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البرک يادهش 

باتک تاصخشم 

، شترا یسایس  یتدیقع  نامزاس  رشن : :  تاصخشم  لدنـشور  رقابدمحم  (/ اهیگژیو لماک  حرـش   ) البرک يادهـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
هرامش مود  پااچ  تشاددای :  تبث ) تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  48 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1379

2494755 یلم :  یسانشباتک 

راتفگشیپ

ياروشاع رد  هژیوب  وا  تضهن  هار  رد  هک  ییاه  ینابرق  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ياـه  يراکادـف  زا  دراد  اـج  مرحم ،  هاـم  ندیـسرارف  اـب 
ام هـب  و  دـشاب ، صوصخلاـب  ناریا  ناملـسم  تـلم  مومعلاـب و  تیرـشب  هار  ارف  یغارچ  اـت  دوـشب  يرادرب  هرهب  دـمآ  شیپ  يرجه  مرحم 61 
نب نیـسح  هک  نانچنآ  میـشاب  مدـق  تباث  هدرک و  یگداتـسیا  یفارحنا  راکفا  اهنایرج و  ربارب  رد  هدومن و  تظفاحم  دوخ  نید  زا  ات  دزومایب 

. دنداتـسیا مدق  تباث  هیواعم  نب  دـیزی  نیگمهـس  شترا  لباقم  رد  ناشتاسدـقم  نید و  رطاخب  شا  هدـیزگرب  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  یلع 
یفرعم روظنم  هب  یـسایس و  یتدیقع  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  طسوت  هک  تسا  يا  همان  هژیو  تسامـش ،  دـید  ضرعم  رد  هک  يا  هعومجم 
دنناوت یم  هقباسم  رد  تکرش  طیارش  هک  هیهت  لاوس  دادعت 10  زین  باتک  نتم  زا  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  ینیـسح  ننینوخ  تضهن  يادهش 
یگنر مامت  تروص  هب  داعبا 35*50  اب  هعطق و  رد 81  ادهش  ياه  هبیتک  انمض  دنیامن . لاسرا  لیمکت و  ار  همانخـساپ  روکذم  طیارـش  قبط 

هب نادـنم  هقالع  تسا .  هدـش  پاـچ  شترا  یـسایس  یتدـیقع  ناـمزاس  طـسوت  یمومع  ياـهناکم  دـجاسم و  اـه ، هینیـسحرد  بصن  تهج 
1 تسا .  يرورـض  ریز  تاکن  هب  هراشا  هعلاطم  زا  لبق  دـنیامن . عوجر  هچباتک  نیمه  دـلج  تشپ  هیعالطا  هب  اهنآ  تفایرد  هب  اهنآ  تفاـیرد 

اما دـنهد ) یم  لیکـشت  ار  روآ  مان  صخاـش و  دارفا  ددـع ، نیا  هتبلا   ) دـنناد یم  نت  رد 72  رصحنم  ار  البرک  يادهـش  ددع  یـضعب  هچرگ 
راصنا یف  نیعلا  راصبا  فورعم  باتک  رد  هر )   ) يوامـس موحرم  قیقحت  زا  نت  ددع 115   2 دنا . هدرکن  رکذ  ار  ددـع  نیا  زا  شیب  ناققحم 

یبال فطلا  هعقو  فلا  هدـش :  هدافتـسا  ذـخام  عباـنم و  زا  رگید  یـضعب   3 تسا .  هدیدرگ  هدافتـسا  یـشیاشخب )  یقیقع  همجرت   ) نیـسحلا
داوج زا  قیقحت   ) اروشاـع هماـنگنهرف  ج  درفنم ) يرظن  یلع  زا : قـیقحت   ) ـالبرک هصق  ب -  یفـسوی )  يداـه  دـمحم  زا  قـیقحت :   ) فـنخم

یسایس یتدیقع  ینامزاس  یگنهرف  تنواعم  ینیوزق )  میرکلادبع  زا  قیقحت  ینیسح ( ...  مایق  یقیقح  هرهچ  د  یثدحم ) 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  - 1

: دیامرف یم  يو  هرابرد  ص )   ) ادخ لوسر  هللادبع .  وبا  وا : هینک  و  س )   ) ارهز همطاف  شردام :  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  شردـپ : 
 ، يراوـگرزب شـشخب ،  ملع ،  ترـضح :  نآ  هتـسجرب  تافـص  زا  نیـسح )  زا  نم  تسا و  نـم  زا  نیـسح   ) نیـسح نـم  اـنا  ینم و  نیـسح 
وا اب  تعیب  زا  تسناد  یم  ار  دیزی  یتقایل  یب  داسف و  هک  ادهـشلادیس  لاس 60 ، رد  هیواعم  گرم  اب  ملح و ... عضاوت ،   ، تعاجـش تحاصف ، 
نآ تفرگ .  شیپ  ار  تداهش  داهج و  هار  ، دیماجنا یم  نید  وحم  هب  هک  دیزی  هطلس  زا  مالسا  تاجن  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک . عانتما 

نامیپ دـنک . یم  تکرح  قارع  يوس  هب  ماما ،  زا  توعد  هب  نایفوک  ياه  همان  ندیـسر  زا  سپ  هدرک و  ترجه  هکم  هب  هنیدـم  زا  ترـضح 
رد هفوک  هاپس  هرـصاحم  هب  البرک  رد  ترـضح  هاپـس  هک  ددرگ  یم  ثعاب  لیقع )  نب  ملـسم   ) ترـضح هدنیامن  تداهـش  نایفوک و  ینکش 

دیدرگ رو  هلمح  نمشد  هب  اهنت  هکی و  مشاه ،  ینب  ناناوج  شنارای و  ندیسر  تداهش  هب  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دیآ .
لاس نس 57  دیسر . تداهش  هب  ات 
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 ( ع  ) یلع نب  سابع   2

یملع و يداقتعا و  شنیب  ریظن و  مک  یتعاجش  دیـشر و  یتماق  لضفلاوبا  وا  هینک  نینبلا ،  ما  همطاف  شردام :  و  ع )   ) نینموملاریما شردپ : 
دعس نب  رمع  زا  وا  يارب  رمش  هک  ار  يا  همان  ناما  دندناوخ . یم  مشاه ))  ینب  رمق   )) ار وا  شباذج  يامیس  رطاخ  هب  تشاد .  ینشور  یهقف 
ماما تفای .  بقل  اقـس  اه  همیخ  هب  بآ  ندروآ  رطاخ  هب  دوب . يراکادـف  راـثیا و  رهظم  ـالبرک و  رادـمچرپ )  ) رادـملع درک . در  دوب ، هتفرگ 
زاورپ ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  هک  دومرف  اطع  لاب  ود  رایط  رفعج  دـننامه  وا  هب  دـنوادخ  دـش ، عطق  سابع  تسد  ود  هکنیا  ات  دومرف :  داجس 

همقلع رهن  رانک  نفد :  لحم  لاس   34  : نس دنک .

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع   3

، راتفگ رد  تسا .  فورعم  ربکا  یلع  هب  نسحلاوبا و  وا  هینک  دـشاب  یم  هرم  یبا  رتخد  یلیل  شرداـم  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  شردـپ 
شکرابم دسج  هک  دوب  اروشاع  زور  رد  مشاه  ینب  زا  دیهـش  نیتسخن  دوب . ص )   ) ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  يرهاظ ،  مادنا  قالخا و 

نس تسا  هدش  نفد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  هک  تسا  يدیهش  نیرت  کیدزن  دیدرگ . هعطق  هعطق  هتفرگ و  رارق  نمشد  هنیک  دروم 
. دنا هدرک  لقن  فلتخم  لاس ،  ات 27  زا 18  ار  وا 

لیقع نب  ملسم  - 4

تعیب عاضوا و  یـسررب  يارب  هفوک  هب  وا  هدـنیامن  و  ع )   ) نیـسح ماما  يومع  رـسپ  . دـشاب یم  هیلع  شردام  یلع ع و  ردارب   ) لیقع شردـپ 
دیدهت هفوک و  هب  دایز  نب  هللادـیبع  دورو  اب  دـندرک . تعیب  وا  اب  نت  دودح 18000  هفوک ،  رهـش  هب  دورو  يادـتبا  رد  دوب . مدرم  زا  نتفرگ 
شیوخ رانک  رد  مه  ار  رفن  کی  هک  تشگ  اهنت  هکی و  نانچ  ملـسم  دـندش . قرفتم  ملـسم  درگادرگ  زا  مدرم  فارـشا ،  ناـگرزب و  ندومن 

 ، هناروالد گنج  یتعاس  زا  سپ  دیدرگ و  جراخ  تفای ،  نارومام  هرصاحم  رد  ار  لزنم  هک  شیادرف  یلو  دوب . هعوط  نامهیم  بش  تفاین . 
هرامالاراد يالاب  زا  ار  وا  رهطم  ندب  هدناسر و  تداهش  هب  هجحلا  يذ  زور 9  رد  ار  لیقع  نب  ملسم  دندروآ . هرامالاراد  هب  ار  وا  ریگتسد و 

