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هجیدخ 84جاودزا 
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88همدقم
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهیرهم  دقع و  94يهبطخ 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دقع  يهبطخ  95نتم 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  96هیرهم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  97نادنزرف 

[ اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارسپ  ]97

[ اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارتخد  ]98

: 98بنیز

؟ دندوب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  هیقر  موثلکما و  98ایآ 

98هراشا

لاوئس ود  هب  99خساپ 

: اهیلع هللا  مالس  ارهز  100يهمطاف 

تلاسر زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  100یگدنز 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  مهم  102ياهعقاو 

دروآ نامیا  هک  ینز  102نیلوا 

مالسا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راکشآ  103توعد 

103هراشا

یعامتجا تیامح   - 1103

یلام یلمع و  ياهتیامح   - 2104

مالسا دربشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  104شقن 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  یمارگ  105باقلا 

105هراشا

: هقیّدص . 1105

: هکرابم . 2105

: نینمؤملا ّما  . 3105

: هرهاط . 4105

ناوناب يوناب  . 5105
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باقلا رگید  . 6105

اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  106تلحر 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  106يایاصو 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  106لزنم 

نارق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  107ترضح 

اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  111لئاضف 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  . 1111

فرژ تریصب  . 2111

رادیاپ مکحم و  مالسا  نامیا و  . 3112

ارس ود  ناوناب  نیرترب  زا  . 4112

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ردام  . 6113

لیدبیب قافنا  تواخس و  . 7113

دننامیب يرابدرب  ربص و  . 8114

تماما بحم  تلاسر و  یماح  . 9114

رشحم هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ییامرف  فیرشت  . 10115

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  جارعم  ثیداحا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . 11115

: مالسا ردص  باحصا  و  همئا : یهلا ، يایبنا  راتفگ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . 12116

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  117ترضح 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  همان  119ترایز 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  حدم  رد  120راعشا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  120حدم 

يدمحا رطع  تسفن  123اب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رون  125يهلاه 

يربک هجیدخ  يا  داب  وت  هب  ام  126مالس 
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: عبانم 127تسرهف 

: هدافتسا دروم  128تالاقم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  128یسانشباتک 

هقباسم یتست  129تالاؤس 

133هجوت

ام هراب  133رد 

133یقرواپ

رگید یتیاور  هب  هرهاط ،  هجیدخ  - 15137

باتک 137تاصخشم 

137همدقم

زاجح نیمزرس  137رد 

تسا فورعم  138هکنیا 

138هنافسأتم

لقن هب  139انب 

الوصا هکنآ  زا  139هتشذگ 

داهن دوجو  هضرع  هب  اپ  يا  هعماج  رد  140هجیدخ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هیرهم  دقع و  هبطخ  - 16140

باتک 140تاصخشم 

141همدقم

رگید یخیرات  هابتشا  141کی 

دقع 141هبطخ 

؟ تخادرپ یسک  هچ  دوب و  ردقچ  142هیرهم 

تشون 143یپ 

مالسلا اهیلع  فراعملا  ةرضح  يربکلا  ۀجیدخ  - 17144
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144ةراشا

ۀّیمالسإلا راثآلا  144ۀنایص 

144ةراشا

ۀّیباجیإلا اهجئاتن  ۀّیمالسإلا و  راثآلا  144دیهمت : 

ۀصاخ تویب  ِعفرب  نذإلا  یلوُألا :  ۀیآلا  میرکلا  نآرقلا  راظنم  نم  راثآلا  ۀنایص   : لّوألا 147ثحبملا 

دیحوتلا لیبس  یف  نیدهطضملا  روبق  یلع  دجاسملا  ذاخّتا   : ۀیناثلا 149ۀیآلا 

نیحارتقالا الک  ۀّحص  یلع  نآرقلا  151ریرقت 

رئاعشلا میظعتو  راثآلا  ۀنایص  ۀثلاثلا :  152ۀیآلا 

یبرقلا يوذ  ةّدومو  راثآلا  ۀنایص  ۀعبارلا :  153ۀیآلا 

ۀّیهقفلا دعاوقلا  راظنم  نم  راثآلا  ۀنایص   : یناثلا 153ثحبملا 

نورقلا ریخ  یف  نیملسملا  ةریس  لالخ  نم  رباقملاو  دهاشملا   : ثلاثلا 154ثحبملا 

ۀیمالسإلا ۀعیرشلا  یف  روبقلا  یلعءانبلا  155مکح 

155ۀمّدقم

میرکلا نآرقلا  ءوض  یف  155ۀلأسملا 

ۀفیرشلا ۀّیوبنلا  ۀّنسلا  ءوض  یف  158ۀلأسملا 

162شماوهلا

ۀجیدخ هللا  لوسر  جیوزت  163ثیدح 

هللا لوسر  163جیوزت 

رجحلا عضو  یف  شیرق  نیب  هللا  لوسر  مکحو  ۀبعکلا ، ناینب  164ثیدح 

سمحلا 166ثیدح 

يراصنلا نم  نابهرلاو  دوهی  نم  رابحالاو  برعلا ، نم  ناهکلا  168رابخا 

هللا لوسرب  دوهی  169راذنا 

ناملس مالسإ  170ثیدح 

هللا لوسر  نم  ۀجیدخ  173دالوا 
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هللا لوسر  نم  ۀجیدخ  173دالوا 

یبنلل دیحولا  رهصلا  وه  173نم 

یبنلل ةدیحو  اتنب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تناک  174له 

ناتنثا مأ  ةدحاو  ةأرما  موثلک  مأ  176ۀیقر و 

اهلاوحأ ضعب  اهلئاضف و  ۀجیدخب و  180هجوزت 

اهلاوحأ ضعب  اهلئاضف و  ۀجیدخب و  180هجوزت 

ةوبنلا متاخو  هلئامشو  هتقلخ  یف  243هفاصوا 

هب یلاعت  هللا  هبدأ  امو  هننسو  هریسو  هقالخأ  264مراکم 

ءایبنالا یلع  تازجعملاو  لئاضفلا  یف  انیبن  لضف  یف  فئاطللا  یف  347ردان 

ءارهزلا همطاف  ةرتعلاو  یفطصملا  355ۀعوسوم 

همطاف 355ما 

هرجاتلا 356هأرملا 

ءاطعلاب رونلا  356نارتقا 

يوامسلا 361رمألا 

لمحلا 362هرتف 

همطاف 363هدالو 

هدالولا 364خیرات 

همطاف 365ۀیمست 

یبنلا ۀجوز  هیلع  هللا  ناوضر  دلیوخ  تنب  365ۀجیدخ 

 : اهبسنو 365اهمسا 

 : 366اهمالسإ

 : 366اهتافص

 : 366اهتلزنم

 : نیمسق یلإ  ۀیمالسإلا  ۀلاسرلا  معد  یف  اهرود  میسقت  366نکمی 
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366لوألا

 : 367یناثلا

 : 367اهتافو

ۀجیدخ نینمؤملا  367ُّمأ 

 : ۀجیدخ 367ُرمع 

 : كرابملا 369جاوزلا 

 : 371اهمالسإ

 : بلاط یبأ  بعش  372یف 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسرلا بلق  یف  373اهتناکم 

 : نزحلا 374ماع 

 : 374شماوهلا

مظعألا یبنلا  ةریس  نم  375حیحصلا 

یبنلا تیب  یف  375ۀجیدخ 

ۀجیدخب 375هجاوز 

بلاط یبأ  376ۀبطخ 

عئاش نید  377و 

ۀجیدخ 377رهم 

جاوزلا نیح  ۀجیدخ  378رمع 

ۀحوضفم ۀبوذکأ  شیرق ، 379میتی 

!؟ اهلام یف  اعمط  ۀجیدخ  جوزت  380له 

یلعأ لثم  380ۀجیدخ 

شیرق ءاسن  نیب  380ۀجیدخ 

!؟ یبنلا لبق  دحأب  ۀجیدخ  تجوزت  381له 

!؟ یبنلا تانب  امه  له  نامثع ، 382اتجوز 
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؟ هتبیبر مأ  لوسرلا  تنب  بنیز  383له 

یلعل 384نوسفانم 

لیلحت ۀسارد و  ۀمطاف  ۀقیدصلا  384ةایح 

ةرجهلا یلإ  ةدالولا  384نم 

ۀجیدخ عم  ءامسأ  وأ  یملس  384ثیدح 

ۀمطاف ّقح  یف  هللالوسرل  ۀجیدخ  385ایاصو 

ۀمطاف نزح  ۀجیدخ و  385توم 

ۀجیدخ دقف  یلع  ۀمطاف  385نزح 

ۀمطاف عافد  هللالوسرب و  385ۀناهتسالا 

یناحبس رفعج  ؛ ) دلجملا 1  ) نیلسرملا 386دیس 

ۀجیدخل اریجأ  یبنلا  لمع  386له 

یلوالا لوسرلا  ۀجوز  387ۀجیدخ 

لوسرلا ثیداحأ  یف  388ۀجیدخ 

: مالّسلا اهیلع  ۀجیدخب  تیبلا  لها  391راختفا 

؟ ۀجیدخ ۀبطخ  تمت  393فیک 

ۀثعبلا یلا  جاوزلا  394نم 

هللا لوسر  ةایح  یف  بابشلا  394ةرتف 

بابشلا ةرتف  یف  ۀیناسنإلا  هرعاشمو  394هسیساحا 

ۀجیدخ 395دالوا 

!! عقاولا نم  هل  ساسأ  395سدح ال 

ۀثراح نب  دیز  هللا : لوسر  396یعد 

يوسوم رقابدمحم  دیس  ؛ ) دلج 1 ) رهطألا یبنلا  تنب  ۀمطاف  لاوحأ  یف  396رثوکلا 

ۀّنجلا رامث  نم  اهتفطن  داقعنا  ۀمطاف و  396نیوکت 

اهتدالو ۀّیفیک  اهُّما و  نطب  یف  399اهمّلکت 
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ۀمطاف ةدالو  401خیرات 

یشرق فیرش  رقاب  ؛ ) دلجملا 1  ) دمحم مرکالا  لوسرلا  مظعالا  ررحملا  405ةایح 

ۀجیدخ لاومأب  405هتراجت 

ۀجیدخب یبنلا  405نارق 

یمالسا نیسح  ؛  ارهزلا همطاف  406دَنسُم 

ۀنجلا یف  بصق  نم  تیب  یف  406ۀجیدخ 

ةوبنلل دودو  ۀمامالل ، دولو  406ۀجیدخ 

؟ همطاف ةدالو  تناک  407فیک 

دحللا یلإ  دهملا  نم  ءارهزلا  408ۀمطاف 

مظْعألا لوُسّرلا  408جاوز 

ةداَعّسلا باوبأ  یلع  ۀجیدَخ  408ةدّیَسلا 

« تایئاَرَواَملا  » َلْوَح ۀَفِطاَخ  409ۀَمِلَک 

هجیدخ نع  یبنلا  410لازتعا 

هنجلا 410ماعط 

هما عم  ملکتی  411نینجلا 

دلجملا 1)  ) رثالا 412نویع 

بلاط یبأ  ۀجیدخ و  ةافو  412رکذ 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  فصو  رد  - 18413

باتک 413تاصخشم 

413همدقم

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  414ربمایپ 

دنداد يو  هب  نارود  نآ  مدرم  ار  ناونع  نیا  415هتبلا 

هجیدخ نس  دروم  416رد 

یلماع یضترم  416رفعج 
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س  ) همطاف ترضح  دلوت  ماگنه  هجیدخ  نس  بیترت  416نیدب 

داهن دوجو  هضرع  هب  اپ  ياهعماج  رد  417هجیدخ 

راحبلاهنیفس كردتسم  بحاص  هتفگ  417هب 

تسا هدش  418تیاور 

یبن جارعم  ثیداحا  رد  419هجیدخ 

422عبانم

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تشذگرد  - 19423

باتک 423تاصخشم 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  هرابرد  ربمایپ  زا  423یثیداحا 

هجیدخ هرابرد  نادنمشناد  423نانخس 

لامک لامج و  لام و  423هدنراد 

تقلخ هناگی  424دلوت 

هودنا مغ و  424لاس 

ملسوهلآوهیلعهللایلص ربمایپ  دزن  هجیدخ  ترضح  424تلزنم 

برع 424يوناب 

زاجح 425فسوی 

ناملسم يوناب  425نیلّوا 

مالسلااهیلع هجیدخ  425تشذگرد 

تشهب يابیز  425لگ 

ددنویپیم وت  هب  درُبیم و  همه  425زا 

لوسر ناج  426شمارآ 

مالسا لوا  426يوناب 

ادخ هار  رد  426دهاجم 

ملاع نانز  426قشمرس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیک 426هجیدخ 

مالسلااهیلع هجیدخ  427ِمالسا 

دنزرف گوس  رد  427يرابدرب 

تاظحل نیرخآ  رد  427هجیدخ 

برع ردقنارگ  يوناب  دلیوخ ، تنب  427هجیدخ 

مالسلااهیلع هجیدخ  هرابرد  ماشه  نب  کلملادبع  428نخس 

مالسلااهیلع هجیدخ  428جاودزا 

اه تشون  428یپ 

توافتم یخیرات  ياه  تیاور  - 20429

باتک 429تاصخشم 

429همدقم

تسا هدمآ  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جاودزا  هرابرد ي  430هچنآ 

تسا هدش  تیاور  قحسا  نبا  430زا 

دنکیم تیاور  ثراح  نب  430هللادبع 

درک راکنا  431دلیوخ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  همانیگدنز  - 21431

باتک 431تاصخشم 

431همانیگدنز

هجیدخ 432نادنزرف 

تیلهاج نارود  رد  432هجیدخ 

ناملسم يوناب  432نیتسخن 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  432تایصوصخ 

مالسا هب  هجیدخ  ترضح  433تامدخ 

لام 433نیرخآ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هجیدخ  ترضح  434تلزنم 

هجیدخ هرابرد  نادنمشناد  434نانخس 

تشهب رد  هجیدخ  434ماقم 

هجیدخ ترضح  435تیصو 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  435تافو 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  يریس  - 22435

باتک 435تاصخشم 

436همدقم

نآرقلا یف  اهیلع  هللا  مالس  436هجیدخ 

74 ناقرف / هروس  (- 1)436

6/ یحض هروس  (- 2)437

نیففطم 28-18 هروس  (- 3)437

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)438

رطاف 22-19 هروس  (- 5)439

33  / نارمع لآ  هروس  (- 6)439

50 - 46 فارعا / هروس  (- 7)440

؟ تسا هتفرگ  تروص  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ننیمؤملا  ما  یناگدنز  رد  یتافیرحت  440ایآ 

اهیلع هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  فیرحت  441للع 

هیواعم 442لیقع و 

نآ جیاتن  اهیلع و  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  بیرخت  يارب  ناقفانم  444تامادقا 

؟ دندوب هدرک  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  445ما 

تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  446هویب 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : 446دروم 

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : 448دروم 
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؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  450مالسا 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  450مالسا 

لوا 450لیلد 

موس 452لیلد 

لاوئس کی  هب  453خساپ 

454لاوئس

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رای  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  455ترضح 

؟ تسا هدوب  ردق  هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شیرق  هنازرف  456هیرهم 

؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  457ایآ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد  يرگنزاب  457کی 

لاوئس ود  هب  458خساپ 

؟ تسیچ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  459للع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نوماریپ  هدش  فیلات  ياهباتک  زا  461يرامش 

اه تشون  465یپ 

1-47465

48-122469

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يامیس  - 23472

باتک 472تاصخشم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لوا :  472لصف 

هجیدخ همانسانش  472فلا :

هجیدخ جاودزا  473ب :

مالسا زا  لبق  هجیدخ  باقلا  473ج : 

تایاور نآرقرد و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لیاضف  مود :  473لصف 

هجیدخ يراکادف  نامیا و  473فلا :
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نآرق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  474ب:

تایاور رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  474ج :

ترخآ ایند و  رد  ادخ  لوسر  رسمه  هجیدخ  475د:

ربمایپ جارعم  هنیئآرد  هجیدخ  : ـ 475ه

هجیدخ ياربادخ  يوس  زا  نفک  ندروآ  475و:

تشون 476یپ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لیاضف  زا  يا  همش  - 24476

باتک 476تاصخشم 

: هدومرف - هلآ هیلع و  هللا  یلص  - ادخ لوسر  هک  هدمآ  تنس  لها  هعیش و  یثیدح  ياهباتک  رد  ثیدح  477نیا 

دیوگ 477هشیاع 

ثیدح دنچ  رد  478و 

هرخالاب 478و 

478اهتشونیپ

شیرق هنازرف ي  - 25478

باتک 478تاصخشم 

479همدقم

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یمارگ  بسن  یمان و  479مان 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  نیوانع  480باقلا و 

شیرق ناوناب  480رالاس 

( یتسرد یتسار و  يوناب   ) 480هقیدص

( تکرب رپ  يوناب   ) 481هکرابم

ترضح نآ  ياه  481هینک 

یحو هنیآ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  481يامیس 

خیرات رذگ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  481ترضح 
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مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ ي  هب  هشیاع  ياهتداسح  زا  يا  483هنومن 

شیرق 484هنازرف 

جاودزا 484يهزیگنا 

جاودزا يراگتساوخ و  485مسارم 

زیتس هجیدخ  خیرات  رد  485یتشگ 

تثعب نایرج  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ههجاوم  487تقیقح 

تیالو هب  دقتعم  يوناب  488نیتسخن 

لوسر هناگی ي  488رسمه 

اه تشون  488یپ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  - 26489

باتک 489تاصخشم 

489همدقم

(2 .) دنکیم رارکت  ار  قاحسا  نیدلا  عیفر  رظن  نامه  زین  ماشه  490نبا 

491بنیز

هیقر موثلک و  491ما 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  492همطاف 

اه تشون  492یپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  يا  هتشرف  - 27493

باتک 493تاصخشم 

493هدیکچ

493همدقم

493نادناخ

494جاودزا

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  يراکمه  تیاهن  494تثعب و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  یگدنز  رد  مهم  يا  495هعقاو 

اه 496تداسح 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  496مارتحا 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  هب  دنوادخ  496فطل 

497ماجنارس

اه تشون  497یپ 

ناگرزب راتفگرد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تلیضف  - 28498

باتک 498تاصخشم 

498همدقم

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  يراگتساوخ  رد  هجیدخ  500دای 

یبن جارعم  ثیداحا  رد  501هجیدخ 

مالسا ردص  باحصا  همئا و  یهلا ، يایبنا  501راتفگ 

سدقم ناگژاو  و  اه ، همانترایز  هیعدا ، رد  ع )  ) 502هجیدخ

رصاعم ناگرزب  نادنمشیدنا و  مالک  رد  502هجیدخ 

اه تشون  503یپ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یسانش  باتک  - 29504

باتک 504تاصخشم 

505یسراف

هجیدخ بلاطوبا و  - 1505

اههنیآ يوناب  نیلوا  - 2505

مالسا ناهج  نینموملاما  - 3505

ع)  ) نینموملا ما  هجیدخ  نینبلا و  ما  باصمل  - 4505

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  لیاضف  باقلا و  - 5506

( یلوا نینموملاما   ) دلیوخ تنب  ۀجیدخ  ةدیسلا  - 6506
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( اهنع هللا  یضر   ) دلیوخ تنب  هجیدخ  نینموملاما  - 7506

مالسا یعامتجا  يریگتهج  و  ع )  ) یلع باختنا  - 8507

(ع) نینموملا ما  هجیدخ  و  ع )  ) نینبلا ما  باصمل  نیزحلا  عمدلا  - 9507

مالسلامهیلع دلیوخ  تنبهجیدخ  هرهاطلاءارغلا  نم  هعطاسلاراونالا  - 10507

ع)  ) هجیدخ ترضح  تلحر  زورلاس  تبسانم  هب  مالسا :  يوناب  نیلوا  - 11507

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملابلق  یف  هدیس  دلیوخ  تنبهجیدخ  نینموملاما  - 12508

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ناشخرد  یگدنز  هب  ون  یهاگن  - 13508

مالسلاامهیلع ارهز  همطاف  يربک و  هجیدخ  همانیگدنز  - 14508

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  مارآ  - 15509

باتفآ رسمه  - 16509

مالسلامهیلع  " شنادنزرف لوتب و  يارهز  یگدنز  یسررب  مالسا و  یسایس  خیرات  - 17509

 .. مالسالا هارما  لوا  يربکلا :  هجیدخ  - 18509

هداهشلا جارعم  - 19509

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  مالساهیلع  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  مالساهیلع و  همطاف  ترضح  یناگدنز  - 20510

اهنز هنومن  - 21511

مالسا راگتسر  يوناب  نیتسخن  - 22511

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ناملسم  يوناب  نیلوا  يراتفر  ياهیگژیو  هب  یهاگن  - 23511

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نابرهم  رای  - 24511

جورع ناردام  هناگهدزیس  هاگیلجت  هواجک : هدزیس  اب  یناوراک  - 25512

مالسلا اهیلع  يربکهجیدخ  ترضح  اهیلع و  هللامالس  نیملاعلا  آاسن  هدیس  آارهزلاهمطاف  ترضح  یناگدنز  - 26512

 ( (ص ربمایپ یناوج  ناتساد   ) هجیدخ هناخ  رد  يدیشروخ  - 27513

اهیلعهللامالس نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ارهزلاهمطاف : - 28513

(ع) آارهز يهمطاف  - 29514

نیظعاولا داز  - 30514
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ع)  ) همطاف یسانشتیصخش  - 31515

هکم يوناب  - 32515

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  جاودزا  نیتسخن  - 33515

تخبشوخ هداوناخ  - 34516

زاجح دیراورم  - 35516

اهیلعهللامالس نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ارهزلاهمطاف : - 36517

هبعک ناینب  - 37517

یقشاع تیاکح  - 38517

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  یگدنز  یفیصوت  یسانشذخام  - 39518

تمواقم راثیا و  هروطسا  هجیدخ س  ترضح  - 40519

اهیلعهللامالس هجیدخ  ترضح  - 41519

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجیدخ و  ترضح  لاوحا  رد  هلاسر  - 42520

قشع ياتمهیب  ردام  - 43520

« يربک هجیدخ   » هسامح روش و  رسارس  یناگدنز  رد  یلمات  ریس و  - 44521

ربمایپ لیدبیب  رسمه  هجیدخ  - 45521

هجیدخ ترضح  لئاضف  - 46521

صالخا هوسا  مالسلا ،  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 47522

صالخا هوسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 48522

ربمایپ روای  رسمه و  هجیدخ  - 49522

هجیدخ یب  یب  ترضح  هصق  - 50522

مالسلا اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  - 51523

مالسا ردام  هجیدخ  - 52523

ریذپانرارکت ییوگلا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 53524

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قیفش  يوتاب  هجیدخ ، - 54524
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیاصم  کیرش  هجیدخ  - 55524

... هجیدخ لثم  تساجک  و  - 56525

 .. تسه ياهجیدخ  نزره  لد  هناخناهن  رد  - 57525

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  لیاضف  بقانم و  - 58525

ربمایپ رسمه  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  - 59525

صالخا هوسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 60525

دلیوخ تنب  هجیدخ  - 61526

خیرات يهمولظم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  - 62526

ادخ لوسر  یمارگ  رسمه  هجیدخ : - 63526

هکم يوناب  مالسلااهیلع  هجیدخ  - 64527

مالسلا اهیلع  هجیدخ  روبص ، يوناب  - 65527

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  هدنز  مان  - 66527

يربک هجیدخ  ترضح  مالسا ـ  ناشخرد  هشیمه  دیشروخ  - 67528

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگشیمه  روای  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 68528

اهیلع هللامالس  يربک  هجیدخ  ترضح  همان  یگدنز  - 69528

مالسالا رجف  قارش  یف  تارظن  نینموملاما  هجیدخ  - 70529

دمحم ترضح  يزوریپ  یگدنز و  رد  هجیدخ  شیرق  هرهاط  شقن  - 71529

یگدنز هوکش  اهیلعهللامالس  هجیدخ  - 72529

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  زاجح  نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  - 73529

مالسا گرزب  یماح  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  زورلاس  تبسانم  هب  - 74530

ع)  ) هجیدخ ترضح  ماقم  هب  یهاگن  - 75530

مالسلا اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 76530

ربمایپ راسگمغ  - 77531

هقیدص اناوت ، باتفآ  نیشنمه  - 78531
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" ربمایپ راکادف  رسمه  هجیدخ "  ترضح  - 79531

 ... نینموملا ما  دلیوخ  تنب  هجیدخ  - 80532

مالسلااهیلع هجیدخ  - 81532

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن  - 82532

تسا مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تامدخ  نوهرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهتیقفوم  زا  یشخب  - 83532

هجیدخ ترضح  یگدنز  ناتساد  مهاوخیم  ار  وت  - 84533

مالسلااهیلع هجیدخ  زاجح : نامسآ  غورف  - 85533

يربکهجیدخ نینموملاما  رثوک : همشچرس  - 86533

مالسلااهیلع هجیدخ  - 87534

یعامتجا تلادع  رگنس  رد  ییوناب  - 88534

تشهب يوناب  لد  رد  ربمایپ  ياهمغ  - 89534

... ادخ لوسر  رادافو  رسمه  يربک ، هجیدخ  وناب  نینموملاما  یناگدنز  هب  هناققحم  یهاگن  شیرق : هرهاط  - 90535

( رثوکلاما  ) مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تیصخش  یگدنز و  یسررب  - 91535

تفای ناوتیم  هجیدخ  لثم  اجک  - 92536

يربکهجیدخ نینموملاَُّما  ناهج  نانز  رورس  - 93536

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمارگ  رسمه  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  - 94536

دلیوخ رتخد  هجیدخ  ونابتبحم  يهیاس  - 95537

مالسلااهیلع يربکهجیدخ  ترضح  تیصخش  اب  ییانشآ  زاجح : يوناب  - 96537

ملس هلآ و  هیلع و  هللایلص  رپمایپ  رسمه  نیرترب  اهیلعهللامالس  هجیدخ  - 97538

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  مالساهیلع  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  مالساهیلع و  همطاف  ترضح  یناگدنز  - 98538

مالسلااهیلع يربک  هجیدخ  ترضح  يونعم  لیاضف  اهیبوخ :  يوناب  مالسلاهیلع  هجیدخ  - 99538

مالسلاهیلع هجیدخ  ینیرفآراک  تیریدم و  هب  یهاگنمین  - 100539

ناملسم نز  نیتسخن  مالسلا  هیلع  يربک  هجیدخ  - 101539

دلیوخ تنب  هجیدخ  - 102539
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 ... نیقاطنلا تاذ  امسا  ارهزلا ، همطاف  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  تانموم  آاسن  - 103540

نیما هدهتجم  وناب  نافرعلانزخم »  ریسفت «  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  - 104540

اهیلعهللامالس يربکهجیدخ  نینموملاما  رثوک  همشچرس  - 105541

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  تبسانم  هب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راوخمغ  - 106541

... راوگرزب هدجام و  هدلاو  مالسا ، درفب  رصحنم  يوناب  تافو  زورلاس  زورما  تواخس :  یگدنب و  خاک  یناب  هجیدخ ،  ترضح  - 107541

تافو نامز  ات  هلاوهیلعهللایلص  ربمایپ  باختنا  هناگی  هجیدخ  - 108542

 ... دیلوخ تنب  هجیدخ  ةدیسلا  ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاجوز  صئاصخ  - 109542

مالسلااهیلع يربکهجیدخ  ترضح  ربمایپ  یماح  نیرترب  یگدنز  رد  يریس  مالسا : يوناب  گرزب  - 110542

مالسلاامهیلع بنیز  ترضح  هجیدخ و  ترضح  ربص : تشذگ و  - 111543

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تلحر  زورلاس  ناضمر ، هام  مهد  تبسانم  هب  رهم :  يهتشرف  - 112543

مالسا هقیدص  نیلوا  اهیلعهللامالس  هجیدخ  - 113544

یحادم هنیجنگ  - 114544

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  مالسلاهیلع  هجیدخ  ترضح  یلغش  طباور  يداصتقا و  تابسانم  - 115544

مالسلااهیلع ارغلاهجیدخ  نینموملاما  و  ع )  ) موصعمهدراهچ هیثرم  حدم و  - 116545

نیظعاولا داز  - 117545

هعیش تایاور  هعومجم  - 118546

يربکلا هجیدخ  - 119547

مالسا فراعملاهرئاد  رد  هلآ  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  هداوناخ  ریوصت  - 120547

مالسا راکادف  يوناب  - 121547

هارمه رسمه  - 122548

مالسا گرزب  نانز  - 123548

نینموملا ما  هجیدخ  یلعالا  نهلثم  - 124549

هجیدخ هدیسلا  هتجوز  همحرلا و  لوسر  - 125549

اهیلعهللامالس هجیدخ  ترضح  - 126549
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550یبرع

اهیلعهللامالس هرهاطلا  هجیدخ  نینموملاما  - 1550

مالسلااهیلع دلیوخ  تنبهجیدخ  يربکلا  نینموملاما  - 2550

اهیلعهللاناوضر دلیوخ  تنبهجیدخ  يربکلا  نینموملاما  - 3551

هیحضتلا زمر  هجیدخ ..  هدیسلا  - 4551

مالسالا یلا  قلخلا  هقابس  نینموملا و  ما  هجیدخ  دیسلا  - 5551

مالسلااهیلع دلیوخ  تنبهجیدخ  هرهاطلاءارغلانم  هعطاسلا  راونالا  - 6552

( نیعمجامهیلع هللاتاولص   ) هجیدخ نینموملا  ماو  رشع  هعبرالا  نیموصعملا  هریس  - 7552

552یسیلگنا

Khadijeh mother of the orphans - 1552

Khadija -tul-kubra - 2553

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  راعشا  هعومجم  - 30553

باتک 553تاصخشم 

مدمحم دیما  هناگی  متسیک  نم  - 1553

554تاصخشم

رعش 554نتم 

هجیدخ يرادافو  دمحا  رب  هکنآ  يا  - 2556

556تاصخشم

رعش 556نتم 

هجیدخ ییایرد ،  لثم  یلالز ،  یکاپ ،  - 3557

557تاصخشم

رعش 557نتم 

يرادن قمر  رتسب  نویم  نم  همولظم ي  ردام  - 4558

559تاصخشم
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رعش 559نتم 

دنک یم  تیاور  مکشا  ارم  گنت  لد  بشما  - 5559

559تاصخشم

رعش 560نتم 

تسوا يوج  تمصع ز  أشنم  هک  يردام  نآ  - 6560

560تاصخشم

رعش 561نتم 

هنوخ یم  نوراب  رعش  شکشا  هب  وت  یب  نومسآ  - 7561

561تاصخشم

رعش 561نتم 

درک یم  هیرگ  رثوک  دید  یم  ردپ  بشما  - 8562

562تاصخشم

رعش 562نتم 

هجیدخ ارهز  هگشناد  تنماد  يا  - 9563

563تاصخشم

رعش 563نتم 

هریسا یسک  یب  وت  هریگ ، یم  ماباب  لد  ردام  - 10564

564تاصخشم

رعش 564نتم 

رفس هب  ير  یم  يراد  هک  وت  ردام ، - 11565

565تاصخشم

رعش 565نتم 

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز  - 12566

566تاصخشم
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رعش 566نتم 

هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا  - 13569

569تاصخشم

رعش 569نتم 

تسا رطضم  راز و  تا  همطاف  هک  ورم  ردام  - 14571

571تاصخشم

رعش 571نتم 

منوجب شیتآ  نزن  منوبرهم ،  ردام  - 15572

572تاصخشم

رعش 572نتم 

گرزب ییوناب  يارب  دنلب  ماقم  - 31573

باتک 573تاصخشم 

ادخ هاگشیپ  رد  ( اهیلع مالس  ) همطاف ترضح  573ماقم 

ربمایپ هاگن  زا  ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ترضح  574ماقم 

( مالسلا هیلع   ) یلع نانمؤم ، ریما  هاگن  زا  اهیلع ) مالس  ) هجیدخ ترضح  574ماقم 

نارگید مالک  رد  ( اهیلع مالس  ) هجیدخ ترضح  574ماقم 

( اهیلع مالس  ) هجیدخ ترضح  هرابرد  575یتاکن 

تشون 576یپ 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  ماقم  - 32576

باتک 576تاصخشم 

576همدقم

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لئاضف  تاماقم و  577هشیر 

577هراشا

یهلا هاگشیپ  رد  هجیدخ  ماقم  578فلا .
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  هجیدخ  تلزنم  579ب .

580اهتشونیپ

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن  - 33581

باتک 581تاصخشم 

581همدقم

یملع یقالخا و  لئاضف  - 1582

حلاص نادنزرف  شرورپ  - 2583

نادنزرف ياههتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت  - 3584

يرادرهوش نییآ  تیاعر  - 4585

587اهتشونیپ

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ماقم  هب  یهاگن  - 34588

باتک 588تاصخشم 

رشان 588نخس 

رثوک ۀمشچرس  يوجتسج  588رد 

رثوک 590ۀمشچرس 

همطاف ندش  ّدلوتم  يارب  ادخ  روتسد  هب  ربمایپ  591ینیشنهلچ 

ردام مکش  رد  هجیدخ  اب  همطاف  نتفگ  592نخس 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگش  592تاراهظا 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  رب  ادخ  نداتسرف  593مالس 

ع)  ) یلع اب  هجیدخ  ندومن  593تعیب 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ۀفایقمه  ع )  ) یبتجم 593ماما 

مالسا نید  ییاپرب  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تورث  593شقن 

گرم ماگنه  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لاح  594نابز 

595یقرواپ
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هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبتبسن  ناملسم  يوناب  نیلوا  يراتفر  ياهیگژیو  هب  یهاگن  - 35596

باتک 596تاصخشم 

597همدقم

یشزرا شرگن   - 1597

ربمایپ تیصخش  هب  مارتحا   - 2598

تیاضر بلج  يارب  شالت   - 3598

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دییات  قیدصت و   - 4599

لاوما قافنا   - 5600

ربص يریذپلمحت و   - 6600

ربمایپ يادزمغ  سینا و   - 7601

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  عافد  تدهاجم و   - 8601

602اهتشونیپ

... هجیدخ لثم  تساجک  و  - 36603

باتک 603تاصخشم 

603همدقم

یلهاج رصعرد  نانز  یعامتجا  604عاضوا 

هراتس 604شیور 

لصو 605لصف 

یحو عولط  زا  606لبق 

ینلعریغ 606تلاسر 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  607نامیا 

608مالساراهظا

راکشآ 608توعد 

دوبعم يوس  609هب 
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وت دای  609هب 

610عبانم

مالسلا اهیلع  هجیدخ  بلاط و  وبا  تافو  - 37610

باتک 610تاصخشم 

610همدقم

هجیدخ بلاط و  611وبا 

ماشه 611نبا 

تفگ لهج  611وبا 

بلاط وبا  گرم  ربخ  هک  612یماگنه 

هجیدخ نیلاب  612رد 

بلاط وبا  نامیا  هرابرد  هلمج  دنچ  کنیا  612و 

(2  ) دیوگ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  613نبا 

ناگدنسیون زا  یکی  هتفگ  هب  613و 

دنیبیم ار  (ع) یلع ربمغیپ و  یتقو  هک  614یسک 

دیامرف نایبت  رد  ( هر ) یسوط 615خیش 

616اهتشونیپ

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یتیصخش  ياه  یگژیو  - 38617

باتک 617تاصخشم 

617دلج 1

617هدیکچ

هژاو 617دیلک 

617همدقم

ندوب ادخ  دای  هب  - 1618

تیافک تعاجش و  - 2619
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تفع ایح و  - 3621

تواخس یگدنشخب و  - 4622

623اهتشونیپ

624دلج 2

همه رواشم  کیرش و  - 5624

تالکشم رب  ربص  - 6624

یسانش قح  رهم و  - 7625

هناخ رد  يونعم  تکربرپ و  ياضف  داجیا  - 8626

تیریدم تردق  - 9627

ییوج لالقتسا  راکتبا و  - 10628

يراکادف يراد و  فده  - 11629

يریذپ قح  ییوج و  قح  - 12629

يدنمدرخ تیارد و  - 13630

630هجیتن

630اهتشونیپ

631همانباتک

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يونعم  ياه  یگژیو  - 39632

باتک 632تاصخشم 

633دلج 1

633هدیکچ

هژاو 633دیلک 

633همدقم

. تلادع قح و  هب  شیارگ  رد  وناب  نیرتزاتشیپ  633فلا -

633هراشا
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مالسا رد  يزاتشیپ  - 1634

نامیا رد  يزاتشیپ  - 2634

زامن رد  يزاتشیپ  - 3636

: 637اهتشونیپ

638دلج 2

ربمایپ اب  638تعیب 

(. مالسلا هیلع   ) یلع ماما  اب  639یهارمه 

640هراشا

: یکدوک رد  مالسلا  هیلع  یلع  عفادم  یبرم و  - 1640

( : هیلع هللا  مالس   ) یلع ماما  هب  تبسن  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ رهم  - 2641

: مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  هدننک  تعیب  نیلوا  - 3642

642هجیتن

643اهتشونیپ

643همانباتک

راکادفرسمه - 40645

باتک 645تاصخشم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  645قشع 

ربص سنج  زا  645يرسمه 

مالسا 646توارط 

قارف 646ياههظحل 

تمظع 647سونایقا 

اه تشون  648یپ 

رثوک فدص  - 41648

باتک 648تاصخشم 
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648هعیلط

649همدقم

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  649ِبَسَن 

باقلا 649هینک و 

یحو هنییآ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  650يامیس 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  يربک  651هجیدخ 

اهتلیضف مام  651هجیدخ 

نارود يوناب  653نیرتدنمتورث 

شیرق 653هنازرف 

خیرات 653فیرحت 

زاجح 654هزیشود 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  وا  تخانش  یگنوگچ  مالسلا و  اهیلع  655هجیدخ 

رادیاپ یگدنز  يوس  هب  راوتسا  656یماگ 

جاودزا 657هزیگنا 

راظتنا 657هظحل 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  658هیرهم 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  658ّنس 

جاودزا 659خیرات 

ّرِس مه  659رسمه و 

رثوک 660همشچرس 

هلاه 660نارتخد 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  661تاّیلّوا 

رابمغ 662بورغ 

تافو 662خیرات 
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هودنا مغ و  662لاس 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  662یسانشقح 

اه 663یقرواپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  667هرابرد 
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مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  کناب 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
هیمئاق يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دـحاو  مالـسلا / اهیلع  يربک  هجیدـخ  ترـضح  تالاقم  بتک و  کـناب  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 

ناهفصا 
ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  کناب -  عوضوم :

تثعب ات  نآ  زا  دعب  ياهارجام  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  اب  جاودزا  - 1

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  یگدنز  زا  یهاتوک  لاح  حرش 

نب یـصق  هب  ود  ره  بسن  هدازومع و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ردـپ  فرط  زا  دوب و  دـلیوخ  رتخدمالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 
دیسریم . بالک 

لقن هب  انب  تشاد و  يدایز  ناراگتـساوخ  دـش  گرزب  یتقو  ور  نیا  زا  دوب و  هکم  فارـشا  لیـصا و  ياـههداوناخ  زا  بسن  رظن  زا  هجیدـخ 
تفر و ایند  زا  قیتع  هک  دوب  هتشذگن  جاودزا  نیا  زا  یلاس  دنچ  یلو  دندروآ  رد  یموزخم  دئاع  نب  قیتع  دقع  هب  ار  وا  ماجنارس  خیرات  لها 

دنتفگیم . يدسا  رذنم  نب  ۀلاه  وبا  ار  وا  هک  درک  يرگید  رهوش  سپس 
دندیمانیم . دنه  ما  ار  هجیدخ  تهج  نیدب  دراذگ و  دنه  ار  شمان  هک  درک  ادیپ  يرتخد  مود  رهوش  زا  هجیدخ 

یلـص ادخ  لوسر  جاودزا  هب  هک  یتقو  ات  درکن  رهوش  یگلاس  لهچ  نس  ات  رگید  تفر و  ایند  زا  لاس  دنچ  زا  سپ  زین  هجیدـخ  مود  رهوش 
دمآرد . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دوس ـ دنتـشاد هک  ياهراجتلا  لام  تورث و  هزادنا  هب  ـ هار نیا  زا  دـندینارذگیم و  راگزور  تراجت  هار  زا  هکم  مدرم  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
دندربیم .

فیدر رد  ور  نیا  زا  دیـسر و  وا  هب  يداـیز  تورث  دوـب  هدرک  هک  زین  يرهوـش  ود  زا  دوـب  دـنمتورث  هکم و  فارـشا  زا  دوـخ  هـک  هجیدـخ 
زا یخربهک  ییاـج  اـت  تشگیم  هدوزفا  شتورث  هب  زور  هب  زور  درکیم  هک  یتراـجت  هار  زا  صوصخب  دـمآرد و  هکم  دارفا  نیرتدـنمتورث 

دشاب .  زیمآ  قارغا  ارهاظ  هک  دناهتشون  رتش  رازه  داتشه  ات  دندرکیم  لمح  هراجتلا  لام  هک  ار  وا  نارتش  مقر  نیخروم 
کیرـش زین  تـالماعم  دوس  رد  ار  اـهنآ  درکیم و  ریجا  هراـجتلا  لاـم  لـقن  لـمح و  يارب  ار  نادرم  هک  دوب  هنوـگ  نیا  وا  یتراـجت  هماـنرب 

. ددرگ ناشدیاع  يرتشیب  مهس  ات  دنربب  تالماعم  رد  يرتشیب  دوس  دندرکیم  یعس  دندشیم  وا  ریجا  هک  يدارفا  تهج  نیدب  تخاسیم و 
يراگتـساوخ و رکف  هب  هکم  ناگرزب  هک  دـش  ببـس  هجیدـخ  نوزفا  زور  تورث  یقالخا و  نساحم  یتاذ و  تباجن  یگداوناـخ و  تلاـصا 
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هب يراگتساوخ  يارب  ار  یناسک  باهـش  یبا  نب  تلـص  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  نوچ  یگرزب  سانـشرس و  نادرم  دنتفیب و  هجیدخ  اب  جاودزا 
دشن . اهنآ  اب  جاودزا  هب  رضاح  دادیم و  یفنم  خساپ  یگمه  هب  وا  یلو  دنتسرفب  هجیدخ  هناخ 

ششخب دوج و  دنتشاد  ار  وا  يرسمه  يوزرآ  دوب و  هدرک  هجیدخ  اب  جاودزا  هتفیش  ار  شیرق  ياسؤر  دیدانص و  ، همه زا  رتشیب  هچنآ  دیاش 
رگید نادنمتورث  زا  يرایسب  دننام  راوگرزب  يوناب  نیا  هک  دوب  هدش  ملسم  اهنآ  يارب  دندیدیم و  کیدزن  زا  هک  دوب  هجیدخ  يراوگرزب  و 

دناوتیم هک  ییاج  ات  نوزفا  زور  تورث  همه  نیا  رانک  رد  هکلب  ، دشاب رز  میـس و  ندوزفا  تورث و  نتخودـنا  رکف  رد  هک  تسین  نانچ  هکم 
ینعی « ماتیالا ما  »و« کیلاعصلا ما  » ار وا  هک  اجنآ  ات  دنکیم  یتسرپرس  ار  تسرپرس  یب  ياههداوناخ  هدرک و  يریگتـسد  ماتیا  نایاون و  یب  زا 

 . دندناوخیم نامیتی  نایاون و  یب  ردام 

ادخ لوسر  رفس  نیمود 

هناـخ و لیکـشت  رکف  هب  دراذـگیم  رـس  تشپار  یناوـج  نینـس  شردارب  دـنزرف  هک  دـیدیم  دوـب و  راولاـیع  ریقف و  يدرم  هـک  بلاـط  وـبا 
زا ات  دمآرب  ددص  رد  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  شدوخ  لام  زا  هک  دادیمن  هزاجا  يو  یلام  عضو  نوچ  داتفا و  ترـضح  نآ  يارب  ياهداوناخ 

تراجت هجیدـخ  يارب  هک  يرگید  نادرم  دـننام  تسا  بوخ  هک  درک  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  دـناشوپب  لمع  هماـج  دوخ  يوزرآ  نیا  هب  یهار 
يروآ و تسد  هب  يدوس  دیاش  میراذگب  يرارق  وا  اب  مینک و  هرکاذم  هجیدخ  اب  هراب  نیا  رد  ات  يوشهدامآ  زین  وت  دنربیم  دوس  دننکیم و 

يراد هک  یتقادص  تناما و  هقباس  يور  منک  هرکاذم  هجیدـخ  اب  هراب  نیا  رد  رگا  منادیم  نم  ددرگ و  مهارف  هار  نیا  زا  وت  جاودزا  هلیـسو 
دریذپیم . ارم  داهنشیپ  هناقاتشم  هجیدخ 

تفر . هجیدخ  هناخ  هب  هرکاذم  يارب  بلاط  وبا  درک و  لوبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
نیا يارب  هک  يدزم  ربارب  رد  تفریذـپ و  ار  بلاط  وبا  داهنـشیپ  لیم  تبغر و  لامک  اب  دوب  يداهنـشیپ  نینچ  رظتنم  دوخ  اـیوگ  هک  هجیدـخ 
رگید نایناوراک  هارمه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دش  رارق  ـ دوب رتش  راهچ  ای  ناوج و  رتش  ود  فالتخا  ربانب  هک  ـ دنداد رارق  راک 

دورب . ماش  هب  تراجت  يارب 
هب يدوهی  يدرم  ناهگان  هک  دـندوب  هدرک  عامتجا  مارحلا  دجـسم  رد  شیرق  نانز  دایعا  زا  یکی  رد  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  رد 
رد ینیمز  نوچمه  دناوتیم  هک  نانز  امش  زا  کی  ره  سپ  دش  دهاوخ  ثوعبم  يربمغیپ  امـش  نایم  رد  يدوز  نیا  هب  : تفگ هدمآ  نانآ  دزن 

دنکب ! ار  راک  نیا  امتح  دهن  نآ  رب  ماگ  هک  دشاب  وا  ياپ  ریز 
نآ رد  هک  هجیدخ  لد  رد  نخس  نیا  یلو  درک  رارف  زین  وا  دندرک و  شنارابگنس  دندید  وا  زا  ار  یخاتسگ  تراسج و  نیا  هک  شیرق  نانز 
نآ لابند  هب  . دیآرد وا  جاودزا  هب  ناکما  تروص  رد  دسانـشب و  ار  ربمغیپ  نآ  ات  دوب  دصرتم  دراذگ و  ياج  هب  يرثا  تشاد  روضح  لفحم 

دنکیم . لقن  دش  جاودزا  نیا  هب  رجنم  هک  تراجت  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندرک  ریجا  ناتساد 
ناگمه دزنابز  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یقلخ  شوخ  تناما و  ییوگتـسار و  : دـیوگ هک  تسا  ماشه  نبا  خـیرات  رد  و 
ناوراک هارمه  هک  درک  داهنشیپ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  هب  دوخ  هجیدخ  هک  دش  بجوم  نیمه  دیـسر و  زین  هجیدخ  شوگ  هب  دوب  هدش 

دهدب . ترضح  نآ  هب  درکیم  تخادرپ  نارگید  هب  هک  يدزم  زا  شیب  ربارب  رد  دنک و  تراجت  هجیدخ  يارب  دور و  ماش  هب 
زا ( 1  ) ۀیاهنلا ۀیادبلا و  یبوقعی و  خیرات  رد   : دیوگ هدنراگن  . دنکیمن لقن  يزیچ  هجیدخ  دزن  هب  وا  نتفر  بلاط و  وبا  داهنشیپ  ناتساد  زا  و 

لقن نیا  يور  ،و  دشن یسک  ریجا  یگدنز  رد  هاگ  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  ( هر ) رسای نب  رامع 
هدومرف . مادقا  یتراجت  رفس  نیا  هب  هجیدخ  اب  تکرش  ای  هبراضم و  تروص  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هجیدخ دـننک  تکرح  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  ،و  دـیدرگ هجیدـخ  يارب  تراجت  ماش و  رفـس  مزاع  ادـخ  لوسر  دوب  هک  بیترت  ره  هب  و 
دنک و يرادربنامرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  اج  همه  داد  روتسد  ودب  درک و  هناور  ترضح  نآ  هارمه  زین  ار  هرسیم  دوخ  مالغ 
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دنکن . يراتفر  وا  روتسد  فالخ 
نآ شرافـس  هدـمآ و  ناـیناوراک  دزن  هب  تکرح  تقو  رد  زین  بلاـط  وبا  صوصخب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ياـهومع 

ياههناخ هب  دندوب  هتفر  هقردب  يارب  هک  یمدرم  درک و  تکرح  ماش  دـصق  هب  ناوراک  بیترت  نیدـب  دـندرک و  ناوراک  لها  هب  ار  ترـضح 
دنتشگزاب . دوخ 

اجنادب دوخ  اب  ار  تمعن  یخارف  تکرب و  دراذگیم  مدق  اجک  ره  هب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تکربرپ  نومیم و  دوجو 
جنر ، بعت نآ  ددرگ و  رادروخرب  يرتشیب  دوس  شیاسآ و  زا  ، لبق لاس  دنچ  دننام  هکم  ناوراک  زین  راب  نیا  هک  دـش  بجوم  دربیم  ناغمرا 

دندیسر . ماش  دودح  هب  لومعم  زا  رتدوز  ور  نیا  زا  دننیبن و  ار  نیشیپ  ياهرفس  ياهتقشم  و 
راـنک زا  دیـسر  ـ یرـصب رهـش  ناـمه  اـی  ـ ماـش یکیدزن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  : دناهتـشون اـمومع  نیخروم 

تسشن . هدمآ و  دورف  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  یتخرد  ریز  رد  درک و  روبع  ياهعموص 
دوب . هدرک  ادیپ  ییانشآ  درکیم  روبع  اجنآ  زا  لبق  ياهرفس  رد  هک  هرسیم  اب  ،و  تشاد مان  اروطسن  هعموص  نیا  بهار 

رـس يالاب  ات  تفر  شیپ  نانچمه  هدنکفا و  هیاس  نایناوراک  رـس  يالاب  هک  دوب  هدرک  هدهاشم  ار  يربا  هعطق  دوخ  هعموص  يالاب  زا  اروطـسن 
ادخ لوسر  هارمه  اج  همه  دوخ  يوناب  روتسد  هب  هک  هرسیم  . داتسیا ، درک لزنم  نآ  ياپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  یتخرد  نآ 

دنزیم ! ادص  مان  هب  ار  وا  هک  دینش  ار  اروطسن  يادص  ناهگان  دشیمن  ادج  ترضح  نآ  زا  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هلب !» :» تفگ هداد  خساپ  تشگرب و  هرسیم 

تسیک ؟ هدمآ  دورف  تخرد  ياپ  هک  يدرم  نیااروطسن 
تسا ! هکم  لها  زا  شیرق و  زا  يدرم  ـ هرسیم

نایناوراک هرسیم و  هب  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  سپـس  ،و  دیاین دورف  ربمغیپ  زج  تخرد  نیا  ریز  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ هرـسیم  هب  اروطـسن 
داد . ییاهربخ  هدنیآ  رد  ترضح  نآ  توبن  زا  درک و 

دندمآیم هکم  يوس  هب  هک  هار  رد  هرسیم  ، دندش هکم  هب  تعجارم  هدامآ  دیـسر و  نایاپ  هب  نایناوراک  سانجا  هلدابم  شورف و  دیرخ و  راک 
ام : تفگ هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ور  نیا  زا  هدش  هجیدخ  دیاع  رفس  نیا  رد  يرایـسب  دوس  دید  درک و  باسح 

دیشکیم راظتنا  دوب و  لاحشوخ  رایسب  ور  نیا  زا  ،و  میاهدربن دوس  هزادنا  نیا  يرفس  چیه  رد  مینکیم و  تراجت  هجیدخ  يارب  تسا  اهلاس 
دهدب . وا  هب  ار  هدژم  نیا  هدناسر و  هجیدخ  هب  ار  دوخ  دنسرب و  هکم  هب  رتدوز  هچ  ره 

دـیورب و هکم  هب  ناوراـک  زا  رتولج  امـش  تسا  بوخ  : تفگ هدـمآ  ادـخ  لوـسر  دزن  هب  دندیـسر  « نارهظلا رم  » يداو هکم و  تشپ  هب  نوـچ 
دیناسرب !  هجیدخ  عالطا  هب  ار  تراجت  نیا  رایسب  دوس  ترفاسم و  نایرج 

هب رود  زا  هک  دید  ار  يراوس  هاگان  دوب  هتـسشن  دوب  هکم  ياههچوک  رب  فرـشم  هک  ياهفرغ  رد  تعاس  نآ  رد  هجیدخ  دوب و  رهظ  کیدزن 
دنکیم . ینابیاس  ار  وا  دنکیم و  تکرح  وا  لابند  هب  هتسویپ  هک  تسا  نانچ  تسوا و  رس  يالاب  يربا  هکل  دمآیم و  وا  هناخ  تمس 

زاب تراجت  رفـس  زا  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دـید  دـش  هدایپ  دیـسر و  هجیدـخ  هناخ  ردـب  نوچ  دـش و  کیدزن  راوس 
ددرگیم .

دیاع هک  ار  يرایـسب  دوس  ترفاسم و  نایرج  دوخ  نیـشنلد  نانخـس  نیریـش و  نایب  اب  ترـضح  دروآرد و  هناخ  هب  ار  وا  هناقاتـشم  هجیدـخ 
ادخ لوسر  نانخـس  نوچ  دوب و  ربا  هکل  نآ  رکف  رد  هتـسویپ  دوب و  هدش  ترـضح  نآ  راتفگ  وحمهجیدخ  داد و  حرـش  دوب  هدـش  هجیدـخ 

تساجک ؟ هرسیم  : دیسرپ دش  مامت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دمآ . دهاوخ  مه  وا  ام  لابند  هب  : دومرف

دیدرگزاب ! مه  اب  يورب و  وا  دزن  هب  تسا  بوخ  : تفگ . هن ای  دیآیم  هرابود  وا  ینابیاس  يارب  ربا  نآ  ایآ  دنیبب  تساوخیم  هک  ـ هجیدخ
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دمآ و ربا  نامه  هک  درک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  داتـسیا و  اشامت  هب  تفر و  هفرغ  نامه  هب  هجیدخ  تفر  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نوچ  و 
دیدرگ . ناهنپ  رظن  زا  ات  دنکفا  هیاس  ترضح  نآ  رس  يالاب 

داد و حرش  هجیدخ  يارب  دوب  هدینش  بهار  ياروطسن  زا  هدید و  ار  هچنآ  ترفاسم و  نایرج  دیسر و  هار  زا  مه  هرـسیم  ارجام  نیا  لابند  هب 
درک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  قاتـشم  ار  وا  دوب  هدینـش  يدوهی  درم  زا  هک  ییاهزیچ  هجیدخ و  یلبق  تادهاشم  اب 

تخادنا .  وا  رس  هب  ار  ترضح  نآ  يرسمه  قوش  و 
درک و دازآ  دوب  هداد  وا  هب  هک  ياهدژم  رطاخ  هب  زین  ار  هرـسیم  داد و  ادخ  لوسر  هب  رتش  راهچ  ترجا  ناونع  هب  هجیدـخ  : لقن نیا  قبط  رب  و 

تشاد ینید  ياهباتک  رد  يدایز  تاعلاطم  درکیم و  یگدنز  حیـسم  نید  هب  دوب و  هجیدخ  يومع  رـسپ  هک  لفون  نب  ۀقرو  دزن  هب  هاگ  نآ 
درک . فیرعت  وا  يارب  ار  همه  دوب  هدینش  هدید و  ار  هچنآ  ماش و  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترفاسم  ناتساد  تفر و 

دهاوخ تما  نیا  ربمایپ  دمحم  هکنادب  دشاب  تسار  یتفگ  ار  هچنآ  رگا  هجیدخ  يا  : تفگ ودب  لفون  نب  ۀقرو  دش  مامت  هک  هجیدخ  نانخس 
هک تسا  يربماـیپ  ار  تما  نیا  هک  منادیم  متـسه و  يربـمغیپ  نینچ  روهظ  رظتنم  ماهدروآ  تسد  هب  هک  یتاـعالطا  يور  زا  مه  نم  ،و  دوـب

( 2  . ) تسوا ندمآ  روهظ و  نامز  نونکا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  يرـسمه  قاتـشم  شیپ  زا  شیب  ار  وا  دوب  هدمآ  شیپ  هجیدخ  يارب  یمک  هلـصاف  هب  هک  تانایرج  نیا 
هدرک در  ار  همه  هداد و  یفنم  خساپ  دندوب  هداتسرف  هک  یناراگتـساوخ  هب  دنتـشادار و  وا  يرـسمه  يوزرآ  شیرق  ناگرزب  هکنیا  اب  درک و 

نیا زا  ،و  دناسرب ترضح  نآ  عالطا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  جاودزا  هب  ار  دوخ  هقالع  ياهلیـسو  هب  ات  دمآرب  ددص  رد  ، دوب
وا زا  تفگ و  وا  هب  ار  دوخ  لد  درد  یـصوصخ  روط  هب  داتـسرف و  ـ دوـب هجیدـخ  ناتـسود  شیرق و  ناـنز  زا  یکی  هک  ـ هـسیفن لاـبند  هب  ور 

دیوگب . ترضح  نآ  هب  ار  عوضوم  دنادیم  حالص  دوخ  هک  هنوگره  دورب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دزن  ات  تساوخ 
يریگیمن ؟ نز  ارچ  دمحم  يا  : درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دزن  هب  هسیفن 

داد : خساپ  ترضح 
مریگب ! نز  نآ  کمک  هب  هک  مرادن  يزیچ 

تفگ : هسیفن 
یتسه ؟ جاودزا  هب  رضاح  منک  ادیپ  وت  يارب  لیصا  فیرش و  ياههداوناخ  زا  ابیز  راد و  لام  ینز  منک و  فرطرب  ار  راک  لاکشا  نم  رگا 

منک ؟ ادیپ  مناوتیم  ینز  نینچ  اجک  زا  : دومرف
دـش رارق  تفگ و  ار  نایرج  دـمآ و  هجیدـخ  دزن  هب  سپـس  منکیم  هدامآ  راک  نیا  يارب  ار  هجیدـخ  درک و  مهاوخ  ار  راـک  نیا  نم  : تفگ

دنهدب . ار  راک  بیترت 
دسا و نب  ورمع  هجیدخ  يومع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهومع  عالطا  هب  دمآ و  نوریب  یـصوصخ  تروص  زا  عوضوم 

. دش هداد  دقع  يراگتساوخ و  سلجم  بیترت  دیسر و  ناکیدزن  رگید 

هجیدخ دقع  جاودزا و  مسارم 

عفر يارب  ناـمیتی  نادنمتـسم و  زین  تاـقوا  رتـشیب  دوـب و  یتراـجت  لاوـما  دتـس  داد و  شیرق و  ناـگرزب  دـمآ  تفر و  زکرم  هجیدـخ  هناـخ 
دوبن . یلاخ  تجاح  بابرا  زا  هاگ  چیه  دندروآیم و  ور  اجنادب  دوخ  ياهیدنمزاین 

یجاودزا دقع و  مسارم  ماجنا  راظتنا  ـ هجیدخ دوخ  رتشیب  همه  زا  دیاش  ـو  یگمه دوب و  هدـش  لیکـشت  اجنآ  رد  ياهزات  لفحم  زور  نآ  یلو 
دندیشکیم . دوب  هدش  لیکشتنآ  رطاخ  هب  لفحم  هک  ار 

تشاد . لاس  لهچ  هجیدخ  دوب و  هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  زور  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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دندوب هدرک  تکرش  زین  ربمغیپ  ياهومع  دنتشاد و  روضح  هدش و  توعد  سلجم  نادب  دقع  مسارم  ماجنا  يارب  شیرق  ناگرزب  زا  نت  دنچ 
يو و هرهچ  زا  یلاحشوخ  ترسم و  دوب و  لفون  نب  ۀقرو  شیومع  رسپ  رتفورعم  همه  زا  هک  دندوب  هدمآ  نت  دنچ  زین  هجیدخ  ناگتسب  زا  و 

دوب .  نایامن  یبوخب  نارگید 
هبطخ نآ  نتم  دیدرگ و  ارجا  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیفک  ـو  مـشاه ینب  گرزب  هک  بلاط  وبا  هلیـسو  هب  دقع  هبطخ 

دوب : هنوگ  نیا  هدش  تبث  یفالتخا  رصتخم  اب  خیراوت  رد  هک 
انل هلعج  ،و  همرح ساوس  ،و  هتیب ۀنضح  انلعج  ،و  رـضم رـصنع  ،و  دعم ءیـضئض  لیعامـسا و  عرز  میهاربا و  ۀیرذ  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  »

،و ال هب حجر  الا  شیرق  نم  لجرب  نزاوی  هللا ال  دبع  نب  دمحم  اذـه  یخأ  نبا  نا  مث  ، سانلا یلع  ماکحلا  انلعج  ،و  انمآ امرح  اجوجحم و  اتیب 
هل ،و  عیاش أبن  میظع و  بطخ  هللا  هل و  ۀـعجرتسم و  ۀـیراع  ،و  لئاز لظ  لاملا  ناف  ، القم لاملا  یف  ناک  نا  ،و  هنع مظع  الا  مهنم  دـحأب  ساـقی 

« ۀلجآ ۀلجاع و  یلام  نم  هومتلأس  ام  قادصلا  هوجوزف و  ، ۀبغر هیف  اهل  ،و  ۀجیدخ یف  ۀبغر 
هناخ و ناتـسرپرس  ار  ام  ،و  دینادرگ ( 3 « ) رـضم » لصا »و  دعم » هشیر لیعامـسا و  لسن  میهاربا و  داژن  زا  ار  ام  هک  ار  گرزب  يادخ  شیاتـس  ]

مدرم نایاورنامرف  ار  ام  دـینادرگ و  نما  یمرح  تسا و  نایجاح  دوصقم  هک  ياهناخ  ام  يارب  ار  هبعک  ،و  داد نامرارق  شمرح  نارازگتمدـخ 
داد . رارق 

ددرگ هسیاقم  نانآ  زا  مادک  ره  اب  ،و  دیآ رترب  وا  زا  دوش  هدیجنس  تلیـضف  رظن  زا  شیرق  زا  يدرم  ره  اب  هک  تسا  ـ نم هدازردارب  ـ دمحم نیا 
رد زور  ره  هک  یتیراع  ارذـگ و  تسا  ياهیاس  تورث  لوپ و  هک  اجنآ  زا  اما  تسا  تسد  یهت  یلام  رظن  زا  هچ  رگا  وا  .و  دـشاب رتنوزف  وا  زا 

گرزب و یناتـساد  هدـنیآ  رد  دـمحم  دـنگوس  ادـخ  هب  ،و  دـهاکن وا  تیـصخش  ماـقم و  زا  یتـسد  یهت  ور  نیا  زا  دـشاب  نآ  نـیا و  تـسد 
هیرهم دیروآرد و  دمحم  جاودزا  هب  ار  وا  کنیا  ، لیام ودب  زین  هجیدـخ  تسا و  هجیدـخ  جاودزا  هب  لیامتم  يو  ، دراد روهـشم  یتشذـگرس 

مزادرپبهیسن ].  ای  دقن  هک  تسا  نم  هدهع  هب  دیتساوخ  هچ  ره  مه 
جاودزا نیا  هب  مه  ام  هک  داد  خساپ  ـ دوب سلجم  رد  هک  شردپ  یلوق  هب  انب  ـو  لفون نب  ۀقرو  هجیدـخ  يومع  رـسپ  تفای و  نایاپ  دـقع  هبطخ 

میدروآ . رد  يو  دقع  هب  ار  وا  میتسه و  یضار 
لوپ مهرد  دصناپ  هیرهم  هک  تسا  يرگید  خیرات  رد  داد و  رارق  رتش  تسیب  ار  هجیدـخ  هیرهم  بلاط  وبا  هک  تسا  خـیراوت  زا  ياهراپ  رد  و 

تسا . هدوب 
هب ییاذغ  دندرک و  رحن  رتش  ود  داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نآ  لابند  هب  دش و  ماجنا  ینامداش  رورـس و  اب  مسارم  نیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـش و  ماجنا  فافز  مسارم  درک و  نت  هب  یـسورع  هماج  زین  هجیدـخ  دـش و  هیهت  یـسورع  همیلو  ناونع 
ياهفدـه دربشیپ  رد  یبوخ  راک  کمک  رای و  هجیدـخ  درکیم و  یگدـنز  رد  يرتشیب  شمارآ  ساسحا  هجیدـخ  رانک  رد  سپ  نآ  زا  ملس 

دیدرگ . ادخ  لوسر  هیلاع 
یلوق هب  ـو  هام ود  هب  کیدزن  تفریذـپ  نایاپ  مسارم  نیا  هک  يزور  ات  تشگزاب  هکم  هب  ماش  یتراـجت  رفـس  زا  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  و 
تسا برع  روهشم  يارعش  زا  یکی  منغ  نب  هللا  دبع  هدورـس  کیربت  تینهت و  ناونع  هب  يراعـشا  هک  یناسک  زا  .و  دیـشک لوط  ـ زور هدزناپ 

دیوگ :  هجیدخ  هب  باطخ  هک 
ترج  دق  ۀجیدخ  ای  ائیرم  ائینه 

( 4  ) دعسأب کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل 
اهلک  ۀیربلا  ریخ  هتجوزت 

( 5  ) دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ  نم  و 
میرم  نب  یسیع  ناربلا  هب  رشب  و 
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( 6  ) دعوم برق  ایف  نارمع  نب  یسوم  و 
هنأب  امدق  باتکلا  هب  ترقا 

(7  ) دتهم داه و  ءاحطبلا  نم  لوسر 

هجیدخ زاهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف 

هجیدخ زا  دنوادخ  دومرفن و  رایتخا  يرگید  ینز  دوب  هدنز  يو  ات  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  نیتسخن  هجیدخ 
دومرف . تیانع  ترضح  نآ  هب  رتخد  راهچ  رسپ و  ود 

مالسلا . اهیلع  ارهز  همطاف  هیقر و  ، موثلک ما  ، بنیز : نارتخد هللا و  دبع  مساق و  زا  دندوب  ترابع  ترضح  نآ  نارسپ 
دندوب و هدنز  ترـضح  نآ  تثعب  زا  سپ  ات  یگمه  ترـضح  نآ  نارتخد  ،و  دنتفر ایند  زا  تثعب  زا  لبق  یکدوک  رد  ود  ره  هللا  دبع  مساق و 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  یحرش  هب   . دندرک ترجه  هنیدم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هدرک  رایتخا  مالسا 

هجیدخ لیاضف  زا  ياهمش 

دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  ثیدح  نیا  تنس  لها  هعیش و  نایم  روهشم  ثیداحا  زا 
رتخد میرم  ـ نوعرف نز  ـ، محازم رتخد  هیـسآ  : دندیـسر لامک  هب  نز  راهچ  طقف  نانز  نایم  زا  یلو  دندیـسر  لامک  هب  يداـیز  هورگ  نادرم  زا 

دمحم . رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  ، نارمع
دومرف : زین  و 

نوعرف .ـ رسمه  ـ محازم رتخد  هیسآ  دمحم و  رتخد  همطاف  ، دلیوخ رتخد  هجیدخ  ، نارمع رتخد  میرم  دنتسه  نز  راهچ  تشهب  نانز  نیرتهب 
دومرف : يرگید  ثیدح  رد  و 

همطاف . هجیدخ و  ، هیسآ ، میرم : دیزگرب ار  نز  راهچ  ملاع  نانز  زا  لج  زع و  يادخ 
دومرف : هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  (ع) رقاب ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد  و 

يراد ؟ یتجاح  ایآ  لیئربج  يا  : مدیسرپ لیئربج  زا  متشگزاب  نوچ  جارعم  بش  رد 
تیاور (ع) یلع زا  ۀـمغلا  فشک  رد  .و  یناسرب مالـس  نم  بناج  زا  یلاـعت و  يادـخ  فرط  زا  ار  هجیدـخ  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح  : تفگ

ترـضح نآ  دـش  هدرب  هجیدـخ  ماـن  ماـگنه  نیا  رد  دوب و  دوخ  ناـنز  شیپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هک  هدرک 
ینکیم ؟ دسا  ینب  زا  ینزریپ  يارب  هک  تسا  هیرگ  هچ  نیا  : تفگ هشیاع  ، تسیرگ

دیدوب و رفاک  نم  هب  امش  هک  یتقو  دروآ  نامیا  نم  هب  ،و  دیدرک مبیذکت  امش  هک  درک  قیدصت  ارم  یماگنه  وا  : دومرف یتحاران  اب  ترـضح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  متـساوخیم  هاگره  سپ  نآ  زا   : دیوگ هشیاع  . دیدنام میقع  امـش  هک  دییاز  دنزرف  نم  يارب 

متسجیم .  برقت  هجیدخ  مان  هلیسو  هب  میوج  برقت 
رومأم نم   : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  زا  هریـس  باتک  رد  ماشه  نبا  و 

. مهد تراشب  تشهب  رد  ؤلؤل  رد و  زا  ياهناخ  هب  ار  هجیدخ  ات  مدش 

هجیدخ اب  جاودزا  زا  سپ 

رد ترـضح  نآ  روای  راک و  کمک  نیرتگرزب  دـمآرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرـسمه  هب  هک  هجیدـخ  میتفگ  هکنانچ 
فرص ـ  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  هجیدخ  هقالع  اریز  ، دیدرگ نآ  زا  سپ  هچ  تثعب و  زا  لبق  هچ  وا  هیلاع  ياهفده 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  وا  ، دوب یناحور  ياهقالع  يونعم و  یقشع  ـ تسا رهوش  نز و  نایم  هک  یلومعم  ياهتبحم  هقالع و  هبنج  زا  رظن 
هب هک  درکیم  راختفا  ، دـیدیم یقالخا  لـیاذر  زا  رود  یناـسنا و  تافـص  رد  لـماک  يدرم  ار  وا  نوچ  دـیزرویم  قشع  ملـس  هلآ و  هیلع و 

مدرم لاح  حالصا  فرص  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  هک  یسک  ، تسا هدمآرد  عضاوتم  میرک و  ، وگتسار ، نیما ، راوگرزب ، فیرـش يدرم  يرـسمه 
ار تیلهاج  مدرم  قالخا  نادان و  مدرم  تشز  تاداع  یقیرط  زا  دـناوتب  ات  تسا  رکف  رد  هشیمه  دـنکیم و  نامیتی  ناـیاونیب و  يریگتـسد  و 

دزاس . نوگرگد 
اساسا ،و  دوب هتفای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  رد  ار  دوخ  قوشعم  دوب و  عامتجا  حالصا  هتفیش  تلیضف و  قشاع  هجیدخ 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  دوب و  نیمه  دوب  هدرک  زاتمم  رگید  نانز  زا  ار  وا  هچنآ  دوب و  نیمه  رد  هجیدـخ  تیـصخش  لامک و 
تورث لام و  اب  یفرط  زا  هجیدخ  ات  دش  ببس  یناحور  ـ ینامـسج جاودزا  یحور و  قفاوت  نیا  . تشادیم تسود  ار  وا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نیمه هب  دنکب و  ادخ  لوسر  فدـه  تفرـشیپ  هب  ار  کمک  نیرتهب  ترـضح  نآ  نداد  يرادـلد  یحور و  تیوقت  اب  رگید  يوس  زا  دوخ و 
میدش . روآدای  شیپ  لصف  رد  هکنانچ  تفریمن  نوریب  هجیدخ  دای  زا  دوب  هدنز  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ببس 

یحور شمارآ  اب  دنک و  رکف  رتهب  رتشیب و  ات  دراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  زیزع  رهوش  هجیدخ  ات  دـش  ببـس  زین  تبحم  هقالع و  نیمه  و 
فاعم تراجت  ياهراک  زا  ار  ترضح  نآ  دمآرد  ادخ  لوسر  يرسمه  هب  هک  سپ  نآ  زا  ور  نیا  زا  دزادرپب و  یعامتجا  حالـصا  هب  يرتهب 

. تخادرپن یتراجت  ياهراک  هب  دناهتشون  نیخروم  زا  یخرب  هک  دروم  ود  یکی  زج  درک و 

اهتشونیپ

295  . ،ص ۀیاهنلا ۀیادبلا و  ،ج 2،ص 21،و  یبوقعی خیرات  .1
هک دناهتسنادن  حیحص  ار  نآ  ياهتمسق  زا  یخرب  هدرک و  دیدرت  یخرب  زین  ناتـساد  نیا  لقن  رد  میتفگ  اریحب  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  .2

دش . رکذ  اجنآ  هک  تسا  نامه  خساپ 
تشذگ . نیا  زا  شیپ  ناشلاح  حرش  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دادجا  زا  نت  ود  مان  « رضم »و« دعم .» 3

دمآ . وت  غارس  هب  تداعس  نیرتهب  هک  یسورع  نیا  هجیدخ  يا  داب  تیاراوگ  .4
ملس ؟  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دننامه  تسیک  مدرم  نایم  رد  يدرک و  جاودزا  ناهج  نامدرم  نیرتهب  اب  .5

تسا . کیدزن  هدعو  دنداد و  هدژم  شندمآ  هب  نارمع  نب  یسوم  میرم و  نب  یسیع  : وکین ربمایپ  ود  نآ  هک  یسک  .6
. تسا ربهار  امنهار و  ءاحطب و  لوسر  وا  هک  دنراد  رارقا  اهباتک  رد  هتشذگ  ناگدنسیون  .7

مالسلا هیلع  یلع  هعیش  نیلوا  - 2

باتک تاصخشم 

مق هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

مرکا ربمایپ  اب  جاودزا  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ 

؛ ) 1) ًالام مهرثکا  افرش و  مهمظعا  ابـسن و  مهلـضفا  ذئموی  یه  ریخلا و  ۀمارکلا و  نم  اهب  هللا  دارا  ام  عم  ًۀفیرـش  ۀلقاع  ةأرما  ۀجیدخ  تناک  »
رد نیرترب  زور  نآ  وا  دوب و  هدرک  هدارا  وا  هب  تبـسن  ریخ  يراوگرزب و  زا  دـنوادخ  هچنآ  هفاضا  هب  دوب . فیرـش  لقاع و  ییوناـب  هجیدـخ 
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.« دوب دوخ  نامز  رد  نانز  نیرتدنمتورث  فرش و  رد  نیرتگرزب  بسن و 
نمادکاپ راکزیهرپ و  ییوناب  ( 2  - ) دوب هدش  دـلوتم  شیرق  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هک 68  دلیوخ ـ  رتخد  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 

یشخب هراومه  همه ، نیا  اب  دوب . شیرق  دارفا  نیرتدنمتورث  زا  یکی  دوخ ، يوق  دادعتسا  لیلد  هب  وا  دش ، روهشم  ( 3) هرهاط هب  هکنانچ  دوب .
هب دـش ، هّجوتم  هک  دوب  یملع  ياهتسـشن  نیمه  رد  دـنارذگیم . ناـنآ  زا  شناد  بسک  گرزب و  ياـملع  رـضحم  رد  ار  دوـخ  تاـقوا  زا 

جاودزا يو  اب  دوخ  ياضاقت  هب  تخانـش و  ار  متاخ  ربمایپ  ماجنارـس  دـنچ ، یقاـفتا  نداد  يور  اـب  ( 4 .) درک دـهاوخ  روهظ  يربمایپ  يدوز 
، يرـسمه یلدـمه ، هـب  ار  دوـخ  رمع  هجیدـخ  سپ  نآ  زا  و  ( 5) داد يور  ترجه  زا  لـبق  لاـس  دودـح 28  رد  گرزب  دادـیور  نـیا  درک .

. دنارذگ هلآوهیلعهللایلص )  ) مرکا ربمایپ  یهارمه  يزارمه و 

دحاو رون  دمحم  یلع و 

نآ رد  دـش و  دـلوتم  هبعک  هناخ  نایم  رد  لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس  یـس  بجر  مهدزیـس  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  روهـشم ، رظن  رباـنب 
هللا نا  :» دومرف هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  ربماـیپ  میناوخیم : ربـتعم  تاـیاور  رد  ( 6 .) دوب هلاـس  تشه  تسیب و  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  تقو 
رون زا  ارم  نم و  رون  زا  ار  یلع  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـحاو ؛ ٍرون  نم  انالِک  هرون و  نم  ینقلخ  يرون و  نم  اّیلع  قلخ  یلاـعت  كراـبت و 

(7 .«) میتسه رون  کی  زا  ام  يود  ره  درک و  قلخ  شدوخ 
یلع دلوت  زا  دعب  هک  تسا  یعیبط  اذل  دهدیم ، ناشن  ار  مالسلاهیلع  یلع  هلآوهیلعهللایلص و  ربمایپ  یگتـسبمه  نازیم  یبوخ  هب  تیاور  نیا 

. دننک فرص  مالسلاهیلع  یلع  اب  رتشیب  طابترا  تهج  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  ربمایپ  مالسلاهیلع ،
مالـسلااهیلع هجیدخ  لزنم  هب  نآ  زا  سپ  ( 8 .) دوب بلاطوبا  هناخ  رد  یلع ، یگلاس  هس  ات  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  یخیرات  عبانم  ساـسا  رب 

یلع ترضح  ردام  هک  یماگنه  اذل  تشاد ، دنویپ  وا  اب  دیشوکیم و  مالسلاهیلع )  ) یلع تیبرت  رد  هراومه  ربمایپ  تدم  نیا  لوط  رد  تفر .
رارق شباوختخر  راـنک  ار  یلع  هراوهگ  تساوخ ، وا  زا  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ربماـیپ دروآ ، ادـخ  لوسر  تمدـخ  ار  شدازون  مالـسلاهیلع ) )
نیا : » دوـمرفیم تفرگیم و  لـغب  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع دادیم ؛ اذـغ  وا  هـب  دادیم ؛ ناـکت  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هراوـهگ  ترـضح  دـهد ،

(9 .«) دوب دهاوخ  نم  رتخد  رسمه  یصو و  روای ، یلو ، هدنیآ  رد  ردارب و  كدوک 
لوسر اب  نم  کیدزن  يدنواشیوخ  زا  امش  : » تسا هداد  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  مرکا  ربمایپ  صاخ  هجوت  نیا  اهدعب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

دوخ هنیـس  هب  ارم  مدوب ، دازوـن  هک  یماـگنه  دادیم ، رارق  دوـخ  راـنک  رد  ارم  دـیتسه . عـلطم  متـشاد ، وا  دزن  هک  یـصوصخم  ماـقم  ادـخ و 
.« تشاذـگیم نم  ناهد  رد  ار  اذـغ  وا  دـناسریم . مماشم  هب  ار  دوخ  شوخ  يوب  درکیم و  تیاـمح  ارم  دوخ  رتسب  راـنک  رد  تفرگیم و 

(10)

هجیدخ هناخ  رد  یلع 

نآ یقیقح  یگتـسویپ  زا  ثعبنم  یهلا و  یهاـگیاج  زا  هک  یلع  هب  هلآوهیلعهللایلـص ) ) دـمحم ترـضح  هقـالع  قشع و  نیا  هک  دوب  یعیبط 
تیبرت دوخ  یهلا  تیبرت  اب  ار  وا  دزاس و  هارمه  دوخ  اب  رتشیب  ار  مالسلاهیلع  یلع  يوحن  هب  درکیم  راداو  ار  وا  دوب ، نانمؤمریما  هب  ترضح 

مالـسلاهیلع یلع  اب  هجیدخ  ترـضح  دروآیم و  شاهناخ  هب  ار  یلع  دـهدیم و  بلاطوبا  هب  يداهنـشیپ  ترـضح  دوخ  مینیبیم  اذـل  دـنک .
. دوشیم انشآ 

تثعب زا  لبق  نارود 

رد مالـسلاهیلع ) ) یلع رمع  تاظحل  نیرتشیب  درگنیم . يو  هب  نابرهم  يردام  دننام  هجیدخ  دـباییم و  ومن  دـشر و  هجیدـخ  هناخ  رد  یلع 
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تراظن لحارم  مامت  رد  وا  رب  دراد  دـصق  نوچ  ربمایپ  یلو  تسا  هجیدـخ  هناـخ  رد  دـنچ  ره  دوشیم . يرپس  مرکا  ربماـیپ  اـب  زین  هرود  نیا 
: دومرفیم دوخ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  اذل  ارح و ...  راغ  رد  فاکتعا  ینالوط  ياههرود  رد  اصوصخ  دنکیم ، وا  هب  ياهژیو  هجوت  دـنک ،

لابند هک  ياهقان  هچب  دـننام  نم  (11 ؛) هب ءادـتقالاب  ینرمای  املع و  هقالخا  نم  موی  لـک  یل  عفری  هما  رثا  لیـصفلا  عاـبتا  هعّبتا  تنک  دـقل  «و 
.« منک يوریپ  نآ  زا  دادیم  روتسد  تخومآیم و  نم  هب  ياهتکن  دوخ  قالخا  زا  زور  ره  متفریم ، ربمایپ  یپ  رد  دوریم ، ردام 

، تفریم ارح  راغ  هب  دـشیم و  جراخ  رهـش  زا  مرکا  ربمایپ  تقو  ره  هک  دوب  هارمه  ربمایپ  اب  نانچنآ  یلع  : » دـیدحلا یبا  نبا  ریبعت  هب  يرآ !
(12 .«) دربیم دوخ  اب  زین  ار  وا 

ربمایپ يارب  ار  مزـال  ياذـغ  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  زا  تشگیم و  رب  لزنم  هب  اذـغ  هیهت  يارب  هرود  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هتبلا 
، دوش هدـناسر  ربمایپ  اـی  مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ هب  يربخ  دوب ، مزـال  رگا  نینچمه  دـناسریم . ترـضح  هب  تفرگیم و  هلآوهیلعهللایلص 

. دادیم ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلاهیلع ) ) یلع

تثعب هرود 

ینلع ریغ  تلاسر 
یسدق يدنویپ  زا  هدمآرب  هکلب  دوبن ، يدنواشیوخ  ای  یفطاع  طابترا  کی  افرص  مالـسلاامهیلع )  ) یلع اب  ربمایپ  طابترا  میتفگ ، هک  هنوگنآ 

دروآیم و ناـمیا  مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ زا  رتدوز  تسا ، هلاـس  نیدـنچ  یکدوک  زونه  مالـسلاهیلع )  ) یلع هک  نیا  اـب  يور ، نیا  زا  دوب .
یلع ادراو  مکلّوا  : » دومرف مرکا  ربمایپ  ساسا  نیا  رب  دریذپیم . ار  مالـسا  نز ، نیلوا  رفن و  نیمود  ناونع  هب  يو  زا  دـعب  هجیدـخ  ترـضح 

مالـسا هک  تسا  یـسک  نیلوا  دوشیم ، دراو  نم  رب  رثوک ) ) ضوح رب  هک  یـسک  نیتسخن  بلاـط ؛... یبا  نب  یلع  امالـسا ، مکلّوا  ضوحلا ،
(13 .«) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی ) . ) دروآ

نم لوا  انا  نینـس و  عبـسب  سانلا  لبق  هللا  لوسر  عم  تیلـص  دقل  : » دنکیم دیکأت  تیعقاو  نیا  رب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  رگید  یتیاور  رد 
.« درازگ زامن  وا  اب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  مدرازگ و  زامن  ادخ  لوسر  اب  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  نم  ( 14 (؛ هعم یلص 

هلآوهیلعهللایلص ادخ  لوسر  يرفن  هس  هداوناخ  بیترت  نیا  هب  دروآیم و  نامیا  زین  مالسلااهیلع  هجیدخ  مالسلاهیلع ، یلع  ترضح  زا  دعب 
. دنوشیم وا  نید  هب  نمؤم  همه 

ناملسم نیلوا 

یلع اب  ینمـشد  رطاخ  هب  هک  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  رطاخ  هب  هن  دناهدیـشوک  ياهدـع  حـضاو ، نیارق  ددـعتم و  تاـیاور  دوجو  اـب  هنافـسأتم 
یلع ندروآ  نامیا  هرابرد  هلمج ، زا  دـنرادیم . مدـقم  وا  رب  ار  هجیدـخ  نامیا  اذـل  دـننک . شودـخم  ار  مالـسا  رد  يو  هقباـس  مالـسلاهیلع 
نیا دیسرپ  یلع  دوب . زامن  لوغشم  ربمایپ  اب  هجیدخ  هک  دش  دراو  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  رب  مالـسلاهیلع  یلع  یتقو  دنیوگیم : مالـسلاهیلع 

(15 (...؟ تسیچ لمع 
هباحص هک  نیا  رطاخ  هب  تنس  لها  ماما و  تمصع  رطاخ  هب  هعیش  دنراد ، لوبق  ار  نینمؤملاریما  راتفگ  ینس  هعیـش و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما 

، درک در  مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  دوخ  نخس  هب  هجوت  اب  ار  ههبش  نیا  ناوتیم  دننادیم ، هباحص  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دننادیم و  لداع  ار 
ذئنیح هلآوهیلعهللایلص  هللالوسر  اعبس و  نینـس  ءوضلا  رـصبا  توصلا و  ُعمـسا  ُتنک  : » دیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  اج  نآ 
هزاجا دوب و  تکاس  زور  نآ  رد  ربمایپ  مدیدیم و  ار  رون  مدینـشیم و  ار  ادـص  لاس  تفه  نم  (16 ؛) غیلبتلاو راذـنالا  یف  هل  نذا  ام  تماص 
زاـمن ربماـیپ  اـب  نارگید  زا  لـبق  لاـس  تفه  درک  حیرـصت  ترـضح  هک  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  و  دوـب ». هدـشن  هداد  وا  هـب  غـیلبت  راذـنا و 

. دناوخیم
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ریغ مالـسالا  یف  ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  مل  : » دنکیم دای  نینچ  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  نامیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  رگید  یتیاور  رد 
زا ریغ  دشن  عمج  مالسا  رد  زور  نآ  رد  دحاو  ياهناخ  ( 17 (؛ ةوبنلا حیر  مشا  ۀلاسرلا و  یحولا و  رون  يرا  مهثلاث  انا  هجیدخ و  هللا و  لوسر 

مامشتسا ار  توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب . ود  نآ  نیموس  نم  مالسلااهیلع و  هجیدخ  هلآوهیلعهللایلص و  ادخ  لوسر 
رد دنداد و  لیکشت  ار  یمالـسا  هعماج  نیلوا  مالـسلا ) مهیلع   ) مرکا ربمایپ  اب  هجیدخ  ترـضح  یلع و  ترـضح  تروص  ره  رد  مدرکیم ».

