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نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  نینسح  نینمءوملا و  ریما  مرکا و  ربمغیپ  ترایز  باوث  لّوا  باب   [ - 111

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترایز  باوث  مّود  باب   [ - 214

نآ رب  زین  ءاعد  ندناوخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  مّوس  باب   [ - 319

نآ رجا  باوث و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  مراهچ  باب   [ - 428

ءادهش روبق  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  يومع  هزمح  ترضح  ترایز  مجنپ  باب   [ - 531

هنیدم رد  هفرشم  دهاشم  ترایز  باوث  تلیضف و  مشش  باب   [ - 634

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  عادو  متفه  باب   [ - 737

نآ باوث  هلهس و  دجسم  هفوک و  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  تلیضف  متشه  باب   [ - 839

مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ناکم  ندرک  نییعت  ندومن و  نشور  مهن  باب   [ - 948

مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  ترایز  باوث  مهد  باب   [ - 1055

اجنآ رد  اعد  ندناوخ  ترایز و  تیفیک  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  مهدزای  باب   [ - 1158

مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  عادو  مهدزاود  باب   [ - 1265

نآ رد  ندومن  لسغ  ندیشون و  تارف و  بآ  تلیضف  مهدزیس  باب   [ - 1366

راوگرزب ود  نآ  هب  تّبحم  باوث  نتشاد و  تّبحم  هب  ترضح  ندومن  رما  مالّسلا و  امهیلع  نیسحماما  نسح و  ماما  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  تّبحم  نایب  رد  مهدراهچ  باب   [ - 14

عیقبناتسربق رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  ترایز  مهدزناپ  باب   [ - 1574

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  نداد  ربخ  نایب  رد  مهدزناش  باب   [ - 1676

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوشیمهتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  مولظم  ماما  هک  ار  ینیمزرس  نداد  ناشن  دنشکیم و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  امش  زا  دعب  تّما  هکنیا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  لیئربج  نخس  مهدفه  باب   [ - 17

دشاب رّخأتم  سب  ینامز  رد  هچ  رگا  نیلتاق  زا  یلاعت  قح  ماقتنا  نایب  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  هراب  رد  هک  یتایآ  مهدجیه  باب   [ - 18

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  ءایبنا  ندوب  هاگآ  مهدزون  باب   [ - 1990
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  ناگتشرف  یهاگآ  متسیب  باب   [ - 2093

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نیلتاق  قح  رد  ماظع  ءایبنا  یلاعت و  كرابت و  قح  ندومن  تنعل  نایب  رد  مکی  تسیب و  باب   [ - 2195

دنشکیم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نم  تّما  نم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  نایب  رد  مّود  تسیب و  باب   [ - 2297

ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23102

هدش لالدتسا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  رب  اهنآ  هب  هتشاد و  دوجو  دالب  رد  هک  یئاهتمالع  اههناشن و  مراهچ  تسیب و  باب   [ - 24109

هدش دراو  مالّسلا  مهیلع  ایرکز  نب  ییحی  نیسح و  ماما  هدنشک  هراب  رد  هچنآ  مجنپ  تسیب و  باب   [ - 25112

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  تاقولخم  مامت  نتسیرگ  مشش  تسیب و  باب   [ - 26115

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  ناگتشرف  نتسیرگ  متفه  تسیب و  باب   [ - 27120

مالّسلا امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  رب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ  متشه  تسیب و  باب   [ - 28127

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ّنج  هفئاط  یئارسهحون  مهن  تسیب و  باب   [ - 29134

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیلتاق  قح  رد  نارتوبک  ندومن  تنعل  نیرفن و  مایس  باب   [ - 30140

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  دغج  ندومن  تبیصم  رکذ  یئارسهحون و  مکی  یس و  باب   [ - 31141

دنک هیرگ  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  رب  هک  یسک  باوث  مّود  یس و  باب   [ - 32143

دنایرگب ار  نارگید  دنک و  هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  رد  رعش  نتفگ  هطساوب  هک  یسک  باوث  مّوس  یس و  باب   [ - 33150

دنک تنعل  ار  ترضح  نآ  هدنشک  هدومن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هدیشون و  بآ  هک  یسک  باوث  مراهچ  یس و  باب   [ - 34154

مهیلع هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  رب  نیسح  نب  یلع  ترضح  نتسیرگ  مجنپ  یس و  باب   [ - 35155

دیرگیم شیارب  هکنآ  رگم  دنکیمن  دای  ار  وا  ینمءوم  چیه  هدوب و  گشا  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مشش  یس و  باب   [ - 36157

دنشابیم ءادهّشلا  دّیس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  نایب  رد  متفه  یس و  باب   [ - 37159

ار مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  مالّسلا  هیلع  ءایبنا  ترایز  متشه  یس و  باب   [ - 38163

ار مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ناگتشرف  ترایز  مهن  یس و  باب   [ - 39166

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  قح  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  همطاف و  نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندومن  ءاعد  ملهچ  باب   [ - 40

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  نیرئاز  ّقح  رد  ناگتشرف  ءاعد  مکی  لهچ و  باب   [ - 41173

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  نیرئاز  يارب  ناگتشرف  زامن  رجا  تلیضف و  مّود  لهچ و  باب   [ - 42176

مهیلع همالس  هّللا و  تاولص  همئا  عیمج  بانج و  نآ  يارب  شندوب  ضرف  دهع و  ناملسم و  نز  درم و  ره  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  بوجو  مّوس  لهچ و  باب   [ - 43
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دتسرفب ترضح  نآ  ترایز  هب  ار  يرگید  ای  هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  باوث  مراهچ  لهچ و  باب   [ - 44179

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  ساره  سرت و  اب  هک  یسک  باوث  مجنپ  لهچ و  باب   [ - 45184

دنکیم قافنا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  رد  صخش  هچنآ  باوث  رجا و  مشش  لهچ و  باب   [ - 46187

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  يارب  شندرب  هارمه  ذاختا و  تسا  هورکم  هچنآ  نایب  رد  متفه  لهچ و  باب   [ - 47191

دشاب هنوگ  هچ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رئاز  تسا  بجاو  هکنیا  نایب  رد  متشه  لهچ و  باب   [ - 48193

ار رّهطم  ربق  رئاز  یلاعت  قح  تاجانم  ندناوخ و  دورب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هدایپ  ای  هراوس  هک  یسک  باوث  مهن  لهچ و  باب   [ - 49195

امهیلع هّللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  قح  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تمارک  مهاجنپ  باب   [ - 50199

دوشیمن هدرمش  رئاز  رمع  ءزج  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  ماّیا  مکی  هاجنپ و  باب   [ - 51201

دنشابیم مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیاسمه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  مّود  هاجنپ و  باب   [ - 52202

دنوشیم تشهب  دراو  مدرم  همه  زا  لبق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  مّوس  هاجنپ و  باب   [ - 53204

دشاب راوگرزب  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  باوث  مراهچ  هاجنپ و  باب   [ - 54205

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  مالس  همطاف  نینمءوملا و  ریمأ  ادخ و  لوسر  هب  ّبح  رطاخب  هک  یسک  رجا  نایب  رد  مجنپ  هاجنپ و  باب   [ - 55

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  قوش  يور  زا  هک  یسک  باوث  مشش  هاجنپ و  باب   [ - 56212

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  ادخ  زا  رجا  دیما  هب  هک  یسک  باوث  متفه  هاجنپ  باب   [ - 57215

دشابیم لامعا  لضفا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  متشه  هاجنپ و  باب   [ - 58218

دنهدیم رارق  نیّیلع  یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  مهن  هاجنپ و  باب   [ - 59

دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترایز  اب  لداعم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده  همئأ  نیسح و  ماما  ترضح  ترایز  متصش  باب   [ - 60224

دنکیم گنت  ار  يزور  هاتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  هدومن و  خارف  ار  يزور  ینالوط و  ار  رمع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مکی  تصش و  باب   [ - 61226

دنکیم وحم  ار  ناهانگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  مّود  تصش و  باب   [ - 62228

دشابیم هرمع  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مّوس  تصش و  باب   [ - 63231

دشابیم جح  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مراهچ  تصش و  باب   [ - 64234

دنشابیم هرمع  کی  ّجح و  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هکنیا  نایب  رد  مجنپ  تصش و  باب   [ - 65237

دشابیم ّجح  دنچ  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مشش  تصش و  باب   [ - 66243

دشابیم ناگدنب  ندرک  دازآ  اب  لداعم  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  متفه  تصش و  باب   [ - 67248
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دننکیم ار  نارگید  تعافش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  راّوز  متشه  تصش و  باب   [ - 68249

دوشیم هدروآ  رب  جئاوح  شاهطساو  هب  هدرک و  فرط  رب  ار  هودنا  مغ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مهن  تصش و  باب   [ - 69251

هفرع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  مداتفه  باب   [ - 70255

دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد  هک  یسک  باوث  مکی  داتفه و  باب   [ - 71260

نابعش همین  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  باوث  مّود  داتفه و  باب   [ - 72267

دنک ترایز  بجر  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مّوس  داتفه و  باب   [ - 73271

دنک ترایز  هفرع  دیع و  زور  ریغ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مراهچ  داتفه و  باب   [ - 74272

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هدرک و  لسغ  تارف  رد  هک  یسک  باوث  مجنپ  داتفه و  باب   [ - 75274

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  لسغ  كرت  زاوج  مشش  داتفه و  باب   [ - 76277

دننکیم ترفغم  بلط  تمایق  زور  ات  ناشیا  يارب  هدش و  رضاح  اهنآ  نیلاب  ربگرم  ماگنه  رد  هدومن و  ناشتدایع  ضرم  ماگنه  هتفر و  ناشلابقتسا  تعیاشم و  هب  ناگتشرف  دنتسه  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیرئاز  هکنیا  نایب  رد  متفه  داتفه و  باب   [ - 77

دننکیم كرت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هک  یناسک  هراب  رد  متشه  داتفه و  باب   [ - 78283

مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79285

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  کیدزن  زامن  ندناوخ  تّیفیک  مداتشه  باب   [ - 80328

هفرّشم دهاشم  مامت  رئاح و  رد  یبحتسم  زامن  ندناوخ  رد  تصخر  بجاو و  زامن  ندش  رصق  مکی  داتشه و  باب   [ - 81330

هفّرشم دهاشم  مامت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  زامن  ندناوخ  مامت  مّود  داتشه و  باب   [ - 82333

دوشیم بوسحم  هرمع  لداعم  هلفان  زامن  جح و  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هضیرف  زامن  مّوس  داتشه و  باب   [ - 83336

امهیلع هّللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  اب  عادو  مراهچ  داتشه و  باب   [ - 84338

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ربق  ترایز  مجنپ  داتشه و  باب   [ - 85341

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ربق  اب  عادو  مشش  داتشه و  باب   [ - 86343

مالّسلا مهیلع  ءادهش  روبق  اب  عادو  متفه  داتشه و  باب   [ - 87344

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ءالبرک و  تلیضف  متشه  داتشه و  باب   [ - 88345

نآ تمرح  مالّسلا و  هیلع  ینیسح  رئاح  تلیضف  مهن  داتشه و  باب   [ - 89358

دشابیم ادخ  بوبحم  نآ  رد  ءاعد  هک  تسا  یعضاوم  زا  مالّسلا  هیلع  ینیسح  رئاح  مدون  باب   [ - 90360

نآ ندوب  بحتسم  رادقم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  ندوب  ءافش  مکی  دون و  باب   [ - 91363
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دنشابیم ناما  ءافش و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  مّود  دون و  باب   [ - 92369

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  ذخا  تّیفیک  ناکم و  مّوس  دون و  باب   [ - 93371

دیوگیم تبرت  ندومن  لوانت  ماگنه  صخش  هچنآ  مراهچ  دون و  باب   [ - 94377

دشابیم يدرد  ره  ءافش  اریز  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  رگم  اهتبرت  مامت  ندروخ  تمرح  مجنپ  دون و  باب   [ - 95378

دشابیم رود  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ربق  زا  شنطو  لزنم و  هک  یسک  ندومن  ترایز  تیفیک  مشش  دون و  باب   [ - 96380

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  تبسن  ءافج  ندوب  هورکم  متفه  دون و  باب   [ - 97385

دنزادنایب ریخات  دنناوتیم  ریقف  ینغ و  ار  بانج  نآ  ترایز  هک  يرثکا  ّدح  درک و  ترایز  دیابیم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نآ  رد  هک  یتّدم  نیرتمک  متشه  دون و  باب   [ - 98

دادغب رد  مالّسلا  هیلع  داوجلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ترایز  باوث  مهن  دون و  باب   [ - 99396

مالّسلا مهیلع  داوجلا  یلع  نب  دّمحم  ترضح  رفعج  یبا  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  همانترایز  نایب  رد  مدص  باب   [ - 100400

سوط رد  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  ترایز  باوث  مکی  دص و  باب   [ - 101402

مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ترایز  مود  دص و  باب   [ - 102407

ءاّرماس رد  مالّسلا  مهیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبا  ترضح  يداهلا و  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  همان  ترایز  مّوس  دص و  باب   [ - 103412

« هعماج ترایز   » مالّسلا مهیلع  همئا  عیمج  همان  ترایز  مراهچ  دص و  باب   [ - 104414

نآ تیفیک  نینمءوم و  ترایز  تلیضف  مجنپ  دص و  باب   [ - 105418

مق رهش  رد  هیلع  هّللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ترضح  ترایز  تلیضف  مشش  دص و  باب   [ - 106424

ير رد  ینسحلا  هّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  ترضح  ربق  ترایز  تلیضف  متفه  دص و  باب   [ - 107425

هردان ترایز  متشه  دص و  باب   [ - 108426

زکرم 443هرابرد 
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تارایزلالماک همجرت 

باتک تاصخشم 

368؟ق. دمحم - ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  هسانشرس : 
هدیزگرب یبرع .  یسراف -   . تارایزلالماک يدادرارق :  ناونع 

داوجدـمحم مجرتم  یمقلاهیولوقنب ؛ یـسومنبرفعجنبدمحمنبرفعجمساقلایبا  فلوم  تاراـیزلالماک / همجرت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. ینارهتینهذ

.1377 قح ، مایپ  نارهت : رشن :  تاصخشم 
1024 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( متشه پاچ  ) لایر  376500 متفه ؛ ) پاچ  ) لایر 116000 مشش ؛ ) پاچ   ) لایر 76000 :964-5962-10-2 ؛  لایر  22500 کباش : 
يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. تسا روهشم  زین  تارایزلا " تارایزلا "و"  عماج   " مانب باتک  نیا  تشاددای : 
.1384 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1387 مشش : پاچ  تشاددای : 

.1389 متفه : پاچ  تشاددای : 
.1392 متشه : پاچ  تشاددای : 
. تارایزلا لماک  رگید :  ناونع 
. تارایزلا عماج  رگید :  ناونع 

. تارایز رگید :  ناونع 
اههمانترایز 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
ثیداحا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

اههمانترایز رشعانثا --  همئا  عوضوم : 
نرق 4ق. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

اههمانترایز عوضوم : 
مجرتم .، 1381  - 1326 داوجدمحمدیس ، ینارهت ، ینهذ  هدوزفا :  هسانش 

2ك204214 1377 فلا /BP271 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/777 ییوید :  يدنب  هدر 

م13668-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
مظعا و دومن و  ام  يداه  ار  ماظع  ءایبنا  فرـشا  لمکا و  داد و  رارق  ام  يارب  ار  عیارـش  نیرتلماک  نیرتهب و  هک  ار  یقلاـخ  ساپـس  دـمح و 

. دنادرگ ام  دئاق  ّیلو و  ار  ءایصوا  ملعا 

تارایزلالماک www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ءایـصوالا دّیـس  رب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  ءایبنألا  متاخ  كرابم  دوجو  رب  ام  ّتیحت  نیرتصلاخ  تینهت و  نیرتهب 
لبس هزراب  مالعا  تیالو و  نامسآ  كانبات  نارتخا  یگلمج  هک  شنیرهاط  نیبّیط و  ءانبا  هیلع و  همالس  هّللا و  تاولص  يولع  ترضح  یلعا 

. دنشابیم تیاده 
. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  نادناخ  نیا  قوقح  نیبصاغ  ءادعا و  رب  يدمرس  نیرفن  يدبا و  تنعل  و 

ینثا ۀّیماما  هّقح  هفئاط  صخالاب  نیملسم  يونعم  ياههیامرس  نیرتدنمشزرا  نیرتهب و  هک  دناسریم  مرتحم  ناگدنناوخ  نارورس و  رـضحم 
هـسّدقم تاوذ  ینعی  ّتیدـحا  ترـضح  هلماک  رهاظم  ناشخرد  راونا  قولخم و  قلاخ و  نیب  طئاسو  ضیفرپ  لایذا  هب  لّسوت  ءاعد و  ۀّیرـشع 

. دشابیم نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  موصعم  هدراهچ  تارضح 
ياـهّتیمولظم رب  نتـسیرگ  بئاـصم و  رکذ  ّلـج  ّزع و  ّقـح  هاـگرد  هب  نتـسج  بّرقت  لّـسوت و  عوـن  نیرتیلاـع  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال 

دشابیم هیلع  هّللا  مالس  ءادهشلا  دّیس  ترضح  صخالاب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ینعی  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دزن  تادوجوم  نیرتزیزع 
روـظنم هب  اـی  دوـشیم  اـپ  هب  روـظنم  نیمه  هب  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  ءازع و  هماـقا  نـیب  تـسین  یقرف  بّرقتو  لّـسوت  زا  وـحن  نـیا  رد  و 

رب هدوب و  تلیـضف  رجا و  ياراد  تالّـسوت  نیا  همه  هکنآ  هچ  ندومن  دراو  دوخ  هب  رفـس  جنر  ندرک و  چوک  هفّرـشم  دـهاشم  هب  ناشترایز 
. دنشابیم ناسنا  حالف  تاجن و  بجوم  یگلمج  هدیسر  ام  هب  هربتعم  قرط  زا  هک  ياهحیحص  تایاور  قبط 

فینـصت فیلأـت و  هتـشر  هب  هنیمز  نیا  رد  یبـتک  ینادمـص  نادنمـشناد  یناـّبر و  ءاـملع  هیلع  هّللا  مالـس  قح  هغلاـب  تّجح  تبیغ  لوـط  رد 
دّمحم نب  رفعج  مساقلا  وبأ  یمان  ثّدحم  یضام و  هیقف  فیلأت  تارایّزلا » لماک   » فیرـش باتک  اهنآ  نیرتراوتـسا  مدقا و  هک  دناهدروآرد 

فینـصت فیلأت و  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یتاروفـسم  نیرتهب  زا  نف  باـبرا  قیدـصت  هب  هک  دـشابیم  یّمقلا  هیولوق  نب  یـسوم  نب  رفعج  نب 
نآ زا  دـنناوتیمن  دنتـسه  هرهبیب  هیبرع  مولع  زا  هک  یناـنابز  یـسراف  تسا و  یبرع  ناـبز  هب  باـتک  نیا  لومعم  قبط  نوـچ  تسا و  هدـش 
نیا هب  هک  یتیانع  فطل و  هّزعا و  نارورـس و  زا  يریثک  قیوشت  نایانـشآ و  ناتـسود و  زا  يرایـسب  رّرکم  داهنـشیپ  بسح  رب  دننک  هدافتـسا 

هدومن كاسما  نآ  لیذ  رد  یحیضوت  حرش و  هنوگ  ره  زا  هدرک و  همجرت  سیلس  یسراف  نابز  هب  ار  نآ  متفرگ  میمـصت  یعاد  دنراد  ریقح 
زا میمـصت  نیا  هّللا  دمحب  دـشابن ، لالک  ببـس  لالم و  بجوم  ناگدـنناوخ  يارب  هلیـسو  نیدـب  هدـشن و  باتک  ریبکت  لیوطت و  بجوم  ات 

هدـش و هدـنادرگرب  یـسراف  نابز  هب  متخلا  یلا  ودـبلا  نم  باتک  مامت  نونکا  تشگ و  لّدـبم  لـعف  هب  هّوق  زا  ءارجا و  هبترم  هب  حرط  هلحرم 
نیا طّسوت  رـضاح  باتک  ور  نیا  زا  هدـمآرد  قح  مایپ  تاراـشتنا  ماـنب  تداعـس  هعرق  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  هدـیدرگ  يرادربهرهب  هداـمآ 
عبط هّللا  امهدّیا  یبساج  دّمحم  جاح  مرتحم  لضاف  نایرهاوج و  نیّدلا  رخف  جاح  نایاقآ  ّتیریدم  تحت  نآ  تکرب  رپ  هنیزه  اب  تاراشتنا و 

هچنآ فرـص  ار  ناشزیزع  رمع  لام و  هک  دـهد  قیفوت  تلیـضف  ملع و  نایناب  ریخ و  لها  ماـمت  هب  ناـّنم  دـنوادخ  دوشیم  رـشتنم  ریثکت و  و 
. دشابیم نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دنیامن  تسا  نآ  رد  بهذم  نید و  جیورت 

ینارهت ینهذ  داوج  دّمحم  دّیس  مق :

نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  نینسح  نینمءوملا و  ریما  مرکا و  ربمغیپ  ترایز  باوث  لّوا  باب   [ - 1

ِّيِرَعْـشَْألا ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُهیِقَْفلا  ُّیِّمُْقلا  ِْهیََولُوق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  - 1
ِیبَأ ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَج  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَق  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع 

اَی َُهل  َلاَقَف  ُهَسْأَر  َعَفَر  ْذِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِرْجَح  ِیف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَمَْنَیب  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 
یَتَأ ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ِِهتْوَم  َدـَْعب  ًاِرئاَز  َكَابَأ  یَتَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ِیتْوَم  َدـَْعب  ًاِرئاَز  ِیناَتَأ  ْنَم  َّیَُنب  اَـی  َلاَـقَف  َکـِتْوَم  َدـَْعب  َكَراَز  ْنَِمل  اَـم  َِتبَأ 

ًاِرئاَز َكاَخَأ 
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  َِکتْوَم  َدَْعب  ًاِرئاَز  َكاَتَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ِِهتْوَم  َدَْعب 
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: دیوگیم هیقف  یمق  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا 
زا وا  یقرب و  دلاخ  نب  دّمحم  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  يرعـشا و  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هللا  ۀمحر  مردـپ 

لقن مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  وا  نانـس و  نب  هّللا  دبع  زا  زین  وا  دـشار و  نب  نسح  شّدـج  زا  وا  و  ییحی ، نب  مساق 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن 

: تشاد هضرع  هدومن و  الاب  كرابم  رس  سپس  دندوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نماد  رد  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  امش  ناتتلحر  زا  سپ  هک  یسک  باوث  ردپ  يا 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
هب دیامن  ترایز  ار  وا  تردپ  لاحترا  زا  دعب  هک  یتروص  رد  هدوب و  تشهب  قحتـسم  دـنک  ترایز  تلحر  زا  سپ  ار  نم  هک  یـسک  مرـسپ ،

ترایز ار  وت  تتداهـش  زا  دـعب  هک  سک  نآ  هدوب و  وا  قح  تشهب  دـیامن  ترایز  تامم  زا  سپ  ار  تردارب  رگا  ددرگیم و  لخاد  تشهب 
. دشابیم وا  نآ  زا  تشهب  دنک 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَهِـش  ِیبَأ  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْـمثُع  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُهـْنَع  - 2
ًاتِّیَم َْوأ  ًاّیَح  ِینَراَز  ْنَم  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  َكَراَز - ْنَم  ُءاَزَج  اَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَِرل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ُْنیَسُْحلا َلاَق  َلاَق  مالسلا )

ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  یَّتَح  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهرُوزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  َكَراَز  َْوأ  َكاَخَأ  َراَز  َْوأ  َكَابَأ  َراَز  َْوأ 
باهش و یبا  نب  یلعم  زا  وا  و  یسیع ، نب  نامثع  زا  وا  و  طابسا ، نب  یلع  زا  وا  و  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا 

بانج هب  هیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلا  هللا  دبع  یبا  ترـضح  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  دومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  وا 
: دندرک ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  امش  هک  یسک  شاداپ 
هب تمایق  زور  رد  هک  تسا  مزال  نم  رب  دیآ  تردارب  وت و  ترایز  هب  ای  دنک  ترایز  نآ  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  ار  نم  هک  یـسک  مرـسپ ،

. مناهرب شناهانگ  باذع  زا  ار  وا  ات  هتفر  شترایز 
َلاَق َلاَق  ُهَعَفَر  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
ِیف َْکیَْنبا  َراَز  َْوأ  َکـِتْوَم  َدـَْعب  َْوأ  َکـِتاَیَح  ِیف  َكَراَز  َْوأ  ِیتْوَم  َدـَْعب  َْوأ  ِیتاَـیَح  ِیف  ِینَراَز  ْنَم  ُِّیلَع  اَـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر 

ِیتَجَرَد ِیف  یِعَم  ُهَرِّیَصُأ  یَّتَح  اَهِِدئاَدَش  َو  اَِهلاَوْهَأ  ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  ْنَأ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُْتنِمَض  اَمِِهتْوَم  َدَْعب  َْوأ  اَمِِهتاَیَح 
وا نانس و  نب  دّمحم  زا  يو  هدومن و  شدای  هک  یـصخش  زا  وا  دندومن و  لقن  سیردا  نب  دمحا  زا  بوقعی  نب  دّمحم  همحرلا و  هیلع  مردپ 
لاح رد  ار  نم  هک  یـسک  یلع ، ای  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  لقن  هعوفرم  روط  هب  یلع  نب  دّـمحم  زا 

زا ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  منماض  نم  دیآ  نآ  زا  سپ  تایح و  لاح  رد  تدـنزرف  ود  وت و  ترایز  هب  ای  دـنک  ترایز  نآ  زا  سپ  ای  تایح 
. دشاب نم  اب  ماقم  هجرد و  رظن  زا  هک  ییاج  ات  هدیناهر  زور  نآ  ياهیتخس  اهتشحو و 

َو یَیْحَی  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  یَیْح  ُْنب  َحُم  َو  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ْمُْهنِم  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌةَّدِع  ِینَثَّدَـح  َلاَق  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4
ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) مهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  ُهَعَفَر  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ًامِداَخ  َك 

اَِهلاَوْهَأ ْنِم  ُُهتْذَْقنَأَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُُهتْرُز  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ًادَحَأ  َراَز  َْوأ  ِینَراَز  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
: دومن لقن  نینچ  میارب  بوقعی  نب  دمحم 

مداـخ هک  ییحی  زا  وا  یلع و  نب  یک  رمع  زا  دنتـسه  ییحی  نب  دّـمحم  سیردا و  نب  دـمحا  ناـشیا : هلمج  زا  هـک  اـم  باحـصا  زا  ياهّدـع 
مهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  هعوفرم  روط  هب  ام  باحـصا  یخرب  زا  يو  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یناـث  رفعج  یبا  ترـضح 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا 
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: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 
. مناهریم زور  نآ  ياهتشحو  لوه و  زا  ار  يو  هدمآ و  وا  ترایز  هب  تمایق  زور  دنک  ترایز  ار  منادنزرف  زا  یکی  ای  نم  هک  یسک 

ِْنب یَّلَعُْملا  ِنَع  یَـسیِع  ُْنب  ُناَْمثُع  اَنَثَّدَـح  َلاَق  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5
ُءاَزَج اَم  ْهاََتبَأ  اَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَِرل  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَهِـش  ِیبَأ 
َمْوَی َُهرُوزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  َكَراَز  َْوأ  َكاَخَأ  َراَز  َْوأ  َكَابَأ  َراَز  َْوأ  ًاتِّیَم  َْوأ  ًاّیَح  ِینَراَز  ْنَم  َّیَُنب  اَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َلاَـقَف َكَراَز  ْنَم 

ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخُأَف  ِۀَماَیِْقلا 
: تفگ يو  رایزهم ، نب  یلع  شردپ  زا  نسح  مردپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضح  زا  يو  دومن و  لقن  باهش  یبا  نب  یّلعم  زا  یسیع  نب  نامثع 
: دومن ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 

دنک ترایز  ار  امش  هک  یسک  شاداپ  ردپ ، يا 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ ؟

زور رد  ار  وا  هک  تسا  نم  رب  دیایب  امش  وت و  ردارب  ردپ و  ترایز  هب  ای  دنک  ترایز  نآ  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  ار  نم  هک  یسک  مدنزرف ،
. شمناهرب شناهانگ  يراتفرگ  زا  هدرک و  ترایز  تمایق 
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مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترایز  باوث  مّود  باب   [ - 2

ِیبَأ ْنَع  ِّیِسوُدَّسلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَعیِفَش  ُْتنُک  ًاِرئاَز  ِیناَتَأ  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

زا وا  یسودس و  زا  وا  نابا و  زا  وا  بوبحم و  نب  نسح  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  ۀمحرلا  هیلع  مردپ 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  دندومرف : بانج  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

. متسه وا  عیفش  نم  تمایق  زور  دیآ  نم  ترایز  هب  هک  یسک 
َلاَق َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

ُۀَّنَْجلا َُهل  َلاَق  ًادِّمَعَتُم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَِمل  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق 
نارحب یبا  نبا  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هدومن و  لقن  رافـص  نسح  نب  دمحم  زا  همحرلا  هیلع  دـمحا  نب  نسح  نب  دـمحم 

: دیوگیم يو 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  یناث  رفعج  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ دورب  ادخ  لوسر  ترایز  هب  دصق  اب  هک  یسک  شاداپ  باوث و  موش  تیادف 
. تسا وا  يارب  تشهب 

ِیبَأ ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍْمیَکُح  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  اَـنِِخیاَشَم  ْنِم  ٌۀَـعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 3
ُۀَّنَْجلا َُهل  َلاَق  ًادِصاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا َْربَق  َراَز  ْنَّمَع  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  َناَرَْجن 

نمحرلا دبع  زا  وا  میکح و  نب  ۀیواعم  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  دناهدومن و  لقن  ییحی  نب  دّمحم  زا  ام  خیاشم  زا  یتعامج 
: تفگ هک  هدرک  لقن  نارجن  یبا  نبا 

؟ تسیچ دنک  ترایز  دصق  اب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  ربق  هک  یـسک  شاداپ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  ترـضح  زا 
: دندومرف ترضح 

. تسوا يارب  تشهب 
َراَز ْنَِمل  اَم  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  اَنِِخیاَشَم  ْنِم  ٌۀَـعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 4

ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َۀَّنَْجلا  ُهَّللا  ُُهلِخُْدی  َلاَق  ًادِّمَعَتُم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر 
یبا ترـضح  زا  وا  دناهدومن و  ثیدح  نارجن  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  دش  لقن  لبق  ثیدح  رد  هک  يدنـس  نیمه  اب  ام  خـیاشم  زا  یتعامج 

: دیوگیم هدرک ، لقن  نینچ  یناث  رفعج 
: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ دورب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  ترضح  ترایز  هب  دمع  دصق و  يور  زا  هک  یسک  شاداپ 
. دیامنیم دراو  تشهب  هب  ار  وا  دهاوخب  ادخ  رگا 

ْنَع َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
َلاَق َو  ُْتعَطَتْسا  اَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِدِجْسَم  ِیف  َةاَلَّصلا  َِرثْکُأ  ْنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَرَمَأ  ْدَق  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ 
ُهُغَْلُبی َو  ٍبیِرَق  ْنِم  َکُعَمْـسَی  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتلُقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْربَق  ِیتَْأت  ِیل  َلاَق  َو  َْتئِـش  اَمَّلُک  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَت  اـَل  َکَّنِإ 

ًاِیئاَن َْتنُک  اَذِإ  َْکنَع  ُهُُغْلبَی ] ]
زا وا  هریمع و  نبا  فیس  زا  وا  مکح و  نب  یلع  زا  وا  یـسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  شردپ و  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 
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: تفگ يو  هک  دومن  لقن  یمرضح  رکب  وبا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  يراد  تردق  ناوت و  رد  هچنآ  هک  دندومرف  رما  نم  هب  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  ترـضح 

: دندومرف راذگب و  زامن 
: دندومرف نم  هب  سپس  رامشب  تمینغ  ار  تصرف  سپ  یشاب  رداق  نآ  رب  راذگب  زامن  اجنآ  رد  ینک  هدارا  تقو  ره  هک  تسین  روط  نیا 

؟ ینکیم شترایز  یئآیم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  ایآ 
: دندومرف یلب  مدرک : ضرع 

. دنناسریم شترضح  هب  وت  زا  یشاب  رود  مه  رگا  هدینش و  کیدزن  زا  ترضح  ار  وت  ترایز  هک  تسا  روط  نیا  اّقح 
ْنَأ یَلَع  ًۀَثاََلث  َْوأ  ِْنیَراَنیِد  ِیلاَّمَج  ُْتدِز  یِّنِإ  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  َو  - 6

ُهُُغْلبَی ُهُغَْلُبی  َو  ٍبیِرَق  ْنِم  َکُعَمْسَی  ُهَّنِإ  اَمَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْربَق  ِیتَْأت  اَذَه  َرَْسیَأ  اَم  امأ  َْتنَـسْحَأ  ْدَق  َلاَقَف  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ِیب  َّرُمَی 
ٍدیَِعب ْنِم  َْکنَع 

: دیوگیم يو  هّللا ، دبع  نب  رماع  زا  هریمع ، نب  فیس  زا  شقباس  دانسا  هب  يریمح 
: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضح  رضحم 

. دربب هنیدم  هب  ار  نم  ات  مداد  هفاضا  رانید  هس  ای  ود  دوخ  نابراس  هب 
: دندومرف ترضح 

نیا اّقح  يدومن ، ترایز  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  لمع  نیا  اب  اریز  تسا  ناسآ  لهـس و  يدرک ، یبوخ  راک  رایـسب 
. دنناسریم ترضح  هب  وت  زا  یشاب  رود  مه  رگا  هدینش و  کیدزن  زا  ترضح  ار  وت  ترایز  هک  تسا  روط 

ِیبَأ ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 7
ُهَّللا ُُهلِخْدـُی  َلاَق  ًادِّمَعَتُم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َناَرَْجن 

ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َۀَّنَْجلا 
يو نارجن  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  زا  دـیلو ، نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دـمحم 

: دیوگیم
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  دمع  دصق و  اب  هک  یسک  شاداپ  موش  تیادف  متشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  یناث  رفعج  یبا  ماما  رـضحم 

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ دورب  مّلس  هلآ و  هیلع و 
. دنکیم تشهب  لخاد  ار  وا  دهاوخب  دنوادخ  رگا 

ٍرَفْعَج ِیبَأ  ُْتُلق ل  َلاَق  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8
ُۀَّنَْجلا َُهل  َلاَق  ًادِّمَعَتُم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا

یبا ماما  رـضحم  دیوگیم : يو  نارجن ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  شلاجر ، زا  ياهدع  زا  بوقعی ، نب  دمحم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  دمع  دـصق و  اب  هک  یـسک  شاداپ  موش  تیادـف  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  یناث  رفعج 

؟ تسیچ دورب  مّلس 
: دندومرف ترضح 

. تسا وا  نآ  زا  تشهب 
ِدَّمَُحم ْنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َراَْدُنب  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِدـِیلَْولا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
ُُهتْوَفَج ِۀَـنیِدَْملِاب  ِینْرُزَی  َْمل  َو  ًاّجاَح  َۀَّکَم  یَتَأ  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِّیِمَلْـسَْألا  ٍرْجُح  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَْلیَّدـلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب 
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ِۀَنیِدَْملا َِوأ  َۀَّکَم  ِْنیَمَرَْحلا  ِدَحَأ  ِیف  َتاَم  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  َُهل  ْتَبَجَو  ِیتَعاَفَـش  َُهل  ْتَبَجَو  ْنَم  َو  ِیتَعاَفَـش  َُهل  ْتَبَجَو  ًاِرئاَز  ِینَراَز  ْنَم  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی 
ٍرَْدب ِباَحْصَأ  َعَم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َرِشُح  َو  ِهّللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  َتاَم  َو  ِباَسِْحلا  َیلِإ  ْضَْرُعی  َْمل 

نامیلـس نب  دـمحم  زا  قاحـسا ، نب  میهاربا  زا  رادـنب ، نب  دّـمحم  نب  یلع  زا  بوقعی ، نب  دّـمحم  دـیلو و  نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
: دیوگیمیو یملسا ، رجح  یبا  زا  یملید ،

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
یسک درک و  مهاوخ  افج  وا  هب  تمایق  زور  رد  زین  نم  دنکن  ترایز  هنیدم  رد  ار  نم  سپـس  هتفر و  هّکم  هب  جح  لامعا  يارب  هک  یـسک  ره 
سپـس ددرگیم ، بجاو  وا  رب  تشهب  دوش  دنمهرهب  نم  تعافـش  زا  هک  یـسک  ددرگیم و  شبیـصن  نم  تعافـش  دیامن  ترایز  ار  نم  هک 

: دومرف
زور هدـش و  بوسحم  هللا  یلا  رجاـهم  هدرواـین و  باـسح  فـقوم  رد  ار  وا  دورب  اـیند  زا  هنیدـم ) هّکم و   ) مرح ود  زا  یکی  رد  هک  یـسک  و 

. ددرگیم روشحم  ردب  باحصا  اب  تمایق 
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِـسوُدَّسلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 10

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَعیِفَش  ُْتنُک  ًاِرئاَز  ِیناَتَأ  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا )
هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  وا  یـسودس و  زا  وا  نابا و  زا  وا  بوبحم و  نب  نسح  زا  وا  شردـپ و  زا  یـسیع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  نب  نسح 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دوب مهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  نم  دیآ  نم  ترایز  هب  هک  یسک 
َلاَق ُّیِعَخَّنلا  ٍِکلاَم  ُْنب  ُلْضَْفلا  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ٍْفیَـس  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 11
َدَْعب َْوأ  ِیتاَیَح  ِیف  ِینَراَز  ْنَم  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْمیَلُـس  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ُِّینَدَْـملا  یَیْحَی  ِیبَأ  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  ِینَثَّدَـح 

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  يِراَوِج  ِیف  َناَک  ِیتْوَم 
یندم و ییحی  یبا  نب  میهاربا  زا  وا  یعخن و  کلام  نب  لضف  زا  وا  فیس و  نب  ّیلع  زا  وا  باّطخ و  نب  ۀملس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  وا  شردپ و  زا  وا  میلس و  نب  ناوفص  زا  وا 
. دوب دهاوخ  نم  یگیاسمه  راوج و  رد  تمایق  زور  دنک  ترایز  ار  نم  تامم  زا  دعب  ای  تایح و  لاح  رد  ای  هک  یسک 

ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ُّیِعَخَّنلا  َرَمُع  ُْنب  ُناَْمیَلُـس  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍْفیَـس  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 12
ًاِعفاَش َو  ًادیِهَـش  َُهل  ُْتنُک  َو  ِیتاَیَح  ِیف  ِینَراَز  ْنَمَک  َناَک  ِیتاَفَو  َدـَْعب  ِینَراَز  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) مهیلع  )

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی 
یبا نب  یلع  انالوم  زا  شردپ  زا  نسح ، نب  هّللا  دبع  زا  یعخنلا ، رمع  نب  نامیلس  زا  فیـس  نب  یلع  زا  هملـس ، زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 

هدومن لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط 
: دندومرف ترضح  نآ  هک 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
مهاوخ عفاش  دهاش و  يو  يارب  تمایق  زور  رد  نم  هدرک و  ترایز  متایح  لاح  رد  ار  نم  ایوگ  دنک  ترایز  ار  نم  تایح  زا  دعب  هک  یسک 

. دوب
ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِسوُدَّسلا  ِنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ٍریَِشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َۀَمَلَس  ْنَع  ُْهنَع  - 13

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ًاعیِفَش  َُهل  ُْتنُک  ًاِرئاَز  ِیناَتَأ  ْنَم 
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هک هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یسودس ، زا  نامثع ، نب  نابا  زا  ریشب ، نب  رفعج  زا  هملس ، زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: دندومرف ترضح  نآ 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دوب مهاوخ  وا  عیفش  نم  تمایق  زور  دیآ  نم  ترایز  هب  هک  یسک 

ِیناَتَأ ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍدیِعَس  ِْنب   [ َۀَْبیَُتق  ] ۀبیطق ْنَع  ُّيوَرَْهلا  ٍْدیَز  ِیبَأ  ُْنب  ُْدیَز  ِینَثَّدَح  َلاَق  َۀَمَلَس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 14
ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ًاعیِفَش  َُهل  ُْتنُک  ًابِسَتُْحم  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ًاِرئاَز 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : يو  هدومن ، لقن  دیعس  نب  ۀبیتق  يورهلا و  دیز  یبا  نب  دیز  زا  هملس ، زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: دندومرف مّلس  و 

. دوب مهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  دیآ  نم  ترایز  هب  هنیدم  رد  رجا  باوث و  دیما  هب  هک  یسک 
َِنباَحْـصَأ ا ُضَْعب  ِینَثَّدَح  َلاَق  َۀَمَلَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  یِِخیاَشَم  ْنِم  ٌۀَـعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 15

َۀَّنَْجلا ُهَّللا  ُُهلِخُْدی  َلاَق  ًادِّمَعَتُم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَِمل  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِثیِدَْحلا  اَذَِهب 
زا یخرب  تفگ : يو  هک  دـناهدرک  لقن  هملـس  زا  اـعیمج  سیردا  نب  دـمحا  ییحی و  نب  دـمحم  زا  مهیلع  هللا  ۀـمحر  مخیاـشم  زا  یتعاـمج 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نارجن  یبا  نبا  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  باحصا 
: متشاد هضرع  شکرابم  رضحم 

: دومرف تسیچ ؟ هدوب  ترایز  افرص  شدصق  هتفر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترایز  هب  هک  یسک  شاداپ 
. دنکیم لخاد  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ 

ِنَع ٍنَابَأ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 16
ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَعیِفَش  ُْتنُک  ًاِرئاَز  ِیناَتَأ  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِسوُدَّسلا 

یـسودس زا  نابا ، زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نم  خیاشم  زا  یتعامج  ردپ و 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندومرف : بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

. دوب مهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  دیآ  نم  ترایز  هب  هک  یسک 
ُوبَأ اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِثَعْـشَْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِلْـضَْفلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 17

مهیلع  ) ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ُْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا 
ََّیلِإ اُوثَْعباَف  اوُعیِطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  ِیتاَیَح  ِیف  ََّیلِإ  َرَجاَه  ْنَمَک  َناَک  ِیتْوَم  َدَْعب  يِْربَق  َراَز  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا )

وبا دیوگیم : ثعشا  دّمحم  نب  دّمحم  زا  یسوم ، نب  دّمحم  نب  یسوم  زا  نامیلس ، نب  دمحا  نب  دّمحم  لضفلا  وبا  < br ِینُُغْلبَی ُهَّنِإَف  َماَلَّسلا 
نب یسوم  نب  لیعامسا  نب  یسوم  نسحلا 

: دیوگیم مالّسلا  امهیلع  رفعج 
نب رفعج  ترـضح  مردپ ) ّدج  زا  ینعی   ) شدـج زا  مالّـسلا ) امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ینعی   ) شردـپ زا  لیعامـسا ) ینعی   ) مردـپ

: دندومرف مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  شردپ ، زا  دّمحم ،
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

انب دشاب ، هدمآ  مترایز  هب  هدرک و  ترجه  نم  فرطب  متایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  ترایز  ار  نم  ربق  متایح  زا  دعب  هک  یسک 
. دیسر دهاوخ  نم  هب  هک  دیتسرف  مالس  رود  ناکم  نامه  زا  دیئآ  مترایز  هب  دیتسناوتن  رگا  نیا  رب 

ِیبَأ ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 18
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ْنَم ُءاَزَج  اَم  ْهاََتبَأ  اَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَِرل  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَهِش 
ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهرُوزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  ًاتِّیَم  َْوأ  ًاّیَح  ِینَراَز  ْنَم  َّیَُنب  اَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َلاَقَف َكَراَز 

ترضح زا  باهش ، یبأ  نب  یّلعم  زا  یسیع ، نب  نامثع  زا  دیعس ، نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا 

: درک ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  امش  هک  یسک  شاداپ  مردپ :

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
شناهانگ يراتفرگ  زا  ار  وا  هتفر و  شترایز  هب  تمایق  زور  هک  تسا  نم  رب  دنک  ترایز  ار  نم  متامم  تایح و  لاح  رد  هک  یـسک  مرـسپ ،

. مناهرب
ِْلیَـضُْفلا ِنَع  ٍحـِلاَص  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 19

هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ًۀَّجِح  ُلِدـْعَت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍراَـسَی  ِْنب 
ًةَروُْربَم هلآ )

ترـضح زا  راسی ، نب  لیـضف  زا  حلاص ، نب  لیمج  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا   ) زازر رفعج  نب  دّـمحم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا 

. دوش هدروآ  اجب  ترضح  نآ  اب  هک  تسا  یلوبقم  ّجح  يواسم  لداعم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز 
اَم مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 20

ِهِشْرَع ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْربَق  َراَز  ْنَِمل 
: دیوگیم يو  هدومن ، لقن  ماحش  دیز  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دمحم  زا  رفعج ، نب  دمحم 

: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  رضحمب 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ربق  هک  یسک  شاداپ  باوث و 

. دندومرف ترضح 
. دشاب هدومن  ترایز  ششرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  يو 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 21
هدومن لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  شدانساب  دیعس  نب  نیسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیسح  زا  هیلع  هللا  ۀمحر  مردپ 
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نآ رب  زین  ءاعد  ندناوخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  مّوس  باب   [ - 3

َناَْوفَص ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  َو  َبوُّیَأ  ِْنب  ََۀلاَضَف  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
َنیِح َْوأ  اَهَلُخْدـَت  ْنَأ  َْلبَق  ْلِسَتْغاَف  َۀَـنیِدَْملا  َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ًاعیِمَج  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع 

ِۀَمَّدَقُْملا ِۀَناَوُطْسُْألا  َْدنِع  ُموُقَت  َُّمث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُمِّلَُستَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا َْربَق  ِیتَْأت  َُّمث  اَهَلُخْدَت - ْنَأ  ُدیُِرت 
ُهَّنِإَف َرَْبنِْملا  ِیلَی  اَّمِم  ُنَْمیَْألا  َُکبِْکنَم  َو  ِْربَْقلا  ِِبناَج  َیلِإ  ُرَْـسیَْألا  َُکبِْکنَم  َو  ِۀَْـلبِْقلا  ُِلبْقَتْـسُم  َْتنَأ  َو  ِْربَْقلا  ِْسأَر  َدـْنِع  ِنَْمیَأـْلا  ِْربَْقلا  ِِبناَـج  ْنَع 

ُدَهْشَأ َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  ُلوُقَت - َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِْسأَر  ُعِضْوَم 
َتْدَبَع َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  َِکتَّمُِأل  َتْحَصَن  َو  َکِّبَر  ِتالاَسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَّنَأ 

یَلَع َتُْظلَغ  َو  َنِینِمْءوُْملاـِب  َْتفُءوَر  ْدَـق  َکَّنَأ  َو  ِّقَْـحلا  َنِم  َکـْیَلَع  يِذَّلا  َتـْیَّدَأ  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  ُنـیِقَْیلا  َكاـَتَأ  یَّتَـح  َهَّللا 
َو َِکتاَوَلَـص  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ِۀـَلاَلَّضلا - َو  ِكْرِّشلا  َنِم  َِکب  اَنَذَْقنَتْـسا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنیِمَّرَکُْملا  ِّلَحَم  ِفَرَـش  َلَْضفَأ  َکـِب  ُهَّللا  َغَلَبَف  َنیِِرفاَْـکلا 

َنِیلَّوَْألا َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَِرل  َحَّبَس  ْنَم  َو  َنیِضَرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  َو  َنِیلَـسْرُْملا  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  َو  َنِیبَّرَقُْملا  َِکتَِکئاَلَم  ِتاَوَلَص 
َو َکـِتَّصاَخ  َو  َِکتَْوفَـص  َو  َکِّیِفَـص  َو  َکـِبِیبَح  َو   [ َکـِبیَِجن  ] َکِّیَِجن َو  َکـِنیِمَأ  َو  َکِِّیبـَن  َو  َکـِلوُسَر  َو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َنیِرِخْـآلا  َو 

کلذ باوث  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دجـسم  یف  ًاماَقَم  ُْهثَْعبا  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  َۀَلیِـسَْولا  َو  َۀَجَرَّدلا  ِهِطْعَأ  َو  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ 
یِّبَر ِهَّللا  َیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم ِۀَمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  َو  ِیبُونُذ - ْنِم  ًاِبئاَت  ًارِفْغَتْـسُم  َکَِّیبَن 
ْعَفْرا َو  َۀَْـلبِْقلا  ِِلبْقَتْـسا  َو  َْکیَِفتَک  َْفلَخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا َْربَق  ْلَعْجاَف  ٌۀَـجاَح - ََکل  َْتناَـک  ْنِإ  َو  ِیبُونُذ  ِیل  َرِفْغَِیل  َکـِب  َکِّبَر  َو 

ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  یَضُْقت  ْنَأ  يَرْحَأ  َکَّنِإَف  َکَتَجاَح  ْلَأْسا  َو   [ َكَدَی  ] َْکیَدَی
ریمع یبأ  نبا  ناوفـص و  زا  نیـسح  بّویا و  نب  ۀـلاضف  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  نسحلا ، نب  دـمحم  مردـپ و 

: دندومرف بانج  نآ  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  راّمع ، نب  ۀیواعم  زا  اعیمج 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  نآ  زا  سپ  نک و  لسغ  يدرک  دورو  هدارا  یتقو  ای  دورو  زا  شیپ  يدش  دراو  هنیدـم  هب  هک  یماگنه 
هک یلاح  رد  ربق  رس  يالاب  ورب و  هتفرگ  رارق  ولج  ربق  تسار  بناج  زا  هک  ینوتس  کیدزن  سپس  نک  مالس  بانج  نآ  رب  ورب و  مّلـس  هلآ و 
ادخ لوسر  كرابم  رس  ناکم  اجنآ  هک  تسیاب  دشابیم  ربنم  فرطب  تتـسار  هناش  ربق و  بناج  هب  وت  پچ  هناش  ياهتفرگ و  رارق  هلبق  هب  ور 

لاعتم دنوادخ  رگم  تسین  یئادخ  مهدیم  تداهش  هل : کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  وگب : تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. درادن یکیرش  زابنا و  هدوب و  اهنت  هک 

. تسا وا  هداتسرف  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مهدیم  تداهش  و  هلوسر : هدبع و  ادّمحم  ّنا  دهشأ  و 
. یشابیم هّللا  دبع  نب  دّمحم  بانج  وت  یتسه و  ادخ  هداتسرف  وت  مهدیم  تداهش  و  هّللا : دبع  نب  دمحم  ّکنأ  هّللا و  لوسر  ّکنا  دهشأ  و 

. ار تراگدرورپ  ياهمایپ  يدناسر  وت  مهدیم  تداهش  و  ّکبر : تالاسر  تغلب  دق  ّکنا  دهشا  و 
. يداد زردنا  دنپ و  ار  دوخ  تّما  و  کتّمال : تحصن  و 

. يدومن داهج  ادخ  هار  رد  و  ِهّللا : ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو 
. تفایرد ار  وت  توم  هک  یماگنه  ات  ار  یلاعت  قح  يدیتسرپ  و  نیقیلا : كاتأ  یّتح  هّللا  تدبع  و 
. يدومن تحیصن  هدیدنسپ  ياهزردنا  تمکح و  اب  ار  دوخ  تّما  ِۀَنَسَْحلا : ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب 

. يدومن ءادا  یتشاد  هدهع  رب  هک  یّقح  و  قحلا : نم  کیلع  يّذلا  تیّدا  و 
ظیلغ رفک  لها  رب  و  نابرهم ، فوئر و  نامیا  لها  هب  تبـسن  هک  مهدیم  تداهـش  و  نیرفاکلا : یلع  تظلغ  نینمءوملاب و  تفأر  دق  ّکنا  و 

. يدوب نشخ  و 
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. مارکا لها  هبترم  نیرتالاب  هب  ار  وت  دناسر  دنوادخ  سپ  نیمّرکملا : ّلحم  فرش  لضفا  کب  هّللا  غلبف 
یهارمگ كرـش و  زا  ار  ام  وت  هلیـسوب  هک  ار  یئادخ  مینکیم  شیاتـس  دـمح و  ۀلالّـضلا : كرـشلا و  نم  کب  انذقنتـسا  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 

نیـضرالا و تاومّـسلا و  لها  نیلـسرملا و  کئایبنا  نیحلاّصلا و  كدابع  نیبقرملا و  کتکئالم  تاولـص  کتاولـص و  لعجا  ّمهّللا  دیناهر .
زین تاهداتسرف و  ناربمایپ  تاهتسیاش و  ناگدنب  تبّرقم و  ناگتشرف  دوخ و  دورد  ادنوادخ  نیرخآلا : نیلّوالا و  نم  نیملاعلا  ّبرل  حّبس  نم 

دّمحم یلع  هدـب ...  رارق  ار  دـناهدومن  هیزنت  حـیبست و  ار  ملاع  راگدرورپ  هک  يدـیدج  میدـق و  تادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و  لها  دورد 
دّمحم ترضح  رب  کقلخ : نم  کتریخ  کتّصاخ و  کتوفص و  کّیفص و  کبیبح و  کبیجن و  کنیما و  کّیبن و  کلوسر و  كدبع و 

هدش و هداد  صاصتخا  هدش و  هدیزگرب  صلاخ و  بوبحم و  داژن و  وکین  نیما و  ربمایپ و  هداتسرف و  هدنب و  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دشابیم تتاقولخم  نایم  زا  وت  هدش  باختنا 

نآ هب  تشهب  رد  تلزنم  ماقم و  ادـنوادخ  نورخآلا : نولّوالا و  هب  هطبغی  ادومحم  اماقم  هثعبا  ۀـنجلا و  نم  ۀلیـسولا  ۀـجرّدلا و  هطعا  مهّللا و 
نآ هطبغ  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  هک  يروط  هب  هتشاد  هدیدنـسپ  ياهجرد  ماقم و  هک  یلاح  رد  ار  بانج  نآ  زیگنا  رب  امرفب و  ءاطعا  ترـضح 

. دنروخب ار 
رد تدوخ  ادنوادخ  ًامیِحَر : ًاباَّوت  َهّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُءواج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  تلق  ّکنا  مهّللا 

: ياهدومرف نآرق 
وت دننک و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  وت  هطساوب  سپ  ربمایپ ) يا   ) دنیآ وت  دزن  سپـس  دننک و  متـس  دوخ  رب  هانگ  هطـساوب  ناراکهنگ  هورگ  رگا 

. دیامنیم محرت  اهنآ  هب  هتفریذپ و  ار  ناشیا  هبوت  دنوادخ  هک  دید  دنهاوخ  هتبلا  ینک  ترفغم  بلط  ادخ  زا 
هدـنهانپ تربماـیپ  هب  منکیم  هبوـت  مناـهانگ  زا  هدرک و  شزرمآ  بلط  هک  یلاـح  رد  نم  و  یبوـنذ : نم  اـبئات  ارفغتـسم  کـّیبن  تـیتا  ّینا  و 

. ماهدش
ترـضح ینعی  تمحر  ربمایپ  نآ  تربمایپ  طّسوت  هب  نم  و  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ۀـمحّرلا  ّیبن  کـّیبنب  کـیلا  هّجوتا  ّینا  و 

. مروآیم يور  وت  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 
يور هدـش و  هجوـتم  ادـخ  هب  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  یبوـنذ : یل  رفغیل  کـّبر  ّیبر و  هّللا  یلا  هّجوـتا  ّینا  دـمحم  اـی 

. دشخبب ار  مناهانگ  ات  وت  نم و  يادخ  نامه  مروآیم 
نا هک  هاوخب  ادخ  زا  ار  تتجاح  سپس  امن و  دنلب  ار  تتسد  ود  تسیاب و  هلبق  هب  ور  هدب و  رارق  رس  تشپ  ار  رّهطم  ربق  يراد  تجاح  رگا  و 

. دش دهاوخ  باجتسم  هّللا  ءاش 
ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکـیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 2

ِِهب َْکیَْنیَع  َو  َکَهْجَو  ْحَْسما  َو  ِناَواَْلفُّسلا - اَمُه  َو  ِْهیَتَناَّمُِرب  ْذُخ  َو  َكِدَِیب  ُهْحَْسما  َو  َرَْبنِْملا  ِتْأَف  ِْربَْقلا  َْدنِع  ِءاَعُّدلا  َنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  مالسلا ) هیلع  )
َو يِرَْبنِم  َْنَیب  اَم  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإَف  َکَتَجاَح  ْلَس  َو  ِْهیَلَع  ِْنثَأ  َو  َهَّللا  ِدَـمْحاَف  ُهَدـْنِع  ُْمق  َو  ِْنیَْعِلل  ٌءاَفِـش  ُهَّنِإ  ُلاَُقی  ُهَّنِإَـف 

َُّمث ُریِغَّصلا  ُباَْبلا  َیِه  ُۀَـعْرُّتلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌَبتُر  ِرَْبنِْملا  ُِمئاَوَق  َو  ِۀَّنَْجلا  ِعَُرت  ْنِم  ٍۀَـعُْرت  یَلَع  يِرَْبنِم  َّنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَـیِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر   [ ِیْتَیب  ] يِْربَق
َو َِکلَذ  ْلَْعفاَف  َتْجَرَخ  اَذِإ  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َدِجْـسَْملا  َْتلَخَد  اَذِإَف  ََکل  اَدـَب  اَم  ِهِیف  ِّلَصَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا َماَـقَم  ِیتْأـَت 

ِِّیبَّنلا ص ِدِجْسَم  ِیف  ِةاَلَّصلا  َنِم  ِْرثْکَأ 
: دیوگیم يو  هدومن ، لقن  راّمع  نب  ۀیواعم  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کیهن ، نب  هّللا  دبع  زا  يوسوم ، میهاربا  نب  دّمحم  نب  رفعج 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
اریز امن  حسم  ربنم  هب  ار  تناگهدید  تروص و  ریگب و  ار  نآ  نیئاپ  هّبق  ود  ورب و  ربنم  کیدزن  يدش  غراف  ربق  رـس  ءاعد  ندناوخ  زا  هاگ  ره 
ادخ لوسر  هکنآ  هچ  هاوخب  ار  دوخ  تجاح  سپـس  وگب و  ءانث  امن و  دـمح  ار  ادـخ  تسیاب و  ربنم  دزن  دـشابیم و  نامـشچ  ءافـش  بجوم 
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: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هداهن تشهب  رد  شاهیاپ  راهچ  هتفرگ و  رارق  تشهب  ياهبرد  زا  یبرد  يور  نم  ربنم  تشهب و  نیتاسب  زا  تسا  یناتـسب  نم  ربق  ربنم و  نیب 

. تسا هدش 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبن  ماقم  هب  سپـس  کچوک  برد  ینعی  هدمآ  ثیدح  رد  هک  نیع ، حتف  ءار و  نوکـس  و  ءات »  » مض هب  هعرت »  » هملک
هک نانچ  تسرف  تاولـص  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  يدـش  لخاد  دجـسم  هب  هک  یماگنه  ناوخب و  زامن  اجنآ  رد  یتساوخ  هچ  ره  ورب و  مّلس 
. ناوخب زامن  رایسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  هک  شاب  هتشاد  هّجوت  امن و  تردابم  نآ  هب  زین  نآ  زا  جورخ  ماگنه 
ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُّيِرَکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3

ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 
ُدَهْشَی َو  ُمِّلَُسی  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا ِْربَق  یَلَع  ُفِقَی  مالسلا ) امهیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  َلاَق  مالـسلا ) مهیلع   ) ِهِّدَج ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 

َو َْربَْقلا  ِیلَی  اَّمِم  ِضْرَْعلا  ِۀَقِیقَّدلا  ِءاَرْـضَْخلا  ِةَرَمْرَْملا  َیلِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِْربَق  َیلِإ  ُهَرْهَظ  ُِدنُْـسی  َُّمث  ُهَرَـضَح  اَِمب  وُعْدَـی  َو  ِغاَلَْبلِاب  َُهل 
َو َكِْدبَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم ِْربَق  َیلِإ  َو  يِْرمَأ  ُتْأَْجلَأ  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  َو  َۀَْلبِْقلا  ُِلبْقَتْسَی  َو  ِْربَْقلا  َیلِإ  ُهَرْهَظ  ُِدنُْـسی  َو  ِْربَْقلِاب  ُقِزَْتلَی 

وُجْرَأ اَم  َْریَخ  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال  ُتْحَبْصَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُْتلَبْقَتْسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَحُِمل َتیِـضَر  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  َو  يِرْهَظ  ُتْدَنْـسَأ  َِکلوُسَر 
َْکنِم ِینْدِرَأ  َّمُهَّللا  ٌریِقَف  ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اَِمل  یِّنِإ  یِّنِم  ُرَْقفَأ  َریِقَف  َال  َو  َكِدَِـیب  ُرُومُْألا  ِتَحَبْـصَأ  َو  اَْهیَلَع  ُرَذْـحَأ  اَم  َّرَـش  اَْهنَع  ُعَفْدَأ  َال  َو  اََـهل 
ِیْنلِّمَج َو  يَْوقَّتلِاب  یِّنِّیَز  َّمُهَّللا  یِّنَع  َکَتَمِْعن  َلیُِزت  َْوأ  یِمْـسِج  َرِّیَُغت  ْنَأ  َْوأ  یِمْـسا  َلِّدَُـبت  ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َِکلْـضَِفل  َّداَر  اَلَف  ٍْریَِخب 

ِۀَِیفاَْعلا َرْکُش  ِیْنقُزْرا  َو  ِۀَِیفاَْعلِاب  ِینْرُمْعا  َو  ِمَعِّنلِاب 
نب نیـسحلا  نب  یلع  زا  رایزهم ، نب  یلع  شردپ  زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  دمحم  نمحّرلا  دـبع  وبا 

زا رفعج ، نب  یـسوم  نسحلا  یبا  شردارب  زا  دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یلع  زا  بلاـط ، یبا  نـب  ّیلع  نـب  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  رمع  نـب  یلع 
: دندومرف مالّسلا ، مهیلع  شراوگرزب  ّدج  زا  شردپ ،

مالس بانج  نآ  هب  ءادتبا  دنداتسیایم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ّیبن  ربق  کیدزن  الومعم  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
زبس گنس  هب  سپـس  دندومرفیم و  ءاعد  دنتـسنادیم  باوص  حالـص و  هچنآ  هب  شلابندب  هداد و  غالب  هب  تداهـش  نآ  زا  سپ  دندادیم و 
هلبق هب  كراـبم  يور  هداد و  ربـق  هـب  تـشپ  دندنابـسچیم ، ربـق  هـب  وـحن  نیاـب  ار  دوـخ  هداد و  هـیکت  دـشابیم  ربـق  کـیدزن  هـک  یکیراـب 

: دندناوخیم اعد  نیا  دندومرفیم و 
. متشاد فوطعم  وت  بناج  هب  ار  مدصق  ایادخ  راب  يرما : تأجلا  کیلإ  مهّللا 

هداد و هیکت  دشابیم  ربق  کیدزن  هک  یکیراب  زبس  گنس  هب  سپـس  دندومرفیم و  ءاعد  دنتـسنادیم  باوص  حالـص و  هچنآ  هب  شلابندب  و 
: دندناوخیم ار  ءاعد  نیا  دندومرفیم و  هلبق  هب  كرابم  يور  هداد و  ربق  هب  تشپ  دندنابسچیم ، ربق  هب  وحن  نیا  هب  ار  دوخ 

. متشاد فوطعم  وت  بناج  هب  ار  مدصق  ایادخ  راب  يرما : تأجلا  کیلا  مهّللا 
یّلص دّمحم  ترضح  تربمایپ  ربق  هب  ار  متشپ  و  يرهظ : تدنـسا  کلوسر  كدبع و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  کّیبن  ربق  یلا  و 

. مداد هیکت  تسا  وت  هداتسرف  هدنب و  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  يارب  هک  ار  ياهلبق  و  تلبقتـسا : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحمل  تیـضر  یتلا  ۀلبقلا  و 

. ماهداد رارق  دوخ  لباقم  يدیدنسپ 
مراد وزرآ  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  ریخ  هک  یلاح  رد  ماهدومن  حبـص  ایادـخ  راب  اـهل : وجرأ  اـم  ریخ  یـسفنل  کـلما  ـال  تحبـصا  ّینا  مهّللا 

. متسین کلام 
. میامن عفد  نآ  زا  مسرتیم  دوخ  سفن  رب  هک  ار  هچنآ  يدب  ّرش و  مناوتیم  هن  و  اهیلع : رذحا  ام  ّرش  اهنع  عفدا  و ال 
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. دشابیم وت  تسدب  اهراک  روما و  مامت  هک  یلاح  رد  ماهدومن  حبص  و  كدیب : اهّلک  رومالا  تحبصا  و 
. درادن دوجو  نم  زا  رتجاتحم  يدنمزاین  و  یّنم : رقفا  ریقف  و ال 

. متسه دنمزاین  جاتحم  ياهتشاد  روظنم  میارب  وت  هک  يریخ  نآ  هب  نم  عطق  مّلسم و  روط  هب  ٌریِقَف : ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ 
ریخ لضف و  تسین  يدـحا  هک  یلاح  رد  نادرگ  زاب  نم  هب  تدوخ  هیحان  زا  ار  ریخ  ایادـخ  راب  کلـضفل : ّدار  ریخب و ال  کنم  یندرأ  مهّللا 

. دنادرگرب نم  هب  ار  وت 
لّدبم ار  ممان  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  انامه  ایادـخ  راب  یّنع : کتمعن  لیزت  وا  یمـسج  ّریغت  وا  یمـسا  لّدـبت  نا  نم  کب  ذوعأ  ّینا  مهّللا 

ار ممسج  ای  هتخاس 
. یئامن لئاز  نم  زا  ار  تتمعن  ای  هداد  رییغت 

ارایب و تیاهتمعن  هب  امن و  نّیزم  يوقت  هب  ار  نم  ایادخ  راب  ۀیفاعلا : رکـش  ینقزرا  ۀـیفاعلاب و  ینرمغا  معّنلاب و  ینلّمج  يوقتلاب و  ینّیز  مهّللا 
. مروآ ياج  هب  ار  تیفاع  رکش  هک  هد  قیفوت  نم  هب  نادرگ و  مرو  هطوغ  تیفاع  هب 

ٍدِحاَو ِْریَغ  َو  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َو  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
َعَضَوَف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  یَهَْتنا  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتیَأَر  َلاَق  ٍدوُعْـسَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع 

ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهّللا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َْکیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  َِکب  يَدَه  َو  َكاَدَه  َو  َكَراَتْخا  َو  َكاَبَتْجا  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َلاَق  َو  ِْهیَلَع  ُهَدَی 
ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

یسیع نب  داّمح  زا  یتعامج  دیعس و  نب  نیسح  نارجن و  یبا  نب  نمحّرلا  دبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  مردپ 
: تفگ يو  هک  دناهدومن  لقن  دوعسم  نب  دّمحم  زا 

ربق يور  ار  ناشکرابم  تسد  سپ  دندیسر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  هب  هک  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح 
: دندومرف هدراذگ و 

درک تیاده  دومن و  رایتخا  دیزگرب و  ار  وت  هک  یئادخ  زا  کیلع : یّلـصی  نا  کب  يده  كاده و  كراتخا و  كابتجا و  يذـّلا  هّللا  لأسأ 
. دتسرفب تمحر  دورد و  وت  رب  هک  مهاوخیم  دومن  یئامنهار  ار  نارگید  تاهطساوب  و 

هّللا یّلصمرکا  یبن  رب  شناگتشرف  دنوادخ و  انامه  ًامِیلْـسَت : اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهّللا  َّنِإ 
. یندشمیلست دیوش  میلست  هداتسرف و  تاولص  ربمایپ  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم ، تاولص  مّلس  هلآ و  هیلع و 

ُلوُقَت َْفیَک  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِداَِلْبلا  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 5
َكاَِدف ُْتلِعُج  ْمَعَن  ُْتُلق  اَذَه  ْنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  اَم  َکُمِّلَعُأ  َال  َو  َأ  َلاَق  َو  ُهاَنیِّوُر  َو  ُُهفِْرعَت  يِذَّلا  ُْتُلق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  ِمِیلْسَّتلا  ِیف 

َو َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ْلـُقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهِْربَق یَلَع  َْتفَقَو  اَذِإ  َّیَلَع  ُهَأَرَق  َو  ِهِّطَِخب  ٌدِـعاَق  اـَنَأ  َو  ِیل  َبَتَکَف 
َْتغََّلب ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َنیِِّیبَّنلا  ُمَتاَخ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ   [ ِهَّللا ُلوُسَر  َکَّنَأ   ] ُدَهْـشَأ

یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  ِّقَْحلا  َنِم  َْکیَلَع  يِذَّلا  َْتیَّدَأ  َو  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ُهَتْدَبَع  َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  َِکتَّمُِأل  َتْحَـصَن  َو  َکِّبَر  ِتالاَسِر 
َو َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَم  َلَْضفَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  َو  َکِّیِفَـص  َو  َِکنیِمَأ  َو   [ َِکبیَِجن َو   ] َکِّیَِجن َو  َِکلوُسَر  َو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم 
َو یسُوم  یلَع  َْتنَنَم  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُْنْنما  َو  َنیَِملاْعلا  ِیف  ٍحُون  یلَع  َتْمَّلَس  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ْمِّلَس  َّمُهَّللا  َِکلُـسُر 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌدیِجَم  ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َتْکَرَاب  اَمَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ْكِرَاب  َو  َنوُراه 
َو ِّلِْحلا  َّبَر  َو  ِماَرَْحلا  ِدَلَْبلا  َّبَر  َو  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا  َّبَر  َو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َّبَر  َو  ِماَرَْحلا  ِْتیَْبلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ْمَّحََرت  َو 

َماَلَّسلا یِّنِم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم َکِِّیبَن  َحُور  ْغَِّلب  ِماَرَْحلا  ِرَعْشَْملا  َّبَر  َو  ِماَرَْحلا 
هب مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  تفگ : يو  هک  هدومن  لقن  دالبلا  یبا  نب  میهاربا  زا  شردپ ، زا  یسیع ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  نسح 
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: دندومرف نم 
ام هب  تیاور  قیرط  زا  هدوب و  هاگآ  امش  هک  وحن  نامه  هب  مدرک : ضرع  یهدیم ؟ مالس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  هب  هنوگچ 

. هدیسر
: دندومرف نم  هب  زین  و 

. موش تیادف  ارچ  متشاد : ضرع  مهدن ؟ دای  وت  هب  نیا  زا  رترب  لضفا و  یترابع  ایآ 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  هاگ  ره  دندومرف : دندرک ، تئارق  نم  رب  هتشون و  ناشکرابم  طخ  هب  مدوب  هتـسشن  شتمدخ  هک  یلاح  رد  سپ 

: وگب يداتسیا  مّلس  هلآ و  هیلع و 
. درادن یکیرش  زابنا و  هدوب و  اهنت  هک  لاعتم  دنوادخ  رگم  تسین  یئادخ  هک  مهدیم  تداهش  هل : کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشأ 

. تسا وا  هداتسرف  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هک  مهدیم  تداهش  و  هلوسر : هدبع و  ادّمحم  ّنأ  دهشا  و 
. یتسه هّللا  دبع  نب  دّمحم  ترضح  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  هّللا : دبع  نب  دّمحم  ّکنا  دهشا  و 

. یشابیم ربمایپ  نیرخآ  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  نیّیبّنلا : متاخ  ّکنأ  دهشا  و 
. ار تراگدرورپ  ياهمایپ  يدناسر  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  ّکبر : کتالاسر  تغلب  دق  ّکنأ  دهشأ  و 

. يداد زردنا  دنپ و  ار  دوخ  تّما  و  کتّمال : تحصن  و 
. يدومن داهج  ادخ  هار  رد  و  ّکبر : لیبس  یف  تدهاج  و 

. تفایرد ار  وت  توم  هک  یماگنه  ات  ار  یلاعت  قح  يدیتسرپ  و  نیقیلا : كاتا  یّتح  هتدبع  و 
. يدومن ادا  یتشاد  هدهع  رب  هک  یّقح  و  ّقحلا : نمز  کیلع  يّذلا  تیّدا  و 

کئایبنا نم  دحا  یلع  تیّلص  ام  لضفا  کفلخ  نم  کتریخ  کیفص و  کنیما و  کبیجن و  کلوسر و  كدبع و  دّمحم  یلع  یّلـص  مهّللا 
زا وت  هدیزگرب  صلاخ و  نیما و  داژن و  وکین  هداتـسرف و  هدنب و  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  رب  ایادخ  راب  کلـسر : و 

. یتشاد ینازرا  تنالوسر  ناربمایپ و  زا  کی  ره  رب  هک  یتمحر  نیرترب  مهنآ  داتسرف  تمحر  دورد و  تسا  تاقولخم  نایم 
: نیلماعلا یف  حون  یلع  تمّلس  امک  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  مّلس  مهّللا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  يدومن  مالّسلا  هیلع  حون  بانج  بیصن  ملاع  رد  ار  یتمالـس  تمعن  هک  يروط  نامه  ادنوادخ 
. نادرگ دنمهرهب  نآ  زا  ار 

ترضح رب  يداد  تمعن  نوراه  یسوم و  رب  هک  يروط  نامه  ادنوادخ  نوراه : یـسوم و  یلع  تننم  امک  دمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ننما  و 
. امن ماعنا  مهیلع  هللا  تاولص  شلآ  دّمحم و 

میهاربا رب  ار  تیاهتمعن  هک  يروط  نامه  دیجم : دیمح  ّکنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تکراب  امک  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  یلع  كراب  و 
وت هک  یتسردـب  نادرگ  رمتـسم  یمئاد و  ار  تیاهتمعن  زین  مهیلع  هللا  تاولـص  ناـشیا  لآ  دّـمحم و  ترـضح  رب  يداد  رارق  موادـم  شلآ  و 

. یشابیم گرزب  هدش و  شیاتس 
: دّمحم لآ  دمحم و  یلع  محّرت  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا 

. امن محّرت  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 
غّلب مارحلا  رعشملا  ّبر  مارحلا و  ّلحلا و  ّبر  مارحلا و  دلبلا  ّبر  ماقملا و  نکرلا و  ّبر  مارحلا و  دجـسملا  ّبر  مارحلا و  تیبلا  ّبر  مهّللا 
مارح دلب  ماقم و  نکر و  مارحلا و  دجسم  مارحلا و  تیب  بحاص  هک  ادنوادخ  مالسلا : یّنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  کّیبن  حور 

. ناسرب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تربمایپ  حور  هب  مالس  نم  فرط  زا  یتسه  مارحلا  رعشم  مرح و  لح و  و 
ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6
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ِهَّللا َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـقَف  ِهِْربَق - َدـْنِع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُماَـلَّسلا  َْفیَک  مالـسلا ) هیلع  )
یَّتَح ًاِصلُْخم  ُهَتْدَـبَع  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َو  َِکتَّمُِأل  َتْحَـصَن  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َةَْوفَـص  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا 

َمیِهاَْربِإ ِلآ  َو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَم  َلَْضفَأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِِهتَّمُأ  ْنَع  ًاِّیبَن  يَزَج  اَـم  َلَْـضفَأ  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ُنیِقَْیلا  َكاـَتَأ 
هللا ص لوسر  هدج  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مظاکلا رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبأ  انالوم  مالس  ٌدیِجَم  ٌدیِمَح  َکَّنِإ 

رـضحم دـیوگیم : يو  هدومن ، لقن  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  دایز ، نب  لهـس  زا  باحـصا ، ياهدـع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  كرابم 

: دندومرف ترضح  میهد ؟ مالس  شترضح  هب  هنوگچ  میتسیایم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رّهطم  ربق  لباقم  رد  یتقو 
: تسا نینچ  نآ  تیفیک 

. ادخ هداتسرف  رب  مالس  هّللا : لوسر  یلع  مالّسلا 
. ادخ بوبحم  يا  وت  رب  مالس  هّللا : بیبح  ای  کیلع  مالّسلا 
. ادخ هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  هّللا : ةوفص  ای  کیلع  مالّسلا 

. ادخ نیما  يا  وت  رب  مالس  هّللا : نیما  ای  کیلع  مالّسلا 
. يداد زردنا  دنپ و  ار  تتّما  وت  هک  مهدیم  تداهش  کتّمأل : تحصن  دق  ّکنا  دهشا 

. يدومن ششوک  یعس و  ادخ  هار  رد  ِهّللا : ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو 
. تفایرد ار  وت  توم  ات  يدیتسرپ  یکرش  هبئاش  ره  زا  صلاخ  ار  وا  و  نیقیلا : كاتأ  یتح  اصلخم  هتدبع  و 

. دهدب وت  هب  دهدیم  شتّما  ضوع  يربمایپ  ره  هب  یلاعتقح  هک  یشاداپ  نیرتالاب  نیرترب و  سپ  هتّما : نع  اّیبن  يزج  ام  لضفا  هّللا  كازجف 
میهاربا و رب  هک  یتمحر  زا  رتهب  رتالاب و  ادنوادخ  دیجم : دـیمح  ّکنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیّلـص  ام  لضفا  دـمحم  یلع  ّلص  مهّللا 

. یشابیم گرزب  هدش و  شیاتس  وت  هک  یتسردب  تسرفب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رب  يداتسرف  شلآ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترضح  دوخ  ّدج  رب  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مالس  تیفیک 

***
*** ***

ُْنب یَسیِع  َو  ُۀَفِیلَْخلا  ُنوُراَه  َو  مالسلا ) هیلع   ) َلَّوَْألا ِنَسَْحلا  َابَأ  ُتْرَضَح  َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍلْهَـس  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  - 7
َیبَأَف ْمَّدَـقَت  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُنوُراَه  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِْربَق  َیلِإ  اوُءاَـج  ْدَـق  َو  ِۀَـنیِدَْملِاب  یَیْحَی  ُْنب  ُرَفْعَج  َو  ٍرَفْعَج 

َعَم َفَقَو  َو  َمَّلَـسَف  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسیِع  َمَّدَقَتَف  َیبَأَف - ْمَّدَقَت  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسیِع  َلاَقَف  ًۀَیِحاَن  َماَق  َو  َمَّلَـسَف  ُنوُراَه  َمَّدَقَتَف 
َلاَقَف مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ُوبَأ  َمَّدَقَت  َو  َنوُراَه  َعَم  َفَقَو  َو  َمَّلَـسَف  ٌرَفْعَج  َمَّدَـقَتَف  َیبَأَف  ْمَّدَـقَت  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِألٌرَفْعَج  َلاَقَف  َنوُراَه 

َلاَق اَم  َْتعِمَس  یَـسیِِعل  ُنوُراَه  َلاَقَف  َْکیَلَع  َیِّلَُـصی  ْنَأ  َِکب  يَدَه  َو  َكاَدَه  َو  َكاَبَتْجا  َو  َكاَفَطْـصا  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َِتبَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ًاّقَح ُهُوبَأ  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُنوُراَه  َلاَقَف  ْمَعَن  َلاَق 

ماما  ) مالّسلا هیلع  لّوا  نسحلا  ابا  ترضح  دیوگیم : يو  باحـصا ، یخرب  زا  ناسح  نب  یلع  زا  لهـس ، زا  شدانـسا ، هب  بوقعی  نب  دّمحم 
هّللا یّلص  مرکا  یبن  ربق  فرطب  قافتاب  هدوب و  هنیدم  رد  ییحی  نب  رفعج  رفعج و  نب  یـسیع  هفیلخ و  دیـشرلا  نوراه  و  مالّـسلا ) هیلع  مظاک 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  هب  نوراه  دندیسر  ربق  کیدزن  یتقو  دنتفر و  مّلس  هلآ و  هیلع و 
: دیئامن مالس  هب  ءادتبا  هتفرگ و  تقبس  امش 

ضرع شترضح  هب  رفعج  نب  یسیع  سپ  داتسیا  تفر و  ياهشوگ  هب  سپـس  دومن و  مالـس  تفر و  ولج  نوراه  اذل  دومرف  عانتما  ترـضح 
: دومن
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: دیئامن مالس  هب  ءادتبا  هتفرگ و  تقبس  امش 
. داتسیا نوراه  بنج  رد  سپس  دومن و  مالس  تفر و  ولج  رفعج  نب  یسیع  اذل  هدومن  ءابا  ترضح 

: درک ضرع  بانج  نآ  هب  رفعج  سپ 
. دیئامن مالس  هب  ءادتبا  هتفرگ و  تقبس  امش 

مالس نینچ  هتفر و  ولج  نسحلا  ابا  ترضح  هاگ  نآ  داتسیا . نوراه  کیدزن  سپس  دومن و  مالس  تفر و  ولج  رفعج  اذلف  هتفریذپن  ترـضح 
: دنداد

. نم ردپ  يا  وت  رب  مالس  تبأ : ای  کیلع  مالّسلا 
هطساوب دومن و  تیئامنهار  دیزگرب و  ار  وت  هک  یئادخ  زا  کیلع : یّلـصی  نا  کب  يده  كاده و  كابتجا و  كافطـصا و  يّذلا  هّللا  لأسا 

. دهد رارق  شتمحر  لومشم  ار  وت  هک  مهاوخیم  درک  تیاده  ار  نارگید  وت 
ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِّيِوَـلَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 8

ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  َناَک  َلاَـق  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  مالـسلا ) مهیلع   ) ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 
هیلع هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا ِْربَق  َیلِإ  ُهَرْهَظ  ُِدنُْسی  َُّمث  ُهَرَضَح  اَِمب  وُعْدَی  َو  ِغاَلَْبلِاب  َُهل  ُدَهْشَی  َو  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِْربَق  یَلَع  ُفِقَی 

َْکَیلِإ َّمُهَّللا  ُلوُقَیَف  َۀَْـلبِْقلا  ُِلبْقَتْـسَی  َو  ِْربَْقلا  َیلِإ  ُهَرْهَظ  ُِدنُْـسی  َو  ِْربَْقلاـِب  ُقِزَْتلَی  َو  َْربَْـقلا  ِیلَی  اَّمِم  ِضْرَْعلا  ِۀَـقِیقَّدلا  ِءاَرْـضَْخلا  ِةَرَمْرَْملا  َیلِإ  هلآ ) و 
هللا یلص   ) ٍدَّمَحُِمل َتیِـضَر  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  َو  يِرْهَظ  ُتْدَنْـسَأ  َِکلوُسَر  َو  َكِْدبَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم َکِِّیبَن  ِْربَق  َیلِإ  َو  يِْرمَأ  ُتْأَْجلَأ 
اَهُّلُک ِرُومُْألا  ِتَحَبْصَأ  َو  اَْهیَلَع  ُرَذْحَأ  اَم  َّرَـش  اَْهنَع  ُعَفْدَأ  َال  َو  اََهل  وُجْرَأ  اَم  َْریَخ  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال  َو  ُتْحَبْـصَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُْتلَبْقَتْـسا  هلآ ) هیلع و 
َلِّدَُبت ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َِکلْـضَِفل  َّداَر  َال  َو  ٍْریَِخب  َْکنِم  ِینْدِرَأ  َّمُهَّللا  ٌریِقَف  ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ  یِّنِم  ُرَْقفَأ  َریِقَف  َال  َو  َكِدَِـیب 

ِۀَِیفاَْعلا َرْکُش  ِیْنقُزْرا  َو  ِۀَِیفاَْعلِاب   [ ِینْرُمْعا َو   ] ِینْرُمْغا َو  ِمَعِّنلِاب - ِیْنلِّمَج  َو  يَْوقَّتلِاب  یِّنِّیَز  َّمُهَّللا  یِّنَع  َکَتَمِْعن  َلیُِزت  َْوأ  یِمْسِج  َرِّیَُغت  َْوأ  یِمْسا 
نب یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  يولع  نیـسح  نب  یلع  زا  رایزهم ، نب  یلع  شّدج  زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نسح  نب  دّمحم 
ّدج زا  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شراوگرزب  ردارب  زا  رفعج ، نب  یلع  زا  مالّـسلا ، مهیلع  بلاـط  یبا 

: دومرف مالّسلا ، هیلع  شدجما 
هب ءادتبا  دنداتسیایم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ّیبن  ربق  کیدزن  الومعم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مراوگرزب  ردپ 

: دندومرفیم ینعی   ) هداد غالب  هب  تداهش  نآ  زا  سپ  دندادیم و  مالس  بانج  نآ 
یکیراب زبس  گنس  هب  سپس  هدومرفیم و  ءاعد  دنتسنادیم  باوص  حالـص و  هچنآ  هب  شلابند  هب  و  ّکبر : تالاسر  تغلب  دق  ّکنا  دهـشا 

نیا دندومرفیم و  هلبق  هب  كرابم  يور  هداد و  ربق  هب  تشپ  دندنابسچیم ، ربق  هب  وحن  نیا  هب  ار  دوخ  هداد و  هیکت  دشابیم  ربق  کیدزن  هک 
: دندناوخیم ار  ءاعد 

. متشاد فوطعم  وت  بناج  هب  ار  مدصق  يادخ  راب  يرما : تأجلا  کیلا  مهّللا 
یّلص دّمحم  ترضح  تربمایپ  ربق  هب  ار  متشپ  و  يرهظ : تدنـسا  کلوسر  كدبع و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  کّیبن  ربق  یلا  و 

. مداد هیکت  تسا  وت  هداتسرف  هدنب و  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  يارب  هک  ار  ياهلبق  و  تلبقتـسا : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحمل  تیـضر  یّتلا  ۀلبقلا  و 

. مداد رارق  دوخ  لباقم  يدیدنسپ 
مراد وزرآ  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  ریخ  هک  یلاح  رد  ماهدومن  حبـص  ایادـخ  راب  اهل : وجرأ  اـم  ریخ  یـسفنل  کـلمأ  ـال  تحبـصأ  ّینإ  مهّللا 

. متسین کلام 
. منک عفد  نآ  زا  مسرتیم  دوخ  سفن  رب  هک  ار  هچ  نآ  يدب  ّرش و  مناوتیم  هن  و  اهیلع : رذحا  ام  امیرش  انع  عفدا  و ال 
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. دشابیم وت  تسد  هب  اهراک  روما و  مامت  هک  یلاح  رد  ماهدومن  حبص  و  كدیب : اهّلک  رومالا  تحبصا  و 
. درادن دوجو  نم  زا  رتجاتحم  يدنمزاین  و  یّنم : رقفا  ریقف  و ال 

. متسه دنمزاین  جاتحم و  ياهتشاد  روظنم  میارب  وت  هک  يریخ  نآ  هب  نم  عطق  مّلسم و  روط  هب  ٌریِقَف : ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ 
ریخ لضف و  تسین  يدـحا  هک  یلاح  رد  نادرگ  زاب  نم  هب  تدوخ  هیحان  زا  ار  ریخ  ایادـخ  راب  کلـضفل : ّدار  ریخب و ال  کنم  یندرا  مهّللا 

. دنادرگرب نم  هب  ار  وت 
لّدبم ار  ممان  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  انامه  ایادـخ  راب  ینع : کتمعن  لیزت  وا  یمـسج  ّریغت  وا  یمـسا  لّدـبت  نا  نم  کب  ذوعأ  ّینا  مهّللا 

. یئامن لئاز  نم  زا  ار  تتمعن  ای  هداد  رییغت  ار  ممسج  ای  هتخاس 
ارایب تیاهتمعن  هب  امن و  نّیزم  يوقت  هب  ار  نم  ایادخ  راب  ۀیفاعلا : رکـش  ینقزرا  ۀـیفاعلاب و  ینرمغا  معّنلاب و  ینلّمج  يوقتلاب و  ینّیز  مهّللا 

. مروآ ياج  هب  ار  تیفاع  رکش  هک  هداد  قیفوت  نم  هب  نادرگ و  مروهطوغ  تیفاع  هب  و 
کسانملا یف  جرخت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اندیس  ربق  دنع  هب  یعدی  نأ  بجی  ام 

دوش هدناوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رّهطم  ربق  دزن  رد  تسا  بجاو  هچنآ 
َمیِهاَْربِإ ْنَع  ِنِمْءوُْملا  اَّیِرَکَز  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 9

ُلَأْسَأ ُْلق  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  ًافیِفَخ  ًامِیلْسَت  ِینْمِّلَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  َۀَیِجاَن  ِْنب 
ًۀَبِّیَط ًةَرِیثَک  ًةاَلَص  َْکیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  َِکب - يَدَه  َو  َكاَدَه  َو  َكَراَتْخا  َو  َكاَفَطْصا  َو  َکَبَجَْتنا  يِذَّلا  َهَّللا 

قحسا زا  هیحان ، نبا  میهاربا  زا  نمءوم ، اّیرکز  هّللا  دبع  یبا  زا  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسح  نب  یلع 
: دیوگیم يو  راّمع ، نب 

دوشیم هداد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  یئاهمالـس  نایم  زا  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رـضحم 
: دیئامرفب میلعت  نم  هب  یهاتوک  مالس 

: دندومرف ترضح 
: وگب

. ۀبیط ةریثک  ةالص  کیلع  یّلصی  نا  کب  يده  كاده و  كراتخا و  كافطصا و  کبجتنا و  يذلا  هّللا  لأسأ 
ار نارگید  وت  هطساوب  درک  تتیاده  دومن و  رایتخا  دیزگرب و  ارت  هک  یئادخ  زا 

. دتسرفب هزیکاپ  ناوارف و  تمحر  وت  رب  هک  منکیم  تساوخ  رد  دومن  یئامنهار 
یبأ نب  دمحم  نب  دمحأ  زا  رمع ، نب  یسوم  دیزی و  نب  بوقعی  یسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

اضرلا نسحلا  یبا  ترضح  زا  رصن ،
: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع 

لوسر رهطم  ربق  دزن  هک  یماگنه  متشاد : هضرع  ترضح  نآ  كرابم  رضحم 
؟ میهد مالس  بانج  نآ  هب  هنوگچ  میدیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

: دندومرف ترضح 
: وگب

. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  مالس  هّللا : لوسر  یلع  مالّسلا 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ام و  امالس  هتاکرب : هّللا و  ۀمحر  کیلع و  مالّسلا 

. ادخ هداتسرف  يا  وت  رب  مالس  هّللا : لوسر  ای  کیلع  مالّسلا 
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. هّللا دبع  نب  دّمحم  ترضح  يا  وت  رب  مالس  هّللا : دبع  نب  دّمحم  ای  کیلع  مالّسلا 
. لاعتم دنوادخ  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  هّللا : ةریخ  ای  کیلع  مالّسلا 
. لاعتم دنوادخ  بوبحم  يا  وت  رب  مالس  هّللا : بیبح  ای  کیلع  مالّسلا 

. لاعتم دنوادخ  هدش  راختفا  يا  وت  رب  مالس  هّللا : ةوفص  ای  کیلع  مالّسلا 
. لاعتم دنوادخ  نیما  يا  وت  رب  مالس  هّللا : نیمأ  ای  کیلع  مالّسلا 

. یتسه لاعتم  دنوادخ  هداتسرف  وت  هک  مهدیم  تداهش  هّللا : لوسر  ّکنأ  مالّسلا 
. یشابیم هللا  دبع  نب  دّمحم  ترضح  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  هّللا : دبع  نب  دّمحم  ّکنأ  دهشأ  و 

. يداد زردنا  ار  تتما  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  کتّمال : تحصن  دق  ّکنأ  دهشأ  و 
. يدومن یعس  ششوک و  ادخ  هار  رد  و  ّکبر : لیبس  یف  تدهاج  و 

. تفایرد ار  امش  توم  هک  ینامز  ات  يدیتسرپ  ار  ادخ  و  نیقیلا : كاتأ  یّتح  هتدبع  و 
. دهدب هداد  شتّما  ضوع  ءایبنا  زا  کی  رهب  هک  ار  یشاداپ  نیرترب  امش  هب  دنوادخ  سپ  هتّما : نع  اّیبن  يزج  ام  لضفأ  هّللا  كازجف 

. تسرفب دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ار  تتمحر  ادنوادخ  دّمحم : لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 
. يداتسرف شلآ  میهاربا و  رب  هک  یتمحر  نیرترب  میهاربإ : لآ  میهاربإ و  یلع  تیّلص  ام  لضفأ 

. یشابیم گرزب  هدش و  شیاتس  وت  انامه  دیجم : دیمح  ّکنإ 
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نآ رجا  باوث و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  مراهچ  باب   [ - 4

زا دیعـس  نب  ورمع  زا  لاّـضف ، نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّـمحم  زا  دـیلو  نب  دـمحا  نب  نسح  نـب  دّـمحم  مردـپ و 
: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  یطاباس ، یسوم  نب  راّمع  زا  هقدص ، نب  قدصم 

: مدیسرپ ترضح  نآ  زا 
؟ دشابیم هنیدم  رهش  رد  زامن  دننام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دجسم  رد  زامن  ایآ 

: دندومرف ترضح 
ریاس رد  زامن  دننام  هنیدـم  رهـش  رد  زامن  هدوب و  زامن  رازه  اب  لداعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  زامن  اریز  ریخ ،

. تسا اهرهش 
ْنَّمَع ِِّیلَجَْبلا  ِمِساَْقلا  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِّیِّمُْقلا  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
یلص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِدِجْسَم  ِیف  ِةاَلَّصلا  ِنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍمِزاَُرم  ْنَع  ُهَثَّدَح 
َهَّللا َّنِإ  َلاَق  َُّمث  يِدِجْـسَم  ِیف  ٍةاَلَـص  َْفلَأ  ُلِدْعَت  َماَرَْحلا  ِدِجْـسَم  ِیف  ٌةاَلَـص  َو  ِهِْریَغ  ِیف  ٍةاَلَـص  َْفلَأ  ُلِدْعَت  يِدِجْـسَم  ِیف  ٌةاَلَـص  هلآ ) هیلع و  هللا 
َرَمَأ َو  ْمِهِعاَـبِّتِاب  َرَمَأ  َو  ًاـماَْوقَأ  َلَّضَف  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  َو  یلَـصُم  َمیِهاْربِإ  ِماـقَم  ْنِم  اوُذِـخَّتا  َو  َلاَـقَف  ٍضَْعب  ْنِم  َلَْـضفَأ  اَهَـضَْعب  َلَـعَج  َو  َۀَّکَم  َلَّضَف 

ِباَتِْکلا ِیف  ْمِِهتَّدَوَِمب 
لقن شیارب  هک  یسک  زا  یلجب ، مساق  نب  یسوم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  يرعـشا ، یمق  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 

: دیوگیم يو  مزارم ، زا  هدومن ،
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

نم دجـسم  رد  زامن  رازه  اب  يواسم  مارحلا  دجـسم  رد  زامن  هدوب و  نآ  ریغ  رد  زامن  رازه  اب  يواـسم  لداـعم و  نم  دجـسم  رد  زاـمن  کـی 
: دندومرف سپس  دشابیم ،

شتسرپ هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  دومرف : داد  رارق  رترب  رگید  یضعب  رب  ار  نآ  یحاون  زا  یخرب  داد و  لیضفت  عاقب  ریاس  رب  ار  هّکم  یلاعتقح 
. دیهد رارق  ادخ 

: دومرف زین  و 
تّدوم و هک  داد  روتـسد  شزیزع  باتک  رد  دـننک و  يوریپ  اهنآ  زا  نیریاس  هک  دومن  رما  داد و  لیـضفت  نارگید  رب  ار  یهورگ  یلاـعت  قح 

. دنشاب هتشاد  لد  رد  ار  هورگ  نآ  ّتبحم 
ٍعیَِزب ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْهیََوبَاب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِدِجْـسَم  ِیف  ٌةاَلَـص  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِتماَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِهِیبَأ  ْنَع 
ٍةاَلَص ِْفلَأ  َةَرَشَع  ُلِدْعَت 

شردپ زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیوباب ، نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع 
: دیوگیم يو  تماّصلا ، یبا  زا  ناکسم ، نبا  زا  لیعامسا ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
. دشابیم زامن  رازه  هد  اب  يواسم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن 

ْنَع ٍدیِعَـس  ِْنب   [ ِْنیَـسُْحلا  ] ِنَسَْحلا ِنَع  ٍِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 4
ِْرثْکَأ ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبِال  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ًاعیِمَج  َبوُّیَأ  ِْنب  ََۀلاَضَف  َو  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  َو  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  مراهچ  باب   [ - 4
نآ رجا  باوث و 
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صِهَّللا ِلوُسَر  ِدِجْسَم  ِیف  ِةاَلَّصلا  َنِم 
ِیف ًةاَلَص  َّنِإَف  َماَرَْحلا  َدِجْسَْملا  اَّلِإ  ِهِْریَغ  ٍدِجْـسَم  ِیف  ٍةاَلَـص  ِْفلَأَک  اَذَه  يِدِجْـسَم  ِیف  ٌةاَلَـص  َلاَق  ( [ هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنإف   ] ُهَّنِإَف

يِدِجْسَم ِیف  ٍةاَلَص  َْفلَأ  ُلِدْعَت  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَم 
نب ناوفـص  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  یلع ، شردارب  زا  رایزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج 

: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  راّمع  نب  ۀیواعم  زا  یگلمج  بّویا  نب  هلاضف  ریمع و  یبا  نبا  ییحی و 
: دندومرف روفعی  یبا  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  شترضح  اریز  ناوخب  زامن  دایز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد 
رازه اب  يواسم  دجـسم  نیا  رد  زامن  کی  اریز  مارحلا  دجـسم  رگم  دشابیم  يرگید  دجاسم  رد  زامن  رازه  دننام  نم  دجـسم  رد  زامن  کی 

. دشابیم نم  دجسم  رد  زامن 
ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  َو  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  - 5

ُلِدْعَت يِدِجْسَم  ِیف  ٌةاَلَـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍْفیَس 
ِهِْریَغ ِیف  ٍةاَلَص  َْفلَأ 

يو هک  هدوـمن  لـقن  جاّرد  نب  لـیمج  زا  فیـس  نب  یلع  زا  باّـطخ ، نب  ۀملـس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح  هملـس و  زا  نسح ، نب  دّـمحم 
: تفگ

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  هک  مدینش 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دشابیم نآ  ریغ  رد  زامن  رازه  اب  يواسم  نم  دجسم  رد  زامن  کی 
هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِطَاباَّسلا  یَسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  َۀَقَدَص  ِْنب  ِقِّدَصُم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 6
ِیف َةاَلَّصلا  َّنَِأل  َال  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَق ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ِةاَلَّصلا  ُْلثِم  ْلَه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِلوُسَّرلا ِدِجْـسَم  ِیف  ِةاَلَّصلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالـسلا )

ِراَْصمَْألا ِِرئاَس  ِیف  ِةاَلَّصلا  ُْلثِم  ِۀَنیِدَْملِاب  َةاَلَّصلا  َو  ٍةاَلَص  ِْفلَِأب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِلوُسَّرلا ِدِجْسَم 
مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یطاباس ، یـسوم  نب  راّمع  زا  هقدص ، نب  قّدصم  زا  باطخ ، نب  ۀملـس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

: دیوگیم يو  هدومن ، لقن 
: متشاد هضرع  هدرک و  لاءوس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  زا 

؟ دشابیم هنیدم  رد  زامن  اب  يواسم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ایآ 
: دندومرف ترضح 

اهرهـش رئاس  رد  زامن  دننام  هنیدم  رد  زامن  هدوب و  زامن  رازه  اب  لداعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  زامن  اریز  ریخ :
. تسا

( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍدَـقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْفیَـس  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 7
ِهِْریَغ ِیف  ٍةاَلَص  َْفلَأ  ُلِدْعَت  يِدِجْسَم  ِیف  ٌةاَلَص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی 

مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  زا  دیوگیم : يو  دقرف ، نب  دواد  زا  شردـپ ، زا  فیـس ، نب  یلع  زا  هملـس ، زا  میکح ، زا  دواد  نب  میکح 
: دندومرفیم هک  مدینش 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دشابیم نآ  ریغ  رد  زامن  رازه  اب  يواسم  نم  دجسم  رد  زامن  کی 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  مراهچ  باب   [ - 4
نآ رجا  باوث و 
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ِۀَنیِدَْملا ِدِجْسَم  ِیف  ٌةاَلَص  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَُرم  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 8
ِدِجاَسَْملا َنِم  ِهِْریَغ  ِیف  ٍةاَلَص  ِْفلَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  مزارم ، زا  شباحصا ، یخرب  زا  رفعج ، نب  لیعامسا  زا  هملس ، زا  دواد  نب  میکح 
. دشابیم دجاسم  ریاس  رد  زامن  رازه  زا  رتالاب  هنیدم  دجسم  رد  زامن  کی 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  زامن  ندناوخ  تلیضف  مراهچ  باب   [ - 4
نآ رجا  باوث و 
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ءادهش روبق  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  يومع  هزمح  ترضح  ترایز  مجنپ  باب   [ - 5

ْنِم ٍلُجَر  ْنَع  ٍماَشِه  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 1
َدَسَأ َو  ِهَّللا  َدَسَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِءاَدَهُّشلا  َْریَخ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َّمَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َةَزْمَح  ِْربَق  َْدنِع  ُلوُقَی  َو  َلاَق  مالسلا ) مهیلع   ) ْمُْهنَع اَِنباَحْصَأ 

ِهَّللا َْدنِع  اَم  َْتبَلَط  َو  َکِسْفَِنب  َتْدُج  َو   [ ِهَّللا ِلوُسَِرل  َتْحَصَن  َو   ] ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل  َتْحَصَن  َو  ِهِداهِج  َّقَح  ِهّللا  ِیف  َتْدَهاَج  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِِهلوُسَر 
یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  ُِلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َّبَْکناَف  َِکتاَلَـص  ْنِم  َتْغَرَف  اَذِإَف  َِکتاَلَـص  َْدنِع  َْربَْقلا  ِِلبْقَتْـسَت  َال  َو  ِّلَصَف  ْلُخْدا  َُّمث  ُهَّللا  َدَـعَو  اَمِیف  َْتبِغَر  َو 

َو َکـِتَمِقَن  ْنِم  ِینَریُِجِتل  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َکِِّیبـَن  ِّمَع  ِْربَِـقب  ِیقوُُزِلب  َکـِتَمْحَِرل  ُتْضَّرَعَت  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهـِْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَع  َو  ٍدَّمَُحم 
ْنِإَف اَهِسْفَن  ْنَع  ٍسْفَن  ُّلُک  ُلِداَُجت  َو  ْتَمَّدَق  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ُلِغَتْـشَت  َو  ُتاَّرَعَْملا  َو  ُتاَوْصَْألا  ِهِیف  ُُرثْکَت  ٍمْوَی  ِیف  ِلَالْزْإلا  َنِم  َو  َِکتْقَم  َو  َکِطَخَس 
ْدَقَف ِیتَجاَح  ِْریَِغب  ِیْنفِرْـصَت  َال  َو  َمْوَْیلا  ِیْنبِّیَُخت  اَلَف  َّمُهَّللا  ِهِدـْبَع  یَلَع  ُةَرْدـُْقلا  َُهل  َيَالْوَمَف  ِْبقاَُعت  ْنِإ  َو  ٌنْزُح  َال  َو  َّیَلَع  ٌفْوَخ  اَـلَف  َمْوَْیلا  ِینْمَحَْرت 

َو ِیلْهَج  یَلَع  َکِْملِِحب  ْدُـع  َو  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  َِکتَمْحَر  َءاَجَر  َو   [ َِکتاَضْرَم َءاَِغْتبا   ] َکـِتاَضْرَِمل ًءاَِـغْتبا  َکـَْیلِإ  ِِهب  ُْتبَّرَقَت  َو  َکِِّیبَن  ِّمَع  ِْربَِقب  ُْتقَِزل 
یَلَع  [ ِیبُّلَقَت َیلِإ   ] ِیبُّلَقَت َمْوَْیلا  ِرُْظناَف  ِباَسِْحلا  ِمْوَی  َءوُس  ُفاَخَأ  ْنَِکل  َو  ِینَِملْظَت  ْنَأ  ُفاَخَأ  اَم  َو  یِمْرُج  َمُظَع  ْدَقَف  یِـسْفَن  ِۀَیاَنِج  یَلَع  َِکتَْفأَِرب 

َال َو  ِیلاَِـهْتبا  َکـْیَلَع   [ َّنَنوُهَی اـَل  َو   ] ُنوُهَی اـَل  َو  ِییْعَـس  ْبِّیَُخت  اـَل  َو   [ ِینَُّکف  ] ِیل ْنُکَف  ْمِِهبَف  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َُکتاَوَلَـص  َکِِّیبَن  ِّمَع  ِْربَق 
ِقیِرَْحلا ِبیِرَْغلا - ِناَْریَْحلا  ِفوُْهلَْملا  ِنَع  ًاجِّرَفُم   ] ُجِّرَفُم اَی  ٍنوُزْحَم  َو  ٍبوُرْکَم  ِّلُک  َثاَیِغ  اَی  یِِجئاَوَح  ِْریَِغب  ِیْنِبْلقَت  َال  َو  ِیتْوَص  َکـْنِم  ْبُجَْحت 
يِداَرِْفنا َو  ِیَتبْرُغ  َو  یِعُّرَـضَت  ْمَحْرا  َو  ًاَدبَأ  اَهَدَْعب  یَقْـشَأ  َال  ًةَرْظَن  ََّیلِإ  ْرُْظنا  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِۀَْـکلَْهلا  یَلَع  ِفِرْـشُْملا 

ِیلَمَأ َّدَُرت  َال  َو  َكاَوِس  ٌدَحَأ  ِهیِطُْعی  َال  يِذَّلا  َْریَْخلا  ُْتیَّرََحت  َو  َكاَضِر  ُتْوَجَر  ْدَقَف 
ًاعیِمَج َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  ُهَْلثِم  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو 

ُهَْلثِم َۀَمَلَس  ْنَع 
زا ام  باحـصا  زا  یـصخش  زا  ماشه  نب  ورمع  زا  حلاص ، نب  رکب  زا  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  زا  باّطخ ، نب  ۀملـس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 

: دیوگیم يو  مالّسلا ، مهیلع  نیموصعم 
: دیوگب هزمح  بانج  ربق  دزن  رئاز 

. ءادهش نیرتهب  ادخ و  لوسر  يومع  يا  وت  رب  مالس  ءادهشلا : ریخ  هّللا و  لوسر  ّمع  ای  کیلع  مالّسلا 
. ادخ لوسر  ریش  ادخ و  ریش  يا  وت  رب  مالس  هلوسر : دسا  هّللا و  دسا  ای  کیلع  مالّسلا 

. يدرک داهج  ینک  داهج  دیاب  هک  يروط  نآ  ادخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  تداهش  ِهِداهِج : َّقَح  ِهّللا  ِیف  تدهاج  دق  ّکنا  دهشا 
. يدومن تحیصن  هداد و  زردنا  نارگید  هب  ادخ  لوسر  ادخ و  يارب  هک  مهدیم  تداهش  و  هلوسرل : هّلل و  تحصن  و 

هدعو ادخ  هچنآ  رد  هدومن و  بلط  ار  ادخ  ياضر  هدرک و  راثیا  ار  تسفن  و  هللا : دعو  ام  یف  تبغر  هّللا و  دنع  ام  تبلط  کسفنب و  تدجو 
. يداد ناشن  لیم  تبغر و  هداد 

زادنایب ربق  يور  ار  دوخ  تاولص  زا  تغارف  زا  سپ  هدم و  رارق  دوخ  لباقم  ار  ربق  تاولـص  ماگنه  یلو  تسرف  تاولـص  وش و  لخاد  سپس 
: وگب و 

. تسرف تمحر  شتیب  لها  دّمحم و  رب  ادنوادخ  هتیب : لها  یلع  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا 
نم کـتقم و  کطخـس و  کـتمعن و  نم  ینریجتل  هتیب  لـها  یلع  هیلع و  کتاولـص  کـّیبن  ّمع  ربقب  یقوزلب  کـتمحرل  تضّرعت  ّینا  مهّللا 

ندنابـسچ اب  نم  ادنوادخ  اهـسفن : نع  سفن  ّلک  لداجت  تمّدـق و  امب  سفن  ّلک  لغتـشت  تاّرعملا و  تاوصالا و  هیف  رثکت  موی  یف  لالزالا 
هداد و مراهنز  ات  هداد  رارق  تتمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ  داب  شتیب  لـها  رب  وا و  رب  وت  تمحر  هک  تربماـیپ  یمارگ  يومع  ربق  هب  ار  شیوخ 

رامشیب نایرع  ياهندب  رایـسب و  اهدایرف  نآ  رد  هک  يزور  رد  هتـشاد و  رذح  رب  تدوخ  ینمـشد  مشخ و  باتع و  زا  ار  نم  هلیـسو  نیدب 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  يومع  هزمح  ترضح  ترایز  مجنپ  باب   [ - 5
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. یهد مهانپ  دنتسه  دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  سوفن  هلمج  هدش و  بکترم  ایند  رد  هک  تسا  یلامعا  مرگرس  سک  ره  هدوب و 
. ینزح هن  هتشاد و  یفوخ  هن  رگید  یئامرف  محرت  نم  هب  زور  نآ  رد  رگا  سپ  نزح : ّیلع و ال  فوخ  الف  مویلا  ینمحرت  ناف 

دبع و رب  اقآ  هدوب و  نم  ياقآ  الوم و  وت  اریز  تسین  یکاب  ینک  باذـع  باقع و  ار  نم  رگا  و  هدـبع : یلع  ةردـقلا  هل  يالومف  بقاعت  نا  و 
. دراد تردق  طلست و  شاهدنب 

. نادرگم رب  هدش  اور  تجاح  نودب  هدرکن و  دیماان  ار  نم  زور  نیا  رد  ادنوادخ  یتجاح : ریغب  نیفرصت  مویلا و ال  ینبیخت  الف  مهّللا 
هب هدنابسچ و  تربمایپ  یمارگ  يومع  ربق  هب  ار  دوخ  اریز  کمتحر : ءاجر  کتاضرم و  ءاغتبا  کیلا  هب  تبرقت  کّیبن و  ّمع  ربقب  تقزل  دقف 

. مراد ار  تتمحر  دیما  هدوب و  بلاط  هلیسو  نیدب  ار  تتیاضر  هتسج و  بّرقت  وت  هب  شاهطساو 
نم ینادان  لهج و  رب  ار  تملح  ریذپب و  نم  زا  سپ  یمرج : مظع  دقف  یـسفن  ۀیانج  یلع  کتفأرب  یلهج و  یلع  کملحب  دع  یّنم و  لّبقتف 

متیانج رب  ار  تینابرهم  تفوطع و  و 
. تسا هتشگ  رایسب  مهانگ  مرج و  هکنآ  هچ  نادرگ  بلاغ  ّطلسم و 

( ینکیمن ملظ  هک  منادیم  ینعی  مرادـن - یـساره  ینک  ملظ  نم  هب  هکنیا  زا  و  باسحلا : موی  ءوس  فاـخا  نکل  ینملظت و  نا  فاـخا  اـم  و 
. مکانمیب فئاخ و  باسح  زور  رد  ملامعا  یتشز  زا  یلو 

یلاهتبا و ال کیلع  ّننوهی  ییعـس و ال  ّبیخت  ـال  یّنکف و  مهیف  هتیب  لـها  دّـمحم و  یلع  کـتالوص  کـّیبن  ّمع  ربق  یلع  یبّلقت  مویلا  رظناـف 
. یجئاوح ریغب  ینبلقت  یتوص و ال  کنم  بجحت 

لها دّـمحم و  ترـضح  رب  تتمحر  دورد و  ماهدـناسر  تربماـیپ  يومع  ربق  رـس  رب  ار  دوخ  هدـش و  اـج  هب  اـج  نم  هک  رگنب  زورما  رد  سپ 
لهس وت  رب  نم  يراز  ادابم  راذگم و  ماکان  ار  مششوک  یعس و  امن و  دازآ  ار  نم  ناشیا  هطساو  هب  سپ  داب ، شتیب 

. نادرگم رب  ار  نم  هدش  اور  تجاح  نودب  هتبلا  رادم و  ناهن  بوجحم و  دوخ  زا  ار  میادص  دیآ و  ناسآ  و 
هتیب لـهأ  دّـمحم و  یلع  ّلـص  ۀـکلهلا  یلع  فرـشملا  قیرغلا  بیرغلا  ناریحلا  فوـهلملا  نع  جّرفم  اـی  نوزحم  بورکم و  ّلـک  ثاـیغ  اـی 

لد و هتخوس  بیرغ و  نادرگ و  رـس  هک  ياهدز  مغ  زا  هودـنا  هدـننکفرطرب  يا  ینزح ، بحاـص  نیگهودـنا و  ره  هاـگهانپ  يا  يرهاّـطلا .
. تسرفب دورد  تمحر و  شاهزیکاپ  نادناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رب  هتشگ ، تکاله  هب  کیدزن 

. میارگن تواقش  هب  زگره  نآ  زا  دعب  هک  يرظن  نم  هب  امن  رظن  ادبا : اهدعب  یقشا  ةرظن ال  ّیلا  رظنا  و 
تبرغ يراز و  هب  یلما . ّدرت  كاوسم و ال  دحا  هیطعب  يّذلا ال  ریخلا  تیّرحت  كاضر و  توجر  دـقف  يدارفنا  یتبرغ و  یعّرـضت و  محرا  و 
ءاطعا ار  نآ  وت  زا  ریغ  یسک  هک  مبلاط  ار  يریخ  نآ  هراومه  هدوب و  راودیما  شیوخ  زا  وت  يدونـشخ  هب  نم  انامه  امن ، محر  نم  یئاهنت  و 

. يراذگن ماجرفان  ماکان و  ار  نم  يوزرآ  هک  مهاوخیم  وت  زا  دیامنیمن و 
: همجرت

. هدومن لقن  میارب  ار  لّوا  ثیدح  لثم  هملس  زا  راّفص  نسح  نب  دمحم  زا  نسح  نب  دّمحم 
: همجرت

. دندومن لقن  میارب  ار  لّوا  ثیدح  لثم  هملس  زا  یگلمج  سیردا  نب  دمحا  ییحی و  نب  دّمحم  زا  مردپ 
َۀَبْقُع ْنَع  ٍلاَلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2

ِءاَدَهُّشلا ِرُوبُِقب  َتْرَرَم  َُّمث  ِْهیَلَع  َتْمَّلَـسَف  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  َةَزْمَح  ِْربَِقب  َتْرَرَم  َُّمث  َلاَق  ٍلیِوَط  َُهل  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِْبنَج َیلِإ  ِعِساَْولا  ِناَکَْملا  ِیف  يِذَّلا  َدِجْـسَْملا  ِیتَْأت  َّمَت  َنوُقِحَال  ْمُِکب  اَّنِإ  َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  ِراَیِّدـلا  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َْتلُقَف  ْمُهَدـْنِع  َتْمُقَف 

ْمَلَف َنیِکِرْـشُْملا  َیَِقل  ُْثیَح  ٍدُـحُأ  َیلِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا َجَرَخ  ُهَدـْنِعَف  ِهِیف  َیِّلَُـصتَف  ًادُـحُأ   ] َدُـحُأ َلُخْدـَت  یَّتَح  َِکنیِمَی  ْنَع  ِلَـبَْجلا 
ًاْضیَأ َّرَم  َُّمث  ِهِیف  یَّلَصَف  ُةاَلَّصلا  ِتَرَضَح  یَّتَح  اوُحَْربَی 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  يومع  هزمح  ترضح  ترایز  مجنپ  باب   [ - 5
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ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإَف  ِهِیف  َیِّلَُـصتَف  ِباَزْحَْألا  َدِجْـسَم  َِیتَْأت  یَّتَح  َکِـهْجَو  یَلَع  ِْضما  َُّمث  َکـَل  ُهَّللا  َبَتَک  اَـم  ِءاَدَـهُّشلا  ِرُوُبق  َدـْنِع  ِّلَـصَف  َعِجَْرت  یَّتَح 
یِّمَه ْفِشْکا  َنِیفوُْهلَْملا  َثاَیِغ  اَی  َو  َنیِّرَطْضُْملا  ِةَوْعَد  َبیُِجم  اَی  َو  َنِیبوُرْکَْملا  َخیِرَـص  اَی  َلاَق  َو  ِباَزْحَْألا  َمْوَی  ِهِیف  اَعَد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ِیباَحْصَأ َلاَح  َو  ِیلاَح  يََرت  ْدَقَف  یِّمَغ  َو  ِیبْرَک  َو 
هّللا دبع  یبا  انالوم  زا  هبقع ، زا  لاله  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  نیـسح ، نب  دّمحم  زا  راّفـص  نسح  نب  دّمحم  زا  دمحا  نب  نسح  نب  دّمحم 

: دندومرف ینالوط  ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع 
ناشیا روبق  دزن  سپ  امن  روبع  ءادهـش  روبق  هب  نآ  زا  دـعب  اـمن و  مالـس  باـنج  نآ  هب  سپ  اـمن  رذـگ  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  ربق  هب  سپس 

: وگب تسیاب و 
ام زا  رتولج  امـش  ناگدرم  راید  لها  يا  امـش  رب  مالـس  نوقحال : مکب  ّانا  و  نوقحال : مکب  ّانا  طرف و  انل  متنا  راّدـلا  لـها  اـی  مکیلع  مالّـسلا 

. دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  لابند  زا  مه  ام  هدرک و  چوک 
راذگب زامن  نآ  رد  سپ  يوش  دحا  لخاد  هکنیا  ات  ورب  هتفرگ  رارق  تتـسار  تمـس  هوک  کیدزن  یعیـسو  ناکم  رد  هک  يدجـسم  هب  سپس 

دندش هجاوم  نیکرشم  اب  هک  دوب  یتقو  رد  نآ  دندرب و  فیرشت  دحا  هب  ناکم  نیمه  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  هچ 
. دندناوخ زامن  بانج  نآ  دسر و  ارف  زامن  تقو  هک  ینامز  ات  دندشن  رود  ناکم  نآ  زا  هدوب و  اجنآ  رد  اهنآ  و 

هداد رارق  وت  هفیظو  رد  یلاعت  قح  هک  ار  يزامن  يدیـسر  ءادهـش  روبق  کیدزن  یتقو  یئامن و  تعجارم  هتـشگرب و  ات  رذگب  دـحا  زا  سپس 
تلباقم هار  هب  سپس  ناوخب 

رد بازحا  زور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  هچ  دراذگب  زامن  اج  نآ  رد  سپ  یـسرب  بازحا  دجـسم  هب  ات  هدب  همادا 
: دندومرف هدناوخ و  ءاعد  دجسم  نیا 

. یباحصا لاح  یلاح و  يرت  دقف  یّمغ  یبرک و  یمه و  فشکا  نیفوهلملا  ثایغ  ای  نیرطضملا و  ةوعد  بیجم  ای  نیبورکملا و  خیرص  ای 
نم و لاح  اریز  نک  فرطرب  ار  نم  هودنا  هصغ و  نانیگمغ  هاگهانپ  يا  ناگراچیب و  ياعد  هدننکتباجا  يا  نانیگهودـنا و  سردایرف  يا 

. یشابیم علّطم  نآ  زا  هدید و  ار  منارای  لاح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یمارگ  يومع  هزمح  ترضح  ترایز  مجنپ  باب   [ - 5
ءادهش روبق  و 
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هنیدم رد  هفرشم  دهاشم  ترایز  باوث  تلیضف و  مشش  باب   [ - 6

ِیبَأ ِْنبا  َو  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
ُهَّنِإَف اَُبق  ِدِجْـسَم  َو  اَهِّلُک  ِدِـهاَشَْملا  َناَْیتِإ  ْعَدـَت  َال  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ًاـعیِمَج  َبوُّیَأ  ِْنب  َۀـَلاَضَف  َو  ٍْریَمُع 

ُدِجْـسَم َوُه  َو  ِباَزْحَْألا  ِدِجْـسَم  َو  ِءاَدَهُّشلا  ِرُوُبق  َو  ِخیِـضَْفلا  ِدِجْـسَم  َو  َمیِهاَْربِإ  ِّمُأ  َِۀبَرْـشَم  َو  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  يِذَّلا  ُدِجْـسَْملا 
اَمِیف ْنُکَْیل  َو  ِراّدـلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَـق  ِءاَدَـهُّشلا  َرُوُبق  یَتَأ  اَذِإ  َناَـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َِّیبَّنلا َّنَأ  ِینَغََلب  َو  ِحـْتَْفلا 

َکِِّیبَن ْنَع  َْتفَـشَک  اَمَک  یِّمَه - َو  ِیبْرَک  َو  یِّمَغ  یِّنَع  ْفِشْکا  َنیِّرَطْـضُْملا  ِةَوْعَد  َبیُِجم  اَی  َو  َنِیبوُرْکَْملا  َخیِرَـص  اَی  ِْحتَْفلا  ِدِجْـسَم  ِیف  ُلوُقَت 
ْنَع ًاعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ِناَکَْملا  اَذَه  ِیف  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  ُهَْتیَفَک  َو  َُهبْرَک  َو  ُهَّمَغ  َو  ُهَّمَه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ْنَع َناَذاَـش  ِْنب  ِلْـضَْفلا  ِنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  َبوـُقْعَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع 

هَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  َو  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص 
ریمع و یبا  نبا  ییحی و  نب  ناوفـص  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  رایزهم ، نب  ّیلع  شّدـج  زا  شردـپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  نب  دّـمحم 

: دیوگیم يو  راّمع ، نب  ۀیواعم  زا  یگلمج  بویا  نب  ۀلاضف 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

: هدومرف نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  يدجسم  نامه  دجسم  نیا  هکنآ  هچ  ینک  كرت  ار  ابق  دجسم  هفّرشم و  دهاشم  ترایز  ادابم 
 ... ٍمْوَی ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل 

هب زین  تشاد و  ناکم  دشابیم ) مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دنزرف  میهاربا  دوصقم   ) میهاربا هدج  رد ، ام  دجـسم  نیا  رد  زین  و 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  ماهدینش  امن و  تردابم  دشاب  حتف  دجسم  نامه  هک  بازحا  دجسم  ءادهش و  روبق  خیضف و  دجـسم  ترایز 

: دندومرفیم دندرکیم  روبع  دحا  ءادهش  روبق  هب  هاگ  ره  مّلس  هلآ و 
. تسا ياهناخ  بوخ  ترخآ  هناخ  سپ  دیدومن ، هک  یلّمحت  ربص و  هطساوب  امش  رب  مالس  ِراّدلا : یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 

: دندومرف ترضح  سپس 
: یئوگب یناوخیم  حتف  دجسم  رد  هک  یئاهاعد  نمض  رد  تسا  هتسیاش 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  کّیبن  نع  تفـشک  امک  یّمه  یبرک و  یّمغ و  یّنع  فشکا  نیرطـضملا  ةوعد  بیجم  اـی  نیبورکملا و  خیرـص  اـی 
. ناکملا اذه  یف  هّودع  لوه  هتیفک  هبرک و  هّمغ و  هّمه و  مّلس 

هودنا و مغ و  هک  يروط  نامه  نک  فرط  رب  ار  نم  نزح  هودنا و  مغ و  ناگراچیب  ياعد  هدـننکتباجا  يا  نانیگهودـنا و  سردایرف  يا 
. يدومرف تیافک  ناکم  نیا  رد  شنمشد  تشحو  لوه و  زا  ار  وا  يدومن و  فرط  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تربمایپ  زا  ار  نزح 

ِِّیلَع ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
هیلع و هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  ٍزیِرَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب 

ٍةَرْمُِعب َعَجَر  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  یَّلَصَف  اَُبق  َدِجْسَم  يِدِجْسَم  یَتَأ  ْنَم  هلآ )
نب یلع  شردارب  زا  راـیزهم  نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  زا  هـمحرلا  هـیلع  يریمح  رفعج  نـب  هـّللا  دـبع  نـب  دّـمحم  مردـپ و 
نآ هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  هداد ، ربخ  يو  هب  هک  یـسک  زا  زیرح  زا  ییحی  نب  هّللا  دـبع  زا  نسح ، زا  رایزهم ،

: دندومرف بانج 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دننکیم روظنم  شیارب  هرمع  کی  باوث  دناوخب  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  هدش و  لخاد  ابق  دجسم  ینعی  نم  دجسم  هب  هک  یسک 
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َناَْوفَـص ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  اَنِِخیاَشَم  ْنِم  ٌۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 3
َّنَعَدَت َال  َو  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبِال  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ًاعیِمَج  َبوُّیَأ  ِْنب  َۀـَلاَضَف  َو  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  َو  یَیْحَی  ِْنب 

َرُوُبق َو  ِخیِـضَْفلا  َدِجْـسَم  َو  َمیِهاَْربِإ  ِّمُأ  ََۀبَرْـشَم  َو  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  يِذَّلا  ُدِجْـسَْملا  ُهَّنِإَف  اَُبق  َدِجْـسَم  َو  اَهَّلُک  َدِـهاَشَْملا  َِیتَْأت  ْنَأ 
ِْحتَْفلا ُدِجْسَم  َوُه  َو  ِباَزْحَْألا  َدِجْسَم  َو  ِءاَدَهُّشلا 

نب ناوفـص  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  یلع  شردارب  زا  رایزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هللا  دـبع  زا  ام  دـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج 
: تفگ هک  هدرک  لقن  رامع  نب  ۀیواعم  زا  یگلمج  بویا  نب  ۀلاضف  ریمع و  یبا  نبا  ییحی و 

: دندومرف روفعی  یبا  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
: هفیرش هیآ  رد  یلاعت  قح  هک  يدجسم  اریز  نکم  كرت  هتبلا  ار  ابق  دجسم  دهاشم و  ترایز 

میهاربا هدـج  ام  رد  ام  هفرغ  يوأم و  دجـسم  نیا  هکنیا  هب  افاضم  هدوب  اـبق  دجـسم  نیمه  هدروآ  ٍمْوَی ، ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل 
. هدوب مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دنزرف  )

. نکم كرت  ار  اهنآ  هتفر و  تسا  حتف  دجسم  نامه  هک  بازحا  دجسم  ءادهش و  روبق  خیضف و  دجسم  ترایز  هب  زین  و 
َو َةاَلَّصلا  َِّمتَأَف  ٍماَّیَأ  َۀَثاََلث  َتْمَقَأ  ْنِإ  َو  َۀَّکَِمب  ًاْضیَأ  َِکلَذَک  َو  َةاَلَّصلا  َِّمتَأَف  ٍماَّیَأ  َۀَثاََلث  ِۀَـنیِدَْملِاب  ٌماَقُم  ََکل  َناَک  اَذِإ  َلاَق  ْمِهِـضَْعب  ْنَع  َِيُور  َو  - 4

ِیبَأ ُۀَناَوُطْـسُأ  َیِه  َو  َِۀبْوَّتلا  ِۀَناَوُطْـسُأ  َْدنِع  ِءاَِعبْرَْألا  َۀَْلَیل  ِّلَص  َو  ِءاَِعبْرَْألا  َمْوَی  َتْمُـص  ٍماَّیَأ  َۀَثاََلث  َتْمُـص  ٍماَّیَأ  َۀَثاََلث  ِۀَـنیِدَْملِاب  ٌماَقُم  ََکل  َناَک  اَذِإ 
ِِّیبَّنلا َماَقَم  ِیلَی  اَّمِم  اَهاََلت  ِیتَّلا  ِسیِمَْخلا  َۀَْلَیل  ِیتَْأت  َُّمث  ِءاَِعبْرَْألا  َمْوَی  اَهَْدنِع  ُدُعْقَت  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهُرْذُع  َلََزن  یَّتَح  ُهَسْفَن  اَْهَیلِإ  ََطبَر  َناَک  ِیتَّلا  ََۀباَُبل 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا َماَقَم  ِیَلت  ِیتَّلا  َۀَناَوُطْسُْألا  ِیتَْأت  َُّمث  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  ُموُصَت  َو  َکَمْوَی  َو  َکَتَْلَیل  اَهَْدنِع  ُدُعْقَتَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
ََکل َُّدب  َال  اَم  اَّلِإ  ٍماَّیَأ  ِۀَثاَلَّثلا  ِهِذَه  ِیف  ٍءْیَِشب  َمَّلَکَتَت  َال  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإَف  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  ِهِیف  ُموُصَت  َو  َکَمْوَی  َو  َکَتَْلَیل  اَهَْدنِع  یِّلَُـصتَف  ِۀَعُمُْجلا  َۀَْلَیل 

ُلْضَْفلا ِهِیف  ُّدَُعت  اَّمِم  َِکلَذ  َّنِإَف   ] ُلَْضفَأ ُهَّنِإَف  ْلَْعفاَف   [ ٍراَهَن َو  ٍْلَیل  ِیف   ] ِراَهَّنلا ِیف  َال  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َماَنَت  َال  َو  ٍۀَجاَِحل  اَّلِإ  ِدِجْـسَْملا  َنِم  َجُرَْخت  َال  َو  ُْهنِم 
ٍۀَجاَح ْنِم  َکـَْیلِإ  ِیل  َْتناَـک  اَـم  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  اَـمِیف  ْنُکَْیل  َو  َکَـتَجاَح  ْلَـس  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ِّلَـص  َو  ِْهیَلَع  ِْنثَأ  َو  ِۀَـعُمُْجلا  ِمْوَی  ِیف  َهَّللا  ِدَـمْحا  َُّمث  [

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإَف   [ اَهَْکلَأْسَأ َْمل  َْوأ   ] اَهَُکْتلَأَس ْعِرْـسُأ  َْمل  ٍۀَـجاَح  َْوأ  اَهِـساَِمْتلا - َو  اَِهبَلَط  ِیف  اَنَأ  ُتْعَراَس 
اَهِرِیبَک َو  اَهِریِغَص  یِِجئاَوَح  ِءاَضَق  ِیف  ِۀَمْحَّرلا  ِِّیبَن 

: دندومرف هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  یخرب  زا 
هماقا زور  هس  هنیدـم  رد  رگا  زین  همّظعم و  هّکم  مکح  تسا  نینچمه  ناوخب و  مامت  ار  زامن  يدومن  هماـقا  زور  هس  هبّیط  هنیدـم  رد  هاـگ  ره 

. تسا نینچ  نآ  تیفیک  ریگب و  هزور  ار  زور  هس  ره  يدرک 
نآ و   ) هبوت نوتس  کیدزن  تسا ) هبنشراهچ  زور  نآ  يادرف  هک  یبش  ینعی   ) هبنـش راهچ  بش  یهتنم  نک  عورـش  هبنـشراهچ  زا  ار  زور  هس 

ربمایپ هب  نیما  لیئربج  اـت  تخادرپ  عّرـضت  هب  تسب و  نآ  هب  ار  دوخ  دوب  هدرک  هک  یهاـنگ  زا  هبوت  روظنم  هب  يو  هک  تسا  هباـبل  یبا  نوتس 
هزور تلاح  اب  زین  هبنشراهچ  زور  راذگب و  زامن  تفریذپ ) ار  يو  هبوت  یلاعتقح  هک  داد  ربخ  دش و  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 

يدعب نوتس  کیدزن  تسا ) هبنشجنپ  زور  نآ  يادرف  هک  یبش  ینعی   ) هبنـشجنپ بش  ندیـسرارف  زور و  مامتا  زا  سپ  نیـشنب و  نآ  کیدزن 
( هبنشجنپ زور   ) نآ دعب  زور  بش و  نآ  رد  ورب و  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  ماقم  رانک  رد  هبابل و  یبا  نوتـس  يولهپ  هک 

کیدزن دشابیم ) هعمج  زور  نآ  يادرف  هک  یبش   ) هعمج بش  سپـس  ناسرب  مامتا  هب  ار  نآ  ریگب و  هزور  ار  هبنـشجنپ  زور  نیـشنب و  اجنآ 
ار هعمج  زور  ناوخب و  زامن  اجنآ  رد  شدـعب  زور  بش و  نآ  ورب و  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  ماـقم  يولهپ  هک  ینوتس 

. ناسرب مامتا  هب  ار  نآ  ریگب و  هزور 
زا يدـشن  جاتحم  ات  زین  ترورـض و  رادـقم  هب  رگم  وگم  نخـس  سک  اـب  یئوگن ، نخـس  زور  هس  نیا  رد  یناوتب  رگا  هک  تسا  هجوت  لـباق 

. باوخن زور  بش و  رد  نینچمه  وشن و  جراخ  دجسم 
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ادـخ زا  ار  تتجاح  نآ  زا  سپ  تسرف و  تاولـص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رب  وگ و  ءاـنث  دـمح و  ار  ادـخ  هعمج  زور  رد 
: ناوخب زین  ار  ءاعد  نیا  ینکیم  هک  یئاهاعد  نیب  رد  هاوخب و 

هّللا یّلص  دّمحم  کّینب  کیلا  هّجوتا  ّیناف  اهکتلأس  عرسا  مل  ۀجاح  وا  اهسامتلا  اهبلط و  یف  انا  تعراس  ۀجاح  نم  کیلا  یل  تناک  ام  مهّللا 
. اهریبک اهریغص و  یجئاوح  ءاضق  یف  ۀمحرلا  یبن  مّلس  هلآ و  هیلع و 

هب منکن  عیرـست  وت  زا  نآ  لاءوس  رد  رگا  منکیم و  مادقا  اعیرـس  وت  زا  شنتـساوخ  بلط و  رد  مشاب  هتـشاد  وت  هب  هک  یتجاح  ره  ادـنوادخ 
هچ متاجاح  ندمآ  رب  رد  هدش و  هجوتم  وت  فرطب  تسا  تمحر  ربمایپ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  تربمایپ  هطـساو 

. مهدیم رارق  هطساو  ار  ترضح  نآ  گرزب  هچ  کچوک و  تاجاح 
َلاَق ٍِدلاَخ  ِْنب  َۀَبْقُع  ْنَع  ٍلاَلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 5
یَّلَـص ٍدِجْـسَم  ُلَّوَأ  ُهَّنِإَف  ِْرثْکَأ  َو  ِهِیف  ِّلَصَف  اَبُِقب  ْأَْدبا  َلاَق  ُأَْدبَأ  اَهِّیَِأبَف  ِۀَنیِدَْملا  َلْوَح  ِیتَّلا  َدِجاَسَْملا  ِیتآ  یِّنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُنَکْسَم  ُهَّنِإَف  اَهِیف  ِّلَصَف  َمیِهاَْربِإ  ِّمُأ  ََۀبَرْـشَم  ِْتئا  َُّمث  ِۀَصْرَْعلا  ِهِذَه  ِیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِهِیف 
يِذَّلا ِدِجْسَْملِاب  ْأَْدباَف  ٍدُحُأ  َِبناَج  ِْتئاَف  َِبناَْجلا  اَذَه  َْتیَضَق  اَذِإَف  َکُِّیبَن  ِهِیف  یَّلَص  ْدَقَف  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  یِّلَُصتَف  ِخیِضَْفلا  َدِجْسَم  ِیتَْأت  َُّمث  ُهاَّلَصُم  َو 

ٌلیِوَط ُثیِدَْحلا  َو  َةَزْمَح  ِْربَِقب  َتْرَرَم  َُّمث  ِهِیف  َْتیَّلَصَف  ِةَّرَْحلا  َنُود 
نب ۀبقع  زا  زین  وا  لاله و  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  راّفص ، نسح  نب  دّمحم  زا  زین  وا  ییحی و  نب  دّمحم  زا  نم  دیتاسا  خیاشم و  زا  یهورگ 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  دلاخ 
: مدیسرپ مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

؟ منک زاغآ  اهنآ  زا  کی  مادک  هب  موریم  تسا  هنیدم  فارطا  هک  يدجاسم  هب  نم 
: دندومرف ترضح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  يدجسم  لّوا  ابق  هکنآ  هچ  ناوخب  زامن  رایسب  نآ  نحص  رد  سپ  ورب  ابق  دجـسم  هب  ءادتبا 
. دندرازگ زامن  نآ  رد 

نآ زامن  ياج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نکـسم  ناکم  نیا  اریز  ناوخب  زاـمن  نآ  رد  ورب و  میهاربا  رداـم  هفرع  هب  سپس 
. هدوب ترضح 

ءادا ار  فرط  نیا  فیلاکت  یتقو  هدناوخ و  زامن  نآ  رد  امش  ربمغیپ  اریز  ناوخب  زامن  تعکر  ود  نآ  رد  ورب و  خیضف  دجـسم  هب  نآ  زا  سپ 
نیا و  ورب ...  هزمح  ترـضح  ربـق  رـس  رب  سپ  ناوـخب  زاـمن  تسا  هّرح  بنج  رد  هک  يدجـسم  رد  ءادـتبا  سپ  ورب و  دـحا  فرط  هب  يدرک 

. دراد هلابند  تسا و  ینالوط  ثیدح 

هنیدم رد  هفرشم  دهاشم  ترایز  باوث  تلیضف و  مشش  باب   [ - 6www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  عادو  متفه  باب   [ - 7

َو ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  َو  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
هیلع هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا َْربَق  ِْتئا  َُّمث  ْلِسَتْغاَف  ِۀَنیِدَْملا  َنِم  َجُرَْخت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ََۀلاَضَف 

َکِِّیبَن َْربَق  ِیتَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا  ُِلق  َو  َِکلوُخُد - َدـْنِع  َْتعَنَـص  اَم  َْلثِم  ْعَنْـصا  َو  ُهْعِّدَوَف  َکِِجئاَوَح  ْنِم  ُغُْرفَت  اَم  َدـَْعب  هلآ ) و 
َكُْدبَع ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ِیتاَیَح  ِیف  ِْهیَلَع  ُدَهْشَأ  اَم  یَلَع  ِیتاَمَم  ِیف  ُدَهْشَأ  یِّنِإَف  َِکلَذ  َْلبَق  ِینَْتیَّفََوت  ْنِإَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

َُکلوُسَر َو 
زا هلاـضف  ریمع و  یبا  نبا  ییحی و  نب  ناوفـص  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  یلع ، شّدـج  زا  شردـپ ، زا  راـیزهم ، نب  یلع  نب  نسح  نب  دّـمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  راّمع  نب  ۀیواعم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

ادخ لوسر  ربق  دزن  دعب  نک و  لسغ  ءادتبا  يوش  جراخ  هنیدم  زا  يدومن  دصق  يدش و  غراف  دوخ  ياههتـساوخ  جئاوح و  زا  هکنآ  زا  دـعب 
روآ و ياج  هب  زین  نونکا  يداد  ماـجنا  هرهطم  هضور  هب  ندـش  لـخاد  ماـگنه  هچنآ  نک و  عادو  ربق  اـب  ورب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

: وگب
نیرخآ مدومن  ار  تربمغیپ  ربق  نم  هک  یترایز  ادـنوادخ  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  کّیبن  ربق  یترایز  نم  دـهعلا  رخآ  هلعجت  ـال  مهّللا 

. هدم رارق  نم  ترایز 
رگا سپ  کلوسر  كدـبع و  ادّـمحم  ّنا  َْتنَأ و  ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  یتایح  یف  هیلع  دهـشا  ام  یلع  یتامم  یف  دهـشا  ّیناف  کلذ  لبق  ینتیّفوت  ناف 

، مدادیم تداهـش  مندوـب  هدـنز  تاـیح و  ماـگنه  رد  هچنآ  هب  مگرم  لاـح  رد  متح  عـطق و  روـطب  يدـناریم  رگید  تراـیز  زا  لـبق  ار  نم 
: میوگیم هک  تسنیا  نآ  مهدیم و  تداهش 

. دشابیم وت  هداتسرف  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هک  مهدیم  تداهش  وت و  رگم  يدوبعم  تسین 
ُْتلَأَس َلاَق  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 2

َرِخآ ُهَّللا  ُهَلَعَج  َال  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُلوُقَت  َلاَـقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  ِعاَدَو  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ 
َْکیَلَع یِمِیلْسَت 

بوقعی نب  سنوی  زا  وا  لاّضف و  نب  نسح  زا  وا  یسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  نم  دیتاسا  خیاشم و  زا  یهورگ 
: تفگ هک  هدرک  لقن 

: مدرک لاءوس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  عادو  ظافلا  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
: دندومرف ترضح 

. وت رب  یلاعتقح  دتسرف  تمحر  دورد و  کیلع : هّللا  یّلص  وگب :
. داب وت  رب  تینهت  مالس و  کیلع : مالّسلا 

. دهدن رارق  وت  رب  نم  مالس  نیرخآ  ار  مالس  نیا  لاعتم  دنوادخ  کیلع : یمیلست  رخآ  هّللا  هلعج  ال 
ْنِم َْربَْقلا  یَتَأَف  ِةَرْمُْعلا  َیلِإ  ِجوُرُْخِلل  َعِّدَُوی  ْنَأ  ُدـیُِری  َوُه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا َابَأ  ُْتیَأَر  َلاَق  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 3
َُّمث َرَبـْنِْملا  یَتَأ  َُّمث  ِْربَْقلاـِب  َقَِزل  َو  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َمَّلَـسَف  ِبِْرغَْملا  َدـَْعب  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُـسَر  ِْسأَر  ِعِـضْوَم 
َْدنِع ِۀَقَّلَخُملا  ۀقلحملا  ِۀَناَوُطْسُْألا  َنُود  ِیتَّلا  ِۀَناَوُطْسُْألا  َنِم  ًابیِرَق  ِْربَْقلِاب  َرَْـسیَْألا  ُهَبِْکنَم  َقَْزلَأ  َو  یَّلَـصَف  ِِهِبناَج  َیلِإ  َماَقَف  َْربَْقلا  یَتَأ  یَّتَح  َفَرَْـصنا 

َْوأ ٍتاَحِیبْسَت  َثاََلث  ِهِدوُجُس  َو  ِهِعوُکُر  ُراَدْقِم  َناَکَف  َلاَق  ِْهیَْلعَن - ِیف  ٍتاَعَکَر  َناَمَث  َْوأ  ٍتاَعَکَر  َّتِس  یَّلَصَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِْسأَر 
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ِضْرَِأب ُهَّدَـخ  َقَْصلَأ  ُهآَر  ُهَّنَأ  اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  َرَکَذ  َو  َلاَق  یَـصَْحلا  ُُهقَرَع  ََّلب  یَّتَح  َدوُجُّسلا  اَهِیف  َلاَطَأ  ًةَدْجَـس  َدَجَـس  َِکلَذ  ْنِم  َغَرَف  اَّمَلَف  َرَثْکَأ 
ِدِجْسَْملا

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  شدانساب  هّللا  دبع  نب  دعس 
هب اجنآ  زا  هک  دنتساوخیم  هتشاد و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  عادو  دصق  هک  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ابا  ترضح 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  رس  کیدزن  هدرب و  فیرشت  رّهطم  ربق  فرط  هب  برغم  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  ترـضح  دنورب ، هرمع 

دنتفر و ربنم  فرط  هب  نآ  زا  دعب  دندیبسچ و  ربق  هب  سپس  هدومن و  مالس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  رب  ءادتبا  هداتسیا ، مّلس  و 
نوتس بنج  رد  هک  ینوتس  کیدزن  هک  یلاح  رد  هدنابسچ و  ربق  هب  ار  پچ  هناش  هداتسیا و  نآ  رانک  رد  دندیسر و  ربق  هب  ات  هتشگرب  سپس 

. دندناوخ زامن  تعکر  تشه  ای  شش  دوب  ناشکرابم  ياپ  هب  یبرع  ياهنیلعن  دنداتسیا و  دشابیم  كرابم  رس  یکیدزن  رد  عقاو  رادهقلح 
: دیوگیم يوار 

هدجس ردق  نآ  هتفر و  هدجـس  هب  دندش  غراف  اهزامن  زا  یتقو  دوب و  رتشیب  ای  حیبست  هس  نتفگ  ردق  هب  ترـضح  نآ  دوجـس  عوکر و  رادقم 
. دندش یبوطرم  ترضح  نآ  ندب  قرع  زا  اهگیر  ات  دنداد  لوط  ار 

: دیوگیم يوار 
. دندوب هداهن  دجسم  نیمز  يور  ناشکرابم  تروص  هک  هدید  ار  ترضح  نآ  هک  دناهتفگ : باحصا  زا  یضعب 
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نآ باوث  هلهس و  دجسم  هفوک و  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  تلیضف  متشه  باب   [ - 8

ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َدِجْـسَم یَتَأ  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  ِِّیلاَمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـیِدَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 

َقیِرَّطلا َذَخَأ  َو  ُهَتَلِحاَر  َبِکَر  یَّتَح  َءاَج  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  یَّلَصَف  ِۀَنیِدَْملا  َنِم  ًادْمَع  ِۀَفوُْکلا 
زا دیدح  نب  یلع  زا  نیسح  نب  دّمحم  زا  نسح ، نب  دمحا  زا  نارمع ، نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  يرهوج  ّتم  نب  نیـسح  نب  دّمحم 

: تفگ هک  هدرک  لقن  یلامث  هزمح  وبا  زا  دلاخ ، نب  ورمع  زا  نانس ، نب  دّمحم 
زامن تعکر  ود  نآ  رد  سپ  دندش  لخاد  هفوک  دجـسم  هب  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  تین  دـصق و  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

. دندومرف قیرط  یط  هدش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  ات  هتفر  نوریب  دجسم  زا  سپس  هدناوخ 
ْنَع َُسنوـُی  ِْنب  ِروُْـصنَم  ْنَع  ٍعـیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2

َو ُهاَوِس  اَمِیف  ٍمَهْرِد   [ ِۀَئاِِمب  ] ْیَتَئاِِمب ُبَسُْحت  ِۀَفوُْکلِاب  ٍمَهْرِد  ُۀَـقَفَن  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِْریَغ  َو  ٍلَابْرِط  َیلْوَم  دـئاز   ] نب َناَْمیَلُس 
ٍۀَعْکَر ِۀَئاِِمب  ُبَسُْحت  اَهِیف  ِناَتَعْکَر 

زا وا  سنوی و  نب  روصنم  زا  وا  عیزب و  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  وا  نیـسح و  نب  دمحم  زا  وا  هللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ هک  هدرک  لقن  وا  ریغ  لابرط و  یلوم  نب  نامیلس 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
ریغ رد  زامن  تعکر  دص  اب  يواسم  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  هدوب و  نآ  ریغ  رد  مهرد  تسیود  اب  لداعم  ندومن  جرخ  هفوک  رد  مهرد  کی 

. دشابیم نآ 
اَّیِرَکَز ِْنب  ِلْـضَْفلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3

َلاَق َو  ٍدیَِعب  ٍناَکَم  ْنِم  َۀَلِحاَّرلا  َو  َداَّزلا  َُهل  اوُّدَعََأل  ِۀَـفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍْمیَطُح  ِْنب  ِمَْجن  ْنَع 
ًةَرْمُع ُلِدْعَت  ِهِیف  ٌۀَِلفاَن  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  ِهِیف  ٌۀَضیِرَف  ٌةاَلَص 

زا میطح  نب  مجن  زا  اّیرکز  نب  لـضف  زا  دّـمحم ، نب  میهاربا  زا  لاّـضف  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  راّفـص  نسح  نب  دـمحم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح 

دـنتفریم و اـجنآ  هب  هدـش و  راوس  بکرم  رب  هتـشادرب و  هشوت  رود  هار  زا  دـندوب  فقاو  تسا  هفوـک  دجـسم  رد  هک  یتلیـضف  هب  مدرم  رگا 
: دندومرف سپس 

دشابیم هرمع  کی  اب  لداعم  ندناوخ  نآ  رد  هلفان  کی  هدوب و  جح  کی  اب  يواسم  ندروآ  اج  هب  نآ  رد  هضیرف  کی 
َةَزْمَح ِیبَأ  ْنَع  ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ٍمِشاَه  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4

ًَۀلُوبْقَم ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  ِهِیف  ُعُّوَطَّتلا  َو  ًَۀلُوبْقَم  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  ُۀَضیِرَْفلا  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ِیف  ٌةاَلَص  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع 
نبا دواد  زا  مشاه ، یبا  نب  نمحّرلا  دبع  زا  هدومن  لقن  ار  ثیدـح  وا  يارب  هک  یـسک  زا  شردـپ  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  دقرف ،
. دشابیم هدش  لوبق  هرمع  کی  اب  ربارب  نآ  رد  یبحتسم  زامن  کی  هدوب و  لوبقم  جح  کی  اب  لداعم  هفوک  دجسم  رد  بجاو  زامن  کی 

ِْنب ِدْعَـس  ْنَع  َةَرْمَع  ِیبَأ  ِْنب  ِماَّلَـس  ْنَع  َۀَـلَبَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 5
ِهِیف ُۀَضیِرَْفلا  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا َعَم  ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  ِدِجْسَْملا  اَذَه  ِیف  ُۀَِلفاَّنلا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ْنَع  َۀَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْصَْألا  ِنَع  ٍفیِرَط 

ٍّیِصَو ُْفلَأ  َو  ٍِّیبَن  ُْفلَأ  ِهِیف  یَّلَص  ْدَق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا َعَم  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت 

نآ باوث  هلهس و  دجسم  هفوک و  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  تلیضف  متشه  باب   [ - 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


غبـصا زا  فیرط ، نب  دعـس  زا  هرمع ، یبا  نب  مالـس  زا  هلبج ، نب  هّللا  دبع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 
: دندومرف ترضح  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  انالوم  زا  هتابن  نب 

اب يواسم  نآ  رد  بجاو  زان  هدوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ّتیعم  رد  هرمع  ماجنا  اب  لداـعم  دجـسم  نیا  رد  هلفاـن  زاـمن 
. دناهدناوخ زامن  ربمایپ  ّیصو  رازه  ربمغیپ و  رازه  دجسم  نیا  رد  دشابیم ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ّجح  ماجنا 

َنوُراَه ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6
َال ْنَأ  ُتْوَجََرل  ِِهتَرْـضَِحب  ُْتنُک  َْول  اَمَأ  َلاَق  َال  ُْتُلق  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  اَهَّلُک  َةاَلَّصلا  یِّلَُـصت  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َۀَـجِراَخ  ِْنب 

ِهَّللا َلوُسَر  َّنإ  یَّتَح  ِناَفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  یَّلَـص  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ٍِّیبَن  َال  َو  ٍحـِلاَص  ٍدـْبَع  ْنِم  اَم  َلاَق  َال  ُْتُلق  ُُهلْـضَف  اَم  يِرْدـَت  َو  َلاَق  ٌةاَلَـص  ِهِیف  ِینَتوُفَت 
َناَفوُک ِدِجْسَم  ُِلباَقُم  َْتنَأ  َلاَق  َال  َلاَق  ُدَّمَُحم  اَی  َۀَعاَّسلا  َْتنَأ  َْنیَأ  يِرْدَت  َأ  مالسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج َُهل  َلاَق  ِِهب  َيِرْسُأ  اََّمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

َّنِإ َو  ٍةاَلَـص  ِْفلَِأب  ُلِدْعَت  ِهِیف  ََۀبُوتْکَْملا  َةاَلَّصلا  َّنِإ  َو  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  یَّلَـصَف  َطَبَهَف  َُهل  َنِذَأَف  َنَذْأَتْـساَف  ِهِیف  َیِّلَـصُأَف  َِطبْهَأ  یَّتَح  َکَّبَر  ْنِذْأَتْـسا  َلاَقَف 
ٌۀَضْوَر ُهَتَنَْمیَم  َّنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوََرل   [ ُهَتَْلِبق  ] ُهَمَّدَقُم َّنِإ  َو  ٍةاَلَص  ِۀَئاِم  ِسْمَِخب  ُلِدْعَت  ِهِیف  َۀَِلفاَّنلا 

ٌةَداَبَِعل ٍرْکِذ  َال  َو  ٍةاَلَص  ِْریَِغب  ِهِیف  َسُولُْجلا  َّنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  ُهَرَّخَءُوم  َّنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  ُهَتَرَْسیَم  َّنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم 
ًاْوبَح َْول  َو  ُهَْوتََأل  ِهِیف  اَم  ُساَّنلا  َِملَع  َْول  َو 

لقن ار  ثیدح  وا  يارب  هک  یـسک  زا  نامثع  نب  ورمع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  نسح  نب  دـمحم 
: دیوگیم يو  هجراخ ، نب  نوراه  زا  هدومن 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

؟ یناوخیم هفوک  دجسم  رد  ار  تیاهزامن  مامت  ایآ 
: دندومرف ترضح  ریخ  مدرک : ضرع 

: دندومرف سپس  دوشن و  توف  دجسم  نآ  رد  نم  زا  يزامن  چیه  هک  مراودیما  مشاب  رضاح  اجنآ  رد  رگا  نم 
. ریخ مدرک : ضرع  ینادیم  ار  دجسم  نیا  رد  زامن  تلیضف  ایآ 

: دندومرف ترضح 
تسا هدرازگ  زامن  هفوک  دجسم  رد  هکنآ  رگم  هدوبن  يربمایپ  حلاص و  هدنب  چیه 

: دومن ضرع  ناشیا  هب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دنتفر  جارعم  هب  یتقو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یّتح 
؟ ياهدمآ اجک  هب  تعاس  نیا  رد  ینادیمن  ایآ 

. دیاهتفرگ رارق  هفوک  دجسم  لباقم  رد  امش  تشاد : هضرع  ریخ  دندومرف : ترضح 
دومن و ناذـیتسا  یلاعتقح  زا  لـیئربج  سپ  مراذـگب . زاـمن  نآ  رد  هدـمآ و  دورف  نآ  هب  اـت  ریگب  نذا  تراـگدرورپ  زا  دـندومرف : ترـضح 

. داد نذا  وا  هب  مه  یلاعتقح 
. دندناوخ زامن  تعکر  ود  نآ  رد  هدمآ و  دورف  دجسم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  سپ 

دـصناپ اب  يواسم  نآ  رد  هلفان  زامن  کی  تسا و  رگید  ياهاج  رد  زاـمن  رازه  اـب  لداـعم  نآ  رد  بجاو  زاـمن  کـی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
. دوش هدناوخ  رگید  نکاما  رد  هک  تسا  يزامن 

نآ پچ  فرط  هچنانچ  تشهب  نیتاسب  زا  هک  تسا  يرگید  ناتسب  نآ  تسار  تمسق  زین  تشهب و  نیتاسب  زا  تسا  یناتسب  دجـسم  نیا  هلبق 
دشابیم تدابع  دنیوگب  يرکذ  ای  دنناوخب  زامن  هکنیا  نودب  دجسم  نیا  رد  نتسشن  تشهب  نیتاسب  زا  دوشیم  بوسحم  يرگید  ناتسب  زین 

هار مکش  تسد و  يور  لافطا  شور  هب  هچ  رگا  هتشگ  رضاح  نآ  هب  امّلـسم  دنتـسنادیم  تسا  دجـسم  نیا  رد  هک  ار  یتلیـضف  مدرم  رگا  و 
. دنشکب نیمز  يور  ار  دوخ  هتفر و 
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ٍِدلاَخ ْنَع  ٍحِصاَن  ِْنب  ِفیِرَظ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 7
ٍةاَلَص ِْفلَِأب  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ِیف  ٌةاَلَص  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّیِِسناَلَْقلا 

يو یسنالق ، دلاخ  زا  حصان ، نب  فیرظ  زا  دیعس ، نب  نسح  زا  رایزهم  نب  یلع  شّدج  زا  شردپ ، زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم 
: دیوگیم

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. زامن رازه  اب  تسا  لداعم  هفوک  دجسم  رد  زامن  کی 

*** ***
*** ***

ُمَهْرِّدلا َو  ٍةاَلَـص  ِْفلَأ  ِۀَئاِِمب  اَهِیف  ُةاَلَّصلا  ٍِّیلَع  ُمَرَح  َو  ِِهلوُسَر  ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُۀَّکَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 8
اَهِیف  ] ُةاَـلَّصلا مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ُمَرَح  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِهلوُسَر ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُۀَـنیِدَْملا  َو  ٍمَهْرِد  ِْفلَأ  ِۀـَئاِِمب  اَـهِیف 
ِریِمَأ ُمَرَح  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِهلوُسَر ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُۀَفوُْکلا  َو  ٍمَهْرِد  ِْفلَأ  ِةَرَـشَِعب  اَهِیف  ُمَهْرِّدلا  َو  ٍةاَلَـص  ِْفلَأ  ِةَرَـشَِعب  اَهِدِجْـسَم  ِیف  [

ٍةاَلَص ِْفلَِأب  اَهِدِجْسَم  ِیف  ُةاَلَّصلا  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َنِینِمْءوُْملا 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  تشذگ  هک  يدانسا  نیمه  اب 

کی هدوب و  زامن  رازه  دـص  اب  لداعم  نآ  رد  زاـمن  کـی  دـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـنالوم  وا و  لوسر  ادـخ و  مرح  هّکم 
. دشابیم مهرد  رازه  دص  اب  ربارب  ندرک  قافنا  نآ  رد  مهرد 

نآ دجـسم  رد  زامن  کی  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  مرح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  ادـخ و  مرح  هرّونم  هنیدـم  و 
. دشابیم مهرد  رازه  هد  اب  ربارب  نآ  رد  ندرک  قافنا  مهرد  کی  هدوب و  زامن  رازه  هد  اب  لداعم 

نآ دجـسم  رد  زامن  کـی  دـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  مرح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  ادـخ و  مرح  هفوک  و 
. دشابیم زامن  رازه  اب  لداعم 

ٍطاَبْسَأ ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 9
ُءاَحْوَّرلا ِۀَلْهَّسلا  ِدِجْسَم  ُّدَح  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع 

یخرب زا  طابـسا ، نب  یلع  زا  دّمحم ، یبا  زا  دّـمحم ، نب  دـمحا  زا  ییحی ، نب  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  يرهوجلا ، تم  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  انالوم  زا  نامباحصا ،

. دشابیم ءاحور  هلهس  دجسم  ّدح 
ُهَْلثِم ٍطاَبْسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح 

هدرک لقن  ار  قباس  تیاور  لثم  طابـسا  نب  یلع  زا  نیـسح ، نب  دّمحم  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  دـمحا  نب  نسح  نب  دّـمحم 
. تسا

ْنَع ِباَّشَْخلا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسُوم  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِْهیََولُوق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  یِخَأ  ِینَثَّدَح  - 10
ْلَه َةَزْمَح  اـَبَأ  اَـی  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأـِل  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِهِّمَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع 
ُهَّنِإ اَمَأ  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِۀَلْهَّسلا  َدِجْسَم  ِینْعَت  َکَّلََعل  ٍْلیَهُس  ُدِجْسَم  َْنیَأ  َو  َلاَق  ٍْلیَهُس  ِدِجْسَم  ِیف  یَّلَـص  ْلَهَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  َجَرَخ  َۀَْلَیل  یِّمَع  َتْدِهَش 

يِذَّلا َمیِهاَْربِإ  ُْتَیب  ِهِیف  ْمَعَن  َلاَق  ِۀَلْهَّسلا  ُدِجْـسَم  اَذَه  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َةَزْمَح  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ًۀَنَـس  ُهَراَجََأل  َهَّللا  َراَجَتْـسا  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر - ِهِیف  یَّلَـص  َْول 
ُةَروُص  ] ِءاَِیْبنَْألا ُرَوُص  اَهِیف  ُءاَرْـضَخ  ٌةَرْخَـص  ِهِیف  َو  ِبِکاَّرلا  ُخاَنُم  ِهِیف  َو  ِهِیف  ُطیِخَی  َناَک  يِذَّلا  َسیِرْدِإ  ُْتَیب  ِهِیف  َو  ِۀَِـقلاَمَْعلا  َیلِإ  ُْهنِم  ِیتْأَـی  َناَـک 

ُّرَمَم َوُه  َو  ُْهنِم  ٌعِضْوَم  ُمَظْعَأـْلا  ُقوُراَْـفلا  َوُه  َو  ُجاَْرعِْملا  اَـهِیف  َو  َنیِِّیبَّنلا  اَْـهنِم  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  ِیتَّلا  ُۀَـنیِّطلا  ِةَرْخَّصلا  َتَْحت  َو   [ َنیِِّیبَّنلا ِعـیِمَج 
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َنیِذَّلا َِکَئلوُأ  ٍباسِح  ِْریَِغب  َۀَّنَْجلا ...  َنُولُخْدَی  ًاْفلَأ - َنوُْعبَس  ِِهِبناَج  ْنِم  ُرَـشُْحی  ُرَـشْحَْملا  ِْهَیلِإ  َو  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  ِهِیف  َو  َناَفوُک  ْنِم  َوُه  َو  ِساَّنلا 
ِهَّللا ِلْدَِعب  َنْوَّلَُحی  َو  َرَْخفَْملا  ُمِهِسُْفنَأ  ْنَع  اوُءَرْدَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنُوِتناَْقلا  َنوُِزئاَْفلا  َنوُِقبَتْـسُْملا  ُمُهَّنِإَف  ْمُهَمَِعن  َفَعاَض  َو  ْمُهَجَجُح  ُهَّللا  َجَْلفَأ   ] حلفأ

َو َنِینِمْءوُْملا  ُرِّهَُطی  َنْغِّضلا  ُبِهُْذی  ٌباَذَع  َال  َو  ٌباَسِح  ْمِْهیَلَع  َْسَیل  ٌریَِصب  َنُولَمْعَی  اِمب  َهّللا  َّنَأ  اوُِملَع  َو  اُولِمَعَف  ِۀَعاَّطلا  ِیف  اوُعَرْـسَأ  َو  ِِهئاَِقل  ْنَع 
ٌروُمْعَم َوُه  َو  ٌناَمَز  ِْهیَلَع  یَتَأ  ْدَق  َو  ِزاَوْهَْألا  ُلَبَج  َراَس  ِهِطَسَو  ْنِم 

، ناسح نب  یلع  زا  باشخلا  یـسوم  نب  نسح  زا  یـسوم ، نب  نارمع  زا  دمحا ، نب  سیردا  نب  دمحا  زا  هیولوق ، نب  دّـمحم  نب  یلع  مردارب 
یلامث هزمح  یبا  هب  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  يو  مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  ریثک ، نب  نمحّرلا  دبع  شیومع  زا 

: دندومرفیم
؟ دیدرگ جراخ  بش  میومع  يدوب  دهاش  ایآ  هزمح  ابا  يا 

. یلب تفگ : هزمح  وبا 
: دندومرف ترضح 

؟ دراذگ زامن  لیهس  دجسم  رد  يو  ایآ 
. دندومرف ترضح  تسا  هلهس  دجسم  ناتدوصقم  دهاش  تسا ؟ اجک  لیهس  دجسم  تفگ : هزمح  وبا 

: دندومرف سپس  یلب ،
زامن تعکر  ود  دجـسم  نآ  رد  دـشاب ) مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  يومع  ینعی   ) يو رگا  اّقح 

. دادیم هانپ  لاس  کی  يارب  ار  وا  یلاعتقح  تساوخیم  هانپ  دنوادخ  زا  سپس  دناوخیم 
: درک ضرع  شکرابم  رضحم  هزمح  وبا 

: دندومرف ترضح  تسا ؟ هلهس  دجسم  ایآ  دیدومرف  نایب  ار  شتافیصوت  هک  يدجسم  نیا  دنوش ، تیادف  مردام  ردپ و 
نآ رد  زین  دومرفیم و  داشرا  ار  ناشیا  تفریم و  هقلامع  فرطب  نآ  زا  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  باـنج  لزنم  نکـسم و  نآ  رد  یلب ،

گنـس ناراوـس و  هاـگتحارتسا  نآ  رد  نینچمه  تشاد و  لاغتـشا  یگدـنزود  تطاـیخ و  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  سیردا  لزنم 
نآ زا  ار  ءایبنا  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسه  یلگ  گنس  نیا  ریز  رد  دشابیم و  هدش  هتسب  شقن  ءایبنا  لیامش  تروص و  نآ  رد  هک  يزبس 

فرط هب  مدرم  رورم  روبع و  ّلحم  نآ  هدـش و  هدـیمان  مظعا  قوراف  هب  ناکم  نآ  هتفرگ و  تروص  جارعم  لزنمب  ناکم و  نیا  زا  هدـیرفآ و 
هدـش و ادـیپ  هار  رـشحم  هب  ناـکم  نیمه  زا  دوشیم و  عقاو  ناـکم  نیمه  رد  روص  رد  ندـیمد  دوشیم و  بوسحم  هفوک  زا  هدوب و  رـشحم 

یناسک ناشیا  دـنوشیم ، نآ  لخاد  هدـیدرگ و  راپـسهر  باسح  نودـب  تشهب  فرط  هب  ناکم  نیمه  زا  هتـشگ و  روشحم  رفن  رازه  داـتفه 
رگید کی  رب  تشهب  هب  دورو  رد  ناـشیا  تسا ، هدرک  فعاـضم  ار  ناـشیا  رب  شیاـهتمعن  هدومن و  راگتـسر  ار  اـهنآ  یلاـعتقح  هک  دنتـسه 

یناسک ناشیا  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  ربک  رخف و  دنراد  تسود  هدوب ، قح  تمحر  هب  ناراودـیما  ناراگتـسر و  دـنریگیم ، یـشیپ  تقبس و 
تعاط و رد  هک  تسا  نآ  ناشیا  فاصوا  زا  رگید  هدومن ، فئاخ  ناسرت و  ناشراگدرورپ  تاقالم  زا  ار  اهنآ  یلاعت  قح  لدـع  هک  دنتـسه 
، تسا هاگآ  ریـصب و  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دننادیم  هتفرگ و  شیپ  ار  لمع  قیرط  هدومن و  باتـش  قح  يردارب  نامرف 

. دشابیمن ناشیا  هجوتم  ياهذخاءوم  باذع و  هچنانچ  هدوبن  ناشیا  رب  یباسح 
« ناوها  » خـسن یخرب  رد   ) زاوها هوک  نآ  طسو  زا  و  دـیامنیم ، كاپ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  نینمءوم  هدرب و  اهلد  زا  ار  هنیک  ناـکم  نیا 

. تسا هدوب  دابآ  رومعم و  ناکم  نیا  نآ  یط  رد  هک  هتشذگ  نآ  رب  يراگزور  هدش و  در  هدش ) طبض 
: دیوگ مجرتم 

. دشابیمن یلاخ  مقس  طلغ و  زا  ثیدح  نیا  ظافلا  هدومرف  راحب  رد  هدقرم  هّللا  رّطع  یسلجم  همالع  موحرم  هک  يروط  نامه 
ْنَع َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِّيِزاَّرلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 11
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ُلَْضفَأ ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ُّيَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ٍْفیَـس  ِهِیبَأ 
ُرُوُبق َو  َنِیلَسْرُْملا  َنیِِّیبَّنلا  ُرُوُبق  اَهِیف  ُةَرِهاَّطلا  ُۀَّیِکَّزلا  َیِه  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  ُۀَفوُْکلا  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِهلوُسَر ِمَرَح  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِمَرَح  َدَْعب 

ُنوُکَی اَهِیف  َو  ِهَّللا  ُلْدَع  ُرَهْظَی  اَْهنِم  َو  ِهِیف  یَّلَـص  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ًاِّیبَن  ُهَّللا  ِثَْعبَی  َْمل  يِذَّلا  ٍْلیَهُـس  ُدِجْـسَم  اَهِیف  َو  َنِیقِداَّصلا  ِءاَیِـصْوَْألا  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِْریَغ 
َنیِِحلاَّصلا َو  ِءاَیِصْوَْألا  َو  َنیِِّیبَّنلا  ُلِزاَنَم  َیِه  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ُماَّوُْقلا  َو  ُهُِمئاَق 

شردپ زا  وا  هریمع و  نب  فیس  نب  نیسح  زا  وا  یناروماج و  يزار  هّللا  دبع  یبا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  یبا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 
: دیوگیم هدومن ، لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ای  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  یمرضخ و  رکب  یبا  زا  وا  فیس و 

زا نیمز  زا  یناکم  هچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مرح  لج و  ّزع و  دـنوادخ  مرح  زا  دـعب  متـشاد : هضرع  شکرابم  رـضحم 
؟ دشابیم فرشا  رترب و  رگید  هنکما 

: دندومرف ترضح 
رد هدوب و  ءایبنا  ءایـصوا  لسرم و  ریغ  لسرم و  ءایبنا  روبق  نآ  رد  هدوب و  هزیکاـپ  كاـپ و  نیمز  نیا  دـشابیم ، هفوک  نیمز  نآ  رکب ، وبا  يا 
نآ رد  يو  هکنآ  رگم  هدومرفن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه  یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  دجسم  نیا  تایصوصخ  زا  دراد ، رارق  لیهس  دجـسم  نآ 
ياپ رب  ار  تلادع  نآ  زا  سپ  هدومن و  مایق  یلاعت  قح  مئاق  نآ  رد  ددرگیم و  راکـشآ  رهاظ و  یهلا  لدع  نآ  زا  زین  تسا و  هدـناوخ  زامن 

. دشابیم حلاص  ءایصوا  ءایبنا و  لزانم  نیمز  نیا  رد  دیامرفیم ،
ِیبَأ َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَـق  ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَـنَح  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 12

ِۀَفوُْکلا ِلْهَأ  ْنِم  اَنَأ  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  َْتنَأ  ِداَِلْبلا  ِّيَأ  ْنِم  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َسَلَج  َو  َمَّلَـسَف  ٌلُجَر  ِْهیَلَع  َلَخَدَف  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
هیلع  ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَقَف  َال  ُلُجَّرلا  َلاَق  َِکتاَلَـص  َّلُک  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  یِّلَُـصت  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ٍلاَُوم  ٌّبُِحم  ََکل  اَنَأ  َو 
َلاَقَف ٍۀَعْمُج  ِّلُک  یِفَف  َلاَق  َال - َلاَق  ًةَّرَم  ْمُِکتاَُرف  ْنِم  ٍمْوَی  َّلُک  ُلِسَتْغَت  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ِْریَْخلا  َنِم  ٌموُرْحََمل  َکَّنِإ  مالـسلا )

َْربَق ُروَُزت  َأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ِْریَْخلا  َنِم  ٌموُرْحََمل  َکَّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َال  َلاَق  ٍۀَنَـس  ِّلُک  یِفَف  َلاَق  اـَل  َلاَـق  ٍرْهَـش  ِّلُـک  یِفَف  َلاَـق  اـَل 
َکَّنِإ مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَقَف  َال  َلاَق  ٍۀَنَـس  ِّلُک  یِفَف  َلاَق  َال  َلاَق  ٍرْهَـش  ِّلُـک  یِفَف  َلاَـق  اـَل  َلاَـق  ٍۀَـعْمُج  ِّلُـک  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا

ِْریَْخلا َنِم  ٌموُرْحََمل 
: دیوگیم يو  هدومن ، لقن  ریدس  نب  نانح  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شّدج ، زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  دّمحم 

: دندومرف وا  هب  ترضح  تسشن  دومن و  مالس  بانج  نآ  هب  دش و  لخاد  یصخش  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 
؟ یتسه راید  مادک  زا 

. مشابیم امش  راد  تسود  هدوب و  هفوک  لها  زا  درک : ضرع 
: دندومرف وا  هب  ترضح  دیوگیم : يوار 

؟ یناوخیم هفوک  دجسم  رد  ار  تیاهزامن  مامت  ایآ 
. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

: دندومرف سپس  یتسه ، مورحم  ریخ  زا  هک  اقح 
. ینکیم لسغ  تارف  زا  هبترم  کی  زور  ره  ایآ 

. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ روط هچ  هعمج  ره  رد  ایآ 
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. ریخ درک : ضرع 
. ریخ درک : ضرع  روطچ ، هام  ره  رد  دندومرف : ترضح 

؟ روط هچ  لاس  ره  رد  دندومرف : ترضح 
؟ روطچ هام  ره  رد  دندومرف : ترضح  ریخ  درک : ضرع 

: دندومرف ترضح  ریخ  درک : ضرع 
. یشابیم مورحم  ریخ  زا  هک  اقح 

: دومرف وا  هب  سپس  ترضح  دیوگیم : يوار 
؟ یئامنیم ترایز  هعمج  ره  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ایآ 

. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ روط هچ  هام  ره  رد 
. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ روط هچ  لاس  ره  رد 
. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. یشابیم مورحم  ریخ  زا  هک  اّقح 
ِیبَأ ْنَع  ٍباَئِر  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 13
ًةاَلَص َنیِْعبَِـسب  ِهِیف  َةاَلَّصلا  َّنِإَف  ًاْوبَح  ُهَْتیَتَأ  َْول  َو  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  َةاَلَّصلا  َةَْدیَبُع  َابَأ  اَی  ْعَدَت  َال  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِءاَّذَْحلا  َةَْدیَبُع 

ِدِجاَسَْملا َنِم  ِهِْریَغ  ِیف 
، ءاّذح هدیبع  یبا  زا  بائر  نب  یلع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  رایزهم ، نب  یلع  شّدـج  زا  شردـپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  نب  دّـمحم 

: دیوگیم يو 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 

تسد و يور  لافطا  شور  هب  هچ  رگا  نک  زامن  ءادا  نآ  رد  ورب و  دجسم  نآ  هب  امتح  نکم و  كرت  ار  هفوک  دجسم  رد  زامن  هدیبع  وبا  يا 
. دشابیم يرگید  دجاسم  رد  زامن  داتفه  اب  يواسم  لداعم و  نآ  رد  زامن  کی  هکنآ  هچ  یشکب  نیمز  يور  ار  دوخ  هدرک و  تکرح  مکش 

ْنَع ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُّيِرَکْـسَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 14
ًۀَعاَمَج ِهِْریَغ  ِیف  ًةاَلَص  َنیِْعبَس  ْنِم  ُلَْضفَأ  يَداَُرف  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ِیف  ُةاَلَّصلا  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ُْتعِمَس  َلاَق  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم 

لقن نانس  نب  دّمحم  زا  دیعس ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  يرکسع  نیسح  نب  دمحا  نب  دّمحم  نمحرلا  دبع  وبا 
: تفگ يو  هک  هدرک 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 
. دشابیم نآ  ریغ  رد  ندناوخ  تعامج  روطب  زامن  داتفه  زا  رتتلیضف  اب  رترب و  ندناوخ  هفوک  دجسم  رد  يدارف  زامن  کی 

َلاَـق ِّیِِـسناَلَْقلا  ٍدـِلاَخ  ْنَع  ٍحِـصاَن  ِْنب  ِفـیِرَظ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُْهنَع  َو  - 15
ٍةاَلَص ِْفلَِأب  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ِیف  ُةاَلَّصلا  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 
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زا دیعـس ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  رایزهم  نب  یلع  شردـپ  زا  یلع ، نب  نسح  زا  يرکـسع  نیـسح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نمحرلا  دـبع  وبا 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  یسنالق  دلاخ  زا  حصان ، نب  فیرظ 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دشابیم نآ  ریغ  رد  زامن  رازه  اب  لداعم  هفوک  دجسم  رد  زامن  کی 

ٍدیِعَس ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 16
اَلَف ُدـَْعب  َرْهُّظلا  ِّلَصُأ  َْمل  یِّنِإ  َلاَقَف  َرْـصَْعلا - ُساَّنلا  یَّلَـص  ْدَـق  َو  ُُهْتلَبْقَتْـسا  َلاَق  ٍْمیَلُـس  ِیبَأ  ِْنب  ِْثَیل  ْنَع  ِرَوْعَْألا  ٍْلیَُـضف  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 

ِلْضَْفِلل ِدِجْسَْملا - ِیف  َیِّلَصُأ  یَّتَح  َةاَلَّصلا  ُتْرَّخَأَف  ِقوُّسلا  ِیف  ٌۀَجاَح  ِیل  َْتناَک  َلاَق  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  اَهَتْرَّخَأ  َِمل  ُْتُلق  َلاَق  ًادِشاَر  ِْضما  َو  ِینِْسبَْحت 
هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ٍناَُلف  ْنَع  ٌناَُلف  ِینَرَبْخَأ  َلاَـق  ِهِیف  َتیِّوُر  ٍءْیَـش  َّيَأ  ُْتلُقَف  ُْتعَجَرَف  َلاَـق  ِهِیف  ِینَغََلب  يِذَّلا 

ِۀَفوُْکلا ُدِجْسَم  َوُه  َو  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ٍحُون ِیبَأ  ِدِجْسَم  َیلِإ  ُتِْطبْهُأَف  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  یِّنِإ  َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  ُلوُقَی  هلآ )
ًةَرْمُع ُلِدْعَت  َۀَِلفاَّنلا  َو  ًةَروُْربَم  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  ِهِیف  َۀَضوُْرفَْملا  َةاَلَّصلا  َّنِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َْتلاَق  َُّمث  َلاَق  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  ُْتیَّلَـصَف 

ًةَروُْربَم
نب یلع  زا  دیعـس  نب  نسح  زا  یلع ، شردارب  زا  رایزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  زا  اعیمج  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مردـپ و 

: تفگیم يو  هک  هدرک  لقن  میلس  یبا  نب  ثیل  زا  روعا ، لیضف  زا  مکح ،
: دومرف يو  دندوب ، هدناوخ  ار  رصع  زامن  مدرم  هک  یلاح  رد  متفر  وا  دزن 

. یشاب ّقفوم  هّللا  ءاش  نا  ورب  رادم و  زاب  زامن  ندناوخ  زا  نکم و  لّطعم  ارم  سپ  ماهدناوخن  ار  رهظ  زامن  زونه  نم 
: دیوگیم يوار 

؟ دیاهدناوخن تعاس  نیا  ات  هتخادنا و  ریخأت  هب  ار  ناتزامن  ارچ  مدرک  ضرع 
: دومرف

رد زامن  ندناوخ  هب  عجار  هک  یتلیـضف  اریز  مناوخن  دجـسم  نیا  رد  ار  نآ  ات  هتخادنا  ریخأت  هب  ار  زامن  ندناوخ  اذـل  متـشاد  يراک  رازاب  رد 
. تشاد نیا  رب  ارم  دوب  هدیسر  معمس  هب  تدجسم  نیا 

: دیوگیم يوار 
: مدرک ضرع  هتشگرب و  شسرپ  لاءوس و  هب  هبترم  ود 

؟ هدیسر امش  هب  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  هچ 
: دومرف

: تفگ يو  هک  داد  ربخ  نم  هب  هشئاع  زا  ینالف  زا  ینالف 
. دندومرفیم هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 

نامه هک  میهاربا  یبا  مالّـسلا و  هیلع  حون  یبا  دجـسم  هب  نم  سپ  میآ  دورف  نیمز  هب  دـشانب  دـندادیم  جورع  نامـسآ  هب  ار  نم  هک  ینامز 
 ... مدناوخ زامن  تعکر  ود  نآ  رد  هدومن و  لوزن  تسا  هفوک  دجسم 

: تفگ هشئاع  دیوگیم  يوار  سپس 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دشابیم هدش  لوبق  هرمع  کی  اب  يواسم  نآ  رد  ندناوخ  هلفان  کی  هدوب و  لوبقم  جح  اب  لداعم  ندناوخ  دجسم  نآ  رد  بجاو  زامن  کی 
ِْنب ِِکلاَم  ْنَع  َناَلْجَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 17

اَی َُهل  ُْتلُقَف  ِهِیف  یِّلَُـصت  َكِراَد  ِرْهَظ  ِیف  يِذَّلا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ُجُرَْخت  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  ِیل  َلاَق  َلاَـق   [ ِّيِرَْبنَْعلا  ] ِّیِـساَّوَّرلا َةَرْمَض 

نآ باوث  هلهس و  دجسم  هفوک و  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  تلیضف  متشه  باب   [ - 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


َجَّرَف اَّلِإ  َهَّللا  اَعَدَف  ِهِیف  یَّلَـصَف  ُّطَق  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ٌدِجْـسَم  َكاَذ  ُِکلاَم  اَی  ِیل  َلاَقَف   [ ُءاَسِّنلا  ] ُساَّنلا ِهِیف  یِّلَُـصت  ٌدِجْـسَم  َكاَذ  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ 
َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َلْوَق  ُتْرَکَذَف  ُْهنِم  ُتْمَمَتْغا  ٌْرمَأ  ِیَنباَصَأ  ٌۀَْلَیل  َناَک  اَّمَلَف  ِهِیف  ُْتیَّلَـص  َال  َو  ُُهْتیَتَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ٌِکلاَم  َلاَقَف  ُهَتَجاَح  ُهاَطْعَأ  َو  ُْهنَع - ُهَّللا 

ِدِجْـسَْملا َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  یَّتَـح  ُتْرَرَم  َو  یِماَّدـُق  َّرَمَف  ٌحاَبْـصِم  ِیباـَب  یَلَع  اَذِإَـف  ُتْجَرَخ  َو  ُتْأَّضَوَـتَف  ُْتلَعَْتنا  َو  ِلـْیَّللا  ِیف  ُتُْمق  َو  مالـسلا ) هیلع  )
ًۀَْلَیل ُتْجَرَخ  اَمَف  َبَهَذ  ُْتلَخَد  ْنَأ  اَّمَلَف  ِباَْبلا  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  یَّتَح  یِماَُّدق  َّرَمَف  ُْتفَرَْصنا - َو  ُْتلَعَْتنا  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  یِّلَصُأ  ُْتنُک  َو  َّيَدَی  َْنَیب  َفَقَوَف 

ِیتَجاَح ُهَّللا  یَضَق  َو  ِیبَاب  یَلَع  َحاَبْصِْملا  ُتْدَجَو  اَّلِإ  َِکلَذ  َدَْعب 
یساور هرمـض  نب  کلام  زا  نالجع ، نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  نامثع  زا  رایزهم ، نب  ّیلع  شّدج  زا  شردپ  زا  رایزهم  نب  نسح  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  لدب ) هخسن  يربنع  )
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما 

؟ یناوخیم نآ  رد  زامن  يوریم و  تسه  تاهناخ  تشپ  هک  يدجسم  هب  ایآ 
: مدرک ضرع  كرابم  رضحم 

. دنراذگیم زامن  نانز  دجسم  نآ  رد  نینمءوملا  ریما  ای 
: دندومرف ترضح 

رگم دشاب  هدومن  ءاعد  شمغ  نزح و  عفر  يارب  هدناوخ و  زامن  نآ  رد  هک  هدشن  لخاد  دجسم  نیا  هب  زگره  ینیگمغ  نوزحم و  کلام  يا 
. هدومرف اطع  وا  هب  ار  شاهتساوخ  هدرک و  لئاز  ار  شمغ  فرط و  رب  ار  شنزح  یلاعت  قح  هکنآ 

ارم هودنا  مغ و  نآ  رطاخب  هدش و  یتحاران  راتفرگ  هک  یبش  ات  مدناوخن  زامن  نآ  رد  هتفرن و  دجـسم  نآ  هب  مسق  ادـخ  هب  دـیوگیم : کلام 
هتخاس ءوضو  هدرک و  اپ  هب  ینیلعن  هتساوخ و  رب  بش  تقو  نامه  رد  مرج  دمآ ال  مدایب  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هدومرف  سپ  تفرگ  ارف 

ات هتشادرب  ماگ  نآ  یئانشور  رد  زین  نم  تسا و  تکرح  رد  نم  ولج  هک  نشور  مدید  یغارچ  لزنم  برد  ناهگان  متـشگ  جراخ  لزنم  زا  و 
مدرازگ و زامن  نآ  رد  هدش و  لخاد  دجسم  هب  نم  دیدرگ  فقوتم  نم  ولج  رد  داتسیا و  تکرح  زا  غارچ  ماگنه  نیا  رد  مدیسر  دجـسم  هب 
رد مدـید  تکرح  رد  دوخ  ولج  نشور و  ار  غارچ  ناـنچمه  تعجارم  رد  متـشگرب  لزنم  هب  هدرکاـپ و  هب  ار  اـهنیلعن  نآ  زا  تغارف  زا  سپ 
هب هک  یبش  ره  دعب  هب  بش  نآ  زا  تشگ و  وحم  مرظن  زا  غارچ  مدـش  هناخ  لخاد  نوچ  مدیـسر و  لزنم  برد  هب  ات  هتـشادرب  مدـق  نآ  وترپ 

. دومرف هدروآ  رب  ار  نم  هتساوخ  تجاح و  یلاعت  قح  مدیدیم و  نشور  لزنم  رد  ار  غارچ  متفریم  دجسم 
ِْدلُو ْنِم  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُبوُقْعَی  َفُسُوی  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 18

َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلِهاَْکلا  یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلْوَم  ٍدـْیَز  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  َۀَـمِطاَف  ِیبَأ 
َكاَِدف ُْتلِعُج  َلاَقَف  َماَلَّسلا  ِْهیَلَع  َّدَرَف  ُُهتاَکََرب - َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ِۀَـفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  َوُه  َو  مالـسلا ) هیلع  )

ِْعبَف َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلْضَْفلا  َلاَقَف  َِکلَذـِب  َْتدَرَأ  ٍءْیَـش  َّيَأ  َلاَـقَف  َکَـعِّدَوُأ  َو  َکـْیَلَع  َمِّلَـسُأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَـف  یَْـصقَْألا  َدِجْـسَْملا  ُْتدَرَأ  یِّنِإ 
َرَشَع ْیَْنثا  یَلَع  ُْهنِم  ُۀَکَرَْبلا  َو  ٌةَروُْربَم  ٌةَرْمُع  َۀَِلفاَّنلا  َو  ٌةَروُْربَم  ٌۀَّجِح  ِهِیف  ََۀبُوتْکَْملا  َةاَلَّصلا  َّنِإَف  ِدِجْـسَْملا  اَذَه  ِیف  ِّلَص  َو  ََكداَز  ْلُک  َو  َکَتَلِحاَر 

َنِینِمْءوُْمِلل ٌروُهَط  ٍءاَم  ْنِم  ٌْنیَع  َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ًاباَرَـش  ٍءاَـم  ْنِم  ٌْنیَع  َو  ٍنََبل  ْنِم  ٌْنیَع  َو  ٍنْهُد  ْنِم  ٌْنیَع  ِهِطَـسَو  ِیف  َو  ٌرْکَم  ُهاَرُْـسی  َو  ٌنُْمی  ُُهنیِمَی  اًـلیِم 
اَعَد اَم  ِهِرْدَص  ِیف  ِهِدَِیب  َلاَق  َو  ْمُهُدَحَأ  اَنَأ  ًاّیِصَو  َنوُْعبَس  َو  ًاِّیبَن  َنوُْعبَـس  ِهِیف  یَّلَـص  َو  ُقوُعَی  َو  ُثوُغَی  َو  ٌرْـسَن  ِهِیف  َناَک  َو  ٍحُون  ُۀَنیِفَـس  ْتَراَس  ُْهنِم 

َُهبْرَک ُْهنَع  َجَّرَف  َو  ُهَّللا  َُهباَجَأ  اَّلِإ  ِِجئاَوَْحلا  َنِم  ٍۀَجاَح  ِیف  ٍَۀلَأْسَِمب  ٌبوُرْکَم  ِهِیف 
: تفگ يو  هدومن ، لقن  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ 

یلهاک ییحی  نب  هّللا  دبع  يالوم  هک  دیز  نب  لیعامسا  زا  دومن  لقن  میارب  تسا  همطاف  یبا  نادنزرف  زا  هک  هّللا  دبع  نب  بوقعی  فسوی  وبا 
: دندومرف بانج  نآ  هک  درک  تیاور  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  تسا و 

شترضح رب  دنتشاد  لالجا  لوزن  هفوک  دجسم  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دیسر  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  كرابم  رـضحم  یـصخش 
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: تفگ درک و  مالس 
. هتاکرب هللا و  ۀمحر  نینمءوملا و  ریما  ای  کیلع  مالّسلا 

. دنداد ار  شمالس  باوج  ترضح 
. میامن عادو  امش  اب  هدرک و  ضرع  مالس  هدمآ  امش  تمدخ  ءادتبا  متفگ  مدوب  یصقا  دجسم  مزاع  موش  تیادف  درک : ضرع  يو 

: دندومرف ترضح 
؟ تسیچ دجسم  نآ  هب  نتفر  زا  تدصق 

. دجسم نآ  تلیضف  كرد  موش  تیادف  تشاد : هضرع 
: دندومرف ترضح 

اجنیا رد  بجاو  زامن  کی  اریز  تسین  دجـسم  نآ  هب  يزاین  راذگب و  زامن  دجـسم  نیمه  رد  نک و  لوانت  ار  تاهشوت  شورفب و  ار  تبکرم 
نیا زا  هک  یتکرب  لوبقم ، هرمع  کی  اب  تسا  ربارب  يواسم و  ندرازگ  هلفاـن  زاـمن  کـی  هدوب و  هدـش  لوبق  ّجـح  کـی  اـب  لداـعم  ندـناوخ 

ریوزت و شپچ  فرط  هدوب و  تکرب  یتخب و  کین  نآ  تسار  بناج  دنـشابیم ، رـشتنم  نآ  یلیم  هدزاود  هلـصاف  ات  دشابیم  یـشان  دجـسم 
بآ زا  تسا  ياهمشچ  نینمءوم و  يارب  تسا  بارش  هک  یبآ  زا  ياهمشچ  ریش و  زا  ياهمشچ  نغور و  زا  ياهمـشچ  شطـسو  رد  بیرف و 

هناگهس ياهتب  دجـسم  نیمه  رد  دومن و  تکرح  مالّـسلا  هیلع  حون  یتشک  ناکم  نیمه  زا  دـشابیم  هزیکاپ  روهط و  نامیا  لها  يارب  هک 
. دناهدناوخ زامن  متسه  نم  اهنآ  زا  یکی  هک  ّیصو  داتفه  ربمغیپ و  داتفه و  دجسم  نیمه  رد  دندوب و  قوعی  ثوغی و  رسن و  ینعی :

: دندومرف دندومنیم  هراشا  كرابم  تسد  اب  هک  یلاح  رد  سپس 
ار شمغ  فرط و  رب  ار  شنزح  یلاـعت  قح  هکنآ  رگم  هدرکن  ءاـعد  شجئاوـح  زا  یتجاـح  يارب  یبورکم  نوزحم و  چـیه  دجـسم  نیا  رد 

. تسا هتخاس  اور  ار  شتجاح  لئاز و 
: دیوگ مجرتم 

رذگهر نیا  زا  دجسم  تفارش  هظحالم  هب  هن  دندوب  دجسم  نیا  رد  قوعی  ثوغی و  رسن و  ینعی : هناگهس  ياهتب  دندومرف : ترـضح  هکنیا 
. ددرگیم بوسحم  يرابتعا  تلیضف و  دوخ  هک  تسا  نآ  تمدق  هب  هراشا  هکلب  دشاب 
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مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ناکم  ندرک  نییعت  ندومن و  نشور  مهن  باب   [ - 9

ِْنب َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُّيِدْزَأـْلا  َۀَـعاَذُج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُِرماَـع  َو  ُْتنُک  َلاَـق  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِنـْب  ِدَّمَُحم 
ُهَلَمَح َتاَم  اََّمل  ُهَّنِإ  َلاَق  َِنفُد  َْنیَأَف  َلاَق  اـَل  َلاَـقَف  ِۀَـبْحَّرلِاب  َِنفُد  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  َّنَأ  َنوُمُعْزَی  َساَّنلا  َّنِإ  ٌِرماَـع  َُهل  َلاَـقَف  مالـسلا )
ُدَْعب َناَک  اَّمَلَف  َلاَق  ٍضِیب  ٍتاَوَکَذ  َْنَیب  َِنفُدَف  ِةَریِْحلا  ِنَع  ًۀَنْمَی  ِّيِرَْغلا  ِنَع  ًةَرْـسَی  ِفَجَّنلا  َنِم  ًابیِرَق  ِۀَـفوُْکلا  َرْهَظ  ِِهب  یَتَأَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُنَسَْحلا

ٍتاَّرَم َثاََلث  ُهَّللا  َکَمِحَر  َْتبَصَأ   ] ُهَّللا َکَمِحَر  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َْتبَصَأ  َْتبَصَأ  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ُُهْتیَتَأ  َُّمث  ُْهنِم  ًاعِضْوَم  ُتْمَّهَوَتَف  ِعِضْوَْملا  َیلِإ  ُْتبَهَذ 
[

زا وا  دناهدومن و  لقن  فلخ  یبا  نب  هّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  مهیلع  هللا  ۀـمحر  نسح  نب  دـمحم  نیـسح و  نب  یلع  مردارب و  ردـپ و 
هعاذج نب  هّللا  دبع  نب  رماع  نم و  تفگ : يو  هک  هدرک  تیاکح  لامج  ناوفص  زا  وا  مکح و  نب  یلع  زا  وا  یـسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا 

: دیوگیم لقان  میدوب ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  يدزا 
روط نیا  ریخ ، دندومرف : ترضح  دنتـسه  نوفدم  هبحر »  » رد مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هک  دنراد  نامگ  مدرم  دومن : ضرع  ماما  هب  رماع 

. تسین
؟ دنشابیم نوفدم  اجک  رد  ترضح  نآ  سپ  متشاد  هضرع  دیوگیم : يوار 

: دندومرف ترضح 
پچ رد  فجن و  کیدزن  هک  یناکم  رد  هفوک  تشپ  هب  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دندومرف  تلحر  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  یتقو 

. دندومن نفد  ار  ترضح  نآ  نشور  دیفس و  ياهگیر  نیب  سپس  هداد  لاقتنا  دوب  هریح  تسار  يرغ و 
: دیوگیم يوار 

قداص ماما  كرابم  رضحم  هک  سپس  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترـضح  نفدم  ناکم  نآ  متـشادنپ  هتفر و  یناکم  هب  نیا  زا  دعب 
: دندومرف هبترم  هس  ترضح  مدش ، ایوج  نآ  مقس  تّحص و  زا  هداد و  ربخ  بانج  نآ  هب  دوخ  رادنپ  زا  مدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع 

. یتفر باوص  هب  ترادنپ  رد  دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ 
ِلاَّلَْخلا ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

یَلَع اَنْرَرَم  یَّتَح  اًْلَیل  ِِهب  اَنْجَرَخ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  ُْمْتنَفَد  َْنیَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحِلل  ُْتُلق  َلاَـق  ِهِّدَـج  ْنَع 
ِّيِرَْغلا ِۀَیِحاَن  ِرْهَظ  َیلِإ  اَنْجَرَخ  یَّتَح  ِثَعْشَْألا  ِدِجْسَم 

، هدومن لقن  شّدج  زا  لاّلخ  نیسح  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفص ، نسح  نب  دّمحم  زا  نسح ، نب  دّمحم 
: تفگ يو 

؟ دیدومن نفد  اجک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  مدرک : ضرع  امهیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  رضحم 
: دندومرف ترضح 

. میدومن شلقتنم  يرغ  هیحان  تشپ  هب  ات  هتشذگ  نآ  زا  هدیسر و  ثعشا  دجسم  هب  ات  هدرب  نوریب  بش  ار  بانج  نآ  رّهطم  رکیپ 
ٍناَنِـس ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 3

یَّتَح اَْنیَضَمَف  اَنَعَم  َبِکَرَف  ُهَجَرْخَتْساَف  ِّیِساَنُْکلا  ٍصْفَح  َلِْزنَم  اَْنلََزن  یَّتَح  اَْنیَضَمَف  ُهَعَم  ُْتبِکَرَف  ْبَکْرا  ِیل  َلاَقَف  َدیِزَی  ُْنب   [ وُرْمَع  ] ُرَمُع ِیناَتَأ  َلاَق 
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  ُُهْتیَتَأ  َلاَق  اَذَـه  َْتفَرَع  َْنیَأ  ْنِم  َُهل  اَْنلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْربَق  َْربَْقلا  اَذَـه  اُولِْزنا  َلاَقَف  ٍْربَق  َیلِإ  اَْنیَهَْتناَف  َّيِرَْغلا  اَْنیَتَأ 

ُهُْربَق ُهَّنَأ  ِینَرَّبَخ  َو  ٍةَّرَم  َْریَغ  ِةَریِْحلا  ِیف  َناَک  ُْثیَح  مالسلا ) هیلع  )

هیلع نینمءوملا  ریما  ربق  ناکم  ندرک  نییعت  ندومن و  نشور  مهن  باب   [ - 9
مالّسلا
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نب هّللا  دـبع  زا  وا  دّـمحم و  نب  مساـق  زا  وا  ریمع و  یبا  نبا  زا  وا  دّـمحم و  نب  دـمحا  زا  وا  ییحی و  نب  دّـمحم  زا  نم ، خـیاشم  زا  یهورگ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نانس 

هب ار  وا  هدیـسر و  یـسانک  صفح  لزنم  هب  ات  میدرک  تکرح  هدش و  راوس  وا  اب  نم  وش ، راوس  تفگ : نمب  دـمآ و  نم  دزن  دـیزی  نب  ورمع 
همادا دوخ  تکرح  هب  اجنآ  زا  هدیـسر و  يرغ  هب  ات  میدرک  تکرح  هس  ره  هتـشگ و  راوس  ام  اب  دـش  جراخ  لزنم  زا  یتقو  میدـناوخ  نوریب 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ربق ، نیا  دیئآ  دورف  تفگ  دیزی  نب  ورمع  میدش  يربق  هب  یهتنم  ات  میداد 
. یتسناد اجک  زا  میتفگ : وا  هب 

ریما ربق  ربق ، نیا  دـندومرف : هدـمآ و  اـجنیا  هب  باـنج  نآ  اـب  رّرکم  دـندوب  هریح  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  هک  یناـمز  تفگ :
. دشابیم مالّسلا  هیلع  نینمءوملا 

ُوبَأ َلاَق  َلاَق  َۀَْحلَط  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4
َبِکَرَف َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِْربَق  َیلِإ  َباَهَّذلا  ِینْعَی  یََلب  ُْتُلق  َلاَق  َُکتْدَعَو  اَم  ُدیُِرت  اَم  َأ  ِةَریِْحلِاب  َوُه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

َو ُلیِعاَمْـسِإ  َلََزن  َو  َلََزن  ٍضِیب  ٍتاَوَکَذ  َدـْنِع  ِفَجَّنلا  َو  ِةَریِْحلا  َْنَیب  َناَـک  َو  َۀَّیَوُّثلا  َزاَـج  اَذِإ  یَّتَـح  ْمُهَعَم  ُْتبِکَر  َو  ُهَعَم  ُُهْنبا  ُلیِعاَمْـسِإ  َبِکَر  َو 
َكاَِدف ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َكِّدَج  یَلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  َلیِعَمْسِِإل  َلاَقَف  ُْتیَّلَص  َو  ُلیِعاَمْسِإ  یَّلَصَف  یَّلَـصَف  ْمُهَعَم  ُْتلََزن 

عَنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِْبنَِجب  ُهَنَفَدَف  اََنل  ًیلْوَم  ُهَقَرَس  ِماَّشلا  َیلِإ  ُهُسْأَر  َلِمُح  اََّمل  ْنَِکل  َو  ْمَعَن  َلاَقَف  َءاََلبْرَِکب  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َْسَیل  َأ 
هدرک لقن  هحلط  نب  رمع  نب  دیزی  زا  وا  اّیرکز و  نب  ییحی  زا  وا  شردپ و  زا  وا  مشاه و  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  بوقعی  نب  دّـمحم  مردـپ و 

: تفگ يو  هک 
: دندومرف نم  هب  دندوب  هریح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ینامز 

؟ يرادن ار  مدوب  هداد  هدعو  وت  هب  هچنآ  هدارا  ایآ 
(. مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ربق  ترایز  هب  نتفر  ینعی   ) ارچ متشاد  هضرع  دیوگیم : ياور 

راوس ناشیا  اب  زین  نم  هتـشگ و  راوس  بانج  نآ  اب  زین  لیعامـسا  ناشدنزرف  هدش و  بکرم  راوس  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیوگیم : يوار  سپس 
زین لیعامسا  دندش و  هدایپ  ترضح  نشور  دیفس و  ياهگیر  بنج  فجن  هریح و  نیب  هتشذگ و  هیوث  يداو  زا  ات  میدرک  تکرح  مدش و 

زامن مه  نم  دناوخ  زامن  ترـضح  نآ  اب  زین  لیعامـسا  دندرازگ و  زامن  ترـضح  مدـمآ ، نیئاپ  بکرم  زا  مه  نم  دـمآ و  ریز  هب  بکرم  زا 
: دندومرف لیعامسا  هب  ترضح  سپس  مدرازگ 

. هدب مالس  مالّسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  تّدج  رب  تسیاب و 
؟ دنتسین ءالبرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ایآ  موش : تیادف  مدرک : ضرع  نم 

: دندومرف
مالّـسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  بنج  رد  دوبر و  ار  نآ  ام  ناتـسود  زا  یکی  دـندروآ  ماش  هب  ار  ترـضح  نآ  رّهطم  رـس  هک  یماگنه  یلو  یلب 

. دومن نفد 
ْنَع ِءاَّشَْولا  ِزاَّزَْخلا  ِنَسَْحلا  ِنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ًاـعیِمَج  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5

یَّلَـصَف اًلِیلَق  َمَّدَـقَت  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر - یَّلَـص  َو  َلَزَنَف  ِۀَـفوُْکلا  ِرْهَِظب  َّرَمَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  ِجَرَْفلا  ِیبَأ 
اَمِهِیف َْتیَّلَـص  ِْنیَذَّللا  ِْنیَعِـضْوَْملا  اَمَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِْربَق  ُعِضْوَم  اَذَه  َلاَق  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـصَف  َلَزَنَف  اًلِیلَق  َراَس  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر 

( مالسلا هیلع   ) ِِمئاَْقلا ِرَْبنِم  ُعِضْوَم  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْسأَر  ُعِضْوَم  َلاَق 
وبا زا  وا  ءاش و  زاّزخ و  نسح  زا  وا  هبقع و  نب  میهاربا  زا  وا  دایز و  نب  لهـس  زا  وا  و  لیّتم ، نب  نسح  زا  یگلمج  نسح  نب  دّمحم  مردـپ و 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  وا  جرفلا و 
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ود هدـمآ و  ریز  هب  بکرم  زا  سپـس  هدومرف و  روبع  هفوـک  تشپ  زا  ترـضح  نآ  هک  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  ّتیعم  رد 
تعکر ود  دـندش و  هدایپ  زاب  هدومرف و  تکرح  یمک  سپـس  هدـناوخ  رگید  تعکر  ود  هتفر و  ولج  یکدـنا  دـعب  دـندناوخ و  زامن  تعکر 

: دندومرف سپس  هدناوخ  زامن 
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  اج ، نیا 

؟ دوب هچ  دیدناوخ  زامن  نآ  رد  هک  ناکم  ود  نآ  سپ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  مئاق  ربنم  ياج  يرگید  دوب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رّهطم  رس  ناکم  یکی 
َکَّنِإ مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُهَعَفَر  ٍطاَبْسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّشَْخلا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6

ٍِّیلَع ع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْسأَرَف  ُریِغَّصلا  اَّمَأ  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ُْربَقَف  ُرِیبَْکلا  اَّمَأَف  ًاریِغَص  ًاْربَق  َو  ًارِیبَک  ًاْربَق  ِْنیَْربَق  َْتیَأَر  َّيِرَْغلا  َْتیَتَأ  اَذِإ 
: تفگ هدومن و  لقن  هعوفرم  روط  هب  طابسا  نب  یلع  زا  وا  باشخلا و  یسوم  نب  نسح  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعس  زا  مردپ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. کچوک ربق  گرزب و  ربق  ینیبیم : ربق  ود  هدش  دراو  ّيرغ  هب  یتقو 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  نآ  گرزب  ربق  اّما 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رهطم  ّرس  نفد  لحم  نآ  کچوک : ربق  اّما  و 

اَنَثَّدَـح َلاَـق  َدـیِزَی  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّیِعَخَّنلا  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِِّیفوُْکلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 7
يِذَّلا ُلَبَْجلا  َوُه  َلاَقَف  ِفَجَّنلا  یَلَع  َفَرْـشَأ  یَّتَح  ِۀَّیِـسِداَْقلا  َنِم  ُهَعَم  اَنَأ  َو  َراَس  َلاَق  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َناَرْهِم  ُْنب  ُناَْوفَص 

ُمِـصَتْعَی َأ  ِفَجَّنلِاب  ِْهَیلِإ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِءاْملا  َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  ِيوآَس  َلاَـقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ٍحُون يِّدَـج  ُْنبا  ِِهب  َمَصَتْعا 
َقاَسَف ِْربَْقلا  یَلَع  َفَقَوَف  َّيِرَْغلا  یَتَأ  یَّتَح  ًاِرئاَس  ْلَزَی  ْمَلَف  ُْتلَدَـعَف  اَِـنب  ْلِدـْعا  َلاَـق  َُّمث  ِماَّشلا  ِلَِـبق  َیلِإ  َعَّطَقَت  َو  ِضْرَأـْلا - ِیف  َباَـغَف  یِّنِم  َکـِب 

اَلَع َو  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ِْربَْقلا  یَلَع  َّرَخ  َُّمث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا َیلِإ  َماَلَّسلا  َلَصَو  یَّتَح  ُهَعَم  ُقوُسَأ  اَنَأ  َو  ٍِّیبَن ع  َو  ٍِّیبَن  یَلَع  َمَدآ  ْنِم  َماَـلَّسلا 
ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  يِّدَج  ُْربَق  اَذَه  َلاَقَف  ُْربَْقلا  اَذَه  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتُلق  َو  ُهَعَم  ُْتیَّلَص  َو  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  یَّلَصَف  َماَق  َُّمث  ُُهبیَِحن 

: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  دیزی  نب  نیسح  زا  وا  یعخن و  نارمع  نب  یسوم  زا  وا  یفوک و  هّللا  دبع  یبا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دّمحم 
: درک لقن  روط  نیا  ار  یثیدح  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  نارهم  نب  ناوفص 

، میدیـسر فجن  هب  ات  مدوب  ناشیا  هارمه  زین  نم  هک  یلاـح  رد  دـندرک  تکرح  هیـسداق  نیمزرـس  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگیم : ناوفص 
: دندومرف ترضح 

: تفگ درب و  هانپ  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  حون  مّدج  دنزرف  هک  تسا  یهوک  نامه  هوک  نیا 
. ِءاْملا َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس 

: دومن باطخ  هوک  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
دیدرگ مدهنم  هدیرب و  ماش  نیمزرـس  زا  لبق  ات  شاهتـشر  تشگ و  ناهن  نیمز  رد  هوک  باطخ  نیا  زا  سپ  دربیم !؟ هانپ  وت  هب  نم  زا  وا  ایآ 

: دومرف نم  هب  سپس 
. نک تکرح  نم  تازاوم  هب 

دومرف و فقوت  يربق  يالاب  سپ  هدیـسر  ّيرغ  هب  ات  دندناریم  بکرم  بانج  نآ  هتـسویپ  مدومن و  تکرح  شترـضح  تازاوم  هب  نم  سپ 
هب هدرب و  هناگادج  ار  مادک  ره  مان  هدومن و  زاغآ  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  زا  ءایبنا  زا  کی  کی  هب  نداد  مالـس  هب  دندومن  عورـش  سپس 
هّللا یّلص  مرکا  یبن  رب  مالـس  هب  دندیـسر  ات  مدادیم  مالـس  ءایبنا  زا  کی  ره  هب  ترـضح  نآ  زا  تعباتم  هب  زین  نم  دندرکیم و  مالـس  اهنآ 
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ادص نآ  زا  سپ  دندومن و  مالس  ربق  بحاص  رب  هداهن و  رّهطم  ربق  رب  ار  كرابم  تروص  ترضح  نآ  هب  مالس  زا  سپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
زامن زا  غارف  زا  سپ  مدرازگ و  زامن  ترـضح  نآ  اب  زین  نم  دـندناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  هداتـسیا و  نآ  زا  دـعب  دـندومن و  دـنلب  هیرگ  هب 

؟ تسیک ربق  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّدج  ربق  نیا  دندومرف :

َلاَـق ٍْریَُکب  ِْنب  ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  َبوـُقْعَی  ِنـْب  ِِّیلَع  ِنـْب  َدَـمْحَأ  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 8
َناَک ًاعِـضْوَم  ُلِْزنَی  َناَک  ُهَّنَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْربَق  ِیتْأَی  ْنَِمل  ُهَضُّرَعَت  َو  یَـسُوم  َْنب  یَیْحَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُتْرَکَذ 
ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  َّنَأ  ُلاَّمَْجلا  ُناَْوفَـص  َيَور  يِذَّلا  ُعِضْوَْملا  َوُه  َو  اًلِیلَق  َِکلَذ  َقْوَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ُْربَق  َو  َالَأ  ِْهَیلِإ  ُهَّزَنَتَی  ُۀَّیَوُّثلا  ِِهب  ُلاَُقی 
َیلِإ َْتیَهَْتنا  اَذِإَف  اًلِیلَق  ْنَماَیَت  َو  ِفَجَّنلا  َْفلَخ  ْهَّجََوت  َو  َكِرْهَظ  َْفلَخ  ُْهلَعْجاَف  ِۀَـفوُْکلا  ِرْهَظ  ِّيِرَْغلا  َیلِإ  َْتیَهَْتنا  اَذِإ  َرَکَذ  اَمِیف  َُهل  َلاَـق  َُهل  ُهَفَـصَو 
ِیف َوُه  ُلوُقَی  َو  َِکلَذ  يَرَی  َال  ْنَم  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  َو  ًارِیثَک  ُُهْتیَتَأ  اَنَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ُْربَق  َِکلَذَف  ُهَماَمَأ  ُۀَِّینَّثلا  َو  ِضِیْبلا  ِتاَوَکَّذلا 

ِلِزاَـنَم ِیف  ِرْـصَْقلا  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْـملا ِریِمَأ  َْربَـق  َلَـعْجَِیل  ْنُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَأ  ْمِْهیَلَع  ُّدُرَأَـف  ِرْـصَْقلا  ِیف  َوُـه  ُلوـُقَی  ْمُهُـضَْعب  َو  ِدِجْـسَْملا 
امهیلع  ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِلْوَِقب  َتْذَـخَأ  ْمُْهنِم  ُبَوْصَأ  َْتنَأ  َلاَق  ُبَوْصَأ  اَـنُّیَأَف  ُهَْرتَس  َنوُدـیُِری  ْمُه  َو  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ُنَفْدـُی  ْنُکَی  َْمل  َو  َنیِِملاَّظلا 

ٌءْیَش َِکلَذ  اَّمَأ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  َکَبَهْذَم  ُبَهْذَی  َال  َو  َِکلْوَِقب  ُلوُقَی  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ًادَحَأ  َيرَأ  اَم  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَق  َُّمث  َلاَق  مالسلا )
ِْهیَلَع ُهْدَمْحا  َو  ِهَّللا  ِقِیفْوَِتب  َِکلَذ  ْلُقَف  ِْهیَلَع  ُنِمْءُوی  َو  ُءاَشَی  ْنَم  ُقِّفَُوی  َهَّللا  َّنِإ  ْلَجَأ  َلاَق  ِهَّللا  َنِم 

يو هک  هدومن  لقن  ریکب  نب  مهج  نب  نسح  زا  وا  شردپ و  زا  لاّضف و  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زا  بوقعی ، نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم 
ربق ترایز  هب  هک  یناسک  ضرعتم  يو  هک  متشاد  هضرع  هدرک و  دای  یـسوم  نب  ییحی  زا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  كرابم  رـضحم  تفگ :
هداد رارق  دوخ  هاگحـیرفت  ار  اـجنآ  هدـمآ و  دورف  دـنناوخیم  هیوث  ار  نآ  هک  یناـکم  رد  دوشیم و  دـنیآیم  مالّـسلا  هیلع  نینمءوـملا  ریما 
هیلع قداص  ماـما  زا  لاّـمج  ناوفـص  هک  تسا  یعـضوم  ناـمه  نآ  تسا و  اـجنآ  زا  رتـالاب  یکدـنا  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  یهتنم 
رطاخ دندومرف  رکذ  عضوم  نآ  يارب  هک  یفاصوا  نمض  رد  ترـضح  هدومرف ، فیـصوت  ار  اجنآ  شیارب  ترـضح  هدرک و  تیاور  مالّـسلا 

: دندومن ناشن 
تـسار فرط  هب  یمک  اـمن و  فجن  تشپ  هب  ور  هدـب و  رارق  دوخ  تشپ  ار  اـجنآ  یتـشگ  یهتنم  هدـش  عقاو  هفوک  تشپ  هک  يرغ  هب  یتـقو 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  اج  نامه  دش  عقاو  نآ  ولج  هّینث  یتشگ و  یهتنم  نشور  دیفس و  ياهگیر  هب  یتقو  وش و  لیام 
. ماهدمآ رایسب  ناکم  نیا  هب  نم  دیوگیم : مهج ) نب  نسح   ) يوار
: درک ضرع  نسحلا ) یبا  ترضح   ) مالّسلا هیلع  ماما  رضحم  سپس 

ّدر رد  نم  یلو  دننادیم  رصق  رد  ار  نآ  رگید  یخرب  تسا و  دجسم  رد  ربق  هک  دندقتعم  هدوب و  نیا  زا  ریغ  ناشیأر  ام  باحـصا  زا  یـضعب 
: میوگیم ناشیا 

رکیپ دراذگیمن  هاگ  چیه  هچنانچ  دهدیمن  رارق  تسا  نیملاظ  لزنم  هک  رصق  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  زگره  لاعتم  دنوادخ 
مالّسلا هیلع  ماما  رضحم  سپـس  دشابیم  نآ  نتـشاد  هاگن  یفخم  ندناشوپ و  نیملاظ  دصق  هکنیا  اب  دوش  نفد  دجـسم  رد  بانج  نآ  رّهطم 

: دنکیم ضرع 
؟ میتسه باوص  هب  داقتعا  نیا  رد  ام  زا  کی  مادک 

: دندومرف ترضح 
. ياهدومن ذخا  ار  مالّسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  مالک  وت  هک  اریز  تسا ، حیحص  وت  داقتعا 

: دیوگیم يوار 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 
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. دشاب لیام  وت  لوق  هب  هتشاد و  ار  وت  داقتعا  هک  منیبیمن  ار  باحصا  زا  يدحا  دّمحم  ابا  يا 
: مدرک ضرع  شرضحم 

؟ دشابیم یلاعت  قح  بناج  زا  یفطل  تیانع و  نیا  ایآ 
: دندومرف

رد ار  وا  نادـب و  یلاـعت  قح  قیفوت  هب  ار  هدـیقع  نیا  وـت  سپ  دـهدیم  رارق  نیما  ار  يو  هداد و  قـیفوت  دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنوادخ  یلب ،
. امن شیاتس  نآ  لباقم 

ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ًاـعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهـِب  ِینَثَّدَـح  َو  - 9
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُتْرَکَذ  َلاَق  ٍْریَُکب  ِْنب  ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع 

نسح زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  زا  یلع ، شردپ  زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  اعیمج  نیـسح  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسح و  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  ریکب  نب  مهج  نب 

. تسا هدرک  لقن  امامت  ار  یلبق  ثیدح  نامه  و  زا ...  مدومن  يدای  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 
ِینَثَّدَح َلاَق  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 10

ِیف ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  ِهِمَدْقَم  َماَّیَأ  ِةَریِْحلِاب  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  َمَیْشَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع 
ِلْهَِأل ٌناَمَأ  ُنَْحن  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل  ٌناَمَأ  اَهَّنِإ  اَمَأ  اَهَنَـسْحَأ  اَم  َبِکاَوَْکلا  ِهِذَه  يََرت  اَم  َأ  ُُسنُوی  اَی  َلاَقَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َرَظَنَف  َلاَق  ٍةَرِمْقُم  ٍۀَناَیْحَـص  ٍۀَْلَیل 
َلْغَْبلا َّنَأ  ُْتنَنَظَف  َلاَق  ُراَمِْحلا  َِوأ  ُلْغَْبلا  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  اَمُهُّیَأ  ُُسنُوی  اَی  َلاَق  اَجِرْـسُأ  اَّمَلَف  ِراَمِْحلا  َو  ِلْغَْبلا  ِجاَرْـسِِإب  ْرُمَف  ُُسنُوی  اَی  َلاَق  َُّمث  ِضْرَأـْلا 

َلاَق ُُسنُوی  اَی  ْمَّدَقَت  َلاَق  ِةَریِْحلا  َنِم  اَنْجَرَخ  اََّمل  َو  ُْتبِکَر  َو  َبِکَرَف  ُْتلَعَف  ْدَـق  ُْتُلق  ِِهب  ِینُوتءُوت  ْنَأ  ُّبِحُأ  َلاَقَف  ُراَمِْحلا  ُْتلُقَف  ِِهتَّوَِقل  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ 
اَنَد َُّمث  َأَّضَوَتَف  ٌْنیَع  َو  ٌءاَم  ِهِیف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  َدَصَق  َُّمث  َنَماَیَتَف  ْمَعَن  ُْتُلق  ُناَکَْملا  َوُه  َلاَق  ِرْمُْحلا  ِتاَوَکَّذلا  َیلِإ  اَْنیَهَْتنا  اَّمَلَف  ْرَساَیَت  ْنَماَیَت  ُلوُقَی  َلَْبقَأَف 

َِکلَذ ُْتلَعَفَف  ُْتلَعَف  اَم  َْلثِم  ْلَْعفا  ُُسنُوی  اَی  َلاَق  َُّمث  َِکلَذ - َْلثِم  َلَعَفَف  اَهَنوُد  ٍۀَمَکَأ  َیلِإ  َلاَم  َُّمث  یََکب  َو  اَْهیَلَع  َلاَم  َُّمث  اَهَْدنِع  یَّلَصَف  ٍۀَمَکَأ  ْنِم 
َو مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ُْربَق  َوُه  ًالَّوَأ  ُهَدـْنِع  ُْتیَّلَـص  يِذَّلا  ُعِضْوَْملا  َلاَقَف  َال  ُْتلُقَف  َناَکَْملا  اَذَـه  ُفِْرعَت  ُُسنُوی  اَی  ِیل  َلاَق  ُتْغَّرَفَت  اَّمَلَف 

ِْنیَـسُْحلا َْسأَر  َثََعب  اََّمل  ُهَّللا  ُهَنََعل  ٍداَیِز  َْنب  ِهَّللا  َدـْیَبُع  َنوُْعلَْملا  َّنَأ  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْسأَر  يَرْخُأـْلا  ُۀَـمَکَْألا 
َعَم ُْسأَّرلاَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َدـْنِع  ُهَّللا  ُهَرَّیَـصَف  اَُهلْهَأ  ِِهب  ْنَتُْفی  َال  اَْهنَع  ُهوُجِرْخَأ  َلاَـقَف  ِۀَـفوُْکلا  َیلِإ  َّدُر  ِماَّشلا  َیلِإ  مالـسلا ) هیلع  )

ِْسأَّرلا َعَم  ُدَسَْجلا  َو  ِدَسَْجلا 
يو هک  هدومن  لقن  رایزهم  نب  یلع  شردـپ  زا  وا  راـیزهم و  نب  یلع  نب  نسح  زا  اـعیمج  نیـسح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسح و  نب  دّـمحم 

: تفگیم
دبع وبا  ترضح  هک  یماّیا  رد  تفگ : يو  هک  درک  تیاکح  نایبظ  نب  سنوی  زا  وا  یـصخش و  زا  دومن  لقن  میارب  میـشا  نب  دمحا  نب  یلع 

یبا رب  هریح  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا 
مدوب مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم  نم  دیـشخردیم  نامـسآ  رد  هام  دوب و  ربا  زا  یلاخ  فاص و  اوه  هک  یبش  دندوب  هدـش  دراو  رفعج 

: دندومرف هدومن و  رظن  نامسآ  هب  بانج  نآ 
؟! دنتسه ابیز  ردق  هچ  ناگراتس  نیا  هک  ینیبیم  سنوی ،

سپـس میـشابیم ، نیمز  لها  يارب  ناـما  اـم  هک  يروط  ناـمه  دنتـسه  نامـسآ  لـها  يارب  ناـما  ینارون  تارک  نیا  هک  شاـب  هتـشاد  هّجوت 
: دندومرف

. روایب نک و  نیز  ار  یغالا  رطاق و  سنوی ، يا 
: دندومرف ترضح  دنتشگ  هدامآ  هدش و  نیز  ود  ره  یتقو 
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؟ ار غالا  ای  رطاق  يراد . تسود  ار  کی  مادک  سنوی ، يا 
نآ باوج  رد  اذـل  دـنوش  راوس  دـنراد  تسود  رتشیب  دراد  هک  ياهّوق  ورین و  رطاخ  هب  ار  رطاـق  باـنج  نآ  مدرک  ناـمگ  دـیوگیم : سنوی 

: دندومرف ترضح  مراد . تسود  رتشیب  ار  غالا  نم  مدرک : ضرع  ترضح 
. یهد نم  هب  ار  غالا  مراد  تسود 

. مدش راوس  ار  غالا  نم  مدرک : ضرع 
: دندومرف نم  هب  ترضح  میتفر  نوریب  هریح  زا  یتقو  میدرک و  تکرح  هدش و  راوس  غالا  رب  زین  نم  رطاق و  رب  ترضح  تروص  ره  هب 

ار نم  بانج  نآ  هتسویپ  ینعی   ) ورب پچ  تمس  هب  تسار و  تمس  هب  دومرفیم : ترـضح  متفر  ولج  دیوگیم : سنوی  ورب  ولج  سنوی : يا 
میدیسر خرس  ياهگیر  هب  یتقو  و  ورب ) پچ  هب  هک  دندادیم  روتـسد  ینامز  ورب و  تسار  تمـس  هب  دندومرفیم  یهاگ  هدومن  یئامنهار 

. تسا ناکم  نامه  نیا  دندومرف :
ناکم نآ  تسار  تمس  هب  بانج  نآ  سپس  مدرک  قیدصت  ار  ترضح  زین  نم 

یناکم هب  سپس  هتفرگ  ءوضو  همشچ  زا  دندیـسر  یعـضوم  نینچ  هب  یتقو  دشاب و  همـشچ  بآ و  نآ  رد  هک  دوب  ییاج  ناشدوصقم  هتفر و 
هب سپس  دنتـسیرگ و  ینامز  هدش و  مخ  ناکم  نآ  يور  زامن  زا  سپ  دندناوخ و  زامن  اجنآ  رد  دندش و  کیدزن  دیـسریم  رظن  هب  دنلب  هک 

: دندومرف دعب  دندروآ و  اجب  ار  قباس  لامعا  انیع  هتفر و  دوب  نآ  کیدزن  هک  يرگید  دنلب  ناکم 
. روآ ياج  هب  زین  وت  مدرک  لمع  نم  ار  هچنآ  سنوی  يا 

: دندومرف نم  هب  تغارف  زا  دعب  مدروآ و  ياج  هب  ار  دندوب  هداد  ماجنا  ترضح  هچنآ  نم  سپ 
؟ تسا یناکم  هچ  نیا  یتسناد  سنوی  يا 

. ریخ مدرک : ضرع 
یلع نب  نیسح  ترضح  رّهطم  رس  نفد  لحم  مّود  ناکم  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  نآ  مدناوخ  زامن  لّوا  هک  ییاج  دندومرف :

، دشابیم مالّسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب 
: دندومرف هدومن و  هفاضا  نآ  زا  سپ 

: تفگ شباحصا  هب  يو  دندنادرگ  رب  هفوک  هب  ار  نآ  ماش  زا  داتسرف  ماش  هب  ار  ترضح  كرابم  رس  نوعلم  دایز  نب  هّللا  دیبع  هک  ینامز 
بانج نآ  كرابم  رس  لاعتم  دنوادخ  بیترت  نیدب  دیوشن و  رهش  نیا  لها  نیب  بوشآ  هنتف و  ثعاب  دیربب و  نوریب  رهـش  نیا  زا  ار  رـس  نیا 

. دیدرگ لصّتم  رس  اب  ندب  دش و  قحلم  دسج  هب  رس  سپ  نآ  زا  داد و  رارق  نینمءوملا  ریما  دزن  ار 
ْنَع ٍریِرَج  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِتاَّیَّزلا  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 11

ِۀَیِحاَِـنب َوُه  َو  اًْـلَیل  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْربَق  ِیتآ  ُْتنُک  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  َدـْنِع  ِةَریِْحلاـِب  ُْتنُک  اََّمل  یِّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ 
ِرْجَْفلا َْلبَق  ُفِرَْصنأ  َو  ِْلیَّللا  َةاَلَص  ُهَْدنِع  یِّلَصُأَف  ِناَمْعُّنلا  ِّيِرَْغلا  ِِبناَج  َیلِإ  ِفَجَّنلا 

يو هک  هدرک  لقن  ریرج  نب  قحـسا  زا  وا  بوبحم و  نب  نسح  زا  وا  تاـیز و  باـطخ  یبا  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
: تفگ

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب فجن  هیحان  رد  ترضح  نآ  ربق  متفریم ، مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  هب  اهبش  مدوب  سابعلا  یبا  دزن  هریح  رد  هک  یماگنه 

. متشگیم رب  اجنآ  زا  رجف  عولط  زا  شیپ  هدناوخ و  ار  بش  زامن  ربق  دزن  تروص  ره  هب  دشابیم  نامعّنلا  يرغ  بناج 
ِریِمَأ ِْربَـق  ِعِـضْوَم  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ِلاَّجَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 12
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُتْدُـع  َُّمث  ُهَدـْنِع  ُْتیَّلَـصَف  ُُهْتیَتَأَف  َلاَـق  ِلـیِْملا - ِكِداَـکَد  ُْثیَح  ُهَعِـضْوَم  ِیل  َفَصَوَف  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا
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ُهَْدنِع یِّلَصُأ  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  ُْتثَکَمَف  َْتبَصَأ  َلاَقَف  ُهَْدنِع  ِیتاَلَص  َو  ِیباَهَِذب  ُُهتْرَبْخَأَف  ٍِلباَق  ْنِم  مالسلا )
نب ناوفص  زا  وا  لاّجح و  زا  وا  نیسح و  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 
: دیوگیم يو  دنکیم ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  انالوم  زا  وا  نارهم و 

؟ مدیسرپ ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ناکم  هب  عجار 
: دنتشاد راهظا  هدومرف و  نایب  میارب  ار  ناکم  نآ  فصو  ترضح 

. دناهتخاس ياهتشپ  هدش و  هتشابنا  مه  يور  هب  اهگیر  هک  تسا  یعضوم 
: دیوگیم يوار 

زامن نتفر و  زا  ار  ناشیا  هدرک و  تعجارم  ادـعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم  هب  سپـس  هدـناوخ  زاـمن  اـجنآ  رد  هتفر و  ناـکم  نآ  هب 
. مداد عالطا  اجنآ  رد  مندناوخ 

. يداد ماجنا  یحیحص  لمع  دندومرف : ترضح 
. مدیدرگ لوغشم  زامن  ندناوخ  هب  هدرک و  فّقوت  اجنآ  رد  لاس  تسیب  تّدم  نآ  زا  دعب 

اَـضِّرلا ُْتلَأَس  َلاَق  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 13
َُهل ُْتلُقَف  ُّيِرَْغلا  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِْربَق  ُعِضْوَم  َْنیَأ  ُْتلُقَف  مالسلا ) هیلع  )

ِدِجْسَْملِاب َِنفُد  ُلوُقَی  ِساَّنلا  ُضَْعب  ْنَِکل  َو  َال  َلاَق  ِۀَبْحَّرلا  ِیف  َِنفُد  َنُولوُقَی  ِساَّنلا  َضَْعب  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  یسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعس  زا  مردپ 

؟ تسا اجک  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ياج  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 
. ّيرغ دندومرف : ترضح 

؟ دناهدش نفد  هبحر  رد  ترضح  نآ  دنیوگیم  یخرب  موش  تیادف  متشاد : هضرع  شرضحم 
. تسا هدیدرگ  نفد  دجسم  رد  بانج  نآ  هک  دندقتعم  ياهراپ  یلو  ریخ  دندومرف : ترضح 

*** ***
*** ***
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مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  ترایز  باوث  مهد  باب   [ - 10

ْنَع ِِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرُوباَْشیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َو َُکْتیَتَأ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتیَتَأَف  َۀَـنیِدَْملا  ُْتلَخَد  َلاَق  ِّيِرْـصَْبلا  ٍبْهَو  ِیبَأ  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم 

َعَم َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهُروُزَی  ْنَم  ُروَُزت  َال  َأ  َْکَیلِإ  ُتْرَظَن  اَم  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َکَّنَأ  اـَل  َْول  َْتعَنَـص  اَـم  َْسِئب  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْربَق  ْرُزَأ  َْمل 
هیلع  ) َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَـف  َلاَـق  َکـِلَذ  ُتِْملَع  اَـم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق   [ َنُونِمْءوُْملا ُهُروُزَی  َو   ] َنِینِمْءوُْملا َعَـم  ُءاَِـیْبنَْألا  ُهُروُزَی  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا 

اُولُِّضف ْمِِهلاَمْعَأ  ِرْدَق  یَلَع  َو  ْمِِهلاَمْعَأ  ُباََوث  َُهل  َو  ْمِهِّلُک  ِۀَِّمئَْألا  َنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ُلَْضفَأ  مالسلا )
عینم زا  وا  ینامی و  دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  وا  يروباشین و  نامیلـس  نب  نادمح  زا  وا  راّطع و  ییحی  نب  دّمحم  زا  بوقعی ، نب  دّمحم  مردـپ و 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  يرصب  بهو  یبا  زا  وا  سنوی و  زا  وا  جاّجح و  نب 
: متشاد هضرع  شرضحم  هدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  دزن  هدش  هنیدم  لخاد 

. ماهتفرن مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  هب  یلو  مدیسر  امش  تمدخ  موش  تیادف 
: دندومرف ترضح 

شترایز شناگتـشرف  اـب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  يدرکن  تراـیز  ارچ  مدرکیمن ، هاـگن  وت  هب  يدوبن  اـم  نایعیـش  زا  رگا  يدرک  يراـک  دـب 
؟ دنیامنیم شترایز  نینمءوم  ءایبنا و  دننکیم ،

. مدوبن فقاو  رما  نیا  هب  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

ترضح نآ  يارب  ناشیا  لامعا  باوث  هدوب و  رترب  لضفا و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مامت  زا  یلاعتقح  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هک  نادب 
زین مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  لامعا  دـنکیم  ظاحل  باوث  یلاعت  قح  بانج  نآ  دوخ  لاـمعا  لاـبق  رد  هکنیا  زا  ریغ  ینعی   ) دوشیم روظنم 

تلیضف و ناشدوخ  زا  هرداص  لامعا  رادقم  هب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تارضح  هک  یلاح  رد  دشابیم ) شترـضح  يارب  باوث  لوصح  بجوم 
. دوشیم ناشدئاع  يرترب 

ُّيِرَیْمِْحلا ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2
هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  َرَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍناَنِـس  ُْنبا  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 
ْلَهَف َلاَق  َُهرُوزَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  ُّبِحُأ  یِّنِإ  َُهل  ُْتُلق  ِْهَیلِإ  َُکقْوَش  اَـمَف  َلاَـق  ِّيِرَْغلا  َیلِإ  ُقاَتْـشَأ  یِّنِإ  ُْتلُقَف  مالـسلا )
َماَظِع ٌِرئاَز  َکَّنَأ  ْمَلْعاَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َةَراَیِز  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَق  َِکلَذ  ِیْنفِّرَعَف  ِهَّللا - ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اـَل  ُْتُلق  ِِهتَراَـیِز  َلْـضَف  ُفِْرعَت 
ِْتَیب ِیف  ُهَماَظِع  َّنَأ  اوُمَعَز  َو  ِسْمَّشلا  ِعَلْطَم  ِیف  َبیِْدنَرَِسب  َطَبَه  َمَدآ  َّنِإ  ُْتُلق  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َمْسِج  َو  ٍحُون  َنََدب  َو  َمَدآ 

ِْتیَْبلِاب َفوُطَی  ْنَأ  ِۀَنیِفَّسلا  ِیف  َوُه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ٍحُون َیلِإ  یَحْوَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ِۀَـفوُْکلِاب  ُهُماَظِع  ْتَراَص  َْفیَکَف  ِماَرَْحلا  ِهَّللا 
یَّتَح ِۀَـنیِفَّسلا  ِفْوَج  ِیف  َتُوباَّتلا  َلَمَحَف  َمَدآ  ُماَظِع  ِهِیف  ًاتُوباَت  َجَرْخَتْـساَف  ِْهیَتَبْکُر  َیلِإ  ِءاَْملا  ِیف  َلََزن  َُّمث  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  اَـمَک  َفاَـطَف  ًاعُوبْـسُأ 
اَهَءاَم ْتَعَلَبَف  ِكَءام  یِعَْلبا  ِضْرَْأِلل  ُهَّللا  َلاَق  اَهیِفَف  اَهِدِجْـسَم  ِطَسَو  ِیف  ِۀَـفوُْکلا  ِبَاب  َیلِإ  َدَرَو  َُّمث  َفوُطَی - ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِْتیَْبلِاب  َفاَط 

َوُه َو  ِّيِرَْغلِاب  ُهَنَفَدَف  َتُوباَّتلا  ٌحُون  َذَـخَأَف  ِۀَـنیِفَّسلا - ِیف  ٍحُون  َعَم  َناَک  يِذَّلا  ُعْمَْجلا  َقَّرَفَت  َو  اَهِدِجْـسَم  ْنِم  ُءاَْملا  َأَدـَب  اَمَک  ِۀَـفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ْنِم 
َو ًابِیبَح  ًادَّمَُحم  ِْهیَلَع  َذَخَّتا  َو  اًلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ِْهیَلَع  َذَخَّتا  َو  ًاسیِدـْقَت  یَـسیِع  ِْهیَلَع  َسَّدَـق  َو  ًامِیلْکَت  یـسُوم  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَّلَک  يِذَّلا  ِلَبَْجلا  َنِم  ٌۀَـعِْطق 

َِبناَج َْتدَرَأ  اَذِإَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  ٍحُون  َو  َمَدآ  َنیِرِهاَّطلا - ِِهئَابآ  َدَْعب  ٌدَحَأ  ِهِیف  َنَکَـس  اَم  ِهَّللا  َو  ًانَکْـسَم  َنیِِّیبَّنِلل  ُهَلَعَج 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ًادَّمَُحم َو  َنِیلَّوَْألا  َءَابْآلا  ٌِرئاَز  َکَّنِإَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َمْسِج  َو  ٍحُون  َنََدب  َو  َمَدآ  َماَظِع  ْرُزَف  ِفَجَّنلا 

ًاماََّون ِْریَْخلا  ِنَع  ْنُکَت  اَلَف  ِِهتَوْعَد  َْدنِع  ِءاَمَّسلا  ُباَْوبَأ  َُهل  ُحَتُْفت  ُهَِرئاَز  َّنِإَف  َنیِّیِصَْولا  َدِّیَس  ًاِّیلَع  َو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاَخ 
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. نانس نب  دّمحم  زا  وا  هدرب و  ار  شمان  هک  یسک  زا  وا  يرعشا و  یلع  وبا  زا  بوقعی  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  باطخلا  یبا  نب  نیسح  نب  دّمحم  زا  وا  شردپ و  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زین  و 

: دومن تیاکح  نینچ  میارب  رمع  نب  لضفم  تسا : هتفگ  نانس  نبا 
: دندومرف ترضح  مورب  ّيرغ  هب  هک  مقاتشم  لیام و  مدرک : ضرع  هدش  لخاد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  تفگ :

؟ يراد نآ  هب  یقایتشا  هچ 
. متسه دنمقالع  شترایز  هب  هتشاد و  تسود  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
؟ ینادیم ار  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  ایآ 

. دیئامرفب علّطم  هاگآ و  نآ  زا  ار  نم  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  ریخ  متشاد : هضرع 
: دندومرف ترضح 

هیلع حون  ندب  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  ياهناوختـسا  عقاو  رد  هک  نادـب  يدومن  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترایز  هدارا  هاگ  ره 
. ینکیم ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  مسج  مالّسلا و 

: مدرک ضرع 
روطچ سپ  هدـش  نفد  مارحلا  هّللا  تیب  رد  شیاهناوختـسا  دـندقتعم  مومع  دومن و  طوبه  باـتفآ  عولط  لـحم  بیدنرـس  رد  مدآ  ترـضح 

: دندومرف ترضح  دشابیم !؟ هفوک  رد  دیئامرفیم 
قبط بانج  نآ  دـیامن ، تیب  فاوط  راب  تفه  هک  دومرف  یحو  دوب  یتشک  رد  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ 

ياهناوختـسا نآ  رد  هک  یتوبات  تفرورف ، بآ  رد  شیاهوناز  ات  دـمآ و  نوریب  یتشک  زا  سپـس  دومن  فاوط  دوب  هدـش  یحو  يو  هب  هچنآ 
فاوط تیب  رود  یلاعت  قح  هتـساوخ  قباطم  نآ  لابندب  دومرف و  لمح  یتشک  لخاد  هب  ار  نآ  هدروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  دوب  مدآ  ترـضح 

هک یبآ  دومرف : نیمز  هب  یلاـعت  قح  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دـیدرگ  تسه  هفوک  دجـسم  طـسو  رد  هک  هفوک  برد  دراو  نآ  زا  سپ  دومن و 
تروص ره  هب  دوب و  هتخاس  رهاظ  دجـسم  نیمه  زا  البق  هک  يروط  نامه  درب  ورف  هفوک  دجـسم  زا  ار  شبآ  نیمز  سپ  ربب ، ورف  يرادرب  رد 

هک تسا  یهوک  زا  ياهعطق  يرغ   ) درک نفد  يرغ  رد  ار  توباـت  حون  باـنج  سپـس  هتـشگ  قّرفتم  دـندوب  هنیفـس  رد  حون  اـب  هک  یهورگ 
دـیدرگ و بصن  یلیلخ  بصنم  هب  نآ  رد  میهاربا  دـیدرگ و  سیدـقت  نآ  رد  یـسیع  دوـمن و  مـّلکت  ادـخ  اـب  نآ  رد  مالّـسلا  هـیلع  یـسوم 

رارق ءایبنا  نکـسم  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  دوب  هوک  نیمه  دش و  هدـناوخ  ادـخ  بیبح  نآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح 
(. داد

: دندومرف ترضح  سپس 
ریما زا  رتمیرک  يدحا  مالّسلا  امهیلع  حون  مدآ و  ترضح  ینعی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نیرهاط  ءابآ  زا  دعب  مسق  ادخ  هب 

. هدرکن رایتخا  تنوکس  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا 
: دندومرف سپس 

نک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مسج  حون و  ندب  مدآ و  ياهناوختـسا  سپ  ار ، فجن  يدرک  هدارا  هاگ  ره  بیترت  نیدب  و 
ترضح تسا و  ءایبنا  متاخ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  و  مالّـسلا ) امهیلع  حون  مدآ و   ) هتـشذگ لّوا و  ءابآ  رئاز  هک 

دیس هک  مالّسلا  هیلع  ّیلع 
میظع ریخ  نیا  زا  سپ  دوشیم  هدوشگ  نامـسآ  ياهبرد  ترـضح  نآ  رئاز  يارب  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  یـشابیم و  هدوب  ءایـصوا 

. شابم لفاغ 
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هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَهِـش  ِیبَأ  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْـمثُع  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 3
َناَک َكَابَأ - َراَز  َْوأ  ًاتِّیَم  َْوأ  ًاّیَح  ِینَراَز  ْنَم  َّیَُنب  َلاَق  َكَراَز  ْنَم  ُءاَزَج  اَم  َِتبَأ  اَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَِرل  ُنَسَْحلا  َلاَق  َلاَق  مالـسلا )

ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخُأَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهرُوزَأ  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح 
مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  انالوم  زا  وا  باهش و  یبا  نب  یّلعم  زا  وا  یسیع و  نب  نامثع  زا  وا  مشاه و  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسح  نب  یلع 

: دیوگیم يو  هدومن ، لقن 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تشاد هضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رضحم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  امش  هک  یسک  شاداپ  ردپ  يا 

: دندومرف ترضح 
رد ار  وا  هک  تسا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رب  دنک  ترایز  ار  وت  ردپ  ای  تامم  زا  دعب  ای  تایح  نامز  رد  دنک  ترایز  ار  نم  هک  یـسک  مدـنزرف !

