندرکیم ، یهارمه  ار  نیسح  ماما  هک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  رانک  رد  هنیدم  زا  دوب ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نامالغ  زا  يو 
دربن هب  هنانامرهق  يو  دـندش ، ریگرد  مه  اب  البرک  رد  هاپـس  ود  هک  هاگنآ  دـمآ . لیان  تداهـش  هجرد  هب  دـش و  وا  راـی  تداعـس ، تشاد و 

. تخادرپ
«. 1  » دناسر تداهش  هب  ار  يو  درب و  شروی  وا  هب  یلظنح ، رکب  نب  ناّسح  گنج ، زاغآ  رد  دیوگیم : هّیدرولا  هقیدح  بحاص 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالغ  ثراح  نب  دعس 

هک یماگنه  دش . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یمالغ  ياریذپ  وا  زا  سپ  مالّـسلا و  هیلع  نسح  یمالغ  هب  سپـس  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مالغ  وا ،
هب هلمح  نیتسخن  رد  درکیم و  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  دعـس ، دش ، البرک  راپـسهر  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

«. 2  » دناهدرک دای  وا  زا  ناراگنخیرات  رگید  بوشآ و  رهش  نبا  تشگ و  لیان  تداهش  ضیف 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مالغ  رزین ، وبا  نب  رصن 

رد وا  تسا . هتسناد  یـشاجن  نادنزرف  زا  ار  يو  لماک ، دوخ  باتک  رد  دّربم  دوب . یـشاجن  ناگداون  ای  برع و  ریغ  ناگدازهاش  زا  رزین ، وبا 
هب ترضح  تفریذپ و  ار  مالسا  دندروآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  يو  داد ، ناشن  لیامت  مالسا  هب  یکدوک 

______________________________

.121 هیدرولا : هقیدح  (. 1)
لوسر نارای  زا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدشدازآ  یعازخ  ثراح  نب  دعـس  هک : تسا  هدمآ   27 / 4 لاجرلا : ملع  تاکردتسم  رد  (. 2)

، ترـضح نآ  هیحاـن  زا  يو  تسا . هدوـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هارمه  تاـماظتنا  ياـهورین  زا  مّلـس و  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ 
هارمه هب  دربیم و  رس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوج  رد  سپـس  نسح و  ماما  تمدخ  رد  یلع ، ماما  زا  سپ  دوب و  ناجیابرذآ  ياورنامرف 

. دیشون تداهش  تبرش  مالّسلا  هیلع  ماما  باکر  رد  اروشاع  زور  تفر و  البرک  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ 
ص:123  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

رـس هب  نانآ  « 1  » نادـنزرف همطاـف و  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  تلحر  زا  سپ  تشاـمگ و  تـمه  وا  شرورپ  تـیبرت و 
. دربیم

ریما اب  سپس  دش و  ادها  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  هیده  مسر  هب  هک  دناهتـسناد  برع  ریغ  ناگدازهاش  زا  ار  يو  یخرب ،
. تشاد لاغتشا  راک  هب  ترضح  ياهناتسلخن  رد  دربیم و  رس  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

زا هدیسر ، نآ  يرادهاگن  فقو و  بآ و  همـشچ  جارختـسا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  یفورعم  ثیدح  لماک ، رد  دّربم  هتفگ  هب 
. تسا هدش  لقن  رزین  وبا 

دمآ و مدزن  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  مدوب  راک  لوغـشم  هغبیغب ، رزین و  وبا  ياههعرزم  رد  نم  دیوگیم : يو  رزین ؛ وبا  نابز  زا  تیاور  هصالخ 
؟ يراد ندروخ  يارب  يزیچ  دومرف : نم  هب 

یلوـمعم ینغور  اـب  ار  نآ  هدرک و  هیهت  ییاذـغ  هـعرزم ، ياهودـک  زا  ددنـسپیمن ، ار  نآ  نینمؤـملا  ریما  هـک  مراد  ییاذـغ  مدرک : ضرع 
. روایب میارب  ار  نامه  دومرف : ماهتخپ ،

هب اددجم  دومرف و  لوانت  اذغ  نآ  زا  داد و  وشتسش  ار  شکرابم  ناتـسد  تفر و  دوب ، اجنآ  رد  هک  یبآ  يوج  تمـس  هب  تساخاپب  ترـضح 

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط www.Ghaemiyeh.comناروشحلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  دـیلام و  سابل  يور  دوخ  مکـش  رب  ار  شتـسد  سپـس  درک و  زیمت  ار  اهنآ  ات  تسـش  هسام  اب  ار  شناتـسد  تفر و  بآ  يوج  يوس 
سپـس دزاسیم و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  ادـخ  دوش  خزود  دراو  شمکـش  ندرک  ریـس  هطـساو  هب  هک  یـسک  دومرف : درک و  کشخ 
نوریب تانق  لاناک  زا  ترـضح  دـشیم ، جراخ  يدـنک  هب  بآ  دـش و  نآ  رفح  لوغـشم  تفر و  تانق  لخاد  تفرگ و  تسد  هب  ار  گـنلک 

، رتش ندرگ  ناس  هب  بآ  راب ، نیا  تخادرپ ، تانق  رفح  هب  نانز  سفن  هرابود  درک و  كاپ  شکرابم  ناتـشگنا  اب  ار  شایناشیپ  قرع  دمآ و 
: تشون سپس  دیآیم و  رامش  هب  هقدص  تانق ، نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : دمآ و  نوریب  اروف  ترضح  تفای ، نایرج 

ءارقف یلع  نیتعیّضلاب  قّدصت  نینمؤملا ، ریما  ّیلع  هّللا  دبع  هب  قّدصت  ام  اذه  »
______________________________

.175 / 4 نادلبلا : مجعم  207 ؛ / 3 لماک : (. 1)
ص:124  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

««. 1  » امهریغ نود  امهل  قلط  امهف  نانسحلا ، امهیلا  جاتحی  نأ  ّالإ  ۀنیدملا ،
نسح و منادـنزرف ]  ] هک نیا  رگم  دومن ، هنیدـم  نادنمتـسم  فقو  ار  هعرزم  ود  ره  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  ّیلع  ادـخ ، هدـنب  هقدـص  اهنیا  »

«. دنرادن یقح  نآ  رد  نارگید  تسا و  نانآ  صلاخ  کلم  تروص ، نیا  رد  هک  دنوش  دنمزاین  اهنادب  نیسح 
. دوب ارجام  هصالخ  دش ، نایب  هچ  نآ 

نآ رانک  رد  سپـس  تسویپ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مالّـسلا ، امهیلع  نسح  یلع و  تداهـش  زا  سپ  رزین ، وبا  دنزرف  هدـش ، دای  رـصن 
روالد و يدرف  يو  دیـشک ، شوغآ  رد  ار  تداهـش  هتـشرف  نیمزرـس ، نآ  رد  دـیدرگ و  البرک  یهار  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  ترـضح 

. هیلع هّللا  ناوضر  دیسر . تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  سپس  دندرک و  یپ  ار  وا  بسا  تسخن  دوب ، عاجش 

مالّسلا امهیلع  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  مالغ  ناهبن ، نب  ثراح 

رسپ ثراح  دیوگیم : هیدرولا  ۀقیدح  باتک  بحاص  دوب . رواگنج  عاجـش و  يدرف  مالّـسلا و  هیلع  هزمح  ترـضح  هدشدازآ  مالغ  ناهبن ،
هب راوگرزب  نآ  اب  تسویپ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مالّـسلا ، اـمهیلع  نسح  ماـما  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  يرازگتمدـخ  زا  سپ  ناـهبن ،

«. 2  » دیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  هلمح ، نیتسخن  رد  دمآ و  البرک 
نت هدـفه  هفاضا  هب  ترـضح  راوخریـش  كدوک  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ینعی  بلاط ؛ وبا  نادـناخ  زا  نت  هدزون  میدرب ، مان  هک  ار  ییادـهش 

تداهـش هب  هرـصب  هفوـک و  ـالبرک ، رد  هک  رگید  نت  تفه  هفاـضا  هب  رطقی ، نب  هّللا  دـبع  ینعی  هدـش ؛ دازآ  ناـمالغ  زا  نـت  تـشه  رگید و 
تحـص هب  نم  هک  دناهدش ، روآدای  زین  ار  يرگید  دارفا  ناراگنخیرات ، زا  یعمج  تسا ، بناج  نیا  دـییأت  دروم  اهنآ  تداهـش  دندیـسر و 

ار ناشدادـعت  هدرکن و  ياهراشا  اهنآ  مان  هب  یـسک  هک  دناهتـشاد  دوجو  نامالغ  نیا  زا  رگید  یهورگ  هتبلا  مرادـن ، داقتعا  ناـنآ  تداـهش 
. دناهدومنن صخشم 

______________________________

.208 - 207 / 3 لماک : (. 1)
.121 هیدرولا : هقیدح  (. 2)

ص:125  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ناگدرب دسا و  ینب  يادهش  مّود : شخب 

همیزخ نب  دسا  نب  بعص  نب  ورمع  نب  لهاک  نب  هیبن  نب  ثراح  نب  سنا 
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عمج دوب . هدینـش  ار  ترـضح  نانخـس  هدید و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  دـمآیم  رامـش  هب  یگرزب  هباحـص  زا  يو 
مرکا لوسر  زا  دیوگیم : هک  دناهدروآ  وا  زا  لقن  هب  هدرک ، تیاور  هدینـش و  ربمایپ  زا  يو  هک  ار  یثیدح  یّنـس ، هعیـش و  ياملع  زا  يدایز 

: دومرفیم مدینش  تشاد ، شوغآ  رد  ار  یلع  نب  نیسح  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. هرصنیلف هدهش  نمف  الأ  قارعلا  ضرأ  نم  ضرأب  لتقی  اذه  ینبا  ّنإ  »

هب دیاب  دنک ، كرد  ار  وا  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  دسریم ، تداهـش  هب  قارع  نیمزرـس  زا  ياهقطنم  رد  مالّـسلا ] هیلع  نیـسح   ] مدنزرف نیا  »
«. دباتشب شیرای 

. دناهدش روآدای  ار  نآ  زین  « 3  » نارگید هدرک و  لقن  « 2 « » هباصا  » رد رجح  نبا  و  « 1 « » هباغلا دسا   » رد يرزج  ار  تیاور  نیا 
يو باکر  رد  دومن و  راکیپ  راوگرزب ، نآ  رانک  رد  تفاتش و  وا  يرای  هب  درک ، هدهاشم  البرک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  ینامز  سنا ،

. دیسر تداهش  هب 
______________________________

. همیزخ نب  دسا  ینب  زا  ياهریت  (. 1)
.123 / 1 هباغلا : دسا  (. 2)

.68 / 1 ۀباصا : (. 3)
ص:126  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ناشبیصن تداعس  هک  یعمج  قافتا  هب  البرک ، نیمزرس  رد  ترضح  ندمآ  دورف  ماگنه  وا  تسا ، هتـسناد  نایفوک  رامـش  رد  ار  يو  يرزج ،
«. 1  » درک رادید  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  هنابش  دوب ، هتشگ 

نآ داد ، هزاجا  ودب  ترـضح  تساوخ ، دربن  تصخر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دیـسر ، سنا  هب  تبون  هک  هاگنآ  دناهتفگ : ناسیونهریس 
: تفرگ رارق  نمشد  ربارب  رد  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  هدروخلاس  ریپ 

نالیع سیق  نّویفدنخلا و  3»و   » نادود و  « 2  » اهلهاک تملع  دق 
نارقألل ۀفآ  یموق  ّنأب 

. دنناولهپ ناج  نمشد  دربن ، ماگنه  هب  نم  موق  هک  دنراد  یهاگآ  نالیع ، سیق و  فدنخ و  نادنزرف  نادود و  لهاک و  ياههریت  ینعی :
. هیلع هّللا  ناوضر  دش . لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  تخادرپ ، هزرابم  هب  سپس 

: تسا هتفگ  بیبح  وا و  هرابرد  يدسا  تیمک 
یلهاک دیتلغ ، نوخ  كاخ و  هب  نانآ  نایم  بیبح  هک  یهورگ  زج  هب  ینعی : « 4  » لّمرم یلهاکلا  هبحن و  یضقرّفعم  بیبح  مهیف  ۀبصع  يوس 

. دیسر تداهش  هب  دوب  شیوخ  نوخ  هب  هتشغآ  هک 

رّهظم نب  بیبح 

وبأ دـسأ ، نب  نادود  نب  ۀـبلعث  نب  ثراـح  نب  سیق  نب  ورمع  نب  فیرط  نب  سعقف  نب  ناوخج  نب  رتشا  نب  باـئر  نب  رّهظم  نب  بیبح  وا ،
. تسا یسعقف  يدسا ، مساقلا 

یبلک نبا  هدرک و  هدهاشم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیآیم و  رامش  هب  هباحص  زا  یکی  يو 
______________________________

.123 / 1 ۀباغلا : دسا  (. 1)
. همیزخ نب  دسا  ینب  زا  ییاههریت  (. 2)
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. همیزخ نب  دسا  ینب  زا  ییاههریت  (. 3)
.25 / 45 راحب : (. 4)

ص:127  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تسا هدوب  روالد  يرعاش  هک  تسا  روث » وبا   » هینک اب  بائر ، نب  طوح  نب  ۀعیبر  يومع  رسپ  بیبح  «. 1  » تسا هدش  روآدای  ار  عوضوم  نیا 

نارای زا  تخادرپ و  هزرابم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  اهگنج  هیلک  رد  دـیزگ و  تماقا  لحر  هفوک  رد  بیبح  دـناهتفگ : ناـسیونهریس 
. دشیم یقلت  ترضح  نآ  شناد  ملع و  نالماح  زا  صاخ و 

رد يدـسا  رهاـظم  نب  بیبـح  هک  دوب  تکرح  رد  راوس و  دوـخ  بسا  رب  راّـمت  مثیم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  « 2  » ریبز نب  لیضف  زا  یّـشک 
. دندوب هدش  ندرگ  مه  ناشنابسا  هک  ياهنوگ  هب  دنتخادرپ  وگتفگ  هب  رگیدکی  اب  ود  ره  دروخرب ، وا  هب  دسا  ینب  عامتجا  لحم 

یتسود مرج  هب  دشورفیم و  هزبرخ  قزرلا ، راد  هقطنم  رد  هک  منیبیم  هدـمآ  رب  یمکـش  وم و  مک  رـس  اب  ار  يدرمریپ  ییوگ  تفگ : بیبح 
[. دوب رامت  مثیم  شروظنم   ] دوشیم هتفاکش  شمکش  نآ  هبوچ  رب  هدش و  هتخیوآ  راد  هب  شربمایپ  تیب  لها 

مایق شربمایپ  رتخد  دـنزرف  يرای  يارب  هک  منکیم  هدـهاشم  هدـش  هتفاب  يوسیگ  ود  اب  مافخرـس  ار  يدرم  زین  نم  تشاد : راهظا  مثیم  سپس 
. دندش ادج  رگیدکی  زا  وگتفگ  نیا  زا  سپ  دننادرگیم . هفوک  رد  ار  شرس  دسریم و  تداهش  هب  دنکیم و 

هک دوب  هدروخن  مه  هب  عامتجا  زونه  دـیوگیم : ریبز  نب  لیـضف  میدوب ، هدـیدن  ود  نیا  زا  رتوگغورد  ام  دـنتفگ : عاـمتجا  رد  رـضاح  مدرم 
نآ میدینش  ام  دندش و  ادج  رگیدکی  زا  شیپ  ياهظحل  دندوب و  اج  نیمه  نانآ  دنتفگ : وا  هب  تساوخ ، ار  ود  نآ  دش ، دراو  يرجه  دیـشر 

بیبح هرابرد  ار  هلمج  نیا  درک  شومارف  دـنادرگ ، شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  مثیم  دـنوادخ  تفگ : دیـشر  دـنتفگیم . نانچ  نینچ و  ود 
. تشگزاب سپس  دوشیم و  هدوزفا  مهرد  دصکی  دروایب ، ار  وا  رس  هک  یسک  هزیاج  هب  دیوگب 

______________________________

.241 / 1 بسنلا : ةرهمج  (. 1)
(. هرامش 3875 هرامش 1546 و 269  ، 143 لاجر :  ) تسا هدرک  دادملق  رقاب  ماما  نارای  زا  ار  وا  یسوط  خیش  (. 2)

ص:128  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تسا رتوگغورد  ود ، نآ  زا  یکی  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : رگیدکی  هب  مدرم 

باکر رد  هک  ار  بیبح  رـس  دش و  هتخیوآ  راد  هب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  رانک  رد  راّمت  مثیم  میدید  هک  تشذـگن  يرید  دـیوگیم : لیـضف 
اب و  « 1  » هدرک هدهاشم  دـندوب ، هتفگ  ود  نآ  ار  هچ  ره  ام  بیترت ، نیدـب  دـندروآ و  هفوک  هب  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. میدید دوخ  مشچ 
«. 2  » دندوب هتشون  همان  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  بیبح  دناهدروآ : ناسیونهریس 

نارونخس زا  یهورگ  «، 3  » دنتشاد دش  دمآ و  يو  دزن  نایعیش  دش و  دراو  راتخم  هناخ  هب  دیـسر و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  یتقو  دناهتفگ :
نایاپ هک  سباع  نخس  تساخاپب و  دوتس و  ار  وا  بیبح  تخادرپ و  نخـس  داریا  هب  هتـساخاپب و  اهنآ  نایم  يرکاش » سباع   » همه زا  لبق  و 

هب يدرک ، ناونع  هاـتوک  ینانخـس  اـب  یتـشاد  لد  رد  ار  هچ  نآ  دـهد ، رارق  شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  وـت  دـنوادخ  تفگ : يو  هب  تفاـی 
. ماهدیقع مه  وت  اب  زین  نم  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ 

هفوک دراو  دایز  نب  هّللا  دیبع  هک  نیا  ات  دنتفرگیم  تعیب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هفوک  رد  هجسوع  نب  ملسم  بیبح و  دناهدرک : لقن 
ییاج رد  هنایفخم  دوخ ، لیابق  طسوت  ملسم  بیبح و  دنتخیرگ ، ملسم  نارای  تخاس و  هدنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  ار  ناماس  نآ  مدرم  دش و 
اهزور دندرکیم و  تکرح  اهبش  دنتفر ، نوریب  هفوک  زا  یناهن  روط  هب  دش  البرک  دراو  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  دندش و  يرادـهاگن 

. دندناسر مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دوخ  ات  دندشیم  ناهنپ 

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط www.Ghaemiyeh.comناروشحلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


كدنا نارای  دیسر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  بیبح  هک  یماگنه  بلاط : یبأ  نبا  تیاور  هب 
______________________________

.328 / 2 لاجرلا : لاوحا  یف  لاقملا  یهتنم  هرامش 133 ؛  78 یشک : لاجر  (. 1)
.20 / 4 لماک : 37 ؛ / 2 داشرا : (. 2)

هورع نب  یناه   » هناخ هب  ملـسم  هک  تسا  هدـمآ  نیبلاطلا  لـتاقم  رد   231 لاوطلا : رابخا  22 ؛ / 4 لماک : 108 ؛ فوهل : 41 ؛ / 2 داشرا : (. 3)
. دش دراو  يدارم »

ص:129  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هزاجا رگا  دراد ، دوجو  دسا  ینب  زا  ياهلیبق  یکیدزن  نیا  رد  تشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  درک ، هدهاشم  ار  يو  ناوارف  نانمـشد  وا و 

ار نمشد  نانآ ، هطـساو  هب  دوش و  نومنهر  تسار  هار  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دیاش  مناوخارف ، امـش  يرای  هب  ار  اهنآ  مورب و  نانآ  دزن  ییامرف 
. دیامن عفد  امش  زا 

ار اهنآ  تسشن و  تفای و  روضح  نانآ  عامتجا  لحم  رد  دیسر . اهنآ  هب  ات  دش  راپسهر  نانآ  دزن  بیبح  داد . هزاجا  ودب  مالّـسلا  هیلع  ماما 
ناتدزن دـنکیم  اطع  مدرم  هب  یموق  ياوشیپ  هک  ار  یناغمرا  نیرتهب  دـسا ! ینب  يا  تشاد : راهظا  شیوخ  نانخـس  رد  دومن و  هظعوم  دـنپ و 

رد نینمؤم  زا  یعمج  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تخد  همطاـف  رـسپ  نینمؤـملا و  ریما  یلع  نب  نیـسح  نوـنکا  ماهدروآ ،
تیامح و وا  زا  ات  ماهدـمآ  امـش  دزن  دـنناسرب . لتق  هب  ار  وا  اـت  هداد  رارق  هرـصاحم  رد  ار  يو  شنانمـشد  تسا . هدـمآ  دورف  امـش  یکیدزن 

دنوادـخ دـینک ، يرای  ار  وا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـییامن ، ظـفح  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمرح  دـینک و  یناـبیتشپ 
، دییآیم رامش  هب  نم  دارفا  نیرتکیدزن  مناردارب و  نم و  هلیبق  امش  هک  اجنآ  زا  درک و  دهاوخ  تیانع  امـش  هب  ار  ترخآ  ایند و  يدنلبرس 

. دوشب امش  بیصن  راختفا  نیا  متساوخ 
وت هک  ار  یناغمرا  دنگوس ! ادخ  هب  دیامرف ، تیانع  ریخ  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  مساقلا ! وبا  يا  تفگ : تساخاپب و  يدـسا  ریـشب  نب  هّللا  دـبع 

عمج مهدیم . تبثم  خـساپ  تیادـن  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  میهدیم و  حـیجرت  ینتـشادتسود ، زیچ  ره  رب  ياهدروآ ، ناـمیارب 
. دنداتفا هار  هب  بیبح  قافتا  هب  دنتساخاپب و  هداد و  خساپ  ریشب  نب  هّللا  دبع  دننام  زین  يرگید 

. داد رارق  رما  نایرج  رد  ار  وا  دناسر و  دعس  نبا  هب  ار  دوخ  یناهن  نانآ ، عمج  زا  یکی 
، درک يریگولج  اهنآ  تکرح  زا  دیـسر و  نانآ  هب  ماگنه  بش  هک  تشاد  لیـسگ  نانآ  يوس  هب  راوس  دـصناپ  یهدـنامرف  هب  ار  قرزا  يو 

رد دندیدن ، دوخ  رد  ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  نوچ  یلو  دنتخادرپ  دربن  هب  نمشد  هاپس  اب  دندرکن ، ییانتعا  نانآ  یلو 
ص:130  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دناسر يو  ضرع  هب  ار  ارجام  تشگزاب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  بیبح  دنتشگزاب و  شیوخ  لزانم  هب  بش  یکیرات 
لوح و ال دنهاوخب و ال  نانآ  هچ  نآ  هن  تسا  ینتفریذپ  ماجنا  دهاوخ ، ادخ  ار  هچ  ره  « ؛» 1 * » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  دومرف : ترضح 

««. 2  » هّللاب ّالإ  ةوق 
تخانش ار  وا  يدئاص  همامث  وبا  درک ، مازعا  مالّسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  ار  یبعـش  هّللا  دبع  نب  ریثک  دعـس ، رمع  یتقو  تسا : هدروآ  يربط 
صخش نیا  ایآ  دومرف : دیآیم ، شیپ  هب  يو  دید  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  داتـسرف ، ار  « 3  » یلظنح سیق  نب  ةّرق  وا  زا  سپ  دنادرگرب ، و 
ریبدـت اـب  يدرف  ار  وا  نـم  تساـم ، رهاوـخ  رـسپ  هـلظنح و  هریت  زا  یمیمت  يدرم  صخـش  نـیا  يرآ ! درک : ضرع  بیبـح  دیــسانشیم ؟ ار 

. منک هدهاشم  رادوریگ  نیا  رد  ار  وا  مدرکیمن  روصت  متخانشیم و 
موقرم ار  نآ  خساپ  مالّسلا  هیلع  ماما  دناسر . يو  هب  ار  دعس  رمع  همان  درک و  مالـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دش و  دراو  وا  دیوگیم : يوار 

هک باتـشب  درم  نیا  يراـی  هب  ناگـشیپمتس ؟ يوس  هب  يدرگیمزاـب ؟ اـجک  هّرق ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  بیبـح  يوار : هتفگ  هب  دومرف .
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. تسا هدیشخب  يدنلبرس  تّزع و  ار  امش  ام و  شراوگرزب  ناردپ  هطساو  هب  دنوادخ 
«. 4  » مریگیم میمصت  سپس  مربیم و  نآ  هدنتسرف  دزن  ار  همان  خساپ  تفگ : وا  هب  هّرق 

ضرع ماما  هب  مالّسلا  هیلع  سابع  دمآ ، رد  تکرح  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  دربن  يارب  نمشد  هاپس  هک  یماگنه  هدرک : لقن  يربط  نینچمه 
؟ دنراد یمیمصت  هچ  سرپب  ورب و  نانآ  دزن  دومرف : دوشیم . کیدزن  امش  هب  نمشد  ردارب ! درک :

هیلع سابع  دنتفاتـش . اهنآ  دزن  هدـش و  بکرم  رب  راوس  نیق  نب  ریهز  رّهظم و  نب  بیبح  هلمج  زا  شنارای  زا  یعمج  مالّـسلا و  هیلع  ساـبع 
نانآ زا  دوب  هدومرف  ماما  هک  ار  یبلطم  مالّسلا 

______________________________

.29 ناسنا / (. 1)
باب 37. ، 386 / 44 راحب : 261 ؛ - 260 / 2 سلاجملا : ۀیلست  (. 2)

.311 / 3 خیرات : يربط ، (. 3)

.314 / 3 خیرات : يربط ، (. 4)
ص:131  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: دومرف نانادـب  مالّـسلا  هیلع  سابع  دیـشاب . گنج  يایهم  ای  دـییآرد و  شتعاطا  هب  ای  هک  هدیـسر  نامرف  ریما  زا  دـنتفگ : خـساپ  رد  دیـسرپ ،
فقوت اج  نامه  شنارای  دیسر و  ردارب  تمدخ  سابع  مدرگرب . امش  دزن  هداد و  رارق  نایرج  رد  ار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ات  دینکن  باتش 

. دندرک
دراو وا  هاگـشیپ  هب  هک  دنایناسک  ادخ ، دزن  مدرم  نیرتدـب  تمایق  زور  دـنگوس ! ادـخ  هب  مدرم ! تفگ : نمـشد  نایهاپـس  هب  باطخ  بیبح 

دننکیم دای  ناوارف  ار  ادخ  هک  ینارادهدنزبش  رهـش و  نیا  نارگ  شیاین  دوخ و  ربمایپ  تیب  لها  ترتع و  نادنزرف و  هک  یلاح  رد  دـنوش 
. دناهدناسر تداهش  هب 

. دمآ دهاوخ  داد  هرزع  هب  ریهز  هک  یخساپ  و  « 1  » یتساریپ ار  دوخ  یتسناوت  هچ  ره  وت  داد : خساپ  وا  هب  سیق  نب  ةرزع 
انأ نم  ینوبسناف  دعب : اما  : » دومرفیم درکیم و  هظعوم  ار  مدرم  هبطخ ، داریا  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  هدرک : تیاور  فنخم  وبا 

شتـسرپ فرح  کی  رب  ار  ادـخ  دـیوگیم ، هچ  دـنادب  وا  رگا  تفگ : درک و  عطق  ار  ترـضح  نخـس  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اورظنا ،»...  و 
. دنکیم

تلد رب  دنوادخ  ینکیمن ، كرد  ار  ماما  نانخس  یتسرپیم و  فرح  داتفه  هب  ار  ادخ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : يو  خساپ  رد  بیبح 
«. 2  » تفرگ رس  زا  ار  شاهبطخ  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس  هدز و  رهم 

هب تشاد و  هدـهع  رب  ار  نآ  تسار  حانج  ریهز ، مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هاپـس  پچ  حاـنج  بیبح ، هک  دـناهدرک  لـقن  نارگید  يربط و 
زا رتولج  راسی  دنتـساوخ و  زرابم  ود  هّللا ، دیبع  شدنزرف  هدرب  راسی  دایز و  هدرب  ملاس  دادیم ، تبثم  خساپ  تعرـس  هب  نابلطزرابم ، توعد 

یبلک ریمع  نب  هّللا  دبع  داد و  نتـسشن  روتـسد  نانادب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفاتـش ، وا  يوس  هب  ریرب ، بیبح و  دوب ، تکرح  رد  ملاس 
ترضح تساخاپب و 

______________________________

. نامه (. 1)
.98 / 2 داشرا : لقن ؛) رد  یتوافت  كدنا  اب   ) 319 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

ص:132  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  يارجام  نایب  هب  هک  داد  تصخر  ودب 
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. دندمآ وا  نیلاب  بیبح ، قافتا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  داتفا ، نیمز  يور  هجسوع  نب  ملسم  یتقو  دناهتفگ :
: تفگ بیبـح  خـساپ  رد  مارآ  ییادـص  اـب  ملـسم  مهدیم . هدژم  تشهب  هب  ار  وـت  تسا ، راوـشد  نم  رب  وـت  تداهـش  ملـسم ! تفگ : بیبـح 

. دهد ریخ  هدژم  ار  وت  دنوادخ 
هیلک هب  متشاد  تسود  دش ، مهاوخ  قحلم  وت  هب  رگید  یتعاس  دمآ و  مهاوخ  وت  یپ  رد  هک  متسنادیمن  رگا  تفگ : ملـسم  خساپ  رد  بیبح 
. میامن لمع  تسا ، وت  نأش  رد  هک  هنوگ  نآ  دراد ، ّتیمها  شزرا و  تیارب  نادنواشیوخ ، نید و  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  تیاهّتیصو 
ناج شباکر  رد  يرادنرب و  تسد  درک ] مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هراشا  و   ] درم نیا  زا  منکیم  شرافـس  وت  هب  تفگ : بیبح  هب  ملـسم 

. ینک يراثن 
«. 1  » درک مهاوخ  لمع  هنوگ  نیمه  دنگوس ! هبعک  يادخ  هب  تفگ : بیبح 

هتفریذپ تزامن  تفگ : ترضح  نآ  هب  میمت  نب  نیصح  تساوخ ، تلهم  نانآ  زا  رهظ  زامن  يادا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دناهتفگ :
: تفگ وا  خساپ  رد  بیبح  تسین !

درک و هلمح  وا  رب  نیـصح  تسا ! هتفریذپ  غالا  وت  زا  تسین و  هتفریذپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  زامن  يدرک  لایخ 
شنارای داتفا ، نیمز  رب  وا  دش و  دـنلب  مس  رـس  رب  بسا  دـیبوک و  نیـصح  بسا  تروص  هب  ریـشمش  اب  بیبح  دـش ، روهلمح  وا  رب  زین  بیبح 

«. 2  » دنداد تاجن  بیبح  گنچ  زا  ار  وا  هدرک و  هلمح 
اداتکأ متّیلو  مکرطش  وأادادعأ  مکل  اّنک  ول  مسقا 

ادأ ابسح و  موق  ّرش  ای 
یمین ای  امش و  هزادنا  هب  ام  دادعت  رگا  مروخیم  دنگوس  مدرم ! نیرتتسپ  نیرتدب و  يا  ینعی :

______________________________

.68 / 4 لماک : 162 ؛ فوهل : 103 ؛ / 2 داشرا : (. 1)
.70 / 4 لماک : (. 2)

ص:133  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دیتشاذگیم رارف  هب  اپ  دوب ، امش  زا 

: تفگیم دربیم و  هلمح  اهنآ  رب  ریشمش  اب  تخادرپ و  دربن  هب  نمشد  هاپس  اب  سپس 
رعست برح  ءاجیه و  سرافرّهظم  یبا  بیبح و  انأ 
ربصأ مکنم و  یفوأ  نحن  ورثکأ  ةّدع و  ّدعأ  متنأ 

روهلعـش شتآ  رازراـک و  نادـیم  رواـگنج  تسا ، رّهظم  مردـپ  مبیبح و  نم  ینعی : رذـعأ  مکنم و  یقتأ  اـقحرهظأ و  ۀّـجح و  یلعأ  نحن  و 
تقیقح رد  تسا ، رتراکشآ  رترب و  نامتجح  میرترابدرب . رترادافو و  امـش  زا  قح  هار  رد  ام  یلو  تسا ، رتالاب  رتشیب و  امـش  دادعت  مدربن .

. میرتهتفریذپ رتاوقتاب و  امش  زا 
. دناسر تکاله  هب  ار  نمشد  زا  يدایز  دادعت  ات  درکیم  همزمز  ار  راعشا  نیا  هراومه 

بسا زا  دز ، وا  رب  هزین  اب  میمت  ینب  هریت  زا  يرگید  درف  تخاس و  دراو  یتبرض  وا  رب  ریـشمش  اب  «، 1 « » ینافقع میرص  نب  لیدب  ، » انثا نیا  رد 
رس دمآ و  وا  نیلاب  یمیمت  دش . نیمز  رب  شقن  بیبح  دروآ ، دورف  وا  رس  رب  يریشمش  میمت » نب  نیـصح   » هک دزیخاپب  تساوخ  داتفا ، ریز  هب 
نم زا  ریغ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : يرگید  مدوب ، کیرـش  وت  اب  وا  نتـشک  رد  نم  تفگ : ودب  نیـصح  تخاس ، ادـج  ندـب  زا  ار  شـسدقم 

. تشکن ار  وا  یسک 
کیرـش وت  اب  يو  نتـشک  رد  نم  دننادب  دننیبب و  ار  نآ  مدرم  مزیوایب و  مبـسا  ندرگ  رب  ار  نآ  ات  هدـب  نم  هب  ار  بیبح  رـس  تفگ : نیـصح 
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، تفریذپن یمیمت  درم  مرادن ! دـهدیم  وت  هب  وا  نتـشک  ضوع  هک  ياهزیاج  هب  يزاین  نم  ربب ، هّللا  دـیبع  دزن  ریگب و  ار  نآ  سپـس  ماهدوب و 
دوـخ بسا  ندرگ  هب  ار  رـس  يو  داد ، نیـصح  هـب  ار  بیبـح  رـس  یمیمت  درم  دـندرک و  داـجیا  شزاـس  ود  نآ  ناـیم  فرط ، ود  نارادـفرط 

ار نآ  سپس  دومن و  نازیوآ  شیوخ  بسا  هنیس  هب  تفرگ و  ار  رـس  وا  داد ، یمیمت  درم  هب  ار  نآ  سپـس  دنادرگ و  هاگودرا  رد  تخیوآ و 
. درب دایز  نبا  دزن  هرامالا  راد  هب 

______________________________

. هعازخ هلیبق  زا  ياهریت  هب  بوسنم  (. 1)
ص:134  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هاگره دشن ، ادـج  وا  زا  ياهظحل  داتفا و  هار  هب  راوس  هارمه  داتفا ، ردـپ  رـس  هب  شمـشچ  دوب - غلاب  هزات  یناوجون  هک  بیبح - دـنزرف  مساق 
ارم مکرـسپ ! تفگ  دـش و  كوکـشم  وا  هب  یمیمت  درم  تفریم . نوریب  وا  اب  زین  يو  تفریم  نوریب  ناـمز  ره  دـشیم و  هراـمالا  راد  دراو 

؟ ینکیم بیقعت 
. ریخ تفگ :

؟ یتسه نم  بیقعت  رد  ارچ  منیبب  وگب  ینکیم ، مبیقعت  يرآ ، تفگ :
؟ منک نفد  ات  یهدیم  نم  هب  ار  نآ  ایآ  تسا ، نم  ردپ  رس  نیا  تفگ :

. منک تفایرد  وا  زا  یبسانم  شاداپ  تردپ ، نتشک  ربارب  رد  مهاوخیم  نم  دهدیمن و  تیاضر  نآ  نفد  هب  ریما  مکرسپ ! تفگ :
يدناسر و لتق  هب  ار  تدوخ  زا  رتهب  يدرف  وت  هک  ارچ  تخاس ؛ دهاوخ  وت  بیصن  راک  نیا  رب  ار  شاداپ  نیرتدب  دنوادخ  یلو  تفگ : مساق 

. دش ادج  وا  زا  تسیرگ و  سپس 
ار وا  ردـپ ، ضوع  دـبایب و  یناشن  وا  زا  ات  تشادـن  شردـپ  لتاق  ياپ  ّدر  نتـسج  زج  یمیمـصت  دیـسر و  لامک  نس  هب  اـت  درک  ربص  مساـق 

. دشکب
صوصخم همیخ  رد  شردپ  لتاق  تسویپ ، وا  نایهاپس  هب  دیـشک ، رکـشل  « 1 « » اریمجاب  » هب هک  ریبز  نب  بعـصم  ییاورناـمرف  نارود  رد  يو 

ریـشمش اب  تفاـی ، هلولیق  باوخ  رد  ار  يو  دـش و  دراو  وا  رب  شاهمیخ  رد  دوب ، وا  زا  یناـشن  نتفاـی  وا و  یپ  رد  مساـق  دوب و  هدـیمرآ  دوخ 
«. 2  » تفرگ مارآ  شلد  دناسر و  تکاله  هب  ار  يو  تخاون و  وا  رب  یتبرض 

مهرد ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهظم ، نب  بیبح  تداهش  هدرک : تیاور  فنخم  وبا 
______________________________

هب دوخ  هار  رس  رد  تفالخ ، رس  رب  ناورم  کلملا  دبع  اب  دوخ  فالتخا  نامز  رد  ریبز  نب  بعصم  هک  لصوم  نیمزرس  رد  تسا  یلحم  (. 1)
. دز ودرا  هقطنم  نیا  رد  ماش 

.71 / 4 لماک : (. 2)
ص:135  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1 « » یباحصأ ةامح  یسفن و  بستحأ  هّللا  دنع  : » دومرف تسکش و 
«. مهنیم هریخذ  ادخ  دزن  ار  شیوخ  عفادم  نارای  دوخ و  »

: مراد ياهدورس  هراب  نیا  رد  دوخ 
نکر ّلک  هلتق  ّده  دقلفبیبح  لتق  نیسحلا  ّدهی  نإ 
نهعلاک اهّدرف  دیدح  نميداعألا  لابج  یقل  دق  لطب 

نزملا بابصناک  ّبصنی  وهفیّخوت  ثیح  عمجل  اب  یلابی  ال 
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ّنم نود  ۀینم  نم  افلسهولتقی  نا  لبق  رأثلا  ذخأ 
مه رد  ار  ناکرا  همه  تقیقح  رد  تسکش ، مهرد  ار  نیسح  بیبح ، تداهش  رگا  ینعی : نسح  ّلک  هلاعف  یف  اعماجابیبح  نیـسحلل  هنم  اولتق 

. تسکش
زا درکیم ، هدارا  هاگره  درک . یشالتم  هدش ، هدز  مشپ  دننام  ار  اهنآ  تفرگ و  رارق  نمـشد  زا  ینینهآ  ياههوک  ربارب  رد  هک  يدرم  روالد 

تفرگ و ار  شیوخ  ماقتنا  دسرب ، تداهـش  هب  هک  نیا  زا  لبق  دـمآیم . دورف  ناشرـس  رب  ناراب  دـننام  تشادـن و  ییاورپ  ّتیعمج  اب  ییایؤر 
. دندناسر تداهش  هب  دوب ، اهیبوخ  همه  ياراد  هک  ار  نیسح  ناتسود  زا  یتسود  بیبح ، نتشک  اب  تفای . تسد  شیوزرآ  هب  ّتنمیب 

«2  » يدسا هجسوع  نب  ملسم 

هدوب دهاز  رگشیاین و  هتسجرب ، راوگرزب ، یتیصخش  همیزخ و  نب  دسا  نب  نادود  نب  ۀبلعث  نب  دعس  نب  ۀجسوع  نب  ملـسم  لجح ، وبا  يو ،
. تسا

یباحصا هلمج  زا  هجسوع  نب  ملسم  «: 3  » تسا هدروآ  دوخ  تاقبط  رد  دعس  نبا 
______________________________

.71 / 4 لماک : 327 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
(. ص 105 لاجر ، یسوط ، خیش  ك : ر .  ) تسا هتسناد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  هرمز  رد  ار  وا  یسوط  خیش  (. 2)

« هجسوع نب  ملسم   » ار يو  هرامش 7978 ، ، 96 / 6 هباصا : رد  رجح  نبا  264 و  / 4 هباغلا : دسا  رد  يرزج  (. 3)
ص:136  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  یبعش  هدومن و  هدهاشم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدوب 
دهاوخ هنیمز  نیا  رد  ثبـش  نخـس  تسا و  هدـش  دای  وا  زا  یمالـسا  تاحوتف  اهدربن و  رد  هک  هدـمآیم  رامـش  هب  عاجـش  يدرم  روالد  يو 

. دمآ
نب ملسم  هک  هاگنآ  درک و  افو  نادب  تشون و  همان  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  هجسوع  نب  ملسم  ناراگنهریس : هتفگ  هب 

. تفرگ تعیب  مدرم  زا  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  يارب  دش ، هفوک  دراو  لیقع 
دیبع اب  گنج  يایهم  درک ، لصاح  عالطا  نایرج  زا  لیقع  نب  ملـسم  دـش و  هفوک  دراو  دایز  نب  هّللا  دـیبع  هک  یماگنه  دـناهتفگ : ناخّروم 

میمت و ياههریت  رب  ار  هماـمث » وبا   » دـسا و جـحذم و  ياـههریت  رب  ار  وا  تسب و  هجـسوع » نب  ملـسم   » يارب ار  یمچرپ  ور ، نیا  زا  دـش ، هّللا 
هب تشامگ و  هنیدم  هریت  رب  ار  یلدج » هدـعج  نب  سابع   » هعیبر و هدـنک و  ياههریت  رب  ار  يدـنک » زیزع  نب  ورمع  نب  هّللا  دـیبع   » نادـمه و
زا ات  دز  مدرم  ندرک  هدنکارپ  هب  تسد  هّللا  دیبع  دندروآ . رد  هرـصاحم  هب  هرامالا  راد  رد  ار  وا  هدمآ و  رد  تکرح  هب  دایز  هّللا  دیبع  يوس 

یناه هناخ  هب  میدش  روآدای  البق  هک  هنوگ  نامه  دش و  جراخ  تشاد  تماقا  نآ  رد  هک  راتخم  هناخ  زا  ملـسم  دنرادرب ، تسد  ملـسم  يرای 
. تفر تشاد ، روضح  نآ  رد  روعا  نب  کیرش  هک  هورع  نب 

هب ات  داد  تیرومأم  مهرد  رازه  هس  اب  ار  شیوخ  مالغ  لقعم  ور ، نیا  زا  دنک ، لصاح  عالطا  ملـسم  تماقا  لحم  زا  تشاد  یعـس  هّللا  دـیبع 
زامن لوغشم  دجسم  زا  ياهشوگ  رد  دید  تفر ، هجسوع  نب  ملسم  دزن  دش و  دجـسم  دراو  لقعم  دبایب ، ار  ملـسم  تماقا  لحم  اهنآ  هلیـسو 
عالک يذ  نامالغ  زا  یماش و  يدرم  نم  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : سپس  درک و  مالـس  وا  رب  تفای . تغارف  شزامن  زا  يو  ات  دنام  رظتنم  تسا ،

، تسا هداهن  ّتنم  نم  رب  اهنآ  ناتـسود  هب  يدـنمهقالع  و  مالّـسلا ] مهیلع  تیب  لـها   ] هداوناـخ نیا  یتسود  ّتبحم و  اـب  دـنوادخ  متـسه و 
ادخ لوسر  رـسپ  يارب  ات  هدش  هفوک  دراو  ماهدینـش  هک  هداوناخ  نیا  زا  يدرم  اب  مهاوخیم  مراد و  رایتخا  رد  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  نونکا 

تعیب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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______________________________

. دناهدرک رکذ 
ص:137  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

دجسم رد  لبق  یتاظحل  هدرکن ، ییامنهار  يو  تماقا  لحم  هب  ارم  سک  چیه  یلو  منک ، میدقت  يو  هب  ار  اهلوپ  نیا  هدرک و  رادید  دریگب ،
اهلوپ نیا  ات  مدیسر  امش  تمدخ  ور ، نیا  زا  دراد ، عالطا  هداوناخ  نیا  تیعضو  زا  درم  نیا  دنیوگیم : مدینش  نت  دنچ  زا  هک  مدوب  هتسشن 

نم زا  وا  اب  رادـید  زا  لبق  یناوتیم  یـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  منک و  تعیب  وا  اب  اـت  ینک  ییاـمنهار  دوخ  ياـقآ  هب  ارم  یناتـسب و  نم  زا  ار 
. يریگب تعیب  شیارب 

، يراد تسود  هچ  نآ  هب  وت  هک  تخاس  نامداش  ارم  رادید  نیا  میوگیم و  ساپس  دوخ  اب  امش  رادید  رب  ار  ادخ  تفگ : هجسوع  نب  ملـسم 
هیـضق نیا  اب  نم  طابترا  هب  ربخ  نیا  راشتنا  زا  لبق  هک  نیا  زا  یلو  دیامرف . يرای  ار  شربمایپ  تیب  لها  وت  هطـساو  هب  دنوادخ  یبای و  تسد 

ودب تفرگ و  تعیب  وا  زا  يو ، ندـش  ادـج  زا  لبق  هاگنآ  تسا و  هدـننکنارگن  میارب  شتردـق ، راکمتـس و  نیا  زا  میب  تهج  هب  يدرب ، یپ 
هب سپـس  دنک و  هئارا  يو  هب  دراد  تسود  ار  هچنآ  ات  دراد  هاگن  هدیـشوپ  ار  ارجام  دـنک و  لمع  هناهاوخریخ  هک  داد  یگرزب  ياهدـنگوس 

تقو شیارب  هجـسوع  نب  ملـسم  درک و  نینچ  زین  درم  مریگب ، دورو  هزاجا  تیارب  ات  اـمن ، دـش  دـمآ و  نم  دزن  يزور  دـنچ  تفگ : درم  نآ 
تلحر زا  سپ  هثداح  نیا  درک و  ییاـمنهار  لـیقع  نب  ملـسم  تماـقا  لـحم  هب  ار  هّللا  دـیبع  هنوگ ، نیدـب  دـش و  لـخاد  تفرگ و  تاـقالم 

«. 1  » داد خر  روعا » نب  کیرش  »
رـس هب  ناهنپ  رد  یتدم  هجـسوع  نب  ملـسم  دندیـسر ، تداهـش  هب  هدـش و  ریگتـسد  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هک  نآ  زا  سپ  دـناهدرک : لقن 

شمدقم راثن  ار  شیوخ  ناج  دـناسر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  البرک  رد  درک و  رارف  هفوک  زا  شاهداوناخ  اب  سپـس  دربیم و 
. درک

رد تخادرپ و  نخس  داریا  هب  شیوخ  نارای  يارب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هدرک : تیاور  یقرـشم  ینادمه  هّللا  دبع  نب  كاّحـض  زا  فنخم  وبا 
: دومرف دوخ  هباطخ 

______________________________

.100 نیبلاطلا : لتاقم  45 ؛ / 2 داشرا : 25 ؛ / 4 لماک : 235 ؛ لاوطلا : رابخا  ك : ر . (. 1)
ص:138  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

لجر دیب  مکنم  لجر  ّلک  ذخأیل  ّمث  المج  هوذـّختاف  مکیـشغ  دـق  لیللا  اذـه  يریغ و  بلط  نع  اولهذـل  ینوباصأ  ول  یننوبلطی و  موقلا  ّنإ  »
«. یتیب لهأ  نم 

بـش یهایـس  زا  هتفرگ ، ارف  ار  امـش  بش  یکیرات  نونکا  درادـن و  يراـک  نارگید  هب  دـبای ، تسد  نم  هب  رگا  تسا و  نم  یپ  رد  نمـشد  »
«. ددرگزاب شیوخ  راید  هب  دریگب و  ارم  نادناخ  زا  يدرم  تسد  امش  نادرم  زا  کی  ره  دینک و  هدافتسا 

امـش زا  دـعب  هک  نیا  يارب  مینک ؟ يراک  نینچ  ارچ  تشاد : هضرع  تفگ و  نخـس  مالّـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  همه  زا  لبق  وا و  تیب  لـها 
. دنادرگن ام  بیصن  ار  يزور  نینچ  دنوادخ  زگره ، مینامب !؟ هدنز 

يرذع ادخ  هاگشیپ  رد  يراد  ام  رب  هک  یقح  يادا  رد  میرادرب و  وت  يرای  زا  تسد  ایآ  درک : ضرع  تساخاپب و  هجـسوع  نب  ملـسم  سپس 
رب تسا ، یقاب  متسد  رد  ریشمش  هضبق  ات  منکشب و  نمشد  هنیس  رد  ار  ماهزین  ات  دش  مهاوخن  رود  وت  زا  دنگوس ! ادخ  هب  هن  میـشاب !؟ هتـشادن 
ات داد ، مهاوخ  رارق  گنـس  جامآ  ار  اهنآ  وت  زا  عافد  هار  رد  مشاب  هتـشادن  تسد  رد  یحالـس  رگا  مدرگن و  ادج  وت  زا  مبوکب و  اهنآ  رس 

«. 1  » دنتفگ نخس  هویش  نیمه  هب  زین  ترضح  نآ  نارای  ریاس  مهد . ناج  تهار  رد 
شتآ هب  دوب ، هدومن  رفح  اههمیخ  تشپ  هک  ار  یقدنخ  لخاد  کشخ  ياهین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  دـیوگیم : دـیفم  خـیش 
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!؟ يدرک باتش  شتآ  هب  دورو  يارب  تمایق ، زا  لبق  نیسح ! دز : ادص  درک و  روبع  اجنآ  رب  رمش  دیشک ،
«. اّیلص اهب  یلوأ  تنأ  يزعملا ! ۀیعار  نب  ای  : » دومرف وا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

«. يرتراوازس شتآ  رد  نتخوس  يارب  وت  نارچزب ! نز  دنزرف  يا  »
ضرع ترضح  هب  ملسم  تشادزاب . راک  نیا  زا  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دهد ، رارق  ریت  فده  ار  وا  تساوخ  هجـسوع  نب  ملـسم 

ریت اب  ار  وا  دیهد  هزاجا   ] تسا هداد  رارق  ام  سر  ریت  رد  ار  وا  ادخ  تسا و  مان  هب  ناگشیپمتس  ادخ و  نانمشد  زا  قساف ، نیا  درک :
______________________________

.92 / 2 داشرا : 58 ؛ / 4 لماک : 351 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:139  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

[. منزب
«. 1 « » لاتقلا یف  مهأدبأ  نأ  هرکأ  ّینإف  همرت  ال  : » دومرف ماما 

«. منک یتسدشیپ  نانآ  اب  گنج  رد  مرادن  تسود  نم  اریز  نکم ؛ يزادناریت  وا  هب  »
پچ حانج  رب  يدـیبز ، جاّـجح  نب  ورمع  یهدـنامرف  هب  دعـس  نبا  هاپـس  تسار  حاـنج  تفرگ ، رد  گـنج  هک  هاـگنآ  فنخم : وبا  هتفگ  هب 

. دندوب ریگرد  یتعاس  تفرگ و  تروص  تارف  هیحان  زا  نانآ  هلمح  درب ، شروی  نیق  نب  ریهز  یهدنامرف  هب  ماما  نایرکشل 
رد يو  تشادن ، غارـس  ار  شدننام  یـسک  هک  دـیگنج  هناناج  ياهنوگ  هب  تشاد  روضح  ماما  هاپـس  پچ  تمـس  رد  هک  هجـسوع  نب  ملـسم 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  دربیم و  شروی  نمشد  رب  تشاد  تسد  هب  ار  دوخ  ریشمش  هک  یلاح 
دسأ ینب  يرذ  یف  یتیب  ّنإ  ودبل  وذ  ّینإف  یّنع  اولأست  نا 

ینب هلیبق  زا  بسن  رد  مریش و  تعاجـش  ياراد  ماهراکهچ ، دیـسرپب  نم  زا  رگا  ینعی : دمـص  راّبج  نیدب  رفاک  ودشرلا  نع  دئاح  یناغب  نمف 
. تسا هدیزرو  رفک  زاینیب ، يادخ  هب  فرحنم و  قح ، زا  دراد ، اور  متس  نم  رب  هک  یسک  مدسا .

نایم رد  ار  يو  یلجب ، هراکشخ  وبا  نب  نمحرلا  دبع  یبابض و  هّللا  دبع  نب  ملسم  هک  نیا  ات  دوب  هتشاذگ  اهنآ  نایم  ریـشمش  نانچ  مه  يو 
رابغ نتـسشن  ورف  زا  سپ  دـش ، داجیا  یظیلغ  رابغ  درگ و  دـیدش ، يریگرد  رثا  رد  دـندش ، تسدـمه  رگیدـکی  اب  وا  نتـشک  رد  دـنتفرگ و 

، تشاد ندـب  رد  یقمر  زونه  تفر ، وا  تمـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا . هدـش  نیمز  رب  شقن  هجـسوع  نب  ملـسم  دـندید  نادـیم ،
: دومرف ودب  ترضح 

«. 2 « » اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ملسم : ای  هّللا  کمحر  »
______________________________

(. تاملک یخرب  رد  كدنا  یتوافت  اب   ) 96 / 2 داشرا : (. 1)
.23 بازحا / (. 2)

ص:140  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
دهع و رد  دننآ و  راظتنا  رد  یضعب  دندمآ و  لیان  تداهش  ضیف  هب  نانآ  زا  یخرب  دنادرگ : شیوخ  تمحر  لومشم  ار  وت  دنوادخ  ملسم ! »

«. دندادن یلیدبت  رییغت و  دوخ  نامیپ 
. میدرک هراشا  نادب  يو  تالاح  رد  البق  هک  تفگ  نخس  وا  اب  بیبح  هاگنآ  دمآ و  ملسم  کیدزن  سپس 

! مرورس ياو  هاتجـسوع ! نب  ای  هادّیـس ! او  هب : وا  زا  یکزینک  يادص  دیـشک ، رپ  اهنامـسآ  هب  ملـسم  حور  هک  دییاپن  يرید  دیوگیم : يوار 
. دندرکیم ینامداش  ارجام  نیا  زا  دعس ، رمع  ناراداوه  دش و  دنلب  ماهجسوع ! نبا  ياو 

ربارب رد  ار  دوـخ  دیـشکیم و  نتـشیوخ  تسد  اـب  ار  دوـخ  ناـسک  دنیـشنب ، ناـتیازع  هب  ناـتناردام  تفگ : ناـنآ  هب  باـطخ  یعبر  نب  ثبش 
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وا تاروتـسد  میلـست  هک  ییادـخ  هب  دـیاهدناسر ؟ تداهـش  هب  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دـینامداش  اـیآ  دـیزاسیم ، لـیلذ  راوخ و  نارگید 
نامزاس زا  لبق  « 1  » ناجیابرذآ تشد  نهپ  رد  يو  ماهدرک ، هدهاشم  ناناملـسم  نایم  درم  نیا  زا  ياهدنزرا  ياهیراکادـف  هچ  نم  ماهتـشگ ،

يداش امش  دوشیم و  هتشک  امش  زا  یتیصخش  نینچ  ایآ  دناسر ، تکاله  هب  ار  ناکرشم  زا  نت  شـش  ناناملـسم ، ماظن  هراوس  يورین  نتفای 
!؟» 2  » دینکیم

. تسا هداتفا  نوخ  كاخ و  هب  هک  تسا  يدیهش  ملسم )  ) لجح وبا  دیوگیم : هجسوع  نب  ملسم  هرابرد  يدسأ  دیز  نب  تیمک 
: ماهدورس شاهرابرد  ار  راعشا  نیا  دوخ  و 
بّرتلا دقافل  یبنلا  طبسهعرصمل  یشمی  أرما  نإ 

ّبح نم  ۀقم و  نم  سفنلابهل  دوجی  نأ  ابیبح  یصوأ 
برحلا  ۀحاس  قرافت  نأ  نمۀجسوع  نب  ای  انیلع  ززعأ 

______________________________

ناماس نآ  هجسوع  نب  ملسم  قافتا  هب  يرجه  لاس 20  رد  ینامی  هفیذـح  تسا . هدوب  لیبدرا »  » نآ زکرم  هک  تسا  فورعم  ياهقطنم  (. 1)
(. 495 / 5 لامکلا : بیذهت  ، ) درک حتف  ار 

.68 / 4 لماک : 325 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 2)
بّرتلا قناعم  دعب  تعجر  ومهرمس  مهضیب و  تقناع  ص:141   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

لحم هب  هدایپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  يدرم  ینعی : یبلق  یـسألا  لکأ  دـق  ینیعاکب و  دـیفی  ام  کیلع و  یکبأ 
. تسا ریظنیب  يدرف  دوریم  شتداهش 

: تفگ بیبح  دنک . یناشفناج  نیسح  هار  رد  هقالع ، قشع و  تدش  تهج  هب  درک  شرافس  بیبح  هب 
سپـس يدش و  نابیرگ  هب  تسد  ناشیاههزین  ریـشمش و  اب  یـشابن . رازراک  هنحـص  رد  وت  هک  تسا  راوشد  ام  رب  ردقچ  هجـسوع ! دنزرف  يا 

. درادن يدوس  ماهیرگ  هتفرگ ، ارف  هودنا  مغ و  ار  مبلق  هک  اجنآ  زا  یلو  میرگیم  وت  رب  یتشگ . نیمز  رب  شقن 

يوادیص رّهسم  نب  سیق 

يوادیـص يدسا  همیزخ  نب  دسا  نب  نادود  نب  ۀبلعث  نب  ثراح  نب  نیعق  نب  ورمع  نب  ذقنم  نب  بدنج  نب  دـلاخ  نب  رّهـسم  نب  سیق  يو ،
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ریلد و  یناسنا  راوگرزب ، یتیـصخش  ادیـص  هریت  نایم  سیق  تسا . دـسا  ینب  زا  ياهریت  ادیـص »  » هک تسا 

. دیزرویم قشع  هناصلاخ 
هیلع یلع  نب  نیـسح  هب  ییاـههمان  هدـمآ و  درگ  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هیواـعم ، گرم  زا  سپ  نایعیـش  فنخم : وـبا  هتفگ  هب 
زور ود  لاو و  نب  هّللا  دبع  عبـس و  نب  هّللا  دـبع  طسوت  ار  اههمان  نیا  دـندش و  راوگرزب  نآ  اب  تعیب  راتـساوخ  اهنآ  رد  دنتـشون و  مالّـسلا 
نب دیعس  هلیسو  هب  ییاههمان  رگید ، زور  ود  زا  سپ  یبحرا و  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  يوادیـص و  رّهـسم  نب  سیق  طسوت  ییاههمان  دعب ،

: دنداتسرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  تمدخ  نومضم  نیدب  یناه ، نب  یناه  هّللا و  دبع 
، لجعلاف كریغ ، یف  مهل  يأر  ال  کنورظتنی ، سانلا  ّنإـف  اـّلهیحف ، دـعب : اـما  نینمؤملا ، ریما  ۀعیـش  نم  مالّـسلا ، اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلل  »

«. مالسلا و  لجعلا ،
هدوب و امش  كرابم  مدقم  راظتنا  رد  مدرم  اریز  باتـشب ؛ ام  يوس  هب  دعب : اما  مالّـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  »

«. مالسلا و  امن ، باتش  امن ، باتش  دنتسین ، اریذپ  ار  وت  ریغ  یسک 
ص:142  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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نامه دومن و  مازعا  هفوک  هب  یبحرا  نمحرلا  دبع  رّهسم و  نب  سیق  قافتا  هب  ار  يو  تساوخ و  ار  لیقع  نب  ملسم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اهنآ رب  یگنـشت  دـندرک و  مگ  ار  هار  اهنآ  نایامنهار  دندیـسر ، تبخ » نطب   » رد ّقیـضم »  » هقطنم هب  هک  ینامز  میدـش ، روآدای  هک  هنوگ 

، دناسر يو  ضرع  هب  ار  ارجام  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  سیق  طسوت  ار  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  دنداد ، ناج  هار  نیب  دـش و  هریچ 
. درب هفوک  هب  ار  همان  سیق  دومرف و  موقرم  ملسم  هب  سیق  طسوت  ار  همان  خساپ  ترضح ، دش ، بایفرش  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  سیق  یتقو 

طـسوت ابتک  ار  هیـضق  ياهمان  یط  دناهچراپکی ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تعیب  يارب  هفوک  مدرم  دید  ملـسم  هک  ینامز  دیوگیم : يوار 
دندومن و ماما  میدقت  هکم  رد  ار  همان  نانآ  داتـسرف ، ماما  تمدخ  دندرکیم ، یهارمه  ار  يو  بذوش  ناشمالغ  يرکاش و  سباع  هک  سیق 

«. 1  » دندیدرگ هفوک  یهار  ترضح  نآ  قافتا  هب 
موقرم هفوک  نایعیش  ملسم و  هب  ياهمان  دیسر ، ۀمّرلا  نطب  رد  رجاح »  » هقطنم هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دیوگیم : فنخم  وبا 
ملسم ترضح  تداهش  زا  سپ  هثداح  نیا  دش . ریگتـسد  میمت  نب  نیـصح  طسوت  سیق  داتـسرف . ناماس  نادب  سیق ، طسوت  ار  نآ  دومرف و 

. داد خر  مالّسلا  هیلع 
هب ار  نیـصح  درک و  رقتــسم  عـلعل ،»  » و « 3 « » هناطقطق  » هیـسداق و اـت  « 2 « » ناّفخ  » لـصاف دـح  ار  شیوخ  ماـظن  هراوس  ياـهورین  هّللا  دـیبع 

. دوب هدرامگ  اهنآ  یهدنامرف 
: دوب حرش  نیدب  ماما  همان  نومضم 

باتک ّناف  دعب : اما  وه ، ّالا  هلا  يذلا ال  هّللا  مکیلإ  دمحأ  ّینإف  مکیلع ! مالس  نیملـسملا ، نینمؤملا و  نم  هناوخإ  یلإ  ّیلع  نب  نیـسحلا  نم  »
عنصلا انل  نسحی  نأ  هّللا  تلأسف  انّقحب ، بلطلا  انرصن و  یلع  مکئلم  عامتجا  و  مکیأر ، نسحب  هیف  ینربخی  ینءاج  ملسم 

______________________________

(. لماک 20 ك : ر . ( ؛ 277 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
. هیسداق کیدزن  هفوک  لامش  رد  یلحم  (. 2)

. دننکیم تکرح  رمتلا » نیع   » هب اجنآ  زا  سپس  دنوریم و  ماش  هب  هفوک  قیرط  زا  هک  یناسک  ریسم  رد  هیسداق  لامش  رد  یلحم  (. 3)
ص:143  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مدـق اذاف  ۀـیورتلا ، موی  ۀـجحلا  يذ  نم  نیـضم  نامثل  ءاثالثلا  موی  ۀّـکم  نم  مکیلإ  تصخـش  دـق  و  رجألا ، نسحأ  کلذ  یلع  مکبیثی  نأ  و 
«. هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  هّللا ، ءاش  نإ  هذه  یماّیأ  یف  مکیلع  مداق  ّینإف  اوّدج ، مکرمأ و  یف  اوشمکناف  مکیلع  یلوسر 

ترصن و هار  رد  امـش  یگنهامه  زا  یکاح  هک  ملـسم  همان  دعب : اما  میوگیم . ساپـس  امـش  دروم  رد  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  ار  ییادخ 
، یگتسبمه داّحتا و  نیا  رب  ار  امش  ریخ و  هب  ار  یگمه  هدنیآ  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  دیسر ، متسد  هب  دوب ، ام  قح  هبلاطم  نادناخ و  ام  يرای 

امش نم ، کیپ  ندیسر  اب  مدرک  تکرح  امـش  يوس  هب  هیورت  زور  هجحیذ  متـشه  هبنـش  هس  زور  زین  نم  دنک . تیانع  گرزب  شاداپ  رجا و 
امش رب  ادخ  دورد  مالس و  دمآ . مهاوخ  ناتدزن  هدنیآ  زور  دنچ  دوخ ، دهاوخب  ادخ  رگا  هک  دیهد  ناماس  ورس  تعرس  هب  ار  دوخ  ياهراک 

«. مدرم
. دش ایوج  يو  زا  ار  همان  يارجام  هّللا  دیبع  داتسرف ، هّللا  دیبع  دزن  ار  يو  درک ، ریگتسد  ار  سیق  نیصح ، یتقو  يوار : هتفگ  هب 

. ماهدرک هراپ  ار  نآ  تفگ : سیق 
؟ ارچ تفگ : هّللا  دیبع 

. يوشن هاگآ  نآ  نومضم  رب  وت  هک  نیا  يارب  تفگ : سیق 
؟ دوب یک  يارب  همان  تفگ : هّللا  دیبع 

. منادیمن ار  اهنآ  مان  هک  یناسک  هب  تفگ : سیق 
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مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  شروظنم   ] وگغورد دنزرف  وگغورد و  ورب و  ربنم  زارف  رب  يربب ، مان  ار  اهنآ  یتسین  رـضاح  رگا  تفگ : هّللا  دیبع 
! وگب ازسان  ار  دوب ]

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تخد  همطاف  رسپ  ادخ و  هدیرفآ  نیرتهتسجرب  یلع  نب  نیسح  مدرم ! تشاد : راهظا  تفر و  ربنم  زارف  رب  سیق 
«. دیهد خساپ  وا  يادن  هب  مدش ، ادج  راوگرزب  نآ  زا  رجاح ،»  » هقطنم رد  متسه . امش  دزن  وا  هداتسرف  نم  تسا و  مّلس  هلآ و 

. داتسرف دورد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  درک و  تنعل  ار  شردپ  دایز و  نب  هّللا  دیبع  سپس 
ص:144  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1  » دیسر تداهش  هب  دش و  هعطقهعطق  شمدقم  رکیپ  دندنکفا ، اریز  هب  هدرب و  هرامالا  راد  يالاب  ار  وا  داد  نامرف  دایز  نبا 
، دیسر « 2 « » تاناجهلا بیذع   » لزنم هب  ترضح ، نآ  تکرح  زا  ّرح  يریگولج  رثا  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز  دیوگیم : يربط 

هیلع ماما  دندش . بایفرـش  ترـضح  دزن  دنتـشاد ، هارمه  ار  يدارم  عفان  بسا  هک  ییاط  يدـع  نب  حامرط  نانآ  يامنهار  قافتا  هب  نت  راهچ 
دندیـسرپ دـندناسر و  ترـضح  عالطا  هب  ار  مدرم  تیعـضو  اهنآ  دـش . ایوج  نانآ  زا  ار  شیوخ  هداتـسرف  هفوک و  مدرم  تیعـضو  مالّـسلا 

. سیق دومرف : دوب ؟ یسک  هچ  امش  هداتسرف 
ازسان ار  ناتراوگرزب  ردپ  امش و  ات  داد  نامرف  سیق  هب  وا  داتسرف و  دایز  نبا  دزن  دومن و  ریگتسد  ار  وا  نیـصح ، درک : ضرع  يذئاع  عّمجم 