 . لاس وا 34  نس  تسا .  هفوک  دجسم  رانک  رد  ملسم  نفد  لحم  دندنکفا . ریز  هب 

 ( ع  ) نیسحلا نب  هللادبع   5

. دوبن شیب  راوخ  ریش  یکدوک  تسا ،  روهشم  رغصا ) یلع   ) هب هک  وا  دشاب . یم  سیقلاءرما  رتخد  بابر  شردام  ع ،)   ) نیـسح ماما  شردپ 
هدرک و رپ  وا  نوخ  زا  ار  شتـسد  ع )   ) نیـسح ماما  دیـسر . تداهـش  هب  درک و  تباصا  شیولگ  هب  يریت  دوب ، ردپ  لغب  رد  هکیلاح  رد  يو 
وا درک و  رفح  یکچوک  لادوگ  همیخ  کیدزن  ریشمش  فالغ  اب  ترضح  تشگنزاب .  نیمز  هب  نوخ  زا  يا  هرطق  دیـشاپ و  نامـسآ  فرطب 

. درپس كاخ  هب  ار 

 ( ع  ) یلع نب  هللادبع  - 6

 . تفاتش رازراک  نادیم  هب  سابع  ترضح  شردارب  قیوشت  هیـصوت و  هب  دشاب .  یم  نینبلا  ما  همطاف  شردام ،  مالـسلا و  هیلع  یلع  شردپ ، 
 . دوب لاس  وا 25  نس  دیسر .  تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  نینبلا  ما  دنزرف  نیلوا 

 ( ع  ) یلع نب  نامثع   7
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زا یکی   ) نوعظم نبا  نامثع  هب  ع )   ) یلع هک  يدـیدش  هقالع  رطاخب  دـشاب . یم  نینبلا  ما  همطاـف  شرداـم ،  و  ع )   ) نینموملاریما شردـپ ، 
نادیم هب  هللادبع  شردارب  تداهش  زا  سپ  سابع ،  ترضح  شرافس  هب  وا  تشاذگ .  نامثع  ار  شدنزرف  مان  تشاد  ادخ ) لوسر  باحـصا 

. دوب لاس  وا 23  نس  دیسر . تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  نینبلا  ما  دنزرف  نیمود  تفاتش .  رازراک 

یلع نب  رفعج  - 8

( رایط رفعج   ) شردارب هب  هک  یتبحم  هقالع و  هطـساو  هب  ع )   ) یلع دـشاب . یم  نینبلا  ما  همطاـف  شرداـم ،  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع شردـپ ، 
 ( نامثع هللادـبع و   ) مردارب ود  دـننام  ار  وت  ات  باتـشب  رازراک  هب  دومرف : يو  هب  ع )   ) نیـسح ماما  داـهن . رفعج )  ) ار شدـنزرف  ماـن  تشاد ، 

. دوب لاس  وا 21  نس  دیسر . تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  نینبلا  ما  دنزرف  نیموس  منیبب .  دیهش 

 ( ع  ) یلع نب  رکبوبا  - 9

اروشاع زور  رد  وا  دندناوخ . یم  هللادبع  ای  رغـصا و  دمحم  ار  وا  دـشاب . یم  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل  شردام ،  و  ع )   ) یلع شردـپ ، 
البرک رد  یکـشخ  هاربآ  رد  ار  وا  ناج  یب  دسج  دنا : هتـشون  دیـسر . تداهـش  هب  هدـمآ و  رد  اهنآ  هرـصاحم  هب  نمـشد ،  اب  رازراک  زا  سپ 

دنتفای

 ( ع  ) نسحلا نب  مساق  - 10

نیسح ماما  مساق ،  نس  یمک  لیلدب  دیـشخرد . یم  هام  هراپ  نوچ  شتروص  دشاب . یم  هلمر )   ) شردام و  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  شردپ ، 
رب نمشد ،  اب  رازراک  زا  سپ  تفرگ .  هزاجا  ات  درک  رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  هتسویپ  مساق  یلو  دادن ، وا  هب  ار  نتفر  نادیم  هزاجا  ادتبا  (ع ) 
رب ردقچ  دومرف : دناسر و  مساق  نیلاب  رب  ار  دوخ  ترـضح  دز . ادـص  ار  ع )   ) نیـسح شیومع  تشگ و  نیمز  رب  شقن  ریـشمش  تبرـض  رثا 

. دوب لاس  وا 13  نس  دیاین . رب  يراک  وا  تسد  زا  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  تخس  يومع 

 ( ع  ) نسحلا نب  رکبوبا   11

اروشاع زور  رد  وا  دمآ . البرک  هب  ع )   ) نیسح ماما  هارمه  هنیدم  زا  وا  دوب . ترضح  نآ  زینک  شردام ،  و  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  شردپ ، 
. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  هتفر و  رازراک  نادیم  هب  مساق ،  شردارب  تداهش  زا  سپ 

 ( ع  ) نسحلا نب  هللادبع   12

نوچ دوب . هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  دوب  یناوجون  البرک  رد  دشاب . یم  هللادبع  نب  لیلـش  رتخد  شردام ،  و  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  شردپ ، 
 . موش یمن  ادـج  میومع  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دـیناسر و  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  دـید ، روای  یب  یمخز و  ار  ع )   ) نیـسح شیومع 

. دومن نازیوآ  تسوپ  هب  هدرک و  عطق  ار  وا  تسد  ریشمش  درک . رپس  ار  شتسد  هللادبع  دش ، هناور  ع )   ) نیـسح فرط  هب  يریـشمش  ناهگان 
. دوب لاس  وا 11  نس  دناسر . تداهش  هب  ار  وا  يریت  اب  هلمرح  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  ترضح  هکیلاح  رد  هدش  هتفگ 

هللادبع نب  نوع   13

رد البرک ، هب  هکم  هار  لئاوا  رد  نوع  دـشاب . یم  ع )   ) یلع رتخد  س )   ) بنیز ترـضح  شردام  و  راـیط ) رفعج  دـنزرف   ) هللادـبع شردـپ ، 
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ات دنسیون : یم  دیسر . تداهش  هجرد  هب  ات  دز  ریشمش  تخات و  دربن  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  وا  تسویپ .  ع )   ) نیسح ماما  هب  قیقع  يداو 
... دنک یم  ناسآ  ارم  تبیصم  ع )   ) نیسح باکر  رد  مرسپ  تداهش  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  دیسر ، هللادبع  شردپ  هب  وا  تداهش  ربخ 

هللادبع نب  دمحم   14

ماما هب  قیقع  يداو  رد  البرک  هب  هکم  هار  رد  نوع  شردارب  اب  هارمه  وا  دشاب . یم  ءاصوخ  شردام  و  رایط ) رفعج  دنزرف   ) هللادـبع شردـپ ، 
شردپ هب  وا  تداهش  ربخ  ات  دنا : هتشون  دیسر . تداهش  هب  تفر و  نادیم  هب  نوع  شردارب  زا  لبق  اروشاع  زور  رد  وا  تسویپ .  ع )   ) نیسح

 . مدرک يرای  ار  وا  منارسپ  میدقت  اب  یلو  متفاین ،  ار  نیسح  يرای  قیفوت  نم  هچرگا  تفگ :  دیسر  هللادبع 

ملسم نب  هللادبع   15

رازراک نمـشد  اب  هلحرم  هس  رد  گنج )  نادیم  رد   ) يو دـشاب . یم  ع )   ) یلع ترـضح  رتخد  هیقر  شردام ،  لیقع و  نب  ملـسم  شردـپ ، 
هب ار  شتـسد  ریت  دـنک . يریگولج  ریت  تباصا  زا  ات  تشاذـگ  تروص  يور  ار  شتـسد  هللادـبع  درک و  اهر  يریت  وا  يوس  هب  نمـشد  دومن 

 . لاس  14 نس :  دیسر . تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  هنوگنیا  تفر و  هناشن  ار  وا  بلق  رگید ، يریت  تخود .  یناشیپ 

ملسم نب  دمحم   16

. دیشاب روبص  ابیکش و  تداهش  هب  لین  يارب  اه  هدازومع  يا  دز : دایرف  ع )   ) نیسح ماما  دوب . نازینک  زا  شردام  لیقع و  نب  ملسم  شردپ ، 
تداهش هب  سپس  هدرک ،  تکرش  نمشد  هب  بلاطیبا  نادنزرف  یعمج  هتـسد  هلمح  رد  هللادبع  شردارب  تداهـش  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  وا 

 . لاس  13 نس :  دیسر .