. دناهرب شناهانگ  زا  هدرک و  ترایز  تمایق  زور 
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اجنآ رد  اعد  ندناوخ  ترایز و  تیفیک  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  مهدزای  باب   [ - 11

یَسُوم ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  یَـسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِّقَّرلا  َۀَقَدَص  ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍّيِدْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَمْحَأ  ٍِّیلَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِِّیلَع َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْربَق  مالسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َنیِِدباَْعلا  ُْنیَز  َراَز  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا ) مهیلع   ) ٍرَفْعَج ُْنب 

اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  یَکَبَف  ِْربَْقلا  یَلَع  َفَقَو  َو  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب 
ِهّللا ِیف  َتْدَهاَج  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ   [ َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   ] ِهِداَبِع یَلَع  ُهَتَّجُح  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ 

َمَْزلَأ َو  ِهِراَِـیتْخِاب  ِْهَیلِإ  َکَـضَبَق  َو  ِهِراَوِـج  َیلِإ  ُهَّللا  َكاَـعَد  یَّتَـح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهِِّیبـَن َنَنُـس  َتـْعَبَّتا  َو  ِِهباَـتِِکب  َتـْلِمَع  َو  ِهِداـهِج  َّقَـح 
َِکئاَضَِقب ًۀَیِـضاَر  َكِرَدَِقب - ًۀَِّنئَمْطُم  یِـسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهَّللا  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ِۀَِغلاَْبلا  ِجَجُْحلا  َنِم  ََکل  اَم  َعَم  َكاَّیِإ  ْمِِهْلتَق  ِیف  َۀَّجُْحلا  َكَءاَدْعَأ 

َِکئاَمْعَن ِلِضاَوَِفل  ًةَرِکاَش  َِکئاََلب  ِلوُُزن  یَلَع  ًةَِرباَص  َِکئاَمَـس  َو  َکِضْرَأ  ِیف  ًۀـَبُوبْحَم  َکـِئاَِیلْوَأ  ِةَْوفَِـصل  ًۀَّبُِحم  َکـِئاَعُد  َو  َكِرْکِذـِب  ًۀََـعلُوم 
َِکئاَدْعَأ ِقاَلْخَِأل  ًۀَـقِراَفُم   [ َِکئاَِیْبنَأ  ] َِکئاَِیلْوَأ ِنَنُِـسب  ًۀَّنَتْـسُم  َِکئاَزَج  ِمْوَِیل  يَْوقَّتلا  ًةَدِّوَزَتُم  َِکئاَِقل  ِۀَـحْرَف  َیلِإ  ًۀَقاَتْـشُم  َِکئَالآ  ِِغباَوَِسل  ًةَرِکاَذ 

ٌۀَعِراَش َْکَیلِإ  َنِیبِغاَّرلا  َُلبُس  َو  ٌۀَِهلاَو  َْکَیلِإ  َنِیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو  َُّمث  َِکئاَنَث  َو  َكِدْمَِحب  اَْینُّدلا  ِنَع  ًَۀلوُغْشَم 
ْنَم َةَوْعَد  َو  ٌۀَحَّتَفُم  ْمَُهل  َِۀباَجِْإلا  َباَْوبَأ  َو  ٌةَدِعاَص  َْکَیلِإ  َنیِعاَّدلا  َتاَوْصَأ  َو  ٌۀَعِزاَف  َْکنِم  َنِیفِراَْعلا  َةَِدْئفَأ  َو  ٌۀَحِضاَو  َْکَیلِإ  َنیِدِصاَْقلا  َماَلْعَأ  َو 

ِنَِمل َۀَثاَغِْإلا  َو  ٌةَدوُجْوَم  َِکب  َناَعَتْـسا  ِنَِمل  َۀَناَعِْإلا  َو  ٌۀَموُحْرَم  َِکفْوَخ  ْنِم  یََکب  ْنَم  َةَْربَع  َو  ٌَۀلُوبْقَم  َْکَیلِإ  َباَنَأ  ْنَم  ََۀبَْوت  َو  ٌَۀباَجَتْـسُم  َكاَجاَن 
ْنِم ِِقئاَلَْخلا  َیلِإ  َکَقاَزْرَأ  َو  ٌۀَظوُفْحَم  َْکیََدل  َنِیِلماَْعلا  َلاَمْعَأ  َو  ٌَۀلاَقُم  ََکلاَقَتْسا  ِنَم  ََللَز  َو  ٌةَزَْجنُم  َكِداَبِِعل  َِکتاَدِع  َو  ٌَۀلوُْذبَم  َِکب  َثاَغَتْسا 

ٌةَرُوفْوَم َكَْدنِع  َنِیِلئاَّسلا  َِزئاَوَج  َو  ٌۀَّیِضْقَم  َكَْدنِع  َکِْقلَخ  َِجئاَوَح  َو  ٌةَروُفْغَم  َنیِرِفْغَتْسُْملا  َبُونُذ  َو  ٌةَِرتاَوَتُم  ْمَُهل  ِدیِزَْملا  َِدئاَوَع  َو  ٌَۀلِزاَن  َْکنَُدل 
ِینِطْعَأ َو  ِیئاَنَث  ْلَْبقا  َو  ِیئاَعُد  ْبِجَتْـساَف  َّمُهَّللا  ٌۀَعَْرتُم  َْکیََدل  ِءاَمِّظلا  َلِهاَنَم  َو  ٌةَّدَـعُم  َنیِمِعْطَتْـسُْملا  َدـِئاَوَم  َو  ٌۀَلِـصاَو  ْمِْهَیلِإ  ِدـیِزَْملا  َدـِئاَوَع  َو 

یَهَْتنُم َو  ِیئاَمْعَن  ُِّیلَو  َکَّنِإ  مالسلا ) مهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ِیئاَِیلْوَأ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْعَمْجا  َو   [ ِیئاَزَج  ] ِیئاَجَر
ْرِهْظَأ َو  اَناَذَأ  ْنَع  ْمُْهلَغْـشا  َو  اَنَءاَدْعَأ  اَّنَع  َّفُک  َو  اَِنئاَِیلْوَِأل  َو  ِیل  ْرِفْغا  َيَالْوَم  َو  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  َْتنَأ  َياَْوثَم  َو  ِیبَلَْقنُم  ِیف  َياَنُم  ُۀَیاَغ  َو  ِیئاَجَر 

ریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  یَْلفُّسلا - اَْهلَعْجا  َو  ِلِطاَْبلا  َۀَِملَک  ْضِحْدَأ  َو  اَْیلُْعلا  اَْهلَعْجا  َو  ِّقَْحلا  َۀَِملَک 
: دیوگیم يدهم  نب  یلع  نب  دمحا  یلع  وبا 

: تفگ هدومن و  لقن  میارب  یّقر  هقدص  نب  یلع  وبا 
: تفگ هدومن و  لقن  میارب  مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع 

: دندومرف بانج  نآ  هک  دومرف  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  ترضح  شراوگرزب  ردپ  زا  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مردپ 
: دندرک ترایز  ّتیفیک  نیا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمءوملا  ریما  ربق  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 

: دندومرف نآ  زا  دعب  هتسیرگ و  یلصف  هدومن و  فّقوت  ربق  يالاب  ءادتبا 
، ناگهدـنب رب  شتّجح  نیمز و  يور  رد  ادـخ  نیما  يا  وت  رب  مالـس  داب ، وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  ناـنمءوم و  ریما  يا  وت  رب  مـالس 
ننـس و لمع و  ادخ  باتک  هب  هدومن و  داهج  دیاب  دیاش و  هک  روط  نآ  ادـخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نانمءوم ، ریما  يا  وت  رب  مالس 

ضبق شیوخ  راـیتخا  هب  دـناوخ و  شدوخ  راوج  هب  ار  وت  یلاـعت  قـح  اـت  يدرک  يوریپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربماـیپ  ماـکحا 
رب یلاعت  قح  دوب  وت  تسد  رد  قیالخ  عیمج  رب  یهلا  هغلاب  نیهارب  اهتّجح و  هک  یلاح  رد  ار  نانمشد  تنتشک  هطساو  هب  دومرف و  تحور 

صیرح تندناوخ  دای و  هب  دونشخ و  یـضار و  تئاضق  هب  نئمطم و  دوخ  تاریدقت  هب  ار  نم  سفن  ایادخ  راب  دومن ، تّجح  مامتا  نانمـشد 
لوزن رب  امن و  نارگید  بوبحم  تنامـسآ  نیمز و  رد  ار  نم  ادنوادخ  هدب ، رارق  دنمهقالع  بحم و  تناتـسود  زا  ناگهدیزگرب  هب  تبـسن  و 
يداش رورـس و  هب  هجوتم و  رکاذ و  تاهلماک  همات و  ياهتمعن  هب  تبـسن  رکاش و  تگرزب  ياهتمعن  لباقم  رد  ابیکـش و  اهيراتفرگ  ءـالب و 

. نادرگ قاتشم  تتاقالم 

ندناوخ ترایز و  تیفیک  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  مهدزای  باب   [ - 11
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قالخا و زا  راد  مرذح  رب  تناتسود و  بادآ  هب  نک  مبّدءوم  و  تیازج ، زور  يارب  هدب  رارق  ماهشوت  داز و  ار  يراکزیهرپ  يوقت و  ادنوادخ 
. یئامن مفرصنم  ایند  زا  تشیاتس  دمح و  هطساوب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ادنوادخ  تنانمشد ، يایاجس 

: تشاد هضرع  هداهن و  ربق  رب  كرابم  تروص  ترضح  نآ  سپس 
نشور و وت  نیدـصاق  ياههناشن  زاـب و  هداـشگ و  وت  هب  نیلیاـم  ياـههار  قرط و  و  تسا ، وت  هلاو  تهاـگرد  نیعـشاخ  ياـهلد  ایادـخ  راـب 
ار وت  هک  یناسک  ياعد  هدوشگ و  ناشیاهاعد  تباجا  ياهرد  دنلب و  تناگدنناوخ  يادص  و  هدمآ ، عزف  هب  وت  زا  نیفراع  ياهلد  راکـشآ و 

. دشابیم هتفریذپ  وت  هب  ناگدننکتشگزاب  هبوت  باجتسم و  دنناوخیم 
رد دـناهدرک  کمک  بلط  وت  زا  هک  ناـنآ  هب  تبـسن  وت  کـمک  هدـش و  عقاو  وت  محرت  دروم  تفوخ  زا  ناگدـننکهیرگ  گـشا  ایادـخ  راـب 
زا هک  یناسک  شزغل  هدرک و  ادیپ  ققحت  ناگدنب  هب  تیاههدعو  هدیدرگ و  ءاطعا  لذـب و  وت  هب  ناگدـنهانپ  هب  تهانپ  هتفای و  ققحت  جراخ 

، هتشگ لزان  ناشیا  هب  وت  دزن  زا  ناگدنب  قازرا  هدوب و  ظوفحم  وت  دزن  ناگدننکلمع  لامعا  هدش و  هداد  رارق  وفعم  دناهدرک  وفع  بلط  وت 
وت هب  تاقولخم  ياهتجاح  هدـش و  هدیـشخب  ناگدننکرافغتـسا  ناهانگ  هدوب و  مه  رـس  تشپ  ناگدـنب  رب  ناوارف  ياـهیکین  اـهناسحا و  و 

هداـمآ و ماـعط  نیبلاـط  ياـهناوخ  هدیـسر و  اـهنآ  هب  داـیز  ياـهیکین  ناوارف و  وت  زا  ناگدـننکتساوخرد  ياـهشاداپ  هدـش و  هدروآرب 
. دشابیم رپ  ولمم و  وت  دزن  ناگنشت  هاگروخبآ  هدرتسگ و 

دّـمحم و قح  هب  امرف  عمج  مناتـسود  نم و  نیب  شخبب و  دـیما  نم  هب  امن و  لوبق  ار  نم  شیاتـس  امرف و  باجتـسم  ار  نم  ياعد  ایادـخ  راب 
یئوت یـشابیم ، مندومن  گنرد  نتـشگرب و  رد  مدـیما  تیاهن  نم و  تمعن  یلو  وت  انامه  مالّـسلا ، مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  ّیلع و 

ار قح  هملک  نادرگ ، يور  ام  هب  ّتیذا  زا  ار  ناشیا  رادزاب و  اـم  زا  ار  نانمـشد  ّرـش  شخبب و  ار  اـم  ناتـسود  نم و  نم ، ّیلو  اـقآ و  ادـخ و 
. یتسه اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  هکنآ  هچ  نادرگ  راوخ  دوبان و  ار  لطاب  هملک  امن و  هتشارفا  عفترم و  ار  نآ  راکشآ و 

ُهَّنَأ مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  َيَور  ِعِماَْجلا  َباَتِک  ُهاَّمَـس  يِذَّلا  ِِهباَتِک  ْنِم  َرَکَذ  اَمِیف  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
- ُهَّقَح َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ٍمُولْظَم  ُلَّوَأ   [ َْتنَأ  ] َکَّنَأ ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْـملا ِریِمَأ  ِْربَـق  َدـْنِع  ُلوـُقَی  َناَـک 

َُکْتئِج َباَذَْعلا  ِْهیَلَع  َدَّدَج  َو  ِباَذَْعلا  ِعاَْونَِأب  َکَِلتاَق  ُهَّللا  َبَّذَع  ٌدیِهَش  َْتنَأ  َو  َهَّللا  َتیَِقل  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  َْتبَسَتْحا  َو  َتْرَبَص 
َْدنِع ِیل  ْعَفْشاَف  ًةَرِیثَک  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  یِّبَر  َِکلَذ  یَلَع  یَْقلَأ  َکَمَلَظ  ْنَم  َو  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  َِکنْأَِشب  ًارِْصبَتْسُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع 
ِنَِمل ّالِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  َیلاَعَت - ُهَّللا  َلاَق  ْدَـق  َو  ًۀَعاَفَـش  َو  ًامیِظَع  ًاهاَج  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنِإ  َو  ًامُوْلعَم  ًاماَقَم  ِهَّللا  َدـْنِع  َکـَل  َّنِإَـف  َياـَلْوَم  اَـی  َکِّبَر 

ْنَم َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِهلوُسَر ِۀَفِْرعَم  َو  ِِهتَفِْرعَِمب  ِینَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ًاْضیَأ  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِْربَق  َْدنِع  ُلوُقَی  َو  یضَتْرا 
َِیل يَوَط  َو  ِهِّباَوَد  یَلَع  ِینَلَمَح  َو  ِهِداَِلب  ِیف  ِینَرَّیَـس  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِناَمیِْإلِاب  َّیَلَع  َّنَم  َو  َّیَلَع  ُْهنِم  ًاعُّوَطَت  َو  ِیل  ُْهنِم  ًۀَـمْحَر  ُهَتَعاَـط  ُهَّللا  َضَرَف 

ِلوُسَر ِّیِصَو  ِْربَق  ِراَّوُز  ْنِم  ِینَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ٍۀَِیفاَع - ِیف  ِهِیناَرَأ  َو  ِهِِّیبَن   [ َو ِِهلوُسَر   ] یِخَأ َمَرَح  ِینَلَخْدَأ  یَّتَح  َهوُرْکَْملا  یِّنَع  َعَفَد  َو  َدیِعَْبلا 
َو َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهّللا  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا

َْکَیلِإ ُبَّرَقَتَی  َكُِرئاَز  َو  َكُدـْبَع  َّمُهَّللا  ِِهلوُسَر  وُخَأ  َو  ِهَّللا  ُدـْبَع  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِهِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاـج  ُُهلوُسَر - َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
اَی ُناَمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  َُکلَأْسَأ  َو  ٍروُزَم  ُمَرْکَأ  َو  ٍِّیتْأَـم  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ُهَراَز  َو  ُهاـَتَأ  ْنَِمل  ٌّقَح  ٍِّیتْأَـم  ِّلُـک  یَلَع  َو   [ َکـِلوُسَر  ] َکِِّیبَن یِخَأ  ِْربَق  ِةَراَـیِِزب 

ِلْهَأ َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  اَی  ُدَمَص  اَی  ُدْرَف  اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی  ُداَوَج  اَی  ُمیِحَر 
َو ًابَهَر  َكوُعْدَـی  َو  ِتاَْریَْخلا  ِیف  ُعِراَُسی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َكاَکَف  اَذَـه  یِِفقْوَم  ِیف  ِیتَراَیِز  ْنِم  َياَّیِإ  َکَتَفُْحت  َلَعَْجت  ْنَأ  َو  ِِهْتَیب 

ْمَُهل َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  َْتلُقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم َکِِّیبَن  ِناَِسل  یَلَع  ِینَتْرََّشب  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِعِـشاَْخلا  َنِم  ََکل  ِیْنلَعْجا  َو  ًابَغَر -
ِداَهْـشَْألا ِسُوُءر  یَلَع  ِِهب  ِینُحَـضْفَت  ًاِفقْوَم  ْمِِهتَفِْرعَم  َدَْعب  ِینِْفقُوت  اَلَف  ٌِنقُوم  َِکئاَِیْبنَأ  ِعیِمَِجب  َو  ٌنِمْءُوم  َِکب  یِّنِإَف  َّمُهَّللا  ْمِهِّبَر . َْدنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق 

ُلوُقَت َو  ِْربَْقلا  َنِم  ُونْدـَت  َُّمث  ْمِهِعاَبِّتِاب  ِینَتْرَمَأ  َو  َِکتَماَرَِکب  ْمُهَتْـصَصَخ  َْتنَأ  َو  َكُدـِیبَع  ْمُهَّنِإَف  ْمِِهب  ِقیِدْـصَّتلا  یَلَع  ِینَّفََوت  َو  ْمُهَعَم  ِینِْفقْوَأ  َْلب 
ِِحتاَْفلا َو  َقَبَـس  اَِمل  ِِمتاَْخلا  َو  ِلیِْزنَّتلا  َو  ِیْحَْولا  ِنِدـْعَم  َو  ِهِْرمَأ  ِِمئاَزَع  َو  ِِهیْحَو  یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهَّللا  َنِم  ُماَلَّسلا 
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َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِرِینُْملا  ِجاَرِّسلا  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِدِهاَّشلا  َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  یَلَع  ِنِْمیَهُْملا  َو  َلَبْقَتْـسا  اَِمل 
ِریِمَأ ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکئاَیِفْصَأ - َو  َِکلُسُر  َو  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َفَرْشَأ  َو  َعَفْرَأ  َو  َلَمْکَأ  َو  َلَْضفَأ  َنیِمُولْظَْملا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ 

ِلِیلَّدلا َو  َکِِّیبَن  َدَْعب  َکِْقلَخ  ْنِم  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َِکلوُسَر [  ِّیِصَو  َو   ] ِهِّیِـصَو َو  َِکلوُسَر  یِخَأ  َو  َکِِّیبَن  َدَْعب  َکِْقلَخ  ِْریَخ  َو  َكِْدبَع  َنِینِمْءوُْملا 
یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَـلَّسلا  َو  َکـِْقلَخ - َْنَیب  َکـِئاَضَق  ِلْـصَف  َو  َِکلْدَِـعب  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد  َو  َکـِتالاَسِِرب  ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع 

ًاماَلْعَأ َو  َکِْقلَخ  یَلَع  َءاَدَهُـش  َو  َكِّرِِـسل  ًۀَظَفَح  َو  َِکنیِِدل  ًاراَْصنَأ  ْمُهَْتیَـضَتْرا  َنیِذَّلا  َنیِرَّهَطُْملا  ِهِدـَْعب  ْنِم  َكِْرمَِأب  َنیِماَّوَْقلا  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا 
ُماَلَّسلا َنیِمِّسَوَتُْملا  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِهَّللا  ِۀَِصلاَخ  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِعَدْوَتْسُْملا  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا  َْتعَطَتْسا  اَم  ْمِْهیَلَع  یِّلَُصت  َو  َكِداَبِِعل 
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َُّمث  َنِیبَّرَقُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا   [ ِِهفْوَِخل  ] ِِهفْوَِخب اُوفاَخ  َو  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  اوُرَزاَو  َو  َكِْرمَأـِب  اُوماَـق  َنیِذَّلا  َنِینِمْءوُْملا  یَلَع 

اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َةَْوفَـص  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  اَی 
َتْمَقَأ ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َمیِقَتْـسُْملا  َطاَرِّصلا  َو  ِمَسیِْملا  َبِحاَص  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ِْملِع  َثِراَو  َو  ِنیِّدـلا  َدوُمَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - َۀَّجُح 

َّقَح ِهّللا  ِیف  َتْدَـهاَج  َو  ِِهتَواَِـلت  َّقَـح  َباَـتِْکلا  َتْوََـلت  َو  َلوُـسَّرلا  َْتعَبَّتا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َتْرَمَأ  َو  َةاَـکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَـلَّصلا 
َدَعَو اَمِیف  ًابِغاَر  ِهَّللا  َْدنِع  اَم  ًاِبلاَط  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًایِّقَُوم  ِهَّللا  ِنیِد  ْنَع  ًادِهاَُجم  ًابِـسَتُْحم - ًاِرباَص  َکِسْفَِنب  َتْدُج  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  َتْحَـصَن  َو  ِهِداهِج 

ْنَم ُهَّللا  َنََعل  ِءاَزَْجلا  َلَْـضفَأ  ِِهلْهَأ  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِنَع  َو  ِِهلوُـسَر  ْنَع  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ًادوُـه  ْشَم  َو  ًادِـهاَش  َو  ًادیِهَـش  ِْهیَلَع  َتـْنُک  يِذَِّلل  َْتیَـضَم  َو  ُهَّللا 
َیلِإ اَّنِإ  ِِهب  َیِـضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  َو  َکَّقَح  َکَبَـصَغ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَمَلَظ  َو  َْکیَلَع  يَرَْتفا  ِنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکََـفلاَخ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَـلَتَق 

َْکَتلَذَخ َو  َْکنَع   [ َْتلاَح  ] ْتَداَح ًۀَّمُأ  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  َو  َْکیَلَع  ْتَرَهاَظَت  ًۀَّمُأ  َو  َکَتَیَالَو  ْتَدَحَج  ًۀَّمُأ  َو  َْکتََفلاَخ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  ٌءاََرب  ْمُْهنِم  ِهَّللا 
َو َکـِئاَِیْبنَأ  َۀَـلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ِكِرْدُْـملا  َُكرَد  َْسِئب  َو  َنیِدِراَْولا  ُدْرِو  َْسِئب  َو  ُدوُرْوَْملا  ُدْرِوـْلا  َْسِئب  َو  ْمُهاَوـْثَم - َراَّنلا  َلَـعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

ٍِّدن َّلُک  َو  َْتبِْجلا  َو  يَّزُْعلا  َو  َتاَّللا  َو  َۀَنِعاَرَْفلا  َو  َتیِغاَوَّطلا - َو  َتِیباَوَْجلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َكِراَن  َّرَح  ْمِِهلْـصَأ  َو  َِکتاَنََعل  ِعیِمَِجب  َِکئاَِیْبنَأ  ِءاَیِـصْوَأ 
ْنَْعلا َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ًارِیثَک  ًانَْعل  ْمِهیِّبُِحم  َو  ْمُهَناَوْعَأ  َو  ْمُهَءاَِیلْوَأ  َو  ْمُهَعاَْبتَأ  َو  ْمُهَعاَیْشَأ  َو  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِهَّللا  یَلَع  ٍرَتْفُم  َّلُک  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  یَعُْدی 

َنِم ًادَحَأ  ُُهبِّذَُعت  َال  ًامِیلَأ  ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  َّمُهَّللا  ًاثاََلث  مالسلا ) امهیلع   ) ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ًاثاََلث  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َۀَلَتَق 
ِراَْصنَأ ِۀَـلَتَق  یَلَع  ْلِخْدَأ  َو  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَِأب  ُهَّلُِحت  َْمل  ًاباَذَـع  ْمَُهل  َّدِـعَأ  َو  َكِْرمَأ  َةَالُو  اوُّقاَش  اَمَک  ََکباَذَـع  ْمِْهیَلَع  ْفِعاَض  َو  َنیَِملاَْـعلا 

ِلآ ِۀَیَالَو  ِیف  َِلُتق  ْنَم  ِۀَلَتَق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِراَْصنَأ  ِۀَـلَتَق  یَلَع  َو  ِنَسَْحلا  ِراَْصنَأ  ِۀَـلَتَق  یَلَع  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِراَْصنَأ  ِۀَـلَتَق  َو  َِکلوُسَر 
َنوُِـسْلبُم  [ اَـهِیف  ] ِهِیف ْمُه  َو   [ اَِهباَذَـع ْنِم   ] َِکباَذَـع ْنـِم  ْمُْـهنَع  ْفِّفَُخت  اـَل  َو  ِمـیِحَْجلا  َنـِم  ٍْكرَد  ِلَفْـسَأ  ِیف  ًاـفَعاَضُم  ًاباَذَـع  َنـیِعَمْجَأ  ٍدَّمَُحم 
َكِداَـبِع ْنِم  ْمُهَعاَْـبتَأ  َو  َِکلُـسُر  َو  َکـِئاَِیْبنَأ  َةَْرتِـع  ْمِِهْلتَِقب  َلـیِوَّطلا  َيْزِْخلا  َو  َۀَـماَدَّنلا  اُونَیاَـع  ْدَـق  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمِهِـسُءوُر  اوُسِکاـن  َنوـُنوُْعلَم -

ََّیلِإ ْبِّبَح  َو  َِکئاَِیلْوَأ  ِیف  ٍقْدِـص  َناَِسل  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َِکئاَمَـس  َو  َکِضْرَأ  ِیف  ِۀَِـیناَلَْعلا  ِرِهاَـظ  َو  ِّرِّسلا  ِّرَـسَتْسُم  ِیف  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  َنیِِحلاَّصلا 
ِهَّللا ُماَلَس  ُْلق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهِسْأَر َْدنِع  ْسِلْجا  َُّمث  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ًاعَبَت  ْمَُهل  ِینَلَعَْجت  َو  ْمِِهب  ِینَقِْحُلت  یَّتَح  ْمُهَدِهاَشَم 

َيَالْوَم اَی  َْکیَلَع  ٌقیِّدِص   [ ٌنیِمَأ ٌقِداَص ]  َکَّنَأ  یَلَع  َنیِدِـهاَّشلا  َو  َِکلْـضَِفب  َنیِقِطاَّنلا  َو  ْمِِهبُولُِقب  ََکل  َنیِمِّلَـسُْملا  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  َو 
َو ِءاَدَْألا  َو  ِغاَلَْبلِاب  ِِهلوُسَر - َِّیلَو  َو  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  ََکل  ُدَهْـشَأ  َو  ٌرَّهَطُم  ٌرِهاَط  ٌرْهُط  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِِکنََدب - َو  َکِحوُر  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  َنِم  ُماَلَّسلا 

َُکْتیَتَأ ْدَق  َو  ِِهلوُسَر - وُخَأ  َو  ِهَّللا  ُْدبَع  َکَّنَأ  َو  ِهَّللا  ُلِیلَخ  َکَّنَأ  َو  یَتْءُوی  ُْهنِم  يِذَّلا  ِهَّللا  ُهْجَو  َکَّنَأ  َو  ِهَّللا  ُبَاب  َکَّنَأ  َو  ِهَّللا  ُْبنَج  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 
ٍراَن ْنِم  َِکب  ًاذِّوَعَتُم  یِـسْفَن  َصاَلَخ  ًاِبلاَط  َِکتَراَیِِزب  ِهَّللا  َیلِإ  ًاـبِّرَقَتُم  ًاِرئاَز  َکـُْتیَتَأ  ِِهلوُسَر  َدـْنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  َکـَِتلِْزنَم  َو  َکـِلاَح  ِمیِظَِعل  ًادـِفاَو 

َو ٌمِّلَـسُم  ََکل  ِیْبلَقَف  ِّقَْحلا   [ ِۀَّیَِرب  ] ِۀَکََرب یَلَع  َكِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلا  َكِْدلُو  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  ًاعاَطِْقنا  َُکْتیَتَأ  یِـسْفَن  یَلَع  ُُهْتیَنَج  اَِمب  ِیْلثِم  اَهَّقَحَتْـسا 
اَی َْتنَأ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َِۀلِْزنَْملا  َلاَمَک  َِکلَِذب  ُسِمَْتلَأ  َْکَیلِإ  ُِدفاَْولا  َو  َِکتَعاَط  ِیف  َكَالْوَم  َو  ِهَّللا  ُْدبَع  اَنَأ  َو  ٌةَّدَعُم  ََکل  ِیتَرُْصن  َو  ٌِعبَّتُم  ََکل  يِْرمَأ 

ِِجئاَوَْحلا ِبَلَط  َیلِإ  َو  ِْهَیلِإ  ِةَداَفِْولا  ِیف  ِینَبَّغَر  َو  ِهِّبُِحل  ِیناَدَـه  َو  ِِهلْـضَف  یَلَع  ِینَّلَد  َو  ِهِِّرب  یَلَع  ِینَّثَح  َو   [ ِِهتَلِِـصب  ] ِِهتَعاَِطب ُهَّللا  ِینَرَمَأ  ْنَم  َياـَلْوَم 
ًاْریَخ ِْهَیلِإ  ُعَْزفَأ  ًادَحَأ  ُدِجَأ  َال  ْمُکاَداَع  ْنَم  ُدَعْـسَی  َال  َو  ْمُکاَوْهَی  ْنَم  ُرَـسْخَی  َال  َو  ْمُکاَتَأ  ْنَم  ُبیِخَی  َال  َو  ْمُکاَّلََوت  ْنَم  ُدَعْـسَی  ٍْتَیب  ُلْهَأ  ُْمْتنَأ  ُهَدـْنِع 

ِلآ َو  َکـِلوُسَِرب  َکـَْیلِإ  یِهُّجَوـَت  ْبِّیَُخت  اـَل  َّمُهَّللا  ُۀَـبِّیَّطلا - ُةَرَجَّشلا  َو  ِضْرَأـْلا  ُناَـکْرَأ  َو  ِنیِّدـلا  ُِمئاَـعَد  َو  ِۀَـمْحَّرلا  ِْتَیب  ُلـْهَأ  ُْمْتنَأ  ْمُْکنِم  ِیل 
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َكِرْصَِنب َّیَلَع  َّنُم  َو   [ ُهُرُْصنَی َو  ِِهب  ُرَصَْتُنی   ] ِِهب ُرُْـصنَت  َو  ُهُرُْـصنَت  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَف  ِِهتَفِْرعَم  َو  ِِهتَیَالَو  َو  َيَالْوَم  ِةَراَیِِزب  َّیَلَع  َْتنَنَم  َْتنَأ  َّمُهَّللا  َِکلوُسَر 
ِیبَأ ُْنب  ُِّیلَع  ِْهیَلَع  َتاَم  اَم  یَلَع  ِیْنتِمَأ  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِْهیَلَع  َِییَح  اَم  یَلَع  ِیِنیْحَأ  َّمُهَّللا  ِةَرِخْـآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َِکنیِدـِل 

ٍِبلاَط ع
: دیوگیم هداهن  عماجلا » باتک   » ار شمان  هک  یباتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  دیلو  نب  نسح  نب  دّمحم 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  ماگنه  بانج  نآ  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  زا 
ات يدومن  لّمحت  ربص و  یشابیم ، هدش  بصغ  شّقح  هک  یـسک  نیلّوا  مولظم و  نیلّوا  وت  هک  مهدیم  تداهـش  ادخ ، یلو  يا  وت  رب  مالس 

لاعتم دـنوادخ  دـنک  باذـع  يدوب ، دیهـش  هک  یلاح  رد  يدومن  تاقالم  ار  ادـخ  هک  مهدیم  تداهـش  تفایرد و  ار  وت  لجا  هک  یماگنه 
نأـش و هب  فراـع و  تّقح  هب  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  وت  دزن  ار ، باذـع  نآ ، هب  نآ  وا ، رب  دـیامن  دـیدجت  اهباذـع و  عاونا  هب  ار  وت  هدنـشک 
، دومن مهاوخ  تاقالم  هدیقع  مارم و  نیمه  اب  ار  دنوادخ  هللا ، ءاش  نا  مشابیم  نمـشد  تنیملاظ  نانمـشد و  هب  تبـسن  رـصبتسم و  تمواقم 
ماقم و امـش  يارب  ادخ  دزن  هکنآ  هچ  شاب  نم  عیفـش  تراگدرورپ  دزن  نم  يالوم  يا  سپ  تسا  نم  هدهع  رب  يدایز  ناهانگ  هک  یتسردب 

. یضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْشَی  َو ال  هدومرف : دنوادخ  دوخ  دشابیم و  تباث  یمیظع  لالج  هاج و  هدوب و  یصخشم  مولعم و  ياهبترم 
: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  ماگنه  ترضح  زین  و 

قح هک  یناـسک  هب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  هب  وا و  هب  ندرک  ادـیپ  تفرعم  هطـساو  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  دـمح 
هدومرف و مبیصن  هک  تسا  یتلیضف  نم و  رب  شترـضح  هیحان  زا  تسا  یتمحر  نیا  دومن و  مارکا  نم  رب  دنادرگ ، بجاو  ار  ناشتعاط  یلاعت 

ياهرهش رد  ار  نم  هک  دزس  ار  يدنوادخ  ءانث  دمح و  داهن ، ّتنم  نم  رب  نامیا  هطساو  هب  هک  هدوب  شسّدقم  تاذ  هتسیاش  شیاتس  نینچمه 
نم زا  ار  یتحاران  دـنزگ و  هنوگ  ره  دـیچیپ و  مهرد  نم  يارب  ار  رود  ياههار  دومن و  راوس  شتاـناویح  تشپ  رب  داد و  ریـس  شنیمز  يور 
دمح مشابیم ، یتمالـس  تیفاع و  اـب  هک  یلاـح  رد  داد  ناـشن  نم  هب  ار  نآ  دومن و  ملخاد  شیمارگ  لوسر  ردارب  مرح  هب  اـت  تخاـس  رود 

ار نم  هک  تسا  یتاذ  هتسیاش  دمح  داد ، رارق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر  ّیصو  ربق  نیرئاز  زا  ار  نم  هک  تسا  يدنوادخ  راوازس 
. متفاییمن هار  نآ  هب  ادبا  درکیمن  متیاده  وا  رگا  دومرف و  تیاده  انعم  نیا  هب 

یّلص دّمحم  ترضح  هک  مهدیم  تداهـش  درادن و  دوجو  تسا  کیرـش  نودب  اهنت و  هک  یلاعت  قح  زا  ریغ  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهش 
هدنب مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  میهدیم  تداهـش  تسا و  هدروآ  ادخ  هیحان  زا  ار  قح  تسا  وا  هداتـسرف  هدنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

. تسا وا  لوسر  ردارب  ادخ و 
ياهدشترایز روزم و  ره  رب  هک  یلاح  رد  دیوجیم  بّرقت  وت  يوس  هب  تربمغیپ  ردارب  ربق  ترایز  هطـساو  هب  ترئاز  تاهدنب و  ایادخ ، راب 

يا هّللا و  يا  منکیم  تساوخ  رد  وت  زا  و  یشابیم ، اهروزم  نیرتمیرک  نیرتهب و  وت  دنک و  ءادا  رئاز  هب  تبـسن  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یّقح 
شیاتمه يدحا  هدشن و  هدیئاز  دیازیمن و  هک  یـسک  يا  دمـص و  يا  درف و  يا  دحا و  يا  دـحاو و  يا  داوج و  يا  میحر و  يا  نامحر و 
یهدیم نم  هب  تراـیز  نیا  لاـبق  رد  هک  یـشاداپ  هکنیا  ینادرگ و  بیـصن  شتیب  لـها  دـمحم و  لآ  دّـمحم و  رب  ار  تتمحر  هکنیا  تسین 

ار وت  ءاجر  فوخ و  لاح  رد  هدرک و  باتـش  ریخ  ياهراک  رد  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ار  نم  ادـنوادخ  دـشاب ، مّنهج  شتآ  زا  نم  يدازآ 
: ياهدومرف هداد و  تراشب  نم  هب  تربمایپ  ناسل  اب  وت  ادنوادخ  هدب ، رارق  تهاگرد  نیعشاخ  زا  ار  نم  ایادخ  دناوخیم ،

. ْمِهِّبَر َْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 
ییاج رد  ار  نم  ناشیا  هب  نتشاد  تفرعم  زا  دعب  مراد  راظتنا  ور  نیا  زا  مراد  نیقی  تناگداتسرف  مامت  هب  هتـشاد و  نامیا  وت  هب  نم  ایادخ  راب 

هتـشاد و هاگن  ار  نم  مرتحم  تاوذ  نیا  اب  هک  تسا  نیا  میاضاقت  هکلب  یئامن  میاوسر  قئالخ  لباقم  راکـشآ  نلع و  روط  هب  هک  يرادن  هگن 
هب هداد و  صاصتخا  دوخ  تمارک  هب  ار  ناشیا  وت  هدوب و  وت  ناگهدنب  ماظع  ءایبنا  هکنآ  هچ  يربب  ایند  زا  مراد  قیدصت  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد 

: وگب وش و  کیدزن  ربق  هب  سپس  منک  ناشتعاطا  هک  ياهدرک  رما  نم 
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زکرم همّرحم و  هبجاو و  ماکحا  لیبق  زا  وا  همزال  روما  یحو و  رب  تسا  ادـخ  نیما  هک  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  رب  مالـس  وت و  هب  ادـخ  زا  مـالس 
نازورف یغارچ  هدوب و  قلخ  مامت  رب  دهاش  اهنیا و  مامت  رب  مئاق  تسا ، ناگدنیآ  هدنیاشگ  ناگتـشذگ و  هدـنهد  نایاپ  تایآ و  لزن  یحو و 

. داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  دشابیم  هدنزورف  و 
رتـالاب و رتلـماک و  رترب و  یتـمحر  تسرفب  دنتـسه  ارـس  نیا  رد  نیموـلظم  هک  شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  ار  تاهعـساو  تـمحر  ایادـخ  راـب 

. يداتسرف تناگدیزگرب  ناگداتسرف و  ءایبنا و  رب  هک  یتمحر  ره  زا  رتردقنارگ 
زا دـعب  تتاقولخم  نیرتهب  وت و  هدـنب  هک  یکرابم  دوجو  تسرفب ، مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  یلع  ترـضح  رب  ار  دوخ  تمحر  ادـنوادخ 

هدوـمن و باـختنا  تاـقولخم  ناـیم  زا  تربماـیپ  زا  دـعب  هک  يرورـس  اـقآ و  تسا ، ترـضح  نآ  نیـشناج  تیمارگ و  لوـسر  ردارب  یبـن و 
وت تلادع  اب  نید  رادمتسایـس  هک  يربهر  يداد ، رارق  تسا  قلخ  هب  تیاهمایپ  ندناسر  لوئـسم  هک  یـسک  رب  ناشن  لیلد و  ار  شترـضح 

. داب وا  رب  یلاعتقح  تاکرب  تمحر و  مالس و  قلخ ، نیب  رد  تسا  وت  يرواد  هدنهد  نایاپ  ماجرف و  هدوب و 
شترـضح زا  سپ  ناشیا  نادرگ ، بیـصن  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  نادنزرف  هک  ینایاوشیپ  رب  ار  دوخ  هعـساو  تمحر  ادنوادخ 

قـلخ و رب  نیدـهاش  ّرـس و  نیظفاـح  نید و  راـصنا  ناوـنع  هب  وـت  هک  دنتـسه  یناـگهزیکاپ  ناـنآ  دنـشابیم ، وـت  رما  يّدـصتم  مالّـسلا  هیلع 
رب مالـس  نادرگ ، لزان  ناشیا  رب  ار  تتمحر  يراد  ناوت  تردق و  هک  يرادقم  هب  ایادخ  راب  يدومن ، ناشباختنا  تناگهدنب  يارب  اهصخاش 

ینایاوشیپ رب  مالس  دنـشابیم ، قلخ  نایم  زا  لاعتم  دنوادخ  ناگهدشباختنا  هک  نانآ  رب  مالـس  دندرگیم ، بوسحم  اهنیما  هک  ینایاوشیپ 
اهنآ فوخ  هطساوب  هدرک و  کمک  ترصن و  ار  ادخ  ناتسود  هدومن و  مایق  وت  رما  هب  هک  ینینمءوم  رب  مالـس  دنتـسه ، تسارف  نابحاص  هک 

. دنوادخ بّرقم  ناگتشرف  رب  مالس  دنتسه  فئاخ  زین  ناشیا 
: وگب سپس 

ّیلو يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، هدیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، تسود  يا  وت  رب  مالـس  نانمءوم ، ریما  يا  وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
ناشن غاد و  ندراذگ  هلیسو  هدنراد  ناگهدنیآ و  ناگتشذگ و  ملع  ثراو  نید و  نوتس  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ،
لوسر هدومرف و  یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  هدومن و  ءادا  ار  تاکز  هتشاداپب و  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  میقتـسم . هار  بحاص  و 
ءاضر يارب  هدرک و  ءادا  ار  نآ  قح  هتساخرب و  داهج  هب  ادخ  هار  رد  توالت و  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  ادخ  باتک  هدرک و  تعباتم  ار 

. ياهدومن تحیصن  شلوسر  ادخ و 
هدومزآ و ار  اهزارف  رباص و  اهیتخس  ایالب و  رب  هک  یلاح  رد  هدرک  راثیا  ادخ  هار  رد  ار  تزیزع  ناج  فیرش و  سفن  هک  مهدیم  تداهش 

رارق بغار  لیام و  ار  دوخ  هداد  هدـعو  یلاعت  يراب  هچنآ  رد  هدوب و  تسا  ادـخ  ءاضر  هچنآ  راتـساوخ  رادـهگن و  ظفاح و  ار  ادـخ  لوسر 
دهاش و هدـیدرگ  رداص  تّما  زا  هچنآ  رب  هک  یلاح  رد  هتـشگ  دیهـش  هار  نیا  رد  یتشادرب و  ماگ  يدوب  هک  یباوص  ّقح و  قیرط  رد  هداد و 

ءادا يدرکیم ، ءادا  دـیابیم  هچنآ  هدوب و  قح  وـت  هار  هک  دـنهدیم  تداهـش  زین  ناگتـشرف  شیمارگ و  لوـسر  یلاـعتقح و  هدوـب و  رظاـن 
. ار اهازج  نیرترب  مه  نآ  دهد  ءازج  وت  هب  ار  نآ  لها  مالسا و  شزیزع و  لوسر  رطاخ  هب  ناّنم  دنوادخ  سپ  يدومن 

هب تسب و  ناتهب  وت  رب  هک  یـسک  دنک  تنعل  نینچمه  دومن و  ار  وت  تفلاخم  هکنآ  تشک و  ار  وت  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  لاعتم  دـنوادخ 
دهاش ایادخ  دیدرگ ، دونشخ  دیسر  وا  هب  ربخ  نیا  یتقو  هکنآ  دومن و  بضغ  ار  وت  ّقح  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  زین  دومن و  متـس  ملظ و  وت 

. مرازیب رّفنتم و  ناشیا  زا  نم  هک  شاب 
هیلع رب  هک  ار  یموق  دندش و  رکنم  ار  وت  تیالو  هک  ار  ياهفئاط  دندرک و  تفلاخم  وت  اب  هک  ار  یهورگ  تّما و  دـنک  تنعل  لاعتم  دـنوادخ 

خزود هک  ار  ادخ  ساپس  دمح و  دندومن ، تراوخ  هتفاترب و  يور  وت  زا  هک  ار  ياهتسد  دنتشک و  ار  وت  هک  ار  یتعامج  دندومن و  رهاظت  وت 
هقبط هک  كرد  هدوب و  یناکم  دـب  زین  نیدراو  دورو  لحم  تسا و  یعـضوم  هب  ناـشیا  دورو  لـحم  اـقّقحم  داد و  رارق  ناـشیا  هاـگياج  ار 

. تسا يدب  رایسب  هاگیاج  زین  دشابیم  ناشیا  هاگیاج  تسا و  خزود  نیریز 
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اهتبج ادـنوادخ  ناسرب ، ناشیا  هب  ار  خزود  شتآ  يامرگ  نک و  تنعل  نعل ، ءاـحنا  ماـمت  اـب  ار  ناـشیا  ءایـصوا  ءاـیبنا و  نیلتاـق  ادـنوادخ 
قح ياج  هب  هک  يدنوادخ  ّدض  بیقر و  ره  تبج و  يّزع و  تال و  اهنوعرف و  و  اهناطیـش )  ) اهتوغاط و  اهنهاک ) اهرحاس و  اهتب و  )

ناتـسود و ناوریپ و  اهنآ و  نیعبات  ناشیا و  مامت  ادـنوادخ  امن ، تنعل  دناهتـسب  ءارتفا  دـنوادخ  رب  هک  نانآ  مامت  دوشیم و  هدـناوخ  یلاـعت 
: وگب امن و  ناوارف  تنعل  ار  ناشیا  نادنمهقالع  ناگدننککمک و 

(. راب هس   ) امرفب تنعل  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  نیلتاق  ادنوادخ 
يروط نامه  نک  نادنچ  ود  ناشیا  رب  ار  دوخ  باذع  و  یـشاب ، هدرکن  یباذع  نینچ  ار  يدحا  هک  امن  كاندرد  یباذع  ار  ناشیا  ادـنوادخ 

. امن هدامآ  ناشیا  رب  يدرکن  سک  چیه  رب  هک  ار  یباذع  دنتخادنا و  جنر  تّقشم و  هب  ار  تروما  ءایلوا  هک 
ناگدنشک مالّسلا و  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  راصنا  نیلتاق  نینمءوملا و  ریما  راصنا  ناگدنـشک  تلوسر و  راصنا  نیلتاق  رب  ادنوادخ 

هدوب و نارگید  باذع  نادنچ  ود  ربارب  هک  امن  دراو  یباذع  دناهدش  هتـشک  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  یتسود  تیالو و  هار  رد  هک  یناسک 
رود هب  تتمحر  زا  هدوب و  ترسح  رد  تّدش  هب  هک  یلاح  رد  هدم  فیفخت  ناشباذع  رد  زگره  هدب و  رارق  منهج  نیریز  هاگیاج  رد  ار  اهنآ 

ار ینالوط  ّتلذ  تمادن و  حلاص  ناگدنب  ناربمایپ و  ءایبنا و  ترتع  نتشک  هطساو  هب  ناشیا  دنتسه ، هدنکفا  رـس  ناشراگدرورپ  دزن  هدنام و 
. دومن دنهاوخ  ّسح  ۀنیاعم 

. امن تنعل  تنامسآ  تنیمز و  رد  روهظلا ، رهظا  ءافخلا و  یفخا  رد  ار  ناشیا  ادنوادخ 
هب هکنیا  ات  نادرگ  مبیصن  ار  ناشدهاشم  ترایز  یتسود  بح و  هدب و  رارق  وگتسار  قداص و  ینابز  نم  يارب  تناتسود  هب  تبسن  ادنوادخ 

. ینابرهم ره  زا  رتنابرهم  يا  یهد  مرارق  اهنآ  ور  هلابند  عبات و  ترخآ  ایند و  رد  هدومن و  مقحلم  ناشیا 
: وگب نیشنب و  ترضح  نآ  رس  يالاب  سپس 

تسار وت  هک  دنهدیم  تداهش  هدوب و  ّرقم  ایوگ و  وت  لضف  هب  هدوب و  وت  میلست  ناشبلق  اب  هک  نانآ  مالـس  ناگتـشرف و  مالـس  ادخ و  مالس 
كاپ و یگزیکاپ و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  وت ، مسج  حور و  رب  وت و  رب  ادخ  مالـس  نم ، ياقآ  يا  وت  رب  یـشابیم ، وگتـسار  رایـسب  وگ و 

. یشابیم هدش  كاپ 
يدرک و ءادا  دوب  تدزن  هک  یتناما  يدناسر و  يدوب  شندـناسر  هب  رومأم  ار  هچنآ  وت  هک  شلوسر  ّیلو  ادـخ و  ّیلو  يا  مهدیم  تداهش 

یـشابیم هّللا  هجو  یتسه و  دش ) کیدزن  ادخ  هب  دیاب  وت  هار  زا  ینعی   ) هّللا باب  هدوب و  ادـخ  هب  قلخ  نیرتکیدزن  وت  هک  مهدیم  تداهش 
ردارب وا و  هدنب  ادخ و  صلاخ  تسود  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  دـیامن ) يور  وت  هب  دـیاب  دـنک  ادـخ  هب  يور  دـهاوخب  یـسک  رگا  ینعی  )

. یشابیم شلوسر 
. تسا یلاع  میظع و  رایسب  شلوسر  ادخ و  دزن  تتلزنم  لاح و  اریز  ماهدمآ  وت  دزن  هب  رود  هار  زا  انامه 

بلط ار  تاوهـش  نادنز  زا  مسفن  یئاهر  هتـسج و  بّرقت  یلاعت  قح  هب  ترایز  نیا  هطـساوب  هک  یلاح  رد  ترایز  لاح  هب  ماهدمآ  تدزن  هب 
. مربیم هانپ  وت  هب  مراد  ار  شقاقحتسا  دوخ  رب  ملظ  سفن و  رب  تیانج  هطساو  هب  نم  نوچمه  هک  یخزود  شتآ  زا  هدومن و 

نانیـشناج ناشیا  زا  لهج  هلازا  تاهبـش و  عفر  مدرم و  تیاده  رد  هک  تنادنزرف  وت و  هب  ادج و  نارگید  زا  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  تدزن  هب 
ادخ و هدنب  نم  دشابیم و  هدامآ  وت  يارب  مترصن  کمک و  عبات و  لامعا  لاعفا و  میلـست و  مبلق  لد و  اذل  ملیام  لصّتم و  دنتـسه  وت  زا  دعب 
تلزنم و لاـمک  اـنعم  نیا  هطـساوب  دـشابیم و  وت  هب  مهّجوت  ندومن  رفـس  چوک و  رد  هدوب و  تمـالغ  يرادرب  ناـمرف  تعاـط و  قـیرط  رد 

ناسحا رب  هداد و  نم  هب  ار  شتعاطا  هب  نامرف  یلاعت  قح  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  نم  ياقآ  يا  منکیم  بلط  ادـخ  دزن  رد  ار  هبترم  تیاهن 
جئاوح بلط  هب  زین  شیوس و  هب  هار  ندومیپ  رد  هدومن و  متیادـه  شیتسود  ّبح و  هب  تلـالد و  شتفارـش  لـضف و  رب  هدرک و  مراداو  وا  هب 
دیماان ار  دیآ  ناتدزن  هکنآ  هتـشگ و  دنمتداعـس  درادـب  تسود  ار  امـش  هک  سک  نآ  هک  دـیتسه  ینادـناخ  امـش  ياهدرک ، مبیغرت  شدزن 

یسک مرادن  غارس  زگره  ددرگیمن ، دنمتداعس  دنک  ینمشد  امش  اب  هکنآ  هدومنن و  نایز  دشاب  هتشاد  ار  امـش  ياوه  هک  یـسک  هدرکن و 

ندناوخ ترایز و  تیفیک  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  ترایز  مهدزای  باب   [ - 11
اجنآ رد  اعد 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیشابیم هبیط  هرجش  نیمز و  ياهنکر  نید و  ياهنوتس  تمحر و  نادناخ  امش  نم ، هب  امش  زا  دشاب  رتهدنناسر  ریخ  هک  ار 
. نکم لّدبم  يدیماان  هب  ار  دشابیم  وا  لآ  لوسر و  هطساو  هب  وت  هب  مهّجوت  هیحان  زا  هک  يدیما  ادنوادخ 

. ياهدرک کمک  ار  وا  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  نم  سپ  ياهداهن  ّتنم  نم  رب  شتفرعم  یتسود و  میاقآ و  ترایز  هطساو  هب  ادنوادخ 
. راذگب ّتنم  ترخآ  ایند و  رد  نم  رب  ار  دوخ  نید  تندومن  کمک  اب  ادنوادخ 

رب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هچنآ  رب  ناریمب  دوب و  هدنز  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هچنآ  رب  رادب  هدنز  ار  نم  ادـنوادخ 
. دومرف تلحر  ایند  زا  نآ 

ْنَع ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  َۀَـمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3
هیلع  ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِْربَق  َدـْنِع  ُلوُقَت  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِِثلاَّثلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِقِداَّصلا ِنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  َۀَـمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم 
َهَّللا َتیَِقل  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  َْتبَسَتْحا  َو  َتْرَبَص  ُهَّقَح  َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ٍمُولْظَم  ُلَّوَأ  َْتنَأ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  مالـسلا )

ًایِداَعُم َِکئاَِیلْوَِأل  ًاِیلاَُوم  َِکنْأَِشب  ًارِْـصبَتْسُم  َکِّقَِحب  ًاـفِراَع  َکـُْتئِج  َباَذَْـعلا  ِْهیَلَع  َدَّدَـج  َو  ِباَذَْـعلا  ِعاَْونَأـِب  َکَِـلتاَق  ُهَّللا  َبَّذَـع  ٌدیِهَـش  َْتنَأ  َو 
ًامُوْلعَم ًاماَقَم  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنِإَف  َکِّبَر  َیلِإ  ِیل  ْعَفْـشاَف  ًةَرِیثَک  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  یِّبَر  َِکلَذ  یَلَع  یَْقلَأ  َکَمَلَظ  ْنَم  َو  َِکئاَدـْعَِأل 

ُّیِشَرُْقلا ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َنوُقِفْـشُم  ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یـضَتْرا  ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْـشَی  َلاَق ال  َو  ًۀَعاَفَـش  َو  ًاهاَج  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنِإ  َو 
ُهَْلثِم ِِثلاَّثلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

نابا و نب  نسح  نب  نیسح  زا  مردپ  زین  همروا و  نب  دّمحم  زا  وا  دایز و  نب  لهس  زا  وا  هدرک و  لقن  شیارب  هک  یـسک  زا  بوقعی  نب  دّمحم 
مالّسلا هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  ای  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  هدومن و  لقن  شیارب  هک  یـسک  زا  وا  همروا و  نب  دّمحم  زا  وا 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن 
: وگب مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  دزن 

تفایرد و ار  وت  توم  ات  يدرک  لّمحت  هدومن و  ربص  هدش ، بصغ  شّقح  هک  یتسه  یسک  لّوا  مولظم و  لّوا  وت  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
نآ هدومن و  بّذعم  اهباذع  عاونا  هب  ار  وت  هدنـشک  لتاق و  ادخ  يدوب ، دیهـش  هک  یلاح  رد  يدومن  تاقالم  ار  ادـخ  هک  مهدیم  تداهش 

نانمشد و تسود و  تناتـسود  هب  تبـسن  علّطم و  تاهبترم  نأش و  هب  هاگآ و  تّقح  هب  هک  یلاح  رد  هدمآ  تدزن  هب  دیامن ، دیدجت  وا  رب  ار 
. یلاعت هّللا  ءاش  نا  دومن  مهاوخ  تاقالم  لاح  نیمه  اب  ار  ادخ  مشابیم ، نمشد  دناهدرک  ملظ  وت  هب  هک  نانآ 

رد هدوب و  مولعم  ياهبترم  ماقم و  وا  دزن  وت  يارب  اریز  امرف  تعافـش  ار  نم  تراگدرورپ  دزن  سپ  هدوب  نم  هدـهع  رد  يدایز  ناهانگ  انامه 
: هدومرف شمیرک  نآرق  رد  دوخ  دنوادخ  يراد و  تعافش  قح  میظع و  یتکوش  شهاگرد 

. َنوُقِفْشُم ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یضَتْرا  ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْشَی  َو ال 
لثم مالّـسلا  هیلع  ثلاث  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  وا  باحـصا و  یخرب  زا  وا  دیبع و  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  زا  یـشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 

. هدومن لقن  ار  ترایز  نیمه 
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مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  عادو  مهدزاود  باب   [ - 12

ِریِمَأ َْربَق  َعِّدَُوت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  يِوْرَی  ِعِماَْجلا  ِباَتِک  ِیف  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َو ِهَّللِاب   [ ًاناَمیِإ  ] اَّنَمآ َماَلَّسلا - َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َکیِعْرَتْسَأ  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسَأ  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلُقَف  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا

ِینَْتیَّفََوت ْنِإَف  ُهاَّیِإ  ِیتَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا  َنیِدِـهاّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف  ِْهیَلَع - ْتَّلَد  َو  ِْهَیلِإ  ْتَعَد  َو  ِِهب  ْتَءاَج  اَِمب  َو  ِلُسُّرلِاب   ] ِلوُسَّرلِاب
َّنَأ ُدَهْـشَأ  َو  ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاَو  ْمِهیِّمَُـست  َو  ُۀَِّمئَْألا - ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِیتاَیَح  ِیف  ِْهیَلَع   [ ُتْدِهَـش ُْتنُک ]  اَم  یَلَع  ِیتاَمَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  َِکلَذ  َْلبَق 

ْمُْهنِم ُنَْحن  َو  ٌءاَدْعَأ  اََنل  ْمَُهبَراَح  ْنَم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِمیِحَْجلا  َنِم  ٍْكرَد  ِلَفْـسَأ  ِیف  ْمُهَْملِع  َّدَر  َو  ْمِْهیَلَع  َّدَر  ْنَم  َو  َنوُکِرْـشُم  ْمَُهبَراَح  َو  ْمُهَلَتَق  ْنَم 
َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْمُُهْلتَق  ُهَّرَس  ْنَم  َو  ْمِهِیف  َكِرَـش  ْنَم  َو  َنیِعَمْجَأ  ِساّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهّللا  ُۀَنَْعل  ْمُهَلَتَق  ْنَم  یَلَع  َو  ِناَْطیَّشلا  ُبْزِح  ْمُهَّنَأ  َو  ٌءاََرب 

َْنیَّمَـسُْملا ِءَالُءوَه  َعَم  ِینْرُـشْحاَف  ُهَْتلَعَج  ْنِإَف  ِِهتَراَیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  اـَل  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِمِیلْـسَّتلا  َو  ِةاَـلَّصلا  َدـَْعب 
- ِۀَعاَّطلِاب ْمَُهل  اََنبُوُلق  ْلِّلَذ  َو  َّمُهَّللا  ِۀَِّمئَْألا 

ِةَرَزاَوُْملا ِنْسُح  َو  ِۀَّبَحَْملا  َو  ِۀَحَصاَنُْملا  َو 
یماگنه دندومرف : بانج  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  عماج  باتک  رد  دیلو  نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّمحم 

: وگب ینک  عادو  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  یتساوخ  هک 
هب ادـخ و  هب  میامنیم ، وت  رب  مالـس  ماوت  ینابهاگن  راتـساوخ  وا  زا  هدرپس و  ادـخ  هب  ار  وت  داـب ، وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  مـالس و 

. سیونب قئاقح  نیا  هب  ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  سپ  مراد  نامیا  دناهدرک  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  هدروآ و  هچنآ  هب  شنالوسر و 
لاح رد  هچنآ  هب  مندرم  لاح  رد  اققحم  يدـناریم  رگید ) ترایز   ) نآ زا  لبق  ارم  رگا  سپ  هدـم  رارق  مترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادـخ 

مهیلع هّللا  مالس  نیرهاط  همئا  مان  اجنیا  رد   ) دیتسه نم  نایاوشیپ  همئا و  امش  هک  مهدیم  تداهش  مهدیم . تداهش  مداد ، تداهـش  تایح 
(. ربب يرگید  زا  سپ  یکی  ار 

سک ره  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  دنـشابیم و  كرـشم  دناهتـساخرب  برح  هب  اهنآ  اب  هتـشک و  ار  ناشیا  هک  یناـسک  مهدیم  تداهـش  و 
. دشابیم خزود  تاقبط  نیرتتسپ  رد  شاهاگياج  هدرک  ّدر  ار  ناشیا 

هرمز رد  اـعطق  میئوجیم و  يرود  رّفنت و  وا  زا  اـم  تسا و  اـم  نمـشد  تساـخرب  برح  هب  ناـشیا  اـب  سک  ره  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  و 
عیمج ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  زین  داب و  مدرم  عیمج  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دنتشک ، ار  ناشیا  زا  هک  یناسک  رب  دشابیم و  ناطیش  بزح 

. دندش لاحشوخ  رورسم و  نانآ  ندش  هتشک  زا  هک  یناسک  رب  نینچمه  هدش و  کیرش  ناشیا  نوخ  رد  هک  یناسک  رب  قئالخ 
رارق مترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  یتسرف و  تمحر  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  یناـبز  یبلق و  دورد  زا  سپ  ایادـخ  راـب 

. امن روشحم  هدربمان  ناماما  نیا  اب  ارم  سپ  يداد  رارق  نم  ترایز  رخآ  ار  نآ  رگا  یهدن و 
. نادرگ لباق  ندومن  ینابیتشپ  وکین  ّتبحم و  یهاوخ و  ریخ  ناشتعاطا و  يارب  ناشیا و  مار  ار  ام  ياهلد  ایادخ  راب 

*** ***
*** ***
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نآ رد  ندومن  لسغ  ندیشون و  تارف و  بآ  تلیضف  مهدزیس  باب   [ - 13

ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َنِم اَْینُّدلا  ِیف  ٍراَْهنَأ  ُۀََعبْرَأ  َو  ِةَرِخْآلا - َو  اَْینُّدلا  ِباَرَش  ُدِّیَـس  ُءاَْملا  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ 

ُنَبَّللا ُناَْحیَج  َو  ُرْمَْخلا  ُناَْحیَس  َو  ُلَسَْعلا  ُلیِّنلا  َو  ُءاَْملا  ُتاَرُْفلا  ُناَْحیَج  َو  ُناَْحیَس  َو  ُلیِّنلا  َو  ُتاَرُْفلا  ِۀَّنَْجلا 
یبا نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  یـسیع  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  وا  شّدج و  زا  وا  شردپ و  زا  وا  مالّسلا و  هیلع  بلاط 
: زا دنترابع  اهنآ  دنشابیم و  تشهب  زا  هک  دنتسه  ایند  رد  رهن  راهچ  دشابیم و  ترخآ  ایند و  تاعیام  رورس  بآ 

. ناحیج ناحیس و  لین ، تارف ،
. دنشابیم ریش  ناحیج  رمخ و  ناحیس  لسع و  لین  هدوب و  بآ  تارف 

َوُهَف ِِهب  َکِّنُح  َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  ْنِم  َبِرَـش  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  َعِمَـس  ُهَّنَأ  َنوُراَـه  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  َۀَـلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2
ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنُّبُِحم 

ترضح نآ  هک  دینـش  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  زا  يو  هک  هدرک  لقن  نوراه  نب  نامیلـس  زا  وا  هلیمج و  وبا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس 
: دندومرفیم

. دوب دهاوخ  نادناخ  ام  رادتسود  دنک  کینحت  نآ  اب  دشونب و  تارف  بآ  زا  هک  یسک 
اَذَک ِتاَرُْفلا  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َّنَأ  َْول  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  َو  - 3

ِِهب اَْنیَفْشَتْسا  َو  ِْهَیلِإ  اَْنبَهََذل  اًلیِم  اَذَک  َو 
ترضح نآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  دوراجلا ، یبا  زا  یـسیع ، نب  نامثع  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  شدانـسا  هب  هّللا  دبع  نب  دعس 

: دندومرف
هدـناسریم و ار  دوـخ  بآ  نآ  هب  هدرکیم و  یط  ار  هار  نـیا  اـنامه  دوـبیم  لـیم  رادـقم  نـالف  نـالف و  تارف  نـیب  اـم و  نـیب  هلـصاف  رگا 

. میتسجیم ءافشتسا  شاهطساوب 
ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4

ِتاَرُْفلا ِءاَِمب  ُکَّنَُحی  ًادَحَأ  ُّنُظَأ  اَم  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیلْجِْعلا  َنوُراَه  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  ٍنوُْمیَم  ِْنب  َۀَبَْلعَث  ْنَع  ٍلاَّضَف 
ِراَهَّنلا ِیَفَرَط  ُهَِیتآ  ْنَأ  ُْتبَبْحََأل  ُهَْدنِع  ُْتنُک  َْول  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ْمَک  ِیَنلَأَس  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  اَّلِإ 

نب ۀبلعث  زا  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّمحم  زا  دـیلو ، نب  دـمحا  نب  نسح  نب  دّـمحم 
: دیوگیم يو  یلجع ، نوراه  نب  نامیلس  زا  نومیم ،

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
تارف بآ  وت و  نیب  هلـصاف  دومرف : سپـس  دشابیم ، تیب  لها  ام  رادتسود  هکنآ  رگم  دـنک  کینحت  تارف  بآ  اب  یـسک  منکیمن  نامگ 

؟ دشابیم رادقم  هچ 
. مدرک نایب  ار  روبزم  هلصاف  هداد و  ربخ  شرضحم  سپ 

: دندومرف ترضح 
. مورب تارف  هب  بورغ ) حبص و   ) زور فرط  ود  متشادیم  تسود  مدوبیم  هلصاف  نیا  رد  نم  رگا 

ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َو  - 5
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ُتاَرُْفلا ُنیِعَْملا  َو  ِۀَفوُْکلا  ُفََجن  ُةَْوبَّرلا  َلاَق  ٍنیِعَم  َو  ٍرارَق  ِتاذ  ٍةَْوبَر  یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  کیهن ، نب  نامیلـس  زا  مکح  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع 

: ّلج ّزع و  دنوادخ  هدومرف  لیذ  رد  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا 
. ٍنیِعَم َو  ٍرارَق  ِتاذ  ٍةَْوبَر  یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو 

: دندومرف
. دشابیم تارف  نیعم »  » زا هفوک و  فجن  هوبر »  » زا دوصقم 

َرَمُع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َو  - 6
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِهاَیِْملا  ُدِّیَس  ُتاَرُْفلا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 

وا رمع و  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  یسیع  زا  وا  یسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  نیـسح  نب  یلع 
. تسا اهبآ  رورس  ترخآ  ایند و  رد  تارف  دندومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  وا  يو و  ّدج  زا  شردپ  زا 

ٍریِدَس ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 7
ِۀَّنَْجلا ِکْـسِم  ْنِم  ٍکْـسِم  َلـِیقاَثَم  ُثاََـلث  ُهَعَم  ٍۀَْـلَیل  َّلُـک  ُطـِبْهَی  ًاـکَلَم  َّنِإ  ُلوُقَی  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍْریَبُـج  ِْنب  ِمیِکَح  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 

ُْهنِم ًۀَکََرب  ُمَظْعَأ   [ ٍبْرَغ َال  َو  ٍقْرَش  ِیف   ] ٍبِْرغَم ِیف  َال  َو  ٍقِرْشَم  ِیف  ٍرَهَن  ْنِم  اَم  َو  ِتاَرُْفلا  ِیف  اَهُحَرْطَیَف 
زا هتفگ ، ثیدح  وا  يارب  هک  یـسک  زا  شردپ ، زا  هّللا ، دبع  یبا  نب  دـمحا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  شردـپ  زا  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: دیوگیم يو  ریبج ، نب  میکح  زا  شردپ ، زا  ریدس ، نب  نانح 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا 

دزیریم و تارف  رد  ار  نآ  سپ  تسا  یتشهب  ياهکشم  زا  کشم  لاقثم  هس  اب  هک  یلاح  رد  دیآیم  دورف  نیمز  هب  بش  ره  رد  ياهتـشرف 
. دشاب نآ  زا  رتشیب  شتکرب  هک  تسین  برغ  قرش و  رد  يرهن  چیه 

ِنَع ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَـع  ِْهیَوـَلُوق  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ُنـْب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َو  - 8
ِۀَّنَْجلا َنِم  ٌتاَرَطَق  ٍمْوَی  َّلُک  ِتاَرُْفلا  ِیف  ُرُطْقَت  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 

زا نامثع  نب  نیـسح  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  لاّضف ، نبا  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  سیردا ، نب  دـمحا  زا  هیولوق ، نب  دّـمحم  نب  یلع 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هدومن ، شدای  هک  یسک 

. دزیریم تشهب  زا  یتارطق  تارف  رد  زور  ره 
ِعِیبَر ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
ِباَِیث ِیف  ِِهتَّباَد  یَلَع  َءاَجَف  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  ِنَمَز  ِیف  َۀَفوُْکلا  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َمِدَق  اََّمل  َلاَق  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیلْـسُْملا  ٍدَّمَُحم  ِْنب 

یَلَع َو  ِْهیَقْدِش  ْنِم  ُلیِـسَی  ُءاَْملا  َو  َبِرَـشَف  ُهاَقْـسَأَف  ِِهب  َُهل  َفَرَغَف  ٍحاَّلَم  َزوُک  َذَخَأَف  ِینِقْـسا  ِهِماَلُِغل  َلاَق  َُّمث  ِۀَفوُْکلا  ِرْـسِج  یَلَع  َفَقَو  یَّتَح  ِهِرَفَس -
َِملَع َْول  اَمَأ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍتاَرَطَق  ُْعبَـس  ٍمْوَی  َّلُک  ِهِیف  ُطُقْـسَی  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُهَتَکََرب  َمَظْعَأ  اَـم  ٍءاَـم  ُرَهَن  َلاَـق  َُّمث  َهَّللا  َدِـمَحَف  ُهَداَزَف  ُهَداَزَتْسا  َُّمث  ِِهباَِـیث  َو  ِِهتَیِْحل 

َأََرب اَّلِإ  ٍۀَهاَع  ُوذ  ِهِیف  َسَمَتْغا  اَم  َنِیئِطاَْخلا  َنِم  ُُهلُخْدَی  اَم  َال  َْول  اَمَأ  ِْهیَتَفاَح  یَلَع  َۀَِیبْخَْألا  اُوبَرََضل  ِۀَکَرَْبلا  َنِم  ِهِیف  اَم  ُساَّنلا 
، ّیلسم دّمحم  نب  عیبر  زا  مکح ، نب  یلع  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  رایزهم  نب  یلع  شّدج  زا  شردپ ، زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  نامیلس ، نب  هّللا  دبع  زا 
هب رفس  ياهسابل  هک  یلاح  رد  هدوب  بکرم  راوس  دندروآ  فیرشت  هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  یتقو  ساّبعلا  یبا  نامز  رد 

هفوک لپ  يور  ترضح  دنتشاد ، نت 
راوگرزب ود  نآ  هب  تبحم  باوث  نتشاد و  تبحم  هب  ترضح 
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: دندومرف مالغ  هب  سپس  هدومرف  فقوت 
. هدب بآ  نم  هب 

. داد بآ  ترضح  هب  سپس  تخیر و  بآ  نآ  رد  تفرگ و  ار  ینابیتشک  هزوک  مالغ 
تخیریم ترضح  نآ  ياهـسابل  فیرـش و  نساحم  رب  دوب و  يراج  ناشناهد  هشوگ  ود  زا  بآ  هک  یلاح  رد  دندیـشون  ار  بآ  بانج  نآ 

: دندومرف سپس  هدروآ  ياج  هب  یلاعتقح  شیاتس  دمح و  ترضح  داد  بآ  شترضح  هب  مالغ  دندیبلط و  بآ  هراب  ود  سپس 
نیا رد  هک  یتکرب  هب  مدرم  رگا  دزیریم و  تشهب  زا  هرطق  تفه  زور  ره  بآ  نیا  رد  دشابیم  دایز  شتکرب  ردقچ  تسا و  یبآ  رهن  تارف 

. دنتشادیمرب هشوت  نآ  زا  دندزیم و  همیخ  نآ  فارطا  رد  امّلسم  دندوب  فقاو  تسه  بآ 
: دندومرف ترضح  سپس 

تفریم ورف  نآ  رد  دـشیم و  شلخاد  هک  ياهدز  تـفآ  ضیرم و  ره  مزج  عـطق و  روـط  هـب  دـندوب  هدـشن  لـخاد  نآ  رد  ناراـکهانگ  رگا 
. تشگیم فرطرب  شتفآ  تفاییم و  دوبهب  شضرم 

َۀَفَرَع ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 10
َیِه ُۀَکَراَبُْملا  ُۀَعُْقْبلا  َو  ُتاَرُْفلا  َوُه  ِِهباَتِک  ِیف  َیلاَعَت  ُهُرَکَذ  يِذَّلا  ِنَْمیَْألا  يِداَْولا   ] يداو ُئِطاَش  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍّیِْعبِر  ْنَع 

ٌدَّمَُحم ص َیِه  ُةَرَجَّشلا  َو  ُءاََلبْرَک 
زا وا  مکح و  نب  یلع  زا  وا  دیعس و  نب  نسح  زا  وا  رایزهم و  نب  یلع  ینعی  يو  ّدج  زا  وا  شردپ و  زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  یعبر ، زا  وا  هفرع و 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترضح سّدقم  دوجو  هرجش »  » زا البرک و  هکرابم » هعقب   » زا دوصقم  هدوب و  تارف  نامه  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  نمیا  يداو  رانک 
. دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

ْنَع َناَْمثُع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 11
اَّلِإ ِتاَرُْفلا  ِءاَِمب  ُکَّنَُحی  ًادَحَأ  ُّنُظَأ  اَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 
ِیف يِرْجَی  َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ُْنبا  َيَور  َو  ِیل  ُهاََور  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ٍناَنِـس  َْنبا  ُهُمَلْعَأ  َال  َو  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق  َلاَـق  ًۀَعیِـش - اََـنل  َناَـک 

ِۀَّنَْجلا َنِم  ِنَاباَزیِم  ِتاَرُْفلا 
وا نامثع و  نب  نیـسح  زا  وا  ریمع و  یبا  نبا  زا  وا  رایزهم و  نب  یلع  شردارب  زا  وا  رایزهم و  نب  میهاربا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 

 .... هدومن لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
نامگ دـندومرف : بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  وا  هدومن و  شدای  هک  یـسک  زا  هزمح  یبا  نب  دّـمحم  و 

. دش دهاوخ  ام  عبات  هعیش و  هکنآ  رگم  دنک  کینحت  تارف  بآ  هب  يدحا  منکیمن 
. هدومن لقن  میارب  نانس  نبا  ار  تیاور  نیا  تسا  هتفگ  ریمع  یبا  نبا  دیوگیم : يوار 

. دشابیم يراج  تارف  بآ  رد  تشهب  زا  نادوان  ود  تسا . هتفگ  هک  هدرک  لقن  باحصا  یخرب  زا  ریمع  یبا  نبا  زین  و 
ْنَع َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 12

ُثاََلث ُهَعَم  ٍۀَْلَیل  َّلُک  ًاکَلَم  ُِطبُْهی  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّيِدَـسَْألا  ٍْریَبُج  ِْنب  ِمیِکَح  ْنَع  ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَنَح 
ُْهنِم ًۀَکََرب  َمَظْعَأ  اَِهبْرَغ  ِیف  َال  َو  ِضْرَْألا  ِقْرَش  ِیف  ٍرَهَن  ْنِم  اَم  َو  اَذَه  ْمُِکتاَُرف  ِیف  ُهُحَرْطَیَف  ِۀَّنَْجلا  ِکْسِم  ْنِم  َلِیقاَثَم 

میکح زا  ریدس  نب  نانح  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  رایزهم ، نب  یلع  زا  فورعم ، نب  سابع  زا  راّفص ، نسح  نب  دّمحم  زا  نسح  نب  دّمحم 
: دیوگیم يو  يدسا ، ریبج  نب 
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: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا 
نیمه  ) تارف رد  ار  کشم  هتـشرف  نآ  سپ  تسا  یتشهب  کشم  زا  لاثم  هس  وا  اب  هک  دـنکیم  لزان  ياهتـشرف  بش  ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

. دشابیمن تارف  زا  رتتکرب  اب  نیمز  برغ  قرش و  رد  يرهن  چیه  دزیریم و  تارف )
ِْنب َۀَبَْلعَث  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْهیََوبَاب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 13

َْتیَْبلا َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  اَّلِإ  ِتاَرُْفلا  ِءاَِمب  ُکَّنَُحی  ًادَحَأ  ُّنُظَأ  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َنوُراَه  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ٍنوُْمیَم 
نب نامیلس  زا  نومیم ، نب  هبلعث  زا  لاّضف ، نبا  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیوباب ، نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع 

: دیوگیم نوراه ،
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

. درادیم تسود  ار  ربمایپ  تیب  لها  ام  هکنآ  رگم  دنک  کینحت  تارف  بآ  اب  يدحا  منکیمن  نامگ 
اَنَثَّدَح َلاَق  ِِّیفوُْکلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 14

ٍِّیلَع ِۀَعیِش  ْنِم  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَق  َتاَرُْفلا  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َرَکَذ  َلاَق  ٍِدلاَخ  ِْنب  َۀَبْقُع  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِِبلاَغ  ْنَع  ُلاَّجَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع 
ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِِهب  َکِّنُح  اَم  َو  مالسلا ) هیلع  )

نب هّللا  دبع  دیوگیم : يو  یفوک ، داّمح  نب  نمحرلا  دبع  زا  یقرب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  شردـپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
دندرب تارف  زا  یمان  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  دیوگیم : يو  هدرک ، لقن  دلاخ  نب  ۀبقع  زا  وا  نامثع و  نب  بلاغ  زا  لاّجح ، دّمحم 

: دندومرف سپس 
. دراد تسود  ار  تیب  لها  ام  هکنآ  رگم  دنکیمن  کینحت  نآ  اب  يدحا  هدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هرمز  رد  تارف 

ْنَع َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِزاَّرلا  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 15
َِدلُو اَذِإ  ِِهب  ُکَّنَُحی  َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  ْنِم  ُبَرْشَی  ٌدَحَأ  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ٍلَْدنَص  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس 

ٌنِمْءُوم ٌرَهَن  َتاَرُْفلا  َّنَِأل  اَنَّبَحَأ  اَّلِإ 
زا هریمع ، نب  فیـس  زا  هزمح ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  يزار ، یناروماـج  هّللا  دـبع  زا  یـسوم ، نب  نارمع  زا  لـیّتم ، نـب  نـسح  زا  مردـپ ،

: دیوگیم يو  هجراخ ، نم  نوراه  زا  لدنص 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

نمءوم رهن  تارف  اریز  درادیم  تسود  ار  اـم  هکنآ  رگم  دـیامن  کـینحت  نآ  اـب  دـشونب و  تارف  بآ  زا  دـّلوت  یماـگنه  هک  تسین  يدـحا 
. دشابیم

ِناَرْهَن َو  ِناَـنِمْءُوم  ِناَرْهَن  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 16
ِتاَرُْفلا ِءاَِمب  ْمُکَدَالْوَأ  اوُکِّنَحَف  ُتاَرُْفلا  َو  َرْصِم  ُلِین  ِناَنِمْءوُْملا  َو  ُۀَلْجِد  َو  ٍْخَلب  ُرَهَن  ِناَِرفاَک  ِناَرْهَن  ِناَِرفاَک -

بانج نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا . هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ریـصب ، یبا  شردپ ، زا  هزمح ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  شدانـسا  هب  مردپ 
: دندومرف

. دنشابیم رفاک  رهن  ود  نمءوم و  رهن  ود 
. هلجد رهن  خلب و  رهن  زا : دنترابع  رفاک  رهن  ود 

. تارف دور  لین و  دور  زا : دنترابع  نمءوم  رهن  ود 
. دیئامن کینحت  تارف  بآ  اب  ار ، ناتنادنزرف  سپ 
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امهیلع نیسحماما  نسح و  ماما  ترضح  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  تّبحم  نایب  رد  مهدراهچ  باب   [ - 14
راوگرزب ود  نآ  هب  تّبحم  باوث  نتشاد و  تّبحم  هب  ترضح  ندومن  رما  مالّسلا و 

َدَمْحَأ ْنَع  ًاعیِمَج  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َو  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ْنَع ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍْلیَهُک  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِحَـلْجَْألا  ِنَع  ٍحُون  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ِهِْریَغ  َو  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب 

امهیلع  ) َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا  ِینْعَی  ِناَماَلُْغلا  ِناَذَه  ِینَلَهْذَأ  ْدََقل  ُِّیلَع  اَی  ُلوُقَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع
اَمُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحُأ  َو  اَمُهَّبِحُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  یِّبَر  َّنِإ  ًاَدبَأ  ًادَحَأ  اَمُهَدَْعب  َّبِحُأ  ْنَأ  مالسلا )

نب دـمحا  زا  یگلمج  راّـطع  ییحی  نب  دّـمحم  يریمح و  رفعج  نب  هّللا  دـبع  فلخ و  یبا  نب  هّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
نب ۀملس  زا  وا  حلجا و  زا  حون و  شردارب  زا  وا  جاّرد و  نب  لیمج  زا  راّطع  ییحی  نب  دّمحم  ریغ  مکح و  نب  یلع  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندومرف : بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  وا  زیزعلا و  دـبع  زا  وا  لیهک و 

: دندومرف
ار ناشیا  زا  دـعب  یـسک  هکنیا  زا  دـناهدرک  فرـصنم  ار  نم  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  ینعی  كدوک  ود  نیا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع يا 

. مشاب هتشاد  تسود  دراد ، تسود  ار  ناشیا  یسک  ناشیا و  هک  دومرف  رما  ارم  مراگدرورپ  میشاب ، هتشاد  تسود 
َلاَق ًاـعیِمَج  ٍبْرَح  ِْنب  ِماَـلَّسلا  ِدـْبَع  َو  ٍساَّبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْیَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2

ٍءْیَـش ِّلُِکل  َّنِإ  ُناَرْمِع  اَی  ِیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِْنیَـصُْحلا  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  َِّینَزُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َرَْکب  َعِمَـس  ْنَم  اَنَثَّدَح 
َّنِإ ُرَثْکَأ  َْکیَلَع  َیِفَخ  اَم  َو  ُناَرْمِع  اَی  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَذَـه  ُّلُک  ُْتلُقَف  ُّطَق  ٌءْیَـش  ِیْبلَق  ْنِم  ِْنیَماَلُْغلا  ِْنیَذَـه  َِعقْوَم  َعَقَو  اَم  َو  ِْبلَْقلا  َنِم  ًاِعقْوَم 

اَمِهِّبُِحب ِینَرَمَأ  َهَّللا 
، هدرک لقن  اعیمج  برح  نب  مالّـسلا  دبع  سابع و  نب  یلع  زا  وا  شردپ و  زا  وا  ّيدـیز و  یلع  نب  نیـسح  زا  میهاربا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم 

: دیوگیم برح  نب  مالّسلا  دبع 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : يو  هک  هدومن  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  میارب  هدینـش  ینزم  هّللا  دبع  نب  رکب  زا  ار  ثیدح  هک  یـسک 

: دندومرف نم  هب  مّلس  هلآ و 
: نارمع يا 

. تسین یّصاخ  ناکم  زگره  نم  بلق  زا  كدوک  ود  نیا  هاگياج  یلو  دراد  یهاگیاج  بلق  رد  يزیچ  ره 
؟ تسا ود  نیا  هاگياج  امش  بلق  مامت  ادخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  دیوگیم : نارمع 

: دندومرف ترضح 
. تسا هدومرف  رما  ناشیا  ّتبحم  هب  ار  نم  لاعتم  دنوادخ  ياهتسناد ، هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدنام  یفخم  وت  رب  هچنآ  نارمع : يا 

ْنَع ٍِعفاَر  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِریِرَْجلا  َناَیْفُس  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
َو اَمُهُّبِحُأ  اَنَأَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  ِّبُِحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِینَرَمَأ  َلاَق  ِّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ 

اَمُهاَّیِإ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِّبُِحل  اَمُهُّبُِحی  ْنَم  ُّبِحُأ 
زا وا  ریرج و  نایفس  زا  وا  هدرک و  ثیدح  شیارب  هک  یـسک  زا  وا  باطخلا و  یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 

: دومرف هک  هدرک  لقن  يرافغ  رذ  وبا  زا  وا  يو و  ّدج  زا  وا  شردپ و  زا  وا  عفار و  یبا  زا  وا  شردپ و 
هک یسک  ناشیا و  نم  سپ  دومرف  رما  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ّتبحم  هب  ار  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. دراد تسود  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز  مراد  تسود  دشاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ 

نسح و ماما  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  تّبحم  نایب  رد  مهدراهچ  باب   [ - 14
راوگرزب ود  نآ  هب  تّبحم  باوث  نتشاد و  تّبحم  هب  ترضح  ندومن  رما  مالّسلا و  امهیلع  نیسحماما 
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ِّيِْدبَْعلا ٍلَْهلَهُم  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ُهَمْـسا  ُتیِـسَن  ٌلُجَر  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا  ُلِّبَُقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق  ِّيِراَـفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْعَّسلا  َۀَـعِیبَر  ْنَع  ِّيِدـْبَْعلا  َنوُراَـه  ِیبَأ  ْنَع 

ِدَدَِعب ُُهبُونُذ  َْتناَک  َْول  َو  ُهَهْجَو  ُراَّنلا  ِحَْفَلت  َْمل  ًاِصلُْخم  اَمُهَتَّیِّرُذ  َو  مالسلا ) امهیلع   ) َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َوُه  َو  مالـسلا ) امهیلع  )
ِناَمیِْإلا َنِم  ُهُجِرُْخی  ًاْبنَذ  ُُهْبنَذ  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍِجلاَع  ِْلمَر 

: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  مردپ 
زا وا  يدبع و  نوراه  یبا  زا  وا  يدبع و  لهلهم  زا  وا  یـسوم و  نب  هّللا  دـیبع  زا  دوب  ام  باحـصا  زا  ماهدرک و  شومارف  ار  شمان  هک  يدرم 

نیـسح نسح و  هک  مدـید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : يو  هک  درک  لـقن  يراـفغ  رذ  یبا  زا  وا  يدعّـسلا و  ۀـعیبر 
: دومرفیم دیسوبیم و  ار  مالّسلا  امهیلع 

ار ناشتروص  زگره  خزود  شتآ  دهاوخب  هناصلاخ  ار  ناشیا  هتشاد و  تسود  ار  ود  نیا  هّیرذ  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  یـسک 
. دنشاب هدرک  جراخ  نامیا  زا  ار  ناشیا  ناشناهانگ  هکنآ  رگم  دشاب  نابایب  ياهگیر  رادقم  هب  اهنآ  ناهانگ  هچ  رگا  دنازوسن 

ِِّیلَع ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِـشَرُْقلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
ِهَّللا َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  َلاَق  ٍدوُعْـسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیناَْملَّسلا  َةَدِیبَع  ْنَع  َۀَمَلَـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َةَُّرم  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِلاَّجَْحلا  ِنَع  ٍِسباَع  ِْنب 

اَمِهِّبُِحب ِینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِإَف  ِْنیَذَه  َّیَْنبا  َّبُِحْیلَف  ِینُّبُِحی  َناَک  ْنَم  ُلوُقَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
: دیوگیم یشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

هّللا دبع  زا  ةّرم  نب  ورمع  زا  لاّجح ، زا  سباع ، نب  یلع  زا  هدرب ، ار  شمان  هک  یـسک  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  باطخ  نب  نیـسح  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  یناملس ، هدیبع  زا  ۀملس  نب 

: دندومرفیم هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 
تـسود هب  ار  نم  دـنوادخ  هکنآ  هچ  دـشاب  تسود  مه  ار  نیـسح ) ماـما  نسح و  ماـما   ) كدوـک ود  نیا  دـیاب  دراد  تسود  ارم  هک  یـسک 

. تسا هدومرف  رما  ود  نیا  نتشاد 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6

َکَّسَمَتَی ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِزاَّزَْبلا  َناَْمیَلُس 
اَمُهُّبُِحی َهَّللا  َّنِإَف  مالـسلا ) مهیلع   ) َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع   [ َّلَوَتَْیلَف  ] ِلاَُوْیلَف ِِهباَتِک  ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَـق  ِیتَّلا  یَْقثُْولا  ِهَّللا  ِةَوْرُِعب 

ِهِشْرَع ِقْوَف  ْنِم 
زا وا  هریغم و  نب  هّللا  دبع  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  زا  وا  شردپ و  زا  وا  یـسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  مردـپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  وا  رباج و  زا  وا  رمش و  نب  ورمع  زا  وا  زاّزب و  نامیلس  نب  دّمحم 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

مالّسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیاب  دنزب  گنچ  هدرک  دای  نآ  زا  نآرق  رد  شترـضح  هک  ادخ  مکحم  نامـسیر  هب  دهاوخیم  هک  یـسک 
. دراد تسود  ار  ود  نیا  شرع  قوف  زا  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  هچ  درادب  تسود  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِساَّبَع  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َو  ُْهنَع  َو  - 7
ُْهلَنَت َْمل  َو  ٌمَْحل  ِهِهْجَو  یَلَع  َْسَیل  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَـی  َءاَـج  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َضَْغبَأ  ْنَم  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُـسَر  َلاَـق  َلاَـق  مالـسلا )

ِیتَعاَفَش
دیلو و نب  ساّبع  زا  وا  یـصخش و  زا  نارجن  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زین  شردپ و  زا  وا  دّمحم و  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  مردـپ 

: دندومرف ترضح  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  شردپ و  زا  وا 

نسح و ماما  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  تّبحم  نایب  رد  مهدراهچ  باب   [ - 14
راوگرزب ود  نآ  هب  تّبحم  باوث  نتشاد و  تّبحم  هب  ترضح  ندومن  رما  مالّسلا و  امهیلع  نیسحماما 
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: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
تروص رد  تشوگ  هک  یلاح  رد  دمآ  دهاوخ  تمایق  زور  دشاب  هتشاد  ضغب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  تبـسن  هک  یـسک 

. دوشیمن شلماش  نم  تعافش  هتشادن و 
ْنَع ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَْرغَْملا  ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 8

َو ُنَسَْحلا  َياَـتَناَْحیَر  ِیتَناَْـحیَر  َو  ُءاَـسِّنلا  ِیْنیَع  ُةَُّرق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق  ُلوـُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ 
ُْنیَسُْحلا ع

یبا ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  يرغملا ، یبا  زا  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسح  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم  همجرت :
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 

: دندومرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دنشابیم مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نم  يوبشوخ  لگ  هدوب و  نانز  ممشچ  رون 

َرَمُع ِْنب  ِلاَْهنِْملا  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 9
ِهَّللا ص ِلوُسَر  اَتَناَْحیَر  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُلوُقَی  ِۀَبْحَّرلا  ِیف  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَس  َلاَق  َناَذاَز  ْنَع  ِغَبْصَْألا  ِنَع  َو 

زا وا  ساّبع و  نب  یلع  زا  وا  هدرب و  ار  شمان  هک  یسک  زا  وا  بوبحم و  نب  نسح  زا  وا  شردپ و  زا  یسیع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ناذاز  زا  وا  غبصا و  زا  وا  و  ورمع ، نب  لاهنم 

: دندومرفیم هبحر  هیرق  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدینش 
. دنشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  وبشوخ ) لگ   ) هناحیر ود  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ْمُْهنِم  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 10
َلاَق مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َةَْریَبُه  ِْنبا  َیلْوَم  ٍْدیَز  ْنَع  َناَکْسُم  ِیبَأ  ْنَع  ِنِمْءوُْملا  اَّیِرَکَز  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینیِطْقَْیلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع 
ْنَم َو  ِهَّللا  ِنیِد  ْنِم  َقَرَم  ُهَقَبَـس  ْنَم  َو  ُهَعَبَّتا  ِنَِمل  يِداَْهلا  َو  ُرَبْکَْألا  ُقیِّدِّصلا  ُهَّنِإَف  ِعَْزنَأـْلا  اَذَـه  ِةَزْجُِحب  اوُذُـخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر 
اَْطبِس ُْهنِم  َو  ُهَّللا  ُهَّلَضَأ  ُهَتَیَالَو  َكََرت  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُهاَدَه  ِِهتَیَالَِوب  َذَخَأ  ْنَم  َو   [ ِهَّللا ِْلبَِحب  َمَصَتْعا   ] ِهَّللِاب َمَصَتْعا  ِدَقَف  ِِهب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو  ُهَّللا  ُهَقَحَم  َُهلَذَخ 

ْنِم ًۀَجِیلَو  ْمُهَّوُدَع  اوُذِخَّتَت  َال  َو  ْمُهَْولاََوت  َو  ْمُهوُّبِحَأَف  ُّيِدْهَْملا  ُِمئاَْقلا  َو  ُةاَدُْهلا  ُۀَِّمئَْألا  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َو  َياَْنبا  اَمُه  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِیتَّمُأ 
يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف  ْمِِهنوُد 

نب دّمحم  زا  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  اعیمج  نیـسح  نب  یلع  نسح و  نب  دّمحم  مردپ و  هلمج : زا  مدیتاسا  خیاشم و  زا  ياهتـسد 
: تفگ هک  هدرک  لقن  هریبه  نبا  يالوم  دیز  زا  ار  وا  ناکسم و  یبا  زا  وا  نمءوم و  ایرکز  هّللا  دبع  یبا  زا  وا  ینیطقی و  دیبع  نب  یسیع 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

وا اریز  ار  دـشاب ) هتخیر  وا  یناشیپ  فرط  ود  ياهيوم  هک  دـنیوگ  یـسک  هب   ) عزنا درم  نیا  دوشیم ) هتـسب  رمک  هک  ییاج   ) ناـیم دـیریگب 
لوذخم ار  وا  هک  سک  نآ  دوش و  جراخ  ادخ  نید  زا  دریگ  تقبـس  وا  رب  هک  یـسک  دنکیم و  تیاده  ار  دوخ  نیعبات  هدوب و  ربکا  قیدص 

ادخ دیامن  ذخا  شتیالو  هب  هک  سک  نآ  هدش و  لصوتم  ادخ  هب  دوش  لصوتم  وا  هب  هک  یـسک  دیامنیم و  شدوبان  دنوادخ  دـیامن  لیلذ  و 
مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی  نم  تّما  طبـس  ود  دنک و  شهارمگ  دنوادخ  دیامن  كرت  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  هدومن و  شتیاده 

زا مالّـسلا  هیلع  يدـهم  مئاق  ترـضح  نینچمه  دـنقلخ و  نایداه  هک  ناـیاوشیپ  ماـما و  دنـشابیم و  ناـشیا  زا  دنتـسه  نم  نادـنزرف  ود  هک 
بـضغ تروص  نیا  رد  هک  دـینکن  یتسود  ناشنانمـشد  اـب  دـنرادب و  تسود  ار  ناـشیا  نیا  رب  اـنب  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف 

. دش دیهاوخ  راوخ  لیلذ و  ایند  یناگدنز  رد  هدش و  امش  هّجوتم  راگدرورپ 

نسح و ماما  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  تّبحم  نایب  رد  مهدراهچ  باب   [ - 14
راوگرزب ود  نآ  هب  تّبحم  باوث  نتشاد و  تّبحم  هب  ترضح  ندومن  رما  مالّسلا و  امهیلع  نیسحماما 
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ْنَع ٍدِشاَر  ِیبَأ  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ٍمَْثیَخ  ِْنب  َناَْمثُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمیَلُس  ُْنب  یَیْحَی  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيَّرلِاب  ُِّیناَرَفْعَّزلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 11
ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  َةَُّرم  ِْنب  یَْلعَی 

: تفگ يو  دومن ، لقن  میارب  ير  رد  ینارفعز  یلع  نب  نیسح 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  هّرم  نب  یلعی  زا  وا  دشار و  یبا  نب  دیعس  زا  وا  میثخ و  نب  هّللا  دبع  زا  نامیلس ، نب  ییحی 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ینعی  ) طابسا زا  تسا  یطبـس  نیـسح  دراد ، تسود  ار  وا  ادخ  درادب  تسود  ار  نیـسح  هک  یـسک  متـسه ، نیـسح  زا  نم  نم و  زا  نیـسح 

زین 12 مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دندوب ، طابسا  زا  یطبـس  مادک  ره  تشاد و  طابـسا  بوقعی 12  ترضح  هک  يروط  نامه 
(. دندوب طابسا  نیا  زا  یطبس  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هک  تشاد  طابسا 

ِهَّللا  ] یَلْعَْألا ُْدبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيِرْصَْبلا  ِّيِوَدَْعلا  اَّیِرَکَز  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 12
ِهَّللا ِلوُسَر  ِدـْنِع  ْنِم  َجَرَخ  ُهَّنَأ  ِّيِِرماَْـعلا  یَْلعَی  ْنَع  ٍدِـشاَر  ِیبَأ  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٌبْهَو  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ُّیِـسُْرْبلا  ٍداَّمَح  ِْنب  [
َماَمَأ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا ُهَلَبْقَتْـساَف  ِناَْیبِّصلا  َعَم  ُبَْعلَی  مالـسلا ) هیلع   ) ٍْنیَـسُِحب َوُه  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  َیِعُد  ٍماَـعَط  َیلِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

يَدْـحِإ َلَعَجَف  ُهَذَـخَأ  یَّتَح  ُهُکِحاَُضی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلَعَج  َو  ًةَّرَم  اَنُهاَه  َو  ًةَّرَم  اَـنُهاَه  ُِّیبَّصلا  َرَفَطَف  ِْهیَدَـی  َطََـسب  َُّمث  ِمْوَْقلا 
ٌْنیَسُح ًاْنیَـسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَـسُح  ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَـسُح  َلاَق  َُّمث  ُهَلَّبَق  َو  ِهِیف  یَلَع  ُهاَف  َعَضَو  َو  ِِهئاَفَق  َتَْحت  يَرْخُْألا  َو  ِِهنَقَذ  َتَْحت  ِْهیَدَی 

ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس 
دامح نب  یلعالا  دبع  تفگ : يو  هدرک ، لقن  يرـصب  يودع  ایرکز  نب  ّیلع  نب  نسح  دیعـس  یبا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  يرماعلا ، یلعی  زا  دشار  یبا  نب  دیعس  زا  نامثع ، نب  هّللا  دبع  زا  بهو  هک  دومن  لقن  میارب  یسربلا 
ترضح سلجم  نآ  رد  مدش  رضاح  مدوب  ّوعدم  هک  یماعط  فرـص  هب  هدمآ و  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  زا 

ار وا  هدرک و  زاب  ار  كرابم  تسد  ود  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دندرکیم ، يزاب  لافطا  اب  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دومن و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ندیرپ  هب  عورـش  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ترـضح   ) لفط دندناوخ ، شیپ  هب 

رارق شرـس  تشپ  ار  رگید  تسد  شاهناچ و  ریز  ار  كرابم  تسد  کی  سپـس  دنتفرگ  ار  وا  هرخالاب  ات  دـندیدنخیم  تاکرح  نیا  زا  مّلس 
: دومرف سپس  دیسوب و  ار  وا  دراذگ و  شناهد  يور  ار  كرابم  ناهد  داد و 

. طابسا زا  تسا  یطبس  نیسح  دراد ، تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  دنوادخ  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیسح 
ُلوُسَر َذَخَأ  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِّیلَع  ُْنب  ُرْـضَن  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 13

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َوُهَف  اَمُهَّمُأ - َو  اَمُهَابَأ  َو  ِْنیَماَلُْغلا  ِْنیَذَه  َّبَحَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِدَِیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا
: تفگ هک  تسا  لوقنم  دیعس  یبا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا 

: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  تفگ : ّیلع  نب  رصن 
: دندومرف سپس  هتفرگ  ار  نیسح  نسح و  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دوب دهاوخ  هجرد  مه  نم  اب  تمایق  زور  رد  درادب  تسود  ار  ناشردام  ردپ و  لفط و  ود  نیا  هک  یسک 

نسح و ماما  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  تّبحم  نایب  رد  مهدراهچ  باب   [ - 14
راوگرزب ود  نآ  هب  تّبحم  باوث  نتشاد و  تّبحم  هب  ترضح  ندومن  رما  مالّسلا و  امهیلع  نیسحماما 
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عیقبناتسربق رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  ترایز  مهدزناپ  باب   [ - 15

َلاَق ُهَعَفَر  ِّيِِرباَّسلا  ِعاََّیب  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِهِّمَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُۀَمَلَـس  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 1
َنِینِمْءوُْملا َۀَّیَِقب  اَی   ] َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَیَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  َْربَق  ِیتْأَی  ِۀَّیِفَنَْحلا  ُْنبا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َناَـک 

َتیِّبُر َو  ِۀَمْحَّرلا  ُدَی  َْکتَّذَغ  ِءاَسِْکلا  ِلْهَأ  ُسِماَخ  َو  يَْوقَّتلا  ُفِیلَح  َو  يَدُْهلا  ُلِیلَـس  َْتنَأ  َو  َِکلَذَک  ُنوُکَت  َال  َْفیَک  َو  َنیِِملْـسُْملا  ِلَّوَأ  َْنبا  َو  [
ٍۀَّکاَش َال  َو  َِکقاَرِِفب   [ ٍۀَبِّیَط ُْریَغ  َسُْفنَْألا   ] ٍۀَیِـضاَر ُْریَغ  َسْفَّنلا  َّنَأ  َْریَغ  ًاتِّیَم  َْتبِط  َو  ًاّیَح  َْتبِطَف  ِناَمیِْإلا - ِيْدـَث  ْنِم  َْتعَـضَر  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِرْجَح  ِیف 

ُماَلَّسلا ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  یَلَعَف  َْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ُهَّللا  َکُمَحْرَی  َِکتاَیَح  ِیف 
: دیوگیم میکح  نب  دواد  نب  میکح 

هک دیزی  نب  رمع  زا  وا  شیومع و  زا  وا  یلع و  نب  رمع  زا  باّطخ ، نب  ۀملس 
: دیوگیم هدومن  نایب  هعوفرم  روط  هب  ار  ثیدح  يو  هدرک و  لقن  تخورفیم  وکین  ياههماج 

: تفگیم دشیم و  رضاح  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  ربق  رس  هب  هّیفنح  نب  یلع  نب  دّمحم 
اب مسق  مه  تیاده و  دنزرف  وت  هکنآ  لاح  دشابن و  روط  نیا  هنوگچ  و  نیملـسم ، زا  رفن  نیلّوا  دنزرف  نانمءوم و  ریما  دـنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ناتـسپ زا  ياهدومن و  دشر  مالـسا  ناماد  رد  و  هداد ، شرورپ  ار  وت  ادخ  تمحر  تسد  یـشابیم ، ءاسک  باحـصا  زا  رفن  نیمجنپ  يوقت و 
تایح رد  يدیدرت  هدوبن و  دونشخ  وت  یئادج  قارف و  زا  سفن  یهتنم  تلاح ، هب  اشوخ  تامم  تایح و  لاح  رد  سپ  ياهدروخ ، ریش  نامیا 

. درادن وت  ندوب  هدنز  و 
: تفگ دومن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هّجوت  سپس 

. داب مالس  تمحر و  مالّسلا  هیلع  دمحم  وبا  رب  هّللا  دبع  ابا  يا 
ع  [ اَمِهِدَحَأ  ] ْمِهِدَحَأ ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع   [ ٍمِشاَه  ] ٍماَشِه ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2

ُماَلَّسلا يَدُْـهلا  َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت - َُّمث  َْکیَدَـی  َْنَیب  َْربَْقلا  َو  َکَْفلَخ  َۀَْـلبِْقلا  ِلَـعْجا  َو  ْمُهَدـْنِع  ْفِقَف  ِعیِقَْبلاـِب  ِۀَِّمئَأـْلا  َرُوُبق  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَـق 
ِةَْوفَّصلا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِطْسِْقلِاب  ِۀَّیِرَْبلا  ِیف  َنُوماَّوَْقلا  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  اَْینُّدـلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُجَـجُْحلا  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  يَْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع 

ِهَّللا ِتاَذ  ِیف  ُْمتْرَبَص  َو  ُْمتْحَصَن  َو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  يَوْجَّنلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َلآ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
َو ُقْدِّصلا  ُمَُکلْوَق  َّنَأ  َو  ٌۀَضوُْرفَم - ْمُکَتَعاَط  َّنَأ  َو   [ َنوُدَتْهُْملا  [ َنوُّیِدْهَْملا َنوُدِشاَّرلا  ُۀَِّمئَْألا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُْمتْرَفَغَف  ْمُْکَیلِإ  َءیِـسُأ  َو  ُْمْتبِّذُـک  َو 
َو ٍرَّهَطُم  ِّلُک  ِباَلْـصَأ  ِیف  ْمُکُخَْـسنَی  ِهَّللا  ِْنیَِعب  اُولاََزت  َْمل  ِضْرَْألا  ُناَکْرَأ  َو  ِنیِّدلا  ُِمئاَعَد  ْمُکَّنَأ  َو  اوُعاَُطت  ْمَلَف  ُْمتْرَمَأ  َو  اُوباَُجت  ْمَلَف  ُْمتْوَعَد  ْمُکَّنَأ 

ُناَّیَد اَْنیَلَع  ْمُِکب  َّنَم  ْمُُکِتْبنَم  َْتباَط  َو  ُْمْتبِط  ِءاَوْهَْألا - ُنَِتف  ْمُکِیف  ْكَرْـشَت  َْمل  َو  ُءاَـلْهَْجلا  ُۀَِّیلِهاَْـجلا  ُمُکْـسِّنَُدت  َْمل  ِتاَرَّهَطُْملا  ِماَـحْرَأ  ْنِم  ْمُُکلُْقنَی 
َو اََنل  ُهَّللا  ُمُکَراَتْخا  اَذِإ  اَِنبُونُِذل - ًةَراَّفَک  َو  اََنل  ًۀَمْحَر  ْمُْکیَلَع  اَِنتاَوَلَـص  َلَعَج  َو  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ِنیِّدـلا 
َو َناَکَتْسا  َو  َأَطْخَأ  َو  َفَرْسَأ  ْنَم  ُماَقَم  اَذَه  َو  ْمُکاَّیِإ  اَنِقیِدْصَِتب  َنِیفِرَتْعُم  ْمُکِْملِِعل  َْنیَّمَسُم  ُهَْدنِع  اَّنُک  َو  ْمُِکتَیَالَو  ْنِم  اَْنیَلَع  ِِهب  َّنَم  اَِمب  اَنَْقلَخ  َبَّیَط 

ْمُْکنَع َبِغَر  ْذِإ  ْمُْکَیلِإ  ُتْدَفَو  ْدَقَف  َءاَعَفُش  ِیل  اُونوُکَف  يَدَّرلا  َنِم  یَْکلَْهلا  ُذِْقنَتْـسُم  ْمُِکب  َذِْقنَتْـسَی  ْنَأ  َو  َصاَلْخِْإلا  ِهِماَقَِمب  یَجَر  َو  یَنَج  اَِمب  َّرَقَأ 
ِینَتْقَّفَو اَِمب  ُّنَْملا  ََکل  و  ٍءْیَش - ِّلُِکب  ٌطیُِحم  َو  وُْهلَی  َال  ٌِمئاَد  َو  وُهْسَی  َال  ٌِمئاَق  َوُه  ْنَم  اَی  اَْهنَع  اوُرَبْکَتْـسا  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتاَیآ  اوُذَخَّتا  َو  اَْینُّدلا  ُلْهَأ 

َعَم َّیَلَع  َْکنِم  ُۀَّنِْملا  َِتناَکَف  ُهاَوِس  َیلِإ  اُولاَـم  َو  ِهِّقَِحب  اوُّقَحَتْـسا  َو  ُهَتَفِْرعَم  اُولِهَج  َو  َكُداَـبِع  ُْهنَع  َّدَـص  ْذِإ  ِْهیَلَع  ِینَتْمَقَأ  اَِـمب  َو  ِیتَِّمئَأ  ِینَْتفَّرَع  َو 
ُتْوَعَد اَمِیف  ِیْنبِّیَُخت  َال  َو  ُتْوَجَر  اَم  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  ًابُوتْکَم  ًاروُکْذَم  ٍماَقَم  ِیف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْذِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهب  ِینَتْصَصَخ  اَِمب  ْمُهَتْـصَصَخ  ٍماَْوقَأ 

یِماَقَم ِیف 
َْتبَبْحَأ اَِمب  َکِسْفَِنل  ُْعدا  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِۀَمْرُِحب  اَذَه 

نیقداّصلا دحا  زا  باحـصا ، یخرب  زا  ماشه  نب  ورمع  زا  حـلاص  نب  رکب  زا  دـمحا ، نب  هّللا  دـبع  زا  هملـس ، زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح  زا 

مهیلع نیموصعم  همئا  روبق  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  ترایز  مهدزناپ  باب   [ - 15
عیقبناتسربق رد  مالّسلا 
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: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  امهیلع 
: وگب سپس  هدب  رارق  لباقم  رد  ار  ربق  رس و  تشپ  ار  هلبق  تسیاب و  يدش  رضاح  مالّسلا  مهیلع  همئا  روبق  هب  عیقب  رد  هاگ  ره 

رب مالس  ایند ، لها  رب  دیتسه  ادخ  ياهتّجح  هک  امش  رب  مالـس  يراکزیهرپ ، یکین و  لها  امـش  رب  مالـس  تیاده ، نایاوشیپ  امـش  رب  مالس 
نامدود يا  امـش  رب  مالـس  دیتسه ، هتـسیاش  قیال و  ندش  هدیزگرب  يارب  هک  امـش  رب  مالـس  دیئامرفیم ، مکح  تلادع  هب  نیمز  رد  هک  امش 

مدرم هب  هدرک و  غیلبت  ار  ادخ  ماکحا  امش  هک  مهدیم  تداهش  ّرس ، زار و  لها  يا  امش  رب  مالـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
سپ دناهدرک  يدب  امـش  هب  هدش و  عقاو  نارگید  بیذکت  دروم  هدیدرگ و  تالکـشم  بئاصم و  لّمحتم  دـنوادخ  رطاخ  هب  هتفگ و  زردـنا 

هدوب و ام  هدـش  تیادـه  هدـننکتیاده و  نایاوشیپ  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  و  دـیدومن ، ضرف  هدـیدان  ار  ناشفالخ  هدیـشخب و  ار  اـهنآ 
رما فورعم  هب  ار  اهنآ  دندرکن . تباجا  ار  امش  یلو  دیدناوخ  ار  مدرم  تسا ، عقاو  اب  قباطم  تسار و  ناتمالک  بجاو و  ام  رب  امـش  تعاطا 

رد ار  امش  دنوادخ  هتسویپ  دیتسه ، نیمز  يور  ياهنکر  نید و  ياههناوطسا  امش  هک  مهدیم  تداهش  دندرکن و  ار  ناتتعاطا  یلو  دیدرک 
هدشن امش  ياتمه  کیرش و  هدرکن و  هدولآ  ار  امـش  نانادان  ینادان  زگره  هداد و  ناتلقن  كاپ  ماحرا  زا  هدومرف و  لقتنم  هزیکاپ  ياهبلص 

راّهق دـنوادخ  دـشابیم ، هزیکاپ  كاپ و  زین  امـش  يامن  وشن و  ّلحم  دـیاهزیکاپ و  دوشیم ، ادـیپ  سفن  ياهشهاوخ  زا  هک  یئاـههنتف  تسا 
دوش و هدرب  دـنلب  يادـص  اب  شمـسا  لزانم  نآ  رد  تسا  هداد  نذا  هک  هداد  رارق  یلزاـنم  رد  ار  امـش  سپ  هداـهن  ّتنم  اـم  رب  امـش  هطـساوب 
اب ار  ام  شنیرفآ  تقلخ و  هدـیزگرب و  ام  يارب  ار  امـش  یلاعتقح  اریز  هداد  رارق  نامناهانگ  هراّفک  ام و  يارب  تمحر  ار  امـش  رب  ام  تاولص 

فارتعا هک  یلاح  رد  هدرک  دای  ار  امـش  یهاگآ  ملع و  وا  دزن  ام  دومن و  رهاط  كاپ و  امـش  یتسود  تیالو و  ینعی  داـهن  ّتنم  اـم  رب  هچنآ 
هابتشا ءاطخ و  بکترم  هدرک و  يور  هدایز  هانگ  رد  هک  تسا  یـسک  لحم  ناکم و  ماهداتـسیا  هک  اجنیا  میراد و  قیدصت  ار  امـش  مینکیم 

صالخ و شناهانگ  تاعبت  زا  فیرـش  ناکم  نیا  تکرب  هب  دراد  دیما  هدرک و  رارقا  هدومن  تیانج  هچنآ  هب  هتـشگ و  لیلذ  راوخ و  هدـش و 
نیا نم  تساوخرد  سپ  گرم ، كاله و  زا  ار  ناگدنوشكاله  نداد  تاجن  ریظن  هداد  تاجن  ار  وا  یلاعتقح  امش  کمک  هب  هتشگ و  اهر 
هتفرگ ءازهتسا  هب  ار  یهلا  تایآ  هتفات و  يور  امش  زا  ایند  لها  هک  ینامز  هدروآ  هانپ  امش  يوس  هب  نم  هکنآ  هچ  دیشاب ، نم  عیفش  هک  تسا 

زیچ ره  هب  يزادرپیمن و  لطاب  وهل و  هب  هدوب و  یگشیمه  مئاد و  ینکیمن و  هابتـشا  هدوب و  اپ  رـس  هک  یـسک  يا  دندز ، زاب  رـس  اهنآ  زا  و 
یتشاد اپ  هب  نآ  رب  ار  نم  هچنآ  هب  و  يداهن ، ّتنم  نم  رب  يدناسانـش  نم  هب  ار  منایاوشیپ  هداد و  نم  هب  هک  یقیفوت  هطـساو  هب  يراد  هطاـحا 

رب وت  ّتنم  دندیزرو  لیم  نآ  ریغ  هب  دندرمـش و  کبـس  ار  شّقح  هدش و  لهاج  نآ  هب  هدـنادرگ و  يور  نآ  زا  تناگدـنب  هک  یماگنه  رد 
ینامز دراد  وت  هب  صاصتخا  مشیاتـس  دـمح و  سپ  یتخاس  ّصتخم  يداد ، صاصتخا  نآ  هب  ار  نم  هچ  نآ  هب  ار  ناشیا  هک  یتعامج  اب  نم 

هب ار  نم  ماقم  نیا  رد  هچنآ  زا  نکم و  دیماان  ار  نم  مراودـیما  هچنآ  زا  سپ  مشابیم  وت  دزن  هدـش  تبث  هتـشگ و  دای  یناکم  ماقم و  رد  هک 
. ترضح نآ  نیرهاط  لآ  دمحم و  تمظع  تمرح و  قح  هب  زاسم  مورحم  ياهدومرف  توعد  نآ 

. نک ءاعد  يراد  تسود  هچنآ  هب  تدوخ  يارب  سپس  و 
َقاَحْـسِإ ِْنب  َدـیِزَی  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَـع  ٍمِشاَـه  ِنـْب  َمـیِهاَْربِإ  ِنـْب  ِِّیلَع  ْنَـع  ُهُْریَغ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 3

َْتبَبْحَأ اَم  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْربَق  َْدنِع  ُلوُقَت  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِرَعْشَْألا 
نسح زا  يرعـشا  قاحـسإ  نب  دیزی  زا  نارجن ، یبا  نب  نمحّرلا  دبع  زا  شردپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  وا  ریغ  نیـسحلا و  نب  یلع 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هّیطع ، نب 
. وگب یتساوخ  هچ  ره  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ربق  لباقم  رد 

مهیلع نیموصعم  همئا  روبق  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  ترایز  مهدزناپ  باب   [ - 15
عیقبناتسربق رد  مالّسلا 
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  نداد  ربخ  نایب  رد  مهدزناش  باب   [ - 16

ِْنب ِدیِعَـس  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِّیفوُْکلا  ُّیِـشَرُْقلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
ِْلتَِقب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  مالسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج َطَبَه  ْنَأ  اََّمل  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهِْریَغ  َْوأ  ٍراَسَی 

َلاَق َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج اَمِْهیَلَع  َطَبَه  یَّتَح  اَقَّرَفَتَی  ْمَلَف  ُةَْربَْعلا  اَمُْهتَبَلَغَف  ِراَهَّنلا  َنِم  ًاـِّیلَم  ِِهب  اَـلَخَف  ٍِّیلَع  ِدَِـیب  َذَـخَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا
ِنَـسَْحلا ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  اَرَبَصَف   ] ًاْربَصَف َلاَق  اَُمتْرَبَص  اََّمل  اَمُْکیَلَع  ُْتمَزَع  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  اَمُکُءوِْرُقی  اَمُکُّبَر  اَمَُهل  َلاَقَف  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِلوُسَر 

ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍراَسَی  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب 
ُهَْلثِم ٍراَسَی  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُهَْلثِم  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع  )

: دیوگیم یفوک  یشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  وا  ریغ  ای  راسی  نب  دیعس  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا  یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  تداهـش  ربخ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  یماگنه 

زا و  دنتسیرگ ، ود  ره  هدرک و  تولخ  مه  اب  ار  زور  زا  يدایز  رادقم  هتفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  تسد  بانج  نآ  دناسر 
: تشاد هضرع  دش و  لزان  ناشیا  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هکنآ  رگم  دندشن  ادج  رگید  کی 

. مدومن مزال  بجاو و  امش  رب  ار  ندومن  ربص  دیامرفیم : دناسریم و  ناتمالس  ناتراگدرورپ 
. دندرکن یباتیب  هدرک و  ربص  ود  ره  دندومرف : ترضح  سپس 

: همجرت
هک هدومن  لقن  راسی  نب  دیعس  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  نسح  نب  دمحم 

: تفگ
: دندومرف ار  یلبق  لقن  لثم  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ار یلبق  تیاور  لثم  زین  راسی  نب  دعـس  زا  وا  نانـس و  نب  دّمحم  زا  وا  دیزی و  نب  بوقعی  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
. هدومن لقن 

ِِملاَس َۀَمَلَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍِذئاَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
َۀَمِطاَف َّنِإ  َلاَقَف  صِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج َءاَج  ِْنیَـسُْحلِاب  ُۀَمِطاَف  ْتَلَمَح  اََّمل  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمَّرَکُم  ِْنب 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ُهَعْـضَو  ْتَهِرَک  ُْهتَعَـضَو  َنیِح  َو  ُهَلْمَح  ْتَهِرَک  ِْنیَـسُْحلِاب  ُۀَمِطاَف  ْتَلَمَح  اَّمَلَف  َكِدـَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ًادـَلَو  ُدـِلَتَس 
َناْسنِْإلا اَْنیَّصَو  َو  ُۀَـیْآلا - ِهِذَـه  َْتلََزن  ِهِیف  َو  َلاَق  ُلَتُْقیَـس  ُهَّنَأ  ْتَِملَع  اَهَّنَِأل  ُْهتَهِرَک  اَهَّنَِکل  َو  ُهُهَرْکَتَف  ًاماَلُغ  ُدـَِلت  ًاّمُأ  اَْینُّدـلا  ِیف  ُْمْتیَأَر  ْلَه  مالـسلا )

ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًانْسُح  ِْهیَِدلاِوب 
نب ملاس  هملس  یبأ  زا  وا  ذئاع و  نب  دمحا  زا  وا  ءاشولا و  یلع  نب  نیسح  زا  وا  یسیع و  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعس  زا  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  مرکم و 
یّلص ادخ  لوسر  هب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دندش  رادراب  هیلع  هّللا  مالس  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ینامز 

: تشاد هضرع  دش و  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
اهیلع همطاف  ترضح  هک  یماگنه  سپ  دنـشکیم ، ار  وا  تتّما  امـش  زا  دعب  هک  دروایب  يدنزرف  بیرقنع  امهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ترـضح 

زین نآ  عضو  زا  دندومن  عضو  ار  لمح  هک  ینامز  هتشاد و  تهارک  ناشلمح  زا  دش  رادراب  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هب  مالّـسلا 

یلع نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  نداد  ربخ  نایب  رد  مهدزناش  باب   [ - 16
مالّسلا امهیلع 
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: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دنتشاد ، تهارک 
ترـضح هک  دوـب  نیا  رطاـخ  هب  تهارک  نـیا  هـتبلا  دـشاب ، هتـشاد  تـهارک  نآ  زا  دـیازب و  يدـنزرف  هـک  دـیاهدید  ار  يرداـم  اـیند  رد  اـیآ 

َو ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو   » هفیرـش هیآ  دروم  نیمه  رد  دش و  دـهاوخ  هتـشک  بیرقنع  دولوم  نیا  هک  دنتـسنادیم 
« ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو 

َلاَـق ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَـع  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
ُدَّمَُحم اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َُهل  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  مالسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج یَتَأ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 

َال َلاَقَف  َِکلَذ  َْلثِم  َُهل  َلاَقَف  َۀَِـیناَّثلا  ِْهَیلِإ  َداَع  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َضَهَْتناَف  َلاَق  ِهِیف  ِیل  َۀَـجاَح  َال  َلاَقَف  َكِدـَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٍماَـلُِغب  َكُرَِّشبُأ  اـَل  َأ 
َلاَقَف ِِهبِقَع  ِیف  َۀَّیِـصَْولا  ٌلِعاَج  َکَّبَر  َّنِإ  َلاَقَف  ِهِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  َلاَقَف  َِکلَذ  َْلثِم  َلاَقَف  َۀَِثلاَّثلا  ِْهَیلِإ  َّضَْقنا  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َجَرَْعناَف  ِهِیف  ِیل  َۀَـجاَح 
ِیناَتَأ مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنِإ  اََهل  َلاَقَف  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَـمِطاَف یَلَع  َلَخَدَـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َماَق  َُّمث  َِکلَذ  َلاَق  َْوأ  ْمَعَن 
َیلاَعَت ُهَّللا  َلَْزنَأَف  َلاَق  ْنَذِإ  ْمَعَن  َْتلاَقَف  ِِهبِقَع  ِیف  َۀَّیِـصَْولا  ٌلِعاَج  یِّبَر  َّنِإ  اََهل  َلاَقَف  ِهِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  َْتلاَقَف  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٍماَلُِغب  ِینَرَّشَبَف 

ُهَّنَِأل ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ٌلُوتْقَم  ُهَّنَِأب  ًاهْرُک  ُْهتَلَمَحَف  ِِهْلتَِقب  اَهاَّیِإ  َلِیئَْربَج  ِماَلْعِإ  ِعِضْوَِمل  ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  َۀَـیْآلا - ِهِذَـه  َکـِلَذ  َدـْنِع 
ٌلُوتْقَم

لقن شردپ  زا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  داّمح و  نب  دمحا  شردارب  زا  وا  داّمح و  نب  دّمحم  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ هک  هدومن 

: دندومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: تشاد هضرع  دش و  فّرشم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  رضحم  مالّسلا  هیلع  لیئربج 

ترـضح مهدن !؟ تراشب  دنـشکیم  ار  وا  وت  زا  دعب  تتّما  هک  يدـنزرف  هب  ار  وت  ایآ  وت ، رب  مالـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 
. تسین يزاین  نآ  هب  ار  نم  دندومرف :

راتفگ نامه  بانج  نآ  هب  دمآ و  ترضح  دزن  دش و  لزان  مّود  راب  يارب  سپس  تفر  نامسآ  هب  لیئربج  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دومن ضرع  ار  یلّوا 

. تسین يزاین  نآ  هب  ار  نم  دندومرف : ترضح 
. درک رارکت  ار  راتفگ  نامه  دش و  فّرشم  شترضح  رضحم  مّوس  راب  يارب  دعب  درک و  جورع  نامسآ  هب  لیئربج  سپ 

. تسین يزاین  نآ  هب  ار  نم  دندومرف : ترضح 
. دهدیم رارق  وا  لسن  رد  ار  ءایصوا  تراگدرورپ  درک : ضرع  لیئربج 

. متفریذپ بوخ  رایسب  دندومرف : ترضح 
ترضح رب  ات  دندرب  فیرشت  دنداتسیا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  سپس  درک  داریا  ار  روبزم  راتفگ  لیئربج  هکنآ  زا  سپ  ای 

: دندومرف دندش و  دراو  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
. داد تراشب  دنشکیم  ار  وا  متّما  نم  زا  سپ  هک  يدنزرف  هب  ارم  دمآ و  نم  دزن  مالّسلا  هیلع  لیئربج 

. تسین يزاین  وا  هب  ار  نم  دندرک : ضرع  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
. دهدیم رارق  وا  لسن  رد  ار  ءایصوا  مراگدرورپ  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. متفریذپ بوخ  رایسب  دنتشاد : هضرع  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

هتلمحف دومن ) دـنزرف  نآ  نتـشک  هب  مالعا  لیئربج  اریز   ) ًاهْرُک ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  ماگنه  نیا  رد 
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( دوشیم هتشک  وا  هک  داد  ربخ  لیئربج  اریز   ) اهرک هتعضو  و  دوشیم ) هتشک  هکنیا  زا  تشاد  تهارک  ینعی   ) اهرک
ِینَثَّدَح َلاَق  ِتاَّیَّزلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 4

َهَّللا َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم یَلَع  َلََزن  مالسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٌلُجَر 
َۀَجاَح َال  ُماَلَّسلا  َیِّبَر  یَلَع  َو  ُلِیئَْربَج  اَی  َلاَقَف  َكِدَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف ْنِم  َُدلُوی  ٍدُولْوَِمب  َكُرِّشَُبی  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی 

اَی َلاَقَف  َِکلَذ  َْلثِم  َُهل  َلاَقَف  َطَـبَه  َُّمث  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ُلـِیئَْربَج َجَرَعَف  َلاَـق  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ُدـَلُوی  ٍدُولْوَم  ِیف  ِیل 
َکَّبَر َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َُهل  َلاَقَف  َطَبَه  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُلـِیئَْربَج  َجَرَعَف  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٍدُولْوَم  ِیف  ِیل  َۀَـجاَح  اـَل  ُماَـلَّسلا  َیِّبَر  یَلَع  َو  ُلـِیئَْربَج 

َهَّللا َّنِإ  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف َیلِإ  َلَسْرَأ  َُّمث  ُتیِـضَر  ْدَق  َلاَقَف  َۀَّیِـصَْولا - َو  َۀَیَالَْولا  َو  َۀَـماَمِْإلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ٌلِعاَج  ُهَّنَأ  َكُرِّشَُبی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی 
اَْهَیلِإ َلَسْرَأَف  َكِدَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  یِّنِم  َُدلُوی  ٍدُولْوَم  ِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ْتَلَـسْرَأَف  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ِْکنِم  ُدـَلُوی  ٍدُولْوَِمب  ِینُرِّشَُبی 

َنُوثالَث ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک - ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُْهتَلَمَحَف  ُتیِضَر  ْدَق  یِّنِإ  ِْهَیلِإ  ْتَلَسْرَأَف  َۀَّیِـصَْولا - َو  َۀَیَالَْولا  َو  َۀَماَمِْإلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ٌلِعاَج  َهَّللا  َّنِإ 
ُهاضَْرت ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یّتَح  ًارْهَش 

َناَک ُهَّنَِکل  یَْثنُأ - ْنِم  َال  َو  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ُْنیَـسُْحلا  ِعَضْرَی  َْمل  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهُّلُک  ُُهتَّیِّرُذ  َْتناََکل  ِیتَّیِّرُذ  ِیل  ِْحلْـصَأ  َلاَق  ُهَّنَأ  ْوَلَف  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  َو 
( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُمَْحل  َتَبَنَف  َۀَثاَلَّثلا  َو  ِْنیَمْوَْیلا  ِهیِفْکَی  اَم  اَْهنِم  ُّصَمَیَف  ِهِیف  ِیف  ُهَعَبْصِإ  ُهَماَْهبِإ  ُعَضَیَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا ِِهب  یَتْءُوی 

هللا یلص   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  اَّلِإ  ٍرُهْـشَأ  ِۀَّتِِـسل  ٌدُولْوَم  َْدلُوی  َْمل  َو  ِهِمَد  ْنِم  ُهُمَد  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِمَْحل  ْنِم 
ِتاَّیَّزلا ٍدیِعَـس  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَـع  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  هـلآ ) هـیلع و 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب 
*** ***
*** ***

: تفگ هک  هدرک  لقن  تاّیز  دیعس  نب  ورمع  نب  دّمحم  زا  باّطخلا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  دیوگیم : زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دومن  لقن  میارب  باحصا  زا  یصخش 

: درک ضرع  سپ  دش  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج 
مالّسلا امهیلع  همطاف  ترضح  زا  هک  يدنزرف  هب  ار  امش  دهدیم  تراشب  دناسریم و  مالس  دنوادخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ای 

. دنشکیم ار  وا  امش  زا  سپ  تّما  هدش و  ّدلوتم 
: دندومرف ترضح 

زا دعب  دوش و  ّدلوتم  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  زا  هک  يدـنزرف  نینچ  هب  یجایتحا  نک  ضرع  ناسرب و  ار  نم  مالـس  راگدرورپ  هب  لیئربج  يا 
. مرادن دنشکب  ار  وا  متّما  نم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
دش و فّرـشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  دمآ و  دورف  نیمز  هب  سپـس  تفر و  الاب  نامـسآ  هب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 

. درک رارکت  ار  راتفگ  نامه 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

زا دعب  دوش و  ّدلوتم  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  زا  هک  يدنزرف  نینچ  هب  یجایتحا  نک  ضرع  ناسرب و  ار  نم  مالـس  مراگدرورپ  هب  لیئربج  يا 
. مرادن دنشکب  ار  وا  متّما  نم 

دش و فّرشم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رضحم  دمآ و  دورف  نیمز  هب  سپس  تفر و  الاب  نامسآ  هب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  سپ 
. درک ضرع 
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لسن رد  ار  تیاصو  تیالو و  تماما و  هک  دهدیم  تراشب  دناسریم و  مالس  وت  هب  تراگدرورپ  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا 
. دهدیم رارق  دولوم  نیا 

. مدش دونشخ  یضار و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
: هک دندومن  راهظا  و  داتسرف ..  ربخ  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  يارب  ترضح  سپس 

. دنشکیم ار  وا  متّما  نم  زا  سپ  هتشگ و  ّدلوتم  امش  زا  يدنزرف  هک  هداد  تراشب  نم  هب  دنوادخ 
: هک دندرک  راهظا  هداتسرف و  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  يارب  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 

. مرادن يزاین  دنشکب  ار  وا  امش  زا  دعب  تّما  هک  يدنزرف  هب 
: هک دنداتسرف  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

. هداد رارق  دنزرف  نیا  لسن  رد  ار  تیاصو  تیالو و  تماما و  دنوادخ 
. مدش یضار  هک  دنداتسرف  ربخ  ادخ  لوسر  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

لوتقم هب  لیئربج  رابخا  زا  هک  یلاح  رد  سپـس  دـیدرگ و  رادراب  وا  هب  تشاد  تهارک  دـنزرف  نآ  ندـش  عقاو  لوتقم  زا  هک  یلاـح  رد  سپ 
هب هکنآ  ات  دوب  هام  یـس  لفط  نآ  یگراوخریـش  لمح و  نارود  عومجم  داهن و  نیمز  رب  ار  لمح  راب  تشاد  تهارک  دـلوم  نآ  ندـش  عقاو 

ءاطع مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  یتمعن  رب  ار  نم  ایادـخ  راـب  تشاد : هضرع  یهلا  هاـگرد  هب  دیـسر و  یگلاـس  لـهچ  هب  سپـس  غولب و  نس 
. نادرگ حلاص  ار  نم  نادنزرف  امن و  قفوم  تسا  نآ  رد  وت  يدونشخ  هک  ياهتسیاش  راک  هب  و  زرمایب ، رکش ، يدومرف 

متح عطق و  روط  هب  دندرکیم  داریا  ار  یتّیّرذ » یل  حلصا   » ترابع یتّیّرذ » یف  حلصا   » ياج هب  ءادهـشلا  دّیـس  بانج  رگا  هکنآ : هّجوت  لباق 
. دندشیم نایاوشیپ  زا  بانج  نآ  هیّرذ  مامت 

یبن دزن  ار  شترضح  هکلب  يرگید  مناخ  زا  هن  دندروخ و  ریش  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ترـضح  زا  هن  ترـضح  نآ  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال 
هب مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  دندراذگیم و  وا  ناهد  رد  ار  ناشماهبا  تشگنا  بانج  نآ  دندروآیم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
ادخ لوسر  تشوگ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تشوگ  سپ  دندیکمیم  ترـضح  تشگنا  زا  ار  ناشزور  هس  ود و  ياذغ  رادقم 

ترـضح رگم  هتـشگن  دـلوتم  یگهام  شـش  رد  يدولوم  چـیه  تفای و  نیوکت  ترـضح  نوخ  زا  ناـشنوخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  ترضح  میرم و  نب  یسیع 

ار ربخ  نیمه  لثم  شدانسا  هب  تاّیز  دیعس  نب  ورمع  نب  دّمحم  زا  وا  یسیع و  نب  لیعامسا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هّللا  همحر  مردپ  و 
. تسا هدرک  لقن 

ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5
ُهاَْنیَع َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  مالسلا ) اهیلع   ) ُۀَمِطاَف ْتَلَخَد  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَُکب 
اَهِْدلُو ْنِم  ُِکلْمَی  ْنَِمب  اَهَرَبْخَأَف  اَْهیَلَع  َّقَش  َو  ْتَعِزَجَف  ًاْنیَـسُح  ُُلتْقَت  ِیتَّمُأ  َّنَأ  ِینَرَبْخَأ  مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنِإ  َلاَقَف  ََکل - اَم  ُْهَتلَأَسَف  ُعَمْدَت 

ْتَنَکَس َو  اَهُسْفَن  َْتباَطَف 
زا ریکب  نب  هّللا  دبع  زا  لاّضف ، نبا  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  راّفّـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  یگلمج  نسحلا  نب  دّـمحم  مردـپ و 

: دندومرف ناشیا  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  باحصا  یضعب 
. دوب راب  کشا  بانج  نآ  نامشچ  هک  یلاح  رد  هدش  لخاد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 

؟ دوشیم هچ  ار  امش  دندیسرپ : بانج  نآ  زا  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 
. دنشکیم ار  نیسح  بیرقنع  متّما  هک  هداد  ربخ  نم  هب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. هدرک هراپ  ار  دوخ  هماج  هدمآ و  عزج  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ 

یلع نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  نداد  ربخ  نایب  رد  مهدزناش  باب   [ - 16
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کلام دولوم  نیا  نادنزرف  زا  یکی  هک  دنداد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  دندومن  هدـهاشم  ار  لاح  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. تفرگ دهاوخ  نیلتاق  زا  ماقتنا  هتشگ و  روما 

مارآ شکرابم  سفن  هتشگ و  دونشخ  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح  ربخ  نیا  زا  سپ 
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 6
ِهَّللا ُلوُسَر  اـَنَراَز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  َلاَـق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍرَدـْنُغ  ِیبَأ 

ِناَتَعْکَر  ] ٍتاَعَکَر یَّلَـصَف  ِْتیَْبلا  ِۀَـیِواَز  َیلِإ  َماَق  َُّمث  َلَکَأَف  ُْهنِم  اَْنمَّدَـقَف  ًارْمَت  َو  ًادـْبُز  َو  ًاـنََبل  َنَْمیَأ  ُّمُأ  اََـنل  ْتَدـْهَأ  ْدَـق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ِیف َدَـعَق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َماَقَف  َُهل  ًاماَظْعِإ  َو  ًالاَلْجِإ  اَّنِم  ٌدَـحَأ  ُْهلَأْـسَی  ْمَلَف  ًادـیِدَش  ًءاَُـکب  یََکب  ِهِدوُجُـس  ِرِخآ  ِیف  َناَـک  اَّمَلَف  ِْنیَتَعْکَر  ][

ُلِیئَْربَج ِیناَتَأ  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  َكاَْکبَأ  اَمَف  اَنَّمَغ  ًءاَُکب  َْتیََکب  َُّمث  َِکلوُخُدـِب  اَنِروُرُـسَک  ٍءْیَِـشب  اَنْرِرُـس  اَمَف  اَنَْتَیب  َْتلَخَد  ْدََـقل  َِتبَأ  اَی  َلاَـقَف  ِهِرْجَح 
ُِفئاَوَط َِکَئلوُأ  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  اَِهتُّتَـشَت  یَلَع  اَنَرُوُبق  َراَز  ْنَِمل  اَمَف  َِتبَأ  اَی  َلاَقَف  یَّتَش  ْمُکَعِراَصَم  َّنَأ  َو  یَْلتَق  ْمُکَّنَأ  ِینَرَبْخَأَـف  ًاـِفنآ  مالـسلا ) هیلع  )

َو ْمِِهبُونُذ  ْنِم  َو  ِۀَـعاَّسلا  ِلاَوـْهَأ  ْنِم  ْمُهَـصِّلَخُأ  یَّتَـح  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَـی  ْمُهَِیتآ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌقـیِقَح  َو  َۀَـکَرَْبلا  َِکلَذـِب  َنوُـسِمَْتلَیَف  ْمُکَنوُروُزَی  ِیتَّمُأ  ْنِم 
َۀَّنَْجلا ُهَّللا  ُمُُهنِکُْسی 

نب ورمع  زا  ردنغ ، یبا  نب  نیسح  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  یسیع ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  دیلو ، نب  دمحا  نب  نسح  نب  دّمحم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  رباج ، زا  رمش ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترضح 
روظنم هب  اذل  دوب  هداد  هیده  امرخ  ریش و  رس  ریـش و  ام  يارب  نمیأ  ّما  البق  دندمآ و  ام  ترایز  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
تعکر دنچ  هدرب و  فیرشت  هناخ  زا  ياهشوگ  هب  دنداتـسیا و  سپـس  هدومرف  لیم  ترـضح  میداهن ، شلباقم  ار  اهنآ  ترـضح ، زا  یئاریذپ 

هک درکن  لاءوس  كرابم  دوجو  نآ  زا  میظعت  لالجا و  روظنم  هب  ام  زا  يدـحا  دنتـسیرگ و  تّدـش  هب  هدجـس  نیرخآ  رد  دـندناوخ و  زامن 
: دومن ضرع  تسشن  ادخ  لوسر  نماد  رد  سپس  داتسیا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  یلو  تسیچ  امش  نتسیرگ  ببس 

، يدرک نوزحم  مومغم و  ار  ام  هک  يروطب  یتسیرگ  سپـس  دومنن  رورـسم  رادـقم  نیا  ار  ام  زیچ  چـیه  يدـش و  دراو  اـم  لزنم  هب  ردـپ  يا 
؟ تسیچ امش  نتسیرگ  ببس 

دنشکیم ار  امش  هک  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  نم  دزن  مالّسلا  هیلع  لیئربج  نونکا  مه  مرسپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
. تسا هدنکارپ  قرفتم و  امش  روبق  و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دوشیم  هتشک  نآ  رد  مالسلا  هیلع  مولظم  ماما  هک  ار 
؟ دنک ترایز  ار  هدنکارپ  قرفتم و  روبق  نیا  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  هچ  ردپ  يا  درک : ضرع  هیلع  هّللا  مالس  ءادهشلا  دّیس  ترضح 

لوصح امش  ترایز  زا  ناشتساوخرد  هک  هدوب  نم  تّما  زا  یهورگ  امش  نیرئاز  مرـسپ  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
دناهدرک هک  یناهانگ  زا  هدیناهر و  تمایق  تشحو  لوه و  زا  ار  اهنآ  هتفر و  ناشدزن  هب  تمایق  زور  نم  هک  تسا  راوازس  دشابیم و  تکرب 

. دهدیم ياج  تشهب  رد  ار  اهنآ  یلاعتقح  سپس  میامنب و  ناشصالخ 
ِْنب ِْدیَبُع  ْنَع  ِّیِـشَرُْقلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَم  ِمِساَْقلا  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ِهَّللا ُلوُسَر  اَنَراَز  َلاَق  مالسلا ) مهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا  یَیْحَی 
اَّمَلَف ُْهنِم  َلَکَأَف  ِْهَیلِإ  اَْنمَّدَقَف  ٍْدبُز  َو  ٍنََبل  ْنِم  ًابْعَق  َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًۀَفْحَـص  َنَْمیَأ  ُّمُأ  اَْنَیلِإ  ْتَدْهَأ  َو  ًاماَعَط  ِْهَیلِإ  اَْنمَّدَقَف  ٍمْوَی  َتاَذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ِیف ٍدِجْسَم  َیلِإ  َماَق  َُّمث  ِْهیَدَی  ِۀَِّلِبب  ُهَتَیِْحل  َو  ُهَهْجَو  َحَسَم  ِْهیَدَی  َلَسَغ  اَّمَلَف  ًءاَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْيَدَی  یَلَع  ُْتبَکَـس  َو  ُتُْمق  َغَرَف 
هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َماَقَف  ٍءْیَـش  ْنَع  ُُهلَأْسَی  ٌدَحَأ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  َأَرَتْجا  اَمَف  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  َءاَُکْبلا  َلاَطَأ  َو  یَکَبَف  ًادِجاَس  َّرَخ  َو  یَّلَـص  َو  ِْتیَْبلا  ِِبناَج 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِْسأَر  یَلَع  ُهَنَقَذ  َعَضَو  َو  ِهِرْدَـص  َیلِإ  ِهِسْأَِرب  َذَـخَأَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْيَذِـخَف  یَلَع  َدِعَـص  یَّتَح  ُجُرْدَـی  مالـسلا )

یلع نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  نداد  ربخ  نایب  رد  مهدزناش  باب   [ - 16
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َطَبَهَف ُهَْلثِم  ُهَْلبَق  ْمُِکب  َّرَسُأ  َْمل  ًاروُرُس  ْمُِکب  ُتْرِرُـسَف  َمْوَْیلا  ُمُْکَیلِإ  ُتْرَظَن  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  َُهل  َلاَقَف  َکیِْکُبی  اَم  َِتبَأ  اَی  َلاَق  َُّمث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
َو اَنَرُوُبق  ُروُزَی  ْنَمَف  َِتبَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  َةَرَیِْخلا  ُمَُکل  ُْتلَأَس  َو  َِکلَذ  یَلَع  َهَّللا  ُتْدِـمَحَف  یَّتَش  ْمُکَعِراَصَم  َّنَأ  َو  یَْلتَق  ْمُکَّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  ُلـِیئَْربَج  ََّیلِإ 

ِِهلاَوْهَأ ْنِم  ْمُهاَْجنَأَف  ْمِهِداَضْعَِأب  ُذُخآ  َو  ِِفقْوَْملا  ِیف  ْمُهُدَهاَعَتَأ  ِیتَلِص - َو  يِِّرب  َِکلَِذب  َنوُدیُِری  ِیتَّمُأ  ْنِم  ُِفئاَوَط  َلاَق  اَِهتُّتَشَت  یَلَع  اَهُدَهاَعَتَی 
ِهِِدئاَدَش َو 

: دیوگیم دیلو  نب  دمحا  نب  نسح  نب  دّمحم 
ردپ زا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  يروث ، ییحی  نب  دیبع  زا  یـشرقلا ، ّیلع  نب  دّـمحم  زا  هیولیجام ، مساقلا  یبا  نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ناشّدج ، زا  ناشراوگرزب ،
رس ریـش و  فرظ  امرخ و  هساک  میداهن و  بانج  نآ  دزن  یماعط  سپ  دندمآ  ام  ترایز  هب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ماعط زا  ناشیا  تغارف  زا  سپ  هدومرف و  لوانت  بانج  نآ  میداهن ، ترـضح  لباقم  رد  زین  ار  دوب  هدروآ  هیدـه  ناميارب  نمیا  ما  هک  يریش 
هب ار  دوخ  یبوطرم  ياهتسد  دنتسش ، ار  شیوخ  تسد  ود  ترضح  هکنآ  زا  سپ  هتخیر و  ناشیا  كرابم  تسد  ود  يور  بآ  مداتـسیا و 
هب رخآ  رد  هدرازگ و  زامن  هدرب و  فیرشت  دوب  هناخ  فرط  کی  رد  هک  يدجسم  هب  دنداتسیا و  سپس  هدیـشک  فیرـش  نساحم  تروص و 

ار ترضح  نآ  هیرگ  ببس  درکن  تأرج  يدحا  تیب  لها  ام  زا  دنتشادرب و  نآ  زا  رس  سپـس  هدومن  ینالوط  هیرگ  نآ  رد  سپ  هتفر  هدجس 
تفر الاب  شترضح  زا  دناسر و  بانج  نآ  هب  ار  دوخ  ات  تفر  ولج  هتسهآ  هتسهآ  هداتسیا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  سپ  دسرپب ،
داهن بانج  نآ  رـس  يور  ار  هناچ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هنیـس  هب  رـس  سپ  تفرگ  رارق  ترـضح  ياهنار  يور  هب  اـت 

: تشاد هضرع  سپس 
؟ یتسیرگ ارچ  ردپ  يا 

نینچ نآ  زا  شیپ  هک  يروط  هب  مدش  لاحشوخ  رورسم و  رایسب  متسیرگن  امش  هب  زورما  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
دوب دهاوخ  هدنکارپ  ناتروبق  دش و  دیهاوخ  هتشک  امش  هک  داد  ربخ  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  سپ  دوب ، هدشن  ادیپ  نم  رد  یطاشن  رورس و 

. مدومن تساوخرد  ار  امش  ریخ  ادخ  زا  هدرک و  شیاتس  دمح و  ار  ادخ  سپ 
اهنآ رس  هب  دنقرفتم  ادج و  مه  زا  هکنیا  اب  دنکیم و  ترایز  ار  ام  روبق  یسک  هچ  ردپ  يا  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح 

؟ دمآ دهاوخ 
هدش و رضاح  ناشدزن  هب  تمایق  رد  زین  نم  دشابیم و  نم  هب  ناسحا  روبق  نیا  ترایز  زا  ناشدصق  و  متّما ، زا  یتعامج  دندومرف : ترـضح 

. مناهریم زور  نآ  يراتفرگ  تشحو و  لوه و  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  ار  ناشیاهوزاب 
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دنشکیم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  امش  زا  دعب  تّما  هکنیا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  لیئربج  نخس  مهدفه  باب   [ - 17
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوشیمهتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  مولظم  ماما  هک  ار  ینیمزرس  نداد  ناشن  و 

ِنَع ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدْعَـس  ِینَثَّدَح  َلاَق  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
( مالـسلا هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  یَیْحَی  ْنَع  ٍدـْیَوُس  ِْنب  ِرْـضَّنلا 

هللا یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َعِزَجَف  َلاَق  ُُهُلتْقَتَـس  ُهَتَّمُأ  َّنَأ  ُهَرَبْخَأَف  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُبَْعلَی  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  یَتَأ 
ِهِیف َِلُتق  يِذَّلا  ِناَکَْملا  َیلِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِسِلْجَم  َْنَیب  اَم  َفَسَخَف  َلاَق  اَهِیف  ُلَتُْقی  ِیتَّلا  ََۀبْرُّتلا  َکیِرُأ  َال  َأ  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و 

َیبوُط َو  ٍَۀبُْرت  ْنِم  َِکل  َیبوُط  ُلوُقَی  َوُه  َو  َجَرَخَف  ٍْنیَع  ِۀَفْرَط  ْنِم  َعَرْـسَأ  ِیف  ْتَیِحُد  َو  اَْهنِم  َذَخَأَف  ِناَتَعْطِْقلا  اَتَقَْتلا  یَّتَح  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا
َِۀلوُهُـس ْنِم  ِشْرَْعلا  َْنَیب  َو  َناَْمیَلُـس  ِریِرَـس  َْنَیب  اَم  َفِسُخَف  ِمَظْعَْألا  ِهَّللا  ِمْسِاب  َمَّلَکَت  َناَْمیَلُـس  ُبِحاَص  َعَنَـص  َِکلَذَـک  َو  َلاَق  َِکلْوَح  ُلَتُْقی  ْنَِمل 

ْنِم َعَرْـسَأ  ِیف  ْتَیِحُد  َو  َلاَق  يِریِرَـس - ِتَْحت  ْنِم  َجَرَخ  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َلَّیَُخی  ُناَْمیَلُـس  َلاَق  َشْرَْعلا  َّرَتْجاف  ِناَتَعْطِْقلا  ِتَقَْتلا  یَّتَح  اَِهتَنوُزُح - َو  ِضْرَْألا 
ِْنیَْعلا ِۀَفْرَط 

: دیوگیم هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
نب نوراه  زا  یبلح ، ییحی  زا  دیوس ، نب  رـضن  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دـبع  نب  دـعس 
یّلص مرکا  ربمایپ  دزن  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دندومرف  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  هجراخ ،
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  سپ  درکیم  يزاب  ترضح  نآ  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  دمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

. دنشک دنهاوخ  ار  نیسح  امش  تّما  بیرقنع  هک  داد  ربخ  مّلس  هلآ و  و 
: دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دندمآ هلان  عزج و  هب  ربخ  نیا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
: تشاد هضرع  شکرابم  رضحم  مالّسلا  هیلع  لیئربج 

؟ مهد ناشن  امش  هب  دوشیم  هتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  ینیمزرس  دیتسه  لیام 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

هتشک نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  ییاج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناکم  نیب  هلـصاف  ماگنه  نیا  رد 
دنتـشادرب و ار  ناکم  نآ  كاخ  تبرت و  زا  يرادـقم  ترـضح  سپـس  هدرک  تاـقالم  مه  اـب  روبزم  ناـکم  ود  هک  يروطب  هتفر  ورف  دـندش 

یلاح رد  هدش  جراخ  ناکم  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  بانج  سپ  دـش  هدرتسگ  نیمز  ندز  مه  هب  مشچ  زا  رتعیرس 
: دندومرفیم هک 

. دوشیم هتشک  وت  یلاوح  فارطا و  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ياراد ، هک  یکاخ  زا  وت  هب  اشوخ 
: دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع نامیلـس  تخت  نیب  دروآ و  دـیدپ  فسخ  نیمز  رد  یلاـعت  يراـب  مظعا  مسا  کـمک  هب  ینعی  درک  نینچ  زین  نامیلـس  ریزو  بحاـص و 
مه اـب  شرع ) تخت و  ياـج   ) نیمز زا  عطق  ود  نیا  هک  يروـط  هب  تفر  نیئاـپ  نآ  ياهيدـنلب  یتـسپ و  ماـمت  تفر و  ورف  شرع  مالّـسلا و 

. تشگ جراخ  نم  تخت  ریز  زا  مدومن  رّوصت  هک  دش  هدیشک  نانچ  شرع  سپ  دندش  یقالم 
: دنیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دش هدرتسگ  نیمز  ندز  مه  هب  مشچ  زا  رتعیرس 
َۀَماَسُأ ِیبَأ  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َۀَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 2

هیلع نیسح  امش  زا  دعب  تّما  هکنیا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  لیئربج  نخس  مهدفه  باب   [ - 17
یّلص ادخ  لوسر  هب  دوشیمهتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  مولظم  ماما  هک  ار  ینیمزرس  نداد  ناشن  دنشکیم و  ار  مالّسلا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا 
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ِّمُأ ِْتَیب  ِیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  َْنیَـسُْحلا  مالـسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج یَعَن  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍدـْیَز 
َنِم ِینِرَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  َُکتَّمُأ - ُُهُلتْقَت  اَذَه  َّنِإ  َلاَقَف  ُهَدـْنِع  ُلِیئَْربَج  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا ِْهیَلَع  َلَخَدَـف  َۀَـمَلَس 

ُءاَرْمَح ٌَۀبُْرت  َیِه  اَذِإَف  َِۀبْرُّتلا  َْکِلت  ْنِم  ًۀَْضبَق  مالسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج َلَواَنَتَف  ُهُمَد  اَهِیف  ُکَفُْسی  ِیتَّلا  َِۀبْرُّتلا 
زا ماّحـش ، دیز  هماسا  یبا  زا  حلاص ، نب  لّضفم  ۀلیمج  یبا  زا  راّطع ، دیمحلا  دبع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
داد و مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تداهـش  ربخ  هملـس  ماهناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 

: تسا نینچ  نآ  حرش 
مالّسلا هیلع  لیئربج  هک  یلاح  رد  دش  دراو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  رب  هملس  ماهناخ  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

: تشاد هضرع  لیئربج  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد 
. تشک دنهاوخ  ار  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) نیا امش  تّما 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. هدب ناشن  نم  هب  ار  يرادقم  دزیریم  نآ  رد  وا  نوخ  هک  یکاخ  نآ  زا 

. دیدرگ زمرق  كاخ  دهد  ناشن  تساوخ  ترضح  نآ  هب  یتقو  تشادرب و  ار  نآ  زا  تشم  کی  مالّسلا  هیلع  لیئربج 
ٍمِـشاَه ِْنب  َمیِهاَْربِإ  َو  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
ُهَّللا اَهَمِحَر  َْتتاَم  یَّتَح  َۀَمَلَس  ِّمُأ  َْدنِع  ْلََزت  ْمَلَف  ِهِیف  َداَز  َو  ُهَْلثِم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َۀَعاَمَس  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع 

نب نامثع  زا  مشاه ، نب  میهاربا  باطخلا و  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  یـسیع و  نب  لیعامـسا  نب  یلع  زا  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
ار هرقف  نیا  نآ  رد  یهتنم  هدرک  لقن  ار  هتـشذگ  ثیدـح  لثم  یثیدـح  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  اـنالوم  زا  نارهم ، نب  ۀعامـس  زا  یـسیع ،

: هدوزفا
. اهیلع هّللا  ۀمحر  تفر  ایند  زا  ات  دوب  هملس  ما  دزن  هتسویپ  تبرت  نیا 

ُْتعِمَـس َلاَق  َنَیْعَأ  ِْنب  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
ِْهیَلَع َلَخَدَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج ُهَْدنِع  َو  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ِْتَیب  ِیف  َناَک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ 

هللا یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  اَهِیف  ُلَتُْقی  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َِۀبُْرت  ْنِم  َکیِرُأ  َال  َأ  اَذَه  َکَْنبا  ُُلتْقَت  َکَتَّمُأ  َّنِإ  ُلِیئَْربَج  َُهل  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا
َِّیبَّنلا ص اَهاَرَأَف  اَْهنِم  ًۀَْضبَق  َضَبَق  َو  ِهِدَِیب  مالسلا ) هیلع   ) ُلِیئَْربَج يَوْهَأَف  ْمَعَن  هلآ ) هیلع و 

هدرک لقن  نیعا  نب  کلملا  دبع  زا  وا  نامثع و  نب  داّمح  زا  وا  زاّزخ و  دیلو  نب  دّمحم  زا  وا  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: تفگ هک 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
سپ تشاد  روضح  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  دـندوب و  هملـس  ماهناـخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

: تشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دش ، لخاد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح 
. مهدب ناشن  ار  يرادقم  امش  هب  دنشکیم  نآ  يور  ار  وا  هک  ینیمز  كاخ  زا  ایآ  تشک ، دنهاوخ  ار  نیسح  تدنزرف  امش  تّما 

. یلب دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. داد شناشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  سپس  تشادرب و  ار  كاخ  نآ  زا  یتشم  دومن و  زارد  ار  شتسد  لیئربج  سپ 

ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
هیلع  ) ُلِیئَْربَج ُهاَتَأ  ْذِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْدنِع  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَمَْنَیب  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

هیلع نیسح  امش  زا  دعب  تّما  هکنیا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  لیئربج  نخس  مهدفه  باب   [ - 17
یّلص ادخ  لوسر  هب  دوشیمهتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  مولظم  ماما  هک  ار  ینیمزرس  نداد  ناشن  دنشکیم و  ار  مالّسلا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


َُهل َلاَقَف  ًادـیِدَش  ًانْزُح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َنِزَحَف  َلاَق  ُُهُلتْقَتَـس  َکَتَّمُأ  َّنِإ  اَمَأ  َلاَـقَف  ْمَعَن  َلاَـقَف  ُهُّبُِحت  َأ  ُدَّمَُحم  اَـی  َلاَـقَف  مالـسلا )
هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِسِلْجَم  َْنَیب  اَم  َفَسَخَف  ْمَعَن  َلاَقَف  اَهِیف  ُلَتُْقی  ِیتَّلا  َۀـَبْرُّتلا  َکَیِرُأ  ْنَأ   [ َكُّرُـسَی َأ   ] ُدـیُِرت َأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُلـِیئَْربَج 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  اََهلَواَن  َو  َِۀبْرُّتلا  َنِم  ِهِحاَنَِجب  َلَواَنَت  َُّمث  ِْنیََتباَّبَّسلا  َْنَیب  َعَمَج  َُّمث  اَذَـکَه  ِناَتَعْطِْقلا  اَتَقَْتلا  یَّتَح  َءاََلبْرَک  َیلِإ  هلآ )

ِکِیف ُلَتُْقی  ْنَِمل  َیبوُط  َو  ٍَۀبُْرت  ْنِم  َِکل  َیبوُط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍْنیَع  ِۀَفْرَط  ْنِم  َعَرْسَأ  ْتَعَجَر  َُّمث 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  هجراخ ، نب  نوراه  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  نیـسح ، نب  دّمحم  زا  زاّزر  یـشیرق  رفعج  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  هدرک ، لقن  مالّسلا 
: دندومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  مدینش 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  دندوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه 
: تشاد هضرع  تشگ و  لخاد  مّلس  هلآ و  هیلع و 

. يرادیم تسود  ار  يو  ایآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 
. یلب دندومرف : ترضح 

. تشک دنهاوخ  ار  وا  بیرقنع  امش  تّما  هک  تسا  یمتح  نیا  درک : ضرع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دندش نیگمغ  نوزحم و  ادیدش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
هتشک نآ  يور  يو  هک  یکاخ  تبرت و  یهاوخیم  ایآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ای  تشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  لیئربج  سپ 

؟ ینیبب ار  دوشیم 
. یلب دندومرف : ترضح 

وحن نیا  هب  دش  لصتم  مه  اب  هعطق  نیا  هک  يروط  هب  تفر  ورف  البرک  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سلجم  نیب  هلـصاف  سپ 
(. دندومرف لصّتم  مه  هب  ار  اهتسد  هبابس  تشگنا  ود  نیمز  هعطق  ود  لاصتا  ندرک  ریوصت  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  )

سپـس دنتفرگ  يو  زا  ار  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تشادرب و  ار  البرک  تبرت  زا  يرادـقم  شلاب  اب  لیئربج  نآ  زا  سپ 
. تشگرب ندز  مه  هب  مشچ  زا  رتمک  هب  لیئربج 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  دعب  و 
. دوشیم هتشک  وت  رد  هک  تسا  یسک  شوخ  هچ  یتسه و  یتبرت  شوخ  هچ 

ِیبَأ ْنَع  ٍِذئاَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6
ِلوُسَر َیلِإ  ُلِیئَْربَج  َءاَج  مالـسلا ) امهیلع   ) َْنیَـسُْحلا ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو  اََّمل  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  ٍمَّرَکُم  ِْنب  ِِملاَس  َۀَـجیِدَخ 

َو َءاََلبْرَک  َِۀبُْرت  ْنِم  َجَرْخَأَف  ِهِحاَنَِجب  َبَرَضَف  ِِهَتبُْرت  ْنِم  َکیِرُأ  َال  َأ  َلاَق  َُّمث  َكِدَْعب  ْنِم  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا ُُلتْقَت  َکَتَّمُأ  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  صِهَّللا 
اَْهیَلَع ُلَتُْقی  ِیتَّلا  َُۀبْرُّتلا  ِهِذَه  َلاَق  َُّمث  ُهاَّیِإ  اَهاَرَأ 

یبا زا  وا  ذئاع و  نب  دمحا  زا  وا  ءاشو و  یلع  نب  نسح  زا  وا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  وا  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  لاّمج و  مرکم  نب  ۀجیدخ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  رضحم  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دش  ّدلوتم  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  ینامز 
ضرع دش و  فّرشم  مّلس  هلآ و  و 

: درک
: تشاد راهظا  سپس  دنشکیم  امش  زا  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  امش  تّما 

هیلع نیسح  امش  زا  دعب  تّما  هکنیا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  لیئربج  نخس  مهدفه  باب   [ - 17
یّلص ادخ  لوسر  هب  دوشیمهتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  مولظم  ماما  هک  ار  ینیمزرس  نداد  ناشن  دنشکیم و  ار  مالّسلا 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  نآ  تشادرب و  ار  البرک  كاخ  زا  يرادـقم  دز و  لاب  سپ  مهد !؟ ناشن  امـش  هب  ار  وا  تبرت  اـیآ 
: تفگ سپس  هداد  ناشن  مّلس 

. دوشیم هتشک  نآ  يور  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  یتبرت  نیا 
ْنَع َۀَـسَْبنَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  وُرْمَع  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ُّیِمَلْـسَْألا  وٍرْمَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِِّیناَرَفْعَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْلتَِقب  ُهُِربُْخی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم َیلِإ  َءاَج  يِذَّلا  ُکَلَْملا  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

ُحوُفَت َیِه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِۀـَبُْرت  ْنِم  َلَمَح  ْدَـق  ًاخِراَص  ًایِکَاب  ِۀَِـحنْجَْألا  َروُْشنَم  َنیِمَْألا  َحوُّرلا  مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َناَک  مالـسلا )
ِفاَِـلتْخالِاب ُهَّللا  اَُهبِرْـضَی  ُلـِیئَْربَج  َلاَـقَف  ِیتَْنبا  َخْرَف  َلاَـق  َْوأ  یِخْرَف  ُلـُتْقَت  ِیتَّمُأ  ُحـِْلُفت  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـقَف  ِکْـسِْملاَک 

ْمُُهبُوُلق ُِفلَتْخَتَف 
: تفگ يو  هک  دومن  لقن  ینارفعز  یلع  نب  نیسح  زا  مردپ 

لقن ساّبع  نبا  زا  شردپ ، زا  ورمع  نب  هّللا  دبع  نب  دّـمحم  زا  هسبنع ، نب  هّللا  دـبع  نب  ورمع  هک  هدرک  لقن  میارب  یملـسا  ورمع  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هک  دومن 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  تداهش  زا  بانج  نآ  هب  دش و  فّرـشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  كرابم  رـضحم  هک  ياهتـشرف 
ترـضح تبرت  زا  يرادـقم  دومنیم  دایرف  تسیرگیم و  هدرک و  زاب  ار  شیاهلاب  هک  یلاح  رد  دوب  نیمالا  حور  لیئربج  داد  ربخ  مالّـسلا 

. درکیم لمح  دوخ  اب  دوب  رشتنم  شیوب  کشم  نوچمه  هک  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

؟ دش دنهاوخ  راگتسر  دنشکیم  ار  نم  هجوج  هک  یتّما  ایآ 
: دندومرف ای 

؟ دندرگیم راگتسر  دنشکیم  ار  نم  رتخد  هجوج  هک  یتما  ایآ 
: درک ضرع  لیئربج 

. دشابیم فالتخا  ناشنیب  هراومه  هدوبن و  مه  اب  زین  ناشیاهلد  سپس  هدومن و  هدنکارپ  مه  زا  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ 
َلاَق َناَْمیَلُس  ْنَع  ِّيِوَنَْغلا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُس  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِْنیَسُْحلا  ُوبَأ  ُِدقاَّنلا  ِینَثَّدَح  - 8
ُهاَّیِإ ِهَّللا  ِباَوَِثب  ُهُِربُْخی  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِهَِدلَِوب  ِهیِّزَُعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  ْلِْزنَی  َْمل  ٌکَلَم  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َیَِقب  ْلَه  َو 

َو َُهلَذَخ  ْنَم  ْلُذْخا  َّمُهَّللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ًالوُذْخَم  ًاحیْرَط  ًاحیِرَج  ًالُوتْقَم  ًاحُوبْذَم  اَْهیَلَع  ًاعوُرْـصَم  ُهََتبُْرت  ِْهَیلِإ  ُلِمْحَی  َو 
- َبَلَط اَِمب  ِِهْلتَق  َدَْعب  ْعَّتَمَتَی  َْمل  َو  ُدیِزَی  ُنوُْعلَْملا  َلِجوُع  ْدََقل  ِهَّللا  َوَف  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َلاَق  َبَلَط  اَِمب  ُهْعِّتَُمت  َال  َو  ُهََحبَذ  ْنَم  َْحبْذا  َو  ُهَلَتَق  ْنَم  ُْلْتقا 

ْنَّمِم ٌدَحَأ  َیَِقب  اَم  َو  ٍفَسَأ  یَلَع  َذِخُأ  ٍراَِقب  ٌِّیلْطَم  ُهَّنَأَک  ًارِّیَغَتُم  ًاتِّیَم  َحَبْـصَأ  َو  َناَرْکَـس  َتَاب   [ ًۀَصَفاَغُم  ] ۀـصقانم َذِـخُأ  ْدََـقل  َو  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  َلاَق 
ْمِِهلْسَن ِیف  ًۀَثاَرِو  َِکلَذ  َراَص  َو  ٌصََرب  َْوأ  ٌماَذُج  َْوأ  ٌنُونُج  َُهباَصَأ  اَّلِإ  ِِهَتبَراَُحم  ِیف  َناَک  َْوأ  ِِهْلتَق  یَلَع  ُهََعباَت 

: دیوگیم یلع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  دقان 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نامیلس  زا  وا  يونغ و  نمحرلا  دبع  زا  وا  شردپ و  زا  نامیلس ، نب  رفعج 

شدنزرف تداهـش  هب  عجار  بانج  نآ  هب  دوشن و  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  دـنام  ياهتـشرف  اهنامـسآ  رد  ایآ 
نآ هک  یلاح  رد  دیهش  نآ  تبرت  زا  دنکن و  ربخ  اب  ار  يو  وا  هب  یلاعتقح  نداد  باوث  زا  دیوگن و  تیلست  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

؟ دیامنن لمح  ادخ  لوسر  دزن  هب  هداتفا  روای  رای و  نودب  تحارج و  زا  رپ  یندب  اب  هدش و  هتشک  هدیرب و  رس  اب  نآ  يور  هب  بانج 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هچنآ زا  ربب و  ار  ناشرس  دندیرب  رس  ار  وا  هک  اهنآ  شکب و  دنتـشک  ار  وا  هک  نانآ  نکم و  يرای  دندرکن  يرای  ار  وا  هک  یناسک  ایادخ  راب 

هیلع نیسح  امش  زا  دعب  تّما  هکنیا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  لیئربج  نخس  مهدفه  باب   [ - 17
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. زاسم دنمهرهب  دنتسه  بلاط 
: دیوگیم نمحرلا  دبع 

یتلاح اب  بش  دـشن ، دـنمهرهب  نآ  زا  تفاین و  دوب  بلاط  هک  ار  هچنآ  بانج  نآ  نتـشک  زا  سپ  تفاـین و  تلهم  نوعلم  دـیزی  مسق  ادـخ  هب 
نیگمغ و یتلاح  اب  دـناهدرک ، دودـنا  ریق  ار  وا  ایوگ  ریغتم  دوب  ياهدرم  هک  یلاح  رد  درک  حبـص  دـیباوخ و  یعیبط  لاح  زا  جراـخ  تسم و 

رورس نآ  اب  گنج  هبراحم و  رد  ای  هدرک  ّتیعبت  وا  زا  هیلع  هّللا  مالس  ءادهـشلا  دیـس  نتـشک  رد  هک  نانآ  زا  يدحا  درم و  نزح  ترـسح و 
دنام یقاب  ثرا  هب  ناشیا  لسن  رد  ضارما  نیا  دندیدرگ و  صرب  ای  ماذج و  ای  یگناوید و  هب  التبم  ای  هکنآ  رگم  دندنامن  یقاب  دندش  لباقم 

. دیامن رود  شاهعساو  تمحر  زا  نعل و  ار  اهنآ  همه  دنوادخ 
ِمیِرَْکلا ِْدبَع  ْنَع  ٍرْـصَن  ِْنب  ِمیِرَْکلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 9

اَی ََکل  اَم  َْتلاَـقَف  ًاـنیِزَح  ًاـیِکَاب  ُۀَـمِطاَف  ُْهتَأَرَف  ًاحاَبَـص  َحَبْـصَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَـک  َلاَـق  ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  وٍرْمَع  ِْنب 
َْمل ٌماَلُغ  اَْهیَلَع  ُلَتُْقی  ِیتَّلا  َِۀبْرُّتلِاب  ِیناَتَأ  مالسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنِإ  َلاَقَف  ِینَِربُْخت  یَّتَح  ُبَرْـشَأ  َال  َو  ُلُکآ  َال  َْتلاَقَف  اَهَِربُْخی  ْنَأ  َیبَأَف  ِهَّللا  َلوُسَر 

ُدَّمَُحم ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍلاَلِه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِلْضَْفلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدیَبُع  ِینَثَّدَح  ُُهَتبُْرت  ِهِذَه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب ُلِمَْحت  ْنُکَت  َْمل  َو  ُدـَْعب  ِِهب  ْلَمُْحی 
َْلثِم َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َۀَسَْبنَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  وُرْمَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِمَلْسَْألا  َةَریِمَع  ُْنب 

ْنَع ِّيِوَنَْغلا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِلْضَْفلا  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْیَبُع  ِینَثَّدَـح  ًءاَوَس  ِِّیناَرَفْعَّزلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِثیِدَـح 
ًءاَوَس ِِدقاَّنلا  ِْنیَسُْحلا  ِیبَأ  ِثیِدَح  َْلثِم  َرَکَذ  َو  َناَْمیَلُس 

نب یلعم  زا  ورمع ، نب  میرکلا  دبع  زا  رـصن ، یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  سینخ 

يا تشاد : هضرع  سپ  هدید  نوزحم  نایرگ و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يزور  حبـص  رد 
؟ دوشیم هچ  ار  امش  ادخ  لوسر 

. دندومن عانتما  ناشیا  هب  نداد  ربخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
. دیهد ربخ  نم  هب  ات  مماشآیم  بآ  هن  هدروخ و  اذغ  هن  درک : ضرع  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

رادراـب وا  هب  شرداـم  زونه  هک  یناوج  نآ  يور  رب  هک  هدروآ  میارب  ار  یکاـخ  لـیئربج  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
هیلع نیـسح  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زونه  هک  دوب  ینامز  هعقاو  نیا   ) تسا كاخ  تبرت و  نامه  نیا  دش و  دـهاوخ  هتـشک  هدـشن 

(. دندوب هدشن  رادراب  مالّسلا 
: دیوگیم لاله  نب  دّمحم  نب  لضف  نب  هّللا  دیبع 

نبا زا  وا  شردپ و  زا  ورمع ، نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  هسبنع ، نب  هّللا  دبع  نب  ورمع  تفگ : يو  دومن ، لقن  میارب  یملـسا  هریمع  نب  دّمحم 
: هدومن لقن  باب ) نیمه  متفه  ثیدح   ) ینارفعز هّللا  دبع  یبا  ثیدح  ریظن  ار  ثیدح  يو  هک  هدرک  لقن  سابع 

يو هک  درک  لـقن  نامیلـس  زا  يونغ ، نمحّرلا  دـبع  زا  شردـپ ، زا  نامیلـس ، نب  رفعج  تفگ : يو  دومن ، لـقن  میارب  لـضف  نب  هّللا  دـیبع  و 
. دومن تیاکح  متشه ) ثیدح   ) دقانلا نیسحلا  یبا  ثیدح  ریظن  ار  ثیدح 
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هچ رگا  نیلتاق  زا  یلاعت  قح  ماقتنا  نایب  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  هراب  رد  هک  یتایآ  مهدجیه  باب   [ - 18
دشاب رّخأتم  سب  ینامز  رد 

ِهَّللا ِْدبَع  ْنَع  ِطاَّنَْحلا  َناَدْعَس  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
- ِباتِْکلا ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلْهَـس  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِمِساَق  ِْنب 

ِْنیَسُْحلا ُْلتَق  ًارِیبَک  اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ُنْعَط  َو  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ُْلتَق  َلاَق  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل 
اوُساجَف ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُرْـصَن  َءاَج  اَذِإ  َلاَق  امُهالوُأ  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب 

ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناک  َو  ُهُوقَرْحَأ - اَّلِإ  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ًاْرتَو  َنوُعَدَی  َال  مالسلا ) هیلع   ) ِِمئاَْقلا ِماَِیق  َْلبَق  ُهَّللا  ْمُُهثَْعبَی  ًامْوَق  ِرایِّدلا  َلالِخ 
: دیوگیم زاّزر  یشرق  رفعج  نب  دّمحم 

هیلع هّللا  دبع  یبا  زا  لهـس  نب  حلاص  زا  یمرـضح ، مساق  نب  هّللا  دبع  زا  طاّنح ، نادعـس  نب  یـسوم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم 
: هفیرش هیآ  لیذ  رد  ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا 

: دندومرف ِْنیَتَّرَم ، ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو 
یلع نب  نسح  هب  هک  دوب  یئاهنابز  مخز  نعط و  يرگید  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ندومن  دیهـش  لتق و  یکی  نیتّرم  زا  دوصقم 

. دش هدز  مالّسلا  امهیلع 
. تسا مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  ًارِیبَک » اُولُع  َُّنْلعََتل   » زا دارم  و 

نآ ندرک  يرای  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یهاوخ  نوخ  نامز  دیـسر  ارف  یتقو  هک  تسنیا  امهیلوا » ادع  ءاج و  اذاف   » زا روظنم  و 
. بانج

: هک تسنیا  ِرایِّدلا » َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب   » ریسفت و 
دنراذگاو مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  رب  ار  يدحا  اهنآ  هک  دزیگنا  رب  ار  یهورگ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  لاعتم  دنوادخ 

. ددنویپیم عوقوب  امتح  ادخ  هدعو  نیا  دننزیم و  شتآ  ار  وا  هکنآ  رگم 
ِیبَأ ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 2

ُْنب ُْنیَسُْحلا  َلاَق  ُداهْشَْألا  ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُْـصنََنل  ّانِإ  َۀَیْآلا  ِهِذَه  اََلت  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب 
ُدَْعب ِهِمَِدب  ْبَلُْطی  َْمل  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُۀَلَتَق  َِلُتق  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َلاَق  َُّمث  ُدَْعب  ْرَْصُنی  َْمل  َو  ْمُْهنِم  ٍِّیلَع 

زا ریـصب ، یبا  زا  هزمح ، یبا  نب  یلع  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: هیآ ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح 

: دندومرف سپس  هدومن  توالت  ار  ُداهْشَْألا » ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُْصنََنل  ّانِإ  »
: دومرف نآ  زا  سپ  تفرگن  رارق  ترصن  کمک و  دروم  دوب و  هتسد  نیا  هلمج  زا  مالّسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 

بلط ناشیا  زا  ار  ترضح  نآ  نوخ  یسک  هک  یلاح  رد  دندش  هتشک  یگلمج  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنـشک  دنگوس  ادخ  هب 
. درکن

ِِهلاَجِر ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  َو  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 3
ٍِّیلَع ع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َْتلََزن  َلاَق  ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس . ُةَدُءوْوَْملا  اَذِإ  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ترضح زا  شلاجر  یخرب  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  مشاه ، نب  میهاربا  دیزی و  نب  بوقعی  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: لج ّزع و  دنوادخ  هدومرف  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا 

ماقتنا نایب  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  هراب  رد  هک  یتایآ  مهدجیه  باب   [ - 18
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. ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس ، ُةَدُءوْوَْملا  اَذِإ  َو 
: دندومرف

. هدش لزان  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نأش  رد  هیآ  نیا 
ٍمَکَح ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4

َنُوَلتاُقی َنیِذَِّلل  َنِذُأ  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِِّیُلباَْـکلا  ٍدـِلاَخ  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَرُـض  ْنَع  ِطاَّنَْحلا 
ُْنیَسُْحلا ع َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َلاَق  ٌریِدََقل  ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب 

زا طاّنح ، مکح  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  یلباک ، دلاخ  یبا  زا  سیرض ،

: ّلج ّزع و  قح  هدومرف  لیذ  رد  هک  مدینش  بانج  نآ  زا 
. ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 

: دندومرف
. دنشابیم مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  ناشیا 

َلاَـق ٍلُـجَر  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَـمْحَأ  ِنـْب  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 5
ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  َیلاَعَت - ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُْتلَأَس 

َْمل ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  الَف  ُُهلْوَق  َو  ًافِرْـسُم  ْنُکَی  َْمل  ِضْرَْألا  َلْهَأ  َلَتَق  ْوَلَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِمَدـِب  ُُلتْقَیَف  ُجُرْخَی  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُِمئاَق  َِکلَذ  َلاَق 
اَِهئَابآ ِلاَعَِفب  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِۀَلَتَق  َّيِراَرَذ  ِهَّللا  َو  ُُلتْقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ًافَرَس  ُنوُکَی  ًاْئیَش  َعَنْصَِیل  ْنُکَی 

يو هک  هدومن  لقن  یـصخش  زا  نانـس ، نب  دّـمحم  زا  فورعم ، نب  ساـبع  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  دـمحا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
: تفگ

: هفیرش هیآ  ریسفت  زا  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
. ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو 

: دندومرف ترضح  مدیسرپ ،
هیلع ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  یهاوخ  نوخ  هب  سپ  هدومن  جورخ  هک  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  مئاق  یلو »  » زا دوصقم 

. تسا هدرکن  فارسا  دشکب  ار  نیمز  لها  رگا  هک  يروطب  دیامنیم  نتشک  هب  عورش  مالّسلا 
: دیامرفیم ِْلتَْقلا » ِیف  ْفِرُْسی  الف   » هیآ زا  هرقف  نیا  لیذ  رد  و 

. دننکیمن دوش  بوسحم  فارسا  هک  يزیچ  هب  مادقا  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

. تشک دهاوخ  ار  ناشدادجا  ءابآ و  لمع  هطساوب  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ناگدنشک  باقعا  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مسق  ادخ  هب 
ْنَع َناَرْهِم  ِْنب  َۀَعاَمَس  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6

ِیبَأ ِینَثَّدَـح  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِۀَـلَتَق  ُدَالْوَأ  َلاَق  َنیِِملاّظلا  یَلَع  ّالِإ  َناوْدُـع  الَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ 
ُهَْلثِم َناَرْهِم  ِْنب  َۀَعاَمَس  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر 

لیذ رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  نارهم ، نب  ۀعامـس  زا  یـسیع ، نب  نامثع  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 
: یلاعت كرابت و  قح  هدومرف 
. َنیِِملاّظلا یَلَع  ّالِإ  َناوْدُع  الَف 

ماقتنا نایب  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  هراب  رد  هک  یتایآ  مهدجیه  باب   [ - 18
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: دندومرف
. دشابیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدنشک  نادنزرف  نیملاظ »  » زا دوصقم 

: همجرت
لثم نارهم  نب  ۀعامـس  زا  یـسیع  نب  نامثع  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  مشاـه و  نب  میهاربا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

. هدومن لقن  ار  لبق  ثیدح 
ِمِساَْقلا ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَدْعَـس  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُِّیفوُْکلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 7
ِباتِْکلا ِیف  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق  َو  َیلاَـعَت - َو  َكَراَـبَت  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلْهَـس  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا 

ِْنیَسُْحلا ع ُْلتَق  َلاَق  ًارِیبَک  اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  ِنَسَْحلا  ُنْعَط  َو  ٍِّیلَع  ُْلتَق  َلاَق  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل 
نب حلاص  زا  یمرضحلا  مساقلا  نب  هّللا  دبع  زا  نادعس ، نب  یسوم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، یفوک  رفعج  نب  دّمحم 
ِیف َّنُدِـسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق  َو  یلاعت : كرابت و  قح  هدومرف  لـیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  لـهس ،

. ِْنیَتَّرَم ِضْرَْألا 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ندز  نابز  مخز  يرگید  هدوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نتشک  یکی  نیترم »  » زا دوصقم 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نتشک  ًارِیبَک » اُولُع  َُّنْلعََتل  َو   » زا دارم  و 

ماقتنا نایب  هدش و  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  هراب  رد  هک  یتایآ  مهدجیه  باب   [ - 18
دشاب رّخأتم  سب  ینامز  رد  هچ  رگا  نیلتاق  زا  یلاعت  قح 
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  ءایبنا  ندوب  هاگآ  مهدزون  باب   [ - 19

ِیبَأ ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدْعَـس  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  يِذَّلا  َلیِعاَمْسِإ  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  َو  ِباَّطَْخلا 

ًاِّیبَن َناَک  مالسلا ) امهیلع   ) َمیِهاَْربِإ َْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنُکَی  َْمل  اِیبَن  ًالوُسَر  َناک  َو  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ِِهباَتِک - ِیف 
ِینْرُمَف َْکَیلِإ  ِینَثََعب  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَّللا  ِنَع  ٌکَلَم  ُهاَتَأَف  ِهِهْجَو - َو  ِهِسْأَر  َةَوْرَف  اوُخَلَـسَف  ُهوُذَـخَأَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  ُهَّللا  ُهَثََعب  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم 

ِْنیَسُْحلِاب ع ُعَنُْصی  اَِمب  ٌةَوْسُأ  ِیل  َلاَقَف  َْتئِش  اَِمب 
: دومرف هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

دّمحم زا  یگلمج  دیزی ، نب  بوقعی  باطخلا و  یبا  نب  نیسح  نب  دّمحم  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هدومن  شدای  هک  یسک  زا  نانس ، نب 

: هدومرف وا  هراب  رد  شزیزع  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  یلیعامسا 
. ًالوُسَر َناک  َو  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

شموق فرط  هب  ار  يو  یلاـعت  قح  هک  هدوب  ماـظع  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ  يو  زا  دوصقم  هکلب  هدوـبن  مالّـسلا  اـمهیلع  میهاربا  نب  لیعامـسا 
هـضرع دمآ ، شدزن  یلاعت  كرابت و  قح  بناج  زا  ياهتـشرف  سپ  دـندنک  ار  شتروص  رـس و  تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  شموق  تشاد  ثوعبم 

: تشاد
. هاوخب وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  منک  ضرع  وت  هب  هک  هدرک  رما  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ار  نم  لاعتم  دنوادخ 

: دومرف وا 
. ددرگ هجوتم  اهنآ  زین  نم  هب  هدوب و  ترضح  نآ  وریپ  دسریم  تنحم  الب و  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  هچنآ  هک  مراتساوخ  نم 

ِیبَأ ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َۀَعاَمَـس  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  اَمُْهنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 2
َلاَقَف َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  ُهاَتَأَف  ِهِسْأَر - َةَوْرَف  َو  ِهِهْجَو  َةَْدلِج  اوُرَشَقَف  ُهُمْوَق  ِْهیَلَع  َطَّلَسَت  ًاِّیبَن  ًالوُسَر  ِهَِّلل  َناَک  ُهَّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

ٌةَوْسُأ ِْنیَسُْحلِاب  ِیل  ُنوُکَی  َلاَقَف  َْتئِش  اَِمب  ِینْرُمَف  َِکتَعاَِطب  ِینَرَمَأ  ْدَق  َو  َِکب  َِعنُص  اَم  ُْتیَأَر  ْدَق  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  َکُّبَر  َُهل 
زا نانس ، نب  دّمحم  زا  یگلمج  دیزی ، نبا  باطخلا و  یبا  نبا  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نارهم  نب  ۀعامس  زا  ناورم ، نب  راّمع 
راگدرورپ نالوسر  زا  یلوسر  دندنک  ار  وا  رـس  تروص و  تسوپ  هدش و  ّطلـسم  وا  رب  شموق  هک  تشاد  يربمایپ  لوسر و  لاعتم  دـنوادخ 

: تفگ دمآ و  وا  دزن  نایملاع 
: دیامرفیم دناسریم و  مالس  وت  هب  تراگدرورپ 

. امرفب نم  هب  یهاوخیم  هچنآ  لاح  میامن  تعاطا  ار  وت  هک  دومرف  رما  نم  هب  مدید و  ار  دش  دراو  وت  هب  هچنآ 
. مشاب ترضح  نآ  وریپ  دیسر  تنحم  الب و  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  هچنآ  هک  مراتساوخ  نم  دومرف : يو 

ِْنب َناَوْرَم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 3
ِِهباَتِک ِیف  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  يِذَّلا  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ِینِْربْخَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِِّیلْجِْعلا  َۀَیِواَعُم  ِْنب  ِْدیَُرب  ْنَع  ٍِملْسُم 

َّنِإَف مالـسلا ) امهیلع   ) َمیِهاَْربِإ َْنب  َلیِعاَمْـسِإ  َناَک  َأ  اِیبَن  ًالوُسَر  َناک  َو  ِدـْعَْولا  َقِداـص  َناـک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ُلوُقَی - ُْثیَح 
ًاِمئاَـق  ] اَـهَّلُک ِهَِّلل  ًۀَّجُح  َناَـک  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  َو  َمیِهاَْربِإ  َلـْبَق  َتاَـم  َلیِعاَمْـسِإ  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَـقَف َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُلیِعاَمْـسِإ  ُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َساَّنلا 
امهیلع  ) ُِّیبَّنلا َلِیقْزِح  ُْنب  ُلیِعاَمْسِإ  َكاَذ  مالسلا ) هیلع   ) َلاَق َناَک  ْنَمَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ْنَذِإ  ُلیِعاَمْسِإ  َلِسْرُأ  ْنَم  َیلِإَف  ٍۀَعیِرَش  َبِحاَص  [

امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  ءایبنا  ندوب  هاگآ  مهدزون  باب   [ - 19
مالّسلا
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ُلیِعاَمْسِإ اَی  َُهل  َلاَقَف  ِباَذَْعلا  َکَلَم  َلِیئاَطاَطْسَأ  ِْهَیلِإ  َهَّجَوَف  ْمِْهیَلَع  َُهل  ُهَّللا  َبِضَغَف  ُهَهْجَو  اوُخَلَـس  َو  ُهُولَتَقَف  ُهُوبَّذَکَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  ُهَّللا  ُهَثََعب  مالـسلا )
َِکلَذ ِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  ُلیِعاَمْـسِإ  َُهل  َلاَقَف  َْتئِـش  ْنِإ  ِباَذَْعلا  ِعاَْونَِأب  َکَمْوَق  َبِّذَعُِأل  ِةَّزِْعلا  ُّبَر  َْکَیلِإ  ِینَهَّجَو  ِباَذَْعلا  ُکَلَم  ُلِیئاَطاَطَـسَأ  اَنَأ 

َو ِۀَـیَالَْولِاب  ِِهئاَیِـصْوَِأل  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ٍدَّمَحُِمل  َو  ِۀَِّیبُوبُّرلِاب  َکِسْفَِنل  َقاَثیِْملا  َتْذَـخَأ  َکَّنِإ  ِّبَر  اَی  َلاَقَف  ُلیِعاَمْـسِإ  اَی  َکـُتَجاَح  اَـمَف  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَـف 
َیلِإ ُهَّرُکَت  ْنَأ  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َتْدَعَو  َکَّنِإ  َو  اَهِِّیبَن  ِدَْعب  ْنِم  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلِاب  ُُهتَّمُأ  ُلَعْفَت  اَِمب  َکِْقلَخ  َْریَخ  َتْرَبْخَأ 

َْنیَسُْحلا ُّرُکَت  اَمَک  ِیب  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَّمِم  َمِقَْتنَأ  یَّتَح  اَْینُّدلا  َیلِإ  ِینَّرُکَت  ْنَأ  ِّبَر  اَی  َْکَیلِإ  ِیتَجاَحَف  ِِهب  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَّمِم  ِهِسْفَِنب  َمِقَْتنَی  یَّتَح  اَْینُّدلا 
ِْنیَسُْحلا ع َعَم  ُّرَُکی  َوُهَف  َِکلَذ  َلِیقْزِح  َْنب  َلیِعاَمْسِإ  ُهَّللا  َدَعَوَف  مالسلا ) هیلع  )

نب دیرب  زا  ملسم  نب  ناورم  زا  شردپ  زا  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحا  باّطخلا و  یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  تفگ : هک  هدرک  لقن  یلجعلا  ۀیواعم 

: هدومرف هدرک و  دای  وا  زا  شدوخ  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  لیعامسا  زا  نم  هب  دیهد  ربخ  ادخ : لوسر  رسپ  يا 
. اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

. دشابیم میهاربا  نب  لیعامسا  يو  هک  دنرادنپیم  روط  نیا  مدرم  هکنآ  هچ  تسا  مالّسلا  امهیلع  میهاربا  نب  لیعامسا  وا  زا  دوصقم  ایآ 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

کلذ عم  دوب و  تعیرـش  بحاص  یلاعت و  قح  مئاق  تّجح  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  بانج  تفر و  ایند  زا  میهاربا  ترـضح  زا  شیپ  لیعامـسا 
: مدرک ضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : يوار  دشاب !؟ ثوعبم  تسناوتیم  یناسک  هچ  بناج  هب  یتیعقوم  نینچ  اب  لیعامسا 

؟ تسا یسک  هچ  روکذم  هیآ  رد  لیعامسا  سپ 
: دندومرف ترضح 

دنتـشک و هدرک و  بیذکت  ار  يو  اهنآ  دومن و  ثوعبم  شموق  بناج  هب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دشابیم  ربمغیپ  لیقزح  نب  لیعامـسا  يو 
هتـشرف درک ، لزان  وا  رب  تسا  باذـع  هتـشرف  هک  ار  لیئاطاطـس  دومن و  بضغ  ناـشیا  هب  دـنوادخ  سپ  دـندنک  ار  شتروص  تسوپ  سپس 

: تشاد هضرع 
اهباذع عاونا  هب  ار  امـش  موق  ات  هداتـسرف  امـش  دزن  ار  نم  لاعتم  راگدرورپ  مشابیم  باذـع  هتـشرف  هک  هدوب  لیئاطاطـس  نم  لیعامـسا  يا 

. مزاس التبم  اهيراتفرگ  اهالب و  هب  ار  ناشیا  یهاوخن  هک  یتروص  رد  میامن و  بّذعم 
: دومرف وا  هب  لیعامسا 

. مرادن یجایتحا  زاین و  رما  نیا  هب 
؟ تسیچ وت  تجاح  لیعامسا  يا  داتسرف : یحو  یلاعت  قح  سپ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  هتـسناد و  راگدرورپ  ّبر و  ار  وت  هک  یتفرگ  قاثیم  دـهع و  تناگدـنب  زا  اراگدرورپ  درک : ضرع 
زا دـعب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اـب  شتّما  هک  يداد  ربخ  تتاـقولخم  نیرتهب  هب  دـننادب و  ّیلو  ار  شمارک  ءایـصوا  ربمغیپ و  ار  مّلس 

دریگب و ماقتنا  راک  افج  موق  نآ  زا  شدوخ  ات  دوشیم  هدنادرگرب  ایند  هب  هک  يداد  هدعو  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  دومن و  دنهاوخ  هچ  ربمایپ 
نیـسح هک  يروط  نامه  مریگب  نیملاظ  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  اـت  ینادرگرب  اـیند  هب  زین  ار  نم  هک  تسا  نآ  مراـگدرورپ  يا  وت  هب  نم  تجاـح 

ایند هب  امهیلع  هّللا  مالـس  یلع  نب  نیـسح  اب  ار  وا  داد  هدعو  لیقزح  نب  لیعامـسا  هب  یلاعت  قح  سپ  يدـینادرگزاب ، ایند  هب  ار  مالّـسلا  هیلع 
. دنادرگرب

ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4
ُةَوْرَف ْتَِخلُسَف  َذِخُأ  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ِِهباَتِک - ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  يِذَّلا  َلیِعاَمْـسِإ  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )

ٍِّیلَع ع ِْنب  ِْنیَسُْحلِاب  ٌةَوْسُأ  ِیل  َلاَقَف  َْتئِش  اَِمب  ِینْرُمَف  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ٌکَلَم  ُهاَتَأَف  ِهِسْأَر  َو  ِهِهْجَو 
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هک درک  لقن  هدومن  شرکذ  هک  یـسک  زا  نانـس  نب  دّمحم  زا  رایزهم ، نب  یلع  شّدج  زا  شردـپ  زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ 

: هدومرف هدرک و  دای  وا  زا  شزیزع  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  یلیعامسا 
. ِدْعَْولا َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

: تشاد هضرع  دمآ  وا  دزن  ياهتشرف  سپ  دندنک  ار  شرس  تروص و  تسوپ  هتفرگ  ار  وا  دش و  شموق  راتفرگ 
. هدب روتسد  نم  هب  یهاوخیم  هچنآ  نونکا  هداتسرف  وت  دزن  ار  نم  لاعتم  دنوادخ 

: دومرف لیعامسا 
. مشابیم مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  وریپ  نم 

*** ***
*** ***

ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4
ُةَوْرَف ْتَِخلُـسَف  َذِخُأ  ِدْعَْولا  َقِداص  َناکُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ِِهباَتِک - ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  يِذَّلا  َلیِعاَمْـسِإ  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )

ٍِّیلَع ع ِْنب  ِْنیَسُْحلِاب  ٌةَوْسُأ  ِیل  َلاَقَف  َْتئِش  اَِمب  ِینْرُمَف  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ٌکَلَم  ُهاَتَأَف  ِهِسْأَر  َو  ِهِهْجَو 
هک درک  لقن  هدومن  شرکذ  هک  یـسک  زا  نانـس  نب  دّمحم  زا  رایزهم ، نب  یلع  شّدـج  زا  شردـپ  زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمح 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ 
شموق راتفرگ  ِدْعَْولا . َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  هدومرف : هدرک و  دای  وا  زا  شزیزع  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  یلیعامسا 

هداتـسرف وت  دزن  ار  نم  لاـعتم  دـنوادخ  تشاد : هضرع  دـمآ  وا  دزن  ياهتـشرف  سپ  دـندنک  ار  شرـس  تروص و  تسوپ  هتفرگ  ار  وا  دـش و 
. مشابیم مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  وریپ  نم  دومرف : لیعامسا  هدب . روتسد  نم  هب  یهاوخیم  هچنآ  نونکا 
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  ناگتشرف  یهاگآ  متسیب  باب   [ - 20

َناَدْعَس ُْنب  یَسُوم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِیلاَخ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َْنب َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّیِمَثیِْملا  ٍْبیَعُـش  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُطاَّنَْحلا 

هیلع و هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َئِّنَُهیَف  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍْفلَأ  ِیف  َِطبْهَی  ْنَأ  مالسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  َِدلُو  اََّمل  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع
َناَک ُسُرُْطف  َُهل  ُلاَُقی  ٌکَلَم  اَهِیف  ِرْحَْبلا  ِیف  ٍةَریِزَج  یَلَع  مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج ُِطبْهَم  َناَک  َو  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) َلـِیئَْربَج ْنِم  َو  ِهَّللا  َنِم  هلآ )

( مالسلا هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َِدلُو  یَّتَح  ٍماَع  ِۀَئاِمَّتِـس  اَهِیف  َهَّللا  ُُدبْعَی  ِةَریِزَْجلا  َْکِلت  ِیف  َیِْقلُأ  َو  ُهُحاَنَج  َرِـسُکَف  ِهِیف  َأَْطبَأَف  ٍءْیَـش  ِیف  َثُِعبَف  ِۀَلَمَْحلا  َنِم 
َو ِهَّللا  َنِم  ُُهئِّنَهُأ  ُْتثُِعبَف  ٍۀَـمِْعِنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم یَلَع  َمَْعنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ُدـیُِرت - َْنیَأ  مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَِجل ُکَلَْملا  َلاَقَف 

هللا یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  ُلِیئَْربَج  َلَخَد  اَّمَلَف  ُهَلَمَحَف  َلاَق  ِیل  َهَّللا  وُعْدَـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ًادَّمَُحم َّلََعل  َکَعَم  ِیْنلِمْحا  ُلِیئَْربَج  اَی  َلاَقَف  یِّنِم 
َرَبْخَأ ُهَلَخْدَأ  اَّمَلَف  ُْهلِخْدَأ  ُلـِیئَْربَج  اَـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـقَف  َسُرُْطف  ِلاَِـحب  ُهَرَبْـخَأ  َو  ُْهنِم  ُهَأَّنَه  َو  ِهَّللا  َنِم  ُهَأَّنَه  َو  هلآ ) هیلع و 

َلاَق َکـِناَکَم  َیلِإ  ْدُـع  َو  ِدُولْوَْملا  اَذَِـهب  ْحَّسَمَت  َُهل  َلاَـق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا َُهل  اَعَدَـف  ِِهلاَِـحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َِّیبَّنلا ُسُرُْطف 
َال ْنَأ  ُةاَفاَکُم  َّیَلَع  َُهل  َو  ُُهُلتْقَتَس - َکَتَّمُأ  َّنِإ  اَمَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َلاَق  َو  َعَفَتْرا  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب ُسُرُْطف  َحَّسَمَتَف 

َعَفَتْرا َُّمث  َلاَق  ُهَتاَلَص  ِْهیَلَع  ُُهتْغََّلب  اَّلِإ  ٍّلَصُم  ِْهیَلَع  َیِّلَُصی  َال  َو  ُهَماَلَس  ُُهتْغََّلب  اَّلِإ  ٌمِّلَسُم  ِْهیَلَع  َمِّلَُسی  َال  َو  ُْهنَع  ُُهتْغََّلب  اَّلِإ  ٌِرئاَز  ُهَروُزَی 
: دیوگیم یفوک  زاّزر  یشیرق  رفعج  نب  دّمحم 

: تفگ باّطخلا  یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  مایئاد  زا 
: تفگ هک  درک  لقن  یمثیم  بیعش  نب  میهاربا  زا  یمرضح ، مساق  نب  هّللا  دبع  زا  طاّنح  نادعس  نب  یسوم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 
دورف نیمز  هب  رگید  هتـشرف  رازه  نمـض  رد  هک  دومرف  رما  لیئربج  هب  یلاعت  قح  دندش  دـّلوتم  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه 

. دیوگب تینهت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  شدوخ  ادخ و  فرط  زا  دیآ و 
: دندومرف ترضح 

بوسحم شرع  هلمج  زا  هک  سرطف  مانب  تسیزیم  ياهتـشرف  هریزج  نآ  رد  یئایرد و  ناـیم  رد  دوب  ياهریزج  لـیئربج  ندـمآ  دورف  لـحم 
هریزج نآ  رد  وا  دش و  هتسکش  شلاب  دومن  یتسس  نآ  ندروآ  اجب  رد  يو  نوچ  دومن و  ثوعبم  يراک  ماجنا  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دشیم و 

هب سرطف  تروص  ره  هب  دندش  دلوتم  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ات  درکیم  تدابع  ار  دنوادخ  لاس  دصـشش  تدـم  داتفا و 
: تشاد هضرع  لیئربج 

يارب ار  نم  هدومرف و  تیانع  یتمعن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  رب  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : لـیئربج  يراد ؟ اـجک  هدارا 
. موریم ترضح  نآ  كرابم  رضحم  نونکا  هداتسرف  بانج  نآ  دزن  هب  مدوخ  شدوخ و  بناج  زا  تینهت  نتفگ 

. دیامرف ءاعد  نم  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  دیاش  ربب  تدوخ  اب  ار  نم  لیئربج  يا  تشاد : هضرع  سرطف 
: دندومرف ترضح 

شدوخ دراذگ و  نوریب  ار  سرطف  دیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناکم  هب  هک  یماگنه  درب و  دوخ  اب  ار  سرطف  لیئربج 
. داد شرازگ  ار  سرطف  لاح  سپس  تفگ و  تینهت  شترضح  هب  دوخ  ادخ و  هیحان  زا  دیدرگ و  فّرشم  بانج  نآ  كرابم  رضحم 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح 
. نک لخاد  ار  وا  لیئربج  يا 

. دومن وگزاب  بانج  نآ  يارب  ار  دوخ  لاح  يو  دومن و  لخاد  ار  وا  لیئربج 
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: دندومرف هدومن و  ءاعد  شیارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
. ددرگرب تدوخ  ياج  هب  شکب و  دولوم  نیا  هب  ار  تدوخ  هتسکش  لاب 

: دندومرف ترضح 
هب ار  نآ  دیوگ  تینهت  شبانج  هب  هک  یسک  ره  هدومن و  غالبا  شرـضحم  هب  ار  شمالـس  دنک ، مالـس  شترـضح  هب  هک  ياهدننکمالـس  ره 

. درک زاورپ  نامسآ  هب  تفگب و  نیا  میامن  هضرع  شروضح 

امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  تداهش  زا  ناگتشرف  یهاگآ  متسیب  باب   [ - 20
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نیلتاق  قح  رد  ماظع  ءایبنا  یلاعت و  كرابت و  قح  ندومن  تنعل  نایب  رد  مکی  تسیب و  باب   [ - 21

ِنَع ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّینیِطْقَْیلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِیف ُْنیَسُْحلا  َو  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف ِلِْزنَم  ِیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  اَمَْنَیب  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا 

ٍةَروُص ِنَسْحَأ  ِیف  ِهِذَه  ِیتَعاَس  ِیف  اَذَه  ِِکْتَیب  ِیف  ِیل  يَءاََرت  یَلْعَْألا  َِّیلَْعلا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَق  َُّمث  ًادِـجاَس  َّرَخ  َو  یََکب  ْذِإ  ِهِرْجَح 
َلاَقَف َّیَْنیَع  َْنَیب  اَم  ُةَْدلِج  َو  يِداَءُوف  ُةَرَمَث  َو  ِیتَناَْحیَر - َو  ِیْنیَع  ُةَُّرق  ْمَعَن  ُْتلُقَف  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا ُّبُِحت  َأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَق  َو  ٍۀَْئیَه  ِإَیْهَأ  َو 

َو ِیتَنَْعل  َو  ِیناَوْضِر . َو  ِیتَمْحَر  َو  ِیتاَوَلَـص  َو  ِیتاَکََرب  ِْهیَلَع  ٍدُولْوَم  ْنِم  َكِرُوب  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْسأَر  یَلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  َو  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل 
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنیِرِخْآلا - َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُهَعَزاَن  َو  ُهاَواَن  َو  ُهَبَصاَن  َو  ُهَلَتَق  ْنَم  یَلَع  ِیلاَکَن  َو  ِییْزِخ  َو  ِیباَذَع  َو  یِطَخَس 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو 
روفعی یبا  نبا  زا  طامق  دیعس  یبا  زا  نانـس  نب  دّمحم  زا  ینیطقی  دیبع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
نیسح ماما  ترضح  هک  یلاح  رد  هتشاد  فیرشت  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح  لزنم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور 

: دندومرف سپس  هتفر  هدجس  هب  هتسیرگ و  ترضح  دندوب ، بانج  نآ  نماد  رد  مالّسلا  هیلع 
نم هب  ار  دوخ  لکـش  نیرتابیز  تروص و  نیرتهب  رد  یلعا  ّیلع  دـنوادخ  ناکم  نیمه  رد  تعاـس و  نیا  رد  دّـمحم ! رتخد  يا  همطاـف ، يا 

: تفگ داد و  ناشن 
؟ يراد تسود  ار  نیسح  ایآ  دّمحم  يا 

. تسا نم  ناگهدید  نیب  ام  هدرپ  لد و  هویم  وبشوخ و  لگ  هدید و  رون  یلب ، متفگ :
: دومرف نم  هب  دوب  هداهن  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  رب  تسد  هک  یلاح  رد 

ّتلذ و باذـع و  بضغ و  تنعل و  دـشابیم و  نم  ناوضر  تمحر و  تاـکرب و  وا  رب  هک  يدولوم  زا  دوشیم  لـصاح  تکرب  دّـمحم : يا 
وا عطق  متح و  روطب  تسا . هتساخرب  برح  هب  يو  اب  هدرک و  ینمشد  وا  اب  هدومن و  شتوادع  بصن  هتشک و  ار  وا  هک  یسک  رب  نم  تبوقع 

 .... ترخآ ایند و  رد  نیرخآ  نیلّوا و  زا  تسا  ءادهش  رورس 
ٍناَنَح ِْنب  ِرَفْعَج  ِبَهْـشَْألا  ِیبَأ  ْنَع   [ ُّیِْـسبَْعلا  ] ُّیِـسیِْعلا َنوُراَه  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِدقاَّنلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِْنیَـسُْحلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 2
ُهَنََعل ِنَمْحَّرلا  ُلِیلَخ  ُمیِهاَْربِإ  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َِلتاَق  َنََعل  ْنَم  ُلَّوَأ  ُلوُقَی  ًابْعَک  َعِمَس  ْنَم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِّیَِعبَّرلا  ٍِدلاَخ  ْنَع   [ َناَّیَح ]

َُّمث َِکلَِذب  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َرَمَأ  َو  ُدُواَد  ُهَنََعل  َُّمث  َِکلَِذب  ُهَتَّمُأ  َرَمَأ  َو  َناَرْمِع  ُْنب  یَـسُوم  ُهَنََعل  َُّمث  َقاَثیِْملا  َو  َدْهَْعلا  ُمِْهیَلَع  َذَخَأ  َو  َِکلَِذب  ُهَْدلُو  َرَمَأ  َو 
ِْریَغ ٍِلبْقُم  ِءاَِیْبنَْألا  َعَم  ِدـیِهَّشلاَک  ُهَعَم  َدـیِهَّشلا  َّنِإَف  ُْهنَع  اوُِسلَْجت  اَلَف  ُهَماَّیَأ  ُْمتْکَرْدَأ  ْنِإ  َو  ُهَِلتاَق  اُونَْعلا  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  اَی  َلاَق  ْنَأ  َرَثْکَأ  َو  یَـسیِع  ُهَنََعل 

ُنَفُْدی ِکِیف  ِْریَْخلا  ُةَرِیثَک  ٌۀَـعُْقَبل  ِکَّنِإ  َلاَق  َو  اَْهیَلَع  َفَقَو  َو  َءاََلبْرَک  َراَز  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  اَم  َو  ِِهتَعُْقب  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  َو  ٍِربْدـُم  َْریَغ  اًِلبْقُم   ] ٍِربْدـُم
ُرَهْزَْألا ُرَمَْقلا 

: دیوگیم دقانلا  ّیلع  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  نیسحلا  وبا 
: تفگ دومن و  لقن  یعبر  دلاخ  زا  ناّیح  نب  رفعج  بهشالا  یبا  زا  یسیع ، نوره  وبا 

لیلخ میهاربا  ترضح  دومن  نعل  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لتاق  هک  یـسک  نیلّوا  تفگ : دوب  هدینـش  بعک  زا  هک  یـسک 
دـهع و اهنآ  زا  دـنیامن و  نینچ  هک  دـندومرف  رما  زین  ناشنادـنزرف  هب  دومن و  نعل  ار  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  لتاق  بانج  نآ  دوب ، نمحرلا 

ناـشیا زا  سپ  تخاـس  رومأـم  نآ  هب  ار  شتّما  درک و  نعل  ار  باـنج  نآ  لـتاق  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  سپـس  نآ و  رب  تفرگ  ناـمیپ 
تردابم نآ  هب  یسیع  ترضح  سپس  دننک و  نعل  زین  ناشیا  هک  دومن  رما  لیئارسا  ینب  هب  هدرک و  نعل  ار  ترضح  نآ  لتاق  دواد  ترـضح 

نیلتاق قح  رد  ماظع  ءایبنا  یلاعت و  كرابت و  قح  ندومن  تنعل  نایب  رد  مکی  تسیب و  باب   [ - 21
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نآ ناـمز  رگا  دـینک و  تنعل  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  لـتاق  لیئارـسا  ینب  يا  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  راـتفگ  نیرتشیب  دومن و 
اب دیهش  نوچمه  دوش  دیهش  بانج  نآ  اب  هک  یسک  اریز  دیوشن  رـضاح  شباکر  رد  هدراذگ و  اهنت  ار  وا  ادابم  دیدومن  كرد  ار  ترـضح 

هن تسا  هدنروآ  يور  وا  تسا ، ءایبنا 
هداتـسیا و نآ  رب  هدرک و  تراـیز  ار  ءـالبرک  هکنآ  رگم  يربـمغیپ  تسین  و  منیبیم ، ار  نآ  هدرک و  رظن  وا  هاـگیاج  هب  اـیوگ  هدـننکتشپ ،

: تسا هتفگ 
. ددرگیم نفد  ناشفا  رون  هدنشخرد و  هام  وت  رد  هدوب ، ریخرپ  یهاگیاج  وت 

ِینَرَبْخَأ َلاَق  ٍدْعَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ُِّیبیِصَّنلا  َرَمُع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيَّرلِاب  ُِّیناَرَفْعَّزلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 3
َو ِراَِحْبلا  َکَلَم  َناَک  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقب  ُهَرَبْخَأ  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَج  يِذَّلا  َکَلَْملا  َّنَأ  ُۀَخیِشَْملا 

َّنِإَف ِنْزُْحلا  َباَْوثَأ  اوُسَْبلا  ِراَِحْبلا  َلْهَأ  اَی  َلاَق  َو  ًۀَْحیَـص  َحاَص  َُّمث  اَْهیَلَع  ُهَتَِحنْجَأ  َرَـشَنَف  ِرْحَْبلا  یَلَع  َلََزن  ِسْوَدْرِْفلا  ِۀَِـکئاَلَم  ْنِم  ًاـکَلَم  َّنَأ  َکـِلَذ 
اََهل ُهَْدنِع  َراَص  َو  اَهَّمَش  اَّلِإ  اَهِیف  ٌکَلَم  َْقبَی  ْمَلَف  ِتاَواَمَّسلا  َیلِإ  ِِهتَِحنْجَأ  ِیف  ِِهَتبُْرت  ْنِم  َلَمَح  َُّمث  ٌحُوبْذَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َخْرَف 

ْمُهَعاَْبتَأ َو  ْمُهَعاَیْشَأ  َو  ُهَتَلَتَق  َنََعل  َو  ٌَرثَأ 
: تفگ يو  دومن  لقن  میارب  ير  رد  ینارفعز  یلع  نب  نیسح 

: تفگ درک و  تیاکح  دعس  نب  ماشه  زا  یبیصن  رمع  نب  دّمحم 
نب نیسح  ترـضح  تداهـش  ربخ  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هک  ياهتـشرف  دنداد  ربخ  نم  هب  ام  خویـش  دیتاسا و 

: هک تسا  نیا  نآ  حرش  دوب و  اهایرد  هتشرف  داد  شرازگ  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع 
: تفگ دز و  دنلب  يدایرف  سپس  دینارتسگ  بآ  حطس  يور  ار  شیاهلاب  دش و  لزان  ایرد  رب  تشهب  ياههتشرف  زا  ياهتشرف 

نآ تبرت  زا  سپـس  دناهدیرب  رـس  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  اریز  دیـشوپب  هودـنا  نزح و  ياهسابل  ایرد  لها  يا 
ناگهدنشک دراذگ و  رثا  يو  رد  دیئوب و  ار  نآ  رگم  اهنامسآ  رد  دوبن  ياهتـشرف  درک و  زاورپ  اهنامـسآ  هب  داهن و  شیاهلاب  رد  ترـضح 

. دومن تنعل  ار  اهنآ  نیعبات  ترضح و  نآ 

نیلتاق قح  رد  ماظع  ءایبنا  یلاعت و  كرابت و  قح  ندومن  تنعل  نایب  رد  مکی  تسیب و  باب   [ - 21
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دنشکیم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نم  تّما  نم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  نایب  رد  مّود  تسیب و  باب   [ - 22

َو یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
ُْنیَسُْحلا َناَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ٍرَْدنُغ  ِیبَأ  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  الاَق  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِرَفْعَج 
ََکباَجْعِإ َّدَشَأ  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَِشئاَع  َْتلاَقَف  ُهُکِحاَُضی  َو  ُُهبِعاَُلی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِرْجَح  ِیف  ٍمْوَی  َتاَذ  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب 

َبَتَک ِِهتاَفَو  َدَْعب  ُهَراَز  ْنَمَف  ُُهُلتْقَتَـس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  اَمَأ  ِیْنیَع  ُةَُّرق  َو  يِداَءُوف  ُةَرَمَث  َوُه  َو  ِِهب  ُبَجْعُأ  َال  َو  ُهُّبِحُأ  َال  َْفیَک  َو  ِکَْلیَو  اََهل  َلاَقَف  ِِّیبَّصلا  اَذَِهب 
َکِجَجِح ْنِم  ِْنیَتَّجِح  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  یِجَجِح  ْنِم  ِْنیَتَّجِح  ْمَعَن  َلاَـق  َکِـجَجِح  ْنِم  ًۀَّجِح  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َْتلاَـق  یِجَجِح  ْنِم  ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا 

اَهِراَمْعَِأب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِجَجِح  ْنِم  ًۀَّجِح  َنیِعِْست  َغََلب  یَّتَح  ُفِعُْضی  َو  ُدیِزَی  َو  ُهُّداَُرت   ] هدازت ْلََزت  ْمَلَف  َلاَق  ًۀََعبْرَأ  َو  ْمَعَن  َلاَق 
نب رفعج  ییحی و  نب  ناوفـص  زا  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  دیلو ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دنتفگ هّللا  دیبع  نب  یسیع 
: تفگ يو  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  شیارب  هک  یسک  زا  ردنغ  یبا  نب  نیسحلا  هّللا  دبع  وبا  تفگ  ثیدح  ام  يارب 
ود ره  درکیم و  يزاب  ترضح  نآ  اب  دوب و  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  نماد  رد  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يزور 

. دندیدنخیم
تسود ار  وا  هنوگ  هچ  وت ! رب  ياو  دندومرف : ترـضح  تسا ؟! دایز  لفط  نیا  هب  امـش  ّتبحم  هقالع و  ردق  هچ  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : هشیاع 

ار وا  نم  تّما  بیرقنع  هک  تسا  یعطق  رما  نیا  دـشابیم ، ممـشچ  رون  نم و  لد  هویم  هک  یلاـح  رد  مشاـب  هتـشادن  تبحم  وا  هب  هتـشادن و 
. دسیونیم ار  نم  ياهّجح  زا  جح  کی  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  وا  شتداهش  زا  دعب  هک  یسک  تشک و  دنهاوخ 

؟! امش ياهّجح  زا  یجح  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  هشیاع 
. نم ياهجح  زا  جح  ود  یلب ، دندومرف : ترضح 

؟! امش ياهجح  زا  جح  ود  هّللا  لوسر  ای  تشاد : هضرع  هشیاع 
. نم ياهجح  زا  جح  راهچ  یلب ، دندومرف : ترضح 

ناشدوخ ياههرمع  اهجح و  زا  هرمع  اب  جح  دون  هب  ات  دندرب  الاب  ار  نآ  دندرک و  هفاضا  اهجح  دادعت  هب  ترضح  هتـسویپ  دیوگیم : يوار 
. دندناسر مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2
( مالسلا هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َناَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِعَمْـسِم  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
َو َکـْیَلَع  َنیِرِزاَوَتُْملا  ُهَّللا  َکَـلْهَأ  َو  َکـِیِبلاَس  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکـِیِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  َلاَـقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  ُهَذَـخَأَف  ُُهلِمَْحت  ِهِّمُأ  َعَم 
َو يَذَْألا  َنِم  ِكَدـَْعب  َو  يِدـَْعب  ُُهبیُِـصی  اَم  ُتْرَکَذ  ْهاَْتِنب  اَی  َلاَق  ُلوُقَت  ٍءْیَـش  َّيَأ  َِتبَأ  اَی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  َْکیَلَع  َناَـعَأ  ْنَم  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُهَّللا  َمَکَح 

ِعِـضْوَم َیلِإ  َو  ْمِهِرَکْـسَعُم - َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَـک  َو  ِلـْتَْقلا  َیلِإ  َنْوَداَـهَتَی  ِءاَـمَّسلا  ُموُُجن  ْمُهَّنَأَـک  ٍۀَبْـصُع  ِیف  ٍذـِئَمْوَی  َوُـه  َو  ِیْغَْبلا  َو  ِرْدَْـغلا  َو  ِْملُّظلا 
ِۀَّمُْألا یَلَع  َو  اَْنیَلَع  ٍءاََلب  َو  ٍبْرَک  ُتاَذ  َیِه  َو  ُءاََلبْرَک  َُهل  ُلاَُقی  ٌعِضْوَم  َلاَـق  ُفِصَت  يِذَّلا  ُعِضْوَْملا  اَذَـه  َْنیَأ  َو  َِتبَأ  اَـی  َْتلاَـقَف  ْمِِهَتبُْرت  َو  ْمِِهلاَـحِر 
َِتبَأ اَی  َْتلاَق  ِراَّنلا  ِیف  َنوُدَّلَخُْملا  ُمُه  َو  ْمِهِیف  اوُعِّفُـش  اَم  َنیِـضَرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُعَفْـشَی  ْمُهَدَـحَأ  َّنَأ  َْول  َو  ِیتَّمُأ  ُراَرِـش  ْمِْهیَلَع  ُجُرْخَی 

اََهل ُنَذْءُوی  َْول  ِلاَبِْجلا  َو  ِراَِحْبلا  ِیف  ُناَتیِْحلا  َو  ُشْحَْولا  َو  ُۀَِـکئاَلَْملا  َو  َنوُضَرَْألا  َو  ُتاَواَمَّسلا  ِهیِْکبَت  َناَک  ٌدَـحَأ  ُهَْلبَق  َِلُتق  ْهاَْتِنب  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ُلَـتُْقیَف 
ُتِفَْتلَی ٌدَـحَأ  ِضْرَْألا  ِرْهَظ  یَلَع  َْسَیل  َو  ْمُْهنِم  اَنِّقَِحب  ُمَْوقَأ  َال  َو  ِهَّللِاب  ُمَلْعَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َْسَیل  اَنیِّبُِحم  ْنِم  ٌمْوَق  ِهِیتَْأت  َو  ٌسِّفَنَتُم  ِضْرَْألا  یَلَع  َیَِقب  اَم 

ِّلُک ُلْهَأ  َو  ْمُهاَمیِِـسب - َّیَلَع  اُودَرَو  اَذِإ  ْمُُهفِرْعَأ  ًادَـغ  یِـضْوَح  َنوُدِراَو  ْمُه  َو  ُءاَعَفُّشلا  ُمُه  َو  ِرْوَْجلا  ِتاَُملُظ  ِیف  ُحـِیباَصَم  َِکَئلوُأ  ْمُهُْریَغ  ِْهَیلِإ 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ُْثیَْغلا  ُلِْزنَی  ْمِِهب  ِضْرَْألا  ُماَِوق  ْمُه  َو  اَنَْریَغ  َنُوُبلْطَی  َال  َو  اَنَنُوُبلْطَی  ْمُه  َو  ْمُهَتَِّمئَأ  َنُوُبلْطَی  ِْنیِد 

نم تّما  نم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  نایب  رد  مّود  تسیب و  باب   [ - 22
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هّللا دبع  زا  يرـصب  دامح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ  نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  کلملا  دبع  نب  عمسم  زا  مصا  نمحرلا  دبع  نب 

: دندومرف هتفرگ و  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندرکیم ، لمح  ناشیمارگ  ردام  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
هک ار  نانآ  دشکب  ادخ  دیامن ، تنعل  ار  دنروآیم  نوریب  وت  نت  زا  هماج  هک  یناسک  یلاعتقح  دنک ، تنعل  ار  وت  ناگدنـشک  لاعتم  دنوادخ 

. دیامنب مکح  نانآ  نم و  نیب  و  دننکیم ، کمک  وت  هیلع  رب  ار  رگید  کی 
: دندرک ضرع  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 

: دندومرف ترضح  دیئامرفیم ؟ هچ  ردپ  يا 
داـی هب  ار  ددرگیم  شهجوتم  هک  یئاهيّدـعت  اـهرکم و  اـهملظ و  اـهّتیذا و  دـسریم و  وا  هب  وت  نم و  زا  دـعب  هک  یئاهتبیـصم  مرتـخد 

تکرح نتشک  گرم و  فرط  هب  یگمه  هدوب و  دنناشخرد  ناگراتـس  نوچمه  یگلمج  هک  نادرم  یعمج  نایم  رد  زور  نآ  رد  وا  مدروآ ،
. مرگنیم ناشیا  نفد  ّلحم  هاگیاج و  هب  هدید و  ار  اهنآ  هاگرکشل  نونکا  ایوگ  دننکیم ،

: دندرک ضرع  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 
؟ تسا اجک  دیئامرفیم  فیصوت  هک  ار  ییاج  ردپ  يا 

: دندومرف ترضح 
جورخ ناشیا  رب  نم  تّما  دارفا  نیرتدب  تسا ، ءالب  هودـنا و  بجوم  تّما  ام و  يارب  نیمز  نآ  دـنیوگیم و  ءالبرک  نآ  هب  هک  تسا  یناکم 

رد اهنآ  مامت  عطق  روطب  دوشن و  هتفریذپ  ناشتعافش  دنشاب  رورش  هورگ  نیا  زا  رفن  کی  عیفش  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  رگا  دنیامنیم ،
. دوب دنهاوخ  دیواج  منهج 

: دندرک ضرع  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح 
: دندومرف ترضح  دش !؟ دهاوخ  هتشک  لفط  نیا  ردپ ،

اههوک ایرد و  ياهیهام  یـشحو و  تاـناویح  ناگتـشرف و  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  هدـشن  هتـشک  روط  نیا  یـسک  وا  زا  شیپ  مرتخد ، هلب ،
. دننک هیرگ  شیارب 

دنهاوخ ام  ناتسود  زا  یهورگ  دنامیمن و  یقاب  نیمز  يور  یشک  سفن  چیه  لفط  نیا  تداهـش  زا  سپ  دندوب  نوذأم  تادوجوم  نیا  رگا 
زا ریغ  يدـحا  نیمز  يور  تفای و  ناوتیمن  اهنآ  زا  ام  ّقح  هماقا  رد  رتاشوک  هدوبن و  ادـخ  هب  ملعا  اهنآ  زا  یـسک  نیمز  يور  رد  هک  دـمآ 

ءاعفـش ناشیا  دنـشخردیم  متـس  روج و  تاـملظ  رد  هک  هدوب  ینازورف  ياـهغارچ  ناـشیا  دـشاب ، هجوت  تاـفتلا و  دروم  هک  تسین  ناـشیا 
ناـشاهرهچ امیــس و  هلیــسوب  دــنوش  دراو  نـم  رب  هـک  یماـگنه  دــش ، دــنهاوخ  دراو  نـم  ضوـح  رب  تماــیق  يادرف  رد  هدوـب و  نارگید 

ماوق و ثعاب  ناشیا  دـننکیمن ، بلط  ار  ام  ریغ  هدوب و  بلاط  ار  ام  ناشیا  هدومن و  بلط  ار  دوخ  نایاوشیپ  ینید  ره  لـها  ناشمـسانشیم و 
. درابیم نیمز  رب  ناراب  اهنآ  تکرب  هب  دنشابیم ، نیمز  ندوب  راوتسا 

ِنِمْءوُْملا اَّیِرَکَز  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـْیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3
ُلوُسَر َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِفاَکْـسِْإلا  ٍدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ٍداَّبَع  َو  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْدیَز  َو  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع 

َو ًاـِّیلَع  َّلَوَتَْیلَف  ِهِدَِـیب  یِّبَر  ُهَسَرَغ  ًابیِـضَق  َمَْزلَیَف  ٍنْدَـع  َۀَّنَج  َلُخْدَـی  َو  ِیتاَـمَم  َتوُـمَی  َو  َياَـیْحَم  اَـیْحَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا
وُکْشَأ ِهَّللا  َیلِإ  یِمَد  َو  یِمَْحل  ْنِم  ِیتَْرتِع  ْمُه  َو  یِْملِع  َو  یِمْهَف  ُهَّللا  ُمُهاَطْعَأ  َنوُّیِـضْرَْملا  ُةاَدُْهلا  ُمُهَّنِإَف  ْمِِهلْـضَِفل  ْمِّلَُـسْیل  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َءاَیِـصْوَْألا 

ِیتَعاَفَش ُهَّللا  ُمَُهلاَنَأ  َال  ِیْنبا  َُّنُلتْقََیل  ِهَّللا  َو  ِیتَلِص  ْمِهِیف  َنیِعِطاَْقلا  ْمِِهلْضَِفل  َنیِرِْکنُْملا  َِیتَّمُأ  ْنِم  ْمُهَّوُدَع 
دبع نب  بّویا  زا  نمءوملا  اّیرکز  هّللا  دبع  یبا  زا  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 

: تفگ هدومن و  لقن  فاکسالا  دعس  زا  یگلمج  دابع  نسحلا و  یبا  نسحلا  نب  دیز  نمحرلا و 
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: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

قح هک  دـشاب  یتخرد  مزالم  ددرگ و  لخاد  نادواج  تشهب  هب  هدوب و  نم  تامم  شتاـمم  نم و  تاـیح  شتاـیح  دراد  تسود  هک  یـسک 
هدومن لوبق  ار  ناشیا  تلیضف  هتشاد و  تسود  ار  وا  زا  دعب  نانیشناج  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دیاب  سپ  هتـشاک  ار  نآ  شتردق  تسد  هب  یلاعت 

تیب لها  ناشیا  تسا و  هدومرف  ءاطعا  ار  نم  ملع  مهف و  ناشیا  هب  یهلا  سدـقا  بانج  هدوب و  ادـخ  هدیدنـسپ  نایامنهار  ناـشیا  اریز  دـشاب 
ناشیا تلیضف  رکنم  هک  ینانمشد  دومن ، مهاوخ  ادخ  هب  ار  متّما  زا  ناشیا  نانمشد  تیاکـش  دنـشابیم  نم  نوخ  تشوگ و  زا  هک  هدوب  نم 

ار نم  تعافش  لاعتم  دنوادخ  تشک ، دنهاوخ  ار  مدنزرف  مسق  ادخ  هب  دناهدرک ، عطق  ار  نآ  هدومن  ار  نم  محر  هلص  هکنیا  ياج  هب  هدوب و 
. دومن دنهاوخن  ناشیا  بیصن  زگره 

ِهَّللا ِْدبَع  ْنَع  ِّیِفْعُْجلا  ٍماَّلَـس  ْنَع  َةَرَجَـش  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 4
ِْهَیلِإ َُهبَذَج  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َلَخَد  اَذِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَْعنَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب 

ِفُویُّسلا َعِضْوَم  ُلِّبَقُأ  َّیَُنب  اَـی  ُلوُقَیَف  یِْکبَت  َِمل  َِتبَأ  اَـی  ُلوُقَی  یِْکبَی  َو  ُُهلِّبَُقیَف  ِْهیَلَع  ُعَقَی  َُّمث  ُهْکِْـسمَأ  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْـملا ِریِمَأـِل  ُلوـُقَی  َُّمث 
َِکتَّمُأ ْنِم  اَنُروُزَی  ْنَمَف  َلاَق  َّیَُنب  اَی  ْمَعَن  َلاَق  یَّتَش  اَنُعِراَصَمَف  َِتبَأ  اَی  َلاَق  َْتنَأ  َو  َكوُخَأ  َو  َكُوبَأ  َو  ِهَّللا  َو  ِيإ  َلاَق  ُلَْتقُأ  َو  َِتبَأ  اَی  َلاَق  َکـْنِم 

ِیتَّمُأ ْنِم  َنوُقیِّدِّصلا  اَّلِإ  َْتنَأ  َو  َكاَخَأ  َو  َكَابَأ  ُروُزَی  َو  ِینُروُزَی  َال  َلاَق 
دّمحم نب  هّللا  دـبع  زا  یفعج ، مالـس  زا  ةرجـش ، نب  ّیلع  زا  بوـبحم ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  یـسیع  نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  نـب  نـسح 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  یناعنص ،
دوـخ هب  ار  وا  ترـضح  دـندشیم  لـخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هاـگ  ره 

. دنتسیرگیم هدیسوب و  ار  وا  نآ  زا  سپ  راد و  هاگن  ار  وا  دندومرفیم : مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هب  سپس  دندنابسچیم و 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ردپ  يا  درکیم : ضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح 

. میرگیم هدیسوب و  ار  ریشمش  ياهاج  مدنزرف  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
؟ دش مهاوخ  هتشک  نم  ردپ  يا  تشادیم : هضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح 

. دش دیهاوخ  هتشک  یگلمج  تردارب  تردپ و  وت و  مسق  ادخ  هب  یلب  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
؟ دشابیم هدنکارپ  قرفتم و  مه  زا  ام  روبق  ردپ ، دومنیم : ضرع 

. مرسپ یلب  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
؟ دنیآیم ام  ترایز  هب  یناسک  هچ  امش  تّما  زا  درکیم : ضرع 

. نم تّما  زا  نایوگ  تسار  رگم  دومن  دهاوخن  ترایز  ار  وت  تردارب و  تردپ و  نم و  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ِراَتْخُْملا ُْنب  وُرْمَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيِرْصَْبلا  ِّيِوَدَْعلا  اَّیِرَکَز  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5

هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق  َةَْریَبُه  َْنب  وَرْمَع  َيَالْوَم  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍْشیَُرق  َیلْوَم   [ ِماَّوَْعلا  ] ماوقلا ِنَع  ٍرِْـشب  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  اَنَثَّدَـح  َلاَـق 
َُکُلتْقَی ْنَِمل  َْلیَْولا  َّنِإ  ِْنیَسُْحِلل  ُلوُقَی  َو  ًةَّرَم  اَذَه  َو  ًةَّرَم  اَذَه  ُلِّبَُقی  ِهِرْجَح  ِیف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  هلآ )

: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  يرصب  يودع  اّیرکز  نب  یلع  نب  نسح  دیعس  یبا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هک  درک  لقن  دوب  شیرق  يالوم  هک  ماّوق  زا  رشب  نب  قحسا  تفگ : راتخم  نب  ورمع 

رد مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  مدـید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  مدینـش  هریبه  نب  رمع  دوخ  ياقآ  زا 
: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هدیسوبیم و  ار  نیا  ینامز  وا و  یهاگ  بانج  نآ  هدوب و  ترضح  نآ  نماد 

. دشکیم ار  وت  هک  یسک  رب  ياو 

نم تّما  نم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  نایب  رد  مّود  تسیب و  باب   [ - 22
دنشکیم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 
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ْنَع ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6
َلاَق َُّمث  ًادِجاَس  َّرَخ  َو  یََکب  ْذِإ  ِهِرْجَح  ِیف  ُْنیَسُْحلا  َو  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  ِیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  اَمَْنَیب  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 

ُّبُِحت َأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  ٍۀَْئیَه  ِإَیْهَأ  َو  ٍةَروُص  ِنَسْحَأ  ِیف  ِهِذَه  ِیتَعاَس  ِیف  اَذَه  َِکْتَیب  ِیف  ِیل  يَءاََرت  یَلْعَْألا  َِّیلَْعلا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُۀَمِطاَف  اَی 
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْسأَر  یَلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  َو  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  َّیَْنیَع  َْنَیب  اَم  ُةَدـْلِج  َو  يِداَءُوف  ُةَرَمَث  َو  ِیتَناَْحیَر  َو  ِیْنیَع  ُةَُّرق  ِّبَر  اَی  ُْتُلق  َْنیَـسُْحلا 

ْنَم یَلَع  ِیلاَکَن  َو  ِییْزِخ  َو  ِیباَذَع  َو  یِطَخَس  َو  ِیتَنَْعل  َو  ِیتَمِقَن  َو  ِیناَوْضِر  َو  ِیتَمْحَر  َو  ِیتاَوَلَص  َو  ِیتاَکََرب  ِْهیَلَع  ٍدُولْوَم  ْنِم  َكِرُوب  مالـسلا )
َو َنیِعَمْجَأ  ِْقلَْخلا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ُدِّیَس  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُهَعَزاَن  َو  ُهاَواَن  َو  ُهَبَصاَن  َو  ُهَلَتَق 

ِیتَّجُح َو  یِْملِع - ُنِزاَخ  َو  یِْقلَخ  یَلَع  يِدیِهَـش  َو  یِظیِفَح  َو  ِیئاَِیلْوَأ  ُراَنَم  َو  يَدُْـهلا  ُۀَـیاَر  ُهَّنَِأب  ُهْرَِّشب  َو  َماَـلَّسلا  ُْهئِْرقَأَـف  ٌْریَخ  َو  ُْهنِم  ُلَْـضفَأ  ُهُوبَأ 
ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا  ِْنیَلَقَّثلا  َو  َنیِضَرَْألا  ِلْهَأ  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  یَلَع 

زا روـفعی ، یبا  نبا  زا  طاّـمق ، دیعـس  یبا  زا  نانـس ، نب  دّـمحم  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردـپ  همجرت :
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

نیسح ماما  ترضح  هک  یلاح  رد  هتشاد  فیرشت  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح  لزنم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور 
: دندومرف سپس  هتفر ، هدجس  هب  هتسیرگ و  ترضح  دندوب ، بانج  نآ  نماد  رد  مالّسلا  هیلع 

نم هب  ار  دوخ  لکـش  نیرتابیز  تروص و  نیرتهب  رد  یلعا  ّیلع  دـنوادخ  ناکم  نیمه  رد  تعاـس و  نیا  رد  دّـمحم ! رتخد  يا  همطاـف ، يا 
: تفگ داد و  ناشن 

؟ يراد تسود  ار  نیسح  ایآ  دّمحم  يا 
. تسا نم  ناگهدید  نیب  ام  هدرپ  لد و  هویم  وبشوخ و  لگ  هدید و  رون  یلب ، متفگ :

: دومرف نم  هب  دوب  هداهن  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  رب  تسد  هک  یلاح  رد 
ّتلذ و باذـع و  بضغ و  تنعل و  دـشابیم و  نم  ناوضر  تمحر و  تاـکرب و  وا  رب  هک  يدولوم  زا  دوشیم  لـصاح  تکرب  دّـمحم : يا 

. تسا هتساخرب  برح  هب  يو  اب  هدرک و  ینمشد  وا  اب  هدومن و  شتوادع  بصن  هتشک و  ار  وا  هک  یسک  رب  نم  تبوقع 
قئالخ و یگلمج  زا  تسا  تشهب  لها  ناـناوج  ياـقآ  ترخآ و  اـیند و  رد  نیرخآ  نیلّوا و  زا  تسا  ءادهـش  رورـس  وا  عطق  متح و  روط  هب 
نم و ناتـسود  يارب  تسا  هناشن  تیادـه و  تمالع  وا  هک  هدـب  شتراشب  ناـسرب و  وا  هب  ار  نم  مالـس  سپ  تسا  رتهب  رترب و  وا  زا  شردـپ 

. دشابیم سنا  نج و  نیمز و  اهنامسآ و  لها  رب  متجح  نم و  ملع  رادهنازخ  قلخ و  رب  نم  دهاش  نابهگن و 
ْنَع ِِّیفوُْـکلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ٌبَعْصُم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِّيِراَْصنَْألا  یَسُوم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ 
َو ِهِدَْعب  ْنِم  َءاَیِـصْوَْألا  َو  ُهَلْـضَف  ُفِْرعَی  َو  ًاِّیلَع  َّلَوَتَْیلَف  ِهِدَِیب  یِّبَر  اَهَـسَرَغ  ٍنْدَـع  َۀَّنَج  ِیتَّنَج  َلُخْدَـی  َو  ِیتاَمَم  َتوُمَی  َو  ِیتاَیَح  اَیْحَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم 

ْمِِهلْـضَِفل َنـیِرِْکنُْملا  َِیتَّمُأ  ْنـِم  ْمُهَّوُدَـع  یِّبَر  َیلِإ  وُکْـشَأ  یِمَد  َو  یِمَْحل  ْنـِم  ِیتَْرتِـع  ْمُـه  یِْملِع  َو  یِمْهَف  ُهَّللا  ُمُهاَـطْعَأ  يِّوُدَـع  ْنـِم  يَّرَبَـتَی 
ِیتَعاَفَش ْمُُهلاَنَت  َال  َُّمث  ِیْنبا  َُّنُلتْقََیل  ِهَّللا  َو  ِیتَلِص  ْمِهِیف  َنیِعِطاَْقلا 

یـسوم نب  میهاربا  زا  یفوک ، داّمح  نب  دّمحم  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  ترضح  زا  وا  رباج و  زا  بعصم  تفگ  يو  هک  هدرک  لقن  يراصنا 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
شتردـق تسد  هب  ار  شناتخرد  یلاعتقح  هک  ینادواج  تشهب  هب  هدوب و  نم  تامم  شتامم  نم و  تایح  شتاـیح  دراد  تسود  هک  یـسک 

يربت و نم  نمـشد  زا  هدوب و  هاگآ  شنانیـشناج  ترـضح و  نآ  لضف  هب  هتـشاد و  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیاب  ددرگ  لخاد  هتـشاک 
نم تیب  لها  ناشیا  هدومرف ، ءاطعا  مالّسلا ) مهیلع  شیایصوا  یلع و  ترضح   ) ناشیا هب  ار  نم  شناد  مهف و  لاعتم  دنوادخ  دیوجب ، يرود 

نم تّما  نم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  نایب  رد  مّود  تسیب و  باب   [ - 22
دنشکیم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 
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هدوب ناشیا  تلیضف  رکنم  هک  ینانمشد  دومن ، مهاوخ  ادخ  هب  ار  متّما  زا  ناشیا  نانمشد  تیاکش  دنشابیم  نم  نوخ  تشوگ و  زا  هک  هدوب 
ناشیا هب  نم  تعافـش  شلابندب  تشک و  دـنهاوخ  ار  مدـنزرف  مسق  ادـخ  هب  دـناهدرک  عطق  ار  نآ  هدومن  ار  نم  محر  هلـص  هکنیا  ياج  هب  و 

. دیسر دهاوخن 

نم تّما  نم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  نایب  رد  مّود  تسیب و  باب   [ - 22
دنشکیم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 
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هیلع نیسح  ماما  هلاقم  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و 

ِنَمْحَّرلا ِْدبَع  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِیلاَخ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِـشَرُْقلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َبَرَـضَف ِِهْبنَج  َیلِإ  مالـسلا ) امهیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِِّیلَدَْجلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیُِعبَّسلا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ََۀباَیَـس  ِْنب 

َلاَق ٍءْوَس  ُةاَیََحل  َْکِلت  َّنِإ  ِهَّللا  َو  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  اَی  ُْتُلق  َلاَق  ٌدَحَأ  ُهُرُْـصنَی  َال  َو  ُلَتُْقی  اَذَه  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِِفتَک  یَلَع  ِهِدَِـیب 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ٌِنئاََکل  َِکلَذ  َّنِإ 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا 
: دیوگیم یشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

هّللا دبع  یبا  زا  وا  یعبس و  دواد  یبا  زا  وا  هبایس و  نب  نمحّرلا  دبع  زا  وا  نامعن و  نب  یلع  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نم  یئاد 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  یلدج 

نینمءوملا ریما  دندوب  هتسشن  ترضح  نآ  رانک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یلاح  رد  مدش  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  رب 
: دومرف سپس  دز و  مالّسلا  هیلع  نیسح  هناش  رب  تسد  مالّسلا  هیلع 

. دومن دهاوخن  ار  وا  يرای  يدحا  دش و  دهاوخ  هتشک  نیا 
: دیوگیم يوار 

. تسا يدب  یگدنز  نیا  مسق  ادخ  هب  نینمءوملا  ریما  ای  متشاد  هضرع 
: دندومرف ترضح 

. ددنویپیم عوقو  هب  امتح  هثداح  نیا 
: همجرت

ثیدح لثم  شدانساب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  يریمح و  رفعج  نب  هّللا  دبع  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ 
. دناهدرک لقن  روکذم 

ٍدیِعَس ِْنب  وِرْمَع   ] ٍدْعَـس ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِرْـصَن  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
َابَأ اَی  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحِلل مالـسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 
ْنَأ ِْلبَق  ْنِم  ْرِْـصبَأ  َو  ْعَمْـسا  َّیَُنب  اَی  َِملَع  اَِمب  ٌِملاَع  ُعِفَْتنَیَـس  َو  اُولِهَج  اَم  َتِْملَع  َلاَـق  ِیلاَـح  اَـم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَـقَف  ًامُدـُق  َْتنَأ  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِدـْبَع 

یِـسْفَن يِذَّلا  َو  ُْنیَـسُْحلا  َلاَقَف  َکِّبَر  َرْکِذ  َکَنوُْسُنی  َال  َو  َِکنیِد  ْنَع  َکَنُولیُِزی  َال  َُّمث  َکَمَد  َۀَّیَمُأ  ُوَنب  َّنَکِفْـسََیل  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َوَف  َکَِیتْأَی 
َو ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ِیبَأ  َلْوَق  ُبِّذَـکُأ  َال  َو  ِهَّللا  ِِّیبَن  َلْوَق  ُقِّدَـصُأ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِمب  ُتْرَْرقَأ  ِیبْسَح  ِهِدَِـیب 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم 
نب ورمع  زا  داّمح ، نب  یلع  زا  دعس  نب  رمع  زا  محازم ، نب  رضن  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیسح  نب  دّمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  رباج ، زا  رمش ،
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. یشابیم قلخ  يادتقم  هوساوت و  هک  هدش  مّلسم  تباث و  میدق  زا  هّللا  دبع  ابا  يا 
؟ تسیچ ملاح  موش  تیادف  تشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح 

مدنزرف دش ، دـهاوخ  عفتنم  دـنادیم  هچنآ  هب  ملاع  بیرقنع  دـننادیمن و  قلخ  هک  ار  هچنآ  ینادیم  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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وت دنناوتیمن  یلو  تخیر  دنهاوخ  ار  وت  نوخ  هیما  ونب  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  يدرگ ، التبم  هکنآ  زا  شیپ  نیبب  ونشب و 
. دنربب ترطاخ  زا  ار  تراگدرورپ  دای  دنتسین  رداق  هدرک و  ادج  تنید  زا  ار 

رارقا هدومرف  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  تسا  یفاک  ارم  ردـق  نیمه  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
. منکیمن بیذکت  ار  مردپ  مالک  هتشاد و  قیدصت  ار  ادخ  ربمایپ  راتفگ  هتشاد و 

لقن ار  روکذم  تیاور  لثم  شدانـسا  هب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  ییحی ، نب  دّمحم  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  یتعامج ، هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
. تسا هدومن 

ِْنب َدـیِزَی  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  وِرْمَع   ] ٍدْعَـس ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِرْـصَن  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 3
ِْنیَرْهَّنلا َنِم  ًابیِرَق  اَْهیَلَع  ُلَتُْقی  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َۀـَبُْرت  ُفِرْعََأل  یِّنِإ  َو  اًْلتَق  ُْنیَـسُْحلا  ُلَتُْقَیل  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ْنَع  ٍِئناَه  ِْنب  ِِئناَه  ْنَع  َقاَحْـسِإ 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح 
زا یناه ، نب  یناه  زا  قحـسا ، نب  دیزی  زا  دعـس ، نب  رمع  زا  محازم ، نب  رـصن  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 
نیمز نآ  هک  منادیم  هدوب و  هاگآ  دش  دهاوخ  هتشک  نآ  يور  وا  هک  ینیمز  هب  نم  یندشهتشک و  دش  دهاوخ  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. تسا هتفرگ  رارق  بآ  رهن  ود  نیب 
: همجرت

. تسا هدومن  لقن  ار  قباس  ثیدح  لثم  یثیدح  شدانساب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
َناَرَْجن ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِناَبْهُّصلا  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4

َو ِْرَیبُّزلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  اَلَخ  َو  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَسُْحلا  ُْتعِمَس  َلاَق  اَصیِقَع  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ِناَّسَّرلا  ٍْلیَُـضف  ْنَع  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع 
َو ِیْنَیب  َو   ] َلَْتقُأ ْنََأل  َو  ِمَرَْحلا  ِماَمَح  ْنِم  ًاماَمَح  ْنُک  ِیل  ُلوُقَی  اَذَـه  َّنِإ  َلاَق  َو  ْمِْهَیلِإ  ِهِهْجَِوب  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َلَْبقَأ  َُّمث  َلاَق  اًلیِوَط  ُهاَـجاَن 

ِمَرَْحلِاب َلَْتقُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِّفَّطلِاب  َلَْتقُأ  ْنََأل  َو  ٌْربِش  ُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َو  َلَْتقُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ٌعَاب  ِمَرَْحلا  َْنَیب 
زا نارجن ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  نابهّـصلا ، یبا  نب  دّـمحم  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  نیـسحلا  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ هک  هدرک  لقن  اصیقع  دیعس  وبا  زا  ناّسر ، لیضف  زا  دیمح ، نب  مصاع 
ار دـنوادخ  اب  ینالوط  تاجانم  دوب  باـنج  نآ  اـب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  تولخ  رد  هک  یلاـح  رد  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا 

: دندومرف هدومن و  مدرم  هب  كرابم  يور  شترضح  سپس  مدینش 
هک یلاـح  رد  موش  هتـشک  نم  رگا  دـینادب  یلو  شاـب ، مرح  نارتوبک  زا  يرتوـبک  دـیوگیم : نم  هب  ریبز ) نب  هّللا  دـبع  ینعی   ) صخـش نیا 

( دـنیامن زاب  الماک  ار  اهتسد  هک  یماگنه  تسار  پچ و  تسد  زا  یطـسو  تشگنا  ود  رـس  نیب  هلـصاف   ) عاب رادـقم  هب  مرح  نم و  هلـصاف 
مرح رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دوش  هتخیر  منوخ  فط  نیمزرـس  رد  رگا  زین  دـشاب و  بجو  کـی  رادـقم  هب  هلـصاف  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  هدوب 

. موش هتشک 
ُْنب ِهَّللا  ُْدبَع  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدْعَس  ْنَع  اَمُْهنَع  َو  - 5
یَلَع َلَْتقُأ  ْنََأل  َو  اَِنب  ُّلَحَتُْست  َال  َو  اَهُّلِحَتْسَن  َال  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َلاَقَف  ِمَرَْحلِاب  َْتنُکَف  َۀَّکَم  َیلِإ  َْتئِج  َْول  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحِلل ِْرَیبُّزلا 

ُّبَحَأ َرَفْعَأ  ِّلَت 
اَِهب َلَْتقُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ 

دبع یبا  ترضح  زا  دقرف  نب  دواد  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  دعس ، زا  امهیلع ،) هّللا  ۀمحر   ) نیـسحلا نب  یلع  مردپ و 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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: درک ضرع  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هب  ریبز  نب  هّللا  دبع 
. دینامب مرح  رد  هدمآ و  هّکم  هب  شاک 

: دندومرف ترضح 
نآ يور  خرـس و  گیر  هّپت  رب  رگا  هک  تسا  روط  نیا  اقّقحم  دـیراد و  اور  ام  يارب  ار  اجنآ  امـش  هن  هتـشاد و  اور  ار  مرح  رد  ندـمآ  اـم  هن 

. موش هتشک  مرح  رد  ات  تسا  رتهب  نم  دزن  موش  هتشک 
ِدوُراَْجلا ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6

ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ِْرَیبُّزلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَعَّیَشَف  ٍمْوَِیب  ِۀَیِوْرَّتلا  َْلبَق  َۀَّکَم  ْنِم  َجَرَخ  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع 
ِۀَبْعَْکلا ِءاَنِِفب  َنَفْدُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِتاَرُْفلا  ِئِطاَِشب  َنَفْدُأ  ْنََأل  ِْرَیبُّزلا  َْنبا  اَی  َلاَقَف  َقاَرِْعلا  ِیتَْأت  َو  ُهُعَدَت  َو  ُّجَْحلا  َرَضَح  ْدََقل 

زا دوراجلا ، یبا  زا  شردپ ، زا  مکح ، نب  یلع  زا  دّمحم ، نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح 

هب هدرک و  عییـشت  ار  بانج  نآ  ریبز  نب  هّللا  دبع  دـندش و  جراخ  هّکم  زا  هیورت  زا  لبق  زور  کی  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح 
: دومن ضرع  شترضح 

؟ دیربیم فیرشت  قارع  هب  هدرک و  كرت  ار  هّکم  امش  هدیسر  ّجح  لامعا  ماجنا  تقو  هّللا  دبع  ابا  ای 
: دندومرف ترضح 

. مدرگ نوفدم  هّکم  فارطا  رد  ات  تسا  رتهب  موش  نفد  تارف  رانک  رد  رگا  ریبز : نبا  يا 
ْنَع ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 7

اوُِربْصا َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمُِکْلتَق  ِیف  َنِذُأ  ْدَق  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  اُوبیِصُأ  َمْوَی  ِِهباَحْصَِأل  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 
ُهَْلثِم ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح 

یبا ترضح  زا  ءالعلا  یبا  نب  نیسح  زا  ییحی  نب  ناوفص  زا  یـسیع ، نب  لیعامـسا  نب  یلع  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 

: دندومرف ناشیا  هب  دندش  راتفرگ  تبیصم  هب  ناشنارای  دوخ و  هک  يزور  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  ترضح 
. دیئامن ربص  هدرک و  رایتخا  اوقت  سپ  دینک  نابرق  ار  ناتناج  هک  دش  هداد  نذا  راگدرورپ  بناج  زا  هک  مهدیم  تداهش 

ثیدح لثم  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  زا  وا  نامعن و  نب  یلع  زا  وا  باطخلا و  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
. تسا هدرک  لقن  ار  قباس 

َابَأ ُْتعِمَـس  َلاَق  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  ٍباـَئِر  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  َو  - 8
ْمُْکیَلَعَف ْمُِکْلتَق  ِیف  َنِذَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف - ْمِْهَیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  َةاَدَْغلا  ِِهباَحْـصَِأب  یَّلَـص  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

ِْربَّصلِاب
مدینـش تفگ : هک  هدوـمن  لـقن  یبـلح  زا  باـئر ، نب  یلع  زا  بوـبحم ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
: دندومرف هدومن و  هجوت  ناشیا  هب  سپس  هدناوخ  زامن  ناشنارای  اب  ءاروشاع  حبص  رد  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 

. دیئامن ربص  هک  داب  امش  رب  سپ  دینک  نابرق  ار  ناتناج  امش  هک  داد  نذا  لاعتم  دنوادخ 
يِذَّلا َو  َلاَق  َلاَق  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُح  ْنَع  ٍْبیَعُش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 9

َلِیئاَرْسِإ ُوَنب  ْتَدَتْعا  اَمَک  ُۀَّمُْألا  ِهِذَه  ْمِِهب  يِدَتْعَت  اًلُجَر  َنوُدیِزَی  َال  َو  اًلُجَر  َنوُصُْقنَی  َال  ِْنیَسُْحلا  ِباَحْـصَِأب  َكُوبَأ  ِینَثَّدَح  ْدََقل  ُشْرَْعلا  ِْهَیلِإ  َِعفُر 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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َءاَروُشاَع َمْوَی  ِْتبَّسلا  َمْوَی  َِلُتق  َو  ِْتبَّسلا  َمْوَی 
: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  زا  بیعـش ، نب  بوقعی  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  زا  شردـپ ، زا  نسح 

یکی هن  دوب  تباث  ناشددع  ناشیا  هک  دومن  لقن  میارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  هب  عجار  تردپ  هتـشاداپب  ار  شرع  هک  یـسک  هب  مسق 
ترضح نآ  تداهش  دندرک و  متس  هبنش  زور  لیئارسا  ینب  هک  يروط  نامه  دندومن  يّدعت  متـس و  ناشیا  هب  تّما  نیا  دایز ، یکی  هن  مک و 

. دش عقاو  مارحلا  مّرحم  مهد  هبنش  زور 
ِْنب یَیْحَی  ْنَع  ٍْدیَوُس  ِْنب  ِرْضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 10
َمْوَی ِِهباَحْـصَِأب  یَّلَـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَـلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِِّیبَلَْحلا  َناَرْمِع 

اوُِربْصا َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِمْوَق  اَی  ْمُِکْلتَق  ِیف  َنِذُأ  ْدَق  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  َلاَق  َُّمث  اُوبیِصُأ 
زا یبلح ، نارمع  نب  ییحی  زا  دیوس ، نب  رـصن  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  مخیاشم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ءالعلا ، یبا  نب  نیسح 
ناشیا اب  هکنآ  زا  سپ  دندش  راتفرگ  تبیصم  ءالب و  هب  ناشنارای  باحـصا و  اب  هک  يزور  نآ  رد  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح 

: دندومرف دندناوخ  زامن 
ربص و هدرک و  رایتخا  يوقت  دیـسرتب و  دنوادخ  زا  هورگ  يا  دینک ، شراثن  ار  ناتناج  داد  نذا  امـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مهدیم  تداهش 

. دیشاب هتشاد  یئابیکش 
ِْنب َةَوْرُع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُّیِمَلْـسَْألا  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُدـِقاَّنلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِْنیَـسُْحلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 11
اَذَه َرَْسیَأ  اَم  َلاَقَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِیف  ٌلِیلَق  اَذَهَف  ْرِْشبَأ  ٍّرَذ  َابَأ  اَی  ُساَّنلا  َُهل  َلاَقَف  ِةََذبَّرلا  َیلِإ  ُناَْمثُع  ُهَجَرْخَأ  ْدَق  ٍِذئَمْوَی  َوُه  َو  ٍّرَذ  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِْرَیبُّزلا 
ُْهنِم اًْلتَق  ُمَظْعَأ  ِۀَفِیلَْخلا  ِْلتَق  َدَْعب  ِماَلْسِْإلا  ِیف  ُنوُکَی  َال  ِهَّللا  َو  ًاْحبَذ  َِحبُذ  َلاَق  َْوأ  اًْلتَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  اَذِإ  ُْمْتنَأ  َْفیَک  ْنَِکل  َو 

َو ِساَّنلا  َنِم  ُمِقَْتنَیَف  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم   [ ًاِمئاَق  ] ًاِمقاَن ُثَْعبَی  َو  ًاَدبَأ  ُهُدِمْغَی  َال  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  یَلَع  ُهَْفیَس  ُّلُسَیَس  َهَّللا  َّنِإ  َو   ] _ ُْهنِم اًلِیتَق  ُمَظْعَأ  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَق  َدَْعب  ]
َقَهَْزت یَّتَـح  ِهَّللا  َو  ُْمْتیَکََبل  ِِهْلتَق  ْنِم  ِءاَـمَّسلا  ِلـْهَأ  َو  ِماَـکْآلا  َو  ِضاَـیِْغلا  ِیف  ِلاَـبِْجلا  ِناَّکُـس  َو  ِراَِـحْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُلُخْدَـی  اَـم  َنوُمَْلعَت  َْول  ْمُکَّنِإ 

َو ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمُُهلِصاَفَم  ُدِعُْرت  اَماَِیق  َنُوموُقَی  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  َُهل  َعِزَف  اَّلِإ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُحُور  ِِهب  ُّرُمَی  ٍءاَمَـس  ْنِم  اَم  َو  ْمُکُـسُْفنَأ 
ِناَیِقَْتلَیَف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُهُحوُر  ُضَْرُعت  َو  اَّلِإ  ٍمْوَی  ْنِم  اَم  َو  ُهَِلتاَق  ْتَنََعل  اَّلِإ  ُقِْرُبت  َو  ُدِعُْرت  َو  ُّرُمَت  ٍَۀباَحَس  ْنِم  اَم 

: دیوگیم دقان  یلع  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  نیسحلا  وبا 
: تفگ يو  هک  دومن  لقن  میارب  ریبز  نب  ةورع  زا  نیسحلا ، نب  هّللا  دبع  زا  یملسا  نمحرلا  دبع 

: دنتفگ وا  هب  هک  مدرم  خساپ  رد  يو  زا  درک  دیعبت  هذبر  هب  ار  رذ  ابا  نامثع  هک  يزور  رد 
. تسا كدنا  ادخ  هار  رد  تبیصم  نیا  ار ، وت  داب  تراشب 

دوـش دیهـش  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماـگنه  دـیتسه  یلاـح  هچ  رد  یلو  تسا  ناـسآ  لهـس و  ـالب  نـیا  دوـمرف : هـک  مدـینش 
. یندشدیهش

: دومرف ای 
. یندشحبذ دوش  حبذ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  یتقو  دیراد  یلاح  هچ 

ریـشمش بیرقنع  دـنوادخ  دـش و  دـهاوخن  عقاو  نآ  زا  رتگرزب  یلتق  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  لتق  زا  دـعب  مالـسا  رد  مسق  ادـخ  هب 
هک دزیگنا  رب  ار  یهاوخ  نوخ  ترـضح  نآ  هّیرذ  زا  درب و  دهاوخن  فالغ  رد  زگره  دروآ و  دهاوخ  نوریب  ماین  زا  تما  نیا  رب  ار  شماقتنا 

اهلگنج رد  اههوک  نینکاس  ایرد و  لها  رب  هچ  ترـضح  نآ  لتق  هیحان  زا  هک  دینادب  رگا  امـش  دریگب و  ار  بانج  نآ  نوخ  ماقتنا  مدرم  زا 
رگم دنک  روبع  نآ  هب  ءادهّـشلا  دّیـس  حور  هک  تسین  ینامـسآ  دیورب و  نیب  زا  ات  دینکیم  هیرگ  ردق  نآ  مسق  ادخب  دـمآ  دـهاوخ  اههپت  و 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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دایرف کناب و  تمایق  زور  ات  اهنآ  لصافم  هک  يروط  هب  دنتـسیایم  ناگتـشرف  کئالم و  نیا  دـنیآیم ، رد  عزف  هب  کلم  رازه  داـتفه  هکنآ 
تـسین يزور  چیه  دنکیم و  تنعل  ار  ترـضح  نآ  هدنـشک  هکنآ  رگم  دنز  قرب  دّرغب و  هدرک و  تکرح  هک  تسین  يربا  چیه  دـننکیم و 
. دننکیم تاقالم  مه  اب  ود  نآ  سپ  هتشاد  هضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  ار  ترضح  نآ  رّهطم  حور  هکنآ  رگم 

ِْنب ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 12
ِینُولَس ُلوُقَی  َوُه  َو  َساَّنلا  ُبُطْخَی  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  َناَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِنیِمَّسلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍمیِکَح 

َریِمَأ اَی  َلاَق  َو  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  ِْهَیلِإ  َماَقَف  َلاَق  ِِهب  ْمُُکتْأَّبَن  اَّلِإ  ُنوُکَی - ٍءْیَـش  َال  َو  یَـضَم  ٍءْیَـش  ْنَع  یِّنُولَأْسَت  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ِینوُدـِقْفَت  ْنَأ  َلـْبَق 
هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِیلِیلَخ  ِینَثَّدَـح  ٍۀـَلَأْسَم  ْنَع  ِینَْتلَأَس  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  َُهل  َلاَقَف  ٍةَْرعَـش  ْنِم  ِیتَیِْحل  َو  یِـسْأَر  ِیف  ْمَک  ِینِْربْخَأ  َنِینِمْءوُْملا 
َو ِیْنبا  َْنیَسُْحلا  ُُلتْقَی  اًلْخََسل  َِکْتَیب  ِیف  َّنَأ  َو  ٌِسلاَج  ٌناَْطیَش  اَِهلْصَأ  ِیف  َو  اَّلِإ  ٍةَْرعَش  ْنِم  َِکتَیِْحل  َو  َکِسْأَر  ِیف  اَم  َو  اَْهنَع  ِیُنلَأْسَتَس  َکَّنَأ  هلآ )

ِهِیبَأ ْيَدَی  َْنَیب  ُجُرْدَی  ٍِذئَمْوَی  ُرَمُع 
زا میکح ، نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  نارجن ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  راّبجلا ، دبع  نب  دّـمحم  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دیوگیم يو  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترضح  زا  هعوفرم  روطب  نیمّسلا  دبع 
: دندومرف سپس  هدناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  بانج 

دینکیمن لاءوس  دمآ  دـهاوخ  هک  يزیچ  هتـشذگ و  هک  يزیچ  زا  مسق  ادـخ  هب  دـینک ، لاءوس  نم  زا  دـیهد  تسد  زا  ار  نم  هکنآ  زا  شیپ 
. داد مهاوخ  ار  ناتباوج  هکنآ  رگم 

: دیوگیم يوار 
؟ دشابیم نم  نساحم  رس و  رد  وم  رات  دنچ  هد  ربخ  نم  هب  نینمءوملا  ریما  ای  درک : ضرع  داتسیا و  صاقو  یبا  نب  دعس 

: دندومرف ترضح 
زا بیرقنع  وت  هک  دوب  هدومرف  نم  هب  البق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نم  تسود  هک  يدرک  لاءوس  ياهلأسم  زا  مسق  ادخ  هب 

تسا ياهلاغزب  وت  هناخ  رد  زین  هتسشن و  یناطیـش  نآ  خیب  رد  هک  نآ  رگم  تسین  یئوم  رات  چیه  وت  نساحم  رـس و  رد  ینکیم ، لاءوس  نآ 
. دشکیم ار  مدنزرف  نیسح  هک 

: دیوگیم يوار 
. تفریم هار  شردپ  لباقم  دعس ) نب  رمع  ینعی   ) رمع زور  نآ  رد 

*** ***
*** ***

ِیبَأ ْنَع  ٍْدیَز  ِْنب  َۀَْحلَط  ْنَع  ِّیِمَْعثَْخلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 13
َۀَّیَمُأ ِیَنب  یِهَْتنَی  َال  ِهِدَِـیب  ٍْنیَـسُح  ُسْفَن  يِذَّلا  َو  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 
ِۀَّمُْألا ِهِذَه  ِلِیتَق  َلَّوَأ  َّنِإ  ًاَدبَأ  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ًءاَطَع  اوُذُخْأَی  َْمل  َو  ًاَدبَأ  ًاعیِمَج  اُولِـصَی  َْمل  ِینُولَتَق  ْدَق  ْوَلَف  َِّیِلتاَق  ْمُه  َو  ِینُوُلتْقَی  یَّتَح  ْمُهُْکُلم 

ِْنب َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُقُرْطَی  ٌّیِمِـشاَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َو  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َال  ِهِدَِـیب  ٍْنیَـسُح  ُسْفَن  يِذَّلا  َو  ِیْتَیب  ُلْهَأ  َو  اَنَأ 
ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ْنَع  َۀَْحلَط  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  دیز ، نب  ۀـحلط  زا  یمعثخ ، ییحی  نب  دّـمحم  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 
مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ترضح  نآ  بانج و  نآ  ّدج  زا  ترضح  نآ  ناشراوگرزب و  ردپ  زا  بانج  نآ  هدرک و  لقن  مالّسلا  هیلع 

: دندومن لقن 
: دندومرف ترضح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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زا سپ  دنتسه ، نم  هدنشک  ناشیا  دنشکب و  ار  نم  ات  دسریمن  نایاپ  هب  هیما  ینب  تنطلس  تسا  وا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  یـسک  هب  مسق 
ادخ هار  رد  هک  ار  یلام  ءاطع و  دننک  ذخا  هن  هدـناوخ و  ۀـعامج  یلداع  ماما  اب  ار  ناشزامن  دـش  دـنهاوخن  ّقفوم  زگ  ره  دنـشکب  ار  نم  رگ 

اپب تمایق  تسا  وا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  میتسه و  تّما  نیا  هتـشک  نیلّوا  نم و  تیب  لها  نم و  تاکز ،) ریظن   ) دنهدیم
. دنزیم مهرب  مشچ  نیمز  يور  رد  یمشاه  کی  هک  یلاح  رد  دش  دهاوخن 

لثم مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ۀحلط ، زا  زاّزخ  ییحی  نب  دّـمحم  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  دعـس ، زا  ۀـمحرلا  هیلع  مردـپ 
. تسا هدرک  لقن  ار  روکذم  ثیدح 

َمیِهاَْربِإ َو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ْمُْهنِم  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 14
( مالسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِّبَر  ِْدبَع  ِْنب  ِباَهِش  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َۀَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ًاعیِمَج  ٍمِشاَه  ِْنب 

اًیْءوُر َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َكاَذ  اَم  َو  اُولاَق  ًالُوتْقَم  اَّلِإ  ِیناَرَأ  اَم  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَق  ِنْطَْبلا  َۀَـبَقَع  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َدِعَـص  اََّمل  َلاَق  ُهَّنَأ 
ُعَْقبَأ ٌْبلَک  َّیَلَع  اَهُّدَشَأ  ِینُشَْهنَت  ًاباَلِک  ُْتیَأَر  َلاَق  َیِه  اَم  َو  اُولاَق  ِماَنَْملا  ِیف  اَُهْتیَأَر 

نب دّمحم  دّمحم و  نب  دمحا  زا  وا  دعـس و  زا  دنـشاب  نیـسح  نب  دّمحم  نیـسح و  نب  یلع  اهنآ  هلمج  زا  هک  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج 
نب باهـش  زا  وا  حلاص و  نب  لّضفم  هلیمج  یبا  زا  وا  لاضف و  نب  یلع  نب  نسح  زا  ناشیا  یگمه  هدرک و  لقن  مشاه  نب  میهاربا  نیـسح و 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  انالوم  زا  وا  ّهبر و  دبع 
: دندومرف ناشنارای  باحصا و  هب  دنتفر  نطب  هبقع  يالاب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 

. هدش هتشک  رگم  ار  مدوخ  منیبیمن 
: دنتشاد هضرع  باحصا 

؟ دیئامرفیم هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  هّللا  دبع  ابا  ای 
: دندومرف ترضح 

. ماهدید هک  تسا  یباوخ 
؟ تسیچ نآ  حرش  دندرک : ضرع 

: دندومرف
. دوب سیپ  یگس  نم  هب  تبسن  ناشیا  نیرتيذوم  دنزیم و  شین  ار  نم  هک  مدید  ار  یئاهگس 

ِیبَأ ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 15
ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َبَتَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا 

ْنَم َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  ُهَلَِبق  ْنَم  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  َۀَّکَم  ْنِم 
ُماَلَّسلا َو  َْحتَْفلا  ِكِرُْدی  َْمل  ِیب  ْقَْحلَی  َْمل  ْنَم  َو  َدِهُْشتْسا  ِیب  َقَِحل 

زا باطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  یـسیع و  نب  لیعامـسا  نب  یلع  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  همحرلا و  هیلع  مردـپ 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  هرارز  زا  ریکب ، نب  هّللا  دبع  زا  تاّیز  دیعس  نب  ورمع  نب  دّمحم 

: دندومرف موقرم  حرش  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  هب  هّکم  زا  ياهمان  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  ترضح 
یمـشاه ینب  و  ۀّیفنح ) نب  دّمحم  ینعی   ) مالّـسلا هیلع  یلع  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  فرط  زا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: دنشابیم يو  اب  هتشاد و  لوبق  ار  وا  هک 
دید و دنهاوخن  دوخ  هب  شیاشگ  حتف و  دنشابن  نم  اب  هدرکن و  یهارمه  هک  نانآ  دش و  دهاوخ  دیهـش  دوش  هارمه  نم  اب  سک  ره  دعب : اّما 

. مالّسلا

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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ُْنب ُْنیَسُْحلا  َبَتَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِرِّسَیُم  ْنَع  وٍرْمَع  ُْنب  ِمیِرَْکلا  ُْدبَع  ٌماَّرَک  ِینَثَّدَح  وٍرْمَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  - 16
َیلِإ مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َءاََلبْرَک  ْنِم  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع

ُماَلَّسلا َو  ْلََزت  َْمل  َةَرِخْآلا  َّنأَک  َو  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدلا  َّنَأَکَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  ُهَلَِبق  ْنَم  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
: دیوگیم ورمع  نب  دّمحم 

نب نیسح  ترضح  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  دومن  لقن  میارب  رفعج  یبا  ترـضح  زا  زیزعلا  دبع  نب  رـسیم  زا  ورمع  نب  میرکلا  دبع  مارک 
: دنتشون مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  يارب  ءالبرک  زا  مالّسلا  امهیلع  یلع 

: دناهتفریذپ ار  وا  هک  یمشاه  ینب  یلع و  نب  دّمحم  هب  یلع  نب  نیسح  زا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
: دعب اّما 

. مالّسلا و  تسا . هدوب  ترخآ  هتسویپ  هدوبن و  ایند  ایوگ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  راتفگ  مّوس  تسیب و  باب   [ - 23
ترضح نآ  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلاقم  و 
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مالّـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  رب  اهنآ  هب  هتـشاد و  دوجو  دالب  رد  هک  یئاهتمالع  اههناشن و  مراهچ  تسیب و  باب   [ - 24
هدش لالدتسا 

ْنَع ٍلُجَر  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
اَّمَلَف ِماَّشلا  َیلِإ  ُهَصَخْشَأَف  ِیبَأ  َیلِإ  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ُْنب  ُماَشِه  َثََعب  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ُلوُقَی  ٍریَِـصب  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍریَِـشب  ِْنب  یَیْحَی 

ْنَأ یِغَْبنَی  ًاْقلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ُمَلْعَأ  َال  َو  يِْریَغ  اَْهنَع  ََکلَأْسَی  ْنَأ  ُْحلْـصَی  َْمل  ٍۀـَلَأْسَم  ْنَع  ََکلَأْسَِنل  َكاَنْـصَخْشَأ  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  اَـی  َُهل  َلاَـق  ِْهیَلَع  َلَـخَد 
ُْتُلق ْمَلْعَأ  َْمل  ْنِإ  َو  َِکلَذ  ُْتبَجَأ  ُتِْملَع  ْنِإَف  َّبَحَأ  اَّمَع  َنِینِمْءوُْملا  ُریِمَأ  ِیْنلَأْسَِیل  ِیبَأ  َلاَقَف  ًادِحاَو  اَّلِإ  َناَک  ْنِإ  ََۀلَأْسَْملا  ِهِذَـه  َفَرَع  َْوأ  َفِْرعَی 
يِذَّلا ِرْصِْملا  ِنَع  ُِبئاَْغلا  ِِهب  َّلَدَتْـسا  اَِمب  عٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  ٌماَشِه  َلاَقَف  ِیب  َیلْوَأ  ُقْدِّصلا  َناَک  َو  ِيرْدَأ  َال 

َلاَقَف ِِهْلتَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ِْریَِغل  ُۀَماَلَْعلا  َْکِلت  َناَک  ْلَه  ِینِْربْخَأَف  َْتبَجَأ  َو  َِکلَذ  َتِْملَع  ْنِإَف  ِساَّنِلل - ِهِیف  ُۀَماَلَْعلا  اَم  َو  ِِهْلتَق  یَلَع  ِهِیف  َِلُتق 
َدِجُو اَّلِإ  ٌرَجَح  ِضْرَْألا  ِهْجَو  ْنَع  ْعَفُْری  َْمل  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  اَهِیف  َلـُِتق  ِیتَّلا  ُۀَْـلیَّللا  َکـِْلت  َناَـک  اََّمل  ُهَّنِإ  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  اَـی  ِیبَأ  َُهل 

َِلُتق ِیتَّلا  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  َِکلَذَک  َو  مالسلا ) امهیلع   ) یَـسُوم وُخَأ  ُنوُراَه  اَهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  َِکلَذَک  َو  ُرْجَْفلا  َعَلَط  یَّتَح  ٌطِیبَع  ٌمَد  ُهَتَْحت 
ُْنب ُنوُعْمَـش  اَهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ُۀَْـلیَّللا  َِتناَک  َِکلَذَـک  َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  اَهِیف  َِعفُر  ِیتَّلا  ُۀَْـلیَّللا  َِتناَک  َِکلَذَـک  َو  ٍنُون  ُْنب  ُعَشُوی  اَـهِیف 
ُْنب ُْنیَـسُْحلا  اَهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  َِکلَذَک  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  َِکلَذَـک  َو  اَفَّصلا  َنوُّمَح 

ُۀَعاَّطلا ِداَبِْعلا  یَلَع  ُبِجاَْولا  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  اَی  ِیبَأ  َُهل  َلاَقَف  ِیبَِأب  َشِْطبَی  ْنَأ  َّمَه  َو  ُُهنَْول  َعَقَْتنا  یَّتَح  ٍماَشِه  ُهْجَو  َدَّبَرَتَف  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع
ِۀَعاَّطلا َنِم  َّیَلَع  َُهل  ُبِجَی  اَِمب  ُهاَّیِإ  ِیتَفِْرعَم  ُْهنَع  ِیَنلَأَس  اَمِیف  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  َبیِجُأ  ْنَأ  َیلِإ  ِیناَعَد  يِذَّلا  َّنِإ  َو  ِۀَحیِصَّنلِاب  َُهل  ُقْدِّصلا  َو  ْمِهِماَمِِإل 

َو ِهَّللا  َدْهَع  ِینِطْعَأ  ِهِجوُرُخ  َْدنِع  ٌماَشِه  َُهل  َلاَقَف  َجَرَخَف  َلاَق  َْتئِش  اَذِإ  َِکلْهَأ  َیلِإ  ْفِرَْـصنا  ٌماَشِه  َُهل  َلاَقَف  َّنَّظلا  َّیَلَع  َنِینِمْءوُْملا  ُریِمَأ  ْنِسُْحْیلَف 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ُهاَضْرَأ  اَم  َِکلَذ  ْنِم  ِیبَأ  ُهاَطْعَأَف  َتُومَأ  یَّتَح  ٍدَحَأ  َیلِإ  َثیِدَْحلا  اَذَه  َعِّقَُوت  َال  ْنَأ  ُهَقاَثیِم 

ییحی زا  یصخش  زا  دیعـس  نب  نیـسح  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا  زا  زا  یهورگ  همحرلا و  هیلع  مردپ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ریشب  نب 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  تفگیم : هک  مدینش  ریصب  وبا  زا 
هـضرع مردـپ  رـضحم  وا  دـش  لخاد  يو  رب  مردـپ  هک  یماگنه  دومن ، توعد  ماش  هب  ار  ناشیا  داتـسرف و  مردـپ  یپ  کلملا  دـبع  نب  ماشه 

زا ار  نآ  يرگید  تسین  حالـص  هکنآ  هچ  مسرپب  امـش  زا  ار  ياهلأسم  ات  مدروآ  هدرک و  توعد  اـجنیا  هب  ار  امـش  نم  رفعج  وبا  يا  تشاد :
اهنت دشاب و  هتـشاد  عالّطا  نآ  زا  الماک  ای  هدوب  هلأسم  نیا  نتـسناد  هتـسیاش  هک  مرادن  غارـس  ار  یـسک  نیمز  يور  اساسا  دوش و  ایوج  امش 

. دیشابیم امش  نآ  هدوب و  رفن  کی  تسا  هاگآ  نآ  زا  هک  یصخش 
: دندومرف مردپ 

هب تسا  رتراوازـس  نتفگ  تسار  منادیمن و  میوگیم  منادن  رگا  هداد و  باوج  منادب  رگا  دنک  لاءوس  دـهاوخیم  نینمءوملا  ریما  ار  هچنآ 
. نم

رهـش نآ  رد  هک  یبئاغ  دـیئامرفب  دـندش و  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نآ  رد  هک  یبش  زا  نم  هب  دـیهد  ربخ  درک : ضرع  ماشه 
رب لاد  یتمالع  هچ  مدرم  يارب  الصا  دنک و  لالدتسا  بانج  نآ  لتق  رب  یلیلد  هچ  هب  هتـشادن  روضح  ترـضح  نآ  تداهـش  ماگنه  هدوبن و 

تداهش و يارب  تمالع  نآ  ایآ  دیهد  ربخ  نم  هب  نمض  رد  دیهدیم  باوج  دیتسه و  هاگآ  نآ  زا  رگا  هتشاد  دوجو  ترـضح  نآ  تداهش 
: دومرف وا  هب  مردپ  هن ؟ ای  هدوب  زین  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ریغ  لتق 

دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  دندرکیم  دنلب  نیمز  زا  هک  ار  یگنـس  ره  دش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نانمءوم  ریما  هک  یبش  نآ  رد  نینمءوملا  ریما  يا 
نآ رد  هک  یبش  دـش و  عقاو  لوتقم  نون  نب  عشوی  نآ  رد  هک  یبش  دـش و  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ردارب  نوراـه  هک  یبـش  رد  هچناـنچ 

تداهش رب  اهنآ  هب  هتشاد و  دوجو  دالب  رد  هک  یئاهتمالع  اههناشن و  مراهچ  تسیب و  باب   [ - 24
هدش لالدتسا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
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نآ رد  هک  یبش  نینچمه  دوب و  نینچ  دیسر  لتق  هب  افص  نومح  نب  نوعمش  نآ  رد  هک  یبش  تفر و  نامـسآ  هب  میرم  نب  یـسیع  ترـضح 
. دشیم هدید  هزات  نوخ  دشیم  هتشادرب  هک  یگنس  ره  ریز  دیدرگ  دیهش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

: دندومرف سپس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دریگب ار  ناشیا  هک  مردپ  هب  درک  هلمح  درک و  رییغت  بضغ  زا  ماشه  تروص  گنر 

: دومرف يو  هب  مردپ 
رب ار  نم  هک  يزیچ  اهنت  دنشاب و  وا  یهاوخ  ریخ  تحیـصن و  ماقم  رد  هدرک و  تعاطا  ناشماما  زا  تسا  مزال  ناگدنب  رب  نینمءوملا  ریما  يا 
ور نیا  زا  تسا  مزال  ریما  تعاطا  نم  رب  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  ملع  مدـش  رـضاح  اجنیا  رد  هدرک و  تباـجا  ار  ریما  تساوخ  رد  تشاد  نیا 

. دشاب هتشاد  نظ  نسح  نم  هب  نینمءوملا  ریما  هک  مراد  راظتنا 
: تفگ ناشیا  هب  ماشه 

. درگرب دوخ  لها  دزن  هب  یهاوخیم  رگا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

: درک ضرع  ناشیا  هب  جورخ  ماگنه  ماشه  دش و  جراخ  وا  دزن  زا  مردپ 
. دینکن وگ  زاب  یسک  اب  ماهدنز  نم  ات  ار  ثیدح  نیا  هک  دینک  قاثیم  دهع و  ادخ  اب 

. دندومن دونشخ  رذگهر  نیا  زا  ار  وا  داد و  دعاسم  لوق  يو  هب  مردپ 
یِّمَع ِینَرَبْخَأ  َو  ِْنیَسُْحلا  ُوبَأ  ِیل  َلاَق   [ ُّیِمَلُّسلا  ] ُّیِْخلَْبلا ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِدقاَّنلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِْنیَـسُْحلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 2

ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَق  َۀَّیِشَع  اَهیِحاََون  َو  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب  َلْهَأ  اَْنفَرَع  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َلاَق  ُهَّنَأ  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 
ُناَطیِْحلا ِتَّرَمْحا  َو  ِیْلغَی  ًاطِیبَع  ًامَد  اَهَتَْحت  اَْنیَأَر  َو  اَّلِإ  ًارْخَـص  اـَل  َو  ًارَدَـم  اـَل  َو  ًارَجَح  اَـنْعَفَر  اَـم  َلاَـق  َكاَذ - َْفیَک  َو  ُْتُلق  مالـسلا ) اـمهیلع  )

- ُلوُقَی ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  يِداَُنی  ًایِداَنُم  اَنْعِمَس  َو  ًاطِیبَع  ًامَد  ِماَّیَأ  َۀَثاََلث  َرِطُم  َو  ِقَلَْعلاَک 
ٍباَُرت ِیبَأ  َو  َدَمْحَأ  َۀَعاَفَش  ِباَسِْحلا  َمْوَی  ِهِّدَج  َۀَعاَفَش   *** *** اَیاَطَْملا َبِکَر  ْنَم  َْریَخ  ُْمْتلَتَق  انیِقَی  ُْمْتِلن  َال  ِهَّللا  َذاَعَم  ًاْنیَـسُح  ْتَلَتَق  ٌۀَّمُأ  وُجَْرت  َأ 

باَبَّشلا َو  ًاّرُط  ِبیِّشلا  َْریَخ  َو 
اَْنَیلِإ َیُِعن  یَّتَح  ٍءْیَش  ُرِیثَک  اَْنیَلَع  ِتْأَی  ْمَلَف  ِِهْلتَِقب  اَنْفِجْرُأ  ٍدَغ  ْنِم  َناَک  اَّمَلَف  ُموُجُّنلا  ِتَکَبَْشنا  َو  اَْهنَع  ْتَّلََجت  َُّمث  ٍماَّیَأ  َۀَثاََلث  ُسْمَّشلا  ِتَفَسَْکنا  َو  - 

ُْنیَسُْحلا ع
: دیوگیم دقان  یلع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحا  نیسحلا  وبا 

لها زا  یـصخش  زا  وا  هرـضن و  یبا  زا  داد ، ربخ  میارب  شردپ  زا  میومع  تفگ و  میارب  نیـسحلا  وبا  دومن و  لقن  میارب  یخلب  نمحّرلا  دـبع 
: تفگ يو  هک  سدقملا  تیب 

علّطم هاگآ و  دندش  دیهش  نآ  رد  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  يرـصع  هب  نآ  یلاوح  سدقملا و  تیب  لها  ام  مسق  ادخ  هب 
. میتسه

؟ روط هچ  متفگ : وا  هب 
نوخ نوچمه  تشگ  زمرق  اهراوید  دیشوجیم ، هک  میدید  ياهزات  نوخ  نآ  ریز  رگم  میتشادن  رب  ار  یگنـس  خولک و  گیر و  چیه  تفگ :

: درکیم ءادن  يدانم  بش  لد  رد  دیرابیم و  هزات  نوخ  تروصب  زور  هس  ات  ناراب  خرس ، رایسب 
باسحلا موی  هّدح  ۀعافش   *** *** انیسح تلتق  ۀما  اوجرت  أ 

؟ دنک تعافش  ار  ناشیا  شّدج  باسح  زور  رد  دنراد  دیما  دنتشک  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یتّما  ایآ 
بارت یبأ  دمحا و  ۀعافش   *** *** انیقی متلنال  هّللا ! ذاعم 

تداهش رب  اهنآ  هب  هتشاد و  دوجو  دالب  رد  هک  یئاهتمالع  اههناشن و  مراهچ  تسیب و  باب   [ - 24
هدش لالدتسا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
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. دیسر دیهاوخن  مالّسلا  هیلع  بارت  وبا  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحا  تعافش  هب  نیقی  عطق و  روطب  ادخ ! رب  هانپ 
بابشلا اّرط و  بیّشلا  ریخ  و   *** *** ایاطملا بکر  نم  ریخ  متلتق 

. دوب ناناوج  نادنملاس و  مامت  نیرتهب  تسشنیم و  نابسا  رب  هک  ار  یسک  نیرتهب  دیتشک 
مکارت ترثک و  زا  ناگراتس  بش  رد  دیدرگ  هدهاشم  زاب  زور  هس  زا  سپ  دشیم و  هدید  فوسک  تلاح  هب  ام  رظن  رد  دیشروخ  زور  هس  ات 

لتق تداهش و  ربخ  ات  دشن  ام  دئاع  يزیچ  هدومن  يریگیپ  ترضح  نآ  تداهش  لتق و  زا  زور  نآ  يادرف  سپ  دندش  هدید  یصاخ  روط  هب 
. دیسر ام  هب  مالّسلا  هیلع  بانج  نآ 

َِلُتق اََّمل  َلاَق  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَـشْعَم  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍدْعَـس  ُْنب  ُرَمُع  َلاَق  َلاَق  ِهِداَنْـسِِإب  ُِدقاَّنلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَـمْحَأ  ِْنیَـسُْحلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  - 3
ٌطِیبَع ٌمَد  اَهَتَْحت  َدِجُو  اَّلِإ  ٌةاَصَح  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب  ِیف  َْقبَی  َْمل  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا

: دیوگیم شدانسا  هب  دقان  ّیلع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحا  نیسحلا  وبا 
: تفگ يو  هک  درک  لقن  ریهز  زا  میارب  رشعم  وبا  تفگ : دعس  نب  رمع 

. دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  رگم  دنامن  یقاب  یگیر  سّدقملا  تیب  رد  دش  دیهش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 

تداهش رب  اهنآ  هب  هتشاد و  دوجو  دالب  رد  هک  یئاهتمالع  اههناشن و  مراهچ  تسیب و  باب   [ - 24
هدش لالدتسا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
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هدش دراو  مالّسلا  مهیلع  ایرکز  نب  ییحی  نیسح و  ماما  هدنشک  هراب  رد  هچنآ  مجنپ  تسیب و  باب   [ - 25

ِیبَأ ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َو اًنِز  َدـَلَو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ُِلتاَق  َناَک  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـیِواَعُم  ِْنب  ِْبیَلُک  ْنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِباَّطَْخلا 

ًاعیِمَج ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  اَمِْهیَلَع  اَّلِإ  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َو  ًانِز  َدـَلَو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُِلتاَق  َناَک 
( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدَـسَْألا  َۀَـیِواَعُم  ِْنب  ِْبیَلُک  ْنَع  َبوُّیَأ  ِْنب  َۀـَلاَضَف  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 

ُهَْلثِم
یبا نب  نیـسح  نب  دّمحم  یـسیع و  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یهورگ  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ۀیواعم ، نب  بیلک  زا  دامح  زا  ریشب ، نب  رفعج  زا  باطخلا ،
. ود نیا  رب  رگم  هتسیرگن  نامسآ  تسا و  انزلا  دلو  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هدنشک  هدوب و  انزلا  دلو  ایرکز  نب  ییحی  هدنشک 
نب بیلک  زا  بویا  نب  ۀلاضف  زا  نسح ، زا  شردپ  زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسح  زا  یگلمج  نیـسح  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسح و  نب  دّـمحم 

. دناهدرک لقن  ار  روکذم  ثیدح  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  يدسا  ۀیواعم 
ِیبَأ ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْـمثُع  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 2

ِْنب ِْنیَسُْحلا  ُِلتاَق  اَّلِإ  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَحَأ  اَهُّقِحَتْـسَی  ْنُکَی  َْمل  ًَۀلِْزنََمل  ِراَّنلا  ِیف  َّنِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
اَّیِرَکَز ع ِْنب  یَیْحَی  َو  ٍِّیلَع 

هیلع رفعج  یبا  ترـضح  زا  رباج ، زا  رمـش  نب  ورمع  زا  یـسیع  نب  نامثع  زا  مشاه  نب  میهاربا  زا  هّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردـپ 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
مهیلع ایرکز  نب  ییحی  یلع و  نب  نیـسح  ترـضح  هدنـشک  رگم  هتـشادن  ار  نآ  قاقحتـسا  مدرم  زا  يدـحا  هک  تسا  یهاـگیاج  مّنهج  رد 

مالّسلا
ْنَع ٍِرباَج  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3

اَِهئَابآ ِلْعِِفب  ِْنیَسُْحلا  ِۀَلَتَق  ُّيِراَرَذ  ِهَّللا  َو  ُلَتُْقت  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 
یبا ترضح  زا  رباج ، نب  لیعامسا  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیـسح ، نب  یلع  همحرلا و  هیلع  مردپ 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 

. دش دنهاوخ  هتشک  ناشناردپ  لاعفا  هطساو  هب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ناگدنشک  نادنزرف  مسق  ادخ  هب 
ٍْریَُکب ِْنبا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
اًنِز ََدلَو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ُِلتاَق  َو  ًانِز  ََدلَو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُِلتاَق  َناَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِقلاَْخلا  ِْدبَع  ْنَع  َةَراَرُز  ْنَع 

زا هرارز ، زا  ریکب  نبا  زا  لاّضف ، نبا  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  همحرلا و  هیلع  مردپ 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  قلاخلا  دبع 

. دندوب انز  دلو  ایرکز  نب  ییحی  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هدنشک 
َلاَق ٍریِدَـس  ْنَع  ینَثُم  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَـخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5

اًنِز ِدَالْوَأ  ْيَدَی  یَلَع  ِۀَیِضاَْملا - ِمَمُْألا  َنِم  َنیِِّیبَّنلا  ِدَالْوَأ  َْلتَق  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتعِمَس 
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يو هک  هدرک  لقن  ریدـس  زا  یّنثم  زا  نامعن  نب  یلع  زا  باّطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  شدوخ  یئاد  زا  زاّزر  یـشرق  رفعج  نب  دّـمحم 
: تفگ

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  ترضح  زا 
. تسا هداد  رارق  ناگدازانز  تسد  رد  ار  هتشذگ  ياهتّما  ناربمایپ  نادنزرف  لتق  لاعتم  دنوادخ 

َْنب َْنیَسُْحلا  َلَتَق  يِذَّلا  َناَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 6
اًنِز ََدلَو  اَّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  َلَتَق  يِذَّلا  َو  ًانِز  ََدلَو  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع

هک هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  دقرف ، نب  دواد  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  نیـسح ، نب  دّمحم  زا  یـشرق ، رفعج  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  نآ 

. دوب هدازانز  تشک  ار  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  هک  یصخش  زین  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  یسک 
ِلْوَق ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  ٍداَیِز  ِیبَأ  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍطاَبْسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 7
ِیبَأ ِینَثَّدَـح  َو  اَیاَغَْبلا  َو  اًنِز  ُدَالْوَأ  اَّلِإ  اَُهُلتْقَی  َال  َجَـجُْحلا  َو  َءاَِیْبنَْألا  َّنَِأل  ِهِدْـشُِرل  َناَک  َلاَق  ُهُعَنْمَی  َناَک  ْنَم  َُهل  َلـیِقَف  یـسُوم  ْلـُْتقَأ  ِینوُرَذ  َنْوَعِْرف 

 [ ِثیِداَحَْألا ِهِذَِهب   ] ِثیِدَْحلا اَذَِهب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  شلاجر  یخرب  زا  دایز  یبا  نب  لیعامسا  زا  طابـسا  نب  یلع  زا  نیـسح ، نب  دّمحم  زا  یـشرق  رفعج  نب  دّمحم 

: تفگ هک  نوعرف  مالک  لیذ  رد  هک  هدرک  لقن  مالّسلا 
؟ درکیم عنم  یسوم  لتق  زا  ار  وا  یسک  هچ  دش : ضرع  ترضح  هب  مشکب ) ار  یسوم  ات  ار  نم  دیراذگاو   ) یسُوم ُْلْتقَأ  ِینوُرَذ 

: دندومرف ترضح 
. دنشکیم اههدازمارح  ناگدازانز و  اهنت  ار  ادخ  ياهتجح  ءایبنا و  هکنآ  هچ  هداز  لالح  دارفا 

. دناهدومن لقن  میارب  ار  ثیدح  نیا  نیسح  نب  دّمحم  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  مدیتاسا ، زا  یهورگ  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
ِیبَأ ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 8

اًنِز َُدلَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُِلتاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  ناکسم  نبا  زا  شباحصا  یخرب  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  مشاه ، نب  میهاربا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع 
. تسا هدوب  هدازانز  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هدنشک 

ٍرْمِـش ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 9
اًنِز ُدَالْوَأ  اَّلِإ  َنیِِّیبَّنلا  َدَالْوَأ  َو  َنیِِّیبَّنلا  ُُلتْقَی  َال  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع 

زا رباج  زا  رمش  نب  ورمع  زا  یسیع  نب  نامثع  زا  مشاه ، نب  میهاربا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نسح  نب  دّمحم  همحرلا و  هیلع  مردپ  همجرت :
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح 

. دنشکیم ناگدازانز  اهنت  ار  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و 
ِْنب ِدَّمَُحم  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 10
ِیبَأ ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ِّیِفْعُْجلا  ٍداَّدَـش  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّيِرْمَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّینَـسَْحلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ 

اًنِز َُدلَو  اَّلِإ  ِءاَِیْبنَْألا  َدَالْوَأ  َو  َءاَِیْبنَْألا  ُُلتْقَی  َال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
دبع زا  دلاخ  نب  دّمحم  شردپ  زا  یقرب  هّللا  دـبع  یبا  نب  دـمحا  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردـپ 
لقن مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  رباج  زا  یفعج  داّدش  نب  نیسح  زا  يرمع  نیسح  نب  نسح  زا  ینـسحلا  یلع  نب  هّللا  دبع  نب  میظعلا 
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: دندومرف ترضح  نآ  هک  درک 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. هداز انز  رگم  دشکیمن  ار  ناشیا  نادنزرف  ءایبنا و 
ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 11

َو اًنِز  ََدلَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُِلتاَق  َناَک  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍرِیثَک  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َناَوْرَم  ْنَع  ِلاَّضَْفلا 
َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  اَمَُهل  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َو  اًنِز  ََدلَو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ُِلتاَق  َناَک 

نب ناورم  زا  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  زا  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفّـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو  نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّمحم 
لقن ریثک  نب  لیعامسا  زا  ملسم 

: تفگ يو  هک  هدومن 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

نیمز نامـسآ و  هدوب و  هداز  انز  مالّـسلا  اـمهیلع  اـّیرکز  نب  ییحی  ترـضح  هدنـشک  اـمهیلع و  هّللا  مالـس  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لـتاق 
 .... ود نیا  رب  رگم  هتسیرگن 
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  تاقولخم  مامت  نتسیرگ  مشش  تسیب و  باب   [ - 26

ْنَع ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِیلاَخ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِـشَرُْقلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
ِْنیَسُْحلا یَلَع  ُشْحَْولا  َو  ُْریَّطلا  َو  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتََکب  َلاَق  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍرَمْعَم  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِیبَأ 

ِدَّمَُحم َو  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  اَهُعُومُد  ْتَفَرَذ  یَّتَح  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب 
ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب 

: دیوگیم یشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
یبا زا  راّطع ، رّمعم  نب  ییحی  زا  جاّرـس ، لیعامـسا  یبا  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نم  یئاد 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  زا  ریصب ،
. تشگ يراج  ناشیاهگشا  یّتح  دنتسیرگ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  شوحو  هدنرپ و  نج ، سنا و 

هب نیـسح  نب  دّمحم  زا  یگلمج  راطع  ییحی  نب  دّمحم  فلخ و  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا  زا  یتعامج  همحرلا و  هیلع  مردـپ  و 
. دناهدرک لقن  ار  ربخ  نیمه  لثم  شدانسا 

ْنَع َدُواَد  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
َیلِإ ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  ِهَّللا  َو  ِۀَـفوُْکلا  ِرْهَِظب  َلُوتْقَْملا  َْنیَـسُْحلا  یِّمُأ  َو  ِیبَِأب  مالـسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َلاَق  َلاَق  ِرَوْعَْألا  ِثِراَْحلا  ِنَع  ِباَّلُْجلا  َرَمُع  ِْنب  ِدـیِعَس 

َءاَفَْجلا َو  ْمُکاَّیِإَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  ِحاَبَّصلا  یَّتَح  اًْلَیل  ُهَنُوثْرَی  َو  ُهَنوُْکبَی  ِشْحَْولا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِهِْربَق  یَلَع  اَهَقاَنْعَأ  ًةَّداَم  ِشوُحُْولا 
رمع یبا  نب  دعس  زا  دواد ، یبا  نب  دمحا  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ هک  هدرک  لقن  روعا  ثراح  زا  باّلج ،
: دندومرف داب  شیادف  مردام  ردپ و  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

دنیرگیم و وا  رب  هدیشک و  شربق  رب  ار  دوخ  ياهندرگ  شوحو  هک  منیبیم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  دش ، دهاوخ  هتشک  هفوک  تشپ  رد  نیـسح 
. دینک رذح  وا  هب  ءافج  زا  اهناسنا  امش  سپ  دشاب  نینچ  شوحو  لاح  یتقو  دنناوخیم و  هیثرم  وا  رب  حبص  ات  بش  زا 

ِراَّبَْجلا ِدـْبَع  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 3
اُولاَـق ْمُهُّلُک  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َو  ِجاَّرَّسلا  َۀَمَلَـس  ِیبَأ  َو  َناَْـیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  َو  َۀَـتِخاَف  ِیبَأ  ِْنب  ِْریَوـُث  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْنَواَهَّنلا 

َنوُضَرَْألا َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  ِْهیَلَع  ْتََکب  یَضَم  اََّمل  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَنْعِمَس 
ِْنب ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  يَُری  َال  اَم  َو  يَُری  اَم  َو  اَنُّبَر  َقَلَخ  اَم  َو  ُراَّنلا  َو  ُۀَّنَْجلا  َو  َّنِْهیَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَم  َو  َّنُهَْنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف  اَم  َو  ُْعبَّسلا 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع 
، دیعس یبا  زا  يدنواهن  راّبجلا  دبع  زا  نامثع  یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  باّطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  زاّزر  یـشرق  رفعج  نب  دّمحم 

: دنتفگ یگلمج  رمع  نب  لّضفم  جاّرس و  هملس  یبا  نایبظ و  نب  سنوی  هتخاف و  یبأ  نب  ریوث  نب  نیسح  زا 
: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  میدینش 

اهنآ رد  هچنآ  نیمز و  هناگتفه  تاقبط  هناگتفه و  ياهنامسآ  دندیسر  تداهش  هب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه 
هدیرفآ و ار  اهنآ  ام  راگدرورپ  هک  یئایشا  هّیلک  هرخألاب  خزود و  تشهب و  اهنآ و  يور  رب  ناگهدنبنج  تادوجوم و  مامت  دوب و  اهنآ  نیب  و 

. دنتسیرگ ترضح  نآ  رب  اّلک  یئرمان  یئرم و  تادوجوم 
ثیدح لثم  میارب  شدانـسا  اب  نامثع  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  وا  نیـسحلا و  نب  دّمحم  زا  وا  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  همحّرلا  هیلع  مردـپ  و 

. دومن لقن  ار  روکذم 
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ِیبَأ ْنَع  ِّيِْدنَواَهَّنلا  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 4
یَـضَم اََّمل  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  اَنْعِمَـس  اُولاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َو  ِجاَّرَّسلا  َۀَمَلَـس  ِیبَأ  َو  َُسنُوی  ْنَع  ٍْریَُوث  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدـیِعَس 

َناَْمثُع َلآ  َو  َقْشَمِد  َو  َةَرْصَْبلا  َءاَیْشَأ  َۀَثاََلث  اَّلِإ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  ُعیِمَج  ِْهیَلَع  یََکب  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
زا دیعـس  وبا  زا  يدنواهن  راّبجلا  دبع  زا  نامثع  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دیبع  نب  نیـسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  همحرلا  هیلع  مردـپ 

: دنتفگ یگلمج  رمع  نب  لّضفم  جاّرس و  هملس  یبا  سنوی و  ریوث و  نب  نیسح 
: دومرف هک  میدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

هرصب و زیچ : هس  رگم  دنتـسیرگ  ترـضح  نآ  رب  ادخ  تاقولخم  مامت  دندش  دیهـش  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه 
. نامثع لآ  قشمد و 

ِْنیَسُْحلا ِنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 5
ُمِّلَکَتُْملا َناَکَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ًاسُولُج  ُجاَّرَّسلا  َۀَمَلَـس  ُوبَأ  َو  َرَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  َو  َناَْیبَظ  ُْنب  ُُسنُوی  َو  اَنَأ  ُْتنُک  َلاَـق  ٍْریَُوث  ِْنب 

ِْهیَلَع ْتََکب  یَضَم  اََّمل  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ُلوُقَی  اًلیِوَط  ًاثیِدَح  َرَکَذ  َو  ًاّنِـس  اَنَرَبْکَأ  َناَک  َو  َُسنُوی 
ِیبَأ یَلَع  یََکب  َو  يَُری  َال  اَم  َو  يَُری  اَم  َو  اَنِّبَر  ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُِبلَْقنَی  اَم  َو  َّنُهَْنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف  اَم  َو  ُْعبَّسلا  َنوُضَرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا 

ِْنب َناَْمثُع  ُلآ  َال  َو  ُقْشَمِد  َال  َو  ُةَرْـصَْبلا  ِْهیَلَع  ِْکبَت  َْمل  َلاَق  َءاَیْـشَأ  ُۀَثاَلَّثلا  ِهِذَـه  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِْهیَلَع  ِْکبَت  َْمل  َءاَیْـشَأ  َۀـَثاََلث  اَّلِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع 
َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  َناَّفَع 

لقن ریوث  نب  نیـسح  زا  دشار  نب  نسح  زا  ییحی ، نب  مساق  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هک  هدرک 

ام همه  زا  هک  سنوی  میدوب و  هتسشن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رضحم  جاّرس  هملـس  وبا  رمع و  نب  لّضفم  نایبظ و  نب  سنوی  نم و 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  درک  رکذ  ار  ینالوط  ثیدح  تفگیم و  نخس  دوب  رتنسم 

دوب و اهنآ  نیب  اهنآ و  رد  هچنآ  نیمز و  هناگتفه  تاقبط  اهنامسآ و  دندش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  هک  یماگنه 
هیرگ مولظم  نآ  رب  هک  زیچ  هس  رگم  دنتـسیرگ  ترـضح  نآ  رب  یئرماـن  یئرم و  تادوـجوم  هّیلک  خزود و  تشهب و  رد  ناگهدـنبنج  ماـمت 

. دندرکن
؟ دندوب مادک  زیچ  هس  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. دنتسیرگن رورس  نآ  هب  هک  دندوب  ناّفع  نب  نامثع  لآ  قشمد و  هرصب و 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 6
ُةَراَرُز اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َةَراَرُز  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ِیبَأ  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
ًاحاَبَـص َنیَِعبْرَأ  ْتََکب  َسْمَّشلا  َّنِإ  َو  ِداَوَّسلاـِب  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  ْتََـکب  َضْرَأـْلا  َّنِإ  َو  ِمَّدـلِاب  ًاحاَبَـص  َنـیَِعبْرَأ  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ْتََـکب  َءاَـمَّسلا  َّنِإ 

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا یَلَع  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  ْتََکب  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإ  َو  ْتَرَّجَفَت  َراَِحْبلا  َّنِإ  َو  ْتَرَثَْتنا  َو  ْتَعَّطَقَت  َلاَبِْجلا  َّنِإ  َو  ِةَرْمُْحلا  َو  ِفوُسُْکلِاب 
اَذِإ يِّدَج  َناَک  َو  ُهَدَْعب  ٍةَْربَع  ِیف  اَْنلِز  اَم  َو  ٍداَیِز  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ُْسأَر  اَناَتَأ  یَّتَح  ْتَلَّجَر  َال  َو  ْتَلَحَتْکا - َال  َو  ْتَنَهَّدا  َال  َو  ٌةَأَْرما  اَّنِم  ْتَبَضَتْخا  اَم  َو 
ْنَم ُّلُک  ْمِِهئاَُکِبل  یِْکبَیَف  َنوُْکبََیل  ِهِْربَق  َدـْنِع  َنیِذَّلا  َۀَِـکئاَلَْملا  َّنِإ  َو  ُهآَر  ْنَم  َُهل  ًۀَـمْحَر  ِِهئاَُکِبل  َیِْکبَی  یَّتَح  َو  ُهَتَیِْحل  ُهاَْنیَع  َأَـلْمَت  یَّتَح  یََکب  ُهَرَکَذ 

ُسْفَن ْتَجَرَخ  ْدََقل  َو  اَِهتَْرفَِزل  ُّقَْشنَت  ُضْرَْألا  ِتَداَک  ًةَْرفَز  ُمَّنَهَج  ْتَرَفَزَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُهُسْفَن ْتَجَرَخ  ْدََقل  َو  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ِءاَمَّسلا  َو  ِءاَوَْهلا  ِیف 
َْول َو  اَهِرْوَف  ْنِم  ِضْرَْألا  ِرْهَظ  یَلَع  ْنَم  ْتَقَرْحََأل  اَِهناَّزُِخب  اَهَـسَبَح  َهَّللا  َّنَأ  اـَل  َْول  ًۀَقْهَـش  ُمَّنَهَج  ْتَقَهَـشَف  َۀَـیِواَعُم  ِْنب  َدـیِزَی  َو  ٍداَـیِز  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع 

ِهِحاَـنَِجب اََهبَرَـضَف  ُلـِیئَْربَج  اَـهاَتَأ  یَّتَح  ٍةَّرَم  َْریَغ  ِناَّزُْخلا  یَلَع  ْتَتَع  ْدََـقل  َو  ٌةَدوُفْـصَم - ٌةَرُومْأَـم  اَـهَّنَِکل  َو  ُْهتَعَلَْتبا  اَّلِإ  ٌءْیَـش  َیَِقب  اَـم  اََـهل  ُنَذْءُوی 
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اَم َو  اَْهیَلَع  اَِمب  ْتَأَفْکَأ  َو  َضْرَْألا  ِتَضَقََنل  ِهَّللا  ِجَـجُح  ْنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْنَم  َال  َْول  َو  ِِهِلتاَق  یَلَع  یَّظَلَتََتل  اَـهَّنِإ  َو  ُُهبُدـْنَت  َو  ِهیِْکبََتل  اَـهَّنِإ  َو  ْتَنَکَـسَف 
ْدَق َو  اَّلِإ  ِهیِْکبَی  ٍكاـَب  ْنِم  اَـم  َو  ِْهیَلَع  ْتَعَمَد  َو  ْتََکب  ٍْنیَع  ْنِم  ٍةَْربَع  اـَل  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍْنیَع  ْنِم  اَـم  َو  ِۀَـعاَّسلا  ِباَِرْتقا  َدـْنِع  اَّلِإ  ُلِزاـَلَّزلا  ُُرثْکَت 

َيِّدَج یَلَع  َنیِکاَْبلا  اَّلِإ  ٌۀَیِکَاب  ُهاَْنیَع  َو  اَّلِإ  ُرَـشُْحی  ٍْدبَع  ْنِم  اَم  َو  اَنَّقَح  يَّدَأ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  َلَصَو  َو  ِْهیَلَع  اَهَدَعْـسَأ  َو  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف َلَصَو 
َنوُضَْرُعی ُْقلَْخلا  َو  َنُونِمآ  ْمُه  َو  ِعَزَْفلا  ِیف  ُْقلَْخلا  َو  ِهِهْجَو  یَلَع  ٌنَِّیب  ُروُرُّسلا  َو  ُهاَْقِلت  ُةَراَِشْبلا  َو  ٌةَریِرَق  ُُهْنیَع  َو  ُرَشُْحی  ُهَّنِإَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا

َو َنَْوبْأَـیَف - َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ُمَُهل  ُلاَُـقی  ِباَـسِْحلا  ِمْوَی  َءوُس  َنُوفاَـخَی  اـَل  ِشْرَْعلا  ِّلِـظ  ِیف  َو  ِشْرَْعلا  َتَْحت  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُثاَّدُـح  ْمُه  َو 
ِیف َنْوَرَی  اَِمل  ْمِْهَیلِإ  ْمُهَـسوُءُر  َنوُعَفْرَی  اَـمَف  َنیِدَّلَخُْملا  ِناَدـْلِْولا  َعَم  ْمُکاَنْقَتْـشا  ِدَـق  اَّنَأ  ْمِْهَیلِإ  ُلِـسُْرَتل  َروُْحلا  َّنِإ  َو  ُهَثیِدَـح  َو  ُهَِسلْجَم  َنوُراَـتْخَی 

ْمُهَّنِإ َو  ٍمیِمَح  ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  ٍِلئاَق  ْنِم  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  ِِهتَیِصاَِنب  ٍبوُحْسَم  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  َّنِإ  َو  ِۀَماَرَْکلا  َو  ِروُرُّسلا  َنِم  ْمِهِِسلْجَم 
اوُطْعُأ اَم  یَلَع  ْمِهِماَّدُخ  ْنِم  َو  ْمِهِجاَوْزَأ  ْنِم  َِۀلاَسِّرلِاب  ْمِهِیتْأََتل  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإ  َو  ْمِْهَیلِإ  َنُولِـصَی  َال  َو  ْمِْهَیلِإ  اُونْدَی  ْنَأ  َنوُرِدـْقَی  اَم  َو  ْمَُهلِْزنَم  َنْوَرََیل 

ِۀَماَرَْکلا َنِم  ِهِیف  ْمُه  اَِمب  ْمُهوُرَّبَخ  ْمُه  اَذِإ  ًاقْوَش  ْمِْهَیلِإ  َنوُداَدْزَیَف  ْمِِهتالاَقَِمب  ْمِهِجاَوْزَأ  َیلِإ  َنوُعِجْرَیَف  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُکِیتَْأن  َنُولوُقَیَف  ِۀَـماَرَْکلا  َنِم 
َنْوـَتْءُوی َو  ُفاََـخن  اَّنُک  اَّمِم  اـَناََّجن  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َلاَوـْهَأ  َو  َرَبْکَأـْلا  َعَزَْفلا  اـَناَفَک  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنوـُلوُقَیَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َنِم  ْمِِهبُْرق  َو 

َیلِإ اوُهَْتنَی  یَّتَـح  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِةاَـلَّصلا  َو  ِهَِّلل  ِدْـمَْحلا  َو  ِهَّللا  یَلَع  ِءاَـنَّثلا  ِیف  ْمُه  َو  اَْـهیَلَع  َنوُوَتْـسَیَف  ِِبئاَـجَّنلا  یَلَع  ِلاَـحِّرلا  َو  ِبِکاَرَْملاـِب 
ْمِِهلِزاَنَم

هّللا دبع  زا  يرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  هرارز  زا  نامثع ، نب  نابأ  زا  بوقعی  یبأ  زا  ّمصالا ، نمحرلا  دبع  نب 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
لهچ ات  دیشروخ  دوب و  کیرات  رات و  زور  لهچ  ات  نیمز  دیراب و  نوخ  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  زور  لهچ  ات  نامـسآ  هرارز  يا 

نآ رب  زور  لـهچ  اـت  ناگتـشرف  هدـیدرگ و  ناور  اـهایرد  دنتـشگ و  هدـنکارپ  هدـش و  هکت  هکت  اـههوک  دوب و  خرـس  شروـن  هتفرگ و  زور 
هک یتقو  ات  دزن  هناش  ار  شیاهوم  دیشکن و  همرس  دیلامن و  دوخ  هب  نغور  درکن و  باضخ  تیب  لها  ام  زا  ینز  چیه  دنتـسیرگ و  ترـضح 
نآ دای  مّدـج  هاگ  ره  دوب و  دولآ  کشا  نامـشچ ، ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  هتـسویپ  دنداتـسرف و  ام  دزن  هب  ار  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  رس 

شاهیرگ زا  هدومن و  مّحرت  شلاح  هب  دیدیم  ار  بانج  نآ  سک  ره  هک  يروطب  تشگیم  سیخ  کشا  زا  شنساحم  دومنیم  ار  ترضح 
نیمز نامـسآ و  رد  ناگتـشرف  مامت  ناشیا  هیرگ  زا  دـنیرگیم و  یگلمج  دنتـسه  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هک  یناگتـشرف  داـتفایم و  هیرگ  هب 
يادص زا  دوب  کیدزن  هک  دز  یگناب  دایرف و  خزود  دش  جراخ  شفیرـش  دـبلاک  زا  ترـضح  نآ  رّهطم  حور  هک  یماگنه  دـننکیم ، هیرگ 
دیـشک یغیج  مّنهج  دیدرگ  جراخ  ناشفیثک  ندـب  زا  هیواعم  نب  دـیزی  دایز و  نب  هّللا  دـیبع  ثیبخ  حور  هک  ینامز  دوش و  قشنم  نیمز  نآ 