دـناوخارف و امـش  يراـی  هب  ار  اـم  داتـسرف و  تنعل  شردـپ  داـیز و  نبا  هب  داد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  ناتردـپ  امـش و  سیق ، یلو  دـیوگ ،
ناوضر دیسر . تداهـش  هب  دندنکفا و  ریز  هب  هرامالا  راد  يادنلب  زا  ار  وا  داد  نامرف  دایز  نبا  دناسر ، ام  عالطا  هب  ار  امـش  ییامرف  فیرـشت 

. هیلع هّللا 
رارق نانآ  ام و  هاگیاج  ار  تشهب  ایادخ ! « 3  » ُرِظَْتنَی ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  نامـشچ 

«. نادرگ لیان  تاهدش ، هریخذ  ياهباوث  نیرتبوغرم  هب  شیوخ و  تمحر  هاگیاپ  رد  هد و 
: دیوگیم سیق  هرابرد  يدسا  تیمک 

«. مهلبق ظاف  دق  ءادیصلا  ینب  خیش  «و 
«. دیسر تداهش  هب  نانآ  زا  لبق  ادیص ، هلیبق  گرزب  »

______________________________

.301 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
هفاضا تاناجه »  » هب لیلد  نیا  هب  بیذع » . » دـیآیم رامـش  هب  قارع  زرم  دراد و  رارق  هیـسداق  یلیم  راهچ  رد  هفوک و  لامـش  رد  یلحم  (. 2)

هدافتـسا صاقو  یبا  نب  دعـس  ثیدـح  زا  هک  هنوگ  نآ  تخاـسیم و  اـهر  اـجنآ  رد  ار  شنارتش  هریح ، هاـشداپ  رذـنم  نب  ناـمعن  هک  هدـش 
. دراد رارق  تاناجهلا  بیذع  برغ  رد  زین  سداوقلا  بیذع  منکیم ،

.23 بازحا / (. 3)
ص:145  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  دلاخ ، وبا 

ملـسم رانک  رد  دلاخ  وبا  دمآیم . رامـش  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  صلاخ  نادـنمتدارا  زا  هفوک و  هتـسجرب  ياهّتیـصخش  زا  یکی  يو ،
عالطا رّهـسم » نب  سیق   » تداهـش زا  هک  ینامز  دیدن . ندش  یفخم  زج  ياهراچ  دندیزرو و  تنایخ  ودـب  نایفوک  هکنآ  ات  دز  مایق  هب  تسد 

يذـئاع و عّمجم  دعـس و  شمالغ  قافتا  هب  دربیم ، رـس  هب  رجاح ،»  » هقطنم رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هدومن  نـالعا  يو  هک  درب  یپ  تفاـی و 
یپ رد  لماک »  » مان هب  دوخ  بسا  اب  یلجب  عفان  زا  ناوجون  يرـسپ  درک و  تکرح  ترـضح  يوس  هب  یناملـس ، ثراح  نب  ةداـنج  شرـسپ و 

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط www.Ghaemiyeh.comناروشحلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ناونع هب  دوب ، هدمآ  اجنآ  هب  شاهداوناخ  مزاول  دیرخ  يارب  هک  ار  ییاط  يدع  نب  « 1  » حاّمرط دندیشکیم و  كدی  ار  نآ  داتفا و  هار  نانآ 
. دندرک باختنا  دوخ  يامنهار 

هب ات  دـندومن  ریـسم  یط  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  هب  تسا ، هتـسب  اههار  دنتـسنادیم  هکنیا  لـیلد  هب  داد و  تکرح  ههاریب  زا  ار  ناـنآ  حاـّمرط 
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  ناشیارب  نارتش ، ياوآ  ضوع  يدع ، نب  حامرط  دندیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  یکیدزن 

رجفلا عولط  لبق  يرّمش  ويرجز  نم  يرعذت  یتقان ال  ای 
رجنلا میرکب  یّلحت  یتحرفس  ریخ  نابکر و  ریخب 

رمأ ریخل  هّللا  هب  یتأردصلا  بیحر  ّرحلا  دجاملا 
رهدلا ءاقب  هاقبأ  ۀمث 

ات اهرفس ، نیرتهب  رد  ناراوس و  نیرتهب  اب  ناسرب . دصقم  هب  حبص  هدیپس  زا  لبق  ارم  شابم ، تحاران  میاههبرـض  رجز  زا  نم ! رتش  يا  ینعی :
رد تمارک ، یگرزب و  هک  یناسرب  يدرم  هب  ارم 

______________________________

نینمؤملا ریما  ياهگنج  رد  تافرطلا  يدع  نادـنزرف  اریز  تسا ؛ فورعم  دنمتواخـس  یئاط ، متاح  نب  يدـع  زا  ریغ  ییاط  يدرم  مان  (. 1)
تهج نیدب  تفر و  ایند  زا  دشاب ، هتـشاد  يدـنزرف  هکنآیب  اهنآ  زا  سپ  يدـع  دندیـسر و  تداهـش  هب  ترـضح  باکر  رد  مالّـسلا  هیلع 

تشهب میدقت  ار  نانآ  مالّسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  هک  متشاد  اهرـسپ  نیا  دننام  نت  رازه  شاک  تفگ : يو  تفرگیم . رارق  شهوکن  دروم 
. مدرکیم

ص:146  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تسا هدناسر  اج  نیدب  روما  نیرتهب  ماجنا  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ردص  هعـس  ياراد  درم و  دازآ  رورـس و  وا  تسوا . داژن  تشرس و 

. شاب شرادهاگن  ایند  رخآ  ات  ایادخ 
. دندرک تئارق  شروضح  رد  ار  راعشا  نیا  هدرک و  مالس  وا  رب  دندیسر ، مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  تاناجهلا » بیذع   » هقطنم رد  نانآ 

«. انرفظ وا  انلتق  انب ، هّللا  دارأ  ام  اریخ  نوکی  نأ  وجرأل  ّینإ  هّللا  مأ و  : » دومرف ماما 
«. میدرگ زوریپ  ای  میوش و  هتشک  هاوخ  دشاب ، ریخ  ام  هرابرد  ادخ  تساوخ  هدارا و  مراودیما  دنگوس ! ادخ  هب  »

: درک ضرع  نیسح  ماما  هب  داتفا ، هّدع  نیا  هب  ّرح  مشچ  یتقو  دیوگیم : فنخم  وبا 
هیلع ماما  منادرگیم . رب  ای  تشاد و  مهاوخ  هاگن  ار  اهنآ  نم  دنیآیمن ، رامـش  هب  دـناهدمآ  وت  اب  هک  يدارفا  زا  دـنایفوک و  نت  دـنچ  نیا 
یتح ءیـشب  یل  ضّرعت  نا ال  ینتیطعأ  تنک  دـق  یناوعأ و  يراـصنأ و  ءـالؤه  اـمنإ  یـسفن  هنم  عنمأ  اّـمم  مهّنعنمـأل  : » دومرف ّرح  هب  مالّـسلا 

«. دایز نبا  باتک  کیتأی 
يداد لوق  نم  هب  وت  دنتـسه ، نم  نایماح  نارای و  نانیا  درک ، مهاوخ  عافد  زین  نانآ  زا  منکیم ، عافد  شیوخ  ناج  زا  هک  هنوگ  ناـمه  نم  »

«. يوشن نم  ضّرعتم  هجو  چیه  هب  هدیسرن ، وت  هب  دایز  نبا  همان  ات 
. دناهدماین وت  اب  هارمه  هّدع  نیا  یلو  تسا ، حیحص  يرآ ! تفگ : ّرح 

«. کتزجان ّالا  کنیب و  ینیب و  ناک  ام  ّیلع  تمّمت  ناف  یعم ، ءاج  نم  ۀلزنمب  مه  و  یباحصأ ، مه  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
«. دیگنج مهاوخ  وت  اب  ینکن  افو  ياهداد  هک  یلوق  هب  رگا  دناهدمآ و  نم  اب  هک  دنتسه  یناسک  هلزنم  هب  نم و  نارای  نانآ  »

«. 1  » تشادرب تسد  اهنآ  زا  ّرح  ناس ، نیدب  و 
______________________________

.308 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
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ص:147  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هدیـسر هار  زا  هک   ] نت دـنچ  نیا  تفرگ ، رد  گنج  ناـیفوک  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـیم  هک  یماـگنه  فنخم : وبا  هتفگ  هب  نینچمه 

رد هرـصاحم  هب  هدز و  رود  ار  اهنآ  نایرکـشل ، دـندرک ، ذوفن  نمـشد  بلق  هب  یتقو  دـندش ، روهلمح  نمـشد  رب  گنج ، زاـغآ  رد  دـندوب ]
ینب رمق  داتـسرف ، نانآ  يرای  هب  ار  سابع  شردارب  هنحـص  نیا  هدـهاشم  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندرک ، ادـج  ناشنارای  زا  دـندروآ و 

زا ار  نانآ  دیـسر و  دوخ  نارای  هب  ات  تشاذگ  اهنآ  نایم  ریـشمش  درب و  شروی  نمـشد  رب  ییاهنت  هب  درک و  تکرح  نانآ  تمـس  هب  مشاه 
هظحالم درکیم ، یهارمه  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  سابع  هک  هار  نیب  رد  دـنداتفا ، هار  هب  حورجم  ییاهندـب  اب  تخاس و  اهر  نمـشد  گنچ 

اب دنتـشاد  ندب  رد  هک  یتاحارج  دوجو  اب  هدش و  ادج  مالّـسلا  هیلع  سابع  زا  ددنبب ، ار  نانآ  هار  ات  دوشیم  کیدزن  اهنادب  نمـشد  دندرک 
«، 1  » دندمآ لیان  تداهـش  ضیف  هب  ناکم  کی  رد  یگمه  ات  دـندرک  هزرابم  ردـق  نآ  دـندرک و  زاغآ  نمـشد  رب  ار  یتخـس  هلمح  ریـشمش 

ماما دناسر ، راوگرزب  نآ  عالطا  هب  ار  نانآ  يارجام  تشگزاب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  تشاذـگ و  ار  اهنآ  ياههزانج  سابع 
. دومن شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  رّرکم  مالّسلا  هیلع 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  مالغ  دعس ،

مالّـسلا هیلع  نیـسح  يوس  هب  دـلاخ  نب  ورمع  دوخ  يـالوم  زا  يوریپ  هب  يو  دوب . رادروخرب  ـالاو  یتّمه  زا  دنمتفارـش و  يدرم  مـالغ ، نیا 
شیالوم هارمه  ار  يو  يارجام  یگزات  هب  اـم  «، 2  » تشگ لیان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  ات  دـیگنج  ترـضح  نآ  باکر  رد  درک و  تکرح 

. مینیبیمن نآ  ددجم  نایب  هب  يزاین  ور ، نیا  زا  دیسر ، تداهش  هب  هنوگچ  دمآ و  يو  اب  هنوگچ  هک  میتشاد  نایب 
______________________________

.308 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.330 / 3 نامه : (. 2)

ص:148  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يوادیص يدسا  همامث  نب  عّقوم  یسوم ، وبا 

. دیسر مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  تمدخ  فط  نیمزرس  رد  هنابش  ياهّدع  هارمه  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  يو ،
هب دنداد و  تاجن  نمشد  گنچ  زا  ار  وا  يو  هلیبق  دش ، نیمز  رب  شقن  داتفا و  ریز  هب  بکرم  زا  دربن  نادیم  رد  عّقوم ، دیوگیم : فنخم  وبا 
زا یهورگ  تطاسو  اب  یلو  درک ، وا  نتـشک  رومأم  ار  یـصخش  دیـسر ، دایز  نبا  عالطا  هب  يو  يارجام  دـنتخاس ، یفخم  ار  يو  هدرب  هفوک 

. درک دیعبت  هرارز »  » هقطنم هب  دنکفا و  ریجنز  لغ و  هب  ار  وا  اما  درک ، رظن  فرص  يو  نتشک  زا  دسا ، ینب 
هب ندرگ ، هب  ریجنز  لغ و  يرامیب و  لاح  رد  سپـس  دـنام ، یقاب  دـیعبت  رد  لاس  کـی  دوب ، يراـمیب  رتسب  رد  هدراو  تاـحارج  رثا  رد  عّقوم 

: دیوگیم وا  هراب  رد  يدسأ  تیمک  دیسر . تداهش 
«. لّبکم ریسأ  یسوم  ابأ  ّنإ  «و 

«. تشاد ندرگ  هب  ریجنز  لغ و  هدمآ و  رد  تراسا  هب  عّقوم ] ینعی   ] یسوم وبا  »
ص:149  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

نانآ ناگدرب  ینادمه و  يادهش  موس : شخب 

«1  » يدئاص ورمع  همامث ، وبا 
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نب فوـع  نب  نوزیح  نب  مشج  نب  دـشاح  نب  مشج  نب  ورمع  نب  لیحارـش  نب  لیبحرـش  نـب  دـئاص  بـعک ، نـب  هـّللا  دـبع  نـب  ورمع  يو ،
دمآیم رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  هعیـش و  ناگرزب  برع و  ناروآمزر  نیعبات و  زا  يدئاص » ینادمه  همامث  وبا  ، » نادمه

هفوک رد  تشاد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  سپ  تشاد . تکرـش  ترـضح ، ياـهگنج  رد  و 
، دیدرگ هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم  هک  هاگنآ  تشون و  همان  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  يو  دیـسر ، تکاله  هب  هیواعم  هک  ینامز  دش . راگدنام 

نیا رد  درکیم و  يرادـیرخ  هحلـسا  اهنآ  اـب  درکیم و  تفاـیرد  ار  نایعیـش  یلاـم  ياـهکمک  ملـسم ، روتـسد  هب  تفاتـش و  وا  يراـی  هب 
. دوب تراهم  ياراد  صوصخ 

ار يو  میدش  روآدای  هک  نانچ  دومن و  مازعا  ياهّدع  اب  ار  وا  ملـسم  دندیروش ، وا  رب  نایعیـش  دش و  هفوک  دراو  دایز  هّللا  دـیبع  هک  یماگنه 
يرای زا  تسد  مدرم  هک  هاگنآ  دندروآ و  رد  هرـصاحم  هب  هرامالا  راد  رد  ار  هّللا  دیبع  داد و  یهدنامرف  نادمه ، میمت و  لیابق  ياهورین  رب 

يو زا  دایز  نبا  يوجتسج  دش و  یفخم  همامث  وبا  دنتشادرب ، ملسم 
______________________________

. تسا همامث » وبا   » هینک ياراد  يراصنا  هّللا  دبع  نب  ورمع  تسا : هتفگ  هدرک و  دادملق  مالّسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  ار  وا  یسوط  خیـش  (. 1)
(. هرامش 1016 ، 103 لاجر : )

ص:150  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
وا اب  هدیـسر و  ترـضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  دومن و  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  یلمج  لاله  نب  عفان  قاـفتا  هب  وا  تفاـی . تّدـش 

«. 1  » دندش هارمه 
- ار یبعش  هّللا  دبع  نب  ریثک  دش و  ناماس  نآ  دراو  زین  دعس  نب  رمع  دمآ ، دورف  البرک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دیوگیم : يربط 
؟ تسا هدمآ  راید  نیا  هب  ياهزیگنا  هچ  هب  سرپب  وا  زا  ورب و  نیسح  يوس  هب  تفگ : وا  هب  درک و  مازعا  ماما  دزن  دوب - ماشآنوخ  یناسنا  هک 

. مشکیم ار  وا  یهاوخب  رگا  مسرپیم و  وا  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ : هّللا  دیبع  خساپ  رد  يو 
. داتفا هار  مالّسلا  هیلع  ماما  تمـس  هب  درم  نآ  یـسرپب . وا  زا  ار  عوضوم  نیا  اهنت  مهاوخیم  یلو  یـشکب  ار  وا  مهاوخیمن  تفگ : هّللا  دیبع 
ناسنا و نیرتداهندب  درادب ! تمالس  هب  ار  امـش  دنوادخ  هّللا ! دبع  ابا  يا  تشاد : هضرع  ماما  هب  درک  هدهاشم  ار  وا  يدئاص  همامث  وبا  یتقو 

. دیآیم امش  تمس  هب  نیمز  يور  درف  نیرتماشآنوخ  نیرتاورپیب و 
. راذگب نیمز  ار  تریشمش  تفگ : تفر و  وا  يوس  هب  همامث  وبا 

مایپ دیدینـش  ار  منانخـس  رگا  متـسه ، یکیپ  نم  تسا ، رود  هب  يراوگرزب  زا  يراک  نینچ  مراذگیمن و  نیمز  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  تفگ :
. مدرگیمزاب هنرگو  ماهدناسر  امش  هب  ار  دوخ 

. وگب ار  تاهتساوخ  امش  مریگیم و  ار  تریشمش  هضبق  نم  تفگ : همامث  وبا 
. ینک سمل  ار  نآ  مراذگیمن  دنگوس ! ادخ  هب  هن  تفگ :

هب مراذـگیمن  درک و  مهاوخ  ضرع  ماما  تمدـخ  ار  نآ  وت  هیحان  زا  نم  و  ياهدـمآ ؟ اج  نیدـب  هچ  يارب  وگب  سپ  تفگ : وا  هب  همامث  وبا 
. يرجاف وت  اریز  يوش ؛ کیدزن  ترضح  نآ 

هب ار  ارجام  تشگزاب و  ریثک  سپس  دنتفگ و  ازسان  ار  رگیدکی  ود  نآ  دیوگیم : يوار 
______________________________

.238 لاوطلا : رابخا  46 ؛ / 2 داشرا : (. 1)
ص:151  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1  » تفگ نخس  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  يو  داتسرف و  وا  ياج  هب  ار  یلظنح » یمیمت  سیق  نب  ةّرق   » راب نیا  دعس  رمع  داد . عالطا  دعس  رمع 
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هب دراد ، همادا  نانچمه  گنج  هدیـسر و  نامـسآ  طسو  هب  دیـشروخ  درک  هظحالم  همامث  وبا  یتقو  اروشاـع  زور  هدرک : تیوار  فنخم  وبا 
: تشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شیپ مراد  تسود  دهاوخب ، ادخ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هدـش ، کیدزن  وت  هب  نمـشد  هک  منکیم  هدـهاشم  تیادـف ! مناج  هّللا ! دـبع  ابا  يا 
. مشاب هدناوخ  وت  اب  هدیسر  ارف  نآ  تقو  هک  ار  يزامن  موش  لیان  شیوخ  يادخ  رادید  هب  ینامز  مراد  هقالع  موش و  تگرم 

لّوا اذه  معن ! نیرکاذلا ، نیّلـصملا  نم  هّللا  کلعج  ةالـصلا  ترکذ  : » دومرف وا  هب  سپـس  تفرگ و  الاب  ار  شرـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
«. اهتقو

«. تسا زامن  تقو  لوا  نونکا  يرآ ! دهد ، رارق  ناگدننک  حیبست  نارازگزامن و  زا  ار  وت  دنوادخ  يدروآدای ، هب  ار  زامن  »
«. یّلصن یتح  اّنع  اوّفکی  نأ  مهولس  : » دومرف سپس 

«. میرازگب زامن  ات  دنهد  تلهم  ام  هب  دینک  تساوخرد  نمشد  زا  »
يو تالاح  نایب  رد  هک  داد  یخساپ  وا  هب  بیبح  تسین و  هتفریذپ  امش  زامن  تفگ : میمت  نب  نیـصح  دندرک . تلهم  تساوخرد  نمـشد  زا 

«. 2  » میدش روآدای  ار  شنانخس 
مدنویپب و منارای  هب  ماهتفرگ  میمـصت  هّللا ! دبع  ابا  يا  تشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  زامن ، هماقا  زا  سپ  همامث  وبا  دـیوگیم : يوار 

. منیبب ار  امش  ندش  هتشک  یسکیب و  ییاهنت و  منامب و  هدنز  امش  زا  سپ  هک  تسا  دنیاشوخان  میارب 
«. ۀعاس نع  کب  نوقحال  ّانإف  مّدقت  : » دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

«. تسویپ میهاوخ  وت  هب  زین  ام  رگید  یتاظحل  يورب ، نادیم  هب  یناوتیم  »
______________________________

.85 / 2 داشرا : 311 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.326 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

ص:152  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هک شیومع  رسپ  يدئاص ؛ هّللا  دبع  نب  سیق  دییارگ و  فعض  هب  شندب  دایز ، تاحارج  رثا  رد  ات  درک  هزرابم  تخات و  نادیم  هب  همامث  وبا 

. داتفا قافتا  ّرح  تداهش  زا  سپ  هثداح  نیا  دناسر ، تداهش  هب  ار  وا  تشاد ، ینمشد  يو  اب 

یقرشم ینادمه  ریضخ  نب  ریرب 

ناینادمه ناگرزب  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  نایراق و  داتـسا  نآرق و  يراق  اسراپ و  دـهاز و  یناسنا  نیعبات و  زا  يدرم  يو ،
«. 1  » دمآیم رامش  هب  یعبس  ینادمه  قاحسا  وبا  ییاد  هفوک و 

نادب ات  دیدرگ  هکم  راپسهر  هفوک  زا  درک ، لصاح  عالطا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  يارجام  زا  ریرب  یتقو  دنیوگیم : ناراگنهریس 
. دیسر تداهش  هب  اجنآ  رد  دمآ و  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  یهارمه  هب  هکم  زا  ددنویپب و  ترضح 

ناـنآ يارب  دروآ و  درگ  ار  شیوـخ  ناراـی  ترـضح  داد ، رارق  اـنگنت  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ّرح  هک  یناـمز  تسا : هـتفگ  يورس 
: دعب اما  : » دومرف نآ  رد  هک  درک  داریا  ياهباطخ 

«2  ...«. » تّریغت دق  ایندلا  ّناف 
ادخ لوسر  دنزرف  يا  تشاد : هضرع  تساخ و  اپب  ریرب  سپس  تشذگ . نانآ  لاح  حرـش  رد  هک  دنتفگ  ینانخـس  هتـساخاپب و  عفان  ملـسم و 

ات دوش ، هعطقهعطق  نامندب  ياضعا  وت  زا  عافد  هار  رد  میگنجب و  امش  باکر  رد  هک  هداهن  ّتنم  ام  رب  دنوادخ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رب ياو  دـید ، دـنهاوخن  يراگتـسر  يور  دـنناسر ، لتق  هب  ار  ناشربمایپ  رتخد  دـنزرف  هک  یمدرم  دـیامن . تعافـش  ار  ام  تمایق  زور  تّدـج 
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هدـناوخ ارف  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ناـغف  هآ و  هودـنا و  مغ و  اـب  هک  زور  نآ  ناـنآ ! رب  ّفا  درک ، دـنهاوخ  تاـقالم  ار  ادـخ  هنوگچ  اـهنآ !
. دنوشیم

______________________________

. دوش هعجارم  هرامش 4400  ، 102 / 22 لامکلا : بیذهت  رد  وا  لاح  حرش  هب  (. 1)
.307 / 3 يربط : خیرات  ك : ر . (. 2)

ص:153  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هرون زا  گرزب  یفرظ  سپـس  دـندرک ، اپرـس  ياهمیخ  شیارب  داد  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّرحم ، مهن  زور  دـیوگیم : فنخم  وبا 

زا سپ  دندوب  رظتنم  هداتسیا و  همیخ  رد  رب  هناش  هب  هناش  ریرب  ّهبر و  دبع  نب  نمحرلا  دبع  دومن ، تساوخرد  تفاظن  يارب  کشم  هب  هتخیمآ 
ام رس  زا  تسد  تفگ : نمحرلا  دبع  دنادنخیم ، ار  وا  درکیم و  حازم  نمحرلا  دبع  اب  ریرب  دسر ، ارف  اهنآ  تبون  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. تسین ییوگهدوهیب  تقو  الاح  ادخ  هب  رادرب 
نآ زا  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  ماهتفگن ، هدوهیب  هاگچیه  يریپ ، رد  هن  یناوج و  رد  هن  نم  دننادیم  نم  نایفارطا  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ریرب 

ياهریشمش اب  نانآ  مینک و  هلمح  نانمشد  رب  هک  تسا  نیا  نیعلاروح  ام و  نایم  هلصاف  ادخ ! هب  منامداش . تفاتش ، مهاوخ  نآ  رادید  هب  هچ 
«. 1  » داتفایم قافتا  يزیچ  نینچ  نونکا  مه  شاک ! يا  دنربب ، شروی  ام  رب  دوخ 

ات هکنیا  هب  طورـشم  درک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  هک  یـسک  ناـمه  یفرـشم - سیق  نب  كاّحـض  فنخم : وبا  هتفگ  هب  نینچمه 
تیاور دوش - هتـشادرب  وا  زا  تعیب  هنرگو  دـیامن  تیامح  ماما  زا  زین  يو  دـننک ، ینابیتشپ  ترـضح  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناراـی  یناـمز 

دنتخادرپ اعد  رافغتسا و  زامن و  هب  هدنام ، رادیب  ار  بش  مامت  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  میدیباوخ ، اروشاع  بش  هک : تسا  هدرک 
ار تایآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتـشذگ و  نامرانک  زا  دندوب  ام  بقارم  هک  نمـشد  نانابهگن  زا  راوس  دـنچ  دـندرکیم . يراز  عرـضت و  و 

: درکیم توالت 
یلَع َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  ٌنیِهُم * ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال 

«. 2  » ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام 
______________________________

.60 / 4 لماک : توافت ؛) یکدنا  اب   ) 318 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.179 - 178 نارمع / لآ  (. 2)

ص:154  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ناشناهانگ رب  ات  میهدیم  تلهم  ار  اهنآ  هکلب  تسا ، نانآ  دوس  هب  میهدیم ، تلهم  اهنآ  هب  رگا  دننکن  روصت  دـناهدیزرو  رفک  هک  نانآ  »

رگم دهناو  دیتسه ، امـش  هک  هنوگنامه  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  دوبن  نینچ  دوب . دـهاوخ  ناشراظتنا  رد  یکاندرد  باذـع  دوش و  هدوزفا 
«. دزاس ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نآ 

: دیوگیم سیق  نب  كاحض  میاهدش . ادج  امش  زا  مییام و  ناکاپ  دنگوس ! هبعک  يادخ  هب  تفگ : دینش و  ار  هیآ  «، 1  » ناراوس نآ  زا  یکی 
؟ یسانشیم ار  درم  نیا  متفگ : ریرب  هب  متخانش و  ار  وا 

. ریخ تفگ :
يو هک  یتیانج  اب  طابترا  رد  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  تسارـس ، هدوهیب  وگهلذب و  يدرف  یعیبس ؛ رهـش  نب  هّللا  دـبع  « 2  » ثیرح وبا  متفگ :

رامش هب  ناکاپ  عمج  رد  ار  وت  زگره  دنوادخ  یتسیک ، وت  تفگ : وا  هب  تخانش و  ار  وا  ریرب  دوب . هدنکفا  نادنز  هب  ار  وا  دوب ، هدش  بکترم 
!؟ درواین

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط www.Ghaemiyeh.comناروشحلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ یتسیک وت  تفگ : ریرب  هب  درم 
. مریرب نم  تفگ :

. ياهدیسر تکاله  هب  وت  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ، راوشد  نم  رب  نخس  نیا  نتفگ  ریرب ! يا  ادخ  رب  هانپ  تفگ :
. امش نادیلپ  مییام و  ناکاپ  ادخ ! هب  ینک !؟ هبوت  ادخ  هاگرد  هب  یهاوخیمن  تگرزب  ناهانگ  نیا  اب  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  ریرب 

. مهاوگ نخس  نیا  رب  وت  اب  زین  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درم  نآ 
!؟ درادن تلاح  هب  يدوس  وت  تخانش  ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ : ریرب 

تسا نم  اب  نونکا  هک  ار  يزنع  هرذع  نب  دیزی  یسک  هچ  موش ! تیادف  تفگ : درم 
______________________________

. دینش ار  هیآ  دشیم ، هدیمان  ریمس » نب  هّللا  دبع   » هک ناراوس  نآ  زا  يدرم  هدمآ :  95 / 2 داشرا : رد  (. 1)
. تسا برج » وبا  ، » یلصا هخسن  رد  (. 2)

ص:155  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
؟ دنکیم فرصنم 

. ینادان مهزاب  ینک  هچ  ره  دریگب ، تتسد  زا  ار  تلقع  ادخ  تفگ : ریرب 
. تفر ام  شیپ  زا  سپس  دیوگیم : يوار 

اب تساوخ  هزاجا  ترضح  نآ  زا  ریرب  دیسر ، دوخ  جوا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  یگنشت  هک  ینامز  ناراگنخیرات : یخرب  لقن  هب 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  دنوادخ ، مدرم ! دز : دایرف  دمآ و  نمـشد  هاپـس  کیدزن  ریرب  دومرف . تصخر  وا  هب  ترـضح  دیوگب ، نخـس  مدرم 
، دوب نانآ  هار  ارف  نازورف  یلعشم  دناوخارف و  قح  يوس  هب  ار  مدرم  ادخ  نذا  اب  هک  تخیگنارب  روآمیب  هدنهد و  هدژم  قح  هب  ار  مّلـس  هلآ و 

یّلـص ادخ  لوسر  دنزرف  يور  هب  ار  بآ  نیمه  یلو  دننکیم  هدافتـسا  نآ  زا  نابایب  كوخ  گس و  هک  دینک  هظحالم  ار  تارف  بآ  نونکا 
؟ تسا نیمه  دمحم  شاداپ  ایآ  دیاهتسب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ناشروظنم  ] هتـشاد دوجو  وا  زا  لبق  هک  یـسک  دننام  زین  نیـسح  دنگوس ! ادخ  هب  نک ، سب  ییوگیم ، نخـس  دایز  ریرب  دـنتفگ : خـساپ  رد 
يوس هب  ریـشمش  رب  هیکت  اب  دوخ  سپـس  و  وگم . نخـس  نانیا  اب  دومرف : ریرب  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنام . دـهاوخ  هنـشت  نانچمه  دوب ] نامثع 

؛...  ینوفرعت له  هّللا  مکدشنا  : » دومرف نآ  رد  داریا و  ياهباطخ  تفاتش و  نانآ 
. درک داریا  ناشیارب  دیسانشیم ،» ارم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش 

دـش و جراخ  هاپـس  زا  هعیبر ، نب  ةریمع  ینب  هریت  زا  لقعم  نب  دـیزی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنخألا  وبا  نب  ریهز  نب  فیفع  زا  فنخم  وبا 
؟ ینکیم یبایزرا  هنوگچ  نتشیوخ  اب  ار  ادخ  راتفر  ریضخ ! نب  ریرب  يا  تفگ :

. تسا هدروآ  ناغمرا  هب  ّرش  وت  يارب  ریخ و  نم  يارب  هراومه  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :
نامثع یتفگیم : وت  مدزیم و  مدـق  وت  اب  « 1  » نادود ینب  هلحم  رد  نم  يراد  داـی  هب  اـیآ  يدوبن ، وگغورد  ـالبق  ییوگیم و  غورد  تفگ :

هارمگ هیواعم  تسا و  نانچ  نینچ و 
______________________________

. تسا هدمآ  نزاول »  » یلصا هخسن  رد  (. 1)
ص:156  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

؟ دیآیم رامش  هب  تیاده  قح و  ياوشیپ  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا و  رگهارمگ  و 
. تسا نیمه  ماهتفگ  داقتعا و  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : ریرب 
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. یهارمگ وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : لقعم  نب  دیزی 
درف تسا  قح  رب  هک  یسک  نآ  دیامن و  تنعل  ار  وگغورد  صخش  میهاوخب  ادخ  زا  منک و  هلهابم  وت  اب  يرـضاح  ایآ  تفگ : خساپ  رد  ریرب 

؟ میآ نادیم  هب  وت  اب  هزرابم  يارب  سپس  دناسرب و  لتق  هب  ار  قح  ریغ 
دنک تنعل  ار  وگغورد  دنتساوخ  وا  زا  دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  ادخ  هاگشیپ  هب  هلهابم  يارب  هدش و  جراخ  هاپـس  زا  ود  ره  دیوگیم : يوار 

تبرض ود  دندش ، جراخ  هاگرکـشل  زا  يرگید  اب  هزرابم  يارب  کی  ره  هاگنآ  دناسرب و  لتق  هب  ار  قح  ریغ  درف  تسا ، قح  رب  هک  یـسک  و 
هک تخاون  وا  رب  ياهبرـض  نانچ  ریرب  دناسرب و  ینایز  ودب  هکنآیب  تخاس  دراو  ریرب  رب  یفیفخ  تبرـض  دیزی  دـش ، لدـب  در و  نانآ  نایم 
وا رس  رد  نانچمه  ریرب  ریشمش  داتفا و  نیمز  رب  یهوک  يادنلب  زا  ییوگ  دش ، نیمز  رب  شقن  دیسر و  وا  زغم  هب  تفاکش و  ار  يو  دوخهالک 

: تفگیم دزاس و  جراخ  دیزی  رس  زا  ار  نآ  ات  دادیم  تکرح  ار  ریشمش  ریرب  هک  منیبیم  ییوگ  دیوگیم : يوار  تشاد ، رارق 
هب تسد  وا  اب  روهلمح و  ریرب  رب  يدبع  ذقنم  نب  یـضر  تفرگ و  رارق  هاپـس  ربارب  رد  ریرب  سپـس  ریرب  هلف  ریخ  ّلک  وریـضخ  یبأ  ریرب و  انأ 
دز گناب  دوخ  نارای  رب  ذقنم  نب  یضر  تسشن ، شاهنیـس  رب  دنکفا و  نیمز  هب  ار  وا  ریرب  دندوب ، ریگرد  رگیدکی  اب  یتاظحل  دش و  نابیرگ 

؟ دنیاجک ناعفادم  نایوجمزر و  تفگ : و 
ام هب  دجـسم  رد  هک  تسا  نآرق  يراق  ریـضخ  نب  ریرب  نامه  صخـش ، نیا  متفگ : بعک  هب  درب . هلمح  ریرب  رب  يدزأ  ورمع  رباـج  نب  بعک 

هب هزین  اب  وا  یلو  تخومآیم ! نآرق 
ص:157  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تّدـش هب  ار  وا  ینیب  تخادـنا و  یـضر  يور  ار  دوخ  شتـشپ ، رد  هزین  شزوس  ساسحا  اب  ریرب  درب ، ورف  وا  تشپ  رب  ار  نآ  درک و  هلمح  وا 
يور زا  ار  يو  دـش و  ناهنپ  ریرب  تشپ  رد  هزین  كون  درب و  ورف  ریرب  تشپ  رد  ار  هزین  بعک ، درک ، ادـج  ار  نآ  زا  ياهعطق  تفرگ و  زاـگ 

هک مرگنیم  ییوگ  دیدرگ ، لیان  تداهش  ضیف  هب  هکنیا  ات  تخاس  دراو  ياهبرض  وا  رب  ریشمش  اب  سپس  تخادنا و  يرانک  هب  یـضر  ندب 
هب یتمعن  يدزا ! ردارب  يا  تفگیم : دوب و  هتـشاذگ  دوخ  ینیب  رب  ار  شتـسد  درکیم و  كاپ  دوخ  ندب  زا  ار  اهكاخ  تساخاپب و  یـضر 

. درک مهاوخن  شومارف  ار  نآ  زگره  هک  يداد  نم 
: تفگ وا  هب  رباج  رتخد  راون » « » 1  » شرهاوخ تشگزاب ، نادیم  زا  بعک  هک  ینامز 

مهاوخن نخس  وت  اب  زگره  ادخ ! هب  يدش ، بکترم  یگرزب  تیانج  یتشک و  ار  نایراق  گرزب  يدرک و  يرای  همطاف  رسپ  ّدض  رب  ار  نمشد 
: تسا هتفگ  شرهاوخ  خساپ  رد  هنیمز  نیا  رد  بعک  تفگ .

عراوش حامرلا  نیسح و  ةادغۀمیمذ  تنأ  یّنع و  يربخت  یلس 
عناص انأ  ام  عورلا  ةادغ  ّیلعلخی  مل  تهرک و  ام  یصقأ  تآ  مل  أ 

عطاق نیرارغلا  بوشخم  ضیبأ  وهبوعک  هنخت  مل  ّینزی و  یعم 
عناقل برح  نباب  ّینإ  ینیدبمهنید و  سیل  ۀبصع  یف  هتدّرجف 

عفای انا  ذإ  ساّنلا  یف  مهلبق  ومهنامز ال  یف  مهلثم  ینیع  رت  مل  و 
عراقم رامذلا  یمحی  نم  ّلک  الأیغولا  يدل  فویسلاب  اعارق  ّدشأ 

عفان کلذ  ّنأ  ول  اولزان  دق  وارّسح  برضلا  نعطلل و  اوربص  دق  و 
عماس  ۀفیلخلل  عیطم  ّینأبهتیقل  اّمإ  هّللا  دیبع  غلبأف 

______________________________

. تسا هدمآ  شرسمه » ، » شرهاوخ ياج  هب   67 / 4 لماک : رد  (. 1)
سرپب رما  نیا  زا  رهاوخ ! ینعی : عصامی ؟ نم  اعد  اّمل  ذقنم  ابأۀمعن  تلّمح  ّمث  اریرب  تلتق  ص:158   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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هک ار  يراک  ایآ  دوب . هدـش  هتـشارفارب  اـههزین  هک  نیـسح  راوگاـن  دادـماب  نآ  يراد ، هک  یـشنزرس  اـب  يوش ، رادربخ  هاـگآ و  هک  هاوخب  و 
دنب هک  ياهزین  یلو  مشاب . هراک  نیا  تشحورپ ، گنج  هاگحبص  رد  هک  دشیمن  روصت  تسویپ ؟ عوقو  هب  متـشاد  تهارک  نآ  زا  ماجنارس ،

. مدوب رادروخرب  هدنرب  مد  یلقیص و  ناشخرد و  هغیت  اب  يریشمش  زا  تفریمن و  اطخ  متشاد و  هارمه  دوخ  اب  دوب ، مکحم  تخـس و  شدنب 
هدیدن مدرم  نایم  ار  نانآ  دننام  ممشچ  دوب . نم  نییآ  نید و  ریغ  ناشنید  هک  ینادنمتریغ  زا  هتـسد  نآ  ناج  هب  مدرک  هنهرب  ار  نآ  زین  نم 

رد دـندوب ، یگنج  نادرم  نیرتدـیدش  دربن ، ماگنه  هب  نونکات ، مدوب  ناوج  هک  نامز  نآ  زا  هتـشذگ . راگزور  رد  هن  ناشنامز و  رد  هن  دوب ،
ربارب رد  یتسارب  دش . دهاوخ  نز  ریـشمش  دش ، هاگهانپ  یماح و  سک  ره  يرآ ! دندزیم ، يریـشمش  رتشیب ، هچ  ره  تردق  اب  ندز  ریـشمش 

ار هّللا  دـیبع  رگا  تشادـن . يدوس  هچ  رگا  دیـشوک ، هدایپ  هراوس و  نتخادـنا  كاخ  هب  رد  اقح  درک و  يرادـیاپ  هنهرب ، ریـشمش  هزین و  رس 
دایرف ذـقنم  وبا  هک  وهایه  نآ  رد  متـشک و  ار  ریرب  مدوب . اونـش  عیطم و  يدرم  هفیلخ  يارب  نم  هک  ناـسرب  وا  هب  ارم  ماـیپ  دـیدرک ، تاـقالم 

. مدرک تفایرد  وا  زا  یتمعن  دنیاجک ، ناگدننک  تیامح  دزیم :
: تفگ يو  خساپ  رد  وا  دیسر و  ذقنم  نب  یضر  هب  بعک ، راعشا  ربخ  دیوگیم : يوار 

رباج نبا  دنع  ءامعنلا  لعج  ومهلاتق ال  تدهش  ام  ّیبر  ءاش  ولف 
رشاعملا دعب  ءانبألا  هّریعتۀّبس  اراع و  مویلا  كاذ  ناک  دقل 

« 1  » رباق سمر  یف  تنک  نیسح  موی  وهلتق  لبق  نم  تنک  ینأ  تیل  ایف 
______________________________

هّللا دیبع  هاگودرا  رد  يدبع  رباج  نب  بعک  تسا : هتفگ   345 ءارعشلا : عمجم  رد  لقن ) رد  یتوافت  كدنا  اب   ) 323 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
 ...«. یّنع يربخت  یلس  : » تفگ دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  دهاش  دایز ، نب 

ص:159  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
نآ یتسارب ، دـنامیمن . راگدای  هب  رباج  نبا  دزن  تمعن ، نآ  مدـشیمن ، نانآ  اب  گنج  هب  رـضاح  نم  دوب ، هتـساوخ  مراـگدرورپ  رگا  ینعی :
نم شاک ! يا  دنهدیم . رارق  شهوکن  دروم  ار  نآ  دعب ، ياهنارود  رد  ناگداون  نادنزرف و  تشاد و  یپ  رد  ازـسان  دوب و  یگنن  هکل  زور ،

. مدوب هدیسوپ  ربق  كاخ  ریز  نیسح ، راوگان  زور  نآ  زا  لبق  ریرب و  نتشک  زا  شیپ 
: ماهتفگ ریرب  هرابرد  دوخ  و 

هبلاط قحلا  جهنی  امیک  نیدلا  نعالهابم  نیملاعلا  ّبر  هّللا  يزج 
هبکاوم یشخت  عمجلا  ثیح  عمجلا  یلعهسفنب  یقلی  نادمه  نم  رهزأ  و 

هبهاذم ةدودسم و  هجهانمفقومب  ةامکلا  دیصلا  یلع  ّربا 
هبضاق دهشی  هیّخوت و  قدصبهحمر  ملعی  هّللا  یف  یضق  نأ  یلإ 

شاداپ ار  نید  هار  رد  هدـننکهلهابم  صخـش  نآ  ناهج ، راگدرورپ  ینعی : هبلاخم  یمدـت  ثیللا  ّنإ  کترذـعنرام  ریغ  نم  ماق  عیرـصل  لقف 
. دیسریم رظن  هب  كانلوه  هک  یهوبنا  رکـشل  دز ، رکـشل  بلق  هب  ار  دوخ  نادمه ، زا  یناشخرد  هرهچ  درک . لمع  هنایوجقح  هک  دهد  ریخ 

. دیسر تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هکنیا  ات  تسب  اهنآ  رب  ار  اههار  درب و  هلمح  نانامرهق  رب 
دنلب ینیب  نودـب  رگا  وگب : رباج ) نب  بعک   ) داـتفا نیمز  يور  هک  یـسک  نآ  هب  درک . ادا  ار  ود  ره  قح  يو  هک  دـنهاوگ  وا  ریـشمش  هزین و 

. دوب نینوخ  شیاههجنپ  ریش ، ناس  هب  ریرب  هک  ارچ  يروذعم  يدش 

«1  » يرکاش بیبش  وبا  نب  سباع 

يرکاش ینادـمه  دـشاح  نب  مشج  نب  کلام  نب  ریثک  نب  ۀـیواعم  نب  بعـص  نب  کلام  نب  ۀـعیبر  نب  رکاش  نب  بیبش  وبا  نب  سباـع  يو ،
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ناینادمه زا  ياهریت  رکاش ، ینب  تسا .
______________________________

. تسا هدرمش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 1019  ، 103 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 1)
ص:160  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا هدوب  رادهدنزبش  اسراپ و  رونخس ، ریلد ، یناسنا  شیوخ و  هلیبق  گرزب  هعیش ، ياهتیصخش  زا  سباع  دندوب .
. دندمآیم رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  صلاخ  نادنمتدارا  زا  رکاش  ینب  هریت 

«. هتدابع قح  هّللا  دبعل  افلأ  مهتّدع  تّمت  ول  : » دومرفیم نانآ  قح  رد  نیفص  زور  رد  ترضح  نآ 
«. دشیم هدیتسرپ  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  دنوادخ  دیسریم ، نت  رازه  هب  نانآ  دادعت  رگا  »

هعداو هریت  روضح  هقطنم  رد  نانآ  دندوب . هتفرگ  بقل  حابصلا » نایتف   » دندشیم و یقلت  برع  نارواگنج  نادرم و  روالد  زا  هلیبق  نیا  مدرم 
. تسا هدش  هتفگ  یعداو » يرکاش و  ، » سباع هب  و  حابصلا » نایتف   » هلیبق نیا  هب  ور ، نیا  زا  دنتسیزیم ، ناینادمه  زا 

هیلع نیسح  ماما  همان  يو  دندمآ ، درگ  شنوماریپ  راتخم  هناخ  رد  نایعیـش  دش ، هفوک  دراو  هک  لیقع  نب  ملـسم  دیوگیم : يربط  رفعج  وبا 
راهظا سپس  دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  تساخاپب و  بیبش  وبا  نب  سباع  دنداتفا ، هیرگ  هب  نانآ  درک ، تئارق  مدرم  يارب  ار  مالّسلا 

تاهراـبرد یگنرین  هچ  دـصق  درذـگیم و  اـهنآ  لد  رد  هچ  منادیمن  اریز  میوـگیمن ؛ تیارب  مدرم  زا  نم  ملـسم ] يا  : ] دـعب اـما  تـشاد :
رد منکیم و  تباجا  ار  امـش  توعد  دیناوخب ، ارف  ارم  رگا  ادخ ! هب  مرادیم : هضرع  تیارب  مدوخ  یگدامآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  دنراد ،

یتشاد مشچ  یهلا ، شاداپ  زج  مباتشب و  دوخ  يادخ  رادید  هب  ات  منکیم  هزرابم  ناتهار  رد  مریشمش  اب  مگنجیم و  ناتنانمشد  اب  امش  رانک 
«. 1  » مرادن

یتقو تسا : هدروآ  يربط  نینچمه  دومن . ناونع  میدروآ ، يو  لاح  حرـش  نایب  رد  البق  هک  ار  یبلاطم  سباع ، خساپ  رد  تساخاپب و  بیبح 
نیدب ياهمان  دیدرگ ، لقتنم  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  راتخم  هناخ  زا  وا  دندرک و  تعیب  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  اب  مدرم 

______________________________

.279 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:161  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

زا نت  رازه  هدجه  دیوگیمن ، غورد  دوخ  لها  هب  هاگچیه  ناوراک  ورـشیپ  دـعب : اّما  : » داتـسرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  نومـضم 
هب دنتسه و  امش  اب  مدرم  همه  اریز  دیوش ؛ راید  نیا  راپـسهر  ناباتـش  دیـسر ، امـش  تمدخ  ماهمان  هاگره  دناهدرک ، تعیب  نم  اب  هفوک  مدرم 

یهارمه رفـس  نیا  رد  ار  يو  زین  بذوـش  شمـالغ  هـک  داتـسرف  ترـضح  دزن  سباـع  طـسوت  ار  نآ  و  « 1  » دـنرادن یلیامت  هیواعم  نادـناخ 
. درکیم

سباع دندیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  یخرب  دش و  ریگرد  گنج  هک  هاگنآ  اروشاع ، زور  هدرک : تیاور  فنخم  وبا 
؟ یتفرگ میمصت  هچ  بذوش ! تفگ : بذوش  هب  تفای و  روضح  اجنآ  رد  بذوش  قافتا  هب  يرکاش 

. موش هتشک  ات  مگنجیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  هار  رد  امش  رانک  رد  تسا ] مولعم  [ !؟ یمیمصت هچ  تفگ :
رگید هک  هنوگنامه  اـت  باتـشب  نادـیم  هب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  اـبا  لـباقم  رد  نونکا  متـشادن ، يراـظتنا  وت  زا  نیا  زا  ریغ  تفگ : سباـع 
تبسن هک  متـشاد  يروای  نونکا  مه  رگا  مهن ، هریخذ  ادخ  دزن  ار  وت  زین  نم  دهد و  رارق  هریخذ  زین  ار  وت  هداهن ، هریخذ  ادخ  دزن  ار  شنارای 

تسا يزور  زورما  اریز  تخاسیم ؛ نامداش  ارم  مهنب ، هریخذ  ادخ  دزن  ار  وا  ات  تفریم  نادیم  هب  نم  ربارب  رد  مدوب و  وت  زا  رتراوازس  وا  هب 
تسا یـسرباسح  زور  هکلب  تسین ، راک  رد  یلمع  دعب  هب  زورما  زا  هک  ارچ  میـشاب ، شاداپ  رجا و  یپ  رد  نکمم  وحن  ره  هب  دیاب  نآ  رد  هک 

«. 2»

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط www.Ghaemiyeh.comناروشحلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


، دیرادن يدنزرف  نوچ  دیورب ؛ شیپ  هب  دومرف : تفگ و  شیوخ  ناردارب  هب  زور  نآ  رد  یلع  نب  سابع  ار  نخس  نیا  دننام  فلؤم : هتفگ  هب 
مشاداپ رتشیب و  متبیصم  ادخ  هاگشیپ  رد  نم  دوشیم و  عطق  امش  لسن  ناتتداهش  اب  ینعی  مهنیم ؛ هریخذ  ادخ  دزن  ار  امش 

______________________________

.290 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.329 / 3 نامه : (. 2)

ص:162  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دوشیم رت  نوزفا 

هب ار  امـش  ثاریم  دیوگب : تساوخ  نخـس  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  لضفلا  وبا  هک : دـناهدرک  تشادرب  نینچ  نخـس  نیا  زا  ناراگنخـیرات  یخرب 
هدوب لئاسم  هنوگ  نیا  زا  رتارف  مالّـسلا  هیلع  سابع  تلزنم  ماـقم و  هدوب و  طـلغ  یتشادرب  نیا  هک  داد  مهاوخ  صاـصتخا  شیوخ  نادـنزرف 

. تسا
دش بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  تفگ ، بذوش  هب  هک  ینخـس  زا  سپ  سباع  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  فنخم  وبا  نینچمه 

تسین امش  زا  رتبوبحم  رتزیزع و  نم  دزن  مکیدزن  رود و  ناشیوخ  زا  کی  چیه  نیمز  يور  هّللا ! دبع  ابا  يا  تشاد : راهظا  درک و  مالس  و 
ماجنا ار  راک  نیا  اعطق  منک ، رود  تکرابم  دوجو  زا  منوخ ، ناـج و  زا  رتزیزع  يزیچ  اـب  ار  ندـش  هتـشک  متـس و  اـفج و  مدوب  رداـق  رگا  و 
هنهرب ریشمش  اب  سپس  میوپیم و  ار  تراوگرزب  ردپ  امش و  تیاده  هار  هک  مهدیم  یهاوگ  هّللا ! دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و  مدادیم ،

«. 1  » دیبلط زرابم  دوب ، هدش  دراو  شایناشیپ  رب  هک  یتبرض  دوجو  اب  تفر و  نمشد  تمس  هب 
گنج رد  البق  متخانـش و  ار  وا  دیآیم ، نم  تمـس  هب  سباع  مدید  هک  یماگنه  تفگ : هدرک  تیاور  ینادمه  میمت  نب  عیبر  زا  فنخم  وبا 

چیه تسا ، بیبش  وبا  رـسپ  ناریـش و  ریـش  درم ، نیا  مدرم ! مدز : دایرف  دمآیم . رامـش  هب  مدرم  نیرتروالد  وا  مدوب ، هدـید  ار  يو  اهدربن  و 
: دزیم ادص  سباع  دیورن و  نوریب  وا  اب  هزرابم  يارب  امش  زا  کی 

. دماین وا  تمس  هب  سک  چیه  تسین ؟ يدروامه  ایآ  تسین ، يدروامه  ایآ 
تیعضو نیا  سباع  یتقو  تفرگ . ندیراب  شندب  رب  وس  ره  زا  اهگنس  ناسنیدب  دینک و  نارابگنس  ار  وا  امش ! رب  ياو  دز : دایرف  دعس  رمع 

! دنگوس ادخ  هب  دش . روهلمح  نمشد  هاپس  رب  سپس  دنکفا و  رس  تشپ  ار  شیوخ  دوخهالک  هرز و  دید ، ار 
______________________________

.329 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:163  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تداهـش هب  دـندروآ و  رد  هرـصاحم  هب  ار  يو  فارطا ، زا  هکنآ  اـت  درکیم  لاـبند  ار  نمـشد  هاپـس  زا  نت  تسیود  زا  شیب  يو  هـک  مدـید 
دعس رمع  دزن  یگمه  دنتشاد . ار  يو  نتشک  ياعدا  کی  ره  هک  مدید  نت  دنچ  تسد  رد  ار  وا  رـس  دندرک . ادج  شندب  زا  رـس  دندناسر و 

هدنکارپ ار  نانآ  نخـس ، نیا  اب  دیاهدوب و  میهـس  وا  نتـشک  رد  امـش  همه  هتـشکن  ار  وا  نت  کی  دینکن ، هرجاشم  مه  اب  تفگ : يو  دـندمآ .
«. 1  » تخاس

يرکاش ینادمه  هّللا  دبع  نب  بذوش 

هیلع « 2  » نینمؤملا ریما  ثیداحا  لماح  ظـفاح و  دـمآیم و  رامـش  هب  رواـگنج  ناریلد  دودـعم  زا  هعیـش و  ناـگرزب  اهّتیـصخش و  زا  يو ،
. دوب مالّسلا 

، ثیدح تفایرد  يارب  نانآ  درکیم و  سولج  دجـسم ، رد  نایعیـش  ياهشـسرپ  هب  خساپ  يارب  بذوش  دیوگیم : هیدرولا  قئادح  بحاص 
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«. 3  » دشیم یقلت  گرزب  یتّیصخش  نانآ  نایم  دندمآیم و  يو  دزن 
هیلع نیـسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياههمان  توعد  ملـسم و  هماـن  ندـناسر  يارب  هفوک  هب  ملـسم  دورو  زا  سپ  بذوش  دـیوگیم : فنخم  وبا 

، تفرگ رد  گنج  هک  ینامز  دـمآ و  البرک  هب  ات  دـنام  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  درک و  یهارمه  هکم  ات  هفوک  زا  ار  سباع  دوخ  يالوم  مالّـسلا 
درک وگزاب  ار  تقیقح  میدش ، روآدای  هک  هنوگ  نامه  وا  دش و  ایوج  ار  شمیمصت  تساوخ و  ار  وا  سباع  سپـس  تخادرپ و  دربن  هب  ادتبا 

«. 4  » هیلع هّللا  ناوضر  دیسر . تداهش  ضیف  هب  دیگنج و  هنانامرهق  تفاتش و  نادیم  هب  و 
______________________________

.329 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
. تسا هدرمش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 993  ، 101 دوخ : لاجر  رد  یسوط  خیش  (. 2)

.122 هیدرولا : قئادح  (. 3)
ای کیلع  مالسلا  : » تشاد هضرع  تخات و  نادیم  هب  رکاش  هدشدازآ  بذوش  وا  زا  سپ  دیوگیم : دیفم  خیـش  . 329 / 3 خیرات : يربط ، (. 4)

. دیسر تداهش  هب  ات  تخادرپ  دربن  هب  سپس  کیعرتسأ ،» هّللا و  کعدوتسا  هتاکرب ، هّللا و  ۀمحر  هّللا و  دبع  ابا 
ص:164  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1  » یمابش دعسا  نب  ۀلظنح 

ار نادمه  هلیبق  زا  ياهریت  مابـش ، ینب  تسا . یمابـش  ینادـمه  نادـمه  نب  دـشاح  نب  دعـسا  نب  هّللا  دـبع  نب  مابـش  نب  دعـسا  نب  ۀـلظنح  وا 
. تسا هدادیم  لیکشت 

هب يرسپ  يو  دمآیم . رامش  هب  نآرق  يراق  روالد و  يدرف  اناوت ، يرونخس  هعیش ، گرزب  ياهّتیصخش  زا  یکی  یمابـش  دعـسا  نب  ۀلظنح 
. تسا هدش  دای  وا  زا  خیرات  رد  هک  تشاد  یلع »  » مان

، يریگرد زا  لبق  ماما  دیسر و  راوگرزب  نآ  تمدخ  هلظنح  دش ، البرک  نیمزرـس  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ینامز  فنخم : وبا  هتفگ  هب 
. داتسرف دعس  رمع  هب  يو  طسوت  ار  ياهمان 

ُفاخَأ یِّنِإ  ِمْوَق  ای  : » دز دایرف  تفر و  دربن  نادیم  هب  ترضح ، لباقم  رد  تساوخ ، نادیم  هزاجا  وا  زا  دش و  بایفرش  ماما  روضح  مهد  زور 
ْمُْکیَلَع ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َو  ِدابِْعِلل * ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا * ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع 

«. 2 « » ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِدانَّتلا * َمْوَی 
دعب هک  یناسک  دومث و  داع و  حون و  موق  تداع  دننام  یتداع  زا  مکانمیب و  نیشیپ ، ماوقا  تشونرس  دننام  یتشونرس  زا  امـش  رب  نم  مدرم ! »
ادـص ار  رگیدـکی  مدرم  هک  يزور  زا  امـش  رب  نم  مدرم ! دـهاوخیمن . شناگدـنب  رب  یمتـس  روج و  دـنوادخ  مسرتیم و  دـندمآ ، نانآ  زا 

ره دنوادخ  درادن و  دوجو  ناتیارب  ادخ  باذع  ربارب  رد  یهاگ  هانپ  چیه  یلو  دینازیرگ ، دـینادرگیم و  يور  هک  يزور  مکانمیب ، دـننزیم 
«. تسین رادروخرب  ياهدننک  تیاده  زا  دزاس ، هارمگ  ار  سک 

. يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  ٍباذَِعب  ْمُکَتِحُْسیَف  هک : دیشکن  ار  نیسح  مدرم !
______________________________

رد تسا و  مابش »  » هب بوسنم  يو  تسا . هدرمـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 977  ، 100 لاجر : رد  یسوط  خیـش  (. 1)
. تسا هدمآ  ماش  هب  بوسنم  یماش ،»  » هابتشا هب  بتک  یخرب 

.33 - 30 رفاغ / (. 2)
ص:165  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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«. دش دهاوخ  دیمون  سویأم و  ددنبب ، ارتفا  غورد و  ادخ ) هب   ) سک ره  دزاسیم و  دوبان  یباذع  اب  ار  امش  دنوادخ  »
کیلإ اوضهن  و  قحلا ، نم  هیلإ  مهتوعد  ام  کیلع  اّودر  نیح  باذـعلا  اوبجوتـسا  دـق  مّهنإ  دعـسأ  نب  اـی  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

«. نیحلاصلا کناوخإ  اولتق  دق  نآلا و  مهب  فیکف  کباحصأ ، كوحیبتسیل و 
رمک دنتشگ و  یهلا  باذع  بجوتسم  تقیقح  رد  دندشن ، اریذپ  ار  تنخس  يدرک و  قح  هب  توعد  ار  مدرم  نیا  هک  هاگنآ  دعسا ! رسپ  يا  »

«. دناهدناسر تداهش  هب  ار  امش  هتسیاش  ناردارب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دناهتسب ، ار  تنارای  وت و  لتق 
ناردارب هب  مباتـشب و  شیوخ  راگدرورپ  رادـید  هب  هدیـسرن  نآ  تقو  نونکا  ایآ  تسا ! حیحـص  دـیدومرف  هچنآ  موش . تیادـف  درک : ضرع 

؟ مدنویپب شیوخ 
«. یلبی کلم ال  یلا  اهیف و  ام  اینّدلا و  نم  ریخ  یلإ  حر  : » دومرف ترضح 
«. وش راپسهر  نادواج ، کلم  تسا و  نآ  رد  هچنآ  ایند و  ریخ  يوس  هب  »

ییانـشآ تشهب  رد  امـش  ام و  نایم  دـنوادخ  تنادـناخ ، وت و  رب  ادـخ  دورد  تاولـص و  هّللا ! دـبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  تشاد : هضرع  هلظنح 
. دیامرف لصاح 

رد هدروآ و  رد  هرصاحم  هب  ار  يو  هکنیا  ات  تخات ، شیپ  نمشد  رب  دیشک و  ریشمش  هلظنح  سپس  و  نیمآ » نیمآ ،  » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
«. 1  » هیلع هّللا  ناوضر  دندناسر ، تداهش  هب  رازراک  نادیم 

یبحرا نمحرلا  دبع 

. تسا یبحرا  ینادمه  ریکب  نب  نامور  نب  بعـص  نب  ۀـیواعم  نب  کلام  نب  ماعد  نب  بحرا  نب  ندـک  نب  هّللا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  يو ،
هب نیعبات  زا  یکی  هدوب و  كابیب  ریلد و  زراب ، یتّیصخش  نمحرلا ، دبع  دناناینادمه ، هلیبق  زا  ياهریت  بحرا  ینب 

______________________________

.144 فوهل : 105 ؛ / 2 داشرا : 72 ؛ / 4 لماک : 329 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:166  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا هدمآیم  رامش 
نت ود  نیا  دـندرک . مازعا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  هّکم  هب  رّهـسم  نب  سیق  قافتا  هب  ار  نمحرلا  دـبع  نایفوک ، دـناهتفگ : ناسیونهریس 
اریز دـندمآیم ؛ رامـش  هب  یمازعا  ياهکیپ  نیمود  دوب و  یهورگ  هب  قلعتم  همان  ره  هک  دنتـشاد  دوخ  اب  هماـن  « 1  » هس هاجنپ و  هب  کـیدزن 

یفنح و هّللا  دبع  نب  دیعس  مازعا  مود و  هلحرم  نمحرلا ، دبع  سیق و  مازعا  تسخن و  هلحرم  رد  لاو  نب  هّللا  دبع  عبـس و  نب  هّللا  دبع  مازعا 
. تفریم رامش  هب  یمازعا  هورگ  نیموس  یعبس ، یناه  نب  یناه 

. دومن رادید  ناگداتسرف ، ریاس  اب  اجنآ  رد  دش و  هکم  دراو  ناضمر  مهدزاود  بش  نمحرلا  دبع  دیوگیم : يوار 
نمحرلا دبع  سیق و  دومن ، مازعا  هفوک  هب  دوخ  زا  لبق  ار  وا  تساوخ و  ار  ملسم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  فنخم : وبا  لقن  هب 

هک تشاد  رارق  یمازعا  ياهورین  زا  یکی  هرمز  رد  نمحرلا  دـبع  بیترت ، نیدـب  تخاس ، هارمه  يو  اب  زین  ار  یلولـس  « 2  » دیبع نب  ةرامع  و 
نآ هدهاشم  اب  نمحرلا  دبع  دیسر ، ارف  مرحم  مهد  زور  ات  دمآ ، رد  ترضح  نآ  نارای  رامش  رد  تشگزاب و  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ادعب 
هاپس نایم  ریشمش  دناوخیم ، ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  يو  داد ، تصخر  ودب  ترـضح  تساوخ ، نادیم  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هنحص 

: تشاذگ نمشد 
لباقم رد  يربص  درک ، مهاوخ  ییابیکش  ربص و  اههزین  اهریشمش و  ربارب  رد  ینعی : ۀّنجلا  لوخدل  اهیلع  اربصۀّنـسألا  فایـسألا و  یلع  اربص 

. تشهب هب  دورو  يارب  اهنآ 
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. هیلع هّللا  ناوضر  دمآ ، لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  درکیم  هزرابم  هراومه  سپس 
______________________________

.229 لاوطلا : رابخا  (. 1)
. نامه (. 2)

ص:167  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هّللا دبع  نب  کلام  شیومع  رسپ  يرباج و  ینادمه  رباج  نب  عیرس  نب  ثراح  نب  فیس 

راوگرزب ود  نیا  دناهدوب . رگیدکی  يردام  ناردارب  ومع و  رـسپ  يرباج  کلام  فیـس و  دندادیم . لیکـشت  ناینادمه  زا  ياهریت  رباج ، ینب 
. دنتسویپ وا  هب  دراو و  ترضح  هاپس  هب  هدیسر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  ناشمالغ  بیبش  قافتا  هب 

. دندیـسر يو  روضح  نانک  هیرگ  دندید ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییاهنت  یـسکیب و  هک  ینامز  مرحم  مهد  زور  رد  ود  نیا  دناهتفگ :
«. نیعلا يریرق  ۀعاس  دعب  انوکت  نأ  وجرأل  ینإ  هّللا  وف  امکیکبی ؟ ام  ّيوخأ  ینبا  يأ  : » دومرف اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

«. ددرگ نشور  ناتمشچ  رگید  یتاظحل  مدنموزرآ  دنگوس ! ادخ  هب  دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مردارب ! نارسپ  يا  »
ار امـش  هک  تسا  تهج  نیدب  ام  هیرگ  مینکیمن ، هیرگ  دوخ  يارب  ام  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، دنک ! تیادف  ار  نامناج  دنوادخ  دندرک : ضرع 

. میرادن تسد  رد  امش  زا  عافد  يارب  يزیچ  دوخ  ناج  زا  شیب  مینیبیم و  نمشد  هرصاحم  رد 
««. 1  » نیقّتملا ءازج  نسحأ  ياّیإ  امکتاساوم  کلذ و  نم  امک  دجو  نع  ّيوخأ  ینبا  ای  هّللا  امک  ازج  : » دومرف ترضح 

«. دیامرف تیانع  امش  هب  ار  ناراکزیهرپ  شاداپ  نیرتهب  نم ، اب  امش  یهارمه  هقالع و  راهظا  دروم  رد  دنوادخ  مناگدازردارب ! »
نمـشد نایهاپـس  هظعوم  دنپ و  هب  تخات و  شیپ  دعـسا  نب  ۀلظنح  هک  دندوب  وگتفگ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ود ، نیا  دیوگیم : فنخم  وبا 

فیس و سپس  دیسر . تداهش  هجرد  هب  میدش ، روآدای  البق  هک  یتیفیک  نامه  اب  درب و  شروی  نمشد  رب  هظعوم  دنپ و  زا  سپ  وا  تخادرپ .
نب ای  کیلع  مالّـسلا  دنتـشاد : هضرع  هدش و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  هّجوتم  دـنتفرگیم ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  نادـیم  هب  نتفر  يارب  کلام 

مالّسلا هیلع  ماما  و  هّللا ! لوسر 
______________________________

.72 / 4 لماک : (. 1)
ص:168  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يرگید رس ، تشپ  زا  اهنآ  زا  یکی  دنتخادرپ و  دربن  هب  رگیدکی  قافتا  هب  ود  نآ  سپـس  هتاکرب .» هّللا و  ۀمحر  مالّـسلا و  امکیلع  و  : » دومرف
«. 1  » دندمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  ماجنارس  ات  درکیم  تیامح  ار 

يرباج ینادمه  عیرس  نب  ثراح  مالغ  بیبش ،

رد بیبش  دیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا  دمآ . البرک  هب  عیرـس  نادـنزرف  کلام ؛ فیـس و  قافتا  هب  دوب و  عاجـش  يدرم  روالد ، راوگرزب  نیا 
تداهـش هب  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  اـبا  ناراـی  زا  یعمج  تفرگ و  تروـص  « 2  » مرحم مهد  زور  رهظ  زا  لـبق  هک  ياهـلمح  نیتـسخن 