دیعس یبا  نب  دمحم   17

هدز تشحو  دوب ، هداتفا  هاگلتق  رد  ع )   ) نیسح ماما  یتقو  اروشاع  زور  رد  يو  دوب . نازینک  زا  شردام  و  لیقع )  دنزرف   ) دیعسوبا شردپ ، 
تعرس هب  نمشد  هگان  درک ، یم  هاگن  پچ  تسار و  هب  دوب و  هتفرگ  يا  همیخ  دومع  شتسد  هک  یلاح  رد  دمآ . نوریب  همیخ  زا  ناساره  و 

. دوب هلاس  یکدوک 7  تداهش  ماگنه  وا  درک . هعطق  هعطق  ار  وا  ریشمش  اب  دیناسر و  دمحم  هب  ار  دوخ 

لیقع نب  نمحرلادبع   18

يا دز : داـیرف  ع )   ) نیـسح ماـما  تـسا .  ع )   ) نیـسح ماـما  هدازوـمع  يو  دـشابیم . نازینک  زا  شرداـم  و  ع )   ) یلع ردارب  لـیقع  شردـپ ، 
هلمح رد  اروشاع  زور  رد  يو  دـید . دـیهاوخن  یتبیـصم  یتخـس و  زگره  نیا  زا  دـعب  هک  دـیزاس ... هشیپ  تمواقمو  ربص  نم !  ناگدازومع 

. دیسر تداهش  هب  هلمح  نآ  رد  هدرک و  تکرش  نمشد  هب ،  بلاطیبا  نادنزرف  یعمج  هتسد 

لیقع نب  رفعج   19

: دـنا هتفگ  یخرب  تسا .  ع )   ) نیـسح ماـما  هدازوـمع  يو  دـشاب . یم  ورمع  رتـخد  ءاـصوخ  شرداـم ،  و  ع )   ) یلع ردارب  لـیقع  شردـپ ، 
هداتسیا همیخ  يولج  شردام  هک  یلاح  رد  تفاتش و  گنج  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  رفعج  تسا .  هتشاد  روضح  البرک  هعقاو  رد  شردام 

. دیسر تداهش  هب  درک ، یم  هراظن  ار  وا  دوب و 
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( رطقی  ) رطقب نب  هللادبع   20

دشاب یم  یباحص  وا  دنناوخ . یم  ع )   ) نیـسح ماما  یعاضر  ردارب  ار  وا  هدرک ،  يراد  هگن  یکدوک  رد  ع )   ) نیـسح ماما  زا  شردام  نوچ 
زا سپ  دوب . هفوک  رد  هک  لـیقع  نب  ملـسم  يوس  هب  تسا  ع )   ) نیـسح ماـما  هداتـسرف  وا  تسا )  هدرک  كرد  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  ینعی  )

ار مدرم  سکعب ،  وا  یلو  دنک ! تنعل  ار  شردپ  و  ع )   ) نیسح مدرم ،  ربارب  رد  ات  دنرب  یم  هرامالاراد  رصق  يالاب  ار  وا  هللادبع ،  يریگتسد 
هللادبع دندرک . ادج  ندب  زا  ار  شرـس  هک  تشاد  یقمر  زونه  دنتخادنا ، نییاپ  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  دناوخ . یم  ارف  ع )   ) نیـسح يرای  هب 

 . تسا هفوک  رد  ینیسح  تضهن  يادهش  زا 

يدسالا ثراحلا  نب  سنا   21

هفوک نایعیـش  زا  هدروخلاس و  يدرم  ریپ  تسا .  هدوب  ربمایپ  تمدخ  رد  نینح  ردب و  ياهگنج  ردو  تسا ،  ص )   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا 
اجنآ رد  سکره  دش ، دـهاوخ  دیهـش  البرک )  قارع (  زا  ینیمزرـس  رد  نیـسح )  مدـنزرف (  نیا  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  تسا . 

. دیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  تسویپ و  ع )   ) نیسح رکشل  هب  هنابش  يو  دنک . يرای  ار  وا  دیاب  دشاب 

رهاظم نب  بیبح   22

ترـضح نآ  تمدخ  رد  اهگنج  مامت  رد  دوب و  ع )   ) یلع ماما  نارای  صاوخ  زا  راوگرزب و  یهیقف  تسا .  ص )   ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا 
 ، هفوک رد  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  تفرگ .  یم  تعیب  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  مدرم  زا  هفوک  رهـش  رد  بیبح  تسا .  هدز  ریـشمش 
يا هدع  اروشاع  زور  رد  يو  دوب . البرک  رد  ع )   ) نیسح ماما  هاپـس  پچ  حانج  هدنامرف  دناسر . ع )   ) هللادبع یبا  رکـشل  هب  ار  دوخ  هنایفخم 

زا شیب  وا  نس  دندنادرگ . رکشل  نایم  رد  دنتخیوآ و  یبسا  ندرگ  هب  شکرابم  رس  هدناسر  تداهش  هب  ار  وا  سپـس  تشک و  ار  نمـشد  زا 
. دوب لاس   70

هجسوع نب  ملسم   23

هفوک رد  وا  تسا .  هدوب  دزنابز  یمالـسا  تاـحوتف  رد  وا  تعاجـش  دـهاز و  دـباع و  يدرم  ریپ  دـشاب . یم  ص )   ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا 
لیقع نب  ملسم  تداهش  زا  سپ  وا  تشاد .  هدهع  رب  ار  ع )   ) نیسح ماما  يارب  تعیب  نتفرگ  حالس و  دیرخ  لاوما و  يروآ  عمج  تیلوئسم 
یتبرض اب  سپس  دش و  رو  هلمح  نمـشد  هب  اروشاع  زور  رد  ملـسم  تسویپ .  ع )   ) نیـسح ناوراک  هب  شا  هداوناخ  اب  سپـس  دش و  يراوتم 

. دنک تمحر  ار  وت  ادخ  هجسوع !  نب  ملسم  يا  دومرف : دمآ و  وا  نیلاب  رب  ع )   ) نیـسح ماما  هک  تشاد  یقمر  زونه  تشگ ،  نیمز  رب  شقن 
. دوب لاس  زا 60  شیب  وا  نس 

رهسم نب  سیق   24

درب و هکم  هب  دوب  نایفوک  تعیب  ربخ  يواح  هک  ار  ملـسم  همان  وا  تسا .  ع )   ) تیب لها  تبحم  رد  نیـصلخم  زا  عاجـش و  فیرـش و  يدرم 
ار وا  داتسرف . نایفوک  يارب  وا  طسوت  ار  دوب  هفوک  يوس  هب  شیوخ  تکرح  ربخ  نآ  رد  هک  يا  همان  ترضح  درک . ع )   ) نیسح ماما  میلست 

يا تفگ :  ربنم  يالاب  رد  وا  دهد . مانشد  ار  نیـسح  هتفر و  ربنم  يالاب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندرب و  دایز  نبا  دزن  هب  ریگتـسد و  هار  هنایم  رد 
يـالاب زا  ار  سیق  داتـسرف . تنعل  شردـپ  هللادـیبع و  رب  و  دـینک ، تباـجا  ار  وا  توعد  سپ  تسادـخ  قلخ  نیرتهب  یلع  نب  نیـسح  مدرم ! 

. دندناسر تداهش  هب  هدرک  پاترپ  نیمز  هب  هفوک  هرامالاراد 
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يدسالا دلاخ  نب  ورمع   25

دعس  26

سپ يو  تشگ .  یفخم  لیقع ،  نب  ملسم  نتشاذگ  اهنت  هفوک و  مدرم  تنایخ  زا  سپ  و  دوب . صالخا  اب  نایعیـش  هفوک و  ناگرزب  زا  ورمع 
هب دعس  ورمع و  دنتسویپ . ع )   ) نیسح ماما  هاپس  هب  هدش و  جراخ  هفوک  زا  دعـس  شمالغ  هارمه  هب  رهـسم  نب  سیق  ندیـسر  تداهـش  هب  زا 
 ( ع  ) نیسح ماما  هب  اهنآ  تداهش  ربخ  یتقو  دندیـسر . تداهـش  هب  هدرک و  هلمح  نمـشد  هب  گنج  لوا  رد  اروشاع  زور  رد  يا  هدع  هارمه 

. داتسرف یم  تمحر  نانآ  يارب  ررکم  روط  هب  ترضح  نآ  دیسر ،

يدئاصلا ورمع  همامث  وبا   27

لیقع نب  ملسم  فرط  زا  دوب . ترضح  نآ  باکر  رد  اهگنج  رد  و  ع )   ) یلع باحـصا  زا  دوب . هفوک  رد  هعیـش  سانـشرس  ياه  هرهچ  زا  وا 
زور رد  يو  تسویپ .  ع )   ) نیسح رکشل  هب  هفوک ،  مدرم  تنایخ  زا  سپ  تشاد .  ار  هحلسا  دیرخ  یلام و  ياهکمک  يروآ  عمج  تیلوئسم 
هدـش کیدزن  شتقو  هک  ار  زورما  رهظ  زاـمن  هک  منک  تاـقالم  ادـخ  اـب  یلاـح  رد  مراد  تسود  تفگ ... :  هدـمآ و  ترـضح  دزن  اروشاـع 

ندناوخ زا  سپ  همامث  وبا  دـهد . رارق  نارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ ،  دای  هب  ار  زامن  دومرف : شباوج  رد  ع )   ) نیـسح مشاب .  هدـناوخ 
. دیسر تداهش  هب  هتفر و  رازراک  نادیم  هب  ترضح ،  تماما  هب  رهظ  زامن 

( ریضخ ) ریضح نب  ریرب   28

هتفر و هکم  هب  هفوک  زا  يو  تفر .  یم  رامش  هب  هفوک  فارشا  زا  دوب و  ع )   ) یلع باحصا  زا  دوب . نآرق  دیتاسا  زا  دهاز و  دباع و  یصخش 
تسا و تارف  بآ  نیا  تفگ ... :  نخـس  نینچ  نمـشد  اب  اروشاع  زور  رد  دـمآ . البرک  هب  ترـضح  هارمه  تسویپ و  ع )   ) نیـسح ماـما  هب 