دنتخوسیم و نآ  تبیه  زا  نیمز  يور  تادوجوم  مامت  دومنیمن  سبح  لرتنک و  ار  نآ  خزود  ظفاح  ناگتشرف  هلیسوب  یلاعت  قح  رگا  هک 
ریـسا رومأم و  یهتنم  دیعلبیم  ار  مامت  هکلب  دراذگیمن  یقاب  نیمز  يور  ار  ياهدنبنج  چـیه  تشادیم  نذا  یلاعت  قح  زا  مّنهج  شتآ  رگا 

هرخألاب ات  هدرک  نایغط  نانابهگن  رب  هبترم  دـنچ  کلذ  عم  دوشیمن و  رداص  نآ  زا  یتکرح  هتمظع  ّتلج  قح  رمأ  نودـب  تسا و  وا  ناـمرف 
. دیدرگ تکاس  ات  دز  نآ  رب  ار  شلاب  دش و  رضاح  اجنآ  رد  لیئربج 

يور ادخ  ياهتّجح  رگا  دشکیم و  هنابز  وا  نیلتاق  رب  هتسویپ  هدرک و  هبدن  هیرگ و  شترـضح  رب  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  لاح  نیع  رد  یلو 
. تمایق تقو  رد  افرص  رگم  دوشیمن  دایز  اههلزلز  نیمز و  ياهشزرل  درکم و  نوگژاو  ار  نآ  دندوبیمن  نیمز 

تسین ياهدننکهیرگ  چیه  ددرگ و  يراج  ترضح  نآ  رب  دیرگب و  هک  تسین  یگشا  مشچ و  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  یکشا  مشچ و  چیه  و 
ترضح هب  شاهیرگ  زین  دنکیم و  يرای  ار  وناب  نآ  هدیسر و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  شاهیرگ  هکنآ  رگم  دیرگب  بانج  نآ  رب  هک 

. هدرک ادا  ار  ام  ّقح  هلیسو  نیدب  هدیسر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
نب نیسح  ترـضح  مّدج  رب  ناگدننکهیرگ  زا  ریغ  تسا  نایرگ  شنامـشچ  هکنآ  رگم  دوش  روشحم  تمایق  زور  هک  تسین  ياهدنب  چیه  و 

امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  تاقولخم  مامت  نتسیرگ  مشش  تسیب و  باب   [ - 26
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ناشتروص رد  يداش  رورـس و  راثآ  دندرگیم و  روشحم  دـنراد  زاب  نشور و  ینامـشچ  هک  یلاح  رد  ناشیا  هکنآ  هچ  مالّـسلا  امهیلع  یلع 
هدوب برطـضم  هدنکارپ و  قرفتم و  مدرم  دنتـسه ، ناما  رد  یتنحم  مغ و  ره  زا  ناشیا  یلو  هدوب  یتحاران  عزف و  رد  مدرم  دـشابیم ، نایامن 

تامیالمان و زا  دنلوغـشم ، ثیدـح  نتفگ  هب  بانج  نآ  هراب  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  داـی  هب  نآ  هیاـس  شرع و  ریز  رد  ناـشیا  یلو 
. دنرادن یساره  فوخ و  چیه  باسح  زور  ياهیتحاران 

راـیتخا ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رکذ  سلجم  هدومن و  عاـنتما  تشهب  هب  دورو  زا  اـهنآ  یلو  دـیوش  تشهب  لـخاد  دوـشیم : هتفگ  ناـشیا  هب 
هک یطاشن  رورس و  طرف  زا  ناشیا  یلو  میتسه  امش  قاتـشم  دّلخم  نادلو  اب  ام  هک  دنهدیم  ماغیپ  اهنآ  هب  نیعلا  روح  ناگتـشرف و  دننکیم ،

. دنرگنیمن اهنآ  هب  هدرکن و  الاب  ار  ناشرس  دنراد  ناشسلجم  رد 
: دنتسه هورگ  ود  ترخآ  رد  ناشیا  نانمشد 

. دنربیم منهج  فرط  هب  ناشک  ناشک  نیمز  يور  ار  اهنآ  هتفرگ و  باذع  ناگتشرف  ار  ناشیا  رس  ولج  يوم  هک  یناسک  فلا :
. ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  دنیوگیم : ترسح  يور  زا  هک  نانآ  ب :

. دنک تیامح  ام  زا  هک  یتسود  هن  میراد و  یعیفش  هن 
. دنوش ناشیا  کیدزن  دنناوتیمن  یلو  هدید  ار  اهنآ  لزنم  ماقم و  ناشیا  نانمشد 

. هدش ءاطعا  اهنآ  هب  یئایاطع  تمارک و  هچ  هک  هدروآ  ماغیپ  ناشیا  رب  نانابهگن  تشهب و  رد  ناشیا  ياهرسمه  فرط  زا  ناگتشرف 
ربخ اهنآ  هب  ناشنارسمه  یتقو  هتشگزاب و  اهنآ  دزن  هب  راتفگ  نیا  زا  سپ  دمآ و  میهاوخ  امـش  دزن  هّللا  ءاش  نا  دنیوگیم : باوج  رد  ناشیا 

: دنیوگیم لد  فعش  زا  هتشگ و  دایز  ناشقوش  دنشابیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  یکیدزن  رد  هک  دنهدیم 
. داد تاجن  میتشاد  ساره  هچنآ  زا  تشاد و  ناما  رد  تمایق  ياهتشحو  ربکا و  عزف  زا  ار  ام  هک  ار  یلاعت  قح  مینکیم  دمح 

رد هدـش و  راوس  اهنآ  رب  ناشیا  دومرف و  ءاطعا  هدـش  هداهن  نیز  اهنآ  تشپ  رب  هک  یئوکین  ياهبسا  اهبکرم و  ناشیا  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
هاگیاج لزانم و  هب  ات  هدومن  تکرح  دنتـسرفیم  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  هتفگ و  ءانث  دـمح و  هدوتـس و  ار  ناّنم  يادـخ  هک  یلاح 

. دنسریم شیوخ 
ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7

َُهل َلاَقَف  ُُهْنبا  ِْهیَلَع  َلَخَدَف  ُُهثِّدَحُأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع 
ًاِّیلَو ْمَُکل  ُهَّللا  َناَک  َو  ْمُکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  ْمَُکلَذَخ  ْنَم  ُهَّللا  َلَذَـخ  َو  ْمُکََرتَو  ْنَّمِم  َمَقَْتنا  َو  ْمُکَرَّقَح  ْنَم  ُهَّللا  َرَّقَح  َلاَق  َو  ُهَلَّبَق  َو  ُهَّمَـض  َو  ًابَحْرَم 
َیلِإ ُتْرَظَن  اَذِإ  ٍریَِصب  َابَأ  اَی  َلاَق  َو  یََکب  َُّمث  ِءاَمَّسلا  ِۀَِکئاَلَم  َو  ِءاَدَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  ِءاَِیْبنَْألا - ُءاَُکب  َو  ِءاَسِّنلا  ُءاَُکب  َلاَط  ْدَقَف  ًارِـصاَن  َو  ًاِظفاَح  َو 

َّنَأ َال  َْول  ًةَْرفَز  ُمَّنَهَج  ُِرفْزَتَف  ُقَهْشَت  َو  ِهیِْکبََتل  مالسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف َّنِإ  ٍریَِـصب  َابَأ  اَی  ْمِْهَیلِإ  َو  ْمِهِیبَأ  َیلِإ  یَتَأ  اَِمب  ُهُِکْلمَأ  َال  اَم  ِیناَتَأ  ِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو 
اَم  [ اَهَنوُحَبْکَیَف  ] اَهَنوُظَفْحَیَف ِضْرَْألا  َلْهَأ  َقِرُْحیَف  اَُهناَخُد  َدُرْشَی  َْوأ  ٌُقنُع - اَْهنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  َۀَفاَخَم  َِکلَِذل  اوُّدَعَتْسا  ِدَق  َو  اَهَءاَُکب  َنوُعَمْسَی  َۀَنَزَْخلا 
ْنَأ ُداَکَت  َراَِحْبلا  َّنِإ  َو  َءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  ُتْوَص  َنُکْسَی  یَّتَح  ُنُکْسَت  اَلَف  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  یَلَع  ًۀَفاَخَم  اَِهباَْوبَأ  ْنِم  َنوُِقثُوی  َو  اَهَنوُرُجْزَی  َو  ًۀَیِکَاب  ْتَماَد 
یَلَع اَهَـضَْعب  َسَبَح  َو  ِِهتَِحنْجَِأب  اَهَراَن  َأَفْطَأ  اَهَتْوَص  ُکَلَْملا  َعِمَـس  اَذِإَف  ٌلَّکَُوم  ٌکَلَم  اَِهب  اَّلِإ  ٌةَرْطَق  اَْهنِم  اَـم  َو  ٍضَْعب  یَلَع  اَهُـضَْعب  َلُخْدَـیَف  َِقتَْفنَت 

ُعَّرَـضَتَی َو  ِْهَیلِإ  َنوُعَّرَـضَتَی  َو  َهَّللا  َنوُعْدَی  َو  اَِهئاَُکِبل  ُهَنوُْکبَی  َنیِقِفْـشُم  ُۀَِکئاَلَْملا  ُلاََزت  اَلَف  ِضْرَْألا  یَلَع  ْنَم  َو  اَهِیف  اَم  َو  اَْینُّدلا  یَلَع  ًۀَـفاَخَم  ٍضَْعب 
َیلِإ ُلِصَی  ْمِِهتاَوْصَأ  ْنِم  ًاـتْوَص  َّنَأ  َْول  َو  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ًۀَـفاَخَم  ِهَِّلل  ِسیِدـْقَّتلِاب  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ٌتاَوْصَأ  ُعِفَتَْرت  َو  َُهلْوَح  ْنَم  َو  ِشْرَْعلا  ُلـْهَأ 

َْمل اَم  ُْهنِم  ُمَظْعَأ  ُهُْریَغ  َلاَق  ٌمیِظَع  َْرمَْألا  اَذَـه  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  اَِهلْهَِأب  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  َو  ُلاَبِْجلا  ِتَعَّطَقَت  َو  ِضْرَْألا  ُلـْهَأ  َقِعََـصل  ِضْرَأـْلا 
َرَدَق اَم  َو  ِقِْطنَْملا  یَلَع  ُتْرَدَق  اَمَف  اََهلاَق  َنیِح  ُْتیَکَبَف  مالسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف ُدِعُْسی  ْنَمِیف  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ٍریَِـصب  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَق  َُّمث  ُهْعَمْـسَت 

ُتْحَبْـصَأ َو  ُمْوَّنلا  ِینَءاَج  اَم  َو  ٍماَعَِطب  ُْتعَفَْتنا  اَمَف  ِلاَْحلا  َْکِلت  یَلَع  ِهِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  وُعْدَـی - یَّلَـصُْملا  َیلِإ  َماَق  َُّمث  ِءاَُکْبلا  َنِم  یِماَلَک  یَلَع 
ٌَۀبوُقُع ِیب  ْلِْزنَت  َْمل  ُْثیَح  َهَّللا  ُتْدِمَح  َو  ُْتنَکَس  َنَکَس  ْدَق  ُُهْتیَأَر  اَّمَلَف  ُُهْتیَتَأ  یَّتَح  اًلِجَو  ًاِمئاَص 
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نمحرلا دبع  نب  هّللا  دبع  زا  يرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  هّللا ، دبع  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  مصا ،

. دش لخاد  ترضح  نادنزرف  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  متفگیم  نخس  بانج  نآ  يارب  هدوب و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم 
: دندومرف هدیسوب و  ار  يو  هدنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  هّللا و  كراب  دندومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

راوخ ار  امـش  هک  ار  يدارفا  دنک  راوخ  و  دننک ، ملظ  امـش  هب  هک  نانآ  زا  دشک  ماقتنا  دننک و  لیلذ  ار  امـش  هک  ار  یناسک  دـنک  لیلذ  ادـخ 
ءادهـش و نیقیدص و  ءایبنا و  نانز و  دـشاب ، امـش  رـصان  ظفاح و  یلو و  ادـخ  دنـشکیم و  ار  امـش  هک  ار  یـصاخشا  دـنک  تنعل  و  دـننک ،

: دندومرف هتسیرگ و  ترضح  نآ  سپس  دنتسیرگ ، امش  رب  رایسب  نامسآ  ناگتشرف 
یتلاح هدش  ناشدوخ  ناشردپ و  هب  هک  یملظ  تبیصم و  هطساو  هب  مرگنیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ياههچب  هب  هاگ  ره  ریـصب  وبا  يا 

. تسین لرتنک  لباق  هک  دهدیم  تسد  نم  هب 
ناگتـشرف هک  دز  یغیج  دیـشک و  يدایرف  مّنهج  نآ  لاـبند  هب  هدز و  هّجز  تسیرگ و  ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ریـصب : وبا  يا 

خزود نورد  زا  هک  دوب  نآ  فوخ  اریز  دننک  لرتنک  ار  نآ  دندش  هدامآ  عیرـس  دندینـش و  ار  خزود  هیرگ  يادـص  نآ ، رب  نابهگن  ظفاح و 
ار نآ  ظفاح  ناگتـشرف  تسا  نالان  نایرگ و  خزود  هک  یمادام  ات  اذـل  دـنازوسب  ار  نیمز  لها  هتفر و  نوریب  نآ  دود  ای  دـشک  هناـبز  شتآ 

نیع رد  یلو  دناهتـسب  مکحم  ار  نآ  ياهبرد  هدومن و  تظفاحم  ار  نآ  دـنراد  نیمز  لها  رب  هک  یـساره  فوخ و  تهج  هب  هدرک و  راهم 
. ددرگ مارآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يادص  رگم  دوشیمن  مارآ  تکاس و  خزود  لاح 

رگم تسین  اهایرد  بآ  زا  ياهرطق  دـنوش و  لخاد  رگید  یـضعب  رد  یخرب  هجیتن  رد  هتـشادرب  فاکـش  دوب  کـیدزن  اـهایرد  ریـصب  وبا  يا 
ار نایغط  شورخ و  شلاب  ندز  اـب  دونـشب  ار  نآ  شورخ  اـیرد و  کـناب  لّـکوم  هتـشرف  هاـگ  ره  اذـل  تسا ، لّـکوم  نآ  رب  ياهتـشرف  هکنآ 
رب ساره  فوخ و  رطاخب  رگم  تسین  نیا  دنوش و  دراو  لخاد و  رگید  کی  رب  ات  هتشاد  هاگن  سبح و  ار  اهنآ  دنکیم و  تکاس  شوماخ و 

اهاـیرد نتـسیرگ  هطـساو  هب  مّـحرت  تقفـش و  يور  زا  ناگتـشرف  هتـسویپ  دنـشابیم و  نـیمز  يور  رب  هـک  یناـسک  نآ و  رد  هـچنآ  اـیند و 
. دنشابیم هلان  عّرضت و  رد  یگلمج  زین  نآ  فارطا  شرع و  لها  هدومن و  يراز  عّرضت و  شبناج  هب  هدناوخ و  ار  ادخ  دنیرگیم و 

انایحا رگا  دـنیامنیم و  هیزنت  سیدـقت و  ار  یلاعت  قح  هراومه  نیمز  لها  رب  ساره  فوخ و  رطاخ  هب  هک  تسا  دـنلب  ناگتـشرف  ياهادـص 
. دنازرلیم ار  شلها  نیمز  هدش و  هعطق  هعطق  اههوک  هدمآ و  دایرف  هب  نیمز  لها  دسرب  نیمز  هب  اهنآ  يادص 

: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم  دیوگیم : ریصب  وبا 
. دشابیم ياهدینشن  هک  يربخ  ینعی  نآ ، ریغ  رتمیظع  نیا  زا  دندومرف : ترضح  تسا ! گرزب  میظع و  رایسب  رما  نیا  موش  تیادف 

؟ دننکیم کمک  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  یشاب  یناسک  هرمز  رد  يرادن  تسود  ریصب ! وبا  يا  دندومرف : سپس 
مدوبن و نتفگ  نخـس  رب  رداق  هک  داد  تسد  نم  هب  هیرگ  هک  يروطب  دـندومرف  ار  مـالک  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یتقو  دـیوگیم : ریـصب  وبا 

. متشادن مّلکت  رب  ییاناوت  هک  درشفیم  ار  میولگ  ضغب  نانچ 
. دنتخادرپ اعد  ندناوخ  هب  هدرب و  فیرشت  هناخزامن  هب  هتساوخ و  اپب  ترضح  سپس 

ناسرت یلاح  اب  ار  دعب  زور  حبـص  مدیباوخ و  هن  مدروخ و  ماعط  هن  سپ  مدـمآ  نوریب  هتـساخ و  رب  یلاح  نینچ  اب  ترـضح  سلجم  زا  سپ 
هکنیا زا  متفرگ و  مارآ  زین  نم  مدـید  مارآ  نکاس و  ار  بانج  نآ  یتقو  سپ  مدـش  فّرـشم  هرابود  شکرابم  رـضحم  هکنآ  ات  هتفرگ  هزور 

. مدومن شیاتس  دمح و  ار  یلاعت  قح  هدشن  لزان  نم  رب  یئالب  تبوقع و 
*** ***
*** ***
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  ناگتشرف  نتسیرگ  متفه  تسیب و  باب   [ - 27

ْنَع ٍدیِعَس  ِْنب   [ ِْنیَـسُْحلا  ] ِنَسَْحلا ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ِینْعَی  ُهَنُوتَْأت  َال  ْمَُکل  اَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَضُْفلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِّیِْعبِر  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح 

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهِْربَق  َْدنِع   [ ُهَنوُْکبَی  ] َنوُْکبَی ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  َّنِإَف  مالسلا )
، یسیع نب  داّمح  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  راسی ، نب  لیضف  زا  هّللا ، دبع  نب  یعبر  زا 
ربق رس  رب  تمایق  زور  ات  هتشرف  رازه  راهچ  هکنآ  هچ  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ترـضح  ربق  هب  ینعی   ) دیوریمن اجنآ  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  امش 

. دنیرگیم ترضح  نآ  رب  هدوب و  رضاح  بانج  نآ 
ِْنب َرَمُع  ْنَع  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَدْعَس  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 2
َْمل عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َلاَتِْقلا  َنوُدیُِری  اوُطَبَه  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََـعبْرَأ  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِِّیْبلَْکلا  ٍنَابَأ 

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُـش  ِهِْربَق  َدـْنِع  ْمُهَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َلـُِتق  ْدَـق  َو  اوُطَبَهَف  ِناَذـِْئتْسِالا  ِیف  اوُعَجَرَف  ِلاَـتِْقلا  ِیف  ْمَُهل  ْنَذْءُوی 
ُروُْصنَْملا َُهل  ُلاَُقی  ٌکَلَم  ْمُهُسِیئَر 

زا یبلکلا ، نابأ  نب  رمع  زا  مساقلا ، نب  هّللا  دبع  زا  نادعـس ، نب  یـسوم  زا  باّطخلا ، یبأ  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم  و 
: تفگ هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابأ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
نذا ناشیا  هب  بانج  نآ  یلو  دنزادرپب  لاتق  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هارمه  دنتساوخ  دندمآ و  دورف  نیمز  هب  هتـشرف  رازه  راهچ 

هب ترـضح  نآ  ربق  رـس  رب  ناشیا  اذـل  دـندوب  هدـش  دیهـش  ترـضح  نآ  نتفرگ  نذا  يارب  هدـمآ  دورف  نیمز  هب  هک  رگید  راب  سپ  دـندادن ،
. دنیوگیم روصنم  وا  هب  هک  تسا  ياهتشرف  ناشیا  سیئر  دنیرگیم ، تمایق  زور  ات  هدنام و  یقاب  هتفرگ  هدیلوژ و  یتلاح 

ِْلیَضُْفلا ِنَع  ٍّیِْعبِر  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 3
َیلِإ ُهَْدنِع  َنوُْکبَی  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََـعبْرَأ  َّنِإَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِینْعَی  ُهَنُوتَْأت  َال  ْمَُکل  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَسَی  ِْنب 

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی 
نب لیـضف  زا  یعبر ، زا  یـسیع ، نب  داّمح  زا  لیعامـسا ، نب  یلع  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ  و 

: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  راسی 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

ربق رس  رب  تمایق  زور  ات  هتشرف  رازه  راهچ  هکنآ  هچ  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ترـضح  ربق  هب  ینعی   ) دیوریمن اجنآ  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  امش 
. دنیرگیم ترضح  نآ  رب  هدوب و  رضاح  بانج  نآ 

ٍرَمْعَم ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 4
 [ ِۀَعاَّسلا  ] ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع   [ ِناَّطَْقلا  ] ِراَّطَْعلا

زا ریـصب ، یبأ  زا  راّطع ، رّمعم  نب  ییحی  زا  جاّرـس ، لیعامـسا  یبأ  زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  نیـسح  نب  دّمحم  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم  و 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترضح 

. دننکیم هیرگ  ترضح  نآ  رب  تمایق  ات  هتفرگ  هدیلوژ و  هتشرف  رازه  راهچ 
ْنَع ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 5
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َنوُّلَُصی ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیِْعبَس  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلِاب َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَّکَو  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 
ِِمئاَْقلا ع َماَِیق  َِکلَِذب  ِینْعَی  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َیلِإ  َِلُتق  ٍمْوَی  ُْذنُم  ًاْربُغ  ًاثْعُش  ٍمْوَی  َّلُک  ِْهیَلَع 

یبأ نب  یلع  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نبا  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  یگلمج  نیسحلا ، نب  یلع  ۀمحرلا و  هیلع  مردپ  و 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  ریصب ، یبأ  زا  هزمح ،

دنوادخ مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  ینعی  دـهاوخب  ادـخ  هک  ینامز  ات  دـناهدش  دیهـش  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  يزور  زا 
. دننکیم تمحر  بلط  هداتسرف و  تاولص  شترضح  رب  زور  ره  هتفرگ  هدیلوژ و  یلاح  اب  هک  هدومرف  ثوعبم  ار  هتشرف  رازه  داتفه 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَـق  َلاَـق  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍكَراَـبُم  ْنَع  َۀَـبَْلعَث  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  َو  - 6
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  مالسلا )

سیق نب  دّمحم  زا  راّطع ، كرابم  زا  هبلعث ، زا  لاضف  نبا  زا  مشاه ، نب  میهاربا  زا  دعـس ، زا  یگلمج  نیـسحلا  نب  یلع  ۀمحرلا و  هیلع  مردپ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
. دنیرگیم بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات  هک  هدوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ربق  دزن  هتفرگ  هدیلوژ و  هتشرف  رازه  راهچ 

ِنَع یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 7
ِفَالآ َۀََعبْرَأ  ِِهب  ُهَّللا  َلَّکَو  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش   ] ٌْربُغ ٌْثعُش  ٍکَلَم 
نب نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  نیـسحلا ، نب  ّیلع  نسحلا و  نب  دّـمحم  همحرلا و  هیلع  مردـپ 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  نوراه ، زا  میهاربا ، نب  قاحسا  زا  دّمحم ، نب  مساق  زا  دیعس ،

تمایق زور  ات  هدوب و  هتفرگ  هدیلوژ و  یگمه  هک  هدومن  لّکوم  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  ربق  رب  هتـشرف  رازه  راهچ  ناّنم  دنوادخ 
. دننکیم هیرگ 

ِنَع ٍزیِرَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8
ُدَّمَُحم َلاَق  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش   ] ٌْربُغ ٌْثعُش  ٍکَلَم - ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  یَلَع  َّنِإ  َلاَق  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلا 

ُهَنوُسُرْحَی ٍِملْسُم  ُْنب 
زا زیرح ، زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  مالّـسلا  امهیلع  باّطخلا  یبأ  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  راّفـصلا ، نسح  نب  دّـمحم  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  راسی ، نب  لیضف 
. دننکیم هیرگ  تمایق  زور  ات  هک  هدوب  لّکوم  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  رب  هتفرگ  نیگمغ و  هدیلوژ و  هتشرف  رازه  راهچ 

. دنیامنیم ینابهگن  تسارح و  ار  ربق  هتشرف  رازه  راهچ  نیا  دیوگیم : ملسم  نب  دّمحم 
ٍّیِْعبِر ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 9
َۀََعبْرَأ َُهلْوَح  َّنِإ  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  ْمُکَْدنِع  ِءاَدَهُّشلا  ُلَْضفَأ  َْسَیل  َأ  َلاَقَف  ِءاَدَهُّشلا  ُرُوُبق  َْنیَأ  ِۀَنیِدَْملِاب  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق 

ِْنب ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَـی  َیلِإ  ُهَنوُْـکبَی  ًاْربُـغ  ًاثْعُـش   ] ٌْربُـغ ٌْثعُـش  ٍکَـلَم  ِفاـَلآ 
ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ٍفوُْرعَم 

هدرک لقن  یعبر  زا  یـسیع ، نب  داّمح  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هک 

: مدرک ضرع  ناشیا  هب  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هنیدم  رد 
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؟ تسا اجک  رد  ءادهش  روبق 
: دندومرف ترضح 

هتشرف رازه  راهچ  ترـضح  نآ  ربق  فارطا  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تسین !؟ امـش  دزن  ءادهـش  نیرترب  لضفا و  رگم 
. دنیرگیم بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات  هدوب و  دنتسه  هتفرگ  نیگمغ و  هدیلوژ و  یگلمج  هک 

. هدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  ریظن  فورعم  نب  ساّبع  زا  راّفصلا ، نسح  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  و 
ِیبَأ ْنَع  ٍعـیَِزب  ِنـْب  َلیِعاَمْـسِإ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِنـْب  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 10

َنوُْـکبَی ٌْربُـغ  ٌْثعُـش  ٍکَـلَم  ِفاـَلآ  ُۀََـعبْرَأ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍرَمْعَم  ِْنب  یَیْحَی  ْنَـع  ِجاَّرَّسلا  َلیِعاَمْـسِإ 
ْنَع ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  ُهوُدِهَـش  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُتوُمَی  َال  َو  ُهوُداَع  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُضَرْمَی  َال  َو  ُهُولَبْقَتْـسا  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِهِیتْأَی  اَلَف  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َْنیَـسُْحلا 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس 
: دیوگیم زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

راّطع و رّمعم  نب  ییحی  زا  وا  جاّرس و  لیعامسا  زا  وا  عیزب و  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  دومن  لقن  میارب  باّطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  زا  وا  ریصب و  یبأ  زا  وا 

سپ دنیرگیم . تمایق  زور  ات  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يارب  دنتـسه  هتفرگ  نیگمغ و  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتـشرف  رازه  راهچ 
رگم هدشن  رامیب  ضیرم و  مدرم  زا  يدحا  هدمآ و  شلابقتسا  هب  ناگتشرف  نیا  هکنآ  رگم  دنیآیمن  ترضح  نآ  ترایز  هب  مدرم  زا  يدحا 

. دنوشیم رضاح  شرس  يالاب  ناگتشرف  نیا  هکنآ  رگم  دریمب  هک  تسین  مدرم  زا  یسک  هتفر و  شتدایع  هب  ناشیا  هک 
. تسا هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ریظن  شدانسا  هب  نیسح  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ  و 

ِیبَأ ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 11
ًاْربُغ ًاثْعُـش   ] ٌْربُغ ٌْثعُـش  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََـعبْرَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َلَّکَو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح 
یَّتَح ُهَنوُْکبَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  َدِعَـص  َو  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  َطَبَه  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  اَذِإَف  ِسْمَّشلا  ِلاََوز  َیلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  ْنِم  ُهَنوُْکبَی 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی 
ترضح زا  یلامث  ةزمح  وبا  زا  نابا ، زا  رماع ، نب  ساّبع  زا  هریغم  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  همحرلا  هیلع  مردپ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا 
هتفرگ نیگمغ و  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هداد  رارق  لّکوم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ 
دورف نیمز  هب  رگید  هتـشرف  رازه  راهچ  دوشیم  رهظ  یتقو  دـنیرگیم و  بانج  نآ  رب  رهظ ) تقو   ) باـتفآ لاوز  اـت  حبـص  عولط  زا  هدوب و 

 .... دنک عولط  حبص  ات  دنیرگیم  هتسویپ  هدمآ  نیمز  هب  ناگتشرف  دنوریم و  نامسآ  هب  رفن  رازه  راهچ  نیا  هدمآ و 
ْنَع َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 12

ْنَِمل اَم  َلاَقَف  ُهَدـْنِع  اَنَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِمِساَْقلا  ِیبَأ 
ًاْربُغ ًاثْعُش  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  ِِهب  ُهَّللا  َلَّکَوَف  ُداَِلْبلا - یَّتَح  ُْهتََکب  َبیِـصُأ  اََّمل  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی 
وبا زا  راـیزهم ، نب  یلع  شردارب  زا  راـیزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  زا  هّللا ، دـبع  نب  دّـمحم  هـیلع و  هـّللا  ۀـمحر  مردـپ 

مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  زا  یـصخش  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  نوراه  زا  میهاربا ، نب  قاحـسا  زا  دّـمحم ، نب  مساق  زا  مساـقلا ،
. مدوب رضاح  اجنآ  زین  نم  دومن و  لاءوس 

؟ تسا یباوث  هچ  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  هک  یسک  يارب  تشاد : هضرع  يو 
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: دندومرف ترضح 
سپ دنتسیرگ ، ترضح  نآ  رب  اهرهش  دالب و  یّتح  تادوجوم  مامت  دش  راتفرگ  تبیصم  الب و  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  ینامز 
هیرگ بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات  هدوب و  هتفرگ  نیگمغ و  هدـیلوژ و  یگلمج  هک  تخاس  لّـکوم  وا  رب  هتـشرف  رازه  راـهچ  ناـّنم  دـنوادخ 

 ..... دننکیم
َناَوْرَم ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّذَْحلا  ٍحاَّبَص  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 13

َْمل ٍدِحاَج  َْریَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ُهاَتَأ  ْنَم  َّلُک  َّنِإَف  ٍۀَنَس  َّلُک  َْول  َو  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا اُورُوز  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُهَنوُْکبَی ْمُهُّلُک  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَِقب  َلَّکَو  َهَّللا  َّنِإ  ٍلِجاَع  ٍجَرَِفب  ُهَّللا  ُهاَتآ  َو  ًاعِـساَو  ًاقْزِر  َقِزُر  َو  ِۀَّنَْجلا  َْریَغ  ٌضَوِع  َُهل  ْنُکَی 

ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَح  ِینَثَّدَـح  ِْهیَلَع  ِمُّحَرَّتلا  َو  َُهل  ِراَفِْغتْـسالِاب  ُهَتَزاَنَج  اوُدِهَـش  َتاَـم  ْنِإ  َو  ُهوُداَـع  َضِرَم  ْنِإَـف  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُهَراَز  ْنَم  َنوُعِّیَُـشی  َو 
ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

ترضح زا  ناورم ، نب  دّمحم  زا  ءاّذح ، حابص  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هدومن ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا 

: دندومرفیم ترضح  نآ  هک  مدینش 
راکنا ار  نآ  هدوب و  فراع  شّقح  هب  هک  یلاح  رد  ار  وا  هک  یناسک  اریز  دـشاب  لاس  ره  رد  هچ  رگا  دـینک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ناشبیـصن جرف  اـیند  رد  ناـّنم  دـنوادخ  هدوب و  خارف  عساو و  اـهنآ  يزور  تشهب و  رگم  دـنرادن  یـشاداپ  ضوـع و  دـننک  تراـیز  دـنرادن 
نیرئاز دـنیرگیم و  وا  رب  مامت  هک  هدومرف  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  لّکوم  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  یلاعت  كرابت و  قح  دـنکیم ،

اهنآ هزانج  رس  رب  دنور  ایند  زا  هک  یماگنه  هدرک و  تدایع  ار  اهنآ  دنوش  ضیرم  رگا  دنسرب و  دوخ  لها  هب  ات  هدرک  تعیاشم  ار  ترـضح 
. دنیامنیم تمحر  شزرمآ و  بلط  ناشیا  رب  هدش و  رضاح 

. تسا هدومن  لقن  ار  تیاور  نیمه  ریظن  شدانسا  هب  بوبحم  نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 14
ُهَْدنِع َنوُّلَُـصی  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  اکلم  ٍکَلَم   ] َْفلَأ َنیِْعبَـس  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  ُهَّللا  َلَّکَو  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

ُهَْربَق َراَز  ْنَِمل  َِکلَذ  ُرْجَأ  َو  ْمِِهتاَلَص  ُباََوث  ُنوُکَی  َنیِّیِمَدْآلا  ِةاَلَص  ْنِم  ٍةاَلَص  َْفلَأ  ُلِدْعَت   [ ْمِهِدَحَأ ِةاَلَص  ْنِم   ] ْمِِهتاَلَص ْنِم  ُةَدِحاَْولا  ُةاَلَّصلا 
هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  دّمحم ، نب  رکب  زا  هریمع ، نب  فیـس  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مردـپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  امهیلع 
هدوب و هتفرگ  نیگمغ و  هدیلوژ و  مامت  هک  هتخاس  لّکوم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ 

بلاج دشابیم و  اهناسنا  زامن  رازه  لداعم  ناشیا  زامن  کی  دنراذگیم  زامن  بانج  نآ  ربق  دزن  هتسیرگ و  ترـضح  نآ  رب  تمایق  زور  ات 
. دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  هک  تسا  یسک  يارب  اهنآ  زامن  باوث  هکنیا 

ٍِکلاَـم ْنَع  ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَـنَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 15
ِهِراَّوُِزل َنوُرِفْغَتْسَی  َو  ُهَنوُْکبَی  ٍکَلَم  ِفَالآ  ِۀََعبْرَأ  ِیف  ًاکَلَم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلِاب َلَّکَو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَهُْجلا 

ْمَُهل َهَّللا  َنوُعْدَی  َو 
یبا ترـضح  زا  ّینهج  کلام  زا  ریدس ، نب  نانح  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
ترضح نآ  رب  یگلمج  ناگتشرف  نیا  داد ، رارق  لّکوم  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  رگید  هتشرف  رازه  راهچ  نایم  رد  ار  ياهتشرف  لاعتم  دنوادخ 

. دنیامنیم ءاعد  هدرک و  شزرمآ  بلط  بانج  نآ  نیرئاز  يارب  هتسیرگ و 
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ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 16
اَذِإ َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنِّرَقُم  ِْنب  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِدقاَو  ُْنب  ُمَْثیَْهلا  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

ِِرئاَْحلِاب َنیِذَّلا  َۀَِـکئاَلَْملا  ُرُـضَْحت  ِۀَـظَفَْحلا - َنِم  ِراَـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  َۀَِـکئاَلَم  َّنِإ  َو  ٍْریَخ  ْنِم  اَّلِإ  َتْمَّصلا  اُومَْزلاَـف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْمتْرُز 
ِْرمَأ ْنِم  َءاَیْـشَأ  ْنَع  ْمُهَنُولَأْسَی  َو  ْمُهَنوُمِّلَُکی  َُّمث  ُرْجَْفلا  َرِّوَُنی  یَّتَح  َو  ُسْمَّشلا  َلوَُزت  یَّتَح  ْمُهَنوُرِظَْتنَیَف  ِءاَُکْبلا  ِةَّدِـش  ْنِم  اَهَنُوبیُِجی  اَلَف  ْمُهُِحفاَُـصتَف 

اَمَّنِإَف ْمِِهباَحْصَأ  ْنَع  ِْنیَْتقَْولا  ِْنیَذَه  ِیف  ْمُهَنُولَغْشَی  َال  َو  ِءاَعُّدلا  َو  ِءاَُکْبلا  ِنَع  َنوُُرتْفَی  َو ال  َنوُقِْطنَی  َال  ْمُهَّنِإَف  ِْنیَْتقَْولا - ِْنیَذَه  َْنَیب  اَم  اَّمَأَف  ِءاَمَّسلا 
َنُولَأْسَی ِِرئاَْحلا  ُلْهَأ  َلاَق  ِِرئاَْحلا  ُلْهَأ  َْوأ  ُۀَـظَفَْحلا  ُهَبِحاَص  ُلَأْسَی  ْمُهُّیَأ  َو  ُْهنَع  ْمُهَنُولَأْسَی  يِذَّلا  اَم  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ُْمتْقَطَن  اَذِإ  ْمُِکب  ْمُُهلُغُش 

اوُجَرَع اَذِإ  َنوُّرُمَی  ْمُهَّنِإ  َلاَـق  ُْهنَع  ْمُهَنُولَأْـسَی  يََرت  اَـمَف  ُْتُلق  ُدَعْـصَت  َو  ُلِْزنَت  ُۀَـظَفَْحلا  َو  َنوُحَْربَـی  اـَل  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ِِرئاَْـحلا  َلـْهَأ  َّنَأـِل  َۀَـظَفَْحلا 
- ْمُْهنِم یَضَم  ْنَم  ُۀَِّمئَْألا  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  ُهَْدنِع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َِّیبَّنلا اوُقَفاَو  اَمَّبُرَف  ِءاَوَْهلا  ِبِحاَص  َلیِعاَمْـسِِإب 

َنُولوُقَیَف اَنَماَلَک  َنوُعَمْسَی  َال  ْمُه  َو  ْمُهُرِّشَُبن  َْفیَک  ُۀَظَفَْحلا  ُلوُقَتَف  ْمُِکئاَعُِدب  ْمُهوُرَِّشب  َنُولوُقَی  َو  َِرئاَْحلا  ُمُْکنِم  َرَضَح  ْنَم  َو  َءاَیْشَأ  ْنَع  ْمُهَنُولَأْسَیَف 
ُعیِضَت َال  يِذَّلا  ُمُهُعِدْوَتْسَن  اَّنِإ  َو  ْمُکَناَکَم  اوُّسُِحی  یَّتَح  ْمُِکتَِحنْجَِأب  ْمُهوُّفِحَف  اُوفَرَْصنا  اَذِإَف  اَّنِم  ُةَراَِشْبلا  َیِهَف  اَّنَع  ْمَُهل  اوُعْدا  َو  ْمِْهیَلَع  اوُکِرَاب  ْمَُهل 
َۀَمِطاَف َّنِإ  َو  ِِهناَْیتِإ  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  اوُعاََـبل  َو  ِفُویُّسلاـِب  ِِهتَراَـیِز  یَلَع  اُولَتَْتقاـَل  ُساَّنلا  َکـِلَذ  ُمَْلعَی  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ِِهتَراَـیِز  ِیف  اَـم  َنوُمَْلعَی  َْول  َو  ُهُِعئاَدَو 

اَهَّنِإ َو  ِءاَُکْبلا  یَلَع  اَهَنوُدِعُْـسی  ٍْفلَأ  ُْفلَأ  َنیِِّیبوُرَْکلا  َنِم  َو  ٍدیِهَـش  ُْفلَأ  َو  ٍقیِّدِـص  ُْفلَأ  َو  ٍِّیبَن  ُْفلَأ  اَهَعَم  َو  ْمِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  اَذِإ  مالـسلا ) اهیلع  )
اَی ُلوُقَیَف   [ اَهُوبَأ ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ُِّیبَّنلا اَهَِیتْأَی  یَّتَح  ُنُکْـسَت  اَم  َو  اَِهتْوَِصل  ًۀَمْحَر  یََکب  اَّلِإ  ٌکَلَم  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  یَْقبَی  اَلَف  ًۀَقْهَـش  ُقَهْـشََتل 

َرَـضَح ْنَم  َیلِإ  ُرُْظنََتل  اَهَّنِإ  َو  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهّللا  َّنِإ  َف  اوُسِّدَُقی  یَّتَح  یِّفُکَف  ِسیِدـْقَّتلا  َو  ِحـِیبْسَّتلا  ِنَع  ْمِِهْتلَغَـش  َو  ِتاَواَمَّسلا  َلْهَأ  ِْتیَْکبَأ  ْدَـق  ِۀَّیَُنب 
یَصُْحی ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِِهناَْیتِإ  ِیف  َْریَْخلا  َّنِإَف  ِِهناَْیتِإ  ِیف  اوُدَهَْزت  َال  َو  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ْمَُهل  َهَّللا  ُلَأْسَتَف  ْمُْکنِم 

دبع زا  ّيرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّـمحم  نب  ّیلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  مصا  نمحّرلا  دبع  نب  هّللا 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نّرقم  نب  کلملا  دبع  زا  دقاو ، نب  مثیه 
اریز ریخ ، کین و  نخـس  رگم  دیئوگن  یمالک  هدرک و  رایتخا  توکـس  اجنآ  رد  دـیتفر  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  ترایز  هب  یتقو 
هدرک هحفاصم  ناشیا  اب  هدـمآ و  دنـشابیم  ینیـسح  رئاح  رد  هک  یناگتـشرف  دزن  دنتـسه  نیظفاح  نانابهگن و  زا  هک  زور  بش و  ناگتـشرف 
دیامن عولط  حبـص  دسرب و  ادرف  رهظ  ات  دـننکیم  ربص  اهنآ  راچانب  هدادـن  ار  اهنآ  باوج  دـنراد  هک  یتحاران  هیرگ و  تّدـش  زا  ناشیا  یلو 

ادـبا رهظ ) حبـص و   ) تقو ود  نیا  نیب  یلو  دـنیامنیم  حرطم  ار  یتـالاءوس  ینامـسآ  روما  هب  عـجار  هتفگ و  نخـس  ناـشیا  اـب  ناـنآ  سپس 
فرـصنم و ناشنارای  زا  ار  ناـشیا  زین  ناگتـشرف  نآ  تقو  ود  نیا  رد  دـننکیمن و  یهاـتوک  ندومن  ءاـعد  نتـسیرگ و  زا  هدرکن و  تبحص 

. دندرگیم فرصنم  لوغشم و  ناشیا  دیئامنیم  ملکت  هتفگ و  نخس  امش  یتقو  اهنت  دننکیمن  لوغشم 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم  دیوگیم : يوار 

لاءوس رئاح  ناگتـشرف  زا  ظفاح  نابهگن و  ناگتـشرف  اـیآ  دـسرپیم  يرگید  زا  کیمادـک  دـننکیم و  لاءوس  ار  يزیچ  هچ  موش ، تیادـف 
: دندومرف ترضح  سکعلاب ؟ ای  دننکیم 

و نیظفاح ، یلو  دنوریمن  رگید  ییاج  هب  هدشن و  رود  اجنآ  زا  رئاح  ناگتشرف  اریز  دنسرپیم ، نانابهگن  نیظفاح و  زا  رئاح  لها  ناگتشرف 
. دننکیم دوعص  نامسآ  هب  نآ  زا  هدرک و  لوزن  نیمز  هب  نانابهگن 

هب یتـقو  نیظفاـح  دـندومرف : ترـضح  دـننکیم ؟ لاءوس  زیچ  هچ  زا  دـیئامرفیم  هدوب و  هچ  اـهنآ  لاءوس  هب  عجار  امـش  رظن  مدرک : ضرع 
رد هدرک  تاقالم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  اب  اسب  دتفایم و  ءاوه  بحاص  ینعی  لیعامسا  هب  ناشروبع  دننکیم  جورع  نامسآ 

هیلع رضاح  ماما  هن  هدوب  یضام  هّمئا  تارضح  دوصقم   ) مالّـسلا مهیلع  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  تارـضح  بانج  نآ  دزن  هک  یلاح 
یتالاءوس دـنوشیم  رـضاح  رئاح  رد  امـش  زا  هک  نانآ  هراب  رد  دـنچ و  یئایـشا  هب  عجار  ناـشیا  زا  ناگتـشرف  سپ  دـنراد  روضح  مالّـسلا )

امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  ناگتشرف  نتسیرگ  متفه  تسیب و  باب   [ - 27
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: دنیامرفیم ناشتالاءوس  خساپ  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  دننکیم ؟
. دیهد هدژم  دیئامنیم  ناشیا  يارب  هک  یئاعد  هب  دیهد و  تراشب  ار  نیرئاز 

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  تارضح  دنونشیمن ؟ ار  ام  يادص  هک  یلاح  رد  میهد  تراشب  ناشیا  هب  هنوگچ  دننکیم : ضرع  ظفاح  ناگتشرف 
: دنیامرفیم ناشیا  هب 

ام زا  تسا  یتراشب  دوخ  نیا  دنیامن و  ءاعد  ار  ناشیا  ام  بناج  زا  زین  دشاب و  موادم  ناشیا  رب  یلاعتقح  تاکرب  هک  دـینک  ءاعد  ناشیا  يارب 
هب ار  ناشیا  ام  دـنیامن و  كرد  ّسح و  ار  امـش  هک  يروطب  دـینک ، شزاون  ار  ناشیا  ناـتیاهلاب  اـب  دنتـشگرب  تراـیز  زا  یتقو  ناـشیا و  هب 

. دنوشن هابت  عیاض و  عئادو  نیا  هک  تسا  دیما  میراپسیم و  امش  دزن  تناما 
ریشمش اب  ترضح  نآ  ترایز  هب  ندش  لئان  رد  متح  روط  هب  اعطق و  دنتسنادیم  مدرم  تسا  بانج  نآ  ترایز  رد  هک  یتکرب  ریخ و  رگا  و 

. دنتفریم بانج  نآ  ترایز  هب  هتخورف و  ار  دوخ  ياهلام  هتخادرپ و  هلتاقم  هب  رگید  کی  اب 
زا دیهـش  رازه  قیّدـص و  رازه  ربمغیپ و  رازه  يو  اب  هک  یلاح  رد  دـنیامن  رظن  نیرئاز )  ) ناشیا هب  هاگ  ره  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  و 

دننزیم دایرف  نانچ  ترضح  نآ  دننکیم و  یهارمه  يرای و  نتسیرگ  رب  ار  ترـضح  نآ  رفن  نویلیم ) کی   ) رازه رازه  دنـشابیم  نیبورک 
هک یتقو  ات  دنریگیمن  مارآ  ترـضح  نآ  و  دتفایم ، هیرگب  ناشیا  يادص  زا  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یقاب  اهنامـسآ  رد  ياهتـشرف  چـیه  هک 

: دنیامرفیم هدمآ و  ناشیا  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
هب ناـشیا  اـت  نک  يراددوخ  سپ  یتشادزاـب ، یلاـعت  قح  سیدـقت  حـیبست و  زا  ار  ناـشیا  یتخادـنا و  هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  لـها  مرتـخد ،

. دشابیم ناور  ذفان و  زیچ  همه  رب  ادخ  نامرف  رما و  هکنآ  هچ  دنزادرپب  ّقح  سیدقت 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 

ریخ و ره  ناشیا  يارب  ناّنم  دنوادخ  زا  هدومرف و  رظن  دنور  ءادهّـشلا  دّیـس  ترایز  هب  امـش  زا  هک  یناسک  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
رتشیب تسا  ترضح  نآ  ترایز  رد  هک  يریخ  هکنآ  هچ  دیشاب  تبغریب  بانج  نآ  ترایز  هب  نتفر ، رد  ادابم  دنیامنیم ، تلأسم  ار  یبوخ 

. دومن شرامش  ءاصحا و  ناوتب  هک  تسنآ  زا 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 17

ِهَّللا ع ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  ُزاَّزَْبلا  َةَْدیَبُع  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا 
ٍدِحاَو ِّلُِکل  َّنِإ  َلاَقَف  ْمُْکَیلِإ  ِْقلَْخلا  اَذَه  ِۀَجاَح  َعَم  ٍضَْعب  ْنِم  اَهَـضَْعب  ْمَُکلاَجآ  َبَْرقَأ  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُکَءاََقب  َّلَقَأ  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَق 

هیلع و هللا  یلص   ) ُِّیبَّنلا ُهاَتَأ  َو  َرَضَح  ْدَق  ُهَلَجَأ  َّنَأ  َفَرَع  ِِهب  َِرمُأ  اَّمِم  اَهِیف  اَم  یَضَْقنا  اَذِإَف  ِِهتَّدُم  ِیف  ِِهب  َلَمْعَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  اَم  اَهِیف  ًۀَفیِحَـص  اَّنِم 
اَْهنِم َیَِقب  َو  یَْقبَی  اَم  َو  ِیتْأَی  اَم  َُهل  َرُِّسف  َو  اَهَیِطْعُأ  ِیتَّلا  ُهَتَفیِحَص  َأَرَق  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َّنِإ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َُهل  اَِمب  ُهَرَبْخَأ  َو  ُهَسْفَن  ِْهَیلِإ  یَْعنَی  هلآ )

َو ِلاَتِْقِلل  ُّدِعَتْسَت  ْتَثَکَمَف  ْمَُهل  َنِذَأَف  ِِهتَرُْـصن - ِیف  َهَّللا  َِتلَأَس  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإ  ْتَیَِقب  ِیتَّلا  َرُومُْألا  َْکِلت  َْتناَکَف  ِلاَتِْقلا  َیلِإ  َجَرَخَف  ِضَْقنَت  َْمل  ُءاَیْـشَأ 
ِِهتَرُْـصن ِیف  ِراَدِْحنالِاب  اََنل  َْتنِذَأ  ِّبَر  اَی  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) َِلُتق َو  ُُهتَّدُم  ْتَعَطَْقنا  ِدَق  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلَزَنَف  َِلُتق  یَّتَح  َِکلَذـِل  ُْتبَّهََأت 

اَم یَلَع  َو  ِْهیَلَع  اوُْکبا  َو  ُهوُرُْصناَف  َجَرَخ  ْدَق  َو  ُهْوََرت   ] ُهَنْوََرت یَّتَح   [ ُهَْربَق  ] ُهَتَُّبق اُومَْزلا  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ُهَتْضَبَق  ْدَق  َو  اَنْرَدَْحناَف 
( مالسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِةَرُْـصن  ْنِم  ْمُهَتاَف  اَم  یَلَع  ًاعَزَج  َو  ًانَزَح  ُۀَِکئاَلَْملا  ِتَکَبَف  ِْهیَلَع  ِءاَُکْبلا  َو  ِِهتَرُْـصِنب  ُْمتْـصِّصُخ  ْمُکَّنَأ  َو  ِِهتَرُْـصن  ْنِم  ْمُکَتاَف 

ُهَراَْصنَأ َنُونوُکَی  مالسلا ) هیلع   ) َجَرَخ اَذِإَف 
هّللا دبع  زا  يرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  مصا  نمحرلا  دبع  نب 
: دومن ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  هب  يو  هک  درک  لقن  ام  يارب  زیرح  زا  زاّزب  هدیبع  وبا 

امـش هب  قئالخ  نیا  مامت  هکنیا  اب  تسا  کیدزن  امـش  لجا  ردقچ  هدوب و  مک  یناف  راد  نیا  رد  تیب  لها  امـش  ندـنام  ردـقچ  موش  تیادـف 
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: دندومرف ترضح  دنراد ! جایتحا 
هچنآ هاگ  ره  سپ  تسا  هدش  طبض  تبث و  نآ  رد  مینک  لمع  میدنمزاین  هچنآ  هب  رمع  تّدم  لوط  رد  هک  میراد  ياهفیحص  ام  زا  مادک  ره 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  هدیسر و  ارف  هفیحص  بحاص  لجا  دوشیم  مولعم  تشگ  یضقنم  هدش  هتشون  هفیحـص  رد 
مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنهدیم و  ربخ  تسادخ  دزن  وا  يارب  هچنآ  زا  هدومن و  مالعا  ار  شلاحترا  ربخ  هدمآ و  يو  دزن  مّلـس  و 

اذل دوب  هدیدرگ  ریسفت  دیدرگیمن  یضقنم  هدنام  یقاب  هک  يروما  بانج  نآ  يارب  هدومرف و  تئارق  دندوب  هدش  هداد  هک  ار  ياهفیحـص  زین 
یقاب هک  يروما  نآ  سپ  تفاتـش  لاتق  هب  شترـضح  اذل  تسویپن  عوقوب  هک  یئایـشا  ندـنام  یقاب  دـیدرگ و  عقاو  دوش  عقاو  دـیابیم  هچنآ 

گنرد ناشیا  سپ  دش  هداد  يرای  نذا  ناشیا  هب  دندرک و  ار  ترـضح  نآ  ترـصن  بلط  یلاعتقح  زا  ناگتـشرف  هک  دوب  نیا  دـندوب  هدـنام 
دندمآ دورف  نیمز  هب  ناگتشرف  هعقاو  نیا  زا  سپ  دندیسر و  تداهش  هب  ترضح  نآ  ات  دندرک  رازراک  لاتق و  يارب  هدامآ  ار  دوخ  هدومن و 
ضرع یهلا  هاگرد  هب  دندید  ار  هعقاو  نیا  هکئالم  یتقو  بانج و  نآ  ندیـسر  تداهـش  هب  ترـضح و  نآ  رمع  تّدم  عاطقنا  زا  سپ  ینعی 

: دندرک
نیمز هب  ام  یتقو  سپ  يدومرف  ءاطعا  ار  ترـضح  نآ  يرای  ترـصن و  هزاجا  يداد و  ار  نیمز  هب  ندمآ  دورف  طوبه و  نذا  ام  هب  ادـنوادخ 
دینیبب ار  بانج  نآ  ات  هدوب  ترـضح  نآ  ربق  مزالم  هک  دومن  یحو  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  ياهدرک ؟ حور  ضبق  ار  شترـضح  هک  میدمآ 

هیرگ هدیدرگ  توف  ترضح  نآ  يرای  هب  تبسن  امـش  زا  هچنآ  رب  وا و  رب  زین  دیئامن و  شترـصن  تشگ  جراخ  ربق  زا  ترـضح  نآ  یتقو  و 
هیرگ شتبیـصم  رب  هدرک و  يراـی  ار  باـنج  نآ  هک  دـیاهدیدرگ  هصیـصخ  نیا  هب  صتخم  هک  دـیتسه  ناگتـشرف  هورگ  امـش  اـهنت  دـینک و 

عزج و يور  زا  هتشگ و  نوزحم  دننک  کمک  ترضح  نآ  هب  دندوب  هتـسناوتن  دوب و  هتفر  ناشتـسد  زا  هچنآ  رطاخب  ناگتـشرف  سپ  دیئامن ،
شنارای راـصنا و  ناگتـشرف  نیا  دـندیدرگ  جراـخ  ربق  زا  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  یماـگنه  دـندمآ و  رد  هیرگ  هب  باـنج  نآ  رب  نزح 

. دنشابیم
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مالّسلا امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  رب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ  متشه  تسیب و  باب   [ - 28

َدَمْحَأ ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَنِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
َوُه َو  ِۀَبَحَّرلا  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍلُجَر  ْنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِقَرْزَْألا  ٍِّیلَع  ْنَع  ِّیِمَثیِْملا  ِنَسَْحلا  ِْنب 

اَذَـه َّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف  ِدِجْـسَْملا  ِباَْوبَأ  ِضَْعب  ْنِم  ُْنیَـسُْحلا  ِْهیَلَع  َجَرَخ  َو  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َۀَـیْآلا - ِهِذَـه  ُوْلتَی 
ُضْرَْألا َو  ُءاَمَّسلا  ِْهیَلَع  یِْکبَت  َو  ُلَتُْقیَس 

نب دمحا  زا  دیزی ، نب  بوقعی  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نسحلا ) نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع   ) مدیتاسا زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  یصخش  زا  یعخن ، مکح  نب  نسح  زا  قزرا ، یلع  زا  یمثیملا ، نسحلا 
: دندومرفیم توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  زا  هبحر  نیمزرس  رد 

. َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف 
نیسح ترضح  ینعی   ) نیا دینادب  دندومرف : ترضح  دش ، لخاد  دجسم  ياهبرد  زا  یکی  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 

. دنیرگیم وا  رب  نیمز  نامسآ و  دش و  دهاوخ  هتشک  بیرقنع  مالّسلا ) هیلع 
ِینَثَّدَح - 2

ِنَمْحَّرلا ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  یَسیِع  ِْنب   [ َداَدْزَی  ] َدُواَد ْنَع  ٍنیِکْـسِم  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ُْنیَـسُْحلا َءاَـج  َو  َُهلْوَح  ُُهباَحْـصَأ  َعَمَتْجا  َو  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َسَلَجَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْـملا ُریِمَأ  َجَرَخ  َلاَـق  ِّیِعَخَّنلا  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  یَْلَیل  ِیبَأ  ِْنب 

َو ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َلاَقَف - ِنآْرُْقلِاب  ًاـماَْوقَأ  َرَّیَع   ] ربع َهَّللا  َّنِإ  َّیَُنب  اَـی  َلاَـقَف  ِهِسْأَر  یَلَع  ُهَدَـی  َعَضَوَف  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َماَـق  یَّتَح  مالـسلا ) هیلع  )
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  َکیِْکبَت  َُّمث  يِدـَْعب  َکَُّنُلتْقََیل  ِهَّللا  ُْمیا  َو  َنیِرَْظنُم  اُوناک  اـم  َو  ُضْرَأـْلا 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 
، یلیل یبا  نب  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم  زا  يراصنا ، یـسیع  نب  دواد  زا  نیکـسم ، نب  مکح  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  یعخن  میهاربا  زا 
ماگنه نیا  رد  دندز  هقلح  ترضح  نآ  رود  نارای  باحصا و  هدومرف و  لالجا  لوزن  دجسم  رد  هدمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما 
مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  دنداتسیا ، اجنآ  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  لباقم  دندیسر  ات  دندروآ  فیرشت  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 

: دندومرف هداهن و  ناشیا  رس  رب  كرابم  تسد 
: تسا هدومرف  ترضح  هداد و  رارق  تمالم  شنزرس و  دروم  هدومن و  حیبقت  نآرق  هلیسوب  ار  یفئاوط  ماوقا و  لاعتم  دنوادخ  مرسپ ،

وت رب  نیمز  نامـسآ و  سپـس  تشک  دـنهاوخ  ار  وت  نم  زا  سپ  امتح  مسق  ادـخ  هب  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام  َو  ُضْرَأـْلا  َو  ُءاـمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف 
.: دومن دنهاوخ  هیرگ 

: همجرت
. تسا هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ریظن  لثم و  شدانسا  هب  باّطخلا  یبا  نب  نیسح  نب  دّمحم  زا  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  مردپ ،

َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِساَّحَّنلا  ٍصْفَح  ِْنب  ِْبیَهُو  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 3
َو عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  یَلَع  اَّلِإ  ُّطَق  ٍدَحَأ  یَلَع  اَیِْکبَت  َْمل  َو  اَتَّرَمْحا  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  ِِهْلتَِقل  یََکب  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح 
نآ هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  ریصب ، وبا  زا  ساّحن ، صفح  نب  بیهو  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح 
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ترضح رب  رگم  هتسیرگن  زگره  يدحا  رب  دندش و  خرـس  هتـسیرگ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تداهـش  يارب  نیمز  نامـسآ و  انامه 
. مالّسلا مهیلع  یلع  نب  نیسح  ایرکز و  نب  ییحی 

. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ریظن  شدانسا  هب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ  و 
ٍلاَّضَف ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهُْریَغ  َو  ِْهیََوبَاب  ِْنب  یَسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َو  - 4

ِْنب یَیْحَی  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ْتََکب  َءاَمَّسلا  َّنِإ  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍلاَلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع 
َكاَذَـف ُْتُلق  ٍةَرْمُِحب  ُبُْرغَت  َو  ٍةَرْمُِحب  ٍسْمَـشَک  ُعـُلْطَت  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  ْتَثَکَم  َلاَـق  اَـهُءواَُکب  اَـم  َو  ُْتُلق  اَـمِهِْریَغ  ٍدَـحَأ  یَلَع  ِکـْبَت  ْمـَل  َو  اَّیِرَکَز 

ْمَعَن َلاَق  اَهُءواَُکب 
نب داّمح  زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  زا  راّبجلا ، دبع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  وا ، ریغ  هیوباب و  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  لاله  نب  هّللا  دبع  زا  نامثع ،
: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  مدینش 

. درکن هیرگ  ود  نیا  ریغ  يدحا  رب  تسیرگ و  مالّسلا  مهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  یلع و  نب  نیسح  ترضح  رب  نامسآ 
؟ هدوب هنوگچ  تسیچ و  نامسآ  هیرگ  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. درکیم بورغ  خرس  یگنر  اب  هدومن و  عولط  زمرق  یگنر  اب  دیشروخ  دومن ، فّقوت  گنرد و  نامسآ  زور  لهچ 

. یلب دندومرف : ترضح  دوب ؟ نامسآ  هیرگ  نیا  میتشاد : هضرع 
ِیْنتَثَّدَح َلاَق  ِّیِـشَرُْقلا  ٍرِهْـسُم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍلْهَـس  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 5

َسْمَّشلا يََرت  اَم  ِمَّدلا  ُْلثِم  ِۀَقَلَْعلا  ُْلثِم  ُءاَمَّسلا  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَعِْست  َو  ًۀَنَس  اَْنثَکَمَف  َِلُتق  َنیِح  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  ِتَکَرْدَأ  اَهَّنَأ  ِیتَّدَج 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  یشرق  رهسم  نب  یلع  زا  لهس ، نب  رمع  زا  دمحا ، نب  هّللا  دبع  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هدومن  كرد  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  ماگنه  هک  درک  لقن  میارب  نم  هّدج 
. دشن هدید  الصا  دیشروخ  دوب و  ینوخ  هتخل  دننام  نامسآ  هتسویپ  هعقاو  نیا  زا  سپ  هام  هن  لاس و  کی 

ِِّیبَلَْحلا ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َۀَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 6
ُْذنُم ٍدَـحَأ  یَلَع  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َلاَق  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ِْهیَلَع ْتَکَبَف  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  یَّتَح  اَّیِرَکَز  ُْنب  یَیْحَی  َِلُتق 
ترضح زا  یبلحلا ، یلع  نب  دّمحم  زا  هلیمج ، یبا  زا  لاّضف ، نبا  زا  شردپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  یسوم ، نب  نیـسحلا  نب  یلع 

. َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  هفیرش : هیآ  لیذ  رد  ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا 
: دندومرف

مالّسلا هیلع  نیسح  ترضح  هک  یماگنه  ات  تسیرگن  يدحا  رب  نامسآ  دش  هتـشک  مالّـسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  هک  ینامز  زا 
. تسیرگ نامسآ  رگید  راب  کی  زاب  ماگنه  نیا  رد  هک  دندش  دیهش 

ٍدَقْرَف ِْنب  َدُواَد  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِـشَرُْقلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 7
اَهُءواَُکب اَُهتَرْمُح  َو  اَّیِرَکَز  ُْنب  یَیْحَی  َو  ًۀَنَس  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  َنیِح  ُءاَمَّسلا  ِتَّرَمْحا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

: دیوگیم یشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
نآ هک  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  دقرف ، نب  دواد  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  دومن  لقن  میارب  باّطخلا  یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح 
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نتسیرگ یخرس  نیا  دوب و  خرس  لاس  کی  ات  نامسآ  دنتشک  ار  ایرکز  نب  ییحی  دندش و  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  هک  یماگنه 
. هدمآ باسح  هب  نامسآ 

َةَراَرُز ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 8
ْنِم َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ایِمَـس  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهِّبَر  ِْدبَع  ِْنب  ِِقلاَْخلا  ِْدبَع  ْنَع 
َلاَق اَهُءواَُکب  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ًاحاَبَص  َنیَِعبْرَأ  اَْهیَلَع  اَّلِإ  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َو  ایِمَس  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  مالسلا ) امهیلع   ) اَّیِرَکَز ُْنب  یَیْحَی  َو  ایِمَس  ُْلبَق 

َءاَرْمَح ُبُْرغَت  َو  َءاَرْمَح  ُُعلْطَت  َْتناَک 
دبع زا  هرارز ، زا  ریکب ، نبا  زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ّهبر  دبع  نب  قلاخلا 
: هفیرش هیآ  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  هک  مدینش 

. ایِمَس ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل 
: دندومرفیم

. دنتشادن یمانمه  البق  زین  مالّسلا  امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  دنتشادن و  یمانمه  رتشیپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
. درک هیرگ  حابص  لهچ  هک  ود  نیا  رب  رگم  تسیرگن  يدحا  رب  نامسآ  و 

؟ دوب هچ  نامسآ  هیرگ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم  دیوگیم : يوار 
. دوب خرس  نامسآ  بورغ  عولط و  ماگنه  دندومرف : ترضح 

ْنَع ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  َو  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َو  - 9
امهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  اَّلِإ  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َدَْعب  ٍدَحَأ  یَلَع  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  اَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  َۀَـلیِمَج  ِیبَأ 

ًامْوَی َنیَِعبْرَأ  ِْهیَلَع  ْتََکب  اَهَّنِإَف  مالسلا )
زا هلیمج ، یبا  زا  لاّضف ، نب  یلع  زا  مشاـه ، نب  میهاربا  زا  یگلمج  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  میهاربا و  نب  یلع  زا  یـسوم ، نب  نیـسحلا  نب  یلع 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  رباج ،
لهچ هکنآ  هچ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  رگم  تسیرگن  يدحا  رب  نامسآ  مالّسلا  امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  ترضح  زا  دعب 

. درکیم هیرگ  ترضح  نآ  رب  نامسآ  زور 
ِّيِدَسَْألا َۀَـیِواَعُم  ِْنب  ِْبیَلُک  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 10

اَّیِرَکَز ع ِْنب  یَیْحَی  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  اَّلِإ  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
دبع یبا  ترـضح  زا  يدسا ، هیواعم  نب  بیلک  زا  ریـشب ، نب  رفعج  زا  باّطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  یفوک  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا 
. مالّسلا مهیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  رگم  تسا  هتسیرگن  يدحا  رب  نامسآ 

ُْنیَسُْحلا َِلُتق  اََّمل  َلاَق  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع   [ َۀَمَلْسَم  ] َۀَمَلَس ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدْعَس  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِرْـصَن  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 11
َرَمْحَأ ًاباَُرت  ُءاَمَّسلا  ِتَرَْطمَأ  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب 

زا دعـس ، نب  رمع  زا  محازم ، نب  رـصن  زا  نیـسحلا ، نبا  دّـمحم  زا  باّـطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  زا  یفوـک  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هدومن ، لقن  شیارب  هک  یسک  زا  هملس  نب  دّمحم 

. دیرابیم خرس  كاخ  نامسآ  زا  دندش  هتشک  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 
َلاَق ِمِساَْقلا  ِْنب  َمَلْسَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 12

مالّسلا و هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  رب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ  متشه  تسیب و  باب   [ - 28
مالّسلا امهیلع  ایرکز  نب  ییحی 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


یَیْحَی یَلَع  اَّلِإ  ْتَعِضُو  ُْذنُم  ِْکبَت  َْمل  َءاَمَّسلا  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع   [ ٍْتیَُبث ُْنب  وُرْمَع   ] ٍبْهَو ُْنب  ُرَمُع  اَنَرَبْخَأ 
ِمَّدلا َنِم  ِثیِغاَرَْبلا  َِرثَأ  ُْهبِش  ِبْوَّثلا  یَلَع  َعَقَو  ٍبْوَِثب  ْتَِلبُْقتْسا  اَذِإ  َْتناَک  َلاَق  اَهُءواَُکب  َناَک  ٍءْیَش  َّيَأ  ُْتُلق  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب 

: دیوگیم يو  مساق ، نب  ملسا  زا  یسیع ، نب  نیسح  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  باّطخ ، نب  ۀملس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: دندومرف بانج  نآ  هک  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  داد  ربخ  ام  هب  بهو  نب  رمع 

. مالّسلا مهیلع  یلع  نب  نیسح  ایرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  هتسیرگن  يدحا  رب  لاحب  ات  هدیدرگ  عضو  هدش و  هیبعت  نامسآ  هک  ینامز  زا 
؟ هدوب هچ  نامسآ  هیرگ  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. تشگیم عقاو  هشپ  نوخ  هب  هیبش  يرثا  نآ  يور  يدادیم  رارق  نآ  لباقم  رد  ار  یسابل  یتقو 

َلاَق ٍناَنَح  ْنَع  ِلْضَْفلا  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 13
َو ًۀَّجِح  ُلِدـْعَت  اَهَّنَأ  ْمِهِـضَْعب  ْنَع  اَنَغََلب  ُهَّنِإَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ُلوُقَت  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق 

یَیْحَی ُهِیبَش  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ُدِّیَس  َو  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَـس  ُهَّنِإَف  ُهُفَْجت  َال  َو  ُْهرُز  ْنَِکل  َو  ِهِّلُک  اَذَه  ِلْوَْقلِاب   [ ُلوُقَی اَم  َباَصَأ  اَم   ] ْبَْجعَت َال  َلاَق  ًةَرْمُع -
ِْنب ِدَمَّصلا  ِْدبَع  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  اَمِْهیَلَع  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب 
ِْدبَع ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ًءاَوَس  ُهَْلثِم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ٍدَّمَُحم 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا 
: تفگ يو  هک  درک  لقن  نانح  زا  لضف  نب  یسوم  زا  یسیع ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیسحلا  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
اریز مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  دیئامرفیم  هچ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رـضحم 

: دندومرف ترضح  دشابیم ؟ هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  ترضح  نآ  ترایز  هک  هدش  لقن  امش  یضعب  زا 
هدرک ترایز  ار  ترضح  نآ  امش  لاح  نیع  رد  یلو  تسین  باوث  نیا  ّلک  لداعم  ترضح  نآ  ترایز  ثیدح ، نیا  تسا  فیعض  ردق  هچ 
نیمز نامـسآ و  ود  نیا  رب  تسا و  ایرکز  نب  ییحی  هیبش  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  ءادهـش و  دیـس  بانج  نآ  اریز  دـینکن  ءاـفج  وا  هب  و 

. دناهتسیرگ
: همجرت

هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  ریدس ، نب  نانح  زا  دّمحم ، نبا  دمـصلا  دبع  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  مردپ و 
: دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع 

نانح زا  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  ریظن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  ریدس  نب 

ٍداَیِز ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍلِقْعَم  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدِحاَو  ِْریَغ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  َو  - 14
ٍدَحَأ یَلَع  ُءاَمَّسلا  ِْکبَت  َْمل  َو  ًانِز  ََدلَو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُِلتاَق  َو  اًنِز  ََدلَو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ُِلتاَق  َناَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ٍةَرْمُح  ِیف  ُبـیِغَت  َو  ٍةَرْمُح  ِیف  ُسْمَّشلا  ُعـُلْطَت  َلاَـق  یِْکبَت  َفـْیَک  َو  ُتـُْلق  َلاَـق  اَـمِْهیَلَع  اَّلِإ 
ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ٍریَِشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِْنیَسُْحلا 

زا دایز ، نب  نسح  زا  لقعم ، نب  رماع  زا  داّمح ، زا  ریشب ، نب  رفعج  زا  یتعامج ، زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  روکذم  دانـسا  نیمه  اب  و 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

. ود نیا  رب  رگم  تسیرگن  يدحا  رب  نامسآ  هدوب و  هداز  انز  مالّسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح  ایرکز و  نب  ییحی  لتاق 
؟ تسیرگ نامسآ  هنوگچ  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

مالّسلا و هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  رب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ  متشه  تسیب و  باب   [ - 28
مالّسلا امهیلع  ایرکز  نب  ییحی 
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: دندومرف ترضح 
. دوب یخرس  رد  شبورغ  دیشروخ و  عولط 

. تسا هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  شدانسا  هب  ریشب  نب  رفعج  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  یشرق ، رفعج  نب  دّمحم 
ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ُهَّللا  اَمُهَمِحَر  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 15
ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ْتََکب  َءاَمَّسلا  َّنِإ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلاَلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِءاَّشَْولا 
ُْتُلق ٍةَرْمُِحب  ُبُْرغَت  َو  ٍةَرْمُِحب  ُسْمَّشلا  ُُعلْطَت  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  اُوثَکَم  َلاَـق  اَـهُءواَُکب  اَـم  َو  ُْتُلق  اَـمِهِْریَغ  ٍدَـحَأ  یَلَع  ِکـْبَت  َْمل  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َو 

ْمَعَن َلاَق  اَهُءواَُکب  َكاَذَف 
زا ءاّشولا ، یلع  نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نبا  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  امهیلع  هّللا  ۀـمحر  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ و 

: دندومرفیم بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  لاله ، نب  هّللا  دبع  زا  نامثع ، نب  داّمح 
. تسا هدرکن  هیرگ  ود  نیا  ریغ  يدحا  رب  هتسیرگ و  مالّسلا  مهیلع  ایرکز  نب  ییحی  یلع و  نب  نیسح  رب  نامسآ 

؟ تسا هتسیرگ  نامسآ  هنوگچ  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. دوب یخرس  رد  شبورغ  عولط و  زور  لهچ  ات 
؟ تسا هدوب  هنوگ  نیا  نامسآ  هیرگ  مدرک : ضرع 

. یلب دندومرف : ترضح 
ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّینَسَْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  اَمُْهنَع  َو  - 16
هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َعَلَط  ْذِإ  ِۀَبَحَّرلا  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْدنِع  ٌسُولُج  ُنَْحن  اَمَْنَیب  َلاَق  ِِّیثِراَْحلا  ٍباَهِـش  ِْنب  ِرِیثَک  ْنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِمَکَْحلا 

َو ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َلاَق  َو  ًامْوَق  َرَکَذ  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُهُذِجاََون  ْتََدب  یَّتَح  ًاکِحَض  مالسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َکِحَضَف  ِْهیَلَع  مالـسلا )
ُضْرَْألا َو  ُءاَمَّسلا  ِْهیَلَع  َّنَیِْکبََتل  َو  اَذَه  َُّنُلتْقََیل  َۀَمَسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا  َقَلَف  يِذَّلا  َو  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام 

زا ینسحلا ، هّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  دلاخ ،) نب  دّمحم   ) یقرب زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ و  زا 
: تفگ يو  یثراح ، باهش  نب  ریثک  زا  یعخنلا ، مکحلا  نب  نسح 

بانج نآ  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تقو  نیا  رد  میدوب ، هتـسشن  هبحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  كرابم  رـضحم  هک  یماگنه 
: دندومرف سپس  دیدرگ  رهاظ  بانج  نآ  لقع  ياهنادند  هک  دندیدنخ  نانچ  نینمءوملا  ریما  تشگ ، دراو 

: دیامرفیم هدرک و  دای  ار  یموق  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
هیلع نیسح  ترـضح  ینعی   ) نیا دیرفآ  ار  هدنب  تفاکـش و  ار  هّبح  هک  یـسک  هب  مسق  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف 

. دنیرگیم وا  رب  نیمز  نامسآ و  اعطق  تشک و  دنهاوخ  هتبلا  ار  مالّسلا )
َلاَق َلاَق  َۀَمَلَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 17

ِْنیَسُْحلا ع َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  یَلَع  اَّلِإ  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  اَم  مالسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ُْنب  ُرَفْعَج 
: تفگ هک  هدرک  لقن  هملس  یبا  زا  نسح ، زا  میظعلا ، دبع  زا  یقرب ، زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح 
. مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  اّیرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  هتسیرگن  يدحا  رب  نیمز  نامسآ و 

یَیْحَی اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ًاعیِمَج  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُهَّللا  اَمُهَمِحَر  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 18
ِقیِرَط ِیف  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  مالـسلا ) هـیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِۀَـمْدِخ  ِیف  َناَـک  َو 

مالّسلا و هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  رب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ  متشه  تسیب و  باب   [ - 28
مالّسلا امهیلع  ایرکز  نب  ییحی 
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ِیَتلَأْسَم ْنَع  َکَلَغََشل  ُعَمْـسَأ  اَم  ُعَمْـسَت  َْول  َلاَقَف  ًارِـسَْکنُم  ًانیِزَح  ًابِیئَک  َكاَرَأ  ِیل  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتلُقَف  َۀَّکَم   ] ۀکملا ُدیُِرن  ُنَْحن  َو  ِۀَنیِدَْملا 
َءاَُکب َو  ِّنِْجلا  َحَْون  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِۀَلَتَق  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِۀَلَتَق  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِۀَِـکئاَلَْملا  َلاَِهْتبا  َلاَق  ُعَمْـسَت  يِذَّلا  اَمَف  ُْتُلق 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ٍمَْون  َْوأ  ٍباَرَِشب  َْوأ  ٍماَعَِطب  اَذَه  َعَم  ُأَّنَهَتَی  ْنَمَف  ْمِهِعَزَج  َةَّدِش  َو  َُهلْوَح  َنیِذَّلا  ِۀَِکئاَلَْملا 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  یکفوب  یلع  نب  یکرمع  زا  یگلمج  ییحی ، نب  دّمحم  سیردا و  نب  دمحا  زا  امهیلع ، هّللا  ۀمحر  مردارب  ردپ و 

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  وا  لاّمج و  ناوفـص  زا  وا  یلع و  زا  دوب  مالّـسلا  هیلع  یناث  رفعج  یبا  ترـضح  تمدخ  رد  هک  ییحی 
: تفگ يو  هک  درک  لقن 

رـضحم هدرک و  لاءوس  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  هنیدـم  هار  رد  تروـص  رهب  دوـب  هّکم  نامدـصق  یلو  میدوـب  هنیدـم  هار  رد 
: مدرک ضرع  شکرابم 

؟ منیبیم لاح  هتسکش  تحاران و  نیگمغ و  هک  دوشیم  هچ  ار  امش  ص :)  ) ادخ لوسر  رسپ  يا 
: دندومرف ترضح 

. يدرکیمن یلاءوس  نینچ  نم  زا  رگید  مونشیم  نم  هک  ار  هچنآ  يدینشیم  رگا 
نینمءوملا و ریما  ناگدنـشک  هب  تبـسن  ناشنیرفن  یهلا و  هاگرد  هب  هکئالم  عّرـضت  دـندومرف : ترـضح  دیونـشیم ؟ زیچ  هچ  مدرک : ضرع 

نیا رب  انب  دنتسه  ترضح  نآ  ربق  فارطا  رد  هک  یناگتشرف  نتـسیرگ  نج و  يراز  هحون و  زین  مالّـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح 
!!؟ دشاب اراوگ  وا  رب  باوخ  ای  بارش  اذغ و  یئاهادص  نینچ  ندینش  اب  هک  تسیک 

ٍِدلاَـخ ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 19
ٌسُولُج ُنَْحن  اَمَْنَیب  َلاَق  ِِّیثِراَْحلا  ٍباَهِـش  ِْنب  ِرِیثَک  ْنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِوَلَْعلا  ِِّینَـسَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا 

َّنِإ َلاَق  َُّمث  ُهُذِجاََون  ْتََدب  یَّتَح  مالسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َکِحَضَف  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َعَلَط  ْذِإ  ِۀَبَحَّرلِاب  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْدنِع 
ُءاَمَّسلا ِْهیَلَع  َّنَیِْکبََتل  َو  اَذَه  َُّنُلتْقََیل  َۀَمَـسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا  َقَلَف  يِذَّلا  َو  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َلاَقَف  ًامْوَق  َرَکَذ  َهَّللا 

ُضْرَْألا َو 
دبع زا  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نبا  دمحا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

رـضحم هبحر  رد  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  یثراـح  باهـش  نب  ریثک  زا  یعخنلا  مکح  نب  نسح  زا  يولعلا ، ینیـسحلا  هّللا  دـبع  نب  میظعلا 
هیلع نینمءوملا  ریما  سپ  دـندش ، رهاـظ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  كراـبم 

: دندومرف سپس  دش  ادیپ  ناشلقع  ياهنادند  هک  دندیدنخ  نانچ  مالّسلا 
: هدومرف هدرک و  دای  ار  یموق  شمیرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

. َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف 
وا رب  نیمز  نامـسآ و  و  تشک . دنهاوخ  ار  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ترـضح   ) نیا هتبلا  هدیرفآ  ار  هدـنب  هتفاکـش و  ار  هّبح  هک  یـسک  هب  مسق 

. دیدرگیم
ُءاَمَّسلا ِتَرَْطمَأ  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َِلُتق  اََّمل  َلاَق  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَـشْعَم  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍدْعَـس  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِرْـصَن  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 20

َدِجُو اَّلِإ  ٌةاَصَح  ِسِدـْقَْملا  ِْتَیب  ِیف  َْقبَی  َْمل  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َِلُتق  اََّمل  َلاَق  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَـشْعَم  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ٍدْعَـس  ُْنب  ُرَمُع  َلاَق  َو  ًاـمَد 
ٍطِیبَع ٌمَد  اَهَتَْحت 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  دعس  نب  رمع  زا  محازم ، نب  رصن  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  ۀمحرلا ، هیلع  مردپ 
: تفگ يو  هک  دومن  لقن  يرهز  زا  رشعم  وبا 

. دیراب نوخ  نامسآ  دندش  دیهش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  یماگنه 

مالّسلا و هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  رب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ  متشه  تسیب و  باب   [ - 28
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: تفگ دعس  نب  رمع  و 
رگم دنامن  یقاب  ياهزیرگنـس  سدقملا  تیب  رد  دـش  دیهـش  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  هک  دومن  لقن  میارب  يرهز  زا  رـشعم ، وبا 

. دوب شریز  هزات  نوخ  میتشادیم  رب  ار  نآ  یتقو 
ِْنب َدُواَد  ْنَع  َبوُّیَأ  ِْنب  َۀـَلاَضَف  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 21
ََدلَو اَّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  َلَتَق  يِذَّلا  َو  ًانِز  ََدلَو  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَسُْحلا  َلَتَق  يِذَّلا  َناَک  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍدَقْرَف 

اَّیِرَکَز ِْنب  یَیْحَی  یَلَع  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُضْرَْألا  َو  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  َلاَق  َُّمث  ًۀَنَس  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  َنیِح  ُءاَمَّسلا  ِتَّرَمْحا  َلاَق  ْدَق  َو  اًنِز 
اَهُءواَُکب اَُهتَرْمُح  َو 

نب دواد  زا  بویا ، نب  ۀلاضف  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  رایزهم ، نب  یلع  زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  دقرف 

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
ترـضح سپـس  دوب ، انز  دلو  تشک  زین  ار  اّیرکز  نب  ییحی  هک  سک  نآ  دوب و  هدازانز  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هدنـشک 

: دندومرف
: دندومرف نآ  زا  سپ  دوب ، خرس  نامسآ  لاس  کی  ات  دش  هتشک  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 

. دشابیم يو  هیرگ  نآ  یخرس  نیمه  تسیرگ و  مالّسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  نیمز  نامسآ و 
*** ***
*** ***
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ّنج  هفئاط  یئارسهحون  مهن  تسیب و  باب   [ - 29

ِْنب وِرْمَع  ْنَع  ٍدْعَـس  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِرْـصَن  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
َو َۀَْلیَّللا - اَّلِإ  ُهَِّیبَن  ُهَّللا  َضَبَق  ُْذنُم  ِّنِْجلا  َحَْون  ُْتعِمَس  اَم  َْتلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا ِۀَجْوَز  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ْنَع  ٍِتباَث  ِیبَأ  ِْنب  ِبِیبَح  ْنَع  ٍِتباَث 

ُلوُقَت َیِه  َو  ْمُْهنِم  ُۀَّیِّنِْجلا  ِتَءاَج  َو  َْتلاَق  ِْنیَسُْحلا  ِیْنبِاب  ُْتبِصُأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ِیناَرَأ  َال 
ٍْدبَع ِلْسَن  ْنِم  ٍرِّبَجَتُم  َیلِإ  يِدَْعب  ِءاَدَهُّشلا  یَلَع  یِْکبَی  ْنَمَف   *** *** اَیاَنَْملا ُمُهُدوُقَت  ٍطْهَر  یَلَع  ٍدْهُِجب  اَلِمَْهناَف  َياَْنیَع  اَیَأ 

نب بیبح  زا  تباث ، نب  ورمع  زا  دعس ، نب  رمع  زا  محازم ، نب  رصن  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، یشرق  رفعج  نب  دّمحم 
: تفگ يو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  رسمه  هملس  ما  زا  تباث ، یبا 

بش نامه  رگم  مدینشن  ار  ّنج  هفئاط  یئارسهحون  دومرف  ضبق  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  حور  ناّنم  دنوادخ  هک  ینامز  زا 
. مدش التبم  مالّسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  تبیصم  هب  هک  یتقو  رگم  ار  ناشیا  مدیدن  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  تلحر  بش  )

: دیامرفیم هملس  ما 
: تفگیم هک  یلاح  رد  دمآ  نج  هفئاط  زا  هیّنج  نامز  نامه  رد 

. دیرگب ءادهش  رب  یسک  هچ  نم  زا  دعب  اریز  دینک ، هیرگ  يراز  تّدش و  اب  نم  مشچ  ود  يا 
. دربیم مالغ  هدنب و  لسن  زا  يرگمتس  يوس  هب  ار  اهنآ  گرم  هک  یهورگ  رب  دینک  يراز 

ِّیِمَثیِْملا ِنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
َو ٌْخیَـش  ِناَلُجَر  ْمِْهیَلَع  َلَْبقَأ  ْذِإ  یِهاَش  اََهل  ُلاَُقی  ٍۀَـیْرَِقب  اوُّرَمَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َرْـصَن  اُوداَرَأ  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَـسْمَخ  َلاَـق 

ْدَق ُّیِّنِْجلا  ُْخیَّشلا  ْمَُهل  َلاَقَف  َلاَق  ِمُولْظَْملا - ِلُجَّرلا  اَذَه  َرْـصَن  اَنْدَرَأ  یِخَأ  ُْنبا  اَذَه  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ٌلُجَر  اَنَأ  ُْخیَّشلا  َلاَقَف  َلاَق  ْمِْهیَلَع  اَمَّلَـسَف  ٌّباَش -
َمِْعن َُهل  اُولاَقَف  ٍةَریَِـصب  یَلَع  َنُوبَهْذَتَف  ِمْوَْقلا  ِرَبَِخب  ْمُکَِیتآَف  َریِطَأ  ْنَأ  ُْتیَأَر  َلاَق  َْتیَأَر  يِذَّلا  ُْيأَّرلا  اَذَه  اَم  َو  َنوُّیِْـسنِْإلا  ُۀَْیتِْفلا  َلاَقَف  ًایْأَر  ُْتیَأَر 

- ُلوُقَی َوُه  َو  َصْخَّشلا  َنْوَرَی  َال  َو  ُهَنوُعَمْسَی  ٍتْوَِصب  ْمُه  اَذِإ  ِدَْغلا  َنِم  َناَک  اَّمَلَف  ُهَتَْلَیل  َو  ُهَمْوَی  َباَغَف  َلاَق  َْتیَأَر - اَم 
ُضَْعب َُهباَجَأَف  ُءاَضَتُْسی  ًاجاَرِس  ُْنیَـسُْحلا  َناَک  ْمُهَفِداَصُأ  ْیَک  یِـصُولَق  ُْتثَثَح  ْدَق  َو  ُمُهُروُُحن  یَمْدَت  ٌۀَْیِتف  َُهلْوَح  َو  ُتْرَُـصب  یَّتَح  ُمُُکْتئِج  اَم  ِهَّللا  َو 
َرِفَْعنُم ِّفَّطلِاب  ِهب   *** *** اروُّدلا َو  َباَبْحَْألا  َو  َلاَْملا  اُوقَراَف  َو  ْمُهَسُْفنَأ  ًاروُطْمَم  َْثیَْغلا  یَقُْـسی  ِۀَماَیِْقلا  َیلِإ  ُُهنِکاَس  ُلوُقَی  َنیِّیِْـسنِْإلا  َنِم  ِۀَْیتِْفلا 

َو ِلُوتَْبِلل  َو  ٍفَرُغ  ًارُوز  ُْلقَأ  َْمل  یِّنَأ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  ِِهب  اَروُْحلا  َدُرُْخلا  اُوقاَُـلی  ْنَأ  اَـم  ِلـْبَق  ْنِم  ًارُون  یَجُّدـلا  َنْوَلْمَی  ِحـِیباَصَْملا  َلـْثِم  ًاروُْحنَم  ِْنیَّدَْـخلا 
ارورغم َناَک  ٍسْأَِکب  َْتبِرَش  ْدَق  َو  ُهُِکلاَس  ِهَِّلل  اوُغَرَف  ٌۀَْیِتف  َو  َْتنَأ  ٌْربَق  َلاَز  اَلَف  ْبَهْذا  اروُرْسَم  ِراَّیَّطِلل 

هک هدرک  لقن  یمثیم  زا  ملسم ، نب  ورمع  نب  دمحا  زا  هبقع ، نب  میهاربا  زا  دیزی ، نب  بوقعی  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو 

سپ دنتفگیم  یهاش  نآ  هب  هک  دندیـسر  ياهیرق  هب  دندرک و  تکرح  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يرای  دصق  هب  هفوک  لها  زا  نت  جنپ 
: تفگ درمریپ  دندرک  مالس  ناشیا  هب  هدمآ و  اهنآ  يولج  ناوج  يرگید  ریپ و  یکی  رفن  ود 

امهیلع یلع  نب  نیـسح  ینعی   ) مولظم نیا  هب  ندومن  يرای  نامدـصق  اـم  هدوب و  نم  هدازردارب  ناوج  نیا  متـسه و  نج  هفئاـط  زا  يدرم  نم 
. دشابیم مالّسلا )

. مراد يداهنشیپ  نم  تفگ : ناشیا  هب  سپس  یّنج  درمریپ 
؟ تسیچ داهنشیپ  تفگ : شباوج  رد  رفن  جنپ  نیا  زا  یناوج 

ناتدصقم فرط  هب  تریصب  اب  امش  ات  مروایب  ار  هورگ  نیا  ربخ  سپـس  مورب و  هدرک  زاورپ  نم  هک  تسا  نیا  مداهنـشیپ  تفگ : یّنج  درمریپ 
. دیورب

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ّنج  هفئاط  یئارسهحون  مهن  تسیب و  باب   [ - 29www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا يداهنشیپبوخ  دنتفگ : شباوج  رد  ناشیا 
: دیوگیم يوار 

، دننیبب ار  نآ  بحاص  هکنیا  نودب  دندینش  یئادص  ناشیا  زور  نآ  يادرف  سپ  دوب  بئاغ  ناشیا  رظن  زا  بش  کی  زور و  کی  یّنج  درمریپ 
: دوب نیا  ادص 

. دوب هدولآ  كاخ  هب  شیاههنوگ  ود  هدیرب و  يرس  هک  فط  نیمز  رد  مدید ، دوخ  هکنآ  رگم  امش  دزن  مدماین  مسق  ادخ  هب 
. دناهدرک فرط  رب  ار  تملظ  یکیرات و  هک  یئاهغارچ  ریظن  دوب  يراج  نوخ  ناشموقلح  زا  هک  هداتفا  یناناوج  شفارطا  و 

. مدرگ فداصم  دننک  تاقالم  هرکاب  ياههیروح  اب  ناشیا  هکنآ  زا  لبق  ات  مدناود  ار  دوخ  هقان  هتسویپ 
. میوگیمن غورد  راتفگ  نیا  رد  نم  هک  دنادیم  ادخ  دوب و  نازورف  یغارچ  مالّسلا  هیلع  نیسح 

یلاح رد  هدوب  راّیط  رفعج  مالّسلا و  اهیلع  لوتب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رواجم  تشهب  ياههفرغ  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
. دشابیم رورسم  نامداش و  هک 

: دنتفگ ادص  نآ  باوج  رد  ناناوج  زا  یضعب 
. درابب نآ  رب  ناراب  تمایق  ات  یتسه  نآ  نکاس  وت  هک  يربق  داب  دیواج  هدنیاپ و  سپ  ورب 
. دوب خارف  رایسب  هک  ياهساک  اب  مدیشون  يدوب و  نآ  ورهار  زین  وت  هک  ار  یهار  مدومیپ 

. دندیدرگ ادج  ناشیاههناخ  ناتسود و  لام و  زا  هدومن و  ادخ  میلست  ار  ناشدوخ  ناج  هار  نیا  رد  یناناوج  هک  ار  یهار  مدومیپ  زین  و 
َناَک َلاَق  ِّيِْدنَْقلا  ٍداَیِز  ِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث  ُْنب  وُرْمَع  َو  ٍدْعَـس  ُْنب  ُرَمُع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 3

َنُولوُقَی ْمُه  َو  ِۀَناَّبَْجلِاب  ِرَحَّسلا  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  َنیِح  ِّنِْجلا  َحَْون  َنوُعَمْسَی  َنوُصاَّصَْجلا 
ِدوُدُْجلا ُْریَخ  ُهُّدَج  ِدوُدُْخلا  ِیف  ٌقیَِرب  ُهَلَف   *** *** ٍْشیَُرق اَْیلَع  ْنِم  ُهاََوبَأ  ُهَنِیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  باّطخ  نب  ۀملس  ما  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: تفگ يو  دومن ، لقن  میارب  يدنق  دایز  یبا  زا  تباث  نب  ورمع  دعس و  نب  رمع 

، دندینشیم ناتسربق  رد  ار  ّنج  هفئاط  ياهیئارسهحون  رحس  تقو  رد  اهراکچگ  دندش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  ینامز 
: دنتفگیم ناشیا 

. تسا عطاس  يرون  شخر  رد  سپ  دیشک  تسد  ار  وا  یناشیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. تسا اهّدج  نیرتهب  شراوگرزب  ّدج  هدوب ، شیرق  دارفا  نیرترب  زا  شردام  ردپ و 

َِتناَک َلاَق  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َناَّسَغ  ُْنب  ُدِیلَْولا  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍدْعَـس  ُْنب  ُرَمُع  َلاَق  َلاَق  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 4
- ُلوُقَت عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُحُونَت  ُّنِْجلا 

َۀَنِینَّرلا َْنبَواَجَتَی  ِْنیَسُْحلا  ُتاَْیبَأ  َْکِلت  ُهَْنیََنب  ٍهْرُک  یَلَع  ِّفَّطلِاب  ُتاَْیبَْألا  ِنَِمل 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  باّطخ  نب  ۀملس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 

: تفگ يو  درک  لقن  نینچ  یثیدح  میارب  دومن  لقن  شیارب  هک  یسک  زا  ناّسغ  نب  دیلو  تفگ : دعس  نب  رمع 
: دنتفگیم هدرک و  یئارسهحون  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  نج  هفئاط 

؟ تسیک زا  هدش  هدورس  شنادنزرف  رب  هدراو  ياهالب  میسرت  رد  ّفط  نیمزرس  رد  هک  تایبا  راعشا و  نیا 
. داد دنهاوخ  خساپ  هیرگ  اب  هارمه  نیزح و  ياهادص  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تایبا  نیا 

َو یَْلَیل  ُْتعِمَس  َلاَق  ِرَّوَزَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُّيِراَزَْفلا  َبوُّیَأ  ِْنب  َناَْمیَلُس  ُْنب  ُبوُّیَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 5
ُلوُقَت َیِه  َو  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ِّنِْجلا  َحَْون  ُْتعِمَس  ُلوُقَت  َیِه 
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ٍدَّمَُحم ِلآ  ِرْکِذ  ْنِم  ٍعُّجَفَت  َو  ٍۀَقْرُِحب  ُنیِزَْحلا  یِْکبَی  اَمَّنِإَف   *** *** ِدـیِعَّصلِاب ًاثاََلث  َْتتَاب  ِِهْبیِِطب  ُداَقُّرلا  ِكاَْهلَأ  ُْنیَع  اَی  ِعُومُّدـلِاب  يِدوُج  ُْنیَع  اَی 
ٍعَرْصَم ِیف  ْمُهُّلُک  َو  ِشوُحُْولا  َْنَیب  ْمُهُموُسُج  ٍعُّجََوت  َو 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ۀملس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: تفگ يو  هک  دینش  یلیل  زا  درک  لقن  میارب  رّوزح  نب  یلع  زا  يرازفلا ، بّویا  نب  نامیلس  نب  بّویا 

: دنتفگیم هک  مدینش  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ّنج  هفئاط  یئارسهحون 
. یگنتلد زوس و  اب  نیزح  صخش  دیرگیم  اریز  زیرب ، کشا  مشچ  يا 

هتشادزاب و ناشیا  اب  يدرد  مه  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  دای  زا  ار  وت  ینارذگشوخ  یـشوخ و  هطـساو  هب  مدرم  مشچ  يا 
. دناهدرک لفاغ 

هدوب یشحو  تاناویح  نیب  كاخ  يور  اهنآ  هرهاط  نادبا  هک  یلاح  رد  هدروآ  زور  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  ار  بش  هس 
. دناهداتفا هاگلتق  رد  یگلمج  و 

یَْلَیل ِیبَأ  ْنَع  ٍداَّمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِرْصَن  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6
َْتلاَقَف عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُّنِْجلا  ِتََکب  َلاَق  ِِّیناَنِْکلا  َناَّسَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّیِطِساَْولا 

اوُجِّرُـض یَْلتَق  َو  يَرْـسَأ  ِْنَیب  ْنِم  ِمَمُْألا  ُرِخآ  ُْمْتنَأ  َو  ُْمْتلَعَف  اَذ  اَم   *** *** ِتَمُرْکَم َو  ِیناَوْخِإ  َو  ِیْتَیب  ِلـْهَِأب  ْمَُکل  ُِّیبَّنلا  َلاَـق  ْذِإ  َنُولوُقَت  اَذ  اَـم 
ٍمَِدب

، یطساو یلیل  یبا  زا  دامح ، یبأ  نب  نمحرلا  دبع  زا  محازم ، نب  رصن  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ینانک  ناسح  نب  هّللا  دبع  زا 

: دنتفگ هتسیرگ و  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رب  نج  هفئاط 
: دیامرفب امش  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  هک  ینامز  تفگ  دیهاوخ  هچ 

نوخ هب  هدولآ  هتـشک و  ار  یـضعب  ریـسا و  ار  یخرب  نم ، ناشیوخ  ناردارب و  تیب و  لها  اب  دـیدرک  هچ  دیـشابیم  اهتّما  نیرخآ  هک  امش 
. دیدرک دوخ 

هیلع  ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُۀَمَلَـس  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 7
ُلوُقَی َو  ُزَِجتْرَی  ٍلُجَِرب  اَذِإ  َو  ِقاَرِْعلا  َیلِإ  ٌهِّجَوَتُم  َوُه  َو  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  ُریِسَی  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا اَمَْنَیب  َلاَق  مالسلا )

: دیوگیم میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: تفگ دومن و  لقن  میارب  هملس 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  زا  داّلخ ، نب  رّمعم  زا  نسح ، نب  یلع 
هک دندروخرب  یصخش  هب  هار  رد  دندش  هّجوتم  قارع  فرطب  هدرک و  تکرح  بش  لد  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یماگنه 

: تفگیم دناوخیم و  زجر 
ِظاَْفلَأ َْلثِم  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَع  ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 8

ُلوُقَی َوُه  َو  َلاَق  َۀَمَلَس 
ِمیِرَِکب ْیَّلََحت  یَّتَح  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْلبَق  يِرِّمَـش  و   *** *** ِرْدَّصلا ِبیِحَر  ِّدِْجلا  ِدِجاَِمب  ٍْرفَـس  ِْریَخ  َو  ٍناَبْکُر  ِْریَِخب  ٍرْجَز  ْنِم  يِرَعْذَت  َال  ِیتَقاَن  اَی 

ٍْرمَأ ِْریَِخل  ُهَّللا  ُهَنَابَأ  ِرْدَْقلا 
ٍِّیلَع ع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاَقَف  ِرْهَّدلا  َءاََقب  ُهاَْقبَأ  َۀَّمَث 

َدَهاَج َو  ًاّقَح  يََون  اَم  اَذِإ   *** *** ْنِإ َو  ْمَدـْنَأ   ] ْمَدـْقَأ َْمل  ُتْشِع  ْنِإَف  َنیِِحلاَّصلا  َلاَـجِّرلا  یَـساَو  َو  یَتَْفلا  یَلَع  ٌراَـع  ِتْوَْملاـِب  اَـم  َو  یِْـضمَأَس 
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اَمَغُْرت َو  َشیِعَت  ْنَأ  الُذ  َِکب   ] یَفَک َْملُأ  َْمل  ُِّتم  ًامِرُْجم  ََفلاَخ  َو  ًارُوْبثَم  َقَراَف  َو  ِهِسْفَِنب  ًاِملْسُم 
اَمَغُْرت َو  َّلَُذت  ْنَأ  ًاتْوَم  َِکب 

هیلع اضر  ترـضح  زا  يو  هک  درک  لقن  داّلخ  نب  رّمعم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ  و 
: تفگیم دناوخیم  زجر  هک  يدرم  نآ  تفگ  يو  دومن ، تیاکح  ار  هملس  ظافلا  نیع  مالّسلا 

. دنک عولط  حبص  هکنآ  زا  شیپ  باتشب  نک و  تعرس  نم و  یهن  رجز و  زا  نکم  ساره  فوخ و  رتش  يا 
، تسا ّتیفرظ  اب  خارف و  شاهنیس  گرزب و  شّدج  میرک و  شبسن  لصا و  هک  یسک  هب  رفـس و  نیرتهب  راوس و  نیرتهب  هب  ار  نم  یناسرب  ات 

. درادب یقاب  ار  وا  دنوادخ  تسا  یقاب  راگزور  هک  یمادام  ات  سپس  دهد و  باوث  رجا و  ار  وا  لامعا  نیرتهب  هطساوب  دنوادخ 
: دندومرف مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  سپس 

هک یلاـح  رد  هدوـب و  ّقـح  شتّین  مزع و  هک  یناـمز  تسین  راـع  گـنن و  درمناوـج  رب  گرم  مرذـگیم و  اـیند  راـگزور و  نیا  زا  بیرقنع 
. دنک داهج  تسا  ناملسم 

هلـصاف هدـش  كاله  بّذـعم و  صخـش  زا  هدرک و  راتفر  تاساوم  هب  راکوکین  حـلاص و  نادرم  اب  هک  ینامز  تسین  راع  درمناوج  رب  گرم 
. دزیخرب تفلاخم  هب  راکمتس  مرجم و  اب  هتفرگ و 

یفاک وت  يارب  ّتلذ  يراوخ و  نیمه  یلو  دوب  مهاوخن  هدز  تمالم  تفایرد  ارم  گرم  رگا  متـسین و  نامیـشپ  مدـنام  هدـنز  رگا  نیا  رب  اـنب 
. يدرگیم دنسپان  لامعا  بکترم  ینکیم و  یناگدنز  هک  تسا 

ُْنیَـسُْحلا ِینَثَّدَـح  َلاَق  ِّيِذاَعُْملا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 9
ِنَع ِصوُخُّشلِاب  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َّمَه  اََّمل  َلاَق  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  وٍرْمَع  ْنَع  ُّمَصَأـْلا  یَـسُوم  ُْنب   [ ُنَسَْحلا ]

َْرمَْألا اَذَه  َنیِْدُبت  ْنَأ  َهَّللا  َّنُکُدُْشنَأ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َّنِهِیف  یَـشَم  یَّتَح  ِۀَحاَیِّنِلل  َنْعَمَتْجاَف  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب  ُءاَِسن  ْتَلَْبقَأ  ِۀَـنیِدَْملا 
هیلع و هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِهِیف  َتاَم  ٍمْوَیَک  اَنَْدنِع  َوُهَف  َءاَُکْبلا  َو  َۀَحاَیِّنلا  یِْقبَتْسَن  ْنَِملَف  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِیَنب  ُءاَِسن  َُهل  َْتلاَقَف  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  ًۀَیِصْعَم 

ْتَلَْبقَأ َو  ِرُوبُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِراَْربَأـْلا  َبِیبَـح  اَـی  ِتْوَْملا  َنِم  َكاَدـِف  ُهَّللا  اَـنَلَعَج  َهَّللا  َكُدُْـشنَنَف  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ُۀَّیَقُر  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  هلآ )
َنُولوُقَی ْمُه  َو  َکِحْوَِنب  ْتَحاَن  َّنِْجلا  ُْتعِمَس  ْدََقل  ُْنیَسُح  اَی  ُدَهْشَأ  ُلوُقَت  َو  یِْکبَت  ِِهتاَّمَع  ُضَْعب 

ُسْمَش ْتَرَّبَغَت  َو  ِءاَمَّسلا  ُقاَفآ  ْتَّرَمْحا  َو  ُُمْتلِْزلُز  ِِهْلتَِقل  َو  ًاْنیَسُح  یِْکبَأ  ًاْضیَأ  َْنُلق  َو  ُکَی  َْمل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُبِیبَح  ٍمِشاَه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّْطلا  َلِیتَق  َّنِإَف 
ِِهْلتَِقل َو  ًادِّیَـس  ْتَّلَج  َو  َفُونُْألا  َُکتَبیِـصُم  َْتنَابَأ  ًاشِحاَف  ْتَّلَذَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ًاباَقِر  َّلَذَأ   *** *** ِِهب الُذ  اَنَْتثَرْوَأ  ُباَصُْملا  َۀَمِطاَف  ُْنب  َكاَذ  ِداَِلْبلا 

ِرَرُْغلا َعَم  َفُونُْألا  َعَدَج  ُرَشَْبلا  َو  ُِقئاَلَْخلا  ِِهب  ُرَوُْکلا  ِتَمَلْظَأ  َو  ْمِِهب  ِرَحَّسلا  َو  ِۀَّیِشَْعلا  َنِم  ُرَمَْقلا  َفَسَْکنا  ِِهْلتَِقل  َو  ُرَعَّشلا  َباَش 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  يذاعم  ییحی  نب  دّمحم  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  ترضح  زا  رباج ، زا  ورمع ، زا  مصا  یسوم  نب  نیسح 
يارب سپ  هدمآ  شیپ  بلّطملا  دبع  ینب  نانز  دندومن  جورخ  گنهآ  هنیدم  زا  تارفن  دارفا و  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه 

: دندومرفیم دنتفریم و  هار  ناشیا  نایم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندومن ، عامتجا  نتسیرگ  یئارسهحون و 
. دییرگن اراکشآ  هدادن و  رس  هحون  هدرکن و  ار  شلوسر  ادخ و  تیصعم  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 

هک تسا  يزور  دننام  زورما  میئامن  هریخذ  ار  هیرگ  هحون و  یسک  هچ  يارب  سپ  دنتـشاد : هضرع  شکرابم  رـضحم  بلطملا  دبع  ینب  نانز 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نآ  رد 

هیقر و هک  تسا  يزور  نوچمه  دـندومن و  تلحر  ایند  زا  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  هک  تسا  يزور  دـننامه  دـنتفر و  ایند  زا 
تـسود يا  ریگب  هرانک  گرم  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  میوش  تیادف  دندومن !!؟ لاحترا  ص »  ) ادـخ لوسر  نارتخد   ) موثلک ما  بنیز و 

: درک ضرع  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  هدمآ  ولج  ترضح  نآ  ياههّمع  زا  یخرب  سپس  روبق و  لها  زا  نابوخ 
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: دنیوگیم هدرک و  یئارسهحون  امش  يارب  هک  ار  نایّنج  يادص  مدینش  شاب  دهاش  نیسح  يا 
. تسا هتخاس  لوتقم  ار  وا  شیرق  زا  مدرم  نیرتلیلذ  نیرتتسپ و  هک  تسا  مشاه  لآ  زا  فط  نیمزرس  رد  هدش  هتشک  لوتقم و  انامه 

. تسا هدومن  ریقح  هدیرب و  ار  اهینیب  وت  تبیصم  دوبن ، دب  ادخ  لوسر  بیبح 
: دنتفگ زین  بلطملا  دبع  ینب  نانز  و 

. دش دیفس  اهيوم  شتداهش  رطاخب  دینک و  هیرگ  تسا  همه  ياقآ  رورس و  هک  نیسح  يارب 
. دش هتفرگ  هام  شتداهش  رطاخب  دیدش ، التبم  هلزلز  هب  شتداهش  رطاخب 

. دیدرگ خرس  رحس  بورغ و  رد  نامسآ  قفا  شتداهش  رطاخب 
رشب قئالخ و  زا  هک  تسیاهمطاف  دنزرف  وا  دیدرگ  یناملظ  رات و  لزانم  نکاسم و  دش و  ردک  نآ  رون  اهرهش و  دیشروخ  شتداهـش  رطاخب 

. دیدرگ راتفرگ  تبیصم  هب 
. میاهداتفا تکاله  هب  عطق و  اهینیب  نآ  ببس  هب  هدیسر و  ام  هب  يراوخ  بانج  نآ  لتق  تداهش و  هطساوب 

ْنَع ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِّيِذاَـعُْملا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 10
ُلوُقَی َو  يِداَُنی  ًایِداَنُم  َۀَحِراَْبلا  اَنْعِمَس  ُلوُقَی  اََنل  ًیلْوَم  اَذِإَف  ِۀَنیِدَْملِاب  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  َۀَْلَیل  اَنْحَبْصَأ  َلاَق  َۀَمِرْکِع  ِْنب  وِرْمَع 

َو ٍلَسُْرم  َو  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِلیِْکنَّتلا  َو  ِباَذَْعلِاب  اوُرِْـشبَأ  اْنیَـسُح   *** *** ِْنب ِناَِسل  یَلَع  ُْمْتنُِعل  ْدَق  وُعْدَی  ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  ُّلُک  اًلْهَج  َنُوِلتاَْقلا  اَهُّیَأ 
ِلیِْجنِْإلا ِلِماَح  ِحوُّرلا  ِيذ  َو  َدُواَد  ٍْلِیبَق 

زا تباث ، نب  ورمع  زا  بوقعی ، نب  داّبع  زا  يذاعم ، ییحی  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  همرکع  نب  ورمع 

: تفگ میتشاد  هک  یمالغ  ماگنه  نیا  رد  میدومن  حبص  هنیدم  رد  ام  دندش  دیهش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  يزور  دادماب 
: تفگیم درکیم و  ءادن  يدانم  میدینش  هتشذگ  بش 

. تخس یتبوقع  باذع و  هب  ار  امش  داب  تراشب  دیتشک  روج  متس و  يور  زا  ار  نیسح  هک  یناسک  يا 
. ناراذگراک هچ  ناگهتشرف و  هچ  ءایبنا و  هچ  دننکیم ، نیرفن  ار  امش  نامسآ  لها  مامت 
. دیاهدش نعل  هدوب  لیجنا  لماح  حور و  بحاص  هک  میرم  نب  یسیع  دواد و  نبا  نابز  رب 

ِْنب ِمِساَْـقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُنـْب  ُمـیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 11
ِتاَْیبَْألا ِهِذَِهب  ِْهیَلَع  ْتََکب  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  اََّمل  َّنِْجلا  َّنَأ  ِیتَّدَج  ِیْنتَثَّدَح  َلاَق  ِّیِّقَّرلا  َدُواَد  ْنَع  ِثِراَْحلا 

َو  *** *** يَرَج اَم  َکَّنَیِْکبََأل  َو  ًۀَقْرُح  َکَّنَیِْکبَأَلَف  ُهُطْهَر  َو  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  اَهَوْجَـش  یِْکبَت  ُّنِْجلا  يِذَّلا  َۀَـمِطاَف  َْنب  یِْکبا  رَبَْعلِاب  يِدوُج  ُْنیَع  اَی 
ُرَجَّشلا َلَمَح  اَم  َو  ٌقْرِع  ِرَحَّسلِاب  َو  ِءاَشِْعلا  َْدنِع  ٍرَبَخ  ْنِم  َِکلَِذل  ًاسْعَت  ُرَبَْخلا  ُْهنِم  یَتَأ  اََّمل  رَدَص  اَمَف  َتاَرُْفلا  َدَرَو  ُرَبَْخلا  َّقَحْدَقَف  یِْکبا 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  ۀملس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: تفگ درک و  لقن  میارب  یّقر  دواد  زا  ثراح ، نب  مساق  نب  هّللا  دبع  زا  نانس ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع 

: دناوخیم ار  تایبا  نیا  هتسیرگ و  ترضح  نآ  رب  ّنج  هفئاط  دندش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  یتقو  هک  دومن  تیاکح  ماهّدج 
. دشابیم تسار  قح و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  ربخ  اقّقحم  سپ  نک  هیرگ  زیرب و  کشا  مشچ  يا 

. تشگنرب نآ  زا  دش و  لخاد  تارف  هب  هک  همطاف  دنزرف  يارب  نک  هیرگ 
. دسرب شتداهش  ربخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  هک  ینامز  دیرگیم  همطاف  مغ  نزح و  يارب  ّنج 

. يربخ نینچ  زا  سوسفا  دندش ، هتشک  شنارای  مالّسلا و  هیلع  نیسح 
. مزیریم نازوس  کشا  تیارب  هّتبلا  هّتبلا  ماش  حبص و 
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. دربب ار  ناتخرد  ناور و  ار  اههشیر  هک  مزیرب  کشا  تیارب  ردق  نآ  هتبلا  هتبلا 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیلتاق  قح  رد  نارتوبک  ندومن  تنعل  نیرفن و  مایس  باب   [ - 30

ِِّیلَفْوَّنلا َدیِزَی  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع   [ َنوُراَه ِْنب  ِِّیلَع   ] ْنَع ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِْنیَسُْحلا ع َۀَلَتَق  ُنَْعَلت  اَهَّنِإَف  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َۀَِّیبِعاَّرلا  َماَمَْحلا  اوُذِخَّتا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ٍداَیِز  ِیبَأ  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع 
دایز یبا  نب  لیعامـسا  زا  یلفون ، دیزی  نب  نیـسح  زا  شردپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ینوکس 
. دنکیم تنعل  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  ناویح  نیا  اریز  دینک  يرادهگن  ناتیاههناخ  رد  ار  اناوخ  رتوبک 

ِنَع ِِّیناَرُوماَْجلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ًاعیِمَج  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
َیلِإ ُتْرَظَنَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ِْتَیب  ِیف  ًاِسلاَج  ُْتنُک  َلاَق  ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع   [ َناَْوفَـص  ] ٍلَْدنَـص ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا 
َلاَق َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق  ُْریَّطلا  اَذَه  ُلوُقَی  اَم  يِرْدَت  َأ  ُدُواَد  اَی  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ََّیلِإ  َرَظَنَف  اًلیِوَط  ُِرقْرَُقی  ِِّیبِعاَّرلا  ِماَمَْحلا 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  ْمُِکلِزاَنَم  ِیف  ُهوُذِخَّتاَف  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِۀَـلَتَق  یَلَع  وُعْدـَت 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِهَّللا 
ّیلع نب  نسح  زا  یناروماج  هّللا  دبع  یبا  زا  دمحا ، نب  سیردا  نب  دمحا  زا  یگلمج  نسحلا  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  مردارب و  ردپ و 

: تفگ يو  دناهدرک  لقن  دقرف  نب  دواد  زا  هخسن ب ) ناوفص   ) لدنص زا  هزمح  یبا  نب 
هب مالّسلا  هیلع  ماما  دناوخیم ، دایز  دوب و  ندناوخ  لوغشم  هک  داتفا  اناوخ  رتوبک  هب  ممشچ  مدوب ، هتسشن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  رد 

: دندومرف هدومن و  هاگن  نم 
؟ دیوگیم هچ  ناویح  نیا  ینادیم  دواد  يا 

. موش تیادف  ریخ  مدرک : ضرع 
. دینک يرادهگن  ناتلزانم  رد  دینک و  هیهت  ناویح  نیا  زا  دنکیم  نیرفن  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نیلتاق  دندومرف : ترضح 

لقن ار  ثیدـح  نیمه  لثم  شدانـسا  هب  یناروماج  هّللا  دـبع  یبا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ  و 
. دناهدرک

نیسح ماما  ترضح  نیلتاق  قح  رد  نارتوبک  ندومن  تنعل  نیرفن و  مایس  باب   [ - 30
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  دغج  ندومن  تبیصم  رکذ  یئارسهحون و  مکی  یس و  باب   [ - 31

ِْنب َناَْوفَص  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َال َُهل  َلِیق  ِراَهَّنلِاب  اَهآَر  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  ْلَه  َلاَق  ِۀَمُوْبلا  ِیف  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَدـْنُغ  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَیْحَی 
َال ْنَأ  اَهِـسْفَن  یَلَع  َْتلآ  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َِلُتق  ْنَأ  اَّمَلَف  ًادـَبَأ  َناَرْمُْعلا  يِوَْأت  ْلََزت  َْمل  اَهَّنِإ  اَمَأ  َلاَق  اًْلَیل  اَّلِإ  ُرَهْظَت  َال  َو  ِراَـهَّنلِاب  ُرَهْظَت  ُداَـکَت 

ِْنیَسُْحلا یَلَع   [ ُثَِرت  ] ُّنَِرت ُلاََزت  اَلَف  ُْلیَّللا  اَهَّنَج  اَذِإَف  ُْلیَّللا  اَهَّنُجَی  یَّتَح  ًۀَنیِزَح  ًۀَِمئاَص  اَهَراَهَن  ُلاََزت  اَلَف  َباَرَْخلا  اَّلِإ  َيِوَْأت  َال  َو  ًاَدبَأ  َناَرْمُْعلا  َيِوَْأت 
َِحبُْصت یَّتَح  مالسلا ) هیلع  )

زا ییحی ، نب  ناوفص  زا  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  دیلو و  نب  دمحا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم 
: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  ردنغ ، یبا  نب  نیسح 

: دندومرف دغج  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 
؟ تسا هدید  زور  رد  ار  نآ  امش  زا  يدحا  ایآ 

. ددرگیم ادیپ  بش  رد  اهنت  هدشن و  رهاظ  زور  رد  ادبا  ریخ  دش : ضرع  شکرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

: هک تسنآ  شتهج  دیآیمن  يدابآ  رد  هتفرگ و  نکسم  اههبارخ  رد  هتسویپ  ناویح  نیا  هکنیا  اّما 
شلزنم هدرکن و  انکس  يدابآ  رد  ادبا  هک  دومن  متح  دوخ  رب  مسق  هطساوب  ناویح  نیا  دندش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  یتقو 
تبیـصم رب  حبـص  ات  نآ  ءادتبا  زا  دمآ  رد  بش  یتقو  دسرب و  ارف  بش  ات  تسا  نیزح  مئاص و  زور  رد  هتـسویپ  سپ  دـشاب  اههبارخ  رد  اهنت 

. دنکیم یناوخهیثرم  یئارسهحون و  همزمز و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
( مالـسلا هیلع   ) اَضِّرلا ِْربَِقل  ًامِّیَق  ِّيَِربْرَْبلا  ٍدِعاَص  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 2

َلاَقَف َُکلَأْسَن  اَْنئِج  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  ُساَّنلا  ُلوُقَی  اَم  َمُوْبلا  ِهِذَه  يََرت  ِیل  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق 
َماَعَّطلا ُساَّنلا  َلَکَأ  اَذِإ  َْتناَک  َو  َروُّدـلا  َو  َروُصُْقلا  َو  َلِزاَنَْملا  يِوَْأت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  يِّدَـج  ِدـْهَع  یَلَع  َْتناَک  ُۀَـمُوْبلا  ِهِذَـه 

َو ِباَرَْخلا  َیلِإ  ِناَرْمُْعلا  َنِم  ْتَجَرَخ  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َِلُتق  اَّمَلَف  اَِهناَکَم  َیلِإ  ُعِجَْرت  َو  یَقُْـست  َو  ِماَعَّطلِاب  اَْهَیلِإ  یَمُْریَف  ْمُهَماَمَأ  ُعَقَت  َو  ُریِطَت 
یِسْفَن یَلَع  ْمُُکنَمآ  َال  َو  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  ُْمْتلَتَق  ُْمْتنَأ  ُۀَّمُْألا  َْسِئب  َْتلاَق  َو  يِراَرَْبلا  َو  ِلاَبِْجلا 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  ربق  يّدصتم  مّیق و  هک  يربرب  دعاص  یلع  نب  نیسح  زا  باّطخلا  یبا  نب  ۀملس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  دوب 

: دومرف نم  هب  بانج  نآ  مدش ، دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رب  تفگ : دومن و  لقن  نم  يارب  مردپ 
؟ دنیوگیم هچ  مدرم  ینیبیم ؟ ار  دغج  نیا 

. میسرپب امش  زا  هک  میاهدمآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
ره تشاد و  ینکـس  اههناخ  اهرـصق و  لزانم و  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  رـصع  رد  دغج  نیا  دندومرف : ترـضح 

شیوـلج اذـغ  ماـعط و  مدرم  دـناسریم و  ار  دوـخ  ناـشیا  لـباقم  رد  دزیم و  رپ  ناوـیح  نـیا  دـندوب  ماـعط  ندروـخ  لوغـشم  مدرم  تـقو 
ترـضح هک  یماـگنه  یلو  تشگیم  رب  شلزنم  هب  سپـس  درکیم و  باریـس  ار  دوـخ  بآ  زا  هدروـخ و  ماـعط  ناوـیح  نیا  دـنتخیریم و 

: تفگ تفرگ و  ناکم  اهنابایب  اههوک و  اههبارخ و  رد  تشگ و  جراخ  يدابآ  رهش و  زا  دندش  دیهش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
. متسین ناما  رد  امش  زا  دوخ  سفن  هب  تبسن  هب  نم  دیتشک و  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  دیشابیم ! امش  یتّما  دب 

ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 3

نیسح ماما  ترضح  رب  دغج  ندومن  تبیصم  رکذ  یئارسهحون و  مکی  یس و  باب   [ - 31
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َِحبُْصت یَّتَح  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  َْتبَْدنَأ  ْتَرَْطفَأ  اَذِإَف  َراَهَّنلا  ُموُصََتل  َمُوْبلا  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  یصخش  زا  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 

: تفگ يو  درک ، لقن  مالّسلا  هیلع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

ارف حبص  ات  هدش  هدرسفا  نوزحم و  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  بئاصم  رد  شبلق  دومن  راطفا  یتقو  هدوب و  مئاص  زور  رد  دغج 
. دسرب

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِمَثیِْملا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َرَمُع  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 4
اَذِإَف ُهَّللا  اَهَقَزَر  اَم  یَلَع  ًۀَِمئاَص  اَهَمْوَی  ُّلَظَت  اَهَّنَِأل  َلاَق  َال  َلاَق  َِکلَذ  َِمل  يِرْدَت  َو  َلاَق  َال  َلاَقَف  ُّطَق  ُسَّفَنَت  ِراَهَّنلِاب  ًۀَـمُوب  َْتیَأَر  ُبوُقْعَی  اَی  مالـسلا )

- ْتَقِزُر اَم  یَلَع  ْتَرَْطفَأ  ُْلیَّللا  اَهَّنَج 
َِحبُْصت یَّتَح  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمَّنََرت  ْلََزت  َْمل  َُّمث 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  یمثیم  زا  یلع ، نب  نسح  زا  رمع ، نب  یسوم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  یسوم ، نب  نیسحلا  نب  یلع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

؟ دناوخب زاوآ  زور  رد  يدغج  هک  ياهدید  لاح  هب  ات  ایآ  بوقعی  يا 
. ریخ تفگ : يو 

؟ ارچ ینادیم  دندومرف : ترضح 
. ریخ درک : ضرع 

ناّنم دـنوادخ  هچنآ  زا  هدرک و  راطفا  دیـسر  ارف  بش  یتقو  هدوب و  مئاص  ناویح  نیا  ار  زور  لوط  هکنیا  يارب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 
یئارسهحون هدومن و  همزمز  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  بئاصم  رب  دمدب  حبص  ات  هتسویپ  سپس  هدومن  هدافتسا  هدرک  وا  يزور 

. دنکیم

نیسح ماما  ترضح  رب  دغج  ندومن  تبیصم  رکذ  یئارسهحون و  مکی  یس و  باب   [ - 31
مالّسلا هیلع 
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دنک هیرگ  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  رب  هک  یسک  باوث  مّود  یس و  باب   [ - 32

ِیبَأ ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنیِزَر  ِْنب  ِءاَلَْعلا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 1
َلیِسَت یَّتَح  ًۀَْعمَد  عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْلتَِقل  ُهاَْنیَع  ْتَعَمَد  ٍنِمْءُوم  اَمُّیَأ  ُلوُقَی  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج

ِیف اَنِّوُدَـع  ْنِم  اَنَّسَم  يًذَِأل  اَنِیف - ِهِّدَـخ  یَلَع  َلیِـسَت  یَّتَح  ُهاَْنیَع  ْتَعَمَد  ٍنِمْءُوم  اَمُّیَأ  َو  ًاباَقْحَأ  اَُهنُکْـسَی  ًافَرُغ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَِـهب  ُهَّللا  ُهَأََّوب  ِهِّدَـخ  یَلَع 
َفَرَص اَنِیف  َِيذُوأ  اَم  ِۀَضاَضَم  ْنِم  ِهِّدَخ  یَلَع  َلیِسَت  یَّتَح  ُهاَْنیَع  ْتَعَمَدَف  اَنِیف  ًيذَأ  ُهَّسَم  ٍنِمْءُوم  اَمُّیَأ  َو  ٍقْدِص  َأَّوَبُم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَِهب  ُهَّللا  ُهَأََّوب  اَْینُّدلا 

ِراَّنلا َو  ِهِطَخَس  ْنِم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَنَمآ  َو  يَذَْألا  ِهِهْجَو  ْنَع  ُهَّللا 
رفعج یبا  ترـضح  زا  ملـسم ، نب  دّمحم  زا  نیزر ، نب  ءالع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع 
: دندومرفیم مالّسلا  امهیلع  نسحلا  یبا  نب  ّیلع  ترضح 

رد ياهفرغ  ناّنم  دنوادخ  ددرگ  يراج  شیاههنوگ  رب  شگشا  ات  دنک  هیرگ  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  تداهـش  رطاخب  هک  ینمءوم  ره 
دنک هیرگ  هدیسر  ام  هب  ایند  رد  ام  نانمـشد  زا  هک  يرازآ  ءاذیا و  رطاخب  ینمءوم  ره  ددرگ و  نکاس  نآ  رد  اهتّدم  هک  دهد  وا  هب  تشهب 

هب يرازآ  تیذا و  ام  هار  رد  ینمءوم  ره  دهد و  ياهتـسیاش  هاگیاج  وا  هب  تشهب  رد  لاعتم  دنوادخ  دوش  يراج  شیاههنوگ  رب  شگـشا  ات 
بضغ و زا  تمایق  زور  رد  دنادرگب و  وا  زا  ار  یتحاران  رازآ و  لاعتم  دنوادخ  ددرگ  يراج  شیاههنوگ  رب  شگـشا  اتدیرگب  سپ  دسر  وا 

. دهد رارق  شناما  رد  خزود  شتآ 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
ُهَّنِإَف عٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  َعَزَْجلا  َو  َءاَُکْبلا  اَلَخ  اَم  َعِزَج - اَم  ِّلُک  ِیف  ِْدبَْعِلل  ٌهوُرْکَم  َعَزَْجلا  َو  َءاَُکْبلا  َّنِإ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

ٌروُجْأَم ِهِیف 
هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  شردپ  زا  هزمح ، یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  یناروماج  هّللا  دبع  یبا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

مالّـسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  رب  ندرک  عزج  نتـسیرگ و  رگم  تسا  دنـسپان  هورکم و  روما  مامت  رد  نتـسیرگ  ندومن و  عزج  هدـنب  يارب 
. دشابیم باثم  رومأم و  نتسیرگ  نیا  رد  صخش  اریز 

َنوُراَه ِیبَأ  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 3
َنِم  [ ِْهیَْنیَع  ] ِِهْنیَع ْنِم  َجَرَخَف  ُهَْدنِع  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َرِکُذ  ْنَم  َو  َُهل  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِفوُفْکَْملا 

ِۀَّنَْجلا ِنوُِدب  َُهل  َضْرَی  َْمل  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ٍبَابُذ  ِحاَنَج  ُراَدْقِم  ِعُومُّدلا 
لقن فوفکم  نوراه  وبا  زا  هبقع ، نب  حـلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّـمحم  زا  تاّیز ، نیـسحلا  نب  دّـمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک 
: دندومرف ینالوط  ثیدح  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

رب وا  رجا  دوش  جراخ  کشا  سگم  لاب  رادقم  هب  شمشچ  زا  دوشب و  شدزن  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  يدای  هک  یـسک 
. تسین یضار  وا  يارب  تشهب  زا  رتمک  هب  یلاعتقح  تسا و  ادخ 

ِْنب ِلَّوَُخم  ْنَع  ِدِحاَْولا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  ُماَّسَْقلا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُراََّکب  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِمیِکَْحلا  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 4
اَنِیف ُهاَْنیَع  ْتَعَمَد  َو  ًةَرْطَق  اَنِیف  ُهاَْـنیَع  ْتَرَطَق  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرِذـْنُم  ِْنب  ِعِیبَّرلا  ِنَع  َمیِهاَْربِإ 

هیرگ مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  رب  هک  یسک  باوث  مّود  یس و  باب   [ - 32
دنک
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ِْنب َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ًاباَقْحَأ  َو  ًاباَقْحَأ  اَُهنُکْـسَی  ًافَرُغ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَِهب  ُهَّللا  ُهَأََّوب  ًۀَْـعمَد 
ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ٍِّیلَع  ِْنب  َةَزْمَح  ْنَع  ٍدَّمَُحم 

ًءاَوَس ِزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِثیِدَح  َْلثِم  َرَکَذ  َو  ُلوُقَی  مالسلا ) امهیلع  )
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  ۀملس  زا  میکح  نب  دواد  نب  میکح 

: تفگ يو  هدومن ، لقن  شردپ  زا  رذنم  نب  عیبر  زا  میهاربا ، نب  لّوخم  زا  دحاولا ، دبع  نب  نسح  ماّسق و  دمحا  نب  راّکب 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا 

انکس نآ  رد  اهراگزور  هک  دیامرف  ءاطع  وا  هب  ياهفرغ  تشهب  رد  لاعتم  دنوادخ  دیایب  ام  هار  رد  گشا  ياهرطق  شمشچ  ود  زا  هک  یـسک 
. دنیزگ
: همجرت

نب ۀیواعم  نب  نسح  زا  يرعـشا ، یلع  نب  ةزمح  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  هدومن  لقن  ثیدح  شیارب  هک  یسک  زا  بهو 

ثیدح دوصقم   ) دندومرف انیع  ار  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم  ثیدح  دننام  یثیدح  و  دندومرفیم ... : مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
(. دشابیم موس 

ِةَریِغُْملا ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
َِیئُرَف ُّطَق  ٍمْوَی  ِیف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َرِکُذ  اَم  َلاَق  ِدِْشنُْملا  َةَراَمُع  ِیبَأ  ْنَع 

ِْلیَّللا َیلِإ  ُّطَق  ًامِّسَبَتُم  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ 
دـشنم هرامع  یبا  زا  هریغ ، نب  یلع  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  یلع ، نب  نسح  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّمحم  زا  یـشرق  رفعج  نب  دّـمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن 
ات بانج  نآ  زور  نآ  رد  هک  يزور  رد  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هّللا  دبع  یبا  دزن  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـشن  رکذ  زگره 

. دنوش هدید  نادنخ  مّسبتم و  بش 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 6
ُعَمْسِم اَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِّيِرْصَْبلا  ٍنیِدْرِک  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِعَمْـسِم  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

َو ِۀَفِیلَْخلا  اَذَه  يَوَه  ُِعبَّتَی  ْنَم  اَنَْدنِع  َو  ِةَرْصَْبلا  ِلْهَأ  َْدنِع  ٌروُهْشَم  ٌلُجَر  اَنَأ  َال  ُْتُلق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِیتَْأت  اَم  َأ  ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  َْتنَأ 
اَم ُرُکْذـَت  اَمَف  َأ  ِیل  َلاَق  ِیب  َنُولِّثَُمیَف  َناَْمیَلُـس  ِدـْلُو  َدـْنِع  ِیلاَح  اوُعَفْرَی  ْنَأ  ْمُُهنَمآ  ُتَْسل  َو  ْمِهِْریَغ  َو  ِباَّصُّنلا  َنِم  ِِلئاَبَقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  اَنُّوُدَـع 
ِیف َِکلَذ  َنِیبَتْـسَی  یَّتَح  ِماَعَّطلا  َنِم  ُِعنَْتمَأَـف  َّیَلَع  َکـِلَذ  ََرثَأ  ِیلْهَأ  يَرَی  یَّتَح  َِکلَذـِل  ُِربْعَتْـسَأ  َو  ِهَّللا  َو  ِيإ  ُْتُلق  ُعَزْجَتَف  َلاَـق  ْمَعَن  ُْتُلق  ِِهب  َِعنُص 

َنُوفاَخَی َو  اَِـننْزُِحل  َنُونَزْحَی  َو  اَـنِحَرَِفل  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َو  اََـنل  ِعَزَْجلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َنوُّدَُـعی  َنیِذَّلا  َنِم  َکَّنِإ  اَـمَأ  َکَـتَْعمَد - ُهَّللا  َمِحَر  َلاَـق  یِهْجَو 
ِةَراَِشْبلا َنِم  ِِهب  َکَنْوَْقلَی  اَم  َو  َِکب  ِتْوَْملا  َکَلَم  ْمُهَتَّیِـصَو  َو  ََکل - ِیئاـَبآ  َروُضُح  َکـِتْوَم  َدـْنِع  يَرَتَس  َکَّنِإ  اَـمَأ  اَّنِمَأ  اَذِإ  َنُونَمْأَـی  َو  اَِـنفْوَِخل 

يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  ُهَعَم - ُتْرَبْعَتْسا  َو  َرَبْعَتْسا  َُّمث  َلاَق  اَهَِدلَو  یَلَع  ِۀَقیِفَّشلا  ِّمُْألا  َنِم  ََکل  ًۀَمْحَر  ُّدَشَأ  َو  َْکیَلَع  ُّقَرَأ  ِتْوَْملا  ُکَلََمل  َو  ُلَْضفَأ 
ًۀَمْحَر مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  َِلُتق  ُْذنُم  یِْکبََتل  َءاَمَّسلا  َو  َضْرَْألا  َّنِإ  ُعَمْـسِم  اَی  ِۀَمْحَّرلِاب  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّصَخ  َو  ِۀَمْحَّرلِاب  ِهِْقلَخ  یَلَع  اَنَلَّضَف 
َجُرَْخت ْنَأ  َْلبَق  ُهَّللا - ُهَمِحَر  اَّلِإ  اَنیَِقل  اَِمل  َو  اََنل  ًۀَمْحَر  ٌدَحَأ  یََکب  اَم  َو  اَْنِلُتق  ُْذنُم  ِۀَِکئاَلَْملا  ُعُومُد  ْتَأَقَر  اَم  َو  ُرَثْکَأ - ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  اََنل  یََکب  اَم  َو  اََنل 

َعَجوُْملا َّنِإ  َو  ٌّرَح  اََهل  َدَجُوی  َال  یَّتَح  اَهَّرَح  ْتَأَفْطََأل  َمَّنَهَج  ِیف  ْتَطَقَس  ِهِعُومُد  ْنِم  ًةَرْطَق  َّنَأ  ْوَلَف  ِهِّدَخ  یَلَع  ُهُعُومُد  َْتلاَس  اَذِإَف  ِِهْنیَع  ْنِم  ُۀَْعمَّدلا 
ِْهیَلَع َدَرَو  اَذِإ  اَنِّبِحُِمب  ُحَْرفََیل  ََرثْوَْکلا  َّنِإ  َو  َضْوَْحلا  اَْنیَلَع  َدِرَی  یَّتَح  ِِهْبلَق  ِیف  ُۀَـحْرَْفلا  َکـِْلت  ُلاََزت  اـَل  ًۀَـحْرَف  ِِهتْوَم  َدـْنِع  اـَناَرَی  َمْوَی  ُحَْرفََیل  ُُهْبلَق  اََـنل 

َو ًاَدبَأ  اَهَدَْعب  ِقَتْسَی  َْمل  َو  ًاَدبَأ  اَهَدَْعب  ْأَمْظَی  َْمل  ًَۀبْرَش  ُْهنِم  َبِرَش  ْنَم  ُعَمْسِم  اَی  ُْهنَع  َرُدْصَی  ْنَأ  یِهَتْـشَی  َال  اَم  ِماَعَّطلا  ِبوُرُـض  ْنِم  ُهُقیُِذَیل  ُهَّنِإ  یَّتَح 
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ْنِم ُجُرْخَی  ِرَْبنَْعلا  َنِم  یَکْذَأ  َو  ِْعمَّدلا  َنِم  یَفْـصَأ  َو  ِْدبُّزلا  َنِم  َنَْیلَأ  َو  ِلَسَْعلا  َنِم  یَلْحَأ  ِلِیبَْجنَّزلا  ِمْعَط  َو  ِکْسِْملا  ِحـیِر  َو  ِرُوفاَْکلا  ِدَْرب  ِیف  َوُه 
ِْفلَأ ِةَریِسَم  ْنِم  ُهُحیِر  ُدَجُوی  ِءاَمَّسلا  ِموُُجن  ِدَدَع  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِناَحْدِْقلا  َنِم  ِهِیف  ِتُوقاَْیلا  َو  ِّرُّدلا  ِضاَرْـضَریَلَع  يِرْجَی  ِناَنِْجلا  ِراَْهنَِأب  ُّرُمَی  َو  ٍمِینْـسَت 

َال اَنُهاَه  ُتْکُِرت  ِینَْتَیل  اَی  ُْهنِم  ُبِراَّشلا  َلوُقَی  یَّتَح  ٍۀَِـحئاَف  ُّلُک  ُْهنِم  ِبِراَّشلا  ِهْجَو  ِیف  ُحوُفَی  ِرَهْوَْجلا  ِناَْولَأ  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ُُهناَحْدـِق  ٍماَع 
ْتَیِقُـس َو  َِرثْوَْکلا - َیلِإ  ِرَظَّنلِاب  ْتَمُِّعن  اَّلِإ  اََنل  ْتََکب  ٍْنیَع  ْنِم  اَم  َو  ُْهنِم  يَوَْرت  ْنَّمِم  ٍنیِدْرِک  َْنبا  اَی  َکَّنِإ  اَمَأ  اًلیِوَْحت - ُْهنَع  اـَل  َو  ًالَدـَب  اَذَِـهب  یِْغبَأ 

َریِمَأ َِرثْوَْـکلا  یَلَع  َّنِإ  َو  اَـنِّبُح  ِیف  ُهَنوُد  َوُـه  ْنَم  ُهاَـطُْعی  اَّمِم  َرَثْـکَأ  َُهل  ِةَوـْهَّشلا  َو  ِمْعَّطلا  َو  ِةَّذَّللا  َنـِم  یَطُْعَیل  ُهـْنِم  َبِراَّشلا  َّنِإ  َو  اَـنَّبَحَأ  ْنَـم  ُهـْنِم 
َکِماَمِإ َیلِإ  ِْقلَْطنا  ُلوُقَیَف  ِْنیَتَداَهَّشلا  ُدَهْشَأ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ُلُجَّرلا  ُلوُقَیَف  اَنَءاَدْعَأ  اَِهب  ُمِطْحَی  ٍجَسْوَع  ْنِم  اًصَع  ِهِدَی  ِیف  َو  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا

ِْقلَْخلا یَلَع  ُهُمِّدَُـقت  َو  ُهاَّلَوَتَت  َْتنُک  يِذَِّلل  ْلُقَف  َِکئاَرَو  َیلِإ  ْعِجْرا  ُلوُقَیَف  ُهُرُکْذـَت  يِذَّلا  َیِماَمِإ  یِّنِم  َأَّرَبَت  ُلوُقَیَف  ََکل  َعَفْـشَی  ْنَأ  ُْهلَأْـساَف  ٍناَُـلف -
َُهل ُلوُقَیَف  ًاشَطَع  ُِکلْهَأ  یِّنِإ  ُلوُقَیَف   [ َعَفَش اَذِإ  َّدَُری  َال  ْنَأ  ٌقیِقَح   ] ُعَفْشَی ْنَم  ِْقلَْخلا  َْریَخ  َّنِإَف  ََکل - َعَفْشَی  ْنَأ  َكَْدنِع  ِْقلَْخلا  َْریَخ  َناَک  اَذِإ  ُْهلَأْساَف 

َءاَیْـشَأ ْنَع  َِعرَو  َلاَقَف  ُهُْریَغ  ِْهیَلَع  ْرِدْقَی  َْمل  َو  ِضْوَْحلا  َنِم  ُِّونُّدلا  یَلَع  ُرِدْقَی  َْفیَک  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ًاشَطَع  ُهَّللا  ََكداَز  َو  ًأَمَظ  ُهَّللا  ََكداَز 
ِةَّدِِشل َِکلَذ  َّنَِکل  َو  اََنل  ُْهنِم  يًوَِهل  َال  َو  اَنِّبُِحل  َِکلَذ  َْسَیل  َو  ُهُْریَغ  اَْهیَلَع  يَرَتْجا  َءاَیْـشَأ  َكََرت  َو  اَنْرِکُذ  اَذِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنِْمتَـش  ْنَع  َّفَک  َو  ٍۀَحِیبَق 

َنیِـضاَْملا ُۀَیَالَو  َو  ِبْصَّنلا  َلْهَأ  ُهُعاَبِّتا  َو  ُبْصَّنلا  ُُهنیِد  َو  ٌِقفاَنُمَف  ُُهْبلَق  اَّمَأَف  ِساَّنلا  ِرْکِذ  ْنَع  ِِهب  ُهَسْفَن  َلَغَـش  ْدَق  اَِمل  َو  ِِهنُّیَدَت  َو  ِِهتَداَبِع  ِیف  ِهِداَِهتْجا 
ٍدَحَأ ِّلُک  یَلَع  اَمَُهل  ُهُمیِدْقَت   ] ُهُمُّدَقَت َو 

دبع زا  يرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّـمحم  نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  يرصب  نیدرک  کلملا  دبع  نب  عمسم  زا  مصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
روهشم يدرم  هرصب  لها  دزن  نم  ریخ ، مدرک : ضرع  يوریم ؟ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  یتسه ، قارع  لها  زا  وت  عمـسم  يا 

رد نم  هدوب و  رایـسب  ناشیا  ریغ  اهیبصان و  هورگ  زا  ام  نانمـشد  هدوب و  بلاط  ار  هفیلخ  نیا  هتـساوخ  هک  دنتـسه  یناسک  اـم  دزن  متـسه و 
. دننک شرازگ  نامیلس  رسپ  دزن  ار  نم  لاح  هکنیا  زا  متسین  ناما 

. موریمن ترضح  نآ  ترایز  هب  هدرک و  طایتحا  اذل  ددرگ  نارگید  تربع  هک  دنک  يراک  نم  اب  وا  هجیتن  رد 
: دندومرف نم  هب  ترضح 

؟ دنتشاد اور  شترضح  هب  هک  یئاهتیذا  رازآ و  هدرک و  مهارف  بانج  نآ  يارب  هک  ار  یبئاصم  ینکیم  دای  ایآ 
. یلب مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ یئآیم عزف  عزج و  هب  ایآ 
رد ار  نآ  رثا  ملایع  لها و  هک  موشیم  نیزح  نیگمغ و  نانچ  راوگرزب  نآ  بئاـصم  ندرک  داـی  رطاـخب  مسق و  ادـخ  هب  یلب  مدرک : ضرع 

متروص رد  هودنا  نزح و  مئالع  حوضوب  هدومن و  عانتما  اذغ  ماعط و  ندروخ  زا  هک  دوشیم  نوگرگد  ملاح  نانچ  دننکیم و  هدهاشم  نم 
. ددرگیم نایامن 

: دندومرف ترضح 
هک يوشیم  بوسحم  یناسک  زا  وت  اعطق  نادب  دیامن ،) تمحر  ار  وت  اهگشا  نیا  هطـساوب  ادخ  ینعی   ) ار وت  ياهگشا  دنک  تمحر  ادخ 

هدوب و فئاخ  ام  فوخ  تهجب  هدیدرگ و  نوزحم  ام  نزح  رطاخب  هتـشگ و  رورـسم  ام  حرف  رورـس و  هطـساو  هب  هدومن و  عزج  ام  رطاخ  هب 
کلم هک  دـید  یهاوخ  ترـس  يالاب  ار  مدادـجا  گرم  ماگنه  بیرقنع  امتح و  شاب  هتـشاد  هجوت  دنتـسه ، ناما  رد  ام  ندوب  نومأم  ماگنه 

زا توملا  کلم  هک  دید  یهاوخ  تسا و  يزیچ  ره  زا  رتالاب  رترب و  داد  دنهاوخ  وت  هب  هک  یتراشب  دومن و  دـنهاوخ  ار  وت  شرافـس  توملا 
. دوب دهاوخ  رتمیحر  رتنابرهم و  وت  هب  شدنزرف  هب  نابرهم  ردام 
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: دیوگیم عمسم 
: دندومرف ترضح  نآ  زا  سپ  متخیر ، گشا  بانج  نآ  اب  زین  نم  دش و  يراج  ناشکرابم  ياهگشا  دنتسیرگ و  ترضح  سپس 

. ۀمحّرلاب تیبلا  لها  انّصخ  ۀمحّرلاب و  هقلخ  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
زا رتشیب  يدوجوم  دنیرگیم و  هدومن و  محرت  ام  رب  نامـسآ  نیمز و  دـندش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هک  یماگنه  زا  عمـسم  يا 

. دوشیمن عطق  زگره  هدوب و  يراج  عطقنی  ناشیاهکشا ال  ناشیا  تسا ، هدرکن  هیرگ  ام  رب  ناگتشرف 
زا گشا  ندـمآ  زا  لـبق  هکنآ  رگم  دـنکیمن  هیرگ  هدـش  دراو  اـم  رب  هک  یبئاـصم  تهجب  اـمب و  محرت  رطاـخب  يدـحا  شاـب  هتـشاد  هّجوت 

مّنهج رد  اهنآ  زا  هرطق  کی  هک  یتروص  رد  تشگ  يراج  شیاههنوگ  رب  اهگشا  یتقو  دومن و  دـهاوخ  تمحر  ار  وا  یلاعتقح  شمـشچ 
. دوشیمن ادیپ  یترارح  نآ  يارب  رگید  هک  دنکیم  مارآ  شوماخ و  ار  نآ  شتآ  ترارح و  دتفیب 

یطاشن رورـس و  دیامن  هدهاشم  ار  ام  دـسرب و  ارف  شگرم  توم و  هک  يزور  رد  دوش  كاندرد  شبلق  ام  رطاخ  هب  هک  یـسک  شاب  هتـسناد 
رب تیب  لها  ام  رادتسود  ّبحم و  هک  یماگنه  ددرگ و  دراو  ام  رب  ضوح  رانک  رد  ات  هدوب  وا  رد  رورـس  نیا  هتـسویپ  هک  دوش  ادیپ  شیارب 

لیاـم يو  هک  هدـناشچ  وا  هب  ار  ياهمعطا  ماـسقا  عاونا و  هک  يّدـح  هب  دوش  ادـیپ  رثوک  رد  یّـصاخ  حرف  رورـس و  دوش  دراو  رثوک  ضوـح 
بآ بلط  ادبا  هدشن و  هنشت  نآ  زا  دعب  زگره  دماشایب  هعرج  کی  ضوح  نآ  زا  هک  یـسک  عمـسم : يا  ددرگ . دئاز  اهاذغ  نآ  معط  تسین 

. دنکن
رثوک بآ  تافص 

: دندومرف فیصوت  نینچ  ار  رثوک  بآ  فاصوا  ترضح  سپس 
. هدوب روفاک  دننام  یکنخ  يدرس و  رد  نآ  عبط  فلا :

. هدوب کشم  يوب  نوچمه  نآ  يوب  ب :

. دشابیم لیبجنز  معط  ریظن  شمعط  ج :
. لسع زا  رتنیریش  د :

. ریش رس  زا  رتفیطل  رتمرن و  ه :
. مشچ گشا  زا  رتفاص  و :

. ربنع زا  رتكاپ  ز :
. ددرگیم جراخ  تشهب  رد  تسا  یهاچ  هک  مینست  زا  ح :

. دنکیم روبع  تشهب  ياهيوج  رد  ط :
. دشابیم يراج  دنتسه  توقای  ّرد و  هک  یتشهب  ياهگیر  يور  زا  ي :

. دشابیم رتشیب  نامسآ  ناگراتس  زا  اهنآ  ددع  هک  تسا  نآ  رد  یئاههساک  ل :
. دیآیم ماشم  هب  دومیپ  لاس  رازه  فرظ  ار  نآ  دیاب  هک  یتفاسم  زا  نآ  شوخ  يوب  ل :

. تسا یتمیق  رهاوج  ماسقا  عاونا و  میس و  رز و  زا  نآ  نورد  ياههساک  م :
دوخ لاح  هب  اج  نیمه  رد  ار  نم  شاک  دیوگیم : براش  هک  ییاج  ات  دزویم  براش  تروص  هب  يرّطعم  میسن  شوخ و  يوب  ره  نآ  زا  ن :

. مهد رییغت  ار  نآ  هدرک و  لیدبت  يرگید  ياج  هب  ار  اجنیا  متسین  رضاح  دنراذگب ،
: دندومرف يریصب  نیدرک  کلملا  دبع  نب  عمسم  هب  ترضح  نآ  زا  سپ 

زا هکنآ  رگم  دـیرگب  ام  يارب  هک  یمـشچ  تسین  و  یماشآیم . ضوح  نآ  بآ  زا  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  شاـب  هتـشاد  هّجوت  نیدرک  يا 
. ددرگیم باریس  نآ  زا  هدش و  دنمهرهب  رثوک  بآ  هب  ندومن  رظن  تمعن 

هیرگ مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  رب  هک  یسک  باوث  مّود  یس و  باب   [ - 32
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هدمآ دیدپ  اهنآ  رد  هک  یتوهش  هدیشچ و  هک  یمعط  هدرب و  هک  یتّذل  نآ  زا  ندیشون  زا  سپ  دنماشآیم  رثوک  بآ  زا  هک  ام  نارادتسود 
. ددرگیم ءاطعا  دنتسه  ام  ّبح  زا  رتنیئاپ  هبترم  رد  هک  یناسک  ینعی  نارگید  هب  هک  تسا  یتوهش  معط و  تّذل و  زا  رتشیب  بتارم  هب 

ار ام  نانمـشد  نآ  اب  هک  هدوب  جـسوع  هایگ  زا  یئاصع  ناشکرابم  تسد  رد  هداتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  رثوک  ضوح  يـالاب  رب 
. میوگیم نیتداهش  نم  دنکیم : ضرع  شکرابم  رضحم  نانمشد  نآ  زا  یکی  دنزاسیم ، بورضم  بوکنم و 

. دنک تعافش  ار  وت  هک  هاوخب  وا  زا  سپ  ورب  ینالف »  » دوخ ماما  دزن  دیامرفیم : ترضح 
: دیوگیم صخش  نآ 

. دیوجیم يّربت  نم  زا  دیدرب  ار  شمان  هک  نم  ماما 
: دنیامرفیم ترضح 

وت دزن  قلخ  نیرتهب  اریز  نک  تعافـش  بلط  يدومنیم  شمّدـقم  قئالخ  رب  یتشادیم و  شتـسود  هک  یـسک  زا  ددرگ و  رب  دوخ  تشپ  هب 
. دشاب نارگید  عیفش  هک  تسا  یسک  تاقولخم  نیرتهب  هکنآ  هچ  دنکب  ار  تعافش  دیاب 

. مدرم یگنشت  زا  دیوگیم : صخش  نآ 
: دنیامرفیم وا  هب  ترضح 

. دنک دایز  ار  تشطع  هدرک و  رتهنشت  ار  وت  دنوادخ 
: دیوگیم عمسم  ینعی  يوار 

نینمءوملا ریما  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دوریم  ضوح  کیدزن  هنوگچ  صخـش  نیا  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب 
؟ تسین رداق  نآ  رب  يدحا  مالّسلا  هیلع 

: دندومرف ترضح 
ار یئاهراک  درکیم و  يراددوخ  نداد  شحف  نتفگ و  ازـسان  زا  دربیم  مان  ار  ام  یتقو  هدومن و  بانتجا  دنچ  یتشز  لامعا  زا  صخـش  نیا 

دایز نآ  أشنم  هکلب  هدوب  ام  اب  یتسود  ّبح و  رطاـخب  هن  نیا  یلو  درکیم  كرت  ار  اـهنآ  يو  دـندادیم  ماـجنا  هدومن و  تارج  نارگید  هک 
زا ّتیعبت  بصن و  بهذـم  شنیئآ  نید و  هدوب و  قافن  شبلق  رد  یلو  دـشابیم  مدرم  رکذ  زا  شندوب  فرـصنم  نّیدـت و  ندومن و  تداـبع 

. دنکیم مّدقم  یسک  ره  رب  ار  رفن  ود  نآ  هتشاد و  ار  یضام  ءافلخ  یتسود  تیالو و  هدوب و  نآ  لها 
ِنَمْحَّرلا ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 7

ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  ِِّیناَجَّرَْألا  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا 
اَی ُْتلُقَف  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  ُتْجَجَح  َلاَق  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َةَراَرُز 
َّنِإ َکَِلئاَسَم  َمَظْعَأ  اَم  ٍْریَُکب  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  ٌءْیَـش  ِهِْربَق  ِیف  ُباَُـصی  َناَـک  ْلَـه  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْربَق  َشُِبن  َْول  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا 

ِشْرَْعلا ِنیِمَی  ْنََعل  ُهَّنِإ  َو  َنوُرَبُْحی  َو  َنُوقَزُْری  ُهَعَم  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِلِْزنَم  ِیف  ِهیِخَأ  َو  ِهِّمُأ  َو  ِهِیبَأ  َعَم  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا
ْنِم ْمِِهلاَحِر  ِیف  اَم  َو  ْمِِهئَابآ  ِءاَمْـسَأ  َو  ْمِِهئاَمْـسَِأب  َو  ْمِِهب  ُفَرْعَأ  ُهَّنِإ  َو  ِهِراَّوُز  َیلِإ  ُرُْظنََیل  ُهَّنِإ  َو  ِینَتْدَـعَو  اَـم  ِیل  ْزِْجنَأ  ِّبَر  اَـی  ُلوُقَی - ِِهب  ٌقِّلَعَتُم 

َرَثْکَأ َتْحِرََفل  ََکل  ُهَّللا  َّدَعَأ  اَم  َتِْملَع  َْول  یِکاَْبلا  اَهُّیَأ  ُلوُقَی  َو  َُهل  َراَفِْغتْسِالا  ُهَابَأ  ُلَأْسَی  َو  َُهل  ُرِفْغَتْسَیَف  ِهیِْکبَی  ْنَم  َیلِإ  ُرُْظنََیل  ُهَّنِإ  َو  ِهِْدلُِوب  ْمِهِدَحَأ 
ٍۀَئیِطَخ َو  ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  َُهل  ُرِفْغَتْسََیل  ُهَّنِإ  َو  َْتنِزَح  اَّمِم 

دبع زا  مصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
. یناجرا ریکب  نب  هّللا 

زا مصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  زا  هرارز ، هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ  و 
زا یکی  رد  تسا و  ینالوط  ثیدـح  مدروآ ...  اج  هب  ّجـح  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  اب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ریکب  نب  هّللا  دـبع 
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دنک

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگیم يوار  نآ  تارقف 
ار مالّسلا  امهیلع  یلع  نبا  نیسح  ترضح  ربق  رگا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم 

: دندومرف باوج  رد  ترضح  هن ؟ ای  دننکیم  تباصا  دروخرب و  يزیچ  هب  ربق  رد  دننک  شبن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لزنم  رد  ناشراوگرزب  ردارب  ردام و  ردپ و  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  يدرک ، یگرزب  لاءوس  ردقچ 

تمـس رب  شترـضح  هک  میوگب  دیاب  بانج  نآ  صوصخ  رد  دنوشیم و  دـنمهرهب  ادـخ  يزور  زا  ترـضح  نآ  اب  یگلمج  هدوب و  مّلـس  و 
: دنکیم ضرع  یهلا  هاگرد  هب  هدز و  گنچ  شرع  تسار 

(. امناور يداد  هدعو  نم  هب  ار  هچنآ   ) ینتدعو ام  یل  زجنأ  ّبر  ای 
فرعا و دشابیم  ناشراب  نیجروخ و  رد  هچنآ  ناشناردـپ و  ءامـسا  ناشیا و  ءامـسا  هب  اهنآ و  هب  هتـسیرگن و  دوخ  راّوز  هب  ترـضح  نآ  و 

ردـپ زا  هدومن و  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  هدومرف و  رظن  شناگهدـننکهیرگ  هب  بانج  نآ  زین  دـشابیم و  ناشدـنزرف  هب  ناـشیا  زا  رتهاـگآ 
: دیامرفیم هدرک و  دننکیم  هیرگ  شیارب  هک  یناسک  هب  باطخ  دیامنیم و  ناشیا  يارب  رافغتسا  تساوخرد  شراوگرزب 

نیا ددرگیم و  تهودنا  نزح و  زا  رتشیب  وت  يداش  رورـس و  امّلـسم  هدومن  هدامآ  تیارب  ادخ  هچ  ینادب  رگا  ینکیم  هیرگ  هک  یـسک  يا 
. دزرمآیم ياهتخیر  هک  یگشا  نیا  هطساوب  ار  وت  ياهشزغل  ناهانگ و  مامت  یلاعتقح  هک  تسا  یمتح 

*** ***
*** ***

ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 8
ُدَّمَُحم ِینَثَّدَح  ِرْحَْبلا  َِدبَز  َْلثِم  َْتناَک  َْول  َو  ُُهبُونُذ  َُهل  َرِفُغ   [ ِبَابُّذلا  ] ٍۀَضوَُعب ِحاَنَج  َْلثِم  َْول  َو  ُهاَْنیَع  ْتَضاَفَف  ُهَْدنِع  اَنْرِکُذ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع  )

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب 
هیلع هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  راـسی ، نب  لیـضف  زا  دّـمحم ، نب  رکب  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  دـیزی ، نب  بوـقعی  زا  هملـس ، زا  دواد ، نب  میکح 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا 
يور هزادنا  هب  ول  دوش و  هدیزرمآ  شناهانگ  دشاب  هشپ  لاب  ردق  هب  هچ  رگا  دیایب  گشا  شنامـشچ  زا  دوش و  هدرب  وا  دزن  ام  مان  هک  یـسک 

. دشاب اهایرد 
: همجرت

ار ثیدح  نیمه  لثم  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  دّمحم ، نب  رکب  زا  شردپ  زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  شردپ ، زا  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
. تسا هدرک  لقن 

ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّلَْقلا  ٍنیِزَر  ِْنب  ِءاَـلَْعلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَـع  َدُواَد  ُنـْب  ُمـیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 9
اَُهنُکْسَی ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًافَرُغ  اَِهب  ُهَّللا  ُهَأََّوب  ِهِّدَخ  یَلَع  َلیِسَت  یَّتَح  ًۀَْعمَد  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْلتَِقل  ُهاَْنیَع  ْتَعَمَد  ٍنِمْءُوم  اَمُّیَأ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )

ًاباَقْحَأ
مالّـسلا هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  ملـسم ، نب  دّمحم  زا  ءاّلقلا ، نیزر  نب  ءالع  زا  ّیلع ، نب  نسح  زا  باّطخ ، نب  ۀملـس  زا  دواد  نب  میکح 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن 
ددرگ يراج  شیاههنوگ  رب  اهگـشا  هک  يروطب  هتخیر  گـشا  شنامـشچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تداهـش  رطاـخب  هک  ینمءوم  ره 

. دنیزگ انکس  نآ  رد  اهراگزور  يارب  يو  هک  دیامرف  تیانع  وا  هب  یئاههفرغ  تشهب  رد  ناّنم  دنوادخ 
اَنْرِکُذ ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ََۀلاَضَف   [ َو  ] دئاز  ] نب ٍْلیَُضف  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  ٍْفیَس  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َۀَمَلَس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 10

ِراَّنلا یَلَع  ُهَهْجَو  ُهَّللا  َمَّرَح  ُهاَْنیَع  ْتَضاَفَف  ُهَْدنِع 

هیرگ مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  رب  هک  یسک  باوث  مّود  یس و  باب   [ - 32
دنک
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نآ هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ۀلاّضف ، نب  لیضف  زا  دّمحم ، نب  رکب  زا  فیس ، نب  یلع  زا  ۀملـس ، زا  دواد  نب  میکح 
: دندومرف بانج 

. دیامنیم مارح  شتآ  رب  ار  شتروص  لاعتم  دنوادخ  دیایب  گشا  شنامشچ  زا  سپ  دننک  دای  وا  دزن  ار  ام  هک  یسک 

هیرگ مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  رب  هک  یسک  باوث  مّود  یس و  باب   [ - 32
دنک
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ار نارگید  دنک و  هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  رد  رعـش  نتفگ  هطـساوب  هک  یـسک  باوث  مّوس  یـس و  باب   [ - 33
دنایرگب

َنوُراَـه ِیبَأ  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُّیِـشَرُْقلا  ِساَّبَْعلا  وـُبَأ  اَنَثَّدَـح  - 1
اَمَک ِینْدِْـشنَأ  َلاَقَف  یَکَبَف  ُُهتْدَْـشنَأَف  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِیف  ِینْدِْـشنَأ  َنوُراَه  َابَأ  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِفوُفْکَْملا 

ُُهتْدَْشنَأَف َلاَق  ِۀَّقَّرلِاب  ِینْعَی  َنوُدِْشُنت 
ِۀَّیِکَّزلا ِهِمُظْعَِأل  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا   *** *** ِثَدَج یَلَع  ْرُْرما 

َنوُراَه َاب  اَی  ِیل  َلاَق  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  َلاَق  ِْرتِّسلا - ِْفلَخ  ْنِم  َءاَُکْبلا  ُْتعِمَـس  َو  یَکَبَف  َلاَق  يَرْخُْألا  َةَدیِـصَْقلا  ُُهتْدَْـشنَأَف  َلاَق  ِینْدِز  َلاَق  َُّمث  یَکَبَف  َلاَق 
ْتَِبتُک ًۀَسْمَخ  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ًاْرعِش  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  َُهل  ْتَِبتُک  ًارْشَع  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ًاْرعِش  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم 

ِِهْنیَع ْنِم  َجَرَخَف  ُهَْدنِع  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َرِکُذ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  اَمَُهل  ْتَِبتُک  ًادِـحاَو  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ًاْرعِـش  ِْنیَـسُْحلا  ِیف  َدَْـشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  َُهل 
ۀَّنَْجلا ِنوُِدب  َُهل  َضْرَی  َْمل  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ٍبَابُذ  ِحاَنَج  ُراَدْقِم  ِعُومُّدلا  َنِم   [ ِْهیَْنیَع ]

هدرک لقن  فوفکم  نوراه  یبا  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  یـشرق ، سابعلا  وبا 
: تفگ يو  هک 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
؟ یناوخیم میارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  يرعش  ایآ  نوراه  ابا  يا 

. تسیرگ بانج  نآ  مدناوخ و  يرعش  ترضح  نآ  يارب  سپ  دیوگیم : نوراه  ابا 
: دندومرف سپس 

: دیوگیم نوراه  ابا  تفاطل ، ّتقر و  اب  ینعی  ناوخب  میارب  دیناوخیم  هیثرم  رعش و  دوخ  شیپ  هک  يروط  نامه 
: مدناوخ تفاطل  ّتقر و  اب  بانج  نآ  يارب  ار  تیب  نیا  سپ 

ۀیکّزلا همظعال  لقف  نیسحلا  ثدج  یلع  ررما 
. وگب شرّهطم  كاپ و  ياهناوختسا  هب  سپ  مالّسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  رب  نک  رذگ  ینعی :

. ناوخب میارب  رتشیب  دومرف : سپس  تسیرگ ، مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : نوراه  ابا 
. مدناوخ شترضح  يارب  رگید  هدیصق  سپ 

. مدینش هدرپ  تشپ  زا  ار  لزنم  لها  هیرگ  يادص  دنتسیرگ و  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : نوراه  ابا 
: دندومرف نم  هب  ترضح  مدش  غراف  ندناوخ  زا  یتقو  دیوگیم : نوراه  ابا  سپس 

رب تشهب  دنایرگب  ار  رگید  رفن  هد  هدرک و  هیرگ  دوخ  هدناوخ و  يرعش  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هیثرم  رد  هک  یـسک  نوراه  ابا  يا 
. ددرگیم بجاو  ناشیا 

بجاو ود  ره  يارب  تشهب  دـنایرگب  ار  رگید  رفن  کـی  هدرک و  هیرگ  دوـخ  هدـناوخ و  يرعـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  رد  هک  یـسک  و 
. دوشیم

هب يو  يارب  دنوادخ  تسادخ و  رب  وا  رجا  باوث و  دیایب  کشا  سگم  لاب  رادقم  هب  شمشچ  زا  دننک و  دای  شدزن  ار  نیسح  ماما  یسک  و 
. دهدیمن باوث  رجا و  تشهب  زا  رتمک 

َةَراَـمُع ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَح  ْنَع  َناَْـمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِساَّبَْعلا  وـُبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
یَکَبَف ُُهتْدَْشنَأ  َُّمث  یَکَبَف  ُُهتْدَْشنَأَف  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِیف  ِینْدِْشنَأ  َةَراَمُع  َاب  اَی  ِیل  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِدِْشنُْملا 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  رد  رعش  نتفگ  هطساوب  هک  یسک  باوث  مّوس  یس و  باب   [ - 33
دنایرگب ار  نارگید  دنک و  هیرگ  مالّسلا 
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هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِیف  َدَْـشنَأ  ْنَم  َةَراَمُع  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِراَّدـلا  َنِم  َءاَُکْبلا  ُْتعِمَـس  یَّتَح  یِْکبَی  َو  ُهُدِْـشنُأ  ُْتلِز  اَـم  ِهَّللا  َوَف  َلاَـق  یَکَبَف  ُُهتْدَْـشنَأ  َُّمث 
َنِیثاََلث یَْکبَأَف  ًاْرعِش  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  َنیَِعبْرَأ  یَْکبَأَف  ًاْرعِش  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  َنیِسْمَخ  یَْکبَأَف  ًاْرعِش  مالـسلا )

ِیف َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ًةَرَـشَع  یَْکبَأَف  ًاْرعِـش  ِْنیَـسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  َنیِرْـشِع  یَْکبَأَف  ًاْرعِـش  ِْنیَـسُْحلا  ِیف  َدَْـشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف 
ِْنیَسُْحلا ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  یَکَبَف  ًاْرعِش  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ًادِحاَو  یَْکبَأَف  ًاْرعِش  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا

ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  یَکاَبَتَف  ًاْرعِش 
ترـضح زا  دـشنملا ، هرامع  یبا  زا  هریغملا ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  نامثع ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  زا  ساّبعلا  وبا 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

. ناوخب میارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  يرعش  هرامع  وبا  يا 
: دیوگیم هرامع  وبا 

نآ مدـناوخ و  زاب  نآ  زا  دـعب  هدرک و  هیرگ  بانج  نآ  زاـب  مدـناوخ  سپـس  تسیرگ  ترـضح  نآ  سپ  مدـناوخ  رعـش  ترـضح  نآ  يارب 
. دنتسیرگ ترضح 

مشوگب هناخ  لزنم و  زا  هیرگ  يادص  هک  ییاج  ات  دندرکیم  هیرگ  بانج  نآ  مدناوخیم و  رعش  هتسویپ  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : هرامع  وبا 
: دندومرف نم  هب  ترضح  سپ  دیسر ،

. تسا وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  سپس  دناوخب  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  هک  یسک  هرامع  وبا  يا 
. تسوا يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  لهچ  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  هک  یسک  و 

. تسا وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  یس  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  هک  یسک  و 
. تسا وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  تسیب  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  هک  یسک  و 
. تسا وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  هک  یسک  و 

. تسا وا  يارب  تشهب  دیرگب  شدوخ  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  هک  یسک  و 
. تسا وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  کی  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  هک  یسک  و 

. تسا وا  يارب  تشهب  دروآ  رد  نک  هیرگ  تئیه  هب  هدناوخ و  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  هک  یسک  و 
ٍِبلاَغ ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َۀَبْعُـش  ِیبَأ   [ ِْنبا  ] ِنَع َناَّسَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 3

- ِعِضْوَْملا اَذَه  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  اَّمَلَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َۀَِیثْرَم  ُُهتْدَْشنَأَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق 
ِباَرُّتلا ُْریَغ  يَرَّثلا  ِةاَقْسِِمب   *** *** اْنیَسُح اوُقْسَت  ٌۀَِّیلََبل 

ْهاََتبَأ اَو  ِْرتِّسلا  ِءاَرَو  ْنِم  ٌۀَیِکَاب  ْتَحاَصَف 
هک هدرک  لقن  بلاغ  نب  هّللا  دبع  زا  ۀبعـش ، یبأ  نبا  زا  ناّسح ، نب  هّللا  دـبع  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  زا  رفعج ، نب  دّـمحم 

: تفگ يو 
تیب نیا  هب  یتقو  مدـناوخ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هیثرم  رد  يرعـش  سپ  هدـش  لخاد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  رب 

: مدش یهتنم 
ِباَرُّتلا ُْریَغ  يَرَّثلا  ِةاَقْسِِمب   *** *** اْنیَسُح اوُقْسَت  ٌۀَِّیلََبل 

ياهرّدخم سپ  دومن  باریس  کشخ  هن  بوطرم  ینیمز  هاگروخبآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیـصم  نآ  هک  دوب  یتبیـصم  مسق  ادخ  هب 
!!! هاتبأ او  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  تسیرگیم  هدرپ  تشپ  رد  هک 
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ِْنیَسُْحلا ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4
ْلَزَی ْمَلَف  ُۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َو  ُهَلَف  ًۀَعِْست  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ًاْتَیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا - ُمَُهل  َو  ُهَلَف  ًةَرَشَع  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ٍْرعِـش  َْتَیب  مالـسلا ) هیلع  )

ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  یَکاَبَت  َْوأ  َلاَق  ُهُّنُظَأ  َو  یَکَبَف  ًاْتَیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َلاَق  یَّتَح 
نآ هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: دندومرف بانج 
هد نآ  وا و  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ  سپ  هدناوخ  رعش  تیب  کی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هیثرم  رد  هک  یـسک 

. دشابیم رفن 
نآ وا و  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هن  دنک و  هیرگ  سپ  هدناوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  رد  رعش  تیب  کی  هک  یسک  و 

. دشابیم رفن  هن 
: دندومرف هرخألاب  ات  هدومن  رارکت  تارفن  نداد  شهاک  اب  ار  هرقف  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  هتسویپ  و 

هیلع ماما  منکیم  نامگ  دیوگیم  يوار   ) دیرگب دوخ  هدناوخ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  رد  رعش  تیب  کی  هک  یـسک  و 
(. دروآرد نک  هیرگ  تروص  هب  ار  دوخ  هدرک و  یکابت  ای  دندومرف : مالّسلا 

. دشابیم وا  يارب  تشهب 
ِیبَأ ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
َلاَق ِهِْربَق  َْدنِع  ِهِیثَْرت  اَمَک  َو  َنوُدِْشُنت  اَمَک  َال  َلاَقَف  ُُهتْدَْشنَأَف  ِینْدِْشنَأ  ِیل  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِفوُفْکَْملا  َنوُراَه 

ُُهتْدَْشنَأَف
ِۀَّیِکَّزلا ِهِمُظْعَِأل  ْلُقَف   *** *** ِْنیَسُْحلا ِثَدَج  یَلَع  ْرُْرما 

- ُُهتْدَْشنَأَف َلاَق  ِینْدِز  ِینْدِز  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ُتْرَرَمَف  َُّرم  َلاَقَف  اَنَأ  ُتْکَْسمَأ  یََکب  اَّمَلَف  َلاَق 
ِكاَُکِبب يِدِعْسَأَف  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  َو  ِكَالْوَم ـــــــ ِیبُْدناَف  یِمُوق  ُمَیْرَم  اَی 

َلَعَج َُّمث  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ًةَرَشَع  یَْکبَأَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َنوُراَه  َاب  اَی  ِیل  َلاَق  َْنتَکَـس  ْنَأ  اَّمَلَف  َلاَق  ُءاَسِّنلا  َجَیاَهَت  َو  یَکَبَف  َلاَق  - 
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  یَکَبَف  ُهَرَکَذ  ْنَم  َلاَق  َُّمث  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  ًادِحاَو  یَْکبَأَف  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َلاَقَف  َدِحاَْولا - َغََلب  یَّتَح  ًادِحاَو  ًادِحاَو  ُصُْقنَی 

نوراـه یبا  زا  هبقع ، نب  حـلاص  زا  لیعامـسا ، نبا  دّـمحم  زا  نسحلا ، نـب  دّـمحم  زا  راّفـصلا ، نـسحلا  نـب  دّـمحم  زا  نـسحلا ، نـب  دّـمحم 
: دیوگیم يو  فوفکم ،

: دندومرف نم  هب  ترضح  مدش ، دراو  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رب 
. مدناوخ رعش  ترضح  نآ  يارب  سپ  ناوخب ، رعش  میارب 

هیلع نیسح  ماما  ترـضح   ) ترـضح نآ  ربق  رانک  رد  هک  وحن  نامه  هب  یناوخیم و  ناتدوخ  عمج  رد  هک  روط  نآ  هن ، دندومرف : ترـضح 
: ناوخب یناوخیم ، هیثرم  مالّسلا )

: مدناوخ ترضح  نآ  يارب  ار  لیذ  رعش  سپ  دیوگیم : نوراه  وبا 
كاـپ و ياهناوختـسا  هب  سپ  مالّـسلا ، اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  رب  نک  رذـگ  ینعی : ۀـّیکّزلا  همظعـال  لـقف  نیـسحلا  ثدـج  یلع  ررما 

. وگب شرّهطم 
: دندومرف ترضح  سپ  مدومن ، فقوتم  ار  ندناوخ  هدرک و  يراد  دوخ  نم  دنتسیرگ ، ترضح  یتقو  دیوگیم : نوراه  وبا 

: دندومرف سپس  متشذگ ، نم  سپ  رذگب ،
. ناوخب میارب  رتشیب  ناوخب ، میارب  رتشیب 
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: مدناوخ ار  تیب  نیا  سپ  دیوگیم : نوراه  وبا 
كاکبب يدعساف  نیسحلا  یلع  و   *** *** كالوم یبدناف  یموق  میرم  ای 

نیا اب  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  رب  نک  يراز  امن ، يراز  هبدن و  دوخ  رورس  رب  تسیاب و  مالّسلا ) هیلع  یسیع  ترضح  ردام   ) میرم يا 
. امن يرای  ترصن و  ار  وا  دوخ  هیرگ  يراز و 

. دندرک يراز  نویش و  تارّدخم  تسیرگ و  ترضح  تیب ، نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیوگیم : نوراه  وبا 
: دندومرف نم  هب  ترضح  دنتفرگ  مارآ  ناوناب  یتقو  دیوگیم : يو 

ترضح سپس  تسا  وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  دناوخب و  رعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هیثرم  رد  هک  یسک  نوراه : ابا  يا 
: دندومرف هدیسر و  دحاو »  » هب ات  هداد  شهاک  یکی  یکی  ار  ناگهدننکهیرگ  تارفن 

. تسا وا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  کی  هدناوخ و  رعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ءاثر  رد  هک  یسک 
: دندومرف سپس 

. تسا وا  يارب  تشهب  دیرگب  ترضح  نآ  يارب  هدومن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هک  یسک 
اَنِیف َۀَْعمَّدلا  اَّلِإ  ٌباََوث  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  َو  - 6

: دندومرف بانج  نآ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
. دنادیمن يدحا  ار  شباوث  هک  ام  يارب  گشا  نتخیر  رگم  دراد  نّیعم  يرجا  باوث و  يزیچ  ره 

َلیِعاَمْسِإ ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُّيِرَکْـسَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 7
َدَْشنَأ ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َو  ُهَلَف  ًةَرَشَع  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ٍْرعِش  َْتَیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع 

ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  یَکاَبَت  َْوأ  َلاَق  ُهُّنُظَأ  َو  یَکَبَف  ًاْتَیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َلاَق  یَّتَح  ْلَزَی  ْمَلَف  ُۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َو  ُهَلَف  ًۀَعِْست  یَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ًاْتَیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف 
نب حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  يرکـسعلا ، نیـسح  نب  دمحا  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هبقع ،
وا و يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  هتسیرگ و  دوخ  سپ  دناوخب  رعش  تیب  کی  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تبیـصم  رد  هک  یـسک 

. دشابیم رفن  هد  نآ 
وا و يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هن  هتسیرگ و  دوخ  سپ  دناوخب  رعش  تیب  کی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبیصم  رد  هک  یـسک  و 

. دشابیم رفن  هن  نآ 
: دندومرف ات  هداد  شهاک  یکی  یکی  ار  تارفن  ترضح  هتسویپ  سپ 

ماما منکیم  نامگ  دیوگیم : يوار   ) دیرگب دوخ  سپ  هدناوخ  رعـش  تیب  کی  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تبیـصم  رد  هک  یـسک 
. دشابیم وا  يارب  تشهب  دروآرد ) نک  هیرگ  تروص  هب  ار  دوخ  هدرک و  یکابت  ای  دندومرف : مالّسلا  هیلع 
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دنک تنعل  ار  ترضح  نآ  هدنشک  هدومن و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هدیشون و  بآ  هک  یسک  باوث  مراهچ  یس و  باب   [ - 34

َدُواَد ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّشَْخلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
اَی ِیل  َلاَق  َُّمث  ِهِعُومُِدب  ُهاَْنیَع  ْتَقَرْوَرْغا  َو  َرَبْعَتْـسا  ِدَق  ُُهْتیَأَر  َُهبِرَـش  اَّمَلَف  َءاَْملا  یَقْـسَتْسا  اَذِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق  ِّیِّقَّرلا 

ِْفلَأ َۀَئاِم  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  اَّلِإ  ُهَِلتاَق  َنََعل  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َرَکَذَف  َءاَْملا  َبِرَـش  ٍْدبَع  ْنِم  اَمَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  ُدُواَد 
ِداَءوُْفلا َِجَلث  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَرَـشَح  َو  ٍۀَمَـسَن  ِْفلَأ  َۀَئاِم  َقَتْعَأ  اَمَّنَأَک  َو  ٍۀَـجَرَد  ِْفلَأ  َۀـَئاِم  َُهل  َعَفَر  َو  ٍۀَئِّیَـس  ِْفلَأ  َۀـَئاِم  ُْهنَع  َّطَح  َو  ٍۀَنَـسَح 

ُهَْلثِم ٍدْعَس  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِّیِمَرْضَْحلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح 
يو یّقر ، دواد  زا  ریثـک ، نب  نـمحرلا  دـبع  زا  ناّـسح ، نـب  یلع  زا  باـشخ ، زا  نیـسحلا ، نـب  دّـمحم  زا  یفوـک  زا  زاّزر  رفعج  نـب  دّـمحم 

: دیوگیم
ادیپ هیرگ  تلاح  ترضح  رد  مدید  دندیشون  ار  بآ  هک  ینامز  دندیبلط و  بآ  ترضح  مدوب ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم  رد 

: دندومرف نم  هب  سپس  دش  کشا  قرغ  ترضح  نآ  مشچ  ود  دش و 
ار شاهدنشک  هدومن و  دای  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هدیـشون و  بآ  هک  تسین  ياهدنب  دنک ، تنعل  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  ادخ  دواد  يا 

شماقم هجرد  رازه  دص  هدرک و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دص  دنکیم و  روظنم  وا  يارب  هنسح  رازه  دص  ناّنم  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک  تنعل 
. دنکیم شروشحم  نئمطم  مارآ و  یبلق  اب  ار  وا  یلاعت  قح  تمایق  زور  هدرک و  دازآ  هدنب  رازه  دص  ایوگ  هدرب و  الاب  ار 

هدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  دعس  نب  دعس  زا  یمرـضح ، میهاربا  نب  رفعج  زا  دایز ، نب  لهـس  زا  دّمحم ، نب  ّیلع  زا  بوقعی ، نب  دّمحم 
. تسا

هدومن و مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هدیشون و  بآ  هک  یسک  باوث  مراهچ  یس و  باب   [ - 34
دنک تنعل  ار  ترضح  نآ  هدنشک 
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مهیلع هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  رب  نیسح  نب  یلع  ترضح  نتسیرگ  مجنپ  یس و  باب   [ - 35

ْنَع ِّقِرَتْسُْملا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ِۀَعاَمَج  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
َْوأ ًۀَنَس  َنیِرْشِع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُح  ِهِیبَأ  یَلَع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  یََکب  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب 

ُفاَخَأ یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ًیلْوَم  َُهل  َلاَق  یَّتَح  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  یََکب  اَّلِإ  ٌماَـعَط   ] اـماعط ِْهیَدَـی  َْنَیب  َعِضُو  اَـم  َو  ًۀَنَـس  َنیَِعبْرَأ 
اَّلِإ َۀَـمِطاَف  ِیَنب  َعَرْـصَم  ْرُکْذَأ  َْمل  یِّنِإ  َنوُمَْلعَت  ـال  اـم  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یِّثـَب  اوُکْـشَأ  اـمَّنَلاَق  َنیِِکلاَْـهلا  َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َکـْیَلَع 

َِکلَِذل ُةَْربَْعلا  ِیْنتَقَنَخ 
یخرب زا  قرتسم ، دواد  یبأ  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، یتعامج  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  باحصا ،
لباقم رد  هک  دوبن  یئاذـغ  ماعط و  دنتـسیرگ و  ناشردـپ  رب  لاـس  لـهچ  اـی  تسیب  تدـم  اـمهیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
ضرع شکرابم  رضحم  ترضح  مالغ  هک  ییاج  ات  دندرکیم  هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دایب  شترضح  هکنآ  رگم  دنراذگب  ترـضح 

: دومن
. دیوش كاله  امش  هک  مسرتیم  ادخ  لوسر  رسپ  يا  موش  تیادف 

: دندومرف ترضح 
 . َنوُمَْلعَت ام ال  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  امَّنِإ 

: دندومرف سپس  دینادیمن . امش  هک  مناد  يزیچ  وا  هزادنایب  مرک  فطل و  زا  میوگ و  ادخ  اب  ار  دوخ  مغ  لد و  درد  اهنت 
. دراشفیم ار  نم  موقلح  هصغ  نزح و  هکنآ  رگم  مروآیمن  دایب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  ندش  هتشک  لحم  هاگ  چیه 

ْنَع ٍروُْصنَم  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍطاَبْسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
ِْنیَسُْحلا َْنب  َِّیلَع  اَی  َيَالْوَم  اَی  َُهل  َلاَقَف  یِْکبَی  ٌدِجاَس  َُهل  ٍۀَفیِقَس  ِیف  َوُه  َو  مالسلا ) امهیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَِعل  ًیلْوَم  َفَرْشَأ  َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب 

َلاَق یَّتَح  َْتیَأَر  اَّمِم  َّلَقَأ  ِیف  ِهِّبَر  َیلِإ  ُبوُقْعَی  اَکَش  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َکُّمُأ  َْکتَلِکَث  َْوأ  َکَْلیَو  َلاَق  َو  ِْهَیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  َیِـضَْقنَی  ْنَأ  َِکنْزُِحل  َنآ  اَم  َأ 
( مالسلا امهیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  َو  َلاَق  ِیلْوَح  َنوَُحبُْذی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  َۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ُْتیَأَر  اَنَأ  َو  ًادِحاَو  ًاْنبا  َدَقَف  ُهَّنَأ  َفُسُوی  یلَع  یفَسَأ  ای 

ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َعَم  ْمُهَمْوَی  ُرُکْذَأ  یِّنِإ  َلاَقَف  ٍرَفْعَج  ِلآ  َنُود  ِءَالُءوَه  َکِّمَع  ِیَنب  َیلِإ  ُلیِمَت  َُکلَاب  اَم  َُهل  َلیِقَف  ٍلیِقَع  ِدـْلُو  َیلِإ  ُلـیِمَی 
ْمَُهل ُّقِرَأَف  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع

یخرب زا  روصنم ، نب  لیعامـسا  زا  طابـسا ، نب  یلع  زا  تاّیز ، باّـطخلا  یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 
: تفگ وا  هک  هدرک  لقن  باحصا 

رد هتسویپ  اجنآ  رد  بانج  نآ  تشاد و  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هب  ّقلعت  هک  ياهدیشوپ  رس  هّفـص  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالغ 
: دومن ضرع  ترضح  هب  دش و  کیدزن  دندوب  هیرگ  دوجس و  لاح 

؟ هدیسرن زونه  امش  هّصغ  نزح و  ندش  مامت  تقو  ایآ  نیسحلا  نب  یلع  يا  نم ، ياقآ  يا 
: دندومرف هدش و  وا  هّجوتم  هتشادرب و  نیمز  زا  كرابم  رس  ترضح 

نم هچنآ  زا  رتزیچان  ياهعقاو  رتمک و  سب  ياهثداح  رد  بوقعی  ترـضح  مسق  ادـخ  هب  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دـندومرف : اـی  وت  رب  ياو 
(. مفسوی قارف  رب  افسا  او   ) َفُسُوی یلَع  یفَسَأ  ای  درک : راهظا  دومن و  راگدرورپ  هب  تیاکش  مدید 

. دندیرب رس  نم  رود  رد  ار  نم  تیب  لها  زا  یتعامج  مردپ و  هک  مدید  نم  یلو  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شدنزرف  کی  اهنت  ناشیا  هکنیا  اب 
: تفگ يوار 

هّللا مالس  یلع  نب  نیسح  رب  نیسح  نب  یلع  ترضح  نتسیرگ  مجنپ  یس و  باب   [ - 35
مهیلع
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ینب نیا  هب  روط  هچ  دـش : ضرع  ترـضح  هب  دنتـشاد . یّـصاخ  هّجوت  لیم و  لیقع  نادـنزرف  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
؟ رفعج نادنزرف  لآ و  هب  هن  دیراد  لیامت  هّجوت و  لیقع ) دالوا   ) ناتمامعا

: دندومرف ترضح 
ّتقر ناـشلاح  هب  سپ  دـندش  راـتفرگ  یئاهتبیـصم  هچ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  یبا  هارمه  ناـشیا  هـک  يزور  زا  دـیآیم  مداـی 

. منکیم

هّللا مالس  یلع  نب  نیسح  رب  نیسح  نب  یلع  ترضح  نتسیرگ  مجنپ  یس و  باب   [ - 35
مهیلع
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شیارب هکنآ  رگم  دنکیمن  دای  ار  وا  ینمءوم  چیه  هدوب و  گشا  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مشـش  یـس و  باب   [ - 36
دیرگیم

ِْنب ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
هیلع  ) َنِینِمْءوُْـملا ُریِمَأ  َرَظَن  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِءاَّذَْـحلا  یَیْحَی  ِیبَأ  ْنَع  ٍحاَـنَج  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  یَـسیِع 

َّیَُنب اَی  ْمَعَن  َلاَق  ْهاََتبَأ  اَی  اَنَأ  َلاَقَف  ٍنِمْءُوم  ِّلُک  َةَْربَع  اَی  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  مالسلا )
نب دیعس  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردپ و 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  باحصا  یخرب  زا  ءاّذح ، ییحی  یبا  زا  حانج 
: دندومرف سپ  هدومن  رظن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما 

. ینمءوم ره  کشا  يا 
: دومن ضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

؟ متسه ینمءوم  ره  گشا  نم  ردپ  يا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما 

. مرسپ یلب 
ِِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 2

ُوبَأ َِیئُرَف  ُّطَق  ٍمْوَی  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َرِکُذ  اَم  َلاَق  ِدِْشنُْملا  َةَراَمُع  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب 
ٍنِمْءُوم ِّلُک  ُةَْربَع  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) َناَک َو  ِْلیَّللا  َیلِإ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ًامِّسَبَتُم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

نب هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  نامثع ، یبا  نب  یلع  نیا  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  نیـسح  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا  زا  یتعامج 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  دشنم  هرامع  یبأ  زا  هریغم ،

دنشاب نادنخ  مّسبتم و  ناشیا  زور  نآ  رد  هک  دشن  هدرب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  رد  زگره  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  مان 
: دندومرفیم و 

. دشابیم ینمءوم  ره  گشا  مالّسلا  هیلع  نیسح 
. دشابیم ینمءوم  ره  گشا  ببس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  ینعی 

َلاَق ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ِباَّشَْخلا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
َرَبْعَتْسا اَّلِإ  ٌنِمْءُوم  ِینُرُکْذَی  َال  ِةَْربَْعلا  ُلِیتَق  اَنَأ  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 

لقن ریصب  یبأ  زا  هزمح ، یبا  نب  یلع  زا  نارهم ، نب  لیعامـسا  زا  باشخ ، یـسوم  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هک  هدرک 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنکیم گشا  بلط  نم  دای  اب  هکنآ  رگم  دنکیمن  دای  ار  نم  ینمءوم  چیه  متسه ، گشا  هتشک  نم  دندومرف : یلع  نب  نیسح  ترضح 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
ِةَْربَْعلا ُلِیتَق  اَنَأ  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َلاَق  َلاَق  مالسلا )

هیلع هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  رباج ، نب  لیعامـسا  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  یـسوم ، نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا 
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. متسه گشا  هتشک  نم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
َلاَق َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ٍنیِکْـسِم  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5

ِةَْربَْعلا ُلِیتَق  اَنَأ  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
نآ هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  ریصب ، یبأ  زا  نیکسم ، نب  مکح  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح 
. متسه گشا  هتشک  نم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 

ِرَمْحَْألا ٍنَابَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 6
یَلَع َو  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا اَنْرَکَذَف  ُهَْدنِع  اَّنُک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

ِینُرُکْذَـی َال  ِةَْربَْعلا  ُلِیتَق  اَنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َلاَق  َلاَقَف  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  َلاَـق  اَْـنیََکب  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  یَکَبَف  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ِِهِلتاَـق 
َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  یََکب  اَّلِإ  ٌنِمْءُوم 

نب دّمحم  زا  رمحا ، نابا  زا  یقرب ، دـلاخ  نب  دّـمحم  زا  یـسیع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  رافّـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نب  نوراه  زا  زاّزخلا ، نیسحلا 

ام دنتسیرگ و  ترضح  میدرب ، ار  هّللا  ۀنعل  هلتاق  یلع  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مان  سپ  میدوب ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رـضحم 
. میتسیرگ زین 

: دندومرف هدرک و  دنلب  ار  ناشکرابم  رس  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : يوار 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

 ... دیرگیم هکنآ  رگم  ینمءوم  چیه  ار  نم  دنکیمن  دای  متسه ، کشا  هتشک  نم 
ْنَع َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّيِدَابآَدْعَّسلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 7
ُهَّللا ُهَّدَر  اَّلِإ  ُّطَق  ٌبوُرْکَم  ِینَِیتْأَی  َال  ْنَأ  َّیَلَع  ٌقیِقَح  َو  ًابوُرْکَم  ُْتِلُتق  ِةَْربَْعلا  ُلِیتَق  اَنَأ  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 
ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـجِراَخ  ِْنب  َنوُراَـه  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  ًاروُرْـسَم  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُهَبَْلقَأ  َو 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع  )
: دیوگیم يدابآدعس  نیسحلا  نب  یلع 

هک هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  هجراـخ ، نب  نوراـه  زا  ناکـسم ، نبا  زا  شردـپ ، زا  یقرب  هّللا  دـبع  یبا  نـب  دـمحا 
: دندومرف ترضح 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
هک ینیگهودنا  بورکم و  ره  هک  ادخ  رب  تسا  راوازس  مدش و  هتشک  مدوب  نیگهودنا  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  نم  متسه ، گشا  هتشک  نم 

. دنادرگرب شلها  هب  داش  رورسم و  یبلق  اب  ار  دیآیم  نم  ترایز  هب 
ثیدح نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نب  نوراه  زا  ورمع ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، نب  ۀملس  زا  دواد ، نب  میکح 

. تسا هدرک  لقن  ار 
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دنشابیم ءادهّشلا  دّیس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  نایب  رد  متفه  یس و  باب   [ - 37

اُورُوز مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍناَنَح  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
ِءاَدَهُّشلا ُدِّیَس  َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ُدِّیَس  ُهَّنِإَف  ُهوُفَْجت  َال  َو  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  نانح  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 
: دندومرف

دّیس اقآ و  تشهب و  ناناوج  رورس  كرابم  دوجو  نآ  اریز  دینکن  ءافج  بانج  نآ  هب  هدرک و  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
. دنشابیم ءادهّشلا 

ِّیِْعبِر ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
َّنِإ ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  ْمُکَْدنِع  ِءاَدَهُّشلا  ُلَْضفَأ  َْسَیل  َأ  َلاَقَف  ِءاَدَهُّشلا  ُرُوُبق  َْنیَأ  ِۀَنیِدَْملِاب  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب 

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  َُهلْوَح 
هّللا دبع  نب  یعبر  زا  یسیع  نب  داّمح  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن 
؟ تساجک ءادهش  روبق  مدرک : ضرع  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  رضحم 

: دندومرف ترضح 
یگلمج هک  هتشرف  رازه  راهچ  ترضح  نآ  فارطا  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  تسین ؟ امش  دزن  ءادهش  نیرترب  لضفا و  ایآ 

. دننکیم هیرگ  ترضح  نآ  يارب  تمایق  زور  ات  هتسویپ  هتشاد و  روضح  دنشابیم  هتفرگ  نیگهودنا و  هدیلوژ و 
ِیبَأ َْدنِع  ُْتنُک  َْتلاَق  ِۀَّیِسَمْحَْألا  ٍدیِعَس  ِّمُأ  ْنَع  ِّقِرَتْسُْملا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 3

َوُه ْنَم  َو  ُْتُلق  َْتلاَق  ِءاَدَهُّشلا  ِدِّیَـس  ِةَراَیِز  ْنِم  ِکُعَنْمَی  اَم  َلاَقَف  ِءاَدَهُّشلا  ِرُوُبق  َیلِإ  ًاراَمِح  ِیل  يِرَتْکَی  ْنَم  ُْتثََعب  ْدَق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 
ِهِدَِیب ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَذَک  َو  اَذَک  ِْریَْخلا  َنِم  َو  ٌةَروُْربَم  ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  َلاَق  ُهَراَز  ْنَِمل  اَم  َو  ُْتُلق  َْتلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َلاَق 
: دیوگیم يو  هّیسمحا  دیعس  ّما  زا  قرتسملا ، دواد  یبا  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، سابعلا  وبا 

ءادهش روبق  هب  ار  نم  دنک و  هیارک  ار  یشوگ  زارد  هک  مدوب  هداتسرف  ار  یـسک  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 
. دربب

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
. ءادهشلا دّیس  ترضح  ترایز  زا  تشاد  زاب  ار  وت  زیچ  هچ 

؟ تسیک ءادهشلا  دّیس  مدرک : ضرع  دیوگیم : دیعس  ما 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلا  دّیس 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  باوث  درک : ضرع  دیعس  ما 

: دندومرف ترضح 
(. دندومرف میهفت  ار  ترابع  نیا  هبترم  هس  كرابم  تسد  اب  ترضح   ) نالف نالف و  نالف و  ریخ  لامعا  زا  هدش و  لوبق  هرمع  ّجح و 

ِْهیَلَع ُْتلَخَدَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتئِج  َْتلاَق  ِۀَّیِسَمْحَْألا  ٍدیِعَس  ِّمُأ  ْنَع  ٍنیِکْسِم  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4
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ُدِّیَـس ْنَم  َُهل  ُْتُلق  َْتلاَق  ُهَنُوتَْأت  َال  ِءاَدَـهُّشلا  َدِّیَـس  َنوُکُْرتَت  َو  ٍدـیَِعب  ٍرَفَـس  ْنِم  َءاَدَـهُّشلا  َنُوتَْأت  ِقاَرِْعلا  َلـْهَأ  اَـی  ْمُکَبَجْعَأ  اَـم  َمْوَْیلا  َکـِلَذ  يَرْخُأ 
ٍءْیَش ُّيَأ  َْتلاَق  ُهَروُزَی  َو  ِْهَیلِإ  َبَهْذَی  ْنَأ  ِکَْلثِم  َناَک  ْنَِمل  َسَْأب  َال  َلاَقَف  ٌةَأَْرما - یِّنِإ  ُْتُلق  َْتلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاَقَف  ِءاَدَهُّشلا 
اَهَّمَض َو  ُهَدَی  َطََسب  َو  َْتلاَق  اَذَک  َو  اَذَک  اَهُْریَخ  َو  اَهَماَیِص  َو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ِْنیَرْهَـش  َفاَِکتْعا  َو  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  َلاَق  ِِهتَراَیِز - ِیف  اََنل 

ٍتاَّرَم َثاََلث  ًاّمَض 
: دیوگیم يو  هّیسمحا ، دیعس  ّما  زا  نیکسم ، نب  مکح  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، سابعلا  وبا 

تیارب ار  بسا  هک  درک  راهظا  دـمآ و  مزینک  سپ  مدـش  لخاد  باـنج  نآ  رب  مالّـسلا و  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  كراـبم  رـضحم  متفر 
. ماهدرک هدامآ  هدروآ و 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ يورب هک  ياهدرک  رایتخا  ار  اجک  تسیچ  بسا  نیا 

. موریم ءادهش  روبق  ترایز  هب  مدرک : ضرع 
دیوریم ءادهـش  روبق  ترایز  هب  هدرک و  یط  ار  يرود  هار  هک  مبّجعتم  قارع  لها  امـش  زا  زادـنایب ، ریخأت  هب  ار  زورما  دـندومرف : ترـضح 

؟ تسیک ءادهّشلا  دّیس  مدرک : ضرع  دیوریمن !؟ شترایز  هب  هدرک و  كرت  ار  ءادهّشلا  دّیس  یلو  دیوریم  ءادهّشلا  دّیس  یلو 
. دشابیم مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  ءادهّشلا  دّیس  دندومرف : ترضح 

. متسه نز  نم  مدرک : ضرع 
. دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  هتفر و  اجنآ  هب  درادن  یلاکشا  دشاب  امش  لثم  هک  یسک  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

؟ تسه يرجا  باوث و  هچ  ام  ترایز  رد  مدرک : ضرع 
اذک و نآ  زا  رتهب  هدوب و  نآ  هزور  مارحلا و  دجسم  رد  هام  ود  فاکتعا  هرمع و  کی  ّجح و  کی  اب  لداعم  امش  ترایز  دندومرف : ترضح 

. اذک
. دنتسب هدرک و  زاب  ار  كرابم  ياهتسد  هبترم  هس  ترضح  دیوگیم : دیعس  ما 

ِنَع ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 5
ِرُوُبق یَلَع  َفوُطَأ  ْنَأ  یَلَع  ًاراَمِح  ُْتیَرَتْکاَف  َۀَـنیِدَْملا  ُْتلَخَد  َْتلاَق  ِۀَّیِـسَمْحَْألا  ٍدیِعَـس  ِّمُأ  ْنَع  ِِّیناَشْمُْغلا  ٍقْزِر  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍِرماَـع  ِْنب  ِساَّبَْعلا 

ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَقَف  ِیب - َفَتَهَف  اًلِیلَق  يِراَکُْملا  یَلَع  ُتْأَْطبَأَف  ِْهیَلَع  ُلُخْدَأَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْنبِاب  ُأَْدبَأ  َُّدب  َال  ُْتلُقَف  ِءاَدَهُّشلا 
ُْتُلق ِءاَدَهُّشلا  ِدِّیَِـسب  َكُِربْخُأ  اَلَف  َأ  َلاَق  ِءاَدَهُّشلا  ِرُوُبق  یَلَع  َروُدَِأل  ًاراَمِح  ُْتیَراَکَت  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  ٍدیِعَـس  َّمُأ  اَی  اَذَـه  اَم  مالـسلا ) هیلع  )
اَذَکَه َو  اَذَکَه  ِْریَْخلا  َنِم  َو  ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  َلاَق  ُهَراَز  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیََسل  ُهَّنِإ  َو  ُْتُلق  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاَق  یََلب 

نب ساّبع  زا  هریغم  نب  هّللا  دبع  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردپ و 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  هّیسمحا  دیعس  ّما  زا  یناشمغلا  قزر  نب  دمحا  زا  رماع ،

: متفگ دوخ  اب  منک ، ترایز  ار  ءادهش  روبق  ات  هدرک  هیارک  ار  یشوگزارد  مدش و  هنیدم  لخاد 
نآ رب  سپ  مورب  روبق  لها  ترایز  هب  ادعب  هدرک  ترایز  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  ءادـتبا  هکنیا  زا  تسین  ياهراچ 

. دومن ادص  ار  نم  دز و  دایرف  اذل  دش  لّطعم  يراکم  یمک  دیشک  لوط  یکدنا  بانج  نآ  دزن  مندنام  فقوت و  نوچ  مدش و  لخاد  بانج 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

؟ تسیک صخش  نیا  دیعس  ما  يا 
. مورب ءادهش  روبق  ترایز  هب  ات  ماهدرک  هیارک  ار  یشوگزارد  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

. ارچ مدرک : ضرع  میهدن !؟ ربخ  ءادهّشلا  دّیس  زا  وت  هب  ایآ  دندومرف : ترضح 
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. تسا مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  ءادهّشلا  دّیس  دندومرف :
. یلب دندومرف : ترضح  دنشابیم !؟ ءادهّشلا  دّیس  ترضح  نآ  مدرک : ضرع 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  ترضح  هک  یسک  رجا  باوث و  مدرک : ضرع 
: دومرف

(. رادقم نالف  رادقم و  نالف   ) اذکه اذکه و  ریخ  لامعا  زا  هرمع و  کی  جح و  کی 
ْنَع ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ًاعیِمَج  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6

َروُزَِأل َۀَْلغَْبلا  َِوأ  َلْغَْبلا  ُْتیَرَتْکاَف  َۀَنیِدَْملا  ُْتلَخَد  َْتلاَق  ِۀَّیِـسَمْحَْألا  ٍدیِعَـس  ِّمُأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیثِراَْحلا  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِیبَأ 
َِیب َحاَـصَف  ُتْأَْـطبَأَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَـف  َْتلاَـق  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنِم  ِِهب  َأَدـْبَأ  ْنَأ  َّقَحَأ  ٌدَـحَأ  اَـم  ُْتُلق  َْتلاَـق  ِءاَدَـهُّشلا  َرُوُبق  ِْهیَلَع 

َروُزَِأل اًْلَغب  ُْتیَرَتْکا  یِّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ْمَعَن  ُْتُلق  ٍدیِعَـس  َّمُأ  اَی  ُِکلِْجعَتْـسَی  ًاناَْسنِإ  َّنَأَک  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَقَف  ُهَّللا  ِكاَفاَع  اَنِیتْسَبَح  يِراَـکُْملا 
ِدِّیَس َْربَق  ِیتَْأت  ْنَأ  ْنِم  ِکُعَنْمَی  اَمَف  ٍدیِعَس  َّمُأ  اَی  َلاَقَف  َْتلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنِم  َّقَحَأ  ًادَحَأ  ِیتآ  اَم  ُْتلُقَف  ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ِْهیَلَع 

ُْنیَـسُْحلا َلاَق  ِءاَدَهُّشلا - ُدِّیَـس  ْنَم  َو  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُْتلُقَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْربَق  یَلَع  ِینَّلُدَی  ْنَأ  ُْتعِمَطَف  َْتلاَق  ِءاَدَهُّشلا 
َُهل َناَک  َو  ًةَروُْربَم  ًةَرْمُع  َو   ] _ ًۀَلَّبَقَتُم ًةَرْمُع  َو  ًةَروُْربَم  ًۀَّجِح   ] ًۀَّجِح َُهل  َناَک  ِهِیف  ٍۀَبْغَر  َو  ٍةَریِـصَِبب  ُهاَتَأ  ْنَم  ٍدیِعَـس  َّمُأ  اَی  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَـمِطاَف ُْنب 

اَذَکَه َو  اَذَکَه  ِلْضَْفلا  َنِم 
دبع زا  شردپ ، زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  یگلمج  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مردـپ و 

: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  هّیسمحا  دیعس  ّما  زا  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  یثراح ، مساق  نب  هّللا 
. مور ءادهش  روبق  ترایز  هب  هدش و  راوس  نآ  رب  ات  مدرک  هیارک  يرطاق  سپ  هدش  هنیدم  لخاد 

هب سپـس  هدرک و  شترایز  ءادتبا  هک  تسین  نیا  هب  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  رتهتـسیاش  يدحا  متفگ : دوخ  شیپ  دـیوگیم : يو 
: تفگ دز و  دایرف  يراکم  دیـشک  لوط  ترـضح  نآ  دزن  مندنام  فّقوت و  نوچ  سپ  مدش  لخاد  بانج  نآ  رب  اذـل  مورب  روبق  لها  ترایز 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  یتشاد ! هاگن  يدرک و  سبح  اجنیا  ار  ام  درادب ، تتمالس  ادخ 
؟ دشکیم ار  وت  راظتنا  یسک  دیعس  ّما  يا  ایوگ 

: متفگ مدوخ  هب  یهتنم  مور  ءادهـش  روبق  تراـیز  هب  هدـش و  راوـس  نآ  رب  اـت  هدرک  هیارک  ار  يرطاـق  نم  موـش ، تیادـف  یلب  مدرک : ضرع 
. میوریمن مالّسلا  امهیلع  دّمحم  رفعج  زا  رتهتسیاش  یسک  دزن  ءادتبا 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : دیعس  ّما 
ربق رب  ار  نم  ترضح  نآ  متشاد  راظتنا  دیوگیم : دیعس  ما  ءادهّـشلا !؟ دّیـس  ترـضح  ربق  ترایز  زا  تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ  دیعـس : ّما  يا 

؟ تسیک ءادهّشلا  دّیس  داب  تیادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  ناشرضحم  سپ  دننک ، یئامنهار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
: دندومرف ترضح 

لوبق هرمع  کی  جح و  کی  وا  يارب  دور  شترایز  هب  لیم  تبغر و  تریصب و  اب  هک  یسک  دیعس  ما  يا  مالّـسلا ، امهیلع  همطاف  نب  نیـسح 
. دشابیم شیارب  تلیضف  نالف  نالف و  دننکیم و  روظنم  هدش 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
اَم َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ْمِِهتَعاَمَج  ِطاَّنَْحلا  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  َو  ِءاَْزعَْملا  ِیبَأ  َو  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  َةَزْمَح 

ُهَعَم َۀَّنَْجلا  ُولُخْدَی   ] َنُولُخْدَی یَّتَح  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُّبُِحی  َو   [ ٌّیَح ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  َْول  ُّبُِحی  َوُه  َو  اَّلِإ   ] اَّلِإ ٍدیِهَش  ْنِم 
، هدرک لقن  ثیدح  وا  يارب  هک  یسک  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  وا  ریـصب و  یبا  زا  یگلمج  طانح  دیمح  نب  مصاع  ارغملا و  یبا  ءالعلا و  یبا  نب  نیـسح  زا  هزمح ، یبا  نب  یلع  زا 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  نایب  رد  متفه  یس و  باب   [ - 37
دنشابیم ءادهّشلا  دّیس  مالّسلا 
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: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع 
. دنوش تشهب  لخاد  بانج  نآ  ّتیعم  رد  ات  هدوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  هک  دراد  تسود  هکنآ  رگم  يدیهش  تسین 

*** ***
*** ***
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ار مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  مالّسلا  هیلع  ءایبنا  ترایز  متشه  یس و  باب   [ - 38

َْسَیل ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 1
 [ ُجُْرعَی  ] ُدَعْصَی ٌجْوَف  َو  ُلِْزنَی  ٌجْوَفَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِةَراَیِز  ِیف  ْمَُهل  َنَذْأَی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َنُولَأْسَی  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٌِّیبَن 

: دیوگیم يو  راّمع  نب  قحسا  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  شردپ ، زا  هّللا ، دبع  نب  نسح 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نب نیـسح  ترـضح  ات  دوش  هداد  نذا  ناشیا  هب  هک  دنراد  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  هکنآ  رگم  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يربمغیپ  تسین 
نامـسآ هب  ترایز  زا  سپ  یجوف  هتفر و  بانج  نآ  ترایز  هب  هدـش و  لزان  نامـسآ  زا  یجوف  سپ  دـننک  تراـیز  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع 

. دنوریم
ِْربَق ِةَراَیِز  َیلِإ  َناَوْرَم  ِیَنب  ِناَمَز  ِرِخآ  ِیف  ُتْجَرَخ  َلاَـق  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْتِنب  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2

ُْتلَْبقَأ ُهُفِْصن  ِْلیَّللا  َنِم  َبَهَذ  اَذِإ  یَّتَح  ِۀَیْرَْقلا  ِۀَیِحاَن  ِیف  ُْتیَفَتْخاَف  َءاََلبْرَک  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  یَّتَح  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًایِفْخَتْـسُم  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا
ُْتلَْبقَأ ُرْجَْفلا  ُُعلْطَی  َداَک  اَذِإ  یَّتَح  ًاعِزَف  ُْتعَجَرَف  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  َال  َکَّنِإَف  ًاروُجْأَم  ْفِرَْـصنا  ِیل  َلاَـقَف  ٌلُـجَر  يِوَْحن  َلَْـبقَأ  ُْهنِم  ُتَْونَد  اَّمَلَف  ِْربَْقلا  َوَْحن 

َنِم ُْتلَْبقَأ  ْدَـق  َو  ِْهَیلِإ  ُلِصَأ  َال  َِمل  َو  ُهَّللا  َكاَفاَع  َُهل  ُْتلُقَف  ِْهَیلِإ  ُلِـصَت  اـَل  َکَّنِإ  اَذَـه  اَـی  ِیل  َلاَـقَف  ُلُـجَّرلا  ََّیلِإ  َجَرَخ  ُْهنِم  ُتَْونَد  اَذِإ  یَّتَح  ُهَوَْحن 
ِْربْصا َِیل  َلاَقَف  َلاَق  اَنُهاَه  ِینوُکَرْدَأ  نِإ  ِماَّشلا  ُلْهَأ  یِّنُوُلتْقَیَف  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُفاَخَأ  اَنَأ  َو  ُهَّللا  َكاَفاَع  ُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْلَُحت  اَـلَف  ُهَتَراَـیِز  ُدـیِرُأ  ِۀَـفوُْکلا 
َْفلَأ َنیِْعبَس  ِیف  ِءاَمَّسلا  َنِم  َطَبَهَف  َُهل  َنِذَأَف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  َُهل  َنَذْأَی  ْنَأ  َهَّللا  َلَأَس  مالسلا ) امهیلع   ) َناَرْمِع َْنب  یَـسُوم  َّنِإَف  اًلِیلَق 

ِۀَِکئاَلَْملا َنِم  اَنَأ  َلاَق  ُهَّللا  َكاَفاَع  َْتنَأ  ْنَمَف  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َنوُجُْرعَی  َُّمث  ِرْجَْفلا  َعُولُط  َنوُرِظَْتنَی  ِلـْیَّللا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِِهتَرْـضَِحب  ْمُهَف  ٍکَـلَم 
َعَلَط اََّمل  ُْتلَْبقَأَف  َلاَق  ُْهنِم  ُْتعِمَس  اَِمل  ِیْلقَع  َریِطَی  ْنَأ  َداَک  ْدَق  َو  ُْتفَرَْصناَف  ِهِراَّوُِزل  ِراَفِْغتْسِالا  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِسَرَِحب  اوُِرمُأ  َنیِذَّلا 

َۀَفاَخَم ًاعِرْـسُم  ُْتلَْبقَأ  َو  َحـْبُّصلا  ُْتیَّلَـص  َو  ِِهتَلَتَق  یَلَع  َهَّللا  ُتْوَعَد  َو  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَـس  َو  ِْربَْقلا  َنِم  ُتَْونَدَـف  ٌدَـحَأ  ُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْلُحَی  ْمَلَف  ُهَوَْحن  ُرْجَْفلا 
ِماَّشلا ِلْهَأ 

: دیوگیم يو  یلامّثلا ، هزمح  یبا  تنب  نب  نیسح  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  هّللا ، دبع  نب  نسح 
متشادیم ناهنپ  ماش  لها  زا  هک  یلاح  رد  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  يارب  نم  هک  دوب  نادرم  ینب  تموکح  رخاوا 

. مدیسر ءالبرک  هب  ات  هدش  جراخ  هفوک  رهش  زا 
يدرم مدش  کیدزن  یتقو  متفر و  ربق  فرط  هب  هدمآ و  نوریب  دوخ  ناکم  زا  سپـس  تشذـگ  بش  زا  یمین  ات  مدـش  یفخم  ییاج  رد  سپ 

: تفگ دمآ و  نم  فرطب 
. يرادن یسرتسد  ربق  هب  وت  یشابیم و  باثم  روجأم و  هک  درگرب 

هب صخـش  نامه  زاب  مدـش  نآ  کیدزن  ات  هتـشگزاب  ربق  فرط  هب  سپـس  دـش  حبـص  عولط  کیدزن  ات  هتـشگرب  عزج  عزف و  اب  نالان و  سپ 
: تفگ دمآ و  نم  فرط 

. يرادن ربق  هب  یسرتسد  وت  صخش  يا 
رب انب  ماهدمآ  ترـضح  نآ  ترایز  ّتین  هب  هفوک  زا  نم  هک  یلاح  رد  مرادن ؟ یـسرتسد  ربق  هب  نم  ارچ  درادب  تتمالـس  ادخ  متفگ : وا  هب 

اجنیا رد  ار  نم  ماش  لها  دوش و  حبـص  مراد  ساره  اریز  مدرگرب  عیرـس  هدرک و  ترایز  ات  يوشن  لئاح  ربق  نیب  نم و  نیب  مراد  اضاقت  نیا 
. دننک منتشک  هب  مادقا  هدید و 

: دیوگیم يوار 
نذا وا  هب  هک  هدومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  اریز  نک  ربص  یمک  تفگ : نم  هب  صخـش  نآ 

امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  مالّسلا  هیلع  ءایبنا  ترایز  متشه  یس و  باب   [ - 38
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مه هدمآ و  ریز  هب  نامسآ  زا  هتشرف  رازه  داتفه  اب  يو  اذل  هداد  نذا  يو  هب  یلاعتقح  دهدب و  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز 
. دنورب نامسآ  هب  ات  هدرک  عولط  حبص  دنشکیم  راظتنا  هدرک و  ترایز  ار  بانج  نآ  هدوب و  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم  رد  نونکا 

: متفگ صخش  نآ  هب  دیوگیم : يوار 
؟ یتسیک درادب  تتمالس  ادخ 

بانج نآ  راّوز  يارب  شزرمآ  بلط  مالّـسلا و  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  ربق  تسارح  تظافح و  رومأـم  هک  متـسه  یناگتـشرف  زا  نم  تفگ :
. دنشابیم

. درپب ملقع  مدوب  هدینش  وا  زا  هچنآ  رطاخب  دوب  کیدزن  متشگرب و  سپ 
: دیوگیم يو 

ار ترـضح  نآ  ناگهدنـشک  مدومن و  مالـس  هدش و  ربق  هب  کیدزن  سپ  دشن  عنام  لئاح و  یـسک  هتفر  ولج  درک  عولط  حبـص  هک  یماگنه 
. متشگرب عیرس  متشاد  ماش  لها  زا  هک  یساره  فوخ و  تهجب  هدروآ و  اجب  ار  حبص  زامن  اج  نامه  رد  هدرک و  نیرفن 

ِنَع ِّيِراَْصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِثَعْشَْألا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 3
ًاعاَرِذ َنیِرْشِع  ِیف  ًاعاَرِذ  َنوُرْشِع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْربَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنبا 

ْنَأ َهَّللا  ُلَأْسَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َال  َو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ْنِم  َْسَیل  َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِۀَِـکئاَلَْملا  ُجاَْرعِم   [ ُْهنِم َو   ] ِهِیف َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَـیِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  ًارَّسَکُم 
ُدَعْصَی ٌجْوَف  َو  ُِطبْهَی  ٌجْوَفَف  ُهَروُزَی 

نبا زا  يراصنالا ، دامح  نب  هّللا  دـبع  زا  ثعـشا ، ورمع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  ملـسم ، نب  نوراه  زا  شردـپ ، زا  يریمح  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: دیوگیم يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نانس ،

: دندومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا 
ناگتشرف اجنآ  زا  تشهب و  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نآ  هدوب و  عارذ  تیب  رد  عارذ  تسیب  امهیلع  هّللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسح  ربق  تحاسم 

نامسآ زا  یجوف  اذل  دنکیم  ار  نآ  ترایز  بلط  ادخ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یلسرم  ّیبن  یبّرقم و  هتشرف  چیه  دننکیم و  جورع  نامـسآ  هب 
. دنوریم نامسآ  هب  نیمز  زا  ترایز  زا  سپ  یجوف  هدرک و  ترایز  نآ  ات  هدمآ  نیمز  هب 

ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
ِْربَق ِیف  ََکل  ْلَه  َةَریِْحلا  یَتَأ  اََّمل  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  ٍجاَّجَح  ِْنب  ِعِینَم  ْنَع  ِِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم 

ُءاَِیْبنَْألا َو  ِْهَیلِإ  ِۀَِکئاَلَْملا  َعَم  ُِطبْهَی  ٍۀَعُمُج  ِۀَْلَیل  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَی  ُهَّللا  َو  ُُهرُوزَأ  َال  َْفیَک  َو  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُهُروَُزت  َو  ُْتُلق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا
ِّبَّرلا َةَراَیِز  َكِرُْدت  یَّتَح  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُناَْوفَـص  َلاَقَف  ِءاَیِـصْوَْألا - ُلَْضفَأ  ُنَْحن  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُلَْضفَأ  ٌدَّمَُحم  َو  ُءاَیِـصْوَْألا  َو 
ِدَّمَُحم ُْنب  ُمِساَْقلا  ِینَثَّدَح  َو  ٌلیِضْفَت  َِکلَذ  َو  ٌلیِضْفَت  َِکلَذ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  ََکل  ْبَتُْکی  َِکلَذ  ْمَْزلا  ُناَْوفَـص  اَی  ْمَعَن  َلاَق 

ِناَمَز ِرِخآ  ِیف  ُتْجَرَخ  َلاَق  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّيِراَْصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُِّیناَدَـمَْهلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب 
ِْنب ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ِباَْبلا  ِیف  ِمِّدَـقَتُْملا  ِثیِدَْـحلا  َْلثِم  َرَکَذ  َو  َۀَّیَمُأ  ِیَنب 

َناَوْرَم ِیَنب  ِناَمَز  ِرِخآ  ِیف  ُتْجَرَخ  َلاَق  ِِّیلاَمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِۀَْنبا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٍةَّدِع  ِنَع  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع 
ًءاَوَس ِباَْبلا  ِلَّوَأ  ِیف  َّرَم  يِذَّلا  ِِهثیِدَح  َْلثِم  َرَکَذ  َو 

دّمحم نب  هّللا  دـبع  زا  يروباشین  نامیلـس  نب  نادـمح  زا  سیردا ، نب  دـمحا  ییحی و  نب  دّـمحم  زا  مدـیتاسا ، زا  یتعاـمج  ردارب و  ردـپ و 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  لاّمج  ناوفص  زا  سنوی ، زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامیلا ،

: دندومرف نم  هب  دندروآ  فیرشت  هریح  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  یتقو 
؟ یتسه مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  لیام  ایآ 
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؟ ینکیم ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

ار وا  هدرک و  طوبه  نیمز  هب  ءایـصوا  ءایبنا و  ناگتـشرف و  اب  هعمج  بش  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  منکن و  تراـیز  ار  نآ  هنوگچ 
. دننکیم ترایز 

. میتسه ءایصوا  لضفا  ام  ءایبنا و  لضفا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هّتبلا 
(. دشابیم بانج  نآ  راّوز  ترضح و  نآ  رب  شاهصاخ  ياهتمحر  لازنا  یلاعت ، قح  ترایز  زا  دوصقم  یسلجم  موحرم  هدومرف  قبط  )

زین ار  راگدرورپ  ترایز  هلیـسو  نیدـب  ات  هدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  ربق  هعمج  بش  ره  سپ ، موش  تیادـف  درک : ضرع  ناوفـص  سپس 
؟ میشاب هدرک 

: دندومرف ترضح 
ینعی  ) تسا یلیـضفت  نیا  تسا و  یلیـضفت  نیا  دنـسیونیم و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  تیارب  شاب  نیا  مزالم  ناوفـص  يا  یلب ،

(. دشابیم زین  راگدرورپ  ترایز  نآ  رد  هک  دراد  ار  تلیضف  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز 
هک هدرک  لقن  هزمح  یبا  نب  نیـسح  زا  يراصنا  داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  شّدج  زا  شردـپ ، زا  ینادـمه  میهاربا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  مساق 

: تفگ يو 
لقن باب ) نیمه  زا  مّود  ثیدح   ) میدرک لقن  البق  هک  ار  یثیدح  لثم  سپـس  مدش و  جراخ  دوخ  رهـش  زا  نم  هّیما  ینب  تموکح  رخاوا  رد 

: هدومن
نب نسح  زا  باحصا  ياهّدع  زا  یکفوب ، ّیلع  نب  یکرمع  زا  سیردا  نب  دمحا  زا  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ  و 

: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  یلامثلا  ةزمح  یبا  ۀنبا  نب  نیسح  زا  بوبحم ،
لقن باب ) نیمه  زا  مّود  ثیدح   ) میدومن لقن  البق  هک  ار  یثیدح  ریظن  سپـس  مدـش و  جراخ  دوخ  رهـش  زا  ناورم  ینب  تموکح  رخاوا  رد 

. تسا هدرک 
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ار مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ناگتشرف  ترایز  مهن  یس و  باب   [ - 39

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُنَـسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 1
ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ْمَُهل  َنَذْأَی  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َنُولَأْسَی  ْمُه  َو  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  ٍکَـلَم  ْنِم  َْسَیل  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَـق  مالـسلا )

ُجُْرعَی ٌجْوَف  َو  ُلِْزنَی  ٌجْوَفَف  مالسلا ) هیلع  )
يو مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  راّمع ، نب  قاحسا  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نیـسح 

: دیوگیم
: دندومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا 

ترـضح ربق  هک  دـهد  نذا  وا  هب  یلاـعت  قح  هک  دراد  تساوخ  رد  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  زا  هکنآ  رگم  تسین  اهنامـسآ  رد  ياهتـشرف  چـیه 
نامسآ هب  هتشگرب و  ترایز  زا  یجوف  هتفر و  شترضح  ترایز  هب  هدمآ و  ریز  هب  نامسآ  زا  یجوف  اذل  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

. دننکیم جورع 
َنِم َرَثْـکَأ  ًاـْقلَخ  ُهَّللا  َقَـلَخ  اَـم  ُلوـُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِّیِّقَّرلا  َدُواَد  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2

ِِّیبَّنلا ِْربَق  َیلِإ  اُوفَرَْـصنا  ُرْجَْفلا  َعَلَط  اَذِإ  یَّتَح  ْمُهَتَْلَیل  ِماَرَْحلا  ِْتیَْبلِاب  َنُوفوُطَی  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ٍءاَـسَم  َّلُـک  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ُهَّنِإ  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا 
( مالـسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َنُوتْأَـی  َُّمث  ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُـسیَف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْربَـق  َنُوتْأَـی  َُّمث  ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُـسیَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ْمُهَراَهَن ِماَرَْحلا  ِْتیَْبلِاب  َنُوفوُطَیَف  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ِراَهَّنلا  ُۀَِـکئاَلَم  ُلِْزنَت  َُّمث  ُسْمَّشلا  َُعلْطَت  ْنَأ  َلـْبَق  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  َنوُجُْرعَی  َُّمث  ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُـسیَف 
( مالـسلا هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْربَق  َنُوتْأَـی  َُّمث  ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُـسیَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَـق  َیلِإ  اُوفَرَْـصنا  ُسْمَّشلا  َِتبَرَغ  اَذِإ  یَّتَـح 

ُسْمَّشلا َبیِغَت  ْنَأ  َْلبَق  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َنوُجُْرعَی  َُّمث  ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُسیَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َنُوتْأَی  َُّمث  ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُسیَف 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  یّقر  دواد  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا 
حبـص عولط  ات  بش  لّوا  زا  هدش و  لزان  نامـسآ  زا  هتـشرف  رازه  داتفه  بش  ره  رد  هدیرفاین ، ناگتـشرف  زا  رتدایز  یقولخم  لاعتم  دـنوادخ 

هک اـجنآ  هب  هتـشگرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبـن  ربـق  فرط  هب  حبـص  عوـلط  زا  سپ  دـننکیم و  فاوـط  ار  مارحلا  هّللا  تیب 
ربق دزن  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  مالس  بانج  نآ  هب  هتفر و  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ربق  دزن  هب  ادعب  هدومن و  مالس  شترـضح  هب  دندیـسر 

ناگتشرف ناشیا  زا  سپ  دننکیم و  جورع  نامسآ  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  هداد و  مالـس  كرابم  دوجو  نآ  رب  هدمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
زا سپ  دنراد و  لاغتـشا  نآ  هب  زور  لوط  هدرک و  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب  ءادتبا  هدـمآ  نیمز  هب  دنتـسه  رفن  رازه  داتفه  زین  اهنآ  هک  زور 

نینمءوملا ریما  ربق  دزن  نآ  زا  سپ  هداد و  مالـس  بانج  نآ  رب  هتفر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  فرط  هب  باتفآ  بورغ 
سپس هداد و  مالس  بانج  نآ  رب  هدش و  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  هب  دعب  هدرک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  دنیآیم و  مالّـسلا  هیلع 

. دنوریم نامسآ  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ 
ْنَع َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3

ُفَلَتُْخم ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَـق  َْنَیب  اَـم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ِۀَِکئاَلَْملا

زا نامثع  یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  نیـسح  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  رامع  نب  قاحسا  زا  لیضف ، نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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. دنشابیم دوعص  لوزن و  دش و  دمآ و  رد  ناگتشرف  هکئالم و  نامسآ  ات  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  نیب 
ُْتعِمَـس َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُمِساَْقلا  ِینَثَّدَـح  - 4

ٌجاَْرعِم ُْهنِم  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  ًارَّسَکُم  ًاعاَرِذ  َنیِرْـشِع  ِیف  ًاعاَرِذ  َنوُرْـشِع  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْربَق  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ 
ُدَعْصَی ٌجْوَف  َو  ُِطبْهَی  ٌجْوَفَف  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َروُزَی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  ُلَأْسَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َال  َو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ْنِم  َْسیَلَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ 

: دیوگیم يو  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  يراصنا ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  شّدج ، زا  شردپ ، زا  میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  مساق 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

جورع اجنآ  زا  تشهب ، ياهغاب  زا  تسا  یغاب  لحم  نیا  دشابیم ، عارذ  تسیب  رد  عارذ  تسیب  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  ربق  تحاسم 
نیسح ترایز  هب  هک  دنکیم  تساوخرد  یلاعت  قح  زا  هکنآ  رگم  تسین  یلسرم  ّیبن  بّرقم و  هتشرف  چیه  و  دریگیم ، تروص  نامـسآ  هب 

. دنوریم نامسآ  هب  ترایز  زا  سپ  یجوف  هتفر و  ترضح  نآ  ترایز  هب  هدمآ و  دورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  یجوف  سپ  دورب  مالّسلا  هیلع 
ِلوُسَر َْنبا  اَی  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 5

َنوُّلَُصی ْمِِهباَِیث  ُضاََیب  ٍةَدیِدَش  ْمُهُحیِر  ٍۀَبِّیَط  ْمُهُهوُجُو  ٍۀَلیِمَج  ٍلُجَر  ِْفلَأ  ِۀََعبْرَأ  َْوأ  ٍْفلَأ  ِۀَثاََلث  ْنِم  ًاوَْحن  ُْتیَأَرَف  َۀَفَرَع  َۀَْلَیل  ِةَریِْحلا  ِیف  ُْتنُک  ِهَّللا 
َعَلَط اَّمَلَف  ِْقلَْخلا  ِةَْرثَک  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلِصَأ  ُْتنُک  اَمَف  ِیتاَوَعَدـِب  َوُعْدَأ  َو  ُهَلِّبَقُأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َِیتآ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ُْتنُک  ْدَـقَلَف  َعَمْجَأ  َْلیَّللا 

َكاَِدف ُْتلِعُج  َال  ُْتُلق  ِءَالُءوَه  ْنَم  يِرْدَت  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَقَف  ًادَـحَأ  ْمُْهنِم  َرَأ  ْمَلَف  یِـسْأَر  ُْتعَفَرَف  ًةَدْجَـس  ُتْدَجَـس  ُرْجَْفلا 
َرَـشْعَم اَی  ْمِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اوُجَرَعَف  ُلَتُْقی  َوُه  َو  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب َّرَم  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  ِینَرَبْخَأ  َلاَـقَف 

َیلِإ ِضْرَْألا  َیلِإ  اُولِْزناَف  ُهوُرُْـصنَت - ْمَلَف  ًامُولْظَم  ُدَهَطُْـضی  َو  ُلَتُْقی  َوُه  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم یِّیِفَـص  َو  ِیبِیبَح  ِْنبِاب  ُْمتْرَرَم  ِۀَِـکئاَلَْملا 
 [ ُۀَعاَّسلا  ] ُۀَماَیِْقلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ُهَْدنِع  ْمُهَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًاْربُغ  ًاثْعُش  ُهوُْکباَف  ِهِْربَق 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  راّمع  نب  قاحسا  زا  داّمح ، نب  هّللا  دبع  زا  شّدج ، زا  شردپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  نب  دّمحم  نب  مساق  زا  و 
، هس بیرق  مدوب ، هریح  رد  هفرع  بش  موش  تیادف  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

زامن هب  اجنآ  رد  بش  لوط  دنتـشاد و  نت  هب  دیفـس  رایـسب  ياهسابل  شوخ و  ناشیوب  ابیز و  ناشیاهتروص  هک  مدید  ینادرم  رازه  راهچ 
قلخ و ترثک  زا  یلو  مناوخب  ربق  کیدزن  یئاهاعد  هدیـسوب و  ار  نآ  هتفر و  فیرـش  ربق  کیدزن  هب  مدرک  هدارا  دـندوب ، لوغـشم  ندـناوخ 

نآ زا  يدـحا  متـشادرب  هدجـس  زا  رـس  یتقو  هتفر و  هدجـس  هب  دومن  عولط  حبـص  یتقو  مناسرب و  ربق  هب  ار  دوخ  متـسناوتن  ّتیعمج  ماحدزا 
. مدیدن ار  نادرم 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ دندوب یناسک  هچ  اهنآ  یتسناد  ایآ 

. ریخ موش ، تیادف  متشاد : هضرع 
رد دندرک  رورم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هتـشرف  رازه  راهچ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  ناشردپ  زا  مردپ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

: دومرف یحو  ناشیا  هب  یلاعتقح  دندرک و  جورع  نامسآ  هب  ناگتشرف  نآ  سپ  دندوب  هدش  دیهش  ترضح  نآ  هک  یلاح 
روهقم هتشک و  وا  هک  یلاح  رد  دیدومن  رورم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ماهدیزگرب  بیبح و  رسپ  هب  ناگتـشرف  هورگ  يا 

؟ دیدرکن کمک  ار  وا  ارچ  سپ  دوب  مولظم  و 
ات هدوب  ربق  دزن  ناگتـشرف  نیا  سپ  دـییرگب ، وا  رب  تمایق  زور  ات  هتفرگ  هدـیلوژ و  یلاح  اب  هدوب و  شربق  مزالم  دـیئآ و  دورف  نیمز  هب  سپ 

. دوش اپ  هب  تمایق 
ُْتُلق َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ِِّیناَدْمَْهلا  َۀَْبیَُتق  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6

ٍۀَبِّیَط ْمُهُهوُجُو  ٍۀَـلیِمَج  ِساَّنلا  َنِم  ًاـْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ْنِم  ٌوَْحن  َّمَث  َو  یِّلَـصُأ  ُْتنُک  َو  َۀَـفَرَع  َۀَْـلَیل  ِِرئاَْـحلِاب  ُْتنُک  یِّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأـِل 
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هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَقَف  ًادَحَأ - ْمُْهنِم  َرَأ  ْمَلَف  یِـسْأَر  ُْتعَفَر  َُّمث  ُتْدَجَـس  ُرْجَْفلا  َعَلَط  اَّمَلَف  َعَمْجَأ   [ َْلیَّللا  ] َۀَْلیَّللا َنوُّلَُـصی  اُولَْبقَأ  َو  ْمُهُِحئاَوَر -
َو ِیبِیبَح  ِْنبِاب  ُْمتْرَرَم  ْمِْهَیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اوُجَرَعَف  ُلَتُْقی  َوُه  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُسْمَخ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب َّرَم  ُهَّنِإ  مالـسلا )

ۀَعاَّسلا ُموُقَت  ِمْوَی  َیلِإ  ًاْربُغ  ًاثْعُش  ِهِْربَق  َْدنِع  اُونُکْساَف  ِضْرَْألا  َیلِإ  اوُِطبْهاَف  ُهوُرُْصنَت  ْمَلَف  ُلَتُْقی  َوُه 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  راّمع  نب  قاحسا  زا  ینادمه ، هبیتق  نب  دمحا  زا  شباحصا ، یخرب  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

رازه هاجنپ  بیرق  اجنآ  رد  مدناوخیم و  زامن  هدوب و  رئاح  رد  هفرع  بش  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 
هدجـس هب  دومن  عولط  حبـص  هک  یماگنه  دندناوخیم و  زامن  اجنآ  رد  ار  بش  تّدـم  لوط  هک  وبشوخ  يور و  ابیز  مدـید  یمدرم  زا  رفن 

. مدیدن ار  ناشیا  زا  يدحا  رس  نتشادرب  زا  سپ  متفر و 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

دنوادخ دنتفر و  الاب  نامسآ  هب  سپ  دندوب  هدش  هتشک  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدرک و  روبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هتـشرف  رازه  هاجنپ 
: داتسرف یحو  ناشیا  هب  لاعتم 

شربق دزن  دیور و  ورف  نیمز  هب  لاح  دیدرکن ؟ وا  يرای  کمک و  ارچ  سپ  دوب ، هدـش  هتـشک  وا  هک  یلاح  رد  دـیدرک  رورم  مبیبح  رـسپ  هب 
. دوش اپب  تمایق  ات  دینامب  یقاب  نیگمغ  یلاح  هدیلوژ و  یتئیه  اب  دیوش و  نکاس 
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نیرئاز قح  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  همطاف و  نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندومن  ءاعد  ملهچ  باب   [ - 40
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما 

ٍرَفْعَج ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُـهَمِحَر  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُِّیلَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َةَراَیِز ْعَدَت  َال  ُۀَیِواَعُم  اَی  ِیل  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا  َناَّسَح  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا 

َو َکَصْخَش  ُهَّللا  يَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ُهَْدنِع  َناَک  ُهَْربَق  َّنَأ  یَّنَمَتَی  اَم  ِةَرْسَْحلا  َنِم  َيأَر  ُهَتَراَیِز  َكََرت  ْنَم  َّنِإَف  ٍفْوَِخل  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق 
ُۀَِّمئَْألا ع َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َُهل  وُعْدَی  ْنَمِیف  َكَداَوَس 

نب یسوم  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  هّللا و  دبع  نب  دّمحم  مردپ و 
: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  بهو ، نب  ۀیواعم  زا  يرصب ، ناّسح  زا  رمع ،

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار ترـضح  نآ  ترایز  هک  یـسک  اریز  نکم  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  تشحو  سرت و  تهج  هب  هیواعم  يا 

ادخ هک  يراد  تسود  ایآ  دورب ، شترایز  هب  دایز  دناوتب  دشاب و  وا  دزن  ترضح  نآ  ربق  دیامن  وزرآ  هک  دروخب  یترـسح  نانچ  دنک  كرت 
ناشقح رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  همطاف و  یلع و  تارـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت 

. دناهدومرف ءاعد 
ِیل َلیِقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتنَذْأَتْـسا  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  َناَّسَح  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  َو  - 2

اَنَدَعَو َو  ِۀَماَرَْکلِاب  اَنَّصَخ  ْنَم  اَی  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  َوُه  َو  ُهَّبَر  یِجاَُنی  ُُهتْعِمَسَف  ُهَتاَلَص  یَضَق  یَّتَح  ُتْسَلَجَف  ِِهْتَیب  ِیف  ُهاَّلَـصُم  ِیف  ُُهتْدَجَوَف  ُْتلَخَدَف  ْلُخْدا 
َِیبَأ ِْربَق  ِراَّوُز  َو  ِیناَوْخِِإل  َو  ِیل  ْرِفْغا  اَْنَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفَأ  َلَعَج  َو  َیَِقب - اَم  َْملِع  َو  یَـضَم  اَم  َْملِع  اَناَطْعَأ  َو  ِۀَّیِـصَْولِاب  اَنَّصَخ  َو  ِۀَعاَفَّشلِاب 
ْمُْهنِم ًَۀباَجِإ  َو  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهُولَخْدَأ  ًاروُرُس  َو  اَِنتَلِص  ِیف  َكَْدنِع  اَِمل  ًءاَجَر  َو  اَنِِّرب  ِیف  ًۀَبْغَر  ْمُهَناَْدبَأ  اوُصَخْشَأ  َو  ْمَُهلاَْومَأ  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  ِْنیَـسُْحلا 

َو ْمِهِیلاَـهَأ  یَلَع  ُْفلْخا  َو  ِراَـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمُهْأَـلْکا  َو  ِناَوْضِّرلاـِب  اَّنَع  ْمِِهفاَـکَف  َكاَـضِر  َِکلَذـِب  اُوداَرَأ  اَنِّوُدَـع - یَلَع  ُهُولَخْدَأ  ًاـْظیَغ  َو  اـَنِْرمَِأل 
َو ِْسنِْإلا  ِنیِطاَیَش  َّرَش  َو  ٍدیِدَش  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍفیِعَض  ِّلُک  َو  ٍدِینَع  ٍراَّبَج  ِّلُک  َّرَش  ْمِهِفْکا  َو  ْمُْهبَحْـصا  َو  ِفَلَْخلا  ِنَسْحَِأب  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ُمِهِدَالْوَأ 

اُوباَع اَنَءاَدـْعَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا  ْمِِهتَاباَرَق  َو  ْمِهِیلاَهَأ  َو  ْمِِهئاَْنبَأ  یَلَع  ِِهب  اَنوَُرثآ  اَم  َو  ْمِِهناَـطْوَأ  ْنَع  ْمِِهَتبْرُغ  ِیف  َکـْنِم  اُولَّمَأ  اَـم  َلَْـضفَأ  ْمِهِطْعَأ  َو  ِّنِْجلا 
ْمَحْرا َو  ُسْمَّشلا  اَْهتَرَّیَغ  ِیتَّلا  َهوُجُْولا  َکـِْلت  ْمَحْراَـف  اَـنََفلاَخ  ْنَم  یَلَع  ْمُْهنِم  ًاـفاَلِخ  اَْـنَیلِإ - ِصوُخُّشلا  ِنَع  َکـِلَذ  ْمُهَْهنَی  ْمَلَف  ْمِهِجوُرُِخب  ْمِْهیَلَع 
ْمَحْرا َو  اََنل  ًۀَمْحَر  اَهُعُومُد  ْتَرَج  ِیتَّلا  َُنیْعَْألا  َْکِلت  ْمَحْرا  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِةَرْـضَح  یَلَع  ُبَّلَقَتَت  ِیتَّلا  َدوُدُْـخلا  َْکِلت 

یَّتَح َسُْفنَْألا  َْکِلت  َو  َناَْدبَْألا  َْکِلت  َکُعِدْوَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اََنل  َْتناَک  ِیتَّلا  َۀَـخْرَّصلا  َْکِلت  ْمَحْرا  َو  اََنل  ْتَقَرَتْحا  َو  ْتَعِزَج  ِیتَّلا  َبُولُْقلا  َْکِلت 
ُْتعِمَس يِذَّلا  اَذَه  َّنَأ  َْول  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َفَرَْصنا  اَّمَلَف  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  ٌدِجاَس  َوُه  َو  وُعْدَی  َلاَز  اَمَف  ِرَبْکَْألا  ِشَطَْعلا  َمْوَی  ِضْوَْحلا  یَلَع  ْمُهَیِّفَُوت 

اَم ِیل  َلاَقَف  َّجُـحَأ  َْمل  َو  ُُهتْرُز  ُْتنُک  یِّنَأ  ُْتیَّنَمَت  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  ًادـَبَأ  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ُمَعْطَت  َال  َراَّنلا  َّنَأ  ُْتنَنََظل  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  ُفِْرعَی  َال  ْنَِمل  َناَـک  َکـْنِم 
ُۀَیِواَعُم اَی  َلاَقَف  ُهَّلُک  اَذَه  ُُغْلبَی  َْرمَْألا  َّنَأ  َرَأ  َْمل  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َِکلَذ  ُعَدـَت  َِمل  ُۀَـیِواَعُم  اَی  َلاَق  َُّمث  ِِهتَراَیِز  ْنِم  َکُعَنْمَی  يِذَّلا  اَمَف  ُْهنِم  ََکبَْرقَأ 
ِدَّمَُحم ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  وُعْدَی  ْنَّمِم  ُرَثْکَأ  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِهِراَّوُِزل  وُعْدَی  ْنَم 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتنَذْأَتْـسا  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب 
ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا )

نب یسوم  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  هّللا و  دبع  نب  دّمحم  مردپ و  و 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  بهو  نب  ۀیواعم  زا  يرصب ، ناّسح  زا  رمع ،

هناخزامن رد  ار  بانج  نآ  هدـش  لخاد  سپ  وش ، لـخاد  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  موش ، لـخاد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  هک  متـساوخ  نذا 

همئا همطاف و  نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندومن  ءاعد  ملهچ  باب   [ - 40
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  قح  رد  مالّسلا  مهیلع 
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: دنتفگیم هدومن و  تاجانم  ناشراگدرورپ  اب  هک  مدینش  سپ  دندرک  مامت  ار  ناشزامن  ترضح  ات  متسشن  سپ  متفای  ناشلزنم 
تربمایپ یصو  ار  ام  ینعی   ) يدومن ّتیصو  هب  صتخم  يداد و  تعافش  هدعو  هداد و  تمارک  هب  صاصتخا  ار  ام  هک  یـسک  يا  ایادخ ، راب 

ربق نیرئاز  ناردارب و  نم و  يدومن ، اـم  فرط  هب  لـیام  ار  مدرم  بولق  و  يدومرف ، ءاـطعا  اـم  هب  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  ملع  و  يداد ) رارق 
هب ناسحا  رد  تبغر  لیم و  تهج  هب  هتخادنا  بعت  هب  ار  ناشنادبا  هدرک و  قافنا  ار  ناشلاوما  هک  نانآ  زرمایب ، ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مردپ 
ام نامرف  ناشندرک  تباجا  تهج  هب  تربمغیپ و  رب  رورس  لاخدا  روظنم  هب  ام و  هب  ناسحا  هلص و  رطاخ  هب  تست  دزن  رد  هچنآ  دیما  هب  ام و 

. ام نانمشد  رب  ظیغ  ندومن  دراو  دصق  هب  ار و 
ناوضر هطـساوب  نک و  ناربج  ار  راثیا  نیا  ام  فرط  زا  مه  وت  سپ  تسا  وت  يدونـشخ  اضر و  لیـصحت  راـثیا  نیا  زا  ناـشتّین  هدارا و  ناـنیا 
نیرتـهب ار  دـناهدنام  یقاـب  ناـشیا  زا  هک  يدـالوا  لـها و  هدوب و  ناشرادـهاگن  ظـفاح و  زور  بش و  رد  شاـب و  وگ  باوج  ار  ناـشناسحا 

دوخ يوق  فیعض و  قولخم  ره  زا  ناشیا و  زا  ار  یفرحنم  دونع و  رگمتس  ره  يدب  رـش و  شاب و  ناشظفاح  بقارم و  هدب و  رارق  نانیـشناج 
ناطوا زا  ناشندوب  رود  رد  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ناشیا  هب  نک  ءاطعا  امرف و  ظوفحم  یّنج  یـسنا و  نیطایـش  رـش  زا  ار  ناشیا  امن و  تیافک 
رایتخا ناشناکیدزن  لها و  نادنزرف و  رب  ار  ام  شاهطـساوب  هک  ار  هچنآ  زا  رتالاب  رترب و  شخبب  ناشیا  هب  زین  دناهدرک و  وزرآ  وت  زا  شیوخ 

زا ار  ناشیا  ءادعا  تکرح  نیا  یلو  دنداد  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  ار  نانآ  ناشیا  رب  جورخ  هطـساوب  ام  نانمـشد  ایادخ  راب  دـندرک ،
رد ار  اهنآ  باتفآ  ترارح  هک  یئاهتروص  نیا  وت  سپ  ام ، نیفلاخم  اب  تسا  ناشتفلاخم  باب  زا  نانآ  تابث  نیا  تشادن و  زاب  ام  هب  لیامت 

دنراذگیم و مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ربق  يور  هک  ار  یئاهتروص  زین  هدب و  رارق  تدوخ  مّحرت  دروم  هداد  رییغت  ام  ّتبحم  هار 
اـمرف و تیاـنع  رظن  دـناهتخیر  کـشا  اـم  رب  محرت  باـب  زا  هک  یئاـهمشچ  هب  نینچمه  هدـب و  رارق  تتمحر  فطل و  لومـشم  دـنرادیم  رب 

ادنوادخ سرب ، هدش  دنلب  ام  رطاخب  هک  یئاهدایرف  هب  ایادخ  راب  امرف ،  محرت  ار  دـناهتخوس  ام  رطاخب  هدـمآ و  عزج  هب  ام  يارب  هک  یئاهلد 
. یئامن باریس  ار  اهنآ  دنوشیم  دراو  رثوک  ضوح  رب  هک  ربکا  شطع  زور  رد  ات  هداد  رارق  تناما  وت  دزن  ار  حاورا  نیا  نادبا و  نیا  نم 

: مدرک ضرع  دندش  غراف  نآ  زا  هک  یماگنه  دندناوخیم و  ار  ءاعد  نیا  هدجس  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هتسویپ  و 
نیا منامگ  دسانشیمن  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دوش  یسک  لماش  رگا  مدینش  امش  زا  نم  هک  ياهیعدا  نیماضم  تارقف و  نیا  موش  تیادف 

ترایز ار  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح   ) ترـضح نآ  مراد  وزرآ  دنگوس  ادخ  هب  دیاین !!! قئاف  نآ  هب  زگره  خزود  شتآ  هک  تسا 
. مورن جح  هب  یلو  هدرک 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ درادیم زاب  شترایز  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  یتسه ، کیدزن  بانج  نآ  ربق  هب  وت  ردقچ 

: دندومرف سپس 
. نکم كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  هیواعم  يا 

. تسا رادقم  نیا  نآ  باوث  رجا و  هدوب و  نینچ  رما  هک  متسنادیمن  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

يارب نیمز  رد  هک  نانآ  زا  دنتسه  رتشیب  بتارم  هب  دننکیم  ءاعد  نامـسآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیرئاز  يارب  هک  یناسک  هیواعم  يا 
. دنیامنیم ءانث  ءاعد و  ناشیا 

نمحّرلا دبع  نب  هّللا  دبع  زا  ّيرـصب  داّمح  نب  هّللا  دـبع  زا  ملاس ، نب  دّـمحم  نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  بهو  نب  ۀیواعم  زا  مصا 

. موش لخاد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رب  هک  متفرگ  نذا 
. تسا هدرک  لقن  ار  روکذم  ثیدح  لثم  سپس 

همطاف و نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندومن  ءاعد  ملهچ  باب   [ - 40
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  قح  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا 
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ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا   [ َناَّسَغ  ] َناَّسَح ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
َناَک ُهَْربَق  َّنَأ  یَّنَمَتَی  اَم  ِةَرْسَْحلا  َنِم  َيأَر  ُهَکََرت  ْنَم  َّنِإَف  ٍفْوَِخل - مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َةَراَیِز  ْعَدَت  َال  ُۀَیِواَعُم  اَی  ِیل  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )

َکَصْخَش ُهَّللا  يَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ُهَْدنِع 
اَِمل ِةَرِفْغَْملِاب  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَـم  َأ  ُۀَِّمئَأـْلا ع - َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َُهل  وُعْدَـی  ْنَمِیف  َكَداَوَس  َو 
ًادَغ َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ِِهب  ُعَْبُتی   ] عبتت ٌْبنَذ  ِْهیَلَع  َْسَیل  َو  اَْینُّدلا  َنِم  ُجُرْخَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ًۀَنَس  َنیِْعبَـس  ُبُونُذ  ََکل  َرَفُْغی  َو  یَـضَم 
ْنَع یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  ُهُِحفاَُصی  ْنَّمِم 

ِراَّوُِزل َءاَعُّدلا  َو  َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتنَذْأَتْـسا  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 
ناـسع ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا

اَِنباَحْصَأ ِضَْعب  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا   [ َناَّسَغ ]
ِراَّوُز ِیف  يِذَّلا  ِءاَعُّدـلا  ِثیِدَـح  َلـْثِم  َرَکَذ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتنَذْأَتْـسا  َلاَـق  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَـع 

ِّیِکَرْمَْعلا ِنَع  ًاعیِمَج  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَنِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتنَذْأَتْسا  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِمِداَخ  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع  )
مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  بهو  نب  ۀیواعم  زا  يرصب ، ناّسح  زا  رمع ، نب  یـسوم  زا  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هدرک ، لقن 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

دروخب یترسح  نانچ  دنک  كرت  ار  نآ  هک  یسک  اریز  نکم  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  فوخ  سرت و  رطاخ  هب  ۀیواعم  يا 
هک دـنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  ادـخ  هک  يراد  تسود  ایآ  دورب  شترایز  هب  دایز  دـناوتب  دـشاب و  شدزن  ترـضح  نآ  ربق  دـنک  وزرآ  هک 

!؟ دناهدومرف ءاعد  ناشقح  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  همطاف و  یلع و  تارضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
هدیزرمآ وت  زا  لاس  داتفه  ناهانگ  دبای و  رییغت  تلامعا  راموط  هتشذگ  ياهشزغل  شزرمآ  هطساو  هب  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 

یناسک زا  يراد  تسود  ایآ  یـشاب !؟ هتـشاد  هذـخاءوم  لباق  هانگ  هکنیا  نودـب  هتفر  ایند  زا  هک  یـشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  اـیآ  دوش !؟
!؟ دنیامرفیم هحفاصم  اهنآ  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یشاب 

نب ۀیواعم  زا  ّمصا ، هّللا  دبع  زا  داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  دعـس ، زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  بهو 

یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  نیرئاز  يارب  ءاعد  روکذم و  ثیدح  و  موش ...  لخاد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  رب  هک  متـساوخ  نذا 
. دومن لقن  دیدرگ  رکذ  البق  هچنآ  قبط  ار  مالّسلا  امهیلع 

. بهو نب  ۀیواعم  زا  يرصبلا ، ناّسغ  زا  رمع ، نب  یسوم  زا  ییحی ، نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  يرهوجلا ، ّتم  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 
هدرک لقن  بهو  نب  ۀیواعم  زا  هبقع  نب  میهاربا  زا  باحصا ، ضعب  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  بوقعی و  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک 
نیسح ماما  نیرئاز  قح  رد  ءاعد  رب  دوب  لمتشم  هک  یثیدح  ریظن  و  موش ...  لخاد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  رب  هک  متـساوخ  نذا 

. هدومن لقن  ار  مالّسلا  هیلع 
، یکفوب یلع  نبا  یکرمع  زا  یگلمج  ییحی  نب  دّمحم  سیردا و  نب  دمحا  زا  ام ، دیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  نیسحلا و  نب  یلع  مردپ و 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  بهو  نب  ۀیواعم  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  مالّسلا ، هیلع  یناث  رفعج  یبا  ترضح  مداخ  ییحی  زا 

همئا همطاف و  نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندومن  ءاعد  ملهچ  باب   [ - 40
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  قح  رد  مالّسلا  مهیلع 
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مهیلع همالس  هللا و  تاولص  دومن . لقن  ار  قباس  ثیدح  و  موش ...  لخاد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رب  هک  متساوخ  نذا 
َۀَمِطاَف َّنِإ  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلِاْنب  َۀَمَلَس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 4

ْمَُهبُونُذ ْمَُهل  ُرِفْغَتْسَتَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا اَِهْنبا  ِْربَق  ِراَّوُِزل  ُرُضَْحت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم َْتِنب 
هّللا دـبع  یبا  ترـضح  زا  ریثک ، نب  دواد  زا  هدومن ، شرکذ  هک  یـسک  زا  ءاشولا  یلع  نب  نسح  زا  باّطخلا ، نب  ۀملـس  زا  دواد ، نب  میکح 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع 
امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  شدنزرف  ربق  راّوز  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  تخد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

. دیامنیم ناشیا  ناهانگ  يارب  شزرمآ  بلط  سپ  هدش  رضاح  مالّسلا 

همطاف و نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندومن  ءاعد  ملهچ  باب   [ - 40
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  قح  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  نیرئاز  ّقح  رد  ناگتشرف  ءاعد  مکی  لهچ و  باب   [ - 41

ِمِساَْقلا ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَدْعَـس  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
ٌْثعُش مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِِّیْبلَْکلا  ٍنَابَأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع 

- ُهوُداَع اَّلِإ  ُضَرْمَی  َال  َو  ُهوُعَّیَش  اَّلِإ  ٌعِّدَُوم  ُهُعِّدَُوی  َال  َو  ُهُولَبْقَتْسا  اَّلِإ  ٌِرئاَز  ُهُروُزَی  َال  َو  ٌروُْصنَم  َُهل  ُلاَُقی  ٌکَلَم  ْمُهُـسِیئَر  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ٌْربُغ 
ِِهتْوَم َدَْعب  َُهل  اوُرَفْغَتْسا  َو   [ ِِهتَزاَنِج یَلَع  َو   ] ِْهیَلَع اْوَّلَص  اَّلِإ  ُتوُمَی  َال  َو 

نب رمع  زا  مساق  نب  هّللا  دبع  زا  نودعـس ، نب  یـسوم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  دوخ  یئاد  زا  یفوک  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  یبلکلا ، نابا 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
زور ات  دنشابیم و  نیزح  هتفرگ و  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هدوب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  فارطا  رد  هتـشرف  رازه  راهچ 

دوریمن ترضح  نآ  ترایز  هب  يرئاز  چیه  دوشیم ، هتفگ  روصنم  وا  هب  هک  تسا  ياهتـشرف  ناشیا  سیئر  دنیرگیم ، بانج  نآ  رب  تمایق 
شتعیاشم ناگتشرف  نیا  هکنآ  رگم  هدرکن  عادو  ترضح  نآ  ربق  اب  ياهدننکعادو  چیه  دنوریم و  شلابقتـسا  هب  ناگتـشرف  نیا  هکنآ  رگم 

شزرمآ بلط  ادـخ  زا  هدـناوخ و  زامن  شاهزانج  رب  ناشیا  هکنآ  رگم  دریمیمن  هدرک و  شتداـبع  هکنآ  رگم  دوشیمن  ضیرم  دـننکیم و 
. دننکیم شیارب 

ْنَع ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 2
َْفلَأ َنیِْعبَـس  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلَّکَو  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 

ْمِِهب ْلَْعفا  َو  ْمِِهب  ْلَْعفا  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُراَّوُز  ِءَالُءوَه  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَی  َو  ُهَراَز  ْنَِمل  َنوُعْدَـی  َو  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍمْوَی  َّلُک  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ٍکَـلَم 
 [ اَذَک اَذَک  ]

یبا نب  یلع  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  نسحلا و  نب  دّـمحم  مردـپ و 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  هزمح ،

رب زور  ره  هدوب و  نیگمغ  هدیلوژ و  یگمه  هک  هتخاس  لّکوم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رب  ار  هتشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ 
: دنیوگیم هدرک و  ءاعد  ار  شنیرئاز  هداتسرف و  تاولص  ترضح  نآ 

. امن نانچ  نینچ و  ناشیا  اب  دنتسه  مالّسلا  هیلع  نیسح  نیرئاز  تعامج  نیا  اراگدرورپ ،
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا   [ َناَّسَغ  ] َناَّسَح ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَـع  َۀَمَلَـس  ْنَـع  َدُواَد  ُنـْب  ُمـیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 3

ُۀَِکئاَلَْملا َُهل  وُعْدَت  ْنَمِیف  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َةَراَیِز  ْعَدَت  َال  َلاَق  مالسلا )
هک هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  بهو ، نب  ۀیواعم  زا  يرـصب ، ناّسح  زا  رمع ، نب  یـسوم  زا  هملـس ، زا  دواد  نب  میکح 

: دندومرف بانج  نآ 
. دننکیم ءاعد  اهنآ  يارب  ناگتشرف  هک  یشاب  یناسک  هرمز  رد  يرادن  تسود  ایآ  نکم ، كرت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز 

ْنَع ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 4
ٍکَلَم َْفلَأ  َنیِْعبَـس  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَّکَو  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 

ِّبَر اَی  َنُولوُقَی  َو  ُهَراَز  ْنَِمل  َنوُعْدَی  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِِمئاَْقلا َماَِیق  َِکلَِذب  ِینْعَی  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َیلِإ  َِلُتق  َمْوَی  ْنِم  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍمْوَی  َّلُک  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی 
ْمِِهب ْلَْعفا  َو  ْمِِهب  ْلَْعفا  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُراَّوُز  ِءَالُءوَه 

زا هزمح ، یبا  نب  یلع  زا  مکح ، نب  یلع  زا  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  دمحا  نب  نسح  نب  دّمحم 
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: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریصب ، یبا 
زا هداتـسرف و  تاولـص  وا  رب  زور  ره  هک  هتخاس  لّکوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دـنوادخ 

، دنـشابیم نیگمغ  هدیلوژ و  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق  نامز  ینعی  دهاوخیم  ادخ  هک  ینامز  ات  دـندش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  يزور 
: دنیوگیم هدرک و  ءاعد  ترضح  نیرئاز  يارب 

. امن نانچ  نینچ و  ناشیا  اب  هدوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نیرئاز  ناشیا  اراگدرورپ ،
ِیبَأ ْنَع  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  َناَدْعَس  ْنَع  ٍدْعَس  ِْنب  َقاَحْسِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 5

ُریِدَتْـسَتَف اَِهب  َوُه  ُضِفَْتنَیَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْعرِد  َسَِبل  ْدَق  َو  ِۀَـفوُْکلا  ِفََجن  یَلَع  ِِمئاَْقلِاب  یِّنَأَک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 
ْمُهَعَم ُهَّنَأ  َنْوَرَی  ْمُه  َو  اَّلِإ  ٍدََلب  ُلْهَأ  یَْقبَی  َال  ًۀَضاَِفْتنا  ِِهب  ُضِفَْتنَیَف  ٌخاَرْمِـش - ِْهیَْنیَع  َْنَیب  َمَهْدَأ  ًاسَرَف  ُبَکْرَی  َو  ٍقَْربَتْـسِإ  ْنِم  ٍۀَـجاَدَِحب  اَهیِّشَُغیَف  ِْهیَلَع 

اَّلِإ ًاَدبَأ  ٍءْیَش  َیلِإ  اَِهب  يَوْهَی  َال  ِهَّللا - ِرْصَن  ْنِم  اَهُِرئاَس  َو  ِشْرَْعلا  ِدوُمَع  ْنِم  اَهُدوُمَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُۀَیاَر  ُرِشَْتنَیَف  ْمِهِداَِلب  ِیف 
َْکِلت ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اَّلِإ  ٌنِمْءُوم  یَْقبَی  َال  َو  اًلُجَر  َنیَِعبْرَأ  َةَُّوق  ُنِمْءوُْملا  یَطُْعی  َو  ِدـیِدَْحلا  َِربُزَک  ُُهْبلَق  َراَص  اَّلِإ  ٌنِمْءُوم  َْقبَی  َْمل  اَهَّزَه  اَذِإَـف  ُهَّللا  ُهَکَتَه 
َرَـشَع َۀَثاََلث  َو  ٍۀَئاُِمثاََلث  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َرَـشَع  َۀَثاََلث  ِْهیَلَع  ُطَخْـسَیَف  ِِمئاَْقلا  ِماَیِِقب  َنوُرَـشاَبَتَی  َو  ْمِهِرُوُبق  ِیف  َنوُرَواَزَتَی  َنیِح  َِکلَذ  َو  ِهِْربَق  ِیف  ُۀَحْرَْفلا 

َعَم اُوناَک  َنیِذَّلا  َو  ِراَّنلا  ِیف  َیِْقلُأ  َنیِح  َمیِهاَْربِإ  َعَم  اُوناَک  َنیِذَّلا  َو  ِۀَـنیِفَّسلا  ِیف  ٍحُون  َعَم  اُوناَک  َنیِذَّلا  ْمَعَن  َلاَق  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِءَالُءوَه  ُّلُک  ُْتُلق  ًاکَلَم 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا َعَم  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  َو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َنیِح  یَـسیِع  َعَم  اُوناَـک  َنیِذَّلا  َو  َلِیئاَرْـسِإ  ِینَِبل  َرْحَْبلا  َقَلَف  َنیِح  یَـسُوم 
( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َعَم  َلاَتِْقلا  َنوُدیُِری  اوُطَبَه - ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  َو  ِنیِّیِرَْدب  ًۀَِکئاَلَم  َةَرَـشَع  َثاََلث  َو  ٍۀَئاُِمثاََلث  َو  َنِیفِدُْرم  ٌْفلَأ  َو  َنیِمِّوَسُم -
- ُهُولَبْقَتْسا اَّلِإ  ٌِرئاَز  ُهُروُزَی  اَلَف  ٌروُْصنَم  َُهل  ُلاَُقی  ٌکَلَم  ْمُهُـسِیئَر  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ٌْربُغ - ٌْثعُـش  ِهِْربَق  َْدنِع  ْمُهَف  ِلاَتِْقلا  ِیف  ْمَُهل  ْنَذْءُوی  ْمَلَف 

ِیف ِءَالُءوَه  ُّلُک  َو  ِِهتْوَم  َدَْعب  َُهل  اوُرَفْغَتْسا  َو  ِِهتَزاَنِج  یَلَع  اْوَّلَص  اَّلِإ  ٌتِّیَم  ُتوُمَی  َال  َو  ُهوُداَع  اَّلِإ  ٌضیِرَم  ُضَرْمَی  َال  َو  ُهوُعَّیَش  اَّلِإ  ٌعِّدَُوم  ُهُعِّدَُوی  َال  َو 
ُماَلَّسلا َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِْهیَلَع  ِهِجوُرُخ  ِْتقَو  َیلِإ  مالسلا ) هیلع   ) ِِمئاَْقلا َماَِیق  َنوُرِظَْتنَی  ِضْرَْألا 

هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  بلغت ، نب  نابا  زا  نابا ، نب  رمع  زا  ملسم ، نب  نادعس  زا  دعس ، نب  قاحسا  نب  دمحا  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیسح 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع 

، هدومن نت  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هرز  هدوب و  هفوک  رهـش  يدنلب  رب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  منیبیم  ایوگ 
قربتـسا زا  یجدوه  ریز  رد  ترـضح  نآ  دناشوپب ، ار  نآ  هدرک و  هطاحا  ندب  رب  ا  مالـسلا ) هیلع   ) هداد ت تکرح  دوخ  نت  هب  ار  عرز  سپ 

ره لـها  هداد و  دوخ  هب  یتکرح  بسا  سپ  دنـشابیم ، راوس  دـشابیم  يدیفـس  شنامـشچ  ود  نیب  هک  يرتسکاـخ  یبـسا  رب  هتـشاد و  رارق 
رد ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مچرپ  بیترت  نیدب  دشابیم و  ناشرهـش  رد  ناشیا  اب  بکرم  بکار و  هک  دننیبیم  يرهش 

دورف يزیچ  رب  مچرپ  نآ  دـشابیم ، ِهّللا  َنِم  ٌرْـصَن  شقن  نآ  هیقب  رب  هدوب و  شرع  دومع  زا  مچرپ  نیا  دومع  دـیامرفیم ، رـشتنم  دـالب  ماـمت 
دنامیمن یقاب  ینمءوم  چیه  دیآیم  رد  تکرح  زازتها و  هب  مچرپ  هک  یماگنه  دیامرفیم  دوبان  ار  زیچ  نآ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دـیآیمن 
دنامیمن یقاب  ياهدرم  نمءوم  چیه  زین  دوشیم و  هداد  درم  لهچ  يورین  ینمءوم  ره  هب  دشابیم ، تخـس  ینهآ  نوچمه  شبلق  هکنآ  رگم 

هب دـننکیم و  ترایز  اهربق  رد  ار  رگید  کـی  روبق  لـها  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  دوشیم و  لـخاد  شربق  رد  رورـس  حرف و  نیا  هکنآ  رگم 
. دنروآرب گناب  ترضح  نآ  لابندب  هتشرف  هدزیس  دصیس و  نویلیم و  هدزیس  دوشیم ، هداد  مئاق  مایق  هب  تراشب  اهنآ 

؟ دنناگتشرف تیعمج  نیا  مامت  دنکیم : ضرع  يوار 
: دنیامرفیم ترضح 

: زا دنترابع  اهنآ  یلب ،
. دندوب هنیفس  رد  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  اب  هک  یناگتشرف  فلا :

. دنتخادنا شتآ  رد  ار  ترضح  نآ  یتقو  دندوب  مالّسلا  هیلع  میهاربإ  ترضح  اب  هک  یناگتشرف  ب :
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. تفاکش لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  ینامز  دندوب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اب  هک  یناگتشرف  ج :
. درب نامسآ  هب  نیمز  زا  ار  وا  یلاعتقح  هک  یتقو  دندوب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اب  هک  یناگتشرف  د :

(. دنشابیم رگید  یخرب  عبات  یضعب   ) نیفدرم هتشرف  رازه  و  هدنراذگ ) هناشن   ) نیمّوسم هتشرف  رازه  راهچ  ه :
. دنتشگ رضاح  ردب  گنج  رد  هک  هتشرف  هدزیس  دصیس و  و :

اهنآ هب  سپ  هدش  لزان  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نویامه  باکر  رد  لاتق  دصق  هب  نامـسآ  زا  هک  هتـشرف  رازه  راهچ  ز :
ترضح يارب  تمایق  ات  زور  نآ  زا  هدنام و  یقاب  نیگمغ  نیزح و  یلاح  هدیلوژ و  یتئیه  اب  ترـضح  نآ  ربق  رانک  سپ  دشن  هداد  لاتق  نذا 

هکنآ رگم  دور  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  تسین  يرئاز  دوشیم ، هتفگ  روصنم  نآ  هب  هک  تسا  ياهتـشرف  ناشیا  سیئر  دنـشابیم ، نایرگ 
شتدایع ناشیا  هکنآ  رگم  هدشن  رامیب  هتفر و  شتعیاشم  هب  اهنآ  هکنآ  رگم  دنکیمن  عادو  ار  بانج  نآ  هتفر و  شلابقتسا  هب  ناگتشرف  نیا 

نیا ماـمت  دـننکیم و  شزرمآ  بـلط  وا  يارب  شگرم  زا  سپ  هدـناوخ و  زاـمن  شاهزاـنج  رب  هـکنآ  رگم  هـتفرن  اـیند  زا  یتـّیم  دــنیامنیم و 
. هیلع هّللا  تاولص  دیامرف  جورخ  شتقو  رد  هک  هدوب  مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  رظتنم  نیمز  رد  ناگتشرف 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  نیرئاز  يارب  ناگتشرف  زامن  رجا  تلیضف و  مّود  لهچ و  باب   [ - 42

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَسَْبنَع  ْنَع  ِءاَْزعَْملا  ِیبَأ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 1
ِةاَلَص ْنِم  ُةَدِحاَْولا  ُةاَلَّصلا  ُهَْدنِع  َهَّللا  َنوُُدبْعَی  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیِْعبَس  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَِقب  ُهَّللا  َلَّکَو  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا )

َو ِهّللا  ُۀَـنَْعل  ِِهِلتاَـق  یَلَع  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِراَّوُِزل  ْمِِهتاَلَـص  ُباََوث  ُنوُکَی  َنیِّیِمَدْـآلا  ِةاَلَـص  ْنِم  ٍةاَلَـص  َْفلَأ  ُلِدـْعَت  ْمِهِدَـحَأ 
َنیِِدبْآلا ََدبَأ  َنیِعَمْجَأ  ِساّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا 

مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  هسبنع ، زا  ارغملا ، یبا  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 
: تفگ يو  هدرک  لقن 

: دندومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینش 
زامن کی  دننک ، تدابع  ربق  دزن  ار  وا  هک  هتخاس  لّکوم  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ 
لابو رزو و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  راوز  يارب  ناشزامن  باوث  دـشابیم و  نایمدآ  زامن  رازه  اب  لداعم  اـهنآ  رفن  کـی  زا 

. ددرگیم بوسحم  داب  وا  رب  نیعمجا  مدرم  هکئالم و  ادخ و  تنعل  هک  ترضح  نآ  لتاق  يارب 
ِّيِدْزَْألا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍکَلَم - َْفلَأ  َنیِْعبَـس  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَّکَو  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ُهَْربَق ع َراَز  ْنَِمل  َِکلَذ  ُرْجَأ  َو  ْمِِهتاَلَص  ُباََوث  ُنوُکَی  َنیِّیِمَدْآلا  ِةاَلَص  ْنِم  ٍةاَلَص  َْفلَأ  ُلِدْعَت  ْمِهِدَحَأ - ِةاَلَص  ْنِم  ُةَدِحاَْولا  ُةاَلَّصلا  ُهَْدنِع  َنوُّلَُصی 
زا يدزا ، دّمحم  نب  رکب  زا  هریمع ، نب  فیـس  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
ات هدوب و  نیگمغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتخاس  لکوم  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ 

زامن باوث  هدوب ، نایمدآ  زامن  رازه  لداعم  اهنآ  رفن  کی  زا  زامن  کی  دنناوخیم و  زامن  ربق  دزن  دـننکیم ، هیرگ  بانج  نآ  رب  تمایق  زور 
. ددرگیم بوسحم  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ربق  راّوز  يارب  نآ  رجا  ناشیا و 

*** ***
*** ***

نیسح ماما  ترضح  ربق  نیرئاز  يارب  ناگتشرف  زامن  رجا  تلیضف و  مّود  لهچ و  باب   [ - 42
مالّسلا هیلع 
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نآ يارب  شندوب  ضرف  دهع و  ناملسم و  نز  درم و  ره  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  بوجو  مّوس  لهچ و  باب   [ - 43
مهیلع همالس  هّللا و  تاولص  همئا  عیمج  بانج و 

َدَمْحَأ ْنَع  ًاعیِمَج  ُراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  َو  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
ْنَع ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَْخلا  َناَْمثُع  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  َبوُّیَأ  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب 
هیلع  ) ِْنیَـسُْحِلل ُّرُِقی  ٍنِمْءُوم - ِّلُک  یَلَع  ٌضَرَتْفُم  ُهَناَْـیتِإ  َّنِإَـف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَـیِِزب  اَنَتَعیِـش  اوُُرم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ 

َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ِۀَماَمِْإلِاب  مالسلا )
. لیّتم نب  نسح  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم نسحلا  نب  دّمحم  و 
نب یلع  نب  نسح  هک  دناهدرک  تیاکح  روط  نیا  یقرب  هّللا  دـبع  یبا  نب  دـمحا  زا  یگلمج  هک  درک  لقن  میارب  راّفـصلا  نسحلا  نب  دّـمحم 

: تفگ لاّضف 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  زا  ملسم  نب  دّمحم  زا  زاّزخ ، نامثع  نب  میهاربا  بّویا  وبا 

هب رارقا  هک  ینمءوم  ره  رب  ترضح  نآ  ترایز  اریز  دنورب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  دینک  رما  ار  ام  نایعیش 
. دشابیم بجاو  ضرف و  دراد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  بناج  زا  شتماما 

ِنَع یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
ِءاَدَْألا ِنْسُح  َو  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِماَمَت  ْنِم  َّنِإ  َو  ِِهتَعیِـش  َو  ِِهئاَِیلْوَأ  ُِقنُع  ِیف  ًادـْهَع  ٍماَمِإ  ِّلُِکل  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) اَـضِّرلا ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِءاَّشَْولا 

َبوُقْعَی ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُهَءاَعَفُـش  ْمُُهتَِّمئَأ  َناَـک  ِهِیف  اُوبِغَر  اَِـمل  ًاقیِدْـصَت  َو  ْمِِهتَراَـیِز  ِیف  ًۀَـبْغَر  ْمُهَراَز  ْنَمَف  ْمِهِروـُُبق  َةَراَـیِز 
ًءاَوَس ُهَْلثِم  ِهِداَنْسِِإب  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا 

ءاّشو زا  یـسوم ، نب  هّللا  دیبع  زا  سیردا ، نب  دمحا  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀـمحر  نسحلا  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردارب و  ردـپ و 
: دندومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مدینش  تفگ : يو  هک  دناهدرک  لقن 

، دوشیم بوسحم  هفیظو  ءادا  نسح  دهع و  هب  ءافو  قیداصم  زا  ناشروبق  ترایز  دراد و  يدهع  شنایعیش  ناتـسود و  ندرگ  رد  یماما  ره 
. دوب دنهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  ناشیا  دور  ناشترایز  هب  لیم  تبغر و  يور  زا  هک  یسک  اذل 

. تسا هدومن  لقن  انیع  ار  ثیدح  نیمه  لثم  شدانساب  سیردا  نب  دمحا  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم 
ْنَع ِۀَّیِـسَمْحَْألا  ٍدیِعَـس  ِّمُأ  ْنَع  ِّقِرَتْسُْملا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3

ٌۀَبِجاَو ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإَف  ِهیِروُز  ِیل  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتُلق  َْتلاَق  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  َنیِروَُزت  ٍدیِعَـس  َّمُأ  اَی  ِیل  َلاَق  َْتلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ 
ِءاَسِّنلا َو  ِلاَجِّرلا  یَلَع 

هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  هّیـسمحا ، دیعـس  ّما  زا  قرتسم  دواد  زا  باّطخلا  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  دیوگیم : زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
: دیوگیم يو  هدرک ، لقن  مالّسلا 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 

؟ ینکیم ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ایآ  دیعس  ّما  يا 
. یلب مدرک : ضرع 

. تسا بجاو  نانز  نادرم و  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  اریز  ورب  رّهطم  ربق  نآ  ترایز  هب  دندومرف :
ِّیِمِـشاَْهلا َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیفوُْکلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍلـیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4

دهع و ناملسم و  نز  درم و  ره  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  بوجو  مّوس  لهچ و  باب   [ - 43
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َْنیَسُْحلا ِرُزَی  َْمل  َُّمث  ُهَرْهَد  َّجَح  ْمُکَدَحَأ  َّنَأ  َْول  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  َیلْوَم  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع 
ٌۀَضیِرَف مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َّقَح  َّنَِأل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِقوُقُح  َو  ِهَّللا  ِقوُقُح  ْنِم  ًاّقَح  ًاکِراَت  َناََکل  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب 

