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( جع  ) يدهم ماما  تنس -  لها  هاگدید  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما و 

: هدنسیون

یماهلا دواد 

: یپاچ رشان 

مالسا بتکم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( جع  ) يدهم ماما  تنس -  لها  هاگدید  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  6ناماما و 

باتک 6تاصخشم 

يدهم ماما  6لئاضف 

638 ه) - 560  ) یبرع نیدلا  ییحم  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  6رکبوبا 

م 654 ه)  ) يزوج نبا  7طبس 

یفوتم 855 ه)  ) غابصلا نبا  یکلاملا  دمحم  نب  7یلع 

730 ه م 644 -  ) ینیومحلا یناسارخلا  ینیوجلا  میهاربا  نب  دمحم  8خیش 

774 ه) - 701  ) ریثک نبا  هب  فورعم  یعفاش  ریثک  نب  رمع  نب  9لیعامسا 

749 ه) - 691  ) يدرولا 10نبا 

911 ه) - 749  ) یعفاش یطویس  نیدلا  10لالج 

9 - 885  ) يدنهلا یقتملاب  ریهشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  مامالا  11خیشلا 

م 927 ه)  ) یناهفصا یجنخ  ناهبزور  هللا  11لضف 

994 ه)  ) يزیربت یئالبرک  نیسح  14ظفاح 

1103 ه) - 1040  ) یجنزربلا یعفاشلا  ینسحلا  لوسرلادبع  نب  15دمحم 

یفوتم 1380 ه)  ) یمرضحلا قیدصلا  نب  دمحم  نب  16دمحا 

1188 ه) - 1114  ) یسلبانلا ینیرافسلا  دمحا  نب  دمحم  16خیش 

(1307 - 1248  ) يدنه یچونق  يراخب  ینیسح  نسح  نب  ناخ  قیدص  18دمحم 

يافوتم 1250 ه)  ) یناکوشلا یلع  نب  دمحم  18یضاق 

( رصاعم  ) فصان یلع  روصنم  19خیش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  19هرابرد 
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( جع  ) يدهم ماما  تنس -  لها  هاگدید  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما و 

باتک تاصخشم 

1316 دواد - ، یماهلا  هسانشرس : 
مالسا بتکم  رشن :  تاصخشم  یماهلا  دواد  شراگن  قیقحت و  تنس  لها  راتفگ  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377
ص 528 يرهاظ :  تاصخشم 

 : تشاددای یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  712500-0-91550-964 لاـیر ؛  712500-0-91550-964 کـباش : 
 : هرگنک يدـنب  هدر  تنـس  لـها  ثیداـحا  رـشعانثا --  همئا  عوضوم :  لـئاضف  رـشعانثا --  همئا  عوضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک 

8 فلا 7 فلا /BP36/5
297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

م15905-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يدهم ماما  لئاضف 

يدهم  ماما  لئاضف 
یئاه هلاسر  باتک و  فیلات  هب  تسد  نآ ، ثیداحا  نتسناد  حیحـص  تیودهم و  تلاصا  رب  ناعذا  رب  هوالع  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب 
يراج ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نابز  رب  رهطم  عرـش  رد  هک  ار  یتیعقاو  تقیقح و  يدعب ، ياهلـسن  ات  دنا  هدز  هراب  نیا  رد 

دنسانشب . یبوخ  هب  هدش ،
دوخ باتک  رد  ار  تنـس  لها  ياـملع  ناـگرزب  زا  رفن  یماسا 205  لیخد » یلع  دمحم  یلع   » داتـسا جـع ) « ) يدـهملا مامالا  » باتک فلوم 

رد ار  یلـصف  رید  رفن  دنا و 31  هتـشون  باتک  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هرابرد ي  القتـسم  اهنآ  زا  رفن  دادـعت 30  هک  بیترت  نیا  هـب  هدروآ 
رد ار  جع ) ) يدهم ترضح  تایاور  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  ناشرفن  دنا و 144  هداد  صاصتخا  يدهم  ترـضح  تایاور  هب  دوخ  ياهباتک 

نخس مینک ، رکذ  اجنیا  رد  ناشیاه  هتـشون  زا  یتمـسق  ناشیاهباتک و  یماسا  اب  ار  ءاملع  نیا  همه ي  میهاوخب  رگا  دنا  هدروآ  دوخ  ياهباتک 
تحص هک  میرب  یم  مان  نت  زا 16  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  طقف  تهج  نیدب  میور  یم  نوریب  زین  ثحب  بسانت  زا  هدیـشک و  ازارد  هب 

دنا . هتفگ  نخس  ترضح  نآ  تایصوصخ  فاصوا و  زا  دنا و  هتفریذپ  ار  دوعوم  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا 

638 ه) - 560  ) یبرع نیدلا  ییحم  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  رکبوبا 

638 ه ) - 560  ) یبرع نیدلا  ییحم  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  رکبوبا 
دسیون : یم  مالسلا  هیلع  دوعوم » يدهم   » هرابرد ي هیکملا » تاحوتفلا   » فلوم

مویلا کلذ  هللا  لوط  دحاو  موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  الدـع  اطـسق و  اهولمیف  املظ  اروج و  ضرالا  تالتما  دـق  جرخی و  هفیلخ  نا هللا  »... 
ملس »... هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مسا  همسا  یطاوی  همطاف ، دلو  نم  هللا  لوسر  هحفص 480 ] هرتع [  نم  هفیخلا  اذه  یلی  یتح 

زا رپ  ار  ایند  وا  دشاب و  متـس  روج و  زا  رپ  ایند  هک  دتفا  یم  قافتا  ینامز  شروهظ  دوش و  یم  رهاظ  يزور  هک  تسا  يا  هفیلخ  ار  دـنوادخ  »
ترتع زا  هک  هفیلخ  نیا  ات  دـنادرگ  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، رتشیب  زور  کی  اـیند  رمع  زا  رگا  دـیامرف و  یم  طـسقو  لدـع 
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يور تموکح  دشاب ، یکی  ادـخ  لوسر  مان  اب  شمان  تسا و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دالوا  زاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دریگ .» تسد  هب  ار  نیمز 

یم نینچ  شراک  نایاپ  عورـش و  حرـش  شناراـی و  فصو  يدـهم و  لـئاضف  لئامـش و  رکذ  زا  سپ  تراـبع  نیا  لاـبند  هب  نیدـلا » ییحم  »
دیهش  ءایلوالا  متخ  نا  الا  دیازفا :

دمحا  لآ  نم  يدهملا  دیسلا  وه  دیقف  نیملاعلا  ماما  نیع  و 
هملظ  مغ و  لک  ولجی  سمشلا  وه  دیبی  نیح  يدنهلا  مراصلا  وه 

[ . 1  ] دوجی نیح  یمسولا  لباولا  مه 
یقرواپ

. 328 ص 327 -  ج 3 ، هیکملا ، تاحوتفلا  [ 1]

م 654 ه)  ) يزوج نبا  طبس 

م 654 ه )  ) يزوج نبا  طبس 
دسیون : یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هنیمز ي  رد  صاوخلا » هرکذت   » باتک بحاص 

هجحلا فلخلا  وه  مساـقلا و  وبا  هللادـبع و  وبا  هتینک  اـضرلا ... یـسوم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  وه  يدـهملا . هجحلا  رکذ  یف  لـصف  »
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : رمع  نبا  نع  زازبلا  نب  دومحم  نب  زیزعلادـبع  انابنا  همئالا  رخآ  وه  یلاتلا و  رظتنملا و  مئاقلا  نامزلا ، بحاـص 
وه کلذف  اروج . تئلم  امک  الدع  ضرالا  المی  یتینکک  هتینک  یمساک و  همسا  يدلو  نم  لجر  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  ملـس  هلآ و  هیلع و 

لها نم  هللا  ثعبل  دحاو  موی  الا  رهدلا  نم  قبی  مل  ول  هیف  هانعمب و  یلع  نع  يرهزلا  دوادوبا و  جرخادق  روهـشم و  ثیدح  اذـه  و  يدـهملا ،
[ . 1 « ] هریثک تایاور  یف  هرکذ  الدع و  ضرالا  المی  نم  هحفص 481 ] یتیب [ 

: شباـقلا مساـقلاوبا و  هللادـبعوبا و  شا  هینک  تسا  اـضرلا ... یـسوم  نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  دـمحم  وا  يدـهم : تجح  رکذ  رد  یلـصف  »
رمع نبا  زا  زازب  نب  دومحم  زیزعلادـبع  تسا . هناـگ  هدزاود  همئا ي  رخآ  وا  تسا و  یلاـت  رظتنم و  مئاـق ، ناـمزلا ، بحاـص  تجح ، فلخ ،

مان و هک  دنک  یم  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : یم  هک  درک  تیاور 
نیا و  تسا . يدـهم  نامه  وا  و  دوش . متـس  ملظ و  زا  رپ  هکناـنچ  دـنک  یم  رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  تسا  نم  هینک ي  ماـن و  دـننام  شا  هینک 

مه هلمج  نیا  نانآ  تیاور  رد  دـنا و  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ینعم  نیمه  هب  يرهز  دوادوبا و  ار  نآ  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح 
. دنک رپ  تلادع  زا  ار  نیمز  ات  دزیگنارب  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  دنوادخ  دشاب ، هدـنامن  رتشیب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  هک  دراد  دوجو 

یقرواپ تسا .» هدش  رکذ  يدایز  تایاور  رد  نومضم  نیا  و 
. 4  - ص 363 صاوخلا ، هرکذت  [ 1]

یفوتم 855 ه)  ) غابصلا نبا  یکلاملا  دمحم  نب  یلع 

یفوتم 855 ه )  ) غابصلا نبا  یکلاملا  دمحم  نب  یلع 
دیوگ : یم  همئالا » لاوحا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا   » باتک بحاص 

رشع .»... یناثلا  مامالا  وه  صلاخلا و  نسحلا  دمحم  یبا  نبا  حلاصلا  فلخلا  هجحلا  دمحم  مساقلا  یبا  رکذ  یف  رشع  یناثلا  لصفلا  »
هیبا هافو  دنع  هرمع  ناک  هیدملاب و  ارتتـسم  ابیاغ  هوبا  هفلخ  هریغ و  ادلو  هوبا  فلخی  خمل  ادمحم و  هنبا  نسحلا  دـمحم  یبا  دـعب  مامالا  ناک 

