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مالسلا هیلعيدهم  ترضح  دلوت 

باتک تاصخشم 

تاصخشم یناوضر . رغصایلع  فلوم  مالسلاهیلع /)  ) يدهم ترضح  دلوت  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1341 رغصایلع ، یناوضر  هسانشرس : 
لایر 964-  4000 کباش :  تیودهم . ثحابم  هلـسلس  تسورف :  96 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385  سدقم  دجسم  مق : رـشن : 
: مجنپ پاچ  تشاددای :  ناتسمز 1385 . مود : پاچ  تشاددای :  اپاف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  مود ) پاچ   ) لایر  7000 973-017-6 ؛ : 
 : عوـضوم دــالیم  255ق -- . مـهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نـسح نبدـمحم  عوـضوم :  سیوـنریز . تروـص  هـب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1387

297/462 ییوید :  يدـنب  هدر  BP51/35/ر6ت9 1385  هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  راظتنا  تیودـهم --
م20512-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 

تایح يارب  ار  یعقاو  دوعوم  یجنم  دننکیم و  جیورت  یناهج  هعماج  رد  ار  یفارحنا  دیاقع  راکفا و  تیرشب ، نانمشد  هک  ینونک  رـصع  رد 
يرشب و هعماج  ییارگچوپ ، اب  دناهدمآرب و  یگنهرف  فارحنا  داجیا  ددصرد  دننادیم ، كانرطخ  دوخ  یتوبکنع  خاک  یلاشوپ و  تردق  و 

يارب دوعوم  یجنم  رـصتخم  ثحابم  هلـسلس  اب  ار  تیودـهم  تقیقح  ات  میدـش  نآرب  دـناهداد ، رارق  ضرعت  دروم  ار  وکین  راـتفر  قـالخا و 
سّدقم دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  دریگ . رارق  الع  ّلج و  ّقح  ترضح  هّجوت  دروم  تسا  دیما  مییامن . هضرع  تلیـضف  ملع و  ناقاتـشم 

يدمحا نیسح  نارکمج 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  تدالو  یگنوگچ 

دزن راطفا  بشما  هّمع ! يا  دومرف : دناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ارم  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دیوگ : مالـسلا  هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح 
: متفگ دـیوگ : دزاس . رهاظ  تسا  نیمز  يور  رد  وا  تّجح  هک  ار  دوخ  تّجح  بشما  یلاعت  يادـخ  تسا و  نابعـش  همین  بش  هک  شاب  اـم 

نوچ مدمآ و  دیوگ  میوگیم ، وت  هب  هک  تسا  نیمه  دومرف : تسین ، وا  رد  يرثا  موش  امـش  يادف  متفگ : سجرن ، دومرف : تسیک ؟ وا  ردام 
نم يوناب  وت  متفگ : تسا ؟ روطچ  ناتلاح  منادناخ  يوناب  نم و  يوناب  يا  تفگ : درادرب و  ارم  شفک  دـمآ  سجرن  متـسشن  مدرک و  مالس 

! ناج رتخد  يا  متفگ : ودب  دیوگ : تسا ؟ یشیامرف  هچ  نیا  ناج ! هّمع  يا  تفگو : دش  دنسرخان  نم  مالک  زا  دیوگ : یتسه ، نم  نادناخ  و 
زا نوچ  و  دومن . ایحتـسا  دیـشک و  تلاجخ  سجرن  دیوگ : تساقآ ، ترخآ  ایند و  رد  هک  دیامرف  اطع  يدـنزرف  وت  هب  بشما  یلاعت  يادـخ 

مدروآ ياج  هب  ار  نآ  متـساخرب و  زامن  يادا  يارب  بش  لد  رد  مدیباوخ و  هتفرگ و  رارق  دوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  مدش  غراف  اشع  زامن 
رادیب ناساره  مدیشک و  زارد  زین  نآ  زا  سپ  متسشن و  تابیقعت  يارب  سپس  دوبن ، يو  يارب  يدادخر  دوب و  هدیباوخ  سجرن  هک  یلاح  رد 
نامسآ هب  رجف  يوج  تسج و  رد  مدمآ و  نوریب  دیوگ : همیکح  دیباوخ . درازگ و  زامن  تساخرب و  سپـس  دوب  باوخ  نانچمه  وا  مدش و 

دایرف دوخ  ّلحم  زا  مالسلا  هیلعدّمحموبا  هاگان  دیدرگ  ضراع  ملد  رب  کش  تسا ، باوخ  رد  وا  تسا و  هدیمد  لّوا  رجف  مدید  متسیرگن و 
نیا رد  متخادرپ و  سی  هروس  هدجس و  ملا  هروس  تءارق  هب  متسشن و  دیوگ : تسا . هدش  کیدزن  راک  اجنیا  هک  نکم ! باتـش  هّمع ! يا  دز 

، يرآ هّمع ! يا  تفگ : ینکیم ؟ ساسحا  ار  يزیچ  ایآ  داب  وت  رب  هَّللا  مسا  متفگ : ودـب  مدـیرپ و  وا  دزن  هب  نم  دـش و  رادـیب  ناساره  وا  اـنثا 
هب تفرگ و  ارف  یفعـض  ار  سجرن  ارم و  دیوگ : همیکح  متفگ . وت  اب  هک  تسا  نامه  هک  راد  راوتـسا  ار  تلد  نک و  عمج  ار  تدوخ  متفگ :
رب شدوجس  عضاوم  تسا و  هدجس  لاح  رد  هک  مدید  ار  دوخ  رورس  ناهگان  متشادرب و  وا  يور  زا  ار  هماج  مدمآ و  دوخ  هب  مرورـس  زاوآ 
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نم دزن  هب  ار  مدـنزرف  هّمع ! يا  هک  دروآرب  داـیرف  مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  تسا . فیظن  كاـپ و  مدـید  متفرگ  شوـغآ  رد  ار  وا  تسا  نیمز 
شنابز سپس  داهن  دوخ  هنیس  رب  ار  وا  ياپ  ود  داد و  رارق  نآ  نایم  رد  ار  دنزرف  دوشگ و  ار  شتـسد  فک  ود  وا  مدرب و  يو  دزن  ار  وا  روآ !

ْنَأ ُدَهْشَأ  تفگ : يوگنخس ، مدنزرف ! يا  دومرف : سپس  دیشک ، يو  لصافم  شوگ و  نامـشچ و  رب  ار  شتـسد  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار 
رب هک  نآ  اـت  داتـسرف  هّمئا  نینمؤملاریما و  رب  دورد  سپـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َُهل  َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  َهلِإ  ـال 
نم دزن  هب  هاگنآ  دنک  مالس  وا  رب  ات  ربب  شردام  دزن  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دومرف : مالسلا  هیلعدّمحموبا  سپس  دیشکرد . نابز  دیـسر و  شردپ 

دیـسر رارف  متفه  زور  نوچ  هّمع ! يا  دومرف : سپـس  مداهن  سلجم  رد  هدـینادرگ و  زاب  ار  وا  درک و  مالـس  رداـم  رب  مدرب و  ار  وا  سپ  روآ ،
وا منک ، يدّقفت  مرورس  زا  ات  مدز  رانک  ار  هدرپ  منک و  مالـس  مالـسلا  هیلعدّمحم  وبا  رب  ات  مدمآ  دش  حبـص  نوچ  دیوگ : همیکح  ایب . ام  دزن 

. درپس يو  هب  ار  یسوم  یسوم  ردام  هک  مدرپس  یسک  نآ  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دومرف : دنکیم ؟ هچ  مرورس  موش  امـش  يادف  متفگ : مدیدن ، ار 
وا مدروآ و  ار  مرورـس  نم  و  روآ ! نم  دزن  هب  ار  مدنزرف  دومرف : متـسشن  مدرک و  مالـس  مدمآ و  دیـسر  ارف  متفه  زور  نوچ  دیوگ : همیکح 

، دادیم يو  هب  لسع  ریـش و  ایوگ  تشاذـگ و  وا  ناـهد  رد  ار  شناـبز  سپـس  دوب ، هدرک  راـب  لّوا  هک  درک  ناـمه  وا  اـب  دوب و  ياهقرخ  رد 
ات داتـسرف  نیرهاط  هّمئا  نینمؤملا و  ریما  دّمحم و  رب  دورد  هَّللا و  ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  تفگ : وا  و  يوگ ! نخـس  مدـنزرف ! يا  دومرف : سپس 

ّتنم نیمز  نافعـضتسم  رب  هک  مینکیم  هدارا  اـم  میحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب  دوـمرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دیـسر ، شردـپ  رب  هک  نآ 
نآ زا  هک  هچنآ  اـهنآ  نایرکـشل  ناـماه و  نوـعرف و  هب  هتخاـس و  نیمز  رد  نّکمتم  ار  ناـنآ  میهد و  رارق  نیثراو  هّمئا و  ار  ناـنآ  هداـهن و 

هتفگ تسار  همیکح  تفگ : مدرک ، شسرپ  هّیضق  نیا  زا  مداخ  هبقع  زا  دیوگ  تیاور  نیا  يوار  دّمحم  نب  یـسوم  مینایامنب . دندوب  رذحرب 
رد اـت  متفر  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  رتـخد  همیکح  دزن  هب  مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  تشذـگرد  زا  سپ  دـیوگ : هَّللادـبع  نب  دّـمحم  ( 1 .) تسا

يادخ دّـمحم ! يا  تفگ : سپـس  متـسشن ، نم  و  نیـشنب ، تفگ : منک . شـسرپ  وا  هرابرد  اهنآ  تریح  مدرم و  فالتخا  تّجح و  عوضوم 
تسا و هداهنن  ردارب  ود  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  سپ  ار  نآ  دراذـگیمن و  یلاخ  تماص  ای  قطان و  یتّجح  زا  ار  نیمز  یلاـعت 
هک نیا  زج  تسا  هدادـن  رارق  نیمز  يور  رد  يریظن  لیدـع و  اهنآ  يارب  هتخاس  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  صوصخم  ار  تفارـش  نیا 
هب یـسوم  نادنزرف  رب  ار  نوراه  نادـنزرف  هک  نانچ  مه  هداد ، يرترب  مالـسلا  امهیلع  نسح  نادـنزرف  رب  ار  نیـسح  نادـنزرف  یلاعت  يادـخ 

یتسیاب راچان  هب  تسا و  نوراه  دالوا  رد  تمایق  زور  اـت  تّوبن  لـضف  یلو  دوب ، نوراـه  رب  تّجح  یـسوم  هچرگ  داد ، يرترب  تّوبن  لـضف 
سپ نونکا  دشابن و  یتّجح  دنوادخ  رب  مدرم  يارب  زا  دنوش و  ادج  ناصلخم  زا  نالطبم  ات  دنـشاب  هتـشاد  یناحتما  ینادرگرـس و  کی  تّما 

يدنزرف مالسلا  هیلعنسح  ماما  يارب  زا  ایآ  نم ! يوناب  يا  متفگ : تسا . هدیسر  ارف  تریح  هرود  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تافو  زا 
تماما هک  متفگ  ار  وت  هک  نآ  اب  تسیک ؟ يو  زا  سپ  ماما  سپ  تشادن  يدـنزرف  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  رگا  تفگ : درک و  یمّـسبت  دوب ؟

: تفگ وگزاب . میارب  ار  مالسلا  هیلع  میالوم  تبیغ  تدالو و  نم ! يوناب  يا  متفگ : دشابن . ردارب  ود  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  نسح و  زا  سپ 
شتـسود نم ! ياقآ  يا  متفگ : ودب  درک ، رظن  کین  وا  هب  دمآ و  مرادید  هب  ماهداز  ردارب  دنتفگیم ، سجرن  ودـب  هک  متـشاد  يزینک  يرآ ،

يو زا  يدنزرف  يدوز  هب  دومرف : تسیچ ؟ زا  امش  یتفگش  متفگ : متفگش ! رد  وا  زا  اّما  ناج ! هّمع  هن  دومرف : متسرفب ؟ تدزن  هب  ار  وا  يراد 
روج ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس ، هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دنوادخ  تسا و  یمارگ  یلاعت  يادخ  دزن  هک  دیآ  دیدپ 

هب مدیشوپ و  هماج  دیوگ : نک ، هزاجا  بسک  هراب  نیا  رد  مردپ  زا  دومرف : متسرفب ؟ امـش  دزن  هب  ار  وا  ایآ  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دشاب ، هدش 
یبا مدنزرف  دزن  ار  سجرن  همیکح ! يا  تفگ : دومرف و  نخس  زاغآ  دوخ  وا  متسشن و  مدرک و  مالس  مدمآرد ، مالسلا  هیلعيداه  ماما  لزنم 

! هکرابم يا  دومرف : منک ، هزاجا  بسک  هراب  نیا  رد  هک  مدیـسر  امـش  تمدـخ  روظنم  نیدـب  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دـیوگ : تسرفب ، دّـمحم 
هب گنردیب  دیوگ : همیکح  دـهد ، رارق  وت  يارب  ریخ  زا  ياهرهب  دـنک و  کیرـش  راک  نیا  شاداپ  رد  ار  وت  هک  دراد  تسود  یلاعت  يادـخ 
نم دزن  يزور  دنچ  مدرک و  رارقرب  دوخ  لزنم  رد  ار  اهنآ  دـنویپ  مداد و  رارق  دّـمحموبا  رایتخا  رد  متـسارآ و  ار  سجرن  متـشگرب و  لزنم 
ردپ ياج  رب  دّمحموبا  تشذگرد و  مالسلا  هیلعيداه  ماما  دیوگ : همیکح  مدرک . هناور  شهارمه  زین  ار  وا  تفر و  شردپ  دزن  سپـس  دوب 
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يا تفگ : دریگرب و  ارم  شفک  ات  دـمآ  سجرن  زور  کی  متفریم . زین  وا  رادـید  هب  متفریم  شردـپ  رادـید  هب  هک  نانچمه  نم  تسـشن و 
ار نآ  اـت  مهدیمن  وت  هب  ار  دوـخ  شفک  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینم ، يوناـب  رورـس و  وـت  هکلب  متفگ : هد ! نم  هب  ار  دوـخ  شفک  نم  يوناـب 

دینش ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلعدّمحم  وبا  منکیم . تمدخ  ار  وت  مشچ  يور  هب  نم  هکلب  ینک ، تمدخ  ارم  هک  مهدیمن  هزاجا  يریگرب و 
روایب ار  مسابل  هک  مدزیم  گناب  هیراج  نآ  هب  متـسشن و  ماما  دزن  باتفآ  بورغ  ماگنه  ات  دهد و  ریخ  يازج  وت  هب  ادخ  هّمع ! يا  تفگ : و 

تسا و یمارگ  یلاـعت  يادـخ  دزن  هک  يدوـلوم  نآ  بشما  هک  شاـب  اـم  دزن  ار  بشما  ناـج ! هّمع  يا  ریخ ، دوـمرفیم : ماـما  مدرگزاـب ! اـت 
رد نم  دوشیم و  ّدلوتم  یـسک  هچ  زا  مرورـس ! يا  متفگ : دوشیم ، دـّلوتم  دـنکیم  هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ 

مدرک یسراو  ار  وا  مکـش  تشپ و  متفر و  وا  دزن  هب  دیوگ : همیکح  يرگید . زا  هن  سجرن  نامه  زا  دومرف : منیبیمن . يرادراب  راثآ  سجرن 
راـثآ رجف  ماـگنه  رد  تفگ : دومرف و  یمّـسبت  مدرک ، شرازگ  ودـب  ار  دوخ  راـک  متـشگرب و  ماـما  دزن  هب  مدـیدن ، وا  رد  يرادراـب  راـثآ  و 

ات یسک  دیدرگن و  رهاظ  وا  رد  يرادراب  راثآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلعیـسوم  ردام  لَثَم  وا  لَثَم  اریز  دیدرگ ، دهاوخ  رادومن  تیارب  يرادراب 
مالسلا هیلعیسوم  ریظن  نیا  تفاکشیم و  ار  رادراب  نانز  مکـش  یـسوم ، يوج  تسج و  رد  نوعرف  اریز  دشن ، هاگآ  نآ  زا  شتدالو  تقو 

يزیچ دوخ  رد  نم ! يوناب  يا  تفگ : مدرک ، شسرپ  شلاح  زا  متفگ و  ودب  ار  ماما  راتفگ  متشگرب و  سجرن  دزن  هب  دیوگ : همیکح  تسا .
نوچ ات  تفریمن  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  دوب و  هدیباوخ  نم  يور  شیپ  وا  مدوب و  وا  بقارم  رجف  عولط  ات  دیوگ : همیکح  منیبیمن ، نآ  زا 

هیلعدّـمحموبا مدـناوخیم ، هَّللا » مسا   » ودـب متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تسج و  اـج  زا  ناـساره  دیـسر  ارف  رجف  عوـلط  ماـگنه  بش و  رخآ 
هک يرما  تفگ : تسا ؟ نوچ  تلاـح  متفگ : مدرک و  زاـغآ  نادـب  نم  و  ناوخب ! وا  رب  اـْنلَْزنَأ  اـّنِإ  هروـس  دوـمرف : هدروآرب و  گـناب  مالـسلا 
نم دننام  داد و  خساپ  نم  هب  مکـش  رد  نینج  مدناوخیم و  وا  رب  دوب  هدومرف  هک  نانچمه  نم  تسا و  هدـش  نایامن  نم  رد  داد  ربخ  میالوم 

يادخ رما  زا  دروآرب : گناب  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  مدش و  ناساره  مدینـش  هچنآ  زا  نم  دـیوگ : همیکح  دومن . مالـس  نم  رب  درک و  تءارق 
وا نخس  زونه  دهد و  رارق  نیمز  رد  دوخ  تّجح  یگرزب  رد  دَروآ و  رد  نخس  هب  يدرُخ  رد  ار  ام  یلاعت  يادخ  شابم ، تفگـش  رد  یلاعت 

هیلعدّمحموبا دزن  هب  نانک  دایرف  دوب و  هداتفا  وا  نم و  نیب  ياهدرپ  ایوگ  مدـیدن  ار  وا  دـش و  ناهن  مناگدـید  زا  سجرن  هک  دوب  هدـشن  مامت 
دوب ام  نیب  هک  ياهدرپ  هک  دیشکن  یلوط  متـشگزاب و  دیوگ : تفای . یهاوخ  دوخ  ناکم  رد  ار  وا  درگرب ، هّمع ! يا  دومرف : مدیود ، مالـسلا 

هدجـس هب  يور  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  كدوک  نآ  مرادن و  ار  نآ  ندید  ناوت  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  سجرن  يرون  مدید  دش و  هتـشادرب 
َو ( َُهل َکیرَـش  ُهَدْحَو ال   ) ُهَّللاّالِإ َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دیوگیم هدرک و  دنلب  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  تسا و  هداهن  نیمز  رب  وناز  ود  هداهن و 

هچنآ اهلاراب ! دومرف : سپس  دیسر ، شدوخ  هب  ات  درمـشرب  کیاکی  ار  ناماما  سپـس  نینمؤملاریمأ ،» یبأ  َّنَأ  ِهَّللا و  ُلوسَر  ًادَّمحم  يِّدَج  َّنَأ 
. نادرگ داد  لدـع و  زا  رپ  نم  هطـساو  هب  ار  نیمز  زاس و  راوتـسا  ار  مماگ  ناسر و  ماجنا  هب  ارم  راـک  و  رآ ، ياـج  هب  يدومرف  هدـعو  نم  هب 

نایم رد  وا  نوچ  و  مدرب ، وا  بناج  هب  متفرگرب و  ار  وا  ناسرب . نم  هب  روایب و  ار  وا  هّمع ، يا  دومرف : دروآرب و  گناب  مالـسلا  هیلعدّمحموبا 
وا ناهد  رد  دوخ  نابز  تفرگ و  نم  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  درک و  مالـس  دوخ  ردـپ  رب  متفرگ  رارق  وا  لـباقم  دوب و  نم  تسد  ود 

شردام هب  ار  وا  و  نادرگزاب . نم  دزن  هب  هاگنآ  دـهد ، ریـش  ودـب  ات  ربب  شرداـم  دزن  هب  ار  وا  دومرف : سپـس  دیـشون ، نآ  زا  وا  تشاذـگ و 
ناریط رد  شرـس  يالاب  رد  ناگدـنرپ  هک  یلاح  رد  مدـینادرگ  زاب  مالـسلا  هیلعدّـمحم  وبا  هب  ار  وا  نآ  زا  دـعب  داد و  ریـش  ودـب  مدـیناسر و 

ار وا  هدـنرپ  نآ  نادرگزاب و  ام  دزن  هب  راب  کی  زور  لهچ  ره  رادـهاگن و  ریگرب و  ار  وا  تفگ : دروآرب و  گناب  اـهنآ  زا  یکی  هب  دـندوب ،
هک مدرپس  ییادخ  هب  ار  وت  تفگیم : مالسلا  هیلعدّمحموبا  هک  مدینـش  دندوب ، وا  لابند  هب  زین  رگید  ناگدنرپ  درب و  نامـسآ  هب  تفرگرب و 

تسا و مارح  وت  هنیس  زا  زج  ندروخ  ریش  وا  رب  هک  شاب  شوماخ  دومرف : ودب  ماما  تسیرگ و  سگرن  هاگنآ  درپس ، ار  یسوم  یسوم  ردام 
َّرَقَت ْیَک  ِمُأ  ِهّ َیلِإ  ُهانْدَدَرَف   » هک تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دـش و  هدـینادرگ  زاب  شردام  هب  یـسوم  هک  نانچمه  ددرگزاب  وت  دزن  يدوز  هب 

، تسا هدش  هدرامگ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  رب  هک  تسا  سدقلا  حور  نیا  دومرف : دوب ؟ هچ  هدنرپ  نیا  متفگ : : » دیوگ همیکح  َنَزَْحت .» َالَو  اُهْنیَع 
ماهداز ردارب  دش و  هدینادرگ  رب  كدوک  نآ  زور  لهچ  زا  سپ  دیوگ : همیکح  دزومآیم . ملع  اهنآ  هب  درادیم و  دّدـسم  ّقفوم و  ار  نانآ 
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يا متفگ : دوریم . هار  وا  لباقم  هک  تسا  كدوک  نامه  هک  مدید  هاگان  هب  مدش و  دراو  وا  رب  دناوخارف و  ارم  داتسرف و  سک  نم  لابند  هب 
دننک امن  وشن و  نارگید  فالخ  هب  دنشاب  ماما  رگا  ایصوا  ایبنا و  دالوا  تفگ : دومرف و  یمّسبت  تسین ؟ هلاس  ود  ِكدوک  نیا  ایآ  نم ! ياقآ 

یلاعت يادخ  دنک و  توالت  نآرق  دیوگ و  نخس  شردام  محر  رد  ام  كدوک  دشاب و  هلاس  کی  كدوک  دننام  هب  ام  ههام  کی  كدوک  و 
لهچ ار  كدوک  نآ  هتسویپ  دیوگ : همیکح  دنیآ . دورف  يو  رب  ماش  حبـص و  دنرب و  نامرف  ار  وا  هکئالم  یگراوخریـش  ماگنه  دتـسرپب و  ار 

هب متخانـشن و  ار  وا  دوـب و  يدرم  هـک  مدـید  ار  وا  مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  تشذـگرد  زا  شیپ  زور  دـنچ  هـک  نآ  اـت  مدـیدیم  راـبکی  زور 
نم زا  سپ  نیـشناج  نیا  تسا و  سجرن  رـسپ  نیا  دومرف : تسیک ؟ منیـشنب  وا  لباقم  رد  یهدیم  نامرف  هک  يدرم  نیا  متفگ : ما  هدازردارب 

مالـسلا هیلعدّـمحموبا  زور  دـنچ  زا  سپ  دـیوگ : همیکح  ربب . شناـمرف  رادارف و  شوگ  ودـب  سپ  دـیهدیم  تسد  زا  ارم  يدوز  هب  تسا و 
دیـسرپیم هچنآ  زا  ارم  منیبیم و  ار  وا  ماش  حبـص و  ره  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندش و  هدـنکارپ  ینیبیم  هک  نانچ  مدرم  تشذـگرد و 

دهدیم و خساپ  هدیـسرپن  وا  منک و  یـشسرپ  وا  زا  مهاوخیم  یهاگ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  منکیم و  علّطم  ار  امـش  زین  نم  دـنکیم و  هاگآ 
ربخاب وت  ندمآ  زا  ارم  هتـشذگ  بش  دوشیم . رداص  شباوج  وا  هیحان  زا  هدرکن  شـسرپ  تعاس  نامه  دوشیم و  دراو  نم  رب  يرما  یهاگ 

هک داد  ربخ  نم  هب  ار  يروما  همیکح  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : ثیدح  يوار  هَّللادبع  نب  دّمحم  مزاس . رادربخ  ّقح  زا  ار  وت  دومرف : تخاس و 
هب ار  وا  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، یلاعت  يادـخ  بناج  زا  لدـع و  قدـص و  نآ  هک  متـسناد  تسین و  علّطم  نآ  رب  یـسک  یلاعت  يادـخ  زج 

(2 .) تسا هدرکن  هاگآ  اهنآ  رب  ار  قیالخ  زا  کی  چیه  هک  تسا  هدرک  هاگآ  يروما 

تیودهم رداصم  یثیدح  نافّلؤم  يانبم 

دنس یسررب  نودب  ار  تیودهم  عوضوم  هلمج  نآ  زا  یخیرات و  لئاسم  رد  یتیاور  ره  هک  هدوب  نینچ  امدق  دزن  فورعم  : » دنیوگیم یخرب 
دیدپ نییلوصا  تکرح  هک  ینامز  ات  دش ، هداد  زییمت  تایاور  نیب  دمآ و  دیدپ  يدیدج  تکرح  رصع ، نآ  زا  دعب  یلو  دندرکیم . لقن  نآ 
لماـش تکرح  تفرـشیپ و  نیا  یلو  دـندومن ، میـسقت  فیعـض  يوـق و  نسح ، حیحـص ، لـیبق : زا  فـلتخم  ياههتـسد  هب  ار  راـبخا  دـمآ و 

نیثدحم يامدق  زا  هچنآ   - 1 مییوگیم : نانآ  خساپ  رد  ( 3 …  «.) دیدرگن تسا ، تیودـهم  تایاور  هلمج  نآ  زا  هک  یخیرات  ياهتیاور 
نآ زا  هک  دناهتشاد ، دوخ  بتک  رد  ثیداحا  لقن  عمج و  رد  ار  دوخ  طایتحا  ششوک و  یعـس و  تیاهن  نانآ  هک  تسا  نآ  مینادیم  هیماما 

یناـگرزب هک  مینادیم  زین  و  تسا . راـبخا  لـقن  رد  طاـیتحا  رظن و  تقد  هب  فورعم  ثیدـح ، نف  لـها  دزن  وا  تسا . هللا  همحرینیلک  هلمج 
خویش ًاتداع  هللا  همحرقودص  خیش  لثم  یصخش  دناهتشاد . دوخ  ییاور  خویش  تخانش  هب  يرفاو  مامتها  هچ  هللا  همحریـسوط  خیـش  لاثما 

هدرکیمن لقن  تیاور  هتخانشیمن  ار  وا  هک  یسک  زا  و  تسا ، هتشاد  یهاگآ  تلادع  نامیا و  زا  نانآ  تالاح  زا  زین  هتخانـشیم و  ار  دوخ 
لماک نانیمطا  هدـش  دراو  تیودـهم  تماـما و  باـب  رد  هک  تاـیاور  هنوگنیا  تحـص  هب  ناـگرزب  نیا  هک  میراد  ناـنیمطا  اـم   - 2 تسا .