ٍِملْسُم ِّلُک  یَلَع  ٌۀَبِجاَو  ِهَّللا  َنِم 
دبع زا  یمـشاهلا  ناّـسح  نب  ّیلع  زا  یفوـک ، یلع  نب  نسح  زا  لـیّتم  نب  نسح  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀـمحر  نـسحلا  نـب  دّـمحم  مردـپ و 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  رفعج ، یبا  مالغ  ریثک  نب  نمحرلا 
قوقح زا  یّقح  اقّقحم  امتح و  دورن  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  یلو  هتفر  ّجـح  هب  ار  شرمع  رهد و  لوط  امـش  زا  یکی  رگا 
بناـج زا  تسا  یفیلکت  هیـضرف و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  قح  اریز  هدرک  كرت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  قوـقح  ادـخ و 

. دشابیم بجاو  یناملسم  ره  رب  هک  دنوادخ 

دهع و ناملسم و  نز  درم و  ره  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  بوجو  مّوس  لهچ و  باب   [ - 43
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دتسرفب ترضح  نآ  ترایز  هب  ار  يرگید  ای  هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  باوث  مراهچ  لهچ و  باب   [ - 44

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
ِهِیلاَوَم ْنِم  ٍلُجَِرل  ُلوُقَی  ِیبَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

َیَِقل َهَّللا  اَِهب  ُدیُِری   [ ًةَدِحاَو  ] ًۀَبِجاَو ًةاَلَـص  ُهَْفلَخ  یَّلَـص  ْنَم  َلاَقَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َلاَق  ِِهب  ُدـیُِرت  ْنَم  َو  ُروَُزت  ْنَم  َُهل  َلاَقَف  ِةَراَیِّزلا  ِنَع  َُهلَأَس  َو 
َال  ] یَهاَنَُتی َال  َُهل  َِرئاَّزلا  َّنِإ  َو  ًاْئیَـش  ْمُْهنِم  َلاَنَت  ْنَأ  َراَّنلا  ُعَنْمَی  َو  ُهَراَّوُز  ُمِرُْکی  ُهَّللا  َو  ُهاَرَی  ٍءْیَـش  ُّلُک  َُهل  یَـشُْغی  اَـم  ِروُّنلا  َنِم  ِْهیَلَع  َو  ُهاَْـقلَی  َمْوَی  َهَّللا 

ِِهدُورُو َیلِإ  ٌدَـحَأ  ُهُِقبْـسَی  اَم  َو  ِءاَْـملا - َنِم  ِهیِّوَُری  َو  ُهُِحفاَُـصی  ِضْوَْحلا  یَلَع  ٌِمئاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  َو  ِضْوَْحلا  َنُود  َُهل   [ یَـساَنَُتی
َال ْنَأ  َراَّنلا  ُُرمْأَـی  َو  َُهل  َّلِذَـی  ْنَأ  َطاَرِّصلا  ُُرمْأَـی  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِلَِـبق  ْنِم  ٌکَـلَم  ُهَعَم  َو  ِۀَّنَْجلا - َنِم  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُفِرَْـصنَی  َُّمث  يَوْرَی  یَّتَح  َضْوَْحلا 

َنِینِمْءوُْملا ع ُریِمَأ  ُهَثََعب  يِذَّلا  ُُهلوُسَر  ُهَعَم  َو  اَهَزوُجَی  یَّتَح  ٌءْیَش  اَهِْحَفل  ْنِم  ُهَبیُِصی 
هّللا دبع  زا  يرـصب  دامح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ّيرصب ، دّمحم  زا  ّمصا  نمحرلا  دبع  نب 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  دوصقم   ) ترایز زا  هک  ناشناتـسود  زا  یکی  هب  مدینـش  مردـپ  زا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

: دندومرفیم دوب  هدرک  لاءوس  تسا )
؟ يراد ار  یـسک  هچ  هب  بّرقت  دـصق  ترایز  نیا  اـب  ینعی  یئاـمنیم ؟ هدارا  تراـیز  نیا  اـب  ار  یـسک  هچ  ینکیم و  تراـیز  ار  یـسک  هچ 

: درک ضرع 
. دشابیم ادخ  هب  بّرقت  مدصق  ینعی  تسا ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدوصقم  دارم و 

: دندومرف ترضح 
وا رب  دنکیم  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  رد  دشاب  هتـشاد  ار  ادخ  هب  بّرقت  دصق  زامن  نیا  اب  هدناوخ و  زامن  کی  ترایز  لابندـب  هک  یـسک 

هیلع نیـسح  ماما  رّهطم  ربق  راّوز  لاعتم  دنوادخ  دنیامن و  هدهاشم  رون  افرـص  دـننیبیم  ار  وا  هک  یئایـشا  مامت  هک  دـشاب  هدرک  هطاحا  يرون 
عفترم و رایـسب  یماـقم  رثوـک  ضوـح  دزن  رد  رئاز  و  درادیم ، زاـب  اـهنآ  هب  ندیـسر  زا  ار  مّنهج  شتآ  هداد و  رارق  مارکا  دروـم  ار  مالّـسلا 

باریـس بآ  زا  ار  يو  هدرک و  هحفاـصم  وا  اـب  دناهداتـسیا  ضوـح  راـنک  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمءوـملا  ریما  دراد و  یهاـنتی  ـال  ياهـبترم 
هب نتـشگ  باریـس  زا  سپ  وا و  ندـش  باریـس  وا و  زا  سپ  رگم  دریگیمن  تقبـس  يو  رب  ضوـح  رب  ندـش  دراو  رد  يدـحا  دـیامرفیم و 
يو يارب  دنکیم  رما  طارص  هب  هک  هدوب  وا  اب  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  بناج  زا  ياهتشرف  هک  یلاح  رد  هتـشگرب  تشهب  رد  شهاگیاج 

زا يو  ات  دناسرن  وا  هب  ار  شـشزوس  ترارح و  هک  دهدیم  نامرف  مّنهج  شتآ  هب  درذگب و  نآ  يور  زا  ات  هدرک  ارادـم  وا  اب  دـیایب و  نیئاپ 
. دناهداتسرف ار  نآ  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هک  تسا  ياهداتسرف  وا  اب  زین  دنک و  رذگ  نآ 

ِلوُسَر َْنبا  اَی  َُهل  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَتَأ  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ُْنب  ُماَشِه  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 2
اَمَف َلاَق  ِِهب  ُّمَتْأَی  َناَک  ْنِإ  ُۀَّنَْجلا  َلاَق  ُهاَتَأ  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ِْهیَلَع  ُمَّدَقَُتی  َال  َو  ُهَْفلَخ  یَّلَُصی  َلاَق  َو  ُهَْدنِع  یَّلَُـصی  َو  ْمَعَن  َلاَقَف  َلاَق  َكُِدلاَو  ُراَُزی  ْلَه  ِهَّللا 

ِقِْفنُْملا َو  ِْهَیلِإ  ِهِجوُرُخ  ِیف  ِقِْفنُْمِلل  اَمَف  َلاَق  ٍرْهَـش  ِْفلَِأب  ٍمْوَی  ُّلُک  َلاَق  ُهَدـْنِع  َماَقَأ  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ِةَرْـسَْحلا  َمْوَی  ُةَرْـسَْحلا  َلاَق  ُْهنَع  ًۀَـبْغَر  ُهَکََرت  ْنَِمل 
ْذِإ ِْهیَلَع  یِّلَُـصت  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ِةَوْسِْکلا  َو  ِطُونَْحلِاب  ِهِیتَْأت  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ُهُعِّیَُـشت  َلاَق  ِْهَیلِإ  ِهِرَفَـس  ِیف  َتاَم  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ٍمَهْرِد  ِْفلَِأب  ٌمَهْرِد  َلاَق  ُهَْدنِع 

َْلثِم ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ٍلاَْـیمَأ  ِۀـَثاََلث  َةَریِـسَم  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  َرَّوَصَت  یَّتَـح  َضْرَأـْلا  ُعَفْدـَت  َو  ُهَتَْحت - َناَْـحیَّرلا  َُهل  ُشُْرفَت  َو  ِِهناَـفْکَأ  َقْوَـف  ُُهنِّفَُکت  َو  َنِّفُک 
َموُقَت یَّتَح  اَُهناَْحیَر  َو  اَهُحوُر  ِْهیَلَع  ُلُخْدَی  َو  ِهِْربَق - َیلِإ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌبَاب  َُهل  ُحَـتُْفی  َو  َِکلَذ  َْلثِم  ِْهیَلْجِر  َدـْنِع  َو  َِکلَذ  َْلثِم  ِهِسْأَر  َدـْنِع  َو  َِکلَذ -

ِتاَرُْفلا ِءاَم  ْنِم  َلَسَتْغا  ِنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  ُهاَّیِإ  ُهاَطْعَأ  اَّلِإ  ًاْئیَش  َیلاَعَت  َهَّللا  ِلَأْسَی  َْمل  ِْنیَتَعْکَر - ُهَْدنِع  یَّلَص  ْنَم  َلاَق  ُهَْدنِع  یَّلَص  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  ُۀَعاَّسلا 
ُهَّلََعل ْجُرْخَی  َْمل  َو  ِْهَیلِإ  َزِّهَُجی  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  َلاَق  ُهُّمُأ - ُْهتََدلَو  َمْوَیَک  ُهاَیاَطَخ  ُْهنَع  ْتَطَقاَسَت  ُهُدـیُِری  َوُه  َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  ْنِم  َلَسَتْغا  اَذِإ  َلاَق  ُهاَتَأ - َُّمث 

ای هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  باوث  مراهچ  لهچ و  باب   [ - 44
دتسرفب ترضح  نآ  ترایز  هب  ار  يرگید 
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اَّمِم ِءاَلَْبلا  َنِم  ُْهنَع  ُفَرُْصی  َو  ُهَقَْفنَأ  اَم  َفاَعْضَأ  ِْهیَلَع  ُِفلُْخی  َو  ِتاَنَسَْحلا  َنِم  ٍدُحُأ  َْلثِم  ُهَقَْفنَأ - ٍمَهْرِد  ِّلُِکب  ُهَّللا  ِهیِطُْعی  َلاَق   [ ِِهبیِصَن ِۀَّلِِقل   ] ُُهبیُِصت
ُّلُک اَِهب  َُهل  ُرَفُْغی  ِهِمَد  ْنِم  ٍةَرْطَق  ُلَّوَأ  َلاَق  ُهَلَتَقَف  ٌناَْطلُـس  ِْهیَلَع  َراَج  ُهَدـْنِع  َِلُتق  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  َلاَق  ِِهلاَم  ِیف  ُظَفُْحی  َو  ُْهنَع  ُعَفْدـُی  َو  ُهَبیُِـصِیل  َلََزن  دَـق 

- اَهََطلاَخ َناَک  اَم  اَْهنَع  ُبَهْذَی  َو  َنوُصَلْخُْملا   ] نیـصلخملا ُءاَِیْبنَْألا  ِتَصَلَخ  اَمَک  َُصلَْخت  یَّتَح  ُۀَِـکئاَلَْملا  اَْهنِم  َِقلُخ  ِیتَّلا  ُُهتَنیِط  ُلَسُْغت  َو  ٍۀَـئیِطَخ 
َو ُبُولُْقلا  َو  ُناَدـْبَْألا  ُهُِطلاَُخت  اَم  ِّلُک  ْنِم  ٌصَلُْخم  َوُه  َو  َهَّللا  یَْقلَیَف  ًاناَمیِإ  ُأَلُْمی  َو  ُهُرْدَـص  ُحَرُْـشی  َو  ُُهْبلَق  ُلَسُْغی  َو  ِْرفُْکلا  ِلـْهَأ  ِنیِط  ِساَـنْجَأ  ْنِم 

َنِم ِهِطُونَح  َو  ِِهنَفَِکب  یَتْءُوی  َو  ِتْوَْملا  ِکَلَم  َو  َلِیئَْربَج  َعَم  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِْهیَلَع  َةاَلَّصلا  یَّلََوت  َو  ِِهناَوْخِإ - ْنِم  ٍْفلَأ  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ٌۀَعاَفَـش  َُهل  ُبَتُْکی 
َرَشَع َۀَِیناَمَث  َدَْعب  ُعَفُْری  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ِفَرُّطلِاب  ُۀَِکئاَلَْملا  ِهِیتَْأت  َو  ِۀَّنَْجلا - َنِم  ٌبَاب  َُهل  ُحَتُْفی  َو  ِهِْربَق  ِیف  ُحِیباَصَم  َُهل  ُعَضُوی  َو  ِْهیَلَع  ُهُْربَق  ُعَّسَُوی  َو  ِۀَّنَْجلا 
َناَک ِهِْربَق  ْنِم  َجَرَخ  َو  ُۀَِیناَّثلا  ُۀَْخفَّنلا  َِتناَک  اَذِإَف  ًاْئیَـش  یِْقُبت  َال  ِیتَّلا  ُۀَْخفَّنلا  ُهَبیُِـصت  یَّتَح  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  َعَم  اَهِیف  ُلاَزَی  اَلَف  ِسْدُْقلا - ِةَریِظَح  َیلِإ  ًامْوَی 

ُهَنوُمیُِقی َو  اَْنمَْزلا  َُهل  َنُولوُقَی  َو  ُهَنوُرِّشَُبی  َو  َءاَیِـصْوَْألا  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا َریِمَأ  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  ُهُِحفاَُـصی  ْنَم  ُلَّوَأ 
ْنِإَف ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ٌۀَـحْرَف  َّمَتْغَی  َو  ُسَبُْحی  ٍمْوَی  ِّلُِکب  َُهل  َلاَق  ِِهناَْـیتِإ  ِیف  َسِبُح  ْنَِمل  اَـمَف  ُْتُلق  َّبَحَأ  ْنَم  یِقْـسَی  َو  ُْهنِم  ُبَرْـشَیَف  ِضْوَْحلا  یَلَع 
ٍۀَئِّیَس ِْفلَأ  ُْفلَأ  ُْهنَع  اَِهب  یَحُْمی  َو  ٍۀَنَسَح  ِْفلَأ  ُْفلَأ  ِِهنََدب  یَلَع  ُلُخْدَی  ٍعَجَو  ِّلُِکب  َو  ُءاَرْوَح  ٍَۀبْرَـض  ِّلُِکب  َُهل  َناَک  ِِهناَْیتِإ  ِیف  ِْسبَْحلا  َدَْعب  َبِرُض 

َو ِشْرَْعلا  ُۀَلَمَح  ُهُِحفاَُصیَف  ِباَسِْحلا  َنِم  َغُْرفَی  یَّتَح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِیثِّدَُـحم  ْنِم  ُنوُکَی  َو  ٍۀَـجَرَد  ِْفلَأ  ُْفلَأ  اَِهب  َُهل  ُعَفُْری  َو 
ُهُوبْحَی ٍکَلَم  َیلِإ  ِِهب  یَهَْتُنی  یَّتَح  ِْهیَُعبَِضب  ُذَخْءُوی  َو  ٍءْیَِشب  ُبَسَتُْحی  َال  َو  ٍءْیَش  ْنَع  ُلَأُْسی  اَلَف  ِباَسِْحِلل  ُُهبِراَض  یَتْءُوی  َو  َْتبَبْحَأ  اَم  ْلَس  َُهل  ُلاَُقی 

اَذَه َیلِإ  َْتیَتآ  اَمِیف  َكاَدَی  ْتَمَّدَق  اَِمب  ْقُذ  َُهل  ُلاَُقیَف  ِراَّنلا  ِیف   [ ٍلاَقَم  ] ٍلاَثِم یَلَع  ُعَضُوی  َو  ِنِیلْـسِْغلا - َنِم  ٍَۀبْرَـش  َو  ِمیِمَْحلا  َنِم  ٍَۀبْرَِـشب  ُهُفِْحُتی  َو 
ْلَهَف َیَِقل  ْدَـق  اَم  َیلِإ  َو  َِکبِراَض  َیلِإ  ْرُْظنا  َُهل  ُلاَُقی  َو  َمَّنَهَج  ِباـَب  َیلِإ  ِبوُرْـضَْملِاب  ِیتْأَـی  َو  ِِهلوُسَر  ِدـْفَو  َو  ِهَّللا  ِدـْفَو  َیلِإ  ًابَبَـس  ُهَْتبَرَـض  يِذَّلا 

ُْهنِم ِِهلوُسَر  ِْدلُِول  َو  ِیل  َرَصَْتنا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَیَف  ُْهنِم  ََکل  َُّصْتقا  ِدَق  َو  َكَرْدَص  ُْتیَفَش 
: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  مصا  زا  شداتسا  هب  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

دش و فّرشم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یصخش  هک  هدرک  لقن  ینالوط  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ملاس  نب  ماشه 
: درک ضرع  بانج  نآ  هب 

؟ درک ترایز  ناوتیم  ار  امش  ردپ  ایآ  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا 
: دندومرف ترضح 

. نآ ولج  مّدقم و  هن  دروآ  اجب  ربق  تشپ  دیاب  ار  زامن  یهتنم  دناوخ  ناوتیم  ربق  دزن  مه  زامن  ترایز  رب  هوالع  یلب ،
؟ دراد يرجا  باوث و  هچ  دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  درک : ضرع  صخش  نآ 

: دندومرف ترضح 
. دنک ّتیعبت  وا  زا  هدرک و  ءادتقا  ترضح  نآ  هب  هکنیا  هب  طورشم  تسا  تشهب  وا  رجا 

دنک كرت  یلیمیب  یتبغریب و  يور  زا  ار  ترضح  نآ  ترایز  یسک  رگا  درک : ضرع 
: دندومرف ترضح  دید ؟ دهاوخ  هچ 

. دروخ دهاوخ  ترسح  تمایق ) زور   ) ترسح زور 
؟ تسیچ شباوث  رجا و  دنک  تماقا  بانج  نآ  ربق  دزن  یسک  درک : ضرع 

. دشابیم هام  کی  لداعم  نآ  زور  کی  ره  دندومرف : ترضح 
يرجا هچ  دنک  جرخ  لوپ  رّهطم  ربق  دزن  زین  هدش و  جرخ  هنیزه و  لمحتم  ترضح  نآ  ندومن  ترایز  نتفر و  يارب  هک  یسک  درک : ضرع 

؟ دراد
: دندومرف ترضح 

. دومن دهاوخ  تفایرد  مهرد  رازه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد 
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؟ تسیچ هدرک  توف  ترضح  نآ  فرط  هب  رفس  رد  هک  یسک  رجا  درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

وا رب  هـک  ینفک  يور  هدـناوخ و  زاـمن  وا  رب  دـش  نـفک  یتـقو  هدروآ و  تـشهب  زا  ساـبل  طوـنح و  وا  يارب  هدرک و  شتعیاـشم  ناگتـشرف 
ولج زا  هک  هدرب  ولج  هدنار و  نانچ  ار  نیمز  دنیامنیم و  شرف  ناحیر  زا  ار  وا  ریز  دنهدیم و  رارق  يرگید  نفک  زین  ناگتشرف  دناهدناشوپ 
نآ يارب  ددرگیم و  طقاس  مدهنم و  هلصاف  تفاسم و  رادقم  نیا  نآ  دننام  زین  اپ  فرط  رس و  بناج  تشپ و  زا  هدش و  یط  لیم  هس  هلصاف 

دهاوخ لاونم  نیدـب  تمایق  مایق  اـت  هتـشگ و  لـخاد  وا  ربق  هب  یتشهب  شوخ  يوب  میـسن و  هدـش و  هدوشگ  شربق  فرط  هب  تشهب  زا  یبرد 
. دوب

: متشاد هضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : صخش  نآ 
؟ تسیچ شباوث  رجا و  دراذگب  زامن  ربق  دزن  هک  یسک 

: دندومرف ترضح 
وا هب  ار  نآ  یلع  ّلـج و  ّقح  هکنآ  رگم  دـنکیمن  تساوخرد  ار  يزیچ  دـنوادخ  زا  دـناوخب  زاـمن  تعکر  ود  شرّهطم  ربـق  دزن  هک  یـسک 

. دیامرفیم ءاطعا 
: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ دور  بانج  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یسک  رجا  مدرک : ضرع 

وحم طقاس و  شناهانگ  اهشزغل و  مامت  دـشاب  هتـشاد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هدارا  هک  یلاح  رد  هدرک  لسغ  تارف  زا  صخـش  هک  ینامز 
. تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  دشابیم  يزور  نآ  ریظن  يو  هدش و 

: مدرک ضرع  دیوگیم : صخش  نآ 
هب هدـمآ  شیپ  هک  یتـّلع  هضراـع و  هطـساوب  شدوخ  یلو  دتـسرفب  ترـضح  نآ  ربـق  تراـیز  هب  هدرک و  زّهجم  ار  يرگید  هک  یـسک  رجا 

؟ تسیچ دورن  ترایز 
: دندومرف ترضح 

وا رب  دراذگیم و  یقاب  دیامرفیم و  روظنم  وا  يارب  یلاعتقح  تانسح  دحا  هوک  دننامه  هدومن  قافنا  هدرک و  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  هب 
لام و دـیامنیم و  عفد  وا  زا  ار  هدرک  تباصا  يو  هب  ات  هدـش  لزاـن  عطق  روطب  هک  یئاـهيراتفرگ  ـالب و  هدـش و  لّـمحتم  هچنآ  ربارب  دـنچ 

. دنکیم يرادهگن  ظفح و  ار  وا  یئاراد 
: مدرک ضرع  دیوگیم : صخش  نآ 

؟ دشکب اجنآ  ار  وا  هدرک و  متس  يو  رب  یملاظ  ناطلس  الثم  تسیچ ، دوش  هتشک  ترضح  نآ  دزن  هک  یسک  باوث  رجا و 
: دندومرف ترضح 

ات هداد  لسغ  ناگتشرف  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  ار  یتنیط  دزرمآیم و  ار  شناهانگ  مامت  لاعتم  دنوادخ  دوش  هتخیر  هک  شنوخ  هرطق  نیلوا 
زا هچنآ  بیترت  نیدـب  دنـشابیم و  كاپ  صلاخ و  صلخم  ءایبنا  هک  يروط  نامه  هدـش  صلاخ  كاپ و  اهیگهریت  اـهیگدولآ و  ماـمت  زا 
زا ولمم  ار  نآ  هدومن و  خارف  ار  شاهنیس  هداد و  وشتـسش  ار  شبلق  زین  ددرگیم و  هدودز  هدش  هتخیمآ  يو  تنیط  اب  رفک  لها  نیط  سانجا 

دـشابیم و هزنم  كاپ و  دنتـسه  طولخم  نآ  اب  بولق  نادـبا و  هچ  ره  زا  هک  یلاح  رد  هدرک  تاقالم  ار  ادـخ  بیترت  نیدـب  هدرک و  ناـمیا 
کلم لیئربج و  یهارمه  اـب  ناگتـشرف  دـنک و  تعافـش  دـناوتب  ار  دوخ  یناـمیا  ناردارب  زا  نت  رازه  تیب و  لـها  هک  دوشیم  رّرقم  شیارب 

نآ رد  یئاـهغارچ  هداد و  هعـسوت  شربـق  رد  هدروآ و  تـشهب  زا  ار  شطوـنح  نـفک و  دـندرگیم و  وا  رب  زاـمن  ندـناوخ  یلوـتم  توـملا 
زور هدجیه  زا  سپ  دنروآیم و  تشهب  زا  عیدب  یئاههفحت  هزات و  ءایشا  شیارب  ناگتشرف  دننکیم و  زاب  تشهب  نآ  زا  یبرد  دنزورفایم و 
یقاب زیچ  چـیه  شندـشهدیمد  اب  هک  ياهخفن  ات  دوب  دـهاوخ  ادـخ  ءاـیلوا  اـب  اـجنآ  رد  هتـسویپ  سپ  هدرب  تشهب )  ) سدـقلا هریطخ  هب  ار  وا 
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هّللا یّلص  ادخ  لوسر  دنکیم  هحفاصم  وا  اب  هک  یسک  نیلّوا  دمآ  نوریب  ربق  زا  يو  دش و  هدیمد  یمّود  هخفن  یتقو  دوش و  هدیمد  دنامیمن 
: دنیوگیم هداد و  تراشب  يو  هب  هک  هدوب  مهیلع  هّللا  مالس  ءایصوا  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

زین دشاب  هتشاد  تسود  دهاوخب و  وا  هک  یسک  ره  هب  سپس  دنناشونیم و  وا  هب  نآ  زا  هدروآ و  رثوک  ضوح  رانک  ار  وا  سپس  شاب و  ام  اب 
. دنناماشآیم

: مدرک ضرع  دیوگیم : صخش  نآ 
؟ تسیچ هدش  سبح  ترضح  نآ  ترایز  رطاخ  هب  هک  یسک  باوث  رجا و 

: دندومرف ترضح 
ار وا  سبح  زا  سپ  رگا  دراد و  همادا  تمایق  ات  هک  هدـش  روظنم  يداش  رورـس و  ددرگیم  نیگمغ  هدـش و  سبح  هک  يزور  ره  لـباقم  رد 

دراو شرکیپ  رب  هک  يدرد  ره  ءازا  هب  هدـش و  هداد  وا  هب  ياهّیروـح  کـی  دـنکیم  تباـصا  يو  هب  هـک  ياهبرـض  کـی  ره  لاـبق  رد  دـندز 
دوشیم و هداد  ءاقترا  هجرد  رازه  رازه  هتشگ و  لئاز  وحم و  وا  زا  هانگ  شزغل و  رازه  رازه  هدیدرگ و  هظحالم  هنـسح  رازه  رازه  دوشیم 

شرع هلمح  هک  یناگتـشرف  نآ  زا  سپ  ددرگ و  غراف  باـسح  زا  اـت  هدـش  بوسحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نامیدـن  زا 
. هاوخب يراد  تسود  هچنآ  دنیوگیم : وا  هب  هدرک و  هحفاصم  وا  اب  دنتسه 

ود هکلب  هدرکن  هبساحم  هدیجنسن و  ار  شلامعا  زیچ  چیه  اب  هدرکن و  وا  زا  یلاءوس  چیه  سپ  دننکیم  رضاح  باسح  يارب  ار  يو  هدننز  و 
( منهج غاد  بآ   ) میمح زا  ياهعرج  وا  هب  هتشرف  نآ  هداد و  لیوحت  ياهتشرف  هب  هدرب و  ار  وا  هتفرگ و  ار  شیوزاب 

زا خرـس  ياهکت  يور  ار  وا  سپـس  دـناشچیم و  دـشابیم ) يراج  ناـیخزود  تشوگ  تسوپ و  زا  هک  كرچ  بآ   ) نیلـسغ زا  ياهعرج  و 
: دنیوگیم يو  هب  هداد و  رارق  شتآ 

روآ مایپ  کیپ و  يدز  هک  ار  یسک  دناهداتسرف ، وت  يارب  يدز  ار  وا  هک  یصخش  ندز  هطساوب  شیپ  شیپ  تیاهتسد  هک  ار  يزیچ  شچب 
: دنیوگیم وا  هب  هتشاد و  هاگن  مّنهج  برد  کیدزن  هدروآ و  ار  بورضم  ماگنه  نیا  رد  دوب و  ادخ  لوسر  ادخ و 

وت يارب  صاصق  رطاخب  هدش  دراو  وا  هب  هک  یباذع  نیا  دباییم ؟ ءافش  تاهنیـس  ایآ  امن  رظن  هدمآ  شرـس  هب  هچنآ  هب  رگنب و  دوخ  هدننز  هب 
: دیوگیم سپ  دشابیم ،

. دومرف يرای  ار  دوخ  لوسر  دنزرف  نم و  هک  ار  ادخ  دمح 
ْنِم َراَتْخا  َهَّللا  َّنِإ  ٍْریَُکب  َْنبا  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 3

اَی ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ِیتَّلا  َدِجاَسَْملا  َو  ِءاَدَـهُّشلا   [ َِرباَقَم  ] َِلتاَقَم َو  ِءاَیِـصْوَْألا  َِرباَقَم  َو  ِءاَِیْبنَْألا  َِرباَقَم  َو  َمَرَْحلا  َو  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا  ًۀَّتِـس  ِضْرَْألا  ِعاَِقب 
ٌِفتاَه ِهِْربَق  یَلَع  َو  اَّلِإ  ٍحاَبَص  ْنِم  اَم   [ َنُولِهاَْجلا  ] ُلِهاَْجلا ُهَلِهَج  ْذِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  يِرْدَت  ْلَه  ٍْریَُکب  َْنبا 

َو ِْنیَلَقَّثلا - اَّلِإ  ِبِْرغَْملا  ُلْهَأ  َو  ِقِرْشَْملا  ُلْهَأ  ُعَمْـسَی  َۀَماَدَّنلا  ِنَمَْأت  َو  ِۀَماَرَْکلِاب  ْلَحَْرت  ِهَّللا  ِۀَِصلاَخ  َیلِإ  ِْلْبقَأ  ِْریَْخلا  َِبلاَط  اَی  يِداَُنی  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم 
ِیف ٌکَلَم  یَْقبَی  َال  َو  ُْهنَع  اَضِّرلا  ُهَّللا  َلَأْسَی  َو  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َحِّبَُـسی  یَّتَح  ِدـْبَْعلا  ِداَقُر  َدـْنِع  ِْهیَلَع  َفَطَع  اَّلِإ  ِۀَـظَفَْحلا  َنِم  ٌکَلَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  یَْقبَی  اـَل 
ِلْهَأ َو  ِۀَِکئاَلَْملا  ُتاَوْصَأ  ُّدَتْـشَتَف  اَْینُّدلا  ِءاَمَّسلا  ُلْهَأ  ْمُُهبیُِجیَف  ِۀَِکئاَلَْملا  ُتاَوْصَأ  ُّدَتْـشَتَف  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ِسیِدْقَّتلِاب  َباَجَأ  اَّلِإ  َتْوَّصلا  ُعَمْـسَی  ِءاَوَْهلا 

ِْنیَـسُْحلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  َو  َنوُمَّحَرَتَیَف   [ َنوُِّیبَّنلا ُمُهَتاَوْصَأ  ُعَمْـسَیَف   ] َنیِِّیبَّنلا ْمُهَتاَوْصَأ  ُهَّللا  ُعِمُْـسیَف  ِۀَِـعباَّسلا  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َُغْلبَت  یَّتَح  اَْینُّدـلا  ِءاَـمَّسلا 
هَراَز ْنَِمل  َنوُعْدَی  َو  مالسلا ) هیلع  )

دبع وبا  ترـضح  دیوگیم : ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  ریکب  نب  هّللا  دبع  زا  مصا ، زا  دانـسا  نیمه  اب  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا 

: هدومرف رایتخا  ار  هعقب  شش  نیمز  يور  نکاما  عاقب و  زا  لاعتم  دنوادخ  ریکب  نبا  يا 
. دوشیم هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  و  ءادهش ، رباقم  ءایصوا ، رباقم  ءایبنا ، رباقم  مرح ، مارحلا ، تیب 
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؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  ربق  هک  یسک  رجا  ینادیم  ایآ  ریکب ، نبا  يا 
. دیشاب ناما  رد  ترسح  تمادن و  زا  بیترت  نیدب  یگرزب و  و 

هک یتقو  رد  نابهگن  ظفاح و  ناگتشرف  زا  ياهتـشرف  چیه  نیمز  رد  سنا و  ّنج و  رگم  دنونـشیم  ار  فتاه  نیا  ءادن  برغم  قرـشم و  لها 
حیبست ار  یلاعتقح  سّدقم  ناکم  نآ  رد  ات  دـننکیم  موجه  هدروآ و  يور  رّهطم  ربق  هب  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یقاب  دنتـسه  باوخ  ناگدـنب 

هکنآ رگم  هدینـش  ار  فتاه  ءادن  هک  دنامیمن  یقاب  اوه  رد  ياهتـشرف  چیه  ددرگ و  یـضار  اهنآ  زا  ات  دنهاوخب  شلالج  هاگرد  زا  هدومن و 
نامـسآ هنکـس  لها و  سپ  هدش  يوق  دنلب و  ناگتـشرف  ياهادص  تاوصا و  بیترت  نیدب  دـنکیم و  سیدـقت  ار  یلاعت  قح  نآ  باوج  رد 

هنکس لها و  هب  نآ  نینط  هک  يّدح  هب  هتفای  دیدشت  ایند  نامسآ  هنکـس  ناگتـشرف و  يادص  تاوصا و  هجیتن  رد  هداد و  باوج  اهنآ  هب  ایند 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  رب  تاولـص  تمحر و  سپ  هدرک  عامتـسا  ار  ناشیا  ياهادص  ماظع  ءایبنا  بیترت  نیدب  هدیـسر و  متفه  نامـسآ 

. دننکیم ءاعد  ار  ترضح  نآ  نیرئاز  هداتسرف و  مالّسلا 

ای هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  باوث  مراهچ  لهچ و  باب   [ - 44
دتسرفب ترضح  نآ  ترایز  هب  ار  يرگید 
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دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  ساره  سرت و  اب  هک  یسک  باوث  مجنپ  لهچ و  باب   [ - 45

ْنَع ِّيِرْـصَْبلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
َكَابَأ َراَز  ْنَمِیف  ُلوُقَت  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َةَراَرُز  ْنَع  ٍّیِموُر  ْنَع  ِباَّنلا  ِيذ  ٍداَّمَح  ْنَع  ِّمَصَأـْلا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع 

َكُزْوَف ِهِیف  يِذَّلا  َکُمْوَی  اَذَه  ْنَزَْحت  َال  َو  ْفََخت  َال  َُهل  ُلاَُقی  َو  ِةَراَِشْبلِاب  ُۀَِکئاَلَْملا  ُهاَّقََلت  َو  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُُهنِمْءُوی  َلاَق  ٍفْوَخ  یَلَع 
دبع نب  هّللا  دبع  زا  يرصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  رفعج ، نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  هرارز  زا  ّیمور ، زا  باّنلا ، يذ  داّمح  زا  ّمصا ، نمحرلا 
ترایز ار  امش  ردپ  ساره  فوخ و  اب  هک  یـسک  هراب  رد  دیئامرفیم  هچ  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

؟ دنک
: دندومرف ترضح 

زورما شابم  نوزحم  سرتم و  دنیوگیم : وا  هب  هداد و  تراشب  يو  هب  ناگتـشرف  دـهد و  نامأ  ار  وا  یلاعتقح  تسا  ربکا  عزف  هک  يزور  رد 
. يوشیم راگتسر  نآ  رد  وت  هک  تسا  يزور 

اَذِإَف َکِیبَأ  ِْربَق  َیلِإ  ِینُعِزاَُنی  ِیْبلَق  َو  َناَجَّرَْألا  ُلِْزنَأ  یِّنِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِّمَصَْألا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 2
اَنِیف ُهَّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ٍْریَُکب  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ِحـِلاَسَْملا  ِباَحْـصَأ  َو  ِةاَعُّسلا  َو  ِناَْـطلُّسلا  َنِم  ًاـفْوَخ  َعِجْرَأ  یَّتَح  ٌقِفْـشُم  ٌلِـجَو  ِیْبلَقَف  ُتْجَرَخ 
ِمْوَی ِعاَْزفَأ  ْنِم  ُهَّللا  ُهَنَمآ  َو  ِشْرَْعلا  َتَْحت  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا ُُهثِّدَُحم  َناَک  َو  ِهِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ُهَّللا  ُهَّلَظَأ  اَِنفْوَِخل  َفاَخ  ْنَم  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  اَم  َأ  ًاِفئاَخ 

ِةَراَِشْبلِاب ُهَْبلَق  ْتَنَّکَس  َو  ُۀَِکئاَلَْملا   [ ُْهتَّوَق  ] ُْهتَرَّقَو َعِزَف  ْنِإَف  ُعَْزفَی  َال  َو  ُساَّنلا  ُعَْزفَی  ِۀَماَیِْقلا 
رـضحم تفگ : يو  هدرک ، لـقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  ریکب ، نبا  زا  مصا ، زا  شدانـسا  هب  رفعج  نب  هـّللا  دـبع  نـب  دّـمحم 

رّهطم ربق  ترایز  يوزرآ  ملد  بلق و  یلو  مدـش  لزان  اجنآ  رد  هدـش و  دراو  ناجرا  رهـش  هب  نم  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم 
ناطلـس و سرت  فوخ و  زا  دوب و  نازرل  ناسرت و  ملد  اّما  مدش  جراخ  بانج  نآ  ترایز  دصق  هب  رهـش  زا  اذـل  تشاد  ار  ناتراوگرزب  ردـپ 

. مدوب تشهد  تشحو و  رد  تعجارم  نامز  ات  نانابزرم  يو و  لاّمع  نایعاس و 
: دندومرف ترضح 

؟ دیامرف بوسحم  دنشابیم  فئاخ  ناسرت و  ام  هار  رد  هک  یناسک  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  ریکب  رسپ  يا 
هیلع نیسح  ماما  ترضح  شتبحص  مه  دهد و  ناکمـشرع  هیاس  رد  ار  وا  یلاعتقح  دشاب  فئاخ  ام  فوخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  ینادیم  ایآ 
عزف وا  یلو  هدــمآ  عزج  عزف و  هـب  مدرم  درادیم ، ناـما  رد  تماـیق  زور  ياـهعزف  زا  ار  وا  یلاـعت  قـح  دــشابیم و  شرع  ریز  رد  مالـّـسلا 

. دنیامنیم نکاس  تکاس و  ار  شبلق  نداد  تراشب  هطساوب  هدرک و  شمارآ  ناگتشرف  دنک  عزف  رگا  سپ  دنکیمن ،
ْنَع ٍبْهَو  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  َناَّسَح  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ُجاَّرَّسلا  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 3
َّنَأ یَّنَمَتَی  اَم  ِةَرْسَْحلا  َنِم  َيأَر  ُهَکََرت  ْنَم  َّنِإَف  ٍفْوَِخل  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز  ْعَدَت  َال  ُۀَیِواَعُم  اَی  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 

َأ عُۀَِّمئَْألا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َُهل  وُعْدَی  ْنَمِیف  َكَداَوَس  َو  َکَصْخَـش  ُهَّللا  يَرَی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ُهَْدنِع  َناَک  ُهَْربَق 
ِْهیَلَع َْسَیل  َو  اَْینُّدـلا  َنِم  ُجُرْخَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ًۀَنَـس  َنیِْعبَـس  ُبُونُذ  َُهل  ُرَفُْغی  َو  یَـضَم  اَِمل  ِةَرِفْغَْملِاب  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهُِحفاَُصی  ْنَّمِم  ًادَغ  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم  َأ  ِِهب  ُعَْبُتی  ٌْبنَذ 
هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  بهو ، نب  ۀیواعم  زا  يرصبلا  ناّسح  زا  رمع ، نب  یسوم  زا  باّطخلا ، نب  ۀملس  زا  جاّرس  میکح  نب  دواد  نب  میکح 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

نیسح ماما  ترضح  ترایز  هب  ساره  سرت و  اب  هک  یسک  باوث  مجنپ  لهچ و  باب   [ - 45
دورب مالّسلا  هیلع 
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دنک كرت  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هک  یـسک  اریز  نکم  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  ساره  فوخ و  رطاخب  هیواعم ، يا 
یناسک هرمز  رد  ار  وت  لاعتم  دـنوادخ  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  دـشاب ، شدزن  باـنج  نآ  ربق  دـنک  وزرآ  اـّنمت و  هک  دـنیبب  یترـسح  ناـنچ 

؟ دننکیم اعد  شیارب  مالّسلا  مهیلع  همئا  همطاف و  یلع و  تارضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللایّلص  شلوسر  هک  دنک  بوسحم 
؟ دننک تیارب  نارفغ  بلط  دعب  لاس  داتفه  ناهانگ  يارب  هدش و  هدیزرمآ  تاهتشذگ  ناهانگ  هک  یشاب  یناسک  زا  يرادن  تسود  ایآ 

؟ دنرادن هذخاوم  لباق  یهانگ  رد  هک  یلاح  رد  دنوشیم  جراخ  ایند  زا  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 
؟ دنکیم هحفاصم  اهنآ  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یشاب  یناسک  زا  تمایق  يادرف  يراد  تسود  ایآ 

ٍعیَِزب ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 4
ِلاَح ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع 
ِْدبَع َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُْلق - َو  ِْربَْقلا  ِءاَزِِإب  ُّرُمَت  َُّمث   [ ِْنیَرِهاَّطلا َْکَیبَْوث   ] َةَرِهاَّطلا ََکباَْوثَأ  ْسَْبلا  َُّمث  ْلِـسَتْغاَف  َتاَرُْفلا  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَـق  ِۀَّیِقَّتلا 

َُکتَراَیِز ْتَّمَت  ْدَقَف  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 
، يربیخ زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  نیسحلا  نب  یلع 

ربق ترایز  موش : تیادف  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم  تفگ : يو  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  نایبظ ، نب  سنوی  زا 
؟ تسا هنوگ  هچ  هب  هیقت  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دندومرف ترضح 
: وگب یسرب و  ربق  لباقم  ءازا و  هب  ات  نک  روبعسپس  شوپب  ار  دوخ  رهاط  كاپ و  ياهسابل  نک و  لسغ  يدیسر  تارف  هب  یتقو 

رب ادخ  تمحر  تاولص و  هّللا : دبع  ابا  ای  کیلع  هّللا  یّلص  هّللا  دبع  ابا  يا  امش  رب  ادخ  تمحر  تاولـص و  هّللا : دبع  ابا  ای  کیلع  هّللا  یّلص 
. دشابیم مامت  حیحص و  تترایز  سپ  هّللا  دبع  ابا  يا  امش  رب  ادخ  تمحر  تاولص و  هّللا : دبع  ابا  ای  کیلع  هّللا  یّلص  هّللا  دبع  ابا  يا  امش 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5
ُْنب ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٌِجلْدُم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
ِرْدَق یَلَع  ِهِیف  ُباَوَّثلاَف  َّدَشَأ  اَذَه  ْنِم  َناَک  اَم  َلاَقَف  ٍلَجَو  َو  ٍفْوَخ  یَلَع  ْمَعَن  ُْتُلق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِیتَْأت  ْلَه  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع

َو ُۀَِـکئاَلَْملا  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـس  َو  ِةَرِفْغَْملِاب  َفَرَْـصنا  َو  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  ُساّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَتَعْوَر  ُهَّللا  َنَمآ  ِِهناَْیتِإ  ِیف  َفاَخ  ْنَم  َو  ِفْوَْخلا 
َثیِدَْحلا َرَکَذ  َُّمث  ِهَّللا  َناَوْضِر  َعَبَّتا  َو  ٌءوُس  ُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  َبَلَْقنا  َو  َُهل - اَعَد  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ُِّیبَّنلا ُهَراَز 

دبع زا  يرـصبلا ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  مصا  نمحرلا  دبع  نب  هّللا 

: تفگ يو  ینالوط ، ثیدح  نمض  رد  ملسم  نب  دّمحم  زا  جلدم ، ام  يارب  تفگ  ثیدح 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ترضح 

؟ يوریم مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  ایآ 
. ساره فوخ و  اب  یلو  یلب  مدرک : ضرع 

فئاخ و شترایز  رد  هک  یـسک  دشابیم و  وت  ساره  فوخ و  رادـقم  هب  نآ  رد  باوث  دـشاب  رتشیب  فوخ  تترایز  رد  ردـق  ره  دـندومرف :
تـشحو فوخ و  هداد و  رارق  ناما  رد  ار  وا  یلاعتقح  دـنزیخیم  اپ  هب  نایملاع  راگدرورپ  باسح  يارب  مدرم  هک  يزور  رد  دـشاب  كانمیب 
شترایز هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  هدومن و  مالـس  وا  رب  ناگتـشرف  هتـشگرب و  ناهانگ  شزرمآ  اب  دنکیم و  فرطرب  ار  وا 

تـسین هارمه  نآ  اب  يدـب  هورکم و  چـیه  هک  یلـضف  هدـش و  نوگرگد  شلاح  یهلا  تمعن  هطـساوب  دـنیامرفیم و  ءاـعد  وا  يارب  هدـمآ و 
. ددرگیم شبیصن  ادخ  ناوضر  نآ  لابندب  هدش و  شلماش 
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ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
ِیبَأ َْربَق  یَتَأ  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  ٍنَابَأ  ْنَع  ٌذاَعُم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
ِّلُِکب ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  َو  ِراَّنلا  یَلَع  ُهُمَْحل  َمُرَح  َو  ُُهتَبیِغ  ْتَمُرَح  َو  اَنَلَـصَو - َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َلَصَو  ْدَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 

اَّلِإ ًاْئیَـش  َهَّللا  ِلَأْسَی  َْمل  َو  َفَّلَخ  اَم  ِّلُک  ِیف  َظـِفُح  َو  ِهِِجئاَوَح  ِءاَرَو  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َناَـک  َو  ٍظوُفْحَم  ٍباَـتِک  ِیف  َُهل  ٍۀَـنیِدَم  ِْفلَأ  َةَرَـشَع  ُهَقَْفنَأ  ٍمَهْرِد 
ِْنب ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍْلیَهُـس  ِْنب  ِماَّمَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  َِکلَذـِب  ِینَثَّدَـح  َو  َُهل  ُهَرِّخَءوـُی  ْنَأ  اَّمِإ  َو  ُهَـلِّجَُعی  ْنَأ  اَّمِإ  ِهـِیف  َُهباَـجَأ  َو  ُهاَـطْعَأ 
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍذاَعُم  ْنَع  ِّمَصَأـْلا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍکـِلاَم 

ُهَْلثِم مالسلا )
دبع زا  يرـصبلا ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  مصا  نمحرلا  دبع  نب  هّللا 
: تفگ يو  نابا ، زا  ذاعم ، ام  يارب  تفگ  ثیدح 

: تفگیم هک  مدینش  وا  زا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

شتبیغ هدومن و  ناسحا  تیب  لها  ام  هب  ادـخ و  لوسر  هب  اققحم  دور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 
رازه هد  هنکـس  یلاها و  قافنا  لاعتم  دـنوادخ  هدرک  قافنا  هک  یمهرد  کی  ره  لـباقم  رد  تسا و  مارح  شتآ  رب  شتـشوگ  هدوبن و  زیاـج 

دـیامرفیم و اور  ار  شیاهيدـنمزاین  جـئاوح و  نآ  لابندـب  دـیامرفیم و  ءاطعا  وا  هب  ار  تسا  مولعم  طوبـضم و  شباتک  رد  هک  یئاـهرهش 
یلاعت يراـب  هکنآ  رگم  دـنکیمن  ادـخ  زا  يزیچ  لاءوس  تساوخ و  رد  تسا و  اـهنآ  ظـفاح  یلاـعتقح  دراذـگ  یقاـب  دوخ  زا  هک  ار  هچنآ 

. دیامن هدروآرب  ار  نآ  تلهم  ریخأت و  اب  ای  هدرک  اور  ار  شتجاح  تلهم  نودب  عیرس و  هکنآ  زا  معا  دیامرفیم  شتباجا 
نب هّللا  دبع  زا  داّمح ، نب  هّللا  دبع  زا  لیعامسإ ، نبا  دّمحم  زا  کلام ، نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  لیهـس  نب  مامه  نب  دّمحم  و 

. تسا هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ار  ثیدح  نیمه  لثم  میارب  نابا  زا  ذاعم ، زا  ّمصا ، نمحرلا  دبع 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 2
ُْتلِعُج ُْتُلق  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

ٍْرمَِأب َّفَخَتْـسا  َو  اَنَّقَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّقَع  ْدَق  ُهَّنِإ  ُلُوقَأ  َلاَق  َِکلَذ  یَلَع  ُرِدْقَی  َوُه  َو  ُهَتَراَیِز  َكََرت  ْنَمِیف  ُلوُقَت  اَم  َكاَدـِف 
َو َقَْفنَأ - اَم  ِْهیَلَع  ُِفلُْخی  َو  ِدـْبَْعلا  یَلَع  َقْزِّرلا  ُِبلْجََیل  ُهَّنِإ  َو  ُهاَْـینُد  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَّمَهَأ  اَـم  َیِفُک  َو  ِهِِجئاَوَح - ِءاَرَو  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َناَـک  ُهَراَز  ْنَم  َو  َُهل  َوُه 

ُۀَِکئاَلَْملا َِتلََزن  ِهِرَفَس  ِیف  َکَلَه  ْنِإَف  ِِهتَفیِحَص  ْنِم  ْتَیُِحم  ْدَق  َو  اَّلِإ  ٌۀَئیِطَخ  َال  َو  ٌرْزِو  ِْهیَلَع  اَم  َو  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُعِجْرَی  َو  ًۀَنَـس  َنیِـسْمَخ  َبُونُذ  َُهل  ُرِفْغَی 
ُْهنِم ُلِْزنَی  يِذَّلا  ُباَْبلا  َُهل  َِحُتف  َِملَس  ْنِإ  َو  َرَْشُنی  یَّتَح  اَهُحْوَر  ِْهیَلَع   [ ُلُخْدَی ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ٌبَاب  َُهل  َِحُتف  َو   ] ُلُخْدَی َو  ِۀَّنَْجلا  ُباَْوبَأ  َُهل  ْتَِحُتف  َو  ُْهتَلَّسَغَف 
َهَّللا َّنِإ  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ُةَرَـشَع  ٍمَهْرِد  ِّلُِکب  ََکل  َُهل  َلِیق  َرِـشُح  اَذِإَف  َُهل  َِکلَذ  َرِخُذ  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ُةَرَـشَع  ُهَقَْفنَأ  ٍمَهْرِد  ِّلُِکب  َُهل  ُلَعُْجی  َو  ُقْزِّرلا 

ُهَْدنِع ََکل  اَهَرَخَذ  َو  ََکل  َرَظَن 
دبع زا  يرـصبلا ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  یلیوط  ثیدح  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یبلح ، زا  نیسح ، زا  مصالا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا 

ار ترـضح  نآ  ترایز  تردق  نتـشاد  اب  هک  یـسک  هراب  رد  دیئامرفیم  هچ  موش  تیادف  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم 
؟ دنکیم كرت 
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: میوگیم دنیامرفیم : ترضح 
. تسا هدرمش  کبس  ار  تسا  وا  عفن  هب  هک  يرما  دشابیم و  تیب  لها  ام  قاع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  قاع  صخش  نیا 

: دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  و 
. دیامرف تیافک  ار  تسا  وا  دوصقم  ایند  زا  هچنآ  دیامن و  هدروآرب  ار  شجئاوح  لاعتم  دنوادخ 

. دشابیم رئاز  يارب  قزر  بلج  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  زین  و 
: دوشیم بجوم  ترضح  نآ  ترایز  نینچمه  دوب و  دهاوخ  شراگدای  نیشناج و  هدنام و  یقاب  وا  رب  هدرک  قافنا  هار  نیا  رد  هچنآ  و 

زا هچنآ  یـشزغل و  هن  هدوب و  یلابو  رزو و  هن  شاهدـهع  رب  هک  یلاح  رد  ددرگزاب  شلها  هب  يو  هدـش و  هدـیزرمآ  وا  هلاس  هاـجنپ  ناـهانگ 
. ددرگیم كاپ  وحم و  یگلمج  هدش  تبث  شلامعا  هفیحص  رد  هانگ 

دوشیم و هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  زا  یئاهبرد  زین  دنهدیم و  لسغ  ار  وا  هتشگ و  لزان  ناگتشرف  دوش  توف  ترایز  رفـس  رد  رئاز  رگا 
. ددرگیم رشتنم  هدنکارپ و  ربق  رد  هدیزو و  وا  رب  ربق  رد  نآ  شوخ  میسن 

لزان نآ  زا  يو  يزور  قزر و  هک  دوشیم  هدوشگ  وا  يور  هب  یبرد  دـنام  ناـما  رد  گرم  دـنزگ  زا  ملاـس و  تراـیز  رفـس  رد  يو  رگا  و 
هک یماــگنه  هدرک و  هریخذ  يو  يارب  ار  نآ  دوــشیم و  هداد  رارق  مـهرد  رازه  هد  هدرک  قاــفنا  هـک  یمهرد  ره  لــباقم  رد  ددرگیم و 

: دوشیم هتفگ  وا  هب  دمآ  نوریب  ربق  زا  دش و  روشحم 
شدوخ دزن  ار  اهنآ  هدومن و  رظن  وت  هب  دـنوادخ  تسا و  وت  لاـم  مهرد  رازه  هد  يدرک  جرخ  تتراـیز  رفـس  رد  هک  یمهرد  ره  لـباقم  رد 

. درک هریخذ  وا  يارب 
َلاَق َكُِدلاَو  ُراَُزی  ْلَه  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  َلاَقَف  ُهاَتَأ  اًلُجَر  َّنِإ  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 3
َلاَق ُْهنَع  ًۀَـبْغَر  ُهَکََرت  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ِِهب  ُّمَتْأَی  َناَک  ْنِإ  ُۀَّنَْجلا  َلاَق  ُهاَتَأ  ْنَِمل  اَمَف  َلاَـق  ِْهیَلَع  ُمَّدَـقَُتی  اـَل  َو  ُهَْفلَخ  یَّلَُـصی  َو  ُهَدـْنِع  یَّلَُـصی  َو  ْمَعَن  َلاَـقَف 

ِْفلَِأب ُمَهْرِّدلا  َلاَق  ُهَدـْنِع  ِقِْفنُْملا  َو  ِْهَیلِإ  ِهِجوُرُخ  ِیف  ِقِْفنُْمِلل  اَمَف  َلاَق  ٍرْهَـش  ِْفلَِأب  ٍمْوَی  ُّلُک  َلاَق  ُهَدـْنِع  َماَقَأ  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ِةَرْـسَْحلا  َمْوَی  ُةَرْـسَْحلا 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ٍمَهْرِد 

: دیوگیم يو  تسا ، هدرک  لقن  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  مصا ، زا  شدانساب  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: درک ضرع  بانج  نآ  هب  دش و  فرشم  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم  يدرم 

؟ دوشب ترایز  امش  راوگرزب  ردپ  ایآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 
: دندومرف ترضح 

. دنوشن مّدقم  نآ  رب  دنناوخب و  ربق  تشپ  ار  زامن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دوش  هدناوخ  زین  زامن  بانج  نآ  دزن  نآ  رب  هوالع  یلب و 
: دیوگیم يوار 

. دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  يرجا  هچ 
: دندومرف ترضح 

. دیامن ءادتقا  شترضح  هب  هدرک و  يوریپ  بانج  نآ  زا  هکنیا  هب  طورشم  تشهب ،
: دیوگیم يوار 

؟ دشابیم وا  يارب  هچ  دنک  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  تبغر  مدع  یلیمیب و  يور  زا  هک  یسک 
: دندومرف ترضح 

. دروخ دهاوخ  ترسح  ترسح ، زور  رد 
؟ دنک هماقا  بانج  نآ  ربق  دزن  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  درک : ضرع 
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: دندومرف ترضح 
. ددرگیم روظنم  هام  رازه  زور  ره  لباقم  رد 

: درک ضرع 
؟ دراد یباوث  رجا و  هچ  دیامن  یتاقافنا  رّهطم  ربق  دزن  رد  هدش و  هنیزه  لّمحتم  رفس  هار  رد  هک  یسک 

: دندومرف ترضح 
. دوشیم روظنم  شیارب  مهرد  رازه  هدرک  جرخ  قافنا و  هک  یمهرد  ره  لباقم  رد 

َُهل ُبَسُْحی  ِّجَْـحلا  ِیف  ُلوُقَی  َناَک  َكَابَأ  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنبا  ِنَع  ِّمَصَأـْلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 4
َو ٌْفلَأ  ِمَهْرِّدلِاب  َُهل  ُبَسُْحی  ٍناَنِـس  َْنبا  اَی  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َکِیبَأ  َیلِإ  ِریِـسَْملا  ِیف  ُقِْفُنی  ْنَِمل  اَمَف  ٍمَهْرِد  ُْفلَأ  ُهَقَْفنَأ  ٍمَهْرِد  ِّلُِکب 
َو َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ُءاَعُد  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم ُءاَـعُد  َو  َُهل  ٌْریَخ  ِهَّللا  اَـضِر  َو  اَُـهْلثِم  ِتاَجَرَّدـلا  َنِم  َُهل  ُعَفُْری  َو  ًةَرَـشَع  َّدَـع  یَّتَح  ٌْفلَأ 

َُهل ٌْریَخ  ِۀَِّمئَْألا 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نانس  نبا  زا  مصا ، زا  شدانساب  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: دندومرفیم ّجح  هب  عجار  ناتراوگرزب  ردپ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 
. دوشیم روظنم  مهرد  رازه  دنکیم  قافنا  صخش  هک  یمهرد  ره  لباقم  رد 

؟ دیامن قافنا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ناتردپ  ترایز  رفس  رد  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  دیئامرفب : نونکا 
: دندومرف ترضح 

ددرگیم و روظنم  دیسر ، رازه  هد  هب  ات  دندرمش  روط  نیمه  و  رازه ...  رازه و  دنک  قافنا  صخـش  هک  یمهرد  ره  لباقم  رد  نانـس  نبا  يا 
مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  ءاعد  يو و  زا  یلاعت  قح  يدونـشخ  تیاضر و  دنربیم و  الاب  ار  شاهجرد  رادقم  نیمه  هب 

. دشابیم نآ  زا  رتهب  وا  يارب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تارضح  نینمءوملا و  ریما 
ِۀَمْدِـخ ِیف  َناَـک  َو  یَیْحَی  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5

یَّلَص ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  َلاَق  ٍلیِوَط  َُهل  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَص  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ 
ِءاَم ْنِم  َلَسَتْغا  ِنَِمل  اَمَف  ُْتلُقَف  ُهاَّیِإ  ُهاَطْعَأ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  َیلاَـعَت  َهَّللا  ِلَأْـسَی  َْمل  ِْنیَتَعْکَر  ُهَدـْنِع  یَّلَـص  ْنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا ِینْعَی  ُهَدـْنِع 
ٍۀَّلِِعل ْجُرْخَی  َْمل  َو  ِْهَیلِإ  َزَّهَج  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  ُهُّمُأ  ُْهتَدـَلَو  َمْوَیَک  ُهاَیاَطَخ  ُْهنَع  ْتَطَقاَسَت  ُهُدـیُِری  َوُه  َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  ْنِم  َلَسَتْغا  اَذِإ  َلاَق  ُهاَتَأ  َُّمث  ِتاَرُْفلا 

َو ُعَفُْدیَف  َلََزن  ْدَق  اَّمِم  ِءاَلَْبلا  َنِم  ُْهنَع  ُفِرْصَی  َو  َقَْفنَأ  اَم  َفاَعْضَأ  ِْهیَلَع  ُِفلُْخی  َو  ٍدُحُأ  ِلَبَج  َْلثِم  ِتاَنَسَْحلا  َنِم  ُهَقَْفنَأ  ٍمَهْرِد  ِّلُِکب  ُهَّللا  ِهیِطُْعی  َلاَق 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ِِهلاَم  ِیف  ُظَفُْحی 

ام يارب  درک  ثیدح  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  ّیلع  نب  یکرمع  زا  راّطع  ییحی  نب  دّمحم  سیردإ و  نب  دّـمحم  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  وا  لاّمج و  ناوفـص  زا  وا  یلع و  زا  دوب  مالّـسلا  هیلع  یناث  رفعج  یبا  ترـضح  تمدخ  رد  هک  ییحی 

: دیوگیم نآ  نمض  رد  هدرک و  لقن  ار  ینالوط  یثیدح 
نیسح ماما  ترضح   ) ترـضح نآ  رّهطم  ربق  دزن  هک  یـسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم 

؟ دناوخب زامن  مالّسلا ) هیلع 
: دندومرف ترضح 

رگم هتساوخن  ادخ  زا  ار  يزیچ  دناوخب  زامن  تعکر  ود  بانج  نآ  ربق  دزن  هک  یسک 
. دیامرفیم ءاطعا  يو  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  هکنآ 

؟ دور ترضح  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  مدرک : ضرع 
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: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
ردام زا  هزات  هکنیا  لثم  ددرگیم  كاپ  هدـش و  هتخیر  شناهانگ  مامت  دـنکیم  لسغ  تارف  زا  ترـضح  نآ  تراـیز  هدارا  اـب  هک  یماـگنه 

. هدیدرگ دلوتم 
هداتـسرف ترایز  هب  هتخاس و  زّهجم  ار  يرگید  یلو  دور  ترایز  هب  دـناوتیمن  یتهج  رطاخب  شدوخ  هک  یـسک  رجا  باوث و  مدرک : ضرع 

؟ دشابیم هچ 
: دندومرف ترضح 

لمحتم هک  ار  ياهنیزه  ربارب  دنچ  هداد و  يو  هب  تانـسح  زا  دـحا  هوک  ردـق  هب  لاعتم  دـنوادخ  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد 
يرادهگن ظفح و  ار  يو  یئاراد  لام و  نینچمه  دـنادرگیم و  رود  يو  زا  ار  هدـش  لزان  هک  یئاهالب  زین  دراذـگیم و  یقاب  شیارب  هدـش 

. دیامرفیم
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  يارب  شندرب  هارمه  ذاختا و  تسا  هورکم  هچنآ  نایب  رد  متفه  لهچ و  باب   [ - 47

ِدَّمَُحم ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
اُولَمَح مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا اُوداَرَأ  ًامْوَق  َّنَأ  ِینَغََلب  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب 

اَذَه ْمُهَعَم  اُولَمَح  اَم  ْمِهئاَّبِحَأ  َرُوُبق  اوُراَز  َْول  اَهُهاَبْشَأ  َو  ُۀَِصبْخَْألا  َو  ُةَواَلَْحلا  اَهِیف  َرَفُّسلا  ُمُهَعَم 
دمحا زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  نیـسحلا و  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: تفگ يو  هک  درک  لقن  ام  باحصا  یخرب  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

دناهتشادرب ار  یئاههرفس  دوخ  اب  هدرک و  تکرح  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  دصق  هب  یهورگ  هدش  شرازگ  نم  هب 
ءایشا زا  هنوگ  نیا  لاثما  دنور  ناشیاهبوبحم  روبق  ترایز  هب  رگا  ناشیا  دناهتشاذگ ، ار  اهنیا  لاثما  اهاولح و  تاجینیریـش و  اهنآ  رد  هک 

. دننکیمن لمح  دوخ  اب  ار 
ْنِم ٍلُجَر  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  ِّيِْدنِّسلا  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهُْریَغ  َو  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 2

َنوُذِـخَّتَتَف َأ  َلاَق  ْمَعَن  ُْتُلق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َْربَق  َنُوتَْأت  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ءاَـضَْملا  ُوبَأ  َُهل  ُلاَُـقی  ِۀَّقَّرلا  ِلـْهَأ 
َلاَق َو  َلاَق  َنَبَّللا  َو  َْزبُْخلا  َلاَق  ُلُکَْأن  ٍءْیَـش  َّيَأ  ُْتُلق  َلاَق  َِکلَذ  اُولَعْفَت  َْمل  ْمُِکتاَهَّمُأ  َو  ْمُِکئَابآ  َرُوُبق  ُْمْتیَتَأ  َْول  اَمَأ  َلاَقَف  ْمَعَن - ُْتُلق  ًارَفُـس  َِکلَذـِل 
ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  َرَفُّسلا  َنُوبِّیَُطیَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َنوُروُزَی  ًامْوَق  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ٌماَّرَک 

َِکلَذ اُولَعَف  اَم  ْمِِهئَابآ  َو  ْمِِهتاَهَّمُأ  َرُوُبق  اوُراَز  َْول  ْمُهَّنِإ  اَمَأ  مالسلا ) هیلع  )
دوب و هّقر  لها  هک  يدرم  زا  لاّمج ، يدنـس  نب  حلاص  زا  رمع ، نب  یـسوم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  شریغ  دمحا و  نب  نسحلا  نب  دّمحم  و 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  دنتفگیم  اضملا  وبا  يو  هب 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

؟ دیوریم مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  ربق  ترایز  هب  ایآ 
. یلب مدرک : ضرع 

: دندومرف
؟ دیربیم هتشادرب و  ار  اههرفس  دوخ  اب  ایآ 

. یلب مدرک : ضرع 
: دندومرف

. دینکیمن يراک  نینچ  دیورب  دوخ  ناردام  ناردپ و  روبق  ترایز  هب  رگا  هک  تسا  یعطق 
: مدرک ضرع  دیوگیم : يو 

؟ میروخب زیچ  هچ  سپ 
: دندومرف ترضح 

. ریش نان و 
: درک ضرع  ترضح  هب  یمعثخلا ) ورمع  نب  میرکلا  دبع  ینعی :  ) مارک دیوگیم : يو 

وبشوخ و عوبطم  همعطا  عاونا  هب  ار  ناشیاههرفس  دنوریم و  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یهورگ  موش  تیادف 
؟ دنیامنیم رّطعم 
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: دندومرف ترضح 
. دننکیمن نینچ  دنور  ناشناردپ  روبق  ترایز  هب  رگا  ناشیا  هک  تسا  یمتح  یعطق و 

ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 3
اَم ْمِِهئاَّبِحَأ  َرُوُبق  اوُراَز  َْول  اَهُهاَبْـشَأ  َو  ُۀَِـصبْخَْألا  َو  ُةَواَلَْحلا  اَهِیف  َرَفُّسلا  ُمُهَعَم  اُولَمَح  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  اوُراَز  اَذِإ  ًامْوَق  َّنَأ  ِینَغََلب  مالـسلا ) هیلع  )

َِکلَذ اُولَمَح 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ام  باحصا  یخرب  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  باّطخلا ، نب  ۀملس  زا  دواد  نب  میکح 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
نآ رد  هـک  یئاههرفـس  دوـخ  اـب  دـنوریم  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  ترـضح  تراـیز  هـب  هاـگ  ره  یهورگ  هدـش  شرازگ  نـم  هـب 
زا هنوگ  نیا  دـنور  ناشیاهبوبحم  ناتـسود و  روبق  ترایز  هب  رگا  ناشیا  دـنرادیمرب ، هتـشاذگ  ار  اهنیا  لاـثما  اـهاولح و  تاـجینیریش و 

. دننکیمن لمح  دوخ  اب  ار  ءایشا 
ٍدَّمَُحم ِْنب  َۀَـعْرُز  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4

ْنَأ ْنِم  ٌْریَخ  َنوُروَُزت  اـَل  َو  اوُروَُزت   ] نوروزت اـَل  ْنَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َنوُروَُزت  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا 
ُهُوتَْأت  ] هنوتأت یَّتَح  اَّلَک  ِرَفُّسلِاب  ُْمْتنَأ  ُهَنُوتَْأت  َو  ًانیِزَح  ًابِیئَک  ِهِیبَأ  ِْربَق  َیلِإ  ُبَهْذََیل  ْمُکَدَحَأ  َّنِإ  ِهَّللاَت  َلاَق  يِرْهَظ  َْتعَطَق  ُْتُلق  َلاَق  اوُروَُزت   ] نوروزت

ًاْربُغ ًاثْعُش 
: دیوگیم نیسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  یمرضح ، دّمحم  نب  ۀعرز  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  شردپ ، زا  رایزهم  نب  یلع  نب  نسح 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

. دیورب ترایز  هب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دیورن  ترایز  دیورن و  ترایز  هب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دیورب  ترایز 
: مدرک ضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : يوار 

. مالک نیا  اب  دیتسکش  ار  نم  رمک 
: دندومرف ترضح 

ترـضح نآ  رّهطم  ربـق  تراـیز  هب  یلو  دوریم  كانهودـنا  نیگمغ و  دوریم  شردـپ  ربـق  تراـیز  هب  یتـقو  امـش  زا  یکی  مسق  ادـخ  هـب 
هدرـسفا و یلاح  اب  دـینک  شترایز  هکلب  دـیورب  بانج  نآ  ترایز  هب  دـیابن  روط  نیا  هن ، دـیربیم ، اههرفـس  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  دـیوریم 

. هتفرگ نیزح و 
*** ***
*** ***
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دشاب هنوگ  هچ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رئاز  تسا  بجاو  هکنیا  نایب  رد  متشه  لهچ و  باب   [ - 48

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
اَنْجَرَخ اَذِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٌِجلْدُم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا 

ُنْسُح َکُمَْزلَی  َلاَق  َّجاَْحلا  ُمَْزلَی  ِیتَّلا  ِءاَیْـشَْألا  َنِم  ُْتُلق  اَذ  اَم  ْنِم  َلاَق  َّجاَْحلا  ُمَْزلَی  اَم  اَنُمَْزلَیَف  ُْتُلق  یََلب  َلاَق  ٍّجَح  ِیف   [ اَنْـسَلَف َأ   ] اَّنُکَف َأ  َکِیبَأ  َیلِإ 
َِیتَْأت ْنَأ  َْلبَق  ُلْسُْغلا  َکُمَْزلَی  َو  ِباَیِّثلا  ُۀَـفاَظَن  َکُمَْزلَی  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ُةَْرثَک  َکـُمَْزلَی  َو  ٍْریَِخب  اَّلِإ  ِماَـلَْکلا  ُۀَِّلق  َکـُمَْزلَی  َو  َُکبَحْـصَی  ْنَِمل  ِۀـَباَحَّصلا 
َّضُغَت ْنَأ  َکُمَْزلَی  َو  َکـَل  َْسَیل  اَـم  ِذْـخَِأل  ُرِیقْوَّتلا  َکـُمَْزلَی  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُةاَـلَّصلا  َو  ِةاَـلَّصلا  ُةَْرثَک  َو  ُعوُشُْخلا  َکـُمَْزلَی  َو  َِرئاَْـحلا 
ُعَرَْولا َو  اَِهب  َِکنیِد  ُماَِوق  ِیتَّلا  ُۀَّیِقَّتلا  َکُمَْزلَی  َو  ُةاَساَوُْملا  َو  ًاعِطَْقنُم  َْتیَأَر  اَذِإ  َکـِناَوْخِإ  ْنِم  ِۀَـجاَْحلا  ِلـْهَأ  َیلِإ  َدوُعَت  ْنَأ  َکـُمَْزلَی  َو  َكَرََـصب 
يِذَّلا َنِم  َْتبَجْوَتْـسا  َو  َُکتَرْمُع  َو  َکُّجَح  َّمَت  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَـف  ُناَْـمیَْألا  ِهِیف  يِذَّلا  ِلاَدِْـجلا  َو  ِناَْـمیَْألا  ِةَْرثَک  َو  ِۀَـموُصُْخلا  َو  ُْهنَع  َتیُِهن  اَّمَع 

ِناَوْضِّرلا َو  ِۀَمْحَّرلا  َو  ِةَرِفْغَْملِاب  َفِرَْصنَت  ْنَأ  َْتبِغَر  اَمِیف  َِکتَبْغَر  َو  َِکلْهَأ  ْنَع  َِکباَِرتْغا  َو  َِکتَقَفَِنب  ُهَْدنِع  اَم  َْتبَلَط 
هّللا دبع  زا  يرـصب  داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّـمحم 

: دیوگیم يو  مصا ، نمحرلا  دبع  نب 
: تفگ يو  هک  درک  لقن  ام  يارب  ملسم  نب  دّمحم  زا  جلدم 

( مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح   ) ناتراوگرزب ردپ  ترایز  هب  هاگ  ره  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 
؟ میشاب میوریم  جح  هب  هک  یتّیفیک  تئیه و  نامهب  ایآ  میوریم 

. یلب دندومرف : ترضح 
؟ تسا زین  ام  رب  تسا  مزال  یجاح  رب  هچنآ  سپ  مدرک : ضرع 

؟ یتفگ ار  یئاهزیچ  هچ  دندومرف : ترضح 
. دشابیم مزال  یجاح  رب  هک  ار  یئایشا  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. ریخ هب  رگم  ینکن  مّلکت  ناکمالا  یتح  یئوگب و  كدنا  نخس  یشاب ، راتفر  شوخ  تناهارمه  اب  هک  تسا  مزال  وت  رب 

. یشاب ادخ  دایب  دایز  تسا  مزال  وت  رب 
. يراد هاگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  تیاهسابل  هماج و  تسا  مزال  رب و  و 

. یئامن لسغ  یسرب  رئاح  هب  هکنیا  زا  شیپ  تسا  مزال  وت  رب  و 
لاـم تسین و  وت  زا  هچنآ  هب  یتسرفب و  تاولـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  رایـسب  هدـناوخ و  زاـمن  داـیز  هدوب و  عشاـخ  هک  وت  رب  تسا  مزـال 

. يرادن رب  هدراذگ و  مارتحا  تسا  يرگید 
. يدنببورف نآ  زا  ار  دوخ  مشچ  هدرکن و  هاگن  تسین  لالح  هچنآ  هب  تسا  مزال 

هتفر شندید  هب  تسا  زجاع  لمع  همادا  زا  هقفن  نتشادن  هطساوب  هک  يدرک  هظحالم  هدید و  دنمزاین  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  یتقو  تسا  مزال 
. یئامن راتفر  وا  اب  تاساوم  هب  هدرک و  کمک  ار  وا 

. ینک تیاعر  ار  تسا  مئاق  نآ  هب  وت  نید  هک  هیقت  تسا  مزال  وت  رب 
مـسق ندروخ  هب  نآ  ءاـنثا  رد  هک  یندرک  لادـج  زا  ندروخ و  مسق  داـیز  ینمـشد و  تموـصخ و  زا  یتـسه و  یهنم  هچنآ  زا  تسا  بجاو 

. ینک يرود  بانتجا و  يزرویم  تردابم 
تلایع و لها و  زا  ندـش  رود  هقفن و  فرـص  هطـساو  هب  هدوب و  لماک  مامت و  وت  هرمع  ّجـح و  هّتبلا  يدرک  لـمع  اهروتـسد  نیا  هب  یتقو  و 
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ترفـس زا  هک  ینکیم  ادـیپ  قاقحتـسا  يدرک  بلط  ار  نآ  وت  هدوب و  شدزن  هچنآ  هک  یـسک  زا  یتـسه  لـیام  نآ  هب  هچنآ  زا  نتفاـت  يور 
. دشاب هدش  وت  لماش  شناوضر  تمحر و  ترفغم و  هک  یلاح  رد  هدرک  هعجارم 

ِّیِمَرْـضَْحلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  َۀَعْرُز  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2
نوروزت ْنَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َنوُروَُزت  اـَل  َو  اوُروَُزت -  ] نوروزت اـَل  ْنَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َنوُروَُزت  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـق  َلاَـق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَـع 

ًاثْعُـش ُهُوتَْأت   ] هنوتأت یَّتَح  اَّلَک  ِرَفُّسلِاب  ُْمْتنَأ  ُهَنُوتَْأت  َو  ًانیِزَح  ًابِیئَک  ِهِیبَأ  ِْربَق  َیلِإ  ُبَهْذََـیل  ْمُکَدَـحَأ  َّنِإ  ِهَّللاَت  َلاَـق  يِرْهَظ  َْتعَطَق  ُْتُلق  َلاَـق  اوُروَُزت  ]
ًاْربُغ

: دیوگ مجرتم 
. تشذگ البق  مراهچ » ثیدح   » متفه لهچ و  باب  رد  شاهمجرت  اب  انیع  ثیدح  نیا 

یَـسیِع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ْمُهُْریَغ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
َْتنَأ َو  ُهْرُزَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َةَراَیِز  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا 

َو ُْهنَع  ْفِرَْصنا  َو  َِجئاَوَْحلا  ُْهلَس  َو  ًاناَشْطَع - ًاِعئاَج  ًاّرَبْغُم  ًاثِعَش  ًابوُرْکَم  ًانیِزَح  َِلُتق  َْنیَسُْحلا  َّنِإَف  ًاناَشْطَع  ًاِعئاَج  ًاّرَبْغُم  ًاثِعَش  ٌبوُرْکَم  ٌنیِزَح  ٌبِیئَک 
انَطَو ُهْذِخَّتَت  َال 

، يرعشالا یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نارگید  نیـسحلا و  نب  یلع  مردارب و  ردپ و 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  تفگ : يو  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  ام ، باحصا  ضعب  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا 

هدیلوژ تحاران و  كانهودنا و  نیگمغ و  یلاح  اب  ار  ترضح  نآ  سپ  يدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ترایز  هدارا  هک  یماگنه 
هنشت هنـسرگ و  هتفرگ و  هدیلوژ و  تحاران و  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  دندش  هتـشک  شترـضح  اریز  امن  ترایز  هنـشت  هنـسرگ و  هتفرگ و  و 
. هدم رارق  دوخ  يارب  نطو  ار  فیرش  ناکم  نآ  درگرب و  اجنآ  زا  سپس  هاوخب و  ار  دوخ  ياههتساوخ  جئاوح و  بانج  نآ  زا  دندوب و 

ُوبَأ َلاَق  َلاَق  وٍرْمَع  ِْنب  ِماَّرَک  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِلاَّمَْجلا  ِّيِْدنِّسلا  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 4
( مالسلا هیلع   ) َْنیَسُْحلا َّنِإَف  ٌّرَبْغُم  ٌثِعَش  ٌنیِزَح  ٌبِیئَک  َْتنَأ  َو  ُهْرُزَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َْتنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإ  ٍماَّرَِکل  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

ُناَشْطَع ٌِعئاَج  ٌّرَبْغُم  ٌثِعَش  ٌنیِزَح  ٌبِیئَک  َوُه  َو  َِلُتق 
، ورمع نب  مارک  زا  هدومن  شرکذ  هک  یسک  زا  لاّمج  يدنس  نب  حلاص  زا  رمع ، نب  یسوم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  لبق  ثیدح  دانـسا  اب  و 

: تفگ يو 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

نیزح نیگمغ و  یلاح  اب  ار  ترضح  نآ  سپ  ینک  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  يدومن  هدارا  هاگ  ره  مارک ! يا 
هنـشت هنـسرگ و  هتفرگ و  هدـیلوژ و  نیگمغ و  نوزحم و  هک  یلاح  رد  دـش  هتـشک  شترـضح  اریز  اـمن ، تراـیز  هتفرگ  هدـیلوژ و  یتئیه  و 

. دندوب

امهیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  رئاز  تسا  بجاو  هکنیا  نایب  رد  متشه  لهچ و  باب   [ - 48
دشاب هنوگ  هچ  مالّسلا 
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قح تاجانم  ندناوخ و  دورب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  هدایپ  ای  هراوس  هک  یـسک  باوث  مهن  لهچ و  باب   [ - 49
ار رّهطم  ربق  رئاز  یلاعت 

ًاعیِمَج َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َۀَتِخاَف ِیبَأ  ِْنب  ِْریَُوث  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْدنَواَهَّنلا  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع 
ًایِـشاَم َناَک  ْنِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َةَراَیِز  ُدیُِری  ِِهلِْزنَم  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  ُْنیَـسُح  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق 

یَّتَح َنیِحِْجنُْملا  َنیِحْلفُْملا   ] َنِیبَجَْتنُْملا َنیِِحلْصُْملا  َنِم  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِِرئاَْحلا  ِیف  َراَص  اَذِإ  یَّتَح  ًۀَئِّیَـس  ُْهنَع  یَحَم  َو  ًۀَنَـسَح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک 
َو َماَلَّسلا  َكُءوِْرُقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  َلاَقَف  ٌکَلَم  ُهاَتَأ  َفاَرِْصنِالا  َداَرَأ  اَذِإ  یَّتَح  َنیِِزئاَْفلا  َنِم  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ُهَکِساَنَم  یَـضَق  اَذِإ 

یَضَم اَم  ََکل  َرِفُغ  ْدَقَف  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْسا  ََکل  ُلوُقَی 
نب دمحا  يریمح و  رفعج  نب  هّللا  دبع  ییحی و  نبا  دّمحم  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
یبأ نب  ریوث  نب  نیسح  زا  دیعس ، وبا  زا  يدنواهن  راّبجلا  دبع  زا  نامثع ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دیبع  نب  نیـسح  زا  یگلمج  سیردا 

: دیوگیم يو  هتخاف ،
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

دنوادخ دور  هدایپ  رگا  دشاب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نبا  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  شدصق  دیآ و  نوریب  شلزنم  زا  هک  یـسک  نیـسح ! يا 
ندیسر زا  سپ  دسرب و  رئاح  هب  هک  ینامز  ات  دیامرفیم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  هتشون و  شیارب  هنـسح  کی  درادیمرب  هک  یمدق  ره  هب  ناّنم 

رد هک  دناسرب  نایاپ  هب  ار  ترایز  لامعا  مسارم و  هک  یتقو  ات  دهدیم  رارق  ناراگتـسر  زا  ار  وا  یلاعت  كرابت و  قح  فیرـش  ناکم  نآ  هب 
: دیوگیم هدمآ و  وا  دزن  ياهتشرف  تقو  نیا  رد  دیامن  تعجارم  هدارا  هک  ینامز  ات  دیامرفیم  بوسحم  نیزئاف  زا  ار  وا  ماگنه  نیا 

: دیامرفیم وت  هب  هدناسر و  مالس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دش هدیزرمآ  تاهتشذگ  ناهانگ  مامت  نک ، عورش  ار  لمع  ءادتبا  زا 

ٍریَِـشب ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
ُةَرِفْغَم ٍةَوْطُخ  ِلَّوَِأب  ِِهلْهَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُهَلَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َیلِإ  ُجُرْخََیل  َلُجَّرلا  َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِناَّهَّدـلا 

َکِطْعُأ یِّنِم  ُْبلْطا  َْکبِجُأ  ِینُعْدا  َکِطْعُأ  ِیْنلَـس  يِدـْبَع  َلاَقَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهاَجاَن  ُهاَتَأ  اَذِإَف  ُهَِیتْأَی  یَّتَح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  ُسَّدَُـقی  ْلَزَی  َْمل  َُّمث  ِِهبُونُذ -
َلََذب اَم  َیِطُْعی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ٌّقَح  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َو  َلاَق  ََکل  اَهِْضقَأ   ] اهیضقأ ًۀَجاَح  ِیْنلَس 

ریشب زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  ییحی ، نب  دّمحم  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دیوگیم يو  ناّهد ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
درادیمرب هک  یماگ  نیلوا  اب  دش  ادـج  شلها  زا  هک  ینامز  دوریم ، مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـصخش 

اجنآ هب  هک  یماگنه  دسرب و  ربق  هب  ات  هدش  هیزنت  سیدـقت و  هتـسویپ  درادیمرب  هک  یمدـق  ره  اب  سپـس  دوشیم  هدـیزرمآ  شناهانگ  مامت 
: دیامرفیم هدومن و  تاجانم  يو  اب  هدناوخ و  ار  وا  یلاعت  قح  دیسر 

تیارب ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدب ، وت  هب  نک  بلط  نم  زا  میامن ، تتباجا  ناوخب  ار  نم  میامن ، ءاطعا  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا  نم ! هدـنب 
. مزاس اور 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم ، يوار 
. دیامرف ءاطعا  هدومن  لذب  هک  ار  هچنآ  تسا  تباث  قح و  لاعتم  دنوادخ  رب  و 

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هدایپ  ای  هراوس  هک  یسک  باوث  مهن  لهچ و  باب   [ - 49
ار رّهطم  ربق  رئاز  یلاعت  قح  تاجانم  ندناوخ و  و 
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هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِـقب  َنِیلَّکَوـُم  ًۀَِـکئاَلَم  ِهَِّلل  َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِثْرَْحلا  ِنَع  ٍحـِلاَص  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 3
یَّتَح ُفَعاَضَت  ُُهتاَنَـسَح  ُلاََزت  اَمَف  ِِهتاَنَـسَح  َُهل  اوُفَعاَض  اَطَخ  اَذِإ  َُّمث  اَهْوَحَم  اَـطَخ  اَذِإَـف  َُهبُونُذ  ُهَّللا  ُمُهاَـطْعَأ  ُلُـجَّرلا  ِِهتَراَـیِِزب  َّمَه  اَذِإَـف  مالـسلا )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ٌدَّمَُحم ْمُهاَداَن  اُولَسَتْغا  اَذِإَف  ِهَّللا  ِبِیبَح  َراَّوُز  اوُسِّدَق  ْنَأ  ِءاَمَّسلا  َۀَِکئاَلَم  َنوُداَُنی  َو  ُهوُسَّدَق  َو  ُهوُفَنَتْکا  َُّمث  َۀَّنَْجلا  َُهل  َبِجُوت 
َُّمث ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُْکنَع  ِءاَلَْبلا  ِْعفَد  َو  ْمُکِِجئاَوَح  ِءاَضَِقل  ٌنِماَض  اَنَأ  عَنِینِمْءوُْملا  ُریِمَأ  ْمُهاَداَن  َُّمث  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِیتَقَفاَرُِمب  اوُرِْـشبَأ  ِهَّللا  َدـْفَو  اَـی 

ْمِهِیلاَهَأ َیلِإ  اُوفِرَْصنَی  یَّتَح  ْمِِهِلئاَمَش  ْنَع  َو  ْمِِهناَْمیَأ  ْنَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ُِّیبَّنلا  [ ُمُهَفَنَتْکا  ] ْمُهاَقَْتلا
: دیوگیم يو  هریغم ، نب  ثراح  زا  حلاص ، زا  یلبق  ثیدح  دانسا  اب  و 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
ترضح نآ  ترایز  دصق  صخش  هک  یماگنه  دنشابیم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتـشرف  لاعتم  دنوادخ 

ار شناهانگ  مامت  ناگتـشرف  تشادرب  مدـق  يو  هک  ینامز  دـهدیم و  رارق  ناگتـشرف  نیا  رایتخا  رد  ار  وا  ناهانگ  یلاـعت  قح  دـیامنیم  ار 
شتانسح درادیمرب  هک  یئاهمدق  اب  هتـسویپ  دننکیم و  نادنچ  ود  فعاضم و  شتانـسح  تشادرب  هک  ار  مّود  مدق  سپـس  دننکیم و  وحم 

دـننکیم و شـسیدقت  هتفرگ و  ار  شفارطا  سپـس  ددرگیم ، تباث  بجاو و  شیارب  تشهب  هک  دـسریم  يّدـح  هب  ات  ددرگیم  فعاـضم 
: دنیوگیم هداد و  ءادن  نامسآ  ناگتشرف 

. دیئامن سیدقت  ار  ادخ  تسود  تسود  راّوز 
: دیامرفیم هداد و  رارق  ءادن  دروم  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  دندرک  لسغ  راّوز  یتقو  و 

. دیتسه نم  اب  تشهب  رد  هک  امش  رب  داب  تراشب  ادخ ! نارفاسم  يا 
ایند و رد  ار  ءالب  هدومن و  هدروآ  رب  ار  امـش  جئاوح  هک  منماض  نم  دـیامرفیم : هدومن و  ءادـن  ناشیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  سپس 
هب هرخألاب  ات  هدومرف  تاقالم  پچ  تسار و  فرط  زا  ناشیا  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  سپـس  منک ، عفد  امـش  زا  ترخآ 

. دندرگزاب دوخ  لها 
ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ٌۀَـعاَمَج  َو  ِْهیََوباـَب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َو  - 4

ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِتماَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  ِفوُفْکَْملا  ٍِرباَج  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا 
ْقِّلَع َو  ْلِسَتْغاَف  َتاَرُْفلا  َْتیَتَأ  اَذِإَف  ٍۀَـجَرَد  َْفلَأ  َُهل  َعَفَر  َو  ٍۀَئِّیَـس  َْفلَأ  ُْهنَع  اَحَم  َو  ٍۀَنَـسَح  َْفلَأ  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًایِـشاَم  مالـسلا ) هیلع  )
ِْهیَلَع ْفِقَف  ُهَسْأَر  ِْتئا  َُّمث  ًاَعبْرَأ  ْرِّبَک  َُّمث  اًلِیلَق  ِشْما  َُّمث  ًاَعبْرَأ  ْرِّبَکَف  ِِرئاَْحلا  َبَاب  َْتیَتَأ  اَذِإَف  ِلِیلَّذـلا  ِدـْبَْعلا  َیْـشَم  ِشْما  َو  ًاـِیفاَح  ِشْما  َو  َکـْیَْلعَن 

َکَتَجاَح َهَّللا  ِلَأْسا  َو  ًاَعبْرَأ  ِّلَص  َو   [ ْلَأْسا َو  ُهَْدنِع  ِّلَص  َو  ْرِّبَکَف   ] ًاَعبْرَأ ْرِّبَکَف 
ساّبع زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  یتعامج  هیوباب و  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع 

: دیوگیم يو  تماّصلا ، یبأ  زا  فوفکم ، رباج  زا  رماع ، نب 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

تبث و شیارب  هنسح  رازه  درادیم  رب  هک  یمدق  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هدایپ  هک  یسک 
: دندومرف سپس  دربیم  الاب  ار  شاهبترم  هجرد  رازه  دیامرفیم و  وحم  يو  زا  هانگ  رازه 

برد هب  یتقو  ورب و  هار  لیلذ  هدنب  دننام  ورب و  هار  هنهرب  ياپ  امن و  نازیوآ  ار  تیاهشفک  نک و  لسغ  ءادـتبا  يدـش  دراو  تارف  هب  یتقو 
اجنآ رد  ورب و  ترضح  رس  يالاب  فرط  هب  دعب  هتفگ  ریبکت  راب  راهچ  زاب  نک  تکرح  یکدنا  سپس  وگب  ریبکت  هبترم  راهچ  يدیـسر  رئاح 

. هاوخب ار  دوخ  تجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  ناوخب و  زامن  ربق  دزن  وگب و  ریبکت  هبترم  راهچ  سپس  تسیاب و 
ْنَع ٍلاَلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
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َُهل َِظفاَْحلا  ُهَّللا  َناَک  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإَف  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُهَّدُرَی  یَّتَح  ِِهلْهَأ  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ُهُظَفْحَی  َهَّللا  َّنَأ  َُهل 
یبا ترـضح  زا  لاله ، نب  هّللا  دبع  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
دشابیم مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  رئاز  يارب  هک  يرجا  باوث و  نیرتمک  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم 

؟ تسیچ
: دندومرف ترضح 

یتقو ددرگ و  زاب  شناشیوخ  هب  ات  هدرک  ظـفح  ار  شلها  دوخ و  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا : تسا  وا  يارب  هک  یـشاداپ  نیرتمک  هّللا ! دـبع  يا 
. دوب دهاوخ  وا  ظفاح  لاعتم  دنوادخ  دش  تمایق  زور 

ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِغئاَّصلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6
َو ًۀَنَـسَح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًایِـشاَم  ُهاَتَأ  ْنَم  َلاَق  ِباَوَّثلا  َنِم  ُهاَتَأ  ْنَِمل  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ُهْعَدـَت  َال  َو  َْنیَـسُْحلا  ِرُز  ُِّیلَع  اَـی  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع  )

َْریَغ َال  َو  ٍّرَش  ْنِم  ِهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  اَم  ِناَُبتْکَی  َال  َو  ٍْریَخ  ْنِم  ِهِیف  ْنِم  َجَرَخ  اَم  ِناَُبتْکَی  ِْنیَکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  َلَّکَو  ُهاَتَأ  اَذِإَف  ًۀَجَرَد  َُهل  َعَفَر  َو  ًۀَئِّیَس  ُْهنَع  یَحَم 
َراَّنلا يََرت  َال  ِهَّللا  َو  ِِهلوُسَر  ِْتَیب  ِلْهَأ  ِبْزِح  َو  ِِهلوُسَر  ِبْزِح  َو  ِهَّللا  ِبْزِح  ْنِم  َْتنَأ  ََکل  ًاروُفْغَم  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  اُولاَق  َو  ُهوُعَّدَو  َفَرَْصنا  اَذِإَف  َِکلَذ 

ًاَدبَأ َکُمَعْطَت  َال  َو  َكاََرت  َال  َو  ًاَدبَأ  َِکْنیَِعب 
زا غئاص ، نومیم  نب  یلع  زا  هتفگ ، ثیدـح  شیارب  هک  یـسک  زا  همروا  نب  دّـمحم  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
. نکم كرت  نک و  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  یلع ! يا 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  باوث  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

هجرد کی  دیامرفیم و  وحم  وا  زا  هانگ  کی  هتـشون و  شیارب  هنـسح  کی  درادیمرب  هک  یمدق  رهب  دنوادخ  دنک  ترایز  هدایپ  هک  یـسک 
ار دوشیم  جراخ  وا  ناهد  زا  ریخ  هچنآ  هک  دـیامرفیم  وا  لّکوم  ار  هتـشرف  ود  یلاعت  قح  تفر  ترایز  هب  یتقو  دربیم و  ـالاب  ار  شاهبترم 

: دنیوگیم يو  هب  هدرک و  عادو  وا  اب  تشگرب  یتقو  دنسیونن و  ار  دشابیم  دب  رش و  هچنآ  هتشون و 
زگره دنوادخ  یـشابیم و  شلوسر  تیب  لها  بزح  وا و  لوسر  بزح  ادخ و  بزح  دارفا  زا  وت  دـش و  هدـیزرمآ  تناهانگ  ادـخ  ّیلو  يا 

. دومن دهاوخن  دوخ  همعط  ار  وت  دید و  دهاوخن  ادبا  ار  وت  زین  شتآ  دنکیمن و  انیب  منهج  شتآ  هب  ار  تنامشچ 
ِْدبَع ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7
هیلع  ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  َْدنِع  اَّنُک  َلاَق  ِِّیفَْریَّصلا  ٍریِدَس  ْنَع  ِِّیباَرْعَْألا  ٍداَّمَح  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا 

ُْهنَع َّطَح  َو  ًۀَنَسَح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  اَّلِإ  ًةَوْطُخ  اَطَخَف  ٌْدبَع  ُهاَتَأ  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یًتَف  َرَکَذَف  مالـسلا )
ًۀَئِّیَس

نب میظعلا  دبع  زا  شردپ  زا  یقرب ، دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  هّللا و  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: دیوگیم يو  یفریص ، ریدس  زا  یبارعا ، داّمح  یبا  زا  یعخنلا ، میکح  نب  نسح  زا  نسحلا ، نب  هّللا  دبع 

. دش رکذتم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  یناوج  سپ  میدوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  رضحم 
: دومرف يوب  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 

. دنکیم كاپ  وا  زا  هانگ  کی  هتشون و  هنسح  کی  وا  يارب  یلاعتقح  هکنآ  رگم  هتشادنرب  یمدق  هتفرن و  ترضح  ترایز  هب  ياهدنب 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 8
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( مالسلا هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
َو ٍۀَئِّیَس - ُْفلَأ  ُْهنَع  َیُِحم  َو  ٍۀَنَسَح  ُْفلَأ  ُُهتَّباَد  اَْهتَعَفَر  ٍدَی  ِّلُک  َو  اَهاَطَخ  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  َبَتُْکی  َو  ٍْبنَذ - ُّلُک  َُهل  َرَفُْغی  یَّتَح  ْعِجْرَی  َْمل  اَِنتَعیِـش  ْنِم 

ٍۀَجَرَد ُْفلَأ  َُهل  ُعَفُْرت 
زا يرـصب ، دامح  نب  نمحرلا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّـمحم  نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  مصا  نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع 
يارب دوشیم و  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  هکنآ  رگم  هتشگنرب  ترایز  زا  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هدوب و  ام  نایعیش  زا  هک  یسک 

هتشگ و وحم  هانگ  رازه  هدش و  تبث  هنسح  رازه  دناریم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دوریم و  الاب  هک  یتسد  ره  درادیمرب و  هک  یمدق  ره 
. دوریم الاب  شاهبترم  هجرد  رازه 

ٍدیِعَـس ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  ٍریَِـشب  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَـخ  ْنَـع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
َْربَق یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـسَف  ٌمِزاَُرم  ُهَْدنِع  َو  َُهل  ٍۀَْـفیَرُغ  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  یِـضاَْقلا 

ْتَفَکَف ٍۀَنیِفَِسب  ُهاَتَأ  ْنَم  َو  َلیِعاَمْسِإ  ِْدلُو  ْنِم  ٍۀَبَقَر  َْقتِع  اَهُعَضَی  َو  اَهُعَفْرَی  ٍمَدَق  ِّلُِکب  َو  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًایِـشاَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا
ُۀَّنَْجلا ُمَُکل  َْتباَط  َو  ُْمْتبِط  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يَداَن  ْمُُهتَنیِفَس  ْمِِهب 

: تفگ يو  یضاق ، دیعس  وبا  زا  جاّرس ، ریشب  نب  دمحا  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  دوخ  یئاد  زا  زاّزر  یشرق  رفعج  نب  دّمحم 
ناشیا رب  نم  دوب  بانج  نآ  تمدخ  رد  زین  مزارم  دنتشاد و  لالجا  لوزن  دنتشاد  هک  یکچوک  هفرغ  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح 

: دندومرفیم ترضح  مدینش  مدش ، لخاد 
نیمز زا  هک  یمدق  ره  هب  هتشادرب و  هک  یماگ  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هدایپ  هک  یـسک 

. دهدیم ار  لیعامسا  ترضح  دالوا  زا  ياهدنب  ندرک  دازآ  باوث  هداهن  نآ  رب  هدومن و  دنلب 
ءادـن نامـسآ  زا  يدانم  دزیرب  بآ  رد  ار  شنانیـشنرس  هدـش و  پچ  یتشک  ءانثا  رد  دور و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یتشک  اـب  هک  یـسک  و 

: دنکیم
. تشهب امش  رب  داب  اراوگ  امش و  لاح  هب  اشوخ 

ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِِـسناَلَْقلا  َناَدْمَح  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 10
هیلع  ) َْنیَسُْحلا َنوُروَُزت  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِراَّجَّنلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍمِصاَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍمَثیِم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِّیبِراَحُْملا 

ُۀَّنَْجلا ُمَُکل  َْتباَط  َو  ُْمْتبِط  َالَأ  ُْمتیِدُون  ْمُِکب  ْتَفَْکنا  اَذِإ  اَهَّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  َلاَق  ْمَعَن  ُْتلُقَف  َنُفُّسلا  َنُوبَکَْرت  َو  مالسلا )
، یبراحملا نیسحلا  نب  دّمحم  زا  یسنالق ، نادمح  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  راّجن  نب  هّللا  دبع  زا  مصاع ، نب  دّمحم  زا  مثیم ، نب  دمحا  زا 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

؟ دیوریم ترضح  نآ  ترایز  هب  دیوشیم و  راوس  یتشک  رب  ایآ  و  دیوریم ؟ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  ایآ 
. یلب مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

: دنکیم ادن  يدانم  دنک  نوگژاو  ایرد  رد  ار  امش  یتشک  هاگ  ره  ینادیم  ایآ 
. داب اراوگ  امش  رب  تشهب  امش ، لاحب  اشوخ  دیشاب ! هاگآ 

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هدایپ  ای  هراوس  هک  یسک  باوث  مهن  لهچ و  باب   [ - 49
ار رّهطم  ربق  رئاز  یلاعت  قح  تاجانم  ندناوخ و  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


امهیلع هّللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  قح  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تمارک  مهاجنپ  باب   [ - 50

َلیِعاَمْسِإ ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َو اَّلِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  ُلوُقَی  َوُه  َو  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِناَّحَّطلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدـْیَز  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب 

َیلاَعَت ِهَّللا  یَلَع  ْمِِهتَماَرَک  ْنِم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِراَّوُِزب  ُعَنُْصی  اَّمِم  يَرَی  اَِمل  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُز  ْنِم  ُهَّنَأ  یَّنَمَتَی  َوُه 
زا عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفّـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دـیلو ، نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 

: تفگ يو  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ناّحط ، هّللا  دبع  زا  دیز ، نب  لیعامسا 
: دندومرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مدینش 

ياهلماعم هچ  ناشیا  اب  دنکیم  هدهاشم  اریز  دشاب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  زا  دنکیم  وزرآ  هکنآ  رگم  تمایق  زور  رد  تسین  يدحا 
. دیامرفیم روظنم  اهنآ  هراب  رد  یلاعت  كرابت و  قح  یتمارک  هچ  هدش و 

ِِدئاَوَم یَلَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمَثیِم  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ِّیِمَثیِْملا  َناَرْمِع  ْنَع  ُِّیفَْریَّصلا  ٌحـِلاَص  َيَور  َو  - 2
ٍِّیلَع ع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُز  ْنِم  ْنُکَْیلَف  ِۀَماَیِْقلا - َمْوَی  ِروُّنلا 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  مثیم و  نب  حلاص  زا  وا  یمثیم و  نارمع  زا  یفریص  حلاص 
. دشاب مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  تمایق ، زور  رد  دنیشنب  رون  ياههرفس  رب  دراد  تسود  هک  یسک 

َلاَق َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  َۀَقَدَص  ِْنبا  ِنَع  ِلْضَْفلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِّيِرْصَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 3
َتاَْهیَه َلاَق  َُهل  َنْوَءاَرَتَیَف  ُْتُلق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  یَلَع  َنِینِمْءوُْملا  اوُمَحَدْزا  ْدَق  ِهَّللا  َو  ِۀَِکئاَلَْملِاب  یِّنَأَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ 

ًۀَّیِشَع َو  ًةَوْدُغ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِراَّوُز  یَلَع  ُهَّللا  ُلِْزُنی  َو  َلاَق  ْمِهیِْدیَِأب  ْمُهَهوُجُو  َنوُحَـسْمََیل  ْمُهَّنِإ  یَّتَح  َنِینِمْءوُْملا  ِهَّللا  َو  اُومَِزل  ْدَق  َتاَْهیَه 
ِیل َلاَق  ُۀَماَرَْکلا  ِهَّللا  َو  ِهِذَه  ُْتُلق  َلاَق  ُهاَّیِإ  اَهاَطْعَأ  اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم  ًۀَجاَح  ٌْدبَع  َهَّللا  ُلَأْسَی  َال  ُۀَِکئاَلَْملا  ُمُهُماَّدُخ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِماَعَط  ْنِم 

یِّنَأَک َو  ِرِهاَوَْجلِاب  ٍۀَلَّلَکُم  َءاَرْمَح  ٍۀَتُوقاَی  ْنِم  ٌۀَُّبق  ِْهیَلَع  َْتبِرُـض  ْدَـق  َو  َعِضُو  ْدَـق  ٍرُون  ْنِم  ٍریِرَِـسب  یِّنَأَک  َلاَق  يِدِّیَـس  ْمَعَن  ُْتُلق  َكُدـیِزَأ  ُلَّضَفُم  اَی 
ُلوُقَیَف ِْهیَلَع  َنوُمِّلَُـسی  َو  ُهَنوُروُزَی  َنِینِمْءوُْملِاب  یِّنَأَک  َو  َءاَرْـضَخ  ٍۀَُّبق  َْفلَأ  َنوُعِْـست  َُهلْوَح  َو  ِریِرَّسلا  َِکلَذ  یَلَع  ٌِسلاَج  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب
اَُهْتیَضَق اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم  ًۀَجاَح  یِّنُولَأْسَت  َال  ٌمْوَی  اَذَهَف  ُْمتْدِهُطْضا  َو  ُْمْتلِّلُذ  َو  ُْمتیِذوُأ  اَم  َلاَطَف  ِینُولَس - ِیئاَِیلْوَأ  ْمَُهل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا 

اَهاَهَْتنُم ُكَرُْدی  َال  َو  اََهل  َءاَضِْقنا  َال  ِیتَّلا  ُۀَماَرَْکلا  ِهَّللا  َو  ِهِذَهَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْمُُهبْرُش  َو  ْمُُهلْکَأ  ُنوُکَیَف  ْمَُکل 
: دیوگیم يو  يرصب ، دّمحم  نب  یّلعم  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیسح 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  هقدص ، نبا  زا  لضفلا ، وبا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

. دناهدرک ماحدزا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  رس  رب  نینمءوم  اب  ناگتشرف  هک  منیبیم  ایوگ 
: متشاد هضرع  دیوگیم : يوار 
؟ دننیبیم ار  هتشرف  نینمءوم  ایآ 

: دندومرف ترضح 
. دنشکیم حسم  اهنآ  ياهتروص  هب  ناشیاهتسد  اب  یّتح  دندوب  نینمءوم  هارمه  مزالم و  مسق  ادخ  هب  اهنآ  زگره ، زگره ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  سپس 
. دنناگتشرف ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرفیم و  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبص و  ره  ناّنم  دنوادخ 

ءاطع وا  هب  ادخ  هکنآ  رگم  دننکیمن  تساوخ  رد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  دنوادخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  چـیه 

یلع نب  نیسح  ترضح  راّوز  قح  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تمارک  مهاجنپ  باب   [ - 50
امهیلع هّللا  تاولص 
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. دیامرفیم
. دشابیم تمارک  نیا  مسق  ادخ  هب  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ میوگب رتشیب  تیارب  لّضفم : يا 

. نم رورس  یلب  مدرک : هضرع 
: دندومرف ترضح 

دـناهدومن و تنیز  ار  نآ  تارهاوج  اـب  هک  هدـش  هدز  خرـس  توقاـی  زا  ياهّبق  نآ  يور  رب  دـناهدراذگ و  هک  ار  رون  زا  یتخت  منیبیم  اـیوگ 
ار ترضح  نآ  نینمءوم  دناهدز و  زبس  هبق  رازه  دون  ترضح  نآ  فارطا  دناهتسشن و  تخت  نآ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

: دیامرفیم ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دنهدیم ، مالس  بانج  نآ  رب  هدرک و  ترایز 
زا یتجاـح  هک  تسا  يزور  زورما ، دـیدیدرگ  روـهقم  راوـخ و  دـیدش و  ّتیذا  داـیز  سپ  دـیهاوخب ، دـینک و  لاءوـس  نم  زا  مناتـسود  يا 
هب سپ  دشابیم ، تشهب  رد  ناشندـیماشآ  ندروخ و  سپ  میامنیم ، اور  ار  نآ  رگم  هدرکن  تساوخ  رد  نم  زا  ار  ناتترخآ  ایند و  تاجاح 

. تسا نیمه  درک  كرد  ناوتیمن  ار  نآ  ءاهتنا  هتشادن و  لاوز  هک  یناسحا  تمارک و  مسق  ادخ 

یلع نب  نیسح  ترضح  راّوز  قح  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تمارک  مهاجنپ  باب   [ - 50
امهیلع هّللا  تاولص 
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دوشیمن هدرمش  رئاز  رمع  ءزج  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  ماّیا  مکی  هاجنپ و  باب   [ - 51

ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِمَْثیَه  ْنَع  ُّيِرْصَْبلا  ُّيِوَدَْعلا  اَّیِرَکَز  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدیِعَس  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َّنِإ مالـسلا ) امهیلع   ) ُقِداَّصلا ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهِیبَأ ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَّمُّرلا 

ْمِِهلاَجآ ْنِم  ُّدَُعت  َال  َو  ْمِهِراَمْعَأ  ْنِم  ُبَسُْحت  َال  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا يِِرئاَز  َماَّیَأ 
: دیوگیم يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

نآ هدومن و  لقن  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ترضح  زا  یناّمر  هّللا  دبع  نب  مثیه  زا  يرصب ، يودع  اّیرکز  نب  یلع  نب  نسح  دیعـس  وبا 
: دندومرف مالّسلا  امهیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  هّللا  دبع  وبا  هک  دناهدرک  تیاکح  ناشراوگرزب  ردپ  زا  بانج 

. ددرگیمن بوسحم  ناشلجا  زا  هدشن و  هدرمش  رئاز  رمع  ءزج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  ماّیا 

رئاز رمع  ءزج  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  ماّیا  مکی  هاجنپ و  باب   [ - 51
دوشیمن هدرمش 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


همطاف یلع و  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیاسمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیرئاز  مّود  هاجنپ و  باب   [ - 52
دنشابیم مالّسلا  امهیلع 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هر  ِْهیَوـَلُوق  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ُنـْب  ُِّیلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 1
( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َۀَماَسُأ  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِۀَماَّشلا  ِيذ  ٍِدلاَخ  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِِّینیِطْقَْیلا  ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِدـْیَبُع  ِْنب  یَـسیِع 

ٍِّیلَع ع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َةَراَیِز  ْعَدَی  اَلَف  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِراَوِج  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهِِّیبَن ِراَوِج  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  ُلوُقَی 
نب دـیبع  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  راّطع و  ییحی  نب  دّـمحم  زا  هیولوق ، نب  دّـمحم  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع 

: دیوگیم يو  ۀّماشلا ، يذ  دلاخ  وبا  زا  هدومن  لقن  شیارب  هک  یسک  زا  ینیطقی ، نیطقی 
: تشاد راهظا  يو  تفگ ، ثیدح  میارب  هماسا  وبا 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نیسح ترایز  دشاب  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یگیاسمه  رد  دهاوخیم  هک  یـسک 
. دنکن كرت  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب 

َۀَّنَْجلا ُُهنَکْسَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ   [ َْوأ  ] َو مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 2
َۀَمِطاَِفل ًاّبُح  َو  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًاّبُح  َو  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  ُهاَتَأ  ْنَم  َءاََلبْرَک  ُبِحاَص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َلاَق  َوُه  ْنَم  ُْتُلق  ِمُولْظَْملا  َةَراَیِز  ْعَدَـی  اَلَف  َۀَّنَْجلا  ُهاَوْأَم  َو 

ِباَسِْحلا ِیف  ُساَّنلا  َو  ْمُهَعَم  ُلُکْأَی  ِۀَّنَْجلا  ِِدئاَوَم  یَلَع  ُهَّللا  ُهَدَْعقَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَِأل  ًاّبُح  َو 
: دیوگیم يو  ریصب ، یبا  زا  شدانساب ، نیسحلا  نب  یلع 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  ای  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
. دنکن كرت  ار  ءالبرک ) مولظم   ) مولظم ترایز  سپ  دشاب  تشهب  شلزنم  انکس و  لحم  دراد  تسود  هک  یسک 

؟ تسیک مولظم  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

ادخ لوسر  هب  ّتبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخب  هک  یسک  دشابیم ، تسا  ءالبرک  بحاص  هک  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مولظم 
ترایز ار  شترضح  نیعمجا  مهیلع  همالس  هّللا و  تاولص  نینمءوملا  ریما  هب  ّبح  اهیلع و  هّللا  مالـس  همطاف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دنشابیم باسح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دشاب  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياههرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک 
ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  َناَرْمِع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ٍکـِلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  ٍْلیَهُـس  ِنـْب  ِماَّمَه  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3

َهَّللا َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْـصَّنلا  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِثْرَْحلا  ِنَع  َبوُّیَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُّيِءوـُلْءوُّللا 
اَی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٌدَّمَُحم يَداَن  َلَسَتْغا  َو  ِِهتَراَیِِزب  ُلُجَّرلا  َّمَه  اَذِإَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َنِیلَّکَُوم  ًۀَِکئاَلَم  َلَعَج  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِیتَقَفاَرُِمب  اوُرِْشبَأ  ِهَّللا  َْدفَو 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  لیهس ، نب  مامه  نب  دّمحم 

لقن میارب  يریـصن  هریغم  نب  ثراح  زا  بّویا ، نبا  دّمحم  زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  يءولءول  نیـسح  نب  نسح  تفگ : نارمع  نب  دّـمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  هک  درک 

نآ ترایز  دصق  یـصخش  هاگ  ره  هداد ، رارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رّهطم  ربق  لّکوم  ار  یناگتـشرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
: دیامرفیم هدرک و  ءادن  ار  يو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  دیامنیم  لسغ  هدومن و  ار  بانج 

 ... دیتسه نم  هارمه  تشهب  رد  هکنیا  هب  ار  امش  داب  تراشب  ادخ  نیرفاسم  يا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیاسمه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  مّود  هاجنپ و  باب   [ - 52
دنشابیم مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  مّلس و 
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. هدرک لقن  ار  رکذلا  قباس  ثیدح  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیاسمه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  مّود  هاجنپ و  باب   [ - 52
دنشابیم مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  مّلس و 
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دنوشیم تشهب  دراو  مدرم  همه  زا  لبق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  مّوس  هاجنپ و  باب   [ - 53

ْنَع ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  هر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
امهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِراَّوُِزل  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َةَراَرُز  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍلَدـْنَص 

ِِفقْوَْملا َو  ِباَسِْحلا  ِیف  ِساَّنلا  ُِرئاَس  َو  ًاماَع - َنیَِعبْرَِأب  ِساَّنلا  َْلبَق  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َلاَق  ْمُُهلْضَف  اَم  َو  ُْتُلق  ِساَّنلا  یَلَع  اًلْضَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  مالسلا )
زا یکفوب ، یلع  نب  یکرمع  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  ردارب و  ردـپ و 

: دیوگیم يو  هرارز ، نب  هّللا  دبع  زا  ریکب ، نب  هّللا  دبع  زا  لدنص ،
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا 

. دشابیم يرترب  تلیضف و  مدرم  ریاس  رب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 
؟ تسیچ ناشتلیضف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. دنشابیم فقوم  باسح و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دنوشیم  لخاد  تشهب  هب  اهنآ  زا  لبق  لاس  لهچ  نارگید و  زا  شیپ 

دراو مدرم  همه  زا  لبق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیرئاز  مّوس  هاجنپ و  باب   [ - 53
دنوشیم تشهب 
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دشاب راوگرزب  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  باوث  مراهچ  هاجنپ و  باب   [ - 54

ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
هیلع  ) َْنیَـسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) یِـضاَْملا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِطاَّنَْحلا  ٍِدئاَف   ] دـئاق ْنَع  ِتاَّیَّزلا  وٍرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِّمُْقلا  َلیِعاَمْـسِإ 

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا )
یمق لیعامـسا  نب  یلع  زا  هّللا ، دبع  شردپ  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  يریمح و  رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  مظاک ) ماما   ) یضام نسحلا  یبا  ترضح  زا  طانح  دئاف  زا  تاّیز ، ورمع  نب  دّمحم  زا 

. دزرمآیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دشاب  هاگآ  فراع و  شّقح  هب  هدومن و  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یسک 
ِْنب ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِّیفوُْکلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 2

ٌةَرْمُع َو  ٌۀَّجِح  َُهل  َْتناَک  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َراَز  ْنَم  ُهَّنَأ  َنْوَرَی - ْمُهَّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ٍرِیثَک 
ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  اَنِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ِهَّللا  َو  ُهَراَز  ْنَم  ِیل  َلاَق 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
: دیوگیم یفوک  ساّبعلا  وبا 

: دیوگیم يو  هجراخ ، یبا  نب  نوراه  زا  ریثک ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 
دنک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یـسک  رگا  هک  دننکیم  لقن  تیاور  مدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  رـضحم 

؟ دیئامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  امش  دوشیم ، روظنم  وا  يارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث 
: دندومرف ترضح 

. دوشیم هدیزرمآ  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  مامت  دشاب  شّقح  هب  فراع  دنک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  مسق  ادخ  هب 
: همجرت

هدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  شدانـساب  نیـسحلا  نبا  دّمحم  زا  هّللا ، نب  دعـس  زا  دـیتاسا ، خـیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مرد 
. تسا

َلاَق َلاَق  ِّیِّمُْقلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 3
ِِهتَیَالَو َو  ِِهتَمْرُح  َو  ِهِّقَِحب  َفَرَع  اَذِإ  ِتاَرُْفلا  ِّطَِشب  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُِرئاَز  ِِهب  ُباَُثی  اَم  یَنْدَأ  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ُْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ُوبَأ 

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرَفُْغی  ْنَأ 
: تفگ يو  یّمق ، دّمحم  نب  نیسح  زا  يربیخ ، زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نیسحلا  وبا  ترضح 
دشاب بانج  نآ  تیالو  تمرح و  ّقح و  هب  فراع  هک  یطرشب  دنهدیم  تارف  ّطش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  هب  هک  یباوث  نیرتمک 

. دزرمآیم یلاعتقح  ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  هک  تسا  نیا 
َْربَق یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 4

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل   [ ُهَّللا  ] َرَفَغ ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا
ترـضح دیوگیم : يو  مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ناکـسم ، نبا  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم  زا  ساّبعلا ، وبا 

: دندومرف
هتشذگ ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  دشاب  فراع  بانج  نآ  ّقح  هب  هک  یلاح  رد  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

هک یلاح  رد  هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  باوث  مراهچ  هاجنپ و  باب   [ - 54
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. دزرمآیم ار  وا  هدنیآ  و 
یَسُوم ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِطاَّنَْحلا  ینَثُم  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِّقِرَتْسُْملا  َناَیْفُس  ِْنب  َناَْمیَلُـس  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 5

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل   [ ُهَّللا  ] َرَفَغ ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب 
یبا ترـضح  زا  طاـّنح ، ینثم  زا  اـم ، باحـصا  یخرب  زا  قرتـسم ، نایفـس  نب  نامیلـس  دواد  یبا  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  زا  ساـبعلا ، وبا  زا 

: تفگ يو  مالّسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا 

هتـشذگ و ناـهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  فراـع  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاـح  رد  دور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  هک  یـسک 
. دزرمآیم ار  شاهدنیآ 

( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِطاَّنَْحلا  ٍدـْنِه  ْنَع  ٍنیِکْـسِم  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 6
َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل   [ ُهَّللا  ] َرَفَغ ِِهب  ُّمَتْأَی  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  ُلوُقَی 

، نیسحلا نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم  تفگ : هک  هدرک  لقن  طاّنح  دئاف  زا  نیکسم ، نب  مکح  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 
: دیوگیم يو  هدش ،) طبض  طاّنح  دئاف  خسن  یضعب  رد   ) طاّنح دنه  زا  نیکسم ، نب  مکح  زا 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
ناهانگ لاعتم  دـنوادخ  دـنک  ءادـتقا  ترـضح  نآ  هب  هدوب و  شّقحب  فراع  هک  یلاح  رد  دـنک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک 

. دشخبیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و 
هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُمِساَْقلا  ِینَثَّدَـح  - 7

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا )
، مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  يراصنا ، دامح  نب  هّللا  دبع  زا  شّدج ، زا  شردپ ، زا  یلع  نب  دّمحم  نب  مساق 

: دیوگیم يو 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

هتـشذگ و ناـهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  فراـع  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاـح  رد  دورب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  هک  یـسک 
. دشخبیم ار  شاهدنیآ 

ْنَع ُّيِراَْبنَْألا  ُفُسُوی  ِینَرَبْخَأ  َلاَق  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 8
َلاَقَف َلاَق  ُْتعِمَس  ْدَق  َلاَق  ِماَعَّطلا  َو  ِِحئاَوَّنلِاب  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َنُوتْأَی  ْمُهَّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِطاَّنَْحلا  ٍِدئاَف   ] دئاق

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُِدئاَف   ] دئاق اَی 
هب طاّنح  دئاف  زا  يرابنا  فسوی  دیوگیم : يو  رماع ، نب  سابع  زا  هریغملا ، نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مردـپ ،

: تفگ يو  هک  داد  ربخ  نم 
ماعط و هتفر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هیرگ  هّجوت و  اب  مدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  رـضحم 

؟ دیئامرفیم هچ  ترضح  نآ  ترایز  هراب  رد  امش  دنروآیم  زین  ار  دوخ  ياذغ 
: دندومرف ترضح  هک  مدینش  دیوگیم : يوار 

هتشذگ و ناهانگ  دشاب  فراع  بانج  نآ  ّقح  هب  هک  یلاح  رد  دورب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  هب  هک  یـسک  دئاف : يا 
. دشخبیم دنوادخ  ار  شاهدنیآ 

هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِلَّوَْألا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍِدئاَف   ] دئاق ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 9
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َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل   [ ُهَّللا  ] َرَفَغ ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا )
ترایز هب  هک  یسک  دندومرف : ترـضح  نآ  مالّـسلا ، هیلع  لّوالا  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  دئاف ، زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

. دشخبیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعتقح  دشاب  فراع  بانج  نآ  قح  هب  دور و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق 
ْنَع ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 10
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  ٌلُجَر  ِینَرَبْخَأ  َلاَق  ِّیِمیِمَّتلا  ٍِّیلَع  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم 

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ِیبَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع
نب دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  زا  ییحی  نب  دّـمحم  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  یتعامج  نیـسحلا و  نب  یلع  نسحلا و  نب  دّـمحم  مردـپ و 

: دیوگیم يو  یّمقلا ، یلع  نب  ییحی  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ،
هک مردپ  زا  مدینـش  دندومرف : بانج  نآ  هک  داد  ربخ  نم  هب  مهیلع  هّللا  مالـس  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هّللا و  دبع  نب  هّللا  دـیبع  زا  يدرم 

: دندومرفیم
ار شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  فراـع  باـنج  نآ  قح  هب  دور و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  تراـیز  هب  هک  یـسک 

. دزرمآیم
ِهِّقَِحب ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 11

ْنَع َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ 
ًءاَوَس ِْنیَثیِدَْحلا  ِْنیَذَِهب  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یلع  نب  ییحی  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  شدانسا  هب  ییحی  نب  دّمحم 
ار شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  فراـع  ترـضح  نآ  ّقح  هب  دور و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  هک  یـسک 

. دزرمآیم
ثیدح ود  دننام  ریظن و  يو  هبقع  نب  حلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  زا  یـشرق ، رفعج  نب  دّـمحم 

. تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  انیع  ار  هتشذگ 
ْنَع ِطاَّنَْحلا  ینَثُم  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِّقِرَتْسُْملا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 12

َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  ِلَّوَْألا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ 
نسحلا یبا  ترضح  زا  طاّنح  یّنثم  زا  ام ، باحـصا  یخرب  زا  قرتسم  دواد  یبا  زا  يرـصب ، دّمحم  نب  یّلعم  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیـسح 

: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  لوالا 
: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  هک  مدینش 

ار شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب  فراـع  ترـضح  نآ  ّقح  هب  دور و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  هک  یـسک 
. دزرمآیم

*** ***
*** ***

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  َناَْوفَـص  ْنَع  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 13
َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا )

نآ مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ناکـسم ، نبا  زا  ناوفـص ، زا  راّبجلا ، دبع  نب  دّمحم  زا  سیردا ، نب  دمحا  زا  بوقعی ، نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح 

هک یلاح  رد  هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  باوث  مراهچ  هاجنپ و  باب   [ - 54
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ار شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب  فراع  ترـضح  نآ  قح  هب  دورب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هک  یـسک 
. دزرمآیم

ِیبَأ ْنَع  ٍذـِئاَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَـه  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 14
ُهَراَز ْدَق  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِحلاَص ٍْدبَع  ْنَع  ٍِدئاَف   ] دئاق ْنَع  ِّيِراَْزبَْألا  َبوُقْعَی 
ًاِّیلَم َثَکَمَف  َلاَق  ِةَرْهُّشلا  َنِم  ُْتیَأَر  اَِمل  ُْهنِم  ُتْضَبَْقنا  ِدَق  َو  ِةَرْهُّشلا - ُلاَح  َعَقَو  َو  ُءاَسِّنلا  ِْهَیلِإ  ْتَبِکَر  َو  ُهُرِْکُنی  ْنَم  َو  َْرمَْألا  اَذَـه  ُفِْرعَی  ْنَم  ُساَّنلا 

اَّلِإ ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ٍتآ  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا یَتَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  َکَسْفَن  َْتنَأ  ْرَهْشَت  اَلَف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرَهَـش  ْنِإ  ُِّیقاَرِع  اَی  َلاَقَف  َّیَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ِیُنبیُِجی  َال 
َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ 

زا يرازبا ، بوقعی  یبا  زا  ذـئاع ، نب  دـمحا  زا  یلع ، نب  نسح  زا  ملـسم ، نب  نوراـه  زا  شردـپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  حلاص  دبع  ترضح  زا  دئاف ،

: مدرک ضرع  شرضحم  هدرک و  مالس  هدش و  لخاد  ترضح  نآ  رب 
رما  ) دنراد تخانش  نافرع و  رما  نیا  هب  هک  یناسک  هچ  دننکیم ، ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  مدرم  زا  هورگ  همه  موش : تیادف 
یلاح رد  اهترایز  نیا  دـنوریم و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هدـش و  بکارم  راوس  نانز  زین  دنـشابیم و  نآ  رکنم  هک  نانآ  هچ  و  تیـالو )
جراخ رد  ار  ترهـش  نیا  نوچ  نم  دنتـسه و  نادناخ  نیا  ناتـسود  زا  هک  دناهدش  صخـشم  روهـشم و  ناگدـننکترایز  هک  دوشیم  عقاو 

؟ تسیچ اجنیا  رد  هفیظو  مدومن ، يراددوخ  ترایز  هب  نتفر  زا  مدومن  سمل  هدرک و  ّسح 
: دیوگیم يوار 

ار دوخ  اهنآ  رگا  یقارع  يا  دندومرف : هدومن و  نم  هب  كرابم  يور  سپـس  دندادن  ار  نم  باوج  هدومن و  ینالوط  ثکم  مالّـسلا  هیلع  ماما 
یلاح رد  دیآیمن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  یسک  چیه  مسق  ادخ  هب  زاسن  روهشم  ار  دوخ  وت  دندومن  روهـشم  راکـشآ و 

. دزرمآیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دشاب  بانج  نآ  قح  هب  فراع  هک 
ِیبَأ ْنَع  ِطاَّنَْحلا  ینَثُم  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِّقِرَتْـسُْملا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍِرماَـع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ُنـْب  ُْنیَـسُْحلا  ِینَثَّدَـح  - 15

َرَّخََأت اَم  َو  َمَّدَقَت  اَم  ِِهْبنَذ  ْنِم  َُهل  َرِفُغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِلَّوَْألا ِنَسَْحلا 
ترـضح  ) لوا نسحلا  یبا  زا  طاّنح ، ینثم  زا  باحـصا ، یخرب  زا  قرتسم ، دواد و  یبا  زا  دّمحم ، نب  یّلعم  زا  رماع ، نب  دّـمحم  نب  نیـسح 

: دیوگیم يو  مالّسلا ، امهیلع  رفعج ) نب  یسوم 
: دندومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا 

ار شاهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  دـشاب  فراع  بانج  نآ  قح  هب  دور و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  هک  یـسک 
. دزرمآیم

ٍناَنِس ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِْهیََوبَاب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 16
َّجَح ْنَمَک  َناَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیلیِّنلا  ٍِحلاَص  ْنَع  َۀَقَدَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َعَم  ٍجَجِح  َثاََلث 
نب دّمحم  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  زا  هیوباب ، نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

: دیوگیم يو  یلیّنلا ، حلاص  زا  هقدص ،
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  ترضح 

اب جح  هس  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب  هتشاد  یهاگآ  نافرع و  ترضح  نآ  قح  هب  دورب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
. دشاب هداد  ماجنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هک یلاح  رد  هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  باوث  مراهچ  هاجنپ و  باب   [ - 54
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ٍریِرَج ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِفْعُْجلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 17
ِهَّللا ِیثِّدَُحم  ْنِم  َناَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  ِیبَِأل  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ُّیِّمُْقلا 

ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ٍرَهَن . َو  ٍتاّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  َأَرَق  َُّمث  ِهِشْرَع  َقْوَف 
یفعج دیبع  نب  یلع  نب  دمحا  تفگ : يو  هک  دناهدرک  لقن  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ
: تفگ یّمق  ریرج  یبا  نب  دّمحم 

: دندومرفیم مردپ  هب  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابا  ترضح  زا 
مه زا  دـشاب  هاـگآ  فراـع و  ترـضح  نآ  قـح  هب  هـک  یلاـح  رد  دـنک  تراـیز  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  ترـضح  هـک  یـسک 
َْدنِع ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  ِیف  ٍرَهَن ، َو  ٍتاّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  دـندومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  دـشابیم ، شرع  يـالاب  یلاـعت  قح  ياـهتبحص 

. ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم 
مّعنتم ینادواج  تنطلـس  تّزع و  دـنوادخ  دزن  تقیقح  قدـص و  هاگلزنم  رد  دـننیزگ ، لزنم  اهرهن  راـنک  اـهغاب و  رد  يوقت  لـها  اـنامه  )

(. دنشابیم

هک یلاح  رد  هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یسک  باوث  مراهچ  هاجنپ و  باب   [ - 54
دشاب راوگرزب  نآ  قح  هب  فراع 
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هب نیعمجأ  مهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  نینمءوملا و  ریمأ  ادخ و  لوسر  هب  ّبح  رطاخب  هک  یـسک  رجا  نایب  رد  مجنپ  هاجنپ و  باب   [ - 55
دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز 

ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِۀَماَیِْقلا ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِءاَـلَْعلا  ِْنب  َۀَـیِْریَوُج  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب 

هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَـق  ِةَراَـیِِزب  ُْمتْدَرَأ  اَـم  ْمَُهل  ُلوُقَیَف  َیلاَـعَت  ُهَّللا  اَّلِإ  ْمِهیِـصُْحی  اـَل  ِساَّنلا  َنِم  ٌُقنُع  ُموُقَیَف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُراَّوُز  َْنیَأ  ٍداَـنُم  يَداـَن 
َو ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَُحم  اَذَـه  ْمَُهل  ُلاَُقیَف  ُْهنِم  َبُِکتْرا  اَّمِم  َُهل  ًۀَـمْحَر  َو  َۀَـمِطاَف  َو  ٍِّیلَِعل  ًاّبُح  َو  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًاّبُح  ُهاَْنیَتَأ  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَیَف  مالـسلا )

ُءاَوِّللا َو  ِهِّلِظ - ِیف  َنُونوُکَیَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاَِول  َیلِإ  َنوُِقلَْطنَیَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاَِوِلب  اوُقَْحلا  ْمِِهتَجَرَد  ِیف  ْمُهَعَم  ُْمْتنَأَف  ْمِِهب  اوُقَْحلاَـف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
ِهِْفلَخ ْنِم  َو  ِهِراَسَی  ْنَع  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  َو  ِءاَوِّللا  َماَمَأ  َنُونوُکَیَف  ًاعیِمَج  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَی   ] نولخدی یَّتَح  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ِدَی  ِیف 

یبا نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم  و  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا  شباحصا ، یضعب  زا  ءالعلا ، نب  ۀیریوج  زا  باحصا ، یخرب  زا  باّطخلا ،

: دنکیم ءادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه 
؟ مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  راّوز  دنتسه  اجک 

دوشیم هتفگ  ناشیا  هب  سپ  دنادیمن  يرگید  سک  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددـع  هک  دوشیم  هدیـشک  مدرم  زا  يدادـعت  ياهندرگ 
؟ دوب هچ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  زا  امش  دصق 

یلع و ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  یتّبحم  تهجب  میدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  اراگدرورپ  دـنیوگیم :
. دیدرگ رداص  ترضح  نآ  زا  هچنآ  ءازا  هب  ربق  بحاص  يارب  تمحر  بلط  روظنم  هب  هتشاد و  مالّسلا  امهیلع  همطاف 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  سپ 
، دیتسه اهنآ  هبترم  هجرد و  رد  ناشیا و  اب  امش  دیوش  اهنآ  هب  قحلم  هدوب ، مهیلع  هّللا  مالس  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ناشیا 

رارق نآ  هیاس  رد  هدش و  راپـسهر  ترـضح  نآ  ءاول  فرطب  سپ  دـیدرگ  قحلم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مچرپ  ءاول و  هب 
مچرپ ولج  ناشیا  دنوشیم  دراو  تشهب  هب  بیترت  نیدب  دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  تسد  هب  ءاول  هک  یلاح  رد  دنریگیم 

. دناهتفرگ ار  ءاول  فرط  راهچ  هدوب و  نآ  تشپ  پچ و  بناج  تسار و  تمس  و 
َۀَّنَْجلا ُهاَوْأَم  َو  َۀَّنَْجلا  ُُهنَکْسَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ   [ َو  ] َْوأ ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 2

َو َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَِأل  ًاّبُح  َو  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًاّبُح  َو  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  ُهاَتَأ  ْنَم  َءاََلبْرَک  ُبِحاَص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َلاَق  َوُه  ْنَم  َو  ُْتُلق  ِمُولْظَْملا  َةَراَـیِز  ْعَدَـی  اَـلَف 
ِباَسِْحلا ِیف  ُساَّنلا  َو  ْمُهَعَم  ُلُکْأَی  ِۀَّنَْجلا - ِِدئاَوَم  یَلَع  ُهَّللا  ُهَدَْعقَأ  َۀَمِطاَِفل  ًاّبُح 

: دیوگیم يو  ریصب ، یبا  زا  شدانسا  هب  مردپ 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. دنک كرت  ار  مولظم  ترایز  دیابن  دشاب  تشهب  رد  شهاگیاج  نکسم و  دراد  تسود  هک  یسک 
؟ تسیک مولظم  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
تهجب ترـضح و  نآ  هب  قوش  يور  زا  هک  یـسک  دـشابیم ، ءـالبرک  بحاـص  هک  هدوب  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  مولظم 
ترضح نآ  ترایز  هب  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  هب  مالّسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  هب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ّتبحم 

هدوب اذغ  مه  مالّسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  نینمءوملا و  ریما  ادخ و  لوسر  اب  هک  دناشنیم  یتشهب  ياههرفس  رـس  رب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دورب 

مالس همطاف  نینمءوملا و  ریمأ  ادخ و  لوسر  هب  ّبح  رطاخب  هک  یسک  رجا  نایب  رد  مجنپ  هاجنپ و  باب   [ - 55
دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  نیعمجأ  مهیلع  هّللا 
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. دنشابیم باسح  لاح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد 
َناَْـمثُع ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ٍلُـجَر  ْنَع  ِِّینیِطْقَْیلا  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِّمُْقلا  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
ِِهتَراَیِز َّبُح  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َّبُح  ِِهْبلَق  ِیف  َفَذَق  َْریَْخلا  ِِهب  ُهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِِّیفَْریَّصلا 

ِِهتَراَیِز َضُْغب  َو  ِْنیَسُْحلا  َضُْغب  ِِهْبلَق  ِیف  َفَذَق  َءوُّسلا  ِِهب  ُهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  َو 
زا یفریص ، نامثع  نب  لیضف  زا  یـصخش ، زا  ینیطقی ، یـسیع  نب  دّمحم  زا  یمق ، فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هتفگ ، ثیدح  وا  يارب  هک  یسک 
نآ ترایز  تبحم  شلد  رد  هداد و  رارق  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّتبحم  شبلق  رد  دشاب  هدرک  هدارا  وا  يارب  ار  ریخ  دنوادخ  هک  یـسک 

شلد رد  هداد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ضغب  شبلق  رد  دهاوخب  شیارب  ار  يدب  ءوس و  دـنوادخ  هک  یـسک  دزادـنایم و  ار  بانج 
. دزادنایم ار  ترضح  نآ  ترایز  ضغب 

مالس همطاف  نینمءوملا و  ریمأ  ادخ و  لوسر  هب  ّبح  رطاخب  هک  یسک  رجا  نایب  رد  مجنپ  هاجنپ و  باب   [ - 55
دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  نیعمجأ  مهیلع  هّللا 
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دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  قوش  يور  زا  هک  یسک  باوث  مشش  هاجنپ و  باب   [ - 56

َلاَق ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  َۀَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َُهباَتِک َیِطْعُأ  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َنِینِمْآلا  َنِم  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِْهَیلِإ  ًاقُّوَشَت  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَس 

ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ِِهتَجَرَد - ِیف  ُهَنِکُْسیَف  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  یَّتَح  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِءاَِول  َتَْحت  َناَک  َو  ِِهنیِمَِیب 
: دیوگیم يو  ماّحش ، دیز  هماسا ، یبا  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، یشرق  رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هلمج زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  تمایق  زور  دورب  امهیلع  هّللا  مالـس  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 

ات هدوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مچرپ  ریز  رد  دهد و  شتـسار  تسد  هب  ار  وا ) لامعا  همان   ) شباتک دیامرفیم و  بوسحم  دـسیونیم و  نینمآ 
. دشابیم میکح  زیزع و  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسردب  هداد  ناکم  شدوخ  هبترم  هجرد و  رد  ار  وا  یلاعت  قح  سپ  دوش  تشهب  لخاد 

ُْتُلق ِمُولْظَْملا  َةَراَیِز  ْعَدَـی  اَلَف  َۀَّنَْجلا  ُهاَوْأَم  َو  َۀَّنَْجلا  ُُهنَکْـسَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  َّنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  َو  - 2
َو ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َۀَمِطاَِفل  ًاّبُح  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَِأل  ًاّبُح  َو  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًاّبُح  َو  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  ُهاَتَأ  ْنَم  َءاََلبْرَک  ُبِحاَص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َلاَق  َوُه  ْنَم 

ِباَسِْحلا ِیف  ُساَّنلا  َو  ْمُهَعَم  ُلُکْأَی  ِۀَّنَْجلا  ِِدئاَوَم  یَلَع  ُهَّللا  ُهَدَْعقَأ  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  َو  ِِهلآ 
نکسم و دراد  تسود  هک  یسک  دندومرف : بانج  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  يو  هک  هدش  تیاور  ریـصب  یبا  زا 

. دنک كرت  ار  مولظم  ترایز  دیابن  دشاب  تشهب  شیاوأم 
؟ تسیک مولظم  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : ریصب  وبا 

: دندومرف ترضح 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ّتبحم  قوش و  يور  زا  هک  یسک  دشابیم ، ءالبرک  بحاص  ینعی  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  مولظم 

یتـشهب ياههرفـس  رـس  رب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  دور  شتراـیز  هب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  مالّـسلا و  هیلع  نینمءوملا  ریما  هب  مّلـس و  هلآ و 
. دنشابیم باسح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  هدومرف  اذغ  مه  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  هسّدقم  تاوذ  اب  ار  يو  دناشنیم و 

( مالـسلا هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنیِزَر  ِْنب  ِءاَـلَْعلا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 3
ْنَم َلاَق  ِهِیف  اَم  َو  ُْتُلق  ٍتاَرَسَح - ِْهیَلَع  ْمُهُسُْفنَأ  ْتَعَّطَقَت  َو  ًاقْوَش  اُوتاََمل  ِلْضَْفلا  َنِم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  َلاَق 

ٍۀَقَدَص ِْفلَأ  َباََوث  َو  ٍِمئاَص  ِْفلَأ  َرْجَأ  َو  ٍرَْدب  ِءاَدَهُش  ْنِم  ٍدیِهَش  ِْفلَأ  َرْجَأ  َو  ٍةَروُْربَم - ٍةَرْمُع  َْفلَأ  َو  ٍۀَلَّبَقَتُم  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًاقُّوَشَت  ُهاَتَأ 
ْنِم ُهُظَفْحَی  ٌمیِرَک  ٌکَلَم  ِِهب  َلِّکُو  َو  ُناَْطیَّشلا  اَُهنَوْهَأ  ٍۀَـفآ  ِّلُک  ْنِم  ُهَتَنَـس  ًاظوُفْحَم  ْلَزَی  َْمل  َو  ِهَّللا  ُهْجَو  اَِهب  َدـیِرُأ  ٍۀَمَـسَن  ِْفلَأ  َباََوث  َو  ٍۀـَلُوبْقَم -

ُهَلْسُغ َنوُرُضْحَی  ِۀَمْحَّرلا - ُۀَِکئاَلَم  ُْهتَرَضَح  ُهَتَنَس  َتاَم  ْنِإَف  ِهِمَدَق  ِتَْحت  ْنِم  َو  ِهِسْأَر  ِقْوَف  ْنِم  َو  ِِهلاَمِش  ْنَع  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب 
ٍریِکَن َو  ٍرَْکنُم  ْنِم  َو  ِْربَْقلا  ِۀَطْغَض  ْنِم  ُهَّللا  ُُهنِمْءُوی  َو  ِهِرََصب  َّدَم  ِهِْربَق  ِیف  َُهل  ُحَسُْفی  َو  َُهل - ِراَفِْغتْسالِاب  ِهِْربَق  َیلِإ  ُهَنوُعِّیَُشی  َو  َُهل  َراَفِْغتْسِالا  َو  ُهَناَفْکَأ  َو 

َو ِقِرْـشَْملا  َْنَیب  اَم  ِهِرُوِنل  ُءیُِـضی  ٌرُون   ] ارون ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  یَطُْعی  َو  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک  یَطُْعی  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ٌباـَب  َُهل  ُحَـتُْفی  َو  ُهاَـعِّوَُری -  ] هناـعوری ْنَأ 
ِْنیَسُْحلا ع ِراَّوُز  ْنِم  َناَک  ُهَّنَأ  ٍِذئَمْوَی  یَّنَمَت  اَّلِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌدَحَأ  یَْقبَی  اَلَف  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  َْنیَسُْحلا  َراَز  ْنَم  اَذَه  ٍداَنُم  يِداَُنی  َو  ِبِْرغَْملا 

نآ مالّـسلا ، هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  ملـسم ، نب  دّـمحم  زا  نیزر ، نب  ءـالع  زا  بوـبحم ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  هّللا ، دـبع  نب  نـسح 
: دندومرف ترضح 

یهت بلاق  قوذ  قوش و  زا  امتح  تسا  یباوث  لضف و  هچ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  رد  هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا 
. دش دهاوخ  عطق  هداتفا و  هرامش  هب  ناشیاهسفن  اهترسح  رطاخب  دندرکیم و 

. دشابیم یباوث  رجا و  هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  قوش  يور  زا  هک  یسک  باوث  مشش  هاجنپ و  باب   [ - 56
دورب مالّسلا 
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: دندومرف ترضح 
رجا و دسیونیم و  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  لاعتم  دنوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 

دازآ ادخ  هار  رد  هک  هدنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدش و  لوبق  هقدص  رازه  باوث  رادهزور و  رازه  رجا  ردب و  ءادهش  زا  دیهش  رازه  باوث 
لاعتم دنوادخ  هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ  دوشیم و  روظنم  شیارب  دنـشاب  هدش 

لاس ءانثا  رد  رگا  دشاب و  شرادهگن  مدق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک  لّکوم  وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف 
ات هدرک و  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  شیارب  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هدش و  رـضاح  شرـس  رب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف 
زا هداد و  رارق  شناما  رد  ربق  راشف  زا  هدرک و  داجیا  شیاـشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاـشم  شربق 

دنهدیم شتسار  تسد  هب  ار  شباتک  دنیاشگیم و  تشهب  هب  یبرد  شیارب  دنرادیم و  شرذح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوخ و 
: دنکیم ءادن  يدانم  ددرگیم و  نشور  نآ  وترپ  زا  قرشم  برغم و  نیب  هک  دوشیم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  و 

یقاب تمایق  رد  يدـحا  ءادـن  نیا  زا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا 
. دوبیم مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنکیم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنامیمن 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  َناَْـمثُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4
ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِءاَِول  َتَْحت  َناَک  َو  َنیِمَرْکُْملا  ِهَّللا  ِداَبِع  ْنِم  َناَک  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  ُهاَتَأ  ْنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَِمل  اَـم  مالـسلا )

َۀَّنَْجلا ُهَّللا  اَمُهَلِخُْدی  یَّتَح 
: دیوگیم يو  ملسم ، نب  دّمحم  زا  زاّزخ ، نامثع  نب  میهاربا  بّویا  یبا  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  هّللا ، دبع  نب  نسح  زا 

؟ دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یسک  يارب  تسه  یباوث  رجا و  هچ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  كرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

رد دوشیم و  بوسحم  ناّنم  دنوادخ  مّرکم  ناگدنب  زا  دور  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 
. دنوش تشهب  لخاد  راوگرزب  ود  نیا  هک  یتقو  ات  هدوب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  مچرپ  ءاول و  ریز  تمایق  زور 

یِمْوَق ْنِم  یَْقلَأ  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِِّیبِراَحُْملا  ٍحـیِرَذ  ْنَع  يَْزعِْملا  ِیبَأ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 5
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ُبِذْکَت  َکَّنِإ  َنُولوُقَی  َو  یِّنُوبِّذَُکی  ْمُهَّنِإ  ِْریَْخلا  َنِم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِناَْیتِإ  ِیف  اَِمب  ْمُُهتْرَبْخَأ  اَنَأ  اَذِإ  َِّیَنب  ْنِم  َو 

ُهَّنِإ یَّتَح  ِهِشْرَع  ُۀَلَمَح  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئاَلَْملا  ُهُدِفَی  ُِدفاَْولا  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِِرئاَِزب  یِهاَُبَیل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َو  اوُءاَش  ُْثیَح  َنُوبَهْذَی  َساَّنلا  َِعد  ُحـیِرَذ  اَی  َلاَق 
ِیتَماَرَک ْمَُهل  َّنَبِجوَُأل  ِیتَمَظَع  َو  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  اَمَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َو  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  ُهَْوتَأ  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َراَّوُز  َنْوََرت  اَم  َأ  ْمَُهل - ُلوُقََیل 

ٌدَّمَُحم َو  ِیلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ِبِیبَح  ِْنیَسُْحلا  ُراَّوُز  ِءَالُءوَه  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ِیلُسُر  َو  ِیئاَِیْبنَِأل  َو  ِیئاَِیلْوَِأل  اَُهتْدَدْعَأ  ِیتَّلا  َِیتَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُأل  َو 
َُهبِّذَعُأ ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  ِینَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِینَـضَْغبَأ  ِیبِیبَح  َضَْغبَأ  ْنَم  َو  ُهُّبُِحی  ْنَم  َّبَحَأ  ِیبِیبَح  َّبَحَأ  ْنَم  َو  ِیبِیبَح  َّبَحَأ  ِینَّبَحَأ  ْنَم  َو  ِیبِیبَح 

َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  َو  ُهاَوْأَم  َو  ُهَنَکْسَم  َمَّنَهَج  َلَعْجَأ  َو  يِراَن  ِّرَِحب  ُهَقِرْحُأ  َو  ِیباَذَع  ِّدَشَِأب 
دبع یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم  دیوگیم : يو  یبراحم ، حیرذ  زا  ارغملا ، یبا  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ  زا  هّللا ، دبع  نب  نسح  زا 

رد هک  یباوث  رجا و  هب  مداد  ربخ  اهنآ  هب  یتقو  رگم  مدرکن  تاقالم  ار  یـسک  منادـنزرف  نادـنواشیوخ و  زا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا 
غورد مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  رب  وت  دنتفگ : هدومن و  بیذکت  ار  نم  تسه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز 

: دندومرف ترضح  یئوگیم ! تدوخ  شیپ  زا  ار  ربخ  نیا  هتسب و 
هدرک و تاهابم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیرئاز  هب  یلاعت  قح  مسق  ادـخب  دـنورب ، دـنهاوخیم  هک  اـجک  ره  نک  اـهر  ار  مدرم  حـیرذ  يا 

: دیامرفیم ناگتشرف  هب  یلاعت  قح  یتح  دننکیم  يربهر  شرع  نیلماح  ادخ و  بّرقم  ناگتشرف  ار  رئاز  رفاسم و  دیامنیم و  راختفا 
مالّـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هقالع  ترـضح و  نآ  هب  ّتبحم  قوش و  يور  زا  هک  دینیبیم  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  راّوز  ایآ 
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ناـشیا رب  ار  شیوخ  تمارک  مسق  دوخ  تمظع  لـالج و  تّزع و  هب  دـناهدمآ ؟ تراـیز  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تخد 
. منکیم لخاد  ماهدرک  هدامآ  مناگداتسرف  لسر و  ءایبنا و  يارب  مناتسود و  يارب  هک  یتشهب  هب  امتح  ار  ناشیا  ماهدرک و  بجاو 

هک یسک  تسا و  نم  بیبح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هدوب و  نم  لوسر  دّمحم  بیبح  نیسح  ربق  راّوز  ناشیا  نم ! ناگتـشرف  يا 
تسود زین  ار  مبیبح  رادتسود  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نم  بیبح  هک  یسک  درادیم و  تسود  زین  ار  نم  بیبح  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نم 

هب هک  تسا  بجاو  نم  رب  دزرویم  ضغب  نم  هب  هک  یسک  دزرویم و  ضغب  زین  نم  هب  دراد  ضغب  نم  بیبح  هب  تبـسن  هک  یـسک  دراد و 
هک منک  یباذـع  ناـنچ  ار  يو  هداد و  رارق  شناـکم  نکـسم و  ار  منهج  منازوـسب و  ار  وا  خزود  شتآ  هب  هدوـمن و  شباذـع  باذـع ، دـشا 

. مشاب هدرکن  باذع  روط  نآ  ار  ملاع  لها  زا  يدحا 
َۀَّنَْجلا ُهاَوْأَم  َو  ُُهنَکْسَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ِنَالوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ْنَم  ِینَثَّدَح  َو  - 6

ِباَْبلا ِرْدَص  ِیف  اَمَک  ِهِرِخآ  َیلِإ 
ابا ترضح  مالّسلا و  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  تفگ : ریـصب  هک  دومن  نایب  میارب  هدرک  لقن  ریـصب  یبا  ات  اعوفرم  ار  ثیدح  هک  یـسک 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج 
. تشذگ باب  ردص  رد  هک  ینایب  نامهب  ثیدح  رخآ  ات  دشاب ...  تشهب  شلزنم  نکسم و  دراد  تسود  هک  یسک 

: دیوگ مجرتم 
. دشابیم مشش  هاجنپ و  و  مجنپ ، هاجنپ و  مود و  هاجنپ و  باوبا  زا  مود  ثیدح  روظنم 
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دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  ادخ  زا  رجا  دیما  هب  هک  یسک  باوث  متفه  هاجنپ  باب   [ - 57

اَنَثَّدَح َلاَق  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع   [ ٍِکلاَم  ] کلم ِْنب  َۀَـماَُدق  ْنَع   [ ِنَمْحَّرلا ِدـْبَع   ] ِهَّللا ِدـْبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم  ْنَع  ُِّیناَـمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع 

یَْقبَی اَلَف  ِءاَْملِاب  ُبْوَّثلا  ُصَّحَُمی  اَمَک  ُُهبُونُذ  ُْهنَع  ْتَصُِّحم  ًۀَعْمُس  َال  َو  ًءاَیِر  َال  َو  ًارََطب  َال  َو  ًارَـشَأ  َال  ًابِـسَتُْحم  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )
ٌةَرْمُع ًامَدَق  َعَفَر  اَم  ِّلُک  َو  ٌۀَّجِح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُبَتُْکی  َو  ٌسَنَد  ِْهیَلَع 

يو يروباشین  نامیلـس  نب  نادمح  زا  راّطع  ییحی  نب  دّـمحم  زا  یگلمج  نسحلا  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  ّیلع  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دیوگیم

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ام  يارب  کلام  نب  هماّدق  زا  نمحّرلا ، دبع  نب  سنوی  زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامی  دّمحم  نب  هّللا  دبع 
: تفگ يو  دومن ، لقن  ثیدح 

يور زا  هن  دورب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایزهب  رجا  باوث و  دیما  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
یگدولآ و چـیه  نیا  رب  انب  ددرگیم ، رهاط  كاپ و  بآ  اب  هماج  هک  روط  نامه  هدـش  كاپ  شناـهانگ  هعمـس  ءاـیر و  هن  توخن و  ّربکت و 

دنکیم دـنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدـق  ماگ و  هاگ  ره  هداد و  وا  هب  جـح  کی  باوث  هتـشادرب  هک  یمدـق  رهب  دـنامیمن و  یقاب  وا  رب  شزغل 
. دراد هرمع  کی  باوث 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِرَمْحَْألا  ٍناـَبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
ًافِراَع َُهل  ًاِرئاَز  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  یَتَأ  ْنَِمل  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـجِراَخ  ِْنب  َنوُراَـه  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  ِْنیَـسُْحلا 

َو ِهَّللا  َهْجَو  ِِهب  ُدیُِری  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َُهل  ًاِرئاَز  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُنوُراَه  اَی  َُهل  َلاَقَف  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َهْجَو  ِِهب  ُدیُِری  ِهِّقَِحب 
ََکل ِْفلْحَأ  َْمل  َأ  ََکل  ِْفلْحَأ  َْمل  َأ  ََکل  ِْفلْحَأ  َْمل  َأ  ًاثاََلث  ِیل  َلاَق  َُّمث  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل   [ ِهَّللا َو   ] ُهَّللا َرَفَغ  َةَرِخْآلا  َراَّدلا 

زازخ نیسحلا  نب  دّمحم  زا  يرمحا ، نابا  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نب  نوراه  زا 

هب فراع  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  باوث  موش  تیادف  متشاد : هضرع  شکرابم  رـضحم 
: دندومرف وا  هب  ترضح  تسیچ ؟ دشاب  ترخآ  يارس  ادخ و  يارب  شترایز  هدوب و  ترضح  نآ  قح 

دشاب ترخآ  يارس  ادخ و  يارب  شترایز  هدوب و  فراع  شترضح  قح  هب  هک  یلاح  رد  هتفر  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  یـسک  نوراه  يا 
: دیوگیم يوار  دزرمآیم . ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  دنگوس  ادخ  هب 

: دندومرف نم  هب  هبترم  هس  ترضح  سپس 
!؟ مدروخن مسق  وت  يارب  ایآ  مدروخن ، مسق  وت  يارب  ایآ  مدروخن ، مسق  وت  يارب  ایآ 

ِْدبَع ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 3
امهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َْربَـق  یَتَأ  ْنَِمل  اَـم  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْـقلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا 

َو ًادیِعَس  َِبتُک  ًاّیِقَش  َناَک  ْنِإ  َو  ٍةَروُْربَم  ٍةَرْمُع  ُْفلَأ  َو  ٍَۀلُوبْقَم  ٍۀَّجِح  ُْفلَأ  َُهل  ُبَتُْکی  َلاَق  ٍِربْکَتْسُم  َال  َو  ٍفِْکنَتْسُم  َْریَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ًاِرئاَز  مالـسلا )
ِهَّللا ِۀَمْحَر  ِیف  ُضوُخَی  ْلَزَی  َْمل 

نب هّللا  دبع  زا  هّللا ، دبع  نب  یسیع  نب  دّمحم  شردپ  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  شردپ  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 
: دیوگیم يو  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  حادق ، نومیم  نب  هّللا  دبع  زا  هریغم ،

فراع هک  یلاح  رد  دورب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم 
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؟ تسیچ شباوث  دشاب  توخن  ربکت و  نودب  شترایز  هدوب و  بانج  نآ  قح  هب 
: دندومرف ترضح 

رد هتـسویپ  دنیامنیم و  دادملق  دیعـس  ار  وا  دـشاب  یقـش  صخـش  رگا  دنـسیونیم و  شیارب  هدـش  هتفریذـپ  هرمع  رازه  لوبقم و  جـح  رازه 
. دروخیم هطوغ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تمحر 

ْنَع ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم  ْنَع  ِِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
َّزَع َهَّللا  ُدیُِری  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص 

ِِهلِْزنَم َیلِإ  َّدَُری  یَّتَح  ُلِیفاَرْسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  ُهَعَّیَش  َّلَج  َو 
، ییحی نب  ناوفص  زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامی ، دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  يروباشین ، نامیلـس  نب  نادمح  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مردپ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  تفگ : يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  لاّمج ، نارهم  نب  ناوفص  زا 
هدومن تعیاشم  ار  وا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دشاب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  شدصق  هدرک و  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یـسک 

. ددرگ دراو  شلزنم  هب  ات 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5
ِلْهَأ ْنِم  ٌمْوَق  ُهاَتَأ  ْدَـق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُتْدِهَـش  َلاَق  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

ِِهب ُدـیُِری  ُهَراَز  ْنَم  ُلوُقَی - َناَک  ُهَّنَأ  يِّدَـج  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَم  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِناَْیتِإ  ْنَع  ُهُولَأَسَف  َناَـساَرُخ 
َعِجْرَی یَّتَح  ِْهیَلَع  ْمِِهتَِحنْجَِأب  اوُّفَـص  ْدَق  ِهِسْأَر  یَلَع  ْتَفَْرفَرَف  ِهِریِـسَم  ِیف  ُۀَِکئاَلَْملا  ُْهتَعَّیَـش  َو  ُهُّمُأ  ُْهتََدلَو  ٍدُولْوَمَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأ  ِهَّللا  َهْجَو 

ِیف َظِفُح  َو  َْترُز  ْنَم  َباَط  َو  َْتبِط  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُْهتَداَن  َو  ِءاَمَّسلا  ِناَـنْعَأ  ْنِم  ُۀَـمْحَّرلا  ُْهتَیِـشَغ  َو  ِهِّبَر  ْنِم  َُهل  َةَرِفْغَْملا  ُۀَِـکئاَلَْملا  َِتلَأَـس  َو  ِِهلْهَأ  َیلِإ 
ِهلْهَأ

دبع زا  يرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّـمحم  نب  ّیلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: دیوگیم يو  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  مصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا 

هب عجار  نانآ  دـندوب ، فرـشم  شرـضحم  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  كرابم  رـضحم 
؟ دندرک لاءوس  ترضح  زا  نآ  باوث  لضف و  مالّسلا و  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ربق  ترایز 

: دندومرف ترضح 
: دندومرفیم راوگرزب  نآ  هک  دومرف  لقن  مّدج  زا  مردپ 

نوریب بونذ  زا  ار  وا  هدومن و  وحم  ار  شناهانگ  یلاعت  قح  دـشاب  ادـخ  طقف  شتّین  دـنک و  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یـسک 
هدز و لاب  شرس  يالاب  ینعی  دننکیم  تعیاشم  شرفس  ریس و  رد  ار  وا  ناگتـشرف  دشاب و  هدیئاز  ار  وا  شردام  هک  يدولوم  دننامه  هدروآ 
. دسرب شلها  لزنم و  هب  يو  ات  هدومن  تعیاشم  ار  وا  ّتیفیک  نیمهب  دنهد و  تکرح  هکنیا  نودب  هدومن  نهپ  شرس  رب  ار  ناشیاهلاب  یهاگ 
ار وا  ناگتـشرف  هدرک و  هطاحا  ار  وا  تمحر  نامـسآ  فانکا  فارطا و  زا  هدومن و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ناگتـشرف 

: دنیوگیم هداد و  ءادن 
لها و نایم  رد  ار  وا  و  ياهدومن ) شترایز  هک  یـسک  رب  اشوخ  وت و  رب  اشوخ  ای :  ) يدومن شترایز  وت  هک  یـسک  نآ  تسا  كاپ  یکاـپ و 

. دننکیم يرادهگن  ظفح و  شلایع 
َْدیَز ُْتعِمَس  َلاَق  ٍرَمْعَم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍمَْثیَخ  ُْنب  ُدیِعَـس  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍلاَلِه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِلْضَْفلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدیَبُع  ِینَثَّدَح  َو  - 6

ِرْحَْبلا َِدبَز  َْلثِم  َْتناَک  َْول  َو  ِِهبُونُذ  ُعیِمَج  َُهل  َرِفُغ  َیلاَعَت  ِهَّللا  َهْجَو  اَّلِإ  ِِهب  ُدـیُِری  َال  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  َراَز  ْنَم  ُلوُقَی  ٍِّیلَع  َْنب 
ْمَُکبُونُذ ْمَُکل  ُهَّللا  ِرِفْغَی  ِِهتَراَیِز  ْنِم  اوُِرثْکَتْساَف 
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: دیوگیم لاله  نب  دّمحم  نب  لضف  نب  هّللا  دیبع 
: دومن لقن  يو  تفگ ، ثیدح  ام  يارب  نمحرلا  دبع 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  زا  تفگ : يو  هک  درک  لقن  ام  يارب  رّمعم  شردارب  زا  مثیخ  نب  دیعس 
هچ رگا  دزرمآیم  ار  شناهانگ  مامت  یلاعت  قح  دشاب  دنوادخ  اهنت  شتّین  هدرک و  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  هک  یـسک 

. دشخبب ار  ناتناهانگ  دنوادخ  ات  دیورب  ترضح  نآ  ترایز  هب  دایز  سپ  دشاب ، اهایرد  يور  ردق  هب 
ٍروُْصنَم ِْنب  َۀَْفیَذُح  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7

ِلَأْسَی َْمل  َو  ِرَبْکَْألا - ِعَزَْفلا  َمْوَی  ُهَنَمآ  َو  ِراَّنلا  َنِم  ُهَّللا  ُهَقَتْعَأ  ِهَّللا  ِیف  َو  ِهَِّلل  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق 
ُهاَطْعَأ اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم  ًۀَجاَح  َیلاَعَت  َهَّللا 

: تفگ يو  روصنم ، نب  ۀفیذح  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  شردپ ، زا  یقرب  هّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  شردپ ، زا  رفعج ، نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

زور هدومن و  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  یلاعتقح  دنک  ترایز  ادخ  يارب  هّللا و  یلا  ۀبرق  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یـسک 
ءاطعا يو  هب  یلاعت  يراـب  هکنآ  رگم  هتـساوخن  دـنوادخ  زا  ار  ترخآ  اـیند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهدیم و  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف 

. دیامرفیم
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دشابیم لامعا  لضفا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  متشه  هاجنپ و  باب   [ - 58

َدَمْحَأ ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
َنِم ُنوُکَی  اَم  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  ٍذـِئاَع  ِْنب 

ِلاَمْعَْألا
نب دمحا  زا  ءاشولا ، ّیلع  نب  نسح  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  باحـصا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجیدخ ، یبا  زا  ذئاع ،
؟ مدیسرپ مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  ترضح  نآ  زا 

: دندومرف ترضح 
. دشابیم لامعا  لضفا  بانج  نآ  ترایز 

َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع   [ َۀَمَلَـس  ] َۀَجیِدَخ ِیبَأ  ْنَع  ٍذـِئاَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2
ِلاَمْعَْألا َنِم  ُنوُکَی  اَم  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

، مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجیدخ ، یبا  زا  ذئاع ، نب  دمحا  زا  ءاّشو ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  و 
: تفگ يو 

؟ مدیسرپ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم لامعا  لضفا  ترضح  ترایز 
ْنَع َۀَـجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  ٍذـِئاَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3

ِلاَمْعَْألا َنِم  ُنوُکَی  اَم  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 
هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  هجیدخ ، یبا  زا  ذئاع  نب  دمحا  زا  ءاشو ، زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع 
؟ مدیسرپ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  ترضح  نآ  زا 

: دندومرف ترضح 
. تسا لامعا  لضفا  بانج  نآ  ترایز 

ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ِقَرْزَأـْلا  ٍناـَبَأ  ْنَع  ٍلُـجَر  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4
یَلَع ِروُرُّسلا  ُلاَخْدِإ  ِهَّللا  َدـْنِع  ِلاَمْعَْألا  ُلَْـضفَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُةَراَـیِز  َیلاَـعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَـمْعَْألا  ِّبَحَأ  ْنِم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع  )

ٍكَاب ٌدِجاَس  َوُه  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُبَْرقَأ  َو  ِنِمْءوُْملا 
، مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  يدرم ، زا  قزرا ، نابا  زا  يدرم ، زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  یفوک ، ساّبعلا  وبا 

: دندومرف ترضح 
رورـس و لاخدا  یلع  ّلـج و  وا  دزن  لاـمعا  نیرترب  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  تراـیز  یلاـعت  قح  دزن  لاـمعا  نیرتبوبحم 

. دشاب نایرگ  یهلا  هاگردب  دوجس  لاح  رد  هک  تسا  ياهدنب  ادخ ، هب  هدنب  نیرتکیدزن  تسا و  نمءوم  رب  يداش 
ْنَع ٍمْهَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5

ِلاَمْعَْألا َنِم  ُنوُکَی  اَم  َلَْضفَأ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنِم  ُغَْلُبی  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َۀَجیِدَخ  ِیبَأ 
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: دیوگیم يو  هجیدخ ، یبا  زا  مهج ، یبا  زا  هّللا ، دبع  یبا  نب  دمحا  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
دسریم و ام  هب  زیچ  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  زا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

؟ ددرگیم نامدئاع 
: دندومرف ترضح 

. لامعا نیرترب  لضفا و 
َوُه َو  َۀَمَلَـس  ُوبَأ  ٌِملاَس  اَنَثَّدَح  َلاَق   [ ِزاَّزَْبلا  ] ِزاَّزَّرلا ٍمِشاَه  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6

ِلاَمْعَْألا َنِم  ُنوُکَی  اَم  ُلَْضفَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َةَراَیِز  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَجیِدَخ  ُوبَأ 
: تفگ يو  زاّزر ، مشاه  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 

: دومن لقن  حرش  نیا  هب  یثیدح  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يارب  هجیدخ  وبا  ینعی  هملس  نب  ملاس 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

. دشابیم لامعا  نیرترب  لضفا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

لامعا لضفا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  متشه  هاجنپ و  باب   [ - 58
دشابیم
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هدرک و ترایز  ار  ادخ  شرع  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  مهن  هاجنپ و  باب   [ - 59
دنهدیم رارق  نیّیلع  یلعا  رد  ار  وا 

ْنَع ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِماَّحَّشلا  ٍدـْیَز  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم 

صِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَمَک  َلاَق   [ ْمُکَدَحَأ  ] ْمُْکنِم ًادَحَأ  َراَز  ْنَِمل  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ِهِشْرَع  ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  َلاَق  مالسلا )
نیسحلا نب  دّمحم  دّمحم و  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نبا  دعس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  نیسحلا و  نب  یلع  مردپ و 

: تفگ يو  ماحش ، نب  دیز  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا 
؟ تسیچ شباوث  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  رضحم 

: دندومرف ترضح 
. هدومن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  لثم 

: متشاد هضرع  تفگ : يوار 
؟ دنک ترایز  ار  تیب  لها  امش  زا  یکی  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ 

: دندومرف ترضح 
. تسا هدومن  ترایز  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  لثم 

ِْنب ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 2
ِیف  ] َقْوَف َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ِتاَرُْفلا  ِّطَِشب  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِّمُْقلا  ٍدَّمَُحم 

ِهِشْرَع [
، یمق دّمحم  نب  نیسح  زا  يربیخ ، زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ترضح  زا 
ترایز شرع  يالاب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  تارف  رانک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  ربق  هک  یـسک 

. تسا هدومن 
ِیبَأ ْنَع  ِبَصَْقلا  ِعاََّیب  َۀَْـنیَیُع  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َو  - 3

َنیِّیِّلِع یَلْعَأ  ِیف  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
بصقلا عایب  هنییع  زا  رمع ، نب  دّمحم  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  ّیلع  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  نیسحلا و  نب  یلع 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  شورفین ) )
رد ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دشاب  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دور  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

. دهد رارق  نیّیّلع  یلعأ 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّقِرَتْسُْملا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 4

َنیِّیِّلِع یَلْعَأ  ِیف   [ َِبتُک  ] ُهَّللا ُهَبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ام  باحصا  یخرب  زا  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  قرتسم ، دواد  یبا  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  یفوک ، ساّبعلا  وبا 

: دندومرف ترضح  تفگ : يو  مالّسلا ،
ار وا  لاعتم  دنوادخ  دشاب  هاگآ  فراع و  بانج  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دورب . مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 

رد هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  مهن  هاجنپ و  باب   [ - 59
دنهدیم رارق  نیّیلع  یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع 
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. دهدیم رارق  نیّیّلع  یلعا  رد 
ِیبَأ ْنَع  َناَکْسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 5

َنیِّیِّلِع ِیف  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  یَتَأ  ْنَم   ] َنیِّیِّلِع ِیف  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
[

یبا ترـضح  زا  ناکـسم ، نب  هّللا  دبع  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع 

یلعا رد  ار  وا  یلاعتقح  دـشاب  فراع  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دورب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 
. دهدیم رارق  نیّیّلع 

وٍرْمَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  َو  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 6
ِیف ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِتاَّیَّزلا 

َنیِّیِّلِع یَلْعَأ 
نب نوراه  زا  تاّیز  ورمع  نب  دّمحم  زا  لیعامـسا  نب  ّیلع  زا  یگلمج  هّللا  دبع  نب  دعـس  و  راّفـص ؛ نسح  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم 

: تفگ يو  هجراخ ،
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

نیّیّلع یلعا  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دشاب  هاگآ  فراع و  بانج  نآ  ّقح  هب  هک  یلاح  رد  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
. دهدیم رارق 

ِّیِّمُْقلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 7
ِلوُسَِرل َّنَأ  اَّلِإ  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَمَک  َناَک  َداَدْغَِبب  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا َِیل  َلاَق  َلاَق 

ِهِّیِسْرُک َقْوَف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ِتاَرُْفلا  ِّطَِشب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  ِیل  َلاَق  َُّمث  َلاَق  اَمُهَلْضَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َو  ِهَّللا 
 [ ِهِشْرَع ِیف  ]

: دیوگیم يو  یمق ، دّمحم  نب  نیسح  زا  يربیخ ، زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، ترایز  دادغب  رد  ار  مردپ  ربق  هک  یـسک 
: دندومرف سپس  دراد  يرترب  تلیضف و  امهیلع  همالس  هّللا و  تاولص  نینمءوملا  ریما  ادخ و  لوسر  ترایز  یهتنم  هدومن  ترایز  ار 
شایسرک يالاب  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  ترایز  تارف  رانک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  ربق  هک  یـسک 

. هدومن ترایز 
ِْنبا ِنَع  ٍناـَبَأ  ْنَع  ٍِرماَـع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِنـْب  ِدْعَـس  ْنَـع  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 8

َنیِّیِّلِع ِیف  ُهَّللا  ُهَبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم 
ترضح زا  ناکسم ، نبا  زا  نابا ، زا  رماع ، نب  ساّبع  زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا 
. دهدیم رارق  نیّیّلع  یلعأ  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 9
َنیِّیِّلِع ِیف  ُهَّللا  ُهَبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع  )

رد هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  مهن  هاجنپ و  باب   [ - 59
دنهدیم رارق  نیّیلع  یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  لاّضف ، نبا  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع 

. دهدیم رارق  نیّیّلع  رد  ار  وا  دنوادخ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
ِْنب ِعِیبَر  ْنَع  ٍِرماَـع  ِْنب  ِساَّبَع  ْنَع  ِِّیفوُْـکلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 10

َنیِّیِّلِع ِیف  ُهَّللا  ُهَبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیلْسُْملا  ٍدَّمَُحم 
نب عیبر  زا  رماع ، نب  ساّبع  زا  یفوکلا ، ّیلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ  و 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  یّلسملا ، دّمحم 
. دهدیم رارق  نیّیّلع  یلعا  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

ُْنب ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّيِرْـصَْبلا  ٍنوُّمَـش  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 11
هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َو  ُتْجَجَح  ٍِلباَق  ْنِم  َناَک  اَّمَلَف  ِّجَْحلا  ِنَع  ًۀَنَس  ُتْأَْطبَأَف  ٍۀَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُّجُحَأ  ُْتنُک  َلاَق  ِناَّهَّدلا  ٍریَِـشب  ْنَع  ٍناَنِس 
یِّنَأ َْریَغ  َُهباَهَذ  ُْتفِخ  ِساَّنلا  یَلَع  ِیل  َناَک  اَم  َكاَِدف - ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  یِـضاَْملا  اَنِماَع  ِیف  ِّجَْـحلا  ِنَع  َكَأَْطبَأ  اَم  ُریَِـشب  اَی  ِیل  َلاَقَف  مالـسلا )

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  ُریَِشب  اَی  ِِفقْوَْملا  ُلْهَأ  ِهِیف  َناَک  اَّمِم  ٌءْیَـش  َکَتاَف  اَم  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ُْتفَّرَع 
ِضَْعب ْنَع  ُّیِعاَزُْخلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍنوُّمَش  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  ِهِشْرَع  ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع 

ِْنب َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ُهَْلثِم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ 
ُهَوَْحن ٍِرباَج  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ِهِّمَع  ْنَع  ٍعیَِزب 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: تفگ درک و  لقن  میارب  ناّهد  ریشب  زا  نانس  نب  دّمحم  تفگ : يرصب  نومش  نب  نسحلا  نب  دّمحم 

دبع یبا  ترضح  رـضحم  هتفر و  جح  هب  هک  دعب  لاس  مدرک و  كرت  ار  نآ  هدرک و  یلبنت  لاس  کی  مدشیم ، فّرـشم  جح  هب  لاس  ره  رد 
: دندومرف نم  هب  مدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  هّللا 

؟ دومن لبنت  تسس و  جح  زا  هتشذگ  لاس  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ریشب  يا 
ضوع رد  یلو  هدماین  جح  هب  اذل  دوش  فلت  متـشاد  فوخ  متـساوخیم و  مدرم  زا  هک  متـشاد  یلام  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دـیوگیم :

. متفر مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هفرع  زور 
: دندومرف نم  هب  ترضح  دیوگیم ،

هب هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  هک  یـسک  ریـشب  يا  دیدرگن ، توف  وت  زا  دش  اهیجاح )  ) فقوم لها  بیـصن  هچنآ 
. هدومن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح 

زا یعازخ ، دّمحم  نب  رفعج  تفگ : هک  هدش  لقن  نوّمـش  نب  نسحلا  نب  دّمحم  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  زا  و 
. هدرک لقن  ار  روکذم  ثیدح  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  رباج ، زا  شباحصا ، ضعب 

لقن ار  ثیدـح  نیا  ریظن  رباج  زا  يدرم ، زا  شیومع ، زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 
. تسا هدرک 

ٍِدلاَخ ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 12
ِیف ُهَّللا  ُهَبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِعِیبَر  ْنَع  ُّیِِسلاَیَّطلا 

َنیِّیِّلِع
: تفگ يو  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  ۀمحرلا ، هیلع  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

رد هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  مهن  هاجنپ و  باب   [ - 59
دنهدیم رارق  نیّیلع  یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع 
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ترـضح نآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ناکـسم ، نب  هّللا  دـبع  زا  دّـمحم ، نب  عیبر  زا  یـسلایط ، دـلاخ  نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع 
: دندومرف

. دهدیم رارق  نیّیّلع  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هک  یسک 
*** ***
*** ***

رد هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  مهن  هاجنپ و  باب   [ - 59
دنهدیم رارق  نیّیلع  یلعا  رد  ار  وا  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  شرع 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترایز  اب  لداعم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده  همئأ  نیسح و  ماما  ترضح  ترایز  متصش  باب   [ - 60
دشابیم مّلس  و 

ْنَم َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِءاَلَْعلا  ِْنب  َۀَیِْریَوُج  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 1
ِْنیَـسُْحلا َةَراَیِز  َّنِإَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز  ِْرثُْکْیلَف  ِعَلَّطُْملا  ُلْوَه  َو  ِتْوَْملا  ُةَرْکَـس  ِْهیَلَع  َنوُهَت  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  ُةَراَیِز  مالسلا ) هیلع  )
نآ تفگ : يو  ام  باحـصا  یـضعب  زا  ءالعلا ، نبا  ۀیریوج  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 

: دندومرف ترضح 
هب دایز  دوش  ناسآ  وا  رب  دشاب ) علّطم  لوه  نامه  هک   ) نداد ناج  یتخـس  دنک و  رظن  یلاعت  قح  هب  تمایق  زور  رد  دراد  تسود  هک  یـسک 

. دشابیم ادخ  لوسر  ترایز  نامه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  اریز  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز 
ِْنب ِلْضَف  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِتاَّیَّزلا  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 2
ُِرئاَز مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َِرئاَز  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِلْضَْفلا  ِنَع  ٍلُجَر  ْنَع  َْوأ  ِِکلَْملا  ِْدبَع 

ِهَّللا ص ِلوُسَر 
ِدْعَـس ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب 
ِهَّللا ص َلوُسَر  َراَز  ْنَمَک  َلاَق   ] _ ْمُکَدَحَأ  ] ْمُْکنِم ًادَحَأ  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالسلا )

دّمحم زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  همحرلا ، هیلع  مردپ  باّطخلا و  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم 
: دیوگیم يو  ماّحش ، دیز  زا  ۀبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب 

ترضح تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  تیب  لها  امش  زا  یکی  هک  یسک  باوث  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رـضحم 
: دندومرف

. تسا هدرک  ترایز  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  لثم 
ِْنب ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِمَدْآلا  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
ِیف َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َلاَق   [ ًاِّیلَع َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ( ] مالـسلا هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َراَز  ْنَِمل  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع  َۀَبْقُع 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَمَک  َلاَق  ْمُْکنِم  ًادَـحَأ  َراَز  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  َلاَـق  ِهِشْرَع 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا 
دیز زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  یمدآ ، دایز  نب  لهس  زا  لیّتم ، نب  نسح  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم يو  ماّحش ،
یلع ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یسک  باوث  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رـضحم 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع 
: دندومرف ترضح 

. هدرک ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  يو 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  تیب  لها  امش  زا  یکی  هک  یسک  باوث  متشاد : هضرع  شرضحم  تفگ : يوار 

: دندومرف ترضح 

ترایز اب  لداعم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده  همئأ  نیسح و  ماما  ترضح  ترایز  متصش  باب   [ - 60
دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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. هدرک ترایز  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  لثم  يو 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ماّحـش ، دیز  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّـمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّـمحم 

. تسا هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  لثم  مالّسلا 

ترایز اب  لداعم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  يده  همئأ  نیسح و  ماما  ترضح  ترایز  متصش  باب   [ - 60
دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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هاتوک و ار  رمع  نآ  كرت  هدومن و  خارف  ار  يزور  ینالوط و  ار  رمع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مکی  تصـش و  باب   [ - 61
دنکیم گنت  ار  يزور 

ْنَع ًاعیِمَج  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َو  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
اوُُرم َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ 

ٍنِمْءُوم ِّلُک  یَلَع  ٌضَرَتْفُم  ُهَناَْیتِإ  َو  ِءْوَّسلا  َِعفاَدَم  ُعَفْدَی  َو  ِرُمُْعلا  ِیف  ُّدُمَی  َو  ِقْزِّرلا  ِیف  ُدیِزَی  ُهَناَْیتِإ  َّنِإَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِِزب  اَنَتَعیِش 
ِهَّللا َنِم  ِۀَماَمِْإلِاب  ِْنیَسُْحِلل  ُّرُِقی 

يریمح رفعج  نب  هّللا  دـبع  راّطع و  ییحی  نبا  دّـمحم  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  نم  دـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعاـمج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
هیلع رفعج  یبا  ترـضح  زا  ملـسم ، نب  دّمحم  زا  بّویا ، یبا  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  یگلمج ،

: دندومرف ترضح  مالّسلا 
ار رمع  دایز و  ار  يزور  قزر و  ترضح  نآ  ترایز  هکنآ  هچ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیش  دینک  رما 

. دیامنیم عفد  دننکیم  بلج  ار  رش  يدب و  هک  يروما  هدرک و  ینالوط 
. تسا مزال  بجاو و  دراد  یلاعت  قح  فرط  زا  شترضح  تماما  هب  رارقا  هک  ینمءوم  ره  رب  ترضح  نآ  ترایز  و 

ُلوُقَی ُهاَنْعِمَس  َلاَق  ٍمِزاَح  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
َنِیثاَلَِثب ِِهلَجَأ  َْلبَق  ُتوُمََیل  ْمُکَدَـحَأ  َّنِإ  ُْتُلق  َْول  َو  ًالْوَح  ِهِرُمُع  ْنِم  ُهَّللا  َصَقَن   ] َصَْقنَأ مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِتْأَـی  َْمل  ٌلْوَح  ِْهیَلَع  یَتَأ  ْنَم 

َو ْمُِکقاَزْرَأ  ِیف  ُدیِزَی  َو  ْمُکِراَمْعَأ  ِیف  ُهَّللا  ُّدُمَی  ُهَتَراَیِز - اوُعَدـَت  اَلَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َةَراَیِز  َنوُکُْرتَت  ْمُکَّنَِأل  َِکلَذ  َو  ًاقِداَص  ُْتنَُکل  ًۀَـنَس 
َو ِهَّللا  َْدنِع  َِکلَذ  ِیف  ْمَُکل  ٌدِهاَش  َْنیَـسُْحلا  َّنِإَف  َِکلَذ  اوُعَدـَت  َال  َو  ِِهتَراَیِز  ِیف  اوُسَفاَنَتَف  ْمُِکقاَزْرَأ  َو  ْمُکِراَمْعَأ  ْنِم  ُهَّللا  َصَقَن  ُهَتَراَیِز  ُْمتْکََرت  اَذِإ 

َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْدنِع  َو  َۀَمِطاَف  َْدنِع  َو  ِِهلوُسَر  َْدنِع 
ترضح نآ  زا  دیوگیم : يو  مزاح ، نب  روصنم  زا  هریمع ، نب  فیس  زا  دیمحلا ، دبع  نب  دّمحم  زا  شردپ ، زا  يریمح ، هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: دومرفیم هک  مدینش 
شرمع زا  لاس  کی  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دورن  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  دراذگب و  وا  رب  لاس  هک  یـسک 
ترایز اریز  مشابیم  قداص  هنیآ  ره  دنوریم  ایند  زا  یعیبط  رمع  لجا و  زا  لبق  لاس  یـس  اهامـش  زا  ياهراپ  میوگب  رگا  دـنکیم و  رـسک 

ار ناتيزور  هدومن و  دایز  ار  امش  رمع  یلاعت  قح  ات  دینکن  اهر  ار  ترـضح  نآ  ترایز  نیا  رب  انب  دینکیم ، كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
شلوسر ادخ و  دزن  رد  تسا  امش  دهاش  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  اریز  دینک  كرت  ار  بانج  نآ  ترایز  هاگ  ره  دینادب  دیامرف و  خارف 

. مالّسلا مهیلع  نینمءوملا  ریما  همطاف و  ترضح  دزن  و 
ْنَع ٍحاَّضَو  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3

ٌۀَنَس ِهِرُمُع  ْنِم  َصُِقن  َو  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َمِرُح  ْدَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ْرُزَی  َْمل  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّمَْحلا  َدُواَد 
نب هّللا  دبع  زا  هتفگ ، ثیدح  شیارب  هک  یسک  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  راّمح ، دواد  زا  حاّضو ،
. دوشیم رسک  لاس  کی  شرمع  زا  هدنام و  مورحم  ریثک  ریخ  زا  سپ  دنکن  ترایز  ار  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ربق  هک  یسک 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّذَْحلا  ٍحاَّبَص  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 4
ِۀَّنَْجلا ُْریَغ  ٌضَوِع  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍدِحاَج  َْریَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ُهاَتَأ  ْنَم  َّلُک  َّنِإَف  ٍۀَنَس  َّلُک  َْول  َو  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا اُورُوز  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا )
ِدَّمَُحم ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  َو  َثیِدَْـحلا  َرَکَذ  َو  ٍلِجاَع   [ ٍجَرَِفب  ] ٍحَرَِفب ُهَلَِبق  ْنَم  ُهَّللا  ُهاَتآ  َو  ًاعِـساَو  ًاقْزِر  َقِزُر  َو 

هدومن خارف  ار  يزور  ینالوط و  ار  رمع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مکی  تصش و  باب   [ - 61
دنکیم گنت  ار  يزور  هاتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  و 
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ًءاَوَس ُهَْلثِم  ِهِداَنْسِِإب  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب 
هیلع هّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  زا  ناورم ، نب  دّـمحم  زا  ءاّذـح ، حاّبـص  زا  بوـبحم ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  دّـمحم ، نب  هّللا  دـبع  نب  نـسح 

: دیوگیم يو  مالّسلا ،
: دومرفیم هک  مدینش  ترضح  زا 

فراع ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دور  شترایز  هب  سک  ره  اریز  دـشاب ، لاس  ره  رد  هچ  رگا  دـینک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
لاعتم دنوادخ  ملاع  نیمه  رد  دنکیم و  ادیپ  تعـسو  شقزر  يزور و  درادن و  يرگید  ضوع  چیه  تشهب  زا  ریغ  دشابن  نآ  رکنم  هدوب و 

. خلا دنهدیم ...  ياهظحالم  لباق  رورس  حرف و  ایند  رد  وا  هب  هدرک  هک  یترایز  يازا  رد 
: همجرت

ار ثیدح  نیمه  لثم  شدانسا  هب  بوبحم  نب  نسح  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  باحـصا  زا  یتعامج 
. دناهدرک لقن 

ْنَع ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  َةَراَیِز  ْعَدَت  َال  ِِکلَْملا  َْدبَع  اَی  ِیل  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَْعثَْخلا  ِِکلَْملا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب 

ًادیِعَـس اَّلِإ  ُتوُمَت  َال  َو  ًادیِعَـس  ُهَّللا  َکِییُْحی  َو  َِکقْزِر  ِیف  ُهَّللا  ُدـیِزَی  َو  َكِرُمُع  ِیف  ُهَّللا  ُّدُـمَی  َِکلَذـِب  ََکباَحْـصَأ  ُْرم  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع
ًادیِعَس َُکُبتْکَی  َو   [ ًادیِهَش ]

نب دمحا  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج  همحرلا و  هیلع  مردـپ 
: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یمعثخ ، کلملا  دبع  زا  نابا ، زا  ام  باحصأ  یخرب  زا  رصن ، یبا  نب  دّمحم 

: دندومرف نم  هب  ترضح 
نآ هطـساوب  یلاعت  قح  اریز  امرف  رما  نآ  هب  ار  باحـصا  نارای و  نکم و  كرت  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  کلملا  دـبع  يا 

دیعـس و رگم  درم  یهاوخن  هدومن و  تدنمتداعـس  دیعـس و  تایح  لاح  رد  دیامرفیم  عساو  ار  تقزر  يزور و  هدرک و  ینالوط  ار  وت  رمع 
. دسیونیم ءادعس  هرمز  رد  ار  وت 

هدومن خارف  ار  يزور  ینالوط و  ار  رمع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مکی  تصش و  باب   [ - 61
دنکیم گنت  ار  يزور  هاتوک و  ار  رمع  نآ  كرت  و 
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دنکیم وحم  ار  ناهانگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  مّود  تصش و  باب   [ - 62

ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  ِباَّشَْخلا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َرَبَع اَذِإ  َُهءاَرَو  َرْسِْجلا  ُمُکُدَحَأ  ُفِّلَُخی  اَمَک  اَهَرَبَع  َُّمث  ِهِراَد  َبَاب  ًارْسِج  َُهبُونُذ  َلَعَج  ِْنیَسُْحلا  َِرئاَز  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع  )

هیلع هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  شلاجر ، یخرب  زا  باّشخلا ، یسوم  نب  نسح  زا  رافصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ،

لپ زا  یتقو  امش  زا  یکی  هک  يروط  نامه  دنکیم  روبع  نآ  زا  هک  هداد  رارق  شاهناخ  برد  رب  یلپ  ار  شناهانگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز 
. دیراذگیم رس  بقع  ار  نآ  دیدومن  روبع 

. دندرگ لئاز  وحم و  ناهانگ  هک  دوشیم  ببس  هیلع  هّللا  مالس  ءادهشلا  دّیس  ترایز  ینعی 
ِناَّهَّدلا ٍریَِشب  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

ِِهبُونُذ ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  ِِهلْهَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُهَلَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َیلِإ  ُجُرْخََیل  َلُجَّرلا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َکَتَجاَح ِیْنلَس  َکِطْعُأ  یِّنِم  ُْبلْطا  َْکبِجُأ  ِینُعْدا  َکِطْعُأ  ِیْنلَس  يِْدبَع  َلاَقَف  ُهَّللا  ُهاَجاَن  ُهاَتَأ  اَذِإَف  ُهَِیتْأَی  یَّتَح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  ُسَّدَُقی  ْلَزَی  َْمل  َُّمث 

َلََذب اَم  َیِطُْعی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ٌّقَح  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َو  َلاَق  ََکل  اَهِْضقَأ   ] اهیضقأ
هیلع هّللا  دبع  یبا  زا  ناّهد ، ریشب  زا  ۀبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف دوریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  هراب  رد  ترضح  مالّسلا ،
سیدقت و یمدق  ره  هب  هتـسویپ  سپـس  دوشیم و  هدیزرمآ  شناهانگ  درادیمرب  هک  یمدق  ره  هب  دوشیم  ادـج  شلها  زا  هک  یماگنه  يو 

: دیامرفیم هدناوخ و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دیسر  اجنآ  هب  یتقو  دسریم  رهطم  ربق  هب  ات  هدش  هیزنت 
ات هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدب ، وت  هب  ات  امن  بلط  نم  زا  میامن ، تتباجا  ات  ناوخب  ار  نم  منک ، ءاطعا  وت  هب  ات  نک  لاءوس  نم  زا  نم  هدنب 

. میامن هدروآرب 
: تفگ يوار 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
. دیامرف ءاطعا  ار  هدومن  لذب  هچنآ  هک  ادخ  رب  تسا  قح  و 

ِْنیَسُْحلا ِْربَِقب  َنِیلَّکَُوم  ًۀَِکئاَلَم  ِهَِّلل  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِثْرَْحلا  ِنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ِداَنْسِْإلا  اَذَِهب  ُْهنَع  َو  - 3
َبِجُوت یَّتَح  ُفَعاَضَت  ُُهتاَنَسَح  ُلاََزت  اَمَف  ِِهتاَنَسَح  اوُفَعاَض  اَطَخ  اَذِإ  َُّمث  اَهْوَحَم  اَطَخ  اَذِإَف  َُهبُونُذ  ْمُهاَطْعَأ  ِِهتَراَیِِزب  ُلُجَّرلا  َّمَه  اَذِإَف  مالسلا ) هیلع  )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ٌدَّمَُحم ْمُهاَداَن  اُولَـسَتْغا  اَذِإَف  ِهَّللا  ِبِیبَح  ِبِیبَح  َراَّوُز  اوُسِّدَق  ْنَأ  ِءاَمَّسلا  َۀَِکئاَلَم  َنوُداَُنی  َو  ُهوُسَّدَق  َو  ُهوُفَنَتْکا  َُّمث  َۀَّنَْجلا  َُهل 
َو اَْینُّدلا  ِیف  ْمُْکنَع  ِءاَلَْبلا  ِْعفَد  َو  ْمُکِِجئاَوَح  ِءاَضَِقل  ٌنِماَض  اَنَأ  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  ْمُهاَداَن  َُّمث  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِیتَقَفاَرُِمب  اوُرِْـشبَأ  ِهَّللا  َْدفَو  اَی 

ْمِهِیلاَهَأ َیلِإ  اُوفِرَْصنَی  یَّتَح  ْمِِهِلئاَمَش  ْنَع  َو  ْمِِهناَْمیَأ  ْنَع  ْمُهوُفَنَتْکا  َُّمث  ِةَرِخْآلا 
: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هریغم ، نب  ثراح  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  و 

ترایز دصق  صخش  هک  یماگنه  دنشابیم ، مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  رّهطم  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتـشرف  لاعتم  دنوادخ 
ناگتشرف دراذگ  مدق  يو  یتقو  دراذگیم  اهنآ  رایتخا  رد  هدومن و  ءاطعا  ناگتشرف  نیا  هب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیامنیم  ار  ترضح  نآ 

ات هدرک  فعاضم  ار  وا  تانسح  هتسویپ  دنیامنیم و  فعاضم  ار  وا  تانـسح  تشادرب  ار  يدعب  مدق  یتقو  سپـس  دننکیم  وحم  ار  ناهانگ 
ار نامسآ  ناگتشرف  سپـس  دنیامنیم و  شهیزنت  سیدقت و  هتفرگ و  ار  شفارطا  سپـس  دننادرگیم  بجاو  يو  يارب  ار  تشهب  هک  ییاج 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  دندومن  ترایز  لسغ  راّوز  یتقو  دیئامن و  هیزنت  سیدقت و  ار  ادخ  بیبح  بیبح  راّوز  هک  دنهدیم  ءادن 
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: دیامرفیم هداد و  ءادن  ار  ناشیا  مّلسو  هلآ 
. دوب دیهاوخ  هارمه  تشهب  رد  نم  اب  هک  ار  امش  داب  تراشب  ادخ  نیرفاسم  يا 

: دیامرفیم هداد و  ءادن  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  سپس 
. میامن رود  امش  زا  ار  تنحم  ءالب و  ترخآ  ایند و  رد  هدروآرب و  ار  امش  جئاوح  هک  منماض  نم 

. دندرگزاب دوخ  نادنواشیوخ  لها و  هب  ات  هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  پچ  تسار و  زا  هدز و  هقلح  ناشیا  رود  ناگتشرف  نآ  زا  سپ 
ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِزاَّرلا  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4
ِْدنِع ْنِم  َْتبَلَْقنا  اَذِإَف  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَج  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ِمیِرَْکلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

ُْدبَْعلا اَهُّیَأ  ََکل  َیبوُط  ُلوُقَی  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َكَرُمُع  َتْمَقََأل  ُهََتلاَقَم  َْتعِمَس  َْول  ٍداَنُم  َكاَداَن  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْساَف  َفَلَس  اَم  ََکل  َرِفُغ  ْدَق  َتِْملَس  َو  َتِْمنَغ  ْدَق 

نب دّمحم  نب  نسح  زا  هزمح ، یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  يزار ، یناروماجلا  هّللا  دـبع  یبا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دیوگیم يو  یفعج ، رباج  زا  رمع ، نب  لّضفم  زا  میرکلا ، دبع 

: دومرف ینالوط  ثیدح  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
ار شراتفگ  ادـص و  رگا  هک  دـنهاوخیم  ار  وت  يدانم  یتشگرب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  رّهطم  ربق  دزن  زا  هک  یماـگنه 

. یئامن یط  فرص و  رّهطم  ربق  دزن  يدوب  رضاح  ار  دوخ  رمع  مامت  يدینشیم 
ادـتبا زا  سپ  دـیدرگ  كاپ  تاهتـشذگ  ناهانگ  مامت  یتشگرب ، ملاس  يدرب و  تمینغ  انامه  وت ، لاح  هب  اشوخ  هدـنب  يا  دـیوگیم : يدانم 

 .... امن لمع 
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُزاَّزَّرلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 5

َو ُهَتَمْرُح  َو  ُهَّقَح  َفَرَع  اَذِإ  ِتاَرُْفلا  ِئِطاَِشب  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُِرئاَز  ِِهب  ُباَُثی  اَم  یَنْدَأ  مالـسلا ) هیلع   ) یَـسُوم ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِّمُْقلا 
َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرَفُْغی  ْنَأ  ُهَتَیَالَو 

: دیوگیم زاّزر  ساّبعلا  وبا 
نسحلا وبا  ترضح  دیوگیم : يو  یمقلا ، دّمحم  نبا  نیـسح  زا  يربیخ ، زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  باطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  یسوم 
تمرح و قح و  هکنیا  هب  طورشم  دنکیم  ترایز  تارف  رانک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یـسک  هب  رجا  باوث و  نیرتمک 

. دنزرمآیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  هک  تسا  نیا  دنهدیم  دسانشب  ار  بانج  نآ  تیالو 
ِِّیلِهاَْکلا یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِنِمْءوُْملا  اَّیِرَکَز  ْنَع  َۀَـمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6

ْنُکَْیلَف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم ِۀَعاَفَـش  ِیف  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَـی  ِهَّللا  ِۀَـماَرَک  ِیف  َنوُـکَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع 
ُُهبُونُذ َْتناَک  َْول  َو  اَْینُّدلا  ِةاَیَح  ِیف  ُهَلِمَع  ٍْبنَذ  ْنَع  ُُهلَأْسَی  َال  َو  ِباَوَّثلا  َنْسُح  َو   [ ِۀَماَرَْکلا َلَْضفَأ   ] َۀَـماَرَْکلا َو  َلْضَْفلا  ِهَّللا  َنِم  ُلاَنَی  ًاِرئاَز  ِْنیَـسُْحِلل 

ُُهباَحْصَأ َو  ِِهْتَیب  ُلْهَأ  َو  َوُه  ًاناَشْطَع  ُهُسْفَن  ًادَهَطْضُم  ًامُولْظَم  َِلُتق  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َّنِإ  ِرْحَْبلا  َِدبَز  َو  َۀَماَِهت  ِلاَبِج  َو  ٍِجلاَع  ِْلمَر  َدَدَع 
، یلهاکلا ییحی  نب  هّللا  دبع  زا  هّللا ، دبع  یبا  نمءوملا  اّیرکز  زا  همروا ، نب  دّمحم  زا  نابا ، نب  نسحلا  نب  نیـسح  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
سپ ددرگ  شلماش  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولص  دّمحم  ترضح  تعافـش  دشاب و  لاعتم  دنوادخ  تمارک  رد  تمایق  زور  دهاوخیم  هک  یـسک 

زا دوشیم و  هداد  وا  هب  کین  رجا  باوث و  هدیـسر و  يو  هب  یلاعتقح  تمارک  نیرتالاب  هکنآ  هچ  دنک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـیاب 
ياهگیر دادـعت  هب  شناهانگ  هچ  رگا  دـنهدیمن  رارق  تساوخزاب  لاءوس و  دروم  ار  يو  هدـش  بکترم  اـیند  یناگدـنز  رد  هک  یناـهانگ 
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: هک دش  هتشک  یلاح  رد  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  دشاب ، اهایرد  يور  رادقم  هب  هماهت و  ياههوک  یگرزب  هب  نابایب و 
. دوب مولظم  الّوا :

. دوب هتفرگ  رارق  متس  دروم  روهقم و  شمسج  سفن و  ایناث :
. دندوب هنشت  شباحصا  تیب و  لها  دوخ و  اثلاث :

ِْنب ِنَسَْحلا  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7
َلَّکَو ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َةَراَیِز  ُدیُِری  ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) َمیِهاَْربِإ ِیبَأ  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَج  ْنَع  ٍدِشاَر 

ُهَّفَک َعَضَو   [ ِْریَْحلا  ] ِِرئاَْحلا ِبَاب  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإَف   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْحلا َدِرَی  یَّتَح  ِهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  اَم  ُُبتْکَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ُهاَفَق  ِیف  ُهَعَبْـصِإ  َعَضَوَف  ًاـکَلَم  ِِهب  ُهَّللا 
ِهِداَنْسِِإب ِداَِلْبلا  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  َو  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْـساَف  ََکل  َرِفُغ  ْدَقَف  یَـضَم  اَم  اَّمَأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  ِهِرْهَظ  َطَسَو 

ُهَْلثِم
نب نسحلا  نب  ییحی  نب  مساق  زا  یقرب ، دلاخ  نبا  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  میهاربا  یبا  ترضح  زا  دشار ، نب  نسح  شّدج  زا  دشار ،
لاعتم دنوادخ  دشاب  امهیلع  هللا  مالس  ّیلع  نب  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  شدصق  هدش و  جراخ  شاهناخ  زا  هک  یـسک 

دسیونیم دوش  جراخ  صخش  نیا  ناهد  زا  هکنآ  هتسویپ  هداد و  رارق  وا  تشپ  رد  ار  شتشگنا  هتشرف  نآ  سپ  درامگیم  وا  رب  ار  ياهتشرف 
: دیوگیم وا  هب  سپس  هداهن  شتشپ  طسو  ار  شتسد  فک  دش  جراخ  رئاح  برد  زا  یتقو  ددرگ و  دراو  رئاح  هب  ات 

نب میهاربا  زا  دشار ، نب  نسح  زا  دانـسا ، نیمه  اب  زادرپب و  لمع  هب  ءادـتبا  زا  کنیا  دـش  عقاو  شزرمآ  نارفغ و  دروم  مامت  تشذـگ  هچنآ 
. هدومن لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  یثیدح  شدانسا  هب  دالبلا  یبا 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 8
ِلْهَأ ْنِم  ٌمْوَق  ُهاَتَأ  ْدَق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُتْدِهَـش  َلاَق  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا 
َهْجَو ِِهب  ُدیُِری  ُهَراَز  ْنَم  ُلوُقَی  َناَک  ُهَّنَأ  يِّدَج  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَم  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِناَْیتِإ  ْنَع  ُهُولَأَسَف  َناَساَرُخ 
َیلِإ َعِجْرَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ْمِِهتَِحنْجَِأب  اوُّفَـص  ْدَق  ِهِسْأَر  یَلَع  ْتَفَْرفَرَف  ِهِریِـسَم  ِیف  ُۀَِکئاَلَْملا  ُْهتَعَّیَـش  َو  ُهُّمُأ  ُْهتَدـَلَو  ٍدُولْوَمَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأ  ِهَّللا 

ِِهلْهَأ ِیف  َظِفُح  َو  َْترُز - ْنَم  َباَط  َو  َْتبِط  ُۀَِکئاَلَْملا  ُْهتَداَن  َو  ِءاَمَّسلا  ِناَنْعَأ  ْنِم  ُۀَمْحَّرلا  ُْهتَیِشَغ  َو  ِهِّبَر  ْنِم  َُهل  َةَرِفْغَْملا  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلَأَس  َو  ِِهلْهَأ 
دبع زا  يراصنا ، دامح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: دیوگیم يو  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  زا  مصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا 
، دندوب هدش  فّرـشم  بانج  نآ  تمدخ  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  كرابم  روضح 

؟ دندومن لاءوس  تسا  نآ  رد  هک  یباوث  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  بانج  نآ  زا  ناشیا 
: دندومرف ترضح 

: دندومرفیم هک  دندرک  لقن  مّدج  زا  مردپ 
يدازون نوچمه  ار  وا  هدومن و  شیاهر  ناهانگ  زا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  تبرق  دصق  هب  ادخ و  يارب  افرص  ار  ترضح  نآ  هک  یسک 

ار وا  لاح  نیا  اب  هدوشگ و  ار  دوخ  ياهلاب  شرـس  يالاب  هدرک و  شتعیاشم  ناگتـشرف  شرفـس  لوط  رد  دـهدیم و  رارق  هدـیئاز  ردام  هک 
تمحر نامـسآ  فاـنکا  فارطا و  زا  دزرماـیب و  ار  وا  هک  دـنهاوخیم  دـنوادخ  زا  ناگتـشرف  زین  ددرگ و  زاـب  شلها  هب  اـت  هدرک  یهارمه 

: دنیوگیم يو  هب  هدرک و  ءادن  ناگتشرف  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یهلا  هعساو 
. دنیامنیم شظفح  شناشیوخ  لها و  نیب  ار  يو  هتسویپ  تسا و  رّهطم  كاپ و  زین  يدومن  شترایز  هک  سک  نآ  یتسه و  كاپ 
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دشابیم هرمع  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مّوس  تصش و  باب   [ - 63

ِیبَأ ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ًاـعیِمَج  هر  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
ًةَرْمُع ُلِدْعَت  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَّمَع  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  َابَأ  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  َلَأَس  َلاَق  ٍرْصَن 

نب دّمحم  نب  دمحا  زا  شردپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  یگلمج ، مهیلع  هّللا  ۀمحر  بوقعی  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردپ و 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  رصن  یبا 

: دیسرپ درک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابا  ترضح  زا  ام ، باحصا  زا  یخرب 
: دندومرف ترضح  تسا ؟ رادقم  هچ  شباوث  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

. دشابیم هرمع  کی  باوث  لداعم  شباوث 
ْنَع ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍداَّبَع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 2
ِْنبا َْربَق  ِْتئا  ٍدیِعَـس  َابَأ  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  ِیتآ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِِّیِنئاَدَْملا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ 

ًةَرْمُع َنوُرْشِع  َو  ِناَتَْنثا  ََکل  َِبتُک  ُهَتْرُز  اَذِإَف  ِراَْربَْألا  َِّربَأ  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِرَهْطَأ  َو  َنِیبِّیَّطلا - ِبَیْطَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر 
يو ینئادم  دیعس  یبا  زا  یلع ، نب  نسح  زا  داّبع ، نبا  لیعامـسا  زا  نامثع ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  نیـسحلا ، دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: تفگ
؟ موربمالّـسلا هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  ایآ  موش : تیادـف  مدرک : ضرع  مدـش و  لـخاد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  رب 

: دندومرف ترضح 
ترایز ار  وا  هاگ  ره  نادب  ورب و  تسا  ناراکوکین  نیرتراکوکین  ناکاپ و  نیرتهزیکاپ  هک  ادخ  لوسر  رسپ  ربق  ترایز  هب  دعـس  ابا  يا  یلب ،

. دوشیم هتشون  تیارب  هرمع  ود  تسیب و  باوث  يدرک 
ًةَرْمُع ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ُْتعِمَس  َلاَق  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 3

ًۀَلَّبَقَتُم ًةَروُْربَم 
: تفگ يو  نانس ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم  زا  و 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 
. دشابیم لوبقم  هرمع  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز 

ِنَع ِمِساَْـقلا  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْیَْنبا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4
ُْتلُقَف ِهِیف  َْتنَأ  ُلوُقَت  اَم  ِیل  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَـیِز  ِیف  ُلوُقَت  اَـم  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق  ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا 

ٌَۀلُوبْقَم ٌةَرْمُع  َوُه  َلاَقَف  ٌةَرْمُع  ُلوُقَی  اَنُضَْعب  َو  ٌۀَّجِح  ُلوُقَی  اَنُضَْعب 
زا مساق ، نب  یـسوم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نارـسپ  هّللا  دبع  دمحا و  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ يو  مهجلا ، نب  نسح 
؟ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هراب  رد  دیئامرفیم  هچ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
؟ یئوگیم هچ  نآ  هراب  رد  وت 

کی باوث  هزادنا  هب  شباوث  دنیوگیم  رگید  یخرب  هدوب و  جـح  کی  باوث  رادـقم  هب  نآ  باوث  هک  دـندقتعم  ام  زا  یـضعب  مدرک : ضرع 
. دشابیم هرمع 
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: دندومرف ترضح 
. دشابیم لوبقم  هرمع  رادقم  هب  شباوث 

ُْنب ُمیِهاَْربِإ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 5
ُْتُلق ُْمْتنَأ  َنُولوُقَت  اَم  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِداَِلْبلا  ِیبَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ُناَّطَْقلا  یَیْحَی 

ًةَروُْربَم ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  َلاَق  ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  ُلوُقَن 
: دیوگیم يو  یلع ، نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفصلا ، نسحلا  نب  دمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

: دومن راهظا  تفگ و  ثیدح  ام  يارب  دالبلا  یبا  شردپ  زا  ناطق  ییحی  نب  میهاربا 
؟ مدیسرپ مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابا  ترضح  زا 

: دندومرف ترضح 
؟ دیئوگیم هچ  نآ  هراب  رد  امش 

. تسا هرمع  جح و  باوث  لداعم  نآ  باوث  میئوگیم : ام  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم لوبقم  هرمع  لداعم  نآ  باوث 
َلاَق یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  َمَیْشَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 6

ًةَرْمُع ُلِدْعَت  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  ٍءْیَش  ُّيَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ُْتلَأَس 
: دیوگیم يو  ییحی ، نب  ناوفص  زا  میشأ ، نب  دمحا  نب  یلع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیسحلا ، نب  یلع 

: متشاد هضرع  هدیسرپ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 
. دشابیم نآ  رد  یباوث  هچ 

: دندومرف ترضح 
. دشابیم هرمع  کی  اب  لداعم  نآ  باوث 

ْنَع َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7
ًۀَلَّبَقَتُم ًةَروُْربَم  ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم 

نب دّـمحم  زا  رایزهم ، نب  یلع  شردارب  زا  رایزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  اعیمج ، هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: تفگ يو  نانس 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ابا  ترضح  زا 
. دشابیم هدش  لوبق  هرمع  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز 

ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8
ًةَرْمُع ُلِدْعَت  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  ٍءْیَش  ُّيَأ  مالسلا ) هیلع  )

: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 
: مدیسرپ هدرک و  لاءوس  بانج  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  عجار 

؟ دشابیم رادقم  هچ  نآ  باوث 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم هرمع  کی  لداعم  نآ  باوث 
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ْمِهِـضَْعب ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِنـْب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِنـْب  َدَـمْحَأ  ْنَـع  اَِنباَحْـصَأ  ُۀَـعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 9
ِْنیَسُْحلا ع ِْربَق  ُةَراَیِز  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  ٍرَمُع  َُعبْرَأ  َلاَق  مالسلا ) مهیلع  )

ًةَرْمُع ُلِدْعَت 
مهیلع همئا  زا  یضعب  زا  شباحصا ، یخرب  زا  یلع ، نبا  یکرمع  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  سیردا و  نب  دمحا  زا  ام ، باحصا  زا  یتعامج 

: دندومرف هک  مالّسلا 
. دشابیم هرمع  کی  لداعم  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  تسا و  جح  کی  لداعم  هرمع  ات  راهچ 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق   [ ٍباـَئِر  ] ٍباـَبَر ِیبَأ  ْنَع  ِلْـضَْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  ِّیِکَفُوْبلا  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 10
َنِینِس َِعبْرَأ  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنَع  َفَّلَخَتَی  ْنَأ  یِغَْبنَی  َال  َو  ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  ْمَعَن  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالسلا )

دبع ابا  ترضح  زا  تفگ  يو  بائر ، نبا  زا  ضیف ، نب  دّمحم  زا  هتفگ ، ثیدح  شیارب  هک  یسک  زا  یکفوب ، یکرمع  زا  دانـسا ، نیمه  اب  و 
؟ مدیسرپ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  هّللا 

: دندومرف ترضح 
. دوش فّلخت  نآ  زا  لاس  راهچ  زا  رتشیب  هک  تسین  راوازس  هتسیاش و  تسا و  هرمع  کی  لداعم  بانج  نآ  ترایز  یلب ،
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دشابیم جح  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مراهچ  تصش و  باب   [ - 64

ِیبَأ ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 1
ًۀَّجِح ُلِدْعَت  ِءاَدَهُّشلا  ِرُوُبق  ُةَراَیِز  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  ُةَراَیِز  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َعَم  ًةَروُْربَم 
رفعج یبأ  ترضح  زا  راسی ، نب  لیـضف  زا  جاّرد ، نبا  لیمج  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع 
هدش لوبق  جح  کی  لداعم  ءادهـش  روبق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز 

. دشاب هدش  هدروآ  اجب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا 
َْربَق یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2

ًةَروُْربَم ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا
: دیوگیم يو  نانس ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  وبا  ترضح  زا 
. دسیونیم شیارب  هدش  لوبق  ّجح  کی  دنوادخ  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

ُْنب ِهَّللا  ُْدبَع  ِینَرَبْخَأ  َلاَق  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَع  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
َّجَْحلا َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَقَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِِهب  ُجُرْخَأ  اَم  ِیل  ُأَّیَهَتَی  ٍۀَنَس  َّلُک  َْسَیل  ُهَّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ُّيِراَْبنَْألا  ٍْدیَبُع 

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ِتْأَف  ََکل  ْأَّیَهَتَی  َْمل  َو  َةَرْمُْعلا  َْتدَرَأ  اَذِإ  َو  ٌۀَّجِح  ََکل  ُبَتُْکت  اَهَّنِإَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ِْتئاَف  ََکل  ْأَّیَهَتَی  َْمل  َو 
ٌةَرْمُع ََکل  ُبَتُْکت  اَهَّنِإَف 

: دیوگیم يو  رماع ، نب  ساّبع  زا  ةریغم ، نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ داد و  ربخ  نم  هب  يرابنا  دیبع  نب  هّللا  دبع 

؟ درک دیاب  هچ  ّجح  هب  نتفر  يارب  مرادن  یگدامآ  لاس  ره  موش  تیادف  متشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  كرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

کی وت  يارب  اریز  ورب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یتشادن  ار  نآ  يارب  یگدامآ  یلو  هدومن  جح  هدارا  هاگ  ره 
اریز ورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  يدوبن  اّیهم  نآ  ماجنا  يارب  يدومن و  هرمع  هدارا  تقو  ره  دوشیم و  روظنم  ّجح 

. دنسیونیم تیارب  هرمع  کی  باوث 
ِْنب ِماَـشِه  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 4

ًةَرْمُع َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ  ُلاَُقی  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َناَّسَح  ِْنب  ِمیِرَْکلا  ِْدبَع  ْنَع  ِمَکَْحلا 
َُهل ْأَّیَهَتَی  َْمل  َو  َةَرْمُْعلا  َداَرَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  َو  ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ُهاَتَأَف  َُهل  ْأَّیَهَتَی  َْمل  َو  َّجَْـحلا  َداَرَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  َو  اَنُهاَه  ُةَرْمُْعلا  َو  ُّجَْـحلا  اَمَّنِإ  َلاَقَف  َلاَق 

ٌةَرْمُع َُهل  ْتَِبتُک 
دبع زا  مکحلا ، نب  ماشه  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  رافـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  ناسح ، نب  میرکلا 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم 

: دندومرف ترضح  تسا ؟ هرمع  ّجح و  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  دنیوگیم : هک  تسیچ  راتفگ  نیا 
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هب یلو  هتشادن  ار  نآ  يارب  یگدامآ  یلو  دنک  ّجح  هدارا  صخش  هک  تسا  یتقو  رد  اهنت  هرمع  ّجح و  اب  ترـضح  نآ  ترایز  ندوب  لداعم 
دوبن روسیم  شیارب  یلو  دومن  هرمع  هدارا  رگا  هچنانچ  دـسیونیم  وا  يارب  ّجـح  کی  باوث  یلاعت  قح  اجنیا  رد  دباتـشب  بانج  نآ  ترایز 

. ددرگیم روظنم  شیارب  هرمع  کی  باوث  زین  اجنیا  رد  تفر  مالّسلا  هیلع  ماما  ترایز  هب  یلو 
َلاَق ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُضف  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 5
ًۀَّجِح ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز  َو  ِءاَدَهُّشلا - ِرُوُبق  َةَراَیِز  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَق

ِْنب ِْلیَـضُْفلا  ِنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَـم 
ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی 

نب لیـضف  زا  زیرح ، زا  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم  زا  و 
: تفگ يو  راسی ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
ربمغیپ اب  هک  تسا  یّجح  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماماترـضح  ربق  ءادهـش و  روبق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز 

. دوش هدروآ  اجب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
یثیدح مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  راسی ، نب  لیـضف  زا  زیرح ، زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

. تسا هدرک  لقن  ار  روکذم  ثیدح  لثم 
ِیبَأ ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 6

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َعَم  ًةَروُْربَم  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
رفعج یبا  ترضح  زا  راسی ، نب  لیـضف  زا  حلاص ، نبا  لیمج  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع 
. دوش هدروآ  اجب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یلوبقم  ّجح  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز 

َو ٍزیِرَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ِءاَدَهُّشلا ِرُوُبق  ُةَراَیِز  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  ُةَراَیِز  الاَق  اَمُْهنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َعَم  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  َو 
نب نسح  زیرح و  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  راـیزهم ، نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  راـیزهم ، نب  یلع  نـب  نـسحلا  نـب  دّـمحم 

: دندومرف راوگرزب  ماما  ود  نیا  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  راسی ، نب  لیضف  زا  حلاص ، نب  لیمج  زا  بوبحم ،
ربمغیپ اب  هک  تسا  یّجح  لداعم  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ءادهـش و  روبق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز 

. دوش هدروآ  اجب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
َلاَق ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8

ِهیِزُْجی ُهَْدنِع  َفَّرَعَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأَف  َِکلَذ  َُهل  ْأَّیَهَتَی  َْمل  َو  َّجَْـحلا  َداَرَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 
ِّجَْحلا ِنَع  َِکلَذ 

: تفگ يو  روفعی ، یبا  نبا  زا  طاّمق ، دیعس  یبا  زا  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  راّفصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

دزن هفرع  زور  رد  سپ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  لاح  نیا  رد  دشابن و  هدامآ  یلو  دنک  ّجح  هدارا  یـصخش  رگا 
ّجح لمع  هکنیا  نودب  هدومن  تفایرد  ار  ّجـح  باوث  ینعی  دـشابیم  ّجـح  زا  يزجم  لمع  نیا  دـنک  ترایز  ار  بانج  نآ  هدوب و  ترـضح 
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. دشاب هداد  ماجنا 
( مالسلا هیلع   ) ِِحلاَّصلا ِْدبَْعلا  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق  َۀَبْقُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 9
( مالـسلا هیلع   ) َبَتَکَف ُهَتاَف  ْنَِمل  ِّجَْـحلا  َباََوث  ُلِدـْعَت  ْلَه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِةَراَیِز  ِیف  ِِهب  َءاَج  اَم  ِلَْضفَِأب  ِینَِربُْخی  ْنَأ  اَنُدِّیَـس  َيأَر  ْنِإ 

ُّجَْحلا ُهَتاَف  ْنَِمل  َّجَْحلا  ُلِدْعَت 
: تفگ يو  ۀبقع ، نب  میهاربا  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

زا دنهد  ربخ  ام  هب  دـندید  تحلـصم  ام  رورـس  اقآ و  رگا  مدرک : ضرع  نآ  رد  هتـشون و  مالّـسلا  هیلع  حـلاص  دـبع  كرابم  رـضحم  ياهمان 
یسک زا  تسه  ّجح  باوث  لداعم  نآ  باوث  ایآ  تسا و  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  رد  هک  یباوث  نیرترب  لضفا و 

؟ دروآ اجب  ار  ّجح  لمع  هتسناوتن  هک 
: دندومرف موقرم  شباوج  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتفر  شتسد  زا  ّجح  هک  یسک  يارب  تسا  ّجح  باوث  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث 
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دنشابیم هرمع  کی  ّجح و  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هکنیا  نایب  رد  مجنپ  تصش و  باب   [ - 65

ِنَع ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 1
َو ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َْتلاَق  ِۀَّیِسَمْحَْألا  ٍدیِعَس  ِّمُأ  ْنَع  ِّیِسَمْحَْألا  ِْنیَـسُْحلا 

ِهِدَِیب َأَمْوَأ  َو  اَذَکَه  َو  اَذَکَه  ِْریَْخلا  َنِم  َو  ًةَرْمُع 
زا یسمحا ، نسح  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  کیهن ، نب  دمحا  نب  هّللا  دبع  زا  رفعج ، نب  یـسوم  نب  هّللا  دیبع  نب  میهاربا  دّمحم  نب  رفعج 

: تفگ يو  هّیسمحا ، دیعس  ّما 
؟ مدیسرپ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  زا  هدرک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  ترضح  زا 

: دندومرف ترضح 
سپس تسا . نانچ  نانچ و  اب  يواسم  لداعم و  هدیدنسپ  ریخ و  لامعا  زا  دشابیم و  هرمع  کی  ّجح و  کی  اب  لداعم  ترـضح  نآ  ترایز 

. دندومرف ریخ  لامعا  نآ  ددع  هب  هراشا  تسد  اب 
( مالسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َناَّسَح  ِْنب  ِمیِرَْکلا  ِْدبَع  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2
َو َّجَْحلا  َداَرَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  َو  اَنُهاَه  ُةَرْمُْعلا  َو  ُّجَْحلا  اَمَّنِإ  َلاَقَف  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ  ُلاَُقی  اَم 

ًةَرْمُع َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ُهاَتَأَف  َُهل  ْأَّیَهَتَی  َْمل  َو  َةَرْمُْعلا  َداَرَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  َو  ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ُهاَتَأَف - َُهل  ْأَّیَهَتَی  َْمل 
دبع زا  مکح ، نب  ماشه  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کـیهن ، نب  هّللا  دـبع  زا  رفعج ، نب  یـسوم  نب  هّللا  دـیبع  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  و 

: تفگ يو  ناسح ، نب  میرکلا 
هیلع نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  ربق  ترایز  دـنیوگیم : هک  تسیچ  مالک  نیا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رـضحم 

؟ دشابیم هرمع  جح و  کی  لداعم  مالّسلا 
: دندومرف ترضح 

رّهطم ربق  ترایز  هب  نآ  ياجب  سپ  دشابن  روسیم  شیارب  هدومن و  ّجح  هدارا  صخـش  هک  تسنیا  اجنیا  رد  اهنت  هرمع  ّجح و  اب  ندوب  لداعم 
دهاوخب صخـش  رگا  زین  دـسیونیم و  شیارب  ّجـح  کی  باوث  لاعتم  دـنوادخ  ضرف  نیا  رد  هک  دورب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

هرمع کی  باوث  یلاعت  قح  دورب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  تراـیز  هب  نآ  ياـجب  سپ  دـشابن  روسیم  شیارب  یلو  دور  هرمع 
. دنکیم طبض  شیارب 

َقاَحْسِإ ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
َلاَقَف مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  َلاَقَف  ُهَْدنِع  اَنَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب 

ُةَرْمُْعلا َو  ُّجَْحلا  َکِیبَأ  ْنَع  َِيُور  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َُهل  ُْتلُقَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََـعبْرَأ  ِِهب  ُهَّللا  َلَّکَو  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ 
ًةَرَشَع َّدَع  یَّتَح  ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  ْمَعَن  َلاَق 

زا میهاربا ، نب  قاحسا  زا  دّمحم ، نب  مساق  زا  دیعس ، نبا  نیسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیسح  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  هجراخ ، نب  نوراه 

: دیسرپ لئاس  مدوب ، رضاح  اجنآ  زین  نم  درک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  يدرم 
؟ دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ 

: دندومرف ترضح 
ترضح نآ  يارب  تمایق  زور  ات  هدوب و  دولآ  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هدرک  لّکوم  ترضح  نآ  هب  ار  هتشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ 
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. دننکیم هیرگ 
: دناهدومرف هک  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ردپ  زا  دنوش ، تیادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع 

؟ تسا هرمع  جح و  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث 
: دندومرف ترضح 

. دیسر هرمع  ّجح و  هد  هب  ات  هدرمش  ار  هرمع  ّجح و  دادعت  دعب  هرمع  ّجح و  یلب ،
ِیبَأ ْنَع  ٍِذئاَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4

َنِم اَذَکَه  ِهِدَِیب  َلاَق  َو  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  ُهَّنِإ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  َلَأَس  ٍلُجَر  ْنَع  َۀَـجیِدَخ 
اَذَکَه ِْهیَدَی  ِعیِمَِجب  ُلوُقَی  ِْریَْخلا 

یبأ زا  ذئاع ، نب  دمحا  زا  ءاش ، ّیلع و  نب  نسح  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دوب هدرک  لاءوس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  نب  عجار  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  ترضح  زا  هک  یصخش  زا  هجیدخ ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
ریخ لامعا  زا  رادـقم  نیا  لداعم  هک  دـندرک  هراشا  تسد  اب  تسا و  هرمع  ّجـح و  کی  لداعم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تراـیز 

(. دنداد ناشن  ار  تسد  ود  ناتشگنا  مامت   ) تسا
ْنَع ُِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 5
ِدَْعب ْنِم  َو  ٌۀَّجِح  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُةَراَیِز  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم 

ِماَلْسِْإلا ِۀَّجِح  ِدَْعب  ْنِم  ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  ِۀَّجِْحلا 
: تفگ يو  دیعس ) وبا   ) يروباشین نامیلس  نب  نادمح  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  درک : لقن  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ملاس ، نب  ماشه  زا  سنوی ، زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامی ، دّمحم  نب  هّللا  دبع 
. دشابیم هرمع  کی  ّجح و  کی  مالسالا ) ۀجح  زا  دعب  ینعی  ّجح  کی  زا  دعب  هدوب و  ّجح  کی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز 

َۀَّجِح ُْهنَع  ُحَرْطَی  ُْتُلق  َلاَق  َرَمَتْعا  َو  َّجَـح  ْدَـقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) اَـضِّرلا ِنَع  َُسنُوی  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 6
- ٍکَلَم َْفلَأ  َنوُْعبَس  ٍمْوَی  َّلُک  ِِهب  ُفوُطَی  َْتیَْبلا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  ِماَرَْحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َیلِإ  َّجُحَی  َو  يَْوقَی - یَّتَح  ِفیِعَّضلا  ُۀَّجِح  َیِه  َال  َلاَق  ِماَلْـسِْإلا 

ِیف ُهَّنِإ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکََأل  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َّنِإ  َو  ِحاَبَّصلا  یَّتَح  ِْتیَْبلِاب  اُوفاَطَف  ْمُهُْریَغ  اُولََزن  َو  اوُدِعَص  ُْلیَّللا  ُمُهَکَرْدَأ  اَذِإ  یَّتَح 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َُۀبْوَّنلا  ُمِْهیَلَع  ُعَقَت  َال  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِْهیَلَع  ُلِْزنََیل  ٍةاَلَص  ِّلُک  ِْتقَو 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  اضر  ترضح  زا  سنوی ، زا  دیعس ، وبا  دانساب  و 
. هدروآ اج  هب  هرمع  کی  ّجح و  کی  سپ  دنکب  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک 

؟ تسا طقاس  رگید  وا  زا  مالسإلا  ۀجح  ینعی  مدرک  ضرع  دیوگیم : يوار 
ایآ دنورب ، مارحلا  هّللا  تیب  هب  دندرگ و  يوق  ات  هدش  بوسحم  فیعض  دارفا  ّجح  ترایز  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ریخ  دندومرف : ترضح 

رگید ناگتشرف  هتفر و  نامسآ  هب  بش  ندمآ  زا  سپ  دسرب و  ارف  بش  ات  هدرک  فاوط  ار  هّللا  تیب  هتشرف  رازه  داتفه  زور  ره  هک  ینادیمن 
زامن تقو  ره  رد  هدوب و  تیب  زا  رتزیزع  ادخ  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اما  دـننکیم و  فاوط  ار  تیب  حابـص  ات  هدـش و  لزان 

ناشیا هب  تمایق  زور  ات  دننکیم و  فاوط  ار  رّهطم  ربق  هدش و  لزان  دنتـسه  هتفرگ  هدولآ و  رابغ  هدـیلوژ و  یگلمج  هک  هتـشرف  رازه  داتفه 
. دسریمن تبون  رگید 

*** ***
*** ***
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ٍدیِعَـس ِّمُأ  ْنَع  َبوـُقْعَی  ِْنب  َُسنوـُی  ْنَع  ِدـیِمَْحلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7
َّمُأ اَی  ِهِیف  ُرَکُْذی  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ُرُکْذـَت  ٍءْیَـش  َّيَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َْتلاَق  ِۀَّیِـسَمْحَْألا 

ُهَِعباَصَأ َسَکَن  َو   [ ُهَدَی  ] ِْهیَدَی َطََسب  َو  اَذَک  اَهُْریَخ  َو  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجِح  ُلْضَف  ٍدیِعَس 
يو هّیـسمحا  دیعـس  ّما  زا  بوقعی ، نب  سنوی  زا  دیمحلا ، دبع  نب  دّمحم  دّمحم و  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم  تفگ :
؟ دییامرفیم رکذ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  رد  ار  یتلیضف  هچ 

: دومرف ترضح 
ناشتسد ود  ریخا  ترابع  نیا  نتفگ  اب  نامزمه  تسا و  نینچ  نآ  زا  رتهب  مینکیم و  رکذ  نآ  رد  ار  هرمع  ّجح و  کی  تلیضف  دیعس  ّما  يا 

. دش عقاو  بطاخم  فرط  هب  تسد  يور  كرابم و  يور  فرط  هب  تسد  فک  هک  يروط  هب  دندنادرگرب  ار  ناشناتشگنا  هدرک و  زاب  ار 
ِمِـساَْقلا ِنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8

ِفَالآ َۀََعبْرَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَِقب  ُهَّللا  َلَّکَو  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ٍبِیبَح  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب 
ِءاَدَهُّشلا َرُوُبق  َو  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَی  ُُهناَْیتِإ  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش  ٍکَلَم 

، بیبح زا  دّمحم  نب  مساق  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  دمحا  نب  دّمحم 
: دیوگیم يو  راسی ، نب  لیضف  زا 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
رارق لّکوم  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رب  ار  دنتسه  هتفرگ  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتـشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ 

ءادهش روبق  ترایز  هدوب و  هرمع  کی  ّجح و  کی  لداعم  ترضح  نآ  ترایز  دننکیم و  هیرگ  ترضح  نآ  رب  تمایق  زور  ات  ناشیا  داد و 
. دراد ار  تلیضف  نیمه  زین  دشابیم ) دحا  ءادهش  دوصقم  )

ِنَع ٍناـَبَأ  ْنَع  ٍِرماَـع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِِّیفوُْـکلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 9
ُهَّللا َبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّيِِرباَّسلا  ِعاََّیب  ِباَّنلا  ِیبَأ  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 

َثیِدَْحلاَرَکَذ َو  ًۀَّجِح  َو  ًةَرْمُع  َْوأ  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  َُهل 
زا نابا ، زا  رماع ، نب  ساـّبع  زا  یفوک ، یلع  نبا  نسح  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، خـیاشم و  زا  یتعاـمج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ يو  يرباسلا ، عاّیب  بانلا » یبا   » ۀّیطع نب  نیسح 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  ترضح  زا 

. دسیونیم شیارب  ّجح  کی  هرمع و  ای  هرمع  ّجح و  کی  دنوادخ  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
ْنَم َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِْدنِْکلا   [ ٍناَُلف ُوبَأ   ] َناَّلَخ ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 10

ًةَرْمُع َو  ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ 
: دیوگیم يو  نامثع  نب  نابأ  زا  رماع ، نب  سابع  زا  شدانسا ، هب  هّللا  دبع  نب  دعس  و 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  يدنک ، ناّلخ  وبا 
. دسیونیم شیارب  هرمع  ّجح و  کی  دنوادخ  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

ِْنب َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْـقلا  ِنَع  ِمِساَْـقلا  ِیبَأ  ْنَع  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَـع  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 11
ْنَع اَْوَور  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهِرِخآ  ِیف  ُلوُقَی  ٍلیِوَط  َُهل  ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  َۀَـجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ 

ًةَرَشَع َّدَع  یَّتَح  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  ْمَعَن  َلاَق  ِّجَْحلا  ِیف  َکِیبَأ 
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نب نوراه  زا  میهاربا ، نب  قاحـسا  زا  دّمحم ، نب  مساق  زا  مساقلا ، یبا  زا  رایزهم ، نب  یلع  شّدج  زا  شردپ ، زا  یلع ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 
: تفگ يو  هجراخ ،

: تشاد هضرع  بانج  نآ  كرابم  رضحم  نآ  رخآ  رد  درک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  ینالوط  ثیدح  نمـض  رد  يدرم 
کی لداعم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  ترایز  باوث  هک  دناهدرک  تیاور  ناتراوگرزب  ردپ  زا  نایوار  دنوش  تیادف  مردام  ردپ و 

؟ دشابیم حیحص  نومضم  نیا  ایآ  تسا  ّجح 
: دندومرف ترضح 

. دندومن رکذ  ار  ّجح  هد  ات  دنتفر  الاب  روط  نیمه  و  هرمع ...  ود  ّجح و  ود  هرمع و  ّجح و  کی  هکلب  یلب ،
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَـع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هر  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 12
ُهاَتَأ ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ُِّینَهُْجلا  ٌِکلاَم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍفِداَصُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْلیَُـضف 
ِْدبَع ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَدَـف  ُتْجَجَح  َو  ِۀَـنَّسلا  َْکِلت  ِیف  ٌِکلاَم  َتاَمَف  َلاَق  َعِجْرَی  یَّتَح  ًاظوُفْحَم  ْلَزَی  َْمل  َو  ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َُهل  ًاِرئاَز 

- ِِهتاَه َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍثیِدَِحب  ِینَثَّدَح  ًاِکلاَم   ] کلام َّنِإ  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
ٌةَرْمُع َو  ٌۀَّجِح  ُدَّمَُحم  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  ُُهْتثَّدَحَف 

زا هتفگ ، ثیدح  شیارب  هک  یـسک  زا  یکرمع ، زا  راّطع ، ییحی  نب  دّـمحم  زا  مهیلع ، هّللا  ۀـمحر  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج  مردـپ و 
: دیوگیم يو  فداصم ، نب  دّمحم  زا  لیضف ، نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  ترایز  هب  عجار  ترضح  نآ  هک  درک  لقن  میارب  رفعج  یبأ  ترضح  زا  یتهج  کلام 
وا يارب  ّجح  کی  دنوادخ  دشاب  بانج  نآ  قح  هب  هاگآ  فراع و  هک  یلاح  رد  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک 

. دنک تعجارم  شلها  هب  ات  تسه  رارقرب  ظوفحم و  هتسویپ  دسیونیم و 
شکرابم رضحم  مدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  رب  هتفر و  ّجح  هب  نم  درک و  توف  لاس  نامه  رد  کلام  دیوگیم : يوار 

: مدرک ضرع 
. دومن لقن  میارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  ار  یثیدح  کلام 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. نک نایب  ار  ثیدح 

: دندومرف ترضح  مدش ، غراف  هک  یماگنه  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  سپ 
. دشابیم هرمع  ّجح و  کی  لداعم  ترضح  نآ  ترایز  باوث  یلب 

ْنَع ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ًاعیِمَج  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 13
( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع   [ ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  ( ] مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُـس  َلاَق  ِراَتْخُْملا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح 

ٌةَرْمُع َو  ٌۀَّجِح  اَهِیف  َلاَقَف 
وا يارب  هک  یسک  زا  یکرمع ، زا  سیردا ، نب  دمحا  و  راّطعلا ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج ، هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم يو  راتخم ، نب  نیسح  زا  یسیع ، نب  دامح  زا  هتفگ ، ثیدح 
: دندومرف ترضح  مدرک ؟ لاءوس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

. دشابیم هرمع  ّجح و  کی  باوث  رادقم  هب  ترایز  نیا  رجا 
َابَأ ُْتلَأَس  َلاَق  ٍدِشاَر  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِِّینُوْتیَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 14
َلاَق ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  َُهل  ْتَِبتُک  َلاَق  ِْنیَتَعْکَر  ُهَْدنِع  یَّلَص  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
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ُُهتَعاَط ٍضَرَتْفُم  ٍماَمِإ  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُّلُک  َِکلَذَک  َو  َلاَق  ُُهتَعاَط  ٍضَرَتْفُم  ٍماَمِإ  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُّلُک  َِکلَذَک  َو  َكاَِدف - ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق 
: دیوگیم يو  دشار  نب  یسیع  زا  ملسم ، نب  نوراه  زا  ینوتیز ، یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ  و 

: متشاد هضرع  شکرابم  رضحم  هدرک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
؟ تسیچ نآ  باوث  دناوخب  اجنآ  زامن  تعکر  ود  هدرک و  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هک  یسک  موش : تیادف 

: دندومرف باوج  رد  ترضح 
. دوشیم هتشون  هرمع  جح و  کی  وا  يارب 

ۀعاّطلا ضرتفم  ماـما  ربق  تراـیز  هب  هک  یـسک  ره  باوث  تسا  نینچمه  موش و  تیادـف  مدرک : ضرع  شکراـبم  رـضحم  دـیوگیم : يوار 
؟ دورب

: دندومرف ترضح 
. دور تسا  بجاو  ضرف و  شتعاط  هک  یماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  ره  تسا  روط  نیمه  و 

ْنَع َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُِّیفوُْکلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 15
اَمَف َلاَق  ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ُْتُلق  ِءَالُءوَه  َنوُدیُِری  َْنیَأ  َلاَقَف  ٍریِمَح  یَلَع  ٌمْوَق  َّرَمَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَق  ِِکلَْملا  ِدـْبَع  ِْنب  َدـیِزَی 

َنیِرْـشِع َّدَـع  یَّتَح  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجِح  ْنِم  ٌْریَخ  ُُهتَراَیِز  َلاَق  ٌۀَـبِجاَو  ُُهتَراَیِز  ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  َلاَـق  ِبیِرَْغلا  ِدـیِهَّشلا  ِةَراَـیِز  ْنِم  ْمُهُعَنْمَی 
ُعْداَف ًۀَّجِح - َرَـشَع  َۀَعِْـست  ُتْجَجَح  ْدَق  یِّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَتَأ  یَّتَح  ِهِدـْنِع  ْنِم  ُتُْمق  اَم  ِهَّللا  َوَف  َلاَق  ٍتاَلَّبَقَتُم - ٍتاَروُْربَم  َلاَق  َُّمث  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح 

ًۀَّجِح َنیِرْشِع  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَتَراَیِز  َّنِإ  َلاَق  َال  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َْترُز  ْلَهَف  َلاَق  َنیِرْشِْعلا  َماَمَت  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  ِیل  َهَّللا 
کلملا دبع  نب  دیزی  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نبا  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، یفوک  یـشرق  رفعج  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو 
، دـندرک روبع  دـندوب  راوـس  اـهشوگ  زارد  رب  هک  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  كراـبم  رـضحم  رد 

: دندومرف ترضح 
؟ دنراد اجک  هدارا  ناشیا 

. ءادهش روبق  ترایز  مدرک : ضرع 
: دندومرف

: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  قارع  لها  زا  یصخش  دیوگیم : يوار  بیرغ !!؟ دیهش  ترایز  زا  تشاد  زاب  ار  ناشیا  زیچ  هچ 
؟ تسا بجاو  وا  ترایز  ایآ 

: دندومرف ترضح 
جح و تسیب  زا  رتهب  دندومرف : ات  دندوزفایم  نآ  رب  هتـسویپ  و  هرمع ...  ود  جح و  ود  زا  هرمع ، کی  ّجح و  کی  زا  رتهب  بانج  نآ  ترایز 

: دندوزفا سپس  دشابیم و  هرمع  تسیب 
. تسا رتهب  هدش  هتفریذپ  لوبقم و  هرمع  ّجح و  تسیب  زا 

نم درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  فّرشم  شتمدخ  یصخش  هکنیا  ات  متساخنرب  شکرابم  رـضحم  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : يوار 
. دشاب لماک  میارب  ّجح  تسیب  ات  هدرک  نم  يزور  رگید  ّجح  کی  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  مراد  اضاقت  ماهدروآ  اج  هب  ّجح  هدزون 

: دندومرف يو  هب  ترضح 
؟ ياهدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ربق  ایآ 

. ریخ درک : ضرع 
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: دندومرف ترضح 
. تسا رتهب  ّجح  تسیب  زا  ترضح  نآ  ترایز 
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دشابیم ّجح  دنچ  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مشش  تصش و  باب   [ - 66

ٍْدیَز ْنَع  ٍراَتُْخم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
ُدَّمَُحم ِینَثَّدَح  َو  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  ْنِم  ُلَْضفَأ  َو  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  ُلِدْعَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُةَراَیِز  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب 
زا ماّحـش ، دیز  زا  راتخم ، نب  نیـسح  زا  نانـس ، نبا  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

. دشابیم ّجح  تسیب  زا  رترب  هکلب  ّجح  تسیب  لداعم 
. هدومن لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  شدانسا  هب  دّمحم  نب  دمحا  زا  باحصا ، ياهّدع  زا  بوقعی ، نب  دّمحم  و 

ِِحلاَص ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِیتآ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِِّیِنئاَدَْملا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب 
َبَتَک ُهَتْرُز  اَذِإ  َکَّنِإَف  ِراَْربَْألا  َِّربَأ  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِرَهْطَأ  َو  َنِیبَیْطَْألا  ِبَیْطَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  ِْتئا  ٍدیِعَس  َابَأ  اَی  ْمَعَن 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ًۀَّجِح  َنیِرْـشِع  َو  ًاسْمَخ  ِِهب  ََکل  ُهَّللا 
ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  َلیِعاَمْسِإ 

زا هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم 
: تفگ يو  ینئادم ، دیعس 

؟ مورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  موش  تیادف  مدرک : ضرع  هدش  لخاد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رب 
: دندومرف ترضح 

نیرتهزیکاپ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  دیعـس  ابا  يا  یلب ،
تیارب ّجـح  جـنپ  تسیب و  باوث  لاعتم  دـنوادخ  يدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  یتقو  اریز  ورب  تسا  ناراـکوکین  نیرتراـکوکین  ناـکاپ و 

. دسیونیم
لقن ار  ربخ  نیمه  لثم  شدانـساب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  بوقعی ، نب  دّـمحم 

. هدومن
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍباَهِـش  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  َْوأ  ِهِّبَر  ِْدبَع  ِْنب  ِباَهِـش  ْنَع  ِرْـضَّنلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 3
ََکل ْبَسُْحت  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  اَهْمِّمَت  ِیل  َلاَقَف  ًۀَّجِح  َرَشَع  َۀَعِْـست  ُْتلُقَف  ٍۀَّجِح - ْنِم  َتْجَجَح  ْمَک  ُباَهِـش  اَی  َلاَقَف  ِیَنلَأَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

ِْنیَسُْحلا ع ِةَراَیِِزب 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  باهـش ، زا  يدرم ، زا  ای  ّهبر  دبع  نب  باهـش  زا  رـضن ، نب  دمحا  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: دندومرف هدومن و  لاءوس  نم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : باهش  مالّسلا ،
؟ ياهتفر ّجح  هب  راب  دنچ  باهش  يا 

. هبترم هدزون  مدرک : ضرع 
: دندومرف

. دننک باسح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  کی  لداعم  ار  اهنآ  تیارب  ات  امن  لیمکت  میمتت و  هبترم  تسیب  هب  ار  نآ 
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دشابیم
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ْمَک مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَـق  ٍروُْصنَم  ِْنب  َۀَْـفیَذُح  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنبا  ِنَع  ْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4
َْنیَسُْحلا ع َراَز  ْنَمَک  َْتنَُکل  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  َو  يَدْحِإ  َتْمَْمتَأ  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف  َلاَق  َرَشَع - َۀَعِْست  ُْتُلق  َتْجَجَح 

: دیوگیم ساّبعلا  وبا 
: تفگ يو  هدرک ، لقن  روصنم  نب  ۀفیذح  زا  نانس ، نبا  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
؟ ياهتفر ّجح  هب  هبترم  دنچ 

. راب هدزون  مدرک : ضرع 
: دندومرف

. تسا هدومن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هک  یتسه  یسک  دننام  یناسرب  راب  کی  تسیب و  هب  ار  نآ  رگا  نادب 
ْنَع َۀَقَدَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 5
ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ٍۀَّجِح  َۀَئاِم  َّجَح  ْنَمَک  َناَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیلیِّنلا  ٍِحلاَص 

ص
حلاص زا  هقدص ، نب  دّمحم  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  تفگ : يو  یلین ،
هبترم دص  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب  علّطم  هاگآ و  ترضح  نآ  ّقح  هب  هک  یلاح  رد  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

. دشاب هدروآ  اجب  ّجح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب 
َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِِکلاَم  ْنَع  َۀَقَدَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 6

ًةَروُْربَم ًۀَّجِح  َنِیناَمَث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  مالسلا ) هیلع  )
: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هّیطع ، نب  کلام  زا  هقدص ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  دعس ، زا  مردپ ، زا 

. درادیم روظنم  لوبقم  ّجح  داتشه  شیارب  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک 
َمِدَق َلاَق  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِمِساَْقلا  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 7
ُهَّنِإَف ْرُْظناَف  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ْفِقَف  ِمَظْعَْألا  ِقیِرَّطلا  َیلِإ  ْبَهْذا  یَـسُوم  اَی  َلاَقَف  َفَجَّنلا  َلَزَنَف  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِۀَیَالَو  ِلَّوَأ  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ 

- َکَعَم ُءیِجَیَسَف  َكوُعْدَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  اَنُهاَه  َُهل  ْلُقَف  َْکنِم  اَنَد  اَذِإَف  ِۀَّیِسِداَْقلا  ِۀَیِحاَن  ْنِم  ٌلُجَر  َکِیتْأَیَس 
َْهبِـش ُِلبُْقی  ٍءْیَـش  َیلِإ  ُتْرَظَن  ْذِإ  ُهُعَدَأ  َو  ُفِرَْـصنَأ  َو  یِـصْعَأ  ُتْدِک  یَّتَح  ًاِمئاَق  ْلَزَأ  ْمَلَف  ٌدیِدَش  ُّرَْحلا  َو  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ُتُْمق  یَّتَح  ُْتبَهَذَـف  َلاَق 

ْدَق َو  َكوُعْدَـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِدـْلُو  ْنِم  ٌلُـجَر  اَـنُهاَه  اَذَـه  اَـی  ُْتلُقَف  یِّنِم  اـَنَد  یَّتَـح  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  ْلَزَأ  ْمَلَف  ٍریَِعب  یَلَع  ٍلُـجَر 
َیلِإ ُتْرِصَف  اَنَأ  ُتَْونَد  َو  ِْهَیلِإ  ُِّیباَرْعَْألا  َلَخَدَف  ِِهب  اَعَدَف  ِۀَْمیَْخلا  َنِم  ًابیِرَق  ًۀَیِحاَن  ُهَریَِعب  َخاَنَأ  یَّتَح  ِِهب  ُْتئِجَف  َلاَق  ِْهَیلِإ  اَِنب  ْبَهْذا  َلاَق  ِیل  َکَفَصَو 
اَذَک َو  اَذَک  ِعِضْوَم  ْنِم  َْتنَأ  َلاَق  ِنَمَْیلا  یَْصقَأ  ْنِم  َلاَق  َْتمِدَق  َْنیَأ  ْنِم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ْمُهاَرَأ  َال  َو  َماَلَْکلا  ُعَمْسَأ  ِۀَْمیَْخلا  ِبَاب 
ْنِم َْتئِجَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحِلل ًاِرئاَز  ُْتئِج  َلاَق  اَنُهاَه  َْتئِج  اَِمبَف  َلاَق  اَذَک  َو  اَذَک  ِعِضْوَم  ْنِم  اَنَأ  ْمَعَن  َلاَق 
هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِیلْهَأ  َیلِإ  َعِجْرَأ  َو  ِْهیَلَع  َمِّلَـسُأَف  َُهرُوزَأ  َو  ُهَْدنِع  َیِّلَـصُأ  ْنَأ  اَّلِإ  ٍۀَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ُْتئِج  َلاَق  ِةَراَیِّزِلل - اَّلِإ  َْسَیل  ٍۀَـجاَح  ِْریَغ 

ُوبَأ َلاَقَف  َلاَق  اَنِِجئاَوَح - َءاَضَق  َو  اَنِِشیاَعَم  َو  اَِنلاَْومَأ  َو  اَنِدَالْوَأ  َو  اَنِیلاَهَأ  َو  اَنِسُْفنَأ  ِیف  َۀَکَرَْبلا  ِِهتَراَیِز  ِیف  يََرن  َلاَق  ِِهتَراَیِز  ِیف  َنْوََرت  اَم  َو  مالـسلا )
ُلِدْعَت مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َةَراَیِز  َّنِإ  َلاَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ِینْدِز  َلاَق  ِنَمَْیلا  اَخَأ  اَی  اًلْضَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  َكُدیِزَأ  اَلَف  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

هیلع و هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ِْنیَتَیِکاَز  ِْنیَتَلَّبَقَتُم  ِْنیَتَروُْربَم  ِْنیَتَّجِح  َو  ِهَّللا  َو  ِيإ  َلاَق  َِکلَذ  ْنِم  َبَّجَعَتَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ًۀَیِکاَز - ًَۀلُوبْقَم  ًۀَّجِح 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  َعَم  ًۀَیِکاَز  ًۀَلَّبَقَتُم  ًةَروُْربَم  ًۀَّجِح  َنِیثاََلث  َلاَق  یَّتَح  ُدیِزَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ْلَزَی  ْمَلَف  َبَّجَعَتَف  هلآ )
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: دیوگیم يو  یمرضح  مساق  نب  یسوم  زا  يربیخ ، زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  یفوک ، ساّبعلا  وبا 
لـالجا لوزن  فجن  رد  هدـش و  قارع  دراو  یقیناود ) روصنم   ) یـسابع رفعج  وبا  تموـکح  ءادـتبا  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وـبا  ترـضح 

: دندومرف نم  هب  دندومرف ،
يو هب  دش  وت  کیدزن  هاگ  ره  دمآ ، دهاوخ  هّیـسداق  فرط  زا  يدرم  بیرقنع  هک  شاب  رظتنم  تسیاب و  گرزب  هداج  رانک  ورب  یـسوم ، يا 

. دمآ دهاوخ  وت  اب  يدوزب  وا  دناوخیم ، ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  یکی  وگب :
هداتسیا اجنآ  رد  هتسویپ  دوب ، مرگ  رایسب  اوه  هداتسیا و  نآ  رانک  مدیسر و  اجنآ  هب  هتفر و  روبزم  هداج  فرط  هب  نم  سپ  دیوگیم : یسوم 

ولج هب  هک  دروخ  يزیچ  هب  ممـشچ  ماگنه  نیا  رد  منک ، كرت  ار  وا  اب  تاقالم  هتـشگرب و  هدرک و  تفلاخم  دوب  کیدزن  هک  يّدـحب  مدوب 
زا یکی  اجنیا  رد  درم  يا  متفگ : وا  هب  دش  نم  هب  کیدزن  ات  هتخود  نآ  هب  مشچ  سپ  هتـسشن ، يرتش  يور  هک  تسا  يدرم  هیبش  دـیآیم و 

. دناهداتسرف تیارب  مایپ  هدرک و  یفرعم  نم  هب  ار  امش  ناشیا  دناوخیم  ار  امش  و  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادنزرف 
. میورب شتمدخ  هب  مه  اب  تفگ : درم 

سپ دوـب ، لوـخد  نذا  رظتنم  داتـسیا  همیخ  برد  دـناباوخ و  ار  شرتـش  يو  میدیـسر ، همیخ  کـیدزن  هب  اـت  مدرب  ار  وا  دـیوگیم : یـسوم 
مدینشیم ار  ناشیا  نخس  هدیسر و  همیخ  برد  ات  هدش  کیدزن  زین  نم  دش و  همیخ  لخاد  یبارعا  دندناوخ ، ار  وا  همیخ  نورد  زا  ترضح 

. مدیدیمن ار  اهنآ  یلو 
؟ يدمآ اجک  زا  دندومرف : يو  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

. نمی یحاون  نیرترود  زا  تفگ : وا 
؟ یتسه ناکم  نالف  نالف و  زا  وت  دندومرف : ترضح 

. مشابیم عضوم  نالف  زا  نم  یلب  درک : ضرع  وا 
؟ يدمآ بوص  نیا  هب  هچ  يارب  دندومرف : ترضح 

. مدمآ مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  ترایز  دصق  هب  درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ یتشادن يرگید  تجاح  چیه  هدمآ و  ترایز  يارب  اهنت 
سپس هدرک و  ترایز  ار  شبانج  هدناوخ و  اجنآ  زامن  هتفر و  ترـضح  نآ  رّهطم  ربق  رـس  هب  هکنآ  رگم  متـشادن  یتجاح  چیه  درک : ضرع 

. مدرگرب مناشیوخ  لها و  هب  هدرک و  یظفاحادخ  شترضح  زا 
؟ دینیبیم هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  دندومرف : ترضح 

هدـش و هدروآ  رب  نامیاههتـساوخ  جـئاوح و  هدوب و  نامـشیاعم  لاوما و  دـالوا و  لـها و  دوـخ و  رمع  رد  تکرب  شتراـیز  رد  درک : ضرع 
. ددرگیم فرطرب 

: دندومرف يو  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : یسوم 
؟ میوگن تیارب  نیا  زا  رتشیب  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  زا  ایآ  ینمی  ردارب  يا 

: دیئامرفب رتدایز  ادخ  لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  درم  نآ 
: دندومرف ترضح 

. دوش ماجنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  ياهزیکاپ  لوبقم و  ّجح  کی  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 
. درک بجعت  راتفگ  نیا  زا  درم  نآ 

ماجنا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  ياهزیکاپ  لوبقم و  ّجح  ود  لداعم  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ ، دـندومرف : ترـضح 
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. دوش
: دندومرف رخآ  رد  هکنیا  ات  دندوزفایم  لوبقم  ياهجح  دادعت  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیدب  سپ  دش  هدوزفا  شبجعت  رب  درم  نآ 

. دریگ ماجنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  ياهزیکاپ  لوبقم و  ّجح  یس  اب  لداعم  ترضح  نآ  ترایز 
ْنَع َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َو  - 8
َلاَق ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ُْتُلق  ِءَالُءوَه  َنوُدیُِری  َْنیَأ  ِیل  َلاَقَف  ٍریِمَح  یَلَع  ٌمْوَق  َّرَمَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَق  ِِکلَْملا  ِدـْبَع  ِْنب  َدـیِزَی 
ٍۀَّجِح َو  ٍةَرْمُع  َو  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجِح  ْنِم  ٌْریَخ  ُُهتَراَیِز  َلاَقَف  ٌۀَـبِجاَو  ُُهتَراَیِز  ِقاَرِْعلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر  َُهل  َلاَـقَف  ِدـیِهَّشلا  ِبیِرَْغلا  ِةَراَـیِز  ْنِم  ْمُهُعَنْمَی  اَـمَف 
ًۀَّجِح َرَـشَع  َۀَعِْـست  ُتْجَجَح  ْدَـق  یِّنِإ  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَتَأ  یَّتَح  ُتُْمق  اَم  ِهَّللا  َوَف  َلاَق  ٍتاَلَّبَقَتُم  ٍتاَروُْربَم  ًةَرْمُع  َنیِرْـشِع  َو  ًۀَّجِح  َنیِرْـشِع  َّدَـع  یَّتَح 

ًۀَّجِح َنیِرْشِع  ْنِم  ٌْریَخ  ُُهتَراَیَِزل  َلاَق  َال  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َْترُز  ْلَهَف  َلاَق  َنیِرْشِْعلا  َماَمَت  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُعْداَف 
کلملا دبع  نب  دیزی  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیـسحلا ، نب  ّیلع 

: دیوگیم يو 
. دنتشذگ ام  رب  دندوب  راوس  اهشوگزارد  رب  هک  یهورگ  سپ  مدوب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

؟ دنراد ار  اجک  دصق  اهنیا  دندومرف : نم  هب  ترضح 
. دنوریم ءادهش  روبق  ترایز  هب  مدرک : ضرع 

نآ ترایز  اـیآ  درک : ضرع  شکراـبم  رـضحم  قارع  لـها  زا  يدرم  تشاد !!؟ زاـب  دیهـش  بیرغ  تراـیز  زا  ار  ناـشیا  زیچ  هچ  دـندومرف :
؟ تسا بجاو  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) ترضح

ار اههرمع  ّجح و  دادعت  ترـضح  سپـس  تسا  رتهب  ّجح  کی  هرمع و  کی  هرمع و  ّجـح و  کی  زا  بانج  نآ  ترایز  دـندومرف : ترـضح 
: دندومرف دعب  دندرمش و  هرمع  تسیب  ّجح و  تسیب  ات  هدرک  دایز 

. دنشاب روربم  لوبقم و  اهنآ  مامت  هّتبلا 
: دیوگیم يوار 

: درک ضرع  دیسر و  شروضح  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  هدشن  صّخرم  شرضحم  زا  دنگوس  ادخ  هب 
. ددرگ لماک  تسیب  ددع  ات  بیترت  نیدب  هدش و  مبیصن  رگید  ّجح  کی  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  ماهداد ، ماجنا  ّجح  هدزون  نم 

؟ ياهدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ایآ  دندومرف : ترضح 
. ریخ درک : ضرع  درم  نآ 

: دندومرف ترضح 
. دشابیم رتهب  ّجح  تسیب  زا  ترضح  نآ  ترایز 

َلاَق َۀَقَدَص  ِْنب  َةَدَعْـسَم  ْنَع  َناَدْعَـس  ِْنب  ِِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ِمِساَْقلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 9
ُْتُلق َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ٌۀَّجِح  َُهل  ُبَتُْکت  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

َلاَز اَمَف  ٌثاََلث  َو  ْمَعَن  َلاَق  ِناَتَّجِح  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  ِناَتَّجِح  َو  ْمَعَن  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ٌۀَّجِح  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل 
َو َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ًۀَّجِح  َنوُرْـشِع  َو  ْمَعَن  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ٍجَجِح  ُرْـشَع  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ًارْـشَع  َغََلب  یَّتَح  ُّدُعَی 

ُّتَکَسَف َنیِسْمَخ  َغََلب  یَّتَح  ُّدُعَی  َلاَز  اَمَف  َنوُرْشِع -
يو هقدص ، نب  ةدعسم  زا  نادعـس ، نب  ملـسم  نب  نوراه  مساقلا  یبا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  امهیلع ، هّللا  ۀمحر  نیـسحلا  نب  ّیلع  مردپ و 

: دیوگیم
هچ دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  يارب  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 
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؟ تسا یباوث  رجا و 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم دنروآ  اجب  ادخ  لوسر  اب  هک  یّجح  کی  باوث 
: دندومرف ترضح  مّلس !!؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ّجح  کی  باوث  موش ، تیادف  متـشاد : هضرع  شرـضحم  دیوگیم : يوار 

. ّجح ود  باوث  هکلب  یلب 
؟ ّجح ود  باوث  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

. دندیسر ّجح  هد  هب  ات  دندرکیم  هفاضا  ترضح  ار  اهّجح  دادعت  هتسویپ  ّجح و  هس  باوث  هکلب  یلب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
تسیب باوث  هکلب  یلب  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مّلـس !! هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ّجح  هد  باوث  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 

. ّجح
رایتخا توکـس  رگید  دیـسر و  ات  هاجنپ  هب  ات  دندربیم  الاب  ار  اهّجـح  ددـع  هتـسویپ  سپ  ّجـح !؟ تسیب  باوث  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع 

. دندومرف
ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِدـِیلَْولا  ِنـْب  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 10

ًافِراَع ًاِرئاَز  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَِمل  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْـقلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِةَریِغُْملا 
ِۀَمْحَر ِیف  ُضوُخَی  ْلَزَی  َْمل  َو  ًادیِعَس  َِبتُک  ًاّیِقَش  َناَک  ْنِإ  َو  ٍةَروُْربَم  ٍةَرْمُع  ُْفلَأ  َو  ٍۀَّجِح  ُْفلَأ  َُهل  ُبَتُْکی  َلاَق  ٍفِْکنَتْسُم  َال  َو  ٍِربْکَتْـسُم  َْریَغ  ِهِّقَِحب 

َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا 
هّللا دبع  زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفّـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  و 

: مدرک ضرع  شرضحم  دیوگیم : يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  حاّدق ، نومیم  نب 
یفاکنتسا رابکتسا و  چیه  هدوب و  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  هک  یـسک  يارب 

؟ دشابیم یباوث  رجا و  هچ  دشاب  هتشادن  شترایز  زا 
: دندومرف ترضح 

روهطوغ ادخ  تمحر  رد  هتسویپ  دننکیم و  شبوسحم  دیعـس  هدوب  یقـش  رگا  دنـسیونیم و  لوبقم  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث  وا  يارب 
. تسا
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دشابیم ناگدنب  ندرک  دازآ  اب  لداعم  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  متفه  تصش و  باب   [ - 67

َلاَق ِِّیلیِّنلا  ٍِحلاَص  ْنَع  َۀَقَدَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
یَلَع َلَمَح  ْنَمَک  َو  ٍۀَمَسَن - َْفلَأ  َقَتْعَأ  ْنَم  َرْجَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 
ِیبَأ ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ًۀَمَْجُلم  ًۀَجَرْـسُم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍسَرَف  ِْفلَأ 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِباَّطَْخلا 
: دیوگیم يو  یلین ، حلاص  زا  هقدص ، نب  دّمحم  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  تاّیز ، نیسحلا  نب  دّمحم  زا  یفوک ، زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
باوث رجا و  یلاعت  قح  دشاب  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  هتفر  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 

اب ادـخ  هار  رد  هدز و  ماـجل  هدومن و  نیز  ار  بسا  رازه  هک  تسا  یـسک  دـننام  يو  هداد و  وا  هب  ار  تسا  هدرک  دازآ  هدـنب  رازه  هک  یـسک 
. دشاب هدرک  داهج  اهنآ 

ریظن یثیدح  شدانـسا  هب  باّطخلا  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّـمحم  زا  بوقعی ، نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
. تسا هدومن  لقن  ار  هتشذگ  ثیدح 

ُْتُلق َلاَق  ِِّیِنئاَدَْملا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّیِـشَرُْقلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 2
َو  [ ِْنیَبَیْطَْألا  ] َنِیبِّیَّطلا ِبَیْطَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبا  َْربَق  ِْتئا  ٍدیِعَس  َابَأ  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبا  َْربَق  ِیتآ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل 

ِدْعَـس ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ًۀَبَقَر  َنیِرْـشِع  َو  ٍسْمَخ  َْقتِع  ََکل  ُهَّللا  َبَتَک  ُهَتْرُز  اَذِإَف  ِراَْربَْألا  َِّربَأ  َو  َنیِرَهْطَْألا  َرَهْطَأ 
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِِّیِنئاَدَْملا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب 

ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع  )
: دیوگیم يو  ینئادم ، دیعس  وبا  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  یشرق ، سابعلا  وبا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  ربق  ترایز  هب  ایآ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  رـضحم 
؟ مورب

: دندومرف ترضح 
ناراکوکین نیرتراکوکین  ناگهزیکاپ و  نیرتهزیکاپ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ربق  ترایز  هب  دیعـس  ابا  يا  یلب ،

. دسیونیم ار  هدنب  جنپ  تسیب و  ندرک  دازآ  باوث  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  يدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  یتقو  ورب و  تسه 
، هبقع نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دمحم  زا  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  باحـصا ، ياهّدع  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ینئادم  دیعس  وبا  زا 
. هدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  ریظن  و  مدرک ...  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم 

ناگدنب ندرک  دازآ  اب  لداعم  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  متفه  تصش و  باب   [ - 67
دشابیم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


دننکیم ار  نارگید  تعافش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  راّوز  متشه  تصش و  باب   [ - 68

ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  َناَرْمِع  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْـجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
َْلبَق مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِراَّوُِزل  یَّلَجَتَی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِناَمْعُّنلا 

َِکلَذ ْمِِهب  ُلَعْفَیَف  ٍتاَفَرَع  ِلْهَِأب  ِیْنثَی  َُّمث  ْمِِهِلئاَسَم  ِیف  ْمُهُعِّفَُشی  َو  ْمَُهبُونُذ  ُرِفْغَی  َو  ْمُهَِجئاَوَح  یِضْقَی  َو  ٍتاَفَرَع  ِلْهَأ 
هّللا دبع  زا  نامعن ، نب  ّیلع  زا  رمع ، نب  یـسوم  زا  يرعـشا ، نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  يرهوج ، ّتم  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم 

: دیوگیم يو  ناکسم  نب 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

هدروآرب و ار  اهنآ  جـئاوح  هدرک و  یّلجت  تافرع  لها  زا  لبق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  راّوز  يارب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ 
ماما راّوز  قح  رد  هچنآ  هدومن و  تافرع  لها  هب  هّجوت  سپس  هدرک و  ار  ناشتعافش  ناشیاههتـساوخ  لئاسم و  رد  هدیزرمآ و  ار  ناشناهانگ 

. درادیم ظوحلم  زین  ناشیا  يارب  دومن  روظنم  مالّسلا  هیلع  نیسح 
َناَْوفَص ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2

ِۀَئاِِمل ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌعَّفَشُم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُِرئاَز  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّمَّتلا  ٍْفیَـس  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب 
َنِیفِرْسُْملا َنِم  اَْینُّدلا  ِیف  َناَک  ْنَّمِم  ُراَّنلا  ُمَُهل  ْتَبَجَو  ْدَق  ْمُهُّلُک  ٍلُجَر 

نب ناوفص  زا  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  یگلمج ، نیـسحلا  نب  ّیلع  نسحلا و  نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  راّمت ، فیس  زا  يدرم  زا  ییحی ،

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینش 
. دنکیم تعافش  ار  دندوب  نیفرسم  زا  ایند  رد  هدوب و  خزود  لها  یگمه  هک  رفن  دص  تمایق  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز 

ِْنب ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْهیََولُوق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
ِلاَّمَْجلا َناَْوفَـص  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِۀَـمْدِخ  ِیف  َناَک  َو  یَیْحَی  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  یَیْحَی 

ٍةَرْطَق ُلَّوَأ  َلاَق  ُهَلَتَقَف  ُناَْطلُّسلا  ِْهیَلَع  َراَج  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  َْدنِع  ِینْعَی  ُهَْدنِع  َِلُتق  ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  ٍلیِوَط  َُهل  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُبَهْذَی َو  َنوُصَلْخُْملا   ] نیـصلخملا ُءاَِیْبنَْألا  ِتَصَلَخ  اَمَک  َُصلْخَی  یَّتَح  ُۀَِکئاَلَْملا  اَْهنِم  َِقلُخ  ِیتَّلا  ُُهتَنیِط  ُلَسُْغت  َو  ٍۀَئیِطَخ  ُّلُک  اَِهب  َُهل  ُرَفُْغی  ِهِمَد  ْنِم 
ُهُِطلاَُخی اَم  ِّلُک  ْنِم  ٌصَلُْخم  َوُه  َو  َهَّللا  یَْقلَیَف  ًاناَمیِإ  ُأَلُْمی  َو  ُحَرُْشی  َو  ُُهْبلَق  ُلَسُْغی  َو  ِداَسَْفلا - َو  ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  ِنیِط  ِساَنْدَأ  ْنِم  اَهََطلاَخ  َناَک  اَم  اَْهنَع 

یَتْءُوی َو  ِتْوَْملا  ِکَلَم  َو  َلِیئَْربَج  َعَم  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِْهیَلَع  َةاَلَّصلا  یَّلَوَتَت  َو  ِِهناَوْخِإ  ْنِم  ٍْفلَأ  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ٌۀَعاَفَـش  َُهل  ُبَتُْکی  َو  ُبُولُْقلا  َو  ُناَدـْبَْألا 
ُعَفُْری َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍفَرُِطب  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِهِیتْأـَت  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌباـَب  َُهل  ُحَـتُْفی  َو  ِهِْربَق  ِیف  ُحـِیباَصَم  َُهل  ُعَضُوی  َو  ُهُْربَق  ُعَّسَُوی  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ِهِطُونَح  َو  ِِهنَفَِکب 
َجَرَخ َو  ُۀَِیناَّثلا  ُۀَْخفَّنلا  َِتناَک  اَذِإَف  ًاْئیَش  یَْقبَت  َال  ِیتَّلا  ُۀَْخفَّنلا  ُهَبیُِصت  یَّتَح  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  َعَم  اَهِیف  ُلاَزَی  اَلَف  ِسْدُْقلا  ِةَریِظَح  َیلِإ  ًامْوَی  َرَشَع  َۀَِیناَمَث  َدَْعب 

ُهَنوُمیُِقی َو  اَْـنمَْزلا  َُهل  َنُولوُقَی  َو  ُهَنوُرِّشَُبی  َو  َءاَیِـصْوَْألا  َو  َنِینِمْءوُْملا  َریِمَأ  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  ُهُِحفاَُـصی  ْنَم  ُلَّوَأ  َناَـک  ِهِْربَق  ْنِم 
َّبَحَأ ْنَم  یِقْسَی  َو  ُْهنِم  ُبَرْشَیَف  ِضْوَْحلا  یَلَع 

نب دّـمحم  سیردا و  نب  دـمحا  زا  یگلمج ، هیولوق  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نیـسحلا و  نب  ّیلع  نسحلا و  نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دیوگیم يو  یکفوب ، یلع  نب  یکرمع  زا  ییحی ،

نمض رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  لامج ، ناوفـص  زا  یلع ، زا  دوب ، یـساّبع ) ءافلخ  زا   ) یناث رفعج  وبا  تمدخ  رد  هک  ییحی 
 .... هدرک لقن  ینالوط  ثیدح 

: دیوگ مجرتم 
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يراددوخ رّرکم  همجرت  زا  اذـل  هدـش  همجرت  لـقن و  هرامـش  ثیدـح  لـیذ  مراـهچ  لـهچ و  باـب  رد  حورـشم  ماـمت و  روـطب  ثیدـح  نیا 
. میئامنیم

ٍِدلاَخ ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع  ِنِمْءوُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
ْنَم ُبِّذَُعی  َو  ُْهنِم  ُءاَشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  َیلِإ  ٍۀَظَْحل  ِْفلَأ  َۀَئاِم  ٍۀَْلَیل  َو  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِهَِّلل  َّنِإ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِدَق اًلُجَر  َناَک  ْنِإ  َو  َناَک  ْنَم  ًاِنئاَک  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُعَفْـشَی  ْنَِمل  َو  ْمِِهْتَیب  ِلـْهَِأل  َو  ًۀَّصاَـخ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  يِِرئاَِزل  ُرِفْغَی  َو  ُْهنِم  ُءاَـشَی 

ًاِّیبِصاَن ْنُکَی  َْمل  اَم  َناَک  ْنِإ  َو  َلاَق  ُراَّنلا  ُهَبَجْوَتْسا  ِدَق  اًلُجَر  َناَک  ْنِإ  َو  ُْتُلق  َلاَق  ُراَّنلا  ُهَبَجْوَتْسا 
زا دلاخ ، نب  نامیلـس  زا  ناکـسم ، نبا  زا  نمءوم  هّللا  دبع  یبا  زا  همروا ، نب  دّـمحم  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

ره هدیزرمآ و  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  رظن  ره  رد  دیامرفیم و  نیمز  هنکس  هب  رظن  راب  رازه  دص  بش  ره  زور و  ره  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
هک ار  یناسک  ناشیا و  تیب  لها  زین  صوصخلاب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  نیرئاز  هدومن و  باذـع  دـهاوخب  هک  ار  سک 

دشاب هک  یـصخش  ره  سک و  ره  هدش  تعافـش  صاخـشا  دنامن  هتفگان  دیزرمآ . دهاوخ  دننکیم  ار  اهنآ  تعافـش  تمایق  زور  رد  نیرئاز 
. دشاب خزود  شتآ  بجوتسم  هک  هدوب  یسک  هچ  رگا  تفرگ  دهاوخ  رارق  یلاعت  قح  شزرمآ  لومشم 

؟ دشاب خزود  شتآ  قحتسم  هک  هدوب  یسک  هچ  رگا  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 
: دندومرف ترضح 

. ددرگن بوسحم  یبصان  هکنیا  هب  طورشم  دشاب  روط  نیا  هچ  رگا 
ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُنَـسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 5
َنِم ٌُقنُع  ُموُقَیَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُۀَعیِـش  َْنیَأ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍداَنُم  يِداَُنی  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ٍْبیَعُـش  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍحاَّضَو 

ُلاَُقیَف ٌرِیثَک  ٌساَنُأ  ُموُقَیَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُراَّوُز  َْنیَأ  ٍداَنُم  يِداَُنی  َُّمث  ِساَّنلا  َنِم  ًۀَـیِحاَن  َنُوموُقَیَف  َیلاَعَت - ُهَّللا  اَّلِإ  ْمِهیِـصُْحی  َال  ِساَّنلا 
اَنَأ ِیُنفِْرعَت  اَم  َأ  ُناَُلف  اَی  ٍلُجَِرل  ُلوُقَی  ِساَّنلا  َنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  یَّتَح  َّبَحَأ  ْنَم  ُلُـجَّرلا  ُذُـخْأَیَف  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمِِهب  اوُِقلَْطنا  ُْمْتبَبْحَأ  ْنَم  ِدَِـیب  اوُذُـخ  ْمَُهل 

ُعَنُْمی َال  َو  ُعَفُْدی  َال  َۀَّنَْجلا  ُُهلِخُْدیَف  اَذَک  َو  اَذَک  َمْوَی  ََکل  ُتُْمق  يِذَّلا 
دبع زا  حاّضو ، نب  هّللا  دبع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  شردپ  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  یعیت ، بیعش  نب  هّللا 
هک دنزیخیم  اپب  يدارفا  هدش و  هدیشک  یئاهندرگ  مدرم  نایم  زا  سپ  دنتسه !؟ اجک  رد  دّمحم  لآ  نایعیش  دنکیم : ادن  يدانم  تمایق  زور 

ترضح ربق  راّوز  دنکیم : ادن  يدانم  سپس  دناهتـساخ ، اپب  مدرم  زا  یتمـسق  رد  ناشیا  دنادیمن . رگید  سک  یلاعتقح  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددع 
. دنزیخیم اپ  هب  يرایسب  قلخ  دنتسه !؟ اجک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تسا نیرئاز  ءزج  هک  یصخش  سپ  دیربب ، تشهب  هب  ار  اهنآ  دیریگب و  دیراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره  تسد  دوشیم : هتفگ  ناشیا  هب  سپ 
نم یـسانشیم ؟ ار  نم  ینـالف  يا  دـنیوگیم : رگید  یخرب  هب  مدرم  زا  یـضعب  یتـح  دربیم  تشهب  هب  هتفرگ و  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  ره 

هب هتفرگ و  زین  ار  وا  رئاز  بایرد ، زین  ار  نم  سپ  مدومن  وت  زا  مارتحا  هداتـسیا و  وت  يارب  سلجم  نـالف  رد  زور  نـالف  رد  هک  متـسه  یـسک 
. دشاب نیب  رد  یعنام  عفاد و  هکنیا  نودب  هدومن  لخاد  تشهب 
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هدروآ رب  جئاوح  شاهطساو  هب  هدرک و  فرط  رب  ار  هودنا  مغ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  مهن  تصـش و  باب   [ - 69
دوشیم

ٍْریَمُع ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکیِهَن  ِْنب   [ ِهَّللا ِدـْیَبُع   ] ِهَّللا ِدـْبَع  ْنَع  ُّيِوَلَْعلا  ُّيِوَسوُْملا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َو ُهََتبْرُک  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ًاْربََقل  ْمُِکِبناَج  َیلِإ  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع 

ُهَتَجاَح یَضَق 
لیـضف زا  مکح ، نب  ماشه  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  کیهن ، نب  هّللا  دیبع  زا  يولع  يوسوم  هّللا  دـبع  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا 

: دیوگیم يو  راسی ، نب 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

هدرک فرطرب  ار  شهودنا  نزح و  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دنکیمن  ترایز  ار  نآ  ینیگهودنا  نیزح و  چیه  هک  تسا  يربق  امـش  فرط  رد 
. دزاسیم اور  ار  شتجاح  و 

ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِِّیناَنِْکلا  ِحاَّبَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِِرباَّسلا  ِبِحاَص  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2
َِضُبق َمْوَی  ُْذنُم  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  ُهَْدنِع  َّنِإ  َو  ُهَتَجاَح  یَضَق  َو  ُهََتبْرُک  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ًاْربَق  ْمُِکِبناَج  َیلِإ  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع  )

ُهَتَزاَنَج اوُعَبَّتا  َتاَم  ْنَم  َو  ُهوُداَع  َضِرَم  ْنَم  َو  ِِهنَمْأَم  َیلِإ  ُهوُعَّیَش  ُهَراَز  ْنَمَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش 
بحاص ۀملـس  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  کیهن ، نب  هّللا  دبع  زا  يولع  يوسوم  هّللا  دبع  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساقلا ، وبا  زا  و 

: دیوگیم يو  ینانک ، حابصلا  یبا  زا  يرباس ،
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

هدرک فرط  رب  ار  شهودنا  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  رگم  دوریمن  نآ  ترایز  هب  ینیگهودنا  بورکم و  چـیه  هک  تسا  يربق  امـش  فرط  رد 
دنتسه هتفرگ  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتشرف  رازه  راهچ  دندش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  دزاسیم و  اور  ار  شتجاح  و 

شتعیاشم شیاوأم  نطو و  ات  ناگتـشرف  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  دـنیرگیم و  بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات  هدوب و  شرّهطم  ربق  فارطا 
. دنیامن عییشت  ار  شاهزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و 

ٍِرباَج ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍماَّرَک  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  وٍرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
ُهَّللا ُهَّدَر  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  ُهَِیتْأَی  َال  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ٌقیِقَح  َو  ًابوُرْکَم  َِلُتق  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َّنِإ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ًاروُرْسَم
زا رباج ، نب  لیعامسا  زا  مارک ، زا  تاّیز ، ورمع  نبا  دّمحم  زا  یسیع ، نب  لیعامسا  نب  یلع  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