زور تسا ؟  نیا  ص )   ) دمحم تامدخ  شاداپ  ایآ  دشاب ، مورحم  نآ  زا  ادخ  لوسر  رـسپ  یلو  دـننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ارحـص  تاناویح 
. دیسر تداهش  هب  ات  تخادرپ  رازراک  هب  نمشد  اب  اروشاع 

بیبش یبا  نب  سباع   29

یلع تبحم  رد  نیصلخم  زا  هلیبق  نیا   . ) تسا رکاش  ینب  هلیبق  زا  وا  دوب . اناوت  يرونخس  راد و  هدنز  بش  دباع و  هعیـش ،  هتـسجرب  لاجر  زا 
یم تدابع  یگتسیاش  هب  دنوادخ  دیسر ، یم  رفن  رازه  هب  ناشدادعت  رگا  دومرف : اهنآ  هرابرد  نیفـص  گنج  رد  ترـضح  نآ  دندوب و  (ع ) 

وت زا  رتزیزع  رت و  بوبحم  نم  دزن  یسک  نیمز  يور  رد  ادخ  هب  شاب ،  نئمطم  نیسح !  يا  تفگ :  ع )   ) نیسح هب  اروشاع  زور  رد  وا  دش .
گنـس وا  يوس  هب  فرط  ره  زا  اروشاع  زور  اذل  تشادن ،  ار  وا  اب  نت  هب  نت  گنج  يارای  یـسک  دوب و  برع  نادرم  ریلد  زا  درادـن . دوجو 
. دندناسر تداهش  هب  هدرک و  هرصاحم  ار  وا  تفر .  نمشد  گنج  هب  ریشمش  اب  تشاذگ و  رانک  ار  هزین  رپس و  زین  وا  دندرک و  باترپ 

هللادبع نب  بذوش   30

يو هب  ثیدح  ذخا  يارب  هعیـش  مدرم  دوب و  ع )   ) یلع زا  ثیدح  لماح  ظفاح و  دوب . رامـش  تشگنا  نایوجگنج  زا  هعیـش و  ناگرزب  زا  وا 
رد تفگ :  درک )؟ یهاوخ  هچ  هک  دندرک  لاوئس  وا  زا  . ) دوب ع )   ) نیسح هاپس  اب  البرک  ات  هکم  زا  سباع  شیالوم  هارمه  يو  دندیسر . یم 

. دیسر تداهش  هب  هتفر و  گنج  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  يو  موش .  هتشک  ات  مگنج  یم  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رانک 
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دعسا نب  هلظنح   31

هب دیسر . ترضح  نآ  تمدخ  البرک  هب  ع )   ) نیسح ماما  دورو  عقوم  هلظنح  دوب . نآرق  يراق  حیصف و  عاجـش ،  هعیـش ،  ياهتیـصخش  زا  وا 
درک ترضح  هب  يور  هلظنح  دش . دیهاوخ  یهلا  باذع  قحتسم  هک  دینزن  ع )   ) نیسح لتق  هب  تسد  مدرم ...!  يا  تفگ :  دعـس  نبا  رکـشل 

هب هتخآ  ریـشمش  اب  اروشاع  زور  رد  يو  شتـشهب .  رد  امـش  ام و  نایم  دنک  رارقرب  ییاسانـش  دـنوادخ  نیـسح ...  يا  وت  رب  دورد  تفگ :  و 
. دیسر تداهش  هجرد  هب  هناعاجش  يا  هزرابم  زا  سپ  درک و  هلمح  نمشد 

یبحرالا نمحرلادبع   32

ع  ) نیسح دیناسر . ع )   ) نیـسح تمدخ  هب  هکم  رد  ار  هفوک  مدرم  ياه  همان  سیق ،  هارمه  هب  يو  دوب . روالد  عاجـش و  راوگرزب ، يدرم  وا 
رد يو  دوب . ناشیا  هاپس  هارمه  البرک  ات  تشگزاب و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هرابود  یلو  داتـسرف ، هفوک  يوس  هب  لیقع  نب  ملـسم  اب  ار  وا  ( 

. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  تفرگ و  نادیم  هزاجا  دید  تخس  ار  عضو  یتقو  اروشاع  زور 

ینادمهلا ثراحلا  نب  فیس   33

ینادمهلا هللادبع  نب  کلام   34

بیبش  35

یم هک  یلاح  رد  ود  نآ  اروشاع  زور  دنتسویپ . ع )   ) نیسح هاپس  هب  بیبش  ناشمالغ  هارمه  هب  هدوب و  رگیدکی  يومع  رـسپ  کلام  فیس و 
یمن هیرگ  نامدوخ  يارب  میوش ،  تیادف  دنتفگ : ود  نآ  دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : ع )   ) ماما دندیـسر . ترـضح  تمدـخ  هب  دنتـسیرگ 

تیامح وت  زا  نآ  اب  ات  میرادـن  يزیچ  نامناج  زا  شیب  ام  دـیا و  هتفرگ  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  هک  مینک  یم  هیرگ  امـش  يارب  یلو  مینک 
تیامح ار  رگیدکی  هکیلاح  رد  ود  نآ  دهد . شاداپ  امـش  هب  نم  اب  ناتیدردمه  هقالع و  تباب  زا  دـنوادخ  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح  مینک . 

. دندیسر تداهش  هب  هتفر و  نمشد  گنج  هب  دندرک  یم 

هورع نب  یناه   36

لمج گنج  رد  دنتفر و  یم  رامشب  ع )   ) یلع نارای  صاوخ  زا  شردپ  يو و  دوب . جحذم  هلیبق  سیئر  و  ص )   ) ادخ لوسر  باحصا  زا  وا 
شریگتـسد نارومام  دوب . هتـشگ  لیقع  نب  ملـسم  هاگ  یفخم  هفوک  رد  یناه  لزنم  دـندوب . ترـضح  نآ  باکر  مزالم  ناورهن  نیفـص و  ، 

ورف شنـساحم  زا  نوخ  هتـسکش و  وا  ینیب  هک  دز  یناه  تروص  هب  نانچ  تشاد  هک  ییاصع  اـب  داـیز  نبا  دـندرب . هراـمالاراد  هب  دـندرک و 
يادهـش زا  يو  دـندز . ندرگ  مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هدرب و  رازاـب  هب  ار  وا  هللادـیبع  روتـسد  هب  تشگ .  دوـلآ  نوـخ  شیاهـسابل  تخیر و 

. دوب لاس  زا 80  شیب  وا  نس  تسا .  هفوک  رد  ینیسح  تضهن 

یجحذملا ثراحلا  نب  هدانج   37

حضاو  38

ار مدرم  ینکش  دهع  نوچ  یلو  درک ، تعیب  هفوک  رهش  رد  لیقع  نب  ملسم  اب  وا  دوب . ع )   ) یلع نارای  زا  هعیـش و  روهـشم  ناگرزب  زا  هدانج 
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هب شناهارمه  هدانج و  اروشاع  زور  رد  دندرک . تکرح  ع )   ) نیـسح يوس  هب  رگید  یتعامج  یکرت و  حضاو  شردپ  مالغ  اب  هارمه  دـید ،
هب اجکی  دندیگنج و  اذل  دندرگرب ، ملاس  هک  دندشن  رـضاح  یلو  داد  تاجن  ار  اهنآ  سابع  ترـضح  هچرگ  دـندمآ ، رد  نمـشد  هرـصاحم 
وا تروص  هب  تروص  تفاتـش و  وا  يوسب  ع )   ) نیـسح داتفا ، نیمز  هب  نمـشد  اـب  گـنج  ماـگنه  حـضاو  هک  یماـگنه  دندیـسر . تداـهش 

. دیسر تداهش  هب  درک  یم  تاهابم  ماما  راتفر  نیا  هب  هک  یلاح  رد  حضاو  تشاذگ . 