اب ار  اـهنآ  هدـشیم ، اـهنآ  زا  یخرب  فعـض  ناربج  بجوم  هدوب و  اـهنآ  هارمه  هک  ربـتعم  نیارق  یخرب  تهج  هب  ّلـقاال  اـی  و  دناهتـشاد ،
جاجتحا زا  ریغ  یفادها  هچ  نارگید  یسوط و  قودص و  خیـش  لاثما  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  هنرگو  دندرکیم . لقن  لماک  نانیمطا 

هتشون مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رما  رد  تریح  عفر  يارب  ار  شباتک  قودص  خیـش  هک  تسین  نیا  رگم  دناهتـشاد . اهنآ ، هب  لالدتـسا  و 
یـسوط و قودـص ، خیـش  تسد  هب  هدـش  هتـشون  لّوا  نرق  هس  رد  هک  تیودـهم  ثیداحا  یلـصا  عبانم  لوصا و  رتشیب  اـی  ماـمت   - 3 تسا ؟

راهچ هب  ثیدح  میسقت  هچرگ   - 4 دندومنیم . لالدتسا  تایاور  نآ  هب  اذل  و  دناهتـشاد ، دانتـسا  اهباتک  نآ  هب  دوخ  زا  هدیـسر و  ینامعن 
خیش دناهتشاد . ربخ  لوبق  رد  یصاخ  شور  هللا  همحریسوط  خیـش  هلمج  نآ  زا  نیثدحم  يامدق  یلو  تسا  نیرخأتم  تاحالطـصا  زا  مسق 

هب ار  حیحـص  ثیدح  نانآ  هکلب  هدوبن  فورعم  امدق  دزن  حالطـصا  نیا  : » دـیوگیم فورعم ، مسق  راهچ  هب  ثیدـح  میـسقت  زا  دـعب  ییاهب 
لوصا رد  ثیدـح  دوجو  فلا . دراد : یعاونا  نیارق  نیا  و  دـشاب . ناـنیمطا  قوثو و  دروم  نیارق  هب  نورقم  هک  دـندرکیم  قـالطا  یثیدـح 

ددعتم و ياهدنـس  اب  لوصا  نیا  زا  رتشیب  ای  لصا  ود  ای  کی  رد  ثیدح  رارکت  ب . تسا . هدوب  روهـشم  نایوار  دزن  هک  یثیدـح  هناگ   400
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دوجو د . تسا . هدوب  وا  قدـص  رب  باحـصا  عاـمجا  تباـث و  همئا  باحـصا  زا  یکی  هب  شباـستنا  هک  یلـصا  رد  ثیدـح  دوجو  ج . ربـتعم .
یلع نب  هَّللادیبع  باتک : لیبق  زا  دندومن ، دیجمت  ار  بتک  نآ  فّنـصم  تارـضح ، نآ  هدش و  هضرع  همئا  رب  هک  یبتک  زا  یکی  رد  ثیدـح 

 - 5 ( 5 .) تسا هدوب  نانیمطا  قوثو و  دروم  امدـق  دزن  هک  یبتک  رد  ثیدـح  دوجو  ه . ( 4 .) دش هضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رب  هک  یبلح 
وا تلاهج  هب  حیرصت  هک  دوشیم  قالطا  یسک  هب  نآ  و  یحالطـصا : لوهجم  فلا . دناهدرک : میـسقت  عون  ود  رب  ار  لوهجم  لاجر ، ياملع 
وا زا  لاجر  بتک  رد  اذل  تسین و  مولعم  وا  تیعـضو  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  نآ  و  يوغل : لوهجم  ب . دشاب . هدش  نویلاجر  يوس  زا 

دراد قیقد  یـسررب  هب  جایتحا  مود  دروم  رد  و  تسا ، يوار  فعـض  بجوم  هک  تسا  تلاهج  زا  لوا  مسق  اهنت  تسا . هدـماین  نایم  هب  يدای 
 - 6 ( 6 .) دـناهدرک توکـس  وا  هراـبرد  شندوب  فورعم  تهج  هب  تسا  نکمم  هاـگ  تسیچ ؟ لاـجر  بتک  رد  وا  ندـشن  حرطم  ببـس  هک 

تـسا يوار  تلادع  قدص و  رب  یلوا  لصا  ینعی  دشاب . ۀـلادعلا » قدـصلا و  ۀـلاصا   » هب کسمت  رب  امدـق  يانب  هک  دراد  دوجو  زین  یلامتحا 
ام هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . قسف  مدـع  باحـصتسا  اـی  مدـع و  لـصا  ناـمه  نآ ، هب  دوصقم  و  دوش . تباـث  نآ  فـالخ  هکنآ  رگم 
زا يرایـسب  عییـضت  روما و  لیطعت  مزلتـسم  نآ  زارحا  اریز  میرادـن ؛ رهاظ -  نسح  اـی  هکلم  ياـنعم  هب  هاوخ  تلادـع -  تاـبثا  هب  یجاـیتحا 

رابتعا تابثا  يارب   - 7 تسه . زین  القع  دییأت  دروم  بلطم  نیا  دیناسر . تابثا  هب  ار  وا  تلادع  ناوتب  هک  تسا  یـسک  رتمک  تسا . حـلاصم 
يانبم هک  تشاد  رظن  رد  درک و  هجوت  صخش  رابتعا  بابـسا  اههار و  همه  هب  دیاب  هکلب  تخاس ، حرطم  ار  يدنـس  رابتعا  اهنت  دیابن  تایاور 

نآ هب  فلتخم  قرط  زا  هک  يربـخ  ینعی  تسا ؛ هب  ٌقوـثوم  ربـخ  ّتیجح  ناـنآ ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هکلب  هعیـش ، ناـملاع  زا  يرایـسب 
. دوش لصاح  قوثو  نانیمطا و 

تدالو ثیداحا  هب  فعض  تبسن 

فعض هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دناهدرک  کسمت  یتیاور  ره  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  دروم  رد  ناّفلؤم  دنیوگیم … « : یخرب 
دوجو تهج  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  هب  طوبرم  ثیداحا   - 1 مییوگیم : نانآ  خـساپ  رد  ( 7 …  «.) دناهدرب یپ  اهنآ  دـنس 

یکلـسم نیا  و  دنک ، تیوقت  دـنرادروخرب ، فعـض  زا  هک  رگید  تایاور  دنـس  هک  تسا  یفاک  اهنآ  نایم  رد  حیحـص  ياهدنـس  زا  یخرب 
زا تسا  یمالک  يداقتعا و  مّلـسم  لئاسم  هرابرد  هک  یثیداـحا   - 2 ( 8 .) تسا هدش  عقاو  ّتنـس  لها  هعیـش و  نیثدحم  لوبق  دروم  هک  تسا 

روط هب  و  دـناهتفرگن ، رارق  لیدـعت  حرج و  دروم  نآ  نایوار  تسا ، هدیـسر  زین  لقع  یعطق  دـییأت  هب  هدوب و  تباث  هعیـش  دزن  هک  تهج  نآ 
هیلعيدهم ترـضح  تدالو  ثیداحا   - 3 درک . هراشا  تیودـهم  ثیداـحا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدوبن  نآ  هب  یجاـیتحا  یلک 

هکنآ تهج  هب  اذل  تسا ، هتفر  رتارف  رتاوت  مزال  ّدح  زا  دراد  ترضح  تدالو  رب  تلالد  یمازتلا  ای  ینمضت  ای  یقباطم  تلالد  هب  هک  مالسلا 
و تسا . لاـحم  غورد ، رب  ناـش  قاـفتا  هک  تسا  يریثـک  تعاـمج  لـقن  رتاوتم ، ربـخ  درادـن . يدنـس  یـسررب  هب  جاـیتحا  تسا  نیقی  دـیفم 
هب تالامتحا  مکارت  هار  زا  ناوتیم  هکلب  دنـشاب ، لودع  تاقث و  زا  ثیدـح  نایوار  زا  کی  ره  هک  تسین  مزال  رتاوتم  ربخ  رد  هک  مینادیم 
زا یکی  هک  دربیم  یپ  نآ  زا  دعب  لبق و  مالسلا و  هیلعيرکـسع  ماما  رـصع  یـسایس  عضو  هظحالم  زا  دعب  عّبتتم  صخـش   - 4 دیسر . نیقی 

روج ملظ و  نامکاح  قیرط  زا  هک  هدوب  یسایس  ياهراشف  نامه  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  ثیداحا  نایوار  لاح  تلاهج  لماوع 
رظن رد  اب  ًاصوصخ  دنوشن ، هتخانـش  ات  دندرکیم  یفّرعم  راعتـسم  یماسا  اب  ار  دوخ  نایوار ، زا  يرایـسب  اذل  و  تسا ، هدـش  دراو  نایعیـش  رب 

. دندومنیم لقن  نارگید  يارب  دندرکیم و  لاؤس  ترضح  دروم  رد  هدمآیم و  ارماس  هب  رود  قطانم  زا  نایوار  زا  یخرب  هکنیا  نتفرگ 

تدالو هب  نیقی  لوصح  رد  رثؤم  لماوع 

لوصح رد  دـنچ  یلماوع  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تدالو  عوضوم  دروم  رد  تسا ، نیقی  لوصح  تهج  هب  رتاوتم  ربخ  راـبتعا  هک  اـجنآ  زا 
ترضح نآ  هب  تراشب  مالسلا و  هیلعيدهم  ماما  تدالو  رب  یقباطم  تلالد  هب  هک  یثیداحا   - 1 تسا : هتشاد  تلاخد  عوضوم  نیا  هب  نیقی 
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 - 3 ( 10 .) تسا هدیـسر  ترـضح  تدالو  لاس  دروم  رد  هک  یتاـیاور   - 2 ( 9 .) دسریم ثیدح  هب 214  اـهنآ  عومجم  هک  دراد . تلـالد 
ترـضح نآ  تماما  رب  ّصن  هک  یتاـیاور   - 4 ( 11 .) تسا هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يدرف  تایـصوصخ  اب  هطبار  رد  هک  یتاـیاور 

اهنآ زا  یتسرهف  دوخ  ياج  رد  و  دسریم ، عیقوت  اههد  هب  اهنآ  ددع  هک  تسا  هدش  رداص  هسدـقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت   - 5 ( 12 .) دراد
. دوب هدش  هتشاذگ  ناشیا  لتق  ترضح و  اب  هلباقم  ههجاوم و  يارب  سابعلا  ینب  تموکح  هیحان  زا  هک  یسایس  تاقییـضت   - 6 میاهدروآ . ار 
اهروشک و رد  هک  هسّدـقم  هیحان  يـالکو   - 8 اهنآ . قیرط  زا  ترـضح  اب  مدرم  طابترا  ارغـص و  تبیغ  رـصع  رد  ریفـس  راـهچ  دوجو   - 7
زا هک  یتازجعم   - 10 دناهدش . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تیؤر  اقل و  هب  فّرشم  هک  يدایز  هّدع   - 9 دناهتشاد . دوجو  فلتخم  ياهرهش 

هیلعيرکـسع ماما  دـنزرف  تدالو  هب  باسنا  ياملع  فارتعا   - 11 تسا . بوتکم  اهباتک  رد  هدش و  رداص  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
هیلعيدهم ترـضح  تدالو  رب  ناخروم  حیرـصت   - 13 مالـسلا . هیلعيدـهم  ماما  دوجو  تدـالو و  رب  هعیـش  یّنبت  عاـمجا و   - 12 مالسلا .

تدالو رب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  کـی  ره  تداهـش   - 15 مالـسلا . هیلعنامز  ماما  فرط  زا  نیغورد  ترافـس  نایعّدـم   - 14 مالسلا .
. مالسلا هیلعيدهم  ترضح 

تدالو دروم  رد  دنسلا  حیحص  ثیداحا 

یّقثوم ای  نسح  ای  حیحـص  دنـس  زا  هک  میربیم  یتایاور  هب  یپ  دراد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  رب  تلالد  هک  یثیداـحا  نیب  رد 
زا ییحی  نب  دّمحم  هَّللادبع و  نب  دّمحم  زا  یئالعا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . رادروخرب 
نب دـمحأ  ینزمغف  قاحـسإ  نب  دـمحأ  دـنع  هللا  همحرورمعوبأ  خیـشلاو  انأ  تعمتجا  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع 
ّنإف هنع ، کلأسأ  نأ  دـیرأ  امیف  ٍّكآشب  انأ  اـمو  ءیـش  نع  کـلأسأ  نأ  دـیرأ  ّینإ  ورمعاـبأ ! اـی  هل : تلقف  فلخلا ، نع  هلأـسأ  نأ  قاحـسإ 

ۀبوتلا باب  قلغأو  ۀّـجحلا  تعفر  کلذ  ناک  اذإف  ًاموی  نیعبرأب  ۀـمایقلا  موی  لبق  ناک  اذإ  ّالإ  ۀّـجح  نم  ولخت  ضرألا ال  ّنأ  ینیدو  يداـقتعا 
هَّللاو يأ  لاقف : مالـسلا  هیلعدّـمحمیبأ  دـعب  نم  فلخلا  تیأر  تنأ  هل : تلقف  کتجاح ؟ لس  لاـق : ّمث  ًاـنیقی . دادزأ  نأ  تببحأ  یّنکلو  … 

نب دـمحا  میدوب . قاحـسا  نبا  دـمحا  تمدـخ  يرْمَع -  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا -  خیـش  نم و  ( » 13 … (؛»  هدـیب أموأو  اذ ، لـثم  هتبقرو 
مسرپیم یلاؤس  وت  زا  متفگ : ورمعوبا  هب  منک . لاؤس  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نیـشناج  هرابرد  ورمعوبا  زا  ات  درک  هراشا  نم  هب  قاحـسا 

، تمایق ییاپرب  زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دـنامیمن  یلاخ  تجح  زا  هاگ  چـیه  نیمز  هک  تسا  نیا  مداقتعا  اریز  مرادـن ، کش  نآ  هراـبرد  هک 
سپـس دوش …  هدوزفا  منیقی  رب  هک  مراد  تسود  نم  یلو  دـش …  دـهاوخ  هتـسب  هبوـت  هار  هتـشادرب و  تجح  دـسر  ارف  زور  نآ  نوـچ  هک 

ادخ هب  يرآ  دومرف : ورمعوبا  ياهدید ؟ ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نیـشناج  ایآ  هک : تسا  نیا  ملاؤس  نک ، لاؤس  ار  تا  هتـساوخ  تفگ 
(14 .) تسا هدرک  لقن  حیحص  دنس  اب  ار  ثیدح  نیا  زین  هللا  همحرقودص  خیـش   … درک .»  هراشا  تسد  اب  و  دوب ، نینچ  وا  ندرگ  دنگوس ،
؟ مامإ اهیف  سیل  ضرألا  نوکت  مالسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأل  تلق  : » تفگ هک  هدرک  لقن  الع  نب  نیـسح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  زین  و   - 2

زین و   - 3 زگره ». دومرف : ترـضح  دشاب ؟ ماما  نودب  نیمز  هک  تسا  نکمم  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  ( » 15 (؛». ال لاق :
انامه ( » 16 (؛» مامإ اهیفو  ّالإ  ولخت  ضرألا ال  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا  حیحص  مه  نآ  هک  رگید  يدنس  هب 

مالسلا هیلعاضر  ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  حیحـص  دنـس  هب  زین  و   - 4 ددرگیمن ». یلاخ  ماـما  دوجو  زا  زگره  نیمز 
اذإ یقبت  ال  لاق : دابعلا . یلع  ّلجوّزع  هَّللا  طخـسی  نأ  ّالإ  یقبت  اّهنأ ال  يورن  ّانإ  تلق : ال . لاق : ماـمإ ؟ ریغب  ضرـألا  یقبت  لـه  : » مدرک لاؤس 

تجح زا  نیمز  هک  مینکیم  تیاور  نینچ  ام  مدرک : ضرع  زگره . دومرف : ترـضح  دـنامیم ؟ یقاب  ماما  نودـب  نیمز  ایآ  ( » 17 (؛» تخاسل
نیا ریغ  رد  و  دـنامیمن ، یقاـب  تجح » نودـب   » نیمز دوـمرف : ترـضح  دـنک ؟ بضغ  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یلاـخ 

: مالـسلا هیلعدّـمحمیبأل  تلق  : » تفگ هـک  دـنکیم  لـقن  يرفعج  مشاـه  یبا  زا  حیحـص  دنـس  هـب  زین  و   - 5 دوشیم ». برطـضم  تروص 
نیأف ثدح  کب  نإف  تلقف : معن . لاقف : دلو ؟ کل  له  يدّیـس ! ای  تلق : لس . لاقف : کلأسأ ؟ نأ  یل  نذأتف  کتلأسم  نم  ینعنمت  کتلالج 
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، منک لاؤس  امش  زا  ار  ياهلأسم  ات  هدش  عنام  ارم  امش  تلالج  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هب  ( » 18 (؛» ۀنیدملاب لاقف : هنع . لاسأ 
: دومرف تسه ؟ يدـنزرف  امـش  يارب  ایآ  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دومرف : ترـضح  مسرپب ؟ امـش  زا  ات  دـیهدیم  هزاـجا  اـیآ 

دّمحم زا  حیحص  دنـس  هب  زین  و   - 6 هنیدـم ». رد  دومرف : منک ؟ لاؤس  وا  زا  اجک  داتفا ، قافتا  امـش  يارب  ياهثداـح  رگا  مدرک : ضرع  يرآ .
لبق نم  ّیلإ  جرخ  ّمث  هدـعب  نم  فلخلاـب  ینربخی  نیتنـسب  هّیـضم  لـبق  دّـمحمیبأ  نم  ّیلإ  جرخ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  لـالب  نب  یلع  نب 
متسد هب  ترضح  زا  ياهمان  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  لاس  ود  ( » 19 (؛» هدعب نم  فلخلاب  ینربخی  ماّیأ  ۀثالثب  هّیـضم 

دعب نیشناج  زا  ربخ  زاب  هک  دیسر  رگید  ياهمان  ناشتداهش  زا  لبق  زور  هس  زین  و  دوب . هداد  ترضح  نآ  نیـشناج  زا  ربخ  نآ  رد  هک  دیـسر 
لبق ۀبیغ  مالغلل  ّنإ  : » دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  هرارز  زا  حیحص  دنـس  هب  زین  ینیلک   - 7 دنداد ». دوخ  زا 
انامه ( » 20 (؛» هتدالو یف  ّکشی  يذـّلا  وهو  رظتنملا  وهو  ةرارز ! ای  لاق : ّمث  هنطب ، یلإ  هدـیب  أـموأو  فاـخی  لاـق : َِملو ؟ تلق : لاـق  موقی . نأ 

هاـگنآ درک . كراـبم  مکـش  هب  هراـشا  و  فوخ ، تهج  هب  دومرف : هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  تسا . یتـبیغ  ماـیق  زا  لـبق  كدوـک  نآ  يارب 
يرفعج مساق  نب  دوواد  زا  مات  دنـس  هب  قودـص   - 8 … دوشیم .»  کـش  وا  تدـالو  رد  هک  تسا  يرظتنم  ناـمه  وا  و  هرارز ! يا  دومرف :

هَّللا ینلعج  َِملو  تلقف : فلخلا ؟ دعب  نم  فلخلاب  مکل  فیکف  نسحلا ، يدعب  نم  فلخلا  : » دومرفیم مالسلا  هیلعيداه  ماما  هک  هدرک  لقن 
؛» مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  نم  ۀّجحلا  اولوق  لاقف : هرکذن ؟ فیکف  تلقف : همساب . هرکذ  مکل  ّلحی  الو  هصخش  نورت  مّکنإ ال  لاقف : كادف ؟

، هنوگچ مدرک : ضرع  نیـشناج ؟ نیا  دعب  زا  نیـشناج  هب  تبـسن  ار  امـش  تسا  هنوگچ  سپ  تسا . نسح  مدنزرف  نم  دـعب  نیـشناج  ( » 21)
سپ مدرک : ضرع  دیربب . ار  وا  مان  هک  تسین  لالح  امش  يارب  و  دینیبیمن ، ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : دنادرگ ؟ وت  يادف  ارم  دنوادخ 

.« مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  زا  تجح  دییوگب : دومرف : میربب ؟ ار  وا  مان  هنوگچ 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  ربخ 

هّدـع هکلب  تسین ، نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  لـقن  همیکح  زا  اـهنت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدـالو  ربخ  دـنیوگیم : یخرب 
رد ار  ترـضح  نآ  زین  یخرب  و  دـناهداد ، ربخ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تدالو  زا  نارگید  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ماما  باحـصا  زا  يداـیز 

یلع تلخد  : » دـیوگیم يولع  نسح  نب  نیـسح  لـضفلاوبا   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  دـناهدید . اربک  اـی  ارغـص  تبیغ 
ات مدش  دراو  ارماس  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  رب  ( » 22 (؛» مئآقلا هنبا  ةدالوب  هتّأنهف  يأر  نم  ّرسب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسحلا  دمحمیبأ 

مالـسلا هیلعدمحمیبأ  نع  جرخ  : » دیوگیم دّمحم  نب  دـمحا   - 2 میوگب ». تینهت  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلعنامزلابحاص  تدالو  رد 
هَّللا ةردـق  يأر  فـیکف  بقع ، یل  سیلو  ینلتقی  ّهنأ  معز  هئاـیلوأ  یف  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  یلع  يرتـفا  نم  ءآزج  اذـه  يریبزلا : لـتق  نیح 

هب مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  ياهمان  يریبز  ندش  هتـشک  زا  دعب  ( » 23 (؛» نیتأمو نیسمخ  ّتس و  ۀنـس  هاّمـسو م ح م د  هل  دلوو  ّلجوّزع .
نودب دـناوتیم  هک  دـنک  نامگ  و  ددـنبب ، ارتفا  شیایلوا  ادـخ و  رب  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد 

مسا هک  دش  هدییاز  لاس 255  رد  ترضح  نآ  يارب  يدنزرف  دیوگیم : هاگنآ  تسا . هدید  هنوگچ  ار  ادخ  تردق  و  دشکب ، ارم  نیـشناج ،
نأ یل  نذأتف  کتلأسم ، نم  ینعنمت  کتلالج  مالسلا : هیلعدّمحمیبأل  تلق  : » دیوگیم يرفعج  مشاه  وبا   - 3 تشاذگ ». دّمحم »  » ار ناشیا 
عنام امش  تلالج  : » مدرک ضرع  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هب  ( » 24 … (؛»  معن لاقف : دلو ؟ کل  له  يدّیـس ! ای  تلق : لس ! لاقف : کلأسأ .
امـش يارب  اـیآ  نم ! ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دوـمرف : ترـضح  دـیهدیم ؟ نم  هب  لاؤـس  هزاـجا  اـیآ  تسا ، نم  ندرک  لاؤـس  زا 
ۀلیلب هدلوم  دعب  هیلع  تلخد  دق  : » دنکیم لقن  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  مداخ  میـسن ، زا  قودص   - 4 … يرآ .»  دومرف : تسا ؟ يدـنزرف 

وه لاقف : يالوم ! ای  یلب  تلقف : ساطعلا !؟ یف  كرّـشبأ  الأ  یل : لاقف  کلذب ، تحرف  میـسن : تلاق  هَّللا ! کمحری  یل : لاقف  هدـنع  تسطعف 
وا دزن  مدـش ، لخاد  شتدالو  زا  بش  کـی  تشذـگ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعناـمزلابحاص  ترـضح  رب  ( » 25 (؛» ماّیأ ۀـثالث  توملا  نم  ناـمأ 

تراشب هسطع  رد  ار  وت  یهاوخیم  اـیآ  دومرف : هاـگنآ  مدـش . لاحـشوخ  هلمج  نیا  زا  نم  هَّللا . کـمحری  دومرف : ترـضح  مدرک ، هسطع 
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زا شدنس  هب  یسوط  خیـش   - 5 درادیم ». ناـما  رد  گرم  زا  ار  ناـسنا  زور  هس  اـت  هسطع  دومرف : نم . يـالوم  يا  یلب  مدرک : ضرع  مهد ؟
ّمث ءآمسلا  وحن  هتبابـس  ًاعفار  هیتبکر ، یلع  ًایثاج  طقـس  هّمأ  نطب  نم  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  جرخ  اّمل  : » تسا هدرک  لقن  هیرام  میـسن و 

مالکلا یف  انل  نذأ  ولو  ۀضحاد  هَّللا  ۀّجح  ّنأ  ۀملظلا  تمعز  ًادبع …  هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  لاقف : سطع .
هبابـس تشگنا  تفرگ ، رارق  دوخ  يوناز  ود  رب  دـمآ  نوریب  شردام  مکـش  زا  مالـسلا  هیلعنامزلابحاص  هک  یماگنه  ( » 26 (؛» ّکشلا لازل 
ًارخاد ًادبع  هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا  : » دومرف درک و  ياهسطع  سپـس  درک ، هراشا  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ 

هداد مالک  رد  نذا  ام  يارب  رگا  و  دش ، دهاوخ  لیاز  ادخ  تّجح  هک  دـناهدرک  نامگ  ناملاظ  دومرف : هاگنآ  ربکتـسمال .» فکنتـسم و  ریغ 
ماما اب  وا  تاقالم  هصق  یندـم و  میهاربا  نب  لـماک  زا  ار  یتیاور  هللا  همحریـسوط  خیـش   - 6 دـش ». دـهاوخ  لیاز  کش  متح  روط  هب  دوش 
عبرأ ءآنبأ  نم  رمق  ۀقلف  ّهنأک  ًیتفب  انأ  اذإف  هفرط  تفـشکف  حـیرلا  تءاجف  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

هتّجحو هَّللا  ّیلو  یلإ  تئج  لاقف : يدیس ! ای  کیبل  تلق : نأ  تمهلأو  کلذ  نم  تررعـشقاف  میهاربا ! نب  لماک  ای  یل : لاقف  اهلثم ، وأ  نینس 
ناهگان تفر ، رانک  هدرپ  دز و  يداـب  ( » … 27 (؛» هَّللاو يا  تلقف : کتلاقمب ؟ لاقو  کتفرعم ؟ فرع  نم  ّالإ  ۀـّنجلا  لخدـی  له  هلأست  هبابو 