نآ ترایز  هب  ینیگهودنا  نیزح و  چیه  هک  ادخ  رب  تسا  راوازس  دندش و  هتشک  هودنا  نیزح و  یلاح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
. دنادرگرب شلها  هب  نامداش  رورسم و  ار  يو  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دورن  بانج 

ِلَّضَفُم ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 4
ُلْهَأ اَّلِإاَْـهلَبْقَی  ْمَلَف  ِراَْـصمَْألا  ِلـْهَأ  یَلَع  اَـنَتَیَالَو  َضَرَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَـلَْحلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍحـِلاَص  ِْنب 

ِِهتَجاَح ِءاَضَِقب  ًاروُرْسَم  ُهَّللا  ُهَعَّجَر  اَّلِإ  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  ُهَْدنِع  یِّلَُصیَف  ٌبوُرْکَم  ِهِیتْأَی  َال  ًاْربَق  اَِهِبناَج  َیلِإ  َّنِإ  َو  ِۀَفوُْکلا 
دّمحم زا  حلاص ، نب  لضفم  زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـص ، نسح  نب  دّـمحم  زا  نسح ، نب  دّـمحم 
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: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یبلح ، یلع  نب 
چیه هک  تسا  يربق  رهش  نیا  بناج  رب  دنتفریذپ و  ار  نآ  هفوک  لها  اهنت  سپ  درک  هضرع  اهرهش  رب  ار  تیب  لها  ام  تیالو  لاعتم  دنوادخ 

دورن نآ  ترایز  هب  ینیگهودنا 
. دنادرگرب شلها  هب  اور  تجاح  اب  رورسم و  ار  يو  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دناوخن  نآ  دزن  زامن  تعکر  راهچ  و 

ِیبَأ ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنیِزَر  ِْنب  ِءاَلَْعلا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 5
یَلَع ٌّقَح  َو   [ ْنَأ ِهِسْفَن  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َیلآَف   ] ًاناَفَْهل ًاناَشْطَع  ًابوُرْکَم  ًامُولْظَم  َِلُتق  َءاََلبْرَک  َبِحاَص  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلِاب َبَّرَقَت  َو  ُهَدـْنِع  اَعَد  َُّمث  ٍۀَـهاَع  ُوذ  َال  َو  ٌناَشْطَع  َال  َو  ٌموُمْغَم  َال  َو  ٌِبنْذـُم  َال  َو  ٌبوُرْکَم  َال  َو  ٌناَـفَْهل  ُهَِیتْأَـی  اـَل  ْنَأ  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا 
ِیلوُأ اـی  اوُِربَتْعاَـف  ِِهقْزِر  ِیف  َطََـسب  َو  ِهِرُمُع  ِیف  َّدَـم  َو   [ ُهَْبنَذ  ] َُهبوـُنُذ َرَفَغ  َو  ُهََتلَأْـسَم  ُهاَـطْعَأ  َو  ُهََتبْرُک  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  مالـسلا )

ِراْصبَْألا
رفعج یبا  ترـضح  زا  ملـسم ، نب  دّمحم  زا  نیزر ، نب  ءالع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع 
رادهّصغ و دـش و  دیهـش  دوب  رادهصغ  هنـشت و  نیگهودـنا و  مولظم و  هک  یلاح  رد  تسا  ءالبرکبحاص  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
دـنک و اعد  ترـضح  نآ  دزن  سپـس  دـیاین و  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  یتفآ  بیع و  بحاـص  هنـشت و  نیگمغ و  راـکهانگ و  نیگهودـنا و 

هدومن ءاطعا  ار  شاهتـساوخ  هدرک و  فرط  رب  ار  شهودنا  نزح و  هک  تسادخ  رب  هکنآ  رگم  دیوج  بّرقت  دنوادخ  هب  بانج  نآ  هطـساوب 
. دیریگب تربع  تریصب  نابحاص  يا  سپ  دیامن  خارف  ار  شقزر  يزور و  هدومن و  ینالوط  ار  شرمع  هدیزرمآ و  ار  شناهانگ  و 

ِیف َناَـک  َو  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  َو  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6
َجَّرَف اَّلِإ  ُّطَق  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ًاْربََقل  ِۀَفوُْکلا  ِرْهَِظب  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ِۀَمْدِخ 

ِْنیَسُْحلا ع َْربَق  ِینْعَی  ُهََتبْرُک  ُهَّللا 
رد يو   ) ییحی زا  یکرمع ، زا  سیردا ، نب  دـمحا  ییحی و  نـب  دـمحم  زا  نـسحلا ، نـب  دّـمحم  مدـیتاسا و  خـیاشم و  زا  یتعاـمج  مردـپ و 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  باحصا ، یخرب  زا  دوب ) یسابع  رفعج  یبا  تمدخ 
، دـیامرفیم فرطرب  ار  شنزح  یلاـعت  قـح  هکنآ  رگم  دوریمن  نآ  تراـیز  هب  ینیگمغ  نیزح و  چـیه  هـک  تـسا  يربـق  هفوـک  تـشپ  رد 

. دشابیم مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ربق ، نآ  زا  دوصقم 
ُوبَأ َلاَق  َلاَق  ِْریَمُّنلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِِرماَـع  ْنَع  َۀَـیِجاَن  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
َیلِإ َّنَأ  َو  اَهِیف  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْربَق  َّنَِأل  َِکلَذ  َو  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  َلُوبَق  اَْهلَبْقَی  ْمَلَف  ِراَْصمَْألا  ِلْهَأ  یَلَع  ْتَضِرُع  اَنَتَیَالَو  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج

ُهَّنِإ َو  َُهل  اَهاَضَق  اَّلِإ  ُهَتَجاَح  َهَّللا  ُلَأْسَی  َُّمث  ًۀََعبْرَأ  َْوأ  ِْنیَتَعْکَر  ُهَْدنِع  یِّلَُـصیَف  ِهِیتْأَی  ٍتآ  َنِم  اَمَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِینْعَی  َرَخآ  ًاْربََقل  ِِهقِْزل 
ٍکَلَم ُْفلَأ  ٍمْوَی  َّلُک  ِِهب  ُّفِحََیل 

: تفگ يو  ریمّنلا ، یبا  زا  ریثک ، نب  رماع  زا  هیحان ، نب  دّمحم  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربق  نآ  رد  اریز  تفریذپن  هفوک  لها  دننام  ار  نآ  سک  چیه  دش  هضرع  اهرهـش  لها  رب  تیب  لها  ام  تیالو 
ار نآ  يرئاز  چیه  و  دشابیم ) مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  دوصقم   ) تسا يرگید  ربق  نآ ، بناج  رد  هک  دشاب  مولعم  دشابیم و 
ار وا  تجاح  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  ار  شتجاح  سپـس  هدـناوخن و  زامن  نآ  دزن  تعکر  راهچ  ای  ود  هدرکن و  ترایز 

شفاوط هتشاد و  هطاحا  رّهطم  ربق  نآ  رب  هتشرف  رازه  زور  ره  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هدومن و  هدروآرب 
. دننکیم
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هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِدِیلَْولا  ِنَع  َناَْوفَص  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 8
َناَکَف یِّنِم  َْکیَلَع  ًاّقَح  َمَظْعَأ  َناَک  ْنَم  َْتیَتَأ  اَّلَهَف  َکَّبَر  ُکْشَت  َال  ِیل  َلاَقَف  ٍۀَّقَـشَم  یَلَع  َْکَیلِإ  ُتْمَّشََجت  ْنَأ  َْکَیلِإ - ُقْوَّشلا  ِیناَـعَد  مالـسلا )

ُْنب ُْنیَـسُْحلا  َلاَق  َْکنِم  ًاّقَح  َّیَلَع  ُمَظْعَأ  ْنَم  َو  ُْتُلق  َکَّبَر  ُکْشَت  َال  ِِهلْوَق  ْنِم  َّیَلَع  َّدَـشَأ  یِّنِم  َْکیَلَع  ًاّقَح  َمَظْعَأ  َناَـک  ْنَم  َْتیَتَأ  اَّلَهَف  ِِهلْوَق  ْنِم 
َکَِجئاَوَح ِْهَیلِإ  َتْوَکَش  َو  ُهَْدنِع  َهَّللا  َتْوَعَدَف  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َْتیَتَأ  اَّلَأ   ] َال َأ  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع

: تفگ يو  روفعی ، یبا  نبا  زا  ناّسح ، نب  دیلو  زا  ناوفص ، زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  یفوک ، ساّبعلا  وبا 
ار تالکـشم  اهتّقـشم و  هک  تشاد  نآ  رب  ار  نم  امـش  تاقالم  قوش  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

. مسرب امش  رضحم  ات  هدرک  لّمحت 
: دندومرف نم  هب  ترضح 

: دیوگیم روفعی  یبا  نبا  ياهتفر !؟ تسا  رتشیب  وت  رب  نم  زا  وت  رب  شّقح  هک  یسک  ترایز  هب  ایآ  نکم ، کش  تراگدرورپ  هب 
هب  ) دـندومرف هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رگید  هدوـمرف  زا  دـمآ  رتنارگ  نـم  رب  نـم )....  زا  وـت  رب  شّقح  هـک  یـسک  تراـیز  هـب  اـیآ   ) تراـبع

: متشاد هضرع  شرضحم  اذل  نکم ،) کش  تراگدرورپ 
؟ تسا رتشیب  امش  زا  نم  رب  شّقح  یسک  هچ 

: دندومرف ترضح 
؟ ياهدناوخ اجنآ  رد  ار  ادخ  و  ياهتفر ؟ ترضح  نآ  ترایز  هب  ایآ  مالّسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 

؟ هن ای  ياهدرک  هضرع  لاعتم  يادخ  رب  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهيدنمزاین  جئاوح و  و 
َلاَق  [ َداَدْزَی  ] ٍداَیِز ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  یَّلَعُْملا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 9

ْلَعْفَت َال  َلاَقَف  َۀَّکَم  ُلِْزنَأ  ُْتلُقَف  یِعاَیِض  ُْتِعب  َو  ًۀَِّضف  َو  ًابَهَذ  ِیل  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُْتبَرَـض  ْدَق  یِّنِإ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  یَتَأ 
ِقاَرِْعلِاب َْکیَلَع  َلاَق  ُلِْزنَأ  َْنیَأَف  َلاَق  ْمُْهنِم  ٌّرَـش  ْمُه  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِمَرَح  یِفَف  َلاَق  ًةَرْهَج  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَی  َۀَّکَم  َلـْهَأ  َّنِإَـف 

ُْهنَع ُهَّللا  َجَّرَف  اَّلِإ  ٌفوُْهلَم  َال  َو  ُّطَق  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ٌْربَق  اَِهِبناَج  َیلِإ  َو  اَذَکَه - َو  اَذَکَه  اًلیِم  َرَشَع  ْیَْنثا  یَلَع  اَْهنِم  َۀَکَرَْبلا  َّنِإَف  ِۀَفوُْکلا 
يو لدب ) دادزی  نب  قاحسا   ) دایز نب  قاحسا  زا  یّلعم ، نبا  یلع  زا  دّمحم ، نب  میهاربا  زا  باطخلا ، نب  ۀملس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

: دیوگیم
زین ار  دوخ  كالما  هدرک و  هلماـعم  متـشاد  هرقن  ـالط و  هچنآ  درک : ضرع  دـش  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  اـبا  ترـضح  دزن  یـصخش 

؟ مدرگ نکاس  اجک  ایآ  مورب  رگید  ياج  هب  دوخ  رهش  زا  هک  ماهدروآرد  دقن  لوپ  تروص  هب  ار  همه  ماهتخورف و 
. نک لزنم  اجنآ  رد  وش و  دراو  هکم  هب  متفگ : يو  هب  نم  دیوگیم  قاحسا 

: دندومرف درم  نآ  هب  ترضح 
. دنزرویم رفک  يو  هب  انلع  هدوب و  ادخ  هب  رفاک  هّکم  لها  اریز  نکم  ار  راک  نیا 

؟ مورب هنیدم ) ینعی   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  سپ  تشاد : هضرع  درم  نآ 
: دندومرف ترضح 

. دنشابیم رتدب  رتّرش و  هّکم  لها  زا  رهش  نیا  لها 
؟ منک لزنم  اجک  سپ  درک : ضرع  درم  نآ 

: دندومرف ترضح 
نآ بناج  کی  رد  هدنکفا و  وترپ  رهـش  نآ  یلیم  هدزاود  عاعـش  ات  هدـش و  یـشان  رهـش  نآ  زا  تکرب  اریز  هفوک  رهـش  قارع و  هب  داب  وت  رب 

رگم دوریمن  شترایز  هب  زگره  ینوزحم  نیگهودنا و  چـیه  هک  مالّـسلا ) هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  رّهطم  ربق   ) تسا يربق  رهش 
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. دیامرفیم فرطرب  ار  وا  مغ  نزح و  یلاعت  قح  هکنآ 
*** ***
*** ***
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هفرع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  مداتفه  باب   [ - 70

ِْنب ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
اَی َْتنَـسْحَأ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ُفِّرَعُأَف  ُّجَْحلا  ِینَتاَف  اَمَّبُر  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِناَّهَّدلا  ٍریَِـشب  ْنَع  َۀَـبْقُع 

ٍتاَروُْربَم ًةَرْمُع  َنیِرْـشِع  َو  ًۀَّجِح - َنیِرْـشِع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍدـیِع  ِمْوَی  ِْریَغ  ِیف  ِهِّقَِحب  ًاـفِراَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ٍنِمْءُوم  اَـمُّیَأ  ُریَِـشب 
ٍِّیبَن َعَم  ٍةَوْزَغ  َۀَئاِم  َو  ٍةَرْمُع  َۀـَئاِم  َو  ٍۀَّجِح  َۀـَئاِم  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍدـیِع  ِمْوَی  ِیف  ُهاَتَأ  ْنَم  َو  ٍلْدَـع - ٍماَمِإ  َْوأ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ًةَوْزَغ  َنیِرْـشِع  َو  ٍتاَلَّبَقَتُم 
ٍماَمِإ َْوأ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَوْزَغ  َْفلَأ  َو  ٍتاَلَّبَقَتُم - ٍةَرْمُع  َْفلَأ  َو  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َۀَفَرَع  َمْوَی  ُهاَتَأ  ْنَم  َو  ٍلْدَع - ٍماَمِإ  َْوأ  ٍلَسُْرم 

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  اَذِإ  َنِمْءوُْملا  َّنِإ  ُریَِـشب  اَی  َلاَق  َُّمث  ِبَضْغُْملا  َْهبِـش  ََّیلِإ  َرَظَنَف  َلاَق  ِِفقْوَْملا  ِْلثِِمب  ِیل  َْفیَک  َو  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ٍلْدَع 
ًةَوْزَغ َو  َلاَق  اَّلِإ  ُهُمَلْعَأ  َال  َو  اَهِکِساَنَِمب  ًۀَّجِح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِْهَیلِإ  َهَّجََوت  َُّمث  ِتاَرُْفلا  ِیف  َلَسَتْغا  َو  َۀَفَرَع  َمْوَی 

ریشب زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  دوخ  یئاد  زا  یفوک ، زاّزر  یشرق  رفعج  نب  دّمحم 
: تفگ يو  ناّهد ،

ربق ترایز  هب  هفرع  زور  رد  سپ  هدـش  توف  نم  زا  ّجـح  تراـیز  اـسب  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  كراـبم  رـضحم 
؟ تسا روط  هچ  امش  رظن  زا  موریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

: دندومرف ترضح 
رد دورب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  هب  دیع  زور  ریغ  رد  هک  نمءوم  ره  ياهداد ، ماجنا  ياهدیدنـسپ  کین و  لمع  ریـشب  يا 
اب گنج  راب  تسیب  رجا  هدش و  لوبق  هرمع  تسیب  ّجح و  تسیب  باوث  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب  هاگآ  فراع و  ترـضح  نآ  ّقح  هب  هک  یلاح 

. دسیونیم شیارب  لداع  ماما  ای  لسرم  یبن  ّتیعم  رد  ادخ  نانمشد 
باکر رد  ادخ  نانمشد  اب  گنج  راب  دص  هرمع و  دص  جح و  دص  باوث  یلاعت  قح  دورب  شرّهطم  ربق  ترایز  هب  دیع  زور  رد  هک  یسک  و 

. دیامرفیم روظنم  وا  يارب  لداع  ماما  ای  لسرم  یبن 
لوبقم و هرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  ناّنم  دنوادخ  دورب  شرّهطم  ربق  ترایز  هب  ترضح  نآ  قح  هب  نافرع  اب  هفرع  زور  رد  هک  یـسک  و 

. دهدیم وا  هب  لداع  ماما  ای  لسرم  یبن  باکر  رد  ادخ  نانمشد  اب  ندومن  گنج  راب  رازه 
؟ ماهدرک كرت  ار  فقوم  هک  یلاح  رد  دشاب  نم  يارب  اهباوث  رجا و  نیا  هنوگچ  مدرک : ضرع  شرضحم  دیوگیم : ریشب 

: دندومرف سپس  هدومن  نم  هب  كانبضغ  صخش  هیبش  یهاگن  ترضح  مالک  نیا  داریا  زا  سپ  دیوگیم : ریشب 
فرط هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  رد  دوریم و  هفرع  زور  رد  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  نمءوم  هک  یماگنه  ریشب ، يا 
روظنم شیارب  ار  نآ  لامعا  کسانم و  مامت  اب  جح  کی  باوث  درادیمرب  يو  هک  یمدق  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دوشیم  هّجوتم  ترضح  نآ 

. دنکیم
. ار ةوزغ » باوث  و   » هملک رگم  دندومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  منادیمن  يرگید  نخس  مالک ، نیا  زا  دعب  دیوگیم : ریشب 

ِدَّمَُحم ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  هر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
ْنَم ِنَالوُقَی  اَمُه  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلاَابَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّیِّقَّرلا  َدُواَد  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب 

ِداَءوُْفلا َِجَلث  ُهَّللا  ُهَبَْلقَأ  َۀَفَرَِعب  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ 
دّمحم زا  یسیع ، نب  لیعامـسا  نب  ّیلع  زا  هّللا ، دبع  نبا  دعـس  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردپ و 

: تفگ يو  یّقر ، دواد  زا  تاّیز ، دیعس  نب  ورمع  نب 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  مهیلع  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  وبا  هّللا و  دبع  وبا  ترضح  زا 
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. دنادرگیم بلقلا  نئمطم  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هفرع  زور  رد  هک  یسک 
َّنِإ َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِدْهَّنلا  ٍقوُرْـسَم  ِیبَأ  ِْنب  ِمَْثیَْهلا  ِنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ْمُْهنَع  َو  - 3

َْفیَک ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ِِفقْوَْملا  ِلْهَِأل  ِهِرَظَن  َْلبَق  ُْتُلق  َلاَق  َۀَـفَرَع  َۀَّیِـشَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِراَّوُز  َیلِإ  ِرَظَّنلِاب  ُأَدـْبَی  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا 
اًنِز ُدَالْوَأ  ِءَالُءوَه  ِیف  َْسَیل  َو  اًنِز - َدَالْوَأ  َِکَئلوُأ  ِیف  َّنَِأل  َلاَق  َِکلَذ 

، طابسا نب  یلع  زا  يدهن ، قورسم  یبا  نب  مثیه  زا  دعـس ، زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردپ و  زا  و 
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ام  باحصا  یخرب  زا 

. دنکیم رظن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  راوز  هب  ءادتبا  هفرع  زور  رصع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
. یلب دندومرف : ترضح  اهیجاح ؟) ) فقوم لها  هب  ندومن  رظن  زا  لبق  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : يوار 

؟ تسا روط  نیا  ارچ  مدرک : ضرع 
. دشابیمن هدازانز  ادبا  ترضح  نآ  رّهطم  ربق  نیرئاز  نایم  رد  یلو  هتشاد  دوجو  هدازانز  اهیجاح  نیب  رد  اریز  دندومرف : ترضح 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـق  َلاَـق  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِناَـمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4
ْمُهُعِّفَُشی َو  ْمَُهبُونُذ  ُرِفْغَی  َو  ْمُهَِجئاَوَح  یِـضْقَی  َو  ٍتاَفَرَع  ِلْهَأ  َْلبَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِراَّوُِزل  یَّلَجَتَی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا )

ْمِِهب َِکلَذ  ُلَعْفَیَف  َۀَفَرَع  َلْهَأ  ِیتْأَی  َُّمث  ْمِِهِلئاَسَم  ِیف 
: دیوگیم مجرتم 

. دش لقن  رگید  دنس  اب  مقر  لیذ  تشه  تصش و  باب  رد  البق  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 
ُْدبَع اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 5

ٍتاَفَرَِعب ُۀَـفَرَع  ُْهتَتاَف  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم  ْنَع  ُِّیناَـمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا 
َلاَق َُّمث  ٍتاَفَرَع  ِلْهَأ  َْلبَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِلْهَِأب  ُأَدـْبََیل  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  ُْهتُفَی  َْمل  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  اَـهَکَرْدَأَف 

 [ ِهِسْفَن ِیف   ] ِهِسْفَِنب ْمُهُِطلاَُخی 
: تفگ يو  دیعس ، یبا  يروباشین  نامیلـس  نب  نادمح  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  راّمع ، نب  بوقعی  نب  سنوی  زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامی ، دّمحم  نب  هّللا  دبع 
توف وا  زا  هفرع  دیامن ، كرد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  رانک  ار  نآ  یلو  درکن  كرد  ار  هفرع  زور  تافرع  رد  هک  یسک 

رظن تافرع  لها  هب  دـعب  هداد  رارق  تافتلا  رظن و  دروم  دنتـسه  بانج  نآ  ربق  رانک  رد  هک  ار  یناسک  ءادـتبا  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  هدـشن 
. دریگیم سنا  ناشیا  اب  هدومن و 

ِْنب ِمِساَْقلا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6
َۀَْلَیل مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِهِّدَج  ْنَع  ِدِشاَّرلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  یَیْحَی 
ٍۀَجاَح ُْفلَأ  َُهل  ْتَیُِضق  َو  ٍۀَلَّبَقَتُم - ٍةَرْمُع  َْفلَأ  َو  ٍةَروُْربَم  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍةَدِحاَو  ٍۀَنَس  ِیف  َۀَفَرَع  َۀَْلَیل  َو  ِرْطِْفلا  َۀَْلَیل  َو  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا 

ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم 
ییحی نب  مساق  زا  یقرب ، دلاخ  نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیسحلا ، نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم يو  نایبظ ، نب  سنوی  زا  نسح ، شّدج  زا  دشار ، نب  نسحلا  نب 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

لاعتم دنوادخ  دـنک  ترایز  لاس  کی  رد  هفرع  بش  رطف و  دـیع  بش  نابعـش و  همین  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یـسک 
. دزاسیم اور  ار  شترخآ  ایند و  جئاوح  زا  تجاح  رازه  هداد و  يو  هب  لوبقم  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث 
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ْنَع ِِّیقْرَْبلا  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  ِراَّوُز  یَلَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  َعَلَّطا  َۀَفَرَع  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَس  ِْنب  ِناَنَح 

ٍتاَفَرَع ِلْهَأ  یَلَع  ُهَتَماَقِإ  ُلَعْجَی  َُّمث  ْمَُکل  ُتْرَفَغ  ْدَقَف  اوُِفنْأَتْسا  ُمَُهل  َلاَقَف  مالسلا )
زا ریدس ، نب  نانح  زا  یقرب ، دلاخ  نب  دّمحم  زا  یسیع ، نبا  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  شردپ ،
ناـشیا هب  سپ  هدوـمن  هّجوـت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  ربـق  راّوز  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـسرب  ارف  هـفرع  زور  هـک  یناـمز 

: دیامرفیم
. دریگیم سنا  تافرع  لها  اب  سپس  مدیزرمآ  ار  امش  اریز  دیئامن  لمع  هب  عورش  ءادتبا  زا 

ُُهتْعِمَس َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَزْرَْعلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8
ْمُْهنِم ٍدَـحَأ  یَلَع  ُبَتُْکی  َال  َو  یَـضَم  اَم  ْمَُکل  ًاروُفْغَم  اوُعِجْرا  ُلوُقَیَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِراَّوُز  َیلِإ  ُهَّللا  َرَظَن  َۀَـفَرَع  ُمْوَی  َناَـک  اَذِإ  ُلوُقَی 

ُفِرَْصنَی ِمْوَی  ْنِم  ًامْوَی  َنیِْعبَس  ٌْبنَذ 
مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یمرزعلا ، نسحلا  نب  رمع  زا  هدرب ، ار  شمان  هک  یـسک  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّـمحم 

: دندومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  دیوگیم : يو 
زا هچنآ  دیدرگرب  دیامرفیم : هدومن و  رظن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  راّوز  هب  لاعتم  دنوادخ  دـسریم  هفرع  زور  هک  یماگنه 

. دوشیمن طبض  تبث و  ناشیا  زا  یهانگ  چیه  زور  داتفه  ات  دننکیم  تعجارم  هک  يزور  زا  مدیزرمآ و  تسا  امش  هتشذگ  ناهانگ  لاعفا و 
ِیبَِأل ِمِداَْخلا  یَیْحَی  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ًاعیِمَج  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هر  ِیباَحْـصَأ  ُۀَعاَمَج  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 9
ُهَْدنِع َو  ِةَریِْحلِاب  ٌلِزاَن  َوُه  َو  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِناَّهَّدلا  ٍریَِـشب  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج 

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِْربَْقلِاب  ُْتفَّرَع  ْنَِکل  َو  َال - َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َماَْعلا  َتْجَجَح  َأ  ُریَِـشب  اَی  َلاَقَف  ِهِهْجَِوب  ََّیلِإ  َلَْبقَأَف  ِۀَعیِّشلا  َنِم  ٌۀَعاَمَج 
ْمُْکنِم َلُجَّرلا  َّنِإ  ُریَِشب  اَی  َلاَقَف  ِیل  ُهْرِّسَف  ٌتاَفَرَع  ِهِیف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َۀَّکَِمب  َۀَّکَم  ِباَحْـصَِأل  َناَک  اَّمِم  ٌءْیَـش  َکَتاَف  اَم  ِهَّللا  َو  ُریَِـشب  اَی  َلاَقَف 

َو ٍَۀلُوبْقَم  ٍۀَّجِح  َۀَئاِم  اَهُعَضَی   [ َْوأ  ] َو اَهُعَفْرَی  ٍمَدَق  ِّلُِکب  ُهَّللا  ِهیِطُْعیَف  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِیتْأَی  َُّمث  ِتاَرُْفلا  ِئِطاَش  یَلَع  ُلِسَتْغََیل 
َلَمَتْحا ِنَم  ِْغْلبَأ  َو  ْعَمْسا  ُریَِشب  اَی   [ ُریَِـشب اَی  َُهل  ٍّوُدَع  يَدْعَأ  َیلِإ   ] ِِهلوُسَر ِءاَدْعَأ  َو  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  َیلِإ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَوْزَغ  َۀَئاِم  َو  ٍةَروُْربَم  ٍةَرْمُع  َۀَئاِم 

ِهِشْرَع ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  َۀَفَرَع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  ُُهْبلَق 
ییحی زا  یلع ، نب  یکرمع  زا  یگلمج  سیردا  نب  دمحا  ییحی و  نب  دّمحم  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  منارای  باحـصا و  زا  یتعامج ، مردـپ و 

: دیوگیم يو  ناهد ، ریشب  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  مالّسلا ) هیلع  یناث  رفعج  وبا  ترضح  مداخ  ینعی  )
يراتفگ دـندوب ) شکرابم  رـضحم  هعیـش  زا  یتعامج  هدومرف و  لالجا  لوزن  هریح  رد  هک  یماگنه   ) مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  زا 

: تسا نینچ  شحرش  هک  مدینش 
: دندومرف هدومن و  نم  هب  ار  ناشکرابم  يور  ترضح 

؟ یتفر ّجح  هب  لاسما  ریشب  يا 
. متفر مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هفرع  زور  رد  یلو  ریخ ، موش ، تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. هدشن توف  وت  زا  دشابیم  هّکم  رد  اهیجاح )  ) هّکم باحصا  يارب  باوث  رجا و  زا  هچنآ  مسق  ادخ  هب  ریشب  يا 

؟ هدوب تافرع  هب  فوقو  باوث  رجا و  نم  ترایز  نیا  رد  ینعی  مدرک : ضرع 
: دیئامرفب ریسفت  ار  دوخ  هدومرف  میارب 
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: دندومرف ترضح 
قح هب  هک  یلاح  رد  تفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  سپس  دومن و  لسغ  تارف  رانک  امـش  زا  رفن  کی  یتقو  ریـشب  يا 
دص رجا  دهنیم  نیمز  رب  ار  نآ  سپس  دنکیم و  دنلب  نیمز  زا  يو  هک  یمدق  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  هّتبلا  دشاب  علّطم  فراع و  ترـضح  نآ 

روظنم شیارب  ار  هدومن  وا  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  لسرم  ّیبن  ّتیعم  رد  يو  هک  گنج  دص  رجا  دهدیم و  هدش  لوبق  هرمع  دص  جـح و 
. دیامرفیم

: وگب ناسرب و  دراد  ار  نآ  شیریذپ  ّتیفرظ  ناشبلق  هک  یناسک  هب  ونشب و  ریشب : يا 
. هدومن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  ترایز  هفرع  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یسک 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیفوُْکلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هر  ِنِمْءوُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 10
( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِدـْبَْعلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِرَفْعَج 

هیلع هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  ٍةَرْمُع  ِْفلَأ  َْفلَأ  َو  ِِمئاَْقلا  َعَم  ٍۀَّجِح  ِْفلَأ  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َۀَفَرَع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق 
ٌناَُلف ُۀَِـکئاَلَْملا  َِتلاَق  َو  يِدـْعَِوب  َنِمَأ  َقیِّدِّصلا  َيِدـْبَع  ُهَّللا  ُهاَّمَـس  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍسَرَف  ِْفلَأ  ِْفلَأ  َناَلْمُح  َو  ٍۀَمَـسَن  ِْفلَأ  ِْفلَأ  َْقتِع  َو  هلآ ) و 

ًابوُرَک ِضْرَْألا  ِیف  َیِّمُس  َو  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُهَّللا  ُهاَّکَز  ٌقیِّدِص 
نب دّمحم  زا  یفوکلا ، دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  ییحی ، نب  دّـمحم  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  نمءوملا  دـبع  نب  دّـمحم 
هیلع هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  ناـیبظ ، نب  سنوی  زا  نانـس ، نب  دّـمحم  زا  نارهم ، نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  زا  يدـبعلا ، لیعامـسا  نب  رفعج 

: دندومرف ترضح  مالّسلا 
هک جح  نویلیم ) کی   ) رازه رازه  باوث  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  هفرع  زور  رد  هک  یسک 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  اب  هک  هرمع  رازه  رازه  رجا  دیامرفیم و  روظنم  يو  يارب  ار  دنروآ  ياجب  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اب 
ود رازه  رازه  هک  یسک  رجا  هدرک و  ءاطعا  وا  هب  ار  دبع  رازه  رازه  ندومن  دازآ  باوث  نینچمه  هداد و  يو  هب  ار  دریگ  ماجنا  مّلس  هلآ و  و 

نمآ قیدّصلا  يدبع  دربیم : مان  ترابع  نیا  هب  يو  زا  یلاعت  قح  دیامرفیم و  تیانع  يو  هب  ار  تسا  هدرک  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  بسا  راب 
. هشرع قوف  نم  هّللا  هاّکز  قیّدص ، نالف  دننکیم : ریبعت  نینچ  شاهراب  رد  ناگتشرف  يدعوب و 

. دوشیم هدیمان  بورک  نیمز  رد  و 
ٍریَِشب ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 11
ٍۀَّجِح ِْفلَأ  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َۀَفَرَع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ُْنب  ُرَفْعَج  َلاَق  َلاَق  ِناَّهَّدلا 

َۀَّتَْبلا َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ٍبَجَر  ْنِم  ٍمْوَی  َلَّوَأ  َراَز  ْنَم  َو  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَوْزَغ  ِْفلَأ  َو  ٍةَرْمُع - ِْفلَأ  َو 
ریـشب زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دیوگیم يو  ناّهد ،
: دندومرف مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح 

علّطم فراع و  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  رّهطم  ربق  هفرع  زور  رد  هک  یـسک 
. دسیونیم شیارب  ار  هداد  ماجنا  یلسرم  ّیبن  ّتیعم  رد  هک  یگنج  رازه  هرمع و  رازه  ّجح و  رازه  باوث  دنوادخ  دشاب 

. دزرمآیم ار  وا  هتبلا  ناّنم  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  بانج  نآ  بجر  هام  لّوا  زور  هک  یسک  و 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ْنَع  ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 12
ْنَع ِهیِزُْجی  َِکلَذَـف  ُهَدـْنِع - ْفِّرَُعْیل  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِتْأَْیلَف  ِماَلْـسِْإلا  ُۀَّجِح  َُهل  ْأَّیَهَتَی  ْمَلَف  ًارِـسْعُم  َناَک  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

ِّجَْحلِاب َلَّفَنَتَی  ْنَأ  َداَرَأَف  ِماَلْسِْإلا  َۀَّجِح  َّجَح  ْدَق  َناَک  اَذِإ  ُرِسوُْملا  اَّمَأَف  ِرِسْعُْمِلل  اَّلِإ  ِماَلْـسِْإلا  ِۀَّجِح  ْنَع  َِکلَذ  يِزُْجی  ُلُوقَأ  َال  یِّنِإ  اَمَأ  ِماَلْـسِْإلا  ِۀَّجِح 

هفرع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  مداتفه  باب   [ - 70www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ِةَرْمُْعلا  َِوأ  ِّجَْـحلا  ِءاَدَأ  ْنَع  َِکلَذ  ُهَأَزْجَأ  َۀَـفَرَع  ِمْوَی  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأَف  ٌِقئاَع  َْوأ  اَْینُد  ُلُغُـش  َکـِلَذ  ْنِم  ُهَعَنَم  َو  ِةَرْمُْعلا - َِوأ 
یِصُْحی ْنَم  َو  َلاَق  ًۀَئاِم  ُْتُلق  َلاَق  َِکلَذ  یَصُْحی  َال  َلاَق  ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  ْمَک  َو  ًۀَّجِح  ُلِدْعَت  ْمَک  ُْتُلق  َلاَق  ًۀَفَعاَضُم - ًافاَعْـضَأ  َِکلَذ  َُهل  ُهَّللا  َفَعاَض 

 [ ٌمیِرَک  ] ٌمِیلَع ٌعِساو  َهّللا  َّنِإ  اهوُصُْحت - ِهّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  َلاَق  َُّمث  َرَثْکَأ  َو  َلاَق  ًاْفلَأ   ] فلأ ُْتُلق  َِکلَذ 
ترـضح زا  راّشب ، زا  طاّمق ، دیعـس  یبا  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا 
یلع نب  نیسح  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  دیاب  دشابن  اّیهم  مالسالا  ۀّجح  ماجنا  جح و  هب  نتفر  يارب  اذل  هدوبن  اناوت  نکمتم و  هک  یـسک 

. تسا يزجم  شمالسالا  ۀجح  زا  یترایز  نینچ  دشاب ، اجنآ  رد  ار  هفرع  زور  دورب و  مالّسلا  امهیلع 
نکمتم و ریغ  صخـش  يارب  اهنت  هکلب  تسا  يزجم  مالـسالا  ۀّجح  زا  اقلطم  ترایز  نیا  میوگیمن  نم  تشاد  هّجوت  دـیاب  دـنامن و  هتفگان 

: دشابیم نکمتم  رسوم و  هک  یسک  اّما  دشابیم  ءازجا  رسعم 
زاب نآ  زا  ار  وا  رگید  یعنام  ای  یئایند  لغش  دهد و  ماجنا  یبحتـسم  هرمع  ای  جح  هک  دومن  هدارا  رگا  دروآ  اجب  ار  مالـسالا  ۀجح  یتقو  يو 

ار يو  ءازج  ترایز  نیا  اب  دنوادخ  هتبلا  دورب  هفرع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هک  یتروص  رد  تشاد 
. دیامنیم ربارب  نیدنچ  ار  نآ  باوث  هکلب  هداد  هرمع  ای  جح  ءادا  زا 

: مدرک ضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : يوار 
؟ دشابیم هرمع  دنچ  جح و  دنچ  لداعم  نآ  باوث 

: دندومرف ترضح 
. تسین ءاصحا  شرامش و  لباق 

؟ دنهدیم وا  هب  ار  هرمع  دص  جح و  دص  باوث  ایآ  درک : ضرع  يوار 
. دشاب هدومن  ءاصحا  ار  شباوث  دناوتب  تسیک  دندومرف : ترضح 

؟ دراد ار  هرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  ایآ  متشاد : هضرع  دیوگیم : يوار 
: دندومرف سپس  تسا ، نیا  زا  شیب  دندومرف : ترضح 

. دیاشخبیم ضوع  نودب  هدوب و  عساو  لاعتم  دنوادخ  دیئآرب  اهنآ  ءاصحا  هدهع  زا  دیناوتیمن  دیرامشب  ار  یلاعت  يراب  ياهتمعن  رگا 

هفرع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث  مداتفه  باب   [ - 70www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد  هک  یسک  باوث  مکی  داتفه و  باب   [ - 71

ْنَع ُِّیلَجَْبلا  ٍدیِعَـس  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَرَبْخَأ  َلاَق  ِِّیِنئاَدَْـملا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
ِروُزَْملا یَلَع  ٌّقَح  َو  ِهَّللا  ُراَّوُز  ِءَالُءوَه  ِیل  َلاَقَف  َءاَروُشاَع  ِمْوَی  ِیف  مالسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَج  ْنَع  َۀَصِیبَق 

ِهِرْصَع  ] ِِهتَصْرَع ِیف  ُهَعَم  َِلُتق  اَمَّنَأَک  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهِمَِدب  ًاخَّطَُلم  َهَّللا  َیَِقل  َءاَروُشاَع  َۀَْلَیل  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َتَاب  ْنَم  َِرئاَّزلا  َمِرُْکی  ْنَأ 
ِْهیَدَی َْنَیب  َدِهُْشتْسا  ِنَمَک  َناَک  ُهَْدنِع  َتَاب   [ َْوأ  ] َو َءاَروُشاَع  َمْوَی  َْيأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  َو  [

يو هک  دناهدرک  لقن  ینئادم  یلع  نب  دّمحم  زا  ییحی ، نب  دّـمحم  زا  مهیلع ، هّللا  ۀـمحر  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج  مردارب و  مردـپ و 
: تفگ

: تفگ رباج  هک  درک  لقن  میارب  یفعج  رباج  زا  هصیبق  زا  یلجب ، دیعس  نب  دّمحم 
: دندومرف نم  هب  ترضح  مدیسر ، مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  كرابم  رضحم  ءاروشاع  زور  رد 

ربق دزن  هک  یـسک  دیامن ، مارکا  ار  رئاز  هک  تسا  بجاو  روزم  رب  هدوب و  ادـخ  راّوز  مالّـسلا ) هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  نیرئاز   ) هورگ نیا 
نوخ هب  هک  یلاح  رد  دنکیم  تاقالم  ار  ادخ  تمایق  زور  دنک  هتوتیب  ءاروشاع  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  رهطم 

. تسا هتشگ  دیهش  البرک  هصرع  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  باکر  رد  ایوگ  هدوب  هدولآ  شدوخ 
: دندومرف زین  و 

نآ لـباقم  رد  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـیامن  هتوتیب  ربق  يـالاب  هدرک و  تراـیز  ءاروشاـع  زور  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  هک  یـسک  و 
. دشاب هدش  دیهش  ترضح 

َلاَق ُّیِفْعُْجلا  ٍدـْیَبُع  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَـمْحَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُّيِراَزَْفلا  ٍِکلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍماَّمَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍِّیلَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
َمْوَی َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍدَـسَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َناَْمیَلُـس  ُْنب  ُْنیَـسُح  ِینَثَّدَـح 

ُۀَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  َءاَروُشاَع 
: دیوگیم مامه  نب  دّمحم  یلع  وبا 

: تفگ یفعج  دیبع  نب  یلع  نب  دمحا  دیوگیم : يرازف  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج 
ترـضح نآ  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  زیرح ، زا  یـسیع ، نب  دامح  زا  دـشار ، نب  نیـسح  زا  نامیلـس ، نب  نیـسح 

: دندومرف
. ددرگیم بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  ترایز  ءاروشاع  زور  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک 

ْنَع ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِراَْبنَْألا  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 3
ِهِشْرَع ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َءاَروُشاَع  َمْوَی  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 

دبع یبا  ترـضح  زا  ماّحـش ، دیز  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  يرابنا ، دیزی  نب  بوقعی  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  هّللا 

ترـضح نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دـنک  ترایز  ءاروشاع  زور  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  رّهطم  ربق  هک  یـسک 
. تسا هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب 

َراَز ْنَم  َلاَق  مالسلا ) مهیلع   ) ْمُْهنَع ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّیِّمَْعلا  ٍروُهْمُج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 4
ِْهیَدَی َْنَیب  ِهِمَِدب  َطَّحَشَت  ْنَمَک  َناَک  َءاَروُشاَع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا  [ َْربَق ]

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هدومن ، شرکذ  هک  یـسک  زا  یّمع ، روهمج  نب  دّمحم  زا  دّمحم ، نب  یّلعم  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیـسح 

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد  هک  یسک  باوث  مکی  داتفه و  باب   [ - 71
دنک ترایز 
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: دندومرف
نوخ هب  ترضح  نآ  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ، ترایز  ءاروشاع  زور  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  یـسک 

. دشاب هدش  هدولآ  شدوخ 
یَقَـس ْنَمَک  َناَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َءاَروُشاَع  َمْوَی  یَقَـس  ْنَم  َلاَق  ِهِداَنْـسِِإب  ُِّیِنئاَدَْـملا   [ ٍراَّیَـس  ] ٍراَسَی ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َيَور  َو  - 5

ُهَعَم َدِهَش  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َرَکْسَع 
: دومرف هدنیوگ  هک  هدرک  تیاور  شدانسا  هب  ینئادم  راّیس  یبا  نب  دّمحم  و 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نایرکشل  هک  تسا  یسک  دننام  دهد  بآ  ار  یسک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  دزن  ءاروشاع  زور  هک  یـسک 
. دشاب هدش  دیهش  ترضح  باکر  رد  هداد و  بآ  ار 

ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍدـْیَز  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکـیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ْنَـع  ُّيِوَـسوُْملا  َمـیِهاَْربِإ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ُنـْب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 6
ُهَراَز ْنَم  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهبُونُذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َناَبْعَش  ْنِم  ِفْصِّنلا  َۀَْلَیل  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) امهیلع   ) ِقِداَّصلا

ِهِشْرَع  [ ِیف  ] َقْوَف َهَّللا  َراَز  اَمَّنَأَکَف  َءاَروُشاَع  َمْوَی  ُهَراَز  ْنَم  َو  ٍةَروُْربَم  ٍةَرْمُع  ِْفلَأ  َو  ٍۀَلَّبَقَتُم - ٍۀَّجِح  ِْفلَأ  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َۀَفَرَع  َمْوَی 
مالّـسلا امهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  زا  ماّحـش ، دیز  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کیهن ، نب  هّللا  دیبع  زا  يوسوم ، میهاربا  نب  دّمحم  نب  رفعج 

: دندومرف ترضح 
و دزرمآیم ، ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  نابعش  همین  بش  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یـسک 

یـسک و  دسیونیم ، شیارب  ار  هدش  لوبق  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث  ناّنم  دنوادخ  دـیامن  ترایز  هفرع  زور  ار  ترـضح  نآ  هک  یـسک 
. دشاب هدرک  ترایز  ششرع  يالاب  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  ترایز  ءاروشاع  زور  ار  ترضح  نآ  هک 

ِیبَأ ِْنبا  ِنَع  اَفاَعُْملا  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع  ٍْریَمُع 

زا ریمع ، یبا  نبا  زا  افاعم ، نب  نادمح  زا  نیـسحلا ، نبا  دّمحم  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  شردپ ، زا  رفعج ، نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
. تسا هدومن  رکذ  ار  روکذم  ثیدح  لثم  یثیدح  و  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ماّحش ، دیز 

ِِحلاَص َو  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ْنَع  ِّیِِسلاَیَّطلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَدْمَْهلا  یَـسُوم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهُْریَغ  َو  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 8
هیلع  ) ِِرقاَْبلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَهُْجلا  ٍِکلاَم  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َۀَمَْقلَع  ْنَع  ًاعیِمَج  َۀَبْقُع  ِْنب 

ْیَْفلَأ ِباَوَِثب  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َیلاَعَت  َهَّللا  َیَِقل  ًایِکَاب  ُهَْدنِع  َّلَظَی  یَّتَح  ِمَّرَحُْملا - َنِم  َءاَروُشاَع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا )
َعَم اَزَغ  َو  َرَمَتْعا  َو  َّجَـح  ْنَم  ِباَوَثَک  ٍةَوْزَغ  َو  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجِح  ِّلُـک  ُباََوث  َو  ٍةَوْزَغ  ِْفلَأ  ْیَْفلَأ  َو  ٍةَرْمُع - ِْفلَأ   [ ِْفلَأ  ] ْیَْفلَأ َو  ٍۀَّجِح  ِْفلَأ   [ ِفـْلَأ ]

ِداَِلْبلا ِدُْعب  ِیف  َناَک  ْنَِمل  اَمَف  َكاَِدف - ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َنیِدِشاَّرلا  ِۀَِّمئَْألا  َعَم  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر 
َو ِهِراَد  ِیف  ًاعِفَتُْرم  ًاحْطَس  َدِعَص  َْوأ  ِءاَرْحَّصلا  َیلِإ  َزََرب  ُمْوَْیلا  َِکلَذ  َناَک  اَذِإ  َلاَق  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ِْهَیلِإ   [ ُریِسَْملا  ] ُریِصَْملا ُْهنِکُْمی  َْمل  َو  اَهیِـصاَقَأ  َو 

هیلع  ) َْنیَـسُْحلا ِبُدـْنَْیل  َُّمث  ِلاَوَّزلا  َْلبَق  ِراَهَّنلا  ِرْدَـص  ِیف  َِکلَذ  ُلَعْفَی  ِْنیَتَعْکَر  ُهَدـَْعب  یَّلَـص  َو  ِءاَعُّدـلِاب  ِِهِلتاَق  یَلَع  َدَـهَتْجا  َو  ِماَلَّسلِاب  ِْهَیلِإ  َأَـمْوَأ 
َو ِتُوُیْبلا  ِیف  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  ِءاَُکْبلِاب  َنْوَقاَلَتَی  َو  ِْهیَلَع  ِعَزَْجلا  ِراَهْظِِإب  ُهَتَبیِصُم  ِهِراَد  ِیف  ُمیُِقی  َو  ِْهیَلَع  ِءاَُکْبلِاب  ِهِراَد  ِیف  ْنَم  ُُرمْأَی  َو  ِهیِْکبَی  َو  مالـسلا )

ُْتلِعُج ُْتلُقَف  ِباَوَّثلا  اَذَـه  َعیِمَج  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  َِکلَذ  اُولَعَف  اَذِإ  ْمَُهل  ٌنِماَض  اـَنَأَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِباَـصُِمب  ًاـضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِّزَُعْیل 
ْمُهُضَْعب يِّزَُعی  َْفیَکَف  ُْتُلق  َلاَق  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَِمل  ُمیِعَّزلا  َو  َِکلَذ  ْمَُهل  ُنِماَّضلا  اَنَأ  َلاَق  ِِهب  ُمیِعَّزلا  َو  َِکلَذ  اُولَعَف  اَذِإ  ْمَُهل  ُنِماَّضلا  َْتنَأ  َو  َكاَِدف 

ِلآ ْنِم  ِّيِدـْهَْملا  ِماَمِْإلا  ِهِِّیلَو  َعَم  ِهِرْأَِثب  َنِیِبلاَّطلا  َنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  اَنَلَعَج  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب اَِنباَصُِمب  اَنَروُجُأ  ُهَّللا  َمَّظَع  َنُولوُقَی  َلاَـق  ًاـضَْعب 
َْمل ْتَیُِـضق  ْنِإ  َو  ٌۀَـجاَح  ِهِیف  یَـضُْقت  َال  ٌسَِحن  ٌمْوَی  ُهَّنِإَف  ْلَْعفاَف - ٍۀَـجاَح  ِیف  َکَمْوَی  َرِـشَْتنَت  َال  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم

ُكَراَُبی َال  َو  ُهُرِخَّدَی  اَمِیف  َُهل  ْكَراَُبی  َْمل  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ًاْئیَـش  ِِهلِْزنَِمل  َرَخَّدا  ِنَم  ُهَّنِإَف  ًاْئیَـش  َِکلِْزنَِمل  َّنَرِخَّدَت  َال  َو  ًادْـشُر  َرَی  َْمل  َو  اَهِیف  َُهل  ْكَراَُبی 
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هیلع و هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  اَهُّلُک  ٍةَوْزَغ  ِْفلَأ  ِْفلَأ  َو  ٍةَرْمُع  ِْفلَأ  ِْفلَأ  َو  ٍۀَّجِح  ِْفلَأ  ِْفلَأ  ُباََوث  َُهل  َِبتُک  َکـِلَذ  َلَـعَف  ْنَمَف  ِِهلْهَأ  ِیف  َُهل 
َۀَبْقُع ُْنب  ُِحلاَص  َلاَق  ُۀَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  اَْینُّدلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ُْذنُم  َِلُتق  َْوأ  َتاَم  ٍدیِهَش  َو  ٍقیِّدِص  َو  ٍلوُسَر  َو  ٍِّیبَن  ِّلُک  ِۀَبیِـصُم  ُباََوث  َُهل  َناَک  َو  هلآ )

اَنَأ اَذِإ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ِِهب  وُعْدَأ  ًءاَعُد  ِینْمِّلَع  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتلُقَف  ُّیِمَرْـضَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُۀَمَْقلَع  َلاَق  َةَریِمَع  ُْنب  ُْفیَـس  َو  ُِّینَهُْجلا 
َْتنَأ اَذِإ  ُۀَمَْقلَع  اَی  َلاَقَف  َلاَق  ِماَلَّسلِاب  يِراَد  ِحْطَـس  ْنِم  َو  ِداَِلْبلا  ِدـُْعب  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُتْأَمْوَأ  َو  ٍبیِرَق  ْنِم  ُْهرُزَأ  َْمل  اَذِإ  ِِهب  وُعْدَأ  ًءاَعُد  َو  ٍبیِرَق  ْنِم  ُُهتْرُز 

اَِمب َتْوَعَد  ْدَـقَف  َِکلَذ  َْتُلق  اَذِإ  َکَّنِإَف  َلْوَْقلا  اَذَـه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِدـَْعب  ْنِم  َو  ِْهَیلِإ  ِءاَمیِْإلا  َدـْنِع  َْتُلق  َو  ِماَلَّسلِاب  ِْهَیلِإ  َئِمُوت  ْنَأ  َدـَْعب  ِْنیَتَعْکَر  َْتیَّلَص 
َو ٍۀَجَرَد   [ ِْفلَأ  ] ِْفلَأ َۀَئاِم  ََکل  َعَفَر  َو  ٍۀَئِّیَـس  ِْفلَأ  َْفلَأ  َْکنَع  اَحَم  َو  ٍۀَنَـسَح  ِْفلَأ  َْفلَأ  اَِهب  ََکل  ُهَّللا  َبَتَک  َو  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ُهَراَز  ْنَم  ِِهب  وُعْدَی 

َباََوث ََکل  َبَتَک  َو  ُهَعَم  اوُدِهُْشتْسا  َنیِذَّلا  ِءاَدَهُّشلا  ِیف  اَّلِإ  ُفَْرُعت  َال  َو  ْمِِهتاَجَرَد  ِیف  ْمُهَکِراَُشت  یَّتَح  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َعَم  َدِهُْشتْسا  ِنَّمِم  َْتنُک 
ِلوُسَر َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َِلُتق - َمْوَی  ُذـْنُم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  ِةَراَیِز  َو  ٍلوُسَر  َو  ٍِّیبَن  ِّلُک 

ِءاَِسن ِةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِّیِصَْولا  ِدِّیَس  َْنبا  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَرَیِخ  َْنبا  َو  ِهَّللا  َةَرَیِخ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا 
ْمُْکیَلَع َِکلْحَِرب  ْتَخاَنَأ  َو  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َرُوتْوَْملا  َْرتِْولا  َو  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیَِملاَْـعلا 

ِلْهَأ ِعیِمَج  یَلَع  َو  اَْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  ُراَهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَم  ًادـَبَأ  ِهَّللا  ُماَلَـس  ًاعیِمَج  یِّنِم 
ْنَع ْمُْکَتلاَزَأ  َو  ْمُکِماَـقَم  ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساَـسَأ  ْتَسَّسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاَواَـمَّسلا 

ْمُْکَیلِإ َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمُِکلاَِـتق   [ َکـِلاَِتق  ] ْنِم ِنیِکْمَّتلاـِب  ْمَُهل  َنیِدِّهَمُْملا  ُهَّللا  َنََعل  َو  ْمُْکتَلَتَق - ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  اَـهِیف  ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  ِیتَّلا  ُمُِـکِبتاَرَم 
َلآ َو  ٍداَیِز  َلآ  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  ْمِهِعاَْـبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْـشَأ  ْنِم  َو  ْمُْهنِم 

َو ْتَمَْجلَأ  َو  ْتَجَرْـسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ًارِمَـش  ُهَّللا  َنََعل  َو  ٍدْعَـس  َْنب  َرَمُع  ُهَّللا  َنََعل  َو  َۀـَناَجْرَم  َْنبا  ُهَّللا  َنََعل  َو  ًۀَـبِطاَق  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََـعل  َو  َناَوْرَم 
َبَلَط ِینَقُزْرَی  َو  َِکب  ِینَمِرُْکی  ْنَأ  َکَماَقَم  َمَرْکَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأَف  َِکب  ِیباَصُم  َمُظَع  ْدََـقل  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَـی  َکـِلاَتِِقل  ْتَأَّیَهَت 

َو اَْینُّدـلا  ِیف   ] _ َكَدـْنِع ِْنیَـسُْحلِاب   ] ِْنیَـسُْحلِاب َكَدـْنِع  ًاهیِجَو  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماَـمِإ  َعَم  َكِراـَث 
یَّلَـص َْکَیلِإ  َو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َو  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  َو  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  يِدِّیَـس  اَی  ِةَرِخْآلا 

َو ْمُِکئاَدْعَأ  ِعیِمَج  ْنِم  َو  َبْرَْحلا  ََکل  َبَصَن  َو  َکََلتاَق  ْنَّمِم  َو  َِکئاَدْعَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلِاب  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َِکتالاَوُِمب  ْمِْهیَلَع  َو  َمَّلَـس  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا 
َیلِإ ُبَّرَقَتَأ  َو  ْمُْهنِم  ْمُْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمُکِعاَیْـشَأ  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ُهَرْوَج  َو  ُهَْملُظ  يَرْجَأ  َو  ُهَناَْـیُنب  ِْهیَلَع  یََنب  َو  َرْوَْـجلا  َسَّسَأ  ْنَّمِم  ِةَءاَرَْبلاـِب 
ٌْملِـس یِّنِإ  ْمِهِعاَْبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْـشَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلا  َو  َبْرَْحلا  ُمَُکل  َنِیبِصاَّنلا  َنِم  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلا  َو  ْمُکِِّیلَو  ِةالاَُوم  َو  ْمُِکتـالاَوُِمب  ْمُْکَیلِإ  َُّمث  ِهَّللا 
ِۀَفِْرعَم َو  ْمُِکتَفِْرعَِمب - ِینَمَرْکَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْـسَأَف  ْمُکاَداَـع  ْنَِمل  ٌّوُدَـع  َو  ْمُکـالاَو  ْنَِمل   [ ٍلاَوـُم  ] ُِّیلَو َو  ْمَُکبَراَـح - ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَـس  ْنَِمل 

َو ِةَرِخْآلا - َو  اَْینُّدلا  ِیف  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ْمُکَدـْنِع  ِیل  َتِّبَُثی  ْنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  َةَءاَرَْبلا  ِینَقَزَر  َو  ْمُِکئاَِیلْوَأ 
يِذَّلا ِنْأَّشلِاب  َو  ْمُکِّقَِحب  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  ْمَُکل  ٍقِطاَن  ٍّيِدْهَم  ٍماَمِإ  َعَم  ْمُکِراَث - َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماَقَْملا  ِینَغِّلَُبی  ْنَأ  ُُهلَأْسَأ 

اَم ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  اََهل  اَی  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اـّنِإ  َو  ِهِّلل  اـّنِإ  ُلُوقَأ   [ ِِهتَبیِـصُِمب  ] ٍۀَبیِـصُِمب ًاـباَصُم  یَطْعَأ  اَـم  َلَْـضفَأ  ْمُِکب  ِیباَـصُِمب  ِینَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَدـْنِع - ْمَُکل 
َْکنِم ُُهلاَنَت  ْنَّمِم  اَذَـه  یِماَقَم  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا   [ َنیِـضَرَْألا  ] ِضْرَأـْلا َو  ِتاَواَـمَّسلا  ِلـْهَأ  ِعیِمَج  ِیف  َو  ِماَلْـسِْإلا - ِیف  اَـهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  َو  اَـهَمَظْعَأ 
َّمُهَّللا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َتاَمَم  ِیتاَمَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  اَیْحَم  َياَیْحَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  ٌةَرِفْغَم  َو  ًۀَـمْحَر  َو  ٌتاَوَلَص 

َو ٍنِطْوَم  ِّلُـک  ِیف  َکِِّیبـَن  ِناَِـسل  یَلَع  ِنیِعَّللا  ِْنب  ِنیِعَّللا  ِداَـبْکَْألا  ِۀَـلِکآ  ِْنبا  َو  َۀَّیَمُأ  ِلآ  َو  ٍداَـیِز  ِلآ  یَلَع  ُۀَـنْعَّللا  ِهِیف   [ ُلِْزنَت  ] َْتلَّزَنَت ٌمْوَی  اَذَـه  َّنِإ 
ْفِعاَضَف َّمُهَّللا  َنیِِدبْآلا  ََدبَأ  َۀَنْعَّللا  َۀَـیِواَعُم  ِْنب  َدـیِزَی  یَلَع  َو  َۀَـیِواَعُم  َو  َناَیْفُـس  َابَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َکُِّیبَن ِهِیف  َفَقَو  ٍِفقْوَم 

ِۀَنْعَّللا َو  ْمُْهنِم  ِةَءاَرَْبلِاب  ِیتاَیَح  ِماَّیَأ  َو  اَذَه  یِِفقْوَم  ِیف  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا ُمِِهْلتَِقل  ًاَدبَأ  َۀَنْعَّللا  ُمِْهیَلَع 
ٍِملاَظ َلَّوَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ٍةَّرَم - َۀـَئاِم  ُلوُقَت  َُّمث  َنیِعَمْجَأ - ْمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنل  ِةـالاَوُْملِاب  َو  ْمِْهیَلَع   [ ِنْعَّللاـِب ]

َو َْنیَـسُْحلا   [ ِتَدَـهاَج  ] َِتبَراَـح ِیتَّلا  َۀـَباَصِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َکـِلَذ  یَلَع  َُهل  ٍِعباـَت  َرِخآ  َو   [ ْمُهَقوـُقُح ٍدَّمَُحم  ِلآ   ] ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَـح  َمَلَظ 
یَلَع َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ٍةَّرَم - َۀـَئاِم  ُْلق  َُّمث  ًاـعیِمَج - ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِهِراَْـصنَأ  ِلـْتَق  َو  ِِهْلتَق  یَلَع  ُهَءاَدـْعَأ   [ ْتََعباـَت  ] ْتَعَیاـَب َو  ْتَعَیاَـش 
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ْنِم ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  َال  َو  ُراَهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَـم  ًادـَبَأ  ِهَّللا  ُماَلَـس  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َکـِلْحَِرب  ْتَخاـَنَأ  َو  َکـِئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَأـْلا 
َّمُهَّللا ًةَدِحاَو - ًةَّرَم  ُلوُقَت  َُّمث  َنیِعَمْجَأ - ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِْنیَسُْحلا  ِباَحْصَأ  یَلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ْمُِکتَراَیِز 

َْنب ِهَّللا  َدـْیَبُع  ْنَْعلا  َو  ُهَابَأ  َو  َدـیِزَی  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َءاَدـْعَأ  ْنَْعلا  َُّمث  ِنْعَّللِاب  َکِِّیبَن  َلآ  َمَلَظ  ٍِملاَظ  َلَّوَأ  َْتنَأ  َّصُخ 
ُدْمَْحلا ْمِِهباَصُم  یَلَع  َنیِرِکاَّشلا  َدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  اَهِیف - ُلوُقَت  ًةَدْجَس  ُدُجْسَت  َُّمث  ِۀَماَیِْقلا - ِمْوَی  َیلِإ  ًۀَبِطاَق  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َو  َناَوْرَم  َلآ  َو  ٍداَیِز 

ِباَحْـصَأ َو  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َكَدـْنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ِیل  ْتِّبَث  َو  ِدوُرُْولا  َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َۀَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ْمِهِیف  ِیتَّیِزَر  َو  ِیباَصُم  ِمیِظَع  یَلَع  ِهَِّلل 
اَی مالسلا ) هیلع   ) ُِرقاَْبلا ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  ُۀَمَْقلَع  َلاَق  َنیِعَمْجَأ - ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َنُود  ْمُهَجَهُم - اُولََذب  َنیِذَّلا  ِْنیَـسُْحلا 

َیلاَعَت ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َِکلَذ  ِعیِمَج  ُباََوث  َکَلَف  ْلَْعفاَف  َكِرْهَد  ْنِم  ِةَراَیِّزلا  ِهِذَِهب  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُهَروَُزت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإ  ُۀَمَْقلَع 
هبقع نب  حلاص  هریمع و  نب  فسوی  زا  یـسلایط ، دـلاخ  نب  دّـمحم  زا  ینادـمه ، یـسوم  نب  دّـمحم  زا  شریغ ، میکح و  نب  دواد  نب  میکح 
هیلع رقابلا  رفعج  یبا  ترـضح  زا  ینهج ، کـلام  زا  هبقع ، نب  حـلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّـمحم  یمرـضح و  دّـمحم  نب  ۀـمقلع  زا  یگلمج ،
زور دنک و  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مارحلا  مّرحم  مهد  زور  ینعی  ءاروشاع  زور  رد  یـسک  دندومرف : ترـضح  مالّـسلا ،

جح و نویلیم  ود  باوث  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادـخ  تمایق  زور  دـنامب  ترـضح  نآ  دزن  نایرگ  یتلاح  اب  بش  ات  ار 
. دهدب يو  هب  ار  داهج  هبترم  نویلیم  ود  هرمع و  نویلیم  ود 

ادـخ لوسر  ّتیعم  رد  ار  داـهج  هرمع و  جـح و  هک  تسا  یـسک  باوث  نوچمه  يداـهج  هرمع و  جـح و  ره  باوث  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش 
. دشاب هدروآ  اجب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  نیدشار  همئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  كرابم  رضحم  دیوگیم : همقلع 
يزور نینچ  رد  درادن  ناکما  شیارب  هک  يروط  هب  هدوب  دیعب  بیرغ و  دالب  تسدرود و  ياهرهش  رد  هک  یسک  باوث  رجا و  موش ، تیادف 

؟ دباتشب ترضح  ترایز  هب  ءاروشاع ) زور  )
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

رب نیرفن  رد  سپـس  هدرک  هراشا  ترـضح  هب  مالـس  اب  دـیآرب و  شاهناـخ  رد  يدـنلب  ماـب  تشپ  هب  اـی  هتفر  ءارحـص  هب  يزور  نینچ  رد  يو 
. دناوخب زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  هدومن و  ششوک  یعس و  ترضح  نآ  نالتاق 

هب هدومن و  هیرگ  هبدن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  سپـس  دهد ، ماجنا  رهظ  زا  لبق  زور  رد  ار  ترایز  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  هّتبلا 
تبیصم هماقا  شاهناخ  رد  بانج  نآ  رب  عزف  عزج و  راهظا  اب  دنیرگب و  ترـضح  نآ  يارب  هک  دیامن  رما  زین  دنـشابیم  هناخ  رد  هک  یناسک 

تبسن ار  رگید  یضعب  اهنآ  زا  یخرب  تسا  مزال  دنـشاب و  هیرگ  اب  دندرک  تاقالم  ار  رگید  کی  هناخ  لها  هاگ  ره  دنـشاب  بظاوم  دیامن و 
نم دننک  لمع  دش  هداد  هک  یئاهروتـسد  نیا  هب  هک  یتروص  رد  دـنهد و  تیلـست  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  تبیـصم  هب 

. دیامرف ءاطعا  ناشیا  هب  ار  دش  رکذ  هک  یئاهباوث  مامت  یلاعتقح  هک  موشیم  نماض 
؟ دیوشیم اهباوث  نیا  نماض  ناشیا  يارب  امش  موش  تیادف  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
. مشابیم نآ  نماض  نم  هتبلا  دننک  لمع  هدش  هداد  ياهروتسد  هب  هک  یتروص  رد 

: دنیوگب هچ  هنوگچ و  دنهدب  تیلست  ار  رگید  یخرب  دنهاوخ  یضعب  رگا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم  دیوگیم : همقلع 
: دندومرف ترضح 

: دنیوگب
هّللا تاولـص  دّـمحم  لآ  نم  يدـهملا  مامإلا  هّیلو  عم  هراثب  نیبلاطلا  نم  مکاّیإ  انلعج و  و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسحلاب  انباصمب  انروجا  هّللا  مّظع 
رفظ باکر  رد  ار  امـش  ام و  هدنادرگ و  دایز  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  ام  ندوب  رادازع  ياهباوث  اهرجا و  لاعتم  دـنوادخ   ) مهیلع
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(. دهد رارق  بانج  نآ  نوخ  ناگدننکبلط  زا  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  مئاق  يدهم  ماما  ترضح  ترضح ، نآ  ّیلو  نیرق 
زور زور ، نیا  هکنآ  هچ  ورم  هتبلا  يورن  تیاهيدـنمزاین  لابندـب  ار  ءاروشاـع ) زور   ) زور نآ  هک  یتـشاد  ار  نـیا  یئاـناوت  تردـق و  رگا  و 

دهاوخن ریخ  يو  هدوبن و  كرابم  دنمتجاح  صخش  يارب  دوش  هدروآرب  تجاح  مه  رگا  ددرگیمن و  اور  نآ  رد  تجاح  هدوب و  یـسحن 
. دید

دنک هریخذ  ار  يزیچ  شلزنم  رد  زور  نآ  رد  یـسک  رگا  هکنآ  هـچ  ینکن  هریخذ  ار  ياهـقوذآ  تـلزنم  رد  زور  نآ  رد  دـشاب  هتـشاد  هّجوـت 
. تشاد دهاوخن  تکرب  زین  شلها  يارب  هدوبن و  كرابم  نومیم و  شیارب 

باـکر رد  ار  یماـمت  هک  داـهج  رازه  رازه  هرمع و  رازه  رازه  جـح و  رازه  رازه  باوث  دـنک  لـمع  اهروتـسد  نیا  هب  هک  یـسک  نیا  رب  اـنب 
ءایبنا هب  هک  یتبیصم  ره  باوث  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  دوشیم و  هتشون  شیارب  دشاب  هداد  ماجنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

وا هب  تمایق  مایق  ملاع و  ضارقنا  ات  ایند  تقلخ  ودـب  زا  ار  تسا  هدیـسر  دـناهدش  هتـشک  ای  هدرک  توف  هک  یئادهـش  نیقیّدـص و  لسر و  و 
. دیامرفیم ءاطعا 

: دنیوگیم هریمع  نب  فیس  ینهج و  هبقع  نب  حلاص 
: دیوگیم یمرضح  دّمحم  نب  ۀمقلع 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  كرابم  رضحم 
هاگ ره  هک  دیهد  مدای  یئاعد  هدناوخ و  ار  نآ  متفر  ترـضح  نآ  ترایز  هب  کیدزن  زا  یتقو  زور  نآ  رد  هک  دـیئامرف  میلعت  نم  هب  یئاعد 

. مناوخب ار  نآ  مداد  مالس  ةراشا  ترضح  نآ  هب  ماب  تشپ  رود و  ياهرهش  زا  هکلب  هتفرن  بانج  نآ  ترایز  هب  کیدزن  زا 
: دندومرف ترضح 

ود ندناوخ  زا  سپ  هراشا و  ماگنه  يدناوخ و  زامن  تعکر  ود  نآ ، زا  سپ  يداد و  مالس  ترضح  نآ  هب  هراشا  اب  هکنآ  زا  دعب  همقلع : يا 
زین وت  دناهدرک  ءاعد  ترضح  نآ  رئاز  ناگتشرف  هچنآ  هب  سپ  يدناوخ  میوگیم  تیارب  ار  شحرش  هک  ار  ترایز  ءاعد و  نیا  رگا  تعکر 

هبترم ماقم و  هجرد  رازه  رازه  دص  دیامرفیم و  وحم  هانگ  رازه  رازه  هتـشون و  هنـسح  رازه  رازه  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  ياهدومن و  ءاعد 
هجرد رد  بیترت  نیدـب  دـناهدش و  دیهـش  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  اب  هک  دـهدیم  رارق  یناسک  زا  ار  وت  هدرب و  ـالاب  ار  وت 

نالوسر و ءایبنا و  مامت  باوث  دـناهدش و  دیهـش  ترـضح  نآ  اـب  هک  یئادهـش  هرمز  رد  رگم  يوشیمن  هتخانـش  دـهدیم و  ترارق  ناـشیا 
. دسیونیم تیارب  ار  دناهدومن  نآلا  هب  ات  شتداهش  نامز  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  یناسک 

: دندومرف همقلع  هب  هیلع  هّللا  مالس  ترضح 
: وگب ءاروشاع  زور  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترایز  رد 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  شاهدیزگرب ، دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
ادخ ینعی   ) ادخ نوخ  يا  وت  رب  مالس  دشابیم ، ملاع  ناوناب  رورس  هک  همطاف  رسپ  يا  وت  رب  مالس  نانیـشناج ، رورـس  دنزرف  نانمءوم و  ریما 

ياهحور رب  وت و  رب  مالـس  تسا ، هدـشن  یهاوخنوخ  هک  ياهدـنام  اهنت  ادـخ و  نوخ  دـنزرف  و  تسا ) نآ  هدـننکبلط  وت و  نوخ  بحاـص 
تمحر مالـس و  نم  فرط  زا  یگلمج  داب  امـش  رب  دناهدومن ، تماقا  هدـمآ و  دورف  وت  ناکم  يوأم و  رد  هدوب و  وت  فارطا  رد  هک  يرّهطم 
تبیـصم هدوب و  گرزب  امـش  يازع  اقّقحم  هّللا  دـبع  ابا  يا  دنتـسه ، یقاب  زور  بش و  هدوب و  یقاب  نم  هک  یماداـم  اـت  هشیمه و  يارب  ادـخ 

امش رب  متس  ملظ و  ياههیاپ  ساسا و  هک  ار  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  سپ  دشابیم ، نارگ  نیمز  اهنامسآ و  لها  مامت  ام و  رب  امـش  رب  هدراو 
ماقم و زا  ار  امـش  هک  ار  یهورگ  و  دراد ، ناشرود  هب  شتمحر  زا  دـنک و  تنعل  هداهن  انب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تیب  لها 

يارب لاعتم  دنوادخ  تسا و  امـش  ّقح  هک  ياهبترم  زا  ار  امـش  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  نینچمه  و  دیامرف ، تنعل  دنتـشادزاب  ناتتلزنم 
بابسا دیهمت  امش  نیلتاق  يارب  هک  ار  نانآ  دیامن  تنعل  دنتشک و  ار  امـش  هک  ار  یتعامج  دیامن  تنعل  و  دندومن ، رانک  رب  هداد  بیترت  امش 
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يرازیب ناشیا  نیعباـت  ناوریپ و  زا  هورگ و  نیا  زا  امـش  ادـخ و  يوسب  دـنتخاس ، نّکمتم  امـش  نتـشک  رب  ار  ناـشیا  هلیـسو  نیدـب  هدرک و 
زور ات  دـشابیم  گنج  رد  امـش  اب  هک  سک  نآ  اب  متـسه و  حلـص  رد  هدوب  حلـص  رد  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم  هّللا  دـبع  اـبا  يا  میوجیم ،

تنعل ار و  هّیما  ینب  مامت  دـنک  تنعل  ار و  ناورم  ناـمدود  داـیز و  ناـمدود  دـنک  تنعل  ادـخ  سپ  دوب ، مهاوخ  برح  گـنج و  رد  تماـیق 
هدز ماجل  هدرک و  نیز  ار  اهبسا  هک  ار  یتعامج  دنک  تنعل  ار و  رمـش  دیامن  تنعل  ار و  دعـس  نب  رمع  دنک  تنعل  ار و  هناجرم  دنزرف  دیامن 

. دندومن دنتشک  يارب  هدامآ  ار  دوخ  و 
وت هب  تمارک  ماقم  هک  یئادخ  زا  سپ  تسا ، گرزب  نارگ و  نم  رب  امـش  تبیـصم  مسق  ادخ  هب  دنوش  تیادف  مردام  ردپ و  هّللا  دبع  ابا  يا 

دّمحم لآ  زا  هدش  کمک  ماما  هارمه  هک  دیامن  نم  يزور  دهد و  رارق  شتمارک  دروم  زین  ار  نم  امـش  هطـساو  هب  منکیم  تساوخرد  هداد 
دنموربآ تدوخ  دزن  ار  نم  ترخآ  ایند و  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هطساو  هب  ایادخ  راب  میامن ، بلط  ار  وت  نوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

مالّسلا و هیلع  نینمءوملا  ریما  هب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوسر  هب  یلاعت و  يادخ  هب  نم  هّللا  دبع  ابا  يا  نم ، ياقآ  يا  هدب ، رارق 
زا تنانمشد و  زا  نتسج  يرازیب  امش و  هب  متّبحم  نتشاد و  تسود  هطساوب  وت  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  اهیلع و  هّللا  مالـس  همطاف  هب 

نامتخاس هداهن و  هیاپ  ار  متـس  روج و  هک  یناسک  زا  يرازیب  يّربت و  هطـساو  هب  دندرک و  اپ  هب  ار  وت  اب  گنج  دنتـشک و  ار  وت  هک  یناسک 
میوجیم يربت  وت  ادخ و  يوسب  ناشیا  زا  میوجیم ، بّرقت  دندومن  روج  ملظ و  امش  نایعیش  امش و  رب  شلابندب  دنداهن و  انب  نآ  رب  ار  ملظ 

نانمشد زا  يرازیب  هطساو  هب  میوجیم و  بّرقت  امش  يوس  هب  سپس  ادخ و  يوس  هب  ار  امـش  ناتـسود  امـش و  منتـشاد  تسود  هطـساوب  و 
اب نم  میوجیم ، بّرقت  ادـخ  هب  ءادـعا  نیعبات  نایعیـش و  زا  يرازیب  هطـساو  هب  زین  دـندومن و  اپ  هب  ار  امـش  اـب  گـنج  هک  یناـسک  اـمش و 

تسود ار  امش  هک  یسک  میامنیم ، برح  دننکیم  گنج  برح و  امش  اب  هک  نانآ  اب  هدوب و  حلص  رد  دنتسه  حلص  رد  امش  اب  هک  یناسک 
تسود هب  تفرعم  امش و  هب  تفرعم  هطساوب  هک  یئادخ  زا  سپ  مشابیم ، نمشد  دنراد  ینمشد  امـش  اب  هک  نانآ  اب  و  مراد ، شتـسود  دراد 

هارمه ار  نم  ترخآ  ایند و  رد  هک  منکیم  تساوخرد  داد  رارق  نم  يزور  ار  ناتنانمـشد  زا  يرازیب  داد و  رارق  تمارک  دروم  ار  نم  اـمش 
دومحم و ماـقم  هب  ار  نم  هک  مهاوخیم  وا  زا  و  دـیامن ، تباـث  امـش  دزن  قدـص  یماـگ  مدـق و  نم  يارب  هئـشن  ود  ره  رد  هداد و  رارق  اـمش 
هک مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  ترـضح  نیرق  رفظ  باکر  رد  هک  دنک  نم  يزور  زین  دناسرب و  دیراد  شترـضح  دزن  امـش  هک  ياهدیدنـسپ 
هب دـیراد  وا  دزن  هک  ياهبترم  نأش و  هب  امـش و  ّتیناّقح  هب  هک  مهاوخیم  شـسدقا  تاذ  زا  و  منک ، هبلاطم  ار  امـش  نوخ  تسا  امـش  قطاـن 

. دیامرفب ءاطعا  نم  هب  دهدیم  ناگدید  تبیصم  هب  هک  ار  يرجا  نیرترب  امش  يارب  نم  يرادازع  هطساو 
مالـسا و رد  نآ  يازع  ردق  هچ  تسا و  گرزب  ردـقچ  تبیـصم ، نیا  زا  ياو  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  میوگیم : تبیـصم  راهظا  ماقم  رد 

. دشابیم نیگنس  نارگ و  نیمز  اهنامسآ و  لها  عیمج  نیب 
، ناشیا هبوت  زا  یـشزرمآ  تمحر و  اهدورد و  نانآ  هب  دسریم  هک  یناسک  زا  مراد  هک  ياهبترم  ماقم و  نیا  رد  ار  نم  هدـب  رارق  ایادـخ  راب 

رارق مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  ندرم  دننام  ار  مندرم  دّمحم و  لآ  دّمحم و  نتـسیز  نوچمه  ار  نم  نتـسیز  ادنوادخ 
هلیـسوب نوعلم  نب  نوعلم  ینعی  اهرگج  هدنروخ  رـسپ  هّیما و  دایز و  نامدود  رب  تنعل  هک  تسا  يزور  زورما ، هک  یتسردب  ایادخ  راب  هدـب ،

، دـشاب هتـشاد  گـنرد  فوقو و  نآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تربماـیپ  هک  یناـکم  نیمزرـس و  ره  رد  هدـمآ  دورف  تربماـیپ  ناـبز 
زور نیا  رد  نم  هک  یتسردب  ایادخ  راب  دنتشک ، ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ناشیا  اریز  امن  ربارب  دنچ  دبا  يارب  ناشیا  رب  ار  دوخ  تنعل  ادنوادخ 

تربمایپ نتـشاد  تسود  هطـساو  هب  ناشیا و  رب  تنعل  تساوخرد  ناشیا و  زا  يرازیب  هطـساوب  میناگدنز  تّدم  لوط  رد  ناکم و  نیا  رد  و 
. میوجیم برقت  وت  هب  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هّللا  یلص  تربمایپ  تیب  لها  نتشاد  تسود  دّمحم و  ترضح  ینعی 

: وگب هبترم  دص  سپس 
نیا زا  هک  یـسک  نیرخآ  دومن و  ملظ  متـس و  ناشیا  هب  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  ّقح  نتفرگ  اـب  هک  ار  يرگمتـس  نیلّوا  اـمن  تنعل  ایادـخ  راـب 

ار باـنج  نآ  هدرک و  راـکنا  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ار  یهورگ  اـمن  تـنعل  ادـنوادخ  درک ، تـّیعبت  ناـشیا  قـح  نـتفرگ  رد  نارگمتس 
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، دـندش مسق  مه  ناشیا  اب  شنارای  نتـشک  ترـضح و  نآ  لتق  رب  هدومن و  تعیب  ناـنآ  اـب  هدرک و  ّتیعبت  ار  ترـضح  نانمـشد  هتفریذـپن و 
. نادرگب ناشرود  تتمحر  زا  امن و  تنعل  ار  نانآ  یگمه  ادنوادخ 

: وگب هبترم  دص  نآ  زا  سپ 
نم بناج  زا  دناهدومن ، تماقا  هدـمآ و  دورف  وت  ناکم  ياوأم و  رد  هتفرگ و  ار  تفارطا  هک  ياهبّیط  حاورا  رب  هّللا و  دـبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 

نیرخآ ار  ترایز  نیا  و  دنـشابیم ، رمتـسم  زور  بش و  هدوب و  یقاب  نم  هک  یمادام  ات  داب  امـش  رب  هشیمه  ادـخ  تمحر  ّتیحت و  مـالس و 
. داب یگمه  ناشیا  رب  ادخ  تمحر  تاولص و  نیسح  نارای  رب  نیسحلا و  نب  یلع  رب  نیسح و  رب  مالس  هدم ، رارق  نم  ترایز 

: وگب هبترم  کی  سپس 
زا ار  دّمحم  لآ  نانمـشد  امن  نعل  سپـس  هدرک  متـس  تربمغیپ  تیب  لها  هب  هک  ار  یـسک  نیلّوا  ندومن  نعل  هب  هدب  صاصتخا  وت  ایادخ  راب 

. نکب نعل  تمایق  زور  ات  ار  هّیما  ینب  همه  ناورم و  نامدود  دایز و  نب  هّللا  دیبع  امرف و  نعل  ار  شردپ  دیزی و  ایادخ  نیرخآ ، نیلّوا و 
: وگب نآ  رد  ورب و  هدجس  هب  سپس 

تبیصم و ینارگ  رب  ادخ  شیاتس  دمح و  دوشیم ، دراو  نانآ  رب  هک  یتبیصم  رب  نارازگساپـس  شیاتـس  مینکیم  شیاتـس  ار  وت  ایادخ  راب 
هارمه تدوخ  دزن  رد  ار  یتسار  مدق  امن و  مبیصن  ترخآ  ناهج  هب  دورو  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ایادخ  نم ، يرادازع 

راثیا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  ار  ناشناج  هک  یباحصا  نآ  نادرگب ، تباث  نم  يارب  شترضح  باحصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
. داب اهنآ  همه  رب  ادخ  تمحر  تاولص و  دندومن ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  وبا  ترضح  دیوگیم : همقلع 
مامت هّللا  ءاش  نا  هک  هدـب  ماجنا  ار  راـک  نیا  هّتبلا  ینک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  نیا  اـب  زور  ره  یناوتب  رگا  همقلع  يا 

. ددرگ روظنم  تیارب  هدش  رکذ  هک  یئاهباوث 
*** ***
*** ***
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نابعش همین  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  باوث  مّود  داتفه و  باب   [ - 72

َنوُراَه ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ًاعیِمَج  هر  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
( مالـسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا يِِرئاَز  یَلْعَْألا  ُِقفُْألا  َنِم  ٍداَنُم  يَداَن  َناَبْعَـش  ْنِم  ُفْصِّنلا  َناَک  اَذِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـجِراَخ  ِْنب 

ْمُکِِّیبَن ٍدَّمَُحم  َو  ْمُکِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ْمُُکباََوث  ْمَُکل  ًاروُفْغَم  اوُعِجْرا 
زا شباحصا ، یخرب  زا  شردپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نبا  یلع  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  بوقعی  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  مردپ و 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نب  نوراه 
هک یلاح  رد  دـیدرگرب  دوخ  لها  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نیرئاز  يا  دـنکیم : ءادـن  يدانم  یلعا  قفا  زا  دوشیم  نابعـش  همین  هک  یماگنه 

. دشابیم امش  ربمغیپ  هک  تسا  دّمحم  رب  هدوب و  امش  راگدرورپ  هک  تسا  ادخ  رب  امش  رجا  باوث و  دیاهدش ، هدیزرمآ 
ِدَّمَُحم ْنَع  ٍلاَلِه  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  َو  ِِّینُوْتیَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2

ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هر  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب 
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْربَق  ْرُزَْیلَف  ٍِّیبَن  َْفلَأ  َنوُرْـشِع  َو  ٌۀََـعبْرَأ  َو  ٍِّیبَن  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  ُهَِحفاَُصی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  الاَق  الاَق  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا

اُولوُأ ٌۀَسْمَخ  ْمُْهنِم  ْمَُهل  ُنَذْءُویَف  ِِهتَراَیِز  ِیف  َهَّللا  َنُونِذْأَتْسَی  مالـسلا ) مهیلع   ) َنیِِّیبَّنلا َحاَوْرَأ  َّنِإَف  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع
اُوثُِعب َلاَق  ِمْزَْعلا  ِیلوُأ  یَنْعَم  اَم  َُهل  اَْنُلق  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َو  یَسیِع  َو  یَـسُوم  َو  ُمیِهاَْربِإ  َو  ٌحُون  َلاَق  ْمُه  ْنَم  اَْنُلق  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا 

اَهِْسنِإ َو  اَهِّنِج  اَِهبْرَغ  َو  ِضْرَْألا  ِقْرَش  َیلِإ 
زا لاله ، نب  دمحا  زا  شریغ ، ینوتیز و  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، خـیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  نامثع ، نب  داّمح  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  ریمع  یبا  نب  دّمحم 
. مالّسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  ةزمح ، یبا  زا  بوبحم ، نب  نسح  و 

: دندومرف راوگرزب  ماما  ود  نیا 
همین رد  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  دیاب  دننک  هحفاصم  وا  اب  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  دراد  تسود  هک  یـسک 
هداد نذا  ناشیا  هب  سپ  دـننک  ترایز  ار  بانج  نآ  ات  هتفرگ  نذا  ادـخ  زا  مالّـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  حاورا  هکنآ  هچ  دـنک  تراـیز  نابعـش  هاـم 

. دنتسه مزعلا  ولوا  ناشیا  زا  نت  جنپ  دوشیم ،
؟ دنتسه یناسک  هچ  ناشیا  میدرک : ضرع 

. نیعمجا مهیلع  هّللا  یلص  دّمحم  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  حون و  تارضح  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ مزعلا  ولوا  يانعم  میتشاد : هضرع  شکرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
. سنا ّنج و  هب  نیمز ، برغ  قرش و  هب  دناهدش  ثوعبم  ینعی 

: دیوگ مجرتم 
یهورگ نود  یهورگ  هب  رصحنم  دودحم و  شتلاسر  هک  يربمایپ  ینعی  مزعلا  ولوا  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  روط  نیا  ثیدح  نیا  لیذ  زا 

. دشابیم هدرتسگ  یمومع و  هکلب  هدوبن  رگید  نیمزرس  نود  ینیمزرس  رگید و 
ْنَع ٍلَْدنَـص  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا يِِرئاَز  یَلْعَْألا  ُِقفُْألا  َنِم  ٍداَنُم  يَداـَن  َناَبْعَـش  ْنِم  ُفْصِّنلا  َناَـک  اَذِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـجِراَخ  ِْنب  َنوُراَـه 

ْمُکِِّیبَن ٍدَّمَُحم  َو  ْمُکِّبَر  یَلَع  ْمُُکباََوث  ْمَُکل  ًاروُفْغَم  اوُعِجْرا  مالسلا )
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، لدنص زا  مشاه ، نب  میهاربا  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  نم ، دیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نب  نوراه  زا 

. تشذگ لوا  ثیدح  رد  هک  یحرشب  ثیدح  رخآ  ات  دنکیم ...  ءادن  يدانم  یلعا  قفا  زا  دوش  نابعش  همین  هک  یماگنه 
ِیف اَهِیف  َلْصَف  َال  ٍتاَِیلاَوَتُم  َنِینِـس  َثاََلث  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  َراَز  ْنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُِّیقْرَْبلا  ِیفاَـص  ُهاََور  َو  - 4

ُُهبُونُذ َُهل  َرِفُغ  َناَبْعَش  ْنِم  ِفْصِّنلا 
مه رس  تشپ  لاس  هس  ار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  هک  یسک  دندومرف : ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یقرب ، یفاص 

. دوشیم هدیزرمآ  شناهانگ  دنک  ترایز  نابعش  همین  رد  دشابن  هلصاف  ناشنیب  هک 
َْنل َو  ُُهبُونُذ  َُهل  ُرَفُْغی  َناَبْعَش  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُِرئاَز  مالسلا ) هیلع   ) ُِرقاَْبلا َلاَق  َلاَق  ِّیِّقَّرلا  ٍرِیثَک  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 5

َُهبُونُذ َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِۀَِلبْقُْملا  ِۀَنَّسلا  ِیف  َراَز  ْنِإَف  ُلْوَْحلا  ِْهیَلَع  َلوُحَی  یَّتَح  ٍۀَنَس  ِیف  ٌۀَئِّیَس  ِْهیَلَع  َبَتُْکی 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  تفگ : يو  یقر ، ریثک  نب  دواد  زا  شدانسا ، هب  مردپ  و 

هتشون شیارب  یشزغل  هانگ و  لاس  نآ  رد  دوشیم و  هدیزرمآ  دنک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابعـش  همین  رد  هک  یـسک  ناهانگ 
. ددرگیم هدیزرمآ  شناهانگ  درک  ترایز  ار  ترضح  هدنیآ  لاس  رد  رگا  ددرگ و  مامت  لاس  ات  دوشیمن 

ْنَع ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْملا  َةَراَس  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَـح  - 6
ٍلاََیل ِثاََلث  ْنِم  ًۀَْلَیل  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُْنیَـسُْحلا  ُهُمْـسا  ِهِْریَغ  َْوأ  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع 

َناَبْعَش ْنِم  ِفْصِّنلا  َۀَْلَیل  َو  یَحْضَْألا  َۀَْلَیل  َو  ِرْطِْفلا  َۀَْلَیل  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِیلاَیَّللا  َّيَأ  ُْتُلق  َلاَق  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ 
دبع زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  دیزی ، نب  بوقعی  زا  ینئادملا ، ةراس  یبا  نب  نیـسح  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا ، خـیاشم و  زا  یتعامج 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  تفگ  يو  دشابیم ، نیسح  شمسا  هک  وا  ریغ  ای  جاّجح  نب  نمحرلا 
دنک ترایز  بش  هس  زا  یکی  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک 

. دزرمآیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ناّنم  دنوادخ 
: دشابیم مادک  بش  هس  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  تفگ : يوار 

. نابعش هام  همین  بش  نابرق ، دیع  بش  رطف ، دیع  بش  دومرف : ترضح 
ِنَع ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 7
َۀَْلَیل مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِهِّدَج  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْقلا 
ٍۀَجاَح ُْفلَأ  َُهل  ْتَیُِـضق  َو  ٍۀَلَّبَقَتُم  ٍةَرْمُع  َْفلَأ  َو  ٍةَروُْربَم  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍةَدِحاَو  ٍۀَنَـس  ِیف  َۀَفَرَع  َۀَْلَیل  َو  ِرْطِْفلا  َۀَْلَیل  َو  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا 

ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم 
زا دلاخ ، نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، خـیاشم و  زا  یتعامج  نیـسحلا و  نب  یلع  مردـپ و 

: دیوگیم يو  نایبظ ، نب  سنوی  زا  دشار ، نب  نسح  شّدج  زا  ییحی ، نب  مساق 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

لاعتم دنوادخ  دنک  ترایز  لاس  کی  رد  هفرع  بش  رطف و  دیع  بش  نابعـش و  همین  بش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یـسک 
. ددرگیم اور  شرخآ  ایند و  جئاوح  زا  تجاح  رازه  و  دسیونیم ، شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  جح و  رازه  باوث 

ُهَّللا َوُه  ُْلق  ٍةَّرَم  َْفلَأ  َأَرَقَف  َءاََلبْرَک  ِضْرَِأب  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا  َۀَْلَیل  َتَاب  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُِملاَس  - 8
ُهَّللا َلَّکَو  ِّیِـسْرُْکلا  َۀَیآ  ٍةَّرَم  َْفلَأ  ٍۀَعْکَر  ِّلُک  ِیف  ُأَْرقَی  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  یِّلَُـصیَف  ُموُقَی  َُّمث  ٍةَّرَم  َْفلَأ  َهَّللا  ُدَـمْحَی  َو  ٍةَّرَم  َْفلَأ  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَی  َو  ٌدَـحَأ 
اَماَد اَم  َُهل  ِناَرِفْغَتْسَی  َو  ٌۀَئِّیَس  ِْهیَلَع  ُبَتُْکت  َال  َو  ِِهتاَنَـسَح  َُهل  ِناَُبتْکَی  َو  ٍناَْطلُـس  َو  ٍناَْطیَـش  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ِِهناَظَفْحَی  ِْنیَکَلَم  ِِهب  َیلاَعَت 
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 [ ُهَّللا َءاَش  اَم   ] ُهَعَم
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  نمحرلا ، دبع  نب  ملاس 

هبترم رازه  هدومن و  رافغتسا  هبترم  رازه  هدناوخ و  ٌدَحَأ  ُهّللا  َوُه  ُْلق  هبترم  رازه  اجنآ  رد  هتفر و  ءالبرک  نیمز  هب  نابعش  همین  بش  هک  یسک 
ود لاعتم  دنوادخ  دیامن  تئارق  یـسرکلا  ۀیآ  هبترم  رازه  تعکر  ره  رد  هدناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  هداتـسیا و  سپـس  دیوگب  هّلل  دـمحلا 

شناهانگ یلو  هتشون  ار  وا  تانسح  دننک و  ظفح  یناطلس  ناطیش و  ره  ّرـش  زا  يدب و  ءوس و  ره  زا  ار  يو  هک  دنک  لّکوم  وا  رب  ار  هتـشرف 
. دنیامنیم شزومآ  بلط  وا  يارب  دنشابیم  يو  اب  هک  ینامز  ات  دنسیونیمن و  ار 

ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍدـْیَز  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َناَبْعَش  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ماّحـش ، دیز  زا  ریمع ، ابا  نب  دّمحم  زا  دیز  نب  بوقعی  زا  شردـپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ،

. دزرمآیم ار  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعتقح  دنک  ترایز  نابعش  همین  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  هک  یسک 
نابعش هام  همین  لامعا  نایب  رد  لصف 

ِدِیلَْولا ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َبوُقْعَی  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 10
( مالسلا هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  ِّلُِکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا  َۀَْلَیل  ُُسنُوی  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع 

ْنِم ِفْصِّنلا  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَِمل  ُهُّلُک  اَذَه  ُْتُلق  َلاَق  َلَمَْعلا  اُوِلبْقَتْسا  ُمَُهل  َلِیق  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ْمِِهبُونُذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َنِینِمْءوُْملا  َنِم 
ِبُشُْخلا یَلَع  ِلاَجِّرلا  ُروُکُذ  ْتَماََقل  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَِمل  اَهِیف  اَِمب  َساَّنلا  ُتْرَبْخَأ  َْول  ُُسنُوی  اَی  َلاَقَف  َناَبْعَش 

نب سنوی  زا  دـیلو ، نب  دّـمحم  زا  لاّضف ، نب  یلع  نبا  نسحلا  نب  یلع  زا  راّمع ، نب  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  تفگ : يو  بوقعی ،

نآ رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  ینمءوم  ره  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  نابعـش  همین  بش  رد  سنوی ، يا 
: دوشیم هتفگ  ناشیا  هب  دزرمآیم و  دنک  ترایز  بش 

. دینک لمع  ماجنا  هب  عورش 
نابعش همین  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یسک  يارب  فطل  تیانع و  همه  نیا  مدرک : ضرع  شکرابم  رـضحم  دیوگیم : يوار 

؟ دنک ترایز 
: دندومرف ترضح 

شرّهطم ربق  رس  هب  ار  دوخ  هدش و  راوس  بوچ  رب  نادرم  اعطق  تسا  بش  نیا  ترایز  رد  هک  یتلیـضف  هب  مهد  ربخ  ار  مدرم  رگا  سنوی  يا 
. دنناسریم

ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍدـْیَز  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکـیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 11
َمْوَی ُهَراَز  ْنَم  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهبُونُذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َناَبْعَش - ْنِم  ِفْصِّنلا  َۀَْلَیل  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا  [ َْربَق  ] َراَز ْنَم  َلاَق  مالسلا ) امهیلع  )

ِهِشْرَع َقْوَف   [ ِیف  ] َهَّللا َراَز  اَمَّنَأَکَف  َءاَروُشاَع  َمْوَی  ُهَراَز  ْنَم  َو  ٍةَروُْربَم  ٍةَرْمُع  ِْفلَأ  َو  ٍۀَلَّبَقَتُم  ٍۀَّجِح  ِْفلَأ  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َۀَفَرَع 
امهیلع دّـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  ماّحـش ، دـیز  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کـیهن ، نب  هّللا  دـبع  زا  یـسوم ، نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  رفعج 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا 
ار وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربق  نابعـش  همین  بش  رد  هک  یـسک 
دسیونیم و شیارب  ار  لوبقم  هرمع  رازه  جـح و  رازه  باوث  ناّنم  دـنوادخ  دـنک  ترایز  هفرع  زور  ار  شرّهطم  ربق  هک  یـسک  دزرمآیم و 

همین رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  باوث  مّود  داتفه و  باب   [ - 72
نابعش
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. تسا هدرک  ترایز  ششرع  يالاب  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  ءاروشاع  زور  رد  هک  یسک 

همین رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  باوث  مّود  داتفه و  باب   [ - 72
نابعش
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دنک ترایز  بجر  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مّوس  داتفه و  باب   [ - 73

ِنَـسَْحلا ِنَع  ِّيِراَْزبَْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِکلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْلیَهُـس  ِْنب  ِماَّمَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍِّیلَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
هیلع  ) َْنیَـسُْحلا ُروَُزن  ٍرْهَـش  ِّيَأ  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) اَـضِّرلا ِنَسَْحلا  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق  ِّیِْطنَزَبـْلا  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب 

اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرْصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍلاَلِه  ُْنب  ُدَمْحَأ  ُهاََور  َو  َناَبْعَش  ْنِم  ِفْصِّنلا  َو  ٍبَجَر  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  َلاَق  مالـسلا )
َْنیَسُْحلا ِهِیف  َروَُزن   ] َروَُزت ْنَأ  ُلَْضفَأ  ِتاَقْوَْألا  ُّيَأ  َلاَق  ُهَّنَأ  َْریَغ  ُهَْلثِم  مالسلا ) هیلع  )

زا بوبحم ، نب  نسح  زا  يرازبا ، دّـمحم  نب  نسح  زا  کـلام ، نب  دّـمحم  نب  رفعج  هّللا  دـبع  یبا  زا  لیهـس ، نب  ماـمه  نب  دّـمحم  یلع  وبا 
: مدیسرپ مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابا  ترضح  زا  دیوگیم : يو  یطنزب ، رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا 

؟ مینک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یهام  هچ  رد 
: دندومرف ترضح 

. نابعش هام  همین  بجر و  هام  همین  رد 
لئاس هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  زا  رـصن ، یبا  نب  دمحا  زا  لاله ، نب  دمحا  و 

: تسا هدیسرپ  لاءوس  رد 
؟ میورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  تسا  لضفا  تاقوا  زا  کی  مادک 

ٍریَِـشب ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
َو ٍۀَّجِح  ِْفلَأ  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َۀَفَرَع  َمْوَی  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِناَّهَّدـلا 

ۀَّتَْبلا َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ٍبَجَر  ْنِم  ٍمْوَی  َلَّوَأ  ُهَراَز  ْنَم  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَوْزَغ  ِْفلَأ  َو  ٍةَرْمُع  ِْفلَأ 
ترضح زا  ناّهد  ریشب  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نبا  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، امهیلع  دّمحم  نب  رفعج 
جح رازه  باوث  ناّنم  دنوادخ  دشاب  فراع  شّقح  هب  هک  یلاح  رد  هدرک  ترایز  هفرع  زور  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یـسک 

ترایز بجر  لّوا  زور  ار  ترـضح  نآ  هک  یـسک  دـسیونیم و  شیارب  ار  هدومن  لسرم  ّیبن  باـکر  رد  هک  يداـهج  رازه  هرمع و  رازه  و 
. دزرمآیم ار  وا  یلاعت  قح  هّتبلا  دنک 

بجر رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مّوس  داتفه و  باب   [ - 73
دنک ترایز 
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دنک ترایز  هفرع  دیع و  زور  ریغ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مراهچ  داتفه و  باب   [ - 74

َلاَق ِناَّهَّدلا  ٍریَِـشب  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
َو ًۀَّجِح  َنیِرْـشِع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َۀَفَرَع  َال  َو  ٍدـیِع  ِْریَغ  ِیف  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َراَز  ٍنِمْءُوم  اَمُّیَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق 

ٍلْدَع ٍماَمِإ  َْوأ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ًةَوْزَغ  َنیِرْشِع  َو  ٍتاَلَّبَقَتُم  ٍتاَروُْربَم  ًةَرْمُع  َنیِرْشِع 
: تفگ يو  ناّهد ، ریشب  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
دـشاب علّطم  هاگآ و  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دـنک  ترایز  هفرع  دـیع و  زور  ریغ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  ینمءوم  ره 

. دسیونیم شیارب  لداع  ماما  ای  لسرم  یبن  باکر  رد  داهج  تسیب  لوبقم و  هرمع  تسیب  جح و  تسیب  باوث  لاعتم  دنوادخ 
اَم َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلاَلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍحـِلاَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2

اَذِإَف ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُهَّدُرَی  یَّتَح  ِِهلاَم  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ُهُظَفْحَی  َهَّللا  َّنَأ  َُهل  ُنوُکَی  اَم  یَنْدَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َدـْبَع  اَی  ِیل  َلاَـقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِِرئاَِزل  اَـم  یَنْدَأ 
ِْنب َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َُهل  َِظفاَْحلا  ُهَّللا  َناَک  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک 

ِباَْبلا ِیف  ِلَّوَْألا  ِِهثیِدَح  َْلثِم  ٍِحلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب 
: دیوگ مجرتم 

. دش رکذ  البق  مجنپ  هرامش  ثیدح  لیذ  مهن  لهچ و  باب  رد  رگید  دنس  اب  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 
ْنَع ِّیِکَفوـُْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَـع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
َْمل َو  َۀَّتَْبلا  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ٍۀَـعُمُج  ِّلُک  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ٍلَدـْنَص 
ْنَأ ُهُّرُـسَی  َال  ْنَم  ُدُواَد  اَی  َلاَق  َُّمث  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُُهنَکْـسَم  َناَـک  َو  اَْـهنِم  ٌةَرْـسَح  ِهِسْفَن  ِیف  َو  اَْینُّدـلا  َنِم  ْجُرْخَی 

َحَْلفَأ َال  ْنَم  ُْتُلق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َراَج  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َنوُکَی 
زا یکفوـبلا ، یلع  نب  یکرمع  زا  سیردا ، نب  دـمحا  زا  یـسیع و  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هـّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  دیزی ، نب  دواد  زا  لدنص ،
رد دوشیمن  جراخ  ایند  زا  دزرمآیم و  ار  وا  یلاعتقح  هّتبلا  دنک  ترایز  هعمج  ره  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  یـسک 

سپـس دـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  اب  تشهب  رد  شناکم  دـشاب و  هتـشاد  رطاـخ  رد  یترـسح  اـیند  زا  هک  یلاـح 
: دندومرف

؟ دشاب مالّسلا  هیلع  نیسح  هیاسمه  تشهب  رد  دشاب  هتشادن  تسود  هک  تسا  یسک  هچ  دواد  يا 
. دشابن راگتسر  هک  یسک  مدرک : ضرع  دیوگیم : دواد 

َْنیَـسُْحلا َراَز  ْنَِمل  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ٍلَْدنَـص  ْنَع  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4
ٍرَْدب ِءاَدَهُش  َْلثِم  ٍدیِهَش  ِْفلَأ  ِۀَئاِم  ُباََوث   [ ِباَوَّثلا َنِم   ] َُهل َلاَق  ِباَوَّثلا  َنِم  ٍرْهَش  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع  )

: دیوگیم يو  دقرف ، نب  دواد  زا  لدنص ، زا  یکرمع ، زا  سیردا ، نب  دمحا  زا  مردپ ، زا  و 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هام  ره  رد  هک  یسک  باوث  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

: دندومرف ترضح 
. دشابیم ردب  ءادهش  دننام  دیهش  رازه  دص  باوث  وا  يارب 

يَداَن ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  َناَک  اَذِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلا  ِحاَّبَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍلَْدنَص  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  َو  - 5

زور ریغ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مراهچ  داتفه و  باب   [ - 74
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ِۀَْلیَّللا ِهِذَه  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  َرَفَغ  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  َۀَْلیَّللا  َْکِلت  ٍداَنُم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ینانک ، حابصلا  یبا  زا  لدنص ، زا  شدانسا  هب  مردپ 

ءادن يدانم  شرع  فرط  زا  ددرگیم  قیرفت  عیزوت و  دابع  زیمآتحلـصم  ياهراک  نآ  رد  هک  یبش  ینعی  دـسرب  ارف  ردـق  بش  هک  یماگنه 
: دنکیم

. دزرمآیم هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  یسک  ناهانگ  بش  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
ْنَع ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6
َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ُفِّرَعُأَف  ُّجَْـحلا  ِینَتاَف  اَمَّبُر  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِناَّهَّدـلا  ٍریَِـشب  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص 

َنیِرْشِع َو  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َۀَفَرَع  َال  َو  ٍدیِع  ِمْوَی  ِْریَغ  ِیف  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ٍنِمْءُوم  اَمُّیَأ  ُریَِـشب  اَی  َْتنَـسْحَأ 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ٍدیِع  ِمْوَی  ِیف  ُهاَتَأ  ْنَم  َو  ٍلْدَع  ٍماَمِإ  َْوأ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ًةَوْزَغ  َنیِرْشِع  َو  ٍتاَلَّبَقَتُم  ٍتاَروُْربَم  ًةَرْمُع 
. دش رکذ  البق  کی  هرامش  ثیدح  لیذ  مداتفه  باب  رد  رگید  دنس  اب  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا  دیوگ : مجرتم 

زور ریغ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  باوث  مراهچ  داتفه و  باب   [ - 74
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دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هدرک و  لسغ  تارف  رد  هک  یسک  باوث  مجنپ  داتفه و  باب   [ - 75

ْنَع ِِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْـمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَِـمب  َلَـسَتْغا  ِنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم 

ِْنیَـسُْحلا َْربَق   [ ُلُجَّرلا َراَز  اَذِإ  َنوُّبُِحی   ] َراَز اَذِإ  َلُجَّرلا  َنوُّبُِحی  اُوناَک  َو  َِرئاَبَک  اَهَفَرَْتقا  َِول  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ًاْرفِـص  ُهُّمُأ  ُْهتَدـَلَو  َمْوَیَک  َناَـک  مالـسلا )
َعَّدَو اَذِإ  ِهِهْجَو  یَلَع  ُهَدَی  َحَسَم  َو  ْلِسَتْغَی  َْمل  َعَّدَو  اَذِإ  َو  َلَسَتْغا  مالسلا ) هیلع  )

دّمحم نب  هّللا  دبع  زا  يروباشین ، نامیلـس  نب  نادمح  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  لاّمج ، ناوفص  زا  سنوی ، زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامی ،

هدیئاز ناهانگ  زا  یلاخ  ار  وا  ردام  هک  تسا  يزور  دننام  دیامن  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دـنک و  لسغ  تارف  بآ  رد  هک  یـسک 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربق  تراـیز  هب  یتقو  صخـش  هک  میراد  تسود  اـم  دـشاب و  هدـش  مه  هریبک  ناـهانگ  بکترم  هچ  رگا 

. دشکب شتروص  رب  ار  شتسد  هکلب  دنکن  لسغ  عادو  ماگنه  هدرک و  لسغ  دوریم 
ِناَّهَّدلا ٍریَِشب  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

ِهِّقَِحب ًافِراَع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  اَذِإ  َنِمْءوُْملا  َّنِإ  ُریَِـشب  اَی  َکَْحیَو  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق 
ٍلْدَع ٍماَمِإ  َْوأ  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٌةَوْزَغ  َو  ٍتاَلَّبَقَتُم  ٍتاَروُْربَم  ٌةَرْمُع  َو  ٌۀَّجِح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  َِبتُک  َجَرَخ  َُّمث  ِتاَرُْفلا  ِیف  َلَسَتْغاَف 

: تفگ يو  ناّهد ، ریشب  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، یشرق  رفعج  نب  دّمحم 
( .... ینالوط ثیدح  نمض  رد   ) مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
تارف رد  سپ  دشاب  هاگآ  بانج  نآ  قح  هب  دورب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  نمءوم  هاگ  ره  ریـشب  يا  وت ، رب  ياو 

زین دـسیونیم و  شیارب  لوبقم  هرمع  کی  جـح و  کی  درادیم  رب  هک  یمدـق  ره  لباقم  رد  یلاعت  قح  ددرگ  جراـخ  نآ  زا  دـنک و  لـسغ 
. دیامرفیم روظنم  وا  يارب  لداع  ماما  ای  لسرم ، یبن  باکر  رد  داهج  کی  باوث 

ٍرَفْعَج ِیبَأ  ِماَمِْإلا  ِۀَمْدِخ  ِیف  َناَک  َو  یَیْحَی  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
َنِم ٌۀَعاَمَج  ُهَْدنِع  َو  ِةَریِْحلِاب  ٌلِزاَن  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِناَّهَّدلا  ٍریَِـشب  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا

َو ُریَِشب  اَی  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِْربَْقلِاب  ُْتفَّرَع  ْنَِکل  َو  َال  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َماَْعلا  َتْجَجَح  ُریَِـشب  اَی  َلاَقَف  ِهِهْجَِوب  ََّیلِإ  َلَْبقَأَف  ِۀَعیِّشلا 
یَلَع ُلِسَتْغََیل  ْمُْکنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  ُریَِـشب  اَی  َلاَقَف  ِیل  ْرِّسَف  ٌتاَفَرَع  ِهِیف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َۀَّکَِمب  َۀَّکَم  ِباَحْـصَِأل  َناَـک  اَّمِم  ٌءْیَـش  َکـَتاَف  اَـم  ِهَّللا 
ٍةَرْمُع ُۀَئاِم  اَهَعَم  َو  ٍَۀلُوبْقَم  ٍۀَّجِح  َۀَئاِم  اَهُعَضَی  َْوأ  اَهُعَفْرَی  ٍمَدَق  ِّلُِکب  ُهَّللا  ِهیِطُْعیَف  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِیتْأَی  َُّمث  ِتاَرُْفلا  ِئِطاَش 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ِلوُسَّرلا  ِءاَدْعَأ  َو  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  َیلِإ   [ َُهل ٍّوُدَع  يَدْعَأ   ] دعأ َیلِإ   ] ٍلَسُْرم ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَوْزَغ  ُۀَئاِم  َو  ٍةَروُْربَم 
: دیوگ مجرتم 

. دش رکذ  البق  هن  هرامش  ثیدح  لیذ  مداتفه  باب  رد  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 4

ُهاَتَأ َلاَق  ٍلیِوَط  َُهل  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ُْنب  ُماَشِه  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
ُْهنَع ْتَطَقاَسَت  ُهُدـیُِری  َوُه  َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  ْنِم  َلَسَتْغا  اَذِإ  َلاَق  ُهاَتَأ  َُّمث  ِتاَرُْفلِاب  َلَسَتْغا  ِنَِمل  اَم  َلاَقَف  ْمَعَن  َلاَقَف  َكُدـِلاَو  ُراَُزی  ْلَـه  َُهل  َلاَـقَف  ٌلُـجَر 

ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ُهُّمُأ  ُْهتََدلَو  َمْوَیَک  ُهاَیاَطَخ 
: دیوگ مجرتم 
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. دش رکذ  البق  ود  هرامش  ثیدح  لیذ  مراهچ  لهچ و  باب  رد  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 
ِْنب َدَمْحَأ  ْنَع  َداَْدُنباَم   ] رادنباه ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍْلیَهُس  ِْنب  ِماَّمَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَبْکُعَّلَّتلا  یَـسُوم  ُْنب  ُنوُراَه  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 5
َجَرَخ ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) امهیلع   ) َّيِرَکْـسَْعلا ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِِّیناَمَْهلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَْعلا  ِْسأَر  ِلـْهَأ  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا  اَـفاَعُْملا 

ُهَّللا َبَتَک  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  َمَّلَس  اَذِإَف  َنیِِحْلفُْملا  َنِم   [ ُهَّللا  ] َبَتَک ُْهنِم  َلَسَتْغاَف  ِتاَرُْفلا  َیلِإ  َراَصَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َةَراَیِز  ُدیُِری  ِِهْتَیب  ْنِم 
َرِفُغ ْدَـقَف  َُکبُونُذ  اَّمَأ  ََکل  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  َلاَقَف  ٌکَلَم  ُهاَتَأ  ِِهتاَلَـص  ْنِم  َغَرَف  اَذِإَف  َنیِِزئاَْـفلا  َنِم 

َلَمَْعلا ِِفنْأَتْسا  ََکل 
لها زا  هک  یبلغت  افاعم  نب  دمحا  زا  دادنبام ، نب  دمحا  زا  لیهـس ، نب  ماّمه  نب  دّمحم  یلع  یبا  زا  يربکعلت ، یـسوم  نب  نوراه  دّـمحم  وبا 

: دیوگیم يو  یناّمه ، رفعج  نب  یلع  زا  دوب ، نیعلا  سأر  رهش 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  يرکسعلا  دّمحم  نب  یلع  ترضح  زا 

دنک لسغ  نآ  زا  دـسرب و  تارف  هب  سپ  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  شدـصق  دـیایب و  نوریب  شاهناـخ  زا  هک  یـسک 
دنکیم و دادملق  نیزئاف  زا  ار  وا  دهد  مالـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  رب  یتقو  دـسیونیم و  ناراگتـسر  زا  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ 

: دیوگیم وا  هب  هدمآ و  وا  دزن  ياهتشرف  دوش  غراف  شزامن  زا  یتقو 
: دیامرفیم دناسریم و  مالس  وت  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. نک عورش  ءادتبا  زا  ار  لمع  سپ  دش  هدیزرمآ  مامت  تناهانگ  اّما 
( مالسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ِّیِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِِّیناَهَفْصَْألا  َۀَّیِوَلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَسُح  ِینَثَّدَح  - 6
َو ٍۀَهاَع  َو  ٍۀَفآ  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍمْقُس  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًاِیفاَک  َو  ًازْرِح  َو  ًاروُهَط - َو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َغَرَف  اَذِإ  ِةَراَیِّزلا  ِلْسُغ   [ َدَْعب  ] َْدنِع ُلوُقَی  َناَک  ُهَّنَأ 

َمْوَی ًادِـهاَش  ِیل  ُْهلَعْجاَف  یِّنِم - ُضْرَْألا  ِتَّلَقَأ  اَم  َو  ِیبَصَع  َو  یِماَـظِع  َو  یُِّخم  َو  يِرََـشب  َو  يِْرعَـش  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو  یِحِراَوَج  َو  ِیْبلَق  ِِهب  ْرِّهَط 
ِیتَقاَف َو  يِْرقَف  َو  ِیتَجاَح  َمْوَی  َو  ِۀَماَیِْقلا 

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هعوفرم  روطب  یفقث  دّمحم  نب  میهاربا  زا  یناهفصالا ، ۀیولع  نب  دمحا  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیـسح 
: تفگ يو  هدرک ، لقن 

: دندومرفیم ترایز  لسغ  زا  تغارف  ماگنه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
نآ و  نادرگ ، یبیع  يدرد و  ره  زا  هدننکتیافک  ار  نآ  و  هدب ، رارق  مهاگهانپ  ذیوعت و  زرح و  روهط و  رون و  میارب  ار  بآ  نیا  ایادـخ  راب 

ناوختـسا و زغم و  تسوپ و  يوم و  نوخ و  تشوگ و  ءاضعا و  بلق و  نآ  هطـساو  هب  و  امن ، ریدـقت  یبیـسآ  تفآ و  ره  زا  هدـنهد  افـش  ار 
زاین و تجاح و  زور  ینعی  تمایق  زور  رد  ار  دـیامنیم  ناهنپ  دوخ  رد  دـهاکیم و  نم  زا  نیمز  هک  ار  هچنآ  نادرگ و  هزیکاـپ  ار  نم  گر 

. هدب رارق  مدهاش  نم  یتسد  یهت 
ْنَّمَع ِّیِـساَّوَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِراَزَْفلا  ٍکـِلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُِّیفاَکْـسِْإلا  ٍْلیَهُـس  ِْنب  ِماَّمَه  ْنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ْعَفْرَی َْمل  ِتاَرُْفلا  ِیف  َلَسَتْغا  َو  َأَّضَوَتَف  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  یَتَأ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِناَّهَّدلا  ٍریَِـشب  ْنَع  ُهَثَّدَح 

ًةَرْمُع َو  ًۀَّجِح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  اَّلِإ  ًامَدَق  ْعَضَی  َْمل  َو  ًامَدَق 
ثیدح شیارب  هک  یسک  زا  یساور ، نمحرلا  دبع  نب  نسح  زا  يرازف ، کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  یفاکسا ، لیهـس  نب  مامه  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ناّهد ، ریشب  زا  هتفگ ،
نآ يور  هتـشادنرب و  نیمز  زا  یمدـق  دـیامن  لسغ  تارف  رد  هتفرگ و  ءوضو  دورب و  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  هب  هک  یـسک 

. دیامرفیم روظنم  شیارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دراذگیمن  یمدق 
ْنَع َبوُّیَأ  ِْنب  َۀـَلاَضَف  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍناـَبَأ  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ًاـعیِمَج  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 8
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ِهِْربَق ِلاَیِِحب  ْلِسَتْغا  َو  َتاَرُْفلا  ِْتئاَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِساَنُْکلا  َفُسُوی 
فـسوی زا  بّویا ، نب  ۀـلاّضف  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  نابا ، نب  نسحلا  نب  نیـسح  زا  اـعیمج ، نسحلا  نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یسانک ،
. امن لسغ  ترضح  نآ  ربق  لباقم  رد  ورب  تارف  هب  ءادتبا  سپ  یتفر  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  یماگنه 

ِناَّحَّطلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِشاَرِْفلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  - 9
ًافِراَع مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َیلِإ  َجَرَخ  ْنَم  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِساَّحَّنلا  یَـسُوم  ِْنب  َۀَعاَفِر  ْنَع  ِناَّهَّدـلا  ٍریَِـشب  ْنَع 

َیلِإ یَـشَم  اَذِإَف  ِبُونُّذـلا  َنِم  َجَرَخ  يِذَّلا  ِلـْثِمَک  َناَـک   [ َجَرَخ َو  ِتاَرُْفلا  ِءاَِـمب  َلَـسَتْغاَف   ] ِءاَْـملا َنِم  َجَرَخ  َو  ِهِیف  َلَـسَتْغا  َو  َتاَرُْفلا  َغََلب  َو  ِهِّقَِحب 
ٍتاَئِّیَس َرْشَع  ُْهنَع  اَحَم  َو  ٍتاَنَسَح  َرْشَع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  اَّلِإ  يَرْخُأ  ْعَضَی  َْمل  َو  ًامَدَق  ْعَفْرَی  َْمل   [ ِْریَْحلا  ] ِِرئاَْحلا

ریـشب زا  ناّـحط ، دّـمحم  نب  میهاربا  زا  شارفلا ، نب  دّـمحم  زا  کـیهن ، نب  هّللا  دـبع  زا  يوـسوم ، هّللا  دـبع  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ساّخن ، یسوم  نب  ۀعافر  زا  ناّهد ،

دیسر تارف  هب  هک  یتروص  رد  دشاب  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  ّقح  هب  هتفر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 
زا یمدق  درادرب  مدق  رئاح  فرط  هب  یتقو  و  دوش ، كاپ  جراخ و  ناهانگ  زا  هک  تسا  یسک  لثم  دش  جراخ  بآ  زا  درک و  لسغ  نآ  رد  و 

. دیامرفیم وحم  وا  زا  هانگ  هد  هتشون و  شیارب  هنسح  هد  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دراذگیمن  نیمز  يور  رب  یمدق  هتشادن و  رب  نیمز 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  لسغ  كرت  زاوج  مشش  داتفه و  باب   [ - 76

َناَْوفَـص ْنَع  ِۀَفوُْکلِاب  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْنِّسلا  ِْنب  ِْهیَوَّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َلاَقَف َلاَق  ٌلْسُغ  ِْهیَلَع  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَسُْحلا  َراَز  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِِّیلَجَْبلا  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِصیِْعلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب 

ْنَع ِمِساَْقلا  ِْنب  ِصیِْعلا  ِنَع  َناَْوفَـص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  َال 
ِنَع َناَْوفَـص  ْنَع  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُهَْـلثِم  مالـسلا ) هـیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِصیِْعلا 
: تفگ يو  شردپ ، زا  يدنّسلا ، نب  هیوتم  نب  نسح  زا  مردارب ، ردپ و 

: تفگ يو  ّیلجبلا ، مساقلا  نب  صیع  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  تفگ ، ثیدح  میارب  هفوک  رد  باّطخلا  یبا  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 
بجاو لسغ  دوریم  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز  هک  یسک  رب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

؟ تسا
. ریخ دندومرف : ترضح  تفگ : يوار 

زا مساقلا ، نب  صیع  زا  ناوفـص ، زا  باطخلا ، یبا  نبا  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

لثم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  صیع ، زا  ناوفص ، زا  رابجلا ، دبع  نب  دّمحم  زا  راّفصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه 

ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 2
ِینَثَّدَح َال  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  اَذِإ  ِلْسُْغلا  ِنَع  ُعَمْسَأ  اَنَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  ِعَسَْیلا  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا 

َو ِعَسَْیلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِْریَغ  َو  ٍحُون  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج 
ْنَع ِهِْریَغ  َو  ٍحُون  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  ِهِسْفَِنب  َثیِدَْـحلا  َرَکَذ 

ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  ِعَسَْیلا  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 
، عسیلا یبا  زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع 

ترضح ربق  ترایز  هب  یتقو  رئاز  دیسرپ : يو  مدینشیم ، زین  نم  درک و  لاءوس  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  زا  یـصخش  تفگ : يو 
؟ دنک لسغ  دیاب  دوریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. ریخ دندومرف : ترضح 
يو هدرک ، لقن  هریغم  نب  هّللا  دبع  زا  شریغ  حون و  نب  بّویا  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج 

: تفگ
. درک لقن  ام  يارب  انیع  ار  ثیدح  نیمه  تفگ و  یثیدح  ام  يارب  عسیلا  وبا 

یبا زا  هریغم ، نب  هّللا  دـبع  زا  شریغ ، حوـن و  نب  بوـّیا  زا  یلع ، شردـپ  زا  راـیزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  نیـسحلا ، نب  دـمحا  نب  دّـمحم 
: تفگ يو  عسیلا ،

. دومن رکذ  ار  لبق  ثیدح  رد  باوج  لاءوس و  نامه  لثم  و  درک ...  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  یصخش 
ِْنب َناَْوفَص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرِهاَز  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 3

ٌلْسُغ ِْهیَلَع  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِِّیلَجَْبلا  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِصیِْعلا  ِنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  یَیْحَی 
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َال َلاَق 
نب ناوفـص  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  رهاز ، یبا  نب  دمحا  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّـمحم  زا  مدـیتاسا ، خـیاشم و  زا  یتعامج 

: تفگ يو  ّیلجبلا ، مساق  نب  صیع  زا  هریمع ، نب  فیس  زا  ییحی ،
لسغ دوریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  رب  ایآ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  كرابم  رضحم 

؟ تسا بجاو 
. ریخ دندومرف : ترضح 

ْنَع ٍکیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  مالـسلا ) مهیلع   ) ِقِداَّصلا ٍرَفْعَج  ِْنب  ِمِظاَْکلا  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 4
َْنیَـسُْحلا ِینْعَی  ًابیِرَق  ُْهنِم  َْتنُک  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِِقئاَّسلا   ] ِِقباَّسلا َۀَـفِینَح  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِدَّمَُحم 

ِِهْتئا َُّمث  ْأَّضَوَتَف  اَّلِإ  َو  ْلِسَتْغاَف  اًلْسُغ  َْتبَصَأ  ْنِإَف  مالسلا ) هیلع  )
، دایز نب  دّمحم  زا  کیهن ، نب  هّللا  دیبع  زا  مالّـسلا ، امهیلع  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  هّللا  دیبع  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  رفعج 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا  راّمع ، نب  سنوی  زا  نایب ،) نب  دیعس  ینعی   ) قباس ۀفینح  وبا  زا 
ءوضو الا  نک و  لسغ  یتساوخ  یتفای و  تسد  بآ  هب  رگا  يدـش  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ینعی   ) ترـضح نآ  کـیدزن  یتقو 

. ورب شترضح  ترایز  هب  سپس  ریگب و 
َابَأ ُْتلَأَس  َلاَق  ٍباَن  ِیبَأ  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5

ٌلْسُغ َْکیَلَع  َْسَیل  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ُْتیَتَأ  اَذِإ  ِلْسُْغلا  ِنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
: دیوگیم يو  بان ، یبا  ۀّیطع  نب  نسح  زا  رماع ، نب  ساّبع  زا  لاّضف ، نب  نسحلا  نب  یلع  زا  بوقعی ، نب  دمحا  نب  دّمحم 

: مدیسرپ مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
؟ تسا مزال  لسغ  نم  رب  ایآ  موریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یماگنه 

. دشابیمن لسغ  وت  رب  دندومرف : ترضح 
ُبُعْصَیَف مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  اَْنیَتَأ  اَمَّبُر  ُْتُلق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِقِداَّصلا َیلِإ  ُهُعَفْرَی  َُهل  ٍداَنْـسِِإب  ُّيِرَبَّطلا  ِناَقِْربِّزلا  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 6

َال اَم  ِلْضَْفلا  َنِم  َُهل  َِبتُک  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َراَز  َو  ِتاَرُْفلا  ِیف  َلَسَتْغا  ِنَم  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَقَف ِهِْریَغ  َْوأ  ِدْرَْبلا  َنِم  ِةَراَیِّزِلل  ُلْـسُْغلا  اَْـنیَلَع 
اَم یَتَمَف  یَصُْحی 

ُباَوَّثلا َِکلَذ  َُهل  َِبتُک  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  َو  َأَّضََوت  َو  ِهِیف  َلَسَتْغا  يِذَّلا  ِعِضْوَْملا  َیلِإ  َعَجَر 
: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  ۀعوفرم  روط  هب  شدانساب  يربّطلا  ناقربز  نب  نسح 

امرس تهج  هب  میوریم و  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  اسب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم 
؟ مینک هچ  دشابیم  لکشم  ام  رب  ترایز  لسغ  نآ  ریغ  ای 

: دندومرف ترضح 
ءاصحا و لباق  هک  دوشیم  روظنم  تلیـضف  ياهزادـنا  هب  شیارب  دـیامن  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هدرک و  لـسغ  تارف  رد  هک  یـسک 

تلیضف باوث و  نامه  دنک  ترایز  ار  ترـضح  هتفرگ و  ءوضو  راب  نیا  هدرک و  لسغ  هک  یئاجنآ  هب  ددرگرب  هک  ینامز  تسین و  شرامش 
. دوشیم هتشون  وا  يارب 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  لسغ  كرت  زاوج  مشش  داتفه و  باب   [ - 76www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناگتشرف  دنتسه  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نیرئاز  هکنیا  نایب  رد  متفه  داتفه و  باب   [ - 77
تمایق زور  ات  ناشیا  يارب  هدش و  رضاح  اهنآ  نیلاب  ربگرم  ماگنه  رد  هدومن و  ناشتدایع  ضرم  ماگنه  هتفر و  ناشلابقتـسا  تعیاشم و 

دننکیم ترفغم  بلط 

َقاَحْـسِإ ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِفَالآ َۀََعبْرَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  ُهَّللا  َلَّکَو  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب 

َتاَم ْنِإ  َو  ًۀَّیِـشَع  َو  ًةَوْدُـغ  ُهوُداَـع  َضِرَم  ْنِإ  َو  ُهَنَمْأَـم  ُهوُِغْلُبی  یَّتَح  ُهوُعَّیَـش  ِهِّقَِحب  ًاـفِراَع  ُهَراَز  ْنَمَف  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍکَـلَم 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َُهل  اوُرَفْغَتْسا  َو  ُهَتَزاَنِج  اوُدِهَش 

نوراه زا  میهاربا ، نب  قاحسا  زا  يرهوج ، دّمحم  نب  مساق  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  نسحلا  نب  دّمحم  مردپ و 
: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نب 

: دندومرفیم ترضح  هک  مدینش 
هدوب و هتفرگ  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هدومرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  لّکوم  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ 
ار وا  ناگتشرف  نیا  دشاب  فراع  ترضح  نآ  قح  هب  دنک و  ترایز  ار  ترضح  هک  یسک  سپ  دننکیم ، هیرگ  بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات 
ات هدش و  رـضاح  شاهزانج  رب  دنک  توف  رگا  هدرک و  شتدایع  ماش  حبـص و  دوش  رامیب  رگا  دنناسرب و  شلزنم  هب  ار  يو  ات  هدرک  تعیاشم 

. دننکیم شزرمآ  بلط  وا  يارب  تمایق  زور 
ِراَّطَْعلا ٍرَمْعَم  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  َلیِعاَمْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

ٌدَحَأ ِهِیتْأَی  اَلَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع 
ِْنب ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  ُهوُدِهَـش  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُتوُمَی  َال  َو  ُهوُداَع  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُضَرْمَی  َال  َو  ُهوُعَّیَـش  اَّلِإ  ِهِدـْنِع  ْنِم  ٌدَـحَأ  ُعِجْرَی  َال  َو  ُهُولَبْقَتْـسا  اَّلِإ 
ْنَع ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُهَْلثِم  ِهِداَنْـسِِإب  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَدْعَس  ِْنب  یَسُوم 
، ریصب یبا  زا  راّطع ، رّمعم  نب  ییحی  زا  جاّرّسلا ، لیعامسا  یبا  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبا  انالوم  زا 
ترایز هب  يدـحا  سپ  دـنیرگیم  تمایق  زور  ات  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  رب  هتفرگ  دولآ و  راـبغ  هدـیلوژ و  هتـشرف  رازه  راـهچ 

شتعیاـشم ناگتـشرف  نیا  هکنآ  رگم  ددرگیمن  رب  باـنج  نآ  دزن  زا  يدـحا  دـننکیم و  شلابقتـسا  ناـشیا  هکنآ  رگم  دـیآیمن  ترـضح 
توف مولظم  نآ  نیرئاز  زا  يدحا  دننکیم و  شتدایع  ناگتـشرف  نیا  هکنآ  رگم  دوشیمن  رامیب  ترـضح  نآ  راّوز  زا  يدحا  و  دنیامنیم ،

. دندرگیم رضاح  شاهزانج  رب  اههتشرف  نیا  هکنآ  رگم  دنکیمن 
لقن ار  ثیدح  نیمه  لثم  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

. تسا هدرک 
دبع یبا  ترضح  زا  نابا  نب  رمع  زا  مساقلا ، نب  هّللا  دبع  زا  نادعس ، نب  یـسوم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  دعـس ، زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

لقن ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا 
. تسا هدرک 

ِِّیناَنِْکلا ِحاَّبَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِِرباَّسلا  ِبِحاَص  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکـیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 3
َۀََعبْرَأ ُهَدـْنِع  َّنِإ  َو  ُهَتَجاَح  یَـضَق  َو  ُهََتبْرُک  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ًاْربَق  ْمُِکِبناَج  َیلِإ  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق 
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هَتَزاَنِج اوُعَبَّتا  َتاَم  ْنَم  َو  ُهوُداَع  َضِرَم  ْنَم  َو  ُهوُعَّیَش  ُهَراَز  ْنَمَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش  َِضُبق  َمْوَی  ُْذنُم  ٍکَلَم  ِْفلَأ 
: دـیوگیم يو  ینانکلا  حابـصلا  یبا  زا  يرباس ، بحاـص  ۀملـس  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کـیهن ، نب  هّللا  دـبع  زا  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 
رب ار  شتجاـح  هدرک و  فرطرب  ار  وا  مغ  لاـعتم  دـنوادخ  رگم  هتفرن  شتراـیز  هب  ینیگمغ  چـیه  هک  تسا  يربـق  امـش  یلاوح  فرط و  رد 

هتفرگ و یلاح  هدیلوژ و  یتئیه  هب  ناگتشرف  نیا  ربق  بحاص  تداهش  نامز  زا  هک  هدوب  هتـشرف  رازه  راهچ  ربق  نآ  دزن  رد  دنکیم و  هدروآ 
شتدایع دوش  ضیرم  رگا  هدرک و  تعیاشم  ار  وا  ناگتـشرف  دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  سپ  دـنیرگیم ، وا  رب  تماـیق  زور  اـت  دولآ  راـبغ 

. دننکیم عییشت  ار  شاهزانج  دورب  ایند  زا  رگا  هدومن و 
ْنَع ِِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْـمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 4

ُدیُِری ِِهلِْزنَم  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم 
یَّتَح ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  َو  ِِهلاَمِش  ْنَع  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  َو  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِهِسْأَر  ِقْوَف  ْنِم  ٍکَلَم  ِۀَئاِمُْعبَـس  ُْهتَعَّیَـش  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َةَراَیِز 
َیلِإ اوُراَص  اَذِإَف  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  َُهل  َنیِعِّیَشُم  ُهَعَم  َنوُعِجْرَی  َُّمث  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْساَف  ََکل  َرِفُغ  ْدَق  ٍداَنُم  ُهاَداَن  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  اَذِإَف  ُهَنَمْأَم  ُهوُِغْلُبی 

ِلُجَّرِلل َِکلَذ  ُباََوث  َو  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َنوُروُزَی  َُّمث  ِِهتاَمَم  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُروُزَی  َنُولاَزَی  اَلَف  َهَّللا - َکُعِدْوَتْسَن  اُولاَق  ِِهلِْزنَم 
دّمحم نب  هّللا  دبع  زا  يروباشین ، نامیلس  نب  نادمح  زا  راّطعلا ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  لاّمج ، ناوفص  زا  نمحرلا ، دبع  سنوی  زا  جاجح ، نب  عینم  زا  ینامی ،
اپ و ریز  رـس و  يالاب  زا  هتـشرف  دصتفه  دوریم  نوریب  شلزنم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  دصق  هب  صخـش  هک  یماگنه 
ار ترـضح  نآ  يو  یتـقو  دـنناسرب و  شدـصق  هب  ار  يو  اـت  هدرک  تعیاـشم  ار  وا  رـس  تشپ  زا  لـباقم و  زا  پچ و  فرط  تسار و  تسد 
ار يو  هدرک و  تعجارم  وا  اب  ناگتـشرف  سپـس  نک ، عورـش  ادتبا  زا  ار  لامعا  دش  هدـیزرمآ  تناهانگ  دـهدیم : ءادـن  يدانم  درک  ترایز 

: دنیوگیم دندیسر  شلزنم  هب  یتقو  دنناسرب و  شلزنم  هب  ار  وا  ات  هدومن  تعیاشم  نانچمه 
. میراپسیم ادخ  هب  ار  وت  ام 

هدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  زور  ره  رد  توف  زا  سپ  و  دسرب ، ارف  شتوف  زور  ات  هدرک  ترایز  ار  وا  هتـسویپ  سپ 
. ددرگیم روظنم  صخش  نآ  يارب  نآ  باوث  و 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِِّیبَـلَْحلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍداَـیِز  ْنَع  ٍعِینَم  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 5
اَذِإ ُهَنوُدوُعَی  ُهَراَز  ْنَم  َنوُعِّیَُشی  ُۀَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َلَّکَو  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا )

َتاَم اَذِإ  ُهَتَزاَنِج  َنوُدَهْشَی  َو  َضِرَم 
هّللا دبع  ابا  ترضح  مدینش  تفگ : يو  یبلح ، دّمحم  زا  ناکـسم ، نب  هّللا  دبع  زا  دایز ، زا  عینم ، ات  شدانـساب  ییحی  نب  دّمحم  زا  مردپ ، زا 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع 
ات دنتسه و  هتفرگ  دولآرابغ و  هدیلوژ و  یگمه  هک  هداد  رارق  ءادهشلا  دّیس  ترضح  رّهطم  ربق  لّکوم  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ 
ار وا  دوش  رامیب  رئاز  هک  یماگنه  هدرک و  شتعیاشم  ناگتشرف  نیا  دنک  ترایز  ار  ترضح  یـسک  یتقو  دنـشابیم ، ربق  نآ  فارطا  تمایق 

. دندرگیم رضاح  شاهزانج  رس  رب  دورب  ایند  زا  هک  ینامز  هدومن و  تدایع 
ِساَّبَْعلا ِنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدِیلَْولا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 6

ًاثْعُـش ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َلَّکَو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب 
ْلَزَی ْمَلَف  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  َدِعَـص  َو  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  َطَبَه  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  اَذِإَف  ِسْمَّشلا  ِلاََوز  َیلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  ْنِم  ُهَنوُْکبَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ًاْربُغ 

َتاَم اَذِإ  ِْهیَلَع  َنوُّلَُصی  َو  َضِرَم  اَذِإ  ُهَنوُدوُعَی  َو  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ِءاَفَْولِاب  ُهَنوُعِّیَُشی  َو  ُهَراَز  ْنَِمل  َنوُدَهْشَی  َو  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  یَّتَح  ُهَنوُْکبَی 
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: دیوگ مجرتم 
. دیدرگ لقن  البق  هدزای  هرامش  لیذ  متفه  تسیب و  باب  رد  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 

یَیْحَی ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 7
َلَّکَو مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َةَراَیِز  ُدیُِری  ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َمیِهاَْربِإ ِیبَأ  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَج  ْنَع 
ِْریَْحلا  ] ِِرئاَْحلا ِباـَب  ْنِم  َلَـخَد  اَذِإَـف   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْـحلا َدِرَی  یَّتَح  ِهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  اَـم  ُُبتْکَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ُهاَـفَق  ِیف  ُهَعَبْـصِإ   [ َعَضَوَف  ] ُعَضَی ًاـکَلَم  ِِهب  ُهَّللا 

ْنَع ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْساَف  ََکل  َرِفُغ  ْدَقَف  یَضَم  اَم  اَّمَأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  ِهِرْهَظ  َطَسَو  ُهَّفَک  َعَضَو  [
ُدیُِری ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َمیِهاَْربِإ ِیبَأ  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَـج  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز 
: دیوگ مجرتم 

. دیدرگ لقن  البق  متفه  هرامش  لیذ  مّود  تصش و  باب  رد  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 
ترضح زا  دشار ، نب  نسح  شّدج  زا  ییحی ، نب  مساق  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  میهاربا  یبا 
ثیدح لثم  ار  ثیدح  هیقب  سپـس  دشاب ...  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  شدـصق  دـیایب و  نوریب  شاهناخ  زا  هک  یـسک 

. هدومرف رکذ  هتشذگ 
ِیبَأ ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ًاعیِمَج  هر  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 8

اَم َلاَقَف  ُهَْدنِع  اَنَأ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  َۀَجِراَخ  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِمِساَْقلا 
ًاْربُغ ًاثْعُش  ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  ِِهب  ُهَّللا  َلَّکَوَف  ُداَِلْبلا  یَّتَح  ُْهتََکب  َبیِصُأ  اََّمل  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َّنِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل 

َو ُهَتَزاَنِج  اوُدِهَـش  َتاَم  ْنِإ  َو  ًۀَّیِـشَع  َو  ًةَوْدُـغ  ُهوُداَـع  َضِرَم  ْنِإ  َو  ُهَنَمْأَـم  ُهوُِغْلُبی  یَّتَح  ُهوُعَّیَـش  ِهِّقَِحب  ًاـفِراَع  ُهَراَز  ْنَمَف  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َُهل  اوُرَفْغَتْسا 

، رایزهم نب  یلع  شردارب  زا  رایزهم ، نب  میهاربا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  یگلمج  امهیلع  هّللا  ۀمحر  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مردـپ و 
: دیوگیم يو  هجراخ ، نب  نوراه  زا  میهاربا ، نب  قاحسا  زا  دّمحم ، نب  مساق  زا  مساقلا ، یبا  زا 

ماما ترضح  ربق  هک  یسک  باوث  دیسرپ ؟ لئاس  مدوب ، رضاح  اجنآ  رد  زین  نم  درک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا  یصخش 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

: دندومرف ترضح 
یلاعت قح  سپ  اهرهش  یتح  دنتسیرگ  وا  رب  یگلمج  تادوجوم  دندش  راتفرگ  تبیصم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یماگنه 
باـنج نآ  رب  تماـیق  زور  اـت  هدوـب و  هتفرگ  دوـلآ و  راـبغ  هدـیلوژ و  یگلمج  هـک  تخاـس  لّـکوم  شرّهطم  ربـق  رب  ار  هتـشرف  رازه  راـهچ 

هب ار  يو  ات  هدرک  شتعیاـشم  ناگتـشرف  نیا  دـشاب  فراـع  هاـگآ و  شّقح  هب  دـنک و  تراـیز  ار  ترـضح  نآ  هک  یـسک  سپ  دـنیرگیم ،
وا يارب  تمایق  زور  ات  هدش و  رـضاح  شاهزانج  رب  تفر  ایند  زا  رگا  دـننک و  شتدایع  ماش  حبـص و  ددرگ  رامیب  رگا  دـنناسرب و  شدـصقم 

. دننکیم شزرمآ  بلط 
*** ***
*** ***

ٍناـَبَأ ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِمِساَْـقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َناَدْعَـس  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
ْمَلَف مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َعَم  َلاَتِْقلا  َنوُدـیُِری  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  َطَبَه  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق  َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  ِِّیْبلَْکلا 
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ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُـش  ِهِْربَق  َدـْنِع  ْمُهَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َلـُِتق  ْدَـق  َو  اوُطَبَهَف  ِناَذـِْئتْسِالا  ِیف  اوُعَجَرَف  ِلاَـتِْقلا  ِیف  ْمَُهل  ْنَذْءُوی 
اْوَّلَـص اَّلِإ  ُتوُمَی  َال  َو  ُهوُداَع  اَّلِإ  ٌضیِرَم  ُضَرْمَی  َال  َو  ُهوُعَّیَـش  اَّلِإ  ٌعِّدَُوم  ُهُعِّدَُوی  َال  َو  ُهُولَبْقَتْـسا  اَّلِإ  ٌِرئاَز  ُهُروُزَی  اَلَف  ٌروُْصنَم  َُهل  ُلاَُقی  ٌکَلَم  ْمُهُـسِیئَر 

ِِمئاَْقلا ع َماَِیق  َنوُرِظَْتنَی  ِضْرَْألا  ِیف  ِءَالُءوَه  ُّلُک  َو  ِِهتْوَم  َدَْعب  َُهل  اوُرَفْغَتْسا  َو  ِِهتَزاَنِج  یَلَع 
: دیوگ مجرتم 

. دش لقن  مجنپ  هرامش  لیذ  مکی  لهچ و  باب  رد  البق  شاهمجرت  اب  ینالوط  ثیدح  نمض  رد  ثیدح  نیا 
ِیبَأ ْنَع  ِِّینَهُْجلا  ٍِکلاَم  ْنَع  ٍبِراَضُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْلیَـضُْفلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ُزاَّزَّرلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 10
ًاْربُغ ًاثْعُـش  ٍکَلَم  ِْفلَأ  َۀََـعبْرَأ  ِْهَیلِإ  َثََعب  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َِضُبق  اََّمل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُِکلاَم  اَی  َلاَـق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
َیلِإ َعِجْرَی  یَّتَح  ًاظوُفْحَم  ْلَزَی  َْمل  َو  ًۀَّجِح  َُهل  َبَتَک  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ُهَراَز  ْنَمَف  ِۀَماَیِْقلا - ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی 
َیلِإ ُْتیَهَْتنا  اَّمَلَف  ِثیِدَْـحلِاب  ُُهتْرَبْخَأَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َِضُبق  َو  ٌِکلاَم  َتاَم  اَّمَلَف  َلاَـق  ِِهلْهَأ 

ُدَّمَُحم اَی  ًةَرْمُع  َو  َلاَق  ٍۀَّجِح 
رفعج یبا  ترـضح  زا  ینهج ، کلام  زا  براضم ، نبا  دّمحم  زا  لیـضف ، نب  دّـمحم  دـیوگیم : يو  باطخلا ، یبا  نبا  زا  زاّزر ، سابعلا  وبا 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع 
هک تشاد  لیسگ  شربق  رس  رب  هتشرف  رازه  راهچ  درک  حور  ضبق  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یلاعت  قح  هک  یماگنه  کلام  يا 

هتـشاد تفرعم  شّقح  هب  دنک و  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  سپ  دنیرگیم ، وا  رب  تمایق  زور  ات  هدوب و  هتفرگ  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج 
شلها هب  ات  هتـشاد  شظوفحم  هتـسویپ  دـسیونیم و  جـح  کی  وا  يارب  دزرمآیم و  ار  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  ناـّنم  دـنوادخ  دـشاب 

. دنک تعجارم 
: دیوگیم براضم  نب  دّمحم 

هدـش و لخاد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  رب  دـندش  حور  ضبق  زین  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترـضح  تفر و  اـیند  زا  کـلام  یتقو 
ۀّجح و دّمحم  يا  دندومرف : ترـضح  مدـش ، یهتنم  ۀّـجح » هل  بتک   » هملک هب  یتقو  مدرک و  وگزاب  شکرابم  رـضحم  ار  روکذـم  ثیدـح 

. ةرمع
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دننکیم كرت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هک  یناسک  هراب  رد  متشه  داتفه و  باب   [ - 78

ٍِملْـسُم ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِطاَّنَْحلا  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 1
َلَخَد ْنِإ  َو  ِنیِّدلا  َصَقَْتنُم  ِناَمیِْإلا  َصَقَْتنُم  َناَک  اَِنتَعیِـش  ْنِم  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِتْأَی  َْمل  ْنَم  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع 

ِۀَّنَْجلا ِیف  َنِینِمْءوُْملا  َنُود  َناَک  َۀَّنَْجلا 
یبا ترضح  زا  ملسم ، نب  دّمحم  زا  طاّنح ، دیمح  نب  مصاع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  نسح 

: دیوگیم ملسم  نب  دّمحم  مالّسلا ، هیلع  رفعج 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 

رد دوش  تشهب  لخاد  رگا  هدوب و  صقان  شنید  نامیا و  دورن  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  ام  نایعیـش  زا  سک  ره 
. دشاب نینمءوم  زا  رتنیئاپ  یماقم 

ْنَع ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
َصَقَْتنُم َناَک  َتوُمَی  یَّتَح  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِتْأَی  َْمل  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبَعْـصُم  ِْنب  َۀَسَْبنَع  ْنَع  يَْزعِْملا  ِیبَأ 

ِۀَّنَْجلا ِیف  َنِینِمْءوُْملا  َنُود  َناَک  َۀَّنَْجلا  َلَخَد  ْنِإ  َو  ِناَمیِْإلا  َصَقَْتنُم  ِنیِّدلا 
زا ارغملا ، یبا  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفّـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  بعصم ، نب  ۀسبنع 
هبترم رد  دوش  لخاد  تشهب  هب  رگا  هدوب و  صقان  شنامیا  نید و  دورب  ایند  زا  ات  دورن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تراـیز  هب  هک  یـسک 

. دشابیم نینمءوم  زا  رتنیئاپ 
ِیبَأ ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3

ْنِم َناَک  ْنِإ  َو  ٍۀَعیِِشب  اََنل  َوُه  َْسیَلَف  َتوُمَی  یَّتَح  ٌۀَعیِش  اََنل  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِتْأَی  َْمل  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِناَفیِض  ْنِم  َوُهَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ 

، یصخش زا  هریمع ، نب  فیس  زا  شردپ ، زا  یسیع ، نبا  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیـسحلا  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

وا دنک  توف  لاح  نیا  اب  تسا و  ام  نایعیـش  زا  هک  دـشاب  نیا  شنامگ  دورن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 
. دوشیم بوسحم  نایتشهب  نامهیم  دشاب  مه  تشهب  لها  زا  رگا  تسین و  ام  هعیش 

ِلْهَأ ْنِم  ُهَّنَأ  َمَْلعَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 4
ِْنیَـسُْحِلل َناَک  ْنَمَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ْبَغْرَْیلَف  ًاّبُِحم  اََـنل  َناَـک  ْنَم  َو  ٌنِمْءُوم  َوُهَف  ُهَِلبَق  ْنِإَـف  ِِهْبلَق  یَلَع  اَـنَّبُح  ُضِْرعَیَف  ِۀَّنَْجلا 

ِناَمیِْإلا َِصقاَن  َناَک  ًاراَّوَز  ِْنیَسُْحِلل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اََنل  ِّبُْحلِاب  ُهاَْنفَرَع  ًاراَّوَز  مالسلا ) هیلع  )
: دیوگ یمرضح  رکب  یبا  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  یمرضح ، رکب  یبا  زا  هریمع ، نب  فیس  زا  شدانسا  هب  مردپ 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  هک  مدینش 
وا سپ  تفریذپ  ار  نآ  شلد  رگا  دنک  هضرع  شلد  رب  ار  ام  یتسود  ّبح و  سپ  هن ، ای  تسه  تشهب  لها  ایآ  دنادب  دـهاوخیم  هک  یـسک 
رئاز هک  یـصخش  نیا  رب  انب  دشاب ، بغار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  دیاب  تسا  ام  رادتسود  ّبحم و  هک  یـسک  تسا و  نمءوم 

نیسحلا هّللا  دبع  ابا  ترـضح  راوز  هک  یـسک  دوب و  دهاوخ  تشهب  لها  زا  مینادیم و  دوخ  ّبحم  ار  وا  ام  دشاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تسا نامیالا  صقان  دشابن  مالّسلا  هیلع 
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َۀَجِراَخ ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ٍلَْدنَـص  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 5
ِراَّنلا ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  اَذَه  َلاَق  ٍۀَّلِع  ِْریَغ  ْنِم  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  َةَراَیِز  َةَراَیِّزلا  َكََرت  ْنَّمَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ثیدح شیارب  هک  یـسک  زا  یکفوب ، یلع  نب  یکرمع  زا  سیردا ، نب  دمحا  زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ  زا 
: دیوگ نوراه  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هجراخ ، نبا  نوراه  زا  لدنص ، زا  هتفگ ،

ترـضح مدرک ؟ لاءوس  دنکیم  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  ترایز  ّتلع  نودـب  هک  یـسک  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا 
: دندومرف

. دشابیم مّنهج  لها  زا  یسک  نینچ 
َلاَق ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَـخ  ْنَع  ُّیِـشَرُْقلا  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 6

َكََرت ْدَق  َناََکل  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  ِتْأَی  َْمل  َُّمث  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َّجَح  ْمُکَدَحَأ  َّنَأ  َْول  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 
ٍِملْسُم ِّلُک  یَلَع  ٌضوُْرفَم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُّقَح  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  َِلئُس  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِقوُقُح  ْنِم  ًاّقَح 

نب یلع  زا  هتفگ ، ثیدـح  شیارب  هک  یـسک  زا  باطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  دوخ  یئاد  زا  یـشرق ، یفوک  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  زا  تفگ : يو  نومیم 

دنوادخ قوقح  زا  یّقح  امّلسم  دورن  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یلو  دور  جح  هب  هبترم  رازه  امـش  زا  یکی  رگا 
رب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  قح  دندومرف : ترضح  سپـس  دوشیم ، عقاو  تساوخ  زاب  لاءوس و  دروم  نآ  زا  تمایق  هدرک و  كرت  ار  یلاعت 

. تسا مزال  بجاو و  یناملسم  ره 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7

ُهَّنَأ ٍلیِوَط  َُهل  ٍثیِدَح  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ُْنب  ُماَشِه  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
َمْوَی ُةَرْـسَْحلا  َلاَق  ُْهنَع  ًۀَـبْغَر  ُهَکََرت  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ِِهب  ُّمَتْأَی  َناَک  ْنِإ  ُۀَّنَْجلا  َلاَق  ُهَراَز  ْنَِمل  اَمَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَقَف  َكُدـِلاَو  ُراَُزی  ْلَه  َُهل  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَتَأ 

ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ِةَرْسَْحلا -
: دیوگ مجرتم 

. دش لقن  مّود  هرامش  لیذ  مراهچ  لهچ و  باب  رد  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 
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مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79

َقاَحْسِإ ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َو ِِهب   [ ِینَْتمَّرَک  ] ِینَْتمَرْکَأ ٌماَقَم  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  ِلُقَف   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْحلا َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍرِعَش 
َو ُحوَُرت  اَمِیف  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُماَلَـس  َِکلُـسُِرب  َو  َِکب  ِیناَمیِإ  ِۀَـقیِقَح  یَلَع  ِیتَبْغَر  ِهِیف  ِینِطْعَأَف  َّمُهَّللا  ِِهب  ِینَْتفَّرَش 

َنیِقِطاَّنلا ُمِِهبُولُِقب  ََکل  َنیِمِّلَـسُْملا  یَلَع  ٌماَلَـس  َو  َنِیبَّرَقُْملا - ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ٌماَلَـس  َو  َْکیَلَع  َو  ََکل  ُتاَبِّیَّطلا  ُتاَرِهاَّطلا  ُتاَِحئاَّرلا  ِِهب  يِدَـتْغَت 
ِمَّدلا َنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  ُراَث  َکَّنَأ  َو  ِِهب  َْتیَتَأ  اَمِیف  َْتقَدَص  َو  ِْهَیلِإ  َتْوَعَد  اَمِیف  َْتقَدَص  ٌقیِّدِص  ٌقِداَص  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ْمِِهتَنِْسلَِأب - َِکلْضَِفب  ََکل 
ًاِعباَت َو  ًاطَرَف  ْمَُهل  ِینَلَعَْجت  َو  ْمِِهب  ِینَقِْحُلت  یَّتَح  ْمُهَتَداَهَش  َو  ْمُهَدِهاَشَم  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا  َِکئاَِیلْوَِأب  اَّلِإ  ِضْرَْألا  َنِم   [ ُُهتَِرت  ] ُهُراَث ُكَرُْدی  َال  يِذَّلا 

ْتَسُِّدق َو  ُتوُکَلَْملا  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َحَّبَس  يِذَّلا  َناَْحبُس  ُلوُقَت  َو  ِْربَْقلا  ِلاَیِِحب  ُموُقَت  َُّمث  ٍتاَرِیبْکَت  ِْعبَِسب  ُرِّبَُکت  َو  اًلِیلَق  یِشْمَت  َُّمث  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف 
َکِْقلَخ ِْریَخ  َو  َکِعاَِقب  ِْریَخ  َیلِإ  َكِدـْفَو - ِیف  ِیْنُبتْکا  َّمُهَّللا  ِحوُّرلا  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  ِّبَر  ِسوُّدـُْقلا  ِکـِلَْملا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َو  ِهِْقلَخ  ُعیِمَج  ِِهئاَمْـسَِأب 

َو ًاِملْـسُم  ِینَّفََوت  َّمُهَّللا  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ  َعَم  اَهَّلُک - ِْریَْخلا  َدِـهاَشَم  ِینْدِهْـشَأ  َّمُهَّللا  ْمُهَعاَْبتَأ  َو  ْمُهَعاَیْـشَأ  ْنَْعلا  َو  َتوُغاَّطلا  َو  َْتبِْجلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا 
َكِداَبِع ْنِم  َنوُدـِلاخ  اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا   [ َكِداَـبِع ْنِم  َضْرَأـْلا  َنُوثِرَی   ] َنُوثِرَی َنیِذَّلا  َنِیثِراَْولا  َنِیقاَْـبلا - َعَم   [ ٍقْدِـص َمَدَـق   ] ًامَدَـق ِیل  ْلَـعْجا 

ِیف ُْهتِّبَث  َو  ًاـناَمیِإ  ِیل  ُْبتْکا  َّمُهَّللا  ٌِنقُوم  َكِدـْعَِوب  َو  ٌنِمْءُوم  َکـِب  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوـُقَت  َو  اًـلِیلَق  یِـشْمَت  َُّمث  ٍتاَرِیبْـکَت  َسْمَخ  ْرِّبَـک  َُّمث  َنیِِحلاَّصلا 
َو ٍتاَبَث  ُمَدَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َعَم  َُهل  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِیلَمَع - ِیف  ُهَتَعیِرَـش  َو  ِیْبلَق  ِیف  ُهَتَقیِقَح  ِیناَِسِلب  ُلُوقَأ  اَم  ْلَـعْجا  َّمُهَّللا  ِیْبلَق -

ٍرْهُط ْنِم  ُرِهاَط  ٌرْهُط  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُلوُقَت  َُّمث  ًاعیِمَج  ِْربَْقلا  یَلَع  اَمُهَعَضَت  یَّتَح  َْکیَدَی  ُعَفَْرت  َو  ٍتاَرِیبْکَت  َثاََلث  ْرِّبَک  َُّمث  ُهَعَم  َدِهُْـشتْسا  ِنَمِیف  ِیْنِتْبثَأ 
َکَّنَأ َو  اَمِْهَیلِإ  َتْوَعَد  َو  ِلْدَْـعلا  َو  ِطْسِْقلِاب  َتْرَمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َکُمَرَح  َرُهَط  َو  اَِهب  َْتنَأ  ٌضْرَأ  ْتَرُهَط  َو  ُداَِلْبلا  َِکب  ْتَرُهَط  َو  َتْرُهَط  ٍرِهاَـط 

ِهَّللا َیلِإ  ْهَّجََوت  َو  َْتئِـش  اَِمب  َهَّللا  ُرُکْذَت  َو  ُسِلَْجت  َُّمث  ِْربَْقلا  یَلَع  ًاعیِمَج  َْکیَّدَـخ  ْعَض  َُّمث  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  ْنِم  ََکل  َرِیثَتْـسَی  یَّتَح  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  ُراَث 
ُقِداَّصلا َْتنَأ  َو  َْتقَدَـص  َِکنَدـَب  یَلَع  َو  َکِـحوُر  یَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُلوُقَت  َُّمث  ِْهیَلْجِر  َدـْنِع  َْکیَدَـی  ُعَضَت  َو  ُدوُعَت  َُّمث  َهَّجَوَـتَت  ْنَأ  َْتئِـش  اَـمِیف 

ُلوُقَتَف ِءاَدَـهُّشلا  َرُوُبق  ُِلبْقَتْـسَتَف  ًاِمئاَق  ُموُقَت  َُّمث  َْتبَبْحَأ  اَم  ُلوُقَتَف  ِِهْنبا  ٍِّیلَع  َیلِإ  ُِلبُْقت  َُّمث  ِنُْسلَْألا - َو  يِدـْیَْألِاب  َکَـلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َلَـتَق  َو  ُقَّدَـصُْملا 
ْمُِکب ٌكِرْدُم  َو  ْمُکَْرتِو - ْمَُکل  ٌكِرْدُم  ُهَّللا  َُهل  َْفلُخ  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  ِدِـعْوَِمب  اوُرِْـشبَأ  ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  ُءاَدَـهُّشلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

َو َْکَیلِإ - ًاِدفاَو  ُْتئِج  ُلوُقَت  َُّمث  ََکل  اََدب  اَم  یِّلَُصت  َُّمث  َْکیَدَی  َْنَیب  َْربَْقلا  ُلَعَْجت  َُّمث  ِةَرِخْآلا - َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِءاَدَهُّشلا  ُةَداَس  ُْمْتنَأ  ُهَّوُدَع  ِضْرَْألا  ِیف 
ِهَّللا َدـْنِع  ُكِرْدـُی  َِکب  َو  ْمِهِِجئاَوَح  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  َنُولِّسَوَتُْملا  ُلَّسَوَتَی  َِکب  ِیتَرِخآ  َو  َياَْینُد  ِْرمَأ  ْنِم  یِِجئاَوَح  ِعیِمَج  ِیف  َِکب  ِهَّللا  َیلِإ  ُلَّسََوتَأ 

ِدِحاَْولا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَتَف - ِۀَْلبِْقلا  َِلبْقَتْسُم  ُموُقَتَف  اًلِیلَق - یِـشْمَت  َُّمث  اَهِیف  ْلِّجَُعت  َال  َو  ًۀَِعباَتَتُم  ًةَرِیبْکَت  َةَرْـشَع  يَدْحِإ  ُرِّبَُکت  َُّمث  ْمُهَتَِبلَط  ِتاَرِّتلا  ُلْهَأ 
اَی َكَراَث  َو  َکَمَد  اَْهیَلَع  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  ِتَنِمَـض  ِِهتَرْدُِقب - ُهَمَّلَعَف  ِهِْملِع  ْنَع  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ٌءْیَـش  ْبِغَی  ْمَلَف  َْقلَْخلا  َقَلَخ  اَهِّلُک  ِرُومُْألا  ِیف  ِدِّحَوَتُْملا 

ِكاَلَه ِیف  َقِداَّصلا  َدـْعَْولا  ِهَّللا  َنِم  ََکل  َّنَأ  َو  ِحـْتَْفلا  َو  ِرْـصَّنلا  َنِم  َكَدَـعَو  اَم  ِهَّللا  َنِم  َکـَل  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َکـْیَلَع - ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا 
ُءادَهُّشلا َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ْمِهِیف - َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  َنُوقِداَّصلا  َکَِعبَت  ْنَم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َكاَّیِإ  ِهَّللا  ِدِعْوَم  َماَمَت  َو  َِکئاَدْعَأ 

ْنُکَی َْمل  َو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَت - َو  َْربَْقلا  ُِلبْقَتْسَت  َُّمث  اًلِیلَق  یِشْمَت  َُّمث  ٍتاَرِیبْکَت  َْعبَـس  ْرِّبَک  َُّمث  ْمُهُرُون  َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َْدنِع 
ِِهتاَِملَِکب ِهَِّلل  َتُْمق  َو  ِهِدْهَِعب  ِهَِّلل  َْتیَفَو  َو  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َتْوَعَد  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ًاریِدْقَت  ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ِْکلُْملا - ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل 
َْکتَعَدَخ ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکَتلَذَخ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َو 

ِنَْعلا َّمُهَّللا  َُکلُـسُر  ُْهنِم  َْتئَِرب  َو  ُْهنِم  َْتئَِرب  ْنَّمِم  ِةَءاَرَْبلِاب  ُدَهْـشَأ  َو  َُکلُـسُر  ُْهَتلاَو  َو  َْتَیلاَو  ْنَِمل  ِۀَیَالَْولِاب  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا   [ َْکنَع َْتلَّذَخ  ]
َّمُهَّللا َكَداَبِع  اوُّلَذَتْسا  َو  َكِداَِلب  ِیف  اوُدَْسفَأ  َو  َکِِّیبَن - ِْتَیب  ِلْهَأ  َءاَمِد  اوُکَفَـس  َو  ََکباَتِک  اُوفَّرَح  َو  َکَتَبْعَک  اُومَدَه  َو  َکَلُـسُر  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

َو َکِضْرَأ  ِیف  ِۀَِـیناَلَْعلا  ِرِهاَـظ  َو  ِِرئاَرَّسلا  ِّرِـسَتْسُم  ِیف  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  َكِرَْحب  َو  َكَِّرب  َو  َِکُلبُـس  ْنِم  يَرَج  اَـمِیف  َباَذَْـعلا   [ ُمَُهل  ] ُمِْهیَلَع ْفِعاَـض 
ِْربَْقلا یَلَع   [ َكَّدَخ  ] َكَدَی ْعَض  َو  ْمِّلَسَف - َِرئاَْحلا  َْتلَخَد  اَمَّلُک  َو  َِکئاَمَس 
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نسح زا  رعـش ، قاحـسإ  نب  دیزی  زا  نارجن ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  یفوک ، زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هّیطع ، نب 

: وگب يدش ، رئاح  لخاد  یتقو 
رد نک  داجیا  نم و  هب  ياشخبب  ادنوادخ  يداد ، رارق  تفارش  تمارک و  دروم  ار  نم  شاهطساو  هب  هک  تسا  یتیعقوم  ماقم و  نیا  ایادخ  راب 
يا وت  رب  ادـخ  دورد  مالـس و  مشابیم ، تباـث  تناگداتـسرف  هب  وت و  هب  ناـمیا  تقیقح  رب  هک  یلاـح  رد  ار  ماـقم  نیا  هب  لـیم  تبغر و  نم 

ناگتشرف رب  دورد  مالس و  و  داب ، وت  رب  وت و  يارب  دادماب  هاگماش و  رد  شاهزیکاپ  وبشوخ و  ناگتشرف  دورد  مالـس و  و  ادخ ، لوسر  دنزرف 
تداهـش دـندرک ، نایب  ار  وت  لضف  ناشنابز  اـب  هک  یناـسک  دـندش ، تمیلـست  هتفریذـپ و  ار  وت  لد  اـب  هک  یناـسک  رب  دورد  و  ادـخ ، بّرقم 

تسار يدرک  لمع  يداد و  ماجنا  هچنآ  رد  و  یتفگ ، تسار  يدومن  توعد  نآ  هب  هچنآ  رد  یشابیم ، تسرد  وگتـسار و  وت  هک  مهدیم 
هلیـسوب رگم  دوشیمن  بلط  یهاوخ و  نوخ  هک  ینوخ  دـشابیم ) ادـخ  وت  نوخ  بلاـط  ینعی   ) یتـسه نیمز  رد  ادـخ  نوخ  وت  یتـفگیم ،

دیهـش ار  ناشیا  هک  يروط  نامه  نادرگ  دیهـش  زین  ار  نم  ینعی   ) امن نم  بوبحم  ار  ناشیا  تداهـش  دـهاشم و  ایادـخ  تناتـسود ، ءایلوا و 
. یهد رارق  ناشعبات  ترخآ  ایند و  رد  هدرک و  قحلم  اهنآ  هب  ار  نم  ات  يداد ) رارق 

: وگب تسیاب و  رّهطم  ربق  لباقم  رد  نآ  زا  سپ  هتفگ  ریبکت  تفه  ورب و  هار  یکدنا  سپس 
ملاع ءامسا  زا  دوصقم   ) شئامـسا هطـساوب  اههدیرفآ  مامت  دناهزیکاپ  و  دنیوگیم ، حیبست  ار  وا  لقع  هّدام و  ملاع  هک  یـسک  نآ  تسا  هّزنم 

راـگدرورپ هدوب و  اّربم  هداـم  نوئـش  صئاـقن و  ّلـک  زا  تسا و  یتسه  ملاـع  ياور  ناـمرف  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم  تسا ،) داـجیا  قلخ و 
رفـس تاقولخم  نیرتالاو  نیمز و  نکاما  نیرتهب  يوس  هب  هک  سیونب  یناـسک  هرمز  رد  ار  نم  ماـن  ایادـخ  راـب  دـشابیم ، حور  ناگتـشرف و 

زین و  راد ، رود  هب  تتمحر  زا  ار  تسا ) ادخ  ریغ  هک  يدوبعم  ره   ) یتوغاط و  تسین ) وا  رد  يریخ  هک  یـسک   ) تبج ره  ادنوادخ  دننکیم ،
، نادرگب دهاش  رـضاح و  تربمغیپ  تیب  لها  اب  ریخ  دهاشم  مامت  رد  ار  نم  ادـنوادخ  هدـب ، رارق  دوخ  نعل  دروم  ار  اهنآ  نیعبات  ور و  هلابند 
هک یئاههدنز  هدب ، رارق  دناهدنز  هک  نانآ  اب  میارب  دشاب ). ریخ  لامعا  دارم  دیاش   ) تسار مدـق  و  ربب ، ایند  نیا  زا  ناملـسم  ار  نم  ایادـخ  راب 

. دنام دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  هدوب و  تشهب  ثراو  هدوب و  وت  حلاص  ناگهدنب 
: وگب ورب و  هار  یکدنا  نآ  زا  سپ  هتفگ و  ریبکت  جنپ  سپس 

شتباث مبلق  رد  نادرگ و  مبیـصن  سیونب و  ار  نامیا  نم  يارب  ایادخ  مراد ، نیقی  ياهداد  هدعو  هچنآ  هب  هتـشاد و  نامیا  وت  هب  نم  ایادخ  راب 
زا ار  نم  ادـنوادخ  اـمن ، رگهولج  ملمع  رد  ار  شرهاـظ  هدـب و  رارق  مبلق  رد  ار  شتقیقح  میوـگیم  مناـبز  اـب  هک  ار  هچنآ  ایادـخ  راـب  اـمن ،

تبث و دندش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  نانآ  دادع  رد  ار  نم  و  دندوب ، مدق  تباث  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  هک  هدب  رارق  یناسک 
. امرفب طبض 

: وگب نآ  زا  سپ  يراذگب ، ربق  يور  ار  تسد  ود  مامت  هک  يروط  هب  نک  دنلب  ار  تتسد  ود  وگب و  ریبکت  هبترم  هس  سپس 
اهرهـش دالب و  وت  هطـساوب  یتسه و  كاپ  ياهدشیـشان ، كاپ  یگزیکاـپ  سفن  زا  هدوب و  كاـپ  یگزیکاـپ  سفن  وت  هک  مهدیم  تداـهش 

رما تلادع  يور و  هنایم  هب  هک  مهدیم  تداهش  وت ، مرح  تسا  كاپ  و  یـشابیم ، نآ  رد  وت  هک  ینیمزرـس  تسا  كاپ  و  دناهتـشگ ، كاپ 
یلاعت يراب  ترضح  یّتح  یشابیم  نیمز  يور  رد  ادخ  نوخ  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  يدناوخ ، ار  نارگید  ود  نیا  يوس  هب  و  يدومرف ،

. دنکیم یهاوخ  نوخ  دناهدوب ) یضار  نآ  هب  ای  هتشاد و  تسد  وت  نوخ  رد  هک  یناسک  ینعی   ) شقلخ عیمج  زا 
ود درگب و  نآ  زا  سپ  وشب  ادخ  هب  هّجوتم  وگب و  یتساوخ  هک  يرکذ  ره  نیـشنب و  نآ  زا  سپ  راذگب و  ربق  رب  ار  تروص  فرط  ود  سپس 

: وگب راذگب و  اپ  نیئاپ  ار  تسد 
اب هک  ار  نانآ  دـشکب  ادـخ  و  یـشابیم ، قیدـصت  دروم  وگ و  تسار  وت  یتفگ و  تسار  داـب ، تمـسج  ناـج و  رب  ادـخ  تمحر  تاولص و 

. دنتشک ار  وت  نابز  تسد و 

امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79
مالّسلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


: وگب یتساوخ  هچنآ  نک و  ترضح  نآ  دنزرف  ربکا  یلع  هب  ور  سپس 
نادرگ نم  بوبحم  ایادخ  تناتسود ، ءایلوا و  هلیسو  هب  رگم  دوشیمن  بلط  یهاوخنوخ و  هک  ینوخ  دشابیم ) ادخ  وت  نوخ  بلاط  ینعی  )

عبات ترخآ  ایند و  رد  ار  نم  زین  ینادرگ و  قحلم  ناشیا  هب  ار  نم  ات  نادرگ ) نم  بوبحم  ار  تداهـش  ینعی   ) ار ناـشیا  تداهـش  دـهاشم و 
. یئامن ناشیا 

: وگب هدب و  رارق  دوخ  هلبق  ار  ءادهش  روبق  تسیاب و  تسار  سپس 
نوخ ادخ  تسین ، فلخت  نآ  رد  هک  ادخ  هدعو  هب  امش  رب  داب  تراشب  میـشابیم ، امـش  لابند  هب  ام  ولج و  امـش  ءادهـش ، يا  امـش  رب  مالس 

. دیشابیم ءادهش  نارورس  ترخآ  ایند و  رد  امش  تفرگ ، دهاوخ  ماقتنا  شنانمشد  زا  امش  هطساوب  و  دوب ، دهاوخ  امش  هاوخ 
: وگب نآ  زا  سپ  ناوخب  یتساوخ  هک  يزامن  ره  سپس  هدب  رارق  دوخ  ولج  ار  ربق  سپس 

لـسوتم ادـخ  هب  وت  هطـساو  هب  يورخا  یئاـیند و  روما  زا  میاههتـساوخ  جـئاوح و  ماـمت  رد  مدرک ، چوک  وت  يوـس  هب  هک  یلاـح  رد  مدـمآ 
ار ناشقح  ادخ  دزن  وت  هطساوب  ثاریم  لها  و  دنیوجیم ، لّسوت  ناشیاهيدنمزاین  جئاوح و  رد  ادخ  هب  نیلـسوتم  مامت  وت  هطـساوب  موشیم ،

. دننکیم هبلاطم 
تسیاب هلبق  هب  ور  سپ  ورب  هار  یکدنا  نآ  زا  سپ  ینک و  باتش  هلجع و  اهنآ  نتفگ  رد  هکنیا  نودب  وگب  مه  رـس  تشپ  ریبکت  هدزای  سپس 

: وگب و 
ملع زا  یفخم  اهنآ  روما  زا  يرما  چیه  سپ  دـیرفآ  ار  تاقولخم  تسا ، اتکی  دّرفتم و  روما  مامت  رد  هک  تسا  يدـحاو  تاذ  صتخم  ساپس 

دنزرف يا  دـناهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  وت  نوـخ  دنتـسه  نآ  يور  رب  هک  یناـسک  نیمز و  دـنادیم ، ار  نآ  شاهلماـک  تردـق  اـب  سپ  تسین ، وا 
زّجنم و تیارب  دوب  هداد  هدـعو  وت  هب  یلاعتقح  هک  ار  يزوریف  ترـصن و  مهدیم  تداهـش  داب ، وت  رب  ادـخ  تمحر  تاولـص و  ادـخ  لوسر 

مهدیم تداهـش  دنکب ، كاله  ار  تنانمـشد  هدش و  مزتلم  هداد و  وت  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  یتسار  هدـعو  تسا  وت  يارب  و  تسا ، تباث 
: هدومرف ناشیا  هراب  رد  یلاعت  كرابت و  قح  هک  نانآ  دنتسه ، نایوگتسار  ناقداص و  وت  نیعبات  هک 

. ْمُهُرُون َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ُءادَهُّشلا  َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ 
: وگب نک و  ربق  هب  ور  دعب  ورب و  ولج  یکدنا  نآ  زا  سپ  وگب و  ریبکت  تفه  سپس 

نآ دومن  نّیعم  رّدقم و  سپ  ار  يزیچ  ره  دیرفآ  و  دشابیمن ، تنطلس  رد  یکیرـش  شیارب  تفرگن و  دنزرف  هک  تسا  یتاذ  صتخم  ساپس 
اب هارمه  و  يدرک ، ءافو  يدوب  هدومن  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  يدومن و  توعد  شلوسر  ادخ و  يوس  هب  ار  مدرم  وت  هک  مهدیم  تداهـش  ار ،

دنتـشک ار  وت  هک  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ  تفایرد ، ار  وت  گرم  ات  هدرک  داهج  وا  هار  رد  و  يدومن ، مایق  ادـخ  يارب  شتاقولخم  تاملک و 
هلیح وت  اب  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  و  دندرک ، راوخ  ار  وت  هک  نانآ  دنک  تنعل  ادخ  و  دندومن ، متـس  وت  هب  هک  ار  یتعامج  دـنک  تنعل  و 

تداهـش و  دناهتـسناد ، یلو  ار  وا  تنالوسر  و  يداد ، رارق  ّیلو  ار  وا  وت  هک  تسا  یـسک  ّیلو  هک  مهدیم  رارق  دهاش  ار  وت  ایادخ  دندومن ،
و امن ، نعل  دندرک  بیذکت  ار  تنالوسر  هک  یناسک  ایادخ  راب  مرازیب ، زین  نم  دـیتسه  رازیب  تنالوسر  وت و  هک  سک  ره  زا  هک  مهدیم 

وت ياهرهـش  رد  و  دنتخیر ، ار  تربمغیپ  لها  ياهنوخ  و  دـندنازوس ، ار  تباتک  و  دـندرک ، بارخ  مدـهنم و  ار  وت  هبعک  هک  نانآ  نک  تنعل 
ایافخ و رد  ار  ناشیا  ایادخ  راب  امن ، ربارب  دنچ  ایرد  یکـشخ و  رد  ناشیا  رب  ار  تباذع  ادنوادخ  دـندومن ، لیلذ  ار  تناگدـنب  هدرک و  داسف 

. هدب رارق  نعل  دروم  تنامسآ  نیمز و  رد  نلع و 
. هدب رارق  ربق  يور  ار  تسد  نک و  مالس  يدش  لخاد  رئاح  رد  هاگ  ره  و 

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِنَع یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2

َۀَمَلَس ُوبَأ  َو  َرَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  َو  َناَْیبَظ  ُْنب  ُُسنُوی  َو  اَنَأ  ُْتنُک  َلاَق  َۀَتِخاَف  ِیبَأ  ِْنب  ِْریَُوث  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْقلا 
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َِسلاَجَم ُرُـضْحَأ  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  ًاّنِـس - اَّنِم  َرَبْکَأ  َناَک  َو  َُسنُوی  ُمِّلَکَتُْملا  َناَک  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ًاسُولُج  ُجاَّرَّسلا 
ُدیُِرت اَم  ِّلُک  یَلَع  ِیتَْأت  َکَّنِإَف  َروُرُّسلا - َو  َءاَخَّرلا  اَنِرَأ  َّمُهَّللا  ِلُقَف  اَنَتْرَکَذ  َو  ْمُهَتْرَـضَح  اَذِإ  َلاَق  ُلُوقَأ  اَمَف  َْدلُو س ا ب ع - ِینْعَی  ِمْوَْقلا  ِءَالُءوَه 

َّنِإَف ًاثاََلث  َِکلَذ  ُدیُِعت  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُْلق  َلاَق  ُلُوقَأ  ٍءْیَـش  َّيَأَف  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا ُرُکْذَأ  اَم  ًارِیثَک  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف 
اَم َو  ُْعبَّسلا  َنوُضَرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  ِْهیَلَع  ْتََکب  یَـضَم  اََّمل  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ٍدیَِعب  ْنِم  َو  ٍبیِرَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلِصَی  َماَلَّسلا 

َءاَیْـشَأ َۀَثاََلث  اَّلِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  یََکب  يَُری - َال  اَم  َو  يَُری  اَم  َو  اَنِّبَر  ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُبَّلَقَتَی  ْنَم  َو  َّنُهَْنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف 
یِّنِإ َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  َناَْمثُع  ُلآ  َال  َو  ُقْشَمِد  َال  َو  ُةَرْـصَْبلا  ِْهیَلَع  ِْکبَت  َْمل  َلاَق  َءاَیْـشَأ  ُۀَثاَلَّثلا  ِهِذَـه  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِْهیَلَع  ِْکبَت  َْمل 

َةَرِهاَّطلا ََکباَِیث  ْسَْبلا  َُّمث  ِتاَرُْفلا  ِئِطاَش  یَلَع  ْلِسَتْغاَف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  ُعَنْـصَأ  َْفیَک  َو  ُلُوقَأ  َْفیَکَف  َُهرُوزَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ 
ٍدَّمَُحم یَلَع  ِةاَلَّصلا  َو  ًارِیثَک  ِهَِّلل  ِمیِظْعَّتلا  َو  ِدیِجْمَّتلا  َو  ِلِیلْهَّتلا  َو  ِرِیبْکَّتلِاب  َْکیَلَع  َو  ِِهلوُسَر  ِمَرَح  َو  ِهَّللا  ِمَرَح  ْنِم  ٍمَرَح  ِیف  َکَّنِإَف  ًاِیفاَح  ِشْما  َُّمث 

ِهَّللا َۀَِکئاَلَم  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَّجُح  َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُِلق  َُّمث  ( [ مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا  ] ِِرئاَْحلا ِبَاب  َیلِإ  َریِصَت  یَّتَح  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو 
َکِهْجَِوب ِْلبْقَتْـسا  َو  ِهِهْجَو - ِلَِـبق  ْنِم  ُهَِیتْأـَت  یَّتَح  ِشْما  َُّمث  ًةَرِیبْکَت  َنِیثاََـلث  ْرِّبَکَف  ِْفق  َُّمث  ْرِّبَکَف  اًـطُخ  َرْـشَع  ُطْـخا  َُّمث  ِهَّللا  ِِّیبَن  ِْنبا  ِْربَـق  َراَّوُز  َو 

اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهلِیتَق - َْنبا  َو  ِهَّللا  َلِیتَق  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَّجُح  َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َُّمث  َْکیَِفتَک  َْنَیب  َۀَْـلبِْقلا  ِلَعْجا  َو  ُهَهْجَو 
ِشْرَْعلا ُۀَّلِظَأ  َُهل  ْتَّرَعَْشقا  َو  ِْدلُْخلا  ِیف  َنَکَس  َکَمَد  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َرُوتْوَْملا - ِهَّللا  َْرتِو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث 

اَنِّبَر ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلا - َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُبَّلَقَتَی  ْنَم  َو  َّنُهَْنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف  اَم  َو  ُْعبَّسلا  َنوُضَرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ْتََکب  َو  ِِقئاَـلَْخلا  ُعیِمَج  َُهل  یََکب  َو 
ِهِراَث ُْنبا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  ُراَث  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِِهلِیتَق  ُْنبا  َو  ِهَّللا  ُلِیتَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِِهتَّجُح - ُْنبا  َو  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  يَُری  َال  اَم  َو  يَُری  اَم  َو 

َو َکِّبَر  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  َْتیَفاَو  َو  َْتیَفَو  َو  َتْحَصَن  َو  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُرُوتْوَْملا  ِهَّللا  ُْرتِو  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
َْکَیلِإ ُدـِفاَْولا  َو  َِکتَعاَط - ِیف  َو  َكاـَلْوَم  َو  ِهَّللا  ُدـْبَع  اـَنَأ  ًادوُهْـشَم  َو  ًادِـهاَش  َو  ًادَهْـشَتْسُم  َو  ًادیِهَـش - ِْهیَلَع  َْتنُک  يِذَِّلل  ٍةَریَِـصب  یَلَع  َْتیَـضَم 

اَِهب َتِْرمُأ  ِیتَّلا  َِکَتلاَفَک  ِیف  ِلوُخُّدلا  َنِم  َکَنوُد  ُجَلَتُْخی  َال  يِذَّلا  ِلِیبَّسلا  َو  َْکَیلِإ  ِةَرْجِْهلا  ِیف  ِمَدَْقلا  َتاَبَث  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ِۀـَلِْزنَْملا  َلاَمَک  ُسِمَْتلَأ 
َحَتَف ْمُِکب  َو  َِبلَْکلا  َناَمَّزلا  ُهَّللا  ُدِعاَُبی  ْمُِکب  َو  َبِذَْکلا  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  ْمُِکب   ] _ ْمُِکب َأََدب  َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم  ْمُِکب  َأَدـَب  َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم   ] ْمُِکب َأَدـَب  َهَّللا  َداَرَأ  ْنَم 

- ُُبلْطَی ٍنِمْءُوم  ِّلُک  َةَِرت  ُهَّللا  ُكِرْدـُی  ْمُِکب  َو  اَِـنباَقِر  ْنِم  َّلُّذـلا  ُّکـُفَی  ْمُِکب  َو  ُِتْبُثی  ْمُِکب  َو  ُءاـشَی  اـم  ُهّللا  اوُحْمَی  ْمُِکب  َو  ُهَّللا  ُِمتْخَی  ْمُِکب  َو  ُهَّللا 
ُهَّللا ُفِشْکَی  ْمُِکب  َو  اَهَقْزِر - َو  اَهَرْطَق  ُءاَمَّسلا  ُلِْزُنت  ْمُِکب  َو  اَهَراَْمثَأ   [ ُراَجْـشَْألا  ] ُضْرَْألا ُجِرُْخت  ْمُِکب  َو  اَهَراَجْـشَأ  ُضْرَأـْلا  ُِتْبُنت  ْمُِکب  َو  ُبَلُْطت  ]

ِهِرُومُأ ِریِداَقَم  ِیف  ِّبَّرلا  َُةداَرِإ  اَهیِساَرَم  یَلَع  اَُهلاَبِج  ُّلِقَتْسَت  َو  ْمُکَناَْدبَأ  ُلِمَْحت  ِیتَّلا  ُضْرَْألا  َهَّللا  ُحِّبَُـست  ْمُِکب  َو  َْثیَْغلا  ُهَّللا  ُلِّزَُنی  ْمُِکب  َو  َبْرَْکلا 
ٌۀَّمُأ َو  ْمُکَتَیَالَو  ْتَدَـحَج  ٌۀَّمُأ  َو  ْمُْکتََفلاَخ  ٌۀَّمُأ  َو  ْمُْکتَلَتَق  ٌۀَّمُأ  ْتَنُِعل  ِداَبِْعلا  ِماَکْحَأ  ْنِم  َلُِّصف  اَّمَع  ُقِداَّصلا  َو  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ُرُدْـصَت  َو  ْمُْکَیلِإ  ُِطبْهَت 
ِهِّلل ُدْمَْحلا  ُدوُرْوَْملا - ُدْرِْولا  َْسِئب  َو  َنیِدِراَْولا  ُدْرِو  َْسِئب  َو  ْمُهاَوْأَم  َراَّنلا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ْدَهْـشَتُْست  َْمل  َو  ْتَدِهَـش  ٌۀَّمُأ  َو  ْمُْکیَلَع  ْتَرَهاَظ 
َْدنِع َوُه  َو  عًاِّیلَع  ُهَْنبا  ِیتْأَتَف  ُموُقَت  َُّمث  ٌءيَِرب  َکََفلاَخ  ْنَّمِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ًاثاََلث  ًاْضیَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًاثاََلث  َلوُقَت  َو  َنیَِملاْعلا  ِّبَر 

اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَتَف  ِْهیَلْجِر 
َكِدَِیب یِمُوتَف  ُموُقَت  َُّمث  ًاثاََلث  ٌءيَِرب - ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ًاثاََلث  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ًاثاََلث  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  َو  يَْربُْکلا  َۀَـجیِدَخ  َْنبا 

هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َْربَق  ُلَعْجَتَف  ُروُدـَت  َُّمث  ًامیِظَع  ًازْوَف  َزُوفَأَـف  ْمُکَعَم  یِّنَأ  َْتیَلَف  ًاـثاََلث  ِهَّللا  َو  ُْمتُْزف  ًاـثاََلث  ْمُْکیَلَع - ُماَـلَّسلا  ُلوُقَت  َو  ِءاَدَـهُّشلا  َیلِإ 
ْفِرَْصناَف َْتئِش  ْنِإ  َو  ِْمقَأ  َْتئِش  ْنِإَف  َُکتَراَیِز  ْتَّمَت  ْدَق  َو  ٍتاَعَکَر  َّتِس  یِّلَُصتَف  َکَماَمَأ  َو  َْکیَدَی  َْنَیب  مالسلا )

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
نب نسح  زا  ییحی ، نب  مساق  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀمحر  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ و 

: تفگ يو  هتخاف ، یبا  نب  ریوث  نب  نیسح  زا  دشار ،
وگنخس ملکتم و  میدوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  رـضحم  جاّرـس  ۀملـس  وبا  رمع و  نب  لضفم  نایبظ و  نب  سنوی  نم و 

نیا سلجم  رد  نم  موش  تیادـف  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماـما  كراـبم  رـضحم  سنوی  دوـب ، تشاد  يرتـشیب  رمع  اـم  همه  زا  هک  سنوـی 
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؟ میوگب هچ  موشیم  رضاح  ساّبع  ینب  ینعی  تعامج 
: دندومرف ترضح 

: وگب وت  دندرک  دای  ار  ام  اهنآ  يدش و  رضاح  ناشیا  سلجم  رد  یتقو 
رایـسب موش : تیادـف  مدرک : ضرع   v. یهدیم ار  ینکب  هدارا  هچنآ  وـت  هکنآ  هچ  ناـیامنب ، اـم  هب  ار  يداـش  رورـس و  یخارف و  ایادـخ  راـب 

؟ میوگب هچ  ترضح  نآ  هب  طابترا  رد  مربیم ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مان  نم  هک  دوشیم 
: وگب دندومرف : ترضح 

زا هچ  هدوب و  کیدزن  زا  هچ  دیسر  دهاوخ  ترـضح  نآ  هب  دورد  هکنآ  هچ  وگب ) راب  هس  ار  دورد  نیا   ) هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
. دشاب رود  هار 

: دندومرف ترضح  سپس 
اهنآ و رد  هچنآ  نیمز و  هقبط  تفه  هناگتفه و  ياهنامـسآ  دـندومن  لاحترا  ملاع  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  هک  یماگنه 
هس رگم  دندرک  هیرگ  بانج  نآ  رب  اهیئرمان  اهیئرم و  مّنهج  تشهب و  رد  تادوجوم  ّلک  هک  نانچ  دنتسیرگ  ترـضح  نآ  رب  دوب  ناشنیب 

. دندرکن هیرگ  هک  زیچ 
؟ دنمادک زیچ  هس  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. دندرکن هیرگ  ترضح  نآ  رب  نامثع  لآ  قشمد و  هرصب و 

؟ منکب راک  هچ  میوگب و  هچ  شترایز  رد  منک ، ترایز  ار  ترضح  نآ  مراد  دصق  موش : تیادف  مدرک : ضرع  شرضحم 
شوپب ار  دوخ  كاپ  ياهسابل  سپس  نک ، لسغ  تارف  رانک  لّوا  یتفر ، مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترایز  هب  یتقو  دندومرف : ترضح 

وت رب  یـشابیم و  شلوسر  مرح  ادخ و  ياهمرح  زا  یمرح  رد  لخاد  تفاسم  نآ  رد  اریز  نک  تکرح  شرّهطم  ربق  فرطب  هنهرب  ياپ  دـعب 
ات یتسرفب  شتیب  لها  دّمحم و  رب  تاولص  زین  یئامنب و  دایز  ار  ادخ  میظعت  دیجمت و  و  ُهّللا ) اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) لیلهت و  ربکا ) هّللا   ) ریبکت هک  تسا 

. یسرب رئاح  برد  هب 
: وگب سپس 

رادرب و مدق  هد  سپس  ادخ ، ربمغیپ  دنزرف  ربق  نیرئاز  ادخ و  ناگتشرف  يا  امـش  رب  مالـس  ادخ ، تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 
ود نیب  ار  هلبق  تسیاـب و  ربق  هب  ور  هاـگنآ  یـسرب و  نآ  هب  اـت  نک  تکرح  ربق  فرطب  نآ  زا  دـعب  وگب و  ریبـکت  یـس  تسیاـب و  نآ  زا  سپ 

: وگب هدب و  رارق  دوخ  فتک 
مالس ادخ ، هار  رد  هدش  هتـشک  دنزرف  ادخ و  هار  رد  هدش  هتـشک  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  ادخ ، تجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

وت نوخ  هک  مهدیم  تداهش  دنکیم ، بلط  ادخ  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب 
تاقبط هناـگتفه و  ياهنامـسآ  و  دنتـسیرگ ، نآ  رب  قئـالخ  ماـمت  دـنازرل و  ار  شرع  قوف  تادوجوم  تشگ و  مارآ  نکاـس و  تشهب  رد 

مّنهج تشهب و  رد  هک  راگدرورپ  تاقولخم  مامت  و  دنتـسیرگ ، نآ  رب  دنتـسه  اـهنآ  نیب  اـهنآ و  رد  تادوجوم  زا  هچنآ  نیمز و  هناـگتفه 
وت هک  مهدیم  تداهـش  دـنتخیر ، کشا  نآ  رب  دوشیمن  هدـید  هچنآ  هدـش و  هدـید  تادوجوم  زا  هچنآ  دـندرک ، هیرگ  نآ  رب  دـنراد  رارق 

و یـشابیم ، ادخ  هار  رد  هدش  هتـشک  دنزرف  ادخ و  هار  رد  هدش  هتـشک  وت  هک  مهدیم  تداهـش  یـشابیم ، شتّجح  دـنزرف  ادـخ و  تّجح 
بلط ادخ  هک  یتسه  یسک  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  یتسه ، ادخ  نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  وت  هک  مهدیم  تداهش 

هدرک و ءافو  دوخ  دـهع  هب  هدومن و  نایب  ار  ناگدـنب  تحلـصم  هدرک و  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هک  مهدیم  تداهـش  دـنکیم و  ار  وت  نوخ 
تداهـش و  يدومن ، داهج  تراگدرورپ  هار  رد  يداد و  ناشن  یگداتـسیا  دوخ  زا  رکنم  فلاخم و  هورگ  لـباقم  رد  قح  هملک  ءـالعا  يارب 
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يدوب ملاع  هاگآ و  نآ  هب  دوخ  دش و  رجنم  تداهـش  هب  وت  رما  تبقاع  هک  یلاح  رد  قح  قیرط  رد  يدومن  روبع  یتشذگ و  وت  هک  مهدیم 
میقتسم قیرط  قح و  رب  وت  هک  دنهدیم  تداهش  نامیا  لها  ناگتشرف و  شلوسر و  ادخ و  هدوب و  دش  رداص  تما  نیا  زا  هچنآ  دهاش  زین  و 
سامتلا ادخ  زا  وت  يوسب  ترجه  نیا  هطساوب  و  ماهدومن ، رفـس  چوک و  وت  يوس  هب  هدوب و  تتعاطا  رد  وت و  دبع  ادخ و  هدنب  نم  و  يدوب ،

یقیرط هک  مراد  تساوخ  رد  ادخ  زا  روبزم  ترجه  هطـساوب  زین  دیامرف و  تیانع  ار  مدق  تابث  تلزنم و  لامک  نم  هب  شدوخ  دزن  هک  مراد 
ياهدشرما نآ  هب  هک  یتلافک  نآ  ماهدش  لخاد  وت  تلافک  رد  نم  اریز  دنک  تیانع  نم  هب  ار  دشاب  هتشادن  شزغل  بارطـضا و  وت  دزن  هک  ار 

. یئامن شلوبق 
هب ار  ادخ  دنک  هدارا  هک  یـسک  دنکیم ، زاغآ  امـش  هب  ار  ادخ  دنک  هدارا  هک  یـسک  دنکیم ، زاغآ  امـش  هب  ار ، ادخ  دـنک  هدارا  هک  یـسک 

، دیامنیم رود  ادخ  ار  اهیتخـس  دـئادش و  امـش  طسوت  هب  و  دـنکیم ، فرط  رب  ار  اهعقاو  ریغ  دـنوادخ  امـش  هطـساوب  دـنکیم ، زاغآ  امش 
تباث هدرک و  وحم  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  امـش  هطـساوب  و  دـیامنیم ، مامت  متخ و  و  دـنکیم ، حاـتتفا  دـیاشگیم و  دـنوادخ  امـش  هطـساوب 

هک دنکیم  ار  ینمءوم  نوخ  ره  یهاوخ  نوخ  لاعتم  دـنوادخ  امـش  هطـساوب  درادیمرب ، ام  زا  ار  يراوخ  ّتلذ و  امـش  هطـساوب  دـیامنیم ،
امش هطساوب  دنهدیم ، هویم  ناتخرد  امـش  هطـساوب  دنایوریم ، ار  شناتخرد  نیمز  امـش  هطـساوب  دشاب ، هتـشاد  ار  یهاوخ  نوخ  قاقحتـسا 

هطساوب درابیم ، ار  شتمحر  ناراب  دنوادخ  امش  هطـساوب  دنکیم ، فرط  رب  دنوادخ  ار  هودنا  مغ و  امـش  هطـساوب  درابیم ، ناراب  نامـسآ 
قح هدارا  دنتسه ، مکحتسم  رقتسم و  دوخ  ياههیاپ  رب  اههوک  امش  هطساوب  و  دشابیم ، رقتسم  دراد  دوخ  رد  ار  امـش  نادبا  هک  ینیمز  امش 

تّما و ددرگیم ، رداص  امش  تویب  زا  دابع  ماکحا  لیصافت  ددرگیم ، رداص  امـش  تویب  زا  و  دیآیم ، دورف  امـش  رب  روما  ریدقت  رد  یلاعت 
تیالو هک  یتّما  و  دنتسه ، رود  هب  یهلا  هعساو  تمحر  زا  دندومن  تفلاخم  امش  اب  هک  یتّما  و  دنتـسه ، نوعلم  دنتـشک  ار  امـش  هک  یهورگ 

لاتق هکرعم  رد  هک  یتّما  دندش و  راتفرگ  یهلا  نعل  هب  دـندومن  رهاظت  امـش  هیلع  هک  یتما  و  دـنتفرگ ، رارق  نعل  دروم  دـندرک  راکنا  ار  امش 
هک تسا  يدنوادخ  راوازـس  دمح  دندش ، نوعلم  دندشن  امـش  هار  رد  تداهـش  هب  رـضاح  هدرکن و  کمک  ار  امـش  یلو  هدـش  رـضاح  امش 
هک تسا  ار  يدـنوادخ  رم  ساپـس  دـمح و  ناشیا ، يارب  تسا  یهاگیاج  دـب  نآ  و  داد ، رارق  اهتّما  نیا  نکـسم  يوأـم و  خزود )  ) ار شتآ 

. دشابیم نایملاع  راگدرورپ 
. ءيرب کفلاخ  نّمم  هّللا  یلإ  انأ  هّللا و  دبع  ابأ  ای  کیلع  هّللا  یّلص  وگب : هبترم  هس  و 

تـسیاب سپـس  دندرک . تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  زا  میوجیم  يرازیب  ادخ  يوس  هب  نم  هّللا و  دبع  ابا  يا  وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  ینعی 
: وگب ورب و  تسا  نفد  ترضح  ياپ  نیئاپ  هک  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ینعی  ترضح  دنزرف  دزن  و 

مالس نیسح ، ماما  نسح و  ماما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نانمءوم ، ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  ادخ  دورد  مالس و 
(. هبترم هس   ) داب وت  رب  ادخ  تمحر  ءارهز ، همطاف  يربک و  هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب 

(. هبترم هس   ) میوجیم يرازیب  ناشیا  زا  دنوادخ  يوسب  نم  هبترم ) هس   ) تشک ار  وت  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 
: وگب نک و  هراشا  ءادهش  هب  تتسد  اب  سپ  تسیاب  سپس 

میظع يراگتسر  نیا  هب  مدیـسریم  سپ  مدوبیم  امـش  اب  زین  نم  شاک  هبترم ) هس   ) دنگوس ادخب  دیدش  راگتـسر  هبترم ) هس   ) مکیلع مالس 
رد ترایز  ناوخب و  زامن  تعکر  شش  هدب و  رارق  دوخ  ولج  لباقم و  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  ربق  نزب و  رود  سپس 

. درگرب یتساوخ  رگا  تسیاب و  یتساوخ  رگا  لاح  دسریم  مامتا  هب  اجنیا 
*** ***
*** ***
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یَلَع ُماَلَّسلا  َنِیبَّرَقُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهلُخْدـَت  َنیِح  ُْلق  َو  ِِّیقْرَّشلا  ِِهِبناَج  ْنِم   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْحلا َلُخْدـَت  یَّتَح  ُراَقَْولا  َو  ُۀَـنیِکَّسلا  َْکیَلَع  َو 
ِِرئاَْحلا اَذَه  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِۀَِکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِمِّوَسُْملا - ِهَّللا  ِۀَِکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنِیفِدْرُْملا  ِهَّللا  ِۀَِکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنِیلَْزنُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم 

ِِمئاَزَع َو  ِِهلُسُر  یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِلُقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َْتلَبْقَتْـسا  اَذِإَف  َنوُمیِقُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب 
ِریِمَأ یَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َُّمث  ُُهتاَکََرب - َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  یَلَع  ِنِْمیَهُْملا  َو  َِلبُْقتْـسا  اَِمل  ِحـِتاَْفلا  َو  َقَبَـس - اَِمل  ِِمتاَْـخلا  ِهِْرمَأ 

َو َِکتالاَسِِرب  ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًاـیِداَه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْـملِِعب  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر  یِخَأ  َو  َكِدـْبَع  َنِینِمْءوُْملا 
- ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َو  َکِْقلَخ  َْنَیب  َِکئاَضَق  َلْصَف  َو  َِکلْدَِعب  ِنیِّدلا  َناَّیَد 

یَلَع ُمِّلَُـست  َُّمث  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَم  ِرِخآ  َیلِإ  َکِْملِِعب - ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر  ِْنبا  َو  َكِدـْبَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَتَف - مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ِیتَْأت  َُّمث  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  َتْمَّلَس  َو  َْتیَّلَص  اَمَک  ِۀَِّمئَْألا  ِِرئاَس  َو  ِْنیَـسُْحلا 

َو ِِهب  َكَرَمَأ  اَم  ِهَّللا  ِنَع  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ُهَّللا  َکَمِحَر  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ُةَوْرُْعلا َو  يَدُْهلا  ُبَاب  َو  يَْوقَّتلا - ُۀَِملَک  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًاِصلُْخم  ًاقِداَص  ُهَتْدَبَع  َو  ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َو  ُهَْریَغ  ًادَـحَأ  َشَْخت  َْمل 

َّنَأ ُدَهْـشَأ  َیَِقب  اَـمِیف  ٌحـِتاَف  ْمَُکل  َکـِلَذ  َو  یَـضَم  اَـمِیف  ٌِقباَـس  ْمَُکل  َکـِلَذ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  يَرَّثـلا - َتَْحت  ْنَـم  َو  یَْقبَی  ْنَـم  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َو  یَْقثُوـْلا 
ٌنِمْءُوم ْمُِکب  یِّنَأ  ْمُکُدِهْشُأ  َو  َهَّللا  ُدِهْشُأَف  ِِهتَمِحَر   [ ْنِم  ] َو ِهَّللا  َنِم  ًاّنَم  ٍضَْعب - ْنِم  اَهُضَْعب  َیِه  ْتَرُهَط  َو  َْتباَط  ٌۀَبِّیَط  ٌۀَنیِط  ْمُکَتَنیِط  َو  ْمُکَحاَوْرَأ 

َو َِکلَذ  ِیل  َمِّمَُتی  ْنَأ  َمیِحَّرلا  َّرَْبلا  َهَّللا  ُلَأْسَأَف  َياَْوثَم  َو  ِیبَلَْقنُم  َو  ِیلَمَع  ِۀَِمتاَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَـش  َو  یِـسْفَن  ِتاَذ  ِیف  ٌِعباَت  ْمَُکل  َو  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  َو 
ْنَم ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیِقَْیلا  ُمُکاَتَأ  یَّتَح  ُهوُُمتْدَبَع  َو  ِِهلِیبَس  ِیف  ُْمتْدَـهاَج  َو  ُهَْریَغ  ًادَـحَأ  اْوَشَْخت  َْمل  یَّتَح  ِِهب  ْمُکَرَمَأ  اَم  ِهَّللا  ِنَع  ُْمتْغََّلب  ْدَـق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 

ِناَِسل یَلَع  َنُونوُْعلَم  َکَمَد  اوُکَفَس  َو  َکَتَمْرُح  اوُکَهَْتنا  َنیِذَّلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِِهب  َیِـضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  ِِهب - َرَمَأ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  ْمُکَلَتَق 
َِکلِیبَس ْنَع  اوُّدَـص  َو  َکـَلوُسَر  اوُمَهَّتا  َو  َكِْرمَأ - ْنَع  اُوبِغَر  َو  َکَـتَِّلم  اوَُفلاَـخ  َو  َکَـتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیِذَّلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ُلوُقَت - َُّمث  ِّیِّمُأـْلا  ِِّیبَّنلا 

ْمُْهنَْعلا َّمُهَّللا  ًاقْرُز  َمَّنَهَج  َیلِإ  ْمُهَعاَْبتَأ  َو  ْمُهْرُشْحا  َو  ًاراَن  ْمُهَفاَوْجَأ  َو  ًاراَن  ْمُهَرُوُبق  ُشْحا  َّمُهَّللا 
- ِۀَِـیناَلَْعلا ِرِهاَظ  َو  ِّرِّسلا  ِّرِـسَتْسُم  ِیف  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِناَْمیِْإِلل  ُهَْبلَق  َْتنَحَْتما  ٍنِمْءُوم  ٍدـْبَع  ُّلُک  َو  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  ُّلُک  َو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ُّلُک  ِِهب  ْمُُهنَْعلَی  ًانَْعل 
- ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َو  اَهَتَنِعاَرَف  ْنَْعلا  َو  اَهَتیِغاَوَط  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  َتِیباَوَج  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

َْدنِع ْسِلْجا  َُّمث  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َِکنیِدـِل  َكِرْـصَِنب  ِْهیَلَع  ُّنُمَت  َو  ِِهب - ُرِـصَْتنَت  َو  ُهُرُْـصنَت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ًادَـحَأ  ِِهب  ُبِّذَُـعت  َال 
یَلَع َْتیَضَم  َو  ًاقیِّدِص  َْتِلُتق  َو  ًانیِمَأ  َْتیَّدَأ  َو  ًاحِصاَن  َْتغََّلب  ُُهنیِمَأ  َو  ِهَّللا  ُْدبَع  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ْلُقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهِسْأَر

َْتیَهَن َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٍلِطَاب  َیلِإ  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْمل  َو  يًدُـه  یَلَع  یًمَع  ِْرثْءُوت  َْمل  ٍنیِقَی -
َمَّلَس َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  َتْوَعَد  َو  ِِهتَواَِلت  َّقَح  َباَتِْکلا  َتْوََلت  َو  َلوُسَّرلا  َْتعَبَّتا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع 
یَّلَـص ٍنِهُوم  َال  َو  ٍنِهاَو  َْریَغ  َکَْلبَق  ْنَم  َْتقَّدَص  َو  ِهِّقَِحب  َتُْمق  َو  ِِهب  َتِْرمُأ  اَم  َْتغََّلب  ْدَق  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یَلَع  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًارِیثَک  ًامِیلْـسَت 
ُُهلْهَأ َْتنَأ  َو  َْکَیلِإ  َو  َکَعَم  َّقَْحلا  َّنَأ  َو  ٌداَهِج  َکَعَم  َداَهِْجلا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َِکتَّیِعَر  ْنَع  ًاْریَخ  ٍقیِّدِص  ْنِم  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ًامِیلْسَت  َمَّلَـس  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا 

َکَتَوْعَد َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ُُهتَّجُح  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٌقیِّدِص  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  مالسلا ) مهیلع   ) َِکْتَیب ِلْهَأ  َْدنِع  َو  َكَْدنِع - ِةَُّوبُّنلا  ُثاَریِم  َو  ُُهنِدْعَم  َو 
وُعْدَت َو  ِءاَعُّدـلا  َنِم  ُرَّیََخت  َو  ِْهیَلْجِر - َدـْنِع  ُلَّوََحت  َُّمث  ُنِیبُْملا  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ٌضوُحْدَـم  ٌلِطَاب  َوُهَف  َكِْریَغ  ٍبوُْصنَم  ٍعاَد  َّلُک  َو  ٌّقَح 

اَی َْکیَلَع  َنِیلَسْرُْملا  ِِهئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَس  َو  ِهَّللا  ُماَلَـس  ُلوُقَت - َو  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ِْسأَر  َْدنِع  ُلَّوََحت  َُّمث  َکِسْفَِنل 
ُمُْهنَع ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِراَْربَْألا  ِراَیْخَْألا  َِکئَابآ  ِةَْرتِع  َو  َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَع  َو  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َياـَلْوَم  َْنبا  َو  َياـَلْوَم 
ْمَُکل ُنَْحن  َو  ٌفَلَـس  َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  َنوُِّیناَّبَّرلا  اَـهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُلوُقَت  َو  ْمِْهیَلَع  ُمِّلَُـست  َو  ِءاَدَـهُّشلا  َرُوُبق  ِیتْأـَت  َُّمث  ًاریِهْطَت  ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا 

اِمل اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو  ِِهباَـتِک - ِیف  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  َلاَـق  اَـمَک  ِهَّللا  ُراَْـصنَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٌراَْـصنَأ  َو  ٌعاَْـبتَأ 
ِهَّللا ِۀَِملَک  ِةَرُْصن  َو  ِّقَْحلا  ِلِیبَس  یَلَع  َهَّللا  ُُمتیَِقل  یَّتَح  ُْمْتنَکَتْسا - اَم  َو  ُْمتْفُعَض  اَم  َو  ُْمْتنَهَو  اَمَف  اُوناکَتْسا  اَم  َو  اوُفُعَض  ام  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباصَأ 
َراَث ْمَُکل  ٌكِرْدُم  ُهَّللا  َداعیِْملا  ُِفلُْخی  ُهَّنِإ ال  َُهل - َْفلُخ  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  ِدِعْوَِمب  اوُرِْشبَأ  ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو  ْمُِکناَْدبَأ  َو  ْمُکِحاَوْرَأ  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِۀَّماَّتلا 
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ُْمْتِلُتق َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمتْدَهاَج  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُراَْصنَْألا  َو  َنوُرِجاَهُْملا  َو  َنوُِقباَّسلا  ُُمْتنَأ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ِءاَدَـهُّشلا  ُةَداَس  ُْمْتنَأ  ْمُکَدَـعَو  اَم 
َْنبا َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َبِیبَح  اَی  َُکْتیَتَأ  ُلوُقَت  َُّمث  َنوُّبُِحت - اَم  ْمُکاَرَأ  َو  ُهَدْعَو  ْمُکَقَدَـص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِجاَْهنِم  یَلَع 

َو َْتنَأ  ِیبَِأب  ِْهیَلَع  َْتنَأ  يِذَّلا  يَدُْـهلِاب  ٌفِراَع  ٌِنقُوم  َکََفلاَخ  ْنَم  َِۀلاَلَِـضب  َو  ٌرِْـصبَتْسُم  َِکلْـضَِفب  َو  ٌّرِقُم  َکِّقَِحب  َو  ٌفِراَـع  َکـَل  یِّنِإ  َو  ِِهلوُسَر 
َال ًاضَْعب  اَهُضَْعب  ُعَْبتَی  ًۀَفِداَرَتُم  ًۀَلِصاَوَتُم  ًۀَِعباَتَتُم  ًةاَلَص  َنِینِمْءوُْملا  ُریِمَأ  َو  َُکلُسُر  َو  ِْهیَلَع  َْتنَأ  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِْهیَلَع  یِّلَـصُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  یِـسْفَن  َو  یِّمُأ 

ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  اَنْدِهَش  َو  اَْنبِغ  اَذِإ  َو  اَذَه  اَنِرَضْحَم  ِیف  َلَجَأ  َال  َو  ََدبَأ  َال  َو  َدَمَأ  َال  َو  اََهل - َعاَطِْقنا 
نب میعن  زا  بّویا ، نب  ۀلاّضف  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  نابا ، نب  نسحلا  نب  نیسح  زا  نسح ، نب  دّمحم  مردپ و  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مانب 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یسانک ، نب  فسوی  زا  دیلولا 
ربق هّجوتم  سپس  نک و  لسغ  ترضح  نآ  ربق  لباقم  رد  ورب و  تارف  هب  ءادتبا  يوریم ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  ترایز  هب  یتقو 

: وگب ندش  لخاد  تقو  يدرگ و  رئاح  لخاد  یقرش  بناج  زا  ات  ینک  تکرح  راقو  اب  مارآ و  هک  تسا  مزال  وت  رب  وشب و 
مه فیدر  رد  هک  ادخ  ناگتشرف  رب  دورد  دندرگیم ، لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  ادخ  ناگتشرف  رب  دورد  ادخ ، بّرقم  ناگتشرف  رب  دورد 

. دناهدرک هماقا  رئاح  نیا  رد  یلاعت  قح  نذا  هب  هک  ادخ  ناگتشرف  رب  دورد  ادخ ، رظنم  ابیز  ناگتشرف  رب  دورد  دننکیم ، لوزن  نیمز  هب 
: وگب یتفرگ  رارق  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  ربق  لباقم  هک  یماگنه  و 

هبجاو و ماکحا  لیبق  زا  وا  همزال  روما  نالوسر و  يادخ  نیما  هک  دّمحم  رب  ادخ  تمحر  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  دورد 
اهنیا و مامت  رب  تسا  هاوگ  دهاش و  دنـشابیم و  دوخ  زا  دعب  ءایـصوا  هدنیاشگ  هدننکزاب و  هتـشذگ و  ءایبنا  هدنهد  همتاخ  دـشابیم  همّرحم 

. داب بانج  نآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  وا و  رب  دورد 
: وگب سپس 

یتساوخ هک  تتاقولخم  زا  سک  ره  يارب  يدیزگرب و  ار  وا  تدوخ  ملع  هب  وت  هک  یـسک  تلوسر ، ردارب  وت و  هدـنب  نانمءوم  ریما  رب  دورد 
رد هک  یـسک  رب  مالـس  ياهداد ، شرارق  یتخیگنارب  تدوخ  تالاسر  هب  ار  وا  وت  هک  یـسک  رب  لیلد  ار  وا  زین  و  يداد ، رارق  امنهار  يداه و 

لطاب زا  قح  ندرک  ادج  تاعزانم و  هدنهد  هلصیف  ناونع  هب  قئالخ  نیب  وت  مکح  زا  هک  یسک  رب  مالس  و  دنکیم ، مکح  وت  تلادع  اب  نید 
رب ار  تتمحر  ایادخ  راب  داب ، وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  تسا ، اهنیا  مامت  رب  دهاش  هاوگ و  هک  یسک  رب  مالس  و  دنکیم ، هدافتسا 

مالس رد  هک  ینیماضم  رخآ  ات  يدیزگرب ...  ار  وا  تدوخ  ملع  اب  وت  هک  تسا  یسک  هدوب و  وت  لوسر  دنزرف  وت و  هدنب  هک  یلع  نب  نیـسح 
. تشذگ بیرقنع  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  رب  ّتیحت  و 

مالّـسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  رب  هک  يروط  نامه  تسرفب  دورد  هداد و  مالـس  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رئاس  نیـسح و  ماـما  ترـضح  رب  سپس 
: وگب ورب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  دزن  هب  سپس  يداتسرف  دورد  هداد و  مالس 

ادخ هّللا  دبع  ابا  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
هب رومأم  یلاعت  قح  بناـج  زا  هک  ار  هچنآ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  هّللا  دـبع  اـبا  يا  دتـسرفب ، وت  رب  ار  شتمحر 

هناصلخم هناقداص و  ار  وا  و  يدومن ، تدهاجم  شهار  رد  یتشادن و  سرت  تشحو و  دوخ  ریغ  يدـحا  زا  و  يدومن ، غالبا  يدوب  شغالبا 
یـشابیم و وت  مدرم  تیادـه  باـب  و  یتـسه ، وت  يوقت  هملک  هک  مهدیم  تداهـش  تفاـیرد ، ار  وت  لـجا  هک  یماـگنه  اـت  يدرک  تداـبع 

نیا هک  مهدیم  تداهـش  یـشابیم ، نیمز  تحت  تادوجوم  مامت  رب  تجح  یتسه و  تادوجوم  مامت  رب  تجح  و  یئوت ، مکحم  هریگتـسد 
، یقاب همئا  نیب  ام  رد  باوبا  ندوشگ  يارب  تسا  ببـس  نآ  و  هدوب ، تباـث  لـصاح و  زین  لـبق  همئا  يارب  لـئاضف  تایـصوصخ و  تاـفص و 

هدش داجیا  یخرب  زا  یضعب  هدوب  هزیکاپ  كاپ و  امش  هریمخ  تقیقح و  دشابیم ، كاپ  یقیقح  امش  تقیقح  حاورا و  هک  مهدیم  تداهش 
هب هتشاد و  نامیا  امش  هب  هک  مریگیم  دهاش  ار  امش  ادخ و  دشابیم ، شاهعـساو  تمحر  زا  یـشان  یلاعت و  قح  بناج  زا  تسا  یتّنم  نیا  و 
ربق رد  متماقا  ادخ و  هب  متشگزاب  مراک و  نایاپ  منید و  عیارش  مسفن و  هب  قلعتم  هک  يروما  رد  مشابیم  امش  وریپ  مراد و  نیقی  امش  تعجر 
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ادخ ار  هچنآ  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  و  دـنک ، لصاح  میارب  ار  روما  نیا  هک  مهاوخیم  نابرهم  راتفر و  کین  يادـخ  زا  سپ  دـشابیم ،
یماگنه ات  دیدیتسرپ  ار  وا  هدرک و  تدهاجم  شهار  رد  و  دیتشادن ، ساره  فوخ و  وا  ریغ  يدحا  زا  دـیدناسر و  نارگید  هب  دومن  ناترما 

و دنداد ، ار  امـش  لتق  هب  نامرف  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  دنتـشک و  ار  امـش  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادـخ  سپ  تفایرد ، ار  امـش  لجا  هک 
امـش تمرح  کته  هک  یئاهنآ  مهدیم  تداهـش  دندش ، نآ  هب  یـضار  دندینـش  ار  امـش  نتـشک  ربخ  یتقو  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادـخ 

. دناهتفرگ رارق  نعل  دروم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ  نابز  رد  دنتخیر  ار  امش  نوخ  هدومن و 
: وگب سپس 

يور وت  روتـسد  رما و  زا  و  دندرک ، تفلاخم  وت  رادفرط  هورگ  ّتلم و  اب  و  دندومن ، لیدـبت  ار  وت  تمعن  هک  ار  یناسک  نک  تنعل  ایادـخ 
ماّهتا دروم  ار  وت  لوسر  و  دنتفاتب ،

اهنآ نیعبات  ناشیا و  و  زیرب ، شتآ  ناشیاهلد  نوطب و  رد  و  نک ، شتآ  زا  رپ  ار  ناشیا  روبق  ایادخ  دنتـسب ، ار  وت  يوس  هب  هار  دنداد و  رارق 
ار نانآ  وت  بّرقم  هتشرف  ره  هک  ینتنعل  نانچنآ  نک  تنعل  ار  ناشیا  ایادخ  دنتسه ، انیبان  روک و  هک  یلاح  رد  ربب  مّنهج  هب  نک و  روشحم  ار 
، ياهدومزآ نامیا  لوبق  يارب  ار  شلد  وت  هک  یناـمیا  اـب  هدـنب  ره  دـیاشگیم و  ناـشنعل  هب  ناـبز  هدـش  هداتـسرف  ّیبن  ره  و  دـنکیم ، تنعل 
نک و تنعل  ار  نآ  ياهلطاب  تما و  نیا  نارگمتـس  ادـنوادخ  امن ، تنعل  اـهرهاظ  نیرترهاـظ  اـهناهنپ و  نیرتناـهنپ  رد  ار  ناـشیا  ادـنوادخ 

باذـع هب  ار  اـهنآ  اـمن و  تنعل  ار  نیـسح  نسح و  ناگدنـشک  نینمءوـملا و  ریما  ناگدنـشک  ایادـخ  راد ، رود  هـب  تـتمحر  زا  ار  اـهنوعرف 
يرای ار  ناشیا  وت  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ  نادرگ ، بّذعم  يدرکن  باذع  نآ  هب  لاح  هب  ات  ار  نایملاع  زا  يدـحا  هک  یکاندرد 

. ياهدرک کمک  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  رد  تنید  يارب  هدراذگ و  ّتنم  اهنآ  رب  ياهدرک و  يرای  بلط  اهنآ  زا  هدرک و 
: وگب نیشنب و  هیلع  هّللا  تاولص  ترضح  نآ  كرابم  رس  دزن  سپس 

حـصانهک و یلاـح  رد  هدرک  غـالبا  ار  دوخ  تیرومأـم  یتسه ، وا  نیما  ادـخ و  هدـنب  وت  هک  مهدیم  تداهـش  وت ، رب  ادـخ  تمحر  دورد و 
ایند نیا  زا  يدوب و  وگتـسار  رایـسب  رایـسب  هک  یلاح  رد  يدـش  هتـشک  يدومن ، ءادا  دوب  وت  دزن  هک  ار  یتناـما  و  يدوب ، شیدـنا  تحلـصم 

ار زامن  وت  هک  مهدیم  تداهش  يدومنن ، لیم  لطاب  هب  قح  زا  تیاده ، رب  ار  يروک  يدرکن  باختنا  يدوب ، نیقی  رب  هک  یلاح  رد  یتشذگ 
هک روط  نآ  و  يدومن ، يوریپ  لوسر  زا  و  يدرک ، یهن  یتـشز  رکنم  زا  هدرک و  رما  فورعم  هب  و  يدوـمن ، ءادا  ار  تاـکز  یتـشاد و  اـپ  هب 
رب ادخ  دورد  يدومن ، توعد  هنـسح  هظعوم  تحلـصم و  قیرط  زا  ار  نارگید  تراگدرورپ  هار  هب  و  يدرک ، توالت  ار  نآرق  دیاش  دـیاب و 

غـالبا يدوب  شغـالبا  هب  رومأـم  ار  هچنآ  یتـسه ، تراـگدرورپ  راکـشآ  تّجح  وت  هک  مهدیم  تداهـش  داـب ، وت  رب  رایـسب  وا  تیحت  وت و 
ناشن دوخ  زا  یتسس  هن  رامضم  نیا  رد  يدرک ، قیدصت  ار  دوخ  زا  شیپ  تانّیب  ّجح و  مامت  و  يدومن ، مایق  تراگدرورپ  قح  هب  و  يدومن ،

ءاطع وت  هب  شتیعر  فرط  زا  کین  شاداـپ  دـنوادخ  سپ  داـب ، وت  رب  رایـسب  وا  ّتیحت  وت و  رب  ادـخ  دورد  يدرک ، یتسـس  داـجیا  هن  هداد و 
قح و لها  وت  و  دـشابیم ، وت  يوس  هب  وت و  اب  قح  میظع و  تسا  يداهج  وت  باکر  رد  هارمه و  رد  داهج  هک  مهدیم  تداهـش  و  دـیامرف ،
، هدوب وگتسار  رایسب  رایسب  ادخ  دزن  وت  هک  مهدیم  تداهش  دشابیم ، مالّـسلا  مهیلع  وت  تیب  لها  وت و  دزن  تّوبن  ثاریم  یتسه ، نآ  زکرم 
زا ریغ  هک  ياهدشبصن  هدننکتوعد  ره  و  هدوب ، باوص  قح و  ار  مدرم  تتوعد  هک  مهدیم  تداهـش  یـشابیم ، تاقولخم  رب  شتّجح  و 

. دشابیم راکشآ  قح و  ادخ  هک  مهدیم  تداهش  و  دشابیم ، دساف  لطاب و  دشاب  وت 
امهیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  رـس  الاب  هب  سپـس  نک ، ءاعد  زین  دوخ  يارب  ناوخب و  یتساوخ  هک  ار  یئاعد  ره  ورب و  اپ  نیئاپ  هب  سپس 

: وگب ورب و  مالّسلا 
ادـخ و تمحر  نم و  رورـس  دـنزرف  نم و  رورـس  يا  وت  رب  ادـخ  هدـش  هداتـسرف  ءایبنا  دورد  ادـخ و  نیبرقم  ناگتـشرف  دورد  ادـخ و  دورد 

اهنآ زا  ار  يدیلپ  لاعتم  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  تردپ  بوخ  کین و  نامدود  رب  وت و  تیب  لها  رب  وت و  رب  ادخ  ّتیحت  داب ، وت  رب  شتاکرب 
. ار ناشیا  تشاد  هّزنم  كاپ و  تشاد و  رود  هب 
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: وگب هدب و  ناشیا  رب  مالس  ورب و  ءادهش  روبق  دزن  هب  سپس 
امـش هک  مهدیم  تداهـش  میـشابیم ، امـش  روای  وریپ و  ام  دیتسه و  ام  رب  قباس  مدـقم و  امـش  نید ، ملع و  رد  نیخـسار  يا  امـش  رب  دورد 

: هدومرف شباتک  رد  یلاعت  كرابت و  قح  هک  يروط  نامه  دیتسه  ادخ  ناروای 
 ...« ٌرِیثَک َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 

لاح نیا  اب  هدـش و  هتـشک  گنج  رد  دنتـسه  نید  ملع و  رد  نیخـسار  زا  هک  يربمایپ  نارای  ناوریپ و  زا  یهورگ  هک  هداتفا  قاّفتا  اسب  ینعی 
هدشن هدید  اهنآ  رد  یفعض  زگره  هدرک و  تمواقم  هدیسر  اهنآ  هب  ادخ  هار  رد  هک  یئاهیتخس  اب  هدادن و  ناشن  دوخ  زا  یتسس  نامیا  لها 

. دناهدرواین دورف  زجع  رس  نمشد  لباقم  رد  و 
ادخ ات  دیدرواین  دورف  میلست  رس  راوخ  نوبز و  نمشد  لباقم  رد  زگره  تفاین و  هار  امش  رد  یناوتان  فعض و  هدشن و  تسس  زین  امـش  سپ 

سّدقم دوجو   ) یلاعت يراب  هلماک  تّجح  ینعی  ادخ  هّمات  هملک  ترـصن  قیرط  رد  دـیدرک و  تاقالم  دـیتشاد  هک  یّقح  فدـه  هار و  رد  ار 
، داب امـش  رب  ادخ  ّتیحت  امـش و  رّهطم  ماسجا  هرهاط و  حاورا  رب  ادخ  دورد  دیدرپس ، ناج  هیلع ) یلاعت  هّللا  مالـس  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 

دهاوخن تفلاخم  هداد  هک  یئاههدـعو  ادـخ  هکنآ  هچ  تسین  اهنآ  رد  یفالخ  هک  یلاعت  قح  هدیدنـسپ  ياههدـعو  هب  ار  امـش  داـب  تراـشب 
امـش ترخآ ، ایند و  رد  دیتسه  ءادهـش  رورـس  امـش  تسا ، هداد  ار  شاهدعو  هک  ار  ینوخ  امـش  يارب  دنکیم  بلط  لاعتم  دـنوادخ  دومن ،

نآ نادنزرف  ادخ و  لوسر  قیرط  رب  و  دیدومن ، تدهاجم  ادخ  هار  رد  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  دیـشابیم ، راصنا  نورجاهم و  نوقباس و 
تسود امـش  هچنآ  داد و  رارق  قداص  امـش  قح  رد  ار  شاهدعو  هک  تسا  یئادخ  يارب  ساپـس  دمح و  دیدومن ، هعزانم  هلتاقم و  ترـضح 

. داد ناشن  امش  هب  ار  دیراد 
: وگب سپس 

هب و  مشابیم ، ّرقم  امش  قح  هب  و  امـش ، هب  متـسه  فراع  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  ادخ و  لوسر  بوبحم  تسود و  يا  مدمآ  تترایز  هب 
تسا امـش  قیرط  رب  هک  یـسک  تیاده  هب  مراد ، نیقی  هدومن  تفلاخم  امـش  اب  هک  یـسک  یهارمگ  هب  و  متـسه ، رـصبتسم  انیب و  امـش  لضف 

هیلع نینمءوملا  ریما  تنالوسر و  وت و  هک  يروط  نامه  متـسرفیم  دورد  وا  رب  نم  ایادخ  راب  میوش ، وت  يادف  مدوخ  ردام و  ردپ و  مهاگآ ،
اهدورد نیا  دنشابیم ، رگید  یضعب  لابند  هب  عبات و  یخرب  مه ، فیدر  لصّتم و  مه و  رس  تشپ  یئاهدورد  دیتسرفیم ، دورد  وا  رب  مالّسلا 

اـم و تبیغ  زا  دـعب  هچناـنچ  هدوب  زین  میوش  بئاـغ  هک  یناـمز  هدوب و  اـم  رـضحم  سلجم و  رد  هتـشادن ، ناـمز  اـهتنا و  ءادـتبا و  عاـطقنا و 
. داب وا  رب  یلاعت  قح  تاکرب  تمحر و  وا و  رب  دورد  مالس و  دنشابیم ، مه  نامندشرضاح 

ْنَع ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّیِِـسلاَیَّطلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
( مالـسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ُْتیَتَأ  اَذِإ  ُلُوقَأ  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ِِغئاَّصلا  َناَْمثُع  ِْنب  ِلْضَف  ْنَع  ِهِیبَأ 

َكِرَـش ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ُهَّللا  َکَمِحَر  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُِلق  َلاَق 
ٌءيَِرب َِکلَذ  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ِِهب  َیِضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکِمَد  ِیف 

لضف زا  شردپ ، زا  یلع ، نب  نسح  زا  یسلایط ، دلاخ  نبا  دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  هّللا ، دبع  نب  دّمحم  مردپ و 
: تفگ يو  راّمع ، نب  ۀیواعم  زا  غئاص ، نامثع  نب 

رد متفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هاگ  ره  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 
؟ میوگب هچ  ترضح  نآ  ترایز 

: وگب دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنک تنعل  ادخ  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دتـسرف  تمحر  ادـخ  هّللا ، دـبع  ابا  يا  دتـسرف  وت  رب  دورد  ادـخ  هّللا ، دـبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و 

هب دندینـش و  ار  وت  لتق  ربخ  هک  ار  یئاهنآ  دنک  تنعل  دندش و  کیرـش  وت  نوخ  رد  هک  ار  نانآ  دنک  تنعل  و  دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یناسک 
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. میوجیم يرازیب  رما  نیا  زا  ادخ  يوس  هب  نم  دندش ، یضار  نآ 
ِمیِرَْکلا ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِزاَّرلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ْمَک  ِلَّضَفُْمِلل  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَج  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِیبَأ 
َكاَِدف ُْتلِعُج  یََلب  ُْتُلق  ِِهباََوث  ِضْعَِبب  َکُحِّرَفُأ  َال  َأ  َكُرَِّشبُأ  َال  َأ  َلاَقَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَقَف  ُهُروُزَتَف  َلاَق  َرَخآ  ٍمْوَی  ُضَْعب  َو  ٌمْوَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُْتُلق 

ِِهب ُهَّللا  َلَّکَو  ًایِشاَم - َْوأ  ًابِکاَر  ِِهلِْزنَم  ِبَاب  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإَف  ِءاَمَّسلا  ُلْهَأ  ِِهب  ُرَشاَبَتَیَف  ِِهتَراَیِِزل  ُأَّیَهَتَی  َو  ِهِزاَهِج - ِیف  ُذُخْأََیل  ْمُْکنِم  َلُجَّرلا  َّنِإ  َلاَقَف  َلاَق 
امهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  َْتیَتَأ  اَذِإ  ُلَّضَفُم  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َِیفاَُوی  یَّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ٍکَـلَم  ِفاـَلآ  َۀََـعبْرَأ 

اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َیِه  اَم  ُْتلُقَف  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اًْلفِک  ٍۀَِملَک  ِّلُِکب  ََکل  َّنِإَف  ِتاَِملَْکلا  ِهِذَه  ُْلق  َو  ِباَْبلِاب  ْفِقَف  مالـسلا )
ِمِیلَک یَـسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِةَْوفَـص  َمَدآ  َثِراَو 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِّیِصَو  ٍِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا   [ ِِّیبَن  ] ِبِیبَح ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِحُور  یَـسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا 

َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ُدـیِهَّشلا  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِّیِـضَّرلا  ِنَسَْحلا  َثِراَو  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
یَلَع ُماَلَّسلا  َِکلْحَِرب  ْتَخاَنَأ  َو  َِکئاَنِِفب - ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَّجُح  َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُّیِقَّتلا  ُّراَْـبلا  ُّیِـصَْولا  اَـهُّیَأ 

ًاـِصلُْخم َهَّللا  َتْدَبَع  َو  ِرَْکنُْملا - ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َِکب  َنِیقِدْـحُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم 
ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِهِمَِدب  ِطِّحَشَتُْملا  ِباَوَثَک  اَهَتْعَـضَو  َو  اَهَتْعَفَر  ٍمَدَق  ِّلُِکب  َکَلَف  یَعْـسَت  َُّمث  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح 

ٍۀَعْکَر ِّلُِکب  ََکل  َو  َِکتاَلَـص  َیلِإ  یِـضْمَت  َُّمث  ِهِضْرَأ  َو  ِِهئاَمَـس  ِیف  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُِلق  َو  َكِدَِـیب  ُهْسِمَْتلاَـف  ِْربَْقلا  یَلَع  َتْمَّلَـس  اَذِإَـف 
ِهَّللا ِلـِیبَس  ِیف  َفَقَو  اَـمَّنَأَک  َو  ٍۀَـبَقَر  َْفلَأ  َقَتْعَأ  َو  ٍةَّرَم  َْفلَأ  َرَمَتْعا  َو  َّجَـح   [ ٍةَرْمُع َْفلَأ  َرَمَتْعا  َو  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َّجَـح   ] ْنَم ِباَوَثَک  ُهَدـْنِع  اَـهَتْعَکَر 

َو مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َكَرُمُع  َتْمَقََأل  ُهََتلاَقَم  َْتعِمَـس  َْول  ٍداَنُم  َكاَداَن  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِْدنِع  ْنِم  َْتبَلَْقنا  اَذِإَف  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَّرَم  َْفلَأ 
َْمل ِهِمْوَی  َْوأ  ِِهتَْلَیل  ِیف  َْوأ  ِهِماَع  ْنِم  َتاَم  َوُه  ْنِإَف  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْساَف  َفَلَس - اَم  ََکل  َرِفُغ  ْدَق  َتِْملَـس  َو  َتِْمنَغ  ْدَق  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  ََکل  َیبوُط  ُلوُقَی  َوُه 
ْدَق َكُْدبَع  اَذَه  ِّبَر  اَی  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُلوُقَت  َو  َُهلِْزنَم - َِیفاَُوی  یَّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  َو  َُهل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ُهَعَم  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُِلبُْقت  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ِهِحوُر  َْضبَق  ِلَی 

اُوُبتْکا َو  اوُسِّدَق  َو  اوُحِّبَـسَف  يِْدبَع  ِباَِبب  اوُِفق  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُءاَدِّنلا  ُمِهیِداَُنیَف  ُبَهْذَن  َْنیَأَف  َُهلِْزنَم  یَفاَو  ْدَـق  َو  َکِِّیبَن ص - ِْنبا  َْربَق  یَفاَو 
َیِّفُُوت اَذِإَف  ِِهتاَنَـسَح - ِیف  َِکلَذ  َنُوُبتْکَی  َو  ُهَنوُسِّدَُـقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُـسی  یَّفَوَُتی  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهباَِبب  َنُولاَزَی  اَلَف  َلاَق  یَّفَوَُتی  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهتاَنَـسَح  ِیف  َِکلَذ 

ِْربَِقب اوُِفق  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ْمِهیِداَُنیَف  ُبَهْذـَن  َْنیَأَف  َیِّفُُوت  ْدَـق  َو  َكِدـْبَع  ِباَِبب  اَنَْتلَّکَو  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َو  ِْهیَلَع  َةاَلَّصلا  َو  ُهَلْـسُغ  َو  ُهَنْفَک  َو  ُهَتَزاَنِج  اوُدِـهَش 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهتاَنَسَح  ِیف  َِکلَذ  اُوُبتْکا  َو  اوُسِّدَق  َو  اوُحِّبَسَف  يِْدبَع 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِّيِزاَّرلا  ِهَّللا 
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 

لّـضفم زا  یلع  یبا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  نسح  زا  هزمح  یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  يزار ، هّللا  دبع  یبا  زا  هللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مردـپ 
: تفگ يو  یفعج ، رباج  زا  رمع ، نب 

: دندومرف لّضفم  هب  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
؟ تسا رادقم  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  ات  امش  نیب  هلصاف 

. زور کی  زا  يرادقم  زور و  کی  دنوش  تیادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  يو 
: دندومرف ترضح 

؟ ینکیم ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ 
. یلب مدرک : ضرع 

: دندومرف
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؟ نآ ياهباوث  زا  ياهراپ  هطساو  هب  ار  وت  میامنب  رورسم  داش و  ایآ  ار ؟ وت  مهدب  تراشب  ایآ 
. موش تیادف  یلب  مدرک : ضرع 

: دندومرف نم  هب  ترضح  تفگ : لّضفم 
تراشب وا  هب  نامسآ  لها  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  دوشیم  هدامآ  دادیم و  رب  ار  شرفـس  هیثاثا  امـش  زا  رفن  کی  هاگ  ره 

يو رب  هک  دیامرفیم  لّکوم  وا  رب  ار  هتشرف  رازه  راهچ  ناّنم  دنوادخ  هدایپ  هچ  هراوس و  هچ  تفر  نوریب  شاهناخ  برد  زا  یتقو  دنهدیم و 
. دسرب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  هب  ات  دنتسرف  دورد  ّتیحت و 

کی ره  لباقم  رد  اریز  وگب ، ار  تاملک  نیا  تسیاـب و  شمرح  برد  يدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  هب  هک  یماـگنه  لّـضفم : يا 
. دوشیم تدئاع  تمحر  زا  ياهرهب  بیصن و  یئوگیم  هک  ياهملک 

؟ تسیچ تاملک  نآ  مدرک : ضرع 
: وگب دندومرف : ترضح 

وت رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادخ  ربمایپ  هک  حون  ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادخ  هدیزگرب  هک  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
یسیع ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادخ  میلک  هک  یـسوم  ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادخ  لیلخ  هک  میهاربا  ثراو  يا 

يا وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادـخ  بیبـح  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادـخ  حور  هک 
، تسا هدیدنـسپ  یـضر و  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادـخ  لوسر  نیـشناج  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ثراو 

وگتسار رایسب  رایـسب  هک  يدیهـش  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  تسا ، ادخ  لوسر  رتخد  هک  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ثراو  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
مالس ادخ ، تجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  یشابیم ، راکزیهرپ  راکوکین و  هک  ربمغیپ  نیشناج  ّیصو و  يا  وت  رب  مالس  يدوب ،

ار وـت  فارطا  هـک  ادـخ  ناگتـشرف  رب  مالـس  دـناهتفرگ ، مارآ  رارق و  وـت  ناـکم  نکــسم و  رد  هدـمآ و  دورف  وـت  درگادرگ  هـک  یحاورا  رب 
لاعفا زا  يدرک و  رما  هدیدنـسپ  لاـمعا  فورعم و  هب  يدرک و  ءادا  ار  تاـکز  یتشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دـناهتفرگ ،

. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالس  تفایرد ، ار  وت  لجا  ات  يدیتسرپ  اصلخم  ار  ادخ  و  يدومن ، یهن  دنسپان  تشز و 
نوچمه یباوـث  يراذـگیم  نآ  يور  رب  هتـشادرب و  نیمز  زا  هک  یمدـق  ره  يارب  هک  ورب  ربـق  فرط  هب  نک و  تکرح  مرح  برد  زا  سپس 

: وگب شکب و  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  يداد  مالس  ربق  رب  یتقو  دشابیم و  هدش  هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  یسک  باوث 
. نیمز نامسآ و  رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس 

ار دنـشاب  هدومن  دازآ  هک  ياهدنب  رازه  هرمع و  ّجح و  رازه  باوث  ترـضح  نآ  ربق  دزن  زامن  زا  یتعکر  ره  هکنآ  هچ  تسیاب  زامن  هب  سپس 
یتشگرب ربق  ترایز  زا  یتقو  تروص  ره  هب  تسا ، هدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  هدـش  هداتـسرف  ربمغیپ  اب  هبترم  رازه  رازگزامن  اـیوگ  هتـشاد و 

يداـنم يدـنامیم ، ترـضح  نآ  ربـق  دزن  ار  ترمع  ماـمت  يدینـشیم  ار  وا  نخـس  هلاـقم و  رگا  هک  يروط  هب  دـنکیم  ءادـن  ار  وت  يداـنم 
: دیوگیم

سپ نک ، عورـش  ءادتبا  زا  ار  لمع  سپ  دش ، هدیزرمآ  تاهتـشذگ  ناهانگ  مامت  يداد ، مالـس  يدرب و  تمینغ  وت ! لاح  هب  اشوخ  هدـنب  يا 
نامه ای  لاس  نامه  رد  يو  رگا 

بلط هدمآ و  شیپ  وا  اب  ناگتـشرف  و  لاعتم ، دنوادخ  رگم  هتفرگن  هدهع  هب  ار  شحور  ضبق  يدـحا  دـنک  توف  ترایز  زور  نامه  ای  بش 
: دنیوگیم ناگتشرف  و  دسرب ، شلزنم  هب  يو  ات  دننکیم  وا  رب  تمحر  دننکیم و  شیارب  شزرمآ 

هدیـسر شلزنم  هب  هتـشگرب و  نونکا  هدمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تربمغیپ  دـنزرف  ترایز  هب  تسا و  وت  هدـنب  نیا  راگدرورپ  يا 
؟ میورب اجک  هب  ام  لاح 

: دیآ ءادن  نامسآ  زا  سپ 
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. دنک توف  هک  ینامز  ات  دیسیونب  يو  تانسح  همان  رد  ار  نآ  هدومن و  سیدقت  حیبست و  دیتسیاب و  نم  هدنب  لزنم  برد  نم  ناگتشرف  يا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

هدوب و لوغـشم  شـسیدقت  دنوادخ و  حیبست  هب  ناشیا  تّدم  نیا  لوط  دنک ، توف  يو  هک  يزور  ات  هدوب  وا  لزنم  برد  ناگتـشرف  هتـسویپ 
لیـسغت و نیفکت و  مسارم  هزاـنج و  رب  دـنک  توف  يو  یتقو  دـنهدیم و  رارق  يو  تانـسح  هرمز  رد  ار  تاسیدـقت  تاـحیبست و  نیا  ماـمت 

: دنیوگیم هدش و  رضاح  وا  رب  زامن  ندناوخ 
؟ میورب اجک  لاح  هدرک  توف  وا  نونکا  میتسیاب ، تاهدنب  لزنم  برد  رب  هک  يدومن  لکوم  ار  ام  اراگدرورپ 

: دیامرفیم هداد و  ءادن  یلاعت  قح 
طبض تبث و  تمایق  زور  ات  وا  تانسح  هرمز  رد  ار  نآ  ار و  نم  دیئامن  سیدقت  حیبست و  سپ  ماهدنب ، ربق  رـس  رب  دیتسیاب  نم  ناگتـشرف  يا 

. دینک
ثیدح لثم  شدانسا  هب  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  یناروماج  يزار  هّللا  دبع  یبا  زا  باطخلا ، نب  ۀملس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

. دناهدرک لقن  ار  روبزم 
ُْتُلق َلاَق  ِداَِلْبلا  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 6

اَنُـضَْعب َو  ٌۀَّجِح  ُلوُقَی  اَنُـضَْعب  ُْتلُقَف  ِهِیف  ُْمْتنَأ  َنُولوُقَت  اَم  ِیل  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ُلوُقَت  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل 
َتْمَقَأ ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلُوقَأ  ُْتلُقَف  َْتیَتَأ  اَذِإ  ُلوُقَت  ٍءْیَـش  َّيَأَف  َلاَق  ٌةَرْمُع  ُلوُقَی 
َنیِذَّلا َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  َتْوَعَد  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا 

َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َنُوبَّذَعُم  َنُونوُْعلَم  َکَتَمْرُح  اوُّلَحَتْسا  َو  َکَمَد  اوُکَفَس 
رضحم تفگ : يو  دالبلا ، یبا  نب  میهاربا  زا  هّللا ، دبع  نبا  یسیع  نب  دّمحم  شّدج  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

هچ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  رد  مدرک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع  متفه  ماما   ) مالّـسلا هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  كراـبم 
؟ دیئامرفیم

: دندومرف نم  هب  ترضح 
؟ دیئوگیم هچ  ترضح  نآ  ترایز  هراب  رد  امش 

. دراد ار  هرمع  باوث  میئوگیم  رگید  یضعب  هدوب و  جح  هلزنم  هب  بانج  نآ  ترایز  هک  میدقتعم  ام  زا  یخرب  متشاد : هضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ دیئوگیم هچ  ترضح  نآ  ترایز  تقو  رد 
: میئوگیم مدرک : ضرع 

ءادا ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهش  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  وت  رب  دورد  مالس و  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
هار هـب  ار  مدرم  هدیدنـسپ  ياهظعوـم  اـب  تـمکح و  رب  لمتـشم  یناـیب  اـب  و  يدوـمرف ، یهن  تـشز  لـمع  زا  رما و  ریخ  راـک  هـب  و  يدوـمن ،

ترـضح نابز  اب  دنتـسناد  لالح  ار  وت  تمرح  کته  دـنتخیر و  ار  وت  نوخ  هک  یناسک  مهدیم  تداهـش  و  يدومن ، توعد  تراـگدرورپ 
. دشابیم اهنآ  زواجت  نایصع و  رطاخ  هب  نیا  و  دناهدش ، عقاو  یهلا  باذع  نعل و  دروم  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  دواد و 

ُماَلَّسلا َْفیَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِداَِلْبلا  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِّيِداَدْغَْبلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 7
َةاَلَّصلا َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلُوقَأ  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع 
اوُکَفَـس َنیِذَّلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  َتْوَعَد  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو 

اَذَکَه َوُه  ْمَعَن  َلاَق  َنوُدَتْعَی  اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َنُوبَّذَعُم  َنُونوُْعلَم  َکَتَمْرُح - اوُّلَحَتْسا  َو  َکَمَد 

امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79
مالّسلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ يو  دالبلا ، یبا  نبا  میهاربا  زا  هتفگ ، ثیدح  شیارب  هک  یسک  زا  يدادغب  رفعج  نب  یسوم  زا  مردپ 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا ) هیلع  متفه  ماما   ) مالّسلا هیلع  نسحلا  وبا  ترضح 

؟ یهدیم مالس  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  رب  هنوگچ 
: میوگیم متشاد : هضرع  دیوگیم : يو 

 ... ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
: دیوگ مجرتم 

هماـنترایز نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يوار  نتـشاد  هضرع  زا  سپ  هک  قرف  نیا  اـب  تـسا  مشـش  تراـیز  ناـمه  اـنیع  تراـیز  نـیا  تارقف 
: دناهدومرف

. دشابیم نینچ  ترضح  نآ  رب  مالس  یلب 
َلاَق ِلُجَّرلا  ِنَع  ِّيِزَوْرَْملا  ٍصْفَح  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 8

َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ِهِْقلَخ  یَلَع  ُهَدِهاَش  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ُلوُقَت 
َو َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِءاَرْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یَـضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی 

َنَْمیَْألا َكَّدَـخ  ْعَض  َُّمث  ًاتِّیَم  َو  ًاّیَح  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َتْرَمَأ 
ًادِحاَو ًادِحاَو  َۀَِّمئَْألا  ِرُکْذا  َُّمث  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  ْعَفْشا  ِبُونُّذلِاب  ًاّرِقُم  َُکْتئِج  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یَلَع  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُْلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع 

ُدِهاَّشلا َْتنَأ  َکَّنَأ  َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  ْدَهْشاَف  َقاَثیِْملا  ًادِّدَُجم  َُکْتیَتَأ  یِّنَِأب  ًاقاَثیِم  َو  ًادْهَع  َكَْدنِع  ِیل  ُْبتْکا  ُْلق  َُّمث  ِهَّللا  ُجَجُح  ْمُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُْلق  َو 
نآ گرزب ، درم  نآ  زا  يزورم ، صفح  نب  نامیلـس  زا  شباحـصا ، یخرب  زا  دّـمحم ، نب  یلع  زا  باـطخلا ، نب  ۀملـس  زا  دواد ، نب  مـیکح 

: دندومرف بانج 
: وگب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  دزن  رد 

يا وت  رب  مالس  وا ، قلخ  رب  ادخ  دهاش  يا  وت  رب  مالس  و  نیمز ، رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  دورد  مالس و  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
هتشاداپب ار  زامن  هک  مهدیم  تداهش  ءارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  مالس و  یضترم ، یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  رسپ 

دورد و  تفایرد ، ار  وت  گرم  ات  يدرک  داهج  ادخ  هار  رد  و  ياهدومرف ، یهن  تشز  لمع  زا  رما و  ریخ  راک  هب  و  ياهدرک ، ءادا  ار  تاکز  و 
. تامم لاح  رد  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  و 

: وگب راذگب و  ربق  رب  ار  تروص  تسار  فرط  سپس 
تراگدرورپ دزن  مراد ، رارقا  مناهانگ  هب  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  وت  دزن  هب  یـشابیم ، تراگدرورپ  راکـشآ  تجح  وت  هک  مهدیم  تداـهش 

. ادخ لوسر  دنزرف  يا  امنب  ار  نم  تعافش 
: وگب نک و  دای  یکی  یکی  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  سپس 

. دیتسه ادخ  ياهتّجح  امش  هک  مهدیم  تداهش 
: وگب سپس 

شاب نم  دهاش  سپ  منکیم  دیدجت  ار  قاثیم  نآ  هک  یلاح  رد  ترضحم  هب  مدمآ  هتـشاد و  يدهع  قاثیم و  امـش  دزن  هک  نم  يارب  سیونب 
. یشابیم دهاش  وت  هک  تراگدرورپ  دزن 

َلاَق ِكَراَبُْملا  ِنَع  ِّيِزَوْرَْملا  ٍصْفَح  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  اَّیِرَکَز  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 9
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ِهِْقلَخ  یَلَع  ُهَدِهاَش  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ُلوُقَت 

َو َةاَکَّزلا - َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یَـضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی 
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َنَْمیَْألا َكَّدَـخ  ْعَض  َُّمث  ًاتِّیَم  َو  ًاّیَح  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَف  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َتْرَمَأ 
ْمِِهئاَمْـسَِأب َۀَِّمئَْألا  ِرُکْذا  َُّمث  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  َعَفْـشَِتل  ِبُونُّذـلِاب  ًاّرِقُم  َُکْتئِج  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یَلَع  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُْلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع 

َکِّبَر َْدنِع  ِیل  ْدَهْـشاَف  َقاَثیِْملا  ًادِّدَُجم  َُکْتیَتَأ  یِّنِإ  ًادْهَع  َو  ًاقاَثیِم  َكَْدنِع  ِیل  ُْبتْکا  ُْلق  َُّمث  ِهَّللا  ُجَجُح  ْمُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُْلق  َو  ٍدِـحاَو  َدـَْعب  ًادِـحاَو 
ُدِهاَّشلا َْتنَأ  َکَّنِإ 

: تفگ يو  كرابم ، زا  يزورم ، صفح  نبا  نامیلس  زا  ایرکز ، نب  نیسح  زا  باطخلا ، نب  ۀملس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 
: یئوگیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  رد 

وت رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  شقلخ ، رب  وا  دهاش  و  شنیمز ، رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
هب و  يدومن ، ءادا  ار  تاکز  و  یتشاد ، اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهش  ءارهز ، همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  یـضترم ، یلع  دنزرف  يا 
وت رب  ادخ  تمحر  سپ  تفایرد ، ار  وت  لجا  ات  يدیشوک  تخـس  ادخ  هار  رد  و  يدومن ، یهن  تشز  لاعفا  لامعا و  زا  رما و  کین  ياهراک 

. ندوب هدرم  هدنز و  رد  داب 
. وگب تشذگ  شاهمجرت  اب  هک  ار  متشه ) ترایز   ) لبق ترایز  رد  نیماضم  راذگب و  ربق  رب  ار  تروص  تسار  فرط  سپس 

ِیبَأ ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 10
ٍدَّمَُحم یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَعاَذُج  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  َناَرَْجن 

َو َکِمَد  ِیف  َكَراَش  ْنَم  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ْمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِِهلآ - َو  ِِّیبَّنلا 
ًاثاََلث ٌءيَِرب  ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ِِهب  َیِضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم 

رماع زا  نارجن ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  راّبجلا ، دبع  نبا  دّمحم  زا  راّفّـصلا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هعاذج ، نب 

: وگب یتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هاگ  ره 
تمحر شلآ و  رب  وا و  رب  مالـس  و  شنامدود ، لآ و  رب  تسا و  وا  یبن  هک  دّمحم  رب  ادخ  ّتیحت  دورد و  تسا و  ادخ  يارب  دمح  ساپس و 

نوخ رد  هک  ار  یناسک  و  دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  ادـخ  دورد  داب ، تاوذ  نیا  رب  یهلا  تاکرب  و 
يرازیب ادخ  يوس  هب  ناشیا  زا  نم  دندش ، نآ  هب  یـضار  دیـسر  ناشیا  هب  وت  ندش  هتـشک  ربخ  یتقو  هک  ار  یناسک  و  دـندومن ، تکرـش  وت 

: دیوگب راب  هس  ار  ترابع  نیا  میوجیم ،
ْنَع ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 11

َو ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  َِرئاَْحلا  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـعاَذُج  ِْنب  ِِرماَع 
ِِهب َیِـضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  َو  َکِمَد  ِیف  َكَراَش  ْنَم  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُماَـلَّسلا  ُمِْهیَلَع 

ٌءيَِرب ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ 
هعاذج نب  رماع  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  نارجن ، یبا  نبا  نمحرلا  دبع  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زاهّللا  دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
: وگب سپ  یتفر  رئاح  هب  هاگ  ره 

 ... وا تیب  لها  دّمحم و  رب  ادخ  ّتیحت  دورد و  تسادخ و  يارب  ساپس  دمح و 
. دش رکذ  همجرت  اب  هک  لبق  ترایز  نیماضم  رخآ  ات 

ٍدیِعَـس ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَـع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِنـْب  ِدْعَـس  ْنَـع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 12
ِهِْربَق َیلِإ   [ َْتیَهَْتنا  ] َْتیَتَأ اَذِإ  ُلوُقَت  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِطاـَباَّسلا  یَـسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  َۀَـقَدَص  ِْنب  ِقِّدَـصُم  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْـملا 
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َو ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  َدِّیَـس  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
َبَاب َو  ُهَتَّجُح  َو  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِنَمْحَّرلا  ِطَخَس  ْنِم  ُهُطَخَـس  َو  ِنَمْحَّرلا  یَـضِر  ْنِم  ُهاَضِر  ْنَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر 

َتْرَمَأ َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَـلَّصلا  َتْمَقَأ  َو  ِهَّللا  َماَرَح  َْتمَّرَح  َو  ِهَّللا  َلاَـلَح  َْتلَّلَح  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  َیلِإ  َیِعاَّدـلا  َو  ِهَّللا  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َو  ِهَّللا 
ٌءاَیْحَأ ُءاَدَهُـش - َکَعَم  َِلُتق  ْنَم  َو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر - ِلِیبَس  یلِإ  َتْوَعَد  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

ْنَّمِم َو  َْکیَلَع - َعَمَج  ْنَّمِم  َو  َْکیَلَع  َعَیاَش  َو  َکَلَتَق  ْنَّمِم  َو  َکََلتاَق  ْنَّمِم  ِةَءاَرَْبلِاب  َهَّللا  ُنیِدَأ  ِراَّنلا  ِیف  َکِیِلتاَق  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َنُوقَزُْرت  ْمُکِّبَر  َْدنِع 
ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی   [ َْکنُِعی َْمل  َو   ] َْکبُِجی َْمل  َو  َکَتْوَص  َعِمَس 

دیعـس نب  ورمع  زا  لاّـضف ، نب  یلع  نب  نسحلاـنبا  دـمحا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  هّللا و  دـبع  نب  دعـس  زا  هـیلع ، هـّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یطاباس ، یسوم  نب  رامع  زا  هقدص ، نب  قّدصم  زا  ینئادم ،

: وگب یتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هاگ  ره 
لها ناناوج  رورـس  يا  وت  رب  مالـس  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  نینمءوملا ، ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

بضغ و تیتیاضران  بضغ و  و  تسا ، ادـخ  تیاضر  تتیاـضر  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  داـب ، وت  رب  شتاـکرب  ادـخ و  تمحر  تشهب و 
تداهـش ادخ ، يوسب  هدننکتوعد  ادخ و  هدـنهد  ناشن  امنهار و  ادـخ و  باب  تّجح و  نیما و  يا  وت  رب  مالـس  دـشابیم ، ادـخ  یتیاضران 

رما و کین  ياهراک  هب  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هدومن و  نشور  ار  شمارح  هدرک و  نایب  ار  ادخ  لالح  وت  هک  مهدیم 
مهدیم تداهـش  و  يدومن ، توعد  ادخ  هار  هب  ار  نارگید  کین  زردنا  دنپ و  تحلـصم و  نایب  اب  و  يدومرف ، یهن  حیبق  تشز و  لامعا  زا 

هک مهدیم  تداهش  و  دیروخیم ، يزور  هدوب و  هدنز  ادخ  دزن  هک  هدوب  ینادیهش  دیاهدش  دیهش  تنیرق  رفظ  باکر  رد  هک  نانآ  وت و  هک 
مه رگید  کی  اب  وت  هیلع  هتشک و  ار  وت  هک  نانآ  هدومن و  هبراحم  وت  اب  هک  یناسک  زا  يرازیب  هطـساو  هب  تسا ، مّنهج  شتآ  رد  وت  هدنـشک 

هک یناسک  زا  میوجیم  يرازیب  و  دندش ، ناتساد 
هب سپ  مدوب  وت  اب  شاک  دـندرکن ، تتباجا  یلو  هدینـش  ار  وت  يادـص  هک  نانآ  زا  میوجیم  يرازیب  تئارب و  دـندومن و  وت  هیلع  ءوس  دـصق 

. مدشیم لئان  یمیظع  يراگتسر 
ْنَع َۀَّیِطَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 13

َْتبَبْحَأ اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ُلوُقَت  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 
هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  هّیطع ، نب  نسح  زا  قاحسا ، نب  دیزی  زا  نارجن ، یبا  زا  شردپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیسحلا ، نب  یلع 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع 
. یناوخب ترایز  ناونع  هب  یناوتیم  یتشاد  تسود  هک  ار  هچ  ره  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن 

َحِیبْسَت ِهِسْأَر  َْدنِع  ْحِّبَسَف  ٍدیِعَس  َاب  اَی  ُهَتْرُز  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 14
اَمِهِیف ُأَْرقَت  ِْنیَتَعْکَر  ُهَْدنِع  ِّلَص  َُّمث  ٍةَّرَم  َْفلَأ  مالسلا  اهیلع  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  َحِیبْسَت  ِْهیَلْجِر  َْدنِع  ْحِّبَـس  َو  ٍةَّرَم  َْفلَأ  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ 
َۀَمِطاَف َو  ٍِّیلَع  َحـِیبْسَت  ِینْمِّلَع  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَـق  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َءاَـش  ْنِإ  َکـِلَذ  َباََوث  َکـَل  ُهَّللا  َبَتَک  َکـِلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَـف  َنَمْحَّرلا  َو  سی 

َال يِذَّلا  َناَْحبُـس  ُهُِملاَعَم  ُدِیبَت  َال  يِذَّلا  َناَْحبُـس  ُُهِنئاَزَخ  ُذَْفنَت  َال  يِذَّلا  َناَْحبُـس  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُحِیبْسَت  ٍدیِعَـس  َاب  اَی  ْمَعَن  َلاَق  مالـسلا ) اهیلع  )
ََهلِإ َال  يِذَّلا  َناَْحبُس  ِِهتَّدُِمل  َعاَطِْقنا  َال  يِذَّلا  َناَْحبُس  ِهِرْخَِفل  َلاَلْحِمْضا  َال  يِذَّلا  َناَْحبُس  ِهِمْکُح  ِیف  ًادَحَأ  ُكِرُْشی  َال  يِذَّلا  َناَْحبُس  ُهَْدنِع  اَم  یَنْفَی 

ِرِخاَْفلا ِْکلُْملا  ِيذ  َناَْحبُـس  ِفِینُْملا  ِخِماَّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناَْحبُـس  ِمیِظَْعلا - ِخِذاَْبلا  ِلاَلَْجلا  ِيذ  َناَْحبُـس  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَـمِطاَف ُحـِیبْسَت  َو  ُهُْریَغ -
ِءاَوَْهلا ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  َو  اَفَّصلا  ِیف  ِلْمَّنلا  ََرثَأ  يَرَی  ْنَم  َناَْحبُس  ِراَقَْولا  َو  ِروُّنلِاب  يَّدََرت  ْنَم  َناَْحبُس  ِلاَمَْجلا  َو  ِۀَجْهَْبلا  ِيذ  َناَْحبُس  ِمیِدَْقلا -

كرابم رـضحم  دیوگیم  يو  ینئادم ، دیعـس  یبا  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 
؟ مورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  موش  تیادف  مدرک : ضرع  هدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
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: دندومرف ترضح 
. ناکین نیرتکین  ناکاپ و  نیرتكاپ  اههزیکاپ و  نیرتهزیکاپ  ترایز  هب  ورب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  دیعس  ابا  يا  یلب ،

نیئاپ وگب و  هبترم  رازه  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  حیبست  بانج  نآ  رس  يالاب  يدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یماگنه  دیعس  ابا  يا 
ود نآ  رد  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  شرّهطم  ربق  دزن  سپـس  وگب ، هبترم  رازه  ار  مالّـسلا  اـهیلع  ءارهز  ترـضح  حـیبست  ترـضح  نآ  ياـپ 

. نک تئارق  ار  نمحّرلا  سی و  هروس  تعکر 
. تشون دهاوخ  وت  يارب  ار  ترضح  ترایز  باوث  لاعتم  دنوادخ  يدومن  نینچ  یتقو  و 

هّللا مالس  همطاف  ترـضح  حیبست  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  حیبست  موش  تیادف  مدرک : ضرع  شکرابم  رـضحم  دیوگیم : يوار 
؟ دیئامرفیم میلعت  نم  هب  ایآ  ار  اهیلع 

: دندومرف ترضح 
: راکذا نیا  رکذ  زا  تسا  ترابع  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  حیبست  دیعس ، ابا  ای  یلب 

هچنآ هک  یسک  تسا  هّزنم  دنوشیمن ، هدوسرف  هنهک و  شیاههناشن  هک  یسک  تسا  هّزنم  تسین ، یندشمامت  شنئازخ  هک  یسک  تسا  هّزنم 
رخف و يارب  یلاوز  هچنآ  هک  یـسک  تسا  هّزنم  تسین ، کیرـش  وا  اب  مکح  رد  يدـحا  هک  یـسک  تسا  هّزنم  ددرگیمن ، یناف  تسا  وا  دزن 
وا زا  ریغ  يدوبعم  هک  یـسک  تسا  هّزنم  دـشابیمن ، شتنطلـس  ناـمز  يارب  یئاـنف  عاـطقنا و  رب  هک  یـسک  تسا  هّزنم  دـشابیمن ، وا  یگرزب 

. درادن دوجو 
: زا تسترابع  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ترضح  حیبست  و 

تـسا هّزنم  دـشابیم ، نأشلا  عفترم  هبترم و  دـنلب  هک  یتّزع  بحاـص  تسا  هّزنم  دـشابیم ، گرزب  ّربکتم و  هک  یلـالج  بحاـص  تسا  هّزنم 
ياراد هک  یتنطلس  بحاص 

یسک تسا  هّزنم  تسا ، هتسارآ  راقو  ینیگنس و  رون و  هب  هک  یـسک  تسا  هّزنم  لامج ، نسح و  بحاص  تسا  هّزنم  دشابیم ، تمدق  رخف و 
. درگنیم اههنال  ناتخرد و  يور  ار  ناگدنرپ  رویط و  نداتفا  هدید و  فاّفش  فاص و  گنس  يور  ار  هچروم  ياپ  ياههناشن  رثا و  هک 

ِْنب ِِرماَع  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  ِقاَّرَْولا  یَسُوم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ٍدِحاَو  ُْریَغ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 15
ُماَلَّسلا ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلـُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َْتیَتَأ  اَذِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َۀَـعاَذُج 

ٌءيَِرب ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ِِهب  َیِضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع 
يو ۀعاذج ، نب  رماع  زا  سنوی ، زا  قاّرو ، یسوم  نب  ساّبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  رگید ، یهورگ  مردپ و 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  مدینش  دیوگیم :
: وگب یتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  یتقو 

دنک تنعل  ادخ  دنتشک و  ار  وت  هک  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  مالس و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
ربخ یتقو  هک  ار  یناسک 

. میوجیم يرازیب  ناشیا  زا  ادخ  يوس  هب  نم  دندش ، یضار  دونشخ و  دندینش  ار  وت  تداهش 
*** ***
*** ***

ُضَْعب اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ُِدئاَق  ٍِملْـسُم  ُْنب  ُناَدْعَـس  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍدْعَـس  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 16
َو هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َْتیَّلَص  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  َْتیَْنثَأَف  َْتأََدب  َْربَْقلا  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ 

: ُلوُقَت َُّمث  َِکلَذ  ِیف  َتْدَهَتْجا 
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ََکل َنیِمِّلَـسُْملا  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُماَلَـس  َو  َْکیَلَع  َو  ََکل  ُتاَرِهاَّطلا  ُتاَیِکاَّزلا  وُدـْغَت  َو  ُحوَُرت  اَمِیف  ِِهتَِکئاَـلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُماَـلَس 
ُمَّدـلا َو  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  ُراَث  َکَّنَأ  َو  ِِهب  َْتیَتَأ  اَمِیف  َتْحَـصَن  َو  َْتقَدَـص  ٌقیِّدِـص  ٌقِداَـص  َکَّنَأ  یَلَع  ِءاَدَـهُّشلا  َو  َِکلْـضَِفب  َنیِقِطاَّنلا  َو  ْمِِهبُولُِقب 

َِکب ِهَّللا  َیلِإ  ُلَّسََوتَأ  َو  َْکَیلِإ  ًاِدفاَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُکْتئِج  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهُکِرُْدی  َال  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌدَحَأ   [ ُهَتَِرت  ] ُهَراَث ُكِرْدـُی  َال  يِذَّلا 
ِهَّللا ِداَبِع  ْنِم  ِتاَرِّتلا  ُلـْهَأ  ُكِرْدـُی  َکـِب  َو  ْمِهِِجئاَوَح  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  َنُولِّسَوَتُْملا  ُلَّسَوَتَی  َکـِب  َو  ِیتَرِخآ  َو  َياَْـینُد  ِْرمَأ  ْنِم  یِِجئاَوَح  ِعیِمَج  ِیف 

ْمُهَتَِبلَط
: دیوگیم يو  دعس ، نب  قاحسا  نب  دمحا  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیسح 

: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  ریصب  یبا  دئاق  زا  ملسم ، نب  نادعس 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  ام  باحصا  زا  یخرب 

هیلع و هّللایّلـص  مرکا  ربمایپ  رب  سپـس  وگب و  ءانث  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رب  ءادتبا  یتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یتقو 
: وگب نآ  زا  سپ  امن و  هغلابم  ششوک و  ترضح  نآ  رب  تاولص  نداتسرف  رد  تسرفب و  دورد  تاولص و  مّلس  هلآ و 

دورد ادخ و  دورد  و  دنـشابیم ، هزیکاپ  كاپ و  هک  یئاهدورد  نآ  داب  وت  رب  وت و  يارب  دادماب  ماش و  ره  رد  ناگتـشرف  دورد  ادـخ و  دورد 
هک نانآ  دورد  داب ، وت  رب  دننکیم  وگزاب  ار  وت  لضف  هک  یناگتشرف  دورد  داب ، وت  رب  دنتسه  وت  میلست  ابلق  هک  ياهکئالم  بّرقم و  ناگتشرف 

تحیـصن ار  مدرم  یتفگ و  تسار  يدومن  وگزاب  يداد و  ربخ  هچنآ  رد  داب ، وت  رب  یتسه  تسار  وگتـسار و  وت  هکنیا  رب  دـنهدیم  تداهش 
دنوادـخ زا  ریغ  یـسک  دـنک و  صاقت  ار  نآ  دـناوتیمن  نیمز  لها  زا  يدـحا  هک  یتسه  ینوخ  وت  یتسه ، نیمز  رد  ادـخ  نوخ  وت  يدرک ،

هب و  ماهدرک ، چوک  وت  يوس  هب  دوخ  نیمزرس  زا  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  وت  دزن  هب  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تسین ، نآ  یهاوخنوخ  رب  رداق  لاعتم 
رد نادـنمزاین  ماـمت  وت  هطـساو  هب  و  موشیم ، لـسوتم  ادـخ  هب  يورخا  روـما  هچ  یئاـیند و  روـما  هچ  میاهيدـنمزاین  ماـمت  رد  وـت  هطـساو 

. دنریگیم ار  دوخ  بلط  ادخ  ناگدنب  زا  ءامد  ءایلوا  وت  طّسوت  هب  و  دنوشیم ، لّسوتم  ناّنم  دنوادخ  هب  ناشیاهزاین 
ترضح همان  ترایز  هلابند 

ٌءْیَش ُْهنَع  ْبُْزعَی  ْمَلَف  ِْقلَْخلا  ِِقلاَخ  اَهِّلُک  ِرُومُْألِاب  ِدِّحَوَتُْملا  ِدَحَْألا  ِدِحاَْولا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  َْکیَِفتَک  َْنَیب  َۀَْلبِْقلا  َو  َْربَْقلا - ُِلبْقَتْسَت  َُّمث  اًلِیلَق  ِشْما  َُّمث 
اَم ِهَّللا  َنِم  ََکل  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َكَراَث  َو  َکَـمَد  اَْـهیَلَع  ْنَم  َو  َضْرَأـْلا  َنَّمَـض  ٍمِیْلعَت -  [ ِْریَِغب  ] اَِـلب ٍءْیَـش  ِّلُـک  ِِملاَـع  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم 

ٌرِیثَک َنوُّیِّبِر  َکَعَم  َلَتاَق  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َكاَّیِإ  ِهِدِعْوَم  ِماَمَت  َو  َكِّوُدَع  ِكاَلَه  ِیف  َّقَْحلا - َدْعَْولا  ِهَّللا  َنِم  ََکل  َّنَأ  َو  ِحـْتَْفلا  َو  ِرْـصَّنلا  َنِم  َكَدَـعَو 
ْمَُهباصَأ اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  َیلاَعَت - ُهَّللا  َلاَق  اَمَک 

: وگب هداد و  رارق  فتک  ود  نیب  ار  هلبق  دوخ و  لباقم  ار  ربق  نآ  زا  سپ  رادرب و  مدق  یکدنا  سپس 
زا قئالخ  روما  زا  يرما  چیه  سپ  هدوب  تاقولخم  هدننیرفآ  دشابیم ، لقتسم  روما  مامت  رد  هک  تسا  يدحاو  دنوادخ  يارب  ساپس  دمح و 

نیمز و ناّنم  دنوادخ  هّللا  لوسر  دنزرف  يا  تسا ، اناد  ملاع و  ءایـشا  مامت  هب  دشاب  هتفرگ  میلعت  هکنیا  نودـب  دـشابیمن ، ناهنپ  یفخم و  وا 
زّجنم و تیارب  هداد  هدعو  وت  هب  ادخ  هک  ار  یحتف  ترصن و  مهدیم  تداهـش  تسا ، هداد  رارق  وت  نوخ  ناوات  ار  نآ  يور  تادوجوم  مامت 

ماـمت زین  هداد و  وـت  نمـشد  ندوـمن  كـاله  اـب  طاـبترا  رد  ادـخ  هـک  ار  یّقح  تـسار و  هدـعو  مـهدیم  تداهــش  زین  و  هدوـمرف ، مـهارف 
رد یلاعت  قح  هچنانچ  دندرک  رازراک  هلتاقم و  يرایسب  تعامج  وت  هارمه  هک  مهدیم  تداهـش  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  وت  هب  شیاههدعو 

: هدومرف نآرق 
اهنآ رد  رذگهر  نیا  زا  ياهنخر  یتسـس و  چیه  یلو  دندش  هتـشک  هدرک و  رازراک  وا  هارمه  شناوریپ  زا  يدایز  هورگ  هک  ربمایپ  اسب  هچ  و 

. دشن ادیپ 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  همانترایز  هلابند 

- ِْکلُْملا ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو  َال  َو  ًۀَبِحاَص  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق - َُّمث  َْربَْقلا  ِِلبْقَتْسا  َو  اًلِیلَق  ِشْما  َُّمث  ٍتاَرِیبْکَت  َْعبَـس  ْرِّبَک  َُّمث 
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یَّتَح ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  ُُهتاَِملَک  َِکب  ْتَّمَت  َو  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َو  ِِهب  َتِْرمُأ  اَم  ِهَّللا  ِنَع  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ًاریِدْقَت  ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَلَخ 
َو َُکلُـسُر  َْتلاَو  َو  َْتَیلاَو  ْنَِمل  ِۀَـیَالَْولِاب  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َْکنَع  َْتلَّذَـخ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکَتلَذَـخ  ًۀَّمُأ  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  ُنیِقَْیلا  َكاـَتَأ 

َءاَمِد اوُکَفَـس  َو  ََکباَتِک  اُوفَّرَح  َو  َکَتَبْعَک  اُومَدَـه  َو  ََکلوُسَر  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َُکلُـسُر  ُْهنِم  َْتئَِرب  َو  ُْهنِم  َْتئَِرب  ْنَّمِم  ِةَءاَرَْبلِاب  ُدَهْـشَأ 
ِیف ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  َكِرَْحب  َو  َكَِّرب  ِیف  َُکتَّنُـس  ِِهب  ْتَرَج  اَـمِیف  َۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  ْفِعاَـض  َّمُهَّللا  ْمُهوُّلَذَتْـسا  َو  َكَداَـبِع  اوُدَْـسفَأ  َو  َکِِّیبـَن  ِْتَیب  ِلـْهَأ 

َو ًاـطَرَف  ِیل  ْمُهَلَعَْجت  َو  ْمِِهب  ِینَقِْحُلت  یَّتَـح  ْمُهَدِـهاَشَم - ََّیلِإ  ْبِّبَح  َو  َکـِئاَِیلْوَأ  ِیف  ٍقْدِـص  َناَِـسل  ِیل  ْلَـعْجا  َو  َّمُـهَّللا  َکِـضْرَأ - َو  َکـِئاَمَس 
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ًاعَبَت  ْمَُهل  ِینَلَعَْجت 

: وگب هداد و  رارق  دوخ  يوربور  ار  ربق  ورب و  ولج  یکدنا  نآ  زا  سپ  وگب و  ریبکت  ات  تفه  سپس 
ءایشا مامت  دشابیمن ، یکیرش  شیارب  یهاشداپ  تنطلـس و  رد  تفرگن و  دوخ  يارب  دنزرف  هارمه و  هک  دزـس  ار  یئادخ  رم  ساپـس  دمح و 

ادخ اب  هک  يدهعب  يدومن و  غالبا  يدوب  شغالبا  هب  رومأم  ار  هچنآ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دومن ، نّیعم  بسانتم و  ار  اهنآ  سپ  دیرفآ  ار 
وا هار  رد  هک  مهدیم  تداهـش  و  دننکیم ، ادـیپ  لامک  ّتیمامت و  شیاهتمعن  ادـخ و  تاملک  وت  هطـساو  هب  و  يدرک ، ءافو  يدوب  هدومن 

و دندومنن ، ار  وت  يرای  هک  ار  یهورگ  دنتشک و  ار  وت  هک  ار  یتعامج  دنک  تنعل  ادخ  تفایرد ، ار  وت  لجا  ات  هدومن  شـشوک  تدهاجم و 
تنالوسر وت و  هک  ار  نانآ  مهدیم  تداهش  نم  ایادخ  دنتشاداو ، وت  يرای  كرت  هب  ار  نارگید  هک  ار  یمدرم  زا  هتـسد  نآ  دنک  تنعل  ادخ 