هللادبع نب  عمجم   39

عمجم نب  ذئاع   40

هفوک زا  يدادـعت  اب  هارمه  ذـئاع  شرـسپ  عمجم و  تسا .  ع )   ) یلع ناراـی  زا  شدوخ  هدوب و  ص )   ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  عمجم  ردـپ 
ینالک ياه  هوشر  هفوک  ناگرزب  دنتفگ : اهنآ  دیسرپ : هفوک  مدرم  هرابرد  اهنآ  زا  ع )   ) نیسح ماما  دنتـسویپ . ع )   ) نیـسح ماما  هب  جراخ و 

. دوب دهاوخ  امـش  هیلع  رب  ناشیاهریـشمش  ادرف  یلو  دراد ، شیارگ  امـش  هب  ناشیاهلد  مدرم  هیقب  اما  دنا ، هدش  تموکح  رادتـسود  هتفرگ و 
. دندیسر تداهش  هب  مه  اب  اروشاع  زور  رد  رسپ  ردپ و  نیا 

لاله نب  عفان   41

ناورهن نیفـص و  لمج ،  ياهگنج  رد  هدوب و  ع )   ) یلع نارای  زا  يو  دوب . ثیدـح  هدنـسیون  نآرق و  يراـق  عاجـش و  راوگرزب و  يدرم  وا 
دنـسپان ام  يارب  ادخ  اب  تاقالم  مرادن و  یکاب  ادـخ  مکح  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ ... :  ع )   ) نیـسح هب  باطخ  رد  عفان  تشاد .  روضح 

يور رب  ار  شمان  اروشاع  زور  رد  وا  میراد .  یم  نمشد  ار  تنمشد  و  تسود ،  ار  وت  رادتسود  نامدوخ  تریصب  تین و  اب  ام  اریز  تسین ، 
عفان فارطا  نمشد  درک . هلمح  نمشد  هب  ریشمش  اب  دش ، مامت  شیاهریت  یتقو  دومن . باترپ  نمـشد  يوس  هب  هتـشون و  شمومـسم  ياهریت 

تداهـش هب  ار  وا  یتبرـض  اب  رمـش  سپـس  دندروآ ، دعـس  نبا  دزن  هب  دـندرک و  شریـسا  هتـسکش و  ار  وا  ناوزاب  گنـس  باترپ  اب  هتفرگ  ار 
. دناسر

قورسم نب  جاجحلا   42

. دـمآ البرک  هب  ماـما  هارمه  دـناسر و  هکم  رد  ع )   ) نیـسح ماـما  هب  ار  دوخ  هفوک  زا  يو  تسا .  هفوک  نایعیـش  زا  و  ع )   ) یلع ناراـی  زا  وا 
 . تشگرب دوب ، نوخ  رد  هقرغ  هک  یلاـح  رد  تفر و  نادـیم  هب  اروشاـع  زور  رد  تفگ .  یم  ناذا  تقو ،  جـنپ  رد  دوب و  ادهـشلادیس  نذوم 

تداهش هب  ات  دیگنج  تفر و  نادیم  هب  هرابود  جاجح  سپس  . دش مهاوخ  لیان  مردپ  دج و  تاقالم  هب  وت  رس  تشپ  مه  نم  دومرف : ترضح 
. دیسر

هظرق نب  ورمع   43

 . تسویپ ع )   ) نیسح ماما  هب  البرک ، رد  گنج  عورش  زا  لبق  ورمع  دوب . ع )   ) یلع نارای  زا  و  ص )   ) ادخ لوسر  باحصا  زا  هظرق  شردپ 
رپس ار  دوخ  وا  دنک . تظفاحم  نمشد  زا  ار  ترـضح  نآ  ات  تشگرب  ع )   ) نیـسح يوس  هب  یلو  دیگنج ، تفر و  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد 

تحارج زا  رپ  شندب  هک  یلاح  رد  دسرن . ع )   ) نیسح ماما  هب  یبیسآ  ات  درک  یم  دروخ  رب  شا  هنیـس  تروص و  هب  اهریت  هدرک و  ترـضح 
یهاوخ نم  يولج  تشهب  رد  دومرف : ترـضح  مدرک ؟  افو  دوخ  دـهع  هب  ایآ  هللا !  لوسر  نب  اـی  تفگ :  درک و  ترـضح  هب  ور  دوب ، هدـش 

. دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  هب  ورمع  هظحل  نیمه  رد  ناسرب .  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالس  دوب و 
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هبر دبع  نب  نمحرلادبع   44

 : تفگ داد و  یهاوگ  مخ  ریدغ  هثداح  هب  هک  تسا  یناسک  زا  يو  دوب . ع )   ) یلع صالخا  اب  نارای  زا  و  ص )   ) ادخ لوسر  باحصا  زا  وا 
متسه وا  يالوم  نم  سکره  سپ  نینموم ،  یلو  نم  تسا و  نم  یلو  لج  زع و  يادخ  انامه  دیشاب  هاگآ  دومرف : هک  ص )   ) ادخ لوسر  زا 

اروشاع زور  رد  دمآ . البرک  هب  هکم  زا  نیسح  ماما  هارمه  وا  درک . تیبرت  ار  وا  داد و  میلعت  وا  هب  ار  نآرق  ع )   ) یلع تسوا .  يالوم  یلع  ، 
. دیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد 

بعک نب  هدانج   45

هدانج نب  ورمع   46

. دیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع ، زور  رد  هدانج و  دندوب . ع )   ) نیسح ماما  هاپـس  اب  هکم  زا  شردام ،  هدانج و  شردپ  هارمه  ورمع 
ماما اذل  ما ،  هدمآ  مردام  روتـسد  هب  تفگ :  دمآ و  ع )   ) نیـسح دزن  ردپ  تداهـش  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  دوبن ، شیب  یناوجون  هک  ورمع 

. درک باترپ  ع )   ) نیسح يوس  هب  هدرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  شتداهـش ،  زا  سپ  نمـشد  داد . وا  هب  ار  گنج  نادیم  هب  نتفر  هزاجا  (ع ) 
. دناسر تکاله  هب  ار  وا  دز و  دعس  نبا  نایهاپس  زا  یکی  رس  هب  تشادرب و  ار  دنزرف  رس  ردام 

يراصنالا ثراحلا  نب  دعس   47

ثراحلا نب  فوتحلاوبا   48

هفوک زا  ع )   ) نیـسح اب  گنج  يارب  دعـس  نب  رمع  اب  هارمه  اهنآ  دـندوب . جراوخ )   ) همکحم هورگ  رد  البرک ) هعقاو  زا  لبق   ) ردارب ود  نیا 
زا ردارب ، ود  نیا  دنک ؟ کمک  ام  هب  هک  تسین  یسک  ایآ  دومرف : یم  هک  دش  دنلب  ماما  هثاغتسا  يادص  نوچ  اروشاع  زور  رد  دندش . جراخ 

. دندیسر تداهش  هب  ات  دندیگنج  هفوک  نایهاپس  اب  دنتفاتش و  ع )   ) نیسح کمک  هب  هدش و  جراخ  دعس  نبا  هاپس 

نیقلا نب  ریهز   49

ناوراک هب  هار  هنایم  رد  ادخ ، هناخ  ترایز  زا  تشگزاب  رد  اما  دوب . نامثع  نارادفرط  زا  تسخن  يو  دوب . هفوک  هتسجرب  ياهتیـصخش  زا  وا 
بش رد  دمآ . البرک  هب  ع )   ) نیسح ناوراک  اب  شرسمه  اب  يو  تشگ .  ترضح  نآ  نارای  زا  یهلا  تیانع  اب  دومن و  دروخرب  ع )   ) نیـسح

تسد شناناوج  و  ع )   ) نیسح يرای  زا  زگره  مدرگ  هدنز  موش و  هتـشک  راب  رازه  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  تساوخرب و  اج  زا  اروشاع 
نادیم هب  ع ،)   ) نیـسح ماما  اب  زامن  هماقا  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  يو  دوب . ع )   ) نیـسح هاپـس  تسار  حانج  هدـنامرف  وا  تشاد .  مهاوخن  رب 

. دیسر تداهش  هب  هتفر و  دربن 

براضم نب  ناملس   50

اب هار  هنایم  رد  تشگزاـب ،  رد  دوب . هدـش  فرـشم  جـح  هب  يرجه  لاـس 60  رد  ریهز  اـب  هارمه  ناملـس  دوب . نیقلا  نب  ریهز  يومع  رـسپ  وا 
ماما اب  رهظ  زامن  يادا  زا  دـعب  رگید  رفن  دـنچ  هارمه  ناملـس  اروشاع  زور  رد  تشگ .  ع )   ) نیـسح نارای  وزج  زین  وا  ریهز  نتفاـی  تیادـه 

. دندیسر تداهش  هب  سپس  هتفر و  دربن  نادیم  هب  ع ،)   ) نیسح
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یمعثخلا ورمع  نب  دیوس   51

نیـسح ماما  رانک  رد  رخآ  تاظحل  ات  هک  تسا  يرفن  ود  زا  یکی  وا  دوب . اهگنج  رد  هبرجت  بحاص  ریلد و  هولـصلاریثک و  فیرـش و  يدرم 
، داتفا ور  هب  تشگ و  نیمز  شقن  بسا  زا  دش و  تحارج  زا  رپ  شندب  ات  دـیگنج  تشاذـگ و  شیپ  مدـق  اروشاع  زور  رد  دـیوس  دوب . (ع ) 

نامه اب  دش  هتشک  نیسح  دنیوگ : یم  نانک  يداش  نایفوک  دینش  نوچ  دوب ، یمخز  هک  وا  تسا .  هدش  هتشک  وا  هک  درک  نامگ  نمشد  اذل 
ع  ) ماما تداهش  زا  سپ  شتداهش  نوچ  دیسر . تداهش  هب  ات  تخادرپ  گنج  هب  تشاد ،  هک  يرجنخ  اب  تساخ و  رب  اج  زا  شحورجم  نت 

. دنا هتفگ  البرک  نادیم  هتشک  نیرخآ  ار  وا  دوب ، ( 

يدنکلا اثعشلاوبا   52

هب هفوک  زا  رح ، اب  ع )   ) نیسح تاقالم  زا  شیپ  يو  دوب . رهام  يزادنا  ریت  روسج و  ریلد و  فیرش ،  يدرم  دشاب و  یم  دایز  نب  دیزی  وا  مان 
تسـشن و ع )   ) ماما رـضحم  رد  وناز  يور  دش ، یپ  شبـسا  نوچ  دیگنج ، یم  هراوس  اروشاع  زور  رد  اثعـشلاوبا  تفر .  ترـضح  نآ  يوس 
: درک یم  اعد  نینچ  يو  يارب  ع )   ) نیـسح ماـما  دـناسر . تکـاله  هب  ار  ناـنآ  زا  یعمج  درک و  باـترپ  نمـشد  فرط  هب  یناوارف  ياـهریت 
ات دیگنج  ریـشمش  اب  تساخرب و  اج  زا  دش ، مامت  شیاهریت  نوچ  هد .  رارق  وا  شاداپ  ار  تشهب  ناسرب و  فده  هب  ار  شریت  ایادـخ  ایادـخ !