ایبن و دهملا  یف  میرم  نب  یـسیع  لعج  امک  هیلوفطلا  لاح  یف  اماما  هلعج  ایبص و  ییحی  اهاتا  امک  همکحلا  اهیف  یلاعت  هللا  هاتا  نینـس  سمخ 
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لها هئابآ  هیقب  نم  بلاط و  یبا  نب  یلع  هدج  نم  کلذک  مالـسلا و  هالـصلا و  هیلع  دمحم  یبنلا  نم  مالـسالا  هلم  یف  هیلع  صنلا  قبـس  دق 
امک »... رظتنملا  مئاقلا  فیسلا  بحاص  وه  بتارملا و  فرشلا و 

ماـما هک  يرکـسع  نسح  هحفـص 482 ] دـمحم [  وبا  دـنزرف  حـلاص  فلخ  تجح و  دـمحم  مساـقلاوبا  تـالاح  ناـیب  رد  مهدزاود  لـصف  »
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلـسور  مانمه  هک  دوب  بانج  نآ  دنزرف  یلع  نب  نسح  دـمحم  وبا  زا  سپ  ماما  دـشاب . یم  تسا ، مهدزاود 

هدرپرد ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  يرگـسع  ماما  تشاذـگن و  ياج  هب  دوخ  زا  ناـهن  رد  هن  راکـشآ و  هن  يدـنزرف  وا  زج  شردـپ  تسا و 
جنپ ناـمه  رد  تشادـن و  رتـشیب  لاـس  جـنپ  درک ، توف  شردـپ  هک  يزور  تخاـس . دوخ  نیـشناج  هنیدـم  رد  شیوخ  زا  سپ  دوـب ، تبیغ 

رد ار  میرم  نب  یـسیع  هک  نانچ  مه  دومرف و  تیاـنع  یکدوک  نس  رد  ییحی  هب  هک  ناـنچ  دومرف . تیاـنع  تمکح  ار  وا  دـنوادخ  یگلاـس 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نابز  زا  ترـضح  نآ  تماما  رب  صن  نآ  زا  شیپ  داد و  تماما  ماقم  تیلوفط  رد  زین  ار  وا  داد  توبن  بصنم  هراوهگ 

درک و وا  تماـما  هب  حیرـصت  هداد و  ربـخ  نادـب  نینموملاریما  سپـس  و  دوـب . هدـش  تباـث  فورعم و  نیملـسم  ناـیم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ربـخ حیرـص  روط  هب  شروهظ  تماـما و  رب  یگمه  شدـنمجرا  ردـپ  هب  دـسرب  اـت  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلاامهیلع  ارهطا  همئا  نینچمه 

تسا .» هدش  دراو  حیحص  ربخ  رد  هک  نانچ  دنتسه  وا  تلود  یئاپرب  هار  هب  مشچ  همه ي  قح و  هب  هدننک  مایق  ریشمش و  بحاص  وا  دنداد .
هیناثلا اما  هتعیش و  نیب  هنیب و  هرافسلا  عاطقنا  یلا  هتدالو  ذنمف  يرـصقلا  یهف  یلوالا  اماف  يرخالا  نم  لوطا  امهدحا  ناتبیغ  همایق  لبق  هل  «و 

( نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و  :) یلاعت هللا  لاق  فیـسلاب  موقی  اهرخآ  یف  یلوالا  دـعب  یتلا  یهف 
المی یمـسا  همـسا  یطاوی  یتیب  لـها  نم  ـالجر  هللا  ثعبی  یتح  یلاـیللا  ماـیالا و  ضقنت  مل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  و 

اروج . املظ و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  ضرالا 
روهشم يرغص  تبیغ  هب  وا  نیتسخن  تبیغ  تسا . يرگید  زا  رت  ینالوط  یکی  دنک  یم  رایتخا  تبیغ  رابود  دوخ  مایق  زا  شیپ  ترضح  نآ  »
ینالوط يربک و  تبیغ  اما  دریذپ و  یم  همتاخ  شنایعیـش  وا و  نایم  رد  ترافـس  نایاپ  ات  زاغآ و  وا  تدالو  زا  هاتوک و  نآ  تدم  هک  تسا 

، رکذ زا  سپ  :) دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دومرف . دهاوخ  مایق  ریشمش  هب  ترـضح  نآ  نایاپ  رد  هک  تسا  وا  تبیغ  نیتسخن  زا  سپ 
هیآ 105 .) ءایبنا ، هروس ي  ( ) دنرب ثرا  هب  نم  هتسیاش ي  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  روبز  رد 

ارم نادناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـسرن ) نایاپ  هب  ایند  و   ) درذـگن اهبـش  اهزور و  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دشاب .» هدش  رپ  متس  و  هحفص 483 ] ملظ [  زا  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا  نم  مانمه  هک  دزیگنارب 

هیلع هتفـص  يدـهملا . اهرهـشا  نامزلا و  بحاص  رظتنملا و  مئاقلا  حـلاصلا و  فلخلا  يدـهملا و  هجحلاف و  هبقل  اما  مساقلاوباف و  هتینک  اـما  »
نامثع ... نب  دمحم  هباوب  ههبجلا  یلجا  فنالا  ینقا  هیبکنم  یلع  هرعش  لیسی  رعشلا  هجولا و  نسح  هماقلا  عوفرم  باش  مالسلا 

اهرکذ و نع  انبرضا  هریثک  کلذ  یف  تایاورلا  تاقثلا و  همئالا  نع  رشع  یناثلا  مامالا  یلع  هلادلا  صوصنلا  نم  ءاج  امب  ریسی  فرط  اذه  و 
[ . 1 ...«. ] ائیش اوکرتی  مل  اهعمجب و  اونتعا  مهبتک و  یف  ثیدحلا  باحصا  اهنود  دق 

نآ تسا . يدـهم »  » اهنآ نیرتروهـشم  نامزلا و  بحاـص  و  رظتنم ، مئاـق  حـلاص ، فلخ  يدـهم ، تجح ، شبقل ، مساـقلاوبا و  يو  هینک ي  »
یمک شا  ینیب  طـسو  نـشور و  شیور  هـتخیر و  شیاـه  هناـش  رب  شیوـم  هـک  تـسا  یئوماـبیز  يوراـبیز و  تماقدـنلب ، ناوـج  ترــضح 

دوب .» نامثع  نب  دمحم  شنابرد  دراد و  یگدمآرب 
دایز هراب  نیا  رد  تایاور  و  تسا . هدیـسر  ثیدـح  همئا ي  زا  هک  دراد  مهدزاود  ماما  تماما  رب  تلالد  هک  تسا  یـصوصن  زا  یتمـسق  نیا 

یقرواپ دنا . هدرک  يروآ  عمج  دوخ  ياهباتک  رد  ثیدح  باحصا  ار  اهنآ  همه ي  میدرک و  رظنفرص  اهنآ  رکذ  زا  هک  تسا 
. 291 ،ص 304 -  همهملا لوصفلا  [ 1]

730 ه م 644 -  ) ینیومحلا یناسارخلا  ینیوجلا  میهاربا  نب  دمحم  خیش 
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730 ه  م 644 -  ) ینیومحلا یناسارخلا  ینیوجلا  میهاربا  نب  دمحم  خیش 
نآ لوا  طمـس  هک  مهتیرذ » نم  همئالا  نیطبـسلا و  لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  دئارف  باتک  بحاص  یعفاش  هیقف  ثدحم و 

نادناخ و  هحفـص 484 ] راـهطا [  همئا ي  ریاـس  بقاـنم  رد  شمود  طمـس  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لـئاضف  راـبخا  هب  صوـصخم 
تسا : هتشون  نینچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد ي  دشاب . یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

لاق لاق : هنع  هللا  یـضر  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  نع  هدنـسب  يراـخبلا  يداـبالکلا  بوقعی  نب  میهاربا  قاحـسا  یبا  خیـشلا  نع  هدنـسب  »
رکنا نم  رفک  دقف  یسیع  لوزن  رکنا  نم  دمحم و  یلع  لزنا  امب  رفک  دقف  يدهملا  جورخ  رکنا  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

[ . 1 «. ] رفک دقف  لاجدلا  جورخ 
هللا ججح  یئایـصوا و  یئافلخ و  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  باتکلا  اذه  یفو  »

قرـشت يدـهملا و  فلخ  یلـصیف  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  لزنیف  يدـهملا  يدـل  مهرخآ و  یلع و  مهلوا  رـشع  اـنثالا  يدـعب  قـلخلا  یلع 
[ . 2 «. ] برغملا قرشملا و  هناطلس  غلبی  اهبر و  رونب  ضرالا 

هللادبع نب  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  مه  وا  يراخب  يدابالک  میهاربا  قاحساوبا  خیـش  زا  دوخ  دنـس  هب  نیطمـسلا » دئارف   » باتک فلوم  ینیوج  »
نید هب  دنک  راکنا  ار  يدهم  مایق  سک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنع  هللا  یـضر  يراصنا 
رفاک دنک ، راکنا  ار  لاجد  جورخ  و  يدهم -  ترـضح  يرای  هب  نامزلا  رخآ  رد  ار -  یـسیع  لوزن  سک  ره  زین  تسا و  هدـش  رفاک  دـمحم 

تسا .
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  نیطمـسلا » دئارف   » باتک نامه  رد  و 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  اـهنآ  لوا  هک  دنتـسه  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  مدرم  رب  ادـخ  ياـهتجح  نم و  يایـصوا  اـفلخ و  دوـمرف :
یم زامن  يدهم  رـس  تشپ  دوش و  یم  لزان  نامـسآ  زا  میرم  رـسپ  یـسیع  ادخ  حور  ( وا روهظ  ماگنه  هب  .) تسا يدـهم » » مدـنزرف ناشرخآ 

هحفص 485 ] دریگ [ .» یمارف  ار  برغم  قرشم و  شیئاورنامرف  هریس و  ددرگ و  یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  درازگ و 
یقرواپ

ثیدح 585 . ص 92 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 1]
،ص 92 . نیطمسلا دئارف  [ 2]

774 ه) - 701  ) ریثک نبا  هب  فورعم  یعفاش  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا 

774 ه ) - 701  ) ریثک نبا  هب  فورعم  یعفاش  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا 
دیوگ : یم  دوخ  باتک  رد  هیاهنلا » هیادبلا و   » باتک فلوم  هیقف  رسفم و  خروم ، ثدحم ،

هنملاو » دمحلا  هللاو  مداد  صاصتخا  يدهم  هلاسم  نایب  هب  هناگادج  یشخب  »
هیورملا ثیداحالا  هب  تقطن  دقف  نییدهملا ... همئالا  نیدشارلا و  ءافلخلا  دحا  وه  .و  نامزلا رخآ  یف  نوکی  يذـلا  يدـهملا  رکذ  یف  لصف  »

کلذ یلع  تلد  امک  میرم  نب  یسیع  لوزن  لبق  نوکی  هروهظ  نظا  رهدلا و  رخآ  یف  نوکی  هنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
ثیداحالا .»