ایادـخ راب  دیـشابیم ، رازیب  اـهنآ  زا  تنـالوسر  وت و  هک  ار  یناـسک  زا  مرازیب  هک  مهدیم  تداهـش  و  مراد ، تسود  نم  دـنراد  تسود  ار 
تیب لها  ياهنوخ  و  هدـنازوس ، ار  تباـتک  و  هدومن ، بارخ  مدـهنم و  ار  وت  هبعک  و  هدرک ، بیذـکت  ار  تربمغیپ  هک  ار  یناـسک  نک  تنعل 

رب وت  ّتنـس  هچنآ  رد  امن  نادنچ  ود  فعاضم و  ار  ناشیا  تنعل  دنوادخ  دندومن ، راوخ  هدرک و  داسف  ار  تناگهدـنب  و  هتخیر ، ار  تربمغیپ 
رد تسار  ینابز  نم  يارب  هدـب  رارق  ایادـخ  راب  امن ، تنعل  تنیمز  نامـسآ و  رد  ار  ناشیا  ادـنوادخ  اـیرد ، یکـشخ و  رد  هدـش  يراـج  نآ 

عبات ترخآ  ایند و  رد  ار  نم  نم و  ناربهر  ار  ناشیا  هدـب  رارق  و  یئامن ، مقحلم  اهنآ  هب  ات  ار ، ناشیا  دـهاشم  اـمن  نم  بوبحم  تناتـسود و 
. ناشیا

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  همان  ترایز  هلابند 
ْنِإ ِهَّللا  َیِعاَد  َْکیََّبل  ِهَّللا  َیِعاَد  َْکیََّبل  ُلوُقَت  َو  ًاْعبَس  ُْهبِجَأ  َو  ًاْعبَس  َیلاَعَت  َهَّللا  ِحِّبَس  َو  ًاْعبَس  َهَّللا  ِدَمْحا  َو  ًاْعبَـس  ْلِّلَه  َو  ًاْعبَـس  ْرِّبَکَف  اًلِیلَق  ِشْما  َُّمث 

َو ِبَجَْتنُْملا  ِْطبِّسلا  َو  ِلَسْرُْملا  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِمِیلْـسَّتلا  یَلَع  َياَوَه - َو  ِییْأَر  َو  يِرََـشب  َو  يِْرعَـش  َو  ِیْبلَق  َکـَباَجَأ  ْدَـقَف  ِینَدـَب  َکـْبُِجی  َْمل  َناَـک 
َكَِدلَو َِدلَو  َو  َكَِدلَو  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  ًاعاَطِْقنا  ُْتئِج  ِمَضَتْهُْملا  ِمُولْظَْملا  َو   [ ِغِّلَبُْملا ِّیِصَْولا   ] ِغِیلَْبلا ِّیِضْرَْملا  َو  ِنَزْخَتْـسُْملا  ِنیِمَْألا  َو  ِِملاَْعلا  ِلِیلَّدلا 

َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهّللا  َمُکْحَی  یّتَح  ٌةَّدَـعُم - ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  َو  ٌِعبَّتُم  ْمَُکل  يِْرمَأ  َو  ٌمِّلَـسُم  ْمَُکل  ِیْبلَقَف  ِّقَْحلا - ِۀَـکََرب  یَلَع  َكِدـَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلا 
َال َءاَش  اَم  َّنَأ  ُمُعْزَأ  َال  َو  ًۀَّیِـشَم  َُهل  ُبِّذَکُأ  َال  َو  ًةَرُْدق  ِهَِّلل  ُرِْکنُأ  َال  ْمُِکتَعْجَِرب  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  یِّنِإ  ْمُکِّوُدَع  َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمُُکثَْعبَی  َو  ِینیِدـِل 

ُنوُکَی
ار یلاعت  قح  هبترم  تفه  هدومن و  ار  ادخ  دمح  راب  تفه  هتفگ و  ُهّللا  اَّلِإ  َهلِإ  هبترم ال  تفه  ریبکت و  هبترم  تفه  ورب و  ولج  یکدـنا  سپس 

تباجا ادـخ ، هدـنناوخ  يا  ار  وت  منکیم  تباجا  وگب : ادـعب  و  کیبل ) وگب : ینعی   ) هدومن تباجا  ار  یلاعت  قح  هبترم  تفه  هدرک و  حـیبست 
ندش و میلـست  رب  مسفن  تساوخ  رکف و  تسوپ و  يوم و  بلق و  اعطق  سپ  دنکن  تباجا  ار  وت  مندب  رگا  ادـخ ، هدـنناوخ  يا  ار  وت  منکیم 
، دنیامنیم ار  دشابیم  هاگآ  امنهار و  هدیزگرب و  هک  ربمایپ  هداز  رتخد  تباجا  زین  و  دننکیم ، تباجا  لسرم  ّیبن  دـنزرف  زا  ندومن  تعاطا 

دنزرف وـت و  دـنزرف  وـت و  يوـس  هب  مدـمآ  ار ، هدیـشک  متـس  موـلظم و  غـیلب و  هدیدنـسپ و  رادهنیزخ و  نیما و  دـننکیم  تباـجا  نینچمه  و 
يارب هدامآ  نم  يرای  ترصن و  و  هدوب ، امـش  عبات  مراک  رما و  تسا و  امـش  میلـست  ملد  سپ  دشابیم ، وت  نیـشناج  وت  زا  دعب  هک  تدنزرف 

امـش اب  هک  یـسک  سپ  دزیگنایمرب ، ار  امـش  هدوب و  نم  نید  يارب  ناگدننکمکح  نیرتهب  وا  هک  یلاح  رد  دـنک  مکح  ادـخ  ای  تسا ، امش 
راکنا ار  وا  تیشم  هن  ادخ و  تردق  هن  مراد ، داقتعا  نامیا و  امش  تعجر  هب  هک  متسه  یناسک  زا  نم  امش ، نمـشد  اب  هن  تسا  امـش  اب  دشاب 

امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79
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. دنکن ادیپ  دوجو  دهاوخب  ادخ  ار  هچنآ  هک  مرادن  نامگ  و  منکیم ،
مالّسلا هیلع  نیسح  هّللا  دبع  ابا  ترضح  همانترایز  هلابند 

ِهِْقلَخ ُعیِمَج  ِِهئاَمْـسَِأب  ُسِّدَُـقی  َو  ِتوُکَلَْملا  َو  ِکـْلُْملا  ِيذ  َُهل  ُحِّبَُـسی  يِذَّلا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ٌِمئاَـق - َْتنَأ  َو  ْلـُق  َو  ِْربَْقلا  َیلِإ  َیِهَْتنَت  یَّتَـح  ِشْما  َُّمث 
َْتبِْجلا ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ِْریَخ  َو  َکِعاَِقب  ِْریَخ  َیلِإ  َكِْدفَو  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِحوُّرلا - َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  ِّبَر  َو  اَنِّبَر  ِسوُّدـُْقلا  ِِکلَْملا  ِهَّللا  َناَْحبُس 

َو ُداَِلْبلا  َِکب  ْتَرُهَط  ْدَق  ٍرِهاَط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرِهاَط  ٌرْهُط  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُلوُقَت  َُّمث  ِْربَْقلا  یَلَع  ِْنیَتَدوُدْمَم  اَمُهَعَـضَت  یَّتَح  َْکیَدَـی  ْعَفْرا  َُّمث  َتوُغاَّطلا  َو 
َُّمث ِْربَْقلا  یَلَع  ًاـعیِمَج  َْکیَدَـی  َو  َْکیَّدَـخ  ْعَض  َُّمث  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  ْنِم  َکـَل  َرِیثَتْـسَی  یَّتَح  ِضْرَأـْلا  ِیف  ِهَّللا  ُراـَث  َکَّنَأ  َو  اَـهِیف  َْتنَأ  ٌضْرَأ  ْتَرُهَط 

َو َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُْلق  َو  ِْهیَلْجِر  َْدنِع  َْکیَّدَخ  َو  َْکیَدَـی  ْعَض  َُّمث  َکَِجئاَوَح  ْلَأْسا  َو  ِْهَیلِإ  ْهَّجََوت  َو  َْتبَبْحَأ  اَِمب  َهَّللا  ِرُکْذا  َو  ِهِسْأَر  َدـْنِع  ْسِلْجا 
َو ِهَِدلَو  ِْربَق  َیلِإ  ُموُقَت  َُّمث  ِنُْسلَْألا  َو  يِْدیَْألِاب  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َلَتَق  ُقَّدَصُْملا  ُقِداَّصلا  َْتنَأ  َو  َتْرَبَص  َو  َْتقَدَـص  ْدَـقَلَف  َِکنَدـَب - َو  َکِحوُر  یَلَع 

اََنل ُْمْتنَأ  َنوُِّیناَّبَّرلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَتَف  ًاِمئاَق  ِءاَدَـهُّشلا  َرُوُبق  ُِلبْقَتْـسَت  َُّمث  ََکل  اَدـَب  اَم  َو  َکَِجئاَوَح  َکَّبَر  ُلَأْسَت  َو  َْتبَبْحَأ  اَِمب  ْمِْهیَلَع  ِیْنُثت 
َو اَْینُّدـلا  ِیف  ِءاَدَـهُّشلا  ُةَداَس  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَراـَث  ْمُِکب  ٌكِرْدـُم  َهَّللا  َّنَأ  َو  َُهل - َْفلُخ  اـَل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِدِـعْوَِمب  اوُرِْـشبَأ  ٌراَْـصنَأ  َو  ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  َو  ٌطَرَف 

ًاعیِمَج َْکیَّدَخ  َو  َْکیَدَی  َعَضَت  یَّتَح  ِشْما  َُّمث  ْمِّلَـسَف   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْحلا َْتلَخَد  اَمَّلُک  َو  ََکل  اَدـَب  اَم  ِّلَص  َو  َْکیَدَـی  َْنَیب  َْربَْقلا  ِلَعْجا  َُّمث  ِةَرِخْآلا -
َو ِهَّللا  ُماَلَـس  ُْلق  َو  ُهْعِّدَوَف  ِهِْدنِع  ْنِم  َْتفَرَْـصنا  اَذِإ  َو  َتْمَقَأ  اَم  ِةاَلَّصلا  َنِم  ُهَْدنِع  ْرِّصَُقت  َال  َو  َِکلَذ  َْلثِم  ْعَنْـصاَف  َجُرَْخت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإَف  ِْربَْقلا  یَلَع 

َكَرَضَح ْنَم  َو  َِکتَّیِّرُذ  َو  َِکنََدب  َو  َکِحوُر  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  َنیِِحلاَّصلا  ِهِداَبِع  َو  َنِیلَسْرُْملا  ِِهئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَس 
َِکئاَِیلْوَأ ْنِم 

: وگب ياهداتسیا  هک  یلاح  رد  نآ  زا  سپ  يوش و  یهتنم  ربق  هب  ات  ورب  ولج  هب  سپس 
( انعم ملاع   ) توکلم هدام ) ملاع   ) کلم ياراد  هک  یئادخ  نآ  دـنیوگیم  ار  ادـخ  حـیبست  ناگهدـیرفآ  تاقولخم و  مامت  ادـخ ، تسا  هّزنم 
ام راگدرورپ  وا  تسا ، هّزنم  رایسب  امرف و  نامرف  هک  یئادخ  تسا  هزنم  دنیامنیم ، سیدقت  شئامـسا  اب  ار  وا  تاقولخم  مامت  زین  دشابیم و 

يوس هب  تیاهنیمزرـس و  نیرتهب  فرطب  هدـب  رارق  تنارفاـسم  ناـیم  رد  ار  نم  ادـنوادخ  دـشابیم ، نیمـالا  حور  ناگتـشرف و  راـگدرورپ  و 
. امن تنعل  ار  راکمتس )  ) توغاط و  لطاب )  ) تبج ادنوادخ  تتاقولخم ، نیرتهب 

: وگب سپس  يراذگب و  ربق  يور  ار  اهنآ  هدیشک  تلاح  هب  ات  نک  دنلب  ار  تتسد  ود  سپس 
دناهدش و هزیکاپ  وت  هطـساوب  اهنیمزرـس  اهرهـش و  ياهدـشّدلوتم ، كاپ  یکاپ و  نیع  زا  هدوب و  كاپ  یکاپ و  نیع  وت  هک  مهدیم  تداهش 

وت يارب  یلاعت  قح  ات  یشابیم  نیمز  رد  ادخ  نوخ  وت  هک  مهدیم  تداهش  دشابیم ، هزیکاپ  یتسه  نآ  رد  وت  هک  ینیمز  مهدیم  تداهش 
هک يرکذ  ره  هتـسشن و  رـس  يالاب  نآ  زا  سپ  راذگب و  ربق  يور  ار  تیاهتسد  تروص و  سپـس  دـیامن ، یهاوخنوخ  شتاقولخم  مامت  زا 

. امن لاءوس  ار  دوخ  جئاوح  امن و  هّجوت  ترضح  نآ  هب  وگب و  یتساوخ 
: وگب راذگب و  ربق  ياپ  نیئاپ  ار  تروص  تسد و  ود  سپس 

دـشکب ادخ  یـشابیم ، هدش  قیدصت  وگتسار و  وت  و  يدومن ، ربص  هتفگ و  تسار  انامه  سپ  دتـسرفب ، دورد  تندب  ناج و  رب  وت  رب  ادخ 
یتساوخ هچ  ره  هتفگ و  ءانث  ناشیا  رب  تسیاب و  ترضح  نآ  نادنزرف  ربق  يالاب  سپس  دنتشک . ناشیاهنابز  اهتـسد و  اب  ار  وت  هک  ار  یناسک 

: وگب نک و  ادهش  روبق  هب  ور  ياهداتسیا  هک  یلاح  رد  سپس  امن  بلط  ار  یهاوخیم  هچنآ  دوخ و  جئاوح  دنوادخ  زا  ادعب  وگب و 
امش هب  عجار  یلاعت  قح  هک  یئاههدعو  هب  ار  امش  داب  تراشب  میتسه ، امش  نارای  نیعبات و  ام  ام و  ناربهر  امـش  هّللا ، لها  يا  امـش  رب  مالس 

. ترخآ ایند و  رد  دیتسه  ءادهش  نارورس  امش  دومن ، دهاوخ  ار  امش  یهاوخ  نوخ  لاعتم  دنوادخ  و  دشابیمن ، اهنآ  رد  یفّلخت  هداد و 
. ناوخب یتساوخ  هک  یئاعد  ره  هداد و  رارق  لباقم  رد  ار  ترضح  نآ  ربق  سپس 

رب اعیمج  ار  دوخ  ياههنوگ  ود  تسد و  ود  هک  نک  تکرح  يردق  هب  ربق  فرطب  سپـس  نک و  مالـس  ءادـتبا  يدـش  رئاح  لخاد  هاگ  ره  و 
ربق يور  ار  دوخ  تروص  فرط  ود  تسد و  ود  ینعی   ) هدب ماجنا  ار  لمع  نیمه  زاب  يوش  جراخ  یتساوخ  یتقو  دراذگ و  یناوتب  ربق  يور 
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نآ سپ  يدش  صّخرم  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  زا  یتقو  و  نکم ، یهاتوک  یتسه  اجنآ  هک  ینامز  ات  ربق  دزن  زامن  ندـناوخ  زا  و  راذـگب )
: وگب هدرک و  عادو  ار  بانج 

تمسج و ناج و  رب  ادخ و  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  شحلاص  ناگدنب  دورد  شلسرم و  ءایبنا  دورد  شبّرقم و  ناگتشرف  دورد  ادخ و  دورد 
. دندیدرگ رضاح  وت  اب  هک  تنارادتسود  وت و  رب  وت و  دالوا  رب 

َلاَق ٍلاَلِه  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلْهَس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِةَراَیِّزلا  ِهِذَِهب  ِینَثَّدَح  - 17
ْنَم ِدـْنِع  ْنِم  ِهِرِخآ  ِیف  َداَز  َو  ُهَْلثِم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َناَدْعَـس  ْنَع  ُّیِماَّشلا  ُّیِْـسیَْقلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُۀَّیَمُأ  اَنَثَّدَـح 

ََکلِْزنَم َْتلَخَد  اَذِإَف   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْحلا َْتلَخَد  َنیِح  َْتُلق  اَمَک  ِهِرِخآ  َیلِإ  ِِهلَّوَأ  ْنِم  َماَلَْکلا  اَذَـه  ْلـُقَف  َحاَوَّرلا  َْتغََلب  اَذِإَـف  َکـِئاَِیلْوَأ  ْنِم  َكَرَـضَح 
َنیِرْـشِع َو  يَدْحِإ  ْرِّبَک  َُّمث  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  ٍلاَح - ِّلُک  یَلَع  َو  اَهِّلُک  ِرُومُْألا  ِیف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  یِّنِم  َمَّلَـس  َو  ِینَمَّلَـس  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف 

ُُهْلثِم ِیقاَْبلا  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  اَهِیف  ْلِّجَُعت  َال  َو  ْلِّهَس  َو  ًۀَِعباَتَتُم  ًةَرِیبْکَت 
زا وا  رماع و  نب  نسحلا  نب  یـسوم  زا  وا  يو و  ّدـج  زا  وا  شردـپ و  زا  نم  يارب  ار  تراـیز  نیمه  لهـس  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 

: تفگ يو  دومن ، لقن  لاله  نب  دمحا 
لقن ار  همانترایز  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  وا  یـصخش و  زا  وا  ملـسم و  نب  نادعـس  زا  یماش ، یـسیق  یلع  نب  ۀّیما 

: هدرک هفاضا  ار  ترابع  نیا  کئالوا » نم  كرضح  نم   » زا دعب  نآ  رخآ  رد  یهتنم  دومن 
تلزنم هب  یتقو  ناوخب و  يدـناوخ  رئاح  لوخد  تقو  رد  هک  يروط  نامه  رخآ  ات  ءادـتبا  زا  ار  مالک  نیا  دیـسرارف  بش  هک  یماـگنه  سپ 

: وگب يدش  نآ  دراو  هدیسر و 
رد روما و  مامت  رد  دمح  دومن ، ظوفحم  نم  ّرـش  زا  زین  ار  نارگید  تشاد و  رذح  رب  نارگید  رازآ  زا  ار  نم  هک  ار  یئادخ  ساپـس  دـمح و 

اهنآ هتسهآ  ّینأت و  اب  وگب و  ریبکت  مه  رس  تشپ  راب  کی  تسیب و  سپس  تسا ، نایملاع  راگدرورپ  يارب  دمح  تسا ، ادخ  يارب  یلاح  ره 
. دشابیم روکذم  ترایز  نامه  لثم  ترایز  نیا  ظافلا  یقاب  و  ینکیمن ، هلجع  نآ  رد  هّللا  ءاش  نا  هتفگ و  ار 

ِْنیَـسُْحلا ِنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  هریغملا  نب  هللا  دبع  نب  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 18
َُهل ُهَّللا  َبَتَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َوُه  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّيِِرباَّسلا  ِعاََّیب  نع  ِبان  ِیبَأ  َۀَّیِطَع  ِْنب 

ًۀَّجِح َو  ًةَرْمُع  َْوأ  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح 
؟  هتیتا اذا  لوقا  امف  كادف  تلعج  تلق  لاق 

 : لوقت لاق :
ٌّیَح َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًاّیَح  ُثَْعُبت  َمْوَی  َو  ُتوُمَت  َمْوَی  َو  َتْدـِلُو  َمْوَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 

ِِّیبَّنلا ِناَِـسل  یَلَع  َنُونوُْعلَم  َکَـتَمْرُح  اوُکَهَْتنا  َو  َكُوَلتاَـق  َنیِذَّلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َكِّوُدَـع  ْنِم  ُأَْربَأ  َو  َکَِّیلَو  َیلاَوـَتَأ  َو  َکِّبَر  َدـْنِع  ُقَزُْرت  ٌدـیِهَش 
َو ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَـکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَـلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِّیِّمُأـْلا 

َْدنِع ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ِیل  ْعَفْشا  اَِنبُونُِذل  َةَرِفْغَْملا  َو  اَنِِّیبَن  یَلَع  َةاَلَّصلا  َِکتَراَیِز  ْنِم  اَنَتَفُْحت  َلَعْجَی  ْنَأ  اَنَِّیلَو  َو  َکَِّیلَو  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا 
َکِّبَر

یبا هّیطع  نب  نسح  زا  نابا ، زا  رماع ، نب  ساـّبع  زا  ةریغم ، نب  هّللا  دـبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: تفگ يو  دیزی ،) نبا  رمع   ) يرباس عاّیب  زا  بان ،

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
هرمع و کی  باوث  ای   ) هرمع کی  جح و  کی  باوث  شیارب  دنوادخ  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

. دنکیم روظنم  جح ) کی 
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؟ میوگب هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  متفر  شترایز  هب  یتقو  موش  تیادف  متشاد : هضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : يوار 
: وگب دندومرف : ترضح 

تلحر ایند  نیا  زا  هک  يزور  يدـش و  دـّلوتم  هک  يزور  رد  وت  رب  دورد  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  دورد  هّللا ، دـبع  اـبا  يا  وت  رب  دورد 
نم يروخیم ، يزور  تراگدرورپ  دزن  یـشابیم ، دیهـش  هدنز و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  يوشیم  هتخیگنارب  هدـنز  هک  يزور  يدومن و 

کته ار  وت  تمرح  هدرک و  رازراک  وت  اب  هک  نانآ  مهدیم  تداهـش  و  میوجیم ، يرازیب  تنمـشد  زا  و  مراد ، تسود  ار  امـش  رادتـسود 
ار تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  دنـشابیم ، نوعلم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـبز  هب  دـندومن 

هدیدنـسپ هظعوـم  دـنپ و  نداد  تمکح و  ناـیب  اـب  ادـخ  هار  رد  و  يدوـمرف ، یهن  حـیبق  تشز و  لـمع  زا  رما و  ریخ  راـک  هـب  و  یتـخادرپ ،
رارق ام  ناهانگ  شزرمآ  ربمایپ و  رب  دورد  وت  ترایز  زا  ار  ام  ّظـح  هک  مهاوخیم  تسا  اـم  ّیلو  وت و  ّیلو  هک  ادـخ  زا  يدومن ، تدـهاجم 

. امنب تراگدرورپ  دزن  ار  نم  تعافش  ادخ  لوسر  رسپ  يا  دهد ،
مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترضح  همانترایز 

ِفوُفْکَْملا ٍِرباَج  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 19
َْفلَأ ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًایِشاَم  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا یَتَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِتماَّصلا  ِیبَأ  ْنَع 
ِْدبَْعلا  [ َیْـشَم  ] ِیْـشَِمب ِشْما  َو  ًاِیفاَح  ِشْما  َو  َْکیَْلعَن  ْقِّلَع  َو  ْلِسَتْغاَف  َتاَرُْفلا  َْتیَتَأ  اَذِإَـف  ٍۀَـجَرَد  َْفلَأ  َُهل  َعَفَر  َو  ٍۀَئِّیَـس  َْفلَأ  ُْهنَع  اَـحَم  َو  ٍۀَنَـسَح 

َکَتَجاَح  [ َهَّللا ِلَس   ] ْلَأْسا َو  ُهَْدنِع  ِّلَص  َو  ًاَعبْرَأ  َهَّللا  ِرِّبَکَف   [ ِْریَْحلا  ] ِِرئاَْحلا َبَاب  َْتیَتَأ  اَذِإَف  ِلِیلَّذلا 
زا تماّصلا ، یبا  زا  فوفکم ، رباج  زا  رماع ، نب  ساّبع  زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  مدینش  تفگ : يوار  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
هتشون و شیارب  هنسح  رازه  رجا  ادخ  درادیم  رب  هک  یمدق  ره  لباقم  رد  دورب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هدایپ  هک  یـسک 

. دربیم الاب  ار  شماقم  هجرد  رازه  هدرک و  وحم  شلمع  همان  زا  هانگ  رازه 
هب یتقو  نک و  تکرح  راوخ  لیلذ و  هدـنب  نوچمه  هنهرب  ياـپ  ریگ و  تسدـب  ار  تیاـهشفک  نک و  لـسغ  يدیـسر ، تارف  هب  هاـگ  ره  و 

. هاوخب ادخ  زا  ار  تتجاح  سپس  تسرفب و  تاولص  وگب و  ریبکت  هبترم  راهچ  يدیسر  رئاح  برد 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  مهدزون  همان  ترایز  رگید  رصتخم  ترایز 

ۀفیفخ ةرایز 
ِْنب َناَْوفَـص  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح 
ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  َْفیَک  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ُْهنَع ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّبَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی 

َو َْکیَلَع  َناَعَأ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َلاَق  مالـسلا ) اـمهیلع  )
ٌءيَِرب ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ِِهب  َیِضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم 

یبا زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 
مالّسلا هیلع  ماما  رضحم  تفگ : يوار  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  زا  مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  حابّـصلا ،

؟ تسا هنوگچ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  مالس  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

: وگب
تنانمشد هک  ار  یسک  دنک  تنعل  و  تشک ، ار  وت  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  دورد  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 

. میوجیم يرازیب  ناشیا  زا  ادخ  يوس  هب  نم  تشگ ، یضار  دیسر  وا  هب  وت  لتق  ربخ  یتقو  هک  ار  یسک  و  درک ، کمک  وت  هیلع  رب  ار 
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ۀفیفخ ةرایز  - 20
َْتیَتَأ اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍماَّمَه  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 

َیِضَرَف َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  َو  َکِمَد  ِیف  َكِرَـش  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق 
ٌءيَِرب ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  َو  ِِهب 

هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ماّمه ، یبا  زا  نامثع و  نب  نابا  زا  لیعامسا ، نب  دّمحم  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  شدانسا ، هب  نسحلا  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا 

: وگب یتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هاگ  ره 
یسک و  دیامن ، تنعل  ار  دیدرگ  کیرـش  وت  نوخ  رد  هک  یـسک  و  دنک ، تنعل  تشک  ار  وت  هک  ار  یـسک  ادخ  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 

. میوجیم يرازیب  ناشیا  زا  ادخ  يوسب  نم  دنک و  تنعل  ار  تشگ  یضار  دیسر و  وا  هب  وت  لتق  ربخ  هک 
يرخأ ةرایز  - 21

ِنَمْحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِّیلَع ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ًاعیِمَج  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُّيِرَکْسَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح 

ِْربَق َیلِإ  َریِسَْملا  َْتدَرَأ  اَذِإ  مالسلا ) هیلع   ) ُقِداَّصلا َلاَق  َلاَق  ِِّیلاَمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب 
ْلِسَتْغا َو  ِرَفَّسلا  ِءاَعُِدب  ُْعدا  َو  َكَْدلُو - َو  َکَلْهَأ  ْعَمْجاَف  َجوُرُْخلا  َْتدَرَأ  اَذِإَف  ِۀَعُمُْجلا  َو  ِسیِمَْخلا  َو  ِءاَِعبْرَْألا  َمْوَی  ْمُصَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا

َْکیَلَع َءاَنَّثلا  َو  َکَتَحْدـِم  َو  َكَرْکِذ  ِیناَِسل  یَلَع  ِرْجَأ  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  َو  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َو  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا  ُلِسَتْغَت  َنیِح  ُْلق  َو  َکِـجوُرُخ  َلـْبَق 
ِعیِمَج َیلِإ  َِکلُـسُر  َو  َِکئاَِیْبنَأ  ِعیِمَج  یَلَع  ُةَداَهَّشلا  َو  َکِِّیبَن  ِۀَّنُِـسل  ُعاَبِّتِالا  َو  َكِْرمَِأل  ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َماَِوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـق  َو  َِکب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  ُهَّنِإَف 
َّمُهَّللا ِلُقَف - َتْجَرَخ  اَذِإَف  ُرَذْحَأ  َو  ُفاَخَأ  اَم  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍۀَهاَع  َو  ٍۀَفآ  َو  ٍمْقُس  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  َو  ًازْرِح  َو  ًاروُهَط  َو  ًارُون  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ 

اَّلِإ یَْجنَم  َال  َو  َأَْجلَم  َال  ُْتلَّکََوت  َْکیَلَع  َو  يِرْهَظ  ُتْأَْجلَأ  َْکَیلِإ  َو  یِسْفَن  ُتْمَلْـسَأ  َْکَیلِإ  يِْرمَأ و  ُتْضَّوَف  َْکَیلِإ  َو  یِهْجَو  ُتْهَّجَو  َْکَیلِإ  یِّنِإ 
َكُءواَنَث َّلَج  َو  َكُراَج  َّزَع  َْتَیلاَعَت  َو  َتْکَراَبَت  َْکَیلِإ -

نب یلع  شردپ  زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  اعیمج ، نسحلا  نب  دّـمحم  و  يرکـسعلا ، نیـسحلا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نمحّرلا  دـبع  وبا 
: تفگ يو  یلامث ، ةزمح  یبا  زا  ناورم ، نب  دّمحم  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  رایزهم ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
سپـس ریگب  هزور  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  هبنـش و  راهچ  زور  يورب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  تراـیز  هب  یتساوخ  هک  یماـگنه 

: وگب لسغ  تقو  رد  نک و  لسغ  تندشجراخ  زا  شیپ  ناوخب و  ار  رفس  ءاعد  نک و  عمج  ار  تنادنزرف  رسمه و  جورخ  ماگنه 
، داب وت  رب  ءاعد  ءانث و  نک ، يراج  منابز  رب  ار  تئانث  دوخ و  رکذ  اشگب ، ار  ماهنیـس  امن ، رهاط  ار  ملد  بلق و  نادرگ ، هزیکاپ  ار  نم  ای  ادـخ 
زا و  هدوب ، وت  رما  میلـست  هک  تسا  نیا  هب  منید  ماکحتـسا  هک  متـسناد  انامه  تسا ، وت  هطـساوب  رگم  درادـن  دوجو  یئورین  هوق و  چـیه  اریز 

روهط رون و  ار ) لسغ   ) ار نآ  هدب  رارق  ادنوادخ  قئالخ  مامت  يوسب  تنالوسر  ناربمایپ و  رب  مهد  تداهش  و  هدومن ، يوریپ  تربمایپ  ّتنس 
. مشابیم رذح  رب  هتشاد و  فوخ  نآ  زا  هچنآ  ّرش  زا  هدنرادهگن  یبیع و  الب و  ضرم و  درد و  ره  هدنهد  ءافش  و  هدننکكاپ ) كاپ و  )

: وگب يدش  جراخ  تلزنم  زا  هاگ  ره  و 
تشپ و و  ماهدرک ، میلـست  وت  هب  ار  دوخ  و  ماهدومن ، راذگاو  وت  هب  ار  میاهراک  و  ماهتخاس ، هّجوتم  وت  فرط  هب  ار  دوخ  يور  نم  ایادخ  راب 

يراز عّرـضت و  ياهبترم ، دنلب  هّزنم و  وت ، هب  هجوت  رگم  تسین  یتاجن  دیما  هاگهانپ و  چیه  ماهدرک ، لکوت  وت  رب  و  ماهداد ، رارق  وت  ار  مهانپ 
. دشابیم رایسب  تندوتس  ءانث و  مک و  وت  يارب 

ُْتبَنَأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُـسَر  ِۀَِّلم  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َنِم  َو  ِهَّللاـِب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ْلـُق  َُّمث 
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ِیف ِینُْفلْخا  َو  يِرَفَـس  ِیف  ِینْظَفْحا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  َّبَر  َو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَْألا  َو  ِعـْبَّسلا  ِتاَواَـمَّسلا  َرِطاَـف 
َال َّمُهَّللا  ُْتبَّرَقَت  َِکبِیبَح  ِبِیبَح  ِةَراَیِِزب  َو  ُتْضَّرَعَت  َكِْریَِخل  َو  ُتْدَـفَو  َْکَیلِإ  َو  ُتْجَرَخ  َْکَیلِإ  َو  ُتْهَّجََوت  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ِفَلَْخلا  ِنَسْحَِأب  ِیلْهَأ 

َّمُهَّللا ُلوُقَت  َو  ِیتاَنَسَح - یِّنِم  ْلَْبقا  َو  َياَیاَطَخ  یِّنَع  َّطُح  َو  ِیتاَئِّیَس  یِّنَع  ْرِّفَک  َو  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  يِْدنِع - اَم  ِّرَِشب  َكَْدنِع  اَم  َْریَخ  ِینْعَنْمَت 
َو ِباَتِْکلا  َۀَِـحتاَف  ْأَْرقا  َو  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِةَّوُْقلا  َو  ِلْوَْحلا  َنِم  َکـَْیلِإ  ُأَْربَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُدـیُِرت - ْنَم  اَـهِیف  ُلَـعَْجت  ِیتَّلا  ِۀَنیِـصَْحلا  َکِـعْرِد  ِیف  ِیْنلَعْجا 
َال َو  ْنِهَّدـَت  َال  َو  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا  اَذـه  اْنلَْزنَأ  َْول  ِرْـشَْحلا  ِةَروُس  َرِخآ  َو  سی  َو  ِّیِـسْرُْکلا  َۀَـیآ  َو  ُهاَْـنلَْزنَأ  اَّنِإ  َو  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ْلـُق  َو  ِْنیَتَذِّوَعُْملا 
َْوأ ًابِکاَر  َْتنُک  اَذِإَـف  َۀَـموُصُْخلا - َو  َحاَزِْملا  َو  َكاَّیِإ  َو  َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َو  ِحاَزِْملا  َو  ِماَـلَْکلا  َنِم  َّلـِقَأ  َو  َتاَرُْفلا  َِیتْأـَت  یَّتَح  ْلِـحَتْکَت 

َو ِْسبَْحلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  ٍهوُرْکَِمب  ِیناَْقَلت  ْنَأ  ْنِم  َو  ِلاَلَّضلا  ِۀَْـنِتف  َو  ِلَابَْولا  ِِبقاَوَع  َو  ِلاَکَّنلا  ِتاَوَطَـس  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِلـُقَف  ًایِـشاَم 
ِهَّللا ِءاَِیلْوَِأل  ُبِْصنَی  ْنَم  ِّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  ِنیِطاَیَش  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍّرَـش  ِيذ  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِءْوَّسلا - ِقِراَوَط  َو  ِناَْطیَّشلا  ِۀَسَوْسَو  ْنِم  َو  ِْسبَّللا 

ِناَسِّللِاب ِْریَْخلا  ِنَع  ُّدُرَی  ْنَم  َو  َسِیْلبِإ  ِكِرَش  ِيذ  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِۀَمَلَّظلا  ِنُویُع  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  اْوَغْطَی  ْنَأ  َو  َّیَلَع  اوُطِْرُفی  ْنَأ  ْنِم  َو  َةَواَدَْعلا 
ِدَْیلا َو 

: وگب سپس 
لوسر تعیرـش  رب  و  مرادیمرب ، ماگ  وا  هار  رد  هدومن و  هّجوت  وا  يوس  هب  هتـساوخ و  کمک  وا  زا  و  وا ، تاذ  ادخ و  مسا  هب  منکیم  ءادتبا 

هناگتفه و ياهنامـسآ  هدننیرفآ  هک  یئادخ  مدرگیمزاب ، شیوسب  هتـشاد و  لّکوت  ادـخ  رب  مشابیم ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
ظفح رفـس  نیا  رد  ار  نم  و  تسرفب ، دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  دورد  ادـنوادخ  دـشابیم ، میظع  شرع  راگدرورپ  نیمز و  هناگتفه  تاقبط 

هب و  هتـشگ ، جراخ  ماهناخ  زا  وت  يوسب  و  هتـشاد ، هّجوت  وت  يوس  هب  ادـنوادخ  شاب ، نم  نیـشناج  نیرتهب  منادـنزرف  لـها و  نیب  رد  و  اـمن ،
وت دزن  هک  يریخ  ایادـخ  راب  میوجیم ، بّرقت  وت  هب  تبیبح  بیبح  تراـیز  هطـساو  هب  و  ماهدـش ، وت  ریخ  ضرتعم  ماهدرک و  چوک  وت  يوس 

، امن ناربج  شخبب و  ار  میاهيدب  اهشزغل و  زرمایب و  ار  مناهانگ  ادنوادخ  نکم ، عنم  نم  زا  تسا  نم  دزن  هچنآ  يدب  هطـساو  هب  ار  تسه 
. امن لوبق  نم  زا  ار  میاهیکین  اهیبوخ و  و  امرفب ، وحم  ار  میاهاطخ  و 

: وگب و 
ادنوادخ هدب ، رارق  یهدیم  رارق  نآ  رد  یهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  دنکیم و  ظفح  یتفآ  الب و  ره  زا  هک  یـششوپ  نآ  رد  ار  نم  ادـنوادخ 

باـتکلا و ۀـحتاف  هروس  دـعب  ناوـخب ،) هبترم  هس  ار  هرقف  نیا   ) وـت هّوـق  لوـح و  رگم  ياهوـق  لوـح و  ره  زا  میوـجیم  يرازیب  وـت  يوـسب 
نیا سی و  هروس  یـسرکلا و  ۀـیآ  ُهاْنلَْزنَأ و  ّانِإ  هروس  ٌدَـحَأ و  ُهّللا  َوُه  ُْلق  هروس  و  ِقَلَْفلا ) ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ِساـّنلا و  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   ) نیتذّوعم

: ینعی رشح  هروس  رخآ  هیآ  دنچ 
يادخ رکذ  نک و  رتمک  یخوش  حازم و  وگب و  كدـنا  نخـس  يوش و  دراو  تارف  هب  ات  شکم  همرـس  لامن و  دوخ  هب  نغور  نک و  تئارق 

. تموصخ لادج و  زا  رذحلا  وگب و  دایز  یلاعت 
: وگب يدوب  هدایپ  ای  هراوس  هک  یماگنه  و 

و یهارمگ ، هنتف  زا  و  دنوشیم ، باذـع  لابو و  هب  یهتنم  هک  یلامعا  بقاوع  زا  و  تیاهتبوقع ، تلوص  رهق و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ 
ءوس و تاقاّفتا  زا  و  ناطیـش ، هسوسو  زا  و  هابتـشا ، سبح و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  و  تشز ، دنـسپان و  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  نم  هکنیا  زا 

نانآ ّرش  زا  دنزرویم و  تناتسود  اب  ینمشد  توادع و  هک  یسک  ّرش  زا  یسنا و  یّنج و  نیطایش  ّرش  زا  و  يّرـش ، بحاص  ره  ّرـش  زا  و  دب ،
زا يّرـش و  بحاص  ره  ّرـش  زا  ناراکمتـس و  ّرـش  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  و  دـنیامنیم ، زواجت  نایغط و  هدرک و  فارـسا  نم  رب  يدـب و  رد  هک 

. درادیم زاب  ریخ  راک  زا  ار  نارگید  تسد  نابز و  اب  هک  یسک  ّرش  سیلبا و  هسوسو 
اَذِإَف َكُْدبَع  اَنَأ  َو  َِکب  اَنَأ  اَمَّنِإَف  َکِْقلَخ  ِّرَـش  ْنِم  ِینْمِـصْعا  َّمُهَّللا  ُتْمَـصَتْعا  ِِهب  َو  ُْتبَجَتْحا  ِِهب  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  ْلُقَف  ًاْئیَـش  َْتفِخ  اَذِإَف 
ٍِرئاَز ِّلُِکل  َْتلَعَج  ْدَـق  َو  ٍروُزَم  ُمَرْکَأ  َو  ٍِّیتْأَم  ُمَرْکَأ  يِدِّیَـس  اَی  َْتنَأ  َو  ُلاَـجِّرلا  ِْهَیلِإ  َدَـفَو  ْنَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ُهَُربْعَت  ْنَأ  َلـْبَق  ْلـُقَف  َتاَرُْفلا  َْتیَتَأ 

امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79
مالّسلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


یِّنِم ْلَّبَقَت  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َكاَکَف  َياَّیِإ  َکَتَفُْحت  ْلَعْجاَف  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َکِِّیبَن - ِْنبا  َْربَق  ًاِرئاَز  َکـُْتیَتَأ  ْدَـق  َو  ًۀَـفُْحت  ٍدـِفاَو  ِّلُِـکل  َو  ًۀَـماَرَک 
َو ُهَلْـضَف  ِینَْتفَّرَع  َو  ِِهتَراَـیِز  َیلِإ  َلـِیبَّسلا  َِیل  َْتلَعَج  ْذِإ  َّیَلَع - ُّنَْملا  َکـَل  ْلـَب  یِّنِم  ٍّنَـم  ِْریَِغب  َکـَْیلِإ  يِریِـسَم  ْمَـحْرا  َو  ِییْعَـس  ْرُکْـشا  َو  ِیلَمَع 
َو ِیلَمَأ  ْبِّیَُخت  اَـلَف  َکـُْتیَتَأ  ْدَـق  َو  ِیئاَـجَر  ْعَطْقَت  اـَل  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـصَف  َکـُتْوَجَر  ْدَـق  َو  َکِِّیلَو  ِْنبا  َْربَق  ِینَتْغََّلب  یَّتَح  ِینَتْظِفَح 

ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُِلق - َو  َتاَرُْفلا  ُِربْعا  َُّمث  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِهِراَْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ِیبُونُذ  ْنِم  ُهَْلبَق  َناَـک  اَِـمل  ًةَراَّفَک  اَذَـه  ْلَـعْجا 
َْوأ ِینیِد - ُقَحْمَت  ٍۀَفآ  ِّلُک  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َو  ِبُونُّذلا  َو  اَیاَطَْخلا  َنِم  ِیْنلِسْغا  َو  ًالُوبْقَم  ِیلَمَع  َو  ًاروُفْغَم  ِیْبنَذ  َو  ًاروُکْشَم  ِییْعَـس  ْلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم 

ِیتَْأت َُّمث  اَِهب  ًامیِقُم  َْتمُد  اَم  َمْحَّللا  ِلُکَْأت  َال  َو  ْلِحَتْکَت  َال  َو  ْنِهَّدـَت  َال  َو  اَِهب  َکَـلْحَر  ُعَضَتَف  يَوَْنیَّنلا  ِیتْأـَت  َُّمث  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَـی  ِیلَمَع  ُلِْـطُبت 
ِیناَِسل یَلَع  ِرْجَأ  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  َو  ِیْبلَق  ِیل  ْرِّهَط  َو  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا  ُلِسَتْغَت  َْتنَأ  َو  ُْلق  َو  ُراَقَْولا  َْکیَلَع  َو  ْلِسَتْغا  َو  ِْربَْقلا  ِلَْخن  ِءاَذِِحب  َّطَّشلا 

ِعیِمَج یَلَع  ُةَداَهَّشلا  َو  َكِْرمَِأل  ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َماَِوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـق  َو  َِکب  اَّلِإ  َةَُّوق  اـَل  َو  َلْوَح  اـَل  ُهَّنِإَـف  َکـْیَلَع  َءاَـنَّثلا  َو  َکَتَحْدـِم - َو  َکَـتَّبَحَم 
ْنِم ًءاَفِـش  َو  ًازْرِح  َو  ًاروُهَط  َو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  َیلِإ  َُکلُـسُر  َو  َكُءواَِیْبنَأ  ْمُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ْمُهَْنَیب - ِۀَْفلُْألِاب  َِکلُـسُر  َو  َِکئاَِیْبنَأ 

َو يِْرعَش  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو  یِماَظِع  َو  یِحِراَوَج - َو  ِیْبلَق  ِِهب  ْرِّهَط  َّمُهَّللا  ُرَذْحَأ  َو  ُفاَخَأ  اَم  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍۀَهاَع  َو  ٍۀَفآ  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍءاَد  َو  ٍمْقُـس  ِّلُک 
ُرَبْکَأ ُهَّللا  ِلُقَف - اَهَتِْـسَبل  اَذِإَف  َِکباَِیث  َرَهْطَأ  ْسَْبلا  َُّمث  ِیتَقاَف  َو  يِْرقَف  َمْوَی  ًادِـهاَش  ِیل  ُْهلَعْجا  َو  یِّنِم  ُضْرَْألا  ِتَّلَقَأ  اَم  َو  ِیبَصَع  َو  یُِّخم  َو  يِرََـشب 

َو ِینْصِح  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ِینَمَّلَسَف  ُْتیَغَْتبا  ُهَتَمْحَر  َو  ِیب  ْعَطْقَی  َْمل  َو  ِینَِلبَقَف  ُْتدَرَأ  ُهاَّیِإ  َو  ِینَغَّلَبَف  ُتْدَصَق  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَت  َو  ًةَّرَم  َنِیثاََلث 
َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِیلَمَأ  َو  ِیئاَجَر  َو  يِزْرِح  َو  یِفْهَک 

هب هدومن و  هدیـشوپ  روتـسم و  ار  دوخ  رکذ  نیا  هطـساو  هب  هّللاب ، ّالا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال  وگب : یتشاد  ساره  فوخ و  يزیچ  زا  هاـگ  ره  سپ 
. مشابیم وت  هدنب  هدش و  لسوتم  وت  هب  نم  امن ، ظفح  تتاقولخم  ّرش  زا  ار  نم  ادنوادخ  مریگیم ، هرانک  ار  دوخ  هانگ  زا  نآ  طّسوت 

: وگب ینک  روبع  نآ  زا  هکنآ  زا  شیپ  يدش  دراو  تارف  هب  یتقو  و 
دراو وا  رب  نارگید  هک  یتسه  يدارفا  نیرتمیرک  وت  نم  رورـس  يا  و  دـننکیم ، چوک  شیوسب  نادرم  هک  یتـسه  یـسک  نیرتـهب  وت  ایادـخ 

وت دزن  هب  نم  ياهداد ، رارق  ياهفحت  ياهدـننکچوک  ره  يارب  یتمارک و  ياهدـننکترایز  ره  يارب  ار  دوخ  وت  دـنیامنیم ، شترایز  هدـش و 
رارق ار  نیا  یهدیم  نم  هب  هک  ياهفحت  ایادخ  منکیم ، ترایز  ار  داب  وا  رب  وت  تمحر  هک  تربمغیپ  دنزرف  رّهطم  ربق  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ 

هب مرفس  ریس و  نیا  و  ریذپب ، نک و  لوبق  ار  نم  شـشوک  یعـس و  و  امرف ، لوبق  نم  زا  ار  نم  لمع  و  ناهرب ، خزود  شتآ  زا  ار  نم  هک  هدب 
يارب قیرط  ار  هار  نیا  اریز  يرادّتنم  نم  رب  وت  هکلب  دشاب ، یتّنم  نم  هیحان  زا  هکنیا  نودب  هدب  رارق  فّطلت  مّحرت و  دروم  ار  تدوخ  يوس 

يدناسر تدوخ  ّیلو  دنزرف  ربق  هب  ات  یتشاد  هاگن  ظوفحم  ار  نم  و  يدناسانـش ، نم  هب  ار  نآ  تلیـضف  و  يداد ، رارق  ترـضح  نآ  ترایز 
يوزرآ سپ  ماهدمآ  وت  دزن  انامه  نکم ، عطق  ار  نم  دیما  و  دّمحم ، لآ  دّمحم و  رب  تسرفب  دورد  سپ  متـسه  وت  هب  راودـیما  نم  و  ار ، نم 
ترـضح نآ  نارای  زا  ار  نم  و  هدب ، رارق  ماهدش  بکترم  البق  هک  یناهانگ  ناربج  هراّفک و  ار  ترایز  نیا  و  نکم ، لّدبم  يدیماان  هب  ار  نم 

. نیمحاّرلا محرا  يا  هدب  رارق 
: وگب نک و  روبع  تارف  زا  سپس 

نک كاپ  و  هدب ، رارق  هتفریذپ  ار  ملمع  هدیزرمآ و  ار  مهانگ  لوبقم و  ار  مشـشوک  یعـس و  و  تسرفب ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ 
محرا يا  نادرگ  كاـپ  هدوـمن  لـطاب  ار  ملمع  اـی  هدرک  لـئاز  ار  منید  هک  یئـالب  تفآ و  ره  زا  ار  نم  لد  و  ناـهانگ ، اهـشزغل و  زا  ار  نم 

. نیمحاّرلا
تشوگ یتسه  میقم  اجنآ  رد  هک  ینامز  ات  شکن و  همرس  لامن و  دوخ  هب  نغور  راذگب ، اجنآ  رد  ار  بابـسا  هیثاثا و  ورب و  يونین  هب  سپس 

: وگب لسغ  لاح  رد  نک و  لسغ  نآ  رد  ياهتسب  رمک  هب  یگنل  هک  یلاح  رد  ورب  تسا  ربق  ّلحم  لباقم  رد  هک  طش  هب  سپس  روخن ،
چیه نادرگ ، يراج  ار  دوخ  ءانث  حدـم و  ّتبحم و  منابز  رب  و  اشگب ، ار  ماهنیـس  امن و  هزیکاپ  ار  مبلق  لد و  نادرگ و  كاپ  ار  نم  ادـنوادخ 
ءایبنا عیمج  رب  نداد  تداهش  وت و  رما  میلست  هیاس  رد  منید  یئاجرباپ  ماوق و  هک  منادیم  انامه  وت ، هطساوب  رگم  دشابیمن  یئورین  شبنج و 
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. دنـشابیم تتاقولخم  مامت  يوس  هب  وت  ناگداتـسرف  ءایبنا و  ناشیا  هک  مهدیم  تداهـش  دـشابیم ، ناشنیب  تفلا  دوجو  هب  تناگداتـسرف  و 
تبسن هک  يدب  ره  زا  ظفاح  ار  نآ  زین  و  هدب ، رارق  الب  تفآ و  درد و  ضرم و  ره  زا  ءافـش  هدننکظفح و  رّهطم و  رون و  ار  لسغ  نیا  ایادخ 

تسوپ و يوم و  نوخ و  تشوگ و  ناوختسا و  ءاضعا و  بلق و  نآ  هطساو  هب  ایادخ  راب  هدب ، رارق  مشابیم  رذح  رد  هتشاد و  فوخ  نآ  هب 
، هدب رارق  میتسدیهت  رقف و  زور  رد  نم  يارب  دهاش  ار  نآ  هدـب و  رارق  رهاط  كاپ و  ار  دـنکیم  لمح  نم  زا  نیمز  هک  هچنآ  گر و  زغم و 

: وگب يدیشوپ  ار  نآ  یتقو  شوپب و  ار  تیاهسابل  نیرتهزیکاپ  سپس 
: وگب دعب  و  هبترم ) یس   ) ربکا هّللا 

ماهدـنامرد تفریذـپ و  ار  نم  سپ  مدرک  هدارا  ار  وا  و  دـناسر ، ار  نـم  سپ  مدوـمن ، دـصق  شیوـسب  هـک  تـسا  يدـنوادخ  راوازـس  دـمح 
تـسین یتسه ، نم  يوزرآ  دیما و  ظفاح و  هاگهانپ و  هعلق و  وت  ادنوادخ  دومن ، میلـست  نم  هب  سپ  مدرک  بلط  ار  شتمحر  رد  تشاذـگن ،

. نایملاع راگدرورپ  يا  وت  زا  ریغ  يدوبعم 
َّیَلَع ُْبتَف  ًاطِخاَس  َّیَلَع  َْتنُک  ْنِإَف  یِّنَع  َکِهْجَِوب  ْضِْرُعت  اَلَف  َْکَیلِإ  یِهْجَِوب  ُْتلَْبقَأ  یِّنِإ  َو  ِینْدِرَأَف  َُکتْدَرَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْلُقَف  َیْشَْملا  َْتدَرَأ  اَذِإَف 

ُۀَنیِکَّسلا َْکیَلَع  َو  ًاِیفاَح  ِشْما  َُّمث  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِیْنبِّیَُخت  َال  َو  یِّنَع  َضْراَف  یِّنَع  َكاَضِر  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  َِکبِیبَح  ِْنبا  َیلِإ  يِریِسَم  ْمَحْرا  َو 
ِدِّحَوَتُْملا ِدِـحاَْولا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ًاْضیَأ  ُْلق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل  ِمیِظْعَّتلا  َو  ِدـیِمْحَّتلا  َو  ِدـیِجْمَّتلا  َو  ِلِیلْهَّتلا  َو  ِرِیبْکَّتلِاب  ُراَـقَْولا  َو 

ِِهئاَِیْبنَأ َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُتاَوَلَص  َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍمِیْلعَت  ِْریَِغب  ٍءْیَـش  ِّلُک  ِِملاَع  َو  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ٌءْیَـش  ُْهنَع  ْبُْزعَی  َْمل  ِْقلَْخلا  ِِقلاَخ  اَهِّلُک  ِرُومُْألِاب 
هیلع هللا  یلص   ) ِِهْتَیب ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َلْضَف  ِینَفَّرَع  َو  َّیَلَع  َمَْعنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِءاَیِصْوَْألا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َنیِعَمْجَأ - ِِهلُسُر  َو  َنِیلَـسْرُْملا 
ِهِْملِع ِیف  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُلوُقَت  َو  ًةَّرَم  َنِیثاََلث  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُِلق  َو  ْفِقَف  َْربَْقلا  ِِلبْقَتْـساَف  ِّلَّتلا  یَلَع  َْتفَقَو  اَذِإَـف  َكاَـطُخ  ْرِّصَق  َو  اًـلِیلَق  ِشْما  َُّمث  هلآ ) و 

ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  ِیف  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  َعَم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  َدـَْعب  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم 
َناَْحبُس َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  َدَْعب  ِهَّللا  َناَْحبُس  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  ِیف  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  َعَم  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  َدَْعب 
ُمِیلَْحلا ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  َکـِلَذ  َُهل  ٌّقَح  َو  ُرَبْـکَأ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  َو  ِهِمَِعن  ِعیِمَج  یَلَع  ِهِدـِماَحَم  ِعیِمَِجب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهِْملِع  یَهَْتنُم  ِهِْملِع  َعَم  ِهَّللا 

ِّبَر ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِمیِظَْعلا - ِشْرَْعلا  ُرُون  َو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَْألا  ُروـُن  َو  ِعـْبَّسلا - ِتاَواَـمَّسلا  ُروـُن  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُمیِظَْعلا  ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُمیِرَْکلا 
ِهَّللا ِِّیبَن  ِْنبا  ِْربَق  َراَّوُز  َو  ِهَّللا  َۀَِکئاَلَم  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَّجُح  َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیَِملاْعلا 

: وگب ینک  تکرح  یتساوخ  یتقو  و 
یکانبـضغ نم  رب  رگا  سپ  نادرگم ، نم  زا  ور  سپ  ماهدروآ  يور  وت  هب  نم  و  امن ، هدارا  ار  نم  زین  وت  سپ  ماهدرک  هدارا  ار  وت  نم  ایادـخ 

دونشخ نم  زا  هک  مهاوخیم  ترایز  نیا  اب  هدب ، رارق  فّطلت  مّحرت و  دروم  ار  تبیبح  دنزرف  يوس  هب  مرفـس  ریـس و  نیا  و  ریذپب ، ار  ماهبوت 
. یتسه نیمحارلا  محرا  هک  یسک  يا  نکم  مدیماان  نم و  زا  وش  یضار  سپ  يوش 

دیجمت و  ُهّللا ) اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) لیلهت و  ربکا ) هّللا   ) ریبکت لاح  نیا  رد  یـشابیم و  شمارآ  راقو و  اب  هک  یلاح  رد  نک  تکرح  هنهرب  ياپ  سپس 
میظعت رب  هک  یتارابع  زین  هتفگ و  هّلل ) دمحلا   ) دیمحت و  نتفگ ) هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  نتفگ ال  ریظن  ندرک  دای  یگرزب  دجم و  اب  ار  ادـخ  )

: وگب زین  ربب و  راکب  ار  دنراد  تلالد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  شیمارگ  لوسر  یلاعت و  قح 
چیه هدوب و  تاقولخم  هدننیرفآ  تسا ، ّلقتـسم  اهنآ  عیمج  رد  وا  هدوب و  وا  هب  صتخم  روما  مامت  هک  تسا  يدحاو  دنوادخ  راوازـس  دـمح 

بّرقم ناگتشرف  دورد  ادخ و  تمحر  دورد و  دشاب ، هتفرگ  میلعت  هکنیا  نودب  هدوب  ملاع  هاگآ و  ءایـشا  مامت  هب  تسین ، ناهنپ  وا  زا  يزیچ 
رب هک  ار  یئادخ  ساپس  دمح و  دنشابیم ، شنانیشناج  هک  ترضح  نآ  تیب  لها  دّمحم و  رب  شناگداتسرف  مامت  ّتیحت  شلسرم و  ءایبنا  و 

. دناسانش نم  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  شتیب  لها  دّمحم و  تلیضف  يرترب و  داد و  تمعن  نم 
: وگب تسیاب و  تفرگ  رارق  تلباقم  رد  ربق  يدیسر و  هپت  لت و  هب  یتقو  رادرب و  هاتوک  ار  تیاهمدق  نک و  تکرح  یکدنا  سپس 

: وگب سپس  و  هبترم ) یس   ) ربکا هّللا 
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تـسا یلاح  رد  لیلهت  نیا  لاعتم و  دـنوادخ  رگم  يدوبعم  تسین  و  دـنادیم ، شدوخ  هک  يروط  نآ  لاعتم  دـنوادخ  رگم  يدوبعم  تسین 
تـسا وا  ملع  اب  نورقم  لیلهت  نیا  یلاعت و  قح  رگم  يدوبعم  تسین  و  درادن ، یئاهتنا  تیاهن و  هدش و  رداص  نم  زا  دنادیم  یلاعت  قح  هک 

، درادن یئاهتنا  تیاهن و  دنادیم و  شدوخ  هک  يروط  نآ  تسا  دنوادخ  هب  صتخم  ساپس  دمح و  و  درادن ، یئاهتنا  تیاهن و  ادبا و  الزا و 
یئاهتنا تیاهن و  هدـش و  رداص  نم  زا  دـنادیم  یلاعت  قح  هک  تسا  یلاـح  رد  دـیمحت  نیا  تسا و  دـنوادخ  هب  صتخم  ساپـس  دـمح و  و 

. درادن یئاهتنا  تیاهن و  ادبا و  الزا و  تسا  وا  ملع  اب  نورقم  دیمحت  نیا  تسا و  دنوادخ  هب  صتخم  ساپس  دمح و  و  درادن ،
یلاح رد  هیزنت  نیا  لاعتم و  دنوادخ  تسا  هّزنم  و  درادـن ، یئاهتنا  تیاهن و  دـنادیم و  شدوخ  هک  يروط  نآ  لاعتم  دـنوادخ  تسا  هّزنم  و 

الزا و تسا  وا  ملع  اب  نورقم  هیزنت  نیا  لاعتم و  دـنوادخ  تسا  هّزنم  و  درادـن ، یئاهتنا  هدـش و  رداص  نم  زا  دـنادیم  یلاـعت  قح  هک  تسا 
يدوبعم تسین  و  شیاهتمعن ، عیمج  لباقم  رد  اهـشیاتس  مامت  اب  تسا  یلاعتقح  هب  صتخم  ساپـس  دمح و  و  درادن ، یئاهتنا  تیاهن و  ادبا و 

مرک ملح و  بحاـص  هک  یلاـعت  قح  زا  ریغ  يدوبعم  تسین  تسا ، وا  قح  ماـقم  نیا  و  تسا ، يزیچ  ره  زا  رتـگرزب  وا  یلاـعت و  قـح  زا  ریغ 
ياهنامـسآ روـن  هک  یلاـعت  قـح  زا  ریغ  يدوـبعم  تسین  دـشابیم ، گرزب  هبترم و  دـنلب  هک  یلاـعت  قـح  زا  ریغ  يدوـبعم  تسین  دـشابیم ،

وت رب  دورد  تسا ، نایملاع  راگدرورپ  هب  صتخم  ساپـس  دـمح و  و  دـشابیم ، گرزب  شرع  رون  نیمز و  هناگتفه  تاقبط  رون  هناگتفه و 
. ادخ ربمغیپ  ّیبن و  دنزرف  رّهطم  ربق  نارئاز  ادخ و  ناگتشرف  يا  امش  رب  دورد  ادخ ، تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا 

ٍدِحاَو ِّلُک  َدَْعب  َو   [ ٍدَحَأ  ] ٍدِحاَو َّلُک  َْلبَق  ُهُْریَغ  ِهیِصُْحی  َال  اًلِیلْهَت  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  یِشْمَت  َْتنَأ  َو  ُْلق  َو  ًةَرِیبْکَت  َنِیثاََلث  ْرِّبَک  َو  ٍتاَوُطُخ  َرْشَع  ِشْما  َُّمث 
ٍدِحاَو ِّلُک  َدَدَع  َو  ٍدِحاَو  ِّلُک  َعَم  َو  ٍدِحاَو  ِّلُک  َدَْعب  َو  ٍدِحاَو  ِّلُک  َْلبَق  ُهُْریَغ  ِهیِصُْحی  َال  ًاحِیبْسَت  ِهَّللا  َناَْحبُس  َو  ٍدِحاَو  ِّلُک  َدَدَع  َو  ٍدِحاَو  ِّلُک  َعَم  َو 

ًاَدبَأ ًاَدبَأ  ًاَدبَأ  ٍدِحاَو  ِّلُک  َدَدَع  َو  ٍدِحاَو  ِّلُک  َعَم  َو  ٍدِحاَو - ِّلُک  َدَْعب  َو  ٍدِـحاَو  ِّلُک  َْلبَق  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َو 
َّنَأ َو  ٌّقَح  ََکلْوَق  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َکَبِیبَح  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َکـَلوُسَر  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنَأ  ِیل  ْدَهْـشاَف  ًادیِهَـش  َکـِب  یَفَک  َو  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ِییُْحم َو  ِءاَیْحَْألا  ُتیِمُم  َکَّنَأ  َو  ٌّقَح  َکَتَّنَج  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َكَراَن  َّنَأ  َو  ٌّقَح - َكَرْـشَح  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َکَْلِعف  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َكَرَدَـق  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َكَءاَضَق 
َْنبا َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َداعیِْملا  ُِفلُْخت  ـال  َکَّنَأ  َو  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ٍمْوَِیل  ِساـّنلا  ُعِماـج  َکَّنَأ  َو  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ُثِعاـَب  َکَّنَأ  َو  یَتْوَْملا -

َو ِلِیلْهَّتلا  َو  ِرِیبْکَّتلِاب  ُراَقَْولا  َو  ُۀَنیِکَّسلا  َْکیَلَع  َو  اًلِیلَق  ِشْما  َُّمث  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َراَّوُز  اَی  َو  ِهَّللا  َۀَِـکئاَلَم  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَّجُح 
َو ِباَْبلا  یَلَع  ْفِقَف  َقِرْشَْملا  ِیلَی  يِذَّلا  َباَْبلا  َْتیَتَأ  اَذِإَف  َكاَطُخ  ْرِّصَق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل  ِمیِظْعَّتلا  َو  ِدیِمْحَّتلا  َو  ِدیِجْمَّتلا 

ُدِّیَـس ُهَّنَأ  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُنیِمَأُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ًادَّمَُحم َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ُْلق 
ُهّللا اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ٌماَلَـس  َنِیلَـسْرُْملا - َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُدِّیَـس  ُهَّنَأ  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا 

َو َِکباَتِِکب  ُهَْتمَرْکَأ  َِکتَماَرَِکب  ُِزئاَْفلا  ُهَّنَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَْوفِـص  َو  َِکبِیبَح  ِْنبا  ُْربَق  اَذَه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََـقل 
َکِیف ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  ِءاَعُّدلا  ِیف  َرَذْعَأَف  ِءاَیِفْـصَْألا  َنِم  َکِْقلَخ  یَلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  ِءاَِیْبنَْألا  َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َو  َِکیْحَو  یَلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َو  ُهَتْـصَصَخ 

ِرَْظنَْملِاب َْتنَأ  َو  يَُرت  َال  َو  يََرت  َْتنَأ  َو  يَدَّرلا  َنِم  يَدُْـهلا  ِبَاب  َیلِإ  ِباَِـیتْرِالا  َو  ِّکَّشلا  َو  یَمَْعلا  َو  ِۀـَلاَهَْجلا  َو  ِۀـَلاَلَّضلا  َنِم  َكَداَـبِع  َذِْقنَتْـسَِیل 
َكِداَبِع ْنِم  َعاَطَأ  َو  ََکلوُسَر  َطَخْسَأ  َو  َکَطَخْسَأ  َو  یَنْدَْألا  ِسَکْوَْألا  ِنَمَّثلِاب  َةَرِخْآلا  َعَاب  َو  اَْینُّدلا  ُْهتَّرَغ  ْنَم  َکِْقلَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  َراَث  یَّتَح  یَلْعَْألا 

َمِیلَْألا َباَذَْعلا  ُمِْهیَلَع  َفَعاَض  َو  َِکلوُسَر  ِْدلُو  ِیِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  َراَّنلا  َبَجْوَتْسا  ِنَم  ِراَزْوَْألا  ِۀَلَمَح  َو  ِقاَفِّنلا  َو  ِقاَقِّشلا  ِلْهَأ  ْنِم 
: وگب يوریم  هار  هک  یلاح  رد  هتفگ و  ریبکت  هبترم  یس  رادرب و  مدق  هد  سپس 

ره زا  دعب  یـسک و  ره  زا  شیپ  وا  درامـشب ، ار  نآ  دناوتیمن  يدـحا  وا  زا  ریغ  هک  یلیلهت  میوگیم  لیلهت  یلاعت  قح  رگم  يدوبعم  تسین 
زا رتگرزب  ادخ  ادخ و  رگم  يدوبعم  تسین  تسا و  ادخ  يارب  دمح  ادخ و  تسا  هّزنم  و  دشابیم ، ناسک  مامت  ددع  یسک و  ره  اب  یـسک و 

، هشیمه يارب  هشیمه ، يارب  هشیمه ، يارب  تسا  ناسک  ماـمت  ددـع  یـسک و  ره  اـب  یـسک و  ره  زا  دـعب  یـسک و  ره  زا  شیپ  هدوب ، زیچ  ره 
يدوب و قح  وت  مهدیم  تداهـش  هک  نم  يارب  هدب  تداهـش  سپ  یتسه  یفاک  ندوب  دهاش  يارب  وت  مریگیم و  دـهاش  ار  وت  نم  ادـنوادخ 

تداهـش و  دـشابیم ، قح  تتـشهب  ّقح و  تلعف  قح و  تریدـقت  هدوب و  قح  ینکیم  هک  یمکح  و  قح ، تراـتفگ  هدوـب و  قـح  تلوـسر 
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وت هک  مهدیم  تداهـش  و  یئاـمرفیم ، ثوعبم  ار  روبق  رد  ياـههدرم  ینکیم و  هدـنز  ار  ناـگدرم  یناریمیم و  ار  اههدـنز  وت  هک  مهدیم 
وت رب  دورد  ینکیمن ، تفلاخم  ياهداد  هک  ار  ياهدعو  هک  مهدیم  تداهش  و  یئامنیم ، عمج  تسین  نآ  رد  یکش  هک  يزور  رد  ار  مدرم 

. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ربق  نیرئاز  يا  ادخ و  ناگتشرف  يا  امش  رب  دورد  ادخ ، تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا 
امن دای  یگرزب  دجم و  هب  ار  یلاعت  قح  هتفگ و  لیلهت  ریبکت و  يوریم  هار  ینیگنس  شمارآ و  اب  هک  یلاح  رد  نک ، تکرح  یکدنا  سپس 

یقرـش برد  هب  یتقو  رادرب و  کچوک  ار  تیاهمدق  زادرپ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  یلاعت و  قح  میظعت  دیمحت و  هب  و 
: وگب تسیاب و  يدیسر  مرح 

هک مهدیم  تداهـش  و  دـشابیمن ، وا  يارب  یکیرـش  تسا و  اهنت  هک  یلاح  رد  هدوبن  لاعتم  دـنوادخ  زا  ریغ  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهش 
نیرخآ نیلّوا و  رورس  وا  هک  مهدیم  تداهش  و  دشابیم ، شتاقولخم  رب  ادخ  نیا  وا و  هداتسرف  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

، ادـخ لوسر  رب  دورد  تسا ، یلاعت  قح  ناگداتـسرف  ءایبنا و  ياقآ  ترـضح  نآ  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا ، ناگدـنیآ ) ناگتـشذگ و  )
ناگداتسرف انامه  میتفاییمن ، هار  نآ  هب  زگره  درکیمن  تیاده  ار  ام  وا  رگا  دومن و  تیاده  رما  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  یئادخ  ساپس  دمح و 

وا و  دشابیم ، تتاقولخم  زا  هدش  رایتخا  دنزرف  بیبح و  دنزرف  ربق  نیا  هک  مهدیم  تداهـش  نم  ادنوادخ  دـناهدروآ ، ار  قح  ام  راگدرورپ 
دوـخ یحو  رب  هداد و  شـصاصتخا  و  ياهداد ، رارق  دوـخ  مارکا  دروـم  نآرق )  ) تباـتک هطـساوب  ار  وا  وـت  هدیـسر ، وـت  تمارک  هب  هک  تسا 

دومن و هغلاـبم  وت  هب  قئـالخ  توعد  رد  سپ  ياهدرک ، تّجح  قئـالخ  رب  ياهدوـمرف و  ءاـطعا  وا  هب  ار  ءاـیبنا  ثیراوـم  و  ياهدوـمن ، شنیما 
تیادـه و فرط  هب  هداد و  تاجن  ههبـش  کش و  یکیرات و  ینادان و  یهارمگ و  زا  ار  تناگدـنب  ات  درک  راثیا  لذـب و  وت  هار  رد  ار  شناج 
رب هدوب و  عفترم  دنلب و  یهاگدید  رد  هک  یلاح  رد  يوشیمن و  هدـید  هکنیا  نیع  رد  ینیبیم  وت  هک  یلاح  رد  دـناشکب  تکاله  زا  یئاهر 

هدش عقاو  ایند  رورغم  هک  یناسک  یلو  دومن  مایق  رشب  تاجن  يارب  ترـضح  نآ  تروص  رهب  یتسه  فرـشم  قئالخ  تاکرح  لامعا و  مامت 
لها هک  ار  یناگدنب  هدروآ و  بضغ  هب  ار  تلوسر  وت و  بیترت  نیدب  هدروآ و  موجه  بانج  نآ  رب  دـنتخورف  یکدـنا  ءاهب  هب  ار  ترخآ  و 

ناگدنـشک دـنک  تنعل  ادـخ  دـندرک ، يوریپ  تعاطا و  ار  دنتـسه  خزود  قحتـسم  بجوتـسم و  لاـبو و  رز و  نیلماـح و  قاـفن و  قاـقش و 
. دنک نادنچ  ود  فعاضم و  ناشیا  رب  ار  كاندرد  باذع  ار و  تلوسر  نادنزرف 

*** ***
*** ***

ِهَّللا ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِةَْوفَـص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُِلق  َو  اًـلِیلَق  ُونْدـَت  َُّمث 
هیلع هللا  یلص   ) ِهَّللا ِبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِحُور  یَسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - ِمِیلَک  یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  هلآ ) و 

ُّیِـضَّرلا ُّیِـصَْولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدیِهَّشلا  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  ِءاَرْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِّیِکَّزلا 
َتْدَبَع َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُّیِقَّنلا  ُِّیفَْولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُّیِقَّتلا  ُّراَْبلا 

َو َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب - َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُنیِقَْیلا  َكاـَتَأ  یَّتَح  ًاـِصلُْخم  َهَّللا 
ُْلق َو   [ َْریَْحلا  ] َِرئاَْحلا ِلُخْدا  َُّمث  ِهَّللا  ِِّیبَن  ِْنبا  ِْربَق  ِراَّوُز  َو  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َِکب  َنِیقِدْـحُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َکـِلْحَِرب - ْتَخاـَنَأ 
ِهَّللا ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِمِّوَسُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنِیلَْزنُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنِیبَّرَقُْملا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُلُخْدـَت  َنیِح 

َْکیَلَع ُماَلَّسلا  َنوُمِّلَسُم  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َو  َنُولَمْعَی - ِِرئاَْحلا  اَذَه  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِۀَِکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِِرئاَْحلا  اَذَه  ِیف  َنوُمیِقُم  ْمُه  َنیِذَّلا 
َكِّدَج َْدنِع  َکَتَبیِـصُم  َمَظْعَأ  اَم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِۀَِـصلاَخ  َْنبا  َو  ِهَّللا  ِنیِمَأ  َْنبا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی 

َْدنِع َو  یَلْعَْألا  ِإَلَْملا  َْدنِع  َکَتَبیِـصُم  َّلَجَأ  َو  َّلَج - َو  َّزَع  َهَّللا  َفَرَع  ْنَم  َْدنِع  َکَتَبیِـصُم  َمَظْعَأ  اَم  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر   [ َکِیبَأ ]
ِتاَُملُظ ِیف  ًارُون  َو  ِۀَِخماَّشلا  ِباَلْـصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َْکیَلَع  ِۀَّیِزَّرلا  ِمیِظَع  َعَم  ُۀَّیِحَّتلا  َو  َْکَیلِإ  یِّنِم  ُماَلَّسلا   [ ِهَّللا ِلُسُر  َْدنِع   ] ِِهلُـسُر َو  ِهَّللا  ِءاَِیْبنَأ 
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يَدُْهلِاب ُقِطاَّنلا  َْتنَأ  َو  ُأَفُْطی  َال  ًاعِطاَس  ًارُون  اَهِیف  َْتنُک  یَلُْعلا  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ًارُون  َو  ِءاَوَْهلا  ِیف  ًارُون  َو  ِضْرَْألا 
: وگب وش و  کیدزن  یکدنا  سپس 

ترـضح ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، ربـمغیپ  حون  ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، هدـیزگرب  مدآ  ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  دورد 
يا وت  رب  مالس  ادخ ، حور  یسیع  ترضح  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، میلک  یـسوم ، ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لیلخ  میهاربا 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمءوملا  ریما  ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، بیبح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  ثراو 

همطاف ترضح  ثراو  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، كاپ و  یلع  نب  نسح  ترضح  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  نیشناج  یصو و  مالّـسلا 
راکوکین و هدیدنسپ و  هک  ربمایپ  نیشناج  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، يا  وگتسار و  يا  وت  رب  مالس  هرهاط ، هقیدص  نایملاع و  نانز  رورـس  ارهز 
هب هتخادرپ و  ار  تاکز  هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  هزیکاپ ، دـهع و  هب  هدـننکءافو  يا  وت  رب  دورد  یـشابیم ، راکزیهرپ 
دبع ابا  يا  وت  رب  مالـس  تفایرد ، ار  وت  گرم  هک  یتقو  ات  هداد  ماجنا  اصلخم  ار  ادخ  تدابع  يدومرف و  یهن  تشز  لمع  زا  رما ، کین  راک 

ناگتـشرف رب  دورد  دناهدنکفا ، تماقا  لحر  و  هدمآ ، دورف  تفارطا  رد  هک  یحاورا  وت و  رب  مالـس  داب ، وت  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  هّللا و 
. ادخ ربمغیپ  دنزرف  رّهطم  ربق  نیرئاز  ادخ و  ناگتشرف  رب  دورد  دناهتفرگ ، ار  وت  فارطا  هک  ادخ 

: وگب ندش  لخاد  تقو  رد  وشب و  رئاح  لخاد  سپس 
، ادخ نّیعم  مولعم و  ناگتـشرف  رب  دورد  دنوشیم ، لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  ادـخ  ناگتـشرف  رب  دورد  ادـخ ، بّرقم  ناگتـشرف  رب  دورد 
هب رئاح  نیا  رد  هک  نانآ  ادـخ  ناگتـشرف  رب  دورد  دـناهدش ، میقم  رئاح  نیا  رد  ناـشراگدرورپ  نذإ  هب  هک  ناـنآ  ادـخ ، ناگتـشرف  رب  دورد 

، ادخ هدیزگرب  رایتخا و  دنزرف  ادخ و  نیما  دنزرف  يا  ادخ و  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  دنشابیم ، ادخ  رما  میلـست  هدوب و  لوغـشم  لمع 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناتّدج  دزن  امـش  تبیـصم  ردق  هچ  میدرگیم ، رب  شیوس  هب  هدوب و  ادخ  نآ  زا  ام  هّللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 

یلعا ءالم  رد  امش  تبیصم  ردق  هچ  و  دشابیم ، میظع  دنسانشیم  ار  ادخ  هک  یسک  دزن  امش  تبیصم  ردق  هچ  و  تسا ، گرزب  مّلـس  هلآ و 
یلاح رد  نم  تینهت  ّتیحت و  وت و  هب  نم  دورد  دشابیم ، گرزب  وا  ناگداتسرف  ادخ و  ءایبنا  دزن  امش  تبیصم  ردق  هچ  و  تسا ، تمظع  اب 
يدوب رون  و  ءاوه ، نیمز و  ياهیکیرات  رد  يدوب  رون  و  ماقم ، یلاع  ياهبلص  رد  يدوب  يرون  امش  امش ، رب  تسا  میظع  امش  تبیصم  هک 
. دیئوگیم نخس  مدرم  دشر  تیاده و  هب  امش  دوبن و  یندششوماخ  هک  يدوب  یناشخرد  رون  اهنامسآ  رد  امش  عفترم ، ياهنامسآ  رد 

َْمل َناَک  ْنِإ  ُْلق - َو  ًاْعبَس  َْکیََّبل  ِهَّللا  َیِعاَد  َْکیََّبل  ُْلق  َو  ًاْعبَـس  ُهْحِّبَـس  َو  ًاْعبَـس  ُهْدَمْحا  َو  ًاْعبَـس  ُْهلِّلَه  َو  ٍتاَّرَم  َْعبَـس  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُِلق  َو  اًلِیلَق  ِشْما  َُّمث 
ِِّیبَّنلا ِفَلَِخل  ِمِیلْسَّتلا  یَلَع  َياَوَه  َو  ِییْأَر  َو  يِرََصب  َو  یِعْمَس  َو  ِیْبلَق  ََکباَجَأ  ْدَقَف  َكِراَْصِنتْسا - َْدنِع  ِیناَِسل  َو  َِکتَثاَِغتْـسا  َْدنِع  ِینََدب  َْکبُِجی 

َو َْکَیلِإ - ًاعاَطِْقنا  َيَالْوَم  اَی  َُکْتئِج  ِدَهَطْضُْملا  ِمُولْظَْملا  َو  ِغِّلَبُْملا  يِّدَءوُْملا  َو  ِنَزْخَتْسُْملا  ِنیِمَْألا  َو  ِِملاَْعلا  ِلِیلَّدلا  َو  ِبَجَْتنُْملا  ِْطبِّسلا  َو  ِلَسْرُْملا 
َو ِِهنیِدـِب  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ٌةَّدَـعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  َو  ٌِعبَّتُم  ْمَُکل  ِییْأَر  َو  ٌمِّلَـسُم  ْمَُکل  ِیْبلَقَف  َكِدـَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلا  َكِدـْلُو  َو  َکِیبَأ  َو  َكِّدَـج  َیلِإ 
َال َو  ًةَرْدـُق  ِهَِّلل  ُرِْکنُأ  اـَل  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ْمُِکب  یِّنِإ  ْمُکِّوُدَـع - َعَم  اـَل  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ُۀَـمْحَّرلا  یَجُْرت  ْمُِکب  َو  ُۀَّجُْحلا  ُمُکَّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  َو  ْمُکَثَْعبَی -

َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ُِلق  َو  ُهَهْجَو  َکِهْجَِوب  ِْلبْقَتْسا  َو  َْکیَِفتَک  َْنَیب  َۀَْلبِْقلا  ِلَعْجا  َو  َْربَْقلا  َِلبْقَتْـسَت  یَّتَح  َكاَطُخ  ْرِّصَق  َو  ِشْما  َُّمث  ٍۀَّیِـشَِمب . ُْهنِم  ُبِّذَکُأ 
ُۀَمْحَر َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  یَلَع  ِنِْمیَهُْملا  َو  َِلبُْقتْـسا  اَِمل  ِِحتاَْفلا  َو  َقَبَـس  اَِمل  ِِمتاَْخلا  ِهِْرمَأ  ِِمئاَزَع  َو  ِِهلُـسُر  یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهَّللا  َنِم 

ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا 
: زا مادک  ره  دعب  نک و  تکرح  یکدنا  سپس 

: وگب دعب  هتفگ و  هبترم  تفه  ار  هّللا ،» یعاد  کیّبل   » رکذ حیبست و  لیلهت و  ریبکت و 
بلق و انامه  سپ  تسا  هدرکن  يرای  ار  وت  ترـصن  بلط  ماگنه  منابز  تباجا و  ار  وت  ممـسج  ندـب و  هانپ ، بلط  هثاغتـسا و  ماگنه  رد  رگا 

عیطم هدـیزگرب و  ربمایپ  طبـس  لـسرم و  ّیبن  دـنزرف  میلـست  رادرب و  ناـمرف  نم  ياوه  رکف و  و  دـنیامنیم ، تباـجا  ار  وت  ممـشچ  شوگ و 
عطق و همه  زا  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  هب  نم  ياقآ  يا  دشابیم ، روهقم  مولظم  هدـنناسر و  هدـننکادا  رادـهاگن و  نیما  هاگآ و  يامنهار 

امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79
مالّسلا
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و وت ، عبات  مرکف  يأر و  وت و  میلـست  مبلق  سپ  ماهدومن ، لـصو  ار  دوخ  دنتـسه  وت  زا  دـعب  نانیـشناج  هک  تنادـنزرف  ردـپ و  ّدـج و  وت و  هب 
وا تّجح  امـش  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادـخ  و  دزیگنارب ، ار  امـش  هدومن و  شنید  يارب  مکح  ادـخ  هک  ینامز  ات  هدوب  هدامآ  وت  يارب  مکمک 
هب هک  متسه  یناسک  زا  نم  انامه  ناتنانمشد ، اب  هن  هدوب  امش  اب  تسا  امش  اب  هک  یسک  سپ  دشابیم ، تمحر  دیما  امش  ببـس  هب  و  دیتسه ،

لباقم رادرب ، کچوک  ار  تیاهمدق  نک و  تکرح  سپـس  منکیمن ، بیذکت  ار  شتّیـشم  هتـشادن و  راکنا  ار  ادخ  تردق  مراد ، نامیا  امش 
: وگب امن و  ربق  يوربور  لباقم و  ار  تتروص  هدب و  رارق  تاهناش  ود  نیب  ار  هلبق  یسرب و  ربق 

ءایبنا و شخب  نایاپ  هدوب و  شتعیرـش  ماـکحا  رب  ناگداتـسرف و  رب  وا  نیما  هک  دّـمحم  ترـضح  رب  ادـخ  دورد  وت ، رب  ادـخ  فرط  زا  دورد 
دّمحم رب  تسرف  دورد  ایادخ  وت ، رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  دورد و  و  مامت ، رب  تسا  اور  نامرف  دشابیم ، ءایـصوا )  ) ناگدـنیآ هدـنیاشگ 

اریز هدوب  نامدرم  نیرتهب  و  اهرهش ، رد  تسا  وت  نیما  دشابیم ، تناگدنب  رورس  ناگداتـسرف و  شخب  همتاخ  هدوب و  وت  نامیپ  بحاص  هک 
هک نانمءوم  ریما  رب  تسرفب  دورد  ایادـخ  راب  تفایرد ، ار  وا  گرم  هک  یماگنه  ات  دومن  هزرابم  تنانمـشد  اـب  و  دومن ، يوریپ  وت  باـتک  زا 

تلاسر هب  هک  یـسک  رب  ناهرب  لیلد و  تتاقولخم و  يامنهار  ار  يو  و  يدیزگرب ، تدوخ  ملع  هب  ار  وا  وت  هدوب و  تلوسر  ردارب  وت و  هدنب 
تاـفالتخا و وت  مکح  اـب  وت  قلخ  نیب  و  دوـمنیم ، مکح  تلادـع  هب  هک  يداد  رارق  یمکاـح  ار  يو  يداد  شرارق  یتـخیگنارب  ار  وا  دوـخ 
ار یئاههدعو  ادنوادخ  داب ، وا  رب  وت  تاکرب  تمحر و  دورد و  روما ، نیا  مامت  رب  دوب  امرف  مکح  رادمتسایس و  دادیم ، هلـصیف  ار  تاعزانم 
نآ هلیـسو  هب  ار  تنانمـشد  و  امرف ، زّجنم  ار  اهنآ  شناوترپ  تسد  هب  امن و  یلمع  ترـضح  نآ  ؤطـساوب  ياهداد  تنید  ندومن  يرای  رد  هک 
وت تعاط  هار  رد  ات  هدب  رارق  شراکددم  رصان و  هعیش و  ار  ام  ایادخ  امن ، بوسحم  وا  ناراد  تسود  هرمز  رد  ار  ام  امن و  كاله  ترـضح 
رب تسرف  دورد  ایادخ  نایملاع ، راگدرورپ  يا  میرادرب  ماگ  ياهدومن  شنانیـشناج  هک  ار  یناسک  ياهدراذـگاو و  وا  هب  هچنآ  تلوسر و  و 

رایـسب هزیکاپ ، كاپ و  هک  وا  نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  ترـضح  یمارگ  لوسر  طبـس  ود  ردام  و  ّتیلو ، رـسمه  و  تربمایپ ، رتخد  همطاـف 
ایادخ دشابن ، نآ  شرامش  ءاصحا و  رب  رداق  یسک  وت  زا  ریغ  هک  يدورد  تسا ، تشهب  لها  نانز  مامت  رورـس  هتـسیاش ، قیال و  وگتـسار و 
لیلد تاقولخم و  يامنهار  ار  يو  و  يدومن ، شباختنا  شیوخ  ملع  هب  هک  تلوسر ، ردارب  دنزرف  تاهدنب و  یلع  نب  نسح  رب  تسرف  دورد 

قلخ نیب  و  دومنیم ، مکح  تلادـع  هب  هک  يداد  رارق  یمکاح  ار  وا  و  يداد ، رارق  یتخیگنارب  ار  وا  دوخ  تلاسر  هب  هک  یـسک  رب  ناهرب  و 
رب وت  تاکرب  تمحر و  دورد و  روما ، نیا  مامت  رب  دوب  امرف  مکح  رادمتسایـس و  دادیم ، هلـصیف  ار  تاعزانم  تافالتخا و  وت  مکح  اـب  وت 

ار يو  هدوب و  هدوـمن  باـختنا  ار  وا  تدوـخ  ملع  اـب  هک  تلوـسر  ردارب  دـنزرف  وـت و  هدـنب  هک  یلع  نب  نیـسح  رب  دورد  ادـنوادخ  داـب ، وا 
تلادـع هب  هک  يدرک  بصن  یمکاح  ار  وا  يداد و  رارق  یتخیگنارب  ار  وا  دوخ  تلاسرب  هک  یـسک  رب  ناهرب  لیلد و  تتاقولخم و  يامنهار 

، روما نیا  ماـمت  رب  دوب  اـمرف  مکح  رادمتسایـس و  و  دادیم ، هلـصیف  ار  تاـعزانم  تاـفالتخا و  وت  مکح  اـب  وت  قلخ  نیب  دومنیم و  مکح 
. داب وا  رب  وت  تاکرب  تمحر و  دورد و 

َكِداَِلب ِیف  َِکنیِمَأ  َو  َكِداَبِع  ِدِّیَـس  َو  َِکلُـسُر  ِِمتاَـخ  َو  َکـِقاَثیِم  ِبِحاَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُُهتاَّیَِحت  َو  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َو 
َِکلوُسَر یِخَأ  َو  َكِدـْبَع  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُنیِقَْیلا  ُهاَتَأ  یَّتَح  َكَّوُدَـع  َدَـهاَج  َو  ََکباَتِک  اََـلت  اَـمَک  َکـِتَّیَِرب  ِْریَخ  َو   [ َكِداَـبِع ]
َِکئاَضَق َلْصَف  َو  َِکلْدَِعب  ِنیِّدلا  َناَّیَد  َو  َِکتالاَسِِرب - ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْملِِعب  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا 

ِِهب ْکـِلْهَأ  َو  َكَدـْعَو  ِِهب  ْزِْجنَأ  َو  َکـِتاَِملَک  ِِهب  ْمِْمتَأ  َّمُهَّللا  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَـلَّسلا  َو  ِهِّلُک  َکـِلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َو  َکـِْقلَخ  َنـَْیب 
ُهَتْفَلْخَتْـسا َو  ِِهب  ُهَْتلَّکَو  اَم  َو  َِکلوُسَر  ِۀَـعاَط  َو  َِکتَعاَط  یَلَع  ًاناَوْعَأ  َو  ًاراَْصنَأ  َو  ًۀَعیِـش  َُهل  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِِهئاَِـیلْوَأ  ِیف  اَْـنُبتْکا  َو  َكَّوُدَـع 

ِۀَقیِّدِّصلا ِةَرَّهَطُْملا  ِةَرِهاَّطلا  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِّسلا  ِّمُأ  َو  َکِِّیلَو  ِۀَـجْوَز  َو  َکِِّیبـَن  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْـعلا - َّبَر  اَـی  ِهـْیَلَع 
ِْنبا َو  َكِدـْبَع - ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًةاَلَـص   ] _ َنیِعَمْجَأ ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ   ] َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  ِۀَّیِکَّزلا 

َو َِکلْدَِعب - ِنیِّدلا  َناَّیَد  َو  َِکتالاَسِِرب  ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْملِِعب  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َِکلوُسَر  یِخَأ 
یِخَأ ِْنبا  َو  َكِدـْبَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِهِّلُک  َکـِلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َو  َکـِْقلَخ  َنـَْیب  َکـِئاَضَق  َلْـصَف 
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َلْـصَف َو  َِکلْدَِعب  ِنیِّدلا  َناَّیَد  َو  َِکتالاَسِِرب  ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْملِِعب  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َِکلوُسَر 
ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ْمِهِّلُک  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  یِّلَُـصت  َو  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َو  َکـِْقلَخ  َْنَیب  َکـِئاَضَق 
َنیِعَمْجَأ ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَـع - َو  َكَّوُدَـع  ْمِِهب  ِْکلْهَأ  َو  َكَدـْعَو  ْمِِهب  ْزِْجنَأ  َو  َِکتاَِملَک  ْمِِهب  ْمِْمتَأ  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  مالـسلا ) اـمهیلع  )

ْمَُهل اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  َِکلوُسَر  ِۀَعاَط  َو  َِکتَعاَط  یَلَع  ًاناَوْعَأ  َو  ًاراَْصنَأ  َو  ًۀَعیِش  ْمَُهل  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهِمْوَق  ْنَع  ًاریِذَن  َْتیَزاَج  اَم  َْریَخ  اَّنَع  ْمِهِزْجا  َّمُهَّللا 
ِِهب ِینَْتمَرْکَأ  ٌماَقَم  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُهَدِهاَشَم  اَنْدِهْـشَأ  َو  ْمُهَتاَمَم  اَْنتِمَأ  َو  ْمُهاَیْحَم  اَِنیْحَأ  َو  ْمُهَعَم - َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  ُِعبَّتَی  ْنَّمِم 

َو ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َو  ِْربَْقلا  َنِم  اًلِیلَق  ُونْدَت  َُّمث  َِکلوُسَِرب  َو  َِکب  ِیناَمیِإ  ِۀَـقیِقَح  یَلَع  ِیتَبْغَر  ِهِیف  ِینَْتیَطْعَأ  َو  ِِهب  ِینَْتفَّرَـش  َو 
ُمِِهبُولُِقب َکـَل  َنِینِمْءوُْملا  ُماَلَـس  َکـْیَلَع  َو  َکـَل  ُتاَرِهاَّطلا  ُتاَِـحئاَّرلا  ُحوَُرت  اَـمَّلُک  َنِیلَـسْرُْملا  ِِهئاَِـیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَـلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُماَـلَس 

- ِضْرَْألا ِیف  ِهَّللا  ُراَث  َکَّنَأ  َو  ِِهب  َْتیَتَأ  اَمِیف  َْتقَدَص  َو  ِْهَیلِإ  َتْوَعَد  اَمِیف  َْتقَدَص  ٌقیِّدِص  ٌقِداَص  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َِکلْضَِفب  ََکل  َنیِقِطاَّنلا 
اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِةَرِخْآلا - َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُهَتَداَهَـش - َو  ْمُهَدِهاَشَم  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َو  َِکئاَِیلْوَأ  ِیف  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهَّللا 

ُماَلَّسلا یَقُّتلا  َمَلَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  يَدُْـهلا  َماَمِإ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  ُهَّللا  َکَمِحَر  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ 
َْنبا َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتَّجُح - َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَـی  َکـْیَلَع 

َْمل ِهِداهِج  َّقَح  ِهّللا  ِیف  َتْدَـهاَج  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِراَّنلا  ِیف  َکَِلتاَق  َّنَأ  َو  ًامُولْظَم  َْتِلُتق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهِْرتِو  َْنبا  َو  ِهَّللا  َْرتِو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِراـَث 
ِهِْقلَخ یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َو  يَدُْهلا  ُبَاب  َو  يَْوقَّتلا  ُۀَِملَک  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ُهَتْدَبَع  َکَّنَأ  َو  ٍِمئَال  ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف   [ َكْرِّخَءُوت َْمل   ] َكْذُخَْأت

َنِم ٍضَْعب  ْنِم  اَهُضَْعب  ْتَرُهَط  َو  َْتباَط  ٌۀَبِّیَط  ٌۀَنیِط  ْمُکَتَنیِط  َو  ْمُکَحاَوْرَأ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َیَِقب  اَمِیف  ٌِحتاَف  َو  یَـضَم  اَمِیف  ٌِقباَس  ْمَُکل  َِکلَذ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ِِعئاَرَـش َو  یِـسْفَن  ِتاَذ  ِیف  ٌِعباَت  ْمَُکل  َو  ٌنِمْءُوم - ْمُِکب  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  َو  ًادیِهَـش  ِِهب  یَفَک  َو  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  َو  ِِهتَمْحَر - ْنِم  َو  ِهَّللا 

َو ُْمتْرَبَص  َو  ُْمتْحَـصَن  َو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِیل  َِکلَذ  َمِّمَُتی  ْنَأ  َمیِحَّرلا  َّرَْبلا  َهَّللا  ُلَأْسَأَف  َياَْوثَم - َو  ِیبَلَْقنُم  َو  ِیلَمَع   [ ِۀَِمتاَخ  ] ِمِیتاَوَخ َو  ِینیِد 
ْدَهْشَتُْست َْمل  َو  ْتَدِهَش  ًۀَّمُأ  َو  ْمُْکیَلَع  ْتَرَهاَظَت  ًۀَّمُأ  َو  ْمُکَتَیَالَو  ْتَدَحَج  ًۀَّمُأ  َو  ْمُْکتََفلاَخ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  ُْمتْرَبَصَف  ْمُْکَیلِإ  َءیِسُأ  َو  ُْمْتبِـصُغ  َو  ُْمْتِلُتق 

ُدُوفْرَْملا ُْدفِّرلا  َْسِئب  َو  ُدوُرْوَْملا  ُدْرِْولا  َْسِئب  َو  ْمُهاَْوثَم - َراَّنلا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
يداتسرف دورد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  رب  هک  يروط  نامه  هب  تسرفب  دورد  مالّسلا  مهیلع  همئأ  مامت  رب  سپس  و 

: وگب نآ  زا  دعب  و 
ار اهنآ  ناشناوترپ  تسد  هب  امن و  یلمع  مالّسلا  مهیلع  تارضح  نیا  هطـساو  هب  ياهداد  تنید  ندومن  يرای  رد  هک  ار  یئاههدعو  ایادخ  راب 

ءازج ام  فرط  زا  ار  ناشیا  ایادخ  راب  امرف ، كاله  تارضح  نیا  هطساو  هب  یگلمج  ار  ناشیا  دوخ و  یـسنا  یّنج و  نانمـشد  و  امرف ، زّجنم 
هار رد  ات  هدـب  رارق  ناشیا  راکددـم  رـصان و  هعیـش و  ار  ام  ایادـخ  یهدیم ، شموق  فرط  زا  هدـنناسرت  هب  هک  یئوکین  شاداپ  ءازج و  هدـب ،

ام هب  یتایح  و  مینک ، ّتیعبت  ياهداد  رارق  ناشیا  اب  هک  يرون  زا  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  ایادـخ  میرادرب ، ماـگ  تلوسر  وت و  تعاـط 
، نادرگ رـضاح  ناشیا  دـهاشم  رد  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد  ناشیا و  تامم  دـننام  نادرگ  نامبیـصن  یتامم  و  ناشیا ، تایح  نوچمه  شخبب 

نامیا تقیقح  هب  نم  رد  شاهطساوب  ياهداد و  نآ  هب  متفارـش  و  هداد ، رارق  تمارک  دروم  نآ  اب  ار  نم  هک  تسا  ياهبترم  ماقم و  نیا  ایادخ 
. ياهدومن داجیا  تبغر  لیم و  تلوسر  هب  وت و  هب 

: وگب وش و  ربق  هب  کیدزن  یکدنا  سپس 
كاپ ياهمیسن  هک  ینامز  ره  داب  وت  رب  شلسرم  ءایبنا  بّرقم و  ناگتـشرف  دورد  ادخ و  دورد  و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
رایـسب وگتـسار و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تسا ، اـیوگ  وت  لـضف  هب  ناـشنابز  هک  ناـنآ  وت ، رب  ناـنمءوم  یبلق  دورد  و  دـنزویم ، شوخ  و 

تداهـش و  ياهدوـب ، راکتـسرد  ياهداد  ماـجنا  هچنآ  رد  و  یتـفگیم ، تسار  يدوـمن  توـعد  نآ  هب  ار  مدرم  هچنآ  رد  هدوـب و  راکتـسرد 
ار ناشدهاشم  تداهـش و  ترخآ  ایند و  رد  و  هدـب ، رارق  تناتـسود  هرمز  رد  ار  نم  ایادـخ  راب  یتسه ، نیمز  رد  ادـخ  نوخ  وت  هک  مهدیم 

: وگب و  یتسه . رداق  زیچ  ره  رب  وت  انامه  نادرگ ، نم  بوبحم 
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، تیاده ياوشیپ  يا  وت  رب  دورد  هّللا ، دـبع  ابا  يا  وت  رب  ادـخ  دورد  هّللا ، دـبع  ابا  يا  ار  وت  دـنک  تمحر  ادـخ  هّللا ، دـبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 
، ادـخ تّجح  دـنزرف  ادـخ و  تّجح  يا  وت  رب  دورد  ایند ، لها  رب  ادـخ  تجح  يا  وت  رب  دورد  يراـکزیهرپ ، يوقت و  هناـشن  يا  وت  رب  دورد 

هدنام اهنت  نوخ  رـسپ  ادـخ و  هدـنام  اهنت  نوخ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، نوخ  رـسپ  ادـخ و  نوخ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، ربمغیپ  يا  وت  رب  دورد 
هک يروط  نآ  ادخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  تداهش  و  دوب ، دهاوخ  خزود  رد  وت  لتاق  و  يدش ، هتشک  مولظم  وت  هک  مهدیم  تداهـش  ادخ ،
هک یتقو  ات  يدیتسرپ  ار  ادخ  اقّقحم  و  هدیدرگن ، وت  هّجوتم  ياهدننکشنزرـس  چیه  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  و  يدومن ، داهج  تسا  هتـسیاش 

، دیـشابیم تاـقولخم  رب  تّجح  و  مدرم ، تیادـه  باـب  يراـکزیهرپ و  رهظم  تیب  لـها  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  تفاـیرد ، ار  وت  گرم 
حاورا و هک  مهدیم  تداهش  و  دوب ، دهاوخ  هدنیاشگ  هدنیآ  رد  و  تسا ، هتشاد  هقباس  هتشذگ  رد  امش  يارب  ماقم  نیا  هک  مهدیم  تداهش 

تمحر زا  یهلا و  سدقا  تاذ  زا  یشان  هدوب  رگید  یخرب  زا  یضعب  هک  یلاح  رد  دشابیم  كاپ  هدوب و  كاپ  دشابیم ، كاپ  امش  تقیقح 
مریگیم دهاش  ار  امـش  و  تسا ، یفاک  ندوب  دهاش  يارب  وا  مراتفگ و  نیا  رب  ار  یلاعت  كرابت و  قح  مریگیم  دهاش  دـشابیم ، شاهعـساو 

زا سپ  مشابیم ، امـش  وریپ  عبات و  مرخآ  لزنم  تاکرح و  اهراک و  ناـیاپ  منید و  ماـکحا  مسفن و  تقیقح  رد  هتـشاد و  امـش  هب  ناـمیا  هک 
ياهتلاسر غیلبت  امش  هک  مهدیم  تداهـش  دیامرف ، روسیم  مهارف و  میارب  ار  انعم  نیا  هک  منکیم  تساوخرد  نابرهم  راتفر و  کین  دنوادخ 

امـش قوقح  دیاهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  رما  نایاپ  رد  هدومن و  ربص  تالکـشم  رد  هدوشگ و  مدرم  یهاوخ  ریخ  هب  نابز  هدومن و  ار  دوخ 
یعمج دندومن و  تفلاخم  امش  اب  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ  دیدومن ، لمحت  یلو  دیدرگ  امـش  هّجوتم  اهيدب  اهّتیذا و  دش ، بصغ 

هدـش و رـضاح  امـش  اـب  گـنج  رد  هک  ار  یموق  و  دـندومن ، رهاـظت  امـش  هیلع  رب  هک  ار  ياهتـسد  و  دـندرک ، راـکنا  ار  امـش  تیـالو  هک  ار 
تسا یئاطع  دب  هاگیاج و  دب  نآ  داد و  رارق  ناشیاهاگیاج  ار  مّنهج  هک  ار  یئادخ  شیاتس  دمح و  دنوش ، دیهش  امش  هار  رد  هک  دنتساوخن 

. ددرگیم ءاطعا  ناشیا  هب  هک 
َنََعل َو  َکِیلِذاَخ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکِیِبلاَس  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکِیِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  َِکنَدـَب  َو  َکِحوُر  یَلَع  َو  ًاثاََلث  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُلوُقَت  َو 

ْنِم ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  اَنَأ  ِْهَیلِإ  َمَّلَـس  َْوأ  ِِهب  َیِـضَرَف  َکـِلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکـِمَد  ِیف  َكَراَـش  َو  َکـِْلتَِقب  َرَمَأ  ْنَم  َو  َکـِْلتَق  یَلَع  َعَیاَـش  ْنَم  ُهَّللا 
َّمُهَّللا ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِناَِسل  یَلَع  َنُونوُْعلَم  َکَـمَد  اوُکَفَـس  َو  َکَـتَمْرُح  اوُکَهَْتنا  َنیِذَّلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِِهلوُسَر  َلآ  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  یَّلََوتَأ  َو  ْمِِهتَیاـَلَو 
َمِیلَْألا َباَذَْعلا  ُمِْهیَلَع  ْفِعاَض  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َۀَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمِْهیَلَع  َُکتاَوَلَص  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ  َءاَمِد  اوُکَفَس  َو  َکَلُسُر  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِنَْعلا 

َباَذَْـعلا ُمِْهیَلَع  ْفِعاَض  َو  َکَسَْأب  ْمُْهقِذَأ   ] مهقذ َو  َكِراَن  َّرَح  ْمِِهلْـصَأ  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِراَْـصنَأ  َۀَـلَتَق  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َۀَـلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 
َو ًارُْکن  ًاباذَـع  ْمُْهبِّذَـع  َو  َنوُرُعْـشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهْذُـخ  َو  َنُوبِـسَتْحَی  َال  ُْثیَح  ْنِم  ْمِِهْتئا  َو  َکَتَمِقَن  ْمِِهب  ُْللْحُأ  َّمُهَّللا  اًلِیبَو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  َمِیلَْألا 
اَی یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُلوُقَت  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َۀَنِعاَرَْفلا - َو  َتوُغاَّطلا  َو  َْتبِْجلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  اًلِیبَو  ًانَْعل  َکِِّیبَن  ِلآ  َو  َکِِّیبَن  َءاَدْعَأ  ْنَْعلا 

َو یِقیِهَـش  َو  ِیتَْرفَز  َو  یِخاَرُـص  َو  ِیبیَِحن  َو  یِفَـسَأ  َناَک  َْکیَلَع  َو  ِیتَْربَع - ْتَضاَف  ََکل  َو  ِیتَّقُـش  ِدـُْعب  َعَم  ِیتَلْحِر  َْتناَک  َْکَیلِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ 
َْنبا َو  ِهَّللا  َةَرَیِخ  اَی  َُکْتیََکب  يِدِّیَـس  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  يِرْهَظ  ُتْرَقْوَأ  ْدَق  ًادـِفاَو  َُکْتیَتَأ  یِمْرُج  ِمیِظَع  ْنِم  ُِرتَتْـسَأ  َِکب  َو  ِیئیِجَم  َناَک  َْکَیلِإ 

َو یِّبَر  ُبِیبَح  َكاََکب  ْدَق  َو  َکِْکبَأ  َْمل  ْنِإ  يِرْذُـع  اَمَف  ُراَِحْبلا  َو  ُلاَبِْجلا  َو  َنوُضَرَْألا  َو  ُتاَواَمَّسلا  َْکتََکب  ْدَـق  َو  َکَیِْکبَأ  ْنَأ  ِیل  ٌّقَح  َو  ِِهتَرَیِخ 
َْکیَلَع ًاعَزَج  يَرَّثلا  َیلِإ  یَهَْتنُْملا  ِةَرْدِس  َنُود  ْنَم  َكاََکب  َو  ُۀَِّمئَْألا ع - َْکتََکب 

: وگب هبترم  هس  و 
. هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  ادخ  دتسرف  تمحر  دورد و 

: وگب دعب 
ناگدنبوک دنک  تنعل  ادخ  دندروآ ، نوریب  تندب  زا  هماج  هک  نانآ  دنک  تنعل  ادخ  دنک ، تنعل  ار  وت  ناگدنـشک  ادخ  تندب ، ناج و  رب  و 

ادخ و  درک ، تکرـش  تنوخ  رد  و  داد ، وت  نتـشک  هب  نامرف  هک  یـسک  و  دـندوب ، وت  نتـشک  ریگیپ  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ار ، وت 
هانپ ادخ  يوس  هب  ام  داهن ، ندرگ  تشگ و  میلست  شلباقم  رد  ای  دش  نآ  هب  یـضار  دینـش  ار  وت  نتـشک  ربخ  یتقو  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل 
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ار وـت  تمرح  هک  ناـنآ  مهدیم  تداهـش  و  ار ، شلوـسر  لآ  لوـسر و  ادـخ و  میراد  تسود  تاـعامج و  نیا  نتـشاد  تسود  زا  میربیم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ّیما  ربمایپ  نابز  رب  تنعل  نیا  و  دنشابیم ، رود  هب  قح  هعـساو  تمحر  زا  نوعلم و  دنتخیر  ار  تنوخ  هدرک و  کته 

نادنچ ناشیا  رب  ار  كاندرد  باذع  و  نک ، تنعل  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ناگدنـشک  ایادخ  تسا ، هدش  يراج  ناشیا  قح  رد  مّلس 
نعل دروم  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  ناگدنـشک  زین  و  نک ، تنعل  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنـشک  ایادخ  امن ،

و امن ، نادنچ  اهنآ  رب  ار  كاندرد  باذع  و  ناشچب ، اهنآ  هب  ار  تباذـع  و  ناسرب ، ناشیا  هب  ار  دوخ  مّنهج  شتآ  ترارح  و  هدـب ، رارق  دوخ 
ار تباـقع  دـنرادن  ناـمگ  هک  ییاـج  زا  و  روآ ، دورف  ناـشیا  رب  ار  تتبوقع  تمقن و  ایادـخ  دـیدش ، تخـس و  یتـنعل  ار  ناـشیا  نک  تنعل 

نک تنعل  و  امنب ، تخس  یباذع  ار  ناشیا  و  هدب ، ناشرارق  هذخآم  دروم  دننکیمن  ار  نآ  كرد  روعش و  هک  ییاج  زا  و  نادرگ ، ناشبیصن 
ار ناّربکتم  و  شکرس ) یغای و   ) توغاط و  لطاب )  ) تبج ایادخ  دیدش ، تخس و  یتنعل  ار  تربمغیپ  لآ  نانمـشد  و  ار ، تربمغیپ  نانمـشد 

. يراد تردق  يزیچ  ره  رب  وت  امن ، تنعل 
: وگب و 

تکرح رد  وت  يوس  هب  نم  بکرم  کلذ  عم  تسا  رود  رایـسب  امـش  فرطب  قیرط  یط  هکنیا  اب  دنوش ، تیادف  مردام  ردپ و  هّللا  دبع  ابا  يا 
، دـشابیم وت  رطاخب  مندومن  ضغب  قیج و  دایرف و  تسا ، وت  رب  نم  دـیدش  هیرگ  فّسأـت و  و  دنـشابیم ، نازیر  وت  يارب  میاهکـشا  و  تسا ،

هدوب وت  هدننکترایز  هک  یلاح  رد  وت  دزن  مدمآ  مشابیم ، مگرزب  ناهانگ  ندش  هدیـشوپ  ناهاوخ  وت  هطـساو  هب  تسا ، وت  يوس  هب  مندمآ 
دنزرف ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  متسیرگ  نم  ياقآ  يا  وت ، يادف  مردام  ردپ و  هتشگ ، هدیمخ  متشپ  رفس  نارگ  راب  زا  هک  متسه  يرفاسم  و 
منکن هیرگ  وت  رب  رگا  سپ  دناهتـسیرگ ، وت  رب  اهایرد  اههوک و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  اـنامه  میرگب ، وت  رب  هک  تسا  نم  رب  و  قح ، هدـیزگرب 

مامت و  دناهتـسیرگ ، وت  رب  زین  داب  ناشیا  رب  دـنوادخ  دورد  هک  يدـه  همئا  هدرک و  هیرگ  وت  رب  مراـگدرورپ  بیبح  و  مرادـن ، يرذـع  چـیه 
. دناهدومن هلان  عزج و  هتسیرگ و  وت  رب  دنشابیم  كاخ  هرک  یهتنملا و  ةردس  نیب  هقبط  رد  هک  یتادوجوم 

َکَّنَأ ُدَهْـشَأ  ِِهتَّجُح  َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُح  اَی  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُِلق  َو  َْربَْقلا  ِِملَتْـسا  َُّمث 
َو يًدُه  یَلَع  یًمَع  ِْرثْءُوت  َْمل  ٍنیِقَی  یَلَع  َْتیَضَم  َو  ًادیِهَش  َْتیَضَمَف  ًاقیِّدِص  َْتِلُتق  َو  ًاقِداَص  َْتُلق  َو  ًانیِمَأ  َْتیَّدَأ  َو  ًاحِصاَن  َْتغََّلب  ُُهنیِمَأ  َو  ِهَّللا  ُْدبَع 

َْتقَّدَص َو  ِهِّقَِحب - َتُْمق  َو  ِِهب  َتِْرمُأ  اَم  َْتغََّلب  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یَلَع  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُهَدْـحَو  َهَّللا  اَّلِإ  ْبُِجت  َْمل  َو  ٍلِطَاب  َیلِإ  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْمل 
َّنَأ َو  ٌداَهِج - َکَعَم  َداَهِْجلا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ًاْریَخ  ٍقیِّدِص  ْنِم  ُهَّللا  َكاَزَج  ًامِیلْـسَت  َمَّلَـس  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَف  ٍنِهُوم  َال  َو  ٍنِهاَو  َْریَغ  َکَْلبَق  َناَک  ْنَم 

َو َْتیَفَو  َو  َتْحَـصَن  َو  َْتغََّلب  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  َدـْنِع  َو  َكَدـْنِع  ِةَُّوبُّنلا  ُثاَریِم  َو  ُُهنِدـْعَم  َو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  َو  َکـَْیلِإ  َو  َکَـعَم  َّقَْـحلا 
َْکیَلَع ُهَّللا  یَّلَصَف  ًادوُهْشَم  َو  ًادَهْشَتْسُم  َو   [ ًادِهاَش  ] ًادیِهَش ِْهیَلَع  َْتنُک  يِذَِّلل  َْتیَـضَم  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهَّللا - ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج 
َتْرَمَأ َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َکُمَرَح  َرُهَط  َو  اَِهب  َْتنَأ  ٌضْرَأ  ْتَرُهَط  َو  َتْرُهَط - ٍرَّهَطُم  ٍرِهاَط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرَّهَطُم  ٌرِهاَط  ٌرْهُط  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًامِیلْـسَت  َمَّلَـس  َو 

َِکب ُعِفْـشَتْسَأ  یِّنِإ  َو  ُُهتَرَفَک  َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ُراَرْـشَأ  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  اَمِْهَیلِإ  َتْوَعَد  َو  ِلْدَْـعلا  َو   ] _ ِْهَیلِإ َتْوَعَد  َو  ِطْسِْقلِاب  َتْرَمَأ   ] ِطْسِْقلِاب
َياَْینُد َو  ِیتَرِخآ  ِْرمَأ  ِیف  ِیتَبْغَر  َو  یِِجئاَوَح  ِعیِمَج  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  ُهَّجََوتَأ  َو  ِیبُونُذ - ِعیِمَج  ْنِم  یِّبَر  َو  َکِّبَر  ِهَّللا  َیلِإ 

: وگب شکب و  ربق  هب  تسد  سپس 
هک مهدیم  تداهش  ادخ ، تّجح  رسپ  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  دورد  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  یلع ، نب  نیسح  يا  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 

یتفگ ار  بلاطم  يدوب ، نیما  هک  یلاح  رد  يدرک  ءادا  يداد و  زردنا  نارگید  هب  هک  یلاح  رد  يدرک  غیلبت  یتسه ، وا  نیما  ادخ و  هدنب  وت 
رد یتشگ ، دیهـش  يدرک و  روبع  ناهج  نیا  زا  سپ  يدوب ، وگتسار  رایـسب  هک  یلاح  رد  يدـش  هتـشک  و  يدوب ، وگتسار  هک  یلاح  رد 
هب ار  دـنوادخ  رگم  يدرکن  تباجا  يدرکن ، لیم  لطاب  هب  ّقح  زا  يدرکن ، راـیتخا  تیادـه  رب  ار  یئاـنیبان  يدوب ، نیقی  بحاـص  هک  یلاـح 
نآ قح  هب  و  يدومرف ، غیلبت  ار  يدش  شندـناسر  هب  رومأم  هک  هچنآ  يدوب ، تراگدرورپ  زا  تیّجح  رب  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  یئاهنت ،

، يدومنن نیهوت  ار  اهنآ  ادبا  هدادن و  ناشن  دوخ  زا  یتسـس  چیه  هک  یلاح  رد  يدومن  قیدـصت  ار  دوخ  زا  شیپ  ياهتّجح  و  يدومن ، مایق 
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داـهج وت  هارمه  داـهج  هک  مهدیم  تداهـش  وـت ، هب  ادـخ  دـهد  ریخ  شاداـپ  ینداد ، مالـس  داد  مالـس  وـت و  رب  ادـخ  داتـسرف  تمحر  سپ 
تداهـش و  دشابیم ، وت  تیب  لها  وت و  دزن  تّوبن  ثاریم  و  یـشابیم ، نآ  زکرم  لها و  وت  و  دشابیم ، وت  يوس  هب  وت و  اب  قح  و  دـشابیم ،
يدومن هک  ياهنـسح  هظعوم  تمکح و  نایب  اـب  ادـخ  هار  رد  يدومن و  ءاـفو  تدـهع  هب  و  يدرک ، تحیـصن  هدومن و  غیلبت  وت  هک  مهدیم 

تما نیا  زا  هچنآ  دـهاش  هک  یلاـح  رد  یتـشاد  هک  یّقح  قیرط  نآ  رب  يدومن  روبع  یتشذـگ و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  يدرک ، داـهج 
. يدوب میقتسم  قیرط  قح و  رب  وت  هک  دنهدیم  تداهش  ناگتشرف  لوسر و  ادخ و  هدوب و  هدش  رداص 

یکاپ و سفن  زا  ياهدشهزیکاپ ، كاپ و  یکاپ و  سفن  وت  هک  مهدیم  تداهش  ینداد ، مالـس  داد  مالـس  وت و  رب  ادخ  داتـسرف  تمحر  سپ 
تداهـش تسا ، كاـپ  زین  وت  مرح  و  دـشابیم ، كاـپ  زین  یتسه  نآ  رد  وت  هک  ینیمز  یـشابیم و  كاـپ  یـشابیم ، هدـش  هزیکاـپ  كاـپ و 
نیرتدب دنتـشک  ار  وت  هک  یهورگ  مهدیم  تداهـش  و  يدرک ، توعد  ود  نیا  هب  ار  مدرم  هدومن و  رما  يورهنایم  لدع و  هب  وت  هک  مهدیم 

هب و  مهدیم ، رارق  عیفـش  مدوخ  يادـخ  تیادـخ و  دزن  ار  وت  مناهانگ  مامت  شزرمآ  تهج  نم  و  دـشابیم ، نیرفاک  زا  ادـخ و  تاـقولخم 
. میامنیم يور  ادخ  فرط  هب  ترخآ  ایند و  رما  هب  طابترا  رد  میاهتساوخ  اهيدنمزاین و  مامت  رد  وت  ؤطساو 

یِمْـسا َُبتْکَت  ْنَأ  اَهَْتنَکْـسَأ  ْنَم  َو  ِرُوبُْقلا  ِهِذَـه  ِّقَِحب  َو  ِهِیف  ْنَم  َو  ِْربَْقلا  اَذَـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُِلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َنَْمیَأـْلا  َكَّدَـخ  ْعَض  َُّمث 
ْتَعَطَق َو  ِیبُونُذ  ِیْنتَمَْحفَأ  ِّبَر  ُلوُقَت  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ْمُهَرِداَصَم - ِینَرِدُْـصت  َو  ْمُهَدِراَوَم  ِینَدِرُوت  یَّتَح  ْمِِهئاَمْـسَأ  ِیف  َكَدـْنِع 

ْدَق ِیب  ُعَطَْقنُْملا  يِدْصَق  ْنَع  ُرِّیَحَتُْملا  ِیتَئیِطَخ  ِیف  ُدِّلَجَتُْملا  ِیلَمَِعب  ُنِهَتْرُْملا  ِیتَِّیلَِبب  ُریِسَْألا  ِیْبنَِذب  ُّرِقُْملا  اَنَأَف  ِیل  َرْذُع  َال  َو  ِیل  َۀَّجُح  اَلَف  ِیَتلاَقَم -
َو َْکیَلَع  ُْتأَرَتْجا  ٍةَأْرُج  َّيَأ  َکَناَْحبُس  اَی  َكِدیِعَِوب  َنیِّفِخَتْـسُْملا  َْکیَلَع  َنیِءِرَتْجُْملا  َنِیِبنْذُْملا  ِءاَّلِذَْألا  ِءاَیِقْـشَْألا  َِفقْوَم  ِّبَر  اَی  یِـسْفَن  ُْتفَقْوَأ 

ِّرُِحل ِیتَْوبَک  ْمَحْراَف  يِدِّیَس  اَی  ِیْلِعف  َشَحْوَأ  َو  يِرَظَن  َءوُس  َحَْبقَأ  َناَک  اَم  ِیْنتَبَطْعَأ  ٍۀَْلفَغ  ُّيَأ  َو  ِیْنتََقبْوَأ  ٍةَرْکَـس  ُّيَأ  َو  یِـسْفَِنب  ُتْرَرَغ  ٍریِْرغَت  َّيَأ 
َو ِیتَرِذْعَم  ْلَْبقا  َو  ِیتَْربَع  َو  یِخاَرُـص  ْمَحْرا  َو  ِیتَْرثَع  ِیْنِلقَأ  َو  یِّنِم  َطَرَف  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  َو  يِّدَخ  ِباَرُّتلا  ِیف  يِریِفْعَت  َو  یِمَدَـق  َۀَّلَز  َو  یِهْجَو 

اَنَأَف ِیَتلَأْسَِمب  ْحَْنماَف  ِیلَمَع  َفْعَـض  َو  ِیْبلَق  َةَواَسَق  َْکَیلِإ  وُکْـشَأ  ِّبَر  َّیَلَع  َكِْوفَِعب  َو  ِیتاَئیِطَخ  یَلَع  َِکناَسْحِِإب  َو  ِیلْهَج - یَلَع  َکِْملِِحب  ْدُع 
َو یِعوُشُخ  ْمَحْرا  َو  ِیَتبْرُک  ْسِّفَن  َو  ِیَتبَْوت  ْلَْبقاَف  یِـسْفَن  ْنِم  ِدَوَْقلِاب  ََکل  ُنیِکَتْـسَأ  ِیتَیِـصاَن  َو  يِدَی  ِهِذَـه  َو  ِیتَئیِطَِخب  ُفِرَتْعُْملا  ِیْبنَذـِب  ُّرِقُْملا 
َو ِیئاَجَر  َْتنَأَف  َْکیَدَـی  َْنَیب  َکِِّیبَن  ِْنبا  ِْربَق  ِباَُرت  ِیف  يِریِفْعَت  َو  یِعُّرَـضَت  َو  یِّنِم  َناَک  اَم  یَلَع  اَفَـسَأ  اَو  يِدِّیَـس  َْکَیلِإ  یِعاَـطِْقنا  َو  یِعوُضُخ 

َْتنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِدَمَتْعُم  َو  ِیتَّدُع  َو  يِرْهَظ 
: وگب راذگ و  ربق  يور  ار  دوخ  تسار  هنوگ  سپس 

هکنیا يدرک ، ناشنکاس  اهنآ  رد  هک  یناسک  روبق و  نیا  قح  هب  تسا و  نآ  رد  هک  یسک  ربق و  نیا  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
انامه ناشجورخ ، ّلحم  زا  یئامن  مجراخ  ناشدورو و  لحم  هب  ینک  مدراو  ات  هدرک  طبـض  تبث و  ناشیا  ءامـسا  رد  تدوخ  دزن  ار  نم  ماـن 

. یئاناوت رداق و  زیچ  ره  رب  وت 
: وگب و 

هدوبن نم  يارب  يرذع  یتّجح و  چـیه  هجیتن  رد  هدرک  عطق  ار  مراتفگ  هداد و  رارق  باوج  الب  محفم و  مناهانگ  لباقم  رد  ار  نم  ایادـخ  راب 
یعـس و تیاهن  مشابیم ، شیوخ  رادرک  لمع و  ورگ  رد  هدوب و  ریـسا  ماهدرک  مهارف  دوخ  هک  ياهّیلب  هطـساو  هب  مراد ، رارقا  مناهانگ  هب  و 

هتسب میور  هب  هار  هدنامرد و  مشابیم ، ّریحتم  هدناماو و  میقتـسم  قیرط  دوصقم و  زا  ماهدومن ، دوخ  ياهشزغل  ناهانگ و  ار  دوخ  شـشوک 
ياهدیعو هب  و  هدرک ، ار  تنایصع  هدرک و  تارج  وت  رب  هک  نانآ  ماهداد ، رارق  راکاطخ  هارمگ و  ءایقشا  ياج  رد  ار  دوخ  اراگدرورپ  هدش ،

دراو شیوخ  سفن  هب  يررـض  هچ  و  هداد ، ناشن  دوخ  زا  وت  رب  یتارج  هچ  هّللا ! ناحبـس  دـناهدرک ، یّقلت  کبـس  ار  اهنآ  هدرکن و  ءاـنتعا  وت 
ردـقچ نم و  يرظن  دـب  تسا  تشز  هیرک و  ردـقچ  دومن ، دوباـن  ار  نم  يربخیب  تلفغ و  هچ  دومن و  كـاله  ار  نم  یتـسم  هچ  و  هدرک ،

كاخ و رب  ار  متروص  ندـیلام  رب  و  ممدـق ، شزغل  رب  و  منداتفا ، يور  هب  رب  مراسخر  رطاخ  هب  نم  ياقآ  يا  نم ، رادرک  تسا  كانتشحو 
ار نم  رذع  و  امن ، محرت  ممشچ  رد  نادرگ  ياهکـشا  دایرف و  رب  و  رذگرد ، مهانگ  زا  و  امرف ، محر  هدش ، رداص  نم  زا  هچنآ  رب  میناشیپ  رب 
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وفع و هب  و  امن ، لمع  تناسحا  هب  متاهابتـشا  ءاطخ و  لابق  رد  و  درگرب ، دوخ  يراـبدرب  ملح و  هب  نم  یناداـن  لـهج و  لـباقم  رد  و  ریذـپب ،
ءاطع متساوخرد  لاءوس و  لباقم  رد  سپ  منکیم  تیاکش  وت  هب  مرادرک  فعـض  یلد و  گنـس  زا  اراگدرورپ  نک ، راتفر  نم  اب  تشـشخب 

صاصق نم  زا  ات  هدراذـگ  وت  راـیتخا  رد  هک  تسا  نم  یناـشیپ  نم و  تسد  نیا  مفرتعم ، شیوخ  ءاـطخ  هب  مراد ، رارقا  مهاـنگ  هب  نم  اـمن ،
هب مندشلصو  ریغ و  زا  مندشادج  عوضخ و  عوشخ و  هب  نم  ياقآ  يا  نک ، فرط  رب  ار  مهودـنا  نزح و  ریذـپب و  ار  نم  هبوت  سپ  یئامن ،

كاـخ هب  هدـناطلغ و  ار  دوخ  وت  لـباقم  رد  تربمغیپ  رـسپ  ربق  تبرت  رد  هدـش و  رداـص  نم  زا  هچنآ  رب  سوسفا  فسا و  يا  اـمن ، مّحرت  وت 
. وت زا  ریغ  یئادخ  تسین  یشابیم ، نم  هاگهیکت  هانپ و  تشپ و  دیما و  وت  ماهدومن ، هدولآ 

ِةَرِفْغَْمِلل ًءاَجَر  َداَِلْبلا - ُْتعَطَق  َکِِّیبَن  ِْنبا  َیلِإ  َو  یِضْرَأ  ْنِم  ُتْدَمَـص  ِّبَر  اَی  َْکَیلِإ  ُلوُقَت - َو  َْکیَدَی  ُعَفَْرت  َُّمث  ًةَرِیبْکَت  َنِیثاََلث  َو  ًاسْمَخ  ْرِّبَک  َُّمث 
ُۀَعافَـش ُعَْفنَت  َال  َمْوَی  یـضَتْرا  ِنَِمل  ّالِإ  ُۀَـعاَفَّشلا  ُعَْفنَت  َال  َمْوَی  ًاـِحنْمُم   ] ًاـْحنَم ِیل  ْنُک  َو  ًاـمیِحَر  ِیب  ْنُک  َو  ًاعیِفَـش  َو  ًانَکَـس  ِهَّللا  َِّیلَو  اَـی  ِیل  ْنُکَف 

َمُظَع ْدَـقَف  ًاذـِْقنُم  ِیل  یِّبَر  ْيَدَـی  َْنَیب  یِماَقَم  ِیف  ٍذـِئَمْوَی  ْنُکَف  ٍمیِمَح  ٍقیِدَـص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  اـمَف  ِۀـَلاَلَّضلا - ُلـْهَأ  ُلوُقَی  َمْوَی  َو  َنیِِعفاّـشلا 
ِیُنلَأْسَی یِّبَر  َو  یِّمُأ  ِیْنتَدـَلَو  اَمَک  ٍداَع  اَنَأ  َو  ِیلَمَع  ِءوُس  ْنِم  ُْتمَّدَـق  اَِمب  یِـسْأَر  ٌسِّکَنُم  اَنَأ  َو  یِعْمَِـسب  َذِـخُأ  َو  یِِـصئاَرَف  ْتَدَـعَتْرا  اَذِإ  یِمْرُج 

ِیتَقاَف َو  يِْرقَف  ِمْوَی  َو  ِیتَجاَح  ِمْوَِیل  َُکتْدَدْعَأ  ْدَقَف  ًاذِْقنُم  َو  ًاعیِفَش  ِیل  ْنُکَف 
: وگب هدرک و  دنلب  ار  تتسد  ود  نآ  زا  سپ  هتفگ و  ریبکت  هبترم  جنپ  یس و  سپس 

، يزرمایب ار  مناهانگ  هکنیا  دیما  هب  مدومیپ  ار  اهرهـش  تربمغیپ  رـسپ  يوس  هب  و  مدومن ، دصق  وت  يوسب  دوخ  نیمزرـس  زا  مراگدرورپ ، يا 
ناگدیدنسپ زا  ریغ  یـسک  تعافـش  یلاعت  قح  دزن  هک  يزور  رد  نابرهم و  نم  هب  تبـسن  و  هدوب ، نم  عیفـش  هاگهیکت و  ادخ  ّیلو  يا  سپ 

هک زور  نامه  و  نیعفاّشلا ، ۀعافـش  عفنت  موی ال  دومرف : هدرک و  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  دوخ  هک  يزور  نامه  دوشیمن  هتفریذپ  شرابرد  رد 
لباقم رد  زور  نیا  رد  سپ  شاب ، نم  هدننکتعافش  هاگتاجن و  ٍمیِمَح ، ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  دنیوگیم : یهارمگ  لالض و  لها 

نم زا  هک  تشز  لامعا  هطساوب  دوش و  هتفرگ  مشوگ  دنزرلب و  مندب  ياهتشوگ  یتقو  هکنآ  هچ  شاب  هدنهد  تاجن  نم  يارب  مراگدرورپ 
هنهرب تخل و  هدـیئاز  ارم  ردام  هک  يزور  نوچمه  لاح  نآ  رد  منیبب و  گرزب  رایـسب  ار  دوخ  هانگ  مرج و  مشاب و  هدنکفارـس  هدـش  رداص 

جایتحا و زور  يارب  ار  وت  نم  شاب ، نم  هدـنهد  تاجن  عفاش و  تقو  نآ  رد  وت  دـهد  رارق  باتع  لاءوس و  فرط  ار  نم  مراگدرورپ  مشاب و 
. ماهدرک هریخذ  دوخ  يارب  مزاین  یتسد و  یهت  ماگنه 

َو َْتنَأ  ِیبَِأب  ُلوُقَت  َو  ِّبَر  اَی  ٍۀَمْحَر  ِعِضْوَم  ِیف  یِّنِإَف  َکِِّیبَن  ِْنبا  ِْربَق  ِباَُرت  ِیف  یِعُّرَـضَت  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َرَْـسیَْألا  َكَّدَخ  ْعَض  َُّمث 
ِیتَجْهُم ُلُْذبَأ  َو  ًامیِظَع  ًازْوَف  َزُوفَأَف  َکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  َِکِبلاَس  ْنِم  َو  َِکِلتاَق  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  یِّنِإ  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ 

ْنَم ُهَّللا  َنََعل  ُلوُقَت  َو  ِۀَّنَْجلِاب  ِزْوَْفلا  َو  ِةَداَعَّسلِاب  َکَعَم  َرُفْظَأَف  َکَعَم - یِمَد  َکَفُْسی  یَّتَح  َْکیَدَی  َْنَیب  َماَقَأ  ْنَمِیف  ُْتنُک  َو  یِسْفَِنب  َکِیقَأ  َو  َکِیف 
ْنَم ُهَّللا  َنََعل  َكاَـیاَنَث  َْنَیب  ِِهبیِـضَِقب  َتَکَن  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَـسْأَر  َلَـمَح  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَـسْأَر  َّزَتْجا  ِنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَـنَعَط  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َكاَـمَر 
ُهَّللا َنََعل  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  ْنِم  َکَعَنَم  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َْکَیلِإ  َراَس  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َْکیَلَع  َناَـعَأ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َكَداـَلْوَأ  َمَْتیَأ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َكَءاَِـسن  یَْکبَأ 
َْنبا َو  ُهَراَْصنَأ  َو  ُهَعاَْبتَأ  َو  ُهَناَوْعَأ  َو  ُهَْنبا  ُهَّللا  َنََعل  َو  ِداَبْکَْألا  ِۀَـلِکآ  َْنبا  ُهَّللا  َنََعل  َْکبُِجی  ْمَلَف  َکـَتْوَص  َعِمَـس  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َكاَّلَخ  َو  َکَّشَغ  ْنَم 

ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمَُهبَّذَع  َو  ًاراَن  ْمُهَرُوُبق  َو  ْمُهَنوُُطب  َو  ْمُهَفاَوْجَأ  ُهَّللا  اَشَح  َو  ْمُِکْلتَق  یَلَع  َناَعَأ  ْنَم  َو  َکِیبَأ  ِیِلتاَق  َو  َکِیِلتاَق  َعیِمَج  ُهَّللا  َنََعل  َو  َۀَّیَمُس 
: وگب هدرازگ و  ربق  يور  ار  پچ  هنوگ  سپس 

. نم راگدرورپ  يا  ماهتفرگ  رارق  وت  تمحر  ياج  رد  نم  هکنآ  هچ  امرف  محر  تربمغیپ  رسپ  ربق  كاخ  رد  نم  عّرضت  هب  ایادخ 
: وگب دعب  و 

، میوجیم يرازیب  ادخ  يوس  هب  هدروآ  ردب  تندب  زا  هماج  هک  یـسک  وت و  هدنـشک  زا  نم  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  وت  يادـف  مردام  ردـپ و 
متشادیم هگن  ار  وت  سفن  لذب  اب  مدرکیم و  راثیا  وت  هار  رد  ار  مبلق  نوخ  مدشیم و  لئان  یمیظع  يراگتـسر  هب  سپ  مدوبیم  وت  اب  شاک 

نیدـب تخیریم و  نیمز  هب  وت  اب  منوخ  ات  دـندومن  تیاـمح  وت  زا  هتـساخرب و  داـهج  هب  وت  لـباقم  رد  هک  مدوب  یناـسک  ناـیم  رد  شاـک  و 
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. متفاییم تسد  تشهب  هب  ندیسر  تداعس و  هب  وت  اب  بیترت 
: وگب و 

، دیرب ار  وت  رـس  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  هدز ، هزین  وت  هب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  تخادنا ، ریت  وت  هب  هک  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ 
ادخ دز ، وت  يایانث  ياهنادند  طسو  هب  بوچ  اب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ  دومن ، لمح  دوخ  اب  ار  وت  رـس  هک  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ 

وت نانمشد  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دومن ، میتی  ار  تنادنزرف  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دنایرگ ، ار  وت  نانز  هک  ار  یسک  دنک  تنعل 
عنم تارف  بآ  زا  ار  وت  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دومن ، رفس  ریس و  وت  اب  گنج  روظنم  هب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  درک ، کمک  ار 

ار تباوج  دینـش و  ار  وت  يادص  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دراذـگ ، تیاهنت  دومن و  تنایخ  وت  هب  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  درک ،
تنعل ادخ  و  ار ، هّیمـس  دنزرف  شناراکددم و  نیعبات و  نارای و  دنزرف و  دنک  تنعل  ادخ  و  ار ، اهرگج  هدنروخ  رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  دادن ،

ار ناشیا  و  دنک ، شتآ  زا  رپ  ار  ناشیا  ياهربق  اهلد و  نورد و  ادخ  و  دندرک ، کمک  تنتـشک  رب  هک  ار  نانآ  وت و  ناگدنـشک  مامت  دـنک 
. دیامن كاندرد  یباذع 

ُتْرَّسَف ْدَق  اَِمب  وُعْدَت  َو  ِْهیَلْجِر  ِْدنِع  َیلِإ  َْتلَّوََحت  َْتبَبْحَأ  ْنِإ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِحِیبْسَت  ْنِم  ٍۀَـحِیبْسَت  َْفلَأ  ِهِسْأَر  َدـْنِع  ُحِّبَُـست  َُّمث 
َال ْنَم  َناَْحبُـس  ُهُِملاَعَم  ُدـِیبَت  َال  ْنَم  َناَْحبُـس  ُلوُقَت  ُحـِیبْسَّتلا  َو  َتْحَّبَـس  ِةاَلَّصلا  َنِم  َتْغَرَف  اَذِإَف  ِهِسْأَر  ِدـْنِع  َیلِإ  ِْهیَلْجِر  ِدـْنِع  ْنِم  ُروُدـَت  َُّمث  َکـَل 

ِهِْرمَأ ِیف  ًادَحَأ  ُرِواَُشی  َال  ْنَم  َناَْحبُس  ِهِرْخَِفل - َلاَلْحِمْضا  َال  ْنَم  َناَْحبُس  ُهَْدنِع  اَم  ُدَْفنَی  َال  ْنَم  َناَْحبُس  ِِهتَّدُِمل  َعاَطِْقنا  َال  ْنَم  َناَْحبُس  ُُهِنئاَزَخ  ُصُْقنَت 
ُقِداَّصلا َْتنَأ  َو  َتْرَبَص  ًاثاََلث  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُْلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َكَدَـی  ْعَض  َو  ِْهیَلْجِر  َدـْنِع  ُلَّوََحت  َُّمث  ُهُْریَغ  ََهلِإ  اـَل  ْنَم  َناَْـحبُس 

َُکْتئِج ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َّکُفَف  ًاذاَعَم  ُتْذُع  یِّنِإ  ِراَیْخَْألا  َخیِرَـص  ِبَابْرَْألا - َّبَر  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ِنُْسلَْألا  َو  يِْدیَْألِاب  ْمُکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َلَتَق  ُقَّدَصُْملا 
ِعیِمَج ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  َنُولِّسَوَتُْملا  ُلَّسَوَتَی  َِکب  َو  َياَْینُد  َو  ِیتَرِخآ  ِْرمَأ  ْنِم  یِِجئاَوَح  ِعیِمَج  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ُلَّسََوتَأ  َکـَْیلِإ  ًادـِفاَو  ُهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی 

َو ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َةاَلَّصلا  َِکتَراَیِز  ْنِم  یِّظَح  َلَعْجَی  ْنَأ  اَنَِّیلَو  َو  َکَِّیلَو  ُلَأْسَأ  ْمُهَتَِبلَط - ِهَّللا  ِداَبِع  ْنِم  ِباَوَّثلا  ُلْهَأ  ُكِرُْدی  َِکب  َو  ْمِهِِجئاَوَح 
ِفْشا ِْنیَسُْحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ِْهیَلَع  َْکیَّدَخ  ُعَضَت  َُّمث  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َِکنیِِدل  ِِهب  ُرِـصَْتنَت  َو  ُهُرُْـصنَت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِیبُونُِذل  َةَرِفْغَْملا 

ْنَّمِم ْمِقَْتنا  ِْنیَسُْحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقب  َیِـضَر  ْنَّمِم  ْمِقَْتنا  ِْنیَـسُْحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  ُْبلْطا  ِْنیَـسُْحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِْنیَـسُْحلا  َرْدَص 
هیلع  ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِِلتاَق  یَلَع  ِۀَـنْعَّللا  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ُلِهَْتبَت  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِْلتَِقب  َحِرَف  ْنَّمِم  ْمِقَْتنا  ِْنیَـسُْحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  َْنیَـسُْحلا  ََفلاَخ 
ِيذ َناَْحبُس  ُلوُقَت  َو  ٍۀَحِیبْسَت  َۀَئاِمَف  ْرِدْقَت  َْمل  ْنِإَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِءاَرْهَّزلا َۀَمِطاَف  ِحِیبْسَت  ْنِم  ٍۀَحِیبْسَت  َْفلَأ  ِْهیَلْجِر  َْدنِع  ُحِّبَُست  َو  مالـسلا )

ِرِخاَْفلا ِْکلُْملا  ِيذ  َناَْحبُس  ِمیِدَْقلا  ِرِخاَْفلا  ِْکلُْملا  ِيذ  َناَْحبُس   ] _ ِمیِمَْعلا  ] ِمیِظَْعلا ِرِخاَْفلا  ِماَرْکِْإلا  َو  ِلاَلَْجلا  ِيذ  َناَْحبُس  ِفِینُْملا  ِخِماَّشلا  ِّزِْعلا 
. ِمیِظَْعلا

َناَْحبُس ِءاَوَْهلا  ِیف  ِْریَّطلا  َناَقَفَخ  َو  اَفَّصلا  ِیف  ِلْمَّنلا  ََرثَأ  يَرَی  ْنَم  َناَْحبُس  ِراَقَْولا - َو  ِروُّنلِاب  يَّدََرت  ْنَم  َناَْحبُـس  َلاَمَْجلا  َو  َّزِْعلا  َسَِبل  ْنَم  َناَْحبُس 
ُهُْریَغ اَذَکَه  َال  َو  اَذَکَه  َوُه  ْنَم 

ار ترضح  حیبست  یتساوخ  رگا  و  وگب ، ار  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترـضح  حیبست  هبترم  رازه  بانج  نآ  كرابم  رـس  کیدزن  سپس 
البق هک  دـشاب  یئاهاعد  دارم  تسا  لـمتحم  و   ) داد مهاوخ  حرـش  تیارب  ادـعب  هچنآ  هب  نک  ءاـعد  یـسرب و  كراـبم  ياـهاپ  نیئاـپ  اـت  وگن 

رـس کیدزن  هب  ار  دوخ  نزب و  رود  اعد  ندناوخ  اپ و  نیئاپ  هب  ندیـسر  زا  سپ  تروص  رهب  دـندومرف ) نایب  یلامث  هزمح  وبا  يارب  ترـضح 
نآ دش و  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  حیبست  حیبست ، زا  دارم  وگب و  حیبست  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  ناسرب و  كرابم 

، تسین یندشمک  شنئازخ  هک  یسک  تسا  هّزنم  تسین ، یندشهنهک  وا  رب  ّهلاد  ياههناشن  ملاعم و  هک  یسک  تسا  هّزنم  یئوگب : هک  تسنیا 
تـسا هّزنم  تسین ، یندـشمامت  تسه  شدزن  هچنآ  هک  یـسک  تسا  هّزنم  تسین ، یندـش  ضرقنم  شتنطلـس  نارود  هـک  یـسک  تـسا  هّزنم 

هک یـسک  تسا  هّزنم  دـنکیمن ، تروشم  یـسک  اـب  شیاـهراک  رد  هک  یـسک  تسا  هّزنم  تسین ، یندـشلیاز  وا  یگرزب  رخف و  هک  یـسک 
. دشابیمن وا  زا  ریغ  يدوبعم 
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: وگب راذگب و  ربق  رب  تسد  وش و  لقتنم  كرابم  ياهاپ  نیئاپ  هب  سپس 
ار وت  هک  ار  یناسک  دشکب  ادخ  ياهدشقیدصت ، وگتسار و  وت  يدرک و  ربص  هبترم ) هس   ) هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  ادخ  دتسرف  تمحر  دورد و 

. دنتشک ناشیاهنابز  اهتسد و  اب 
: وگب دعب  و 

دزن مدمآ  ناهرب ، خزود  شتآ  زا  ار  نم  سپ  یندروآ ، هانپ  مروآیم  هانپ  نم  اهبوخ ، هدنهد  هانپ  يا  و  اهبحاص ، بحاص  يا  ادـنوادخ 
لّـسوتم ادخ  هب  يویند  هچ  هدوب و  يورخا  روما  هچ  میاهيدنمزاین  مامت  رد  مدومن ، رفـس  تیوس  هب  هک  یلاح  رد  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت 

لها هک  یناگدـنب  وت  هطـساو  هب  و  دـنهدیم ، رارق  هلیـسو  هطـساو و  ار  وت  ناشیاهيدـنمزاین  عیمج  رد  ادـخ  هب  نیلّـسوتم  ماـمت  و  موشیم ،
رب تاولص  ار  وت  ترایز  زا  نم  هرهب  هک  منکیم  تساوخرد  دوخ  ّیلو  وت و  ّیلو  زا  دننکیم ، كرد  ار  دوخ  بولطم  دنتسه  رجا  شاداپ و 

ناشیا هطـساوب  ینکیم و  يرای  ار  اهنآ  وت  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ادنوادخ ، دـهد ، رارق  نم  ناهانگ  شزرمآ  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و 
. یئامنیم ددم  ترخآ  ایند و  رد  ار  تنید 

: وگب راذگب و  ربق  رب  تروص  سپس 
يا ادنوادخ  امن ، نیـسح  نوخ  یهاوخ  نوخ  نیـسح ! راگدرورپ  يا  ایادخ ، ار ، نیـسح  هنیـس  هدـب  افـش  نیـسح ، راگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،

ار نیسح  تفلاخم  هک  یسک  زا  نیسح ! راگدرورپ  يا  ادنوادخ  شکب ، ماقتنا  دش  یـضار  نیـسح  لتق  هب  هک  یـسک  زا  نیـسح ! راگدرورپ 
ندومن نعل  رد  و  ریگب ، ماقتنا  دومن  رورسم  داش و  ار  وا  نیسح  ندش  هتشک  هک  یسک  زا  نیسح  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ، ریگب ، ماقتنا  دومن 

ارهز همطاف  ترـضح  حیبست  هبترم  رازه  اپ  نیئاپ  رد  امن و  عّرـضت  سامتلا و  ادخ  هب  مالّـسلا  امهیلع  نینمءوملا  ریما  نیـسح و  ماما  نیلتاق  رب 
: یئوگب هکنیا  زا  تسترابع  حیبست  نآ  وگب و  هبترم  دص  ار  نآ  یتسناوتن  رگا  وگب  ار  اهیلع  هّللا  یّلص 

میظع یگرزب  لـالج و  بحاـص  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم  و  تسا ، یلاـع  عیفر و  شماـقم  هدوـب و  تّزع  بحاـص  هک  یئادـخ  تسا  هّزنم 
گرزب یهاـشداپ و  بحاـص  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم  دـشابیم ، میدـق  میظع و  تنطلـس  بحاـص  هـک  يدـنوادخ  تـسا  هّزنم  دـشابیم ،

هّزنم هدیدرگ ، نّیزم  هتسارآ و  يرابدرب  راقو و  رون و  اب  هک  یسک  تسا  هّزنم  هدیشوپ ، یئابیز  تّزع و  سابل  هک  یسک  تسا  هّزنم  دشابیم ،
یسک تسا  هّزنم  دنیبیم ، اوه  رد  ار  ناگدنرپ  ندز  لاب  هک  یسک  تسا  هّزنم  دنیبیم ، ار  فاص  گنـس  يور  روم  ياپ  رثا  هک  یـسک  تسا 

. دشابیمن نینچ  شریغ  یلو  هدوب  نینچ  نیا  وا  هک 
َو ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا - ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلُقَف  ِْهیَلَع  َْتفَقَو  اَذِإَف  ِْنیَـسُْحلا  ِلْجِر  َدـْنِع  َوُهَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْربَق  َیلِإ  ْرِـص  َُّمث 
َو َکِحوُر  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َْتبَرَغ  َْوأ  ٌسْمَـش  ْتَعَلَط  اَمَّلُک  ًۀَفَعاَضُم  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َْنبا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَفِیلَخ  َْنبا 

ٍمَّدَقُم ْنِم  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللا  ِبِیبَح  َیلِإ  ِِهب  یَقَتْرُْملا  َکَمَد  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ٍمْرُج  ِْریَغ  ْنِم  ٍلُوتْقَم  َو  ٍحُوبْذَم  ْنِم  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َِکنَدـَب 
َْکیَلَع ُنُکْـسَت  َال  َو  ٌةَرْطَق  ُْهنِم  ُعِجْرَی  َال  ِءاَمَّسلا - ِناَنْعَأ  َیلِإ  ِهِّفَِکب  َکَمَد  ُعَفْرَی  ُُهْبلَق  َْکیَلَع  ًاقِرَتُْحم  َْکیَلَع  یِْکبَی  َو  َُکبِـسَتْحَی  َکِیبَأ  يِدَی  َْنَیب 

َو َکَلَتَق  ْنَّمِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  َنیِمَعَّنُم - ِناَنِْجلا  ِیف  َِکتاَهَّمُأ  َعَم  َو  َنیِـضاَْملا  َِکئَابآ  َعَم  ِهَّللا  َدـْنِع  اَمُُکناَکَمَف  ِقاَرِْفِلل - َکَعَّدَو  ٌةَْرفَز  َکِیبَأ  ْنِم 
َنیِِحلاَّصلا ِهِداَبِع  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِِهئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُماَلَـس  ُْلق  َو  ِْهیَلَع   [ َكَدَـی  ] َْکیَدَـی ْعَض  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َّبَْکنا  َُّمث  َکََحبَذ 

َِکتاَهَّمُأ َو  َِکئاَْنبَأ  َو  َِکئَابآ  َو  َِکْتَیب  ِلْهَأ  َو  َکـِتَْرتِع  یَلَع  َو  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َياـَلْوَم  َْنبا  َو  َياـَلْوَم  اَـی  َکـْیَلَع 
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  َْنبا  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ًاریِهْطَت  ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِراَْربَأـْلا  ِراَـیْخَْألا 

ْمُکُءواَِدف یِسْفَن  یَـضَم  ْنَم  َو  ْمُْهنِم  َیَِقب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ْمُکَلَتَق  َو  ْمُکِّقَِحب  َّفَخَتْـسا  ِنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٍِّیلَع 
ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َو  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ْمُکِعَجْضَِمل  َو 

: وگب يداتسیا  شربق  لباقم  یتقو  سپ  دشابیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیئاپ  بانج  نآ  درگب ، نیسحلا  نب  یلع  ربق  فرط  هب  سپس 
و ادخ ، لوسر  رتخد  رـسپ  ادـخ و  لوسر  نیـشناج  يا  وت  رب  دورد  داب ، وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  دورد 
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، داب وت  ندـب  ناور و  رب  وت و  رب  دورد  دـیامنیم  بورغ  ای  هدرک  عولط  دیـشروخ  هک  یمادام  داب ، وت  رب  ربارب  دـنچ  ادـخ  تاـکرب  تمحر و 
ادخ بیبح  رظن  هب  تفر و  الاب  وت  نوخ  تیادف ، مردام  ردپ و  دنتشک ، ار  وا  یهانگ  نودب  هک  داب  ياهتشک  هدیرب و  رـس  يادف  مردام  ردپ و 

رب وا  بلق  هک  یلاح  رد  تسیرگ ، وت  رب  تشگ و  ادخ  ياضر  میلست  تردپ  هدش و  دیهش  ردپ  لباقم  رد  هک  وت  يادف  مردام  ردپ و  دیـسر ،
زا وـت  كوـس  رد  ناـغفا  هلاـن و  و  تشگن ، رب  نیمز  هب  نآ  زا  ياهرطق  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  تفرگ و  فـک  هب  ار  تنوـخ  تفرگ ، شتآ  وـت 

ناردـپ و اب  ادـخ  دزن  رفن  ود  امـش  هاگیاج  سپ  دومن ، عادو  وت  اـب  یئادـج  روظنم  هب  تشگن ، مارآ  ینآ  ترـضح  نآ  دـشن و  عطق  تردـپ 
ار وت  هک  یـسک  زا  میوجیم  يرازیب  ادخ  يوس  هب  دیلوغـشم ، ینارذگـشوخ  هب  تشهب  رد  ناتناردام  هارمه  زین  و  دشابیم ، ناتناگتـشذگ 

. دیرب رس  تشک و 
: وگب راذگب و  نآ  رب  ار  تسد  ود  هداد و  ربق  رب  هیکت  سپس 

وت رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  نم ، رورـس  دنزرف  نم و  رورـس  يا  وت  رب  حلاص  ناگدنب  هداتـسرف و  ءایبنا  بّرقم و  ناگتـشرف  ادـخ و  دورد 
سجر و دـنوادخ  هک  ناـنآ  وت ، بوخ  کـین و  نارداـم  نادـنزرف و  ناردـپ و  نادـناخ و  ناـمدود و  رب  وت و  رب  ادـخ  دتـسرف  تمحر  داـب ،

دنزرف نینمءوملا و  ریما  دـنزرف  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  دورد  یندومن ، كاپ  دومن  ناشکاپ  تشاد و  راـنکرب  ناـشیا  زا  ار  یگدولآ 
ار امش  نتشک  امش و  قح  هک  یسک  دنک  تنعل  ادخ  و  ار ، وت  هدنشک  دنک  تنعل  ادخ  داب ، وت  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  و  یلع ، نب  نیسح 
رب شناوارف  دورد  ادخ و  تمحر  داب ، امش  ربق  يادف  امش و  يادف  مناج  ار ، ناشیا  ناگتشذگ  هدنام و  یقاب  دنک  تنعل  ادخ  درمـش ، کبس 

. داب امش 
*** ***
*** ***

َو یِـسْفَن  یَلَع  ُْتیَنَج  اَّمِم  ًاذـِئاَع  ًادـِفاَو  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ًاثاََلث  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُْلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َكَّدَـخ  ْعَض  َُّمث 
ِْفلَخ ْنِم  ُروُدَت  َُّمث  َْتبَبْحَأ  اَِمب  وُعْدَت  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َْقتِع  َِکتَراَیِز  ْنِم  یِّظَح  َلَعْجَی  ْنَأ  یِِّیلَو  َو  َکَِّیلَو  َهَّللا  ُلَأْسَأ  يِرْهَظ - یَلَع  ُْتبَطَتْحا 
َْتئِـش ْنِإ  َو  َنَمْحَّرلا  َو  َدْمَْحلا  ِۀَِیناَّثلا  ِیف  َو  سی  َو  َدْمَْحلا  َیلوُْألا  ِیف  ُأَْرقَت  ِْنیَتَعْکَر  ِهِسْأَر  َْدنِع  ِّلَص  َو  ِهِسْأَر  ِْدنِع  َیلِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا
ِةاَلَّصلا َنِم  َتْغَرَف  اَذِإَف  ٍْربَق  ِّلُک  َدـْنِع  اَمُْهنِم  َّدـُب  َال  ِةَراَیِّزلا  ِیَتَعْکَر  َّنَأ  اَّلِإ  َْتبَبْحَأ  اَم  ِّلَصَف  َتْغَرَف  اَذِإَف  ُلَْضفَأ  ِهِسْأَر  َدـْنِع  َو  ِْربَْقلا  َْفلَخ  َْتیَّلَص 

ُهََفلاَخ ْنَم  َِۀلاَلَِـضب  َنیِرِْـصبَتْسُم  ِِهلْـضَِفب  َنیِّرِقُم  ِهِّقَِحب  َنِیفِراَع  ِِهْلبَِحب  َنیِمِـصَتْعُم  َُهل  َنیِمِّلَـسُم  ِِهب  َنِینِمْءُوم  ُهاَْنیَتَأ  اَّنِإ  َّمُهَّللا  ِلـُق  َو  َْکیَدَـی  ْعَفْراَـف 
ْلَعْجا َّمُهَّللا  ٌِرفاَک - ْمُهَلَتَق  ْنَِمب  یِّنِإ  َو  ٌنِمْءُوم  ْمِِهب  یِّنِإ  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  َرَضَح  ْنَم  ُدِهْشُأ  َو  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِْهیَلَع  َوُه  يِذَّلا  يَدُْهلِاب  َنِیفِراَع 

ُهَعَم َدِهُْـشتْسا  ِنَمِیف  ِیْنِتْبثَأ  َو  ٌِتباَث  ٌمَدَق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َُهل  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِیلَمَع - ِیف  ًۀَعیِرَـش  َو  ِیْبلَق  ِیف  ًۀَـقیِقَح  ِیناَِسِلب  ُلُوقَأ  اَِمل 
ِمْرُْجلا َمیِظَع  يََرت  ُمیِظَع - اَی  َْتَیلاَعَت  َو  َتْکَراَبَت  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُِملاّظلا  ُلَمْعَی  اّمَع  ُمِیلَح - اَی  َکَناَْحبُـس  ًاْرفُک  َکَتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا 

َال يِذَّلا  ِْرمَْألا  َنِم  َِکئاَّبِحَأ  َو  َِکتَْوفِـص  ِلْهَأ  َیلِإ  َِیتوُأ  اَِمب  ٌِملاَع  َو  ٍِبئاَغ  ُْریَغ  ٌدِـهاَش  َْتنَأ  ُمیِرَک  اَی  َْتَیلاَـعَت  ْمِْهیَلَع  ْلَْـجعَت  اَـلَف  َكِداَـبِع  ْنِم 
َِکبِیبَـح َو  َکـِلوُسَر  یَلَع  َو  َکـْیَلَع  اوُءَرَتْـجا  َنیِذَّلا  َْتلَْهمَأ  ْدَـق  َو  ٍةاـَنَأ  ُوذ  َکَّنَِکل  َو  ْمُْهنِم  َتْمَقَْتناـَل  َْتئِـش  ْوـَل  َو  ٌضْرَأ  اـَل  َو  ٌءاَمَـس  ُُهلِمَْحت 

يِذَّلا َلَجَْألا  َو  َتْرَّدَـق  يِذَّلا  َلَمَْعلا  اُولِمْکَتْـسَِیل  ِْهَیلِإ  َنوُِرئاَـص  ْمُه  ٍْتقَو  َو  ُهوُِغلاـَب  ْمُه  ٍلَـجَأ  َیلِإ  َکـِتَمِْعِنب  ْمُهَتْوَذَـغ  َو  َکَـضْرَأ  ْمُهَْتنَکْـسَأَف 
َعَم ٍدـیِدَص  َو  ٍموُّقَز  َو  ٍنِیلْـسِغ  َو  ِقاَثْوَْألا  َو  ِلاَلْغَْألا  َو  ِقاَرْحِْإلا  َو  ِعیِرَّضلا  َو  ٍقاَّسَغ  َو  ٍمیِمَح  َو  َمَّنَهَج  ِراَن  َو  ٍقاَثَو  َو  ٍّطَـحَم  ِیف  ْمُهَدِّلَُخِتل  َْتلَّجَأ 

ِمیِحَْجلا َو  ِمیِمَْحلا  ِیف  َو  ُرَذَت  َو ال  یِْقُبت  ِیتَّلا ال  َرَقَس  ِیف  َو  یًَظل  ِماَّیَأ  ِیف  ِماَقُْملا  ِلوُط 
: وگب راذگب و  ربق  رب  تروص  سپس 

تایانج و زا  هدوب و  وت  رفاسم  رئاز و  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  تیادف ، مردام  ردـپ و  هبترم ) هس   ) نسحلا ابا  يا  دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ 
هک مراد  تساوخرد  تسا  نم  ّیلو  وت و  ّیلو  هک  ادخ  زا  ماهدش ، هدنهانپ  وت  هب  ماهدومن  نیگنـس  ار  متـشپ  ماهدرک و  دوخ  رب  هک  یئاهمتس 

. دهد رارق  خزود  شتآ  زا  نم  يدازآ  ار  تترایز  زا  نم  هرهب 
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نآ كرابم  رـس  کیدزن  هب  ار  دوخ  نزب و  رود  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  تشپ  زا  سپـس  نکب و  یتساوخ  هک  یئاعد  ره  دعب 
رگا نک و  تئارق  نمحّرلا  دمح و  مّود  تعکر  رد  سی و  دـمح و  لّوا  تعکر  رد  هدـناوخ ، رـس  يالاب  زامن  تعکر  ود  ناسرب و  ترـضح 

ناوخب یتساوخ  يرگید  زامن  ره  زامن  ندـش  مامت  زا  سپ  تسا و  رتهب  لـضفا و  رـس  يـالاب  یهتنم  رواـیب  اـجب  ربق  تشپ  ار  زاـمن  یتساوخ 
: وگب نک و  دنلب  ار  تسد  ود  يدش  غراف  زامن  ندناوخ  زا  یتقو  یناوخب و  يربق  ره  دزن  دیاب  ار  ترایز  زامن  تعکر  ود  یهتنم 

هب و  میاهدز ، گنچ  وا  نامسیر  هب  میتسه ، شمیلـست  هتـشاد و  نامیا  بانج  نآ  هب  هک  یلاح  رد  میدیـسر  ترـضح  نآ  دزن  هب  ام  ادنوادخ 
تـسا نآ  رب  وا  هک  یتیاده  قیرط  هب  میراد ، عالّطا  دندرک  ار  شتفلاخم  هک  نانآ  ندوب  هارمگ  هب  میراد ، رارقا  شلـضف  هب  میهاگآ ، شّقح 

ناشراکنا هدیزرو و  رفک  ناشیا  نیلتاق  هب  و  مراد ، نامیا  ناشیا  هب  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  ترضاح  ناگتشرف  وت و  ادنوادخ  میراد ، ملع 
نانآ هرمز  رد  ار  نم  نک  طبض  هدب و  رارق  یتعیرـش  ملمع  رد  و  یتیعقاو ، تقیقح و  ملد  رد  مناریم  نابز  هب  هچنآ  يارب  ادنوادخ  منکیم ،

زا رابدرب  میلح و  يا  وت  یهزنم  نک ، تنعل  دندرک  لیدبت  رفک  هب  ار  نامیا  تمعن  هک  ار  یناسک  ادنوادخ  دندش ، دیهش  ترـضح  نآ  اب  هک 
ناشبیدأت رد  یلو  ینیبیم  تناگدنب  زا  ار  هانگ  گرزب  گرزب ، يا  ياهبترم  دنلب  تکرب و  اب  دنوشیم ، بکترم  نیمز  رد  ناراکمتس  هچنآ 

هدش ماجنا  تناتـسود  ناگدـیزگرب و  هب  تبـسن  هچنآ  هب  یهاگآ  و  بئاغ ، ریغ  يدـهاش  وت  تمارک ، اب  يا  ياهبترم  دـنلب  ینکیمن ، باتش 
نیلعاف و  ) ناشیا زا  یهاوخب  رگا  و  دننک ، لّمحت  دنناوتیمن  نیمز  هن  نامسآ و  هن  ار  اهنآ  زا  یـشان  تامدص  تامطل و  هک  یلاعفا  لامعا و 

دناهدرک متـس  هدومن و  تارج  تبیبـح  لوسر و  رب  وت و  رب  هک  یناـسک  هب  ياهدـنهد ، تلهم  وت  یلو  تفرگ ، یهاوخ  ماـقتنا  ملظ ) نیلماـع 
هک ینامز  ات  تسه  تلهم  نیا  و  ياهداد ، ناشـشرورپ  تیاهتمعن  هطـساوب  ياهدـینادرگ و  نکاس  دوخ  نیمز  رد  ار  ناشیا  ياهداد ، تلهم 
هک ار  ینامز  هداد و  ماجنا  الماک  ياهدومن  ریدقت  هک  ار  یلمع  هلیـسو  نیدب  ات  هدـش ، لقتنم  نآ  هب  هک  یماگنه  ات  و  هدیـسر ، نآ  هب  ناشیا 
رد ار  اهنآ  زین  و  یئامن ، دـّلخم  خزود  شتآ  رد  یـشتآ  ياهریجنز  ریز  رد  نیئاپ و  تاقبط  رد  ار  ناشیا  هاـگ  نآ  دـسرب ، ارف  ياهدرک  نیعم 
هک تسا  یهایگ   ) عیرـض هک  یناکم  رد  اهنآ  زین  و  ینک ، ناشقرغ  تسا  يراج  خزود  لها  قرع  كرچ و  زا  هک  نّفعتم  یعیاـم  غاد و  بآ 

اـهریجنز و ریز  رد  و  یئاـمن ، راـتفرگ  تـسا  روهلعــش  شتآ  هناـبز  مـئاد  نآ  هارمه  هدـیئور و  نآ  رد  تـسا ) دـنلب  رایــسب  ياـهغیت  ياراد 
اهنآ هـب  مـّنهج  موـّقز  زا  زین  دراد و  ناـیرج  خزود  لـها  ندــب  تشوـگ  زا  هـک  یبآ  درز  قرع و  زا  و  هدرک ، سوـبحم  شتآ  ياهنامــسیر 

نآ ياههرارش  هک  یمّنهج  رد  دشابیم ، مّنهج  تخس  شتآ  ندوب  روهلعش  اب  هارمه  ینالوط و  خزود  رد  ناشتماقا  هک  یلاح  رد  یناروخب ،
. یهد ناشیاج  نازوس  یمّنهج  غاد و  یبآ  رد  و  دیامن ، وحم  هدنازوس و  ار  مامت  هدراذگن و  یقاب  چیه  نایخزود  زا 

َو ِیتَرْسَح  َو  ِیلیِوَع  َو  َْکیَلَع  ِیئاَُکب  َو  َْکَیلِإ  يِدُوفُِوب  یِّبَر  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ِبُونُّذلِاب  ًارَقُوم  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  يِدِّیَس  اَی  ُلوُقَت  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  ُّبَْکنَت  َُّمث 
ُمُکِیلاَوَم ْنِم  اَنَأ  َو  ًادَغ  ِراَّنلا  َنِم  ًۀَیاَقِو  َو  ًاِعفاَش  َو  ًازْرِح  َو  ًافْهَک  َو  ًادَنَس  َو  ًاباَجِح  ِیل  َنوُکَت  ْنَأ  َءاَجَر  یِسْفَن  یَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َو  ِیئاَُکب  َو  یِفَـسَأ 

َو ِینَدـَب  ُتْصَخْـشَأ  ْدَـق  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ُثَْعبُأ  ِْهیَلَع  َو  ُتُومَأ  َکـِلَذ  یَلَع  َو  یَیْحَأ  َکـِلَذ  یَلَع  ْمُکَِّیلَو  ِیلاَوُأ  َو  ْمُکَّوُدَـع  يِداَـعُأ  َنیِذَّلا 
ِتاَّنَج ِیف  ًادَغ  ْمُِکناَکَم  َیلِإ  َو  ْمُْکَیلِإ  ِرَظَّنلا  ِیف  ُعَمْطَأ  َو  َةَّرَْکلا  ُمُکِماَّیَأ  ِیف  وُجْرَأ  َو  َةاَجَّنلا  ُمُِکبُْرق  ِیف  ُلِّمَءوُأ  َو  ِیتَّقُش  ْتَدَُعب  َو  ِیلْهَأ  ُتْعَّدَو 
َِدلَِوب َْکَیلِإ  ُعِفْشَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  ًاعِفْشَتْسُم  َُکْتئِج  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  َْنیَـسُح  اَی  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ُلوُقَت  َو  َنیِـضاَْملا - ُمُِکئَابآ  َعَم  یِّبَر 

َِکباَذَـع ْنِم  َو  َنوُقِفْـشُم  َِکتَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  َنُومَأْـسَی  ـال  َو  َنوُُرتْفَی  ـال  َنوُخُرْـصَی  َو  َنوُْکبَی  َو  ِْهیَلَع  َنوُّجِـضَی  َنیِذَّلا  ِۀَِـکئاَلَْملِاب  َو  َکـِبِیبَح 
اَلَف ُنُویُْعلا  ُمُْهنِم  ْتَلَمَْهنا  ِدَق  َنُوبَّلَقَتَی  ِهِیف  اَم  َو  َنوُعَنْصَی  اَم  يَرَی  ْمُهُدِّیَـس  َو  َنوُقَهْـشَی  ِْریَْحلا  یِحاََون  ْنِم  َنُومِزَْهنَی  َال  َو  ُماَّیَْألا  ُمُهُرِّیَُغت  َال  َنوُرِذَح 
َْمل يِذَّلا  ِلِیلَّذلا  ِلِیلَْعلا  ِنیِکَتْـسُْملا  ِنیِکْـسِْملا  ََۀلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَت - َو  َْکیَدَی  ُعَفَْرت  َُّمث  یَفُْطت  َال  ٍۀَقْرُِحب  ُنَزَْحلا  ُمُْهنِم  َّدَتْـشا  َو  ُأَقَْرت 

َو َةَرِفْغَْملا  یِطُْعت  َو  َُکِلئاَس  ُبیِخَی  َال  يِذَّلا  َْتنَأ  َو  َْکنِم  ٍفُْطِلب  ِینَکِراَدـُت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َبِطَع  َُکتَمْحَر  ُهْکِرْدـُت  َْمل  ْنِإَف  َكَْریَغ  ِِهَتلَأْسَِمب  ْدُِری 
ُْتعِمَط َو  ُتْوَجَر  َو  ُْتلَّمَأ  یِّنِإَف  َِکبِیبَح  ِْنبِاب  َْکَیلِإ  َدَفَو  ْنَم  َنَوْهَأ  ُنوُکَأ  َال  َو  َْکیَلَع  َکِْقلَخ  َنَوْهَأ  اَنَأ  يِدِّیَـس  اَی  َّنَنوُکَأ  اَلَف  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَت 

اَی َْکنِم  اًلُّضَفَت  َو  َْکنِم  ًۀَـمْحَر  ِناَکَْملا  اَذَـه  َیلِإ  ِریِـسَْملِاب  ِیل  َْتنِذَأَـف  ِیلْحَر  ْنِم  ِینَتْجَرْخَأ  ْذِإ  ِینَِئفاَُـکت  ْنَأ  َکـَل  ًءاَـجَر  ُْتبَرَتْغا  َو  ُْترُز  َو 
ُمیِحَر اَی  ُناَمْحَر 
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: وگب هداد و  ربق  رب  هیکت  سپس 
هک مداد  رارق  هلیسو  ار  وت  يوس  هب  دوخ  رفس  مشکیم ، ار  هانگ  زا  يراب  هتشپ  متسه و  وت  رئاز  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  هب  نم  رورـس  يا 
رب ندرک  هیرگ  ندروخ و  فسأت  ترسح و  ندومن و  يراز  دنلب  يادص  اب  وت و  رب  نتـسیرگ  هطـساو  هب  زین  و  موش ، کیدزن  مراگدرورپ  هب 

و هاگهانپ ، هاگهیکت و  باجح و  نم  يارب  وت  هک  مراودـیما  اریز  هتـشادن  یـساره  فوخ و  دوخ  رب  میوجیم ، بّرقت  ادـخ  هب  شیوخ  لاح 
اب هک  نانآ  متـسه  امـش  ناتـسود  زا  نم  و  یـشاب ، مّنهج  زا  نم  ظفاح  تمایق  يادرف  رد  هدوب و  خزود  شتآ  زا  هدنراد  هاگن  نما و  هاگیاج 

سپ هدش و  ثوعبم  نآ  رب  هّللا  ءاش  نا  و  درم ، مهاوخ  نآ  رب  هدوب و  هدنز  قیرط  نیا  رب  دنتسه ، تسود  ناتناتـسود  اب  نمـشد و  ناتنانمـشد 
برق رد  و  هدیشک ، ازارد  هب  مرفس  هدومن و  عادو  دوخ  لها  اب  هتخادنا و  بعت  هب  ار  شیوخ  مسج  ندب و  انامه  دش ، مهاوخ  هدنز  ندرم  زا 

هب امـش و  رب  ندرک  رظن  رد  مدرگ و  زاـب  تعجر  ناـمز  رد  هک  مراودـیما  امـش  رـضحم  هب  ندـمآ  رد  و  مراد ، تاـجن  يوزرآ  امـش  راوج  و 
. مشاب تشهب  رد  امش  هتشذگ  فلس  ناردپ و  اب  تمایق  يادرف  رد  هک  مراد  عمط  ناتناکم 

: وگب سپس  و 
دنزرف نم  ایادخ  راب  مداد ، رارق  ادخ  دوخ و  نیب  عیفـش  ار  امـش  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  ادخ ، لوسر  دنزرف  نیـسح  يا  هّللا ، دـبع  ابا  يا 
هدومن هلان  هدز و  هّجض  ترضح  نآ  رب  هک  یناگتشرف  مدومن ، شیوخ  عیفش  زین  ار  ناگتشرف  و  مداد ، رارق  وت  يوسب  دوخ  عیفـش  ار  تبیبح 
ناساره كاـنمیب و  وت  سرت  زا  هدـشن و  لاحدـب  نآ  زا  هتفاـین و  هار  اـهنآ  هب  یتسـس  نتـسیرگ  يراز و  زا  و  دـننکیم ، داـیرف  هتـسیرگ و  و 

مرح  ) ریح فارطا  زا  دننزیم  قیج  هتـسویپ  هک  یلاح  رد  و  هدادن ، رییغت  ار  اهنآ  ماّیا  تشذـگ  دنـشابیم ، رذـح  رب  وت  باذـع  زا  و  دنتـسه ،
هتخیر و کشا  ناشیاهمشچ  عطقنی  ال  دنیبیم ، ار  اهنآ  تکرح  لمع و  ناشیا  ياقآ  رورس و  و  دنوشیمن ، رود  مالّسلا ) هیلع  ءادهـشلا  دّیس 

. دوشیمن شوماخ  مارآ و  زگره  هدش و  نوزفا  نآ  یمرگ  شزوس و  هدرک و  ادیپ  تّدش  ناشیا  نزح  ددرگیمن  کشخ 
: وگب نک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  ود  سپس 

وت ریغ  شتـساوخرد  اب  هک  ار  يراوخ  لیلع و  صخـش  تساوخرد  ار ، لیلذ  زیچیب و  صخـش  تساوخرد  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
ملاح لماش  ار  دوخ  فطل  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ددرگیم ، كـاله  دوشن  شلاـح  لـماش  وت  تمحر  رگا  سپ  دـنکیمن ، دـصق  ار 

متـسین نم  رورـس  يا  يرذـگیم ، ناهانگ  زا  هدرک و  ناگدـنب  لـماش  ار  ترفغم  ینکیمن ، دـیماان  ار  لـئاس  هک  یتسه  یـسک  وت  یئاـمنب ،
، مراد دیما  وزرآ و  نم  مشاب ، هدروآ  هطساو  تهاگرد  هب  ار  تبیبح  رسپ  هک  یسک  نیرتمرن  متسین  و  وت ، رب  وت  قلخ  نیرتمرن  نیرتروبص و 
، هدروآ نوریب  ملزنم  زا  ار  نم  اریز  ینکیم  ناربج  لباقم  رد  هک  مراد  وت  هب  دیما  ماهدرک ، كرت  ار  نطو  هدـمآ و  ترایز  هب  هتـشاد و  عمط 

. نابرهم هدنشخب  يا  نم  هب  وت  بناج  زا  تسا  یلّضفت  و  وت ، زا  تسا  یتمحر  نیا  میایب و  ناکم  نیا  هب  هک  يداد  نذا  سپ 
ْمِْهَیلِإ ُئِمُوت  َو  ِءاَدَـهُّشلا  ِرُوُبق  ِءاَذِِـحب  ُفِقَت  َو  ِۀَـفیِقَّسلا  َنِم  ُجُرَْخت  َُّمث  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َءاَـش  ْنِإ  ُْهنِم  ِْرثْـکَأ  َو  ِْهیَلَع  َتْرَدَـق  اَـم  ِءاَعُّدـلا  ِیف  ْدِـهَتْجا  َو 
ُْمتْرَبَص اِمب  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ٍراَیِد  ِلْهَأ  ْنِم  ِرُوبُْقلا  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُلوُقَت  َو  َنیِعَمْجَأ 

َو ِِهلوُسَر  ِْنبا  َراَْصنَأ  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َراَْصنَأ  َو  ِِهلوُسَر  َراَْصنَأ  َو  ِهَّللا  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َءاَِـیلْوَأ  اَـی  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِراّدـلا  یَبْقُع  َمِْعنَف 
َو ِهّللا - ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباصَأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  َّلَج - َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  ِهَّللا  ُراَْصنَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِِهنیِد  َراَْصنَأ 
َو ْمُِکناَدـْبَأ  َو  ْمُکِحاَوْرَأ  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِّقَْحلا  ِلِیبَس  یَلَع  َهَّللا  ُُمتیَِقل  یَّتَح  ُْمْتنَکَتْـسا  اَـم  َو  ُْمتْفُعَـض  اَـمَف  اُوناکَتْـسا  اَـم  َو  اوُفُعَـض  اـم 

ِهَّللا ُۀَّصاَخ  ُْمْتنَأ  ْمُکَدَعَو  اَم  َراَث  ْمُِکب  ٌكِرْدـُم  ُهَّللا  َو  ُهَدـْعَو  ُِفلُْخی  َال  َهَّللا  َّنِإ  َلیِدـْبَت  َال  َو  َُهل  َْفلُخ  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  ِدِـعْوَِمب  اوُرِْـشبَأ  ْمُکِداَسْجَأ -
َو َنُومَرْهَی - َال  َو  اَُهلْهَأ  ُنَعْظَی  َال  ٍتاَّنَج  ْنِم  ِتاَجَرَّدلِاب  ُْمتُْزف  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُْمتْدِعَـس  ُءاَدَـعُّسلا  ُُمْتنَأ  َو  ُءاَدَـهُّشلا  ُُمْتنَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُهَّللا  ُمُکَّصَتْخا 
اَم ُهَّللا  َزَْجنَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  َرَبَص  ْنَم  َءاَزَج  ٍناَوْعَأ  ْنِم  ًاْریَخ  ُهَّللا  ُمُکاَزَج  ُْمتْرَـصَن  ْنَم  َعَم  ِماَلَّسلا  ِراَد  ِیف  ِماَـقُْملِاب  اوُضَر 

یَّتَح ْمُْکَیلِإ  ِینَلَمَح  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئاَق  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َو  َنِیلَـسْرُْملا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم  ِهِراَد  َو  ِهِراَوِج  ِیف  ِۀَماَرَْکلا  َنِم  ْمُکَدَعَو 
اُوداَرَأ َو  ًاـْملُظ  ْمُکُولَتَق  ْمُهَّنِإَـف  ِمیِحَْجلا  َنِم  ٍْكرَد  ِلَفْـسَأ  ِیف  ْمُکَءاَدـْعَأ  ِینَیُِری  َو  َنیِّیِوْرَم  ًءاَِور  ِضْوَْحلا  یَلَع  ْمُکِینَیُِری  ْنَأ  ْمُکَعِراَـصَم  ِیناَرَأ 
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ُماَلَّسلا ِمیِحَْجلا - َیلِإ  َنُوقاَُسی  َنِیلَْغلَغُم  َنِیلَْسلَسُم  َنِیئَمْظُم  ًءاَمِظ  ْمِهِینَیُِری  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأَف  ِداَبْکَْألا  ِۀَلِکآ  ِْنبا  َو  َۀَّیَمُس  ِْنبِال  ْمُکُوبَلَـس  َو  ِّقَْحلا  َۀَتاَمِإ 
ُّيَأ ْمُْکیَلَع  یِفَْهل  ُتِیُلب  َو  ُتِینَف  اَذِإ  ًاـِمئاَد  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َو  ُراَـهَّنلا  َو  ُلـْیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَـم  یِّنِم  ِِهلوُسَر  ِْنبا  َراَْـصنَأ  َو  ِهَّللا  َراَْـصنَأ  اَـی  ْمُْکیَلَع 

ٌعَجوَُـمل ْمُِـکب  اـَنَأ  َو  ٌعِزََجل  ْمُِـکب  اـَنَأ  ْمُُکتَبیِـصُم  ْتَّمَع  َو  ْتَّلَج  َو  ْتَّصُخ  َو  ْتَـمُظَع  ْدََـقل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمل  ًیلْوَـم  َّلُـک  َْتباَـصَأ  ٍۀَبیِـصُم 
ْمُکَرَکْسَعُم ْتَنَکَس  َو  ْمُْکتَّفَح  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ُمُْکتََکب  ْدَقَلَف  ُْمتیِّیُح - ِِهب  اَم  ْمَُکل  ًائِینَه  َو  ُْمتیِطْعُأ  اَم  ْمَُکل  ًائِینَه  ٌفوُْهلَم  ٌباَصَُمل  ْمُِکب  اَنَأ  َو  ٌنوُزْحَم -

ْمُْکیَلَع ْتَفاَط  ِرَْشنَْملا  ِمْوَی  َو  ِرَشْحَْملا  ِمْوَی  َو  ِقاَلَّتلا - ِمْوَی  َیلِإ  ٌقاَِرف  ْمُْکنَع  اََهل  َْسَیل  ْمُْکیَلَع  اَِهتَِحنْجَِأب  ْتَّفَص  َو  ْتَسَّدَق  َو  ْمُکَعِراَصَم - ْتَّلَح  َو 
ِءاَِیْبنَْألا َعَم  ِناَنِْجلا  ِیف  َو  ِضْوَْحلا  یَلَع  ْمُکِینَیُِری  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ًافْوَخ  ْمُُکتْرُز  َو  ًاقْوَش  ْمُُکْتیَتَأ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  َفَرَـش  اَِهب  ُْمتْغََلب  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَمْحَر 

ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنِیلَسْرُْملا  َو 
ءادهش روبق  لباقم  رد  ایب و  نوریب  هدیشوپ  رس  هطوحم  نآ  زا  سپس  ناوخب  دایز  نک و  یعـس  يراد  تردق  هک  يردقب  ءاعد  ندناوخ  رد  و 

: وگب ینکیم  هراشا  ناشمامت  هب  هک  یلاح  رد  تسیاب و 
هطـساوب امـش  رب  دورد  دیـشابیم ، نامیا  لها  راید  زا  هک  اهروگ  لها  يا  امـش  رب  دورد  امـش ، رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  امـش و  رب  دورد 

نارای ادخ و  نارای  يا  امش  رب  دورد  ادخ ، ناتسود  يا  امش  رب  دورد  امـش ، يایند  یگدنز  نایاپ  هب  اشوخ  سپ  دیدومن  هک  يرابدرب  ربص و 
نامه دیتسه  ادـخ  نارای  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  ادـخ ، نید  نارای  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  نارای  و  نینمءوملا ، ریما  نارای  ادـخ و  لوسر 

: دومرف ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  يروط 
، دیدشن ناوتان  فیعض و  امش  سپ  اُوناکَتْسا ، اَم  َو  اوُفُعَـض  ام  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباصَأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 
ار امش  داب  تراشب  امش ، ياهدسج  ندب و  رب  ناور و  رب  امـش و  رب  ادخ  دتـسرف  تمحر  دیدومن ، تاقالم  دیتشاد  هک  قح  قیرطب  ار  ادخ  ات 

صاقت امش  ببـس  هب  ادخ  و  دومن ، دهاوخن  هدعو  فلخ  یلاعتقح  هکنآ  هچ  دشابیمن ، نآ  رد  لیدبت  فلخت و  هداد و  ادخ  هک  ياهدعو  هب 
امـش مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  هب  داد  ناتـصاصتخا  هک  دیتسه ، ادخ  ياههدیزگرب  امـش  دومن ، دهاوخ  هداد  هدعو  هک  ار  ینوخ 
چوک نآ  زا  زگره  نآ  لها  هک   » تشهب یلاع  تاجرد  هب  دیدیـسر  دیدش و  لئان  تداعـس  هب  ادخ  دزن  هک  دیتسه  ینادنمتداعـس  نادیهش و 

هب ادخ  دیدومن ، شترصن  هک  دیتسه  یسک  اب  هک  یلاح  رد  مالّسلا » راد  رد  ندومن  هماقا  هب  دندونشخ  و  دنوشیمن ، هدوسرف  ریپ و  هدرکن و 
هب درک  افو  دنوادخ  دندومن ، ربص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  ار  یناسک  شاداپ  دـهد  ریخ  شاداپ  ناوعا  نارای و  امش 

هورگ ربهر  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  نیلسرم و  ءایبنا و  اب  شاهناخ  رد  تنوکس  شراوج و  رد  تمارک  دومن و  امش  هب  هدعو  هچنآ 
امـش يوسب  ار  نم  هک  یئادـخ  زا  منکیم  تساوخرد  دومن ، بیـصن  دـشابیم  ناشخرد  دیفـس و  ناـشیور  اـپ و  تسد و  هک  تسا  یتما  و 

باریس هک  یلاح  رد  رثوک  ضوح  رب  ار  امش  نم  هب  دهد  ناشن  هکنیا  داد  ناشن  نم  هب  ار  امـش  لتقم  عراصم و  دومن و  راپـسهر  تشاداو و 
زا عینش  لعف  نیا  زا  ناشدصق  دنتشک و  هناملاظ  ار  امش  ناشیا  اریز  مّنهج ، تاکرد  نیرتنیئاپ  رد  ار  امش  نانمـشد  دهد  ناشن  و  دیـشابیم ،

تـساوخرد ادـخ  زا  سپ  دـندرب ، اهرگج  هدـنروخ  رـسپ  هیمـس و  دـنزرف  يارب  هدروآرد و  نت  زا  ار  امـش  ياـههماج  و  دوب ، قح  ندرب  نیب 
ار اهنآ  مّنهج  فرطب  و  دنـشاب ، هدـش  هدیـشک  لغ  ریجنز و  هب  هدوب و  هنـشت  تخـس  هک  یلاح  رد  دـهدب  ناشن  نمب  ار  ناشیا  هکنیا  منکیم 
زا کی  ره  رب  یتبیـصم  هچ  امـش ، رب  مروخیم  سوسفا  ترـسح و  مشاب ، هدش  هدیـسوپ  یناف و  هک  یماگنه  امئاد  امـش  رب  دورد  دـنناشکب ،

عزج و امش  يارب  نم  امـش ، تبیـصم  دشابیم  هدرتسگ  صاصتخا و  گرزب و  هنیآ  ره  دش ! دراو  دّمحم  لآ  دّمحم و  ناشیوخ  ناکیدزن و 
هچنآ ار  امش  داب  اراوگ  متریح ، رد  هدز و  تبیصم  امـش  رب  هدراو  ياهتبیـصم  هطـساوب  و  منوزحم ، دنمدرد و  امـش  رطاخب  و  منکیم ، هلان 

رد هتفرگ و  ار  امـش  فارطا  هتـسیرگ و  امـش  رب  ناگتـشرف  اـنامه  دـیاهدش ، هتفگ  ّتیحت  نآ  هب  هچنآ  امـش  رب  داـب  اراوـگ  و  دـیاهدش ، هداد 
زور ات  ناشیا  دناهدرتسگ ، امش  رب  ار  ناشیاهلاب  هدومن و  ناتسیدقت  و  هدمآ ، دورف  امش  هاگلتق  رد  و  هدرک ، رایتخا  تنوکس  امـش  هاگرکـشل 

قح بناج  زا  تسا  یتمحر  نیا  دننزیم و  رود  هدرک و  فاوط  امـش  درگ  رب  رـشن  رـشح و  زور  رد  و  دـش ، دـنهاوخن  ادـج  امـش  زا  تمایق 
زا ساره ، فوخ و  اب  مدرک  ناتترایز  قوش و  اب  مدمآ  امش  دزن  دیاهدیسر ، ترخآ  ایند و  فرش  هب  تمحر  نیا  هطساو  هب  امـش  و  یلاعت ،
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کین و  دیـشاب ، نیحلاـص  و  ءادهـش ، نیلـسرم و  ءاـیبنا و  اـب  تشهب  رد  دـهد و  ناـشن  نم  هب  رثوک  ضوح  رد  ار  امـش  هک  مهاوخیم  ادـخ 
. ناشیا دنتسه  یناقیفر 

َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُْتبَّرَقَت  ِهِِّیبَن  ِْنبِاب  ِْهَیلِإ  َو  ُتْدَـصَق  ِْهَیلِإ  َو  ُتْرَجَتْـسا  ِِهب  َو  ُتْجَرَخ  ِْهَیلِإ  َو  ُتْدَـفَو  ِْهَیلِإ  ْنَم  اَی  ُلوُقَت  َْتنَأ  َو  ِِرئاَْـحلا  ِیف  ْرُد  َُّمث 
ِیْنِبْلقا َو  َِکبِیبَح  ِْنبا  َیلِإ  َو  َکـَْیلِإ  يِریِـسَم  ْمَحْرا  َو  يِراَد  َدـُْعب  َو  ِیَتبْرُغ  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َّکـُف  َو  ِۀَّنَْجلاـِب  َّیَلَع  َّنُم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 

َو یِعَزَج  َو  یِّمَه  َو  ِیئاَُکب  َو  ِیتَخْرَـص  ْمَحْرا  َو  َيَالْوَم  َو  يِدِّیَـس  َو  یِماَـمِإ  َدـْنِع  یِعوُشُخ  َو  یِعوُضُخ  َو  ِیتَرِذـْعَم  َْتِلبَق  ْدَـق  ًاـحِْجنُم  ًاـِحْلفُم 
َروُذْـحَْملا َِکفْرَـص  َو  َياَّیِإ  َِکتَیِْوقَِتب  َو  ِْهَیلِإ  ُتْجَرَخ  ِیل  َکِفُْطِلب  َو  َّیَلَع  َکـِتَمِْعِنبَف  ِْهیَلَع  ِعَزَْجلا  َنِم  ِیْبلَق  َرَـشَاب  ْدَـق  اَـم  َو  ِینْزُح  َو  یِعوُشُخ 

َْتنَأَف ُُهْتلََزن  ٍلِْزنَم  َّلُک  َو  اَُهتْکَلَـس - ٍةاَلَف  َو  ٍداَو  َّلُـک  َو  ُُهتْعَطَق  ٍرَْحب  َّلُـک  َو  َياَّیِإ  َکـِتَماَرَک  َو  َکِـظْفِِحب  َو  ِیل  ِراَـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  َکـِتَئاَلَک  َو  یِّنَع 
َو ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  َّیَلَع  ََکل  ُۀَّنِْملا  َِتناَک  َو  ُْتغََلب  ٍۀَـیاَقِو  َو  َکـْنِم  ٍلْـضَِفب  َو  ِینَْتیَفَک  َو  ِینَتْقَّفَو  َو  ِینَتْغََّلب  يِذَّلا  َْتنَأ  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ِینَْتلَمَح 

َْکیَدَی َْنَیب  یِماَقَم  َو  َْکنِم  ِیبُْرق  ْمَحْراَف  َّمُهَّللا  يِْدنِع  َْتعَنَطْصا  َو  ِینَْتیَْلبَأ  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یِصْخَش - َو  یِمْسا  َو  َكَْدنِع  ٌبُوتْکَم  يَِرثَأ 
اَم َمیِظَع  ْلَْبقا  َو  ِیتَْرثَع  ِیْنِلقَأ  َو  َْکَیلِإ  یِهُّجََوت  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َکـِتَرَیِخ  َو  َِکتَْوفِـص  َو  َکـِبِیبَح  ِْنباـِب  َکـَْیلِإ  ِیلُّسََوت  یِّنِم  ْلَْـبقا  َو  یِقُّلَمَت  َو 

َّیَلَع َْتنُک  ْنِإ  َو  یِّنَع  َضْراَـف  ًاـِتقاَم  ِیل  َْتنُک  ْنِإ  َو  یِـسْفَن  یَلَع  ِفاَرْـسِْإلا  َو  ِبُونُّذـلا  َو  ِبُویُْعلا  َنِم  یِّنِم  ُمَْلعَت  اَـم  َکـْعَنْمَی  اـَل  َو  یِّنِم  َفَلَس 
اَمِهِزْجا َّمُهَّللا  ًاْریَخ  یِّنَع  اَمِهِزْجا  َو  ًاریِغَـص  ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  َو  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َّیَلَع - ُْبتَف  ًاطِخاَس 

اَمَُهل ْحَْسفا  َو  اَمُهَعِجاَضَم  اَمِْهیَلَع  ْدَِّرب  َو  َِکباَذَـع  ْنَع  اَمُهَهوُجُو  ْمِّرَح  َو  َِکتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  اَمُْهلِخْدَأ  َّمُهَّللا  ًاناَْرفُغ  ِتاَئِّیَّسلِاب  َو  ًاناَسْحِإ  ِناَسْحِْإلِاب 
ٍدَّمَُحم ص َِکبِیبَح  ِراَوِج  َو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ٍّرَقَتْسُم  ِیف  اَمِهِیْنفِّرَع  َو  اَمِْهیَْربَق - ِیف 

: یئوگیم هک  یلاح  رد  درگب  رئاح  رود  هب  سپس 
هب و  ماهدومن ، مزع  شفرط  هب  ماهدروآ و  هاـنپ  وا  هب  ماهتـشگ و  جراـخ  دوخ  رهـش  زا  شبناـج  هب  ماهدرک و  رفـس  شیوـس  هب  هک  یـسک  يا 

راذگب و نم  رب  ّتنم  تشهب  هب  نم  ندومن  لخاد  اب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرفب  دورد  ماهتسج ، بّرقت  شربمایپ  رـسپ  هطـساو  هب  شیوس 
تبیبح رسپ  وت و  يوس  هب  مندرک  رفـس  ریـس و  هطـساو  هب  و  امرف ، مّحرت  ملزنم  ندوب  رود  تبرغ و  هب  ایادخ  راب  امن ، میاهر  مّنهج  شتآ  زا 

دزن نم  ینتورف  عضاوت و  یتفریذـپ و  ار  نم  رذـع  نادرگب ، دنمتداعـس  راگتـسر و  ار  نم  هدـب ، رارق  شیوخ  مّحرت  ینابرهم و  دروم  ار  نم 
مبلق یباتیب  عزج و  هب  زین  و  نک ، محر  مهودنا  عّرضت و  ناغفا و  نزح و  هیرگ و  دایرف و  هب  هدب ، رارق  لوبق  دروم  ار  میاقآ  رورـس و  ماما و 

هب مرفـس  زین  و  ماهدـش ، جراـخ  ملزنم  زا  وت  يوس  هب  یتشاد  اور  مّقح  رد  هک  یفطل  هدومن و  مبیـصن  هک  یتمعن  هطـساو  هب  نم  اـمرف ، مّحرت 
زور بش و  رد  ياهدرک و  رود  نم  زا  ار  تالکـشم  عناوم و  و  ياهداد ، تردق  نم  هب  هدومن و  ار  نم  وت  هک  تسا  یتیوقت  نوهرم  وت  يوس 

هک ار  یلزنم  ره  مدوـمیپ و  هک  ار  یکـشخ  ناـبایب و  ره  هدرک و  یط  هک  ار  يراـید  ره  و  ياهداد ، مرارق  تتمارک  دروـم  ياهدرک و  مـظفح 
هدناسر دصقم  هب  ار  نم  وت  و  يدرک ، يربهر  ایرد  بآ و  نابایب و  یکشخ و  رد  ار  نم  وت  هدوب ، وت  فطل  تیانع و  هطساو  هب  ماهدمآ  دورف 

مامت رد  مدیـسر و  دوخ  دـصقم  هب  نم  زا  تظافح  وت و  لضف  هطـساو  هب  يدرک و  متیافک  يداهن و  مراـیتخا  رد  ار  بابـسا  هداد و  قیفوت  و 
وت ساپـس  دمح و  سپ  دشابیم ، طوبـضم  بوتکم و  وت  دزن  نم  صخـش  مسا و  لعف و  تسا و  تباث  نم  رب  وت  ّتنم  فاطلا  تایانع و  نیا 

وت و زا  نم  يرود  هب  ایادخ  راب  يداد ، رارق  تمارک  ناسحا و  دروم  يدومزآ و  ار  نم  بیترت  نیدب  هداد و  نم  هب  هک  یئاهتمعن  رب  تسا  ار 
، ریذـپب قلخ  زا  تاهدـیزگرب  هدـش و  رایتخا  بیبح و  دـنزرف  هطـساو  هب  دوخ  هب  ار  مندـشلّسوتم  امرف ، محر  مینابز  برچ  تدزن و  ماهبترم 

هدزرـس نم  زا  هتـشذگ  رد  هک  ار  گرزب  ناهانگ  امن ، وفع  ار  میاهشزغل  ایادـخ  اـمن ، لوبق  ار  تدوخ  هب  مهّجوت  ندومن و  يور  ادـنوادخ 
بـضغ رد  نم  حیابق  زا  رگا  و  دـنوشن ، وت  شزرمآ  عنام  یهاگآ  اهنآ  زا  وت  ماهدرک و  دوخ  هب  هک  یئاهمتـس  ناهانگ و  بویع و  و  شخبب ،
ادنوادخ یتسه ، رداق  زیچ  ره  رب  وت  انامه  رذـگرد ، نم  زا  نک و  لوبق  ار  ماهبوت  یتسه  نیگمـشخ  نم  رب  رگا  و  وش ، یـضار  نم  زا  یتسه 
دندومن متیبرت  هدرک و  محرت  نم  هب  یکدوک  تیلوفط و  رد  ناشیا  هک  يروط  نامه  امرف  مّحرت  ناشیا  هب  و  زرمایب ، ار  مرداـم  ردـپ و  نم و 

رد امن  ناسحا  اهنآ  هب  هدب و  شاداپ  ناشیا  هب  زین  وت  نم ، هب  ناشناسحا  هطـساوب  ادنوادخ  امرف ، ءاطع  کین  شاداپ  ناشیا  هب  نم  فرط  زا  و 

امهیلع ّیلع  نب  نیسح  ترضح  يارب  هدراو  تارایز  لقن  رد  مهن  داتفه و  باب   [ - 79
مالّسلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ندش  لباقم  زا  ار  ناشتروص  نک و  لخاد  تشهب  هب  ار  ناشیا  تاهعـساو  تمحر  هطـساو  هب  ادنوادخ  زرمایب ، ار  اهنآ  ناشیاهيدب  لباقم 
رقتـسم تتمحر  رد  ار  ناشیا  هک  هدب  ناشن  نم  هب  هدب و  تعـسو  ناشربق  رد  ار و  ناشهاگباوخ  امن  شوخ  کنخ و  راد و  رذح  رب  تباذـع 

. ياهداد رارق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تبیبح  راوج  رد  ياهدومرف و 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  کیدزن  زامن  ندناوخ  تّیفیک  مداتشه  باب   [ - 80

ِینَثَّدَح َو  ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَیِجاَن  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 

ِْنیَسُْحلا ع ِْربَق  ِْسأَر  َْدنِع  ِّلَص 
نب دّمحم  یقرب و  دلاخ  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

ترـضح مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  هیجان ، نب  رفعج  زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  شردپ  زا  هّللا ، دبع 
: دندومرف

. راذگب زامن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رس  دزن 
ِْدبَع ْنَع  ٍحُون  ِْنب  َبوُّیَأ  َو  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 2
اَذِإ ًۀَْلِبق  ُُهلَعْجَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ُْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  ُعَمْسَأ  اَنَأ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  ِعَسَْیلا  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا 

ًۀَیِحاَن اَذَکَه  َّحَنَت  َلاَق  ُْتیَّلَص -
نب هّللا  دبع  زا  حون  نب  بّویا  رمع و  نب  یـسوم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  و  نسحلا ، نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دیوگیم يو  عسیلا  یبا  زا  هریغم ،
: درک ضرع  يو  مدینشیم ، نم  درک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  ترضح  زا  یصخش 

؟ مهدب رارق  دوخ  لباقم  هلبق و  ار  ربق  ایآ  زامن  ماگنه  متفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هاگ  ره 
: دندومرف ترضح 

. وش رود  ریگب و  هلصاف  ربق  زا 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َقاَحْسِإ  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هر  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 3

ََکل اََدب  اَم  یِّلَُصت  َُّمث  َْکیَدَی  َْنَیب  ُُهلَعَْجت  َُّمث  ِْنیَسُْحلا  َْربَق   [ ِتْأَف  ] َْتیَتَأ ِءاَدَهُّشلا  یَلَع  ِمِیلْسَّتلا  َنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
دبع یبا  زا  ۀّیطع ، نب  نسح  زا  قاحـسا ، نب  دیزی  زا  نارجن ، یبا  نبا  زا  شردـپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  نیـسحلا  نب  یلع 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا 
ره سپس  هدب  رارق  دوخ  لباقم  رد  ار  نآ  ورب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  دزن  هب  يدش  غراف  ءادهـش  هب  نداد  مالـس  زا  هاگ  ره 

. ناوخب زامن  یتساوخ  هچ 
َلاَق مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4

َو هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  یِّلَُـصت  َُّمث  ِْهیَِفتَک  َدـْنِع  ُهَْفلَخ  ُموُقَت  َلاَق  ُهَدـْنِع  یِّلَُـصن  َْفیَکَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ُروَُزن  اَّنِإ  ُْتُلق 
ِْنیَسُْحلا ع یَلَع  یِّلَُصت 

هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یبلح ، یلع  نب  هّللا  دیبع  زا  هبقع ، نب  یلع  زا  لاّضف ، نبا  زا  شردپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  نیسحلا ، نب  یلع 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم  دیوگیم : و  مالّسلا ،

؟ میناوخب زامن  اجنآ  رد  هنوگچ  میوریم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  ام 
: دندومرف ترضح 

زامن مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  سپـس  تسیاـب  ترـضح  نآ  ياـههناش  فتک و  ود  دزن  ربق  تشپ 
. راذگب

هیلع نیسح  ماما  ترضح  ربق  کیدزن  زامن  ندناوخ  تّیفیک  مداتشه  باب   [ - 80
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َلَأَس َلاَق  ِعَسَْیلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِْریَغ  َو  ٍحُون  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5
ًۀَیِحاَن اَذَکَه  َّحَنَت  َلاَق  ُْتیَّلَص  اَذِإ  ًۀَْلِبق  ُُهلَعْجَأ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  اَذِإ  ِلْسُْغلا  ِنَع  ُعَمْسَأ  اَنَأ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر 

َِکلَِذب َسَْأب  َال  َلاَق  َْوأ  ْمَعَن  َلاَق  ُهَتَکََرب  ُُبلْطَأ  يِْدنِع  ُنوُکَی  َو  ِهِْربَق  ِنیِط  ْنِم  ُذُخآ  َلاَق 
: تفگ يو  هریغم ، نب  هّللا  دبع  زا  شریغ  و  حون ، نب  بّویا  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّمحم 

: تفگ دومن و  لقن  ام  يارب  عسیلا  وبا 
دعب دیـسرپ و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  ترایز  لسغ  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  زا  یـصخش  هک  مدینـشیم  نم 

: تشاد هضرع 
؟ مهدب رارق  هلبق  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ  مراذگیم  زامن  یتقو 

: دندومرف ترضح 
. ناوخب زامن  رگید  هیحان  رد  وش و  رود  ربق  زا 

؟ مراد هگن  تکرب  ناونع  هب  مرادرب و  ربق  لگ  زا  درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. درادن یلاکشا  دندومرف : ای  یلب 
ْنَع ِّيِرْـصَْبلا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 6
ْلَه ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَتَأ  ُهَّنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ُْنب  ُماَشِه  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع 

ُمَّدَقَُتی َال  َو  ُهَْفلَخ  یَّلَُصی  َو  َلاَق  َو  ُهَْدنِع  یَّلَُصی  َو  ْمَعَن  َلاَقَف  َلاَق  َكُِدلاَو  ُراَُزی 
دبع نب  هّللا  دبع  زا  يرـصب ، دامح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: تفگ يو  مصا  نمحرلا 
: درک ضرع  بانج  نآ  هب  دش و  فّرشم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم  یصخش  هک  درک  لقن  میارب  ملاس  نب  ماشه 

؟ دوش ترایز  امش  ردپ  ایآ  ادخ  لوسر  رسپ  يا 
: دندومرف ترضح 

. دوش هدناوخ  زین  زامن  شربق  دزن  یلب و 
: دندوزفا ترضح  و 

. دنیوج مدقت  نآ  رب  دیابن  دوش و  هدناوخ  ربق  تشپ  زامن 
: دیوگ مجرتم 

. دناوخ زامن  دیابن  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  مدقم  ربق و  ولج  هک  تسنیا  دوصقم 
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هفرّشم دهاشم  مامت  رئاح و  رد  یبحتسم  زامن  ندناوخ  رد  تصخر  بجاو و  زامن  ندش  رصق  مکی  داتشه و  باب   [ - 81

ِِّیلَع ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  هر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِةاَلَّصلا ِیف  يََرت  اَم  ُْتُلق  ُهَکَْرت  ََکل  ُّبِحُأ  اَم  َلاَقَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  َِحلاَّصلا  َدـْبَْعلا  ُْتلَأَس  َلاَق  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب 

( مالسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َو  ًاعُّوَطَت  َْتئِـش  اَم  ِلوُسَّرلا  ِدِجْـسَم  ِیف  َو  ًاعُّوَطَت - َْتئِـش  اَم  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ِّلَص  َلاَق  ٌرِّصَقُم  اَنَأ  َو  ُهَْدنِع 
ْمَعَن َلاَقَف  ًاعُّوَطَت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ِراَهَّنلِاب  ِةاَلَّصلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو  َلاَق  َِکلَذ  ُّبِحُأ  یِّنِإَف 

لقن ةزمح  یبا  نب  یلع  زا  يرهوج ، دّـمحم  نب  مساق  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  نابا ، نب  نسحلا  نب  نیـسح  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم  مردـپ و 
؟ مدیسرپ مالّسلا  هیلع  حلاص  دبع  زا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  تفگ : يو  هک  هدرک 

: دندومرف ترضح 
. ینک كرت  ار  نآ  مرادن  تسود 

؟ دشابیم رصق  هتسکش و  مزامن  هکنآ  لاح  اجنآ و  رد  مندناوخ  زامن  هب  عجار  دیئامرفیم  هچ  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

ار نآ  نم  ناوخب و  یتساوخ  یبحتـسم  زاـمن  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربـق  دزن  لوسّرلا و  دجـسم  رد  مارحلا و  دجـسم  رد 
. مرادیم تسود 

؟ مناوخب یبحتسم  زامن  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  دزن  ایآ  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  دیوگیم : يو 
. یلب دندومرف : ترضح 

( مالسلا هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  - 2
ِدِجْسَْملا ِیف  َو  َْتئِش  اَم  ٌرِّصَقُم  َْتنَأ  َو  ُهَْدنِع  ْعَّوَطَت  َلاَق  ٌرِّصَقُم  اَنَأ  َو  ِۀَنیِدَْملا  َو  َۀَّکَِمب  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ِعُّوَطَّتلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق 

ِیبَأ ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  ٌْریَخ  ُهَّنِإَف  صِِّیبَّنلا  ِدِهاَشَم  ِیف  َو  ِلوُسَّرلا  ِدِجْـسَم  ِیف  َو  ِماَرَْحلا 
یَـسُوم ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُهَْلثِم  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  ًاعیِمَج  ِدـیِمَْحلا  ِدـْبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  َو  ٍْریَمُع 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِمَْعثَْخلا  ٍمیِکَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِباَّشَْخلا 
نآ زا  دیوگیم : يو  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کیهن ، نب  هّللا  دیبع  زا  يوسوم ، میهاربا  نب  دّمحم  نب  رفعج 

هنیدـم هّکم و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  راوج  رد  اـیآ  مناوخیم  هتـسکش  ار  میاـهزامن  هدوب و  رفاـسم  هک  یتقو  رد  مدیـسرپ : باـنج 
؟ مناوخب یبحتسم  زامن  مناوتیم 

: دندومرف ترضح 
زامن هچنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دـهاشم  رد  لوسّرلا و  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  راوج  رد 

. دشابیم ياهدیدنسپ  ریخ و  لمع  نآ  اریز  ناوخب  یتساوخ  یبحتسم 
نـسحلا یبا  ترـضح  زا  یگلمج  دیمحلا  دـبع  نب  میهاربا  ریمع و  یبا  نبا  زا  شردـپ ، زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسحلا ، نب  یلع 

. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع 
دبع نب  میهاربا  زا  یمعثخ ، میکح  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  باّـشخلا ، یـسوم  نب  نسح  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هـیلع ، هـّللا  ۀـمحر  مردـپ 

. دناهدرک تیاور  ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  زا  دیمحلا ،
ْنَع َۀَـقَدَص  ِْنب  ِقِّدَـصُم  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ُِّیئاَـسِْکلا  َبوُقْعَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 3

یِّلَُـصت َال  َو  ِریِـصْقَّتلِاب  َضْرَْفلا  اَّلِإ  ُةاَلَّصلا  َْسَیل  َلاَق  ِِرئاَْحلا  ِیف  ِةاَلَّصلا  ِنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِّیِطاـَباَّسلا  یَـسُوم  ِْنب  ِراَّمَع 
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َِلفاَوَّنلا
: دیوگیم یئاسک  بوقعی  نب  دّمحم  نب  یلع 

ابا ترضح  زا  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  یطاباس  یسوم  نب  راّمع  زا  هقدص ، نب  قّدصم  زا  دیعـس ، نب  ورمع  زا  لاّضف ، نب  نسحلا  نب  یلع 
؟ مدرک لاءوس  رئاح  رد  زامن  ندناوخ  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 

: دندومرف ترضح 
. يرواین اجب  مه  ار  لفاون  یناوخب و  هتسکش  اجنآ  رد  افرص  دیاب  ار  هضیرف  زامن 

َقاَحْسِإ ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
َو هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِدِـهاَشَم  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َدـْنِع  ِعُّوَطَّتلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب 

ٌْریَخ َوُه  ِْهیَلَع  َتْرَدَق  اَم  ْعَّوَطَت  ْمَعَن  َلاَق  َنوُرِّصَقُم  ُنَْحن  َو  ِةاَلَّصلِاب  َّنِهِیف  ِعُّوَطَّتلا  َو  ِْنیَمَرَْحلا 
نب قاحـسا  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  لیعامـسا ، نب  یلع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  زا  راّمع ،
رد نیمرح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  دهاشم  نیسح و  ماما  ترضح  ربق  رانک  یبحتسم  زامن  ندناوخ  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا 

؟ مدرک لاءوس  میناوخیم ! هتسکش  ار  بجاو  ياهزامن  هدوب و  رفاسم  هک  یلاح 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم هدیدنسپ  کین و  لمع  نآ  اریز  ناوخب  يراد  تردق  هچنآ  یبحتسم  زامن  یلب ،
ِْنب َناَْوفَـص  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5

َو مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َو  ِْنیَمَرَْحلا  ِیف  ُلَّفَنَتَأ  َكاَِدف - ُْتلِعُج  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  یَیْحَی 
ِْهیَلَع َتْرَدَق  اَم  ْمَعَن  َلاَق  ُرِّصَقُأ  اَنَأ 

زا ییحی ، نب  ناوفـص  زا  باـطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  زا  رافّـصلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  زا  دـیلو ، نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
: تفگ هک  هدرک  لقن  راّمع  نب  قاحسا 

نیمرح رد  مناوتیم  ایآ  مناوخیم  هتسکش  ار  زامن  هدوب و  رفاسم  هک  یتقو  رد  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  رـضحم 
؟ مناوخب هلفان  زامن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  رد  و  یبنلا ) دجسم  مارحلا و  دجسم  )

: دندومرف ترضح 
. ناوخب هلفان  يراد  تردق  هک  اجنآ  ات  یلب ،

ِِّیلَع ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6
ِةاَلَّصلا ِیف  ِْنیَمَرَْحلا  َو  صِِّیبَّنلا  ِدِهاَشَم  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  ِعُّوَطَّتلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) َمیِهاَْربِإ ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب 

ِْهیَلَع َتْرَدَق  اَم  ْعَّوَطَت  ْمَعَن  َلاَق  ُرِّصَُقن  ُنَْحن  َو 
یبا نب  یلع  زا  يرهوج ، دّمحم  نب  مساق  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  نابا ، نب  نسحلا  نب  نیسح  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  میهاربا  یبا  ترضح  زا  هزمح 
یبنلا دهاشم  نیسح و  ماما  ربق  رانک  رد  میناوتیم  ایآ  میناوخیم  هتـسکش  ار  نامیاهزامن  هدوب و  رفاسم  هک  یتقو  رد  مدیـسرپ : ترـضح  زا 

؟ میناوخب یبحتسم  زامن  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم   ) نیمرح مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دندومرف ترضح 

. يراد تردق  هک  اجنآ  ات  ناوخب  یبحتسم  زامن  یلب ،

رئاح و رد  یبحتسم  زامن  ندناوخ  رد  تصخر  بجاو و  زامن  ندش  رصق  مکی  داتشه و  باب   [ - 81
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َو ِۀَفوُْکلا  َو  ِۀَنیِدَْملا  َو  َۀَّکَم  ِدِهاَشَْملا  ِهِذَه  ِیف  ِةاَلَّصلا  ِریِصْقَت  ْنَع  ٍحُون  َْنب  َبوُّیَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 7
َنوُرِّصَُقی اَِنباَحْصَأ  ُعیِمَج  َو  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ُْنبا  َو  ُرِّصَُقی  ُناَْوفَص  َناَک  َو  ُرِّصَقُأ  اَنَأ  َلاَقَف  اَهِیف  َِيُور  يِذَّلا  ِۀََعبْرَْألا  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
؟ دوشیم رصق  زامن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هفوک و  هنیدم و  هّکم و  هناگراهچ : دهاشم  نیا  رد  ایآ  مدیسرپ ، حون  نب  بّویا  زا 

؟ تسیچ هدش  دراو  نآ  رد  هک  یتیاور  و 
. میناوخیم رصق  ار  نامیاهزامن  باحصا  مامت  ریمع و  یبا  نبا  ناوفص و  نم و  تفگ : يو 
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هفّرشم دهاشم  مامت  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  زامن  ندناوخ  مامت  مّود  داتشه و  باب   [ - 82

ِیبَأ ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِمَدْآلا  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َِّمتَأ َلاَق  ُهَْدنِع  َةاَلَّصلا  َِّمتَأ  َلاَق  ُهَْدنِع  َةاَلَّصلا  َِّمتَأ  َو  َبِّیَّطلا  ِرُز  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ُرُوزَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍْلبِش 
ٍداَیِز ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  ِهِِخیاَشَم  ِۀَعاَمَج  ْنَع  هر  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ُۀَفَعَّضلا  َِکلَذ  ُلَعْفَی  اَمَّنِإ  َلاَق  َریِصْقَّتلا  يِوْرَی  اَِنباَحْصَأ  َضَْعب  َّنِإَف  ُْتُلق 

ًءاَوَس ُهَْلثِم  ِهِداَنْسِِإب 
: تفگ يو  لبش ، یبا  زا  هبقع ، نب  حلاص  زا  هّللا ، دبع  نبا  دّمحم  زا  یمدآ ، دایز  نب  لهس  زا  لیّتم ، نب  نسح  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  مردپ و 

؟ مورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  ایآ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

. ناوخب مامت  اجنآ  ار  تزامن  ار و  ّبیط  كاپ و  ربق  نک  ترایز 
؟ مناوخب مامت  اجنآ  ار  مزامن  ایآ  درک : ضرع  يو 

. ناوخب مامت  دندومرف : ترضح 
؟ دناوخ هتسکش  دیاب  ار  زامن  هک  دناهدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  یخرب  متشاد : هضرع  دیوگیم : يو 

: دندومرف ترضح 
. دنناوخیم هتسکش  ار  ناشزامن  ءافعض 

: دیوگ مجرتم 
زا دوصقم  تسا  لمتحم  دشاب و  هتشاد  تّقشم  اهنآ  رب  لعف  نیا  ای  هدوبن  ندناوخ  مامت  رب  رداق  هک  دنشاب  یناسک  دیاش  ءافعض »  » زا دوصقم 

. دشاب عرش  ماکحا  هب  نیلهاج  نانآ ،
. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  لثم  شدانساب  دایز  نب  لهس  زا  شدیتاسا ، زا  یتعامج  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  بوقعی  نب  دّمحم 

َمیِهاَْربِإ ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُّيِرَکْـسَْعلا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
َو ِماَرَْحلا  ِدِجْسَم  ِیف  َنِطاَوَم  ِۀَثاََلث  ِیف  ُةاَلَّصلا  ُِّمتَت  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُْنیَسُْحلا  َُهل  ُلاَُقی  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ِداَِلْبلا  ِیبَأ  ِْنب 

ِْنیَسُْحلا ع ِْربَق  َْدنِع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِلوُسَّرلا ِدِجْسَم 
زا دالبلا ، یبا  نب  میهاربا  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  یلع ، شردپ  زا  رایزهم ، نب  ّیلع  نب  نسح  زا  يرکسع ، دمحا  نب  دّمحم  نمحرلا  دبع  وبا 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  دشیم ، هتفگ  نیسح  وا  هب  هک  نامباحصا  زا  یصخش 
: دوشیم هدناوخ  مامت  زامن  ناکم  هس  رد 

. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسّرلا  دجسم  مارحلا ، دجسم 
ْنَع ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 3
ِیف ُةاَلَّصلا  ُِّمتَت  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِمِداَخ  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِرباَج  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِّیِّمُْقلا  ِِکلَْملا  ِْدبَع 

ِْنیَسُْحلا ع ِمَرَح  َو  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِلوُسَّرلا ِدِجْسَم  َو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  َنِطاَوَم  ِۀََعبْرَأ 
دبع زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نبا  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  مردارب و  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  رفعج ، نب  لیعامسا  مداخ  دیمحلا  دبع  زا  رباج ، نب  لیعامسا  زا  یّمق  کلملا 
: دوشیم هدناوخ  مامت  زامن  ناکم  راهچ  رد 

. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مرح  ۀفوکلا و  دجسم  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  دجسم  مارحلا ، دجسم 

مالّسلا و هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  زامن  ندناوخ  مامت  مّود  داتشه و  باب   [ - 82
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ِضَْعب ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَبـْلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 4
ِِرئاَْحلا َو  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  َو  ِۀَنیِدَْملا  َو  َۀَّکَِمب  َنِطاَوَم  ِۀََعبْرَأ  ِیف  ِةاَلَّصلا  ُماَْمتِإ  ِروُخْذَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ 

زا ام ، باحصا  زا  یخرب  زا  یسیع ، نب  داّمح  زا  شردپ  زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  شردپ  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

: دنناوخب مامت  ناکم  راهچ  رد  ار  زامن  هک ، تسا  یناهن  روما  رارسا و  زا  رما  نیا 
: دیوگ هیولوق  نبا  مالّسلا . هیلع  ینیسح  رئاح  و  هفوک ، دجسم  هنیدم ، هکم ، رد 

هب هزاجا  قیرط  زا  يدنقرمس  میعن  نب  دّمحم  نب  ردیح  هک  هدوزفا  ار  ینومضم  باب  نیا  رد  ثیدح  نیا  لابندب  هریغم  نب  دمحأ  نب  نیـسح 
: هتفگ هداد و  ربخ  يو  هب  شدوخ  طخ 

. دشاب جح  يارب  نآ  زا  روبع  هک  دناوخ  ناوتیم  مامت  ار  زامن  ینامز  هّکم  رد 
ٍْمیَُعن ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَدـْیَح  ِِهب  ُهَرَبْـخَأ  اَِـمب  ِباَْـبلا  اَذَـه  ِیف  ِثیِدَْـحلا  اَذَـه  َبِقَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َُهداَز  َو  ِْهیَوـَلُوق  ُنـْبا  َلاَـق  - 5

ِنَع َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّیِشاَّیَْعلا  ٍدوُعْسَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِرْـضَّنلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّجَْحِلل  ِهِزاَِیتْجِاب  ِهِّطَِخب  ِِهتَزاَجِِإب  ُّيِْدنَقْرَمَّسلا 
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ًاعیِمَج  ٍدِشاَر  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  َو  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا 
ِْنیَسُْحلا ص ِمَرَح  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِمَرَح  َو  ِِهلوُسَر  ِمَرَح  َو  ِهَّللا  ِمَرَح  َنِطاَوَم  ِۀََعبْرَأ  ِیف  ُماَْمتِْإلا  ِهَّللا  ِْملِع  ِنوُزْخَم  ْنِم  َلاَق  ُهَّنَأ  مالسلا ) هیلع  )

: تفگ يو  دّمحم ، نب  یلع  زا  یشاّیع ، دوعسم  نب  دّمحم  رضّنلا  یبا  زا 
نب داّمح  زا  یگلمج ، دـشار ، نب  یلع  یبا  و  رایزهم ؛ نب  ّیلع  و  یقرب ؛ هّللا  دـبع  یبا  زا  ناـمعّنلا ، نب  یلع  نب  نیـسح  زا  دـمحا  نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  یسیع ،
: دنناوخیم مامت  ار  زامن  ناکم  راهچ  رد  هک  تسا  هیفخم  رارسا  یلاعتقح و  یناهن  مولع  زا 

مرح مالّـسلا و  هیلع  نینمءوـملا  ریما  مرح  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  یبـنلا  دجـسم   ) ادـخ لوـسر  مرح  مارحلا ) دجـسم   ) ادـخ مرح 
. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح 

ِّيِْدنَْقلا ٍداَیِز  ْنَع  ُِّیِنئاَدَْملا  َناَدْـمَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِّيِراَزَْفلا  ٍِکلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍْلیَهُـس  ِْنب  ِماَّمَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 6
َو ِۀَـفوُْکلِاب  َو  ِْنیَمَرَْحلا  ِیف  َةاَلَّصلا  َِّمتَأ  یِـسْفَِنل  ُهَرْکَأ  اَم  ََکل  ُهَرْکَأ  َو  یِـسْفَِنل  ُّبِحُأ  اَم  ََکل  ُّبِحُأ  مالـسلا ) هیلع   ) یَـسُوم ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق 

ِْنیَسُْحلا ع ِْربَق  َْدنِع 
: تفگ يو  يرازف ، کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  لیهس ، نب  ماّمه  نب  دّمحم 

: تفگ يو  هک  درک  لقن  يدنق  دایز  زا  ینئادم ، نادمح  نب  دّمحم 
رد ار  تزاـمن  مراد  تهارک  مدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  مراد  تهارک  مراد و  تسود  مدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  مراد  تسود 

. ناوخب مامت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  هفوک و  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  ادخ و  مرح   ) نیمرح
ِْنب وِرْمَع  ْنَع  ُفاَّحَّصلا  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ُمِساَْقلا  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ُّيِدَـسَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  اـَنَرَبْخَأ  َلاَـق  ُِّینیِوْزَْقلا  ٍِمتاَـح  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 7

( مالـسلا هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  َو  ِۀَفوُْکلا  ِیف  َو  ِْنیَمَرَْحلا  ِیف  ِةاَلَّصلا  ِنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍقوُزْرَم  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َناَْمثُع 
ْمِهِیف َةاَلَّصلا  َِّمتَأ  َلاَق 

: تفگ ینیوزق  متاح  نب  یلع 
يو هک  دومن  لقن  قوزرم  نب  ورمع  زا  نامثع ، نب  ورمع  زا  فاّحـص  عیبر  نب  مساق  تفگ : داد و  ربخ  ام  هب  يدسا  هّللا  دبع  یبا  نب  دّـمحم 

و مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  هّللا و  مرح   ) نیمرح رد  زامن  ندناوخ  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ابا  ترـضح  زا  تفگ :
: دندومرف ترضح  مدیسرپ ؟ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  هفوک  رد 
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. ناوخب مامت  نکاما  نیا  رد  ار  زامن 
َۀَْفیَذُح ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8

ِمَرَح َو  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  َو  ِلوُسَّرلا  ِدِجْسَم  َو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُةاَلَّصلا  ُِّمتَت  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  َعِمَس  ْنَم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍروُْصنَم  ِْنب 
ِْنیَسُْحلا

ۀفیذح زا  نانس  نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  زا  یتعامج  بوقعی و  نب  دّمحم 
: تفگ يو  روصنم ، نب 

مارحلا و دجـسم  رد  ار  زامن  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  میارب  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  زا  ار  ثیدـح  هک  یـسک 
. ناوخب مامت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مرح  هفوک و  دجسم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسّرلا  دجسم 

ِْدبَع ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ِّیِّمُْقلا  اَّیِرَکَز  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِثیِدَـح  ِیف  اَم  ِةَریِغُْملا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِةَداَیِز  ْنِم  َو  - 9
ِیف ِةاَلَّصلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) یِضاَْملا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِطاَّنَْحلا  ٍِدئاَف   ] دئاق ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِراَّبَْجلا 

ًاّراَم ِِهب  َتْرَرَم  َْول  َو  ُِّمُتت  َلاَقَف  ِْنیَمَرَْحلا 
دبع نب  دّمحم  تسا : هتفگ  هدرک و  هفاضا  یمقلا  ایرکز  نب  دمحا  نب  سیردا  نب  دمحا  ثیدح  رد  ریغم  نب  دمحا  نب  نیسح  ار  ینومـضم 

مظاک یسوم  ماما  ترضح   ) مالّسلا هیلع  یضام  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  طانح ، دئاق  زا  ورمع ، نب  دّمحم  زا  لیعامـسا ، نب  یلع  زا  رابجلا ،
: دیوگیم يو  مالّسلا ،) هیلع 

؟ مناوخب هنوگچ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  ادخ و  مرح   ) نیمرح رد  ار  زامن  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا 
: دندومرف ترضح 

. ینکن تماقا  نآ  رد  هدرک و  روبع  رورم و  مرح  زا  هچ  رگا  ناوخب  مامت  ار  زامن 
*** ***
*** ***

ُْتُلق َلاَق  َناَرْمِع  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  ِْنیَسُح  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرِهاَز  ِیبَأ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَثَّدَح  - 10
ٌْریَخ ِْریَْخلا  ِیف  ٌةَداَیِز  َو  ٌْریَخ  َوُهَف  َتْمَْمتَأ  ْنِإ  َو  َکَلَف  َتْرَّصَق  ْنِإ  َلاَق  ُِّمتُأ  َْوأ  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُرِّصَقُأ  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل 

: دیوگیم سیردا  نب  دمحا 
یبا ترـضح  كراـبم  رـضحم  تفگ : يو  هدرک  لـقن  نارمع  زا  نارمع ، نب  نیـسح  زا  تاـّیز ، نیـسح  نب  دّـمحم  زا  رهاز ، یبا  نب  دـمحا 

؟ مدروآ اجب  مامت  ای  هدناوخ  رصق  ار  مزامن  مارحلا  دجسم  رد  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نسحلا 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم ریخ  ریخ ، رد  ندومن  دایز  تسا و  ریخ  يدروآ  اج  هب  مه  مامت  رگا  یناوتیم و  يدناوخ  رصق  رگا 
: دیوگ مجرتم 

ندومن دایز  ندناوخ  مامت  ار  رصق  زامن  هدوب و  ریخ  زامن  هک  تسا  نآ  دوصقم 
. دیآیم باسح  هب  هدیدنسپ  يراک  کین و  یلمع  زین  يدایز  نیا  سفن  ور  نیا  زا  هدش  بوسحم  ریخ 
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دوشیم بوسحم  هرمع  لداعم  هلفان  زامن  جح و  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هضیرف  زامن  مّوس  داتشه و  باب   [ - 83

َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکیِهَن  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  - 1
َکَتَجاَح َلَأْسَت  َُّمث  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  ُهَْدنِع  َیِّلَُـصتَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َِیتَْأت  ْنَأ  ٌۀَـجاَح  ََکل  ْتَضَرَع  اَذِإ  َکُعَنْمَی  اَم  ُناَُلف  اَی  ٍلُجَِرل  َلاَق 

ًةَرْمُع ُلِدْعَت  َۀَِلفاَّنلا  َو  ًۀَّجِح - ُلِدْعَت  ُهَْدنِع  َۀَضیِرَْفلا  َةاَلَّصلا  َّنِإَف 
يوار مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  یـصخش  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کـیهن ، نب  هّللا  دـیبع  زا  يوسوم ، میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج 

: دندومرف يدرم  هب  ترضح  تفگ :
اجب زامن  تعکر  راهچ  يورب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  ربق  رـس  هب  يراد  یتجاح  یتقو  هکنیا  زا  درادیم  زاب  ار  وت  هچ  ینالف 

. دشابیم هرمع  اب  يواسم  هلفان  جح و  لداعم  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  هضیرف  زامن  یهاوخب ؟ ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپس  هدروآ 
ِنَع َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّيِزاَّرلا  ِِّیناَرُوماَْجلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
ِیف ِلَّضَفُْمِلل  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـق  َلاَـق  ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَـج  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ِمیِرَْکلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِنَـسَْحلا 
ٍۀَّجِح َْفلَأ  َّجَح  ْنَم  ِباَوَثَک  ُهَْدنِع - اَهَتْعَکَر  ٍۀَعْکَر  ِّلُِکب  ََکل  َو  َِکتاَلَص  َیلِإ  یِضْمَت  َُّمث  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  َعَم  ٍةَّرَم  َْفلَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َفَقَو  اَمَّنَأَک  َو  ٍۀَبَقَر  َْفلَأ  َقَتْعَأ  َو  ٍةَرْمُع  َْفلَأ  َرَمَتْعا  َو 
دّمحم نب  نسح  زا  ةزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  يزار ، یناروماج  هّللا  دبع  یبا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، زا  یتعامج  مردـپ و 

: دیوگیم يو  یفعج ، رباج  زا  رمع ، نب  لّضفم  زا  یلع ، یبا  میرکلا  دبع  نب 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  ینالوط  ثیدح  نمض  رد  لّضفم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

جح رازه  هک  ار  یسک  باوث  ایوگ  يدروآ  اجب  ترـضح  نآ  ربق  رانک  هک  یتعکر  ره  لباقم  رد  هک  ناوخب  ار  نآ  ورب  زامن  غارـس  هب  سپس 
 ... ياهدرک مایق  ادخ  هار  رد  لسرم  یبن  اب  هبترم  رازه  هک  یتسه  یسک  دننام  ياهدرب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  هداد و  ماجنا  هرمع  رازه  و 
ِدَّمَُحم ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 3

ْنَم َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِِّیناَّرَْحلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب 
َْربَق یَتَأ  ْنَم  ِّلُِکل  َِکلَذَک  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  ًةَرْمُع  َو  ًۀَّجِح  َُهل   [ ْتَِبتُک  ] ُهَّللا َبَتَک  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  َْوأ  ِْنیَتَعْکَر  ُهَْدنِع  یَّلَص  َو  ُهَراَز  َو  ُهاَتَأ 
ِیبَأ ْنَع  ِمِساَْقلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُُهتَعاَط  ٍضَرَتْفُم  ٍماَمِإ  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  ِّلُِکل  َِکلَذَـک  َو  َلاَق  ُُهتَعاَط - ٍضَرَتْفُم  ٍماَمِإ 

ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِّیِعاَزُْخلا  ٍِّیلَع 
نب نوراه  زا  دمحا ، نب  دّمحم  زا  يرهوجلا ، ّتم  نب  نیسح  نب  دّمحم  و  دمحا ، نب  دّمحم  زا  راّطع ، ییحی  نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  یلع 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم  تفگ : يو  یناّرح ، ّیلع  یبا  زا  ملسم ،
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  باوث 

: دندومرف ترضح 
هرمع جح و  کی  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  دناوخب  اجنآ  زامن  تعکر  راهچ  ای  ود  هدرک و  شترایز  هتفر و  ترضح  نآ  ربق  دزن  هب  هک  یسک 

. دسیونیم
؟ دراد ار  باوث  رجا و  نیا  دورب  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  ره  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  ره  موش : تیادف  متشاد : ضرع  دیوگیم : يوار 

: دندومرف ترضح 
. دورب تسا  بجاو  شتعاطا  هک  ماما  ره  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  ره  تسا  نینچمه 

: همجرت
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هیلع قداص  ماما  كرابم  رضحم  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  یعازخ  یلع  یبا  زا  مساقلا ، یبا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
. هدومن رکذ  ار  ثیدح  نیمه  لثم  متشاد و  هضرع  مالّسلا 

ِیبَأ ْنَع  ِِّیفُوقْرَقَْعلا  ٍْبیَعُـش  ْنَع  ٍنیِزَر  ِْنب  ِءاَلَْعلا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 4
ُهَْدنِع یَّلَص  اَم  ُْبیَعُش  اَی  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِرْجَْألا  َو  ِباَوَّثلا  َنِم  َُهل  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

اَم ُرَْسیَأ  ُْبیَعُش  اَی  َلاَق  ِهِیف  ِینْدِز  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ًۀَلِجآ  َو  ًۀلِجاَع  َُهل  َبیُِجتْـسا  اَّلِإ  ًةَوْعَد  ٌدَحَأ  ُهَْدنِع  اَعَد  َال  َو  ُْهنِم  ُهَّللا  اَهَِلبَق  اَّلِإ  َةاَلَّصلا  ٌدَحَأ 
ًادیِدَج اًلَمَع  ِْفنْأَتْساَف  ِهَّللا  َْدبَع  اَی  ََکل  َرِفُغ  ْدَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِِرئاَِزل  ُلاَُقی 

هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  یفوقرقع  بیعش  زا  نیزر ، نب  ءالع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 
: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع 

دورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک  رجا  باوث و  موش  تیادف  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  كرابم  ترـضحم 
؟ تسیچ

: دندومرف ترضح 
رگم دنکیمن  ءاعد  اجنآ  رد  يدحا  و  دریذپیم ، وا  زا  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دـناوخیمن  يزامن  ترـضح  نآ  ربق  رانک  يدـحا  بیعـش  يا 

. دیامنیم هدروآرب  ترخآ  ایند و  رد  ار  شاهتساوخ  لاعتم  دنوادخ  هکنآ 
. دیئامرفب رتشیب  موش : تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
: دنیوگیم هدرک و  باطخ  يو  هب  هک  تسا  نیا  دوشیم  هتفگ  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رئاز  هراب  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  بیعش  يا 

. امن زاغآ  ار  ياهزات  دیدج  لمع  زورما  سپ  هدیزرمآ ، ار  وت  یلاعت  قح  ادخ ، هدنب  يا 
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امهیلع هّللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  اب  عادو  مراهچ  داتشه و  باب   [ - 84

ُْنب ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ِنَـسَْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِنَسَْحلا 

ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِّیِساَنُْکلا  َفُسُوی  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِْمیَُعن  ْنَع  َبوُّیَأ  ِْنب  ََۀلاَضَف  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا 
َو َهَّللا  َکُعِدْوَتْـسَأ  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلُقَف - مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َعِّدَُوت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا

اَّنِم ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا  َنیِدِـهاّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َو  ِْهیَلَع - َْتَللَد  َو  ِِهب  َْتئِج  اَِمب  َو  ِلوُسَّرلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَأ 
ٍدَّمَُحم ِلِآل  ًابْرَح  َبَصَن  ْنَم  ِِهب  ُرِیُبت  َو  َكَّوُدَـع  ِِهب  ُُلتْقَت  َو  َکَنیِد  ِِهب  ُرُْـصنَت  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ُْهثَْعبا  َّمُهَّللا  ِهِّبُِحب  اَنَعَْفنَت  ْنَأ  َکـُلَأْسَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  ُْهنِم  َو 

َو ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمتْدَهاَج  ُءاَبَُجن  ُءاَدَهُـش  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  َداعیِْملا  ُِفلُْخت  َْتنَأ ال  َو  َِکلَذ  ُهَتْدَـعَو  َکَّنِإَف 
ُراَْصنَأ َو  ِهَّللا  ُراَْصنَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُراَْصنَْألا  َو  َنوُرِجاَهُْملا  َو  َنوُِقباَّسلا  ُُمْتنَأ  ًامِیلْـسَت  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِجاَْهنِم  یَلَع  ُْمْتِلُتق 

َال َّمُـهَّللا  ُُهتاَـکََرب - َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنوُّبُِحت  اَـم  ْمُـکاَرَأ  َو  ُهَدـْعَو - ْمُکَقَدَـص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلاَف  ِِهلوُـسَر 
يِرْدَص ُأَلْمَی  َو  ُهُّدَک  ِیلَمَِعب  ُّرُـضَی  ٍلاَْلقِِإب  َال  َو  اَِهتَنیِز  ُتاَرَهَز  ِیُنِنتْفَت  َو  اَِهتَجَْهب  ُِبئاَجَع  ِینیِْهُلت  ٍراَثْکِِإب  َال  َِکتَمِْعن  ِرْکِذ  ْنَع  اَْینُّدـلا  ِیف  ِیْنلَغْـشَت 

َو ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َكاَضِر  ِِهب  ُلاَنَأ  ًاغاََلب  َو  َکـِْقلَخ  ِراَرِـش  ْنَع  یًنِغ  َکـِلَذ  ْنِم  ِینِطْعَأ  ُهُّمَه 
ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِراَیْخَْألا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع 

. دیعس نب  نیسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیسح  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  مردپ و 
نب دّمحم  و  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  نسحلا و  نب  یلع  مردـپ و  و 

فسوی زا  دیلو ، نب  میعن  زا  بّویا ، نب  ۀلاضف  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  رافّصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ،
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یسانک ،

: وگب ینک  عادو  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  اب  یتساوخ  هاگ  ره 
: میوگیم و  مراپسیم ، ادخ  هب  ار  وت  وت ، رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  دورد 

ار ام  سپ  مدرک ، يوریپ  ّتیعبت و  لوسر  زا  و  مدروآ ، نامیا  يدرک  تلالد  نآ  رب  هدروآ و  وت  هچنآ  هب  شلوسر و  ادـخ و  هب  ظفاح ، ادـخ 
هب وا  یتسود  ّبح و  هطـساوب  هک  میهاوخیم  وت  زا  ایادخ  وا ، اب  نامیپ ، دهع و  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  هدم  رارق  ایادخ  سیونب ، نیدـهاش  اب 
هب و  امن ، دوبان  ار  تنمـشد  وا  ببـس  هب  و  امرف ، يرای  ار  دوخ  نید  شاهطـساوب  راد و  لیـسگ  هدیدنـسپ  ماقم  هب  ار  وا  ایادـخ  یهد ، عفن  اـم 

هدعو فلخ  زگره  ياهداد و  ياهدعو  نینچ  تدوخ  اریز  امرف ، كاله  دندرک  یحاّرط  ار  دّـمحم  لآ  اب  گنج  حرط  هک  ار  یناسک  شببس 
هدرک داهج  ادخ  هار  رد  دیشابیم ، ناداژنکین  ءادهش و  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  وت ، رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  دورد  ینکیمن ،

، دیتسه ناگدنیامن  يرای  ناگدننکترجه و  ناگدنریگیشیپ و  امش  دیدومن ، هلتاقم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  قیرط  رب  و 
داد ناشن  داد و  تسار  هدعو  امش  هب  هک  ار  یئادخ  ساپس  دمح و  سپ  دیـشابیم ، شلوسر  نارای  ادخ و  نارای  امـش  هک  مهدیم  تداهش 

تیاهتمعن دای  زا  ایند  رد  ار  نم  ادنوادخ  دّمحم ، لآ  دّمحم و  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  دـیرادیم و  تسود  هک  ار  هچنآ  امـش  هب 
ءـالج و هتـشاد و  زاـب  وت  زا  ار  نم  اـهنآ  یئاـبیز  یبوـخ و  ياهیتفگـش  هک  يداـیز  ياـهتمعن  هب  ینک  ملوغـشم  هکنآ  هن  هّتبلا  اـمنم ، لـفاغ 

هدوب ملمع  هب  ّرـضم  اهنآ  دوب  مک  بعت  جنر و  هک  اهتمعن  یمک  ّتلق و  هب  ینک  میالتبم  هکنیا  هن  و  دیامن ، منوتفم  اهنآ  تنیز  یگدنـشخرد 
، مشاب ناما  رد  اهنآ  يدب  زا  زاینیب و  تتاقولخم  زا  هک  امرف  ءاطعا  نم  هب  ردـق  نآ  تیاهتمعن  زا  دـیامن ، رپ  ار  ماهنیـس  نآ  زا  یـشان  نزح  و 

ادـخ و  ینابرهم ، ره  زا  رتنابرهم  يا  مبای ، تسد  وت  يدونـشخ  تیاضر و  هب  نآ  هطـساوب  ات  امن  ءاـطعا  نم  هب  فاـفک  رادـقم  هب  ادـنوادخ 
. دنشابیم نابوخ  ناکین و  یگلمج  هک  شکاپ  تیب  لها  رب  هّللا و  دبع  نب  دّمحم  ترضح  شلوسر  رب  دتسرف  تمحر  دورد و 

هّللا تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  اب  عادو  مراهچ  داتشه و  باب   [ - 84
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  ترایز  مّود : ثیدح 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍمِرْکُم  ِرَکْسَِعب  ُّيِرَکْسَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 2

ِتاَراَیِّزلا َنِم  َکِغاَرَف  َدـَْعب  َعاَدَْولا  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ 
َِکتَراَیِز ْنِم  َتْغَرَف  اَذِإَف  ِعاَدَْولا  ََةرَْوز  ْرُز  َو  ْلِسَتْغاَف  َةَراَیِّزلا  َْتدَرَأ  یَتَم  َو  ِۀَّیِرِـضاَْغلا  َِوأ  يَوَْنیَنلِاب  َکُماَقُم  ْنُکَْیل  َو  َْتعَطَتْـسا  اَم  اَْـهنِم  ِْرثْکَأَـف 

اَذَـه َو  ِباَذَْـعلا  َنِم  ٌۀَّنُج  ِیل  َْتنَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلـُق - َو  َْربَْقلا  ِسِمَْتلا  َو  ُهَهْجَو  َکِـهْجَِوب  ِْلبْقَتْـساَف 
یِـسْفَِنب ُتْدُـج  ْدَـق  َو  َِکبُْرق - ِیف  ٍدِـهاَز  َال  َو  َكَْریَغ  َْکیَلَع  ٍِرثْءُوم  َال  َو  َكاَوِس  َِکب  ٍلِْدبَتْـسُم  َال  َو  َْکنَع  ٍبِغاَر  َْریَغ  َْکنَع  ِیفاَرِْـصنا  ُناََوأ 

َو یِقِیفَر  َال  َو  یِمیِمَح  َال  َو  يَِدلَو  َال  َو  يِِدلاَو  یِّنَع  ِینُْغی  َال  َمْوَی  َو  ِیتَقاَف  َو  يِْرقَف  َو  ِیتَجاَح  َمْوَی  ِیل  ْنُکَف  َناَطْوَْألا  َو  َلْهَْألا  ُتْکََرت  َو  ِناَثَدَْحِلل 
ْنِم َو  یِّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  َال  ْنَأ  َِکناَکَم  َقاَِرف  َّیَلَع  َرَّدَـق  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  ِیبْرَک  َِکب  َسِّفَُنی  ْنَأ  َقَلَخ  َو  َرَّدَـق  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ِیبیِرَق  َال 

َو ِیل  ًارْخُذ  ُهَلَعْجَی  ْنَأ  ِیلْهَأ  َو  ِیلْحَر  ْنِم  َْکَیلِإ  ِینَلَقَن  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  ِیل  ًادَنَـس  ُهَلَعْجَی  ْنَأ  ِیْنیَع  َْکیَلَع  یَْکبَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  ِیتَعْجَر 
َعَم ِناَـنِْجلا  ِیف  ْمُـکَتَقَفاَُرم  ِینَقُزْرَی  َو  ْمُکَـضْوَح  ِینَدِروـُی  ْنَأ  َكاَّیِإ  ِیتَراَـیِِزل  َو  َکـْیَلَع  ِمِیلْـسَّتِلل  ِیناَدَـه  َو  َکـَناَکَم  ِیناَرَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْـسَأ 

َو ِِهتَْوفِص  َو  ِهَّللا  ِبِیبَح  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َةَْوفِـص  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َنیِِحلاَّصلا  َِکئَابآ 
َنیِدِشاَّرلا ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئاَق  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِِّیبَّنلا  ِدِّیَـس  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِِهنیِمَأ 

َو اَْنیَلَع  ُماَلَّسلا  َنوُِمئاَق - ْمِهِّبَر  ِْرمَِأب  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِمیِقُْملا  َنیِحِّبَسُْملا  َنِیقاَْبلا  ِهَّللا  ِۀَِکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ْمُْکنِم  ِِرئاَْحلا  ِیف  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِّیِدْهَْملا 
َنیِِحلاَّصلا ِهِداَبِع  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِِهئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُماَلَـس  ُلوُقَت - َو  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنیِِحلاَّصلا - ِهَّللا  ِداَـبِع  یَلَع 

ُأَْرقَأ َو  َکیِعْرَتْسَأ  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسَأ  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َكَرَـضَح  ْنَم  یَلَع  َو  َِکتَّیِّرُذ  یَلَع  َو  َِکنََدب  َو  َکِحوُر  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع 
ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  َنیِدِهاَّشلا  َعَم  اَْنُبتْکا  َّمُهَّللا   [ ِهِْدنِع  ] ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َماَلَّسلا  َْکیَلَع 

ًاماَقَم ُْهثَْعبا  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا - َّبَر  اَی  ِهِّبُِحب  ِینْعَْفنا  َو  َّمُهَّللا  ِینَْتیَْقبَأ  اَم  ًاَدبَأ  ُهَتَراَیِز  ِیْنقُزْرا  َو  َِکلوُسَر - َْنبا  ِیتَراَیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َال  َو 
ِدْهَْعلا َرِخآ  ُهَلَعَْجت  َال  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِمِیلْسَّتلا  َو  ِةاَلَّصلا  َدَْعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ًادوُمْحَم 
ِدْوَْعلا َدـَْعب  ِْهَیلِإ  َدْوَْعلا  َُّمث  ِْهَیلِإ  َدْوَْعلا  ِیْنقُزْراَف  ِّبَر  اَی  ِینَْتیَْقبَأ  ْنِإ  َو  ِِهئاَِیلْوَأ  َو  ِِهئاـَبآ  َعَم  َو  ُهَعَم  ِینْرُـشْحاَف  ِّبَر  اَـی  ُهَْتلَعَج  ْنِإَـف  ُهاَّیِإ  ِیتَراَـیِز  ْنِم 

َال َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ْمُهَدِـهاَشَم  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َو  َِکئاَِیلْوَأ  ِیف  ٍقْدِـص  َناَِسل  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َکـِتَمْحَِرب 
يِرْدَـص ُأَلْمَی  َو  ُهُّدَـک  ِیلَمَِعب  ُّرُـضَی  ٍلاَْلقِِإب  َال  َو  اَِهتَنیِز  ُتاَرَهَز  ِیُنِنتْفَت  َو  اَِهتَجَْهب  ُِبئاَجَع  ِینیِْهُلت  اَْینُّدـلا  َنِم  َّیَلَع  ٍراَثْکِِإب  َكِرْکِذ  ْنَع  ِیْنلَغْـشَت 

ِینِطْعَأ َو  ُهُّمَه 
َُّمث مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َراَّوُز  َو  ِهَّللا  َۀَِکئاَلَم  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ُناَمْحَر  اَی  َكاَضِر  ِِهب  ُلاَنَأ  ًاغاََلب  َو  َکِْقلَخ  ِراَرِـش  ْنَع  یًنِغ  َِکلَِذب 

َجُرَْخت یَّتَح  ِْربَْقلا  یَلَع  َکَهْجَو  ِّلَُوت  اَلَف  َتْجَرَخ  اَذِإَف  َِۀلَأْسَْملا  َو  ِءاَعُّدلا  ِیف  َِّحلَأ  َو  ًةَّرَم  َرَْسیَْألا  َُّمث  ًةَّرَم  ِْربَْقلا  یَلَع  َنَْمیَْألا  َكَّدَخ  ْعَض 
یبا نب  دّمحم  زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  مرکم  رکسع  رهش  رد  يرکسعلا  نیـسحلا  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نمحرلا  دبع  وبأ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یلامثلا ، ةزمح  یبا  زا  ناورم ، نب  دّمحم  زا  ریمع ،
يونین و رد  تناکم  ماقم و  هّتبلا  روآ ، اجب  ار  تارایز  زا  تسا  وت  تردق  رد  هچنآ  یئامن  عادو  تارایز  زا  تغارف  زا  دـعب  یتساوخ  هاگ  ره 
ور يدش  غراف  ترایز  زا  یتقو  امن و  عادو  ترایز  سپس  نک و  لسغ  يدرک  ترایز  دصق  یتقو  ورب ، ترایز  هب  اجنآ  زا  دشاب و  هیرـضاغ 

: وگب هدومن و  شهاوخ  ربق  زا  نک و  ربق  تروص  هب 
متعجارم امش و  اب  نم  عادو  ماگنه  نامز  نیا  یشابیم ، باذع  زا  يرپس  نم  يارب  وت  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
مهاوخن رایتخا  امش  رب  ار  امش  ریغ  و  میامنیمن ، ور  يرگید  هب  امش  ياجب  و  هدوبن ، امش  زا  نادرگ  ور  هک  یلاح  رد  هدوب ، امـش  تمدخ  زا 

ار دوخ  نطو  لـها و  و  هداد ، رارق  ثداوـح  رطخ  ضرعم  رد  ار  مناـج  سفن و  ندوـب ، امـش  راوـج  رد  برق و  زا  متـسین  تبغریب  و  دوـمن ،
یعفن مناکیدزن  نادنواشیوخ و  دنزرف و  ردـپ و  هک  يزور  نآ  رد  یـشابیم ، کمک  مجایتحا  زاین و  تجاح و  زور  رد  سپ  مدومن ، كرت 
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قارف هک  یئادخ  زا  و  دنک ، فرطرب  ار  نم  هودنا  نزح و  امـش  هطـساوب  هک  مهاوخیم  هدومن  قلخ  ریدقت و  هک  یئادخ  زا  دنرادن ، ملاح  هب 
ار نم  مشچ  هک  یئادخ  زا  و  دهدن ، رارق  نم  رخآ  ترایز  ار  نیا  هک  میامنیم  تساوخ  رد  هتخاس  نم  رّدـقم  ار  وت  ناکم  زا  ندـش  ادـج  و 

دروآ وـت  يوـس  هب  ملها  هناـخ و  زا  ار  نم  هک  یئادـخ  زا  دـهد و  رارق  نم  هاـگهیکت  دنـس و  ار  کـشا  نیا  هـک  مهاوـخیم  دـنایرگ  وـت  رب 
میلـست و هک  دوـمن  متیادـه  داد و  ناـشن  نم  هب  ار  وـت  ناـکم  هک  یئادـخ  زا  و  دـهد ، رارق  مـترخآ  هریخذ  ار  تراـیز  نـیا  هـک  مهاوـخیم 
اب هارمه  ار  تشهب  رد  امـش  اب  تقافر  و  دیامن ، دراو  امـش  ضوح  رب  ار  نم  هک  منکیم  تساوخرد  ار  وت  منک  ترایز  هدوب و  وت  رادربنامرف 

، شاهدیزگرب دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  يا  وت  رب  دورد  دـیامرف ، نم  يزور  نیعمجا  مهیلع  هّللا  یلـص  امـش  راکوکین  حـلاص و  ناردـپ  ءابآ و 
نانمءوملا و ریما  رب  دورد  ءایبنا ، رورس  و  وا ، هداتـسرف  نیما و  و  ادخ ، هدیزگرب  بیبح و  هّللا ، دبع  نب  دّمحم  ترـضح  ادخ  لوسر  رب  دورد 

رئاح رد  امـش  زا  هک  یـسک  رب  دورد  نیّیدهم ، نیدشار و  همئا  رب  دورد  نادیفـس ، يور  تسد و  ربهر  و  نایملاع ، راگدرورپ  لوسر  یـصو 
رب ام و  رب  دورد  دناهدرک ، مایق  ناشراگدرورپ  رما  هب  هک  نانآ  دناهدیزگ ، هماقا  هدنام و  یقاب  ربق  رانک  هک  ادخ  ناگتشرف  رب  دورد  دشابیم ،

. دشابیم نایملاع  راگدرورپ  هک  ار  یئادخ  رم  ساپس  دمح و  و  ادخ ، راکوکین  ناگدنب 
: یئوگیم و 

رب تنادنزرف و  رب  وت و  مسج  ناج و  رب  ادخ و  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  شراکوکین  ناگدنب  و  لسرم ، ءایبنا  بّرقم و  ناگتـشرف  ادـخ و  دورد 
هب میوگیم ، وت  اب  یظفاحادخ  دورد و  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار  وت  هدرک و  عادو  وت  اب  دـندش ، رـضاح  تدزن  هدوب و  وت  ءایلوا  زا  هک  یناسک 
ادخ لوسر  دنزرف  باکر  رد  هک  یناسک  نیدهاش و  ار  ام  ادـنوادخ  مراد ، نامیا  هدروآ  شلوسر  ادـخ  دزن  زا  هچنآ  هب  شلوسر  هب  ادـخ و 

. امرفب طبض  تبث و  ناشیا  راموط  رد  ار  ام  مان  سیونب و  دندش  رضاح 
: وگب و 

ادنوادخ هدـم ، رارق  تدوخ  لوسر  رـسپ  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  تسرف و  تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ 
يا نادرگ  عـفتنم  ار  نم  وا  یتـسود  بح و  هطـساوب  ادـنوادخ  اـمرف ، مبیـصن  متـسه  هدـنز  نم  هـک  یماداـم  اـت  هـشیمه  يارب  ار  وا  تراـیز 

زامن و زا  دـعب  نم  ادـنوادخ  یتسه ، اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  نادرگ ، ثوعبم  هدیدنـسپ  یماقم  هب  ار  وا  ادـنوادخ  نایملاع ، راـگدرورپ 
ترایز نیرخآ  ار  ترایز  نیا  زین  ینادرگ و  ناشیا  لماش  ار  نآ  هداتـسرف و  ار  تتمحر  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  مالس 
روشحم شناتسود  ءابآ و  وا و  هب  ار  نم  مراگدرورپ  يا  سپ  ياهدرک  رّدقم  مترایز  نیرخآ  رگا  یهدن و  رارق  لوسر  دنزرف  هب  تبـسن  نم 

هب هراـبود  نآ  زا  دـعب  هدرک و  دوـع  شتراـیز  هب  هراـبود  نـک  يزور  سپ  يدوـمن  ینـالوط  ار  مرمع  هدراذـگ و  یقاـب  ار  نـم  رگا  اـمرف و 
تناتـسود نایم  ار  تسار  ینابز  نم  يارب  ادنوادخ  مشابیم ، راودـیما  ینابرهم  ره  زا  رتنابرهم  يا  تاهعـساو  تمحر  هب  مدرگرب  شترایز 

تمحر دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  امن ، نم  بوسحم  ار  دـنراد  روضح  اتیم  اّیح و  ناشیا  هک  ینکاما  دـهاشم و  هدـب و  رارق 
تنیز یگدنشخرد  ءالج و  هتشاد و  زاب  وت  زا  ار  نم  اهنآ  یئابیز  یبوخ و  ياهیتفگش  هک  ایند  يدایز  ياهتمعن  هطساوب  ادنوادخ  تسرفب ،

هب ّرضم  اهنآ  دوب  مک  بعت  جنر و  هک  يویند  تاناکما  یمک  ّتلق و  هب  ار  نم  زین  نکم و  لفاغ  تدوخ  دای  زا  ار  نم  دیامنیم  منوتفم  اهنآ 
يدـب زا  زاینیب و  تتاقولخم  زا  هک  امرف  ءاطعا  نم  هب  ردـق  نآ  ایند  زا  امرفن  التبم  دـیامنیم  رپ  ار  ماهنیـس  نآ  زا  یـشان  نزح  هدوب و  ملمع 

قلاخ يا  مبای  تسد  وت  يدونـشخ  تیاضر و  هب  نآ  هطـساوب  ات  امن  ءاطعا  نم  هب  ایند  زا  فاـفک  رادـقم  هب  ادـنوادخ  مشاـب ، ناـما  رد  اـهنآ 
کی ار  دوخ  تروص  تسار  فرط  سپس  مالّسلا . هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  ربق  نیرئاز  يا  ادخ و  ناگتـشرف  يا  امـش  رب  دورد  و  نابرهم ،

يوشیم جراخ  مرح  زا  هک  یماگنه  نک و  هغلابم  تتجاح  تساوخرد  ءاعد و  رد  راذـگب و  شرّهطم  ربق  رب  رگید  راب  ار  پچ  بناج  راب و 
. يور نوریب  اجنآ  زا  ات  شاب  نآ  اب  هجاوم  نانچمه  هکلب  نادرگم  رب  ربق  زا  ار  دوخ  يور 
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ربق  ترایز  مجنپ  داتشه و  باب   [ - 85

ْنَع َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِرَکْسَْعلِاب  ُّيِرَکْسَْعلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ٍِّیلَع ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِْربَـق  َةَراَـیِز  َْتدَرَأ  اَذِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ُقِداَّصلا َلاَـق  َلاَـق  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم 

ِِهئاَِیْبنَأ َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُماَلَـس  ُْلق  َو  ِۀَفیِقَّسلا  ِبَاب  یَلَع  ْفِقَف   [ ِْریَْحلا  ] ِِرئاَْحلا ِءاَذِِـحب  ِتاَرُْفلا  ِّطَش  یَلَع  َوُه  َو  مالـسلا ) امهیلع  )
ُدَهْـشَأ َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُحوَُرت  َو  يِدَتْغَت  اَمِیف  ِتاَبِّیَّطلا  ِتاَیِکاَّزلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  ِءاَدَهُّشلا  ِعیِمَج  َو  َنیِِحلاَّصلا  ِهِداَبِع  َو  َنِیلَـسْرُْملا 

ِمَضَتْهُْملا ِمُولْظَْملا  َو  ِغِّلَبُْملا  ِّیِصَْولا  َو  ِِملاَْعلا  ِلِیلَّدلا  َو  ِبَجَْتنُْملا  ِْطبِّسلا  َو  ِلَسْرُْملا  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِۀَحیِصَّنلا  َو  ِءاَفَْولا  َو  ِقیِدْصَّتلا  َو  ِمِیلْسَّتلِاب  ََکل 
َو َْتبَـسَتْحا  َو  َتْرَبَـص  اَِـمب  ِءاَزَْجلا  َلَْـضفَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  َو  ِِهلوُـسَر  ْنَع  ُهَّللا  َكاَزَجَف 

ِءاَـم َْنَیب  َو  َکَْـنَیب  َلاَـح  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکـِتَمْرُِحب  َّفَخَتْـسا  َو  َکَّقَح  َلِـهَج  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَـلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِراّدـلا  یَبـْقُع  َمِْعنَف  َتـْنَعَأ -
ْمَُکل اَنَأ  َو  ْمَُکل  ٌمِّلَسُم  ِیْبلَق  َو  ْمُْکَیلِإ  ًاِدفاَو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َُکْتئِج  ْمُکَدَعَو  اَم  ْمَُکل  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَأ  َو  ًامُولْظَم  َْتِلُتق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِتاَرُْفلا 
ْنَِمب َو  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ْمُِکباَیِِإب  َو  ْمُِکب  یِّنِإ  ْمُکِّوُدَـع  َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو  ُهّللا  َمُکْحَی  یّتَح  ٌةَّدَـعُم - ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  َو  ٌِعباَت 
ُْدبَْعلا اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِلـُق  َو  ِْربَْـقلا  یَلَع  َّبَْکنا  َو  ْلُـخْدا  َُّمث  ِنُْسلَأـْلا - َو  يِدـْیَْألِاب  ْمُْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َلَـتَق  َنیِِرفاَْـکلا  َنِم  ْمُکَلَتَق  َو  ْمُکََفلاَـخ 

َو ُُهناَوْضِر  َو  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  مالـسلا ) مهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأـِل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  ُعیِطُْملا  ُحـِلاَّصلا -
ِیف َُهل  َنوُحِـصاَنُْملا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاَجُْملا  َنوُّیِرْدَْـبلا - ِْهیَلَع  یَـضَم  اَم  یَلَع  َْتیَـضَم  َکَّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  َو  ُدَهْـشَأ  ِِکنَدـَب  َو  َکِحوُر  یَلَع 
ٍدَحَأ ِءاَزَج  یَفْوَأ  َو  ِءاَزَْجلا  َرَفْوَأ  َو  ِءاَزَْجلا  َرَثْکَأ  َو  ِءاَزَْجلا - َلَْضفَأ  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ِِهئاَّبِحَأ  ْنَع  َنوُّباَّذلا  ِِهئاَِیلْوَأ  ِةَرُْـصن  ِیف  َنوُِغلاَبُْملا  ِِهئاَدـْعَأ  ِداَهِج 

ِیف ُهَّللا  َکَثَعَبَف  ِدوُهْجَْملا  َۀَیاَغ  َْتیَطْعَأ  َو  ِۀَحیِـصَّنلا  ِیف  َْتَغلَاب  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِهِْرمَأ  َةَالُو  َعاَطَأ  َو  ُهَتَوْعَد  َُهل  َباَجَتْـسا  َو  ِِهتَْعیَِبب - یَفَو  ْنَّمِم 
َعَم َكَرَشَح  َو  َنیِّیِّلِع  ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو  ًافَرُغ  اَهَلَْـضفَأ  َو  ًالِْزنَم - اَهَحَْـسفَأ  ِِهناَنِج  ْنِم  َكاَطْعَأ  َو  ِءاَدَهُّشلا  ِحاَوْرَأ  َعَم  َکَحوُر  َلَعَج  َو  ِءاَدَهُّشلا 
ْنِم ٍةَریَِـصب  یَلَع  َْتیَـضَم  َکَّنَأ  َو  ْلُْـکنَت  َْمل  َو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًاـقِیفَر  َکـِئلوُأ  َنُـسَح  َو  َنیِِحلاّـصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنـیِقیِّدِّصلا  َو  َنـیِِّیبَّنلا 

َْنَیب َو  َکَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَجَف  َنیِِّیبَّنِلل  ًاِعبَّتُم  َو  َنیِِحلاَّصلِاب  ًایِدَتْقُم  َكِْرمَأ -
َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  ُهَّنِإَف  َنِیِتبْخُْملا  ِلِزاَنَم  ِیف  ِِهئاَِیلْوَأ  َو  ِِهلوُسَر 

نب دّمحم  زا  رایزهم  نب  یلع  شردپ  زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  رکـسع  رد  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  دـمحم  نمحرلا  دـبع  وبا 
ربق ینک  ترایز  یتساوخ  هاگ  ره  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : يو  یلامث ، هزمح  یبا  زا  ناورم ، نب  دّـمحم  زا  ریمع  یبا 

ادخ و دورد  وگب : تسیاب و  هفیقس  رد  رب  سپ  دراد  رارق  رباج  لباقم  رد  تارف و  طش  رانک  رد  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع  ترـضح 
رد ناگزیکاپ  ناکاپ و  نیقیدص و  ءادهـش و  مامت  دورد  شراکوکین و  حلاص و  ناگدـنب  دورد  شلـسرم و  ءایبنا  برقم و  ناگتـشرف  دورد 

ملاع و امنهار و  ربمایپ و  هدیزگرب  طبـس  لسرم و  یبن  دنزرف  میلـست  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نینمءوملا ، ریما  دنزرف  يا  وت  رب  ماش  حبص و 
ریما شلوسر و  فرط  زا  ادخ  سپ  يدوب  وا  یهاوخ  ریخ  ءافو و  ماقم  رد  هتـشاد و  قیدصت  ار  وا  هدوب و  هدید  متـس  مولظم  غّلبم و  نیـشناج 

هار نیا  رد  هک  يراـبدرب  ربـص و  هطـساو  هب  هداد و  وت  هب  ار  اـهشاداپ  نیرتـالاب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  نینمءوـملا و 
هب اشوخ  سپ  دـیامن  وت  بیـصن ، ار  اـهرجا  نیرتیلاـع  يدـش  لـمحتم  هک  ار  یتقـشم  جـنر و  يداد و  هک  یناـحتما  شیاـمزآ و  يدومن و 

دیامن تنعل  دوب و  هاگآان  لهاج و  وت  قح  هب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  و  تشک ، ار  وت  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  وت ، ترخآ  یناگدـنز 
هلـصاف تارف  بآ  نیب  وت و  نیب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دـمآرب و  وت  فافختـسا  ماقم  رد  تشادـن و  هاگن  ار  وت  تمرح  هک  ار  یـسک 

رسپ يا  دزاسیم  یلمع  ار  تسا  هدرک  هدعو  امش  هب  هچنآ  ادخ  هک  مهدیم  تداهـش  يدش و  هتـشک  مولظم  وت  هک  مهدیم  تداهـش  دش ،
يرای يارب  ماهدامآ  هدوب ، امش  وریپ  عبات و  مدوخ  و  تسا ، امش  میلـست  ملد  ماهدمآ ، رفـس  زا  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تدزن  هب  نینمءوملا  ریما 

امش و هب  نم  ناتنانمشد ، اب  هن  هدوب  امش  اب  امتح  تسا  امش  اب  هک  سک  نآ  سپ  تسا ، ناگدننکمکح  نیرتهب  وا  دنک و  مکح  ادخ  ات  امش 
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و اهتسد ، اب  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ  متسه ، رفاک  تسا  هتشک  ار  امش  دیامنیم و  ار  ناتتفلاخم  هک  یسک  هب  مراد و  نامیا  امش  تعجر 
. دنتشک ار  امش  ناشیاهنابز 

: وگب هداد و  هیکت  ربق  رب  وش و  لخاد  سپس 
دورد و يدوب ، مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمءوملا و  ریما  شلوسر و  ادخ و  رادرب  نامرف  هک  ياهدنب  راکوکین ، هدـنب  يا  وت  رب  دورد 
هک یتـفر  ار  یهار  ناـمه  وت  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  و  دـشاب ، وت  دـسج  ناـج و  رب  و  داـب ، وت  يارب  ادـخ  تشهب  تاـکرب و  تمحر و 
نآ صلاخ  هدوشگ و  تحیصن  دنپ و  هب  نابز  ادخ  نانمـشد  اب  داهج  رد  و  هدرک ، داهج  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  نامه  دنتفر  ردب  باحـصا 

نیرترب و ادخ  سپ  دندرک ، عفد  ار  نانمشد  یلاعت  قح  نیّبحم  ناتسود و  زا  و  هدومن ، غیلب  یعس  ادخ  ناتـسود  ترـصن  رد  دندروآ ، اجب  ار 
ادخ هدومن و  ءافو  شتعیب  هب  هک  یسک  شاداپ  نیرترفاو  رفاو و  زین  و  دیامرف ، ءاطع  وت  هب  ار  اهشاداپ  اهءازج و  نیرتشیب  نیرتتلیـضف و  اب 

تداهـش دـیامرف ، تیانع  وت  هب  ار  تسا  هدومن  تعاطا  رما  نایلاو  زا  هک  یـسک  شاداپ  نیرتکـین  نینچمه  هدرک و  باجتـسم  ار  شیاـعد 
و دزیگنا ، رب  ءادهش  رد  ار  وت  ادخ  سپ  يدومن ، ار  دوخ  دهج  ششوک و  تیاهن  هدرک و  هغلابم  یهاوخریخ  تحیـصن و  رد  وت  هک  مهدیم 

نییّلع رد  ار  وت  رکذ  و  دیامن ، ءاطعا  ار  هفرغ  نیرتتلیـضف  اب  لزنم و  نیرتعیـسو  شتـشهب  زا  و  دـنادرگ ، نیرق  ءادهـش  حاورا  اب  ار  تحور 
یتسس دوخ  زا  وت  هک  مهدیم  تداهش  دنتسه ، یئاقفر  وکین  ناشیا  و  دنک ، تروشحم  ءاحلص  و  ءادهش ، نیقیّدص و  ءایبنا و  اب  و  دربب ، الاب 
يوریپ ءاـیبنا  زا  هدرک و  ءادـتقا  نیحلاـص  هب  هدومن و  یـشم  تریـصب  رب  وـت  هک  مهدیم  تداهـش  زین  و  يدرکن ، درگبقع  هدادـن و  ناـشن 

محرا وا  اریز  دـنک  عـمج  نتورف  عـضاوتم و  صاخـشا  لزاـنم  رد  شئاـیلوا  لوـسر و  نیب  امـش و  نیب  اـم و  نیب  یلاـعت  قـح  سپ  يدوـمن ،
. دشابیم نیمحارلا 
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مالّسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ربق  اب  عادو  مشش  داتشه و  باب   [ - 86

ْنَع َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِرَکْسَْعلِاب  ُّيِرَکْسَْعلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ُْلق َو  ِِهتْأَـف  َساَّبَْعلا  َتْعَّدَو  اَذِإ  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَـع  َناَوْرَم  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِنـْب  ِدَّمَُحم 

َّمُهَّللا َنیِدِهاَّشلا  َعَم  اَْنُبتْکا  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  َو  ِِهباَتِِکب  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َکیِعْرَتْسَأ  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْـسَأ 
ْفِّرَع َو  َّمُهَّللا  ِناَنِْجلا  ِیف  ِِهئَابآ  َعَم  َو  ُهَعَم  ِینْرُـشْحا  َو  ِینَْتیَْقبَأ  اَم  ًادـَبَأ  ُهَتَراَیِز  ِیْنقُزْرا  َو  َکِِّیبَن  یِخَأ  ِْنبا  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  اـَل 
ِۀَیَالَْولا َو  َکـِلوُسَِرب  ِقیِدْـصَّتلا  َو  َکـِب  ِناَـمیِْإلا  یَلَع  ِینَّفََوت  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکـِئاَِیلْوَأ  َو  َکـِلوُسَر  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب 

َو َنِینِمْءوُْملا  َو  َْکیَِدلاَِول  َو  َکِسْفَِنل  وُعْدَت  َو  ِّبَر  اَی  َِکلَِذب  ُتیِـضَر  ْدَق  یِّنِإَف  ْمِهِّوُدَع - ْنِم  ِةَءاَرَْبلا  َو  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل 
ِءاَعُّدلا َنِم  ْرَّیََخت  َو  َنیِِملْسُْملا 

نب دّمحم  زا  رایزهم ، نب  یلع  شردپ  زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح  زا  رکـسع  رد  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  دّمحم  نمحرلا  دـبع  وبا 
اب یتـساوخ  هاـگ  ره  دـندومرف : ترـضح  مالّـسلا ، هیلع  هـّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  یلاـمثلا ، ةزمح  یبا  زا  ناورم ، نـب  دّـمحم  زا  ریمع ، یبا 

: وگب ورب و  شدزن  هب  سپ  ینک  عادو  مالّسلا  هیلع  سابع  ترضح 
هب شباتک و  لوسر و  ادخ و  هب  مهدیم ، وت  هب  یظفاحادخ  مالـس  دـیامن و  ینابهاگن  وت  زا  هک  مهاوخیم  وا  زا  مراپـسیم و  ادـخ  هب  ار  وت 
هب تبـسن  ام  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادخ  سیونب ، نیدهاش  اب  ار  ام  ایادـخ  میاهدروآ ، نامیا  هدروآ  ادـخ  بناج  زا  شلوسر  هچنآ 

تـشهب رد  شمارگ  ءابآ  اب  وا و  اب  ار  نم  و  امن ، مبیـصن  ار  شترایز  متـسه  هدـنز  نم  هک  یمادام  اـت  و  هدـم ، رارق  تربمغیپ  ردارب  رـسپ  ربق 
رد ار  نم  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  زادنایب ، یئانـشآ  تناتـسود  لوسر و  وا و  نیب  نم و  نیب  و  امن ، روشحم 

دنتسه وا  نادنزرف  یگلمج  هک  ترضح  نآ  زا  دعب  همئا  بلاط و  یبا  نب  یلع  و  هدرک ، قیدصت  ار  تلوسر  هتـشاد و  نامیا  وت  هب  هک  یلاح 
. مشابیم دونشخ  یضار و  انعم  نیا  هب  نم  راگدرورپ ، اریز  ربب ، ایند  نیا  زا  ناریمب و  میوجیم  يرازیب  ناشنانمشد  زا  هتشاد و  تسود  ار 

. امن رایتخا  یتساوخ  هک  ار  یئاعد  ره  نک و  ءاعد  نیملسم  نینمءوم و  تردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  سپس  و 
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مالّسلا مهیلع  ءادهش  روبق  اب  عادو  متفه  داتشه و  باب   [ - 87

َو َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  ْمِهِرْـصَن  یَلَع  ْمُهَْتیَطْعَأ  اَـم  ِحـِلاَص  ِیف  ِیْنلِخْدَأ  َو  ْمُهَعَم  ِینْکِرْـشَأ  َو  ْمُهاَّیِإ  ِیتَراَـیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  اـَل  َّمُهَّللا  ُلوُقَت 
ًاقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاّـصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َعَـم  َکـِتَّنَج  ِیف  ْمُهاَّیِإ  َو  اَـنْعَمْجا  َّمُهَّللا  َکـِلِیبَس  ِیف  ُهَعَم  ْمِهِداَـهِج  َو  َکـِْقلَخ  یَلَع  َکَـتَّجُح 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ْمُهَعَم  ِینْرُشْحا  َو  ْمِْهَیلِإ - َدْوَْعلا  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  َماَلَّسلا  ُمُْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َهَّللا  ُمُکُعِدْوَتْسَأ 
: وگب

تربمغیپ رتخد  رسپ  يرای  لابق  رد  اهنآ  هب  هچنآ  رد  ناشیا  اب  ار  نم  و  هدم ، رارق  ءادهش  هب  تبـسن  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادخ 
، امرف عمج  نیحلاص  ءادهش و  اب  دوخ  تشهب  رد  ار  ناشیا  ام و  ایادخ ، نادرگ ، کیرـش  ياهدومرف  ءاطعا  قلخ  رب  وت  تّجح  اب  ناشداهج  و 

ناشیا هب  هرابود  هک  نک  نم  يزور  ایادخ  مهدیم ، امـش  هب  یظفاحادـخ  مالـس  مراپـسیم و  ادـخ  هب  ار  امـش  دنتـسه ، یئاقفر  وکین  ناشیا 
. ینابرهم ره  زا  رتنابرهم  يا  امرف  روشحم  ناشیا  اب  ار  نم  مدرگرب و 

*** ***
*** ***

مالّسلا مهیلع  ءادهش  روبق  اب  عادو  متفه  داتشه و  باب   [ - 87www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 445زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ءالبرک و  تلیضف  متشه  داتشه و  باب   [ - 88

انالوم نع  َةدئاز  نع  وه  هنع و  لقن  باتکلا و  اذـه  فنـصم  هللا  همحر  مساقلا  وبأ  هخیـش  هاور  ثیدـح - هیف  ةریغملا  نب  دـمحأ  نب  نیـسح 
مات نسح  یتش  ناعم  یلع  اضیأ  لمتشی  بابلا و  اذهب  قیلی  امم  وه  اذه و  هباتک  هنمضی  نأ  هللا  همحر  انخیـش  یلع  بهذ  عنیـسحلا  نب  یلع 

انالوم ربق  ۀحـص  یلع  اهب  لدتـسی  اهیرجم  يرجی  امم  اهریغ  بابلا و  اذـه  ثیداحأ  عیمج  بابلا و  لوأ  هتلعج  هلاـخدإ و  تببحأ  ظاـفلألا -
فجن رهظب  يرغلاب  عنینمءوملا  ریمأ  انالوم  ربق  نأ  نورکنی  اـمک  ءـالبرکب  هربق  نأ  نورکنی  نیفلاـخملا  نم  اریثک  نـأل  ءـالبرکب  عنیـسحلا 

نع هلقن  امم  هللا  همحر  یفوکلا  سودبع  نب  دـمحم  نب  یلع  مساقلا  یبأ  یخیـش  نع  رـصمب  ثیدـحلا  اذـه  تدفتـسا  تنک  دـق  ۀـفوکلا و 
نبا انخیش  ترکاذ  دق  و  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا ِنب  َّیلع  ْنع  َةدئاز  هیبأ  نع  َةدئاز  ِنب  َۀمادق  نع  هدانسِإب  ِّيرصبلا  ِثراولا  ِدبع  ِنب  محاُزم 
هیلع  ) هیلاومب هقحلأ  هنع و  هللا  یضر  ُُهتَِّینَم  ُْهتَلَجاَع  کلذ و  یضق  امف  هیف  هلخدیل  باتکلا  اذه  فینـصت  نم  هغارف  دعب  ثیدحلا  اذهب  هیولوق 

امهیف ریخأتلا  میدقتلا و  ناصقنلا و  ةدئازلا و  ظافلألاب  نیتیاورلا  نیب  تعمج  دق  هر و  یخیـش  یل  زاجأ  امیف  لخاد  ثیدحلا  اذـه  و  مالـسلا )
هنع و هب  ینثدح  نمع  هیورأ  ینأ  ریغ  یلع  هأرق  هر و ال  یخیش  یلع  هتأرق  ام  ینأ  کلذ  نآلا و  مث  الوأ  هب  ینثدح  نمع  هعیمجب  َّحص  یتح 