. دیسر تداهش  هب 

یمرضحلاورمع نب  ریشب   53

عورـش زا  لبق  تسا .  فورعم  اهگنج  رد  وا  نادنزرف  يروالد  دـنا ) هدرک  كرد  ار  ادـخ  لوسر  باحـصا  هک  یناسک  زا   ) دوب نیعبات  زا  وا 
ریـسا ير  زرم  رد  تدنزرف  هک :  دش  هتفگ  وا  هب  دوب  ندیگنج  لوغـشم  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور  رد  تسویپ .  ع )   ) نیـسح ماما  هب  گنج 
ریشب نک .  ششوک  ترسپ  يدازآ  رد  ورب و  متشادرب ،  وت  زا  ار  متعیب  نم  دنک ، تتمحر  ادخ  دومرف : وا  هب  ع )   ) نیسح ماما  تسا .  هتـشگ 

. دیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  وا  موش .  ادج  وت  زا  رگا  دننک  هراپ  هراپ  ارم  ناگدنرد  تفگ : 

 ( هرزع  ) هورع نب  هللادبع   54

 ( هرزع  ) هورع نب  نمحرلادبع   55

هللادبع و تشاد .  تکرـش  ترـضح  نآ  ياهگنج  رد  هدوب و  ع )   ) یلع نارای  زا  ناشدـج  دـندوب . هفوک  ناریلد  فارـشا و  زا  ردارب  ود  نیا 
تسود دنتفگ : دندرک و  مالس  هدمآ و  ترضح  دزن  هب  اروشاع  زور  رد  اهنآ  دندیـسر . ع )   ) نیـسح ماما  تمدخ  هب  البرک  رد  نمحرلادبع 
هکیلاـح رد  ردارب  ود  نیا  امـش ! رب  داـب  نیرفآ  دوـمرف : اـهنآ  هب  ترـضح  مینک .  عاـفد  وـت  میرح  زا  هدرک و  هزراـبم  تربارب  رد  هـک  مـیراد 

. دندیسر تداهش  هب  ات  هدیگنج  نمشد  اب  دندوب  ماما  کیدزن 

یبلکلا ریمع  نب  هللادبع   56

هیرمنلا بهو  ما   57

ماگنه بش  يو  دـش . ناملـسم  ع )   ) نیـسح ماما  لتق  يارب  هفوک  نایرکـشل  ترثک  ندـید  اب  هک  دوب  هفوک  نایحیـسم  زا  روالد و  يدرم  وا 
گنج نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  هللادبع  دندیسر . ع )   ) نیسح ماما  تمدخ  هب  هدرک و  تکرح  البرک  يوس  هب  بهو  ما  شرـسمه  اب  هارمه 
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رد تیادف ،  هب  مردام  ردپ و  تفگ :  وا  هب  هدمآ و  نادیم  هب  بهو  ما  شرـسمه  دوب ، هدـش  دراو  شندـب  رب  یتاحارج  هک  یلاح  رد  تفاتش 
ادخ زا  داب ! اراوگ  ار  وت  تشهب  تفگ :  تسـشن و  وا  نیلاب  رب  بهو  ما  شتداهـش ،  زا  سپ  نک .  هزرابم  نمـشد  اب  ادخ  لوسر  دنزرف  ربارب 

رهوش رانک  رد  دروآ و  دورف  بهو  ما  رس  رب  ار  نینهآ  يدومع  نمـشد  ماگنه ،  نیا  رد  دهد . رارق  تشهب  رد  وت  هارمه  ارم  هک  مهاوخ  یم 
. درپس ناج  شدیهش 

ریثک نب  ملسم   58

هللادبع نب  عفار   59

ترـضح نآ  ياهگنج  زا  یکی  رد  هدوب و  ع )   ) یلع نارای  زا  وا  دـشاب . یم  دـنا  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  نارای  هک  یناسک   ) نیعبات زا  ملـسم 
هب البرک ، هب  ع )   ) نیسح ماما  ندمآ  دورف  کیدزن  دندش و  جراخ  هفوک  زا  عفار  شمالغ  هارمه  هب  وا  دیدرگ . لولعم  هدید و  بیسآ  شیاپ 

ع  ) ترضح ربارب  رد  رهظ و  زامن  زا  دعب  عفار  شمالغ  اما  دیسر ، تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  ملسم  دنتسویپ . ترـضح  نآ 
. دیسر تداهش  هب  ( 

يدزالا ورمع  نب  نامعنلا   60

ورمع نب  سالحلا )   ) سالجلا  61

زا دعس  نب  رمع  هاپس  اب  اهنآ  دوب . ترضح  نآ  نایماظن  زج  هفوک  رد  سالج  دندوب و  ع )   ) یلع باحـصا  زا  هفوک و  مدرم  زا  ردارب  ود  نیا 
نامعن و دنتـسویپ . ترـضح  رکـشل  هب  ود  نآ  تفریذـپن ،  ار  ع )   ) نیـسح ماما  تاداهنـشیپ  طورـش و  دعـس  نبا  نوچ  دـندش . جراخ  هفوک 

. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  سالج 

طیبث نب  دیزی   62

دیزی نب  هللادبع   63

دیزی نب  هللادیبع   64

هرـصب زا  رگید  يا  هدع  هللادیبع و  هللادبع و  شنادـنزرف  زا  نت  ود  اب  وا  دوب . راوگرزب  فیرـش و  شموق  نایم  رد  هرـصب و  نایعیـش  زا  دـیزی 
تداهش هب  نت  هب  نت  گنج  رد  اروشاع  زور  دیزی  دنتـسویپ . ع )   ) نیـسح ماما  هب  هکم  یکیدزن  رد  حطبا )   ) مان هب  یلحم  رد  هدمآ و  نوریب 

. دندیسر تداهش  هب  دوب  یعمج  هتسد  هک  لوا  هلمح  رد  شدنزرف  ود  یلو  دیسر 

يدبعلا ملسم  نب  رماع   65

ملاس 66

نآ تمدخ  هدرک و  تکرح  ع )   ) نیسح ماما  يوس  هب  هرصب  نایعیـش  زا  يا  هدع  ملاس و  شمالغ  هارمه  هب  وا  دوب . هرـصب  نایعیـش  زا  رماع 
. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  ملاس  رماع و  دندیسر . ترضح 
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جاجحلا نب  دوعسم   67

دوعسم نب  نمحرلادبع   68

يریگرد زا  شیپ  یلو  دندش  جراخ  هفوک  زا  دعس  نب  رمع  رکشل  اب  ود  ره  دندوب . روهشم  ناعاجش  زا  یمان و  نایعیش  زا  شرسپ  دوعـسم و 
. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  نمحرلادبع  دوعسم و  دنتسویپ . ع )   ) نیسح ماما  هاپس  هب  ، 

ناسح نب  رامع   69

رد تسج و  تکرش  نیفص  لمج و  گنج  رد  هک  دوب ، ع )   ) یلع نارای  زا  ناسح  شردپ  دوب . مان  بحاص  ناریلد  صلخم و  نایعیـش  زا  وا 
تداهـش هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  وا  دوب . ع )   ) نیـسح اـب  هارمه  هکم  زا  هک  تسا  یناـسک  زا  راـمع  دیـسر . تداهـش  هب  گـنج 

. دیسر

ریهز نب  طساق   70

ریهز نب  سودرک   71

ریهز نب  طسقم   72

نـسح ماما  رانک  رد  ع )   ) یلع تداهـش  زا  سپ  دـندوب . ترـضح  نآ  ياهگنج  رد  نازاتـشیپ  زج  هدوب و  ع )   ) یلع ناراـی  زا  ردارب  هس  نیا 
اروشاع زور  رد  ردارب  هس  دندناسر . ع )   ) نیسح ماما  هب  البرک  رد  ار  دوخ  هنابـش  اهنآ  دندیزگ . تماقا  هفوک  رد  هتفرگ و  رارق  ع )   ) یبتجم

. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  و 

ینهجلا دایز  نب  عمجم   73

رجاهم نب  دابع   74

تلصلا نب  هبقع   75

هب نانآ  درک ، یم  روبع  هاگلزنم  نیا  راـنک  زا  ع )   ) نیـسح هک  یناـمز  دـندرک . یم  یگدـنز  هنیدـم  فارطا  رد  هنیهج  هاـگلزنم  رد  هس  نیا 
ضیف هب  اروشاع  زرو  رد  اهنآ  دندنام . یقاب  ترضح  هاپس  رد  اهنآ  اما  دندش ، هدنکارپ  ترضح  فارطا  زا  یضعب  هچرگ  دنتسویپ . ترـضح 

. دندیسر تداهش 

یحایرلا دیزی  نب  رح   76

ماما اب  هلباقم  يارب  ات  دـش  یم  جراخ  دایز  نبا  رـصق  زا  هک  یماگنه  دوب . مارتحا  دروم  شموق  نایم  رد  مالـسا ،  تیلهاـج و  نارود  رد  رح 
اب گنج  تفگ :  دوخ  هب  دـیدن . ار  یـسک  یلو  تشگرب  ! داب هدژم  وت  رب  تشهب  رح ، يا  دـیوگ : یم  هک  دینـش  ییادـص  دورب ، ع )   ) نیـسح

داهنشیپ دعس  نب  رمع  هک  دش  هجوتم  یتقو  تفرگ .  ار  ع )   ) نیسح ناوراک  ولج  هار  هنایم  رد  وجگنج ، رازه  اب  ادتبا  رد  تشهب !؟  نیسح و 
رب رح  دیناسر . ماما  هاپس  هب  ار  دوخ  دوب  هنوراو  ار  شرپس  هک  یلاح  رد  دراد ، ار  ترضح  نآ  نتـشک  دصق  هتفریذپن و  ار  ع )   ) نیـسح ماما 
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ع  ) ماما دوش ؟ یم  هتفریذپ  ما  هبوت  ایآ  منامیشپ ،  یلو  متفرگ  ار  وت  يولج  هک  منامه   ! نم موش !  تیادف  تفگ :  درک و  مالس  ع )   ) نیـسح
هدـعو نآ  دیـسر و  تداهـش  هب  ات  درک  یتخـس  گنج  مامت ،  یتعاجـش  اب  اروشاع  زور  رد  وا  دریذـپ . یم  ار  تا  هبوت  ادـخ  یلب ،  دومرف : ( 

 . تشگ ریبعت  دوب ، هدینش  هک  ار  یتشهب 

یمیمتلا رذب  نب  جاجحلا   77

يرمنلا رمع  نب  بنعق   78

 ( ع  ) نیسح ماما  همان  هب  خساپ  رد  هک  ار  ناگرزب )  فارـشا و  زا  یکی   ) ورمع نب  دوعـسم  همان  لماح  جاجح  دندوب . هرـصب  مدرم  زا  ود  نآ 
يا هدع  دندیـسر . تداهـش  هب  اروشاع  زور  لوا  هلمح  رد  ات  دندوب  ترـضح  هارمه  بنعق  جاجح و  درک . ترـضح  نآ  میدقت  دوب ، هتـشون 

. دنا هتفگ  اروشاع  رهظ  زا  دعب  رد  نت  هب  نت  گنج  رد  ار  جاجح  تداهش 

یفنحلا هللادبع  نب  دیعس   79

همان نآ  باوج  ترضح  دناسر ، ع )   ) نیسح ماما  هب  ار  هفوک  مدرم  ياه  همان  دیعـس  دوب . هفوک  رد  هعیـش  نادهاز  ناریلد و  ناگرزب ،  زا  وا 
ادـخ هب  تفگ :  تساخرب و  اج  زا  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  لـباقم  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  دومن . لاـسرا  هفوک  هب  وا  طـسوت  زین  ار  اـه 

رد یتخـس  گنج  دناوخ  ار  رهظ  زامن  ع )   ) نیـسح نوچ  اروشاع  زور  رد  ما .  هدش  شهار  رد  ندش  ینابرق  نیـسح و  يرای  هدامآ  دنگوس 
نیمز هب  هکیماگنه  دنکن . تباصا  ماما  ات  تفر  یم  اهریت  لابقتسا  هب  شیاهولهپ  هنیـس و  تروص و  اب  داتـسیا و  ماما  يولج  دیعـس  تفرگ ، 

هب سپـس  دوب و  یهاوخ  نم  يولج  تشهب  رد  وت  یلب ،  دومرف : ترـضح  مدرک ؟  اـفو  دوخ  دـهع  هب  اـیآ  هللا !  لوـسر  نب  اـی  تفگ :  داـتفا ،
. دیسر تداهش 

معنم نب  راوس   80

دیدرگ حورجم  اما  درک ، تکرش  لوا  هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  تسویپ .  ع )   ) نیسح ماما  ناوراک  هب  هفوک  زا  گنج ،  عورش  زا  لبق  وا 
هدومن تطاسو  وا  ناشیوخ  یلو  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  تساوخ  دعس  نبا  دندرب ، دعـس  نب  رمع  دزن  ار  وا  تشگ .  ریـسا  هفوک  هاپـس  طسوت  و 

. دیسر تداهش  هب  البرک  هعقاو  زا  سپ  هام  شش  دوب ، دیدش  وا  تاحارج  نوچ  دندرک . دازآ  ار  وا 

یعدنجلا هللادبع  نب  ورمع   81

نآ باکر  رد  اروشاع  زور  رد  وا  تسویپ .  ع )   ) نیـسح ماما  هب  هدناسر و  البرک  هب  ار  دوخ  گنج ،  عورـش  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
دربن نادیم  زا  ار  وا  حورجم  نت  شا  هلیبق  موق و  دروآ . دراو  شرس  رب  يراک  تبرض  کی  نمـشد  تشگ ،  نیمز  شقن  ات  دیگنج  ترـضح 

هب تاحارج  نامه  رثا  رب  اما  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  البرک  هعقاو  زا  سپ  لاس  کی  ات  دوب  هتشادرب  یتخس  تاحارج  هک  ورمع  دندرک . جراخ 
. دیسر تداهش 

همامث نب  عقوملا   82

ات دیگنج  ترـضح  نآ  باکر  رد  اروشاع  زور  رد  وا  تسویپ .  ع )   ) نیـسح ماما  هب  هدناسر و  البرک  هب  ار  دوخ  يا  هدع  اب  هارمه  هنابـش  وا 
تساوخ ات  دش  علطم  وا  هاگیفخم  زا  دایز  نبا  دندومن . شناهنپ  دندروآ و  هفوک  هب  هداد ،  تاجن  ار  وا  شا  هلیبق  موق و  تشگ ،  نیمز  شقن 
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شدیعبت یلعف )  نامع   ) هرازلا مان  هب  يا  هقطنم  هب  هتسب  ریجنز  لغ و  هب  ار  وا  داد  روتسد  اذل  دندرک . تطاسو  يا  هدع  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا 
. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  لاسکی  زا  دعب  هدراو و  تاحارج  رثا  رد  عقوم  دننک .

ثراحلا نب  دعس   83

رزین یبا  نب  رصن   84

ناهبن نب  ثراحلا   85

هب ع ،)   ) موصعم ود  نآ  تداهش  زا  سپ  دندوب . ع )   ) یبتجم نسح  ماما  سپس  و  ع )   ) یلع ترـضح  نامالغ  زا  ادتبا  ثراح  رـصن و  دعس ،
رد اروشاع  زور  رد  مالغ  هس  نیا  دندمآ . البرک  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  ترـضح  هارمه  اهنآ  دندمآ . رد  ع )   ) نیـسح ماما  تمدـخ 

. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح 

مهس نب  حجنم   86

هللادبع نب  براق   87

و ع )   ) نیـسح ماما  مالغ  براق  تشاد .  روضح  البرک  رد  ترـضح  نآ  نادـنزرف  هارمه  هب  هک  دوب  ع )   ) یبتجم نسح  ماـما  مـالغ  حـجنم 
. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  مالغ  ود  نیا  دوب . ترضح  نآ  زینک  شردام 

ورمع نب  ملسا   88

رد ار  وا  و  دمآ ، ملـسا  نیلاب  هب  ترـضح  تشگ .  نیمز  رب  شقن  ات  دیگنج  اروشاع  زور  رد  يو  دوب . ع )   ) نیـسح ماما  نارازگتمدـخ  زا  وا 
شتروص هب  تروص  ع )   ) نیـسح هک  نم ،  لثم  تسیک  تفگ :  دز و  يدـنخبل  ملـسا  تشاذـگ .  شتروص  هب  تروص  و  تفرگ ،  شوغآ 

. درک زاورپ  شندب  زا  حور  هاگ  نآ  دشاب ؟ هتشاذگ 

نیزر نب  نامیلس   89

هب دوب ، هتشون  هرصب  لئابق  ياسور  هب  هک  ار  ییاه  همان  دوب  هکم  رد  هکیماگنه  ع )   ) نیـسح ماما  دوب . ع )   ) نیـسح ماما  نارازگتمدخ  زا  وا 
هدرکن تکرح  هفوک  يوس  هب  زونه  هک  ینامز   ) دایز نب  هللادیبع  دزن  هب  ار  نامیلس  هدومن  تنایخ  اه  نآ  زا  یکی  اما  داتسرف . نامیلس  هلیسو 