. دنتخادرپیم زامن  يدابع و  مسارم  يارجا  هب  ینلع  ریغ  توعد  هرود 
ءارح هوک  ای  لزنم  رد  اهنت  هن  دنباتشیم و  دمحم  يرای  هب  یلع  هجیدخ و  دوب ، هدشن  ناملسم  یـسک  رفن  هس  نیا  ریغ  زونه  هک  ياهرود  رد 

نامیقم نارفاسم و  هب  ار  یمالـسا  کچوک  هعماـج  نیلوا  روضح  دـنناوخیم و  زاـمن  راـفک  رظنم  رد  هبعک و  مارحلادجـسم و  راـنک  رد  هک 
. دیسر تلاسر  هلحرم  نیرتریطخ  هب  تبون  هک  نآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  اهطابترا  نیا  دنهدیم . عالطا 

تلاسر یمومع  مالعا 

، نآ نیزاغآ  ياهلاس  اصوصخ  هرود ، نیا  رد  تسوا . هداوناخ  مرکا و  ربمایپ  يارب  لحارم  نیرتكاندرد  هاـگ  نیرتتخـس و  هلحرم ، نیا 
هک هرود  نیا  ثداوح  زا  یکی  دندرکیم . هدهاشم  زین  ار  ربمایپ  ندش  هتشک  رطخ ، ِهاگ  دنتشاد و  رارق  راشف  تحت  تدش  هب  یلع  هجیدخ و 

دوخ حیحـص  رد  يراخب  ملـسم و  هک  تسا  یعوضوم  تسا ، هعلاطم  لباق  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هجیدـخ و  تیامح  ياتـسار  رد 
. دننکیم لقن 

.« متسه راگدرورپ  لوسر  نم  مدرم ! يا  : » درک باطخ  مدرم  هب  دنلب  يادص  اب  تفر و  افـص  هوک  يالاب  هب  مرکا  ربمایپ  يزور  جح  مایا  رد  »
هتـشادرب و یگنـس  کی  ره  برع  نالهاج  اما  دناسر . مدرم  شوگ  هب  دنلب  يادص  اب  ار  دوخ  بلطم  راب  هس  زاب  تفر و  هورم  هوک  هب  هاگنآ 

نوخ دروخ . ترضح  یناشیپ  هب  هک  درک  باترپ  نانچ  ار  گنس  وا  دش . ناور  تشادرب و  یگنس  زین  لهجوبا  دندش . ناور  ترضح  یپ  رد 
دوخ یصخش  نیب  نیا  رد  دندش . هناور  وا  یپ  رد  زین  ناکرـشم  تفر و  یکتم )  ) سیبقوبا هوک  هب  ربمایپ  دش . يراج  ادخ  لوسر  تروص  رب 

ربخ نیا  زا  ار  وا  دناسر و  هجیدخ  هب  ار  دوخ  باتش  اب  تسیرگ و  ترضح  دنتـشک ». ار  ربمایپ  : » تفگ دناسر و  مالـسلاهیلع  یلع  دزن  هب  ار 
يراج شیاههنوگ  رب  کشا  دوش و  طلـسم  دوخ  رب  تسناوتن  هکنانچ  دش  بلقنم  نیگمغ و  تدـش  هب  زین  هجیدـخ  درک . علطم  كانتـشحو 

(18 .«) تشگ
لزان هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دـندرک ، وجوتسج  ار  اج  همه  ربمایپ  هب  دوخ  ندـناسر  يارب  ود  ره  بیترت  نیا  هب 

هب ار  وا  دناسریم و  مالس  وت  هب  ادخ  وگب ، ناسرب و  وا  هب  مالس  هاوخب و  ار  وا  دندمآ . رد  هیرگ  هب  هکئالم  هجیدخ ، هیرگ  زا  : » دومرف دش و 
.« هد تراشب  تسا ، هدش  تنیز  رون  زا  هک  تشهب  رد  ياهناخ 

هک شیرق  اما  دـندروآ . هناخ  هب  دـنتفای و  نینوخ  یتروص  اب  ار  ترـضح  نآ  ماجنارـس  دـندوب ، ربمایپ  یپ  رد  ناـنچمه  هک  هجیدـخ  یلع و 
هب عورـش  دندناسر و  هجیدخ  هناخ  هب  ار  دوخ  دندش ، هناور  اهنآ  یپ  رد  هدش ، لقتنم  هناخ  هب  هجیدخ  یلع و  کمک  اب  ربمایپ  دندش ، علطم 

نیرتبیجن هک  ار  ینز  هناخ  هک  دینکیمن  مرش  ایآ  : » دومرف دمآ و  نوریب  هناخ  زا  راچان  مالسلااهیلع  هجیدخ  دندرک . هناخ  هب  ینارپ  گنس 
»؟ دیسرتیمن ادخ  زا  ایآ  دینکیم . نارابگنس  تسامش ، موق 

رد مالـسلااهیلع  هجیدخ  و  دناسر . يو  هب  ار  لیئربج  مایپ  ماگنه  نیا  رد  مه  ادخ  لوسر  دندش . هدـنکارپ  مدرم  هک  دوب  نانخـس  نیا  یپ  رد 
عمس نم  یلع  هتاکرب و  هللا و  ۀمحر  مالسلا و  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا و  لیئربج  یلع  مالسلا و  هنم  مالـسلا و  وه  هللا  نا  : » تفگ باوج 

(19 .«) ناطیشلا الا  مالسلا 

هبناج همه  میرحت 
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اذل دنهد . رارق  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، راشف  تحت  ار  ناناملـسم  دنتفرگ  میمـصت  تثعب  متفه  لاس  زا  بش  نیتسخن  رد  شیرق  نارس 
رد جراخ و  رهش  زا  ار  ناناملـسم  رطخ ، نازیم  كرد  اب  بلاطوبا  دندرک . میرحت  ناناملـسم  اب  ار  ياهلماعم  عون  ره  دنتـشون و  ياهماننامیپ 

ترـضح مه  هجیدخ و  ترـضح  مه  زین  گرزب  دادیور  نیا  رد  دـش ـ  ناناملـسم  ياریذـپ  لاس  هس  هک  ياهرد  درک ـ . يروآ  عمج  ياهرد 
هجیدـخ تلحر  رد  ناوتیم  ار  هرود  نیا  یتخـس  یگنـسرگ و  لـمحت  زا  یـشان  ياـهراشف  ًـالوصا  دـندوب و  رـضاح  مالـسلاامهیلع )  ) یلع

نب صاعلاوبا  هلمج  زا  هک  درامگیم  تمه  ناناملسم  ياهزاین  نیمأت  هب  فلتخم  قرط  زا  هجیدخ  ترضح  هتبلا  تسناد . رثؤم  مالـسلااهیلع 
(20 .) دناسریم ناناملسم  هب  داهنیم و  اهنآ  رب  امرخ  مدنگ و  راب  دروآیم ؛ ار  اهرتش  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  داماد  عیبر 

نب دلیوخ  نب  مازح  نب  میکح  لهجوبا ، . » تسا هدرک  هراشا  بعش  رد  مالسلااهیلع  هجیدخ  روضح  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  ماشه  نبا 
ادخ لوسر  دزن  هجیدخ  دید ؛ دورب ، مالـسلااهیلع ، هجیدخ  شاهمع ، دزن  تشاد  دصق  درکیم و  لمح  ییاذـغ  داوم  هک  شمالغ  اب  ار  دـسا 

(21 (»؟ يربیم اذغ  ایآ  تفگ : دش و  زیوالگ  وا  اب  لهجوبا  دوب . بعش  رد  وا  اب  هلآوهیلعهللایلص و 

مالسلاهیلع یلع  اب  تعیب 

دـالوا تماـما  مالـسلاهیلع و  ناـنمؤمریما  تیـالو  لوـبق  هب  طوـبرم  مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ ترـضح  یگدـنز  هنحـص  نـیرتروآ  تـفگش 
بوـجو ربماـیپ ، تاـفو  زا  دـعب  فـیلکت  نیا  نوـچ  دوـبن ، فـلکم  تیـالو  لوـبق  هب  تقو  نآ  رد  هک  نیا  اـب  تسا  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما 

هدینـش دنتـسه ـ  همطاف  شدـنزرف  لسن  زا  هک  راهطا ـ  همئا  تماما  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تدالو  نامز  رد  وا  یلو  تفاییم .
. تسنادیم ار  مالسلاهیلع  نانمؤم  ریما  تلزنم  ردق و  اذل  دوب .

نیا : » دومرف دـناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  وا  تساوخ . ار  شنابرهم  رـسمه  ادـخ  لوسر  زور  کـی  : » دـسیونیم هراـب  نیا  رد  یـسلجم  همـالع 
داعم و هب  رارقا  موس ، نالوسر . تلاسر  هب  رارقا  مود ، دـنوادخ . یگناگی  هب  رارقا  لّوا ، دراد : یطورـش  مالـسا  دـیوگیم ، هک  تسا  لیئربج 

.« اهنآ نانمشد  زا  تئارب  اب  هارمه  وا  نادنزرف  زا  نیرهاط  همئا  رمالا و  یلوا  تعاطا  مراهچ ، نآ . ماکحا  تعیرش و  لوصا  هب  لمع 
یلع نانمؤمریما  دروم  رد  مرکا  لوسر  دومرف . قیدصت  کی  هب  کی  درک و  رارقا  اهنآ  همه  هب  هجیدخ  ترضح  ربمایپ ، شیامرف  نیا  یپ  رد 

يـالوم وت و  يـالوم  یلع  يدـعب ؛ مهماـما  نینمؤملا و  یلوم  كـالوم و  وه  : » دومرف مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ هب  صوصخ  هب  مالـسلا ، هیلع 
.« تسا نم  زا  سپ  اهنآ  ماما  نانمؤم و 

، هاگنآ تخومآ . يو  هب  ار  تامرحم  تابجاو و  عورف ، لوصا و  تفرگ ، مالسلااهیلع )  ) هجیدخ زا  دیکا  دهع  هک  نآ  زا  دعب  یمارگ  لوسر 
نیا هب  تشاذگ و  ربمایپ  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  مالسلااهیلع  هجیدخ  تشاذگ و  مالسلاهیلع )  ) نانمؤم ریما  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد 

. درک تعیب  تروص 
دوشیم رهاظ  مه  دمحم » تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  نارمع ، تنب  میرم  محازم ، تنب  هیسآ  ۀعبرا  الا  ءاسنلا  نم  لمک  ام   » ثیدح زا 

(22 .) دروآ نامیا  مالسا  نید  عورف  لوصا و  مامت  هب  راوگرزب  يوناب  نآ  هک 

( مالسلاامهیلع  ) هجیدخ داماد  یلع ، ترضح 

هب هلآوهیلعهللایلص ) ) ربمایپ تشاذگ و  رس  تشپ  ار  ادخ  لوسر  اب  دوخ  بیـشن  زارف و  رپ  یگدنز  لاس   24 مالسلااهیلع )  ) هجیدخ ترضح 
هدنامزاب اهنت  مالسلااهیلع )  ) همطاف ( 23 .) تسیرگ شیارب  دـش و  وا  ربق  دراو  دوخ  تافو ، زا  دـعب  داد . تشهب  هدـعو  يو  هب  تراشب  ناونع 

هزادـنا یب  ربماـیپ  یتحاراـن  رب  نیا  تفرگیم و  ار  رداـم  هناـهب  دـیخرچیم و  ردـپ  رود  تخـس ، تاـظحل  نـیا  رد  مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ
رهن نآ  نایم  هک  تسا  هتخاس  ؤلؤل  زا  يرـصق  تردام  يارب  ادخ  وگب  همطاف  هب  ربمایپ ! يا  : » دومرف دـش و  لزان  لیئربج  هک  نآ  ات  دوزفایم 

(24 .«) تسین یجنر  اجنآ  رد  تسا و 
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رتخد و راب  نیا  هک  دوب  نینچ  ریدـقت  اما  تفای ، تافو  ( 25) ناضمر هام  رد  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  ماجنارـس  مالـسلااهیلع )  ) هجیدخ يرآ 
تاهابم رخف و  بجوم  اهدعب  هک  يرما  دوش . رادهدهع  ار  ادخ  لوسر  زا  يرای  يوریپ و  ریسم  رد  یلع  یهارمه  تیرومأم  هجیدخ  نت  هراپ 

زا نیدباعلا ، نیز  ماما  ترایز  رد  هچنآ  دننام  دندرکیم . راختفا  دنوش ، هدیمان  هجیدـخ  دـنزرف  هک  نیا  هب  نانآ  دوب و  مالـسلامهیلع )  ) همئا
نسحلا و نبای  کیلع  مالسلا  بلاط . یبا  نب  یلع  نبای  کیلع  مالسلا  هللا ... لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما 

(26 .«) ۀمطاف ۀجیدخ و  نبای  کیلع  مالسلا  نیسحلا .

هجیدخ دای  هب 

. تشادیم یمارگ  ار  شمان  درکیم و  دای  يو  زا  تبسانم  هب  مالـسلااهیلع )  ) هجیدخ ترـضح  تافو  زا  دعب  مالـسلاهیلع ) ) یلع نانمؤمریما 
ادخ ربمایپ  هک  زور  کی  دندرک « : لقن  ار  هیضق  نیا  هدرک و  هراشا  هجیدخ  ترضح  زا  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  عافد  هب  راب  کی  هلمج ، زا 

زا ییورخرـس  نزریپ  رب  تفگ : هشیاع  تسیرگ  وا  قارف  هب  دومن و  هجیدـخ  شرـسمه  زا  يدای  تشاد ، روضح  شیوخ  نارـسمه  نایم  رد 
. درک قیدصت  ارم  دیدرک ، بیذکت  ارم  امش  هک  يزور  دریگیم ] ار  هجیدخ  ياج  یسک  هچ  : ] دومرف ادخ  لوسر  ییرگیم ؟ دسا  ینب  هریت 

هراومه سپ  نآ  زا  تفگ  هشیاع  ( 27 .) دروآ دنزرف  میارب  وا  دـیدوب  ازان  امـش  هک  یماگنه  دروآ و  نامیا  نم  هب  دـیدیزرو  رفک  هک  يزور 
.« مدرکیم کیدزن  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  هب  هجیدخ  ياهیبوخ  نایب  اب  ار  مدوخ 

لام نیرخآ 

هک نیا  بلاج  تفرگ . رارق  نآ  تفرشیپ  مالسا و  تمدخ  رد  ادتبا  نامه  زا  بسانم  يرازبا  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  لاوما 
. دش فرص  هنیدم  هب  ترجه  رفس  رد  نانمؤمریما  طسوت  هجیدخ  ییاراد  زا  شخب  نیرخآ 

ترضح اجنآ  رد  دروآ . ار  رفس  مزاول  هقوذآ و  دناسر و  راغ  هب  ار  دوخ  هنابش  زین  نانمؤم  ریما  دنام ، روث  راغ  رد  زور  هنابش  هس  مرکا  ربمایپ 
ره وگب : دنلب  يادص  اب  بش  حبـص و  ورب و  هکم ) رد  ياهپت   ) حـطبا يالاب  هب  تسا ، نم  دزن  يدایز  ياهتناما  : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  هب 

نیا ات  دش  یهاوخن  هجاوم  راوگان  ياهثداح  چیه  اب  نیا  زا  دعب  یلع ! ای  دریگب . لیوحت  دیایب و  دراد  ياهعیدو  ای  تناما و  دـمحم  دزن  سک 
. امش بقارم  ار  ادخ  مداد و  رارق  همطاف  مرتخد  تسرپرس  ار  وت  یلع ! يا  هدب . لیوحت  اراکشآ  ار  مدرم  ياهتناما  یسرب . نم  دزن  هک 
هـشوت داز و  رتش و  دراد ، ار  امـش  اب  یهارمه  دـصق  هک  مشاه  ینب  زا  سک  ره  همطاف و  دوخ و  يارب  هجیدـخ  لاوما  هدـنامیقاب  نیرخآ  زا 

... .« نکن گنرد  رگید  اهتناما ، در  زا  دعب  رخب و 
یتورث لام و  ادخ  لوسر  رگم  مدیسرپ : نم  تفگ . شردپ  زا  لقن  هب  ار  بلاطم  نیا  عفار  یبا  دنزرف  : » دیوگیم رـسای ) رامع  هون   ) هدیبعوبا
؟ دنک هیهت  ار  نارجاهم  رگید  هشوت  داز و  درک  شرافس  مه  نانمؤم  ریما  هب  دیرخ و  شدوخ  رفس  يارب  رتش  ود  هک  تشاد  هجوت  لباق 

عفار یبا  دوبن . هجیدخ  لاوما  زا  رتدنمدوس  نم  يارب  یتورث  لام و  چیه  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  تفگ : مردپ  داد : خـساپ  عفار  یبا 
هنیدم هب  دنتشاد  دصق  هک  دوب  فعضتسم  ناناملـسم  يارب  هشوت  داز و  دیرخ  هجیدخ  لاوما  فرـصم  دراوم  نیرخآ  زا  تفگ : مردپ  دوزفا :

. دننک ترجه 
(28 .«) درک یتسرپرس  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  ياهلفاق  مه  اهنآ  نیرخآ  دش . نکمم  هجیدخ  لاوما  اب  ناناملسم  رثکا  رفس 

هتکن کی 

نهذ ندـش  نشور  تهج  نآ  زا  یهاگآ  هک  دراد  هراشا  یلع ) ریـشمش  هجیدـخ و  لاوما   ) رد یـساسا  ياهتکن  هب  هللاهمحر  يرهطم  دـیهش 
مالسا نید  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  تفر ، شیپ  یلع  ریشمش  هجیدخ و  لام  اب  مالـسا  دوشیم  هتفگ  یتقو  اریز  تسا . يرورـض  نابطاخم 
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. تسا هتفر  شیپ  روز  رز و  نامه  اب 
اج کی  رد  نآرق  ایآ  دشاب ؟ دناوتیم  ینید  هچ  نآ  دورب ، شیپ  روز  اب  ینید  رگا  : » دسیونیم دهدیم و  ههبـش  نیا  هب  یبسانم  خساپ  دیهش 

[ي کـش تفر ؟ شیپ  روز  رز و  اـب  مالـسا  نید  هک  تفگ  اـج  کـی  مالـسلاهیلع  یلع  اـیآ  تفر ؟ شیپ  روز  رز و  اـب  مالـسا  نید  هک  دراد 
تـشاد يدایز  لوپ  هجیدخ  ینعی  دش ؟ مالـسا  توعد  فرـص  هجیدخ  لام  ایآ  اما  دروخ  نیملـسم  درد  هب  هجیدخ  لام  هک  درادـن  دوجو ]

هک یطیارـش  رد  هن ، ای  دنکیم ؟ ادیپ  يزیچ  نینچ  خیرات  رد  ناسنا  اج  کی  ایآ  وش ؟ ناملـسم  ایب  دنتفگ  دنداد و  یـسک  هب  ار  هجیدخ  لوپ 
رایتخا رد  ار  شدوخ  تورث  لام و  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  باـنج  دـندوب ، راـشف  تحت  یتخـس و  هجرد  تیاـهن  رد  مرکا  ربمغیپ  نیملـسم و 

... دهدیمن ناشن  ار  يزیچ  نینچ  هاگ  چـیه  زین  خـیرات  دـهدب و  هوشر  یـسک  هب  هللااب ـ  ذایعلا  ربمایپ ـ  هک  نیا  يارب  هن  یلو  تشاذـگ ، ربمایپ 

... نداد هوشر  تمدخ  هن  اما  درک ، تمدخ  هجیدخ  لام  دروآیم ، رد  اپ  زا  ار  نیملـسم  دیاش  یتسدگنت  رقف و  دوبن ، هجیدـخ  لام  رگا  سپ 
ریشمش هک  یطیارش  رد  درک .... تمدخ  مالسا  هب  کش  نودب  یلع  ریشمش  داد . تاجن  ار  هنسرگ  ناناملـسم  هک  ینعم  نیا  هب  تمدخ  هکلب 

(29 .«) دنکب ار  مالسا  هشیر  دوب ، هدمآ  نمشد 

اه تشون  یپ 

ص 263. ج 1 ، سیمخ ، خیرات  1 ـ 
ص 202. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  2 ـ 

ص21. ج 3 ، ۀباغلا ، دسا  ص 111 . ج 2 ، البنلا ، مالعا  3 ـ 
ص 1817. ج 4 ، باعیتسا ، 4 ـ 

. تسا یگلاس  روهشم 40  ص 40 ، ج 1 ، یبلح ، هریس  ص 264 . ج 1 ، سیمخ ، خیرات  جاودزا  لاس  هرابرد  5 ـ 
ص 29. همهملا ، لوصفلا  6 ـ 
ص 206. بلاطلا ، ۀیافک  7 ـ 

ص 59. ردص ، قداص  ربمایپ ، دهع  رد  نینمؤملاریما  8 ـ 
ص 90. ج 1 ، همغلا ، فشک  زا  لقن  هب  ص 17 ، تیالو ، غورف  9 ـ 

. هعصاق هبطخ  ص 182 ، ج 2 ، هدبع ، هغالبلا  جهن  10 ـ 
ص 182. ج 2 ، هدبع ، هغالبلا  جهن  11 ـ 

ص 208. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  12 ـ 
. دیناوخب ار  ات 213  ص 191  ریدغلا ، ج 3  ص 136 ـ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  13 ـ 

ص 213. ج 2 ، يربط ، خیرات  14 ـ 
نب ینیز  دمحا  دیـس  هریـس  زا  لقن  ص 89 ، يوسوم ، لامج  دیـس  رتکد  همجرت  ردـص ، قداص  دـمحم  ربمایپ ، دـهع  رد  نینمؤملاریما  15 ـ 

ص 104. لالحد ،
. هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  16 ـ 

ص 197. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  17 ـ 
ص 208. ج 2 ، يربط ، خیرات  18 ـ 

ص 111. ج 14 ، باعیتسا ، ص 170 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  رد  يزوج ، طبس  ص 185 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  19 ـ 
.354 ، 353 ص 103 ، ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  20 ـ 
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ص 103. ج 2 ، نامه ، 21 ـ 
ج 6. راونالاراحب ، زا  لقن  ص 209 ، ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  22 ـ 

ص 593. ج 11 ، يربط ، خیرات  ص 111 ، ج 2 ، البنلا ، مالعا  23 ـ 
ص 171. ج 18 ، برالا ، ۀیاهن  24 ـ 

ص 130. نیبلاطلا ، لتاقم  ص 1882 ؛ ج 4 ، باعیتسا ، 25 ـ 
ص 596. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  26 ـ 

ص 18. ج 16 ، راونالا ، راحب  ص 131 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  27 ـ 
ص 63. ج 19 ، راحب ، 28 ـ 

.245 صص 248 ـ  يوبن ، هریس  رد  يریس  29 ـ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  دوب  هنوگ  نیا  - 3

باتک تاصخشم 

ینیسح هللازیزع  هدنسیون :
سدق همانزور  رشان :

همدقم

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یخیراـت  ترجه  زا  شیپ  لاـس  هس  تثعب و  لاـس  نیمهد  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  زا  زور  نیمهد 
. تفگ کیبل  ار  قح  توعد  مالسا ، زاس  هسامح  درمگرزب  نآ  نیتسار  هارمه  خیرات و  ناملسم  يوناب  نیتسخن  يربک  هجیدخ 

ادخ هب  شرسمه  ریذپان  فصو  نامیا  رانک  رد  هک  دوب  وا  مه 

مـشچ هب  ار  توعد  نآ  ریگملاع  گرزب و  هدـنیآ  دومن و  یم  قیوشت  كرـش  اب  هزراـبم  تمواـقم و  ریطخ و  یتلاـسر  رد  يرادـیاپ  هب  ار  وا 
. درک یم  لابقتسا  نآ  زا  دیرخ و  یم  لد  ناج و  اب  ار  توعد  نیا  غیلبت  هار  رد  تالکشم  اهیراوشد و  دید و  یم  تریصب  تفرعم و 

زا شیپ  یتح  دوب ، زاجح  يراجت  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  برع و  رجات  نز  نیتسخن  هک  تیونعم  تلیـضف و  هتخابلد  نیا  هجیدـخ 
راثآ رد  برع و  لیابق  بارعا و  خیرات  رد  هکلب  مالـسا ، خیرات  رد  اهنت  هن  يو  مان  هک  نانچ  تشاد ؛ هتـسیاش  یترهـش  زین ، ربمایپ  اب  جاودزا 

دج نییآ  وریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  ناشیا  تسا . هدش  دای  لیلجت ، تمظع و  هب  زین ، یمالـساریغ  ناراگن  خیرات 
ثوعبم يربمایپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  يزور  نیتسخن  رد  دوب و  ءاـفنح »  » زا و  ع )  ) میهاربا ترـضح  شراوگرزب 

هب هدـید و  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  هناـخ  رد  ار  شیرق » نیما   » يو ناگتـسب  زا  یکی  نآ ، زا  شیپ  اـهلاس  درک . مـالعا  ار  دوخ  مالـسا  دـش ،
ییوناب ما . هدناوخ  تاروت  رد  ار  وا  ياه  هناشن  نم  هک  تسا  دوعوم  ربمایپ  نامه  وا  هجیدخ ، يا  : » دوب هتفگ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

!« يوش مورحم  فرش  نیا  زا  ادابم  تسا ، شیرق  ناوناب  رورس  هک  دنک  یم  جاودزا  وا  اب  شیرق  زا 
هجیدـخ ترـضح  هب  ًاقیقد  هک  دوب ، هدـش  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  ناوارف  هداعلا  قراخ  روما  ماش ، هب  ترـضح  نآ  یتراجت  ياهرفـس  رد 

ادـخ هب  تفگ : یم  درک و  یم  قیوشت  رما  نیا  هب  ار  وا  زین  لفون  نب  ۀـقرو  شیومع  رـسپ  دوزفا . یم  وا  یبلق  تاقلعت  رب  دـش و  یم  شرازگ 
تبحم درک و  یم  هزرابم  یتسرپ  تب  اب  هک  دوب  یناسک  زا  هقرو  میرب . یم  رـس  هب  شتثعب  راظتنا  رد  ام  هک  تسا  يربمایپ  ناـمه  وا  دـنگوس 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  رذگهر ، نیا  زا  دومن . یم  راوتسا  هجیدخ  لد  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ضرع تفاتش و  ترضح  نآ  لابقتسا  هب  شیرق  ناوناب  رورس  دندمآ ، یم  نییاپ  میظع  تلاسر  اب  ارح  راغ  زا  تثعب  زور  نیتسخن  رد  ملـس  و 

و دومن ، نایب  يو  يارب  ار  مالـسا  ناـکرا  هاـگنآ  تسا . توبن  رون  نیا  دـندومرف : منیب ؟ یم  امـش  یناـشیپ  رد  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  درک :
.“ مدش میلست  مدیدنسپ و  ار  مالسا  نییآ  مدرک ، رواب  ار  تا  يربمایپ  مدروآ ، نامیا  نم  : » تشاد هضرع  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

زین دوخ  تراجت  راک  رد  هجیدخ 

بـسک يارب  يرازبا  ناوـنع  هب  تراـجت  هـب  زگره  تـشاد . یمرب  ماـگ  شا ، یناـسنا  هتـسجرب  ياهتلـصخ  تایـصوصخ و  ناـمه  ساـسا  رب 
زا يراـع  یتراـجت  دیـشوک  یم  هراومه  ور ، نیا  زا  دوبن . هیور  یب  ییوجدوس  یپ  رد  تسیرگن و  یمن  قیرط ، ره  هب  راشرـس ، ياهدـمآرد 

تایـصوصخ نیمه  دراد . نوصم  دـیآ ، یم  تسد  هب  عورـشمان  ییاه  هار  زا  هک  يدـیاوع  زا  ار  نآ  و  دـهد ، ماـجنا  حیحـصان  ياهدـمآرد 
هب هجیدخ  هک  نامز  نامه  رد  دومن . بلج  وا  يوس  هب  ار  مدرم  فلتخم  تاقبط  اه و  هورگ  دامتعا  ناشیا  یقطنم  لوقعم و  راتفر  و  یناسنا ،
درک یم  یط  ار  دوخ  یناوج  نارود  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب ، هتفای  ترهـش  مان و  تراجت ، هصرع  تسخن  نز  ناونع 

رد هک  تناما  یتسرد و  نیا  هزاوآ  دندوتس . یم  شدننام  یب  يرادتناما  هداعلا و  قوف  یتسرد  یتسار ، یکاپ ، رطاخ  هب  ار  ناشیا  زین  مدرم  و 
درک و بذـج  بلج و  رادـتناما ، راکتـسرد و  ناوج  نیا  يوس  هب  زین  ار  هجیدـخ  دوب ، هدـش  هدرتسگ  نیما ،»  » هب مارتـحا  يادا  اـب  ماوت  هکم 

هرظتنم ریغ  تاقیفوت  دیزگرب . دوخ  ياهدتس  داد و  هب  طوبرم  روما  تسرپرـس  و  یتراجت ، ناوراک  رالاس  هلفاق  ناونع  هب  ار  يو  دعب  یکدنا 
زا شیب  ار  زاجح  نز  نیرتدـنمدرخ  نانیمطا  داـمتعا و  هجوت و  دوب ، هدـیدن  ار  شریظن  زگره  نآ  زا  شیپ  هجیدـخ  هک  تراـجت  رد  ربماـیپ 

نانچ دوب ، هتفای  تشرس  كاپ  كاپ و  ناوج  نیا  دوجو  رد  هجیدخ  ناس  نیدب  هچنآ  درک . بلج  نیمادمحم ، يرادتناما  یتسرد و  هب  شیپ 
یلاعت حور و  تمظع  درک . رظندیدجت  دوخ ، رکفت  زرط  یگدنز و  ریسم  رد  هرسکی  هک  دش ، شهاگدید  هشیدنا و  رکف ، ینوگرگد  ثعاب 

دوخ صاخ  یبلط  لالقتسا  هرابکی  هب  هک  تشاد  يا  هبذاج  نانچ  وا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یگدنز  شور  ییالاو  رکف و 
یکاپ یتسار و  تقادص و  هبذاج  دنز . دنویپ  خیرات  هناگی  نیا  یگدنز  اب  ار  دوخ  یگدنز  سپ  نآ  زا  تفرگ  میمـصت  و  تشاذگ ، رانک  ار 

یب ناوج  نآ  هب  و  تشاذـگ ، شیپ  مدـق  هنابلطواد  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دـمآ ، قیاف  زین ، هجیدـخ  رورغ  رب  یتح  هک  دوب  نانچ  نیمادـمحم 
. تفرگ لکش  مالسا  خیرات  درمگرزب  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  كرابم  دنویپ  دعب  یکدنا  داد و  جاودزا  داهنشیپ  دننام 

دندش دلوتم  دنزرف  راهچ  ینامسآ  كاپ و  جوز  نیا  زا 

زیزع دـنزرف  نیمه  مان  زا  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  مساقلاوبا »  » هینک و  تشاد ، بقل  بیط  رهاط و  هک  مساق  مان  هب  يرـسپ 
هب دیـشوپ و  مشچ  ایند  زا  یهلا  ریدقت  رب  انب  دعب  یکدـنا  اما  درک ، یط  یتدـم  ار  یگراوخریـش  يدازون و  نارود  مساق  تسا . هدـش  هتفرگ 

يرآ دـش . مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  موـثلک و  ما  بنیز ، ياـهمان  هب  رتـخد  هس  ياراد  هجیدـخ  رـسپ ، دـنزرف  نـیا  زا  ریغ  تفاتـش . یقاـب  يارس 
ترـضح ینعی  یتسه ، ناهج  يوناب  نیرترهوگ  هزیکاپ  نیرت و  نمادـکاپ  شکاپ ، ناماد  رد  هک  تسا  هجیدـخ  نوچمه  ییالاو  تیـصخش 

ردپ يارب  ربمایپ ، نادنزرف  مامت  نایم  زا  یهلا ، تیشم  هدارا و  رب  انب  هک  ینابات  دیـشروخ  نآ  دوش . یم  هدنارورپ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف 
همئا نوچمه  نادـنزرف  شراـبرهگ  ناـماد  رد  و  دوش ، باـختنا  ناـهج  تاداـس  یهلا و  راونا  يرداـم  يارب  اـت  دـنام ، یم  یقاـب  شراوگرزب 

. دنشاب نایناهج  تیاده  داشرا و  ناراد  لعشم  دوخ ، هک  دهد  شرورپ  ار  ع )  ) نیموصعم
یگتـسیاش نییبت  رد  تمحر ، رون و  ربمایپ  داد و  رارق  تماما  ناشخرد  راونا  فرظ  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هتـسیاش  يوناب  اـهنت  ناـشیا 

نیا هب  هراومه  ناشیا  داد . رارق  تماما  رون  فرظ  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  هجیدـخ  تردام  نیا   ! مرتخد دومرف : شا  یمارگ  تخد  هب  شیاه 
. دومن مورحم  نارگید  زا  درک و  يزور  دنزرف  نم  يارب  وا  زا  دنوادخ  دومرف : یم  هدرک و  هراشا  لیاضفلا ، ما  گرزب  تلیضف 
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مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  زراب  ياهیگژیو  زا 

يایازم رتشیب  زا  نانز  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  لهج  هیاس  هک  يرـصع  رد  هکنانچ  دوب ؛ راشرـس  يریبدـت  شوه و  زا  ناشیا  يدـنم  هرهب 
تفارظ زا  راشرس  راعشا  هکنانچ  دوب ؛ ییالاب  حطس  رد  یبدا  تیصخش  لقع و  لامک ، ياراد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  دندوب ، مورحم  یگدنز 

رب ییایوگ  دهاش  هدش ، هدورـس  تثعب  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  دودـح  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نأش  رد  وا  يونعم  یبدا و 
. تسا بلطم  نیا 

هجاوم اهنآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  یمالسا  توعد  ياهتقشم  تالکـشم و  یمامت  ریبدت  نسح  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
نتسکش رد  هجیدخ  ترضح  ناوارف  تورث  يداصتقا ، هرـصاحم  راب  تقـشم  ياهزور  رد  درک . یم  لمحت  لباق  ترـضح  نآ  يارب  دندوب ،

مهس هودنا  مغ و  همه  نآ  هدننکش  راثآ  ندودز  رد  هنومن ، يوناب  نآ  نیرفآ  يداش  مسبت  نارود ، نیا  رد  دوب . رثؤم  رایسب  يداصتقا  رـصح 
هرهچ یلو  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نابیتشپ  دوخ  نارک  یب  ياهتیانع  اب  نانم  دـنوادخ  هراومه  هچ  رگا  تشاد . ناوارف 

. دومن یم  رت  ممصم  تشاد ، ور  شیپ  رد  هک  یتخس  راگزور  يارب  ار  وا  هجیدخ ، طاشنرپ  ياه  هاگن  باداش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 

نآ رـضحم  هب  هتـسد  هتـسد  هکم  فارـشا  دومن ، دوخ  ِنآ  زا  ار  هوکـش  اـب  حـتف  نآ  دـیدرگ و  همظعم  هکم  دراو  یگنج  زابرـس  رازه  هد  اـب 
نانآ داهنـشیپ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیآ . دورف  ناـنآ  لزنم  رد  هک  دـندرک  یم  اـضاقت  رارـصا  اـب  دنتفاتـش و  یم  ترـضح 

بوبحم رانک  رد  همظعم ، هکم  رد  ار  شیوخ  تماقا  مایا  دز و  همیخ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  رهطم  دقرم  رانک  رد  درکن و  تقفاوم 
هرـصاحم نایاپ  زا  سپ  دوب . تلاسر  نامدود  غورفرپ  هراتـس  هجیدـخ  زین  مامت  لاـس  ناـس 25  نیدـب  دومن و  يرپـس  شیوخ  هتفر  تسد  زا 

دنچ هلصاف  اب  ود  ره  هجیدخ  بلاطوبا و  هک  تشذگن  يدنچ  بلاط ، یبا  بعش  رد  شنارای  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يداصتقا 
هب هس و  زا  سپ  تفر و  ایند  زا  هرـصاحم  زا  يدازآ  زا  سپ  هام  ود  ع )  ) بلاطوبا تاـیاور ، زا  يا  هراـپ  قبط  دـنداتفا . يراـمیب  رتسب  رد  زور 

افو و اب  رای  ود  تلحر  اب  تفگ . عادو  ار  یناف  راد  زین  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترجه ، مهد  لاـس  ناـضمر  مهد  رد  زور ، رگید 35  یتیاور 
ربمایپ نآ ، زا  سپ  دیمان . هودناو  مغ  لاس  ای  نزُحلا  ُماع  ار  لاس  نآ  ترضح  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ریذپان  یگتـسخ  نابیتشپ 

یلوتسم نم  رب  یهودنا  مغ و  زگره  دندوب ، هدنز  هجیدخ  بلاطوبا و  هک  یماگنه  ات  دومرف : یم  هراومه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هناخ زا  زگره  وا  دشن . وحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هظفاح  زا  زگره  هجیدخ  كرتشم  یگدنز  مایا  نیریش  خلت و  تارطاخ  دشن .

ناشیا داد . رارق  وا  زا  ارم  لسن  دـنوادخ  دوب و  هنوگ  نیا  هجیدـخ  يرآ  دومرف : یم  درک و  یم  دای  هجیدـخ  زا  هکنیا  زج  تفر ، یمن  نوریب 
ما يرای  هب  متـشاد ، زاین  کمک  هب  نم  هک  يزور  وا  تسا . هدومرفن  بیـصن  نم  رب  ار  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  زگره  : » دومرف یم  نینچمه 

قیدصت ارم  يزور  و  دـندیزرو ، یم  رفک  نم  هب  تبـسن  نایناهج  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متـسد  دـمآ و 
.“ درک تیانع  دالوا  نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرک ، یم  مبیذکت  نایناهج  هک  درک 

لوزن هناتـسآ  رد  شکرابم  دوجو  هک  نامز  نآ  هچ   - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یگدـنز  طیارـش  نیرت  ساسح  رد  هجیدـخ 
یمرد هزرل  هب  ار  یناهج  دش و  یم  لزان  شکاپ  بلق  رب  یهلا  یحو  هک  نامز  نآ  هچ  و  دوب ، هدـش  نوگرگد  زیچ  همه  تشاد و  رارق  یحو 
يالاو ياهتیعقاو  هب  تخانش و  حیحص  روط  هب  ار  وا  درک . یم  كرد  یبوخ  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هراومه  دروآ -

نآ شرتسگ  تیبثت و  هار  رد  دوخ  ناوت  یمامت  اب  تفریذـپ و  شناج  ماـمت  اـب  ار  نآ  دـیمهف و  ینـشور  هب  ار  وا  تلاـسر  درب . یپ  شدوجو 
یقـالخا و يوـنعم و  ماـقم  دـیوگ : یم  صوـصخ  نیا  رد  مالـسا ، فورعم  هیلوا و  ناـسیون  هریـس  زا  یکی  قاحـسا » نبا  . » درک یگداتـسیا 
: تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب  لیئربج  يزور  هک  نانچ  تفرگ . رارق  یهلا  صاخ  تیانع  دروم  هک  دیسر  ییاج  هب  هجیدخ  دننام  یب  تمرح 
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، هجیدـخ يا  : » تفگ هجیدـخ  هب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ناسرب “. هجیدـخ  هب  ار  اتکی  راگدرورپ  مالـس  ربمایپ ، يا  »
دورد مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ  دنوادخ  : » تفگ خساپ  رد  هجیدخ  هاگنآ  دنک “. یم  غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا 

...“ لیئربج رب  مالس  دورد و  و  تسوا ، زا 
، اروشاع زور  ع )  ) نیـسح ماما  هکنانچ  ؛  دنا هدرک  راختفا  تاهابم و  ردقنارگ ، يوناب  نیا  دوجو  هب  ددعتم  دراوم  رد  زین  ع )  ) موصعم ناماما 

رتخد ع )  ) هجیدخ نم  هدج  هک  دیناد  یم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف درک ، یم  یفرعم  نمشد  هب  ار  دوخ  هک  يا  هبطخ  نمـض  رد 
رـسپ نم  : » دـنک یم  یفرعم  نینچ  ار  دوـخ  شا ، ینارنخـس  زا  يزارف  رد  قـشمد ، رد  دـیزی  سلجم  رد  ع )  ) داجـس ماـما  اـی  تـسا .» دـلیوخ 

ادخ لوسر  هب  ع )  ) همطاف درک ، تافو  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  یتقو  دیامرف : یم  زین  ع )  ) قداص ماما  متـسه .» مالـسا  گرزب  يوناب  هجیدـخ 
، ادـخ لوسر  يا  : » تشاد هضرع  دـش و  لزان  لیئربج  تساجک »؟ نم  ردام  ناج ، ردـپ  : » تفگ یم  دـیخرچ و  یم  ربماـیپ  رود  هب  درب . هاـنپ 
زا شیاهنوتس  الط و  زا  شیاهقاتا  هک  دجربز  توقای و  زا  تسا  يا  هناخ  رد  شردام  وگب  ناسرب و  مالـس  همطاف  هب  دومرف  رما  تراگدرورپ 

«. تسا نیشنمه  میرم  هیسآ و  اب  هدش و  هتخاس  زمرق  توقای 

 : عبانم

ج 2 صاوخلاةرکذت ، - 1
قیرطب نبا  ةدمع  - 2

. ملعالا قیفوت  مالسالا و  ربنم  - 3
ج1  ماشه ، نبا  هریس  - 4

خیرات هنومن  يوناب  - 4

باتک تاصخشم 

( جارس  ) یمساق اضریلع  هدنسیون :
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

ناگرزب راتفگرد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ تلیضف 

ما دـنمجرا  ماقم  نأـش و  رد  نادنمـشیدنا ، ناـگرزب و  مـالک  رد  زین  و  هدـش ، لـقن  ننـست  لـها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تاـیاور  رد 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک هجیدخ  ترضح  نینموملا 

نآ زا  شیب  هدمآ ، تایاور  فلتخم  باوبا  رد  هک  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  لئاضف  ، » راحبلاۀنیفـس كردتـسم  بحاص  هتفگ  هب 
. تسا وا  ياهیگتسیاش  تخانش  و  وا ، تمظع  زار  هب  ندرب  یپ  تایاور  نیا  هب  هجوت  لصاح  ( 1 «.) دشاب شرامش  لباق )  ) هک تسا 

 : هک تسا  لقن  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا 

(2 «) دنتـسه نارمع  رتـخد  میرم  و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ اـیند  ناـنز  نیرتـهب  « » نارمع ۀـنبا  میرم  اـهئاسن  ریخ  ۀـجیدخ و  اـهئاسن  ریخ  »
نانز نیرتهب  هلاو ») هیلع  هللا  یلص  ) دمحم تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  و  محازم ، تنب  هیـسآ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسنریخ  »
یلص ) دمحم ترضح  رتخد  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دنترابع  نایناهج 
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اهطخ نیا  دینادیم  ایآ  دیـسرپ : هاگنآ  دیـشک . طخ  راهچ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يزور  دـیوگیم : سابع  نبا  ( 3 () هلا هیلع و  هللا 
: دومرف تسا . رتاناد  شلوسر  ادخ و  میتفگ : تسیچ ؟

: نوعرف ةارما  محازم  تنب  ۀیسآ  و  دمحم ، تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  و  نارمع ، تنب  میرم  ۀنجلا  ءاسن  ریخ  »
رـسمه محازم ، رتخد  هیـسآ  و  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  نارمع ، رتخد  میرم  تشهب ، نانز  نیرتهب 

: دومرف دوب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  ییوج  يرترب  لاح  رد  هک  هشیاع  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ( 4 «) تسا نوعرف 
یلع ۀجیدخ  ۀمطاف و  ارفعج و  هزمح و  نیسحلا و  نسحلا و  ایلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تملع  ام  وا  »

. نیملاعلا
، هزمح مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح مالـسلا ،) هیلع   ) نسح مالـسلاو ،) هیلع   ) یلع نارمعلآ ، میهاربـالآ ، حون ، مدآ ، دـنوادخ ، هک  ینادـیمن  اـیآ 

نم دزن  لیئربج  دومرف : هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ( 5 «.) دیزگرب نایناهج  رب  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف رفعج ،
، تسا مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ نیا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و 

دمآ وت  دزن  هاگره 

: ناسرب مالس  نم ، فرط  زا  شراگدرورپ و  يوس  زا  وارب 
یمارآان جنر و  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربز )  ) هعطق کی  زا  ياهناخ  هب  ار  وا  و  « ؛ بصنال بخصال و  بصق  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  اهرـشب  «و 

تنب ۀمطاف  و  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  و  محازم ، تنب  ۀیـسآ  و  نارمع ، تنب  میرم  نهملاع  تاداس  تادیـس  ةوسن  عبرا  ( » 6 «) هدب هدژم  تسین 
، محازم رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دـنترابع  هک  دنـشابیم  دوخ  ناهج  ناـنز  رورـس  نز  راـهچ  ۀـمطاف ؛ اـملاع  نهلـضفا  و  دـمحم ،

نم کبسح  ( » 7 « ) تسا مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ناهج  رد  اهنآ  نیرتهب  و  هلا ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ 
. محازم تنب  ۀیسآ  و  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  و  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ( 8 («) مالسلا نهیلع   ) هیسآ همطاف و  هجیدخ ، میرم ، تسا : یفاک  لامک  تلیضف و  رد  ناهج ، ود  ناوناب  نایمرد 
: دومرف دنشونیم ». نآ  زا  نابرقم  هک  یتشهب  همشچ  نامه  نوبرقملا ، اهب  برشی  انیع  ( » نیففطم هیآ 22   ) ریسفت رد  هلاو )

هیلع  ) یلع هب  هلاو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يزور  ( 9 «) ۀـجیدخ ۀـمطاف و  ۀـمئالا ، بلاـطیبا و  نب  یلع  و  هللا ، لوسر  نوقباـسلا ؛ نوبرقملا  »
هللا مالـس   ) هجیدـخ لثم  ینز  ردام  وت  مرادـن ، يرـسمه  نانچ  نم  هک  يراد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دـننام  يرـسمه  وت  : » دومرف مالـسلا )

يایوج دمآ و  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  هب  لیئربج  يزور  تسا ؛  هدش  تیاور  ( 10 .«) مرادن ینزردام  نینچ  نم  هک  يراد  اهیلع )
مالـس وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدرب  ربخ  وا  هب  دـمآ ، وا  هک  یتقو  : » تفگ لیئربج  تفاـین ، ار  وا  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـش ، هجیدـخ 

نینچ هجیدخ  هب  رسای  رامع  طسوت  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ زا  لازتعا  زور  هنابش  لهچ  رد  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ( 11 .«) دناسریم
هب ررکم  روط  هب  زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دـنوادخ  انامه  ارارم ؛ موی  لک  هتکئالم  مارک  کـب  یهاـبیل  لـجو  زع  هللا  نا  : » داد ماـیپ 

هیلع  ) نیسح نسح و  نأش  رد  مدرم  روضح  رد  دجسم  رد  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يزور  ( 12 «) دنکیم راختفا  شگرزب  ناگتشرف 
نیرتهب هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  مدرم ! يا  هدج ؛ ادج و  سانلا  ریخب  مکربخا  الا  سانلا  اهیا  : » تفگ نینچ  هلمج  زا  دومرف ، یبلاطم  مالسلا )

: دومرف هدب »! ربخ  يرآ ، : » دندرک ضرع  نارضاح  هدج »؟ دج و  تهجزا  اهناسنا 
دمحم ادخ  لوسر  ناشدج  هک  دنتـسه  ع )  ) نیـسح نسح و  اهنآ  دلیوخ ؛ تنب  ۀـجیدخ  امهتدـج  هللاالوسر و  امهدـج  نیـسحلا ، نسحلا و  »

( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ماگنه  نآ  رد  ( 13 «) دشابیم دلیوخ  رتخد  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ اهنآ  هدج  تسا و  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  )
هب ار  ارهز  ترضح  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوب ، نایرگ  ناشیرپ و  رایسب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  تفرگ ، رارق  تلحر  رتسب  رد 

نمآ نم  لوا  ایلع  نا  هک : راد  شوخ  لد  : » دومرف مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ زا  دای  نمـض  يزارف  رد  و  داد ، يرادلد  یلعالوم  تکربرپ  دوجو 
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كاپ تاذ  هب  هک  تسا  تما  نیا  زا  صخـش  نیتسخن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع انامه  کما ؛ ۀجیدخ  وه و  ۀمالا ، هذه  نم  هلوسر  لجوزع و  هللااب 
زا دعب  مرکا  ربمایپ  ( 14 .«) دنتسویپ مالسا  هب  هک  دنتسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ وا و  دروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و 

، داتفایم وا  دای  هب  هاگره  درکیم و  دای  یکین  هب  یمارگ  يوناب  نآ  راثیا  نیریـش و  تارطاخ  زا  هراومه  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک هجیدخ  تافو 
: هلمج زا  دشیم  يراج  شناگدید  رب  قارف  کشا 

نایم هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترـضح  زا  ینخـس  هاگان  دوب ، دوخ  نارـسمه  زا  رفن  زا  دنچ  دزن  رد  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يزور 
. تشگ ریزارس  شنامشچزا  کشا  ياههرطق  هک  دش  ساسحارپ  هتفشآ و  نانچ  نآ  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دمآ ،

هب خساپ  رد  ربمایپ  درک »؟ هیرگ  دیاب  دسا ، نادنزرف  زا  نوگمدنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  : » تفگ ترـضح  نآ  هب  هشیاع 
درک و قیدصت  دیدرکیم ، بیذکت  ارم  امـش  هکیماگنه  وا  ُمتمَقَع ؛ ذا  یل  تَدـَلَو  و  ُمترَفَکذا ، یب  تَنمآ  و  ُمتبّذَـک ، ذا  ینتَقَدَـص  : » دومرف وا 

: هدش تیاور  زین  ( 15 .«) دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد  دروآ  ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  وا  دیدوب ، رفاک  هکیماگنه 
هشیاع تفر ، نزریپ  نآ  یتقو  داد ، رارق  راشرس  فطل  دروم  ار  وا  ترـضح  نآ  دمآ ، هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دزن  ینزریپ  يزور 

زا ار  نزریپ  هب  ینابرهم  همه  نآ  تلع 

: دومرف باوج  رد  وا  دیسرپ ، هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

دمآیم و ام  هناخ  هب  مالسلا ،) اهیلع  ) هجیدخ یگدنز  رصع  رد  نزریپ  نیا  نامیالا ؛ نم  دهعلا  نسح  نا  و  ۀجیدخ ، نمز  یف  انیتات  تناکاهنا  »
قباطم و  ( 16 .«) تسا نامیا  زا  هقباس ، دهع و  يرادـهگن  کین  انامه  دوب ، رادروخرب  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ راشرـس  فاطلا  اهکمک و  زا 

هجیدـخ ناتـسود  يارب  شتـشوگ  زا  دومرفیم : درکیم ، حـبذ  يدنفـسوگ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هاگره  : » تفگ هشیاـع  رگید  تیاور 
: دومرف متفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ، مالسلا ) اهیلع  )

نایرج رد  ارهز  ترـضح  يراگتـساوخ  رد  هجیدـخ  دای  ( 17 .«) مراد تسود  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ تسود  نم  اـهبیبح : بحـال  ینا  »
زا رگید  یخرب  هدش و  دازآ  زینک  نمیاما  هارمه  هب  هملس  ماهک  نآ  زا  سپ  ارهز  ترضح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع الوم  يراگتـساوخ  مسارم 

رارق اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهزلا همطاف  اب  يرسمه  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تساوخرد  نایرج  رد  ار  وا  ات  دنتفر  يو  دزن  ربمایپ  نارـسمه 
روضح مسارم  نیا  رد  هناگی  ردام  نآ  شاک  يا  دـندرک  وزرآ  دـندومن و  هراـشا  هجیدـخ  ترـضح  هب  دوخ  راـتفگ  زا  یـشخب  رد  دـنهدب ،

. دشاب رضاح  شاهشوگرگج  جاودزا  مسارم  رد  تسناوتیم  تفاییم و 
ۀجیدخ : » دندومرف سپس  دومن ؛ نتسیرگ  هب  عورش  دنلب  يادص  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ناهگان  دیسر  هجیدخ  مان  هب  نخس  ات 
ۀجیدخ رـشبأ  نا  یف  رما  لجوزع  هللا  نا  اهلامب ، هیلع  ینتناعا  هللا و  نید  یلع  ینترزاو  و  سانلا ، ینبذک  نیح  ینتقدص  ۀـجیدخ  لثم  نیأ  و 

وا دندرکیم ، بیذکت  ارم  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  هجیدخ ؟ دننامه  تساجک  هجیدخ ! بصنال ؛ هیف و  بخـص  بصق ال  نم  ۀنجلا  یف  تیبب 
دنوادـخ درک ، کمک  نید  دربشیپ  يارب  ارم  دوخ  تورث  اـب  و  دومن ، يراـیمه  يراـکمه و  نم  اـب  ادـخ  نید  يارب  وا  و  درک ، قیدـصت  ارم 

نآ رد  یمارآان  جـنر و  هک  تشهب  رد  رهوگ  کی  زا  ياهناخ  نتـشاد  هب  ار  ااهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  لاـعتم 
بش رد  هک  یتقو  دومرف : هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا  یبن  جارعم  ثیداحا  رد  هجیدخ  مهدب ». هدژم  تسین 

نم تجاح  : » تفگ لیئربج  يراد »؟ یتجاح  ایآ  : » متفگ لیئربج  هب  تعجارم  ماگنه  داد ، ریس  درب و  اهنامـسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ،
ادخ و مالـس  دیـسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناسرب » (ع ) هجیدخ هب  ارم  مالـس  ادـخ و  مالـس  هک  تسا  نیا 

تاذ انامه  مالسلا ؛ لیئربج  یلع  و  مالـسلا ، هیلا  و  مالـسلا ، هنم  و  مالـسلا ، وه  هللا  نا  : » تفگ هجیدخ  درک ، غالبا  (ع ) هجیدخ هب  ار  لیئربج 
همئا و یهلا ، ياـیبنا  راـتفگ  ( 18 .«) داـب مالـس  لـیئربج  رب  ددرگ و  زاـب  وا  يوس  هب  مالـس  و  مالـس ، تسا  وا  زا  و  تسا ، مالـس  ادـخ  كاـپ 

لوق زا  برع  خروم  دعسنبا  مالسا  ردص  باحصا 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگیم نینچ  مالسلا ) هیلع   ) مدآ

هجیدخ دومن و  وا  بیـصن  هجیدخ  نوچ  یتفج  هک  دوب  نیا  درک  هللاالوسر  بیـصن  ادخ  هک  ییایازم  زا  یکی  تفگ  اوح  هب  تشهب  رد  مدآ  »
هدارا فالخ  رب  تشهب  رد  نم  هک  دیدرگ  ببس  اوح  هک  یتروص  رد  درکیم  کمک  دمحم  هب  دنوادخ  تیشم  ندیناسر  ماجنا  يارب  هتسویپ 

: دومرف درکیم ، یفرعم  نمـشد  هب  ار  دوخ  هک  ياهبطخ  نمـض  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ( 19 .«) میامن راتفر  دنوادخ 
هک دینادیم  ایآ  : » دومرف نمـشد  هب  باطخ  زین  و  ( 20 (»؟ تسا دلیوخ  رتخد  (ع ) هجیدخ نم  هدج  هک  دینادیم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  »

فورعم هبطخ  رد  قشمد  رد  دـیزی  هناهاش  سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  ( 21 (»؟ متسه ع )  ) هجیدخ امـش  ربمایپ  رـسمه  دنزرف  نم 
مالس  ) بنیز ترضح  ( 22 .«) متسه مالسا  گرزب  يوناب  هجیدخ  رسپ  نم  يربکلا ؛ ۀجیدخ  نب  انا  : » دنکیم یفرعم  ار  دوخ  نینچ  نیا  دوخ ،

، تفگ زوسناج  یبلاطم  و  دمآ ، نادیهش  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  رانک  هک  یماگنه  ق  لاس 61 ه .ـ مرحم  مهدزای  زور  رد  البرک  رد  اهیلع ) هللا 
هب مردپ  يربکلا : ۀجیدخ  یباب  : » دومرف درک و  دای  هجیدخ  زا  ع )  ) یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا 

نبماـشه یتوغاـط  تموکح  دـض  رب  یمیظع  شروـش  بـالقنا و  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نبدـیز  ( 23 .«) داب گرزب  يوناب  هجیدـخ  يادـف 
: دنکیم جاجتحا  نینچ  نمشد ، ربارب  رد  ینخس  رد  دیسر ، تداهش  هب  ماجنارس  دومن و  کلملادبع 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ام  ردپ  هک  ارچ  میتسه ، یتسود  تدوم و  هب  رتراوازـس  ام  و  ۀجیدخ ؛... انتدجو  هللاالوسر  انوبا  ةدوملاب ، قحا  نحن  «و 
هب سابعنبااب ، ییوگتفگ  رد  درک  ینمـشد  تلاسر  نادناخ  اب  هک  نآ  اب  ریبزنبا  هللادبع  ( 24 .«) تسا ع )  ) هجیدخ ام  هدجو  ملس  هلآ و  هیلع و 

: دیوگیم هدومن و  راختفا  شاهمع  ناونع  هب  (ع ) هجیدخ
رصع رد  ( » 25 (»؟ تسا ناهج  ناوناب  رورـس  ع )  ) هجیدـخ ماهمع  هک  ینادـیمن  اـیآ  نیملاـعلا ؛ ءاـسن  ةدیـس  ۀـجیدخ  یتمع  نا  ملعت  تسلا  »

دوخ يارب  مدرم  زا  و  دنام ، هفوک  رد  زور  دنچ  دمآ و  هفوک  هب  دش ، طلسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تماما 
یلع ناـنمومریما  سدـقم  تحاـس  هب  تسناوت  هچنآ  هبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يـالاب  رب  راـک  ناـیاپ  زا  سپ  تفرگ ، تعیب 

ات تساخرب  ع )  ) نیسح دندوب ، رضاح  سلجم  رد  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هک  نیا  اب  تفگ ، ازسان  درک و  تراسج  مالسلا ) هیلع  )
؟ يدرک دای  يدب  هب  ار  ع )  ) یلع هکنآ  يا  : » دومرف تساخرب و  دوخ  دیناشن و  تفرگار و  وا  تسد  ع )  ) نسح ماما  دهدب ، ار  هیواعم  خـساپ 

راوخرگج دـنه  وت  ردام  هللا و  مالـس  اهیلع  همطاف  نم  ردام  دـشابیم ، رحـض  تردـپ  هیواـعم و  ییوت  و  تسا ، ع )  ) یلع مردـپ  نسح و  منم 
يوناب  ) هجیدخ نم  هدج  هلیتف ؛... کتدج  ۀجیدخیت و  دج  و  ، » تسا برح  وت  دج  تسا  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نم  دـج  تسا ،
تسپ شتبسن  بسح و  دیلپ و  شمان  هک  سکنآ  ام  زا  دنک  تنعل  دنوادخ  تسا . تیلهاج ) راکتشز  نز   ) هلیتف وت  هدج  یلو  مالسا ) گرزب 

زا هجیدخ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  زا  یقثوم  ثیدح  رد  ( 26 .«) تسا قافن  رفک و  ياراد  و  دب ، شاهقباس  و 
دـش و لزان  لیئربج  سپ  تساجک ؟ نم  ردام  ردـپ ! يا  : » تفگیم دـیدرگیم و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  درگ  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  تفر  اـیند 

تسا الط  زا  اهنآ  بعک  هک  ینزا  تسا  ياهناخ  رد  وت  ردام  هک  ییوگب  یناسرب و  مالس  ار  همطاف  هک  دنکیم  رما  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ :
هللا یلص   ) لوسر ترضح  نوچ  تسا ؛ نارمع  رتخد  میرم  هیسآ و  هناخ  نایم  رد  وا  ۀناخ  دشابیم و  خرس  توقای  زا  اهدومع  یپ ، ياج  هب  و 

تـسوا زا  اهـصقن و  زا  ملاس  تسا  ادخ  تفگ : اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دیناسر . اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هب  ار  یلاعت  قح  ماغیپ  هلاو ) هیلع 
تاروت سدقم  باتک  سدقم  ناگژاو  و  اه ، همانترایز  هیعدا ، رد  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ ( 27 «) اهتیحت ددرگیمرب  وا  يوس  هب  اـهیتمالس و 
تخرد بآ ، نآ  راـنک  فرطود  رد  و  تسا ، تاـیح  بآ  نآ ، بآ  هک  تسا  هدومن  هیبشت  یبآ  رهن  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح 

زا یکی  رد  ( 28 .) تسا اـهتما  يافـش  بجوـم  تخرد ، نآ  ياـهگرب  و  تسا ، هوـیم  عوـن  هدزاود  ياراد  تـخرد  نآ  دراد ، دوـجو  تاـیح 
: تسا هدمآ  نینچ  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ياه  همانترایز 

ما يربکلا  ۀجیدخ  ۀیـضرملا ، هیـضارلا  ۀیکزلا  ةرهاطلا ، ۀـقیدصلا  اصوصخ  نینموملا ، تاهما  تاریخلا ، تارهاطلا  کجاوزا  یلع  مالـسلا  »
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، هدیدنسپ دونشخ و  هزیکاپ ، كاپ و  نیتسار و  يوناب  رب  مالـس  صوصخ  هب  نانموم  ناردام  وت ، کین  كاپ و  نارـسمه  رب  مالـس  نینموملا ؛
ةدیس ۀجیدخ  یلع  مالـسلا  : » هدش ریبعت  نینچ  ع )  ) هجیدخ زا  رگید  ياههمانترایز  زا  یکی  رد  ( 29 .«) نانموم ردام  گرزب ، يوناب  هجیدخ 

دنوادخ هاگرد  اب  ییالاب  رایـسب  قیمع و  طابترا  ع )  ) هجیدـخ ترـضح  ( 30 .«) نایناهج نانز  رورـس  ع )  ) هجیدـخ رب  مالـس  نیملاعلا ؛ ءاسن 
یگدنهانپ ياوتحمرپ  تاملک   ) زرح ياراد  دوخ  يارب  مالسا  راوگرزب  يوناب  نآ  دوب . راوتساو  مکحم  بلق  توق  ياراد  ور  نیا  زا  تشاد ،

. تخاسیم رارقرب  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هراومه  نآ  وترپ  رد  دوب و  ادخ ) هب 

: تسا نینچ  نیا  هک  هدرک  لقن  ار  زرح  ود  تاوعدلاجهم  باتک  رد  سوواط  نبدیس 

هب هلک ؛ بئاشیل  حلصا  و  ادبا ، نیع  ۀفرط  یـسفن  یلا  نکلهت  الو  ینثغاف ،  ثیغتـسا  کتمحرب  مویق ، ای  یح  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  « ـ 1
مـشچ کی  هزادنا  هب  زگره  ارم  و  هدب ، هانپ  نم  هب  مدش ، هدنهانپ  تتمحر  هب  راوتـسا ! هدنز و  يادخ  يا  رگـشیاشخب ! هدنـشخب  دنوادخ  مان 

هب بیقر ؛ ای  ظیفح  ای  ظفاح  ای  هللا  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللاامـسب  « ـ 2 شخب ». ناماس  ارم  یگدنز  لاح و  همه  راذـگناو ، مدوخ  هب  ندز  مهرب 
ناگرزب نادنمشیدنا و  مالک  رد  هجیدخ  رادساپ ». بقارم و  يا  هدنرادهگن و  يا  نابهگن ، يا  ادخ ، يا  رگـشیاشخب ! هدنـشخب  دنوادخ  مان 

تسد هناعضاوتم  شربارب  رد  و  دروآیم ، دورف  رـس  (ع ) هجیدخ نینموملاما  تمظع  لباقم  رد  خیرات  دعارق :) هینـس   ) برع دنمـشناد  رـصاعم 
هب ار  شتورث  هجیدخ  برع : هدنسیون  یناتک ، نامیلس  ( 39 .«) دیامن تبث  ناگرزب  همانسانش  مادک  رد  ار  وناب  نیا  مان  دنادیمن  دتسیایم ، هتسب 

رـسارس ياهجنگ  همه  رب  هک  ار  تیاده  وا  زا  هک  تشاد  ار  ساسحا  نیا  هکلب  دـشخبیم ، هک  تشادـن  ار  ساسحا  نیا  یلو  دیـشخب . دـمحم 
، دنکیم ادها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب  ار  یتسود  تبحم و  درکیم  ساسحا  وا  دـیامنیم ، بسک  دراد ، يرترب  ناهج 

باتک بحاـص  ق ) .ـ 1140 ه  ) هب یفوتم  یلماـعرح  خیـش  گرزب  ملاـع  ( 32 .«) دـنکیم بسک  وا  زا  ار  تداعـس  داـعبا  همه  ضوـع  رد  یلو 
. تسا هدروس  وا  فصو  رد  يرعش  هعیشلا  لیاسو 

بخـصال بصق  نم  تیب  ۀنجلا  نم  اهل  مظعملا  دیوملا  دجاملا  مرکملا  یتفلا  دلیوخ  تنب  اهلعف  اهلوق و  دنع  نابا  اهلـضف  هجیدخ و  ۀتجوز 
شراتفر راتفگ و  زا  وا  يرترب  لضف و  هک  هجیدـخ  ربماـیپ  رـسمه   » رهطملا یفطـصملا  یبنلاـنع  ربخلا  ظـفل  ةروم  هذـه  بصن و  اـهلالو  هیف 

هعطق کی  زا  ياهناخ  تشهب  رد  هجیدخ و  يارب  ماقم  دنلب  هدـش و  دـییات  دـنمجرا  و  راوگرزب ، درمناوج  نآ  دـلیوخ  رتخد  تسا ، راکـشآ 
. تسین جنر  یمارآان و  رد  هک  تسا  هدش  هدامآ  نیرولب  رهوگ 

«. دشابیم ياهناخ  نینچ  ياراد  تشهب  رد  هجیدخ  هک  تسا  ادخ  كاپ  هدیزگرب  ربمایپ  نخس  نیع  عوضوم  نیا 
كدـنا هک  نآیب  راوتـسا  ینامیا  رهم و  و  نیـشتآ ، یقـشع  اـب  هک  دیـسانشیم  ار  هجیدـخ  زا  ریغ  يرگید  اـیآ  برع : هدنـسیون  یلماـشلا  تنب 

اریذـپ ارح  راـغ  زا  ار  نید  توـعد  دـهاکب ، ربـمغیپ  ادـخ و  یگـشیمه  تشادـگرزب  هـب  شرواـب  زا  ياـهرذ  اـی  دـهد  هار  لد  هـب  يدـیدرت 
(33 «.) دوش

 : تشون یپ 

يدهمدمحم يدراهتشا ، هحفص 186 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ، 1 ـ
ص 164. ج 4 ، يراخب ، حیحص  2 ـ

ص 720. ج 2 ، باعیتسالا ، 3 ـ
ص 2. ج 16 ، ص 162 ، ج 13 ، راونالاراحب ، 4 ـ

ص 63. راحب ج 37 ، زا  لقن  ص 187 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛ 5 ـ
ص 438. ج 5 ، هباغلادسا ، 6 ـ
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ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  7 ـ
ص 71. ج 2 ، همغلا ، فشک  8 ـ

ص 320. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  9 ـ
راثیا ص 190. تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛ زا  لقن  هب  ص 68  ج 40 ، راحب ، 10 ـ

ص 8. ج 16 ، نامه ، 11 ـ
ص 72. ج 2 ، همغلافشک ، 12 ـ

ص 198. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ، زا  لقن  هب  ص 302 ، ج 43 ، راحب ، 13 ـ
ص 502. ج 22 ، راحب ، 14 ـ

ص 8. ج 16 ، نامه ، 15 ـ
ص 207. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  16 ـ

ص 206. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  17 ـ
ص 133. ج 2 ، همغلافشک ، 18 ـ

ص 50. يروصنم ، هللااحیبذ  همجرت  ویگروئگ ، لیژریو  ناتسنک  تخانش ، دیاب  وا  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  19 ـ
ص 318. ج 44 ، راحب ، 20 ـ

ص 6. ج 45 ، نامه ، 21 ـ
ص 174. ج 44 ، نامه ، 22 ـ

ص 59. ج 45 ، نامه ، 23 ـ
ص 200. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ ، 24 ـ

ص 325. ج 9 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  25 ـ
ص 201. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  ع )  ) هجیدخ 26 ـ

ص 218. ج 3 ، یسلجم ، رقابدمحم  همالع  بولقلاهویح ، 27 ـ
باب 22. انحوی ، هفشاکم  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  28 ـ

ص 189. راحب ج 100 ، 29 ـ
ص 272. ج 102 ، نامه ، 30 ـ

ص 38. ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ءاسن  31 ـ
ص 32. لیخد ، دمحم  یلع  ع ،)  ) هجیدخ 32 ـ

ص 67 . ینسحلا ، فورعم  مشاه  همئالاةایح ، 33 ـ

مالسلااهیلع هجیدخ  لئاضف  هنارک  رب  - 5

باتک تاصخشم 

یماما یلع  هدنسیون :
یحو  میسن  ینآرق  همانهام  رشان : 
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تالاقم مالسلا -  اهیلع  هجیدخ  ترضح  عوضوم : 

همدقم

یلـص ربمایپ  هار  رد  يراکادف  یهارمه و  لاس  زا 25  دعب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترـضح  مالـسا  گرزب  يوناب  تثعب  مهد  لاسرد 
هللا یلص  دمحم  شرسمه  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  یگلاس ، نس 65  رد  اهراثیا ، اه و  يراکادف  اه ، جنر  زا  يراب  هلوک  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

راکادـف زوسلد و  یماح  بلاطوبا ، تافو  زا  دـعب  زور  هس  تسرد  كاندرد  هثداـح  نیا  تشاذـگ . اـهنت  يزوسناـج  قارف  رد  ار  هلآ  هیلع و 
مان مغ  هصغ و  لاس  و  نزحلا » ماـع   » ار لاـس  نآ  هک  تخاـس  نوزحم  رثأـتم و  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناـنچ  نآ  داـتفا و  قاـفتا  ربماـیپ 

هب ارذگ ، یهاگن  دیراد  ور  شیپ  رد  هچ  نآ  درپس . كاخ  هب  نوجح »  » مان هب  یلحم  رد  ار  هجیدخ  ناوارف  هودـنا  نایم  رد  دومن و  يراذـگ 
. تسا ناشیا  تافو  زور  لاس  ناضمر ، هام  مهد  تبسانم  هب  مالسا ، روبص  راکادف و  يوناب  يربک ، هجیدخ  لئاضف 

رادیاپ مکحم و  نامیا  - 1

زین وا  مالـسا  نامیا و  لماع  دـش ، وا  هدـنیآ  يرـسمه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باختنا  ثعاب  هک  هجیدـخ  فرژ  تریـصب  نامه 
هحـص هنوگ  نیا  هجیدخ  مالـسا  نامیا و  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملـسم  نز  لوا  بقل  هک  دـش  ثعاب  تشگ و 

رون يرا  مهثلاث . انا  ۀجیدخ و  هللا و  لوسر  ریغ  مالـسالا  ۀجیدخ  هللا و  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  مل   » هک تشاذـگ 
هک نم  هجیدـخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ریغ  دـشن  عمج  مالـسا  زور  نآ  رد  دـحاو  يا  هناـخ  * ةوـبنلا خـیر  مشا  یحوـلا و 

(1 «.) مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب . نانآ  نیموس 

ارس ود  وناب  نیرترب  زا  - 2

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  زا  ریثا  نبا  هک  نانچ  دنهد ، یم  لیکـشت  نز  راهچ  ار  یتسه  ناهج  نانز  نیرترب 
مالـسلا اهیلع  همطاف  هجیدخ و  هیـسآ ، میرم ، ملاع  نانز  نیرترب  ۀـمطاف * ۀـجیدخ و  ۀیـسآ ، میرم ، نیملاعلاءاسن  ریخ  : » دـندومرف هک  هدرک 

(2 «.) دنتسه

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ردام  -3

ناردام ( ربمایپ ) وا نارـسمه  مهتاهما *  هجاوزا  و  : » دنتـسه نینموملا » ما   » نانمؤم و یناحور  ناردام  ربماـیپ  نارـسمه  میرک  نآرق  صن  قبط 
هجیدـخ بیـصن  ترـضح ، نانز  همه  نیب  رد  تداعـس  نیا  دور و  یم  رامـشب  هیآ  ياه  قادـصم  نیرترب  زا  هجیدـخ  3)و  «.) دنتسه نینموم 

همه نیب  زا  دراد . تقاـیل  هب  زاـین  یماـقم  نینچ  یتسار  دـیآ . دـیدپ  مالـسلااهیلع  ارهزلا  همطاـف  قیرط  زا  وا  لـسن  زا  ماـما  هدزاـی  هک  تشگ 
تمـصع ياراد  مه  هک  ارچ  تسا ؛ رادروخرب  يزاتمم  ماـقم  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نادـنزرف 

. تفای رارمتسا  وا  لسن  قیرط  زا  تیاصو  تماما و  مه  (4)و  تسا

لیدب یب  قافنا  تواخس و  - 4

کی هجرد  ناراد  لام  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  هلقاع  نادراک و  يوناب  نیا  تورث  دوب . ماـع  صاـخ و  دزناـبز  نارود  نآ  رد  هجیدـخ  تورث 
بیترت نیدـب  ار  هجیدـخ  تورث  زا  یـشخب  ناخروم  دـنتفر . یم  رامـش  هب  زیچان  وا  دزن  رد  طیعم » یبا  نب  ۀـبقع   » و لـهجوبا »  » نوچ شیرق 

: دنا هدرمش 
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(5 .) دنداد یم  ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  هک  زینک  مالغ و  دصراهچ  ب :  . دندررک یم  لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  هک  رتش  نارازه  فلا :
داد و رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  ار  تورث  نیا  یمامت  هجیدـخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـب  جاودزا  زا  سپ 

(6 «.) متسه وت  زینک  مه  نم  وت و  هناخ  ( نم ) هناخ * کتما انا  کتیب و  تیبلا  : » درک ضرع 
چیه : » دومرف ترـضح  نآ  دوخ  تهج  نیمه  هب  درب . ار  هدافتـسا  تیاهن  نآ  فادـها  مالـسا و  درب  شیپ  يارب  لاوما  نیا  زا  زین  مرکا  ربمایپ 

(7 «.) دناسرن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  دننام  زگره  یتورث ،

دننام یب  يرابدرب  ربص و  -5

تمعن زا  يرادروخرب  اب  هجیدخ  اما  دشاب . لمحت  مک  هدورپزان و  دیاب  اعبط  هدش  گرزب  ناوارف  تورث  نورد  رد  هک  هجیدخ  دـننام  يدرف 
فلتخم ياهراشف  لمحت  درک ، هدامآ  اه  یتخـس  همه  لمحت  يارب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نامیا  جاودزا و  زا  دـعب  اه 

تیذا و ار  وا  تخس  يداصتقا  هرصاحم  صوصخ  هب  بلاط و ... یبا  بعش  رد  يداصتقا  هرصاحم  ناگتـسب ، ياه  شنزرـس  هکم ، ناکرـشم 
یم هنیمز  نیا  رد  یطاشلا  تنب  تشاذـگ . شیاـمن  هصرع  هب  ار  ییاـهن  يراـبدرب  لـمحت و  ( یگلاـس  65-63  ) نس تلوـهک  اـب  داد و  رازآ 

وخ تشیعم  یگنت  اب  یگدنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  دشاب و  ناسآ  شیارب  جنر  همه  نآ  لمحت  هک  دوبن  ینـس  رد  هجیدخ  : » دـیوگ
گرم دـح  رـس  ات  دـش  یم  دراو  بعـش  رد  هرـصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاه  یتخـس  نس ، تلوهک  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد  اـما  دـشاب ، هتفرگ 

(8 «.) درک لمحت 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  دای  -6

ره دـیوگ » یم  هشیاع  دربن . دای  زا  ار  هجیدـخ  زگره  یلو  درک  جاودزا  دـنچ  ینانز  اب  اهدـعب  هک  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
لوسر ای  متفگ : مدیزرو و  کشر  نم  يزور  دیبلط . یم  شزرما  وا  يارب  دش و  یم  هتفرگ  لولم و  داتفا ، یم  هجیدخ  دای  ادخ  ربمغیپ  تقو 
هجیدخ تسا  دـهاش  ادـخ  دومرف : هنانیگمـشخ  تفـشآ و  رب  ناهگان  ربمغیپ  داد . وت  هب  ابیز  ناوج و  ینز  نزریپ ، نآ  ياج  هب  دـنوادخ  هللا ،

درک یم  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگ  یم  نمزا  همه  نوچ  درک و  يور  نم  هب  وا  دـندینادرگ ، یم  ور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز 
(9 .) داد یم  يرای  ارم  یگدنز  تالکشم  رد  درک . یم  قیدصت  ارم  دروآ و  یم  نامیا  نم  هب  دندرک ، یم  بیذکت  ارم  توعد  همه  نوچ  و 

جاودزا مالـسا  ربمایپ  زا  لبق  هجیدخ  ترـضح  ایآ  هک  نیا  نآ  دشاب و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  اهراب  تسا  نکمم  هک  يا  هلئـسم  رخآ  هتکن 
اب هشیاـع  زج  ربماـیپ  دوب و  هجیدـخ  رـسمه  نیموس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  بلطم  نیا  هچرگا  تفگ : دـیاب  باوج  رد  دوب ؟ هدرک 

رظن ناگرزب  ناخروم و  زا  یعمج  دـشاب . یمن  ناگمه  دـییأت  دروم  یلو  تسا  فورعم  هصاخ  هماع و  دزن  درکن  جاودزا  رگید  يا  هزیـشود 
رد یسوط " خیش  یفاش "و"   " باتک رد   ( یضترم دیـس  "  ) يدهلا ملع  " ، " يرذالب دمحا  " ، " یفوک مساقلاوبا   " لاثم يارب  دنراد  فلاخم 
زین یسلجم  همالع  ار  انعم  نیا  تسا . هدوب  هزیـشود  ربمایپ ، اب  جاودزا  ماگنه  مالـسلااهیلع  هجیدخ  هک  دنیوگ  یم  اراکـشآ  یفاش " صیخلت 

هجیدـخ نارتـخد  تسا  روهـشم  هک  هـیقر  بـنیز و  هـک  تـسا  هـتفگ  ءدـبلاو " راوـنا  باـتک  بحاـص  : " دـسیون یم  وا  تـسا . هدرک  دـییات 
هتفگ نینچ  زین  نارصاعم  زا  یخرب  ( 10 .) دندوب مالسلا  هیلع  هجیدخ  نارهاوخ  نارتخد  عقاو  رد  دنا ، هدوب  شا  یلبق  نارهوش  زا  مالسلااهیلع 

(11 .) دنا هتشون  ییاه  باتک  دوخ  رظن  تابثا  يارب  دنا و 

اه تشون  یپ 

هغالبلا جهن  حرش  يربط ج 2 ص 208 و  خیرات  - 1
دیدحلا ج 13 ص 197 یبا  نبا 
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هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ  - 2
5/ بازحا - 3

32  / بازحا - 4
راونالاراحب ج 17 ص 309 - 5

نامه - 6
نامه ج 19 ص 63 - 7

ناملسم دهاجم  نز  هنومن  يربک  هجیدخ  - 8
راونالاراحب ج43 ص 131 - 9

لاقملا ج 3 ص 77 حیقنت  - 10
یضترم ص 88 رفعج  دیس  رفعج  دیس  همالع  هتشون  هبئابر  ما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تانب  ر.ك :  - 11

یحو میسن  ینآرق  همانهام  : عبنم

ههبش کی  هب  خساپ  - 6

باتک تاصخشم 

یعقرب ارهز  هدیس  : هدنسیون
تاراشا هیرشن  رشان : 

همدقم

یتقو اریز  دراد ؛ هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریـشمش  و  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  لاوما  هرابرد  یـساسا  يا  هتکن  هب  يرهطم  دـیهش 
یم دننک و  یم  حرطم  يا  ههبـش  یـضعب  تفر ، شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریـشمش  و  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ لام  اب  مالـسا  دوش  یم  هتفگ 

دناوت یم  ینید  هچ  نآ  دورب ، شیپ  روز  اب  ینید  رگا  : » دهد یم  خساپ  يرهطم  دیهش  و  تسا ؟ هتفر  شیپ  روز  رز و  اب  مالسا  ینعی  دنیوگ :
روز رز و  اب  مالـسا  هک  تفگ  اج  کی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ایآ  تفر ؟ شیپ  روز  رز و  اب  مالـسا  هک  دراد  اج  کی  رد  نآرق  اـیآ  دـشاب ؟

؛ دش مالسا  توعد  فرـص  هجیدخ ، لام  ایآ  اما  دروخ ، نیملـسم  درد  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدخ لام  هک  درادن  دوجو  یکـش  تفر ؟ شیپ 
يزیچ نینچ  خیرات ، رد  ناسنا  اج ، کی  ایآ  وش ؟ ناملـسم  ایب  دنتفگ  دنداد و  یـسک  هب  ار  هجیدخ  لوپ  تشاد ، يدایز  لوپ  هجیدـخ  ینعی 

، دندوب راشف  تحت  یتخس و  هجرد  تیاهن  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نیملـسم و  هک  یطیارـش  رد  هن ، ای  دنک ؟ یم  ادیپ 
هوشر یـسک  هب  هللاابذایعلا - - ربمایپ هکنیا  يارب  هن  یلو  تشاذـگ ، ربمایپ  رایتخا  رد  ار  شدوخ  لاوما  لاـم و  ( مالـسلا اـهیلع  ) هجیدـخ باـنج 

دیاش یتسد  گـنت  رقف و  دوبن ، مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ لاـم  رگا  سپ  دـهد ... یمن  ناـشن  ار  يزیچ  نینچ  هاـگ  چـیه  زین  خـیرات  دـهدب و 
هک اـنعم  نیا  هب  تمدـخ  هکلب  نداد ، هوـشر  تمدـخ  هن  اـما  درک ، تمدـخ  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ لاـم  دروآ . یم  رد  اـپ  زا  ار  نیملـسم 

هدمآ نمشد  ریشمش  هک  یطیارش  رد  درک ... تمدخ  مالـسا  هب  کش  نودب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریـشمش  داد . تاجن  ار  هنـسرگ  ناناملـسم 
(1 «.) دنکب ار  مالسا  هشیر  دوب ،

ناملسم يوناب  نیلوا  اهیلع ) مالس   ) هجیدخ
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، درب یم  جـنر  ناکرـشم  تیذا  رازآ و  زا  ربمایپ  هک  ناـمز  ناـمه  رد  تسا . هدروآ  مالـسا  هک  تسا  ییوناـب  نیلوا  اـهیلع ،) مالـس  ) هجیدـخ
مالس ) هجیدخ مسبت  تفرگ . مان  ربمایپ  یگـشیمه  روای  تساک و  یم  وا  ياه  مغ  هودنا و  راب  زا  هک  دوب  یـسک  اهنت  اهیلع ) مالـس   ) هجیدخ

هب اهیلع ) مالس  ) هجیدخ ترضح  یتقو  داد . یم  شمارآ  وا  هب  درک و  یم  کبـس  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم ياهدرد  اهیلع ،)
يارب هوکـشاب  ناشخرد و  يا  هدنیآ  وا  دش . رت  خـسار  شتلاسر ، توعد  همادا  يارب  ربمایپ  دروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  ناملـسم  نز  نیلوا  ناونع 

. درک میسرت  شرسمه  تلاسر  ریس 
هب مه  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  شیپ  یتح  ( اهیلع مالـس   ) هجیدـخ دـندوب ، هدولآ  نامز  نآ  ياه  یگزره  عاونا  هب  تیلهاج ، نانز  هک  ینارود  رد 

نیمز يور  رب  ادخ ، ربمایپ  : » دـیوگ یم  سابع  نبا  تسا . رود  هب  یگزره  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  هک  یـسک  ینعی  دوب ؛ بقلم  هرهاط »  » مان
نانز نیرتهب  دومرف : ادخ  ربمایپ  میناد . یمن  ام  دنرت ؛ هاگآ  شلوسر  ادخ و  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دیناد  یم  ایآ  دیسرپ : دیـشک و  طخ  راهچ 

«. محازم رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دمحم ، رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  دنرفن : راهچ  تشهب ، لها 

تشون یپ 

.248 صص 245 -  يوبن ، هریس  رد  يریس  : کن -1
هرامش 124 ، تاراشا هیرشن  : عبنم

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ياه  کمایپ  - 7

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / اهیلع  هجیدخ  ترضح  ياه  کمایپ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

کمایپ 1

مدمحم  دیما  هناگی  متسیک  نم 
مدمحا  يالاو  رسمه  یحو و  سومان 

ماهمئالاما  ردام  همئالاما 
مدلیوخ  كاپ  رتخد  هجیدخ  ینعی 

منت  رد  تسارسا  هجاوخ  گرزب  حور 
منماد تسا  لوسر  تشهب  ـه ي  ناخلگ

کمایپ 2

هجیدخ يرادافو  دمحا  رب  هکنآ  يا 
هجیدخ يرادملع  يدرک  ار  مالسا 
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دش یفطصم  قشع  فقو  تدوب  تسه و  وت 
دش ادخ  ترادیرخ  يدیرخ و  ار  نید 

دوب تتمه  هاوگ  بلاطیبا  بعش 

کمایپ 3

هجیدخ ییایرد ،  لثم  یلالز ،  یکاپ ، 
هجیدخ ییایند  ياهنز  رس  جات 

یتسه يدوب و  نم  بوبحم  رسمه  وت 
هجیدخ ییالعا  شرع  رد  ما  هناخمه 

متفرگ ناج  وت  ندید  اب  اهراب  نم 
هجیدخ ییابیکش  مارآ و  هکسب  زا 

يدرک جرخ  میارب  ار  دوخ  یتسه  وت 
هجیدخ ییاتکی  قشع  نامسآ  رد 

تسین برع  نیب  ینز  وت  زا  رت  هتسیاش 
هجیدخ ییاهیبا  ما  ردام  وت 

ار دوخ  شوغآ  نک  زاب  رگید  راب  کی 
ار دوخ  شوماخ  رتخد  نیا  ریگب  رب  رد 

کمایپ 4

يرادن قمر  رتسب  نویم  نم  همولظم ي  ردام 
يراذ یم  اهنت  وماباب  ارچ  مغ  هصغ و  همه  نیا  اب 

نوشیرپ ما  هتسشن  نیبب  ترتسب  رانک 
نویرگ ياه  هدید  اب  متنداد  نوج  دهاش 

کمایپ 5

دنک یم  تیاور  مکشا  ارم  گنت  لد  بشما 
دنک یم  تیصو  ءامسا  يا  وت  اب  هجیدخ  بشما 

میاون ونشب  میانشآ ،  يا 

کمایپ 6

تسوا يوج  تمصع ز  أشنم  هک  يردام  نآ 
تسوا يوس  تلاسر ز  يوب  هک  ییوناب  نآ 

وگب نم  هب  هجیدخ  نأش  ز  ییوگ :
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تسوا يوخ  تنج ز  هرذ و  ناهج  میوگ :

کمایپ 7

هنوخ یم  نوراب  رعش  شکشا  هب  وت  یب  نومسآ 
هنوم یمن  نومسآ  وت  يا  هراتس  وت  دعب 

وت ربق  كاخ  رس  اه  یسک  یب  راید  وت 
هنوخ یم  نوشیرپ  لاح  هی  اب  وتمسا  اباب 
هشوگ هی  هنشت  هنوخ ،  يوت  ازور  رتشیب 

هنوبیرغ شلغب  وت  هریگ  یم  وشاوناز 

کمایپ 8

درک یم  هیرگ  رثوک  دید  یم  ردپ  بشما 
درک یم  هیرگ  ردام  ربق  يور  هب  ارهز 

تفرگ و یم  ار  شردام  رازم  كاخ 
درک یم  هیرگ  رس  رب  تخیر  یم  دوخ  تسد  اب 

کمایپ 9

هجیدخ ارهز  هگشناد  تنماد  يا 
هجیدخ اهاط  ییاهنت  مدمه  يا 

رثوک وت  مشچ  همشچ ي  زا  بآ  هدیشون 
هجیدخ یبوط  هخاش ي  نابغاب  يا 

کمایپ 10

هریسا یسک  یب  وت  هریگ ، یم  ماباب  لد  ردام 
يرادن نوج  مغ  رتسب  نویم 
يرارق یب  ندیشک  رپ  يارب 

کمایپ 11

رفس هب  ير  یم  يراد  هک  وت  ردام ،
ردپ لاح  هب  نک  اگین  هی 

ردام همتام ، قرغ  نومنوخ  وت  یب 
ردام همک ، مگب  یچ  ره  وت  مغ  زا 
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کمایپ 12

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 
مایق وت  رضحم  هب  میرم  هدرک 

دورد دورد  یفطصم  رسمه 
مالس مالس  همطاف  ردام 

کمایپ 13

هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا 
هجیدخ مارحا  کلف  تفوط  هب  هتسب  يا 

هجیدخ مالسا  ربمغیپ  رسمه  يا 
هجیدخ مام  ار  همطاف  قح  تمصع  يا 

هدید ود  رون  فرش  ار ز  لسر  متخ  يا 
هدیورگ ربمیپ  هب  تثعب  بش  زا  لبق 

کمایپ 14

تسا رطضم  راز و  تا  همطاف  هک  ورم  ردام 
تسا رتخد  هدیدمغ  نم  لتاق  وت  رجه 

وت دعب  هکنوچ  ردپ  لاح  هب  روخم  هصغ 
تسا ردام  وچ  شیاربوت  کچوک  يارهز 

نحم زا  بلاط  یبا  بعش  نیمزرس  رد 
تسا رشحم  وت  يازع  غاد و  جوا  نونکا ز 

کمایپ 15

رپ هتسکش  يوتسرپ  يا  رخآ 
ربب منم  رفس  يریم  هک  الاح 

اباب هشیم  بیرغ  اهنت و  وت  یب 
ام يالد  هریگ  یم  شیتآ  وت  یب 

میشک یم  تمغ  زا  میشوخلد ،  همه  يا 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 8

باتک تاصخشم 
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هدازدمحم نسحم  هدنسیون : 
ع)  ) مولعلارقاب هدکشهوژپ  رشان : 

مالسا خیرات  هلاقم :  عوضوم 

تدالو

بادآ اب  هناگیب  زاس و  گنهرف  ياهداوناخ  رد  ناتسبرع  هریزج  هبش  بلق  رد  هکم ، هراتسرپ  نامـسآ  ریز  رد  زاجح و  كاپ  تعیبط  نماد  رد 
مزمز بآ  یلالز  هب  ياهشیر  هک  هک  داد  ناشن  شاهنازاس  خـیرات  یگدـنز  رد  هک  دوشگ  ناهج  هب  مشچ  يرتخد  راگزور ، یفارخ  موسر  و 

روگ هب  هدـنز   ) هنامز هاپـس  مسر  فالخرب  شنادـناخ ، وا ، تدـالو  زا  سپ  تشاد . سرتسد  زا  رود  دـنلب و  ياـهراشبآ  یلـالز  هب  یترطف  و 
ار وا  ماـن  شخب ، حور  هداـس و  مـسارم  ناـمه  رد  همطاـف »  » و دـلیوخ »  » شرداـم ردـپ و  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  تدـالو  نارتـخد ،) ندرک 

ربمایپ تدالو  زا  لبق  لاس  هدزناپ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  دندیزگرب . اهيدنسپان  اه و  یتشز زا  هناگیب  هتسسگ و  موهفم  هب  هجیدخ » »
[1 .] دوشگ ناهج  هب  مشچ  زاجح )  ) ناتسبرع يهریزج  هبش  رد  تثعب ،) زا  لبق  لاس   55  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مراهچ  دج  یصق ، بانج  هک  دوب ، بالک  نب  یـصق  نب  يزعلادبع  نب  دلیوخ  رتخد  ترـضح ، نآ 
اب ینادناخ  هشیر  تهج  زا  دندوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رتخد  هطـساو  دنچ  اب  زین  هجیدخ  ترـضح  نیاربانب  دشابیم .