. دیشون تداهش  تبرش  دندیسر ،

ینالاد راّمع 

ار ناینادـمه  زا  ياهریت  نالاد  ینب  دوب و  نالاد  نب  سار  نب  نارمع  نب  هّللا  دـبع  نب  ۀمالـس  وبا  نب  راّمع  ینالاد ؛ ینادـمه  همالـس  وبا  يو ،
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. دندادیم لیکشت 
هدمآیم رامـش  هب  هدوب ، هدید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ياهباحـص  زا  راّمع  همالـس ، وبا  رجح : نبا  یبلک و  هتفگ  هب 

. تسا
رد ناورهن ] نیّفـص و  لمج ،  ] ياهگنج رد  هک  هدوب  ینازراـبم  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناراـی  زا  ینـالاد ، راّـمع  دـیوگیم : يربط  رفعج  وبا 

ترضح نآ  زا  هرصب ، هب  راق  يذ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تکرح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسا . هدیگنج  ترـضح  باکر 
؟ درک یهاوخ  راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  يدش  ور  ایور  نمشد  اب  هاگره  نینمؤملا ! ریما  يا  دیسرپ :

______________________________

. دوش هعجارم   66 نازحالا : ریثم  هب  ، 328 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  بیبش ،» : » هک تسا  هدـمآ  نآ  رد  دوش ، هعجارم   199 / 4 ثیدحلا : لاجر  ملع  تاکردتـسم  هب  (. 2)

. تسا هدوب  مّلس  هلآ و 
ص:169  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. دیگنج مهاوخ  نانآ  اب  دندشن ، اریذپ  رگا  مناوخیم ، ارف  وا  زا  تعاطا  ادخ و  شتسرپ  هب  ار  نانآ  : » دومرف ترضح 
. دروخ دهاوخن  تسکش  دناوخیم  ارف  ادخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  هک  سک  نآ  نیا  رب  انب  تشاد : هضرع  همالس  وبا  »

هب ترـضح  نآ  باکر  رد  دش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  البرک  نیمزرـس  رد  راّمع ، تسا : هتفگ  هباصإ »  » رد رجح  نبا 
«. 1  » دیسر تداهش  هجرد 

هب نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یعمج  هک  ياهلمح  نیتسخن  رد  راّمع )  ) يو دناهدرک : لقن  « 3  » يورس و  « 2  » قئادح بحاص 
. تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  دندیسر ، تداهش 

یمهن سیق  نب  یشبح 

ار ناینادـمه  هلیبـق  زا  ياهریت  مهن ، ینب  تسا و  یمهن  ینادـمه  ۀـثراح  نب  ۀملـس  نب  ناـبا  نب  فـیرط  نب  ۀملـس  نب  سیق  نب  یـشبح  يو ،
. دندادیم لیکشت 

دوب و هدرک  هدهاشم  كرد و  ار  ربمایپ  یکدنا ، سیق  شرـسپ  هدـمآیم و  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  نارای  زا  یـشبح  ّدـج  هملس ،
هیلع نیـسح  ماما  تمدخ  گنج ، زا  لبق  شمارآ  نامز  رد  هتفای و  روضح  البرک  نیمزرـس  رد  هک  هدوب  يدارفا  هلمج  زا  سیق  رـسپ  یـشبح 

. دیسر تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  یشبح  رجح : نبا  هتفگ  هب  تسا . هدش  بایفرش  مالّسلا 

يدئاص ینادمه  دایز  هرمع ، وبا 

نب هّللا  دبع  نب  مراد  نب  ۀلظنح  نب  بیرع  نب  دایز  يدئاص  ینادمه  هرمع  وبا  يو ،
______________________________

.113 / 5 هباصا : (. 1)
. تسا هدمآ  ینالاغ  همالس  وبا  نب  رامع   122 ۀیدرولا : قئادح  رد  (. 2)

.113 / 4 بقانم : (. 3)
ص:170  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا ینادمه  فوع  نب  نوریخ  نب  دشاح  نب  مشج  نب  ورمع  نب  لیحارش  نب  لیبحرش  نب  دئاص  بعک ،
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. دناهدوب ناینادمه  زا  ياهریت  دئاص  ینب 
ار ترـضح  یکدنا  زین  هرمع  وبا  شدنزرف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  دایز  ردـپ  بیرع  ناسیونتاقبط : هتفگ  هب 

البرک رد  هرمع  وبا  دـیوگیم : هباصإ »  » بحاـص تسا . هدوب  هرهـش  شیاـین ، تداـبع و  رد  و  اـسراپ ، يدرم  روـالد  يو  هدوب ، هدرک  كرد 
«. 1  » دیسر تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  تفای و  روضح 

مدید ار  يدرم  متشاد ، روضح  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانآ  مالغ  یلهاک  نارهم  زا  امن ، نبا 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  سپـس  تخاـسیم و  هدـنکارپ  ار  همه  دربیم ، شروـی  ياهدـع  رب  هاـگره  درکیم و  هزراـبم  تدـش  هب  هـک 

: تشادیم هضرع  ترضح  نادب  تشگیمزاب و 
نومنهر تیاده  هب  ار  همه  هک  داب  هدژم  ار  وت  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ینعی : ادّعص  اولعت  سودرفلا  ۀّنج  یفادمحأ  نب  ای  دشرلا  تیده  رشبأ 

. يداد رارق  هاگیاج  نیرتهب  رد  نیرب  تشهب  رد  یتشگ و 
«3  » نب تاللا  میت  هریت  زا  يدرم  لـشهن  نب  رماـع  دـندرک . یفرعم  « 2  » یلظنح هرمع  وبا  ار  وا  تسیک ؟ درف  نیا  مدیـسرپ : دـیوگیم : يوار 
شیاـین و لـها  هرمع ، وـبا  اـمن : نـبا  هـتفگ  هـب  تخاـس . ادـج  نـت  زا  ار  وا  رــس  دـناسر و  تداهــش  هـب  ار  يو  دــش و  ریگرد  وا  اـب  هـبلعث ،

«. 4  » تسا هدوب  يرادهدنزبش 
______________________________

تداهـش هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  باکر  رد  هکنیا  ات  داد  ماجنا  تخـس  ياهزرابم  تفای و  روضح  البرک  رد  يو  تسا : هتفگ  یناـقمام  (. 1)
(. 456 / 1 لاقملا : حیقنت   ) دیسر

. تسا هدمآ  یلشهن » ، » یلصا هخسن  رد  (. 2)
. تسا هدش  دراو  نب »  » ياج هب  نم » ، » یلصا هخسن  رد  (. 3)

.57 نازحالا : ریثم  (. 4)
ص:171  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1  » يدهن ینادمه  مهن  نب  ریمع  وبا  نب  سباح  نب  معنم  نب  راّوس 

تخادرپ و هزرابم  هب  هلمح ، نیتسخن  رد  دش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  دربن ، زاغآ  زا  لبق  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  وا ،
. داتفا نیمز  هب  بسا  زا  دش و  یمخز 

يو دندرب . دعـس  رمع  دزن  هدرک  ریـسا  ار  وا  دومن ، هزرابم  داتفا ، ریز  هب  بسا  زا  هک  ینامز  ات  معنم ، نب  راّوس  دیوگیم : هیدرولا  قئادح  رد 
«. 2  » دیسر تداهش  هب  دعب  هام  شش  دنام و  یقاب  نانآ  دزن  تاحارج  نامه  اب  دندش ، هطساو  شاهلیبق  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  تساوخ 

تروص نتشک  زا  وا  ییاهر  يارب  افرص  وا  ناکیدزن  تطاسو  دش و  لیان  تداهـش  هب  ات  دنام  تراسا  رد  يو  ناراگنخیرات : یخرب  هتفگ  هب 
: دومرف هک  اجنآ  تسانعم ؛ نیمه  زا  یکاح  هدمآ ، هسدقم  هیحان  ترایز  رد  ترضح  زا  هک  یترابع  تفرگ و 

. دومن لمح  دربن ، زاغآ  نامه  رد  يو  تراسا  رب  ار  ترابع  نیا  ناوتیم  هک  یمهنلا » ریمع  یبأ  نب  راّوس  روسأملا ، حیرجلا  یلع  مالّسلا  »

یعدنج ینادمه  هّللا  دبع  نب  ورمع 

ماما تمدـخ  البرک  رد  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  یعدـنج  ورمع  دـندمآیم . رامـش  هب  ناینادـمه  زا  ياهریت  عدـنج  ینب 
. دنام ترضح  نآ  رانک  رد  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسح 

زا دوب ، هدش  دراو  وا  رب  رـس  هیحان  زا  هک  يراک  مخز  رثا  رد  درک و  هزرابم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  باکر  رد  يو  تسا : هتفگ  قئادح  رد 
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ندب رد  یقمر  زونه  داتفا و  نیمز  هب  بسا 
______________________________

. تسا هدرمش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 989 ، ، 101 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 1)
. دیسر تداهش  هب  ندش  یمخز  زا  سپ  هام  شش  نادمه ، هلیبق  زا  يرباج » ریمح  نب  راّوس   » هک هدمآ   122 قئادح : رد  (. 2)

ص:172  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
تداهش هب  ماجنا  رس  تشاد و  رارق  رتسب  رد  مامت  لاس  کی  تبرض ، نآ  رثا  رد  دندرب و  نوریب  هنحـص  زا  ار  يو  شاهلیبق  نادرم  هک  تشاد 

ورمع ثترملا  حیرجلا  یلع  مالّسلا  : » دومرف هک  اجنآ  تسانعم ، نیمه  رب  هاوگ  هدش  رکذ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  هک  یترابع  و  « 1  » دیسر
«. یعدنجلا

______________________________

. دیسر تداهش  هب  نتشادرب  مخز  زا  سپ  لاس  کی  یعدنج » هّللا  دبع  نب  ورمع  : » تسا هدمآ  عبنم  نیمه  رد  (. 1)
ص:173  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یجحذم يادهش  مراهچ : شخب 

يدارم هورع  نب  یناه 

نب منغ  نب  رـصح  نب  شدـخم  نب  ثوغی  دـبع  نب  ساعق  نب  ورمع  نب  نارمن  نب  ةورع  نب  یناـه  یفیطغ ، يدارم  یجحذـم  ییحی  وبا  يو ،
مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  هورع ، دوخ  ردپ  دننام  جحذم و  نب  دارم  نب  فیطغ  نب  هّبنم  نب  فوع  نب  کلام 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناگهس  ياهگنج  رد  یناه  دـندشیم . یقلت  هعیـش  مانب  ياهّتیـصخش  زا  شردـپ  وا و  دوب . هدروخلاـس  يریپ 
: درکیم همزمز  ار  زجر  نیا  لمج ، زور  رد  تشاد و  روضح  ترضح  نآ  باکر  رد  ناورهن ) نیّفص و  لمج ، )

اهلاّلض اهصقنل  اهدوقیاهلامج  اهّثح  ابرح  کل  ای 
اهلایقأ هلوح  ّیلع  اذه 

هک تسا  یلع  نیا  نونکا  دـندرکیم و  تیادـه  ار  نآ  ناهارمگ ، و  دـندزیم ، نماد  ار  نآ  شتآ  هشیاع ]  ] لمج ناراوس  هک  یگنج  ینعی :
. دناهتفرگ ار  شنوماریپ  رواگنج ، نانامرهق 

ار 83 وا  نس  یخرب  تشذگیم و  وا  فیرش  رمع  زا  لاس  دنچ  دون و  دیـسر ، تداهـش  هب  یناه  هک  يزور  دیوگیم : تاقبط  رد  دعـس  نبا 
کمک اب  وا  دناهدرک . رکذ  « 1  » لاس

______________________________

. تسا هتشاد  لاس   89 تداهش ، زور  یناه ، تسا : هتفگ  ریسلا  بیبح  زا  لقن  هب   288 / 3 لاقملا : حیقنت  رد  (. 1)
ص:174  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دز کتک  نآ  اب  ار  يو  دایز  نبا  هک  دوب  ییاصع  نامه  نیا  تفریم و  هار  يزلف  كون  ییاصع 
، دـشیم بکرم  رب  راوس  هاگره  دـمآیم و  رامـش  هب  نآ  سیئر  دارم و  هلیبق  گرزب  یناه ، هک : هدرک  تیاور  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 
وا هب  هدـنک  هلیبـق  زا  يو  ناـنامیپمه  رگا  دـندوب و  رـضاح  شباـکر  رد  هداـیپ  نـت  رازه  تـشه  شوـپهرز و  ماـظن  هراوـس  نـت  رازه  راـهچ 

«. 1  » دیسریم شوپهرز  ماظن  هراوس  رازه  یس  هب  ناشدادعت  دنتسویپیم ،
جراخ رهش  زا  دوب ، وا  نتـشک  ددص  رد  هیواعم  هک  يدع  نب  رجح  قافتا  هب  هورع ، هک : دناهدروآ  رگید  بتک  رد  نارگید  لماک و  رد  دّربم 
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نآ زا  هدرک و  لیم  فیح و  ار  ناسارخ  دمآ  رد  هک  یجحذم  باهش  نب  ریثک  هب  یناه  درک و  تطاسو  هیواعم  دزن  ار  وا  هیبأ  نب  دایز  دش و 
یناه درک  دـهع  دوخ  اب  هیواعم  ور ، نیمه  زا  دـش ، یفخم  یناه  دزن  وا  تخادرپ و  يو  يوجتـسج  هب  هیواعم  داد . هانپ  دوب ، هتخیرگ  ناماس 

. دناسرب لتق  هب  ار 
هیواعم درکن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  یناه  دنتـساخرب ، مدرم  هک  ینامز  تخانـشیمن ، ار  وا  هیواعم  دـش ، هیواعم  سلجم  دراو  یناـه  يزور 

هک تسین  يزور  زورما ، تفگ : ودـب  هیواعم  مراد . رارق  وت  رانک  رد  هک  متـسه  هورع  نب  یناـه  نم  تفگ : يو  دـش ، اـیوج  ار  هیـضق  ببس 
: درکیم همزمز  ار  راعشا  نیا  نآ ، رد  تردپ 

تیمک قفأ  یتّکش  یمحت  ویلیذ  ّرجأ  یتّمج و  لّجرا 
رگا مشکیم و  نیمز  رب  ار  مدـنلب  سابل  منزیم و  هناش  ار  مرـس  ياـهوم  ینعی : تیبأ  میـض  ینماـس  اـم  اذافیطغ  ینب  ةارـس  یف  « 2  » یشمأ

مرادیم و رب  ماگ  فیطغ ، حلسم  اپ  ات  رس  نارواگنج  نایم  دنکیم . تیامح  ارم  نینوخ  یقفا  دشاب ، هتشاد  یئوس  دصق  نم  دروم  رد  یسک 
. تفر مهاوخن  راب  ریز  دوش ، ماهجوتم  یمتس  روج و  رگا 

______________________________

.59 / 3 بهذلا : جورم  (. 1)
. تسا یشمأ » و   » حیحص یلو  تسا  هنوگنیمه  یلصا  هخسن  رد  (. 2)

ص:175  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. مرتدنمتردق زور  نآ  زا  نونکا  نم  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  یناه 

؟ هنوگچ تفگ : هیواعم 
. مالسا هطساو  هب  تفگ : یناه 
؟ تساجک ریثک  تفگ : هیواعم 

. تهاگودرا رد  نم  دزن  تفگ :
. شخبب وا  هب  ار  یشخب  ناتسب و  وا  زا  هدرک  لیم  فیح و  ار  هچنآ  زا  یخرب  تفگ :

نبا داد ، شرازگ  هّللا  دـیبع  هب  یناه  دزن  ار  ملـسم  روضح  روعا و  نب  کیرـش  يارجام  دایز  نبا  سوساـج  لـقعم  یتقو  تسا : هتفگ  يربط 
يروآدای اب   ] دایز نبا  دش و  دراو  وا  رب  دناسریم ، لتق  هب  ار  وا  هّللا  دیبع  درکیمن  روصت  دـمآ و  يو  دزن  یناه  داتـسرف . یناه  یپ  رد  دایز 

: تفگ ودب  لثملا ] برض  نیا 
«. تسا هدمآ  گرم  لابقتسا  هب  دوخ  ياپ  اب  قمحا ، نیا  »
؟ تسیچ نخس  نیا  زا  تروظنم  ریما ! يا  تفگ : یناه 

یناه مشچ  ات  درک ، رـضاح  شدزن  ار  لقعم  درکیم ، راکنا  ار  همه  وا  دش و  ایوج  دوب ، هداد  خر  يو  هناخ  رد  هک  ییاهارجام  زا  هّللا  دـیبع 
داـیز نبا  هب  درک و  فارتـعا  اـهارجام  نآ  هب  ور ، نیا  زا  تسا ، هدوب  هّللا  دـیبع  سوساـج  يو  هک  تسناد  تخانـش و  ار  وا  داـتفا ، لـقعم  هب 

؟ منک نوریب  ماهناخ  زا  ار  وا  ایآ  هدش ، دراو  نم  رب  یناملسم  درف  تفگ :
یقح وت  رب  نم  درک ، ظفح  هیواعم  ّرـش  زا  ار  وا  داد و  ماجنا  تردـپ  قح  رد  دایز ، مردـپ  هک  یتمدـخ  اـب  طاـبترا  رد  اـیآ  تفگ : داـیز  نبا 

؟ مرادن
زا ار  وا  موشیم  رادهدهع  نم  و  يرذگرد ؟ هدش  دراو  نم  رب  هک  ینامهیم  زا  یـشاب و  هتـشاد  یقح  نم  رب  زین  وت  دوشیم  هچ  تفگ : یناه 

«. 1  » دننکفیب نادنز  هب  ار  وا  داد  نامرف  تسکش و  ار  یناه  ینیب  ناوختسا  شاهنایزات  اب  دایز  نبا  منک ، نوریب  رهش 
، داد عالطا  دایز  نبا  هب  ار  یناه  يارجام  لقعم  هک  ینامز  هدرک : تیاور  فنخم  وبا 
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______________________________

.275 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:176  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دننک رضاح  يو  دزن  رطاخ  شمارآ  اب  ار  یناه  تفگ : نانادب  داتسرف و  یناه  دزن  ار  هجراخ  نب  ءامسا  ثعشا و  نب  دمحم  يو 
؟ هداد ماجنا  يراک  رگم  دنتفگ :

. دش دراو  دایز  نبا  رب  هدروآ و  دوب ، هدز  هناش  ار  شناوسیگ  هک  یلاح  رد  ار  یناه  هعمج ، زور  نت ، ود  نیا  ریخ . تفگ :
ابتک درک و  راتفرکین  وت  اب  دنارذگ و  غیت  مد  زا  وت ، ردپ  زجب  ار  نایعیـش  همه  مردپ  هک  ینادیمن  ایآ  تفگ : درک و  یناه  هب  ور  هّللا  دیبع 

هچنآ بیترت ، نیدب  و  ینک !؟ یفخم  دوخ  هناخ  رد  ار  مناج  نمـشد  هک  تسا  نیا  نم  شاداپ  ایآ  دومن ؟ هفوک  ياورنامرف  هب  ار  وت  شرافس 
. داد عالطا  یناه  هب  دوب ، هتفریذپن  ملسم  هدرک و  تساوخرد  ملسم  زا  روعا  نب  کیرش  ار 

. درک رضاح  ار  دوخ  سوساج  دایز ، نبا  ماهدرکن . يراک  نینچ  نم  تفگ : یناه 
نم رب  هک  ار  یقح  تسا . هدیـسر  وت  هب  هک  تسا  هنوگ  ناـمه  هیـضق  ریما ! يا  تفگ : دـش و  نشور  شیارب  ارجاـم  دـید ، ار  وا  یناـه  یتقو 
وناز يور  هّللا  دـیبع  ورب . يراد  تسود  اجکره  دـیتسه ، ناما  رد  امـش  میرادـن و  يراـک  تاهداوناـخ  وت و  هب  اـم  مزاـسیمن ، عیاـض  يراد 

. دوب هداد  هیکت  نآ  رب  هک  تشاد  رارق  یناه  تسد  رد  يزلف  كون  اب  ییاصع  دوب ، هداتسیا  یناه  رس  يالاب  نارهم  تسشن و 
. ریگب ار  وا  تفگ : هّللا  دـیبع  دـهدیم !؟ ناما  تاهداوناخ  وت و  هب  یناه )  ) صخـش نیا  ایآ  يراوخ ؟ ّتلذ و  هچ  تفگ : هّللا  دـیبع  هب  نارهم 

دش جراخ  اصع  يزلف  كون  دیبوک ، یناه  تروص  رب  اصع  اب  هّللا  دیبع  دیشک . نییاپ  ار  شرس  تفرگ و  ار  وا  رس  فرط  ود  ناوسیگ  نارهم 
ار اهنآ  دایرف  داد و  يادص  مدرم  تسکش . ار  وا  یناشیپ  ینیب و  ات  دزیم  یناه  تروص  رب  ار  اصع  نانچمه  دایز  نبا  دروخ و  رب  راوید  هب  و 

هب ار  هرامالا  راد  نایجحذم  دندینش .
ص:177  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هدـنز يو  هدـنکفا و  نادـنز  هب  ار  وا  ریما  هدادـن ، خر  یناه  يارب  ياهثداح  تفگ : تفر و  مدرم  دزن  یـضاق  حیرـش  دـندروآ . رد  هرـصاحم 
. تسا

هرصاحم ار  هرامالا  راد  هدیـسر و  هار  زا  لیقع  نب  ملـسم  ناراداوه  ماگنه  نیا  رد  تسین . مهم  دشاب ، هدرک  ینادنز  ار  وا  رگا  دنتفگ : مدرم 
«. 1  » دنتخاس هدنکارپ  ار  اهنآ  هّللا ، دیبع  لماوع  تشذگ ، هک  هنوگنامه  یلو  دندرک ،

ار نانآ  ياههزانج  داد  نامرف  دناسر و  تداهش  هب  ار  ود  ره  هّللا  دیبع  سپس  دنتشاد ، هاگن  هّللا  دیبع  دزن  ملسم ، يریگتسد  نامز  ات  ار  یناه 
. دنشکب نیمز  يور  اهرازاب  رد 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  يدسا  ریبز  نب  هّللا  دیبع 
لیقع نبا  قوسلاب و  یناه  یلايرظناف  توملا  ام  نیردت  تنک ال  اذا 

لیتق رامط  نم  يوهی  رخآ  وههجو  فیسلا  مشه  دق  لطب  یلا 
لیسم ّلک  لاس  دق  مد  حضن  وهنول  توملا  ّریغ  دق  ادسج  يرت 

لوحذب جحذم  هتبلط  دق  وانمآ  جیلامهلا  ءامسأ  بکری  أ 
نایم رد  لـیقع  نب  ملـسم  یناـه و  دـسج  هب  تسیچ ، گرم  ینادیمن  رگا  ینعی : لوسم  لـئاس و  نم  ۀـبقر  یلعمهّلک  دارم و  هیلاوح  فیطت 

. داتفا ورف  رصق  زارف  زا  شرکیپ  هک  يرگید  نآ  هب  تسکش و  مه  رد  ار  شاهرهچ  ریشمش ، هک  یناولهپ  هب  رگنب . اهرازاب 
. تسا هتـشگ  ناور  لیـس  نوچ  شندب  زا  هک  ییاهنوخ  هتخاس و  نوگرگد  ار  شراسخر  گنر  گرم ، هک  دید  یهاوخ  ار  يرـسیب  رکیپ 
، دارم هلیبق  دنناهاوخ . وا  زا  ار  ییاهنوخ  جحذم ، هلیبق  هکنیا  اب  دوش  راوس  اهبسا  نیز  رب  هنادازآ  رطاخ و  هدوسآ  هجراخ  رـسپ  ءامـسا  ایآ 
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. دنتسه وا  يوجتسج  رد  دننکیم و  شسرپ  رگیدکی  زا  دنیوا و  هار  هب  مشچ  بقارم و  دندرک و  شدرگ  ءامسا  رود  هب 
هک هنوگنآ  دیسر و  تداهش  هب  لیقع  نب  ملسم  اب  هارمه  لاس 60  هیورت  زور  یناه ،

______________________________

.282 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:178  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هب هتسب  تسد  ار  یناه  و  دنکفا . ریز  هب  هرامالا  راد  يادنلب  زا  ار  وا  رکیپ  دیشون و  تداهش  تبرـش  نارمح  نب  ریکب  طسوت  ملـسم  دش ، نایب 
هب دنیاجک  نایجحذم  مرادن ! يروای  رای و  نایجحذم  زا  زورما  تفگیم : دادیم و  رـس  اجحذم ! او  دایرف  هک  دندرب  ناشورفدنفـسوگ  رازاب 

دراک و اصع و  کی  ایآ  تفگ : دوشگ و  ار  نآ  دیـشک و  مکحم  ار  دوخ  تسد  دـنکیمن ، يرای  ار  وا  یـسک  دـید  یماگنه  دنـسرب ؟ مداد 
ودب هاگنآ  دنتـسب ، مکحم  ار  وا  ياهتـسد  دنتخیر و  شرـس  رب  فرط  ره  زا  نارومأم  دنک . عافد  دوخ  زا  ناسنا  ات  درادـن  دوجو  زین  یگنس 

. نک زارد  ار  تندرگ  دش : هتفگ 
، هّللا دیبع  مالغ  كرت  دیشر  درک . مهاوخن  يرای  دوخ  نتـشک  رب  ار  امـش  متـسین و  تواخـس  لها  صوصخ  نیا  رد  تفگ : خساپ  رد  یناه 
تمحر و يوـس  هب  اراـگدرورپ ! تسادـخ ، دزن  اـم  همه  هاگتـشگزاب  تفگ : یناـه  داـتفین . رگراـک  یلو  تخاـس ، دراو  یناـه  رب  ياهبرض 
ود نآ  ياهرـس  داد  نامرف  هّللا  دیبع  سپـس  میدش ، روآدای  هکنانچ  دناسر و  تداهـش  هب  ار  يو  رگید  یتبرـض  اب  مالغ  ماهناور . وت  ناوضر 

. دنربب دیزی  رابرد  هب  یمیمت ، ریبز  یعداو و  یناه  طسوت  ار  راوگرزب 
هّللا ۀـمحر  : » دومرفیم رّرکم  ترـضح  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ملـسم  یناه و  تداهـش  ربخ  هک  ینامز  ناسیونهریـس : هتفگ  هب 

. دش يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  سپس  و  امهیلع »
ادخ تفگ : تخادنا و  كرت » دیشر   » هب یهاگن  يدارم ، نیـصح  نب  نمحرلا  دبع  دیـسر ، ارف  هک  « 1 « » رزاـخ  » دربن زور  تسا : هتفگ  يربط 

وا رب  يراک  ياهبرـض  دش و  روهلمح  وا  رب  هزین  اب  اذل  موش ! هتـشک  هار  نیا  رد  ای  مناسرن و  لتق  هب  ار  وا  دسرب و  وا  هب  متـسد  رگا  دشکب  ارم 
«. 2  » تشگزاب دوخ  هاگیاج  هب  دناسر و  تکاله  هب  ار  وا  تخاون و 

______________________________

کلام نب  میهاربا   » طسوت دایز  نب  هّللا  دـیبع  هک  داد  خر  يدربن  اجنآ  رد  راتخم  ناـمز  رد  لاس 66  لبرا ، لصوم و  ناـیم  تسا  يرهن  (. 1)
. دیسر تکاله  هب  رتشا »

.36 / 4 لماک : ، 292 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)
ص:179  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«2  » یفوک « 1  » یناملس يدارم  یجحذم  ثراح  نب  ةدانج 

یلو دز  مایق  هب  تسد  ملسم  هارمه  تسخن  دمآیم و  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  هعیـش و  فورعم  ياهّتیـصخش  زا  يو ،
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  رگید ، یعمج  يوادیـص و  دـلاخ  نب  ورمع  قافتا  هب  درک ، هظحالم  ار  مدرم  ندـش  هدـنکارپ  هک  یناـمز 

دوخ يوس  هب  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دروآ و  لمع  هب  يریگولج  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  نانآ  نتـسویپ  زا  ّرح  اما  دـیدرگ ، راپـسهر 
نانآ نمشد  هاپس  هک  ياهنوگ  هب  دنتفر  شیپ  هفوک  نایهاپس  بلق  ات  دنتفاتش و  گنج  نادیم  هب  دارفا  نیا  اروشاع ، زور  ندیسر  ارف  اب  دروآ .

دیسر و اهنادب  راوگرزب  نآ  داتـسرف ، نانآ  يرای  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  سابع  شردارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندروآ . رد  هرـصاحم  هب  ار 
یناریـش ناسب  ور ، نیا  زا  دنـشاب . نمـشد  هلمح  رگهراظن  دندرگرب و  نادیم  زا  ملاس  دندشن  رـضاح  یلو  دیناهر  نمـشد  گنچ  زا  ار  نانآ 

. دندمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  ناکم  کی  رد  یگمه  هکنیا  ات  دنتخادرپ  هزرابم  هب  نمشد  اب  نیگمشخ 
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«3  » یناملس یجحذم  ثراح  مالغ  كرت ؛ حضاو 

. دوب یناملس  ثراح  مالغ  نآرق و  يراق  ریلد و  يدرف  كرت و  داژن  زا  ياهدرب  يو ،
هب دـش ، بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  ثراح  نب  ةداـنج  قاـفتا  هب  وا  تسا : هتفگ  هیدرولا  « 4  » قئادـح بحاـص  هک  هنوگ  نآ 

، لتاقم هتفگ  هب  هک  تسا  يدرف  نامه  حضاو  منامگ 
______________________________

. تسا هدادیم  لیکشت  ار  جحذم  زا  ياهریت  هک  تسا  دارم  هلیبق  زا  ياهریت  ناملس ،»  » هب بوسنم  (. 1)
. تسا هدروآ  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 968  ، 99 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 2)

. دوب یبرع  نابز  هب  يانشآ  نآرق و  يراق  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نامالغ  زا  كرت  مالغ  یمزراوخ ، هتفگ  هب  (. 3)
. درک مّسبت  وا  تشاذگ و  وا  تروص  هب  تروص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  بسا  زا  هک  ینامز 

.24 / 2 نیسحلا : لتقم  122 ؛ قئادح : (. 4)
ص:180  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: تخادرپ نمشد  اب  گنج  هب  هدایپ  تسد و  هب  ریشمش  دناوخیم ، ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور 
یلتمی یعقن  ریثع  نم  ّوجلا  ویلطصی  ینعط  یبرض و  نم  رحبلا 

رپ مناـکیپ  ریت و  زا  اـضف  مطـالتم و  ماهزین  ریـشمش و  تابرـض  زا  اـیرد  ینعی : یلّجبملا  دـساحلا  بـلق  ّقـشنییلجنی  ینیمی  یف  یماـسح  اذإ 
. دفاکشیم میب  زا  دوسح  بلق  دیآ ، رد  تکرح  هب  مریشمش  تسد و  هک  هاگنآ  دوشیم .

يو نیلاب  تعرـس  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تساوخ . کمک  يراـی و  تفرگ ، رارق  تداهـش  هناتـسآ  رد  هک  حـضاو  دـناهتفگ :
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  اجک و  نم  تشاد  هضرع  حـضاو  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  تاظحل ، نیرخآ  رد  دـناسر و 

«. 1  » هیلع هّللا  ناوضر  دیشک ، رپ  اهنامسآ  هب  شحور  سپس  دهنب و  متروص  هب  تروص  هک  اجک 

«2  » يذئاع هّللا  دبع  نب  عّمجم 

180 ص :  يذئاع .....  هللا  دبع  نب  عمجم  نیعلا 180  راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تسا يذئاع  یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  هّللا  دیبع  نب  ةانم  دبع  نب  سایا  نب  کلام  نب  عّمجم  نب  هّللا  دبع  نب  عّمجم  ، 

دـمآیم و رامـش  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  يذـئاع ، عّمجم  نب  هّللا  دـبع  ناـنادهقبط : ناسانـشبسن و  هتفگ  هب 
. دشیم یقلت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  نیعبات و  زا  عّمجم  شدنزرف 

هب نانآ  نتسویپ  زا  ّرح  دندش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  يوادیـص ، دلاخ  نب  ورمع  قافتا  هب  شاهدشدای  دنزرف  عّمجم و 
. دروآ دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  مالّسلا  هیلع  ماما  میدش ، روآدای  البق  هک  هنوگ  نامه  درک و  يریگولج  ترضح 

هدانج ورمع و  شدنزرف و  عّمجم و  دورو  زا  ّرح  هک  ینامز  فنخم : وبا  لقن  هب  انب 
______________________________

.30 104 و 45 / / 4 راحب : 104 ؛ / 4 بقانم : (. 1)
. تسا هدرمش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  نارای  زا  ار  يو  هرامش 1044  ، 105 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 2)

ص:181  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
تیعـضو دومن و  تیامح  نانآ  زا  دروآ و  دوخ  يوس  هب  اهر و  ّرح ، تسد  زا  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروآ ، لـمع  هب  يریگولج 
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: دومرف دش و  ایوج  نانآ  زا  ار  هفوک  مدرم 
.»؟ دیراد ربخ  هچ  دوخ  راید  مدرم  زا  مکئارو ؛؟ سانلا  ربخ  ینوربخأ  »

هدـیدرگ و لیان  دایز  نبا  يوس  زا  اههوشر  نیرتنیگنـس  نیرتیلاع و  هب  هفوک  لـیابق  نارـس  ناـگرزب و  تشاد : هضرع  هّللا  دـبع  نب  عّمجم 
. تسامش دض  رب  ناشریشمش  امش و  اب  ناشلد  رگید  دارفا  یلو  دنتسدکی ، امش  دض  رب  دناهدرک و  رپ  ار  دوخ  ياهنابنا 

.»؟ يرادن یعالطا  ناتیوس  هب  ماهداتسرف  زا  ایآ  مکیلإ ؛؟ یلوسرب  ملع  کل  لهف  ینربخأ  : » دیسرپ مالّسلا  هیلع  ماما 
: تشاد هضرع  رّهسم » نب  سیق  : » دومرف تسیک ؟ امش  هداتسرف  درک : ضرع 

. دش نایب  سیق  لاح  حرش  رد  هک  ییارجام  رخآ  ات  درک  ریگتسد  ار  وا  « 1  » میمت نب  نیصح  مراد ؛ عالطا  يرآ ،
هداـنج ورمع و  تـالاح  رد  ـالبق  هک  هنوگناـمه  ناـشنارای  دـلاخ و  نـب  ورمع  هارمه  هـب  عّـمجم  دـناهدروآ : ناـسیونلتاقم  ناراـگنهریس و 

. تخادرپ میهاوخ  نادب  زین ، ذئاع  لاح  حرش  رد  دندمآ و  لیان  تداهش  ضیف  هب  اج  کی  مرحم ، مهد  زور  رد  تشذگ ،

يذئاع یجحذم  هّللا  دبع  نب  عّمجم  نب  ذئاع 

عنام ّرح ، یلو  دندروخرب ، ترـضح  نآ  هب  هار  نیب  دـندرک ، تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  شردـپ  قافتا  هب  عّمجم ، نب  ذـئاع 
. تخاس اهر  ّرح  تسد  زا  ار  اهنآ  نانآ ، زا  تیامح  اب  ترضح  تشذگ ، هک  هنوگنامه  دش و  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  اهنآ  نتسویپ 

ورمع مالغ  دعس ، ثراح و  مالغ  كرت ؛ حضاو  شرسپ و  عّمجم و  هدانج ، دلاخ ، نب  ورمع  ياهمان : هب  نت  راهچ  ار  دارفا  نیا  ناسیونهریس ،
ییوگ اما  دناهتسناد ، دلاخ  نب 

______________________________

.308 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:182  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دناهدرواین رامش  هب  ار  نانآ  يامنهار  يدع ، نب  حامرط  زین  دعس و  حضاو و 
«. 1  » دیسر تداهش  هب  هلمح ، نیتسخن  رد  ذئاع  تسا : هتفگ  هیدرولا  قئادح  بحاص 

لبق هثداح  نیا  میدش ، روآدای  البق  هک  هنوگ  نآ  یلو  تشذگ  هکنانچ  دندیسر  تداهـش  هب  اج  کی  شردپ ، هارمه  يو  دناهتفگ : نارگید 
. تسا هداد  خر  گنج ، زاغآ  رد  تسخن ، هلمح  زا 

«2  » یلمج لاله  نب  عفان 

نآرق و يراق  ریلد ، مرتحم ، راوگرزب ، مانب ، یتّیصخش  یلمج و  یجحذم  جحذم  نب  ةریشعلا  دعس  نب  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  يو ،
نآ باکر  رد  ناورهن  نیّفـص و  لمج ، گنج  رد  تفریم و  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  تیاور و  نالماح  ناـبتاک و  زا 

. تشاد روضح  راوگرزب ،
قافتا ملسم  ترضح  تداهش  زا  شیپ  دادیور  نیا  درک . رادید  ترضح  اب  هار  نیب  دیدرگ و  راپسهر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  عفان 

نانآ زا  هک  شنارای  دلاخ و  نب  ورمع  طسوت  راک  نیا  دنروایب و  وا  یپ  رد  دشیم ، هدـیمان  لماک »  » هک ار  وا  بسا  درک  شرافـس  عفان  داتفا .
. تفرگ تروص  میدرب ، مان 

بطاخم نانخـس  نیا  اب  ار  دوخ  نارای  ترـضح ، داد ، رارق  انگنت  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ّرح ، هک  یناـمز  تسا : هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا 
«. تربدأ ترّکنت و  دق  ایندلا  ّنأ  و  نورت ، دق  ام  رمألا  نم  لزن  دقف  دعب : اما  : » تخاس

 ...«. هدش و نوگرگد  نامز  عاضوا  یتسارب  دینیبیم ، هک  تسا  نیمه  ام  دماشیپ  دعب : اما  »
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______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 1)
هیلع نیـسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 11051  ، 106 لاجر : رد  یسوط  خیـش  تسا . هدمآ  عفان » نب  لاله   » هابتـشا هب  بتک  یخرب  رد  (. 2)

. تسا هدمآ  یلجب »  » هابتشا هب  بتک ، یخرب  رد  جحذم و  هلیبق  زا  ياهریت  لمج »  » هب بوسنم  یلمج »  » هدرمش و مالّسلا 
ص:183  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

 ... میدینش ار  تمایپ  یهلا ! هتفایتیاده  يا  تشاد : هضرع  تساخاپب و  ریهز 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیهاگآ  یبوخ  هب  امـش  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تشاد : هضرع  تساخاپب و  عفاـن  هاـگنآ  و 

، دندادیمن رد  نت  يو  تاروتـسد  هب  تشاد ، تسود  ترـضح  هک  هنوگ  نآ  دنادرگ و  هتخیمآ  شیوخ  تبحم  زا  ار  مدرم  ياهلد  تسناوتن 
زا رتنیریـش  يراتفگ  اب  دندیزرویم ، تنایخ  يو  هب  ناهن ، رد  یلو  دـندادیم  يراکمه  هدـعو  وا  هب  هک  تشاد  دوجو  نانآ  نایم  یناقفانم 

دوخ يوس  هب  ار  وا  كاپ  حور  دنوادخ  هکنیا  ات  دندرکیم  لمع  لظنح  زا  رتخلت  ياهنوگ  هب  بایغ ، رد  یلو  دندرکیم ، رادـید  وا  اب  لسع 
نیطساق و نیثکان ، دندش و  ناتـسادمه  وا  يرای  هب  یهورگ  تشاد ؛ نینچ  نیا  یتشونرـس  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  تراوگرزب  ردپ  درب و  الاب 
تمحر و راوج  رد  دمآ و  لیان  تداهـش  ضیف  هب  هکنیا  ات  دـنتخادرپ  تفلاخم  هب  ترـضح  نآ  اب  یعمج  دنتـساخرب و  دربن  هب  وا  اب  نیقرام 
زج دنک ، داجیا  يرییغت  دوخ  ّتین  رد  دنک و  ینکشنامیپ  سک  ره  دیتسه ؛ تیعقوم  نامه  ياراد  زین  امـش  زورما  تفرگ . رارق  قح  ناوضر 

، امن راپسهر  برغ ، قرش و  هب  یهاوخیم ، هک  اجکره  هب  ار  ام  نونکا  تسا ، زاینیب  وا  زا  دنوادخ  تسا ، هدادن  ماجنا  يراک  دوخ ، نایز  هب 
میمصت رب  ام  میتسین ، دنسرخان  شیوخ  راگدرورپ  اب  رادید  زا  میهدیمن و  هار  میب  دوخ  هب  ياهظحل  یهلا  ردق  اضق و  زا  ام  دنگوس ! ادخ  هب 

«1 . » میراد ینمشد  رس  ناتنانمشد  اب  تسود و  ار  امش  نارادتسود  میتسه ، یقاب  هناهاگآ  دوخ 
. میتخادرپ اهنادب  يو ، لاح  حرش  نایب  رد  هک  تفگ  نخس  تساخاپب و  ریرب  سپس 

ار ساـبع  شردارب  دـش ، هریچ  شناراـی  وا و  رب  یگنـشت  دنتـسب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يور  هب  ار  بآ  ـالبرک ، رد  دـیوگیم : يربـط 
. داد تیرومأم  بآ  ندروآ  يارب  دنتشاد ، دوخ  اب  بآ  کشم  تسیب  هک  هدایپ  تسیب  هراوس و  یس  قافتا  هب  ار  وا  تساوخ و 

لاله نب  عفان  نانآ  رادمچرپ  دندش و  کیدزن  بآ  هب  هاگنابش  ات  هدرک  تکرح  نانآ 
______________________________

.381 / 44 راحب : (. 1)
ص:184  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

؟ دیتسیک دز : ادص  دش و  نانآ  هجوتم  بآ - نابهگن  يدیبز - جاّجح  نب  ورمع  دوب . تکرح  رد  اهنآ  شیپاشیپ 
. تیاههدازومع تفگ : عفان 

؟ یتسیک وت  تفگ : ورمع 
. لاله نب  عفان  تفگ :

؟ ياهدمآ اج  نیدب  هچ  يارب  تفگ :
. میشونب دیاهتخاس ، مورحم  نآ  زا  ار  ام  هک  یبآ  زا  میاهدمآ  داد : خساپ 

! داب تیاراوگ  تفگ : ورمع 
ار اهنآ  ورمع  ات  دنتسه . وا  نارای  زا  ینیبیم  هک  ار  نانیا  مماشآیمن و  نآ  زا  ياهرطق  دشاب  هنشت  نیسح  ات  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، تفگ : عفان 

. مینک يریگولج  بآ  ندرب  زا  هک  دناهدرامگ  اجنیا  رد  ار  ام  دنریگرب ، بآ  دیابن  نانیا  تفگ : دید 
بآ زا  رپ  ار  دوخ  ياـهکشم  هدـش و  هداـیپ  ناـنآ  دـینک . بآ  زا  رپ  ار  دوخ  ياـهکشم  تفگ : دـندش  کـیدزن  هک  دوخ  ناراـی  هب  عفاـن 
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ار نانآ  دـندش و  روهلمح  اهنآ  هب  یلمج  لاله  نب  عفان  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  سابع  دـندمآ . رد  تکرح  هب  شیاهورین  ورمع و  دـندومن .
«. 1  » دندناسر تکاله  هب  ار  نمشد  زا  يدادعت  دنتشگزاب و  اههمیخ  هب  دنداد و  تاجن  ار  ناشنارای  دنتخاس و  هدنکارپ 

یهاوخنوخ هب  دوب ، دعـس  رمع  هاپـس  عمج  رد  هک  یلع  شردارب  دش ، هتـشک  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  هک  ینامز  دیوگیم : يربط  رفعج  وبا 
وا رب  ریـشمش  اب  درک و  هلمح  وا  رب  لاله  نب  عفان  دـمآ - دـهاوخ  ورمع  لاـح  حرـش  رد  هکناـنچ  دز - گـناب  نیـسح  ماـما  رب  دـمآ و  ردارب 

. تفای يدوبهب  دش و  اوادم  « 2  » اهدعب دنداد و  تاجن  ار  وا  شنارای  یلو  تخاس ، دراو  یتبرض 
______________________________

.312 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.324 / 3 نامه : (. 2)

ص:185  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. تخاس رود  شیوخ  نارای  زا  ار  اهنآ  عفان  یلو  دندمآ ، رد  تکرح  هب  هداد و  نالوج  دندرکیم ، تیامح  یلع  زا  هک  یناراوس  سپس 

عفان دـنتخادرپ و  نالوج  هب  ناراوس  تخاس ، حورجم  ار  هظرق  نب  یلع  عفان ، هکنآ  زا  سپ  دـیوگیم : « 1  » يدارم هورع  نب  یناـه  نب  ییحی 
: تشاذگ نانآ  نایم  ریشمش  درب و  شروی  اهنآ  رب  دناوخیم ، ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد 

نید ناـمه  منییآ  نید و  مایلمج ، دـنزرف  نم  دیـسانشیمن ، ارم  رگا  ینعی : ّیلع  نب  نیـسح  نید  یلع  ینیدیلمجلا  نـبا  اـنأف  ینورکنت  نإ 
. تسا یلع  نب  نیسح 

هلمح وا  رب  ریشمش  اب  سپس  یناطیش و  نییآ  رب  وت  تفگ : خساپ  رد  عفان  متسه . ینالف  نییآ  نید و  رب  نم  تفگ : عفان  هب  ثیرح  نب  محازم 
دینادیم ایآ  دز : دایرف  دوخ  هاپس  رب  جاّجح  نب  ورمع  دیـسر . تکاله  هب  تفایرد و  ار  وا  عفان  ریـشمش  یلو  تشاد  رارف  دصق  محازم  درک .

. دورن نوریب  نانآ  يدروامه  هب  امش  زا  کی  چیه  دینکیم !؟ هزرابم  یناسک  هچ  اب 
درکیم و کیلـش  نمـشد  تمـس  هب  ار  اـهنآ  دوب و  هتـشون  شمومـسم  ياـهریت  ناـکیپ  كون  رب  ار  دوـخ  ماـن  عفاـن ، فـنخم : وـبا  هتفگ  هب 

: تفگیم
اهقافخأ اهب  يرجت  ۀمومسماهقاوفأ  ۀملعم  اهب  یمرأ 

ياهریت نیا  ناباتش . نیگآرهز و  تسا و  رادهناشن  هک  منکیم  باترپ  ار  ییاهریت  ینعی : اهقافشإ  اهعفنی  سفنلا ال  واهقاشر  اهـضرأ  ّنألمیل 
. دربیمن دوس  ندیسرت  زا  سفن  درک و  دهاوخ  رپ  ار  نیمز  تخس ،

درک هلمح  اهنآ  رب  دیشک و  ریشمش  شیاهریت ، ندش  مامت  اب  دناسر و  تکاله  هب  اهیمخز  زا  ریغ  هب  ار  دعـس  رمع  هاپـس  زا  نت  هدزاود  يو 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  و 

. متسه یلع  نییآ  نید و  رب  مایلمج و  ریش  نم  ینعی : ّیلع  نید  یلع  انأیلمجلا  ربزهلا  انأ 
______________________________

. دوش هعجارم  هرامش 6936  اب   18 / 32 لامکلا : بیذهت  رد  وا  لاح  حرش  هب  (. 1)
ص:186  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مه رد  ار  شناوزاـب  هک  دـنتفرگ  هزین  رـس  گنـس و  ناراـب  ریز  ناـنچ  دـندرک و  هطاـحا  ار  وا  هدرب و  شروی  وا  فرط  هب  وـس  ره  زا  نمـشد 
. دنتفرگ تراسا  هب  ار  يو  دنتسکش و 

. دندروآ دعس  رمع  دزن  ار  يو  شناراداوه  تفرگ و  ار  وا  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
؟ يزاس راتفرگ  ییالب  نینچ  هب  ار  دوخ  هک  تشاداو  ار  وت  زیچ  هچ  وت ! رب  ياو  عفان ! تفگ : وا  هب  دعس  رمع 

؟ هدمآ تزور  هب  هچ  ینیبیمن  تفگ : وا  هب  يدرم  دوب ، يراج  عفان  نساحم  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تسا و  هاگآ  مدصق  زا  ادخ  داد : خساپ 
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نیا رب  ار  دوخ  ماهدناسر و  تکاله  هب  ار  امش  زا  نت  هدزاود  ماهدرک ، یمخز  هک  يدارفا  زا  ریغ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : يو  خساپ  رد  عفان 
ادـخ تفگ : دعـس  نبا  هب  رمـش  دـیروآرد . تراسا  هب  ارم  دـیتسناوتیمن  دوب ، هدـنام  یقاب  میارب  یتسد  وزاب و  رگا  منکیمن ، شهوکن  راک 

. شکب ار  وا  درادب ! تتمالس 
هب تفگ : وا  هب  عفان  دیـشک ، ریـشمش  عفان  نتـشک  دصق  هب  رمـش  شکب . ار  وا  تدوخ  یهاوخیم  رگا  ياهدروآ  ار  وا  وت  تفگ : دعـس  رمع 
هک ار  ییادخ  ساپـس  ینک ، تاقالم  ار  دوخ  يادخ  ام ، نوخ  هب  هتـشغآ  ياهتـسد  اب  دوب  راوشد  تیارب  يدوب  ناملـسم  رگا  دـنگوس ! ادـخ 

یلع هّللا  ۀـنعل  هیلع و  هّللا  ناوضر  « 1 ، » دناسر تداهـش  هب  ار  وا  رمـش  سپـس  هداد و  رارق  شناگدیرفآ  نیرتداهندب  تسد  هب  ار  ام  تداهش 
. هیلتاق

دمحم لآل  اعفن  هب  ینعی  واعفان  مهسلا  بتکی  مار  ّبر  الأ 
دتعم نجانج  وا  ودع  بلقباهمهس  زاف  هسوق  تنرأ  ام  اذا 

دّدحملا راجحلاب  هومر  نکل  وهباغب  اوفاطأ  ام  هولضان  ولف 
دی  نع  رسألل  داقنی  دی  ریسکهسأر  مد  نم  بیشلا  بیضخ  یحضأف 

______________________________

(. تارابع یخرب  فذح  لقن و  رد  یتوافت  كدنا  اب   ) 328 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
دّبلم نثارب  يذ  امیسب  نکل  وهرسأ  دعب  انهاو  هودجو  ام  ص:187 و   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

دّضخملا ربزهلا  لتق  یف  رخف  الفارباص  ثترا  ام  دعب  هولتق  ناف 
شدوصقم دراگنب و  ار  عفان  مان  ریت ، رب  هک  يزادناریت  اسب  هچ  دیـشاب ! هاگآ  ینعی : دّنهمل  اضن  ول  هولتقی  مل  ومهل  دقی  مل  دی  هنم  تیقب  ول  و 

دراو نارگزواجت  يولهپ  اـی  نمـشد و  بلق  رب  وا  ریت  دـشکب ، ار  شناـمک  هز  هک  هاـگنآ  دـشاب . دـمحم  نادـناخ  هب  ندـناسر  دوس  نآ ، زا 
شرس نوخ  زا  وا  نساحم  دندرک . شنارابگنـس  یلو  دنوش ، کیدزن  وا  هاگیاج  هب  دندوبن  رداق  دندوب  هدیگنج  وا  اب  ریـشمش  اب  رگا  ددرگ .

نوچ شاهرهچ  یلو  دیسارهن ، دادن و  هار  دوخ  هب  یتسس  زین  تراسا  زا  سپ  دنتشک . ناریسا  دننام  ار  يو  تسکش و  شتـسد  دش و  نیگنر 
لاح رد  يریـش  نتـشک  اریز  تسناد ؛ راختفا  ار  نآ  ناوتیمن  دـندناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  شندـش  یمخز  زا  سپ  رگا  دوب . روآسرت  ریش 

. دندوبن وا  نتشک  رب  رداق  دوب ، هدیشک  ریشمش  دوب و  هدنام  ندب  رد  یتسد  شیارب  رگا  تسین . رنه  تراسا ،

یفعج یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  « 2  » فعج نب  « 1  » قورسم نب  جاّجح 

هکم راپسهر  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز  تفریم ، رامش  هب  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  هعیـش و  جاّجح ،
نّذؤم زامن ، يرازگرب  تاقوا  رد  راوگرزب و  نآ  باکر  مزالم  اجنآ  رد  دش و  هکم  یهار  هفوک  زا  ترضح  نآ  اب  رادید  يارب  يو  دیدرگ ،

. دوب مالّسلا  هیلع  ماما 
دیـسرپ دید ، اپرـس  ار  ياهمیخ  دیـسر ، لتاقم  ینب  خاک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  يربک  بدألا  ۀنازخ  بحاص 

. یفعج رح  نب  هّللا  دیبع  زا  دش : هتفگ  تسیک ؟ زا  هدرپ  ارس  نیا 
______________________________

. تسا هدمآ  قورسم »  » ياج هب  رورسم »  » 78 / 2 داشرا : رد  (. 1)
. هریشعلا دعس  هلیبق  زا  ياهریت  (. 2)

ص:188  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. داتسرف يو  دزن  ار  یفعج  « 1  » لفغم نب  دیزی  یفعج و  قورسم  نب  جاّجح  مالّسلا ، هیلع  ماما 
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. دهاوخیم ار  امش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  دنتفگ : هدمآ و  ّرح  نب  هّللا  دیبع  دزن  ود  نآ 
تنادناخ امـش و  نوخ  هب  متـسد  هکنیا  يارب  دیراد ، هفوک  گنهآ  امـش  مدینـش  هک  هاگنآ  نم  دینک  غالبا  ماما  هب  تفگ : اهنادب  هّللا  دیبع 

نارگ و رایسب  نم  رب  مزیتسب ، نیسح  اب  رگا  متفگ : دوخ  اب  مشاب ، هدرکن  يرای  وت  دض  رب  ار  نمـشد  ات  مدرک  كرت  ار  هفوک  دوشن ، هتـشغآ 
دربن هب  رگا  ماهتخاس و  هابت  ار  وا  موشن ، هتـشک  شباکر  رد  یلو  مگنجب  شراـنک  رد  رگا  تسا و  گرزب  سب  يراـک  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد 

رواـی و راـی و  زا  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ییوس  زا  دنـشکب ، یناـسآ  هب  ارم  اـت  مهد  تصرف  منمـشد  هب  هک  منآ  زا  رترورغم  مزادرپب ،
. دگنجب وا  رانک  رد  هک  تسین  رادروخرب  يوریپ 

هار هدایپ  تساوخ و  ار  شیاهشفک  دمآ و  نارگ  ترـضح  رب  دـندناسر و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  هّللا  دـیبع  نانخـس  شناهارمه  جاّجح و 
لابقتـسا يو  زا  مارتحا  اب  درک و  زاب  اج  ترـضح  يارب  سلجم  ردص  رد  هّللا  دیبع  دـش . دراو  وا  رب  ّرح ، نب  هّللا  دـیبع  هدرپ  ارـس  رد  ات  داتفا 

. دناشن دوخ  ياج  رد  ات  درک  یهارمه  ار  ترضح  دومن و 
غالک رپ  نوچ  شکرابم  نساحم  دش و  دراو  نم  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : درک و  لقن  میارب  ّرح  نب  هّللا  دیبع  دیوگیم : ةرم  نب  دیزی 

چیه رب  دناهتفرگ ، ار  وا  رود  شناکدوک  دوریم و  هار  هدایپ  مدید  ینامز  مدوب و  هدـیدن  يو  هرهچ  زا  رتنکرپمشچ  رتابیز و  نم  دوب ! هایس 
. تخوسن ملد  وا  دننام  سک 

اب نم  دوب  رارق  رگا  تشاد : هضرع  هّللا  دیبع  تسا !؟ وت  هار  رـس  رب  یعنام  هچ  نم  هب  نتـسویپ  يارب  ّرح ! دـنزرف  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
زا ارم  مراد  تسود  مدـشیم ، بوسحم  وـت ، نمـشد  دـض  رب  تناراـی  نیرتتخـس  رـس  زا  مدوـب و  امـش  اـب  اـعطق  مشاـب ، فرط  ود  زا  یکی 

رایتخا رد  منارای  زا  ینایامنهار  هدامآ و  ینابسا  یلو  يراد ، فاعم  دوخ  یهارمه 
______________________________

. تسا هدمآ  لقعم » ، » یلصا هخسن  رد  (. 1)
ص:189  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

بیقعت ار  نمشد  بسا ، نیا  رب  راوس  هاگره  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مهدیم ، رارق  ناترایتخا  رد  ار  هقحلم )  ) شیوخ کتزیت  بسا  تسامش و 
نم ورب و  ینما  هاگیاج  هب  وش و  راوس  نآ  رب  نونکا  تسا ، هدیسرن  مبسا  رابغ  هب  نم  بیقعت  رد  ینمشد  چیه  ماهتفای و  تسد  وا  هب  ماهدرک ،
نم هاگره  دـیهاگآ  هک  هنوگنامه  میوش و  هتـشک  نانآ  زا  عافد  هار  رد  همه  منارای  دوخ و  ای  مناسرب  وت  هب  ار  تاهداوناخ  موشیم  دـهعتم 

. درادزاب نآ  زا  ارم  دناوتیمن  یسک  منزب  يراک  هب  تسد 
«. ّرحلا نب  ای  کنم  انل  ۀحیصن  هذهف  أ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

»؟ ینکیم تحیصن  ار  ام  نانخس  نیا  اب  ایآ  ّرح ! دنزرف  »
نأ ال تعطتسا  نا  یل ، تحصن  امک  کل  حصنأس  ّینإ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  يرآ ! تسین ، يزیچ  وا  زا  رترب  هک  ییادخ  هب  درک : ضرع 

«. مّنهج ران  یف  هّللا  هّبکأ  ّالا  انرصنی  مث ال  دحأ  انتیعا  عمسی و  هّللا ال  وف  لعفاف ، انتیعا  دهشت و  انخارص و ال  عمست 
يرای يادـص  ات  ناـسرب  یتسد  رود  ياـج  هب  ار  دوخ  یناوتیم  اـت  منکیم ؛ تحیـصن  ار  وت  زین  نم  يدرک ، تحیـصن  ارم  هک  هنوگ  ناـمه  »

، دباتشن ام  يرای  هب  دسرب و  یسک  شوگ  هب  ام  یهاوخ  يرای  يادص  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  اریز  ینیبن ؛ ار  ام  گنج  يونـشن و  ار  ام  یهاوخ 
«. دنکفا دهاوخ  مّنهج  شتآ  رد  تروص ، هب  ار  وا  دنوادخ 

دیزی و جاّجح و  شنارای  قافتا  هب  تشاد  رس  رب  خرس  یهالک  نت و  رب  ریرح )  ) ّزخ زا  ییابع  ادر و  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  سپس 
. دش جراخ  وا  « 1  » دزن زا  دندوب ، هتفرگ  ار  وا  رود  هک  شناکدوک 

ای تسا  هایس  ناتنساحم  متشاد : هضرع  مدرک و  یهاگن  شفیرش  نساحم  هب  رگید  راب  کی  مدرک و  هقردب  ار  ترـضح  دیوگیم : هّللا  دیبع 
؟ دیاهدومرف باضخ  ار  نآ 
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«، تسا سردوز  نم  يریپ  ّرح ! دنزرف  بیشلا ؛ ّیلع  لّجع  ّرحلا ! نب  ای  : » دومرف ترضح 
______________________________

. تسا حیحص  نم ،» دزن  زا   » هلمج ارهاظ  یلو  تسوا ،» دزن  زا  ، » یلصا هخسن  رد  (. 1)
ص:190  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1  » مدرک یظفاحادخ  راوگرزب ، نآ  زا  هدرک و  باضخ  ترضح  متسناد 
نیـسح ماما  تمدخ  یفعج  قورـسم  نب  جاّجح  تفرگ ، رد  گنج  دیـسر و  ارف  هک  مرحم  مهد  زور  دناهتفگ : نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا 

نوخ هب  هتشغآ  ینت  اب  دیگنج و  تفاتش و  نادیم  هب  داد و  تصخر  ودب  ترضح  تساوخ و  نادیم  هزاجا  وا  زا  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  ترضح  قح  رد  تشگرب و  ماما  تمدخ  نادیم  زا 

اّیبنلا كّدج  یقلأ  مویلااّیدهم  ایداه  یسفن  کتدف 
تّدج رادـید  هب  زورما  ياهدـش : تیادـه  هدـننکتیاده و  هک  تنابرق  هب  مناج  ینعی : اّیـصولا  هفرعن  يذـلا  كاذاّیلع  يدـنلا  يذ  كابأ  ّمث 

. منکیم تاقالم  منادیم ، ربمایپ  یصو  ار  وا  هک  يراوگرزب  ناسنا  نآ  یلع ؛ تردپ  سپس  تفاتش . مهاوخ  ربمایپ 
«. تفاتش مهاوخ  نانآ  رادید  هب  وت  زا  دعب  زین  نم  يرآ ! كرثأ ؛ یلع  امهاقلأ  انأ  و  معن ! : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«. 2  » هیلع هّللا  ناوضر  دمآ ، لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  درک  هزرابم  تشگزاب و  نادیم  هب  جاّجح 

یفعج یجحذم  هریشعلا  دعس  نب  فعج  نب  « 3  » لفغم نب  دیزی 

باکر رد  نیفص  گنج  رد  هک  دمآیم  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  یمان و  يارعـش  هعیـش و  نادرم  روالد  زا  یکی  يو ،
. دیگنج ترضح  نآ 

هتفگ هب  دومن . مازعا  جراوخ  نارس  زا  یکی  تیرخ »  » دربن هب  ار  وا  ترضح ،
______________________________

.81 / 2 داشرا : 250 ؛ لاوطلا : رابخا  158 ؛ / 2 بدألا : ۀنازخ  (. 1)
(. كدنا یتوافت  اب   ) 103 / 4 بقانم : (. 2)

.160 فوهل : (. 3)
ص:191  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تشاد روضح  يو  هاپس  تسار  حانج  رد  لفغم ، نب  دیزی  دش ، تیرخ »  » نتشک هب  قفوم  سیق ، نب  لقعم  هک  ینامز  «، 1  » يربط
هدوب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  شردپ  نیعبات و  زا  دوخ ، لفغم  نب  دـیزی  تسا : هتفگ  ءارعـشلا  مجعم  رد  ینابزرم 

هیلع ماما  درکیم و  یهارمه  ار  ترـضح  هکم ، زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـمآ  ریـسم  رد  يو  تسا : هدرک  لـقن  هنازخ  بحاـص  تسا .
. میتخادرپ نادب  جاّجح  تالاح  نایب  رد  هک  داتسرف  « 2  » ّرح نب  هّللا  دیبع  دزن  یفعج  جاّجح  قافتا  هب  ار  وا  مالّسلا 

نیـسح ماما  تمدخ  نمـشد  اب  هزرابم  يارب  لفغم  نب  دـیزی  دـش ، ریگرد  گنج  هک  مرحم  مهد  زور  ناسیونهریـس : ناراگنلتاقم و  لقن  هب 
شیپ هب  دـناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  يو  دومرف . هزاجا  وا  هب  ترـضح  تساوخ . نادـیم  هزاـجا  وا  زا  دـش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع 

: تخات
لجنم فیس  لصن  ینیمی  یف  ولفغم  نبا  انأ  دیزی و  انأ 

. مراد تسار  فک  رد  قارب  يریشمش  هغیت  هک  لفغم  دنزرف  دیزی  منم  ینعی : لضفملا  دجاملا  نیـسحلا  نعلطـسقلا  طسو  تاماهلا  هب  ولعأ 
. مزاسیم رود  رابتالاو ، نیسح  زا  ار  نمشد  منکیم و  باترپ  ار  اهرس  رابغ  درگ و  نیا  نایم  رد 
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. دیشون تداهش  تبرش  ات  داد  همادا  هزرابم  هب  سپس  و 
هب دـناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  لـفغم  نب  دـیزی  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  گـنج  هک  یناـمز  تسا : هدروآ  شیوخ  مجعم  رد  یناـبزرم 

. تفاتش نادیم 
لزعأ ریغ  ءاجیهلا  يدل  كاشلفغم  نب  انأف  ینورکنت  نإ 

لطسقلا  طسو  سرافلا  هب  ولعألصنم  فیس  لصن  ینیمی  یف  و 
______________________________

.292 / 4 لماک : (. 1)
.158 / 2 بدألا : ۀنازخ  (. 2)

ص:192  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
يریشمش هضبق  متـسار  فک  رد  متـسین . هتـسب  تسد  محالـس و  رد  قرغ  دربن ، هماگنه  رد  ملفغم و  رـسپ  نم  دیـسانشیمن ، ارم  رگا  ینعی :

. مروآیم دورف  ناراوس  رس  رب  ار  نآ  رابغ  درگ و  نیا  نایم  هک  ياهغیت  اب  تسا 
. هیلع هّللا  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  سپس  دناسر و  تکاله  هب  ار  ياهدع  داد و  ماجنا  ریظنیب  يدربن  دیزی ، دیوگیم : يوار 

ص:193  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يراصنا يادهش  مجنپ : شخب 

يراصنا هظرق  نب  ورمع 

و « 1  » هباحـص زا  یفوک و  یجرزخ  يراصنا  جرزخ  نب  بعک  نب  ۀبلعث  نب  ةانم  دـیز  نب  ذـئاع  نب  ورمع  نب  بعک  نب  ۀـظرق  نب  ورمع  يو ،
نآ رانک  رد  ترضح  نآ  ياهگنج  رد  دیزگ . تماقا  هفوک  رد  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  وا  دشیم . یقلت  ثیدح  نایوار 

. تفاتش دوبعم  رادید  هب  يرجه  لاس 51  رد  تشامگ و  سراف  ییاورنامرف  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیگنج . راوگرزب 
نانآ نیرتفورعم  هک  داـهن  راـگدای  هب  دوخ  زا  سپ  ینادـنزرف  تفرگ ، ماـجنا  ییارـسهحون  شیارب  هفوک  رد  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو ،
هّللا دبع  ابا  روضح  البرک  رد  گنج ، زاغآ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نمـشد  یـشارتعنام  زا  لبق  ورمع  دـندوب . یلع  ورمع و 

ییوگتفگ يارب  ار  ورمع  دوش ، مازعا  البرک  هب  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  هکنیا  زا  لبق  مالّـسلا  هیلع  ماما  دش ، بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
طابترا نیا  رمش ، دورو  اب  هک  دروآیم  ماما  دزن  ار  رمع  خساپ  وا  داتسرفیم و  دعس  نبا  دزن  تفرگیم ، تروص  دعس  رمع  دوخ و  نایم  هک 

. دش عطق 
______________________________

لاس 50 هب  کیدزن  حیحص : هتفگ  هب  انب  دوب . قارع  تاحوتف  دهاش  هباحص و  زا  يراصنا ، هبلعث  نب  بعک  نب  ۀظرق  رجح : نبا  هتفگ  هب  (. 1)
(. هرامش 198 ، 124 / 2 بیذهتلا : بیرقت  ك : ر .  ) تفگ تایح  دوردب 

ص:194  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
یلاح رد  هزاجا  زا  سپ  تساوخ و  نادیم  هزاجا  نمـشد  اب  گنج  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ورمع  مرحم ، مهد  زور  ندیـسر  ارف  اب 

: دش ور  هب  ور  نمشد  اب  دناوخیم ، ار  زجر  نیا  هک 
رامذلا ةزوح  یمحأس  ّینأراصنألا  بئاتک  تملع  دق 

. درک مهاوخ  عافد  میرح  نیا  زا  نم  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  راصنا  هاپـس  ینعی : « 1  » يراد یتجهم و  نیـسح  نودراش  سکن  ریغ  مالغ  لعف 
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«. 2  » داب نیسح  يادف  مایگدنز  لام و  ناج و  تسا ، گنهاشیپ  دنلبرس و  هک  یناوج  هبرض 
هک ینامز  نوچ  دز ؛ هنعط  هیانک و  دعـس  رمع  هب  داب ،» نیـسح  يادـف  مایگدـنز  لام و  ناج و   » هک نخـس  نیا  اب  ورمع  دـیوگیم : اـمن  نبا 

. متسه دوخ  هداوناخ  نارگن  دوب : هتفگ  ماما  خساپ  رد  دعس  رمع  دش ، یهارمه  ناهاوخ  دعس  رمع  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح 
«. داد مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  ضوع  نم  اهنع ؛ کضّوعأ  انأ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

!! مشیوخ لاوما  نارگن  نم  تفگ : رمع 
یلیمیب راهظا  دعـس  رمع  داد ،» مهاوخ  ار  تلام  ضوع  زاجح ، رد  دوخ  لاوما  زا  نم  زاجحلاب ؛ یلاـم  نم  هنع  کـضّوعأ  اـنأ  : » دومرف ماـما 

«. 3  » درک
وا فیرش  دوجو  ات  داتسیا  يو  شیپاشیپ  تشگزاب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  تخادرپ و  گنج  هب  یتاظحل  هظرق ، نب  ورمع  سپس 

. دیامن تبقارم  نمشد ، دنزگ  زا  ار 
هکنیا ات  دیـسرن ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  دوجو  هب  یبیـسآ  درکیم و  تباصا  ورمع  یناشیپ  هب  نمـشد  ياهریت  اـمن : نبا  هتفگ  هب 

دهع و هب  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تشاد : هضرع  درک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ور  دـمآ ، رد  ياپ  زا  دایز  تاحارج  رثا  رد  ورمع 
؟ مدرک افو  دوخ  نامیپ 

______________________________

.105 / 4 بقانم : ك : ر . (. 1)
. نامه (. 2)

.61 نازحالا : ریثم  (. 3)
ص:195  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. رثألا یف  ّینأ  هملعأ  مالسلا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  أرقاف  ۀّنجلا  یف  یمامأ  تنأ  معن ! : » دومرف ترضح 
وگب ناسرب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالس  يراد ، ياج  نم  شیپاشیپ  تشهب  رد  يدرک و  افو  دوخ  دهع  هب  يرآ ! »

«. دمآ مهاوخ  وت  یپ  رد  زین  نم 
«. 1  » هیلع هّللا  ناوضر  دمآ ، لیان  تداهش  ضیف  هب  داتفا و  نیمز  رب  سپس 

! نیسح دز : دایرف  دمآ و  نوریب  نایرکشل  فص  زا  دش ، هتشک  ورمع  شردارب  یتقو  تفرگ ، رارق  دعس  رمع  هاگودرا  رد  ورمع ] ردارب   ] یلع
؟ يداد نتشک  هب  یتفیرف و  ار  مردارب  وگغورد ! يا 

«. کّلضأ هّللا و  هاده  نکل  كاخأ و  ّرغأ  مل  ینإ  : » دومرف ودب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
«. تخاس هارمگ  ار  وت  تیاده و  ار  وا  دنوادخ  هکلب  مدادن ، بیرف  ار  تردارب  نم  »

هار لاله  نب  عفان  درب . هلمح  ماما  هب  سپس  موش ، هتشک  هار  نیا  رد  ای  مشکن و  ار  وت  رگا  دراذگن  هدنز  ارم  ادخ  تفگ : ماما  خساپ  رد  یلع 
هب دـنداد و  تاجن  ار  وا  يو  تمـس  هب  هلمح  اـب  شنارادـفرط  تخادـنا ، ریز  هب  بسا  زا  ار  يو  دز و  وا  رب  یتبرـض  هزین  اـب  تسب و  وا  رب  ار 

حدم ار  يو  وا ، زا  تیاور  لقن  اب  هدش و  نایب  یلع  لاح  حرش  ّتنـس ] لها   ] نافلاخم بتک  رد  «. 2  » تفای يدوبهب  اهدعب  تخادرپ و  اوادم 
. دناهدربن یمان  شدیهش  ردارب  زا  یلو  دناهدومن  شیاتس  و 

«3  » یجرزخ يراصنا  ّبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

بوسحم مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صلاخ  نارای  زا  هدش و  لقن  تیاور  يو  زا  نایب و  وا  یگدنز  حرـش  دمآیم . رامـش  هب  یباحـص  يو ،
. دشیم
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______________________________

.162 فوهل : (. 1)
.324 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

. تسا هدرک  دادملق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ثیداحا  نایوار  زا  ار  يو  هرامش 698  ، 74 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 3)
ص:196  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هتابن نب  غبـصا  زا  يدبع ، نیـسح  نب  یلع  زا  يریمن ، رفعج  نب  دمحم  زا  يدشار ، قاحـسا  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  تسا : هتفگ  هدـقع  نبا 
: تفگ هک  هدرک  تیاور 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  مخ  ریدغ  زور  رد  سک  ره  : » دومرف داد و  دنگوس  هبحر »  » رد ار  مدرم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
«. دزیخناپب یسک  دناهدینش ، دوخ  شوگ  اب  ار  نانخس  نآ  هک  یناسک  زج  دزیخاپب و  تسا  هدینش  ار 

ۀمیزخ فینح ، نب  لهس  بنیز ، وبا  نصحم ، نب  ورمع  نب  ةرمع  وبا  يراصنا ، بّویا  وبا  هلمج : زا  نت  هد  زا  شیب  يدادعت  دیوگیم : يوار  »
هلاضف وبا  يراصنا ، هعیدو  نب  تباث  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن  بزاع ، نب  دیبع  یلولـس ، هدانج  نب  یـشبح  تباث ، نب  هّللا  دـبع  تباث ، نب 
: دومرفیم هک  میدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ام  دنتفگ : دنتساخاپب و  يراصنا  ّبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  يراصنا ،

هّبحأ و نم  ّبحأ  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نمف  الأ  نینمؤملا ، ّیلو  انأ  یّیلو و  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنإ  الأ  »
«. هناعأ نم  نعأ  هضغبأ و  نم  ضغبأ 

نانآ يالوم  یلع  منانآ ، تسرپرس  الوم و  نم  هک  یناسک  دیشاب ! هاگآ  منانمؤم . ّیلو  نم  تسا و  نم  ّیلو  ّلج  ّزع و  يادخ  دیـشاب ! هاگآ  »
هک یناسک  شیوخ و  تبحم  دروم  دنزرویم ، تبحم  وا  هب  هک  ار  نانآ  رادنمشد ، ار  شنانمشد  تسود و  ار  شنارادتـسود  ایادخ ! تسا .