قح يوس  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  یناماما  نیدشار و  يافلخ  زا  یکی  يدهم  درک . دهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  يدـهم  نایب  رد  »
روهظ نامزلا  رخآ  رد  وا  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تسا  یثیداحا  قوطنم  نیا  و  تسا . هدومرف  تیادـه 

دراد .» تلالد  بلطم  نیا  رب  تایاور  هک  نانچ  دوب  دهاوخ  یسیع  لوزن  زا  لبق  ترضح  نآ  روهظ  منک  یم  نامگ  نم  درک و  دهاوخ 
موی الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : ایلع  تعمـس  جاجح : لاق  لبنح ...: نب  دـمحا  ماـمالا  لاـق  »
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[ . 1 «. ] اروج تئلم  امک  الدع  اهالمی  انم  الجر  هللا  ثعبل 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : یم  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  جاجح  زا  دوخ  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا  ماما  »
دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دزیگنا  یم  رب  ام  زا  ار  يدرم  دنوادخ  زور  نامه  رد  ، دنامن زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : ملس  و 

یقرواپ دشاب .» هدش  رپ  ملظ  زا  هک  نانچ 
. 7 ص 106 -  ج 1 ، ۀیاهنلا ، باتک  [ 1]

749 ه) - 691  ) يدرولا نبا 

749 ه ) - 691  ) يدرولا نبا 
ءاـبدا و رباـکا  زا  يدرولا » نبا  هب  فورعم  صفح  وـبا  هب  ینکم  يرعم ، یبـلح  يرکب  سراوـفلا  یبا  نب  دـمحم  نب  رمع  نب  رفظم  نب  رمع  »

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد ي  دشاب . یم  بئارغلا » هدیرف  بئاجعلا و  هدیرخ   » باتک فلومو  هحفص 486 ] یعفاش [  ياهقف  ارعش و 
دسیون : یم 

هلدـعملا ضیفی  ضرالا و  نع  روجلا  عفری  لاخ ، هدـخ  یف  ایانثلا ، قارب  نینیعلا ، لحکا  هیحللا ، ثک  نوللا ، رمـسا  هنا  يدـهملا  هیلح  نم  «و 
یف دـحا  یقبیال  هینطنطـسقلا و  حـتفی  اهبراغم و  ضرالا و  قراشم  مالـسالا  غلبی  قحلا و  یف  يوقلا  فیعـضلا و  نیب  يوتـسی  و  قلخلا ، نع 

[ . 1 ...(. ] هلک نیدلا  یلع  هررهظیل   ) هللا دعو  متی  کلذ  دنع  هیزجلا و  يدا  وا  مالسالا  یف  لخدالا  ضرالا 
رایـسب شناهد  ولج  ياهنادـند  هایـس ، شمـشچ  ود  هوبنا ، شنـساحم  يوم  نوگمدـنگ ، شگنر  هک  تسا  نآ  يدـهم  لیامـش  لکـش و  زا  »

یم نآ  رـساترس  رد  ار  داد  لدـع و  دـنک و  یمرب  نیمز  يور  زا  ار  روـج  ملظ و  هـشیر  وا  دراددوـجو . یلاـخ  شراـسخر  رد  و  ناـشخرد ،
یم حتف  ار  هینطنطسق  دریگ و  یمارف  ار  نیمز  براغم  قراشم و  مالسا  دراذگ و  یمن  قرف  يوق  فیعـض و  نایم  قح  يارجا  رد  دنارتسگ و 

هیآ ي رد  یهلا  هدـعو ي  هک  تساجنیا  دزادرپ ، یم  هیزج  هک  نیا  ای  دوش  یم  مالـسا  لخاد  اـی  هک  دـنام  یمن  یـسک  نیمز  يور  رد  دـنک 
یقرواپ دنک .» یم  ادیپ  ققحت  هلک )... نیدلا  یلع  هرهظیل   ) هفیرش

لاس 1039 . رصم ، ط  ص 199 ، بئاجعلا ، هدیرخ  [ 1]

911 ه) - 749  ) یعفاش یطویس  نیدلا  لالج 

911 ه ) - 749  ) یعفاش یطویس  نیدلا  لالج 
مالسلا هیلع  يدهم  ثیداحا  هب  ار  یـشخب  باتک  نیمه  رد  يواتفلل » يواحلا   » باتک بحاص  مولع ، عاونا  عماج  بیدا ، خروم ، ظفاح ، ماما 

دیوگ : یم  نآ  زاغآ  رد  هدیمان و  يدهملا » رابخا  یف  يدرولا  فرعلا   » ار نآ  هداد و  صاصتخا 
یتلا نیعبرالا  هیف  تصخل  يدـهملا ، یف  هدراولا  راثالا  ثیداحالا و  هیف  تعمج  ءزج  اذـه  یفطـصا ، يذـلا  هدابع  یلع  مالـس  دـمحلا هللا و  »

رد هک  تسا  یشخب  نیا  شا ، هدیزگرب  ناگدنب  رب  دورد  ار و  يادخ  ساپـس  [ » هحفـص 487 هتافام [ .» هیلع  تدز  میعنوبا و  ظفاحلا  اهعمج 
. تسا هدرک  يروآدرگ  میعنوبا  ظفاح  هک  ار  یثیدـح  لهچ  نآ  رد  مدرک و  يروآ  عمج  ار  يدـهم  هراـبرد ي  هدراو  راـثآ  ثیداـحا و  نآ 

مدرک .» هفاضا  نادب  دوب ، هداتفا  يو  ملق  زا  هکار  هچنآ  مدومن و  صیخلت 
، حیحـص ثیدح  اهنآ  نیب  رد  تسا و  ثیدـح  زا 200  شیب  هدروآ ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نوماریپ  رد  یطویـس »  » هک ار  یثیداحا 

دنک . یم  رکذ  زین  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  هک  ار  یناسک  یماسا  ثیدح  رکذ  ماگنه  يو  دراد  دوجو  لوهجم  و  فیعض ، نسح ،
هللا لوطل  موی  الاایندلا  نم  قبی  مل  ول  :» لاق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  دوعـسم  نبا  نع  یناربطلا  دوادوبا و  جرخا  :» دیوگ یم  الثم 

املظ و تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  المی  یبا  مسا  هیبا  مسا  یمـسا و  همـسا  یطاوی  یتیب ، لها  نم  لـجر  هیف  ثعبی  یتح  مویلا  کـلذ 
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[ . 1 «. ] اروج
ار زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  رتشیب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  یناربط  دواد و  وبا  »
وا تسا ، یکی  نم  ردـپ  مان  اب  شردـپ  مان  نم و  مسا  اـب  وا  مسا  هک  دزیگنارب  ارم  تیب  لـها  زا  يدرم  نآ  رد  هک  دـنادرگ  ینـالوط  نادـنچ 

یقرواپ دشاب .» هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 
. 130 ص 170 -  ج 2 ، دیمحلادبع ، نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت : يواتفلل ، يواحلا  [ 1]

9 - 885  ) يدنهلا یقتملاب  ریهشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  مامالا  خیشلا 

 9 - 885  ) يدنهلا یقتملاب  ریهشلا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  مامالا  خیشلا 
رابخا لوح  يددعتم  راثآ  تشاد و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  رما  هب  یـصاخ  تیانع  هک  تسا  لامعلا » زنک   » باتک فلوم  ظعاو  ثدـحم ، هیقف ،

هلمج : هحفص 488 ] زا [  تسا  هدرک  يروآ  عمج  يدهم 
نامزلا . رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  - 1

نامزلا . رخآ  يدهم  تامالع  یف  اضیا  نایبلا ، صیخلت  - 2
[ . 1 . ] تسا هتخاس  دقعنم  يدهملا » جورخ   » ناونع ریز  لامعلا » زنک   » رد یصاخ  لصف  - 3

[ . 2 . ] يردلا بوکلاک  ههجو  يدلو  نم  لجر  يدهملا  هک  دنک  یم  تیاور  ادخ  لوسر  زا  وا 
یقرواپ تسا .» نابات  هراتس ي  نوچ  شا  هرهچ  هک  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدهم  »

ات 219 . زا ص 204  لامعلا ، زنک  [ 1]
ح 38674 . ص 209 -  ج 14 ، لامعلا ، زنک  [ 2]

م 927 ه)  ) یناهفصا یجنخ  ناهبزور  هللا  لضف 

م 927 ه )  ) یناهفصا یجنخ  ناهبزور  هللا  لضف 
دسیون : یم  دوعوم  يدهم  مهدزاود  ماما  رب  تاولص  حرش  رد 

رشع .» یناثلا  مامالا  یلع  ملس  لص و  مهللا  »
مهدزاود .» ماما  رب  تسرف  تاولص  دورد و  ایادخراب  »

دهاوخ رپ  لدع  زا  ار  ملاع  درک و  دهاوخ  روهظ  ربمغیپ  ترضح  دالوا  زا  یصخش  نامزلا  رخآ  رد  هک  نیا  رد  دنقفتم  تما  عیمج  هک  نادب 
« - هملس ما  » هچنانچ هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  تسا  هحیحص  ثیداحا  هطساو ي  هب  قافتا  نیا  دشاب . هدش  رپ  روج  زا  هک  نانچمه  تخاس 