، تسا هللا  لوسر  دج 28 و 29  هک  لیلخ ا ... میهاربا  لیعامسا و  ترضح  هب  هجیدخ  ترـضح  بسن  هلـسلس  اذل  دنوشیم . دحتم  رگیدکی 
[2 .] دسریم

ترضح نآ  باقلا 

تمعن و زان و  نایم  رد  هکنآ  اب  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ شنم  كاپ  اـی  هرهاـط »  » هژاو زاـجح ، هنازرف  رتخد  ياـهبقل  نیرتهتـسجرب  زا 
اب وا  دـنک . یتسم  ای  تلفغ و  شوختـسد  ار  شنمكاپ  ناوج  نآ  تسناوتن  زگره  تاـناکما  نیا  اـما  درکیم ، یگدـنز  یگداوناـخ  راـبتعا 
رد درم  اههد  تشاد و  هدـهع  رب  ار  يداصتقا  گرزب  نامزاس  کی  تیریدـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  ییانـشآ  زا  لـبق  هکنآ 

دولآ هانگ  ياهینیـشن  بش  رد  درکیم . ظفح  ار  فافع  ناماد  درکیمن و  دروخرب  نانآ  اـب  ترورـض  ردـق  هب  رگم  دـندوب ، وا  تالیکـشت 
لد جـیار  موسر  هب  يا  هرذ تفریذـپیمن و  ار  هعماج  طـحنم  شور  هجو  چـیه  هب  تخاـسیمن و  هدولآ  ار  دوخ  هدرکن و  تکرـش  فارـشا 

نادنمـشناد زا  یکی  تخومآیم . سرد  يو  زا  تفاتـشیم و  وا  يارـس  هب  دوب ، تیونعم  لامک و  لابند  هب  يرتخد  ای  ینز  هاـگره  دادیمن .
: دسیونیم هجیدخ  ترضح  دروم  رد  تنس  لها 

« اهفافع ةدشل  ةرهاطلاب  ۀیلهاجلا  یف  یعدت  تناک  «و 
هدـناوخ هرهاط  ای  یـشنم  كاپ  شور و  كاپ  شرایـسب ، تیونعم  اورپ و  رطاخ  هب  تیلهاج  رات  هریت و  راگزور  رد  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  »

[3 «.] دشیم

؛ ملاـع ناــنز  رورــس  تـکرب ؛) رپ  يوناــب  ") هکراــبم " ؛) شیرق ناــنز  رورــس  ") شیرقلا ءاــسنلا  ةدیــس   " ترــضح نآ  رگید  باــقلا  زا 
يهنامیکح ریدقت  ریبدت و  زا  دونـشخ   ) هیـضار هشیدنا ،) حور و  مسج ، رظن  زا  هدـنلاب  كاپ و   ) هیکز یتسرد ؛) یتسار و  يوناب  ") هقیدـص "

یماـتیلا "و ما   " نـینچمه و  هیاـپ ) دـنلب  دــنمجرا و  يوناـب  [ ) 4] يربـک تسا ،) دونـشخ  وا  زا  ادـخ  هک  ياهتـسیاش  ناـسنا   ) هیـضرم ادـخ ،)
. درب مان  ناوتیم  ار  نینمؤملاما " "
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مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  جاودزا 

ياهمان هب  ناـشیا  یلبق  رهوش  ود  هک  دـندومن ، جاودزا  راـب  ود  ربماـیپ ، اـب  جاودزا  زا  لـبق  هجیدـخ ، ترـضح  هک  تسا  روهـشم  خـیرات  رد 
هیقر همطاف و  موثلکما ، بنیز ، هللادبع ، مساق ، وا  نادـنزرف  دـندومن و  توف  ود  ره  یموزخم " ذـئاع  نب  قیتع  یمیمت "و"  هارز  نب  هلاهوبا  "

[5 .] دنشابیم
: هک تسا  هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز و  باب  رد  راونالاراحب ، مشش  دلج  رد  یسلجم  همالع  هتکن :

ربمغیپ هک : دـناهدرک  تیاور  صیخلت ، رد  رفعجوبا  یفاش و  باتک  رد  یـضترم  دیـس  دوخ و  باتک  رد  یفوک  مساقلاوبا  يرذـالب و  دـمحا 
راونا  » باتک رد  هچنآ  دـنکیم ، دـیکأت  ار  رما  نیا  دوب و  هزیـشود  وا  هک  یلاـح  رد  دومن ، جاودزا  هجیدـخ  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[6 .] تسا حیحص  دنتسه ) هجیدخ  رهاوخ  هلاه ، نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش  هتفگ  باتک  نیا  رد  . ) تسا هدمآ  عیدبلا »
رهاوخ هلاه و  نارتخد  هیقب ، دشابیمن و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زج  يدنزرف  هجیدخ ، ترـضح  يارب  هک  هدمآ  هثاغتـسا »  » باتک رد  نینچمه 

[7 .] دناهدش هداد  تبسن  وا  هب  هجیدخ  ترضح  هجرد  ولع  رابتعا و  هلاه "و   " یمانمگ رطاخ  هب  هک  دناهجیدخ 

یهدنامزاس یتیریدم و  تردق 

تیعقوم و هب  هجوت  اـب  دـندرکیم و  روگ  هب  هدـنز  ار  نارتـخد  مورحم و  تاـجایتحا  ماـمت  زا  ار  نز  هک  راـگزور ، نآ  طیارـش  هب  هجوت  اـب 
رد برع  ناگدنسیون  زا  یکی  دیمان . دوخ  راگزور  نز  نیرتدمآراک  نیرتدنمدرخ و  ار  وا  ناوتیم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  يداصتقا  تیلاعف 

: دسیونیم وا  دروم 
زا لامک  هب  قشع  یـشیدناون و  یبلط و  تلیـضف  ییارگقح ، هک  تیونعم  هتفیـش  ناسنا  نیا  تشرـس و  كاپ  هاـگآ و  يوناـب  نیا  هجیدـخ  »

رامـش هب  برع  زاجح و  تلیـضفاب  رادـمان و  نارتخد  زا  یکی  ربمایپ ، اب  ییانـشآ  زا  شیپ  یناوج و  راگزور  نامه  زا  دوب . وا  ياـه  یگژیو 
ترهـش ياهقطنم و  تیـصخش  هار  نیا  رد  دیـشخرد و  تیریدم  تراجت و  رد  هک  تسا  يدنمناوت  نز  نیتسخن ، برع  ناهج  رد  دـمآیم .
تمظع هوکشاب و  زین  مالـسا  زا  شیپ  ناراگن  خیرات  ياههتـشون  راثآ و  رد  برع و  خیرات  رد  وا  دنلب  مان  هک  ياهنوگ  هب  دز . مه  هب  یناهج 

[8 «.] تسا هدمآ  یلم  گرزب  نامرهق  کی  ناونع  هب  و 

ناملسم نز  نیتسخن 

قیدصت دوب ، هدروآ  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هجیدـخ  تسا ، هتفگ  قاحـسا  نبا 
تبحـص هجیدـخ  اب  لد  قامعا  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  درک . کبـس  ار  هودـنا  راـب  شلوسر  زا  يو ، ناـمیا  تهج  هب  راـگدرورپ  سپ  دومن .

[9 .] درمشیم ناسآ  وا  رب  ار  مدرم  راک  درکیم و  قیدصت  ار  وا  تساکیم و  وا  هودنا  زا  هجیدخ  درکیم ،

مالسلا اهیلع  هجیدخ  تافو 

وا رب  دخ  لوسر  دادیم ، ناج  هک  یماگنه  درک و  تافو  ناضمر  هام  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  یگلاس ، جنپ  تصـش و  نس  رد  هجیدخ 
: دومرف دش و  دراو 

« دهد رارق  رایسب  يریخ  يراوگان ، رد  ادخ  دیاش  تسراوگان و  منیبیم  هچنآ  ارم  »

هب تفگ : دـمآ و  دورف  وا  رب  لیئربج  سپ  تساجک ؟ مردام  تفگیم : ادـخ  لوسر  هب  تسیرگیم و  همطاـف  درک ، تاـفو  هجیدـخ  نوچ  و 
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وا و  تسین . نآ  رد  يدادیب  داد و  جـنر و  هک  تسا  هدرک  انب  رهوگ  ٌرد و  زا  ياهناخ  تشهب  رد  تردام  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  وگب  همطاف 
. تسا میرم  هیسآ و  رانک  رد 

: دیارسیم نینچ  نیا  وا  فصو  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  دوب  ینابرهم  نمادكاپ و  يوناب  نامه  هجیدخ ، يرآ 
راک ادـخ ، رای  ود  گوس  رد  ار  کشا  ناراب  نیا  هیرگ و  نیا  ادـخ  دـیراب ، ورف  مناگدـید  نامـسآ  زا  کشا  ناراب  نم ، مشچ  ود  يا  ناـه  »

... دزاس كرابم  امش  رب  تلادع  يدازآ و  ربمایپ  دننامهیب  نابیتشپ  ود  نآرق و  مالسا و 
هتخاس و دوخ  يوناب  نامه  رب  دـیراب . ورف  کشا  ناراب  تسـشن ، شیاین  هب  دراذـگ و  زاـمن  ربماـیپ  اـب  دوب و  يدازآ  هار  رد  نز  نیرتزاتـشیپ 

[10 «.] تسا هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  يارس  همیخ و  ادخ  هک  یشنم  كاپ  شور و  كاپ 

یقرواپ

ص 10. ج 5 ، نانجلاراد ، توریب ، خیراتلاو ، ءدبلا  یسدقم ، رهاط  نبرهطم  [ . 1]
ص29. مود ، پاچ  باتکلاراد ، هسسوم  مق ، نیبلاطلا ، لتاقم  جرفلا ؛ یبا  یناهفصالا ، [ . 2]

ص 14. لوا ، ج  ام ، لیلد  تاراشتنا  هجیدخ ، ترضح  ؛ زاجح نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  یلع ، یندیرف ؛ یمرک  [ . 3]
ص 29. یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، هترتعو ، لوسرلا  باقلا  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ . 4]

ص 15 – 20. یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، همئالا ، خیرات  ناگدنسیون ، زا  یعمج  [ . 5]
ص 11. ، 1362، رهپس نارهت ، یچریرح ، زوریف  رتکد  همجرت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لیفد ، یلع  دمحم  یلع  [ . 6]

ص 70– 64. ج1 ، هفاقثلا ، ءایحا  عمجم  مق ، هثاغتسالا ، یفوک ، دمحا  نب  یلع  [ . 7]
ص 422. ج2 ، هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  مق ، نینمؤملاریما ، بقانم  یفوک ، نامیلس  نبدمحم  [ . 8]

ص 843. ج3 ، باتکلاراد ، تاراشتنا  مق ، هنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نبدمحم  [ . 9]
.ص 175. يرمق 1414 هفاقثلا ، راد  تاراشتنا  مق ، یلامالا ، یسوط ، خیش  [ . 10]

خیرات رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 9

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
www.aviny.com رشان :

اهیلع هللا  تاولص  هللا  لوسر  اب  ماگ  هب  ماگ  اهیلع  هللا  تاولص  هجیدخ  - 1

هللا تاولـص  هللا  لوسر  اب  ترـضح ,  هژیو  هطبار ي  هاگیاج و  نیبت  رد  هیلع  هللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـما ,  نیتسخن  زا  یمـالک  رد 
 : میناوخ یم  نینچ  هیلع , 

وهیلع هللایلـص   ) هللا لوسر  ریغ  مالـسإلا  یفذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  مل  يریغ و  هاری  هارأف و ال  ءارحب  ۀنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دـقل  …و 
هیلع هللایلص   ) هیلع یحولا  لزن  نیح  ناطیشلا  ۀنر  تعمس  دقل  و  ةوبنلا . حیر  مشأ  ۀلاسرلا و  یحولارون و  يرأ  امهثلاث  انأ  ۀجیدخ و  و  هلآ )

یبنب و تسل  کنأ  الإ  يرأام  يرت  عمـسأ و  ام  عمـست  کنإ  هتدابع  نم  سیأ  دق  ناطیـشلا  اذه  لاقف  ۀنرلا  هذه  ام  هللاالوسر  ای  تلقف  هلآ ) و 
. ریخ یلعل  کنإ  ریزول و  کنکل 
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 ( هعصاق هب  فورعم  هبطخ 192  هغالبلا  جهن  رد  یتافالتخا  اب  هحفص 407 ,  لوسرلا ج1  بیتاکم  ) 
چیه هک  زور  نآ  رد  دید و  یمنار  ناشیا  یـسک  هجیدـخ ,  نمزج و  مدـید و  یم  ار  ماشیا  نم  دـیزگ ,  یم  تولخ  ارح  رد  هک  لاس  ره  ... 

. مدوب نانآ  نیموس  نم  هک  دوبن  یناملسم  اه ,  هیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زج  دوبن ,  یناملسم 
یم هضرع  هلآ ,  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  رب  یحو  هک  یناـمز  رد  مدرک و  یم  مامـشتسا  ار  توبن  يوب  مدـید و  یم  ار  يربماـیپ  یحو و  رون 

 ... میدینش یمار  ناطیش  ياه  هلان  دش , 

يراگتساوخ - 2

نیا رب  لاس  تسیب  زا  شیب  هشیدـنا  اریز  دوش  یم  حرطم  مالّـسلا ) اـهیلع   ) هجیدـخ بناـج  زا  جاودزا  ياـضاقت  يراگتـساوخ  مود :  بلطم 
نب هبقع  نایفسوبا  نوچ  یناراگتساوخ  هبو  دندوبن  هکم  زا  يدرم  چیه  اب  كرتشم  یگدنز  هب  رضاح  نامز  نا  ات   . تسا هدومن  لمات  باختنا 

. دنداهنن یعقو  طیعم و ... یبا 
یلهاج ياهتنـس  رب  دوخ  هک  تسا  هتـسیاب  دراد  هکم  نیما  هب  هک  ینافرع  اب  هدیـسرارف و  باـختنا  نیرتحیحـص  يارب  هتـسیاش  ناـمز  نونکا 

يدـنمجراو و مدوـخ  هب  امـش  تبارق  لـیلد  هب   : دـیوگب نـینچنیا  دنکـشب و  ار  هناـمیهفو  هناربدـم  توکـس  دـشک و  نـالطب  طـخ  ناتـسبرع 
یهاگازا سپ   ! ما هداما  امش  اب  جاودزا  يارب  مالک  یتسرد  اهراتفر و  نیرت  هتسیاب  نتشاد  هلیبقرد و  امـش  ندوب  فیرـشو  نیما  یماقمالاو و 

هب يراگتساوخ  يارب  ناشیا  دنزادرپ و  یم  وگتفگ  هب  اه  ومع  اب  مالّسلا ) اهیلع   ) هجیدخ داهنشیپ  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ) هللا لوسر 
تاقبط ج زینو   130  / قاحسا نبا  هریس  .) دننکیم يراگتساوخ  مالّسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  زا  دنور و  یم  مالّسلا ) اهیلع   ) هجیدخ لزنم 

(6/11
دعس ج 1/88) نبا  تاقبط   .) دشاب یموگ  خساپ  دسا  نبورمع  شیومع  زین  مالّسلا ) اهیلع   ) هجیدخ بناجزاو 

ربمایپ اب  جاودزا  نامز  رد  هجیدخ  - 3

هیلع هللا  یّلص   ) هللا لوسر  اب  جاودزا  داهنشیپ   ) نامز نا  رد  هجیدخ  :... دسیون یم  مالّسلا ) اهیلع   ) هجیدخ یفرعم  رد  قاحسا  نبا  : لوا بلطم 
سک ره  هک  يا  هن  وگ  هب  دوب  یشیرق  نز  نیرت  رادلوپ  نیرت و  فیرش  . دوب رادروخرب  دادجا  نیرتهب  زا  شیرق  نانز  نایمرد  ( ( مّلس هلآ و  و 

قاحسا ص129) نبا  هریس  . ) دوب صیرح  ناشیا  اب  جاودزا  رب  تشاد  يراگتساوخ  ناوت 
اهیتخـس ربارب  رد  تقاطرپ  دنمورینو و  شیدنا  رود  ینز   .... دسا نب  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  : دـیوگیم نینچ  هجیدـخ  فیـصوت  رد  یفرعم  ایو 

هنوگب ... نانا و نیرتگرزب  یگرزب  ییالوم و  رد  هدیزگربو و  هبخن  شیرق  نانز  نایم  رد  دادـجا  رظن  زا  وریخ  تمارک و  بحاصو  فیرـشو 
اه هنیزه  شیارب  دندرک و  یم  يراگتساوخ  ار  يو  . دوب ناشیا  اب  جاودزا  رب  صیرح  دید  یم  يراگتـساوخ  ناوت  شیوخ  رد  یناسنا  هک  يا 

دعس ج1/88 نبا  تاقبط  دنتشگ ) یم  رب  ماکان  اما  .) دندرک یم 
شا هیرهم  دوب و  هلاـس  تشه  تسیب و  ... و مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) هللا لوسر  اـب  جاودزا  ناـمز  رد  هجیدـخ  : دـی وگ  یم  ساـبع  نبا 

دعس ج6/12) نبا  تاقبط  ! ) هیقو هدزاود 

؟ دوب هک  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 10

باتک تاصخشم 

ناگدنسیونزا یعمج  فلوم : 
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روهظ هناخباتک  رشان : 

همدقم

رجات روهشم  نانز  زا  هک  ارهز  همطاف  ردام  دروآ و  مالسا  هک  ینز  نیلوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رـسمه  نیلوا  هجیدخ 
اب يول "  " زا اهنآ  هلـسلس  هک  نب ).... مصا  نب  ةدـئاز  رتخد   ) همطاف شردام  دـسا و  نب  دـلیوخ  شردـپ  تفر . یم  رامـش  هب  زاـجح  برع و 
" بالک نب  یـصق   " هب ود  ره  بسن  هدازومع و  ادـخ ، لوسر  اب  ردـپ  فرط  زا  هجیدـخ  دوش . یم  كرتشم  نایمـشاه ، ریاس  مرکا و  ربمغیپ 

ترـضح تسا . هدوب  لیفلا » ماع   » زا لبق  لاس  نیدـنچ  هکم و  رد  زین  وا  دـلوت  تسا . هکم  فارـشا  لیـصا و  ياه  هداوناـخ  زا  وا  دـسر . یم 
نب ۀـلاهوبا   ) " دوـخ مود  رهوـش  زا  وا  دــندوب  هـتفر  اـیند  زا  ود  ره  هـک  دوـب  هدرک  رهوـش  راـب   2 ادـخ ، لوسر  اـب  جاودزا  زا  لـبق  هجیدـخ 

دندقتعم گرزب  ياملع  زا  يا  هدع  دنداد . دـنه " ما   " بقل وا  هب  تهج  نیمه  زا  هک  دوب  دـنه "  " شمان هک  تشاد  يدـنزرف  " یمیمت )  ....
. تسا شرهاوخ  هب  طوبرم  وا ، هب  بستنم  نادنزرف  دوب و  هدرکن  یجاودزا  البق  هجیدخ  هک 

شتراجت زاجح و  دنمتورث  يوناب 

یم یتراجت  ياهراک  هکم و  نادـنمتورث  زا  هک  اجنآ  زا  زین  هجیدـخ  دـندرک  یم  شاعم  رارما  تراجت  هار  زا  هکم ، مدرم  هک  ناـمز  نآ  رد 
، تشاد دتـسوداد  دـمآ و  تفر و  هشبح ، رـصم و  ماش ، لثم  ییاـهروشک  فارطا  رد  هک  دوب  وا  نارازگراـک  تسد  رد  رتش  نیدـنچ  درک و 
اب هک  یتارکاذـم  یپ  رد  دـید ، وا  زا  ار  نیما " دـمحم   " بـقل دینـش و  ار  ادـخ  لوـسر  یقلخ  شوـخ  يرادـتناما و  یتـسرد و  هزاوآ  یتـقو 

سپ نآ  زا  درک و  باختنا  شیاهدتـسوداد  هب  طوبرم  روما  رد  دوخ ، یتراجت  ناوراک  رد  ار  نیمادـمحم "   " درک ریمغیپ  يومع  بلاطوبا ،
يارب ربمغیپ  هک  يرفس  رد  دروآ . تسدب  یناوارف  دوس  هجیدخ  ترضح  يارب  یتراجت  ياهرفس  رد  یناوج  نارود  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

. دـیامن تبقارم  یهارمه و  ار  وا  اج ، همه  ات  داد  روتـسد  درک و  وا  هارمه  ار  هرـسیم "  " دوخ مالغ  هجیدـخ  ترـضح  تفر ، ماش  هب  تراجت 
زا داد و  ربخ  وا  توبن  ربمغیپ و  هدـنیآ  زا  مـالغ ، هب  وا  هک  دـندرک  دروخرب  اروطـسن "  " ماـن هب  یبهار  هب  ماـش  یکیدزن  رد  يرـصب  رهـشرد 

رفس و تالاوحا  هرـسیم ، ماش ، زا  تشگرب  زا  دعب  دوبن . هزادنا  نیا  هب  يرفـس  چیه  رد  عقوم ، نآ  ات  هک  دش  اهنآ  دیاع  يرایـسب  دوس  یفرط 
قاتـشم ار  وا  هک  دوب  اـج  نیمه  زا  درک و  فـیرعت  هجیدـخ  يارب  دوـب ، دـمحم  تیوـنعم  تمظع و  زا  هک  ار  شتادـهاشم  بهار و  راـتفگ 

. دومن نیما " دمحم   " اب يرسمه 

ادخ لوسر  اب  هجیدخ  جاودزا 

یلو دـندوب  هدرک  يراگتـساوخ  وا  زا  طـیعم " یبا  نب  ۀـبقع  ماـشه "و"  نب  لـهجوبا   " نوـچ شیرق  زا  يدـنمتورث  نادرم  هک  يدوـجو  اـب 
تنس فالخرب  داد و  جاودزا  داهنشیپ  دوخ ، دوب ، هدش  وا  يونعم  تاهج  یقالخا و  مراکم  يرادتناما و  يراکتـسرد و  هتفیـش  هک  هجیدخ 

ار داهنـشیپ  نیا  زین  نیمادمحم  درک . هیده  دـمحم ، هب  ار  شیئاراد  زا  يدایز  تورث  لام و  نامز ، نآ  یلهاج  بارعا  نایم  رد  جاودزا  ياه 
ماجنا و دوب  لفون " نب  ۀقرو   " وا يومعرسپ  رتروهشم  هه  زا  هک  هجیدخ  ناگتـسب  ربمایپ و  ياهومع  روضح  اب  اهنآ  دقع  مسارم  تفریذپ و 
خیرات 20 یخرب  لقن  هب  انب  ترـضح  نآ  هیرهم  دش . ارجا  دوب ، ربمایپ  لیفک  ومع و  مشاه و  ینب  گرزب  هک  بلاطوبا "  " طسوت دقع  هبطخ 
ار وا  عطق و  هجیدخ  اب  ار  ناش  هطبار  هکم  نانز  نایرج  نیا  رس  رب  دوب . دوش ، یم  مهرد  دصناپ  هک  مین  هیقوا و  یضعب 12  لقن  هب  انب  رتش و 
هب لماک  عالطا  يارب  دنا . هدوب  یگلاس  ات 28  نیب 40  فلتخم  لاوقا  هب  انب  هجیدخ  لاس و  عقوم 25  نآ  رد  لوسر  ترضح  دنتشاذگ . اهنت 

نیا هرمث  درکن و  راـیتخا  يرگید  نز  چـیه  تشاد  تاـیح  هک  یتـقو  اـت  دوـب و  ادـخ  لوـسر  رـسمه  نیلوا  وا  دوـش . هعجارم  هطوـبرم  بتک 
مالس ارهز  همطاف  هیقر و  موثلک ، ما  بنیز ، مانب  رتخد  دنتفر و 4  ایند  زا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  ود  ره  هک  هللادبع  مساق و  مانب  رسپ  ود  جاودزا ،
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. دمآ ایند  هب  تثعب  زا  دعب  ارهز ، همطاف  دوب . اهیلع  هلا 

هجیدخ ترضح  لیاضف  زا  يا  همش 

. دوب رادروخرب  یصاخ  تیبوبحم  مارتحا و  زا  ربمایپ  دزن  رد  هک  ینز  نیلوا 
نانز نایم  زا  یلو  دندیـسر  لامک  هب  يدایز  هورگ  نادرم  زا  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  تنـس  لها  هعیـش و  لها  نایم  يروهـشم  ثیدـح  - 1

هللا یلص  دمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  نارمع ، رتخد  میرم  نوعرف ،) نز   ) محازم رتخد  هیـسآ  زا : دنترابع  هک  نز  راهچ  طقف 
. ملس هلآ و  هیلع و 

رتخد هیـسآ  دـمحم ص ، رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  نارمع ، رتخد  میرم  دنتـسه : نز  راهچ  تشهب  نانز  نیرتهب  دومرف : زین  و  - 2
. محازم

مدیسرپ لیئربج  زا  متشگزاب ، نوچ  جارعم  بشرد  دومرف : هک  تسا  تیاور  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  - 3
. ناسرب مالس  نم  بناج  زا  دنوادخ و  فرط  زا  ار  هجیدخ  تفگ : لیئربج  يراد ؟ یتجاح  ایآ 

هرصاحم اهدیعبت و  یپ و  رد  یپ  ياه  یتخس  تالکـشم و  مامت  رد  ادخ و  لوسر  يارب  روای  نیرتهب  رگراثیا ، راکادف و  رـسمه  کی  وا  - 4
درک و ششخب  مالسا ، تیوقت  شرتسگ و  شرـسمه و  یهلا  فادها  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  دوب . وا  هارمه  ناییتشپ و  نیرت  يوق  ربمایپ ، ياه 

. دوب رثوم  رایسب  مالسا ، تفرشیپ  تیبثت و  هار  رد  شرایسب  تورث  اب 
. تشاد یم  تسود  رایسب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  زاتمم و  رگید  نانز  زا  ور  نیمه  زا  دوب و  تلیضف  اب  تیصخش و  اب  لامک و  اب  ینز  وا  - 5

مالسا یمارگ  لوسر  اب  هجیدخ  ترضح  یگدنز  نارود  عیاقو  یخرب 

( هطوبرم بتک  هب  هعجارم   ) داتفا فاقتا  مرکا  لوسر  یگلاس  رد 35  هک  ادخ  لوسر  تیمکح  هبعک و  هناخ  يانب  دیدجت  - 1
زور نآ  هعماج  نارس  نادرم و  طسوت  ناتسرپ ، تب  نیب  فالتخا  یتسرپ و  تب  اب  هزرابم  - 2

ترضح نآ  يربمغیپ  مرکا و  لوسر  تثعب  - 3
ربمغیپ ياه  گنج  - 4

نفدم تافو ؛

یهاتوک تدـم  هب  ناضمر و  هام  مهد  رد  تثعب  مهد  لاس  رد  يو  درک و  یگدـنز  مالـسا  ربمایپ  هناخ  رد  لاس  تدم 25  هجیدخ  ترضح 
نوجح  » رد وا  دقرم  دـنا . هتفگ  اهودـنا  لاس  نازحالا " ماع   " ار لاس  نآ  تفر . ایند  زا  ربمغیپ  تسرپرـس  ومع و  بلاطوبا "  " تافو زا  دـعب 

. دشاب یم  فانمدبع  بلاطوبا و  بلطملادبع ، ربق  رانک  بلاطوبا  ناتسربق  رد  هکم »

هجیدخ ترضح  زا  دعب  ربمغیپ 

تقو ره  هک  هشیاع  زا  لقن  هب  درک . یم  هیرگ  وا  دایب  اهراب  درک . یم  دای  دوخ  رادافو  راـی  اـهنت  زا  یبوخ  هب  وا  گرم  زا  دـعب  اـهلاس  ربماـیپ 
یم درب و  یم  کشر  وا  رب  هشیاع  دیتسرفب و  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  ار  نآ  ياه  تشوگ  دومرف : یم  درک ، یم  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  ربمایپ 

: دومرف یم  یهااگ  دندروآ  یم  يا  هیده  ربمغیپ  يارب  نوچ  هک  تسا  يرگید  روهـشم  تیاور  رد  درک . یم  دای  وا  زا  دایز  ربمایپ  هک  تفگ 
هدادن نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  دـیامرف : یم  هجیدـخ  هرابرد  ادـخ  لوسر  تسا . هدوب  هجیدـخ  ناتـسود  زا  هک  دـیربب  یئوناب  نالف  يارب 
لاوما دندرک و  بیذـکت  ارم  نارگید  هک  ینامز  درک ، نم  توبن  قیدـصت  دنتـشاد ، رفک  مدرم  هک  یماگنه  رد  دروآ  نامیا  نم  هب  وا  تسا .
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حتف زور  رد  درک و  اـطع  نم  هب  ینادـنزرف  وا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  دـندرک و  مورحم  نارگید  هک  یتقو  رد  تشاذـگ  نم  راـیتخا  رد  ار  دوخ 
. دومن روبع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رازم  رانک  زا  هک  درک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  تکرح  ریسم  رمغیپ  هکم ،

عبانم

( یناحبس رفعج   ) تیدبا غورف  - 1
عیشت فراعملا  ةرئاد  - 2

نایرفعج ) لوسر   ) مرکا ربمایپ  یناگدنز  - 3

اهیبا ما  ردام  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 11

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  فلوم : 
دیحوتلا رشان : 

همدقم

، تالامک لیاضف و  هب  لیامت  تقیقح و  قح و  هب  داقتعا  هک  تیونعم ، تلیضف و  يهتخابلد  نیا  و  تشرسكاپ ، هاگآ و  يوناب  نیا  هجیدخ 
نز نیتسخن  هک  يو  تفریم . رامـش  هب  برع  زاجح و  ناـنز  نیرتروهـشم  زا  یکی  زین  یناوج  نارود  ناـمه  زا  دوب ، وا  یتاذ  صیاـصخ  زا 

. دوب رادروخرب  هتسیاش  یترهـش  زا  زین ، ربمایپ  اب  جاودزا  زا  شیپ  یتح  دوب ، زاجح  يراجت  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  برع و  رجات 
هب زین ، یمالـساریغ  نیخروم  ياههتـشون  راثآ و  رد  برع و  لئابق  بارعا و  خـیرات  رد  هکلب  مالـسا ، خـیرات  رد  اـهنت  هن  يو  ماـن  هک  ناـنچ 
ماگ شیناسنا ، يهتسجرب  ياهتلصخ  تایصوصخ و  نامه  ساسا  رب  زین ، دوخ  تراجت  راک  رد  هجیدخ  تسا . هدش  دای  لیلجت ، تمظع و 

. درکیمن هاگن  دشاب ، هک  لکـش  ره  هب  قیرط و  ره  هب  راشرـس ، ياهدمآرد  بسک  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  ار  تراجت  زگره  تشادیمرب .
زا رود  هب  ار  دوخ  تراـجت  هک  تشاد  یعـس  هراوـمه  ور  نیا  زا  دوـبن . هیوریب  یـصخش و  ياـهیبلط  تعفنم  ییوـجدوس و  یپ  رد  زگره 

یـشورفنارگ و یـشورفمک و  راکتحا و  نوچ  ییاههار  زا  هک  يدـیاوع  زا  و  دـهد ، ماجنا  حیحـصان ، ياهدـمآرد  زا  يراع  و  اهیگدولآ ،
هدولآ یندوشخبان  ناهانگ  نیا  هب  ار ، دوخ  تراجت  زگره  هجیدـخ  ساسا  نیا  رب  دراد . نوصم  دـیآیم ، تسد  هب  نآ  ریاـظن  يراوخاـبر و 
یقطنم لوقعم و  راتفر  شور و  و  یناسنا ، تایـصوصخ  نیمه  دادن . ماجنا  یلوصا  عورـشم و  ياههار  زا  زج  ار  شیاهدتـس  داد و  و  درکن ،

عورـشم و ياههار  زا  یقرت  تفرـشیپ و  هار  دوش و  بلج  وا  هب  مدرم ، فلتخم  تاـقبط  اـههورگ و  داـمتعا  ناـنیمطا و  هک  دوب  هدـش  ثعاـب 
هار نیا  زا  هک  يراشرـس  تورث  و  وا ، يراـجت  ياـهتیقفوم  يهراـبرد  هـک  ییاـج  اـت  ددرگ . راوـمه  وا  يارب  لـالح ، ياهدـمآرد  شیازفا 

فارطا رد  هک  دوـب  هجیدـخ  ناـنکراک  همدـخ و  تـسد  رد  رتـش  نارازه  : » دناهتـشون فـلتخم  نوـتم  خـیراوت و  رد  دوـب ، هدروآ  تـسدارف 
اب ( 1 .« ) دندوب يراجت  ياهالاک  لاقتنا  لقن و  دتـس و  داد و  دمآ و  تفر و  لوغـشم  تراجت ، هار  رد  هشبح  ماش و  رـصم ، نوچ  ییاهروشک 
رد یلو  هدومن ، تلـصو  مه  و ...  هملـسما ، هیفـص ، هشیاع ، دـننام  رگید  نانز  زا  یخرب  اب  هجیدـخ  تافو  زا  سپ  لوسر ، ترـضح  هک  نیا 

يهرطاخ هراومه  دربیم و  مارتحا  اب  ار  وا  مان  درکیم ، دای  یگتـسیاش  هب  هجیدخ  زا  زاب  تشاد ، هناخ  رد  يرگید  نارـسمه  هک  یتدم  مامت 
يزور وا  تسا . هدومرفن  بیـصن  نم  رب  ار  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  زگره  : » دومرفیم شاهرابرد  هک  نانچ  تشادیم  زیزع  یمارگ و  ار  وا 

نم هب  تبـسن  نایناهج  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متـسد  دـمآ و  مايرای  هب  متـشاد ، کمک  هب  زاین  نم  هک 
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.« درک تیانع  دالوا  نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرکیم ، مبیذکت  نایناهج  هک  درک  قیدصت  ارم  يزور  و  دندیزرویم ، رفک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا 

یط ار  دوخ  یناوج  نارود  مالـسا  ربماـیپ  دوـب ، هتفاـی  ترهـش  ماـن و  تراـجت ، يهصرع  تسخن  نز  ناوـنع  هب  هجیدـخ  هک  یناـمز  نآ  رد 
هداد ناشن  دوخ  زا  هک  يدننامیب  يرادتناما  هداعلاقوف و  یتسرد  یتسار و  یکاپ و  رطاخ  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  مدرم  اهلاس  نآ  رد  درکیم .

زا یکی  يهدـنهد  ناـشن  هک  اـسر ، اـیوگ و  تفـص  نیا  اـب  ماوـت  ار  وا  ماـن  اـج  همه  و  دـندوب . هتخاـس  بـقلم  نیمادـمحم »  » بـقل هـب  دوـب ،
هرتسگ نیما ، هب  مارتحا  يادا  اب  ماوت  هکم  رد  هک  تناما  یتسرد و  يهزاوآ  نیا  دنروآیم . نابز  رب  دوب ، ترـضح  نآ  يهژیو  ياهتلـصخ 
روضح رد  هک  یتاـقالم  یپ  رد  هک  يروط  هب  درک  بذـج  بلج و  رادتناـما ، راکتـسرد و  ناوج  نیا  يوس  هب  زین  ار  هجیدـخ  دوـب ، هدـش 

دیزگرب دوخ  ياهدتس  داد و  هب  طوبرم  روما  تسرپرس  و  یتراجت ، ناوراک  رالاس  هلفاق  ناونع  هب  ار  يو  داد ، ماجنا  نیمادمحم  اب  بلاطوبا 
راشرـس و شوه  اب  و  تفر ، یتراجت  ياهرفـس  هب  هجیدـخ  ناوراک  اب  راـب  نیدـنچ  یناوج ، نارود  رد  مالـسا  ردـقیلاع  ربماـیپ  ناـس  نیدـب 

رما رد  هرظتنم  ریغ  قیفوت  نیمه  تشگزاـب . هکم  هب  و  دروآ . تسدارف  ناوارف  دوـس  تسرد ، لوـقعم و  ياهدتـس  داد و  یقطنم و  يهشیدـنا 
هب شیپ  زا  شیب  ار  زاـجح  نز  نیرتدـنمدرخ  ناـنیمطا  داـمتعا و  هجوت و  دوـب ، هدـیدن  ار  شریظن  زگره  نآ  زا  شیپ  هجیدـخ  هک  تراـجت 

ثعاب نانچ  دوب ، هتفای  تشرـس ، كاپ  كاپ و  ناوج  نیا  دوجو  رد  هجیدخ  ناس  نیدب  هچنآ  درک . بلج  نیمادمحم ، يرادتناما  یتسرد و 
راب ود  نآ  زا  شیپ  يو  درک . رظندیدجت  دوخ ، رکفت  زرط  یگدنز و  ریـسم  رد  هرـسکی  هک  دـش ، شهاگدـید  هشیدـنا و  رکف و  ینوگرگد 

نداد فک  زا  یپ  رد  دوب . هداد  تسد  زا  ناـنآ  گرم  رثا  رب  ار  ساـنب - » نب  دـنه   » و ذـئاع » نب  قیتع   - » شرـسمه ود  ره  و  هدرک ، جاودزا 
یگدنز لقتـسم ، اهنت و  ار  رمع  يهمه  سپ  نآ  زا  هک  دوب  هدش  نآ  رب  هدرک و  ادیپ  یـصاخ  هاگدید  یگدنز ، هب  تبـسن  شرهوش ، نیمود 

نآ اب  وا  هک  دوب  هدش  یشان  اج  نآ  زا  میمصت  نیا  دیاش  دراپـسن . یناونع  چیه  اب  سک و  چیه  تسد  هب  ار  شتورث  یگدنز و  رایتخا  دنک و 
يدح نانچ  هب  و  تسنادیمن ، دوخ  يرسمه  يهتسیاش  ار  يدرف  چیه  شاهتسجرب ، تافـص  كاپ و  نورد  الاو و  يهشیدنا  صاخ و  هیحور 

اما دشابن . یکتم  سک  چیه  هب  هتـسباو و  يدرف  چیه  هب  شرمع ، ياهلاس  يهدنامزاب  رد  دادیم  حیجرت  هک  دوب  هدیـسر  یبلط  لالقتـسا  زا 
یگدـنز شور  ییـالاو  رکف و  یلاـعت  حور و  تمظع  دودز . وا  نهذ  زا  ار  هشیدـنا  نیاـهلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـننامیب  تایـصوصخ 

صاخ یبلط  لالقتـسا  نآ  و  تشذـگرد ، دوخ  نیـشیپ  میمـصت  زا  هراب  کی  هک  تشاد  ياهبذاج  نانچ  وا  ياربهلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
يهبذاج دزیمایب . مه  رد  دنز و  دنویپ  ياهناگی  درم  نانچ  یگدنز  اب  ار  دوخ  یگدنز  سپ  نآ  زا  تفرگ  میمـصت  و  تشاذگ ، رانک  ار  دوخ 

شیپ مدـق  هناـبلطواد  دوخ  هک  يروط  هب  دـمآ . قئاـف  زین ، هجیدـخ  رورغ  رب  یتـح  هک  دوب  ناـنچ  نیمادـمحم  یکاـپ  یتـسار و  تقادـص و 
نیا رد  دـیبلط و  دوخ  تاقالم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  زور  کی  داد . جاودزا  داهنـشیپ  دـننامیب  الاو و  ناوج  نآ  هب  و  تشاذـگ ،

رادتناما و فیرش و  يدرم  ار  وت  نم  دمحم  يا  : » تفگ نخس  تشاد ، هشیدنا  رد  هچنآ  زا  تحارص  هب  و  تفرگرب . لد  زار  زا  هدرپ  رادید ،
نیرتزیچاـن زا  يراـبغ  نیرتمک  یتـشاد و  هاـگن  رهطم  كاـپ و  ار  دوخ  هک  متفاـی ، یتـسار  یکاـپ و  تقادـص و  تلاـصا و  جوا  رد  یناـسنا 
ياهتلاصا و  يرادن ، كاب  یتمیق  چیه  هب  نتفگ  تسار  زا  ییوگتـسار ، نیما و  قلخ و  شوخ  وت  تسا . هتـسشنن  تنماد  رب  زین  اهیگدولآ 

بلج و نانچ  ارم  تاهتسیاش ، هتسجرب و  ياهتلصخ  یناسنا و  تایصوصخ  نیا  یهنیمن . ورف  تسد  زا  زیچ  چیه  ربارب  رد  ار  دوخ  یناسنا 
ات ماهدامآ  نم  يراد  قفاوت  نم  داهنشیپ  اب  رگا  منک . حرطم  ار  وت  اب  ینایشآ  مه  يرسمه و  داهنشیپ  مراد  لیم  نونکا  هک  تسا  هدرک  بذج 

نیمزرس رد  هک  ییاهتنـس  موسر و  مغریلع  هجیدخ  ناس  نیدب  يرآ  ( 2 .« ) میروآ اج  هب  ار  جاودزا  مسارم  دـشاب ، بسانم  هک  تقو  ره 
زا ات  تشاذـگیم  نادـیم  هب  مدـق  دوخ  درم ، يوس  زا  يراگتـساوخ  راظتنا  ياج  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  دـیاش  دوب ، جـیار  زور  نآ  زاجح 

یتفگـش هنوگ  چـیه  یناسنا ، يالاو  تاکلم  لـئاضف و  ربارب  رد  نز  کـی  ینتورف  عوضخ و  هتبلا  دوش . جاودزا  راتـساوخ  شاهدـنیآ  رهوش 
موسر و ناـیم  رد  هک  فارـشا  زا  ینز  برع ، سانـشرس  هتـسجرب و  نز  کـی  هراـب  کـی  هک  دوـب ، هدـمآ  شیپ  هچ  دوـب ، هدـش  هچ  درادـن .
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اپ ریز  ار  اهتنـس  يهمه  و  تسـسگیم ، ار  اهدـنب  اهدـیق و  نآ  يهمه  ناـهگان  دوـب ، هدرک  یگدـنز  یفارـشا  ریگ  اـپ  تسد و  ياـهتنس 
، نآ زا  شیپ  هک  دـنز  يراک  هب  تسد  نآ  نیا و  يهدزتریح  نامـشچ  ربارب  رد  ات  دـمآیم  شیپ  هدـنلاب  زارفرـس و  ناس  نیدـب  و  داهنیم ،
هک نیا  رد  دوب : هتفهن  هتکن  کی  رد  اهنت  ارجام  نیا  زمر  زار و  دندوب ؟ هدـیزاین  تسد  نادـب  زین ، یلومعم  ياههداوناخ  زا  ینز  چـیه  دـیاش 

، دندادیم ناشن  عضاوت  شربارب  رد  نادرم ، زا  يرایـسب  یتح  نانز و  زا  يرایـسب  هک  ینز  شدـننامیب ، رابتعا  هتـسجرب و  تیـصخش  اب  ینز 
نتورف عضاـخ و  ار  دوخ  دـناشفایم ، رون  نیمادـمحم  دوجو  رد  نآ  وـترپ  هک  یناـسنا  يـالاو  تاـکلم  هتـسجرب و  لـیاضف  ربارب  رد  نوـنکا 

تایـصوصخ و هتـسجرب و  لیاضف  یلاـعتم و  تیـصخش  ربارب  رد  هک  دوب  هجیدـخ  نیا  يرآ ، درادـن . یتفگـش  ياـج  چـیه  نیا  و  دـیدیم .
زا مادک  چیه  يارب  رگید  هک  دوب  هدش  نتورف  عضاخ و  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  یتوکلم  ياهتلصخ  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا 

، رایسب نادرم  نانز و  رب  هک  دوب  ینز  نامه  تیصخش ، اب  هتسجرب و  يوناب  نیا  دوبن . لئاق  یشزرا  یفارـشا  ياهتنـس  موسر و  بادآ و  نآ 
هار هب  نآ  کیدزن  رود و  ياهنیمزرـس  ناتـسبرع و  ياههداج  رد  شرابرپ  يراجت  ياهناوراک  نوچ  هک  دوب  ینز  نامه  دـناریم ، ناـمرف 
نآ زا  شیپ  هک  دوب  ینز  نامه  تخاسیم . روهلعـش  اهلد  رد  ار ، وا  اـب  ینخـس  مه  قاـیتشا  وزرآ و  درکیم و  هریخ  ار  اـهمشچ  داـتفایم ،
هک یناوارف  تیعقوم  ترهش و  تفگنه و  ياهتورث  اب  فیاوط ، ماوقا  نارـس و  برع و  لاجر  فارـشا و  هک  دوب  هدش  هدید  اهراب ، اهراب و 

شیوخ يراگتساوخ  قیال  هتسیاش و  ار  اهنآ  ًاساسا  دیاش  و  تفریذپیمن ، ار  نانآ  ياضاقت  وا  یلو  دندمآیم ، شیراگتـساوخ  هب  دنتـشاد ،
قایتشا روش و  اب  دوبن ، وا  دـننام  ینز  زاـجح ، نیمزرـس  یماـمت  رد  هک  ینز  نیمه  زیگنامارتحا ، هتـسجرب و  نز  نیمه  نونکا  اـما  دـیدیمن .

هلآ هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  جاودزا ، داهنـشیپ  حرط  رد  و  دوب ، هداهن  نایم  هب  مدـق  دوخ  یندـشانفصو ، ياهفطاـع  هقـالع و  اـب  ناوارف و 
وگتفگ تفریذـپ و  تروـص  هجیدـخ ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  جاودزا  تامدـقم  هک  دوـب  نینچ  درکیم . یماـگشیپ  یمدـقشیپ و 

ار يراگتـساوخ  موسر  بادآ و  اهنت  هن  جاودزا ، نیا  رد  هجیدخ  دیـسر . كرادـت  میمـصت و  يهلحرم  هب  هدـنخرف ، تجوازم  نیا  يهرابرد 
. داهن اـپ  ریز  تشاد ، جاور  یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد  ناـمز  نآ  هک  ار  جاودزا  ریگاـپ  تسد و  ياهتنـس  يهمه  هکلب  تخاـس ، هنوگرگید 

نالک ياهتورث  یلبق  ناراگتساوخ  هک  نآ  اب  دوب . هدیدن  ار  شریظن  یـسک  نآ ، زا  شیپ  هک  دز  يراک  هب  تسد  زین  هیرهم  دروم  رد  یتح 
هیلع و هللا  یلصدمحم  دروم  رد  هجیدخ  زاب  دنتشادیم ، هضرع  هدننکهریخ  نیگنس و  ياههیرهم  دنتـشاد و  رایتخا  رد  نارگ ، ياههنیدقن  و 
داد و رارق  دوخ  تورث  لاـم و  زا  وا  دـشاب ، درم  يوس  زا  هک  نآ  ياـج  هب  زین  ار  هیرهم  هک  ینعم  نیدـب  تفرگ . شیپ  رد  رگید  يراـتفرهلآ 
. داد هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  دوخ  راشرـس  یئاراد  زا  دوب ، هتفر  نخـس  نآ  زا  هیرهم  ناونع  هب  هک  ار  يراـنید  رازه  راـهچ  غلبم 
ینتورف و زا  تیاکح  يزارفارـس ، تیـصخش و  تمظع و  نیع  رد  هک  هدننکهریخ  راتفر  نیا  اب  و  یقالخا ، ناشخرد  يهمانرب  نیا  اب  هجیدخ 
وا يراجت  رابتعا  راشرـس و  تورث  تهج  زا  شاساسا  یلـصا و  زاـیتما  یگتـسجرب و  یتسار  هب  هک  داد  ناـشن  تشاد ، هوکـش  اـب  یعـضاوت 
وا يونعم  ياههاگدید  یئالاو  رکفت و  زرط  هشیدنا و  هوکـش  دیـشخبیم ، یگتـسجرب  تیـصخش و  شزرا و  ًاقیمع  ودـب  هچنآ  هکلب  تسین .

نیرتهتـسجرب تیونعم  تلیـضف و  ظاحل  زا  هک  تساوخیم  يرهوش  وا  يرآ ، دـنکیم . شزارفرـس  زاـتمم  ناـنز  رگید  هب  تبـسن  هک  تسا 
« قاحسانبا . » دشاب تسناوتیمن  رگید ، سک  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زج  یـسک  نینچ  هک  تسا  ادیپ  و  دشاب ، هنامز  نامز و  نادرم 

یهلا صاخ  تیانع  دروم  هک  دیـسر  ییاج  هب  هجیدخ  دننامیب  تمرح  یقالخا  يونعم و  ماقم  هک : دنکیم  فارتعا  زین  یمیدق  سیونهریس 
مالـسا ربمایپ  ناسرب ». هجیدـخ  هب  ار  اتکی  راگدرورپ  مالـس  ربمایپ ، يا  : » تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب  لیئربج  يزور  هک  نانچ  تفرگ . رارق 
دنوادـخ : » تفگ خـساپ  رد  هجیدـخ  هاگنآ  دـنکیم .» غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا  هجیدـخ ، يا  : » تفگ هجیدـخ  هب  زین 

...« لیئربج رب  مالس  دورد و  و  تسوا ، زا  دورد  مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ 

هجیدخ يراکادف  راثیا و 

یط زور  نآ  رد  و  دـیدرگ . نییعت  دوعوم  زور  دـش . هتـشاذگ  اهرارق  تفرگ . ماجنا  هدـنخرف ، جاودزا  نیا  يهرابرد  یتامدـقم  ياهوگتفگ 
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زور نآ  رد  دـش . رازگرب  جاودزا  مسارم  هجیدـخ ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ماوقا  ناـسک و  نیرتکـیدزن  روضح  اـب  هداـس ، یمـسارم 
نیرتمرتحم زا  هک  بلاطوبا  ینعی  مرکا ، ربماـیپ  بوبحم  يومع  طـسوت  هتـسجرب  گرزب  تیـصخش  ود  نیا  جاودزا  دـقع  يهبطخ  كراـبم 

يونعم ییابیز  هوکـش و  رون و  مالـسا ، ربمایپ  كرابم  مودق  اب  هجیدخ  يهناخ  تروص  نیدب  دـش و  هدـناوخ  دوب ، شیرق  نارـس  ناگرزب و 
ناگتـشرف رگید  لیئربج و  هاگلوزن  یحو و  لوزن  لحم  تفارـش ، يهناخ  يدوز  هب  هناخ  نیا  هک  تسنادیمن  یـسک  زونه  یلو  درک . ادـیپ 

هار هب  رد  يوس  هب  تساخرب و  ياـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـقع ، يهبطخ  يارجا  مسارم و  ماـجنا  زا  سپ  دـش . دـهاوخ  ینامـسآ 
ار دوخ  يهناخ  ات  دور  نوریب  هناخ  نآ  زا  و  دـیوگ ، كرت  ار  سلجم  دراد  میمـصت  هک  دادیم  ناـشن  شتکرح  لکـش  راـتفر و  زرط  داـتفا .

يا : » دش دنلب  تاملک  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  يافق  رد  هجیدخ  يادص  ناهگان  اما  دزاس . هدامآ  شدـنمجرا  رـسمه  دورو  يارب 
وت رادنامرف  زینک و  زورما  زا  نم  و  وت ، رایتخا  رد  اهقودنص  يهمه  دیلک  و  تسا ، وت  يهناخ  نم ، يهناخ  نونکا  هک  يوریم ، اجک  دمحم 

سپ نآ  زا  دـش و  هتـسجرب  راوگرزب و  تیـصخش  ود  نیا  كرتشم  تداعـس  شمارآ و  يهناـشاک  هجیدـخ ، يهناـخ  ناسنیدـب  و  متـسه .»
تـسد زا  ردام  ردپ و  گرم  اب  یکدوک  نینـس  رد  هک  ار  ياهتـشگ  مگ  شمارآ  ات  درک  ناکم  لقن  هناخ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 

شیپ دوخ  يالاو  ياههشیدـنا  راکفا و  ریـسم  رد  لاب  غارف  یگدوسآ و  اب  شمارآ ، نما و  طیحم  نآ  رد  و  دـبایزاب . هناخ  نیا  رد  دوب ، هداد 
، ياهنارگراثیا هداس و  ییوشانز  نامیپ  نینچ  هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  دوجو  جاودزا  نیا  رد  مه  يرگید  ریگمشچ  مهم و  يهتکن  اما  دور .
رب هک  ناسنیدب  دروآرد . روهظ  يهصنم  هب  ار  نآ  دعب  لاس   15 شاهغلاب ، تمکح  اب  لاعتم ، دنوادخ  هک  تشاد  یشزرا  مالسا  ربمایپ  يارب 
زا سپ  زین  ترـضح  نآ  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  راـیتخا  رد  هجیدـخ  تورث  یماـمت  ییوشاـنز ، دـنویپ  نـیا  رثا 

مالـسا ربماـیپ  يارب  هجیدـخ  درک . فرـص  ادـخ  هار  رد  مالـسا و  تفرـشیپ  هار  رد  ار  تفگنه  تورث  نآ  ماـمت  يربماـیپ ، هب  ندـش  ثوعبم 
تدـم مامت  رد  شیوخ ، رمثرپ  تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  كرتشم  یگدـنز  زاغآ  ناـمه  زا  دوب . رگراـثیا  راکادـف و  رـسمه  کـی  يهنومن 

رد يراوشد و  مایا  رد  ربمایپ ، مدـمه  نیرتکیدزن  شمارآ  ياهزور  رد  دـشیم . بوسحم  ربمایپ  سنوم  نیرتنابرهم  روای و  رای و  نیرتهب 
نابیتشپ و نیرتيوق  یپردیپ  ياهتبیـصم  تخـس و  ثداوح  مامت  رد  و  راکددم ، نیرتلمحت  رپ  نیرتروبـص و  یگدنز  دـیادش  رادوریگ 
، دادیم خر  ناناملـسم  ربمایپ و  يارب  تثعب  زا  دـعب  ياهلاس  رد  هک  ییاـهيراوشد  دـئادش و  ماـمت  رد  دوب . مرکا  لوسر  هارمه  مدـقمه و 

یمرگتشپ دیما و  يهیام  زین  اهناملسم  مامت  يارب  نابرهم  يردام  نوچ  هکلب  دوب ، شرطاخ  یلست  بجوم  ربمایپ و  سنوم  اهنت  هن  هجیدخ 
قشمرس شفرگـش  تمواقم  يرادیاپ و  زیگناتفگـش و  لمحت  تردق  باسحیب و  ییابیکـش  ربص و  اب  و  تفریم ، رامـش  هب  بلق  توق  و 

غیرد مالــسا  تیوـقت  شرتـسگ و  ربماـیپ و  یهلا  فدـه  هار  رد  شناوارف  لاـم  لذــب  زا  زگره  نآ  رب  هوـالع  تـفرگیم . رارق  زین  نارگید 
تمعن و لامک  رد  دـشاب و  هتـشاد  ار  اهیگدـنز  نیرتهب  دوب  رداق  هک  نآ  اب  و  تشاد ، هک  یماقم  ترهـش و  یلام و  تردـق  نآ  اب  . دـیزرون

ربمایپ اب  یگدنز  رطاخ  هب  هک  یتامیالمان  مامت  اب  ضوع  رد  تخیر و  رود  هب  ار  يویند  یگدنز  رهاظم  مامت  یلو  درب ، رسب  شیاسآ  هافر و 
هیاس ود  ره  یگدـنز  رب  هک  ییاهدـیدهت  اب  شراوگرزب ، رهوش  هجنکـش  رجز و  اـب  اـهلاس ، درک . مرن  هجنپ  تسد و  دوب  هدروآ  يور  وا  رب 
زور ره  ات  دمآ ، رانک  یناسآ  هب  يرادـیب ، ياهبش  یگنـسرگ و  ياهزور  لمحت  یتح  هرـصاحم و  دـیعبت و  هب  نداد  نت  اب  و  دوب ، هتخادـنا 
مامت رد  درادرب . مالـسا  زاسناسنا  بتکم  تفرـشیپ  نآرق و  ياههمانرب  ندرک  هدایپ  مالـسا و  يهیلاـع  فادـها  هب  لـین  هار  رد  هزاـت  یمدـق 

یلـست بجوم  ربمایپ و  سنوم  اهنت  هن  هجیدخ  دادیم ، خر  ناناملـسم  ربمایپ و  يارب  تثعب  زا  دعب  ياهلاس  رد  هک  ییاهيراوشد  دـئادش و 
ربص و اب  و  تفریم ، رامـش  هب  بلق  توق  یمرگتشپ و  دـیما و  يهیام  زین  اهناملـسم  مامت  يارب  نابرهم  يردام  نوچ  هکلب  دوب ، شرطاخ 

نآ رب  هوالع  تفرگیم . رارق  زین  نارگید  قشمرـس  شفرگـش  تمواقم  يرادـیاپ و  زیگناتفگـش و  لمحت  تردـق  باسحیب و  ییاـبیکش 
. دیزرون غیرد  مالسا  تیوقت  شرتسگ و  ربمایپ و  یهلا  فده  هار  رد  شناوارف  لام  لذب  زا  زگره 

مالسلااهیلع هجیدخ  لیاضف  فاصوا و 
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نآ یمارگ ، لوسر  دوب . رادروخرب  صاـخ  تیبوبحم  مارتـحا و  زا  مرکا  ربماـیپ  دزن  رد  ناملـسم ، نز  زاـتمم  يوگلا  راوگرزب و  يوناـب  نیا 
، رـسمه کی  دننام  طقف  هن  يو  اب  دوخ  ياهراک  رد  ور  نیا  زا  و  دوب . هاگآ  وا  تیارد  رهم و  هب  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  مرتحم  نوتاخ 

مارتحا يهدـید  اب  تشادیم ، زاربا  هجیدـخ  هک  یتایرظن  هب  درکیم و  تروشم  یمیمـص ، رای  زوسلد و  میهف و  تسود  کی  نوچمه  هکلب 
نیرتهب دومرف : هک  مدینـش  مالـسا  ربمایپ  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تسیرگنیم .
مارتحا الاو و  ماقم  هتبلا  ( 3 . ) تسا دلیوخ  تنب  هجیدخ  زورما  تما ، نانز  نیرتهب  و  نارمع ، تنب  میرم  هتشذگ ، رصع  رد  لیئارساینب  نانز 
دنوادـخ هک  تفرگ  الاب  نانچ  راوگرزب  نآ  مارتحا  ماقم و  هچ  دیجنـس ، يداـع  ياـهرایعم  اـب  دـیابن  ار  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  تیـصخش  و 

ای ناگتشذگ  زا  معا  يرگید ، سک  چیه  هک  داد  هدعو  میظع  یشاداپ  هب  ار  وا  داتـسرف و  مالـس  وا  يارب  لیئربج  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و 
« حیحص  » شش زا  یکی  هک  تنس  لها  گرزب  نیثدحم  زا  یکی  يراخب  دندوب . هدیسرن  ماقم  نادب  ادخ ، لوسر  باحصا  زا  ای  شنیرـصاعم 
مدیـشکن و ترـسح  هجیدخ  يهزادنا  هب  ینز  چـیه  يهرابرد  دـیوگیم : هشیاع  : » دـنکیم لقن  تسوا ، نآ  زا  ننـست  ناهج  ربتعم  هدـمع و 

نوچ تسا . هدوبن  تیعقاو  زا  رود  هشیاع ، نخس  نیا  ( 4 .« ) تسا هداد  هدعو  تشهب  هب  ار  وا  شراگدرورپ  هک  مدینـش  یتقو  مدربن  تداسح 
اب لاس  هب 25  کیدزن  ینالوط ، یتدـم  هدرک و  رایتخا  تلاسر  زاغآ  زا  لبق  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  يرـسمه  نیتسخن  هجیدـخ  هک  مینادیم 
مه و ...  هملسما ، هیفص ، هشیاع ، دننام  رگید  نانز  زا  یخرب  اب  هجیدخ  تافو  زا  سپ  لوسر ، ترـضح  هک  نیا  اب  تسا . هدرک  یگدنز  يو 

مارتحا اب  ار  وا  مان  درکیم ، دای  یگتـسیاش  هب  هجیدـخ  زا  زاب  تشاد ، هناخ  رد  يرگید  نارـسمه  هک  یتدـم  ماـمت  رد  یلو  هدومن ، تلـصو 
نم رب  ار  وا  زا  رتـهب  لاـعتم  دـنوادخ  زگره  : » دوـمرفیم شاهراـبرد  هک  ناـنچ  تشادیم  زیزع  یمارگ و  ار  وا  يهرطاـخ  هراوـمه  دربیم و 

نامیا نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متـسد  دـمآ و  مايرای  هب  متـشاد ، کمک  هب  زاین  نم  هک  يزور  وا  تسا . هدومرفن  بیـصن 
دالوا نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرکیم ، مبیذکت  نایناهج  هک  درک  قیدصت  ارم  يزور  و  دـندیزرویم ، رفک  نم  هب  تبـسن  نایناهج  هک  دروآ 

تیعقوم هچ  زا  هجیدـخ  هک  دـناسریم  یبوخ  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  كرابم  ناـبز  زا  هبئاـشیب  حیرـص و  نانخـس  نیا  ( 5 .«) درک تیانع 
يریخ رکذ  هجیدخ  زا  مالسا  ربمایپ  هک  دشیمن  يزور  دیوگیم : هشیاع  تسا . هدوب  رادروخرب  یتیصخش  هچ  زا  و  ربمایپ ، دزن  رد  يزاتمم 

ياهدروخلاس نز  وا  ایآ  متفگ : تداسح )  ) لاح نامه  اب  دـش و  بلاغ  نم  رب  هناـنز  بصعت  تریغ و  يزور  هک  يدـح  هب  درواـین . ناـیم  هب 
اریز تسا ، هدوب  شدوخ  شزرا  نایب  دوجو و  زاربا  نخس ، نیا  زا  هشیاع  روظنم  ( ؟ تسا هدرک  وت  بیصن  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوبن 

شدوخ اما  دـنک . حرطم  ار  دوخ  یناوج  زایتما  هک  تسا  هتـساوخ  هدرک و  هسیاقم  هجیدـخ  ترـضح  اـب  دوب  ناوج  رایـسب  ینز  هک  ار  دوخ 
نآ هاگنآ  دروخ و  ناکت  بضغ  تدش  زا  شکرابم  رس  يولج  ياهوم  هک  يدح  هب  دش ، كانبضغ  تدش  هب  مالسا  ربمایپ  دهدیم ): همادا 
حبذ يدنفـسوگ  لزنم  رد  تقو  ره  : » دیوگیم هشیاع  زاب  و  دومرف . نایب  هجیدخ  يهرابرد  میدرک ) لقن  اقوف  هک   ) ار زیمآنیـسحت  تالمج 

ربمغیپ یلو  مدرک ، ضارتعا  عضو  نیا  هب  يزور  دـیتسرفب . مه  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  نآ  تشوگ  زا  دـندومرفیم : مالـسا  ربمایپ  دـشیم ،
رد يدایز  رایـسب  ثیداحا  هنرگو  دوب . راورخ  زا  یتشم  طـقف  دـش  رکذ  هچنآ  ( 6 .« ) مرادیم تسود  زین  ار  هجیدخ  ناتـسود  نم  دـندومرف :

يهداعلاقوف مارتحا  زاتمم و  تیصخش  ناشخرد و  فاصوا  زا  همه  تسا و  هدش  لقن  مه  تنس  لها  نادنمـشناد  قیرط  زا  هک  میراد  تسد 
رظن زا  نانز  نیرتهب  نیرتلماک و  هک : تسا  هدمآ  هصاخ ، هماع و  ياملع  قیرط  زا  ناوارف  ثیداحا  رد  هلمج  زا  دنیوگیم : نخـس  هجیدـخ 

هجیدخ حیـسم ) یـسیع  ترـضح  ردام   ) نارمع رتخد  میرم  نوعرف ،) رـسمه   ) محازم رتخد  هیـسآ  زا  دـنترابع  هک  دـناهدوب  نت  راهچ  نامیا 
ینادراک و نیمه  يراوگرزب ، تیـصخش و  نیمه  لـیاضف ، فاـصوا و  نیمه  رطاـخ  هب  اذـل  ( 7 . ) مالـسا ربمایپ  رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد 
، دوب هدنز  يربک  هجیدخ  هک  یمادام  مالـسا ، ربمایپ  هک  دوب  زیزع  يوناب  نآ  يهداعلاقوف  تازایتما  ریاس  تیارد و  تفوطع و  یگتـسیاش و 
هب ار  تاجوز  ددعت  ياهقطنم  یموق و  ياهتنـس  یناکم و  ینامز و  صاخ  طیارـش  نامز ، نآ  رد  هک  نآ  اب  درکن و  جاودزا  يرگید  نز  اب 
اب زین  مالـسا  نیناوق  هک  نآ  اب  و  دنتـشاد ، هناخ  رد  رـسمه  دـنچ  نامز  کی  رد  يرایـسب  نادرم  تسیرگنیم و  يداع  ًـالماک  يرما  تروص 

لوط رد  زگره  مه  مرکا  لوسر  زاب  ادخ -  ربمایپ  هب  دسر  هچ  تشاذگیم -  مه  يداع  درف  ره  رایتخا  رد  ار  هزاجا  نیا  مزال  طئارـش  ققحت 
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نامز نآ  هچ  مالسا -  ربمایپ  یگدنز  طیارش  نیرتساسح  رد  هجیدخ  هک  نآ  مهم  يهتکن  درکن . هدافتـسا  دوخ  قح  نیا  زا  هجیدخ  تایح 
شکاپ بلق  رب  یهلا  یحو  هک  نامز  نآ  هچ  و  دوب ، هدـش  نوگرگد  زیچ  همه  تشاد و  رارق  یحو  لوزن  يهناتـسآ  رد  شکرابم  دوجو  هک 

هب تخانـش و  حیحـص  روـط  هب  ار  وا  درکیم . كرد  یبوـخ  هب  ار  مرکا  لوـسر  هراوـمه  دروآیمرد -  هزرل  هب  ار  یناـهج  دـشیم و  لزاـن 
تیبثت هار  رد  دوخ  ناوت  يهمه  اب  تفریذپ و  شناج  مامت  اب  ار  نآ  دیمهف و  ینشور  هب  ار  وا  تلاسر  درب . یپ  شدوجو  يالاو  ياهتیعقاو 

ملاـع و قیمع و  لاـمک و  اـب  هدـیمهف و  ساـسح و  نینچ  نیا  دـناوتیم  يرـسمه  رتـمک  هک  یتـسار  هب  و  درک . یگداتـسیا  نآ  شرتـسگ  و 
. دشاب نیبعقاو 

لامک بحاص  دنمشناد و  يوناب 

ینز وا  هک  مییوگب  مینک و  هراشا  زین  يو  شناد  لضف و  بتارم  هب  هک  نآ  رگم  دوشیمن  مامت  نخس  هجیدخ ، لیاضف  فاصوا و  حرـش  رد 
ملع و نودـب  زگره  درکیم ، یـسررب  تقد  هب  ار  ياهلأـسم  ره  دوـب . لاـمکبحاص  نیبنشور و  رایـسب  میهف ، رایـسب  هـبرجترپ ، دنمـشناد ،
رد يداع  ریغ  تارییغت  دش  هجوتم  هک  نآ  ضحم  هب  تلاسر  زاغآ  رد  دزیمن . یفرح  قمعت  رکفت و  نودب  تفریذپیمن و  ار  يزیچ  هشیدنا 

تقد اب  ساسح ، طیارش  نآ  رد  تسا ، هدش  نوگرگد  شتاکرح  راتفر و  لامعا و  ترضح و  نآ  ینامسج  عضو  یتح  هدش و  داجیا  ربمایپ 
تیعطاـق و اـب  درب و  یپ  هلأـسم  لـصا  هب  یـسانشناور  ملع  نادنمـشناد  نیرتـگرزب  زا  رتقـیقد  رتـهب و  تـشاد ، هـک  ياهژیو  رکفت  ربدـت و  و 

یحور قیمع  لوحت  ینوگرگد و  کی  راثآ  ربمایپ ، يارب  ینامـسج  صاخ  عضو  نآ  شیادیپ  تارییغت و  نآ  مامت  هک  درک  مالعا  تحارص 
هتـسج روط  هب  هاگ  رانک و  هشوگ و  زا  نایفارطا  نایانـشآ و  زا  یـضعب  ینامز  رد  درادـن . دوجو  يرگید  يهضراـع  چـیه  تسا و  يونعم  و 

هب باطخ  شاهنادنمـشوه  كرد  صاخ و  ینیبنشور  اب  هجیدخ  دـندرکیم ، ینارگن  زاربا  ربمایپ  لاح  رییغت  يارب  اراکـشآ  هاگ  هتخیرگ و 
دنوش يریگنیمز  لدعت و  مدع  ثعاب  هک  ینامـسج  تخـس  ياهيرامیب  هب  و   ) دزاسیم ناوتان  زجاع و  زگره  ار  وت  دنوادخ  : » تفگ ربمایپ 

يزاونناـمهم یتسودناـمهم و  یهدیم و  یناـمهم  يراد ، هتـشاد و  محر  يهلـص  هـشیمه  دوـخ  یگدـنز  رد  وـت  نوـچ  دـنکیمن ) راـچد 
نیرتساسح رد  هجیدخ  هک  نآ  مهم  يهتکن  ( 8 .« ) یتسه نامولظم  سردایرف  ینکیم و  يریگتسد  ناگدنامرد  نادنمتـسم و  زا  ینکیم ،

و دوب ، هدش  نوگرگد  زیچ  همه  تشاد و  رارق  یحو  لوزن  يهناتـسآ  رد  شکرابم  دوجو  هک  نامز  نآ  هچ  مالـسا -  ربمایپ  یگدنز  طیارش 
كرد یبوـخ  هب  ار  مرکا  لوـسر  هراوـمه  دروآیمرد -  هزرل  هب  ار  یناـهج  دـشیم و  لزاـن  شکاـپ  بلق  رب  یهلا  یحو  هک  ناـمز  نآ  هچ 
شناج مامت  اب  ار  نآ  دیمهف و  ینشور  هب  ار  وا  تلاسر  درب . یپ  شدوجو  يالاو  ياهتیعقاو  هب  تخانـش و  حیحـص  روط  هب  ار  وا  درکیم .