ُْنب ِهَّللا  ُدـْیَبُع  یَـسیِع  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ِْهیََولُوق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  لاـق - شاـیع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  هللا  دـبع  وبأ  وه 
ُِّیفوُْکلا  [ ٍراَّیَس  ] ٍراَسَی ِْنب  ِماَّلَس  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدیِعَس  َناَْمثُع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  هر  ُّيِرْـصَْبلا  ُِّیئاَّطلا  ٍلاَلِه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِلْضَْفلا 

َةَِدئاَز ُْنب  ُۀَماَُدق  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍجاَّرَد  ُْنب  ُحُون  ِینَثَّدَح  َلاَق  یِـضاَْقلا  َۀَْبیَـش  ِیبَأ  ُْنب  یَـسیِع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِطِـساَْولا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق 
َّنِإ ُْتلُقَف  ًاناَیْحَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َْربَق  ُروَُزت  َکَّنَأ  ُةَدـِئاَز  اَی  ِینَغََلب  مالـسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع 

َو اَِنِلئاَضَف  ِرْکِذ  َو  اَِنلیِضْفَت  َو  اَِنتَّبَحَم  یَلَع  ًادَحَأ  ُلِمَتْحَی  َال  يِذَّلا  َِکناَْطلُـس  َْدنِع  ٌناَکَم  ََکل  َو  َِکلَذ  ُلَعْفَت  اَذ  اَِملَف  ِیل  َلاَقَف  َکَغََلب  اَمََکل  َِکلَذ 
ٌهوُرْکَم يِرْدَص  ِیف  ُُربْکَی  َال  َو  َطِخَـس  ْنَم  ِطَخَِـسب  ُلِفْحَأ  َال  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اَّلِإ  َِکلَِذب  ُدیِرُأ  اَم  ِهَّللا  َو  ُْتلُقَف  اَنِّقَح  ْنِم  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  یَلَع  ُبِجاَْولا 

َلاَقَف ًاثاََلث  اَُهلُوقَأ  َو  ًاثاََلث  اَُهلوُقَی  َِکلَذََکل  َِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  ُْتلُقَف  َِکلَذََکل - َِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  َلاَقَف  ِِهبَبَِسب  ِیُنلاَنَی 
هیلع  ) ِیبَأ َِلُتق  َو  اََنباَصَأ  اَم  ِّفَّطلِاب  اََـنباَصَأ  اََّمل  ُهَّنِإَـف  ِنوُزْخَْملا -  [ ِرْحَْبلا  ] ِبَخُّنلا ِیف  يِدـْنِع  َناَـک  ٍرَبَِخب  َکَّنَِربْخُأَـلَف  ْرِْـشبَأ  َُّمث  ْرِْـشبَأ  َُّمث  ْرِْـشبَأ 

ْمِْهَیلِإ ُرُْظنَأ  ُْتلَعَجَف  ُۀَـفوُْکلا  اَِنب  ُداَُری  ِباَْتقَْألا  یَلَع  ُهُءواَِسن  َو  ُهُمَرَح  ْتَلِمُح  َو  ِِهلْهَأ  ِِرئاَس  َو  ِِهتَوْخِإ  َو  ِهِدـْلُو  ْنِم  ُهَعَم - َناَـک  ْنَم  َلـُِتق  َو  مالـسلا )
يَْربُْکلا ُبَْنیَز  ِیتَّمَع  یِّنِم  َِکلَذ  ْتَنَّیَبَت  َو  ُجُرَْخت  یِـسْفَن  ْتَداَکَف  یِقَلَق  ْمُْهنِم  َيرَأ  اَِمل  َّدَتْـشا  َو  يِرْدَـص  ِیف  َِکلَذ  َمُظَعَف  اْوَراُوی  َْمل  َو  یَعْرَص 

َيرَأ ْدَـق  َو  ُعَلْهَأ  َو  ُعَزْجَأ  َال  َْفیَک  َو  ُْتلُقَف  ِیتَوْخِإ  َو  ِیبَأ  َو  يِّدَـج  َۀَّیَِقب  اَی  َکِسْفَِنب  ُدوَُجت  َكاَرَأ  ِیل  اَم  َْتلاَـقَف  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍِّیلَع ُْتِنب 
ٌدَحَأ ْمِْهیَلَع  ُجِّرَُعی  َال  َو  َنْوَراَُوی  َال  َو  َنُونَّفَُکی  َال  َنِیبَّلَـسُم  ِءاَرَْعلِاب  َنِیلَّمَُرم  ْمِِهئاَمِِدب  َنیِعَرْـصُم  ِیلْهَأ  َو  یِّمَع  َْدلُو  َو  ِیتَموُمُع  َو  ِیتَوْخِإ  َو  يِدِّیَس 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  ْنِم  ٌدْهََعل  َِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللا  َوَف  يََرت  اَم  َکَّنَعِزُْجی  َال  َْتلاَقَف  ِرَزَْخلا  َو  ِمَْلیَّدلا  َنِم  ٍْتَیب  ُلْهَأ  ْمُهَّنَأَک  ٌرََشب  ْمُُهبَْرقَی  َال  َو 
ِلْهَأ ِیف  َنُوفوُْرعَم  ْمُه  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  ُۀَـنِعاَرَف  ْمُُهفِْرعَت  َال  ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  ْنِم  ٍساَنُأ  َقاَثیِم   ] قاثیملا ُهَّللا  َذَـخَأ  ْدََـقل  َو  َکِّمَع  َو  َکِیبَأ  َو  َكِّدَـج  َیلِإ 

ِءاَدَهُّشلا ِدِّیَس  َکِیبَأ  ِْربَِقل  ًامَلَع  ِّفَّطلا  اَذَِهل  َنُوبِْصنَی  َو  َۀَجَّرَـضُْملا  َموُسُْجلا  ِهِذَه  َو  اَهَنوُراَُویَف  َۀَقِّرَفَتُْملا  َءاَضْعَْألا  ِهِذَه  َنوُعَمْجَی  ْمُهَّنَأ  ِتاَواَمَّسلا 
اَّلِإ ُهَُرثَأ  ُداَدْزَی  اَلَف  ِهِسیِمْطَت  َو  ِهِوْحَم  ِیف  َِۀلاَلَّضلا  ُعاَیْـشَأ  َو  ِْرفُْکلا  ُۀَِّمئَأ  َّنَدِهَتْجََیل  َو  ِماَّیَْألا  َو  ِیلاَیَّللا  ِروُرُک  یَلَع  ُهُمْـسَر  وُفْعَی  َال  َو  ُهَُرثَأ  ُسُرْدَـی  َال 

َلِْزنَم َراَز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ِیْنتَثَّدَح  ْمَعَن  َْتلاَقَف  ُرَبَْخلا  اَذَه  اَم  َو  ُدـْهَْعلا  اَذَـه  اَم  َو  ُْتلُقَف  ًاُّولُع  اَّلِإ  ُهُْرمَأ  َو  ًاروُهُظ 
ٌنََبل ِهِیف  ٍّسُِعب  ْمُُهْتیَتَأَف  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َْتلاَق  َُّمث  ٌرْمَت  ِهِیف  ٍقَبَِطب  مالـسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع ُهاَتَأ  َو  ًةَریِرَح  َُهل  ُْتلِمَعَف  ِماَّیَْألا  َنِم  ٍمْوَی  ِیف  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف

ُلوُسَر َبِرَـش  َو  ِةَریِرَْحلا - َْکِلت  ْنِم  مالـسلا ) مهیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلَکَأَف  ٌدـْبُز  َو 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلَسَغ  َُّمث  ِدـْبُّزلا  َو  ِرْمَّتلا  َِکلَذ  ْنِم  اُولَکَأ  َو  َلَکَأ  َُّمث  ِنَبَّللا  َِکلَذ  ْنِم  اُوبِرَـش  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا

ِیف َروُرُّسلا  ِِهب  اَْنفَرَع  ًارَظَن  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َیلِإ  َرَظَن  َُّمث  ُهَهْجَو  َحَسَم  ِهِدَی  ِلْسَغ  ْنِم  َغَرَف  اَّمَلَف  َءاَْملا  ِْهیَلَع  ُّبُصَی  ٌِّیلَع  َو  ُهَدَی -
اَلَع َو  َجوُشُّنلا  َلاَطَأَف  ُجِْـشنَی  َوُه  َو  ًادِـجاَس  َّرَخ  َُّمث  اَعَد  َو  ِْهیَدَـی  َطََسب  َو  ِۀَْـلبِْقلا  َوَْحن  ُهَهْجَو  َهَّجَو  ُهَّنِإ  َُّمث  ًاِّیلَم  ِءاَـمَّسلا  َوَْحن  ِِهفْرَِطب  َقَمَر  َُّمث  ِهِهْجَو 
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ُْنیَـسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ُۀَـمِطاَف  َْتنِزَحَف  ِرَطَْملا  ُبْوَص  اَـهَّنَأَک  ُرُطْقَت  ُهُعُومُد  َو  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َقَرْطَأ  َو  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُهُعوـُمُد  ْتَرَج  َو  ُُهبیَِحن 
َْتلاَق َو  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَق  َِکلَذ  َلاَط  اَذِإ  یَّتَح  َُهلَأْسَن  ْنَأ  ُهاَْنبِه  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  اَْنیَأَر  اَِـمل  ْمُهَعَم  ُْتنِزَح  َو  مالـسلا ) مهیلع  )

ُْنب ُمِحاَُزم  َلاَق  َو  ْمُِکب  ُتْرِرُـس  یِخَأ  اَی  َلاَقَف  َِکلاَح  ْنِم  يََرن  اَم  اََنبُوُلق  َحَْرقَأ  ْدَـقَف  َْکیَْنیَع  ُهَّللا  یَْکبَأ  َال  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکـیِْکُبی  اَـم  ُۀَـمِطاَف  َُهل 
َّیَلَع ِِهتَمِْعن  یَلَع  َهَّللا  ُدَمْحَأ  َو  ْمُْکَیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  َو  ُّطَق - ُهَْلثِم  ُتْرِرُس  اَم  ًاروُرُس  ْمُِکب  ُتْرِرُس  یِّنِإ  ِیبِیبَح  اَی  َلاَقَف  اَنُهاَه  ِِهثیِدَح  ِیف  ِثِراَْولا  ِْدبَع 

َو َکیِخَِأب  َكَروُرُـس  َفَرَع  َو  َکِسْفَن  ِیف  اَم  یَلَع  َعَلَّطا  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَـقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ُلـِیئَْربَج َّیَلَع  َطَـبَه  ْذِإ  ْمُکِیف 
ْمُهَْنَیب َو  َکَْنَیب  ُقِّرَُفی  َال  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َکَعَم  ْمُهَتَعیِش  َو  ْمِهیِّبُِحم  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمُهَلَعَج  ْنَِأب  َۀَّیِطَْعلا  َكَأَّنَه  َو  َۀَمْعِّنلا  ََکل  َلَمْکَأَف  َْکیَْطبِـس  َو  َِکتَْنبا 
ٍساَنُأ يِدـْیَِأب  ْمُُهبیُِـصت  َهِراَـکَم  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهلاَـنَت  ٍةَرِیثَک  يَْوَلب  یَلَع  اَـضِّرلا  َقْوَف  َو  یَـضَْرت  یَّتَح  یَطُْعت  اَـمَک  َنْوَطُْعی  َو  ُّبُِحت  اَـمَک  َنوُّبُِحی 

َو ْمَُهل  ِهَّللا  َنِم  ًةَرَیِخ  ْمُهُرُوُبق  ًۀَِـیئاَن  ْمُهُعِراَصَم  یَّتَش  اًْلتَق - اًْلتَق  َو  ًاْطبَخ  ًاْطبَخ  َْکنِم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍءاَِرب  َِکتَّمُأ  ْنِم  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َو  َکَتَِّلم  َنُولِحَْتنَی 
ُدَّمَُحم اَی  ُلِیئَْربَج  ِیل  َلاَق  َُّمث  ْمَُکل  ُهَراَتْخا  اَِمب  ِِهئاَضَِقب  ُتیِـضَر  َو  َهَّللا  ُتْدِمَحَف  ِِهئاَضَِقب  َضْرا  َو  ِِهتَرَیِخ  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  ِدَـمْحاَف  ْمِهِیف  ََکل 
ُنوُکَی ِۀَّیِرَْبلا  یَقْشَأ  َو  ِۀَقِیلَْخلا - َو  ِْقلَْخلا  ُّرَشَأ  ُُهُلتْقَی  َكَدَْعب  ٌلُوتْقَم  َُّمث  َِکئاَدْعَأ  ْنِم  ٌبوُْعتَم  َِکتَّمُأ  یَلَع  ٌبُوْلغَم  َكَدَْعب  ٌدَهَطْضُم  َكاَخَأ  َّنِإ 
َکَْطبِس َّنِإ  َو  ْمُُهباَصُم  ُمُظْعَی  َو  ْمُهاَْوَلب  ُُرثْکَی  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  ِهِیف  َو  ِهِْدلُو  ِۀَعیِـش  َو  ِِهتَعیِـش  ُسِْرغَم  َوُه  َو  ُُهتَرْجِه  ِْهَیلِإ  ُنوُکَت  ٍدَلَِبب  ِۀَقاَّنلا  ِِرقاَع  َریِظَن 

اََهل ُلاَُقی  ٍضْرَِأب  ِتاَرُْفلا  ِۀَّفِِضب  َِکتَّمُأ  ْنِم  ٍراَیْخَأ  َو  َِکْتَیب  ِلْهَأ  َو  َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ٍَۀباَصِع  ِیف  ٌلُوتْقَم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َو  اَذَه 
ِعاَِقب ُبَیْطَأ  َیِه  َو  ُُهتَرْسَح  یَنْفَت  َال  َو  ُُهبْرَک  یِضَْقنَی  َال  يِذَّلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َِکتَّیِّرُذ  ِءاَدْعَأ  َو  َِکئاَدْعَأ  یَلَع  ُءاَلَْبلا  َو  ُبْرَْکلا  ُُرثْکَی  اَِهلْجَأ  ْنِم  ُءاََلبْرَک 

ْتَطاَحَأ َو  ُُهلْهَأ  َو  َکُْطبِس  ِهِیف  ُلَتُْقی  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  ِۀَّنَْجلا  ِءاَحَْطب  ْنِم  اَهَّنَأ  َو  ُُهلْهَأ  َو  َکُْطبِـس  اَهِیف  ُلَتُْقی  ًۀَمْرُح  اَهُمَظْعَأ  َو  ِضْرَْألا 
ِتَجاَم َو  اَهِجاَْومَِأب  ُراَِحْبلا  ِتَقَفَطْـصا  َو  اَُهباَرِطْـضا  َُرثَک  َو  ُلاَـبِْجلا  ِتَداَـم  َو  اَـهِراَْطقَأ  ْنِم  ُضْرَأـْلا  ِتَعَزْعََزت  ِۀَـنْعَّللا  َو  ِْرفُْکلا  ِلـْهَأ  ُِبئاَـتَک  ِِهب 

َال َو  َِکتَْرتِع  َو  َِکتَّیِّرُذ  ِیف  ِِهب  یَفاَُکت  اَم  ِّرَِـشل  َو  َِکتَمْرُح  ْنِم  ُکِهَْتنَی  اَِمل  ًاماَظِْعتْـسا  َو  َِکتَّیِّرُذـِل - َو  ُدَّمَُحم  اَی  ََکل  ًابَـضَغ  اَِهلْهَِأب  ُتاَواَمَّسلا 
یِحُویَف َكَدَْعب  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِمُولْظَْملا  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َِکلْهَأ - ِةَرُْصن  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َنَذْأَتْسا  اَّلِإ  َِکلَذ  ْنِم  ٌءْیَش  یَْقبَی 

ُرَدـْقَأ اَنَأ  َو  ٌِعنَتْمُم  ُهُزِْجُعی  َال  َو  ٌبِراَه  ُُهتوُفَی  َال  يِذَّلا  ُرِداَْقلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ِراَِحْبلا  َو  ِلاَبِْجلا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاَواَـمَّسلا  َیلِإ  ُهَّللا 
ِِهْتَیب َلْهَأ  َمَلَظ  َو  ُهَدْهَع  َذَبَن  َو  ُهَتَْرتِع  َلَتَق  َو  ُهَتَمْرُح  َکَهَْتنا  َو  یِّیِفَـص  َو  ِیلوُسَر  ََرتَو  ْنَم  ََّنبِّذَـعَُأل  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  ِماَِقْتنِالا  َو  ِراَِصْتنِالا  یَلَع  ِهِیف 

َکَتَمْرُح َّلَحَتْسا  َو  َکَتَْرتِع  َمَلَظ  ْنَم  ِنْعَِلب  َنیِـضَرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٍءْیَـش  ُّلُک  ُّجِضَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  َال  ًاباَذَع   [ ُهَلْهَأ ]
ْمُهَعَم ِۀَِـعباَّسلا  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌۀَِـکئاَلَم  ِضْرَْألا  َیلِإ  َطَبَه  َو  ِهِدَِـیب  اَهِحاَوْرَأ  َْضبَق  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَّلََوت  اَهِعِجاَضَم - َیلِإ  ُۀـَباَصِْعلا  َْکِلت  ْتَزََرب  اَذِإَـف 

اَهوُسَْبلَأ َو  ِءاَْـملا  َِکلَذـِب  ْمُهَثَثُج  اُولَّسَغَف  ِۀَّنَْجلا  ِبیِط  ْنِم  ٌبیِط  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلَـلُح  ْنِم  ٌلَـلُح  َو  ِةاَـیَْحلا  ِءاَـم  ْنِم  ًةَُّولْمَم  ِدُُّرمُّزلا  َو  ِتُوقاَْـیلا  َنِم  ٌۀَِـینآ 
َْکِلت ِیف  اوُکَرْـشَی  َْمل  ُراَّفُْکلا  ُمُُهفِْرعَی  َال  َِکتَّمُأ  ْنِم  ًامْوَق  ُهَّللا  ُثَْعبَی  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ًاّفَـص  ًاّفَـص  ُۀَِکئاَلَْملا  ِتَّلَـص  َو  ِبیِّطلا  َِکلَِذب  اَهوُطَّنَح  َو  َلَلُْحلا 

ًابَبَـس َو  ِّقَْحلا  ِلْهَِأل  ًاـمَلَع  ُنوُکَی  ِءاَـحْطَْبلا  َکـِْلِتب  ِءاَدَـهُّشلا  ِدِّیَـس  ِْربَِقل  ًامْـسَر  َنوُمیُِقی  َو  ْمُهَماَـسْجَأ  َنوُراَُویَف  ٍۀَِّین  اـَل  َو  ٍلـِْعف  اـَل  َو  ٍلْوَِقب  ِءاَمِّدـلا 
َهَّللا َنوُحِّبَُـسی  َو  ِْهیَلَع  َنُوفوُطَی  َو  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  َو  ٍۀَْلَیل - َو  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ٍکَلَم  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  ٍءاَمَـس  ِّلُک  ْنِم  ٌۀَِـکئاَلَم  ُهُّفَُحت  َو  ِزْوَْفلا  َیلِإ  َنِینِمْءوُْمِلل 

َو ْمِِهئَابآ  َءاَمْـسَأ  َو  َِکلَذـِب  َْکَیلِإ  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ًاـبِّرَقَتُم  َکـِتَّمُأ  ْنِم  ًاِرئاَز  ِهِیتْأَـی  ْنَم  َءاَمْـسَأ  َنُوُبتْکَی  َو  ُهَراَز  ْنَِمل  َهَّللا  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ُهَدـْنِع 
َعَطَس ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإَف  ِءاَِیْبنَْألا  ِْریَخ  ِْنبا  َو  ِءاَدَهُّشلا  ِْریَخ  ِْربَق  ُِرئاَز  اَذَه  ِهَّللا  ِشْرَع  ِرُون  ِمَسیِِمب  ْمِهِهوُجُو  ِیف  َنوُمِسُوی  َو  ْمِِهناَْدُلب  َو  ْمِهِِرئاَشَع 
ٌِّیلَع َو  َلِیئاَکیِم  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُدَّمَُحم  اَی  َِکب  یِّنَأَک  َو  ِِهب  َنُوفَْرُعی  َو  ْمِْهیَلَع  ُّلُدَـی  ُراَْـصبَْألا - ُْهنِم  یَـشُْغت  ٌرُون  ِمَسیِْملا  َکـِلَذ  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف 
ِلْوَه ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَیِْجُنی  یَّتَح  ِِقئاَلَْخلا  ِْنَیب  ْنِم  ِهِهْجَو  ِیف  ِمَسیِْملا  َِکلَذ  ْنِم  ُطِقَْتَلن  ُنَْحن  َو  ْمُهُدَدَـع  یَـصُْحی  َال  اَم  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  ْنِم  اَنَعَم  َو  اَـنَماَمَأ 

َو َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْریَغ  ِِهب  ُدیُِری  َال  َْکیَْطبِس  َْربَق  َْوأ  َکیِخَأ  َْربَق  َْوأ  ُدَّمَُحم  اَی  َكَْربَق  َراَز  ْنَِمل  ُهُءواَطَع  َو  ِهَّللا  ُمْکُح  َِکلَذ  َو  ِهِِدئاَدَش  َو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ 
ْمَُهل َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُلَعْجَی  اَلَف  ُهََرثَأ  اوُحْمَی  َو  ِْربَْقلا  َِکلَذ  َمْسَر  اوُفْعَی  ْنَأ  ُطَـخَّسلا - َو  ِهَّللا  َنِم  ُۀَـنْعَّللا  ُمِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَّمِم  ٌساـَنُأ  ُدِـهَتْجَیَس 
هیلع  ) ِیبَأ ُهَّللا  ُهَنََعل  ٍمَْجُلم  ُْنبا  َبَرَـض  اَّمَلَف  ُبَْنیَز  َْتلاَق  ِینَنَزْحَأ  َو  ِیناَْکبَأ  اَذَـهَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث  اًلِیبَس  َکـِلَذ  َیلِإ 

ُثیِدَْحلا ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَقَف  َْکنِم  ُهَعَمْـسَأ  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  ْدَق  َو  اَذَـک  َو  اَذَِـکب  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ِیْنتَثَّدَـح  َِتبَأ  اَی  َُهل  ُْتُلق  ُْهنِم  ِتْوَْملا  ََرثَأ  ِْهیَلَع  ُْتیَأَر  َو  مالـسلا )
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َقَلَف يِذَّلا  َوَف  ًاْربَص  ًاْربَصَف  ُساّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت  َنیِعِشاَخ  َءاَّلِذَأ  ِدَلَْبلا  اَذَِهب  اَیاَبَس  ِِکلْهَأ  ِءاَِسِنب  َو  ِِکب  یِّنَأَک  َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ِْکتَثَّدَح  اَمَک 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  اََنل  َلاَق  ْدََقل  َو  ْمُِکتَعیِـش  َو  ْمُکیِّبُِحم  ُْریَغ  َو  ْمُکُْریَغ  ٌِّیلَو  ٍِذئَمْوَی  ِضْرَْألا  ِرْهَظ  یَلَع  ِهَِّلل  اَم  َۀَمَـسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا 

ِنیِطاَیَّشلا َرِشاَعَم  اَی  ُلوُقَیَف  ِِهتیِراَفَع  َو  ِِهنیِطاَیَِـشب  اَهَّلُک  َضْرَْألا  ُلوُجَیَف  ًاحَرَف  ُریِطَی  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ُهَّللا  ُهَنََعل  َسِیْلبِإ  َّنِإ  ِرَبَْخلا - اَذَِهب  اَنَرَبْخَأ  َنیِح 
ِساَّنلا ِکیِکْـشَِتب  ْمُکَلُغُـش  اُولَعْجاَف  َِۀباَصِْعلا  ِهِذَِهب  َمَصَتْعا  ِنَم  اَّلِإ  َراَّنلا  ُمُهاَْنثَرْوَأ  َو  َۀَیاَْغلا  ْمِهِکاَلَه  ِیف  اَنْغََلب  َو  َۀَِبلَّطلا  َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  اَنْکَرْدَأ  ْدَـق 
َقَّدَـص ْدََـقل  َو  ٍجاـَن - ْمُْهنِم  وُْجنَی  اـَل  َو  ْمُهَْرفُک  َو  ِْقلَْخلا  ََۀلاَلَـض  اوُمِکْحَتْـسَت  یَّتَح  ْمِِهئاَِـیلْوَأ  َو  ْمِِهب  مِِهئاَرْغِإ  َو  ْمِِهتَواَدَـع  یَلَع  ْمِِهلْمَح  َو  ْمِهِیف 

َلاَق َُّمث  ُةَدـِئاَز  َلاَق  ِِرئاَبَْکلا  ُْریَغ  ٌْبنَذ  ْمُِکتالاَُوم  َو  ْمُِکتَّبَحَم  َعَم  ُّرُـضَی  َال  َو  ٌحـِلاَص  ٌلَمَع  ْمُِکتَواَدَـع  َعَم  ُعَْفنَی  َال  ُهَّنَأ  ٌبوُذَـک  َوُه  َو  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع 
َیلِإ اَنْعَجَر  اًلِیلَق  َناََکل  ًالْوَح  ِِلبِْإلا  َطَابآ  ِِهبَلَط  ِیف  َْتبَرَض  َْول  اَم  َْکَیلِإ  ُهْذُخ  ِثیِدَْحلا  اَذَِهب  ِینَثَّدَح  ْنَأ  َدَْعب  مالسلا ) امهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع 

ِلْصَْألا
هیلع مساقلا  وبا  شداتسا  ار  ثیدح  نیا  دراد ، یثیدح  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ءالبرک و  لضف  هراب  رد  هریغم  نب  دمحا  نب  نیـسح 
لقن مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اـنالوم  زا  وا  هدـئاز و  زا  يو  وا و  زا  دـمحا  نب  نیـسح  هدرک و  تیاور  باـتک  نیا  فّنـصم  همحرلا 

. هدومن
ثیدح دوش ، لقن  باب  نیا  رد  دوب  راوازس  هک  یلاح  رد  دنک  همیمض  شباتک  هب  ار  ثیدح  نیا  هک  درک  شومارف  هیلع  هّللا  ۀمحر  ام  داتـسا 

. مناجنگب باب  نیا  رد  ار  نآ  متشاد  تسود  تسابیز  مات و  شظافلا  هدوب و  لمتشم  يرایسب  هدیدنسپ و  یناعم  رب  نوچ  روبزم 
هیلع نیسح  ماما  ربق  ندوب  رب  اهنآ  هب  دنتسه  كرتشم  نومـضم  رد  اهنیا  اب  هک  رگید  ثیداحا  باب و  نیا  ثیداحا  مامت  هک  تسا  رکذ  لباق 
ریما ربق  دوجو  هچنانچ  تسا  ءالبرک  رد  ترضح  نآ  ربق  هک  دنراد  راکنا  نیفلاخم  زا  يرایـسب  اریز  تسا  هدش  لالدتـسا  البرک  رد  مالّـسلا 

. دنشابیم رکنم  فجن  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا 
محازم زا  ار  نآ  يو  و  ماهدرک ، هدافتسا  هیلع  هّللا  ۀمحر  یفوک  یسودبع  نب  دّمحم  نب  یلع  مساقلا  یبا  مداتسا  زا  رـصم  رد  ار  ثیدح  نیا 

. هدرک لقن  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  هدئاز ، شردپ  زا  هدئاز ، نب  ۀمادق  زا  شدانسا  هب  يرصب ، ثراولا  دبع  نب 
ناشیا هب  هدرک و  هرکاذم  ثیدح  نیا  هب  عجار  يو  اب  دیدرگ  غراف  ةرایزلا ) لماک   ) باتک نیا  فینصت  زا  هیولوق  نبا  ام  داتسا  هکنآ  زا  سپ 

هب ار  وا  تفایرد و  ار  وا  لجا  دـنزرو  ترداـبم  راـک  نیا  هب  ناـشیا  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دـیامن  لـخاد  باـتک  نیا  رد  ار  نآ  مدومن  داهنـشیپ 
. دشاب یضار  دونشوخ و  وا  زا  ادخ  درک  قحلم  مالّسلا  مهیلع  وا  یلاوم 

عمج ار  تیاور  ود  نیب  لقن  ماقم  رد  یهتنم  هدوب  لـخاد  تسا  هداد  ار  اـهنآ  هزاـجا  نم  هب  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مداتـسا  هچنآ  رد  ثیدـح  نیا 
: میوگب تسا  حیحص  بیترت  نیدب  ماهدرک و  رخءوم  ار  يرطش  مّدقم و  ار  ياهراپ  هدومن ، فذح  ار  یضعب  هفاضا و  ار  ظافلا  یخرب  هدرک ،

نآ نم  هن  هکنآ  هچ  هدومن  ثیدح  نالا  سپـس  الوا و  میارب  ار  نآ  يو  هک  منکیم  لقن  یـسک  زا  شتارابع  ظافلا و  مامت  اب  ار  ثیدح  نیا 
منکیم تیاکح  هدرک  لقن  میارب  هک  یسک  زا  ار  نآ  نم  طقف  تسا  هدومن  تئارق  نم  رب  وا  هن  هدرک و  تئارق  هیلع  هّللا  ۀمحر  مداتـسا  رب  ار 

درک و لقن  میارب  هیولوق  نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  دـیوگیم : شاـّیع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  هّللا  دـبع  وبا  تسا : نینچ  ثیدـح  نآ  و 
لقن میارب  دّمحم  نب  دیعـس  نامثع  وبا  تفگ : دومن و  لقن  میارب  يرـصبلا  یئاطلا  لاله  نب  دّمحم  نب  لضف  نب  هّللا  دیبع  یـسیع  وبا  تفگ :

نب یـسیع  تفگ : دومن و  لقن  میارب  یطـساو  دمحم  نب  دمحا  تفگ : درک و  لقن  ام  يارب  یفوک  راسی  نب  مالـس  نب  دمحم  تفگ : درک و 
لقن شردپ  زا  درک و  ثیدـح  میارب  هدـئاز  نب  ۀـمادق  تفگ : درک و  لقن  میارب  جارد  نب  حون  تفگ : درک و  لقن  میارب  یـضاقلا  ۀبیـش  یبا 

: تفگ شردپ  درک ،
: دندومرف مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

؟ يوریم مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ربق  ترایز  هب  یهاگ  هک  هدیسر  نم  هب  ربخ  هدئاز  يا 
. هدیسر امش  عمس  هب  ربخ  هک  تسا  روط  نامه  مدرک : ضرع 
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: دندومرف ترضح 
درادن ار  نیا  ناوت  هک  تسا  یسک  يو  هتـشاد و  یتلزنم  تناکم و  ناطلـس  دزن  وت  هک  یلاح  رد  يزرویم  یلعف  نینچ  هب  تردابم  هچ  يارب 
بجاو تّما  نیا  رب  ام  زا  هک  یّقح  دـنکیم و  رکذ  ار  ام  لئاضف  دـهدیم و  يرترب  نارگید  رب  ار  اـم  هتـشاد و  ّتبحم  اـم  هب  یـصخش  دـنیبب 

؟ دیامنیم تیاعر  ار  تسا 
رب هک  یسک  طخس  بضغ و  زا  هدوب و  ادخ  لوسر  ادخ و  تیاضر  طقف  لعف  نیا  زا  مدصق  دنگوس  ادخ  هب  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 
رب تسین و  نیگنـس  نارگ و  ماهنیـس  رد  زگره  دسرب  نم  هب  لعف  نیا  هیحان  زا  هک  یهورکم  رما  مرادن و  یتشحو  سرت و  دـیامن  بضغ  نم 

. دشابیم لّمحت  لباق  نم 
: دندومرف ترضح 

؟ تسا نینچ  رما  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 
. تسا نینچ  رما  دنگوس  ادخ  هب  مدرک : ضرع 

. مدومن وگزاب  راب  هس  ار  مباوج  زین  نم  هدومرف و  رارکت  راب  هس  ار  ناشلاءوس  ترضح 
: دندومرف ترضح  سپس 

ياهدیزگرب هبخن و  ثیداحا  زا  هدوب و  نم  دزن  هک  یثیدـح  هب  ار  وت  مهد  ربخ  دـش  مزال  ار ، وت  داب  تراشب  ارت ، داب  تراشب  ارت ، داب  تراشب 
مالّسلا و هیلع  مردپ  تشگ و  دراو  ام  هب  تبیـصم  نآ  البرک )  ) فط رد  هک  ینامز  تسا : نیا  نآ  دشابیم و  هنوزخم  رارـسا  ءزج  هک  تسا 
ار ام  هدناشن و  زاهجیب  نارتش  يور  رب  ار  ترضح  نآ  نانز  مرح و  دندش و  هتشک  دندوب  وا  اب  هک  شلها  عیمج  ناردارب و  نادنزرف و  مامت 

نفد هداتفا و  كاـخ  يور  هک  مدـید  ناـیرع  هنهرب و  ار  ناـشیا  هرهاـط  نادـبا  متخود و  مشچ  ناـشیا  هاـگلتق  هب  سپ  دـندنادرگرب  هفوک  هب 
بارطـضا و مدرک  هدـهاشم  ار  ياهرظنم  نینچ  ناشیا  زا  هک  یماگنه  هتفای و  ار  شرثا  ماهنیـس  رد  دـمآ و  نارگ  نم  رب  اـنعم  نیا  دـناهدشن ،

يربک بنیز  ماهّمع  یتقو  ار  تلاح  تئیه و  نیا  دوش ، جراـخ  مدـبلاک  زا  حور  دوب  کـیدزن  هک  يّدـح  هب  تفاـی  تدـش  نم  رد  یمارآیب 
: دومرف دومن  هدهاشم  نم  زا  مالّسلا  اهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد 

: متفگ نم  ینکیم !!؟ يزاب  دوخ  ناج  اب  ارچ  مردارب  ردپ و  ّدج و  راگدای  يا  منیبیم ، وت  زا  تسا  یلاح  هچ  نیا 
نایرع هدیپط ، شیوخ  نوخ  رد  ار  دوخ  لها  اهومع و  رـسپ  اهومع و  ناردارب و  رورـس و  منیبیم  هک  یلاح  رد  منکن  یباتیب  عزج و  هنوگچ 

هدوبن و ناشرـس  يالاب  يدـحا  دنـشاب ، هدـیدرگ  نفد  ای  هدـش  نفک  هکنیا  نودـب  دـناهدروآ ، نوریب  ندـب  زا  ار  ناشیاههماج  هدوب ، هنهرب  و 
: دومرف ماهّمع  دنشابیم !!؟ رزخ  ملید و  نادناخ  زا  ناشیا  ایوگ  دوشیمن  ناشکیدزن  يرشب 

ریما  ) ّدـج اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدوب  ینامیپ  دـهع و  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  درواین ، عزج  هب  ار  وت  ینیبیم  هچنآ 
زا زین  لاـعتم  دـنوادخ  هدومن و  مالّـسلا ) هیلع  یبـتجم  ترـضح   ) تیومع و  مالّـسلا ) هیلع  ءادهـشلا  دّیـس   ) ردـپ و  مالّـسلا ) هیلع  نینمءوملا 

دنروهشم فورعم و  اهنامسآ  لها  نیب  رد  ناشیا  تسا  هتفرگ  نامیپ  دنشابیمن  ناشکرس  ناراکمتـس و  دادع  رد  هک  تما  نیا  زا  یهورگ 
ربق يارب  نیمزرـس  نیا  رد  هدرپـس و  كاـخ  هب  ار  دولآ  نوخ  ماـسجا  نادـبا و  نیا  هدومن و  نفد  هدرک و  عمج  ار  هدـش  ملق  ءاـضعا  نیا  هک 

و دـنکیمن ، وحم  ار  نآ  زور  بش و  تشذـگ  هدـشن و  سردـنم  هنهک و  هاگ  چـیه  شرثا  هک  هدرک  بصن  ياهناشن  ءادهـشلا  دیـس  تردـپ 
زا نآ  هناشن  مسر و  هکنیا  ياج  هب  یلو  دـنیامنیم  نآ  ندرک  دوبان  رد  یعـس  یهارمگ  تلالـض و  ءانبا  داحلا و  رفک و  ناربهر  زا  يرایـسب 

. ددرگیم رتراکشآ  رترهاظ و  دور  نیب 
: مدیسرپ نم 

؟ دشابیم يربخ  ثیدح و  هچ  نیا  هدوب و  یقاثیم  دهع و  هچ  نیا 
: دومرف ماهّمع  سپ 
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لوزن مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لزنم  هب  اهزور  زا  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دومن  لـقن  میارب  نمیا  ّما  یلب ،
ترـضح دزن  یقبط  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـندرک و  تسرد  هریرح  بانج  نآ  يارب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  دومرف و  لـالجا 

: تفگ نمیا  ّما  سپس  دوب ، امرخ  نآ  رد  هک  دندروآ 
همطاف و نینمءوملا و  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدروآ ، ناشتمدخ  ار  دوب  ریـش  رـس  ریـش و  نآ  رد  هک  یحدق  زین  نم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ  دـندیماشآ و  ار  ریـش  نآ  یگمه  سپـس  هدرک و  لیم  هریرح  نآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح 

ياهتسد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـعب  دـندومن و  لوانت  ریـش  رـس  امرخ و  نآ  زا  ناـشیا  ترـضح  نآ  لاـبند  هب  مّلس و 
بانج نآ  هکنآ  زا  سپ  دنتخیریم و  ترضح  نآ  ياهتسد  يور  هب  بآ  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  هک  یلاح  رد  دنتـسش  ار  ناشکرابم 

زا یکاح  هک  يرظن  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  فرط  هب  هاگنآ  هدیشک  یناشیپ  هب  تسد  دندش  غراف  اهتسد  نتـسش  زا 
داشگ ار  اهتسد  هدرک و  هلبق  فرط  هب  كرابم  تروص  دعب  تسیرگن  نامـسآ  بناج  هب  مشچ  هشوگ  اب  سپـس  هدومن  دوب  طاشن  رورس و 

. دوب يراج  ناشیاهگشا  دنتسیرگیم و  دنلب  يادص  اب  هتفر و  هدجس  هب  هیرگ  لاح  هب  نآ  زا  سپ  دومن و  اعد  و 
، دوب ندیراب  لاح  رد  ناراب  ایوگ  تخیریم  هرطق  هرطق  ترضح  نآ  ياهگشا  هک  یلاح  رد  دنداتفا  هار  هب  هتشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 
زا یگمه  یلو  مدش  نیگهودنا  هتشگ و  رثأتم  زین  نم  هدش و  نوزحم  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و  ترضح  هنحص  نیا  زا 

ماگنه نیا  رد  دیشک  ازارد  هب  بانج  نآ  نتسیرگ  ات  تسیچ  هیرگ  نیا  ببس  هک  میدیسرپ  هن  ترضح  نآ  زا  هدرک و  زیهرپ  ندومن  لاءوس 
: دندیسرپ مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و 

ترـضح هدـیدرگ !؟ راد  هحیرج  امـش  لاح  نیا  زا  ام  بلق  دـنایرگن  ار  امـش  نامـشچ  زگره  ادـخ  هّللا  لوسر  ای  هدـنایرگ  ار  امـش  زیچ  هچ 
: دندومرف

 ... متشگ رورسم  امش  هطساوب  نم ، ردارب  يا 
: دیوگیم دسریم  هک  اجنیا  هب  دوخ  ثیدح  رد  ثراولا  دبع  نب  محازم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  باوج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  لقن 
رب ار  ادخ  متسیرگن و  امـش  هب  مدوب و  هدشن  لاحـشوخ  روط  نیا  نونک  ات  هک  مدش  نامداش  رورـسم و  نانچ  امـش  هطـساو  هب  نم  بیبح  يا 

: تفگ دمآ و  دورف  نم  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مدومن ، ساپس  دمح و  هداد  نم  هب  هک  امش  تمعن 
هطساو هب  وت  يداش  رورس و  هک  دنادیم  هتشاد و  عالّطا  تسا  وت  ناهن  رد  هچنآ  رب  لاعتم  دنوادخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا 

اـهنآ و هیّرذ  ناـشیا و  ینعی  دومن  اراوـگ  وـت  رب  ار  شاهّیطع  هدرک و  لـماک  وـت  رب  ار  شتمعن  سپ  دـشابیم  وـت  طبـس  ود  رتـخد و  ردارب و 
وا ّتنم  نودـب  ءاطع  زا  ناشیا  دزادـنایمن ، یئادـج  هقرفت و  ناشیا  وت و  نیب  دومن ، هیاـسمه  وت  اـب  تشهب  رد  ار  ناشنایعیـش  نارادتـسود و 
هک یئاجنآ  ات  ددرگیم  ءاطعا  وت  هب  هک  يروط  نامه  دوشیم  ءاطعا  اـهنآ  هب  يوشیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  وت  هک  يروط  ناـمه  هدـش  عفتنم 

تائالتبا شیامزآ و  لباقم  رد  تیانع  فطل و  نیا  دـیامرفیم و  تیانع  یلاعت  قح  وت  ناشیا و  تیاضر  قوف  هکلب  هدـش  دونـشخ  یـضار و 
تّما زا  ار  دوخ  دنـشابیم و  وت  شیک  تلم و  زا  هک  یئاهنآ  مدرم و  هلیـسو  هک  یتامیالمان  هدش و  ناشیا  هجوتم  ایند  رد  هک  تسا  يرایـسب 

نیا هیحان  زا  لّمحت  لباق  ریغ  دیدش و  ياههبرـض  یهاگ  دـسریم ، ناشیا  هب  دنتـسه  رود  رایـسب  وت  زا  ادـخ و  زا  هک  یلاح  رد  هتـشادنپ  وت 
. دندرگیم هجاوم  ناشیا  راتشک  لتق و  اب  ینامز  هدش و  ناشیا  هجوتم  هورگ 

دـمح و تدوخ ، يارب  ناشیا و  يارب  ادـخ  زا  امن  یئوجریخ  دـشابیم ، رود  رگید  کی  زا  ناشروبق  هدـنکارپ و  فلتخم و  ناشیا  اـههاگلتق 
يارب هچنآ  هب  شیاضق  هب  مدش  یضار  هدروآ و  اجب  يادخ  دمح  سپ  وا  ياضق  هب  وش  یـضار  شریخ و  رب  اهنآ  ّلج و  ّزع و  يادخ  ساپس 

. هدومرف رایتخا  امش 
: تفگ نم  هب  لیئربج  سپس 
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نیرتدب ار  وا  وت  زا  دعب  و  دوشیم ، عقاو  جنر  بعت و  رد  تنانمـشد  زا  هتفرگ و  رارق  تتّما  بولغم  بوکنم و  وت  زا  سپ  تردارب  دّمحم  يا 
ترجه يرهش  هب  راک  نیا  ماجنا  روظنم  هب  يو  تسا ، حلاص  هقان  هدننکیپ  ریظن  ترضح  نآ  لتاق  دشکیم ، مدرم  نیرتیقـش  تاقولخم و 

مهیلع تیب  لها   ) ناشیا تائالتبا  رهـش  نآ  رد  دشابیم ، شدنزرف  ترـضح و  نآ  ناوریپ  هعیـش و  يامن  وشن و  ّلحم  رهـش  نآ  هک  دنکیم 
اب دومن ) مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  هراشا  تسد  اب  لـیئربج   ) امـش طبـس  نیا  و  دـشابیم ، میظع  ناـشیا  هب  تبیـصم  رایـسب  مالّـسلا )

. دوشیم هتشک  دنیوگیم  البرک »  » نآ هب  هک  ینیمزرس  رد  عقاو  تارف  رانک  رد  تتّما  زا  یناکین  امش و  تیب  لها  نادنزرف و  زا  یتعامج 
شهودنا نزح و  هک  يزور  رد  امش  نادنزرف  نانمـشد  امـش و  نانمـشد  زا  هک  یئاهالب  نزح و  هک  دنیوگ  ءالبرک  تهج  نیا  زا  ار  ءالبرک 

. دشابیم دایز  رایسب و  دیآیم  لمع  هب  تسین  ریذپ  لاوز  نآ  ترسح  هدوبن و  یندشمامت 
. دنوشیم هتشک  شتیب  لها  وت و  طبس  نآ  رد  تسا ، رتشیب  عاقب  مامت  زا  شمارتحا  هدوب و  نیمز  يور  عقاو  نکاما  نیرتهزیکاپ  نیمز  نیا 

وا تنعل  رفک و  لها  رکشل  دسرب و  ارف  دنوشیم  هتشک  شتیب  لها  وت و  طبـس  نآ  رد  هک  يزور  هاگ  ره  تسا ، تشهب  ياهنیمز  زا  ءالبرک 
يرادرک ندومن  حیبقت  تتمرح و  کته  ندرمـش  گرزب  روظنم  هب  دّمحم و  يا  تنادنزرف  وت و  رطاخ  هب  بضغ  تهج  هب  دنیامن  هطاحا  ار 

ددرگ و مطالتم  اهایرد  جاوما  دوش و  دایز  ناششبنج  بارطضا و  هدیشک و  اههوک  دزرلب و  نیمز  هدش  ماجنا  تترتع  هیّرذ و  هب  تبـسن  هک 
دنهاوخیم نذا  یلاعت  قح  زا  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  يزیچ  اهنامسآ  اهایرد و  اههوک و  نیمز و  زا  و  دنزیرب ، مه  هب  ار  ناشلها  اهنامسآ 

هب دنوادخ  سپ  دـننک  يرای  ترـصن و  ار  دنتـسه  قیالخ  رب  وت  زا  دـعب  ادـخ  ياهتّجح  هدوب و  نیمولظم  نیفعـضتسم و  هک  ار  وت  لها  هک 
: دیوگیم هدرک و  یحو  اهنآ  رد  تادوجوم  اهنآ و 

ناوتان زجاع و  ار  وا  هک  تسین  ینمـشد  مصخ و  چیه  ناوت  رد  دزیرگب  وا  زا  دـناوتن  یـسک  تسا و  رداق  هک  یناطلـس  لاعتم ، دـنوادخ  منم 
ار ملوسر  هک  ار  نانآ  مسق  دوخ  لالج  تّزع و  هب  متـسه ، نکمتم  نانمـشد  زا  نتفرگ  ماقتنا  رب  رداق و  مناتـسود  ندرک  يرای  رب  نم  دـنک ،

لها هب  هداهن و  ياپ  ریز  ضقن و  ار  شدهع  هتـشک و  ار  شنادـنزرف  هدومن و  کته  ار  شتمرح  هدرک و  اهر  ار  ماهدـیزگرب  هدراذـگ و  اهنت 
. مشاب هدرکن  یباذع  نینچ  ار  نایملاع  زا  يدحا  هک  منک  یباذع  دناهدرک  متس  شتیب 

ار دناهتشاد  اور  ار  تتمرح  کته  هدرک و  متس  تترتع  هب  هک  نانآ  هدمآ و  رد  هّجض  هب  یـضرا  يوامـس و  تادوجوم  مامت  ماگنه  نیا  رد 
. دننکیم نیرفن  نعل و 

شدوخ یلاعت  قح  دـنوشیم  نایامن  ناشیاهربق  اهروگ و  فرط  هب  تتّما ) زا  ناکین  تیب و  لـها  نادـنزرف و   ) تعاـمج نآ  هک  یماـگنه  و 
: ناشیا اب  هک  یلاح  رد  هداتسرف  ورف  نیمز  هب  متفه  نامسآ  زا  ار  ناگتشرف  هدش و  شتردق  دی  هب  اهنآ  حاورا  ضبق  یلوتم 

. دنشابیم تایح  بآ  زا  ّولمم  هک  هدوب  دّرمز  توقای و  زا  یفورظ  - 1
. یتشهب ياههّلح  زا  یئاههّلح  - 2

. یتشهب ياهرطع  زا  يرطع  - 3
هتسد هدومن و  ناشطونح  اهرطع  نآ  اب  هدرک و  اهنآ  نت  هب  ار  اههّلح  هداد و  وشتسش  اهبآ  نآ  اب  ار  ناشیا  ياهندب  ناگتشرف  سپ  دشابیم ،

اب هن  ءادهش  نوخ  رد  دنسانشیمن و  ار  ناشیا  رافک  هک  ار  تتّما  زا  یهورگ  یلاعت  قح  زامن  مامتا  زا  سپ  دناوخیم و  زامن  ناشیا  رب  هتـسد 
نآ رد  ءادهّشلا  دّیس  ربق  يارب  دننک و  نفد  ار  اهنآ  نادبا  ماسجا و  ات  هتـشاد  لیـسگ  ار  دناهدرک  تکرـش  دصق  اب  هن  رادرک و  اب  هن  راتفگ و 
ره زا  بش  زور و  ره  رد  دـشاب و  يراگتـسر  يارب  یببـس  نامیا  لـها  يارب  هدوب و  ياهناـشن  قح  لـها  يارب  اـت  هدرک  بصن  يرثا  نیمزرس 
نآ نیرئاز  يارب  هتفگ و  ادخ  حیبست  شربق  دزن  هداتسرف و  تاولص  ترضح  نآ  رب  هدرک و  فاوط  نآ  درگادرگ  هتشرف  رازه  دص  ینامسآ 

ناردـپ و ءامــسا  زین  دـننکیم و  تراـیز  ار  ترــضح  نآ  هـّللا  یلا  ۀــبرق  هـک  ار  تـتّما  زا  نـیرئاز  یماـسا  هدرک و  شزرمآ  بـلط  باـنج 
: دندنبیم شقن  ار  ترابع  نیا  تسا  یهلا  شرع  رون  زا  هک  يدادماب  ناشیا  ياهتروص  رد  دنسیونیم و  ار  ناشیا  ياهرهش  نادنواشیوخ و 

. دشابیم ءایبنا  نیرتهب  دنزرف  ربق  رئاز  ءادهش و  نیرتهب  ربق  رئاز  صخش  نیا 
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يا وت  ایوگ  و  دنوشیم ، هتخانش  ناشیا  رون  نیا  اب  ددرگیم و  رات  اهمشچ  شوترپ  زا  هک  هدش  عطاس  يرون  دادم  نیا  رثا  زا  تمایق  زور  رد 
تسین مولعم  ناشیا  ددع  ترثک  زا  هک  دنکیم  تکرح  یناگتـشرف  نامهارمه  هدوب و  ام  ولج  یلع  هتفرگ و  رارق  لیئاکیم  نم و  نیب  دّمحم 

ار ناشیا  یلاعت  قح  بیترت  نیدب  مینکیم و  ادج  هتفایرد و  قئالخ  نیب  زا  ار  اهنآ  تسه ، ناشیا  ياهتروص  رد  هک  يرون  نیمه  هلیسوب  و 
تردارب ربق  ای  دّمحم  يا  ار  وت  ربق  هک  یناسک  قح  رد  تسا  ادخ  مکح  نیا  دـهدیم و  تاجننآ  ياهیتخـس  زور و  نآ  تشحو  لوه و  زا 

طخس تنعل و  قحتسم  هک  مدرم  زا  یهورگ  هتبلا  دنشاب و  هتـشادن  ار  ّلج  زع و  يادخ  زا  ریغ  يدصق  هدرک و  ترایز  ار  وت  طبـس  ود  ربق  ای 
دنوادخ یلو  دنربب  نیب  زا  ار  نآ  دنـشوکیم  هدرک و  یعـس  ربق  نیا  هناشن  مسر و  ندرک  وحم  رد  هک  دمآ  دـنهاوخ  دنتـسه  یهلا  بضغ  و 

. داد دهاوخن  ار  یناوت  نینچ  ناشیا  هب  رداق 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپس 

. دومن نیگهودنا  دنایرگ و  ار  نم  ربخ  نیا 
: دومرف اهیلع  هّللا  مالس  بنیز  ترضح 

: متشاد هضرع  شرضحم  مدرک  هدهاشم  ترضح  نآ  رد  ار  گرم  رثا  نم  دز و  تبرض  ار  مردپ  هیلع  هّللا  هنعل  مجلم  نبا  هک  ینامز 
. مونشب امش  زا  ار  ثیدح  مراد  تسود  دومن ، لقن  نانچ  نینچ و  یثیدح  میارب  نمیا  ّما  ردپ  يا 

: دندومرف مردپ 
رد ناریـسا  تروص  هب  رهـش  نیا  رد  وت  لـها  نارتخد  وت و  هک  منیبیم  اـیوگ  هدرک ، لـقن  نمیا  ّما  هک  تسا  يروط  ناـمه  ثیدـح  مرتخد ،
هک یسک  هب  دنگوس  یئابیکش ، ربص و  هب  داب  امش  رب  دنیابرب ، مدرم  ار  امـش  هک  دیراد  ساره  هظحل  ره  دیدرگیم ، بوکنم  راوخ و  هدمآ ،
هک یماگنه  دشاب و  ادخ  ّیلو  هک  تسین  ناتناوریپ  ناتـسود و  زا  ریغ  امـش و  زا  ریغ  یـسک  نیمز  يور  هدـیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکـش و  ار  هّبح 

. دندومرف دندومنیم و  لقن  ام  يارب  ار  ربخ  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
اهنآ هب  هدناوخ و  ارف  ار  شیاهتیرفع  نارایتسد و  طاقن  مامت  رد  سپ  دـیآیمرد  زاورپ  هب  یلاحـشوخ  زا  زور  نآ  رد  هیلع  هّللا  هنعل  سیلبا 

: دیوگیم
ار خزود  شتآ  هدیـسر و  دوخ  يوزرآ  تیاهن  هب  ناشیا  تکاله  رد  هتفرگ و  مدآ  دنزرف  زا  ار  دوخ  صاقت  بلط و  نیطایـش ،: تعامج  يا 

یعـس ور  نیا  زا  دـندنویپب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تیب  لها  دوصقم  تعامج  نیا  هب  هک  یناسک  رگم  میدومن  ناـشیا  بیـصن 
مّلسم ناشرفک  مدرم و  یهارمگ  هلیسو  نیدب  ات  دیراداو  ناشیا  ینمشد  رب  ار  اهنآ  هدرک و  داجیا  کیکشت  مدرم  رد  ناشیا  هب  تبـسن  دینک 

، تفگ تسار  ناشیا  هب  ار  مالک  نیا  تسا  بذاک  وگغورد و  رایـسب  هکنیا  اب  سیلبا  دسرن ، مهب  ناشیا  رب  ياهدنهد  تاجن  هدش و  ققحم  و 
. داد عالّطا  اهنآ  هب  يو 

رگا هچنانچ  تسین  عفان  شیارب  یحلاص  لمع  چیه  دشاب  هتشاد  توادع  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تیب  لها   ) تعامج نیا  اب  یسک  رگا 
. دناسریمن وا  هب  يررض  هریبک  یصاعم  زا  ریغ  یهانگ  چیه  دشاب  هتشاد  تبحم  ناشیا  اب 

: دندومرف میارب  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  مالّسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  سپس  دیوگیم : هدئاز 
اققحم يدرکیم  صحفت  نآ  لابند  هب  رمک  هوک و  رد  يدـناودیم و  رتش  لاس  کـی  نآ  بلط  رد  رگا  نک ، طبـض  ریگب و  ار  ثیدـح  نیا 

. دوب كدنا  مک و 
مجرتم مالک 

: دیوگ مجرتم 
هب ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  اذل  دناهدناجنگ  نآ  رد  فّنـصم  نادرگاش  زا  یخرب  ار  نآ  هدوبن و  باتک  نیا  لصا  زا  دش  لقن  البق  هک  یتیاور 

مینکیم عوجر  باتک  لصا 
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باتک لصا  هب  عوجر 
لّوا ثیدح  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  ءالبرک و  تلیضف  همادا 

ُهَّللا ُمُهَمِحَر  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ُهیِقَْفلا  ُّیِّمُْقلا  ِْهیََولُوق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ 
ُْنب ِهَّللا  ُْدبَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع 

( مالسلا امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْربَق  ُروَُزت  َأ  ُناَُلف  اَی  ِهِیلاَوَم  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍروُفْعَی  ِیبَأ 
اَّمِم ََکل  َلَْضفَأ  َناََکل  ُهَتْرُز  َْول  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ِهْجَْولا  ُّرَفْـصُم  َوُه  َو  َُهل  َلاَقَف  ًةَّرَم  ِْنیَتَنَـس  َْوأ  َنِینِـس  ِثاََلث  َْنَیب  ُُهرُوزَأ  یِّنِإ  ْمَعَن  َلاَق 

اَم َو  ًاسْأَر  َّجَْحلا  ُُمتْکَرََتل  ِهِْربَق  ِلْضَِفب  َو  ِِهتَراَیِز  ِلْضَِفب  ْمُُکْتثَّدَح  یِّنَأ  َْول  ِهَّللا  َو  ْمَعَن  َلاَقَف  ُلْضَْفلا  اَذَـه  ُّلُک  َأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  ِهِیف - َْتنَأ 
ٍروُفْعَی ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق  ًامَرَح  َۀَّکَم  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًاکَراَبُم  ًانِمآ  ًامَرَح  َءاََـلبْرَک   [ ِهِْربَق ِلْـضَِفب   ] َذَـخَّتا َهَّللا  َّنَأ  ُمَْلعَت - اَـم  َأ  َکَْـحیَو  ٌدَـحَأ  ْمُْکنِم  َّجَـح 

ُهَلَعَج ٌءْیَـش  اَذَه  َّنِإَف  َِکلَذَک  َناَک  ْنِإ  َو  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َةَراَیِز  ْرُکْذَی  َْمل  َو  ِْتیَْبلا  َّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَـق  َُهل  ُْتلُقَف 
َضَرَف َهَّللا  َّنَِکل  َو  ِمَدَْقلا  ِرِهاَظ  ْنِم  ِحْسَْملِاب  ُّقَحَأ  ِمَدَْقلا  َنِطَاب  َّنِإ  ُلوُقَی  ُْثیَح  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِیبَأ  َلْوَق  َْتعِمَـس  اَم  َأ  اَذَکَه  ُهَّللا 

ِمَرَْحلا ِْریَغ  ِیف  َِکلَذ  َعَنَص  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ِمَرَْحلا  ِلْجَِأل  َلَْضفَأ  َناَک  ِمَرَْحلا  ِیف  َناَک  َْول  َِفقْوَْملا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َو  َأ  ِداَبِْعلا  یَلَع  اَذَه 
: تفگ داد و  ربخ  ام  هب  هیلع  هّللا  همحر  یمقلا  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا 

زا یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  مهیلع  هّللا  ۀمحر  مدـیتاسا  زا  یتعامج  نیـسحلا و  نب  یلع  و  مردـپ ،
: دیوگیم يو  طامق ، دیعس  یبا  زا  نانس ، نب  دّمحم 

. دندومرف شناتسود  زا  یصخش  هب  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا  تفگ : روفعی  یبا  هّللا  دبع 
؟ يوریم مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ربق  ترایز  هب  ینالف 

. موریم شترایز  هب  هبترم  کی  لاس  ود  ای  لاس  هس  ره  نم  یلب  تفگ : صخش  نآ 
: دندومرف دوب  هدش  درز  ناشتروص  هک  یلاح  رد  ترضح 

: درک ضرع  صخـش  نآ  یتـسه ! نآ  رد  هچنآ  زا  وـت  يارب  تسا  رترب  ینک  تراـیز  ار  وا  رگا  تـسین ، وا  زا  ریغ  يدوـبعم  هـک  یئادـخ  هـب 
؟ تسه نم  يارب  لضف  نیا  مامت  ایآ  موش  تیادف 

: دندومرف ترضح 
هدرک كرت  ار  ّجح  یّلک  يروط  هب  منک  وگ  زاب  امش  يارب  ار  شربق  تلیضف  ترـضح و  نآ  ترایز  تلیـضف  نم  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  یلب 

نما و مرح  ار  البرک  ترـضح  نآ  ربق  تلیـضف  هطـساوب  لاعتم  دنوادخ  ینادیمن  ایآ  وت  رب  ياو  دوریمن ، جـح  هب  رگید  امـش  زا  يدـحا  و 
؟ دیامن نما  مرح  ار  هّکم  هکنآ  زا  شیپ  داد  رارق  كرابم 

ماما ربق  ترایز  یلو  هدرک  بجاو  مدرم  رب  ار  هّللا  تیب  ترایز  جح و  لاعتم  دنوادخ  متـشاد : هضرع  شرـضحم  دیوگیم : روفعیلا  یبا  نبا 
؟ دیئامرفیم نینچ  امش  روطچ  سپ  تسا  هدرکن  بجاو  مدرم  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

: دندومرف ترضح 
. تسا هداد  رارق  هنوگ  نیا  ار  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  لاعتم  دنوادخ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  روط  نیمه  هچ  رگا 

: دندومرف هک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  مالک  ياهدینشن  رگم 
!؟ تسا هدرک  بجاو  ناگدنب  رب  ار  اپ  يور  حسم  یلاعت  قح  لاح  نیع  رد  یلو  اپ  يور  رهاظ و  زا  ندومن  خسم  هب  تسا  رتراوازـس  اپ  فک 

لاعتم دنوادخ  یلو  دوب  رترب  لضفا و  تسه  مرح  رد  هک  یتفارش  رطاخ  هب  ندش ) مرحم  ّلحم   ) فقوم یلاعت  قح  رگا  ینادیمن  رگم  زین  و 
. تسا هداد  رارق  مرح  ریغ  رد  ار  نآ 

ِّيِِرباَّسلا ِعاََّیب  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح 
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ِّلُک ْنِم  ُساَّنلا  ِینِیتْأَی  َو  يِرْهَظ  یَلَع   [ ِهَّللا ُْتَیب  َِیُنب   ] ُهَْتَیب ُهَّللا  یََنب  ْدَق  َو  ِیْلثِم  ْنَم  َْتلاَق  ِۀَبْعَْکلا  َضْرَأ  َّنِإ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َضْرَأ ِِهب  ُْتیَطْعَأ  اَـمِیف  ِِهب  ِْتلُِّضف  اَـم  ُلْـضَف  اَـم  ِیلاَـلَج  َو  ِیتَّزِع  َوَف  يِِّرق  َو  یِّفُک  ْنَأ  اَْـهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  ُهَْنمَأ  َو  ِهَّللا  َمَرَح  ُْتلِعُج  َو  ٍقـیِمَع  ٍّجَـف 
َءاََلبْرَک ُضْرَأ  ُْهتَنَّمَـضَت  اَم  َال  َْول  َو  ُِکْتلَّضَف  اَم  َءاََلبْرَک  َُۀبُْرت  َال  َْول  َو  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ْنِم  ْتَلَمَحَف  ِرْحَْبلا  ِیف   [ ْتَسِمُغ  ] ْتَسِرُغ ِةَْربِْإلا  ِۀـَلِْزنَِمب  اَّلِإ  َءاََلبْرَک 
ِضْرَِأل ٍِربْکَتْـسُم  َال  َو  ٍفِْکنَتْـسُم  َْریَغ  ًانیِهَم  اًلِیلَذ  ًاعِـضاَوَتُم  اَْینُد  ِینوُک  َو  يِّرِقَتْـسا  َو  يِّرِقَف  ِِهب  ِتْرَخَْتفا  يِذَّلا  َْتیَْبلا  ُْتقَلَخ  اـَل  َو  ِکـُتْقَلَخ  اََـمل 

ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  َمَّنَهَج  ِراَن  ِیف  ِِکب  ُْتیَوَه  َو  ِِکب  ُتْخُس  اَّلِإ  َو  َءاََلبْرَک 
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّيِِرباَّسلا  ِعاََّیب  َدـیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ُّيِرُفْـصُْعلا  ٍدیِعَـس  ُوبَأ  ٌداَّبَع  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ 

ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) امهیلع  )
یبا ترضح  زا  يرباس  عاّیب  دیزی  نب  رمع  زا  طاّمق ، دیعس  یبا  زا  نانس ، نب  دمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا  زاّزر ، یـشرق  رفعج  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع 
هار ره  زا  مدرم  هدرک و  انب  نم  تشپ  رب  ار  شاهناخ  دنوادخ  هکنآ  لاح  و  تسا ، نم  لثم  نیمز  مادک  تفگ : ترخافم  ماقم  رد  هبعک  نیمز 

: دومرف درک و  یحو  شیوس  هب  لاعتم  دنوادخ  ماهدش !!؟ هداد  رارق  نمأم  ادخ و  مرح  و  دنوشیم ، نم  هجوتم  يرود 
ءالبرک نیمز  هب  هک  یتلیـضف  اب  سایق  رد  ینادیم  تلیـضف  دوخ  يارب  وت  هک  ار  هچنآ  مسق  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  ریگب ، مارآ  نک و  سب 

رگا اـساسا  و  دراد ، رب  دوخ  اـب  ار  هرطق  نآ  دـنرب و  ورف  نآ  رد  ار  ینزوس  هک  اـیرد  بآ  هب  تبـسن  تسا  ياهرطق  نوچمه  ماهدوـمن  ءاـطعا 
هب وت  هک  ار  یتیب  مدیرفآیمن و  ار  وت  دراد  رب  رد  ار  نآ  كاخ  نیا  هک  هچنآ  دوبن  رگا  زین  دوبن و  وت  يارب  تلیـضف  نیا  دوبن  ءالبرک  كاخ 

فاکنتسا و البرک  نیمز  هب  تبسن  شاب و  مرن  راوخ و  عضاوتم و  شاب و  تکاس  ریگب و  مارآ  نیا  رب  انب  مدرکیمن  قلخ  ینکیم  راختفا  نآ 
. مهدیم ترارق  مّنهج  شتآ  رد  هدرب و  ورف  ار  وت  ّالا  هدم و  ناشن  دوخ  زا  ینایغط  رابکتسا و 

دیعـس وـبا  داـّبع  تفگ : يو  هک  دـناهدرک  لـقن  یلع  نب  دـمحم  زا  شردـپ ، زا  مشاـه ، نب  مـیهاربا  نـب  یلع  زا  نیـسحلا  نـب  یلع  مردـپ و 
ثیدح لثم  یثیدح  هدرک و  لقن  مالّسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  دوب  يرباس  ياههماج  هدنـشورف  هک  دیزی  نب  رمع  زا  يرفـصع ،

. تسا هدومن  تیاور  ار  روکذم 
ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِرُفْصُْعلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح 

اَمَف اَْهیَلَع  َكَرَاب  َو  اَهَـسَّدَق  َو  ٍماَع  َْفلَأ  َنیِرْـشِع  َو  ٍۀََـعبْرَِأب  َۀَـبْعَْکلا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  َءاََلبْرَک  َضْرَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َقَلَخ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )
ُهَّللا ُنِکُْـسی  ٍنَکْـسَم  َو  ٍلِْزنَم  َلَْضفَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍضْرَأ  َلَْضفَأ  ُهَّللا  اَهَلَعْجَی  یَّتَح  َِکلَذَک  ُلاََزت  َال  َو  ًۀَکَراَبُم  ًۀَسَّدَقُم  َْقلَْخلا  ِهَّللا  ِْقلَخ  َْلبَق  َْتلاَز 

ِۀَّنَْجلا ِیف  ُهَءاَِیلْوَأ  ِهِیف 
رفعج وبا  ترـضح  زا  شردـپ ، زا  تباث ، نب  ورمع  زا  يرفـصع ، دیعـس  یبا  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  زا  یفوک ، ساّبعلا  وبا 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع 
داد و رارق  كرابم  سدـقم و  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  ءالبرک  نیمز  هبعک  تقلخ  زا  شیپ  لاـس  رازه  راـهچ  تسیب و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
هک داد  شرارق  ینکـسم  لزنم و  نیرترب  دومن و  تشهب  رد  نیمز  نیرترب  ار  نآ  ات  دوب  كرابم  سدـقم و  تاقولخم  تقلخ  زا  لـبق  هتـسویپ 

. دننیزگیم انکس  نآ  رد  تشهب  رد  شناتسود  ءایلوا و 
َلاَق َلاَق  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ُّیِشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح 

َو ٍۀََـعبْرَِأب  ًامَرَح  اَهَذِـخَّتَی  َو  ِۀَـبْعَْکلا  َضْرَأ  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ًاکَراَبُم  ًانِمآ  ًامَرَح  َءاََـلبْرَک  َضْرَأ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع 
ْنِم ٍۀَضْوَر  ِلَْضفَأ  ِیف  ْتَلِعُجَف  ًۀَِیفاَص  ًۀَِّیناَرُون  اَِهَتبُْرِتب  َیِه  اَمَک  ْتَِعفُر  اَهَرَّیَس  َو  َضْرَْألا  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلَْزلَز  اَذِإ  ُهَّنَأ  َو  ٍماَع  َْفلَأ  َنیِرْـشِع 
اَمَک ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  َْنَیب  ُرَهْزََتل  اَهَّنِإ  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َلاَق  َْوأ  َنُولَسْرُْملا  َو  َنوُِّیبَّنلا  اَّلِإ  اَُهنُکْسَی  َال  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍنَکْسَم  ِلَْضفَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر 

ُۀَبِّیَّطلا ُۀَـسَّدَقُْملا  ِهَّللا  ُضْرَأ  اَنَأ  يِداَُنت  َیِه  َو  ًاعیِمَج  ِۀَّنَْجلا  ِلـْهَأ  َراَْـصبَأ  اَـهُرُون  یَـشْغَی  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  َْنَیب  ُّيِّرُّدـلا  ُبَکْوَْکلا  ُرَهْزَی 
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ْنَع َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  َدِّیَس  َو  ِءاَدَهُّشلا  َدِّیَس  ْتَنَّمَضَت  ِیتَّلا  ُۀَکَراَبُْملا 
ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ِّيِرُفْصُْعلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ٍداَّبَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ 

: دـیوگیم يو  دوراـجلا  یبا  زا  شلاـجر ، یخرب  زا  دیعـس ، وبا  زا  باّـطخلا ، یبا  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  زا  زاّزر ، یـشرق  رفعج  نب  دـمحم 
: دندومرف مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

ار نآ  دـیرفآ و  ار  ءالبرک  نیمز  دـهد  رارق  مرح  ار  نآ  دـنک و  قلخ  ار  هبعک  نیمز  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  لاـعتم  دـنوادخ 
نیمز دـشاب ) تمایق  زا  هیانک  دـیاش   ) دـهد شتکرح  هدـنازرل و  ار  نیمز  هرک  دـهاوخب  یلاعت  قح  هاگ  ره  و  دـنادرگ ، كراـبم  نما و  مرح 

رد نکسم  نیرتهب  هداد و  رارق  تشهب  ياهغاب  نیرترب  رد  ار  نآ  هدرب و  الاب  تسه  فاّفـش  ینارون و  هک  یلاح  رد  شتبرت  هارمه  ار  ءالبرک 
نالوسر رگم  نآ  رد  دوشیمن  نکاس  و  دـندومرف : هرقف  نیا  ياجب  ای   ) نیلـسرم ءایبنا و  رگم  نآ  رد  دوشیمن  نکاـس  شنادرگیم و  اـجنآ 

نیمز نیا  رون  دیامنیم ، یناشفرون  ناگراتس  نیب  هدنشخرد  هراتس  هک  يروط  نامه  دشخردیم  تشهب  ياهغاب  نیب  نیمز  نیا  مزعلا ) ولوا 
: دیوگیم دنلب  یئادص  اب  دنکیم و  رات  ار  تشهب  لها  ياهمشچ 

. مراد دوخ  رد  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ءادهشلا و  دیس  هک  متسه  یکرابم  هزیکاپ و  ّبیط و  سّدقم و  نیمز  نم 
یبا داّبع  زا  یلع  نب  دّمحم  زا  شردپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  مدـیتاسا  خـیاشم و  زا  یتعامج  نیـسحلا و  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دندومرف مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  دوراجلا  یبا  زا  یصخش  زا  يرفصع ، دیعس 
. دندومن رکذ  ار  روکذم  ثیدح  لثم  یثیدح  و  ... 

َیِه َو  اَهِیف  ًاحُون  یَجاَن  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) َناَرْمِع َْنب  یَـسُوم  اَهِیف  ُهَّللا  َمَّلَک  ِیتَّلا  ُۀَعُْقْبلا  َیِه  ُۀَّیِرِـضاَْغلا  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َيَور  َو 
ِۀَّیِرِضاَْغلِاب اَنَرُوُبق  اوُروُزَف  ُهَءاَِیْبنَأ - َو  ُهَءاَِیلْوَأ  اَهِیف  ُهَّللا  َعَدْوَتْسا  اَم  َِکلَذ  َال  َْول  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِضْرَأ  ُمَرْکَأ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
نیمز نیا  درک ، تاجانم  حون  ترضح  اب  دومن و  مّلکت  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  اب  اجنآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یناکم  هیرـضاغ 
هعیدو هـب  نآ  رد  ار  شئاـیبنا  ءاـیلوا و  لاـعتم  دــنوادخ  زگره  دوـبن  اـنعم  نـیا  رگا  هدوـب و  نـیمز  يور  عاــقب  نیرتفیرــش  نـیرتمیرک و 

ِْتَیب ْنِم  ٌَۀبُْرت  ُۀَّیِرِـضاَْغلا  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َو  - 7 دـینک . ترایز  هیرـضاغ  رد  ار  ام  روبق  هک  تسا  امـش  رب  سپ  دراذـگیمن ،
ِسِدْقَْملا

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َبوُّیَأ  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِّيِرُفْـصُْعلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  اَمُْهنَع  َو  سدـقملا 8 - تیب  زا  تسا  یتبرت  هّیرـضاغ 

ُءاََلبْرَک اََهل  ُلاَُقی  ٍضْرَِأب  ِیْنبا  ُرَبُْقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا )
ِناَفوُّطلا ِیف  ٍحُون  َعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِینِمْءوُْملا  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یََّجن  ِیتَّلا  ِماَلْسِْإلا  ُۀَُّبق  اَهِیف  َْتناَک  ِیتَّلا  ُۀَعُْقْبلا  َیِه 

ترضح زا  بویا ، نب  داّمح  زا  يرفصع  دیعس  یبا  زا  هرامش ،  زا  لبق  ثیدح  دانسا   ) دانـسا نامه  اب  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ و  زا 
: مالّسلا هیلع  نینمءوملا  ریما  زا  شمارگ ، ناردپ  زا  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا 

: دندومرف ترضح 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

: دنیوگیم ءالبرک »  » نآ هب  هک  دوشیم  نفد  ینیمز  رد  مدنزرف 
حون نافوط  رد  یلاـعت  قح  هک  تسا  یناـکم  ناـمه  نیا  هدوب و  تسا ) هرـصب  دارم   ) مالـسالا ۀـبق  نآ  رد  هک  تسا  یناـکم  هعقب و  ءـالبرک 

. دیناهر هکلهم  نآ  زا  داد و  تاجن  بانج  نآ  هارمه ، دنتشاد  نامیا  ترضح  نآ  هب  هک  ار  ینینمءوم 
ٍۀَنَس َّرَش  ُهَّللا  ُهاَقَو  َفِرَْصنَی  َو  َدِّیَُعی  یَّتَح  اَِهب  َماَقَأ  َو  َءاََلبْرَک  ِیف  َۀَفَرَع  َۀَْلَیل  َتَاب  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِِرقاَْبلا ِنَع  ِراَّمَّتلا  ٍمَثیِم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  َو  - 9
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: دومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  راّمت ، مثیم  نبا  زا  شدانسا  هب  مردپ 
لاس نآ  ّرش  زا  ار  وا  ناّنم  دنوادخ  دنک  تعجارم  هک  یتقو  ات  دراداپب  تدابع  هب  ار  بش  نآ  هدرک و  هتوتیب  ءالبرک  رد  هفرع  بش  هک  یسک 

. دیامنیم ظفح 
َال َو  َءاََلبْرَک  اُورُوز  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع   [ ِثِراَْـحلا  ] ٍبْرَح ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 10
ْنِم اَم  َو  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َيِّدَج  ُهَنُکْـسَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍماَع  َْفلَأ  َءاََلبْرَک  ْتَراَز  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإ  َو  َالَأ  ُْهتَنِّمُـض  ِءاَِیْبنَْألا  ِدَالْوَأ  َْریَخ  َّنِإَف  ُهوُعَطْقَت 

ِنِطْوَْملا َِکلَذ  ْنِم  َدَقُْفت  َال  ْنَأ  یَیْحَی  اَی  ْدِهَتْجاَف  ِِهناَروُزَی  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئاَْربَج  َو  اَّلِإ  یِضْمَت  ٍۀَْلَیل 
باـنج نآ  هک  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  شردـپ  زا  ییحی  نـب  لـضف  زا  برح  نـب  یلع  زا  دنـس  نـیمه  اـب  مردـپ 

: دندومرف
دیشاب هاگآ  دینادب و  هتفرگ ، دوخ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  نیرتهب  نیمزرس  نیا  اریز  دینکن  كرت  ار  نآ  دینک و  ترایز  ار  ءالبرک 

دوشیمن یضقنم  یبش  دناهدرک و  ترایز  ار  نیمزرس  نیا  ناگتشرف  ددرگ  نکاس  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  مّدج  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه 
نیا نک  یعـس  دشابیم ) لضف »  » ردـپ ییحی »  » دوصقم  ) ییحی يا  نیا  رب  انب  دـننکیم ، ترایز  ار  ناکم  نیا  لیئاکیم  لیئربج و  هکنآ  رگم 

. دورن تتسد  زا  دوشن و  توف  وت  زا  ناکم 
ْنَع ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح 
اَِهب َّرَم  اَّمَلَف  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٍساَنُأ  ِیف  َءاََلبْرَِکب  مالسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  َّرَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْقلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 
ُءاَمِد ُقَرُْهت  ِْکیَلَع  ٍۀـَبُْرت  ْنِم  َِکل  َیبوُط  ْمُهُءواَمِد  ُقَرُْهت  اَنُه  َو  ْمِِهلاَحِر - یَْقُلم  اَذَـه  َو  ْمِِهباَکِر  ُخاَنُم  اَذَـه  َلاَـق  َُّمث  ِءاَُـکْبلِاب  ُهاَْـنیَع  ْتَقَرْوَرْغا 

ِۀَّبِحَْألا
زا هّللا ، دیبع  نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نبا  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دیعـس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  زا  یتعامج  مردپ و 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  حاّدق ، نومیم  هّللا  دبع 
دـش و کـشا  رد  قرغ  ناـشکرابم  ياهمـشچ  دـندومن  روبع  ءـالبرک  هب  ناشباحـصا  زا  یهورگ  نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  یتقو 

: دندومرف سپس  دنتسیرگ  تخس 
باطخ نیمز  هب  سپـس  دزیریم ، ناشیاهنوخ  اجنیا  دشابیم و  ناشثاثا  ندراذگ  لحم  اجنیا  و  هدوب ، ناشیاهبکرم  ندناباوخ  لحم  اجنیا 

: دندومرف هدرک و 
. دزیریم ادخ  ناتسود  ياهنوخ  وت  يور  رب  هک  نیمز  يا  تلاح  هب  اشوخ 

ِیبَأ ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍطاَبْسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح 
َمَّدَقَت ِْنیَلیِم - َْوأ  ٍلیِم  ِةَریِـسَم  یَلَع  َءاََلبْرَک  ْنِم  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ِساَّنلِاب  ُریِـسَی  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  َجَرَخ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 
ِِهتَْلَغب یَلَع  اَِهب  َفاَطَف  ْمِهِعاَْبتَِأب  ُءاَدَهُش  ْمُهُّلُک  ٍْطبِس  اَتَئاِم  َو  ٍّیِصَو  اَتَئاِم  َو  ٍِّیبَن  اَتَئاِم  اَهِیف  َِضُبق  َلاَق  َُّمث  ِءاَدَهُّشلا  ِعِراَصَِمب  َراَص  یَّتَح  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب 

ْمُهَدَْعب یَتَأ  ْنَم  ْمُهُقَْحلَی  َال  َو  ْمُهَْلبَق  َناَک  ْنَم  ْمُهُِقبْسَی  َال  ِءاَدَهُّشلا  ُعِراَصَم  َو  ٍباَکِر  ُخاَنُم  ُلوُقَی  َأَْشنَأَف  ِباَکِّرلا  َنِم  ُُهلْجِر  ًاجِراَخ 
، هدومن لقن  شیارب  هک  یسک  زا  نانـس  نب  دمحم  زا  طابـسا ، نب  یلع  زا  دایز ، نب  لیهـس  زا  لیتم ، نب  نسح  زا  نسحلا ، نب  دمحم  مردپ و 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
دندیسر ءادهـش  نداتفا  لحم  هب  ءالبرک و  یلیم  ود  ای  کی  هب  ات  هدش  جراخ  رهـش  زا  مدرم  زا  یتعامج  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما 

: دندومرف سپس 
نیا زا  سپ  دنتـسه ، دیهـش  اهنآ  مامت  هک  هدش  حور  ضبق  ربمغیپ  طبـس  تسیود  ربمغیپ و  یـصو  تسیود  ربمغیپ و  تسیود  ناکم  نیا  رد 

: دندومرفیم فاوط  نیح  رد  هدرک و  فاوط  ار  ناکم  نآ  دندوب  رطاق  يور  هک  یلاح  رد  هدروآ و  نوریب  باکر  زا  كرابم  ياپ  مالک 
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دمآ دنهاوخ  اهنآ  زا  دعب  هک  مه  یناسک  دناهتفرگن و  تقبس  اهنآ  رب  ناشیا  زا  لبق  ءادهش  ءادهـش ، نداتفا  لحم  و  اهبکرم ، ندناباوخ  لحم 
. دش دنهاوخن  قحلم  ناشیا  هب 

: دیوگیم مجرتم 
. دنرادن ار  ءالبرک  ءادهش  تلزنم  ماقم و  ءادهش  زا  کی  چیه  ملاع  ضارقنا  ات  تقلخ  دب و  زا  هکنیا  زا  تسا  هیانک  ترابع  نیا 

*** ***
*** ***

ِْنب وِرْمَع  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَـشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 12
َكَرَاب َو  اَهَسَّدَق  َو  ٍماَع  َْفلَأ  َنیِرْشِع  َو  ٍۀََعبْرَِأب  َۀَبْعَْکلا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  َءاََلبْرَک  َیلاَعَت  ُهَّللا  َقَلَخ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث 

ِۀَّنَْجلا ِیف  ٍضْرَأ  َلَْضفَأ  اَُهلَعْجَی  َو  َِکلَذَک  ُلاََزت  َال  َو  ًۀَکَراَبُم  ًۀَسَّدَقُم  َْقلَْخلا  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  َْتلاَز  اَمَف  اَْهیَلَع 
زا تباث  نب  ورمع  زا  نانس ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دمحم  زا  راطعلا ، ییحی  نب  دمحم  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  زا  یتعامج  مردپ و 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  شردپ 
تقلخ زا  لبق  هتـسویپ  داد و  رارق  كراـبم  سدـقم و  ار  نآ  دـیرفآ و  هبعک  زا  لـبق  لاـس  رازه  راـهچ  تسیب و  ار  ءـالبرک  لاـعتم  دـنوادخ 

. دشابیم نینچ  زین  اهنآ  شنیرفآ  زا  دعب  دوب و  كرابم  سدقم و  تاقولخم 
. تسا هداد  رارق  تشهب  رد  ياهنیمز  نیرتتلیضف  اب  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  قح 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ْمُهُْریَغ  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  اَنِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َثیِدَْـحلا  اَذَـه  َيَور  َو  - 13
َداَز َو  ُهَْلثِم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِماَدْقِْملا  ِیبَأ  ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِرُفْـصُْعلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا 

ٍمِشاَه ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هر  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِِهب  ِینَثَّدَح  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَءاَِیلْوَأ  ِهِیف  ُهَّللا  ُنِکُْـسی  ٍنَکْـسَم  َو  ٍلِْزنَم  َلَْضفَأ  َو  ِهِیف 
َو مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِماَدْقِْملا  ِیبَأ  ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ُّيِرُفْصُْعلا  ٍدیِعَـس  ُوبَأ  ٌداَّبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 

ِةَداَیِّزلا َعَم  ُهَْلثِم  َرَکَذ 
وا سیردا و  نب  دمحا  زا  هک  هدوب  اهنآ  ریغ  مردارب و  مردپ و  ناشیا  دناهدرک ، لقن  مهیلع  هّللا  ۀمحر  ام  دـیتاسا  زا  یهورگ  ار  ثیدـح  نیا 
وا مادقملا و  یبا  تباث  نب  ورمع  زا  وا  يرفـصع و  دیعـس  وبا  زا  وا  یلع و  نب  دمحم  زا  وا  نیـسحلا و  نب  دّمحم  زا  وا  دمحا و  نب  دّمحم  زا 

: تسا هدوزفا  نآ  هب  ار  لیذ  هرقف  یهتنم  هدرک  لقن  ار  نآ  لثم  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  وا  شردپ و  زا 
. دهدیم ناکسا  نآ  رد  تشهب  رد  ار  شناتسود  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینکسم  لزنم و  نیرترب  و 

میارب يرفصع  دیعس  وبا  داّبع  دیوگیم : يو  ّیلع ، نب  دّمحم  شردپ  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  مردارب و  مردپ و 
( مهدزاود ثیدح   ) هتشذگ ثیدح  لثم  هدرک و  لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  زا  وا  شردپ و  زا  وا  دادقملا و  یبا  تباث  نب  ورمع  زا 

. تسا هدومن  رکذ  میدرک ) لقن  ادعب  هک  دئاز  هرقف  نامه  ینعی   ) يدایز اب  ار 
ِلاَّمَْجلا َناَْوفَص  ْنَع  ُّيِرُفْـصُْعلا  ٍدیِعَـس  ُوبَأ  ٌداَّبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 14

اَم اَْهنِم  َو  ْتَرَخاَفَت  اَم  اَْهنِمَف  ٍضَْعب  یَلَع  اَهَضَْعب  َهاَیِْملا  َو  َنیِضَرَْألا  َلَّضَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق 
َدَْسفَأ یَّتَح  ًاِحلاَم  ًءاَم  َمَْزمَز  َیلِإ  َلَسْرَأ  َو  ِۀَبْعَْکلا  یَلَع  َنیِکِرْشُْملا  ُهَّللا  َطَّلَس  یَّتَح  ِهَِّلل  َعُضاَوَّتلا  اَهِکْرَِتل  ْتَِبقوُع  اَّلِإ  ٍضْرَأ  َال  َو  ٍءاَم  ْنِم  اَمَف  ْتََغب 

ِکَلَّضَف اَِمب  یِمَّلَکَت  اََهل  َلاَقَف  اَمِْهیَلَع - ُهَّللا  َكَراَبَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َسَّدَق  ٍءاَم  ُلَّوَأ  َو  ٍضْرَأ  ُلَّوَأ  ِتاَرُْفلا  َءاَم  َو  َءاََلبْرَک  َضْرَأ  ّنِإ  َو  ُهَمْعَط 
َْلب َرْخَف  َال  َو  ِیئاَم  َو  ِیَتبُْرت  ِیف  ُءاَفِّشلا  ُۀَکَراَبُْملا  ُۀَسَّدَقُْملا  ِهَّللا  ُضْرَأ  اَنَأ  َْتلاَق  ٍضَْعب  یَلَع  اَهُـضَْعب  ُهاَیِْملا  َو  َنوُضَرَْألا  ِتَرَخاَفَت  ْدَقَف  َیلاَعَت  ُهَّللا 
ُهَّللا اَهَرَکَـش  َو  اَهِعُـضاَوَِتل  اَهَداَز  َو  اَهِعُـضاََوت  ِیف  َداَز  َو  اَهَمَرْکَأَف  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َْلب  ِینوُد  ْنَم  یَلَع  َرْخَف  اـَل  َو  َکـِلَذ  ِیب  َلَـعَف  ْنَِمل  ٌۀَـلِیلَذ  ٌۀَعِـضاَخ 

َیلاَعَت ُهَّللا  ُهَعَضَو  َرَّبَکَت  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُهَعَفَر  ِهَِّلل  َعَضاََوت  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ِِهباَحْصَأ - َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلِاب
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ناوفـص زا  يرفـصع  دیعـس  وبا  دابع  دـیوگیم : يو  یلع ، نب  دّـمحم  زا  شردـپ  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: تفگ وا  هک  درک  لقن  ام  يارب  لامج 

: دندومرفیم مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  مدینش 
زا يدادـعت  هدومن و  ّربکت  رخافت و  ياهراپ  داد ، يرترب  لیـضفت و  رگید  یـضعب  رب  ار  اهبآ  و  نیمز ، زا  یخرب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

ار ادخ  لباقم  رد  ینتورف  عضاوت و  اریز  تفرگ  رارق  یهلا  باقع  دروم  هکنآ  رگم  دنامن  نیمز  بآ و  ور  نیا  زا  دندومن  يدعت  متس و  اهنآ 
. دیدرگ دساف  شمعط  ات  دومن  دراو  روش  یبآ  مزمز  هب  درک و  ّطلسم  هبعک  رب  ار  نیکرشم  لاعتم  دنوادخ  یّتح  دندرک  كرت 

داد و اهنآ  هب  تکرب  دومن و  ناـشهزیکاپ  سّدـقم و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یبآ  نیلوا  نیمز و  نیلوا  تارف  بآ  ءـالبرک و  نیمز  یلو 
: دومرف نیمز  نآ  هب  سپس 

نیمز دـندومن !؟ ّربکت  رخافت و  رگید  یخرب  رب  یـضعب  اهبآ  اهنیمز و  هک  هدوبن  رگم  هداد  تلیـضف  نآ  هب  ار  وت  ادـخ  هچنآ  هب  وگ  نخس 
هدرکن يرخف  چیه  داد ، رارق  نم  بآ  تبرت و  رد  ار  ءافـش  دیرفآ ، كرابم  سّدقم و  ار  نم  هک  هدوب  ادـخ  نیمز  نم  تشاد : هضرع  ءالبرک 

هکلب منکیمن  رخف  زین  دوخ  نود  ياهنیمز  رب  هچنانچ  مشاـبیم ، لـیلذ  نتورف و  هداد  نم  هب  ار  تلیـضف  نیا  هک  سک  نآ  لـباقم  رد  هکلب 
رد داد و  رارق  مارکا  دروم  ار  نیمزرس  نآ  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  هطـساوب  لاعتم  دنوادخ  سپ  منکیم  ساپـس  رکـش و  ار  ادخ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  سپس  دوزفا  شرکش  ینتورف و  عضاوت و 
. دومن دهاوخ  لیلذ  تسپ و  ار  يو  دیامن  ّربکت  هک  یسک  دنک و  دنلب  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  ینتورف  عضاوت و  ادخ  يارب  هک  یسک 
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نآ تمرح  مالّسلا و  هیلع  ینیسح  رئاح  تلیضف  مهن  داتشه و  باب   [ - 89

ٍراَّمَع ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 1
َلاَق َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  ِهِیف  َِنفُد  َمْوَی  ُْذنُم  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ُعِضْوَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق 

ِۀَّنَْجلا ِعَُرت  ْنِم  ٌۀَعُْرت  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُعِضْوَم 
: تفگ يو  راّمع  نب  قحـسا  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  شردـپ  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  مدینش 
: دندومرفیم

: دومرف تشهب و  ياهغاب  زا  دوب  یغاب  دندش  نفد  نآ  رد  هک  يزور  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  لحم 
. تشهب عفترم  ياهغاب  زا  دوب  عفترم  یغاب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  عضوم 

ْنَّمَع ِّيِرْصَْبلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّینیِطْقَْیلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
ِِهِبناَوَج ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ٍخَسْرَف  ِیف  ٌخَسْرَف  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ُۀَمْرُح  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهاََور 

هک یـسک  زا  يرـصب ، لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  ینیطقی ، دیبع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مدـیتاسا ، زا  یتعامج  مردـپ و 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هدومن ، تیاور  شیارب 

. دشابیم فرط  راهچ  زا  خسرف  کی  رد  خسرف  کی  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  مرح 
َلاَق مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 3

ِْربَْقلا ِِبناَوَج  ِۀََعبْرَأ  ْنِم  َخِساَرَف  ُسْمَخ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُمَرَح 
مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  ات  ار  ثیدـح  ساـّبع  نب  روصنم  زا  باـطخ ، نب  ۀملـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  میکح  نب  دواد  نب  میکح 

: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  هعوفرم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

. دشابیم ربق  بناج  راهچ  زا  خسرف  جنپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  میرح 
َابَأ ُْتعِمَس  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 4

ْفِصَف ُْتُلق  َریِجُأ  اَِهب  َراَجَتْسا  َو  اَهَفَرَع  ْنَم  ًۀَمُوْلعَم - ًۀَمْرُح  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِعِضْوَِمل  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
ًاعاَرِذ َنیِرْـشِع  َو  ًۀَسْمَخ  َو  ِْهیَلْجِر - ِۀَیِحاَن  ْنِم  ًاعاَرِذ  َنیِرْـشِع  َو  ًۀَسْمَخ  ْحَْسماَف  َمْوَْیلا  ِهِْربَق  ِعِضْوَم  ْنِم  ْحَْـسما  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  اَهَعِـضْوَم  ِیل 

ْنِم ٌۀَـضْوَر  َِنفُد  َمْوَی  ُذـْنُم  ِهِْربَق  ُعِضْوَم  َو  ِهِسْأَر  ِۀَـیِحاَن  ْنِم  ًاـعاَرِذ  َنیِرْـشِع  َو  ًۀَـسْمَخ  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  ًاـعاَرِذ  َنیِرْـشِع  َو  ًۀَـسْمَخ  َو  ُهَهْجَو  ِیلَی  اَّمِم 
ِیف ْمَُهل  َنَذْأَی  ْنَأ  َهَّللا  َنُولَأْسَی  ْمُه  َو  اَّلِإ  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ٌِّیبَن  َال  َو  ٌکَلَم  َْسیَلَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِهِراَّوُز  ِلاَـمْعَِأب  ِهِیف  ُجَْرُعی  ٌجاَْرعِم  ُْهنِم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَـیِر 

ُجُْرعَی ٌجْوَف  َو  ُلِْزنَی  ٌجْوَفَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز 
: دیوگیم يو  راّمع ، نب  قحسا  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  باّطخلا ، نب  نیسحلا  نب  دمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دمحم 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
. دوشیم هداد  هانپ  دوش  نآ  هب  هدنهانپ  دنادب و  ار  نآ  هک  یسک  دشابیم ، یمولعم  میرح  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ياج  يارب 

: دیئامرف نایب  نم  يارب  ار  ربق  میرح  ناکم  موش  تیادف  متشاد : هضرع  شرضحم 
: دندومرف ترضح 

: نک یبایزرا  روط  نیا  تسا  نآ  ربق  زورما  هک  یناکم  زا 
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تـسدب نآ  هظحالم  زا  هک  یتحاسم  ریگب و  هزادنا  عارذ  جنپ  تسیب و  رـس  تشپ و  ولج و  اپ و  بناج  ینعی : هناگراهچ  بناوج  کی  ره  زا 
. دشابیم ربق  میرح  دیآیم 

نآ راّوز  لامعا  هدـش و  بصن  ینابدرن  اج  نامه  رد  و  هدوب ، تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  دـندش  نفد  نآ  رد  ترـضح  هک  يزور  ربق  ناـکم  و 
ترایز نذا  وا  هب  هک  دنکیم  تساوخ  رد  ادخ  زا  رگم  تسین  نامسآ  رد  يربمایپ  هتشرف و  چیه  دنربیم و  نامسآ  هب  نآ  هلیـسوب  ار  بانج 

. دنوریم الاب  هب  ترایز  زا  سپ  یهورگ  هدمآ و  نیئاپ  هب  ترایز  يارب  ياهتسد  سپ  دوش  هداد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِثَعْـشَْألا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5

َنیِرْشِع ِیف  ًاعاَرِذ  َنوُرْشِع  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُْربَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا 
ِْنب َقاَحْـسِإ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  ًارَّسَکُم  ًاعاَرِذ 

ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع 
داّمح نب  هّللا  دبع  زا  ثعـشا  نمحرلا  دبع  زا  ملـسم ، نب  نوراه  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀـمحر  مدـیتاسا  زا  یتعامج  مردـپ و 

: دندومرفیم ترضح  هک  مدینش  تفگ : يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نانس ، نب  هّللا  دبع  زا  يراصنا ،
رکذ ار  هتشذگ  ثیدح  نامه  نآ  لابند  هب  تشهب و  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  عارذ  تسیب  رد  عارذ  تسیب  تحاسم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق 

. دندومرف
نامه لثم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  راّمع ، نب  قحـسا  زا  ءاش  یلع و  نب  نسح  زا  دّـمحم ، نب  دـمحا  زا  دعـس ، زا  مردـپ ، زا  و 

. تسا هدش  لقن  روکذم  ثیدح 
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دشابیم ادخ  بوبحم  نآ  رد  ءاعد  هک  تسا  یعضاوم  زا  مالّسلا  هیلع  ینیسح  رئاح  مدون  باب   [ - 90

هیلع  ) ِنَسَْحلا وـُبَأ  ََّیلِإ  َثََعب  َلاَـق  ِّيِرَفْعَْجلا  ٍمِشاَـه  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَـیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍلـیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َال َأ  ٍدَّمَحُِمل  ُْتلُقَف  ِِرئاَْـحلا  َیلِإ  اُوثَْعبا  ُلوـُقَی  َلاَز  اَـم  ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأَـف  َةَزْمَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِْهَیلِإ  ِینَقَبَـسَف  َةَزْمَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  َو  ِهِضَرَم  ِیف  مالـسلا )

َْسَیل ًادَّمَُحم  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َِکلَذ  ِیف  اوُرُْظنا  َلاَقَف  ِِرئاَْحلا  َیلِإ  ُبَهْذَأ  اَنَأ  َكاَدـِف - ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  َُّمث  ِِرئاَْـحلا  َیلِإ  ُبَهْذَأ  اـَنَأ  َْتُلق 
ُْتمِدَـقَف ُِرئاَْحلا  َوُه  َو  ِِرئاَْحلِاب  ُعَنْـصَی  َناَک  اَم  َلاَقَف  ٍلاَِلب  ِْنب  ِِّیلَِعل  َِکلَذ  ُتْرَکَذَـف  َلاَق  َکـِلَذ  َعَمْـسَی  ْنَأ  ُهَرْکَأ  اـَنَأ  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدـْیَز  ْنِم  ٌّرِـس  َُهل 

َلوُسَر َّنِإ  َُهل  َْتُلق  َال  َأ  ِیل  َلاَقَف  ٍلاَِلب  ِْنب  ِِّیلَع  َلْوَق  ُتْرَکَذ  ِیب  َِسنَأ  ُُهْتیَأَر  اَّمَلَف  َماَـیِْقلا  ُْتدَرَأ  َنیِح  ْسِلْجا  ِیل  َلاَـقَف  ِْهیَلَع - ُْتلَخَدَـف  َرَکْـسَْعلا 
َو ِْتیَْبلا  ِۀَـمْرُح  ْنِم  ُمَظْعَأ  ِنِمْءوُْملا  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ُۀَـمْرُح  َو  َرَجَْحلا  ُلِّبَُقی  َو  ِْتیَْبلِاب  ُفوُطَی  َناَـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا

ُْریَْحلا ُِرئاَْحلا  َو  اَهِیف  یَعُْدی  ْنَأ  ُهَّللا  ُّبُِحی  ُْثیَح  ِیل  یَعْدـُی  ْنَأ  ُّبِحُأ  اَنَأَف  اَهِیف  َرَکْذـُی  ْنَأ  ُهَّللا  ُّبُِحی  ُنِطاَوَم  َیِه  اَمَّنِإ  َۀَـفَرَِعب  َفِقَی  ْنَأ  ُهَّللا  ُهَرَمَأ 
ِعِضاَوَْملا َْکِلت  ْنِم 

رد مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  دیوگیم : يو  يرفعج ، مشاه  یبا  زا  دایز ، نب  لهس  زا  لیّتم ، نب  نسح  زا  نسحلا ، نب  دمحم  مردپ و 
هب ادعب  تفاتش و  شتمدخ  هب  نم  زا  رتدوز  تفرگ و  تقبـس  نم  رب  هزمح  نب  دّمحم  دندناوخ ، ارف  ار  هزمح  نب  دّمحم  نم و  يرامیب ، لاح 

: دندومرفیم هتسویپ  بانج  نآ  هک  داد  ربخ  نم 
. دنک ءاعد  نم  يارب  ات  دیتسرفب  ینیسح  رئاح  هب  ار  یصخش 

موش تیادف  متشاد : هضرع  هدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  سپـس  موریم !؟ رئاح  هب  نم  يدرکن ، ضرع  شرـضحم  ایآ  متفگ : دمحم  هب  نم 
. موریم رئاح  هب  نم 

: دندومرف ترضح 
: دندومرف سپس  دوشن ، علّطم  یسک  دینک  طایتحا  ّتقد و  لمع  نیا  رد 

. دسرب نارگید  عمس  هب  متشاد  تهارک  نم  هک  یلاح  رد  درک  شاف  هکلب  تشادن  هاگن  ار  یلع  نب  دیز  ّرس  هزمح ) نبا   ) دّمحم
هب ار  یسک  دندومرفیم  ترضح  هک  مدناسر  يو  هب  متفگ و  لالب  نب  یلع  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  دیوگیم : يرفعج  مشاه  وبا 

. دنک ءاعد  نم  يارب  ات  هداتسرف  رئاح 
هتـشگ و لخاد  بانج  نآ  رب  هتفر و  رکـسع  هب  نم  دنتـسه ! رئاـح  ناـشدوخ  دنتـشاد ، رئاـح  اـب  يراـک  هچ  ترـضح  تفگ : لـالب  نب  یلع 

: دندومرف نم  هب  ترضح  مورب . هدش و  دنلب  متساوخ  مدوب  شتمدخ  هک  يرادقم 
. مدومن وگ  زاب  شرضحم  ار  لالب  نب  یلع  مالک  هتسشن و  مدید  دوخ  هب  ار  ترضح  فطل  تیانع و  نوچ  سپ  نیشنب ،

: دندومرف ترضح 
تمرح هک  یلاح  رد  دندیـسوبیم  ار  دوسـالا  رجح  دـندرکیم و  فاوط  ادـخ  هناـخ  فارطا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ربمایپ تمرح  هکنیا  اب  دننک  فوقو  هفرع  رد  دومرف  رما  شترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  زین  دشابیم  هّللا  تیب  تمرح  زا  رتالاب  نمءوم  ربمایپ و 

: هک تسا  نیا  نآ  ّرس  تسا و  رتالاب  رتشیب و  هفرع  زا 
اعد ییاـج  رد  نم  يارب  مراد  تسود  زین  نم  سپ  دوش ، داـی  اـهنآ  رد  دراد  تسود  ادـخ  هک  دنتـسه  ینکاـما  نطاوم و  عضاوم ، هنوگ  نیا 

. دشابیم عضاوم  هنوگ  نیمه  زا  زین  مالّسلا  هیلع  ینیسح  رئاح  دراد و  تسود  ار  اجنآ  رد  اعد  ادخ  هک  دوش 
ُْنب ُدَّمَُحم  َو  اَنَأ  ُْتلَخَد  َلاَق  ِّيِرَفْعَْجلا  ٍمِشاَه  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ٌۀَـعاَمَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 2
َیلِإ اَنُهِّجَُوی  ُریِـشٌُملا  َةَزْمَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِیل  َلاَق  ِهِدـْنِع  ْنِم  اَنْجَرَخ  اَّمَلَف  ِیلاَم  ْنِم  ِِرئاَْحلا  َیلِإ  ًامْوَق  اوُهِّجَو  اََنل  َلاَقَف  ٌلِیلَع  َوُه  َو  ُهُدوُعَن  ِْهیَلَع  َةَزْمَح 

ِْنیَـسُْحلا ُِرئاَح  َو  اَهِیف  َدَـبُْعی  ْنَأ  ُّبُِحی  َعِضاَوَم  ِهَِّلل  َّنِإ  اَذَـکَه  َوُه  َْسَیل  ِیل  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ِْهَیلِإ  ُتْدـُعَف  َلاَق  ِِرئاَْحلا - ِیف  ْنَم  ِۀـَلِْزنَِمب  َوُه  َو  ِِرئاَْحلا 
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ِعِضاَوَْملا َْکِلت  ْنِم  مالسلا ) هیلع  )
: دیوگیم يو  يرفعج ، مشاه  یبا  زا  یسیع ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  یتعامج  نیسحلا و  نب  یلع 

هب ترضح  دندوب ، رامیب  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  میدرک  شتدایع  هدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  رب  هزمح  نب  دّمحم  نم و 
: دندومرف ام 

. دیراد لیسگ  رئاح  هب  ار  یهورگ  نم  لام  زا 
: تفگ نم  هب  هزمح  نب  دّمحم  میدمآ ، نوریب  هدش و  صخرم  شتمدخ  زا  یتقو  ام 

دیـس ترـضح  ینعی   ) دـشابیم رئاح  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  هلزنم  هب  ناـشیا  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـنداد  قوس  رئاـح  هب  ار  اـم  ترـضح 
(. ءادهشلا

. دندومرف ترضح  متفگ ، شرضحم  ار  هزمح  نب  دّمحم  هلاقم  هتفر  شترضح  دزن  هرابود  دیوگیم : مشاه  وبا 
. تسا اهنآ  زا  ینیسح  رئاح  دوش و  تدابع  اهنآ  رد  دهاوخیم  هک  دراد  یعضاوم  لاعتم  دنوادخ  دیوگیم ، وا  هک  تسین  روط  نیا 

اَذَِـهب َرُوباَْـشیَِنب  ِّيِدْرِوْهَْولاـِب  ُفوُْرعَْملا  ُّيِزاَّرلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  وـُبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ِةَریِغُْملا  ِنـْب  َدَـمْحَأ  ُنـْب  ُْنیَـسُْحلا  َلاَـق  - 3
ُوبَأ ِینَثَّدَح  ُّيِدْرِوْهَْولا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َلاَق  ُْهنِم  ُهَّنَِأل  ِباَْبلا  اَذَه  ِیف  ُهَحْرَـش  ُْتبَبْحَأ  ِْنَیلَّوَْألا  ِْنیَثیِدَْحلا  ِیف  یَـضَم  اَم  َْریَغ  ِهِرِخآ  ِیف  َرَکَذ  َو  ِثیِدَْحلا 

ٍدَّمَُحم ِْنب  ِِّیلَع  ِنَـسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُتـْلَخَد  َلاَـق  ُّيِرَفْعَْجلا  ٍمِشاَـه  وـُبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ُّيِرَیْمِْحلا  ٌدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  هر  ٍماَّمَه  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ٍِّیلَع 
ِینَلَبْقَتْـساَف ِهِدـْنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  ِیل  َهَّللا  وُعْدَـی  ِِرئاَْحلا  َیلِإ  اَنِیلاَوَم  ْنِم  اًلُجَر  ْثَْعبا  ٍمِشاَه  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ٌلِیلَع  ٌموُمْحَم  َوُه  َو  مالـسلا ) اـمهیلع  )

َناَک ْذِإ  ِِرئاَْحلا  َنِم  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإ  ُلُوقَأ - ِینَّنَِکل  َو  َۀَـعاَّطلا  َو  َعْمَّسلا  َلاَقَف  ُجُرْخَی  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َنوُکَی  ْنَأ  ُُهْتلَأَس  َو  ِیل  َلاَق  اَم  ُُهتْمَلْعَأَف  ٍلاَِلب  ُْنب  ُِّیلَع 
هللا یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  َُهل  ُْلق  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ُُهتْمَلْعَأَف ِِرئاَْحلِاب  َُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِسْفَِنل  ُهُءواَعُد  َو  ِِرئاَْحلا  ِیف  ْنَم  َِۀلِْزنَِمب 

ْنَِمل َبیِجَتْـسَیَف  اَهِیف  یَعْدـُی  ْنَأ  ُّبُِحی  ًاعاَِقب  َیلاَعَت  ِهَِّلل  َّنِإ  َو  َرَجَْحلا  ُِملَتْـسَی  َو  ِْتیَْبلِاب  ُفوُطَی  َناَـک  َو  ِرَجَْحلا  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َلَْـضفَأ  هلآ ) هیلع و 
اَْهنِم ُِرئاَْحلا  َو  ُهاَعَد 

: دیوگیم هریغم  نب  دمحا  نب  نیسح 
زا ریغ  ياهرقف  نآ  نایاپ  رد  درک و  لقن  میارب  ار  ثیدح  نیا  روباشین  رد  يدروه » و   » هب فورعم  يزار  ّیلع  نب  دمحا  نب  نسح  دّمحم  وبا 
نآ حیـضوت  باب و  نیا  ءزج  اریز  مهد  شحرـش  باب  نیا  رد  متـشاد  تسود  هک  هدومن  رکذ  ار  تشذـگ  مّود  لّوا و  ثیدـح  ود  رد  هچنآ 

: تسا نینچ 
: دیوگیم يدروه  دمحم و  وبا 

یلع نسحلا  یبا  ترـضح  رب  تفگ : يرفعج  مشاه  وبا  هک  درک  لقن  میارب  يریمح  دّمحم  تفگ : هیلع  هّللا  ۀمحر  مامه  نب  دّمحم  یلع  وبا 
: دندومرف نم  هب  دندوب  رامیب  رادبت و  ترضح  هک  لاح  رد  مدش  دراو  امهیلع  هّللا  مالس  دّمحم  نب 

لالب نب  یلع  اب  ماگنه  نیا  رد  مدمآ  نوریب  ترضح  نآ  دزن  زا  دنک ، ءاعد  میارب  ات  تسرفب  رئاح  هب  ار  ام  ناتسود  زا  یصخش  مشاه  ابا  يا 
. مدش ایوج  هدرک و  تساوخرد  دناهدومرف  ترضح  هک  یصخش  هب  عجار  يو  زا  هدومن و  وگزاب  شیارب  ار  ترضح  هدومرف  مدش  هجاوم 

یسک هلزنم  هب  ناشیا  اریز  دنتـسه  رترب  لضفا و  رئاح  زا  ناشدوخ  ترـضح  میوگیم : یلو  منکیم  تعاطا  مدینـش و  تفگ : لالب  نب  یلع 
ناشیا يارب  نم  ءاعد  زا  تسا  رترب  لضفا و  ناشدوخ  يارب  بانج  نآ  ءاعد  و  ءادهـشلا ) دیـس  ترـضح  ینعی   ) دـشابیم رئاح  رد  هک  تسا 

. رئاح رد 
لوسر وگب : وا  هب  دندومرف : نم  هب  ترـضح  مدرک ، ضرع  شتمدـخ  ار  لالب  نب  یلع  هلاقم  هدـش و  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  نم 

عاقب لاعتم  دنوادخ  دندومرفیم ، مالتسا  ار  رجح  هدرکیم و  فاوط  تیب  رود  لاح  نیع  رد  یلو  دندوب  لضفا  دوسالا  رجح  تیب و  زا  ادخ 
. دشابیم عضاوم  نیا  هلمج  زا  رئاح  دیامرف و  باجتسم  ار  هدننکاعد  ءاعد ، ات  دوش  هدناوخ  اهاج  نآ  رد  دهاوخیم  هک  دراد  یعضاوم  و 
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نآ ندوب  بحتسم  رادقم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  ندوب  ءافش  مکی  دون و  باب   [ - 91

ِنَع ٍماَّرَک  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
ِِهب ُعِفَْتنَی  اَلَف  ُهُْریَغ  ُذُخْأَی  َو  ِِهب  ُعِفَْتنَیَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِنیِط  ْنِم  ُناَْسنِْإلا  ُذُخْأَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا 

ِِهب ُهَّللا  ُهَعَفَن  اَّلِإ  ِِهب  ُهُعَْفنَی  َهَّللا  َّنَأ  يَرَی  َوُه  َو  ٌدَحَأ  ُهُذُخْأَی  اَم  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  َو  َال  َلاَقَف 
، روفعی یبا  نبا  زا  مارک ، زا  لاضف ، نب  ّیلع  نب  نسح  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  زا  نسحلا  نب  دـمحم 

: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رضحم  دیوگیم : يو 
ار ترـضح  نآ  ریغ  تبرت  یلو  هدرب  عاقتنا  نآ  زا  دومن  ذـخا  یتقو  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تبرت  صخـش  هک  تسا  روط  نیا  اـیآ 

؟ دربب عفن  نآ  زا  دناوتیمن  درک  ذخا  یتقو 
: دندومرف ترضح 

يدحا دنکیمن  ذخا  درادن  دوجو  وا  زا  ریغ  يدوبعم  هک  یئادخ  هب  دشاب ، هتشاد  ار  رثا  نیا  تبرت  ندومن  ذخا  دّرجم  هک  تسین  روط  نیا  هن 
. دوشیم عفتنم  نآ  زا  امتح  هکنآ  رگم  دناسریم  وا  هب  عفن  نآ  اب  دنوادخ  تسا  دقتعم  هک  یلاح  رد  ار  ترضح  نآ  ربق  تبرت 

نودب تبرت  ذخا  فرـص  ّالا  دشاب و  نآ  هب  دـقتعم  صخـش  هک  تسا  ینامز  تبرت  رثا  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  هچنآ 
. دشابیمن رثءوم  هتبلا  ریثات  داقتعا 

ِۀَبَجَح َیلِإ  ُهْعَفْدا  َْتلاَقَف  اـًلْزَغ  ٌةَأَْرما  ََّیلِإ  ْتَعَفَد  َلاَـق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 2
هیلع  ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  اَنْرِـص  ْنَأ  اَّمَلَف  ْمُُهفِرْعَأ  اَنَأ  َو  ِۀَـبَجَْحلا  َیلِإ  ُهَعَفْدَأ  ْنَأ  ُتْهِرَکَف  َلاَـق  ِۀَـبْعَْکلا  ُةَوْسِک  ِِهب  َطاَُـخِیل  َۀَّکَم 
َلاَقَف ِۀَـبَجَْحلا  َیلِإ  ُهَعَفْدَأ  ْنَأ  ُتْهِرَکَف  ِۀَـبْعَْکلا  ُةَوْسِک  ِِهب  َطاَُخِیل  َۀَّکَِمب  ُهْعَفْدا  َْتلاَقَف  اـًلْزَغ  ِیْنتَطْعَأ  ًةَأَْرما  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  مالـسلا )
ُْهقِّرَف َو  ِناَرَفْعَّزلا  َو  ِلَسَْعلا  َنِم  ِهِیف  ْلَعْجا  َو  ِءاَمَّسلا  ِءاَِمب  ُْهنِجْعا  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِنیِط  ْنِم  ْذُخ  َو  ًاناَرَفْعَز - َناَرَفْعَز  َو  اًلَسَع  ِِهب  ِرَتْشا 

ْمُهاَضْرَم ِِهب  اوُواَُدِیل  ِۀَعیِّشلا  یَلَع 
: تفگ يو  باحصا ، یخرب  زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  زا  شردپ  زا  هّللا ، دبع  نب  دمحم 

هدرپ نوچ  تفگ : يو  دنیامن ، تسرد  هدرپ  هبعک  يارب  نآ  اب  ات  هدب  هبعک  ناراد  هدرپ  هب  ار  نآ  تفگ  داد و  نم  هب  ار  ياهدیسیر  مشپ  ینز 
مالّـسلا هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم  مدیـسر  هنیدم  هب  یتقو  سپ  مهدب  ناشیا  هب  ار  نآ  متـشاد  تهارک  متخانـشیم  ار  ناراد 

نآ زا  ياهدرپ  ات  مهد  هبعک  ناراد  هدرپ  هب  ار  نآ  هک  هتفگ  هداد و  نم  هب  هدیسیر  یمـشپ  ینز  موش  تیادف  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  هدیـسر 
؟ تسیچ فیلکت  مراد  تهارک  ناشیا  هب  مشپ  نداد  زا  نم  دننک ، تسرد  هبعک  يارب 

: دندومرف ترضح 
نارفعز لسع و  نآ  رد  امن و  نیجع  ناراب  بآ  اب  ار  نآ  رادرب و  تبرت  يرادقم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ربق  زا  هدیرخ و  نارفعز  لسع و  نآ  اب 

. دننک اوادم  ار  دوخ  ياهضیرم  نآ  اب  ات  امن  میسقت  نایعیش  نیب  ار  هدمآ  تسدب  نوجعم  سپس  زیرب و  ار 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  ٌدْهَف  ُُهبََقل  َو  ِّيِرْصَْبلا  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 3

ٍءاَد ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُنیِط  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
یبا ترضح  زا  شلاجر  یخرب  زا  دشابیم  دهف  شبقل  هک  يرصب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
. دشابیم يدرد  ره  ءافش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4
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ُرَبْکَْألا ُءاَوَّدلا  َوُه  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ُءاَفِّشلا  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِنیِط  ِیف  َلاَق  مالسلا )
دبع یبا  ترضح  زا  شردپ ، زا  يرصب ، نامیلس  نب < دمحم  زا  شردپ ، زا  دیعس ، نب  نیـسحلا  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  مردپ ، زا  و 

. دشابیم ربکا  ءاود  نآ  هدوب و  يدرد  ره  ءافش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  رد  دندومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا 
َلاَق مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلا  ِحاَّبَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍْخیَـش  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5

ٍلیِم ِْسأَر  یَلَع  َذِخُأ  ْنِإ  َو  ٌءاَفِش  ِهِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُنیِط 
هدرک لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ّینانک ، حاّبصلا  یبا  زا  ام ، باحصا  زا  یگرزب  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دمحم 

: دندومرف ترضح  نآ  هک 
. دشاب دنشکیم ) همرس  نآ  اب  هک  یلیم   ) لیم رس  ردق  هب  هچ  رگا  هدوب  ءافش  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت 

ْنَأ اَّلِإ  ِۀَّلِْعلا  َْکِلت  ْنِم  ُهَّللا  ُهاَفَـش  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِنیِِطب  َأَدَـبَف  ٌۀَّلِع  ُْهَتباَـصَأ  ْنَم  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  َو  - 6
ِماَّسلا َۀَّلِع  َنوُکَت 

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
: دندومرف هک  تسا  يورم 

وا ناّنم  دنوادخ  دروخب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  یئوراد  ره  ندروخ  زا  لبق  رگا  هدش  ضراع  وا  رب  يرامیب  ضرم و  هک  یسک 
. گرم زا  رگم  دهدیم  افش  ضرم  نآ  زا  ار 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ُْنب ُدَّمَُحم  َُهل  َلیِقَف  ٌعِجَو  اَنَأ  َو  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ُتْجَرَخ  َلاَق  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٌِجلْدُم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا 

َحَْربَأ َال  ْنَأ  ِینَرَمَأ  ْدَق  ُهَّنِإَف  ُْهبَرْـشا  ِیل  َلاَق  َو  ُماَلُْغلا  ِهِیَنلَواَنَف  ٍلیِدـْنِِمب  یطَغُم  ٍماَلُغ  َعَم  ًاباَرَـش  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  ََّیلِإ  َلَسْرَأَف  ٌعِجَو  ٍِملْـسُم 
َلاَعَتَف ُهَْتبِرَش  اَذِإ  َكَالْوَم  ََکل  ُلوُقَی  ُماَلُْغلا  َِیل  َلاَق  ُُهْتبِرَـش  اَّمَلَف  ٍدِرَاب  ِمْعَّطلا  ِبِّیَط  ٍباَرَِـشب  اَذِإ  َو  ُْهنِم  ِکْسِْملا  ُۀَِحئاَر  اَذِإَف  ُُهْتلَواَنَتَف  َُهبَرْـشَت  یَّتَح 

َُهبَاب ُْتیَتَأَف  ٍلاَقِع  ْنِم  ُتْطَـشَن  اَمَّنَأَکَف  ِیفْوَج  ِیف  ُباَرَّشلا  َّرَقَتْـسا  اَّمَلَف  ِیلْجِر  یَلَع  َِکلَذ  َْلبَق  ِضوُهُّنلا  یَلَع  ُرِدـْقَأ  اَم  َو  ِیل  َلاَـق  اَـمِیف  ُتْرَّکَفَف 
ُدَّمَُحم اَی  َکیِْکُبی  اَم  َو  ِیل  َلاَقَف  ُهَسْأَر  َو  ُهَدَی  ُْتلَّبَق  َو  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَـسَف  ٍكَاب  اَنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَف  ْلُخْدا  ُمْسِْجلا  َّحَص  ِیب  َتَّوَصَف  ِْهیَلَع  ُْتنَذْأَتْـساَف 

َلَعَج َِکلَذَکَف  ِةَرْدُْقلا  ُۀَِّلق  اَّمَأ  ِیل  َلاَقَف  َْکَیلِإ - ُرُْظنَأ  َكَْدنِع  ِماَقُْملا  یَلَع  ِةَرْدُْقلا  ِۀَِّلق  َو  ِۀَّقُّشلا  ِدُْعب  َو  ِیباَِرتْغا  یَلَع  یِْکبَأ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق 
ِْقلَْخلا اَذَـه  ِیف  َو  ٌبیِرَغ  اَْینُّدـلا  ِهِذَـه  ِیف  َنِمْءوُْملا  َّنِإَف  ِۀـَبْرُْغلا  َنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأ  َو  ًاعیِرَـس  ْمِْهَیلِإ  َءاَلَْبلا  َلَـعَج  َو  اَِـنتَّدَوَم  َلـْهَأ  َو  اـَنَءاَِیلْوَأ  ُهَّللا 

ٍۀَِیئاَن ٍضْرَِأب  ٌةَوْسُأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأب  َکَلَف  ِۀَّقُّشلا  ِدُْعب  ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأ  َو  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  َیلِإ  ِراَّدـلا  ِهِذَـه  ْنِم  َجُرْخَی  یَّتَح  ِسوُْکنَْملا 
ِیل َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َكُءواَزَج  َو  َِکْبلَق  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  ُهَّللاَف  َِکلَذ  یَلَع  ُرِدـْقَت  َال  َکَّنَأ  َو  اَْنَیلِإ  َرَظَّنلا  َو  اََنبُْرق  َکِّبُح  ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأ  َو  ِتاَرُْفلِاب  اَّنَع 

َفاَخ ْنَم  َو  ِفْوَْخلا  ِرْدَق  یَلَع  ِهِیف  ُباَوَّثلاَف  َّدَـشَأ  اَذَـه  ِیف  َناَک  اَم  َلاَقَف  ٍلَجَو  َو  ٍفْوَخ  یَلَع  ْمَعَن  ُْتُلق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ِیتَْأت  ْلَه 
هللا یلـص   ) ُِّیبَّنلا ُهآَر  َو  ُهَراَز  راز  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـس  َو  ِةَرِفْغَْملِاب  َفَرَْـصنا  َو  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  ُساّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ُهَتَعْوَر - ُهَّللا  َنَمآ  ِِهناَْیتِإ  ِیف 

ُْتلُقَف َباَرَّشلا  َتْدَجَو  َْفیَک  ِیل  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا  َناَوْضِر  َعَبَّتا  َو  ٌءوُس  ُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  َبَلَْقنا  َُهل  اَعَد  َو  ُعَنْـصَی  اَم  َو  هلآ ) هیلع و 
ًاِسیآ ُْتنُک  ْدََقل  َو  َّیَمَدَق  یَلَع  َّلِقَتْسَأ  ْنَأ  یَلَع  ُرِْدقَأ  اَم  َو  ُهَْتثََعب  اَِمب  ُماَلُْغلا  ِیناَتَأ  ْدََقل  َو  ِءاَیِصْوَْألا  ُّیِصَو  َکَّنَأ  َو  ِۀَمْحَّرلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

ُهَّنِإ ُماَلُْغلا  َِیل  َلاَق  ُُهْتبِرَـش  اَّمَلَف  ُْهنِم  َدَْربَأ  َال  َو  ِهِمْعَط  َال  َو  ِِهقْوَذ  ْنِم  َبَیْطَأ  اـَل  َو  ِهِحیِر  َلـْثِم  ُتْدَـجَو  اَـمَف  ُُهْتبِرَـشَف  َباَرَّشلا - ِیَنلَواَـنَف  یِـسْفَن  ْنِم 
ْنِم ُتْطِـشَن  یِّنَأَکَف  َْکَیلِإ  ُْتلَْبقَأَف  یِـسْفَن  ْتَبَهَذ  َْول  َو  ِْهَیلِإ  َّنَبَهْذََأل  ُْتلُقَف  ِیب  اَم  َةَّدِش  ُتِْملَع  ْدَق  َو  ََّیلِإ  ِْلْبقَأَف  ُهَْتبِرَـش  اَذِإ  ََکل  َلُوقَأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ 
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِنیِط  ْنِم  ِهِیف  ُهَْتبِرَـش  يِذَّلا  َباَرَّشلا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَـقَف  َّیَلَع  ًۀَـمْحَر  َو  ْمُِکتَعیِِـشل  ًۀَـمْحَر  ُمُکَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلاَف  ٍلاَـقِع 

َو ُْهنِم  ُذُـخْأََنل  اَّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ٍْریَخ  َّلُک  ِهِیف  يَرَنَف  اَنَءاَِسن  َو  اَنَناَْیبِص  ِهیِقْـسَن  اَّنِإَف  ِِهب  ْلِدـْعَت  اَلَف  ِِهب  َیِفُْـشتْسا  اَم  ُلَْـضفَأ  َوُه  َو  مالـسلا )
ُهَّمَـش اَّلِإ  ٌۀَـفآ  ِهِیف  ٍءْیَـش  َال  َو  ٍۀَّباَد - َال  َو  ٌۀَـهاَع  ِِهب  ِّنِْجلا  َنِم  ٍدَـحَِأب  ُّرُمَی  اَلَف  ُهَرَهْظَأ  ْدَـق  َو  ِِرئاَْحلا  َنِم  ُهُجِرُْخیَف  ُلُجَّرلا  ُهُذُـخْأَی  َلاَـقَف  ِِهب  یِفْـشَتْسَن 
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اَّلِإ ٌءْیَـش  ُْهنِم  َبِرَـش  َال  َو  ٌءْیَـش - ِِهب  ُحَسُْمی  اَم  ََکل  ُتْرَکَذ  اَم  َال  َْول  َو  اَذَکَه  َْسَیل  ِِهب  َُجلاَعَُتی  يِذَّلا  اَذَه  َو  ِهِْریَِغل  ُُهتَکََرب  ُریِـصَیَف  ُُهتَکََرب  ُبَهْذَـتَف 
ِضَْیبَأَک َناَک  َو  َقاَفَأ  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ِِهب  َحَّسَمَتَی  َال  َناَک  َو  ِۀَِّیلِهاَْجلا  َو  ِْرفُْکلا  َو  ِتاَهاَْعلا  ُبِحاَص  ُهاـَتَأ  ِدَوْسَأـْلا  ِرَجَحَک  اَّلِإ  َوُه  اَـم  َو  ِِهتَعاَـس  ْنِم  َقاَـفَأ 

ِِهب َّفِخَتْسَت  َكُْریَغ  ُعَنْصَی  اَم  ُهاَّیِإ  َكِراَهْظِإ  َعَم  ِِهب  ُعَنْصَت  َلاَقَف  ِِهب  ُعَنْصَأ  َْفیَک  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  َْتیَأَر  اَم  َیلِإ  َراَص  یَّتَح  َّدَوْساَف  ٍۀَتُوقاَی 
ٌلِهاَج َوُه  َو  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُهُذُخْأَی  َْسَیل  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َْتقَدَـص  ُْتلُقَف  َُهل  ُهُدـیُِرت  اَّمِم  ِهِیف  اَم  ُبَهْذَـیَف  ٍۀَِـسنَد  َءاَیْـشَأ  ِیف  َو  َکِجْرُخ  ِیف  ُهُحَرْطَتَف 

اَذِإ َلاَق  ْمَعَن - ُْتلُقَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  َکیِطْعُأ  ِیل  َلاَقَف  ُهُذُـخَْأت  اَمَک  ُهَذُـخآ  ْنَأ  ِیل  َْفیَک  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ِساَّنلِاب  ُمَلْـسَی  ُداَـکَی  اـَل  َو  ِهِذْـخَِأب 
اَنَْدنِع ْبَرْشا  ُعَنْصَت  َْتنُک  اَم  َیلِإ  َْتعَجَر  ْدَقَف  َلاَق  ِیباَِیث - ِیف  ُْتلُقَف  ُُهلَعَْجت  ٍءْیَش  ِّيَأ  ِیف  َلاَقَف  یِعَم  ِِهب  ُبَهْذَأ  ُْتلُقَف  ِِهب  ُعَنْصَت  َْفیَکَف  ُهَتْذَخَأ 

ُْتفَرَْصنا یَّتَح  ُدِجَأ  ُْتنُک  اَّمِم  ًاْئیَش  ُتْدَجَو  یِّنَأ  ُمَلْعَأ  اَمَف  ِْنیَتَّرَم  ُْهنِم  ِیناَقَسَف  ََکل  ُمَلْسَی  َال  ُهَّنِإَف  ُْهلِمَْحت - َال  َو  َکَتَجاَح  ُْهنِم 
هّللا دبع  زا  يرـصب ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دمحم  نب  ّیلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  هّللا  دـبع  نب  دـمحم 

: تفگ يو  مصالا ، نمحرلا  دبع  نب 
دندناسر ماما  رـضحم  مدوب  دنمدرد  هک  یلاح  رد  متفر  هنیدم  هب  نم  تفگ : يو  هک  درک  لقن  یثیدح  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  ام  يارب  جـلدم 

هتسب رس  هب  يراتسد  هک  دوب  یمالغ  هدنروآ  دنداتـسرف  میارب  یتبرـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترـضح  تسا ، دنمدرد  ملـسم  نب  دمحم  هک 
: تفگ داد و  نم  هب  ار  تبرش  مالغ  تروص  رهب  دوب ،

نآ زا  کشم  يوب  متفرگ ، ار  تبرـش  سپ  مورن ، تدزن  زا  نم  ياهدیماشاین  ار  نیا  وت  ات  دـناهدومرف  رما  نم  هب  ترـضح  اریز  ماشایب  ار  نیا 
: تفگ نم  هب  مالغ  مدیشون ، ار  نآ  یتقو  تشاد  کنخ  یمعط  هزیکاپ ، یتبرش  دمآیم ،

. وش رضاح  شدزن  هب  يدروخ  ار  تبرش  یتقو  هدومرف : تیاقآ 
شرـضحم هب  هدرک و  تکرح  روطچ  لاح  متـسیاب  میاهاپ  يور  مدوبن  رداـق  تبرـش  ندیـشون  زا  شیپ  هک  مدـشیدنایم  راـتفگ  نیا  رد  نم 

نذا باـنج  نآ  زا  هدـمآ  ترـضح  لزنم  برد  سپ  مدـش  اـهر  دـنب  زا  اـیوگ  تفرگ  رارق  نم  فوج  رد  تبرـش  یتـقو  تروـص  رهب  مورب ،
: دندومرف دنلب  يادص  اب  ترضح  متساوخ ،

ار رورـس  نآ  رـس  تسد و  هدرک و  ترـضح  نآ  رب  مالـس  متـسیرگیم ، هک  یلاح  رد  هدش  لخاد  سپ  وش ! لخاد  تفای  يدوبهب  تمـسج 
. مدیسوبیم

: دندومرف نم  هب  ترضح 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دّمحم ، يا 

: تسا زیچ  دنچ  نیا  رطاخب  ماهیرگ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
. مبیرغ فلا :

. متسه رود  امش  زا  ب :
. مرگنب امش  هب  هتخادنا و  تماقا  لحر  امش  دزن  متسین  رداق  مشابیم د : فیعض  مک و  متردق  ج :

: دندومرف ترضح 
. دنکیم لزان  ناشیا  رب  ار  ءالب  اعیرس  هداد و  رارق  نینچ  نیا  ار  ام  ناتسود  دنوادخ  تسا ، روط  نیمه  هتبلا  تردق ، ندوب  مک  اّما 

لقتنم يراـب  تمحر  هب  یناـف  راد  نیا  زا  اـت  دـشابیم  بیرغ  راـسنوگن  قلخ  نیا  نیب  اـیند و  رد  نمءوم  یتسه ، بیرغ  یتفگ : هکنیا  اـّما  و 
. دوش

هّللا دبع  یبا  زا  روظنم   ) مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  ندومن  يوریپ  هب  داب  وت  رب  يراد ، هلـصاف  ام  زا  تسا و  رود  تناکم  یتفگ  هکنیا  اّما  و 
ام نیب  تارف  هطساوب  هدوب و  رود  دشابیم ) ءالبرک  دارم   ) تسا نامبولطم  بوبحم و  هک  ینیمز  زا  زین  ام  اریز  دشابیم ) ترـضح  نآ  دوخ 

. تسا هداتفا  هلصاف  نیمز  نآ  و 
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تـسا وت  بلق  رد  هچنآ  رب  لاعتم  دـنوادخ  یتسین ، رداق  انعم  نیا  رب  ینکفا و  رظن  امب  هدوب و  اـم  کـیدزن  يراد  تسود  یتفگ  هکنیا  اـّما  و 
. دهدیم ازج  شاداپ و  نامه  رب  ار  وت  هدوب و  هاگآ 

: دندومرف نم  هب  ترضح  سپس 
؟ يوریم مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  ایآ 

. ساره فوخ و  اب  یهتنم  یلب ، مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

هک یسک  و  ددرگیم ، نوزفا  ردق  نامهب  ترجا  باوث و  دشاب ، رتشیب  وت  ساره  فوخ و  ینیب و  هب  یتخـس  تدش و  ترایز  نیا  رد  هچ  ره 
باسح يارب  مدرم  هک  يزور  تشحو  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دـنک  ترایز  ار  بانج  نآ  لاح  نیا  اب  هتـشاد و  فوخ  ترـضح  نآ  تراـیز  رد 

قح هک  یلاح  رد  ددرگیم  رب  ترایز  زا  صخش  نیا  درادیم و  هگن  ناما  رد  تمایق ) زور  ینعی   ) دنتـسیایم نایملاع  راگدرورپ  لباقم  رد 
هدروآ اجب  ار  هچنآ  وا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنهدیم و  مالس  دورد و  وا  رب  ناگتـشرف  هدیزرمآ و  ار  شناهانگ  یلاعت 

يدونـشخ تیاضر و  هدشن و  هجوتم  وا  هب  یبعت  جنر و  چیه  هدروآ و  يور  ادخ  لضف  تمعن و  هب  يو  و  دنیامرفیم ، ءاعد  شیارب  هدـید و 
. دیامنیم يریگیپ  ار  ادخ 

: دندومرف نم  هب  ترضح  سپس 
؟ یتفای هنوگچ  ار  تبرش 

تیانع هچنآ  دمآ و  نم  دزن  یمالغ  دیتسه  ربمایپ  نانیـشناج  نیـشناج  امـش  هدوب و  تمحر  تیب  لها  امـش  مهدیم  تداهـش  مدرک : ضرع 
داد نم  هب  هک  ار  تبرش  يو  مدوب ، هدش  سویام  دوخ  زا  متـسیاب و  دوخ  اپ  يور  القتـسم  مدوبن  رداق  نآ  زا  لبق  دناسر ، نم  هب  دیدوب  هدرک 

یعوبطم نآ  هب  یمعط  هدیـشچن و  یگزیکاپ  نآ  هب  لاحب  ات  ياهزم  هدرکن و  مامـشتسا  لاحب  اـت  یـشوخ  نآ  هب  یئوب  مدیـشون  ار  نآ  نم  و 
: تفگ نم  هب  مالغ  مدیشون ، ار  نآ  هک  یماگنه  و  مدوب ، هدروخنرب  زگره  نآ  زا  رتاراوگب  هدومنن و  سح  نونکات 

. ایب نم  دزن  يدیشون  یتقو  میوگب : وت  هب  دناهدومرف  رما  نم  هب  ترضح 
. متفگ دوخ  هب  هدومن و  سفن  ثیدح  اذل  مدوب ، فقاو  دوخ  درد  تّدش  لاح و  تماخو  هب  نم 

سپ متـشگ ، اهر  دنب  زا  ایوگ  یلو  مدروآ  يور  امـش  يوس  هب  سپ  مهدب ، تسد  زا  ار  مناج  هچ  رگا  دش  مهاوخ  فّرـشم  شتمدـخ  امتح 
. تسا هداد  رارق  زین  نم  يارب  تمحر  ناتنایعیش و  يارب  تمحر  ار  امش  هک  ار  یئادخ  ساپس  دمح و 

: دندومرف ترضح 
فرـصم ءافـشتسا  روظنم  هب  هک  تسا  یئوراد  نیرتـهب  نآ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  تبرت  نآ  رد  يدیـشون  هک  یتبرـش  دّـمحم ، يا 

. میاهدید ار  یبوخ  ریخ و  ره  نآ  رد  میناروخیم و  ار  نآ  دوخ  نانز  لافطا و  هب  ام  نادن ، يواسم  ربارب و  ار  یئاود  چیه  نآ  اب  دننکیم و 
؟ میئوجب نآ  هب  ءافشتسا  هتشادرب و  نآ  زا  موش  تیادف  متشاد : هضرع  شتمدخ 

: دندومرف ترضح 
دنکیم یّنج  هب  رورم  سپ  دـنکیمن  یفخم  هدومن و  راهظا  نارگید  رب  دربیم و  نوریب  رئاح  زا  دوخ  اب  هدرک و  ذـخا  ار  نآ  یـصخش  اـسب 

هتـشگ و لئاز  شتکرب  دـنیوبیم و  ار  نآ  سپ  درذـگیم  تسا  تفآ  ياراد  هک  يدوجوم  ناویح و  هب  ای  هدوب  يراـمیب  ضرم و  وا  رد  هک 
زین نارگید  رگا  و  تسین ، روط  نیا  مینکیم  هجلاعم  ار  اهدرد  نآ  اب  ام  هک  ار  یتبرت  اّما  دوشیم  فرصم  ریغ  يارب  نآ  تکرب  بیترت  نیدب 

دنهدن رارق  ضرعم  رد  هتشاد و  رذح  رب  نارگید  رظنم  يارم و  زا  ار  ذوخأم  تبرت  هتشاد و  روظنم  متفگ  تیارب  هک  ار  هچنآ  دننک و  تیاعر 
یم ادیپ  هقافا  دراد  هک  يرامیب  ضرم و  زا  تعاس  نامه  رد  رگم  هدومنن  لوانت  نآ  زا  یسک  چیه  هدرکن و  ادیپ  سامت  یئیش  چیه  اب  املسم 

ادـیپ سامت  نآ  اـب  ّتیلهاـج  رفک و  ضارما و  تاـفآ و  بحاـص  هک  تسا  دوسـالا  رجح  تشذگرـس  ریظن  تبرت  نیا  تشذگرـس  و  دـنک ،
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. دشیم فرطرب  دنتشاد  هک  یصقن  بیع و  ضرم و  سامت  زا  سپ  دندرکیم و 
شگنر هتفر  هتفر  نآ  اب  هدولآ  ءایـشا  نیا  تباصا  اهسامت و  نیا  زا  سپ  هک  دوب  یفافـش  دیفـس و  توقای  نوچمه  رما  ودـب  رد  گنـس  نیا 

. دمآرد ینیبیم  نونکا  هک  یتروص  نیا  هب  دش و  هایس  هریت و 
اذل درادن  دشاب  هتشاد  دیاب  هک  ار  يریثات  نآ  ددرگ و  لئاز  شرثا  تیصاخ و  حلاصان  دارفا  هدولآ و  ءایشا  اب  سامت  هطساو  هب  زین  تبرت  نیا 

. ینک يرادرب  هرهب  نآ  زا  ار  بولطم  رثا  یناوتیمن  وت 
؟ منکیم هچ  نآب  رگم  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
رارق فافختـسا  دروم  ار  نآ  ینعی  دـننکیم ، نارگید  هک  هدرک  ار  یلمع  ناـمه  نآ  اـب  يداد  رارق  ضرعم  رد  هدرک و  راـهظا  ار  نآ  یتـقو 

راظتنا نآ  زا  هک  ار  يرثا  هجیتن  رد  يراذگیم  هدولآ  ءایشا  نیب  رد  هتخادنا و  نیجروخ  رد  ار  نآ  اسب  ور  نیا  زا  يرامشیم  کبـس  هداد و 
. دیئامرفیم حیحص  تسا و  نیمه  رما  عقاو  موش  تیادف  متشاد : هضرع  شتمدخ  هدیدرگ . لئاز  تبرت  زا  نآ  دید و  یهاوخن  يراد 

ملاـس ناـشیا  رب  اذـل  نآ  بادآ  تیاـعر  ذـخا و  ّتیفیک  هب  تسا  لـهاج  هـکنآ  رگم  هدرکن  ذـخا  ار  نآ  يدـحا  دـندومرف : ترـضح  سپس 
. دنامیمن

؟ دشاب امش  ذخا  ریظن  نم  ذخا  ات  مرادرب  ار  نآ  هنوگچ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  شرضحم 
: دندومرف ترضح 

؟ مهدب وت  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  ایآ 
. یلب مدرک : ضرع 

: دندومرف
؟ ینکیم هچ  نآ  اب  یتفرگ  نم  زا  یتقو 

. مربیم دوخ  اب  مدرک : ضرع 
: دندومرف

؟ یهدیم رارق  ار  نآ  زیچ  هچ  رد 
. مراذگیم ار  نآ  دوخ  ياهسابل  رد  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
نم دزن  ات  یتفرگ  نم  زا  ار  نآ  یتقو  هکلب ، نکم  ار  راک  نیا  یتشگرب ، يدرک  يراتفر  البق  هچنآ  هب  دـش و  قباس  لمع  لثم  لـمع  نیا  زاـب 
. دنامیمن ملاس  تیارب  هتشادن و  يرثا  تروص  نیا  رد  اریز  نکم  لمح  تدوخ  اب  زگره  دوشیم و  اور  تتجاح  هک  نک  شلوانت  یتسه 

: دیوگیم ملسم  نب  دّمحم  سپس 
دش لصاح  يدوبهب  میارب  یّلک  هب  هتفاین و  دوخ  رد  متشاد  هک  يرامیب  ملا و  درد و  نآ  زا  سپ  دندیناروخ و  نم  هب  راب  ود  نآ  زا  ترـضح 

. متشگرب شیوخ  نطو  هب  نآ  زا  سپ  و 
ِنَع َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْـجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 8
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َّقَح  ُفِْرعَی  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ًاضیِرَم  َّنَأ  َْول  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَّلَو  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَْبیَْخلا 

ًءاََود َُهل  َناَک  ٍۀَلُْمنَأ  ِْسأَر  َْلثِم  ِهِْربَق  ِنیِط  ْنِم  َذَخَأ  ُهَتَیَالَو  َو  ُهَتَمْرُح  َو  مالسلا ) هیلع  )
یبا زا  ییربیخ ، زا  لیعامـسا ، نب  دمحم  زا  نیـسحلا ، نبا  دمحم  زا  ییحی ، نب  دـمحا  نب  دـمحم  زا  يرهوجلا  تم  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یمرضح ، رکب  یبا  زا  دّالو 
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هب تسا و  فراع  هاگآ و  هیلع  هّللا  مالس  مالّسلا ) هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح   ) هّللا دبع  یبا  ترضح  قح  هب  هک  نامیا  لها  زا  یـضیرم  رگا 
. دشابیم ءاود  وا  يارب  نامه  درادرب  تشگنا  دنب  رس  رادقم  هب  شربق  تبرت  زا  تسا  انشآ  بانج  نآ  تیالو  تمرح و 
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دنشابیم ناما  ءافش و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  مّود  دون و  باب   [ - 92

ْنِم مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ََّیلِإ  َثََعب  َلاَق  ٍلُـجَر  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ٌۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
َال َو  ِباَیِّثلا  َنِم  ًاْئیَـش  ُهِّجَُوی  َناَک  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُنیِط  َلاَق  اَذَـه  اَم  ِلوُسَّرِلل  ُْتلُقَف  ٌنیِط  َِکلَذ  َْنَیب  َناَک  َو  ٍمَزِر  َباَِیث  َناَـساَرُخ 

ِهَّللا ِنْذِِإب  ٌناَمَأ  َوُه  ُلوُقَی  َناَک  َو  َنیِّطلا  ِهِیف  ُلَعْجَی  َو  اَّلِإ  ِهِْریَغ 
نسحلا وبا  ترضح  تفگ : يو  هک  دناهدرک  لقن  یصخش  زا  یسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  مهیلع ، هّللا  ۀمحر  یتعامج  مردپ و 

؟ تسیچ تبرت  نیا  متفگ  هچقب  هدنروآ  هب  دوب ، یتبرت  نآ  نیب  رد  هک  دنداتسرف  میارب  ياهچقب  ناسارخ  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا 
ییاـج هب  یتقو  ار  نآ  ریغ  اـی  هماـج  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  وبا  ترـضح  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربـق  تبرت  تفگ :

لام ظفح  بجوم  ناما و  ادخ  نذا  هب  تبرت  نیا  دنیامرفیم : هداد و  رارق  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تبرت  نآ  هارمه  امتح  دنتـسرفیم 
. دشابیم

ِْنب ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَدْعَس  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2
ٌناَمَأ ُهَّنِإَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َِۀبُْرِتب  ْمُکَدَالْوَأ  اوُکِّنَح  ُلوُقَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ 

يو ءالعلا ، یبا  نب  نیسح  زا  مساقلا ، نب  هّللا  دبع  زا  نادعس ، نب  یـسوم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّمحم 
: دیوگیم

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 
اهنآ ظفح  ناما و  بجوم  تبرت  اریز  دیلامب ) ناشناهد  فقس  هب  ار  تبرت  ینعی   ) دینک کینحت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  اب  ار  ناتنادنزرف 

. تسا
ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  ِعَسَْیلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍحُون  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3

َِکلَِذب َسَْأب  َال  َلاَق  ُهَتَکََرب  ُُبلْطَأ  يِْدنِع  ُنوُکَی  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ِنیِط  ْنِم  ُذُخآ  َلاَق  ُعَمْسَأ  اَنَأ  َو  مالسلا ) هیلع  )
یثیدح ام ، يارب  عیـسلا  وبا  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  هریغم  نب  هّللا  دبع  زا  حون ، نب  بویا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ درک و  لقن 
مرادرب و مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  زا  ایآ  دیسرپ : يو  مدینشیم ، نم  درک و  لاءوس  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  زا  یـصخش 

؟ منک تکرب  بلط  نآ  اب 
. تسین یکاب  چیه  دندومرف : ترضح 

ٍداَیِز ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَْمیَلُس  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  ِقاَّرَْولا  یَـسُوم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 4
ْنِم ًاناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا ِهِیف  يِذَّلا  ِِرئاَْحلا  ِنیِط  ِیف  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  ُْتُلق  ِِهتَّمَع  ْنَع 

ٍفْوَخ ِّلُک 
شاهّمع زا  دایز ، نب  دّمحم  زا  نامیلس  نب  یسیع  زا  سنوی ، زا  قاّرو ، یسوم  نب  ساّبع  زا  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  دعس ، زا  مردپ ، زا 

: تفگ يو  هک  تسا  لوقنم 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

. یساره فوخ و  ره  زا  تسا  ناما  هدوب و  يدرد  ره  زا  ءافش  دنتسه  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  يرئاح  تبرت 
ٍرَفْعَج ِیبَأ  ِۀَـمْدِخ  ِیف  َناَـک  َو  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِکَفوـُْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  - 5

ِهِیف يِذَّلا  ِِرئاَْحلا  ِنیِط  ِیف  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َْتلاَق  ِِهتَّمَع  ْنَع  ٍدِراَـم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  ِیناَّثلا 
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ٍفْوَخ ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا
یناـث رفعج  یبا  تمدـخ  رد  هک  ییحی  زا  یکفوب ، یلع  نب  یکرمع  زا  ییحی ، نب  دّـمحم  و  سیردا ، نب  دـمحا  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: تفگ يور  شاهّمع  زا  درام ، نب  دّمحم  زا  نامیلس ، نب  یسیع  زا  دوب ،
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

ره زا  تسا  ناـما  يدرد و  ره  زا  تسا  ءافـش  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نآ  رد  هک  يرئاـح  تبرت  رد  متح  عطق و  روطب 
. یساره فوخ و 

ِیبَأ ْنَع  ِّیِمَرْضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَّلَو  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَْبیَْخلا  ِنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6
ٍلیِم ِْسأَر  یَلَع  ِهِْربَق  ِنیِط  ْنِم  َُهل  َذِـخُأ  ُهَتَیَالَو  َو  ُهَتَمْرُح  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َّقَح  ُفِْرعَی  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ًاضیِرَم  َّنَأ  َْول  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 

ًءاَفِش َو  ًءاََود  َُهل  َناَک 
هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  یمرـضح ، رکب  یبا  زا  دّالو ، یبا  زا  يربیخ ، زا  لیعامـسا ، نب  دّمحم  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  رفعج ، نب  دّـمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع 
. تسا انشآ  شتیالو  تمرح و  اب  هدوب و  هاگآ  فراع و  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  قح  هب  هک  نامیا  لها  زا  یضیرم  رگا 

. دشابیم ءافش  ءاود و  شیارب  نامه  درادرب و  یحاّرج ) لیم  ای  یلاّحک  لیم   ) لیم رس  رادقم  هب  شترضح  ربق  تبرت  زا 
*** ***
*** ***
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  ذخا  تّیفیک  ناکم و  مّوس  دون و  باب   [ - 93

( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍعِیفَر  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
اَذَـه اَنْعِمَـس  اَم  َدـَْعب  َْربَْقلا  ُْتیَتَأَف  َلاَق  َماَّسلا  اَّلِإ  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِـش  اَهِیف  َءاَرْمَح  ًۀـَبُْرَتل  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْسأَر  َدـْنِع  َّنِإ  َلاَـق 

ِۀَفوُْکلا َیلِإ  ُهاَْنلَمَحَف  ٍمَهْرِد  َرْدَق  َءاَرْمَح  ِۀَلْهَّسلا  ُْلثِم  ِْربَْقلا  ِْسأَر  ْنِم  اَْنیَلَع  ْتَرَدَْحنا  ٍعاَرِذ  َرْدَق  اَنْرَفَح  اَّمَلَف  ِْربَْقلا  ِْسأَر  َدـْنِع  اَنْرَفَتْحاَف  َثیِدَْـحلا 
ِِهب َنْوَواَدَتَی  َساَّنلا  یِطُْعن  اَْنلَْبقَأَف  ُهاَْنیَبَخ  َو  ُهاَنْجَزَمَف 

هیلع هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  عیبر ، نب  سنوـی  زا  ّیلع ، نب  نسح  زا  دـیزی ، نب  بوـقعی  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ،

عیبر نب  سنوـی  دـشابیم  گرم  زا  ریغ  يدرد  ره  ءافـش  نآ  رد  هک  تسا  يزمرق  تبرت  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  كراـبم  رـس  دزن 
زا میدنک  عارذ  کی  ردق  هب  نوچ  میدرک و  رفح  ار  ربق  رـس  فرط  هدش و  رـضاح  ربق  دزن  مدینـش  ار  ثیدح  نیا  هکنیا ، زا  دـعب  دـیوگیم :

مهرد کی  ردق  ناشهزادـنا  زمرق و  اهنآ  گنر  تخیر ، ام  رب  دروآیم  دوخ  اب  ار  اهنآ  بآ  هک  يزیر  ياهگیر  لثم  یئاهكاخ  ربق  سار 
نآ اب  ات  هدادیم  مدرم  هب  نآ  زا  جـیردت  هب  دـعب  میدومن و  ناشناهنپ  هدرک و  ناشنیجع  جوزمم و  سپ  هدروآ  هفوک  هب  دوخ  اب  ار  اهنآ  دوب ،

. دننک اوادم  ار  دوخ  ياهضیرم 
َناَْمیَلُس ْنَع  ِءاَلَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2

ِرْدَق یَلَع  ِْربَْقلا  ِْدنِع  ْنِم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُنیِط  ُذَخْءُوی  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  وٍرْمَع  ِْنب 
ًاعَاب َنیِْعبَس 

، جاّرس ورمع  نب  نامیلس  زا  ءالع ، نب  هّللا  قزر  زا  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  دعـس ، زا  نیـسحلا ، نب  یلع  نسحلا و  نب  دمحم  مردپ و 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نامباحصا ، یخرب  زا 

. دننکیم ذخا  عاب  داتفه  هلصاف  ات  ربق  کیدزن  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت 
: دیوگ مجرتم 

. دننک زاب  نیفرط  هب  یقفا  ار  تسد  ود  هک  ینامز  پچ  تسد  تشگنا  رس  تسار و  تسد  تشگنا  رس  نیب  هلصاف  زا  تسا  ترابع  عاب » »
ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِدـْنَواَهَّنلا  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 3

ِکَلَْملا ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْلُقَْیلَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِنیِط  ْنِم  ْمُکُدَـحَأ  َلَواَنَت  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس 
َءاَّدلا َِکلَذ  یِّمَُسی  َو  اَذَک  َو  اَذَک  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  ُهَلَعَْجت  ْنَأ  ِهِیف  َنِّمُض  يِذَّلا  ِّیِصَْولا  َو  ُهَأََّوب  يِذَّلا  ِلوُسَّرلا  َو  َُهلَواَنَت - يِذَّلا 

ترـضح زا  نانـس ، نب  هّللا  دبع  زا  يراصنا ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  يدـنواهن ، قاحـسا  نب  میهاربا  زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  نیـسحلا ، نب  یلع 
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا 

: دیوگب درک  لوانت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  امش  زا  یسک  هاگ  ره 
نآ هدش  ناهنپ  نآ  رد  هک  ّیـصو  هداد و  ياج  ار  نآ  هک  یلوسر  هدومن و  ذخا  ار  نآ  هک  ياهتـشرف  قح  هب  منکیم  لاءوس  وت  زا  ایادخ  راب 

(. دنربب ار  رظن  دروم  ياهدرد  مان   ) هدب رارق  يدرد  ره  زا  ءافش  ار 
ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِهِّمَع  ْنَع  َۀَلَقْـصَم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدَسَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِْتلَّصلا  ِْنب  ِناَّیَّرلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 4

ِکَلَْملا َو  اَِهب  ِلَّکَوُْملا  ِکَلَْملا  ِّقَِحب  َو  َِۀبْرُّتلا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ْلُقَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َنیِط  َتْذَـخَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  َّنَأ  ِِّیلِـصْوَْملا 
ْنِإَف ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  َنیِّطلا  اَذَه  ْلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  اَهِیف  َوُه  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِّقَِحب  َو  اََهبَرَک  يِذَّلا 

ٍفْوَخ ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  ًاْمتَح  َناَک  َِکلَذ  َلَعَف 
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يو یلـصوم ، رفعج  یبا  زا  شیومع ، زا  هلقـصم ، نب  دمحا  زا  دسا ، نب  نیـسح  زا  تلـص ، نب  ناّیر  نب  یلع  زا  هملـس ، زا  دواد ، نب  میکح 
: تفگ

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 
: وگب يدرک  ذخا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  هاگ  ره 

نورد رد  هک  ّیـصو  قح  هب  هدومن و  رفح  ار  نآ  هک  ياهتـشرف  قح  هب  و  تسا ، نآ  رب  لّکوم  هک  ياهتـشرف  قحب  تبرت و  نیا  قح  هب  ایادخ 
. یساره فوخ و  ره  زا  ناما  يدرد و  ره  زا  ءافش  ار  تبرت  نیا  هدب  رارق  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرفب  دورد  تسا ، نآ 

: دندومرف ترضح  سپس 
. دشابیم شیارب  ناما  یفوخ  ره  زا  دوب و  دهاوخ  يدرد  ره  زا  ءافش  تبرت  امتح  دنک  نینچ  یصخش  رگا 

َلاَق ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّدَج  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 5
ُْتُلق ِِهثیِدَـح  ِیف  َرَکَذ  َو  َۀَّکَِمب  ُْتنُک  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ِۀَـفوُْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌْخیَـش  وٍرْمَع  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح 

َلاَق َلاَق  ِءاَفِّشلا  َنِم  َنُولوُقَی  اَّمِم  ٌءْیَش  َِکلَذ  ِیف  ْلَه  ِِهب - نوُفْشَتْسَی   ] َنوُفْشَتْسََیل ِِرئاَْحلا  ِنیِط  ْنِم  َنوُذُخْأَی  اََنباَحْصَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
َو ِنَسَْحلا  ِْربَق  ُنیِط  َِکلَذَک  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  يِّدَج  ُْربَق  َِکلَذَک  َو  ٍلاَْیمَأ  ِۀََـعبْرَأ  ِْسأَر  یَلَع  ِْربَْقلا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَِمب  یَفْـشَتُْسی 

اَمَّنِإ َو  ُءاَعُّدـلا  اَّلِإ  اَِهب  یَفْـشَتُْسی  ِیتَّلا  ِءاَیْـشَْألا  َنِم  ٌءْیَـش  اَُهلِدـْعَی  َال  َو  ُفاََخت  اَّمِم  ٌۀَّنُج  َو  ٍمْقُـس  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِـش  اَهَّنِإَف  اَْـهنِم  ْذُـخَف  ٍدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَع 
َُجلاَُعی اَّمِم  اَهِْریَغ  ْنِم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ُْهتَفَک  اَِهب  ُِجلاَُعی  اَذِإ  ٌءاَفِـش  َُهل  اَهَّنَأ  َنَْقیَأ  ْنَم  اَّمَأَف  اَِهب  ُِجلاَُعی  ْنَِمل  ِنیِقَْیلا  ُۀَِّلق  َو  اَِهتَیِعْوَأ  ْنِم  اَهُِطلاَُخی  اَم  اَهُدِـسُْفی 

َنوُدُسْحَی ْمُهَّنِإَف  ِّنِْجلا  ُراَّفُک  َو  ُنیِطاَیَّشلا  اَّمَأ  َو  اَهَّمَش  اَّلِإ  ٍءْیَِـشب  ُّرُمَت  اَم  َو  اَِهب  َنوُحَّسَمَتَی  ْمُْهنِم  ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ُّنِْجلا  َو  ُنیِطاَیَّشلا  اَهُدِسُْفی  َو  ِِهب 
اَِهبِحاَص ِدَی  یَِفل  ُهَّنَأ  َو  ْمُْهنِم  یَصُْحی  َال  اَم  َُهل  َّدَعَتْـسا  ِدَق  َو  اَّلِإ  ِِرئاَْحلا  َنِم  ُنیِّطلا  ُجَرُْخی  َال  َو  اَِهبیِط  ُۀَّماَع  َبَهْذَِیل  اَِهب  َنوُحَّسَمَتَیَف  اَْهیَلَع  َمَدآ  ِیَنب 

اَذِإَف ِِهتَعاَس  ْنِم  َأََرب  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِِهب  َِجلوُع  اَم  ُمَلْـسَی  ٌءْیَـش  َِۀبْرُّتلا  َنِم  َناَک  َْول  َو  َِرئاَْحلا  اُولُخْدَی  ْنَأ  ِۀَِـکئاَلَْملا  َعَم  َنوُرِدـْقَی  َال  َو  اَِهب  َنوُحَّسَمَتَی  ْمُه  َو 
ِیف اَهُحَرْطََیل  ْمُهَضَْعب  َّنِإ  یَّتَح  ِِهب  ُّفِخَتْسَی  ًاْئیَـش  َِۀبْرُّتلا  َنِم  ُذُخْأَی  ْنَم  َضَْعب  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَق  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  اَْهیَلَع  ِْرثْکَأ  َو  اَهُْمتْکاَف  اَهَتْذَخَأ 

َو ُهَْدنِع  ُُهلاَح  اَذَـه  ْنَم  ِِهب  یِفْـشَتْسَی  َْفیَکَف  ِِقلاَوُْجلا  َو  ِجْرُْخلا  َو  ِماَعَّطلا  َنِم  يِدـْیَْألا  ِِهب  ُحَـسُْمی  اَم  َو  ِماَعَّطلا  ِءاَعِو  ِیف  َو  ِراَمِْحلا  َو  ِلْغَْبلا  ِةاَلِْخم 
هَلَمَع ِْهیَلَع  ُدِسُْفی  ُهُحاَلَص  ِهِیف  اَِمب  ِّفِخَتْسُْملا  َنِم  ٌنیِقَی  ِهِیف  َْسَیل  يِذَّلا  َْبلَْقلا  َّنَِکل 

يو ّمصا ، نمحّرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  زا  دیعـس ، نب  نسح  زا  رایزهم ، نب  یلع  شّدـج  زا  شردـپ ، زا  رایزهم ، نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم 
: دیوگیم

لقن مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  وا  یلاـمث و  هزمح  وبا  زا  يو  تفگ ، ثیدـح  اـم  يارب  دوب  هفوک  لـها  زا  یخیـش  هک  ورمع  وبا 
(: تفگ شثیدح  ءانثا  رد  مدوب ...(  هّکم  رد  نم  تفگ : يو  هدرک ،

تسرد تسه  ءافش  تبرت  نیا  رد  دنیوگیم  هکنیا  ایآ  دننکیم ، ذخا  ءافـشتسا  يارب  ار  رئاح  تبرت  هک  ار  نامباحـصا  منیبیم  موش  تیادف 
؟ تسا

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  تفگ : يو 
ادـخ لوسر  مّدـج  ربق  تسا  نینچمه  دوشیم و  لصاح  ءافـش  هتفرگ و  رارق  یلیم  راـهچ  سأر  اـت  ربق  زا  هک  یتبرت  هب  دـنیوجیم  ءافـشتسا 

، مالّـسلا مهیلع  یلع  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نسح و  ماـما  تارـضح  ربق  تبرت  تسا  روط  نیمه  زین  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
یئوراد چـیه  يراد و  یـساره  فوخ و  هچنآ  زا  تسا  ظـفاح  يدرد و  ره  يارب  تسا  ءافـش  هک  نک  ذـخا  هرّهطم  روـبق  نیا  تبرت  زا  سپ 

زیچ هس  زا  یشان  داسف  نیا  درادن  يریثات  انایحا  دوشیم و  هدید  تبرت  نیا  رد  يداسف  رگا  تشاد  هّجوت  دیاب  و  ءاعد . رگم  هدوبن  نآ  لداعم 
: تسا

ءافـشتسا تبرت  نیا  اـب  هک  یناـسک  ب : دـنزیریم ) اـهنآ  رد  ار  اـهتبرت  هک  تـسا  یفورظ  دارم   ) ددرگیم طوـلخم  اـهنآ  اـب  هـچنآ  فـلا :
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. دشابیم كدنا  ءافش  لوصح  هب  ناشنیقی  داقتعا و  دنیوجیم 
هجلاعم ادـخ  نذا  هب  دـندرب  راکب  ار  نآ  دوشیم و  لصاح  ناشیا  رب  ءافـش  نآ  اب  هجلاعم  تروص  رد  هک  دـنراد  لماک  نیقی  هک  ناـنآ  یلو 

. دیامنیم ینغتسم  رگید  ياهوراد  زا  ار  اهنآ  تبرت  نیا  هدش و 
رورم يزیچ  هب  تادوجوم  نیا  دننکیم  دساف  ار  نآ  بیترت  نیدب  هدومن و  حسم  ار  تبرت  هک  رفک  لها  زا  دنتـسه  یئاهنج  نیطایـش و  ج :

. دنربیم ار  تبرت  رثا  مامشتسا  هطساوب  دنیوبیم و  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدرکن 
رئاـح زا  تبرت  اـساسا  دـنربیم و  نیب  زا  ار  نآ  يوب  هدومن و  حـسم  ار  تبرت  نیا  هدرب و  دـسح  مدآ  ینب  رب  رفک  لـها  ياـهنج  نیطاـیش و 

رد هچ  رگا  ار  تبرت  هکنیا  يارب  دناهدامآ  تسین  ءاصحا  لباق  ناشدادعت  هک  اهنج  نیطایـش و  نیا  زا  یتعامج  هکنآ  رگم  دوشیمن  جراخ 
دوجو رطاخب  دننک  ذوفن  نآ  نورد  هب  دنناوتیمن  دنتـسه و  رئاح  نوریب  هکنیا  دننک و  لئاز  ار  شرثا  هدومن و  حـسم  تسه  شبحاص  تسد 

. دشابیم رئاح  رد  ناگتشرف 
تعاس رد  هکنآ  رگم  هدرکن  هجلاعم  نآ  اـب  يدـحا  املـسم  دـشاب  هدـنام  ناـما  رد  اـهنج  نیطایـش و  ساـمت  زا  هدوب و  ملاـس  یتبرت  رگا  و 

دنوادـخ مسا  دایز  نک و  شناـهنپ  يدومن  شذـخا  یتقو  دـنامب  ملاـس  تبرت  یهاوخیم  رگا  نیا  رب  اـنب  دوشیم ، لـصاح  شیارب  يدوبهب 
. مدب ناوخب و  نآ  رب  ار  لاعتم 

هربوت و رد  ار  نآ  ناشیا  زا  ياهراپ  یتح  هداد  رارق  فافحتـسا  دروم  ار  نآ  دـناهدومن  ذـخا  ار  تبرت  هک  یناـسک  زا  یخرب  هک  هدیـسر  ربخ 
رد ار  نآ  ای  هدومن و  حـسم  ار  نآ  اذـغ  ماعط و  هب  هدولآ  ياهتسد  اب  ای  هتخادـنا و  ماعط  فرظ  رد  ای  شوگزارد  رطاـق و  رتش و  نادفلع 

تسین و تبرت  ریثاـت  هب  داـقتعا  نیقی و  نآ  رد  هک  یبـلق  هچناـنچ  دوش !؟ لـصاح  ءافـش  نآ  اـب  هنوـگچ  لاـح  نیا  اـب  دـنهنیم و  نیجروـخ 
. دیامنیم دساف  اعطق  ار  تبرت  لمع  رثا و  دزرویم  فافحتسا  تسا  نآ  رد  شدوخ  حالص  تحلصم و  هچنآ  هب  شبحاص 

وٍرْمَع ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ِءاَلَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6
ِیف ًاعَاب  َنیِْعبَس  یَلَع  ِْربَْقلا  ِْدنِع  ْنِم  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُنیِط  ُذَخْءُوی  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِجاَّرَّسلا 

ًاعَاب َنیِْعبَس 
زا جاّرـس  ورمع  نب  نامیلـس  زا  ءالعلا ، نب  هّللا  قزر  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  زا  نسحلا ، نب  دـمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نامباحصا ، یخرب 
. دومن ذخا  ناوتیم  عاب  داتفه  رد  عاب  داتفه  تحاسم  هب  ربق  فارطا  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت 

اَّنِإ ِْهیَلَع  َأَْرُقی  ْنَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَـق  ِنیِط  یَلَع  ُْمتَْخلا  َلاَـق  َلاَـق  ُهَعَفَر  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوـُقْعَی  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ 

: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  هعوفرم  روطب  ار  ثیدح  يو  دّمحم ، نب  ّیلع  زا  بوقعی ، نب  دّمحم 
. دنمدب نآ  هب  هدناوخ و  نآ  رب  ار  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  هروس  هک  تسا  نیا  نآ  هدئاف  مّمتم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  رب  متخ 

َو ِهِّمُأ  َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّدَج  ِّقَِحب  َو  ِهیِراَُوت  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِّقَِحب  َو  ِۀَـبِّیَّطلا  ِۀَـعُْقْبلا  ِّقَِحب  َو  ِةَرِهاَّطلا  ِۀـَبْرُّتلا  ِهِذَـه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ْلُقَف  ُهَتْذَـخَأ  اَذِإ  َِيُور  َو  - 8
ْنِم ًءاَفِش  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُهَرْصَن  َنوُرِظَْتنَی  َکِِّیلَو - ِْربَق  یَلَع  ِفوُکُْعلا  ِۀَِکئاَلَْملا  َو  ِِهب  َنوُّفُحَی  َنیِذَّلا  ِۀَِکئاَلَْملا  َو  ِهیِخَأ 

یِمْسِج ِِهب  َّحِصَأ  َو  ِیقْزِر  ِیف  َّیَلَع  ِِهب  ْعِسْوَأ  َو  ٍّلُذ  ِّلُک  ْنِم  ًاّزِع  َو  ٍْرقَف  ِّلُک  ْنِم  یًنِغ  َو  ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک 
: دیئوگب دیدومن  ذخا  ار  تبرت  هاگ  ره  تسا  يورم 

ردام و و  شردـپ ، ّدـج و  قح  هب  هدومن و  شناهنپ  تبرت  نیا  هک  ّیـصو  قح  هب  هزیکاپ و  هعقب  نیا  قح  هب  كاـپ و  تبرت  نیا  ّقحب  ایادـخ ،
ار شکمک  راظتنا  هدومن و  فقوت  گنرد و  وت  ّیلو  ربق  رس  رب  هک  یناگتشرف  قح  هب  دننکیم و  فاوط  شرود  هک  یناگتـشرف  و  شردارب ،

. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  دنشکیم 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  ربق  تبرت  ذخا  تّیفیک  ناکم و  مّوس  دون و  باب   [ - 93
مالّسلا
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هب هدـب و  رارق  ار  یتـّلذ  ره  زا  تّزع  يرقف و  ره  زا  يزاـینیب  یـساره و  فوخ و  ره  زا  ناـما  يدرد و  ره  زا  ءافـش  تبرت  نیا  رد  نم  يارب 
. نادرگ ملاس  حیحص و  شببس  هب  ار  ممسج  و  امن ، عساو  خارف و  نم  رب  ار  يزور  شاهطساو 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ُمیِرَح  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ِّمَصَأـْلا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

ٍخَسْرَف ِیف  ٍخَسْرَف  ِیف  ٍخَسْرَف  ِیف  ٌخَسْرَف  مالسلا )
هّللا دبع  زا  يرـصب  دامح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دمحم  زا  ملاس ، نب  دمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دـمحم 

زا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  میرح  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  تفگ : يو  هفوک ، لها  زا  يدرم  زا  مصا ، نمحرلا  دـبع  نب 
. دشابیم خسرف  کی  شعلض  ره  هک  یعبرم  ینعی  خسرف  کی  رد  خسرف  کی  تحاسم  هب  تسا  ياهطوحم  بناج  راهچ 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ٍکیِهَن  ِْنب   [ ِهَّللا ِدـْیَبُع   ] ِهَّللا ِدـْبَع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 10
ِِهب ُْتیَواَدَت  ْدَق  َو  اَّلِإ  ًءاََود  ُتْکََرت  اَم  َو  ِضاَْرمَْألا  َو  ِلَلِْعلا  ُرِیثَک  ٌلُجَر  یِّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِةَریِغُْملا 

یِّنِإ َّمُهَّللا  ُهَتْذَـخَأ  اَذِإ  ُْلق  َو  ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  َْنمَأـْلا  َو  ٍءاَد  ِّلُـک  ْنِم  َءاَـفِّشلا  اَـهِیف  َّنِإَـف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِۀـَبُْرت  ْنَع  َْتنَأ  َْنیَأَـف  ِیل  َلاَـقَف 
ِلْهَأ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  اَهِیف  َّلَح  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِّقَِحب  َو  اَهَـضَبَق  يِذَّلا  ِِّیبَّنلا  ِّقَِحب  َو  اَهَذَخَأ  يِذَّلا  ِکَلَْملا  ِّقَِحب  َو  ِۀَـنیِّطلا  ِهِذَـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ 
هیلع هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا اَهاَرَأ  َو  ُلِیئاَْربَج  اَهَذَخَأ  يِذَّلا  َکَلَْملا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ٍفْوَخ - ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  اَهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِِهْتَیب 

َّلَح يِذَّلا  ُّیِصَْولا  اَّمَأ  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ٌدَّمَُحم َوُهَف  اَهَـضَبَق  يِذَّلا  ُِّیبَّنلا  َو  َكِدَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  اَذَه  َِکْنبا  َُۀبُْرت  ِهِذَه  َلاَقَف  هلآ ) و 
َْریَغ َْوأ  ًاناَْطلُس  َْتفِخ  اَذِإ  َلاَق  ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  ُناَمَْألا   [ اَمَف  ] َْفیَکَف ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  َءاَفِّشلا  ُْتفَرَع  ْدَق  ُْتُلق  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َوُهَف  اَهِیف 
ِْنبا َو  َکِِّیلَو  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ُۀَنیِط  ِهِذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  ُهَتْذَخَأ  اَذِإ  ُْلق  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِنیِط  ْنِم  َکَعَم  َو  اَّلِإ  َِکلِْزنَم  ْنِم  ْجُرَْخت  اَلَف  َِکلَذ 
َناَک َو  ِینََدب  ِهَّللا  َو  َّحَـصَف  َلاَق  اَمَک  اَُهتْذَـخَأَف  ُلُجَّرلا  َلاَق  ُفاََخت  َال  اَم  َْکیَلَع  ُدِرَی  ْدَـق  ُهَّنِإَف  ُفاَخَأ  َال  اَِمل  َو  ُفاَخَأ  اَِمل  ًازْرِح  اَُهتْذَـخَّتا  َکِِّیلَو 

ًاهوُرْکَم اَهَدَْعب  ِهَّللا  ِدْمَِحب  ُْتیَأَر  اَمَف  َلاَق  اَمَک  ْفَخَأ  َْمل  اَم  َو  ُْتفِخ  اَم  ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  ِیل 
، نامباحـصا یخرب  زا  هریغملا ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  حلاص ، نب  دعـس  زا  کیهن ، نب  هّللا  دیبع  زا  يوسوم ، میهاربا  نب  دـمحم  نب  رفعج 

: متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  كرابم  رضحم  تفگ : يو 
يدوبهب یلو  ماهدروخ  اوادـم  روظنم  هب  هدرک و  فرـصم  ار  نآ  رگم  تسین  یئاود  چـیه  ناوارف و  ياـهيرامیب  هب  ـالتبم  متـسه  يدرم  نم 

؟ منکب دیاب  هچ  هدشن  لصاح  میارب 
: دندومرف نم  هب  ترضح 

یتقو هتبلا  یساره ، فوخ و  ره  زا  تسا  نما  هدوب و  يدرد  ره  زا  ءافش  نآ  رد  یتسه ، لفاغ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  زا  ارچ  و  یئاجک ،
: وگب ینکیم  ذخا  ار  نآ 

ّیصو قح  هب  هدرک و  ضبق  ار  نآ  هک  يربمایپ  قح  هب  هدومن و  ذخا  ار  نآ  هک  ياهتشرف  قح  هب  تبرت و  نیا  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ 
فوـخ و ره  زا  ناـما  يدرد و  ره  زا  ءافـش  نآ  رد  نم  يارب  هدـب  رارق  شتیب و  لـها  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  هدوـمن ، لوـلح  نآ  رد  هـک 

. یساره
: دندومرف ترضح  سپس  دیوگیم : يوار 

: تفگ هداد و  ناشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  نآ  دوب و  مالّسلا  هیلع  لیئربج  درک  ذخا  ار  تبرت  هک  ياهتشرف 
. دنشکیم ار  وا  تتّما  وت  زا  دعب  تسا ، نیسح  تدنزرف  تبرت  نیا 

. دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  كرابم  دوجو  دومن  ضبق  ار  نآ  هک  يربمایپ  و 
. تسا ءادهش  ياقآ  رورس و  هک  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  زا  تسا  ترابع  هدرک  لولح  نآ  رد  هک  ییصو  اما  و 
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؟ تسا یساره  فوخ و  ره  زا  ناما  هنوگچ  اما  متسناد  ار  درد  ره  زا  ءافش  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ربق  تبرت  زا  وت  اب  هکنآ  رگم  ایم  نوریب  تلزنم  زا  دـش  ادـیپ  وت  رد  رگید  یفوخ  اـی  یتشاد  فوخ  یناطلـس  زا  هاـگ  ره 
: وگب يرادرب  هدرک و  ذخا  ار  نآ  یهاوخیم  هک  یماگنه  دشاب و 

. ماهتشادرب مرادن  فوخ  هچنآ  زا  فوخ و  هچنآ  زا  ظفح  روظنم  هب  ار  نآ  تسا ، وت  یلو  دنزرف  یلو و  نیسح  ربق  تبرت  نیا  ایادخ 
یـساره فوخ و  اهنآ  زا  هک  دیآیم  شیپ  وت  يارب  یثداوح  تائالتبا و  یهاگ  اریز  وگب  زین  ار  مرادن » فوخ  هچنآ  زا   » ینعی هرقف  نیا  هتبلا 

. يدادیمن ار  شندمآ  شیپ  لامتحا  یتشادن و 
تفای و يدوبهب  تحص و  مندب  دنگوس  ادخب  متشادرب ، دندوب  هدومرف  روتسد  ترـضح  هک  يروط  نامه  هب  ار  تبرت  سپ  دیوگیم : يوار 

نآ زا  سپ  دندومرف و  ترضح  هک  يروط  نامه  انیع  متشادن  ار  شـساره  فوخ و  هچنآ  زا  وا  هب  اهـساره  اهفوخ و  مامت  زا  دش  ناما  میارب 
. دماین شیپ  میارب  يراوگان  هورکم و  رما  چیه  دمح هللا  هب 

َْدنِع ِیتَّلا  َِۀبْرُّتلا  َنِم  ُتْذَخَأ  َلاَق  ٍراََّکب  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینیِوْزَْقلا  َقاَحْسِإ  ِْنب   [ ِدَّمَُحم  ] َدَمْحَأ ْنَع  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَرَبْخَأ  - 11
اَهَّمَش َُّمث  ِهِّفَک  ِیف  اَهَذَخَأَف  ِْهیَلَع  اَُهتْضَرَعَف  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا یَلَع  ُْتلَخَدَف  ُءاَرْمَح  ٌۀَنیِط  اَهَّنِإَف  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِْسأَر 

يِّدَج َُۀبُْرت  ِهِذَه  َلاَق  َُّمث  ُهُعُومُد  ْتَرَج  یَّتَح  یََکب  َُّمث 
: تفگ يو  راکب ، یبا  زا  ینیوزق ، قحسا  نب  دمحا  زا  هملس ، زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

ترضح رب  سپ  دوب ، گنر  خرـس  تبرت  نیا  متـشادرب ، يرادقم  دوب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  رـس  يالاب  هک  یتبرت  زا 
. متشاد هضرع  ترضح  هب  ار  نآ  هدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر 

. دندومرف سپس  دش ، يراج  ناشكرابم  ياهکشا  هک  دنتسیرگ  نانچ  سپس  دندیئوب ، هداهن و  ناشتسد  فک  رد  ار  تبرت  بانج  نآ 
. دشابیم مدج  تبرت  نیا 

ِدَّمَُحم ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِرَکْسَْعلِاب  ُّيِرَکْسَْعلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 12
هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ْنِم  ِنیِّطلا  َلْمَح  َْتدَرَأ  اَذِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ُقِداَّصلا َلاَق  َلاَـق  ِِّیلاَـمُّثلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب 

ٍدَّمَُحم ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ِّیِـسْرُْکلا  َۀَیآ  َو  سی  َو  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َو  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َو  ِْنیَتَذِّوَعُْملا  َو  ِباَتِْکلا  َۀَِـحتاَف  ْأَْرقاَف  مالـسلا )
ِْتِنب َۀَمِطاَف  ِّقَِحب  َو  َِکلوُسَر  یِخَأ  َو  َكِدـْبَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِّقَِحب  َو  َِکنیِمَأ  َو  َکِِّیبَن  َو  َِکبِیبَح  َو  َِکلوُسَر  َو  َكِدـْبَع 

ِّیِـصَْولا ِّقَِحب  َو  اَِهب  ِلَّکَوُْملا  ِکَلَْملا  ِّقَِحب  َو  َِۀبْرُّتلا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َو  َنیِدِـشاَّرلا - ِۀَِّمئَْألا  ِّقَِحب  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحب  َو  َکِِّیلَو  ِۀَـجْوَز  َو  َکِِّیبَن 
ٍدَّمَُحم یَلَع  ِّلَص  َِکلُسُر  َو  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َِکتَِکئاَلَم  ِعیِمَج  ِّقَِحب  َو  ْتَنِّمُض  يِذَّلا  ِْطبِّسلا  ِّقَِحب  َو  ْتَنَّمَضَت  يِذَّلا  ِدَسَْجلا  ِّقَِحب  َو  اَهِیف - َّلَح  يِذَّلا 

ِّقَِحب َّمُهَّللا  ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ٍضَرَم  َو  ٍمْقُـس  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  یِفْـشَتْسَی  ْنَِمل  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  َنیِّطلا  اَذَه  ِیل  ْلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو 
ٍءْیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَهِّلُک - ِعاَجْوَْألا  ِعیِمَج  َو  ٍۀَهاَع - َو  ٍۀَفآ  َو  ٍمْقُس  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  َو  ًاعِـساَو  ًاقْزِر  َو  ًاِعفاَن  ًاْملِع  ُْهلَعْجا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم 

َو ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  اَهِیف  َوُه  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  َو  اَِهب  َطَبَه  يِذَّلا  ِکَلَْملا  َو  ِۀَنوُْمیَْملا  ِۀَکَراَبُْملا  ِۀـَبْرُّتلا  ِهِذَـه  َّبَر  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ٌریِدَـق 
ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَِهب - ِینْعَْفنا  َو  ْمِّلَس 

: تفگ رکسع  رد  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  دمحم  نمحرلا  دبع  وبا 
ترضح تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  یلامث  هزمح  یبا  زا  ناورم ، نب  دمحم  زا  ریمع ، یبا  نب  دمحم  زا  شردپ ، زا  رایزهم ، نب  یلع  نب  نسح 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص 
ُْلق و  ِقَلَْفلا ، ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   ) نیتذّوعم باتکلا و  ۀـحتاف  ءادـتبا  يربب  دوخ  اـب  يرادرب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  زا  تبرت  یتساوخ  هاـگ  ره 

: وگب سپس  ناوخب و  ار  یسرکلا  ۀیآ  سی و  ِرْدَْقلا و  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  ٌدَحَأ و  ُهّللا  َوُه  ُْلق  و  ِساّنلا ) ِّبَِرب  ُذوُعَأ 
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ردارب هدـنب و  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمءوملا  ریما  قح  هب  تسوت و  نیما  یبن و  بیبح و  لوسر و  هدـنب و  هک  دـمحم  قح  هب  ایادـخ  راـب 
نایامنهار نایداه و  هک  نایاوشیپ  قح  هب  نیـسح و  نسح و  قح  هب  تسا و  وت  یلو  رـسمه  یبن و  رتخد  هک  همطاف  قح  هب  تسا و  وت  لوسر 

يدـبلاک مسج و  قح  هب  هدرک و  لولح  نآ  رد  هک  ّیـصو  قح  هب  تسا و  نآ  رب  لکوم  هک  ياهتـشرف  قح  هب  تبرت و  نیا  قح  هب  دنتـسه و 
، تناگداتـسرف ءاـیبنا و  ناگتـشرف و  ماـمت  قح  هب  تسا و  تبرت  نیا  نورد  هک  ربماـیپ  طبـس  قح  هب  هتفرگ و  دوـخ  رد  ار  نآ  تبرت  نیا  هک 
ضرم و درد و  ره  زا  ءافـش  دیوجیم  ءافـشتسا  نآ  اب  هک  سک  ره  يارب  نم و  يارب  ار  تبرت  نیا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد 
ضرم و درد و  ره  زا  ءافش  عساو و  یقزر  عفان و  یصخاش  ار  نآ  شتیب  لها  دمحم و  قح  هب  ایادخ ، هدب ، رارق  یساره  فوخ و  ره  زا  ناما 

. یشابیم اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  هدب ، رارق  اهدرد  مامت  يدوبهب  ببس  بیع و  تفآ و 
: وگب دعب  و 

نآ رد  هک  ّیـصو  راـگدرورپ  يا  هدروآ و  دورف  ار  نآ  هک  ياهتـشرف  راـگدرورپ  يا  نومیم و  كراـبم و  تبرت  نیا  راـگدرورپ  يا  ایادـخ 
. یشابیم اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  نادرگ ، عفتنم  نآ  هلیسوب  ار  نم  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  دشابیم ،
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دیوگیم تبرت  ندومن  لوانت  ماگنه  صخش  هچنآ  مراهچ  دون و  باب   [ - 94

ْنَع ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ًاعِساَو ًاقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ْلُقَف  ُهَْتلَکَأ  اَذِإ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ٌءاَفِش  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ُنیِط  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ 

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  َو  ًاِعفاَن  ًاْملِع  َو 
ترـضح زا  شلاجر ، یخرب  زا  يرـصب ، لیعامـسا  نب  دمحم  زا  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا 
يزور ار  نآ  ایادخ  وا ، کمک  هب  ادخ و  مان  هب  وگب : ینکیم  لوانت  ار  نآ  هاگ  ره  تسا و  يدرد  ره  ءافـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تبرت 

. یتسه اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  انامه  هدب  رارق  يدرد  ره  ءافش  عفان و  یصخاش  خارف و 
اَذَه َّبَر  َو  ِۀَکَراَبُْملا  َِۀبْرُّتلا  ِهِذَه  َّبَر  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  ُهَْتلَکَأ  اَذِإ  َلاَق  ُهَداَنْسِإ  ُتیِسَن  َلاَق  یَسیِع  َْنب  َدَّمَُحم  ِینْعَی  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  ِیل  َيَور  َو  َلاَق  - 2

ٍءاَد ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  َو  ًاعِساَو  ًاقْزِر  َو  ًاِعفاَن  ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُْهتَراَو  يِذَّلا  ِّیِصَْولا 
: تفگ دومن و  تیاور  میارب  تسا  یسیع  نب  دمحم  دارم  هک  باحصا ، زا  یخرب  دیوگیم : هّللا  دبع  نب  دعس 

: دندومرف ترضح  ماهدومن ، شومارف  ار  ثیدح  نیا  دانسا 
: وگب ینکیم  لوانت  ار  تبرت  هاگ  ره 

و دمحم ، لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  هدومن ، ناهنپ  ار  وا  تبرت  هک  ییـصو  نیا  راگدرورپ  يا  و  كرابم ، تبرت  نیا  راگدرورپ  يا  ایادخ 
ِنَع ِهِیبَأ  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 3 يدرد . ره  زا  ءافش  خارف و  يزور  عفان و  یصخاش  ار  تبرت  نیا  هدب  رارق 

َکِیف ِیف  اَهَتْعَـضَو  َو  ِمُولْظَْملا  ِۀـَبُْرت  ْنِم  َتْذَـخَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َۀَّیِطَع  ِْنب  ِِکلاَم  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا 
َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  اَهِیف  َّلَح  يِذَّلا  ِماَمِْإلا  َو  اَهَنَضَح  يِذَّلا  ِِّیبَّنلا  َو  اَهَضَبَق  يِذَّلا  ِکَلَْملا  ِّقَِحب  َو  َِۀبْرُّتلا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِلُقَف 

ُهاَفَش َو  َۀَِیفاَْعلا  َُهل  ُهَّللا  َبَهَو  َِکلَذ  َلاَق  اَذِإ  ُهَّنِإَف  ٍءاَد  َو  ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  ًاناَمَأ  َو  ًاعِساَو  ًاقْزِر  َو  ًاِعفاَن  ًءاَفِش  اَهِیف  ِیل  َلَعَْجت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  شردپ ، زا  هیطع ، نب  کلام  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردـپ ، زا  یـسیع ، نب  دـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  نسح 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ،
: وگب يداهن  تناهد  رد  یتشادرب و  مولظم  نآ  تبرت  زا  هاگ  ره 

مکحم ظـفح و  ار  نآ  هک  يربماـیپ  قح  هب  و  هدومن ، ضبق  ار  نآ  هک  ياهتـشرف  قح  هب  و  تبرت ، نیا  قح  هب  منکیم  لاءوـس  وـت  زا  ایادـخ 
يزور عفان و  یئافـش  نآ  رد  نم  يارب  هدـب  بارق  دـمحم و  لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  هدومن ، لولح  نآ  رد  هک  یماـما  قح  هب  هدرک و 

. درد ساره و  فوخ و  ره  زا  ناما  خارف و 
. درادیم ینازرا  يو  هب  ار  افش  تیفاع و  لاعتم  دنوادخ  دیوگب  ار  تارقف  نیا  صخش  هاگ  ره 
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دشابیم يدرد  ره  ءافش  اریز  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  رگم  اهتبرت  مامت  ندروخ  تمرح  مجنپ  دون و  باب   [ - 95

ْنَع ِّیِطِـساَْولا  یَیْحَی  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
هیلع  ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َنیِط  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ِّلَصُأ  َْمل  ُْهنِم  َتاَم  َُّمث  ُهَلَکَأ  ْنَم  َو  ِریِْزنِْخلا  ِمْحَلَک  ٌماَرَح  ُهُّلُک  ُنیِّطلا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر 

ٌءاَفِش ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ٍةَوْهَِشب  ُهَلَکَأ  ْنَم  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  ِهِیف  َّنِإَف  مالسلا )
ترضح زا  يدرم ، زا  یطساو  ییحی  یبا  زا  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  و  بوقعی ، نب  دمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا 
زامن وا  رب  نم  دریمب  نآ  هیحان  زا  سپـس  دروخب و  ار  نآ  هک  یـسک  كوخ و  تشوگ  ندروخ  نوچمه  تسا  مارح  اهتبرت  ماـمت  ندروخ 

ربق تبرت  رگم  مناوخیمن 
ءافـش نآ  رد  هّتبلا  ءافـشتسا  ناونع  هب  هن  دروخب  لیم  اب  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  يدرد  ره  زا  ءافـش  نآ  رد  هکنآ  هچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. دشابیمن
( مالسلا هیلع   ) ِنَسَْحلا َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍدْعَـس  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

ِّلُک ْنِم  ًاْنمَأ  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  ِهِیف  َّنِإَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  َنیِط  اَّلِإ  ِریِْزنِْخلا  ِمَْحل  َو  ِمَّدـلا  َو  ِۀَْـتیَْملا  ُْلثِم  ٌماَرَح  ِنیِّطلا  ُلْکَأ  َلاَقَف  َلاَـق  ِنیِّطلا - ِنَع 
ٍفْوَخ

مالّسلا هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  زا  تفگ : يو  دعـس ، نبا  دعـس  زا  نامیلـس ، نب  دابع  زا  راّفّـصلا ، نسحلا  نب  دمحم  زا  نسحلا ، نب  دمحم 
؟ مدیسرپ تبرت  ندروخ  هب  عجار 

: دندومرف ترضح 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تبرت  رگم  تسا  مارح  كوخ  تشوگ  نوخ و  هتیم و  ندروخ  هک  يروط  ناـمه  تسا  مارح  تبرت  ندروخ 

. تسا یساره  فوخ و  ره  زا  ناما  يدرد و  ره  زا  ءافش  نآ  رد  اریز 
اَمِهِدَـحَأ ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهَّللا  ِدـْبَع  وـُبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3

ِْربَق ِنیِط  ِیف  ُلوُقَت  اَم  ُْتلُقَف  َلاَق  ِهِدـْلُو  یَلَع  َنیِّطلا  َمَّرَحَف  ٍنیِط  ْنِم  مالـسلا ) هیلع   ) َمَدآ َقَلَخ  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا ) اـمهیلع  )
ِۀَصَّمِْحلا ُْلثِم  ُْهنِم  ُریِسَْیلا  ُءْیَّشلا  ِنَِکل  َو  اَنِموُُحل - ُلْکَأ  ْمِْهیَلَع  ُّلُحَی  َو  ْمِهِموُُحل  ُلْکَأ  ِساَّنلا  یَلَع  ُمُرْحَی  َلاَقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِْنیَسُْحلا

امهیلع نیقداصلا  دحا  زا  باحـصا ، یخرب  زا  شردپ ، زا  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  زا  بوقعی ، نب  دمحا  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبا 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ،

. دومرف مارح  مدآ  نادنزرف  رب  ار  تبرت  ندروخ  سپ  هدیرفآ  تبرت  زا  مالّسلا  هیلع  مدآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
؟ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  هب  عجار  دیئامرفیم  هچ  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم  دیوگیم : يوار 

: دندومرف ترضح 
. دوخن هزادنا  یمک  ردق  یهتنم  تسا  لالح  ناشیا  رب  ام  تشوگ  ندروخ  یلو  تسا  مارح  ناشدوخ  ياهتشوگ  ندروخ  مدرم  رب 

ْنَم مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َنیِط  اَلَخ  اَم  َمَدآ  ِیَنب  یَلَع  ٌماَرَح  ٍنیِط  ُّلُک  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ُْنب  ُۀَعاَمَـس  َيَور  َو  - 4
َیلاَعَت ُهَّللا  ُهاَفَش  ٍعَجَو  ْنِم  ُهَلَکَأ 

: دندومرف بانج  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هدرک  تیاور  نارهم  نب  ۀعامس 
دنوادخ دروخب  ار  نآ  رگا  دراد  درد  هک  یسک  اریز  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  رگم  تسا  مارح  مدآ  ینب  رب  اهتبرت  مامت  ندروخ 

. دهدیم ءافش  ار  وا  لاعتم 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  رگم  اهتبرت  مامت  ندروخ  تمرح  مجنپ  دون و  باب   [ - 95
دشابیم يدرد  ره  ءافش  اریز 
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( مالسلا هیلع   ) ِقِداَّصلا َیلِإ  َثیِدَْحلا  ُعَفْرَی  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ٍراَّیَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِسِراَْفلا  َناَرْهِم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِثیِدَح  ِیف  ُتْدَجَو  َو  - 5
ِهیِرَتْشَی َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َمَْحل  ُعِیبَی  ُهَّنِإَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َنیِط  َعَاب  ْنَم  َلاَق 

لقن قداص  ترـضح  زا  هعوفرم  روطب  ار  ثیدح  هک  دیزی  نب  بوقعی  زا  راّیـس ، نب  دّـمحم  زا  متفای  یـسراف  نارهم  نب  نیـسح  ثیدـح  رد 
: دندومرف ترضح  هدرک ،

. تسا هدیرخ  هتخورف و  ار  ترضح  نآ  تشوگ  سپ  دشورفب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  هک  یسک 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  رگم  اهتبرت  مامت  ندروخ  تمرح  مجنپ  دون و  باب   [ - 95
دشابیم يدرد  ره  ءافش  اریز 
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دشابیم رود  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ربق  زا  شنطو  لزنم و  هک  یسک  ندومن  ترایز  تیفیک  مشش  دون و  باب   [ - 96

ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُهاََور  ْنَّمَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ُریِـصَی َِکلَذ  َّنِإَف  اَنِرُوُبق  َیلِإ  ِماَلَّسلِاب  ِمُوْیل  َو  ِْنیَتَعْکَر  یِّلَُـصیَف  َُهل  ٍلِْزنَم  یَلْعَأ  ُلْعَْیلَف  ُراَّدلا  ِِهب  ْتََأن  َو  ُۀَّقُّشلا  ُمُکِدَحَِأب  ْتَدَُعب  اَذِإ  مالـسلا ) هیلع  )

اَْنَیلِإ
يو هدومن ، تیاور  هک  یسک  زا  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ییحی ، نب  دّمحم  و  دعس ، زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

هب هراشا  اب  هدـناوخ و  زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  دـنک و  باختنا  ار  لزنم  ناکم  نیرتالاب  دوب  رود  ام  هب  امـش  زا  یکی  نطو  لزنم و  هاـگ  ره 
. دیسر دهاوخ  ام  هب  امتح  يو  مالس  دهد ، مالس  ام  روبق 

ْنَع ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  هر  ِْهیََولُوق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 2
ُوبَأ َلاَق  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم  ْنَع  ِِّیناَمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع 

ُْتُلق ًةَّرَم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  َو  ٍتاَّرَم  َسْمَخ  ٍۀَـعُمُج  ِّلُک  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َروَُزت  ْنَأ  َْکیَلَع  اَـم  َو  ُریِدَـس  اَـی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع 
َوَْحن يَّرَحَتَت  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َکَسْأَر  ُعَفَْرت  َُّمث  ًةَرْسَی  َو  ًۀَنْمَی  ُتِفَْتَلت  َُّمث  َکِحْطَس  َقْوَف  ُدَعْـصَت  َلاَقَف  ًةَرِیثَک  َخِساَرَف  ُهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج 

َو ٌۀَّجِح  ُةَرْوَّزلا  َو  ًَةرَْوز  ََکل  ُبَتُْکی  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َُّمث  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق 
ًةَّرَم َنیِرْشِع  ْنِم  َرَثْکَأ  ِراَهَّنلا  ِیف  ُُهْتلَعَف  اَمَّبُرَف  ٌریِدَس  َلاَق  ٌةَرْمُع 

دّمحم نب  هّللا  دبع  زا  يروباشین ، نامیلـس  نب  نارمح  زا  راطع ، ییحی  نب  دّـمحم  زا  اعیمج ، هیولوق  نب  دّـمحم  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع 
: دیوگیم لیوط  ثیدح  نمض  رد  شردپ  زا  ریدس ، نب  ناّنح  زا  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  جاّجح ، نبا  عینم  زا  ینامی 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
: مدرک ضرع  ینک  ترایز  راب  کی  زور  ره  رد  هبترم و  جنپ  هعمج  ره  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هک  تسین  وت  رب  قح  نیا  ریدـس ، يا 

. تسا هلصاف  رایسب  ياهخسرف  ترضح  نآ  نیب  ام و  نیب  موش  تیادف 
: دندومرف ترضح 

هیلع نیسح  ماما  ربق  فرطب  ار  رس  سپس  نک ، دنلب  نامسآ  هب  رس  دعب  نک  هجوت  دوخ  پچ  بناج  تسار و  فرطب  سپـس  ورب  لزنم  ماب  رب 
: وگب دعب  نادرگرب و  مالّسلا 

. وت رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  دورد  هّللا ، دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 
. دوشیم روظنم  تیارب  هروز  کی  باوث  يدومن  نینچ  هاگ  ره 

. هرمع کی  جح و  کی  ینعی  هروز 
. مدرکیم ترایز  روط  نیا  ار  ترضح  هبترم  تسیب  زا  شیب  اهزور  یسب  دیوگیم : ریدس 

ِْدبَع ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍعِینَم  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 3
ُْتلِعُج ُْتُلق  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  ُروَُزت  ُریِدَس  اَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ِنَمْحَّرلا 

هیلع  ) ِْنیَسُْحلِاب ْمُکاَفْجَأ  اَم  ُریِدَس  اَی  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکَی  ُْتُلق  ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍرْهَش  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  َأ  ْمُکاَفْجَأ  اَم  َلاَق  َال  َكاَِدف 
َْربَق َروَُزت  ْنَأ  ُریِدَـس  اَی  َْکیَلَع  اَم  َو  َنوُُرتْفَی  اـَل  َنوُروُزَی  َو  َنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍکَـلَم   ] اـکلم ِْفلَأ  َْفلَأ  ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَـم  َأ   [ َِکلَذـِب ( ] مالـسلا

ِلَّوَْألا ِثیِدَْحلا  َْلثِم  َرَکَذ  َو  ٍتاَّرَم  َسْمَخ  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا
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يو شردپ ، زا  ریدس ، نب  نانح  زا  نمحّرلا  دبع  نب  سنوی  زا  عینم ، زا  نانـس ، دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  باّطخ ، نب  ۀملـس  زا  دواد ، نب  میکح 
: تفگ

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
: ینکیم ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  زور  ره  رد  ایآ  ریدس  يا 

: دندومرف ترضح  ریخ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 
: ینکیم ترایز  هام  ره  رد  ایآ  ینکیم ! افج  ردقچ 

. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف

: ینکیم ترایز  لاس  ره  رد  ایآ 
. تسا روط  نیا  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
رابغ هدیلوژ و  یگلمج  هک  دراد  هتـشرف  نویلیم  کی  لاعتم  دنوادخ  ینادیمن  ایآ  دینکیم ، افج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ردـقچ  ریدـس  يا 

: دنوشیمن تسس  هتسخ و  نآ  زا  هدرک و  ترایز  ار  ءادهشلا  دیس  ترضح  تئیه  لاح و  نیا  اب  دنتسه و  نایرگ  دولآ و 
رکذ ار  لّوا  ثیدـح  تارقف  دـننام  و  ینک . تراـیز  راـب  جـنپ  هعمج  ره  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  هک  تسین  وت  رب  قح  نیا  ریدـس  يا 

. دندومرف
یَـسیِع اَی  ِیل  َلاَق  َلاَق  َِکلَذ  یَلَع  ْرِْدقَأ  َْمل  َو  َُكرُوزَأ  َْفیَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ُْنب  ُناَْمیَلُـس  َيَور  َو  - 4

ِینَراَز ْنَم  ُهَّنِإَف  يِوَْحن  ْهَّجََوت  َو  ِْنیَتَعْکَر  ِّلَص  َو  َکِحْطَـس  َیلِإ  ْدَعْـصا  َو  ْأَّضََوت  َْوأ  ْلِسَتْغاَف  ِۀَـعُمُْجلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإَف  ِءیِجَْملا  یَلَع  ْرِدـْقَت  َْمل  اَذِإ 
ِیتاَیَح ِیف  ِینَراَز  ْدَقَف  ِیتاَمَم  ِیف  ِینَراَز  ْنَم  َو  ِیتاَمَم  ِیف  ِینَراَز  ْدَقَف  ِیتاَیَح  ِیف 

: تفگ يو  هدرک ، تیاور  شردپ  زا  یسیع  نب  نامیلس 
: منک ناتترایز  هنوگچ  مشابن  امش  ترایز  رب  رداق  یتقو  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

: دندومرف نم  هب  ترضح 
ود ورب و  ماب  تشپ  هب  سپـس  ریگب و  ءوضو  ای  نک  لسغ  سپ  دوش  هعمج  زور  ات  نک  ربص  يدوبن  رداق  اـم  دزن  ندـمآ  رب  یتقو  یـسیع ، يا 

هدرک و مترایز  زین  نم  تامم  رد  اققحم  دـنک  تراـیز  متاـیح  رد  ار  نم  هک  یـسک  نک ، هّجوت  نم  فرط  هب  سپـس  ناوخب و  زاـمن  تعکر 
. هدرک ترایز  ار  نم  متایح  رد  اققحم  دنک  مترایز  متامم  رد  هک  یسک 

ِْنب ِعـِینَم  ْنَع   [ ِناَّهَّدـلا  ] ِناَقْهِّدـلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَـع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِنـْب  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 5
َنِم ُهَّنِإ  ُْتُلق  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنِم  ُِرثُْکت  ُریِدَس  اَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ِجاَّجَْحلا 

ْدَعْـصا َو  َِکلِْزنَم  ِیف  ْلِسَتْغا  ِیل  َلاَقَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  یََلب  ُْتلُقَف  َةَراَیِّزلا  َِکلَِذب  ََکل  ُهَّللا  َبَتَک  ُهَْتلَعَف  َْتنَأ  اَذِإ  ًاْئیَـش  َکُمِّلَعُأ  َال  َأ  َلاَقَف  ِلُغُّشلا 
ُةَراَیِّزلا َِکلَِذب  ََکل  ْبَتُْکی  ِماَلَّسلِاب  ِْهَیلِإ  ْرِشَأ  َو  َكِراَد  ِحْطَس  َیلِإ 

زا ریدس ، نب  نانح  زا  جاّجحلا ، نب  عینم  زا  ناقهّدلا ، دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دمحم 
: تفگ يو  شردپ ،

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
؟ يوریم مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ربق  ترایز  هب  دایز  ایآ  ریدس ، يا 

؟ يوریمن ترضح  نآ  ترایز  هب  دایز  ارچ  هک  تسا  نیا  دارم 
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. دشابیم میاهيراتفرگ  تالاغتشا و  زا  یشان  نتفرن  ترایز  هب  دایز  نیا  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

؟ دهدب وت  هب  ار  ترایز  باوث  نآ  هطساوب  ادخ  يداد  شماجنا  یتقو  هک  منکب  میلعت  وت  هب  يزیچ  ایآ 
. يرآ موش  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
دهاوخ وت  هب  ترایز  باوث  لاعتم  دـنوادخ  لمع  نیمه  اب  نک ، مالـس  ترـضح  نآ  هب  هراشا  اب  ورب و  ماـب  تشپ  هب  نک و  لـسغ  تلزنم  رد 

. داد
ْنَّمَع َدَمْحَأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍلْهَس  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 6
ِمُوْتلَف ِْنیَتَعْکَر  ِّلَُصْتل  َو  َِکلِْزنَم  یَلْعَأ  یَلَع  ُلْعَْتلَف  ُراَّدـلا  َِکب  ْتََأن  َو  ُۀَّقُّشلا  َْکیَلَع  ْتَدـَُعب  اَذِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ُهاََور 

اَْنَیلِإ ُلِصَی  َِکلَذ  َّنِإَف  اَنِرُوُبق  َیلِإ  ِماَلَّسلِاب 
( ریمع یبا  نب  دمحم   ) دمحا وبا  زا  لهس ، نب  لیعامـسا  زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  رافـصلا ، نسح  نب  دمحم  زا  نسحلا ، نب  دمحم 

: دیوگیم هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یسک  زا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ام هب  وت  مالـس  هک  هدب  مالـس  ام  رازم  روبق و  هب  هراشا  اب  راذـگب و  زامن  تعکر  ود  ورب  لزنم  ماب  يالاب  رب  دوب  رود  تلزنم  هناخ و  هک  یتقو 
. دیسر دهاوخ 

ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َیلِإ  َثیِدَْـحلا  َعَفَر  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
ٍریِدَس َْنب  َناَنَح  اَی  َلاَقَف  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٌۀَعاَمَج  ُهَْدنِع  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُِّیفَْریَّصلا  ٍریِدَـس  ُْنب  ُناَنَح  َلَخَد  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )

ْمُکاَفْجَأ اَم  َلاَق  َال - َلاَق  ًةَّرَم  ٍۀَنَـس  ِّلُک  یِفَف  َلاَق  َال  َلاَق  ًةَّرَم  ِْنیَرْهَـش  ِّلُک  یِفَف  َلاَق  َال  َلاَق  ًةَّرَم  ٍرْهَـش  ِّلُک  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُروَُزت 
َْنبا اَی  ُُهرُوزَأ  َْفیَکَف  َلاَق  ِیئاَّنلا  َدـَُعب  ْنِإ  َو  ٍۀـَلُوبْقَم  ٍةَراَیِز  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  َال  َأ  َلاَـق  ِۀَـفاَسَْملا - ُدـُْعب  َو  ِداَّزلا  ُۀَِّلق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  ْمُکِدِّیَِـسل 

ِِلبْقَتْـسا َو  ِءاَرْحَّصلا  َِوأ  َكِراَد  ِیف  ٍعِضْوَم  یَلْعَأ  َیلِإ  ْدَعْـصا  َو  َِکباَِیث  َرَهْطَأ  ْسَْبلا  َو  َْتئِـش  ٍمْوَی  َّيَأ  َْوأ  ِۀَـعُمُْجلا  َمْوَی  ْلِـسَتْغا  َلاَـق  ِهَّللا  ِلوُسَر 
َْنبا َو  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َُّمث  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُلوُقَی  َكاَـنُه  َْربَْقلا  َّنَأ  َنَّیَبَت  اَـم  َدـَْعب  َکِـهْجَِوب  َۀَْـلبِْقلا 

اَنَأ ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِلِیتَْقلا  َْنب  َلِیتَْقلا  َو  ِدـیِهَّشلا  َْنب  َدـیِهَّشلا  َياـَلْوَم  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  يِدِّیَـس  َْنبا  َو  يِدِّیَـس  َو  َياـَلْوَم 
َو ِهَّللا  ِةَْوفِـص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  ُماَلَّسلا  َْکیَلَعَف  َِکتَّبُِقل  ًةَدَـهاَشُم  یِـسْفَِنب  َْكرُزَأ  َْمل  ْنِإ  َو  یِحِراَوَج  َو  ِیناَِسل  َو  ِیْبلَِقب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َكُِرئاَز 
َو ِهِِّیبَن  َو  ِهَّللا  ِبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  َو  ِهَّللا  ِحُور  یَـسیِع  َثِراَو  َو  ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسُوم  َثِراَو  َو  ِهَّللا - ِلـِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  َو  ِهَّللا  ِِّیبـَن  ٍحُون  َثِراَو 

َدَّدَـج َو  َکِیِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِّیِـصَو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َثِراَو  َو  ِِهتَفِیلَخ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  َثِراَو  َو  ِِهلوُسَر 
ِریِمَأ َکِیبَأ  َیلِإ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َكِّدَـج  َیلِإ  َو  َّزَع  َو  َّلَج  ِهَّللا  َیلِإ  ٌبِّرَقَتُم  يِدِّیَـس  اَی  اـَنَأ  ٍۀَـعاَس - ِّلُـک  ِیف  َو  ِۀَـعاَّسلا  ِهِذَـه  ِیف  َباَذَْـعلا  ُمِْهیَلَع 

یِحِراَوَج ِعیِمَج  َو  ِیناَِسل  َو  ِیْبلَِقب  ََکل  ِیتَراَیِِزب  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُماَلَّسلا  َْکیَلَعَف  َيَالْوَم  اَی  َکـَْیلِإ  َو  ِنَسَْحلا  َکـیِخَأ  َیلِإ  َو  َنِینِمْءوُْملا 
َْکیَلَعَف َنیِعَمْجَأ  ْمُْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ْمِْهیَلَع  َو  ْمَُهل  ِۀَـنْعَّللا  َو  َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلِاب  اَنَأ  َو  یِّنِم  َِکلَذ  ِلُوبَِقل  یِعیِفَـش  يِدِّیَـس  اَـی  ِیل  ْنُکَف 

َو ِهِیبَأ  ِلْجِر  َدـْنِع  َوُه  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْربَق  َیلِإ  َکَهْجَو  ُلِّوَُحت   ] لوحتت َو  اًلِیلَق  َكِراَـسَی  یَلَع  ْلَّوََحت  َُّمث  ُُهتَمْحَر  َو  ُُهناَوْضِر  َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 
َْوأ ٌَعبْرَأ  َْوأ  ٌّتِس  َْوأ  ٌناَمَث  ِةَراَیِّزلا  َةاَلَص  َّنِإَف  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  یِّلَُـصت  َُّمث  َكاَْینُد  َو  َِکنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  َْتبَبْحَأ  اَِمب  َهَّللا  ُْعدا  َُّمث  َِکلَذ  َْلثِم  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـست 
َْنبا َو  يِدِّیَـس  اَی  َو  َيَالْوَم  َْنبا  َو  َيَالْوَم  اَی  َکُعِّدَُوم  اَنَأ  ُلوُقَت  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  َوَْحن  ُِلبْقَتْـسَت  َُّمث  ٌناَـمَث  اَُهلَْـضفَأ  َو  ِناَـتَعْکَر 

َو ُُهتَمْحَر  َو  ِهَّللا  ُماَلَـس  ْمُْکیَلَعَف  ِءاَدَـهُّشلا - َرِـشاَعَم  اَی  ِیتاَداَس  اَی  ْمُکُعِّدَُوم  َو  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  اَی  يِدِّیَـس  َْنبا  َو  يِدِّیَـس  اَی  َکُـعِّدَُوم  َو  يِدِّیَس 
ُُهتاَکََرب َو  ُُهناَوْضِر 
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: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  اعوفرم  ار  ثیدح  شردپ  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 
ترضح دندوب ، شرضحم  ترضح  نآ  باحصا  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دش  لخاد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  رب  یفریـص  ریدس  نب  نانح 

: دندومرف
؟ يوریم مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترایز  هب  هبترم  کی  یهام  ایآ  ریدس ، نب  نانح  يا 

. ریخ درک : ضرع  يو 
: دندومرف ترضح 

؟ ینکیم ترایز  ار  ترضح  نآ  راب  کی  هام  ود  ره  رد  ایآ 
: دندومرف ترضح  ریخ  درک : ضرع 

؟ يوریم بانج  نآ  ترایز  هب  راب  کی  لاس  ره  رد  ایآ 
. ریخ درک : ضرع 

. دینکیم افج  دوخ  رورس  هب  ردقچ  دندومرف : ترضح 
. دشابیم رود  تفاسم  مه  تسا و  كدنا  مک و  ياهشوت  مه  ادخ  لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
ادـخ لوسر  رـسپ  يا  درک : ضرع  دـشاب ؟ دایز  یلیخ  ترـضح  نآ  اب  امـش  هلـصاف  هچ  رگا  یلوبقم  ترایز  رب  منکب  یئامنهار  ار  امـش  اـیآ 

؟ منک ترایز  ار  ترضح  نآ  هنوگچ 
: دندومرف ترضح 

سپ ورب ، ءارحص  هب  ای  تاهناخ  عضاوم  نیرتعفترم  هب  شوپب و  ار  تیاهسابل  نیرتهزیکاپ  نک و  لسغ  یتساوخ  هک  يزور  ره  ای  هعمج  زور 
. ِهّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  دیامرفیم : نآرق  رد  كرابت  دنوادخ  دشابیم ، فرط  نآ  رهطم ، ربق  ینک  زارحا  یطرش  هب  نک  هلبق  هب  ور 

: وگب سپس 
دیهش دنزرف  دیهش و  هک  نم  يالوم  يا  وت  رب  دورد  مرورـس ، دنزرف  نم و  رورـس  دّیـس و  يا  میاقآ و  دنزرف  يا  نم و  ياقآ  يا  وت  رب  دورد 

نابز و بلق و  اب  نم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  داب ، وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  دورد  یـشابیم ، لوتقم  دـنزرف  لوتقم و  یـشابیم ،
مدآ ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  دورد  سپ  منک ، هدـهاشم  ار  تهاگراب  ربق و  ات  هدوبن  تدزن  مدوخ  هچ  رگا  منکیم  تراـیز  ار  وت  محراوج 

ترـضح ثراو  يا  و  تسادـخ ، لـیلخ  هک  میهاربا  ثراو  يا  و  تسادـخ ، ربماـیپ  هک  حون  ترـضح  ثراو  يا  و  تسادـخ ، هدـیزگرب  هک 
هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  ثراو  يا  و  تسا ، ادخ  حور  هک  یسیع  ترـضح  ثراو  يا  و  تسادخ ، میلک  هک  یـسوم 
يا تسا و  ادخ  هفیلخ  لوسر و  نیـشناج  نانمءوم و  ریما  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ثراو  يا  و  تسادخ ، هداتـسرف  ربمایپ و  بیبح و 

رد ناشیا  رب  ار  باذـع  هدرک و  تنعل  ار  وت  نیلتاق  ادـخ  تسا ، نینمءوملا  ریما  نیـشناج  هک  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  ثراو 
هب ادـخ و  لوسر  تّدـج  هب  و  ّلج ، ّزع و  دـنوادخ  يوس  هب  نم  مرورـس  يا  دـیامن ، ون  هب  ون  هدرک و  دـیدجت  یتعاس  ره  رد  و  تعاس ، نیا 

محراوج عیمج  نابز و  بلق و  اب  هک  متراـیز  نیا  اـب  نم  ياـقآ  يا  وت  يوس  هب  نسح و  ماـما  ترـضح  تردارب  هب  ناـنمءوم و  ریما  تردـپ 
زا ار  ترایز  یلاعت  قح  ات  شاب  معیفش  نم  يالوم  يا  ادخ و  تاکرب ، تمحر و  دورد و  داب  وت  رب  سپ  میوجیم  برقت  مهدیم  ماجنا 

، میوجیم برقت  یگلمج  امـش  ادخ و  هب  ناشیا  رب  تنعل  تساوخ  رد  يرازیب و  نیا  اب  هتـسج و  يرازیب  وت  نانمـشد  زا  نم  دـنک ، لوبق  نم 
. شتمحر ناوضر و  ادخ و  تاولص  داب  وت  رب  سپ 

نادرگب و هدش  عقاو  كرابم  ياپ  نیئاپ  هک  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ربق  بناج  هب  ار  تروص  درگرب و  پچ  فرط  هب  یکدنا  سپس 
تـسه تبولطم  بوبحم و  هک  ترخآ  ایند و  رما  زا  هچنآ  يارب  سپـس  يداد  مالـس  شراوگرزب  ردپ  رب  هک  يوحن  نامهب  هدـب  مالـس  وا  رب 
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ود ای  راهچ و  ای  شـش و  ای  تشه و  ای  ترایز  زامن  هکنآ  هچ  ناوخب  زاـمن  تعکر  راـهچ  نآ  زا  سپ  اـمن ، تساوخرد  ادـخ  زا  نک و  اـعد 
نک و مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ربق  بناج  هب  ور  زامن  زا  ندـش  غراـف  زا  سپ  دـشابیم و  تعکر  تشه  اـهنآ  لـضفا  یهتنم  تسا  تعکر 

: وگب
دنزرف نم و  رورـس  يا  زین  وت  اب  و  مرورـس ، دّیـس و  رـسپ  نم و  رورـس  دّیـس و  يا  و  میالوم ، رـسپ  نم و  يالوم  يا  منکیم  عادو  وت  اـب  نم 

دورد داب  امش  رب  سپ  میامنیم ، عادو  ءادهش  هورگ  يا  منارورـس  تاداس و  يا  زین  امـش  اب  و  میامنیم ، عادو  نیـسحلا ، نب  یلع  يا  مرورس 
. شتاکرب ناوضر و  تمحر و  ادخ و 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  تبسن  ءافج  ندوب  هورکم  متفه  دون و  باب   [ - 97

ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 1
ْمُکاَفْجَأ اَم  َلاَق  َال  ُْتُلق  ُهَنُوتَْأت  اَم  َو  َأ  َلاَق  ًاخَسْرَف  َرَشَع  َۀَّتِس  ُْتُلق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْمَک  َلاَق  مالسلا ) هیلع  )

رفعج یبا  ترضح  زا  شباحصا  یخرب  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا ، هیلع 

؟ تسا تفاسم  ردق  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  نیب  امش و  نیب 
. خسرف هدزناش  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

: دندومرف ترضح 
؟ يوریمن ترضح  نآ  ترایز  هب  ایآ 

. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

! دینکیم افج  ردق  هچ 
ِیبَأ ْنَع  ٍریِدَس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِلْضَْفلا  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 2
ِلْهَأ ِباَبَش  ُدِّیَس  َو  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  ُهَّنِإَف  ُهُفَْجت  َال  َو  ُْهرُز  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  ُلوُقَت  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 

ُضْرَْألا َو  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  اَمِْهیَلَع  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ُهِیبَش  َو  ِۀَّنَْجلا 
نب نانح  زا  هتفگ ، ثیدح  شیارب  هک  یسک  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  لضف ، نب  یسوم  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  دعـس ، زا  مردپ ، زا 

: دیوگیم يوار  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریدس ،
؟ دیئامرفیم هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هراب  رد  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
نب ییحی  ترـضح  هیبش  تشهب و  لها  ناناوج  دّیـس  ءادهـش و  رورـس  كرابم  دوجو  نآ  اریز  نکم ، افج  ترـضح  نآ  هب  نک و  شتراـیز 

. دناهتسیرگ نیمز  نامسآ و  مالّسلا ) امهیلع  ییحی  ترضح  نیسح و  ماما   ) ود نیا  رب  هدوب و  ایرکز 
*** ***
*** ***

ِیبَأ ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  َدُواَد  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 3
َیلِإ ُرُْظنَأ  یِّنَأََکل  ِهَّللا  َو  ِۀَـفوُْکلا  ِرْهَِظب  َلُوتْقَْملا  َْنیَـسُْحلا  یِّمُأ  َو  ِیبَِأب  مالـسلا ) هیلع   ) ٌِّیلَع َلاَق  َلاَق  ِرَوْعَْألا  ِثِراَْحلا   ] ِثْرَْحلا ِنَع  ِباَّلَْجلا  َرَمُع 

َءاَفَْجلا َو  ْمُکاَّیِإَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  ِحاَبَّصلا  یَّتَح  اًْلَیل  ُهَنُوثْرَی  َو  ُهَنوُْکبَی  ِشْحَْولا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِهِْربَق  یَلَع  اَهَقاَنْعَأ  ًةَّداَم  ِشْحَْولا 
زا باّلجلا ، ورمع  یبا  نب  دعس  زا  دواد ، یبا  نب  دمحا  زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  رافّـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دمحم 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  روعا  ثراح 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

شربق فرط  هب  ندرگ  هک  ار  یشحو  تاناویح  منیبیم  ایوگ  دنگوس  ادخ  هب  دوشیم ، هتشک  هفوک  تشپ  رد  هک  نیسح  يادف  مردام  ردپ و 
ترضح نآ  ترایز  دینک و  رذح  افج  زا  سپ  تسا  نینچ  لاح  یتقو  دنناوخیم و  هیثرم  شیارب  حبـص  ات  بش  دننکیم و  هیرگ  هدیـشک و 

. دینکم كرت  ار 
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ِْدبَع ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 4
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریِدَـس  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَـنَح  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِعِینَم  ْنَع  ِِّیناَـمَْیلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا 
ِیف ُهُروُزَتَف  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  ُهُروَُزت  َأ  َلاَق  ْمُکاَفْجَأ  اَم  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍمْوَی - ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ُروَُزت  ُریِدَس  اَی  مالـسلا )

َْفلَأ ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلِاب ْمُکاَفْجَأ  اَم  ُریِدَس  اَی  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکَی  ْدَق  ُْتُلق  ٍۀَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍرْهَـش  ِّلُک 
َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ُهَراَز  ْنَِمل  ْمُُهباََوث  َو  ِْنیَسُْحلا  ِْربَِقل  ًاراَّوُز  َنوُُرتْفَی  َال  ُهَنُوثِرَی  َو  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُش  ٍکَلَم 

دّمحم نب  هّللا  دـبع  زا  يروباـشین ، نامیلـس  نب  نادـمح  زا  راّـطعلا ، ییحی  نبا  زا  نسحلا ، نب  دـمحم  نیـسحلا و  نـب  یلع  مردارب و  ردـپ و 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  ریدس ، شردپ  زا  ریدس ، نب  نانح  زا  نمحرلا ، دبع  نب  سنوی  زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  ینامی ،

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 
؟ ینکیم ترایز  زور  ره  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ایآ  ریدس  يا 

. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح  دینکیم ! افج  ردق  هچ  دندومرف :

؟ ینکیم شترایز  هعمج  ره  رد  ایآ 
. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ ینکیم شترایز  هام  ره  رد  سپ 
. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ ینکیم شترایز  لاس  ره  رد  سپ 
. تسا روط  نیا  یهاگ  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
دولآ رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  تسادـخ  يارب  هتـشرف  رازه  هک  ینادیمن  ایآ  دـینکیم ! افج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ردـق  هچ  ریدـس  يا 
باوث دنوشیمن و  تسس  هتـسخ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  زا  دنناوخیم و  هیثرم  هدرک و  هیرگ  ترـضح  نآ  يارب  دنتـسه و 

 ... دشابیم نیرئاز  يارب  ناشترایز 
( مالـسلا هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق  ٍریِدَس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 5

اَنَأ َو  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  اَنَأ  ُلُجَّرلا  َُهل  َلاَقَف  َْتنَأ  ِناَْدُلْبلا  ِّيَأ  ْنِم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَقَف  َسَلَج - َو  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ٌلُجَر  ِْهیَلَع  َلَخَدَـف 
َلاَق َال  َلاَق  ٍرْهَـش  ِّلُک  یِفَف  َلاَق  َال  َلاَق  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ُروُزَتَف  َأ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ٍلاَُوم  ََکل  ٌّبُِحم 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ٌموُرْحََمل  َکَّنِإ  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َال  َلاَق  ٍۀَنَس  ِّلُک  یِفَف 
: دیوگیم يو  ریدس ، نب  نانح  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  نمحّرلا  دبع  نب  نسح 

رهش مادک  زا  دندومرف  رفعج  وبا  ترـضح  تسـشن ، درک و  مالـس  دش و  دراو  یـصخش  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  تمدخ 
؟ یتسه

. مشابیم امش  راد  تسود  هدوب ، هفوک  لها  زا  يدرم  درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ ینکیم ترایز  هعمج  ره  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ایآ 
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. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 
؟ روطچ هام  ره  رد 
. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ روطچ لاس  ره  رد 
. ریخ درک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

.( دشابیم متشه  باب  زا  هرامش 12  ثیدح  دوصقم   ) دومرف رکذ  ار  ثیدح  و  یتسه ، مورحم  ریخ  زا  وت 
ِْلیَضُْفلا ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِّیِْعبِر  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍریَِشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  - 6

ًاثْعُش ٍکَلَم  ِفَالآ  َۀََعبْرَأ  َّنَأ  ُْمتِْملَع  اَم  َأ  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َنوُروَُزت  َال  ُْلیَُضف  اَی  ْمُکاَفْجَأ  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَسَی  ِْنب 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ُهَنوُْکبَی  ًاْربُغ 

: دیوگیم رفعج  نب  دمحم 
هّللا دبع  یبا  ترـضح  دیوگیم : يو  راسی  نب  لضف  زا  هّللا ، دبع  نب  یعبر  زا  یـسیع ، نب  داّمح  زا  ریـشب ، نب  رفعج  زا  نیـسحلا ، نب  دمحم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع 
رابغ هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتشرف  رازه  راهچ  ینادیمن  ایآ  دینکیمن ، ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دیتسه ، راک  افج  ردق  هچ  لیـضف  يا 

!؟ دننکیم هیرگ  ترضح  نآ  رب  تمایق  زور  ات  دنتسه  دولآ 
ْمَک َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُهـْنَع  َو  - 7

ْمُکاَفْجَأ اَم  َلاَق  َال  ُْتُلق  ُهَنُوتَْأت  اَم  َلاَق  ًاخَسْرَف  َرَشَع  َۀَْعبَس  َْوأ  ًاخَسْرَف  َرَشَع  َۀَّتِس  ُْتُلق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب 
. مالّسلا هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  هرارز ، زا  ملسم ، نب  دّمحم  زا  داّمح ، زا  ریشب ، نب  رفعج  زا  نیسحلا ، نب  دمحم  زا  رفعج ، نب  دمحم  زا 

: دندومرف ترضح 
؟ تسا تفاسم  ردق  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  نیب  امش و  نیب 

. خسرف هدفه  ای  هدزناش  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 
: دندومرف ترضح 

؟ يوریم شترایز  هب  ایآ 
. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. یتسه راک  افج  ردق  هچ 
َناَْمیَلُس ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ِنِمْءوُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 8

َْربَق ِیتْأَی  َال  َو  ُهَرْهَد  ِِهب  ُّرُمَی  ْمُهَدَحَأ  َّنِإ  ُلاَُقی  َو  اََنل  ٌۀَعیِـش  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  ٍماَْوقَِأل  ًابَجَع  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍدـِلاَخ  ِْنب 
َلِسَک َال  َو  َنَواَهَت  اَم  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَم  ُمَْلعَی  َْول  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلِسَک  َو  َزَجَع  َو  َنَواَهَت  اًلَسَک  َو  ًازْجَع  َو  ًانُواَهَت   ] َو ُْهنِم  ًءاَفَج  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا

َلَمَْعلا ِِفنْأَتْسا  َُهل  َلاَُقی  َو  ِِهبُونُذ  ْنِم  یَضَم  اَم  َُهل  َرَفُْغی  ْنَأ  ُُهبیُِصی  اَم  ُلَّوَأ  اَمَأ  ٌرِیثَک  ٌْریَخ  َو  ٌلْضَف  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَم  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق 
يو دلاخ ، نب  نامیلس  زا  ناکسم ، نبا  زا  نمءوم ، هّللا  دبع  یبا  زا  همروا ، نب  دّمحم  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

نیسح ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  تبسن  ءافج  ندوب  هورکم  متفه  دون و  باب   [ - 97
مالّسلا هیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگیم
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 

ربق ترایز  هب  ناشیا  زا  يدـحا  درذـگیم و  ناشیا  رب  راـگزور  دوشیم  هتفگ  یلو  دنتـسه  هعیـش  دـنرادنپیم  هک  یهورگ  زا  تسا  بّجعت 
أشنم یلاحیب  یلسک و  هچ  دنشاب و  ناوتان  زجاع و  هچ  هدرک و  یتسس  یلبنت و  هچ  هدوب و  افج  يور  زا  هچ  دنوریمن ، مالّسلا  هیلع  نیـسح 

. دندادیمن هار  دوخ  هب  ار  یلسک  یلبنت و  زگره  تسیچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  دنتسنادیم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنشاب ، نآ 
؟ دشابیم نآ  رد  یتلیضف  هچ  موش : تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
وا هب  هدـیزرمآ و  دـنوادخ  ار  شاهتـشذگ  ناهانگ  هک  تسا  نآ  دـسریم  رئاز  هب  هک  يریخ  نیلوا  دـشابیم ، نآ  رد  يرایـسب  ریخ  لـضف و 

. نکب لمع  هب  عورش  ءادتبا  زا  دوشیم : باطخ 
ِْنب ِعـِینَم  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُنـْب  ُمـیِکَح  ِینَثَّدَـح  - 9
ِیف مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ُروَُزت  ُریِدَس  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍناَنَح  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِجاَّجَْحلا 
ُْتُلق ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍرْهَش  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  ُهُروُزَتَف  ْمُکاَفْجَأ  اَم  َلاَق  َال  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٍمْوَی  ِّلُک 

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلِاب ْمُکاَفْجَأ  اَم  ُریِدَس  اَی  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکَی  ْدَق 
نب سنوی  زا  جاّجح ، نب  عینم  زا  نانـس ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  باّطخ ، نب  هّللا  دبع  زا  باّطخ ، نب  ۀملـس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

: دیوگیم يو  شردپ ، زا  نانح ، زا  نمحّرلا ، دبع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

؟ ینکیم ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  زور  ره  رد  ریدس ، يا  دنزادنایب  ریخات  دنناوتیم 
. ریخ موش : تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
؟ ینکیم شترایز  هعمج  ره  رد  سپ  دیتسه ! راکافج  ردق  هچ 

: دندومرف ترضح  ریخ  مدرک : ضرع 
؟ ینکیم شترایز  ایآ  هام  ره  رد 

. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

؟ يوریم شترایز  هب  ایآ  لاس  ره  رد 
. تسا روط  نیا  یهاگ  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
: دندومرف رکذ  ار  ثیدح  دیاهدرک و  افج  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  ردق  هچ  ریدس  يا 

(. دشابیم مشش  دون و  باب  زا  هرامش  ثیدح  دوصقم  )
ِِرماَع ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َۀَیِجاَن  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدْعَس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 10
ٌمْوَی ُْتُلق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ْمَک  ِیل  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدْهَّنلا  ِجاَّرَّسلا  ٍرِیثَک  ِْنب 

ًةَرْجِه ُهاَنْذَخَّتَال  اَّنِم  ًابیِرَق  َناَک  َْول  اَمَأ  ْمُکاَفْجَأ  اَم  َلاَق  ٍنیِح  ِیف  اَّلِإ  ِهِیتآ  اَم  َال  ُْتُلق  ٍۀَعُمُج  َّلُک  ِهِیتْأَتَف  َأ  َلاَق  یِشاَْمِلل  ٍمْوَی  ُضَْعب  َو  ٌمْوَی  َو  ِبِکاَّرِلل 
ِْنب ِِرماَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َۀَیِجاَن  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  ِْهَیلِإ  ُرِجاَُهن  َْيأ 
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ُهَْلثِم مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  ِّيِدْهَّنلا  ٍرِیثَک 
نب رماع  زا  یلع ، نب  دّمحم  زا  هیجان ، نب  دّمحم  زا  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  دعـس ، زا  مدیتاسا ، زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  دوراجلا ، یبا  زا  يدهنلا ، جاّرسلا  ریثک 
: دندومرف نم  هب  ترضح 

؟ تسا تفاسم  ردق  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  امش و  نیب 
. زور زا  يرادقم  زور و  کی  دور  هدایپ  هک  یتروص  رد  زور و  کی  دور  هراوس  یسک  رگا  مدرک : ضرع 

: دندومرف
؟ يوریم شترایز  هب  هعمج  ره  ایآ 

. موریم یهاگ  شترایز  هب  ریخ ، مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. میدرکیم ترجه  شیوس  هب  امتح  دوبیم  ام  کیدزن  ترضح  نآ  ربق  رگا  دیاهدرک ! افج  ردق  هچ 
، جارّـسلا يدهّنلا  ریثک  نب  رماع  زا  ّیلع ، نب  دمحم  زا  هیجان ، نب  دّمحم  زا  دمحا ، نب  دمحم  زا  سیردا ، نب  دمحا  زا  مدـیتاسا ، زا  یتعامج 

. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  دوراجلا ، یبا  زا 
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نآ ترایز  هک  يرثکا  ّدح  درک و  ترایز  دیابیم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نآ  رد  هک  یتّدم  نیرتمک  متشه  دون و  باب   [ - 98
دنزادنایب ریخات  دنناوتیم  ریقف  ینغ و  ار  بانج 

َبوُّیَأ ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍکیِهَن  ِْنب   [ ِهَّللا ِْدبَع   ] ِهَّللا ِْدیَبُع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 1
ِیف ُهَِیتْأَی  ْنَأ  ِریِقَْفلا  یَلَع  ٌّقَح  َو  ِْنیَتَّرَم  ِۀَـنَّسلا  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َِیتْأَی  ْنَأ  ِِّینَْغلا  یَلَع  ٌّقَح  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ةَّرَم ِۀَنَّسلا 
هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  بّویا  وبا  زا  ریمع ، یبا  نب  دمحم  زا  کیهن ، نب  هّللا  دیبع  زا  يوسوملا ، هّللا  دـبع  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  رفعج 

: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا ، هیلع 
. دنورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  رد  هک  تسا  ریقف  رب  هبترم و  ود  لاس  رد  هک  تسا  ینغ  هدهع  رب 

ِجَرْعَْألا ٍدیِعَـس  َو  ٍْریَمُع  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
ًةَّرَم ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  اُوْتئا  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

زا جرعا ، دیعـس  و  ریمع ، نب  رماـع  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هـّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  مالّسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

. دیورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  ره  رد 
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًاعیِمَج  ِجَرْعَْألا  ٍدیِعَـس  َو  ٍْریَمُع  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  ٍِملْـسُم  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 3

ًةَّرَم ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  اُوْتئا  َلاَق  مالسلا ) هیلع  )
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یگلمج  جرعا ، دیعـس  و  ریمع ، نب  رماع  زا  ملـسم ، زا  ریـشب ، نب  رفعج  زا  نیـسحلا ، نب  دّمحم  زا  ساّبعلا ، وبا 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا 
. دیورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  ره  رد 

ُْتلَأَس َلاَق  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍکیِهَن  ِْنب   [ ِهَّللا ِْدیَبُع   ] ِهَّللا ِْدبَع  ْنَع  ُّيِوَسوُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَـح  - 4
َةَرْهُّشلا ُهَرْکَأ  یِّنِإ  ًةَّرَم  ِۀَنَّسلا  ِیف  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ 

هّللا دبع  یبا  ترـضح  زا  دیوگیم : يو  یبلح ، زا  داّمح ، زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  کیهن ، هّللا  دیبع  زا  يوسوملا ، هّللا  دبع  نب  دمحم  نب  رفعج 
؟ مدیسرپ هیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع 

: دندومرف ترضح 
. مراد تهارک  ندش  روهشم  زا  اریز  هبترم ، کی  لاس  رد 

: دیوگ مجرتم 
لمع نیا  هب  صخـش  راهتـشا  بجوـم  رما  نیا  دـنور  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  لاـس  رد  هبترم  کـی  زا  شیب  رگا  هک  دـشاب  نیا  دارم  دـیاش 

. تسا هورکم  نآ  دوشیم و 
ِیبَأ ْنَع  ٍباَن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5

ِْنیَتَّرَم ِۀَنَّسلا  ِیف  ُهَِیتْأَی  ْنَأ  ِِّینَْغلا  یَلَع  ٌّقَح  َو  ًةَّرَم  ِۀَنَّسلا  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  َِیتْأَی  ْنَأ  ِریِقَْفلا  یَلَع  ٌّقَح  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
دبع یبا  ترـضح  زا  بائر ، نبا  زا  باحـصا ، یخرب  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  دیزی ، نب  بوقعی  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا 
. دنورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  هبترم  ود  یلاس  هک  تسا  ینغ  رب  هبترم و  کی  یلاس  هک  تسا  ریقف  هدهع  رب  قح  نیا 

درک و ترایز  دیابیم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نآ  رد  هک  یتّدم  نیرتمک  متشه  دون و  باب   [ - 98
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هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


ِنَع َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6
َةَرْهُّشلا ُهَرْکَأ  یِّنِإ  ًةَّرَم  ِۀَنَّسلا  ِیف  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا 

زا نامثع ، نب  داّمح  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  ناـبا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  نسحلا ، نب  دّـمحم  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
نآ هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  يو  هک  دـناهدرک ، لـقن  یبلح ،

: دندومرف بانج 
. مراد تهارک  ترهش  زا  اریز  دوش  ترایز  ترضح  نآ  ربق  هبترم  کی  لاس  رد 

ْنَع َةَزْمَح  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7
ِيرْدَأ َال  ُساَّبَْعلا  َلاَق  اهَعْـسُو  ّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ُرِـسْعُْملا ال  َو  ٍرُهْـشَأ  ِۀََعبْرَأ  ِّلُک  ِیف  ُرِـسوُْملا  ِهِیتْأَی  ُهوُفَْجت  َال  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ 

ٍباَن ِیبَِأل  َْوأ  ٍِّیلَِعل  اَذَه  َلاَق 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  رماع  نب  سابع  زا  هریغم ، هّللا  دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  ردپ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  تفگ : هزمح  نب  یلع 
ردق هب  رگم  هدرکن  فّلکم  یلاعت  قح  ار  ریقف  دور و  شترایز  هب  راب  کی  هام  راهچ  ره  ینغ  رسوم و  صخش  دینکن ، ترـضح  نآ  هب  ءافج 

. شتردق ناوت و 
(. هّیطع نب  نسح   ) بان یبا  ای  دندومرف  هزمح ) یبا  نب  یلع   ) یلع يارب  ار  هلاقم  مالک و  نیا  ترضح  منادیمن  دیوگیم : سابع 

ْنَع ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8
ُفاَخَأ یِّنِإ  ًةَّرَم  ِۀَـنَّسلا  ِیف  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  ِداَّمَح 

َةَرْهُّشلا
، نامثع نب  داّمح  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  دیعس ، نب  نیسح  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  رافّصلا ، نسحلا  نب  دمحم  زا  نسحلا ، نب  دمحم 

: دیوگیم يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یبلح ، زا 
؟ مدیسرپ ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  عجار 

: دندومرف ترضح 
. مراد ترهش  فوخ  نآ  زا  رتشیب  رد  اریز ، دنور  شترایز  هب  هبترم  کی  یلاس 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِجَرْعَْألا  ٍدیِعَس  َو  ٍْریَمُع  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِنَع  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 9
ًةَّرَم ٍۀَنَس  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  اُوْتئا  َلاَق  مالسلا )

مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  جرعالا  دیعـس  و  ریمع ، نب  رماع  زا  ملـسم ، نبا  زا  داّمح ، زا  ریـشب ، نب  رفعج  زا  تاّیز ، زا  ساّبعلا ، وبا 
: دندومرف ترضح  نآ 

. دیورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  رد 
ِْدبَع َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِصیِْعلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 10

َْتئِش اَم  َلاَق  ُراَُزی  ٍمْوَی  ْمَک  ِیف  ُُهْتلَأَس  َو  َلاَق   [ ٌضوُْرفَم ٌءْیَش   ] ٌۀَضوُْرفَم ٌةاَلَص  َُهل  َْسَیل  َلاَق  ٌۀَضوُْرفَم  ٌةاَلَص  ِْربَْقلا  ِةَراَیِِزل  ْلَه  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
یبا ترضح  زا  دیوگیم : يو  مساق ، نب  صیع  زا  ییحی ، نب  ناوفص  زا  یـسیع ، نب  لیعامـسا  نب  یلع  زا  دعـس ، زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: مدیسرپ مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
؟ تسه یبجاو  زامن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  يارب  ایآ 

: دندومرف ترضح 
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. دشابیمن ینّیعم  بجاو و  زامن  نآ  يارب 
؟ تفر شترایز  هب  دیاب  زور  دنچ  ره  رد  مدیسرپ : دیوگیم : يوار 

. یتساوخ هچ  ره  دندومرف : ترضح 
َلاَق مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِغئاَّصلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُهَعَفَر  ِهِداَنْسِِإب  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 11

ِۀَفِّصلا ِهِذَِهب  ًةَرِیثَک  ًاساَنُأ  ُفِرْعَأ  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َْنیَسُْحلا  َنوُروُزَی  َال  ِناَتَنَّسلا  َو  ُۀَنَّسلا  ُمِهِدَحَِأب  ُّرُمَی  اَِنتَعیِـش  ْنِم  ًامْوَق  َّنَأ  ِینَغََلب  ُِّیلَع  اَی 
ُةَراَیِّزلا ِمَک  ِیف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  اوُدَعاَبَت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ٍدَّمَُحم ِراَوِج  ْنَع  َو  اوُغاَز  ِهَّللا  ِباََوث  ْنَع  َو  اُوئَطْخَأ  ْمِهِّظَِحل  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَق 

َبِّیَغُأ ْنَأ  ُرِْدقَأ  َال  َو  يِدَِـیب  ِساَّنلا  ُرُومُأ  َو  يِدَِـیب  ُلَمْعَأ  یِّنَِأل  َِکلَذ  َیلِإ  ُلِصَأ  َال  ُْتُلق  ْلَْعفاَف  ٍرْهَـش  ِّلُک  ِیف  ُهَروَُزت  ْنَأ  َتْرَدَـق  ْنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق 
َناَه ٍۀَعُمُج  ِّلُک  ِیف  َجَرَخ  ْنِإ  ْنَّمِم  ِهِدَِیب  ُلَمْعَی  َال  ْنَم  ُْتیَنَع  اَمَّنِإ  َو  ِهِدَِیب  ُلَمْعَی  َناَک  ْنَم  َو  ٍرْذُـع  ِیف  َْتنَأ  َلاَق  ًادِـحاَو  ًامْوَی  ِیناَکَم  ْنَع  یِهْجَو 

ُهُجوُرُخ َو  ْمَعَن  َلاَق  َِکلَذ  ُزوُجَیَف  اًلُجَر  ُْهنَع  َجَرْخَأ  ْنِإَف  ُْتُلق  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍرْذُع  ْنِم  ِِهلوُسَر  َْدنِع  َال  َو  ٍرْذُع  ْنِم  ِهَّللا  َدـْنِع  َُهل  اَم  ُهَّنِإ  اَمَأ  ِْهیَلَع  َِکلَذ 
ِلْهَأ َو  ٍدَّمَُحم  َعَم  یَلْعَْألا  َسْوَدْرِْفلا  َُهل  ُبِجُوت  ًةَرْظَن  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُرُْظنَی  ِراَهَّنلا  ُبَعَت  َُهل  ِلـْیَّللا  َرِهاَـس  ُهُّبَر  ُهاَرَی  ِهِّبَر  َدـْنِع  َُهل  ًاْریَخ  َو  ًارْجَأ  ُمَظْعَأ  ِهِسْفَِنب 

ِِهلْهَأ ْنِم  اُونوُک  َو  َِکلَذ  ِیف  اوُسَفاَنَتَف  ِِهْتَیب 
هیلع هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  تسا  هعوفرم  غئاّصلا  نومیم  نب  یلع  ات  هک  شدانـسا  هب  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  ناشیا  درذـگیم و  ام  نایعیـش  زا  یتعامج  رب  لاس  ود  ای  لاـس  کـی  هک  هدیـسر  نم  هب  ربخ  یلع  يا 

؟ دنوریمن مالّسلا 
. دنراد تفص  نیا  هک  مراد  غارس  ار  يدایز  مدرم  موش : تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
رود هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  راوج  زا  مورحم و  ادخ  رجا  باوث و  زا  رانک و  رب  ناشهرهب  ّظح و  زا  دنگوس  ادخ  هب 

. دناهدنام
؟ میورب ترضح  نآ  ترایز  هب  تّدم  زا  ياهلصاف  هچ  رد  موش : تیادف  مدرک : ضرع  شکرابم  رضحم 

: دندومرف ترضح 
. نکب ار  راک  نیا  سپ  ینک ، ترایز  هام  ره  رد  ار  بانج  نآ  هک  يراد  تردق  رگا  یلع  يا 

کی متـسین  رداق  اساسا  تسا و  نم  تسد  رد  زین  مدرم  روما  هدرک و  راک  میاهتسد  اب  اریز  مبای  تسد  رما  نیا  هب  مناوتیمن  مدرک : ضرع 
. میامن تبیغ  مراک  لحم  زا  زور 

: دندومرف ترضح 
هتـشادن لاغتـشا  هنوگ  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  نم  دارم  دنـشابیم و  رذع  رد  دنراد  یتسد  راک  وت  لثم  هک  مه  یناسک  یتسه و  روذـعم  وت 

دزن تمایق  زور  رد  ناشیا  هکنآ  هچ  دـشاب  ناسآ  لهـس و  ناشیا  رب  دـنورب  ترایز  هب  هدـش و  جراـخ  لزنم  زا  هعمج  ره  رد  رگا  هک  يروطب 
. دنرادن يرذع  شلوسر  ادخ و 

؟ تسا زیاج  ایآ  دتسرفب  اجنآ  هب  دوخ  فرط  زا  ار  یسک  یلو  دورن  ترایز  هب  دوخ  صخش  نیا  رگا  لاح  مدرک : ضرع  شرضحم 
: دندومرف ترضح 

دنیبب یلاعت  قح  یتقو  هکنآ  هچ  تسا  رتبولطم  رتهب و  شراـگدرورپ  دزن  هدوب و  رتمیظع  شرجا  دورب  شدوخ  رگا  یلو  تسا  زئاـج  یلب ،
تـشهب یلعا و  سودرف  شیارب  هک  يرظن  ناـنچنآ  هدومن  رظن  وا  هب  دربیم  رـسب  جـنر  بعت و  هب  ار  اـهزور  يرادـیب و  هب  ار  اـهبش  وا  هک 

ناشن لیامت  سپ  دنادرگیم  نیرق  راوج و  مه  هارمه و  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  شتیب  لها  دّمحم و  اب  ار  وا  هدرک و  بیصن  ار  نادواج 
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. دیدرگ نآ  لها  زا  رما و  نیا  رد  دیهد 
ِیبَأ ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّذَْحلا  ٍحاَّبَـص  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 12

َثیِدَْحلا َرَکَذ  َو  ًةَّرَم  ٍۀَنَس  َّلُک  َْول  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا َْربَق  اُورُوز  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع 
هّللا دبع  یبا  ترضح  زا  ناورم ، نب  دمحم  زا  ءاّذحلا ، حاّبص  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

: دندومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  تفگ : يو  مالّسلا ، هیلع 
 ... دشاب راب  کی  یلاس  هچ  رگا  دینک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق 

ِۀَمْدِخ ِیف  َناَک  َو  یَیْحَی  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 13
ْنَم َُهل  ُْتُلق  ٍلـیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ 
ِّلُک یِفَف  ِراَّدـلا  ُدـیَِعب  اَّمَأ  َو  ٍرْهَـش  ْنِم  َرَثْکَأ  ُعَسَی  َال  َلاَق  ُهُکَْرت  َساَّنلا  ُعَسَی  ْمَک  َو  یَتْءُوی  ٍمْوَی  ْمَک  ِیف  َو  ِْهَیلِإ  ُدوُعَی  یَتَم  ُفِرَْـصنَی  َُّمث  ًاِرئاَز  ِهِیتْأَـی 

ٍۀَّلِع ْنِم  اَّلِإ  ُهَتَمْرُح  َعَطَق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّقَع  ْدَقَف  ِِهتْأَی  ْمَلَف  َنِینِس  َثاََلث  َزاَج  اَمَف  َنِینِس  ِثاََلث 
رفعج وبا  نیمداخ  زا  هک  ییحی  تفگ : يو  یکفوب ، یلع  نب  یکرمع  زا  ییحی ، نب  دـمحم  سیردا و  نب  دـمحا  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 

ینالوط یثیدح  نمض  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  وا  لاّمج و  نارهم  نب  ناوفـص  زا  وا  یلع و  زا  درک  لقن  ام  يارب  دوب  یناث 
: هدرک لقن  نینچ 

دوع ترایز  هب  هبترم  ود  دعب  تقو  دنچ  ددرگرب  سپس  دورب و  ءادهشلا  دیس  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  مدرک : ضرع  شکرابم  رـضحم 
؟ دننک كرت  ار  ترضح  ترایز  دنناوتیم  تّدم  هچ  ات  مدرم  دور و  ترایز  هب  رگید  يزور  دنچ  رد  و  دنک ؟

: دندومرف ترضح 
دنورب و شترایز  هب  دـیاب  هبترم  کی  لاس  هس  ره  رد  تسا  رود  ناشلزنم  هک  یناسک  اّما  دـننک و  كرت  ار  نآ  دـنناوتیمن  هام  کی  زا  شیب 
ار بانج  نآ  تمرح  هدش و  عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  قاع  دنورن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  دومن و  زواجت  لاس  هس  رگا 

. دشاب هتشاد  یببس  تلع و  رگم  هدومن  کته  عطق و 
ِهَّللا ِْدیَبُع  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  یَسُوم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 14
ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ًاثاََلث   ] ثالث َْوأ  ِْنیَتَّرَم  ِۀَـنَّسلا  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  ُروَُزن  اَّنِإ  ُْتُلق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا 

هیلع و هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  یِّلَُصت  َُّمث  ِْهیَِفتَک  َْدنِع  ُهَْفلَخ  ُموُقَت  َلاَق  ِْهیَلَع  یِّلَصُأ  َْفیَک  ُْتُلق  ًةَّرَم  ِۀَنَّسلا  ِیف  ُهُورُوز  ََّیلِإ  َدْصَْقلا  اوُِرثُْکت  ْنَأ  ُهَرْکَأ 
ِْنیَسُْحلا ع یَلَع  یِّلَُصت  َو  هلآ )

زا مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع 
: دیوگیم يو  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  یبلحلا ، هّللا  دیبع  زا  هبقع  نب  یلع  زا  لاّضف ، نبا  زا  شردپ ،

؟ تسا روطچ  لمع  نیا  ایآ  مینکیم  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هبترم  هس  ای  ود  لاس  رد  ام  مدرک : ضرع  شرضحم 
: دندومرف ترضح 

. دیورب نآ  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  رد  دینک ، دصق  ار  رّهطم  ربق  نآ  دایز  مراد  تهارک  نم 
؟ متسرفب ترضح  نآ  رب  تاولص  هنوگچ  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
زا دعب  تسرفب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولـص  سپـس  تسیاب ، ترـضح  نآ  ياههناش  نیفتک و  بنج  رد  ربق  تشپ 

. تسرفب تمحر  تاولص و  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  نآ 
ِعُولُط ْنِم  ٍکَلَم - ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  َْدنِع  یِّلَُصی  ُهَّنِإ  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِداَنْـسِِإب  ُّیِکَرْمَْعلا  َلاَق  َو  - 15

درک و ترایز  دیابیم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نآ  رد  هک  یتّدم  نیرتمک  متشه  دون و  باب   [ - 98
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ْنِم َرَثْکَأ  ِهِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  َفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِِملْـسُْمِلل  یِغَْبنَی  اَلَف  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َیلِإ  َنوُّلَُـصیَف  ْمُُهْلثِم  ُلِْزنَی  َو  َنوُدَعْـصَی  َُّمث  ُسْمَّشلا  َبیِغَت  ْنَأ  َیلِإ  ِرْجَْفلا 
َنِینِس َِعبْرَأ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  دیوگیم : هدرک و  لقن  شدانسا  هب  یکرمع 
الاب سپس  هدرک و  تمحر  بلط  ءاعد و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  کیدزن  باتفآ  بورغ  ات  حبـص  عولط  زا  هتـشرف  رازه  راهچ 

. دننکیم تمحر  بلط  ءاعد و  حبص  عولط  ات  هتفرگ و  رارق  ناشیا  ياجب  رگید  هتشرف  رازه  راهچ  هتفر و 
. دنک فّلخت  نآ  زا  هتفرن و  ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  لاس  راهچ  زا  شیب  هک  تسین  راوازس  ناملسم  رب  سپ 

هیلع و هللا  یلـص   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَن  ِیبَأ  ْنَع  ِلْـضَْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو  - 16
َنِینِس َِعبْرَأ  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنَع  ُفُّلَخَّتلا  یِغَْبنَی  َال  َو  ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  ْمَعَن  َلاَق  هلآ )

نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  عجار  دیوگیم : يو  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  بان ، یبا  زا  لضف ، نب  دمحم  زا  شدانسا  هب  یکرمع 
؟ مدیسرپ ترضح  نآ  زا  هیلع  هّللا  تاولص 

: دندومرف ترضح 
نآ زا  هتفرن و  ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  لاس  راهچ  زا  شیب  تسین  هتسیاش  تسا و  هرمع  کی  اب  يواسم  لداعم و  بانج  نآ  ترایز  یلب ،

. دننک فلخت 
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 17
ُدیُِرن ِِۀنیِدَْملا  ِقیِرَط  ِیف  ُنَْحن  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
ُعَمْسَت يِذَّلا  اَم  َو  ُْتُلق  ِیَتلَءاَسُم  ْنَع  َکَلَغََشل  ُعَمْسَأ  اَم  ُعَمْسَت  َْول  ِیل  َلاَقَف  ًارِـسَْکنُم  ًانیِزَح  ًابِیئَک  َكاَرَأ  ِیل  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  َۀَّکَم 

َءاَُکب َو  اَمِْهیَلَع - ِّنِْجلا  َحَْون  َو  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِۀَـلَتَق  یَلَع  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِۀَـلَتَق  یَلَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِۀَِـکئاَلَْملا  َلاَِـهْتبا  َلاَـق 
ِیف َو  ِْهَیلِإ  ُدوُعَی  یَتَمَف  ُفِرَْصنَی  َُّمث  ًاِرئاَز  ِهِیتْأَی  ْنَمَف  َُهل  ُْتُلق  ٍمَْون  َْوأ  ٍباَرَش  َْوأ  ٍماَعَِطب  اَذَه  َعَم  ُأَّنَهَتَی  ْنَمَف  ْمِِهنْزُح  َةَّدِش  َو  ْمَُهلْوَح  َنیِذَّلا  ِۀَِکئاَلَْملا 

َنِینِـس َثاَلَّثلا  َزاَج  اَمَف  َنِینِـس  ِثاََلث  ِّلُک  یِفَف  ِراَّدلا  ُدـیَِعب  اَّمَأ  َو  ٍرْهَـش  ْنِم  َّلَقَأ  اَلَف  ُبیِرَْقلا  اَّمَأ  َلاَق  ُهُکَْرت  َساَّنلا  ُعَسَی  ْمَک  ِیف  َو  یَتْءُوی  ٍمْوَی  ْمَک 
اَم َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُلُخْدَی  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ُِرئاَز  ُمَْلعَی  َْول  َو  ٍۀَّلِع  ْنِم  اَّلِإ  ُهَمِحَر  َعَطَق  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّقَع  ْدَقَف 

َِکلَذ ِیف  َُهل  اَم  َو  َُهل  ْمِِهئاَعُد  ْنِم  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَم  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ِءاَدَهُّشلا  َو  ِۀَِّمئَْألا  َو  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  َو  ِحَرَْفلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُلِصَی 
یَلَع ُُهْئیَف  ُعَقَی  اَمَف  ِِهلْحَر  ْنِم  ُجُرْخََیل  ُهَِرئاَز  َّنَأ  َو  َیَِقب  اَم  ُهَراَد  َّمَث  اَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحََأل  ِهَّللا  َْدنِع  َُهل  ِروُخْذَْـملا  َو  ِلِجْآلا  َو  ِلِجاَْعلا  ِیف  ِباَوَّثلا  َنِم 
ِْهیَلَع اَم  َو  ُفِرَْـصنَیَف  ًاْئیَـش  ِِهبُونُذ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُسْمَّشلا  یِْقُبت  اَم  َو  َبَطَْحلا  ُراَّنلا  ُلُکَْأت  اَمَک  َُهبُونُذ  ْتَلَکَأ  ِْهیَلَع  ُسْمَّشلا  ِتَعَقَو  اَذِإَف  َُهل  اَعَد  اَّلِإ  ٍءْیَش 

ِةَراَیِّزلا َیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َُهل  ُرِفْغَتْسَی  َو  ُهَماَقَم  ُموُقَی  ٌکَلَم  ِِهب  ُلَّکَُوی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِهِمَِدب  ُطِّحَشَتُْملا  ُُهلاَنَی  َال  اَم  ِتاَجَرَّدلا  َنِم  َُهل  َِعفُر  ْدَق  َو  ٌْبنَذ 
ِنَع ًاـعیِمَج  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  ِِهلوُِطب  َثیِدَْـحلا  َرَکَذ  َو  َتوُـمَی  َْوأ  َنِینِـس  ُثاََـلث  َیِـضْمَی  َْوأ 

ِلاَّمَْجلا َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِۀَـمْدِخ  ِیف  َناَک  َو  یَیْحَی  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا 
ِِهلوُِطب َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِقیِرَط  ِیف  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

هّللا دبع  زا  يرـصب  داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  ملاس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ  زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دـمحم 
. میتشاد هّکم  دصق  هنیدم  هار  رد  تفگ : يو  لاّمج ، ناوفص  زا  ّمصالا ، نمحرلا  دبع  نب 

؟ منیبیم رطاخ  هتسکش  نوزحم و  نیگهودنا و  ار  امش  هک  تسیچ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح  زا 
: دندومرف ترضح 

. يدرکیمن نم  زا  ار  لاءوس  نیا  يدینشیم  وت  رگا  مونشیم  نم  ار  هچنآ 
؟ دیونشیم زیچ  هچ  مدرک : ضرع 
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: دندومرف ترضح 
امهیلع نیـسح  ماما  ترـضح  نینمءوملا و  ریما  ناگدنـشک  زا  ندومن  ضغب  راهظا  ّلج و  ّزع و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ناگتـشرف  ندرک  يراز 

نیا اب  یسک  هچ  رب  سپ  ناشیا ، نزح  تّدش  دنتسه و  ترـضح  نآ  ربق  فارطا  رد  هک  یناگتـشرف  نتـسیرگ  نج و  ندومن  هجوت  مالّـسلا و 
زاب ینامز  هچ  ددرگرب  دعب  دیایب و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  یـسک  متـشاد : هضرع  دوب !!؟ دهاوخ  اراوگ  باوخ  ای  بارـش  ای  ماعط  لاح 

ترایز دـنناوتیم  تقو  دـنچ  ات  مدرم  اساسا  ددرگرب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هراـبود  دـعب  زور  دـنچ  فرظ  و  ددرگرب ؟ تراـیز  يارب 
؟ دننک كرت  ار  شترضح 

: دندومرف ترضح 
کی لاس  هس  ره  رد  دنـشابیم  رود  هک  نانآ  دـنور و  ترایز  هب  راب  کی  یهام  لقا  دنتـسه ال  رّهطم  ربق  کیدزن  بیرق و  هک  یناـسک  اـّما 

ترضح نآ  محر  عطق  هدش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  قاع  دنتفرن  بانج  نآ  ترایز  هب  تشذگ و  لاس  هس  رگا  هبترم و 
. دشاب هتشاد  یببس  ّتلع و  رگم  دناهدومن  ار 

نینمءوملا ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  یحرف  رورس و  هچ  شترایز  اب  هک  دنادب  رگا  مالّسلا  هیلع  نیسح  رئاز  اساسا  و 
ناشیا ءاعد  هیحان  زا  هک  دشاب  علّطم  زین  وا  هدش و  دراو  تیب  لها  ام  زا  ءادهش  مالّسلا و  مهیلع  همئا  اهیلع و  هّللا  مالس  همطاف  مالّسلا و  هیلع 
تسود هنیآ  ره  هتشگ  هریخذ  ادخ  دزن  يو  يارب  هچنآ  يورخا و  يویند و  باوث  رجا و  زا  دشاب  فقاو  نینچمه  هدش و  لصاح  هچ  شیارب 

. دشاب شترضح  ترایز  لاح  رد  هتسویپ  هدرکن و  تقرافم  هاگ  چیه  اجنآ  زا  هدوب و  بانج  نآ  دزن  شلزنم  هک  درادیم 
و دیامنیم ، اعد  شیارب  زیچ  نآ  رگم  دتفایمن  يزیچ  هب  شاهیاس  دش  جراخ  شاهناخ  زا  ترایز  دصق  هب  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  و 

یقاب وا  رب  ار  یهانگ  چـیه  باـتفآ  و  دروخیم ، ار  مزیه  شتآ  هک  يروط  ناـمه  دروخیم  ار  شناـهانگ  دـیبات  وا  رب  باـتفآ  هک  یماـگنه 
یلاع عفترم و  ردـق  نآ  ار  شاهجرد  یلاعت  قح  تسین و  وا  رب  یهانگ  چـیه  هک  یلاـح  رد  ددرگیم  رب  تراـیز  زا  نیا  رب  اـنب  دراذـگیمن ،

دشابیمن و وا  ّدح  رد  ناشتلزنم  ماقم و  هتـشادن و  یـسرتسد  نآ  هب  دناهدش  هتـشغآ  شیوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  هک  دـنادرگیم 
زا لاس  هس  ای  دنک  شزرمآ  بلط  شیارب  دیآیم  ترـضح  ترایز  هب  يو  رگید  راب  ات  هک  هدومن  يو  ماقم  مئاق  ار  ياهتـشرف  ناّنم  دـنوادخ 

. دوش توف  ای  درذگب  ترایز  نیا 
: دیوگیم يو  یکفوب ، یلع  نب  یکرمع  زا  اعیمج  ییحی  نب  دّمحم  سیردا و  نب  دمحا  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

، هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  وا  لاّمج و  نارهم  نب  ناوفـص  زا  وا  یلع و  زا  دوب  یناث  رفعج  یبا  تمدخ  رد  هک  ییحی 
: تفگ يو 

. هدومن لقن  لیصفت  لوط و  اب  ار  ثیدح  و  مدرک ...  لاءوس  ترضح  زا  هنیدم  قیرط  رد 
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دادغب رد  مالّسلا  هیلع  داوجلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ترایز  باوث  مهن  دون و  باب   [ - 99

ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِْهیََوبَاب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 1
ِینَثَّدَح َو  ْمَعَن  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ُْلثِم  َأ  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ُْتلَأَس  َلاَق  ِءاَّشَْولا 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم 
يو ءاشولا  یلع  نب  نسح  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
ایآ مدرک : ضرع  هدرک و  لاءوس  مالّـسلا  امهیلع  رفعج ) نب  یـسوم   ) نسحلا ابا  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ :

؟ تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  لثم 
. یلب دندومرف : ترضح 

. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  شدانسا  هب  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  بوقعی ، نب  دمحم  و 
ُْتُلق َلاَق  ِّیِطِـساَْولا  ٍراَسَی  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2

ِباَجِْحلا ِءاَرَو  ْنِمَف  ُْهنِم  َُّدب  َال  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  َداَدْغَِبب  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  َْربَق  ُرُوزَأ  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرِلل
: تفگ يو  هدرک  لقن  یطساو  راّشب  نب  نیسح  زا  یلع ، یبا  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

؟ منکب ترایز  ار  دادغب  رد  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ایآ  مدرک : ضرع  مالّسلا ، هیلع  اضر  ترضح  كرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

. نکب شترایز  باجح  تشپ  زا  سپ  یتشادن  نآ  زا  ياهراچ  رگا 
: دیوگ مجرتم 

. دشابیم نیفلاخم  زا  هیقت  رطاخب  باجح  تشپ  زا  ترایز  هب  رما  هدومرف : راحب  رد  یسلجم  موحرم 
هیلع  ) اَضِّرِلل ُْتُلق  َلاَق  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  - 3

ِْنیَسُْحلا ع َْربَق  َراَز  ْنَم  ُْلثِم  َُهل  َلاَق  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  ٍءْیَش  ُّيَأَف  ُْتلُقَف  َلاَق  ُْهرُز  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  َکِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالسلا )
كرابم رضحم  تفگ : يو  هدرک ، لقن  ءاشولا  یلع  نب  نسح  زا  یقربلا ، هّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  نیـسحلا ، نب  یلع 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  ناتراوگرزب  ردپ  ربق  هک  یسک  باوث 

: دندومرف ترضح 
. نک ترایز  ار  نآ 

؟ تسا ردق  هچ  نآ  تلیضف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. دیامن ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  هک  تسا  یسک  باوث  لثم  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یسک  تلیضف  باوث و 
هیلع  ) اَضِّرلا ِنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِّیِطِـساَْولا  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 4

َُهلْوَح ِدِجاَسَْملا  ِیف  اوُّلَص  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ِْربَق  ِناَْیتِإ  ِیف  مالسلا )
هیلع اضر  ترـضح  زا  ام ، باحـصا  یخرب  زا  یطـساو ، ناّسح  نب  یلع  زا  ملـسم ، نب  نوراه  زا  شردپ ، زا  رفعج ، نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ندرک  ترایز  نتفر و  هب  عجار  مالّسلا 
. دیراذگب زامن  تسا  رّهطم  ربق  نآ  فارطا  هک  يدجاسم  رد 
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ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5
ُّيَأَف ُْتُلق  َلاَق  ُهُورُوز  َلاَقَف  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َکِیبَأ َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق  ِّیِطِـساَْولا  ٍراَـسَی 

ْنِکُْمی َْمل  َو  ُْتفِخ  ْنِإَف  ُْتُلق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا َلوُسَر  ِینْعَی  ُهَدـِلاَو  َراَز  ْنَم  ِلْضَفَک  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  َلاَقَف  َلاَق  ِلْـضَْفلا  َنِم  ِهِیف  ٍءْیَش 
ِراَدِْجلا ِءاَرَو  ْنِم  ْمِّلَس  َلاَق  اًلِخاَد - ُلوُخُّدلا  َِیل 

راّـشب نیـسح  زا  دـیزی ، نب  بوـقعی  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  یگلمج  مهیلع  هّللا  ۀـمحر  نسحلا  نب  دـمحم  و  نیـسحلا ، نـب  یلع  مردـپ و 
: تفگ يو  هک  دناهدرک  لقن  یطساو ،

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  ناتراوگرزب  ردپ  ربق  هک  یسک  باوث  دندیسرپ : مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابا  ترضح  زا 
: دندومرف ترضح  تفگ : يوار 

. دیورب ناشیا  ترایز  هب 
؟ دشابیم نآ  رد  یتلیضف  هچ  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
. دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ینعی  شردپ  ترایز  تلیضف  نوچمه  وا  ترایز  تلیضف 

؟ منکب راک  هچ  موش  لخاد  هک  دوبن  نکمم  میارب  هتشاد و  یساره  فوخ و  رگا  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. هدب مالس  باجح  تشپ  زا 
ِّيِرَْبیَْخلا ِنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّیِـشَرُْقلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6

هیلع هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَمَک  َناَک  َداَدْغَِبب  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا َِیل  َلاَق  َلاَق  ِّیِّمُْقلا  ِّيِرَعْشَْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  اَمُهَلْـضَف  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َّنَأ  اَّلِإ  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َْربَق  َو  هلآ ) و 

ُهَْلثِم ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا 
نب نیـسح  زا  يربیخ ، زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  زا  باّطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  زا  یـشرق ، رفعج  نب  دـمحم  ساـبعلا  وبا 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  یّمق  يرعشا  دّمحم 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

هیلع نینمءوملا  ریما  ربق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  لثم  دـنک  ترایز  دادـغب  رد  ار  مردـپ  ربق  هک  یـسک 
. دنشابیم لضفا  امهیلع  هّللا  مالس  نینمءوملا  ریما  ادخ و  لوسر  ترایز  یهتنم  هدرک  ترایز  ار  مالّسلا 

. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  نتم  شدانسا  هب  نیسحلا  نب  دمحم  زا  ییحی ، نب  دمحم  زا  بوقعی ، نب  دمحم 
( مالسلا هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 7

ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  َُهل  َلاَق  ًادِصاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َراَز  ْنَّمَع 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نارجن  یبا  نب  نمحّرلا  دبع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

؟ مدیسرپ دنک  ترایز  ار  ادخ  لوسر  هک  یسک  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح  زا 
: دندومرف ترضح 

. دشابیم وا  يارب  تشهب  دنک  ترایز  ار  مالّسلا ) هیلع  مظاک  ماما   ) مالّسلا هیلع  نسحلا  یبا  ربق  هک  یسک  تسا و  وا  يارب  تشهب 
هیلع  ) اَضِّرلا ِنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 8

ِْنیَسُْحلا ِْربَق  ِةَراَیِز  ُْلثِم  ِیبَأ  ِْربَق  ُةَراَیِز  َلاَق  مالسلا )
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لقن مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ءاشولا ، یلع  نب  نسح  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  دیلو ، دمحا  نب  نسحلا  نب  دّمحم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  لثم  مردپ  ربق  ترایز 
َّنِإ َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرِلل ُْتُلق  َلاَق  ٍمیِحَر  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِْجنَلَْخلا  ٍسوُْدبُع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 9
َلاَق ِباَوَّثلا  َنِم  ُهَراَز  ْنَِمل  اَمَف  ِناَطیِْحلا  ِءاَرَو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـسنَف  ِهِیتَْأن   ] هتأن اَمَّنِإ  َو  ٌۀَّقَـشَم  اَهِیف  اَْنیَلَع  َداَدْغَِبب  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ِْربَق  َةَراَیِز 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َْربَق  یَتَأ  ْنَِمل  اَم  ُْلثِم  ِهَّللا  َو  َُهل  َلاَقَف 
: دیوگیم يو  میحر ، شردپ  زا  یجنلخ ، سودبع  نب  دمحا  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  دعس ، زا  نسحلا ، نب  دّمحم  زا 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  كرابم  رضحم 
مالس وا  هب  اهراوید  تشپ  زا  هتفر و  شتمدخ  اذل  دراد  تقـشم  ام  رب  دادغب ، رد  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  ربق  ترایز  موش  تیادف 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  وا  هک  یسک  باوث  میهدیم ،
: دندومرف وا  هب  ترضح 

. تسا هدرک  ترایز  ار  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  باوث  لثم  وا  باوث  دنگوس  ادخ  هب 
ُْتُلق َلاَق  ٍمیِحَر  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 10

ِْنیَـسُْحلا َْربَق  یَتَأ  ْنَِمل  اَم  ُْلثِم  َُهل  َلاَقَف  ُهَراَز  ْنَِمل  اَمَف  ٌۀَّقَـشَم  اَهِیف  اَْنیَلَع  َداَدْغَِبب  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ِْربَق  َةَراَیِز  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرِلل
َو ِفْـسَْخلا  َنِم  ْمِِهب  َلِْزنَی  ْنَأ  ُعَّقَوَُـتی  اَـم  َو  اَِـهلْهَأ  ََةءاَدَر  َو  َداَدـَْغب  َرَکَذ  َو  َسَلَج  َو  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ٌلُـجَر  َلَـخَد  َو  َلاَـق  ِباَوَّثلا  َنِم  مالـسلا ) هیلع  )
( مالسلا هیلع   ) ِنَسَْحلا ُوبَأ  اَّمَأ  ُلوُقَی  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا َابَأ  ُْتعِمَسَف  َجُرْخَِأل  ُتْمُقَف  َلاَق  َءاَیْشَأ  َِکلَذ  ْنِم  َدَّدَع  َو  ِقِعاَوَّصلا  َو  ِۀَْحیَّصلا 

اَلَف
اضر ماما  رضحم  تفگ : يو  میحر ، زا  مکحلا  نب  یلع  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفّصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

ناشیا هک  یسک  باوث  دراد ، تقشم  ام  رب  دادغب  رد  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  ربق  ترایز  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار 

: دندومرف ترضح 
. دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  هک  تسا  یسک  باوث  لثم  شباوث 

: دیوگیم يوار 
دوریم دیما  هک  درک  ناشن  رطاخ  دش و  نآ  مدرم  ندوب  تسپ  دادغب و  رّکذتم  تسشن و  داد و  مالس  ترضح  نآ  هب  دش و  لخاد  یـصخش 

. دریگب ار  ناشیا  درب ،...  ار  رگید  باذع  دنچ  مان  و  هقعاص ...  ینامسآ و  هحیص  و  نیمز ) رد  نتفر  ورف   ) فسخ باذع 
: دندومرف بانج  نآ  هک  دینش  موش  صخرم  شرضحم  زا  مدش  دنلب  یتقو  دیوگیم : سپس 

. تسین روط  نیا  نسحلا  وبا  اّما 
: دیوگ مجرتم 

اریز دوش  لزان  اهباذـع ، نیا  دادـغب  لها  هب  نکم  ءاعد  مالّـسلا : هیلع  نسحلا  وبا  اـّما  هک : تسا  نیا  دوصقم  یـسلجم  موحرم  هدومرف  قبط 
. دنشابیم نومصم  ظوفحم و  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  رّهطم  ربق  دوجو  هطساوب  ناشیا 

َناَوْرَم ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیْنیَـضُْحلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّیِِـسناَلَْقلا  َناَدْمَح  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 11
َو ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهلَأْـسَأ  مالـسلا ) هیلع   ) ِِثلاَّثلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَـق  َۀَـبْقُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع 

ًارْجَأ ُمَظْعَأ  َو  ُعَمْجَأ  اَذَه  َو  ُمَّدَقُْملا  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ََّیلِإ  َبَتَکَف  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ 
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نب میهاربا  زا  ناورم  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  زا  ینیـضحلا ، دـمحم  نب  یلع  زا  یـسنالق ، نادـمح  زا  ییحی ، نب  دّـمحم  زا  بوقعی ، نب  دـمحم 
: تفگ يو  هبقع ،

مهیلع رفعج  یبا  ربق  نسحلا و  یبا  ربق  هّللا و  دـبع  یبا  ربق  تراـیز  زا  نآ  رد  هتـشون و  ياهماـن  مالّـسلا  هیلع  ثلاـثلا  نسحلا  یبا  ترـضحم 
؟ مدیسرپ مالّسلا 

: دندومرف باوج  رد  ترضح 
هک نک  همیمـض  نآ  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نیا  ترایز  دـعب  روآ و  اجب  مّدـقم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  یبا  تراـیز 

. دوب دهاوخ  رتمیظع  ترجا  رتعماج و  تترایز 
ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 12

ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  مالسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا  َُهل  َلاَق  ًادِصاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا َراَز  ْنَّمَع  مالسلا ) هیلع  )
: تفگ يو  نارجن ، یبا  نب  نمحّرلا  دبع  زا  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  نیسحلا ، نب  یلع 

؟ مدیسرپ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ترایز  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا 
: دندومرف ترضح 

. دوب دهاوخ  وا  يارب  تشهب  دنک  ترایز  زین  ار  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ربق  هک  یسک  دشابیم و  وا  يارب  تشهب 
*** ***
*** ***

یلع نب  دّمحم  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ترایز  باوث  مهن  دون و  باب   [ - 99
دادغب رد  مالّسلا  هیلع  داوجلا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 445ناهفصا   هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا مهیلع  داوجلا  یلع  نب  دّمحم  ترضح  رفعج  یبا  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  همانترایز  نایب  رد  مدص  باب   [ - 100

َداَدـْغَِبب ُلوُقَت  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍدـْیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
ِِهنْأَش ِیف  ِهَِّلل  اَدـَب  ْنَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
ٍرَفْعَج ِیبَأ  یَلَع  اَذَِهب  ْمِّلَـس  َو  َلاَق  َکَتَجاَح  ْلَأْسا  َو  َهَّللا  ُْعدا  َو  َلاَق  َيَالْوَم - اَی  َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  ْعَفْـشاَف  َِکئاَدـْعَِأل  ًایِداَعُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  َُکْتیَتَأ 
ْسَْبلا َو  ْفَّظَنَت  َو  ْلِـسَتْغاَف  مالـسلا ) مهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َةَراَـیِز  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَـق  َو  مالـسلا ) اـمهیلع   ) ٍِّیلَع ِنـْب  ِدَّمَُحم 

َنیِح ُْلق  َو  مالـسلا ) مهیلع   ) اَضِّرلا یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َْربَق  ْرُز  َو  ِْنیَرِهاَّطلا  َْکَیبَْوث 
ِتاَُملُظ ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  مالسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَـسُوم  ِْربَق  َْدنِع  ُریِـصَت 
َيَالْوَم اَی  َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  ْعَفْـشاَف  َِکئاَِیلْوَِأل - ًاِیلاَُوم  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  ِِهنْأَش  ِیف  ِهَِّلل  اََدب  ْنَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا 

ِّرَْبلا ِماَمِْإلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُِلق  َو  ِلْـسُْغلِاب  ْأَدـْبا  َو  ِفُرْحَأـْلا  ِهِذَِـهب  ِداَوَْجلا  ٍدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  ْمِّلَـس  َُّمث  َکَـتَجاَح  ْلَـس  َُّمث 
ًةَِرتاَوَتُم ًۀَلِصاَوَتُم  ًۀَکَراَبُم  ًۀَیِکاَز   [ ًۀَیِماَن  ] ًۀَّماَت ًةَرِیثَک  ًةاَلَص  يَرَّثلا  َتَْحت  ْنَم  َو  َنیِضَرَْألا  َقْوَف  ْنَم  یَلَع  َِکتَّجُح  َو  ِّیِضْرَْملا  ِّیِـضَّرلا  ِّیِقَّنلا  ِّیِقَّتلا 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َکـِئاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَـم  ِلَْـضفَأَک  ًۀَـفِداَرَتُم 

ِیف ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِّیِصَْولا  ََۀلاَلُـس  َو  َنیِِّیبَّنلا  َۀَفِیلَخ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   [ َنیِِّیبَّنلا َثِراَو  َو  َنِینِمْءوُْملا  َماَمِإ  اَی   ] َنِینِمْءوُْملا َماَمِإ  اَی  َْکیَلَع 
اَهَّنِإَف َکَتَجاَح  ْلَس  َُّمث  َيَالْوَم  اَی  َکِّبَر  َدـْنِع  ِیل  ْعَفْـشاَف  َِکئاَِیلْوَِأل - ًاِیلاَُوم  َِکئاَدـْعَِأل  ًایِداَعُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  ًاِرئاَز  َکـُْتیَتَأ  ِضْرَأـْلا - ِتاَُـملُظ 
ِءاَِیلْوَأ یَلَع  ُماَلَّسلا  َلوُقَت  ْنَأ  اَهِّلُک  ِنِطاَوَْملا  ِیف  ُئِزُْجی  َو  َداَدـْغَِبب  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ِْربَق  َدـْنِع  ُلوُقَت  َو  َلاَق  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  یَـضُْقت 

ِهَّللا ِرْکِذ  ِنِکاَسَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِۀَـفِْرعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهئاَفَلُخ  َو  ِهَّللا  ِراَْصنَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  ِءاَنَمُأ  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ِِهئاَیِفْـصَأ  َو  ِهَّللا 
ِهَّللا ِۀَعاَط  ِیف  َنیِِصلْخُْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِتاَضَرَم  ِیف  َنیِّرِقَتْسُْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َیلِإ  ِةاَعُّدلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهیْهَن  َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ٍرِهاَظَم  یَلَع  ُماَلَّسلا 
ْنَم َو  َهَّللا  َفَرَع  ْدَقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَم  َو  َهَّللا  يَداَع  ْدَقَف  ْمُهاَداَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َیلاَو  ْدَـقَف  ْمُهالاَو  ْنَم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - یَلَع  ِءاَّلِدَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا 

ْنَِمل ٌْملِـس  ْمَُکل  ٌمِّلَـسُم  یِّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  ِهَّللا  َنِم  یَّلََخت  ْدَـقَف  ْمُْهنِم  یَّلََخت  ْنَم  َو  ِهَّللاـِب  َمَصَتْعا  ِدَـقَف  ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَـم  َو  َهَّللا  َلِـهَج  ْدَـقَف  ْمُـهَلِهَج 
َو ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّوُدَـع  ُهَّللا  َنََعل  ْمُْکَیلِإ  ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِیناَلَع  َو  ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمْءُوم  ْمَُکبَراَـح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَـس 

ًادِـحاَو یِّمَُـست  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِةاَلَّصلا  َنِم  ُِرثُْکت  َو  اَهِّلُک  ِدِـهاَشَْملا  ِیف  ُئِزُْجی  اَذَـه  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ 
ِتاَنِمْءوُْمِلل َو  َنِینِمْءوُْمِلل  َو  ِءاَعُّدلا  َنِم  َکِسْفَِنب  ْرَّیََخت  َو  ْمِِهئاَدْعَأ  ْنِم  ُأَْربَت  َو  ْمِِهئاَمْسَِأب  ًادِحاَو 

ترـضح مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  هدومن ، شرکذ  هک  یـسک  زا  دیبع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  یفوک ، زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
: دندومرف

: یئوگیم دادغب  رد  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  همان  ترایز  رد 
رد هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  نیمز ، ياـهیکیرات  رد  ادـخ  رون  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مـالس 

يالوم يا  سپ  متسه ، تنانمشد  نمشد  هدوب ، تّقح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تترایز  هب  هدش ، لصاح  یلاعت  قح  يارب  ادب  شنأش 
: دندومرف ترضح  سپس  شاب  نم  عیفش  تراگدرورپ  دزن  نم 

. امن تساوخ  رد  ار  تتجاح  وا  زا  ناوخب و  ار  ادخ 
: دندومرف ترضح 

. هدب مالس  مالّسلا ، امهیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ترضح  رب  تارابع  نیمه  اب  و 
: دندومرف و 

ود نک و  هزیکاپ  فیظن و  ار  دوخ  نک و  لسغ  يدومن ، ار  مالّسلا  مهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج و  نب  یسوم  ترضح  ترایز  هدارا  هاگ  ره 

ترضح رفعج  یبا  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  همانترایز  نایب  رد  مدص  باب   [ - 100
مالّسلا مهیلع  داوجلا  یلع  نب  دّمحم 
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هدرک و ترایز  ار  مالّسلا  مهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج و  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  ربق  شوپب و  ار  دوخ  كاپ  رهاط و  هماج 
: وگب يدیسر  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ربق  کیدزن  هک  یماگنه 

هک یسک  يا  وت  رب  مالـس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  دورد  ادخ ، تّجح  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
تسود تنانمـشد و  نمـشد  وت و  قح  هب  فراع  متـسه  وت  رئاز  هک  یلاح  رد  تدزن  هب  مدمآ  هدش ، لصاح  یلاعت  قح  يارب  ادب  شنأش  رد 

. شاب نم  عیفش  تراگدرورپ  دزن  نم  يالوم  يا  مشابیم ، تناتسود  راد 
شرضحم هب  تارابع  نیمه  اب  هدب و  مالـس  مالّـسلا  امهیلع  داوجلا  یلع  دّمحم  رفعج  یبا  ترـضح  رب  دعب  هاوخب و  ادخ  زا  ار  تتجاح  سپ 

. تسرفب تینهت  دورد و 
: وگب دعب  لسغ و  هب  نک  ءادتبا  و 

رب تسا  وت  تّجح  هدیدنـسپ ، دونـشخ ، یـضار و  هزیکاپ ، راکزیهرپ ، تسا  یئاوشیپ  هک  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرفب  تمحر  دورد و  ایادـخ 
نیرترب نوچمه  مه ، فیدر  لابند و  لصّتم و  كرابم و  كاپ و  مامت و  ناوارف و  یئاهتمحر  دورد و  دنـشابیم ، نیمز  ریز  يور و  هچنآ 

، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، رون  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  مالس  يداتسرف ، تناتـسود  ءایلوا و  زا  یکی  رب  هک  یئاهتمحر 
مدمآ نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  ءایصوا ، دنزرف  ءایبنا و  نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  نامیا ، لها  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس 

تراگدرورپ دزن  نم  يالوم  يا  سپ  مشابیم ، تناتسود  راد  تسود  تنانمشد و  نمشد  تّقح و  هب  فراع  وت و  رئاز  هک  یلاح  رد  تدزن 
. شاب نم  عیفش 

. دش دهاوخ  هدروآ  رب  هّللا  ءاش  نا  هک  هاوخب  ادخ  زا  ار  تتجاح  نآ  زا  سپ 
: دندومرف ترضح 

: وگب نطاوم  مامت  رد  نینچمه  دادغب و  رد  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  لباقم  رد  و 
زکارم اهلحم و  رب  دورد  شنانیـشناج  ادخ و  نارای  رب  دورد  شنابوبحم ، ادخ و  ياهنیما  رب  دورد  شناگدیزگرب ، ادـخ و  ءایلوا  رب  دورد 

هب ناگدـننکتوعد  نایعاد و  رب  دورد  ادـخ ، یهن  رما و  ياههنومن  رهاظم و  رب  دورد  ادـخ ، دای  رکذ و  ياهنکـسم  رب  دورد  یـسانشادخ ،
رب دورد  ادـخ ، تعاط  ماقم  رد  دـنراد  صالخا  هک  یناسک  رب  دورد  ادـخ ، هدـش  هدیدنـسپ  روما  رد  ناگدـنریگمارآ  رب  دورد  ادـخ ، يوس 

درادب نمـشد  ار  ناشیا  هک  سک  نآ  دراد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  ناشیا  سک  ره  هک  نانآ  رب  دورد  ادـخ ، رب  ناگدـننکتلالد 
هب گنچ  سک  ره  هتخانـشن و  ار  ادخ  دسانـشن  ار  ناشیا  هک  یـسک  هتخانـش و  ار  ادخ  دسانـشب  ار  ناشیا  سک  ره  و  دراد ، نمـشد  ار  ادـخ 

، تسا هتفرگ  هرانک  ادخ  زا  دریگ  هرانک  ناشیا  زا  سک  ره  هدیدرگ و  لسوتم  وا  هب  هدز و  گنچ  ادخ  هب  دوش  نانآ  هب  لسوتم  هدز و  ناشیا 
زیتس امش  اب  هک  یـسک  اب  منکیم  زیتس  دراد و  حلـص  امـش  اب  هک  یـسک  اب  مراد  حلـص  متـسه ، امـش  میلـست  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ 

نانمشد دنک  تنعل  ادخ  منکیم ، راذگاو  ضیوفت و  امش  هب  ار  روما  مامت  مراد ، داقتعا  نامیا و  امش  راکشآ  یناهن و  رما  ّرس و  هب  دنکیم ،
لآ دّـمحم و  رب  ادـخ  دتـسرف  تمحر  میوـجیم و  ناـشیا  زا  يرازیب  ادـخ  يوـس  هب  و  سنا ، زا  هچ  نج و  زا  هـچ  ار  دّـمحم  لآ  ناـمدود 

. دّمحم
. دنتسرفب دایز  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دننک  یعس  دناوخ و  ناوتیم  هفّرشم  دهاشم  مامت  رد  ار  ترایز  زا  هرقف  نیا 

دوخ و يارب  دنیوجب و  يرازیب  يربت و  ناشنانمـشد  زا  دنربب و  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  هسّدقم  تاوذ  زا  کی  کی  مان  و 
. دننک ریخ  ءاعد  تانمءوم  نینمءوم و 

ترضح رفعج  یبا  رفعج و  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  همانترایز  نایب  رد  مدص  باب   [ - 100
مالّسلا مهیلع  داوجلا  یلع  نب  دّمحم 
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سوط رد  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  ترایز  باوث  مکی  دص و  باب   [ - 101

ُُهتْعِمَس َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمْرَّصلا  َدُواَد  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَعاَمَج  ِینَثَّدَح  - 1
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  ُلوُقَی 

يو مالّـسلا ، هیلع  یناث  رفعج  یبا  ترـضح  زا  ّیمارّـصلا ، دواد  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  دعـس ، زا  مدیتاسا ، خیاشم و  زا  یتعامج 
: تفگ

: دومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا 
. تسا وا  لام  تشهب  دنک  ترایز  ار  مردپ  ربق  هک  یسک 

ُُهتْعِمَـس َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمْرَّصلا  َدُواَد  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَح  - 2
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  ُلوُقَی 

: تفگ يو  مالّسلا ، هیلع  یناث  رفعج  یبا  ترضح  زا  ّیمرّصلا ، دواد  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  شردپ  زا  هّللا ، دبع  نب  نسح 
: دومرفیم هک  مدینش  ترضح  نآ  زا 

. تسا وا  نآ  زا  تشهب  دنک  ترایز  ار  مردپ  ربق  هک  یسک 
ُْتلَخَد َلاَق  ِِّیئاَُوتْـسَّدلا   ] ياوسدلا َناَدْـمَح  ْنَع  ُّيِرَفْعَْجلا  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3

ْنِم َمَّدَـقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َسوُِطب  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَقَف َسوُِطب  َكَابَأ  َراَز  ْنَِمل  اَم  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع 
( مالسلا هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  َيَالْوَم  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  ِْنیَـسُْحلا  َابَأ  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِحُون  َْنب  َبوُّیَأ  َِکلَذ  َدَْعب  ُتیِقَلَف  ُناَدْمَح  َلاَق  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ 

َابَأ ِینْعَی  َِکلَذ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  ْمَعَن  ُْتُلق  ِهِیف  َكُدیِزَأ  َو  ُبوُّیَأ  َلاَقَف  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َسوُِطب  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  ُلوُقَی 
َغُْرفَی یَّتَح   ] ِباَـسِْحلا َنِم  ُساَّنلا  َغُْرفَی  یَّتَح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِرَْبنِم  ِءاَذِِـحب  ٌرَْبنِم  َُهل  َبُِصن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذِإ  ُهَّنَأ  َو  ٍرَفْعَج 

 [ ِِقئاَلَْخلا ِباَسِح  ْنِم  ُهَّللا 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هک  هدومن  لقن  یناوید  نادمح  زا  يرفعجلا ، میهاربا  نب  یلع 
؟ تسیچ دنک  ترایز  سوط  رد  ار  امش  ردپ  هک  یسک  رجا  مدرک : ضرع  شرضحم  مالّسلا و  هیلع  یناث  رفعج  وبا  ترضح  رب  مدش  لخاد 

: دندومرف ترضح 
. دزرمایب ار  شقحال  قباس و  ناهانگ  دنوادخ  دنک  ترایز  سوط  رد  ار  مردپ  ربق  هک  یسک 

: متفگ وا  هب  مدرک و  تاقالم  جاّرد  نب  حون  نب  بّویا  اب  نآ  زا  سپ  دیوگیم : نادمح 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  ترضح  دوخ  يالوم  زا  نم  نیسح  ابا  يا 

. دزرمآیم ار  شقحال  قباس و  ناهانگ  دنوادخ  دنک  ترایز  سوط  رد  ار  مردپ  ربق  هک  یسک 
؟ میوگب تیارب  ار  نیا  زا  رتهفاضا  یهاوخیم  تفگ : بّویا 

. يرآ متفگ :
وا يارب  يربنم  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه  دنتفگیم : هدرک و  هفاضا  دندومرفیم و  ار  هرقف  نیا  هک  ترضح  نآ  زا  مدینـش  تفگ : بّویا 

. دنوش غراف  باسح  زا  مدرم  ات  دوشیم  بصن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ربنم  لباقم  رد  مردپ ) رئاز  )
ُِحلاَص ِینَثَّدَح  َلاَق  یَسیِع  ُْنب  ُْبیَعُش  ٍِحلاَص  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُقاَّقَّدلا  ُّيِرُوباَْسیَّنلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  ٌدْعَـس  َلاَق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  َلاَق  - 4

َو يِراَد  ِدـُْعب  یَلَع  ِینَراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُّيِدـْنَواَهَّنلا  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ُِّیناَدَـمَْهلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب 
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ِناَزیِْملا َْدنِع  َو  ِطاَرِّصلا  َْدنِع  َو  ًالاَمِش  َو  ًانیِمَی  ُُبتُْکلا  ِتَرَیاَطَت  اَذِإ  اَِهلاَوْهَأ  ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  یَّتَح  َنِطاَوَم  ِثاََلث  ِیف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُُهْتیَتَأ  يِراَزَم  ِنوُطُش 
ِِّیناَدَمَْهلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِحلاَص  ْنِم  َِکلَذ  َدَْعب  ُُهتْعِمَس  َو  ٌدْعَس  َلاَق 

: تفگ هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 
: تفگ قاّقد  يروباشینلا  نیسحلا  نب  یلع  تفگ : دعس 

: تفگ ینادمه  دّمحم  نب  حلاص  هک  درک  لقن  تفگ و  ثیدح  میارب  یسیع  نب  بیعش  حلاص  وبا 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبا  ترضح  هک  تفگ  يدنواهن  قحسا  نب  میهاربا 

زا ار  وا  اـت  هدـمآ  شدزن  هب  نطوـم  هس  رد  تماـیق  زور  نم  تسا  دـیعب  مرازم  رود و  ماهناـخ  هک  یلاـح  رد  دـنک  تراـیز  ار  نم  هک  یـسک 
: مناهرب تمایق  ياهلوه  اهسرت و 

. دنوشیم هداد  پچ  تسار و  ياهتسد  هب  لامعا ) ياههمان   ) اهباتک هک  یماگنه  فلا :
. طارص زا  روبع  ماگنه  رد  ب :

. نازیم رد  ار  لامعا  نداهن  تقو  رد  ج :
. مدینش ینادمه  دّمحم  نب  حلاص  زا  ادعب  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : دعس 

ِیبَأ ْنَع  ٍبُرُْطق  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُِّیْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا  ُْنب  یَیْحَی  ِینَثَّدَح  َلاَق  َناَّیَر  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5
ُهَراَز ْنَمَف  ٍَۀبْرُغ  ِضْرَأ  ِیف  ُتوُمَی  اَذَه  ِیْنبا  َّنِإ  َلاَقَف  ُهَْدنِع  َنوُعِمَتُْجم  ُهُوَنب  َو  ٌثَدَح  ٌّباَش  َوُه  َو  ُُهْنبا  ِِهب  َّرَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) یَـسُوم ِنَسَْحلا 

ٍرَْدب ِءاَدَهُشَک  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  َناَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ِهِْرمَِأل  ًامِّلَسُم 
: تفگ يو  ناّیر ، نب  میهاربا  زا  دعس ، زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  تفگ  ثیدح  میارب  برطق  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  تفگ : ینیـسح  نسح  نب  ییحی 
مک ناوج و  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  دنزرف 

: دندومرف ترضح  نآ  دندوب ، عمج  شدزن  شنادنزرف  مامت  درک و  رورم  بانج  نآ  هب  دوب  نس 
شرما میلست  دنک و  ترایز  ار  وا  هک  یسک  سپ  دوریم  ایند  زا  تبرغ  تلاح  هب  ینیمزرس  رد  مالّسلا  هیلع  اضر ) ترضح  ینعی   ) مرسپ نیا 

. دشاب ردب  ءادهش  ماقم  نوچمه  شماقم  ادخ  دزن  دشاب  هاگآ  فراع و  شّقح  هب  هدوب و 
ْنَع ِیل  َیِکُح  َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َناَدْمَح  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 6

اَم َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َسوُِطب  ِیبَأ  َْربَـق  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  ُّکَّشلا  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع  ٍلُـجَر 
َرَفَغ َسوُِطب  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  ِیل  َلاَقَف  ٍحُون  َْنب  َبوُّیَأ  ُتیِقَلَف  ِةَراَیِّزلا  َدـَْعب  ُتْجَجَحَف  َلاَق  َرَّخَأـَت  اَـم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت 
ْنِم ُهَّللا  َغُْرفَی  یَّتَح  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِرَْبنِم  ِءاَذِِـحب  ًارَْبنِم  َُهل  یََنب  َو  َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا 

َرَْبنِْملا ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َلاَقَف  َراَز  ْدَق  َو  َِکلَذ  َدَْعب  ٍحُون  َْنب  َبوُّیَأ  ُْتیَأَرَف  ِِقئاَلَْخلا  ِباَسِح 
: تفگ يو  قاحسا ، نب  نادمح  زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  بوقعی ، نب  دّمحم  و  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

میهاربا نب  یلع  زا  دیدرت   ) دومن لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  وا  یصخش و  زا  میارب  ای  مدینش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  ترـضح  زا 
: تفگ يو  تروص  ره  هب  دشابیم )

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 
متفر و جح  هب  ترایز  زا  دـعب  سپ  دزرمآیم ، ار  شقحال  قباس و  ناهانگ  لاعتم  دـنوادخ  دـنک  ترایز  سوط  رد  ار  مردـپ  ربق  هک  یـسک 

دنوادخ دنک ، ترایز  سوط  رد  ار  مردپ  ربق  هک  یـسک  دندومرف : یناث  رفعج  وبا  ترـضح  تفگ : نم  هب  مدرک و  تاقالم  ار  عون  نب  بویا 
زا قئالخ  ات  دوشیم  انب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  ادـخ و  لوسر  ربنم  لباقم  رد  يربنم  شیارب  دزرمایب و  ار  شقحال  قباـس و  ناـهانگ 
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. دنوش غراف  باسح 
: تفگیم درکیم و  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  مدید  ار  حون  نب  بّویا  نآ  زا  دعب 

! ربنم بلط  هب  ماهدمآ 
ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 7

ٍلُجَر ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلَبَْجلا  َمَلْسَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِةَریِغُْملا 
َكاَتَأ َُّمث  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  َمَّلَـسَف  َۀَنیِدَْملا  یَتَأ  َُّمث  ِِهتَرْمُع  یَلَع  َو  ِهِّجَح  یَلَع  ُهَّللا  ُهَناَعَأَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  ًاعِّتَمَتُم  َلَخَدَف  ِماَلْـسِْإلا - َۀَّجِح  َّجَح 

ِْهیَلَع َمَّلَسَف  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  یَتَأ  َُّمث  َْکیَلَع  َمَّلَـسَف  ُْهنِم  یَتْءُوی  يِذَّلا  ُُهبَاب  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکِّقَِحب  ًافِراَع 
ِِهب ُّجُحَی  اَم  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ِّجَْحلا  ُْتقَو  َناَک  اَّمَلَف  ِهِداَِلب  َیلِإ  َفَرَْـصنا  َُّمث  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  َمَّلَـسَف  َداَدَْغب  یَتَأ  َُّمث 

( مالسلا امهیلع   ) اَضِّرلا یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َکِیبَأ  َیلِإ  َناَساَرُخ  َیلِإ  ُجُرْخَی  َْوأ  ًاْضیَأ  ُّجُحَیَف  ُعِجْرَی  ِماَلْسِْإلا  َۀَّجِح  َّجَح  ْدَق  يِذَّلا  اَذَِهل  ُلَْضفَأ  اَمُهُّیَأَف 
َو اَْنیَلَع  َّنِإَف  َمْوَْیلا  اَذَه  اُولَعْفَی  ْنَأ  یِغَْبنَی  َال  ْنَِکل  َو  ٍبَجَر  ِیف  َِکلَذ  ْنُکَْیل  َو  ُلَْضفَأ  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُمِّلَُسیَف  َناَساَرُخ  ِیتْأَی  َْلب  َلاَق  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف 

ًۀَْعنُش َو  ِناَْطلُّسلا  َنِم  ًافْوَخ  ْمُْکیَلَع 
هّللا دبع  نب  یلع  نب  نسح  زا  فلخ ، یبا  نب  هّللا  دبع  نبا  دعـس  زا  یگلمج  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا و  نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دیوگیم يو  نامیلس ، نب  دّمحم  زا  یّلبجلا ، ملسا  نب  دّمحم  زا  هریمع ، نب  فیس  نب  نیسح  زا  هریغم ، نب 
: مدیسرپ دروآیم  اجب  مالسالا  ۀّجح  هک  يدرم  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  ترضح  زا 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  رب  تفر و  هنیدم  هب  سپس  درک ، شکمک  هرمع  جح و  ماجنا  رب  دنوادخ  دش و  هّکم  لخاد  عّتمت  جح  ماجنا  يارب  يو 
دنادیم هدوب و  فراع  امش  قح  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  امش  ترایز  هب  نآ  زا  سپ  درک  ترایز  ار  بانج  نآ  داد و  مالس  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

. دیتسه قئالخ  رب  ادخ  تجح  امش  هک 
ناتترایز هداد و  مالـس  امـش  هب  دوش و  دراو  باـب  نآ  زا  دـیاب  هّللا  یلا  هّجوت  يارب  صخـش  هک  دـیتسه  یباـب  ناـمه  امـش  هک  دراد  هّجوت  و 

رب هتفر و  دادغب  هب  هاگ  نآ  دهدیم  مالس  ترـضح  نآ  هب  هتفر و  هیلع  هّللا  مالـس  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  ترایز  هب  سپـس  دنکیم ،
جح مسوم  ندیسر  زا  سپ  و  دنکیم ، تعجارم  شدوخ  رهش  هب  دعب  دهدیم و  مالس  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح 

؟ دنتسه رترب  لضفا و  ود  نیا  زا  کیمادک  دیئامرفب  لاح  دنکیم  وا  يزور  ار  جح  لاعتم  دنوادخ 
یـسوم نب  یلع  ترـضح  ناتراوگرزب  ردپ  دور و  ناسارخ  هب  ای  هدـش  وا  يزور  ّجـح  هرابود  تشگرب و  دروآ و  اجب  هک  یمالـسالا  ۀـجح 

؟ دنک ترایز  هداد و  مالس  ار  مالّسلا  هیلع 
: دندومرف باوج  رد  ترضح 

نیا هک  تسا  هتسیاش  دنک و  ترایز  ار  بانج  نآ  هداد و  مالـس  نسحلا  یبا  ترـضح  مردپ  رب  دور و  ناسارخ  هب  هک  تسا  نآ  لضفا  هکلب 
نکمم هدوب و  فوخ  ناطلـس  هیحان  زا  امـش  رب  مه  ام و  رب  مه  اریز  دنکن  تردابم  نآ  هب  زور  نیا  رد  یلو  دهد  ماجنا  بجر  رد  ار  ترایز 

. میوش عقاو  یئوگدب  عینشت و  ضرعم  رد  تسا 
ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 8

ِهَّللا َو  ُۀَّنَْجلا  ُهَلَف  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا َْربَق  َراَز  ْنَِمل  اَم  مالسلا ) هیلع   ) ِیناَّثلا
: تفگ يو  رایزهم ، نب  یلع  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  راّفّصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دمحا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  اضر  ترضح  ربق  هک  یسک  رجا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  رضحم 
: دندومرف ترضح 

. تسا وا  يارب  تشهب  دنگوس  ادخ  هب 

هیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  ترایز  باوث  مکی  دص و  باب   [ - 101
سوط رد  مالّسلا 
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ِّیِْطنَزَْبلا ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 9
هیلع  ) ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتلُقَف  َلاَق  ٍۀَّجِح - َْفلَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ُلِدـْعَت  ِیتَراَیِز  َّنَأ  ِیتَعیِـش  ِْغْلبَأ  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِباَـتِک  ِیف  ُْتأَرَق  َلاَـق 

ِهِّقَِحب ًافِراَع  ُهَراَز  ْنَِمل  ٍۀَّجِح  ِْفلَأ  َْفلَأ  َو  ِهَّللا  َو  ِيإ  َلاَق  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  مالسلا )
: تفگ يو  یطنزب  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  راّفّصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  نسحلا ، نب  دّمحم 

دزن نم  ترایز  هک  منایعیـش  هب  ناسرب  دندوب : هدومرف  موقرم  ترـضح  نآ  هک  مدـناوخ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ترـضح  باتک  رد 
. تسا ّجح  رازه  اب  لداعم  ادخ 

: دندومرف ترضح  تسا !؟ جح  رازه  اب  لداعم  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  هب  دیوگیم :
. دوشیم هداد  وا  هب  جح  نویلیم  کی  باوث  دشاب  شّقح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  ناشیا  هک  یسک  هکلب  مسق  ادخ  هب  یلب 

ٍْدیَز ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  ِْهیَوـَلُوق  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ُنـْب  ُِّیلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 10
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  مالسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  َأَمْوَأ  َو  اَذَه  ِیْنبا  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِسْرَّنلا 

دیز زا  ریمع ، یبا  نبا  زا  شردپ  زا  مشاه ، نب  میهاربا  نبا  یلع  زا  هیولوق ، نب  دّمحم  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبا  ترضح  زا  یسّرنلا ،

. تسا وا  نآ  زا  تشهب  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  دندرک ) اضر  ترضح  هب  هراشا   ) مدنزرف نیا  هک  یسک 
هیلع  ) ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  اَمُهُْریَغ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 11

- ُلَْضفَأ ِیبَأ  ُةَراَیِز  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ُةَراَیِز  ْمَأ  ُلَْضفَأ  اَضِّرلا  ُةَراَیِز  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا )
ِۀَعیِّشلا َنِم  ُّصاَوَْخلا  اَّلِإ  ُهُروُزَی  َال  ِیبَأ  َو  ِساَّنلا  ُّلُک  ُهُروُزَی  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  َّنَأ  َِکلَذ  َو 

هیلع رفعج  یبا  رضحم  تفگ : يو  رایزهم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  ود  نیا  ریغ  و  نیـسحلا ، نب  یلع  بوقعی و  نب  دّمحم 
؟ مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  هّللا  دبع  یبا  ترایز  ای  تسا  لضفا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّسلا 

: دندومرف ترضح 
ترایز ار  مردپ  یلو  دننکیم  ترایز  مدرم  زا  یهورگ  ره  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  اریز  تسا  لضفا  مردـپ  ترایز 

. ام صلاخ  صاخ و  نایعیش  رگم  دنکیمن 
ِیبَأ ْنَع  ٌلُجَر  ِیل  یَکَح  َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َناَدْـمَح  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ْمُْهنَع  َو  - 12

ِرَْبنِْملا َثیِدَح  ٍحُون  ِْنب  َبوُّیَأ  ِثیِدَح  َْلثِم  َرَکَذ  َو  ُلوُقَی  ٍِّیلَع  ْنِم  ُّکَّشلا  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج
يو هک  هدـش  لقن  قحـسا  نب  نادـمح  زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  مهیلع  هّللا  ۀـمحر  ود  نیا  ریغ  نیـسحلا و  نب  یلع  بوقعی و  نب  دّـمحم  زا  و 
نب یلع  زا  دیدرت  کش و   ) درک لقن  میارب  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا  یصخش  ای  مدینش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترـضح  زا  تفگ :

: دندومرف ترضح  نآ  هک  تسا ) میهاربا 
. دومرف رکذ  ار  تسا  روهشم  ربنم  ثیدح  هب  هک  حون  نب  بّویا  ثیدح  دننام  یثیدح  و  ... 