رد ینیسح  تضهن  يادهش  زا  یکی  وا  دننزب . ندرگ  ار  نامیلس  داد  روتـسد  دناوخ ، ار  لیابق  ياسور  هب  ترـضح  همان  ات  هللادیبع  درب . دوب )
 . تسا هرصب 

نوج  90

. دوب ترضح  هارمه  البرک  ات  هکم و  هب  هنیدم  زا  وا  دوب ، ع )   ) تیب لها  مزالم  هشیمه  نوج  تسا .  (ص )  ربمایپ يافو  اب  رای  رذوبا  مالغ  وا 
مندب يوب  مراذگب ؟  اهنت  ار  امش  یتخس  رد  مشاب و  امش  رانک  حلص  رد  نم  ! ادخ لوسر  رسپ  يا  تفگ :  داتسیا و  ع )   ) نیسح لباقم  رد  وا 
نادیم هب  اروشاع  زور  رد  نوج  دوش . دیفس  مگنر  فیرش و  ممسج  وبشوخ ، مندب  ات  امرفب  یتیانع  تسا .  هایـس  مگنر  تسپ و  ممـسج  دب ،

ار وا  نیگآرطع و  ار  شیوب  دیفس ، ار  شیور  ! ایادخ دندومرف : ع )   ) نیسح ماما  شتداهش  زا  سپ  دیسر . تداهـش  هب  سپـس  هتفر و  گنج 
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. امرف روشحم  ناکین  اب 

ورمع نب  ملاس   91

جاجحلا نب  رباج   92

وجگنج ریلد و  يدرم  لشهن و  نب  رماع  مالغ  رباج  تسویپ .  ع )   ) نیـسح ماما  هاپـس  هب  هک  دوب  هفوک  نایعیـش  زا  هنیدملا و  ینب  مالغ  ملاس 
. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  مالغ  ود  نیا  دیسر . ع )   ) ترضح رضحم  هب  البرک  رد  هک  دوب 

ینادمهلا همالس  نب  رامع   93

يراصنالا نالجعلا  نب  میعن   94

تسا و ص )   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رامع  دندیگنج . ترـضح  نآ  باکر  رد  اهگنج  زا  یـضعب  رد  دندوب و  ع )   ) یلع نارای  زا  ود  نآ 
دنتسویپ ترضح  نآ  هب  دندش ، ربخ  اب  قارع  هب  ع )   ) نیسح ماما  تکرح  زا  هک  ود  نآ  دور . یم  رامش  هب  برع  يارعش  ناعاجش و  زا  میعن 

. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  و 

ینابیشلا یلع  نب  هلبج   95

یمیتلا رماع  نب  بابحلا   96

هفوک زا  اهنآ  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  دـندوب . لیقع  نب  ملـسم  اب  ناگدـننک  تعیب  وزج  ودره  دنتـسه . هفوک  نایعیـش  ناعاجـش و  زا  ود  نآ 
. دندیسر تداهش  ضیف  هب  ات  دندیگنج  هنادرم  اروشاع  زور  رد  بابح  هلبج و  دنتسویپ . ع )   ) نیسح هاپس  هب  هدمآ و  نوریب 

یئاطلا دعس  نب  هیما   97

يدنکلا ریجح  نب  بدنج   98

ود نآ  دندناسر . ع )   ) نیـسح هاپـس  هب  ار  دوخ  گنج  عورـش  زا  لبق  بدنج  هیما و  دـندوب . ع )   ) یلع نارای  زا  هعیـش و  ناگرزب  زا  ود  نآ 
. دندیسر تداهش  هب  گنج  زاغآ  رد  اروشاع و  زور 

یجحذملا لفغم  نب  دیزی   99

یمعثخلا رشب  نب  هللادبع   100

هب ناشیا  هارمه  تسویپ و  ع )   ) نیـسح هب  هکم  رد  دوب ، ع )   ) یلع نارای  زا  هک  لفغم  نب  دیزی  دـندوب . قح  نایماح  ریلد و  نادرم  زا  ود  نآ 
زور ود  نآ  تسویپ .  ع )   ) نیـسح نارای  هب  بسانم  تصرف  رد  دوب  هدـمآ  نوریب  هفوک  زا  دعـس  نب  رمع  هاپـس  اب  هک  هللادـبع  دـمآ . ـالبرک 

. دندیسر تداهش  ضیف  هب  اروشاع 

ورمع نب  رهاز   101
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سیقلا رما  نب  ثراحلا   102

هب سپس  تفر و  جح  هب  يرجه  لاس 60  رد  دوب ، روهشم  ع )   ) تیب لها  تبحم  تعاجـش و  رد  هک  رهاز  دنتـسه . دنک  ینب  هلیبق  زا  ود  نآ 
قحلم ترـضح  نارای  هب  بصانم  تصرف  رد  دوب ، هدـش  جراخ  هفوک  زا  دعـس  نب  رمع  هاپـس  اب  هک  ثراح  تسویپ .  ع )   ) نیـسح ماما  هاپس 

. دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  ود  ره  دیدرگ .

هعیبض نب  رمع   103

یح نب  رکب   104

هاپس هارمه  هب  اهنآ  تسا .  هتشاد  ار  ص )   ) ادخ لوسر  كرد  راختفا  وا  دوب . عاجش  يدرم  هعیبض  نب  رمع  دنتـسه . میت  ینب  هلیبق  زا  ود  نآ 
هب لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  رکب  ورمع و  دنتـسویپ . ع )   ) نیـسح نارای  هب  بسانم  تیعقوم  رد  دـندش و  جراخ  هفوک  زا  دعـس  نب  رمع 

. دندیسر تداهش 

یبلکلا دیزی  نب  یلع  الا  دبع   105

يدزالا بخلص  نب  هرامع   106

هفوک رد  یناه  ملـسم و  تداهـش  زا  سپ  دـندرک و  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  اـهنآ  دنتـسه . هفوک  نایعیـش  زا  ریلد و  ناـیوجگنج  زا  ود  نآ 
رد ینیسح  تضهن  يادهش  زا  ود  نآ  دننزب . ندرگ  هدرب و  ناش  هلیبق  نایم  هب  ار  هرامع  یلع و  الا  دبع  داد  روتسد  دایز  نبا  دندش . ریگتسد 

. دنتسه هفوک 

میلس نب  ریهز   107

بیبح نب  مساق   108

نارای هب  بسانم  تیعقوم  رد  هدمآ و  نوریب  هفوک  زا  دعس  نب  رمع  هاپـس  اب  مساق  ریهز و  دندوب . هفوک  نایعیـش  زا  دزا و  ینب  هلیبق  زا  ود  نآ 
. دندیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  لوا  هلمح  رد  ود  نآ  دنتسویپ . ع )   ) نیسح

کلام نب  هماغرض   109

قیتع نب  هنانک   110

نب رمع  هاپـس  اب  ملـسم ،  تداهـش  زا  سپ  وا  درک . تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  هماغرـض  دندوب . هفوک  نایعیـش  زا  بلغت و  ینب  هلیبق  زا  ود  نآ 
هب نت  گنج  رد  اروشاع  زور  رهظ  زامن  زا  سپ  يو  دیناسر . ع )   ) نیـسح نارای  هب  ار  دوخ  بسانم  تصرف  رد  هدش و  جراخ  رهـش  زا  دعس 

تداهش هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  وا  دوب . نآرق  نایراق  نادهاز و  زا  و  ص )   ) ادخ لوسر  باحصا  زا  هنانک  دیـسر . تداهـش  هب  نت 
. دیسر

کلام نب  فیس   111
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هیما نب  مهدا   112

مان هب  یلحم  رد  هدش و  جراخ  هرـصب  زا  رگید  يا  هدع  اب  هارمه  مهدا  فیـس و  دـندوب . هرـصب  نایعیـش  زا  سیق و  دـبع  ینب  هلیبق  زا  ود  نآ 
هب نت  هب  نت  گنج  رد  رهظ  زامن  زا  دـعب  فیـس  اروشاع و  زور  لوا  هلمح  رد  مهدا  دنتـسویپ . ع )   ) نیـسح ماما  هب  هکم  یکیدزن  رد  حـطبا 

. دندیسر تداهش 

یمیتلا کلام  نب  نی  وج   113

تاداهنشیپ یتقو  دگنجب . وا  اب  ات  تفر  ع )   ) نیسح ماما  يوس  هب  اهنآ  هارمه  اذل  دوب  هدش  دراو  میت  ینب  هلیبق  هب  نوچ  دوب . يولع  هعیـش  وا 
لوا هلمح  رد  اروشاع و  زور  رد  وا  دنتسویپ . ترضح  نارای  هب  هنابش  يا  هدع  هارمه  هب  نیوج  دش ، رد  دعس  نب  رمع  بناج  زا  ع )   ) نیـسح

. دیسر تداهش  هب 

هرمع وبا  دایز   114

سیق نب  یشبح   115

دج هملس  دوب . راک  زیهرپ  راد و  هدنز  بش  يدرم  وا  تسا .  هدرک  كرد  ار  ص )   ) ربمایپ رضحم  دایز  دنتـسه . نادمه  ینب  هلیبق  زا  ود  نآ 
 . تسا هدوب  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یشبح 
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