ساسح و نینچ  نیا  دناوتیم  يرسمه  رتمک  هک  یتسار  هب  و  درک . یگداتسیا  نآ  شرتسگ  تیبثت و  هار  رد  دوخ  ناوت  يهمه  اب  تفریذپ و 
مغ کیرـش  نیرتهب  شتازایتما  مامت  رب  هوالع  ییالاو ، فاصوا  نینچ  اب  ییوناب ، نینچ  دشاب . نیبعقاو  ملاع و  قیمع و  لامک و  اب  هدیمهف و 
رد و  درم ، یگدنز  رد  تیقفوم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دشاب ، نادـب  فصنم  ینز  هاگره  هک  تسا  یتفـص  نیا  و  دوب . زین  ربمایپ  هودـنا  و 

یگنانز تایـصوصخ  اههناشن و  ریاس  لامج و  ییابیز و  زگره  هک  يروط  هب  تفر ، دهاوخ  رامـش  هب  وا  یگداوناخ  ینابم  لوصا و  میکحت 
زا یکاح  ربتعم  دانـسا  دوب و  راکـشآ  دوهـشم و  ًالماک  هجیدخ  یگداوناخ  یگدنز  رد  رما ، نیدب  هجوت  دـنزاس . رپ  ار  نآ  ياج  دـناوتیمن 

دیدیم و هک  ار  یهورکم  زیچ  ره  مالسا  ربمایپ  دیوگیم : هراب  نیا  رد  مالسا  فورعم  هیلوا و  ناسیونهریس  زا  یکی  قاحسانبا » . » تسا نآ 
ناـیم رد  هجیدـخ  اـب  هناـخ  هـب  تشگزاـب  ماـگنه  تخاـسیم ، شرثأـتم  نوزحم و  دـیدرگیم ، دراو  وا  رب  هـک  ار  ییاوراـن  ره  دینــشیم و 

تابث و هب  ار  وا  هراومه  هجیدـخ  دومرفیم . تیانع  شیاشگ  جرف و  ار  اوران  هورکم و  نآ  هجیدـخ ، يهلیـسو  هب  دـنوادخ  و  تشاذـگیم .
یگدـنز و کیرـش  نینچ  و   ) دادیم نیکـست  ار  ربماـیپ  مـالآ  اهجـنر و  اـهدرد و  دوخ  تفوـطع  تیارد و  اـب  درکیم و  توـعد  تمواـقم 

نابرهم رواشم  بحاصم و  میهف و  راوخمغ  کی  تفر و  ایند  زا  هجیدخ  هک  يزور  ات  دوب ) ربمایپ  راکددـم  رای و  هشیمه  ینابرهم  راسگمغ 
دیسر ییاج  هب  هجیدخ  دننامیب  تمرح  یقالخا  يونعم و  ماقم  هک : دنکیم  فارتعا  زین  یمیدق  سیونهریس  نیا  تفر ... تسد  زا  میمص  و 
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هب ار  اتکی  راگدرورپ  مالـس  ربمایپ ، يا  : » تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب  لیئربج  يزور  هک  نانچ  تفرگ . رارق  یهلا  صاـخ  تیاـنع  دروم  هک 
هجیدخ هاگنآ  دنکیم .» غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا  هجیدخ ، يا  : » تفگ هجیدخ  هب  زین  مالـسا  ربمایپ  ناسرب ». هجیدـخ 

...« لیئربج رب  مالس  دورد و  و  تسوا ، زا  دورد  مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ  دنوادخ  : » تفگ خساپ  رد 

هجیدخ هرابرد  تاقبط  بحاص  راتفگ 

هللا یلص  دمحم  یگدنز  هب  یهاگن  تشهب  رد  مدآ  ترـضح  : » دسیونیم تاقبط »  » باتک رد  یمالـسا ، نیخروم  زا  رگید  یکی  دعـسنبا » »
رماوا يارجا  هار  رد  وا  رـسمه  هک  تسا  نیا  نم  رب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ياـهيرترب  زا  یکی  دـیوگیم : دـنکفایم و  هـلآ  هـیلع و 

.« داد ناشن  هار  یهلا  ياهروتـسد  هب  تبـسن  ینامرفان  رد  ارم  نم ، رـسمه  هک  نآ  لاح  و  دومن ، تدـعاسم  يراکمه و  شرهوش  اب  دـنوادخ 
(9)

هجیدخ نادنزرف 

يارب مساقلاوبا »  » يهینک و  تشاد ، بقل  بیط  رهاط و  هک  دمآ  ایند  هب  مساق  مان  هب  يرـسپ  دندش . دلوتم  دنزرف  راهچ  هجیدـخ  ترـضح  زا 
يهلحرم ات  یتح  درک و  یط  یتدـم  ار  یگراوخریـش  يدازون و  نارود  مساق  تسا . هدـش  هتفرگ  زیزع  دـنزرف  نیمه  ماـن  زا  مالـسا ، ربماـیپ 

یقاب يارـس  هب  دیـشوپ و  مشچ  ایند  زا  یهلا  ریدـقت  رب  انب  هک  دوب  هدـشن  هتفرگ  ریـش  زا  زونه  اما  دوب . هدـنز  مه  نداـتفا  هار  هب  ندوشگاـپ و 
يرآ دوب . مالـسلاامهیلع  همطاـف  موثلکما و  بنیز و  ناـنآ  یماـسا  هک  دـش  زین  رتخد  هس  ياراد  هجیدـخ  رـسپ ، دـنزرف  نیا  زا  ریغ  تفاـتش .

ترـضح ینعی  یتسه ، ناهج  يوناب  نیرترهوگ  هزیکاپ  نیرتنمادـکاپ و  شکاپ ، ناماد  رد  هک  تسا  هجیدـخ  نوچمه  ییـالاو  تیـصخش 
ردپ يارب  ربمایپ ، نادنزرف  مامت  نایم  زا  یهلا ، تیشم  هدارا و  رب  انب  هک  ینابات  دیشروخ  نآ  دوشیم . هدنارورپ  اهیلعهَّللامالـس ، ارهز  همطاف 

يهمئا نوچمه  نادـنزرف  شرابرهگ  ناماد  رد  و  دوش ، باختنا  ناهج ، تاداـس  یهلا و  راونا  يرداـم  يارب  اـت  دـنامیم ، یقاـب  شراوگرزب 
نینچ نیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يرآ  دنـشاب ... نایناهج  تیاده  داشرا و  نارادلعـشم  دوخ ، هک  دهد  شرورپ  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
تلق لاق : رمع ، نب  لضفم  نع  : » دناهدومرف هراشا  نآ  هب  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ( 10 ... ) دوب هتشگ  رومان  هجیدخ »  » هک تشاد  يردام 
یلص هَّللالوسر  اهب  جوزت  امل  مالسلااهیلع  هجیدخ  نا  معن ؛ لاقف : مالسلااهیلع ؟ همطاف  هدالو  ناک  فیک  مالـسلاهیلع  قداصلا  هَّللادبع  یبال 
ناک کلذل و  تشحوتساف  هیلع  لخدت  هارما  نکرتی  اهیلع و ال  نملسی  الو  اهیلع  نلخدی  نکف ال  هکم  هوسن  اهترجه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

هطبار هکم  نانز  دمآرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  جاودزا  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  نوچ  يرآ ، ( 11 .« ) هیلع ًارذح  اهمغ  اهعزج و 
دمآ تفر و  دندرکیمن . مالـس  وا  هب  تاقالم  ماگنه  رد  و  دندمآیمن . وا  يهناخ  هب  رگید  دـندرک و  عطق  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  اب  ار  دوخ 
اهنت ار  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هکم ، نانز  دـندشیم . وا  هناخ  هب  ناـنآ  نتفر  عناـم  هدرک ، تبقارم  ار  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هناـخ  هب  نارگید 
نیا دوب . هتفرگارف  ار  وا  تشحو  هدوب و  تحاران  نیگمغ و  عوضوم  نیا  زا  مالسلااهیلع  هجیدخ  دندرکیمن . یتسود  وا  اب  رگید  دندراذگ ،
نیا رد  دش . رتدیدش  تلاسر  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندش  ثوعبم  اب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  یحور  يهرـصاحم  دمآ و  تفر و  كرت 

یلـصا یماح  هک  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  اب  ار  یطابترا  هنوگره  دنتـسنادیم  دوخ  نمـشد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  ناـمز 
. دندراذگ اهنت  ياهنت  تخس  طیارش  نآ  رد  ار  مالسلااهیلع  هجیدخ  دندرک و  عطق  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

اهتشون یپ 

وزج يراخب ، حیحص   - 4 ص 24 .  قیرطب ، نبا  ةدـمع  - 3 ص 302 .  ج2 ، صاوخلا ، ةرکذت  - 2 ص 302 .  ج 2 ، صاوخلاةرکذـت ، - 1
-7 ملعـالا .  قیفوت  مالـسالا و  ربـنم  - 6 ربلادـبع . نبا  باـعیتسا  زا  لـقن  هب  ص 18 . ادـخ ، لوسر  نارـسمه  ص 114 5 - باـب 30 ، مجنپ ،
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، بوشآرهش نبا  بقانم  - 10 ص 134 . ج 1 ، دعسنبا ، تاقبط  - 9 . 116 ص 114 - ج1 ، ماشهنبا ، هریس  - 8 يراخب . حیحص  باعیتسا و 
 . ص 593 قودص ، خیش  یلاما  ص 174 11 - ج 1 ،

تما ردام  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 12

باتک تاصخشم 

یسبط نسحم  دمحم  هدنسیون : 
ع)  ) رصع یلو  ترضح  تاقیقحت  زکرم  رشان : 

هّمدقم

هک یسک  هرابرد  ییاسرف  ملق  قح  هب  تسا . فده  رد  تماقتـساو  يرادیاپ  تمظع و  ایند  کی  زا  نخـس  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدخزا نخس 
زا ییاه  هشوگ  یسررب  هب  هّلک "، كردیال  هّلک  كردی  ام ال   " قادصم هب  اما  . تسا لکشم  یـسب  دتـسرف ، یم  دورد  مالـس و  وارب  دنوادخ 

میزادرپ :  یم  وناب  گرزب  نیا  یگدنز  تیصخش و 

هداوناخ تدالو و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  ترـضح  نس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دمآ  ایندب  ترجه  زا  لبق  لاس   68 مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ
هجیدـخ هک  يا  هداوناخ  تسا .  هدـش  هداد  نتم  رد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ناشیا  تدـالو  خـیرات  سپ  هدوب ، لاـس  یـس  زا  رتمک  ملـس  هلآ و 

ياـج برع  ياـه  هلیبـق  نیرتـگرزب  رامـش  رد  يدـنواشیوخ ،  ياـه  تبـسن  یگداوناـخ و  تفارـش  رظن  زا  داد  شرورپ  ار  ( مالــسلا اـهیلع  )
. دوب رادیدپ  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ راتفگ  رادرک و  زا  تفارـش  تباجن و  گرزب و  راثآ  تشاد . ذوفن  زاجح  همه  رد  نادـناخ  نیا  . تشاد

 . دوب مصا  نبدئاز  رتخد  همطاف  شردام  تشاد .  مان  یشیرق  دسا  نب  دلیوخ  شردپ  دوب و  مشاه  هلیبق  زا  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ قالخا 

رایـسب نایاش  ياه  ییاریذپ  یقالخا و  تلیـضف  هب  وا  دوب .  ریظن  مک  نارقا  نایم  زاتمم و  هناگی و  دوخ  ماوقا  نیب  رد  ( مالـسلا اهیلع   ) هجیدخ
قح هب  دوب و  هنومن  دزنابز و  یقالخا  تالامک  ایاجـس و  رد  دلیوخ  رتخد  دندیزرویم . دـسح  يو  هب  هکم  نانز  تهج  نیدـب  دوب و  فورعم 

ات دش  ببـس  یقالخا  لیاضف  ایاجـس و  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دیدرت  یب  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  يارب  یبوخ  وفُک  ناشیا 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  وا  تایاور ،  قبط  دوش . هدرمش  هتسیاش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  يرـسمه  يارب  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدخ

،ج2،ص114 ءالبّنلا مالعا  ریس  دوب . قیدص  يروای  ( هلآو

؟ دوب هدرک  جاودزا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ریمایپ زا  لبق  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ایآ 

هحیدخ يراگتساوخ  هب  هک  یسک  نیلوا  ،ج2،ص202  هعیرشلا نیحایر  ،ج3،ص77 لاقملا حیقنت  ج16،ص10 راونالا ، راحب  تسا  فورعم 
یناوج رد  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدخ اب  جاودزا  زا  سپ  وا  دوب . یموزخم " ذئاع  نب  قیتع   " مان هب  برع  ناگرزب  زا  یکی  دمآ  ( مالـسلا اهیلع  )

زا یکی  هک  يدـسالا " رذـنملا  نب  ۀـلاه  یبا   " وا زا  سپ  تشاذـگ . ثرا  هب  ( مالـسلا اـهیلع  ) هجیدـخ يارب  ار  يرایـسب  لاوـماو  تشذـگرد 
زا سپ  زین  هلاه  یبا  تشذـگرد . یکدوک  رد  هک  دوب  " دـنه  " مان هب  يدـنزرف  دـنویپ  نیا  هرمث  درک . جاودزا  يو  اب  دوب  دوخ  هلیبق  ناـگرزب 
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رـسمه نیموس  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ هک  بلطم  نیا  دنچ  ره  تشاذـگ . ياج  رب  شیوخ  زا  رایـسب  تورثو  تفای  تافو  يدـنچ ،
ناگمه دییأت  دروم  یلو  تسا  فورعم  هصاخ  هماع و  دزن  درکن  جاودزا  رگید  يا  هزیـشود  اب  هشیاع  زج  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

دیـس "  ،) يدـهلا ملع  "  ، " يرذالبدـمحا "  ، " یفوک مساقلوبا   " لاثم يارب  دـنراد  فلاخم  رظن  ناگرزب  ناـخروم و  زا  یعمج  دـشاب . یمن 
اب جاودزا  ماگنه  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ هک  دـنیوگ  یم  اراکـشآ  یفاش " صیخلت   " رد یـسوط " خیـش  یفاش "و"   " باتک رد  یـضترم )
هک تسا  هتفگ  ءدبلاو " راونا  باتک  بحاص  : " دسیون یم  وا  تسا .  هدرک  دییات  زین  یسلجم  همالع  ار  انعم  نیا  تسا . هدوب  ارذع " ، " ربمایپ

دنا و هدرکاعدا  نینچ  زین  نارصاعم  زا  یخرب  ،ج3،ص77 . لاقملا حیقنت  دندوب  ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نارهاوخ  هلاه ، نارتخد  هیقر  بنیز و 
،ص یضترم رفعج  دیس  همالع  هتشون  هبئابر  ما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تانب  .ر.ك: دنا هتـشون  ییاهباتک  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب 

. 88

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  اب  ییانشآ 

نیحایر ... لهجوبا و ، طیعم یبا  نب  ۀـبقع  ، هبیـش ، هبتع برع  نابـصنم  بحاص  ناگرزبزا و  يرایـسب  (، مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ یقالخا  لیاضف 
باختنا يرگید  رهوش  داد  یمن  هزاجا  يو  هب  نیـشیپ  رـسمه  تارطاـخ  یلو  تخادـنا . یم  يواـب  جاودزا  رکف  هب  ار  ،ج2،ص239 . هعیرشلا

یلـص ) ربمایپ هارمه  تراجت  يارب  هک  ار  یمالغ  ود  نآ  دش و  انـشآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  يونعم  تاماقم  اب  هکنیاات  دنک .
( مالـسلا اهیلع  ) هجیدخ دندرک . لقن  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدخ يارب  دـندوب  هدـید  يو  زا  هک  یتازجعم  بلاطم و  دوب  هداتـسرف  ( هلآو هیلع  هللا 

کیدزن ناشیوخ  برع و  گرزب  ياملع  زا  هک  لفون ، نب  ۀقرو  زین  دوهی و  نادنمشناد  زا  یکی  زا  وا  هتبلا  . دش ربمایپ  لامک  قالخا و  هتفیرف 
دوب هدینـش  یبلاـطم  اـیبنالا  متاـخ  ناـمزلارخآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ روـهظ  هراـبرد  تفر ، یم  رامـش  هب  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ
دوخ يرـسمه  هب  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ ات  دـش  ثعاب  لماوع  نیا  همه  ،16،ص61 . راونالاراحب .

 . دنک باختنا 

هجیدخ جاودزا 

ماش تراجت  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  زور  هام و 75   2 هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  اب  ( مالـسلا اهیلع   ) هجیدخ ترـضح  فافز 
نیسح ، مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدنز  تشاد  لاس   25 هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  نامز ، نآ  رد  تفای . ققحت  ،ص20 . نامه

لقن لاـــس  ار 28  ناــشیا  نــس  ساـــبع  نــبا  ،ج16،ص3 . راونـالاراحب . دوـب هلاـس  لـهچ  ( مالــسلا اـهیلع  ) هجیدـخ و  ،ص29 . هداز داـمع 
نیا دننک  یم  یعس  ّتنس  لها  ناّخروم  زا  یـضعب  دنچ  ره  ،ص29 . مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدنز  دنک . یم  ،ج16،ص3 . راونالاراحب
ببس هب  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ دنناد . یم  فیعض  ار  وا  اهنآ  تسا و  نایعیـش  زا  یبلک  بئاص  نب  دمحم  نآ  يوار  نوچ  دننک  در  ار  نخس 

ماقم و ییاراد و  مامتو  درک  جاودزا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  اب  وا  يونعم  ماقم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  هب  هقـالع 
اهیلع ) هجیدخ )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  جاودزا  دقع  رد  تخاس . شرـسمه  دصاقم  تفرـشیپ  يادف  ار  دوخ  یلیماف  هاگیاج 

دق ۀـجیدخ  ای  ًاـئیرم  ًاـئینه  تفگ : کـیربت  نینچ  اـهنآ  هب  ،ج2،ص111 . ءالبّنلا مالعا  ،ج16،ص12، راونالاراحب منغ  نب  هللادـبع  مالـسلا ،)
نب یسیع  ناُّربلا  هب  رّشبو  دمحم ؟ لثم  سانلا  یف  يذلااذ  نمو   *** اّهلک ۀّیربلا  ریخ  تجوزت  دعـسَاب  کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل   *** ترج

رعاش شیرق و  لاجر  زا  یکی  دتهم  وداه  ءاحطب  نم  لوسر   *** ّهنَِاب ًامدق  باتکلا  هب  تّرقأ  دعوم  بُْرقایف  نارمع  نبا  یـسوم  و   *** میرم
یسک هچ  يدرک . جاودزا  قیالخ  نیرتهب  اب  هدوب و  دنمتداعس  وت  علاط  هک  هجیدخ  يا  وت  رب  داب  اراوگ  . *** ،ج16،ص14 راونالاراحب .) دوب

هب ینامـسآ  بتک  دنا و  هداد  تراشب  شندمآ  هب  یـسوم  یـسیع و  ترـضح  هک  تسا  یـسک  دمحم  تسا . دـمحم  دـننامه  مدرم  نایم  رد 
. تسا هدنوش  تیاده  هدننک و  تیاده  وا  دروآ و  یم  رد  هکم ) ) ءاحطب زا  رس  هک  یلوسر  دنتشاد . رارقا  وا  يربمایپ 
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( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  مارتحا 

،ج2،ص راحبلا ۀنیفس  دوب . دیحوت  هب  وا  داقتعا  هدیقع و  رطاخ  هب  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدخ هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  مارتحا 
،ص7. مرقم قازرلا  دبع  دیس  ، مالسلا اهیلع  ءارهزلا  تاقو  ،570

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ لاصخ 

یبا نب  یلع  هک  ناـنچ  دـیورگ  مالـسا  هب  هک  دوـب  ینز  نیلوا  وا  دور . یم  رامـش  هب  مالـسا  ناوناـب  نیرتـگرزب  زا  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ
وا . دوب هجیدـخ  دـناوخ ، زامن  هک  ینز  نیلوا  ،ج3،ص77 . لاقملا حـیقنت  دروآ . يور  مالـسا  هب  هک  دوب  يدرم  نیلوا  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط

راـبخا هب  لـیامتم  تقیقح و  قح و  هب  دـقتعم  راـقو ، اـب  نیزو و  تاـیونعم ، هب  دـنمقالع  تشذـگاب  . دوـب شیدـنارود  نیب و  نشور  یناـسنا 
هب مالسا  شرتسگودوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رسمه  هک  سب  وا  يارب  تفارش  نیمه  ،ج16،ص21و79 . راونالاراحب دوب . ینامسآ 

لاوما ترثک  رب  هوالع  تشاد و  یهاگآ  ینامـسآ  بتک  زا  هجیدخ  ،ج2،ص111 . ءالبُّنلا مالعالاریـس  تفای . ققحت  وا  تورث  لام و  کمک 
يو مالـسا  زا  لبق  یتح  هکنیا  رتمهم  تشاد و  يا  هداعلا  قوف  يرترب  زین  یکریز  لقع و  رظن  زا  . دنتفگ یم  ءاحطب " هکلم   " ار وا  كالما ، و 

مالعالاریـس دندناوخ . یم  ج2،ص207 . هعیرـشلا ، نیحایر  ناـنز " هدیـس  هکراـبم "و"  و"  ج2،ص207 . هعیرـشلا ، نیحایر  هرهاـط "  " ار
رگید لفون و  نب  ۀقرو  زا  هشیمه  دیشک و  یم  ار  دیدج  ربمایپ  روهظ  راظتنا  هک  دوب  یناسک  زا  وا  هک  تسا  نیا  بلاج  ،ج2،ص111 . ءالبنلا

نآ هب  وا  تبحم  لاـمک و  بدا و  ملع و  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  حیـصف  راعـشا  دـش . یم  توـبن  ياـه  هناـشن  ياـیوج  ءاـملع 
: تسا نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ هرابرد  هجیدـخ  راعـشا  زا  يا  هنومن  ج16،ص52 . راونالاراحب ، دـنک . یم  تیاکح  راوگرزب 

کنیعل ینیع  نکی  مل  اذا  *** ۀـضوعب حانج  يدـنع  تِّوُس  اـمف  ةرـساکالا  کـلمت  ایندـلا و  یل  تمادو  *** ۀـمعن لـک  یف  تیـسما  یّنناولف 
رد مشاب ، هتـشاد  ار  ناهاشداپ  اهارـسک و  تکلمم  کلم و  دـشاب و  نم  نآ  زا  اـیند  ياـه  تمعن  ماـمت  رگا  ،ج16،ص52 . راونالاراحبةرظان

حور يداصتقا و  ّمش  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  هجیدـخ  تیـصوصخ  رگید  دـتفاین . وت  مشچ  هب  ممـشچ  هک  ینامز  درادـن  شزرا  چـیه  مرظن 
یقالخا يایاجس  هتبلا  ،ص31. مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدـنز  دوب . هدیـسر  مه  ماش  هب  هنیمز  نیا  رد  شترهـش  هزاوآ  دوب و  یناگرزاب 

لـضفا : " دیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا . ناوتان  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  دایز  نانچ  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ ترـضح 
یم هچ  ،ج2،ص204 . ۀعیرشلا نیحایر  محازم ". تنب  هیـسآو  نارمع  تنب  میرم  دمحم و  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  ۀنجلا  لهاءاسن 
هیلع هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  : " میناوخ یم  خـیرات  رد  !؟ دوب ادـخ  لوسر  رطاخ  يالـست  شمارآ و  هیام  هک  یـسک  نأش  رد  تفگ  ناوت 
دای رگم  درک  یمن  رورـسم  ار  ترـضح  نآ  زیچ  چیه  دندش ، یم  هدرزآ  نوزحم و  ناشیا  ياه  تیذا  شیرق و  بیذـکت  زا  تقو  ره  هلآو )
هلمج زا  وا  تسا  رایـسب  هجیدخ  لیاضف  بقانم و  دیوگ : یم  یبهذ  ص25 . نامه ، دش " یم  رورـسم  دید  یمار  هجیدخ  هاگره  هجیدخ و 

حدم و ار  وا  ًارارک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دوب . تشهب  لها  زا  میرک و  فیفع و  تناید و  هب  دـنب  ياپ  الاو ، لقاع ، لماک ، نانز 
نانز زا  کی  چیه  رب  تفگ : یم  هشیاع  هک  يدح  هب  درک . یم  لیلجت  رایسب  ار  وا  داد و  یم  حیجرت  نینمؤم  تاهّما  ریاس  رب  تفگ و  یم  انث 

مـالعالا ریـس  درک . داـی  ار  وا  رایـسب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  دوـب  ببـس  نادـب  نیا  مدـیزرون و  کـشر  هجیدـخ  هزادـنا  هب  ربماـیپ 
،ج2،ص111. ءالبنلا

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخرب ادخ  دورد 

ترـضح زا  یتایاور  قبط  . داتـسرف مالـس  دورد و  وا  رب  اهراب  لجوّزع  دنوادخ  هک  تشاد  ییالاو  ماقم  نانچ  مالـسلا ) اهیلع  ) يربک هجیدخ 
لیئربج يراد "؟ یتجاح  ایآ  : " دومرف لیئربج  هب  جارعمزا ، تشگزاب  ماگنه  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  ( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما 
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: میناوخ یم  رگید  یتیاور  رد  ،6،ص7 . راونالاراحب یناسرب " مالـس  هجیدخ  هب  نم  ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  ما  هتـساوخ  درک : ضرع 
لاوحا هجیدخ  زا  دـش و  ور  هبور  يو  اب  يدرم  تروص  هب  لیئربج  دـمآ . نوریب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  بلط  هب  هجیدـخ  يزور 

یم وا  . درب یم  رـسب  اجک  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دـیوگب  تسناوت  یمن  هجیدـخ  دیـسرپ . ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
ار هصق  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هک  یتقو  دراد . ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نتـشک  دصق  هک  دشاب  یناسک  زا  درم  نیا  دیـسرت 
، هعیرـشلا نیحاـیر  . مناـسرب مالـس  ار  وتادـخ  زا  هک  درک  رما  دوـب و  لـیئربج  نآ  : دوـمرف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  تفگ ، زاـب 

ج2،ص206.

مالسا دربشیپ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ شقن 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمغیپ  تیعقوم  تفرشیپ و  هار  رد  تشاد  هچ  ره  هدش ، دنمتداعس  هک  تفایرد  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترـضح  یتقو 
هک ییاج  ات  دـناسر . فرـصم  هب  مالـسا  رـشن  هار  رد  دیـشخب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  شیوخ  لاوما  مامت  وا  درک . قافنا  هلآو )

دربشیپ رد  وا  تقادص  يراکمه و  يایوگ  هک  دراد  هجیدـخ  نأش  رد  يا  هلمج  قاحـسا  نبا  تشادـن . نفک  يارب  يا  هچراپ  تلحر  ماگنه 
اهیلع ) هجیدـخ تلحر  یپ  رد  اهت  بیـصم  دوب و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يافو  اب  قداص و  روای  هجیدـخ  : " دـیوگ یم  وا  تسا . مالـسا 

رب تامیالمان  موجه  ربارب  رد  ود  نیا  ایوگ  ،ج1،ص426 . ماشه نبا  هریس  دش ". ریزارس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  بلاط  وباو  مالـسلا )
(، هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ قالخا  نیهر  مالـسا  هک  فورعم  هلمج  نیا  . دندوب مکحتـسم  دنلب و  يدـس  (، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ

رفعج دیـس  همـالع  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعـالا  یبنلا  ةریـس  یف  حیحـصلا  تسا  هجیدـخ  لاوما  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ریـشمش 
. دراد یم  رب  هدرپ  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ تقادص  يراکمه و  تیاهن  زا  ج3،ص198 . یلماع ، یضترم 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نادنزرف 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  جاودزا  هرمث  روهشم : هتفگ  هب  تسا . فالتخا  ناخّروم  نایم  (، مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نادنزرف  دادعت  رد 
هکدنتـسه یعدـم  یـضعب  دـنتفگ . یم  ّبیط " رهاـط "و"   " ود نـیا  هـب  هللادـبع . - 2. مشاه - 1. دوب دنزرف  شـش  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدـخ

مان هب  ینادنزرف  هللادـبع  مساق و  زاریغ  هک  نیا  هن  دـندوب  رهاط  ّبیط و  هب  بّقلم  هک  تشاد  هللادـبع  مساق و  مان  هب  رـسپ  ود  هجیدـخزاربمایپ 
ما بنیز ، دوب و  شنارتخد  نیرتگرزب  هّیقر  همطاف . - 6. موثلک ما  - 5 بنیز . - 4. هّیقر - 3 ،ج2،ص267 . هعیرشلا نیحایر  . ) دشاب رهاطو  ّبیط 

یگدنز دوردب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نارـسپ  . دنتـشاد رارق  هّیقر  زا  سپ  بیترت  هب  همطاف  موثلک و 
: دـندقتعم ناققحم  زا  یهورگ  ج1،ص167 .  ، ّتیدـبا غورف  دـندرک . كرد  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ توبن  شنارتخد ، یلو  دـنتفگ .
هب ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تثعب  زا  سپ  زور  دنچ  دندمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  سپ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نارتخد  همه  مساق و 

،ج3،ص77. لاقملا حیقنت  دندرک . ترجه  هنیدم 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ تّیصو 

يو تدایع  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ،ج2،ص77 . هعیرشلا نیحایر  دش  رامیب  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترضح 
زین تشهب  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  یناد  یم  ایآ  ۀّنجلا " یف  کعم  ینّجوز  دق  هللا  ّنا  تملع  اما  (، " مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ يا  دومرف : تفر و 

هب ار  تشهب  یلاع  تاجرد  داد و  تشهب  هدـعو  ار  وا  درک  دّـقفت  ییوج و  لد  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ زا  هاگنآ  تسا !؟ هتخاس  نم  رـسمه 
تیصو دنچ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تفای ، تّدش  هجیدخ  يرامیب  نوچ  ،ج19،ص20 . راونالاراحب . دومرف فیصوت  وا  تامدخ  هنارکش 

دوخ شالت  تیاهن  مدیدن و  يریـصقت  وت  زا  زگره  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نک . وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت  قح  رد  نم  مراد :
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نیا نم  مود  تیصو  هللا ! لوسر  ای  درک  ضرع  يدرک . فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  تلاوما  يدش و  هتـسخ  رایـسب  ما  هناخ  رد  يدرب . راک  هب  ار 
ادابم سپ  دـش . دـهاوخ  بیرغ  میتی و  نم  زا  دـعب  وا  نوچ  درک . هراشا  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاـف  هب  دیـشاب و  رتخد  نیا  بظاوم  هک  تسا 

دروخرب وا  اب  یـسک  ادابم  دشکب . دایرف  وا  رب  یـسک  ادابم  دنزب . یلیـس  شتروص  هب  یـسک  ادابم  دـناسرب . رازآ  وا  هب  شیرق  نانز  زا  یـسک 
ار همطاف  سپـس  دنک . وگزاب  تیارب  ات  منک  یم  همطاف  هب  ار  نآ  میوگب . تیارب  منک  یم  مرـش  ار  موس  تیـصو  اما  دشاب . هتـشاد  يا  هدـننز 

یـسابل رد  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  مساره  رد  ربق  زا  نم  دیوگ : یم  مردام  وگب : هللا  لوسر  تردپ  هب  ممـشچ ! رون  :" دومرف يو  هب  دناوخارف و 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  بلطم  دـمآ و  نوریب  قاتازا  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  سپ  ینک ". نفک  یتشاد ، نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک 

ماگنه دش . لاحـشوخ  رایـسب  واو  داتـسرف  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدخ يارب  ار  نهاریپ  نآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  درک . ضرع  هلآو )
هک یلاح  رد  لیئربج  ناهگان  تفرگ . هدهع  هب  ار  يو  نفک  لسغ و  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ترـضح  تافو 
رد ار  شلاوما  ناشیا  : " دیامرف یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دـش و  لزان  تشاد  هارمه  تشهب  زا  نفک 

ج2،ص22. خیرات ، دنپ  ج2،ص235 یبوط ، هرجش  ." میرگب هدهع  هب  ار  شنفک  هک  میرت  راوازس  ام  درک و  فرص  ام  هار 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ تافو 

مـالعالا زیـس  ناـضمر  هاـم  رد  تـسا . هدوبرادـقم  نیازارتـمک  ناـشیا  نـس  میتـفگ  هکناـنچ  یگلاـس  نـس 65  رد  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ
بعـش زا  جراخ  رد  تثعب  مهد  لاـس  ،ص566 ). حابـصملا .) دومرف تلحر  بجر  هام  رد  هجیدـخ  ترـضح  یلوق  قبط  ،ج2،ص112، ءالبنلا
لسغار ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ًاصخش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخربمغیپ درک . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ،ج9،ص14 . راونالاراحب بلاطوبا 

لوسر درک . نفک  ، دوب هدروآ  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ يارب  لجوزع  دـنوادخ  فرط  زا  لیئربج  هک  يا  هچراپ  نامه  اـب  درک و  طونح  داد ،
ياج رد  ار  دـحل  گنـس  هاگنآ  داهن و  كاخ  رد  ار  ( مالـسلا اـهیلع  ) هجیدـخ سپـس  و  تفر ، ربق  نورد  ًاصخـش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

رد هجیدخ  هاگمارآ  . دـیبلط یم  شزرمآ  شیارب  درک و  یم  اعد  تخیر ، یم  کشا  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ رب  وا  تخاس . راوتـسا  شیوخ 
اریز دوب  گرزب  یتبیـصم  ربـمغیپ  يارب  هجیدـخ  تلحر  ،ص21. ناـمه تسا . ،ج9،ص14 . راونـالاراحبعقاو نوجح "  " رد هکم  ناتـسروگ 
يو رازآ  زا  دنتـشاذگ و  یم  مارتـحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  هب  يرایـسب  وا  مارتـحا  هـب  دوـب و  ادـخ  ربـمغیپ  رواـی  هجیدـخ 

. دندرک یم  يراددوخ 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ دای 

تقو ره  دیوگ : یم  هشیاع  دربن . دای  زا  ار  هجیدخ  زگره  یلو  درک  جاودزا  دنچ  ینانز  اب  اهدعب  هک  نیا  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
مدیزرو و کشر  نم  يزور  دیبلط . یم  شزرمآ  وا  يارب  دش و  یم  هتفرگ  لولم و  داتفا ، یم  هجیدخ  دای  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمغیپ 
تفـشآ و رب  ناـهگان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ داد . وـت  هب  اـبیز  ناوـج و  ینز  نز ، ریپ  نآ  ياـج  هب  دـنوادخ  هّللا ، لوـسر  اـی  مـتفگ :

يور نم  هب  وا  دندینادرگ ، یم  ور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدـخ  تسا  دـهاش  ادـخ  : دومرف دز و  نم  تسد  رب  تسد  هنانیگمـشخ 
یم نامیا  نم  هب  ، دندرک یم  بیذکت  ارم  توعد  همه  نوچ  ودرک  یم  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگ  یم  نم  زا  همه  نوچ  درک و  یم 

ناـمه دودز . یم  ملد  زا  مغ  درک و  یم  کـمک  دوخ  لاـم  اـب  داد و  یم  يراـی  ارم  یگدـنز  تالکـشم  رد  درک . یم  قیدـصت  ارم  دروآ و 
دزن ، دوب لاسدرخ  یکدوک  همطاف  تفر ، ایند  زا  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ یتقو  دومرف " : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  ،ج43،ص131 .

تیادـخ تفگو : دـش  لزان  لیئربج  درک . توکـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تساجک ؟ مردام  یُما " هللا  لوسر  ای  :" تفگ دـمآ و  ردـپ 
هیـسآ و شفارطا  تسا و  خرـس  توقای  زا  شنوتـس  هک  ییالط  خاک  رد  تشهب و  رد  تردام  امرفب ، ارهز  هب  : دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس 

ص110 . سلاجملا ، دراد . ياج  دنتسه ، میرم 
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نآرق رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  - 13

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
www.aviny.com رشان :

همدقم

یم ناشیا  اب  طابترا  رد  ای  هدش و  لزان  ترضح  هراب  رد  نارـسفم  ثیداحا و  هاگن  زا  هک  دوش  یم  هتخادرپ  نآرق  زا  یتایآ  هب  هلاقم  نیا  رد 
 . دنشاب

... هدیزگرب كاپ و  هجیدخ 

نیملاعلا ءاسن  یلع  کیفطصا  كرهط و  کیفطصا و  هللا  نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا  و 
لآ هروس   ) داد يرترب  یتسه  ناهج  نانز  مامت  رب  زین  دـیزگرب و  دـینادرگ و  كاپ  ار  امـش  دـنوادخ  میرم  يا  دـنتفگ :  هکئـالم  هک  ناـسنآ 

هیآ 42) نارمع 
یبطرق نوچ  ینارـسفم  هکنیا  هب  هجوت  اب  نکل  دـشاب  یم  اـهیلع  هللا  تاولـص  میرم  ترـضح  یکاـپ  لاـمک و  يرترب  نیا  رد  نآرق  بطاـخم 
تلضف دندومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  یمالک  هب  دانتـسا  اب  هیآ  نیا  ریـسفت  لیذ  رد  يدادغب  یـسولآ  ریثک و  نبا  یـسربط 

ناهج نانز  رب  میرم  هک  هنوگنامه  تفای  يرترب  متما  نانز  رب  هجیدخ  ینعی  نیملاعلا  ءاسن  یلع  میرم  تلـضف  امک  یتما  ءاسن  یلع  هجیدـخ 
دندومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  هک  دندومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  يرگید  مالک  رد  زین  تشاد و  يرترب 

هجیدـخ نارمع و  رتخد  میرم  نانز  نیرتهب  ینعی  ریثک ج 1 ص 323 )  نبا  ریـسفت   ) دلیوخ تنب  هجیدـخ  نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  : 
دنشاب یم  زین  اهیلع  هللا  تاولص  هجیدخ  ترضح  هیآ  نیا  رگید  قادصم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  دنتسه  دلیوخ  رتخد 

ریظن مک  يوناب  نیا  كرابم  مان  اهنآ  رد  دـنا و  هدرک  شرازگ  هیآ  نیا  ریـسفت  لـیذ  رد  نارـسفم  هک  تسا  یثیداـحا  اـعدا  نیا  يراوتـسا  رب 
رترب و نانز  مامت  زا  میرم  ترـضح  هک  دـنک  یم  اضتقا  ثیداحا  نآرق و  رهاظ  دـسیون :  یم  یبطرق  هچنانچ  تسا  هدـش  نایب  یتسه  ناـهج 

هللا لوسر  زا  هک  تسا  یمالک  موهفم  نخس  نیا  ماکحالا ج 4 ص 59  عماج  ریسفت  دشاب  هیسآ  دعب  هجیدخ و  سپـس  همطاف و  نآ  زا  سپ 
ار تنس  رد  هجیدخ  دیرگنب  تسا  هدش  شرازگ  هلآ  هیلع و 

. دریگ ياج  ناناملسم  ام  رواب  رد  تیعقاو  نیا  اهیلع  هللا  تاولص  هجیدخ  ترضح  هب  لسوت  طابترا و  سنا و  اب  هکنآ  دیما 

... یلام و رظن  زا  هللا  لوسر  يزاین  یب  رد  هجیدخ  ترضح  شقن 

ینغاف الئاع " كدجوو 
هیآ 8 یحض  هروس  درک  زاین  یب  سپس  تفای و  هللا  یلا  ریقف  ار  وت  و 

 : هنع هللا  یـضر  سابع  نبا  نع   . تسا هتـسناد  هللا  لوسر  يانغ  لماع  ار  هجیدـخ  سابع  نبا  زا  یمالک  هب  دانتـسا  اـب  یفوک  تارف  ریـسفترد 
ثیدح 730 یفوک  تارف  ریسفت  . هجیدخب ینغاف " الئاع " كدجوو   " هوبنلا یلا  يدهف "  " هوبنلا نع  الاض " كدجوو 

دنا هتسناد  يداصتقا  ار  يزاین  یب  نازیملا ج 20/311 )  رد  یئابطابط  همالع  فاشک ج 4/768 و  رد  يرشخمز   ) نارـسفم زا  یخرب  هچرگا 
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اب دنوادخ  دندومرف :  هک  قیاقدـلا ج 14/321 ) زنک  یفاص ج 4/342 و  ریـسفت  رد  ( ) مالّـسلا هیلع   ) اضر ماما  مالک  هیآ و  ندوب  یلک  نکل 
يارب يدام  یناسنا و  يرـشب  یلماع  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ناوت  یم   . دـندومن زاین  یب  ار  ناـشیا  ترـضح  ياـعد  ندومن  باجتـسم 

 . تسناد ترضح  يدام  يونعم و  زاین  یبرتسب  ندومن  مهارف 
: دسیون یم  هک  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  یبطرق  مالک  هجیتن  نیا  يراوتسا  رب  و 

ماکحالا ج 20/72) عماجلا  ریسفت  . ) دومن زاین  یب  اهنع  هللا  یضر  هجیدخ  هطساوب  ار  امش 

نانمؤم ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 14

باتک تاصخشم 

1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
، يوبن دیجم  دیس  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  نانمؤم / ردام  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

یناهفصا یلازغ  یلع 
ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
هلعش تاداسلا  لوتب  هموحرم  دوبدای  هب 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نانمؤم ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

نیا رد  دوریم ، رامـش  هب  ام  يهعماج  رد  نانز  زاین  نیرتیـساسا  یگنهرف و …  یعامتجا ، ياهتیلاعف  يارب  بسانم  يراتفر  ياهوگلا  نییبت 
اهنت ار  عاـمتجا  رد  اـباحمیب  روـضح  رگید  ياهدـع  دـنزاسیم و  مورحم  یتیلاـعف  هنوـگ  ره  زا  ار  ناـنز  هدوـمیپ ، طارفا  هار  یهورگ  ناـیم 

. دننادیم شخب  افش  يهخسن 
ندنار نخـس  اریز  تفرگ ، رظن  رد  ار  نآ  یمالـسا  هاگتـساخ  دیاب  نانز  يهعماج  هب  طوبرم  لیاسم  نوماریپ  رظن  لامعا  راهظا و  رد  ًاملـسم 

. دزاسیم راتفرگ  اهيرگنیحطس  بادرگ  رد  جراخ و  یلصا  رتسب  زا  ار  نانز  يهعماج  ناموصعم ، يهریس  زا  قیمع  تخانش  نودب 
هب ار  ام  دناوتیم  مالسا ، خیرات  لوط  رد  نانز ، يهعماج  حرطم  رثؤم و  ياهتیـصخش  یگدنز  رد  دوجوم  ياهتیعقاو  لیلحت  یخیرات و  هاگن 

. دزاس کیدزن  نانآ  یعامتجا  ياهتیلاعف  يهوحن  هدودحم و  صیخشت  نانز و  نوماریپ  ینید  تارظن  یلصا  هاگتساخ 
هجیدخ ترضح  اریز  تسناد ؛ لامک  تمس  هب  ریس  تبثم و  لوحت  زا  لماک  ياهنومن  ناوتیم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  یگدنز 
مالسا هب  لد  یعامتجا  دوجوم  ياهداضت  مامت  رب  هبلغ  اب  هاگنآ  درک ، يرپس  تیلهاج  نارود  رد  ار  شرمع  زا  يدایز  تدم  اهیلع  هللا  مالس 

رد شیاـهتنا  تیلهاـج و  نارود  رد  نآ  يادـتبا  هک  تسا  یلپ  نوچ  وا  یناگدـنز  داـهن . ماـگ  یمالـسا  کـچوک  عاـمتجا  نیلوا  هب  درپس و 
يارب دـهد و  يرای  تبثم  يوگلا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  دـناوتیم  يو  یناگدـنز  ساسح  طاـقن  یـسررب  ور  نیا  زا  تسا . یمالـسا  نارود 

. دشاب دنمدوس  دناهدرک  هبرجت  ار  هناگیب  ياهگنهرف  موجه  اهبصعت و  اهتیلهاج ، نارود  هک  نانز ، هژیو  هب  هعماج ، ياههورگ  يهمه 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بسن 
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رهف نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  یصق  نب  يزعلادبع  نب  دَسَا  نب  ِدلیَوُخ  تنب  هجیدخ 
. دیرفآ یندنام  دای  هب  زور  هبعک  میرح  زا  عافد  رد  هک  دوب  يروالد  نامرهق  ِدلیَوُخ »  » شراوگرزب ردپ 

راک هب  دوب  هتخاس  اجنآ  هک  يدـبعم  رد  دـنک و  لقتنم  نمی  هب  ار  دوسـالارجح  تفرگ  میمـصت  نمی  هماـکدوخ  هاـشداپ  عَُّبت »  » هک یماـگنه 
تلذ اب  ار  نمشد  دنتفاتـش و  وا  يرای  هب  شیرق  نانزریـشمش  رگید  دیگنج و  هنادرم  وا  ربارب  رد  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  ِدلیَوُخ  دراذگ ،

. دنتخاس رود  هبعک  میرح  زا 
نب هللادبع   » هناخ رد  مولظم  زا  عافد  قوقح و  قاقحا  روظنم  هب  نامیپ  نیا  دشابیم . نادرمناوج  نامیپ  رد  ناماگـشیپ  زا  دسا »  » شگرزبردپ

زا دسا » . » دندرکیم دای  یکین  هب  نآ  زا  تشاد و  لاعف  روضح  نامیپ  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش ، رازگرب  ناعدج »
(1 . ) تسا هدش  روهشم  لوضفلا » فلح   » ناونع هب  خیرات  رد  هک  دوب  نامیپ  نیا  رد  ناماگشیپ 

عبات تلیـضف ، اب  ییوناب  رهف  نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  رماع  نب  صیعم  نب  دـبع  نب  رجح  نب  ۀَـحاَوَر  نب  ّمصأ  نب  هدـئاز  تنب  همطاف »  » شرداـم
. دوب فینح  نیئآ 

مرکا ربمایپ  بسن  اب  متـشه  ياین  رد  ردام  يوس  زا  موس و  ياین  رد  ردپ  يوس  زا  دشابیم ، شیرق  ةریت  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
. دروخیم دنویپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت 

دَسَا نادنزرف  زا  ِدلیَوُخ  شردپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  جنپ  هاجنپ و  ًادودح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
هب دـندوب . شیرق  يهلیبق  زا  تشاد و  ماـن  رهف »  » ود ره  دـج  دوب . مصا  نب  ةدـئاز  رتخد  همطاـف  شرداـم  دـمآیم و  رامـش  هب  يَّزُْعلادـبع  نب 

. داهن اهنت  راگزور  نآ  بوشآ  رپ  يایند  رد  ار  هجیدخ  دش و  هتشک  ( 2  ) راِجف ياهگنج  زا  لبق  شردپ  یتیاور 
تشذگیمن شرمع  زا  رتشیب  لاس  هدزناپ  دیاش  دوب ، هتخودنا  گنـسنارگ  یتایبرجت  تیلوفط  نارود  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 

. دوب ادخ  يهناخ  هب  ههربا  هاپس  موجه  دهاش  هک 
تیریدم و اب  وا  تخادرپ . دمآرد  بسک  هب  يراجت  ياهناوراک  نداد  بیترت  اب  هک  دنراد  هراشا  ینامز  هب  وا  دروم  رد  یخیرات  نوتم  نیلوا 

يور ياهبراضم  تراـجت  هب  دـندوب ، هداد  رارق  تورث  بسک  يهیلوا  لوصا  زا  ار  يراوخاـبر  هک  هناـمز  راـجت  مسر  زا  رود  هب  يوق  یتیارد 
(3 . ) دروآ

ياهلوقم دوخ  دیـشکیم ، راکهدب  ِدنزرف  نز و  نداد  تسد  زا  ات  هاگ  هک  يَوبَر ، تراجت  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  زیتس  هچرگ 
، هنانز یلاع  تافص  مامت  زا  يرادروخرب  رهاظ و  ییابیز  دوجو  اب  هک  دریگیم  لکش  ینامز  وا  یگدنز  تاحفص  نیرتکانبات  اما  تسا  مهم 

دنداد هرهاط »  » بقل يو  هب  هک  تفای  تسد  یکاپ  لامک و  زا  ياهجرد  نانچ  هب  تخابن و  ار  دوخ  راـگزور  نآ  دـساف  يهعماـج  رد  زگره 
. دناهدرب راک  هب  ار  دشیم ، هدیمان  هرهاط  هب  تیلهاج  رد  ةَرِهاَّطلا » ِۀِیلِهاَْجلا  ِیف  یَعُْدت   » نوچ یتارابع  وا  فیصوت  رد  ناگدنسیون 

يو زا  تفع »  » و تیارد » یـشیدنا و  رود  « ، » تواخـس مرک و  . » دوب نادـنمزاین  هاگهانپ  شاهناـخ  دـنادرگ و  یمنرب  يور  ارقف  يراـی  زا  وا 
قمع یعاـمتجا و  ذوفن  زا  دـش ، هداد  يو  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  شیرق » ءاـسن  ةدیـس   » بقل تخاـس . ناـگمه  مارتحا  دروم  اـسراپ و  ییوناـب 

يهشیدنا نادرم ، زا  يریثک  هورگ  ات  دش  ببـس  يو  رهاظ  نسح  یلقع و  یحور و  تالامک  درادیم . رب  هدرپ  يو  هب  مدرم  مارتحا  ساسحا 
بحاص دنمتورث و  نادرم  هلمج  زا  نایفـسوبا »  » و لهجوبا » « ، » باهـش نب  تلـص  « ، » طیَعُم یبا  نب  ۀَبْقُع   » دننارورپب رـس  رد  ار  وا  يرـسمه 

هب یگقالعیب  زاربا  اب  ار  اهنآ  تساوخ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  اما  دندرک  زارد  وا  يوس  هب  انمت  تسد  هک  دندوب  شیرق  ذوفن 
لیلد ار  رظن  دروم  صخـش  نتفاین  شیومعرـسپ ، يزعلادبع ، » نب  دَـسَا  لَفَْون  نب  ۀَـقَرَو   » اب شیاهوگتفگ  زا  یـشخب  رد  وا  درک . در  جاودزا 

یبهذـم ياملع  اب  ار  زور  زا  یتاـقوا  ( 4 ، ) دوب یقاـب  هللا  لـیلخ  میهاربا  فینح  نییآ  رب  هک  هجیدـخ  تسا . هتـسناد  جاودزا  هب  لـیامت  مدـع 
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ترـضح هک  دمآیم  نایم  هب  شیرق  زا  يربمایپ  روهظ  زا  تبحـص  هاگ  اهتـسشن  نیا  رد  دربیم . هرهب  ناشفراعم  نانخـس و  زا  دنارذگیم و 
. دربیم ورف  رکفت  رد  تخس  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

ملاع درک . بلج  ار  ناشهجوت  تماق  دـنلب  ناوج و  يرذـگهر  هک  درکیم  وگتفگ  دوهی  ياملع  زا  یکی  اب  ناـنز  زا  یهورگ  هارمه  يزور 
ناوج زا  يدوـهی  ملاـع  دروآ ، لزنم  هب  ار  رذـگهر  وا  دـناوخ  ارف  سلجم  هب  ار  وا  تساوـخ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  زا  يدوـهی 

ناـشیاهباتک رد  هک  ار  توبن  رون  شـشخرد  تسیرگن ، تقد  هب  وا  دز . راـنک  ار  دوخ  نهاریپ  رذـگهر  دـنایامنب . ار  دوـخ  فـتک  تساوـخ 
: تفگ دید و  شفتک  رد  دوب ، هدش  هداد  تراشب 

. تسا يربمایپ  رهُم  نیا 
: تفگ باوج  تفایرد  يدوهی و  ملاع  لیلد  زا  لاؤس  زا  دعب  هجیدخ ،

. دننکیم تبقارم  يو  زا  تدش  هب  اریز  ینک ، نینچ  وت  دندادیمن  هزاجا  دندوب  اجنیا  شیاهومع  رگا 
: تفگ يدوهی  ملاع 

دیـشروخ هک  دـید  باوخ  رد  زین  راب  کی  نیا  رب  هوـالع  درک . دـهاوخ  جاودزا  دوشیم ، هدرمـش  شاهلیبق  گرزب  هک  شیرق  زا  ینز  اـب  وا 
ییانـشآ ینامـسآ  بتک  اب  دوب و  یحیـسم  هک  هَقَرَو ، »  » شیومع رـسپ  اب  ار  باوخ  نیا  وا  دـمآ . دورف  شاهناـخ  رد  دـیخرچ و  هکم  يـالاب 

: تفگ هَقَرَو  داهن . نایم  رد  تشاد ،
. درک یهاوخ  جاودزا  دباییم  یناهج  ترهش  هک  یگرزب  درم  اب 

سپ دـناشکب ، دوخ  يوس  ار  شاهدـشمگ  هنـالقاع  یهار  زا  هک  تشادیم  او  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  قوف  دـهاوش  هعومجم 
اهالاک نیرتهب  اب  ار  وا  تفریذپ  نیما  نوچ  دزادرپب و  تراجت  هب  وا  لاوما  زا  يرادقم  اب  هک  داد  مایپ  داتـسرف و  شیرق  نیما  دزن  ار  یـصخش 

ترـضح زا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  ناراگن  خـیرات  زا  يریثک  هورگ  درک . ماش  یهار  هَرَـسیَم -  ِشمـالغ -  و 
اب رگید  یهورگ  دراذگب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رایتخا  رد  تراجت  يارب  یلام  ات  تساوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

. دنوش رگید  صخـش  ریجا  اهنآ  هک  دادیمن  هزاجا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  فرـش  تزع و  دـنیوگیم : هتخادرپ ، هلباقم  هب  رظن  نیا 
اـصوصخ شیرق ، نیما  تامارک  تشگزاب  رد  هَرَـسیَم  دـشن . هجیدـخ  ریجا  تخادرپ و  تراجت  هب  هبراضم  روط  هب  يو  هک  تفگ  دـیاب  سپ 

. درک وگزاب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  ار  يو ، اب  بهار  تاقالم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  جاودزا 

هک تشاد  دوخ  يور  شیپ  نیما  نمادکاپ و  یناوج  وا  دوب ، هتسشن  راب  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دوجو  رد  کنیا  رهم  ياههناوج 
وا درک . جاودزا  ياضاقت  میقتسم  روط  هب  شیرق  يوناب  دوب . راکـشآ  شیامیـس  تقادص  زا  شلد  یکاپ  نازیر و  شتروص  زا  تباجن  قرع 

: تفگ نینچ  شیرق  نیما  هب 
 …« َِکثیِدَح ِقْدِص  َو  َکِقلُخ  ِنْسُح  َو  َِکتَناَمَأ  َو  َکِمْوَق َ  ِیف  کتطِس  کفرش و  َکَتباَرَقل و  مَع  َْنبا  ای  »

. مدرک ادیپ  لیامت  امش  هب  تاییوگتسار  یقلخ و  شوخ  يراد ، تناما  مدرم ، نایم  رد  تتفارش  يدنواشیوخ و  رطاخ  هب  نم  ومع ، رسپ  يا 
مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  شیومع  تفریذپ و  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  داهنشیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

مالس هجیدخ  ترضح  يومع  دزن  هب  مشاه  ینب  زا  یعمج  هارمه  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  تخاس . هاگآ  دوب  هداد  خر  هچ  نآ  زا  ار 
: تفگ دقع  يهبطخ  ندناوخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  دندرک . جاودزا  ياضاقت  تفر و  دَسَأ » نب  وِرْمَع   » اهیلع هللا 

.« میناوخب هبطخ  شدوخ  تیاضر  اب  هک  میاهدش  عمج  اجنیا  دراد  هقالع  يو  هب  هجیدخ  هجیدخ و  هب  وا  … 
شیرق نانز  رورـس  تخب  ماب  رب  تشاذـگیم ، رـس  تشپ  ار  شرمع  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  اهنت  هک  یلاح  رد  هکم ، دیـشروخ  بیترت  نیا  هب 
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مالس هجیدخ  ترضح  دمآ . دیدپ  ود  ره  یگدنز  رد  ینیون  لصف  دش و  باتفآ  رسمه  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تفرگ ، ندیبات 
. دش يو  زارمه  رسمه و  لدمه ، تخاس ؛ رارقرب  يدبا  يدنویپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  اهیلع  هللا 

جاودزا ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نس 

جاودزا رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
؟ دندوب هدرک 

هب لئاق  مه  يا  هدع  و  تسا . هدوب  لاس  ملس 25  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نس 
. دنتسه یگلاس   28

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هک  دننآ  رب  نادنمـشناد  زا  یعمج  سابع و  نبا 
. تسا هتشاد  لاس  طقف 28 

ندوب هویب  نینچمه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  رد  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ندوب  هلاس  لـهچ  تبـسن 
دیاقع اب  تبـسن  نیا  ًالوا  اریز  دراد . يرایـسب  هلـصاف  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  یگدـنز  تیعقاو  اـب  هک  تسا  اوراـن  تمهت  کـی  ناـشیا 

ود نیا  لیصفت  هب  همادا  رد  هک  دشابیم  یفاک  رابتعا  تهاجو و  دقاف  زین  یخیرات  ظاحل  زا  ًایناث  دراد و  تافانم  يراگزاسان و  هقح  بهذم 
: میزادرپ یم  دروم 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : دروم 
تیب لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تمـصع  مالـسلا  هئابآ  یلع  هیلع و  يرفعج  هقح  بهذـم  يداقتعا  تایرورـض  زا  یکی 

هانگ زا  يرود  دوشیم ، دراو  نهذ  رد  هملک  نیا  زا  هک  يا  هیلوا  يانعم  دشابیم . يده : همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ینعی  ناشیا ،
. دـشابیمن نآ  موهفم  مامت  هدـنریگرب  رد  اما  تسا ، يداقتعا  نیزاوم  اب  قباطم  تسرد و  ییانعم  هچ  رگا  هک  دـشابیم  نآ  رکف  هابتـشا و  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  تسا . هدش  دراو  ریهطت  هیآ  رد  دیجم ، نآرق  رد  تمـصع  يانعم  نیرتلماک 
. تسا هدرک  یفرعم  یمئاد  ریهطت  ماقم  ياراد  يدیلپ و  یکاپان و  هنوگره  زا  اربم  ار  ملس  و 

زا رگید  یعون  هیآ  نیا  اما  دـشابیم ، ریهطت  هیآ  يانعم  زا  تمـسق  کی  هدـنریگرب  رد  هابتـشا ، زا  تمـصع  هانگ و  رکف  هانگ و  زا  تمـصع 
زا تسا  ترابع  هک  دوشیم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  تمـصع  يانعم  نایب  رد  بلغا  هک  دـنکیم  ناراوگرزب  نیا  هجوتم  زین  ار  تمـصع 
هب نیموصعم : دادـجا  ءابآ و  یگدولآ  قیداصم ، نآ  زا  یکی  هک  دـشابیم  يرایـسب  قیداـصم  ياراد  یکاـپان  نیا  یکاـپان . هنوگره  يرود 
رد هک  تسا  یتارابع  یعدـم  نیا  رد  ام  دـیؤم  تسا . هدـش  یفن  هلاسم  نیا  یلک  روط  هب  هیآ  نیا  رد  هک  دـشابیم  تیلهاـج  ناـمز  ساـجنا 

: دناهدومرف هک  هدمآ  نیموصعم  زا  هدراو  ياههمان  ترایز  بلاغ 
؛  اهساجناب هیلهاجلا  کسجنت  مل  هرهطملا  ماحرالا  هخماشلا و  بالصا  یف  ًارون  تنک  »

.« دولاین دوخ  ياهیگدولآ  اب  ار  امش  تیلهاج ، هک  كاپ  نانز  ياهمحر  رد  هبترم و  دنلب  نادرم  ياهبلص  رد  دیدوب  يرون  امش  ینعی 
رد دشاب  تیلهاج  ساجنا  هب  هدولآ  تراهط و  زا  يراع  ناراوگرزب  نیا  يردام  ای  يردپ  دادجا  زا  یکی  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  رگا  لاح 
ما ندوب  هویب  يراگزاسان  هجو  رگید  همدـقم ، نیا  نایب  اب  دوشیم . جراخ  نید  هریاد  زا  هتفرگ و  رارق  نید  يرورـض  لصا  نیا  راکنا  ریـسم 
هللا مالـس  نینمؤملا  ما  هدش ، دراو  ناشیا  دروم  رد  فّرحم  خیراوت  رد  هچنآ  ربانب  اریز  دوشیم . راکـشآ  حضاو و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا 

جاودزا هلاهوبا  یموزخم و  ذئاع  نب  قیتع  ياهمان  هب  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع 
. تسا هعیش  يداقتعا  ینابم  فالخ  رب  تسرد  نیا  هک  دندوب  هدش  دالوا  بحاص  نانآ  زا  هدومن و 

اهیلع و هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يارب  يردام  تیلباق  هدرک و  جراخ  تراهط  هریاد  زا  ار  ناشیا  تسرپ ، تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  اریز 
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دنـشابیم و ریهطت  هیآ  قیداصم  زا  يدـه : همئا  اـهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هکنآ  تلع  هب  دـنکیم ؛ بلـس  ناـشیا  زا  ار  يدـه : همئا 
. دشابیم تیلهاج  ياهیگدولآ  هب  ناشیا  ناردام  ناردپ و  یگدولآ  اهیکاپان ، نآ  زا  یکی  هک  دنشاب  اربم  یکاپان  هنوگره  زا  تسیابیم 

رفاک و اب  دحوم  جاودزا  يدیحوت  ياهتعیرـش  قبط  دناهدوب . یمیهاربا  تعیرـش  عبات  دحوم و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هک  نیا  ًافاضم 
ما جاودزا  باسح  نیا  اب  دوشیم . بوسحم  لـطاب  دریگب  تروص  یجاودزا  نینچ  نید  روتـسد  فـالخ  رب  رگا  دـشابیم و  مارح  كرـشم 

جاودزا هن  نیا  نآ ، عوقو  تروص  رد  مارح و  ینید  ظاحل  زا  دـناهدوب  تسرپ  تب  رفاک  ود  هک  هلاهوبا  قیتع و  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا 
. دشابیم تراهط  یکاپ و  یفان  دوخ ، نیا  هک  تسا  هدشیم  بوسحم  یعرش  ریغ  يرما  هکلب  یعرش ،

رارق دـییات  دروم  ار  هلاـهوبا  قیتـع و  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ياـهجاودزا  فرحم ، خـیرات  هب  هجوت  اـب  هک  يدارفا  اـجنیا  رد  لاـح 
لوبق اب  هک  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  جاودزا  رب  ینبم  خیرات  ياعدا  لوا  دنریگیم ؛ رارق  ضقانتم  هیـضق  ود  لباقم  دـنهدیم ،

نیا ردام  عقاو  رد  ناشیا  هکنآ  لاح  دنـشاب ، نیموصعم : يرداـم  يارب  تیلباـق  مدـع  تراـهط و  زا  ناـشیا  جورخ  هب  دـقتعم  تسیاـبیم  نآ 
ناشیا ناردام  ناردپ و  یکاپ  هب  دقتعم  تسیابیم  نآ  هطساو  هب  هک  نیموصعم : يارب  تمصع  يداقتعا  لصا  مود  و  دنشابیم . ناراوگرزب 

، تمصع لصا  لوبق  اب  دوشیم و  هدراذگ  اپ  ریز  تسا ، نید  تایرورض  زا  هک  تمصع  يداقتعا  لصا  لوا ، هیضق  لوبق  اب  نیاربانب  دنـشاب .
. دیآیم رظن  هب  لاحم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  یخیرات  هلاسم 

یخیرات ًافرـص  يا  هلئـسم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  ًـالوا  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  اـم  يارب  ضقاـنتم  هلأـسم  ود  نیا  رد  هچنآ 
همئا مرکا و  یبـن  تنـس  رد  هن  ادـخ و  باـتک  رد  هن  ینعی  دـشابیمن ؛ یعرـش  تیجح  راـبتعا و  هنوگچیه  ياراد  دوخ  يدوـخ  هب  هک  تسا 

زا ولمم  مالـسا  ردـص  خـیرات  هک  نیا  ًاصوصخ  دوشب ؛ تیجح  رابتعا و  ياراد  نآ  هطـساو  هب  هک  دوشیمن  تفای  يدـیوم  نآ  يارب  يدـه :
. دوشیمن تفای  فّرحم  خیرات  نآ  هب  ءاکتا  يارب  ییالقع  هجو  چیه  رگید  بلطم ، نیا  هب  هجوتاب  هک  تسا  فیرحت 

نید زا  جورخ  بجوم  نآ  هب  داقتعا  مدع  بجاو و  نآ  هب  داقتعا  هک  دـشابیم  نید  يرورـض  لصا  نیموصعم : دادـجا  ءابآ و  تراهط  ًایناث 
درط هچنآ  يداقتعا و  لصا  دوشیم ، عقاو  لوبق  دروم  هچنآ  نآ  اب  هباشم  داروم  هیـضق و  ود  نیا  ههجاوم  رد  باسح  نیا  اـب  سپ  ددرگیم .

خیرات قیقحت  هعلاطم و  ماـگنه  رد  يداـقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  نیا –  دـشابیم و  نآ  اـب  ضقاـنتم  یخیراـت  لـئاسم  ددرگیم ،
هلاسم رد  نید  نانمشد  فده  اریز  دشابیم  یتدیقع  تافارحنا  زا  رارف  فّرحم و  خیرات  رد  هدش  دراو  تافیرحت  مهف  هار  اهنت  مالسا  ردص 
تـسا هدوبن  نید  يایلوا  یگدنز  تقیقح  زا  نانآ  نتـشاد  هگن  رودو  یتدـیقع  لوصا  زا  نآ  نابطاخم  ندرک  فرحنم  زج  خـیرات ، فیرحت 

. ددرگیم دمآ  راکان  نانآ  شالت  نیا  نآ ،  قیقحت  هعلاطم و  نیح  رد  يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  هک 
دشابیمن یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : دروم 

تسا مالسا  نیبم  نید  يداقتعا  لوصا  اب  ریاغم  تیلهاج ، نامز  رد  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  جاودزا  هب  نتشاد  داقتعا  هچ  رگا 
، هدیدرگ رداص  نانآ  زا  اعدا  نیا  هک  يا  هیلوا  عبانم  هک  تسابیز  زین  بلطم  نیا  هب  هراشا  اما  تشاد ، دـیابن  نآ  نالطب  رد  يدـیدرت  چـیه  و 

اعدا نیا  زا  ییاپدر  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  زا  کی  چـیه  رد  هک  تفگ  ناوتیم  متح  روط  هب  دراد و  ننـست  لها  هب  تشگرب  یماـمت 
هتـشاد يا  هعجارم  كدـنا  ننـست  لها  ییاور  یخیرات و  بتک  هب  یـصخش  رگا  اریز  دراد . رایـسب  لمأت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوشیمن  تفاـی 

فرط زا  هکلب  هعیش ، قیرط  زا  طقف  هن  نانآ  رابتعا  هک  دنتسه  يرایـسب  ضقانتم  داضتم و  دراوم  ياراد  اهباتک  نیا  هک  دوشیم  هجوتم  دشاب 
یـصاخ رابتعا  زا  حاحـص  بتک  ننـست ، لها  ییاور  بتک  همه  نآ  نیب  رد  لاثم  ناونع  هب  دـشابیم ؛ هشدـخ  دروم  زین  ننـست  لـها  ياـملع 

لها دوش  اـعدا  رگا  هک  یتروص  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  رتـشیب  يراـخب  حیحـص  حاحـص ، بتک  همه  نیب  رد  تسا و  رادروـخرب 
بتک لاح  نیا  اب  اما  تسین ، یفازگ  ياـعدا  دـنهدیمن ، رارق  هجوت  دروم  يراـخب  حیحـص  هزادـنا  هب  ار  یباـتک  چـیه  نآرق ، زا  دـعب  ننـست 

، هعونصم ثیداحا  اریز  دهدیم . رارق  هشدخ  دروم  ار  نآ  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  هدش  هتـشون  يراخب  حیحـص  ثیداحا  حیقنت  رد  يدایز 
هللا یلـص  مرکا  یبن  تیب  لها  اب  ینمـشد  دانع و  بصعت و  هک  تسا  هدش  دراو  بتک  نیا  رد  يدایز  فّرحم  یخیرات  ياهلقن  زین  یلعج و 
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عاـضوا اـب  لاـح  تسناد . بتک  نیا  هب  یخیراـت  ياـهلقن  ثیداـحا و  نیا  دورو  لـعج و  هلدا  نیرتـمهم  زا  ناوـتیم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
لمأت لباق  ننست  لها  قیرط  زا  طقف  هلاسم  نیا  لقن  ارچ  هک  دوشیم  نشور  رگید  دراد ، ننست  لها  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هک  یمیخو 

نید خـیرات  نید و  فیرحت  لـعج و  هب  تسد  مدرم  نیب  رد  دوخ  عضوم  تاـبثا  يارب  تفـالخ ، نابـصاغ  فارحنا و  ناـیناب  اریز  دـشابیم .
. دومن هدهاشم  ننست  لها  ینعی  نانآ ، يایاقب  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  ناوتیم  زورما  ار  نآ  هجیتن  هک  دندز 

دیاـب باوـج  رد  هک  هدـش  دراو  زین  هعیـش  یخیراـت  ییاور و  بتک  زا  یخرب  رد  هلاـسم  نیا  هک  دوـش  حرطم  لاکـشا  نیا  تسا  نکمم  هتبلا 
: تفگ

. دشابیم رابتعا  تهاجو و  دقاف  ننست  لها  عبانم  هب  تشگرب  تلع  هب  زین  هراب  نیا  رد  هعیش  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هدراو  ياهلقن  ًالوا 
رد ننست  لها  ءاملع  زا  يرذالب  يرکب و  دمحا  نینچمه  یفوک و  مساقلاوبا  ، یسوط خیش  یـضترم ، دیـس  دننامه  هعیـش  املع  ناگرزب  ًایناث :
هللا یلص  مرکا  یبن  اب  جاودزا  نیح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ندوب ) هرکاب   ) ندوب ءارذع  دناهتفرن و  هلأسم  نیا  راب  ریز  دوخ  فیناصت 

همحر یـسلجم  همالع  موحرم  تیب : لها  تایاور  يایرد  صاوغ  دش ، هتفگ  هچنانچ  و  دـنا . هداد -  رارق  دـیکات  دروم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
لاس ار 28  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  يربک  هجیدـخ  جاودزا  نس  یتیاور  رکذ  اب  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  هیلع  هللا 

. تسا هدرک  نایب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهیرهم  دقع و  يهبطخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  يهلیـسو  هب  دقع  يهبطخ  يراگتـساوخ و  هک  تسا  نآ  روهـشم 
تروص اهیلع -  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  يومع  دَـسَا -  نب  ورْمَع  يوس  زا  زین  نآ  لوبق  شریذـپ و  دـیدرگ و  ماـجنا  ملس 

ای بلطملادـبع  نب  هزمح  يهلیـسو  هب  دـقع  يهبطخ  هکنیا  دـننام  دراد …  دوجو  زین  يرگید  لاوقا  روهـشم ، راـتفگ  نیا  ربارب  رد  تفرگ و 
 … دش ماجنا  ترضح  نآ  ياهومع  زا  يرگید 

ۀَقَرَو اهیلع -  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يومع  رسپ  ای  و  دَسَا -  نب  ِدلیَوُخ  اهیلع -  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ردپ  هکنیا  ای  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دقع  هب  ار  همرتحم  يوناب  نآ  هدرک و  لوبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  فرط  زا  لَفَْون  نب 

هللا مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هک  هدـش  لقن  زین  يرگید  ياجبان  راتفگ  تاـیاور  زا  ياهراـپ  رد  هکلب  دروآرد … و  ملـس  هلآ و 
زا تشگزاب و  يداع  لاح  هب  نوچ  تفریذپ  ار  جاودزا  نیا  یتسم  لاح  رد  وا  درک و  تسم  ار  وا  هداد و  یبارـش  ِدلیَوُخ  دوخ  ردـپ  هب  اهیلع 
نت روبزم  جاودزا  هب  ناکیدزن  زا  یخرب  ینایم  رد  اپ  تطاسو و  اب  هرخالاب  هدراذگ و  ار  جاودزا  نیا  اب  تفلاخم  يانب  دـیدرگ  علطم  نایرج 
رکذ زا  سپ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  راتفگ  نتم  هدش ، رادهدهع  خیرات  لها  نایوار و  زا  نت  دنچ  ار  نآ  خساپ  هک  تفریذـپ …  ار  نآ  هداد و 

: دیوگیم نومضم  نیدب  تیاور  دنچ 
راجفلا و لبق  تام  دَسَا  نب  ِدلیَوُخ  اهابا  نا  ملعلا  لها  نع  ظوفحملا  اندـنع  تباثلا  مهو و  طلغ و  اندـنع  هلک  اذـهف  رمع : نب  دـمحم  لاق  «و 

(5 «. ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهجوز  دَسَا  نب  ورْمَع  اهمعنا 
نآ نادنمـشناد  ام و  دزن  تباث  حیحـص و  تسا و  موهوم  حیحـصان و  ام  دزن  رد  تایاور  نیا  یماـمت  هک  تسا  هتفگ  رمع  نب  دـمحم  ینعی :

ار وا  دَسَا  نب  ورْمَع  شیومع  دوب و  هتفر  ایند  زا  راِجف  گنج  زا  شیپ  دَسَا  نب  ِدلیَوُخ  ینعی  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ردپ  هک  تسا 
 … دروآرد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  جاودزا  هب 

(7 …  ) تسین اهنآ  رکذ  هب  يزاین  هداد و  خساپ  زین  ار  رگید  روهشم  ریغ  لاوقا  نینچمه  و  ( 6  ) هدش لقن  يدقاو  زا  ترابع  نیمه  ریظن  و 

؟! رگید یخیرات  هابتشا  کی 
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ترـضح يومع  ياـج  هب  هک  هداد  خر  زین  يرگید  هابتـشا  کـی  ًارهاـظ  هدیـسر  هدـنخرف  جاودزا  نیا  دروم  رد  هک  یتاـیاور  زا  ياهراـپ  رد 
نیا هک  هدمآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يومع  ناونع  هب   ) دَسَا نب  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  دَسَا -  نب  ورْمَع  ینعی  اهیلع -  هللا  مالـس  هجیدخ 

هجیدخ ترـضح  يومع  رـسپ  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  اریز  تسا . هابتـشا  مه  یبَسَن  رظن  زا  تسا  روهـشم  فالخ  لصا ، رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  بلطم 
 … اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يومع  هن  تسا ، اهیلع  هللا  مالس 

هدوب و هدمآ  ثیدح  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يومع  مان  نوچ  هک  هدوب  ثیدح  نالقان  تافرـصت  زا  راک  نیا  هک  تسین  دیعب  و 
. دناهدروآرد تروص  نیا  هب  هتسناد و  قبطنم  مان  نیا  اب  ار  ناونع  نآ  هتشاد ، ياهناسفا  یترهش  مه  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دقع  يهبطخ  نتم 

هلیسو هب  هک  ار  يدقع  يهبطخ  فالتخا  يرادقم  اب  یفاک  فیرش  باتک  رد  ینیلک  خیش  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم 
: تسا هنوگ  نیا  هر )  ) قودص خیش  تیاور  قبط  نآ  نتم  هک  دناهدرک  لقن  هدش  داریا  بلاطوبا 

اَنَلَعَج َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِهَیلِإ  یبْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  َو  ًاجوُجْحَم  ًاتَیب  اََـنل  َلَـعَج  َو  َلیِعاَمْـسِإ  ِۀـیِّرُذ  َو  َمیِهاَْربِإ  ِْعرَز  ْنِم  اَـنَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
َال َو  َحَجَر  اَّلِإ  ٍشیَُرق  ْنِم  ٍلُجَِرب  ُنَزوی  َال  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْنب  َدَّمَُحم  یِخَأ  َْنبا  َّنِإ  َُّمث  ِهِیف  ُنَْحن  يِذَّلا  اَنِدََـلب  ِیف  ِساَّنلا  یَلَع  َماَّکُْحلا 

ُقاَدَّصلا َو  ٌۀَبْغَر  ِهِیف  اََهل  َو  ٌۀَبْغَر  َۀَجیِدَخ  ِیف  َُهل  َو  ٌِلئاَز  ٌّلِظ  َو  ٌِلئاَح  ٌقْزِر  َلاَْملا  َّنِإَف  َّلَق  ِلاَْملا  ِیف  َناَک  ْنِإ  َو  ُْهنَع  َمُظَع  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ٍدَـحَِأب  ُساَقی 
(8  ) میِسَج ٌِعفاَش  ٌناَِسل  َو  ٌعِیفَر  ٌنْأَش  َو  ٌمیِظَع  ٌرَطَخ  َُهل  َو  ِیلاَم  ْنِم  ُُهلِجآ  َو  ُُهلِجاَع  ُْمْتلَأَس  اَم 

نایجاح دوصقم  هک  ار  یسدقم  يهناخ  ام  يارب  داد و  رارق  لیعامسا  هیرذ  میهاربا و  لوصحم  تشک و  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  ینعی :
سپس داد . رارق  مدرم  رب  نامکاح  میتسه  هک  يرهـش  رد  ار  ام  دومرف و  انب  دیآ  درگ  نآ  يوس  هب  زیچ  ره  هویم  هک  تسا  ینما  مرح  تسا و 

هب تسا و  رترب  وا  زا  هکنآ  زج  دوشن  نزو  مه  شیرق  نادرم  زا  کی  چیه  اب  هک  تسا  يدرم  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دـمحم  ماهدازردارب 
ینوگرگد و لاح  رد  هتسویپ  لام  یلو  تسا  لام  مک  یلام  رظن  زا  هچرگا  وا  تسا و  نوزفا  وا  رب  هکنآ  زج  دوشن  هسیاقم  اهنآ  زا  کی  چیه 

هللا مالس  هجیدخ  ترضح  بغار و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هب  تبـسن  وا  تسا و  ینتفر  ياهیاس  نوچمه  یتابثیب و 
الاو و یناش  گرزب و  یناتـساد  ار  دمحم  تسا و  هدامآ  دـیهاوخب  يدـقن  ریغ  يدـقن و  هچ  ره  زین  ار  وا  هیرهم  تسا و  لیام  وا  هب  زین  اهیلع 

. دوب دهاوخ  میظع  یترهش 
خـساپ ناونع  هب  تساوـخ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  يوـمع  هبطخ ، نیا  زا  سپ  هک  تسا  هنوـگ  نیا  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  و 

نخس هب  دوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ور  نیا  زا  تسناوتن ، دش و  راچد  نابز  تنکل  هب  یلو  دیوگب  نخـس  بلاطوبا 
: تفگ هدمآ 

يا کنیا  متـسه و  نارگید  زا  رت  هتـسیاش  دوخ  نم  باختنا  رایتخا  رد  یلو  یتسه  نم  رادراـیتخا  هاوگ  ناونع  هب  امـش  هچ  رگا  ناـج : ومع 
يومع هب  نونکا  دوب ، دهاوخ  مدوخ  لام  رد  مدوخ و  يهدهع  هب  دشاب  هچ  ره  زین  هیرهم  مروآیم و  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  دوخ  نم  دـمحم 

! يآ دوخ  رسمه  دزن  هب  دهد و  بیترت  ياهمیلو  و  ( 9  ) درک رحن  يرتش  ات  هد  روتسد  مالسلا ) هیلع  بلاطوبا  ترضح   ) دوخ
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح 

! درک تنامـض  دوخ  لام  رد  زین  ار  هیرهم  تفریذپ و  شیوخ  يرـسمه  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هجیدـخ  هک  دیـشاب  هاوگ 
!؟ دنریگ هدهع  هب  ار  نادرم  هیرهم  نانز  هک  اتفگش ! دنتفگ : بجعت  اب  نایشیرق  زا  یخرب 

: تفگ داتسیا و  دوخ  ياپ  يور  هدمآ  مشخ  هب  تخس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح 
اب زج  دنـشاب  امـش  دـننامه  رگا  دـنوشیم و  ناشناهاوخ  دوخ  يهیرهم  نیرتاهبنارگ  اب  ناـنز  دـشاب  نم  هدازردارب  دـننامه  يدرم  رگا  يرآ 

! دنوشیمن جاودزا  هب  رضاح  اهبنارگ  هیرهم 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هارمه هب  ات  تساخرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دیسر و  نایاپ  هب  دقع  هبطخ  نوچ  هک  تسا  يدنوار  جئارخ  تیاور  رد  و 
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دورب  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  شیومع 

(10  ) ُکتیِراَج اَنَأ  َو  َُکتَیب  ِیتیَبَف  َِکتَیب  َیلِإ  »… 
مـسارم نوچ  هک  هدـش  لقن  ینورزاک  یقتنملا  باتک  زا  و  ماوت ! زینک  مه  نم  تسا و  وت  هناخ  نم  هناخ  هک  ایب  دوخ  يهناخ  يوس  هب  ینعی :

: درک ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دیسر  نایاپ  هب  دقع 
َلَخَد َو  َساَّنلا  َمَعْطَأَف  َکـِلْهَأ  َعَم  ( 11  ) لِقَف َُّملَه  َو  ِباَْبلا  یَلَع  َساَّنلا  ِمِعْطَأ  َو  َکـِتاَرََکب  ْنِم  ًةَرَْکب  ْرَْحنی  ٍِبلاَـطَابَأ  َکَّمَع  ُْرم  ُدَّمَُحم  اـی  »… 

(12 « ) َۀَجیِدَخ ِِهلْهَأ  َعَم  َلاَقَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
راـنک رد  اـیب  نک و  ماـعطا  هناـخ  رد  رب  ار  مدرم  دـنک و  رحن  ار  تنارتـش  زا  یناوج  رتـش  ِهد  روتـسد  بلاـطوبا  تیوـمع  هب  دـمحم  يا  ینعی 

. نارذگب تحارتسا  هب  ار  ( 13  ) تشاچ تنادناخ 
هدمآ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دزن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  و 

هب تبـسن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  قشع  هقالع و  لامک  رب  تلالد  ثیدـح  ود  نیا  تخادرپ و  هنازور  تحارتسا  هب  وا  رانک  رد  و 
هللا تاولـص  دوب . هدرک  ظـفح  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ار  قشع  نیا  رمع  ناـیاپ  اـت  هچناـنچ  دراد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. امهیلع

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  هیرهم 

الاب تیاور  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  هدید  تایاور  رد  یفالتخا  تفرگ  هدـهع  هب  یـسک  هچ  ار  نآ  تخادرپ  دوب و  ردـقچ  هیرهم  هکنیا  رد 
. تفرگ هدهع  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ار  نآ  تخادرپ  هک  تسا  هدمآ  رادقم  رکذ  نودب  نآ  رد  هک  تسا 

هجیدـخ ترـضح  نینمؤملا  ما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  زین  دامح و  نبا  زا  همغلا  فشک  زا  و 
(14 . ) دوب رادقم  نیمه  زین  ترضح  نآ  رگید  نانز  يهیرهم  دروآ و  رد  شیوخ  جاودزا  هب  الط  هیقوا  هدزاود  هیرهم  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس 

هدرک لقن  ار  لوق  نیمه  هیبلحلا  ةریس  فلؤم  زین  تنس  لها  نادنمشناد  زا  هچنانچ  هدش  رکذ  مین  هیقوا و  هدزاود  یسربط  يرَولا  مالعا  رد  و 
. تسا هدوب  یعرش  مهرد  دصناپ  هیرهم  عومجم  هجیتن  رد  هک  تسا  مهرد  لهچ  هیقوا  ره  هک  تسا  هتفگ  سپس  و 

: دیوگ هک  تسا  نآ  دوشیم  هدید  هیبلح  هریس  لقن  رد  هک  يرگید  توافت  و 
رگید خیراوت  زا  یخرب  ماشه و  نبا  هریـس  هیبلح و  هریـس  رد  هک  يرگید  لوق  و  ( 15 . ) تفرگ هدـهع  هب  بلاطوبا  ار  روبزم  هیرهم  تخادرپ 

: دناهتفگ هک  تسا  نآ  هدمآ 
(16 «. ) ةُرَْکب نیِرْشِع  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا -  ُلوُسَر  اَهَقَدْصَأ  َو  »

زین يرگید  لقن  رد  داد و  هیرهم  ناوج  يهدام  رتش  تسیب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دقع  هب  رانید  دصراهچ  يهیرهم  اب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  هک  هدـمآ 