دـالوا زا  تسا  نم  ترتع  زا  يدـهم  دومرف : همک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  زا  دـنک  تیاور  اـهنع -  هللا  یـضر 
مالـسلااهیلع و همطاف » » دالوا زا  تسا  نم  ترتع  زا  يدـهم  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالـسلااهیلع و  همطاف » »
رپ ینیب ، دـنلب  یناشیپ ، هداـشگ  تسا  نم  زا  يدـهم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  تیاور  يردـخ » دیعـسوبا  »

روج ... ملظ و  زا  هدش  هحفص 489 ] هدینادرگ [  رپ  هک  نانچمه  لدع ، زا  ار  نیمز  ندنادرگ 
دسیون : یم  يدهم » هرابرد ي  فلوم  هدیقع ي   » ناونع تحت  تیاور  نیدنچ  لقن  زا  سپ  ناهبزور » نبا  »

دالوا زا  هک  دـننک  مکح  هک  تسا  بجاو  میدرک  دای  هک  هحیحـص  ثیداحا  ربانب  ناـمز  رخآ  رد  يدـهم  دوجو  هک  تسا  نآ  اـم  راـتخم  «و 
نآرب نانموم  زا  میظع  يا  هفئاط  تسا  عمج  نسحلا  نب  دمحم  رد  یمامت  تافص  نیا  نونکا  تسا  دمحم  وا  مان  تسا و  مالسلااهیلع  همطاف 

تسا و هدیـسر  رتاوت  هضافتـسا و  دح  هب  هک  یتیاغ  هب  ات  دنک  یم  تیاور  رایـسب  تایاکح  راثآ و  تسا ، نسحلا  نب  دمحم  وا  هک  دـنا  هتفر 
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مکح چیه  رد  درادن و  تافانم  مالسا  دعاوق  زا  يا  هدعاق  چیه  اب  تسا ، نسحلا  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هکنادب  ندرک  مکح 
ثیدح رد  هک  ماما  هدزاود  ددع  هک  اریز  دشاب ، وا  هک  تسا  نآ  بسنا  یلوا و  هکلب  دـنک ، یمن  ادـیپ  یئالخ  یحدـق و  تعیرـش  ماکحا  زا 

رد هک  هدش  عقاو  نادب  ثیدح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  نآ  دوش و  یم  مامت  نسحلا  نب  دمحم  دوجو  هب  هدش  عقاو  تراشا  نادب 
مظن دـشاب و  رتفیرـش  همه  زا  وا  بسن  دـشاب ، نسحلا  نب  دـمحم  رگا  تخاس  دـهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  ملاع  درک  دـهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ 
هزات وا  لدع  زا  ملاع  دشاب و  هتفای  لامک  کلـسم  نیا  رد  مه  تفالخ  تماما  رثا  دشاب و  هدش  لمکم  دوعوم  يدـهم  دوجو  هب  ماما  هدزاود 

ریدقت نآ  رب  دهاوخ  لیئارسا  ینب  بیقن  هدزاود  نوچمه  ار  ماما  هدزاود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  نآ  هدئاف ي  ددرگ و 
دوش . رهاظ 

تـسا رظتنم  مئاق و  وا  تسا و  نسحلا  نب  دمحم  دوعوم  يدهم  میئوگ  یم  مینک و  یم  هیماما  اب  تقفاوم  رما  نآ  رد  طایتحا  بسح  هب  سپ 
رود ناهج  زاار  نایغط  روج و  تخاـس و  دـهاوخ  لاـمالام  ناـسحا  لدـع و  زا  ار  ملاـع  درک و  دـهاوخ  روهظ  دـسرب ، وا  هدـعو ي  نوچ  و 

 ] دهاوخ وا  دوعوم  يدهم  دشاب و  قباطم  عقاو  اب  میدرک  ام  هک  مکح  نیا  رگا  دسر  یم  ناصاخ  هب  وا  فطل  راثآ  الاح  دـینادرگ و  دـهاوخ 
یم باوث  سدـقم  تاذ  نآ  رب  تاولـص  دورد و  نداتـسرف  زا  میا و  هتفاـی  باوص  هار  سپ  تسا  تاـیح  دـیق  رد  ـالاح  دوـب و  هحفص 490 ]

میوش ... یم  دنم  هرهب  هللا  ءاشنا  وا  فطل  راثآ  زا  میهاوخ و 
دمحم مساقلاوبا  موصعم  ماما  ترـضح  نامز  رخآ  رد  دوعوم  يدـهم  هک  میئامن  داقتعا  مینک و  رایتخا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  ریدـقت  ره  هب 

رد تماما  فئاظو  هب  مئاق  وا  ) ردـتقملا ملاـعلا  رظتنملا ، مئاـقلا  هیلع . هللا  تاولـص  تسا  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحم  یبا  ماـمالا  نبا  يدـهملا 
نامدرم .) مشچ  زا  ندش  هدیشوپ  تدم 

نیا و  دوب . دیاب  مئاق  نادب  ار  ماما  هچنادب  تسا  مئاق  هکلب  تسین ، لفاغ  نامدرم  لاح  زا  تسا ، بئاغ  هک  تدـم  نیا  رد  ترـضح  نآ  ینعی 
نآ زا  هن  شندوب  بئاغ  تسین و  لفاغ  ایند  زا  ترضح  نآ  هک  نآ  تبیغ و  تدم  رد  ناگدنب  هب  تبسن  ترـضح  نآ  فاطلا  هب  تسا  هراشا 

تبسن یفطل  وا  زا  نامز  ره  رد  تسا و  تکرح  ریس و  رد  ملاع  فارطا  رد  هکلب  هتـسشن ، اجنآ  دشاب و  هدیـشوپ  بادرـس  رد  هک  تسا  لیبق 
ددرگ و رهاظ  نامدرم  رب  مایق  تهج  ار  وا  دـنهد  تصخر  نوچ  اـت  تسا  روهظ  ناـمز  رظتنم  ترـضح  نآ  و  ددرگ . یم  رهاـظ  ناتـسود  هب 

ياناد وا  تسا . هدش  هدینادرگرپ  روج  زا  هک  نانچمه  دـنادرگ  رپ  ناسحا  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـسر و  نامدرم  هب  وا  تفالخ  تماما و  راثآ 
ترـضح هک  اریز  تسا  تالامک  عیمج  لصا  هک  تردـق  ملع و  هب  ترـضح  نآ  تاذ  فاصنا  هب  تسا  هراـشا  نیا  تسا . تردـق  بحاـص 

متاخ لماک  ماما  دوجو  رد  اصوصخ  تسا ، تفص  ود  نیا  تالامک  عیمج  اشنم  دشاب و  هلماک  تیلهاج  ار  وا  هک  دیاب  تسا و  دوعوم  رهظم 
هیوفطصملا . هوفصلا  ثراو 

هدرب ثرا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  یگدیزگرب  توفص و  نیا  ینعی  تسیوفطصم  یگدیزگرب  توفـص و  ثراو  وا 
تسا .

دسیون : یم  هحفص 491 ] مالسلا [ » هیلع  يدهم  تیالو  متخ  يانعم   » ناونع ریز  ناهبور » نبا   » سپس
تافص عیمج  عماج  هک  نآ  رد  ءایبنا  اب  تبسن  دراد  ار  ءایبنالا  متاخ  تبـسن  ءایلوا  همئا و  اب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  نادب  »
لامک تافـس  عیمج  عماج  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  هک  نانچمه  دادعتـسا ، ردق  هب  کی  ره  هصاخ ي  تالامک  ثراو  دشاب و  نایقباس  لامک 

ره هریاد و  ادـبم  هطقن ي  رب  دوش  قبطنم  تماما  توبن و  هریاد ي  ياهتنم  هطقن ي  هک  تسا  نآ  متخ  ینعم  تقیقح  دوب و  مدـقتم  ناربمغیپ 
ددرگ .» مامت  هریاد ي  ادتبا  هطقن ي  رب  دوش  قبطنم  نوچ  اهتنم  هطقن ي  هک  هنیآ 

تسا هرئاد  طاقن  تافص  عیمج  عماج  وا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  توبن  هرئاد ي  رد  هیمتخ  هطقن ي  هک  تسناد  دیاب 
دوجو هب  توبن  هریاد ي  دش و  رهاظ  دراد و  رثا  ءایبنا  عیمج  تافـص  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  هب  تسا و  نیلـسرم  ءایبنا و  تادوجو  هک 

عماج ترضح  نآ  نوچ  هک  اریز  تسا  ندش  هدوتس  رد  هغلابم  دمحم » » ینعم دوب و  مان  دمحم » » ار ترضح  نآ  تشگ و  مامت  ترـضح  نآ 
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ءاشن هک  تسا  نآ  یضتقم  لامک ، تافص  تیعماج  سپ  دنتاقولخم  لامک  تافص  عیمج  عماج  ناشیا  هک  دشاب  ءایبنا  لامک  تافـص  عیمج 
تسا . دمحم  مه  ترضح  نآ  كرابم  مسا  اذهل  دشاب و  عقاو  هغلابم  هجورب  وا  رهظم  رد  تسا  لامک  تافص  راهظا  نآ  هک  دمح 

تالامک تافـص  عیمج  عماج  وا  هنیآ  ره  تسا ، تیالو  تماـما و  هرئاد ي  هیمتخ ي  هطقن ي  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دوجو  نوچ  و 
زا یسک  دشاب و  نم  مسا  قباطم  وا  مسا  هک  هدومرف  هراشا  ینعم  نیدب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب و  دهاوخ  ماظع  همئا ي 

بجوم هک  تسین  مزال  لامک  فاصوا  تیعماج  هک  اریز  دـشاب  لضفا  همئا  ریاس  زا  يدـهم » » هک دـیآ  یم  مزال  هک  دـنکن  مهوت  نخـس  نیا 
، نآ عماج  رهظم  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  يدادتـشا  لامک و  همئا  دارفا  رد  فاصوا  زا  یکی  ره  هک  دوب  دـناوت  یم  هکنآ  رباـنب  دـشاب  تیلـضفا 
هک تسا  نآ  نخـس ، نیا  قیقحت  دنـشاب  لامک  تیاغ  رد  فصو  ره  رد  ناشیا  دـشاب و  تیعماج  فصو  ار  وا  یکی  دـشاب . هتـشادن  دادتـشا 