«. امن يرای  دناهدرک ، يرای  ار  یلع  هک  نانآ  هد و  رارق  دوخ  مشخ  دروم  دنراد ، لد  هب  ار  شاهنیک  ضغب و 
. تسا هدرک  رارکت  دنتساخاپب ، هبحر »  » رد هک  ياهباحص  تالاح  نایب  رد  ار  نآ  هدش و  روآدای  « 1  » هباغلا دسا  رد  ار  عوضوم  نیا 

«. 2  » دومن تیبرت  ار  وا  تخومآ و  نآرق  نمحرلا ، دبع  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا : هتفگ  قئادح  رد 
نآ باـکر  رد  هلمح ، نیتـسخن  رد  دـمآ و  ـالبرک  هب  هکم  زا  راوگرزب  نآ  اـب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـهارمه  عـمج  رد  نمحرلا  دـبع 

. دیسر تداهش  هب  ترضح 
______________________________

.307 / 3 هباغلا : دسا  (. 1)
.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 2)

ص:197  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. 1  » هیلع هّللا  ناوضر  دمآ ، لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  سپس  تخادرپ و  هزرابم  هب  نمحرلا  دبع  يورس : هتفگ  هب 

«2  » یجرزخ يراصنا  نالجع  نب  میعن 

دنداد ناشن  اهتداشر  دوخ  زا  « 3  » نیفص گنج  رد  هدمآ و  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  ردارب و  هس  میعن ، نامعن و  رـضن و 
میعن دنتفر و  ایند  زا  نامعن  رـضن و  دندوب . رادروخرب  يرعاش  هحیرق  زا  عاجـش و  يدارفا  ردارب ، هس  نیا  تسا . فورعم  رکذ و  روخ  رد  هک 

رد دیدرگ و  شباکر  مزالم  دش و  ترـضح  نآ  يوک  راپـسهر  دش ، قارع  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  دـنام . یقاب  هفوک  رد 
. تسویپ نادیهش  لیخ  هب  هلمح ، نیتسخن  رد  تفاتش و  گنج  نادیم  هب  مرحم  مهد  زور 
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یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  ةدانج 

زور دمآ ، البرک  هب  راوگرزب  نآ  اب  درکیم و  یهارمه  هکم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ ، هداوناخ  اب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هدانج 
«. 4  » دیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  تفاتش و  رازراک  هنحص  هب  اروشاع 

یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  ةدانج  نب  رمع 

ماما تمدـخ  دوخ ، ردام  شرافـس  هب  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  دـمآ ، البرک  هب  شرداـم  ردـپ و  قاـفتا  هب  هک  دوب  یناوجون  رمع ،
. دومن هزاجا  بسک  ترضح  نآ  زا  اددجم  دادن ، تصخر  وا  هب  ماما  تساوخ ، نادیم  هزاجا  وا  زا  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسح 

______________________________

. تسا هدمآ  یبحرأ » نمحرلا  دبع   » 113 / 4 بقانم : رد  (. 1)
. تسا هدرمش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 1105  ، 106 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 2)

380 و 507. نیفص : ۀعقو  محازم ، نب  رصن  (. 3)
.104 / 4 بقانم : (. 4)

ص:198  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. کلذ هرکت  هّما  ّلعل  ۀکرعملا و  یف  هوبا  لتق  مالغ  اذه  ّنإ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگیم : فنخم  وبا 

«. دشاب یضاران  وا  نتفر  نادیم  زا  شردام  دیاش  هدیسر ، تداهش  هب  رازراک  نادیم  رد  شردپ  هک  تسا  یناوجون  وا  »
گنج نادـیم  هب  وا  داد و  تصخر  ودـب  ترـضح  تسا . هداد  نامرف  راـک  نیا  هب  ارم  مرداـم  اـقافتا  تشاد : هضرع  ماـما  خـساپ  رد  ناوجون 

. دیسر تداهش  هب  تفاتش و 
. درک باترپ  ماما  تمس  هب  هدرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  نمشد 

اب ات  تفرگرب  يدومع  تشگزاب . همیخ  هب  سپـس  دناسر و  تکاله  هب  ار  وا  دز و  نمـشد  هاپـس  زا  یکی  رب  ار  نآ  تفرگ و  ار  رـس  شردام 
«. 1  » دنادرگزاب ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو ، دگنجب  نانآ 

فوتحلا وبا  شردارب  ینالجع و  يراصنا  ثرح  نب  دعس 

قئادـح بحاص  دـنتفر . نوریب  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هب  دعـس  رمع  هارمه  هب  دـندوب . هفوک  همّکحم  هلحم  زا  ردارب  ود  نیا 
دنلب يادـص  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناراـی  هک  مرحم  مهد  زور  ندیـسر  ارف  اـب  دـیوگیم :
يراز نویش و  هب  نخس ، نیا  ندینش  اب  ترضح  نآ  ناکدوک  نانز و  و  دنک »؟ يرای  ار  ام  تسین  یسک  ایآ  انرصنیف ؛؟ رصان  الأ  : » دومرفیم

ماما زا  يرادفرط  هب  دندینش ، ار  ناکدوک  نانز و  يراز  نویش و  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  يادص  زین  فوتحلا  وبا  شردارب  دعـس و  دنتخادرپ .
اب سپس  دندومن و  یمخز  ار  یعمج  هتشک و  ار  یهورگ  هک  دندرک  هزرابم  هناناج  نانچ  دندرب و  شروی  ترضح  نانمـشد  رب  مالّـسلا  هیلع 

«. 2  » دندمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  مه 
______________________________

.253 مّرقم : لتقم  ك : ر . (. 1)
. دندناسر تکاله  هب  ار  دعس  رمع  نارادفرط  زا  نت  هس  نانآ  هک  هدمآ   122 ۀیدرولا : قئادح  رد  (. 2)

ص:199  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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یمعثخ یلجب و  يادهش  مشش : شخب 

یلجب يرامنأ  سیق  نب  نیق  نب  ریهز 

روهـشم و اـهدربن  اـهگنج و  رد  وا  ياـهتداشر  تسیزیم . ناـنآ  ناـیم  هفوک  رد  دوب و  مارتحا  دروم  یتّیـصخش  شیوخ  هلیبق  ناـیم  ریهز ،
تـشگزاب ریـسم  رد  سپـس  دروآ و  اجب  جح  شاهداوناخ  اب  يرجه  لاس 60  رد  دـمآیم . رامـش  هب  نامثع  ناراداوه  زا  ادـتبا  رد  دزناـبز و 

. تسویپ نایولع  هب  یهلا ، تیاده  اب  دش و  هارمه  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  دوخ ،
ماما ناوراک  ریـسم  تازاوم  هب  میدوب و  هارمه  ریهز  اب  هکم  رفـس  زا  تشگزاب  رد  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  نایرازف  یخرب  زا  فنخم  وبا 
هیلع نیـسح  هاگره  مییآ . دورف  لزنم  کـی  رد  ترـضح  نآ  اـب  هک  میدوب  دنـسرخان  هداـعلا  قوف  میدرکیم ، تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ات تفرگیم . یشیپ  ریهز  دمآیم ، دورف  یلزنم  رد  ترـضح  نآ  هاگره  دیـشکیم و  بقع  ار  دوخ  ناوراک  ریهز  درکیم ، تکرح  مالّـسلا 
ندروخ اذـغ  لوغـشم  هک  یماگنه  میدومن . لزنم  رگید  ییوس  رد  ام  وس و  کی  رد  نیـسح  میدـمآ ؛ دورف  مه  اـب  یلزنم  رد  ریزگاـن  هکنیا 

یلع نب  نیـسح  هّللا  دبع  ابا  نیق ! نب  ریهز  يا  تفگ : دـش و  دراو  درک و  مالـس  دیـسر و  هار  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  کیپ  ناهگان  میدوب ،
هب میتشاد  تسد  رد  هک  ار  ياهمقل  یتحاران ، زا  کی  ره  ام  دیوگیم : يوار  یسرب . وا  تمدخ  هک  هداتسرف  تدزن  ارم  مالّسلا  امهیلع 

ص:200  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. 1  » دش مکاح  ام  رب  يرابگرم  توکس  میدنکفا و  ییوس 

: تفگ درک و  لقن  میارب  ریهز  رسمه  ورمع ، تخد  مهلد  تسا : هدروآ  فنخم  وبا 
؟ ینز زابرـس  وا  دزن  نتفر  زا  وت  یلو  دناوخب  ار  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  تساور  هنوگچ  متفگ : ریهز  هب  نم 

. يدرگرب يونشب و  ار  شنخس  يورب و  شدزن  دوشیم ، هچ  هّللا ! ناحبس 
هیثاثا هدرپ و  ارس  داد  روتسد  تشگزاب و  طاشنرپ  باداش و  ياهرهچ  اب  هک  دییاپن  يرید  دش و  بایفرـش  ماما  تمدخ  ریهز  دیوگیم : مهلد 

دزن یناوـتیم  مداد ، قـالط  ار  وـت  تفگ : نم  هب  سپـس  دـنهد و  لاـقتنا  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ياـههمیخ  یکیدزن  هـب  ار  شیـالاک  و 
: تشاد راهظا  دوخ  ناهارمه  هب  هاگنآ  دـسرب و  یبیـسآ  وت  هب  نم  هیحان  زا  یکین  ریخ و  زج  مرادـن  تسود  نم  اریز  يدرگرب ؛ تاهداوناخ 
رد امش  اب  ار  یتشذگرـس  هک  تسا  یتصرف  تسام و  رادید  نیرخآ  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دینامب ، نم  اب  دیناوتیم  دیدنمهقالع  مادک  ره 

تـسد یمیانغ  هب  درک و  ام  بیـصن  ار  يزوریپ  گنج  نآ  رد  دـنوادخ  میدـش ، « 2 « » رجنل  » هقطنم راپـسهر  گنج  يارب  ام  مراذـگب ، نایم 
. میتفای

؟ دینامداش رایسب  دیاهدروآ ، تسد  هب  هک  یمیانغ  هتخاس و  ناتبیصن  دنوادخ  هک  يزوریپ  زا  ایآ  تفگ  ام  هب  یلهاب  ناملس 
! يرآ میتفگ :

هب میانغ  يزوریپ و  زا  شیب  دینک ، كرد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نادـناخ  ناناوج  باکر ] رد  روضح   ] رگا تفگ : ناملس 
دش و دیهاوخ  رورسم  نامداش و  دوخ ، هدمآ  تسد 

______________________________

.302 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ای یلهاب و  هعیبر  نب  ناملس  تسد  هب  نامثع  نامز  رد  رهش  نیا  (. 489 / 1 نادلبلا : مجعم   ) تسا باوبالا  باب  کیدزن  رزخ  رد  يرهش  (. 2)

یلهاب نمحرلا  دبع  دش و  هتشک  رهش ، نیا  ندوشگ  زا  سپ  هعیبر  نب  ناملس  دش و  دازآ   483 لماک 2 / رد  ریثا  نبا  هتفگ  هب  یسراف  ناملس 
: تسا هتفگ  وا  هرابرد 

«. يربق هچ  مه  نآ  نیچ ، نیمزرس  رد  یکی  رجنل و  رد  یکی  میراد ؛ ربق  ود  ام   » ربق نم  کل  ای  نیصلا  ضرأب  اربق  ورجنلب  ربق  نیربق  انل  ّنا  و 
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. تسا یلهاب » ملسم  نب  ۀبیتق   » ربق یمّود ، زا  و  یلهاب » ناملس   » ربق یلّوا ، زا  رعاش  روظنم 
ص:201  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. مراپسیم ادخ  هب  ار  امش  نم  نونکا 
«. 1  » دیسر تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  باکر  رد  هکنیا  ات  تخاتیم  نمشد  هاپس  رب  هراومه  ریهز ، دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : يوار 

دوخ هاوخلد  هقطنم  رد  ار  وا  تساوخ  دـش و  ترـضح  نآ  تکرح  عنام  تسب و  ماما  رب  ار  هار  دـیزی ، نب  ّرح  هک  ینامز  فنخم : وبا  لقن  هب 
، دندیـسر مسح  يذ  هقطنم  هب  اـت  هدـمآ  رد  تکرح  هب  ماـما  هاپـس  تازاوـم  هب  ّرح  هاپـس  تفریذـپن و  ار  وا  هتـساوخ  ترـضح ، دروآ ، دورف 

 ...«. نورت دق  ام  رمألا  نم  انب  لزن  ّهناف  دعب : اما  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  داریا  ياهباطخ  شنارای  يارب  اجنآ  رد  ترضح 
. وگب نخس  امش  دنتفگ : میوگب ؟ نخس  نم  ای  دییوگیم  نخس  امش  تفگ : دوخ  نارای  هب  تساخ و  اپب  ریهز 

: تشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ  سپس  دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  يو 
رس هب  نادواج  نآ ، رد  ام  دوب  رارق  زین  یندنام و  ایند  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  مدینـش ، ار  تمایپ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  یهلا ! هتفایتیاده  يا 

میدادیم و حیجرت  ایند  نیا  رد  ندنام  رب  ار  امش  باکر  رد  هزرابم  میوش ، مورحم  ادج و  اهتبهوم  نآ  زا  امش  اب  ییاونمه  يرای و  اب  میرب و 
«. 2  » دومرف ریخ  ياعد  يو  قح  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

دایز نبا  هیحان  زا  داد و  رارق  انگنت  رد  هقطنم  نآ  رد  ندمآ  دورف  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّرح ، هک  یماگنه  فنخم : وبا  تیاور  هب 
مالّـسلا هیلع  ماما  دروآ ، دورف  يدابآ  زا  رود  فلع و  بآیب و  کشخ و  ياهقطنم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیـسر  وا  هب  ینامرف 

: دومرف ودب 
«. مییآ دورف  البرک ] کیدزن  ياهيدابآ   ] هّیفش ای  هیرضاغ و  ای  «، 3  » اونین ینعی  يدابآ  نیا  رد  ام  راذگب  ۀیرقلا ؛ هذه  یف  لزنن  انعد  »

______________________________

.302 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.307 / 3 نامه : (. 2)

. تسا دسا  ینب  زا  ياهریت  هرضاغ »  » هب بوسنم  البرک و  یکیدزن  رد  زین  هیرضاغ » ، » تسالبرک یکیدزن  رد  یلحم  (. 3)
ص:202  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دناهدرامگ نم  رب  سوساج  ناونع  هب  ار  درم  نیا  اریز  مهدب ؛ ياهزاجا  نینچ  مناوتیمن  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : ّرح 
مناج هب  تساهنآ ، يدعب  ياهورین  اب  گنج  زا  رتناسآ  نانیا  اب  دربن  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ریهز 

. تشاد میهاوخن  ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  هک  دننکیم  لمع  دراو  يرگید  ياهورین  هورگ ، نیا  یپ  رد  دنگوس !
«. دوب مهاوخن  نانآ  اب  یگنج  رگزاغآ  نم  لاتقب ؛ مهأدبأل  تنک  ام  : » دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

ام ضّرعتم  رگا  ربـب ، دراد  رارق  تارف  لـحاس  رد  تسا و  رادروخرب  مکحم  ییوراـب  جرب و  زا  هک  يداـبآ  نیدـب  ار  اـم  تشاد : هضرع  ریهز 
. دوب دهاوخ  اهنآ  يدعب  ياهورین  اب  گنج  زا  رتناسآ  نانیا  دربن  دیگنج ، میهاوخ  نانآ  اب  دندش 

.»؟ تسیچ يدابآ  نیا  مان  یه ؛؟ ۀیرق  ۀّیأ  و  : » دیسرپ مالّسلا  هیلع  ماما 
. دراد مان  رقع »  » يدابآ نیا  درک : ضرع 

. دمآ دورف  دشیم ، هدیمان  « 1 « » البرک  » هک ناکم  نآ  رد  سپس  مربیم ،» هانپ  وت  هب  رقع ، زا  ایادخ ! رقعلا ؛ نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا  : » دومرف
نایهاپس يا  تفگ : دز و  گناب  نایرکشل  رب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تفرگ ، گنج  هب  میمـصت  دعـس  رمع  هک  ینامز  دیوگیم : فنخم  وبا 

باوخ هتـشاذگ و  وناز  رب  رـس  ریـشمش ، رب  هیکت  اب  شاهمیخ  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـیبایرد . ار  تشهب  هدژم  و  دـیوش ، راوس 
دعب هثداح  نیا  تسا ، هدش  کیدزن  ام  هب  نمـشد  ردارب ! تشاد : هضرع  دش و  کیدزن  يو  هب  بنیز  شرهاوخ  دوب . هدوبر  رد  ار  وا  یفیفخ 
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. داتفا قافتا  مرحم  مهن  هبنشجنپ  زور  رهظ  زا 
سپس تساخاپب و  ترضح  دنتکرح ، رد  امش  يوس  هب  نمشد  هاپس  ردارب ! درک : ضرع  دش و  بایفرش  ماما  تمدخ  زین  مالّـسلا  هیلع  سابع 

«. مهب ءاج  اّمع  مهلأست  یتح  مهیلا  بکرا  سابع ! ای  : » دومرف
______________________________

.310 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:203  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. دناهدمآ اج  نیدب  هچ  يارب  سرپب  اهنآ  زا  ورب و  نانآ  يوس  هب  وش و  راوس  سابع ! »
دمآ و نمـشد  هاپـس  کیدزن  نیق  نب  ریهز  رّهظم و  نب  بیبح  هلمج  زا  وجگنج  تسیب  قافتا  هب  دـش و  بکرم  رب  راوس  مالّـسلا  هیلع  سابع 

. دش ایوج  ناماس  نادب  ار  نانآ  ندمآ  تلع 
. دیشاب دربن  يایهم  ای  دییآرد و  يو  تعاطا  هب  ای  هک  هدمآ  روتسد  ریما ، زا  دنتفگ : مالّسلا  هیلع  سابع  خساپ  رد 

هاپس مهد . عالطا  وا  هب  ار  امش  میمصت  مدرگزاب و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  دزن  ات  دینکن  لمع  هدزباتـش  دومرف : اهنادب  مالّـسلا  هیلع  سابع 
ردارب دزن  مالّـسلا  هیلع  سابع  روایب . نامیارب  ار  يو  خـساپ  هد و  رارق  نایرج  رد  ار  وا  ورب و  نیـسح  دزن  دـنتفگ : ترـضح  هب  درک و  فقوت 
نخس نانآ  اب  نم  هنرگو  وگب  نخس  مدرم  نیا  اب  يراد  تسود  رگا  تفگ : ریهز  هب  بیبح  دندرک . فقوت  اج  نامه  رد  شنارای  تشگرب و 

. میوگب
نایب رد  هک  تفگ  نخـس  نانآ  اب  بیبح  بیترت ، نیدـب  وگب و  نخـس  نانآ  اـب  دوخ  نیا ، رب  اـنب  يدرک ، داهنـشیپ  تسخن  امـش  تفگ : ریهز 

. درک ضارتعا  بیبح  هب  ینکیم ، ییاتسدوخ  وت  هک  هلمج  نیا  اب  سیق  نب  ةرزع  تشذگ و  يو  لاح  حرش 
دنگوس ادـخ  هب  ار  وت  هرزع ! يا  یـسرتب . ادـخ  زا  منکیم  تحیـصن  ار  وت  هرزع ! يا  هدومرف ، تیادـه  هیکزت و  ار  ام  دـنوادخ  تفگ : ریهز 

. ریگم رارق  دننکیم ، يرای  ار  ناهارمگ  كاپ ، ياهناسنا  راتشک  لتق و  رد  هک  يدارفا  رامش  رد  مهدیم 
ایآ داد : خـساپ  ریهز  يدرکیم . يراداوه  ناـمثع  زا  يدوـبن و  تیب  لـها  وریپ  هعیـش و  اـم  رظن  زا  هک  وـت  دـش ؟ هچ  ریهز ! يا  تفگ : هرزع 

شدزن یکیپ  هن  متـشون و  وا  هب  ياهمان  هاگچـیه  هن  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  مناـنآ !؟ نارادتـسود  زا  نم  هک  یباـییمن  رد  منانخـس  زا  نونکا 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دای  هب  مدید  ار  وا  هک  ینامز  متشگ ، اونمه  وا  اب  هار  ریـسم  رد  یلو  مداد ، يراکمه  هدعو  وا  هب  هن  مداتـسرف و 

مدش مّمصم  دنراد ، یمیمصت  هچ  ترضح  نآ  هرابرد  امش  بزح  يو و  نانمشد  هک  مدرب  یپ  مداتفا و  ترـضح  نآ  هاگیاج  مّلـس و  هلآ و 
شلوسر ادخ و  قح  ظفح  يارب  مریگ و  رارق  شناراداوه  عمج  رد  مباتشب و  وا  يرای  هب 

ص:204  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. منک راثن  شهار  رد  ار  مناج 

هتخادرپ و رظن  لدابت  هب  نانآ  تساوخ ، تلهم  نمـشد  زا  ار  بش  نآ  دیـسر و  هار  زا  مالّـسلا  هیلع  سابع  تاظحل ، نیا  رد  دیوگیم : يوار 
«. 1  » دنتشگزاب دوخ  هاگیاج  هب  دنتفریذپ و 

ناراـی و يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دیـسر ، ارف  هک  مرحم  مهد  بش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یقرـشم  هّللا  دـبع  نب  كاّحـض  زا  فنخم  وبا 
: دومرف دوخ  نانخس  رد  درک و  داریا  ياهباطخ  دوخ ، نادناخ 

«. ینوبلطی اّمنإ  موقلا  نإف  یتیب ، لهأ  نم  لجر  دیب  مکنم  لجر  ّلک  ذخأیل  و  المج ، هوذّختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه  »
دریگب ارم  نادناخ  زا  يدرم  تسد  ناتنادرم ، زا  کی  ره  دینک و  هدافتـسا  بسانم ، تصرف  نیا  زا  هتفرگ ، ارف  ار  امـش  بش  یکیرات  نونکا  »

«. دنتسه نم  یپ  رد  اهنت  مدرم  نیا  اریز  دیوگ ؛ كرت  ار  اجنیا  و 
هجـسوع و نب  ملـسم   » هاگنآ دنداد و  خساپ  ترـضح  هب  تشذگ ، ناشلاح  حرـش  رد  هک  هنوگ  نآ  شنادـناخ  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  سابع 
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اددجم مدرگ ، هدنز  هرابود  موش ، هتـشک  مراد  تسود  دنگوس ! ادـخ  هب  : » تشاد هضرع  تساخاپب و  ریهز  سپـس  دـنتفگ و  نخـس  دـیعس »
، تیب لها  ناناوج  امش و  سدقم  دوجو  زا  ار  ندش  هتشک  رطخ  هلیسو  نیدب  دنوادخ  موش و  هتشک  راب  رازه  بیترت  نیمه  هب  ات  موش  هتـشک 

««. 2  » دیامن رود 
ییارآفص و گـنج ، يارب  دـندوب  نت  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  ار  شیوخ  هاپـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگنآ  دـناهتفگ : ناـسیونهریس 

هب ار  مچرپ  تفرگ و  رارق  هاپس  بلق  رد  دوخ  درامگ و  هاپس  پچ  حانج  رب  ار  بیبح  تسار و  حانج  رب  ار  ریهز  دومن . یهدنامزاس 
______________________________

.314 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.92 داشرا 2 / 316 ؛ خیرات 3 / يربط ، (. 2)

ص:205  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. 1  » درپس سابع  شردارب  تسد 

تمـس هب  ام  هک  ینامز  تفگ : هک  هدرک  تیاور  « 3  » یلجب یبعـش  هّللا  دبع  نب  ریثک  زا  «، 2  » یمابش دعـسا  نب  ۀلظنح  نب  یلع  زا  فنخم  وبا 
: تفگ هرابود  دمآ و  ام  دزن  حالس  رد  قرغ  تشاد  وم  زا  رپ  یمد  هک  یبسا  رب  راوس  نیق  نب  ریهز  میتفر ، شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح 

ات نونکا  ام  دنک ، هظعوم  تحیـصن و  ار  شیوخ  ناملـسم  ردارب  دراد  هفیظو  یناملـسم  ره  دیـشاب ! هتـشاد  میب  یهلا  باذع  زا  نایفوک ! يا  »
ام ناـیم  ریـشمش  هاـگره  میتـسه و  تما  کـی  هدوب و  شیک  کـی  ياراد  ردارب و  مه  اـب  ماهدیـشکن  رگیدـکی  يور  هب  ریـشمش  هک  یناـمز 

شربمایپ نادنزرف  هلیـسو  هب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دوب . میهاوخ  هناگادج  یتما  مادـک  ره  دوشیم و  هتـشادرب  ّتینوصم  نیا  دـش ، هتـشاذگ 
نانآ و يرای  هب  ار  امش  ام  مینکیم ، راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  امش  ام و  درگنب  ات  هداد  رارق  نومزآ  دروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح 
یگراچیب و زج  شردپ  هّللا و  دیبع  تموکح  لوط  رد  امـش  هک  ارچ  میناوخیم ، ارف  شکرـس ، دایز  نب  هّللا  دـیبع  يرای  زا  نتـشادرب  تسد 
، دندیرب ار  امـش  ياپ  تسد و  دندروآ ، نوریب  هقدـح  زا  هدـیتفت  ياههلیم  اب  ار  ناتنامـشچ  تسا ؛ هدـشن  ناتبیـصن  يزیچ  یتخبدـب  تبکن و 

نب یناه  شنارای و  يدع و  نب  رجح  نوچ  ناتنایراق  ناگتـسجرب و  دنتخیوآ و  ناتراد  هب  لخن ، ياههخاش  رب  دندرک و  هلثم  ار  ناتیاهندـب 
«. دندناسر تداهش  هب  ار  يو  ریظن  هورع و 

اجنیا زا  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : دنتخادرپ و  شردپ  هّللا و  دیبع  شیاتس  هب  دنتفرگ و  ازـسان  هب  ار  ریهز  نمـشد ، نایهاپـس  دیوگیم : يوار 
. میربب ریما  دزن  ار  نانآ  ای  مینارذگب و  غیت  مد  زا  ار  شناهارمه  وت و  رای  ات  میریگیمن  هلصاف 

یتسود و ّتبحم و  هب  همطاف  نادنزرف  ادخ ! ناگدنب  : » تفگ نانآ  هب  باطخ  ریهز 
______________________________

.95 / 2 داشرا : (. 1)
. تسا یماش » ، » یلصا هخسن  رد  (. 2)

. تسا هدماین  یلجب » ، » یلصا هخسن  رد  (. 3)
ص:206  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

روما رد  دوش ، هدولآ  اهنآ  نوخ  هب  ناتتسد  ادابم  ادخ  هب  ار  امش  دیباتـشیمن ، نانآ  يرای  هب  رگا  دنتـسه ، هّیمـس  دنزرف  زا  رتراوازـس  يرای 
«. دش دهاوخ  یضار  امش  يرادربنامرف  زا  دیشکب ، ار  نیسح  هکنآیب  دیزی  دنگوس ! مناج  هب  دینکن ، تلاخد  دیزی  وا و  نیب 

هتـسخ ار  ام  نتفگ ، نخـسرپ  زا  دنک . هفخ  ار  تیادص  ادخ  وش ، تکاس  تفگ : درک و  باترپ  ریهز  يوس  هب  يریت  رمـش ، دیوگیم : يوار 
! يدرک

، یتسین شیب  ییاپ  راهچ  وت  منکیمن ، باطخ  ار  وت  هک  نم  دنکیم ! راردا  شیاههنشاپ  رب  هک  یسک  رـسپ  يا  تفگ : رمـش  هب  باطخ  ریهز 
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. زیخاتسر زور  كاندرد  باذع  يراوخ و  هب  داب  هدژم  ار  وت  ینادب ، ار  یهلا  باتک  زا  هیآ  ود  مکح  وت  منکیمن  روصت  دنگوس ! ادخ  هب 
. تشک دهاوخ  يدوز  هب  ار  ترای  وت و  ادخ  تفگ : ریهز  هب  رمش 

، امـش رانک  رد  نادواج  یگدـنز  زا  میارب  نیـسح ، هار  رد  گرم  دـنگوس ! ادـخ  هب  یناـسرتیم !؟ گرم  زا  ارم  تفگ : يو  خـساپ  رد  ریهز 
. تسا رتینتشادتسود 

امش وا  ریظن  نشخ و  بدایب و  رمش ]  ] درف نیا  ادخ ! ناگدنب  تشاد : راهظا  دنلب  يادص  اب  درک و  مدرم  هب  ور  ریهز  سپس  دیوگیم : يوار 
نیمز رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نادنزرف و  نوخ  هک  یناسک  دنگوس ! ادخ  هب  دنزاسن ، فرحنم  ناتنید  زا  ار 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  تعافش  زا  دنشکب ، غیت  دننک ، عافد  نانآ  میرح  زا  هتفاتـش و  اهنآ  يرای  هب  هک  یناسک  يور  هب  دنزیرب و 
. دنام دنهاوخ  هرهبیب  مّلس  و 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ریهز ! يا  دز : ادص  رس  تشپ  زا  يدرم  دیوگیم : يوار 
ارف ادـخ  يوس  هب  داد و  دـنپ  ار  دوخ  موق  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  هنوگ  نامه  دـنگوس ! مناج  هب  درگزاب ، ام  يوس  هب  »
«. 1  » تشگزاب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يوس  هب  ریهز  ناس  نیدب  و  دیآ ، رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  يدرک  نینچ  زین  وت  دناوخ ،

______________________________

.320 - 319 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:207  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: دز دایرف  درک و  هراپ  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ياـههمیخ  هزین  اـب  درک و  هلمح  رمـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  زا  فنخم  وبا 
. منزب شتآ  شنانکاس  رس  رب  ار  اههمیخ  نیا  ات  دیروایب  شتآ 

شتآ تساوخرد  نشوجلا ! يذ  رسپ  : » دومرف دنلب  يادص  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دندیود . نوریب  همیخ  زا  هتخادرپ و  يراز  نویش و  هب  نانز 
«. دنازوسب شتآ  رد  ار  وت  ادخ  ینازوسب ؟ ماهداوناخ  رس  رب  ارم  همیخ  هک  ینکیم 

هّزع وبا  تخاس و  رود  رایـسب  اههمیخ  زا  ار  ناـنآ  درک و  زاـغآ  ار  یتخـس  هلمح  شناراداوه  رمـش و  هب  شناراـی  زا  نت  هد  اـب  نیق  نب  ریهز 
هرصاحم هب  ار  نانآ  نمشد  هاپس  یلو  دندرک  بیقعت  ار  هیقب  ریهز  نارای  دناسر و  تکاله  هب  ار  رمـش  ناکیدزن  ناراداوه و  زا  یکی  یبابض 

. درب رد  هب  ملاس  ناج  « 1  » ریهز دناسر و  تداهش  هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  دروآ و  رد 
نآ زا  یکی  هاگره  دندرک ، زاغآ  ار  یتخـس  گنج  ّرح ، ریهز و  دش ، روهلعـش  گنج  شتآ  بیبح ، تداهـش  زا  سپ  دیوگیم : فنخم  وبا 

دیـسر و تداهـش  هب  ّرح  رادوریگ ، نیا  رد  دادیم ، تاـجن  ار  وا  درکیم و  هـلمح  يرگید  دـمآیم ، رد  هرـصاحم  هـب  دربیم و  شروـی  ود 
هدـید و نآ  ریظن  هک  دـیگنجیم  هناناج  نانچ  تخات و  نادـیم  هب  ریهز  زاـمن ، زا  سپ  دروآ و  اـج  هب  فوخ  زاـمن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپس 

: درب موجه  نمشد  هاپس  رب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  يو  دوب . هدشن  هدینش 
. مزاسیم رود  نیسح  زا  ار  امش  دوخ  ریشمش  اب  نیق و  دنزرف  مریهز و  نم  ینعی : نیسح  نع  فیسلاب  مکدوذأنیقلا  نبا  انأ  ریهز و  انأ 

: تشاد هضرع  داتسیا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  تشگزاب و  نادیم  زا  سپس 
اّیبنلا كّدج  یقلأ  مویلااّیدهم  ایداه  یسفن  کتدف 

اّیحلا  دیهشلا  نیحانجلا  اذ  واّیلع  یضترملا  انسح و  و 
______________________________

.326 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:208  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

دیهش نآ  راّیط ؛ رفعج  یضترم و  یلع  نسح و  و  ربمایپ . تّدج  رادید  هب  زورما  ياهدش ! تیاده  هدننکتیاده و  هک  تیادف  هب  مناج  ینعی :
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. دمآ مهاوخ  لیان  دیواج ، هشیمه 
یبعـش و هّللا  دـبع  نب  ریثک  ماجنا  رـس  تخادرپ . هزرابم  هب  تشگزاـب و  نادـیم  هب  درک و  یظفاحادـخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  ریهز  ییوگ 

«. 1  » دندناسر تداهش  هب  ار  يو  هدش و  روهلمح  وا  رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم 
ای هّللا  ّکندـعبی  ال  : » دومرف دـش و  رـضاح  وا  نیلاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ریهز  هک  هاگنآ  دـیوگیم : بقانم  رد  يورس 

«. ریزانخ ةدرق و  اوخسم  نیذلا  نعل  کیلتاق ، هّللا  نعل  و  ریهز !
، دـندمآ رد  كوخ  نومیم و  تروص  هب  ادـخ  تنعل  اب  هک  یناسک  دـننام  ار  وت  نالتاق  دـنادرگن و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وت  دـنوادخ  »

«. 2 « » دیامن تنعل 
: ماهدورس هراب  نیا  رد  دوخ  و 

دحألا دحاولاب  يدعلا  ظعولجر  نم  هّللا  ّکندعبی  ال 
دحأ  نم  میضلا  عفدل  یقبأامف  سیمخلا  وحن  ینثنا  مث 

تمس هب  سپس  يداد . دنپ  اتکی  هناگی و  يادخ  شتسرپ  هب  ار  نانمـشد  هک  یـسک  يا  دزاسن ! رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وت  دنوادخ  ینعی :
. تشاذگن یقاب )  ) داقتنا يارب  ییاج  زواجت ، ّدر  رد  درب و  هلمح  اهنآ  رب  تشگرب و  نایرکشل 

یلجب يرامنأ  سیق  نب  براضم  نب  ناملس 

دوخ يومع  رسپ  قافتا  هب  لاس 60  رد  ناملـس  دندوب . سیق  نارـسپ  ود  ره  براضم و  ردارب  نیق  اریز  دوب ؛ ریهز  یقیقح  يومع  رـسپ  يو ،
، تخاس لقتنم  ترضح  ناوراک  هب  ار  دوخ  هنبوراب  تسویپ و  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  هار  ریسم  رد  ریهز  هک  ینامز  دروآ و  اجب  جح 

______________________________

(. كدنا یتوافت  اب   ) 328 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.104 / 4 بقانم : (. 2)

ص:209  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. درک يوریپ  دوخ  يومع  رسپ  زا  زین  ناملس 

«. 1  » تشگ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  ریهز  زا  لبق  دیاش  رهظ و  زامن  زا  دعب  ياهدع  عمج  رد  ناملس  دیوگیم : قئادح  بحاص 

«2  » یمعثخ يرامنا  عاطملا  وبا  نب  ورمع  نب  دیوس 

. دوب هدومزآراک  یصخش  اهگنج  رد  ریلد و  رازگزامن ، رایسب  رگشیاین و  هتسراو و  يدرم  ریپ  دیوس  يدوواد : يربط و  هتفگ  هب 
هب ار  يو  ترضح  درک ، مالس  وا  هب  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  یقرـشم ، هّللا  دبع  نب  كاحـض  فنخم : وبا  تیاور  هب 

. درک مهاوخ  کمک  ار  وت  یشاب ، رادروخرب  يروای  رای و  زا  امش  هک  ینامز  ات  نم  درک : ضرع  ماما  خساپ  رد  دیبلط ، يرای 
دنزاس و ریت  جامآ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  داد  نامرف  نازادناریت  هب  دعـس  رمع  هک  نیا  ات  تفریذپ  ار  وا  طرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما 

ورمع نب  رشب  دیوس و  زج  دید  تسیرگن ، فارطا  هب  سپس  درک ، یفخم  ياهمیخ  رد  ار  شیوخ  بسا  كاحض  دننک ، یپ  ار  نانآ  ياهبسا 
؛ ةاجنلاب کل  فیک  : » دومرف ودـب  ترـضح  تساوخ ، نتفر  تصخر  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  تسا . هدـنامن  یقاـب  نیـسح  اـب  یـسک  یمرـضح 

.»؟ یبای تاجن  نمشد  تسد  زا  یناوتیم  هنوگچ 
. مباییم تاجن  موشیم و  راوس  نآ  رب  هدیسرن  نآ  هب  یبیسآ  ماهدرک و  یفخم  ياهمیخ  رد  ار  مبسا  درک : ضرع 

. یناد دوخ  دومرف : ترضح 
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. دهد تاجن  ار  دوخ  تسناوت  هاتوک ، یگنرد  زا  سپ  دش و  بکرم  رب  راوس  يو  «، 3  » يوار هتفگ  هب 
______________________________

.122 هیدرولا : قئادح  (. 1)
. تسا هدروآ  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 987  ، 101 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 2)

.330 / 3 خیرات : يربط ، (. 3)
ص:210  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هب تشادرب و  ینیگنـس  ياهمخز  ات  تخادرپ  دربن  هب  تفر و  نادیم  هب  دیوس  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  یمرـضح  رـشب  دناهتفگ : ناسیونهریس 
نمـشد دینـش  دیوس  دیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هاگنآ  هدـش ، هتـشک  يو  درک  روصت  نمـشد  داتفا ، نیمز  يور  تروص 

یتاظحل تشاد  هارمه  هک  يدراک  اب  دندوب ، هتفرگ  وا  زا  ار  شریشمش  یلو  درک  ساسحا  یقمر  دوخ  رد  وا  دش ، هتـشک  نیـسح  دیوگیم :
«. 1  » دندناسر تداهش  هب  ار  يو  ینهج ، ءاقرو  نب  دیز  یبلغت و  راکب  نب  ةورع  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  سپس  درک و  هزرابم  نمشد  اب 

یمعثخ رشب  نب  هّللا  دبع 

نب ۀـعیبر  نب  بلک  نب  ۀـحیلج  نب  بهاو  نب  کـلام  نب  ۀـسئار  نب  رماـع  نب  ریمق  نب  ةراـنم  نب  ورمع  نب  ۀـعیبر  نب  رـشب  نب  هّللا  دـبع  يو ،
شردـپ دوخ و  ياهتداشر  زا  دوب ، وجتقیقح  یناسنا  فورعم و  نادرم  روالد  زا  و  یمعثخ . يراـمنا  راـمنا  نب  لـبقأ  نب  فلخ  نب  سوفع 

. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  اهدربن  گنج و  رد 
گنج زور  رد  وا  دوشیم . هتفگ  رـشب  هربقم  نادـب  هک  هدوب  هفوک  رد  یکلم  نیمز و  ياراد  یمعثخ ، هعیبر  نب  رـشب  تسا : هتفگ  یبـلک  نبا 

: تفگ هیسداق 
صاقو نب  دعـس  هک  یلاح  رد  دز ، نیمز  هب  وناز  هیـسداق  هزاورد  رد  مرتش  ینعی : ریمأ  ّیلع  صاقو  نب  دعـس  ویتقاـن  ۀّیـسداقلا  باـبب  تخنأ 

. دوب نم  هدنامرف 
. یناسک قافتا  هب  سپس  یلو  تفرگ  رارق  دعس  رمع  هاگودرا  رد  رشب ، دنزرف  هّللا  دبع 

. تسویپ ترضح  نآ  هب  دندیسر ، ماما  تمدخ  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک 
. دیشون تداهش  تبرش  تفرگ ، تروص  « 2  » رهظ زا  لبق  هک  ياهلمح  نیتسخن  رد  رشب ، نب  هّللا  دبع  دناهتفگ : نارگید  قئادح و  بحاص 

______________________________

.102 / 4 بقانم : 165 ؛ فوهل : (. 1)
.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 2)

ص:211  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يدنک يادهش  متفه : شخب 

«1  » یلدهب يدنک  ءاثعش  وبا  رصاهم ، نب  دایز  نب  دیزی 

راپـسهر ماـما  يوس  هب  جراـخ و  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  ّرح  دروخرب  زا  لـبق  دوب و  اورپیب  ریلد و  مارتحا ، دروم  يدرم  يو ،
. دیدرگ

ماما ریـسم ، رد  تشون و  دایز  نبا  هب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  فیلکت  بسک  يارب  ّرح  هک  ینامز  تسا : هتفگ  فنخم  وبا 
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هکنانچ دروآ و  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  شاهمان  وا و  ّرح ، دمآ و  ّرح  دزن  دایز  نبا  کیپ  يدنک ، يدب  رـسن  نب  کلام  درکیم ، یهارمه  ار 
. دش دایز  نب  دیزی  هجوتم  کلام  میتخادرپ ، نادب  زین  البق  دش و  دهاوخ  يروآدای  ّرح  لاح  حرش  رد 

؟ ییوت رسن ، نب  کلام  تفگ : دیزی 
! يرآ تفگ :

؟ ياهدروآ هچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  تفگ : دیزی 
! ماهدرک افو  متعیب  هب  ماهدرب و  نامرف  میاوشیپ  زا  ماهدروآ ؟ هچ  تفگ :

راع گنن و  راک ، نیا  اب  ياهدرک و  تعاطا  دوخ ، يدوباـن  هار  رد  تیاوشیپ  زا  ياهدومن و  یناـمرفان  ار  دوخ  يادـخ  تفگ : وا  هب  اثعـش  وبا 
ایآ یتخاس ، دوخ  بیصن 

______________________________

. تسا هدنک  هلیبق  زا  ياهریت  هلدهب » (. » 1)
ص:212  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: دومرف هک  ياهدینشن  ار  لاعتم  يادخ  هدومرف 
«1 « ؛ َنوُرَْصُنی ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 

«. دش دنهاوخن  يرای  زیخاتسر ، زور  دنناوخیم و  ارف  خزود  شتآ  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  »
. داد هناهلبا  یخساپ  يو  هب  « 2  » کلام

مالّسلا هیلع  نیـسح  ناگدید  ربارب  رد  دندرک ، یپ  ار  شبـسا  هک  ینامز  تخادرپ و  رازراک  هب  هراوس  ادتبا  اثعـش ، وبا  فنخم : وبا  تیاور  هب 
هب رهام  تسد و  هریچ  يزادناریت  يو  تفر . اطخ  هب  دادعت  نآ  زا  ریت  جنپ  هک  درک  کیلش  نمشد  يوس  هب  ریت  دصکی  تسشن و  وناز  رس  رب 

: تفگیم درکیم ، يزادناریت  هاگره  تفریم و  رامش 
«. دنراوس هکی  ماظن ، هراوس  ناگدایپ و  نایم  هک  ماهلدهب  هلیبق  زا  نم   » ۀلجرعلا ناسرفهلدهب  نبا  انا 

«. ۀّنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  دّدس  مهللا  : » دومرف وا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
«. راد ررقم  نیرب  تشهب  ار  وا  شاداپ  ناسرب و  فده  هب  ار  وا  ياهریت  ایادخ ! »

، دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  سپس  دروخ . فده  هب  میاهریت  ریاس  ریت ، جنپ  زج  تفگ : تساخاپب و  دش ، مامت  شیاهریت  هک  ینامز 
: درب هلمح  نمشد  هاپس  رب  ریشمش  اب 

رداخ لیغب  ثیل  یننأکرصاهم  یبأ  دیزی و  انأ 
، هشیب رد  هتفرگ  ياـج  ریـش  زا  نم  تسا . رـصاهم  مردـپ  مدـیزی و  نم  ینعی : « 3  » رجاه كرات و  دعـس  نب  ورـصان ال  نیـسحلل  ّینإ  ّبر  اـی 

. مرتعاجش
. ماهدرک اهر  ار  وا  هدیرب و  دعس ، نبا  زا  منیسح و  ناروای  زا  نم  اراگدرورپ !

______________________________

.41 صصق / (. 1)
. لقن رد  یتوافت  كدنا  اب   309 / 3 يربط : خیرات  (. 2)

(. توافت یکدنا  اب   ) 330 / 3 نامه : (. 3)
ص:213  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دش لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  هکنیا  ات  دزیم  ریشمش  هراومه  دیزی 
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: تسا هتفگ  صوصخ  نیا  رد  يدسا  تیمک 
نوخ هب  هتـشغآ  لحج  وبا  دـش و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  اثعـش  وبا  ینعی : لحجم  لیتق  لـجح  اـبأ  ّنأ  واـیماد  ثعـشأ  ءاثعـشلا  وبا  لاـم  و 

. دیدرگ

يدنک سیقلا  ئرما  نب  ثراح 

رارق دعس  رمع  هاگودرا  رد  ادتبا  يو  تسا . هدش  دای  وا  زا  اهگنج  خیرات  رد  دمآیم و  رامش  هب  رگـشیاین  رایـسب  نادرم  روالد  زا  ثراح ،
نآ باـکر  رد  تسویپ و  ماـما  هب  وا  دـندشن ، اریذـپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نانخـس  دعـس ، رمع  نایهاپـس  هک  ناـمز  نآ  یلو  تفرگ 

. تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  درک  هزرابم  ترضح 
«. 1  » دیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  ثراح ، تسا : هتفگ  قئادح  بحاص 

يدنک ورمع  نب  رهاز 

ورمع هک  یماگنه  دناهتفگ : ناسیونهریس  دوب . روهشم  تیب ، لها  هب  شايدنمهقالع  تعاجـش و  هب  فورعم  هدومزآراک و  يدرم  ریلد  يو ،
هب هیواـعم  هـک  هاـگنآ  دوـب و  وا  مدـمه  راـی و  رادرک ، راـتفگ و  رد  درکیم و  یهارمه  ار  وا  زین  رهاز  دـیروش ، داـیز  دـض  رب  قـمح ، نـب 

اجب جح  يرجه ، لاس 60  رد  وا  دـش . رارف  هب  قفوم  رهاز  تشک و  ار  ورمع  داد ، رارق  درگیپ  تحت  زین  ار  رهاز  تخادرپ ، ورمع  يوجتـسج 
. تفای روضح  ترضح ، نآ  رانک  رد  البرک  رد  دمآ و  رد  وا  باکر  تمزالم  هب  درک و  رادید  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  هار  ریسم  رد  دروآ و 

«. 2  » دیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  رهاز ، تسا : هتفگ  يورس 
______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 1)
.416 / 3 ثیدحلا : لاجر  ملع  تاکردتسم  72 و  / 45 ك : ر . 113 ؛ / 4 بقانم : (. 2)

ص:214  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
رهاز ناگداون  زا  هدرک ، لقن  تیاور  مالّسلا  امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  زا  هک  يرهاز  نانس  نب  دمحم  دناهتفگ : نارگید  یسوط و  خیش 

«. 1  » تفگ تایح  دوردب  لاس 220  رد  هک  تسا 

يدنک یمرضح  ثودحا  نب  ورمع  نب  رشب 

هلمج زا  يو  دناهدوب . فورعم  اهگنج  خیرات  رد  وا  نادـنزرف  دـمآیم . رامـش  هب  نیعبات  زا  هدـنک و  هلیبق  زا  تومرـضح و  یلاها  زا  رـشب ،
. دش بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  روضح  گنج ، زاغآ  زا  لبق  هک  هدوب  یناسک 

رد ورمع ، ترـسپ  دـش : هتفگ  دوـب ، گـنج  لاـح  رد  هک  رـشب  هب  تفرگ ، رد  گـنج  دیـسر و  ارف  هک  مرحم  مهد  زور  دـیوگیم : يدوواد 
. تسا هدمآ  رد  تراسا  هب  ير ، ياهزرم 

هیلع نیـسح  ماما  منامب . هدنز  وا  زا  سپ  نم  دوش و  ریـسا  وا  مرادن  تسود  مهنیم ، هریخذ  هب  ادخ  دزن  ار  دوخ  و  وا ، تفگ : خـساپ  رد  يو 
: دومرف ودب  دینش و  ار  يو  نانخس  مالّسلا 

«. کنبا كاکف  یف  لمعا  بهذاف و  یتعیب ، نم  ّلح  یف  تنأ  هّللا  کمحر  »
مادـقا تدـنزرف  يدازآ  يارب  يورب و  یناوتیم  نوـنکا  متـشادرب ، وـت  زا  ار  متعیب  نم  دـنادرگ ، شیوـخ  تمحر  لومـشم  ار  وـت  دـنوادخ  »

«. ییامن
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. موش ادج  وت  زا  رگا  دنزاس  شیوخ  همعط  هدنز  هدنز  ارم  ناگدنرد  هّللا ! دبع  ابا  يا  درک : ضرع 
«. هیخأ كاکف  یف  اهب  نیعتسی  دوربلا  باوثألا  هذه  هعم - ناک  و  ادمحم - کنبا  طعأف  : » دومرف ترضح 

اهنآ هلیسو  هب  ات  راپسب  دوب - ردپ  هارمه  هک  دمحم - ترسپ  هب  ار  درب  ياههچراپ  نیا  نیا ، رب  انب  »
______________________________

.151 ثیدحلا 16 / لاجر  مجعم  101 و  یسوط : خیش  لاجر  ك : ر . هرامش 888 ؛ ، 328 لاجر : یشاجن ، (. 1)
ص:215  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1  » دیشخب ودب  رانید  رازه  کی  شزرا  هب  اهبنارگ  سابل  هعطق  جنپ  ترضح  و  دشوکب » شردارب  يدازآ  رد 
«. 2  » دش لیان  تداهش  ضیف  هب  نمشد ، هلمح  نیتسخن  رد  رشب ، دیوگیم : يورس 

«3  » ینالوخ يدنک  ریجح  نب  بدنج 

زا لبق  دیدرگ و  راپـسهر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  هک  دشیم  یقلت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  هعیـش و  ناگرزب  زا  يو ،
. دمآ البرک  هب  راوگرزب  نآ  هارمه  درک و  رادید  ماما  اب  ترضح ، اب  ّرح  دروخرب 

. دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  گنج  زاغآ  رد  درک و  هزرابم  نمشد  اب  بدنج  دناهتفگ : ناسیونهریس 
«. 4  » دندیسر تداهش  هب  گنج ، زاغآ  رد  ریجح ، شدنزرف  بدنج و  تسا : هتفگ  قئادح  بحاص 

، هدشن يدای  وا  دنزرف  زا  زین  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  هکنانچ  تسین ، تحص  هب  نورقم  بناج  نیا  رظن  زا  يو  هارمه  شدنزرف  ندش  هتشک 
. مدرک يراددوخ  شردپ ، اب  هارمه  وا  لاح  حرش  زا  لیلد  نیمه  هب 

______________________________

.173 / 1 لاقملا : حیقنت  ك : ر . (. 1)
.13 / 4 بقانم : ك : ر . (. 2)

. تسا هدمآ  بدنج » نب  ریجح   » 155 لتق : نم  ۀیمست  باتک  رد  (. 3)
.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 4)

ص:217  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يرافغ يادهش  متشه : شخب 

«1  » نمحرلا دبع  شردارب  يرافغ و  قاّرح  نب  ةورع  نب  هّللا  دبع 

اهنآ ّدـج  دـناهدوب . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  ناـبحاص  زا  ناـنآ و  نادرم  روـالد  زا  هفوک و  سانـشرس  ناـگرزب  زا  ردارب ، ود  نیا 
هّللا دبع  تسا . هتشاد  تکرش  ناورهن  نیّفص و  لمج ، ياهگنج  رد  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  قاّرح ،

. دنتسویپ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  البرک  رد  نمحرلا ، دبع  و 
هیلع ماما  ناج  ظفح  رب  رداق  دنتـسناد  دندرک و  هدهاشم  ار  نمـشد  هاپـس  ینوزف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  هک  ینامز  فنخم : وبا  هتفگ  هب 

روضح يرافغ  نمحرلا  دبع  هّللا و  دبع  دنتفرگیم . یشیپ  رگیدکی  رب  ترـضح ، نآ  باکر  رد  ندش  هتـشک  يارب  دنتـسین ، دوخ  مالّـسلا و 
تسود تسا ، هدنار  بقع  امش  یکیدزن  ات  ار  ام  نمشد  کیلع ! مالسلا  هّللا ! دبع  ابا  ای  دنتـشاد : هضرع  دندش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. مییامن عافد  تیامح و  تسدقم  دوجو  زا  میسرب و  تداهش  هب  تناگدید  ربارب  رد  میراد 
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«. دیوش کیدزن  نم  هب  دیدمآ ! شوخ  یّنم ؛ اوندأ  امکب  ابحرم  : » دومرف ترضح 
؛ دندش ریگرد  نمشد  اب  راوگرزب  نآ  یکیدزن  رد  دندش و  کیدزن  ترضح  هب  ود  نآ 

______________________________

. تسا هدروآ  هزرع  نادنزرف  نمحرلا » دبع  هّللا و  دبع   » ناونع هب  ار  ود  نآ   103 دوخ : لاجر  رد  یسوط  خیش  (. 1)
ص:218  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: دنتفگیم درکیم و  لیمکت  ار  نآ  يرگید  دناوخیم و  زجر  ود  نآ  زا  یکی 
رازن ینب  دعب  فدنخ  وراّفغ  ونب  اّقح  تملع  دق 

راّتب مراص  بضع  ّلکبراّجفلا  رشعم  ّنبرضنل 
ریشمش اب  ام  هک  دننادیم . یبوخ  هب  رازن  فدنخ و  هریت  راّفغ و  هلیبق  ینعی : « 2  » راّطخلا انقلا  ّیفرشملاب و  «1  » راهطألا ینب  نع  اودوذ  موق  ای 

. دینک عافد  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  زا  هزین  ریشمش و  اب  مدرم ! میزاسیم . دراو  ار  نامتابرض  رفاک ، راّجف و  هورگ  رب  ناّرب 
. دندش لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  دنداد  همادا  راکیپ  هب  نانچمه  ردارب  ود  نیا 

«. 3  » دیسر تداهش  هب  نت  هب  نت  دربن  ماگنه  نمحرلا  دبع  هلمح و  نیتسخن  رد  هّللا ، دبع  يورس : لقن  هب  انب 
تـشادرب اـنعم  نیمه  زین  ناـگدایپ ) « ) هلجارم  » هملک موـهفم  زا  دندیـسر و  تداهـش  هب  نت  هب  نـت  گـنج  رد  ود  نآ  تـسا : هـتفگ  يرگید 

. دوشیم

«4  » يرافغ رذ  وبا  هدشدازآ  مالغ  يوح ، نب  نوج 

نیـسح ماما  تمدخ  رد  وا  زا  سپ  نسح و  ماما  يرازگتمدخ  رد  ادتبا  تسویپ . مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  هب  رذ ، وبا  تداهـش  زا  سپ  نوج ،
. درکیم یهارمه  ار  ترضح  قارع ، هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  رفس  رد  دومن و  هفیظو  ماجنا  مالّسلا ، امهیلع 

، تساوخ نادیم  هزاجا  وا  زا  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم  دش ، هتخورفارب  گنج  شتآ  هک  هاگنآ  يدوواد : نیّدلا  یضر  هتفگ  هب 
: دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

«. انتقیرطب لتبت  الف  ۀیفاعلل  ابلط  انتعبت  اّمناف  یّنم ، نذإ  یف  تنأ  نوج ! ای  »
______________________________

. تسا هدمآ  رارحالا » ینب  ، » یلصا هخسن  رد  (. 1)
.328 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

.113 / 4 بقانم : (. 3)
: داشرا تسا ؛ هدروآ  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 966  ، 99 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 4)

.93 / 2
ص:219  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تبیـصم یتحاران و  هب  ار  دوخ  ام  هار  رد  ياهدـمآ ، ام  هارمه  اجنیا  ات  شیاسآ  تیفاع و  دـیما  هب  وت  متـشادرب ، وت  زا  ار  متعیب  نم  نوج ! يا  »
«. نکم التبم 

: تشاد هضرع  دیسوبیم و  ار  اهنآ  تخادنا و  نیسح  ماما  ياهاپ  هب  ار  دوخ  نوج ،
زا تسد  نمـشد ، لباقم  رد  یتحاران و  تدـش و  رد  یلو  مشاب ، امـش  سیل  هساک  شیاسآ ، هاـفر و  ناـمز  رد  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  »
ات راذگب  ّتنم  نم  رب  نیرب  تشهب  اب  یلو  تسا ، هایس  مگنر  هتخانشان و  منادناخ  وبدب و  مندب  هک  تسا  تسرد  اماما ]! [ ؟ مرادرب امش  يرای 
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نوخ ات  دش  مهاوخن  ادج  امـش  زا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن  ددرگ ، لیان  يدـنلب  رـس  تّزع و  هب  منادـناخ  دیفـس و  مگنر  وبـشوخ و  مندـب 
. ددرگ هتخیمآ  امش  نوخ  اب  مهایس 

: تفاتش رازراک  نادیم  هب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  داد و  تصخر  وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
دّدسملا انقلا  ّیفرشملابدوسألا و  برض  راّجفلا  يرت  فیک 

دمحأ یبنلا  لآ  نع  ّبذی 
زا دـنروخیم و  فدـه  هب  هک  ییاههزین  ّیفرـشم و  ریـشمش  اب  یتبرـض  دـید ؟ دـنهاوخ  هنوگچ  ار  هایـس  هدرب  نیا  تبرـض  ناراکبان ، ینعی :

. دننکیم تیامح  دمحا ، ربمایپ  نادناخ 
«. 1  » دیشک شوغآ  رد  ار  تداهش  هتشرف  ات  تخادرپ  هزرابم  هب  سپس 

: دومرف تفرگ و  رارق  نوج  نیلاب  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگیم : بلاط  وبا  نب  دمحم 
««. 2  » دمحم لآ  دمحم و  نیب  هنیب و  فّرع  راربألا و  عم  هرشحا  هحیر و  ّبیط  ههجو و  ضّیب  مهللا  »

رتشیب ییانـشآ  شنادناخ  دـمحم و  وا و  نایم  نادرگ و  روشحم  ناکین  نابوخ و  اب  ار  وا  وبـشوخ و  ار  شندـب  دیفـس ، ار  شاهرهچ  ایادـخ ! »
«. امرف ررقم 

______________________________

.163 فوهل : 23 ؛ / 45 راحب : ك : ر . (. 1)
.293 - 292 / 2 سلاجملا : ۀیلح  (. 2)

ص:220  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
دسا هلیبق  هک  ینامز  دومرف : دناهدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالّسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  ام  نادنمـشناد 

و «. 1  » دیـسر ناشماشم  هب  کشم  يوب  نوج ، ندب  زا  دنتفای ، روضح  دربن ، نادیم  رد  ادهـش  ياهرکیپ  يراپـسکاخ  يارب  زور  دـنچ  زا  سپ 
: ماهدورس صوصخ  نیا  رد  دوخ ،

نوج مأ  کسملا  ثعبت  بیط  ۀنوج  أارظناف  فطلا  يرث  یف  اذ  ام  یلیلخ 
نوع هتبارق  مأ  نوج  کلذ  أهلجأل  نیسحلا  وعدی  يذلا  اذ  نم  و 