ار الط  مین  هیقوا و  هدزاود  تفرگ و  هدـهع  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  ار  رتش  تسیب  هک  هدـش  لقن  دربم  لماک  زا  و  ( 17  ) دروآرد
(18 . ) دوب اهنآ  عومجم  هیرهم  هک  تخادرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ 

: دیوگ هدنراگن 
هک هدمآ  یفالتخا  كدنا  اب  ثیدح  دنچ  رد  هچنانچ  دننکیم ، دییات  ار  مهرد  دصناپ  تیاور  نامه  هدمآ  هنسلا » رهم   » باب رد  هک  یتایاور 

: دندومرف مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 
ِینْعی ٍّشَن  َو  ًۀِیقوُأ  َةَرْشَع  یَتَْنثا  ِنِم  َرَثْکَأ  یَلَع  ِِهئاَِسن  ْنِم  ًائیَش  َجَّوََزت  َال  َو  ِِهتاََنب  ْنِم  ًائیَش  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا -  ُلوُسَر  َجَّوَز  اَم  »
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(19 «. ) ۀِیقوُأ َفِْصن 
هیقوا هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کی  چیه  هن  دوخ و  نارتخد  زا  کی  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درکن  جیوزت  ینعی 

. مین و 
: دیوگ يرولا  مالعا  رد  هر )  ) یسربط و 

(20 «. ) ِِهئاَِسن ِِرئاَس  ُرْهَم  َِکلَذَک  َو  ٌّشَن  َو  ًۀِیقوُأ  َةَرْشَع  اَتَْنثا  اَهُرْهَم  َو  »… 
: دومرف هک  تسا  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  و 

َو ٍّشَن  َو  ًۀـِیقوُأ  َةَرْـشَع  یَتَْنثا  ِنِم  َرَثْکَأ  یَلَع  ِِهتاََنب  ْنِم  ًائیَـش  َجَّوَز  َال  َو  ِِهئاَِسن  ْنِم  ًائیَـش  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َجَّوََزت  اَـم  »
(21 «. ) ًامَهْرِد َنوُرْشِع  ُّشَّنلا  َو  ًامَهْرِد  َنوَُعبْرَأ  ُۀِیقوُْألا 

: دومرف هک  هدمآ  زین  یسابع  نومأم  رتخد  اب  مالسلا  هیلع  ۀمئالا  داوج  ترضح  جاودزا  ناتساد  رد  و 
سمخلا مامت  یلع  و  شن -  هیقوا و  ةرشع  اتنثا  وه  هجاوزال و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  هلذب  ام  قادصلا  نم  اهل  تلذب  «و 

(22 … « ) ۀئام
مین هیقوا و  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مداد  رارق  نامه  ار  وا  ( 23  ) قادص نم  ینعی 

 … تسا نم  همذ  رب  مهرد  دصناپ  یمامت  هک  دوب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف 

[ اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارسپ  ]

وا مان  زا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هینک  هک  مساق  ینعی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نارـسپ  دنیوگیم : ناخّروم 
. دنتشذگرد نآ  زا  دعب  یکدنا  يرگید  تثعب و  زا  شیپ  یکی  یلاسدرخ و  رد  بیط  ای  رهاط  هب  بقلم  هّللادبع  دوب و 

هدش لقن  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  يهجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زا  يزیگنامغ  تیاور  اّما 
: هک تسا 

(24 . ) تسیرگیم دوب و  هتسشن  هناخ  رد  مساق  تافو  زا  سپ  زور  دنچ  راوگرزب  يوناب  نآ  »
: تفگ وا  دیسرپ  ار  راک  نیا  تلع  دش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نوچ 

. تسا هدیمرآ  كاخ  ریز  رد  اهنت  هنسرگ و  نونکا  هک  مداتفا  مکچوک  دنزرف  دای  هب  نم  دش و  يراج  ریش  میاههنیس  زا 
نینمؤملا ما  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دروم  ود  ره  رد  هک  دـناهدرک ، لـقن  رهاـط  هللادـبع و  دروم  رد  ار  ثیدـح  نیا  ریظن  و 

رس هب  تدورو  راظتنا  هب  تشهب  رد  رانک  رد  ناگتشرف  ناسب  وت  کچوک  نادنزرف  هک  دهدیم  تراشب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
. دنوش نومنهر  یتشهب  ياهغاب  هب  ار  وت  دوخ  کچوک  ناتسد  اب  ات  دنربیم 

نس رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  نارـسپ  يود  ره  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  رتبا  ناونع  باستنا  زین  هیضق  نیا  تابثا  رگید  لیلد  دناهتفر . ایند  زا  یگراوخریش  یکدوک و 

. دندادیم رارق  ءازهتسا  دروم  ار  وا  نینچ  نیا  دنتفریم  ایند  زا  دوز  شنارسپ  نوچ  هک  دوب  رافک  يوس  زا 
دننک رایسب  يرای  ادخ  نید  دربشیپ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دنتـسناوتیم  هک  رـسپ  ود  نیا  تشذگرد  لاح  ره  هب 
هاگن تفر ، ایند  زا  یگلاس  راهچ  رد  مساق  هک  یماگنه  تسا  هدـش  لـقن  یبوقعی  خـیرات  زا  دوب . هدـمآ  نارگ  رایـسب  هنومن ، جوز  نیا  يارب 

: دومرف نآ  هب  باطخ  داتفا و  هکم  ياههوک  زا  یکی  هب  وا  هزانج  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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(25 «. ) يدشیم یشالتم  دمآیم  وت  رب  رگا  دش ، دراو  مساق  گرم  دروم  رد  نم  هب  هچنآ  هوک ! يا  »

[ اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارتخد  ]

: بنیز

ترضح نینمؤملا  ما  دوب . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  نیرتگرزب  ناشیا 
مان هب  يرتخد  یلع و  مان  هب  يرـسپ  اهنآ  زا  هک  دروآرد  عیبر  نب  صاعلاوبا  دوخ  يهدازرهاوخ  دقع  هب  ار  بنیز  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ 

تداهـش زا  سپ  دوب  هدـش  ادـج  لَفَْون  نب  ةَریِغُم  دوخ  لوا  رـسمه  زا  هک  هماما  اما  تفای و  تافو  نیئاـپ  نینـس  رد  یلع  دـش . لـصاح  هماـما 
. دمآرد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دقع  هب  شدوخ  تیصو  هب  اهیلع  هللا  مالس  هیضرم  يارهز  ترضح 

گنج ماگنه  هب  دنام  یقاب  هکم  رد  صاعلاوبا  شرهوش  هارمه  هب  هنیدم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ترجه  ماگنه  بنیز 
مالـسا ياـهورین  تراـسا  هب  نیکرـشم  زا  رگید  رفن  داـتفه  هارمه  هب  هک  دوب  نمـشد  نایرگـشل  زا  صاـعلاوبا  ترجه ) مود  لاـس  رد   ) ردـب

. دمآرد
هللا مالـس  يربک  ۀجیدخ  ترـضح  هک  يدنبندرگ  شرهوش  يدازآ  يارب  بنیز  دـنوش  دازآ  هیدـف  نتخادرپ  اب  ارـسا  دـش  رارق  هک  یماگنه 
نوچ دروآ و  نایملاع  رورس  رضحم  هب  هیدف  ناونع  هب  ار  نآ  صاعلاوبا  داتسرف . هنیدم  هب  دوب ، هتخیوآ  شندرگ  هب  یـسورع  بش  رد  اهیلع 

ترـضح نینمؤملا  ما  شراکادـف  رـسمه  داـی  هب  تسیرگ و  راـیتخایب  داـتفا  دـنبندرگ  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  هاـگن 
: دومرف داتفا و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

اِهب اهتْزَّهَج  یِه  ِدئاَلَق  هذه  ۀَجیِدَخ ، هَّللا  َمِحَر  »
.« تسا هدرک  مهارف  بنیز  يارب  ار  نآ  هجیدخ  هک  تسا  يدنبندرگ  نیا  دنک ، تمحر  ار  هجیدخ  دنوادخ 

دوخ دهع  هب  زین  يو  درک و  اهر  دیایب ، هنیدم  هب  ات  دراذگب  دازآ  ار  بنیز  هکنآ  طرـش  هب  ار  صاعلا  وبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دمآ هنیدم  هب  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  لبق  صاعلا  وبا  ماجنارـس  دروآ  هنیدم  هب  دوخ  اب  ار  وا  تفر و  هکم  هب  هثراح  نب  دیز  دومن و  افو 

. تفر ایند  زا  هنیدم  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  بنیز  دیامن . هرابود  جاودزا  بنیز  اب  ات 

؟ دندوب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  هیقر  موثلکما و  ایآ 

هراشا

ما یبنلا  تانب   » مان هب  یباتک  یلماع  یـضترم  رفعج  ینانبل ، دنمـشناد  ققحم  ًاریخا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نادـنزرف  هرابرد  يرگنزاب  کی 
لها هعیش و  ياهباتک  زا  فلتخم  تایاور  لقن  زا  سپ  باتک  نیا  رد  وا  تسا ، بلاج  یلیلحت و  دنتـسم و  یباتک  هک  هدومن  فیلات  هبئابرلا »؟

: دریگیم هجیتن  نینچ  نوگانوگ  ياهیسررب  ننست و 
تسا هدشن  تباث  تسا و  یهاو  روما  زا  نامثع  اب  سپس  بهلوبا ، نارسپ  اب  موثلک  ما  هیقر و  جاودزا  تفرگ : هجیتن  ناوتیم  اهیسررب  زا   - 1

. تسا هدیدرگ  هابتشا  نیا  بجوم  یمسا  هباشت  نامثع ، دروم  رد  و 
اب جاودزا  ماگنه  تسا و  هدرکن  جاودزا  ربمایپ  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هک  دراد  دوجو  يددعتم  دـهاوش   - 2

: دسیونیم هک  دنکیم  لقن  بوشآ ) رهش  نبا   ) يروس يهمالع  زا  و  تسا . هدوب  هزیشود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
جاودزا دوب  هزیـشود  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانامه  ءارذع » یه  هجیدخ و  جوزت  دـق  یبنلا  نا  »
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نارهاوخ هلاه  نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش : لقن  اهنآ  رد  هک  اجنآ  دنکیم  دـیکأت  ار  بلطم  نیا  عدـبلا »  » و راونالا »  » باتک ود  هکنانچ  درک .
. دناهدوب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

ترـضح هب  باطخ  هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدح  دنکیم  دییأت  ار  قوف  بلطم  هک  يروما  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

« یلثم انا  توا  مل  یلثم و  ًارهم  تیتوا  ان ، دحا و ال  نهتوی  مل  ًاثالث  تیتوا  یلع  ای  »
: دشن ینازرا  نم  هب  یتح  مدرم  زا  رگید  سکچیه  هب  هک  دیدرگ  ینازرا  یگژیو  زایتما و  هس  یگدنز  رد  وت  هب  ناج  یلع 

. مرادن وت  ناس  هب  يرسمه  ردپ  نم  هک  یلاح  رد  دش  هداد  نم  يداماد  راختفا  وت  هب   - 1
نزومه ناس و  هب  یلدمه  اتمه و  نم  هب  هک  یلاح  رد  دش  تیانع  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ماهنازرف  رتخد  دننامه  يرـسمه  اتمه و  وت  هب   - 2

. دیدرگن ینازرا  وا 
اما دشن ، تیانع  نم  هب  اما  دیدرگ ، تیانع  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دننامه  زاس  خیرات  دنمجرا و  ینارـسپ  هطـساو  نودـب  وت  هب   - 3

. امش زا  نم  دیتسه و  نم  زا  امش 
مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  نآ  تشاد و  داماد  کی  اـهنت  ربماـیپ  هک  دوشیم  هدـیمهف  لوا  یگژیو  هب  هجوت  اـب  تیاور  نیا  زا 

. دوب
لئاضف هک  تسا  ور  نیا  زا  نامثع  نارـسمه  ربماـیپ و  نارتخد  ناونع  هب  هیقر  موثلک و  ما  دروم  رد  یخرب  رارـصا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب 

ود رسمه  بحاص و   ) نیرونلاوذ ناونع  هب  ار  نامثع  ور  نیا  زا  دننک ، گنر  مک  یـشارت  بیقر  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صوصخم 
ترضح رسمه  دوب و  ناهج  ود  نانز  نیرترب  همه ، داقتعا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هکنیا  اب  یلو  دنناوخیم  هیقر ) موثلک و  ما  رون 

. دنهدیمن ترضح  نآ  هب  ار  نآ  لاثما  ای  بقل  نینچ  هدیدرگ  مالسلا  هیلع  یلع 

لاوئس ود  هب  خساپ 

بهلوبا و نارـسپ  اب  میئوگب  ات  تشادن ، ینارتخد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هکنیا : تسخن  دیآیم  شیپ  لاوئـس  ود  اجنیا  رد 
لق یبنلا  اهیا  ای   » میناوخیم هک  اجنآ  تسا  هدمآ  نایم  هب  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  نخس  نآرق  رد  ارچ  سپ  دندرک ، جاودزا  نامثع  اب  سپس 

باجح و   ) دننکفا ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب  ياهرسور  وگب : نانموم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ  يا   … کتانب » کجاوزال و 
.( دننک تیاعر  ار 

: هدمآ ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  زا  یکی  رد  ًالثم  هدمآ  نایم  هب  ربمایپ  نارتخد  زا  نخس  تایاور  ای  اهاعد  زا  یضعب  رد  نینچمه  و 
 … ؛  کیبن یتنبا  موثلک  ما  هیقر و  یلع  لص  مهللا  »

«. تربمایپ رتخد  ود  موثلک و  ما  هیقر و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه  نارتخد  ناوناب  نیا  هکنیا : نآ  دـش و  هراشا  ًـالبق  هک  میئوگیم  ار  ناـمه  لاوئـس  ود  ره  هب  خـساپ  رد 

هجیدخ اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  جاودزا  زا  سپ  و  دندمآ ، رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تلافک  تحت  ناشردپ  ندرم  زا  سپ  دندوب و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  دـنتفرگ و  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسرپرـس  تحت  اهیلع  هللا  مـالس 

دندرک و…  هنیدم  هب  ترجه  دنتفریذپ و  ار  مالسا  دندش و  هدناوخ 
روظنم ای  دنشاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ياههدناوخ  رتخد  روکذم ،  ياعد  هیآ و  رد  نارتخد  زا  روظنم  هک  دراد  یعنام  هچ  نیاربانب 

. دشاب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اهنت  هلهابم  هیآ  نوچمه  روکذم  هیآ  زا 
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: اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف 

شراوـگرزب رداـم  نوـچمه  وا  دروـم  رد  تسین و  رـصتخم  نیا  شیاـجنگ  هزادـنا و  رد  مرکم  يوناـب  نیا  دروـم  رد  نتفگ  نخـس  هـچرگا 
. دمآ دهاوخ  نایم  هب  رصتخم  يرکذ  راتشون ، یلصا  دنور  ظفح  ظاحل  هب  اما  تشون  بلطم  يدایز  تاحفص  ناوتیم 

 …« ََرثْوَْکلا َكاَنیَطْعَأ  اَّنِإ  »
رد دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنزرف  نیرتکچوک  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح 

: دیامرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدش  لقن  یناوارف  تایآ  تایاور و  ثیداحا ، يو  دروم 
« ۀمطاف ۀبقر  َۀَِحئاَر  ُتْمِمَش  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُْتقَتْشا  اَذِإَف  ًۀیِْسنِإ ؛ ءاَرْوَح  ُۀَمِطاَف  »

ار همطاـف  دوـجو  شوـخ  يوـب  مدرگیم  تشهب  قاتـشم  هاـگره  دـمآ ، رد  نیمز  يور  ناـسنا  تروـص  هب  هک  تسا  یتـشهب  يوناـب  همطاـف 
(26 « ) میوبیم

زا شیب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  شاهقالع  نازیم  ارچ  دندیـسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  هدش  لقن  یثیدح  مه  زاب 
تخرد رانک  رد  ارم  لیئربج  مدـش ، هداد  ریـس  اهنامـسآ  هب  جارعم  بش  رد  نم  هک  یماـگنه  : » دـندومرف ترـضح  تسا ، شنادـنزرف  ریاـس 

هاگنآ دیشک ، ماهناش  ود  نایم  رب  ار  شتـسد  سپـس  مدروخ ، ار  نآ  داد ، نم  هب  دیچ و  ار  تخرد  نآ  ياههویم  زا  ياهویم  ( 27 ، ) درب یبوط 
: دومرف

(28 « ) دهدیم هدژم  وت  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تدالو  لاعتم  دنوادخ  دمحم ! يا  »
رد زاتمم و  یناسنا  هکرابم ، دوجو  نآ  اذل  تسا . هدش  لقن  رایـسب  نایوار  ناثدحم و  مالک  رد  موهفم  ظاحل  زا  نآ  بیرق  ثیدـح و  نیا  زا 

ترضح يربک ، يهجیدخ  نطب  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  نتفای  لمح  زا  لبق  هدش  تیاور  زین  دوب . دمآرس  دوخ  رـصع  نانز  نایم 
همطاف ترـضح  تشگ . لوغـشم  زاین  زار و  تدابع و  هب  یئاهنت  هب  تفرگ و  هرانک  يو  زا  زور  لـهچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

ایند هب  تکرب و  رپ  تاـیح  لاـس  زا 9  سپ  دـمآرد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شیومع  رـسپ  جاودزا  هب  یگلاـس  رد 9  اهیلع  هللا  مـالس 
. دیسر تداهش  هب  دنیآیم  رامش  هب  تیرشب  خیرات  زا  یشخب  مادک  ره  هک  ینادنزرف  ندروآ 

تلاسر زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگدنز 

: تفگ تساوخ و  ار  ۀَقَرَو  شیومع  رسپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  يراگتساوخ ، مسارم  زا  دعب 
یهاوـخب هک  هنوـگ  ره  مدیـشخب ؛ وـت  هب  منآ  کـلام  هچنآ  ره  نازینک و  ناـمالغ و  وـگب : ورب و  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دزن 

ار امـش  هجیدخ  برع ! هورگ  يا  داد : رد  ادن  دنلب  يادص  اب  و  ( 29  ) داتـسیا ماقم  مزمز و  نایم  هَقَرَو  سپ  ینک . فرـصت  اهنآ  رد  یناوتیم 
. تسا هدیشخب  دمحم  هب  ار  دراد  هچنآ  ره  نامالغ و  لام و  سفن و  وا  هکنیا  رب  دهدیم  رارق  دهاش 

، دـیز كاپ  قالخا  هب  ربمایپ  يهقالع  زا  یتقو  وا  ناخروم  يهتـشون  هب  دـناسر ، تابثا  هب  ار  شراتفگ  زین  لمع  رد  شیرق  ناـنز  رورـس  هتبلا 
.( دش مالسا  رد  نیقباس  ءزج  هک  تسا  یصخش  نامه  وا  . ) دیشخب يو  هب  ار  مالغ  دش ، هاگآ  شنامالغ ) زا  یکی  )

شیارب ار  ارح  راغ  رد  رتشیب  تولخ  تدابع و  تصرف  قشع  يهیاس  رد  داد و  رارق  شرسمه  تمدخ  رد  تافو  هظحل  ات  ار  شیداصتقا  ناوت 
. تخاسیم مهارف 

دننام یمیهافم  اب  نادرم  نوچ  راگزور  نآ  نانز  دوب ؛ هارمه  زین  ییاـهیخلت  اـب  تازاـیتما  نیا  راـنک  رد  شیرق  ناـنز  رورـس  یگدـنز  هتبلا 
شیرق تسدیهت  میتی  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  جاودزا  هفسلف  دندوب و  هناگیب  يرادتناما  ییوگتسار و  يراتفرـشوخ ،

اهنآ دـندربیم . ورف  هودـنا  رد  ار  شیرق  ناوناـب  رورـس  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  دـندوشگیم ، هنعط  هب  بل  ور  نیا  زا  دـندرکیمن . كرد  ار 
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. دنتشاذگ اهنت  ار  وا  دندرک و  عطق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  اب  ار  دوخ  طباور 
: تفگ دروآ و  درگ  ار  نانز  یلهاج ، تشز  يهدیدپ  نیا  اب  ییورایور  يارب  شیرق  ناوناب  گرزب 

زا کنیا  ما . هدرک  تلصو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  ارچ  هک  دنریگیم  هدرُخ  نم  رب  امـش  نارهوش  هک  ماهدینـش  برع  نانز  زا 
غارس نآ  ریغ  هکم و  رد  بسن  لصا و  رد  فرش  لضف و  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ  يراتفرشوخ ، لامج ، رد  دمحم  دننام  ایآ  مسرپیم  امش 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  يارب  یگنسمه  هک  دنامهف  نانآ  هب  لاؤس  نیا  حرط  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هچرگ  دیراد ؟
. دروآ دیدپ  یسوسحم  ینوگرگد  ناشراتفر  رد  دنک و  كاپ  ار  ناشاهلد  لهج  راگنز  تسناوتن  اما  دوشیمن  تفای  ملس  هلآ و 

راـظتنا رد  هتـسویپ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤـملا  ما  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ینلع  ریغ  تلاـسر  ماـگنه 
دـمآ و هناخ  هب  ارح  راـغ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  ور  نیا  زا  دوب  شرـسمه  ناـبرهم  يامیـس  زا  توبن  راونا  شـشخرد 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـتفگ  یتسرد  هب  درک و  دـییات  ار  نآ  گـنردیب  تفگ ، زاـب  شیارب  ار  یحو  يهتـشرف  لوزن  يارجاـم 
: تفگ وا  دروآ . نامیا 

. یشاب تما  نیا  ربمایپ  وت  مراودیما  نم  تسوا ، تسد  رد  هجیدخ  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس  شاب . مدقتباث  داش و  ومع ، رسپ  يا 
ناشیا شخب  مارآ  رای و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگربمایپ  اب  شیگدنز  لحارم  مامت  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 

هک یطباور  تسا ؛ ینامرآ  یقطنم و  راک  نیا  یگداوناخ  ملاس  طباور  يهدودـحم  رد  هک  ارچ  درادـن  دوجو  بجعت  يارب  ییاـج  هتبلا  دوب .
. تسا هدومن  دیکات  نآ  هب  زین  مالسا  نییآ 

(30 .« ) اهَیلِإ اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  »
ترـضح یگدـنز  رد  شمارآ  داجیا  زا  یعونتم  ياههنومن  دـیبای . شمارآ  ات  دـیرفآ  ییاهجوز  ناـتدوخ  زا  امـش  يارب  هک  تسا  یـسک  وا 

: دسیونیم ماشه  نبا  دراد . دوجو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ 
نیلوا داد و  يرای  ار  وا  درک و  قیدصت  ار  شراتفگ  دروآ ، نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  »

چیه هک  يوحن  هب  داد  شمارآ  شربمایپ  هب  قیرط  نیا  هب  دنوادخ  دروآ . نامیا  یهلا  تایآ  یتسرد  شلوسر و  ادخ و  هب  هک  تسا  یصخش 
یـشیاشگ اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يهطـساو  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دینـشیمن  ار  بیذـکت  در و  لیبق  زا  ياهدـننک  تحاران  ربخ 

رب ار  اهیراوشد  درکیم ؛ مدق  تباث  ار  وا  دنادرگیمرب ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  ار  شربمایپ  ادخ  یتقو  درکیم . داجیا  شیارب 
.« داب وا  رب  ادخ  تمحر  تخاسیم  ناسآ  شیارب  ار  مدرم  راک  هدرک ، شقیدصت  درکیم و  ناسآ  وا 

لوسر اب  هک  نامز  نآ  هن  دـشن ، رادروخرب  یبولطم  يرهاظ  یتحار  زا  دوخ  هاگچیه  هک  تسا  نیا  دـیازفایم  تمدـخ  نیا  تمظع  رب  هچنآ 
ناگدنهدرازآ زا  یخرب  مسا  یبوخ  هب  خیرات  رگید . لحارم  رد  هن  دینش و  تمالم  نعط و  درک و  جاودزا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

نب ۀَـبْقُع  هیما ، نب  صاـع  نب  مَکَح  بهلوبا ، . » تسا هدرک  تبث  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يهناـخ  شمارآ  ناگدـننز  مه  رب  و 
بلـس يو  هناـخ  زا  ار  شیاـسآ  دـندادیم و  شرازآ  هـک  دـندوب  یناـگیاسمه  یلذـه » ءادـصالا  نـبا  یفقث و  ارمح  نـب  يدـع  طـیَعُمیبا ،

راوگرزب نآ  رـس  رب  ار  يدنفـسوگ  مِحَر  دوب ، زامن  لاـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  ناـنیا ، زا  یکی  دـندرکیم .
عضو تفر . هناخ  هب  لاح  نامه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیر ، ترـضح  نآ  رـس  رب  كاخ  یـصخش  زین  راب  کی  تخادنا .

اپ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  درب . ورف  هودـنا  ینارگن و  رد  ار  همه  ردـپ  ناـشیرپ 
: تفگ ردپ  تسیرگ . دودز و  ردپ  رس  زا  كاخ  تساخ ،

. تسا تردپ  نابهاگن  دنوادخ  نکن  هیرگ  مرتخد 
رتخد ور  نیا  زا  دننک . نوریب  ناشیاههناخ  زا  ار  يو  ناگتسب  دنتفرگ  میمصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ماقتنا  يارب  برع  لاهُج 

هللا یلص  ربمایپ  ياسراپ  يوناب  لاح  نیا  اب  دنتخاس . دراو  شیرق  نانز  رورـس  هب  رگید  ياهبرـض  دنداد و  قالط  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـهیتحاران  عفر  يارب  یتح  تخاـسیم و  مارآ  ار  هناـخ  طـیحم  ربص  تیارد و  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
. درکیم شالت 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  مهم  ياهعقاو 

 - يربک يهقیدص  ترـضح  همئإلا  ما  تدالو  تسا ، ناشیا  مان  یگنادواج  يارب  گرزب  یلماع  هک  ار  عیاقو  نیرتمهم  زا  یکی  ناوتب  دـیاش 
. دراد يدحاو  نومضم  اما  هدش  لقن  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  دنچ  ره  هثداح  نیا  دروآ . رامش  هب  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف 

هب هک  ناشیا  شنزرـس  اب  شیرق  نانز  دیبلط . يرای  شیرق  نانز  زا  ياهداتـسرف  يهطـساو  هب  دمآ ، ناشیا  غارـس  هب  نامیاز  درد  هک  یماگنه 
قاتا دراو  تماق  دـنلب  نز  راـهچ  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک . در  ار  ناـشیا  دادمتـسا  يدرک ، جاودزا  شیرق  میتی  اـب  يدرکن و  اـنتعا  اـم  نخس 

: دندرک یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  اهنآ  دندش .
( مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  رسمه   ) هراس

( نوعرف رسمه   ) هیسآ
( مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  ردام   ) میرم

(. مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  رهاوخ   ) ُمثلُک و 
هداد رارق  تکرب  وا  لسن  دنزرف و  نیا  رد  میاهدمآ ، ناتدـنزرف  مودـق  هب  تراشب  امـش و  هب  کمک  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  ام  دـنتفگ : اهنآ 

(31 . ) تسا هدش 
ناگداتسرف دندز  زاب  رس  ناشیا  يرای  زا  همه  یتقو  دراد . تیاکح  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  يهجیدخ  هب  لاعتم  دنوادخ  تیانع  زا  قافتا  نیا 

(32 . ) ْمُکْرُْصنی َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  هک  دنتخاس  مولعم  دندروآ و  ناغمرا  هب  يو  يارب  ار  دنوادخ  رصن  یهلا 

دروآ نامیا  هک  ینز  نیلوا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توعد  تلاسر و  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ندروآ  نامیا 
: هفیذح

. دروآ نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
: سابع نبا 

.« ِهِّبَر ْنَع  هب  ءاج  ام  یف  ادمحم  قدص  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َلَّوَأ  ِدلیَوُخ  تنب  ۀجیدخ  تناک  »
هیلع و هللا  یلص  دمحم  دروآ و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 

. درک قیدصت  دوب ، هدروآ  شیادخ  يوس  زا  هچ  نآ  رد  ار ، ملس  هلآ و 
: ماشه نبا 

.« ُْهنِم َءاَج  اَِمب  َقَّدَص  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  هَّللِاب  َنَمآ  ْنَِمل  اتناک و َ  هِْرمَأ و  یَلَع  هترزاو  َو  ِهَّللا  َنِم  َءاَج  اَِمب  تقدص  ِدلیَوُخ و  َْتِنب  هَجیِدَخ  ِِهب  ْتَنَمآ  »
داد و يرای  شراک  رد  ار  وا  درک ، قیدـصت  هدروآ  ادـخ  فرط  زا  ار  هچنآ  دروآ و  ناـمیا  دـمحم ]  ] وا هب  دـِلیَوُخ  رتخد  هجیدـخ  ترـضح 

. دروآ نامیا  دوب  هدروآ  هچنآ  یتسرد  لوسر و  ادخ و  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا 
: ملسم

.« اَهَیلِإ ُنُکْسی  َناَک  َو  ِماَلْسِْإلا  یَلَع  ٍقْدِص  َةَریِزَو  ُۀَجیِدَخ  َْتناَک  »
شمارآ وا  هطـساو  هب  ربماـیپ  درک و  قیدـصت  ار  مالـسا  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ریزو  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
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. تفاییم
: يربط

.« َۀَجیِدَخ ِِهب  ْتَنَمآ  ِِهتَُّوُبِنب  هَّللا  ُلوُسَر  مرکا  اَّمَلَف  »
. دروآ نامیا  وا  هب  هجیدخ  ترضح  تفای ، فرشت  توبن  هب  ربمایپ  یتقو 

شردپ و زا  فیفع  نب  ییحی  وبا  درک . مالعا  ار  دوخ  مالسا  لوا ) لاس  هس   ) یناهنپ توعد  نارود  نامه  رد  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما 
رفن هس  وا  دش  ور  هب  ور  تفگش  ياهرظنم  اب  داهن  مارحلادجسم  هب  ياپ  یتقو  هک  هدرک  تیاور  دوب  يروهشم  رجات  هک  فیفع ، شدج  زا  وا 

: تفگ دیسرپ . اهنآ  رادرک  يهرابرد  سابع  نبا  زا  دید . ندناوخ  زامن  لاح  رد  ار 
اهنیا زا  ریغ  تسا . هجیدخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رـسمه  مه  نز  نآ  یلع و  شرـس  تشپ  درم  تسا ، توبن  یعدم  تسخن  رفن 

(33 . ) مرادن غارس  نییآ  نیا  رب  ار  یسک 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  اهزور  نآ  يهرطاخ  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

…« ةَُّوبُّنلا َحیِر  ُّمَشَأ  َو  َِۀلاَسِّرلا  َو  یْحَْولا  َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث  اَنَأ  َو  َۀَجیِدَخ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َریَغ  ِماَلْسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوی  ٌدِحاَو  ٌتَیب  ْعَمْجی  َْمل  َو  »… 
ار توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب . اهنآ  نیموس  نم  هجیدخ و  ادخ ، لوسر  زا  ریغ  دشن  عمج  مالسا  رد  زور  نآ  یسک 

(34 . ) مدرکیم ساسحا  ماشم  هب 
ياراد هک  لـیلد  نیا  هب  اـهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  مالـسلا و  هیلع  بلاـطوبا  ترـضح  نوچ  ییاهتیـصخش  دوـجو 
دودح ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  ياپون  نییآ  هیلع  ناکرـشم  يرهاظ  یناور و  ياهراشف  راب  زا  دندوب ، یعامتجا  رترب  تیعقوم 

يهعماج تیدوجوم  مالعا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  مامت  تماهـش  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  تساکیم . يدایز 
. تسج تکرش  یمالسا 

مالسا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راکشآ  توعد 

هراشا

. تخاس ینلع  ار  شتوعد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب ، زاغآ  زا  سپ  لاس  هس 
رد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تامدخ  دندرک . ینابیتشپ  يو  زا  لد  ناج و  اب  یلع ، ترضح  هجیدخ و  ترـضح  بلاطوبا ، ترـضح 

: تسا یبایزرا  لباق  هبنج  ود  زا  نارود  نیا 

یعامتجا تیامح   - 1

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اهراب  تسناوت  یعامتجا  بسانم  يههجو  لیلد  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما 
: هک داد  ادن  دنلب  يادص  اب  تفر و  افـص  هوک  يالاب  جح ، مایا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاثم  يارب  دناهرب ؛ نادان  دارفا  رـش  زا 

کی ره  ( 35  ) بصعتم ياـهبرع  درک . رارکت  ار  نیـشیپ  نخـس  راـب  هس  تفر و  هورم  هوک  هب  هاـگنآ  مراـگدرورپ . هداتـسرف  نم  مدرم  يا 
. دندش هناور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یپ  رد  هتشادرب  یگنس 

ربمایپ دـش . يراج  شایناشیپ  زا  نوخ  درک ، تباصا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناشیپ  هب  هک  درک  باترپ  یگنـس  لهجوبا 
نینمؤملا ما  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندش . هناور  وا  یپ  رد  زین  ناکرـشم  تفر ، سیبقوبا  هوک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، دش يراج  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  ياههنوگ  رب  کشا  تفگ . زاب  يو  هب  ار  عوضوم  دناسر و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
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ربمایپ رب  لییربج  دش . اهتشد  اههوک و  یهار  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتفای  يارب  تشادرب و  اذغ  زا  یفرظ 
: دومرف دش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب ار  وا  دناسریم و  مالس  وت  هب  ادخ  وگب  ناسرب ، مالس  هاوخب ، ار  وا  دندمآ . هیرگ  هب  کئالم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  يهیرگ  زا 
. هدب تراشب  هدش ، تنیز  رون  زا  هک  یتشهب  ياهناخ 

هب مدرم  دندروآ . هناخ  هب  هتفای ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
: تفگ دمآ و  نوریب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دندرک . نارابگنس  ار  هناخ  هدش ، رو  هلمح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهناخ 

؟ دیرادن مرش  تسامش ، موق  نیرتبیجن  هک  ینز  هناخ  ندرک  نارابگنس  زا  ایآ 
مالس ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تشگزاب . هناخ  هب  شرـسمه  ياوادم  يارب  وا  دندش و  هدنکارپ  شنانخـس  ندینـش  اب  مدرم 

: تفگ خساپ  رد  وا  دناسر . يو  هب  ار  ادخ 
. هتاکرب مالسلا و  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َکیَلَع  ماَلَّسلا و  َلِیئَْربَج  یَلَع  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

(36 . ) داب وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  لییربج و  رب  مالس  تسوا و  زا  مالس  تسا و  مالس  دوخ  ادخ 

یلام یلمع و  ياهتیامح   - 2

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  عافد  يارب  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  رابتعا و  زا  اهنت  هن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما 
هارمه تفای و  روضح  بلاطیبا  بعش  رد  دوخ  وا  تخادرپ . توبن  میرح  زا  عافد  هب  راوشد  ياههنحص  هب  دورو  اب  هکلب  دربیم ، دوس  ملس 

وا دیمان . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  يراکادف  جوا  ياهلاس  ناوتیم  ار  لاس  هس  نیا  درب . رـس  هب  اجنآ  رد  لاس  هس  ربمایپ 
مالس هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  لاوما  رب  هوالع  تشاد . هدهع  رب  ار  ناناملـسم  یلام  ياهزاین  نیمات  يداصتقا  میرحت  لاس  هس  لوط  رد 

. دشیم فرص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  نید  يرای  تهج  رد  زین  ماَزِح  نب  میکح  دننام  وا  ناگتسب  تورث  اهیلع ،  هللا 
تقیقح نیا  رب  تخاس و  حرطم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  يراکادف  اهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. درک دیکات  تشذگ  شلاوما  زا  مالسا  هار  رد  وا  هک 

مالسا دربشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  شقن 

ربمغیپ تیعقوم  تفرشیپ و  هار  رد  تشاد  هچ  ره  هدش ، دنمتداعس  هک  تفایرد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  ترضح  یتقو 
مالسا رشن  هار  رد  دیشخب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  شیوخ  لاوما  مامت  وا  درک . قافنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

. تشادن نفک  يارب  ياهچراپ  لاحترا ، ماگنه  هک  ییاج  ات  دناسر . فرصم  هب 
مالـسا دربشیپ  رد  وا  تقادـص  يراکمه و  يایوگ  هک  دراد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  ناـش  رد  ياهلمج  قاحـسا  نبا 

: دیوگیم وا  تسا .
هجیدـخ ترـضح  نینمؤملا  ّما  تلحر  یپ  رد  اهتبیـصم  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ییافو  اب  قداص و  روای  هجیدـخ  »

.« دش ریزارس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس 
. دندوب مکحتسم  دنلب و  يدس  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  تامیالمان  موجه  ربارب  رد  ود ، نیا  ایوگ 

نینمؤملا ّما  لاوما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ریـشمش  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قالخا  نیهر  مالـسا  هک  فورعم  هلمج ، نیا 
. دراد یمرب  هدرپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تقادص  يراکمه و  تیاهن  زا  تسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  یمارگ  باقلا 

هراشا

تیاکح ترـضح  نآ  نایاپ  یب  تسادق  نارکیب و  تمظع  زا  هک  تسا  یناوارف  باقلا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  يارب 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنکیم ،

: هقیّدص . 1

هب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  تارهاط ، تاجوز  رب  دورد  ماگنه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همانترایز  زا  يزارف  رد 
نآ مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  میرم و  ترـضح  دروم  رد  مه  نآ  هتفر و  راک  هب  رابکی  نآرق  رد  هژاو  نیا  هدش و  ریبعت  هقیدّصلا »  » ناونع

. تسا هدومرف  نایب  موصعم  يانعم  هب  ار 

: هکرابم . 2

نیا زین  نامیلـس  نب  هللادبع  تسا  هکرابم  يوناب  زا  نامزلا  رخآ  ربمایپ  لسن  هک  دومرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  ناّنَم  دنوادخ 
. تسا هدرک  تیاور  لیجنا »  » زا ار  ینعم 

: نینمؤملا ّما  . 3

بقل نینمؤملا » ما   » نآرق قطنم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  اهنآ  سأر  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارـسمه 
زا یئاوقت  یب  لیلد  هب  مه  اهیضعب  دشابیم و  نانآ  نیرتهب  نیرترب و  يو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرصت  هب  یلو  دناهتفای ،

. دندش جراخ  نینمؤم  تاهما 

: هرهاط . 4

. دوب نارود  نآ  يوناب  نیرتفیفع  نیرتكاپ و  وا  اریز  دوب  هرهاط »  » تیلهاج رصع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بقل  نیرتروهشم 

ناوناب يوناب  . 5

« ناوسّنلا ةدیس   » ناونع هب  وا  زا  دناهدورس ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهمانگوس  ناونع  هب  هک  ياهماکچ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
ءاسن ةدیـس   » ار وا  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  دناهدرک . دای  شیرق » هدیّـس   » هب وا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دناهدرک . ریبعت  ناوناب  يوناب  ، 

. دندناوخیم شیرقلا » ءاسن  هدیس   » ار وا  یلهاج  دهع  رد  دناوخیم و  نیملاعلا »

باقلا رگید  . 6

هدش ریبعت  زین  هیکز  هیضرم و  هیضار ، ناونع : هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همانترایز  رد 
ای ءارهزلا » ّما   » ار وا  زین  تقلخ  يراج  رثوک  و  نینمؤملا » ّما   » ار وا  نانمؤم  کیلاعصلا ، » ّما   » ار وا  نایاونیب  یماتیلا ، » ّما   » ار وا  نامیتی  تسا .

. دنتسنادیم رثوک  همشچرس 
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اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  تلحر 

يرامیب رتسب  رد  ماجنارس  درک و  یگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  لاس  راهچ  تسیب و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
: دومرف يو  اب  يوگتفگ  نمض  دوب ، رضاح  وا  نیلاب  رب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفرگ . رارق 

. تسا هداد  يربارب  محازم  رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  اب  ار  وت  ادخ 
رد نوچ  تسیرگ . تخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیشک  رپ  نادواج  ناهج  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  حور  یتقو 
دش ربق  لخاد  دیرابیم  شنامشچ  زا  کشا  هک  نانچمه  داتفا ؛ هار  هب  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندنک ، شیارب  يربق  نوُجَح 

همطاف ترـضح  تشاذـگ . ربق  رد  ار  شرـسمه  شیوخ  تسد  اب  تساخرب و  هاگنآ  درک . اـعد  ار  وا  تسیرگ و  لـبق  زا  رتنوزفا  دـیباوخ ، و 
ردام يهناهب  تخیوآیم ، وا  ناماد  هب  ار  دوخ  تشگیم ، ردپ  درِگ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  راگدای  اهیلع ،  هللا  مالس 

: تفگ دش و  لزان  لییربج  تشادن ؛ يزیچ  توکس  زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزیم . شتآ  ار  ردپ  دنمدرد  لد  تفرگیم و 
. تسین یخلت  یتخس و  چیه  اجنآ  رد  تسا و  راکشآ  شنورد  هک  هتخاس  ؤلؤل  زا  يرصق  تردام  يارب  ادخ  وگب  همطاف  هب  ربمایپ ، يا 

. درک مالعا  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياهتنحم  اهجنر و  نایاپ  یهلا  يهتشرف  بیترت  نیا  هب 
هـس ار  شتافو  نامز  ناققحم  داد ، خر  بلاطوبا  ترـضح  رابهودنا  تلحر  زا  یکدنا  يهلـصاف  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تافو 

کی عقاو  رد  داهن و  مان  هودنا  مغ و  لاس  نزُحلا ؛ » ماع   » ار لاس  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دننادیم . ترجه  زا  لبق  لاس 
. دومن یمومع  يازع  مالعا  لاس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يایاصو 

: دومن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ریز  حرش  هب  یئایاصو  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
. دنک ریخ  ياعد  وا  يارب  . 1

. دهد رارق  كاخ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  وا  . 2
. دوش دراو  وا  ربق  رد  نفد  زا  شیپ  . 3

. دهد رارق  وا  نفک  يور  تشاد ، شود  رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  هک  ار  یئابع  . 4
دومن هبلاطم  ابع  کی  طقف  لباقم  رد  دوب ، هدیشخب  دوخ  بیبح  هب  ار  شلوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  همه  هک  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

زا یتشهب  نفک  دمآ و  دورف  یحو  کیپ  هاگنآ  درک . اضاقت  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  هلیـسو  هب  هکلب  درکن ، بلط  ًامیقتـسم  ار  نآ  و 
. دروآ تشهب  زا  راگدرورپ  يوس 

ّما دـنداد . رارق  نآ  يور  رب  ار  یتـشهب  نفک  هاـگنآ  درک ، نفک  ار  وا  دوـخ  ياـبع  اـب  تسخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تـمحر  ربماـیپ 
تنب ءامـسا  درک ، ینارگن  زاربا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دروم  رد  رخآ  تاظحل  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا 

. دنک افیا  يردام  شقن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ياج  هب  وا  فافز  بش  رد  هک  دومن  دهعت  سیمع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لزنم 

رئاز نارازه  دیدزاب  دروم  هلاس  همه  هفرـشم ، دهاشم  زا  یکی  ناونع  هب  شاینوکـسم  لزنم  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  لاحترا  زا  سپ 
: دسیونیم یمان  درگناهج  هطوطب  نبا  تسا . هدوب  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  شخب  ماهلا  و  قاتشم ،

هجیدـخ نینمؤملاما  هناخ  نآ  دـنتخاس و  يو  ربق  رب  لاس 727 ه.ق  رد  هک  تسا  یحَولا » هَُّبق   » مارحلادجـسم یکیدزن  رد  هفرـشم  دهاشم  زا 
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. دش ناریو  تیباهو  ّهلاض  هقرف  يهلیسو  هب  لاس 1344 ه.ق  رد  هک  دشابیم . اهیلع  هللا  مالس 
: دسیونیم دوخ  جح  کسانم  رد  هرس  سدق  يراصنا  خیش 

. دنوش بایفرش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لزنم  هب  ادخ  هناخ  جاجح  هک  تسا  بحتسم  همظعم  هکم  رد 

نارق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

74 ناقرف / هروس  ( - 1)
ًامامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍنیْعَأ  َةَُّرق  اِنتایِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقی  َنیذَّلا  َو 

!« نادرگ اوشیپ  ناراگزیهرپ  يارب  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینشور  هیام  نامنادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ ! : » دنیوگیم هک  یناسک  و 
. هیآلا انل » به   » یلاعت هلوق  یف  دیعس  یبا  نع  یفنحلا  یناکسحلا  مکاحلا  نع  و 

؟ انجاوزا نم  لیئربج  ای  تلق : ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 
. هجیدخ لاق :

؟ انتایرذ نم  لاق :
«. نیع هرق   » همطاف و لاق :
. نیسحلا نسحلا و  لاق :

« اماما نیقتملل  انلعجا  و  : » لاق
. مالسلاهیلع یلع  لاق :

هیلع هللا  همحر  یسلجملا  هرکذ  و 
. دناهدومن رکذ  ار  تیاور  نیمه  هیبش  هرس  سدق  یسلجم  همالع  و 

هیلع و هللا  یلص  هدالوا  عیمج  ناف  اهنع  هللا  یضر  هجیدخب  نآرقلاب و  هوبنلاب و  ًاضیا  رسف  هیلع و  هللا  همحر  یناشاکلا  ضیفلا  میکحلا  نع  و 
. میهاربا يوس  اهنم  ملس  هلآ و 

. هجیدخ انجاوزا )  ) ناقرفلا هروس  هیلع  هللا  همحر  یمقلا  ریسفت  یف  و 
نیا ریسفت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ننست  لها  رادمان  ناهوژپ  نآرق  زا  یناَکْسَح  مکاح 

: دندومرف هیآ 
؟ تسیک انجاوزا »  » زا روظنم  مدیسرپ : یحو  هتشرف  زا  تایآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ 

رد دنتسه و  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شاهدید  رون  ود  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  انتایرذ »  » و تسا . اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  داد : خساپ 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  روظنم  اماما » نیقتملل  انلعجا  و   » يهلمج

: دسیون یم  هیآ  نیمه  لیوات  رد  یناشاک » ضیف   » موحرم
اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صالخا  رپ  رواشم  رای و  فیرـش و  نآرق  تلاسر ، يالاو  ماقم  نآ ، زا  روظنم  »

. دنتسه وا  لسن  زا  تاداس  هک  تسا 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ثحب  دروم  هیآ ي  رد  انجاوزا »  » هژاو ي زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  زین  یمق  ریسفت  و 

6/ یحض هروس  ( - 2)
(6  ) ینْغَأَف ًِالئاع  كَدَجَو  َو 

!؟ داد هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  وا  ایآ 
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«. يوآف ًامیتی  كدجی  ملا   » لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق : سابع  نبا  نع  فیرشلا  هماقم  هللا  یلعا  قودصلا  نع  و 
ملا  » هتمعنب هیلع  ًانتمم  لجوزع  هللا  لاـقف  نیرخـآلا . نم  ـال  نیلوـالا و  نم  ضرـالا  هجو  یلع  ریظن  هل  نکی  مل  هنـال  ًاـمیتی  یمـس  اـمنا  لاـق :
دنع ًاریقف  لوقی  ًالئاع » كدـجو  و   » كوفرع یتح  کلـضف  مهفرع  سانلا و  کیلا  يواف »  » کل ریظن  ـال  ًادـیحو  يا  يوآـف » ًاـمیتی  كدـجی 

 … هجیدخ لامب  هللا  كانغاف  کل  لام  نولوقی ال  کموق 
: دسیون یم  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هر )  ) قودص خیش  موحرم 

یب موهفم  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  تسا ، هخـسن  کـت  ریظن و  یب  یتسه  نارک  اـت  نارک  رد  هک  دـش  هدـناوخ  میتی »  » ترـضح نآ  لـیلد  نادـب 
: دسرپ یم  وا  هب  شنارگ  ياهتمعن  هب  هراشا  اب  ادخ  تهج  نیمه  هب  تسا . هدمآ  دننامه 

وت و  تخاس !؟ هزاوآ  دنلب  ار  وت  دناسانش و  مدرم  هب  ار  وت  هوکـش  يرترب و  داد و  هانپ  و  تفاین ؛ دننامه  یب  هخـسن و  کت  ار  وت  تیادخ  ایآ 
. دینادرگ زاینیب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تفگنه  تورث  هلیسو ي  هب  و  تفای ، تسدگنت  ار 

تسا و هدوب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  لاوما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يرگناوـت  هک  دـننآ  رب  نارـسفم  زا  يرایـسب 
. تسا هدومرف  دای  وا  ناسحا  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  هیانک  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

28 نیففطم 18 -  هروس  ( - 3)
ِکئارَْألا یَلَع  ٍمیعَن *  یَفل  َراْربَْألا  َّنِإ  نُوبَّرَقُْملا *  ُهُدَهْـشی  مُوقْرَم *  ٌباـتک  نویِّلِع *  اـم  كارْدَأ  اـم  َو  َنییِّلِع *  یَفل  ِراْربَأـْلا  َباـتک  َّنِإ  ـَّالک 

ْنِم ُهُجاِزم  َو  نوُِسفانَتُْملا *  ِسَفانَتْیلَف  ِکلذ  یف  َو  کْسِم  ُهُماتِخ  ٍمُوتْخَم *  ٍقیحَر  ْنِم  َنْوَقْسی  میعَّنلا *  َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  یف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنی * 
 * نُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشی  ًانیَع  ٍمینْسَت * 

! * تسیچ نییلع »  » ینادیم هچ  وت  و  تسا * ! نییلع »  » رد ناکین  لامعا  يهمان  هکلب  دـنرادنپیم ، داعم ) يهراـبرد   ) اـهنآ هک  تسین  ناـنچ 
یتشهب يابیز  ياهتخت  رب  دنتمعن * : عاونا  رد  ناکین  ًامّلسم  دننآ * ! دهاش  نابرقم  هک  یعطق *  تسا  یتشونرـس  هدروخمقر و  تسا  ياهمان 

بارـش زا  اـهنآ  یـسانشیم * ! ینیبیم و  ار  تمعن  طاـشن  توارط و  ناـشیاههرهچ  رد  دـنرگنیم * ! تشهب ) ياـهییابیز  هب   ) هدرک و هیکت 
یتشهب ياهتمعن  نیا  رد  تسا و  کـشم  زا  هدـش  هداـهن  نآ  رب  هک  يرهم  دـنوشیم * ! باریـس  ياهتـسبرس  هدروخنتسد و  لـالز  روهط ) )

. دنشونیم نآ  زا  نابّرقم  هک  ياهمشچ  نامه  تسا * ، مینست »  » اب هتخیمآ  روهط )  ) بارش نیا  دنریگ * ! یشیپ  رگیدکی  رب  دیاب  نابغار 
« مینـست نم  هجازم  و  : » لجوزع هلوق  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هنع  هللا  یـضر  هللادبع  نب  رباج  نع  هر )  ) یـسلجملا نع  و 

: لاق
. نوبرقملا مه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هبرشی  هنجلا  یف  بارش  فرشا  وه 

نیذـلا مهتیرذ  مهیلع و  هللا  تاولـص  هجیدـخ  همطاـف و  همئـالا و  بلاـطیبا و  نب  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوقباـسلا :
. مهرود یلاعا  نم  مهیلع  منستی  نامیاب  مهوعبتا 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: زا دنترابع  يدازآ  تلادع و  هار  نازاتشیپ  ادخ و  هاگراب  نابرقم 

لوسر رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دمآ ، دهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  هک  تیب ، : لها  ناماما  نانمومریما ، ربمایپ ،
. دلیوخ تنب  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

ِیلَع َو  ُۀَـجیِدَخ  َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنُوبَّرَقُْملا » ِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  ( » هر  ) مشاه نب  میهاربا  نب  یلع  نع  و 
َنِینِمْؤُْملا ُِرئاَس  َو  ًافْرِـص  ًاتَْحب  ٍمِینْـسَت  ْنِم  َنُوبَرْـشی  َنُوبَّرَقُْملا  َو  ْمُهَتیِّرُذ » ْمِِهب  انْقَْحلَأ   » لجوزع هَّللا  ُلوُقی  ْمِِهب  ُقَْحَلت  ْمُُهتایِّرُذ  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب 

. ًاجوُزْمَم
َو  » ُُهباَحْـصَأ َو  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِیلَع  ْمُه  َو  َنینِمْؤُْمِلل » َو  ِکْبنَذـِل  ْرِفْغَتْـسا  َو  ُهَّللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَـف   » یلاـعت هلوـق  هر )  ) یـسلجملا نع  و 
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 … اَُهتاَبِحیَوُص َو  ُۀَجیِدَخ  َّنُه  َو  ِتانِمْؤُْملا »
42  / نارمع لآ  هروس  ( - 4)

َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  كافَطْصا  َو  كَرَّهَط  َو  كافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمیْرَم  ای  ُۀِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
هداد يرترب  ناهج ، نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاـپ  هدـیزگرب و  ار  وت  ادـخ  میرم ! يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و

. تسا
وه اهنامز و  یملاع  یلع  حیرج  نبا  نسحلا و  لاق  نیَِملاْعلا  ِءاِسن  یلَع  كافَطْصا  َو   » فیرـشلا هماقم  هللا  یلعا  یـسوطلا  هفئاطلا  خیـش  نع  و 

. نیملاعلا ءاسن  هدیس  همطاف  نال  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  لوق 
. َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  یَلَع  میرم  تلضف  امک  ِیتَّمُأ  ِءاَِسن  یَلَع  هجیدخ  تلضف  لاق : هنا  ِیبَّنلا  ِنَع  ِيُور  َو 

. دش هداد  يرترب  نم  تما  نانز  رب  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دش ، هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  میرم  هک  هنوگنامه 
نارمع و تنب  میرم  نوعرف و  هأرما  محازم  تنب  هیسآ  عبرا : الا  ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ریثک و  لاجرلا  نم  لمک  یبنلا  نع  يرشخمزلا و  نع  و 

 … ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ 
 ، اهیلع هللا  مالس  هیسآ  دنتسه : جوا  دشر و  هنومن  نز  راهچ  نیا  نانز  نایم  زا  اما  دنتفرگ ، جوا  لامک  يوس  هب  یگدنز  رد  مدرم  زا  يرایسب 

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع ،  هللا  مالس  میرم 
. اَْهنَع ُهَّللا  یِضَر  ُۀَجیِدَخ  اَِهئاَِسن  ُریَخ  نارمع و  تنب  میْرَم  اَِهئاَِسن  ُریَخ  يوغبلا  نع  و 

تنب هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  نهملاع  تاداس  هوسن  عبرا  لاـق : ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ساـبع  نبا  نع  یـسولآلا : نع  و 
. همطاف ًاملاع  نهلضفا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و 

، دندش راگزور  نانز  رالاس  نز  راهچ  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یسولآ 
. دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  اهنآ  نیرت  لضفا  همطاف و  هجیدخ و  محازم ، تنب  هیسآ  نارمع ، تنب  میرم 

ُهَّللا یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  سابع  نبا  نع  یبطرقلا : نع  و 
. ٍمِحاَُزم ُْتِنب  ُۀیِسآ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمیْرَم  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع 

. محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  دمحم ، تنب  همطاف  هجیدخ ، زا : دنترابع  تشهب  نانز  نیرتتلیضف  رپ  نیرترب و 
هجیدـخ اَِهئاَِسن  ُریَخ  َو  ُمیْرَم  اَِهئاَِسن  ُریَخ  ِِهلآ : َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  لاق : مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نع  ریثک  نبا  نع  و 

. دلیوخ تنب 
22 رطاف 19 -  هروس  ( - 5)

ْنَم ُعِمْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َو َال  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو  ُروُرَْحلا *  َو َال  ُّلِّظلا  َو َال  ُروُّنلا *  َو َال  ُتاُملُّظلا  َو َال  ُریـصَْبلا *  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو 
 * ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُءاشی 

ناگدنز ناگدرم و  زگره  و  نازوس * ! غاد و  داب  و  شخبمارآ )  ) هیاس هن  و  ییانشور * ، اهتملظ و  هن  و  دنتسین * ، ربارب  زگره  انیب  انیبان و  و 
روگ رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوتیمن  وت  و  دـناسریم ، دـهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دـنوادخ  دنتـسین ! ناسکی 

! یناسرب دناهتفخ 
: لاق سابع  نبا  نع  نیفلاخملا  قیرط  نع  هر )  ) ینارحبلا مشاه  همالعلا  رحبتملا  دیسلا  رکذ 

. ُریِصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْسی  ام  َو  لجوزع : هلوق 
مالسلاهیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُریِصَْبلا  َو  ٍلْهَج  ُوبَأ  یَمْعَْألا  َلاَق 

. مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُروُّنلا  َو  ٍلْهَج  ُوبَأ  ُتاَُملُّظلاَف  ُروُّنلا  َال  َو  ُتاُملُّظلا  َال  َو 
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. ٍلْهَج ِیبَِأل  َمَّنَهَج  ِینْعی  ُروُرَْحلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُّلِظ  ُّلِّظلاَف  ُروُرَْحلا  َال  َو  ُّلِّظلا  َال  َو 
هجیدـخ همطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  رفعج و  هزمح و  یلع و  ءاـیحالاف  تاومـالا  ـال  ءاـیحالا و  يوتـسی  اـم  و  لاـقف : ًاـعیمج ، مهعمج  مث 

. هکم رافک  تاومالا  و  مالسلامهیلع ،
لقن سابع  نبا  زا  ُریِـصَْبلا » َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو   » دـنوادخ لوق  هرابرد  تنـس ) لها   ) نیفلاخم قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دیـس  رحبتم  همالع 

: تفگ هک  دنک  یم 
تاملظ و زا  روظنم  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  شنیب  تریـصب و  بحاص  زا  روظنم  دشاب و  یم  لهجوبا  لدروک  روک و  زا  روظنم 

تسا يا  هیاس  شخبمارآ  زیگنا و  لد  هیاس ي  زا  روظنم  تسا . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ییانـشور  رون و  زا  روظنم  لهجوبا و  اه ، یگریت 
. دشاب یم  لهجوبا  خزود ، هلعش  شتآ  رابگرم  تخس و  يامرگ  زا  روظنم  نانمومریما و  يارب  تشهب  رد 

: تفگ ُتاْومَْألا » َال  َو  ُءایْحَْألا  يِوَتْسی  ام  هیآ َ«  دروم  رد  ماجنارس 
روظنم دنشاب و  یم  مالسلامهیلع  هجیدخ  و  همطاف ، نیسح ، نسح و  رفعج و  هزمح ، یلع ، ترضح  هیآ  نیا  رد  یقیقح  یناگدنز  زا  روظنم 

. دنشاب یم  هنیدم  رافک  ناگدرم ، زا 
33  / نارمع لآ  هروس  ( - 6)

نیَملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 
. داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،

اهیلع و هللا  مالـس  ارهزلا  همطاف  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لخد  لاق : ینالوخلا ، ملـسم  یبا  نع  هارث  باـط  یفوکلا  تارف  نع 
. هاتربخاف امهربخ ، نع  امهلاسف  امههوجو  ترمحا  دق  نارختفت و  امه  هشیاع و 

نیسحلا و نسحلا و  ًایلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  تملع  ام  وا  هشیاع  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف 
. نیملاعلا یلع  هجیدخ  همطاف و  ًارفعج و  هزمح و 

: دومرف ربمایپ 
، رفعج هزمح ، نیـسح ، نسح و  نینموملاریما ، دوـجو  نارمع ، نادـناخ  میهاربا و  ناـمدود  حوـن ، مدآ ، ادـخ  هک  یناد  یمن  اـیآ  هشیاـع  يا 

. دیزگرب نایناهج  رب  ار  مالسلامهیلع  همطاف  هجیدخ و 
50  - 46 فارعا / هروس  ( - 7)

اذِإ َو  نوُعَمْطی *  ْمُه  َو  اهُولُخْدی  َْمل  ْمکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  َو  ْمُهامیِسب  الک  َنُوفِْرعی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَنَیب  َو 
اُولاق ْمُهامیـِسب  ْمُهَنُوفِْرعی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  نیِملاَّظلا *  ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْـصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص 
ُْمْتنَأ َو ال  ْمکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلاـنی  ـال  ُْمتْمَْـسقَأ  َنیذَّلا  ِءـالُؤه  َأ  َنوُِربکَتْـسَت *  ُْمْتنک  اـم  َو  ْمکُعْمَج  ْمْکنَع  ینْغَأ  اـم 

 * َنیِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  ُهَّللا  ُمکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  انیَلَع  اوُضیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يدان  َو  نُونَزَْحت * 
دنسانشیم و ناشهرهچ  زا  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا »  » رب تسا و  یباجح  نایخزود ،  نایتشهب و   ] ود نآ  نایم  رد  و 

ناشمشچ هک  یماگنه  و  دنراد * . ار  نآ  دیما  هک  یلاح  رد  دنوشیمن ، تشهب  لخاد  اّما  داب »! امش  رب  دورد  : » هک دننزیم  ادص  نایتشهب  هب 
زا هک  ار ) نایخزود  زا   ) ینادرم فارعا ، باحـصا  و  هدم * »! رارق  نارگمتـس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دـنیوگیم دـتفایم  نایخزود  هب 

: دنیوگیم دننزیم و  ادص  دنسانشیم ، ار  اهنآ  ناشیامیس 
رب ناگدناماو  نیا   ] اهنیا ایآ  دادن * »! يدوس  ناتلاح  هب  امـش ، ياهّربکت  و  دنزرف ) نآ و  تورث و  لام و  زا   ) امـش يروآدرگ  هک ) دـیدید  »)

یـضعب نامیا و  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  ( !؟ دش دهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  ادخ  تمحر  دـیدرک  دای  دـنگوس  هک  دنتـسین  نانامه  فارعا 
و دیوشیم * ! كانمغ  هن  دیراد و  یـسرت  هن  هک  دیوش ، تشهب  لخاد  دوشیم ): هتفگ  اهنآ  هب  نونکا  مه  دیـشخب  ار  اهنآ  ناشریخ ، لامعا 
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: هک دننزیم  ادص  ار  نایتشهب  نایخزود ،
!« دیشخبب ام  هب  هداد ، يزور  امش  هب  ادخ  هچنآ  زا  ای  بآ ، يرادقم  و  دینک ) ّتبحم  »)

: دنیوگیم خساپ ) رد   ) اهنآ
!« تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنیا  دنوادخ  »

امُهَنَیب َو  : » لجوزع هللا  لوق  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  بیبح  نب  رـشب  نع  فیرـشلا  هماـقم  هللا  یلعا  ًاـضیا  ینارحبلا  نع  و 
: لاق لاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح 

؟ انتعیش نیا  انوبحم ؟ نیا  نودانیف  مالسلامهیلع ، يربکلا  هجیدخ  همطاف و  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  دمحم و  هیلع  رانلا  هنجلا و  نیب  روس 
مهب نوزوجیف  مهیدـیاب  نوذـخایف  مهئاوساب  يا  مُهامیِِـسب  الک  لجوزع  هلوق  کلذ  و  مهئاـبا ، ءامـسا  مهئامـساب و  مهنوفرعیف  مهیلا  نولبقیف 

. هنجلا نولخدی  طارصلا و 
: دومرف هک  دش ، هدیسرپ  نایخزود  نایتشهب و  نایم  باجح  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

دنراد و رارق  هجیدخ  همطاف و  نیسح ، نسح ، یلع ، ربمایپ ، نآ ، زارف  رب  هک  خزود  تشهب و  نایم  تسا  يدنلب  ژد  هاگرذگ و  نآ  زا  روظنم 
: هک دنهد  یم  ادن  اجنآ  زا 

ناش یگداوناخ  مان  مان و  اب  ار  نانآ  دنور و  یم  نانآ  يوس  هب  تیب : لها  نایعیش  ناتسود و  هاگنآ  دنتسه ؟ اجک  ام  نایعیش  نارادتـسود و  »
.« دیامنیم تشهب  دراو  دننارذگ و  یم  تخس  هاگرذگ  نآ  زا  دنریگ و  یم  ار  اهنآ  تسد  دنسانش و  یم 

اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  لئاضف 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  . 1

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  تبقارم  تحت  ربمایپ  هناخ  رد  یگلاس  شـش  نسزا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نانمؤمریما 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه  تشاد ، يردام  شرورپ و  قح  ترضح  نآ  هب  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اذل  دندوب و 

تیـالو هب  هک  دـندرک  تساوـخرد  وا  زا  دـندومن و  ناـیب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هب  ار  ( 37  ) تیـالو عـینم  ماـقم  ملـس  هلآ و  و 
مدروآ و نامیا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نم  دنتشاد : هضرع  مامت  تحارص  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دوش ، دقتعم  نانمؤمریما 

. مدومن تعیب 
: دناهدروآ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  فصو  رد  هک  دوب  یحطس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يزرورهم 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  مشچ  رون  وا و  دزن  رد  نامدرم  نیرتزیزع  ربمایپ ، ردارب  وا 

فرژ تریصب  . 2

؛ دوـب رادروـخرب  فرژ  تریـصب  قـیمع و  رکف  دـنلب و  يهشیدـنا  زا  هک  تسا  نیا  اـهیلع  هللا  مالـس  يربـک  يهجیدـخ  لـئاضف  نیرتـالاب  زا 
رهوش ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باختنا  زا  ناوتیم  ار  رما  نیا  تشاد . رارق  دوخ  جوا  رد  وا  یلمع  لقع  ًاصوصخم 

. دیمهف رجات  ناراگتساوخ  همه  نآ  نیب  زا  دوخ  هتسیاش  هدنیآ و 
اب جاودزا  داهنـشیپ  زار  تهج  نیمه  هب  دیدیم ، ار  وا  زاتمم  ناشخرد و  يهدنیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  راتفر  هرهچ و  رد  وا 

: دنکیم نایب  نینچ  تثعب ) زا  لبق   ) ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
(38 ( ؛ َِکثیِدَح ِقْدِص  َو  َکِْقلُخ  ِنْسُح  َو  ْمُهَْدنِع  َِکتَنامَا  َو  َکِمْوَق  یف  َِکفَرَش  َو  یّنِم  َِکَتبارِِقل  َکِیف  ُْتبِغَر  ْدَق  ّینِا  ّمَع ! َْنبای  »
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هب تاییوگتسار ، وکین ، قالخا  تهج  هب  دوخ و  موق  نایم  رد  تايرادتناما  فرش و  نم و  اب  تايدنواشیوخ  رطاخ  هب  نم  ومع ! رـسپ  يا 
.« مدرک ادیپ  لیامت  وت 

يزاجم و قشع  ساسا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  وناب  نیا  تدارا  تبحم و  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  قوف  تـالمج 
اما تشاد . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیـصخش  زا  هک  تسا  هدوب  یقیمع  تخانـش  تفرعم و  رثا  رب  هکلب  هدوبن ، یناوهـش  تبحم 

شنزرس تمالم و  دروم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تخس  شیرق  نانز  زا  یهورگ  هلمج  زا  دنتـشادن ، یتریـصب  نینچ  هک  يدارفا 
: دنتفگ هک  اجنآ  ات  دنداد ، رارق 

.« یگرزب گنن  هچ  داد . جاودزا  هب  نت  تسا  ریقف  یناوج  هک  بلاطوبا  میتی  اب  تکوش  تمشح و  همه  نیا  اب  وا  »
باوج رد  درشف و  ياپ  شیوخ  باختنا  رب  صرق  مکحم و  دوب ، تفرعم  تخانـش و  رـس  زا  شباختنا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 

: تفگ اهنآ  يربخیب  تلاهج و  زا  یشان  نانخس 
امـش دوخ  زا  نم  دـینکیم ، ییوجبیع  دـیاهتفرگ و  هدرُخ  دـمحم  اـب  نم  جاودزا  دروم  رد  ناـتدوخ ] و   ] امـش نارهوش  ماهدینـش  ناـنز ! يا  »

لئاضف و رد  ناشیا  ناـس  هب  یتیـصخش  نآ  فارطا  هکم و  ماـش و  رد  اـیآ  دراد ؟ دوجو  دـمحم  دـننام  يدرف  امـش ، ناـیم  رد  اـیآ  مسرپیم 
(39 .« ) تسا یلاع  رایسب  هک  ماهدید  وا  زا  ییاهزیچ  مدرک و  جاودزا  وا  اب  اهیگژیو  نیا  رطاخ  هب  نم  دیراد ؟ غارس  کین  قالخا 

ترـضح نینمؤملا  ّما  زا  هک  ینادنزرف  مالـسا و  شرتسگ  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یپ  رد  یپ  ياهیزوریپ  نامز ، تشذگ 
يابیز باختنا  رب  تسوا ، لسن  زا  موصعم  ماما  هدزای  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  هلمج  زا  دـنام ، راگدای  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

. دوبن شیوخ  يهتسیاش  باختنا  تارمث  دهاش  دوخ  دنچ  ره  تفگ ؛ نیسحت  وا  فرژ  تریصب  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

رادیاپ مکحم و  مالسا  نامیا و  . 3

لماع دش ، وا  يهدنیآ  يرسمه  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باختنا  ثعاب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  فرژ  تریـصب  نامه 
. دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملسم  نز  لوا  بقل  هک  دش  ثعاب  تشگ و  زین  وا  مالسا  نامیا و 

هجیدخ ترـضح  دراذگ و  زامن  ثعبم )  ) هبنـشود زور  رد  ادـخ  ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  عفاریبا »  » شردـپ زا  دوخ  دنـس  هب  ربلادـبع » نبا  »
(40 . ) دناوخ زامن  زور  نامه  رخآ  تاعاس )  ) رد اهیلع  هللا  مالس 

: هک تشاذگ  هحص  هنوگ  نیا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  مالسا  نامیا و  رب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  و 
(41… ( ؛ ةَُّوبُّنلا َحیر  ُّمُشَا  َو  َۀلاسِّرلا  َو  یْحَْولا  َرُون  يرَا  ْمُُهِثلاث . اَنَا  َو  ۀَجیدَخ  َو  هّللا  لوسر  َریَغ  ِمالْسِْالا  یف  ٍِذئَمْؤی  ٌدِحاو  ٌتَیب  ْعَمْجی  َْمل  »… 

مدیدیم و ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب .. ناشیا  موس  نم  و  هجیدخ ، ادخ و  لوسر  يهناخ  رگم  دوب  هدماین  ياهناخرد  مالسا  نامز ، نآ  رد 
.« مدرکیم مامشتسا  ار  توبن  يوب 

مالسا و ربهر  زا  هظحل  کی  دومن و  تشذگ  يراکادف و  مالسا  هار  رد  درشف و  ياپ  نامیا  نآ  رب  هظحل  نیرخآ  ات  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
. تشگن لفاغ  وا  تیامح 

ارس ود  ناوناب  نیرترب  زا  . 4

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سَنَا  زا  ریثا  نبا  هکنانچ  دنهدیم ؛ لیکـشت  نز  راهچ  ار  یتسه  ناهج  نانز  نیرترب 
مالس همطاف  هجیدخ و  هیـسآ ، میرم ، ملاع  نانز  نیرترب  ( 42 ( ؛ ۀمِطاف َو  ۀجیدخ  ۀیِـسآ ، ُمیرم ، َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ُریَخ  : » دندومرف هک  هدرک  لقن 

.« دنتسه اهیلع  هللا 
اهیلع هللا  مالـس  يربک  يهجیدـخ  اهنآ  يهلمج  زا  دـنراد و  رارق  ردـص  رد  زین  تشهب  رد  دنتـسب ، اـیند  رد  ار  لاـمک  راـبهلوک  هک  اـهنیمه 
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: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  دنکیم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع » . » دشابیم
(43 ( ؛ َنْوَعِْرف ةأَْرِما  ٍمِحاُزم  ُْتِنب  ۀیِسآ  َو  ناَرْمِع َ  ُۀَْنبا  ُمیْرَم  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ۀمِطاف  َو  ِدلیَوُخ  ُْتِنب  ۀجیدَخ  ۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  ُلَْضفَا  »

.« نوعرف رسمه  محازم ، رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دمحم و  رتخد  همطاف  ِدلیَوُخ ، رتخد  هجیدخ  دننانیا : تشهب  نانز  نیرتهب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رسمه  نیرترب  . 5

. دندوبن ناسکی  تاجرد  رظن  زا  یلو  دنتشاد ، يددعتم  نارسمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
فالخ رب  داد و  رازآ  تیذا و  ار  ترـضح  تخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی 
دوجو مامت  اب  يربک  يهجیدخ  دننام  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دـیدرگ ، وا  تلزنم  ماقم و  لزنت  ثعاب  رما  نیمه  هک  درک ، تکرح  وا  تاروتـسد 

نارسمه مامت  نیب  رد  هجیتن  رد  دیشوک و  وا  تیاضر  بلج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تعاطا  هار  رد  شیوخ  یتسه  و 
. دومن بسک  ار  زاتمم  هبتر 

َّنُُهلَْـضفَا ةَأَْرِما  َرَـشَع  َسْمَِخب  هّللا  لوسر  َجَّوََزت  : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیـش  موحرم 
.« دوب ِدلیَوُخ  رتخد  هجیدخ  نانآ  نیرترب  هک  درک  جاودزا  نز  هدزناپ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 44 ( ؛ ِدلیَوُخ ُْتِنب  ۀَجیدَخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ردام  . 6

( ربمایپ  ) وا نارسمه  ( » 45 ( ؛ » ْمُُهتاهَُّما هُجاوْزَا  َو  : » دنتـسه نینمؤملاما »  » نانمؤم و یناحور  نارداـم  ربماـیپ  نارـسمه  میرک  نآرق  صن  قبط 
نانز يهمه  نیب  رد  تداعس  نیا  دوریم و  رامش  هب  هیآ  ياهقادصم  نیرترب  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  و  دنتسه » نینمؤم  ناردام 
نینچ یتسار  دیآ . دیدپ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  قیرط  زا  وا  لسن  زا  ماما  هدزای  هک  تشگ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  بیـصن  ترـضح ،

. دراد الاب  دادعتسا  تقایل و  هب  زاین  یماقم 
هک ارچ  تسا ؛ رادروخرب  يزاتمم  ماقم  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نادنزرف  همه  نیب  زا 

. تفای رارمتسا  وا  لسن  قیرط  زا  تیاصو  تماما و  مهو  ( 46  ) تسا تمصع  ياراد  مه 

لیدبیب قافنا  تواخس و  . 7

هک دوب  دایز  يردق  هب  هلقاع  نادراک و  يوناب  نیا  تورث  دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  نارود  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تورث 
. دنتفریم رامش  هب  زیچان  وا  دزن  رد  طیَعُمیبا » نب  ۀَبْقُع   » و لهجوبا »  » نوچ شیرق  کی  هجرد  نارادلام 

: دناهدرمش بیترت  نیدب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  ناخروم 
. دندرکیم لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  هک  رتش  نارازه  . 1

نیا يور  زا  زین  ارقف  دوب و  وا  ناوارف  تورث  رگناـیامن  رما  نیا  دوب . هتـشارفا  شاهناـخ  ماـب  رب  یمـشیربا  ياـهبانط  اـب  زبس  ریرح  زا  ياهبق  . 2
. دندرکیم هعجارم  کمک  تناعتسا و  يارب  تمالع 

(47 . ) دندادیم ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  هک  زینک  مالغ و  دصراهچ  . 3
ادخ لوسر  رایتخا  رد  ار  تورث  نیا  یمامت  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ 

(48 .« ) متسه وت  زینک  مه  نم  وت و  يهناخ  هناخ ، َُکتَمَا ؛ اَنَا  َو  َُکتَیب  ُتیَْبلَا  : » درک ضرع  داد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
داتسیا و میهاربا  ماقم  مزمز و  نیب  دمآ و  هبعک  رانک  هیضق  نیا  زا  دعب  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  يومع  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو 

: تفگ دنلب  يادص  اب 
شیایاده هیرهم و  اهماد ، كالما ، نازینک ، نامالغ و  زا  ار  شتورث  يهمه  دوخ  هک  دریگیم  دهاش  ار  امـش  هجیدخ  هک  دینادب  برع ! يا  »
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هتفریذپ ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  تسا  ياهیده  اهنآ  يهمه  تسا و  هدیشخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار 
هراب نیا  رد  امش  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  وا  تبحم  هقالع و  رطاخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  راک  نیا  تسا و 

(49 .« ) دیهد یهاوگ  دیشاب و  هاوگ 
دوخ تهج  نیمه  هب  درب . ار  هدافتسا  تیاهن  نآ  فادها  مالسا و  دربشیپ  يارب  لاوما  نیا  زا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و 

: دومرف ترضح  نآ 
(50 .« ) دناسرن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  دننام  زگره  یتورث ، چیه  »

دننامیب يرابدرب  ربص و  . 8

اما دـشاب ؛ لـمحت  مک  هدرورپزاـن و  دـیاب  اـعبط  هدـش  گرزب  ناوارف  تورث  نورد  رد  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  دـننام  يدرف 
يارب ار  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  نامیا  جاودزا و  زا  دعب  اهتمعن  زا  يرادروخرب  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
بعِـش رد  يداـصتقا  يهرـصاحم  ناگتـسب ، ياهـشنزرس  هکم ، ناکرـشم  فلتخم  ياـهراشف  لـمحت  درک ، هداـمآ  اهیتخـس  يهمه  لـمحت 

: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  یطاشلا  تنب  داد . رازآ  تیذا و  ار  وا  تخس  يداصتقا  يهرصاحم  ًاصوصخم  و …  ( 51  ) بلاطیبا
اب یگدنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  دشاب و  ناسآ  شیارب  جـنر  همه  نآ  لمحت  هک  دوبن  ینـس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  »
ات دـشیم  دراو  بعـش  رد  هرـصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاهیتخـس  نس ، تلوهک  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد  اـما  دـشاب ، هتفرگ  وخ  تشیعم  یگنت 

(52 .« ) درک لمحت  گرم  دحرس 

تماما بحم  تلاسر و  یماح  . 9

همطاف هجیدـخ ، میرم ، هیـسآ ، دـندش : هتخانـش  یتسه  يهتـسیاش  هنومن و  نانز  ناونع  هب  دناهدیـسر و  لامک  دـح  هب  ایند  نیا  رد  نز  راهچ 
ناج ياپ  ات  هیـسآ  تسا . هدوب  دوخ  نامز  نایاوشیپ  يربهر و  زا  تعاطا  تیامح و  نز ، راهچ  نیا  تاکارتشا  نیرتمهم  زا  اهیلع . هللا  مـالس 

مکحم ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تلاسر  ياههیاپ  اهجنر  تمهت و  لمحت  اـب  میرم  دومن ، تیاـمح  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تلاـسر  يربهر و  زا 
دیهش ماجنارس  دومن و  عافد  ینابیتشپ و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شیوخ  ماما  زا  تداهش  زرم  ات  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  دومن ،

. تشگ تیالو  تماما و  هار 
وا دومن . تلاسر  میدـقت  ار  شیوخ  لام  ناج و  زین  وا  دوب . تلاسر  نیتسار  نایماح  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  اما  و 

. تماما رادفرط  بحم و  مه  دوب و  تلاسر  ماگمه  یماح و  مه  روحم . تماما  مه  دوب و  رادمتلاسر  مه 
رد مدآ  ترضح  دوشیم : افتکا  هتکن  کی  هب  طقف  شخب  نیا  رد  دمآ ، نایم  هب  یتاراشا  نیشیپ  ياهشخب  رد  تلاسر  زا  تیامح  دروم  رد 

: تفگ تخادنا و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یگدنز  هب  یهاگن  تشهب 
يراکمه و شرهوش  اب  دنوادخ  رماوا  يارجا  يارب  وا  رسمه  هک  تسا  نیا  نم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ياهيرترب  زا  یکی  »

(53 .« ) دومن قیوشت  دنوادخ  ینامرفان  رد  ارم  نم ، رسمه  هک  نآ  لاح  دومن و  تدعاسم 
لقن نینچ  هر )  ) یـسلجم موحرم  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  هب  تبـسن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تدارا  تبحم و  دروم  رد  اـما 

[، مالسلا هیلع  یلع  ندمآ  ایند  هب  و   ] اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ  : » دنکیم
یلع هب   ] نآ زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  داد و  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتسود و  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 

هب داتـسرفیم ؛ تاموزلم  زینک و  تـالآرویز ، ساـبل ، شناراکتمدـخ  يهلیـسو  هب  ترـضح  نآ  يارب  و  تشاد ] ناوارف  تبحم  مالـسلا  هیلع 
باسح هب  هجیدخ  مشچ  رون  تسوا و  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ردارب  یلع  دنتفگیم : مدرم  هک  ياهنوگ 
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(54 .« ) دوب ناور  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  يهناخ  هب  ماش  حبص و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياهتبحم  فاطلا و  دیآیم … 
هک ارچ  تشگ ؛ انـشآ  تیالو  اب  رتشیب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  اـهیلع ،  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  تدـالو  ماـگنه 

: داد تداهش  هنوگ  نیا  تلاسر ، دیحوت و  هب  تداهش  زا  دعب  تدالو ، ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شرتخد 
(55 « ) طابْسالا ةَداس  يِْدلُو   َ ءایِصْوَْالا و ُدیس  ِیْلَعب  َّنَا  َو  »

.« دنتسه ادخ  لوسر  ناگداون  رالاس  دیس و  منادنزرف  ایصوا و  دیس  مرسمه  یتسار  هب  و 
تماما نامز  نآ  رد  هکنآ  اب  دوب ، هتفریذپ  ًاحیرـص  ار  وا : نادنزرف  یلع و  ترـضح  تیالو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نیا  رب  هوالع 

. دوب هدیسرن  تیلعف  هب  زونه  ترضح 
: دیوگیم هرس  سدق  یسلجم  همالع 

: دومرف تساوخ و  دوخ  دزن  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  »
: دیوگیم تسا و  لیئربج  نیا 

: تسا یطورش  مالسا  يارب 
. دنوادخ یگناگی  هب  رارقا  لوا :
. ناربمایپ تلاسر  هب  رارقا  مود :

. عرش تامهم  لوصا و  هب  لمع  داعم و  هب  رارقا  موس :
.« اهنآ نانمشد  زا  تئارب  وا و  نادنزرف  زا  نیرهاط  يهمئا  و  یلع ] ینعی   ] رمالا یلوا  تعاطا  مراهچ :

(56 . ) درک قیدصت  ار  اهنآ  دومن و  رارقا  اهنآ  هب  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نانمؤمریما ، تماما  صوصخ  رد 

؛ يدَْعب ْمُهُماِما  َو  َنینِمْؤُْملا  َیلْوَم  َو  َكالوَم  َوُه  »
نینمؤملا ّما  تشاذگ و  نانمؤمریما  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  تسا ». نم  زا  سپ  اهنآ  ماما  نانمؤم و  مامت  يالوم  وت و  يالوم  یلع 

يدـبا تعیب  هنوـگ  نیا  داد و  رارق  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسد  يـالاب  ار  دوـخ  تـسد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
(57 . ) داد ماجنا  ار  يرادمتیالو 

رشحم هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ییامرف  فیرشت  . 10

فیـصوت نینچ  رـشحم  يارحـص  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  ترـضح  دورو  تافیرـشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دیامنیم

. دنباتشیم وا  لابقتسا  هب  دنراد  تسد  رد  ار  ربکا » هللا   » هلمج اب  نیزم  شقنم و  ییاهمچرپ  هک  یلاح  رد  هتشرف  رازه  داتفه 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  جارعم  ثیداحا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . 11