دنیواسم و طاقن  همه  دش  لماک  هرئاد ي  نوچ  دنادرگ ، یم  لماک  ار  هرئاد  هک  تسا  نیمه  وا  راک  هرئاد ي  هحفص 492 ] هیمتخ [  هطقن ي 
تماما هرئاد ي  متاخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوجو  نینچمه  دوب ، دـنناوت  یم  نآ  ياهتنم  هرئاد و  ادـبم  هک  تسا  قداص  کی  ره  رب 

دنیوا ياهتنم  هرئاد و  يدتبم  کی  ره  تسین و  توافت  ناشیا  نایم  دندش و  يواستم  هرئاد  يازجا  مامت  درک ، متخ  وا  هک  نآ  زا  دعب  تسا و 
تسا . یکی  همه  لامک  تلیضف  و 

رـشع انثا  همئا  لاح  دنمادک و  زا  لضفا  مادـک  هک  دـییوگم  دـینکم و  لضافت  ناربمغیپ  نایم  هک  دومرف  ربمغیپ  ترـضح  هک  تساجنیا  زا  و 
ار ناشیا  دنبرق  ادبم  هب  هک  مادـک  ره  یلب  دنلـضفا ، مادـک  هک  هدومنن  مکح  هدرکن و  لضافت  یـسک  همئا  نایم  زگره  اذـل  تسا و  نینچمه 

زورما هدش و  دلوتم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  نآ  قح  هک  دـش  رهاظ  حیـضوت  لیثمت و  نیا  زاو  تسه  مدـقم  فرـش  لضف و 
مکل تـلمکا  موـیلا  ) ياـضتقم بـسح  رب  هـک  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترــضح  نـید  لاـمکا  ياـضتقم  اریز  تـسا  دوـجوم 
هنیرق هک  تماما  هرئاد ي  تفای ، لامک  ترـضح  نآ  دوجو  هب  توبن  هرئاد ي  هک  نانچمه  هک  تسا  نآ  هدـش  نآ  عوقو  هب  مکح  ...( مکنید

زا ملاع  هلواطتم ، ننـس  رد  دشاب ، فوقوم  نامز  رخآ  ات  نید  لامک  رگا  دشاب و  هدش  ققحم  نید  لامکا  ات  دبایب  لامک  مه  تسا ، توبن  ي 
چیه مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  ياضقنا  زا  هک  اریز  دیاین  روهظ  هب  يرـصع  رد  تماما  هرئاد ي  طاقن  دشاب و  یلاخ  قح  هب  ماما 

هک تسا  دـبال  سپ  دـنا  هدوب  یم  ایبنا  يرـصع  ره  رد  متاخ  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  هک  توبن  هرئاد ي  تفالخ  هب  هدـشن  رهاـظ  رگید  یماـما 
رد دشاب  هدیشوپ  وا  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یهلا  تمکح  دوش و  ققحم  نید  لامکا  ات  دشاب  هدش  مامت  متاخ  ماما  دوجو  هب  تماما  هرئاد ي 

ددرگن رهاظ  نیطالس  روج  ملظ و  دشابن و  راک  چیه  رد  للخ  الصا  دشاب ، رهاظ  رصع  یمامت  رد  وا  رگا  هک  اریز  رخآ  رصع  ات  يرـصع  ره 
دنوشن . تایلب  يالتبم  تما  و 

هیمظاکلا و قالخالا  هیقداصلا و  همامالا  و  هیرقابلا ، مولعلا  و  هیولعلا ، هدابعلا  هینیـسحلا و  مئازعلا  هینـسحلا و  مراـکملا  هیوضترملا و  هوقلاو  »
مامالا الـضف ، همارک و  مانالا  قاف  يذـلا  هیرکـسعلا ، رکاسعلا  هیوقنلا و  تاماقملا  هیوقتلا و  تامارکلا  هحفـص 493 ] هیوضرلا و [  فراعملا 

روهظلا .» نامزل  رظتنملا  مئاقلا  هجحلا  حلاصلا و  دبعلا  يدهملا  دمحم  مساقلا  یبا  دوعوملا ، رهظملا  دودوملا و 
قداص ماما  تماما  رقاب و  ماما  مولع  نیدباعلا و  نیز  ماما  تدابع  ینیسح ، ياهتمیزع  ، ینـسح مراکم  يوضترم ، توق  ثراو  ترـضح  نآ  »
مهیلع يرگسع  نسح  ماما  ياهرگـشل  ثراو  یقن و  ماما  تاماقم  یقت و  دمحم  ماما  ياهتمارک  اضر و  ماما  فراعم  مظاک و  ماما  قالخا  و 

یم تسود  ار  وا  اهلد  هک  یماما  تسا  هدش  بلاغ  قئاف و  لئاضف  یگرزب و  تمارک و  يور  زا  مدرم  رب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  مالـسلا 
دهاوخ رونم  تلادع  راونا  هب  ار  ملاع  دش و  دهاوخ  رهاظ  ترضح  نآ  هک  هدومرف  هدعو  لوسر  ترـضح  هک  تسا  دوعوم  رهظم  وا  دراد و 

زا زین  حـلاصدبع » یهلا و« قئاقح  رارـسا  هب  هتفای  هار  هک  اریز  تسا  يدـهم »  » ترـضح شبقل  و  مساقلاوبا » » ربمغیپ وچمه  وا  تینک  . تخاـس
تسا .» روهظ  نامز  رظتنم  مئاق و  تجح  شباقلا  هلمج  زا  دشاب ، یم  ترضح  نآ  باقلا 

دسیون : یم  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هلیسو ي  هب  یلقره » یلیعامسا   » هتفای افش  تیاکح  نایب  زا  سپ  ناهبزور » نبا  »
زونه  مه  ام  نآ  ناریح  یهم ، مدید  یهر  رد  دومن : يور  لزغ  نیا  تیاکح  نیا  تباتک  ماگنه  لامج  نآ  قوش  زا  ار  ریقف  نیا  و 
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تشذگ  لد  یب  نم  رب  یهاگحبص  میسن  وچ  زونه  مهار  رس  نآ  میقم  نم  تفر و  رمع 
ارم  رطاخ  رد  زور  ره  وا  رهم  دیازف  یم  زونه  مهاوخ  اوه  ار  هم  نآ  لصو  میسن  نم 

هتخوس  ناج  نمرخ  منیشتآ  هآ  هچرگ  زونه  مهاک  یم  درد  زا  ما  هدیهاک  نم  هچرگ 
زونه  مهآ  شتآ  نودرگ  جوا  ات  دور  یم 

هحفص 494 ] ] 
ارم  ملاع  زا  هدرک  لفاغ  رادید ، نآ  قوش 

نیما  يرمع  دشک  یم  يدهم  هاش  راظتنا  زونه  مهاگآ  شیوخ  زا  نم  هک  يرادنپم  وت 
موصعم ماما  هدزاود  نیا  لامک  تزع و  لالج و  هاج و  تمرح  هب  امویق  اـیح ، اراـگدرورپ ! اـهلا ، زونه  مهاـش  تعلط  دـیما  رد  رمع و  تفر 

نادرگم . مورحم  ار  ام  ترضح  نآ  تاکرب  ضیف و  زا  امرف و  بیصن  دوعوم  يدهم  دمحم  ماما  كرابم  تعلط  ار  ام  هک  كاپ 
لزنا مهیلع و  كراب  ملس و  امیلست و  ملس  رظتنملا و  يدهملا  دمحم  دعوملا  مامالا  امیس  دمحم ، اندیس  لآ  دمحم و  اندیس  یلع  لص  مهللا 

یقرواپ [ . 1 . ] مهیلا انمالس  انتاولص و  غلب  کتایحت و 
. 273 ص 295 -  مودخملا ، یلا  مداخلا  ۀلیسو  [ 1]

994 ه)  ) يزیربت یئالبرک  نیسح  ظفاح 

994 ه )  ) يزیربت یئالبرک  نیسح  ظفاح 
نب دمحم  یضملا ، فیسلا  ماهلا ، قالق  مانالا و  هرظن  مایالا و  عیبر  مامتلا و  ردب  مالظلا و  سمـش  ماصمـصلا ، بحاص  مامهلا ، مامالا  رکذ  »

نیعمجا .» مهیلع  هللا  تاولص  يداهلا  يدهملا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا 
حـلاص و فلخ  رظتنم و  يدـهم و  مئاق و  هللا و  هجح  شبقل  تسا و  مساـقلاوبا  يو  تینک  تسا . رـشع  ینثا  همئا ي  زا  مهدزاود  ماـما  يو  »

رمالا »... بحاص  نامزلا و  بحاص 
یعفایلا : خیرات  یف  و 

متاخ مهدـنع  وه  نامزلا و  بحاص  رظتنملا و  يدـهملا و  مئاقلا و  هجحلاب و  هیمامالا  هبقلی  يذـلا  مساقلاوبا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دـمحم  »
، داوج دمحم  ماما  رتخد  همیکح  هک : هدروآ  یماج » نمحرلادبع   » انالوم هوبنلا » دـهاوش   » باتک رد  و  هحفص 495 ] اماما [ .»... رشع  ینثالا 
هک شاـب  اـم  هناـخ ي  رد  بشما  همع  يا  هک : دومرف  مدـمآ  دـمحموبا  دزن  يزور  هک : تسا  هتفگ  مالـسلاامهیلع  یکز  دـمحم  وـبا  همع ي 

: هک دومرف  منیب . یمن  لمح  زا  يرثا  چیه  سجرن »  » رد هک  دوب ؟ دهاوخ  هک  زا  دنزرف  نیا  متفگ : نم  داد . دهاوخ  یفلخ  ار  ام  یلاعت  يادخ 
همین هب  بش  نوچ  مدوب  اجنآ  بش  نآ  دـش . دـهاوخن  رهاظ  تدالو  تقو  زج  يو  لمح  هک  تسا  یـسوم  ما  لثم  وچمه  سجرن  لثم  يرآ 
هتفگ دمحم  وبا  هچنآ  تسا و  کیدزن  رجف  تقو  هک : متفگ  دوخاب  نآ  زا  دعب  درازگ . دجهت  زین  سجرن  مرازگ و  دجهت  متـساخرب  دیـسر ،