نیا زا  مندـب  میهاربا ! نب  لماک  يا  دومرف : نم  هب  مدرک . هدـهاشم  هزادـنا  نیمه  ای  نس  لاس  راهچ  دودـح  اب  هام  هراپ  دـننام  هب  ار  یکدوک 
لاؤس وا  زا  ات  ياهدمآ  وا  باب  تجح و  ادخ و  یلو  دزن  وت  دومرف : ترـضح  نم ! ياقآ  يا  کیبل  میوگب : هک  مدـش  ماهلا  دـیزرل و  باطخ 
ورمع  - 7 … يرآ .»  مدرک : ضرع  دوشیم ؟ تشهب  لخاد  دـیوگیم  وت  دـننامه  هتـشاد و  ار  وت  تفرعم  لثم  هک  یـسک  زج  هب  اـیآ  ینک 

نم هب  ار  دوخ  دـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ( » 28 (؛» يدعب مکبحاص  اذه  لاقو  هنبا  مالـسلا  هیلعدـمحموبأ  ینارأ  : » دـیوگیم يزاوها 
لقن ناـشیاه  دنـس  هب  نارگید  ینیلک و  : » دـیوگیم هللا  همحریلماـع  ّرح  خیـش  تسا ». نم  زا  دـعب  امـش  بحاـص  نیا  دوـمرف : داد و  ناـشن 

نب لیعامسا  نب  دمحم  زا : دنترابع  هلمج  نآ  زا  هک  دندرک  تاقالم  شتدالو  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يدایز  تعامج  هک  دناهدرک 
میهاربا حلاص ، نب  هَّللادبع  وبا  هدبع ، نب  میهاربا  مداخ  رهطم ، نب  یلعوبا  شردـپ ، يومع  ّیلع  نب  دّـمحم  رتخد  همیکح  رفعج ، نب  یـسوم 

نب دّمحم  میکح و  نب  ۀیواعم   - 8 ( 29 «.) نارگید ینئادم و  یـسراف ، مداخ ، فیرظ  يزاوها ، ورمع  شیومع ، یلع  نب  رفعج  سیردا ، نب 
نیعبرأ اّنکو  هلزنم  یف  نحنو  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسحلا  دمحموبأ  انیلع  ضرع  : » دـنیوگیم يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  حون و  نب  بویا 

دوخ لزنم  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ( » 30 … (؛»  يدعب نم  اوقّرفتت  الو  هوعیطأ  مکیلع  یتفیلخو  يدـعب  نم  مکمامإ  اذـه  لاقف : ًالجر .
دینک و تعاطا  ار  وا  تسامـش ، رب  نم  نیـشناج  نم و  زا  دعب  امـش  ماما  نیا  دومرف : تشاد و  هضرع  میدوب  رفن  لهچ  هک  ام  رب  ار  شدـنزرف 

 …  «. دیوشن قّرفتم  نم  زا  دعب 

تدالو زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربخ 

یلصادخ لوسر  زا  سابع  نبا  دوشیم . هدافتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان  زا  ترـضح  نآ  تدالو  هب  تداهـش  ثیدح  زا 107 
راتخاف ۀـیناثلا  علطأ  مث  ًاّیبن ، ینلعجف  اهنم  ینراتخاف  هعالطأ  ضرألا  یلإ  علطأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا 
نسحلا یطبـس  وبأو  یتنبا  جوز  وهو  ّیلع  نم  انأو  یّنم  ّیلعف  ًاریزوو ، ًۀفیلخو  ًاّیـصوو  ًاّیلوو  ًاخأ  هذّختا  نأ  ینرمأ  مث  ًامامإ ، هلعجف  ًاّیلع  اهنم 

نوظفحیو يرمأب  نوموقی  ۀّـمئأ  نیـسحلا  بلـص  نم  لعجو  هداـبع  یلع  ًاـججح  مهاـّیإو  ینلعج  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنأو  ـالأ  نیـسحلاو .
(31 … (؛»  ۀّلضم ةریحو  ۀلیوط  ۀبیغ  دعب  رهظی  هلاعفأو ، هلاوقأو  هلئامش  یب  سانلا  هبشأ  یتّمأ ، ّيدهمو  یتیب  لهأ  مئآق  مهنم  عساتلا  یتّیصو ،

يور زا  ار  یلع  درک و  یهجوت  مود  راب  سپـس  داد  رارق  یبن  ار  نم  دومن و  باختنا  ارم  درک و  نیمز  رب  یهّجوت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  »
نم زا  یلع  سپ  مهد ، رارق  دوخ  ریزو  هفیلخ و  ّیـصو و  ّیلو و  ردارب و  ار  وا  هک  دومن  رما  ارم  داد و  رارق  ماما  ار  وا  دومن و  باـختنا  نیمز 

ار ناـنآ  نم و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  دیـشاب ! هاـگآ  تسا . نیـسح  نسح و  ماهون  ود  ردـپ  نم و  رتـخد  رهوش  وا  ما ، یلع  زا  نم  و 
. دومن دنهاوخ  ظفح  ارم  تیصو  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما  نیسح  بلـص  زا  و  تسا . هداد  رارق  شناگدنب  رب  ییاهتجح 
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ینالوط تبیغ  زا  دعب  تسا . لاعفا  لاوقا و  لیامش و  رد  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  تسا . نم  تّما  يدهم  نم و  تیب  لها  مئاق  اهنآ  زا  نیمهن 
 …  «. دنکیم روهظ  هدننک  هارمگ  تریح  و 

تدالو زا  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ربخ 

كارأ یل  اـم  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  تلقف : ضرـألا ، یف  تکنی  ًارّکفتم  هتدـجوف  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  تیتأ  : » دـیوگیم هتاـبن  نب  غبـصا 
نم نوکی  ٍدولوم  یف  ُترّکف  یّنکلو  ّطق ، ًاموی  ایندـلا  یف  الو  اهیف  ُتبغر  ام  هَّللاو  ال  لاقف : اهیف ؟ کـنم  ًۀـبغر  أ  ضرـألا ، یف  تکنت  ًارّکفتم 
اهیف ّلضی  ةریحو  ۀبیغ  هل  نوکت  ًاملظو ، ًاروج  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  ضرألا  ألمی  يّذلا  ّيدـهملا  وهو  يدـلو ، نم  رـشع  يداحلا  يرهظ 
نیمز رب  یتسد  بوچ  اب  هتفر و  ورف  رکف  رد  هک  مدید  مدیـسر ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تمدـخ  ( » 32 … (؛»  نورخآ اهیف  يدـتهیو  ماوقأ 
ادـیپ یتـبغر  نآ  رد  اـیآ  دـیربیم ، ورف  نیمز  رد  بوـچ  منیبیم و  رکفتم  ار  امـش  هک  هدـش  هـچ  نینمؤـملاریما ! يا  مدرک : ضرع  دـنزیم .

زا هک  مدرکیم  رکف  يدولوم  رد  یلو  مدومنن ، تبغر  ایند  نیمز و  هب  زور  کی  یّتح  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  دومرف : ترـضح  دـیاهدرک ؟
ملظ روج و  زا  هک  هنوگ  نآ  درک  دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يايدـهم  وا  تسا . نم  دالوا  زا  درف  نیمهدزای  وا  تسا ، نم  تشپ 

 …  «. دنباییم تیاده  نآ  رد  زین  یهورگ  هارمگ و  نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  زا  دشاب . هدش  رپ 

تدالو زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ربخ 

یخأ بلص  نم  رشع  ینثا  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دعب  ۀّمئألا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  زا  یثیدح  رد 
مردارب بلـص  زا  نانآ ) زا  رفن  هن  ، ) دـنرفن هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ناماما  ( » 33 (؛» ۀّمألا هذه  ّيدهم  مهنمو  نیـسحلا 

.« تسا تما  نیا  يدهم  نانآ  زا  و  تسا ، نیسح 

تدالو زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ربخ 

نب یسوم  نم  ۀّنسو  فسوی  نم  ۀّنـس  يدلو  نم  عساتلا  یف  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودص 
زا یتنس  فسوی و  زا  یتّنـس  منادنزرف  زا  نیمهن  رد  ( » 34 (؛» ةدحاو ۀـلیل  یف  هرمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  حلـصی  تیبلا  لهأ  انمئآق  وهو  نارمع 
نآ زا  زین  و  دومن ». دهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  لاعتم  دنوادخ  تسا . تیب  لها  ام  مئاق  وا  تسا . مالـسلا  هیلعنارمع  نب  یـسوم 

مئاق ( » 35 (؛» ّیح وهو  هثاریم  مسقی  يّذلا  وهو  ۀبیغلا  بحاص  وهو  يدلو  نم  عساتلا  وه  ۀّمألا  هذه  مئآق  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ترـضح 
میـسقت تسا  هدـنز  هک  یلاـح  رد  وا  ثاریم  هک  یـسک  تسوا  و  تبیغ . بحاـص  تسوا  و  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  نیمهن  ناـمه  تـما  نـیا 

یبأ نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلّوأ  ًاّیدهم ، رشع  ینثا  اّنمو  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا  طیلس  نب  نمحرلادبع  دوشیم ».
اهنآ لوا  هک  تسا  يدهم  هدزاود  ام  زا  ( » 36 … (؛»  اهتوم دعب  ضرألا  هب  هَّللا  ییحی  ّقحلاب ، مئآقلا  وهو  يدلو  نم  عساتلا  مهرخآو  بلاط 

وا هطـساو  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  قح  هب  مئاق  ماما  تسوا  و  دـشابیم ، منادـنزرف  زا  نیمهن  اهنآ  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
 …  «. دینادرگ دهاوخ  هدنز  شتکاله  زا  دعب 

تدالو زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ربخ 

: لاق مث  کلذ …  لبق  مّسبتی  هتیأر  امو  مّسبتف  لاق : رقابلا ؟ هتیّمس  َِملو  ۀبأ ! ای  : » درک لاؤس  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلعنیدباعلانیز  ماما  دنزرف 
ندعم ۀّمئألا ، وبأو  مامإلا  ّهنأو  ًاروجو  ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو ، ًاطـسق  اهألمیف  مالـسلا  هیلعانمئآق  موقی  نأ  یلإ  هدلو  یف  ۀـمامإلا  ّنإ  ّینب ! ای 

ّيدهملا مهنمو  ۀعبـس  لاق : هدعب ؟ ۀّمئألا  مکف  تلقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرب  سانلا  هبـشأ  وهل  هَّللاو  ًارقب  هرقبی  ملعلا  عضومو  ملحلا 
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هدیدن نینچ  نآ  زا  شیپ  نم  هک  دندومرف  یمـسبت  ناشیا  يدیمان ؟ رقاب  ار  مردارب  ارچ  ردپ ! يا  ( » 37 (؛» نامزلا رخآ  یف  نیدلاب  موقی  يّذلا 
، دیامن داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  مایق  ام  مئاق  ات  دوب  دـهاوخ  وا  دالوا  رد  تماما  انامه  مدـنزرف ! يا  : » دومرف ترـضح  سپـس  مدوب 

ادـخ هب  تفاکـش . دـهاوخ  ار  ملع  ملع ، عضوم  ملح و  ندـعم  ناماما ، ردـپ  ماـما ، تسوا  دـشاب و  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
تفه : » دومرف دنرفن ؟ دـنچ  وا  زا  دـعب  ناماما  مدرک : ضرع  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا  هنیآ  ره  دـنگوس !

.« درک دهاوخ  مایق  نید  هب  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  يدهم  اهنآ  نایم  زا  هک  رفن 

تدالو زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ربخ 

ماما نایلاوم  زا  یکی  زین  ام  اب  مدوب و  ریصبوبا  اب  نم  دومرف : هک  هدرک  لقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  ۀیصولا » تابثا   » رد يدوعـسم 
 … مئآقلا يدلو  نم  عباسلا  ًاثدحم ، رشع  ینثا  اّنم  : » دومرف هک  هدینش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هک  درک  لقن  ام  يارب  وا  دوب . مالـسلا  هیلعرقاب 

 …  «. تسا مئاق  نم  زا  دعب  نیمتفه  تسا ، ثّدحم  هدزاود  ام  زا  ( » 38 (؛»

تدالو زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ربخ 

رشع یناثلا  وهو  يدلو  نم  سداسلاب  عقتس  دومرف … « : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یلّـصفم  ثیدح  رد  شدنـس  هب  قودص 
ضرألا یف  هَّللا  ۀّیقب  ّقحلاب  مئآقلا  مهرخآو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلّوأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دعب  ةادهلا  ۀّمئألا  نم 

زا دعب  رگتیادـه  ناماما  زا  رفن  نیمهدزاود  وا  و  دوش ، بیاغ  نم  دـنزرف  نیمـشش  هک  تسا  دوز  انامه  ( » … 39 … (؛»  نامزلا بحاصو 
 … تسا نامزلابحاص  نیمز و  يور  رد  هَّللاۀیقب  ّقحب  مئاق  اهنآ  رخآ  نینمؤملاریما و  اهنآ  لّوا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ءآیبنألا عیمجب  ّرقأ  نمک  ناک  ّيدهملا  دحجو  ۀّمئألا  عیمجب  ّرقأ  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  زین  و  «. 
مکنع بیغی  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  لاق : كدلو ؟ نم  ّيدهملا  نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف  هتّوبن . هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  دـحجو 

ایبنا عیمج  هب  رارقا  هک  تسا  یـسک  لثم  دنک  راکنا  ار  يدهم  یلو  دنک  رارقا  همئا  عیمج  هب  سک  ره  ( » 40 (؛» هتیمست مکل  ّلحی  الو  هصخش 
يدهم وت  نادنزرف  زا  یسک  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : ضرع  ترضح  هب  تسا . هدرک  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یلو  هدرک 

ریصبیبا زا  یثیدح  رد  زین  و  تسین ». لالح  امش  رب  وا  ندرب  مان  دوشیم و  بیاغ  امش  زا  هک  یـسک  متفه ، دالوا  زا  نیمجنپ  دومرف : تسا ؟
دلو نم  سماخلا  وه  ریـصبابأ ! ای  لاقف : تیبلا ؟ لهأ  مکنم  مئآقلا  نمو  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن 

 … اهبراغمو ضرألا  قراشم  هدی  یلع  حتفیف  ّلجوّزع  هَّللا  هرهظی  ّمث  نولطبملا  اهیف  باتری  ۀـبیغ  بیغی  ءآمإلا  ةدّیـس  نبا  کلذ  یـسوم  ینبا 
یـسوم مدنزرف  دالوا  زا  دـنزرف  نیمجنپ  وا  ریـصبابا ! يا  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ تیب  لها  امـش  زا  مئاق  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  ( » 41 (؛»

هب هدرک و  رهاظ  ار  وا  ّلجوّزع  دنوادخ  هاگنآ  درک ، دنهاوخ  کش  لطاب  لها  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  تسا ، نانز  نیرتهب  دـنزرف  وا  تسا ،
 …  «. دومن دهاوخ  حتف  ار  نیمز  ياه  برغم  اهقرشم و  وا  تسد 

تدالو زا  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  ربخ 

مئآقلا تنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  : » مدرک ضرع  مدـش و  دراو  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رب  دـیوگیم : نمحرلادـبع  نب  سنوی 
نم سماخلا  وه  ًاروج ، تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدـع  اهألمیو  هَّللا  ءآدـعأ  نم  ضرألا  رّهطی  يذـّلا  مئآقلا  ّنکلو  ّقحلاب  مئاقلا  انأ  لاق : ّقحلاب !؟

هک یمئاق  یلو  مّقح ، هب  مئاق  نم  دومرف : ترضح  دیّقح ؟ هب  مئاق  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ( » 42 … (؛»  اهدمأ لوطی  ۀبیغ  هل  يدلو ،
نم دالوا  زا  رفن  نیمجنپ  دشاب ، هدش  رپ  روج  زا  هک  يروط  نآ  دیامنیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دنکیم و  كاپ  ادخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز 

مالـسلا امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  شدنـس  هب  قودص  زین  … و  دوب .»  دهاوخ  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  تسا ،
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ماما نادـنزرف  زا  دـنزرف  نیمجنپ  هک  هاگ  ره  ( » 43 … (؛»  مکنایدأ یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا  دـلو  نم  سماـخلا  دـقف  اذإ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن 
 …  «. ناتیاهنید رد  ار  ادخ  ار  ادخ  دش  بیاغ  متفه 

تدالو زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ربخ 

نبا يدلو  نم  عبارلا  لاق : تیبلا ؟ لهأ  مکنم  مئآقلا  نمو  دش … « : ضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دیوگیم : یثیدح  رد  دلاخ  نب  نیـسح 
لبق ۀـبیغلا  بحاص  وهو  هتدالو  یف  سانلا  ّکـشی  يذـّلا  وهو  ملظ ، ّلـک  نم  اهـسّدقیو  روج ، ّلـک  نم  ضرـألا  هب  هَّللا  رّهطی  ءآـمإلا  ةدـّیس 

ار نیمز  وا  هطساو  هب  دنوادخ  نانز ، نیرتهب  دنزرف  مدالوا ، زا  نیمراهچ  : » دومرف ترـضح  تسیک ؟ تیب  لها  امـش  زا  مئاق  ( » 44 (؛» هجورخ
زا لبق  هک  تسا  یـسک  وا  و  دـننک ، کش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  و  درک . دـهاوخ  سدـقم  كاپ و  روج  ملظ و  هنوگ  ره  زا 

داشنا مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  میـالوم  يارب  ار  ياهدیـصق  دـیوگیم : یعازخ  لـبعد   … دومن .»  دـهاوخ  تبیغ  شجورخ 
يزجی لطاب و  ّقح و  ّلک  انیف  ّزیمی  تاکربلا  هَّللا و  مسا  یلع  موقی  عقاو  ۀـلاحم  ماـمإ ال  جورخ  مدیـسر : راعـشا  نیا  هب  هک  یماـگنه  مدرک .

قح و ره  ام  نیب  رد  درک . دـهاوخ  مایق  تاکرب  ادـخ و  مسا  رب  هک  وا  دـش . دـهاوخ  عقاو  متح  روط  هب  ماما  جورخ   » تامقنلا ءآمعّنلا و  یلع 
لاقف ّیلإ ، هسأر  عفر  ّمث  ًادیدش ، ًاءاکب  مالـسلا  هیلعاضرلا  یکب  .« » داد دهاوخ  ازج  اهتبیـصم  اهتمعن و  رب  و  داد . دـهاوخ  زییمت  ار  یلطاب 

تعمـس ّینأ  ّالإ  يالوم  ای  ال  تلقف : موقی ؟ یتمو  مامإلا  اذه  نم  يردت  لهف  نیتیبلا  نیذهب  کناسل  یلع  سدـقلا  حور  قطن  یعازخ ! ای  یل :
ّیلع دعبو  ّیلع ، هنبا  دمحم  دـعبو  ینبا ، دـمحم  يدـعب  مامإلا  لبعد ! ای  لاقف : ًالدـع . اهألمیو  داسفلا  نم  ضرألا  رّهطی  مکنم  مامإ  جورخب 

، درک يدیدش  هیرگ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ( » 45 … (؛»  هروهظ یف  عاطملا  هتبیغ  یف  رظتنملا  مئآـقلا  ۀّـجحلا  هنبا  نسحلا  دـعبو  نسحلا ، هنبا 
ماـما نیا  هک  ینادیم  اـیآ  دـمآرد ، قطن  هب  وـت  ناـبز  رب  سدـقلاحور  یعازخ ! يا  دوـمرف : هاـگنآ  درک  دـنلب  نم  يوـس  هب  ار  شرـس  سپ 

زا ار  نیمز  درک و  دهاوخ  جورخ  امـش  زا  یماما  هک  ماهدینـش  هکنآ  زج  نم  يالوم  يا  ریخ ، مدرک : ضرع  دـنکیم ؟ مایق  یک  و  تسیک ؟
دّمحم زا  دعب  و  تسا ، دّمحم  مدنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  انامه  دومرف : ترـضح  دومن . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  دومن و  دـهاوخ  كاپ  داسف 

رد رظتنم و  شتبیغ  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، مئاـق  تجح  شدـنزرف  نسح  زا  دـعب  و  نسح ، شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  و  یلع ، شدـنزرف 
 …  «. دوب دهاوخ  عاطم  شروهظ  ماگنه 

تدالو زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ربخ 

میظعلادبع زا  شدنس  هب  قودص  تسا . هدش  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  هب  هراشا  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  زا  ثیدح  دودح 90  رد 
دراو مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  رب  نم  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ینـسح 

وه اّنم  مئآقلا  ّنإ  مساقلاابأ ! ای  : » دومرف ادتبا  رد  ترضح  رگید ؟ صخش  ای  تسا  يدهم  وا  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاق  زا  ات  متساوخیم  مدش و 
هک تسا  يدـهم  ام  زا  مئاق  انامه  مساقلاابا ! يا  ( » 46 (؛» يدلو نم  ثلاثلا  وهو  هروهظ  یف  عاطیو  هتبیغ  یف  رظتنی  نأ  بجی  يذـّلا  ّيدـهملا 

شدنس هب  هللا  همحرقودص  تسا ». نم  دالوا  زا  نیموس  وا  و  دوش . تعاطا  شروهظ  رد  دوش و  هتـسشن  راظتنا  هب  وا  تبیغ  رد  تسا  بجاو 
یلوق هلوقو  يرمأ  هرمأ  ّیلع ، ینبِا  يدـعب  ماـمإلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعداوـج  ماـما  زا  هک  هدرک  لـقن  فـلد  یبا  نب  رقـص  زا 
مامإلا نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : تلقف  تکس  ّمث  هیبأ . ۀعاط  هتعاطو  هیبأ  لوق  هلوقو  هیبأ  رمأ  هرمأ  نسحلا  هنبا  هدعب  مامإلاو  یتعاط ، هتعاطو 
مدنزرف نم  زا  دـعب  ماما  ( » 47 … (؛»  رظتنملا ّقحلا  مئآقلا  هنبا  نسحلا  دـعب  نم  ّنإ  لاق : مث  ًادـیدش ، ًءآـکب  مالـسلا  هیلعیکبف  نسحلا ؟ دـعب 

و شردـپ ، رما  وا  رما  تسا . نسح  شدـنزرف  وا  زا  دـعب  ماما  و  تسا . نم  تعاـط  وا  تعاـط  نم و  لوق  وا  لوق  نم و  رما  وا  رما  تسا ، یلع 
نـسح زا  دعب  ماما  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  دـش . تکاس  هاگنآ  دـشابیم . شردـپ  تعاط  وا  تعاط  و  شردـپ ، لوق  وا  لوق 

 …  «. تسا رظتنم  ّقح  هب  مئاق  شدنزرف  نسح  زا  دعب  انامه  دومرف : سپس  درک ، يدیدش  هیرگ  ماما  تسیک ؟
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تدالو زا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  ربخ 

ألمی يّذلا  مئآقلا  هنبا  نسحلا  دـعبو  نسحلا  يدـعب  مامإلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  دـیوگیم : فلد  یبا  نب  رقص 
زا رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  تسا ، مئاق  شدنزرف  نسح  زا  دعب  نسح و  نم  زا  دـعب  ماما  ( » 48 (؛» ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطـسق  ضرألا 

هیلعيداه نسحلاوبا  ماـما  زا  دـیوگیم : يرفعج  مساـق  نب  دوواد  دـشاب ». هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و 
: لاقف كادـف ! هَّللا  ینلعج  َِملو ؟ تلقف : فلخلا ؟ دـعب  نم  فلخلاب  مکب  فیکف  نسحلا ، يدـعب  نم  فلخلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا 
هب ار  امـش  تسا  هنوـگچ  سپ  تسا . نسح  مدـنزرف  نـم  زا  دـعب  نیـشناج  ( » 49 … (؛»  همـسا رکذ  مکل  ّلـحی  ـالو  هصخـش  نورت  ـال  مّکنإ 
رب وا  مسا  ندرب  مان  دینیبیمن و  ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : دنادرگ ! وت  يادف  ارم  دنوادخ  روطچ ؟ مدرک : ضرع  وا ؟ زا  دـعب  نیـشناج 

 …  «. تسین لالح  امش 

تدالو زا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ربخ 

ماما زا  دیوگیم : يدادـغب  بهو  نب  رفعج  نب  یـسوم  تسا : هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  يدایز  تایاور  رد 
رکنملا هَّللا  لوسر  دعب  ۀّمئألاب  ّرقملا  ّنأ  امأ  یّنم ، فلخلا  یف  يدعب  متفلتخا  دـقو  مکب  ّینأک  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

زا دعب  هک  منیبیم  ار  امش  ایوگ  ( » 50 … (؛»  هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دّمحم  ةّوبنب  رکنأ  مث  هلـسرو  هَّللا  ءآیبنأ  عیمجب  ّرقأ  نمک  يدلول 
، دشاب مدنزرف  رکنم  یلو  دنک  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناماما  هب  رارقا  هک  یسک  انامه  دیشاب ! هاگآ  دومن . دیهاوخ  فالتخا  نم  نیشناج  رد  نم 

نب نامثع   … دنک .»  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  توبن  یلو  دشاب  هتشاد  نالوسر  ایبنا و  عیمج  هب  رارقا  هک  تسا  یسک  دننامه 
هک هدش  لقن  وا  ءابآ  زا  هک  یتیاور  هرابرد  مدوب  وا  دزن  نم  هک  یلاح  رد  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دـیوگیم : يرْمَع  دـیعس 

گرم هب  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  انامه  و  دوب . دـهاوخن  تمایق  زور  ات  شقلخ  رب  ادـخ  تجح  زا  یلاخ  نیمز 
؟ كدـعب مامإلاو  ۀّـجحلا  نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف  ّقح . راهنلا  ّنأ  اـمک  ّقح  اذـه  ّنإ  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ هتفر  اـیند  زا  ّتیلهاـج 

قح زور  هک  هنوگ  نامه  تسا ، قح  نیا  ( » 51 … (؛»  ۀیلهاج ۀتیم  تام  هفرعی  ملو  تام  نم  يدعب ، ۀّـجحلاو  مامإلا  وهو  دّـمحم  ینبا  لاقف :
نم زا  دعب  تّجح  ماما و  دّمحم  مدنزرف  دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  تجح و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دـش : ضرع  ترـضح  هب  تسا .
ماما زا  دـیوگیم : قاحـسا  نب  دـمحا   … تسا »  هتفر  ایند  زا  ّتیلهاـج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  وا  هک  یلاـح  رد  دریمب  سک  ره  تسا .