: دیوگیم يردخ  دیعسوبا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

»؟ يراد یتجاح  ایآ  : » متفگ لیئربج  هب  تعجارم  ماگنه  داد ، ریس  درب و  اهنامسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ، بش  رد  هک  یتقو 
: تفگ لیئربج 

« یناسرب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  ارم  مالس  ادخ و  مالس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  »
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هجیدخ درک ، غالبا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالس  دیـسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: تفگ

؛ ُماَلَّسلا َلِیئَْربَج  یَلَع  َو  ُماَلَّسلا ، ِهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  »
(58 .« ) داب مالس  لیئربج  رب  ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالس  مالس و  تسا  وا  زا  تسا و  مالس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه 

: مالسا ردص  باحصا  و  همئا : یهلا ، يایبنا  راتفگ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . 12

: دیوگیم نینچ  مالسلا  هیلع  مدآ  لوق  زا  برع  خروم  دعس  نبا 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نوچ  یتفج  هک  دوب  نیا  درک  هللا  لوسر  بیـصن  ادخ  هک  ییایازم  زا  یکی  تفگ  اوح  هب  تشهب  رد  مدآ  »

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  دنوادخ  تیشم  ندیناسر  ماجنا  يارب  هتسویپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دومن و  وا  بیـصن 
(59 .« ) میامن راتفر  دنوادخ  يهدارا  فالخ  رب  تشهب  رد  نم  هک  دیدرگ  ببس  اوح  هک  یتروص  رد  درکیم  کمک  ملس 

: دومرف درکیم ، یفرعم  نمشد  هب  ار  دوخ  هک  ياهبطخ  نمض  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(60 ( »؟ تسا ِدلیَوُخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نم  هدج  هک  دینادیم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  »

: دومرف نمشد  هب  باطخ  زین  و 
(61 ( »؟ متسه هجیدخ  امش  ربمایپ  رسمه  دنزرف  نم  هک  دینادیم  ایآ  »

: دنکیم یفرعم  ار  دوخ  نینچ  نیا  دوخ ، فورعم  يهبطخ  رد  قشمد  رد  دیزی  يهناهاش  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
؛ يَْربُْکلا َۀَجیِدَخ  ُْنبا  اَنَأ  »

(62 .« ) متسه مالسا  گرزب  يوناب  هجیدخ ، رسپ  نم 
دـمآ و نادیهـش  يهراپ  هراپ  ياهرکیپ  رانک  هک  یماـگنه  لاس 61 ه.ق  مرحم  مهدزای  زور  رد  ـالبرک  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 

هجیدخ ترضح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ ، زوسناج  یبلاطم 
: دومرف درک و  دای  اهیلع  هللا  مالس 

(63 .« ) داب گرزب  يوناب  هجیدخ  يادف  هب  مردپ  يَْربُْکلا : ُۀَجیِدَخ  ِیبَِأب  »
هب ماجنارس  دومن و  کلملادبع  نب  ماشه  یتوغاط  تموکح  دض  رب  یمیظع  شروش  بالقنا و  هک  مالـسل  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

: دنکیم جاجتحا  نینچ  نمشد ، ربارب  رد  ینخس  رد  دیسر ، تداهش 
؛…  ُۀَجیِدَخ اَُنتَّدَج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنُوبَأ  ِةَّدَوَْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  »

(64 .« ) تسا هجیدخ  ام  يهدج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ام  ردپ  هک  ارچ  میتسه ، یتسود  تدوم و  هب  رتراوازس  ام  و 
هب اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  سابع ، نبا  اب  ییوگتفگ  رد  درک  ینمـشد  تلاسر  نادناخ  اب  هکنآ  اب  هیلع  هللا  ۀنعل  ریبز  نبا  هللادبع 

: دیوگیم هدومن و  راختفا  شاهمع  ناونع 
»؟ تسا ناهج  ناوناب  رورس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ماهمع  هک  ینادیمن  ایآ  َنیِِملاَْعلا ؛ ِءاَِسن  ةَدیَس  ۀَجیِدَخ  یتمع  َّنَأ  ُمَْلعَت  َتَْسل  َأ  »

(65)
مدرم زا  دنام و  هفوک  رد  زور  دنچ  دـمآ و  هفوک  هب  دـش ، طلـسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  رـصع  رد  »

سدـقم تحاـس  هب  تسناوـت  هچنآ  هـبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  هـبطخ  تـفر و  ربـنم  يـالاب  رب  راـک  ناـیاپ  زا  سپ  تـفرگ ، تـعیب  دوـخ  يارب 
رضاح سلجم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هکنیا  اب  تفگ ، ازـسان  درک و  تراسج  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما 

تساخرب دوخ  دیناشن و  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دهدب ، ار  هیواعم  خساپ  ات  تساخرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندوب ،
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: دومرف و 
، دشابیم رخَـص  تردپ  هیواعم و  ییوت  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  نسح و  منم  يدرک ؟ دای  يدـب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  يا  »

برح وت  دـج  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  دـج  تسا ، راوخرگج  دـنه  وت  ردام  هللا و  مالـس  اهیلع  همطاف  نم  رداـم 
؛…  ۀَلِیتَف َُکتَّدَج  َو  ُۀَجیِدَخ  ِیتَّدَج  َو  ، » تسا

هک سک  نآ  ام ، زا  دنک  تنعل  دـنوادخ  تسا . تیلهاج ) راکتـشز  نز   ) هلیتف وت  يهِّدَـج  یلو  مالـسا ) گرزب  يوناب   ) هجیدـخ نم  يهدـج 
(66 .« ) تسا قافن  رفک و  ياراد  دب و  شاهقباس  تسپ و  شبسن  بَسَح و  دیلپ و  شمان 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

: دندومرف هک  تسا  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 
(67 « ) دنتسه نارمع  رتخد  میرم  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ایند  نانز  نیرتهب  « » ناَرْمِع ُۀَْنبا  میْرَم  اَِهئاَِسن  ُریَخ  َو  ُۀَجیِدَخ  اَِهئاَِسن  ُریَخ  »

(« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ِدلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  ٍمِحاَُزم و  ُْتِنب  ُۀیِسآ  َناَرْمِع و  ُْتِنب  ُمیْرَم  نیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُریَخ  »
ترـضح رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ِدلیَوُخ و  رتخد  هجیدـخ  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دـنترابع  نایناهج  نانز  نیرتهب 

(68  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
: دیوگیم سابع  نبا 

شلوسر ادخ و  میتفگ : تسیچ ؟ اهطخ  نیا  دینادیم  ایآ  دیسرپ : هاگنآ  دیشک . طخ  راهچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
: دومرف تسا . رتاناد 

، تشهب نانز  نیرتهب  نوعرف : ةارما  محازم  تنب  ۀیـسآ  دـمحم و  تنب  ۀـمطاف  دـِلیَوُخ و  تنب  ۀـجیدخ  نارمع و  تنب  میرم  ۀـنجلا  ءاسن  ریخ  »
« تسا نوعرف  رـسمه  محازم ، رتخد  هیـسآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  دـِلیَوُخ ، رتخد  هجیدـخ  نارمع ، رتخد  میرم 

(69)
: دندومرف دوب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  تبسن  ییوج  يرترب  لاح  رد  هک  هشیاع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

َۀَجیِدَـخ َو  َۀَـمِطاَف  َو  ًارَفْعَج  َو  َةَزْمَح  َو  َنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ًاِیلَع  َو  َناَرْمِع  َلآ  َو  َمیِهاَْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِا  تِْملَع  اَـم  َو  َأ  »
 ! نیَِملاْعلا یَلَع 

، رفعج هزمح ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  مالسلا ،  هیلع  نسح  مالسلا ،  هیلع  یلع  نارمع ، لآ  میهاربا ، لآ  حون ، مدآ ، دنوادخ ، هک  ینادیمن  ایآ 
(70 ( .»!؟ دیزگرب نایناهج  رب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ 

: ناسرب مالس  نم ، فرط  زا  شراگدرورپ و  يوس  زا  وا  رب  دمآ ، وت  دزن  هاگ  ره  تسا ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نیا  ادخ ! لوسر  يا 
« ، َبَصَن َال  َو  ِهِیف  َبَخَص  َال  ٍبَصَق  ْنِم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍتیَِبب  اَهْرَِّشب  َو  »

(71 « ) هدب هدژم  تسین  یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربز )  ) هعطق کی  زا  ياهناخ  هب  ار  وا  «و 
املاع نُُهلَْـضفَأ  ٍدَّمَُحم و  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  دـِلیَوُخ و  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  مِحاَُزم و  ُْتِنب  ُۀیِـسآ  ناَرْمِع و  ُْتِنب  ُمیْرَم  نهملاع ِ  تاداسلا  دیـس  ٍةَوِْسن  َُعبْرَأ  »

؛ ُۀَمِطاَف
: زا دنترابع  هک  دنشابیم  دوخ  ناهج  نانز  رورس  نز  راهچ 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رتخد  همطاف  ِدلیَوُخ و  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم 
(72 « ) تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ناهج  رد  اهنآ  نیرتهب  و 
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. ٍمِحاَُزم ُْتِنب  ُۀیِسآ  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ِدلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ْنِم  َُکبْسَح  »
(73 (« ) مالسلا نهیلع   ) هیسآ همطاف و  هجیدخ ، میرم ، تسا : یفاک  لامک  تلیضف و  رد  ناهج ، ود  ناوناب  نایم  رد 

زا نابرقم  هک  یتشهب  يهمـشچ  نامه  َنُوبَّرَقُْملا ، اَِهب  ُبَرْـشی  ًانیَع  ( » نیففطم يهیآ 22   ) ریسفت رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دومرف دنشونیم ». نآ 

(74 « ) ُۀَجیِدَخ َو  ُۀَمِطاَف  َو  ُۀَِّمئَْألا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنوُِقباَّسلا  َنُوبَّرَقُْملا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور 

نینچ نم  هک  يراد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لثم  ینزردام  وت  مرادن ، يرسمه  نانچ  نم  هک  يراد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دننام  يرسمه  وت  »
(75 .« ) مرادن ینزردام 

یلـص ربمایپ  دش ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يایوج  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  يزور  تسا : هدش  تیاور 
: تفگ لیئربج  تفاین ، ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

(76 .« ) دناسریم مالس  وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدرب  ربخ  وا  هب  دمآ ، وا  هک  یتقو  »
مالس هجیدخ  ترضح  هب  رسای  رامع  طسوت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  لازتعا  زور  هنابش  لهچ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: داد مایپ  نینچ  اهیلع  هللا 
؛ ًاراَِرم ٍمْوی  َّلُک  ِِهتَِکئاَلَم  َماَرِک  ِِکب  یِهاَبَیل  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »

(77 « ) دنکیم راختفا  شگرزب  ناگتشرف  هب  ررکم  روط  هب  زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه 
هلمج زا  دومرف ، یبلاطم  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نأش  رد  مدرم  روضح  رد  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

: دندومرف نینچ 
؛ ةَّدَج َو  ًاّدَج  ِساَّنلا  ِریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  َالَأ  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  »

»؟ هِّدَج دَج و  تهج  زا  اهناسنا  نیرتهب  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  مدرم ! يا 
: دومرف هدب »! ربخ  يرآ ، : » دندرک ضرع  نارضاح 

؛ ِدلیَوُخ ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  اَمُُهتَّدَج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمُهُّدَج  ُنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  »
مالس هجیدخ  اهنآ  يهدج  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ادخ  لوسر  ناشدج  هک  دنتسه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اهنآ 

(78 « ) دشابیم ِدلیَوُخ  رتخد  اهیلع  هللا 
نایرگ ناشیرپ و  رایسب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تفرگ ، رارق  تلحر  رتسب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد 

رد داد و  يرادـلد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  تکرب  رپ  دوجو  هب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب ،
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  دای  نمض  يزارف 

: هک راد  شوخ  لد  »
؛ ِکُّمُأ ُۀَجیِدَخ  َو  َوُه  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم  ِِهلوُسَر  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  ًاِیلَع  َّنِإ 

اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  وا و  دروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخ و  كاپ  تاذ  هب  هک  تسا  تما  نیا  زا  صخـش  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه 
(79 .« ) دنتسویپ مالسا  هب  هک  دنتسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام 

يوناب نآ  راثیا  نیریـش و  تارطاخ  زا  هراومه  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  يهجیدـخ  تاـفو  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
: هلمج زا  دشیم  يراج  شناگدید  رب  قارف  کشا  داتفایم ، وا  دای  هب  هاگره  درکیم و  دای  یکین  هب  یمارگ 

نایم هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  ینخس  هاگان  دوب ، دوخ  نارسمه  زا  رفن  دنچ  دزن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
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. تشگ ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  ياههرطق  هک  دش  ساسحا  رپ  هتفشآ و  نانچنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ،
: تفگ ترضح  نآ  هب  هشیاع 

»؟ درک هیرگ  دیاب  دَسَا ، نادنزرف  زا  نوگمدنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  »
: دومرف وا  هب  خساپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُمتْمَقَع  ْذِإ  ِیل  ْتََدلَو  َو  ُْمتْرَفَک  ْذِإ  ِیب  ْتَنَمآ  َو  ُْمْتبَّذَک  ْذِإ  ِیْنتَقَّدَص  »
دروآ ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  وا  دیدوب ، رفاک  هک  یماگنه  درک و  قیدصت  دیدرکیم ، بیذـکت  ارم  امـش  هک  یماگنه  وا 

(80 .« ) دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد 
: هدش تیاور  زین 

، تفر نزریپ  نآ  یتقو  داد ، رارق  راشرس  فطل  دروم  ار  وا  ترـضح  نآ  دمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  ینزریپ  يزور 
: دومرف باوج  رد  وا  دیسرپ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نزریپ  هب  ینابرهم  همه  نآ  تلع  هشیاع 

ام يهناخ  هب  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ  یگدـنز  رـصع  رد  نزریپ  نیا  ناَمیِْإلا  َنِم  ِدـْهَْعلا  َنْسُح  َّنِإ  َو  َۀَـجیِدَخ  ِنَمَز  ِیف  اَنِیتَْأت  َْتناَـک  اَـهَّنِإ  »
(81 .« ) تسا نامیا  زا  هقباس ، دهع و  يرادهگن  کین  انامه  دوب ، رادروخرب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  راشرس  فاطلا  اهکمک و  زا  دمآیم و 

: تفگ هشیاع  رگید  تیاور  قباطم  و 
: دومرفیم درکیم ، حبذ  يدنفسوگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگره  »

: دومرف متفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ناتسود  يارب  شتشوگ  زا 
اهَبیبَح ّبحأل  ّینإ  »

(82 .« ) مراد تسود  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تسود  نم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  همان  ترایز 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
، َنیلَسْرُْملا ِدیَس  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَجْوَز  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیِیبَّنلا ِمَتاخ  َۀَجْوَز  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  َُّما  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیعَمْجَا ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش  يَدیَس  ِنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َُّما  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیرِهاَّطلا ِۀَِّمئَْألا  َُّما  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنینِمْؤُملا َُّما  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِتانِمْؤُْملا َُّما  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِتاِصلْخُْملا َۀَِصلاخ  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءآحْطَْبلا َۀِکئالَم  َو  ِمَرَْحلا  َةَدیَس  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِءاسِّنلا َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ْتَقَّدَص  ْنَم  َلَّوَا  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِءآِیْبنَْألا ِدیَِسل  اَهلام  َْتقَْفنَا  َو  ًاَسْفَن  ْتَمَلْسَا  ِءآفَْولا و  َّقَح  ِۀیِدُوبُْعلِاب  ْتَفَو  ْنَم  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِلیلَْخلا َمیهاْربِا  َۀَْنبا  ای  ِءآیِفْصَْألا ، ِۀَصالُِخب  ِۀَجَّوَزُْملَا  ِءآمَّسلا ، ِهِلا  ِبیبَح  َۀَنیرَق  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِلیلَْجلا ِهَّللا  َنِم  ُمالَّسلا  اَهَیِلا  َغََّلب  ُلیئآْربَج و  اهیَلَع  َمَّلَس  ْنَم  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
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، ِهَّللا ِنید  َۀَِظفاح  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلوُسَر  َةَرِصان  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

ِّرَقَتْـسُم یف  کَلَعَج  َهَّللا  َّنِا  ِِهتَُّما ، ُةَریِخ  َو  ِهَّللا  ُۀَـبیبَح  کَّنَا  ُدَهْـشَا  هَّللا ، ِۀَـمْحَر  یِلا  اهَعَدْوَتْـسا  ِهَّللا و  ُلوُسَر  اهَْنفَد  ّیلََوت  ْنَم  ای  کیَلَع  ُمـالَّسلَا 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  کیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِنانَْجلا ، ِلِزانَم  یلْعَا  یف  ِنابْقِْعلا ، َو  ِتُوقاْیلا  َنِم  ٍرْصَق  یف  ِِهتَمْحَر 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  حدم  رد  راعشا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  حدم 

( راگزاس اضرمالغ   ) مثیم رعاش :
هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا 
هجیدخ مارِحا  کلف  تفوط  هب  هتسب  يا 

هجیدخ مالسا  ربمغیپ  رسمه  يا 
هجیدخ مام  ار  همطاف  قح  تمصع  يا 

هدید ود  رون  فرش  ار ز  لسر  متخ  يا 
هدیورگ دّمُحم  هب  تثعب  بش  زا  شیپ 

یتسه  رواد  زا  هدمآ  مالس  وت  رب  يا 
یتسه  رس  زا  یبن  نیئآ  رد  هتشذگب 
یتسه  ربمغیپ  هدرب ز  لد  هداد و  لد 

یتسه  ردام  ارت  دنناوخب  هک  دبیز 
هداد وت  هب  ار  قح  تلود  ادخ  هک  قحلا 

هداد وت  هب  ارهز  همطاف  ءابجنلا  ّمُا 
هتفرگ  هیامرس  وت  لاوما  مالسا ز 

هتفرگ  هیاس  وت  تّزع  فنک  رد  نید 
هتفرگ  هیاریپ  وت  صالخا  دیحوت ز 

هتفرگ  هیاپ  تلمع  نسح  صالخا ز 
هدوس وت  راوید  هب  میلست  رس  تمه 

هدوشگن تداهش  هب  بل  ینز  وت  زا  شیپ 
يدیورگ  ربمیپ  هب  یتخس  لد  رد  وت 
يدیشک  شود  رس  هب  ار  الب  راب  ره 

يدیود  يوس  رهب  مالسا  يرای  رب 
يدینش  راّفک  هک ز  اهنابز  مخز  سب 

تدوجس هب  مخ  ناهج  نادرم  تماق  يا 
تدوجو لخن  لسر  متخ  هک  هیکت  يا 
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دلخم دلخ  تمدق  كاخ  هکم ز  يا 
دمحا لد  دیما  دوبعم و  تمصع  زا 

دیؤم دیدرگ  تساخ و  اپ  هب  مالسا 
دّمُحم قلُخ  یلع ، غیت  وت ، تورث  زا 

دنتسرپب ار  ادخ  هک  قیالخ  رشح  ات 
دنتسه وت  راثیا  يراکادف و  نوهرم 

دوب نابش  مالسا  ربمغیپ  هک  زور  نآ 
دوب ناهن  دنوادخ  رس  وا  هنیس  رد 

دوب نایع  وت  رب  شیربمغیپ  همه  زا  شیپ 
دوب ناهج  عمش  نآ  يهناورپ  وت  نامیا 

داد تیرورس  ناهج  ياهنز  همه  رب  قح 
داد تیرسمه  فرش  ملاع  هجاوخ  اب 

دندیرب وت  زا  شیرق  ياهنز  هعقاو  نیز 
دندیشک ياپ  تفرشلا  تیب  هرابکی ز 
دندیرگن تماقم  هب  تراقح  مشچ  اب 

دندیدن وت  هاج  تّزع و  فرش و  ردق و 
یمیس رز و  يوس  هب  دوب  ناشلد  مشچ و 

یمیتی قاتشم  هدش  هجیدخ  دنتفگ 
دّمُحم رادلد  رسمه و  يدشن  اهنت 

دّمُحم رای  يدش  زور  نیرتتخس  رد 
دّمُحم راوخمغ  ياهتشگ  مغ  تدش  رد 

دّمُحم راتفرگ  دوب  تلد  هتسویپ 
گنس رپس  تدوجو  تشگ  شیور  شیپ  رد 
گنر نوخ  هرهچ ز  وا  هر  رد  ینک  هک  دشاب 
يدوب  هلماح  یبن  تخد  رب  هک  زور  نآ 
يدوب  هلئاغ  ره  هب  تارهز  تبحصمه 
يدوب  هلگ  تنورد  درد  زا  تبرغ و  زا 
يدوب  هلباق  یب  روای و  یب  مدمه و  یب 

یتشهب راسخر  لگ  شلاب  هب  درد  زا 
یتشهب ياهنز  هلباق  ارت  دنتشگ 

تماب  رد و  زا  یلزا  غورف  تساخرب 
تماشم  هب  دمآ  شوخ  يوب  فرط  راچ  زا 

تمالس  دنداد  همه  یتشهب  ياهنز 
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تماقم  شرع  فرشلا  راد  هب  هناورپ 
يراد همداخ  ام  وچ  هک  مغ  روخم  دنتفگ 

يراد همطاف  وت  ییاهنت ، وت  هتفگ  یک 
تسوت  ندب  رد  ناج  ینیریش  هک  تسا  نیا 

تسوت  نت  شوغامه  تسا و  ناهج  ناج  نیا 
تسوت  نمجنا  ره  تولخ و  رهب  رای  نیا 

تسوت  نخسمه  یگلماح  رد  هک  تسا  نیا 
؟ دشوپب مشچ  دوخ  یتسه  زا  وت  لثم  یک 

دشونب ریش  وا  يهنیس  زا  همطاف  ات 
وت نمچ  رد  نازخ  داتفا  هک  زور  نآ 

وت ندب  زا  حور  یطوط  نانج  هب  دز  رپ 
وت نت  دیآ ز  يدمحا  لگ  يوب  ات 
وت نفک  مرکا  ربمغیپ  يهماج  دش 

دمرس تمصع  يا  دش  زاغآ  وت  گرم  اب 
دمحا ییاهنت  همطاف ، يردام  یب 

ار دوخ  رسمه  نیبب  كاخ و  زا  رس  رادرب 
ار دوخ  رهوش  رس  گنس  فده  رگنب 

ار دوخ  رتخد  ناشف  کشا  نیبب  زاب آ و 
ار دوخ  ردام  یب  رتخد  رب  هب  ریگرب 

تسا دود  وچ  هریت  رظن  هب  نودرگوت  يوریب 
تسا دوز  همطاف  يردام  یب  هک  زیخرب 

هنامز  رخف  لسر  متخ  رب  هک  زیخرب 
هناخ  يوناب  يا  ياهناخمغ  هدش  هناخ 

؟ هناش وت  دعب  دنز  هک  ارهز  يوسیگ  رب 
هناور  لیس  شاهژم  ره  زا  هدش  وت  یب 

دیرگب راز  تمغ  مرکا ز  ربمغیپ 
دیرگب راذگم  همطاف  لد  تسا  نوخ 

كاپ  ندب  رب  تنفک  دمحا  يهماج  يا 
كاچ  مغ  هماج ز  نانج  هب  تنیسح  رهب  نک 

كاخ  رس  هب  وا  یبن و  تسد  رس  رب  وت 
كاچ  دص  هدش  رپرپ  لگ  نوچ  مدق  هب  ات  رس 

دیرگب وت  نیع  ود  رون  مغ  ز  مثیم » »
دیرگب وت  نیسح  هب  تمایق  حبص  ات 
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يدمحا رطع  تسفن  اب 

راگزاس اضرمالغ  مثیم » : » رعاش
يدّمُحم  دمحا  تثعب  رتشیپ ز  يا 

دوخ لوسر  رب  ارت  مالس  اهراب  يا 
يدمرس  دنوادخ  تاذ  هدرک  غالبا 

یتخادگ تّوبن  غورف  رد  عمش  نوچ 
یتخانش ار  یبن  یحو  لوزن  زا  شیپ 

ناربمیپ  مالس  هظحل  هظحل  وت  رب  يا 
نارورس  لیخ  هگ  هدجس  وت  رد  كاخ 

وا يور  هب  ربمیپ  يربمیپ  زا  شیپ 
نارگید  دندیدن  هچنآ  دید  وت  مشچ 
دش هتشون  شلامک  باتک  وت  بلق  رد 
دش هتشون  شلآ  هب  تیردام  طخ  رس 

تشادن  يرثوک  لسر  متخ  وت  نماد  یب 
تشادن  يرب  وا  يوزرآ  دنلب  لخن 

تسا  ربمیپ  زیزع  ناج  هک  یلع  یتح 
تشادن  يرسمه  ادخ  دودح  یب  کلم  رد 

یحو لوزن  رد  ادخ  لوسر  يا 
یحو لوتب  رون  زکرم  وت  مدمه  نماد  يا 

يدش  ادج  یتسه  لوسر و ز  رب  لصو  وت 
يدش  يدهلا  جارس  تیب  باتفآ  وت 

تشاد  درمریش  یلع  لثم  یحو  رازین 
يدش  ادخ  ریش  یلات  وت  نزریش  يا 

دش راگدرورپ  هب  هیده  وت  ییاراد 
دش راقفلاوذ  یبن  داصتقا  گنج  رد 

دنرگید هلمج  ناهج  نانز  رگید و  وت 
دنرتخد دننارسپ و  تملاع  تاداس 

یفطصم  قلُخ  یلع ، غیت  وت ، ییاراد 
دنربارب تّوبن  حتف  دربشیپ  رد 

تسا یلو  هدزای  شرمث  وت  كاپ  ناماد 
تسیلع وت  داماد  هک  تسا  سب  تاهبتر  نیا 
ناهج  یکیرات  یتسرپ و  تب  رود  رد 
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زاینیب هاگرد  هب  زاین  خر  تدوب 
یلع  وت و  یهلا  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زامن مرح  رد  ادخ  لوسر  اب  دیدناوخ 
دنک يرسمه  ادخ  لوسر  اب  هک  وت  نوچ 

دنک يردام  ار  هنمآ  میتی  ّرُد 
تاهناش  كالول  يهجاوخ  هاگهیکت  يا 

تاهنارت  دّمُحم  رکذ  هظحل  هظحل  يا 
نامسآ  دیحوت ، يهراتس  هدزای  رب 

تاهناخ  دیشروخ  همطاف  رینم  يور 
؟ تسیک مات  هم  باتفآ  تیب  رد 

؟ تسیک مالسا  دهاجم  نز  لوا  وت  زا ] ریغ  ]
شتدارا  ضرع  وت  هب  ادخ  ربمغیپ 

شتدالو  زا  شیپ  وت  مالکمه  تسارهز 
همطاف  دوب  نخس  مرگ  وت  اب  هک  ییوگ 

شتداهش  بورغ  ياههظحل  هب  یتح 
ياهتسب مشچ  ناهج  اهلاس ز  هکنآ  اب 

ياهتسشن ارهز  رتسب  رود  راگنا 
نینمؤم  ما  ردپ ، ما  كاپ  ما  يا 
نیتسار  ناماما  گرزب  ردام  يا 

تشادن  يروای  ناهج  ود  ره  رای  هک  يزور 
نیعم  یب  دوب  رشب  نیعم  نآ  هک  يزور 

شتیامح يدرک  يداتسیا و  هنادرم 
شتیاده غارچ  دنام  هنادواج  ات 

همّرکم  يدوب  همّرکم  هکم  رد 
همه  ناتسود  لغد  وت  اب  دندش  نمشد 

قح  تاذ  يدیشک و  تسد  شیوخ  تسه  زا 
همطاف دننام  وت  هب  يرهوگ  دیشخب 

يربمیپ ناج  هک  وت  ییوت  ییوت  قحلا 
يروآ رثوک  یبن  رهب  هک  ياهتسیاش 

ار وت  نمرها  قح  يهتشرف  يا  درزآ 
ار وت  نمجنا  ره  هب  دندز  نابز  مخز 

ترکیپ  تسادق ز  رطع  تخیر  هک  سب  زا 
ار وت  نفک  دش  ادخ  لوسر  نهاریپ 
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وت لالج  ماقم و  دوب  دنلب  سب  زا 
وت لاحترا  یبن  نزح  لاس  دیدرگ 

دوشیم زاورپ  هب  تشهب  رد  وت  حور 
دوشیم زاب  یبن  بلق  هب  مغ  ياهرد 

یگدنز  زاغآ  یلاسدرخ و  لصف  رد 
دوشیم زاغآ  همطاف  يردام  یب 

تخیر كاپ  ناج  يا  وت  يارب  یبن  کشا 
تخیر كاخ  وت  كاپ  نت  رب  شیوخ  تسد  اب 

تفر  تسد  دّمُحم ز  رای  وت  نتفر  اب 
تفر  تسد  دّمُحم ز  راگزور  دیشروخ 

نازخ  رکشل  نید  نشلگ  هب  روهلمح  دش 
تفر  تسد  دّمُحم ز  راهب  یتفر و  وت 

وت يانث  رد  نابز  رازه  اب  هک  دبیز 
وت ياپ  هب  دزیرب  هدیصق  رُد  مثیم » »

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رون  يهلاه 

نایچیاچ بیبح  ناسح »-   » رعاش
هجیدخ رسمه  وکن  ار  دّمُحم 

هجیدخ ربمغیپ  بلق  زیزع 
بنیز ارهز و  زا  سپ  دشاب ، نیقی 

هجیدخ رترب ، ینز  ره  زا  دوب 
ار یبن  دوب و ، یتما  هانپ 

هجیدخ روای ، یسک ، یب  زور  هب 
یتخس  ماگنه  وا  راوخمغ  یهگ 
شنیرفآ  شون  يهدنخ  اب  یهگ 

هجیدخ رورَس ، نآ  بلق  رورُس 
؟ تسیک وا  ياتمه  ناربلد ، نایم 

هجیدخ ربلد ، ار  كالول »  » لد
رهوش بوذجم  نایروح ، نوچ  ینز 

هجیدخ رسمه ، شیاسآ  همه 
ار نیملاعلل » ۀمحر   » دوجو

هجیدخ رگشزاون ، راتسرپ و 
رون يهلاه  نوچ  بدا ، اب  هتفرگ 
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هجیدخ رب ، رد  ار  یحو  غارچ 
مکحم  هوک ، نوچ  الب ، نافوط  هب 

هجیدخ رگنل  ناما ، یتشک  هب 
هوتسن  زارمه و  یمرحم ، زرابم 

هجیدخ رس ، ات  اپ  ز  مغ ، هوکش 
دوب نانمؤم  فوفص  شخبناوت 

وا يهناخ  نارابگنس  دشیم  وچ 
هجیدخ رگنس ، یفطصم  شیپ  هب 
تّوبن  دیشروخ  رات  ماش  هب 

هجیدخ رگنشور ، باتهم  دوب 
تسوا  تنیز  تّفع ، قشع و  افو و 

هجیدخ رویز ، نیزا  ریغ  درادن 
تشذگب  تفگ و  ربکا » هَّللا   » شوخ هچ 

هجیدخ رز ، میس و  لام و  ناج و  ز 
تسوا  يهتسیاش  یگتسراو ، نیمه 

هجیدخ ردام ، دوب  ار  ارهز  وچ 
ینامسآ  ياطع  راب  دشک 

هجیدخ رثوک ، ردام  دشاب  وچ 
تساهاط  وچمه  اتکی  هکنآ  رثوک ، هچ 

هجیدخ رهوگ ، نینچ  رب  دش  فدص 
دنلابب دوخرب  ناردام  شمان  ز 

هجیدخ رتخد ، نینچ  کی  دراد  هک 
دناوخب دوخ  مالغ  دشاب  شوخ  هچ 

هجیدخ رشحم ، فص  رد  ار  ناسح » »

يربک هجیدخ  يا  داب  وت  هب  ام  مالس 

يوریپ رعاش :
ادخ لوسر  تنیطشوخ  رسمه  تسخن 
داب وت  كاپ  ناور  رب  قح  تمحر  رازه 

يواملا تنج  هب  داب ، وت  هب  ام  دورد 
يدیشخب غیرد  یب  دوخ  تورث  هک  یئوت 

الاو دوب  قح  هب  شماقم  هک  يرسمه  هب 
وت رسمه  رون ، هوک  فکتعم  تشگ  وچ 
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ارح هار  راظتنا  مشچ  ياهدوب  هک  یئوت 
قدص زا  ياهتفگ  هک  ناملسم  تسخن  یئوت 

اّنَمآ ياون  اب  ار  هبیط  مالک 
صالخا رس  زا  میظعت  ياهدرک  هک  یئوت 

یلعالا یبر  دنوادخ  هاگشیپ  هب 
وت تین  نسح  دنوادخ ، تاذ  دید  وچ 

ارهز ار  وت  نتشیوخ  مرک  زا  دادب 
تسا تاماقم  نیرتالاب  همطاف  ماقم 

ار وت  هداد  هک  يرتخد  وت و  لاح  هب  اشوخ 
هکم رد  هک  نتشیوخ  رب  يوریپ »  » لابب

يربکلا هجیدخ  ربق  رئاز  وت  يدش 

: عبانم تسرهف 

میرک نآرق 
هغالبلا جهن 

ۀباحصلا زییمت  یف  ۀباصالا 
يربط خیرات 

« تیلهاج مالسا و   » ای يرشب  ءارآ  دیاقع و  مالسا و 
برعلا صصق 

ءالبنلا مالعا  ریس 
باعیتسالا

دعس نبا  يربک  تاقبط 
ماشه نبا  يوبن  هریس 

هباغلا دسا 
سیمخلا خیرات 

یبنلا ةریس  نم  حیحصلا 
برالا ۀیاهن 

خیراتلا یف  لماکلا 
راونالاراحب

هیبلح ةریس 
قودص یلاما 

نیحیحص یلع  كردتسملا 
ۀعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن 
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بلاط یبا  لآ  بقانم  همغلا ، فشک 
ۀمهملا لوصفلا 

راحبلا ۀنیفس 

: هدافتسا دروم  تالاقم 

؟…  هجیدخ لثم  تساجک  هجیدخ و 
یبرثی نیسح  دمحم  دیس  ملق  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  ياهتشرف 

(. هرامش 121 گربلگ  هیرشن   ) یسینا هنامس  ملق  هب  راکادف  رسمه 
. یماما یلع  ملق  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لئاضف 

. یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  ملق  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  يهیرهم  دقع و  يهبطخ 
0 مالسا ) یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  عبنم :  ) جاودزا ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ربمایپ و  نس 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یسانشباتک 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  تمواقم  راثیا و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 1
يدراهتشا  يدمحم  دمحم  ریذپان ، رارکت  ییوگلا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 2

ص 19. رهم 1384 :)  21  ) تلاسر هلاقم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگشیمه  روای  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 3
يدراهتشا يدمحم  دمحم  تمواقم ، راثیا و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 4

ص 3. نابآ 1381 :)  25  ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، صالخا  هوسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 5
يرواد  دومحم  ربمایپ ، رسمه  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ( 6

يدابآشون نایمداخ  نیسح  اهیلع ؛  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 7
یچریرح  زوریف  همجرت  لیخد ؛ یلعدمحم  یلع  هتشون  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ( 8

يرشعلا  مالسلادبع  ملق  هب  ِدلیَوُخ ، تنب  هجیدخ  ( 9
یلگ لگ  هموصعم  ینانک ، اوقت  نافلؤم : اهیبوخ : يوناب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ( 10
يزاریش  اضر  هدنسیون : هجیدخ ، ترضح  یگدنز  ناتساد  مهاوخیم ، ار  وت  ( 11

یلیالعلا  هللادبع  هدنسیون : هجیدخ  هدیسلا  یلعالا  نهلثم  ( 12
. زامهط دومحم  دیمحلادبع  فیلات  قلخلا ، هقابس  نینموملاما و  هجیدخ : هدیسلا  ( 13

یمشاهلا  معنملادبع  فیلات  ناگدنسیون : ِدلیَوُخ ، تنب  هجیدخ  نینموملاما  ( 14
ینودیرف  یمرک  یلع  هدنسیون : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  ( 15

1299 ق. هواپ ،) ریب   ) يواپ ریب  نکاس  هداز  دنوخآ  قح  لضف  بتاک : یطخ ،] هخسن   ] هجیدخ یب  یب  ترضح  هصق  ( 16
یفیطقلا  لبنسلآ  یقوش  دمحم  رازن  فیلات  اهفقاوم ،) اهتایح ، : ) نینموملاما هملسما  هجیدخ  هثراو  ( 17

ینودیرف  یمرک  یلع  هدنسیون : اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  ( 18
يوسوملا  مشاه  فلوملا  اهیلع ،  هللا  مالس  ِدلیَوُخ  تنب  هجیدخ  يربکلا  نینموملاما  ( 20

یمشاهلا  معنملادبع  فیلات  ِدلیَوُخ ، تنب  هجیدخ  نینموملاما  ( 21
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ینامی  هدبعدمحم  هدنسیون : یفطصملا  بلق  یف  هدیس  ِدلیَوُخ  تنب  هجیدخ  نینموملاما  ( 22
. يرکب هللادبع  نب  دمحا  نسحلاوبا  یطخ ،] هخسن   ] ملس هلا و  هیلع و  هللایلص  دمحم  یبنلا  دلوم  یف  راونالا  ( 23

هللادبع  يریصن  مالسا  گرزب  یماح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تافو  زورلاس  تبسانم  هب  ( 24
. یعناص هدازآ  هجیدخ ، ترضح  تافو  تبسانم  هب  ( 25

يزاریش  اضر  هجیدخ  ترضح  یگدنز  ناتساد  مهاوخیم  ار  وت  ( 26
یندیرف  یمرک  یلع  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زاجح  نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  ( 27

یناتسدرا  یقداص  دمحا  فلوم  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ( 28
يدومحم  یلعسابع  يربک  هجیدخ  ترضح  مالسا -  ناشخرد  هشیمه  دیشروخ  ( 29

[. یطخ هخسن   ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجیدخ و  ترضح  لاوحا  رد  هلاسر  ( 30
هدازدامع  نیسح  هدنسیون  امهیلع ، هللامالس  يربکهجیدخ  ترضح  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  ارهزلاهمطاف  ترضح  یناگدنز  ( 31

مالس همطاف  ترضح  یناگدنز  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  یناگدنز  ( 32
. يریصن نیدلاردب  شراگن  سابتقا و  اهیلع ،  هللا 

. یماما یلع  هجیدخ ، ترضح  لئاضف  ( 33
. هتالک مرکا  يودهم ، هجیدخ  یشفرد ، انیم  هجیدخ ، ترضح  یگدنز  یفیصوت  یسانش  ذخام  ( 34

. يدامتعا هروصنم  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  مالسلاهیلع  هجیدخ  ترضح  یلغش  طباور  يداصتقا و  تابسانم  ( 35
مساقلاوبا  نایلابقا  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لیاضف  بقانم و  ( 36

قح  هار  رد  هسسوم  هیریرحت  تئیه  زا  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  جاودزا  نیتسخن  ( 37
. هدازدیمح ربکا  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يزوریپ  یگدنز و  رد  هجیدخ  شیرق  هرهاط  شقن  ( 38

. اینكاپ میرکلادبع  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن  ( 39
. نایراصنا نیسح  فلوم  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ماقم  هب  یهاگن  ( 40

شـشوک هب  مالـسلامهیلع ، هجیدخ  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  ناضمر  نالحار  یگدنز  زا  ياهماندای  تخـس : ياهزور  ناراگدای  ( 41
. يدانهد قداص  دمحم 

. يرباخم ارهز  هدنسیون  رثوکلاما ،)  ) اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تیصخش  یگدنز و  یسررب  ( 42
یقت  درفم ، یبحاص  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لیاضف  باقلا و  ( 43

. یسینا ابیرف  فیلات  يروآدرگ و  اهیلع ، هللامالس  يربک  هجیدخ  ترضح  همان  یگدنز  دمحم ، نیما  ( 44
. یناکدرا یطیحم  دمحا  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تلحر  زورلاس  تبسانم  هب  مالسا : يوناب  نیلوا  ( 45

. یثدحم داوج  اهیلع ،  هللا  مالس  يربکهجیدخ  ترضح  تیصخش  اب  ییانشآ  زاجح : يوناب  ( 46
لیخد دمحم  یلعدمحم  ناگدنسیون : ءاسنلا ، مالعا  ( 47

هقباسم یتست  تالاؤس 

؟ دش عقاو  اجک  رد  تسا و  یلاس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت  . 1
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  ًادودح 55  ( فلا
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  ًادودح 58  ب)
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. دوشگ ناهج  هب  مشچ  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  ًادودح 60  ج)
. مادکچیه د )

؟ تسانعم هچ  هب  دناهدرب ، راک  هب  ار  ةَرِهاَّطلا » ِۀِیلِهاَْجلا  ِیف  یَعُْدت   » تارابع وا  فیصوت  رد  ناگدنسیون  . 2
. دشیم هدیمان  هرهاط  هب  تیلهاج  رد  فلا )

. دشیم هدیمان  ینمادکاپ  هب  تیلهاج  رد  ب )
. دندیمانیم هرهاط  ار  وا  ج )

فلا و ب. د )
یشیدنا رود  « ، » تواخس مرک و  . » دوب نادنمزاین  هاگهانپ  شاهناخ  دنادرگیمنرب و  يور  ارقف  يرای  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  . 3

. دش هداد  يو  هب  نامز  نآ  رد   ………… بقل  وا  هب  و  تخاس . ناگمه  مارتحا  دروم  اسراپ و  ییوناب  يو  زا  تفع »  » و تیارد » و 
. شیرق ءاسن  ةدیس  فلا )

. هرهاط ب )
. ارهزلا ما  ج )

. دراوم همه  د )
یسک هچ  طسوت  هدش  داریا  ار  يدقع  يهبطخ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  خیـش  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم  . 4

؟ دناهدرک لقن 
. بلاطوبا فلا )

. بلطملادبع ب )
. دَسَا نب  ورْمَع  ج )

. مادکچیه د )
؟ تسیچ تسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مان  یگنادواج  يارب  گرزب  یلماع  هک  عیاقو  نیرتمهم  زا  یکی  . 5

. اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  يربک  يهقیدص  ترضح  همئإلا  ما  تدالو  فلا )
. دنوادخ هب  وا  نامیا  ب )

. ادخ لوسر  هب  يرادافو  ج )
. دراوم يهمه  د )

؟ تسانعم هچ  هب  ملس .») هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمب هللااب و  نامیالا  یلا  نیملاعلا  ءاسن  هقباس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . » 6
. دروآ نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  فلا )
. دروآ نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیرتهب  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ب )
. دروآ نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیرترب  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ج )

. دروآ نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  اهنت  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  د )
! هدب تراشب  هدش ، تنیز  رون  زا  هک  یتشهب  ياهناخ  هب  ار  وا  دناسریم و  مالس  وت  هب  ادخ  وگب  تسیک ؟ زا  هلمج  نیا  . 7

. لیئاکیم فلا )
. لیئربج ب )
. هکئالم ج )
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. دراوم همه  د )
؟ دشابیم یلاس  هچ  رد  همرتحم  يوناب  نآ  تدالو  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  لمح  . 8

. تثعب مجنپ  لاس  فلا )

. ترجه مجنپ  لاس  ب )
. یناثلا يدامج   20 ج )

فلا و ج. د )
؟ دوب هچ  نآ  زا  دعب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تازرابم  زا  یکی  . 9

. دیشکیم راکهدب  ِدنزرف  نز و  نداد  تسد  زا  ات  هاگ  هک  يَوبَر ، تراجت  اب  هزرابم  فلا )
. دیشکیم راکهدب  ِدنزرف  نز و  نداد  تسد  زا  ات  هاگ  هک  يراوخ ، ابر  اب  هزرابم  ب )

ياهبراضم تراجت  داجیا  یلهاج و  راکفا  اب  هزرابم  ج )
. دراوم همه  د )

رفاک ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  ینـس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  . 10
؟ دندوب هدرک  جاودزا 

. تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  هویب  دندرک و  جاودزا  یگلاس  رد 25  فلا )
. دندوب هدرک  جاودزا  البق  تسا و  هدش  رکذ  یگلاس  رد 40  ب )
. دندوب هدرکن  جاودزا  البق  تسا و  هدش  رکذ  یگلاس  رد 45  ج )

. دندوب هویب  دندرک و  جاودزا  یگلاس  رد 25  د )
؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  اب ر  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ایآ  . 11

 … هجیدخ دوخ  هن  دناهدوب  هجیدخ  رهاوخ  هلاه »  » نارتخد بنیز  هیقر و  فلا 
. دوب هرکاب  همرتحم ، يوناب  نآ  درک  جاودزا  هجیدخ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ب )

. دشابیمن ربتعم  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  ج )
. دراوم همه  د )

؟ دندوب یناسک  هچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  لمح  عقوم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ناگدننک  يرای  تایاور  قبط  . 12
. دنوادخ فرط  زا  نوعرف ) رسمه   ) هیسآ مالسلا ) هیلع  میهاربا  ترضح  رسمه   ) هراس فلا )

. دنوادخ فرط  زا  مالسلا ) هیلع  یسوم  ترضح  رهاوخ   ) ُمثلُک و  مالسلا ) هیلع  یسیع  ترضح  ردام   ) میرم ب )
. هکم نانز  ج )
فلا و ب. د )

؟ تسا هدوب  ییاهتیامح  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یگدنز  نارود  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياهتیامح  . 13
. یعامتجا تیامح  فلا )

. یلمع ياهتیامح  ب )
. یلام ياهتیامح  ج )

. دراوم همه  د )
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یمارگ  باقلا  یماسا و  . 14
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. نینمؤملا ّما  هکرابم ، هقیّدص ، فلا )
. یماتیلا ّما  ناوناب ، يوناب  هرهاط ، ب )
. هرهاط کیلاعصلا ، ما  ءارهزلا ، ّما  ج )

. دراوم همه  د )
؟ دش يرازگ  مان  هچ  هب  لاس  نآ  دوب و  یعقوم  هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تافو  . 15

مغ لاس  نزحلا ؛ » ماع   » ار لاس  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  داد و  خر  بلاطوبا  ترضح  رابهودنا  تلحر  اب  نامزمه  فلا )
. داهن مان  هودنا  و 

. داهن مان  هودنا  مغ و  لاس  نزحلا ؛ » ماع   » ار لاس  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه و  زا  لبق  لاس  هس  ب )
. داهن مان  هودنا  مغ و  لاس  نزحلا ؛ » ماع   » ار لاس  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه و  زا  دعب  لاس  هس  ج )

فلا و ب. د )
؟ دوب هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يایاصو  . 16

. دنک ریخ  ياعد  وا  يارب  فلا )
. دهد رارق  كاخ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  وا  دوش ، دراو  وا  ربق  رد  نفد  زا  شیپ  ب )
. دهد رارق  وا  نفک  يور  تشاد ، شود  رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  هک  ار  یئابع  ج )

. دراوم همه  د )
ناریو تیباهو  ّهلاض  هقرف  يهلیـسو  هب  یلاس  هچرد  دـنتخاس ، يو  ربق  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملاما  هناـخ  رب  هک  یحولا » هبق  . » 17

؟ دش
ق. لاس 1344 ه . فلا )
ش. لاس 1344 ه . ب )

ق. لاس 727 ه . ج )
. مادکچیه د )

؟ تسا مادک  اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  لئاضف  هنومن  زا  . 18
. مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  مالسا و  نامیا و  فلا )

. لیدبیب قافنا  تواخس و  فرژ و  تریصب  ب )
. دننامیب يرابدرب  ربص و  ارس و  ود  ناوناب  نیرترب  زا  ج )

. دراوم همه  د )
« اـنجاوزا  » زا روظنم  ًاـمامِإ ، َنیقَّتُْمِلل  اـْنلَعْجا  َو  ٍنیْعَأ  َةَُّرق  اـِنتایِّرُذ  َو  اـنِجاوْزَأ  ْنِم  اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  َنُولوُقی  َنیذَّلا  ناـقرف : هروس  هـیآ 74  رد  . 19

؟ تسیک
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  فلا )

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ب )
ناراگزیهرپ ج )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  د )
؟ تسیک روظنم  داد !؟ هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  وا  ایآ  (( ، ینْغَأَف ًِالئاع  كَدَجَو  َو   )) یحض هروس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هیآ  رد  . 20
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. تسا هدومرف  دای  وا  ناسحا  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  زا  هیانک  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  فلا )
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  تورث  هلیسو  هب  نآ ،  عفر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسدگنت  ب )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسدگنت  ج )
فلا و ب د )

هجوت

: ياه سردآ  هب  زکرم  نیا  یتنرتنیا  ياه  تیاس  هب  دوخ  هارمه  نفلت  هنایار و  رد  ارجا  لباق  باتک  نیا  یکینورتکلا  لیاف  تفایرد  تهج 
www. khadijeh. com

www. ghaemiyeh. com

10001001001000 زکرم : کمایپ  لاسرا  هرامش  دییامرف . هعجارم 

ام هراب  رد 

سدق  ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
، یبهذم فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  هرس )

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و 
( تیبلا لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیش و  میرح  زا  عافد  فده :

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

هارمه نفلت  هنایار و  رد  ارجا  لباق  ياهناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب )
يرگشدرگ و…  یبهذم ، نکاما  نشیمینا و …  اماروناپ ، يدعب ، هس  ياههاگشیامن  دیلوت  ج )

: سردآ هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د )
رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  www. ghaemiyeh. com و 

ینارنخس و…  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه )
0311 طخ 2350524 -  يداقتعا  یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  يزور  هنابش  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و )

SMS کسویک و بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  یحارط  ز )
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ح )

نارکمج و…  دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اهشیامه ، يرازگرب  ط )

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياههرود  يرازگرب  ي )
ناهفصا 09132000109 هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  دیس ، دجسم  نابایخ  ناهفصا ، يزکرم : رتفد 

یقرواپ

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  تثعب ، زا  لبق  هک  دراد  ینامیپ  دـهع و  هب  هراـشا  نادرمناوج ، ناـمیپ  ياـنعم  هب  لوضفلا  فلح  ( 1)
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ياهبیرغ دارفا  ناگدیدمتس و  زا  ات  دندرک  دای  دنگوس  دندرک و  عامتجا  ناعدج  نب  هللادبع  هناخ  رد  هکم  ناناوج  زا  ياهدع  هارمه  هب  ملس 
. دننک يرای  دنوشیم  عقاو  نادنمروز  متس  دروم  دنوشیم و  رهش  دراو  هک  ار 

، هدعقیذ بجر ،  ) هام راهچ  رد  اهنت  دـندنارذگیم و  يریگرد  گنج و  هب  ار  لاس  ياههام  رتشیب  تیلهاج  نارود  بارعا  راجف : گنج  ( 2)
زا تسد  راک  بسک و  تراجت و  يارب  ای  هبوت ) هروس  هیآ 36  رب  انب   ) مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تاروتسد  زا  يوریپ  هب  مرحم ) هجحیذ ،

ياهلیبق يریگرد  یمومع و  نایصع  هب  رجنم  نوچ  دش و  ضقن  دروم  راهچ  رد  بارعا ، تنس  نوناق و  نیا  دندیشکیم ، يزیرنوخ  گنج و 
. دننکیم دای  هانگ )  ) راجف ياهدربن  هب  نآ  زا  دش 

، هبراضم دقع  یساسا  طیارش  زا  تسا ، لطاب  الاک  اب  هبراضم  دشاب و  دقن  هجو  دیاب  هیامرس  هیامرس ، ینعی  هبراضم  ياهبراضم : تراجت  ( 3)
تسا هبراضم  هیامرس  ندوب  نیعم  مولعم و 

شزرا هک  يزیچ  ره   ) ار يزیچ  هدـنهدضرق  رگا  ینعی  تسا . هدـش  هداد  ضرق  هک  یلام  لصا  هیامرـس و  لصا  زا  ریغ  يزیچ  طارتشا  اـبر :
دشاب یعطق  دمآرد  زیچ  نآ  هاوخ  تسا ، هدش  ابر  بکترم  دنک  طرش  هداد ، ضرق  هک  یلام  لصا  ندنادرگرب  رب  هوالع  دشاب ) هتـشاد  یلام 

. یعطق ریغ  دمآرد  ای 
ناونع هب  یمیهاربا  ناـیدا  دزن  دـنوادخ  موـهفم  دراد . لـیامت  شیارگ و  قـح  يوـس  هب  هک  تسا  یـسک  فـینح  میهاربا : فـینح  نیئآ  ( 4)

یخیرات هشیر  زا  یمیهاربا  گرزب  نید  هس  ره  هک  نیا  تسا . حرطم  یتسهناهج  هقلطم  تردق  اهنت  و  صخـشتم ، دحاو ،)  ) هناگی یموهفم 
یهلا مزعلااولوا  گرزب و  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  دوجو  زا  نتفرگ  همـشچرس  نآ  دـنرادروخرب و  يدـحاو  كرتشم و 

: دیامرفیم میرک  نآرق  هچنانچ  تسا .
یلا لزنا  ام  انیلا و  لزنُا  ام  هللااب و  انمآ  اولوق  نیکرـشملا ، نم  ناک  ام  ًافینح و  میهاربا  ۀـلم  لب  لـق  اودـتهت ، يراـصن  وا  ًادوه  اونوک  اولاـق  «و 

هل نحن  مهنم و  دحا  نیب  قرفنال  مهبر  نم  نویبنلا  یتوا  ام  یسیع و  یسوم و  یتوا  ام  و  طابسالا ، بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و 
« نوملسم

ناکرـشم زا  هک  تسا  میهاربا  فینح  نیئآ  رد  يراگتـسر  هکلب  تسین ، نینچ  وگب  دـیوش ، تیادـه  ات  دیـشاب  یحیـسم  ای  يدوهی  دـنتفگ  و 
. دوبن

يربکلا ج 1 ص 133. تاقبطلا  ( 5)
يربط ج 2 ص 36. خیرات  و  راونالاراحب ج 16 ص 19 . (. 6)

. دینک هعجارم  زین  دعب  هب  هریسلا ج 1 ص 113  نم  حیحصلا  باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب  ( 7)
هیقفلا ج 3 ص 397. هرضحی  نم ال  یفاک ج 2 ص 19 و 20 و  عورف  ( 8)

. دنیوگ ار  رتشا  ندرک  ینابرق  نتشک . رتش  ندرک : رحن  ( 9)
يدنوار ص 187. جئارخ  ( 10)

ار مال »  » دـناهدیمهفن ار  نآ  يانعم  دـیاش  هک  یخرب  و  هدـش ، هتفرگ  تشاـچ  رد  تحارتسا  ياـنعم  هب  هلولیق  زا  اـجنیا  رد  لـق »  » ظـفل (. 11)
مرگ و اوه  ابلاغ  هکم  رهـش  رد  هک  هدوب  تهج  نادـب  ارهاـظ  تشاـچ  تقو  تیـصوصخ  دـناهدرک و  طبـض  مقف »  » هدرک و میم »  » هب لیدـبت 
. دناهدشیم جراخ  هناخ  زا  دوخ  جئاوح  يارب  هاگنآ  دناهدنارذگیم و  تحارتسا  هب  اههناخ  رد  بورغ  کیدزن  ات  ار  تشاچ  تعاس  امومع 

ج 16 ص 10 و 12 و 19. راونالاراحب ، (. 12)
. دوشیم هتفگ  لاوز  کیدزن  ات  زور ) مراهچ  کی  نتشذگ   ) زور ندمآ  الاب  نامز  هب  تشاچ : ( 13)

ج 16 ص 10 و 12 و 19 راونالاراحب -  ( 14)
هیبلح ج 1 ص 165. هریس  ( 15)
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یبنلا ج 1 ص 206. هریس  یفطصملا ص 60 و  هریس  ماشه ج 1 ص 190 و  نبا  هریس  هیبلح ج 1 ص 165 و  هریس  (. 16)
راونالاراحب ج 16 ص 19. ( 17)

لوقنلا ص 139. یقتنم  ( 18)
ترـضح نآ  رگید  نانز  هیرهم  هچنانچ  دوب  مین  هیقوا و  هدزاود  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  رهم  ینعی  يرولا ص 147 . مالعا  ( 19)

. دوب رادقم  نیمه  زین 
. دعب هب  راونالاراحب ج 103 ص 347  ( 20)

یفاک ج 2 ص 20. عورف  رابخالا ص 214 . یناعم  ( 21)
هیقفلا ج 3 ص 398. هرضحی  نم ال  ( 22)

شرـسمه هب  دوشیم  فظوم  دـقع ، ماگنه  رد  درم  هک  تسا  یلام  دـنیوگیم ، زین  قادـص  نیباک و  رهم و  نآ  هب  هک  هیرهم  قادـص : ( 23)
. دنک تخادرپ 

ملس ص 312 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  ( 24)
ص 32 یبوقعی ج 2 ، خیرات  ( 25)
ص 119 ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ( 26)

نادناخ نانمؤمریما و  تیالو  یتسود و  نامه  دناشن ، ار  شلاهن  هدنیاشخب  يادخ  هک  یهتنملا  ةردس  یبوط و  تخرد  یبوط : تخرد  ( 27)
. تسا اهیگتسیاش  اهیبوخ و  مامت  بلق  رادم و  هک  تسا  وا :

ات 6. صص 2  ج 43  راونالا ، راحب  ( 28)
هتشاد و قمع  رتم  دودح 30  نونکا  مزمز  هاچ  تسا …  مزمز  فورعم  هاچ  بآ  مالـسا ،  نید  رد  یندیـشون  نیرت  سدقم  مزمز : هاچ  ( 29)

 … دنراد رارق  يرتم  قمع 17  رد  زین  نآ  هدبآ  ياههمشچ 
.21/ مور ( 30)

ص 470 قودص ، یلاما  ( 31)
هیآ 7 دمحم ، هروس  ( 32)

ص 521. ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 201 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  يوبن ، هریس  ( 33)
ص 374. ص 81 و ج 103 ، ج 16 ، راونالاراحب ، هعصاق -  هبطخ  هغالبلا  جهن  ( 34)

يرترب قح و  كرد  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ » هب  یقطنمریغ  یگتـسباو   » اوران و بّصعت  یناـسنا  هلیذر  تافـص  زا  یکی  بّصعتم : ( 35)
. درادیم زاب  لطاب ، رب  نآ  نداد 

ش 13. ص 419 ، ج 2 ، باعیتسا ، . 39 ( 36)
. درادیم زاب  هلخادم  زا  ار  ریغ  راوتسا ، زیچ  ره  هک  ارچ  راوتسا  مکحم و  عینم  عینم : ( 37)

ص 197. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 208 و  ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 38)
. هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ  ( 39)

ص 1821. ج 4 ، باعیتسا ، ص 437 ؛ ج 5 ، ۀباغلادسا ، ( 40)
. هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ  هعصاق –  هبطخ  هغالبلا  جهن  ( 41)

.5/ بازحا ( 42)
.33/ بازحا ( 43)
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ص 22. ص 309 و ج 16 ، ج 17 ، راونالاراحب ، ص 13 ؛ یبوبلم ، رقاب  دمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و  ( 44)
. ود نامه  ( 45)

.77 ص 75 -  ج 16 ، راونالاراحب ، ( 46)
ص 63. ج 19 ، نامه ، ( 47)

. ناملسم دهاجم  نز  هنومن  يربک ، يهجیدخ  ( 48)
ص 134. ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 49)

ص 43. ج 37 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  راونالا ، راحب  ( 50)
بعش زین  ار  هوک  ود  نایم  فاکـش  هاگ  تسا . باعـش  نآ  عمج  هوک و  نایم  فاکـش  يانعم  هب  يوغل  رظن  زا  بعـش  بلاطیبا : بعـش  ( 51)

یلص ربمایپ  هب  ار  هللادبع »  » مهس درک و  میـسقت  شنادنزرف  نایم  ار  نآ  سپـس  دوب . بلطملادبع »  » هب قلعتم  زاغآ ، رد  بعـش  نیا  دنیوگیم .
دوب و هرد  نیمه  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هناخ  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنا  متاخ  دلوت  داد . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

. تشاد تنوکس  نآ  رد  ترجه  ماگنه  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
ص 3. ج 43 ، نامه ، ( 52)

ص 209. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتّالحم ، ( 53)
. نامه ( 54)

يدهم دمحم  يدراهتشا ، هحفص 186 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ، ( 55)
ص 164. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 56)

ص 720. ج 2 ، باعیتسالا ، ( 57)
ص 50. يروصنم ، هللا  حیبذ  همجرت  ویگروئگ ، لیژریو  ناتسنک  تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  ( 58)

ص 318. ج 44 ، راحب ، ( 59)
ص 6. ج 45 ، نامه ، ( 60)

ص 174. ج 44 ، نامه ، ( 61)
ص 59. ج 45 ، نامه ، ( 62)

ص 200. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ ، ( 63)
ص 325. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 64)

ص 201. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ( 65)
ص 218. ج 3 ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  بولقلا ، ةویح  ( 66)

ص 2. ج 16 ، ص 162 ، ج 13 ، راونالاراحب ، ( 67)
ص 63. راحب ج 37 ، زا  لقن  ص 187 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛ ( 68)

ص 438. ج 5 ، هباغلا ، دسا  ( 69)
ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  ( 70)

ص 71. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 71)
ص 320. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ( 72)

راثیا ص 190. تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛ زا  لقن  هب  ص 68  ج 40 ، راحب ، ( 73)

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 8. ج 16 ، نامه ، ( 74)
ص 72. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 75)

ص 198. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ، زا  لقن  هب  ص 302 ، ج 43 ، راحب ، ( 76)
ص 502. ج 22 ، راحب ، ( 77)

ص 8. ج 16 ، نامه ، ( 78)
ص 207. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ( 79)

ص 206. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 80)
ص 133. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 81)
ص 133. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 82)

رگید یتیاور  هب  هرهاط ،  هجیدخ  - 15

باتک تاصخشم 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

همدقم

دوبمک اب  طقف  شاک  تسا و  هدـشن  شرازگ  يدایز  تاعالطا  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  رـسمه  هجیدـخ ، هراـبرد 
یتمسق نآ  هنافـسأتم  تسا و  روآ  تفگـش  ناوارف و  تاصقانت  ياراد  هدش  لصاو  هک  مه  یتاشرازگ  نامه  اریز  میدوب . ور  هبور  تاعالطا 

رب هوالع  ات  تسا ، نآ  یپ  رد  هلاقم ، نیا  دراذـگ و  یمن  شیامن  هب  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  یعقاو  یگدـنز  دراد ، ناـیرج  اـهنابز  رـس  رب  هک 
. دنک هضرع  يربک  هجیدخ  زا  يرگید  يامیس  تسا  يراج  هاوفا  رب  هک  هچنآ 

زاجح نیمزرس  رد 

تسا یـسک  نامه  وا  دنتفرگ و  رظن  رد  شیارب  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ای   ) دمحا مان  تشاذگ  یگدنز  هصرع  هب  اپ  يدرم 
. دز مقر  يرادنید  راموط  رد  ار  فطع  هطقن  نیرتزراب  و  درک . انشآ  ینامسآ  ینیئآ  اب  ار  تیرشب  دعب ، ههد  دنچ  رد  هک 

یلو تسین . عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  ددـص  رد  هلاقم  هدـنراگن  دـش ؟ يو  یهلا  شنیزگ  بجوم  صخـش ، نآ  رد  ییاـهیگژیو  هچ  یتسارب 
نآ تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تایـصوصخ  یـضعب  رکذ  زا  ریزگان  هرهاـط ، هجیدـخ  يامیـس  هب  نتخادرپ  يارب 

ترهـش هدوتـس ، هدیدنـسپ و  درف  کی  ناونع  هب  راید ، نآ  طحنم  هعماج  رد  هک  دوب  یـسک  دوب . یگزیکاپ  یکاپ و  داـمن  رهظم و  ترـضح 
. دادیم تیمها  رایسب  یگزیکاپ ، هب  بآ ، اب  انشآ  ان  رهش  رد  دوب و  رادرک  تسار  وگتسار و  تفای و 

یلمع مادقا  مدرم  مالآ  عفر  يارب  دادیم و  شرازآ  هعماج  مدرم و  درد  دش . یم  بوسحم  شرمتـسم  همانرب  وزج  ندز  كاوسم  مامحتـسا و 
يارب یـصخش  ناـنچ  دندیـسرپ  یم  دوـخ  زا  همه  تفرگ و  ياـج  ناـگدازآ  نادرمناوـج و  دودـعم  هورگ  رد  لـیلد  نیمه  هـب  درکیم و  زین 

یئوشانز دـنویپ  يارب  دـش ، دـهاوخ  اراد  ار  یهلا  یحو  غالبا  تیحالـص  هک  یناـسنا  ياـهرایعم  و  تشاد ؟ دـهاوخ  يا  هماـنرب  هچ  جاودزا 
لیالد هب  ار  يو  نایمدآ ، نایم  زا  ادخ  هک  روطنامه  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  یئافـص  هچ  دیاب  تسیک و  یهلا  هدـش  شنیزگ  هدـیزگ ي  تسیچ ؟
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لامتحا نیا  زا  ریغ  رگم  دشاب ؟ نینچ  هک  درک  دـهاوخ  شنیزگ  ار  یـسک  راید ، نآ  ناوناب  نایم  زا  زین  وا  دـیزگرب ، وکین  یتافـص  یناسنا و 
؟ تسا روصتم  يرگید 

هب هکم  هعماج  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  هجیدخ  يرآ ، درک . وجتـسج  خـیرات  بتک  رد  رظنم  نیا  زا  دـیاب  ار  دـمحم  رـسمه  يامیـس  سپ 
یلو دش ، یم  انـشآ  ماع  موهفم  هب  یگزیگاپ  یکاپ و  اب  جـیردت  هب  نامز  نآ  یلهاج  هعماج  هچ  رگ  دـش . روهـشم  كاپ  يوناب  ینعی  هرهاط 

هک یبقل  هرهاط ، دمحم . ار  دمحا  داد و  بقل  هرهاط  ار ، هجیدخ  لیلد  نیمه  هب  دوتس و  یم  ار  ناکاپ  دوبن و  مه  هناگیب  یکاپ  اب  ملسم  ردق 
. دوب راید  نآ  نامز و  نآ  رد  یبوخ  يامن  مامت  دامن 

لوقعمان تاشرازگ  زا  يرایـسب  زا  دروآ و  تسدـب  رذـگهر  نیا  زا  ناوتیم  یتحارب  ار  هرهاط )  ) هجیدـخ دـمحم و  لاـصتا  هقلح  نیا ، رباـنب 
نیا زاـغآ  هطقن  ار ، ناـمه  دـننک و  یفرعم  باـسح  یب  ناوارف و  تورث  ياراد  ار  هجیدـخ  اـت  دـننآ  یپ  رد  هک  یتاـشرازگ  تـسج . يرود 

. دنا هتشون  هتسناد و  جاودزا  یئانشآ و 
نامز هدوب و  زین  دـنزرف  دـنچ  ياراد  هدرک و  جاودزا  رگید  راب  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اـب  جاودزا  لـبق  هجیدـخ 

جاودزا داهنشیپ  هک  دوب  هجیدخ  دنیوگیم  زین  تسا و  هتـشاد  نس  رتشیب  یمک  ای  لاس و   40 ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  جاودزا 
. درک حرطم  ار  دمحم  اب 

تسا فورعم  هکنیا 

نآ داضتم  هک  تسا  یخیرات  شرازگ  کی  ًافرص  هدرک ، جاودزا  راب  ملس 2  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  هرهاط  هجیدخ 
اب یمارگ  ربمایپ  « ) ارذـع تناـک  اـهب و  جوزت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  : » هدـمآ یخیراـت  باـتک  دـنچ  رد  هدـش و  شرازگ  زین 

هریـس یـضعب  تسد  هب  خیرات  لوط  رد  هجیدخ  فعاضم  تیمولظم  یلو  دوب ) هرکاب  هزیـشود و  هجیدـخ  هکیلاح  رد  درک  جاودزا  هجیدـخ 
. تسا هدروخ  مقر  ضرغم  هیلوا  نایوار  تقد و  مک  ناسیون 

نادـنزرف ناخروم  هراشا ي  دروم  ناکدوک  هکیلاح  رد  دـنناد  یم  اه  جاودزا  نآ  زا  ینادـنزرف  دوجو  ار  يو  یلبق  ياه  جاودزا  لیلد  نانآ 
و يرگید ) لیلد  ره  ای   ) اهنآ نیدلاو  گرم  زا  دعب  رهاظلا  یلع  هک  دندوب  رگید  نز  زا  هجیدـخ  رهاوخ  رهوش  نادـنزرف  ای  هجیدـخ  رهاوخ 

مامت اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هارمه  هب  دروآ و  دوخ  دزن  هب  ار  اهنآ  درک ، يراکادف  هنومن ، يوناب  نآ  تسرپرس ، نادقف 
ردام ماتیالا ،»  ما  ینعی «  رگید  یبقل  ياراد  هرهاط ، تفـص  رب  هوالع  هجیدخ ، هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درکیم و  يرادـهگن  اهنآ  زا  تبحم 

. تسا ناکدوک  نآ  قح  رد  يو  ندرک  يردام  اب  هطبار  رد  بقل  نیا  و  تسه . زین  نامیتی 
هدوبن نامیتی  ماتیا و  هملک  دربراک  هب  یضار  هجیدخ  هرهاط  تیصخش  هک  تسا  یهیدب  دنداد و  يو  هب  نارود  نآ  مدرم  ار  ناونع  نیا  هتبلا 

. دوشیم هدهاشم  يرهم  یب  یعون  روکذم ، بقل  رد  هکنآ  لاح  شین . نعط و  هنوگچیه  نودب  هدرک  يردام  طقف  وا  اریز  دنشاب 
يراکادـف و یتـسود ، عوـن  سح  دراد . هجیدـخ  یناـسنا  دـنلب و  هیحور  زا  ناـشن  دـشاب  هداد  هجیدـخ  هب  سک  ره  ار  بقل  نیا  تهج ، رهب 

. دوب نآ  ياراد  رتالاب ، هبترم  رد  زین  وا  يوش  هک  ییاهیگژیو  نامه  یگدازآ 

هنافسأتم

هکلب هدش ، هتفرگ  هدیدان  وا  تیناسنا  يراکادف و  یگژیو  هجیدـخ ، هب  نادـنزرف  نیا  باستنا  اب  اهنت  هن  ضرغم ، نایوار  یـضعب  شرازگ  رد 
. دنا هدرک  دادملق  يو  یلبق  ياه  جاودزا  لیالد  زا  یکی  ار  نادنزرف  نامه 

یلبق ياـهجاودزا  در  رد  مکحم  لـیالد  زا  دـنا . هدرک  حیحـصت  ار  نآ  هدرب و  یپ  مهم  تیعقاو  نیا  هـب  يرگید  نارگـشرازگ  هـک  دـنچ  ره 
هجیدخ دنیوگ ، یم  هک  نومضم  نیا  دشاب . هدینشن  ارنآ  هک  تسین  یسک  هدمآ و  خیرات  بتک  زا  يرایسب  رد  هک  تسه  یشرازگ  هجیدخ ،
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مامت هب  وا  یلو  دندوب  يو  اب  جاودزا  ناهاوخ  شیرق ، فارشا  ناگرزب و  دوب و  ناوارف  ياهراگتساوخ  ياراد  شزاتمم ، تیـصخش  لیلد  هب 
باوج ناریما  زا  يدحا  هب  ارچ  هک  دش  عقاو  شیرق  نانز  ضارتعا  دروم  داد ، دمحم  هب  تبثم  باوج  نوچ  داد و  در  باوج  یعدم  فارشا 

؟ يدرک جاودزا  دمحم )  ) بلاطوبا میتی  اب  اما  يدادن  تبثم 
زا هک  روطنامه  هجیدخ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دنکیم ، مالعا  دودرم  ار  يو  یلبق  ياهجاودزا  ینـشور  هب  هکنیا  رب  هوالع  روکذم  شرازگ 

ییاراد تورث و  هتـشاد و  رظن  دـم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهکالم  زج  ییاهکالم  جاودزا  يارب  دـیآ ، یم  رب  ماتیالا ) ما  هرهاـط و   ) شباـقلا
(. ناکاپ ندش  رتگرزب  یکاپ  بذج   ) تسا هدوب  يرتگرزب  یکاپ  لابندب  وا  یکاپ  هکلب  هتفیرفن  ار  وا  شیرق  ناگرزب  ناریما و 

نیقی هب  بیرق  لامتحا  هب  هک  تسا  ینتفگ  هدش ، دیق  لهچ  ددع  تسا و  يراس  يراج و  هاوفا  رب  هچنآ  فالخرب  مه  هجیدخ  نس  دروم  رد 
هدوب يو  نتشاد  دنزرف  هجیدخ و  ندرک  جاودزا  رابود  دروم  رد  نانآ  یلبق  ضرف  لیلد  هب  ناسیون  هریس  یـضعب  نیمخت  زا  یـشان  ددع  نیا 

. دش دهاوخ  لح  دوخ  هب  دوخ  زین  شنس  عوضوم  مینادب ، یفتنم  ار  وا  یلبق  ياهجاودزا  رگا  و 

لقن هب  انب 

توافتم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  نس  مظعالا ، یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  باتکرد  یلماع  یـضترم  رفعج 
رد دنا . هدرک  مالعا  لاس  لاس و 46   45 لاس ،  44 لاس ،  40 لاس ،  35 لاس ،  30 لاس ،  28 لاس ، ار 25  نآ  فلتخم  ناخروم  هدـش و  رکذ 

. تسا هدش  رکذ  لاس   22 ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  يو  نس  سابع  نبا  لوق  زا  ج 16 ص 12 )  ) راونالاراحب
وا نس  هک  تسا  یعطق  يو ، یلبق  ياـهجاودزا  در  هـب  هجوتاـب  هتـسناد و  تیرثـکا  یحیجرت  لوـق  ار  لاـس  ددع 28  یلماع ، یـضترم  رفعج 

روط هب  ناوتیمن  هچرگا  و  دشاب . هدوب  دراد ، ترهش  هچنآ  زا  رتمک  یلیخ  دیاب  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  اب  تلصو  ماگنه 
تسا رتکیدزن  تحـص  هب  سابع  نبا  لوق  زا  راونالاراحب  رد  هدش  مالعا  نس  دسریم  رظن  هب  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  هرهاط  هجیدخ  نس  عطق 

. درادن توافت  یلیخ  یلماع ) یضترم  رفعج  ياعدا  هب  انب   ) تیرثکا یحیجرت  لوق  اب  تروص  نیا  رد  هک 
مولع اب  هن  تسا و  راگزاس  یخیرات  عیاقو  حیحص  لیلحت  اب  هن  لاس ) ات 46  زا 35  هژیوب   ) هدش دای  یئاعدا  ياهنس  زا  یضعب  تروص  ره  رد 

لاس دودح 40  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  ار  هجیدخ  ترـضح  نس  هک  یناسک  اریز  اهناسنا . براجت  یکـشزپ و 
جاودزا زا  دـعب  لاس  ینعی 20  تثعب ، زا  دـعب  لاـس   5 ار ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تدالو  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـنا  هدرک  راـهظا 

. دننادیم هجیدخ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
نیب  ) نس دودـح  نیا  رد  تسا  یعیبط  هک  دـشاب  لاس  دودح 60  دیاب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دلوت  ماگنه  هجیدخ  نس  بیترت  نیدب 
يارب يرادراب  نس  دـنیوگب  ساـنلا  ماوع  رگا  و  تسا . دودرم  تیعقاو  هبرجت و  یکـشزپ و  یملع و  رظن  زا  يرادراـب  لاـس ) ات 66  لاس   55

نیئآ تیناقح  يارب  هزجعم  دنـس و  نیرت  گرزب  بلطم  نیمه  دشاب ، نینچ  رگا  تفگ : دـیاب  تسا ، لومعم  دـح  زا  شیب  لاس   10 تاداس ،
. تسا یتاموهوم  نینچ  لابند  هب  هدنراگن  هن  دراد و  تیعقاو  یبلطم  نینچ  هن  هتبلا  هک  دشاب  تسناوت  یم  نایناهج  دزن  رد  مالسا 

الوصا هکنآ  زا  هتشذگ 

نینـس رد  يرادراب  زا  يدراوم  نآرق  رد  دننک  لالدتـسا  يا  هدع  تسا  نکمم  ییوس  زا  دنیآ ، یمن  رامـش  هب  موسرم  تاداس  وزج  هجیدـخ 
عون نیا  زا  دـناوت  یم  زین  هجیدـخ  ترـضح  دروم  رد  رما  نیا  و  ایرکز ) ترـضح  و  ع )  ) میهاربا ترـضح  رـسمه   ) هدـش حرطم  یلاـسنهک 

هک میوش  یتائانثتـسا  هب  کسمتم  میروآ ، یم  مک  قیقحت  لیلحت و  زا  هاگره  میراد  هزاـجا  اـیآ  هک  تسا  نیا  باوج  دـشاب . یهلا ) هزجعم  )
. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  ندوب  یعیبطریغ  يداعریغ و  زین  نآرق  دوخ  نآرق و  رد 

نآرق هدـنروآ  هب  طوبرم  هک  ار  يا  هزجعم  تسا  نکمم  روطچ  هدرک  رکذ  نیـشیپ  ناربماـیپ  دروم  رد  ار  روبزم  دروم  ود  نآرق ، یتـقو  اـیناث 
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. دشاب هتشاذگ  توکسم  تسا 
لهچ و هویب  نز  کی  يراگتـساوخ  دیدرت  نودب  دسر  یم  ربمایپ  زا  هجیدخ  يراگتـساوخ  عوضوم  هب  تبون  میرذـگب  رگا  زین  هتکن  نیا  زا 

هناخاتسگ نس ، لاس  دودح 25  اب  شیرق  هنومن  ناوج  کی  زا  هتـشاد  ار  ندرک  رهوش  رابود  هقباس  هدوب و  دنزرف  دنچ  ياراد  هک  هلاس  دنچ 
هدوب یکاپ  راکادف و  ءارذع )  ) هزیـشود کی  يو  میریذـپب  رگا  تسا و  هتـشادن  يراگزاس  شیرق  قالخا  اب  رما  نیا  تسا و  هناهاوخدوخ  و 

هب تسا و  یفتنم  يو  تافص  اب  هیواز  نیا  زا  يراگتساوخ  عوضوم  اذل  هتـشاد ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نس  دودح  ینـس  هک 
، يو ناسک  هجیدخ و  زا  بلاطوبا ) ترضح  هژیو  هب   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناسک  یمـسر  يراگتـساوخ  مسارم  هک  صوصخ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  هتـسجرب  تافـص  دوجو  لیلدب  تسا  نکمم  هک  دنچره  تسا . هدش  رکذ  یخیرات  ربتعم  بتک  رد 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لومعم  يراگتـساوخ  نامه  رت ، یعیبط  یلو  دشاب ، هدش  لاسرا  هجیدخ  يوس  زا  هیلوا  ياهمایپ  ملس ، 

هتـشاد ترهـش  تبحم  رهم و  یکاپ و  هب  هک  دوب  يا  هدازآ  نز  نیا  رد  وکین  تافـص  دوجو  لـیلد  هب  يو  گرزب  هجیدـخ و  زا  يو  ناـسک 
. تسا

. تسا يو  دایز  تورث  لام و  انامه  دننکیم  حرطم  جاودزا  رد  ندش  مدقشیپ  رما  رد  هجیدخ  ترضح  يارب  هک  يزایتما  نیرت  یلـصا  ارهاظ 
رد رگم  دـش . یمن  یـضار  تسوا  تورث  شزایتما  اهنت  هک  يدرف  اب  جاودزا  هب  ربماـیپ  درف  هب  رـصحنم  یتوکلم و  تیـصخش  نینچ  رگا  هک 

. داد ناوت  یمن  یعطق  رظن  دنچره  مینک  دیدرت  هجیدخ ، رایسب  ناوارف و  تورث  لصا 

داهن دوجو  هضرع  هب  اپ  يا  هعماج  رد  هجیدخ 

قیقد داهن  وا  دـش . كاپ )  ) هرهاط تفـص  هب  بقلم  هعماج  نامه  رد  وا  دوب و  هدـش  گـنرمک  نآ  رد  تاـیقالخا  اهـشزرا و  زا  يرایـسب  هک 
هنافسأتم هک  رگید  يوکین  تافص  يرایسب  یناسنا و  هتسجرب  تافـص  نامه  لیلد  هب  و  دوب . تسرپرـس  یب  ناکدوک  هب  تبحم  يزرورهم و 

دنویپ ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  یکاپ ، یکین و  همشچرس  شنیرفآ ، نارود  ياهناسنا  فرـشا  اب  میرادن ، اهنآ  زا  يربخ 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  بستنم  اهدعب  هک  تخادرپ  ینادـنزرف  زا  یتسرپرـس  همادا  هب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  درک و  رارقرب 

 . دنا هدش  رختفم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهداماد  بقل  هب  زین ، نارتخد  نآ  نارسمه  یتح  دندش و  هجیدخ 
فرـصنم ناشتایح  نامز  فراعتم  دادعت  هب  یقیقح  نادـنزرف  نتـشاد  زا  ینارون  هداوناخ  نآ  هک  هدوب  نادـنزرف  نیمه  دوجو  لیلدـب  دـیاش 

. دنا هدش 
هب يو  نامیا  زاغآ  دروآ و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هرهاط  هجیدخ  دوشیم  هتفگ  هچ  رگا 

هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  یکاپ  هب  لبق  اهلاس  زا  وا  ددرگ  یمرب  يو  تثعب  یحو و  نیزاغآ  هظحل  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
 ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  یهلا  یمسر  ترافس  زا  دعب  رگا  تسا  یهیدب  دوب و  هدروآ  نامیا  يو  يروابادخ  ملس و  هلآ و 

. دشاب یمسر  هدنورگ  نیلوا 
www.khadijeh.com عبنم :

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هیرهم  دقع و  هبطخ  - 16

باتک تاصخشم 

یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  : هدنسیون
مالسا یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  باتک  رشان :
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همدقم

لوبق شریذپ و  دیدرگ و  ماجنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يومع  بلاطوبا  هلیسوب  دقع  هبطخ  يراگتساوخ و  هک  تسا  نآ  روهشم 
دنناـم دراد ... دوجو  زین  يرگید  لاوقا  ، روهـشم راـتفگ  نیا  ربارب  رد  و  تفرگ . تروص  - هجیدـخ يوـمع  - دـسا نب  ورمع  يوـس  زا  زین  نآ 

... دش ماجنا  ترضح  نآ  ياهومع  زايرگید  ای  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  هلیسوب  دقع  هبطخ  هکنیا 
هب ار  همرتحميوناب  نآ  هدرک و  لوبق  هجیدخ  فرط  زا  لفون  نب  ۀقرو  هجیدخيومع  رـسپ  ای  -و  دـسا نب  دـلیوخ  - هجیدـخ ردـپ  هکنیا  ای  و 

یبارـش دلیوخ  دوخ  ردپ  هب  هجیدـخ  هک  هدـش  لقن  زین  يرگید  ياجبان  راتفگ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  و  دروآرد ... ادـخ  لوسر  دـقع 
ياـنب دـیدرگ  علطم  ناـیرج  زا  تشگزاـب و  يداـع  لاـح  هب  نوـچ  تفریذـپ  ار  جاودزا  نیا  یتـسم  لاـح  رد  وا  و  درک . تسم  ار  وا  هداد و 