ارم متشگزاب . دوب  اجنآ  سجرن  هک  هناخ  نآ  هب  نکم . لیجعت  همع  يا  هک : داد  زاوآ  دوخ  ماقم  زا  مالـسلا  هیلع  دمحم  وبا  دشن ، رهاظ  دوب ،
زا مدـناوخ ، يو  رب  یـسرکلا ) ۀـیآ  انلزنا و  انا  هللا و  وه  لق  متفرگزاب و( دوخ  هنیـس ي  هب  ار  يو  دوب . هداـتفا  يو  رب  هزرل  دـمآ  شیپ  هار  رد 

نیمز هب  يو  دنزرف  مدرک  رظن  دش ، نشور  هناخ  هک  مدید  نآ  زا  دعب  دناوخب ، زین  يو  دنزرف  مدناوخ  نم  هچ  ره  هک  دمآ  زاوآ  زین  وا  مکش 
شیپ رآ . نم  شیپ  ارم  دنزرف  همع  يا  هک : تفگ  دوخ  هرجح ي  زا  مالسلا  هیلع  دمحم  وبا  متفرگرب . ار  يو  هداتفا . هدجـس  رد  دوب و  هدمآ 

تفگ : یلاعت . هللا  نذا  هب  نم  دنزرف  يا  يوگ  نخس  هک : دومرف  درک و  يو  ناهد  رد  نابز  دناشن و  دوخ  رانک  رب  ار  يو  مدرب  يو 
نیثراولا .) مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذللا  یلع  نمن  نا  دیرن  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  )

یتح هظفحاف  هذخ  : » تفگ دـناوخب و  ار  ناغرم  نآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  دـمحم  وبا  دـنتفرگ ، ورف  ار  ام  زبس  ناغرم  هک  مدـید  نآ  زا  دـعب 
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. دنتمحر هکئالم  نارگید  دوب و  لیئربج  یکی  نآ  هک : دومرف  رگید ؟ زیچ  ای  دـنغرم  اهنیا  هک : مدیـسرپ  وا  زا  هرما » غلاب  هللا  ناف  هیف  هللا  نذای 
يو نوملعی ) مهرثکا ال  نکلو  قح  هللا  ددعو  نا  ملعتل  نزحت و  اهنیع و ال  رقت  یک  نادرگزاب  يو  ردام  هب  ار  يو  همع  ای  دومرف : نآ  زا  دعب 

مدرب . شردام  هحفص 496 ] شیپ [  ار 
هک : دوب  بوتکم  يو  نمیا  عارذ  رب  هدرک و  هنتخ  دوب و  هدز  فان  دش  دلوتم  نوچ  و 

اقوهز .) ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  )
: تفگو دز  هسطع  سپ  تشادرب  نامـسآ  بناج  هب  هبابـس  تشگنا  دمآرد و  وناز  ود  هب  دش  دلوتم  نوچ  هک : دـنا  هدرک  تیاور  نینچمه  و 

نباـی متفگ : مدـمآرد و  مالـسلا ، هیلع  یکز  دـمحم  وبا  رب  تسا : هتفگ  یکی  هک : دـنا  هدرک  تیاور  نینچمه  و  نیملاـعلا » بر  دـمحلا هللا  »
هدراهچ بش  هام  ایوگ  هک  هتفرگ  شود  رب  یکدوک  دـمآ  نوریب  سپ  دـمآرد  هناخ  هب  دوب ؟ دـهاوخ  هک  وت  زا  دـعب  ماما  هفیلخ و  هللا  لوسر 

مان نیا  مان  یمدومنن  وت  هب  دوخ  دـنزرف  نیا  يدوب  یمارگ  یلاعت  يادـخ  شیپ  وت  هن  رگا  نالف  يا  هک : دومرف  سپ  یگلاس . هس  نس  رد  دوب 
املظ .».. اروج و  تئلم  امک  اطسق  ضرالا  المی  يذلا  وه   » ترضح نآ  تینک  يو  تینک  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هیماما هعیش ي  تسیک ؟ هک  تسا  نیا  رد  فالخ  تسین  یفالخ  ار  مالـسا  لها  زا  سک  چیه  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  دوجو  رد  هکنادب 
عاطقنا نامز  ات  تدـالو  ناـمز  زا  نآ  يرغـص و  تبیغ  یکی  دـننک  یم  تاـبثا  تبیغ  ود  وا  يارب  زا  تسا و  نسحلا  نب  دـمحم  هک  دـننآ  رب 

ردـقم ار  يو  روهظ  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـمز  نآ  اـت  تسا  ترافـس  عاـطقنا  ناـمز  زا  نآ  و  يربک ) ) یلوط تبیغ  يرگید  تسا و  تراـفس 
تسا . هتخاس 

یتم هللا  هقلخی  همطاف  دلو  نم  لداع  ماما  هنا  یلا  هنسلا  لها  بهذ  مالسلا و  مهیلع  رـضخلا  نامقل و  حونک و  هرمع  لوط  یف  هلاحتـسا  «و ال 
هنیدل .» هرصن  هثعبی  ءاش و 

دمحم نیدلادعس  خیش   » صیصخت هب  دنا  هتفس  هحفص 497 ] نخس [  ساملا  هب  ینعم  رهوگ  دنا و  هتفگ  يدهم  خیرات  رد  زومر  رباکا  رثکا 
موص  بیقع  نامزلا  غلب  اذا  تسا : وا  راعشا  زا  و  هرس » سدق  يومح 

درذگ  نوخ  نم  مشچ  يوج  زور ز  ره  یعابر : اماق  يدهملاف  هللا  مسبب 
مرظتنم  يرپ  نآ  هار  رس  رب  نم  درذگ  نودرگز  مرگ  نم  لد  هآ 

ینشور ترضح  نآ  ناتـسآ  كاخ  رهاوجلا  لحک  زا  ام  هرـصاب ي  هک  نآ  معن  باهو  مرک  هب  دیما  درذگ  نوچ  وا  هک  هتـشگرس  هتفـشآ و 
نآ رد  ریدق » یـش ء  لک  یلع  هللا  زیزعب و  هللا  یلع  کلذ  ام  و  . » دبات ام  صخـشت  ماب  رد و  رب  وا  هعماج ي  تقیقح  باتملاع  باتفآ  و  دبای ،

یقرواپ [ . 1 . ] دننک ترایز  ار  ترضح  نآ  هدش ، بئاغ  اجنآ  نسحلا  نب  دمحم  ماما  ترضح  تسا و  يار  نم  رس  رد  هک  هبادرس 
. 389 ص 393 -  ج 2 ، متشه ، هضور ي  نانجلا ، تاضور  [ 1]

1103 ه) - 1040  ) یجنزربلا یعفاشلا  ینسحلا  لوسرلادبع  نب  دمحم 

1103 ه ) - 1040  ) یجنزربلا یعفاشلا  ینسحلا  لوسرلادبع  نب  دمحم 
دسیون : یم  باتک  نیمه  رد  هعاسلا » طارشال  هعاشالا   » باتک فلوم  يوغل  بیدا و  یلوصا ، ثدحم ، رسفم ،

نا معا  اـهلوا و  وه  يدـهملا و  اـهنمف  هریثک ... اـضیا  یه  هعاـسلا و  اـهبقعت  یتـلا  هبیرقلا  تاراـمالا  ماـظعلا و  طارـشالا  یف  ثلاـثلا  باـبلا  »
ترتاوت دق  یعفاشلا  بقانم  باتک  یف  يونـسالا  نسحلا  نب  دمحم  لاق  دـقف  رـصحنت  داکت  اهتایاور ال  فالتخا  یلع  هیف  هدراولا  ثیداحالا 

هتیب .»... لها  نم  هنا  يدهملا و  رکذب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  رابخالا 
هک نادـب  تسا . اه  هناشن  نآ  نیتسخن  وا  يدـهم و  روهظ  نآ  هلمج ي  زا  تسا  رایـسب  هک  تماـیق  زور  گرزب  ياـه  هناـشن  رد  موس  باـب  »

: هتفگ یعفاشلا » بقانم   » باتک رد  يونـسا  سح  نب  دـمحم  و  تسین . شرامـش  لباق  نوگاـنوگ  ياـهتیاور  اـب  وا ، نوماریپ  هدراو  ثیداـحا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  وا  هک  نیا  يدهم و  هحفص 498 ] رکذ [  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رابخا 
تملع دق  : » هک دنک  یم  يروآدای  يدهم ، ثیداحا  هرابرد ي  قیمع  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  هک  نیا  ات  تسا  رتاوت  دح  رد  تسا  ملـس  و 
تغلب مالسلا  اهیلع  همطاف  دلو  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرتع  نم  هنا  نامزلا و  رخآ  هجورخ  يدهملا و  دوجو  ثیداحا  نا 

[ . 1 «. ] رفک دقف  يدهملاب  بذک  نم  رفک و  دقف  لاجدلاب  بذک  نم  درو  مث  نم  اهراکنال و  ینعم  الف  يونعملا  رتاوتلا  دح 
هب تسا ، همطاف  نادنزرف  زا  ادخ و  لوسر  ترتع  زا  وا  هک  نیا  نامزلا و  رخآ  رد  شروهظ  يدـهم و  دوجو  ثیداحا  هک  دـش  نشور  کنیا 

ترـضح روهظ  سک  ره  : هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  تساجنیا  زا  درادن و  یئانعم  اهنآ  راکنا  نیاربانب  تسا ، هدیـسر  يونعم  رتاوت  دـح 
یقرواپ [ . 2 . ] تسا رفاک  دنک ، بیذکت  ار  لاجد  يدهم و 

لوا . پاچ  ات 258 ، ص 224  هعاسلا ، طارشال  هعاشالا  [ 1]
لاس 1347 ه . قشمد ، ط  ص 433 ، نودلخ ، نبا  مالک  نم  نونکملا  مهولا  زاربا  [ 2]

یفوتم 1380 ه)  ) یمرضحلا قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا 

یفوتم 1380 ه )  ) یمرضحلا قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا 
دـشرملا  » ای نودلخ » نبا  مالک  نم  نونکملا  مهولا  زاربا  :» هلمج زا  ، دنمـشزرا تافیلات  بحاص  یـصقا  برغم  يالـضف  زا  ظفاح ، ثدـحم ،

دسیون : یم  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هرابرد ي  ثیداحا » یف  نودلخ  نبا  نعط  داسفل  يدبملا 
نم سرد  ام  هب  هللا  ییحی  يذـلا  رهـشالا  دـلاعلا  مامالا  ربکالا و  هفیلخلا  روهظ  هحیحـصلا  هتباثلا  اهطارـشا  هحیرـصلا و  اهمالعا  نم  نا  و  »... 