ساـنلا هبـشأ  يدـعب  نم  فلخلا  ینارأ  یتح  ایندـلا  نم  ینجرخی  مل  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
نیشناج هکنیا  ات  درکن  جراخ  ایند  زا  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  ( » 52 … (؛»  ًاقلُخو ًاقلَخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرب 

 …  «. تسا قالخا  تقلخ و  ثیح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا  داد . ناشن  نم  هب  ارم  زا  دعب 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  تیوه  صیخشت 

هک اجنآ  ات  ًالّوا : مییوگیم : ناـنآ  خـساپ  رد  دـناهدرکن ؟ صخـشم  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تیوه  ناـماما  ارچ  دـنیوگیم : یخرب 
ددصرد مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ات  هتفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  ترـضح  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  کی  ره  دوب  نکمم 

زا هک  هنوگ  نامه  ًایناث : دـش . هدافتـسا  هدـش  رکذ  تایاور  زا  هک  هنوگ  ناـمه  دـناهدمآرب ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ّتیوه  صیخـشت 
روج ملظ و  نامکاح  اریز  تسا ، هدوب  ریطخ  رایسب  یسایس  تهج  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ّتیعقوم  دوشیم  هدافتسا  تایاور  يرایسب 
ادتبا زا  اذل  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  هلباقم  هدرتسگ  حطـس  رد  یتلادـعیب  ملظ و  اب  وا  دنتـسنادیم  هک  اجنآ  زا 

هیـضق رـشن  اب  مامت  طایتحا  اب  زین  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  تهج ، نیمه  هب  دندوب . هدمآرب  وا  اب  دـیدش  هلباقم  ددـصرد 
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يراک رگید  فرط  زا  دنـشاب و  هدرک  نایب  ار  ترـضح  نآ  تدالو  داقتعا  يزاس  هنیمز  یفرط  زا  ات  دـندرکیم ، دروخرب  ترـضح  تدـالو 
. دتفا رطخ  رد  ترضح  نآ  ناج  هک  دننکن 

مالسلا هیلعيرکسع  ماما  رصع  یسایس  تیعضو 

ینعی سابع ؛ ینب  نامکاح  زا  رفن  هس  تموکح  اـب  رـصاعم  وا  دـش . دـلوتم  يرجه  لاس 232  لوالا  عیبر  هام  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
نیا وا  ياهراک  هلمج  زا  تشاد . مالسلا  مهیلعتیب  لها  هب  تبسن  یصاخ  هنیک  بّصعت و  یسابع  دمتعم  تسا . هدوب  دمتعم  يدتهم و  زتعم ،
نیا و  دوش ، هاگآ  ترضح  دنزرف  دوجو  زا  ات  هدرک ، شیتفت  ار  ترضح  هناخ  داد  روتسد  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دوب 

داد و نم  هب  ییاصع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دـیوگیم : دوسا  نب  دوواد  دوب . هدرک  مکاح  هاگتـسد  هب  رفعج  هک  دوب  یتیاعـس  تهج  هب 
مدیـسر هک  ماما  تمدخ  تسا . ياهمان  نآ  نایم  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  تسکـش ، اصع  هار  نیب  رد  ناسرب . يرْمَع  هب  ار  نیا  دومرف :

وأ انمتـشی  نم  بواجت  نأ  كاّیإو  اهب  ترمأ  یّتلا  کلیبسل  ضماف  ًامتاش  انل  تعمـس  اذإو  دومرف … « : ترـضح  مدرک . وگزاـب  ار  ناـیرج 
هدهاشم هاگ  ره  ( » 53 (؛» کلذ ملعاف  انیلإ  درت  کلاوحأو  كرابخأ  ّنإـف  کـقیرط  یف  ضماو  ءوس  رـصمو  ءوس  دـلبب  اـنأف  تنأ ، نم  هفرعت 

وا هب  ار  تدوخ  ای  ییآرب  وا  خساپ  ددصرد  ادابم  و  ورب ، يدش  هداتـسرف  هک  یتیرومأم  لابند  هب  وت  دـهدیم  مانـشد  ار  ام  یـسک  هک  يدرک 
.« نادب یبوخ  هب  ار  نیا  دسریم ، ام  هب  وت  لاوحا  رابخا و  اریز  هدب ، همادا  تدوخ  هار  هب  وت  میراد ، رارق  يرهـش  دب  رد  ام  اریز  ینک ، یفرعم 
رد اریز  دیامنن ؛ هراشا  وا  هب  تسد  اب  دنکن و  مالس  وا  هب  سک  چیه  ات  دهدیم  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ماما  هک  مینکیم  هدهاشم  یتح  و 

درکیم و نـیعم  ار  یناـکم  دوـخ  نایعیـش  اـب  تاـقالم  يارب  مالـسلا  هیلعترـضح  ( 54 .) دوـب دـهاوخن  ناـما  رد  شناـج  تروـص  نیا  ریغ 
رد ( » 55 … (؛»  كانه ینودجت  مّکنإف  اذک ، ۀلیل  یف  ۀـمتعلاو  ءاشعلا  نالف . نب  نالف  راد  یلإو  اذـکو  اذـک  عضوم  یلإ  اوریـص  : » دومرفیم

یماگنه حبـص  دیوگیم : یخلب  زیزعلادبع  نب  دّمحم  تفای ». دیهاوخ  اجنآ  رد  ارم  هک  دینک  هعجارم  ماگنه  بش  هناخ ، نالف  ناکم و  نالف 
هناخ يوس  هب  هدش و  جراخ  دوخ  لزنم  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  مدرک  هدهاشم  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  ناشورف  دنفـسوگ  نابایخ  رد 

یماگنه تشک ؟ دنهاوخ  ارم  دیسانشب  ار  وا  هک  داب  امـش  رب  تسادخ ، تجح  درم ، نیا  هک  منز  دایرف  رگا  متفگ : ملد  رد  دوریم . یمومع 
، مدرک تاقالم  ار  ترضح  بش  نامه  شاب ! تکاس  هک  دومرف  هراشا  دوخ  ناهد  رب  دوخ  هباّبس  تشگنا  اب  دش  کیدزن  نم  هب  ترضح  هک 

ادخ زا  تدوخ  رب  دیـسر . یهاوخ  لتق  هب  هکنیا  ای  ینک و  نامتک  دـیاب  ای  ( » 56 (؛» کسفن یلع  هَّللا  ِّقتاف  لتقلا  وأ  ناـمتکلا  وه  ّهنإ  : » دومرف
هیلعيرکسع نسح  ماما  دوصقم  دش ، لقن  لجر »  » زا یثیدح  هاگره  : » دیامرفیم یلیبدرا  سدقم  موحرم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سرتب ».

ار مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تدالو  نامز  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ماـما  رـصع  یـسایس  راوشد  سب  تیعـضو  اـیاضق  نیا  ( 57 «.) تسا مالسلا 
ود مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نیب  نیا  رد  تفریذـپ . تروص  مات  يافتخا  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـناسریم .

دیاـب يروط  هکنیا  رگید  تسا و  هدوب  شدـنزرف  دوـجو  تدـالو و  تاـبثا  ددـصرد  ترـضح  هکنیا  یکی  تسا : هدرکیم  لاـبند  ار  هفیظو 
. دتفین رطخ  رد  شناج  هک  دنک  یفرعم  ار  شدنزرف 

لتق زا  فوخ 

اهنآ تسد  هب  اهبصن  لزع و  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  هرطیـس  تفـالخ  نوؤش  رد  كارتا  هک  اـجنآ  زا  یـسابع  تلود  رد  دـنیوگیم : یخرب 
ّتیعقوم اذل  دنشاب ، هتشاد  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  دنتسناوتیمن  دوب و  هدییارگ  یتسـس  فعـض و  هب  نایـسابع  تموکح  اذل  دوب ، هداتفا 

مالسلا هیلعيرکسع  ماما  ات  دوبن  ترضح  نآ  رب  هّیقت  فوخ و  رگ  هیجوت  دمآ  دوجو  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  هک  یـسایس 
نآ توق  زا  نآ  سیـسأت  لّوا  هب  تبـسن  رـصع  نآ  رد  یـسابع  تلود  هچ  رگا   - 1 مییوگیم : لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  درادـب . یفخم  ار  وا 

هچرگ اذل  تسا ، دـحاو  تلم  کی  یگمه  رفک  هک  اجنآ  زا   - 2 دمآیم . باسح  هب  يردـتقم  تلود  هسفن  یف  یلو  دوبن  رادروخرب  ینانچ 
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مالسلا و مهیلعتیب  لها  اب  دیاب  هک  دنتشاد  قافتا  نیا  رب  یگمه  یلو  دندوب  ریگرد  كارتا  لیبق  زا  یلخاد  نیـضراعم  اب  یـسابع  تموکح 
هراشا ًالبق  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسا  هدوب  یلخاد  نیضراعم  اب  هزرابم  لوغشم  هچرگ  سابع  ینب  تلود   - 3 دومن . هزرابم  هلباقم و  نییولع 

. دندوبن لفاغ  تیب  لها  اب  هزرابم  زا  زگره  دش 

مالسلا هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس  عضو 

زا روج  ملظ و  عفر  يارب  یهلا  هریخذ  دوعوم ، يدهم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دنزرف  هک  دندوب  هدینـش  روج  ملظ و  نامکاح  هک  اجنآ  زا 
ترـضح لـتق  رورت و  حرط  راـب  هس  دـنناسرب . لـتق  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  نـکمم  وـحن  ره  هـب  اـت  دـندمآرب  ددـصرد  اذـل  تـسا ، ملاـع 

زا دعب  زور  دنچ  یـسابع ، دمتعم  طسوت  راب  کی  دندشن . ّقفوم  موش  لمع  نیا  هب  نانآ  هبترم  چیه  رد  یلو  دـش  هتخیر  مالـسلا  هیلعيدـهم 
يافلخ و  دوب . هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  دمتعم  زا  دـعب  هک  یـسابع  دـضتعم  طسوت  رگید  راب  ود  و  مالـسلا ، هیلعيرکـسع  ماما  تداهش 

نیا زا  یکی  هللا  همحریـسوط  خیـش  دندادن . ماجنا  وا  ّدض  رب  یمادـقا  دـندش ، سویأم  ترـضح  رورت  يریگتـسد و  زا  هکنآ  زا  دـعب  رگید 
هک یـسک  ره  يریگتـسد  تهج  هب  ار  رگید  رفن  ود  نم و  یـسابع ، دضتعم  : » دیوگیم هک  هدرک  لقن  قیـشر  زا  ۀبیغلا »  » باتک رد  ار  دراوم 

فرصنم دوخ  میمصت  زا  اذل  مینک و  ریگتسد  ار  ترضح  میتسناوتن  ياهزجعم  ندید  اب  ام  داتسرف ، تسا  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هناخ  رد 
(58 …  «.) میدش

نوتاخ سجرن  کلام  نیلوا 

دش و لخاد  مالسلا  هیلعيداه  ماما  کلم  رد  نوتاخ  سجرن  ترضح  هکنیا  لوا : هیضرف  دراد : دوجو  هیـضرف  هیرظن و  هس  عوضوم  نیا  رد 
: مود هیضرف  ( 59 .) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یتیاور  رد  هک  دروآرد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  شدنزرف  جیوزت  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  سپس 

هدافتـسا رگید  تاـیاور  یخرب  رهاـظ  زا  هک  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  رتـخد  همیکح  ماـما ، هداوناـخ  زا  وا  کـلام  هک  تسا  نآ 
هک تسا  نآ  موس : هیضرف   … تسرفب .»  مدنزرف  يوس  هب  ار  سجرن  : » دومرف شرهاوخ  هب  مالـسلا  هیلعيداه  ترـضح  اریز  ( 60 .) دوشیم

شرهاوخ هب  دـیرخ  زا  دـعب  و  درخب ، وا  يارب  اـت  هداتـسرف  ار  یـسک  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  ادـتبا  رد  هکنیا  هب  دوش  عمج  لوق  ود  نیا  نیب 
. دراد حیجرت  تایاور  نیب  عمج  تهج  هب  لامتحا  نیا  و  تسا . هدیشخب 

تیاور کی  یسررب 

نیب هک  هنوگ  نآ  دندش ، تماما  عاطقنا  فقوت و  هب  لئاق  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  دناهدرک  لقن  نیخروم  زا  یخرب  : » دیوگیم بتاک  دـمحا 
تماما و دنوش ، عقاو  یهلا  بضغ  دروم  مدرم  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  تایاور  یخرب  زا  و  دوب . فقوت  لسر 

رثکا دوشیم  هدافتـسا  لحن  للم و  خیراوت و  بتک  زا  هک  هنوگ  نامه   - 1 مییوگیم : وا  خساپ  رد   … ددرگ .»  عطقنم  هدـش و  عفترم  ماما 
هراـشا نارگید  هللا و  همحردـیفم  خیـش  هـک  هنوـگ  نآ   - 2 دـندوب . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تدالو  هب  دـقتعم  ناـمز ، نآ  رد  یعیـش  هعماـج 

اب هاتوک  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـندش  قرفتم  هقرف  هدراهچ  هب  ادـتبا  رد  نایعیـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  تاـفو  زا  دـعب  هچرگ  دـناهدرک ،
تلالد هدرک  اعّدا  هک  یتیاور  دروم  رد   - 3 ( 61 .) دندومن قافتا  دوخ  ماما  دوجو  تدالو و  هب  داقتعا  رب  یگمه  باحصا ، املع و  تاداشرا 

هیلعرقاب ماـما  زا  تیاور  نآ  رد  اریز  دوشیم ، هدافتـسا  هدـش  اـعّدا  هچنآ  فـالخ  نآ ، رد  تقد  اـب  دراد ، تماـما  عاـطقنا  ترتف و  ققحت  رب 
رب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگ  ره  ( » 62 (؛» مهراوج نع  اناّحن  هقلخ  یلع  یلاعتو  كراـبت  هَّللا  بضغ  اذإ  : » دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا 

. دراد مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  دوجو و  رب  تلالد  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  دنادرگ ». دهاوخ  رود  ناش  راوج  زا  ار  ام  دنک  بضغ  شقلخ 
نالطب رب  لیلد  زین  ار  توبن  تفالخ و  تماما و  لصا  هلمج  زا  يرما  ره  رد  فالتخا  دـیاب  تسا ، نالطب  رب  لیلد  فـالتخا ، درجم  رگا   - 4
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هب 73 وا  زا  دعب  شتما  هک  هدادن  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ایآ  تسا . هدرکن  ییاعّدا  نینچ  سک  چیه  هک  یلاح  رد  تسناد ، نآ 
!؟ دش دنهاوخ  قرفتم  هقرف 

روهظ زا  لبق  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو 

هب جایتحا  راک  نیا  و  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  رـشب  خـیرات  ناـیاپ  رد  هک  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  دوشیم  لاؤس  یهاـگ 
هب جایتحا  هک  نامز  نامه  رد  ار  وا  ارچ  دنک ؟ قلخ  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  زا  لبق  ار  وا  هک  تسا  یترورض  هچ  دراد ، یهلا  يربهر 

تجح و زا  دیابن  هاگ  چـیه  نامز ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا   - 1 مییوگیم : لاؤس  نیا  خساپ  رد  دـنکیمن ؟ قلخ  تسوا 
نیا دیدج  ملع   - 2 دیـسر . دـهاوخ  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  بلطم  نیا  نیوکت . مه  عیرـشت و  ضیف  تهج  زا  مه  دـشاب ، یلاخ  ادـخ  ّیلو 

ار دوخ  یجیردت  تکرح  يزیچ  ره  تسا . هدش  يراذگهیاپ  یجیردت  تکرح  ساسا  رب  ملاع  هک  هدناسر  تابثا  هب  انثتـسا  نودـب  ار  بلطم 
هن دیرفآ  زور  شش  تدم  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  لاعتم  دنوادخ  اذل  دشاب . هتشاد  یفانت  دنوادخ  تردق  اب  بلطم  نیا  هکنآ  نودب  دراد ،

دـنامب و ردام  مکـش  رد  هام  هن  ناسنا  هفطن  دـیاب  ارچ  زگره . دـنیرفایب ؟ ار  اهنآ  هظحل  کی  رد  هک  دوب  زجاع  دـنوادخ  ایآ  هظحل . کی  رد 
داجیا هظحل  کی  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  زجاع  دـنوادخ  ایآ  ددرگ ؟ هقلخلا  يوتـسم  یناسنا  هب  لیدـبت  اـت  دـنک  ّیط  ار  دوخ  یعیبط  طـیارش 

اب  - 3 دنیبیم . كرادت  شیپ  زا  ار  نامز  نآ  روما  دنوادخ  تسا ، يراج  مکح  نیمه  زین  یناهج  لدع  تموکح  لیکـشت  دروم  رد  دیامن ؟
هدشن و قلخ  زونه  هک  یسک  ات  تسا  رثؤم  رتشیب  تسا  بیاغ  یلو  دراد  دوجو  هک  یـسک  راظتنا  ینعی  تسا  گنهامه  رتشیب  راظتنا  هفـسلف 

. دراذگیم دوجو  یتسه  هب  اپ  هدنیآ  رد 

تدالو رد  فالتخا 

نآ زا  هدرک و  يرادرب  هرهب  دمآ  دیدپ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  هلأسم  رد  هک  یفالتخا  زا  هک  تسا  نآ  ددصرد  بتاک  دـمحا 
زگره ياهیـضق  عوضوم و  رد  فـالتخا  ًـالوا : مییوگیم : وا  خـساپ  رد  دـیامن . هدافتـسا  ترـضح  تدـالو  هلأـسم  نداد  هولج  تسـس  يارب 

هیضق و ره  رد  اریز  دیناسر ؛ تابثا  هب  ناوتیمن  ار  ياهیـضق  چیه  هنرگو  دراد ، تلالد  نآ  دوجو  رب  هکلب  تسین ، عوضوم  نآ  دوبن  مزلتـسم 
نیا ایآ  دندشن ؟ میـسقت  هقرف  هب 73  ثیداحا ، قباطم  ربمایپ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  ایآ  تسا . هدـش  فـالتخا  فلتخم  تاـهج  زا  یعوضوم 

تیعـضو زا  هک  هنوگ  نامه  ًایناث : مییاـمن ؟ کـش  ینید  ياـه  هرازگ  رد  هتفر و  لاؤس  ریز  مالـسا  لـصا  هک  دوشیم  ثعاـب  قّرفت  قارتفا و 
قباطم ًاثلاث : دسریم . رظن  هب  یعیبط  يرما  فالتخا  دوشیم ، هدافتـسا  ّتیعـضو  نآ  تهج  هب  تدالو  رما  ندوب  یفخم  نامز و  نآ  یـسایس 

وا دندیسر . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  رما  رد  رظن  تدحو  هب  رود  نادنچ  هن  یتدم  زا  دعب  یعیش  هعماج  هللا  همحردیفم  خیش  لقن 
ماـما دـنزرف  تماـما  هب  لـئاق  هک  یماـما  هدزاود  هقرف  زج  هب  تـسا  لاـس 373  هک  ناـمز  نیا  رد  دـش  رکذ  هـک  اـههقرف  نـیا  زا  : » دـیوگیم
لها دـید  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تدـالو  رب  یخرب  راـکنا  هـکنیا ، هجوـت  بلاـج  ( 63 …  «.) درادـن دوـجو  تسا ، مالـسلا  هـیلعنسح 

نب یـسوم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  هللا  همحرقودـص  خیـش  دـناهدرک . هراـشا  نآ  هب  یتاـیاور  رد  اذـل  هدـنامن و  یفخم  مالـسلا  مهیلعتیب 
هک تسا  یـسک  رما  نیا  بحاـص  ( » 64 (؛» دـعب دـجوی  مل  سانلا  لوقی  نم  رمألا  اذـه  بحاص  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  اـمهیلعرفعج 

.« تسا هدشن  دلوتم  زونه  دنیوگیم : مدرم  زا ] یضعب  ]

تریح رصع 

نآ زا  دـعب  تماما  رما  رد  هعیـش  هعماج  رد  دـیدرت  کش و  تریح و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  تاـفو  زا  دـعب  : » دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
تدالو عوضوم  هک  دنک  تابثا  هدرک و  يرادربهرهب  عوضوم  نیا  زا  هک  تسا  نآ  ددـصرد  وا  دـمآ .» دـیدپ  وا  دـنزرف  تدالو  ترـضح و 
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يرما دش  حیرـشت  هک  هنوگ  نامه  مدرم  ماوع  نیب  رد  دـیدرت  تریح و  هلأسم  ًالوا : مییوگیم : وا  خـساپ  رد  تسا . هدوبن  یعامجا  ترـضح 
ياهدع اهنت  و  دشاب ، روتسم  ترضح  تدالو  رما  هک  تشاد  اضتقا  ترضح  لتق  لامتحا  یسایس و  صاخ  ّوج  اریز  دیسریم ، رظن  هب  یعیبط 
ضومغ تریح و  دوجو  ًایناث : دوش . رشتنم  عوضوم  نیا  اهنآ  طسوت  و  دندرگ ، علطم  نآ  زا  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  باحـصا  زا  صاخ 

تریح رد  ار  ياهدـع  دـش ، عقاو  یفخم  هک  اجنآ  زا  یلو  هدوب  یتدالو  ینعی  نآ . مدـع  هن  تسوا  دوجو  رب  لیلد  ترـضح ، تدـالو  رما  رد 
زا دـعب  یلو  دـندربیم ، رـس  هب  تریح  رد  مدرم  ماوع  زا  یخرب  تبیغ  يادـتبا  رد  هچرگ  دـش ، هراشا  ًارّرکم  هک  هنوگ  نامه  ًاـثلاث : درب . ورف 

ترـضح تماما  تدالو و  رما  رد  مدرم  مومع  نتخاـس  نشور  رد  هیماـما  ناـگرزب  هک  یناوارف  شـشوک  هطـساو  هب  رود  نادـنچ  هن  یتدـم 
. دندش دقتعم  ترضح  نآ  تماما  هب  یگمه  هدش و  جراخ  تریح  زا  یعیش  هعماج  مامت  دنتشاد ، مالسلا  هیلعيدهم 

تریح عفر  يارب  ششوک 

ماما نانآ  اریز  تفرگ ، ارف  مدرم  ماوع  حطـس  رد  ار  یعیـش  هعماج  کش  تریح و  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تبیغ  زا  دـعب  هک  تسین  یّکش 
تفرگ ماجنا  تدم  نیا  رد  هک  ییاهراک  هلمج  زا  دش . هتشادرب  تریح  نیا  باحـصا ، املع و  غیلبت  يراکادف و  اب  یلو  دندیدیمن ، ار  دوخ 
باتک  - 1 دومن : هراشا  اهباتک  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دوب ، تریح  عفر  تهج  رد  دوجوم  عضو  اب  بسانتم  ییاـهباتک  فیلأـت 

زا ةریحلا » نم  ةرـصبتلا  ۀـمامالا و   » باتک  - 2 تسا . هتفای  فیلأـت  يرجه  ات 342  لاس 333  نیب  هک  ینامعن  میهاربا  نب  دّـمحم  زا  ۀـبیغلا » »
زا ۀبیغلا »  » باتک  - 4 م 386ه .)  ) هیوباب نب  یلع  نب  دّـمحم  زا  ۀـمعنلا » مامتا  نیدـلا و  لامکا   » باتک  - 3 م 329ه .)  ) یمق هیوباـب  نب  یلع 

مدومن عمج  ار  يرابخا  باتک  نیا  رد  نم  دـیوگیم … « : دوخ  باتک  دروم  رد  هیوباب  نب  یلع  اهباتک . رگید  و  م 460ه .)  ) یسوط خیش 
(65 …  «.) دزاس فرطرب  ار  تریح  دناوتیم  هک 

فلتخم ياهرصع  رد  ششوک 

مالسلا هیلعنامز  ماما  دوجو  تدالو و  هب  مدرم  نامیا  تیبثت  نامه  هک  نانآ  فادها  ياتسار  رد  ناینیشیپ  زا  يوریپ  هب  هعیش  هعماج  ناگرزب 
قاحسا وبا   - 1 دومن : هراشا  تافیلأت  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دندز  هنیمز  نیا  رد  نوگانوگ  تافیلأت  هب  تسد  هتـشاذگ و  مدق  دوب 

 - 3 ( 67 «.) ۀبیغلا باتک  : » يدـسا یفوک  یطامنألا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا   - 2 ( 66 «.) ۀبیغلا باتک  : » يدنواهن يرمحا  قاحـسا  نب  میهاربا 
نب دمحا  سابعلاوبا   - 4 ( 68 «.) بئاغلا ۀبیغلا و  نع  هعفد  ۀیمامالا  موصخ  مزلی  امیف  ۀلدألا  بیترت  : » یبآ ینارهم  هَّللادـبع  نیـسح  نب  دـمحا 

(70 «.) ۀبیغلا : » يدنجلا نبا  هب  فورعم  یسوم  نب  نارمع  نب  دّمحم  نب  دمحا  نسحلاوبا   - 5 ( 69 «.) ۀبیغلا نع  ءالجلا  ءافشلا و  : » يزار یلع 
8 ( 72 «.) ۀبیغلا : » يربط هب  فورعم  هزمح  نب  نسح  دّمحم  وبا   - 7 ( 71 «.) ۀبیغلا : » ینیسح يولع  یلُعلا  جلات  هب  فورعم  زعا  نب  فرـشا   - 6

ایرکز نب  ۀـلظنح  نسحلاوبا   - 9 ( 73 «.) مئاقلا رکذ  ۀـبیغلا و  باـتک  : » رهاـط یخا  نبا  هب  فورعم  ییحی  نب  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحم  وبا  - 
لضفلاوبا  - 11 ( 75 «.) ةریحلا فشک  ۀبیغلا و  باتک  : » لیعامسا نب  دّمحم  نب  ۀمالس  نسحلاوبا   - 10 ( 74 «.) ۀبیغلا باتک  : » ینیوزق یمیمت 

ۀـبیغلا و باـتک  : » یّمق يریمح  نیــسح  نـب  رفعج  نـب  هَّللادــبع  ساـبعلاوبا   - 12 ( 76 «.) ۀـبیغلا باتک  : » يدـسا يرـشان  ماشه  نب  ساـبع 
ماما هنیمز  رد  وا  نامعن : نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم  خیش   - 14 ( 78 «.) ۀبیغلا باتک  : » یئاردام باهولادبع  دّمحم  وبا   - 13 ( 77 «.) تاعیقوتلا

«، ۀـبیغلا یف  ةرـشعلا  لئاسملا  «، » ۀـبیغلا باتک  : » لـیبق زا  دراد  يددـعتم  تاـفیلأت  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  تاـعوضوم  مالـسلا و  هیلعناـمز 
ثحب ینمـض  روط  هب  دوخ  بتک  زا  یخرب  رد  زین  و  ۀبیغلا .» یف  نییقرافلا  باوج  «، » ۀـبیغلا یف  یحلطلا  یلع  ضقنلا  «، » ۀـبیغلا یف  رـصتخم  »

نوـیعلا و «، » داـبعلا یلع  هَّللا  جـجح  ۀـفرعم  یف  داـشرإلا  «، » ۀــبیغلا ۀــمامالا و  یف  حاـضیالا  : » لـیبق زا  تـسا  هدوـمن  تیودــهم  زا  یناوارف 
یف عنقملا  : » یـضترم فیرـش  هب  فورعم  نیـسح  نب  یلع  مساقلاوبا   - 15 مالـسلا .» هیلعيدـهملا  مامالا  جورخ  یف  تاباوجلا  «، » نساحملا