ِْنب ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 13
ِهَّللا َْدنِع  َُهل  َناَک  يَِدلَو  َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینِزاَْملا  َناَْمیَلُس  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِّکَْملا  ٍدیِعَس 

َْفلَأ َنیِْعبَس  َو  ُْتُلق  ٍۀَّجِح  َْفلَأ  َنیِْعبَس  َو  ْمَعَن  َلاَق  ٍۀَّجِح  ِۀَئاِمَْعبَس  ُْتُلق  ٍۀَّجِح  ِۀَئاِمَْعبَس  َو  ْمَعَن  َلاَق  ًۀَّجِح  َنیِْعبَـس  ُْتُلق  َلاَق  ًةَروُْربَم  ًۀَّجِح  َنیِْعبَس 
َناَک اَذِإ  ْمَعَن  َلاَق  ِهِشْرَع  ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  ُْتُلق  ِهِشْرَع  ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ًۀَْـلَیل  ُهَدـْنِع  َتَاب  َو  ُهَراَز  ْنَم  ُلَبُْقت  َال  ٍۀَّجِح  َّبُر  َو  ْمَعَن  َلاَق  ٍۀَّجِح 

َو یَـسُوم  َو  ُمیِهاَْربِإ  َو  ٌحُونَف  َنِیلَّوَأـْلا  َنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  ُۀََـعبْرَْألا  اَّمَأ  َنیِرِخْـآلا  َنِم  ٌۀََـعبْرَأ  َو  َنِیلَّوَأـْلا  َنِم  ٌۀََـعبْرَأ  ِهَّللا  ِشْرَع  یَلَع  َناَـک  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی 
ُّدَُمی َُّمث  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَحُمَف  َنیِرِخْـآلا  َنِم  ْمُه  َنـیِذَّلا  ُۀََـعبْرَْألا  اَّمَأ  َو  مالـسلا ) مـهیلع   ) یَـسیِع
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ْنَع هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع يَِدلَو  َْربَق  َراَز  ْنَم  ًةَْوبَح  ْمَُهبَْرقَأ  َو  ًۀَجَرَد  ْمُهاَلْعَأ  َّنَأ  اَّلِإ  ِۀَِّمئَْألا - َرُوُبق  َراَز  ْنَم  اَنَعَم  ُدـُعْقَیَف  ُراَمْـضِْملا 
ُهَْلثِم ِداَنْسِْإلا  اَذَِهب  ٍباَئِر  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّيِرُوباَْسیَّنلا  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَس 

زا یّکملا ، دیعـس  نب  نمحرلا  دبع  زا  دّمحم ، نب  میهاربا  زا  يروباشین ، نیـسح  نب  ّیلع  زا  راّطعلا ، ییحی  نب  دّمحم  زا  بوقعی ، نب  دّـمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبا  زا  ینزام ، نامیلس  نب  ییحی 
. دشابیم لوبقم  ّجح  داتفه  باوث  ادخ  دزن  وا  يارب  دنک  ترایز  ار  مدنزرف  ربق  هک  یسک 

: دندومرف ترضح  جح !؟ داتفه  باوث  متشاد : هضرع  شرضحم  دیوگیم : يوار 
. جح رازه  داتفه  باوث  هکلب  یلب ، دندومرف : جح !؟ دصتفه  مدرک : ضرع  جح !؟ دصتفه  باوث  هکلب  یلب ،

دنک و ترایز  ار  ترـضح  نآ  هک  یـسک  دوشیمن ، عقاو  لوبقم  جح  اسب  هتـشذگ  نیا  زا  یلب ، دندومرف : جـح !؟ رازه  داتفه  مدرک : ضرع 
. هدرک ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  هک  یسک  لثم  دنک  هتوتیب  بانج  نآ  دزن  ار  بش 

: دندومرف ترضح  هدرک !؟ ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  یسک  لثم  مدرک : ضرع 
. دنتسه ادخ  شرع  يور  نیرخآ  زا  نت  راهچ  نیلوا و  زا  نت  راهچ  دوش  اپ  هب  تمایق  هک  یماگنه  یلب ،

: زا دنترابع  نیلّوا  زا  نت  راهچ  اّما 
. مالّسلا مهیلع  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  ترضح 

: زا دنترابع  نیرخأتم  زا  نت  راهچ  اّما  و 
. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  نیسح  نسح و  یلع و  دّمحم و  ترضح 

. دننیشنیم شرع  يور  ام  اب  دناهدرک  ترایز  ار  همئا  روبق  هک  یناسک  دوشیم و  هداد  هعسوت  نآ  رد  هدش و  هدیشک  سلجم  سپس 
زا رتهب  وا  یئادـها  هیطع  یلعا و  نارگید  زا  شاهجرد  دـشاب  هدرک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدـنزرف  ربق  هک  یـسک  شاـب  هتـشاد  هجوت 

. دشابیم نیریاس 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  هّللا  دبع  نب  دعس  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردپ 

. تسا هدومن  لقن  دانسا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  لثم  یثیدح  بائر  نب  میهاربا  تفگ : يروباشینلا  نیسحلا  نب  یلع 
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مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  ترضح  ربق  ترایز  مود  دص و  باب   [ - 102

ْنِم ٍلُجَر  ْنَع  ٍماَشِه  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  َدُواَد  ُْنب  ُمیِکَح  ِینَثَّدَح  - 1
ِّیِقَّنلا ِّیِقَّتلا  ِماَمِْإلا  یَضَتْرُْملا  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِلُقَف  مالسلا ) امهیلع   ) یَسُوم َْنب  َِّیلَع  اَضِّرلا  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَق  ُْهنَع  اَِنباَحْصَأ 
َْتیَّلَـص اَم  ِلَْضفَأَک  ًۀَفِداَرَتُم  ًةَِرتاَوَتُم  ًۀَلِـصاَوَتُم  ًۀَیِکاَز  ًۀَیِماَن  ًةَرِیثَک  ًةاَلَـص  ِدـیِهَّشلا  ِقیِّدِّصلا  يَرَّثلا  َتَْحت  ْنَم  َو  ِضْرَْألا  َقْوَف  ْنَم  یَلَع  َِکتَّجُح  َو 

َِکئاَِیلْوَأ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع 
، ام باحـصا  زا  یـصخش  زا  مشاه ، نب  ورمع  زا  حلاص ، نب  رکب  زا  دمحا ، نب  هّللا  دبع  زا  باّطخ ، نب  ۀملـس  زا  میکح ، نب  دواد  نب  میکح 

: وگب یتفر  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترایز  هب  هاگ  ره  تفگ : يو 
: هک اضّرلا  یسوم  نب  یلع  رب  تسرف  تمحر  دورد و  ایادخ 

دورد دشابیم ، دیهش  وگتسار و  رایسب  دنتـسه ، نیمز  تحت  قوف و  هچنآ  رب  تسا  وت  تّجح  هدوب ، كاپ  راکزیهرپ و  یئاوشیپ  هدیدنـسپ و 
تناتـسود ءایلوا و  زا  یکی  رب  هک  یئاـهتمحر  نیرترب  نوچمه  مه  فیدر  لاـبند و  لـصتم و  هزیکاـپ و  میظع و  رایـسب و  ياـهتمحر  و 

. يداتسرف
َّمُهَّللا ُلِسَتْغَت  َنیِح  ْلـُق  َو  َکـِلِْزنَم  ْنِم  َکِـجوُرُخ  َدـْنِع  ْلِـسَتْغاَف  َسوُِطب  اَـضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َْربَق  َْتیَتَأ  اَذِإ  َلاَـق  ْمِهِـضَْعب  ْنَع  َِيُور  َو  - 2

َو ًاروُهَط  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َِکب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  ُهَّنِإَف  َْکیَلَع - َءاَنَّثلا  َو  َکَتَحْدـِم  ِیناَِـسل  یَلَع  ِرْجَأ  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  َو  ِیْبلَق - ِیل  ْرِّهَط  َو  ِینْرِّهَط 
َْکَیلِإ َو  ُتْهَّجََوت  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ُهَّللا  َِیبْسَح  ِِهلوُسَر  ِْنبا  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِهَّللاـِب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ُجُرَْخت  َنیِح  ُلوُقَت  َو  ًارُون  َو  ًءاَـفِش 

اَم َو  ِیلاَم  َو  ِیلْهَأ  ُْتفَّلَخ  َْکیَلَع  َو  یِهْجَو  ُتْهَّجَو  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ُِلق  َو  َكِراَد  ِبَاب  یَلَع  ْفِقَف  َتْجَرَخ  اَذِإَف  ُْتدَرَأ - َكَدـْنِع  اَـم  َو  ُتْدَـصَق 
َال ُهَّنِإَف  َکِظْفِِحب  ِینْظَفْحا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُهَظِفَح  ْنَم  ُعیِضَی  َال  َو  َُهداَرَأ  ْنَم  ُبیِخَی  َال  ْنَم  اَی  ِیْنبِّیَُخت  اَلَف  ُْتِقثَو  َِکب  َو  ِینَْتلَّوَخ 

یَلَع ِرْجَأ  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشا  َو  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َو  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا  ُلِسَتْغَت  َنیِح  ُْلق  َو  ْلِسَتْغاَف  ُهَّللا  َءاَـش  ْنِإ  ًاـِملاَس  َْتیَفاَو  اَذِإَـف  َتْظِفَح  ْنَم  ُعیِـضَی 
ُةَداَهَّشلا َو  َکِِّیبَن  ِۀَّنُِـسل  ُعاَبِّتِالا  َو  َكِْرمَِأل  ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َةَُّوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـق  َو  َِکب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  ُهَّنِإَف  َْکیَلَع  َءاَنَّثلا  َو  َکَتَّبَحَم  َو  َکَتَحْدـِم  ِیناَِسل 

َو ُۀَـنیِکَّسلا  َْکیَلَع  َو  ًاِیفاَح  ِشْما  َو  َِکباَِیث  َرَهْطَأ  ْسَْبلا  َُّمث  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًارُون - َو  ًءاَفِـش  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ - ِعیِمَج  یَلَع 
ُدَهْـشَأ ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یَلَع  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ُلُخْدَت  َنیِح  ُْلق  َو  َكاَطُخ  ْرِّصَق  َو  ِدـیِجْمَّتلا  َو  ِدـیِمْحَّتلا  َو  ِحـِیبْسَّتلا  َو  ِلِیلْهَّتلا  َو  ِرِیبْکَّتلِاب  ُراَقَْولا 

َو َکِهْجَِوب  ُهَهْجَو  ِْلبْقَتْسا  َو  ِهِْربَق  یَلَع  ْرِـشَأ  َُّمث  ِهَّللا  ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَأ  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ 
َو َنِیلَّوَْألا  ُدِّیَـس  ُهَّنَأ  َو  ُُهلوُسَر - َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ْلـُق  َو  َکـْیَِفتَک  َْنَیب  َۀَْـلبِْقلا  ِلَـعْجا 

یَلَع يَْوقَی  َال  ًةاَلَص  َنیِعَمْجَأ - َکِْقلَخ  ِدِّیَـس  َو  َکِِّیبَن  َو  َِکلوُسَر  َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنِیلَـسْرُْملا  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُدِّیَـس  ُهَّنَأ  َو  َنیِرِخْآلا 
ْنَِمل ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْملِِعل  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َِکلوُسَر  یِخَأ  َو  َكِدـْبَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِـهئاَصْحِإ 
َِکلَذ یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َو  َکِْقلَخ  َْنَیب  َِکئاَضَق  َلْصَف  َو  َِکلْدَِـعب  ِنیِّدـلا  ِمْوَی  َناَّیَد  َو  َکـِتالاَسِِرب - ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َو  َکـِْقلَخ  ْنِم  َْتئِش 
ِباَبَش ْيَدِّیَس  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِّسلا  ِّمُأ  َو  َکِِّیلَو  ِۀَجْوَز  َو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهِّلُک 

َال ًةاَلَص  َنیِعَمْجَأ  ِْقلَْخلا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  ِۀَّیِکَّزلا  ِۀَّیِـضَّرلا   [ ِۀَّیِقَّتلا  ] ِۀَّیِقَّنلا ِةَرَّهَطُْملا  ِةَرِهاَّطلا  ِةَرْهُّطلا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ 
ِْنیَلِیلَّدلا َو  َکِْقلَخ  ِیف  ِْنیَِمئاَْقلا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَـس  َو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِـس  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی 
َنیِِدباَْعلا ِدِّیَس   ] ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  َْنَیب  َِکئاَضَق  ْیَلْـصَف   ] ِلْصَف َو  َِکلْدَِعب  ِنیِّدلا  ِیَناَّیَد  َو  َِکتالاَسِِرب  َْتثََعب  ْنَم  یَلَع 

َْنَیب َِکئاَضَق  ِلْصَف  َو  َِکلْدَِـعب  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد  َو  َِکتالاَسِِرب  َْتثََعب  ْنَم  یَلَع  ِلِیلَّدـلا  َو  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَفِیلَخ  َو  َکِْقلَخ  ِیف  ِِمئاَْقلا  َو  َكِدـْبَع  [
َیلِإ یِعاَّدـلا  َو  َِکلْدَِـعب  ِِمئاَْقلا  َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  ِِرقَاب  َکِضْرَأ  ِیف  َِکتَفِیلَخ  َو  َِکنیِد  ِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکـِْقلَخ -

َو َِکنیِد  ِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  اـَل  ًةاَلَـص  َنِیقِداَّصلا - ِِهئاـَبآ  ِنیِد  َو  َکـِنیِد 
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َکِْملِِعب ِقِطاَّنلا  َکِْقلَخ  ِیف  َِکناَِسل  َو  ِِحلاَّصلا  ِْدبَْعلا  ِمِظاَْکلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِّراَْبلا  ِقِداَّصلا  َنیِعَمْجَأ  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح 
َِکنیِد ِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  یَضَتْرُْملا  ِّیِضَّرلا  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًةاَلَص  َِکتَّیَِرب  یَلَع  ِۀَّجُْحلا  َو 

ِِّیلَع َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  ُرِدْقَی  َال  ًةاَلَـص  َنِیقِداَّصلا - ِِهئَابآ  ِنیِد  َو  َِکنیِد  َیلِإ  یِعاَّدلا  َو  َِکلْدَِـعب  ِِمئاَْقلا 
یَلَع يَْوقَی  اـَل  ًةاَلَـص  َکـِلَذ  یَلَع  ِماَّوُْقلا  َو  َکـِنیِد  ِِمئاَـعَد  َو  َکـِْقلَخ  یَلَع  َْکیَدِـهاَش  َو  َکـْنَع  ِْنیَیِّدَءوُْـملا  َو  َكِْرمَأـِب  ِْنیَِمئاَْـقلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب 
یَلَع َكِدِـهاَش  َو  َکِِّیبَن  ْنَع  يِّدَءوُْملا  َِکتَّجُح  َو  َکِْقلَخ  ِیف  ِِمئاَْقلا  َو  َكِْرمَأـِب  ِلـِماَْعلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  اَِـهئاَصْحِإ 

َكُْریَغ اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًةاَلَـص  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر  ِۀَـعاَط  َو  َِکتَعاَط  َیلِإ  یِعاَّدـلا  َکـِتَماَرَِکب  ِصوُصْخَْملا  َکـِْقلَخ 
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا  ِیف  اَهَعَم  ُُهلَعَْجت  َو  اَِهب  ُهُرُْـصنَت  َو  ُهَجَرَف  اَِهب  ُلِّجَُعت  ًۀَِـیقَاب  ًۀَـیِماَن  ًةاَلَـص  َکِْقلَخ  ِیف  ِِمئاَْقلا  َو  َکِِّیلَو  َو  َِکتَّجُح  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 

َّمَه یِّنَع  ْفِرْـصا  َو  ِةَرِخْآلا - َو  اَْینُّدـلا  َْریَخ  ْمِِهب  ِیْنقُزْراَف  ْمُهَّوُدَـع  يِداَـعُأ  َو  ْمُهَِّیلَو  ِیلاَوُأ  َو  ْمِِهتَّبَحَم - َو  ْمِِهتَراَـیِِزب  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َو  ِهِسْأَر  َدـْنِع  ُسِلَْجت  َُّمث  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َلاَوْهَأ  َو  ِةَرِخْـآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  یِـسْفَن 

ٍحُون َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - ِةَْوفِـص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِنیِّدـلا  َدوُمَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَی  َکـْیَلَع 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  ِحُور  یَـسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن 

َو ِنَسَْحلا  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - ِبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع 
ِْنب ِدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   [ َنیِِدباَْعلا ِدِّیَس   ] َنیِِدباَْعلا ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلا 
ِْنب یَـسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِّیِقَّنلا  ِّیِقَّتلا  ِّراَْبلا  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیِرِخْـآلا  َو  َنِیلَّوَأـْلا  ِْملِع  ِِرقاـَب  ٍِّیلَع 

َو َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُّیِقَّتلا  ُّراَْبلا  ُّیِـصَْولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدـیِهَّشلا  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِمِظاَْـکلا  ٍرَفْعَج 
ٌدیِمَح ُهَّنِإ  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَع  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ 
ِءاَضَق ِْریَِغب  ِینَّدَُرت  َال  َو  ِیْنبِّیَُخت  اَـلَف  َکـِتَمْحَر  َءاَـجَر  َداَِـلْبلا  ُْتعَطَق  َو  یِـضْرَأ  ْنِم  ُتْدَمَـص  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  ُّبَکَنَت  َُّمث  ٌدـیِجَم 

َو یِـسْفَن  یَلَع  ِِهب  ُْتیَنَج  اَّمِم  ًاِذئاَع  ًادـِفاَو  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َِکلوُسَر ص - َو  َکِِّیبَن  یِخَأ  ِْنبا  ِْربَق  یَلَع  ِیبُّلَقَت  ْمَحْرا  َو  یِِجئاَوَح 
َُّمث ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ٌهیِجَو  َْتنَأ  َو  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنِإَف  ِیتَقاَـف  َو  يِْرقَف  َمْوَی  َکِّبَر  َیلِإ  ًاعیِفَـش  ِیل  ْنُکَف  يِرْهَظ  یَلَع  ُْتبَطَتْحا 

ْمَُهلَّوَأ ِِهب  ُْتیَّلََوت  اَِمب  ْمُهَرِخآ  یَّلََوتَأ  َو  ْمِِهتالاَوُِمب  َو  ْمِهِّبُِحب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  يَرُْـسْیلا  ُطُْسبَت  َو  یَنُْمْیلا  َكَدَـی  ُعَفَْرت 
یَلَع َساَّنلا  اُولَمَح  َو  َکِماَمِِإب  اوُرِخَـس  َو  َِکتاَیآ  اوُدَـحَج  َو  َکَِّیبَن  اوُمَهَّتا  َو  َکَتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیِذَّلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُهَنوُد  ٍۀَـجِیلَو  ِّلُک  ْنِم  ُأَْربَأ  َو 

َو ِْهیَلْجِر  َدـْنِع  ُلَّوََحت  َُّمث  ُمیِحَر  اَی  ُناَمْحَر  اَی  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُْهنِم  ِةَءاَرَْبلا  َو  ْمِْهیَلَع  ِۀَـنْعَّللِاب  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِفاَـتْکَأ 
َکَلَتَق ْنَم  ُهَّللا  َلَتَق  ُقَّدَـصُْملا  ُقِداَّصلا  َْتنَأ  َو  َتْرَبَص  َِکنَدـَب  َو  َکِحوُر  یَلَع  َو  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُلوُقَت 

هللا یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِْتَیب  ِلْهَأ  ِۀَلَتَق  ِعیِمَج  یَلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِۀَلَتَق  یَلَع  ِۀَنْعَّللِاب  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِِلتاَق  یَلَع  ِۀَنْعَّللِاب  ْلِهَْتبا  َُّمث  ِنُْسلَْألا  َو  يِْدیَْألِاب 
َو َکِسْفَِنل  ِءاَعُّدلا  ِیف  ُدِـهَتَْجت  َو  َنَمْحَّرلا  يَرْخُْألا  ِیف  َو  سی  اَمُهاَدْـحِإ  ِیف  ُأَْرقَت  ِْنیَتَعْکَر  ِّلَص  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِهِسْأَر  َدـْنِع  ْلَّوََحت  َُّمث  هلآ ) هیلع و 

َیلاَعَت ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ِْربَْقلا  َْدنِع  َُکتاَوَلَص  ْنُکَْیل  َو  َْتئِش - اَم  ُهَْدنِع  ِْمقَأ  َو  َنِینِمْءوُْملا  َِکناَوْخِِإل  َو  َْکیَِدلاَِول  ِءاَعُّدلا  َنِم  ِْرثْکَأ  َو  ِعُّرَضَّتلا 
: هدومرف هک  هدش  تیاور  یضعب  زا  و 

كاپ ار  نم  ایادخ  وگب : لسغ  تقو  رد  نک و  لسغ  تلزنم  زا  جورخ  ماگنه  یتفر  سوط  رد  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ربق  ترایز  هب  هاگ  ره 
هب رگم  درادن  دوجو  یئورین  هّوق و  چیه  اریز  نک ، يراج  منابز  رب  ار  تدوخ  شیاتـس  حدم و  و  نک ، خارف  ار  ماهنیـس  امن ، هزیکاپ  ار  ملد  و 

. هدب رارق  رون  ءافش و  هدننکكاپ و  نم  يارب  ار  لسغ  نیا  ایادخ  وت ، هطساو 
: وگب لزنم  زا  جورخ  ماگنه  رد  و 

رب منکیم  لکوت  ادـخ ، ار  نم  دـنکیم  تیاـفک  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يوس  هب  و  هّللا »  » يوس هب  و  هّللا »  » کـمک هب  و  هّللا »  » مسا کـمک  هب 
. ماهدومن هدارا  تسا  وت  دزن  ار  هچنآ  ماهدرک و  دصق  ار  وت  مدومن و  هجوت  وت  يوس  هب  ایادخ  ادخ ،
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: وگب تسیاب و  برد  بنج  يدش  جراخ  لزنم  زا  هک  یماگنه  و 
سپ هدرک  نانیمطا  وت  هب  مدراذگ و  وت  شیپ  يدرک  ءاطع  نم  هب  هک  ار  هچنآ  ملام و  لها و  و  مدومن ، هجوتم  وت  يوس  هب  ار  متروص  ایادخ 

دورد و ددرگیمن ، عیاـض  ینک  ظـفح  هک  ار  سک  نآ  دوـشیمن و  دـیماان  وا  ینک  هدارا  وـت  ار  هک  ره  هک  یـسک  يا  نـکم  دـیماان  ار  نـم 
. دوشیمن عیاض  يدرک  ظفح  وت  هک  ار  یصخش  اریز  تدوخ  ظفح  هب  ار  نم  نک  ظفح  دّمحم ، لآ  دّمحم و  رب  تسرف  تمحر 

: وگب لسغ  تقو  رد  نک و  لسغ  يدیسر  املاس  دوصقم  هب  هک  یماگنه  و 
یئورین چیه  اریز  نادرگ ، يراج  منابز  رب  ار  تدوخ  ّتبحم  حدم و  هدرک و  خارف  ار  ماهنیـس  نک ، هزیکاپ  ار  ملد  و  امن ، كاپ  ار  نم  ایادخ 

تربـمغیپ تعیرـش  ّتنـس و  زا  هدوب و  وت  رما  میلـست  هک  تسا  نیا  هب  منید  توق  هک  ماهتـسناد  اـققحم  و  وت ، هطـساو  هب  رگم  درادـن  دوـجو 
. یتسه اناوت  رداق و  يزیچ  ره  رب  وت  هدب ، رارق  رون  ءافش و  میارب  ار  لسغ  نیا  ایادخ  مشاب ، رظان  دهاش و  وت  قلخ  عیمج  رب  منک و  يوریپ 

و ربکا ) هّللا   ) ریبکت تکرح  لاح  رد  رادرب و  ماگ  ینکیم  تکرح  شمارآ  راقو و  اب  هک  یلاـح  رد  هنهرب  ياـپ  شوپب و  ار  تاهماـج  سپس 
. نک دای  یگرزب  دجم و  هب  ار  ادخ  هتفگ و  هّلل ) دمحلا   ) دیمحت و  هّللا ) ناحبس   ) حیبست و  ُهّللا ) اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) لیلهت

: وگب ترضح  نآ  هرّونم  هضور  هب  ندش  لخاد  عقوم  رد  يرادرب و  هاتوک  ار  تیاهمدق  نک  یعس 
يدوبعم هک  مهدیم  تداهش  متسه ، ادخ ، لوسر  ّتلم  تعیرش و  رب  هک  مهدیم  تداهش  شـسدقا و  تاذ  ادخ و  مان  هب  میوجیم  کمک 

هک مهدیم  تداهش  دشابیم و  شاهداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و  درادن ، يزابنا  کیرـش و  تسا و  اهنت  هدوبن ، ادخ  زا  ریغ 
. تسا ادخ  ّیلو  یلع 

: وگب ریگب و  رس  تشپ  ار  هلبق  نک و  ربق  تروص  هب  ور  نک و  هراشا  شرّهطم  ربق  فرط  هب  سپس 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و  درادن ، يزابنا  تسا و  اهنت  وا  هدوبن و  ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهش 

رب ار  تتمحر  ایادخ  تسا ، ناگدشهداتسرف  ءایبنا و  ياقآ  وا  هک  مهدیم  تداهش  تسا ، نیرخآ  نیلّوا و  رورس  هدوب و  شاهداتـسرف  هدنب و 
رداق شاهزادنا  نییعت  ءاصحا و  رب  يرگید  وت  زا  ریغ  هک  یتمحر  تسرفب ، دشابیم  قئالخ  مامت  رورس  وت و  ّیبن  لوسر و  هدنب و  هک  دّمحم 

. تسین
ره يارب  امنهار  يدیزگرب و  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هدوب و  تلوسر  ردارب  هدنب و  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمءوم  ریما  رب  ار  تتمحر  ایادخ 
هب تمایق  زور  رد  وا  تسرفب ، يداد  شرارق  ياهتخیگنا  رب  تلاسر  هب  ار  وا  هک  یـسک  رب  هناـشن  لـیلد و  یهاوخب و  هک  تاـقولخم  زا  سک 
وا رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  و  تسا ، روما  مامت  رب  نابهاگن  دـهدیم ، هلـصیف  ار  تاقولخم  نیب  تاـعزانم  هدرک و  مکح  وت  لدـع 

. داب
لها ناناوج  رورـس  ود  هک  نیـسح  نسح و  ینعی  تربمایپ  طبـس  ود  ردام  وت و  یلو  رـسمه  ربمغیپ و  رتخد  هک  همطاف  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 

هدیدنـسپ تسا ، اهیگدولآ  هب  هدروآ  ریغ  هزیکاپ و  كاپ و  یکاپ و  سفن  هک  همطاف  رب  ار  تتمحر  ایادخ  تسرفب ، دشابیم  دنتـسه  تشهب 
نییعت ءاـصحا و  رب  يرگید  وـت  زا  ریغ  هک  یتـمحر  تسرفب ، تسا  تشهب  لـها  ناـنز  رورـس  ملاـع و  ناوناـب  يوناـب  هدـش و  هیکزت  ادـخ و 

. تسین رداق  شرادقم 
نیب دناهتساخ  اپ  هب  ناشیا  تسرفب  دنتسه  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  هدوب و  تربمغیپ  طبس  ود  هک  نیسح  نسح و  رب  ار  تتمحر  ایادخ 

و دـننکیم ، مکح  تماـیق  زور  رد  وـت  لدـع  هب  ياهتخیگنارب  يربـمغیپ  تلاـسر و  هب  ار  وا  هک  یـسک  رب  دنتـسه  لـیلد  هناـشن و  وـت ، قـلخ 
. دنهدیم هلصیف  ار  مدرم  نیب  تاعزانم 

، تسا قلخ  رب  وت  نیـشناج  هتـساخ و  اپ  هب  وت  قلخ  نیب  تسرفب ، هدوب  وت  هدنب  نیدباع و  رورـس  هک  نیـسحلا  نب  یلع  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 
مدرم نیب  تاعزانم  و  دنکیم ، مکح  تمایق  زور  رد  وت  لدع  هب  ياهتخیگنارب  يربمغیپ  تلاسر و  هب  ار  وا  هک  یـسک  رب  تسا  لیلد  هناشن و 

. دهدیم هلصیف  ار 
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ءاـیبنا ملع  هدننکعیرـشت  هدنفاکـش و  تسرفب ، تسه  نیمز  رد  وت  نیـشناج  تنید و  ّیلو  هدـنب و  هک  یلع  نب  دّـمحم  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 
تـسرفب وا  رب  یتمحر  ایادخ  تسا ، هدرک  توعد  ار  مدرم  شیوگتـسار  قداص و  ناردپ  نید  تنید و  هب  و  هدومن ، اپ  هب  ار  وت  لدع  تسا ،

. دشابن رداق  شرادقم  نییعت  ءاصحا و  رب  يرگید  وت  زا  ریغ  هک 
راـکوکین وگتـسار و  تسرفب ، تسا  قئـالخ  ماـمت  رب  وـت  تجح  نید و  یلو  دـبع و  قداـص و  هک  دّـمحم  نب  رفعج  رب  ار  تـتمحر  ایادـخ 

. دشابیم
هب هدوب ، تتاقولخم  نیب  رد  وت  نابز  تسرفب  تسا  وت  راکوکین  هدنب  و  مشخ ) رب  ّطلـسم   ) مظاک هک  رفعج  نب  یـسوم  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 

رداـق شرادـقم  نییعت  ءاـصحا و  رب  يرگید  وت  زا  ریغ  هک  تسرفب  وا  رب  یتمحر  ایادـخ  تسا  ناـمدرم  رب  وت  تجح  هتفگ و  نخـس  وت  ملع 
. دشابن

اپ هب  ار  وت  لدع  دـشابیم ، تنید  ّیلو  وت و  هدـنب  تسرفب ، تسا  وت  هدیدنـسپ  دونـشخ و  اضر و  هک  یـسوم  نب  یلع  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 
رب يرگید  وـت  زا  ریغ  هک  تسرفب  وا  رب  یتـمحر  ایادـخ  هدرک  توـعد  شیوگتـسار  قداـص و  ناردـپ  نید  وـت و  نید  هـب  ار  مدرم  هدرک و 

. دشابن رداق  شرادقم  نییعت  ءاصحا و 
دهاش ود  نآ  تسرفب ، دندومن  هفیظو  ءادا  وت  فرط  زا  هتـساخ و  اپ  هب  وت  رما  هب  هک  دّمحم  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 
نییعت ءاـصحا و  رب  يرگید  وت  زا  ریغ  هک  تسرفب  اـهنآ  رب  یتمحر  ایادـخ  دنتـسه  نآ  شخب  ماوق  نید و  ياهنوتـس  هدوب و  قلخ  رب  رظاـن  و 

. دشابن رداق  شرادقم 
تربمغیپ فرط  زا  تسا و  وت  تّجح  تسرفب  تساخاپب  وت  قلخ  نیب  رد  دومن و  لـمع  وت  رما  هب  هک  ّیلع  نب  نسح  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 

توعد ار  مدرم  تلوسر  تعاط  وت و  تعاط  هب  هدش و  هداد  صاصتخا  وت  تمارک  هب  قئالخ ، رب  تسا  وت  رظان  دـهاش و  دومن و  هفیظو  ءادا 
. هدومن

. دشابن رداق  شرادقم  نییعت  ءاصحا و  رب  يرگید  وت  زا  ریغ  هک  یتمحر  نادرگ ، لماش  ناشیا  مامت  رب  ار  دوخ  تمحر  ایادخ 
تتّجح جرف  رد  ایادـخ  لاوز ، لـباق  ریغ  ناوارف و  یتمحر  تسرفب ، تسا  مدرم  نیب  رد  مئاـق  هک  دوخ  یلو  تّجح و  رب  ار  تتمحر  ایادـخ 

. هدب رارق  وا  اب  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد  ایادخ  امرف ، يرای  ار  وا  نک و  باتش 
اـیند و ریخ  مراد ، نمـشد  ار  ناشنانمـشد  تسود و  ار  ناشنارادتـسود  میوجیم ، بّرقت  وـت  هب  ناـشیا  ّتبحم  تراـیز و  هطـساو  هب  ایادـخ 
لوه و ناشیا  هطـساو  هب  امرف ، فرطرب  ناشیا  هطـساو  هب  ار  مهودنا  مغ و  ترخآ  ایند و  رد  نادرگ ، نم  بیـصن  ناشیا  هطـساوب  ار  ترخآ 

. رادب رانک  رب  نم  زا  ار  تمایق  ياهتشحو 
: وگب نیشنب و  كرابم  رس  يالاب  سپس 

دورد نید ، نوتـس  يا  وت  رب  دورد  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  دورد  ادخ ، ّیلو  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، تّجح  يا  وت  رب  دورد 
ثراو يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، لـیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، ربمغیپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  دورد  هدـیزگرب ، مدآ  ثراو  يا  وت  رب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ثراو  يا  وت  رب  دورد  ادخ ، یـسیع  ثراو  يا  وت  رب  دورد  ادخ  اب  يوگنخـس  میلک و  یـسوم 
ترـضح ثراو  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، ّیلو  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمءوملا  ریما  ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، بوبحم 

رورس مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ثراو  يا  وت  رب  دورد  تشهب ، لها  ناناوج  رورس  ود  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
يا وت  رب  دورد  نیرخآ ، نیلوا و  موـلع  هدننکحیرـشت  هدنفاکـش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  ترـضح  ثراو  يا  وـت  رب  دورد  نیدـباع ،

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ثراو  يا  وت  رب  دورد  هزیکاپ ، راکزیهرپ و  راکوکین و  قداص و  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ترـضح  ثراو 
تداهش راکزیهرپ ، راکوکین و  ّیصو و  يا  وت  رب  دورد  دیهش ، يا  وگتـسار و  يا  وت  رب  دورد  دوخ ، بضغ  مشخ و  رب  طلـسم  مالّـسلا  هیلع 

یتقو ات  يدـیتسرپ  اصلخم  ار  ادـخ  يدومرف و  یهن  حـیبق  رکنم و  زا  رما و  فورعم  هب  هداد و  ار  تاکز  یتشاداپب و  ار  زاـمن  وت  هک  مهدیم 
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. تفایرد ار  وت  لجا  هک 
. دشابیم گرزب  هدیدنسپ و  ادخ  داب ، وت  رب  زین  ادخ  تاکرب  تمحر و  نسحلا و  ابا  يا  وت  رب  دورد 

: وگب نک و  ربق  رب  هیکت  سپس 
هب ماهدرک  تکرح  وت  ّتین  هب  ماهداهن  رس  تشپ  هدرک و  یط  هک  ار  اهرهـش  هدومن و  دصق  ار  وت  مدرک  تکرح  هک  دوخ  نیمزرـس  زا  ایادخ 

ندیطلغ و هب  ایادخ  نادرگمرب ، منطو  هب  ینک  اور  ار  متجاح  هکنیا  نودب  نکم و  دـیماان  ار  نم  سپ  دوش  ملاح  لماش  تتمحر  هکنیا  دـیما 
اضرلا یسوم  نب  یلع  يا  هدب ، رارق  تیانع  دروم  ار  نم  امن و  محر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلوسر  ربمایپ و  ردارب  رـسپ  ربق  رب  مندمآ 

هب هک  ینیگنـس  راب  هدرک و  شیوخ  سفن  رب  هک  یئاهتیانج  زا  هدوب و  رفاسم  رئاز و  هک  یلاح  رد  هدـمآ  تدزن  هب  تیادـف  مرداـم  ردـپ و 
هدیدنسپ یماقم  ادخ  دزن  وت  هکنآ  هچ  شاب  راگدرورپ  دزن  نم  عیفش  میدنمزاین  تجاح و  زور  رد  سپ  ماهدش  هدنهانپ  وت  هب  ماهتفرگ  تشپ 

. یشابیم دنموربآ  هیجو و  یلاعت  قح  شیپ  ترخآ  ایند و  رد  هتشاد و 
: وگب نک و  نهپ  ربق  يور  رب  ار  پچ  تسد  دنلب و  ار  تسار  تسد  سپس 

نیلّوا هک  يروط  نامه  مراد  تسود  ار  ناشیا  رفن  نیرخآ  نم  ایادخ  میوجیم ، بّرقت  وت  هب  ناشیا  یتسود  ّبح و  هطـساوب  نم  ایادـخ  راب 
ار تربمایپ  هدرک و  لیدبت  ار  وت  تمعن  هک  نانآ  ایادخ  اهنآ ، هب  تبسن  ياهناگیب  ره  زا  میوجیم  يرازیب  و  متسه ، راد  تسود  ار  ناشرفن 

دّمحم لآ  ياههناش  رب  ار  مدرم  هداد و  رارق  هیرخس  ءازهتسا و  دروم  ار  تیاوشیپ  ماما و  هدومن و  راکنا  ار  وت  تایآ  هداد و  رارق  ماّهتا  دروم 
ایند و رد  اهنآ  زا  يرازیب  ناشیا و  رب  تنعل  هطـساو  هب  نم  ایادـخ  امن ، تنعل  دـناهدرک  ّطلـسم  هسدـقم  تاوذ  نیا  رب  ار  اهنآ  هدرک و  راوس 

. محر بحاص  يا  نابرهم و  يا  میوجیم  بّرقت  وت  هب  ترخآ 
: وگب ورب و  كرابم  ياپ  نیئاپ  هب  سپس 

وت يدوب ، ابیکـش  تامیالمان  تالکـشم و  رد  هدومن و  ربص  وت ، مسج  رب  حور و  رب  وت و  رب  ادـخ  تمحر  وت ، رب  ادـخ  تمحر  نسحلا  ابا  ای 
. دنتشک اهنابز  اهتسد و  اب  ار  وت  هک  ار  یناسک  دشکب  ادخ  یشابیم ، قیدصت  دروم  وگتسار و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نیلتاق  مامت  امهیلع و  هّللا  مالـس  نیـسح  ماما  نینمءوملا و  ریما  نالتاق  رب  تنعل  رد  سپس 
. امن هغلابم 

: ناوخب تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  درگرب و  رس  الاب  هب  ربق  تشپ  زا  سپس 
. نک تئارق  ار  نمحرلا  هروس  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر  رد  سی و  دمح و  هروس  لوا  تعکر  رد 

یناوتیم ات  دوخ  ینامیا  ناردارب  ردام و  ردپ و  يارب  امن و  هغلابم  يراز  عرضت و  رد  نک و  ءاعد  رایـسب  دوخ  يارب  نآ  زا  تغارف  زا  سپ  و 
. نک تماقا  اجنآ  رد  یتساوخ  هک  يرادقم  ره  نک و  ءاعد 

. روایب اجب  رّهطم  ربق  کیدزن  ار  زامن  تعکر  ود  هکنآ  هّجوت  لباق 
*** ***
*** ***
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يرکـسعلا یلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبا  ترـضح  يداهلا و  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترـضح  همان  ترایز  مّوس  دص و  باب   [ - 103
ءاّرماس رد  مالّسلا  مهیلع 

ِّيِرَکْـسَْعلا ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َو  ِداَوَْـجلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِِثلاَّثلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َةَراَـیِز  َْتدَرَأ  اَذِإ  َلاَـق  ُهَّنَأ  مالـسلا ) مهیلع   ) ْمِهِـضَْعب ْنَـع  َِيُور 
ُماَلَّسلا ُلوُقَت - ِكاَّبُّشلا  ِعِراَّشلا  یَلَع  يِذَّلا  ِباَْبلا  ِدـْنِع  ْنِم  ِماَلَّسلِاب  َتْأَمْوَأ  اَّلِإ  َو  اَمِْهیَْربَق  َیلِإ  َْتلَـصَو  ْنِإ  ِلْسُْغلا  َدـَْعب  ُلوُقَت  مالـسلا ) مهیلع  )

- اَمُِکنْأَش ِیف  ِهَِّلل  اَدـَب  ْنَم  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  ِيَرُون  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِیَتَّجُح  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِیَِّیلَو  اَی  اَمُْکیَلَع 
ِِهب اَُمْتنَمآ  اَِمب  ًانِمْءُوم  اَمُِکئاَِیلْوَِأل  ًاِیلاَُوم  اَمُِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  اَمُکِّقَِحب  ًافِراَع  اَمُُکْتیَتَأ  يَدُْهلا  ِیَماَمِإ  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِیَبِیبَح  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َةاَلَّصلا  اَمُِکتَراَیِز  ْنِم  یِّظَح  َلَعْجَی  ْنَأ  اَمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  ُلَأْسَأ  اَُمْتلَْطبَأ  اَِمل  اًلِْطبُم  اَُمتْقَّقَح  اَِمل  ًاقِّقَُحم  ِِهب  اَُمتْرَفَک  اَِمب  ًاِرفاَـک 

َفِّرَُعی َو  اَمُکَتَبَحاَصُم  َو  اَمُکَتَعاَفَـش  ِینَقُزْرَی  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َِقتُْعی  ْنَأ  ُُهلَأْسَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا  اَمُِکئَابآ  َعَم  ِناَـنِْجلا  ِیف  اَـمُکَتَقَفاَُرم  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َو 
ِِهتَمْحَِرب ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُکَعَم  ِینَرُشْحَی  َو  اَمُِکتَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  َال  ْنَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا  اَمُِکئَابآ  َّبُح  َو  اَمُکَّبُح  ِینَُبلْسَی  َال  َو  اَمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب 

َو َنیِرِخْـآلا  َو  ْمُْهنِم  َنِیلَّوَأـْلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُْهنِم - ْمِقَْتنا  َو  ْمُـهَّقَح  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یِِملاَـظ  ْنَْـعلا  َّمُـهَّللا  اَـمِِهتَِّلم  یَلَع  ِینَّفَوـَت  َو  اَـمُهَّبُح  ِیْنقُزْرا  َّمُـهَّللا 
ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِمیِحَْجلا - َنِم  ٍْكرَد  َلَفْـسَأ  ْمِهیِِعبَّتُم - َو  ْمِهیِّبُِحم  َو  ْمِهِعاَْبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْـشَِأب  َو  ْمِِهب  ْغَِّلب  َو  َباَذَْـعلا - ُمِْهیَلَع  ْفِعاَض 

َنِم ْرَّیََخت  َو  َْکیَدـِلاَِول  َو  َکِسْفَِنل  ِءاَعُّدـلا  ِیف  ُدِـهَتَْجت  َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ْمِهِجَرَف  َعَم  اَنَجَرَف  ْلَعْجا  َو  َکِِّیلَو  َْنبا  َو  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللا 
ُهَّنِإ َْتبَبْحَأ  اَِمب  َهَّللا  َتْوَعَد  َْتیَّلَـص  َو  َدِجْـسَْملا  َْتلَخَد  اَذِإ  َو  ِْنیَتَعْکَر  اَمِهِْربَق  َْدنِع  ِّلَصَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) اَمِْهَیلِإ َْتلَـصَو  ْنِإَف  ِءاَعُّدلا -

ِناَیِّلَُصی ع اَناَک  ِهِیف  َو  ِراَّدلا  ِِبناَج  َیلِإ  ُدِجْسَْملا  اَذَه  َو  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق 
: دندومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا  مهیلع  همئا  یضعب  زا 

رگا دعب  نک و  لسغ  ءادـتبا  ینک  ترایز  ار  مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  نسحلا  دّـمحم  نب  یلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  ترـضح  یتساوخ  هاگ  ره 
هدب مالس  هراشا  اب  ربق  يوسب  دوشیم  زاب  هک  ياهرجنپ  لباقم  تروص  نیا  ریغ  رد  یسرب و  ود  نآ  هب  هتفر و  ناشیا  ربق  کیدزن  هب  یتسناوت 

: وگب و 
يا امش  رب  دورد  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  ود  يا  امـش  رب  دورد  ادخ ، تّجح  ود  يا  امـش  رب  دورد  ادخ ، ّیلو  ود  يا  امـش  رب  دورد 

هب تیادـه ، ياوشیپ  ود  يا  امـش  رب  دورد  ادـخ ، بوبحم  ود  يا  امـش  رب  دورد  تخاس ، رهاظ  ار  شاهدارا  امـش  هراـب  رد  ادـخ  هک  یناـسک 
امش هچنآ  هب  مراد  نامیا  مشابیم ، ناتناتسود  راد  تسود  ناتنانمـشد و  نمـشد  هدوب و  فراع  امـش  قح  هب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  ناتترایز 

هچنآ منادیم  لطاب  و  دینادیم ، قح  امش  هک  ار  هچنآ  منادیم  قح  دیراد  راکنا  ار  نآ  امش  هک  ار  هچنآ  متسه  رکنم  هتـشاد و  نآ  هب  نامیا 
دّمحم رب  تمحر  ار  امش  ترایز  زا  نم  هرهب  هک  مهاوخیم  تسا  امـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  زا  دینادیم ، لطاب  امـش  هک  ار 

دـناهرب و خزود  شتآ  زا  ار  نم  هک  مهاوخیم  وا  زا  و  دـهد ، رارق  ناتراکوکین  ءابآ  هارمه  تشهب  رد  امـش  اـب  تقاـفر  زین  دّـمحم و  لآ  و 
یتسود دریگن  نم  زا  و  دنک ، رارق  رب  یئانشآ  امش  نم و  نیب  هک  مهاوخیم  شترضح  زا  زین  دیامن و  مبیصن  ار  ناتتبحاصم  امـش و  تعافش 

رارق میارب  امش  ترایز  راب  نیرخآ  ار  یئانـشآ  دهع و  نیا  هک  مهاوخیم  شترـضح  زا  نینچمه  ار و  امـش  راکوکین  ناردپ  یتسود  امش و 
. دنادرگ روشحم  تشهب  رد  امش  اب  ار  نم  شاهطساو  تمحر  هطساو  هب  هک  مهاوخیم  وا  زا  زین  و  دهدن ،

دّمحم لآ  هب  ناگدننکمتـس  ادنوادخ ، ربب ، ایند  زا  ناشیا  نیئآ  شیک و  رب  ار  نم  نادرگ و  نم  يزور  ار  نامه  ماما  ود  نیا  ّبح  ادنوادخ ،
ار ناشباذع  امن و  تنعل  ار  رگمتـس  هورگ  نیا  نیرخآ  نیلّوا و  ادنوادخ ، ریگب ، ماقتنا  اهنآ  زا  امرف و  تنعل  دندادن  ار  ناشیا  قح  هک  نانآ  و 
رب وت  خزود ، شتآ  زا  هت )  ) كرد نیرتنیئاپ  هب  ار  ناشناگدـننکّتیعبت  نارادتـسود و  ناوریپ و  نایعیـش و  ناشیا و  ناسرب  نک و  فعاضم 
ام هعسوت  جرف و  هدب  رارق  و  امن ، باتـش  شیوخ  ّیلو  دنزرف  دوخ و  ّیلو  تموکح  ندرک  اپرب  جرف و  رد  ادنوادخ ، یئاناوت ، رداق و  زیچ  ره 

. یمحر بحاص  ره  زا  رتمحراب  يا  ناشیا  یخارف  جرف و  اب  ار 

دّمحم یبا  ترضح  يداهلا و  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  همان  ترایز  مّوس  دص و  باب   [ - 103
ءاّرماس رد  مالّسلا  مهیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا 
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. نکب یتساوخ  هک  یئاعد  ره  امن و  دهج  ّدج و  شیوخ  ردام  ردپ و  دوخ و  يارب  ءاعد  رد  نآ  زا  سپ  و 
. ناوخب زامن  تعکر  ود  ناشیا  ربق  دزن  يدرک  ادیپ  نآ  هب  یسرتسد  يور و  ناشیا  ربق  دزن  هب  یتسناوت  هک  یتروص  رد  و 

ره يدرازگ  زامن  و  دندناوخیم ) زامن  نآ  رد  مامه  ماما  ود  نیا  هدوب و  ناشیا  هناخ  يولهپ  روبزم  دجـسم   ) يدش دجـسم  لخاد  هاگ  ره  و 
. دیامرف تباجا  بیرقنع  لاعتم  دنوادخ  هّللا  ءاش  نا  هک  نکب  یتشاد  تسود  هک  یئاعد 

دّمحم یبا  ترضح  يداهلا و  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  همان  ترایز  مّوس  دص و  باب   [ - 103
ءاّرماس رد  مالّسلا  مهیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا 
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« هعماج ترایز   » مالّسلا مهیلع  همئا  عیمج  همان  ترایز  مراهچ  دص و  باب   [ - 104

َلاَق َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 1
َلوُقَت ْنَأ  اَهِّلُک  ِعِضاَوَْملا  ِیف  ُئِزُْجی  َو  َُهلْوَح - ِدِـجاَسَْملا  ِیف  اوُّلَـص  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ِْربَق  ِناَْیتِإ  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا َِلئُس 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  ِۀَـفِْرعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهئاَفَلُخ - َو  ِهَّللا  ِراَْصنَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  ِءاَنَمُأ  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ِِهئاَیِفْـصَأ - َو  ِهَّللا  ِءاَِـیلْوَأ  یَلَع  ُماَـلَّسلا 

یَلَع ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِةاَضَرَم  ِیف  َنیِّرِقَتْـسُْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َیلِإ  ِةاَعُّدـلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهیْهَن  َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ِرِهاَـظَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  ِرْکِذ  ِنِکاَـسَم  یَلَع 
َفَرَع ْدَقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَم  َو  َهَّللا  يَداَع  ْدَقَف  ْمُهاَداَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َیلاَو  ْدَقَف  ْمُهالاَو  ْنَم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا - ِۀَعاَط  ِیف   [ َنیِصَّحَمُْملا  ] َنیِصَلْخُْملا

ْنَِمل ٌْملِـس  یِّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  ِهَّللا - َنِم  یَّلََخت  ْدَـقَف  ْمُْهنِم  یَّلََخت  ْنَم  َو  ِهَّللاـِب  َمَصَتْعا  ِدَـقَف  ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو  َهَّللا - َلِـهَج  ْدَـقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَم  َو  َهَّللا 
َو ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّوُدَـع  ُهَّللا  َنََعل  ْمُْکَیلِإ  ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِیناَلَع  َو  ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمْءُوم  ْمَُکبَراَـح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَـس 

ًادِـحاَو یِّمَُـست  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِةاَلَّصلا  َنِم  ُِرثُْکت  َو  اَهِّلُک  ِتاَراَـیِّزلا  َنِم  ُئِزُْجی  اَذَـه  ِِهلآ - َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ْمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ 
ِتاَنِمْءوُْملا َو  َنِینِمْءوُْمِلل  ِءاَعُّدلا  َنِم  َکِسْفَِنل  ْرَّیََخت  َو  ْمِِهئاَدْعَأ  ْنِم  ُأَْربَت  َو  ْمِِهئاَمْسَِأب  ًادِحاَو 

: تفگ يو  ناّسح ، نب  یلع  زا  ملسم  نب  نوراه  زا  نارمع ، نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  يرهوجلا ، ّتم  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 
( اهیلع هّللا  مالـس  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح   ) مالّـسلا هیلع  نسحلا  یبا  ترـضح  ربق  ترایز  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا 

: دش لاءوس 
: دندومرف ترضح 

مهیلع نیموصعم  همئا  تارـضح  مامت  ترایز  رد  ینعی   ) دیئوگب تسا  يزجم  نکاما  مامت  رد  هدناوخ و  زامن  نآ  کیدزن  دجاسم  رد  ءادتبا 
(: دناوخ ار  ترایز  نیا  ناوتیم  مالّسلا 

تخانش ياهلحم  رب  دورد  شنانیـشناج ، ادخ و  نارای  رب  دورد  شنابوبحم ، وا و  ياهنیما  رب  دورد  شناگدیزگرب ، ادخ و  ءایلوا  رب  دورد 
رب دورد  ادخ ، يوسب  ناگدننکتوعد  رب  دورد  ادـخ ، یهن  رما و  ياههنومن  رب  دورد  ادـخ ، دای  رکذ و  عضاوم  رب  دورد  نآ ، زکارم  ادـخ و 
ره هک  نانآ  رب  دورد  دنهدیم ، ماجنا  هناصلاخ  ار  ادخ  تعاطا  هک  یناسک  رب  دورد  ادـخ ، ياضر  دروم  روما  عضاوم و  رد  ناگدـنریگرارق 
هک نانآ  رب  دورد  تسا ، هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  نانآ  اب  هک  یسک  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ناشیا  سک 

نماد هب  سک  ره  هک  یناسک  رب  دورد  هتخانـشن ، ار  ادخ  سپ  دسانـشن  ار  ناشیا  هک  یـسک  هتخانـش و  ار  ادـخ  تخانـش  ار  ناشیا  سک  ره 
دهاش ار  ادخ  تسا ، هدرک  يریگهرانک  ادخ  زا  دریگ  هرانک  ناشیا  زا  سک  ره  هدش و  لّسوتم  وا  هب  هدز و  گنچ  ادخ  هب  دنز  گنچ  ناشیا 

ار ادـخ  دراد ، برح  امـش  اب  هک  سک  ره  اب  مراد  برح  عازن و  هدوب و  حلـص  رد  امـش  اب  هک  سک  ره  اب  متـسه  حلـص  رد  نم  هک  مریگیم 
لآ نانمـشد  دـنک  تنعل  ادـخ  منکیم ، راذـگاو  امـش  هب  ار  روما  مامت  مراد ، داقتعا  نامیا و  امـش  رهاظ  نطاب و  هب  نم  هک  مریگیم  دـهاش 

نامدود دّمحم و  رب  دتسرف  تمحر  ادخ  و  ناشیا ، نانمشد  مامت  زا  میوجیم  يرازیب  ادخ  يوس  هب  و  سنا ، زا  هچ  نج و  زا  هچ  ار  دّمحم 
. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم 

. دناوخ ناوتیم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  تارایز  مامت  رد  ار  همان  ترایز  نیا 
ناشنانمـشد زا  هدرب و  کی  کی  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  ره  ماـن  تسرفب و  داـیز  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  ناـکمالا  یتح  و 

. نکب یتساوخ  هک  ار  یئاعد  ره  تانمءوم  نینمءوم و  دوخ و  يارب  يوجب و  يرازیب 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َو  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 2
هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِِّیفوـُقْرَقَْعلا  ٍْبیَعُـش  یِخَأ  ِْنبا  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َةَوْرُع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  َناَرْمِع  ِنـْب  یَیْحَی  ِنـْب  َدَـمْحَأ 
یَلَع ُماَلَّسلا  َو  ِهَّللا  َنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ٍماَمِإ ع - ِّلُک  ِْربَق  َدـْنِع  َکیِزُْجی  َو  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  َْتیَتَأ  اَذِإ  ُلوُقَت  َلاَـق  مالـسلا )
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َِکلوُسَر َو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِلبِْقتْـسا  اَِمل  ِحـِتاَْفلا  َو  َقَبَـس  اَِمل  ِِمتاَْـخلا  ِهِْرمَأ  ِِمئاَزَع  َو  ِِهیْحَو  یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
َلْصَف َو  َِکلْدَِعب  ِنیِّدلا  َناَّیَد  َو  َِکُبتُک - َو  َِکتالاَسِِرب  ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدلا  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َو  َکِْملِِعب  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا 

یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ  ِةَراَیِز  ِیف  ُلوُقَت  َو  ُُهتاَکََرب - َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ِهِّلُک  َِکلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َو  َکـِْقلَخ  َْنَیب  َکـِئاَضَق 
ِهِرِخآ َیلِإ  َِکلوُسَر  ِْتِنب  َو  َِکتَمَأ  مالسلا ) اهیلع   ) َۀَمِطاَف ِةَراَیِز  ِیف  َو  ِهِرِخآ  َیلِإ  َِکلوُسَر  یِخَأ  َو  َكِْدبَع  َنِینِمْءوُْملا  ِریِمَأ 

. راّطعلا ییحی  نب  دّمحم  زا  مدیتاسا  خیاشم و  زا  یتعامج  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 
ردارب رسپ   ) قحسا نب  ةورع  زا  ناّسح  نب  یلع  زا  نارمع ، نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  اعیمج ، يرهوجلا  ّتم  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  و 

: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هدومن ، شرکذ  هک  یسک  زا  یفوقرقع ) بیعش 
: دناوخ ار  نآ  ناوتیم  یماما  ره  ربق  ترایز  رد  هتبلا  ناوخب ، ار  ترایز  نیا  یتفر  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هاگ  ره 

هدنیاشگ هتـشذگ و  ءایبنا  متاخ  تسا  وا  رما  یمتح  هلیـسو  وا و  یحو  رب  ادـخ  نیما  هک  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  رب  دورد  وت ، رب  ادـخ  زا  دورد 
یسک ره  يامنهار  بیجن و  تدوخ  ملع  اب  ار  وا  تسه  تلوسر  هدنب و  هک  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ  دشابیم ، هدنیآ  ءایصوا  لصفرس 

نـید و رادمتـسایس  ار  وا  یتـخیگنارب ، ار  وا  تیاـهباتک  اـهمایپ و  اـب  هـک  يداد  شرارق  یـسک  رب  ناـشن  لـیلد و  يداد ، رارق  یهاوـخب  هـک 
تمحر و دورد و  يدومن  روما  ماـمت  رب  ّطلـسم  ار  وا  دـشابیم ، تاـقولخم  نیب  تاـعزانم  هدـنهد  هلـصیف  يدومن ، تلدـع  هب  هدـننکمکح 

. داب وا  رب  ادخ  تاکرب 
: وگب مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترایز  رد  و 

 ... تسرفب تسه  تلوسر  ردارب  هدنب و  هک  نینمءوملا  ریما  رب  ار  تتمحر  ایادخ 
. ناوخب دش  رکذ  هک  يوحن  نامهب  ار  ترایز  هیقب  سپس 

كدبع و  » ياجب یهتنم  ناوخب  ار  روکذم  تارقف  نامه  زین  ترضح  نآ  ترایز  رد  ینکیم  ترایز  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رگا  و 
: وگب کلوسر »

مّود هعماج  ترایز  هلابند 
َو يَْوقَّتلا  ُۀَِـملَک  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُلوُقَت - َُّمث  َِکبِحاَص  َیلِإ  َیِهَْتنَت  یَّتَح  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِِّیبَّنلا  ِیف  َْتُلق  اَم  یَلَع  َِکلوُسَر - ِءاَْنبَأ  ِۀَِّمئَْألا  ِِرئاَس  ِةَراَیِز  ِیف  َو 
َو َْتباَط  ٍةَدِحاَو  ٍۀَـنیِط  ْنِم  ْمُکَتَنیِط  َو  ْمُکَحاَوْرَأ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  يَرَّثلا  َتَْحت  ْنَم  َو  اَهِیف  ْنَم  یَلَع  ُۀَِـغلاَْبلا  ُۀَّجُْحلا  َو  یَْقثُْولا  ُةَوْرُْعلا  َو  يَدُْـهلا  ُبَاب 

ِیل ْمِْمتَأَـف  َّمُهَّللا  ِیلَمَع  ِمِیتاَوَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَـش  َو  یِـسْفَن  ِتاَذـِب  ٌعَبَت  ْمَُکل  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  َو  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  َو  ِِهتَمْحَر - ْنِم  َو  ِهَّللا  ِروـُن  ْنِم  ْتَرُهَط 
َال َو  ٍنِهاَو  َْریَغ  ِهِّقَِحب  َتُْمق  َو  ِِهب  َتِْرمُأ  اَم  ِهَّللا  ِنَع  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِمِحاَّرلا - َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َِکلَذ 

ِةَُّوبُّنلا َثاَریِم  َو  ُُهنِدـْعَم  َْتنَأ  َو  ََکل  َو  َکَعَم  َّقَْحلا  َّنَأ  َو  ٌداَهِج  َکَعَم  َداَـهِْجلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َکـِتَّیِعَر  ْنَع  ًاْریَخ  ٍقیِّدِـص  ْنِم  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ٍنِهُوم 
َکِّبَر ِلِیبَس  یلِإ  َتْوَعَد  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةاَلَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َِکْتَیب  ِلْهَأ  َْدنِع  َو  َكَْدنِع 

ِهَّللا ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیِمِّوَسُْملا - ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ُلوُقَت  َُّمث  ُنیِقَْیلا  َكاـَتَأ  یَّتَح  َکَّبَر  َتْدَـبَع  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب 
ِنَْعلا َّمُهَّللا  ُلوـُقَت  َُّمث  َنوُـمیِقُم - ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ِمَرَْحلا  اَذَـه  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  َنِیفِدْرُْملا - ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  َنِیلَْزنُْملا 

َو ًامِیلَأ  ًاباَذَـع  اَمَُهل  َّدِـعَأ  َو  ًاراـَن  اَـمُهَفاَوْجَأ  َو  اَـمُهَرُوُبق  ُشْحا  َکـَلوُسَر  اَـمَهَّتا  َو  َکـِتاَیآ  اَدَـحَج  َو  َکـَباَتِک  اََـفلاَخ  َو  َکَـتَمِْعن  َالَّدـَب  ِْنیَذَّلا 
- امُص َو  ًامُْکب  َو  ًایْمُع  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اَمُهَعاَْبتَأ  َو  اَمُهَعاَیْشَأ  َو  اَمُهْرُشْحا  َو  ًاقْرُز - َمَّنَهَج  َیلِإ  اَمُهَعاَْبتَأ  َو  اَمُهَعاَیْشَأ  َو  اَمُهْرُشْحا 
ُُلتْقَت َو  َِکنیِِدل  ِِهب  ُرِصَْتنَت  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ُْهثَْعبا  َو  َکِِّیبَن  ِْنبا  ِْربَق  ِةَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا  ًاریِعَس  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 

ِۀَِّمئَْألا ع ِّلُک  ِرُوُبق  َْدنِع  ُلوُقَت  َِکلَذَک  َو  َداعیِْملا  ُِفلُْخت  يِذَّلا ال  ُّبَّرلا  َْتنَأ  َو  َِکلَذ  ُهَتْدَعَو  َکَّنِإَف  َكَّوُدَع  ِِهب 
ترایز رد  هک  کلوسر » یخا   » ياج هب  یتفگیم و  مرکا  ربمایپ  ترایز  رد  هک  کـلوسر »  » ياـجب مالّـسلا  مهیلع  همئا  رئاـس  تراـیز  رد  و 

. کلوسر ءانبا  وگب : يدروآیم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ترایز  رد  هک  کلوسر » تنب   » ضوع نینمءوملا و  ریما 
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: دیوگ مجرتم 
مهللا وگب  دّمحم ، یلع  لص  مهّللا  ياجب : یهتنم  ناوخب  ار  مرکا  ربمغیپ  ترایز  نامه  نیع  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  ره  ترایز  رد  ینعی 

همئا کی  کی  ترایز  رد  سپ  کلوسر ، نبا  كدبع و  وگب  کلوسر  كدـبع و  ياجب  دـعب  وگب و  ار  ترایز  دروم  ماما  مان  یلع ...  ّلص 
نآ فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصعلا  بحاص  ترضح  دوجو  هب  يوش  یهتنم  رخآ  رد  ات  نک  ترایز  تیفیک  نیمهب  مالّـسلا  مهیلع 

: وگب دش  رکذ  هک  یتیفیک  هب  هعماج  ترایز  مامتا  زا  سپ  نک و  ترایز  تیفیک  نیمهب  زین  ار  ترضح 
رارق نیمز  ریز  يور و  هچنآ  رب  وا  هغلاب  تّجح  ادـخ و  مکحم  نامـسیر  تیادـه و  باب  يوقت و  هنومن  هملک و  امـش  هک  مهدیم  تداـهش 
ایادخ متسه ، امش  عبات  وریپ و  راک  ماجرف  نید و  عیارش  هب  لمع  رد  دوخ و  تاذ  هب  هک  مریگیم  دهاش  ار  امـش  ادخ و  و  دیـشابیم ، هتفرگ 

ار هچنآ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  هّللا ، دـبع  ابا  يا  وت  رب  دورد  ینابرهم ، ره  زا  رتنابرهم  يا  نادرگ  لـصاح  ار  نآ  میارب  تتمحر  هطـساوب 
زا ادـخ  سپ  یئامن ، یگتـسخ  راهظا  ای  هدـش  هتـسخ  هکنیا  نودـب  يدرک  هماقا  ار  شّقح  يدرک و  شغیلبت  ادـخ  فرط  زا  هدوب  رومأـم  هک 
وت تسا و  وت  يارب  وت و  اب  قح  میظع و  هک  تسا  يداهج  امـش  ّتیعم  رد  داهج  هک  مهدیم  تداهـش  دهد ، وت  هب  ریخ  ءازج  تتّیعر  فرط 

ار زاـمن  وـت  هک  مهدیم  تداهـش  تـسا ، وـت  تـیب  لـها  دزن  وـت و  دزن  تّوـبن  ثاریم  هـک  مـهدیم  تداهـش  و  یتـسه ، نآ  زکرم  ندـعم و 
تراگدرورپ هار  هب  ار  مدرم  وکین ، نداد  دـنپ  تمکح و  اب  و  ياهدرک ، یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  هدرک و  ءادا  ار  تاکز  یتشاداـپهب و 

. تفایرد ار  وت  گرم  هک  یتقو  ات  يدیتسرپ  ار  تراگدرورپ  و  ياهدومن ، توعد 
: وگب سپس 

فیدر هک  ادخ  ناگتشرف  هکئالم و  رب  دورد  دندش  لزان  نیمز  رب  هک  یناگتشرف  رب  دورد  یلاعت ، قح  صّخشم  نّیعم و  ناگتـشرف  رب  دورد 
. دناهدرک تماقا  ادخ  نذا  هب  مرح  نیا  رد  هک  ادخ  ناگتشرف  رب  دورد  دنراد ، رارق  مه 

: وگب سپس 
ایادخ دـنتخاس ، مهّتم  ار  تلوسر  هدومن و  راکنا  ار  تتایآ  تفلاخم و  تباتک  اب  لیدـبت و  ار  تتمعن  هک  ار  يرفن  ود  نآ  نک  تنعل  ایادـخ 

روشحم خزود  رد  ار  ناشناوریپ  ناتـسود و  ناشیا و  كاندرد و  یباذع  ناشیا  يارب  نک  هدامآ  امن و  رپ  شتآ  زا  ار  ناشنطاب  ناشیا و  روگ 
. نک روشحم  لال  رک و  روک و  تمایق  زور  ار  ناشناوریپ  ناتسود و  ناشیا و  امن و 

نیا ایادـخ  یئامنیم ، روهلعـش  نازوس و  رتدـیدش  ار  نآ  زاـب  دوش  شوماـخ  شـشتآ  هاـگ  ره  هک  یخزود  هدـب  رارق  خزود  ار  ناشنکـسم 
هب هک  امرفب  تیانع  هتـسیاش  دومحم و  یماقم  ار  وا  ایادـخ  هدـم ، رارق  تربمغیپ  رـسپ  ربق  هب  تبـسن  نم  تراـیز  دـهع و  نیرخآ  ار  تراـیز 
هک یتسه  یئادخ  وت  ياهداد و  ار  هدـعو  نیا  تدوخ  هکنآ  هچ  یئامن  دوبان  ار  تنانمـشد  شطـسوت  هب  هدرک و  يرای  ار  تنید  شاهطـساو 

. یئامنیمن هدعو  فلخ 
. یناوخب یناوتیم  ار  همان  ترایز  نیمه  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  ره  روبق  ترایز  رد  و 

ِتاَُملُظ ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َیلاَعَت - ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ُهَتْرُز  ٍماَـمِإ  ِّلُـک  َدـْنِع  ُلوُقَت  َو 
اُوناَک َنیِذَّلا  َكَءَابآ  َو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِنیِّدلا - َمْوَی  َدیِهَّشلا  َو  َنیِّیِـصَْولا  ََۀلاَلُـس  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  َثِراَو  َو  َنِینِمْءوُْملا  َماَمِإ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا 
ِهِْملِِعب ْمُکَبَجَْتنا  ُۀَِـغلاَْبلا  ُُهتَّجُح  َو  ُُهتَنَزَخ  َو  ِهَّللا  ُءاَیِفْـصَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِیتَِّمئَأ  َو  ِیئاَِـیلْوَأ  َو  َِّیلاَوَـم  َكِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َكَءاَْـنبَأ  َو  َکـِْلبَق  ْنـِم 

َو ِهِداَبِع  یَلَع  ًادوُهُـش  َو  ِهِدـیِحْوَِتل  ًاناَکْرَأ  َو  ِِهتاَِملَِکل  ًانِدـْعَم  َو  ِِهیْحَِول  ًۀَـمِجاََرت  َو  ِهِّرِِـسل  ًۀَـظَفَح  َو  ِهِْملِِعل  ًاناَّزُخ  َو  ِهِْرمَِأب - ًاـماَُّوق  َو  ِِهنیِدـِل  ًاراَْـصنَأ 
ْمَُکل َبَرَـض  َو  ِهِداَِلب  ِیف  ًاراَنَم  َو  ِِهتَمْکِح  َتُوباَت  ْمُکَلَعَج  َو  َلیِوْأَّتلا  ُمُکاَطْعَأ  َو  ِلیِْزنَّتلا  ِِمئاَرَِکب  ْمُکَّصَخ  َو  َُهباَـتِک  ْمُکَثَرْوَأ  َو  ُهَْقلَخ  ْمُکَعَدْوَتْـسا 

ِتَعَمَتْجا َو  ُۀَمْعِّنلا  ِتَّمَت  ْمُِکب  َو  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  َو  ِسَنَّدلا  َنِم  ْمُکَرَّهَط  َو  َِللَّزلا  َنِم  ْمُکَمَصَع  َو  ِهِْملِع  ْنِم  ْمُکِیف  يَرْجَأ  َو  ِهِرُون  ْنِم  اًلَثَم 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُکْتیَتَأ  َنُومَرْکُْملا  ُهُداَبِع  َو  ُءاَبَجُّنلا  ُهُءواَِیلْوَأ  ُْمْتنَأَـف  ُۀَـبِجاَْولا  ُةَّدَوَْملا  َو  ُۀَـضَرَتْفُْملا  ُۀَـعاَّطلا  ِتَمَِزل  َو  ُۀَِـملَْکلا  ِتَفَلَْتئا  َو  ُۀَـقْرُْفلا 
ًاِرئاَز ًادـِفاَو  َُکْتیَتَأ  ًامِیلْـسَت  َمَّلَـس  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َِکئاَِیلْوَِأل  ًاِیلاَُوم  َِکئاَدـْعَِأل  ًایِداَعُم  َِکنْأَِشب  ًارِْـصبَتْسُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع 
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ُْتنَمآ ٌهیِجَو  ِهَّللا  َْدنِع  َْتنَأ  َو  ًامُوْلعَم  ًاماَقَم  ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  َّنِإَف  ًاعیِفَش  ِیل  ْنُکَف  يِرْهَظ  یَلَع  ُْتبَطَتْحا  َو  یِـسْفَن  یَلَع  ُْتیَنَج  اَّمِم  ًاریِجَتْـسُم  ًاِذئاَع 
َو ِتاَّللا  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلاـِب  ُتْرَفَک  َو  ْمُکَنوُد  ٍۀَـجِیلَو  ِّلُـک  ْنِم  ُأَْربَأ  َو  ْمَُکلَّوَأ  ِِهب  ُْتیَّلَوـَت  اَِـمب  ْمُکَرِخآ  یَّلَوـَتَأ  َو  ْمُْکیَلَع  َلِْزنُأ  اَِـمب  َو  ِهَّللاـِب 

يَّزُْعلا
: ناوخب یشاب  هتفر  هک  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  ره  ترایز  هب  و 

نامیا و لها  ماما  يا  وت  رب  دورد  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، تّجح  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، ّیلو  يا  وت  رب  دورد 
هک تنادنزرف  هدوب و  وت  زا  شیپ  هک  تناردپ  وت و  هک  مهدیم  تداهـش  تمایق ، زور  رـضاح  دیهـش و  ءایـصوا و  دنزرف  ءایبنا و  ملع  ثراو 
وا هغلاب  ياهتجح  وا و  نانابهگن  ادخ و  ناگدیزگرب  امش  هک  مهدیم  تداهش  دنتسه ، نم  نایاوشیپ  ءایلوا و  نارورس و  دنتسه  وت  زا  دعب 

هدوب و شرارـسا  ظفاح  دیـشابیم و  وا  ملع  ناـنابهگن  دـیتسه و  مئاـق  وا  رما  هب  داد ، رارق  شدوخ  نید  نارواـی  ار  امـش  شملع  اـب  هک  هدوب 
ار شتاقولخم  دنوادخ  دیشابیم ، شناگدنب  رب  اهدهاش  شدیحوت و  ياهنوتـس  ناکرا و  تاملک و  زکرم  ندعم و  وا و  یحو  هدننکوگزاب 
داد رارق  دومرف ، ءاطعا  امش  هب  ار  اهنآ  لیوأت  همیرک و  تایآ  هب  ار  امش  داد  صاصتخا  و  هداد ، امش  هب  ثاریم  هب  ار  شباتک  هدرپس و  امش  هب 
امش هدومن ، يراج  امش  رد  شملع  زا  هدز ، امـش  هب  لثم  شرون  يارب  شدوخ ، ياهرهـش  رد  تیاده  تمالع  شتمکح و  قودنـص  ار  امش 

ار دوخ  ياهتمعن  امـش  هطـساوب  تشاد ، راـنکرب  امـش  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  دومن ، كاـپ  یگدولآ  ره  زا  تشاد و  زاـب  یـشزغل  ره  زا  ار 
امـش تطاسو  هب  و  دومن ، عمج  فیلأت و  تاملک  نیب  امـش  طسوت  هب  دروآ و  رد  عامتجا  تروص  هب  ار  اهیئادج  امـش  هطـساوب  داد ، قّقحت 
رسپ يا  دیـشابیم ، شمرک  اب  ناگدنب  وا و  ناگدیزگرب  ءایلوا و  امـش  سپ  هتفای ، قیقحت  مزال  ّتبحم  تّدوم و  هدش و  مزال  بجاو  تعاط 

ناتناتسود هتشاد و  نمشد  ار  ناتنانمشد  متسه ، رصبتسم  تماقم  نأش و  هب  فراع و  تّقح  هب  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تترایز  هب  ادخ  لوسر 
زا مرئاز ، رفاـسم و  هک  یلاـح  رد  ماهدـمآ  تدزن  هب  داـب ، وـت  رب  شدورد  ادـخ و  تمحر  داـب ، تیادـف  مرداـم  ردـپ و  مرادیم ، تـسود  ار 
ادخ دزن  وت  اریز  شاب  نم  عفاش  سپ  ماهدروآ  هانپ  وت  هب  ماهدومن  مهارف  شیوخ  يارب  هک  ینیگنـس  رابهلوک  هدرک و  دوخب  هک  یئاهتیانج 
امش رفن  نیرخآ  مراد ، نامیا  هدش  امـش  رب  لزان  هچنآ  هب  ادخ و  هب  یتسه ، دنموربآ  هیجو و  ادخ  دزن  وت  يراد و  صخـشم  مولعم و  یماقم 

لطاب ره  هب  دشاب و  امش  ریغ  هک  ياهدیزگرب  ره  زا  میوجیم  يرازیب  مرادیم و  تسود  ار  ناترفن  نیلّوا  هک  يروط  نامه  مراد  تسود  ار 
. مراد راکنا  ار  اهنآ  هدیزرو و  رفک  يّزع  تال و  هدوهیب و  و 
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نآ تیفیک  نینمءوم و  ترایز  تلیضف  مجنپ  دص و  باب   [ - 105

ِّيِزاَّرلا َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهلاَخ  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ُّیِشَرُْقلا  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  - 1
ْرِدـْقَی َْمل  ْنَم  َو  اَِنتَراَیِز  ُباََوث  َُهل  ْبَتُْکی  اَنِیلاَوَم - یِِحلاَص  ْرُزَْیلَف  اَنَروُزَی  ْنَأ  ُهْرِّدَُـقی  َْمل  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) َلَّوَْألا ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق 

اَِنتَلِص ُباََوث  َُهل  ْبَتُْکی  اَنِیلاَوَم  یِِحلاَص  یَلَع  ْلِصَْیلَف  اَِنتَلِص  یَلَع 
يو يزاّرلا  ناـمثع  نب  ورمع  زا  باّـطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  دوخ  یئاد  زا  یفوک ، یـشرق  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم  نب  ساـبعلا  وبا 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  لّوالا  نسحلا  ابا  زا  تفگ :
دوشیم و هتـشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دـنک  ترایز  ار  ام  هتـسیاش  حـلاص و  ناتـسود  سپ  دـنک  ترایز  ار  ام  دـناوتیمن  هک  یـسک 

دوشیم هتشون  شیارب  ام  هب  ناسحا  باوث  هک  دنک  ناسحا  ام  حلاص  هتسیاش و  ناتسود  هب  سپ  دشابن  رداق  ام  هب  ناسحا  رب  هک  یسک 
ُْتعِمَس َلاَق  َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 2

ْرُزَْیلَف اَِنتَراَیِز  یَلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  َو  اَِنتَلِـص  ُباََوث  َُهل  ْبَتُْکی  اَنِیلاَوَم - یِِحلاَص  یَلَع  ْلِصَْیلَف  اَِنتَلِـص  یَلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا
اَِنتَراَیِز ُباََوث  َُهل  ْبَتُْکی  اَنِیلاَوَم - یِِحلاَص 

ترضح زا  دیوگیم : يو  نامثع ، نب  ورمع  زا  نارهم ، نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  لیتم ، نب  نسح  زا  دیلولا ، نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّمحم 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر 

دوشیم و هتـشون  شیارب  ام  هب  ناسحا  باوث  هک  دـنک  ناسحا  ام  حـلاص  هتـسیاش و  ناتـسود  هب  سپ  تسین  رداق  ام  هب  ناسحا  رب  هک  یـسک 
. دوشیم هتشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دنک  ترایز  ار  ام  هتسیاش  حلاص و  ناتسود  تسین ، رداق  ام  ترایز  رب  هک  یسک 

ُْتیَـشَمَف َْدیَِفب  ُْتنُک  َلاَق  یَیْحَی  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هر  یِِخیاَشَم  ُۀَـعاَمَج  َو  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 3
َلاَق مالـسلا ) هیلع   ) اَضِّرلا ِنَع  ِْربَْقلا  اَذَـه  ُبِحاَص  ِیل  َلاَق  ٍلاَِلب  ُْنب  ُِّیلَع  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْربَق  َیلِإ  ٍلاَِلب  ِْنب  ِِّیلَع  َعَم 

ِرَبْکَْألا ِعَزَْفلا  َمْوَی  َنِمَأ  ٍتاَّرَم  َْعبَس  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َأَرَق  َو  ِْربَْقلا - یَلَع  ُهَدَی  َعَضَو  َُّمث  ِنِمْءوُْملا  ِهیِخَأ  َْربَق  یَتَأ  ْنَم 
هک دناهدرک  لقن  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  مهیلع  هّللا  ۀمحر  مدیتاسا  زا  یتعامج  و  بوقعی ، نب  دّـمحم  و  مردـپ ،

، میتفریم عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  ربق  فرط  هب  لالب  نب  یلع  اب  سپ  مدوب  هّکم ) هفوک و  نیب  تسا  یکرهش  « ) دیف  » رد نم  تفگ : يو 
: تفگ نم  هب  لالب  نب  یلع 

: دندومرف بانج  نآ  هک  درک  لقن  میارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربق  نیا  بحاص 
. دشابیم ناما  رد  ربکا  عزف  زور  زا  دناوخب  هبترم  تفه  ار  هانلزنا » ّانا   » هروس هدراذگ و  نآ  يور  تسد 

َُّرم ٍلاَِلب  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَقَف  َْدیَِفب  ُْتنُک  َلاَق  َناَرْمِع  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 4
َو َۀَْلبِْقلا  َلَبْقَتْـساَف  ِنِمْءوُْملا  ِْربَْقلا  اَذَه  ُبِحاَص  ِینَثَّدَـح  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَقَف  ِهِْربَق  ِدـْنِع  َیلِإ  اَْنبَهَذَـف  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْربَق  َیلِإ  اَِنب 

ِرَبْکَْألا ِعَزَْفلا  َنِم  َنِمَأ  ٍتاَّرَم  َْعبَس  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َأَرَق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  ُهَدَی  َعَضَو 
: تفگ يو  نارمع ، نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم  زا  يرهوجلا ، ّتم  نب  نیسحلا  نب  دّمحم 

، میدیـسر ربق  هب  سپ  دـنداد  رورم  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  ربـق  فرط  هب  ار  اـم  تفگ : لـالب  نب  یلع  نب  دّـمحم  مدوب ، دـیف »  » رد نم 
: دندومرف بانج  نآ  هک  درک  لقن  میارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربق  نیا  بحاص  تفگ : ّیلع  نب  دّمحم 

ار ِرْدَْـقلا » ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ   » هروس دراذـگ و  ربق  يور  ار  شتـسد  هدرک و  هلبق  هب  ور  سپ  دـنک  ترایز  ار  شنمءوم  ردارب  ربق  هک  یـسک 
. دنامب ملاس  ربکا  عزف  زا  دناوخب  هبترم  تفه 

ِْدبَع ْنَع  ٍناـَبَأ  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَهْوَْجلا  ٍّتَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 5
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اَهَعَـضَوَف ِضْرَْألا  َیلِإ  ِهِدَِیب  َراَشَأ  َو  َنِینِمْءوُْملا  ِرُوُبق  یَلَع  يِدَـی  ُعَضَأ  َْفیَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا 
ِۀَْلبِْقلا ُِلباَقُم  َوُه  َو  اَْهیَلَع 

دبع یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  نابا ، زا  ورمع ، نب  دّمحم  زا  لیعامسا ، نب  یلع  زا  دمحا ، نب  دّمحم  زا  يرهوجلا ، ّتم  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم 
: مدیسرپ هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  دیوگیم : يو  هّللا ،

؟ مراذگب نینمءوم  روبق  رب  ار  متسد  هنوگچ 
. دنتشاد رارق  هلبق  لباقم  هک  یلاح  رد  دنداهن  نیمز  رب  ار  نآ  سپ  هدرک  هراشا  نیمز  هب  ناشکرابم  تسد  اب  ترضح 

( مالـسلا هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  ِلاَّجَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 6
- ًاثاََلث ُلوُقَیَف  َنیِِّینَدَْـملا  ِعیَِقب  َیلِإ  ٍسیِمَخ  ِۀَّیِـشَع  َّلُـک  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ِساَّنلا  َنِم  ٍإَـلَم  ِیف  ُجُرْخَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَـک  ُلوُقَی 
َو اَّنَمآ  َو  اُونَمآ  َِمل  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َنُولوُقَیَف  ْمُْکنِم  ٌْریَخ  ِءَالُءوَه  ُلوُقَی  َو  َُهباَحْـصَأ  ُتِفَْتلَی  َُّمث  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  ًاثاََلث  َو  ِراَیِّدـلا  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
َال َو  يِدَْعب  َنْوَْقبَت  ُْمْتنَأ  َو  ٌدیِهَـش  َِکلَذ  یَلَع  اَنَأ  َو   ] َِکلَذ یَلَع  اْوَضَم  َو  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  ِءَالُءوَه  َّنِإ  ُلوُقَیَف  اَنْدَهاَج  َو  اوُدَهاَج 

يِدَْعب َنُوثِدُْحت  اَم  ِيرْدَأ 
: دیوگیم يو  لاّمجلا ، ناوفص  زا  لاّجحلا ، هّللا  دبع  زا  نارمع ، نب  یسوم  زا  دمحا ، نب  دّمحم  زا  نیسحلا ، نب  دّمحم  زا 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رد دندربیم و  فیرـشت  هنیدم  رد  عیقب  ناتـسربق  هب  ناشباحـصا  زا  یهورگ  اب  هعمج  بش  ره  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

: دندومرفیم هبترم  هس  اجنآ 
(. اهرهش لها  يا  امش  رب  دورد  مالس و   ) رایّدلا لها  ای  مکیلع  مالّسلا 

(. دنک تمحر  ار  امش  ادخ   ) هّللا مکمحر  دندومرفیم : هبترم  هس  و 
: دندومرفیم هدومن و  هّجوت  ناشباحصا  هب  سپس 

. دنتسه رتهب  امش  زا  روبق  لها  نیا 
داهج زین  ام  دـناهدرک ، داهج  ناشیا  میاهدروآ ، نامیا  زین  ام  هدروآ ، ناـمیا  ناـشیا  هچ ؟ يارب  ادـخ  لوسر  يا  دـندرکیم : ضرع  باحـصا 

؟ میاهدرک
: دندومرف ترضح 

امش مهدیم و  تداهـش  رما  نیا  رب  نم  دنتفر و  ایند  زا  لاح  نیمه  اب  دندرکن و  هدولآ  متـس  ملظ و  هب  ار  ناشنامیا  یلو  هدروآ  نامیا  ناشیا 
. درک دیهاوخ  هچ  نم  زا  سپ  منادیمن  دینامیم و  یقاب  ایند  نیا  رد  نم  زا  سپ 

: دیوگ مجرتم 
یفن يانعم  هب  هن  يردا » ال   » هملک سپ  كرابم  دوجو  نآ  تلحر  زا  سپ  باحـصا  ياهمتـس  دادـترا و  هب  تسا  هراشا  ترـضح  مـالک  نیا 

. دشابیم لومعم  ریبعت  وحن  نیا  فرع  رد  هچنانچ  بانج  نآ  زا  دعب  هعقاو  ثداوح  زا  تسا  هیانک  هکلب  دشاب  ملع 
ْنَع ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  َةَدَعْـسَم  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَـه  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 7
َلْهَأ اَی  َو  ِدوُمُْخلا  َلْهَأ  اَی  َو  َِۀبْرُْغلا  َلْهَأ  اَی  َو  َِۀبْرُّتلا  َلْهَأ  اَی  يَداَنَف  ُُهباَحْصَأ  ُهَعَم  َو  ًةَرَبْقَم  َنِینِمْءوُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  َلَخَد  َلاَق  مالـسلا ) مهیلع   ) ِِهئَابآ
َیلِإ َتَفَْتلا  َُّمث  ْمُکَدـْنِع - اَم  ُرَبَخ  اَمَف  ْتَنِکُـس  ْدَـق  ْمُکُروُد  َو  ْتَحُِکن  ْدَـق  ْمُکُءواَِسن  َو  ْتَمُِـسق  ْدَـق  ْمُُکلاَْومَأ  اَّمَأَف  اَنَدـْنِع  اَـم  ُراَـبْخَأ  اَّمَأ  ِدوُمُْهلا 

يَْوقَّتلا ِداَّزلا  ُْریَخ  ٌداَز  يَْوقَّتلا  َْلثِم  ْدَّوَزَُتی  َْمل  اُولاََقل  ِماَلَْکلا  ِیف  ْمَُهل  ُنَذَءُوی  َْول  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَق  َو  ِِهباَحْصَأ 
ناشراوگرزب ناردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  دایز  نب  ةدعسم  زا  ملسم  نب  نوراه  زا  شردپ  زا  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم 

: دندومرف ترضح  مالّسلا  مهیلع 
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: دندومرف دنلب  يادص  اب  هدش و  یناتسربق  دراو  دندوب  هارمه  ناشباحصا  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  ترضح 
: زا دنترابع  تسا  ام  دزن  هک  یئاهربخ  اّما  ناگدرم ، يا  و  یشومخ ، لها  يا  تبرغ و  لها  يا  و  كاخ ، لها  يا 

. دندش نکاس  نارگید  ار  ناتیاههناخ  دندرک ، جاودزا  ناتنانز  دش ، تمسق  امش  لاوما 
: دندومرف هدومن و  هّجوت  ناشباحصا  هب  سپس  تسیچ !!؟ امش  دزن  رابخا  دیئوگب  لاح 

: تفگ دنهاوخ  دنیوگب  نخس  هک  دوش  هداد  ناشیا  هب  نذا  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
(. تسا اوقت  هشوت  نیرتهب   ) تسین يراکزیهرپ  يوقت و  لثم  اج  نیا  يارب  ياهشوت  چیه 

ِنَـسَْحلا ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍلیِّتَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 8
ِنِم ُهَلَخَد  ِهِْربَق  ْنِم  َفَرَْـصنا  َو  َماَق  اَذِإَف  ُهَْدنِع  َلاَز  اَم  ِِهب  ًاِسنْأَتْـسُم  ُلاَزَی  َال  َو  ْمَعَن  َلاَق  ُهَْربَق  ُروُزَی  ْنَِمب  ُمَْلعَی  ُنِمْءوُْملا  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  )

ٌۀَشْحَو ِهِْربَق  ْنَع  ِِهفاَرِْصنا 
یبا ترضح  زا  راّمع ، نب  قحـسا  زا  نانـس ، نب  دّمحم  زا  دایز ، نب  لهـس  زا  لیّتم ، نب  نسح  زا  نسحلا ، نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگیم قحسا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا 
. متشاد هضرع  شکرابم  رضحم 

؟ دنکیم ترایز  ار  وا  ربق  هک  یسک  زا  تسا  هاگآ  نمءوم  ایآ 
: دندومرف ترضح 

نتـشگرب زا  ددرگیم  رب  وا  ربق  رـس  وا  هدش و  دنلب  رئاز  یتقو  دشابیم و  سونأم  وا  اب  تسه  شربق  رـس  رب  رئاز  هک  یمادام  ات  هتـسویپ  یلب ،
. دوشیم ادیپ  ّتیم  نمءوم  رد  یتشحو  يو 

ِْدبَع ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 9
ْنِإ ُنَْحن  َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  َنیِِملْسُْملا  َو  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ِراَیِّدلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  ْمَعَن  َلاَق  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُمِّلَسُأ  َْفیَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
َلاَق ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َنوُقِحَال  ْمُِکب  ُهَّللا  َءاَش 

ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
: تفگیم يو  نانس ، نب  هّللا  دبع  زا  هریغم ، نب  هّللا  دبع  زا  شّدج ، زا  شردپ ، زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  نب  نسح 

؟ مهد مالس  هنوگچ  روبق  لها  رب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 
: دندومرف ترضح 

: وگب يرآ ،
(. دنشابیم اهرهش  لها  هک  نیملسم  نینمءوم و  رب  دورد   ) نیملسملا نینمءوملا و  نم  رایّدلا  لها  یلع  مالّسلا 

ۀمحر مردپ  دمآ ). میهاوخ  امـش  رـس  تشپ  هّللا  ءاش  نا  زین  ام   ) نوقحال مکب  هّللا  ءاش  نا  نحن  و  دیتفرگ ) تقبـس  ام  رب  امـش   ) طرف انل  متنا 
: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  همروا ، نب  دّمحم  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیسح  زا  هیلع ، هّللا 

. تسا هدومن  رکذ  ار  هتشذگ  ثیدح  نیع  مدرک ...  ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 
هیلع  ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  َعَـم  ُتْرَرَم  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِماَدـْقِْملا  ِیبَأ  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَـسَْحلا  ِینَثَّدَـح  - 10

َو ِْهیَلَع  َفَقَوَف  َلاَق  ِۀَعیِّشلا  َنِم  ٍلُجَر  ُْربَق  اَذَه  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتلُقَف  ِۀَعیِّشلا  َنِم  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ِْربَِقب  اَنْرَرَمَف  ِعیِقَْبلِاب  مالـسلا )
َو َكاَوِس  ْنَم  ِۀَمْحَر  ْنَع  ِِهب  یَنْغَتُْـسی  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  ْنِکْـسَأ  َو  ُهَتَعْوَر  ْنِمآ  َو  ُهَتَـشْحَو  ِْسنآ  َو  ُهَتَدْـحَو - ْلِص  َو  ُهََتبْرُغ  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  َلاَق 

ُهاَّلَوَتَی َناَک  ْنَِمب  ُهْقِْحلَأ 
هیلع رفعج  یبا  ترضح  تمدخ  رد  تفگ : يو  شردپ ، زا  مادقملا ، یبا  نب  ورمع  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  شردپ ، زا  هّللا ، دبع  نب  نسح 
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، میدرک روبع  عیقب  ناتسربق  هب  مالّسلا 
. موش تیادف  تسا  نایعیش  زا  یکی  ربق  نیا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  میدیسر ، دوب  هفوک  لها  هک  نایعیش  زا  يدرم  ربق  هب 

: دندومرف دومن و  گنرد  ترضح  دیوگیم : يوار 
فرط رب  ار  وا  ساره  امرف ، رارق  رب  سنا  شتـشحو  لاح  رد  نک ، لّدـبم  دـنویپ  هب  ار  شیئاهنت  تدـحو و  امرف ، محر  شتبرغ  هب  ایادـخ  راب 

. دراد تسود  ار  ناشیا  يو  هک  نانآ  هب  نک  شقحلم  و  ددرگ ، زاینیب  وت  ریغ  تمحر  زا  هک  امن  شبیصن  ردق  نآ  تتمحر  زا  نک ،
ٍْدیَوُس ِْنب  ِرْضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 11

یَلَع ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َلاَق  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُمِیلْـسَّتلا  َْفیَک  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِِّیِنئاَدَْـملا  ٍحاَّرَج  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِمِساَْـقلا  ِنَع 
ِهِیبَأ ْنَع  ُِّیقْرَْبلا  ُهاََور  َو  َنوُقِحَال  ْمُِکب  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  َنیِرِخْأَتْسُْملا  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْـسُْملا  ُهَّللا  َمِحَر  َنیِِملْـسُْملا  َو  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ِراَیِّدلا  ِلْهَأ 

ُهَْلثِم َرَکَذ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِِّیِنئاَدَْملا  ٍحاَّرَج  ْنَع  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍْدیَوُس  ِْنب  ِرْضَّنلا  ِنَع 
يو ینئادم ، حاّرج  زا  نامیلـس ، نب  مساق  زا  دیوس ، نب  رـضن  زا  دیعـس ، نب  نیـسح  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  هیلع ، هّللا  ۀمحر  مردـپ 

: دیوگیم
؟ تسا هنوگچ  روبق  لها  هب  نداد  مالس  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

: وگب دندومرف : ترضح 
مکنم نیمدقتسملا  هّللا  محر  نیملسم ) نینمءوم و  زا  دنترابع  هک  اهرهش  لها  رب  دورد   ) نیملسملا نینمءوملا و  نم  رایّدلا  لها  یلع  مالّسلا 

(. ار ناشیا  نیقحال  نیقباس و  دنک  تمحر  ادخ   ) نیرخأتسملا و 
(. دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  زین  ام  هّللا  ءاش  نا   ) نوقحال مکب  هّللا  ءاش  نا  انا  و 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  ینئادم  حاّرج  زا  نامیلس ، نب  مساق  زا  دیوس ، نب  رضن  زا  شردپ ، زا  یقرب 
. تسا هدومن  رکذ  ار  یلبق  ثیدح  نامه  لثم  و  مدیسرپ ...  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا 

ِْهَیلِإ ُهَّللا  َثََعب  ٍتاَّرَم  َْعبَس  ٍنِمْءُوم  ِْربَق  َْدنِع  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َأَرَق  ْنَم  َلاَق  َلاَق   [ ِْلیَضُْفلا  ] ِلَّضَفُْملا ِنَع  ٍناَنِس  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُِبتُْکلا  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَجَو  - 12
ُْهنَع ُهَّللا  ُهَفَرَـص  اَّلِإ  ٍلْوَه  یَلَع  َّرُمَی  َْمل  ِهِْربَق  ْنِم  ُهَّللا  ُهَثََعب  اَذِإَف  ُکَـلَْملا  َکـِلَذ  ُلَـمْعَی  اَـم  ُباََوث  ِتِّیَْمِلل  َو  َُهل  ُبَتُْکی  َو  ِهِْربَق  َدـْنِع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ًاـکَلَم 

َثاََلث ِّیِـسْرُْکلا  َۀَیآ  َو  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َو  ِْنیَتَذِّوَعُْملا  َو  ِدْمَْحلا  َةَروُس  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َعَم  ُأَْرقَی  َو  َۀَّنَْجلا  ِِهب  ُهَّللا  ُهَلِخُْدی  یَّتَح  ِلَّکَوُْملا  ِکَلَْملا  َِکلَذـِب 
ًاثاََلث ًاثاََلث  ِّیِسْرُْکلا  َۀَیآ  َو  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َو  ِْنیَتَذِّوَعُْملا  َو  ًاْعبَس  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ِدْمَْحلا  َدَْعب  ُأَْرقَت  َو  ٍتاَّرَم  َْعبَس  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َو  ٍةَروُس  َّلُک  ٍتاَّرَم 

: متفای نینچ  بتک  زا  یخرب  رد 
: دومرف تفگ : يو  هدرک ، لقن  لضفم  زا  نانس ، نب  دّمحم 

تدابع ناکم  نامه  رد  ار  ادخ  ات  هداتسرف  اجنآ  هب  ار  ياهتشرف  لاعتم  دنوادخ  دناوخب  ینمءوم  ربق  دزن  هبترم  تفه  ار  هانلزنا » انا   » هک یسک 
. دوشیم روظنم  هتشرف  نآ  تدابع  باوث  ّتیم  هدنناوخ و  يارب  دنک و 

. دیامن شتشهب  لخاد  ات  دنکیم  فرط  رب  وا  زا  ار  ساره  لوه و  لّکوم  هتشرف  نآ  هطساوب  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  ّتیم  دنوادخ  یتقو  و 
ُهّللا َوُه  ُْلق   » ِساّنلا و ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ِقَلَْفلا و  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق  ینعی  نیتذّوعم »  » سپـس ناوخب  راـب  تفه  ار  ُهاـْنلَْزنَأ » اـّنِإ   » هروس دـمح  زا  دـعب 

. امن تئارق  راب  هس  ار  مادک  ره  یسرکلا » ۀیآ   » و ٌدَحَأ »
ٍِملْسُم ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ٍْدیَوُس  ِْنب  ِرْضَّنلا  ِنَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 13
ْمُْکیَلَع ُماَلَّسلا  َلاَق  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ٍمْوَق  ِرُوبُِقب  َّرَم  اَذِإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع 

َنوُقِحَال ْمُِکب  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  َنِینِمْءُوم  ٍمْوَق  ِراَیِد  ْنِم 
زا ملـسم  نب  دّمحم  زا  دیمح ، نب  مصاع  زا  دیوس ، نب  رـضن  زا  همروا ، نب  دّـمحم  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیـسح  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
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: دندومرفیم ترضح  نآ  مدینش  تفگ : يو  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبا  ترضح 
: دندومرفیم دندرکیم  روبع  نینمءوم  زا  ياهتسد  روبق  هب  هاگ  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

(. دیتسه نامیا  لها  موق  ياهرهش  زا  هک  امش  رب  مالس   ) نینمءوم موق  راید  نم  مکیلع  مالسلا 
(. دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  هّللا  ءاش  نا  زین  ام   ) نوقحال مکب  هّللا  ءاش  نا  انا  و 

ِْربَق یَلَع  مالسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َماَق  َلاَق  َناَلْجَع  ِْنبا  ِنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َۀَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  َو  - 14
َكاَوِس ْنَم  ِۀَمْحَر  ْنَع  ِِهب  ِینْغَتْسَی  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  ْنِکْسَأ  َو  ُهَتَشْحَو  ِْسنآ  َو  ُهَتَدْحَو  ْلِص  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ٍلُجَر 

: تفگ يو  هک  هدرک  لقن  نالجع  نبا  زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  همورا ، نب  دّمحم  زا  نابا ، نب  نسح  نب  نیسح  زا  مردپ  و 
: دندومرف هداتسیا و  يدرم  ربق  رس  رب  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح 

(. نک لّدبم  دنویپ  هب  ار  وا  یئاهنت  تدحو و  ایادخ   ) هتدحو لص  مهّللا 
(. نک رارقرب  سنا  شتشحو  لاح  رد   ) هتشحو سنآ  و 

زاینیب وت  ریغ  تیانع  تمحر و  زا  هک  امن  شبیـصن  ردـق  نآ  تتمحر  زا   ) كاوس نم  ۀـمحر  نع  هب  ینغتـسی  کـتمحر ، نم  هیلا  نکـسا  و 
(. ددرگ

ْنَع ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 15
یَلَع ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  ْمَعَن  َلاَق  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُمِّلَُسن  َْفیَک  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 

َنوُقِحَال ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُِکب  اَّنِإ  َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  ِتاَِملْسُْملا  َو  َنیِِملْسُْملا  َو  ِتاَنِمْءوُْملا  َو  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  ِراَیِّدلا  ِلْهَأ 
، هزمح یبا  نب  یلع  زا  ءاّشولا  یلع  نب  نسح  زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  دّمحم  نب  دمحا  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  و 

؟ میهد مالس  هنوگچ  روبق  لها  رب  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  تفگ : يو 
: دندومرف ترضح 

: وگب يرآ ،
. نوقحال هّللا  ءاش  نا  مکب  انإ  طرف و  انل  متنا  تاملسملا ، نیملسملا و  تانمءوملا و  نینمءوملا و  نم  رایدلا  لها  یلع  مالّسلا 

قحلم هّللا  ءاش  نا  امش  هب  زین  ام  دیتفرگ و  تقبس  ام  رب  امش  دنشاب ، تاملـسم  نیملـسم و  تانمءوم و  نینمءوم و  هک  اهرهـش  لها  رب  دورد  )
(. دش میهاوخ 

ِنَع ِمْهَْجلا  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  اَمُهُْریَغ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 16
َُّمث ِةَّداَْجلا  ِیف  َذَخَأَف  ِرُوبُْقلا  یَلَع  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  َّرَم  َلاَق  َۀَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْـصَْألا  ِنَع  ٍفیِرَط  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ٍحـِلاَص  ِْنب  ِلَّضَفُْملا 
ْنَع َتَفَْتلا  َُّمث  َنوُقِحَال  ْمُِکب  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  ِروُصُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِرُوبُْقلا  َلـْهَأ  اَـی  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِِهنیِمَی  ْنَع  َلاَـق 

ِهِرِخآ َیلِإ  ِرُوبُْقلا  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف - ِهِراَسَی 
، مهج نب  نوراه  زا  شردپ ، زا  دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  ود ، نیا  ریغ  نیسحلا و  نب  یلع  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: تفگ يو  هتابن ، نب  غبصا  زا  فیرط ، نب  دعس  زا  حلاص ، نب  لّضفم  زا 
: دندومرف هدرک و  هّجوت  تسار  فرط  هب  سپس  هداتسیا  هار  طسو  رد  سپ  دندرک ، روبع  روبق  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمءوملا  ریما  ترضح 

(. دیاهتفخ اهربق  رد  نونکا  هدوب و  اهرصق  رد  هک  یناسک  يا  امش  رب  دورد   ) روصقلا لها  نم  روبقلا  لها  ای  مکیلع  مالسلا 
قحلم امش  هب  هّللا  ءاش  نا  هدوب و  امـش  لابندب  ام  دیتفرگ و  تقبـس  ام  رب  امـش   ) نوقحال مکب  هّللا  ءاش  نا  انا  عبت و  مکل  نحن  طرف و  انل  متنا 

(. دش میهاوخ 
: دندومرف هدومن و  هّجوت  پچ  فرط  هب  سپس 
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. ترایز تاملک  رخآ  ات  روبقلا ...  لها  یلع  مالسلا 
ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َناَدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 17

ْنَم یَلَع  ُماَلَّسلا  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَی  َو  ُمِّلَُسیَف  ِرُوبُْقلا  َیلِإ  ْمُکُدَحَأ  ُجُرْخَی  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح 
َدَْعب ِرُوبُْقلا  َلْهَأ  اَی  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اـّنِإ  َو  ِهِّلل  اـّنِإ  َو  َنوُقِحاـَل  ْمُِکب  اَّنِإ  َو  ٌعَبَت - ْمَُکل  ُنَْحن  َو  ٌطَرَف  اََـنل  ُْمْتنَأ  َنیِِملْـسُْملا  َو  َنِینِمْءوُْملا  َنِم  اَـهِیف  َناَـک 

َراَص ْنَِمل  ٌْلیَو  ُلوُقَی  َُّمث  ِتْوَْملا  َمْعَط  ُْمتْدَـجَو  َْفیَک  ِرُوبُْقلا  َلْهَأ  اَی  ِرُوبُْقلا  َیلِإ  ُْمتْرِـص  ِروُرُّسلا  َو  ِۀَـمْعِّنلا  َدـَْعب  ِرُوبُْقلا  َلْهَأ  اَی  ِروُصُْقلا  یَنْکُس 
ُفِرَْصنَی َو  ُهَتَْعمَد  ُقِرُْهی  َُّمث  ِراَّنلا  َیلِإ 

یبا نب  یلع  زا  ملـسم ، نب  دعـس  زا  شردپ ، زا  یقرب ، هّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  هدومن ، شرکذ  هک  یـسک  زا  دـیلولا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  هزمح 

: دیئوگب سپس  هدرک و  مالس  روبق  لها  هب  ءادتبا  و  دیتفر ، ناتسربق  هب  امش  زا  یکی  هاگ  ره 
امش هب  هّللا  ءاش  نا  هدوب و  امش  عبات  ام  دیتفرگ و  تقبس  ام  رب  امش  دنشابیم ، روبق  رد  هک  نیملـسم  نینمءوم و  رب  دورد  روبق ، لها  رب  دورد 
يا دیدوب ، اهرـصق  رد  هکنآ  زا  دعب  دـیاهتفخ  اهربق  رد  هک  یناسک  يا  میدرگیمرب ، وا  يوس  هب  هدوب و  ادـخ  يارب  ام  دـش ، میهاوخ  قحلم 

ار گرم  هزم  روبق : لها  يا  دـیدش ، لخاد  روبق  هب  دـیدوب ، يداش  رورـس و  تمعن و  لها  هکنآ  زا  دـعب  دـیاهدیباوخ  اـهربق  رد  هک  یناـسک 
: دیئوگب سپس  دیتفای !؟ هنوگچ 

. دوش لخاد  خزود  هب  يداو  نیا  زا  سپ  هک  یسک  رب  ياو 
. دنتشگ زاب  ناتسربق  زا  تخیر و  ترضح  نآ  ياهگشا  سپس 

َلاَق ُِّیلْسُْملا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُعِیبَر  اَنَرَبْخَأ  َلاَق  ٍنیِطْقَی  ْنَع  ِِّیناَبَصَْقلا  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَع  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ُْهنَع  َو  - 18
ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَی - َۀَناَّبَْجلا  َلَخَد  اَذِإ  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َناَک 

: تفگ يو  یقرب ، زا  شدانساب  دیلولا  نسحلا  نب  دّمحم 
: تفگ نیطقی ، زا  ینابصق ، رماع  نب  ساّبع  زا  باحصا  یخرب 

: تفگ داد و  ربخ  ام  هب  ّیلسم  دّمحم  نب  عیبر 
: دندومرفیم دندشیم  لخاد  ناتسربق  هب  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 

. تشهب لها  رب  دورد 
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مق رهش  رد  هیلع  هّللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ترضح  ترایز  تلیضف  مشش  دص و  باب   [ - 106

هیلع  ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَس  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْهیََوبَاب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  - 1
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  اَهَراَز  ْنَم  َلاَق  مالسلا ) امهیلع   ) یَسُوم ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِةَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  مالسلا )

يو مالّـسلا ، هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  دعـس ، نب  دعـس  زا  شردـپ  زا  مشاـه ، نب  میهاربا  نب  یلع  زا  هیوباـب ، نب  نسحلا  نب  یلع 
؟ مدیسرپ هیلع  هّللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ترضح  ترایز  هب  عجار  ترضح  نآ  زا  تفگ :

: دندومرف ترضح 
. دوب دهاوخ  شیارب  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یسک 

( مالسلا هیلع   ) اَضِّرلا ِْنبا  ِنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  ِهِْریَغ  َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُۀَعاَمَْجلا  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  - 2
ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  َّمُِقب  ِیتَّمَع  َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق 

زا هدومن  شرکذ  هک  یـسک  زا  یکفوبلا ، یلع  نب  یکرمع  زا  وا ، ریغ  و  سیردا ، نب  دمحا  زا  یتعامج ، مردارب و  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف ترضح  امهیلع ، هّللا  مالس  اضرلا  نبا  ترضح 

. دشابیم شیارب  تشهب  دنک  ترایز  مق  رد  ار  ماهّمع  ربق  هک  یسک 

هّللا تاولص  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ترضح  ترایز  تلیضف  مشش  دص و  باب   [ - 106
مق رهش  رد  هیلع 
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ير رد  ینسحلا  هّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  ترضح  ربق  ترایز  تلیضف  متفه  دص و  باب   [ - 107

ِّيِرَکْـسَْعلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِّيَّرلا  ِلْهَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیََوباـَب  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح 
ْنَمَک َْتنَُکل  ْمُکَْدنِع  ِمیِظَْعلا  ِدـْبَع  َْربَق  َْترُز  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  ُْترُز  ُْتلُقَف  َْتنُک  َْنیَأ  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع  )

َْنیَسُْحلا ع َراَز 
: تفگ يو  ير ، لها  یضعب  زا  راّطعلا ، ییحی  نب  دّمحم  زا  هیوباب ، نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع 

: دندومرف ترضح  مدش ، لخاد  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  یبا  ترضح  رب 
؟ يدوب اجک 

. مدوب هتفر  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  هب  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. ياهدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  نآ  لثم  ینک  ترایز  تسه  ناتدزن  هک  ار  میظعلا  دبع  ربق  رگا  ینادیمن ، ایآ 
*** ***
***
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ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 1
َْهنُک اَهَنُوفِْرعَت  ْمُُکبَسْحَأ  اَم  َو  اَهَْلثِم  ٌدَحَأ  َِیتوُأ  اَم  ًۀَلیِضََفل  ْمُِکبُْرق  ِیف  َلاَق  َْوأ  ْمُکَْدنِع  َّنِإ  ِیل  َلاَق  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 
ِْعنُـص ْنِم  َناَک  اَم  اَّلِإ  ٍةَُّوق  َال  َو  ْمُْهنِم  ٍلْوَح  اَِلب  اَهوُطْعُأ  َو  اََهل  اوُّمُـس  ْدَـق  ًۀَّصاَخ  اًلْهََأل  اََهل  َّنِإ  َو  اَِهب  ِماَیِْقلا  یَلَع  َال  َو  اَْهیَلَع  َنوُِظفاَُحت  َال  َو  اَِهتَفِْرعَم 

َيِّدَـج ُةَراَیِز  َلاَق  ِهِّمَُـست  َْمل  َو  اََنل  َْتفَـصَو  يِذَّلا  اَذَـه  اَم  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٍمُّدَـقَت  َو  ٍۀَْـفأَر  َو  ٍۀَـمْحَر  َو  اَِهب  ُهَّللا  ُمُهاَبَح  ٍةَداَعَـس  َو  ْمَُهل  ِهَّللا 
ْنَم ُهُمَحْرَی  َو  ُهْدَهْشَی  َْمل  ْنَم  َُهل  ُقِرَتْحَی  َو  ُهْرُزَی  َْمل  ْنَم  َُهل  ُنَزْحَی  َو  ُهَراَز  ْنَم  ِهیِْکبَی  ٍَۀبْرُغ  ِضْرَِأب  ٌبیِرَغ  ُهَّنِإَف  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 

ُهوُضَرَع َو  ُهوُعَّیَـض  َو  ُهُولَتَق  یَّتَح  ِةَّدِّرلا  ُلْهَأ  ِْهیَلَع  َرَزاََوت  َو  َّقَْحلا  َعَنَم  َُّمث  َبیِرَق  اـَل  َو  َُهبُْرق  َمیِمَح  اـَل  ٍةاَـلَف  ِضْرَأ  ِیف  ِِهلْجِر  َدـْنِع  ِِهْنبا  ِْربَق  َیلِإ  َرَظَن 
یَْـسمَأَف ِِهْتَیب  ِلْهَِأب  َو  ِِهب  ُهَتَّیِـصَو  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َّقَح  اوُعَّیَـض  َو  ُباَلِْکلا  ُُهبَرْـشَی  يِذَّلا  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  َبْرُـش  ُهوُعَنَم  َو  ِعاَبِّسِلل 

ِنَم اَّلِإ  ِهِیتْأَی  َال  يِذَّلا  ِلِْزنَْملا  َو  ِهِّدَج  ْنَع  ِدُْعْبلا  َو  ِةَدْحَْولا  ِیف  ُُهبُْرق  َشِحوُأ  ْدَق  ِباَرُّتلا  ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِِهتَعیِش  َو  ِِهَتباَرَق  َْنَیب  ًاعیِرَص  ِِهتَْرفُح  ِیف  ًاّوُفْجَم 
ٌروُهْـشَم ْمُهَْدنِع  اَنَأ  َو  ْمِِهلاَْومَأ  ِْظفِح  ِیف  َو  ِناَْطلُّسلِاب  ُتِیُلب  یَّتَح  ِهِیتآ  ُْتنُک  ْدَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  اَنَّقَح  ُهَفَّرَع  َو  ِناَمیِْإِلل  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما 

اَّمَأ َلاَقَف  َال  ُْتلُقَف  ِْریَْخلا  ِلیِزَج  ْنِم  اَنَدـْنِع  َُهل  اَم  َو  ُهاَتَأ  ْنَم  ُلْضَف  اَم  يِرْدـَت  ْلَه  َلاَقَف  ِْریَْخلا  َنِم  ِِهناَْیتِإ  ِیف  اَم  ُفِرْعَأ  اَنَأ  َو  ُهَناَْیتِإ  ِۀَّیِقَّتِلل  ُتْکَرَتَف 
ٍّلَـصُم ْنِم  َِلُتق  ُْذنُم  ُُهناَکَم  ُلْخَی  َْمل  ُهَّنَأ  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ْدََقل  َو  ٍءاَسَم  َو  ٍحاَبَـص  َّلُک  ِْهیَلَع  ُمُّحَرَّتلاَف  اَنَْدنِع  َُهل  اَم  اَّمَأ  َو  ِءاَمَّسلا  ُۀَِکئاَلَم  ِهیِهاَُبیَف  ُلْضَْفلا 

ِْهَیلِإ ِرَظَّنلا  ِیف  وُجْرَی  َو  ِِهب  ُحَّسَمَتَی  َو  ُهَِرئاَز  ُِطبْغَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  َو  ِشْحَْولا  َنِم  َْوأ  ِْسنِْإلا  َنِم  َْوأ  ِّنِْجلا  َنِم  َْوأ  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  یِّلَُـصی 
ِیف َِکلَذ  َو  ُهَْنبُدـْنَی  ًءاَِسن  َو  ْمِهِْریَغ  ْنِم   [ ًاساَنُأ  ] ًاساَن َو  ِۀَـفوُْکلا  یِحاََون  ْنِم  ُهَنُوتْأَی  ًامْوَق  َّنَأ  ِینَغََلب  َلاَـق  َُّمث  مالـسلا ) هیلع   ) ِهِْربَق َیلِإ  ِهِرَظَِنل  َْریَْخلا 

اَم َضَْعب  ُتْدِهَـش  ْدَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ْمَعَن  ُْتلُقَف  َِیثاَرَْملا  ُلوُقَی  ٍِلئاَق  َو  ُبُْدنَی  ٍبِداَن  َو  ُّصُقَی  ٍّصاَق  َو  ُأَْرقَی  ٍئِراَق  ِْنَیب  ْنِمَف  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا 
ْمِهِْریَغ َو  اَِنَتباَرَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُنُعْطَی  ْنَم  اَنَّوُدَـع  َلَـعَج  َو  اََـنل  ِیثْرَی  َو  اَنُحَدْـمَی  َو  اَْـنَیلِإ  ُدـِفَی  ْنَم  ِساَّنلا  ِیف  َلَـعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَـقَف  ُفِصَت 

َنوُعَنْصَی اَم  َنوُحِّبَُقی  َو   [ ْمُهَنوُدِّدَُهی  ] ْمُهَنوُّدُهَی
زا يرـصبلا ، داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  نامیلـس ، نب  دّـمحم  نب  یلع  زا  شردـپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم 

: دندومرف نم  هب  ترضح  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
منکیمن نامگ  هدشن و  ءاطعا  نآ  لثم  يدحا  هب  هک  یتلیضف  تسا  امش  یکیدزن  رد  هک  یتسردب  دندومرف : ای  تسا  امـش  دزن  هک  یتسردب 

نیا دنتـسه و  شلها  هک  هدوب  یّـصاخ  دارفا  نآ  يارب  دـینکیمن  مایق  نآ  رب  هدوبن و  نآ  رادـهگن  امـش  دیـشاب ، هدرب  یپ  نآ  تقیقح  هب  هک 
تمحر و دروم  ناشیا  یلاعت  قح  هیحان  زا  افرـص  هکلب  دشاب  هدزرـس  یتیلاعف  تکرح و  ناشیا  زا  هکنیا  نودب  هدـش  ءاطعا  اهنآ  هب  تلیـضف 

. تسا هدش  تیانع  اهنآ  هب  یهلا  هّیطع  نیا  هتفرگ و  رارق  تفأر 
؟ تسیچ دیدربن  ار  شمان  هدومرف و  فیصوت  هک  یتلیضف  نیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
وا رب  دور  شتراـیز  هب  سک  ره  دـشابیم  بیرغ  تـسد  رود  نیمزرـس  رد  وا  هـکنآ  هـچ  مالّـسلا ، اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  مّدـج  تراـیز 
ربق هب  ترـضح  نآ  ياـپ  نیئاـپ  هب  هک  سک  نآ  دزوسیم و  دوشن  رـضاح  شرازم  رـس  رب  هک  سک  نآ  دوشیم و  نیگهودـنا  دـیرگیم و 

بانج نآ  یکیدزن  رد  یشیوخ  هن  دنکیم ، مّحرت  ترضح  نآ  رب  تسا  هدش  نفد  تالف  نیمز  نآ  رد  هک  دنک  هظحالم  درگنب و  شدنزرف 
نآ هیلع  رب  هدرک و  قفاوت  مه  اب  دـترم  هورگ  متـس و  ملظ و  لها  هدومن و  عنم  شمّلـسم  ّقح  زا  ار  وا  دنـشابیم ، اج  نآ  شیابرقا  هن  هدوب و 
بآ ندیشون  زا  دندراذگ ، ناگدنرد  ضرعم  رد  هتخادنا و  نابایب  نآ  رد  ار  شکرابم  ندب  هتـشک و  ار  وا  هک  ییاج  ات  هدرک  مایق  ترـضح 

هدومن و عیاض  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  قح  بیترت  نیدـب  دـندرک و  عنم  ار  وا  دـندیماشآیم  نآ  زا  اهگس  هک  تارف 
نآ رـصع  دـندومن ، كرت  ار  دوب  هدومن  شتیب  لها  دارفا  ریاس  هب  شترـضح  هب  عجار  كرابم  دوجو  نآ  هک  یـشرافس  ّتیـصو و  هب  لـمع 
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هداتفا اهكاخ  يور  لادوگ  رد  شناوریپ  ءابرقا و  نیب  رد  دوب  هدـش  بانج  نآ  هب  اهمتـس  هک  یلاـح  رد  دـندش  دیهـش  ترـضح  هک  يزور 
يدـحا يارب  شیامزآ  نیا  دـندوب ، هودـنا  نیگمغ و  یتلاح  هب  ناشهناشاک  لزنم و  ّدـج و  زا  رود  اهنت و  ناـبایب  نآ  رد  شتیب  لـها  دـندوب ،

. دنشابیم هاگآ  فراع و  ام  ّقح  هب  هتشاد و  نامیا  زا  لامالام  یبلق  هدرک و  ناشناحتما  دنوادخ  هک  نانآ  رگم  دتفایمن  قافتا 
ظفحتـسم ار  نم  هدـش و  ناطلـس  هب  ـالتبم  هک  یتـقو  اـت  متفریم  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  نم  ـالبق  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  شرـضحم 

هب هک  یلاـح  رد  مدرک  كرت  هّیقت  ار  باـنج  نآ  تراـیز  ور  نیا  زا  مدوب  فورعم  روهـشم و  ناـشیا  دزن  نم  نوچ  دـنداد و  رارق  ناـشلاوما 
. متسه هاگآ  فقاو و  الماک  ترضح  نآ  ترایز  رجا  باوث و 

: دندومرف ترضح 
؟ یهاگآ ار  تسه  ام  دزن  وا  يارب  هک  یلیزج  میظع و  ریخ  ایآ  و  ینادیم ؟ ار  دور  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  یسک  يرترب  لضف و  ایآ 

. ریخ متشاد : هضرع 
: دندومرف ترضح 

. دننکیم تاهابم  وا  هب  نامسآ  ناگتشرف  مامت  وا : لضف  اّما 
. دوشیم تمحر  وا  رب  ماش  حبص و  ره  تسا : ام  دزن  وا  يارب  هک  یمیظع  ریخ  اّما  و 

: دیامرفیم هّللا  ۀمحر  باتک  فّنصم  سپس 
ای لاح  ات  خـیرات  نآ  زا  هکلب  هدـنامن  یلاخ  رازگزاـمن  زا  نآ  کـی  ناـکم  نآ  ترـضح  نآ  تداهـش  ناـمز  زا  هک  دومن  لـقن  میارب  مردـپ 
هب هکنآ  رگم  تسین  يدوجوم  چیه  و  دناهتشاد ، لاغتشا  زامن  تدابع و  هب  سّدقم  ناکم  نآ  رد  شوحو  ای  سنا و  ای  ّنج و  ای  ناگتـشرف و 
وا هب  يو  هک  یـصخش  اریز  دراد  ریخ  دـیما  رظن  نیا  رد  هدرک و  رظن  وا  هب  هدرک و  حـسم  ار  وا  دروـخیم و  هـطبغ  ترـضح  نآ  رئاز  لاـح 

. تسا هدنکفا  رظن  ترضح  نآ  ربق  هب  هتسیرگن 
: دندومرف ترضح  سپس 

دـناهدومن و يراز  هبدـن و  ترـضح  نآ  رب  هتفر و  شترایز  هب  ینامز  هفوک و  لها  ریغ  زا  یهورگ  هفوک  یحاون  زا  هک  دـناهداد  نم  هب  ربخ 
ار ءالبرک  هعقاو  ثداوح  ایاضق و  یخرب  هدوب و  لوغـشم  نآرق  تئارق  هب  یـضعب  هورگ  نیا  زا  هتفرگ ، تروص  نابعـش  همین  رد  ترایز  نیا 

. دناهدومن تردابم  یثارم  ندناوخ  هب  ياهراپ  هدش و  مگرس  يراز  هبدن و  هب  یتعامج  هدرک و  وگزاب  نارگید  يارب 
. ماهدوب دیئامرفیم  هک  یتافیصوت  نیا  زا  یخرب  دهاش  نم  موش  تیادف  یلب  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
رد دنیوگیم و  ار  ام  یثارم  حدم و  هدرک و  رفـس  چوک و  ام  فرطب  هک  هدراذـگ  ار  یناسک  مدرم  نایم  رد  هک  ار  یئادـخ  ساپـس  دـمح و 

كاله ار  ناشیا  نارگید  یلو  دـنهدیم  رارق  نعط  دروم  ار  لّوا  هورگ  نآ  هدوب و  ام  ءاـبرقا  زا  هک  هداد  رارق  یناـسک  ار  اـم  نمـشد  لـباقم 
. دنیامنیم حیبقت  ار  ناشلمع  راک و  هدرک و 

ِۀَنیِدَْملا َنِم  َۀَّکَم  ِقیِرَط  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتبِحَـص  َلاَق  ِِّیناَجَّرَْألا  ٍرَْکب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  - 2
َشَحْوَأ اَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  ٍشِحُوم  ِقیِرَّطلا  ِراَسَی  ْنَع  َدَوْسَأ  ٍلَبَِجب  اَنْرَرَم  َُّمث  ُناَفْـسُع  َُهل  ُلاَُقی  اـًلِْزنَم  اَْـنلَزَنَف 

ٍداَو یَلَع  َوُه  َو  ُدَمَْکلا  َُهل  ُلاَُقی  ٌلَبَج  اَذَه  َلاَق  َال  ُْتُلق  اَذَـه  ٍلَبَج  ُّيَأ  يِرْدـَت  َأ  ٍرَْکب  َْنبا  اَی  ِیل  َلاَقَف  اَذَـه  َْلثِم  ِقیِرَّطلا  ِیف  ُْتیَأَر  اَم  َلَبَْجلا  اَذَـه 
اَم َو  ِمیِمَْحلا  َو  ِدیِدَّصلا  َو  ِنِیلْسِْغلا  َنِم  َمَّنَهَج  ُهاَیِم  ْمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ِهِیف  ْمُهَعَدْوَتْسا  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َِیبَأ  ُۀَلَتَق  ِهِیف  َو  َمَّنَهَج  ِۀَیِدْوَأ  ْنِم 
َنِم َو  یََظل  ْنِم  ُجُرْخَی  اَـم  َو  َمَّنَهَج  ْنِم  ُجُرْخَی  اَـم  َو  ِلاَـبَْخلا  ِۀَـنیِط  ْنِم  ُجُرْخَی  اَـم  َو  ٍماـَثَأ  ْنِم  ِقَـلَْفلا  َنِم  ُجُرْخَی  اَـم  َو  يِوَْـجلا  ِّبُج  ْنـِم  ُجُرْخَی 

يِرَفَـس ِیف  ِلَبَْجلا  اَذَِهب  ُتْرَرَم  اَم  َو  ِریِعَّسلا - َنِم  ُجُرْخَی  اَم  َو  ِۀَیِواَْهلا  َنِم  ُجُرْخَی  اَم  َو  ِمیِمَْحلا  َنِم  ُجُرْخَی  اَم  َو  َرَقَـس  ْنِم  ُجُرْخَی  اَم  َو  ِۀَـمَطُْحلا -
َو اَنوُُمْتلَتَق  َو  ُْمتیِّلُو - ْذِإ  اَنوُمَحَْرت  َْمل  اَُمتْسَّسَأ  اَم  اُولَعَف  ِءَالُءوَه  اَمَّنِإ  اَمَُهل  ُلُوقَأ  َو  ِیبَأ  ِۀَلَتَق  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  َو  ََّیلِإ  ِناَثیِغَتْسَی  اَمُُهْتیَأَر  اَّلِإ  ِِهب  ُْتفَقَوَف 
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َو ِدـِیبَْعِلل  ٍماّلَِظب  ُهَّللا  اَم  َو  اَُمْتمَّدَـق  اَم  َلَابَو  اَقوُذ  اَمُکُمَحْرَی  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَر  اَـلَف  اَـنَنوُد  ِْرمَأـْلِاب  ُْمتْدَْدبَتْـسا  َو   [ اَـنِّقَح  ] اَِـنْلتَق یَلَع  ُْمْتبَثَو  َو  اـَنوُُمْتمَرَح 
ُلَبَج َوُه  َو  ِهِیف  اَمُه  يِذَّلا  َلَبَْجلا  ُْتیَوَط  اَـمَّبُر  َو  ِیْبلَق - ِیف  اَـم  ُضَْعب  یِّنَع  یَّلَـسَتَِیل  اَـمِْهیَلَع  ُْتفَقَو  اَـمَّبُرَف  ِیناَّثلا  ًۀَناَِکتْـسا  َو  ًاعُّرَـضَت  اَمُهُّدَـشَأ 

َنِم ُعَمْـسَأ  َو  ُبُوتَن  اَّنِإَف  َکْمِّلَُکن  اَْنیَلَع  ْجِّرَع  ِناَیِداَُنی  اَمُهَتاَوْصَأ  ُعَمْـسَأ  َلاَق  ُعَمْـسَت  اَمَف  َلَبَْجلا  َْتیَوَط  اَذِإَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ِدَـمَْکلا 
یَلَع اَتَع  ٍنْوَعِْرف  ُّلُک  َلاَق  ْمُهَعَم  ْنَم  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ِنوُمِّلَُکت  َو ال  اهِیف  اُءوَسْخا  اَمَُهل  ُْلق  َو  اَـمُْهبِجَأ  ِیب  ُخُرْـصَی  ًاـخِراَص  ِلَـبَْجلا 

َروُطْـسَن ُوَْحن  َو  ٌۀـَلُوْلغَم  ِهَّللا  َدَـی  َّنَأ  َدوُهَْیلا  َمَّلَع  يِذَّلا  َِسلُوب  ُوَْحن  َلاَق  ْمُه  ْنَم  ُْتلُقَف  َْرفُْکلا  َداَبِْعلا  َمَّلَع  ْنَم  ُّلُـک  َو  َُهلاَِـعف  ُْهنَع  ُهَّللا  یَکَح  َو  ِهَّللا 
يِذَّلا َدوُرُْمن  ُوَْحن  َو  یلْعَْألا  ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاَق - يِذَّلا  یَسُوم  ِنْوَعِْرف  ُوَْحن  َو  ٌۀَثاََلث  ْمُه  ْمَُهل  َلاَق  َو  ِهَّللا  ُْنبا  َحیِـسَْملا  یَـسیِع  َّنَأ  يَراَصَّنلا  َمَّلَع  يِذَّلا 

ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  ِِلتاَق  َو  ٍنِّسَُحم  َو  َۀَـمِطاَف  ِِلتاَق  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ِِلتاَق  َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْتلَتَق  َو  ِضْرَأـْلا  َلـْهَأ  ُتْرَهَق  َلاَـق 
َُهل ُْتُلق  ِِهلاَم  َو  ِهِدَی  َو  ِِهناَِسِلب  اَْنیَلَع  َناَعَأ  َو  َةَواَدَْعلا  اََنل  َبَصَن  ْنَم  ُّلُک  ْمُهَعَم  َو  ِصاَلَْخلا  ِیف  ِناَعَمْطَی  اَمَف  وٌرْمَع  َو  ُۀَیِواَعُم  اَّمَأَف  مالـسلا ) امهیلع  )

يَرَی َال  اَم  يََرن  َنْوَفَطْـصُم  َنْوَّفَـصُم  َنوُعیِطُم  اَّنِإ  ِساَّنلا  ِبُوُلق  ُْریَغ  اََنبُوُلق  َّنِإ  ٍرَْکب  َْنبا  اَـی  َلاَـق  ُعَْرُقت  اـَل  َو  ُهَّلُک  اَذ  ُعَمْـسَت  َْتنَأَـف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج 
اَم ِراَبْخَِأب  اَنِیتَْأت  َو  اَناَتْوَم  ُرُضَْحت  َو  اَنَماَعَط  ُدَهْشَت  َو  اَنِشُُرف  ِیف  ُبَّلَقَتَت  َو  اَِنلاَحِر  ِیف  اَْنیَلَع  ُلِْزنَت  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإ  َو  ُساَّنلا  ُعَمْـسَی  َال  اَم  ُعَمْـسَن  َو  ُساَّنلا 

اَنِیتَْأت َو  اَْنَیلِإ  َلِصَت  ْنَأ  َّباَوَّدلا  ُعَنْمَت  َو  اَُنناَْیبِص  اَِهتَِحنْجَأ  یَلَع  ُبَّلَقَتَت  َو  اَهَتَِحنْجَأ  اَْنیَلَع  یِْقُلت  َو  اََنل  وُعْدَت  َو  اَنَعَم  یِّلَُصت  َو  َنوُکَی  ْنَأ  َْلبَق  ُثُدْحَی 
َو اَّلِإ  ٍةاَلَـص  ِْتقَو  َال  َو  ٍۀَـعاَس  َال  َو  ٍمْوَی  ْنِم  اَم  َو  اَِنتَِینآ  ِیف  َِکلَذ  ُدَِـجن  ٍضْرَأ  ِّلُک  ِءاَم  ْنِم  اَنیِقْـسَت  َو  ِِهناَمَز  ِیف  ٍتاَبَن  ِّلُک  ْنِم  َنیِـضَرَْألا  ِیف  اَّمِم 
اَم َو  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  يَوَْهلا  ِلْهَأ  ُراَبْخَأ  َو  ِّنِْجلا  ُراَبْخَأ  َو  اَهِیف  ُثُدْـحَی  اَم  َو  اَنَدـْنِع  ٍضْرَأ  ِّلُک  ُراَبْخَأ  َو  اَّلِإ  اَْنیَلَع  ِیتَْأت  ٍۀَْـلَیل  ْنِم  اَم  َو  اََهل  ُأَّیَهَتَت  َیِه 

َو اَّلِإ  ِۀَِـعباَّسلا  َیلِإ  َنیِـضَرَأ  ِۀَّتِـس  ْنِم  ٍضْرَأ  ْنِم  اَم  َو  ُهَْلبَق  َنیِذَّلا  ِیف  ُُهتَریِـس  َْفیَک  َو  ُهُرَبَخ  اَناَتَأ  اَّلِإ  ُهُْریَغ  ُموُقَی  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُتوُمَی  ٍکـِلَم  ْنِم 
ِِهتَیِدْوَأ ْنِم  ٍداَو  یَلَع  ُمَّنَهَج  اَهِیف  َو   ] _ ِۀَسِداَّسلا  ] ِۀَِـعباَّسلا ِضْرَْألا  َیلِإ  َلاَق  ِلَبَْجلا  اَذَـه  یَهَْتنُم  َْنیَأَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ْمِهِرَبَِخب  یَتْءُون  ُنَْحن 

َال ِْهیَلَع  ٌمیِقُم  َوُه  َو  ٍءْیَِـشب  ْمُْهنِم  ٍکَلَم  ُّلُک  َلِّکُو  ْدَـق  يَرَّثلا  ِدَدَـع  َو  ِراَِحْبلا  ِیف  اَـم  ِدَدَـع  َو  ِرَطَْملا  ِرْطَق  َو  ِءاَـمَّسلا  ِموُُجن  ْنِم  ُرَثْکَأ  ٌۀَـظَفَح  ِْهیَلَع 
یَلَع ُداَبِْعلا  ُرِدـْقَی  َال  اَم  ُلِمْحََنل  اَّنِإ  َو  ِْرمَْألا  ِبِحاَص  َیلِإ  َکـِلَذ  یَْقُلی  اَـمَّنِإ  اـَل  َلاَـق  َراَـبْخَْألا  َنوُْقُلی  ًاـعیِمَج  ْمُْکَیلِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ُُهقِراَُـفی 
َناَک ْنِإ  َو  اَِنلْوَق  یَلَع  ُهوُرِسْقَی  ْنَأ  ًۀَیِحاَن  َنوُظَفْحَی  َنیِذَّلا  ِتَرَمَأ  َو  اَِنلْوَق  یَلَع  ُۀَِکئاَلَْملا  ُْهتَرَبَج  اَنَتَموُکُح  ْلَبْقَی  َْمل  ْنَمَف  ِهِیف  ُمُکْحَنَف  ِهِیف  ِۀَموُکُْحلا 

َو ِقِرْـشَْملا  َْنَیب  اَم  ُماَمِْإلا  يَرَی  ْلَهَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِِهب  اَنْمَکَح  اَم  َیلِإ  َریِـصَی  یَّتَح  ُْهَتبَّذَـع  َو  ُْهتَقَثْوَأ  ِْرفُْکلا  َو  ِفاَلِْخلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِّنِْجلا  َنِم 
ٍبَّیُغ ٍمْوَق  یَلَع  ًۀَّجُح  ُنوُکَی  َْفیَک  َو  ْمِهِیف  ُمُکْحَی  َال  َو  ْمُهاَرَی  َال  َوُه  َو  اَْهیَرُْطق  َْنَیب  اَم  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  ُنوُکَی  َْفیَکَف  ٍرَْکب  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  ِبِْرغَْملا 

َوُه َو  ْمِْهیَلَع  ًۀَّجُح  ُنوُکَی  َْفیَک  َو  ْمُهاَرَی  اـَل  َوُه  َو  ِْقلَْخلا  یَلَع  ًادِـهاَش  َو  ِهَّللا  ِنَع  ًاـیِّدَءُوم  ُنوُکَی  َْفیَک  َو  ِْهیَلَع  َنوُرِدـْقَی  اـَل  َو  ْمِْهیَلَع  ُرِدـْقَی  اـَل 
َو ِضْرَْألا  یَلَع  ْنَم  ِِهب  ِینْعَی  ِساّنِلل  ًۀَّفاَـک  اـّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  َو  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  ْمِهِیف  ِهِّبَر  ِْرمَأـِب  َموُقَی  ْنَأ  ُهَْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلَـعَج  ْدَـق  َو  ْمُْهنَع  ٌبوُجْحَم 
َو ُۀَّمُْألا  ِهِیف  ْتَرَجاَشَت  اَم  یَلَع  ُلِیلَّدـلا  َوُه  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا َماَـقَم  ُموُقَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِدـَْعب  ْنِم  ُۀَّجُْحلا 

ِیف اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  ُلوُقَی  َوُه  َو  ُُهلْوَق  ُذـُْفنَی  ْنَم  ْمُهَعَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمِهِـضْعَِبل  ُفِْصنُْملا  َو  ِهَّللا - ِْرمَأـِب  ُماَّیَْقلا  َو  ِساَّنلا  ِقوُقُِحب  ُذِـخْآلا 
َو اَّنِم  ُرَبْکَأ  ٍۀَیآ  ُّيَأَف  اِهتْخُأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  ّالِإ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن  ام  َلاَق  َو  ِقاَفْآلا - َلْهَأ  ُهَّللا  اَهاَرَأ  اَنِْریَغ  ِقاَفْآلا  ِیف  ٍۀَـیآ  ُّيَأَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا 

یَلَع اُوفاَخ  َو  اوُّرُطْـضا  اَذِإ  اَنَنُوتْأََیل  ْمُهَّنِإ  َو  َسِیْلبِإ  َکَـلْهَأ  اَـمَک  ْمُهَکَلْهَأ  َدَـسَْحلا  َّنَِکل  َو  ُهَّللا  اـَناَطْعَأ  اَـم  ُفِْرعََتل  ًاـْشیَُرق  َو  ٍمِشاَـه  ِیَنب  َّنِإ  ِهَّللا 
ُْتُلق ْمُهََتلاَقَم  ُلَبْقَی  َو  ِءَالُءوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  َّلَضَأ  اَْنیَأَر  اَم  َنُولوُقَیَف  َنوُجُرْخَی  َُّمث  ِْملِْعلا  ُلْهَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَن  َنُولوُقَیَف  ْمَُهل  ُحِّضَُونَف  اَّنُولَأْسَیَف  ْمِهِـسُْفنَأ 

هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َکَِلئاَسَم  َمَظْعَأ  اَم  ٍرَْکب  َْنبا  اَی  َلاَق  ًاْئیَـش  ِهِْربَق  ِیف  َنوُدِجَی  اُوناَک  َشُِبن  َْول  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِنَع  ِینِْربْخَأ  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
ِیف َشُِبن  ْوَلَف  ُقَزُْری  اَـمَک  َنُوقَزُْری  َو  یَبُْـحی  اَـمَک  َنْوَبُْحی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِلِْزنَم  ِیف  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ  َو  ِهِّمُأ  َو  ِهِیبَأ  َعَم  مالـسلا )

ِشْرَْعلا ِنیِمَی  یَلََعل  ُهَّنِإ  َو  ُهَلِمْحَی  ْنَأ  ُرَمْءُوی  یَتَـم  ِشْرَْعلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  َو  ِهِرَکْـسَعُم  َیلِإ  ُرُْظنَی  َو  ُقَزُْری  ِهِّبَر  َدـْنِع  ٌّیَح  َوُهَف  َمْوَْـیلا  اَّمَأ  َو  َدِـجَُول  ِهِماَّیَأ 
ْنِم ِهَّللا  َدـْنِع  ْمِِهَتلِْزنَِمب  َو  ْمِِهتاَجَرَدـِب  َو  ْمِِهئَابآ  ِءاَمْـسَِأب  َو  ْمِِهب  ُفَرْعَأ  َوُه  َو  ِهِراَّوُز  َیلِإ  ُرُْظنََیل  ُهَّنِإ  َو  ِینَتْدَـعَو  اَم  ِیل  ْزِْجنَأ  ِّبَر  اَی  ُلوُقَی  ٌقِّلَعَتُم 

ََکل َّدِعُأ  اَم  یِکاَْبلا  اَهُّیَأ  ُمَْلعَت  َْول  ُلوُقَی  َو  َُهل  َراَفِْغتْسِالا  ُهَابَأ  ُلَأْسَی  َو  َُهل  ًۀَمْحَر  َُهل  ُرِفْغَتْـسَیَف  ِهیِْکبَی  ْنَم  يَرََیل  ُهَّنِإ  َو  ِِهلْحَر  ِیف  اَم  َو  ِهَِدلَِوب  ْمُکِدَحَأ 
ٍْبنَذ ْنِم  ِْهیَلَع  اَم  َو  ُِبلَْقنَی  َو  ِِرئاَْحلا  ِیف  َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ُهَءاَُکب  َعِمَس  ْنَم  ُّلُک  َُهل  ُرِفْغَتْسَیَلَف  َتْعِزَج  اَّمِم  َرَثْکَأ  َتْحِرََفل 
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: تفگ يو  هدش ، لقن  ّیناجرا  ریکب  نب  هّللا  دبع  زا  مصا ، هّللا  دبع  زا  دانسا  نیمه  اب  و 
زا سپس  میدمآ و  دورف  دشیم  هدیمان  نافـسع »  » هک ییاج  هب  سپ  مدوب ، هارمه  هنیدم  زا  هکم  هار  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  اب 

: مدرک ضرع  ترضح  نآ  رضحم  میدرک ، روبع  دمآیم  رظن  هب  كانتشحو  یهوک  دوب و  هداج  پچ  تمس  رد  هک  هایس  یهوک  رانک 
. ماهدیدن نیا  لثم  یهوک  هار  نیا  رد  تسا ! كانتشحو  هوک  نیا  ردقچ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا 

: دندومرف ترضح 
؟ تسا یهوک  هچ  نیا  ینادیم  ریکب ، رسپ  يا 

. ریخ مدرک : ضرع 
: دندومرف

، دناهدش هتشاد  هگن  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  نیلتاق  نآ  رد  هدوب و  خزود  ياهيداو  زا  يداو  رد  نآ  و  دمک »  » مانب تسا  یهوک  نیا 
: زا دنترابع  اهبآ  نیا  دنشابیم ، يراج  یمّنهج  ياهبآ  نیلتاق  ریز  زا  هوک  نیا  رد 

نایخزود قرع   ) میمح دشاب ) بآ  درز  كرچ و  زا  یشان  هک  یبآ   ) دیدص تسا ،) يراج  نایخزود  تشوگ  تسوپ و  زا  هک  یبآ   ) نیلسغ
نآ دوشیم و  جراخ  خزود  رد  قلف  هاچ  زا  هک  یبآ  نّفعتم ، هدـیدنگ و  تسا  یبآ  نآ  دوشیم و  جراخ  يّوج  هاـچ  زا  هک  یبآ  دـنیوگ ) ار 

، تسا ناور  منهج  زا  هک  یبآ  تسا ، يراج  نایخزود  ندـب  كرچ  ینعی  لاـبخ  زا  هک  یبآ  نیمرجم ، نوخ  كرچ و  زا  لـصاح  تسا  یبآ 
زا هک  یبآ  دوشیم ، جراـخ  منهج ) ياـهيداو  زا  يداو   ) همطح زا  هک  یبآ  دـیآیم ، نوریب  منهج ) ياـهيداو  زا  يداو   ) یظل زا  هک  یبآ 

يداو  ) هیواه زا  هک  یبآ  دوشیم ، جراخ  خزود ) ياـهيداو  زا  يداو   ) میمح زا  هک  یبآ  دـیآیم  نوریب  مّنهج ) ياـهيداو  زا  يداو   ) رقس
. دوشیم جراخ  خزود ) ياهيداو  زا  يداو   ) ریعس زا  هک  یبآ  دیآیم ، نوریب  خزود ) ياهيداو  زا 

دندرکیم سامتلا  هثاغتسا و  نم  هب  هک  مدید  ار  ود  نآ  هکنآ  رگم  مداتـسیا  هن  هدرکن و  رورم  هوک  نیا  هب  میاهرفـس  زا  کی  چیه  رد  نم  و 
: میوگیم هتفگ و  ود  نآ  هب  مدومن ، هدهاشم  ار  مردپ  نیلتاق  زین  و 

زا دیتشک و  ار  ام  هدرکن و  محر  ام  هب  دوب  ناتتـسد  هب  روما  مامز  یتقو  ارچ  دـناهداد ، ماجنا  دـیاهدرک  سیـسأت  امـش  هک  ار  هچنآ  نیلتاق  نیا 
هب دـنکن  محر  ادـخ  دـیدراذگ  ءارجا  هب  ار  لماک  ضحم و  دادبتـسا  هدرک و  مادـقا  ام  نتـشک  لتق و  رب  دـیدومن و  ناممورحم  دوخ  قوقح 

راکمتـس ملاظ و  شناگدنب  هب  تبـسن  ادخ  و  دـیاهدومن ، شمهارف  دوخ  هک  ار  یلابو  رزو و  دیـشچب  دـنک  محر  رفن  ود  امـش  هب  هک  یـسک 
هنیک و ضغب و  زا  یکدـنا  ات  هدرک  هدـهاشم  ار  ناشلاح  هداتـسیا و  اـسب  تسا و  یلّوا  زا  رتدـیدش  شبارطـضا  عّرـضت و  یمّود  هّتبلا  تسین .

سوبحم نآ  رد  ود  نآ  هک  یهوک  اـسب  و  منک ، ادـیپ  رطاـخ  شمارآ  یّلـست و  یمک  هتفاـی و  شهاـک  مراد  بلق  رد  ناـشیا  زا  هک  یتحاراـن 
. دشابیم دمک »  » هوک نآ  ماهتفر و  الاب  نآ  زا  هدرک و  یط  ار  دنتسه 

: دیدینش یئادص  هچ  دیدومن  یط  ار  نآ  دیتفر و  الاب  هوک  زا  یتقو  موش  تیادف  مدرک : ضرع  شرضحم  تفگ : يوار 
: دندومرف ترضح 

دزیم و دایرف  هک  هوک  زا  مدینشیم  میاهدرک و  هبوت  ام  مینک ، تبحص  وت  اب  ات  روایب  الاب  ار  ام  دندزیم : دایرف  هک  مدینـش  ار  ود  نآ  يادص 
: وگب ناشیا  هب  هدب و  ار  ود  نیا  باوج  تفگیم : نم  هب 

؟ دنشابیم ود  نیا  اب  یناسک  هچ  موش  تیادف  متشاد : هضرع  دیوگیم : يوار  دینکن ! تبحص  دیور و  نیئاپ 
: دندومرف ترضح 

هدرک میلعت  رفک  ناگدنب  هب  هک  یسک  ره  زین  تسا و  هدومرف  وگزاب  ار  شرادرک  دنوادخ  هدرک و  نایغط  ادخ  رب  هک  يّربکتم  نوعرف و  ره 
. تسا

. دنتسه یناسک  هچ  ناشیا  مدرک : ضرع 
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: دندومرف ترضح 
ادخ دنزرف  حیسم  یسیع  ترضح  هک  داد  دای  يراصن  هب  هک  روطـسن »  » لثم تسا و  هتـسب  ادخ  تسد  هک  داد  دای  دوهی  هب  هک  سلوب »  » ریظن

(. سدقلا حور  نبا و  با ، تسا : ات  هس  دوبعم  ینعی   ) دنتسه ات  هس  ناشیا  تسا و 
: نوچمه درک و  یئادـخ  ياـعّدا  بیترت  نیدـب  یلْعَأـْلا و  ُمُکُّبَر  اـَنَأ  تفگ : هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اـب  رـصاعم  نوـعرف  دـننام : و 
مالّسلا و هیلع  نینمءوملا  ریما  لتاق  ریظن : زین  متـشک و  ار  تسه  نامـسآ  رد  هچنآ  هداد و  دوخ  رهق  دروم  ار  نیمز  لها  تفگ : هک  يدورمن 

تساوخرد عمط و  ادبا  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  اّما  مالّسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لتاق  نسحم و  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  لتاق 
. دننکیمن ار  باذع  زا  ندش  صالخ 

هک یناسک  نینچمه  دنتسه و  ناشیا  اب  دناهدومن  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تیب  لها  ام  توادع  بصن  هک  یناسک  مامت  زین  و 
. دنشابیم ناشیا  اب  دندرک ، مادقا  ام  هیلع  رب  ناشلام  تسد و  نابز و  اب 

؟ دیئآیمن عزف  هب  دیونشیم و  ار  اهادص  نیا  مامت  امش  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

يراب هدـیزگرب  هدوب و  یگدولآ  ره  زا  صلاخ  یلاعت و  قح  لماک  عیطم  ام  تسا ، مدرم  ياهلد  زا  ریغ  اـم  ياـهلد  بولق و  ریکب ، رـسپ  يا 
دنیآیم و دورف  ام  لزانم  رد  ناگتشرف  دنونشیمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  میونـشیم  دننیبیمن ، مدرم  هک  ار  هچنآ  مینیبیم  میـشابیم ، یلاعت 

زونه هک  یثداوح  رابخا  دـنوشیم ، رـضاح  ام  ناگدرم  رب  دنتـسه  دـهاش  رـضاح و  ام  هرفـس  رانک  رد  هدرک  تکرح  ام  ياهشرف  يور  رد 
ناکدوک و دـننکیم ، نهپ  ام  يارب  ار  ناشیاهلاب  اهرپ و  دـننکیم ، ءاعد  ام  يارب  هدـناوخ و  زامن  ام  اـب  دـنناسریم ، اـم  هب  ار  دـناهدشن  عقاو 

مامت زا  دـننک ، نامرازآ  ءاذـیا و  هتفای و  تسد  ام  هب  ناگدـنبنج  هکنیا  زا  دـنوشیم  عنام  دـننکیم ، تکرح  ناشیا  ياهلاب  يور  ام  لاـفطا 
ام دنناماشآیم و  ام  هب  نیمز  يور  فلتخم  ياهبآ  زا  دنروآیم ، ام  يارب  ناشنامز  لصف و  رد  دـنیوریم  نیمز  رد  هک  یتاتابن  ناهایگ و 

چیه و  دنـشابیم ، هدامآ  اهنآ  يارب  ناگتـشرف  هکنآ  رگم  تسین  يزامن  تقو  تعاـس و  زور و  چـیه  و  میباـییم ، دوخ  فورظ  رد  ار  اـهنآ 
ار هکئالم  نج و  رابخا  دوشیم و  عقاو  نیمز  رد  هچنآ  زین  دـنروآیم و  ام  يارب  ار  نیمز  طاقن  ماـمت  راـبخا  هکنآ  رگم  دـسریمن  ارف  یبش 
هیور و هداد و  عالّطا  ار  ام  هکنآ  رگم  دریگیمن  رارق  نآ  ياج  يرگید  دریمیمن و  نیمز  رد  ياهتـشرف  چـیه  و  دـننکیم ، وگزاـب  اـم  يارب 

رگم تسین  متفه  هقبط  ات  نیمز  هقبط  شـش  زا  ینیمز  چـیه  و  دـننکیم ، نایب  ام  يارب  ار  دـناهدوب  شلبق  هک  یناـسک  اـب  ار  هتـشرف  نآ  هریس 
. دنهدیم ام  هب  ار  اهنآ  زج  هکنآ 

؟ تسا اجک  هوک  نیا  ياهتنا  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

زا دنتسه  نآ  ظفحتـسم  هک  ینانابهگن  دشابیم و  منهج  ياهيداو  زا  يداو  هک  تسا  یخزود  اجنآ  رد  هتـشاد و  همادا  نیمز  متفه  هقبط  ات 
نیا زا  مادـک  ره  دنـشابیم ، رتشیب  نیمز  هرک  رد  ياهكاخ  ددـع  زا  اـهایرد و  رد  بآ  ياـههرطق  ناراـب و  ياـههناد  نامـسآ و  ناـگراتس 

. دننکیمن فّلخت  نآ  زا  هدوب و  نآ  بقارم  هک  هدوب  يرما  رب  لّکوم  ناگتشرف 
؟ دنهدیم ار  رابخا  نیا  تیب  لها  امش  همه  هب  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
نآ رد  ام  سپ  دنرادن ، ار  نآ  رد  تموکح  تردـق  ناگدـنب  هک  میتسه  يزیچ  لماح  ام  تسا ، تیالو  رما  بحاص  هک  یـسک  هب  اهنت  ریخ ،

هب دننکیم  رما  دننکیم و  روبجم  نآ  رب  ار  وا  ناگتشرف  دریذپن  ار  ام  تموکح  هک  یسک  میئامنیم و  تموکح 
وا دشاب  رفک  فالخ و  لها  زا  یّنج  رگا  دـننک و  روبجم  مزلم و  ام  تموکح  لوق و  رب  ار  ناگدـنب  هک  دنتـسه  هیحان  نآ  ظفاح  هک  یناسک 

. دهن ندرگ  ام  مکح  رب  ات  دننکیم  شباذع  ردق  نآ  هدیشک و  دنب  هب  ار 
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؟ دنیبیم ار  برغم  قرشم و  نیب  ماما  ایآ  موش : تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

رد هدیدن و  ار  اهنآ  هکنآ  لاح  دناهدش و  عقاو  نیمز  هرک  رد  مه  لباقم  هطقن  ود  نیب  هچنآ  رب  دشاب  ادخ  تّجح  ماما  هنوگچ  ریکب  رـسپ  يا 
هتـشادن و تردق  اهنآ  رب  دنتـسه و  بئاغ  شرظن  رد  هک  یتعامج  موق و  رب  تسا  تّجح  ماما  تفگ  ناوتب  هنوگچ  و  دنکن !؟ مکح  ناشنایم 

؟ دنرادن تردق  شیوخ  ياهيدنمزاین  عفر  تهج  يو  هب  نتشاد  یسرتسد  رب  زین  اهنآ 
!؟ دنیبیمن ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دشاب  قلخ  رب  دهاش  دنک و  ءادا  ادخ  فرط  زا  ار  قئاقح  ماکحا و  ماما  هنوگچ  و 

نیب ادخ  رما  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دنـشابیم !؟ روتـسم  بوجحم و  يو  زا  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـشاب  ناشیا  رب  تّجح  هنوگچ  و 
وت ام   ) ِساّنِلل ًۀَّفاَک  ّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  دیامرفیم : شربمغیپ  هب  باطخ  نآرق  رد  ادخ  دشاب ، قولخم  ادخ و  نیب  هطـساو  ات  هدش  بصن  مدرم 

(. مدرم همه  يارب  رگم  میداتسرفن  ار 
نآ زا  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا  دعب  تّجح  دنـشابیم و  نیمز  هرک  يور  هک  دنتـسه  یناسک  مامت  ِساّنِلل » ًۀَّفاَک   » زا دوصقم 

هتـشاد ّطلـست  همه  رب  دـیاب  نیمز و  يور  مدرم  مامت  يارب  تسا  تّجح  ّیبن  هک  يروط  نامه  سپ  دـشاب  دـیاب  وا  ماقم  مئاق  كراـبم  دوجو 
يروما مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  ماما  بصانم  اساسا  دشاب و  نینچ  دـیاب  زین  شماقم  مئاق  وا و  زا  دـعب  تّجح  دـشاب 

: زا دنترابع  بسانم  نیا  دنیبب ، ار  اهنآ  هدوب و  ّطلسم  مدرم  هفاک  هب  تما و  مامت  هب  دیاب  يو  هک  تسنیا  نآ  همزال  هک  تسا 
. دوشیم عقاو  تّما  نیب  هک  یتارجاشم  ّلح  يارب  امنهار  فلا :

. نتفرگ ندرک و  قاقحا  ار  مدرم  قوقح  ب :
. ندرک ءارجا  مدرم  نیب  ار  شنامرف  ادخ و  رما  هب  ندومن  مایق  ج :

. رگید یضعب  يارب  یضعب  زا  نتفرگ  فاصنا  د :
مدرم اب  رگا  لاح  دیاین ، شیپ  جرم  جره و  و  دنام ، ظوفحم  ملاع  مظن  بیترت  نیدب  ات  دشاب  مدرم  ّلک  نیب  ذـفان  شلوق  ماما  دـیاب  هجیتن  رد 

: دیامرفیم نآرق  رد  یلاعتقح  دنامیم ، قادصمیب  میرک  نآرق  رد  ادخ  مالک  دشاب  ذفان  اهنآ  نیب  شلوق  هک  دشابن  يربهر  ماما و 
نیا هب  هّجوت  اب  دنـشابیم ،) سفنا  قافآ و  رد  هک  ار  دوخ  تایآ  میهدیم  ناشن  ناشیا  هب  اققحم   ) ْمِهِـسُْفنَأ ِیف  َو  ِقاـفْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 

: مسرپیم هیآ 
: هدومرف رگید  ياج  رد  زین  و  تسا ؟ هداد  ناشن  ار  قافآ  لها  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  دوجو  ام  زا  ریغ  قافآ  رد  ياهیآ  هچ 
(. دوب رتگرزب  رگید  هیآ  زا  هیآ  نآ  هکنآ  رگم  میدادن  ناشن  ار  ياهیآ  چیه  ناشیا  هب  ام   ) اِهتْخُأ ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  ّالِإ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن  ام 

فراع هاگآ و  هدومرف  ءاطعا  اـم  هب  ادـخ  هچنآ  هب  شیرق  مشاـه و  ینب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیراد ، غارـس  اـم  زا  رتگرزب  امـش  ار  ياهیآ  هچ 
. دومن كاله  ار  سیلبا  دسح  هک  يروط  نامه  هدرک  كاله  ار  ناشیا  دسح  یلو  دنتسه 

مینکیم ّلح  ار  ناشلکشم  هداد و  حیضوت  ناشیا  يارب  ام  دننکیم و  لاءوس  ار  ناشلکشم  ام  زا  دنیآیم و  ام  دزن  رارطـضا  دراوم  رد  ناشیا 
: دنیوگیم نآ  زا  دعب 

: دنیوگیم نارگید  شیپ  دندش  جراخ  هک  ام  دزن  زا  دیتسه و  ملع  لها  امش  هک  میهدیم  تداهش 
زا دیهد  ربخ  نم  هب  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دـنریذپب ! ار  اهنآ  راتفگ  هدرک و  تیعبت  ناشیا  زا  هک  نانآ  زا  رتهارمگ  ار  یـسک  میدـیدن  ام 

؟ دنباییم يزیچ  نآ  رد  دننک  شبن  ار  ترضح  نآ  ربق  رگا  مالّسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
: دومرف ترضح 

یّلص ادخ  لوسر  لزنم  رد  مالّسلا  مهیلع  نسح  شردارب  ردام و  ردپ و  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  يدومن ، یگرزب  رایسب  لاءوس  ریکب ، رسپ  يا 
هک يروط  نامه  دـنروخیم  يزور  ددرگیم ، ءاطعا  بانج  نآ  هب  هک  يروط  نامه  دوشیم  ءاـطعا  ناـشیا  هب  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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ترـضح نآ  زورما  اّما  دـنتفاییم ، نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  هتبلا  دـندرکیم ، شبن  ار  ربق  مایا  نامه  رد  رگا  دروخیم ، يزور  ترـضح  نآ 
لمح ار  نآ  هک  دوش  رما  تقو  هچ  رد  یـسک و  هچ  ات  درگنیم  شرع  هب  شرکـشل و  هب  دروخیم و  يزور  شراگدرورپ  دزن  هدوب و  هدـنز 

: دیوگیم هداتسیا  شرع  تسار  تمس  رد  ترضح  نآ  دنک ،
دزن اهنآ  بتارم  تاجرد و  هب  ناشناردپ و  ءامسا  ناشیا و  هب  وا  هتـسیرگن و  شراّوز  هب  نک ، یلمع  ياهداد  نم  هب  هک  ياهدعو  اراگدرورپ ،

زا سپ  دنیرگیم  وا  رب  هک  ار  یناسک  دنیبیم  ترضح  نآ  تسا  رتهاگآ  فرعا و  دیراد  لزنم  رد  هچنآ  ناتدنزرف و  هب  تبسن  امـش  زا  ادخ 
: دیوگیم دنکیم و  ناشیا  يارب  شزرمآ  بلط  زین  شراوگرزب  ردپ  زا  دنکیم و  ناشیا  يارب  شزرمآ  بلط  ادخ 

رد هک  یناگتـشرف  مامت  سپ  دوب  دهاوخ  وت  یتحاران  عزج و  زا  شیب  وت  يداش  حرف و  هدش  هدامآ  هچ  وت  يارب  ینادـب  رگا  هدـننکهیرگ  يا 
وا رب  یهانگ  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنکیم  تکرح  يو  دـننکیم و  رافغتـسا  شیارب  دنونـشیم  ار  وا  هیرگ  يادـص  هدوب و  رئاـح  نامـسآ و 

. دشابیمن
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِلاَلَْجلا  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  - 3

یَْقبَی ٍِّیبَن  ِّیِصَو  َال  َو  ٍِّیبَن  ْنِم  اَم  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
َو َماَلَّسلا  ٍدـیَِعب  ْنِم  ْمُهَنوُغِّلَُبی  َو  ْمِهِراَثآ  ُعِضاَوَم  یَتْءُوی  اَمَّنِإ  َو  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ُهُمَْحل  َو  ُهُمْظَع  َو  ُهُحوُر  ُعَفُْرت  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀـَثاََلث  ْنِم  َرَثْکَأـِب  ِضْرَأـْلا  ِیف 

ِِّیلَع ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  َو  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ٍبیِرَق  ْنِم  ْمِهِراَثآ  ِعِضاَوَم  ِیف  ْمُهَنوُعِمُْـسی 
ُهَْلثِم ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب 

دبع یبا  ترـضح  زا  لالحلا ، یبا  نب  دایز  زا  مکحلا ، نب  ّیلع  زا  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  باحـصا ، ياهّدع  زا  بوقعی ، نب  دّمحم 
: دندومرف ترضح  مالّسلا ، هیلع  هّللا 

نامـسآ هب  ار  وا  تشوگ  ناوختـسا و  حور و  سپـس  دـنامیمن  یقاـب  نیمز  يور  زور  هس  زا  شیب  يربمغیپ  نیـشناج  چـیه  ربـمغیپ و  چـیه 
کیدزن زا  دننکیم و  مالـس  غالبا  ناشیا  هب  رود  زا  هتفر و  ناشروبق ) ینعی   ) تسه ناشیا  راثآ  هک  یعـضاوم  نکاما و  هب  مدرم  و  دـنربیم ،

. دنناونشیم ناشیا  هب  ار  ناشمالس  ناشراثآ  عضاوم  رد 
یبا ترـضح  زا  دایز ، زا  مکحلا ، نب  یلع  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  شریغ  ییحی و  نب  دّمحم  زا  بوقعی ، نب  دّمحم  هیلع و  هّللا  ۀمحر  مردپ 

. هدرک لقن  ار  ثیدح  نیمه  لثم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
ِْدبَع ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َو  - 4

ُأَّضَوَتَی ُلُجَّرلا  ُجُرْخَی  اَمَّبُرَف  ُلْضَْفلا  اَهِیف  یَجُْری  ِیتَّلا  ِعِضاَوَْملا  َِوأ  ِِرئاَْحلِاب  َْوأ  ِۀَـنیِدَْملِاب  َْوأ  َۀَّکَم  ِب  ُنوُکَن   ] نوکت ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا
ُهَتَْلَیل َو  ُهَمْوَی  ِِهب  ُّقَحَأ  َوُهَف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  َقَبَس  ْنَم  َلاَق  ُهَناَکَم  ُریِصَیَف  ُرَخْآلا  ُءیِجَیَف 

یبا زا  هعوفرم  روطب  شباحـصا  یخرب  زا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  دّمحم ، نب  دمحا  زا  ییحی ، نب  دّمحم  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردـپ 
هک ییاهاج  رد  ای  رئاح و  رد  ای  هنیدم  رد  ای  هّکم  رد  ام  مدرک : ضرع  ترضح  كرابم  رضحم  تفگ : يو  هدرک ! لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
نآ مکح  دـنکیم  ذاختا  ار  شیاج  يرگید  هدـش  جراخ  شناـکم  زا  ءوضو  يارب  اـم  زا  یکی  اـسب  میـشابیم ، دوریم  نآ  رد  لـضف  دـیما 

؟ تسیچ
: دندومرف ترضح 

. دشابیم ناکم  نآ  هب  یلوا  قحا و  يو  بش  زور و  نآ  رد 
َناَرْهِم ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍعِینَم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِساَّبَْعلا  وـُبَأ  ِینَثَّدَـح  - 5
ٌةَدِحاَو ُۀَئِّیَّسلا  َو  ٍۀَنَسَح  ِْفلَأ  ُْفلَأ  ٍۀَنَسَح  ِّلُک  ِیف  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُِرئاَز  ُبِسَتْکَی  اَم  ُنَوْهَأ  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّمَْجلا 

ِْنیَسُْحلا ِِرئاَز  یَلَع  َُبتْکَت  ْنَأ  ُۀَظَفَْحلا  َداَرَأ  اَذِإَف  ٍرُون  ْنِم  ٌناَبُْـضق  اَهَعَم  ًۀَِکئاَلَم  ِهَِّلل  َّنِإَف  ْرِْـشبَأ  ُناَْوفَـص  اَی  َلاَق  َُّمث  ٍْفلَأ  ِْفلَأ  ْنِم  ُةَدِحاَْولا  َْنیَأ  َو 
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ٍتانَسَح ْمِِهتائِّیَس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ِیُبتْکا  اََهل  َْتلاَق  ًۀَنَسَح  َلِمَع  اَذِإَف  ُّفُکَتَف  یِّفُک  ِۀَظَفَْحِلل  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاَق  ًۀَئِّیَس  مالسلا ) هیلع  )
زا لاّـمجلا ، نارهم  نب  ناوفـص  زا  ییحی ، نب  ناوفـص  زا  عینم ، زا  باّـطخلا ، یبا  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  زا  رفعج ، نب  دّـمحم  ساـّبعلا  وـبا 

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح 
. دوش رداص  وا  زا  هک  ياهنسح  کی  ره  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  دروآیم  تسدب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  هک  يزیچ  نیرتمک 

یکی دنکیم و  روظنم  شیارب  هئیس  کی  اهنت  دوش  بکترم  هک  ياهئیـس  کی  ره  لابق  رد  دهد و  شاداپ  وا  هب  هنـسح  رازه  رازه  یلاعت  قح 
: دندومرف ترضح  سپس  اجک !؟ ات  رازه  رازه  اجک و 

نابهگن ظفاح و  ناگتـشرف  هاگ  ره  دوب و  رون  زا  ياهنایزات  اـهنآ  اـب  هک  دراد  یناگتـشرف  لاـعتم  دـنوادخ  ار ، وت  داـب  تراـشب  ناوفـص ، يا 
: دنیوگیم نیظفاح  هب  ناگتشرف  دنسیونب ، ياهئیس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  رب  دنهاوخب 

: دنیوگیم نیظفاح  هب  ناگتشرف  دهد  ماجنا  ياهنسح  لمع  رئاز  یتقو  دنرادیم و  زاب  نآ  زا  ار  دوخ  اهنآ  دینک ، يراد  دوخ  راک  نیا  زا 
. تسا هدومرف  لیدبت  هنسح  هب  ار  ناشتائیس  یلاعت  قح  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  دیسیونب ،

ُوبَأ َلاَق  َلاَق  ِءاَّذَْحلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِطِـساَْولا  یَیْحَی  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هر  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 6
ٍرَْدب ِءاَدَهُشَک  ٍدیِهَش  ِْفلَأ  ُۀَئاِم  َو  َنوُرْشِع  اَْهنِم  ُرَشُْحی  اَثاََرب  اََهل  ُلاَُقی  ًةَرَبْقَم  ْمُِکِبناَج  َیلِإ  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع 

: تفگ يو  ءاّذـحلا  نسحلا  یبا  زا  یطـساو ، ییحی  یبا  زا  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  هّللا ، دـبع  نب  دعـس  زا  هیلع ، هّللا  ۀـمحر  مردـپ 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح 

. ردب ءادهش  نوچمه  هدش  روشحم  دیهش  رازه  تسیب  دص و  نآ  زا  دنیوگ  اثارب »  » نآ هب  هک  تسا  ياهربقم  امش  فرط  رد 
َْنب َرَفْعَج  ُْتعِمَس  َلاَق  ِلْضَْفلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َِيُور  َو  - 7

َُهل ُلاَُقی  َو  ْبَساَُحی  َْمل  َو  ْضَْرُعی  َْمل  ِقیِرَّطلا  ِیف  َتاَم  َو  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َْربَق  َراَز  ْنَم  ُلوُقَی  مالـسلا ) امهیلع   ) ٍدَّمَُحم
ًانِمآ َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا 

: تفگ هک  هدش  تیاور  ناورم  نب  دّمحم  زا  و 
: دندومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  دیوگیم : لضفلا  نب  دّمحم 

ار وا  باطخ  باتع و  ضرعم  رد  دوش  توف  هار  رد  دـنک و  تراـیز  ناـضمر  هاـم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربق  هک  یـسک 
هبساحم شلامعا  هب  تبسن  هدرواین و 

: دوشیم هتفگ  وا  هب  هکلب ، هتفرگن  تروص 
. یتسه ناما  رد  هک  یلاح  رد  وش  تشهب  لخاد 

ٌصْفَح اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِزاَّزَْخلا  ِتْحُّسلا  ِْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُهَمِحَر  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 8
ِهَّللا َو  َال  ُْتُلق  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْربَِقب  َكُدْهَع  یَتَم  ُنَابَأ  اَی  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِیل  َلاَق  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ٍضاََیب  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ُِّینَزُْملا 

َال مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا َةَراَیِز  ُكُْرتَت  ِۀَـعیِّشلا  ِءاَسَءوُر  ْنِم  َْتنَأ  َو  ِمیِظَْعلا  ِهَّللا  َناَْحبُـس  َلاَـقَف  ٍنیِح  ُذـْنُم  ٌدـْهَع  ِِهب  ِیل  اَـم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی 
اَی َرَّخََأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرَفَغ  َو  ًۀَئِّیَس  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  ُْهنَع  اَحَم  َو  ًۀَنَسَح  ٍةَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  مالسلا ) هیلع   ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  ُهُروَُزت -

ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِْهیَلَع  َنوُحُونَی  َو  ِْهیَلَع  َنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِهِْربَق  یَلَع  َطَبَهَف  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  ْدََقل  ُنَابَأ 
: تفگ يو  دیعس ، نب  نیسح  زا  اعیمج  امهیلع  هّللا  ۀمحر  نسحلا  نب  دّمحم  مردپ و 

رفعج ترضح  تفگ : يو  هک  درک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  ضایب ، نب  رمع  زا  ینزم ، صفح  تفگ : دومن و  لقن  میارب  زاّزخ  تحس  نب  یلع 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب 

؟ يدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  تقو  هچ  نابا  يا 
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. ماهتفرن ترضح  نآ  ترایز  هب  لاحب  ات  ادخ  لوسر  رسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

نیـسح هک  یـسک  يوریمن !؟ شترایز  هب  ینکیم ، كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  یتسه و  هعیـش  ياسءور  زا  وت  هّللا ، ناحبس 
وحم هانگ  کی  شمدق  ره  لباقم  رد  وا  زا  دسیونیم و  شیارب  هنسح  کی  درادیمرب  هک  یمدق  ره  هب  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع 
رابغ هدیلوژ و  هتـشرف  رازه  داتفه  دش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  نابا  يا  دزرمآیم ، ار  شقحال  قباس و  ناهانگ  مامت  دـیامرفیم و 

. دنامنیم یئارسهحون  هیرگ و  وا  رب  تمایق  روهظ  ات  خیرات  نآ  زا  هدرک و  طوبه  نامسآ  زا  شربق  رب  دولآ 
ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِینَثَّدَح  - 9
َنُولوُقَت ٍءْیَـش  َّيَأ  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  َۀَّکَم  ِیتْأَی  َال  َو  َِّیبَّنلا  ِیتْأَی  ٌلُجَر  َْوأ  َۀَـنیِدَْملا  ِیتْأَی  َال  َو  َۀَّکَم  ِیتْأَی  ٌلُجَر  ُلَْضفَأ  اَـمُهُّیَأ  مالـسلا ) هیلع   ) اَـضِّرلا

ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َدِهَـش  ْدََـقل  َِکلَذ  َْتُلق  ِْنَئل  اَمَأ  َلاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِیف  َْفیَکَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِیف  ُلوُقَن  ُنَْحن  ُْتُلق  ُْمْتنَأ 
ِناَْدُلْبلا َلْهَأ  اَْنلُِّضف  ْدََقل  اَمَأ  ُهَرَضَح  ْنَِمل  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َلَخَدَف  َفَرَْـصناَف  ِۀَنیِدَْملِاب  ًادیِع  مالـسلا ) هیلع  )

ِهَّللا ص ِلوُسَر  یَلَع  اَنِماَلَِسل  اَهَنوُد  ْنَمَف  َۀَّکَم  ْمُهَّلُک 
هیلع اضّرلا  نسحلا  یبا  رضحم  تفگ : يو  مهج ، نب  نسح  زا  طابسا ، نب  یلع  زا  يرصبلا ، دّمحم  نب  یّلعم  زا  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیـسح 

: تسا لضفا  لمع  ود  نیا  زا  کی  مادک  مدرک : ضرع  مالّسلا 
؟ دورن هّکم  هب  هتفر و  هنیدم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  ترایز  هب  ای  دورن  هنیدم  هتفر و  هّکم  هب  یصخش  هکنیا 

: دندومرف نم  هب  ترضح  تفگ : يوار 
؟ دینادیم لضفا  ار  مادک  امش 

مرکا یبن  ترایز  هب  دسر  هچ  مینادیم  لضفا  نتفر  هّکم  زا  ار  بانج  نآ  ترایز  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هراب  رد  ام  مدرک : ضرع 
. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

رد مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  هکنآ  هچ  تسا  تسرد  حیحـص و  یئوگب  ار  مالک  نیا  رگا  شاب  هاگآ  دـندومرف : ترـضح 
نآ رب  دـندش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  رب  لـخاد  هدومن  تعجارم  سپـس  هدـناسر و  مهب  روضح  هنیدـم  رد  داـیعا  زا  یکی 

: دندومرف دندوب  هدش  رضاح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  ترایز  يارب  هک  یناسک  هب  سپس  هدرک و  مالس  ترضح 
. میاهدرک مالس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  اریز  میاهدشهداد  لیضفت  نآ  ریغ  هکم و  اهرهش ، لها  مامت  رب  ام  دینادب 

َیلِإ ُهُعَفْرَی  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  - 10
َأَّضَوَتَِیل ُلُجَّرلا  ُجُرْخَی  اَمَّبُرَف  ُلْضَْفلا  اَهِیف  یَجُْری  ِیتَّلا  ِعِضاَوَْملا  َْوأ  ِِرئاَْحلِاب  َْوأ  ِۀَـنیِدَْملِاب  َْوأ  َۀَّکَِمب  ُنوُکَن  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ 

ُهَتَْلَیل َو  ُهَمْوَی  ِِهب  ُّقَحَأ  َوُهَف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  َقَبَس  ْنَم  َلاَق  ُهَناَکَم  ُریِصَیَف  ُرَخآ  ُءیِجَیَف 
 ... عیزب نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا ، دبع  نب  دعس  زا  هیلع  هّللا  ۀمحر  مردپ 

: دیوگ مجرتم 
. دش لقن  البق  باب  نیمه  زا  هرامش  مقر  تحت  شاهمجرت  اب  ثیدح  نیا 

ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 11
هیلع و هللا  یلص   ) ِِّیبَّنلِاب َيِرْسُأ  اََّمل  َلاَق  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِّمَصَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا 

ِْربَّصلا یَلَع  ِیل  َةَُّوق  َال  َو  ِّبَر  اَی  َكِْرمَِأل  ُمِّلَـسُأ  َلاَق  َكُْربَص  َْفیَک  َرُْظنَِیل  ٍثاََلث  ِیف  َكُِربَتْخَی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َُهل  َلِیق  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  هلآ )
َْکنِم َو  ُتْمَّلَـس  َو  ُتیِـضَر  َو  ِّبَر  اَی  ُْتِلبَق  َلاَق  ِۀَـجاَْحلا  ِلْهَِأل  َِکلْهَأ  یَلَع  َو  َکِـسْفَن  یَلَع  ُةََرثَأـْلا  َو  ُعوُْجلا  َّنُُهلَّوَأ  َُهل  َلـِیق  َّنُه  اَـمَف  َکـِب  اَّلِإ 

اَم یَلَع  ُْربَّصلا  َو  َکِسْفَن  َو  َِکلاَِمب  ِْرفُْکلا  ِلْهَأ  َِۀبَراَُحم  ِیف  َکَتَجْهُم  َُکلْذـَب  َو  ُدـیِدَّشلا  ُفْوَْخلا  َو  ُبیِذْـکَّتلاَف  ُۀَِـیناَّثلا  اَّمَأ  َو  ُْربَّصلا  َو  ُقِیفْوَّتلا 
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َو ُْربَّصلا  َو  ُقِیفْوَّتلا  َْکنِم  َو  ُتْمَّلَـس  َو  ُتیِـضَر  َو  ِّبَر  اَی  ُْتِلبَق  َلاَق  ِحاَرِْجلا  َو  ِبْرَْحلا  ِیف  َِملَْألا  َو  ِقاَفِّنلا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  يَذَْألا  َنِم  ْمُْهنِم  َُکبیُِـصی 
َو  ] َدْحَْجلا َو  َناَمْرِْحلا  َو  َخِیبْوَّتلا  َو  َفِینْعَّتلا  َو  َْمتَّشلا  َِکتَّمُأ  ْنِم  یَْقلَیَف  ٌِّیلَع  َكوُخَأ  اَّمَأ  ِْلتَْقلا  َنِم  َكِدَْعب  ْنِم  َِکْتَیب  ُلْهَأ  یَْقلَی  اَمَف  ُۀَِثلاَّثلا  اَّمَأ 

اَهُّقَح ُذَـخْءُوی  َو  ُمَرُْحت  َو  ُمَلُْظتَف  َُکتَْنبا  اَّمَأ  َو  ُْربَّصلا  َو  ُقِیفْوَّتلا  َْکنِم  َو  ُتیِـضَر  َو  ُْتِلبَق  ِّبَر  اَـی  َلاَـقَف  ُلـْتَْقلا  َکـِلَذ  ُرِخآ  َو  َْملُّظلا  َو   [ َدـْهُْجلا
َو ًاِعناَم  ُدَِـجت  َال  َُّمث  ٌّلُذ  َو  ٌناَوَه  اَهُّسَمَی  َُّمث  ٍنْذِإ  ِْریَِغب  اَِهلِْزنَم  َو  اَهِمیِرَح  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ُلَخْدـُی  َو  ٌلِماَح  َیِه  َو  ُبَرُْـضت  َو  اََهل  ُُهلَعَْجت  يِذَّلا  ًابْـصَغ 

ُْربَّصلا َو  ُقِیفْوَّتلا  َْکنِم  َو  ُتْمَّلَس  َو  ِّبَر  اَی  ُْتِلبَق  َنوُعِجاَر - ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ُْتُلق  ِبْرَّضلا  َِکلَذ  ْنِم  ُتوُمَت  َو  ِبْرَّضلا  َنِم  اَِهنَْطب  ِیف  اَم  ُحَرْطَت 
َو ِهِّلل  ّانِإ  ُتْمَّلَـس - َو  ُْتِلبَق  ِّبَر  اَی  ُْتُلق  َُکتَّمُأ  َِکلَذ  ِِهب  ُلَعْفَت  ُنَعُْطی  َو  ُبَلُْـسی  َو  ًارْدَغ  اَمُهُدَحَأ  ُلَتُْقی  ِناَْنبا  َکیِخَأ  ْنِم  اََهل  ُنوُکَی  َو   [ ِْربَّصِلل ]

َُّمث ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهَْدلُو  َنُوُلتْقَی  َو  ًاْربَص  ُهَنُوُلتْقَی  َُّمث  ِداَهِْجِلل  َُکتَّمُأ  ُهوُعْدَـتَف  ُرَخْآلا  اَُهْنبا  اَّمَأ  َو  ِْربَّصِلل  ُقِیفْوَّتلا  َْکنِم  َو  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ 
ُلْهَأ ِهیِْکبَیَف  اَْـهیَرُْطق  َْنَیب  ْنَم  یَلَع  ًۀَّجُح  ُُهْلتَق  ُنوُـکَی  َو  ُهَعَم  ْنَِمل  َو  ُهـَل  ِةَداَـهَّشلِاب  ِهـِیف  یِّنِم  ُءاَـضَْقلا  یَـضَم  ْدَـق  َو  ِیب  ُنیِعَتْـسَیَف  ُهَـمَرَح  َنُوُبلْـسَی 
َتَْحت يِْدنِع  ُهَحَبَش  َّنِإ  َو  َكُرُْصنَأ  ِِهب  ًارَکَذ  ِِهْبلُـص  ْنِم  ُجِرْخُأ  َُّمث  ُهَتَرُْـصن  اوُکِرُْدی  َْمل  ٌۀَِکئاَلَم  ِهیِْکبَت  َو  ِْهیَلَع  ًاعَزَج  َنیِـضَرَْألا  ُلْهَأ  َو  ِتاَواَمَّسلا 

ِطْسِْقلِاب اَهُِقبُْطی  َو  ِلْدَْعلِاب  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ِشْرَْألا  َتَْحت  يِْدنِع  ُهَحَبَش  َّنِإ  َو  ِِهب  َُهل  ُرِصَْتنَأ  ًارَکَذ  ِِهْبلُـص  ْنِم  ُجِرْخُأ  َُّمث  يَرْخُأ - ٍۀَخُْـسن  ِیف  َو  ِشْرَْعلا 
ُروُّنلا َو  ًاـحیِر  ْمِِهبَیْطَأ  َو  ًةَروُص  ِساَّنلا  ِنَسْحَأ  ٍلُـجَر  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  َکَـسْأَر  ْعَفْرا  َلـیِقَف  ِهَِّلل  اَّنِإ  ُْتُلق  ِهِیف  َّکَُـشی  یَّتَـح  ُلـُتْقَی  ُبْعُّرلا  ُهَعَم  ُریِـسَی 

َیلِإ ُتْرَظَن  َو  َّیَْنیَع  َْنَیب  َلَّبَق  یَّتَـح  ٍْریَخ  ِّلُـک  ُءاَمیِـس  َو  ِروُّنلا  ُباَِـیث  ِْهیَلَع  َو  ََّیلِإ  َلَْـبقَأَف  ُُهتْوَعَدَـف  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَـف  ْنِم  َو  ِْهیَْنیَع  ِْنَیب  ْنِم  ُعَطْـسَی 
اَنَأَف ْمِهِیف  َرْـصَّنلا  ِینَتْدَعَو  ْدَق  َو  ِءَالُءوَه  َتْدَدْعَأ  ْنَِمل  َو  اَذَـه  ُبَضْغَی  ْنَِمل  ِّبَر  اَی  ُْتلُقَف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَّلِإ  ْمِهیِـصُْحی  َال  ِِهب  اوُّفَح  ْدَـق  ِۀَِـکئاَلَْملا 
یََغب ْنَم  یَلَع  ْمِهِیف  َرْـصَّنلا  ِینَْتیَطْعََأل  َْتئِـش   [ َْول َو   ] ِْنَئل َو  يِدـَْعب  ْنِم  َنْوَْقلَی  اَّمِم  ِینَتْرَبْخَأ  ْدَـق  َو  ِیْتَیب - ُلْهَأ  َو  ِیلْهَأ  ِءاـَلُءوَه  َو  َکـْنِم  ُهُرِظَْتنَأ 
ًالُُزن يَوْأَْملا  ُۀَّنَج  يِْدنِع  ُهُءواَزَجَف  َكوُخَأ  اَّمَأ  ِیل  َلیِقَف  ِْربَّصلا - یَلَع  ُنْوَْعلا  َو  اَضِّرلا  َو  ُقِیفْوَّتلا  َْکنِم  َو  ُتیِضَر  َو  ُْتِلبَق  َو  ُتْمَّلَـس  ْدَق  َو  ْمِْهیَلَع 

َو ًادَْرب  َمَّنَهَج  ِْهیَلَع  ُلَعْجَأ  َو  ْمُکَءاَدْعَأ  ُْهنِم  ُعَنْمَی  َو  ْمُکَءاَِیلْوَأ  ُْهنِم  یِقْـسَی  َکَضْوَح  ِهیِّلَوُأ  َو  ِْثعَْبلا  َمْوَی  ِِقئاَلَْخلا  یَلَع  ُهَتَّجُح  ُِجْلفُأ   ] حـلفأ ِهِْربَِصب 
ُلوُذْـخَْملا َکـُْنبا  اَّمَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍةَدِـحاَو  ٍۀَـجَرَد  ِیف  ْمُکََتلِْزنَم  ُلَـعْجَأ  َو  ِةَّدَوَْـملا  َنِم  ٍةَّرَذ  ُلاَْـقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  َناَـک  ْنَـم  ُجِرُْخی  َو  اَُهلُخْدَـی  ًاـماَلَس 

اَِمل ٍرََـشب  ِْبلَق  یَلَع  ُرُطْخَی  َال  اَّمِم  َِکلَذ  يَوِس  ِۀَـماَرَْکلا  َنِم  اَمَُهل  َو  یِـشْرَع  اَمِِهب  ُنِّیَزُأ  اَّمِم  اَـمُهَّنِإَف  ًاْربَص  ُلُوتْقَْملا  ُروُدـْغَْملا  َکـُْنبا  َو  ُلُوتْقَْملا 
يِراَّوُز ُۀَـماَرَک  َّیَلَع  َو  يِراَّوُز  َكَراَّوُز  َو  َكُراَّوُز  ُهَراَّوُز  َّنَِأل  ِۀَـماَرَْکلا  َنِم  ِْقلَْخلا  َنِم  ُهَْربَق  یَتَأ  ْنَم  ِّلُِـکل  َو  ْلَّکَوَتَف  َّیَلَعَف  ِءاَـلَْبلا  َنِم  اَـمَُهباَصَأ 

َْدنِع اَهُِفقْوُأ  یِّنِإَف  َکـُتَْنبا  اَّمَأ  َو  ِیتَماَرَک  ْنِم  َُهل  ُتْدَدـْعَأ  اَـم  َو  ُهاَّیِإ  ِیتَمَظَع  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  ُهُِطبْغَی  ًءاَزَج  ِهیِزْجَأ  َو  َلَأَـس  اَـم  ِهیِطْعُأ  اـَنَأ  َو   [ يِِرئاَز ]
ُدَهْـشَتَف ْمِهِیف  ِکَتَموُکُح  ُزیِجُأ  یِّنِإَف  ِْتبَبْحَأ  اَِمب  ِهِیف  یِمُکْحاَف  ِكَْدلُو  َمَلَظ  َو  ِکَمَلَظ  ْنَمَف  ِهِْقلَخ  ِیف  ِکَمَّکَح  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  اََهل  ُلاَُقیَف  یِـشْرَع 

یلَع ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َو  َةَّرَْکلا  یَّنَمَتَی  َو  ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اَم  یَلَع  ْهاَتَرْـسَح  اَو  ُِملاَّظلا  ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِِهب  ُتْرَمَأ  اَهَمَلَظ  ْنَم  َفَقَو  اَذِإَف  ُۀَصْرَْعلا 
َدُْعب َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یّتَح  َلاَق  َو  اًلِیلَخ  ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  اًلِیبَس - ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَی  َو  ِْهیَدَـی 

ِهِیف اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ُِملاَّظلا  ُلوُقَیَف  َنوُکِرَتْشُم  ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو  ُنیِرَْقلا . َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا 
ْمُه ِةَرِخْـآلِاب  ْمُه  َو  ًاـجَوِع  اـهَنوُْغبَی  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َنیِذَّلا  َنیِِملاّـظلا . یَلَع  ِهّللا  ُۀَـنَْعل  ـالَأ  ْمَُهل  ُلاَُـقیَف  َكِْریَِغل  ُمْکُْحلا  َِوأ  َنوـُِفلَتْخَی 
َْول ٍراَن  ْنِم  ٍطاَیِِسب  ِنَابَرُْضیَف  ُُهبِحاَص  َو  َوُه  ِناَیَتْءُوُیف  ٍذُْفُنق  ِیف  َُّمث  ِِهِلتاَق  ِیف  َو  مالسلا ) امهیلع   ) ٍِّیلَع ُْنب  ُنِّسَُحم  ْمِهِیف  ُمَکُْحی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  َنوُِرفاک 

اُوثْجَی َُّمث  اَِهب  ِنَابَرُْضیَف  ًاداَمَر  َریِصَت  یَّتَح  َْتباََذل  اَْینُّدلا  ِلاَبِج  یَلَع  ْتَعِـضُو  َْول  َو  اَِهبِْرغَم - َیلِإ  اَِهقِرْـشَم  ْنِم  ْتَلََغل  ِراَِحْبلا  یَلَع  اَْهنِم  ٌطْوَس  َعَقَو 
ُلوُقَیَف ًادَحَأ  َنْوَرَی  َال  َو  ٌدَحَأ  ْمُهاَرَی  َال  ْمِْهیَلَع  ُقَبُْطیَف  ٍّبُج  ِیف  ُۀَثاَلَّثلا  ُلَخُْدیَف  ِِعباَّرلا  َعَم  ِۀَموُصُْخِلل  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ُریِمَأ 

َْنل َو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  َنِیلَفْـسَْألا  َنِم  انوُکَِیل  انِمادـْقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  اناّلَـضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  ْمِِهتَیاـَلَو - ِیف  اُوناَـک  َنیِذَّلا 
َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  ْنَع  ِنَالَأْسَیَف  َضْوَْحلا  ِناَِـیتْأَی  َو  ِرُوبُّثلا  َو  ِلـْیَْولِاب  َنوُداَُـنی  َکـِلَذ  َدـْنِعَف  َنوُکِرَتْشُم  ِباذَْـعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی 

اَذه َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اّمَلَف  ْمَُهل  ُلاَُقیَف  اَنْصِّلَخ   ] اَنُصِّلَُخت َو  اَنِقْسا  َو  اَّنَع  ُفْعا  ِنَالوُقَیَف  ٌۀَظَفَح  ْمُهَعَم  َو  مالـسلا ) هیلع  )
َنیِِعفاّشلا ُۀَعافَش  ْمُکُعَْفنَت  اَم  َو  ُنِیلْسِْغلا  َو  ُمیِمَْحلا  اَّلِإ  ْمُُکباَرَش  اَمَف  ِراَّنلا - َیلِإ  َنِیئَمْظُم  ًءاَمِظ  اوُعِجْرا  َنِینِمْءوُْملا  ِةَْرمِِإب  َنوُعَّدَت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا 

دبع زا  يرـصب  داّمح  نب  هّللا  دبع  زا  دلاخ ، نب  دّمحم  زا  نامیلـس ، نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شردپ ، زا  يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّـمحم 
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: دندومرف ترضح  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نامثع ، نب  داّمح  زا  مصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا 
: دش ضرع  شترضح  هب  دنداد  ریس  نامسآ  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  هک  ینامز 

وت رما  میلست  نم  اراگدرورپ  درک : ضرع  ترضح  دنیبب ، ار  امـش  ربص  ات  دیامزایب  زیچ  هس  رد  ار  امـش  دهاوخیم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
؟ دنمادک زیچ  هس  نآ  وت ، کمک  هب  رگم  مرادن  ار  ربص  ناوت  نم  متسه ،

: دش هتفگ  شترضح  هب 
. تلها رب  تدوخ و  رب  قیض  یگنسرگ و  عوج و  اهنآ  لّوا 

. مهاوخیم ربص  قیفوت و  وت  زا  هدوب و  میلست  هدش و  یضار  هتفریذپ و  ار  نآ  اراگدرورپ  درک : ضرع  ترضح 
ّتیذا رب  هدرک و  لذب  ار  شیوخ  سفن  لام و  رفک  لها  اب  هبراحم  رد  هتشگ و  ضراع  وت  رب  دیدش  فوخ  هدش و  بیذکت  هکنآ  مّود : اّما  و 

. ینک لّمحت  ار  دوشیم  دراو  وت  رب  برح  رد  هک  یتاحارج  درد و  هدرک و  ربص  دـسریم  وت  هب  قافن  لها  ناـشیا و  هیحاـن  زا  هک  يرازآ  و 
: درک ضرع  ترضح 

. مهاوخیم ربص  قیفوت و  وت  زا  هدوب و  میلست  هدش و  یضار  هتفریذپ و  ار  نآ  اراگدرورپ 
. تسا ناشیا  ندش  هتشک  لتق و  نآ  دوشیم و  هجوتم  تتیب  لها  هب  وت  زا  دعب  هچنآ  زا  تسا  ترابع  مّوس : اّما  و 

دنهاوخ ار  وا  رخآ  رد  هدـش و  هّجوتم  وا  هب  ملظ  راکنا و  قح و  زا  نامرح  شنزرـس و  یتشرد و  شحف و  تتّما ، هیحان  زا  یلع : تردارب  اّما 
. تشک

: درک ضرع 
. مهاوخیم ربص  قیفوت و  وت  زا  هدوب و  میلست  هدش و  یضار  هتفریذپ و  ار  نآ  اراگدرورپ 

شلزنم میرح و  هب  تسا  رادراب  لـماح و  هک  یلاـح  رد  دـننزیم  ار  وا  دـننکیم ، بصغ  ار  شقح  هتفرگ ، رارق  متـس  دروم  ترتخد : اـّما  و 
هک یکتک  برـض و  لابندـب  هتفاـین و  یعفاد  عناـم و  يو  دـنیامنیم و  روـجنر  ار  وا  هیاـمورف  تـسپ و  دارفا  هدـش و  لـخاد  يو  نذا  نودـب 

. دنکیم تلحر  توف و  نآ  هیحان  زا  هدش و  طقس  شلمح  دروخیم 
: درک ضرع  ترضح 

: دش هتفگ  شترضح  هب  سپس  مهاوخیم  ربص  قیفوت و  وت  زا  هدوب و  نآ  میلست  هدش و  یضار  متفریذپ و  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ 
دروم هدومن و  بلس  وا  زا  ار  شسابل  دنـشکیم ، گنرین  هلیح و  اب  تتّما  ار  ود  نآ  زا  یکی  هک  دشابیم  رـسپ  ود  تردارب  زا  ترتخد  يارب 

. دنهدیم رارق  اهشنزرس  نعط و 
: درک ضرع  ترضح 

. مهاوخیم ربص  يارب  قیفوت  وت  زا  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  هدش و  نآ  میلست  متفریذپ و  اراگدرورپ 
اب شتیب  لها  زا  هچنآ  شنادنزرف و  دنـشکیم ، يراجنهان  دب و  زرط  اب  ار  وا  سپـس  هدرک  توعد  داهج  يارب  تتّما  ار  شرگید  دنزرف  اّما  و 

يو و هک  هدش  رداص  نم  زا  مکح  یلو  دیوجیم  تناعتسا  کمک و  نم  زا  سپ  دننکیم ، ریسا  ار  شمرح  سپس  دنشکیم و  ار  دنـشاب  وا 
رب نیمز  هنکس  اهنامسآ و  لها  دنشابیم ، نیمز  فرط  ود  نیب  هک  یناسک  رب  تسا  تّجح  وا  لتق  دنوش ، دیهش  دنتسه  وا  اب  هک  نانآ  مامت 
وا تشپ  بلـص و  زا  سپـس  دـنیرگیم ، رما  نیا  رب  دـننک  يرای  ار  وا  دنتـسناوتن  هک  یناگتـشرف  و  دـننکیم ، یباـتیب  عزج و  هتـسیرگ و  وا 
هب دشابیم ، شرع  تحت  هدوب و  نم  دزن  دنزرف  نآ  لاثمت  حبش و  میامنیم ، يرای  ترـصن و  ار  وت  شاهطـساوب  هک  منکیم  جراخ  يدنزرف 

دننک کش  وا  رد  هک  دشکب  مدرم  زا  ردق  نآ  دنکیم ، تکرح  ریـس و  وا  اب  تشحو  بعر و  هدرک و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هطـساو 
: دش هتفگ  ترضح  نآ  هب  هّلل ! انا  مدرک : ضرع  هن  ای  تسا  ادخ  تّجح  ایآ  هک 

ود نیب  زا  روـن  دوـب ، وـب ، تهج  زا  اـهنآ  نیرتشوـخ  تروـص و  ثیح  زا  مدرم  نیرتاـبیز  هک  يدرم  هب  مدرک  رظن  سپ  نک ، ـالاب  ار  ترس 
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دوب رون  زا  یئاههماج  وا  رب  هک  یلاح  رد  دمآ  میوس  هب  مدـناوخ ، ار  وا  سپ  دوب ، ناشخرد  عطاس و  شیاهاپ  نیئاپ  رـس و  يالاب  ناگدـید و 
ّلج ّزع و  دنوادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددع  دندوب و  هدز  هقلح  ار  وا  رود  هک  یناگتشرف  هب  متـسیرگن  دیـسوب  ار  ممـشچ  ود  نیب  ات  دیـسر  نم  هب 

: مدرک ضرع  تسنادیمن  رگید 
؟ ياهدرک هدامآ  یصخش  هچ  يارب  ار  ناگتشرف  هورگ  نیا  هدرک و  بضغ  یسک  هچ  يارب  صخش  نیا  اراگدرورپ ،

هک يدازآ  ءاذـیا و  زا  تدوخ  وت  هدوب ، نم  تیب  لها  لها و  ناشیا  مراد ، وت  زا  ار  نآ  راظتنا  سپ  ياهداد  ناـشیا  رد  ترـصن  هدـعو  نم  هب 
نم تیب  لها  هب  متـس  ملظ و  هک  ار  ناـنآ  ناـشیا  هطـساوب  یناوتیم  اـمتح  یهاوخب  رگا  يداد و  ربخ  نم  هب  دـسریم  ناـشیا  هب  نم  زا  دـعب 

هب هک  مهاوخیم  وت  زا  هدوب و  یضار  هتفریذپ و  هدوب و  وت  میلست  نم  یئامن و  ترصن  ار  نم  هلیسو  نیدب  هدرک و  لیلذ  بوکنم و  دناهدرک 
. یئامن مکمک  ندومن  ربص  رب  هدرک و  ءاطعا  ار  يدونشخ  اضر و  قیفوت و  نم 

: دش هتفگ  نم  هب 
رد مهدیم ، رارق  نیرب  تشهب  هدومن  هک  يربص  هطـساوب  ار  شهاگلزنم  هک  تسا  نیا  نآ  هدوب و  ظوفحم  نم  دزن  وا  شاداپ  تردارب ، اّما 
زا ار  ناتنانمشد  باریس و  ار  امـش  ناتـسود  ات  هدنادرگ  ّیلوتم  رثوک  ضوح  رب  ار  وا  دباییم ، روهظ  قئالخ  رب  شتّجح  تمایق  تثعب و  زور 
رد دـشاب  وا  تّدوم  تبحم و  زا  یلاقثم  ردـق  هب  شبلق  رد  هک  سک  ره  مهدیم ، رارق  مارآ  کنخ و  وا  رب  ار  منهج  دراد ، زاب  بآ  ندیـشون 

هبترم کی  هجرد و  کی  رد  ار  امش  لزنم  مهدیم  رارق  ددرگیم و  جراخ  نآ  زا  دوش  دراو  وا  هب  یبیـسآ  هکنیا  نودب  هدش و  لخاد  مّنهج 
. تشهب زا 

يراجنهان عیجف و  يزرط  اب  هک  تدنزرف  نآ  و  تسا ) مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  دوصقم   ) دش عقاو  لوتقم  بوکنم و  هک  تدنزرف  اّما  و 
نآ هب  نیا  زا  ریغ  یتمارک  نانچ  دومن و  مهاوخ  تنیز  ود  نیا  اب  ار  دوخ  شرع  تسا ) مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  روظنم   ) هدش هتشک 

دامتعا و نم  رب  سپ  هدیـسر ، ناـشیا  هب  هک  تسا  یئاهتبیـصم  ـالب و  رطاـخب  نآ  دـشاب و  هدرکن  روطخ  يرـشب  چـیه  بلق  رب  هک  مهد  ود 
. نک لکوت 

نم رب  دنتسه و  نم  راّوز  وت  راّوز  هدوب و  وت  راّوز  وا  راّوز  هکنآ  هچ  منکیم  ءاطعا  ار  تمارک  نیا  زین  دنور  شترایز  هب  هک  یناسک  هب  زین  و 
هب یـشاداپ  ازج و  داد و  مهاوخ  اـهنآ  هب  دـننک  لاءوس  نم  زا  ار  هچنآ  زین  میاـمن و  تیاـنع  ار  تمارک  نیا  مراّوز  هب  هک  تسا  مزـال  متح و 

. دنرب هطبغ  نآ  هب  نارگید  هک  مهد  ناشیا 
: ترتخد اّما  و 

تنادنزرف هب  وت و  هب  هک  یسک  سپ  داد ، رارق  مکاح  شقلخ  نایم  رد  ار  وت  دنوادخ  دوشیم : هتفگ  وا  هب  سپ  هتـشاد ، هگن  شرع  دزن  ار  وا 
هدش و رضاح  تمایق  هصرع  رد  ترـضح  نآ  دومن ، مهاوخ  ءارجا  ناشیا  رب  ار  وت  مکح  نم  یهاوخ و  هچنآ  هب  امن  مکح  وا  رد  هدومن  ملظ 

. دناهدرک متس  ملظ و  وا  هب  هک  یصاخشا  یتقو 
. دنزادنایب شتآ  رد  ار  ناشیا  هک  منکیم  رما  دنداتسیا  اجنآ  رد 

: دیوگ هدروآ و  رب  اترسح  او  دایرف   ) ِهّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  دیوگیم : ملاظ  سپ 
دـنکیم و ار  ایند  هب  تشگزاب  يوزرآ  نآ  لابند  هب  و  مدرک ) طیرفت  ملظ و  دوخ  قح  رد  هدراذـگورف و  ار  ادـخ  بناج  هک  نم  رب  ياو  يا 

قح لوسر  اب  ایند  رد  نم  شاک  يا   ) اًلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  دیوگیم : دزگیم و  باذع  تّدش  یتحاران و  زا  ار  دوخ  تسد  ود 
(. متفرگیم شیپ  تعاط  یتسود و  هار 

: دیوگیم زین  مدادیمن ) رارق  دوخ  تسود  ار  قساف  نالف  رفاک و  نالف  شاک  نم  رب  ياو   ) اًلِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای 
ترـسح تیاهن  اب  هاگ  نآ  دـیآ  زاب  ام  يوس  هب  ایند  زا  هک  یتقو  ات   ) ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا  َدـُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یّتَح 

زین و  دوب .) نم  يارب  يدـب  رایـسب  نیـشنمه  وا  هک  دوـب  برغم  قرـشم و  يرود  هب  ياهلـصاف  ناطیـش  نآ  نم و  ناـیم  شاـک  يا  دـیوگیم :
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: دیوگیم
رد اریز  درادن  يدوس  امش  لاح  هب  ینامیشپ  زور  نآ  رد  زگره  ناراکمتس  ياو   ) َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو 

: دیوگیم زین  و  دیتسه ) کیرش  خزود  باذع  رد  نیطایش  اب  زورما  دیدرک و  ملظ  ایند 
ناشیا هب  سپ  امرف ) مکح  دـننکیم  عازن  فالخ و  هچنآ  رد  ناگدـنب  ناـیم  دوخ  وت   ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناـک  اـم  ِیف  َكِداـبِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ 

: دوشیم هتفگ 
ترخآ ملاع  هب  دنبلطیم و  ار  جک  هار  دـنرادیم و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  نانآ  داب  ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  دیـشاب : هاگآ 

. دنرادن داقتعا 
شیوخ لتاق  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  دیامرفیم  همکاحم  ار  ناشیا  هدومن و  مکح  نیملاظ  رد  هک  يرفن  نیلّوا  و 

ذفنق ترضح و  نآ  لتاق  سپ  دهدیم  رارق  همکاحم  دروم  ار  اهیلع ) هّللا  مالس  ارهز  ترـضح  لتاق   ) ذفنق سپـس  دزادرپیم و  تموکح  هب 
ایرد برغ  ات  قرـش  زا  دتفیب  ایرد  رد  اههنایزات  نیا  زا  یکی  رگا  دننزیم ، ار  ناشیا  شتآ  زا  یئهنایزات  اب  سپـس  هدروآ  ار  ذـفنق  بحاص  و 

ناشیا اههنایزات  نیا  اب  سپ  دنوش  رتسکاخ  ات  هدرک  بوذ  ار  اهنآ  دنزادنایب  ایند  ياههوک  يور  ار  نآ  رگا  هچنانچ  هدمآ  شوج  نایلغ و  هب 
. دننزیم ار 

تسا باذع  هاچ  رد  هک  ینالف  اب  یهاوخداد  تموصخ و  يارب  یلاعت  قح  لباقم  رد  اهاپ  تشگنا  يور  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  سپس 
تیالو و رد  هک  نانآ  سپ  دـننیبن ، ار  یـسک  زین  نانآ  هدـیدن و  ار  ناـشیا  یـسک  هک  يروط  هب  ددـنبیم  ناـشیا  رب  ار  هاـچ  سپ  دتـسیایم ،

: دنیوگیم دندوب  نیملاظ  نیا  یتسود 
. دنشاب نیلفسا  زا  ات  هتشاذگ  دوخ  ياهمدق  ریز  ار  ناشیا  ات  دندرک ، هارمگ  ار  ام  هک  یسنا  نج و  هدب  ناشن  ام  هب  اراگدرورپ 

: دیامرفیم ّلج  ّزع و  دنوادخ 
. میدش كاله  ام  رب  ياو  دنیوگیم : دنلب  يادص  اب  ناشیا  تقو  نیا  رد  َنوُکِرَتْشُم  ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو 
ینانابهگن ناشیا  اب  هک  یلاح  رد  دـننکیم  بآ  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  زا  هدـش و  رـضاح  رثوک  ضوح  رـس  رب  رفن  ود  نآ 

. دیئامنب نامیاهر  هدومن و  نامباریس  دینک و  وفع  ار  ام  دنیوگیم : رفن  ود  نآ  سپ  دنتسه ، هارمه 
: دوشیم هتفگ  ناشیا  هب 

تسا یباذع  نامه  نیا  دنیوگ  اهنآ  هب  دوش و  تشز  هایـس و  ناشراسخر  دندید  کیدزن  دوخ  مشچ  هب  ار  تخـس  باذع  نآ  نارفاک  نوچ 
بآ  ) میمح اهنت  امـش  بآ  دـیدرگرب  منهج  هب  یگنـشت  تلاح  اـب  دیـشابیم ، شقحتـسم  دـیدومن  ناـنمءوم  ریما  هب  هک  یملظ  هطـساوب  هک 

( دراد ناـیرج  خزود  لـها  تشوـگ  تسوـپ و  زا  هک  نّفعتم  یبآ   ) نیلـسغ و  تـسا ) يراـج  ناـیخزود  قرع  زا  هـک  مـّنهج  مرگ  نازوـس و 
. درادن امش  يارب  یعفن  نیعفاش  تعافش  زورما  دشابیم و 

ِّمَـصَْألا ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َو  - 12
ُلاَْملا ِمَک  َلاَق  ٍَۀلَأْسَم - ِیف  ٌَۀلَأْسَم  ِهِذَـه  َلاَق  ُۀَـقَدَّصلا  َِوأ  ُّجَْـحلا  ُلَْضفَأ  اَمُّیَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِهِّدَـج  ْنَع 

َال َْتناَک  ْنِإ  َو  ُلَْضفَأ  ُّجَْـحلا  َّجَْـحلا  ُلِدـْعَت  َال  ُۀَـقَدَّصلاَف  ِّجَْـحلا  َیلِإ  ُلِمْحَی  ًالاَم  َناَک  اَذِإ  َلاَق  َال  ُْتُلق  َلاَق  ِّجَْـحلا  َیلِإ  ُهَبِحاَص  ُلِمْحَی  اَـم  ُنوُکَی 
ُْتُلق ِماَمِْإلا  َعَم  اَّلِإ  َداَهِج  َال  َو  َلاَق  َو  ِداَـهِْجلا  ِْتقَو  ِیف  ِِضئاَرَْفلا  َدـَْعب  ِءاَیْـشَْألا  ُلَْـضفَأ  ُداَـهِْجلا  َلاَـق  ُداَـهِْجلاَف  ُْتُلق  ُۀَـقَدَّصلاَف  َلـِیلَْقلا  اَّلِإ  ُنوُکَی 

َراَز ْنَِمل  اَمَف  ُْتُلق  مالسلا ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُةَراَیِز  ِقاَرِْعلِاب  َو  َةَزْمَح  ُةَراَیِز  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ُةَراَیِز  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ُةَراَیِز  َلاَق  ُةَراَیِّزلاَف 
ًارُون ُسَْبُلی  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ُهُعِّیَُشت  َو  ُقْزِّرلا  ِْهیَلَع  ُّرَُدی  َو  ُءوُّسلا  ُْهنَع  ُفَرُْصی  َو  اَضِّرلا  ُبِجْوَتْسَی  َو  ِۀَمْحَّرلا  ِیف  ُضوُخَی  َلاَق  مالـسلا ) هیلع   ) َْنیَـسُْحلا

َهل اَعَد  اَّلِإ  ِۀَظَفَْحلا  َنِم  ٍدَحَِأب  ُّرُمَی  اَلَف  ُۀَظَفَْحلا  ِِهب  ُُهفِْرعَت 
: تفگ يو  شّدج ، زا  ّمصا ، نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  رافّـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 
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؟ هقدص نداد  ای  تسا  لضفا  جح  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترضح  رضحم 
: دندومرف باوج  رد  ترضح 

: تسا لاءوس  ود  رب  لمتشم  لاءوس  نیا 
؟ تسا ردقچ  دنهدیم  هقدص  ار  نآ  هک  یلام  فلا :

؟ هن ای  دشابیم  دناسرب  جح  هب  ار  شبحاص  هک  يرادقم  هب  ایآ  ب :
. ریخ مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

: دندومرف ترضح 
رادقم نیا  هب  رگا  تسا و  لضفا  دنک  جح  فرـص  رگا  ار  لام  نیا  ینعی  تسین  جـح  لداعم  هقدـص  دـناسرب ، جـح  هب  ار  شبحاص  لام  رگا 

لضفا نداد  هقدص  سپ  دشابن ،
. دشابیم

؟ تسا روط  هچ  داهج  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

. مالّسلا هیلع  ماما  روتسد  اب  رگم  تسین  عورشم  داهج  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا و  ءایشا  لضفا  شتقو  رد  داهج  ضئارف  زا  سپ 
؟ تسا روط  هچ  ترایز  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
رد مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هزمح و  ترایز  ءایـصوا و  ترایز  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  تراـیز  زا  دـنترابع  تاراـیز 

؟ تسا وت  روظنم  مادک  قارع ،
؟ تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  يارب  یباوث  هچ  متشاد : هضرع 

: دندومرف ترضح 
، هتـشگ عفد  وا  زا  اهيدـب  دـشابیم ، قح  تیاـضر  يدونـشخ و  ببـس  شتراـیز  دوریم و  ورف  یهلا  تمحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز 
زا دنسانشیم  ار  وا  هلیـسو  نیدب  نابهگن  ظفاح و  ناگتـشرف  هک  هدناشوپ  ار  وا  يرون  هدومن ، شتعیاشم  ناگتـشرف  هدوب ، شلابند  هب  يزور 

. دیامنیم ءاعد  شیارب  وا  هکنآ  رگم  دنکیمن  روبع  یظفاح  نابهگن و  هتشرف  کی  چیه  هب  ور  نیا 
ُْتلَخَد َلاَق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْملا  ٍرْـصَن  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  ِّيِرْکَْبلا  َدـیِزَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِدَـلَْبلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَـمْحَأ  َيَور  َو  - 13
ُْتیَّمَس َو  ٍناَُلف  َو  ٍناَُلف   ] ٍناَلُِفل َْوأ  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْءوُْملا ِریِمَأ  َْوأ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُةَراَیِز  ُلَْضفَأ  اَمُّیَأ  َُهل  ُْتلُقَف  مالـسلا ) هیلع   ) ِمِظاَْکلا یَلَع 
اَنَرِخآ یَّلََوت  ْدَقَف  اََنلَّوَأ  یَّلََوت  ْنَم  َو  اََنلَّوَأ  َراَز  ْدَقَف  اَنَرِخآ  َراَز  ْنَم  َو  اَنَرِخآ  َراَز  ْدَقَف  اََنلَّوَأ  َراَز  ْنَم  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  اَی  ِیل  َلاَقَف  ًادِحاَو  ًادِحاَو  َۀَِّمئَْألا 

ْنَم َّبِحَأ  َو  اَنَّبِحَأ  ِنَمْحَّرلا  َدـْبَع  اَی  اَنِعَمْجَِأل  اَهاَضَق  اَمَّنَأَکَف  اَِنئاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍدَـحَِأل  ًۀَـجاَح  یَـضَق  ْنَم  َو  اََنلَّوَأ  یَّلََوت   ] اَـنَّلََوت ْدَـقَف  اـَنَرِخآ  یَّلََوت  ْنَم  َو 
َّدَر ْنَم  َو  اَنِّدَـج  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِّداَّرلاَک  اَْنیَلَع  َّداَّرلا  َّنِإ  َو  َالَأ  اَنُـضِْغُبی  ْنَم  ْضِْغبَأ  َو  اَناَّلَوَتَی  ْنَم  َّلََوت  َو  اَـنَّلََوت  َو  اََـنل  ِْببْحَأ  َو  اَـنِیف  َّبِحَأ  َو  اَـنُّبُِحی 

ْدَقَف ًادَّمَُحم  َضَْغبَأ  ْنَم  َو  ًادَّمَُحم  َضَْغبَأ  ْدَـقَف  اَنَـضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِنَمْحَّرلا  َدـْبَع  اَـی  اـَلَأ  ِهَّللا  یَلَع  َّدَر  ْدَـقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع 
ٍریِصَن ْنِم  َُهل  اَم  َو  َراَّنلا  ُهَِیلُْصی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  َضَْغبَأ 

ترـضح رب  تفگ : يو  ملـسم  نب  نمحرلا  دبع  زا  ینئادـم ، نب  روصنم  زا  يرکب ، دـیزی  نب  دّـمحم  زا  درک  تیاور  يدـلب  رفعج  نب  دـمحا 
: مدرک ضرع  شرضحم  هدش و  لخاد  مالّسلا  هیلع  مظاک 

همئا یماسا  کی  کی  نالف و  نالف و  ای  مالّسلا  هیلع  نینمءوملا  ریما  ترایز  ای  تسا  لضفا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  ترایز 
؟ مدرب ار  مالّسلا  مهیلع 
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: دندومرف نم  هب  ترضح 
ار اـم  رفن  نیرخآ  رگا  سکعلاـب  هدرک و  تراـیز  زین  ار  اـم  نیرخآ  اـقّقحم  سپ  دـنک  تراـیز  ار  اـم  رفن  لّوا  هک  یـسک  نمحرلا ، دـبع  يا 
هتـشاد و تسود  زین  ار  اـم  نیرخآ  اـعطق  درادـب  تسود  ار  اـم  رفن  نیلّوا  هک  یـسک  و  هدرک ، تراـیز  زین  ار  اـم  زا  رفن  نـیلّوا  دـنک  تراـیز 

عیمج يارب  ایوگ  دنک  اور  ار  ام  ناتسود  زا  یتجاح  هک  یسک  دراد و  تسود  زین  ار  رفن  نیلّوا  رادب  تسود  ار  ام  رفن  نیرخآ  رگا  سکعلاب 
ام هار  رد  تیتسود  رادـب و  تسود  زین  ار  تسه  ام  بحم  هک  یـسک  رادـب و  تسود  ار  ام  نمحرلا  دـبع  يا  تسا ، هدروآرب  ار  یتجاـح  اـم 

یسک شاب  هاگآ  تسه ، ام  نمشد  هک  یسک  رادب  نمشد  دهاوخب و  ار  ام  هک  ار  یـسک  هاوخب  ار و  ام  هاوخب  ام و  يارب  رادب  تسود  دشاب ،
راکنا ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یـسک  هدرک و  راکنا  ار  تسا  ام  ّدج  هک  ادخ  لوسر  ایوگ  دنک  راکنا  در و  ار  ام  هک 
دّمحم ترـضح  هب  تبـسن  سپ  دشاب  هتـشاد  هنیک  ضغب و  ام  هب  تبـسن  هک  یـسک  نمحرلا  دـبع  يا  شاب  هاگآ  هدرک ، راکنا  ار  ادـخ  دـنک 

ادخ رب  تشاد  ضوغبم  ار  ادخ  هک  یـسک  دراد و  ضغب  ادـخ  هب  تبـسن  تشاد  ضغب  دّـمحم  ترـضح  هب  تبـسن  هک  یـسک  دراد و  ضغب 
. دشابیمن يروای  شیارب  هدرک و  لخاد  مّنهج  هب  ار  وا  هک  تسا 

ِنَمْحَّرلا ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  - 14
َمْوَْیلا ِۀَنیِدَْملِاب  ُلوُقَی  اًِلئاَق  اَُنلْهَأ  َعِمَس  مالسلا ) هیلع   ) ُْنیَسُْحلا َِلُتق  اََّمل  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّمَصَْألا 

َّنِإ اُولاَق  َو  ُْهنِم  اوُعِزَفَف  ًاراَتْوَأ  ِْرتَْولِاب  َلاَنَی  َو  ْمُکَّوُدَع  َُلتْقَی  َو  ْمُکَروُدُص  َیِفْـشَیَف  ْمُکُِمئاَق  َموُقَی  یَّتَح  ًاحَرَف  َنْوََرت  اَلَف  ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  یَلَع  ُءاَلَْبلا  َلََزن 
َمَّلَکَت ِیتَّلا  ُۀَْلیَّللا  َْکِلت  َیِه  اَذِإَف  َِکلَذ  اُوبِـسَحَف  َِکلَذ  َدَْعب  مالـسلا ) هیلع   ) ِْنیَـسُْحلا ِْلتَق  ُرَبَخ  ْمُهاَتَأَف  ُُهفِْرعَن  َال  اَم  َثَدَح  ْدَق  ًاثِداََحل  ِلْوَْقلا  اَذَِهل 
َلُخْدَی َو  ٌباَوْجَأ  ًاجَرَف  َنوُْعبَس  َِیتْأَی  یَّتَح  َلاَقَف  ِةَّدِشلا  َو  ِفْوَْخلا  َو  ِْلتَْقلا  اَذَه  ِیف  ُنَْحن  َو  ُْمْتنَأ  یَتَم  َیلِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  ُمِّلَکَتُْملا  اَهِیف 

هیلع  ) َْنیَـسُْحلا َّنِإ  ُُهْنیَع  ْتَّرَق  َْتقَْولا  َِکلَذ  ََكرْدَأ  ْنَمَف  ٌماَِظن - اَهَّنَأَک  يَْرتَت   [ ُتاَیْآلا  ] ُتاَیاَّرلا ِتَلَْبقَأ  َنیِْعبَّسلا  ُْتقَو  َلَخَد  اَذِإَـف  َنیِْعبَّسلا  ُْتقَو 
َیلِإ ُرُْظنَی  ٌِمئاَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َو  ُخُرْصَأ - َال  َْفیَک  َو  ْمَُهل  َلاَقَف  ََربَزَف  َخَرَصَف  ِرَکْسَْعلا  ِیف  ْمُه  َو  ٍتآ  ْمُهاَتَأ  َِلُتق  اََّمل  مالسلا )
َلاَقَف ٌنُونْجَم  ٌناَْسنِإ  اَذَـه  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َلاَقَف  ْمِهِیف - َِکلْهَأَف  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  یَلَع  َهَّللا  َوُعْدَـی  ْنَأ  ُفاَخَأ  اَنَأ  َو  ًةَّرَم  ْمُِکبْزِح  َیلِإ  َو  ًةَّرَم  ِضْرَأـْلا 

َناَک اَم  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  َناَکَف  ٍداَیِز  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  یَلَع  اوُجَرَخَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  َدِّیَـس  َۀَّیَمُـس  ِْنبِال  اَْنلَتَق  اَنِـسُْفنَِأل - اَنْعَنَـص  اَم   [ ِهَّللاَت  ] ِهََّلل اَی  َنُوباَّوَّتلا 
ِِهب ُفَطْخَی  ًۀَْحیَـص  ْمِِهب  َحاََصل  ْمِهِیف  َُهل  َنِذُأ  َْول  ُهَّنِإ  اَمَأ  مالـسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج اَّلِإ  ُهاََرن  اَم  َلاَق  ُخِراَّصلا  اَذَـه  ْنَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَـق 
َوُه َو  ُهَتَراَیِز  ُكُْرتَی  ْنَمِیف  ُلوُقَت  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  َلِْهمُأ  ْنَِکل  َو  ِراَّنلا - َیلِإ  ْمِِهناَدـْبَأ  ْنِم  ْمُهَحاَوْرَأ 

َو ِهِِجئاَوَح  ِءاَرَو  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َناَک  ُهَراَز  ْنَم  َو  َُهل  َوُه  ٍْرمَِأب  َّفَخَتْسا  َو  اَنَّقَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا َلوُسَر  َّقَع  ْدَق  ُهَّنِإ  َلاَق  َِکلَذ  یَلَع  ُرِدْقَی 
اَم َو  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُعِجْرَی  َو  ًۀَنَـس - َنیِـسْمَخ  َبُونُذ  َُهل  ُرِفْغَی  َو  َقَْفنَأ  اَم  ِْهیَلَع  ُِفلُْخی  َو  ِْدبَْعلا  یَلَع  َقْزِّرلا  ُِبلْجََیل  ُهَّنِإ  َو  ُهاَْینُد - ِْرمَأ  ْنِم  ُهَّمَهَأ  اَم  ُهاَفَک 

ِْهیَلَع َلُخْدَی  یَّتَح  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ٌبَاب  َُهل  َِحُتف  َو  ُْهتَلَّسَغَف  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلََزن  ِهِرَفَـس  ِیف  َکَلَه  ْنِإَف  ِِهتَفیِحَـص  ْنِم  ْتَیُِحم  ْدَق  َو  اَّلِإ  ٌۀَئیِطَخ  َال  َو  ٌْبنَذ  ِْهیَلَع 
َرِـشُح اَذِإَف  َُهل  َِکلَذ  َرِخُذ  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ُةَرَـشَع  ُهَقَْفنَأ  ٍمَهْرِد  ِّلُِکب  َُهل  ُلَعُْجیَف  ُُهقْزِر  ُْهنِم  ُلِْزنَی  يِذَّلا  ُباَْبلا  َِحُتف  َِملَـس  ْنِإ  َو  َرَْـشُنی  یَّتَح  اَهُحْوَر 

هَْدنِع ََکل  اَهَرَخَذ  ْدَق  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ُةَرَشَع  ٍمَهْرِد  ِّلُِکب  َُهل  َلِیق 
زا نیسح ، زا  مصا ، نمحّرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  زا  فورعم ، نب  ساّبع  زا  راّفّصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  زا  دیلو ، نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّمحم 

: دندومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  ترضح  تفگ : يو  یبلح ،
: تفگیم هنیدم  رد  یلئاق  دندینش  ام  لها  دش  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یماگنه 

هداد و ءافش  شمایق  اب  ار  اههنیـس  دنک و  مایق  امـش  مئاق  هک  یتقو  ات  دید  دنهاوخن  يداش  رورـس و  رگید  هدش  لزان  تّما  نیا  رب  ءالب  زورما 
. دشکب ار  یئاههدنام  اهنت  نآ  ماقتنا  هب  دشن و  صاصق  شنوخ  هک  ياهدنام  اهنت  نآ  لباقم  رد  و  دشکب ، ار  ناتنانمشد 

: دنتفگ هدمآ و  عزف  هب  ادص  نیا  ندینش  زا  ام  لها 
نخس و اقیقد  دندرک  باسح  دیسر  ناشیا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  ربخ  هک  ادعب  سپ  تسیک ، میـسانشیمن  ام  ار  ادص  نیا  هدنیوگ 
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. دندش دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  شزور  هک  دوب  یبش  نامه  مّلکتم  نآ  مّلکت 
؟ میرب رسب  یتخس  فوخ و  رد  هتخوس و  نآ  عوقو  راتشک و  نیا  زوس  رد  ام  امش و  یک  ات  موش : تیادف  مدرک : ضرع 

مهب هدوب و  هلصاف  رگید  هجرف  هجرف و  ره  نیب  هک  يروطب  هدش  ادیپ  هجرف  فاکـش و  هنخر و  هبترم  داتفه  هک  ینامز  ات  دندومرف : ترـضح 
ایوگ دـننکیم  گـنرد  هداتـسیا و  سپـس  دـنیآیم و  بیترتـب  هک  هدـش  ادـیپ  اـهمچرپ  دیـسر  هک  نیمداـتفه  هجرف  تقو  دنـشابن و  لـصّتم 

. داب نشور  شمشچ  دنک  كرد  ار  تقو  نآ  هک  یسک  سپ  دناهدش  هدیشک  هتشرب  هک  هدوب  یئاهدیراورم 
نآ سپ  دندوب ، ناشهاگیاج  رد  رفک  لها  نایرکشل  هک  یلاح  رد  دش  رضاح  نادیم  رد  یصخش  دش  هتشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ینامز 

: تفگ اهنآ  هب  سپ  تشادزاب ، یتکرح  هنوگ  ره  زا  ار  مامت  هک  يروط  هب  دروآرب  يدایرف  صخش 
رظن امـش  گنج  برح و  هب  یهاگ  نیمز و  هب  یهاگ  هداتـسیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  داـیرف  هنوگچ 

. دنک كاله  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  هدرک  نیرفن  ار  نیمز  لها  هدناوخ و  ار  ادخ  هک  مراد  فوخ  نم  دننکیم و 
. تسا هناوید  یناسنا  نیا  دنتفگ : رگید  یخرب  هب  نایرکشل  زا  یضعب 

رورس هّیمـس  رـسپ  يدونـشخ  تیاضر و  رطاخب  هکلب  هدرکن  ار  راک  نیا  دوخ  يارب  ام  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : رکـشل  نیب  رد  ناگدننکهبوت 
. میتشک ار  تشهب  لها  ناناوج 

. دیسر هک  دیسر  یئاجنآ  هب  ناشراک  هدرک و  جورخ  دایز  نب  هّللا  دیبع  رب  سپ 
؟ دوب یسک  هچ  هدننکدایرف  نیا  موش : تیادف  مدرک : ضرع 

: دندومرف ترضح 
یهت بلاق  یگلمج  هک  دزیم  هحیـص  نانچ  تشادیم  نذا  دنوادخ  زا  رگا  نادب  ردق  نیمه  مالّـسلا و  هیلع  لیئربج  رگم  ار  وا  مینیبیمن  ام 

مهارف دوخ  يارب  ار  كاندرد  میلا و  باذـع  هدوزفا و  شیوخ  ناـهانگ  هب  اـت  داد  ناـشتلهم  یلو  دـشیم  هناور  مّنهج  هب  ناـشحور  هدرک و 
. دننک

؟ دنکیم كرت  ار  نآ  کلذ  عم  یلو  دراد  تردق  ترضح  نآ  ترایز  رب  هک  یسک  هب  عجار  دیئامرفیم  هچ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 
: دندومرف ترضح 

هک یـسک  هدومن و  فافختـسا  درکیم  هّجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرما  هب  هدوب و  ام  قاع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  قاع  يو 
شاهتـساوخ هچنآ  دنکیم و  هدروآ  رب  ار  شیاهيدنمزاین  ینعی  دـشابیم  شجئاوح  ءارو  ام  لاعتم  دـنوادخ  دـنک  ترایز  ار  ترـضح  نآ 

یقاـب شیارب  دـنک  جرخ  يو  دـیاب  هک  ار  هچنآ  هدرک و  بـلج  هدـنب  هـب  ار  قزر  ترـضح  نآ  تراـیز  زین  دـنکیم و  تیاـفک  ار  دـشابیم 
هانگ و چـیه  هک  یلاح  رد  ددرگیم  زاب  شدوخ  لها  هب  صخـش  ترایز  زا  سپ  دزرمآیم و  ادـخ  ار  وا  لاس  هاجنپ  ناـهانگ  دراذـگیم و 
دنهدیم و شلسغ  هدش و  لزان  وا  رب  ناگتشرف  دنک  توف  هار  رد  رگا  دوشیم و  وحم  شلمع  همان  زا  مامت  هکنآ  رگم  تسین  وا  رب  یـشزغل 

يو يزور  نآ  زا  هک  یبرد  دـنام  ملاـس  رگا  ددرگیم و  تشهب  لـخاد  نآ  زا  شحور  دوـشیم و  هدوـشگ  تشهب  فرط  هـب  شیارب  یبرد 
يارب ار  اهنآ  هدش و  روظنم  شیارب  مهرد  رازه  هد  هدرک  فرص  ترایز  رفـس و  نیا  رد  هک  یمهرد  کی  ره  هب  دوشیم و  زاب  دیآیم  دورف 

: دوشیم هتفگ  وا  هب  دش  روشحم  گرم  زا  سپ  یتقو  دننکیم و  هریخذ  وا 
. تسا هدرک  هریخذ  ار  اهنآ  وت  يارب  یلاعت  قح  هک  يراد  مهرد  رازه  هد  مهرد ، کی  ره  لباقم  رد 

باتک نایاپ 
دّمحم دّیس  ناوتان  تسدب  هرس  سّدق  یمقلا  هیولوق  نب  یـسوم  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبا  فینـصت  تارایزلا  لماک  همجرت 

هفرشملا و مق  لیزن  يرمق  يرجه  هدجیه  دص و  راهچ  رازه و  کی  هنس  مارحلا  ۀجح  يذ  هام  متفه  هبنـش  کی  زور  رد  ینارهت  ینهذ  داوج 
. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  نیرهاطلا  هلآ  دّمحم و  قحب  دیامرف  لوبق  ههجول  اصلاخ  ار  نآ  هک  مراد  اضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

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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	فهرست
	ترجمه کاملالزیارات
	مشخصات کتاب
	مقدمه مترجم
	1 ] - باب اوّل ثواب زیارت پیغمبر اکرم و امیر الموءمنین و حسنین صلوات اللّه علیهم اجمعین

	2 ] - باب دوّم ثواب زیارت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
	3 ] - باب سوّم زیارت قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خواندن دعاء نیز بر آن
	4 ] - باب چهارم فضیلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ثواب و اجر آن
	5 ] - باب پنجم زیارت حضرت حمزه عموی گرامی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قبور شهداء
	6 ] - باب ششم فضیلت و ثواب زیارت مشاهد مشرفه در مدینه
	7 ] - باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
	8 ] - باب هشتم فضیلت نماز خواندن در مسجد کوفه و مسجد سهله و ثواب آن
	9 ] - باب نهم روشن نمودن و تعیین کردن مکان قبر امیر الموءمنین علیه السّلام
	10 ] - باب دهم ثواب زیارت امیر الموءمنین علیه السّلام
	11 ] - باب یازدهم زیارت قبر امیر الموءمنین علیه السّلام و کیفیت زیارت و خواندن دعا در آنجا
	12 ] - باب دوازدهم وداع قبر امیر الموءمنین علیه السّلام
	13 ] - باب سیزدهم فضیلت آب فرات و نوشیدن و غسل نمودن در آن
	14 ] - باب چهاردهم در بیان محبّت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امام حسن و امامحسین علیهما السّلام و امر نمودن حضرت به محبّت داشتن و ثواب محبّت به آن دو بزرگوار
	15 ] - باب پانزدهم زیارت حضرت حسن بن علی علیهما السّلام و قبور ائمه معصومین علیهم السّلام در قبرستانبقیع
	16 ] - باب شانزدهم در بیان خبر دادن جبرئیل علیه السّلام از شهادت حضرت حسین بن علی علیهما السّلام
	17 ] - باب هفدهم سخن جبرئیل با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اینکه امّت بعد از شما حسین علیه السّلام را میکشند و نشان دادن سرزمینی را که امام مظلوم علیه السّلام در آن کشتهمیشود به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
	18 ] - باب هیجدهم آیاتی که در باره شهادت حضرت امام حسین علیه السّلام نازل شده و بیان انتقام حق تعالی از قاتلین اگر چه در زمانی بس متأخّر باشد
	19 ] - باب نوزدهم آگاه بودن انبیاء از شهادت حضرت حسین بن علی علیهما السّلام
	20 ] - باب بیستم آگاهی فرشتگان از شهادت حضرت حسین بن علی علیهما السّلام
	21 ] - باب بیست و یکم در بیان لعنت نمودن حق تبارک و تعالی و انبیاء عظام در حق قاتلین حسین بن علی علیهما السّلام
	22 ] - باب بیست و دوّم در بیان کلام رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از من امّت من حسین علیه السّلام را میکشند
	23 ] - باب بیست و سوّم گفتار امیر الموءمنین علیه السّلام راجع به شهادت امام حسین علیه السّلام و مقاله امام حسین علیه السّلام و جواب آن حضرت
	24 ] - باب بیست و چهارم نشانهها و علامتهائی که در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسین بن علی علیهما السّلام استدلال شده
	25 ] - باب بیست و پنجم آنچه در باره کشنده امام حسین و یحیی بن زکریا علیهم السّلام وارد شده
	26 ] - باب بیست و ششم گریستن تمام مخلوقات بر حضرت حسین بن علی علیهما السّلام
	27 ] - باب بیست و هفتم گریستن فرشتگان بر حضرت حسین بن علی علیهما السّلام
	28 ] - باب بیست و هشتم گریستن آسمان و زمین بر شهادت حضرت حسین علیه السّلام و یحیی بن زکریا علیهما السّلام
	29 ] - باب بیست و نهم نوحهسرائی طائفه جنّ بر حسین بن علی علیهما السّلام
	30 ] - باب سیام نفرین و لعنت نمودن کبوتران در حق قاتلین حضرت امام حسین علیه السّلام
	31 ] - باب سی و یکم نوحهسرائی و ذکر مصیبت نمودن جغد بر حضرت امام حسین علیه السّلام
	32 ] - باب سی و دوّم ثواب کسی که بر حضرت حسین بن علیّ علیهما السّلام گریه کند
	33 ] - باب سی و سوّم ثواب کسی که بواسطه گفتن شعر در مصیبت حضرت امام حسین علیه السّلام گریه کند و دیگران را بگریاند
	34 ] - باب سی و چهارم ثواب کسی که آب نوشیده و یاد امام حسین علیه السّلام نموده و کشنده آن حضرت را لعنت کند
	35 ] - باب سی و پنجم گریستن حضرت علی بن حسین بر حسین بن علی سلام اللّه علیهم
	36 ] - باب سی و ششم حضرت امام حسین علیه السّلام کشته اشگ بوده و هیچ موءمنی او را یاد نمیکند مگر آنکه برایش میگرید
	37 ] - باب سی و هفتم در بیان روایاتی که دلالت دارند بر اینکه حضرت امام حسین علیه السّلام سیّد الشّهداء میباشند
	38 ] - باب سی و هشتم زیارت انبیاء علیه السّلام حضرت حسین بن علی علیهما السّلام را
	39 ] - باب سی و نهم زیارت فرشتگان حسین بن علی علیهما السّلام را
	40 ] - باب چهلم دعاء نمودن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر الموءمنین و فاطمه و ائمه علیهم السّلام در حق زائرین امام حسین علیه السّلام
	41 ] - باب چهل و یکم دعاء فرشتگان در حقّ زائرین قبر امام حسین علیه السّلام
	42 ] - باب چهل و دوّم فضیلت و اجر نماز فرشتگان برای زائرین قبر حضرت امام حسین علیه السّلام
	43 ] - باب چهل و سوّم وجوب زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام بر هر مرد و زن مسلمان و عهد و فرض بودنش برای آن جناب و جمیع ائمه صلوات اللّه و سلامه علیهم
	44 ] - باب چهل و چهارم ثواب کسی که به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام رفته یا دیگری را به زیارت آن حضرت بفرستد
	45 ] - باب چهل و پنجم ثواب کسی که با ترس و هراس به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام برود
	46 ] - باب چهل و ششم اجر و ثواب آنچه شخص در زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام انفاق میکند
	47 ] - باب چهل و هفتم در بیان آنچه مکروه است اتخاذ و همراه بردنش برای زیارت حضرت حسین بن علی علیهما السّلام
	48 ] - باب چهل و هشتم در بیان اینکه واجب است زائر حضرت حسین بن علی علیهما السّلام چه گونه باشد
	49 ] - باب چهل و نهم ثواب کسی که سواره یا پیاده به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام برود و خواندن و مناجات حق تعالی زائر قبر مطهّر را
	50 ] - باب پنجاهم کرامت خداوند تبارک و تعالی در حق زوّار حضرت حسین بن علی صلوات اللّه علیهما
	51 ] - باب پنجاه و یکم ایّام زیارت حضرت حسین بن علی علیهما السّلام جزء عمر زائر شمرده نمیشود
	52 ] - باب پنجاه و دوّم زائرین امام حسین علیه السّلام همسایه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت علی و فاطمه علیهما السّلام میباشند
	53 ] - باب پنجاه و سوّم زائرین امام حسین علیه السّلام قبل از همه مردم وارد بهشت میشوند
	54 ] - باب پنجاه و چهارم ثواب کسی که زیارت امام حسین علیه السّلام را نموده در حالی که عارف به حق آن بزرگوار باشد
	55 ] - باب پنجاه و پنجم در بیان اجر کسی که بخاطر حبّ به رسول خدا و أمیر الموءمنین و فاطمه سلام اللّه علیهم أجمعین به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام برود
	56 ] - باب پنجاه و ششم ثواب کسی که از روی شوق به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام برود
	57 ] - باب پنجاه هفتم ثواب کسی که به امید اجر از خدا به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام برود
	58 ] - باب پنجاه و هشتم زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام افضل اعمال میباشد
	59 ] - باب پنجاه و نهم کسی که حضرت امام حسین علیه السّلام را زیارت کند مثل کسی است که در عرش خدا را زیارت کرده و او را در اعلی علیّین قرار میدهند
	60 ] - باب شصتم زیارت حضرت امام حسین و أئمه هدی سلام اللّه علیهم اجمعین معادل با زیارت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میباشد
	61 ] - باب شصت و یکم زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام عمر را طولانی و روزی را فراخ نموده و ترک آن عمر را کوتاه و روزی را تنگ میکند
	62 ] - باب شصت و دوّم زیارت امام حسین علیه السّلام گناهان را محو میکند
	63 ] - باب شصت و سوّم زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام معادل یک عمره میباشد
	64 ] - باب شصت و چهارم زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام معادل یک حج میباشد
	65 ] - باب شصت و پنجم در بیان اینکه زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام معادل یک حجّ و یک عمره میباشند
	66 ] - باب شصت و ششم زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام معادل چند حجّ میباشد
	67 ] - باب شصت و هفتم زیارت حضرت امام حسین معادل با آزاد کردن بندگان میباشد
	68 ] - باب شصت و هشتم زوّار حضرت امام حسین علیه السّلام شفاعت دیگران را میکنند
	69 ] - باب شصت و نهم زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام غم و اندوه را بر طرف کرده و به واسطهاش حوائج بر آورده میشود
	70 ] - باب هفتادم ثواب زیارت امام حسین علیه السّلام در روز عرفه
	71 ] - باب هفتاد و یکم ثواب کسی که در روز عاشورا امام حسین علیه السّلام را زیارت کند
	72 ] - باب هفتاد و دوّم ثواب زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام در نیمه شعبان
	73 ] - باب هفتاد و سوّم ثواب کسی که حضرت امام حسین علیه السّلام را در رجب زیارت کند
	74 ] - باب هفتاد و چهارم ثواب کسی که حضرت امام حسین علیه السّلام را در غیر روز عید و عرفه زیارت کند
	75 ] - باب هفتاد و پنجم ثواب کسی که در فرات غسل کرده و به زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام برود
	76 ] - باب هفتاد و ششم جواز ترک غسل برای زیارت امام حسین علیه السّلام
	77 ] - باب هفتاد و هفتم در بیان اینکه زائرین حضرت امام حسین علیه السّلام که به حق آن حضرت عارف هستند فرشتگان به مشایعت و استقبالشان رفته و هنگام مرض عیادتشان نموده و در هنگام مرگبر بالین آنها حاضر شده و برای ایشان تا روز قیامت طلب مغفرت میکنند
	78 ] - باب هفتاد و هشتم در باره کسانی که زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام را ترک میکنند
	79 ] - باب هفتاد و نهم در نقل زیارات وارده برای حضرت حسین بن علیّ علیهما السّلام
	80 ] - باب هشتادم کیفیّت خواندن نماز نزدیک قبر حضرت امام حسین علیه السّلام
	81 ] - باب هشتاد و یکم قصر شدن نماز واجب و رخصت در خواندن نماز مستحبی در حائر و تمام مشاهد مشّرفه
	82 ] - باب هشتاد و دوّم تمام خواندن نماز کنار قبر حضرت امام حسین علیه السّلام و تمام مشاهد مشرّفه
	83 ] - باب هشتاد و سوّم نماز فریضه در حرم امام حسین علیه السّلام معادل حج و نماز نافله معادل عمره محسوب میشود
	84 ] - باب هشتاد و چهارم وداع با قبر حضرت حسین بن علی صلوات اللّه علیهما
	85 ] - باب هشتاد و پنجم زیارت قبر حضرت عباس بن علی علیهما السّلام
	86 ] - باب هشتاد و ششم وداع با قبر حضرت عباس بن علی علیهما السّلام
	87 ] - باب هشتاد و هفتم وداع با قبور شهداء علیهم السّلام
	88 ] - باب هشتاد و هشتم فضیلت کربلاء و زیارت امام حسین علیه السّلام
	89 ] - باب هشتاد و نهم فضیلت حائر حسینی علیه السّلام و حرمت آن
	90 ] - باب نودم حائر حسینی علیه السّلام از مواضعی است که دعاء در آن محبوب خدا میباشد
	91 ] - باب نود و یکم شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسین علیه السّلام و مقدار مستحب بودن آن
	92 ] - باب نود و دوّم تربت قبر حضرت امام حسین علیه السّلام شفاء و امان میباشند
	93 ] - باب نود و سوّم مکان و کیفیّت اخذ تربت قبر حضرت امام حسین علیه السّلام
	94 ] - باب نود و چهارم آنچه شخص هنگام تناول نمودن تربت میگوید
	95 ] - باب نود و پنجم حرمت خوردن تمام تربتها مگر تربت قبر امام حسین علیه السّلام زیرا شفاء هر دردی میباشد
	96 ] - باب نود و ششم کیفیت زیارت نمودن کسی که منزل و وطنش از قبر حضرت سیّد الشهداء دور میباشد
	97 ] - باب نود و هفتم مکروه بودن جفاء نسبت به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السّلام
	98 ] - باب نود و هشتم کمترین مدّتی که در آن حضرت امام حسین علیه السّلام را میباید زیارت کرد و حدّ اکثری که زیارت آن جناب را غنی و فقیر میتوانند تاخیر بیاندازند
	99 ] - باب نود و نهم ثواب زیارت قبر حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر و محمّد بن علی الجواد علیه السّلام در بغداد
	100 ] - باب صدم در بیان زیارتنامه حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر و ابی جعفر حضرت محمّد بن علی الجواد علیهم السّلام
	101 ] - باب صد و یکم ثواب زیارت حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السّلام در طوس
	102 ] - باب صد و دوم زیارت قبر حضرت ابی الحسن الرّضا علیه السّلام
	103 ] - باب صد و سوّم زیارت نامه حضرت ابی الحسن علی بن محمّد الهادی و حضرت ابی محمّد الحسن بن علی العسکری علیهم السّلام در سامرّاء
	104 ] - باب صد و چهارم زیارت نامه جمیع ائمه علیهم السّلام «زیارت جامعه»
	105 ] - باب صد و پنجم فضیلت زیارت موءمنین و کیفیت آن
	106 ] - باب صد و ششم فضیلت زیارت حضرت فاطمه دختر موسی بن جعفر صلوات اللّه علیه در شهر قم
	107 ] - باب صد و هفتم فضیلت زیارت قبر حضرت عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی در ری
	108 ] - باب صد و هشتم زیارت نادره
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