راج و نم  ملظب  تئلم  امک  الدـع  ضرالا  المی  رـشتنا و  عاذ و  عدـبلا و  لها  تالالـض  نم  عاش  اـم  هب  تیمی  رثدـنا و  هیوبنلا و  هنـسلا  راـثآ 
تحص رابخالا و  اهطارشا  هعاسلا و  مالعا  نم  هروهظ  نوکب  ترتاوت  دقف  رظتنملا  هللادبع  نب  دمحم  هیوفطـصملا  هرهاطلا  هرتعلا  ماما  رجف ...

 ] روهدـلا رمم  یلع  مالـسالا  لها  نم  هفاکلا  نم  هربخ  رـشتنا  هرکذ و  عاش  راـثالا و  کـلذ  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
[ . 1 ...«. ] متحم لوسرلا  ربخل  اقیدصت  هروهظ  داقتعا  بجاو و  هجورخب  نامیالاف  راصعالا  و  هحفص 499 ]

یمرـضح قیدـص  دـمحا  خیـش  هلمج  زا  دـنا  هدرک  در  نشور  لئالد  اـب  ار  نودـلخ  نبا  نانخـس  ثیدـح ، ملع  ناصـصختم  نادنمـشناد و  »
مئالع زا  دسیون : یم  نامزلا  رخآ  رد  يدهم  روهظ  هب  داقتعا  بوجو  هرابرد ي  و  تسا . هتشون  وا  در  رد  ار  نونکملا »... مهولا  زاربا  » باتک

زا هک  ار  هچنآ  وا  هلیسو ي  هب  دنوادخ  هک  تساروهـشم  لداع  ماما  گرزب و  هفیلخ  روهظ  زیخاتـسر ، حیحـص  تباث و  ياه  هناشن  نشور و 
لدع و زا  ار  نیمز  يور  درب و  یم  نیب  زا  هتفای  راشتنا  تلالض  تعدب و  زا  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  ءایحا  هدش ، هدوسرف  هنهک و  يوبن  راثآ 
رد تما  هک  تسا  ربمایپ  كاپ  ترتع  زا  هللادبع  نب  دمحم  ماما  دشاب . هدـش  هدـنکآ  روجف  قسف و  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دـنک  یم  رپ  داد 
نآ زا  حیحـص  روط  هب  تسا و  رتاوت  دح  رد  رابخا  تسا  زیخاتـسر  زور  ياه  هناشن  مئالع و  زا  وا  روهظ  هک  نیا  هرابرددنتـسه ي  شراظتنا 

تهج هب  ترضح  نآ  روهظ  هب  نامیا  سپ  تسا . هتفای  راشتنا  راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملسم  نایم  رد  نآ  ربخ  تسا و  هدیسر  ترـضح 
یقرواپ دیآ .» یم  باسح  هب  تعامج  وتنس  لها  دئاقع  زا  هدوب و  بجاو  ادخ  لوسر  ربخ  قیدصت 

لاس 1347 ه . قشمد ، ط  ص 443 ، نودلخ ، نبا  مالک  نم  نونکملا  مهولا  زاربا  [ 1]

1188 ه) - 1114  ) یسلبانلا ینیرافسلا  دمحا  نب  دمحم  خیش 

1188 ه ) - 1114  ) یسلبانلا ینیرافسلا  دمحا  نب  دمحم  خیش 
یف هئیـضملا  هردلا  حرـشل  هیرثالا ، رارـسالا  عطاوس  هیهبلا و  راونالا  حئاول   » باتک بحاص  خیرات  ثیدـح و  رد  رهام  یفوص و  یلبنح ، هیقف 

طارشا  نم  صنلاب  یتا  ام  و  دیوگ : یم  هتخادرپ ، ریز  رعش  حرش  هب  شباتک  رد  هک  نیا  زا  سپ  يو  هیضرملا .» هقرفلا  دقع 
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حیصفلا  متاخلا  مامالا  اهنم  طاطش  الب  قح  هلکف 
حیـصف متاخ  ماما  اهنآ ، هلمج ي  زا  تسا ، قح  دیدرت  نودـب  اهنآ  مامت  تسا ، هدـمآ  صن  رد  هک  ییاهتمالع   ) حیـسملا يدـهملا و  دـمحم 

نم يا  راثالا  اهنومـضم  یف  ترتاوت  رابخالا و  هب  تدرو  یتلا  هعاسلا  طارـشا  نم  يا  اهنم ) [ ) هحفص 500 تسا [ .) حیـسم  يدهم و  دمحم 
هلاعفا .»... هلاوقاب و  يدقتملا  مامالا ) ) رهظی نا  اهلوا  یه  یمظعلا و  تامالعلا 

تسا نیا  نآ ، نیتسخن  نامزلا و  رخآ  گرزب  ياه  هناشن  زا  ینعی  هدمآ ، رتاوتم  روط  هب  رابخا  رد  هک  تمایق  زور  مئالع  نآ  هلمج  زا  ینعی  »
دهاوخن وا  زا  سپ  یماما  چـیه  هک  ددرگ  یم  رهاظ  تسا . ناماما  شخب  نایاپ  متاـخ و  تسا و  يادـتقم  رادرک  راـتفگ و  هب  هک  یماـما  هک 

بارعا زا  وا  اریز  تسا  حیـصف  شنابز  دـمآ . دـهاوخن  وا  زا  سپ  یلوسر  ربمایپ و  چـیه  تسا و  ناربمایپ  متاخ  ربماـیپ  هک  روط  ناـمه  دـمآ 
ربخ نیدـنچ  رد  دـمحم »  » اریز تسوا  فاصوا  نیرتروهـشم  مان  نیا  تسا  يدـهملا » دـمحم  » وا مان  تسا . تغالب  تحاصف و  لها  لیـصا ،

تسا .» هللادبع »  » شردپ مان  و  دمحم »  » شمسا هک  هدش  هتفگ  اهنآ  زا  یضعب  رد  هدمآ و 
دومرف : ربمایپ  هک  تسا  نینچ  نآ  ترابع  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  هریرهوبا »  » ثیدح زا  میعن » وبا  »

اطـسق و اهالمی  یبا  مسا  هیبا  مسا  یمـسا و  همـسا  یطاوی  یتیب  لها  نم  لجر  یلی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  موی  الا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  »
اروج .» املظ و  تئلم  امک  الدع 

هک دنک  یم  روهظ  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ردـق  نآ  ار  نآ  دـنوادخ  دـنامب  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  زا  رگا  »
دشاب .» هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  ماندننامه  شمان 

دیوگ : یم  هک  نیا  ات 
هدوب و هللادبع » وبا   » وا هینک  دیوگ : یم  ات  تسا .» هتشگ  تباث  تیاور  نیدنچ  رد  وا  تفص  نیا  يدهم »  » هب وا  فیصوت  يراذگمان و  اما  «و 

دسر .» یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تیب  لها  هب  شبسن 
-2 ؛) وا تفص  هفایق و   ) هتفص هتیلح و  یف  - 1 زا : دنترابع  هک  هدرک  دای  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  هتکن  جنپ  زا  ینیرافس » دمحم  خیـش  »

نتفلا ضعب  یلا  هراشالا  یف  - 4 وا ؛) روهظ  ياه  هناشن  مئالع و   ) هروهظ تاـمالع  یف  - 3 هحفص 501 ] وا [ ؛) شور  تریس و   ) هتریـس یف 
تعیب و دلوت ،  ) هکلم هدم  هتعیب و  هدـلوم و  یف  - 5 دتفا ؛) یم  قافتا  شروهظ  زا  شیپ  هک  اه  هنتف  زا  یـضعب  هب  هراشا   ) يدهملا جورخ  لبق 

نآ .) هب  طوبرم  لئاسو  تموکح و  تدم 
دیوگ : یم  هناگجنپ  تاکن  نوماریپ  رد  دوخ  راتفگ  نایاپ  زا  سپ  يو 

لبق جرخی  هنا  یـسیع و  ریغ  يدهملا  نا  قحلا  لها  هیلع  يذلا  باوصلا  یـسیع و  الا  يدـهم  لیق ال  یتح  يدـهملا  یف  لاوقالا  ترثک  دـق  »
نم دـع  یتح  هنـسلا  ءاملع  نیب  کلذ  عاـش  يونعملا و  رتاوتلا  دـح  تغلب  یتح  تاـیاورلا  هجورخب  ترثک  دـق  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  لوزن 
هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : امهنع  هنع  هللا  یضر  هللادبع » نب  رباج   » یلا یضرم  دنـسب  فاکـسالا  نبا  ظفاحلا  مامالا  يور  دق  مهتادقتعم و 

رفک .» دقف  يدهملاب  بذک  نم  رفک و  دقف  لاجدلاب  بذک  نم  : » ملس هلآ و  هیلع و 
یمن تسردار  نخـس  نیا  قح  لها  یلو  یـسیع ، رگم  تسین  ییدهم  چیه  هدش : هتفگ  هک  اجنآ  ات  هتـشگ  رایـسب  يدـهم  هرابرد ي  نخـس  »

تایاور وا  مایق  هرابرد ي  دنک  یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  زا  شیپ  وا  هک  نیا  تسا و  یـسیع  زا  ریغ  يدهم  هک  دندقتعم  دـنناد و 
رامش هب  نانآ  تادقتعم  اهرواب و  زا  هک  نیا  ات  هتفای  جاور  تنـس  لها  ياملع  نایم  رد  هدیـسر و  يونعم » رتاوت   » دح هب  تسا و  دایز  رایـسب 
ادـخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هللادـبع  نب  رباج  زا  تسا ، دنـسپ  دروم  هک  يدنـس  هب  فاکـسا  نبا  ظفاح  ماـما  و  تسا . هدـمآ 

ادخ نید  هب  دنک ، راکنا  ار  يدهم  سک  ره  تسا و  رفاک  وا  دـنک  بیذـکت  ار  لاجد  ندـمآ  سک  ره  : ) دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تسا .) هتشگ  رفاک 