: رفعج نب  میهاربا  نب  دّمحم  بتاک  هَّللادـبع  وبا   - 17 ( 80 «.) ۀـبیغلا باتک  : » حایر نب  رمع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع   - 16 ( 79 «.) ۀبیغلا
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 - 19 ( 82 «.) ۀـبیغلا یف  ناوخـالا  بولق  نع  نارلا  ۀـلازا  : » دـینج نب  دـمحا  نب  دّـمحم  یفاکـسا  بتاـک  یلعوبا   - 18 ( 81 «.) ۀبیغلا باتک  »
21 ( 84 «.) ۀبیغلا باتک  : » یـسراف یلع  نب  دیز  نب  دمحم   - 20 ( 83 «.) ةریحلا فشک  ۀبیغلا و  باتک  : » یناوفـص دمحا  نب  دمحم  هَّللادبعوبا 

یف ۀـبیغلا  یف  درو  ام  رکذ  یف  فارطتـسالا   » و نامزلابحاص » رمع  لوط  یلع  ناـهربلا  : » یکجارک ناـمثع  نب  یلع  نب  دّـمحم  حـتفلاوبا  - 
باـتک : » یـشایع روـصنم  نب  دّـمحم  رـضنلا  وـبا   – 23 ( 86 «.) ۀـبیغلا باـتک  : » يدادـغب مساـق  نب  دّـمحم  رکبوـبا   - 22 ( 85 «.) فاصنإلا

موس نرق  رخآ  ات  هک  دوب  ییاهباتک  یماـسا  اـهنیا  ( 88 «.) ۀبیغلا باتک  : » ینادـمه نیـسح  نب  یلع  نب  رّفظم  جرفلاوبا   - 24 ( 87 «.) ۀبیغلا
. تسا هدش  هتشون  لقتسم  روط  هب  تریح  عفر  هرابرد  يرجه 

تدالو رما  رد  فالتخا  تلع 

یهورگ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  لبق  ارچ  هدوب ، حضاو  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تیودهم  رگا  : » دیوگیم بتاک  دمحا 
مالـسلا و هیلعمظاک  ماما  مالـسلا و  هیلعقداص  ماما  هّیکز و  سفن  هیفنح و  نب  دمحم  شدـنزرف  ای  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  تیودـهم  هب  لئاق 
زا یخرب  رد  هـچ  رگا   - 1 مییوگیم : وا  خساپ  رد  دندش »؟ مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  یتح  مالـسلا و  هیلعيداه  ماما  دنزرف  دّـمحم  دـّیس 

ًاعطق وا  هک  هدش  حیرصت  هدش ، دراو  مالسلا  هیلعيدهم  جورخ  هرابرد  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بناج  زا  هک  یثیداحا 
ار تیب  لها  همه  یفرط  زا  دندیدیم و  دایز  ار  زواجت  ملظ و  هک  یماگنه  یخرب  یلو  تسا ، مهدزای  ماما  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دنزرف 
رد تیودهم  ياعّدا  دندمآیم و  وا  غارس  هب  تسا  تما  يدهم  تیب ، لها  زا  یکی  هکنیا  دیما  هب  یهاگ  دنتـسنادیم ، يداه  هدش و  تیاده 
زا یخرب  رد  و  دندوب ، لهاج  شیدنا و  هداس  ياهناسنا  زا  ًابلاغ  دارفا  نیا  دندیـشکیم . دوخ  لابند  هب  زین  ار  یتعامج  دـندرکیم و  وا  قح 

تدـم زا  دـعب  هدرواین و  ماود  زگره  دناهتـشاد  ییاعّدا  نینچ  هک  یناسک   - 2 تسا . هتـشاد  تلاخد  اعّدا  نیا  رد  زین  یـسایس  هلأسم  دراوم 
بهذم نآ  ياملع  دارفا و  بلاغ  رظن  بهذـم ، کی  هدـیقع  رد  نازیم   - 3 دناهدش . ضرقنم  ای  هتسویپ و  نایعیـش  مومع  هگرج  هب  یهاتوک 

هب نایعیـش  قافتا  هب  بیرق  هدیقع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دنزرف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تیودهم  هب  هدـیقع  هک  مینادیم  و  تسا .
هدوب ياههبـش  تهج  هب  دندش  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  زا  ریغ  تیودهم  هب  لئاق  یهورگ  هک  دراوم  زا  یخرب  رد   - 4 دیآیم . باسح 

زا دـعب  زین  تریح  نیا  هچرگ  تسا ، هتـشاد  اضتقا  ار  يدـیدرت  تریح و  نینچ  رـصع  نآ  ّتیعقوم  اریز  تسا ؛ هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  يارب  هک 
. تشگ فرطرب  یهاتوک  تدم 

ردام هب  تّیصو  تلع 

راکنا رب  لیلد  ار  تاقدص  فوقو و  رما  رد  شردام  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ّتیـصو  عوضوم  یخرب  دیوگیم : هللا  همحردـیفم  خـیش 
روتـسم تدالو و  يافخا  تهج  هب  راک  نیا  اریز  درادن ؛ یتلالد  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو 

وا هب  تافوقوم  تاقدـص و  دـشیم و  رکذ  يدـهم  مان  ترـضح ، همان  ّتیـصو  رد  رگا  تسا . هدوب  مکاح  هاگتـسد  زا  ترـضح  رما  ندومن 
تداهـش هب  جایتحا  ّتیـصو ، هکنآ  ًاصوصخ  تشاد . تافانم  شدـنزرف  تظفاحم  زا  ترـضح  ضرغ  اـب  متح  روط  هب  دـشیم  هداد  تبـسن 

دوبن مالسلا  هیلعقداص  ماما  رصع  رد  رگم  دننک . اضما  نآ  رب  هداد و  یهاوگ  ّتیـصو  لصا  رب  ات  دوب  سابعینب  تلود  صاوخ  زا  يدوهش 
رد وا  تیاصو  تماما و  هب  حیرصت  تموکح ، هاگتـسد  ضّرعت  زا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  شدنزرف  ظفح  تهج  هب  ترـضح  نآ  هک 

شزینک تقو و  یـضاق  عیبر و  دـعب  یـسابع و  روصنم  اهنآ  لّوا  هک  دومن  ّتیـصو  رفن  جـنپ  هب  هکلب  درکن ، شاهمان  تیـصو  رد  ماع و  ألم 
رما هچرگ  دـنک ، ظفح  ار  شدـنزرف  ناج  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  درک ، رکذ  ار  رفعج  نب  یـسوم  شدـنزرف  ماـن  رخآ  رد  و  هیربرب ، هدـیمح 

(89 …  «.) دنزاس حضاو  نارگید  رب  نامز  رورم  اب  ات  دوب  هتخاس  نشور  دوخ  يایلوا  باحصا و  زا  صاوخ  يارب  ار  وا  تماما 
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مالسلا هیلعنامز  ماما  رب  ّصن 

نیا دیـسر . هلأسم  نیا  رد  بولطم  یعطق و  هجیتن  هب  دـش و  دراو  ناوتیم  فلتخم  ياـههار  زا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تماـما  تاـبثا  يارب 
يدـعتم صوصن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  قیرط  زا  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه   - 1 تسا . حرطم  ناـماما  همه  تماـما  اـب  هطبار  رد  ثحب 
جایتحا تسین  یلاخ  تجح  زا  زگره  نیمز  هکنیا  تماما و  لصا  باب  رد  هچ  رگا   - 2 تسا . هدیسر  شدنزرف  تماما  رما  رد  دنسلا  حیحص 
دنـسلا حیحـص  دـحاو  ربخ  تسا  یجراـخ  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  تسیک  يدـعب  ماـما  هکنیا  ثحب  رد  یلو  تسا  ینیقی  یعطق و  ّهلدا  هب 

مهیلعناماما زا  کی  ره  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رتاوت  ّدح  رد  ناوارف و  صوصن  دش  هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگنامه   - 3 تسا . یفاک 
دروم رد  تسا  زاجعا  نآ ، هار  نیرتهدـمع  هکلب  توبن ، تابثا  ياههار  زا  یکی  هک  هنوگناـمه   - 4 تسا . هدش  دراو  هطبار  نیا  رد  مالـسلا 

، دـعب ماما  رب  لبق  ماما  بناج  زا  صاخ  ّصن  اریز  میناسرب ، تاـبثا  هب  ار  ناـماما  زا  کـی  ره  تماـما  میناوتیم  هار  نیا  زا  زین  تماـما  تاـبثا 
ربـخ همئا  زا  یخرب  هراـبرد  هدراو  صوـصن  هـکنیا  ضرف  رب   - 5 تسا . دـعب  ماما  تماـما  تاـبثا  يارب  یهار  ّصن ، هکلب  درادـن  تیعوضوم 
لابقا دننامه  دنناسریم ، اهنآ  دافم  هب  نانیمطا  عطق و  هب  ار  ام  دـنراد  هارمه  هب  تایاور  هنوگنیا  هک  یجراخ ، نیارق  اب  یلو  دنـشاب  دـحاو 

هک يدیدش  ياهراشف  یسایس و  صاخ  تیعضو  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  صاخ ، صخـش  تماما  رب  هیماما  باحـصا  عامجا  هعیش و 
اب  - 6 تسا . هتشاد  اضتقا  ار  یعضو  نینچ  دشیم ، دراو  اهنآ  ناعبات  تیب و  لها  ناوریپ  نایعیش و  رب  سابع  ینب  هیماینب و  ماکح  هیحان  زا 

هدیسر و مالسلا  هیلعيدهم  ماما  شدنزرف  تماما  باب  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  هک  یتایاور  زا  معا  عوضوم ، بناوج  مامت  یـسررب 
رداص مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  زا  هک  یتازجعم  زین  هدش و  دراو  ناماما  زا  کی  ره  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  هک  یتایاور  زین 

. تسا تابثا  لباق  رتاوت  هار  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تماما  هلأسم  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید ، یجراخ  نیارق  هدش و 

تدالو رب  هیماما  قافتا 

قافتا مالسلا  هیلعنامز  ماما  تدالو  رب  اهنرق  لوط  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هعیـش  هفیاط  مومع  باحـصا و 
تشذگ زا  دعب  یلو  دمآ ، دیدپ  نایعیش  زا  یهورگ  نیب  رد  ترضح  نآ  تماما  تدالو و  رد  یّکـش  تریح و  ادتبا  رد  هچ  رگا  دناهتـشاد ،

داقتعا مالسلا  هیلعرـصع  ماما  تماما  هب  هدش و  تیاده  میقتـسم  هار  هب  یگمه  هیماما ، ناگرزب  غیلبت  تیانع و  هب  ینالوط و  نادنچ  هن  نامز 
رکذ هک  ییاههقرف  نیا  زا  : » دیوگیم وا  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  هراتخملا » لوصفلا   » باتک رد  دیفم  خیـش  هک  هنوگ  نامه  دندومن ، ادـیپ 

نـسح ماما  دنزرف  تماما  هب  لئاق  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  زج  تسا  هدنامن  یقاب  تسا  يرجه  لاس 373  هک  ام  نامز  رد  ياهقرف  چیه  دـش 
هب مایق  هک  ینامز  ات  ترـضح  نآ  ياقب  هب  دقتعم  هتـشاد و  عطق  ناشیا  ندوب  هدـنز  رب  یگمه  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مانمه 

(90 …  «.) دنتسه دنک ، ریشمش 

تدالو رب  هعیش  ناخروم  قافتا 

یماسا هب  کنیا  دناهتسناد . يرجه  لاس 255  رد  ار  نآ  قافتا  روط  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیـش  ناخروم 
خیـش  - 4 ( 93 .) هللا هـــمحر  یلبرا   – 3 ( 92 .) هللا همحردـیفم  خیــش   - 2 ( 91 .) هللا هــمحرینیلک   - 1 مـینکیم : هراـشا  اــهنآ  زا  یخرب 
همحر ییاهب  خیش   - 8 ( 97 .) هللا همحریسلجم  همالع   - 7 ( 96 .) هللا همحریسربط   - 6 ( 95 .) هللا همحریمعفک   - 5 ( 94 .) هللا همحریسوط 

(98 .) هللا

تدالو رکنم  مکح 
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باسح هب  بهذـم  ترورـض  يریبعت  هب  هدوب و  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  ياـنبم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دوجو  تدـالو و  هک  اـجنآ  زا 
هیلعيدـهم ماما  دوجو  تدالو و  رکنم  هک  یـسک  تهج  نیدـب  تسا ، هدوب  نآ  رب  صاوخ  ماوع و  زا  هعیـش  عاـمجا  اذـل  تسا و  هدـمآیم 

لیلد نیرتهب  دوخ  يرورض ، رما  اریز  دنک ، رکذ  یمهو  يّهالدا  دوخ  يارب  هچرگ  دوشیم ، یجراخ  یعیش  هعماج  عیشت و  زا  تسا ، مالسلا 
هک یـسک  دننادیم ، نید  لوصا  زا  ار  تماما  هک  هیماما  ياملع  زا  نیرخأتم  نیمدقتم و  يأر  قباطم  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  تسا . نآ  تابثا  رب 

هنوگ نامه  دوشیم ، وا  مالسا  هب  مکح  رهاظ  رد  هچرگ  تسا ، جراخ  نید  زا  دشاب  نامز  زا  ياههرب  رد  موصعم  ماما  دوجو  تماما و  رکنم 
. تسا قداص  ّتنس  لها  هرابرد  یمکح  نینچ  هک 

نامز ماما  اب  تاقالم 

مان ناوتیم  دروم  نیا  رد  ار  رفن  جنپ  یماسا  دناهدومن : تاقالم  ار  ترضح  ياهّدع  نآ  زا  دعب  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  ماگنه 
 - 5 ( 101 .) هیرام میسن و  3و4 -  ( 100 .) هلباق نز   - 2 ( 99 .) مالـسلا هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح  تدالو 1 -  ماگنه  تاـقالم  فلا : درب :

یماـسا هب  ناوتیم  دروم  نیا  دروـم  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  تاـیح  ناـمز  رد  تاـقالم  ب : ( 102 .) مالسلا هیلعيرکـسع  ماما  زینک 
ورمع  - 4 ( 105 .) شوقنم نب  بوقعی   - 3 ( 104 .) نوراه وبا   – 2 ( 103 .) رفن لهچ  اب  يرْمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم   - 1 درک : هراشا  ياهدـع 
فیرظ رصن  وبا   - 7 ( 108 .) رفعج نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  دّمحم   - 6 ( 107 .) مالسلا هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح   - 5 ( 106 .) يزاوها

هیلعيرکـسع ماما  مداخ  میـسن ،  - 10 ( 111 .) یتخبون یلع  نب  لیعامـسا  مداـخ و  دـیقع   - 9 ( 110 .) رهطم نب  یلعوـبا   - 8 ( 109 .) مداخ
هدبع نب  میهاربا   - 14 ( 115 .) ورمعوبا  - 13 ( 114 .) سراف زا  يدرم   - 12 ( 113 .) مالسلا هیلعيرکسع  ماما  باحصا   - 11 ( 112 .) مالسلا

قاحـسا نـب  دـمحا   - 17 ( 118 .) یندـم مـیهاربا  نـب  لـماک   - 16 ( 117 .) يارداـم بحاـص  قیـشر   - 15 ( 116 .) شمداخ يروباـشین و 
یماسا هب  هک  دناهدش  بایفرش  ترضح  تاقالم  هب  ارغص  تبیغ  رصع  رد  يرایسب  تعامج  يرغص  تبیغ  رصع  رد  تاقالم  ج : ( 119 .) یّمق

نب مـیهاربا   - 4 ( 122 .) يدزا  - 3 ( 121 .) رـصنوبا فیرط و   - 2 ( 120 .) يرْمَع ناـمثع  نب  دـمحم   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب 
و ( 126 .) رفعج نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم   - 7 ( 125 .) رایزهم نب  میهاربا   - 6 ( 124 .) حلاص نب  هَّللادـبع  یبا   - 5 ( 123 .) سیردا

هدرب مان  ار  دناهدش  بایفرش  ترضح  تاقالم  هب  ارغص  تبیغ  رصع  رد  هک  یناسک  زا  رفن  یماسا 265  یتیاور  رد  یسلجم  موحرم  نارگید .
(127 .) تسا

تدالو هب  باسنا  ياملع  فارتعا 

يدـهم و…  تّجح و  باقلا : اب  دّـمحم و  مان  هب  يدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  يارب  هک  دـنفرتعم  باسنا  ياـملع  زا  یهورگ 
رصاعم هک  يراخب ، نامیلس  نب  دوواد  نب  هَّللادبع  نب  لهـس  هباّسن   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  تسا . هدش  دـلوتم 

نرق هباّسن  یعفاش ، يزار  رخف   - 3 ( 129 .) يرجه مجنپ  نرق  رد  روهشم  هباّسن  يرمع ، دّیـس   - 2 ( 128 .) تسا هتسیزیم  ارغص  تبیغ  رصع 
نسحلاوبا هباّسن   - 6 ( 132 .) هبنع نبا  هب  فورعم  دمحا  نیدلالامج  هباّسن   - 5 ( 131 .) یناقروزا يزورم  مشش  نرق  هباّسن   - 4 ( 130 .) مجنپ

يردــیح سیو  دـّـمحم   - 8 ( 134 .) يدـیوس نـیما  دـّـمحم   - 7 ( 133 .) مهدزاـی نرق  هباّـسن  يدـیز ، یناعنـص  یناـمی  ینیــسح  دّـمحم 
رد ینسح  یبتک  سنا  فیرـش   - 10 ( 136 .) یندم يدنقرمس  ینیسح  هَّللادبع  نب  نیـسح  نب  دّمحم  دیـس  هباّسن  همالع   - 9 ( 135 .) يروس

هباّسن همـالع   - 12 ( 138 .) یفجن نیدـلا  دـیمح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  دیـس  هباّسن  همالع   - 11 ( 137 «.) بلاطملا ۀـفحت   » باـتک رب  هقیلعت 
(139 .) ینسح یُبتُک  سنا  فیرش 

رفعج راکنا  هب  انتعا  مدع 
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وا راکنا  هب  ناوتیمن  یتاهج  زا  یلو  تسا  هدـش  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  رکنم  هچرگا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  يومع  رفعج 
موصعم رفعج  هک  تسا  نآ  رب  تما  قاـفتا   - 2 تسا . هدیسر  تابثا  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  نقتم  ّهلدا  اب   - 1 دومن : هجوت 

نادـنزرف زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  تساور . هابتـشا  وهـس و  ای  یهارمگ و  لاـمتحا  وا  رد  هک  هدوب  يداـع  مدرم  هلمج  زا  هکلب  تسا ، هدوبن 
ياـعّدا تشاد ، هک  یهارمگ  فارحنا و  ببـس  هـب  رفعج  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  راـبخا  یخرب  زا   - 3 دـندش . هدیـشک  یهارمگ  هب  بوقعی 

اجنآ زا  هکنیا : تفگ  ناوتیم  طایتحا  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیاهن   - 4 دومن . مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  يارب  دنزرف  تدالو  مدع  نیغورد 
ناشن وا  هب  ار  شدنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هتـشادن ، ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  ربخ  لّمحت  ّتیلباق و  شـشک و  وا  هک 

. تسا هدوب  عالطا  یب  نآ  زا  اذل  و  تسا . هدادن 

نیغورد ياعّدا 

هَّللا یلع  يرتفملا  لطبملا  اذـه  یعّدا  دـقو  دـنیامرفیم … « : هدرک ، رفعج  هب  هراشا  ترـضح  دـش  رداص  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  یعیقوت  رد 
نیب قرفی  الو  مارح  نم  الالح  فرعی  ام  هَّللاوف  هَّللا ؟ نید  یف  هقفبأ  هاوعد ، متی  نأ  ءاجر  هل  ییه  ۀـلاح  ۀـّیأب  يردأ  الف  هاـعدا ، اـمب  بذـکلا 

بذک غورد و  ياعّدا  دیوگیم  هچنآ  رد  تسا و  ادخ  هب  هدننز  تمهت  لطبم و  صخش  نیا  متح  روط  هب  ( » … 140 … (؛»  باوصو ءاطخ 
وا هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ ؟ نید  رد  مهف  هب  ایآ  دـیامن ؟ مامت  ار  دوخ  ياعّدا  هک  دراد  دـیما  تلاح  نیمادـک  هب  هک  منادیمن  تسا ، هدومن 

بقل رفعج  هب  هک  یسک  لوا  دوشیم  هدافتسا  عیقوت  نیا  زا   … دهدیمن .»  صیخـشت  ار  حیحـص  هابتـشا و  دسانـشیمن و  مارح  زا  ار  لالح 
تهج هب  وگغورد  هب  ار  وا  فیـصوت  هجو  زین  یخرب  تفای . ترهـش  وا  رب  ناونع  نیا  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدوب  ترـضح  دوخ  داد  وگغورد 

. دننادیم مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  وا و  نیب  زییمت 

رفعج تسیاشان  ياهراک 

وا نأش  رد  هک  دروآ  يور  یتامادقا  يرس  کی  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  شردارب  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  دنزرف  رفعج 
2 ( 141 .) مالسلا هیلعيرکـسع  ماما  شردارب  رّهطم  رکیپ  رب  ندناوخ  زامن  دصق   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدوبن 

غلبم هنالاس  نم  دـیهدب ، نم  هب  ار  مردارب  ماقم  : » تفگ ناـقاخ  نب  ییحی  نب  هَّللادـیبع  یـسابع  ریزو  هب  وا  اریز  يربهر ، تماـما و  ياـعّدا  - 
ار مالـسلا  هیلعماـما  لاوما  اـت  دیـشوک  رگید  یمادـقا  رد  اریز  ثرا ، ياـعّدا   - 3 ( 142 «.) مزادرپیم امـش  هب  نآ  تباـب  راـنید  رازه  تـسیب 
رب ات  داد  هزاجا  زین  تموکح  تسوا . ردارب  ثراو ، اهنت  و  درادن ، يدنزرف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  وبا  شردارب  هک  درک  اعّدا  دـیامن و  بحاصت 

. مالسلا هیلعيدهم  ماما  يریگتسد  يارب  تموکح  کیرحت   - 4 ( 143 .) دبای طلست  ردارب  لاوما 

فسوی ناردارب  هب  رفعج  هیبشت 

هدـلوو رفعج  یّمع  لیبس  اّمأو  دومرف … « : دـش  رداص  هللا  همحريرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  هب  هک  یعیقوت  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
هب هیبشت  هتکن  يارب   … تسا .»  فسوی  ناردارب  هار  دـننامه  شدالوا  رفعج و  میومع  هار  اّما  ( » 144 … (؛»  مالسلا هیلعفسوی  ةوِخا  لیبسف 

دومن راذگاو  ناشدادجا  ءابآ و  هب  دیاب  ایبنا ، دالوا  دننامه  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يومع  رفعج  مکح   - 1 دومن : هراشا  ناوتیم  یهوجو 
اذـل و  تسا . هدومن  نینچ  زین  وا  دـندرک ، هبوت  دوخ  تسیاشان  لمع  زا  فسوی  ناردارب  هک  هنوگنامه   - 2 تفگن . ینخس  اهنآ  هرابرد  و 

بوقعی تمارک  تهج  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  دندش ، بکترم  هانگ  هچرگ  بوقعی  نادنزرف   - 3 دناهداد . بقل  باّوت  رفعج  هب  ار  وا  یخرب 
تابثا هب  رظان  هیبشت ، هک  تسا  نکمم   - 4 دوب . ماما  يومع  و  ماما ، ردارب  ماما ، دنزرف  وا  اریز  رفعج ، دروم  رد  نینچمه  دومن . وفع  نانآ  زا 

ایبنا و دالوا  درک  اعّدا  ناوتیمن  زگره  هک  انعم  نیدـب  دـندش ، هانگ  بکترم  بوقعی  دالوا  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، رفعج  يارب  هانگ  اـطخ و 
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تـسا نکمم  زین  ماما  دـنزرف  دـندش ، هانگ  بکترم  بوقعی  نادـنزرف  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دـنموصعم ، هانگ  زا  اهنآ  دوخ  دـننامه  ایـصوا 
. تسا تهج  نیا  زا  داعبتسا  عفر  لیثمت  زا  ماما  فده  تقیقح ، رد  دوش . هانگ  بکترم 

ردارب ود  هب  تماما  لاقتنا 

فیعـض باقعا ، رد  نآ  رارمتـسا  بوجو  نیـسح و  نسح و  زا  دعب  ردارب  ود  هب  تماما  لاقتنا  زاوج  مدع  هب  لوق  : » دیوگیم بتاک  دـمحا 
زا لبق  نانآ  دزن  رتاوتم  هکلب  روهشم  هیماما و  هعیش  روهمج  مییوگیم : وا  خساپ  رد   … تسا .»  هدوبن  تقو  نآ  رد  نآ  رب  یعامجا  و  تسا ،

. تسا مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماـما  زا  دـعب  ردارب  ود  هب  تماـما  لاـقتنا  زاوج  مدـع  هب  لوق  مالـسلا ، هیلعيدـهم  ماـما  تدـالو 
مالـسلا امهیلعنیـسح  نسح و  زا  دعب  تماما  هک  میدومن  ادیپ  ملع  قداص  ناماما  زا  رتاوتم  رابخا  زا  : » دیوگیم یتخبون  یلع  نب  لیعامـسا 

ار داـقتعا  نـیمه  زین  ( 147) یتـخبون نسح  نـب  یلع  و  ( 146) یمق يرعـشا  ( 145 «.) ماوقا اـی  ردارب  رد  هن  دوب  دـهاوخ  ماـما  دـالوا  رد  اـهنت 
هک هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  دوشیم : هدافتـسا  یبوخ  هب  بلاطم  نیا  زین  تاـیاور  یخرب  زا  دناهتـشاد .
.« دوب دهاوخن  ردارب  ود  رد  تماما  زگره  نیـسح  نسح و  زا  دعب  ( » 148 (؛» ًادبأ نیـسحلاو  نسحلا  دعب  نیوخألا  یف  ۀمامإلا  ُدوعت  ال  : » دومرف
یف یه  اّمنإ  نیـسحلا  نسحلا و  دـعب  نیوخأ  یف  ۀـمامإلا  عمتجت  ال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  رگید  دنـس  هب  زین  و 

ياهلسن اهلسن و  رد  تماما  انامه  دش . دـهاوخن  عمج  نیـسح  نسح و  زا  دـعب  ردارب  ود  رد  تماما  ( » 149 (؛». باقعألا باقعأو  باقعألا 
؟ ٍلاخ وأ  ٍّمع  یف  ۀـمامإلا  نوکت  أ  لئُـس : ّهنأ  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هک  هدـش  لقن  عیزب  نب  لیعامـسا  زا  زین  و  تساه ». لسن 

ردارب ود  مدرک : ضرع  ریخ . دومرف : تفرگ ؟ دـهاوخ  رارق  ییاد  اـی  ومع  رد  تماـما  اـیآ  ( » 150 … (؛»  ال لاق : ٍخأ ، یفف  ُتلقف : ـال . لاـقف :
 …  «. ریخ دومرف : روطچ ؟