یناد رطع  ایآ  ینیبیم ؟ هچ  رگنب  البرک  كاخ  رد  تسود ! يا  ینعی : نوللا  رهدزا  حـیرلا و  باط  راجنلااکز و  دـقلف  اـهلبق  ادـبع  ناـک  نئل 
هک نوع  ای  تسا  نوج  ایآ  درک ؟ اعد  وا  قح  رد  نیسح  هک  سک  نآ  تسیک  تسا .؟ نوج  ندب  ای  دوارطیم ، کشم  يوب  نآ  زا  هک  تسا 

ناـشخرد شاهرهچ  گـنر  وبـشوخ و  شندـب  تشگ و  هتـساریپ  وا  بسن  نونکا  یلو  دوـب ، هدرب  ـالبق  نوـج  دـنچ  ره  تسوا . ناـکیدزن  زا 
. دیدرگ
______________________________

.264 مومهملا : سفن  23 ؛ راحب 45 / ك : ر . (. 1)
ص:221  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یبلک يادهش  مهن : شخب 

«1  » یبلک ریمع  نب  هّللا  دبع 

. تسا یمیلع  یبلک  بانج  نب  « 2  » میلع نب  سیق  دبع  نب  سابع  نب  ریمع  نب  هّللا  دبع  بهو  وبا  يو ،
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دید و كرادـت  ینکـسم  نادـمه  هلیبق  هدـعج » هاچ   » هقطنم رد  هفوک ، هب  ندـش  دراو  زا  سپ  دوب . مارتحا  دروم  عاجـش و  روالد و  يدرف  وا 
. دندیزگ تماقا  نآ  رد  طساق ، نب  رمن  ینب  هریت  زا  دبع ، تخد  بهو  ّما  شرسمه  دوخ و 

اهنآ زا  ار  نایرج  درک ، هدهاشم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  نتفر  يایهم  ار  یهورگ  هلیخن  هقطنم  رد  هّللا  دبع  فنخم : وبا  هتفگ  هب 
. دنوریم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  نیسح  يرای  هب  دارفا ، نیا  دش : هتفگ  ودب  تشگ ، ایوج 

ربمایپ تخد  دنزرف  اب  هک  یناسک  اب  دربن  شاداپ  مدقتعم  یلو  متـشاد  يدیدش  هقالع  ناکرـشم ، اب  هزرابم  يارب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :
هچنآ نایرج  رد  ار  وا  دمآ و  شرسمه  دزن  ور ، نیا  زا  تسین ، ناکرشم  اب  هزرابم  داهج و  شاداپ  زا  رتمک  ادخ  هاگشیپ  رد  دنگنجیم  دوخ 

. تخاس هاگآ  ار  يو  دوخ  میمصت  زا  داد و  رارق  دوب  هدینش 
______________________________

. تسا هدرک  یقلت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 1024  ، 104 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 1)
. تسا هدمآ  بابح »  » هابتشا هب  بتک  یخرب  رد  بلک و  هلیبق  زا  ياهریت  بانج »  » بانج و هلیبق  زا  ياهریت  (. 2)

ص:222  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
زاس و یلمع  ار  دوخ  میمـصت  دشاب ، تهار  ارف  وا  قیفوت  ددرگ و  نومنهر  قح  هب  ار  وت  دـنوادخ  ياهتفایرد ، ار  قح  تفگ : وا  هب  شرـسمه 

. ربب دوخ  اب  زین  ارم 
تماقا راوگرزب  نآ  راوج  رد  دش و  بایفرش  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ات  درب  نوریب  رهـش  زا  ار  شرـسمه  هنابـش  هّللا  دبع  دیوگیم : يوار 

. دیزگ
دایز و مالغ  راسی  دش و  زاغآ  نمـشد  يزادناریت  درک ، باترپ  ماما  نارای  يوس  هب  يریت  دـش و  کیدزن  ماما  هاپـس  هب  دعـس  رمع  هک  نیمه 

. دندیبلط زرابم  دراد ؟ دوجو  يدروامه  ایآ  هک : هلمج  نیا  رارکت  اب  هدمآ و  نوریب  رکشل  فص  زا  هّللا  دیبع  هدرب  ملاس 
. داد نتسشن  روتسد  اهنادب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  دنتسج . دوخ  ياج  زا  هزرابم  يارب  ریرب  بیبح و 

فاصم هب  دییامرف  هزاجا  دنادرگ ! شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  امـش  دنوادخ  هّللا ! دـبع  ابا  ای  تشاد : هضرع  تساخاپب و  ریمع  نب  هّللا  دـبع 
: دومرف دیدیم ، دوخ  ربارب  رد  هناش  راهچ  ربتس و  یناوزاب  دنلب و  تماق  اب  ار  يدرم  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  مورب . ود  نیا 

یناوتیم یهاوخب  رگا  : » دومرف سپـس  دناسرب ،» تکاله  هب  ار  شنافیرح  زا  يرایـسب  درم ، نیا  منکیم  روصت  الاّتق ؛ نارقألل  هبـسحأل  ینإ  »
«. يور نادیم  هب 

. درک یفرعم  ار  دوخ  یتسیک ؟ دنتفگ : ودب  ملاس  راسی و  تخات . نادیم  هب  هّللا  دبع 
. دنیایب ام  گنج  هب  ریرب  ای  بیبح و  ریهز ، دیاب  میسانشیمن ، ار  وت  ام  دنتفگ :

وت گنج  هب  هک  ره  ینزیم !؟ زابرـس  یـسک  ره  اب  هزرابم  زا  وت  هداز ! یپسور  تفگ : دوب ، تکرح  رد  ملاس  شیپاشیپ  هک  راسی  هب  هّللا  دبع 
تخاونیم وا  رب  ریشمش  اب  نانچمه  تخادنا و  ناوت  زا  ار  وا  دز و  یتبرض  وا  رب  ریشمش  اب  درب و  هلمح  وا  رب  سپـس  تسا و  رتهب  وت  زا  دیایب 

وا هب  ملاس  درکن و  یهجوت  هّللا  دـبع  دوشیم . کیدزن  وت  هب  هدرب  نیا  شاب  بقارم  دـندز ، دایرف  هّللا  دـبع  نارای  درک . هلمح  وا  رب  ملاس  هک 
، دش عطق  شناتشگنا  داد  رارق  رپس  ار  شیوخ  پچ  تسد  هّللا  دبع  هک  دزاس  دراو  وا  رب  ياهبرض  ریشمش  اب  تساوخ  یتسد  شیپ  اب  دیسر و 

نآ لـباقم  رد  بیقر ، ود  نتـشک  زا  سپ  تفاتـش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  دـناسر و  تکـاله  هب  ار  يو  درب و  موجه  وا  رب  هاـگنآ 
تفرگ و رارق  راوگرزب 

ص:223  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دناوخیم زجر  هنوگ  نیا 

یبسح میلع  یف  یتیبب  یبسحبلک  نبا  انأف  ینورکنت  نا 
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بکنلا دنع  راّوخلاب  تسل  وبصع  ةّرم و  وذ  ؤرما  ّینإ 
هک سب  نیمه  مراختفا  مبلک ، هلیبق )  ) دنزرف نم  دینادب  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی : برـضلا  امدـقم و  مهیف  نعطلاببهو  ما  کل  میعز  ّینإ 

دهعتم تربارب  رد  بهو ! ّما  يا  دوب . مهاوخن  ناوتاـن  اهیتخـس  ماـگنه  هب  هک  تخـس  رـس  دـنمتردق و  يدرم  منم  متـسه . میلع  نادـناخ  زا 
. مزاس دراو  هبرض  نانآ  رب  ریشمش  هزین و  اب  هک  موشیم 

هار رد  تیادف ! مردام  ردپ و  دزیم : ادص  تفاتش و  رهوش  تمس  هب  تفرگ و  رب  ياهمیخ  دومع  هّللا ، دبع  رـسمه  بهو  ّما  دیوگیم : يوار 
. امن هزرابم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  كاپ  نادنزرف 

مهدن ناج  وت  رانک  رد  ات  تفگیم : تفرگ و  ار  يو  سابل  ناماد  بهو  ّما  یلو  دنادرگزاب ، نانز  دزن  ار  وا  ات  دمآ  رسمه  يوس  هب  هّللا  دبع 
شپچ تسد  ناتشگنا  دشیمن و  ادج  هّللا  دبع  تسار  تسد  زا  دولآنوخ ، ریـشمش  هضبق  نوچ  یلو  تشاد ، مهاوخن  رب  تسد  وت  زا  زگره 

: دومرف دمآ و  بهو  ّما  تمس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ور ، نیا  زا  دنادرگزاب ، ار  شرسمه  دوبن  رداق  دوب ، هدش  عطق 
«. لاتق ءاسنلا  یلع  سیل  ّهنإف  ّنهعم  یسلجاف  ءاسنلا  یلإ  هّللا  کمحر  یعجرا  اریخ ، یتیب )  ) تیب لهأ  نم  متیزج  »

اههمیخ رد  نانز  يوس  هب  دـهد ، رارق  شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  ادـخ  دـیوش ، لیان  کین  شاداپ  هب  نم  تیب  لـها  زا  تیاـمح  هار  رد  »
«. تسا هدش  هتشادرب  نانز  زا  داهج  اریز  اسایب ؛ نانآ  رانک  رد  درگزاب و 

«. 1  » تشگزاب نانز  دزن  اههمیخ  هب  بهو  ّما 
______________________________

.101 / 2 داشرا : تاملک ؛) یخرب  رد  یتساک  كدنا و  یتوافت  اب   ) 321 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
ص:224  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هداد جرخ  هب  تماقتسا  دوخ  زا  ترـضح  نارای  درب ، شروی  ماما  هاپـس  تسار  حانج  رب  يدیبز  جاّجح  نب  ورمع  دیوگیم : يربط  رفعج  وبا 
هلمح ترضح  هاپس  پچ  حانج  رب  رمش  دندماین و  شیپ  ناشناراوس  ور ، نیا  زا  دنتفر ، هناشن  نمشد  تمس  هب  ار  اههزین  دنتسشن و  وناز  رب  و 

. دنتخاس ریت  جامآ  ار  نانآ  هدومن و  يرادیاپ  تماقتسا و  زین  هلمح  نیا  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  درک .
دناسر و تکاله  هب  ار  نمـشد  هاپـس  زا  يدادعت  دومن و  زاغآ  ار  یتخـس  رازراک  تشاد - رارق  هاپـس  تسار  حانج  رد  هک  یبلک - هّللا  دـبع 

«. 1  » دندناسر تداهش  هب  ار  يو  هبلعث ، نب  هّللا  میت  هریت  زا  یمیت ، ّیح  نب  ریکب  یمرضح و  تیبث  نب  یناه  سپس 
دندرب شروی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  رب  نمشد ، هاپس  ماظن  هدایپ  ماظن و  هراوس  پچ  تسار و  حانج  هک  هاگنآ  فنخم : وبا  هتفگ  هب 
رادومن ترضح  هاپـس  ندوب  كدنا  دندمآ و  رد  اپ  زا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  نارای  رتشیب  تفرگ و  رد  نانآ  نایم  یتخـس  رایـسب  گنج  و 

كاخ و تسشن و  وا  رس  نیلاب  دش و  هناور  رهوش  يوس  هب  جراخ و  همیخ  زا  یبلک  هّللا  دبع  رـسمه  تسـشن ، ورف  نادیم  رابغ  درگ و  دش و 
رانک رد  زین  ارم  مراد  تلئـسم  هدنادرگ  وت  يزور  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  داب ! تیاراوگ  تشهب  تفگیم : درک و  كاپ  شاهرهچ  زا  نوخ 
دورف وا  رـس  رب  مکحم  ار  بوچ  زین  وا  دبوکب ، نز  نآ  رـس  رب  دومع  نامه  اب  داد  نامرف  متـسر  شمالغ  هب  رمـش  انثا  نیا  رد  دـهد . رارق  وت 

«. 2  » داد ناج  ناکم  نامه  رد  تفاکش و  ار  شرس  دروآ و 

یمیلع یبلک  دیزی  نب  یلعألا  دبع 

تسد مدرم  هک  هاگنآ  یلو  دز  مایق  هب  تسد  لیقع  نب  ملسم  اب  هارمه  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  هفوک و  نایعیش  زا  عاجـش  ییوجگنج  يو ،
ریثک دنتشادرب ، ملسم  يرای  زا 

______________________________

.325 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)

( مالسلاهیلع نیسح  ماما  باحصا  یناگدنز  حرش   ) فط www.Ghaemiyeh.comناروشحلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


(. لقن رد  یتوافت  كدنا  اب   ) 326 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)
ص:225  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دنکفا نادنز  هب  ار  وا  هّللا  دیبع  داتسرف و  دایز  نب  هّللا  دیبع  دزن  ریگتسد و  ار  یلعألا  دبع  باهش ، نب 
يو تخادرپ . وا  ییوجزاب  هب  درک و  راضحا  ار  یلعألا  دـبع  دایز ، هّللا  دـیبع  دیـسر ، تداهـش  هب  ملـسم  هک  ینامز  فنخم : وبا  لـقن  هب  اـنب 

هربقم هب  ار  يو  لیلد  نیمه  هب  درک ، يراددوخ  وا  یلو  دروخب  دـنگوس  درک  تساوخرد  وا  زا  مدوب ، هدـمآ  نوریب  اـشامت  يارب  نم  تفگ :
«. 1  » هیلع هّللا  ۀمحر  دندناسر ، تداهش  هب  ار  وا  اجنآ  رد  داتسرف و  عیبس » »

یبلک هنیدم  ینب  مالغ  ورمع ، نب  ملاس 

هیلع نیـسح  ماما  تمدخ  گنج ، زاغآ  زا  لبق  دادیم ، لیکـشت  ار  بلک  هلیبق  زا  ياهریت  هک  دوب  هنیدم  ینب  هدرب  هعیـش و  یفوک و  يدرم  وا 
. تسویپ راوگرزب  نآ  نارای  هب  دش و  بایفرش  مالّسلا 

«. 2  » دیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  ات  دوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هراومه  ملاس  تسا : هتفگ  قئادح  رد 
تداهش تبرش  دندیسر ، تداهش  هب  نمشد  هلمح  نیتسخن  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  یعمج  اب  ملاس )  ) يو يورس : هتفگ  هب 

«. 3  » تسا هدش  شراثن  دورد ، دای و  وا  زا  هسدقم ، هیحان  ترایز  رد  دیشون و 
______________________________

.292 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.121 ۀیدرولا : قئادح  (. 2)

.72 / 45 راحب : ك : ر . (. 3)
ص:227  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يدزأ يادهش  مهد : شخب 

«1  » یفوک هءونش  دزا  يدزا  جرعا  ریثک  نب  ملسم 

. دش یمخز  اپ  هیحان  زا  ترضح  نآ  ياهگنج  زا  یکی  رد  هتشاد و  روضح  نینمؤملا  ریما  باکر  رد  هفوک و  نکاس  نیعبات  زا  يو ،
نآ هب  البرک  رد  ترضح  نآ  ندمآ  دورف  ماگنه  دش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوک  راپـسهر  جراخ و  هفوک  زا  ملـسم  دناهتفگ : ناسیونهریس 

. دیسر راوگرزب 
. دمآ لیان  تداهش  هجرد  هب  هلمح  نیتسخن  رد  ریثک ، نب  ملسم  يورس : لقن  هب  انب 

يدزا ملسم  مالغ  هّللا ، دبع  نب  عفار 

تداهش هب  تفای و  روضح  دربن ، نادیم  رد  دیدرگ و  راپسهر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  هدش ، دای  ملسم  دوخ  يالوم  قافتا  هب  عفار ،
«. 2  » دیسر

«3  » يدزا رشب  وبا  نب  بیبح  نب  مساق 

نوریب هفوک  زا  دعس  نبا  هاپس  اب  دوب و  هفوک  لها  یعیش و  يدرم  روالد  مساق ،
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______________________________

. تسا هدروآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  رامش  رد  ار  يو  هرامش 1045  ، 105 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 1)
. دیسر تداهش  هب  رهظ ، زامن  زا  دعب  نت  هب  نت  گنج  رد  ملسم  زا  دعب  يو  هک  هدمآ  اجنآ  رد  دوش ، هعجارم   422 / 1 لاقملا : حیقنت  هب  (. 2)

. تسا هتسناد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 1030  ، 104 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 3)
ص:228  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

رد هکنیا  ات  دوب  ترضح  نآ  باکر  مزالم  هراومه  تسویپ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  گنج  عورش  زا  لبق  دیـسر  البرک  هب  یتقو  تفر ،
. تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  ترضح  لباقم  رد  نمشد ، هلمح  « 1  » نیتسخن

يدزا میلس  نب  ریهز 

هب دـید ، مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  اب  گنج  رب  مّمـصم  ار  نمـشد  هک  یماـگنه  مرحم  مهد  بش  رد  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  يو 
«. 2  » دیسر تداهش  هب  نمشد ، هلمح  نیتسخن  رد  تسویپ و  ترضح  نآ  نارای 

ریهز زا  دهدیم ، رارق  شهوکن  دروم  ار  هیما  ینب  لامعا  دوخ  راعـشا  رد  هک  هاگنآ  بلطملا ، دبع  نب  ثراح  نب  ۀعیبر  نب  سابع  نب  لضف 
: دنکیم دای 

انیمراغ اوعجراف  نامثع  مثاریهز  اّودر  ارماع و  اوعجرأ 
انیّفص اورواج  نیح  اولتقاموق  نیق و  نبا  ّرحلا و  اوعجرأ  و 

نیق و نب  ریهز  ّرح و  دینادرگزاب . هدز  تمارغ  ار  نامثع  هاگنآ  ریهز و  رماع و  ینعی : انونفدی  ام  ءارعلاب  مهنمیلتق  رـشب و  نیأ  ورمع و  نیا 
كاخ هب  هدنام و  نابایب  رد  هک  ییادهش  رشب و  ورمع و  دینادرگرب . زین  دندیسر  تداهش  هب  هتشاد و  تکرش  نیفـص  دربن  رد  هک  ار  یناسک 

.؟ دنیاجک دندشن ، هدرپس 
، یحایر ّرح  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ردارب  نامثع  میلـس ، نب  ریهز  يدبع ، رماع  رـشب ، ورمع ، نیق ، نبا  ّرح ، نامثع ، ریهز ، رماع ، زا  شروظنم 

. تسا یمرضح  رشب  يوادیص و  ورمع  نیق ، نب  ریهز 
______________________________

.73 / 45 راونالا : راحب  ك : ر . (. 1)
.113 / 4 بقانم : 440 ؛ / 3 ثیدحلا : لاجر  ملع  تاکردتسم  64 ؛ / 45 راونالا : راحب  (. 2)

ص:229  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

سالح شردارب  و  « 1  » یبسار يدزا  ورمع  نب  نامعن 

تیلوئـسم سـالح  دـناهدمآیم و  رامـش  هب  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ناراـی  زا  هفوـک و  لـها  یبـسار و  ورمع  نادـنزرف  ردارب ، ود  نـیا 
. تسا هتشاد  هدهع  رب  هفوک  رد  ار  ترضح  نانابهاگن 

نیـسح ماما  ياهطرـش  دعـس  نبا  هک  ینامز  یلو  دنتفر ، نوریب  هفوک  زا  دعـس  رمع  نایهاپـس  اب  سالح ، نامعن و  دیوگیم : قئادح  بحاص 
. دنتسویپ ترضح  نآ  هب  دندمآیم ، ماما  دزن  هنابش  هک  یناسک  عمج  رد  تفریذپن ، ار  مالّسلا  هیلع 

«. 2  » دندمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  ترضح ، ربارب  رد  ات  دندوب  يو  باکر  مزالم  هراومه  نانآ 
«. 3  » دندیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  ردارب ، ود  نیا  يورس : هتفگ  هب 
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يدزا بخلص  نب  ةرامع 

تداهش هب  ریگتسد و  ملسم  هک  ینامز  دز ، مایق  هب  تسد  وا  هارمه  درک و  تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  هفوک  رد  هک  دوب  ینایعیش  هلمج  زا  يو ،
ندرگ هدرب و  شاهلیبق  دزن  ار  وا  تفگ : دزا . هلیبق  زا  تفگ : ياهلیبـق ؟ مادـک  زا  دیـسرپ : وا  زا  درک و  راـضحا  ار  هراـمع  داـیز ، نبا  دیـسر ،

. دینزب
«. 4  » دندز ندرگ  اهنآ  نایم  دندرب و  دزا  شاهلیبق  دزن  ار  يو  دیوگیم : يربط  رفعج  وبا 

______________________________

اب هدرمش و  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  ییاج  نینمؤملا و  ریما  نارای  زا  ار  يو  اج  کی  61 و 100 ، لاجر : رد  یسوط  خیـش  (. 1)
. تسا هدوب  دزا  هلیبق  زا  ياهریت  بسار »  » هب بوسنم  یبسار ، تسا و  هدمآ  يرجهلا »  » ناونع

. تسا هدش  دراو  یبسار » ورمع  نب  سالح   » 122 ۀیدرولا : قئادح  رد  (. 2)
.113 / 4 بقانم : (. 3)

.292 / 3 خیرات : يربط ، (. 4)
ص:231  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

يدبع يادهش  مهدزای : شخب 

هّللا دیبع  هّللا و  دبع  شنارسپ  يرصب و  سیق  دبع  يدبع ، طیبث  نب  دیزی 

: دوب مارتحا  دروم  یتّیصخش  دوخ ، هلیبق  نایم  دوسألا و  وبا  نارای  زا  نایعیش و  زا  دیزی ،
هب نآ  رد  هک  دوب  نایعیـش  ییامهدرگ  عمجت و  زکرم  وا  هناخ  درکیم و  عّیـشت  راهظا  يدبع ، ذقنم  تخد  هیرام  دیوگیم : يربط  رفعج  وبا 
نبا هب  ترـضح ، نآ  اب  ناماس  نآ  مدرم  يراگنهمان  قارع و  تمـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندمآ  ربخ  دـنتخادرپیم . وگتفگ  ثحب و 

. ددنبب ار  اههاگرذگ  درامگب و  نابهدید  اههار  هیلک  رب  داد  نامرف  دوخ  ياورنامرف  هب  ور ، نیا  زا  دیسر ، دایز 
ارف راک  نیا  يارب  ار  شنارسپ  دباتشب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  تفرگ  میمصت  دوب - رسپ  دنزرف  هد  ياراد  هک  «- 1  » طیبث نب  دیزی 
هّللا دیبع  هّللا و  دبع  ياهمان  هب  شنارـسپ  زا  نت  ود  دیآیم ؟ نم  اب  نارگید  زا  لبق  تسا  رـضاح  امـش  زا  کیمادک  تفگ : اهنادب  دناوخ و 
یسک هچ  متسه ، یهار  کنیا  مور و  نوریب  رهش  زا  ماهتفرگ  میمـصت  نم  تفگ : دوخ  نارای  عمج  رد  هیرام  هناخ  رد  دیزی  دندش . بلطواد 

. میراد ساره  میب و  دایز  نبا  نارومأم  زا  ام  دنتفگ : وا  هب  شنارای  دیآیم ؟ نم  اب 
______________________________

. تسا هدمآ  طیبن » ، » یلصا هخسن  رد  (. 1)
ص:232  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

راپسهر شنارـسپ  دوخ و  سپـس  مرادن و  اورپ  یـسک  بیقعت  زا  دسرب ، تخـس  ياهنیمز  هب  منابـسا  مس  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دیزی 
دندومیپ هار  فلع  بآیب و  کشخ و  نابایب  رد  دندرک و  یهارمه  ار  يو  هّیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیس  شمالغ و  رماع و  دندیدرگ و 

مالّسلا هیلع  نیسح  هدرپارـس  هب  دیزی  سپـس  هدرک ، تحارتسا  دوخ  قارتا  لحم  رد  دندیـسر ، مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  هکم ، حطبا  هقطنم  رد  ات 
: دش ضرع  ماما  هب  دیسر ، وا  تماقا  لحم  هب  ات  دمآ  يو  رادید  هب  ترضح  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يو  ندمآ  ربخ  تفر .

ماما هاگلزنم  هب  دیزی  ییوس  زا  تسشن ، يو  راظتنا  هب  دیزی  تماقا  لحم  رد  ترضح  تسا . هدمآ  امـش  ياههمیخ  هب  امـش  رادید  يارب  دیزی 
رد ار  ماما  یتقو  تشگزاب ، وا  یپ  رد  تعرـس  هب  هدمآ ، وا  تماقا  لحم  هب  راوگرزب  نآ  دینـش  دـیدن ، هدرپارـس  رد  ار  ترـضح  دیـسر ، هک 
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«. 1  » اوُحَْرفَْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  درک : توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  درک ، هدهاشم  دوخ  تماقا  لحم 
«. دنوش لاحشوخ  دیاب  یهلا  تمحر  لضف و  هب  وگب  »

هاگآ دوخ  میمصت  زا  ار  راوگرزب  نآ  تسشن و  شدزن  داتسرف و  دورد  وا  رب  هاگنآ  و  هّللا ! لوسر  نب  ای  کیلع  مالـسلا  درک : ضرع  سپس 
تخاس لقتنم  مالّسلا  هیلع  ماما  هدرپارس  یکیدزن  هب  ار  دوخ  هاگلزنم  دیزی  سپـس  دومرف و  ریخ  ياعد  وا  قح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تخاس .

دمآ و لیان  تداهش  ضیف  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناگدید  ربارب  رد  نت  هب  نت  گنج  رد  البرک و  رد  هکنیا  ات  دوب  شباکر  مزالم  هراومه  و 
«. 2  » دندیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  شنارسپ  يورس : هتفگ  هب 

سابعلا وبا  هک  هدورس  يراعشا  دوخ  ناردارب  ردپ و  تبیصم  رد  دیزی  نب  رماع 
______________________________

.57 سنوی / (. 1)
. دوش هعجارم   153 نیسحلا : عم  لتق  نم  ۀیمست  باتک  هب   113 / 4 بقانم : 278 ؛ / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

ص:233  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: دناهدش روآدای  ار  اهنآ  زین  ناراگنخیرات  رگید  يریمح و 

روبقلا یف  ۀّیربلا  ریخیبدناف  یموق  ورف  ای 
رورد يذ  عمد  ضیف  نمةربعب  دیهشلا  یکبأ  و 
ریفزلا هّوأتلا و  وعّجفتلا  عم  نیسحلا  « 1  » ثرإ و 

روهشلا نم  مارحلا  یفۀمئألا  نم  مارحلا  اولتق 
ریجهلا ّرح  یف  هینبا  والّدجم  دیزی  یکبأ  و 

روحنلا ببل  یلع  يرجتمهؤامد  نیلمزتم 
زاغآ هلان  هآ و  هدیمرآ ، ربق  رد  هک  نیسح ]  ] اههدیرفآ نیرتهب  نآ  يارب  زیخاپب و  ورف ! يا  ینعی : روح  تاّنجب و  مهعمزفت  مل  یسفن  فهل  ای 

ییارسهیثرم نیسح  رب  دوش . يراج  راسخر  زا  بالیس  نوچ  ناگدید  همشچ  رس  زا  شکـشا  هک  ياهیرگ  نک ؛ هیرگ  دیهـش  نآ  يارب  نک .
هتـشغآ و نوخ  هب  يدـبع  طیبث  نبا  رب  دـندناسر . تداهـش  هب  مرتحم  هام  رد  ار  مرتحم  ماما  نیا  هک  ارچ  ناغف . هآ و  اـب  هارمه  ياهیثرم  نک ،
ار نتـشیوخ  نوـخ ، هماـج  اـب  هک  یناگهتـشغآ  رب  نک . هیرگ  دـنداتفا ، كاـخ  يور  هـب  باـتفآ  نازوـس  ياـمرگ  رد  هـک  شرـسپ  ود  يارب 

تسد نایروح  تشهب و  هب  نانآ  هارمه  هب  هک  مدوخ ! رب  اغیرد  تسا . يراج  ندرگ  هنیس و  رب  راو  لیامح  نوخ  اهنآ  ندب  زا  دناهدیناشوپ ،
. متفاین

ملاس شمالغ  يرصب و  يدبع  ملسم  نب  رماع 

البرک هب  ینامز  دنتـسویپ ، طیبث  نب  دـیزی  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  رادـید  يارب  ملاس ، شمـالغ  قاـفتا  هب  دوب و  هرـصب  نایعیـش  زا  رماـع ،
رد دندمآ و  لیان  تداهش  فرش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  دنتخادرپ و  هزرابم  هب  ود  نآ  دوب ، هدش  ریگرد  گنج  هک  دندیـسر 

راعشا
______________________________

. تسا یثرإ  و  حیحص : یلو  تسا  نینچ  یلصا  هخسن  (. 1)
ص:234  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تسا هدش  دای  يو  زا  تشذگ ، یگزات  هب  هک  هعیبر  نب  سابع  نب  لضف 
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«. 1  » دندیسر تداهش  هب  نمشد  هلمح  نیتسخن  رد  راوگرزب  ود  نیا  قئادح ، بقانم و  لقن  هب  انب 

«2  » يرصب يدبع  کلام  نب  فیس 

عّمجت ذـقنم  رتخد  هیرام  هناخ  ياـهییامهدرگ  رد  ـالبرک  رد  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  میدـش  روآداـی  هک  هنوگ  ناـمه  نایعیـش و  زا  يو 
نآ باکر  مزـالم  هراومه  تسویپ و  ترـضح  نآ  هب  تفاتـش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رادـید  هب  طـیبث  نب  دـیزی  هارمه  وا  دـندرکیم .

. تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  داد ، خر  رهظ  زامن  زا  دعب  هک  نت  هب  نت  گنج  البرک و  رد  هکنیا  ات  دوب  راوگرزب 

يرصب يدبع  هّیما  نب  مهدا 

. تفاتش ماما  رادید  هب  طیبث ، نب  دیزی  هارمه  هب  وا  تفاییم . روضح  هیرام  هناخ  ياهییامهدرگ  رد  هک  دوب  هرصب  نایعیش  زا  يو ،
. تسا هدشن  روآدای  ار  يرگید  بلطم  و  «، 3  » دیسر تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  مهدأ  تسا : هتفگ  اهنت  قئادح  بحاص 

لیان تداهـش  ضیف  هب  دندیـسر ، تداهـش  هب  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  ياهّدـع  هک  ياهلمح  نیتسخن  رد  يو  نارگید ، لقن  رب  اـنب 
. دمآ
______________________________

.121 ۀیدرولا : قئادح  113 ؛ / 4 بقانم : (. 1)
. تسا هدروآ  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  هرامش 987 ، ، 101 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 2)

121 ۀیدرولا : قئادح  (. 3)
ص:235  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یمیت يادهش  مهدزاود : شخب 

هبلعث نب  هّللا  میت  یمیت  لشهن  نب  رماع  مالغ  جاّجح ، نب  رباج 

نآ باکر  رد  تفای و  روضح  البرک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هارمه  يو  تسا : هتفگ  قئادـح  بحاـص  دوب ، ریلد  يرواـگنج  رباـج ،
. داتفا قافتا  اروشاع ] زور   ] رهظ زا  لبق  هلمح ، نیتسخن  رد  وا  تداهش  «، 1  » دیسر تداهش  هب  راوگرزب 

«2  » نمحرلا دبع  شرسپ  هبلعث و  نب  هّللا  میت  یمیت  جاّجح  نب  دوعسم 

رد راوگرزب  ود  نیا  تسا ، هدش  دای  دوعـسم  زا  اهدربن  گنج و  خـیرات  رد  دـندمآیم و  رامـش  هب  سانـشرس  نایعیـش  زا  شنادـنزرف  يو و 
دـمآ و شیپ  یتصرف  ناشیارب  يریگرد  زاغآ  زا  لبق  هکنیا  ات  دـندش  جراخ  رهـش  زا  دعـس  نبا  نایهاپـس  اب  ود ، ره  دـندوب . دزنابز  تعاجش 
ردپ و نیا  يورس : لقن  هب  انب  دندنام و  راوگرزب  نآ  دزن  دنداتسرف و  دورد  مالس و  وا  رب  هدش و  تایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح 

«. 3  » دندیسر تداهش  هب  نمشد ، هلمح  نیتسخن  رد  رسپ 
______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 1)
. تسا هدروآ  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 1043 ، ، 105 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 2)

. تسا هدمآ  جاّجح » نب  دوعسم   » 113 / 4 بقانم : رد  (. 3)
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ص:236  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یمیت هبلعث  نب  هّللا  میت  نب  ّیح  نب  رکب 

رارق دعـس  رمع  هاپـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  دصق  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  يو  نارگید : و  « 1  » قئادح بحاص  هتفگ  هب 
هلمح نیتسخن  رد  تخادرپ و  هزرابم  هب  دعـس  نبا  نایهاپـس  اب  تسویپ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  گنج ، شتآ  ندش  روهلعـش  زا  سپ  تفرگ ،

. تسویپ نادیهش  لیخ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  نمشد ،

یمیت هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  نب  نیوج 

جراخ رهـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دربن  دـصق  هب  نانآ  قافتا  هب  تشاد و  تماقا  اهنآ  عمج  رد  دوب و  هدـش  دراو  میت  هلیبق  رب  يو ،
تسویپ دندش ، دنمهقالع  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  هک  یناسک  عمج  هب  دشن ، هتفریذپ  نمشد  هیحان  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهطرش  هک  ینامز  دش ،

. دیشون تداهش  تبرش  راوگرزب  نآ  باکر  رد  دش و  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  هنابش  و 
. دناهتفگ يرمن »  » ار شتبسن  و  فیس »  » ار وا  مان  هابتشا ، هب  دیسر و  تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  « 2  » نیوج يورس : هتفگ  هب 

یمیت یعبض  هبلعث  نب  سیق  نب  ۀعیبض  نب  رمع 

: يورس هتفگ  هب  دمآ . رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  هرمز  رد  رگید  یعمج  اب  سپس  دعس و  نبا  هاپس  اب  ادتبا  دوب ، اورپیب  يرواگنج  وا 
«. 3  » دیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  يو 

______________________________

. دیسر تداهش  هب  هبلعث » نب  هّللا  میت  ینب  زا  یمیت  یح  نب  رکب   » هک تسا  هدمآ  ، 122 ۀیدرولا : قئادح  رد  (. 1)
. تسا هدش  دراو  يریمن » کلام  نب  فیس   » 113 / 4 بقانم : رد  (. 2)

: نیسحلا عم  لتق  نم  ۀیمست  باتک  رد  یلو  تسا ، هدمآ  هعیشم  نب  ورمع   » ناونع هب   122 / 4 بقانم : رد  (. 3)
. تسا هدش  دراو  هعیبض » نب  ورمع   » 153

ص:237  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1  » یمیت هبلعث  نب  تاللا  میت  نب  بعک  نب  رماع  نب  باّبح 

يوک راپسهر  دنتشادرب ، ملـسم  يرای  زا  تسد  مدرم  هکنآ  زا  سپ  درک و  تعیب  ملـسم  اب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هفوک و  نایعیـش  زا  يو ،
تداهـش عیفر  هجرد  هب  ترـضح  نآ  باکر  رد  هکنیا  ات  دش  وا  مزالم  دروخرب و  راوگرزب  نآ  هب  هار  ریـسم  رد  دش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. دیسر
«. 2  » دیشون تداهش  تبرش  هلمح ، نیتسخن  رد  يو  يورس : لقن  هب  انب 

______________________________

. هدش دراو  رماع » نب  بابض   » 154 لتق : نم  ۀیمست  باتک  رد  (. 1)
. هدمآ ثراح » نب  باّبح   » 113 / 4 بقانم : رد  (. 2)

ص:239  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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ییاط يادهش  مهدزیس : شخب 

«1  » ییاط ناّسح  نب  راّمع 

ّیط نب  دعـس  نب  ناعذج  نب  لهذ  نب  ۀـمامث  نب  ورمع  نب  فیرظ  نب  ورمع  نب  مال  نب  ۀـثراح  نب  دعـس  نب  حیرـش  نب  ناّسح  نب  راّمع  وا ،
. تسا ییاط 

. دوب فورعم  يروالد  تعاجش و  هب  تیب و  لها  تیالو  صلخم  نایعیش  زا  راّمع ،
رد تشاد و  روضح  ترضح  رانک  رد  لمج  گنج  رد  دمآیم و  رامش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  راّمع ، راوگرزب  ردپ  ناّسح 
نآ باکر  رد  ات  دوب  ترـضح  نآ  مزـالم  درک و  یهارمه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکم  زا  راّـمع  دیـسر . تداهـش  هب  نیّفـص  گـنج 

. تشگ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  راوگرزب 
«. 2  » دیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  يو  يورس : هتفگ  هب 

املع و زا  یکی  مالّـسلا » هیلع  نینمؤملا  ریما  ایاضق   » باتک بحاص  راّمع ، نب  بهو  نب  حلاص  نب  نامیلـس  نب  رماع  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع 
«. 3  » تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردپ ، زا  ار  باتک  نیا  يو  دوشیم . یّقلت  راّمع  ناگداون  زا  هک  تسام  نایوار 

______________________________

ناروشحلـس تسا . هدروآ  رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  نارای  زا  ار  يو  هرامش 1013  ، 103 لاجر : رد  یـسوط  خیـش  (. 1)
239 ص :  ییاط .....  ناسح  نب  رامع  نیعلا 239  راصبإ  همجرت  فط ،

.113 / 4 بقانم : (. 2)
هرامش 606. ، 229 یشاجن : لاجر  (. 3)

ص:240  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ییاط دعس  نب  ۀّیما 

لـصاح عالطا  هک  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندمآ  زا  دوب . هفوک  میقم  نیعبات  زا  یکی  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  يو 
. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  شباکر  رد  تفاتش و  ترضح  نآ  دزن  گنج ، زاغآ  زا  لبق  درک 

«. 1  » دیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  ینعی  گنج ؛ زاغآ  رد  هّیما  تسا : هتفگ  قئادح  بحاص 
______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  ( 1)
ص:241  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یبلغت يادهش  مهدراهچ : شخب 

یبلغت کلام  نب  ۀماغرض 

، دنام اهنت  ملسم  هک  ینامز  درک و  تعیب  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  اب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هعیش و  روالد و  يدرم  ریش  شمان  نوچمه 
نت گنج  رد  رهظ  زامن  زا  سپ  دیگنج و  ترضح  نآ  رانک  رد  تسویپ و  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  سپس  جراخ و  رهش  زا  دعس  نبا  نایهاپـس  اب 

. هیلع هّللا  ناوضر  دمآ ، رد  نادیهش  لیخ  عمج  هب  نت ، هب 
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«1  » یبلغت قیتع  نب  ۀنانک 

رد دـش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  البرک  رد  تفریم . رامـش  هب  هفوک  ناـیراق  نارگـشیاین و  نادرم و  ریلد  زا  یکی  يو ،
. دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  باکر 

لصاف دح  رد  هک  ینت  هب  نت  گنج  رد  نارگید : هتفگ  هب  تشگ و  لیان  تداهش  ضیف  هب  هلمح  « 2  » نیتسخن رد  هنانک ، تسا : هتفگ  يورس 
. دش لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  داد ، خر  رهظ  هلمح و  نیتسخن 

______________________________

. تسا هدرمش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 1031 ، ، 104 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 1)
.113 / 4 بقانم : (. 2)

ص:242  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

طسقم سودرک و  شناردارب  یبلغت و  ثراح  نب  ریهز  نب  طساق 

هدرک هزراـبم  يو  باـکر  رد  ترـضح  ياـهگنج  رد  هک  دـندوب  یناـسک  هلمج  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناراـی  زا  راوگرزب  هس  نیا 
لحر هفوک  رد  دندمآ و  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  رامـش  رد  سپـس  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ناهارمه  زا  زاغآ  رد  نانآ  دندوب .

وا يوس  هب  دـش ، دراو  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  تسا و  هدـش  دای  نانآ  زا  نیفـص  هژیوب  اهگنج  رد  دـندیزگ و  تماـقا 
دار نیا  يورـس : هتفگ  هب  و  دندش . لیان  تداهـش  ضیف  هب  وا  باکر  رد  دندش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  تمدخ  هنابـش  دنتـشگ و  راپـسهر 

. دندیسر تداهش  هب  هلمح  نیتسخن  رد  نادرم 
ص:243  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ینهج يادهش  مهدزناپ : شخب 

ینهج ورمع  نب  دایز  نب  عّمجم 

هب بارعا  ریاس  عمج  رد  درک ، روبع  ناماس  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  تسیزیم ، هنیدـم  فارطا  هنیهج ، هقطنم  رد  يو ،
«1  » قئادح بحاص  هتفگ  هب  دنام و  راوگرزب  نآ  رانک  رد  دندش ، هدنکارپ  ترضح  نوماریپ  زا  نانآ  هک  ینامز  تسویپ و  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  عّمجم  نارگید : و 

ینهج رجاهم  وبا  نب  رجاهم  نب  داّبع 

. دیدرگ قحلم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هنیهج ، هقطنم  زا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  زین  يو 
«. 2  » هیلع هّللا  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  وا  تسا : هتفگ  ۀیدرولا  قئادح  بحاص 

ینهج تلص  نب  ۀبقع 

درکیم و یهارمه  هنیهج ، هقطنم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا 
______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 1)
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. نامه (. 2)
ص:244  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. تشاذگن اهنت  ار  ماما  مدرم ، یگدنکارپ  دوجو  اب  دوب و  ترضح  نآ  باکر  مزالم 
«. 1  » دیسر تداهش  هب  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هبقع ، دیوگیم : قئادح  بحاص 

______________________________

.155 لتق : نم  ۀیمست  ۀیدرولا ؛ قئادح  (. 1)
ص:245  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یمیمت يادهش  مهدزناش : شخب 

یحایر دیزی  نب  ّرح 

میمت نب  ةانم  دـیز  نب  کـلام  نب  ۀـلظنح  نب  عوبری  نب  حاـیر  نب  یّمره  نب  «[ 1  » فدرلا  ] باـّتع نب  بنعق  نب  ۀـیجان  نب  دـیزی  نب  ّرح  يو ،
. تسا یحایر  یعوبری  یمیمت 

تشپ هک  دوب  ياهیاپ  رد  باّتع ، وا  ّدج  اریز  دندمآیم ؛ رامش  هب  هتسیاش  ییاهناسنا  مالسا ، رد  تیلهاج و  رصع  رد  هک  دوب  ینادناخ  زا  ّرح 
. دنام راگدای  هب  وا  زا  بنعق » سیق و   » ياهمان هب  دنزرف  ود  باّتع ، تشذگرد  زا  سپ  دشیم . راوس  هریح ] هاشداپ   ] نامعن رس 

، صوخأ يومع  رـسپ  ّرح ، داد ، خر  هفخط »  » گنج ور  نیا  زا  دـندش ، ریگرد  يو  اب  اهینابیـش  دـشیم و  راوس  ناـمعن  رـس  تشپ  زین  سیق 
ورین رازه  کی  اب  ار  يو  دایز  نبا  دوب . رادروخرب  تسایر  زا  هفوک  رد  دشیم و  بوسحم  رعاش ، یباحص  باّتع  نب  سیق  نب  ورمع  نب  دیز 

. درک مازعا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هلباقم  يارب 
، رـس تشپ  زا  تفر ، نوریب  هرامالا  راد  زا  ّرح  دومن و  مازعا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ار  ّرح  داـیز ، نبا  هک  یماـگنه  اـمن : نبا  هتفگ  هب 

تشهب هدژم  وت  هب  ّرح ! يا  هک : دینش  ییادن 
______________________________

. تسا هدروآ   307 / 1 بسنلا : ةرهمج  رد  ار  نآ  یبلک  نبا  هدمآ و  فدرلا » باّتع   » 277 برعلا : باسنا  ةرهمج  رد  (. 1)
ص:246  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: تفگ دوخ  اب  تفاین ، ار  یسک  یلو  درک  یهاگن  رس  تشپ  هب  ّرح  تفگ : يوار  مهدیم .
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  ینامز  دشاب . تشهب  لها  درکیمن  رواب  وا  تسیچ ؟ هدژم  نیا  سپ  منیـسح ، اب  گنج  ریگرد  هک  نم  ایادخ !

. تشاذگ نایم  رد  ماما  اب  ار  ارجام  تسویپ ،
«. ياهتفای تسد  تداعس  ریخ و  شاداپ ، هب  تقیقح  رد  وت  اریخ ؛ ارجأ و  تبصأ  دقل  : » دومرف ترضح 

: دنتفگ هک  هدرک  تیاور  يدسا  لعمشم  نب  يرذم  میلس و  نب  هّللا  دبع  زا  فنخم  وبا 
كرادت فراعتم ، دح  زا  شیب  داد  روتسد  شیوخ  نارای  هب  دومرف و  قارتا  فارش ، لزنم  رد  ترضح  میدوب ، هارمه  مالّسلا  هیلع  نیـسح  اب 

هّللا : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  تفگ . ریبکت  نایهاپـس  زا  یکی  ناهگان  دندومیپ . هار  زورمین  ات  درک و  تکرح  نادادماب  سپـس  دـننیبب ، بآ 
.»؟ یتفگ ریبکت  ارچ  دوش ، فصو  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  تّربک ؟ مل  ربکا !

. میاهدیدن امرخ  تخرد  زگره  هقطنم  نیا  رد  ام  دنتفگ : يرذم  هّللا و  دبع  داتفا . امرخ  ناتخرد  هب  ممشچ  تشاد : هضرع 
.»؟ تسا هدید  هچ  وا  امش  رظن  هب  يأر ؛؟ هنایرت  امف  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
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. تسا هدمآ  شرظن  هب  نابسا  ياهندرگ  الامتحا  میدرک : ضرع 
«. منکیم هدهاشم  ار  اهنآ  زین  نم  ادخ ! هب  کلذ ؛ يرأ  هّللا  انا و  و  : » دومرف ترضح 

«. دحاو هجو  نم  موقلا  لبقتسن  انروهظ و  یف  هلعجن  أجلم  انل  امأ  : » دومرف سپس 
«. میوش ور  هب  ور  نمشد  اب  ههبج  کی  زا  اهنت  میهد و  رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  نآ  دراد ، دوجو  ینمیا  لحم  اهیکیدزن  نیا  رد  ایآ  »

يارب دیوش  قفوم  رگا  دیهد و  ریـسم  رییغت  اج  نادب  دـیناوتیم  دراد ، رارق  امـش  پچ  تمـس  مسح  وذ  هقطنم  تسه . يرآ ؛ میدرک : ضرع 
هک دییاپن  يرید  داد . ریسم  رییغت  پچ  تمس  هب  ترضح  ور ، نیا  زا  دیاهدیسر . دوخ ، فده  هب  دیریگب ، یشیپ  نمـشد  رب  اجنآ  هب  ندیـسر 

رییغت ام  تمس  هب  زین  نانآ  میداد و  رییغت  اهنآ  زا  ار  دوخ  ریسم  میدرکیم . هدهاشم  ار  اهنآ  دش و  رادیدپ  یبوخ  هب  اهبسا  ياهندرگ 
ص:247  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دنامیم ناگدنرپ  ياهلاب  هب  ناشیاهمچرپ  لسع و  روبنز  ياهکخاش  هب  رود  زا  نانآ  ياههزین  رس  دنداد . ریسم 
هب نت  رازه  کی  اب  نمـشد  نایهاپـس  دش و  هتـشارفا  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هدرپارـس  میدیـسر و  مسح » وذ   » هب نانآ  زا  لبق  ام  لاح ، ره  هب 

ریشمش رـس و  هب  همامع  شنارای  ماما و  تفرگ . رارق  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  رهظ  نازوس  يامرگ  رد  يو  دندیـسر . هار  زا  ّرح  یهدنامرف 
«. دینک باریس  ار  ناشنابسا  تیعمج و  نیا  لیخلا ؛ اوفّشر  موقلا و  اوقسا  : » دومرف دوخ  نارای  هب  ترضح  دنتشاد ، لیامح 

هک یفعج - قورـسم  نب  جاّجح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ، ارف  زامن  تقو  دـندومن ، باریـس  ار  اهنآ  نابـسا  تارفن و  هک  یناـمز 
زا دوب ، هدیـشوپ  ار  دوخ  ياهشفک  ادر و  ابع و  هک  ماما  دیـسر ، زامن  هماقا  تقو  دیوگب ، ناذا  داد  روتـسد  درکیم - یهارمه  ار  ترـضح 

ینتتأ یتح  مکتآ  مل  ینإ  مکیلإ  هّللا و  یلا  ةرذـعم  اـهنا  ساـنلا ! اـهّیا  : » دومرف سپـس  تفگ ، ساپـس  دـمح و  ار  ادـخ  دـمآ و  نوریب  همیخ 
«. مکبتک

يوس هب  دش ، ریزارـس  میوس  هب  ناتیاههمان  هک  هاگنآ  نم  تسادـخ ، هاگـشیپ  رد  هفیظو  ماجنا  امـش و  رب  تجح  مامتا  نم  نانخـس  مدرم ! »
 ...«. مدمآ امش 

«. وگب هماقا  مقأ ؛ : » دومرف نذؤم  هب  ترضح  دندرک . توکس  خساپ  رد  تیعمج 
.»؟ يروآیم اجب  تنایهاپس  اب  ار  زامن  ایآ  کباحصأب ؛ یّلصت  نأ  دیرت  أ  : » دومرف ّرح  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفگ و  هماقا  يو 

دـش و دوخ  هدرپارـس  لخاد  سپـس  دروآ و  اجب  تعامج  هب  نانآ  اب  ار  زامن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مینکیم و  ادـتقا  امـش  هب  ریخ ؛ درک : ضرع 
ره دنتـشگزاب و  دوخ  ياج  هب  هاگنآ  دندمآ و  درگ  وا  نوماریپ  شهاپـس  دش و  دوخ  همیخ  لخاد  زین  ّرح  دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  شنارای 

. دنتسشن نآ  هیاس  رد  و  تسد ، رد  ار  شیوخ  بکرم  نانع  کی 
. دنشاب تکرح  هدامآ  داد  روتسد  نارای  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  رصع ، زامن  تقو  ندیسر  ارف  اب 

درک و نمشد  نایهاپس  هب  ور  زامن ، زا  تغارف  زا  سپ  دروآ و  اجب  نانآ  اب  ار  رصع  زامن 
ص:248  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

 ...«. دیسرتیم ادخ  زا  رگا  مدرم ! اوقّتت ؛...  نإ  مّکنإ  سانلا ! اهّیا  : » دومرف
؟ تسیچ ییوگیم  هک  ییاههمان  زا  تروظنم  مینادیمن  ام  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  ّرح 

«. ّیلإ مهبتک  امهیف  نیذللا  نیجرخلا  جرخأ  ناعمس  نب  ۀبقع  ای  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
«. نک زاب  نانآ  يارب  ار  ناشیاههمان  يواح  ياهنیجروخ  ناعمس ! نب  ۀبقع  يا  »

. تخیر نانآ  لباقم  ار  اهنآ  دوشگ و  ار  همان  زا  رپ  ياهنیجروخ  هبقع 
، میربن هّللا  دیبع  دزن  ار  امش  ات  میدروخرب  امش  هب  هاگره  دناهداد  نامرف  ام  هب  میتسین ، دناهتشون  امـش  يارب  همان  هک  یناسک  زا  ام  تفگ : ّرح 

. میدرگن ادج  امش  زا 
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: دوـمرف درک و  ناراـی  هب  ور  ترـضح  هاـگنآ  تسا .» رتـکیدزن  تیارب  راـک  نیا  زا  گرم  کـلذ ؛ نم  کـیلإ  یندأ  توـملا  : » دوـمرف ماـما 
«. دیوش راوس  اوبکرا ؛ »

، دننک تکرح  دنتـساوخ  هک  نیا  دّرجم  هب  دیتفیب .» هار  اوفرـصنا ؛ : » دومرف ترـضح  دندنام . رظتنم  اهنز  ندـش  راوس  ات  دـندش و  راوس  نانآ 
، دنیـشنب تیازع  هب  تردام  دـیرت ؟ ام  کّما  کتلکث  : » دومرف ّرح  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دروآ . لمع  هب  يریگولج  نانآ  نتفر  زا  نمـشد  هاپس 

.»؟ يراد یمیمصت  هچ 
نم هب  ینخس  نینچ  يربیم ، رس  هب  نآ  رد  امش  هک  یتیعقوم  رد  برع  زا  امش  زا  ریغ  یسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : ماما  خساپ  رد  ّرح 

. منک دای  هجو  نیرتوکین  هب  زج  تردام  زا  مناوتیمن  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  مدادیم ، خساپ  ار  وا  وحن  نامه  هب  دوب ، هتفگ 
.»؟ يراد دصق  هچ  سپ  دیرت ؟ امف  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

. مربب هّللا  دیبع  دزن  ار  امش  مهاوخیم  تفگ : ّرح 
راب هس  نانخـس  نیا  مرادیمن و  رب  امـش  زا  تسد  زین  نم  تفگ : ّرح  درک .» مهاوخن  تعاطا  وت  زا  کعّبتأ ؛ اذا ال  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دش لدب  در و  نانآ  نایم 
ص:249  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

میمصت رگا  مدرگن ، ادج  امش  زا  هفوک  هب  امـش  ندرک  دراو  ات  هک  تسا  نیا  متیرومأم  اهنت  مرادن ، وت  اب  گنج  نامرف  نم  تفگ : ّرح  سپس 
تصرف زا  نم  دشاب و  هدش  لمع  هنافصنم  ات  يدرگزاب ، هنیدم  هب  هن  يوش و  دراو  هفوک  هب  هن  هک  نک  باختنا  ار  يریسم  يراد ، تکرح  هب 

زا ارم  دـنوادخ  دـیاش  يراگنب ، دایز  نبا  ای  دـیزی  هب  ياهمان  یناوتیم  یهاوخب  زین  امـش  رگا  مسیونب ، داـیز  نبا  هب  ياهماـن  منک و  هدافتـسا 
. دراد فاعم  وت  اب  يریگرد 

ّرح داد و  ریسم  رییغت  پچ  تمس  هب  تشاد ، هلصاف  لیم  بیذع 38  هقطنم  ات  هک  هیسداق  بیذع و  هار  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : يوار 
تشذگ و البق  هک  دومرف  داریا  ییاههباطخ  شنارای  يارب  اجنآ  رد  ترـضح  دندیـسر ، « 1 « » هضیب  » هقطنم هب  اـت  درکیم  یهارمه  ار  وا  زین 

. میدرک هراشا  اهنادب  کی ، ره  لاح  حرش  رد  هک  دنداد  ییاهخساپ 
. دوب تکرح  رد  اهنآ  تازاوم  هب  نانچمه  ّرح  داد و  همادا  شیوخ  هار  هب  دش و  بکرم  رب  راوس  ترضح  سپس 

رگا دش و  یهاوخ  هتـشک  اعطق  يربب ، ریـشمش  هب  تسد  رگا  هک  مهدیم  تداهـش  هداد و  رادشه  وت  هب  هّللا ! دـبع  ابا  يا  تفگ : ماما  هب  ّرح 
. تشاد یهاوخن  ندش  هتشک  زج  یماجنارس  نم  رظن  هب  زین  يریگ  رارق  ضّرعت  دروم 

لاق امک  لوقأ  یّنکل  کل و  لوقأ  ام  يردأ  ام  ینولتقت ؟! نأ  بطخلا  مکب  ودـعی  له  ینفّوخت و  توملابف  أ  : » دومرف ودـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
«. لوتقم ّکنإف  بهذت ؟ نیا  هل : لاقف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ةرصن  دیری  وه  هیقل و  نیح  هّمع  نبال  سوألا  وخأ 

تیارب یلو  میوگب ! هچ  وت  خـساپ  رد  منادیمن  تسا ؟ هتخاس  امـش  زا  يراک  زین  نم  نتـشک  زا  شیب  ایآ  و  یناـسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  اـیآ  »
شیومع رسپ  هب  دنک ، تکرش  گنج  رد  دباتـشب و  ربمایپ  يرای  هب  تساوخیم  هک  هاگنآ  یـسوا »  » نمؤم ردارب  هک  مناوخیم  ار  يراعـشا 

: درک ناونع  دوب ،» وا  تکرح  فلاخم  هک 
______________________________

(. 532 / 1 نادلبلا : مجعم  . ) بیذع ای  هصقاو  نایم  تسا  ياهقطنم  دوسا ، یبارعا  دمحم  وبا  هتفگ  هب  (. 1)
املسم دهاج  اقح و  يون  ام  اذایتفلا  یلع  راع  توملاب  امف  یضمأس  ص:250   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

امرجم دعاب  اروبثم و  قراف  وهسفنب  نیحلاصلا  لاجرلا  یسآ  و 
درمناوـج يارب  گرم  تفر و  مهاوـخ  گرم  يوـس  هب  نم  ینعی : امدـنت  مـالت و  نأ  اراـع  کـب  یفکملا  مل  ّتم  نإ  مدـنا و  مل  تشع  ناـف 

زا تیامح و  نادرم  کین  زا  دوخ ، ناج  راثن  اب  دهاوخب  هک  نآ  تسین . راع  گنن و  دشاب ، قح  شفده  هدوب و  مالـسا  هب  دـقتعم  هک  هاگنآ 
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یلو متسین ، نارگن  مداد ، ناج  هار  نیا  رد  رگا  مرادن و  ینامیشپ  مدنام ، هدنز  رگا  دیوج . يرود  ناراکهبت  زا  دریگب و  هلـصاف  ناراکتیانج 
. ینک يرپس  ار  ینیگنن  راب و  ّتلذ  یگدنز  نینچ  هک  سب  نیمه  وت  يارب 

دندروخرب نت  راهچ  هب  اجنآ  رد  دندیـسر ، « 1 « » تاناجهلا بیذع   » هقطنم هب  ات  تفرگ  هلصاف  وا  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  نانخـس  ندینـش  اب  ّرح 
دندش و بایفرش  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  ات  درکیم  ییامنهار  ار  نانآ  يدع  نب  حاّمرط  دندیـشکیم و  كدی  ار  لاله  نب  عفان  بسا  هک 

. دندرک مالس  وا  رب 
. منادرگیم رب  ای  مرادیم و  هاگن  اجنیا  رد  ای  ار  اهنآ  نم  دناهدوبن ، وت  ناهارمه  زا  دناهدمآ  هفوک  زا  هک  دارفا  نیا  تفگ : دمآ و  ولج  ّرح ،

یّتح ءیـشب  یل  ضّرعت  نا ال  ینتیطعأ  تنک  دق  و  یناوعأ ، يراصنأ و  ءالؤه  اّمنا  یـسفن ، هنم  عنمأ  امم  مهّنعنمأل  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما 
«. هّللا دیبع  باوج  کیتأی 

نم هب  وت  دنتـسه ، نم  نایماح  نارای و  نانیا  درک ، مهاوخ  تیامح  دارفا  نیا  زا  ناوت . مامت  اب  منکیم  عافد  شیوخ  زا  هک  هنوگ  نامه  نم  »
«. یشاب هتشادن  نم  هب  تبسن  یضرعت  هنوگ  چیه  قح  ینکن ، تفایرد  ار  هّللا  دیبع  همان  خساپ  هک  ینامز  ات  يداد  دهعت 

. دناهدماین امش  اب  نانیا  یلو  تسا ، حیحص  يرآ ، تفگ : ّرح 
ناک ام  ّیلع  تمّمت  ناف  یعم ، ءاج  نم  ۀلزنمب  مه  یباحصأ و  مه  : » دومرف ترضح 

______________________________

(. 92 / 2 نادلبلا : مجعم   ) هیسداق کیدزن  قارع ، رد  یلحم  (. 1)
ص:251  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. کتزجان ّالا  کنیب و  ینیب و 
مهاوـخ وـت  اـب  ینکن ، لـمع  يدرپـس  نم  هب  هک  يدّـهعت  هب  رگا  دـناهدمآ ، نم  هارمه  هک  دـنایناسک  هلزنم  هب  دنتـسه و  نـم  ناراـی  ناـنیا  »

«. دیگنج
هک هاگنآ  دز و  لیحر  سوک  لتاقم  ینب  خاک  هقطنم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  تشادرب . اهنآ  زا  « 1  » تسد ّرح  دیوگیم : يوار 
زا شود  رب  ناـمک  حّلـسم ، يراوس  بسا  دـندید  ناـهگان  درک . يریگولج  يو  تکرح  زا  ّرح  دـهد ، ریـسم  رییغت  پچ  تمـس  هب  تساوخ 

ییانتعا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دومن و  مالـس  ّرح  رب  دیـسر ، هار  زا  یتقو  دندنام . وا  راظتنا  رد  هدرک و  گنرد  یگمه  دسریم . هفوک 
هماـن و ندیـسر  دّرجم  هب  دـعب ! اـما  داد ؛ ّرح  هب  هّللا  دـیبع  زا  نومـضم  نیدـب  ياهماـن  دوـب و  يدـنک  يدـب  « 2  » رـسن نـب  کـلام  يو  درکن .
دـشاب و وت  اب  هراومه  ماهداد  نامرف  دوخ  کـیپ  هب  روآ ، دورف  ار  وا  یفلع  بآیب و  کـشخ و  هقطنم  رد  رادهاـگن و  ار  نیـسح  ماهداتـسرف ،

. مالسلا و  يروآرد . ارجا  هب  ار  مروتسد  ات  دوشن  ادج 
ار امـش  ات  هداد  نامرف  نم  هب  نآ  رد  هک  تسا  ریما  همان  نیا  تفگ : دروآ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  کیپ  همان و  دـناوخ ، ار  همان  ّرح  یتقو 

ادـج نم  زا  يو ، نامرف  يارجا  ات  هداد  روتـسد  هک  تسوا  کیپ  صخـش ، نیا  مراد و  هاگن  دیـسر ، متـسد  هب  شاهماـن  هک  یلحم  ناـمه  رد 
. تشاداو ناکم  نآ  رد  ندمآ  دورف  هب  ار  شنارای  ماما و  بیترت ، نیدب  دوشن ،

«. هذه وا  هذه ، وا  ۀیرقلا  هذه  یف  لزنن  انعد  : » دومرف ودب  مالّسلا  هیلع  ماما 
«. مینیزگ تماقا  هّیفش ، هیرضاغ  اونین ، اهيدابآ  نیا  زا  یکی  رد  ات  راذگاو  دوخ  هب  ار  ام  نیا ، رب  انب  »

دورف ناکم  نامه  رد  ور ، نیا  زا  هدش ، درامگ  نم  رب  سوساج  ناونع  هب  درم  نیا  متـسین ، يراک  نینچ  رب  رداق  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : ّرح 
«. 3  » دندمآ

______________________________
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. تسا هدمآ  ریسن »  » يربط خیرات  رد  (. 2)
.309 / 2 خیرات : يربط ، (. 3)

ص:252  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
نب ریهز  نب  هّللا  دبع  دعس ، رمع  دندمآ ، درگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دربن  يارب  نمـشد  نایهاپـس  هک  هاگنآ  فنخم ، وبا  تیاور  هب  انب 

هعیبر و هریت  رب  ار  ثعـشا  نب  سیق  نب  ةدـنک  جـحذم ، هریت  رب  ار  یفعج  هربـس  وبا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـسا  هنیدـم ، هریت  رب  ار  يدزا  میلس 
رب ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هاپـس و  تسار  حانج  رب  ار  جاّـجح  نب  ورمع  داد و  یهدـنامرف  نادـمه  میمت و  هریت  رب  ار  دـیزی  نب  ّرح  هدـنک ،

ار شفرد  درک و  نییعت  ماظن  هدایپ  یهدنامرف  هب  ار  یعبر  نب  ثبـش  ماظن و  هراوس  یهدنامرف  هب  ار  سیق  نب  ةرزع  درامگ و  نآ  پچ  حانج 
ماما هب  هک  ّرح  زا  ریغ  دنتـسج ، تکرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  گـنج  رد  دارفا  نیا  همه  درپس . دـیوذ »  » اـی دـیرد » « » 1  » شمـالغ هب 

. تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  راوگرزب  نآ  باکر  رد  تسویپ و 
اعقاو ایآ  درادب ! تمالـس  هب  ار  وت  دنوادخ  تفگ : وا  هب  باطخ  ّرح  دنار ، شیپ  هب  ار  دوخ  هاپـس  دعـس  رمع  هک  ینامز  فنخم : وبا  هتفگ  هب 

؟ یگنجب درم  نیا  اب  یهاوخیم 
. دتفیب ندب  زا  اهتسد  دوش و  باترپ  اهرس  مک ، تسد  هک  یگنج  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، تفگ : دعس  نبا 

؟ دیدشن یضار  يو  تاداهنشیپ  زا  کی  چیه  نتفریذپ  هب  ایآ  تفگ : ّرح 
. تسین يراک  نینچ  ماجنا  هب  رضاح  امش  ریما  یلو  متفریذپیم ، ار  اهنآ  مدوب ، ياهراک  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :

. درکیم یهارمه  ار  وا  زین  یحایر  سیق  نب  ةرق  دیشک ، يرانک  هب  تیعمج  زا  ار  دوخ  ات  دمآ  ولج  ّرح 
؟ ياهداد بآ  ار  تبسا  زورما  تفگ : هّرق  هب  ّرح 

. ریخ تفگ : ةّرق 
؟ یهدب بآ  ار  نآ  یهاوخیمن  تفگ : ّرح 

هلصاف هاپس  زا  دراد  میمصت  ّرح  مدرک  روصت  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : هّرق 
______________________________

. هدش دراو  دیوذ » ، » يربط خیرات  رد  (. 1)
ص:253  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: متفگ ور ، نیا  زا  مهد ، عالطا  یـسک  هب  ادابم  ات  موشب  وا  راک  هجوتم  نم  درادـن  تسود  لیلد  نیمه  هب  دـنکن  تکرـش  گنج  رد  دریگب و 
. مهدیم بآ  ار  مبسا  موریم 

یهارمه ار  وا  اعطق  دوب ، هداد  رارق  دوخ  راک  نایرج  رد  ارم  وا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  متفرگ . هلصاف  تشاد  رارق  ّرح  هک  یلحم  زا  تفگ : هّرق 
. مدرکیم

؟ يراد یمیمصت  هچ  دیزی ! دنزرف  تفگ : وا  هب  یحایر  سوا  نب  رجاهم  تخاس . کیدزن  نیسح  هب  ار  دوخ  هتفر  هتفر  ّرح ، دیوگیم : يوار 
؟ يراد هلمح  دصق  ایآ 

: تفگ وا  هب  رجاهم  دوب . هدیدرگ  ضراع  وا  رب  زرل  بت  ییوگ  درک و  توکس  ّرح ،
درم نیرتریلد  دنتـساوخیم  نم  زا  رگا  مدوب ، هدیدن  یتیعـضو  نینچ  رد  ار  وت  هاگچیه  دسریم ، رظن  هب  كوکـشم  تیاهراک  دیزی ! دـنزرف 

؟! منیبیم وت  رد  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  مداهنیم ، وت  يور  تشگنا  منک ، یفرعم  ار  هفوک 
، مزوسب شتآ  رد  موـش و  هعطقهعطق  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  منیبیم ، ّریخم  خزود ، تشهب و  نیب  ار  نتـشیوخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ّرح 

هیلع نیـسح  ناراـی  کـیدزن  تسویپ . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دز و  هناـیزات  دوخ  بسا  رب  سپـس  مهدیم و  حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  تشهب 
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نیـسح رب  دنتخانـش ، ار  وا  دش ، کیدزن  ات  دهاوخیم ، ناما  هک  تسا  يدرف  دنتفگ : نایهاپـس  درک . هنوراو  ار  دوخ  رپس  دیـسر  هک  مالّـسلا 
یهارمه ار  وت  هک  متـسه  يدرف  نامه  نم  تیادف ! مناج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تشاد : هضرع  درک و  مالس 

دورف هب  ریزگان  ناـکم  نیا  رد  ار  وت  مدرکیم و  تکرح  وت  تازاوم  هب  هار  ریـسم  رد  مدروآ و  لـمع  هب  يریگولج  تنتـشگرب  زا  اـت  مدرک 
امـش دروم  رد  هیاـپ  نیا  اـت  دـنریذپن و  الـصا  ار  وت  تاداهنـشیپ  مدرم  نیا  مدرکیمن  روـصت  تسین ، وا  زج  يدوـبعم  هک  ییادـخ  هب  مدرک ،
نانآ تعاطا  زا  نم  دننکن  نامگ  ات  درادن  یعنام  منک  يراکمه  مدرم  نیا  اب  روما  یخرب  رد  رگا  متفگ : دوخ  اب  دـنهد . جرخ  هب  یخاتـسگ 

ار نیا  روصت  رگا  یتح  دنگوس ! ادخ  هب  تفریذپ . دنهاوخ  امتح  دـنکیم  هضرع  نانآ  رب  ماما  هک  ار  یتاداهنـشیپ  اهنآ  ماهتـشادرب و  تسد 
هب ماهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  زا  ات  ماهدمآ  امش  دزن  نونکا  مدشیمن و  بکترم  ار  يراک  نینچ  دنریذپیمن ، ار  امش  تاداهنشیپ  هک  متشاد 

دنوادخ هاگشیپ 
ص:254  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

؟ دوشیم هتفریذپ  ماهبوت  ایآ  مهد . ناج  تباکر  رد  ات  میامن  يدردمه  راهظا  امش  اب  منک و  هبوت 
«. لزناف کل ، رفغی  کیلع و  هّللا  بوتی  معن ؛ : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

«. يآ دورف  بسا  زا  نونکا  دشخبیم  ار  وت  دریذپیم و  ار  تاهبوت  دنوادخ  يرآ ، »
مراک ماجنارس  درک و  مهاوخ  هزرابم  نانآ  اب  بسا  تشپ  رب  یتعاس  تسا ، هدایپ  زا  رتهب  مشاب  هراوس  امش  باکر  رد  نم  تشاد : هضرع  ّرح 

. دیماجنا دهاوخ  ندش  هدایپ  هب 
«. هدب ماجنا  ینادیم  حالص  هچ  ره  کل ؛ ادب  ام  عنصاف  : » دومرف ماما 

، درک هضرع  امـش  رب  نیـسح  هک  ار  یتاداهنـشیپ  دـیتسین  رـضاح  اعقاو  ایآ  مدرم ! تشاد : راهظا  تفرگ و  رارق  دعـس  رمع  هاپـس  ربارب  رد  ّرح 
؟ دراد فاعم  وا  اب  گنج  زا  ار  امش  دنوادخ  ات  دیوش  اریذپ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  امـش  داب ! رابکـشا  ناتنامـشچ  نایرگ و  ناتناردام  هفوک ! مدرم  تفگ : درک و  نایهاپـس  هب  ور  ّرح 
دیهاوخ ادف  ار  دوخ  ناج  وا  هار  رد  هک  دیدوب  یّعدم  امش  دیدومن ؟ نمشد  میلست  ار  وا  دمآ ، امش  دزن  هک  هاگنآ  دیدرک و  توعد  ار  مّلس 

انگنت رد  ار  يو  وس  ره  زا  دـیتفرگ و  ار  شیولگ  دـیتخادنا و  گنچ  شناج  هب  دـیزیرب ، ار  شنوخ  ات  دـیتساخرب  وا  اب  ینمـشد  هب  یلو  درک 
امش تسد  رد  يریسا  نوچ  دنرب ، رس  هب  تینما  شیاسآ و  رد  شنادناخ  دوخ و  ات  دبایب  ییاج  ادخ  روانهپ  نیمز  رد  دیتشاذگن  دیداد ، رارق 

يراصن دوهی و  هدافتـسا  دروم  هک  ار  تارف  بآ  دنادرگ ، رود  شیوخ  زا  ار  ینایز  هن  دیوجب و  يدوس  دوخ  يارب  تسناوت  هن  تفرگ ، رارق 
. دیتسب شنارای  ناکدوک و  نانز و  راوگرزب و  نآ  يور  هب  دندیطلغیم ، نآ  رد  راید  نیا  كوخ  گس و  دوب و 

راتفردب هچ  وا  نادـنزرف  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  سپ  امـش  تسا ، هدروآرد  اپ  زا  ار  اهنآ  یگنـشت  هک  دـینیبب  ناه !
یگنـشت زور  رد  دنوادخ  دیرادنرب ، تسد  دیوشیم ، بکترم  تعاس  نیا  رد  زورما و  هک  یلمع  زا  دینکن و  هبوت  دوخ  راک  زا  رگا  دیدرک !