هک تفریذپ ... ارنآ  هداد و  نت  روبزم  جاودزا  هب  ناکیدزن  زا  یخرب  ینایم  رد  اپ  تطاسو و  اب  هرخالاب  هدراذـگار و  جاودزا  نیا  اب  تفلاخم 
لقن هدرک و  باختنا  امـش  يارب  تاقبط  رد  ار  دعـس  نبا  راتفگ  نتم  ام  هک  هدش  راد  هدـهع  خـیرات  لها  نایوار و  زا  نت  دـنچ  ار  نآ  خـساپ 

اندـنعتبثلا ،و  مهو طـلغ و  اندـنع  هلک  اذـهف  : رمع نب  دـمحم  لاـق  و  : » دـیوگیم نومـضم  نیدـب  تیاور  دـنچ  رکذ  زا  سپ  هـک  مـینکیم 
(1 -« ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  اهجوز  دسا  نب  ورمع  اهمع  نا  ،و  راجفلا لبق  تامدسا  نب  دلیوخ  اهابا  نا  ملعلا  لها  نع  ظوفحملا 

.
تسا نآ  نادنمشنادو  ام  دزن  تباث  حیحص و  تسا و  موهوم  حیحصان و  ام  دزنرد  تایاور  نیا  یمامت  هک  تسا  هتفگ  رمع  نب  دمحم  : ینعی

هللا یلص  ادخ  لوسر  جاودزا  هب  ار  وا  دسا  نب  ورمع  شیومع  دوب و  هتفر  ایند  زا  راجف  گنجزا  شیپ  دسا  نب  دلیوخ  ینعی  هجیدخ  ردپ  هک 
... دروآرد ملس  هلآ و  هیلع و 

(3 ... ) تسین اهنآ  رکذبيزاین  هداد و  خساپ  زین  ار  رگید  روهشم  ریغ  لاوقا  نینچ  مه  و  ( 2  ) هدش لقن  يدقاو  زا  ترابع  نیمه  ریظن  و 

رگید یخیرات  هابتشا  کی 

- هجیدـخيومع ياجب  هک  هداد  خر  زین  يرگید  هابتـشا  کی  ارهاظ  هدیـسر  هدـنخرف  جاودزا  نیا  دروم  رد  هک  یتایاور  زا  ياهراپ  رد  زین  و 
زا تسا  روهشم  فالخ  ، لصا رد  هکنآ  زا  هتشذگ  بلطم  نیا  هک  هدمآ  ( هجیدخيومع ناونعب  ) دسا نب  لفون  نب  ۀقرو  - دسا نب  ورمع  ینعی 

... هجیدخيومع هن  ، تسا هجیدخ  يومع  رسپ  لفون  نب  ۀقرو  اریز  تسا . هابتشا  مه  یبسن  رظن 
یترهـشمه لفون  نب  ۀقرو  هدوب و  هدمآ  ثیدح  رد  هجیدخ  يومع  مان  نوچ  هک  هدوب  ثیدح  نالقان  تافرـصت  زا  راکنیا  هک  تسین  دیعب  و 

. دناهدروآرد تروصنیا  هب  هتسناد و  قبطنم  مان  نیا  اب  ار  ناونع  نآ  ، هتشاد ياهناسفا 

دقع هبطخ 

وبا هلیسوب  هک  ار  يدقع  هبطخ  فالتخا  يرادقم  اب  یفاک  فیرش  باتکرد  ینیلک  خیـش  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم 
: تسا هنوگنیا  ( هر ) قودص خیش  تیاور  قبط  نآ  نتم  هک  دنا  هدرک  لقن  هدش  داریا  بلاط 

انلعج و  ءیـش ، لک  تارمث  هیلا  یبجی  انمآ  امرح  اجوجحم و  اتیب  اـنل  لـعج  ،و  لیعامـسا ۀـیرذ  میهاربا و  عرز  نم  اـنلعج  يذـلا  دـمحلا هللا  »
،و ال حجر الا  شیرق  نم  لجرب  نزوی  البلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  یخا  نبا  نا  مث  ، هیفنحن يذـلا  اندـلب  یف  سانلا  یلع  ماکحلا 

امقادصلا ،و  ۀبغر هیف  اهل  ۀبغر و  هجیدخ  یف  هل  ،و  لئاز لظ  ولئاح  قزر  لاملا  ناف  ، لق لاملا  یف  ناک  نا  ،و  هنع مظع  الامهنم  دحاب  ساقی 
(4  . ) میسج عفاشناسل  عیفر و  ناش  میظع و  رطخ  هل  ،و  هلجآ هلجاع و  متلاس 

تسا نایجاحدوصقم  هک  ار  یسدقم  هناخ  ام  يارب  ،و  داد رارق  لیعامسا  هیرذو  میهاربا  لوصحم  تشک و  زا  ار  ام  هک  اریادخ  ساپـس  : ینعی
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ردارب سپـس  دادرارق . مدرم  رب  ناـمکاح  میتسه  هک  يرهـش  رد  ار  اـم  ،و  دومرف اـنب  دـیآدرگ  نآ  يوسب  زیچ  ره  هویم  هک  تسا  ینما  مرح  و 
هب ،و  تسا رتربوا  زا  هکنآ  زج  دوشن  نزو  مه  شیرق  نادرم  زا  کی  چـیه  اـب  هک  تسا  يدرم  بلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ما  هداز 

ینوگرگد لاحرد  هتـسویپ  لام  یلو  تسا  لام  مک  یلام  رظن  زا  هچ  رگا  وا  و  تسا ، نوزفا  وا  رب  هکنآ  زج  دوشن  هسیاقم  اهنآ  زا  کی  چیه 
يدقن و هچ  ره  زین  ار  وا  هیرهم  ،و  تسا لیام  وا  هب  زین  هجیدـخ  بغار و  هجیدـخ  هب  تبـسنوا  ،و  تسا ینتفر  ياهیاس  نوچمه  یتابثیب و  و 

هنوگنیا یفاک  فیرش  باتک  رد  و  دوب . دهاوخ  میظع  یترهش  الاو و  یناش  گرزب و  یناتـساد  ار  دمحم  ،و  تسا هدامآ  دیهاوخب  يدقن  ریغ 
زا تسناوتن ، دـش و  راچد  نابز  تنکل  هب  یلو  دـیوگب  نخـس  بلاطوبا  خـساپ  ناونعب  تساوخ  هجیدـخ  يومع  هبطخ  نیا  زا  سپ  هک  تسا 

: تفگ هدمآ  نخسب  دوخ  هجیدخ  ورنیا 
دمحم يا  کنیا  ،و  متسه نارگید  زا  رت  هتـسیاش  دوخ  نم  باختنا  رایتخا  رد  یلویتسه  نم  رادرایتخا  هاوگ  ناونعب  امـش  هچ  رگا  : ناجومع
يوـمع هـب  نوـنکا  ، دوـب دـهاوخ  مدوـخ  لاـم  رد  مدوـخ و  هدـهعب  دـشاب  هـچ  ره  زین  هـیرهم  مروآ و  یمرد  وـت  يرــسمه  هـب  ار  دوـخ  نـم 

! يآ دوخ  رسمه  دزنب  دهد و  بیترت  يا  همیلو  هدرک و  رحن  يرتش  ات  هد  روتسد  بلاطوبا ) ) دوخ
دوخ لام  رد  زین  ار  هیرهم  تفریذپ و  شیوخ  يرـسمه  هبار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هجیدـخ  هک  دیـشاب  هاوگ  : دومرف بلاطوبا 

!؟ دنریگ هدهعب  ار  نادرم  هیرهم  نانز  هک  اتفگش ! : تفگ بجعت  اب  نایشیرق  زا  یخرب  درک ! تنامض 
هیرهم نیرتاهبنارگاب  نانز  دـشاب  نم  هداز  ردارب  دـننامه  يدرم  رگا  يرآ  تفگو : داتـسیا  دوخ  ياپ  يور  هدـمآ  مشخ  هب  تخـس  بلاطوبا 
تسا يدنوار  جئارخ  تیاور  رد  و  دنوشیمن ! جاودزا  هب  رضاح  اهبنارگ  هیرهم  اب  زج  دنشاب  امـش  دننامه  رگا  دنوشیم و  ناشناهاوخ  دوخ 

ترـضحنآ هب  هجیدخ  دورب  هناخب  بلاطوبا  شیومع  هارمهبات  تساخرب  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دیـسر و- نایاپبدـقع  هبطخ  نوچ  هک 
(5  . ) کتیراج انا  کتیب و  یتیبف  کتیب  یلا  : »... درک ضرع 

مـسارم نوچ  هک  هدـش  لـقن  ینورزاـک  یقتنملا  باـتک  زا  و  ماوت ! زینک  مه  نمو  تسا  وت  هناـخ  نم  هناـخ  هک  اـیب  دوخ  هناـخ  يوـسب  : ینعی
ای : »... درک ضرع  ادخ  لوسر  هب  سپس  دننزب و  ار  اهفد  هتفرگ و  دوخ  هب  يداشتلا  داد  روتسد  دوخ  ناکزینک  هب  هجیدخ  دیسر  نایاپبدقع 
هللا لوسر  لخد  سانلا و  معطاف  ، کـلها عم  ( 6  ) لقف مله  بابلا و  یلع  سانلا  معطا  وکتارکب  نم  ةرکب  رحنی  بلاط  ابا  کـمع  رم  دـمحم 
دنک رحن  ار  تنارتشزا  یناوج  رتش  هد  روتسد  بلاطوبا  تیومع  هب  دمحم  يا  ینعی  ( 7  . ) هجیدخ هلها  عم  لاقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یلـص ادخ  لوسر  درکار و  راک  نیا  بلاطوبا  ،و  نارذـگب تحارتسا  هب  ار  تشاچ  تنادـناخرانک  رد  ایب  نک و  ماعطا  هناخ  رد  رب  ار  مدرم  و 
قـشع هقالع و  لامک  رب  تلالد  ثیدـح  ود  نیا  و  تخادرپ . هنازور  تحارتسا  هب  وا  راـنک  رد  هدـمآ و  هجیدـخ  دزنب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هدرک ظـفح  ترـضحنآ  هب  تبـسن  ار  قشع  نیا  رمع  ناـیاپ  اـت  هچناـنچ  دراد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  هجیدـخ 
. اهیلع هللا  تاولص  . دوب

؟ تخادرپ یسک  هچ  دوب و  ردقچ  هیرهم 

الاب تیاور  هلمجنآ  زا  هک  ، دوشیم هدـید  تایاور  رد  یفـالتخا  تفرگ  هدـهع  هب  یـسک  هچ  ار  نآ  تخادرپ  دوب و  ردـقچ  هیرهم  هکنیا  رد 
نبا زا  زین  داـمح و  نبا  زا  همغلا  فـشک  زا  و  تفرگ . هدـهعب  هجیدـخار  نآ  تخادرپ  هک  تسا  هدـمآ  رادـقم  رکذ  نودـب  نآ  رد  هک  تسا 

هیرهم دروآرد و  شیوخ  جاودزا  هب  الط  هیقو  هدزاود  هیرهم  اب  ار  هجیدـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  ساـبع 
(8 . ) دوبرادقم نیمه  زین  ترضحنآ  رگید  نانز 

لقن ار  لوق  نیمه  هیبلحلا  ةریـس  فلؤم  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  هچ  نانچ  هدـش  رکذ  مین  هیقو و  هدزاود  یـسربط  يرولا  مـالعا  رد  و 
. هدوب یعرش  مهرد  دصناپ  هیرهم  عومجم  هجیتنرد  هک  تسا  مهرد  لهچ  هیقو  ره  هک  تسا  هتفگ  سپس  هدرک و 

لوق و  ( 9 . ) تفرگ هدهعب  بلاطوبا  ار  روبزم  هیرهم  تخادرپ  : دیوگ هک  تسانآ  دوشیم  هدـید  هیبلح  هریـس  لقن  رد  هک  يرگید  توافت  و 
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: دناهتفگ هک  تسا  نآ  هدمآ  رگید  خیراوتزا  یخرب  ماشه و  نبا  هریس  هیبلح و  هریس  رد  هک  يرگید 
( . 10  . ) ةرکب نیرشع  - هلآ هیلع و  هللا  یلص  - هللا لوسر  اهقدصا  «و 

لفون نب  ۀقرو  هک  هدمآ  زین  يرگید  لقن  رد  داد و  هیرهم  ناوج  هدام  رتش  تسیب  هجیدخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی 
ار رتش  تسیب  هک  هدـش  لقن  دربم  لماک  زا  و  ( 11  ) دروآرد - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ادخ لوسر  دقع  هب  رانید  دصراهچ  هیرهم  اب  ار  هجیدخ 

یتایاور : دیوگ هدنراگن  ( 12 . ) دوب اهنآ  عومجم  هیرهم  هک  تخادرپ  ادخ  لوسر  دوخ  ار  الط  مین  هیقو و  هدزاود  تفرگ و  هدـهعب  بلاطوبا 
رقاب و ماما  هک  هدمآ  یفالتخا  كدناابثید  دنچ  رد  هچنانچ  ، دـننکیم دـییات  ار  مهرد  دـصناپ  تیاور  نامه  هدـمآ  هنـسلا  رهم  باب  رد  هک 

ینثا نم  رثکا  یلع  هئاسن  نم  ائیش  جوزت  هتانب و ال  نم  ائیش  - هلآ هیلع و  هللا  یلص  - هللا لوسر  جوز  ام  : » دندومرف مالـسلا  ام  هیلع  قداص  ماما 
(13  . ) هیقوا فصن  ینعی  شن  ۀیقوا و  رشع 

هیقو و هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کیچیه  هنو  دوخ  نارتخد  زا  کیچیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درکن  جیوزت  ینعی 
. مین

(14  . ) هئاسن ریاس  رهم  کلذک  شن و  وهیق  وا  ةرشع  اتنثا  اهرهم  و  :»... دیوگ يرولا  مالعا  رد  هر ) ) یسربط و 
ائیـش جوز  هئاسن و ال  نم  ائیـش  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  جوزت  ام  : » دومرف هک  تسا  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  و 

(15 «. ) امهرد نورشع  شنلا  ،و  امهرد نوعبراهیقوالا  ،و  شن هیقوا و  رشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هتانب  نم 
هلذب ام  قادصلا  نم  اهل  تلذب  و  : »... دومرف هک  هدمآ  زین  یـسابع  نومامرتخد  اب  مالـسلا  هیلع  ۀـمئالا  داوج  ترـضح  جاودزا  ناتـساد  رد  و 
نامه ار  وا  قادص  نم  ینعیـس  ( 16 ...«. ) ۀئامـسمخلامامت یلع  -و  شن هیقوا و  ةرـشع  اتنثا  وه  هجاوزـال و  - هلآ وهیلع  هللا  یلـص  - هللا لوسر 

همذ رب  مهرددصناپ  یمامت  هک  دوب  مین  هیقو و  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مداد  رارق 
... تسا نم 

تشون یپ 
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. دنا هدش  یم  جراخ  هناخ  زا  دوخ  جئاوح  يارب  هاگنآ  دنا و  هدنارذگ  یم  تحارتسا  هب  اه  هناخ  رد  بورغ  کیدزن  ات  ار 

،ج 16 ص 10 و 12 و 19. راونالا راحب  -7
-ج 16 ص 10 و 12 و 19 راونالا راحب  -8

هیبلح ج 1 ص 165. هریس  -9
یبنلا ج 1 ص 206. هریس  یفطصملا ص 60و  هریس  ماشه ج 1 ص 190 و  نبا  هریس  هیبلح ج 1 ص 165 و  هریس  -10

راونالا ج 16 ص 19. راحب  -11
لوقنلا ص 139 گ. یقتنم  -12
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. دوب رادقم  نیمه  زین  ترضحنآ  رگید  نانز  هیرهم  هچنانچ  دوب  مین  هیقو و  هدزاود  هجیدخ  رهم  ینعی  يرولا ص 147. مالعا  -13
. دعب هب  راونالا ج 103 ص 347  راحب  -14

یفاک ج 2 ص 20. عورف  رابخالا ص 214. یناعم  -15
هیقفلا ج 3 ص 398 . هرضحی  نم ال  -16

مالسلا اهیلع  فراعملا  ةرضح  يربکلا  ۀجیدخ  - 17

ةراشا

1387، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / اهیلع  يربکلا  هجیدخ  ترضح  ياهینتسناد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1387. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ۀّیمالسإلا راثآلا  ۀنایص 

ةراشا

1308 رفعج - ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
.]؟ 1375 رشن : تاصخشم  یناحبسلا  رفعج  هیمالسالا  راثالا  هنایص   : روآدیدپ مان  ناونع و 

ص 87 يرهاظ :  تاصخشم 
(10 هدیقعلا هدئام  یلع   : ) تسورف

 -- اـههاگمارآ عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک   : تشادداـی یبرع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف   : یـسیون تـسرهف  تیعــضو 
DS211/س2ص9 هرگنک : يدنب  هدر  يرادهگن  ظفح و  یمالسا --  ندمت  عوضوم :  يدوعس  ناتسبرع 

953/02 ییوید :  يدنب  هدر 
م6142-77  : یلم یسانشباتک  هرامش 

ۀّیباجیإلا اهجئاتن  ۀّیمالسإلا و  راثآلا  دیهمت : 

 ، نونفلاو مولعلا  یف  اهتقارَعو  اهتلاصأ  یلع  ًۀیآ  نوکیل  اهیضامب ; ۀلص  هل  ّیخیرات  رثأ  ّلک  ۀنایص  یلإ  یعـست  اهخیراتب  ۀَّمتهملا  ۀّیحلا  ممُألا 
ۀقالع هل  امو  ّيرامعملاو ،  ّیعانـصلاو  ّیفاقثلا  اهثارتو  اهراثآب  ظـفتحت  ۀـظقیلا  ۀـّمُألاو  لوصُأ .  ـالب  ًاـعرف  وأ  روذـج  ـالب  ۀـتبن  تسیل  اـّهنأو 

ةرئاد داجیإل  ۀّیحلا  َبوعـشلا  ۀیماسلا  ُۀیاغلا  کلت  تعد  دـقو  رباغلا .  اهّزع  یلع  ًۀـنهَربو  اهنایکل  ًۀنایـص  اهفالـسأ ،  نع  هتثرو  اّمم  اهیـضامب 
عـالِق وأ  ۀـینبأ ،  وأ  راـنم ،  وأ  ءاـنإ ،  وأ  رجحلا ،  یلع  شوـقنم  رثأ  وأ  ۀـطوطخم ،  ۀـقرو  نم  راـثآلاو :  ثارتـلا  ظـفحل  رطق  ّلـک  یف  ۀّـصاخ 

یف نوقفُنی  ّدح  یلإ  لیجلا ،  ۀیبرتو  دلبلا  ةرادإو  ۀـّمُألا  ءانب  یف  رود  مهل  ناک  نیذـّلا  مهتاّیـصخشو  مهلاطبأل  دـهاشمو  رباقم  وأ  نوصحو ، 
ۀیآ هقالطإب  ثارتلا  ّنإ  ثداوحلا .  نع  اهتنایـصو  اهمیمرتو  اهظفح  یف  مهیعـس  نولذـبی  ءاربُخو  الاّمع  نومدختـسیو  ۀـلئاط ،  الاومأ  اـهلیبس 

لعجی ًافیض ،  هیف  ّتلحو  ًادلب  تراز  اذإ  ةزرابلا  ۀیصخشلا  ّنأ  يرن  کلذلو  ةایحلا .  كرتعم  یف  اهمّدقت  لیلدو  اهروعش  سایقمو  ۀّمُألا  ّیقُر 
مهتایحـضتب ةرـضاحلا  ةایحلاب  ُضبنت  یّتلا  تاّیـصخشلا  َنامثج  تَّمـض  یّتلا  ةرماعلا  رباقملاو  دهاشملاو  ۀیرثألا  قطانملا  ةرایز  اهجمانرب  یف 
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راثآلا ۀنایـص  ۀـّیمهأ  سردـن  یعم  َُّملَهو  راثآلا ،  قلطم  یف  مـالکلا  زجوم  وه  اذـه  ۀـّیناملع .  وأ  ۀـّیهلإ  ۀـلود  نیب  قرف  ریغ  نم  مهتدـهاجمو 
نیملـسملاو مالـسإلل  ّتمی  رثأ  ّلک  ّنأ  ّکش  ال  ۀفلتخم .  قطانم  یف  اذه  انرـصع  یلإ  لوسرلا  رـصع  نم  نوملـسملا  اهکرت  یّتلا  ۀیمالـسإلا 

لایخلا ُدی  اْهتَجسن  اّمم  یه  تسیلو  ۀقیقح ،  اهبحاصو  ۀیمالـسإلا  ۀعیرـشلل  ّنأ  یلع  لیلدتلا  یف  ّصاخلا  هریثأت  هل  ۀلـصب ،  هوجولا  نم  هجوب 
ۀّیعقاو ال اهیعادو  ۀیمالـسإلا  ةوعدلل  ّنأ  یلع  ُّلدت  اذه  انموی  یلإ  نیملـسملا  نم  ۀـّیقبتملا  راثآلا  ّنأ  ۀحـضاو :  ةرابعبو  ماهوألا .  اهتعنـص  وأ 

هنطوم نم  رجاه  ّهنإ  ّمث  سانلا .  نم  فیفل  هب  نمآو  ممُألا ،  هب  يّدـحت  زجعم  باتکبو  ۀـّیملاع ،  ۀعیرـشب  ّصاـخ  نمز  یف  َثُِعب  ّهنأو  رکُنت ، 
اِهلیبس یف  مّدـق  دـقو  قطاـنملا ،  رئاـس  یلإ  اـهیقنتعمو  اـهلاطبأ  یعـس  لـضفب  تعـّستا  ّمث  ۀـّیبرعلا ،  ةریزجلا  یف  هتعیرـش  رـشنو  برثی ،  یلإ 

یلع راثآلا  هذه  ُۀنایـصف  کلذب .  دهـشت  مهروبقو  مهدـهاشمو  مهراثآ  هذـهف  کلذ .  ریغو  ءاهقفو  ءاملع  اهناضحأ  یف  ّیبرتو  تایحـضت ، 
 ، ةوعدلاو ۀثعبلا  ۀّحص  یف  کش  وأ  بیر  ّيأ  اههجو  نع  لیزتو  ۀقیقحو ،  ۀیعقاو  اهیقنتعم  ریغ  رظن  یف  ۀعیرشلا  یلع  یفـُضت  قالطإلا  هجو 
 . کلذ سکع  ًامَّلـسم  اهب  ءانتعالا  مدع  وأ  اهبیرختو  اهریمدت  ۀجیتن  ّنإف  اهتنایـص ; ُۀجیتن  هذـه  تناک  اذإف  نینمؤملا .  لاضنو  ۀـّمُألا  داهجو 

ًاداعتبا اهب  ظافتحالاو  نیدلا ،  نم  ًاءزج  اهمدهو  راثآلا  َریمدت  اولعج  سانُأب  ناوألا  اذه  یف  تیُلتبا  ۀیمالـسإلا  ۀّمُألا  يرن  اّننأ  هل  فسؤی  اّممو 
ءابآلا نع  مهیلإ  لصاولا  ثارتلا  ۀمیق  نوفرعی  نیّذلا ال  نایبصلا ،  كاردإو  ۀیلقع  نع  ّلقی  يّذلا ال  مهکاردإ  غلبم  اذهو  مهتّیلقع  هذهف  هنع ;

 ، ۀّـکم مالـسإلا ; دـهم  یف  ۀّـصاخو  ۀیمالـسإلا  ۀـیخیراتلا  ملاعملاو  راثآلا  مدـهل  ّنأ  ّکش  ال  کلذ .  ریغو  مدـهلاو  قرخلا  نیب  هب  نوبعلیف  ، 
ًارثأ دجت  فوس ال  یّتلا  ۀـقحّاللا  لایجألا  یلع  ۀئّیـس  ًاراثآو  جـئاتن  ةرّونملا ،  ۀـنیدملا  ملـسو ، ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکألا ـ  ّیبنلا  رجهمو 

ساسأ ّيأ  اهل  سیل  ۀعدتبم  ةرکفو  ۀلعتفم ،  ۀّیضق  مالـسإلا  ّنأب  داقتعالا  یلإ  رمألا  اهب  لوؤی  اّمبرو  اهیرّکفمو ،  اهلاطبأو  اهثداوحو  اهعئاقول 
راثآ ۀّصاخو  ۀیمالـسإلا  راثآلا  یلع  ۀظفاحملل  صاصتخالا ; يوذ  نم  ءاملعلا  نم  ۀـنجل  اونِّوُکی  نأ  نیملـسملا  نم  بولطملاف  ًامامت .  یعقاو 
هذه یف  امل  وحملاو ،  ۀلازإلا  تایلمع  نم  وأ  راثدـنالا ،  نم  اهتنایـصو  اهب  ۀـیانعلاو  هتیب ،  لهأ  راثآو  ملـسو ، ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا ـ 

ام بناج  یلإ  نیدلا ،  اذه  ۀلاصأل  تابثإو  لوقعلاو ،  بولقلا  یف  مالـسإلا  تایرکذل  ظفحو  مالـسإلا  داجمأل  میرکت  نم  ۀنایـصلاو  ۀـیانعلا 
ۀملک هیلع  تقّفتا  ذَّبحم ،  رمأ  وه  لب  یعرـش ،  روذـحم  ُّيأ  لمعلا  اذـه  یف  سیلو  میظع ،  ّيرکفو  ّیفاـقث  ثارت  نم  نیملـسملا  يدـیأ  یف 
اهلاح یلع  اهوکرتف  خماشلا . .  ءانبلا  تاذ  ءایبنألا  روبق  یلع  ماشلا ـ  حتف  دعب  اوفقو ـ  حلاصلا  فلـسلاف  کیفاویـس ،  امک  لئاوألا  نیملـسملا 

رئاس یف  لاحلا  اذکهو  مدُهی ،  ْنأ  بجی  مّرحم  رمأ  روبقلا  یلع  ءانبلا  ّنأب  باطخلا  نب  رمع  مهـسأر  یلعو  مهدـحأ  لابب  رطخی  نأ  نود  نم 
ةرئاد یف  ءاج  ام  ّصن  کیلإ  لاثملا  لیبس  یلعو  مهَخیراوت ،  أرقاف  اذه  نم  بیر  یف  تنک  ْنإو  ملاعلا .  فارطأ  یف  ۀینبألاب  ةدّیـشملا  روبقلا 

ۀیمالسإلا :  فراعملا 
اّولغتسا مهّلعلو  ( 1 «) نوْربِح « ـ میهاربإ ب مرح  یلع  نوموقی  ۀّینارـصنلا  مخل »  » ۀلیبق نم  ۀـعامج  اودـجو  نیطـسلف  مهحتف  دـنع  نیملـسملا  ّنإ 

ءالؤه لوخد  ناک  اّمبرو  مرحلا ،  يأ  رادـلا  یلإ  ۀبـسن  يرادـلا  میمت  بقل  نوکی  اّمبرو  مرحلا . . .  اذـه  جاّجح  یلع  ةواـتأ  اوضرفف  کـلذ 
(1 ( . ) 2) مهلبق نم  يراصنلاو  دوهیلا  َسیدقت  نوملـسملا  هسّدق  يّذلا  میهاربإ  مرح  یلع  مایقلا  نم  مهنّکم  دق  ّهنأل  مالـسإلا ; یف  نییمخللا 

لیلخلا .  ۀنیدم  ینعت :  ۀیربع  ۀملک 
یف بهـسأ  نم  لّوأ  وهو  یـسدقملا ـ  لوقی  لیلخلا : »  » ةدام یف  ًاضیأ  ءاـجو   . يرادـلا میمت  ةداـم   484 ۀیمالـسإلا 5 :  فراعملا  ةرئاد  ( 2)

ناکو نییومُألا ،  دهع  یف  تدّیُـش  اّهنإ  نیدلا :  ریجم  لوقیو  یمالـسإلا .  دهعلا  یف  تیُنب  ۀُّبق  هولعت  تناک  میهاربا  ربق  ّنإ  لیلخلا : ـ  فصو 
نم نوعِرَولا  ءارمُألا  اهمّدـق  یّتلا  ۀـنیمثلا  تابِهلا  کلت  یلإ  راشأ  نم  لّوأ  یـسدقملا  ناکو  هلابق ،  بوقعی  ربقو  هُضعب ،  یّطغم  قاحـسإ  ربق 

فصوب ثحاب  ماق  ولو  ( . 1) نییمیمتلا بناج  نم  جاّجحلا  هاقلی  ناک  يّذلا  میرکلا  لابقتسالا  یلإ  ًۀفاضإ  حیرضلا ،  اذه  یلإ  دالبلا  یـصاقأ 
مهل نیعباتلاو  ۀباحـصلا  رـصع  یف  نوملـسملا  هانب  امو  مالـسإلا  روهظ  لبق  نیحلاصلاو  ءایبنألا  روبق  یلع  ةدّیـشم  تناک  یّتلا  ۀقهاشلا  ۀینبألا 

مالسإلا لبق  راصعألا  کلت  یف  ۀجئارلا  ةریسلا  ّنأ  نع  فشکَی  وهو  مخـض ،  مخف  باتکب  ءاجل  نادلبلا  فلتخم  یف  اذه  انموی  یلإ  ناسحإب 
ءانبلا ۀیعورشم  نع  ۀفشاکلا  نیدلا ،  لاجر  راثآ  ظفحب  ۀیانعلا  یه  تناک  اذه  انموی  یلإ  مهل  نیعباتلاو  ۀباحصلاو  لوسرلا  رـصع  نم  هدعبو 
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ًاراهظإ اضرلاو ،  لوبقلاب  عیمجلا  اهاّقلت  لب  دـحأ ،  اهیلع  ضرتعی  ملو  ۀفـش  تنبب  کلذ  ضفر  یف  صخـش  ّيأ  سبنی  مل  ّهنإو  روبقلا ،  یلع 
ریغ عّبتا  دقف  ًامّرحم  ًارمأ  وأ  ًاکرش  اهّدعو  ۀّنسلا  کلت  فلاخ  نمو  لضفلاو ،  ملعلا  باحصأو  تاّوبنلاو  تالاسرلا  باحـصأل  ّدولاو  ۀّبحملل 

َمَّنَهَج ِِهلُْـصنَو  ّیلََوت  اَم  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَیَو  يَدُْـهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاَُـشی  ْنَمَو  هناحبـس ( :  لاـق  نینمؤملا ،  لـیبس 
هباتکو ءارذـعلا  هّمُأو  حیـسملا  لّوحت  مالـسلا ـ  هیلع  حیـسملا ـ  دیـسلا  دـالیم  یلع  ًاـنرق  نیرـشع  ّیـضم  دـعبو  مویلاو  ( . 2 () ًاریِصَم ْتَءاَسَو 
دوجو یف  ًایئدبم ـ  نوکِّکشی ـ  نیقرشتسملا  ضعب  راصو  ۀیخیرات ،  ةروطسُأ  یلإ  برغلا ـ  ملاع  یف  اولّوحت ـ  نویراوحلا ،  کلذکو  لیجنإلا 

ۀیمالسإلا 8 فراعملا  ةرئاد  ( 1 « . ) یلیل نونجم   » ةروطسُأ هبشت  ۀیلایخ  ةروطسُأ  هنوربتعیو  لیجنإلا ،  هباتکو  میرم  هّمُأو  حیسملا  همـسا  لجر 
یّتلا هراد  نیأو  ِدلُو ؟ نیأ  طبضلاب ـ  يرُدی ـ  الثمف ال  حیـسملل ،  سوملمو  ّیقیقح  رثأ  ّيأ  دجوی  ّهنأل ال  اذامل ؟  . 115 ءاسنلا :  ( 2  . ) 431 : 

 ، ریوزتلاو رییغتلاو  فیرحتلا  دی  هیلإ  تّدتما  دقف  يوامسلا  هباتک  اّمأ  لتق ؟ ـ  ّهنأ  يراصنلا  معز  یلع  هتافو ـ  دعب  هونفد  نیأو  اهنکـسی ؟ ناک 
هلتق ۀّصق  اهتمتاخ  یف  يرت  اذهلو  اقول ، »  » و سقرم »  » و اّنحوی »  » و یّتم » « ـ یه ل لب  هل ،  تسیلو  ۀلـصب  هیلإ  ّتمت  ۀـعبرألا ال  لیجانألا  هذـهو 

هبایغ .  دعب  تبتک  اّهنأ  راهنلا ـ  ۀعئار  یف  سمشلاک  حضاولا ـ  نمو  هنفدو ،  موعزملا 
یلإ اهخیرات  دوعی  یّتلا  ۀـّیبدألا  بتکلا  نم  یه  اّمنإ  ۀـعبرألا  لیجانألا  هذـه  ّنأ  نیقّقحملاو  نیثحابلا  نم  ریثکلا  دـقتعی  ساسألا  اذـه  یلعو 

امو هتماعزو ،  هتایح  ۀلاصأو  هدوجو  ۀقیقح  یلع  الیلد  کلذ  ناکل  ۀظوفحم ،  یـسیعب  ۀّـصاخلا  راثآلا  تناک  ولف  دالیملا ،  نم  یناثلا  نرقلا 
َملاعلا نوهجاوی  مهف  نوملـسملا ،  اّمأ  ۀـیهاولا .  تالایخلا  يوذ  نیقرـشتسملا  لَِبق  نم  تـالؤاستلاو  كوکـشلا  ةراـثإل  لاـجم  كاـنه  ناـک 

دقو يرـشبلا ،  عمتجملا  ةدایقل  ۀنـس  ۀـئامعبرأو  فلأ  لبق  زاجحلا ،  ضرأ  نم  ٌلجر  َثُعب  دـقل  سانلا  اـهّیأ  اـی  نولوقیو :  سأرلا ،  یعوفرم 
ثیح ءارح  راغ  اذهو  اهیف ،  دلُو  یّتلا  رادـلا  هذـهف  ۀـنیدملاو ; ۀّـکم  یف  ًامامت  ۀـظوفحم  هتایح ،  راثآ  هذـهو  هتّمهم ،  یف  ًارهاب  ًاحاجن  قّقح 

هدالوأ تویب  هذـهو  هیف ،  نفُد  يذـّلا  تیبلا  وه  اذـهو  هیف ،  ةالـصلا  میُقی  ناک  يذـّلا  هدجـسم  وه  اذـهو  اهیف ،  لـیزنتلاو  یحولا  هیلإ  طـبه 
یلص هدوجو ـ  ملاعم  یلع  انیضق  دقف  راثآلا  هذه  یلع  انیضَق  اذإ  نآلاو ،  مالسلا . ـ  مهیلع  هئایصوأو ـ  هتّیرذ  روبق  هذهو  هئابرقأو ،  هتاجوزو 
تیب لهأ  راثآو  ةّوبنلا  راثآ  مده  ّنإ  نودیری .  ام  اولوقیل  مالـسإلا  ِءادـعأل  َلیبسلا  اندّـهمو  هتقیقحو ،  هتلاصأ  لئالدو  ملـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا 

هنید ملاعمو  ءایبنألا  متاخ  ةّوبن  ۀلاصأ  عم  رفاس  ءادـع  وه  لب  مهتمرحل ،  ًاکتهو  مالـسلا ـ  مهیلع  مهیلإ ـ  ةءاسإ  طقف  سیل  ةراهطلاو  ۀمـصعلا 
یلع ۀمداقلا ـ  لایجألل  ّدبالو  ۀمایقلا ،  موی  یلإ  ءاعمج  ۀیرشبلل  ًانید  مالسإلا  یقبی  فوسو  ۀّیدبأ ،  ةدلاخ  ۀلاسر  مالسإلا  ۀلاسر  ّنإ  میوقلا . 

ۀلاسرلا بحاـص  راـثآ  یلع  ًادـبأ ـ  ظـفاحن ـ  نأ  بجی  فدـهلا  اذـه  قیقحت  ِلـجألو  اهتـسادقب .  نمؤتو  اـهتلاصأب  فرتعت  ْنأ  نمزلا ـ  لوط 
 ، ۀمداقلا روصعلا  يدم  یلع  هئاقبو  نیدلا  اذه  ۀیرارمتسا  لیبس  یف  ةوطخ  انْوَطَخ  دق  نوکن  یکل  ملـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ۀیدّمحملا ـ 

َّمتها دقل  مالسلا . ـ  هیلع  یسیع ـ  ّیبنلا  دوجو  یف  اوکّکش  امک  ملسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسإلا ـ  ّیبن  دوجو  یف  دحأ  کّکـشی  یّتح ال 
صئاصخو هرومُأ  قئاقد  اولّجس  مّهنأ  یّتح  هکولسو ،  هتریسو  ملسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم ـ  ّیبنلا  راثآ  نأشب  ًاریبک  ًامامتها  نوملسملا 

یّتحو همالغو ،  هلبإو ،  هداوجو ،  هحمرو ،  هعردو ،  هفیسو ،  هکاوسو ،  هئاذحو ،  همتاخک ،  هب  طبتری  ام  ّلکو  هتّیصخش ،  تاّزیممو  هتایح 
امو هبرـشو ،  هلکأو  هتیـشم  ۀـیفیکو  لب  هیدـل ،  لّضفملا  ماعطلاو  هناحبـس ،  هللا  هجول  اهفقوأ  یّتلا  یـضارألاو  ءاملا ،  اهنم  برـش  یّتلا  رابآلا 
اذه نع  ةزجوم  ۀـملک  هذـه  ( . 1) اذـه انموی  یلإ  ۀـیقاب  اهنم  ضعبلا  راثآ  تلاز  الو  کـلذ ،  ریغو  اـهل ،  هباـضخو  ۀـسّدقملا  هتیحلب  طـبتری 

یلعأب ۀقیقحلا  یّلجتت  یّتح  ۀّنـسلاو  باتکلا  ءوض  یف  ۀلأسملا  سردن  یعم  ّملهف  هنم ،  ۀّـصاخ  نیملـسملاو  ۀـّماع  ءالقعلا  فقومو  عوضوملا 
ةریسو ۀّیوبنلا  ۀّنسلاو  باتکلا  اهیلإ  اعد  اّمم  یه  بابقب ،  اهدییـشتو  اهریمعتو  ءادهـشلاو  ءایلوألاو  ءایبنألا  روبق  ۀنایـص  ّنأ  تبثنو  اهرهاظم ، 
کلت راثأ  يّذلا  661-728 ه ) ـ  ) ۀیمیت نبا  رصع  هریغو ،  عوضوملا  اذه  لوح  كوکشلا  ةراثإ  رـصع  نماثلا ،  نرقلا  لئاوأ  یلإ  نیملـسملا 
جهنم ایحأ  نأ  یلإ  1115-1206 ه ، ) ـ  ) يدجنلا باهولا  دبع  نب  دمحم  هجهنم  ثراو  لوبقلاب  کلذ  یّقلتو  ۀّمُألا ،  ۀـملک  قیرفتل  ةرکفلا 

ام مِّدقنلو  ثحابم  لالخ  نم  عوضوملا  سردنسو  رَکُنت .  مهسوفن ال  یف  ۀیاغل  هل  مهتیامحو  دوعس ،  لآ  فیس  لضفب  ساردنالا  دعب  هخیش 
 . عوضوملا اذه  لوح   503-360 دعس 1 :  نبال  يربکلا  تاقبطلا  عجار  ( 1  . ) تایآلا نم  هیلع  ّلدت 
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ۀصاخ تویب  ِعفرب  نذإلا  یلوُألا :  ۀیآلا  میرکلا  نآرقلا  راظنم  نم  راثآلا  ۀنایص   : لّوألا ثحبملا 

اذـه َلوح  هللا  باتک  قاطنتـسا  انیلعف  دـیهمتلا ،  نم  ّرم  امیف  ئراقلل  حـّضتا  يذـّلا  ریبکلا  ریثأـتلا  کـلذ  ۀّیمالـسإلا  راـثآلا  ۀنایـصل  ناـک  اذإ 
لاق تایآ :  عبرأ  زواجتت  یّتلاو ال  عوضوملاب ،  ۀحـضاولا  ۀلـصلا  تاذ  تاـیآلا  یلإ  اـنه  ریـشنسو  هیف .  هللا  مکح  یلع  فقن  یّتح  عوضوملا 
ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌةَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاَجِر َال  ِلاَصْالاَو *  ِّوُدـُْغلِاب  اَـهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهِیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ  تُوُیب  ِیف  هناـحبس ( : 

ّقلعتم نییعت  اـهنم :  ثوحب ،  ۀـیآلا  هذـه  لوـح  نیرّـسفمللو  ( . 1 () ُراَْصبالاَو ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاَخَی  ِةاَـکَّزلا  ِءاَـتیِإَو  ِةَـالَّصلا  ِماَـقِإَو 
تویب یف  ةاکشملا  يأ  ةاکشِمَک ) اهیلع (  ۀمّدقتملا  ۀیآلا  یف  هناحبس  هلوق  يأ  هلبق ،  امب  ّقلعتم  وه  لهف  تُوُیب ، ) ِیف  هلوق ( :  ینعأ  فرظلا ، 

؟ تویب یف  اوّحبـس  هلوق :  لثم  رخآ  ءیـشب  ّقلعتم  وأ  رارکتلا ،  نم  عنام  الو  ۀیآلا ،  یف  ُحِّبَُـسی ) ظفل (  هیلع  ّلدی  رّدـقم  لعفب  ّقلعتم  وه  وأ  ، 
 ، لّوـألا اـّمأ  اـهیف ؟ عفرلا  نم  دارملا  وه  اـم  یناـثلا :  عفرت ؟ نأ  هللا  نذأ  یتـّلا  تویبـلا  هذـه  نم  دارملا  وه  اـم  لّوـألا :  نیرمأ :  ناـیب  مهملاو 

دجاسملا 4 ـ  ّیبـنلا .  تویب  3 ـ   . 37 36 ـ  رونلا :  ( 1  . ) دـجاسملا قلطم  2 ـ  ۀعبرألا .  دـجاسملا  دارملا  1 ـ  لاوقأ :  یلع  هیف  نورّـسفملاف 
ّنأ 1 ـ  ۀـیآلا .  ریـسفت  یف  ۀحیحـصلا  نیزاوـملا  قـفو  اـهنم  دارملا  نییعت  مهملاو  ( ، 1) رداصملا نم  لاوقـألا  هذـه  اندفتـساو  ّیبنلا .  تویبو 

قالطإ ّهنأ  ّالإ  کیفاویـس ـ  امک  ّحصی  نلو  ۀغل ـ  کلذ  ّحـص  ولو  دجـسملا ،  یلع  تیبلا  قالطإ  ۀّحـص  یلع  ناینبم  یناثلاو  لّوألا  نیلوقلا : 
يّذلا مارحلا  هللا  تیب  ریغ  مارحلا  دجسملاف  دجسملا ،  ریغ  نآرقلا  یف  تیبلا  ّنأل  کلذو  ذاشلا ،  لامعتسالاب  نآرقلا  ریسفت  ّحصی  الو  ذاش ، 

لاقو ( ، 3 () ۀَِّیلِهاَْجلا َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َالَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  یلاـعت ( :  هلوقل  فقّـسلا  نع  ّکـفنی  ـال  تیبلا  ّنأ  2 ـ  ( . 2) سانلل ًاـمایق  هللا  هلعج 
لاـقو ( ، 4 () َنوُرَهْظَی اَْـهیَلَع  َجِراَـعَمَو  ۀَِّضف  ْنِم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیبـِل  ِنمْحَّرلاـِب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اَْنلَعََجلًةَدِـحاَو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُـکَی  ْنَأ  َـالَْولَو  هناـحبس ( : 

امبر اّهنإف  دجاسملا  فالخب  فقـسلا ،  نع  ُّکفنی  تیبلا ال  ّنأ  یلع  ّلدـت  تایآلا  هذـهف  ( . 5 () اوُمَلَظ اَِمب  ًۀَـیِواَخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف  هناحبس ( : 
ةروس ّنأ  3 ـ  دجاسملاب ؟ تویبلا  ریسفت  نکمی  فیک  هعمو  فقس ،  الب  ًافوشکم  هارت  مارحلا  دجسملا  وه  اذهو  فقس ،  الب  ۀفوشکم  نوکت 

یَّتَح ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاـتُوُیب  اُولُخْدـَت  َـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأَی  هناحبـس ( :  لوقیو  ۀـّماع ،  تویبلا  نأـشب  ینتعت  ۀـیآلا  هذـه  اـهیف  تدرو  یتـّلا  رونلا 
;3  : 24 ریسفتلا يزارلا ،  ; 390 فاشکلا 2 :  ; 203 روثنملا 6 :  رُّدلا  ; 112-111  : 18 ریسفتلا ،  يربطلا ،  ( 1  ) اَِهلْهَأ یَلَع  اوُمِّلَُستَو  اوُِسنْأَتْسَت 
;372 نایبلا 6 :  حتف  ; 213 لیوأتلا 7 :  نساحم  ; 158 نایبلا 2 :  حور  ;  292 ریـسفتلا 3 :  ریثک ،  نبا  ; 266 نآرقلا 12 :  ماکحأل  عماـجلا 

 * َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ   . 52 لمنلا :  ( 5  . ) 33 فرخزلا :  ( 4  . ) 33 بازحألا :  ( 3  . ) 97 ةدئاملا :  ( 2  . ) 458 طیحملا 6 :  رحبلا 
َْسَیل ٌمِیلَع *  َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهللاَو  ْمَُکل  یَکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَـف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلـِیق  ْنِإَو  ْمَُکل  َنَذُْؤی  یَّتَح  اَهُولُخْدـَت  َـالَف  ًادَـحَأ  اَـهِیف  اوُدَِـجت  َْمل  ْنِإَـف 

تویبلا رکذ  تایآلا  هذه  یف  رّرکت  دـقف  ( 1 () َنوُُمتْکَت اَمَو  َنوُْدُبت  اَم  ُمَْلعَی  ُهللاَو  ْمَُکل  ٌعاَتَم  اَهِیف  ۀَنوُکْـسَم  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدـَت  ْنَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع 
ِجَرْعالا یَلَع  َالَو  ٌجَرَح  یَمْعـالا  یَلَع  َْسَیل  لوقیو ( :  ( 61  ) ۀیآلا یف  تویبلا  رکذ  یف  لسرتسی  هناحبس  ّهنإ  ّمث  تاّرم .  عبـس  ًارتتـسمو  ًارهاظ 

ِتُوُیب َْوأ  ْمُِکناوخإ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاَهَّمُأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکئَابآ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  اُولُکْأـَت  ْنَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یَلَع  َـالَو  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  َـالَو  ٌجَرَح 
ْمُْکیَلَع َْسَیل  ْمُکِقیِدَـص  َْوأ  ُهَِحتاَـفَم  ُْمتْکَلَم  اَـم  َْوأ  ْمُِکتَـالاَخ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکلاَوْخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاَّمَع  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُکِماَـمْعَأ  ِتوـُُیب  َْوأ  ْمُِکتاَوَـخَأ 
ِتاَیْالا ُمَُکل  ُهللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَـکَراَبُم  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  ًۀَّیََحت  ْمُکِـسُْفنَأ  یَلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اَذِإَف  ًاتاَتْـشَأ  َْوأ  ًاعیِمَج  اُولُکَْأت  ْنَأ  ٌحاَـنُج 

هلوق رّسفن  نأ  انل  ُّحصیفأ  تایآلا ،  نم  نیتفئاطلا  نیتاه  نیب  تعقو  ثحبلا  َدیق  ُۀیآلاف  تاّرم .  رشع  تویبلا  اهیف  رکذ  دقف  ( 2 () َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل 
دمتعی دـجاسملاب  تویبلا  رّـسُفی  نم  ّنإ  4 ـ  دجـسملا ؟ لابق  تیبلا  لامعتـسا  تنّمـضت  یّتلا  ةریثکلا  تایآلا  هذه  عم  دـجاسملاب  تُوُیب ) ِیف  ) 
ظفاحلا يور  ملـسو : ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکألا ـ  ّیبنلا  نع  ًادنـسم  درو  ام  مواقت  اهّنکل ال  دـهاجمو ،  سابع  نبـال  ۀـفوقوم  ۀـیاور  یلع 

لجر هیلإ  ماقف  َعَفُْرت ) ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ  تُوُیب  ِیف  ۀیآلا ( :  هذه  أرق  هللا  لوسر  ّنأ  ةدیربو :  کلام  نب  سنأ  نع  هیودرم  نبا  جرخأ  لاق :  یطویسلا 
یلع تیب  یلإ  ًاریـشم  اهنم ـ  تیبلا  اذـهو  هللا  لوسر  ای  لاقو :  رکب  وبأ  هیلإ  ماقف  ءایبنألا ، » تویب   : » لاق هللا ؟ لوسر  ای  هذـه  تویب  ُّيأ  لاـق : 
لاق فوقوملا ،  یلع  دنـسملا  ثیدـحلا  ناحجر  لـجألو  ( . 3 «) اهلـضافأ نمو  معن  « : ـ  ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا ـ  لاـقف  ۀـمطافو ـ 
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لودعلا یغبنی  ّحص ال  نإ  اذهو   . 203 روثنملا 6 :  ّردلا  ( 3  . ) 61 رونلا :  ( 2  . ) 29 27 ـ  رونلا :  ( 1  : ) ثیدحلا لقن  دعب  هریسفت  یف  یسولآلا 
تویب یهو  اهیف  ةالـصلا  عقت  یّتلا  تویبلاو  دجاسملا  یلع  قدصی  قلطم  تویبلا  ّنأ  رهاظلا  نایح :  وبأ  لاق  انرکذ  ام  ضعب  لجألو  ( . 1) هنع
مهیلع ّیلع ـ  تویبو  ءایبنألا  تویب  دوصقملا  ّنأ  مالـسلا : ـ  هیلع  نیـسحلا ـ  نب  ّیلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  مامإلا  نع  يور  دقو  ( . 2) ءایبنألا
َنَذُْؤی ْنَأ  َّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأَی  هناحبـس ( :  لوقی  اهلهأو ،  ّیبنلا  تویبب  ینتعی  میرکلا  نآرقلا  ّنإ  5 ـ  ( . 3 ( ـ  مالسلا

ّنأ يرن  ۀغللا ،  انعجار  اذإو  6 ـ  ( . 5 () ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  لوقیو ( :  اهلهأب  ینتعیو  ( 4 () ْمَُکل
ماقأ تاب :  لاقی :  ّهنأل  لیللاب ،  ناسنإلا  يوأم  تیبلا  لصأ  بغارلا :  لوقی  دجـسملا ،  یلع  قبطنی  هجو ال  یلع  هنورّـسفی  مجاعملا  باحـصأ 

ّصخأ نکسملل  تویبلا  نکل  تویبو ،  تایبأ  هعمجو  هیف ،  لیللا  رابتعا  ریغ  نم  تیب  نکسملل  لاقی  دق  ّمث  راهنلاب ،  ّلظ  لاقی :  امک  لیللاب ، 
: ـ  مالسلا هیلع  لیئربج ـ  لوق  هنمو  هرصق ،  هتیبو  هراد ،  لجرلا  تیبو  فورعم ،  تیبلا  ناسللا :  یف  روظنم  نبا  لاقو  ( . 6) رعشلاب تایبألاو  ، 
ّنأ نعذأل  رّسفملا  اهیف  ّربدت  ول  نئارقلا  هذهف  ( . 7) ةدرمز نم  رصقب  وأ  ۀفّوجم  ةؤلؤل  نم  رصقب  اهرّشب  دارأ :  بصق » نم  تیبب  َۀجیدخ  رّشب  »

ریسفت یف  ناهربلا  ( 3  . ) 458 طیحملا 6 :  رحبلا  ( 2  . ) 174 یناعملا 18 :  حور  ( 1  ) هنم دـیرُأ  ءاوس  دـجاسملا ،  ریغ  توـُُیب ) نم (  دارملا 
مارحلا دجسملا  تیب .  ةدام   14 ناسللا 2 :  ( 7  . ) تیب ةدام   64 تادرفملا :  ( 6  . ) 33 بازحألا :  ( 5  . ) 53 بازحألا :  ( 4  . ) 137 نآرقلا 3 : 

نع ّيورم  دـجاسملاب  تویبلا  ریـسفت  ّنأ  کـلذ  یلإ  فضأ  7 ـ   . دجاسملا قلطم  دیرُأ  وأ  ابق ،  دجسمو  یـصقألا  دجـسملاو  یبنلا  دجـسمو 
بوتکم رابحألا :  بعک  لاق  لاق :  ریثک  نبا  يور  ثیداحألاو ،  ننسلا  یف  تاّیلیئارـسإلا  لخدأ  يّذلا  يدوهیلا  ربحلا  کلذ  رابحألا ،  بعک 

ۀمجرت یف  لاجرلا  ءاملع  هیعّدی  امک  رابحألا  بعک  نع  هذخأ  سابع  نبا  ّنأ  ّحـص  ولو  ( ، 1 «) دجاسملا ضرألا  یف  یتویب  ّنأ   : » ةاروتلا یف 
 ، کلذ فالخ  مرکألا  ّیبنلا  نع  رفاضت  ام  ّنأ  ریغ  اهب .  جاجتحالا  ّحـصی  تاّیلیئارـسإ ال  بعک  تاـّیورمو  هنم ،  ذـخأ  هّلعلف  راـبحألا  بعک 
 . ًادجسمو ًادبعم  اهعیمج  نوکیف  یلاعتو  كرابت  ًادجسم هللا  ضرألا  عیمج  ناک  اذإف  ( ، 2 «) ًاروهطو ًادجسم  ضرألا  یل  تلعُج   : » لاق ثیح 
 ، دـجاسملا یه  تویبلا  نم  دارملا  ّنأ  یلع  ۀـنیرق  ( ِلاَصْالاَو ِّوُدـُْغلِاب  اَهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  هلوق ( :  هیف  ءاج  يذـّلا  ۀـیآلا  لیذ  ّنأ  رّوصتی  اـّمبرو  8 ـ 

ّیبنلا ینتعا  دقو  رکاذو .  دجاسو  عکارو  مئاق  نیب  اهیف  مهف  دـجاسملا ،  نأش  نیحلاصلاو ،  ءایلوألاو  ءایبنألا  تویب  نأش  ّنأ  نع  َلِفَغ  هّنکلو 
نبا نع  أ ـ  ۀیلاتلا :  تایاورلا  هیف  يورو  تیبلا  یف  ۀلفانلا  ةالـص  ۀماقإ  بابحتـسال  هحیحـص  یف  ًاباب  ملـسم  دـقع  دـقف  تویبلا ; نأشب  مرکألا 
یلص یبنلا ـ  نع  رمع  نبا  نع  ب ـ  ًاروبق . » اهوذّختت  الو  مکتویب  یف  مکتالـص  نم  اولعجا  « : ـ  ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا ـ  نع  رمع 

اذإ « : ـ  ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا ـ  لوسر  لاق  لاق :  رباـج  نع  ج ـ  ًاروبق . » اهوذـّختت  ـالو  مکتویب  یف  اّولـص  « : ـ  ملـسو هلآو  هیلع  هللا 
ـ  یبنلا نع  یسوم  یبأ  نع  د ـ  ًاریخ . » هتالص  نم  هتیب  یف  لعاج  هللا  ّنإف  هتالص  نم  ًابیصن  هتیبل  لعجیلف  هدجسم  یف  ةالصلا  مکدحأ  یـضق 

باتک  91 حیحـصلا 1 :  يراخبلا ،  ( 2  . ) 292 ریـسفتلا 3 :  ریثک ،  نبا  ( 1  ) هیف هللا  رکذـی  يذـّلا  تیبلا  لـثم  « : ـ  ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلص 
« . ّتیملاو ّیحلا  لثم  هیف  هللا  رکذی  يّذلا ال  تیبلاو  دجـسم .  وهف  ّلصف  ةالـصلا  کتکردأ  امنیأ  باب   433 ننسلا :  یقهیبلا ،  ح2 ; ممیتلا / 

يور و ـ  ( . 1 «) ۀـبوتکملا ةالـصلا  ّالإ  هتیب  یف  ءرملا  ةالـص  ریخ  ّنإف  مکتویب ; یف  ةالـصلاب  مکیلعف   : » ثیدـح یف  تباث  نب  دـیز  نعو  ه ـ ـ
یتیب برقأ  ام  يرت  دقف   : » لاقف دجسملا ؟ یف  ةالـصلا  وأ  یتیب  یف  ةالـصلا  لضفأ :  امّیأ  لاقو :  هللا  لوسر  َلأس  دعـس  نب  هللا  دبع  ّنأ  دمحأ 
عفرت ةدّکؤملا  نئارقلا  هذهف  ( . 2 «) ۀبوتکم ةالص  نوکت  نأ  ّالإ  دجسملا  یف  یّلـصُأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  یتیب  یف  یّلـصُأ  نئلو  دجـسملا ،  نم 

مالسلا هیلع  ّیلع ـ  تیبو  ملسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکألا ـ  ّیبنلا  تویبو  ءایبنألا  تویب  وه  ۀیآلا  نم  دارملا  ّنإف  ینعملا ; هجو  نع  راتـسلا 
لاجر ال اهیف  شیعت  الاصآو ،  ًاّوُدُـغ  ًاراهنو ،  الیل  هناحبـس  هنوّحبـُسی  الاجر  ُّصخت  اّهنأل  ّصاخلا ; اهنأش  اهل  تویبلا  هذـهف  اهاهاض ،  اـمو   ـ

دارملا وه  ام  راصبألاو .  بولقلا  هیف  ّبلقتت  موی  نم  فوخلاب  ۀئیلم  مهبولقو  ةاکزلا  ءاتیإو  ةالصلا ،  ماقإو  هللا  رکذ  نع  عیب  الو  ٌةراجت  مهیهُلت 
ًافالتخا هیف  اوفلتخی  مل  نیرّـسفملا  ّنأ  ّظحلا  نسح  نمو  عفرلا ،  ینعم  سردـن  یعم  ّملهف  تویبلا ،  نم  دوصقملا  یلع  تفّرعت  دـق  ؟ عفرلا نم 

ًاْقلَخ ُّدَشَأ  ُْمْتنَأَء  هناحبس ( :  هلوق  ةداهـشب  ءانبلا ،  وه  عفرلا  نم  دارملا  ّنأ  لّوألا :  نییلاتلا :  نیینعملا  هیف  اورکذ  دقف  ینعملا ; ضومغل  ًابجوم 
دارملا ّنأ  یناثلا :  ( . 4  . . .() ُلیِعاَمْسِإَو ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  هناحبس ( :  هلوقو  ( ، 3 () اَهاَّوَسَف اَهَکْمَس  َعَفَر  اَهاََنب *  ُءاَمَّسلا  ِمَأ 
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ۀلفانلا ةالص  راجئتسا  باب   188-187 حیحصلا 2 :  ملسم ،  ( 1  ) هلوقل اهؤانب ; اّمإ  اهُْعفَر :  يرـشخمزلا :  لاق  اهردق ،  نم  عفرلاو  اهمیظعت  وه 
ُعَفْرَی ْذِإَو  و (  اَـهاَّوَسَف ) اَهَکْمَـس  َعَفَر  یلاـعت ( :   . 127 ةرقبلا :  ( 4  . ) 28 تاعزانلا 27 ـ  ( 3  . ) 342 دنـسملا 4 :  دمحأ ،  ( 2  . ) تیبـلا یف 
یقح لیعامسإ  لاقو  ( . 2) یْلعتو یْنُبت  عفرت :  یبطرقلا :  لاقو  ( . 1) اهردق نم  عفرلاو  اهمیظعت  اّمإو  ینُبت ،  نأ  هللا  رمأ   . . .( َدِعاَوَْقلا ُمیِهاَْربِإ 

َعَفَر اَهاََنب *  ُءاَـمَّسلا  ِمَأ  اـهؤانب (  عفرلا ،  نم  دارملا  ناـخ :  قیّدـص  نسح  لاـقو  ( . 3) ردـقلا عفرو  میظعتلاو  ءاـنبلاب ،  عفرت :  نأ  يوسوربلا : 
ریغ یلإ  ( ، 4) نیرمـألا عومجم  اـهلو  وغللا  نع  ساـجنألا  نم  رهطتو  مّظعت  يأ  عفرتو  تیبلا ،  نم  دـعاوقلا  میهاربا  عفرو  اَـهاَّوَسَف ) اَـهَکْمَس 

تویب وه  تویبلا  نم  دارملا  ّنأ  تفرع  دق  اهقیقحتو .  ۀیآلا  ۀلالد  نایب  مهملا  اّمنإ  اهرکذ ،  یلإ  ۀـجاح  الو  ۀـهباشتملا ،  تاملکلا  نم  کلذ 
نم عفرتو  ًایّسح  ًءانب  تویبلا  هذه  ینُبت  نأ  نذأت  ۀیآلاف  ملسو ، ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکألا ـ  ّیبنلا  ۀباحـص  نم  نیحلاصلاو  ةرتعلاو  ءایبنألا 
لب ۀـّینبم ،  تویب  اـّهنأ  ضورفملا  ّنـأل  اـهؤاشنإ ; سیل  تویبـلا  عفر  نم  دارملا  ّنأ  1 ـ  نیرمأ :  ۀـیآلا  نم  جتنتـسن  انهف  ًایونعم ،  ًاعفر  اهردـق 

مرکألا لوسرلل  ًاتویب  لئاوألا  نوملـسملا  كرت  دقف  تویبلا ،  هذه  باحـصأل  هناحبـس  هنم  ۀمارک  کلذو  راثدـنالا ،  نع  اهتنایـص  وه  دارملا 
ۀّماع ۀّیمالسإلا  لودلاو  ۀبطاق  نیملسملا  یلعف  ًانرق ،  رشع  ۀعبرأ  ۀلیط  ۀیمالسإلا  لودلا  اهتسرحو  هتباحـص ،  نم  نیحلاصللو  ةرهاطلا  ةرتعلاو 
ءوس نم  نکلو  مارحلا .  دجسملا  وأ  يوبنلا  دجسملا  ۀعسوت  ۀّجحب  اهمیدهت  نود  ۀلولیحلاو  ۀکرابملا ،  ۀیآلاب  المع  اهتنایص  یف  یعسلا  لذب 

نینـسحلا تیب  تویبلا  هذـه  نمو  نییباهولا ،  لواعمب  ترّمدو  تویبلا  هذـه  تمّدُـه  نأ  لاـجملا  کـلذ  یف  لودـلا  حـماست  نم  وأ  ّظـحلا ، 
ًارثأ مرکألا  ّیبنلا  فِّیضُم  يراصنألا  بویأ  یبأ  تیب  نم  يرت  امک ال  ًارثأ ،  اهل  يرت  الف  مشاه ،  ینب  ۀّلحم  یف  مالسلا ـ  مهیلع  نیقداصلاو ـ 

 . 266 ماکحألا 12 :  عماوج  ( 2 « . ) امأ  » ۀملک ۀفاضإب  ریسی  فّرصتب   390 فاشکلا 2 :  ( 1  . ) اهریغو ۀمّرکملا  ۀّکم  یف  ّیبنلا  دلوم  اهلثمو  ، 
امهم اهردق  عفرو  ۀیآلاب  المع  اهنکامأ  یف  ۀینبألا  هذه  ةداعإ  ۀیلوؤسم  نیملسملا  یلعف   . 372 نایبلا 6 :  حتف  ( 4  . ) 158 نایبلا 6 :  حور  ( 3)

اهنم یقب  ام  ُۀنایـص  نکل  دیحوتلاو ،  یحولا  ضرأ  یف  نیملـسملا  ۀماه  یلع  فیـسلا  مادام  كَرُدت ،  ۀینمُأ ال  ةداعإلا  تراص  نئلو  نکمأ ، 
هللا یلـص  مرکألا ـ  ّیبنلا  نفُد  دقف  ءالؤهل ،  دهاشمو  رباقم  ةرّونملا  ۀـنیدملا  یف  تویبلا  نم  ًامـسق  ّنأ  2 ـ  نکمم .  ٌرمأ  راـطقألا  فلتخم  یف 

امهدهاشمو امهرباقم  ۀلزنمب  ءاّرماس  یف  يرکسعلا  نسحلاو  يداهلا  ًایلع  مامإلا  ینعی  نییرکسعلا  تیب  ّنأ  امک  هتیب .  یف  ملـسو ـ  هلآو  هیلع 
ءالؤه تویب  ۀنایـصب  رمأی  يّذلا  میکحلا  رکذلا  هیلإ  اعد  اّمم  لجأو  یلعأ  دـیحوت  ّيأو  دـیحوتلا ،  مساب  روجلا  لواعمب  اهعلق  دـحأل  سیلف  ، 

ْمأ ال .  مهرباقم  تناک  ءاوس  ًاقلطم ، 
لهو ةریبکلا ،  ۀّیمالـسإلا  تاّیـصخشلاو  ّیبنلا  تاجوزو  ۀباحـصلاو  ۀـمئألا  َدـقارم  دـقرغلا  عیقب  َترز  له  میرکلا  ئراقلا  اهّیأ  کـیلع  هللااـب 

، ۀباحـصلا تویب  روبقلا  هذه  ضعب  تناک  دقو  کلذ !؟ ضیقن  تدهاش  مأ  هضرأ ،  فیظنتو  هردق  عفر  نم  اهبجاوب  ۀموکحلا  مایق  تدـهاش 
لاق نم  معنو  ّودعلا ،  عم  ّودعلا  ۀلماعم  هباحصأ  رایخو  ّیبنلا  دبک  ذالفأ  روبق  عم  نولماعتی  نییباهولا  ّنأ  يأر  اذإ  قرتحیل  بلقلا  ّنأ  يرمعلو 

: 
ءایبنألا تویب  ۀنایـص  ّنأ  یهو  ۀّـصاخ ،  ۀـجیتنب  ۀـیآلا  هذـه  ۀـسارد  نم  انجرخ  دـقل  ِعیـضّرلا  دُوف  اهلوهل  بیـشی  عیقبلا *  ۀـعجاف  ّنأ  يرمعل 

نع اهفیظنتو  سامطنالا ،  نع  اهتنایـصو  ءانبلاب ،  اهعفر  ّنأو  ـال ،  مأ  ربق  اـهیف  ناـک  ءاوس  هیلإ ،  نیملـسملا  هناحبـس  هللا  بدـن  رمأ  ءاـیلوألاو 
 . نورقلا عیمج  یف  نوملسملا  هیلع  راسو  یحولا  هب  لزن  ُثیح  ۀسّدقملا ; ۀعیرشلاب  لمع  وغللاو  سجرلا 

دیحوتلا لیبس  یف  نیدهطضملا  روبق  یلع  دجاسملا  ذاخّتا   : ۀیناثلا ۀیآلا 

دقو فهکلا ،  یف  مهو  لجألا  مهافاو  یّتح  مهنیدو ،  مهتدیقع  یلع  ظافحلل  مهَموق  اولزتعا  مّهنأو  فهکلا ،  باحصأ  ۀصق  هناحبـس  رکذی 
َۀَـعاَّسلا َال َّنَأَو  ٌّقَح  ِهللا  َدـْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  اَنْرَثْعَأ  َِکلذَـکَو  هناحبـس ( :  لوقی  مهیلع ،  مهعلطأو  نورق  ۀـثالث  دـعب  ًاموق  مهیلع  هللا  رثعأ 

( . 1 () ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق  ْمِِهب  ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاـناَْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاَـقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزاَـنَتَی  ْذِإ  اَـهِیف  َْبیَر 
مهفهک یف  مهْثَبل  دعب  ءالؤه  َْثَعب  ّنإف  ّقح ،  ثعبلاب  هللا  دعو  ّنأ  اوملعیل  ۀنیدملا  کلت  َلهأ  فهکلا  باحـصأ  یلع  انرثعأ  ّانأ  ۀـیآلا  ینعمو 
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یلع هللا  مهرثعأ  نیذـلا  موقلا  ّنإ  ّمث  اهیف .  بیر  ـال  ۀـعاسلا  ّنأ  اوملعیل  ۀـیوناثلا ،  ةاـیحلا  ناـکمإ  یلع  لـیلد  ًاعـست  اودادزاو  ۀنـس  ۀـئامثالث 
ۀعزانملا ُرهاظف  ْمُهَْرمَأ ، ) ْمُهَْنَیب  َنوُعَزاَنَتَی  ْذِإ  هناحبـس ( :  لوقی  امک  میرکتلا ،  ۀـقیرط  یف  اوفلتخا  نکلو  مهمیرکت ،  یلع  اوقّفتا  مهداسجأ 
فـصولا یلع  ّلدیو  ًاریبک ،  ًاناینب  مهیلع  اولعجا  يأ  ًاناَْیُنب ، ) ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  ۀعامج ( :  لاقف  ءافلا ،  ۀظفل  ۀمیمـضب  ۀلمجلا  هذه  دـعب  ءاج  ام  وه 

ًاناینب مهفهک  باب  يأ  هلوقب :  یمـساقلا  هرّـسف  کلذلو  ( ، 2) طئاحلا ینعمب  ناینبلا  ّنأب  روظنم  نباو  يرهوجلا  حّرـص  دـقو  ًاناَْیُنب ، ) ریکنت ( 
 . مهب ملعأ  مـهبر  مهنادـبأ ،  مّـظعتو  مهداـسجأرتست  ( ، 4) مهعابتأو ءاـیبنألا  یلع  ۀـّینبملا  تارازملاو  دـهاشملاو  ( 3) تاهاقناخلاک ًامیظع 

228 حاحصلا 6 :  ( 2  . ) 21 فهکلا :  ( 1  ) مهتطلـس تحت  دلبلا  راصو  لّوألا  لوقلاب  نیلئاقلا  رمأ  یلع  اوبلغ  نیذلا  مهو  نورخآ  لاق  نکلو 
 . شیواردلاو نیّیفوصلا  عامتجا  ّلحم  ینعتو  هاقناخ  اهدرفم :  ۀیـسراف  ۀملک  تاقناخلا  ( 3  . ) ةداملا کلت   510 برعلا 1 :  ناسل  ءانب ; ةدام 

 . 21 لیوأتلا 7 :  نساحم  ( 4 ( . ) ۀیسرافلاب  169 همان 20 :  تغل  )
 : ) يزارلا لاق  ۀیآلا .  نم  دافتسملا  رهاظلا  وه  اذه  مهتاکربب .  هیف  سانلا  دّبعتی  دوجسلاو  ةدابعلل  ًاعضومو  ًادبعمو  ًادِجْـسَم ) ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ) 

( ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  دلبلا ( ،  ءاسؤر  لیقو :  فهکلا ،  باحـصأ  ءایلوأو  ملـسملا  کلملا  هب  دارملا  لیق :  مِهِْرمَأ ) یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق 
یلإ تعَد  یّتلا  ّنأ  يور  754ه :) ـ 654 ـ   ) یسلدنألا نایحوبأ  لاقو  ( . 1) دجسملا کلذ  ببسب  فهکلا  باحصأ  راثآ  یقبتـسو  هللا ،  دبعن 

( : )ـ ت 951 ه  ) دوعسلا وبأ  لاقو  (. 2) ًادجسم مهیلع  اونبو  نونمؤملا  مهعنامف  مهرفکل ،  عنـصم  وأ  ۀعیبءانب  تدارأ  ةرفاک ; تناک ،  ناینبلا 
( . 3 () ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  نوملسملاو (  کلملا  مهو  مِهِْرمَأ ) یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَقَو 

یلع ذـّختیل  مهیلع :  ءانبلابو  مهب  یلوأ  اوناکو  مهکلمو  نیملـسملا  نم  مِهِْرمَأ ) یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَـقَو  فاّـشکلا ( :  یف  يرـشخمزلا  لاـقو 
قافتالا َّنأکو  ۀیآلا ،  ریـسفت  یف  ةدراولا  تاملکلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ( . 4) مهناکمب نوکّربتیو  نوملسملا  هیف  یّلصی  ًادجـسم  فهکلا  باب 

ّلدی يّذلاو  نیملسملا ،  لوق  هباب  یلع  دجسملا  ءانبب  لوقلاو  نیملسملا ،  ریغل  ناک  فهکلا  باب  یلع  ناینبلا  داجیإب  لوقلا  ّنأ  یلع  دوجوم 
یلع دجسم  ءانبب  كرشملل  ۀلص  ّيأف  كرشم ; ریغ  ًاملسم  ًادّحوم  ناک  لئاقلا  ّنأ  یلع  لیلد  دجـسملا  ذاّختا  ّنأ  لّوألا :  نارمأ :  کلذ  یلع 

 ، ۀـّیبرعلا طاسوألا  یف  مهتمظعو  مهنایک  تیبلاب  َطینُأ  ّهنأ  لـجألف  مارحلا  دجـسملا  ةراـمعب  نوّمتهی  نوکرـشملا  ناـک  اذإو  فهکلا ،  باـب 
(2 . ) 105 بیغلا 21 :  حـیتافم  ( 1  . ) مارحلا تیبـلا  مهمیرکتک  ةریزجلا  یف  برعلا  نیعأ  نع  مهطوقـسل  ًاـقواسم  اـهنع  یّلختلا  ناـک  ثیحب 
 . 245 فاشکلا 2 :  ( 4  . ) 215 ریسفتلا 5 :  يدامعلا ،  دمحم  نب  دمحم  دوعـسلا  وبأ  ( 3  . ) ۀـیملعلا بتکلا  راد  109 ط .  طیحملا 6 :  رحبلا 
!؟ نیدّحوملا نیملـسملا  مه  اوناک  مهروبق  یلع  دجـسملا  ءانبب  نیلئاقلا  ّنأ  یف  ّکشی  نأ  ثحابل  ّحـصی  له  نیرّـسفملا  رباکأ  قاّفتا  َدـعبفأ 

یـشمی لعجف  ۀنیدملا  لخد  ثوعبملا  ّنإ  لاق :  ( 1 () ِۀَنیِدَْملا َیلِإ  ِهِذه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَـحَأ  اُوثَْعباَف  هلوق ( :  ریـسفت  یف  يربطلا  هاور  ام  یناثلا : 
ناردُـج نم  رادـج  یلإ  هَرهظ  ًاِدنـسم  ماقف  ناریح ،  ّهنأ  يأرو  ًاعزف  هدازف  میرم ،  نب  یـسیع  مساـب  نوفلحی  ًاریثک  ًاـسانُأ  عمـسیف  اـهقوس  نیب 

ناسنإ ّلکو  مهعمـسأف  ةادـغلا  اّمأ  لُتق ،  ّالإ  میرم  نب  یـسیع  رکذـی  ناسنإ  ضرألا  یلع  سیلف  سمأ  ۀّیـشع  اـّمأ  هسفن :  یف  لوقیو  ۀـنیدملا 
تناک ۀقحاسلا  ۀیرثکألا  ّنأ  نع  برعی  اذـهو  ( . 2) فرعأ یّتلا  ۀنیدملاب  تسیل  هذـه  ّلعل  هسفن :  یف  لاق  ّمث  فاخی !! یـسیع ال  رمأ  رکذـی 
ْمِْهیَلَع اُوْنبا  اُولاَقَف  یلاعت ( :  هلوق  ریـسفت  یف  لاقو  ۀنـس .  ۀـئامثالث  لـبق  هّدـض  یلع  مهنوک  مغر  حیـسملا ،  ۀعیرـشب  ۀـنّیدتم  ۀـنمؤم  ةدّـحوم 

 : ) هلوقو مهنأشب ،  ملعأ  ۀـیتفلا  ّبر  لوقی :  ْمِِهب ) ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاناَْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  فهکلا ( :  باحـصأ  یلع  مهاـنرثعأ  نیذـّلا  لاـقف  ( 3 () ًاناَْیُنب
لُقن دقو  ًادِجْـسَم . ) ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  فهکلا ( :  باحـصأ  رمأ  یلع  اوبلغ  نیذـّلا  موقلا  لاق  هؤانث :  ّلج  لوقی  ْمِهِْرمَأ ) یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق 

 ، مهب ّقحأ  نحن  نوملـسملا :  لاقو  اهیف ،  هللا  دبعنو  انئابآ  ُءانبأ  مّهنإف  ًاناینب ; مهیلع  ینبن  نوکرـشملا :  لاقف  ریمع :  نب  دیبع  نب  هللا  دبع  نع 
 ، اهجّورمو ۀّیباهولا  بیبر  ینابلألا  خیشلا  ّنإ  رادجلا  ضرع  برـضی  قبـسملا  يأرلا  ( . 4) هیف هللا  دبعنو  یّلصن  ًادجـسم  مهیلع  ینبن  اّنم ،  مه 

لواح هتدـیقع ،  نم  فالخلا  فرط  یلع  کلذ  ناـکو  مهروبق ،  یلع  ًادجـسم  اونبی  ْنأ  اولواـح  نیملـسملا  ّنأ  یلع  ۀـیآلا  ۀـلالد  يأر  اّـمل 
رصم یبلحلا ، یفطصم  ۀیآلا 19 ط .  فهکلا ،  ةروس  ریسفت  یف   219 ریسفتلا 15 :  يربطلا ،  ( 2  . ) 19 فهکلا :  ( 1  : ) لاقو ملکلا  فیرحت 

بئارغو يرشخمزلل  فاشکلاو  یبطرقلا  ریسفت  ظحالو  ص149 ; يرخُأ :  یفو ط   225 ریسفتلا 15 :  يربطلا ،  ( 4  . ) 21 فهکلا :  ( 3 . )
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ۀیآلا .  هذه  لیذ  یف  يروباسینلل  نآرقلا 
دیحوتلا یلإ  كرـشلا  نع  تبلقنا  دق  ۀئیبلا  ّنأ  هیأر  نع  بزع  هّنکلو  مهلعف ! ۀّیجح  یلع  لیلد  الو  ۀطلـسلا ،  لهأ  مه  نیبلاغلا  نم  دارملا  ّنإ 

باب یلع  اودفاوت  نیّذلا  مه  لئاقلا  اّمنإو  کلملا ،  مهباب  یلع  دجـسملا  ءانبب  لئاقلا  سیلو  يربطلا ،  هلقن  امبـسح  مالـسإلا  یلإ  رفکلا  نمو 
فهکلا ال باب  یلع  ۀنیدملا  یف  نینطاقلا  ۀقحاسلا  ۀـیرثکألا  دـفاوت  یـضتقی  لاحلا  عبطو  مهلاوحأ ،  یلع  هناحبـس  مهرثعأ  امدـنع  فهکلا 

باحـصأ مّهنأ  رهاظلاو  لاق :  ثیح  ریثک  نبا  یلع  لایع  ۀبـسنلا  هذـه  یفوهو  مهعمجأب ،  نودّـحوملا  لب  هؤارزو ،  الو  کـلملا ،  صوصخ 
(. 1) ذوفنلا

 . مهتطلس یضتقم  مهبهذم ال  یضتقمو  مهنید  راظنم  لالخ  نم  عوضوملا  یلإ  اورظن  مّهنأ  ّالإ  ذوفنلا ،  باحصأ  مّهنأ  ضرتفن  نحن 

نیحارتقالا الک  ۀّحص  یلع  نآرقلا  ریرقت 

یلع نیدوجوملا  ءالؤه  نع  هناحبـس  هللا  رکذی  نأ  ًاعطق  ًاحیحـص  سیلو  درو ،  دقن  ّيأ  نود  نم  نیحارتقالا  الک  رکذـی  میکحلا  رکذـلا  ّنإ 
نع فارحنالاو  كرـشلل  ۀـمّدقم  وأ  ًامّرحم  ًارمأ  نوکی  نأک  کلذـک  ناک  ول  ذإ  هنالطب ; یلإ  ةراشإ  ۀـّیأ  نود  نم  الطاب  ًارمأ  فهکلا  باـب 

اوقّفتا دلبلا  لهأ  ّنأو  حدملا ،  ددصب  ۀیآلا  قایـس  ّنأ  ًاصوصخ  مهفارحناو ،  مهلالـض  یلإ  ةراشإ  الب  اهیلع  ّرمی  نأ ال  هیلع  ناکل  دـیحوتلا ، 
لئاق رخآ  یلإ  ناینبلا  ءانبب  لئاق  نمف  هتّیفیک ،  یف  اوفلتخا  رمألا  ۀـیاغ  مهتدـیقع ،  ۀنایـص  لجأل  مهناطوأ  اورجه  نیذـّلا  ءـالؤه  میرکت  یلع 
لقنی الف  رابتعالا ،  وه  مهعئاقوو  ممُألا  ةایح  ضرع  نم  فدـهلاو  لایجألا ،  ۀـیبرتو  ناسنإلا  ۀـیادهل  لزن  باتک  نآرقلا  ّنإ  دجـسملا .  ءاـنبب 

کیفاویـسو میرکلا ،  نآرقلا  یف  ّربدت  نمیف  رهاظ  اذهو  هنع !؟ تکـس  َِمل  دـیحوتلا ،  ۀـمارک  ناّسمی  ناحارتقالا  ناک  ولف  ةربع ،  هیف  ّالإ  ًائیش 
 . 375 ریسفتلا 5 :  ریثک ،  نبا  ( 1  . ) ۀجیتنلا نایب  دنع  مالکلا  ۀّیقب 

ًاّیمالسإ ًاحلـصم  هسفن  رّوصی  ناک  يذلا  1283-1332 ه ) ـ  ) یقـشمدلا یمـساقلا  نیدـلا  لامج  هلاق  ام  ضعب  یلع  فقنل  یعم  لاعت  نکلو 
 ، عیسو راظنم  نم  لئاسملا  یلإ  رظنی  نأ  عیفرلا  ماقملا  کلذ  هسفنل  یّنبتی  نم  طورش  نمو  مِهثْعَش ،  َِّملو  نیملسملا  ۀملک  دیحوت  یلإ  یعـسی 

دازف ۀیمیت ،  نبا  نع  اهثرو  یّتلا  لوصُألا  ّلظ  یف  ۀملکلا  دیحوت  دیری  هنع ـ  هللا  افع  هّنکلو ـ  ردص ،  ۀعسب  نیملسملا  نیب  فالخلا  لبقتـسیو 
ّنأل رظن ; هیف  مأ ال ؟ نیدومحم  اوناک  مه  له  ۀیآلا :  ریسفت  دعب  ریثک  نبا  لاق  ریثک .  نبا  ةرابع  یلع  هقّلع  ام  کلذل  دهـشیو  ۀّلب ،  نیطلا  یف 

هدّدرت نم  بیجعو  نیدلا :  لامج  لاقو  اولعف .  ام  رّذحی  دـجاسم » مهیحلاصو  مهئایبنأ  روبق  اوذـّختا  يراصنلاو  دوهیلا  هللا  نعل   : » لاق ّیبنلا 
ّیبنلا ربق  یلع  ءانبلا  ّنأ  کلذ  یف  ببـسلاو  کلذ ،  لـعاف  نعلب  لّجـسملا  هدـعب  حیحـصلا  ثیدـحلا  هداریإ  عم  نیدومحم ،  ریغ  مهنوک  یف 