رفعج هب  تیزعت 

ماما گوس  رد  رفعج  هب  تشاد  دوجو  لوا  بیان  اهنآ  نمـض  رد  هک  هعیـش  مومع  ناـیدألا  وبا  ثیدـح  قباـطم  : » دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
وبا ثیدـح  هب  هـعجارم  اـب   - 1 مییوـگیم : وا  خـساپ  رد  دـنتفگ . تینهت  وا ، تماـما  تـهج  هـب  زین  هـتفگ و  تـیزعت  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
وبا هک  تسا  نیا  هدـمآ  ثیدـح  نآ  رد  هچنآ  هکلب  تسین . حیحـص  موـمع  روـط  هب  بتاـک  دـمحا  تشادرب  هک  میربیم  یپ  ( 151) نایدألا

ردارب یلع  نب  رفعج  ناهگان   … هنوئّنهیو … « ؛»  هنوّزعی  هلوح  ۀعیـشلاو  رادـلا  بابب  هیخأ  یلع  نب  رفعجب  انأ  اذإو  دـیوگیم … « : نایدألا 
نیا زا  دـنتفگیم ». کیربت  تیزعت و  وا  هب  دـندوب  وا  رود  هک  ینایعیـش  هک  یلاح  رد  مدـید  هناخ  برد  رانک  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 

هب دوب  هدشن  نشور  تدالو  يافتخا  تهج  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تماما  رما  زونه  هک  نایعیش  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت 
تیزعت و رفعج  هب  هک  دیعـس  نب  ناـمثع  لوا  بیاـن  زا  يرثا  تیاور  نـیا  رد   - 2 دـندمآرب . وا  تینهت  ددـصرد  تسا  ماما  وا  هکنیا  ناـمگ 

نایدألا وبا  تیاور  هعومجم  هب  هعجارم  اب   - 3 تسا . هداد  لوا  بیان  هب  بتاک  هک  تسا  غورد  یتبـسن  نیا  و  درادن . دوجو  دـیوگب  کیربت 
یلع نب  نسحلاب  نحن  اذإ  رادـلا  یف  انرـص  اّـملف  : » دـیوگیم ناـیدالاوبا  تسا . هدوب  وگغورد  دوخ  ياـعّدا  رد  رفعج  هک  دوشیم  هدافتـسا 

، طـطق هرعـشب  ةرمـس ، ههجوب  ّیبص  جرخ  ریبکتلاـب  ّمه  اّـملف  هیخأ ، یلع  یّلـصیل  یلع  نب  رفعج  مدـقتف  اـنّفکم  هشعن  یلع  هیلع  هَّللا  تاولص 
مّدـقتف رفـصاو  ههجو  دـبرا  دـقو  رفعج ، رخأتف  یبأ ، یلع  ةالـصلاب  قحأ  انأف  ّمع  ای  رّخأت  لاقو : یلع  نب  رفعج  ءادرب  ذـبجف  جـیلفت ، هنانـسأب 

( » 152 (؛» هیلإ اهتعفدـف  کعم ، یتلا  بتکلا  تاباوج  تاه  يرـصب  ای  لاق : ّمث  مالـسلا  امهیلع  هیبأ  ربق  بناج  یلإ  نفدو  هیلع  یّلـصو  یبصلا 
رب ات  دـمآ  ولج  رفعج  تسا . چـیپ  نفک  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  شعن  هک  مدرک  هدـهاشم  مدیـسر  ترـضح  هناخ  هب  هک  یماـگنه  … 

تشپ زا  زاب ، ییاهنادند  يرف ، ییاهوم  اب  نوگمدنگ ، یکدوک  دیوگب ، ّتیم  زامن  ریبکت  تساوخ  هک  نیمه  دراذگب ، زامن  شردارب  هزانج 
رد رفعج  مرازگ .» زامن  مردـپ  رب  هک  مرتراوازـس  نم  اریز  ومع ، يا  ورب  رانک  : » دومرف دیـشک و  ار  یلع  نب  رفعج  يادر  دـمآ و  نوریب  هدرپ 
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هزانج درازگ و  زامن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هزانج  رب  دـمآ و  ولج  كدوک  نیا  تفر . رانک  دوب  هدرک  رییغت  شتروص  گنر  هک  یلاـح 
ار اهنآ  مه  نم  هدب . نم  هب  تسوت  اب  هک  ییاههمان  باوج  يرـصب ! يا  دومرف : هاگنآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  شردـپ  ربق  رانک 
رد سپ  تسا  ماـما  درم  نیا  رگا  متفگ : دوـخ  اـب  مدـید  نینچ  ار  رفعج  هک  یماـگنه  : » دـیوگیم ناـیدالاوبا  زین  … و  مداد .»  ترـضح  هـب 

قـسوج اب  زین  دنکیم و  رکـسم )  ) ذیبن برـش  هک  تسا  یـصخش  مسانـشیم  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  نم  اریز  تسا ، هدش  لطاب  تماما  تقیقح 
(153 …  «.) دنکیم يزاب  روبنط  اب  هدرک و  رامق 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا » هیلع   » دوعوم يدهم  تدالو 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا » هیلع   » دوعوم يدهم  تدالو 

هعیش دننامه  تنس ، لها  ياملع  زا  يرامـشیب  دادعت  هچرگ  تسا ؛ تنـس  لها  هعیـش و  فالتخا  دراوم  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو 
بحاص هک  دندقتعم  هعیش  دننامه  نانآ ، زا  یخرب  نینچ  مه  تسا  هتشاد  دّمحم  مان  هب  يدنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دندقتعم  هیماما 

هب نونکا  دـنفلاخم . هدـیقع  نیا  اب  ّتنـس  لها  زا  رگید ، یـضعب  اما  تسا ، ومه  دـنکیم  ماـیق  ناـمز  رخآ  رد  هک  یـسکو  يدـهم  ناـمزلا و 
. میزادرپیم عوضوم  نیا  یسررب 

تدالو هب  تنس  لها  فارتعا 

تدالو هب  تنس  لها  فارتعا 

هیلعيدـهم ترـضح  تدالو  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هدـع  هک  میربیم  یپ  تنـس  لها  ياهباتک  رگید  یخیرات و  ياـهباتک  هب  هعجارم  اـب 
: مینکیم هراشا  نانآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  دناهدومن . فارتعا  مالسلا 

يافوتم 681ه) ) یعفاش ناکلخ  نبا  یضاق  نیدلا  سمش  همّالع   - 1

رـشع ینثالا  ۀمئالا  رـشع  یناث  هلبق ، روکذملا  داوجلا  دّمحم  نبا  يداهلا ، یلع  نبا  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  مساقلاوبا  : » دـیوگیم وا 
؛» نینس سمخ  هرمع  ناک  هوبا  یّفوت  اّملو  ۀنس 255 ه  نابعش  فصتنم  ۀعمجلا  موی  هتدالو  تناک  ۀجحلاب …  فورعملا  ۀیمامالا  داقتعا  یلع 
هب فورعم  یماما  هدزاود  هعیـش  دزن  ماما  نیمهدزاود  داوج ، دّمحم  دنزرف  يداه  یلع  دنزرف  يرکـسع  نسح  نب  دّمحم  مساقلاوبا  ( » 154)

 …  «. تشاد لاس  جنپ  شردپ  تافو  ماگنه  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  هعمج  زور  رد  وا  تدالو  تّجح … 

يدفص کبیأ  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  همّالع   - 2

نب قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دّـمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  رظتنملا  ۀـجحلا  »
اذه رـشع ، ینثإلا  ۀمئألا  یناث  رظتنملا ، ۀـجحلا  مهنع ، هَّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  نب  رقابلا  دّـمحم 
نب دّمحم  رظتنم  تجح  ( » 155 … (؛»  نیتأمو نیسمخو  سمخ  ۀنـس  نابعـش  فصن  دلو  يدهملا …  مئاقلا  رظتنملا  ّهنا  ۀعیـشلا  معزت  يذلا 

، رقاب دّمحم  دنزرف  قداص ، رفعج  دنزرف  مظاک ، یـسوم  دنزرف  اضر ، یلع  دنزرف  داوج ، دّمحم  دـنزرف  يداه ، یلع  دـنزرف  يرکـسع  نسح 
داقتعا هب  هک  هّیماما  هعیـش  دزن  ماما  نیمهدزاود  رظتنم ، تجح  بلاـط ، یبا  نب  یلع  دـنزرف  یلع ، نب  نیـسح  دـنزرف  نیدـباعلا ، نیز  دـنزرف 

 …  «. تسا هدش  دلوتم  نابعش  همین  يرجه  لاس 255  رد  دشابیم … و  يدهم  مئاق  وا  اهنآ ،
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يرزج ریثا  نبا   - 3

بهذم یلع  رشع  ینثإلا  ۀمئألا  دحا  وهو  يرکـسعلا  يولعلا  دّمحموبا  یّفوت …  اهیفو  : » دیوگیم يرجه  لاس 260  ثداوح  دروم  رد  يو 
وا تفای . تافو  يرکـسع  يولع  دّـمحم  وبا  لاس  نآ  رد  ( » 156 … (؛»  ءارماس بادرـسب  رظتنملا  هنودقتعی  يذلا  دّمحم  دلاو  وهو  ۀـیمامالا ،

 …  «. دناهتسشن وا  راظتنا  هب  ارماس  بادرس  رد  هیماما  هک  تسا  دّمحم  وا  دنزرف  تسا . هیماما  بهذم  قبط  هناگ  هدزاود  ناماما  زا  یکی 

دناوخ ریم  همالع   - 4

ۀنـس نابعـش  نم  فصنلا  ۀلیل  یف  يأر  نم  ّرـسب  هتینکب  یّنکملاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  مساب  یمـسملا  يدـهملا  مامالا  ةدالو  تناک  »
؛» ًایبن یـسیع  لعج  امک  ًاماما ، ۀـیلوفطلا  یف  هلعجو  ًایبص  ییحی  اهاتآ  امک  ۀـمکحلا  هاـتآ  نینـس . سمخ  هیبا  ةاـفو  تقو  هرمع  ناـکو  ، 255

. داتفا قافتا  لاس 255  نابعش  همین  ارماس  رد  تسا  وا  اب  هینک  مه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  مان  مه  هک  يدهم  ماما  تدالو  ( » 157)
ییحی ترـضح  هب  یکدوک  رد  هک  هنوگ  نامه  داد ؛ تمکح  وا  هب  نس  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  دوب . لاس  جنپ  شردـپ  تافو  ماگنه  وا  رمع 

 …  «. دیزگرب توبن  ماقم  هب  زین  ار  یسیع  ترضح  داد و  رارق  ماما  ار  وا  دومرف و  تیانع 

يافوتم 346ه)  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع   - 5

یلع نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحموبا  ضبق  نیتأم  نیتس و  ۀنـس  یفو  »
رد ( » 158 … (؛»  رشع یناثلا  مامالاو  رظتنملا  يدهملاوبا  وهو  ۀنس  نیرشعو  عست  نبا  وهو  دمتعملا ، ۀفالخ  یف  مالسلا -  مهیلع  بلاطیبا - 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  دّمحم  وبا  يرجه  لاس 260 
هّیماما مهدزاود  ماما  رظتنم و  يدـهم  ردـپ  وا  تشاد . لاس  هک 29  یلاح  رد  دومن ، تلحر  یسابع  دمتعم  تفالخ  رـصع  رد  مالـسلا  مهیلع 

 …  «. تسا

يافوتم 732ه)  ) یعفاش یلع  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا   - 6

رظتنملا دّمحمو  بادرسلا . بحاص  رظتنملا  دّمحم  دلاو  وه  روکذملا  يرکـسعلا  نسحلاو  : » دیوگیم لاس 254ه  خیرات  ياهدادخر  رد  وا 
ردپ يرکـسع  نسح  ( » 159 … (؛»  ۀـجحلاو يدـهملاو  مئاقلا  هل : لاقیو  ۀـیمامالا . يأر  یلع  رـشع  ینثالا  ۀـمئالا  رـشع  یناث  وه  روکذـملا 

 …  «. تسا تجحو  يدهم  مئاق ، وا  باقلا  زا  تسا . ماما  نیمهدزاود  هیماما  يأر  قبط  رظتنم  دّمحم  تسا . بادرس  بحاص  رظتنم  دّمحم 

يدجو دیرف  دّمحم  همّالع   - 7

فورعملا ۀیمالا  داقتعا  یف  رـشع  ینثإلا  ۀـمئألا  رـشع  یناث  وه  يداهلا …  ّیلع  نب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  مساقلاوبا  : » دـیوگیم وا 
نـسح نب  دّمحم  مساقلاوبا  ( » 160 … (؛»  اـهیلا ُدـعب  جرخی  ملف  هیلا  رظنت  هّماو  هیبا  راد  یف  بادرـسلا  لـخد  هـّنا  نوعدـی  مـهف  ۀـجحلاب … 

وا هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا …  تجح  هب  فورعم  ناماما و  زا  ماما  نیمهدزاود  هیماما ، داقتعا  رب  اـنب  يداـه …  یلع  دـنزرف  يرکـسع 
 …  «. تسا هدشن  جراخ  زونه  درکیم و  هراظن  ار  وا  شردام  هک  یلاح  رد  هدش  شردپ  هناخ  بادرس  لخاد 

يزوج نب  طبس   - 8

هَّللادبعوبا هتینکو  دّمحم …  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تجح  ماما  هب  عجار  یلـصف  رد  يو 
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هَّللادبعوبا و وا  هینک  دمحم …  نب  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم  ( » 161 … (؛»  رظتنملاو مئاقلا  نامزلا  بحاص  ۀجحلا  فلخلا  وهو  مساقلاوباو 
 …  «. تسا رظتنم  مئاق و  نامزلا و  بحاص  تجح ، نیشناج و  وا  تسا و  مساقلاوبا 

یعفاش هحلط  نب  دّمحم   - 9

يأر نم  ّرسبف  هدلوم  اّماف  دّمحم …  نب  لکوتملا  یلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نب  دّمحم  : » دیوگیم مالسلا  هیلعيدهم  ماما  لاح  حرـش  رد  وا 
دّمحم دنزرف  لکوتم  یلع  دنزرف  صلاخ  نسح  نب  دّـمحم  ( » 162 (؛» رظتنملا لیقو : حلاصلا ، فلخلاو  ۀـجحلا  هبقلو : مساقلاوبا  هتینکو : … 

 …  «. تسا رظتنم  یلوق  رب  انب  حلاص و  فلخ  تّجح ، شبقل  مساقلاوبا و  شاهینک  دش …  دلوتم  ارماس  رد  … 

يافوتم 953ه)  ) یفنح نولوط  نب  دّمحم  نیدلا  سمش   - 10

ۀعمجلا موی  ضر -  هتدـالو -  تناـک  مساـقلاوبا …  وـهو  نسحلا ، نب  دّـمحم  هنبا  مهرـشع  یناـثو  : » دـیوگیم ناـماما  لاـح  حرـش  رد  وا 
( » …163 (؛» نینس سمخ  هرمع  ناک  امهنع -  هَّللا  یضر  هرکذ -  مدقتملا  هوبا  یّفوت  اّملو  نیتأم . نیسمخو و  سمخ  ۀنس  نابعـش  فصتنم 

داتفا و قاـفتا  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  هعمج  زور  رد  شتدـالو  تسا …  مساـقلاوبا  نسح  نب  دّـمحم  شدـنزرف  ناـنآ ، نیمهدزاود 
 …  «. تشاد لاس  جنپ  ردپ ، تافو  ماگنه 

یعفاش یشخدب  متسر  نب  دّمحم  ازریم   - 11

زا رظتنم ، دّمحم  زج  يدـنزرف  وا  ( » … 164 … (؛»  رظنتملا دّمحم  ّالا  ًادلو  كرتی  مل  و  : » دیوگیم يرکـسع  نسح  ماما  لاح  حرـش  رد  وا 
 …  «. تشاذگن ياج  هب  دوخ 

یعفاش یمتیه  رجح  نب  دمحا   - 12

سمخ هیبا  ةافو  دنع  هرمعو  ۀجحلا  دمحم  مساقلا  یبا  هدلو  ریغ  فلخی  ملو  : » دیوگیم يرکـسع  نسح  دّمحموبا  لاح  حرـش  زا  دـعب  يو 
ياـج رب  تجح  دّـمحم  مساـقلایبا  زج  يدـنزرف  يرکـسع  نـسح  ( » 165 (؛» رظتنملا مئاـقلا  یّمـسیو  ۀـمکحلا . اـهیف  هَّللا  هاـتآ  نکل  نینس ،

 …  «. دنمانیم رظتنم  مئاق  ار  وا  تخومآ . تمکح  لاس  جنپ  نآ  رد  وا  هب  دنوادخ  اما  دوب . لاس  جنپ  ردپ ، تافو  ماگنه  شرمع  تشاذگن .

یبرع نب  نیدلاییحم   - 13

 … ًالدعو ًاطـسق  اهؤلمیف  ًاملظو  ًاروج  ضرالائلتمت  یتح  جرخیال  نکل  مالـسلا ، هیلعيدهملا  جورخ  نم  ّدبال  ّهنا  اوملعا  و  : » دـیوگیم وا 
يرکسعلا نسح  هدلاوو  بلاط . یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هدج  اهنع ، هَّللا  یضر  ۀمطاف  دلو  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ةرتع  نم  وهو 

هک دینادب  ( » 166 … (؛»  ماقملاو نکرلا  نیب  نوملـسملا  هعیابی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  مسا  همـسا  یطاوی  یقنلا …  ّیلع  ماـمالا  نبا 
زا وا  درک …  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  هاگنآ  دشاب ؛ هدش  ملظ  روج و  زا  رپ  نیمز  ات  دـنکیمن  جورخ  تسا . یمتح  يدـهم  جورخ 

یقن … و یّلع  ماما  دنزرف  يرکـسع  نسح  شردپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شدج  تسا . همطاف  نادنزرف  زا  ادـخ و  لوسر  ترتع 
 …  «. دننکیم تعیب  ماقم  نکر و  نیب  وا  اب  ناناملسم  تسا . دنوادخ  لوسر  مان  مه 

يافوتم 1298ه)  ) یعفاش یجنلبش  نسح  نب  نمؤم   - 14

نم فّلخو  نیتأم . نیتس و  ۀنـس  لوالا  عیبر  رهـش  نم  نولخ  نامثل  ۀـعمجلا  موی  یف  یلع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبا  ةافو  تناک  : » دـیوگیم وا 
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رظتنملاو مئاقلاو  حلاصلا  فلخلاو  يدهملاو  ۀجحلاب  ۀیمامالا  هبّقلو  مساقلاوبا . هتینکو  سجرن …  اهل  لاقی  دلو  ّما  هّما  ًادّمحم …  هنبا  دلولا 
وا داتفا . قافتا  لاس 260ه  لّوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  رد  یلع  نب  نسح  دّـمحم  یبا  تافو  ( » 167 (؛» يدهملا اهرهشاو  نامزلا  بحاصو 

، تجح هیماما : دزن  شباقلا  مساقلاوبا و  شاهینک  تشاد . مان  سجرن  دلو و  ّما  شردام  تسا . دّمحم  شمان  هک  تشاذـگ  ياج  هب  يدـنزرف 
 …  «. تسا يدهم  اهنآ  نیرتروهشم  تسا و  نامزلابحاص  رظتنم و  مئاق ، حلاص ، فلخ  يدهم ،

یفنح هنحش  نب  دّمحم  دیلولاوبا   - 15

نیـسمخو و سمخ  ۀنـس  یف  دلو  دّمحم . ۀجحلاو ، مئاقلا  يدهملا و  هل  لاقی  مهرـشع . یناث  رظتنملا  هدلو  يرکـسعلا ]  ] نسحلا اذـهل  دـلو  »
. تسا هّیماما  دزن  ماما  نیمهدزاود  يو  دندیـشکیم . ار  وا  راـظتنا  هک  دومرف  تیاـنع  يدـنزرف  يرکـسع  نسح  هب  دـنوادخ  ( » 168 (؛» نیتأم

«. داتفا قافتا  يرجه  لاس 255  رد  شتدالو  تسا . تجح  مئاق و  يدهم ، شباقلا  دّمحم و  شمان 

یعفاش نابص  یلع  نب  دّمحم  خیش   - 16

رب لیلد  نیا  هک  دریگیمن  يداریا  نآ  رب  دنکیم و  لقن  یبرع  یبا  نیدلا  ییحم  ینارعـش و  زا  ار  مالـسلا  هیلعتجح  ترـضح  تدالو  يو 
(169 .) تسا لوق  نآ  نتشاد  لوبق 

يافوتم 739ه)  ) يدادغب نمؤملادبع  نیدلا  یفص  خیش   - 17

يذلا یلع  نب  نسحلل  ناک  ّهنا  ۀضفارلا  معزت  برس  هیف  بادرس  مالسلا  امهیلع  نییرکـسعلا  دهـشم  ینعی  دهـشملا  اذه  یف  و  : » دیوگیم وا 
یبادرس مالسلا -  امهیلعنییرکسع  دهشم  ینعی  دهـشم -  نیا  رد  ( » 170 … (؛»  برسلا کلذ  یف  باغ  ریغص  دمحم  همـسا  نبا  هل  هانرکذ ،

هدش یفخم  بادرـس  نآ  رد  دنیوگیم  هک  ریغـص  دّمحم  مان  هب  تسا  يدـنزرف  وا  زا  تسا . یلع  نب  نسح  يارب  دـندقتعم  هضفار  هک  تسا 
 …  «. تسا

يافوتم 749ه)  ) يدرو نب  رمع  نیدلا  نیز  خیش   - 18

رظتنملا دلومو  ۀجحلاو . يدهملاو  مئاقلا  ًاضیا : بقلیو  مهرشعیناث  رظتنملاو  بادرـسلا  بحاص  رظتنملا  دّمحم  دلاو  يرکـسعلا  نسحلا  «و 
، مئاق شبقل  هعیش . ماما  نیمهدزاود  بادرس  بحاص  رظتنم  دّمحم  ردپ  يرکـسع  نسح  و  ( » … 171 … (؛»  نیتأمو نیسمخو  سمخ  ۀنس 

 …  «. داتفا قافتا  يرجه  لاس 255  رد  وا  تدالو  تسا . تّجح  يدهم و 

یعفاش يدنشقلق  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا   - 19

ماما زا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  ترضح ، نآ  نادنزرف  قداص و  رفعج  ماما  بسن  نایب  رد  تسا ، باسنا  رد  صّصختم  یملاع  هک  وا 
هدافتـسا وا  ترابع  رهاظ  زا  تسوا . ندوب  هدـنز  هب  دـقتعم  هعیـش  هک  دروآیم  باـسح  هب  نایعیـش  ماـما  نیمهدزاود  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
(172 .) دهدیم تبسن  هعیش  هب  ار  ندوب  هدنز  هب  داقتعا  یلو  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  دقتعم  يدنشقلق  هک  دوشیم 

يومح توقای  هَّللادبع  وبا   - 20

(173 .) تسا هدروآ  يدادغب  نمؤملادبع  نیدلا  یفص  هیبش  یترابع  وا 
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يدیوس هب  فورعم  يدادغب  نیما  دّمحم   - 21

بحاص ّهنا  ۀعیشلا …  معز  نینس …  سمخ  هیبا  ةافو  دنع  هرمع  ناکو  يدهملا ، دّمحم  : » دیوگیم تسا ، باسنا  رد  ناصّصختم  زا  هک  وا 
تافو ماگنه  شرمع  يدهم ، دّـمحم  ( » 174 (؛» يرخألا نم  لوطا  امه  دـحا  ناتبیغ  همایق  لبق  هلو  ۀـعاسلا . مایق  لبق  رظتنملا  مئاـقلا  فیـسلا 

هک تسا  تبیغ  ود  ار  وا  درک . دهاوخ  مایق  تمایق  ییاپرب  زا  لبق  هک  دنادیم  يریـشمش  بحاص  نامه  ار  وا  هعیـش  دوب …  لاس  جـنپ  ردـپ 
«. تسا رتینالوط  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی 

يافوتم 808ه)  ) یبرغم نودلخ  نبا   - 22

؛» يدهملا دّمحم  وهو  رـشع  ینثالا  مامت  یلا  ةدحاو  ۀلـسلس  یلع  هدلوو  مظاکلا  یـسوم  هنبا  یلا  رفعج …  نم  ۀفالخلا  اولقن  : » دیوگیم وا 
سپـس یلع و  هب  وا  زا  داوج و  هب  وا  زا  اضر و  شدنزرف  هب  وا  زا  مظاک و  یـسوم  شدـنزرف  هب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  دـعب  ار  تفالخ  هضفار  »

تدـالو نودـلخ  نبا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تراـبع  نـیا  زا  ( 175 …  «.) دـناهدومن لـقتنم  يدـهم  دّـمحم  شدـنزرف  هـب  وا  زا  يرکـسع و 
. دهدیم تبسن  هعیش  هب  ار  وا  تفالخ  یلو  دراد ، لوبق  ار  مالسلا  هیلعترضح 

يافوتم 548 ه)  ) یناتسرهش میرکلادبع  نب  دّمحم  حتفلاوبا   - 23

زا دعب  ( » … 176 (؛» اننامز یف  ۀیمامالا  قیرط  وه  اذه  رشع . یناثلا  وهو  يأر  نم  رّسب  يذلا  رظتنملا  مئاقلا  دّمحم  هنبا  هدعب  و  : » دیوگیم وا 
«. تسا نانآ  دزن  ماما  نیمهدزاود  وا  دیسر . تماما  هب  هعیش  دزن  دوب -  ارماس  نکاس  هک  رظتنم -  مئاق  دّمحم  شدنزرف  يرکسع  نسح 

یکلام غابص  نبا  نیدلا  رون   - 24

یناثلا مامالا  وهو  صلاخلا  نسحلا  دّمحم  یبا  نبا  حـلاصلا  فلخلا  ۀـجحلا  دّـمحم  مساقلاوبا  : » دـیوگیم شباتک  زا  مهدزاود  لصف  رد  وا 
مهدزاود ماما  صلاخ ، نسح  دّمحم  وبا  دنزرف  حلاص  فلخ  تجح  دّـمحم  مساقلاوبا  ( » 177 (؛» هتماما لئالدو  هتدالو  خیرات  رکذ  مث  رشع .

 …  «. دزادرپیم وا  تماما  لیالد  تدالو و  خیرات  هب  هاگنآ  تسا .