دیوگ : یم  هدرک و  دای  يدهم  روهظ  هرابرد ي  تایاور  زا  یخرب  زا  سپس  يو 
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اهنآ عومجم  زا  هک  هدش  لقن  يددعتم  تایاور  ناعبات »  » نینچمه دـشن و  رکذ  اهنآ  مان  هک  يا  هباحـص  میدرب و  مان  هک  یباحـصا  رب  هوالع 
ررقم ملع  لها  دزن  هک  نانچ  نآ  يدـهم ، روهظ  هب  داـقتعاو  ناـمیا  بیترت  نیدـب  دـیآ و  یم  تسد  هب  يدـهم  روهظ  هراـبرد ي  یعطق  ملع 

یقرواپ [ . 1 . ] تسا تابجاو  زا  هحفص 502 ] یکی [  هتفای ، نیودت  تعامج  تنس و  لها  تاداقتعا  رد  تسا و 
ط ات 363 ، ص 348  ج 2 ، هیـضرملا ،» هقرفلا  دقع  یف  هئیـضملا  هردلا   » حرـشل هیرثالا » رارـسالا  عطاوس  هیهبلا و  راونالا  حـئاول   » باتک [ 1]

. 1324 رصم ،

(1307 - 1248  ) يدنه یچونق  يراخب  ینیسح  نسح  نب  ناخ  قیدص  دمحم 

( 1307 - 1248  ) يدنه یچونق  يراخب  ینیسح  نسح  نب  ناخ  قیدص  دمحم 
امل هعاذالا   » هلمج زا  تسا  يدنه  یسراف و  یبرع ، ياهنابز  هب  یمالسا  مولع  رد  دنمـشزرا  راثآ  بحاص  و  دنه ، یمالـسا  تضهن  لاجر  زا 

دسیون : یم  باتک  نیمه  رد  هک  دشاب  یم  هعاسلا » يدی  نیب  نوکی  ام  ناک و 
ادج » هریثک  اضیا  یه  هعاسلا و  اهبقعت  یتلا  نحملا  ماظعلا و  نتفلا  یف  باب  »

یف یه  رتاوتلا و  دح  غلبت  ادـج ، هریثک  اهتایاور  فالتخا  یلع  هیف  هدراولا  ثیداحالا  اهلوا و  وه  یمطافلا و  رظتنملا  دوعوملا  يدـهملا  اهنم 
دیناسملا .»... مجاعملا و  نم  مالسالا  نیواود  نم  اهریغ  ننسلا و 

يدهم روهظ  اهنآ  نیلوا  هکلب  اهنآ  هلمج ي  زا  دسیون  یم  دـندنویپ ، یم  عوقو  هب  زیخاتـسر  زا  لبق  هک  نحملا »... ماظعلا و  نتفلا   » باب رد  »
دسر .» یم  رتاوت  دح  هب  هک  تسا  دایز  يردق  هب  اهنآ  فالتخا  دوجو  اب  اهنیا  ریغ  ننس و  رد  هراب  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  تسا  دوعوم 

دیلولا نب  دمحم  وبا   » اهنآ زا  یکی  دـنا ، هدرک  دـیدرت  اهنآ  رد  ای  راکنا و  ار  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  رفن  ود  تنـس  لها  ياملع  زا  ارهاظ 
نودـلخ نب  نمحرلادـبع   » يرگید تسا . هتفگ  خـساپ  شتاهبـش  هب  هدرب و  ماـن  وا  زا  هنـسلا » جاـهنم   » رد هیمیت » نبا   » هـک تـسا  يدادـغبلا »

..« هعاذالا  » باتک رد  قیص » دمحم  خیش  . » تسا هتشگ  روهشم  يدهم  ثیداحا  فیعـضت  هب  املع  نایم  رد  هک  تسا  فورعم  خروم  یبرغم »
ماع رهـش و  نییعت  ریغ  نم  نامزلا  رخا  یف  جرخی  يدـهملا  نا  یف  کش  ال  [ » هحفص 503 تسا [ : هتفگ  هتخادرپ و  يو  نانخـس  یـسررب  هب 

هفالخب .» دتعیال  نم  الا  فلخ  نع  افلس  همالا  روهمج  هیلع  قفتا  بابلا و  یف  رابخالا  نم  رتاوت  امل 
هراب نیا  رد  راـبخا  هچ  دـنک  یم  روهظ   - » یلبق تقو  نییعت  نودـب  ینعی  لاـس  اـی  هاـم  نییعت  نودـب  ناـمزلا -  رخآ  رد  يدـهم  دـیدرت  یب  »

تسا .» فلس  فلخ و  زا  تما  روهمج  قفاوت  دروم  هدوب و  رتاوتم » »
دیازفا : یم  سپس  يو 

صوـصنلا هلباـقم  یف  همیظع  هارج  کـلذ  راـکنا  لـب  هلدـالاب  هیلع  لولدـملا  رظتنملا  دوـعوملا  یمطاـفلا  کـلذ  رما  یف  بـیرلل  ینعم  ـالف  »
[ . 1 ...«. ] رتاوتلا دح  یلا  هغلابلا  هروهشملا  هضیفتسملا 

روهشم صوصن  ربارب  رد  تسا  یگرزب  یخاتـسگ  نآ ، راکنا  ای  دنراد و  تلالد  نآ  تحـص  رب  لئالد  هک  یمطاف  دوعوم  هرابرد ي  دیدرت  »
یقرواپ تسا .» هدیسر  رتاوت  دح  ات  هک  یناوارف  و 

هناخپاچ رصم ، ط  ، 390 ص 425 -  يراخب ، یچونق  نسح  قیدص  دمحم  دیـس  فیلات : هعاسلا ، يدی  نیب  نوکی  ام  ناک و  امل  هعاذالا  [ 1]
یندملا . ي 

يافوتم 1250 ه)  ) یناکوشلا یلع  نب  دمحم  یضاق 

يافوتم 1250 ه )  ) یناکوشلا یلع  نب  دمحم  یضاق 
لاجدـلا و رظتنملا و  يدـهملا  یف  ءاج  ام  رتاوت  یف  حیـضوتلا   » شباتک رد  هک  تسا  راطوالا » لـین  و« ریدـقلا » حـتف   » فورعم ریـسفت  فلوم 
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دسیون : یم  حیسملا »
ربجنم فیعـض  نسح و  حیحـص ، نآ  رد  هک  تسا  ثیدح  هلمج 50  زا  ، مبای تسد  اهنادـب  متـسناوت  هک  يدـهم  هرابرد ي  هدراو  ثیداحا  »

قبط دراد  ثیدح  نیا  زا  رتمک  هک  یلئاسم  هرابرد ي  ندوب  رتاوتم  هملک ي  هکلب  تسا ، رتاوتم  دـیدرت  کش و  یب  ثیداحا  يا  دراد  دوجو 
دایز رایسب  دراد  حیرصت  يدهم  هلاسم ي  رب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص ي  راثآ  تسا . قداص  یـسانش  ثیدح  نیزاوم 

لوزن هلاـسم ي  رد  هحفـص 504 ] دراذـگ [ .» یمن  یقاب  ار  يداهتجا  عون  چـیه  لاـجم  ثحب و  هنوگچیه  ياـج  دراد و  عفر » مکح  تسا و«
دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  حیسم 

رد لوقنم  ثیداحا  هک  روط  نامه  تسا  رتاوتم  لاـجد »  » هراـبرد ي هدراو  ثیداـحا  تسا و  رتاوتم  رظتنم  يدـهم  نوماریپ  هدراو  ثیداـحا  »
دشاب .» یم  رتاوتم  مالسلا  هیلع  یسیع  لوزن  دروم 

( رصاعم  ) فصان یلع  روصنم  خیش 

رصاعم )  ) فصان یلع  روصنم  خیش 
ثیدـح بتک  نانیمطا  لباق  ثیداحا  دوخ  باتک  رد  هک  لوسرلا » ثیداحا  یف  لوصالل  عماجلا  جاتلا   » باتک فلوم  و  رهزالا »  » ياـملع زا 

دسیون : یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد ي  تسا . هدرک  يروآ  عمج  ار  ننست  لها 
هیمالسالا کلامملا  یلع  یلوتسی  يدهملا  یمسی  تیبلا  لها  نم  لجر  روهظ  نم  دبال  نامزلا  رخآ  یف  هنا  افلخ  افلس و  ءاملعلا  نیب  رهتـشا  »

یباک نیثدحملا  رباکا  اهجرخ  هباحصلا و  رایخ  نم  هعامج  يدهملا  ثیداحا  يور  دق  و  نیدلا ... دیوی  مهنیب و  لدعی  نوملـسملا و  هعبتب  و 
فعض نم  اطخا  دقل  و  نیعمجا -  مهنع  هللا  یـضر  مکاحلا -  دمحا و  مامالاو  زازبلاو  یلعی  یبا  و  یناربطلا ، و  هجام ، نبا  يذمرتلا . دواد و 

[ . 1 «. ] هریغ نودلخ و  نباک  اهلک  يدهملا  ثیداحا 
هدومرف و روهظ  متح  روط  هب  دوش ، یم  هدیمان  يدهم  هک  تیب  لها  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  روهـشم  دیدج  میدق و  ياملع  نیب  »

دییات ار  یهلا  نید  دنک و  یم  راتفر  تلادع  هب  اهنآ  نیب  درک و  دـنهاوخ  يوریپ  وا  زا  ناناملـسم  دوش و  یم  طلـسم  یمالـسا  ياهروشک  رب 
، نیاربط هجام ، نبا  يذمرت ، دوادوبا ، نوچ : نیثدحم  ناگرزب  دنا و  هدرک  تیاور  هباحـص  ناکین  زا  یعمج  ار  يدهم  ثیداحا  دیامن ... یم 

همه رگید  یخرب  نودلخ و  نبا  لثم  هک  نانآ  املسم  دنا و  هدومن  جارختـسا  دوخ  ياهباتک  رد  ضر )  ) مکاح دمحا و  ماما  زازب و  یلعیوبا ،
یقرواپ دنا .» هتفر  اطخ  هب  هدومن ، فیعضت  ار  يدهم  ثیداحا  ي 

1986 م . 4 ه -  ط 1406 ، یقرواپ ، ص 341 -  لوصالل ج 5 ، عماجلا  جاتلا  [ 1]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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