ماما دزن  دندرک و  نارابریت  ار  يو  نخس ] نیا  نتفگ  اب   ] تخاس دهاوخن  باریس  ار  امش  زیخاتسر ،
ص:255  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«. 1  » داتسیا ترضح  نآ  ربارب  رد  تشگزاب و 
: تفگ میمت  نب  ثراح  ینب  هریت  زا  يرغث  نایفس  وبا  نب  دیزی  فنخم : وبا  تیاور  هب  انب 

. مدرکیم لابند  هزین  اب  مدوب ، هدید  دش  جراخ  رکشل  فوفص  زا  هک  ینامز  ار  ّرح  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
رعـش دربیم و  شروی  یتسد  شیپ  اب  ّرح  دنتخادرپیم ، زیرگ  گنج و  هب  دـندادیم و  نالوج  نایهاپـس  هک  انثا  نیمه  رد  دـیوگیم : يوار 

: درکیم همزمز  ار  هرتنع 
نوخ ار  شندب  ات  موریم ، هناشن  ریت  اب  ار  شاهنیـس  ولگ و  ریز  يدوگ  هراومه  ینعی : مّدلاب  لبرـست  یتح  هنابل  وهرحن  ةرغثب  مهیمرأ  تلز  ام 
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. دریگارف
درف نیا  تفگ : نایفس  نب  دیزی  هب  یمیمت  میمت  نب  نیـصح  دوب ، يراج  نیمز  رب  شنوخ  و  یمخز ، یناشیپ  شوگ و  ود  هیحان  زا  ّرح  بسا 

. یتشاد ار  وا  نتشک  يوزرآ  هک  تسا  ّرح  نامه 
؟ یهاوخیم دروامه  ایآ  ّرح ! يا  تفگ : تفاتش و  نادیم  هب  وا  اب  دربن  يارب  يرآ و  تفگ :

. تفرگ رارق  وا  ربارب  رد  مهاوخیم و  يرآ ، تفگ : ّرح 
وا گنج  هب  هک  نیا  دّرجم  هب  دوب ، ّرح  تسد  رد  دـیزی  ناـج  ییوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  مدوب ، وا  رگهراـظن  نم  دـیوگیم : میمت  نب  نیـصح 

«. 2  » دناسر تکاله  هب  دادن و  تلهم  ار  يو  ّرح  تفاتش ،
مدرک کیلش  وا  يوس  هب  يریت  نم  دروآ ، رد  نالوج  هب  ار  شبسا  ّرح  تفگیم : هک  هدرک  تیاور  یناویخ  حرـشم  نب  بّویأ  زا  فنخم  وبا 
دیرپ نیمز  هب  بسا  زا  ّرح  داتفا ، نیمز  رب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  دیزرل و  دوخ  هب  بسا  دییاپن ، يرید  متفر ، هناشن  ار  شبسا  مکش  و 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  تسد ، هب  يریشمش  يریش  نوچ  و 
ربزه  دبل  يذ  نم  عجشأّرحلا  نب  انأف  یب  اورقعت  نا 

______________________________

(. توافت یکدنا  اب   ) 320 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
324 / 3 نامه : (. 2)

ص:256  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. ماهشیب ریش  زا  رتعاجش  ّرح و  دنزرف  نم  یلو  دینک  یپ  ار  مبسا  دنچ  ره  ینعی :

«. 1  » مدوب هدیدن  وا  یکالاچ  يرواگنج و  هب  ار  یسک  زگره  دیوگیم : يوار 
: دومنیم همزمز  ار  زجر  نیا  درکیم و  دربن  هدایپ  ّرح  دیسر ، تداهش  هب  بیبح  هک  ینامز  تسا : هتفگ  فنخم  وبا 

البقم ّالا  مویلا  باصا  نل  والتقأ  یّتح  لتقا  تیلآ ال 
هبرـض ور  شیپ  زا  زج  زورما  موشن ، هتـشک  مشکن ، ات  ماهدروخ  دـنگوس  ینعی : اللهم  مهنع و ال  ـالکان  الالـصفم  ابرـض  فیـسلاب  مهبرـضأ 

. منازیرگ هن  موریم و  هرفط  ییور  ایور  زا  هن  تخاس ، مهاوخ  دراو  يراک  ياههبرض  اهنآ  رب  ریشمش  اب  مروخن .
: تفگیم نینچ  دوب و  هتشاذگ  نمشد  نایم  ریشمش  و 
فیسلاب مکضارعأ  یف  برضأفیضلا  يوأم  ّرحلا و  انأ  ینإ 

«2  » فیخلا ضرأب  ّلح  نم  ریخ  نع 
هدمآ دورف  فیخ  نیمزرس  رد  هک  یسک  نیرتهب  هار  رد  دز ، مهاوخ  هبرض  ناتیاهندرگ  رب  ریشمش  اب  منامهیم ، هاگهانپ  ّرح ؛ منم  نیا  ینعی :

. تسا
هلمح يرگید  تفرگیم ، رارق  هرصاحم  رد  دربیم و  شروی  ود  نآ  زا  یکی  هاگره  دندرک ، زاغآ  ار  یتخـس  رازراک  ریهز ، قافتا  هب  سپس 

«. 3  » دندناسر تداهش  هب  ار  وا  هدش و  روهلمح  ّرح  رب  یهورگ  ماجنارس  دندومن و  راکیپ  نینچ  یتعاس  دادیم ، تاجن  ار  وا  درکیم و 
: دومرف دش و  رضاح  يو  نیلاب  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ّرح  هک  ینامز 

«. ةرخآلا یف  دیعس  ایندلا و  یف  ّرح  ّرحلا ، کمأ  کتّمس  امک  تنأ  »
______________________________

.324 / 3 يربط : خیرات  (. 1)
: تسا هدمآ  نینچ   327 / 3 يربط : خیرات  رد  (. 2)
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فیخلا  ینم و  ّلک  نم  ریخ  نعفیسلاب  مهضارعأ  یف  برضا 
. نامه (. 3)

ص:257  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. دوب یهاوخ  دنمتداعس  ترخآ  رد  درم و  دازآ  ایند  رد  داهن ، مان  درم ) دازآ   ) ّرح ار  وت  تردام  هک  هنوگ  نامه  »

: دیوگیم وا  هرابرد  يدب  يدنک  ورمع  نب  هّللا  دیبع 
رد هک  ار  ّرح  هن  ینک و  شوـمارف  ار  هّللا  دـبع  نـب  دیعـس  اداـبم  ینعی : رـسق  یلع  اریهز  یـسآ  ذا  ّرحلا  ـال  وهنیـسنت  ـال  هـّللا  دـبع  نـب  دـیعس 

. تشاد يراکمه  ریهز  اب  اهيراوشد 

يدعس یمیمت  ردب  نب  جاّجح 

رد دـنام و  ترـضح  دزن  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ورمع  نب  دوعـسم  همان  لماح  میمت و  نب  دعـس  ینب  هریت  زا  هرـصب و  لها  يو 
. دیسر تداهش  هب  راوگرزب  نآ  باکر 

نارس رگید  سیق و  نب  فنحا  یلشهن ، دوعـسم  نب  دیزی  يدبع ، دوراج  نب  رذنم  هب  ياهمان  یط  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تسا : هتفگ  يدوواد 
[. تساوخ يرای  نانآ  زا   ] هرصب فارشا  هناگجنپ و  لیابق 

وا يو  درپس و  دایز  نبا  هب  ار  ترضح  کیپ  رذنم  درک ، شرافس  دیما ، ییابیکش و  ربص و  هب  ار  يو  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ياهمان  رد  فنحا 
درک و داریا  ياهباطخ  ناـشیارب  دروآ و  درگ  ار  رماـع  دعـس و  هلظنح ، میمت ، لـیابق  زا  دوخ  ناراداوه  «، 1  » دوعـسم یلو  دناسر ، لتق  هب  ار 

.؟ دیرادنپیم هنوگچ  دوخ  نایم  ارم  نادناخ  هاگیاج  تیعقوم و  میمت ! ینب  يا  تفگ :
زا هدیسر و  يدنلبرس  جوا  هب  ییآیم ، رامش  هب  نامراختفا  نیرترب  ام و  یتسه  تارقف  نوتس  امـش  دنگوس ! ادخ  هب  هتـسجرب . رایـسب  دنتفگ :

. ياهدوبر تقبس  يوگ  نارگید 
. میوجب يرای  امش  زا  منک و  تروشم  امش  اب  يراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  نیا  امش  يروآدرگ  زا  نم  فده  تفگ : دوعسم 

______________________________

. دشابیم دوعسم » نبا   » حیحص یلو  تسا  نینچ  یلصا  هخسن  رد  (. 1)
ص:258  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

نونکا داد . میهاوخ  رارق  امـش  رایتخا  رد  ار  شیوخ  رظن  میرادن و  غیرد  تحیـصن  دنپ و  زا  زین  ام  دنگوس ! ادـخ  هب  دـنتفگ : يو  خـساپ  رد 
. میتسه امش  نانخس  ندینش  يایهم 

مه رد  هانگ  روج و  هزاورد  دیـشاب ! هاگآ  دماین . راب  هب  هب  زین  یتراسخ  هنوگ  چـیه  وا  نتفر  زا  تفر و  ایند  زا  هیواعم  تشاد : راهظا  دوعـسم 
میکحت ار  نآ  دوخ ، روصت  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یتیعـضو  یتعیب ، يراذـگتعدب  اب  يو  تخیر ، ورف  متـس  ملظ و  ياـههیاپ  تسکش و 

هب ار  راـک  نآ  دروـخ ، تسکـش  یلو  درک  شـالت  يو  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفاـین . تسد  تساوـخیم  هک  يزیچ  هـب  تاـهیه  یلو  هدیـشخب 
دوجو اب  دومن و  ناناملـسم  رب  تفالخ  ياعدا  تساخاپب و  روجف  قسف و  هموثرج  شون و  هداب  دیزی  نونکا  دش ؛ قفومان  تشاذـگ ، تروشم 

ییانـشآ قح ، هب  یکدـنا  تسا و  هتفاـی  تیمکاـح  ناـنآ  رب  ناناملـسم  تیاـضر  نودـب  شناد ، ملع و  يراـبدرب و  ملح و  زا  ندوب  هرهب  مک 
. تسا رترب  نیکرشم  اب  داهج  زا  يرصنع  نینچ  اب  هزرابم  دنگوس ! ادخ  هب  درادن .

گرزب و ياهشیدنا  رادهشیر و  یتمظع  دـجم و  زا  هک  تسادـخ  لوسر  دـنزرف  نینمؤملا و  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نیا  نونکا ،
ّنس و مالسا و  رد  شاهقباس  ببس  هب  راوگرزب  نیا  تسا . نایاپیب  یـشناد  ملع و  ياراد  یندشان و  فصو  شلیاضف  تسا ، رادروخرب  الاو 
رب ناـبرهم و  ناـکدوک  اـب  تسا . رتراوازـس  تفـالخ  هب  نارگید  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  اـب  یکیدزن  ندوـب و  مدـقم 
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، تسا هدش  هدناسر  هظعوم  دنپ و  مامت و  یهلا  تجح  شدوجو  اب  هک  تسا  ییاوشیپ  رادـمامز و  نیرتهتـسجرب  تسا  زوسلد  ناگدروخلاس 
، تشادزاب دربن  زا  ار  امـش  لمج  گـنج  زور  رد  فنحا )  ) سیق نب  رخـص  دـیوشن ، نادرگرـس  لـطاب ، هطرو  رد  دـیباتن و  رب  ور  قح  رون  زا 

. دیهد وشتسش  ار  راع  گنن و  هکل  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  اب  کنیا 
راییب و ار  وا  دهن و  ثاریم  هب  شنادنزرف  رد  ار  ّتلذ  يراوخ و  دنوادخ  دهد ، جرخ  هب  یهاتوک  يو  يرای  رد  سک  ره  دـنگوس ! ادـخ  هب 

زا هاوخان  هاوخ  دوشن ، هتشک  هک  سک  نآ  ماهدیشوپ ، رازراک  هرز  هدرک و  نت  هب  مزر  سابل  هک  منم  نیا  نونکا  دزاسیم و  روای 
ص:259  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

خساپ کین  دنادرگ ، شیوخ  تمحر  لومشم  ار  امش  ادخ  درب ، دهاوخن  رد  هب  ملاس  ناج  دزیرگب ، گرم  زا  هک  یسک  تفر و  دهاوخ  ایند 
. دیهد

ار فده  ینک ، يزادـناریت  ام  اب  رگا  میتسه ، تاهلیبق  نایوجمزر  وت و  شکرت  ياهریت  ناس  هب  ام  دـلاخ ! وبا  يا  دنتـشاد : راهظا  هلظنح  ینب 
هب دوب . میهاوخ  وت  اب  راوشد  خـلت و  ثداوح  هنوگ  ره  رد  تفای . یهاوخ  تسد  شیاـشگ  حـتف و  هب  يراداو ، رازراـک  هب  رگا  هتفر و  هناـشن 

مینکیم و تايرای  دوخ ، ياهریـشمش  اب  درک . میهاوخ  مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  يوش ، ور  هب  ور  نآ  اب  هک  یتخـس  ره  رد  دـنگوس ! ادـخ 
. مییامنیم تظفاحم  وت  زا  نامیاهندب  اب  یهاوخب  رگا 

دورو زا  ار  ام  هک  سیق  نب  رخـص  تسا . وت  نامرف  زا  نتفر  نوریب  وت و  اب  تفلاخم  ام  دزن  اهزیچ  نیرتروفنم  دلاخ ! وبا  يا  دنتفگ : دسا  ینب 
رظن تروشم ، زا  سپ  ات  هد  یتلهم  ام  هب  نونکا  دنام ، یقاب  ام  يدنلب  رس  تّزع و  میدرک ، یقلت  هدیدنـسپ  يراک  ار  نآ  تشادزاب ، گنج  هب 

! مینک غالبا  امش  هب  ار  دوخ  ییاهن 
میهاوخن یمیمـصت  امـش  رظن  فالخ  رب  میدرگیمن و  دنـسرخ  وت  مشخ  زا  میاوت ، نانامیپمه  ناکیدزن و  ام  دـندرک : ناونع  رماع  ینب  هلیبق 

هنوگ ره  درک ، میهاوخ  تعاطا  امـش  زا  یهد ، نامرف  اـم  هب  ناـمز  ره  داد و  میهاوخ  تبثم  خـساپ  وت  هب  یناوخب ، ارف  ار  اـم  هاـگره  تفرگ .
. تسامش اب  میمصت  یهاوخب ،

نایم زا  ار  ریشمش  هاگچیه  دنوادخ  دیشکب ، غیت  نیسح  يور  هب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دعس ! ینب  يا  تفگ : درک و  دعـس  هلیبق  هب  ور  سپس 
. دیزیتس گنج و  رد  رگیدکی  اب  نانچ  مه  تشاد و  دهاوخن  رب  امش 

نآ تمدـخ  يدعـس ، ردـب  نب  جاّجح  طسوت  ار  نآ  ناـسیونلتاقم ، یخرب  هتفگ  هب  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ياهماـن  هاـگنآ 
: دوب هدمآ  نآ  رد  داتسرف و  راوگرزب 

كرد منک ، تايرای  میآرد و  تعاطا  رد  زا  هک  يدوب  هدومن  توعد  هدناوخ و  ارف  نادب  ارم  هچ  نآ  دیسر ، متـسد  هب  تاهموقرم  دعب : اما  »
، ددرگ نومنهر  تاجن  هار  هب  ار  مدرم  دنک و  لمع  یکین  ریخ و  هب  نآ  رد  هک  یسک  دوجو  زا  ار  نیمز  لاعتم ، يادخ  مدومن .

ص:260  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
رامـش هب  يدـمحا  تخرد  راـسخاش  امـش  دـیتسه . وا  نیمز  يور  يو ، ياـهتناما  وا و  ناگدـیرفآ  رب  ادـخ  تّجح  امـش  دـهنیمن . یلاـخ 
میمت ینب  ایب ، نامدزن  هب  یبایماک  جوا  رد  دیوشیم . یقلت  شیاههخاش  امش  نآ و  هنت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دییآیم 

بآ هب  یگنشت  زور  رد  ياهنشت  رتش  ییوگ  هک  دناهنشت  نانچ  ترادید  وت و  نامرف  زا  تعاطا  رد  هک  ياهنوگ  هب  ماهتخاس  وت  رادربنامرف  ار 
«. دناهتشگ یلقیص  ماهداد و  وشتسش  دیدش ، ناراب  بآ  اب  ار  ناشیاهلد  ياهیگدولآ  هدومن و  امش  میلست  زین  ار  دسا  ینب  دسرب و 

نآ دزن  دـندوب - مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يوک  هب  رفـس  يایهم  نایدـبع ، زا  ياهّدـع  تکرح  زا  سپ  هک  جاّـجح - طـسوت  ار  دوخ  هماـن  سپس 
فوخلا و نم  هّللا  کنمآ  کل ؟ ام  : » دومرف دناوخ ، ار  همان  راوگرزب  نآ  هک  ینامز  دندش . بایفرش  شروضح  البرک  رد  داتسرف و  ترضح 

«. ربکألا شطعلا  موی  كاورأ  كّزعأ و 
ار وت  تمایق ، زور  گرزب  یگنشت  رد  دنک و  تیانع  يدنلب  رس  تّزع و  دشخب و  ّتینوصم  ساره ، میب و  زا  ار  وت  دنوادخ  هدش ؟ هچ  ار  وت  »
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«. دنادرگ باریس 
. دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  شباکر  رد  هک  نیا  ات  دنام  ترضح  رانک  رد  جاّجح 

رد ار  وا  تداهـش  نارگید ، دیـسر و  تداهـش  هب  نت  هب  نـت  گـنج  رد  اروشاـع ،] زور  « ] 1  » رهظ زا  دـعب  يو  تسا : هتفگ  قئادـح  بحاـص 
. دناهتسناد داد ، خر  رهظ  زا  لبق  هک  ياهلمح  نیتسخن 

نیا دومرف و  موقرم  ياهماـن  يدزأ  ورمع  نب  دوعـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـناهدروآ : ناسیونهریـس  هک  هنوگ  نآ  فـلؤم ، هتفگ  هب 
زا يو  دیاش  مرادن ، یتخانـش  وا  زا  نم  دـشاب و  هتـشون  همان  یلـشهن  یمیمت  دوعـسم  نب  دـیزی  هب  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  باجیا  تیاور 

. دش وگتفگ  صوصخ  نیا  رد  البق  هک  تسا  هدوب  فنحا  زا  دعب  میمت  ینب  فارشا  ناگرزب و 
______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 1)
ص:261  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  هقرفتم  نارای  مهدفه : شخب 

ینابیش یلع  نب  ۀلبج 

تسویپ و مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  سپـس  دز و  مایق  هب  تسد  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  اب  تسخن  هک  دوب  یفوک  نادرم  روـالد  زا  یکی  يو ،
. دناهدرک دای  وا  زا  ناسیونهریس  همه 

ار يو  تداهش  يورس ، و  تشگ . لیان  تداهش  ضیف  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  البرک  رد  هلبج  دیوگیم : « 1  » قئادح بحاص 
. تسا هتسناد  هلمح  « 2  » نیتسخن رد 

يرمن رمع  نب  بنعق 

رد البرک  رد  تسویپ و  ترضح  نادب  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  يدعس  جاّجح  قاّفتا  هب  دوب و  هرصب  میقم  نایعیـش  زا  وا 
وا زا  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  تسا و  هدرک  دای  وا  زا  « 3  » قئادح بحاص  دمآ . لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  درک  هزرابم  راوگرزب  نآ  باکر 

. تسا هدش  هداتسرف  دورد  وا  ناور  هب  هدمآ و  نایم  هب  يرکذ 
______________________________

.122 ۀیدرولا : قئادح  (. 1)
.113 / 4 بقانم : (. 2)

.122 قئادح : (. 3)
ص:262  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

«1  » یفنح هّللا  دبع  نب  دیعس 

. تفریم رامش  هب  هفوک  رد  هعیش  نارگشیاین  نادرم و  روالد  ناگرزب و  زا  يو ،
يراگنهمان مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هدمآ  مه  درگ  نایعیـش  دیـسر ، هفوک  هب  هیواعم  تکاله  ربخ  هک  ینامز  دناهتفگ : ناسیونهریس 

نمحرلا دبع  رّهـسم و  نب  سیق  طسوت  ار  يدعب  ياههمان  عبـس و  نب  هّللا  دبع  لاو و  نب  هّللا  دبع  طسوت  تسخن  ار  اههمان  نآ  دـندرکیم و 
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دیعس طسوت  هک  ياهمان  دندومن . لاسرا  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  یناه ، نب  یناه  یفنح و  هّللا  دبع  نب  دیعـس  اب  موس  هلحرم  هّللا و  دبع  نب 
جاّجح و نب  ورمع ، سیق ، نب  ةزرع  میور ، نب  دیزی  ثراح ، نب  دیزی  رجبا ، نب  راّجح  یعبر ، نب  ثبـش  هیحان  زا  دش ، هداتـسرف  هّللا  دبع  نب 

: دوب نینچ  نآ  نومضم  ریمع و  نب  دمحم 
. تسا هتشگ  زیربل  اهرهن  هدیسر و  اههویم  زبس ، رس  ام  ياهناتسب  غاب و  دعب : اما   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

««. 2  » دنویپب شیوخ  هتفاینامزاس  نایرکشل  هب  دیراد  لیامت  رگا 
. دنادرگزاب هفوک  هب  هکم  زا  دوب ، هدومرف  موقرم  هدش  دای  دارفا  خساپ  رد  نومضم  نیدب  هک  ياهمان  اب  ار  دیعس  یناه و  مالّسلا ، هیلع  ماما 

يذلا لک  تمهف  دق  و  مکلـسر ، نم  ّیلع  مدـق  نم  رخآ  اناک  و  مکبتکب ، ّیلع  امدـق  ایناه  ادیعـس و  ناف  دـعب : اما   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
. قحلا يدهلا و  یلع  کب  انعمجی  نأ  هّللا  ّلعل  لبقأف  ماما ، انیلع  سیل  ّهنأ  مکّلج  ۀلاقم  و  مترکذ ، متصصتقا و 

______________________________

. تسا هدرک  دادملق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  ار  يو  هرامش 990 ، ، 101 لاجر : رد  یسوط  خیش  (. 1)
. تسا هدروآ   38 / 2 داشرا : رد  ار  نآ  دیفم  خیش  (. 2)

ص:263  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ثعب ناف  مکیأر ، مکرما و  مکلاحب و  ّیلإ  بتکی  نأ  هترمأ  لـیقع و  نب  ملـسم  یتیب ، لـهأ  نم  یتقث  یّمع و  نبا  یخأ و  مکیلا  تثعب  دـق  و 

نإ اکیـشو  مدقا  مکبتک ، یف  تأرق  و  مکلـسر ، ّیلع  هب  تمدق  ام  لثم  یلع  مکنم ، یجحلا  لضفلا و  يوذ  مکئلم و  يأر  عمجأ  دق  ّهنأ  ّیلإ 
««. 1  » مالسلا و  هّللا ، تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلاب و  نئادلا  طسقلاب و  ذخآلا  باتکلاب و  لماعلا  ّالا  مامإلا  ام  يرمعلف  هّللا . ءاش 

یپ دیدوب ، هداد  حیضوت  رکذت و  دوخ  ياههمان  رد  امش  هچ  نآ  هب  نم  دیسر و  متـسد  هب  دیعـس  یناه و  طسوت  امـش  همان  نیرخآ  دعب : اما  »
ار ام  وت  هلیسو  هب  دنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس  هب  میرادن ، ییاوشیپ  ماما و  ام  هک  دوب  نیا  اههمان  نیا  رد  امـش  رتشیب  تساوخرد  مدرب و 

. ددرگ نومنهر  قح  يوس  هب 
کیدزن زا  امش  راکفا  اب  هک  مداد  روتسد  وا  هب  متشاد و  لیسگ  امش  يوس  هب  ار  منادناخ  دامتعا  دروم  درف  ومع و  رـسپ  ردارب و  نم  نونکا ،
سکعنم امـش  ياههمان  رد  هک  دشاب  نامه  هفوک  هاگآ  دارفا  رظن  مدرم و  تیرثکا  هتـساوخ  رگا  دهد - عالطا  نم  هب  ار  هجیتن  هدـش و  انـشآ 

«. مالسلا درک و  مهاوخ  تکرح  امش  يوس  هب  يدوز  هب  هّللا  ءاش  نإ  زین  نم  دناهدومن ، وگزاب  اروضح  امش  ناگداتسرف  هدیدرگ و 
زا سپ  نمحرلا  دـبع  سیق و  قافتا  هب  ار  ملـسم  میدـش ، روآدای  البق  هک  هنوگ  نامه  ملـسم و  زا  لبق  ار  یناه ) دیعـس و   ) نت ود  نیا  سپس 

. دومن مازعا  ود ، نیا 
اب « 2 - » تشذگ البق  هچنانچ  بیبح - سباع و  دمآ ، دورف  راتخم  لزنم  رد  دـش و  هفوک  دراو  ملـسم  هک  ینامز  دـیوگیم : يربط  رفعج  وبا 

مالّسلا هیلع  نیسح  يرای  هب  هتفرگ  میمصت  هک  دروخ  دنگوس  تساخاپب و  یفنح  هّللا  دبع  نب  دیعـس  ود ، نآ  زا  سپ  دنتفگ و  نخـس  مدرم 
لاسرا مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  يو  طسوت  ار  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  هاگنآ  دنک . يراثن  ناج  راوگرزب ، نآ  هار  رد  دزیخرب و 

ات دنام ، یقاب  ماما  تمزالم  رد  دیعس  درک و 
______________________________

.39 / 2 داشرا : ك : ر . (. 1)
.279 / 3 خیرات : يربط ، (. 2)

ص:264  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  نیا 

مکیشغ دق  لیللا  اذه  و  : » دومرف درک و  داریا  ياهباطخ  دوخ  نارای  يارب  مرحم  مهد  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فنخم : وبا  هتفگ  هب 
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ادخ هب  تفگ : تساخرب و  هّللا  دـبع  نب  دیعـس  سپـس  دـش . يروآدای  البق  هک  دـنتفگ  نخـس  دنتـساخاپب و  وا  نادـناخ  ياضعا  تسخن  ...« 
! ادخ هب  میاهدرک . تاعارم  وت  هرابرد  ار  ربمایپ  قح  هک  مینک  تباث  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ات  تشاد  میهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  دنگوس !

تشاد مهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد  زگره  مهزاب  دنهدیم ، داب  رب  ار  مرتسکاخ  هدز و  شتآ  ار  مندب  موشیم و  هتشک  راب  داتفه  منادب  رگا 
نایاپیب تمعن  نآ ، زا  سپ  موشیم و  هتـشک  راب  کی  اهنت  منادیم  هک  یتروص  رد  مباتـشیم ، تايراـی  هب  ندـش  هدـنز  راـب  ره  زا  سپ  و 

«. 1  » دش دهاوخ  مبیصن  ادخ 
. تخادرپ نخس  داریا  هب  تشذگ ، هک  هنوگ  نآ  تساخاپب و  ریهز  دیعس ، زا  سپ 

هتفای و همادا  رهظ  زا  دـعب  ات  دربن  دروآ ، اجب  فوخ  زامن  اروشاع  زور  رهظ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هدرک : تیاور  فنخم  وبا 
یفنح هّللا  دبع  نب  دیعـس  دندش ، کیدزن  ترـضح  نآ  هب  نمـشد  نایهاپـس  دوب و  هداتـسیا  دوخ  هاگیاج  رد  ماما  هک  ینامز  تفرگ ، تّدش 

هنیـس و تروص و  اب  تشاد ، رارق  ترـضح  يور  شیپ  هک  يو  دـیرخ . ناج  هب  تسار  پچ و  زا  ار  اهریت  ناراب  داتـسیا و  ترـضح  لـباقم 
ابا نینزان  دوجو  هب  اهریت  نآ  زا  کی  چیه  هک  درکیم  عفد  ياهنوگ  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  دوجو  زا  ار  اهریت  اهولهپ ، تسد و 

هاپـس  ) نانیا يدرک ، تنعل  ار  دومث  داع و  موق  هک  هنوگ  نامه  ایادخ ! تفگیم : و  « 2  » دش نیمز  رب  شقن  یفنح  درکن و  تباصا  هّللا  دـبع 
رد هک  ار  یجنر  درد و  ناسرب و  تربمایپ  هب  ارم  دورد  مالس و  ایادخ ! هد ، رارق  شیوخ  نعل  دروم  ار  نمشد )

______________________________

.315 / 3 خیرات : يربط ، (. 1)
.165 فوهل : تسا ؛ هدروآ  دش » نیمز  رب  شقن   » ات تاملک  یخرب  فذح  توافت و  یکدنا  اب  ار  نآ   328 / 3 يربط : خیرات  رد  (. 2)

ص:265  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. مأوت شاداپ  هب  یبای  تسد  راتساوخ  تربمایپ  يرای  رد  نم  اریز  امرف ؛ غالبا  ترضح  نآ  هب  مدومن  لمحت  مندب  ياهمخز  رثا 

، معن : » دومرف ترـضح  مدرک ؟ افو  دوخ  نامیپ  هب  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تشاد : هضرع  درک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ور  سپس 
. دیشک رپ  اهنامسآ  هب  شکاپ  حور  سپس  و  يراد » رارق  نم  شیپاشیپ  تشهب ، رد  وت  يرآ ؛ ۀّنجلا ؛ یف  یمامأ  تنأ 

: تسا هتفگ  وا  هرابرد  يدب ، يدنک  ورمع  نب  هّللا  دیبع 
رسق یلع  اریهز  یسآ  ذا  ّرحلا  وهنیسنت ال  هّللا ال  دبع  نب  دیعس 

رع یلع و  تّکد  لهس و  یلع  تراملمهناکم  لابجلا  ّمص  تفقو  ولف 
يراکمه ریهز  اب  اهیتخس  رد  هک  ار  ّرح  زین  هّللا و  دبع  نب  دیعـس  ینعی : ردصلاب  ۀنـسألا  یقلی  مدقم  نم  وههجو  لبنلا  ضرعتـسی  مئاق  نمف 

وا دـندرکیم . طوقـس  اههّرد  رد  دـنتخیریم و  ورف  ناتـشدنهپ  رب  دنتـشاد ، رارق  نانیا  ياج  هب  تخـس  ياـههوک  رگا  نکم . شومارف  درک 
«. تفاکشیم ار  شاهنیس  اههزین  تفریم و  هناشن  ار  شتروص  اهریت  دوب و  هداتسیا 

مالّسلا هیلع  نیسح  نارای  دروم  رد  دنمدوس ، ییاهزارف 

نیمز يور  ار  ادهش  كاپ  ياهرکیپ  داد و  تکرح  ار  ارسا  سدقم و  ياهرس  دعس ، نبا  هک  ینامز  تسا : هتفگ  داشرا  رد  دیفم  خیش  فلا -
مالّـسلا و هیلع  نیـسح  كاپ  ياهرکیپ  هب  ار  دوخ  دنتـشاد ، تنوکـس  هیرـضاغ  رد  هک  دـسا  ینب  هلیبق  زا  یعمج  تخاس ، اهر  دوخ  لاـح  هب 

. دندرپس كاخ  هب  ار  اهنآ  هدناوخ و  زامن  اهنآ  رب  دندناسر ، شنارای 
ياپ نییاپ  ار  ربکا  یلع  شدنزرف  تسا و  راوگرزب  نآ  فیرش  دقرم  نونکا  مه  هک  یلحم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم ؛ ماما  رکیپ 

تداهش ضیف  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  ینارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نادناخ  يادهـش  رکیپ  يروآعمج  اب  دندرپس و  كاخ  هب  ردپ ،
. دنتخاس نوفدم  مالّسلا  هیلع  ماما  ياپ  نییاپ  تمس  ربق  کی  رد  ار  نانآ  دندوب ، هدمآ  لیان 
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ص:266  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هب تسا ، عقاو  راوگرزب  نآ  فیرش  ربق  « 1  » نونکا هک  هیرضاغ  ریسم  رد  يو ، تداهـش  لحم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  رّهطم  ندب 

. دندرپس كاخ 
رد ور ، نیا  زا  دـندشن ، نآ  لمح  هب  رداق  دوب ، هدـش  هعطقهعطق  مالّـسلا  هیلع  ساـبع  رّهطم  رکیپ  هک  نیا  لـیلد  هب  دـناهتفگ : رگید  ياهتـسد 
هب ادهش  ریاس  رکیپ  دننام  ار  يو  فیرـش  ندب  لیلد  نیمه  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نانچ  دش ؛ هدرپس  كاخ  هب  شتداهـش  ّلحم 

. درکن لمح  همیخ 
. دندرک نفد  تسوا ، فیرش  ربق  نونکا  هک  یلحم  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رـس  يالاب  شتلزنم ، ماقم و  هب  هجوت  اب  ار  بیبح  رکیپ  دسا ، ینب 

ییاج مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  دقرم  یلیم  کی  هلـصاف  رد  يو  هبتر  ماقم و  هب  تیانع  اب  زین  ار  یحایر  دیزی  نب  ّرح  ندب  میمت  ینب 
. دندومن نوفدم  تسوا ، ربق  نونکا  هک 

یتاصخـشم نامه  اب  ار  بیبح  ندب  دندرک ، شبن  ار  ّرح  بیبح و  ربق  دش و  هعیـش  ناهاشداپ  زا  یکی  یتفگـش  بجوم  هیـضق ، نیا  ماهدینش 
دوب و هدـشن  ادـج  رکیپ  زا  يو  سّدـقم  رـس  دـندرک  هدـهاشم  فاـصوا  ناـمه  اـب  زین  ار  ّرح  و  دـنتفای . دوب ، هدـش  داـی  نآ  زا  بتک ، رد  هک 

. تشگ يراج  ّرح  كرابم  یناشیپ  زا  نوخ  ناهگان  دراد ، هاگن  كربت  تهج  ات  درک  زاب  ار  نآ  هاشداپ  هک  دوب  هدش  هتسب  نآ  رب  یلامتسد 
ینب الامتحا  دشاب ، تحص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  دنتخاس . نانآ  ربق  رب  حیرض  ود  دراد  روتسد  تسب و  تروص ، نامه  هب  ار  لامتـسد  يو 

. دناهدروآ لمع  هب  يریگولج  ّرح  سّدقم  رس  ندرک  ادج  زا  دوخ ، ناوت  تردق و  ّرح و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  میمت 
هفوک و هب   ] ناریسا اب  هارمه  ادج و  رکیپ  زا  البرک  رد  نانآ  تداهش  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  نارای  ناگدادلد و  همه  رّهطم  ياهرس  ب -

كون اب  وا ، تداهش  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ترضح  نآ  راوخ  ریش  كدوک  نیسح ؛ نب  هّللا  دبع  سدقم  رس  زج  هب  دش ، لمح  ماش ]
______________________________

(. توافت یکدنا  اب   ) 114 / 2 داشرا : (. 1)
ص:267  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

نآ ندرک  ادـج  زا  میمت  ینب  هک  یحاـیر  ّرح  زارفارـس  رـس  زین  و  درپس . كاـخ  هب  ار  شزیزع  ندـب  درک و  رفح  يربق  شیارب  دوخ  ریـشمش 
يو ربق  شبن  هب  ناهاشداپ ، زا  یکی  دیدرک ، هظحالم  هک  هنوگ  نامه  دنتخاس و  رود  ادهش  ریاس  زا  ار  شفیرـش  مسج  دندرک و  يریگولج 

. درک هدهاشم  هتسب  لامتسد ، اب  ار  شرس  تخادرپ و 
نامه ادج و  ناشرکیپ  زا  دندیسر ، تداهش  هب  هفوک  رد  هک  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ترضح  سدقم  رـس  البرک  نیمزرـس  ریغ  رد 

. دندش هداتسرف  ماش  هب  البرک ، يارجام  زا  لبق  دیدرب ، یپ  هک  هنوگ 
راوگرزب نآ  يوک  راپـسهر  ای  دـندرکیم و  یهارمه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  هک  ینارای  بلاط ، وبا  نادـناخ  دارفا  زا  ریغ  ج -

هداوناخ يارب  نمشد ، زا  میب  تهج  هب  دندوب  هدمآ  ترضح  اب  هنیدم  زا  هک  یناسک  اریز  دنتشادن ؛ هارمه  ار  دوخ  ياههداوناخ  دندوب ، هدش 
یناهنپ روط  هب  نمشد ، سرت  زا  دندش ، بایفرش  راوگرزب  نآ  روضح  البرک  رد  هار و  ریسم  رد  هک  نانآ  دندرکیمن و  تینما  ساسحا  دوخ 
: دندوب هدیسر  ترضح  تمدخ  دوخ  ياههداوناخ  قافتا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  نت  هس  اهنت  دندوب . هدناسر  ترضح  هب  ار  دوخ 
مالّـسلا هیلع  ماما  هداوناخ  هب  ار  شاهداوناخ  تسویپ و  ماما  هب  دوخ  تفای و  روضح  شیوخ  هداوناخ  اـب  يو  یناملـس : ثرح  نب  ةداـنج  - 1

دمآ و ماما  دزن  رمع  دباتشب . مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  هب  داد  نامرف  رمع  وا  دنزرف  هب  شرسمه  هدانج  تداهـش  زا  سپ  دنادرگ . قحلم 
: دومرف دادن و  تصخر  ودب  ماما  تساوخ . نادیم  هزاجا  ترضح  نآ  زا 

«. دشاب نارگن  وا  نتفر  نادیم  زا  شردام  دیاش  هدیسر ، تداهش  هب  رازراک  نادیم  رد  شردپ  هک  تسا  یناوجون  يو  »
. تسا هداد  روتسد  نینچ  نم  هب  مردام  اقافتا  تشاد : هضرع  ناوجون 
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. داد نادیم  هزاجا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ور ، نیا  زا 
ص:268  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. دربب دوخ  اب  ار  وا  ات  داد  دنگوس  ار  يو  شرسمه  تفاتش و  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  دعج » هاچ   » هقطنم زا  وا  یبلک : ریمع  نب  هّللا  دبع  - 2
تسویپ و ترضح  نآ  هب  دوخ  دیـسر . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  تخاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  شیوخ  نادنزرف  همه  نز و  هّللا ، دبع 

قیوشت دربـن  هب  ار  يو  شرداـم  تفاتـش ، رازراـک  نادـیم  هب  هک  هاـگنآ  و  دومن . قحلم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هداوناـخ  هب  ار  شیوخ  هداوناـخ 
هب اج  نامه  دـناسر و  يو  نیلاب  هب  ار  دوخ  دوب و  وا  رگهراـظن  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  شرـسمه  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  یناـمز  درکیم و 

. دیسر تداهش 
هداوناخ هب  ار  شاهداوناخ  تسویپ و  ترضح  نآ  هب  دوخ  دروآ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دزن  ار  شیوخ  هداوناخ  يو  هجـسوع : نب  ملـسم  - 3

او دایرف  شزینک  دیدرب - یپ  وا  لاح  حرش  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه  دیـسر - تداهـش  هب  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  ینامز  دنادرگ . قحلم  ماما 
. دنتفای عالطا  ملسم  ندش  هتشک  زا  قیرط  نیدب  نمشد  نایهاپس  داد و  رس  هاتجسوع ! نب  ملسم  او  هادیس !

ضیف هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  باکر  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  نارای  باحـصا و  زا  نت  جنپ  البرک  رد  د -
: زا دندوب  ترابع  هک  دندمآ  لیان  تداهش 

. دناهدرک دای  وا  زا  ناراگنخیرات  همه  هک  یلهاک : ثرح  نب  سنا  - 1
. تسا هدرب  مان  وا  زا  « 1  » رجح نبا  هک  يدسأ ؛ رّهظم  نب  بیبح  - 2

. تسا هدرک  دای  يو  زا  تاقبط ، رد  دعس  نبا  هک  هجسوع ؛ نب  ملسم  - 3
. دناهدرک رکذ  لاس  داتشه  زا  شیب  ار  وا  نس  ناراگنخیرات  هیلک  هک  هفوک  رد  يدارم ؛ هورع  نب  یناه  - 4

. تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نس  مه  «، 2  » رجح نبا  هتفگ  هب  هک  يریمح ؛ رطقی  نب  هّللا  دبع  - 5
______________________________

.1296 / 4 هبتنملا : ریصبت  (. 1)
. تسا هابتشا  ارهاظ  هک  هدمآ  هظقی » نب  هّللا  دبع   » 59 / 4 هباصا : رد  (. 2)

ص:269  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: زا دندوب  ترابع  هک  دنتشگ  لیان  تداهش  ضیف  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  باکر  رد  ناگدرب  زا  نت  هدزناپ  البرک  نیمزرس  رد  ه -

. مالّسلا هیلع  یلع  ماما  ناگدرب  دعس ؛ رصن و  1 و 2 -
. مالّسلا هیلع  نسح  ماما  هدرب  حجنم ؛ - 3

. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ناگدرب  براق ؛ ملسأ و  4 و 5 -
. مالّسلا هیلع  هزمح  ترضح  هدرب  ثرح ؛ - 6

. رذ وبا  هدرب  نوج ؛ - 7
. يدزا ملسم  هدرب  عفار ؛ - 8

. يوادیص رمع  هدرب  دعس ؛ - 9
. هنیدم ینب  هدرب  ملاس ؛ - 10

. يدبع رماع  هدرب  ملاس ؛ - 11
. رکاش هدرب  بذوش ؛ - 12

. يرباج ثرح  هدرب  بیبش ؛ - 13
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. یناملس ثرح  هدرب  حضاو ؛ - 14
. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هدرب  ناملس ؛ هرصب ، رد  و  - 15

: زا دندوب  ترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  البرک  رد  شنارای  زا  نت  راهچ  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  تداهش  زا  سپ  و -
دندادیم هدژم  ار  ماما  ندش  هتـشک  هک  یناسک  دایرف  داد و  ادص و  اب  تفر و  شوه  زا  دایز  تاحارج  رثا  رد  يو  عاطملا : وبا  نب  دیوس  - 1

تخادرپ و دربن  هب  نمشد  اب  دوب ، هتخاس  ناهنپ  شیوخ  شفک  رد  هک  يدراک  اب  دمآ و  شوه  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نادناخ  ناغف  داد و  و 
. دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  مالّسلا ، هیلع  ماما  تداهش  زا  دعب 

ص:270  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هب مالّسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ  یلو  دندوب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  نافلاخم  زا  ادتبا  نت  ود  نیا  فوتحلا : وبا  شردارب  ثرح و  نب  دعـس  2 و 3 -

نیـسح نالتاق  يوس  هب  ار  شیوخ  بکرم  نانع  ردارب ، ود  نیا  دـش ، دـنلب  ترـضح  نآ  ناکدوک  ناـنز و  هلاـن  هّجـض و  دیـسر و  تداـهش 
. دنتشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  ماما ، زا  دعب  هک  نیا  ات  دنداتفا  نانآ  ناج  هب  ریشمش  اب  هدنادرگرب و 

، دش دنلب  ناکدوک  نانز و  ناغف  هلان و  يادص  دیـسر و  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  هک  هاگنآ  لیقع : نب  دیعـس  وبا  نب  دمحم  - 4
ناـکت شیاـههراوشوگ  تسیرگنیم و  وس  نآ  وـس و  نیا  هتفرگ و  تسد  هب  ار  همیخ  دوـمع  دـیود و  نوریب  همیخ  زا  هدز  تشحو  دـمحم 
تداهش تبرـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  وا  بیترت ، نیدب  دناسر و  تداهـش  هب  ار  يو  یناه ،» ای  طیقل   » مان هب  يدرف  هک  دروخیم 

. دیشون
: زا دندوب  ترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  راوگرزب  نآ  زا  سپ  هدراو  ياهمخز  رثا  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  نت  ود  ز -

. دیسر تداهش  هب  هدراو  تاحارج  رثا  رد  دعب  هام  شش  دمآ و  رد  تراسا  هب  يو  یمهن : معنم  نب  راّوس  - 1
. تسویپ نادیهش  لیخ  هب  هدراو  تاحارج  رثا  رد  دعب  لاس  کی  دش ، دیعبت  هراز »  » هب نمشد و  ریسا  زین  وا  يوادیص : همامث  نب  عّقوم  - 2

: زا دندوب  ترابع  هک  دندیشون  تداهش  تبرش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  باکر  رد  رسپ  ردپ و  نت  تفه  البرک  رد  ح -
(. راوخریش كدوک   ) نیسح نب  هّللا  دبع  و  ربکا ) یلع   ) نیسح نب  یلع  1 و 2 -

. هدانج نب  ورمع  - 3
. يدبع طیبث  نب  دیزی  نب  هّللا  دیبع  هّللا و  دبع  4 و 5 -

ص:271  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. ذئاع نب  عّمجم  - 6

. دوعسم نب  نمحرلا  دبع  - 7
: ینعی دوب  هدیسر  تداهش  هب  هفوک  رد  ناشردپ  هک  دندیسر  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  نت  ود  البرک  رد 

. تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  ناشراوگرزب  ردپ  هک  ملسم  نادنزرف  هّللا ، دبع  دمحم و 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باکر  رد  نیّفص  گنج  رد  شراوگرزب  ردپ  هک  دیسر  تداهش  هب  نت  کی  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد 

: زا دوب  ترابع  وا  دوب و  هدیسر  تداهش  هب 
ریما باکر  رد  نیّفص  گنج  رد  ناّسح  دیشون و  تداهش  دهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هب  البرک  رد  راّمع  ییاط : ناّسح  نب  رامع 

. دوب هدیسر  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ردارب جنپ  تداهش 

: زا دندوب  ترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  مشاه  ینب  نادناخ  زا  ردارب  جنپ  البرک  نیمزرس  رد  ط -
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هب نانآ  درف  نیمشش  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  هک  نینمؤملا  ریما  نادنزرف  زا  هّللا ، دبع  - 5 رکب . وبا  - 4 رفعج . - 3 نامثع . - 2 سابع . - 1
. دمآیم رامش 

: دندش لیان  تداهش  ضیف  هب  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  زا  ردارب  هس  البرک  رد 
. هّللا دبع  - 3 مساق . - 2 رکب . وبا  - 1

دبع - 2 ملسم . - 1 زا : دـندوب  ترابع  هک  دندیـشون  تداهـش  تبرـش  البرک  نیمزرـس  رد  مالّـسلا  هیلع  لـیقع  نادـنزرف  زا  رگید  ردارب  هس 
. رفعج - 3 نمحرلا .

. سودرک - 2 طساق . - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  مه  اب  البرک  رد  یبلعث  ریهز  نادنزرف  زا  مشاه و  ینب  ریغ  زا  ردارب ، هس 
. طسقم - 3

ص:272  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: يردارب ود  يادهش 

هّللا دبع  - 2 ربـکا . یلع  - 1 زا : دـندوب  تراـبع  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادـنزرف  زا  مشاـه و  ینب  زا  ردارب  ود 
(. راوخریش )

. دمحم هّللا 2 - دبع  - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دنتشگ  لیان  تداهش  ضیف  هب  ملسم  نادنزرف  زا  مشاه و  ینب  زا  رگید  ردارب  ود 
. رفعج نوع 2 - - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دنتسویپ  ادهش  لیخ  هب  رفعج  هّللا  دبع  نادنزرف  زا  مشاه و  ینب  زا  ردارب  ود 

. هّللا دیبع  هّللا 2 - دبع  - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  يدبع  دیزی  نادنزرف  زا  مشاه ، ینب  ریغ  زا  رگید  ردارب  ود 
. نمحرلا دبع  هّللا 2 - دبع  - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دندیشون  تداهش  تبرش  يرافغ  هورع  نادنزرف  زا  مشاه ، ینب  ریغ  زا  ردارب  ود 

. سالح نامعن 2 - - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دندمآ  لیان  تداهش  ضیف  هب  یبسار  ورمع  نادنزرف  زا  ردارب  ود 
. فوتحلا وبا  دعس 2 - - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  يراصنا  ثرح  نادنزرف  زا  رگید ، ردارب  ود 

. فیس کلام 2 - - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دنتسویپ  نادیهش  لیخ  هب  نایرباج  زا  ینتان  ردارب  ود  و 
: زا دندوب  ترابع  هک  دندوب  نانآ  رگهراظن  همیخ  رد  ناشناردام  هک  دندیسر  تداهش  هب  نت  هن  البرک ، نیمزرس  رد  ي -

. تسیرگنیم وا  هب  دنزرف  تداهش  ماگنه  شردام  بابر  راوخریش :) كدوک   ) نیسح نب  هّللا  دبع  - 1
رگهراظن مشاه ، ینب  هلیقع  بنیز ، ترضح  شردام  رفعج : نب  هّللا  دبع  نب  نوع  - 2

ص:273  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
. دوب وا  تداهش 

. دوب يو  تداهش  رظان  هلمر ، شردام  نسح : نب  مساق  - 3
. دوب رگهراظن  ار  دنزرف  تداهش  یلجب ، لیلش  رتخد  شردام  نسح : نب  هّللا  دبع  - 4

. دوب دنزرف  تداهش  رگهراظن  مالّسلا  هیلع  یلع  رتخد  هیقر  شردام  ملسم : نب  هّللا  دبع  - 5
ار وا  یناه  ای  طیقل  مان  هب  يدرف  دوب و  هتفرگ  ار  همیخ  دومع  هدز  تشحو  هک  تسیرگنیم  ودب  شردام  لیقع : نب  دیعـس  وبا  نب  دمحم  - 6

. دناسر تداهش  هب  ردام ، نامشچ  شیپ 
. تسیرگنیم ودب  دید و  دوخ  مشچ  هب  ار  شتداهش  داد و  نامرف  گنج  هب  ار  وا  يو  ردام  هدانج : نب  ورمع  - 7

. دوب وا  رگهراظن  درکیم و  قیوشت  دربن  هب  ار  يو  شردام  « 1 ، » یسوواط لقن  رب  انب  یبلک : هّللا  دبع  - 8
هراپ درکیم و  اـعد  شدـنزرف  يارب  همیخ  رد  « 2  » یلیل وا  ردام  هدـمآ ، تایاور  یـضعب  رد  هک  هنوگ  نآ  مالّـسلا : هیلع  نیـسح  نب  یلع  - 9

. دوب رگهراظن  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  نینزان  رکیپ  ندش  هراپ 
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: زا دندوب  ترابع  هک  دندیشون  تداهش  تبرش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  باکر  رد  غلابان  ناوجون  جنپ  البرک ، نیمزرس  رد  ك -
تفرگ و شوغآ  رد  ار  وا  ردپ ، دندرپس و  شراوگرزب  ردپ  هب  ار  وا  هک  دوب  راوخریـش  یکدوک  يو  رغـصا :) یلع   ) نیـسح نب  هّللا  دبع  - 1

. دناسر تداهش  هب  ار  وا  شنینزان ، يولگ  هب  يریت  باترپ  اب  هلمرح 
______________________________

.161 فوهل : (. 1)
ناراگنخــیرات و ناـیم  ـالبرک  هثداـح  رد  وناــب  نـیا  روـضح  هـنیمز  رد  تـسا . یفقث  دوعــسم  نـب  ةورع  نـب  ةّرم  وـبا  رتـخد  یلیل  يو  (. 2)

. تسا هتشادن  روضح  هصرع  نآ  رد  يو  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا . فالتخا  ناسیونلتاقم 
ص:274  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

زا تسناوتن  بنیز  شاهّمع  دیود و  نیسح  شیومع  يوس  هب  تعرـس  هب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  رازراک  نادیم  رد  وا  نسح : نب  هّللا  دبع  - 2
دصق بلک  نب  رحب  دید  داتسیا ، وا  رانک  دید ، ناطلغ  نوخ  كاخ و  رد  ار  دوخ  يومع  یتقو  دیسر . شیومع  هب  ات  دنک  يریگولج  وا  نتفر 

؟ یناسرب تداهـش  هب  ار  میومع  یهاوخیم  هراک  دب  نز  دنزرف  يا  تفگ : دز و  دایرف  رحب  رـس  رب  هّللا  دـبع  دراد ، شیومع  رب  ندز  تبرض 
. دناسر تداهش  هب  ار  وا  دش و  كدوک  هجوتم  رحب 

تـشحو دش  دنلب  نانز  يراز  نویـش و  يادص  دوب و  هتفرگ  رارق  نیمز  يور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  دیعـس : وبا  نب  دمحم  - 3
. دناسر تداهش  هب  ار  يو  دش و  روهلمح  وا  رب  ریشمش  اب  یناه  ای  طیقل  مان  هب  يدرف  تفرگ ، تسد  هب  ار  نآ  دومع  دمآ و  همیخ  رد  هدز 

نآ نتـسب  يارب  يو  دـش ، هراپ  شـشفک  دـنب  دـیدرگ ، رازراک  نادـیم  دراو  گنج  دـصق  هب  شیوخ  كدـنا  ّنس  اب  وا  نسح : نب  مساق  - 4
. دناسر تداهش  هب  ار  يو  درب و  هلمح  وا  رب  ریشمش  اب  يدزأ  دعس  نب  رمع   » هک درک  فقوت 

نایهاپـس زا  یکی  تخات ، نادـیم  هب  تساوخ و  نادـیم  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دوخ  ردام  نامرف  هب  وا  يراصنا : هداـنج  نب  ورمع  - 5
. دناسر تداهش  هب  ار  وا  هدرب و  شروی  وا  رب  ریشمش  اب  نمشد 

: زا دندوب  ترابع  تفگ ، نخس  هودنا  نزح و  اب  هک  شیوخ  نارای  هقالع و  دروم  دارفا  زا  نت  هد  كوس  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ل :
: دومرف دمآ و  وا  نیلاب  ترضح ، دیسر ، تداهش  هب  يو  هک  ینامز  ربکا :) یلع   ) نیسحلا نب  یلع  - 1

«. افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  لوسرلا ، ۀمرح  كاهتنا  یلع  نمحّرلا و  یلع  مهأرجأ  ام  كولتق  اموق  هّللا  لتق  »
ص:275  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمرح  کته  هب  ادـخ و  رب  هزادـنا  هچ  ات  نانیا  دنتـشک ، ار  وت  هک  يرگمتـس  مدرم  دـشکب  ادـخ  »
!«. ایند نیا  رب  ّفا  وت ، زا  سپ  دناهدش ، اورپیب 

دش و رـضاح  وا  نیلاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشگ ، لیان  تداهـش  ضیف  هب  مالّـسلا  هیلع  سابع  یتقو  مالّـسلا : هیلع  یلع  نب  سابع  - 2
: دومرف

«. يّودع یب  تمش  یتلیح و  ّتلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  »
«. دشزاب میورب  نمشد  تتامش  نابز  كدنا و  مایشیدناهراچ  تسکش ، متشپ  نونکا  »

: دومرف تفای و  روضح  وا  نیلاب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیسر ، تداهش  هب  يو  هک  هاگنآ  مالّسلا : هیلع  نسح  نب  مساق  - 3
«. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  کیف  مهمصخ  كولتق و  موقل  ادعب  »

ینمـشد نانآ  اب  هنیمز  نیا  رد  زیخاتـسر  زور  رد  ادـخ  لوسر  تّدـج  دـندناسر ، تداهـش  هب  ار  وت  هک  یهورگ  ادـخ ! تمحر  زا  داـب  رود  »
«. دنک

«. کبیجی الف  هوعدت  نأ  کّمع  یلع  ّزع  : » دومرف سپس 
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«. دهد تبثم  خساپ  وت  هب  دناوتن  یلو  یناوخ ، ارف  دوخ  يرای  هب  ار  وا  هک  تسا  راوشد  سب  تیومع  رب  »
: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر ، تداهش  هب  هّللا  دبع  هک  یماگنه  مالّسلا : هیلع  نسح  نب  هّللا  دبع  - 4

«. نیحلاصلا کئابآب  کقحلی  هّللا  ناف  ریخلا ، کلذ  یف  بستحا  و  کب ، لزن  ام  یلع  ربصا  یخأ ! نب  ای  »
 ...«. تخاس دهاوخ  قحلم  تاهتسیاش  كاپ و  ياین  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  شاب  هتشاد  ریخ  دیما  نآ  زا  زرو و  ییابیکش  ربص و  ردارب ! دنزرف  »
هضرع دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  شیولگ  نوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر ، تداهـش  هب  وا  هک  ینامز  مالّـسلا : هیلع  نیـسح  نب  هّللا  دبع  - 5

: تشاد
«. لیصف مد  نم  کیلع  نوهأ  نکی  ّمهّللا ال  »

ص:276  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
«. تسین رتمک  وت  دزن  رد  حلاص  هقان  هچب  نوخ  زا  هک  وا  نوخ  شزرا  ایادخ ! »

يا ملسم ؛ ای  هّللا  کمحر  : » دومرف دش و  رضاح  يو  نیلاب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیسر ، تداهـش  هب  ملـسم  هک  یماگنه  هجـسوع : نب  ملـسم  - 6
ام َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  دومرف : توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  و  دنادرگ » شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  دنوادخ  ملـسم !