یفنح اسراپ  هجاوخ  هب  فورعم  يراخب  دومحم  نب  دّمحم   – 25

یّمسملا رظتنملا  دّمحم  مساقلا  یبا  ریغ  ًادلو  فلخی  مل  يرکسعلا …  نسحلا  دّمحم  وبا  نیبیطلا  تیبلا  لها  ۀمئا  نم  : » دیوگیم نینچ  يو 
؛» ۀنس 255 نابعش  نم  فصنلا  ۀلیل  رظتنملا  دلوم  ناکو  ۀیمامالا . دنع  رشع  ینثالا  ۀمئالا  متاخو  نامزلا  بحاصو  يدهملاو  ۀجحلاو  مئاقلاب 

، تجح مئاق ، هب  فورعم  رظتنم  دّـمحم  مساقلاوبا  زج  يدـنزرف  وا  تسا …  يرکـسع  نسح  دّـمحم  وبا  نیبیط  تیب  لها  ناـماما  زا  ( » 178)
هدوب يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  بش  رد  شتدالو  تشاذـگن . ياج  رب  هیماما  دزن  یماما  هدزاود  ناماما  متاخ  نامزلابحاص و  يدـهم ،

 …  «. تسا

يافوتم 1014ه)  ) یّکم یفنح  يراق  یلعالم   - 26

 … ّیلع مّهلواف  ۀیلاوتم …  ةوبنلا  تیب  لها  نم  مّهنا  یلع  ۀیرشع  ینثالا  ۀعیشلا  لمح  دق  و  : » دیوگیم هفیلخ  هدزاود  ثیدح  حرـش  رد  يو 
هک دنکیم …  قبطنم  یپایپ  روط  هب  توبن  تیب  لها  رب  ار  اهنآ  یماما  هدزاود  هعیش  ( » 179 (؛» نیعمجا مهیلع  هَّللا  ناوضر  يدهملا  دّمحمف 

«. نیعمجأ مهیلع  هَّللا  ناوضر  تسا . يدهم  دّمحم  اهنآ  رخآ  تسا و …  مالسلا  هیلعیلع  اهنآ  لّوا 
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ناهب زور  نب  لضف   - 27

رظتنملا مئاقلا  یلع  مالـس  : » دسریم اجنیا  هب  دـهدیم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیرذ  زا  ناماما  زا  کی  ره  رب  هک  ییاهمالـس  رد  وا 
 …  «. مساقلا یبا  رظتنم  مئاق  رب  مالس  ( » 180 (؛» مساقلا یبا 

32750ه) يافوتم ) یفنح يدنرز  فسوی  نب  دّمحم  نیدلالامج   - 28

جهن یلا  یعادلاو  قحلاب  مئاقلا  رثألاو ، قحلا  عابتاو  ملعلاب  هردق  مظع  يذلا  رهتـشملا  تامارکلا  بحاص  رـشع  یناثلا  مامالا  : » دـیوگیم وا 
هماو دمتعملا . نامز  یف  يأر  نم  ّرسب  نیتأم  نیسمخو و  سمخ  نابعش  نم  فصنلل  ۀعمجلا  ۀلیل  ۀعیشلا  هتلقن  ام  یلع  هدلوم  ناکو  قحلا … 
تنس قح و  زا  يوریپ  ملع و  رد  ردقلا  میظع  هک  یسک  روهـشم ، تامارک  بحاص  مهدزاود  ماما  ( » 181 … (؛»  ۀیمورلا رصیق  تنب  سجرن 
نامز هعیـش ، لقن  قباطم  نسح  نب  دّـمحم  مساـقلاوبا  ماـما  تدـالو  تسا . ّقح  هار  هب  هدـننک  توعد  قح و  هب  مئاـق  هک  یـسک  تسا . يوبن 

 …  «. دوب مور  رصیق  رتخد  سجرن  شردام  تسا . هداتفا  قافتا  ارماس  رد  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  بش  یسابع ، دمتعم  یهاشداپ 

يدنفا تجهب  لولهب  یضاق   - 29

رهظی ّهناو  هئاقبب ، حّرصو  يربکلا  ۀیناثلاو  يرغصلا  یلوالا  نیتبیغ  هل  ّناو  سجرن  هّما  مسا  ّناو  ۀنس 255 ، نابعش  نم  رشع  سماخلا  یف  دلو  »
مسا دوب . لاس 255  نابعش  هام  مهدزناپ  رد  مهدزاود  ماما  تدالو  ( » 182 … (؛»  ًالدعو ًاطـسق  ضرألا  ألمیو  روهظلاب ، یلاعت  هَّللا  نذا  نیح 

وا هب  دنوادخ  هک  هاگ  ره  تسا . هدرک  شیاقب  هب  حیرصت  يربک و  يرگید  يرغـص و  یکی  تسا . تبیغ  ود  وا  يارب  تسا . سجرن  شردام 
 …  «. درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هاگنآ  دنکیم ، روهظ  دهد  نذا 

يافوتم 658ه)  ) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ظفاح   - 30

سایلاو یـسیع  ءاقب  لیلدـب  هئاقب  یف  عاـنتما  ـالو  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعترـضح  رمع  لوط  زا  ثحب  رد  دوخ ، باـتک  زا  باـب 25  رد  وا 
ترضح اریز  درادن ، يداعبتسا  شیاقب  ( » 183 … (؛»  یلاعت هَّللا  ءادعا  نم  نینوعلملا  سیلباو  لاجدلا  ءاقبو  یلاعت ، هَّللا  ءایلوا  نم  رـضخلاو 

 …  «. دندرک ینالوط  رمع  دنوادخ  نانمشد  زا  نوعلم  سیلبا  لاجد و  زین  دنراد و  ینالوط  رمع  یهلا  يایلوا  زا  رضخ  سایلا و  یسیع و 

يرصم نیما  دمحا   - 31

ناونع هب  وا  تماما  هب  دقتعم  هعیـش  هک  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دنزرف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  هب  دـقتعم  زین  وا 
(184 .) دنکیم لوبق  ار  ترضح  نآ  تدالو  یلو  دریگیم  لاکشا  ناراوگرزب  نآ  تماما  رد  اهنت  تسا ، ماما  نیمهدزاود 

يافوتم 966ه)  ) یکلام يرکب  راید  دّمحم  نب  نیسح  خیش   - 32

يدهملاو مئاقلاو  ۀجحلاب  ۀیمامالا  هبّقلو  مساقلاابا ، ینکی  اضرلا ، یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رـشع  یناثلا  : » دـیوگیم وا 
یلع نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دّـمحم  اهنآ  نیمهدزاود  ( » 185 … (؛»  رـشع ینثإلا  متاخ  مهدـنع  وهو  نامزلا . بحاصو  رظتنملاو 
ماما نیمهدزاود  هیماما  دزن  وا  تسا . نامزلابحاص  رظتنم و  يدـهم ، مئاـق ، تجح ، هیماـما : دزن  شبقل  مساـقلاوبا و  شاهینک  تسا . اـضرلا 

 …  «. تسا

يافوتم 748ه)  ) یعفاش یبهذ  نیدلا  سمش   - 33
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(186) ربغ نم  ربخ  یف  ربعلا  باـتک  رد  فلا ) تسا : هدومن  فارتعا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدـالو  هب  شیاـهباتک  زا  یخرب  رد  وا 
يولعلا قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دّـمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  : » دـیوگیم

؛» رـشع ینثالا  ۀـمتاخ  وهو  نامزلا  بحاصب  هبقلتو  رظتنملاـبو  يدـهملاب  هبقلتو  ۀـجحلا  فلخلا  ۀـضفارلا  هبقلت  يذـلا  مساـقلاوبا ، ینیـسحلا 
ینیـسح يوـلع  قداـصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نب  اـضرلا  یلع  نب  داوـجلا  دـمحم  نب  يداـهلا  یلع  نب  يرکـسع  نـسح  نـب  دّـمحم  »

« مالـسالا خیرات   » باتک رد  ب ) دـناهداد .» بقل  ماما  هدزاود  متاخ  نامزلابحاص و  رظتنم ، يدـهم ، تجح ، فلخ  ار  وا  هضفار  مساقلاوبا .
نب دّمحم  يرکـسع ، نسح  ماما  دنزرف   … « ؛»  ۀجحلا فلخلا  مئاقلا  ۀضفارلا  هوعدی  يذلا  نسحلا  نب  دـمحم  هنبا  اّما  و  : » دـیوگیم ( 187)

فیرـشلا رظتنملا  : » دیوگیم ( 188) ءـالبنلا مـالعأ  ریـس  باـتک  رد  … ج ) دـنمانیم .»  تجح  فـلخ  مئاـق و  ار  وا  هـضفار  تـسا . نـسح 
متاخ يرکـسع …  نسح  نب  دّـمحم  مساقلاوبا  فیرـش ، رظتنم  « ؛» ًادّیـس رـشع  ینثإلا  ۀـمتاخ  يرکـسعلا …  نسحلا  نب  دـمحم  مساـقلاوبا 

 …  «. راوگرزب ماما  هدزاود 

یعفاش يزار  رخف   - 34

امهدـحاف نانبإلا  اّما  ناتنبو ، نانبا  هلف  مامالا  يرکـسعلا  نسحلا  اّما  : » دـیوگیم هدرک ، نیودـت  باـسنا  ملع  عوضوم  رد  هک  یباـتک  رد  يو 
نبا ۀـجحلا  ةدالو  یلع  مجاعملاو  مجارتلا  بابراو  نیخرؤملا  رثکا  صوصن  ۀـلالد  فیرـشلا … -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص 
یلع وا 259  وا 255  ۀنس 252  یف  سجرن  ةدیسلا  هما  محر  نمو  هیبا  بلص  نم  مالسلا  مهیلعيرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  مساقلا 
رتخد ود  رسپ و  ود  وا  يرکسع ، نسح  اّما  ( » 189 (؛» ۀنس 255 نابعش  نم  فصنلا  ۀلیل  ۀعیشلا  رثکا  دنع  تباثلا  ناک  ناو  کلذ  یف  فالتخا 

ناـخّروم و رثـکا  صوـصن  دـسیونیم : هاـگنآ  تسا …  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  ناـمزلابحاص -  شنارـسپ  زا  یکی  تشاد .
زا ردپ و  بلص  زا  وا  دراد . قافتا  مالـسلا  مهیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم  مساقلایبا  تجح  تدالو  رب  مجاعم  مجارت و  نابحاص 

نابعش همین  بش  رد  لاس 255  رد  هعیش  رظن  قبط  هچ  رگا  دمآ ، ایند  هب  يرجه  ای 259  ای 255  لاس 252  رد  نوتاخ  سجرن  شردام  محر 
 …  «. تسا هدمآ  ایند  هب 

يافوتم 996ه)  ) یندم يدنقرمس  ینیسح  نیسح  نب  دّمحم  دیس  هباّسن  همالع   - 35

 … نیتئام نیسمخو و  سمخ  ۀنس  نابعـش  فصتنم  ۀعمجلا  موی  دلو  ۀمئألا  نم  رـشع  یناثلا  وهف  يدهملا …  دمحم  هدلو  اّما  : » دیوگیم وا 
هوبا یفوت  نیح  هرمع  ناکو  يدـهملا …  اهرهـشاو  نامزلا  بحاصو  رظتنملاو  مئاقلاو  حـلاصلا  فلخلاو  ۀـجحلا  هباـقلاو  مساـقلاوبا  هتینکو 
لاس نابعـش  همین  هعمج  زور  رد  تسا . همئا  زا  ماما  نیمهدزاود  وا  تسا …  يدهم  دّمحم  يرکـسع ، نسح  دـنزرف  ( » 190 (؛» نینس سمخ 
يو تسا …  يدـهم  اهنآ  نیرتروهـشم  رظتنم و  مئاق ، حـلاص ، فلخ  تجح ، شباـقلاو : مساـقلاوبا  شاهینک  دـش …  دـّلوتم  يرجه   255

«. تشاد لاس  جنپ  ردپ  تافو  ماگنه 

ینسح یبُتُک  سنا  فیرش   - 36

هئافتخا یلع  ۀعیشلاو  ۀّنـسلا  نیب  مّلـسم  رمالاو  رّکبم . ّنس  یف  يدهملا  مامالا  یفتخا  : » دیوگیم بلاطلا  ۀفحت  باتک  رب  دوخ  هقیلعت  رد  يو 
باسنالا بتک  هتبثا  ام  اذهو  بقع  هل  نکی  ملف  ّنسلا  ریغص  وهو  بادرـسلا  لخد  يدهملا  ّنا  ۀیخیراتلا  بتکلا  انل  تبثا  دقو  هروهظ . مدعو 

تابثا هب  ار  بلطم  نیا  خیرات  ياهباتک  تسا . مّلسم  یّنس  هعیـش و  دزن  رما  نیا  دش . ناهنپ  مدرم  زا  یکدوک  رد  يدهم  ماما  ( » 191… (؛» 
تابثا هب  ار  بلطم  نیا  زین  باسنا  ياهباتک  تشادن . یلسن  هک  یلاح  رد  دش ، بادرس  لخاد  یکدوک  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  هدناسر 
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نب دمحا  کلم  لئاوا  یف  يرکـسعلا  نسحلا  یّفوت  و  : » دسیونیم ( 192) لوتبلا ۀعـضبلا  ۀّیرذ  یف  لوصألا  باتک  رد  ومه   … دناهدناسر .» 
مئاقلاو حلاصلا  فلخلاو  ۀجحلا  هباقلاو  هَّللادبعوباو  مساقلاوبا  هتینکو  يدهملا …  دمحم  دلولا  نم  هلو  ًامومسم …  يأر  نم  ّرسب  لکوتملا 

لیاوا رد  يرکـسع  نسح   … « ؛»  نینـس سمخ  هوبا  یّفوـت  نیح  هرمع  ناـک  يدـهملا … و  اهرهـشاو  ناـمزلا  بحاـصو  یلاـتلاو  رظتنملاو 
شاهینک تشاذگ …  ياج  هب  دوخ  زا  يدهم  دّـمحم  مان  هب  يدـنزرف  وا  دیـسر …  تداهـش  هب  ّمس  اب  ارماس  رد  لکوتم  نب  دـمحا  تنطلس 

 … تسا يدـهم  اهنآ  نیرتروهـشم  نامزلابحاص و  یلات ، رظتنم ، مئاق ، حـلاص ، فلخ  تجح ، شباقلا : و  تسا . هَّللادـبع  وبا  مساقلاوبا و 
«. دوب لاس  جنپ  ردپ  توف  ماگنه  شرمع 

يافوتم 1172 ه)  ) یعفاش يرصم  يواربش  دّمحم  نب  هَّللادبع  خیش   - 37

نسحلا مامالا  نبا  ۀجحلا  دّمحم  مامالا  دلو  رظتنملا . يدهملا  وه  لیق : مامالا . ۀجحلا  دمحم  مساقلاوبا  ۀمئالا  نم  رشع  یناثلا  : » دیوگیم وا 
هافخا دق  هوبا  ناکو  نینس ، سمخب  هیبا  توم  لبق  نیتئامو  نیسمخو  سمخ  ۀنس  نابعـش  نم  فصنلا  ۀلیل  يأر  نم  ّرـسب  ضر -  صلاخلا - 

فلخلاو رظتنملاو  مئاقلاو  يدـهملاب  ًاضیا  بقلی  ۀـجحلا  دّـمحم  مامالا  ناکو  ءافلخلا …  نم  هفوخو  تقولا  ۀبوعـصل  هرما  رتسو  دـلو  نیح 
، ناـماما زا  نـیمهدزاود  ( » 193 … (؛»  نامزلارخآ رهظی  ّهناـب  ثیداـحالا  تّحـص  کلذـلو  يدـهملا . اهرهـشاو  ناـمزلا  بحاـصو  حـلاصلا 

ارماس رد  هنع  هللا  یضرصلاخ  نسح  دنزرف  تجح  دّمحم  تدالو  دننادیم . رظتنم  يدهم  نامه  ار  وا  یخرب  ماما ؛ تجح  دّمحم  مساقلاوبا 
وا تشادیم . یفخم  مدرم  زا  ار  وا  افلخ  زا  سرت  لیلد  هب  شردپ  داتفا . قافتا  شردپ  تافو  زا  لبق  لاس  جنپ  يرجه  لاس 255  نابعش  همین 

حیحـص ثیداحا  دیوگیم : هعیـش  تسا . يدهم  اهنآ  نیرتروهـشم  و  تسا . نامزلابحاص  و  حلاص ، فلخ  رظتنم ، مئاق ، يدهم ، هب  بّقلم 
 …  «. درک دهاوخ  روهظ  نامزلارخآ  رد  وا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 

يافوتم 1089ه)  ) یلبنح یقشمد  دامع  نبا   - 38

نب مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  یّفوت  اهیفو  : » دـیوگیم يرجه  لاـس 260  ثداوح  دروم  رد  يو 
(194 (؛» بادرسلا بحاص  دّمحم  رظتنملا  دلاو  وهو  ۀمصعلا ، مهیف  ۀضفارلا  دقتعت  نیذلا  رشع  ینثالا  دحا  ینیسحلا ، يولعلا  قداصلا  رفعج 

هدزاود ناماما  زا  یکی  ینیـسح  يولع  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  لاس  نآ  رد  »
«. تسا بادرس  بحاص  دّمحم  رظتنم  ردپ  وا  دومن . تلحر  ایند  راد  زا  هضفار ، داقتعا  هب  هناگ 

يافوتم 828ه)  ) هینع نبا  هب  فورعم  ینیسح  یلع  نب  دمحا  نیدلا  لامج   - 39

نـسحلا دّـمحم  وـبا  ماـمالا  اـمه  نـیلجر  نـم  بـقعاو  يأر …  نـم  ّرــسب  هماـقمل  يرکــسعلاب  بّـقلیف  يداـهلا  ّیلع  اـّما  و  : » دـیوگیم وا 
اهمسا دلو  ّما  نم  مهدنع  رظتنملا  مئاقلا  دّمحم  مامالا  دلاو  وهو  میظعرما ، یلع  ملعلاو  دهزلا  نم  ناک  رفعج . هوخاو  مالسلا  هیلعيرکـسعلا 

نـسح دّـمحم  وبا  ود ، نآ  زا  یکی  تشاد : دـنزرف  ود  ارماس …  رد  تنوکـس  تهج  هب  يرکـسع  هب  بّقلم  يداـهلا ، یلع  ( » 195 (؛» سجرن
يدـهم دّـمحم  ماـما  ردـپ  وا  دوب . یناوارف  ملع  دـهز و  ياراد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  تسا . رفعج  يرگید ، مالـسلا و  هیلعيرکـسع 

تسا سجرن  شمـسا  دلو و  ما  شردام  درک . دهاوخ  مایق  هک  تسا  یـسک  اهنآ  دزن  تسا . هیلع  هَّللا  تاولـص  هیماما  دزن  ماما  نیمهدزاود 
…  «.

يافوتم 1103ه)  ) یعفاش یجنزرب  لوسرلادبع  نب  دّمحم   - 40

(196 .) دنکیم لاکشا  وا  روهظ  اربک و  ارغص و  تبیغ  رد  دّمحم ، مان  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دنزرف  تدالو  هب  داقتعا  اب  يو 
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يافوتم 1317 ه)  ) یفنح یسولآ  دومحم  نب  نامعن  تاکربلا  وبا   – 41

 … يداهلا ّیلع  نب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّمحم  وه  يدهملا  ّنا  ۀیرـشع  ینثالا  ۀیمامالا  بهذـم  مهبهاذـم  نم  روهـشملا  و  : » دـیوگیم وا 
: دیوگیم هک  تسا  یماما  هدزاود  هیماما  بهذـم  یعیـش ، بهاذـم  نیرتروهـشم  ( » 197 … (؛»  مئاـقلاو رظتنملاو  ۀـجحلاب  مهدـنع  فرعیو 

 …  «. تسا مئاق  رظتنم و  تجح ، هب  فورعم  هّیماما  دزن  هک  تسا  يداهلا …  یلع  نب  يرکسع  نسح  نب  دّمحم  نامه  يدهم 

دننادیم یناهج  دوعوم  نامه  ار  يدهم  هک  یناسک 

دننادیم یناهج  دوعوم  نامه  ار  يدهم  هک  یناسک 

هب کنیا  دننادیم . یناهج  دوعوم  نامه  هعیش  دننامه  ار  وا  دنتسه  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  هب  دقتعم  هک  ّتنـس  لها  زا  ياهّدع 
: مییامنیم هراشا  نانآ  زا  یخرب  یماسا 

يافوتم 658ه)  ) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  ظفاح   - 1

يدنزرف دوخ  زا  « ؛» هیلع هَّللا  تاولـص  رظتنملا . مامالا  وهو  هنبا  فّلخو  ( » 198 : ) دیوگیم نینچ  يرکـسع  نسح  دّمحم  یبا  ماما  هرابرد  وا 
«. هیلع هَّللا  تاولص  تسا . رظتنم  ماما  نامه  هک  تشاذگ  ياج  هب 

یفنح ینارعش  باهولادبع  فراع   - 2

هیلعهدلومو مالسلا  هیلعيرکسعلا  نسح  مامالا  دالوا  نم  وهو  مالسلا  هیلعيدهملا  جورخ  ّبقرتی  كانهف  : » دنکیم لقن  افرع  یخرب  زا  يو 
انتقو یلا  هرمع  نوکیف  مالسلا  هیلعمیرم  نب  یسیعب  عمتجی  نا  یلا  قاب  وهو  نیتأمو . نیسمخو  سمخ  ۀنس  نابعـش  نم  فصنلا  ۀلیل  مالـسلا 
دیما ناـمزلارخآ  رد  ( » 199 (؛» یقارعلا نسح  خیشلا  ینربخا  اذکه  نینـس . تسو  ۀنـس  ۀئامعبـس  ۀئامعـستو ، نیـسمخو  نامث  ۀنـس  وهو  اذه 

لاح هب  ات  وا  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  وا  تدالو  تسا . مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دالوا  زا  وا  تسا . يدهم  جورخ 
نم هب  یقارع  نسح  خیش  نینچ  نیا  تسا . لاس  نامز 706  نیا  ات  شرمع  دنک . عامتجا  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  اب  هک  نیا  ات  تسا  هدنز 

 …  «. داد ربخ 

يافوتم 1294ه)  ) یفنح يزودنق  نامیلس  خیش   - 3

یف نیتأمو  نیـسمخو  سمخ  ۀنـس  نابعـش  نم  رـشع  سماخلا  ۀلیل  تناک  مالـسلا  هیلعمئاقلا  ةدالو  ّنا  تاقثلا  دنع  ققحملا  مولعملا  ربخلاف  »
رد يرجه  لاس 255  نابعـش  هام  همین  بش  رد  مئاـق  تدـالو  هک  تسا  نآ  ربتعم  دارفا  دزن  هدـش  قیقحت  مولعم و  ربخ  ( » 200 (؛» ءارماس ةدلب 

 …  «. تسا هداتفا  قافتا  ارماس  رهش 

يافوتم 898ه)  ) یفنح یماج  نمحرلادبع  نیدلا  رون  خیش   - 4

، شیاـه هزجعم  زا  یخرب  لاوـحا و  تدـالو و  خـیرات  ناـیب  اـب  هاـگنآ  تسا ، هتـسناد  ماـما  نیمهدزاود  ار  نسحلا  نب  تـجح  ترـضح  وا 
 …  «. درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  ( » 201 … (؛»  ًاطسقو ًالدع  ضرالا  ألمی  يذلا  : » دیوگیم

ینیومح نیدلا  ردص  مالسالا  خیش   - 5
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هک ثیدـح  نآ  رد  دراد . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  رب  حیرـص  تلالد  هک  دـنکیم  لقن  ار  یثیدـح  شباـتک  زا  باـب 31  رد  وا 
يدلو نم  رشع  یناثلا  ّناو  : » دیامرفیم رخآ  رد  درامشیم ، رب  ار  دوخ  زا  دعب  ناماما  ایصوا و  زا  کی  ره  یماسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هب لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنکیم …  تبیغ  منادـنزرف  زا  نیمهدزاود  انامه  ( » 202 … (؛»  جورخلاب هل  یلاعت  هَّللا  نذأی  ذئنیحف  بیغی … 
 …  «. دهدیم جورخ  نذا  وا 

يروباشین راطع  نیدلا  دیرف  خیش   - 6

یهلا ای  نیقی  ار  يدـهم  دـنهاوخ  ادـخ  زا  نیمز  يور  ایلوا  نارازه  دـص  دـیامرفیم : ناماما  زا  کـی  ره  یماـسا  رکذ  زا  دـعب  يرعـش  رد  وا 
هدمآ ناهنپ  ادیپ و  مه  وت  زا  ناج  ناج  یناهن  انعم  همه  نامز و ز  نیا  يایلوا  متخ  وت  زا  راکـشآ  ددرگ  لدـع  ناهج  ات  رآ  بیغ  زا  میدـهم 

(203) هدمآ ناوخ  انث  تراّطع  هدنب 

يافوتم 672ه)  ) يولوم هب  فورعم  یمور  یخلب  نیدلا  لالج   - 7

تیب لها  حدـم  رد  ار  هدیـصق  نیا  دـنه -  یئبمب  پاچ  هخـسن  يرهطم و  دیهـش  یلاـع  هسردـم  هخـسن  قبط  دوخ -  فورعم  ناوید  رد  يو 
: دسریم اج  نیدب  هک  نیا  ات  دننکیم  تمالس  نادرم  یلع  نادرم  ردفص  يو  دننکیم  تمالس  ناتسم  یلع  نادرم  رورس  يا  تسا : هدروآ 

(204 .) دننکیم تمالس  ناتسم  وگب  يدهم  یلو  نآ  اب  وگب  يدهم  يرکسع  اب  وگب  يداه  نید  ریم  اب 

يونوق نیدلا  ردص  یلاعملاوبا   - 8

روضحب یلوالا  ۀلیل  ةّرم  فلا  نیعبـس  هَّللا ) ّالا  هلا  ال   ) دـیحوتلا ۀـملک  اؤرقاو  : » دـیوگیم شنادرگاش  هب  دوخ  تیـصو  رد  تافو  ماگنه  يو 
دییوگب بلق  روضح  اب  مگرم  لّوا  بش  رد  ار  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » رکذ راب  رازه  داتفه  ( » … 205 … (؛»  يدهملا یلإ  ًامالس  یّنم  اوغّلبو  بلقلا 

 …  «. دیناسرب مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هب  زین  ارم  مالس  و 

يافوتم 1019 ه)  ) یفنح ینامرق  سابعلاوبا  فسوی  نب  دمحا   - 9

 … ایبص ییحی  اهیتوأ  امک  ۀمکحلا  اهیف  هَّللا  هاتآ  نینـس  سمخ  هیبا  ةافو  دنع  هرمع  ناکو  حـلاصلا ، فلخلا  ۀـجحلا  دّـمحم  : » دـیوگیم وا 
لاس جنپ  شردپ  تافو  ماگنه  شرمع  حلاص ، فلخ  تجح  دّمحم  ( » 206 … (؛»  تقولا رخآ  یف  مئاقلا  وه  يدهملا  ّنا  یلع  ءاملعلا  قفتاو 

قاـفتا اـملع  تخومآ …  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  هب  یکدوک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تخومآ ، تمکح  وا  هب  نس  نآ  رد  دـنوادخ  دوـب .
 …  «. تسا نامزلارخآ  رد  مئاق  نامه  يدهم  هک  نیا  رب  دنراد 