. اًلیِْدبَت اُولََّدب 
بستحأ هّللا  دنع  : » دومرف دمآ و  وا  رس  نیلاب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشگ ، لیان  تداهـش  ضیف  هب  يو  هک  هاگنآ  رّهظم : نب  بیبح  - 7

«. یباحصأ ةامح  یسفن و 
«. مهنیم هریخذ  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  منارای  تداهش  دوخ و  ناج  لذب  »

یف ّرح  کّمأ  کتّمـس  امک  تنأ  : » دورف تفرگ و  رارق  وا  نیلاب  رب  ترـضح  دیـسر ، تداهـش  هب  يو  هک  یماگنه  یحایر : دیزی  نب  ّرح  - 8
«. ةرخآلا یف  دیعس  ایندلا و 

«. يدنمتداعس ترخآ ، رد  درم و  دازآ  ایند  رد  هداهن ، مان  ار  وت  تردام  هک  هنوگ  نامه  »
: دومرف دمآ و  وا  نیلاب  ترضح  دیشون ، تداهش  تبرش  ریهز  هک  هاگنآ  نیق : نب  ریهز  - 9

«. ریزانخ ةدرق و  اوخسم  نیذلا  نعل  کیلتاق ، هّللا  نعل  هتمحر و  نم  ریهز  ای  ّکندعبی  «ال 
«. دندمآ رد  كوخ  نومیم و  تروص  هب  هک  یناسک  ناس  هب  دنک  تنعل  ار  تنالتاق  درادن و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  وت  دنوادخ  ریهز ! »

: دومرف دش و  رضاح  وا  نیلاب  ترضح  دیسر ، تداهش  هب  نوج  هک  ینامز  رذ : وبا  هدرب  نوج  - 10
«. هلآ دمحم و  نیب  هنیب و  فّرع  هحیر و  ّبیط  ههجو و  ضّیب  ّمهّللا  »

«. هد رارق  رتشیب  ییانشآ  شنادناخ ، دمحم و  وا و  نایم  وبشوخ و  ار  شندب  دیفس ، ار  شاهرهچ  ایادخ ! »
ص:277  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

: زا دندوب  ترابع  تفگ ، نخس  هودنا  اب  دندوب  هدیسر  تداهش  هب  البرک  نیمزرس  ریغ  رد  هک  رگید  نت  ود  كوس  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
. ةورع نب  یناه  - 2 لیقع . نب  ملسم  - 1

: دومرف راب  دنچ  ترضح  دیسر ، مالّسلا  هیلع  ماما  هب  هیبلعث  لزنم  رد  نانآ  تداهـش  ربخ  دندیـسر و  تداهـش  هب  هفوک  رد  راوگرزب ، ود  نیا 
«. امهیلع هّللا  ۀمحر  »

: زا دندوب  ترابع  هک  تفای  روضح  شدیهش  نارای  هقالع و  دروم  دارفا  زا  نت  تفه  نیلاب  رب  هدایپ  اروشاع  زور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  م -
: دومرف ودب  دش و  رضاح  وا  نیلاب  رب  هدایپ  رّهظم  نب  بیبح  قافتا  هب  ترضح  دیـسر ، تداهـش  هب  ملـسم  هک  ینامز  هجـسوع : نب  ملـسم  - 1

! ...«. ملسم ای  هّللا  کمحر  »
تنأ : » دومرف تفای و  روضح  وا  نیلاب  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشگ ، لیان  تداهـش  ضیف  هب  يو  هک  هاگنآ  یحایر : دیزی  نب  ّرح  - 2
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 ...«. کّما کتّمس  امک  ّرح 
تفرگ و شوغآ  رد  ار  وا  دمآ و  وا  نیلاب  هدایپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـمآ ، لیان  تداهـش  هجرد  هب  وا  یتقو  كرت : ملـسا  ای  یمور  حـضاو  - 3

. داهن شاهنوگ  رب  هنوگ 
 ...«. ههجو ضّیب  مهللا  : » دومرف دش و  رضاح  وا  نیلاب  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر ، تداهش  هب  يو  هک  ینامز  يوح : نب  نوج  - 4

نیلاب هدایپ  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  تشگ  لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه  مالّـسلا : هیلع  یلع  نب  سابع  - 5
 ...«. يرهظ رسکنا  نآلا  : » دومرف ودب  تسشن و  شرانک  تفای و  روضح  شرس 

یلع دومرف ...« : دش و  رضاح  شنیلاب  هدایپ  مالّسلا  هیلع  ماما  دیشون ، تداهش  تبرـش  يو  هک  هاگنآ  مالّـسلا : امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  - 6
«. افعلا كدعب  اینّدلا 

موقل ادعب  : » دومرف تفرگ و  رارق  وا  نیلاب  هدایپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تشگ ، لیان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  يو  هک  هاگنآ  نسح : نب  مساق  - 7
 ...«. كولتق

ص:278  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
ترابع هک  دش  ادج  ندب  زا  اروشاع ، زور  دربن  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  نارای  هقالع و  دروم  دارفا  زا  نت  هس  ندـب  ياضعا  ن -

: زا دندوب 
. دش ادج  رکیپ  زا  شسدقم  رس  هاگنآ  پچ و  تسد  سپس  تسار و  تسد  تسخن  مالّسلا : امهیلع  یلع  نب  سابع  - 1
. دش هراپ  هراپ  ریشمش  اب  شنینزان  ندب  سپس  دمآ و  دورف  وا  كرابم  رس  رب  یتبرض  مالّسلا : امهیلع  نیسح  نب  یلع  - 2

هب ادـج و  ندـب  زا  وا  رـس  هاگنآ  اپ و  قاس  سپـس  تسد و  تسخن  راسی ، ملاس و  اـب  يو  نت  هب  نت  گـنج  رد  ریمع : نب  نمحرلا  دـبع  - 3
. دش باترپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمس 

: زا دندوب  ترابع  هک  دش  باترپ  راوگرزب  نآ  يوس  هب  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  دیهش  نارای  زا  نت  هس  ياهرس  س -
. تفرگ ار  نآ  شردام  دش و  باترپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمس  هب  هک  یبلک » ریمع  نب  هّللا  دبع   » كرابم رس  - 1

لقن هک  هنوگ  نآ  دیبوک و  نمشد  زا  يدرم  رب  دناتس و  ار  نآ  شردام  دش و  باترپ  ترضح  يوس  هب  هک  هدانج » نب  رمع   » سدقم رـس  - 2
راک نیا  زا  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  درک ، نادیم  گنهآ  تفرگ و  رب  ار  همیخ  دومع  سپـس  دناسر و  تکاله  هب  ار  يو  هدـش ،

. تشادزاب
اب نآ  رـس  رب  یهورگ  دـندرک و  ادـج  ندـب  زا  ار  شرـس  دیـسر ، تداهـش  هب  وا  هک  هاگنآ  يرکاش ،» بیبش  وبا  نب  سباع   » كرابم رـس  - 3

هیلع ماما  تمس  هب  ار  نآ  هدشن و  هتشک  نت  کی  طسوت  درف  نیا  تفگ : داد و  نایاپ  نانآ  هرجاشم  هب  دعـس  رمع  دنتخادرپ  عازن  هب  رگیدکی 
. درک باترپ  مالّسلا 

ص:279  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هّللا دبع  رسمه  یطساق ،» يرمن  بهو  ّما  : » زا دوب  ترابع  هک  دیسر  تداهش  هب  وناب  کی  البرک ، رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  ع -

رد زین  ارم  مراد  تلئـسم  هدنادرگ  وت  يزور  ار  تشهب  هک  ییادـخ  زا  تفگ : تفرگ و  رارق  دوخ  دیهـش  رـس  نیلاب  وناب  نیا  یبلک ، ریمع  نب 
. دناسر تداهش  هب  ار  يو  يزرگ ، تبرض  اب  رمش  مالغ  متسر  ماگنه  نیا  رد  دهد  رارق  وت  راوج 

: زا دندوب  ترابع  هک  دندیگنج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  وناب  ود  اروشاع ، زور  ف -
نمـشد اب  دربن  نادـیم  هب  نآ  هلیـسو  هب  تفرگ و  رب  ار  ياهمیخ  دومع  دوخ ، دـنزرف  تداهـش  زا  سپ  وناب  نیا  ریمع : نب  هّللا  دـبع  رداـم  - 1

: دومرف ودب  دنادرگزاب و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفاتش ،
«. داهجلا کنع  هّللا  عضو  دقف  هّللا ، کمحر  یعجرا  »
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«. تسا هتشادرب  وت  زا  ار  داهج  دنوادخ  دهد ، رارق  شیوخ  تمحر  لومشم  ار  وت  دنوادخ  درگزاب ، همیخ  هب  »
وا دز و  نانآ  زا  يدرم  رب  تفرگ و  نمشد  زا  ار  وا  رس  شدنزرف ، تداهش  زا  سپ  يو  هدش ، تیاور  هک  هنوگ  نآ  هدانج : نب  رمع  ردام  - 2

: تخادرپ زجر  نیا  ندناوخ  هب  دیشک و  ریشمش  سپس  دناسر ، تکاله  هب  ار 
ۀفیحن ۀیواخ  ۀیلابۀفیعض  ءاسنلا  یف  زوجع  انأ 

هبرـض امـش  رب  رغال . توترف و  ریپ و  ینز  متـسه ، فیعـض  ینز  نانز ، نایم  رد  نم  ینعی : ۀفیرـشلا  ۀمطاف  ینب  نودۀفینع  ۀبرـضب  مکبرـضأ 
. منکیم نینچ  زیزع ، همطاف  نادنزرف  زا  تیامح  عافد و  رد  تخاس ، مهاوخ  دراو  یمکحم 
. دنادرگزاب همیخ  هب  ار  يو  دمآ و  وا  دزن  مالّسلا  هیلع  ماما  لتاقم : بابرا  یخرب  لقن  هب  انب 

ص:280  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
: زا دندوب  ترابع  هک  دنتفرگ  رارق  نمشد  ربارب  رد  هدمآ و  نوریب  نیسح  ماما  هاگهمیخ  زا  وناب  جنپ  اروشاع  زور  ص -

. دمآ نوریب  همیخ  زا  هادّیس ! او  دایرف  نداد  رس  اب  يو  دیسر ، تداهش  هب  ملسم  هک  ینامز  هجسوع : نب  ملسم  كزینک  - 1
هب زین  دوخ  رسمه ، تداهش  زا  سپ  دیدرگ و  جراخ  همیخ  زا  نمشد  اب  دربن  يارب  رهوش ، قافتا  هب  يو  یبلک : هّللا  دبع  رـسمه  بهو  ما  - 2

. دیسر تداهش 
. تخادرپ هزرابم  هب  دوخ  هدوتس و  ار  وا  دنزرف ، تداهش  زا  سپ  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هّللا  دبع  قیوشت  يارب  يو  یبلک : هّللا  دبع  ردام  - 3

. دش جراخ  همیخ  زا  هزرابم  يارب  دنزرف  تداهش  زا  سپ  وا  هدانج : نب  رمع  ردام  - 4
هب دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هاّیخا ! نب  ای  هابیبح ! ای  دایرف : اب  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  زا  سپ  هرّدخم  نآ  مالّسلا : اهیلع  يربک  بنیز  - 5

. دنادرگزاب همیخ  هب  ار  وا  دمآ و  شدزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنکفا و  ربکا  یلع  ندب  يور  ار  دوخ  دیود و  نادیم  تمس 
یتقو اریز  دندنام ؛ یقاب  هفوک  رد  دندوبن  بلاط  وبا  نادـناخ  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  نارای  زا  هتـسد  نآ  ياههداوناخ  ق -
بلاط وبا  نادناخ  يارسا  یلو  دندرک  ادج  ناریـسا  زا  ار  اهنآ  هدرک و  تطاسو  دایز  نبا  دزن  نانآ  هلیبق  ناکیدزن  دندیـسر ، هفوک  هب  اهنآ 

. دندش هدرب  ماش  هب 
ياهمان هب  كدوک  ود  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  تداهـش  زا  سپ  «، 1  » یلاما رد  قودـص  خیـش  هلمج  زا  یعمج ، تیاور  هب  انب  ر -

دراو ار  ریسا  نادنزرف  نانز و  یتقو  هک  ناس  نیدب  دندیسر ، تداهش  هب  هفوک  رد  رفعج  ای  لیقع  نادنزرف  زا  دمحم » میهاربا و  »
______________________________

100 ح 1. / 45 راحب : ح 2 ؛ ، 76 قودص : یلاما  (. 1)
ص:281  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ایوج ار  اهنآ  ّتیعـضو  هناخبحاص  دنتـسج ، هانپ  ییاط  يدرم  هناخ  هب  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اـپ  تشحو  میب و  زا  نت  ود  نیا  دـندومن ، هفوک 
تراسا دـنب  زا  میتسه ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  زا  ام  دـنتفگ : دـنداد و  رارق  رما  نایرج  رد  ار  وا  ناکدوک  دـش ،

دزن ار  اهنآ  ياهرـس  دناسرب و  لتق  هب  ار  كدوک  ود  نآ  رگا  هک  درک  هسوسو  ار  يو  وا  دیلپ  سفن  ياوه  میاهدروآ ، هانپ  وت  هب  هتخیرگ و 
دش و دراو  وا  رب  دروآ و  هّللا  دیبع  دزن  ار  نانآ  ياهرس  دناسر و  تداهش  هب  ار  ناکدوک  ور ؛ نیا  زا  داد ، دهاوخ  هزیاج  ودب  دربب ، دایز  نبا 

. تشاذگ يو  لباقم  ار  اهنآ 
اور متـس  دندوب  هدروآ  هانپ  وت  هب  هک  هچب  رـسپ  ود  هب  ياهداد ، ماجنا  يدنـسپان  رایـسب  راک  تفگ : داد و  رارق  ضارتعا  دروم  ار  وا  دایز  نبا 

«. 1  » دنتشک ار  وا  مد  رد  داد و  وا  نتشک  هب  نامرف  سپس  يدیزرو و  تنایخ  تناما ، رد  يدناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  هتشاد و 
حرش نایب  هب  یبای  تسد  متخادرپ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  نت  هدزاود  دصکی و  تشذگرـس  نایب  هب  نیعلا ،» راصبإ   » رـضاح باتک  رد 
لیلد نیا  رب  اهيراوشد  جنر و  نیا  دوبن و  رّسیم  یلوغشملد ، ندوساین و  نیبج و  قرع  شالت و  شـشوک و  اب  زج  ناراوگرزب ، نیا  تالاح 
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: اریز دوب ! ناسآ  نم  رب 
فطلا یلع  نیدهشتسملا  هراصنألامجرتم  یبنلا  طبس  هب  تمدخ 

فطللا ۀمارکلاب و  یّظح  دعس  ایفاذکه  یّنظ  الوبقم و  ناک  ناف 
رد مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  دیهش  نارای  لاح  حرش  نایب  اب  ینعی : فطولا  بیصایحلا  تحت  فقاو  یلعیمهنیس  فقاو و  ّیناف  ّالا  و 
رب انب  تسا ، نیمه  زین  مروصت  دتفا و  لوبقم  مزیچان ، تمدخ  رگا  مشاب . هداد  ماجنا  یتمدـخ  ربمایپ  دـنزرف  نآ  هاگـشیپ  هب  متـساوخ  البرک ،
اب دـنامب ، راظتنا  رد  نینچ  هک  یـسک  دـنام و  مهاوخ  راظتنا  رد  داتفین ، لوبقم  رگا  و  ماهتفاـی . تسد  تمارک ، فطل و  هب  هک  مدنـسرخ  نیا ،

. دش دهاوخ  ریهطت  نانآ  تمحر  ناراب 
______________________________

. نامه (. 1)
ص:282  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

. مرادیم میدقت  دروآیم ، رد  تکرح  هب  ار  نآ  متسد  وزاب و  و  يراج ، ملق  نیا  رب  هک  ار  یبلاطم  نیرخآ  نونکا ،
رد يرجه  لاس 1341  نابعش  خیرات 22  رد  ار  باتک  نیا  شماقمالاو ، نادناخ  دمحم و  رب  دورد  نایناهج و  راگدرورپ  هاگرد  هب  ساپس  اب 

مدرب نایاپ  هب  هفوک  فجن 
ص:283  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

اهتسرهف

هراشا

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  یماسا  تسرهف 
ثیداحا تسرهف 
راعشا تسرهف 

تاور مالعا و  تسرهف 
هدش دراو  نتم  رد  هک  ییاهباتک  یماسا  تسرهف 

عاقب نکاما و  تسرهف 
اهتیعمج اههقرف و  تسرهف 

لیابق تسرهف 
اههریت تسرهف 
قطانم تسرهف 

تنیز تاودا  اهسابل و  تسرهف 
تاناویح تسرهف 

ذخآم عبانم و  تسرهف 
ص:285  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

نآرق تایآ  تسرهف 
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153 179 - 178 ْمِهِسُْفنَِأل ...  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال  هحفص  هیآ  ( 3  ) نارمع لآ  هروس 
55 71 ْمُْکیَلَع ...  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُش  َو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف 

اوُحَْرفَْیلَف 57 232 َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق 
55 55 اَّلِإ ...  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ( 11  ) دوه هروس 

164 61 يرَْتفا ...  ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  ٍباذَِعب  ْمُکَتِحُْسیَف  ( 20  ) هط هروس 
34 21 ِینَِّجن ...  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  ( 28  ) صصق هروس 

212 41 َمْوَی ...  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 
34 23 ْنَأ ...  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو 

23 اـم ...  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  هحفـص  هـیآ  ( 33  ) بازحا هروـس  ص:286   ، نیعلا راـصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
،144 ، 139

276
12 ، 11 23 ِْهیَلَع ...  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

164 33 - 30 ِبازْحَْألا ...  ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  ( 40  ) رفاغ هروس 
130 29 ُهَّللا * َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  ( 76  ) ناسنا هروس 

ص:287  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  یماسا  تسرهف 

(، 3  ) 77 ، 74 ، 73 ، 71 ، 57 ، 55 (، 2  ) 53 ، 50 ، 42 (، 2  ) 33 ، 32 ، 21 (، 2  ) 20 ، 19 مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مرکا  لوسر 
،143 ، 141 (، 2  ) 136 ، 132 (، 2  ) 129 (، 2  ) 125 (، 2  ) 123 (، 2  ) 122 ، 121 (، 2  ) 118 ، 100 ، 98 (، 2  ) 93 ، 91 ، 90 (، 3  ) 86 (، 3  ) 85
،219 (، 2  ) 206 ، 203 ، 201 ، 200 (، 2  ) 196 ، 195 ، 194 ، 191 (، 2  ) 183 (، 2  ) 180 ، 173 (، 2  ) 170 ، 169 (، 2  ) 168 ، 161 ، 155 ، 152

.281 (، 2  ) 275 ، 268 ، 265 ، 260 (، 3  ) 258 (، 2  ) 254 ، 253 ، 232 ، 221
190 ، 126 ، 125 ، 121 ، 114 ، 96 ، 95 ، 86 (، 2  ) 52 (، 4  ) 50 ، 44 ، 42 ، 40 ، 19 ، 12 (، 3  ) 11 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 

.364 ، 249 ، 221 ، 219 ، 218 ، 208 (، 2)
.219 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحا 

.282 ، 276 ، 223 ، 219 ، 205 ، 200 ، 187 (، 2  ) 155 ، 120 ، 50 ، 17 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  دبع  نب  دمحم 
،141 ، 129 ، 124 (، 3  ) 123 (، 2  ) 122 (، 2  ) 114 ، 93 ، 87 ، 86 ، 85 ، 77 (، 2  ) 40 ، 37 ، 36 ، 21 ، 18 ، 11 مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما 
229 ، 227 ، 217 ، 215 ، 197 (، 2  ) 195 (، 2  ) 193 ، 190 ، 187 ، 182 ، 180 ، 179 ، 173 (، 2  ) 168 ، 160 ، 152 (، 2  ) 149 ، 145 ، 143

(. 3  ) 271 ، 258 (، 2  ) 242 ، 240 (، 2  ) 239 (، 2)
(، 2  ) 87 (، 3  ) 86 ، 85 ، 84 ، 46 ، 36 ، 33 ، 32 ، 19 (، 2  ) 18 مالّسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 

ص:288  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
185 ، 183 ، 173 ، 168 ، 156 ، 145 (، 2  ) 141 ، 129 ، 125 (، 3  ) 124 ، 123 (، 3  ) 122 (، 3  ) 121 ، 118 ، 95 (، 2  ) 91 (، 3  ) 89 (، 2  ) 88

.278 ، 277 ، 275 ، 269 ، 258 ، 208 ، 199 (، 3  ) 196 ، 190 (، 2)
.208 مالّسلا : هیلع  یضترم 
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.83 مالّسلا : هیلع  ردیح 
.118 مالّسلا : اهیلع  ارهز 

.279 ، 221 ، 205 ، 157 ، 143 ، 129 ، 123 (، 2  ) 118 ، 93 (، 2  ) 33 مالّسلا : اهیلع  همطاف 
274 (، 2  ) 273 ، 271 ، 269 ، 242 ، 218 ، 208 (، 3  ) 124 (، 5  ) 122 (، 3  ) 91 ، 86 ، 85 (، 3  ) 34 (، 3  ) 33 مالّـسلا : هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

.277 (، 2  ) 275 (، 2)
.220 مالّسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

.220 ، 127 ، 18 مالّسلا : هیلع  رقاب  ماما 
.239 ، 19 مالّسلا : هیلع  قداص  ماما 

.214 مالّسلا : هیلع  اضر  ماما 
.214 مالّسلا : هیلع  داوج  ماما 

.57 مالّسلا : هیلع  ریزع 
.57 مالّسلا : هیلع  حیسم 

.56 ، 42 مالّسلا : هیلع  فسوی 
.42 مالّسلا : هیلع  بوقعی 

.15 مالّسلا : اهیلع  هموصعم  همطاف 
ص:289  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

ثیداحا تسرهف 

هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /
277 ، 275 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  يّودعیب / تمش  یتلیح و  ّتلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  (آ )

165 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نیمآ / نیمآ 
247 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کباحصاب /؟ یّلصت  نا  دیرت  أ  فلا ) )

47 ، 17 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ءاّرسلا / یلع  هدمحا  ءانثلا  نسحا  هّللا  یلع  ینثا 
92 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هیخا /! ای  هیسبحا 

مّلس 34 هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ادعق / وأ  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و 
مّلس 86 هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوعظم / نب  نامثع  انطرفب  ینب  ای  قحلا 
مّلس 86 هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوعظم / نب  نامثع  ریخلا  انفلسب  یقحلا 

41 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هّللاب /...  الا  ةوق  هّللا و ال  ءاش  ام  هّلل و  دمحلا 
181 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مکیلا /؟ یلوسرب  ملع  کل  لهف  ینربخا 

181 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مکئارو / سانلا  ربخ  ینوربخا 
181 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مکئارو / سانلا  ربخ  ینوربخا 

248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کعبتا / اذا ال 
279 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  داهجلا / کنع  هّللا  عضو  دقف  هّللا  کمحر  یعجرا 
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248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اوبکرا /
ص:290  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /
247 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لیخلا / اوفّشر  موقلا و  اوقسا 

171 هسّدقم / هیحان  ترایز  یمهنلا / ریمع  یبا  نب  راّوس  روسأملا ، حیرجلا  یلع  مالسلا 
172 هسّدقم / هیحان  ترایز  یعدنجلا / ورمع  ثترملا  حیرجلا  یلع  مالّسلا 

57 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اولاق /...  ذا  دوهیلا  یلع  هّللا  بضغ  دتشا 
مالّسلا 19 هیلع  قداص  ماما  كؤاکب /؟ مم  اهل  لیقف  یکبت  ۀملس  ما  اموی  تحبصا 

249 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ینولتقت / نا  بطخلا  مکب  ودعی  له  ینفوخت و  توملابف  أ 
189 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ّرحلا / نب  ای  کنم  انل  ۀحیصن  هذهف  أ 

247 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نّذؤم /) هب  مالّسلا  هیلع  ماما  باطخ   ) مقا
مالّسلا 71 هیلع  قداص  ماما  ةریصبلا /...  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انّمع  ناک 

مّلس 196 هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نینمؤملا / ّیلو  انا  یّیلو و  لج  ّزع و  هّللا  ّنا  الا 
198 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  انرصنیف / رصان  الا 

248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کلذ / نم  کیلا  یندا  توملا 
246 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  تّربک /؟ مل  ربکا ! هّللا 

49 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ةّدش / ّلک  یف  یئاجر  تنا  برک و  ّلک  یف  یتقث  تنا  ّمهللا 
58 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کّیبن / تنب  نباب  لعفی  اّمم  کیلا  اوکشا  ینا  ّمهللا 

64 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اقلخ / اقلخ و  ساّنلا  هبشا  مالغ  مهیلا  زرب  دق  ّهنا  دهشا  ّمهللا 
68 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لیصف / مد  نم  کیلع  نوها  نکی  ّمهللا ال 

92 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ضرالا / تاکرب  مهعنما  ءامسلا و  رطق  مهیلع  کسما  ّمهللا 
109 مالّسلا / هیلع  ملسم  ترضح  انّولذا / انوبّذک و  انوّرغ و  موق  نیب  اننیب و  مکحا  ّمهللا 

202 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  رقعلا / نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهللا 
212 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀّنجلا / هباوث  لعجا  هتیمر و  دّدس  ّمهللا 

218 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  راربألا / عم  هرشحا  هحیر و  ّبیط  ههجو و  ضّیب  ّمهللا 
ص:291  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /
275 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لیصف / مد  نم  کیلع  نوها  نکی  ّمهللا ال 

276 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هنیب و /...  فّرع  هحیر و  ّبیط  ههجو و  ضّیب  ّمهللا 
277 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ههجو / ضّیب  ّمهللا 

37 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اریخ /...  یفوأ و ال  اباحصا  ملعا  ّیناف ال  دعب  اّما 
37 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  رخآ /...  اناک  مکبتکب و  یلع  امدق  ادیعس  ایناه و  ّناف  دعب  اّما 

39 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هتّوبنب / همرکا  هقلخ و  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادّمحم  یفطصا  هّللا  ّناف  دعب  اّما 
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45 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نورت / دق  ام  رمالا  نم  انب  لزن  دق  ّهناف  دعب  اّما 
50 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مکسفنا /...  یلا  اوعجرا  ّمث  انا ؟ نم  ینوبسناف  دعب  اّما 

76 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  تیب /...  لها  ملعا  ّیناف ال  دعب  اّما 
97 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اضرا / هنم  تعتباف  مشاه  ینب  نم  امالغ  تررغ  کنإف  دعب ...  اّما 

98 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یتقث / یّمع و  نبا  یخا و  مکیلا  تلسرا  دقف  دعب  اّما 
99 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ریغ / اذه  یلع  کلمح  نوکی  نا  تیشخ  دقف  دعب  اّما  لیقع  نب  ملسم  یتیب  لها  نم 

111 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یناه و /...  ملسم و  لتق  ّهنا  عیظف  ربخ  اناتا  دقف  دعب  اّما  رکذت  ام 
120 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هقلخ / یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادّمحم  یفطصا  هّللا  ّناف  دعب  اّما 

هتّوبنب همرکا  و 
131 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اورظنا / انا و  نم  ینوبسناف  دعب  اّما 

152 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  تّریغت / دق  ایندلا  ّناف  دعب  اّما 
182 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نورت / دق  ام  رمالا  نم  لزن  دقف  دعب  اّما 

ص:292  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /

201 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نورت / دق  ام  رمألا  نم  انب  لزن  ّهناف  دعب  اّما 
146 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  انب / هّللا  دارا  ام  اریخ  نوکی  نا  وجرأل  ّینا  هّللا  ما و 

55 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  سرفلا / بکری  ام  ثیرک  ّالا  اهدعب  نوثبلت  هّللا ال  اّما و  انرفظ  وا  انلتق 
246 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نم / موقلا  لبقتسن  انروهظ و  یف  هلعجن  أجلم  انل  اّما 
37 مالّسلا / هیلع  یلع  ماما  کضرمل / ۀمدخلا  ۀفیطل  ۀیراج  يدنع  ّنا  دحاو  هجو 

79 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ءام / انل  قستساف  تمزع  نا 
راصبإ همجرت  فط ، ناروشحلس   125 مّلـس / هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  نمف /...  الا  قارعلا  ضرا  نم  ضراب  لـتقی  اذـه  ینبا  ّنا 

289 ص :  ثیداحا .....  تسرهف  نیعلا 292 
138 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نع /...  اولهذل  ینوباصا  ول  یننوبلطی و  موقلا  ّ 

198 کلذ / هرکت  هّما  ّلعل  ۀکرعملا و  یف  هوبا  لتق  مالغ  اذه  ّنا 
(2  ) 63 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نیملاعلا / ّبر  هّلل  دمحلا  نوعجار و  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا 

104 مالّسلا / هیلع  ملسم  ترضح  نوعجار / هّلل  ّانا  هّلل و  ّانا 
111 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نوعجار / هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا 

194 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اهنع / کضّوعا  انا 
194 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  زاجحلاب / یلام  نم  هنع  کضّوعا  انا 

52 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ملسم / مد  نم  رثکاب  بلاطت  نا  دیرت  کیخا أ  وخا  تنا 
256 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  دیعس / ایندلا و  یف  ّرح  ّرحلا  کّما  کتّمس  امک  تنا 

276 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ةرخآلا / یف  دیعس  ایندلا و  یف  ّرح  کّما  کتّمس  امک  تنا  ةرخآلا  یف 
277 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کّما / کتّمس  امک  ّرح  تنا 
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79 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یئاول / بحاص  تنا 
ص:293  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /
155 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ینوفرعت / له  هّللا  مکدشنا 

248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اوفرصنا /
85 مالّسلا / هیلع  یلع  ماما  یخا / نوعظم  نب  نامثعب  نامثع  هتیّمس  اّمنا 

58 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اوعنماف / حانج  نهیلع  سیل  ءاسنلا  ینولتاقت و  مکلتاقا و  ینا 
93 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ریسملاب / ینرماف  یمانم  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تیأر  ینا 

189 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یل / تحصن  امک  کل  حصنأس  ّینا 
195 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کّلضا / هّللا و  هاده  نکل  كاخا و  ّرغا  مل  ّینا 

222 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  الاّتق / نارقالل  هبسح  ّینا ال 
68 مالّسلا / هیلع  رقاب  ماما  ضرالا / یلا  ةرطق  مدلا  کلذ  نم  عقت  مل  ّهنا 

167 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  وجرال / ّینا  هّللا  وف  امکیکبی ؟ ام  ّيوخا  ینبا  يا 
247 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یّتح /...  مکتآ  مل  ّینا  مکیلا  هّللا و  یلا  ةرذعم  اّهنا  ساّنلا ! اهّیا  ۀعاس  دعب  انوکت  نأ 

43 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ّیلع / تمدق  مکبتک و  ینتتا  یّتح  مکتآ  مل  اّمنا  ساّنلا ! اهّیا 
44 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  قحلا / ّنا  اوفرعت  هّللا و  اوقتت  نا  مّکنا  ساّنلا ! اهّیا 

77 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ینولجعت / یلوق و ال  اوعمسا  ساّنلا ! اهّیا 
59 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هّللا / لوسر  ۀلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  (ب )

262 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ایناه / ادیعس و  ّناف  دعب  اّما  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب 
 ... ّیلع امدق 

90 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀمایقلا / موی  کیف  مهمصخ  كولتق و  موقل  ادعب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 

ص:294  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /

275 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مّلس / هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  کیف  مهمصخ  كولتق و  موقلا  ادعب 
277 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  كولتق / موقل  ادعب 

63 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  دابعلا / عجرم  هیلا  يّذلا  یلب و 
53 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نیهلاو /...  انومتخرصتسا  نیح  احرت أ  ۀعامجلا و  اهتّیا  مکل  اّبت  (ت )

151 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀعاس / نع  کب  نوقحال  ّاناف  مّدقت 
248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  دیرت / ام  کّما  کتلکث  (ث )

63 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هدلاو / نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو  نم  هّللا  كازج  (ج )
167 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کلذ / نم  امکدجو  نع  ّيوخا  ینبا  ای  هّللا  امکازج 

223 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هّللا / کمحر  یعجرا  اریخ  یتیب )  ) تیب لها  نم  متیزج 
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ءاسنلا یلا 
18 مالّسلا / هیلع  رقاب  ماما  ءالبرکب / ناک  اذا  یّتح  سانلاب  ریسی  ّیلع  جرخ  (خ )

201 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀیرقلا / هذه  یف  لزنن  انعد  (د )
251 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هذه / وا  هذه  وا  ۀیرقلا  هذه  یف  لزنن  انعد 

ص:295  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /

151 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نیرکاذلا / نیّلصملا  نم  هّللا  کلعج  ةالصلا  ترکذ  (ذ )
165 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یلبی / کلم ال  یلا  اهیف و  ام  ایندلا و  نم  ریخ  یلا  حر  (ر )

72 مالّسلا / هیلع  داجس  ماما  یلبا / رثآ و  دقلف  ساّبعلا  هّللا  محر 
86 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  بئاس / ابا  ای  هّللا  کمحر 

139 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مهنم / هبحن و  یضق  نم  مهنمف   ) ملسم ای  هّللا  کمحر 
178 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  امهیلع / هّللا  ۀمحر  رظتنی ) نم 

214 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لمعا / بهذاف و  یتعیب  نم  ّلح  یف  تنا  هّللا  کمحر 
276 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ملسم / ای  هّللا  کمحر  کنبا  كاکف  یف 

277 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  امهیلع / هّللا  ۀمحر 
277 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ملسم / ای  هّللا  کمحر 

151 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یّلصن / یّتح  اّنع  اوّفکی  نا  مهولس  (س )
90 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کبیجی / الف  هوعدت  نا  کّمع  یلع  هّللا ) و   ) ّزع (ع )

275 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کبیجی / الف  هوعدت  نا  کّمع  یلع  ّزع 
ص:296  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /
276 ، 134 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یباحصا / ةامح  یسفن و  بستحا  هّللا  دنع 

277 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  افعلا / دعب  ایندلا  یلع 
85 مّلس / هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ةرفجم / ّهناف  مایصلاب  کیلع 

51 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مکّیبن /؟ تنب  نبا  ّینا  نوّکشتف  اذه أ  نم  ّکش  یف  متنک  ناف  (ف )
254 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کل / ادب  ام  عنصاف 

214 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  دوربلا / باوثالا  هذه  هعم - ناک  و  ادّمحم - کنبا  طعاف 
246 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  يأر / هنایرت  امف 

248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  دیرت /؟ امف 
65 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ینب / ای  كولتق  اموق  هّللا  لتق  (ق )

276 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نمحرلا / یلع  مهأرجا  ام  كولتق  اموق  هّللا  لتق 
209 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ةاجنلاب / کل  فیک  (ك )

246 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اریخ / ارجا و  تبصا  دقل  (ل )
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19 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یباحصا / نم  اریخ  یف و ال  وأ  اباحصا  ملعا  ال 
138 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لاتقلا / یف  مهأدبأ  نا  هرکا  ّیناف  همرت  ال 

ص:297  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /

250 ، 146 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یناوعا / يراصنا و  ءالؤه  اّمنا  یسفن  هنم  عنما  امم  مهنعنمأل 
130 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هّللاب / ّالا  ةوق  لوح و ال  ال 

111 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ءالؤه / دعب  شیع  یف  ریخ  ال 
34 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ضاق / وه  ام  هّللا  یضقی  یّتح  هقرافا  هّللا ال  ال و 

58 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀلذلا / هیلع  تبرض  نم  سابل  اذه  ال ،
208 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کیلتاق / هّللا  نعل  ریهز و  ای  هّللا  کندعبی  ال 

276 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کیلتاق / هّللا  نعل  هتمحر و  نم  ریهز  ای  ّکندعبی  ال 
160 مالّسلا / هیلع  یلع  ماما  هتدابع / قح  هّللا  دبعل  افلا  مهتدع  تمت  ول 

202 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لاتقب / مهأدبال  تنک  ام  (م )
71 مالّسلا / هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دحا / موی  نم  هّللا  لوسر  یلع  ّدشا  موی  نم  ام 

260 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  كاورا / كزعا و  فوخلا و  نم  هّللا  کنمآ  کلام ؟
217 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یّنم / اوندا  امکب  ابحرم 

142 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نیملسملا / نینمؤملا و  نم  هناوخا  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم 
195 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مالسلا / مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  أرقاف  ۀّنجلا  یف  یماما  تنا  معن  (ن )

265 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀّنجلا / یف  یماما  تنا  معن 
190 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  كرثا / یلع  امهاقلا  انا  معن و 

254 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  لزناف / کل  رفغی  کیلع و  هّللا  بوتی  معن 
ص:298  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /
52 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  دیبعلا / رارف  ّرفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هّللا ال  و  (و )

64 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ربصا / الیلق و  ینب  ای  لتاق  ءاملا  یل  ّینا  هاثوغ ! او 
202 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یه /؟ ۀیرق  ۀیآ  و 

246 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کلذ / يرا  هّللا  انا و  و 
168 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هتاکرب / هّللا و  ۀمحر  مالسلا و  امکیلع  و 

264 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مکیشغ / دق  لیللا  اذه  و 
58 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  نید / مکل  نکی  مل  ّنا  نایفس  یبا  لآ  ۀعیش  ای  مکلیو 

123 مالّسلا / هیلع  یلع  ماما  نینمؤملا / ریما  یلع  هّللا  دبع  هب  قدصت  ام  اذه  (ه )
204 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ّلک / ذخأیل  المج و  هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه 

59 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یّقح / یلع  ابوصغم  یمدب  ابضخم  هّللا  یقلا  اذکه  مکنم  لجر 
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57 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مّلس /؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له 
250 ، 146 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یعم / ءاج  نم  ۀلزنمب  مه  یباحصا و  مه 

57 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  هّللا / نیعب  ّهنا  یب  لزن  ام  یلع  نّوه 
63 مالّسلا / هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ّقحلا / یلع  انسل  اءوس أ  هّللا  كارا  تبا ال  ای  (ي )

63 مالّسلا / هیلع  ربکا  یلع  ترضح  نیقحم / تومن  یلابن  نذا ال  تبا  ای 
64 مالّسلا / هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یندهجا / دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  تبا  ای 

ص:299  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
هحفص مالّسلا / هیلع  موصعم  ثیدح /

75 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ةودغ / یلا  ۀیشعلا  هذه  مهرخؤت  نا  تعطتسا  نا  یخا ! ای 
49 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اولجعت / یلوق و ال  اوعمسا  عمسی - مهّلج  و  قارعلا -! لها  ای 

275 ، 92 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یف / بستحا  کب و  لزن  ام  یلع  ربصا  یخا ! نب  ای 
165 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  کیلع / اّودر  نیح  باذعلا  اوبجوتسا  دق  مّهنا  دعسا  نب  ای  ریخلا  کلذ 

189 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  بیشلا / ّیلع  لّجع  رحلا ! نب  ای 
64 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  یمحر / تعطق  امک  کمحر  هّللا  عطق  دعس ! نب  ای 

138 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  اّیلص / اهب  یلوا  تنا  يزعملا ! ۀیعار  نب  ای 
63 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  سرف / یلع  سراف  یل  ّنعف  ۀقفخ  یسأرب  تقفخ  ّینا  ینب  ای 

218 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ۀیفاعلل / ابلط  انتعبت  امناف  ینم  نذا  یف  تنا  نوج ! ای 
52 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ثعشالا / نب  سیق  ای  رجبا و  نب  راجح  ای  یعبر و  نب  ثبش  ای 

74 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  مهاقلت / یّتح  تنا  یسفنب  بکرا  سابع ! ای 
202 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  ءاج / اّمع  مهلأست  یّتح  مهیلا  بکرا  ساّبع ! ای 

248 مالّسلا / هیلع  نیسح  ماما  امهیف / نیذللا  نیجرخلا  جرخا  ناعمس ! نب  ۀبقع  ای 
19 مالّسلا / هیلع  یلع  ماما  ءادهش / مهلثم  سیل  ءادهش  عضوملا  اذه  یف  لتقی  ّیلا  مهبتک 

ص:300  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

( راعشا تایبا  نیتسخن   ) راعشا تسرهف 

هحفص
التقا یّتح  لتقا  تیلآ ال 

256
ادمحا نب  ای  دشرلا  تیده  رشبا 

170
یناکم اوفرعاف  لیقع  نبا 

116
هلعن حلصی  ماقأ  نیح  هارت  أ 
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91
يرظناف توملا  ام  نیردت  تنک ال  اذا 

177
اریهز اّودر  ارماع و  اوعجرا 

228
یلیذ ّرجا  یتّمج و  لّجرا 

174
اهقاوفا ۀملعم  اهب  یمرا 

185
فیسلاب مهضارعا  یف  برضا 

256
ناودعلا نم  هّللا  یلا  وکشا 

96
ادادعا مکل  اّنک  ول  مسقا 

132
اّرح ّالا  لتقا  تمسقا ال 

103
راّجفلا رشعم  نورت  الا 

80
اعفان مهسلا  بتکی  مار  ّبر  الا 

186
یلطصی ینعط  یبرض و  نم  رحبلا 

180
یبا وه  املسم و  یقلأ  مویلا 

114
هردص ءاوللا  کلذ  دنسم  أ 

81
ریمألا معن  نیسح و  يریما 

121
هعرصمل یشمی  أرما  نإ  ص:301   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

140
دبل وذ  ّیناف  یّنع  اولأست  نا 

139
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بلک نبا  انأف  ینورکنت  نا 
223

لفغم نبا  انأف  ینورکنت  نا 
191

یلمجلا نبا  انأف  ینورکنت  نا 
185

رفعج نبا  انأف  ینورکنت  نا 
94

ّرحلا نبا  انأف  یب  اورقعت  نا 
255

بیبح لتق  نیسحلا  ّدهی  نا 
135

یلع نید  یلع  دادش  نبا  انا 
36

لاضفالا ةدجنلا و  يذ  نبا  انا 
85

هلدهب نبا  انا 
212

یبلاطلا یحطبالا  مالغلا  انا 
117

یلمجلا ربزهلا  انا 
185

ریضخ یبا  ریرب و  انا 
156

رّهظم یبأ  بیبح و  انا 
133

نیقلا نبا  انأ  ریهز و  انا 
207

ۀفیعض ءاسنلا  یف  زوجع  انا 
279

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  انا 
64

لفغم نبا  انأ  دیزی و  انا 
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191
رصاهم یبأ  دیزی و  انا 

212
یتقان ۀیسداقلا  بابب  تخنا 

210
یناعملا وذ  رفعج  انا  ینا 

87
رخافملا وذ  نامثع  انا  ینا  ص:302   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس  فیضلا 256  يوأم  ّرحلا و  انا  ّینا 

86
هفقوم ساّبعلا  رکذأل  ینا 

81
لوسرب يرولا  هبشا  یباب 

66
الهابم نیملاعلا  ّبر  هّللا  يزج 

159
امجرتم یبنلا  طبس  هب  تمدخ 

281
ارظناف فطلا  يرث  یف  اذ  ام  یلیلخ 

220
یتفلا یلع  راع  توملاب  امف  یضمأس 

250
ّیلع بلصل  مهلک  ۀتس 

88
هنیسنت هّللا ال  دبع  نب  دیعس 

265 ، 257
نیسحلا ّمع  نب  ای  امد  کتقس 

112
ۀمیمذ تنا  یّنع و  يربخت  یلس 

157
مهیف ردوغ  ّیبنلا  ّیمس 

96
رّفعم بیبح  مهیف  ۀبصع  يوس 

126
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لوطألا راخفلا  وذ  ّیلع  یخیش 
88

ۀّنسألا فایسألا و  یلع  اربص 
166

لیوع ةربعب و  يدوج  ینیع 
95

امدق نوماّزهف  مزهن  ناف 
55

اّیدهم ایداه  یسفن  کتدف 
207 ، 190

مهلاتق تدهش  ام  ّیبر  ءاش  ولف 
158

راّفغ ونب  اّقح  تملع  دق 
218

نادود اهلهاک و  تملع  دق 
126

راصنالا بئاتک  تملع  دق 
194

دوسألا برض  راّجفلا  يرت  فیک 
219

املسم رجبا  نب  راجح  ناک  نئل  ص:303   ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
36

اّقز توملا  ذا  توملا  بهرا  ال 
79

نینبلا ّما  کیو  ینوعدت  ال 
83

لجر نم  هّللا  ّکندعبی  ال 
208

اراد بح  یّننا ال  كرمعل 
67

هلثم ترظن  نیع  رت  مل 
62

ۀعبرالا نینبلا  ّما  ونب  نحن 
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70
يوجلا ینملسا  ّمث  یعومد  تفزن 

113
ینیمی متعطق  نا  هّللا  و 

80
ولحلا مهرکذ  نا  لضفلا  وبا  و 

81
انئامد نم  ةرطق  ّینغ  دنع  و 

89
ایماد ثعشا  ءاثعشلا  وبا  لام  و 

213
یبدناف یموق  ورف  ای 

233
يدر مهس  هاتا  عیضرل  ای 

69
اهلامج اهّثح  ابرح  کل  ای 

173
ّرک سابعلا  يأر  نم  ای 

82
يرجز نم  يرعذت  یتقان ال  ای 

145
قوشلاب هّللاب  لوبقلا  میسن  ای 

32
؟ ینوه نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 

79
ةداسب اوسیل  ماوقا و  دّوسی 

88
ص:304  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تاور مالعا و  تسرهف 

.16 هسّدقم : هناتسآ  (آ )
.25 ینارهت : گرزب  زاغآ 

.22 ینادمه : اضر  اقآ 
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.69 بهو : تنب  هنمآ 
.86 ، 83 ، 80 مراد : نب  نابا  فلا ) )

.169 هملس : نب  نابا 
.92 بعک : نب  رجبا 

.52 (، 3  ) 36 رجبا :) نب  راجح   ) رجبا
.280 لیقع :) دنزرف   ) میهاربا

.178 رتشا : کلام  نب  میهاربا 
.78 ریثا : نبا 

.105 ثعشا : نبا 
.105 ریکب : نبا 

(. 2  ) 268 ، 193 (، 2  ) 169 ، 168 ، 125 ، 118 ، 102 رجح : نبا 
236 ، 235 ، 229 ، 227 ، 212 ، 193 ، 186 ، 139 ، 77 ، 64 دعس :) رمع   ) دعس نبا 

ص:305  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.265 ، 252 ، 241 (، 2)

.268 ، 173 ، 135 يربکلا :) تاقبط  باتک  بحاص   ) دعس نبا 
.190 ، 182 ، 168 ، 122 ، 116 بوشآ : رهش  نبا 

.42 ، 20 سابع : نبا 
.196 هدقع : نبا 
.119 هبیتق : نبا 

.245 (، 2  ) 194 (، 2  ) 170 ، 19 امن : نبا 
.257 دوعسم : نبا 

.33 مشاه : نب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  نبا 
.42 ، 35 ، 34 ریبز : نبا 

.36 مجلم : نبا 
،148 ، 146 (، 4  ) 144 ، 112 (، 4  ) 109 (، 3  ) 108 (، 4  ) 107 ، 105 (، 2  ) 102 ، 76 (، 2  ) 73 ، 47 (، 4  ) 46 ، 45 ، 43 ، 41 (، 3  ) 40 دایز : نبا 

(. 2  ) 281 ، 280 (، 2  ) 245 ، 231 ، 229 ، 211 ، 201 ، 181 (، 3  ) 176 (، 5  ) 175 ، 174
.41 هبقع : نبا 

.61 سیردا : نبا 
.90 لیفن : نبا 
.228 نیق : نبا 

.233 طیبث : نبا 
.114 روظنم : نبا 

.119 هیوکسم : نبا 
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.210 ، 126 یبلک : نبا 
.128 يوار :)  ) بلاط یبا  نبا 

ص:306  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.140 هجسوع : نبا 

.158 رباج : نبا 
.152 یعبس : ینادمه  قاحسا  وبا 

.152 (، 2  ) 151 (، 4  ) 150 (، 3  ) 149 ، 136 ، 130 ، 101 يدئاص : همامث  وبا 
.154 ثیرح : وبا 

.82 شفخا : نسحلا  وبا 
.276 ، 269 ، 218 (، 2  ) 36 ، 11 رذ : وبا 

.51 يردخ : دیعس  وبا 
.272 ، 270 فوتحلا : وبا 

.273 ، 270 لیقع : نب  دیعس  وبا 
.273 یفقث : دوعسم  نب  ةورع  نب  ةّرم  وبا 

.213 ، 212 ، 211 ءاثعش : وبا 
.117 ، 115 ، 93 (، 2  ) 89 ، 87 ، 66 ، 65 ، 63 ، 61 جرفلا : وبا 

،151 ، 148 ، 147 ، 146 ، 142 ، 141 ، 139 ، 137 ، 134 ، 131 ، 115 ، 110 ، 105 ، 98 ، 92 ، 87 ، 77 ، 73 (، 2  ) 72 ، 68 ، 66 ، 62 فنخم : وبا 
(، 2  ) 207 ، 205 ، 204 ، 202 (، 2  ) 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 185 ، 180 ، 175 ، 167 ، 166 ، 164 ، 163 (، 2  ) 162 ، 161 ، 155 (، 2  ) 153

(. 2  ) 264 ، 256 (، 2  ) 255 (، 2  ) 252 ، 246 ، 225 ، 224 ، 221 ، 217 ، 212 ، 211 ، 209
.196 يراصنا : بویا  وبا 

(. 3  ) 94 سالسل :) وبا   ) سالس وبا 
.231 دوسالا : وبا 

.249 دوسا : یبارعا  دمحم  وبا 
.255 يرغث : نایفس  وبا 

ص:307  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 2  ) 259 ، 39 یلشهن :) دوعسم  نب  دیزی  هینک   ) دلاخ وبا 

.61 ، 58 ، 34 نایفس : وبا 
.36 يدنه : وبا 
.37 هریمع : وبا 

.37 مالّسلا : هیلع  رفعج  وبا 
.38 یفقث : هدیبع  وبا 

.39 ورمع :) نب  دوعسم  هینک   ) سیق وبا 
.39 دلاخ : وبا 
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.41 ملسم : نب  ۀبیتق  وبا 
.46 دعس : نب  رمع  صفح  وبا 

(. 2  ) 46 صاقو : وبا 
.61 ةورع : نب  ةّرم  وبا 

.62 مالّسلا :) هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هینک   ) نسحلا وبا 
.70 ءارب : وبا 

.162 ، 81 ، 72 ، 70 مالّسلا : هیلع  لضفلا  وبا 
.87 ، 72 مالّسلا :) هیلع  سابع  ترضح  بقل   ) هبرق وبا 

.73 ّلحملا :) وبا  نب  هّللا  دبع   ) لحملا وبا 
.124 ، 116 ، 115 ، 81 بلاط : وبا 

.86 ، 85 نوعظم : نب  نامثع  بئاس  وبا 
(. 2  ) 89 رکب : وبا 

.97 بلاط :) یبا  نب  لیقع  بقل   ) دیزی وبا 
.99 هدیبع :) وبا  نب  راتخم   ) هدیبع وبا 

.102 سیق : نب  ثعشا  دمحم  وبا 
ص:308  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

(. 4  ) 170 ، 169 يدئاص : ینادمه  هرمع  وبا 
.196 نصحم : نب  ورمع  نب  ةرمع  وبا 

.196 بنیز : وبا 
.196 يراصنا : هلاضف  وبا 

.198 فوتحلا : وبا 
.207 یبابض : هّزع  وبا 

.209 یمعثخ : يرامنا  عاطملا  وبا 
.213 لمج : وبا 

.221 ریمع : نب  هّللا  دبع  بهو  وبا 
.232 يریمح : سابعلا  وبا 

ینهج 243. رجاهم  وبا 
.115 رفعج : وبا 

.115 يدزا : مهرم  وبا 
.115 دیعس :) وبا  نب  دمحم   ) دیعس وبا 

.117 يرماع : بالک  نب  رکب  وبا 
(. 2  ) 117 رکب :) وبا  نب  دبع   ) رکب وبا 

.117 نیسح : نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 
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.124 (، 3  ) 123 ، 122 رزین : وبا 
.126 يدسا : مساقلا  وبا 

.127 بائر :) نب  طوح  نب  ۀعیبر  يومع  رسپ  بیبح  هینک   ) روش وبا 
.129 رهاظم :) نب  بیبح  هینک   ) مساقلا وبا 

.140 ، 135 هجسوع :) نب  ملسم   ) لجح وبا 
(. 2  ) 145 يوادیص : يدسا  دلاخ  نب  ورمع  دلاخ  وبا 

ص:309  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.139 یلجب : هراکشخ  وبا 

(. 2  ) 148 يوادیص : يدسا  همامث  نب  عقوم  یسوم  وبا 
.154 برج : وبا 
.158 ذقنم : وبا 

.231 ، 229 ، 224 ، 184 ، 168 ، 160 يربط : رفعج  وبا 
.173 ینادمه : همالس  وبا 
.173 یجحذم : ییحی  وبا 

.20 يوسوم : بلاط  وبا 
.156 ، 124 (، 2  ) 122 ، 119 ، 91 (، 2  ) 89 ، 87 ، 85 ، 84 ، 69 ، 66 (، 2  ) 61 مالّسلا :) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) بلاط یبا 

.69 ةرازف : نب  حمس  نب  مصاع  یبا 
.95 ، 93 ، 72 ، 71 بلاط :) یبأ  نب  رفعج   ) بلاط یبا 

(. 2  ) 117 ، 114 (، 2  ) 96 بلاط :) یبأ  نب  لیقع   ) بلاط یبا 
.77 یفعج : هربس  یبا 

.278 ، 162 ، 100 يرکاش : بیبش  یبا 
.112 هیح :) یبا  نب  یناه   ) هیح یبا 

.39 سیق : نب  فنحا 
.260 ، 258 ، 257 فنحا :

.22 يدادغب : دمحا 
.239 نامیلس : نب  رماع  نب  دمحا 

.120 یمیمت : سیق  نب  فنحا 
(. 2  ) 234 ، 232 هیما : نب  مهدا 

.245 صوخا :
ص:310  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.35 هّللا :) دبع  نب  نمحرلا  دبع   ) یبحرا
.76 یبحرا :) رضن  نب  کلام   ) یبحرا

.51 مقرا :) نب  دیز   ) مقرا
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.112 حورا :) نب  ریبز   ) حورا
.277 كرت : ملسا 

.205 ، 167 ، 165 (، 3  ) 164 یمابش : دعسا 
.164 دشاح : نب  دعسا 

.252 یفعج : هربس  وبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دسا 
.39 یملس : تلص  نب  ءامسا 

.69 يدسا :) نهاک  نب  ۀلمرح   ) يدسا
.141 ، 135 ، 125 ، 69 همیزخ : نب  دسا 

.196 يدشار : قاحسا  نب  لیعامسا 
.114 کلام : نب  دسا 

(. 2  ) 121 ورمع : نب  ملسا 
.126 تیمک :)  ) يدسا

(. 2  ) 102 یمرضح : دیسا 
.102 ، 77 سیق : نب  ثعشا 

.76 (، 2  ) 52 ثعشا :) نب  سیق   ) ثعشا
.116 ینهج : میشا 

.126 ناوخج : نب  رتشا 
.196 ، 83 هتابن : نب  غبصا 

.87 ، 86 (، 3  ) 60 یحبصا :) دیزی  نب  یلوخ   ) یحبصا
.67 خّروم :)  ) یناهفصا

ص:311  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.87 هّللا :) دبع  ای  رغصا  دمحم   ) رغصا

.114 فرطا :) رمع   ) فرطا
.88 رقنم : نب  دعسا  نب  دبعا 

.40 روعا :) ثراح   ) روعا
.58 روعا :) نب  لیحارش   ) روعا

.210 یمعثخ : يرامنا  رامنا  نب  لبقا 
(. 2  ) 115 ، 77 (، 3  ) 66 (، 3  ) 65 (، 4  ) 64 ، 63 (، 2  ) 62 مالّسلا :) هیلع  ربکا  یلع  ترضح   ) ربکا

.86 ، 85 ، 84 (، 3  ) 83 (، 2  ) 82 ، 73 (، 2  ) 70 (، 2  ) 69 نینبلا : ما 
(. 2  ) 117 دلاخ : نب  ۀیواعم  تنب  نینبلا  ما 

.20 ، 19 هملس : ما 
.117 رغثلا : ما 

.69 هیواعم :) وبا  رتخد   ) فشخلا ما 
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.114 هعیبر : نب  دابع  تخد  بیبح  ما 
.280 یبلک :) هّللا  دبع  رسمه   ) بهو ما 

.280 ، 223 ، 221 دبع : تنب  بهو  ما 
.279 یطساق : يرمن  بهو  ما 

(. 2  ) 67 يدع :) نب   ) سیقلا ؤرما 
.46 سمش : دبع  نب  ۀیما 

(. 2  ) 240 ییاط : دعس  نب  ۀیما 
.61 هیما :) نب  برح   ) هیما

.61 هّیما :) نب  صاعلا  وبا   ) هیما
.16 ، 15 رئاز : تاراشتنا 

.26 مق :)  ) یتریصب تاراشتنا 
ص:312  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.26 یضر : دیس  تاراشتنا 
.51 سنا :) نب  کلام   ) سنا

.126 (، 2  ) 125 هیبن : نب  ثراح  نب  سنا 
.67 بعک : نب  رباج  نب  سوا 

.67 هثراح : نب  سوا 
.117 دلاخ : نب  ۀلظنح  تنب  هدوا 

،145 ، 141 ، 138 ، 137 ، 136 ، 131 ، 127 ، 77 ، 76 ، 56 (، 3  ) 41 ، 44 (، 2  ) 18 (، 2  ) 13 مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لـها 
.239 ، 223 ، 218 ، 213 ، 206

.180 ةانم : دبع  نب  سایا 
(. 2  ) 105 ییاط : لتع  نب  سایا 

(. 2  ) 115 ینهج : سایا 
.255 ، 76 یناویخ : حرشم  نب  بویا 

.112 يدنه : دمحم  دیس  نب  رقاب  دیس  (ب )
.22 رقاب : خیش 

.106 هلهاب :
.32 مالّسلا :) اهیلع  ارهز  ترضح   ) لوتب

(. 2  ) 205 یلجب :
.121 ، 39 هیرحب :

(. 2  ) 92 بعک : نب  رحب 
(. 2  ) 274 بلک : نب  رحب 

.259 ، 257 يدعس : یمیمت  ردب 
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ص:313  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.265 ، 257 ، 251 ، 211 يدنک : يدب 

.133 میرص : نب  لیدب 
.39 یمیمت : رابدرب 

.24 یطونرب :) يامرخ   ) یطونرب
(. 2  ) 222 ، 183 (، 3  ) 159 ، 158 (، 2  ) 157 (، 12  ) 156 (، 6  ) 155 (، 7  ) 154 (، 3  ) 152 ، 131 ریضخ : نب  ریرب 

.25 ینارهت : گرزب  اغآ ) )
(. 2  ) 228 رشب :

.117 (، 2  ) 116 یضباق : ینادمه  طوح  نب  رشب 
.210 هعیبر : نب  رشب 

.228 ، 210 ، 209 یمرضح : ورمع  نب  رشب 
.96 ثراح : نب  ورمع  نب  رشب 
.117 ینادمه : طوس  نب  رشب 

.215 (، 3  ) 214 يدنک : یمرضح  ثودحا  نب  ورمع  نب  رشب 
.210 یبلغت : راکب 

.96 ، 69 لئاو : نب  رکب 
(. 2  ) 236 هّللا : میت  نب  یح  نب  رکب 

.105 ریکب :
.178 (، 3  ) 109 (، 2  ) 103 نارمح : نب  ریکب 

.224 یمیت : یح  نب  ریکب 
.110 يدسا : هبعثم  نب  ریکب 
.165 یبحرا : ینادمه  ریکب 
.17 جع :)  ) مظعالا هّللا  ۀیقب 

ص:314  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 3  ) 102 لالب :
.57 مراد : ینب 

.36 دادغب : لپ  (پ )
.179 ، 121 كرت :) داژن   ) كرت (ت )
.196 يراصنا : هعیدو  نب  تباث  (ث )

.193 يراصنا : هبلعث 
.135 نادوذ : نب  ۀبلعث 
.96 نیصح : نب  ۀبلعث 
.95 هباکع : نب  ۀبلعث 
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.193 بعک : نب  ۀبلعث 
(. 2  ) 117 ناصه : نب  رماع  نب  رغث 

.95 هعیبر : نب  فیقث 
(. 2  ) 69 همامث :

.164 موق :)  ) دومث
.157 رباج : (ج )

ص:315  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 2  ) 235 لشهن :) نب  رماع  مالغ   ) جاجح نب  رباج 

.51 يراصنا : هّللا  دبع  نب  رباج 
.67 بعک : نب  رباج 

.24 ظحاج :
.257 يدبع : دوراج 

(. 2  ) 261 ینابیش : یلع  نب  ۀلبج 
.126 سعفق : نب  ناوخج 

.91 هّللا : دبع  نب  ریرج 
.149 مشج : نب  دشاح  نب  مشج 

.170 ، 159 ینادمه : دشاح  نب  مشج 
.187 دعس : نب  فعج 

.95 ، 93 ، 72 ، 71 بلاط : یبا  نب  رفعج 
.280 ، 94 ، 93 رفعج :

.272 رفعج :) هّللا  دبع  دنزرف   ) رفعج
.105 ییاط : هفیذح  نب  رفعج 

(. 4  ) 117 بلاط : یبا  نب  لیقع  نب  رفعج 
(. 2  ) 87 (، 2  ) 86 بلاط : یبا  نب  یلع  نب  رفعج 

.208 ، 94 ، 82 ، 80 راّیط : رفعج 
.24 ، 23 يدقن : رفعج 

.85 ورمع : نب  حمج 
.85 یحمج : یشرق  عمج 

.182 دعس : نب  لمج 
(. 3  ) 221 یمیلع : یبلک  بانج 

ص:316  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 3  ) 197 یجرزخ : يراصنا  ثرح  نب  بعک  نب  ةدانج 

(. 2  ) 181 هدانج :
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.196 یلولس : هدانج 
(. 2  ) 267 یناملس : ثرح  نب  ةدانج 

(. 3  ) 215 ینالوخ : يدنک  ریجح  نب  بدنج 
.141 ذقنم : نب  بدنج 
.87 لشهن : نب  لدنج 

.277 (، 2  ) 276 ، 269 (، 4  ) 220 (، 3  ) 219 (، 2  ) 218 يرافغ :) رذ  وبا  مالغ   ) يوح نب  نوج 
.236 یمیمت : هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  نب  نیوج 

(. 3  ) 243 ینهج :
.26 فرشا : فجن  بادآ  هناخپاچ  (چ )

.25 فرشا : فجن  هّیردیح  هناخپاچ 
(ح )

304 ص :  تاور .....  مالعا و  تسرهف  نیعلا 316  راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 2  ) 37 یمیمت : هرارز  نب  بج 

(. 3  ) 213 يدنک : سیقلا  ئرما  نب  ثراح 
.122 یعازخ : ثراح 

.141 ، 126 هبلعث : نب  ثراح 
.96 لهذ : نب  ثراح 
.125 هیبن : نب  ثراح 

ص:317  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 3  ) 124 ناهبن : نب  ثراح 
(. 2  ) 179 یجحذم : ثراح 

.239 ، 67 یئاط : مال  نب  ۀثراح 
.170 نوریخ : نب  دشاح 

.164 ، 159 نادمه : نب  دشاح 
.221 بابح :

.237 میت : نب  بعک  نب  رماع  نب  بابح 
.237 ثراح : نب  بابح 

.196 ، 164 ، 159 یلولس : هدانج  نب  یشبح 
(. 5  ) 169 یمهن : سیق  نب  یشبح 

.99 يدسا : بیبح 
.22 ، 14 يوامس :)  ) نسحم نب  نیسح  نب  بیبح 

.114 هعیبر : نب  دابع  تنب  بیبح 
133 (، 10  ) 132 (، 4  ) 131 (، 4  ) 130 (، 2  ) 129 (، 6  ) 128 (، 5  ) 127 (، 4  ) 126 ، 77 ، 74 ، 51 ، 48 ، 36 ، 12 رهاـظم :)  ) رّهظم نب  بیبح 
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.277 ، 276 ، 268 (، 2  ) 266 ، 263 (، 2  ) 222 ، 207 ، 160 ، 151 (، 2  ) 141 ، 140 (، 2  ) 135 (، 2  ) 134 (، 3)
(. 2  ) 85 بیهو : نب  بیبح 

.85 بهو : نب  بیبح 
.173 دیسلا : بیبح 

.261 (، 2  ) 260 ، 259 ، 257 يدعس : یمیمت  ردب  نب  جاجح 
.247 (، 2  ) 190 (، 2  ) 189 (، 2  ) 188 قورسم : نب  جاجح 

(. 2  ) یفعج 191 جاجح 
ص:318  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.262 ، 101 ، 52 (، 3  ) 36 رجبا : نب  راجح 
.77 يدیبز : جاجح 

.205 ، 174 يدع : نب  رجح 
.69 زعألا : ۀعیبض  نب  ردجح 

(. 2  ) 215 بدنج :) دنزرف   ) ریجح
(. 2  ) 85 یشرق : عمج  نب  ۀفاذح 

.189 ، 188 هّللا :) دیبع  دنزرف   ) ّرح
(. 2  ) 217 يرافغ : قاّرح 

،202 (، 2  ) 201 ، 182 (، 3  ) 181 (، 2  ) 180 ، 179 (، 2  ) 152 (، 4  ) 146 ، 144 ، 77 ، 56 ، 46 (، 5  ) 45 ، 44 ، 43 ، 28 یحایر : دیزی  نب  ّرح 
(، 4  ) 253 (، 7  ) 252 (، 5  ) 251 (، 3  ) 250 (، 4  ) 249 (، 6  ) 248 (، 3  ) 247 ، 246 (، 7  ) 245 (، 3  ) 288 ، 215 (، 4  ) 211 (، 2  ) 207 (، 4  ) 203

.276 ، 267 (، 6  ) 266 ، 265 (، 2  ) 257 (، 5  ) 256 (، 10  ) 255 (، 3  ) 254
.61 هیما : نب  برح 

.269 مالّسلا :) هیلع  هزمح  ترضح  مالغ   ) ثرح
.269 يرباج : ثرح 

.269 یناملس : ثرح 
.57 هلمرح :

.93 ، 68 يدسا : نهاک  نب  ۀلمرح 
.69 هعیبر : نب  دلاخ  نب  مازح 

.70 یبالک : دلاخ  نب  مازح 
.239 رامع :) ردپ   ) ناّسح

(. 2  ) 271 ییاط : ناّسح 
ص:319  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.118 ، 41 ینوکس : ریمن  نب  نیصح 
.95 فیقث : نب  ۀصفح 

.80 یسبنس : لیفط  نب  میکح 
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.272 (، 4  ) 229 یبسار : ورمع  نب  سالح 
.96 هبلح :
.96 هیلح :

.124 ، 71 ، 51 ءادهشلا : دیس  هزمح 
.46 نایفس : تنب  هنمح 

.117 هبتع : تنب  هدیمح 
.60 ریمح :

.207 ، 181 ، 117 ، 115 ، 114 (، 2  ) 89 ، 66 ، 65 ، 27 ملسم : نب  دیمح 
.114 يومح :

.205 ، 167 (، 2  ) 165 (، 2  ) 164 یمابش : دعسا  نب  ۀلظنح 
.117 دلاخ : نب  ۀلظنح 

ص:320  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.169 مراد : نب  ۀلظنح 

.87 دیز : نب  ۀلظنح 
.245 کلام : نب  ۀلظنح 

.153 نیعلا : روح 
.233 نایروح :

(. 2  ) 117 ورمع : تنب  ءاصوح 
.236 هّللا : میت  نب  ّیح 

.180 ، 179 (، 2  ) 147 ، 145 يوادیص : يدسا  دلاخ  (خ )
.116 ینهج : میشا  نب  دلاخ 

.141 بدنج : نب  دلاخ 
.117 ، 69 هعیبر : نب  دلاخ 

.87 کلام : نب  دلاخ 
.87 رقنم : نب  دلاخ 

(. 2  ) 280 ، 267 ، 124 ، 116 ، 61 بلاط : وبا  نادناخ 
.95 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ 

.219 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحا  ربمایپ  نادناخ 
.223 میلع : نادناخ 

.200 ، 187 دمحم : نادناخ 
.17 موصعم : نادناخ 
.191 ، 190 تیرخ :

.141 يوادیص : يدسا  همیزخ 
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ص:321  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.196 تباث : نب  ۀمیزخ 

.69 مصاع : یبا  نب  نیشخ 
.210 لبقا : نب  فلخ 

.126 فدنخ :
(. 2  ) 95 هصفح : تنب  ءاصوخ 

.60 یلوخ :
.87 ، 86 ، 60 یحبصا : دیزی  نب  یلوخ 

.59 مرح : مایخ 
.36 ینطقراد : (د )

.169 هّللا : دبع  نب  مراد 
.257 ، 214 ، 209 ، 70 يدوواد :

.252 ، 49 دعس :) نب  رمع  مالغ   ) دیرد
(. 2  ) 200 ورمع : تنب  مهلد 

.141 ، 135 دسا : نب  نادود 
.115 يرونید :

.70 ضیغب : نب  نایبذ  (ذ )
.69 دسا : نب  نادود 

.69 مصاع : یبا  نب  نیشخ  نیسأرلا  وذ 
.239 ناعذج : نب  لهذ 

ص:322  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.96 نابیش : نب  لهذ 

.60 حبصا : يذ 
(. 2  ) 252 دیوذ :

.102 یبالک : نشوجلا  يذ 
.136 عالک : يذ 

.126 رتشا : نب  بائر  (ر )
.269 (، 2  ) 227 يدزا :) ملسم  مالغ   ) هّللا دبع  نب  عفار 

.272 (، 2  ) 67 ، 24 سیقلا : ئرما  تنب  بابر 
.67 سوا : تنب  بابر 

.162 ینادمه : میمت  نب  عیبر 
.87 یملس : نب  یعبر 

.228 ثراح : نب  ۀعیبر 
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.127 طوح : نب  ۀعیبر 
.117 ، 73 (، 2  ) 69 رماع : نب  ۀعیبر 

.95 ذئاع : نب  ۀعیبر 
.159 کلام : نب  ۀعیبر 

.69 رازن : نب  ۀعیبر 
.114 ییحی : نب  ۀعیبر 

.275 ، 254 ، 212 زیخاتسر :
.279 رمش :) مالغ   ) متسر

(. 2  ) 178 كرت : دیشر 
ص:323  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

(. 2  ) 127 يرجه : دیشر 
.22 یناهفصا : اضر  اقآ  خیش 
.22 ینادمه : اضر  اقآ  خیش 

.26 یضر : دیس 
(. 2  ) 157 (، 2  ) 156 يدبع : ذقنم  نب  یضر 

.218 يدوواد : نیدلا  یضر 
.36 دادش : نب  ۀعافر 

.273 (، 2  ) 114 مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  تنب  ۀیقر 
.86 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تنب  ۀیقر 

.273 ، 89 هلمر :
.177 ، 143 هیورت : زور 
.245 عوبری : نب  حایر 
.70 نافطع : نب  ثیر 

.117 رکب : یبا  نب  دبع  تنب  هطیر 
.214 (، 5  ) 213 رهاز : (ز )

.214 (، 5  ) 213 يدنک : ورمع  نب  رهاز 
.112 یمیمت : حورا  نب  ریبز 

.88 یفحج : ردب  نب  رجز 
.88 یعخن : ردب  نب  رجز 

.59 کیرش : نب  ۀعرز 
.155 سنخألا : وبا  نب  ریهز 

ص:324  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.242 یبلغت : ثراح  نب  ریهز 
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.252 (، 4  ) 228 ، 77 يدزا : میلس  نب  ریهز 
(، 7  ) 206 (، 3  ) 205 (، 2  ) 204 (، 6  ) 203 (، 2  ) 301 (، 3  ) 200 (، 6  ) 199 ، 183 ، 139 (، 2  ) 131 ، 130 ، 77 ، 74 ، 48 يدنک : نیق  نب  ریهز 

(. 3  ) 276 (، 2  ) 274 ، 265 ، 264 ، 257 ، 256 (، 3  ) 228 ، 222 ، 209 (، 4  ) 208 (، 5  ) 207
.271 یبلعث : ریهز 

.174 هیبأ : نب  دایز 
.169 بیرع : نب  دایز 

.169 ینادمه : دایز 
.51 مقرا : نب  دیز 

.245 ، 87 میمت : نب  ةانم  دیز 
.280 ، 274 ، 202 (، 2  ) 93 (، 2  ) 92 (، 2  ) 74 ، 68 ، 67 ، 66 مالّسلا :) اهیلع  يربک   ) بنیز

.86 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تخد  بنیز 
.56 ملاس : (س )

(. 2  ) 131 دایز :) مالغ   ) ملاس
(. 5  ) 255 هّللا :) دیبع  مالغ   ) ملاس

.269 (، 2  ) 233 يدبع :) ملسم  نب  رماع  مالغ   ) ملاس
.95 زیزعلا : دبع  نب  ملاس 

.95 هّللا : دبع  نب  هّللا  دبع  نب  ملاس 
.77 هربس :

.15 یمالسا : بالقنا  نارادساپ  هاپس 
ص:325  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.36 حاجس :
.261 ، 242 ، 241 ، 239 ، 237 ، 236 ، 235 ، 232 ، 229 ، 227 ، 225 ، 218 ، 213 ، 208 ، 197 ، 169 ، 152 يورس :

.167 رباج : نب  عیرس 
(. 2  ) 168 ینادمه : عیرس 

.182 ، 181 دعس :
.272 ، 270 (، 2  ) 197 ینالجع : يراصنا  ثرح  نب  دعس 

.269 يوادیص :) رمع  مالغ   ) دعس
.147 ، 78 دلاخ :) نب  رمع  مالغ   ) دعس

.269 مالّسلا :) هیلع  یلع  ماما  مالغ   ) دعس
.135 هبلعث : نب  دعس 

.145 دلاخ :) وبا  مالغ   ) دعس
.46 صاقو : یبا  نب  دعس 

.210 صاقو : نب  دعس 
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.239 مال : نب  ثراح  نب  دعس 
.190 ، 187 ، 182 جحذم : نب  ةریشعلا  دعس 

.70 نایبذ : نب  دعس 

.88 تانم : نب  دعس 
(. 3  ) 122 مالّسلا :) هیلع  یلع  ماما  مالغ   ) ثراح نب  دعس 

.35 یفنح : هّللا  دبع  نب  دعس 
(. 3  ) 263 ، 262 ، 204 ، 38 دیعس :

.93 صاع : نب  دیعس 
.37 هیدبع : دیعس 

ص:326  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.265 (، 2  ) 264 ، 263 (، 3  ) 262 ، 166 ، 141 یفنح : هّللا  دبع  نب  دیعس 

.154 ینادمه : سیق  نب  دیعس 
.46 هیما : نب  نایفس 

.88 دلاخ : نب  نایفس 
.77 ، 72 مالّسلا :) هیلع  ساّبعلا  لضفلا  وبا  مشاه  نب  رمق  بقل   ) اّقس

(. 2  ) هنیکس 67
.269 مالّسلا :) هیلع  نیسح  ماما  مالغ   ) ناملس

(. 2  ) 209 (، 2  ) 208 براضم : نب  ناملس 
(. 2  ) 200 یلهاب : ناملس 

(. 5  ) 200 یلهاب : هعیبر  نب  ناملس 
.200 ، 11 یسراف : ناملس 
(. 3  ) 169 هثراح : نب  ۀملس 

.169 فیرط : نب  ۀملس 
.77 ورمع : نب  ۀملس 

.88 ، 87 لدنج : نب  یملس 
.121 ، 100 مالّسلا :) هیلع  نیسح  ماما  مالغ   ) نامیلس

.106 ثیرح :) نب  ورمع  مالغ   ) نامیلس
(. 2  ) 119 نیزر : نب  نامیلس 

.141 ، 36 (، 2  ) 35 یعازخ : درص  نب  نامیلس 
.239 حلاص : نب  نامیلس 

.96 (، 2  ) 95 ، 89 ، 88 هتق : نب  نامیلس 
(. 2  ) 23 (، 3  ) 22 ، 14 يوامس :

.69 هرازف : نب  حمس 
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ص:327  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.206 ، 118 ، 73 هّللا :) دیبع  ردام   ) هّیمس

.117 هبتع : نب  ةرمس 
.60 ، 59 نانس :

.88 ، 87 دلاخ : نب  نانس 
.95 دلوم : نب  نانس 
.55 بایسآ : گنس 

.171 يرباج : ریمح  نب  راّوس 
.270 (، 2  ) 171 معنم : نب  راّوس 

.269 (، 2  ) 210 (، 3  ) 209 یمعثخ : يرامنا  عاطم  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس 
.51 دعس : نب  لهس 

.196 فینح : نب  لهس 
.51 يدعاس : لهس  نب  لهس 

.69 رماع : نب  لیهس 
.272 فیس :

.234 ، 232 کلام : نب  فیس 
.236 يریمن : کلام  نب  فیس 

.168 (، 3  ) 167 ثراح : نب  فیس 
.68 سوواط : نب  دیس 
.160 يرکاش : (ش )

.163 ، 159 هعیبر : نب  رکاش 
.164 مابش :

ص:328  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.164 هّللا : دبع  نب  مابش 

.136 ثبش :
.262 ، 252 ، 167 ، 140 ، 77 ، 52 ، 49 ، 36 یعبر : نب  ثبش 

.269 يرباج :) ثرح  مالغ   ) بیبش
(. 3  ) 168 عیرس :) نب  ثراح  مالغ   ) بیبش

.58 روعا : نب  لیحارش 
.170 ، 149 لیحارش : نب  لیبحرش 

.176 ، 175 ، 137 ، 136 (، 5  ) 101 (، 4  ) 100 ، 41 ، 40 روعا : نب  کیرش 
.239 دعس : نب  حیرش 

.176 یضاق : حیرش 
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.136 یبعش :
.201 هیفش :

.22 يدادغب : دمحا  نب  رکش  خیش ) )
.273 یلجب : لیلش 

.91 یلجب : هّللا  دبع  نب  لیلش 
206 ، 202 (، 2  ) 193 (، 4  ) 186 ، 138 ، 131 ، 101 ، 77 (، 2  ) 75 (، 5  ) 73 ، 60 (، 2  ) 59 (، 4  ) 58 (، 2  ) 51 ، 49 ، 13 نشوجلا : يذ  نب  رمش 

.252 (، 2  ) 224 (، 3  ) 207 (، 4)
.46 لاقرم :) مشاه  يومع  رسپ   ) سمش

.269 (، 4  ) 163 ، 162 (، 4  ) 161 ، 142 بذوش :
.102 نیصح : نب  باهش 

.96 هبلعث : نب  نابیش 
.19 ، 18 ینامثع : مرخم  نب  نابیش 

ص:329  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.22 هّللا :) حتف  خیش   ) یناهفصا هعیرشلا  خیش 

.54 ناطیش :
.170 ، 149 لیبحرش : نب  دئاص  (ص )

.36 سودقلا : دبع  نب  حلاص 
.239 ، 59 ینزم : بهو  نب  حلاص 

.259 ، 258 سیق : نب  رخص 
.280 قودص : خیش ) )
.70 فوع : نب  ۀمرص 

.125 همیزخ : نب  دسا  نب  بعص 
.165 نامور : نب  بعص 

.96 ، 95 ، 69 رکب : نب  یلع  نب  بعص 
.159 هیواعم : نب  بعص 

(. 2  ) 114 بیبح :) ما   ) ءابهص
.13 للملا : نیب  مزینویهص 

.237 رماع : نب  بابض  (ض )
.69 سیق : نب  رغألا  ۀعیض 

.236 سیق : نب  ۀعیبض 
(. 2  ) 209 ، 204 ، 137 ینادمه : هّللا  دبع  نب  كاحض 

ص:330  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.154 ، 153 ، 77 (، 5  ) 76 یفرشم : سیق  نب  كاحض 
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.241 یبلغت : کلام  نب  ۀماغرض 
.273 یسوواط : (ط )
.22 بیبح : نب  رهاط 

.25 يوامس : رهاط 
.18 یناربط :

.209 ، 191 ، 183 ، 178 ، 175 ، 160 ، 150 (، 2  ) 130 ، 119 ، 67 ، 39 يربط :
.263 ، 231 ، 229 ، 224 ، 184 ، 168 ، 16 رفعج :) وبا   ) يربط

.245 گنج :)  ) هفخط
.250 ، 182 (، 3  ) 145 ، 144 يدع : نب  حامرط 

.169 نابا : نب  فیرط 
.126 ورمع : نب  فیرط 

.70 ، 69 لیفط :
،234 ، 229 (، 2  ) 227 ، 221 ، 218 ، 217 ، 209 ، 197 ، 195 ، 182 ، 180 ، 179 ، 171 ، 164 ، 163 ، 159 ، 135 ، 127 ، 19 یسوط : خیش ) )

.262 ، 241 ، 239 ، 235
.102 هعوط :

.239 همامت : نب  ورمع  نب  فیرظ  (ظ )
.95 ۀبلعث : نب  ذئاع  ع )  ) ص:331  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.182 (، 3  ) 181 يذئاع : یجحذم  هّللا  دبع  نب  عمجم  نب  ذئاع 
.263 سباع :

.278 (، 2  ) 163 (، 4  ) 162 (، 3  ) 161 (، 4  ) 160 (، 2  ) 159 ، 142 (، 2  ) 128 ، 100 ، 99 يرکاش : بیبش  یبا  نب  سباع 
.164 موق :)  ) داع

(. 2  ) 69 سمش : دبع  تنب  هکتاع 
.87 نانس : نب  مصاع 

.232 (، 2  ) 228 ، 117 رماع :
.235 ، 170 ، 96 لشهن : نب  رماع 

.269 ، 228 يدبع : رماع 
.232 دیزی : نب  رماع 

(. 2  ) 233 يرصب : يدبع  ملسم  نب  رماع 
.117 ناصه : نب  رماع 

.69 هعیبر : نب  رماع 
.117 ، 70 (، 2  ) 69 هعصعص : نب  رماع 

.95 ، 69 کلام : نب  رماع 
.210 هسئار : نب  رماع 
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.237 تاللا : میت  نب  بعک  نب  رماع 
.239 نامیلس : نب  رماع 

.114 هعیبر : نب  دابع 
ص:332  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.243 ینهج : رجاهم  وبا  نب  رجاهم  نب  داّبع 
.69 لیقع : نب  ةدابع 

.101 یلدج : هدعج  نب  سابع 
.234 ، 228 هعیبر : نب  سابع 

80 (، 3  ) 79 (، 7  ) 78 ، 77 ، 76 (، 5  ) 75 (، 2  ) 74 (، 3  ) 74 (، 5  ) 73 (، 4  ) 72 (، 2  ) 71 ، 70 ، 69 ، 48 (، 2  ) 47 مالّـسلا : هیلع  یلع  نب  سابع 
،205 (، 2  ) 204 (، 5  ) 203 ، 202 ، 184 ، 183 ، 179 ، 162 ، 161 (، 4  ) 147 (، 2  ) 131 (، 3  ) 130 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 (، 2  ) 81 (، 4)

.278 ، 277 (، 2  ) 275 ، 271 (، 2  ) 266
.29 ، 15 یلالج : ساّبع 

(. 2  ) 225 ، 224 یمیلع : یبلک  دیزی  نب  یلعألا  دبع 
.252 ، 77 یفعج : هربس  یبا  نب  نمحرلا  دبع 

.200 یلهاب : نمحرلا  دبع 
.262 ، 197 (، 6  ) 166 (، 3  ) 165 ، 141 ، 38 ، 35 یبحرا : هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

.139 یلجب : هراکشخ  نب  نمحرلا  دبع 
.197 (، 3  ) 196 ، 195 (، 3  ) 153 یجرزخ : يراصنا  ّبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

.178 يدارم : نیصح  نب  نمحرلا  دبع 
.272 ، 218 (، 4  ) 217 ةورع : نب  نمحرلا  دبع 

.271 ، 235 جاجح : نب  دوعسم  نب  نمحرلا  دبع 
.271 ، 117 (، 2  ) 116 بلاط : یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلا  دبع 

(. 2  ) 278 ریمع : نب  نمحرلا  دبع 
.36 مجلم : نب  نمحرلا  دبع 

.77 ریزع :)  ) نمحرلا دبع 
ص:333  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

یبحرا 142. نمحرلا  دبع 
.263 نمحرلا : دبع 

(. 3  ) 117 رکب : وبا  نب  دبع 
.22 یفیطق : قوتعم  نیدلا  دبع 

.33 مشاه : نب  بلطملا  دبع 
.23 یلیجد : میرکلا  دبع 
.231 يرصب : سیق  دبع 
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.70 ، 62 مالّسلا :) هیلع  نیسح  ماما  رسپ   ) هّللا دبع 
(. 2  ) 231 يرصب :) سیق  دبع  رسپ   ) هّللا دبع 

.164 دعسا : نب  هّللا  دبع 
.34 ریبز : نب  هّللا  دبع 

.262 ، 166 ، 141 عبس : نب  هّللا  دبع 
(. 2  ) 246 ، 110 يدسا : میلس  نب  هّللا  دبع 

.154 یعیبس : رهش  نب  هّللا  دبع 
.272 ، 218 (، 4  ) 217 ةورع : نب  هّللا  دبع 

.42 ، 34 رمع : نب  هّللا  دبع 
.95 یئاط : هنطق  نب  هّللا  دبع 

.99 یمرضح : دیعس  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 
.273 ، 272 ، 271 (، 3  ) 115 (، 4  ) 114 لیقع : نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 

.35 عمسم : نب  هّللا  دبع 
(. 5  ) 180 يذئاع : عمجم  نب  هّللا  دبع 

.238 نامیلس : نب  رماع  نب  دمحا  نب  هّللا  دبع 
(. 2  ) 73 لحم : یبا  نب  هّللا  دبع 

ص:334  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 2  ) 129 يدسا : ریشب  نب  هّللا  دبع 

(. 2  ) 210 رشب : نب  هّللا  دبع 
.196 تباث : نب  هّللا  دبع 

.272 (، 2  ) 94 (، 4  ) 93 ، 42 رفعج : نب  هّللا  دبع 
(. 2  ) 275 (، 2  ) 274 ، 273 ، 271 ، 93 (، 4  ) 92 (، 2  ) 91 بلاط : یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللا  دبع 

.252 ، 77 يدزا : میلس  نب  ریهز  نب  هّللا  دبع 
.154 ریمس : نب  هّللا  دبع 
.77 بیوذ : نب  هّللا  دبع 

.271 (، 2  ) 85 (، 3  ) 84 بلاط : یبا  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 
.262 ، 166 ، 141 ، 35 لاو : نب  هّللا  دبع 

.268 ، 124 (، 3  ) 119 (، 4  ) 118 ، 117 ، 112 ، 43 رطقی : نب  هّللا  دبع 
.169 بعک : نب  هّللا  دبع 

(. 2  ) 87 (، 2  ) 86 مالّسلا : هیلع  یلع  نب  هّللا  دبع 
.89 يونغ : هبقع  نب  هّللا  دبع 

.95 موزخم : نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دبع 
.268 ، 118 هظقی : نب  هّللا  دبع 
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.168 نارمع : نب  هّللا  دبع 
(. 2  ) 279 (، 2  ) 268 ، 224 (، 3  ) 223 (، 7  ) 222 ، 131 (، 3  ) 221 یبلک : ریمع  نب  هّللا  دبع 

.231 ، 275 ، 273 (، 2  ) 272 ، 270 ، 266 ، 67 مالّسلا :) هیلع  رغصا  یلع   ) مالّسلا هیلع  نیسح  نب  هّللا  دبع 
.272 ، 270 يدبع : طیبث  نب  دیزی  نب  هّللا  دبع 

ص:335  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.36 سودقلا : دبع 

.95 موزخم : نب  زیزعلا  دبع 
.119 یمخل : ریمع  نب  کلملا  دبع 

.121 یلئد : هّللا  دبع 
.180 هّللا : دیبع  نب  ةانم  دبع 

.173 شودخم : نب  ثوغی  دبع 
.134 ناورم : کلملا  دبع 

.280 ، 273 یبلک : هّللا  دبع 
.82 ، 71 مالّسلا :) هیلع  لضفلا  وبا  ترضح  رسپ   ) هّللا دیبع 

.131 هّللا : دیبع 
(. 2  ) 231 يرصب :) سیق  دبع  رسپ   ) هّللا دیبع 

.177 يدسا : ریبز  نب  هّللا  دیبع 
.81 سابع : نب  هّللا  دیبع 

.191 ، 189 (، 2  ) 188 ، 187 یفعج : رح  نب  هّللا  دیبع 
108 (، 2  ) 106 (، 3  ) 105 (، 2  ) 102 (، 6  ) 101 (، 8  ) 100 ، 74 (، 2  ) 73 (، 2  ) 47 ، 46 (، 2  ) 45 (، 3  ) 41 (، 2  ) 39 ، 12 دایز : نب  هّللا  دیبع 
178 (، 2  ) 177 (، 5  ) 176 (، 4  ) 175 ، 158 (، 2  ) 150 (، 2  ) 149 (، 6  ) 143 ، 137 (، 5  ) 136 ، 133 ، 128 (، 3  ) 120 ، 119 (، 3  ) 118 (، 4)

.281 ، 251 ، 250 (، 2  ) 248 (، 3  ) 225 ، 222 (، 3  ) 205 (، 3)
.265 ، 257 ، 136 يدنک : زیزع  نب  ورمع  نب  هّللا  دیبع 

.120 رّمعم : نب  هّللا  دیبع 
.272 ، 270 يدبع : طیبث  نب  دیزی  نب  هّللا  دیبع 

.87 ثراح : نب  دیبع 
ص:336  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.88 سعاقم : نب  دیبع 

.196 بزاع : نب  دیبع 
(. 4  ) 245 یمره : نب  باقع 

.69 رفعج : نب  ۀبتع 
.117 رماع : نب  ۀبتع  نب  ةرمس  نب  ۀبتع 

.131 ، 11 ترتع :
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.100 هّللا :) دیبع  ردارب   ) نامثع
(. 3  ) 228 ، 200 ، 199 ، 155 ، 61 ، 40 ، 37 نامثع :

.228 مالّسلا :) هیلع  نیسح  ماما  ردارب   ) نامثع
.271 (، 2  ) 85 بلاط : یبا  نب  یلع  نب  نامثع 

(. 4  ) 86 (، 2  ) 85 بئاس :) وبا   ) نوعظم نب  نامثع 
.116 میشا : نب  دلاخ  نب  نامثع 

.40 هّللا : دیبع  نب  نامثع 
.87 (، 3  ) 86 ، 70 مالّسلا : هیلع  یلع  نب  نامثع 

.145 یئاط : متاح  نب  يدع 
(. 2  ) 145 تافرطلا : يدع 

.210 یبلغت : راکب  نب  ةورع 
.49 سیق : نب  ةورع 

.61 دوعسم : نب  ةورع 
.173 نارمن : نب  ةورع 

.273 یفقث : دوعسم  نب  ةورع 
.170 ، 169 هلظنح : نب  بیرع 
.174 (، 2  ) 173 يدارم : هورع 

ص:337  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.272 يرافغ : هورع 

.252 (، 3  ) 203 (، 2  ) 131 ، 77 ، 49 سیق : نب  ةرزع 
.57 زیزع :

.77 نمحرلا :) دبع   ) زیزع
.87 نانس : نب  ماصع 

.155 ریهز : نب  فیضع 
.88 ، 57 هبقع :

.89 ، 88 ، 69 يونغ : رشب  نب  ۀبقع 
(. 2  ) 248 ، 62 ، 53 ، 44 ناعمس : نب  ۀبقع 

(. 2  ) 243 ینهج : تلص  نب  ۀبقع 
.280 ، 271 (، 2  ) 117 (، 2  ) 116 (، 2  ) 115 ، 111 ، 108 ، 107 (، 4  ) 97 (، 2  ) 96 ، 95 ، 89 ، 70 لیقع :

(. 2  ) 272 مالّسلا :) اهیلع  بنیز  ترضح   ) مشاه ینب  هلیقع 
.96 ، 95 ، 69 بعص : نب  ۀباکع 

.114 یبلغت : نب  ۀمقلع 
.164 یمابش :) دعسا  نب  ۀلظنح  رسپ   ) یلع
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.185 ، 184 يراصنا :) هظرق  نب  ورمع  ردارب   ) یلع
(. 3  ) 195 ورمع :) ردارب   ) یلع

(. 2  ) 280 ، 272 ، 265 ، 115 ، 91 ، 77 مالّسلا : هیلع  ربکا  یلع 
(. 3  ) 195 (، 2  ) 185 ، 184 يراصنا : هظرق  نب  یلع 

.193 يراصنا : هظرق  نب  ورمع  نب  یلع 
.196 يدبع : نیسح  نب  یلع 
.196 يدبع : نسح  نب  یلع 

ص:338  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.278 ، 277 ، 274 ، 270 (، 3  ) 66 (، 4  ) 65 (، 4  ) 64 (، 2  ) 63 (، 2  ) 62 (، 3  ) 61 مالّسلا :) هیلع  ربکا  یلع  ترضح   ) نیسحلا نب  یلع 

.205 یمابش : دعسا  نب  ۀلظنح  نب  یلع 
(. 2  ) 22 رقاب : خیش  نب  یلع 

.95 ، 69 لئاو : رکب  نب  یلع 
.273 مالّسلا : امهیلع  نیسح  نب  یلع 

.24 يدهلا : ملع 
.199 نایولع :
.126 نالیع :

.221 ، 67 یبلک : بانج  نب  میلع 

.96 لیقع :) نب  ملسم  ردام   ) هّیلع
.38 هّللا : دبع  نب  ةرامع 

.169 ینالاغ : همالس  وبا  نب  راّمع 
(. 2  ) 271 (، 6  ) 236 یئاط : ناّسح  نب  راّمع 

(. 4  ) 168 ینالاد : همالس  یبا  نب  راّمع 
.99 هبقع : نب  ةرامع 

.105 طیعم : یبا  نب  ۀبقع  نب  ةرامع 
.166 یلولس : دیبع  نب  ةرامع 

.106 هراّمع :
(. 2  ) 229 يدزا : بخلص  نب  ةرامع 

.114 فرطا : رمع 
.274 ، 273 هدانج : نب  رمع 

(. 2  ) 236 یمیت : یعبض  هبلعث  نب  سیق  نب  ۀعیبض  نب  رمع 
ص:339  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.78 دلاخ : نب  رمع 
.69 هرمع :
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،162 (، 2  ) 151 ، 150 ، 140 (، 2  ) 130 ، 107 (، 3  ) 160 ، 90 ، 76 (، 2  ) 75 ، 73 ، 72 ، 56 ، 49 (، 3  ) 47 (، 3  ) 46 ، 13 ، 12 دعس : نب  رمع 
(، 2  ) 252 ، 236 ، 228 ، 222 (، 2  ) 213 ، 210 ، 209 ، 202 (، 2  ) 198 ، 195 (، 4  ) 194 ، 193 (، 3  ) 186 ، 185 ، 184 ، 171 ، 164 ، 163

.278 ، 254
.90 ، 89 يدزا : لیفن  نب  دعس  نب  رمع 

(. 2  ) 197 بعک : نب  ةدانج  نب  رمع 
.200 مهلد :) ردپ   ) رمع

.274 يدزا : دعس  نب  رمع 
.70 همرص : نب  ورمع 
.126 سیق : نب  ورمع 

.170 ، 149 مشج : نب  ورمع 
.96 ثراح : نب  ورمع 

(. 2  ) 228 ، 193 ، 181 ، 180 ، 117 ورمع :
.149 يدئاص : ورمع 

.149 يراصنا : هّللا  دبع  نب  ورمع 
.182 (، 3  ) 181 ، 180 ، 179 (، 2  ) 147 ، 145 يوادیص : دلاخ  نب  ورمع 

.193 ذئاع : نب  ورمع 
.196 نصحم : نب  ورمع 

.262 ، 252 ، 224 ، 185 (، 5  ) 184 ، 139 ، 77 ، 75 ، 72 (، 2  ) 56 ، 49 جاجح : نب  ورمع 
.58 هیواعم : نب  ورمع 

ص:340  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.236 هعیشم : نب  ورمع 

.67 هبلعث : نب  ورمع 

.77 لهذ : نب  ورمع 
.85 صیصه : نب  ورمع 

.88 بعک : نب  ورمع 
(. 2  ) 93 ، 89 دیعس : نب  ورمع 

.114 حیبص : نب  ورمع 

.173 ساعق : نب  ورمع 
.117 رماع : نب  ورمع 

.125 بعص : نب  ورمع 
.141 نیعق : نب  ورمع 

.209 يرامنا : عاطملا  وبا  نب  ورمع 
.210 هرانم : نب  ورمع 
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(. 3  ) 213 قمح : نب  ورمع 
(. 2  ) 214 ثودحا : نب  ورمع 

.239 فیرظ : نب  ورمع 
.239 همامث : نب  ورمع 

.245 باّتع : نب  سیق  نب  ورمع 
.280 ، 279 ، 278 (، 2  ) 267 یناملس ) ثرح  نب  ةدانج  رسپ   ) ورمع

304 ص :  تاور .....  مالعا و  تسرهف  نیعلا 340  راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس  . 270 ةدانج : نب  ورمع 
.128 ، 106 ، 105 ثیرح : نب  ور 

(. 4  ) 114 یئادص : حیبص  نب  ورمع 
(. 2  ) 104 ، 102 یملس : سابع  نب  هّللا  دیبع  نب  ورمع 

ص:341  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.39 هّللا : دیبع  نب  ورمع 

.39 رمعم : نب  هّللا  دیبع  نب  ورمع 
.172 (، 2  ) 171 یعدنج : ینادمه  هّللا  دبع  نب  ورمع 

.149 بعک : نب  هّللا  دبع  نب  ورمع 
.195 (، 6  ) 194 (، 5  ) 193 (، 2  ) 184 يراصنا : هظرق  نب  ورمع 

.101 يدنک : زیزع  نب  ورمع 
.269 ، 228 يوادیص : ورمع 

.272 ، 228 یبسار : ورمع 
.88 قانع :

.255 هرتنع :
.70 دعس : نب  فوع 

.149 نادمه : نب  فوع 
(. 2  ) 93 بلاط : یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  نوع 

.96 (، 3  ) 95 (، 2  ) 94 ، 93 هّللا : دبع  نب  نوع 
.173 هبنم : نب  فوع 

(. 2  ) 272 رفعج : هّللا  دبع  نب  نوع 
.69 رصن : نب  ریمع 

(. 2  ) 87 سیق : تنب  هریمع 
.174 ، 173 دارم : نب  فیطغ  (غ )

.173 کلام : نب  منغ 
.19 میهاربا : نب  ثایغ 

.123 همطاف : ف )  ) ص:342  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
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.86 ، 85 ، 84 ، 82 نینبلا : ّما  همطاف 
.70 مازح : تنب  همطاف 

(. 2  ) 69 بالک : نب  رفعج  تنب  همطاف 
.15 مالّسلا : اهیلع  هموصعم  همطاف 

.22 یناهفصا :) هعیرشلا  خیش  هب  فورعم   ) هّللا حتف  خیش ) )
(. 2  ) 160 رکاش :) ینب  هریت  بقل   ) حابصلا نایتف 

.55 يدارم : لیسم  نب  ةورف 
.81 هّللا : دیبع  نب  نسح  نب  لضف 

.128 (، 2  ) 127 ریبز : نب  لضف 
.234 ، 228 ، 118 سابع : نب  لضف 

.81 دّمحم : نب  لضف 
.126 فیرط : نب  سعقف 

.121 یلئد : هّللا  دبع  نب  براق  (ق )
(. 3  ) 134 بیبح : نب  مساق 

.83 هتابن : نب  غبصا  نب  مساق 
(. 2  ) 227 يدزا : رشب  وبا  نب  بیبح  نب  مساق 

.277 ، 275 ، 274 ، 273 ، 271 (، 2  ) 91 ، 90 ، 89 مالّسلا : هیلع  یلع  نب  نسح  نب  مساق 
.271 یبلغت : ثرح  نب  ریهز  نب  طساق 

ص:343  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.183 نیطساق :

.24 یلاق :
.200 یلهاب : ملسم  نب  ۀبیتق 
.151 یلظنح : سیق  نب  ةرق 
.252 یحایر : سیق  نب  ةرق 
.70 ، 69 کلام : نب  لزرق 

.58 ورمع : نب  طرق 
.193 بعک : نب  ۀظرق 

.113 ناشیرق :
.173 دبع : نب  ساعق 

(. 5  ) 101 یلهذ : روش  نب  عاقعق 
.261 يرمن : رمع  نب  بنعق 
(. 2  ) 245 باّتع : نب  بنعق 

.141 ، 69 ثراح : نب  نیعق 
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.147 ، 138 ، 82 ، 79 ، 70 مالّسلا : هیلع  مشاه  نب  رمق 
.210 رماع : نب  ریمق 

.263 ، 208 ، 126 ، 117 (، 2  ) 89 سیق :
.252 ، 76 (، 2  ) 52 ثعشا : نب  سیق 

.120 ، 39 مثیه : نب  سیق 
(. 3  ) 169 هملس : نب  سیق 

.152 ، 76 يدئاص : هّللا  دبع  نب  سیق 
.106 هرامع :) مالغ   ) سیق

142 (، 4  ) 141 ، 119 ، 98 (، 3  ) 43 ، 39 (، 3  ) 38 ، 35 يوادیص : رّهسم  نب  سیق 
ص:344  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.262 (، 2  ) 181 (، 3  ) 166 (، 4  ) 144 (، 5  ) 143 (، 8)
(. 2  ) 236 (، 2  ) 69 هبلعث : نب  سیق 

.77 سیق : نب  ثعشا  نب  سیق 
.87 مصاع : نب  سیق 

.102 يدنک : برک  يدعم  نب  سیق 
.126 ثراح : نب  سیق 

(. 3  ) 245 باتع : نب  سیق 
.120 یمیمت : سیق 

.107 رصیق :
.207 نیق :

.208 ، 199 يرامنا : سیق  نب  نیق 
.93 لهاک : (ك )

.126 یلهاک :
.125 بعص : نب  ورمع  نب  لهاک 

.69 هورع : تنب  هشبک 
.227 يدزا : جرعا  ریثک 

.102 یثراح : نیصح  نب  باهش  نب  ریثک 
.175 ، 174 یجحذم : باهش  نب  ریثک 

.105 باهش : نب  ریثک 
.208 ، 205 (، 2  ) 150 ، 130 ، 76 یبعش : هّللا  دبع  نب  ریثک 

.159 دشاح : نب  مشج  نب  کلام  نب  ریثک 
ص:345  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.165 ماعد : نب  بحرا  نب  ندک 
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.271 ، 242 یبلغت : ثرح  نب  ریهز  نب  سودرک 
.73 نامزک :

.107 يرسک :
.127 یّشک :

.237 تاللا : میت  نب  بعک 
.159 ، 158 يدبع : رباج  نب  بعک 

.193 یفوک : یجرزخ  يراصنا  جرزخ  نب  بعک 
.193 يراصنا : هبلعث  نب  بعک 

(. 2  ) 197 یجرزخ : يراصنا  ثراح  نب  بعک 
(. 3  ) 117 يرماع : بالک  نب  رکب  وبا  نب  دبع  نب  بعک 

.193 ذئاع : نب  ورمع  نب  بعک 
.117 هّللا : دبع  نب  بعک 

.158 (، 3  ) 157 (، 2  ) 156 يدزا : ورمع  نب  رباج  نب  بعک 
.69 هعیبر : نب  بالک 
.69 رماع : نب  بالک 
.46 هّرم : نب  بالک 

.58 یبابض : یبالک  بالک 
.210 سوفع : نب  ۀعیبر  نب  بلک 
.168 ریمع :) نب  هّللا  دبع   ) یبلک

.224 ، 221 یمیلع : یبلک 
.213 ، 148 ، 144 ، 140 ، 126 ، 81 يدسا : دیز  نب  تیمک 

.241 یبلغت : قیتع  نب  ۀنانک 
ص:346  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.280 هجسوع : نب  ملسم  كزینک 
.239 ورمع : نب  مال  (ل )

.118 هبابل :
.70 دیبل :

(. 2  ) 37 هفیطل :
.274 ، 273 ، 270 (، 2  ) 115 ینهج : سایا  نب  طیقل 

(. 2  ) 273 ، 62 ، 61 هّرم : وبا  تنب  یلیل 
(. 2  ) 87 دوعسم : تنب  یلیل 

.69 مزخا : کلام  (م )
.51 سنا : نب  کلام 
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.36 رتشا : نب  کلام 
.46 بیها : نب  کلام 

.87 هلظنح : نب  کلام 
.95 میت : نب  کلام 

.159 مشج : نب  کلام 
.69 بالک : نب  رفعج  نب  کلام 

.245 ةانم : دیز  نب  کلام 
.167 عیرس : نب  هّللا  دبع  نب  کلام 

.236 ، 69 سیق : نب  کلام 
ص:347  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.120 ، 39 يرکب : عمسم  نب  کلام 
.251 ، 212 (، 3  ) 211 ، 91 ، 60 يدنک : يدب  رسن  نب  کلام 

.76 یبحرا : رضن  نب  کلام 
.77 بیوذ : نب  هّللا  دبع  نب  کلام 

.105 همامث : نب  ورمع  نب  کلام 
.87 یعبر : نب  کلام 

.159 بعص : نب  کلام 
.165 هیواعم : نب  کلام 
.210 بهاو : نب  کلام 

.272 رباج : نب  کلام 
.168 (، 2  ) 167 يرباج : کلام 

.241 یبلغت : کلام 
.183 نیقرام :

.236 يریمن : کلام 
(. 2  ) 234 (، 3  ) 231 (، 2  ) 37 يدبع : ذقنم  تنب  هیرام 

.37 یناقمام :
.174 ، 123 ، 122 ، 24 دّربم :

.271 ، 145 ، 144 يذئاع : عمجم 
(. 2  ) 243 ینهج : ورمع  نب  دایز  نب  عمجم 

(. 4  ) 181 (، 4  ) 180 ، 78 يذئاع : هّللا  دبع  نب  عمجم 
.180 کلام : نب  عمجم 

.87 مالّسلا :) هیلع  یلع  دنزرف   ) رغصا دمحم 
.274 دیعس : وبا  نب  دمحم 
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ص:348  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.214 بلاط : وبا  نب  دمحم 

.214 یمرضح : رشب  نب  دمحم 
.280 رفعج : نب  دمحم 
.280 لیقع : نب  دمحم 
.262 ریمع : نب  دمحم 

.196 يدشار : قاحسا  نب  لیعامسا  نب  دمحم 
.196 يریمن : رفعج  نب  دمحم 

.22 ، 14 یلضف : یکرت  نب  نسحم  نب  نیسح  نب  بیبح  نب  رهاط  نب  دمحم 
.25 ، 24 يوامس : رهاط  نب  دمحم 

.34 ، 20 هیفنح : نب  دمحم 
.214 يرهاز : نانس  نب  دمحم 

.273 (، 2  ) 270 (، 2  ) 115 بلاط : یبا  نب  لیقع  نب  دیعس  وبا  نب  دمحم 
.20 يوسوم : بلاط  وبا  نب  دمحم  دیس ) )

.176 (، 2  ) 109 (، 4  ) 105 (، 6  ) 104 (، 2  ) 103 (، 4  ) 102 ، 52 ثعشا : نب  دمحم 
.95 ، 93 بلاط : یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 

.37 ریمع : وبا  نب  دمحم 
.272 ، 271 (، 2  ) 115 لیقع : نب  ملسم  نب  دمحم 

.96 ، 93 رفعج :) نب  هّللا  دبع  دنزرف   ) دمحم
.62 مالّسلا :) هیلع  نیسح  ماما  دنزرف   ) دمحم

.62 نیسح : نب  یلع  نب  دمحم  رفعج ) وبا  )
.28 ، 21 يوامس : دمحم  خیش ) )

.23 ردص : دمحم  دیس ) )
.22 فجن : هط  دمحم  خیش ) )

ص:349  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 2  ) 22 يدنه : دمحم  دیس ) )

.29 ، 28 ، 26 ، 15 یسبط : رفعج  دمحم 
.264 ، 228 ، 214 ، 204 ، 198 ، 194 ، 191 ، 190 ، 181 ، 168 ، 167 ، 166 ، 153 ، 73 (، 3  ) 47 ، 46 ، 24 مّرحم : هام ) )

.263 (، 2  ) 160 ، 136 ، 128 ، 99 ، 38 یفقث : هدیبع  وبا  نب  راتخم 
.95 نانس : نب  موزخم 

.115 ، 96 ینئادم :
.179 جحذم :

(. 2  ) 178 ، 176 نایجحذم :
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(. 2  ) 246 ، 110 يدسا : لعمشم  نب  يرذم 
(. 2  ) 191 ینابزرم :

(. 3  ) 65 يدبع : ذقنم  نب  ةرم 
.82 ، 34 مکح : نب  ناورم 

.77 یفعج : نب  نارم 
.173 جحذم : نب  دارم 

(. 2  ) 185 ثیرح : نب  محازم 
.156 دجسم :
.187 رورسم :

.187 قورسم :
.190 ، 188 ، 187 فعج : نب  قورسم 

.247 یفعج : قورسم 
.39 دوعسم :

.260 ، 258 (، 3  ) 257 ، 120 ، 39 يدزا : ورمع  نب  دوعسم 
ص:350  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.174 ، 67 يدوعسم :
.87 دلاخ : نب  دوعسم 

(. 3  ) 235 یمیت : جاجح  نب  دوعسم 
.39 ورمع : نب  دوعسم 

.273 یفقث : دوعسم 
.260 یلشهن : یمیمت  دوعسم 

.257 یلشهن : دوعسم 
.41 دیزی :) کیپ   ) ملسم

.269 يدزا : ملسم 
.99 یمرضح : دیعس  نب  ملسم 

.139 یبابض : هّللا  دبع  نب  ملسم 
.41 هبقع : نب  ملسم 

102 (، 10  ) 101 (، 3  ) 100 (، 3  ) 99 (، 6  ) 98 (، 5  ) 97 ، 96 ، 52 (، 3  ) 43 ، 41 ، 40 ، 39 (، 5  ) 38 ، 37 ، 25 مالّسلا : هیلع  لیقع  نب  ملـسم 
119 (، 2  ) 118 (، 2  ) 114 ، 113 (، 3  ) 112 ، 111 (، 2  ) 110 (، 8  ) 109 (، 7  ) 108 (، 6  ) 107 (، 5  ) 106 (، 5  ) 105 (، 6  ) 104 (، 6  ) 103 (، 7)
،176 ، 175 ، 166 (، 2  ) 163 (، 3  ) 160 ، 155 ، 152 (، 4  ) 149 ، 145 ، 143 (، 6  ) 142 (، 3  ) 140 ، 138 (، 2  ) 137 (، 6  ) 136 (، 5  ) 128 (، 5)

.277 (، 3  ) 271 ، 268 ، 267 (، 4  ) 263 ، 261 (، 2  ) 237 (، 2  ) 229 (، 2  ) 224 ، 182 ، 179 (، 2  ) 178 (، 4  ) 177
276 (، 4  ) 268 ، 204 (، 3  ) 140 (، 2  ) 139 (، 2  ) 138 (، 3  ) 137 (، 3  ) 136 (، 4  ) 135 (، 5  ) 132 ، 128 ، 101 ، 36 ، 12 ۀجسوع : نب  ملسم 

(. 2  ) 280 (، 2  ) 277 (، 3)
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.41 یلهاک : ورمع  نب  ملسم 
ص:351  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.106 (، 2  ) 105 (، 2  ) 100 یلهاب : ورمع  نب  ملسم 
(. 5  ) 227 یفوک : يدزا  جرعا  ریثک  نب  ملسم 

.36 هبجن : نب  ّبیسم 
.57 حیسم :

.67 بعک : نب  نصح  نب  داصم 
(. 2  ) 134 ، 37 ریبز : نب  بعصم 

(. 2  ) 208 يرامنا : سیق  نب  براضم 
.133 رهظم :

(. 2  ) بیبح 85 نب  نوعظم 
.268 يدسا : رهظم 

.126 بائر : نب  رهظم 
.262 ، 258 ، 213 (، 4  ) 175 (، 8  ) 174 ، 161 ، 149 ، 141 (، 2  ) 101 (، 2  ) 100 ، 98 (، 8  ) 97 ، 96 (، 2  ) 61 (، 2  ) 35 (، 3  ) 34 ، 12 هیواعم :

.58 یبالک : بالک  نب  ۀیواعم 
.117 دلاخ : نب  ۀیواعم 
.159 ریثک : نب  ۀیواعم 

.188 (، 4  ) 175 (، 2  ) 136 لقعم :
.191 سیق : نب  لقعم 

.191 ، 190 فعج : نب  لفغم 
.265 ، 262 ، 138 ، 91 ، 76 ، 61 ، 38 ، 21 دیفم : خیش ) )

.87 سعاقم :
.88 ورمع : نب  سعاقم 

.210 رشب : هربقم 
ص:352  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.225 عیبس : هربقم 
.271 ، 242 طسقم :

.88 ، 87 میمت : نب  ةانم 
.193 هبلعث : نب  ةانم 

.180 هّللا : دیبع  نب  ةانم 
.210 ریمق : نب  ةرانم 

.173 فیطغ : نب  هبنم 
.269 ، 122 مالّسلا :) هیلع  نسح  ماما  مالغ   ) مهس نب  حجنم 
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.40 رذنم :
(. 2  ) 257 (، 2  ) 120 ، 40 ، 39 يدبع : دوراج  نب  رذنم 

.171 سباح : نب  معنم 
.141 ورمع : نب  ذقنم 

.234 ، 231 (، 2  ) 37 يدبع : ذقنم 
.206 نوعرف : لآ  نمؤم 

.80 گنج )  ) هتوم
.270 يدسا : همامث  نب  عقوم 

.36 یسابع : يدهم 
.243 ینهج : رجاهم  وبا  نب  رجاهم 

.208 یمیمت : سوا  نب  رجاهم 
.253 یحایر : سوا  نب  رجاهم 

.212 رصاهم :
(. 3  ) 176 ، 170 یلهاک : نارهم 

.128 (، 3  ) 137 راّمت : مثیم 
ص:353  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

(. 2  ) 67 هبلعث : نب  ورمع  تنب  نوسیم 
.19 مرخم : نابیش  نب  نومیم 
.61 نایفس : یبا  تنب  هنومیم 

.96 رشب : تنب  هنومیم 

.145 یلجب : عفان  (ن )
.250 ، 195 ، 187 (، 5  ) 186 (، 7  ) 185 (، 5  ) 184 (، 2  ) 183 (، 4  ) 182 ، 72 یلمج : لاله  نب  عفان 

.144 يدارم : عفان 
.183 نیثکان :

(. 2  ) 124 ناهبن :
.231 طیبن :

.125 لهاک : نب  هیبن 
.122 یشاجن :

.251 ، 60 ریسن :
.88 مشاه : لسن 

.254 ، 57 يراصن :
.269 مالّسلا :) هیلع  یلع  مالغ   ) رصن

.124 ، 122 زرین : یبا  نب  رصن 
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(. 2  ) 197 نالجع : نب  رضن 
.245 (، 3  ) 100 ، 43 ، 41 نامعن :

(. 2  ) 99 (، 3  ) 40 يراصنا : ریشب  نب  نامعن 
ص:354  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.197 يراصنا : نالجع  نب  نامعن 
.272 (، 2  ) 229 یبسار : يدزا  ورمع  نب  نامعن 

(. 2  ) 144 ، 70 رذنم : نب  نامعن 
(. 3  ) 197 نالجع : نب  میعن 

.89 يدزا : لیفن 
.236 يرمن :

.279 یطساق : يرمن 
.157 رباج : تنب  راون 

.164 موق :)  ) حون
.170 یلشهن :

.69 هعیبر : نب  لئاو  (و )
.269 ، 182 (، 2  ) 180 ، 179 حضاو :

.181 (، 2  ) 180 ، 179 ثراح :) مالغ   ) كرت حضاو 
.277 یمور : حضاو 

.210 هحیلج : نب  بهاو 
.87 ثراح : نب  دیبع  نب  ربو 

.69 بالک : نب  دیحو 
.210 ینهج : ءاقرو 

(. 2  ) 34 نایفس : یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو 
.85 هفاذح : نب  بهو 
.239 رامع : نب  بهو 

ص:355  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.69 ریمع : نب  بهو 

.85 هفاذح : نب  بیهو 
.229 يرجهلا : (ه )

.117 (، 2  ) 88 مشاه :
.46 لاقرم : مشاه 

.116 نایمشاه :
.274 ، 273 ، 270 (، 2  ) 263 ، 262 (، 5  ) 178 (، 3  ) 177 (، 12  ) 176 (، 8  ) 175 (، 4  ) 174 (، 2  ) 173 ، 43 ، 38 یناه :
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.178 ، 112 یعداو : هیح  یبا  نب  یناه 
.224 ، 116 ، 115 ، 87 ، 85 یمرضح : تیبث  نب  یناه 

.277 ، 268 ، 267 ، 205 ، 185 ، 174 ، 173 ، 160 ، 137 ، 136 ، 128 (، 2  ) 119 (، 2  ) 112 ، 110 (، 2  ) 109 (، 4  ) 101 ، 25 هورع : نب  یناه 
.173 نارمن : نب  ةورع  نب  یناه 

.262 ، 166 ، 141 ، 35 یعیبس : یناه  نب  یناه 
.116 ، 115 یبلک : ماشه 

.117 هّللا : دبع  نب  بعک  نب  ناصه 
.117 يرماع : ناصه 

(. 2  ) 182 عفان : نب  لاله 
.159 نادمه :

.164 یمابش : ینادمه  نادمه 
.154 سیق :) نب  دیعس   ) ینادمه

ص:356  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.170 فوع :)  ) ینادمه
.165 یبحرا : ینادمه 

.168 ، 167 يرباج : ینادمه 
.171 یعدنج : ینادمه 

.163 ، 159 يرکاش : ینادمه 
.152 یعبس : ینادمه 

(. 2  ) 169 يدئاص : ینادمه 
.171 ، 169 یمهن : ینادمه 

(. 2  ) 95 ملاس : تنب  دنه 
.67 عیبر : تنب  دونهلا  دنه 

(. 2  ) 69 نزاوه :
(. 2  ) 93 ییحی : (ي )

.33 ایرکز : نب  ییحی 
.185 يدارم : هورع  نب  یناه  نب  ییحی 

.114 همقلع : نب  دبعلا  ییحی 
.189 دیزی :

.253 ّرح :) ردپ   ) دیزی
.37 هفیطل :) دنزرف   ) دیزی

(. 2  ) 225 يرغث : نایفس  وبا  نب  دیزی 
.270 ، 233 ، 231 يدبع : طیبث  نب  دیزی 
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.262 ثراح : نب  دیزی 
ص:357  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

(. 2  ) 234 ، 233 (، 6  ) 232 (، 2  ) میور 52 نب  ثرح  نب  دیزی 
.262 میور : نب  دیزی 

.213 ، 212 (، 4  ) 211 يدنک :) ءاثعش  وبا   ) رصاهم نب  دایز  نب  دیزی 
.255 نایفس : نب  دیزی 
.154 هرذع : نب  دیزی 
.77 کلام : نب  دیزی 
.188 هّرم : نب  دیزی 

.260 ، 257 یلشهن : دوعسم  نب  دیزی 
.258 ، 249 ، 206 ، 108 (، 3  ) 100 ، 99 (، 2  ) 41 (، 3  ) 40 ، 39 (، 3  ) 35 (، 2  ) 34 هیواعم : نب  دیزی 

(. 2  ) 156 ، 155 لقعم : نب  دیزی 
.192 (، 5  ) 191 ، 190 ، 188 یفعج : لفغم  نب  دیزی 

.245 هیجان : نب  دیزی 
.277 ، 276 ، 266 ، 245 یحایر : دیزی 

.272 يدبع : دیزی 
.54 نایدیزی :

.278 (، 3  ) 222 ، 131 ، 56 راسی :
.42 بوقعی :

.36 گنج :)  ) ناینامی
.56 ، 42 فسوی :

.57 نایدوهی :
ص:358  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

هدش دراو  نتم  رد  هک  ییاهباتک  یماسا  تسرهف 

.281 ، 31 ، 28 ، 25 ، 24 ، 15 ، 14 مالّسلا : هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبإ 
.265 داشرا :

.196 ، 125 هباغلا : دسا 
.170 ، 169 ، 125 ، 118 هباصالا :

.280 یلاما 24 ،
.24 نییبت : نایب و 

(. 2  ) 261 ، 244 ، 243 ، 240 ، 236 ، 235 (، 2  ) 234 ، 229 ، 225 ، 215 ، 213 ، 210 ، 209 ، 182 ، 179 ، 171 ، 169 ، 163 هیدرولا : قئادح 
.122 هیدرولا : ۀقیدح 
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.21 هتریس : هتامس و  نیسحلا 
.191 ، 187 بدالا : ۀنازخ 

.25 هعیرذ :
.28 ، 15 ّفط : ناروشحلس 

.24 ضاّیفلا : یبنلا  حدم  یف  ضایرلا  ةرجش 
.82 لماک : حرش 

.268 ، 173 ، 135 يربکلا :)  ) تاقبط
.24 مانملا : یف  مظن  امیف  مالحالا  ۀفرظ 

.24 ۀعیشلا : ءارعش  یف  ۀعیلطلا 
ص:359  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.174 ، 123 ، 122 ، 24 لماک :
.24 هیقدزرفلا : ةدیصقلا  حرش  یف  ۀیوامسلا  بکاوکلا 

.19 نازحالا : ریثم 
.24 سلاجم :

.174 بهذلا : جورم 
.191 ءارعشلا : رعشلا و  مجعم 

.234 بقانم :
.23 همانزور :)  ) هظقیلا

ص:360  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
عاقب نکاما و  تسرهف 

.140 ، 122 ناجیابرذآ :
.232 ، 35 حطبا :

.178 لبرا :
.140 لیبدرا :

.114 رابنا :
.15 ناریا :

.134 اریمجاب :
.19 ، 18 ردب :

،261 (، 2  ) 257 ، 234 ، 233 ، 168 ، 124 ، 121 ، 120 ، 119 ، 113 (، 3  ) 100 (، 2  ) 43 (، 3  ) 41 (، 3  ) 40 (، 3  ) 39 ، 37 ، 28 ، 25 هرصب :
.269

.142 ، 98 ، 38 تبخ : نطب 
.142 ، 43 همرلا : نطب 

.43 هبقع : نطب 
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.36 ، 24 (، 2  ) 23 دادغب :
.86 ، 82 عیقب :

.249 هضیب :
.42 میعنت :

.93 ، 42 هماهت :
ص:361  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.277 ، 112 (، 2  ) 110 (، 2  ) 43 هیبلعث :
(. 3  ) 243 هنیهج :

.268 ، 221 هدعج : هاچ 
.200 نیچ :

.145 ، 143 ، 142 ، 43 رجاح :
.194 ، 114 ، 36 زاجح :

.41 هّرح :
.41 نورح :

.214 توم : رضح 
.245 ، 144 ، 70 هریح :

.178 رزاخ :
.174 (، 2  ) 41 ناسارخ :

.200 رزخ :
.110 ، 43 هیمیزخ :

.142 ناّفخ :
.245 ، 177 ، 176 ، 149 (، 2  ) 144 ، 136 ، 134 ، 133 (، 3  ) 118 ، 112 (، 3  ) 109 ، 106 (، 3  ) 105 ، 102 (، 3  ) 101 هرامالا : راد 

.127 قزرلا : راد 
.75 ملید :

.93 ، 36 قرع : تاذ 
.247 ، 246 ، 201 ، 43 مسح : وذ 

.168 راق : يذ 
(. 2  ) 36 هذبر :

ص:362  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(. 2  ) 196 هبحر :

.37 ير :
.270 ، 148 هراز :

.119 ، 111 ، 43 هلابز :
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.113 ، 110 ، 43 دورز :
.24 (، 2  ) 22 هوامس :

.280 ، 266 ، 164 ، 142 ، 136 ، 60 ، 46 ماش :
.246 ، 43 فارش :

.79 ، 72 ، 47 هعیرش :
.251 ، 201 هیفش :

(. 2  ) 271 ، 242 ، 239 ، 228 ، 217 ، 197 ، 190 ، 182 ، 173 ، 168 ، 160 ، 36 نیفص :
.245 هفخط :

.148 فط 27 ،
.144 سداوقلا : بیذع 

.250 (، 3  ) 249 ، 146 (، 3  ) 144 ، 46 تاناجهلا : بیذع 
.250 ، 231 ، 218 ، 197 ، 193 ، 144 ، 125 ، 38 ، 24 قارع :

.43 هبقع :
(. 2  ) 202 رقع :

.142 رمتلا : نیع 
.41 (، 2  ) 36 ، 35 هدرولا : نیع 

.251 (، 2  ) 201 هیرضاغ :
.196 مخ : ریدغ 

ص:363  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.174 فیطغ :
.193 سراف :

.254 ، 202 ، 155 ، 139 تارف :
.36 دیف :

.250 (، 2  ) 210 ، 144 (، 3  ) 142 ، 46 ، 43 ، 41 هیسداق :
.142 هناطقطق :

.29 (، 2  ) 26 مق :
(. 4  ) 123 تانق :

.251 ، 187 (، 2  ) 63 ، 46 لتاقم : ینب  خاک 
،121 (، 2  ) 95 (، 3  ) 84 ، 81 ، 63 ، 46 ، 42 ، 36 ، 31 (، 5  ) 28 (، 2  ) 27 ، 25 ، 23 (، 2  ) 21 (، 3  ) 19 (، 3  ) 18 (، 3  ) 14 ، 13 (، 3  ) 11 البرک :
201 (، 2  ) 197 ، 196 (، 2  ) 193 ، 183 ، 171 (، 2  ) 170 ، 169 ، 168 ، 164 ، 163 ، 152 ، 150 ، 137 ، 128 ، 126 ، 125 (، 3  ) 124 (، 3  ) 122
،269 ، 268 (، 3  ) 267 ، 266 ، 261 ، 260 ، 244 ، 243 ، 242 ، 241 ، 240 ، 234 ، 233 ، 232 ، 228 ، 227 ، 220 ، 217 ، 215 ، 202 (، 2)

.281 ، 279 ، 278 ، 277 (، 2  ) 273 ، 272 (، 5  ) 271 ، 270
.154 ، 132 ، 63 هبعک :
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،101 (، 5  ) 100 (، 2  ) 99 (، 2  ) 98 ، 60 ، 52 (، 2  ) 46 ، 45 ، 44 (، 2  ) 43 ، 42 (، 6  ) 41 (، 3  ) 40 (، 2  ) 38 (، 3  ) 37 ، 36 ، 35 ، 28 ، 21 هفوک :
(، 2  ) 137 (، 3  ) 136 (، 3  ) 128 (، 2  ) 127 ، 124 (، 2  ) 121 ، 119 ، 118 (، 2  ) 114 (، 2  ) 113 (، 5  ) 111 (، 5  ) 110 ، 107 (، 3  ) 105 ، 102

،198 ، 197 (، 2  ) 193 (، 3  ) 188 (، 2  ) 187 (، 2  ) 181 ، 166 (، 3  ) 163 ، 161 ، 160 (، 2  ) 152 (، 3  ) 149 ، 148 ، 145 (، 2  ) 144 (، 5  ) 142
،221 ، 217 ، 213 ، 211 ، 210 ، 199

ص:364  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
(، 2  ) 271 ، 268 ، 266 (، 2  ) 263 (، 3  ) 262 ، 254 ، 253 ، 251 ، 250 (، 2  ) 249 ، 245 ، 242 ، 241 ، 240 ، 237 (، 4  ) 229 (، 4  ) 227 ، 224

.282 ، 281 (، 3  ) 280 ، 277
.142 علعل :

(. 2  ) 200 رجنل :
.198 هفوک : همکحم  هلحم 

124 (، 3  ) 122 ، 121 ، 113 ، 108 ، 101 ، 99 (، 2  ) 98 ، 94 (، 2  ) 93 ، 85 ، 82 ، 67 ، 60 (، 3  ) 43 ، 42 (، 2  ) 41 (، 3  ) 38 ، 36 ، 34 هنیدم :
.267 ، 252 ، 249 ، 243 ، 225 ، 218 (، 2)

.98 مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم 
.142 ، 98 ، 38 ّقیضم :

.18 نافدقم :
،121 (، 2  ) 119 ، 118 ، 117 ، 112 ، 111 ، 110 ، 105 ، 100 ، 98 (، 2  ) 93 ، 46 (، 2  ) 45 ، 43 ، 42 ، 41 (، 3  ) 38 ، 36 (، 4  ) 35 ، 34 هّکم :

.262 ، 239 ، 232 ، 218 ، 199 ، 197 ، 196 ، 191 (، 2  ) 187 (، 2  ) 166 ، 163 (، 2  ) 152 ، 142 ، 124 (، 2  ) 122
.80 ، 71 گنج :)  ) هتوم

.178 ، 134 لصوم :
.93 ، 42 دجن :

.282 (، 3  ) 25 (، 2  ) 24 (، 2  ) 23 (، 3  ) 22 ، 15 فرشا : فجن 
.221 هلیخن :

.217 ، 182 ، 173 ، 168 ، 33 ناورهن :
.88 نیرهن :

ص:365  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.42 سیواون :

.251 ، 201 اونین :
.93 ، 42 قیتع : يداو 

.249 ، 43 هصقاو :
.114 همامی :

ص:366  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

اهتیعمج اههقرف و  تسرهف 
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.165 بحرا : ونب 
.171 عدنج : ونب 
.160 رکاش : ونب 

.170 دعاص : ونب 
.169 مهن : ونب 

.218 رارحالا : ینب 
.266 ، 265 ، 260 ، 259 ، 201 ، 148 ، 141 ، 139 (، 2  ) 129 ، 127 (، 2  ) 126 ، 125 دسأ : ینب 

.228 ، 99 ، 77 ، 44 هّیما : ینب 
.267 (، 2  ) 266 (، 2  ) 260 ، 257 ، 133 میمت : ینب 

366 ص :  اهتیعمج .....  اههقرف و  تسرهف  نیعلا 366  راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس  . 167 رباج : ینب 
.255 ثراح : ي 

.259 هلظنح : ینب 
.57 مراد : ینب 

.168 نالاد : ینب 
.155 نادود : ینب 

.259 ، 257 دعس : ینب 
.164 مابش : ینب 

ص:367  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 
.259 رماع : ینب 

.155 هریمع : ینب 
.269 ، 255 هنیدم : ینب 

.221 رمنلا : ینب 
.160 هعداو : ینب 

(. 6  ) 272 (، 2  ) 271 ، 147 ، 97 ، 82 ، 79 ، 70 ، 66 ، 63 ، 61 ، 21 مشاه : ینب 
.245 ، 134 (، 2  ) 133 ، 112 ، 39 یمیمت :

.252 (، 2  ) 236 ، 234 ، 92 ، 77 ، 41 ، 39 ، 35 میت :
.62 فیقث :

.190 ، 58 ، 37 ، 36 جراوخ :
.252 ، 221 ، 171 (، 2  ) 164 ، 159 (، 2  ) 149 ، 136 ، 113 ، 101 ، 88 ، 77 ، 76 ، 35 نادمه :

.171 ، 170 ، 169 ، 168 ، 167 ، 165 ، 160 ، 159 ، 152 ناینادمه :
ص:368  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

لیابق تسرهف 
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(. 3  ) 229 دزا :
.220 ، 113 ، 110 ، 43 دسا :
.265 ، 139 ، 129 دسا : ینب 

.259 رماع : ینب 
.212 هلدهب :

.257 ، 149 (، 2  ) 113 میمت :
.236 میت :

.92 هبلعث : نب  میت 
(. 2  ) 221 بانج :

.257 هلظنح :

.133 هعازخ :
.113 ، 101 هعیبر :
.259 ، 257 دعس :

.144 ادیص :
.99 ، 95 ، 80 یط :

.257 رماع :
.43 سبع :

.218 راّفغ :
ص:369  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.89 هفیاط :)  ) ینغ
.160 حابصلا : نایتف 

.102 ، 98 سیق :
.117 ، 43 بالک :

.225 ، 223 ، 221 ، 98 بلک :
.214 ، 211 ، 174 (، 2  ) 113 ، 101 ، 60 هدنک :

.105 همامث : نب  ورمع  نب  کلام 
.113 هنیدم :

.182 ، 177 (، 2  ) 113 جحذم :
.179 ، 177 ، 174 دارم :

.221 ، 171 ، 164 ، 149 ، 113 ، 76 ، 35 نادمه :
.165 ناینادمه :

ص:370  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

اههریت تسرهف 
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(. 2  ) 39 دزا :
.136 ، 101 ، 77 دسا :

.95 ناهبن :
(. 2  ) 39 لئاو : نب  رکب 

.165 بحرا : ینب 
.201 دسا : ینب 

(. 2  ) 126 ، 125 همیزخ : نب  دسا  ینب 
.133 میمت : ینب 
.167 رباج : ینب 

.171 عدنج : ینب 
.255 میمت : نب  ثراح  ینب 

.168 نالاد : ینب 
.257 میمت : نب  دعس  ینب 

.160 رکاش : ینب 
.164 مابش : ینب 

.170 دعاص : ینب 
.221 طساق : نب  ّزع  ینب 

.155 هعیبر : نب  ةریمع  ینب 
.169 مهن : ینب 

.211 هلدهب :
ص:371  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.252 ، 136 ، 101 ، 77 (، 2  ) 39 میمت :
.35 لئاو : نب  رکب  نب  میت 
.170 هبلعث : نب  تاللا  میت 

.224 هبلعث : نب  هّللا  میت 
.182 یلمج :
.130 هلظنح :

.218 فدنخ :
.126 نادوذ :
.229 بسار :

.252 ، 136 ، 77 هعیبر :
.37 ینابیش : میور 
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.187 هریشعلا : دعس 
.80 سبنس :

(. 2  ) 39 هیلاع :
(. 2  ) 39 سیق : دبع 

.201 ةرضاغ :
.126 لهاک :

.252 ، 211 ، 136 ، 77 هدنک :
.252 ، 179 ، 136 ، 101 ، 77 جحذم :

.252 ، 136 ، 101 ، 77 هنیدم :
.218 رازن :

.252 ، 136 ، 101 ، 77 نادمه :
.171 ، 170 ، 169 ، 168 ، 160 ، 159 ناینادمه :

.160 هعداو :
ص:372  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

قطانم تسرهف 

.232 ، 35 حطبا :
.249 هضیب :
.112 هیبلعث :

(. 3  ) 243 هنیهج :
.268 ، 221 هدعج : هاچ 

.145 ، 143 ، 142 رجاح :
.98 هموح :)  ) تبخ

.127 قزرلا : راد 
.36 قرع : تاذ 

.247 ، 246 ، 201 مسح : يذ 
.37 ير :

.119 ، 111 ، 105 هلابز :
.148 هرارز :

.113 ، 110 دورز :
.105 فط :

.249 بیذع :
.250 ، 146 تاناجهلا : بیذع 
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.35 هدرولا : نیع 
ص:373  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.36 دیف :
.251 لتاقم : ینب  خاک 

.200 رجنل :
.142 ، 98 ، 38 قیضم :

.221 هلیخن :
ص:374  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تنیز تاودا  اهسابل و  تسرهف 

.58 ینامی : درب 
(. 2  ) 91 هچراپ :

.214 درب : ياههچراپ 
.89 ، 58 نهاریپ :

.189 یمشیربا :) هچراپ  ریرح ،  ) ّزخ
.247 ، 189 ، 116 ادر :

.258 ، 162 (، 2  ) 53 هرز :
(. 2  ) 174 شوپهرز :

.247 ابع :
.247 ، 91 (، 2  ) 53 همامع :

.269 ، 247 ، 94 (، 4  ) 89 ، 62 شفک :
(. 3  ) 91 هالک :

.162 ، 156 دوخهالک :
.258 ، 53 مزر : سابل 

ص:375  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

تاناویح تسرهف 

،189 ، 182 ، 177 (، 3  ) 171 ، 145 ، 144 (، 3  ) 133 (، 2  ) 132 ، 124 (، 3  ) 116 ، 90 ، 80 ، 76 ، 74 (، 2  ) 65 (، 2  ) 63 ، 59 (، 2  ) 53 بسا :
.256 (، 2  ) 255 (، 2  ) 254 ، 253 ، 209 ، 208 ، 195

.132 غالا :
.90 يراکش : زاب 

.138 زب :
.80 ، 27 هلاغزب :
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.54 هناورپ :
.258 ، 239 ، 217 ، 182 (، 3  ) 173 ، 168 ، 33 گنج :)  ) لمج

.11 شاّفخ :
.254 ، 208 كوخ :

.12 وید :
.64 حانجلا : وذ 

.247 هابور :)  ) هبور
.47 لسع : ناروبنز 

.90 ، 60 ناروتس :
.254 گس :

.260 ، 145 ، 123 (، 2  ) 153 رتش :
ص:376  ، نیعلا راصبإ  همجرت  فط ، ناروشحلس 

.256 ، 162 ، 58 ریش :
.13 ناریش :

.182 ، 145 بسا :) مان   ) لماک
.188 هایس : غالک 
.80 ، 27 گرگ :

.13 ناگرگ :
.178 دنفسوگ :

.83 نادنفسوگ :
.53 مّلس :) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بسا   ) زجترم

.54 خلم :
.189 بسا :) مان   ) هقحلم

.208 نومیم :
. 276 ، 68 حلاص : هقان 

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 
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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 
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)
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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 

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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