تیودهم نوماریپ  فلؤم  زا  هدش  پاچ  بتک  هلسلس 

فیاظو يربک 6 -  تبیغ  يرغص 5 -  تبیغ  تبیغ 4 -  تماما و  یکدوک 3 -  نینس  رد  تماما  مالسلا 2 -  هیلعيدهم  ترضح  دلوت   - 1
تاجن هار  اهنت  تیودهم  نیرتکد  هبدن 9 -  ياعد  یسررب  مالسلا 8 -  هیلعيدهم  ترضح  اب  طبترم  هسدقم  نکاما  تبیغ 7 -  رصع  رد  ام 

نایدا هاگدـید  زا  یجنم  ناهج 13 -  هدـنیآ  هرابرد  يزادرپهیرظن  یناهج 12 -  لدع  تموکح  هفـسلف  تیودـهم 11 -  زا  عافد  رشب 10 - 
تیودـهم و لـقع 16 -  وترپ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  دوـجو  ثیدـح 15 -  نآرق و  رظنم  زا  مالــسلا  هیلعيدـهم  ماـما  دوـجو   - 14

هیلعيدهم ترضح  تموکح  روهظ 20 -  هماگنه  روهظ 19 -  میالع  مالسلا 18 -  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  نآرق و  يزاسیناهج 17 - 
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روهظ رصع  رد  مالسلا 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبیجمین / میرک نآرق  ياهشمق 2 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یلحر  هسـالگ  گـنر -  راـهچ  / میرک نآرق   - 1
 / هط نامثع  طخ  لـباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو / میرک نآرق  هط 4 -  نامثع  طخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو / میرک نآرق  ياهشمق 3 - 

تاراشتنا یبرع  / نانجلا حـیتافم  تاـیلک  ياهـشمق 6 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یبـیجمین ) یبـیج ، يریزو ، /) مـیرک نآرق  ياهـشمق 5 -  یهلا 
/ نانجلا حیتافم  بختنم  ياهشمق 8 -  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ، /) نانجلا حیتافم  تایلک  نارکمج 7 -  سّدقم  دجسم 

جهن ياهشمق 10 -  یهلا  یمتاخ /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، ناـنجلا / حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9 -  یهلا  يراشفا /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، )
هیعدا و ياهشمق 12 -  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحـص  یتشد 11 -  دمحم  / هللا همحریضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا

یگدنز رد  هانگ  راثآ  یمق 14 -  یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ  نارکمج 13 -  سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تارایز 
هدراهچ اب  ییانشآ  تاقیقحت 17 -  دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ  یمحرت 16 -  دومحم  هانپ  نیرخآ  يدمص 15 -  ربکا  یلع  ناربج  هار  و 

راظتنا نییآ  یهللا 19 -  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ  يوسوم 18 -  اضر  دیمح  دّیس  يزیمآگنر  رعـش و  (/ 1و2  ) موصعم
یسانشمالسا تاقیقحت 22 -  دحاو  تیالو  لالز  زا  تاقیقحت 21 -  دحاو  ادخ  اب  طابترا  شهوژپ 20 -  دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم  )

يدهلا ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و  شهوژپ 24 -  دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ، یناوضر 23 -  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و 
ترـضح يدـهم و  ماما  اضر ، ماـما  یلامک 26 -  نیـسح  دّـمحم  دّیـس  قودـص  خیـش  یلاما  رد  تیالو  تماما و  تاقیقحت 25 -  دـحاو  / 

یـسانشماما و يولع 28 -  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  فوکیلاسبآ 27 -  تاملآ  یـسور ) ) مالـسلا مهیلعهموصعم 
 - يردـیح 31 هَّللا  زیزع  رـصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 30 -  دـحاو  ناراب  راهب و  راـظتنا  یناوضر 29 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ 

داوج دمحم  تیرـشب  دادـماب  یناریا 33 -  نیـسح  ماـیپ  نیرخآ  رد  ماـما  نیلوا  اـب  يدراهتـشا 32 -  يدـمحم  دـمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها 
تیاده مچرپ  يدراهتـشا 36 -  يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ  یئافو 35 -  همطاف )  ) یـسمش كدوک  / راهب زا  رتهب  یسبط 34 -  یجّورم 

هللا یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 38 -  رغـصا  یلع  یبلطتنوشخ  میـسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  يربکا 37 -  اضر  دـمحم 
یناوضر رغصا  یلع  دادترا  اهتیلقا و  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 39 -  رغصا  یلع  يرادهدرب  داهج و  هلآو و  هیلع 

رغصا یلع  یبلطحلـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 41 -  رغـصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربماـیپ   - 40
ود / هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خیرات  يرئاح 43 -  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  یناوضر 42 - 

خیرات تاقیقحت 45 -  دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ، /) نارکمج سدقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 44 -  ییافص  سابع  خیش  دلج 
 - یمیظعریم 47 رفعج  دیــس  مالــسلا  هیلعناــمزلا  بحاــص  هاــگیلجت  يرئاـح 46 -  ییافـص  ساـبع  خیـش  مالـسلا  هیلعءادهــشلا  دـیس 

هدراهچ روپیلع 49 -  نیـسح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  يرون 48 -  یـسربط  نیـسح  ازریم  رتفد ) راهچ   ) ناگتفایفرـشت
هیلعیلع ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لهچ  یجنگ 50 -  نیسح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ 

هیلعيدهم ترـضح  يدیعـس 52 -  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  زا  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  داژندیس 51 -  قداص  دیس  مالـسلا 
هعقاو سی و  ياههروس  متخ  اینمیهف 54 -  نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح  يدراهتشا 53 -  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا 

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ  يرهوج 56 -  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ  شهوژپ 55 -  دحاو 
ییاهناتساد یمثیم 59 -  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   - 58 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   - 57

تاـملآ یــسور )  ) یجنم راـظتنا  رد  يودـهم 61 -  یلع  راعــشا ) هعوـمجم   ) قیاقــش غاد  داـشرا 60 -  نسح  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا 
 / یمق سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  یناروک 63 -  یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد  فوکیلاسبآ 62 - 
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ارهز تـسود  رادـید  ترـسح  رد  هدـشلد  ینـش 65 -  میرک  رواـشیپياهبش ) رـصتخم  ) تیـالو تماـما و  میرح  زا  عاـفد  ياهرمک 64 - 
دمحم كرت  لوسر  یـسرو 68 -  يرهاط  یلع  دمحا  هرابود  تایح  ای  تعجر  اینمیهف 67 -  نیـسح  دّمحم  يدازآ  نید و  یشاقلزق 66 - 
تمحر باحس  تاقیقحت 71 -  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز  يزاّرخ 70 -  نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور  یهللا 69 -  فیس  نسح 

ههلا رانا  خرس  دورـس  نارکمج 73 -  سّدقم  دجـسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجـسم  رد  عجارم  ینارنخـس  يدزی 72 -  یلیعامسا  سابع 
تحایس یناوضر 76 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس يردیح 75 -  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اّقـس  یتشهب 74 - 

هیلعنامز ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  یهللا 78 -  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 77 -  یفجن  اقآ  برغ 
80 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس  یناتسلگ 79 -  ینیما  دّمحم  يدلجود ) ) مالسلا

دّمحم لامج  دّیسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 81 -  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرـش  - 
يدیهش 84 یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  دیحوت 83 -  یتیبرت  یگنهرف  هسسؤم  دسریم  ارف  حبص  حلاص 82 - 

دقع یتّجح 87 -  دماح  بیس  رطع  داژندیس 86 -  قداص  دیس  یسیونهضیرع  ینیسح 85 -  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  - 
هیلعیلع تاقیقحت 89 -  دـحاو  تیـالو  دـیراورم  مالـسلا  هیلعیلع  یعفاشلا 88 -  سدـقملا  یبرع  / مالـسلا هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردـلا 

هب خـساپ  یـسانشریدغ و  یناوضر 91 -  رغـصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدـغ نایفـسلف 90 -  دیجم  دیـس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و 
 - يدحاو 94 دمحم  دیس  مالـسلا  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف  یناوضر 93 -  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 92 -  رغصا  یلع  تاهبش 

( شخپ ) اهيرامیب یعیبط  ناـمرد  گـنهرف  يدزی 96 -  یلیعامـسا  ساـبع  تیبرت  گـنهرف  يدزی 95 -  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گـنهرف 
 - يربکا 100 اضر  دّمحم  یتیبرت  ياههصق  يدومحم 99 -  نسح  سردایرف  ینامیا 98 -  هیقف  رقاب  دمحم  ربکا  زوف  يردص 97 -  نسح 

مامتو نیدلا  لامک  تاقیقحت 102 -  دحاو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياهتمارک  تاقیقحت 101 -  دحاو  مالسلا  هیلعيدهملا  تامارک 
زا يدرگ  یناـتایب 104 -  نسح  راعـشا ) هعوـمجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 103 -  روصنم  / هللا همحرقودص  خیـش  دـلج ) ود   ) ۀـمعنلا

رون هنیجنگ  یناگیاپلگ 106 -  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   - 105 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر 
همحریسلجم هماّلع  راونالا  ةاکشم  يدزی 108 -  یلیعامسا  سابع  اهتلیضف  مام  یناکدرا 107 -  ینیسح  موحرم  تاولص  متخ  تکرب ، و 

، ةرخآلا لزانم  ینیوزق 111 -  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم  دـلج ) ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 110 -  یلع  بئاـغ  رکذـم  درفم  هللا 109 - 
دیجم اونین  روـشنم  یناریا 113 -  نیـسح  هغـالبلا  جـهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  هللا 112 -  همحریمق  ساـبع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز 

يردیح هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلعيدهم  یناوضر 115 -  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشدوعوم و  رفيردیح 114 - 
راحب دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  بولقلا 117 -  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم   - 116
نـسح دـمحم  نارکیب  رهم  يدوـمحم 119 -  نسح  ناوـجون  رداـم /  زا  رتناـبرهم  ياهیمورا 118 -  / هللا همحریـسلجم  هماـّلع  دـلج  ود  - 

، یلوبناتسا یکرت  ، یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 121 -  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم  يدابآهاش 120 - 
نیـسح ازریم  يدـلجود ) ) بقاـثلا مـجن  هللا 123 -  همحريروـن  نیــسح  ازریم  بقاــثلا  مـجن  تاقیقحت 122 -  دـحاو  ـالاگنب ) یـسیلگنا ،
راظتنا هماکچ  رای و  ياههناشن  يزاریش 126 -  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  ریدغ 125 -  داینب  تیالو  يادن  هللا 124 -  همحريرون 

سّدـقم دجـسم  شهوژپ  دـحاو  بش  زامن  یناوضر 128 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  تیحیـسم و  هب  یهاـگن  هدازیلع 127 -  يدـهم 
یتشهب ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  و  يربکا 130 -  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  نارکمج 129 - 
ترـضح ياهیگژیو  تاقیقحت 133 -  دـحاو  نارظتنم  فیاـظو  یناوـضر 132 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  اروشاـع و  هعقاو   - 131

اب هارمه  هللا 135 -  همحریناـیتشآ  دـمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ، /) هیدـمحا هیدـه  يرئازج 134 -  نیدـلا  رون  دیـس  مالـسلا  اهیلعبنیز 
( راعشا هعومجم  ) رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش 137 -  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  دای  یمرک 136 -  نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم 
: یناشن اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  / ۀـمکحلا عیبانی  یتّجح 138 -  دمحم 
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سامت  0251  - 7253340 ياه 7253700 ، نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  یتسپ 617 ، قودنـص  مق - 
،66939083 نارهت : شورف : ياهیگدنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودـب  یتساوخرد  ياهباتک  دـییامن . لصاح 

0122  - 5664212  - 14 راک : نودیرف   0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021  - 66928687

اه تشون  یپ 

، یشاجن لاجر  ( 4 ص 209 . یسایسلا ، رکفلا  روطت  ( 3 . 154 ص 147 -  ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 2 . 147 ص 143 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 1
ۀلسلس ( 8 ص 208 . یسایسلا ، رکفلا  روطت  ( 7 ص 60 و 61 . دامادریم ، حشاورلا ، ( 6 ص 197و198 . ج 30 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 5 ص 230 .

و … 10)  433 و 430 -   426 و 424 -   408 ص 407 -  نیدـلا ، لامک  ( 9 ص 358 . ج 4 ، ینابلا ، نیدلارـصان  هحیحـصلا ، ثیداحالا 
ص 253 و 255 و 263 و 266 و 271 و 298. یسوط ، ۀبیغلا ، ص 475 ؛ نیدلالامک ، ( 11 ص 4 و 15 و 17 و 22 . ج 51 ، راونألاراحب ،
ح 1. ص 178 ، ج 1 ، یفاک ، ( 15 ص 441 . نیدلالامک ، ( 14 صیخلت . اب  ص 329و330 ، ج 1 ، یفاک ، ( 13 ص 435 . نیدلا ، لامک  ( 12

لامک ( 21 ح 5 . ص 337 ، نامه ، ( 20 ح 1 . نامه ، ( 19 ح 2 . ص 328 ، نامه ، ( 18 ح 13 . ص 179 ، نامه ، ( 17 ح 2 . ناـمه ، ( 16
ج یفاک ، ( 24 ح 4 . ص 4 ، نامه ، ( 23 ح24 . ص 17 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 22 ح 13 . ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ح 5 ؛ ص 381 ، نیدلا ،
ص 348. ج 2 ، داشرالا ، ( 28 ص 247 . نامه ، ( 27 ص 245 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 26 ح 5 . ص 430 ، نیدلالامک ، ( 25 ح 2 . ص 328 ، ، 1

لامک ح 7 ؛ ص 338 ، یفاک ج 1 ، ( 32 ص 257 . نیدـلا ، لامک  ( 31 ص 435 . نیدـلا ، لامک  ( 30 ص 442 . ج 3 ، ةادـهلا ، تابثا  ( 29
. نامه ( 35 ص 132 و 133 . ج 51 ، راونألاراحب ، ص 317 ؛ نیدلالامک ، ( 34 ح 1 . ص 383 ، ج 36 ، راونألاراحب ، ( 33 ص 289 . نیدلا ،

لامک ( 39 ح 11 . ص 395 ، ج 36 ، راونألاراحب ، ص 283 ؛ ۀیـصولا ، تابثا  ( 38 ح 3 . ص 388 ، ج 36 ، راونـألاراحب ، ( 37 نامه . ( 36
، راونألاراحب ح 31 ؛ ص 345 ، نیدلا ، لامک  ( 41 ح 1 . ص 333 ، نیدلا ، لامک  ( 40 ح 8 . ص 79 ، ج 42 ، راونألاراحب ، ص 33 ؛ نیدلا ،
(45 ح 29 . ص 321 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 44 ح 1 . ص 359 ، نیدلا ، لامک  ( 43 ص 433 . يرولا ، مالعا  ( 42 ح 14 . ص 146 ، ج 51 ،
ح ص 156 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ص 377 ، نیدلا ، لامک  ( 46 ص 237 . ج 49 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ص 309 ، ج 3 ، هدوملا ، عیبانی 
ج 2، ۀمغلا ، فشک  ( 49 ح 3 . ص 239 ، ج 50 ، راونألاراحب ، ( 48 ح 5 . ص 157 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 436 ؛ يرولا ، مالعا  ( 47 . 1
ح 7؛ ص 408 ، نیدـلالامک ، ( 52 ح 7 . ص 160 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 51 ح 6 . ص 160 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 50 ص 406 .
(56 ص 304 . ناـمه ، ( 55 ص 269 . ناـمه ، ( 54 ح 6 . ص 283 ، ج 50 ، راونـألاراحب ، ( 53 ح 9 . ص 161 ، ج 51 ، راونـألاراحب ،
(60 ج 51 . راونألاراحب ، ( 59 صیخلت . اب  ص 248 ، یسوط ، ۀبیغلا ، ( 58 ص 462 . ج 2 ، ةاورلا ، عماج  ( 57 ص 289 . ج 50 ، راونألاراحب ،
ص هراتخملا ، لوصفلا  ( 63 ح 31 . ص 343 ، ج 1 ، یفاک ، ( 62 ص 325 . هراتخملا ، لوصفلا  ر.ك : ( 61 ص 426 و 427 . نیدلا ، لامک 
(66 ص 9 . ةرـصبتلا ، ۀمامالا و  ( 65 ح 3 . ص 159  راونـألاراحب ج 51  نیدـلالامک ص 360 ، ( 64 ص 23 . ج 37 ، راونـألاراحب ، 321 ؛

مقر ص 97 ، یشاجن ، لاجر  ( 69 مقر 113 . ص 60 ، ءاملعلا ، ملاعم  ( 68 مقر 13 . ص 15 ، نامه ، ( 67 مقر 21 . ص 19 ، یشاجن ، لاجر 
مقر نامه ، ( 73 مقر 150 . ص 64 ، یشاجن ، لاجر  ( 72 مقر 375 . ص 75 ، ج 16 ، ۀعیرذلا ، ( 71 مقر 206 . ص 85 ، نامه ، ( 70 . 240
مقر ص 219 ، ناـمه ، ( 77 مقر 741 . ص 380 ، ناـمه ، ( 76 مقر 514 . ص 192 ، ناـمه ، ( 75 مقر 380 . ص 147 ، ناـمه ، ( 74 . 149

ص نامه ، ( 81 مقر 679 . ص 259و260 ، نامه ، ( 80 مقر 708 . ص 270 و 271 ، نامه ، ( 79 مقر 652 . ص 247 ، نامه ، ( 78 . 573
(85 مقر 699 . ص 159 ، یسوط ، تسرهف  ( 84 مقر 1050 . ص 393 ، نامه ، ( 83 مقر 1047 . ص 385 ، نامه ، ( 82 مقر 1043 . ، 383
ص 350 یشاجن ، لاجر  ( 87 مقر 1035 . ص 381 ، یشاجن ، لاجر  مقر 292 ؛ ص 92 ، ج 3 ، ۀعیرذلا ، ( 86 ص79و80 . ج 16 ، ۀعیرذلا ،
(91 ص 321 . هراتخملا ، لوصفلا  ( 90 . 72 ص 69 -  ةرشعلا ، لئاسملا  ( 89 مقر 406 . ص 82 ، ج 16 ، ۀعیرذلا ، ( 88 مقر 944 . ، 353 - 
(95 ص 842 . دجهتملا ، حابـصم  ( 94 ص 445 . ج 2 ، همغلا ، فـشک  ( 93 ص 339و340 . ج 2 ، داشرالا ، ( 92 ص 514 . ج 1 ، یفاک ،
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لامک ( 99 ص 20 و 21 . دصاقملا ، حیضوت  ( 98 ص 2 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 97 ص 418 . يرولا ، مالعا  ( 96 ص 187 . نیمالا ، دلبلا 
ص نیدلا ، لامک  ( 103 ص 431 . نامه ، ( 102 ص 430 . نیدلا ، لامک  ( 101 . 242 ص 240 -  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 100 ص 424 . نیدلا ،
ص 436؛ ناـمه ، ( 105 ح 18 . ص 25 ، ج 52 ، راونــألاراحب ، ص 434 ؛ ناــمه ، ( 104 ح 19 . ص 25 ، ج 52 ، راونــألاراحب ، 435 ؛
. نامه ( 108 ص 351 . ج 2 ، داشرالا ، ( 107 ص 332 . ج 1 ، یفاک ، ص 353 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 106 ح 17 . ص 25 ، راونألاراحب ج 52 ،
، نیدلا لامک  ( 112 ص 16 . ج 52 ، راونألاراحب ، 273 ؛ ص 271 -  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 111 ص 352 . نامه ، ( 110 ص 354 . نامه ، ( 109
، نامه ( 116 ح 1 . نامه ، ( 115 ح 6 . ص 329 ، ج 1 ، یفاک ، ( 114 ص 5 . ج 51 ، راونألاراحب ، ص 431 ؛ نیدلا ، لامک  ( 113 ص 441 .
، نیدلا لامک  ( 119 ص 246 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 118 ح 36 . ج 52 ، راونألاراحب ، 250 ؛ ص 248 -  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 117 ح 6 . ص 331 ،

عیبانی ( 123 ص 444 . ناـمه ، ( 122 ص 441 . ناـمه ، ( 121 ص 440 . نیدـلا ، لاـمک  ( 120 ص 23 . ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 384 ؛
ص 1 ج 52 ، راونألاراحب ، ( 127 ص 351 . ج 2 ، داشرالا ، ( 126 ص 335 . نامه ، ( 125 ص 229 . نامه ، ( 124 ص 324 . ج 3 ، ةدوملا ،

باسنا یف  ۀکرابملا  ةرجـشلا  ( 130 ص 130 . نییبلاـطلا ، باـسنا  یف  يدـجملا  ( 129 و 40 . ص 39  ۀیولعلا ، ۀلـسلسلا  ّرـس  ( 128 . 77 - 
ۀضور ( 133 ص 199 . بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  ( 132 ص 8 . نییبلاطلا ، باسنا  یف  يرخفلا  ( 131 ص78 و 79 . ۀیبلاطلا ،

(136 ص 73 . ۀّیسیوالا ، ۀیردیحلا و  باسنالا  یف  ۀّیهبلا  رردلا  ( 135 ص 78 . بهذلا ، کئابس  ( 134 ص 105 . باسنألا ، ۀفرعمل  بابلألا 
ص باسنالا ، رحب  ( 138 ص 55 . نامه ، ( 137 ضایر . پاچ  ص 54 و 55 ، بلاط ، یبا  هَّللادبع و  یلا  بستنی  نم  ۀفرعمب  بلاطملا  ۀـفحت 
ج 53، راونألاراحب ، 290 ؛ ص 288 -  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 140 . 100 ص 97 -  لوتبلا ، ۀعـضبلا  ۀّیرذ  یف  لوصالا  ( 139 ضایر . پاچ  ، 39
ج راونألاراحب ، ( 144 ص 505 . ج 1 ، یفاک ، ( 143 ص 379 . ج 2 ، نامه ، ( 142 ص 475 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 141 ح 21 . ص 195 ،
ج 1، یفاک ، ( 148 ص 110 . هعیشلا ، قرف  ( 147 ص 102 . قرفلا ، تالاقملا و  ( 146 ص 92 . نیدلا ، لامک  ( 145 ح 10 . ص 180 ، ، 53
ح ص 67 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 475و476 ؛ نیدلا ، لامک  ( 151 ح 3 . نامه ، ( 150 ح 4 . ص 286 ، نامه ، ( 149 ح 1 . ص 285 ،
(155 ص 176 . ج 4 ، نایعالا ، تایفو  ( 154 نامه . ( 153 ح 53 . ص 67 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 475 و 476 ؛ نیدلا ، لامک  ( 152 . 53
ج بهذلا ، جورم  ( 158 ص 59 . ج 3 ، افصلا ، ۀضور  ( 157 ص 454 . ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 156 ص 336 . ج 2 ، تایفولاب ، یفاولا 
(161 ص 439 . ج 6 ، فراعملا ، ةرئاد  ( 160 ص 361 . ج 1 ، ءادفلاوبا ، خیرات  هب  فورعم  رشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ( 159 ص 112 . ، 4
ص هیبهذلا ، تارذشلا  ( 163 باب 12 . ص 152 و 153 ، ج 2 ، لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  ( 162 ص 377 . صاوخلا ، ةرکذت 
باب 366. هیکم ، تاـحوتف  ( 166 ص 208 . هقرحملا ، قـعاوص  ( 165 ص 104 . سابعلا ، لآ  بقانم  یف  اـجنلا  حاـتفم  ( 164 و 118 .  117

هیشاح رد  نیبغارلا  فاعـسا  ( 169 ص 294 . ج 1 ، بهذلا ، جورم  هیـشاح  رد  رظانملا  ۀـضور  ( 168 و 342 . ص 341  راـصبالارون ، ( 167
، برالا ۀیاهن  ( 172 ص 319 . ج 1 ، رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  ( 171 ص 685 . ج 2 ، عالطالا ، دصارم  ( 170 ص 154 . راصبالا ، رون 

لوصفلا ( 176 ص 361 . ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 175 ص 78 . بهذلا ، کئابس  ( 174 ص 173 . ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  ( 173 ص 118 .
حرش یف  ةاقرملا  ( 179 ص 336 و 337 . ج 10 ، ةاکشملا ، حرـش  یف  ةاقرملا  ( 178 ص 273 . همهملا ، لوصفلا  ( 177 ص 273 . همهملا ،

(182 لوسرلا . لآ  لـضف  ۀـفرعم  یلا  لوـصولا  جارعم  ( 181 ص 370 . ج 2 ، قدـصلا ، لئالد  ( 180 و 337 . ص 336  ج 10 ، ةاکشملا ،
 - ص 210 ج 3 ، مالسالا ، یحـض  ( 184 ص 148 . نامزلابحاص ، راـبخا  یف  ناـیبلا  ( 183 ص 246 . دّمحم ، لآ  خـیرات  یف  ۀـمکاحملا 

ص 113، مالسالا ، خیرات  ( 187 ص 381 . ج 1 ، ربغ ، نم  ربخلا  یف  ربعلا  ( 186 ص 288 . ج 2 ، سیمخلا ، خیرات  يرکب ، راید  ( 185 . 212
ص هیبلاطلا ، باسنأ  یف  ۀکرابملا  ةرجشلا  ( 189 مقر 60 . ص 119 ، ج 13 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ( 188 . 260 لاس 251 -  تایفو  ثداوح و 

لوصألا ( 192 ص 55 . بلاطلا ، ۀفحت  ( 191 ص 54 و 55 . بلاط ، یبا  هَّللادبع و  یلا  بستنی  نم  ۀفورعمب  بلاطلا  ۀـفحت  ( 190 78 و 79 .
نم رابخأ  یف  بهذلا  تارذـش  ( 194 ص 179 و 180 . باب 5 ، فارـشألا ، ّبحب  فاحتالا  ( 193 و 99 . ص 98  لوتبلا ، ۀعـضب  ۀّیرذ  یف 

ۀیلاغ ( 197 ص 149 . ۀعاسلا ، طارشأل  ۀعاشإلا  ( 196 ص 199 . بلاط ، یبأ  لآ  باسنأ  یف  بلاطلا  ةدـمع  ( 195 ص 265 . ج 3 ، بهذ ،
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.408 هّوبنلا ص 404 -  دهاوش  ( 200 ص 127 . ج 2 ، رهاوجلا ، تیقاویلا و  ( 199 ص 312 . بلاطلا ، ۀیافک  ( 198 ص 78 . ج 1 ، ظعاولا ،
ج نامه ، ( 204 ص 350 و 351 . هدوملا ج 3 ، عیبانی  ( 203 ص 132 . ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 202 . 408 هّوبنلا ص 404 -  دهاوش  ( 201

ص 353. ج 1 ، لوألا ، راثآ  لودلا و  رابخأ  ( 206 ص 340 و 341 . نامه ، ( 205 ص 351 . ، 3

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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