ۀّجحلا وـه  نآرقلا  ّنأ  هیلع :  ظـحالی  ( . 1  . . .) ۀلیـسو برقأب  هیلإ  لّسوتو  كرـشلا ،  بابل  حـتف  هیفف  هیلإ ،  عّرـضتلاو  هیلع  لابقإلل  ةاعدَـم 
يور يّذلا  دـحاولا  ربخلا  ۀـمیق  امف  هزاوج  یلع  نآرقلا  ّلد  اذإف  بتکلا ،  یلع  نمیهملا  وهو  ءیـش ،  ّلکل  نایبت  هیفو  نیملـسملل ،  يربکلا 
اّمنإ ةرعـش ،  دیق  هنع  فلتخت  ۀیعقاولا ال  ۀّیدمحملا  ۀّنـسلا  تناک  نإو  باتکلا ،  حیرـصل  ًافلاخمو  یحولل ،  ًاّداضم  ناک  اذإ  لاجملا  اذه  یف 

ام نکل  باتکلا ،  فلاخ  اذإ  ضوفرمو  شاقنلل ،  عضاخ  هلثم  ّنإـف  ّیبنلا ،  یلإ  یهتنی  یّتح  ورمع  نع  دـیز  اـهاور  یّتلا  ۀـیاورلا  یف  مـالکلا 
ثیدـحلا دنـس  یف  ثحبی  نأ  نآرقلا  ۀـلالد  میلـست  دـعب  هیلع  ناکو  میکحلا .  رکذـلا  ثیدـحلا ال  وه  هدـنع  ساـسألا  ّنأ  نع  برعی  هرکذ 

نیملـسملا ال ّنأ  مولعملا  نمو  ۀلِبق ،  وأ  هیلع  ًادوجـسم  وأ  هل ،  ًادوجـسم  ربقلا  ناک  ام  یلإ  رظان  ۀّحـصلا  ضرف  یلع  ثیدـحلا  ّنأو  هتلالدو ، 
ّنأ یلع  ثیدـحلا ،  یقّقحم  ّصن  حضّتیـسو  ۀـلبِقلا ،  ّالإ  نولبقتـسی  الو  هیلع ،  دوجـسلا  ّحـص  ام  یلع  ّالإ  نودجـسی  الو  ّالإ هللا ،  نودجـسی 

حاحـصلا یف  ۀحیحـصلا  صوصنلا  ّنأ  عم  ًاکرـش ،  ّیبنلاب  لّسوتلا  يأر  ّهنأ  نم  همالک :  لیذ  یف  ام  هنم  بجعأو  رظتناف .  کـلذ ،  وه  دارملا 
کلأسأ  . 31-30 لیوأتلا 7 :  نساحم  ( 1  ) ّینإ ّمهّللا  لاقو :  همیلعت  بسح  مرکألا  ّیبنلاب  ریرـضلا  یباحـصلا  لّسوت  دقف  هزاوج ،  یلع  ّلدت 

یّتح ثیدحلا ،  ۀّحـص  یلع  اوقّفتا  دقو  ( . 1) یـضُقتل یتجاح  یف  ّیبر  یلإ  کب  هّجوتأ  ّینإ  دمحم  ای  ۀـمحرلا ،  ّیبن  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو 
 : . . . ، لوقیف وعدی  الجر  مّلع  ّهنأ  ّیبنلا  نع  ًاحیحص  ًاثیدح  يذمرتلا  يور  دقو  لاقو :  هتّحصب  فرتعا  ـ  كوکشلا هذه  َریثُم  ۀیمیت ـ  نبا  ّنأ 
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رشع ۀعبرأ  ۀلیط  نیملسملا  یلإ  رظنیلف  كرشلا ،  ساسأ  تالّـسوتلا  هذه  ّنأ  معز  نمو  ( . 2 «) لّسوتلا  » ثحب یف  موقلا  صوصن  اندروأ  دقو 
ّیبن ربق  یلع  ءانبلا  ءاشنإ  ّنإ  ةرعش .  دیق  دیحوتلا  لیبس  نع  اولدع  امو  ملسو ، ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلاب ـ  نولّـسوتی  اوحرب  ام  مّهنإف  ًانرق ;
دقو ( . 3 () َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجاَو  َهللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  هناحبس ( :  هلوق  لّوألا  اهلـصأ  لّکـشی  یّتلا  ۀیملاعلا  هتلاسرو  دیحوتلا  أدبم  یلع  ٌدیکأت  دیحوتلا 

ّالإ کلذ  امو  ّیبنلا ،  نع  الضف  دیحوتلا  ةاعدو  نیحلاصلاو  ءایلوألا  روبق  یلع  ءانبلا  زاوج  1 ـ  نیتیلاتلا :  نیتجیتنلاب  ۀساردلا  هذه  نع  انجرخ 
لقن نإف  رونو ،  ۀـیاده  باتک  وه  لب  لیثمتلل ،  ًاّیحرـسم  الو  ًاّیـصصق  ًاباتک  نآرقلا  سیلو  هیف ،  ضمغی  نأ  نود  نم  کـلذ  رکذ  نآرقلا  ّنأ 
َلاَق ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اَذِإ  یَّتَح  لوقیو ( :  نوعرف  قرغ  ۀّیفیک  یکحی  هناحبـس  ّهنأ  يرن  هدنع .  دومحم  ّهنأ  یلع  لیلد  وهف  هیلع  ضمغی  ملو  ًائیش 

فاقیإ دارأ  هناحبـس ،  هدـنع  ۀـلطاب  ةرکفلا  کلت  تناک  اّـملو  ( . 4 () َنیِِملْـسُْملا َنِم  اَنَأَو  َلِیئاَرْـسِإ  ُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  ـَّالِإ  َهلِإ  َـال  ُهَّنَأ  ُْتنَمآ 
َنِم َتـْنُکَو  ُلـْبَق  َْتیـَـصَع  ْدـَـقَو  َنْـالاء  هلوـقب ( :  هـیلع  بّـقع  کـلذ  لــجألف  دــیفم ،  ریغ  فرظلا  اذــه  یف  ناــمیإلا  ّنأ  یلع  نینمؤـملا 

مامإلا ح1385 ;  / 441 ننـسلا 1 :  ۀجام ،  نبا  ح 2578 ; بابلا 119 /  تاوعدـلا ،  باتک  حیحـصلا 5 :  يذمرتلا ،  ( 1 ( . ) 5 () َنیِدِسْفُْملا
(5  . ) 90 سنوی :  ( 4  . ) 36 لحنلا :  ( 3  . ) باتکلا اذه  نم  عجار ص 611  ( 2  . ) رداصملا نم  کـلذ  ریغ  یلإ   ، 138 دنسملا 4 :  دمحأ ، 

نمو ۀفلتخم ،  قرطب  اهنّیبو  اهحضوأ  رکذو  ّالإ  ًارومُأ  دئاقعلا  دیعص  یلع  كرتی  مل  ّهنأ  یلع  فقی  باتکلاب  فراعلا  ناسنإلاف   . 91 سنوی : 
هنوک ۀثالث :  ماسقأ  یلع  وهف  هرکذ  ددصب  نآرقلا  راصو  ۀـفلاسلا  ممُألا  یف  عقو  ام  ّلکف  زیزعلا ; باتکلا  یف  ةدراولا  صـصقلا  قرطلا  کلت 

نیرمألا .  نیب  دّدرملا  وأ  نالطبلا ،  نّیب  وأ  ۀحصلا ،  نّیب 
هیدل .  الوبقم  ناک  اذإ  ّالإ  هکرتی  الف  ثلاثلا  اّمأو  ۀجاحلا ،  مدعل  نیلّوألا  یف  نایبلا  كرتی  دقف 

ۀهورکم رباقملا  یف  ةالصلا  تناک  ولف  هتبرتب ،  كّربتلاو  اهیف  ةالصلا  زاوجو  ءایبنألا  نع  الـضف  نیحلاصلا  روبق  یلع  دجـسملا  ءانب  زاوج  2 ـ 
بلغت ۀحلـصم  مهدهاشم  یف  ةالـصلل  ّنأل  کلذو  تامومعلا ; کلت  صّـصخت  ءایبنألاو  نیحلاصلا  راوِج  یف  ةالـصلا  یلإ  ۀـبّغرملا  ۀـّلدألاف 

 . ۀقلطملا رباقملا  یف  ةالصلا  یف  ةدوجوملا  ۀضاضملا  یلع 

رئاعشلا میظعتو  راثآلا  ۀنایص  ۀثلاثلا :  ۀیآلا 

 : يربـکو يرغـص  توبث  یلع  فـّقوتی  ۀـیآلاب  لالدتـسالاو  ( . 1 () ِبوـُلُْقلا يَوـْقَت  ْنِم  اَـهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َکـِلذ  هناحبـس ( :  لاـق 
راثآلا ۀنایصو  ءانبلا  نوک  نع  ةرابع  يربکلاو  هللا ، رئاعـش  نم  ًاتاومأو  ًءایحأ  مهب  طبتری  نمو  مهئایـصوأو  ءایبنألا  نوک  نع  ةرابع  يرغـصلاف 

مهب طبتری  امو  ءایصوألاو  ءایبنألا  ّنأو  يرغصلا ،  نایب  مهملا  اّمنإ  نایب ،  دیزم  یلإ  جاتحت  يربکلا  ّنأ  ّنظأ  الو  هللا .  رئاعشل  ًامیظعت  رباقملاو 
اَهُّیَأَی 2 ( ـ  ( . 2 () ِهللا ِِرئاَعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ  1 ( ـ  تایآلا :  نم  هللا  رئاعـش  لوح  درو  ام  لقن  یلإ  جاتحی  کلذ  نایبو  هللا ،  رئاعـش  نم 

ـ  3 ( . 3 () ًاناَوْضِرَو ْمِهِّبَر  ْنِم  الْضَف  َنوُغَْتبَی  َماَرَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َالَو  َِدئَالَْقلا  َالَو  َيْدَْهلا  َالَو  ِماَرَْحلا  َرْهَّشلا  َالَو  ِهللا  َِرئاَعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ َال  َنیِذَّلا 
ْمِّظَُعی ْنَمَو  َِکلذ  لاقو ( :  هللا  تامرح  هللا  رئاعـش  ناکم  لـعج  يرخُأ  ۀـیآ  یفو  ( . 4 () ٌْریَخ اَهِیف  ْمَُکل  ِهللا  ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنْدـُْبلاَو  ) 
رئاعش نم  دوصقملا  وه  ام  ( . 5  . . .() ِناَثْوالا َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  ْمُْکیَلَع  یَْلُتی  اَم  َّالإ  ُماَْعنالا  ُمَُکل  ْتَّلُِحاَو  ِهِّبَر  َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهللا  ِتاَمُرُح 

هدوجو تاـیآ  میظعت  1 ـ   : تالامتحا اـنه   . 30 جحلا :  ( 5  . ) 36 ّجحلا :  ( 4  . ) 2 ةدئاملا :  ( 3  . ) 158 ةرقبلا :  ( 2  . ) 32 ّجـحلا :  ( 1 (؟ هللا
ام لک  ذإ  دحأ ; هب  لقی  ملف  لّوألا ،  اّمأ  ۀلصب .  امهیلإ  تمی  ام  ّلکو  هتعیرـشو ،  هنید  ملاعم  3 ـ  هتعاط .  مالعأو  هتدابع  ملاعم  2 ـ  هناحبس . 
ّدع دـقو  ًاعطق ،  ۀـیآلا  یف  لخاد  وهف  یناثلا ; اّمأو  عناصلا .  یلع  لیلد  ّهنأ  ۀّـجحب  دوجوم  ّلک  میظعت  ّحـصی  الو  هدوجو ،  تاـیآ  نوکلا  یف 

ۀعاطلا مالعأو  ةدابعلا  ملاعمب  ۀیآلا  صاصتخا  یف  مالکلا  اّمنإ  هتعاط ،  مالعأو  هتدابع  ملاعم  نم  یهف  هللا ،  رئاعش  نم  نُْدبلاو  َةورملاو  افَّصلا 
ءادهشلاو ءایصوألاو  ءایبنألاف  مأ ال ; هتعاطو  هتدابعل  ًامالعأ  تناک  ءاوس  هناحبس ،  هنید  ملاعم  يأ  ثلاثلا ،  وه  ردابتملا  لب  هیلع ،  لیلد  الو  ، 

لاق نیدـلا .  رئاعـش  مّظع  دـقف  اـهمّظع  نمف  هتعیرـش ،  مـالعأو  هللا  نید  رئاعـش  نم  اـهّلک  ۀـّیوبنلا  ثیداـحألاو  میرکلا  نآرقلاو  فحـصلاو 
اّممو ًاـیناث ،  ۀـیآلا  دروم  رکذ  ّمث  ـالّوأ ،  مّمع  ثیح  نسحأ  دـقلو  ( . 1) کسانملاب ّقلعتی  ام  امیـس  ـال  هنید ،  مـالعأ  هللا ،  رئاعـشف  یبطرقلا : 
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َْدنِع َُهل  ٌْریَخ  َوُـهَف  ِهللا  ِتاَـمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  هناحبـس ( :  لاـق  يرخُأ .  ۀـیآ  یف  هللا » تاـمرح  « ـ قـّلعت ب مـیظعتلا  باـجیإ  ّنأ  کـلذ  نـع  برعی 
ذإ هللا ; تامرح  هتدابعو  هتعاط  مالعأو  اهکاهتنا ،  ّلحی  ذإ ال  هللا ; تامرح  هناحبـس  هماکحأف  هکاـهتنا ،  ّلـحی  ـال  اـم  تاـمرحلاو  ( ، 2 () ِهِّبَر

دقف ًاتاومأو  ًءایحأ  نمؤملا  مهمّظع  ولف  مهکته ،  مرحی  هللا ،  تامرح  نم  هفحصو  هبتکو  هنید  ءادهشو  مهؤایـصوأو  هؤایبنأو  اهکته ،  مرحی 
 : ّجحلا ( 2  . ) ثارتلا ءایحإ  راد  عبط   56 ریسفتلا 12 :  یبطرقلا ،  ( 1 ( . ) ِهللا َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  ِهللا ( ، ) ِتاَمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  نیتیآلاب ( :  لمع 

.30

یبرقلا يوذ  ةّدومو  راثآلا  ۀنایص  ۀعبارلا :  ۀیآلا 

َهللا َّلَوَتَی  ْنَمَو  لوقیف ( :  مهتّبحمو  مهتّدومو  هئابرقأو ،  ملسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا ـ  ّبحب  ۀحارـص ـ  ّلکب  انرمأی ـ  میرکلا  نآرقلا  ّنإ 
ّلک يدل  حـضاولا  نمو  ( . 2 () َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َـال  ْلـُق  و (  ( 1 () َنُوِبلاَْغلا ُمُه  ِهللا  َبْزِح  َّنِإَـف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َُهلوُسَرَو 

ّبحلا راهظإ  نم  عون  وه  مالـسلا ، ـ  مهیلع  هتیب ـ  لهأو  ملـسو ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا ـ  دقارم  یلع  ءانبلا  ّنأ  ۀیآلا  هذهب  هللا  هبطاخی  نم 
ۀفاک دـنع  ۀـعبّتم  ةداعلا  هذـهو  ۀـّیلک .  ةروصب  ولو  ۀّنـسلاو ،  باتکلا  یف  هل  لـصأ  دوجول  ۀـعدب ،  هنوک  نع  جرخی  کلذـبو  مهل ،  ةّدوملاو 

تایـصخشلا رابک  نونفدـی  مهارت  کلذـلو  ربقلا ،  کلذ  بحاصل  ةّدوملا  نم  ًاعون  کلذ  نوربتعی  عیمجلاـف  ملاـعلا ،  یف  ممُـألاو  بوعـشلا 
 . 23 يروشلا :  ( 2  . ) 56 ةدئاملا :  ( 1  . ) اهلوح راجشألاو  روهزلا  عاونأ  نوعرزیو  ةروهشم  رباقمو  سئانک  یف  ۀیملعلاو  ۀیسایسلا 

ۀّیهقفلا دعاوقلا  راظنم  نم  راثآلا  ۀنایص   : یناثلا ثحبملا 

یّتلا ۀمکحملا  ةدعاقلا  یه  هذهو   ، ۀعیرـشلا یف  یهن  اهیف  دری  مل  ام  ۀحابإلا  وه  ءایـشألا  یف  لصألا  ّنإ  ۀیّلحلاو  ۀـحابإلا  ءایـشألا  یف  لصألا 
تامّرحملا نایب  وه  مرکألا  ّیبنلا  ۀـفیظو  ّنأب  حّرـصی  میکحلا  رکذـلا  ّنأ  یّتح  نیعاولا .  ریغ  نیتّمزتملا  ّالإ  نورقلا  ربع  ءاهقفلا  اهیلع  دـمتعا 

یف عسولا  غارفتـسا  وه  ۀّمُألا  ۀفیظو  ّنأو  هتعیرـش ،  یف  هتمرح  ّیبنلا  دـجی  نأ  ّالإ  لعفو ،  لمع  ّلک  ۀـیّلح  وه  لصألا  ّنأو  تالّلحملا ،  نود 
نم ۀـعومجم  یلإ  ةراشإلاب  ماـقملا  اذـه  یف  یفتکنو  زاوجلاـب .  هیلع  مکحت  ۀـمرحلا  یلع  ـالیلد  دـجت  مل  اذإـف  هّتلدأ ،  نم  مکحلا  طابنتـسا 
َمَّرَح اَم  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَـقَو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  َّالَأ  ْمَُکل  اَـمَو  هناحبـس ( :  لاـق  1 ـ  ۀـیافک :  ًاضیأ  ءاّرغلا  ۀّنـسلا  یف  ناک  نإو  تایآلا ، 

ّنأ نع  فشکت  ۀـیآلا  هذـه  ّنإف  ( . 1 () َنیِدَـتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاَوْهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإَو  ِْهَیلِإ  ُْمتْرِرُطْـضا  اَم  ّـالِإ  ْمُْکیَلَع 
لودـج یف  ًانّیبم  نکی  مل  امدـعب  لمعلا ،  یف  فّقوتلل  هجو  کلذ ال  لجألو  تاحابملا ،  ـال  تاـمّرحملا  وه  اـّمنإ  ناـیبلا  یلإ  جاـتحی  يذـّلا 

ۀحابإلاب هیلع  مکحلا  مدـعو  هفّقوتل  ریربت  هل  نکی  مل  تاـمّرحملا  لودـج  یف  ًائیـش  دـجی  مل  اذإ  ملـسملا  ّنأ  يرخُأ :  ةراـبعبو  تاـمّرحملا . 
َمَْحل َْوأ  ًاحوُفْـسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْـتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  ُهُمَعْطَی  مِعاَط  یَلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  اَم  ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق َال  هناحبـس ( :  لاق  2 ـ  ۀیّلحلاو .  زاوجلاو 

کلذـلو تاحابملا ،  تامّرحملا ال  وه  اّمنإ  هنایب  مزلی  ام  ّنأ  نع  فشکت  اّهنإ   . 119 ماعنألا :  ( 1  ) ِهللا ِْریَِغل  َّلُِها  ًاقِْـسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ریِْزنِخ 
يوس همعطی  معاط  یلع  ًامّرحم  هیلإ  یحوُأ  امیف  دـجی  ّهنأب ال  ملـسو ـ ـ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  میرکلا ـ  ّیبنلا  هب  ینعنو  یحولا ـ  غلبم  ّلدتـسی 
ْنَمَو ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  اَمَّنِإَف  يدَتْها  ِنَم  هناحبس ( :  لاق  3 ـ  ۀحابإلاو .  ۀیّلحلاب  موکحم  وهف  ءیـش  اهنم  كانه  نکی  مل  اذإف  ةروکذملا ،  رومُألا 

َِکلْهُم َکُّبَر  َناَک  اَمَو  ًاضیأ ( :  هناحبس  لاق  4 ـ  ( . 2 () الوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  اَمَو  يَرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو  اَْهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض 
ماقملا یلع  نیتیآلا  نیتاه  ۀـلالد  ّنإ  ( . 3 () َنوُِملاَظ اَُهلْهَأَو  َّالِإ  يَرُْقلا  یِِکلْهُم  اَّنُک  اَمَو  اَِنتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ـالوُسَر  اَـهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يَرُْقلا 

لثمف لّوألا ،  اّمأ  ًانکمم .  ًارمأ  ءیـشلا  نوک  یفن  یف  يرخُأو  ۀیحالـصلاو ،  نأشلا  یفن  یف  لمعتـست  ةرات  ناک » امو   » ۀـلمج ّنإـف  ۀحـضاو ، 
ٌفوُؤََرل ِساَّنلِاب  َهللا  َّنِإ  ْمُکَناَمیِإ  َعیُِضِیل  ُهللا  َناَک  اَمَو  هلوق ( : 

مکنامیإ .  عیضی  نأ  فوؤرلا  لداعلا  وهو  هناحبس  هللا  نأش  نم  سیل  يأ  ( ، 5) نارمع لآ  ةروسک  اهریغو  ( 4 () ٌمیِحَر
 . هناحبـس هنذإ  نودب  تومت  نأ  سفنل  نکمی  يأ ال  ( ، 6 () الَّجَُؤم ًاباَتِک  ِهللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  سْفَِنل  َناَک  اَم  هلوق ( :  لثمف  یناـثلا ،  اـّمأو 
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 . الوسر مهیلإ  ثعبی  نأ  لبق  مهکلهی  وأ  سانلا  بّذـعی  نأ  یلاعت  هللا  نأش  نم  سیل  وه  لّوألا :  لامعتـسالا  یلع  ًءاـنب  نیتیـآلا  ینعم  نوکیف 
یلعو  . 145 نارمع :  لآ  ( 6  . ) تایآلا 79 و 161 ( 5  . ) 143 ةرقبلا :  ( 4  . ) 59 صصقلا :  ( 3  . ) 15 ءارسإلا :  ( 2  . ) 145 ماـعنألا :  ( 1)

نیتیآلا ۀلالدف  ریدـقت ،  ّلک  یلعو  الوسر .  مهیلإ  ثعبی  نأ  لبق  مهکلهی  وأ  سانلا  هللا  بّذـعی  نأ  نکمملا  نم  سیل  وه  یناثلا :  لامعتـسالا 
نایبلل طئاسو  مهنوک  لجأل  وه  اّمنإف  مهثعبب  باذعلا  زاوج  طینُأ  ولو  ۀیعوضومو ،  ۀیصوصخ  لسرلا  ثعبل  تسیل  ذإ  ۀحضاو ; ۀحابإلا  یلع 

ًارمأ سیل  ّهنأ  وأ  هناحبـس ،  هنأش  نم  سیل  غالبإو  نایب  الب  بیذـعتلا  ّنأو  غالبإو ،  نایب  الب  بیذـعتلا  زاوج  مدـع  وه  كـالملاو  غـالبإلاو ، 
راذنإلا دعب  ناک  كالهلا  ّنأب  ةرعشم  ۀیآلا  هذه  ّنإف  ( . 1 () َنوُرِْذنُم اََهلَو  َّالِإ  ۀَیْرَق  ْنِم  اَنْکَلْهَأ  اَمَو  هناحبس ( :  لاق  5 ـ  هتمکح .  بسح  ًانکمم 

َالَْول اُولاََـقل  ِِهْلبَق  ْنِم  باَذَِـعب  ْمُهاَـنْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْولَو  هناحبـس ( :  هلوـق  6 ـ  ۀّـجحلا .  مامتإو  ناـیبلا  نع  ۀـیانک  راذـنإلا  طارتشا  ّنأو  فیوختلاو ، 
ۀّجحب دودرم  لوسرلا  ثعب  لبق  بیذعتلا  ّنأ  یلع  ّلدـت  ۀـیآلا  هذـه  ّنإف  ( . 2 () يَزَْخنَو َّلِذـَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتاَیآ  َِعبَّتَنَف  الوُسَر  اَْنَیلِإ  َْتلَـسْرَأ 

اذهو لسرلا .  ثعبب  مهیلع  ۀّجحلا  مامتإ  دـعب  ّالإ  بیذـعتلا  ّحـصی  الف  َِکتاَیآ ، ) َِعبَّتَنَف  الوُسَر  اَْنَیلِإ  َْتلَـسْرَأ  َالَْول  مهلوق ( :  یهو  نیبّذـعملا 
 . ءایبنألا لاسرإ  اهنم  یّتلا  لاکشألا  نم  لکشب  عراشلا  اهنع  عدر  اذإ  ّالإ  الصأ ،  ۀبوقعلا  نع  ۀیلاخ  باکترالا  ةزئاج  ۀحابم  ءایشألا  ّنأ  ینعی 

ْمُکَءاَج ْدَـقَف  ریِذـَن  َالَو  ریَِـشب  ْنِم  اَنَءاَج  اَم  اُولوُقَت  ْنَأ  ِلُسُّرلا  َنِم  ةَْرتَف  یَلَع  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اَُنلوُسَر  ْمُکَءاَج  ْدَـق  ِباَتِْکلا  َلـْهَأَی  هناحبـس ( :  هلوق  7 ـ 
ّلک یلع  هب  ّجتحیو  ۀحیحـص ،  ۀّمات  ۀّجح  ّهنأ  ریِذـَن ) َالَو  ریَِـشب  ْنِم  اَنَءاج  اَم  هلوق ( :  رهاظ  ّنإف  ( . 3 () ریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهللاَو  ٌریِذَنَو  ٌریَِـشب 

ّهنأ ال یلع  ّلدی  اذهو  هناحبـس .  ۀجحلا هللا  نوکت  لب  هیلع ،  جتُحی  یّتح ال  لسرلا  لاسرإب  هناحبـس  ماق  کلذ  لجألو  نایبلا ،  لبق  بّذع  نم 
 . ماکحألا نایب  نع  ۀیانک  ریذـنلاو  ریـشبلا  ثعب  ّنأل  کلذو  همکح ; نایب  لبق  هباکترا  یلع  بیذـعتلا  زوجی  الو  ءیـش ،  ۀـمرح  یلع  مکحی 

 . 134 هط :  ( 2  . ) 208 ءارعشلا :  ( 1)
 . 19 ةدئاملا :  ( 3)

نورقلا ریخ  یف  نیملسملا  ةریس  لالخ  نم  رباقملاو  دهاشملا   : ثلاثلا ثحبملا 

هیلإ تبدن  ذّبحم ; رمأ  مهدقارم  لوح  دجاسملا  ءانب  وأ  مهروبق  یلع  ءانبلا  ّنأو  ءایلوألاو ،  ءایبنألا  میرکت  یف  باتکلا  ءاضق  یلع  تفّرعت  دق 
باـتکلا لـهأ  نم  نّویهلـإلا  لزی  ملو  نورقلا ،  ربـع  حـلاصلا  فلـسلا  جرد  کـلذ  یلعو  میرحتلل ،  اـهیف  رثأ  ّيأ  َرت  ملو  ۀـّیهلإلا ،  ۀعیرـشلا 

نینّکمتملا نم  ًاریثک  ّنأ  یّتح  اهل ،  فیظنتلاو  ریهطتلا  ّمث  ریمعتلاو  ءانبلاب  ءایلوألاو  ءاـیبنألا  رباـقمب  نوّمتهی  روصعلا  يدـم  یلع  نیملـسملاو 
لوحو ءایلوألاو  ءایبنألا  دقارم  لوح  ۀعیـسولا  تاحاسلاو  ۀعیفرلا  رئانملاو  ۀقهاشلا  بابقلا  هذهف  ۀیاغلا .  هذـهل  مهلاومأ  نم  ًائیـش  نوُصّـصُخی 
مارکلا ۀباحصلا  یلع  ناک  ّالإو  ۀعورشم ،  ةریس  ةریـسلا  هذه  ّنأ  یلع  عطاق  لیلد  یهل  اهبرغو ،  اهقرـش  رایدلا  فلتخم  یف  مهتباحـص  دقارم 

نبا رصع  كوکـشلا ،  هذه  ةراثإ  رـصع  یلإ  اهیلع  توکـسلاف  ّالإو  ةّوقلاو ،  ۀطلـسلاو  نانبلاو  نایبلاب  اهّدرو  اهـضفر  ناسحإب  مهل  نیعباتلاو 
اونّیب دقو  ًابرغو ،  ًاقرـش  هّدض  نیملـسملا  ةرئاث  راثأ  ةریـسلا  هذه  هجوب  ۀیمیت  نبا  ماق  امدنعو  ۀعورـشم .  ةریـس  اهنوک  یلع  لیلد  ّلدأ  ۀیمیت ، 

اهوکرتف خماشلا ،  ءانبلا  تاوذ  ءایبنألا  روبق  یلع  ماشلا ـ  حتف  دعب  حلاصلا ـ  فلـسلا  فقو  دقو  عرـشلا .  نع  اهفارحناو  ةرکفلا  کلت  ۀلالض 
اذـکهو همدـه .  بجی  مّرحم  رمأ  روبقلا  یلع  ءانبلا  ّنأـب  باـطخلا ـ  نب  رمع  مهـسأر  یلعو  مهدـحأ ـ  لاـبب  رطخی  نأ  نود  نم  اـهلاح  یلع 

ۀینبألا فصوب  ثحاـب  ماـق  ولو  مهخیراوت .  أرقاـف  بیر  یف  تنک  نإو  ملاـعلا ،  فارطأ  یف  ۀـینبألا  اـهیلع  ةدّیـشملا  روبقلا  رئاـس  یف  لاـحلا 
ناسحإب مهل  نیعباتلاو  ۀباحصلا  رصع  یف  نوملسملا  هانب  امو  مالسإلا ،  روهظ  لبق  نیحلاصلاو  ءایبنألا  روبق  یلع  ةدّیشم  تناک  یّتلا  ۀقهاشلا 

نم هدعبو ،  مالـسإلا  لبق  راصعألا  کلت  یف  ۀجئارلا  ۀّنـسلا  ّنأ  نع  برعی  مخـض ،  مخف  باتکب  ءاجل  نادلبلا ،  فلتخم  یف  اذـه  انموی  یلإ 
يأ سبنی  ملو  نیدلا ،  ءاملع  راثآ  ظفحب  ۀیانعلاو  روبقلا  یلع  ءانبلا  ۀّیعورشم  یه  اذه ،  انموی  یلإ  مهل  نیعباتلاو  ۀباحـصلاو  لوسرلا  رـصع 

ملعلا باحـصأو  تاّوبنلاو  تالاسرلا  باحـصأل  ّدولاو  ۀـّبحملل  ًاراهظإ  اهوّقلت  لـب  اـهیلع ،  ضُرتعا  اـمو  ۀفـش ،  تنبب  کـلذ  لوح  یثنُأ  نبا 
ِدَْعب ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاَُشی  ْنَمَو  هناحبس ( :  لاق  نینمؤملا ،  لیبس  ریغ  عّبتا  دقف  ًامّرحم  ًارمأ  وأ  ًاکرش  اهّدعو  ۀّنسلا  کلت  فلاخ  نمو  لضفلاو ، 
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یف مرکألا  ّیبنلا  دسج  نوملسملا  يراو  دقو  ( . 1 () ًاریِصَم ْتَءاَسَو  َمَّنَهَج  ِِهلُْـصنَو  یَّلََوت  اَم  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَیَو  يَدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اَم 
لوح باطخلا  نب  رمع  ینب  دقو  بیلاسألا .  یّتشب  ۀفیرـشلا  هترجحب  ۀـیانعلا  یلع  هنامثج ،  اوراو  ذـنم  نوملـسملا  لزی  ملو  فّقـسملا ،  هتیب 

ال ۀنیدملا ،  خیراتب  ۀقّلعتملا  بتکلا  یف  نورقلا  ربع  اهیلع  تلاوت  یّتلا  ۀینبألا  فصو  رکذ  عم  کلذ  ّلک  لیصفت  ءاج  ثیح  ًارادج ،  هترجح 
یقبی فوسو  ءوـس ،  هّسمی  مل  مئاـق  ماع 1270ه ـ دّیـش  يذـّلاریخألا  ءانبلاو  ( ، 2 (ـ ماع 911 ه یّفوتملا  يدوهمـسلا  مامإلل  افولا  ءافو  اـمّیس 

 ، جرح الو  اهنع  ثّدحف  یلوُألا  روصعلا  ذنم  ۀنیدملا  یف  ۀـّینبملا  بابقلاو  دـهاشملا  اّمأو  ءارتجالا .  نع  ًاظوفحم  یلاعتو  كرابت  هللا  لضفب 
ًاریثک ًائیش  حاّیسلاو  نیخّرؤملا  نم  ریثک  رکذ  دقو  ۀنیدملا .  رابخأو  خیراتلا  بتک  یلإ  عجریلف  لیصفتلا  دارأ  نمو  دقرغلا ،  عیقب  یف  امّیس  ال 

تاملک رکذب  یفتکنو  مهبتک ،  یف  ءاج  اّمم  ًاریـسی  ًائیـش  رکذـن  انرودـبو  نورقلا .  ریخ  یف  نیحلاصلاو  ءایبنألا  روبق  یلع  ۀـقهاش  ۀـینبأ  نم 
(1  : ) لیـصفتلا هجو  یلع  هتلحر  یف  ریبـج  نبا  فورعملا  ۀـلاّحرلا  هرکذ  اـم  رکذـن  ّمث  طبـضلاو ،  ّتبثتلاـب  نیفورعملا  نیخّرؤملا  نم  ۀـثالث 

 . عساتلا لصفلا   458 افولا 2 :  ءافو  ( 2  . ) 115 ءاسنلا : 

ۀیمالسإلا ۀعیرشلا  یف  روبقلا  یلعءانبلا  مکح 

ۀمّدقم

نورق ۀعبس  751 ه ،)ـ  ) ۀنس یّفوتملا  میقلا  نبا  هذیملتو  708 ه )ـ  ) ماع یّفوتملا  ۀیمیت  نبا  مایأ  یّتحو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسرلا نمز  ذنم 
، روبقلا یلع  ءانبلا  ۀـلأسم  مساب  مهنیب  ۀـموصخلاو  جنـشتلا  ریثت  ۀـلأسم  ۀیعرـشلا  مهروُما  یف  نوفرعی  مهو ال  نیملـسملا  یلع  تضم  فصنو 

یتلا دهاشملا  هذه  ءانب  عرـشی  ّهنأ ال  یلع  مالـسإلا  ۀمئأ  قفتا  : » لوقی بتک ، ثیح  روبقلا . یلع  ءانبلا  زاوج  مدعب  یتفأف  ۀیمیت  نبا  ءاج  یّتح 
بجی : » لوقی بتک ، ثیح  ۀـیزوجلا  مّیقلا  نبا  هدـعب  ءاج  ّمث  [. 1 «] خلا اهدنع ... ةالصلا  عرـشت  الو  دجاسم ، اهذاّختا  عرـشی  الو  روبقلا ، یلع 

نب دـمحم  مهدـعب  ءاج  ّمث  [. 2 «] ًادـحاو ًاموی  اهلاطباو  اهمدـه  یلع  ةردـقلا  دـعب  اـهؤاقبا  زوجی  ـالو  روبقلا ، یلع  تیُنب  یتلا  دـهاشملا  مدـه 
ردهب دیدهتلاو  كرـشلاب  ماهتالاو  ریفکتلا  یلع  دمتعی  یهقف  بهذم  یلإ  ۀـنوشخلاو  دّدـشتلا  لّوحف  1206 ه ) ـ  ) ۀنس یّفوتملا  باهولادبع 

رفکلاب نیمهتملا  ریفکت  یف  هفلاخ  نم  لـکلو  لـب  اـهرثکأ ! اـمو  هدـنع ، ریفکتلا  بابـسأ  نم  ًاببـس  بکترا  نم  لـکل  يرارذـلا  یبسو  مدـلا 
يوقلا عیمجتو  اهراشتناو  اهعویذ  یلإ  ّيدأ  لماع  مهأ  باهولادبع ، نب  دمحم  راکفأل  دوعـس  نب  دمحم  ۀیعردلا  مکاح  قانتعا  دُعیو  . هدـنع

ۀلأسم تحبصأ  اذه  انموی  یّتحو  تقولا  کلذ  ذنمو  . اهب دّیقتلا  یلع  ةرواجملا  قطانملا  لمحل  یعـسلاو  اهقیبطتو  اهترـصن  لجأ  نم  ۀیودبلا 
بابسأ نم  ًاببـسو  كرـشلاو ، رفکلاب  ماهتالل  رهـُشی  ًافیـسو  نیملـسملا ، رئاس  یلع  نویباهولا  هب  عّنـشی  ام  زربأ  نم  روبقلا  یلع  دهاشملا  ءانب 

، ۀفلتخملا اهتاهج  نم  اهثحبب  ۀساردلا  هذه  تلفکت  دقف  ةدیدشلا ، اهتیساسحو  ۀلأسملا  هذه  ۀیمهأل  ًارظنو  . نیملسملا ةدحو  عایضو  عارـصلا 
. عّدصتلا نم  مهتکوشو  مهتدحو  ۀیامحو  مهنیب ، ریفکتلا  ۀعزن  ۀحفاکمو  نیملسملا ، نع  قّزمتلا  رطخ  ءردو  ۀقیقحلا  نایب  وه  اهیف  اندئارو 

میرکلا نآرقلا  ءوض  یف  ۀلأسملا 

فقوملا صالختـسا  یلع  اندـعاست  یتلا  تایآلا  نم  ۀـلمج  هیف  دـجن  ثحبلا ، لحم  ۀـلأسملا  یف  هیأر  قطنتـسن  میرکلا  نآرقلا  یلإ  انئج  اذإ 
ْمُهَْنی َبـ َنوُعَزاَـنَتَی  ْذإ  اَـهِیف  َْبیَر  ـال  َۀَـعاَّسلا  َّنأَو  ٌّقَح  ِهللا  َدـْعَو  َّنأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  اـَنْرَثْعأ  َِکلذَـکَو  : ) یلاـعت هلوق  :1 ـ  یهو اـهنأشب ; ینآرقلا 

تراشأ اّهنأ  ۀیآلاب  لالدتسالا  هجو  [. 3 (] ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمأ  یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق  ْمِِهب  ُمَلْعأ  ْمُهُّبَر  ًاناَْین  ُبـ ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاَقَف  ْمُهَْرمأ 
لدی قایسلاو  . ًادجسم مهیلع  ّنذّختنل  نورخآ : لاقو  ًانایُنب ، مهیلع  ینبن  مهـضعب : لاقف  سانلا  مهیلع  رثع  امنیح  فهکلا ، باحـصأ  ۀّصق  یلإ 

نم ناکل  لطابلا  نم  ءیش  امهیف  ناک  ولو  راکنتسا ، نود  نیلوقلا  تحرط  ۀیآلاو  نیدّحوملا ، لوق  یناثلاو : نیکرشملا ، لوق  لّوألا : نأ  یلع 
نیدحوملا لوق  تحرط  اّهنإ  لب  امهل ، ۀعیرـشلا  ءاضمإ  یلع  لدـی  نیلوقلل  اهریرقتو  ام ، ۀـنیرقب  هنالطب  یلع  لدـتو  هیلإ  ریـشت  نأ  بسانملا 
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( ّنذّختنل  ) ًاعطاق نیدحوملا  لوق  ءاج  امنیب  کیکـشتلاب ، فوفحملا  نیکرـشملا  لوق  نیبو  هنیب  ۀلباقملا  لیلدب  کلذو  حدملا ، دـیفی  قایـسب 
اوناک ماوقألا  کئلُوا  نأ  یلع  ّلدی  لوقلا  اذهو  دجـسملا . وه  بولطملا  اّمنإو  ءانبلا ، درجم  مهدنع  بولطملا  سیلف  ۀینامیإ ، ۀـیؤر  نم  ًاعبان 

ببسب فهکلا  باحصأ  راثآ  یقبتسنو  هیف ، هللا  دبعن  ًادجـسم ) هیلع  ّنذّختنل   ) ریـسفت یف  يزارلا  لاق  . ةالـصلاو ةدابعلاب  نیفرتعم  هللااب  نیفراع 
ناطلسلا لهأ  مه  لیقو : نوملسملا ، مه  مهرمأ  یلع  اوبلغ  نیذلا  ءالؤه  ّنأب  رعُشی  دجـسملا  ذاختا  رکذ  یناکوشلا : لاقو  [. 4] دجسملا کلذ 

رهظ امل  ّهنأ  یلع  ّلدـی  اذـه  یجاجزلا :  لاـق  . یلوأ لّوـألاو  مهادـع ، نم  رمأ  یلع  نوبلغی  نیذـلا  مهنإـف  نیروکذـملا ، موقلا  نم  كولملاو 
[ . 5] نینمؤملل دجاسملا  نأل  روشنلاو ، ثعبلاب  نونمؤملا  بلغ  مهرمأ 

میرکلا نآرقلا  ۀیانعل  ًاعـضوم  اوحبـصأ  ثیحب  ًاّدح  مهنأش  ّولع  غلب  نیذلا  نیحلاصلا  نم  ۀبخن  روبق  لوانتت  یهف  طقف  ۀـیآلاو  نحن  انیقب  اذإو 
نأ هیف  کش  اّممو ال  . اهیلع دهاشملاو  دجاسملا  ءانب  زاوجو  مهروبق ، دنع  ةالـصلا  زاوج  اهتجیتن  یف  دیفت  یهو  مهاّیإ ، هرکذو  مهل  هحدـمو 

، اهیلع ءانبلاو  ءالؤه  روبق  یف  ةالـصلا  تزاج  اذإف  ۀحلاصلا ، ۀـبخنلا  نم  ۀـیتفلا  کئلُوا  نأش  نم  عفرأ  مالـسلا ،) مهیلع  ) ۀـمئألاو ءایبنألا  نأش 
يَوـْقَت ْنـِم  اَـهَّنإَف  ِهللا  َِرئاَعـَـش  ْمِّظَُعی  ْنَـمَو  َکـِلذ  : ) یلاـعت هلوـق  2 ـ  ( . مالـسلا مهیلع  ) ۀـمئألاو ءاـیبنألا  یلإ  ۀبـسنلاب  کـلذ  زاوـج  یلوـألابف 

؟ رئاعـشلا نم  ءایلوألاو  ءایبنألا  روبق  نأ  له  ب ـ  ؟  رئاعـشلا موهفمو  ینعم  وه  ام  فلأ ـ  : نیرمأ نایب  دعب  متی  ۀـیآلاب  لالدتـسالاو  [. 6 (] ِبُولُقلا
: رئاعـشلا : » نایبلا عمجم  یف  یـسربطلا  خیـشلا  لاق  ةریعـش ، عمج  رئاعـشلاف : لّوألا : رمألا  امأ  ؟ هللا رئاعـش  نم  اهیلع  ءاـنبلاو  اـهمیظعت  نأ  لـهو 
، ةدابعلا کلتل  رعشم  وهف  امهریغ  وأ  ةالص  وأ  ءاعد  نم  ةدابعل  ملعم  ّلکو  ةدابعلا ، نطاوم  اهلعج  یتلا  هملاعم  هللا : رئاعـشو  لامعألل ، ملاعملا 

ًالیج مهلتقن  تیمکلا : لاق  تملع . يأ  هب ، ترعش  نم  رحنم ، وأ  یعـسم  وأ  فقوم  نم  هتادبعتم ، مالعأ  هللا  رئاعـشف  ةریعـش ، رئاعـشلا  دحاوو 
لاق ةرقبلا ، ةروس  یفف  ۀیآلا ، هذه  ادع  تاّرم  ثالث  ۀملکلا  هذه  میرکلا  نآرقلا  مدختـسا  دقو  [7] برقتی مهب  نابرق  رئاعش  *** مهارن ًالیجف 
لاق ذإ  رخآ ، ًاقادـصم  نّیب  جـحلا  ةروس  یفو  ۀـیهلإلا ، رئاعـشلا  قیداصم  نم  نیقادـصم  نّیبف  [، 8 (] ِهللاِِرئاَعَـش ْنِم  َةَوْرَملاَو  اَفَّصلا  َّنإ  : ) یلاـعت

َرْهَّشلا الَو  ِهللا  َِرئاَعَـش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّی  اَـی أ  : ) یلاـعت لاـق  ةدـئاملا ، ةروس  یفو  [. 9  (] ِهللا ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنْدـُبلاَو  : ) هناحبس
ۀطبترم اهّلک  ۀـیهلإلا  رئاعـشلل  قیداصم  ۀـثالث  نیتیآ  یف  نّیب  میرکلا  نآرقلا  نأ  کلذ  نم  صخلتیف  [. 10 ...( ] َِدئالَقلا الَو  َيْدَـهلا  الَو  َماَرَحلا 

کلذ عم  اّهنأ  ّالإ  جحلا  یف  ةدراو  تناک  نإو  تایآلا  هذهو  . اهمیظعتب ۀعبار  ۀیآ  یف  رمأو  اهب ، فافختسالا  نع  يرُخا  ۀیآ  یف  یهنو  جحلاب ،
، جحلاب ۀلـص  هل  اّمم  اهـضعب  یلإ  تایآلا  کلت  تراشأ  ةدیدع  قیداصم  یلع  قبطنی  ًاماع  ًاموهفم  تحرط  اّمنإو  هب ، ًاصاخ  ًاموهفم  حرطت  مل 

مدـع دـیفی  ام  یلع  تلمتـشا  کلذ  نم  سکعلا  یلع  اّهنإ  لب  ۀـصاخ . اهیلع  ّالإ  رئاعـشلا  موهفم  قبطنی  ۀیرـصح ال  قیداـصم  اـهنأ  دـفت  ملو 
رئاعشلا موهفم  نأ  دیفی  امب  هللا ) رئاعش  نم  مکل  اهانلعج  : ) تلاق نُدبلا ، ۀیآو  هللا ) رئاعـش  نم  : ) امّهنإ تلاق  ةورملاو ، افـصلا  ۀیآف  راصحنالا ،

موهفم یه  امب  اهتلوانت  رئاعشلا  میظعت  ۀیآ  ّنأ  امک  ضیعبتلا ، یلع  لادلا  نم »  » فرح نم  دافتسملا  وه  امک  اهقیداصم  ضعب  هذه  ّنأو  ماع ،
هللا رئاعـشو  ۀمالعلا ، یهو  ةریعـش  عمج  رئاعـشلا : : » یئابطابطلا ۀمّالعلا  لاق  ...(. هللا رئاعـش  اّولحت  ال   ) ۀـیآ اذـکهو  اهمیظعت ، یلع  ّتثحو  ماع 

مالعأ نم  ًاملع  لعج  ءیـش  ّلکو  هتعاط ، مالعأ  یهف  هللا  رئاعـش  اـمأو  : » يزارلا رخفلا  لاـقو  [. 11 ...«] هتعاطل یلاعت  هللا  اهبـصن  یتلا  مالعألا 
، يرخُالا نم  نیتئفلا  يدحإ  اهب  نّیبتی  یتلا  ۀمالعلا  وهو  برحلا ، یف  رئاعشلا  هنمو  هکسن .. ملاعم  جحلا  رئاعشو  هللا .. رئاعش  نم  وهف  هللا  ۀعاط 

یلع نورثکألاو  عمج ، رئاعـشلا  نأ  ملعاو  :» رخآ دروم  یف  لاـقو  [. 12 ..«] مالعالا وه  يذلا  راعـشإلا  نم  ذوخأم  وهو  ةریعـش ، عمج  رئاعـشلاو 
رعشأ ءیش  لکو  مالعإلا ، راعشإلاو  ۀملعملا ، ةرعشملاو  ۀلعفم ، ینعمب  ۀلیعف  ةریعـشلاو  ةراعـش ، اهدحاو  سراف : نبا  لاقو  ةریعـش . عمج  اهنأ 

اهنأل رئاعـش ،  یمـسی  ۀکم  یلإ  يدهی  يذلا  يدهلاف  ةریعـش ، یمـسی  نأ  زاج  ۀمالعب  ملع  وأ  ءیـش  یلع  ًاملع  لعج  ءیـش  لکو  ملعأ ، دقف 
يأ ال هللا ) رئاعـش  اّولحت  ال  : ) هلوق ّلوألا : : نالوق هیفو  هللا ، رئاعـشب  دارملا  یف  نورـسفملا  فلتخاو  ًایدـه . اهنوک  یلع  ۀـلاد  تاـمالعب  ۀـملعم 

صوصخم ریغ  هفیلاکت ، عیمج  یف  ماع  هللا  رئاعشف  لوقلا  اذه  یلعو  مهیلع ، اهبجوأو  هدابعل  اهّدح  یتلا  هضئارفو  هللا  رئاعش  نم  ءیشب  اولخت 
اورکذ لوقلا  اذـه  یلعو  فیلاـکتلا ، نم  صاـخ  ءیـش  هنم  دارملا  نأ  یناـثلاو : . هللا نید  هللا  رئاعـش  نسحلا : لوـق  هنم  برقیو  نیعم ، ءیـشب 

اوناک نیکرـشملا  نإ  ساـبع : نبا  لاـق  یناـثلاو :) .. ) دیـصلا نم  مکمارحإ  لاـح  یف  مکیلع  هللا  مّرح  اـم  اّولحت  ـال  دارملا  لوـألا ): : ) ًاـهوجو
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( هللا رئاعـش  اّولحت  ال  : ) یلاعت هللا  لزنأـف  مهیلع ، اوریغی  نأ  نوملـسملا  دارأـف  نورحنیو ، رئاعـشلا  نومظعیو  ایادـهلا  نودـهیو  تیبلا  نوّجحی 
ءیش كرت  اولحتست  ال  یلاعت : هللا  لزنأف  امهب ، نوفوطی  الو  جحلا  رئاعش  نم  ةورملاو  افصلا  نوری  برعلا ال  ۀّماع  تناک  ءارفلا : لاق  ثلاثلا : .

. مامتلاو لامکلا  لیبس  یلع  اهعیمجب  اوتئاو  جحلا  کسانم  نم 
: یلاعت هلوق  هیلع  لدـیو  لاق : ةدـیبع ، یبأ  لوق  وهو  يدـه ، اهنأ  ملعیل  دـّلقتو  اهمانـسأ  یف  نعطت  ایادـهلا  یه  رئاعـشلا  مهـضعب : لاق  عبارلا :

نوکی نأ  بجی  فوطعملاو  يدهلا ، اهیلع  فطع  ّمث  هللا  رئاعـش  رکذ  یلاعت  هنأل  فیعـض  يدنع  اذه  ِهللا ) ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنُْدبلاَو  )
یلع دعاسی  تایآلا  قایس  ّنأو  ۀینآرقلا ، دهاوشلا  عم  قسّتی  ةدّدحم ال  قیداصمب  رئاعشلا  صیـصخت  نأ  حّضتاف  [. 13 «] هیلع فوطعملل  ًاریاغم 
رمألا امأ  . لّوألا رمألا  یف  مالکلا  مامت  اذـه  هملاعم . نم  ًاملعمو  نیدـلا  یلع  ۀـمالع  نوکی  رمأ  لک  یلع  قابطنالا  لبقی  ًاّماع  ًاـموهفم  اـهنوک 

تامالع نم  اهنوکل  ناونعلا  اذه  اهیلع  قدصی  ةریثک  يرُخا  ًاروُما  نأ  هیف  ّکش  امّمف ال  هللا  رئاعش  نم  تناک  نإ  ةورملاو  افـصلا  ّنإف  یناثلا :
، رئاعشلا ۀیمست  اهنم  دحاو  ّلک  یلع  قلطیو  ناونعلا  اذه  قیداصم  لک  یـصقتسی  نأ  میرکلا  نآرقلا  نم  عّقوتن  نأ  انل  سیلو  هملاعمو ، نیدلا 

رئاعـشلل ماعلا  موهفملا  یلإ  راشأ  میرکلا  نآرقلا  ّنإ  لب  دـحاو ، كالم  یف  هعم  كرتشی  اّمم  هریغ  یلإ  هادـعتن  ًاـیفیقوت ال  رمـألا  نوکی  یّتح 
قبطنی قادصم  لک  یف  ًایراس  موهفملا  لظو  ۀیفیقوت ، ۀیرصح  هیف  ةروکذملا  قیداصملا  نأ  یلع  هنم  لیلد  لدی  ملو  هقیداصم ، ضعب  دّدحو 
ءایبنألا نم  هزومرو  نیدلا  مالعأو  ةاکزلاو ، جحلاو  ةالـصلاو  موصلا  نم  ۀعیرـشلا  لوُصاو  يوبنلا ، دجـسملاو  ۀبعکلا  نوکت  نأ  حـصف  هیلع ،

یبنلا صخـش  نأ  هیف  ّکشال  اّممو  . اهب فافختـسالا  نع  عاـنتمالاو  اـهمیظعت  بجی  یتلا  هللا ، رئاعـش  ۀـلمج  نم  مالـسلا ) مهیلع  ) نیلـسرملاو
یف عقوم  هل  ناـک  نم  هب  قحُلیو  اـهنم ، همیظعت  بجی  نم  زربأ  ّهن  أو  ملاـعملاو ، رئاعـشلا  هذـه  مظعأ  نم  وـه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مظعـألا

نیدلا ال یلإ  هلـصأ  یف  دوعی  میظعتلا  مادامو  . نیدلل ًامیظعت  همیظعت  نوکیو  ۀیادهلا  مالعأ  نم  ًامَلَع  دُعی  ثیحب  نیدـلا ، یف  ۀـیزمو  ۀـلاسرلا 
هللا یلص  ) یبنلا ةایح  نامز  یف  ًابولطم  میظعتلا  نوکیف  نّیعم ، فرظب  هدییقت  مدع  کلذ  یـضتقمف  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا صخـش  یلإ 

نوکی هناحبس ، هللا  رئاعش  میظعت  قیداصم  زربأ  نم  وه  يذلا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا میظعت  نأ  هیف  کشال  اّممو  هتافو ، دعبو  هلآو ) هیلع 
، فیرـشلا هدـلوم  يرکذـب  لافتحالاک  ءالقُعلا ، نیب  فراعتملا  وه  امل  ًاـقبط  ةددـعتم  روصب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هتاـیح دـعب  اـم  ناـمز  یف 

دهاوشلا ضعب  نم  ودبیو  . ۀبقاعتملا لایجألا  مامأ  ۀلثام  ۀّیح  اهئاقبإ  یلع  صرحلاو  راثدـنالا ، رطخ  نم  هب  ۀـقلعتملا  ۀـیخیراتلا  راثآلا  ۀنایـصو 
بابحتسالاو دراوملا ، ضعب  یف  هلآو  یبنلا  یلع  ةالصلا  موزلب  اهمکحک  اهماکحأ ، ضعب  یف  بناجلا  اذه  تعار  دق  ۀیمالسإلا  ۀعیرشلا  ّنأ 

ةّدومب نینمؤملا  مازلإو  ةالصلا ، نم  ریخألا  لصفلا  یف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هیلع ۀیحتلاو  مالـسلا  ءادأب  اهمکحو  دراوملا ، رثکأ  یف  دکؤملا 
ثیح نم  وه  يذـلا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا میظعت  اهتمدـقم  یف  یتأی  رـصانع ، ةّدـع  ماـکحألا  هذـه  عومجم  یف  ظـحالی  ثیح  هاـبرق ،

، کلذ وحنو  نارمعلاو  ءانبلاب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا ربق  دّهعتف  ذئنیحو ،  . نیعم صخـشل  ًامیظعت  سیلو  نیدلاو  مالـسإلل  میظعت  لصألا 
نإ ثیحو  هتیب ، لهأو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا میظعتو  هللا  رئاعـش  ءایحإ  یف  ءاّرغلا  ۀعیرـشلل  ۀماعلا  تاهاجتالا  عم  مائتلالا  مامت  مئتلی  اّمم 

نیدـلا نأـش  میظعت  اـهیف  ظوحلملا  رـصنعلا  اـّمنإو  تاـهاجتالا ، هذـه  یف  ظوـحلملا  رـصنعلا  وـه  سیل  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبـنلا صخش 
لهأ ۀمئأ  نم  ۀیادهلا  مالعأ  رئاس  یفو  یبنلا  یف  هتایح ، دعب  ام  نامزو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا ةایح  نامز  یف  مئاق  رصنع  وهو  ۀلاسرلاو ،

صخـشب ّصتخی  میظعتلا ال  مکح  ّنإف  اذـل  ناکمو ، نامز  لک  نم  راربألا  ءاملعلاو  ءایلوألاو  ءاحلُـصلا  یف  یّتح  لـب  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیبلا
یلـص ) یبنلا ناک  نإو  ِبُولُقلا ) يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنإَف  ِهللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  : ) قالطا نم  ردابتملا  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) هتایح نامزب  ـالو  یبنلا 

َیبْرُقلا ِیف  َةَّدَوَـملا  ـَّالإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکل  أْـسأ  ـال  ْلـُق  : ) یلاـعت هلوـق  .3 ـ  کلذـل ةزراـبلا  قیداـصملا  مه  هتیب  لـهأ  هدـعب  نمو  هلآو ) هیلع  هللا 
عفد بوجوک  ۀیمالـسإلا ، ۀـمُالا  یلع  بجاو  لوسرلا  یبرق  ۀـّبحم  نأ  یلع  لدـت  یهف  نایب ، یلإ  جاـتحت  نأ  نم  حـضوأ  ۀـیآلا  هذـهو  [. 14 (]

، يرُخا نود  ۀیفیک  الو  ناکم ، نود  ناکم  الو  رخآ ، نود  نامزب  دـّیقی  مل  قلطم  بوجو  وهو  نّیعم . لمع  هل  يدـُسا  نم  یلع  لماعلل  رجألا 
ربق دـهعت  نأ  هیف  ّکشال  اّممو  ۀـفراعتملا ، لاکـشألاو  تایفیکلا  ّلکبو  نامزو  ناـکم  لـک  یف  ةّدوملا  هذـه  زاربإ  بوجو  کـلذ  یـضتقمو 
لآل هتّبحم  هتایح  ۀلیط  رهظی  مل  ام  ًاصخـش  نأ  ول  ثیحب  ةّدوملا ، هذـهل  ۀـیفرعلا  قیداصملا  ۀـلمج  نم  دـیدجتلاو  رامعإلاو  ءانبلاب  ام  صخش 
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هب أربتس  يذلا  قادصملا  هرابتعاب  لکشلا ، اذه  ۀیدأت  لالخ  نم  اهراهظا  هیلع  ًابجاو  ناکل  يرخُالا ، لاکشالاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسرلا
سیل مالـسلا ،) مهیلع  ) ۀمئألا روبق  یلع  ءانبلا  نأ  حضّتی  اذهبو  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسرلا لآ  ۀّبحمب  یعرـشلا  فیلکتلا  ةدهع  نم  هتّمذ 
مّهنأ ۀیرـشبلا ، تاعمتجملاو  ممُالا  نیب  رـشتنم  عئاذ  كولـس  اذهو  . ًاضیأ ًابجاو  تالاحلا  ضعب  یف  نوکی  دـق  اّمنإو  طقف ، ًاّبحتـسم  الو  ًازئاج 

، ۀنایصلاو نارمعلاو  ةرایزلاب  رمتسملا  اهدهعتو  مهروبق ، یلع  ۀحرضألا  دییشتب  مهتاراضح  یسسؤمو  مهتداقل  مهءالوو  مهئافو  نع  نوربعی 
روبقلا یلع  ءاـنبلا  ۀـلأسم  نأ  ثـالثلا ، تاـیآلا  هذـه  یف  ثحبلا  نم  صّخلتیف  . مهل ۀـیراکذتلا  بصنلا  ءاـنبو  اـهیلإ ، روهزلا  لـیلاکأ  ءادـهإو 

هذه نأ  ۀظحالم  عم  هتایآو ، نآرقلا  دهاوش  نم  ۀـلالدلا  یف  اهـضقانی  ام  كانه  سیل  تایآ ، ثالث  یف  لّثمتی  دـیکأ  ینآرق  معدـب  یـضحت 
. سانلا رئاس  نم  مهاوس  لمشت  الو  ۀلاسرلا ، ملاعمو  نیدلا  زومر  نوّدعی  نّمم  ءامظعلاو  ءایلوألا  روبق  اهتلالد  یف  لوانتت  ثالثلا  تایآلا 

ۀفیرشلا ۀّیوبنلا  ۀّنسلا  ءوض  یف  ۀلأسملا 

یلع دـعاسی  ام  اهیف  سیل  کلذ  عم  اّهنأ  ّالإ  اـهتلالد ، یف  فلتخت  راـثآلا  نم  ۀـعومجم  یلع  يوطنت  اهاندـجو  ۀـیوبنلا  ۀّنـسلا  یلإ  اـنئج  اذإو 
نأ مالـسلا ) هیلع  ) یلع نع  يور  ام  اهنم : . رخآلا ولت  ًادحاو  اهـشقاننو  راثآلا  هذه  رهـشأ  ضرعتـسن  نحناهو  روبقلا ، یلع  ءانبلا  ۀـمرحب  لوقلا 

ةروص الو  هاّوس ، ّالإ  ًاربق  الو  هرـسک ، ّالإ  ًانثو  اهب  عدی  الف  ۀـنیدملا  یلإ  قلطنی  مکیأ  : » لاقف ةزانج  یف  ناک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 
عجر ّمث  قلطناف ، لاق : هللا ،  لوسر  ای  قلطنأ  انأ  ّیلع : لاقف  عجرف ، ۀـنیدملا  لهأ  باهف  قلطناف  هللا ،  لوسر  ای  اـنأ  لـجر : لاـقف  اـهخطل ؟ ّـالإ 

قیقحتلا نیعب  ۀیاورلا  هذه  یف  رظنی  يذـلاو  [. 15 «] اهتخطل ّالإ  ةروص  الو  هتیّوس  ّالإ  ًاربق  الو  هترـسک  ّالإ  ًانثو  اهب  عدأ  مل  هللا  لوسر  اـی  لاـقف :
ام ةرتف  عم  مجـسنت  ۀثداحلا ال  هذه  ّنإف  ۀثداحلل ، یناکملا  وأ  ینامزلا  فرظلا  ضومغ  اهّمهأ  تاهج : ةدع  نم  كوکـشلاب  ۀفوفحم  اهدجی 

هیلع هللا  یلـص  ) یبنلل حمـست  نکت  مل  ۀکم  یف  فورظلا  نأل  اهیف ، مانـصألا  مّطحی  نم  ۀنیدملا  یلإ  ۀکم  نم  یبنلا  ثعبی  ثیحب  ةرجهلا  لبق 
مکاحلا ۀجهلب  هباحصأ  عم  ثدحت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا نأ  روکذملا ، ثیدحلا  نم  رهاظلاو  نیملسملا ، نم  تومی  نم  عییشتب  هلآو ،)

روصلا خیطلتو  روبقلا  ۀیوستو  مانـصألا  میطحت  لیبق  نم  لمعب  موقی  نأ  هنع  ثوعبم  درف  عیطتـسی  ثیحب  ۀیفاک ، ۀیـسایس  ةردق  کلمی  يذلا 
ۀلود هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلل تناک  موی  اهیف  ۀماقإلاو  ۀنیدملا  یلإ  ةرجهلا  تاونـس  یف  تعقو  دق  ۀثداحلا  نوکت  نأو  دبالف  ۀنیدملا . یف 

، ۀنیدملا یف  ةدوجوم  تلازال  مانصألا  نأ  ربخلا  یضتقمف  . ةرتفلا هذه  عم  مجسنی  هاندجو ال  ربخلا  یف  انققد  اذإ  اننکلو  ةذفان . ۀیسایس  ةردقو 
ةدطوتم تناک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا ۀطلـس  نأو  یلوُالا  ۀلهولا  ذنم  اوملـسأ  دق  جرزخلاو  سوألا  نم  ۀنیدملا  لهأ  نأ  فورعملا  امنیب 

ثوعبملا نع  يوارلا  لوقل  ینعم  ذـئنیحو ال  ۀـینثو ، رهاظم  نیقفانملا  نع  فرعی  ملو  نیقفانملا ، لمع  نم  ناک  اـم  ءانثتـساب  اـهیف ، ناـکرألا 
ثیحب ۀـینثولاب ، کسمتلا  نم  دـحلا  اذـه  یلع  ۀـنیدملا  لهأ  ناک  لهف  عجرف ، ۀـنیدملا  لهأ  باـه  ّهنا  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلل لّوـألا 

عسوأ ًالمع  بلطتت  اهتحفاکمف  ۀجردلا  هذهب  ۀلاحلا  تناک  اذإو  لوقلا ؟ اذه  لثمل  دهـشیام  خیراتلا  یف  لهو  يوبنلا ؟ ثوعبملا  اذه  مهباهی 
نأ قّدصن  فیکو  لیبقلا ؟ اذه  نم  ساّسحو  عساو  لمعب  موقی  نأ  هنم  بلُطی  ًادـحاو  ًاصخـش  نأ  روصتن  فیکف  دـحاو ، صخـش  دـهج  نم 
دق ۀنیدملا  لهأ  نأ  روصتن  نأ  نکمملا  نمو  ۀـیاورلا ؟ نم  رهاظلا  وهام  یلع  لئالق  تاعاس  یف  عجرو  ًالعف  کلذـب  ماق  دـق  ًادـحاو  ًاصخش 

روبق یف  فرـصتلاو  لیثامتلا  خیطلت  ۀلوهـسلا  هذـهب  هنم  اولبقتی  نأ  ًاّدـج  دعبتـسملا  نم  مهنکل  مانـصألا ، میطحت  يوبنلا  ثوعبملا  نم  اوّلبقت 
نأ ًادج  فولأملا  نمو  قباس ، دادعإو  ضیورتو  دـیهمت  دـعب  ّالإ  سوفنلا  اهل  نعذـت  ۀـساّسح ال  ۀـیفطاع  ۀـلأسم  هذـهف  . مهدادـجأو مهءابآ 

خّطلو مانـصألا  مّطحو  ۀـنیدملا  باج  دـق  يوبنلا  ثوعبملا  نأ  يوارلا  مالک  نم  رهظی  امنیب  ضارتعاو ، راکنإ  رمألا  ئداـب  یف  اـهیف  لـصحی 
یف مانـصأ  دوجو  مدـع  نم  فورعملا  وه  امل  ًافالخ  سانلا ، نم  دـحأ  ضارتعا  نود  لئالق  تاعاس  یف  هدـحول  روبقلا  ۀـلاح  ّریغو  لـیثامتلا 

مدعو هزاجنإل ، لئالقلا  تاعاسلا  ۀیافک  مدـعو  لمعلا ، اذـه  لثمب  مایقلا  یلع  دـحاو  صخـش  ةردـق  مدـعو  اهیف ، یبنلا  دوجو  مایأ  ۀـنیدملا 
نع هلوکنو  لّوألا  ثوعبملا  بایه  نوکی  دقو  . عیرـسلا میلـستلاو  ۀلوهـسلا  هذـه  لثمب  روبقلا  یف  فرـصتلاب  رمألا  اذـه  لثمل  سوفنلا  ناعذا 

هجاوی نأ  دهاشلا  اذه  یـضتقمو  مهیوذو ، مهفالـسأ  روبق  سمی  لمع  هاجت  ۀنیدملا  لهأ  ۀیـساسحل  دهـشی  وهو  ۀهجلا ، هذه  لجأل  مادقإلا 
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( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا اوعجاری  نأو  جیجضلاو ، بخصلا  نم  ءیشب  ًانورقم  هلمع  نوکی  نأو  سانلا ، ضارتعا  نم  ًائیـش  یناثلا  ثوعبملا 
دنـسم یف  امک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مامإلاب  هتیاور  رـصحنت  الو  نیخرؤملاو ، ةاورلا  نیب  عیذـیو  رمألا  رهتـشی  نأو  کلذ  دـعب  رمـألا  اذـه  یف 
مهیلع ) تیبلا لهأ  ۀمئأ  صوصن  ءوض  یف  ۀلأسملل  انتـسارد  يدل  ۀیمامإلا  رداصم  یف  تدرو  ۀهباشم  ۀـیاور  نع  ثیدـحلا  یتأیـسو  دـمحأ ،

هذـه لثمب  موقیل  هتطرـش ، سیئر  وهو  يدـسألا ، جایهلا  ابأ  ۀـفوکلا  یف  هتموکح  ماـیأ  یف  ثعب  دـق  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـمإلا  نإ  (. مالـسلا
یل لاق  لاق : يدـسألا ، جایهلا  یبأ  نع  لئاو  یبأ  نع  بیبح  نع  نایفـس  انثدـح  عیکو ، انثدـح  لـبنح : نب  دـمحأ  لاـق  . ۀـفوکلا یف  ۀـمهملا 
ّالإ ًافرـشم  ًاربـق  ـالو  هتـسمط  ّـالإ  ًـالاثمت  عدـت  ـال  نأ  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  هـیلع  ینثعب  اـم  یلع  کـثعبأ  (: » مالـسلا هـیلع  ) یلع
وه اذهو  ۀیفاک ، ۀّحلـسم  يوق  یلإ  اهلاکیا  ینعی  هیلإ  ۀمهملا  لاکیإو  كاذنآ ، مامإلا  ۀطرـش  بحاص  وه  يدـسألا  جایهلا  وبأو  [. 16 «] هتیوس
مل ثیحو  کلت ، یلع  اهدامتعال  جایهلا  یبأ  ۀیاور  یلإ  ۀقباسلا  ۀیاورلا  نم  تاکیکـشتلا  لقتنت  نأ  یعیبطلا  نمو  . ۀمهملا هذه  عم  بسانتملا 

مامإلا نأل  اـهیلع ، ۀـینتبملا  يدـسألا  جاـیهلا  یبأ  ۀـیاور  لـبقت  ـال  نأ  یعیبطلا  نمف  ةددـعتم ، تاـهج  نم  اـهیلإ  کـشلا  قرطتل  کـلت  لـبقن 
عییـشت ۀـثداح  یف  ۀـنیدملا  یف  اهلثمب  هل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا رمأ  نیبو  ۀـمهملا  هذـهب  جاهلا  یبأل  هرمأ  نیب  طبر  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
کلذو اهب ، صاخ  فعـض  نم  جایهلا  یبأ  ۀیاور  يرتعی  ام  یلإ  ۀفاضإ  هذـه ، یلع  بحـسنی  کلت  یلع  کیکـشتلا  نم  يرجی  امو  ةزانجلا ،

نع یبهذلا  لاق  دقف   . تباث یبأ  نب  بیبحو  يروثلا  نایفس  امهو  ۀّنسلا ، لهأ  نم  لیدعتلاو  حرجلا  ۀمئأ  دنع  هتاور  نم  نینثا  فعـض  توبثل 
ینآر اّملف  ّسلدـی ، وهو  هتئجف  ثیدـحب  نایفـس  ثّدـح  كرابملا : نبا  لاـق  رجح : نبا  لاـقو  [. 17] ءافعـضلا نع  سِّلدـی  ناک  ّهن  أ  ناـیفس :

ّسلدی نأ  يروثلا  دهج  لوقی : ییحی  تعمـسو  رکب  وبأ  لاق  خورف : نب  دیعـس  نب  ییحی  ۀمجرت  یف  لاقو  [18 [؟ کنع هیورن  لاقو : ییحتسا 
ۀمجرت یف  ًاضیأ  لاقو  . ۀطـساولا رکذـی  الف  ۀطـساو  اـمهنیبو  هقلی  مل  لـجر  نع  يوری  نأ  وه  سیلدـتلاو  [. 19] هنکمأ امف  ًافیعـض  ًالجر  ّیلع 

، ةدربلا یبأ  نب  دیعس  نم  عمـسی  ملو  سایإ ، نب  نایح  الو  صفح  نب  رکب  ابأ  نایفـس  قلی  مل  دیعـس : نب  ییحی  نع  ینیدملا  نبا  لاق  نایفس :
ملو ءاشی ، ثیح  هلاـم  عضی  [ 20] ۀیئاسملا ثیدح  لیهک  نب  ۀملـس  نم  عمـسی  مل  دمحأ : لاقو  یـشاقرلا ، دیزی  نم  عمـسی  مل  يوغبلا : لاقو 
نع يوری  اّمبر  ًاّسلدُم ، لجرلا  نوکب  رجح  نبا  نم  حیرـصت  اذـهو  [. 21] ًادحاو ًاثیدح  ّالإ  نوع  نبا  نم  الو  ًاتاتب  ۀملـس  نب  دلاخ  نم  عمـسی 
لاقو ًاّسلدـم ، ناک  ّهنأ : هنع  ناّبح  نبا  لاق  دـقف  رانید ، نب  سیق  تباث  یبأ  نب  بیبح  امأ  . مهنم عمـسی  ملو  مُهَقلی  ملو  مهیقل  ّهنأ  مهوی  سانُا 

ناک هحیحـص : یف  ۀـمیزخ  نبا  لاقو  ۀـظوفحم . تسیلو  هیلع  عباـُتی  ـال  ءاـطع ، نع  ثیدـح  ریغ  هل  ناّـطقلا : لاـقو  نوع ، نبا  هزمغ  یلیقعلا :
نبال تاعوضوملا  باتک  نع  لقنو  .) ـ 119 ه  ) ۀنس تام  سیلدتلاو ، لاسرإلا  ریثک  ناک  رخآ : عضوم  یف  ًاضیأ  رجح  نبا  لاقو  [. 22] ًاّسلدم

ام هموق  یف  حون  سلج  املثم  کعم  تسلج  ول  لیئربج : لوق  یف  بعک  نب  ّیبُأ  نع  ًاثیدـح  هیف  لقن  ّهنأ  يرذـنملا  ّطخب  ۀخـسن  نم  يزوجلا 
لاجرلا بتک  یف  درو  ام  اذه  [. 23] تباث یبأ  نب  بیبح  خیش  یملسألا  راّمع  نب  هللا  دبعب  ّالإ  يزوجلا  نبا  ْهلُِعی  مل  لاقو : رمع ، لئاضف  تغلب 

نبا لاق  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نع  ًافرحنم  ناـک  دـقف  یفوکلا ، ۀملـس  نبا  قیقـش  يدـسألا  لـئاو  وبأ  اـمأ  ثیدـحلا ، ةاور  نم  نینثا  حرج  یف 
نم ناک  ّهنأ  هحدق  یف  یفکیو  [. 24] نامثع راص  ّمث  ّیلإ  ّبحأ  ّیلع  ناک  لاق : نامثع ؟ مأ  ّیلع  کیلإ  ُّبحأ  امهّیأ  لـئاو : یبـأل  لـیق  رجح :

ءالؤهو ۀیاورلا  دنس  لوح  هّلک  اذه  . ۀفوکلاب لاملا  تیب  یلع  دایز  نبا  ینلمعتـسا  لئاو : وبأ  لاق  دیدحلا : یبأ  نبا  لاق  دایز ، نب  هللادیبع  ةالو 
یفکیو . لالدتسالا نع  ثیدحلا  طقـسیف  حداملا  یلع  حراجلا  مدقی  ضراعتلا  دنعو  ًاضیأ ، مذلا  مهیف  درو  دقف  حدم  مهیف  درو  ولو  اهتاور ،

یلع لمتـشی  ثیدحب  ّلدتـسی  فیکف  اذه ، ریغ  ثیدح  دناسملاو  حاحـصلا  یف  جایهلا  ابأ  ینعأ  هیوارل  سیل  ّهنأ  ثیدحلا  فعـض  یف  ًاضیأ 
انلق ولو  اهیلع ، بابقلاو  ۀحرضألا  ءانب  عنم  یلع  نّالدت  الو  روبقلا ، ۀیوست  موزل  ناتیاورلا  ناتاه  هیلع  ّلدت  ام  ۀیاغو  ؟ نیفّعـضملاو نیـّسلدملا 

یّتحو هحیضوت ، یتأیس  امک  لّوألا ، ردصلا  ذنم  نیملـسملا  ةریـس  عم  یفانتی  امم  کلذ  ناکل  ضرألا  عم  روبقلا  ۀیوست  موزل  یلع  امهتلالدب 
امب لوقت  ۀّنـسلا ال  لهأل  ۀـعبرألا  بهاذـملا  نأ  یتأیـسو  هدـعب ، امو  يرجهلا  نماثلا  نرقلا  یف  هعابتأو  ۀـیمیت  نبا  هب  ءاج  اـم  ءانثتـساب  مویلا ،

انوعدی کلذ  لکو  [. 25] ضرألا نع  ربش  رادقمب  ربقلا  بارت  عافترا  بابحتـسا  يرت  لب  ضرألاب ، روبقلا  ۀـیوست  موزل  نم  ۀـیمیت  نبا  هلوقی 
اذلو مینـستلا ، لباقم  یف  حیطـستلا  ینعمب  ۀیوستلا  وهو  ضرألا ، عم  ۀیوستلا  ریغ  رخآ  لمتحم  ینعم  یلع  نیروکذملا  نیثیدـحلا  لمح  یلإ 
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بهذو ملعلا ، لهأ  ضعب  هب  لاق  دـقو  ۀـئطال ، نوکت  نأو  اهعفرو  روبقلا  مینـست  عنم  هرهاظ  انؤاملع : لاق  :» ثیدـحلا یلع  ًاقلعم  یبطرقلا  لاق 
یلص ) دّمحم انّیبن  ربق  ۀفص  کلذو  مرتحیو ، هب  فرعی  ام  ربقلل  یقبیو  مینـستلا  یلع  دازام  وه  هتلازاب  رومأملا  عافترالا  اذه  نأ  یلإ  روهمجلا 
هاور اــم  یلع  مالــسلا ) هـیلع  ) مدآ اــنیبأ  ربــقو  أــطوملا  یف  کــلام  رکذ  اــم  یلع  اــمهنع  هللا  یــضر  هیبحاــص  ربــقو  هــلآو ،) هــیلع  هللا 

بـسانتی ًالیوأت  امهلیوأت  نم  دبال  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا یلإ  امهتبـسن  توبثو  نیثیدحلا  ۀحـص  ضرف  یلعف  ذئنیحو ،  [. 26 «] ینطقرادلا
ۀیفلـسلا مالکب  لمعلا  انیلع  بجو  ولو  هذه ، انمایأ  یّتحو  ۀـنیدملا  یف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا مایأ  ذـنم  نیملـسملل  ۀـیعطقلا  ةریـسلا  عم 

ءاملع نم  ریثک  هیلإ  نکر  يذلا  بسانملا  لیوأتلا  وه  حیطستلاو  هیبحاصو ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا ربق  مده  هب  مایقلا  بجیام  لّوأ  ناکل 
هیلع هللا  یلـص  ) یبنلا یهن  اهیف  رکُذ  یتلا  تایاورلا  نم  ۀفئاط  ۀشقانم  یلإ  یتأن  نیتیاورلا  نیتاه  ۀشقانم  دـعب  . یتأیـس امک  ۀـعبرألا  بهاذـملا 
یهو اهیلع . ۀـماقملا  دـهاشملا  مدـه  بوجوو  روبقلا  یلع  ءانبلا  ۀـمرحب  ءاـتفالا  یف  اـهیلع  نویباـهولا  دـمتعاو  روبقلا  یلع  ءاـنبلا  نع  هلآو )

دق ثیدحلا  اذهو  هیلع » ینُبی  نأو  هیلع ، دعقی  نأو  ربقلا  صّصجی  نأ   » یهن دق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نأ  اهیف  رکذ  یتلا  تایاورلا 
یف يدنـسلا  ثحبلا  یط  دعبو  [. 28] ۀملس ّمُاو  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  ًاضیأ  هنومـضم  يُورو  [، 27] ۀفلتخم نوتمو  دـیناسأب  رباج  نع  يُور 

رـسُفی دـقو  میرحتلا ، یف  ۀـقیقح  یهنلا  نأ  نم  لوصُالا  ءاملع  هرّرق  ام  ۀـظحالم  نم  دـبال  نتملا ، بناج  یلع  ثحبلا  رـصقو  تایاورلا  هذـه 
كانه نأ  ّالإ  میرحتلا ، یف  ةرهاظ  یهف  طقف  تایاورلا  هذه  رهاظو  نحن  انیقب  اذإو  میرحتلا . نع  هفرـصت  ۀصاخ  ۀنیرق  تدجو  اذإ  ۀـهارکلاب 

الب ربش ، رادقمب  اهنع  عافتراب  ضرألا  نع  ربقلا  زییمت  یلع  ۀیعطقلا  نیملسملا  ةریسو  ۀباحـصلا  لمع  وهو  کلذ  نع  اهفرـصت  ۀیجراخ  ۀنیرق 
ًایفو ناک  ولو  دحأ ، کلذ  یلإ  هقبـسی  نأ  نود  نماثلا ، نرقلا  یف  وهو  کلذ ، رکنأ  نم  لّوأ  ناکف  ۀیمیت  نبا  ءاج  یّتح  مهنم  دـحأ  نم  ریکن 

هذهو ربقلا ، یلع  ءانبلا  ۀمرح  مدع  نم  نوعباتلاو  ۀباحـصلا  هیلع  امل  میلـستلا  هیلع  ناکل  ۀـلأسملا  هذـه  یف  فلـسلا  یلإ  عوجرلا  یف  هأدـبمل 
یلع ءانبلا  میرحت   » مساب باوبألا  نم  بابل  ناونع  اـهنم  يأ  یف  دری  مل  دـیناسملاو  ننـسلاو  حاحـصلا  نم  ۀّنـسلا  لـهأ  دـنع  ثیدـحلا  بتک 

هنأ یلع  تایاورلا  هذه  یف  روکذملا  یهنلا  نم  اومهف  دق  لّوألا  ردصلا  ذنم  نیملـسملا  نأ  یلع  ۀنیرق  لکـشت  ۀیعطقلا  ةریـسلا  هذهو  روبقلا »
ربقلا یلع  ءانبلا  راص  اذإ  امک  ۀـیمهأ ، رثکأ  ۀـیوناث  نیوانع  عم  تمحازت  ام  اذإ  عفترت  دـق  یلوألا  ناونعلاب  ۀـهارکلاو  . میرحت ـال  ۀـهارک  یهن 

یف نأشلا  وه  امک  ۀیمالسإلا ، رئاعشلا  ظفحو  ۀینامیإلا  هتریـسب  ّرثأتلاو  هب  یّـسأتلاو  هل  ةّدوملا  راهظال  ربقلا  بحاص  دنع  سانلا  عامتجال  ًاببس 
مت یتلا  ۀجیتنلا  عم  مجـسنت  ۀـجیتنلا  هذـهو  یلاعتو . هناحبـس  هللا  یلإ  سانلا  ۀـیادهل  ًاببـس  نوکت  ام  ًابلاغ  یتلا  ءایلوألاو  ۀـمئألاو  ءایبنألا  روبق 

ۀمئألاو ءایبنألا  روبق  یلع  ءانبلا  نأـب  تداـفأ  یتلا  فهکلا  لـهأ  روبق  یلع  دجـسملا  ذاـّختا  ۀـیآو  ةّدوملا  ۀـیآو  رئاعـشلا  ۀـیآ  نم  اهطابنتـسا 
تارانمک ءایلوألا  راثآ  ظفحو  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلا لهأل  ةّدوملا  راهظاو  ۀـیهلإلا  رئاعـشلا  میظعتل  بجوم  ساـنلا ـ  ۀـماع  نود  ءاـیلوألاو ـ 

یلع ءانبلا  ۀمرح  تابثإل  ثیداحألا  هذهب  لالدتـسالا  یلع  ّهدر  یف  نیمألا  نسحم  دیـسلا  لاق  . یلاعتو هناحبـس  هللااب  ریکذتلاو  رییغتلاو  ۀیادهلل 
، ۀطرفم ةرثک  ۀـهارکلا  یف  هلامعتـسا  ةرثک  نکل  میرحتلا ، یف  رهاظ  هنأ  بهو  میرحتلاو ، ۀـهارکلا  نم  معأ  یهنلا  نأ  ًاثلاث : هّصن ..«: ام  روبقلا 

ربقلا صیصجت  ۀهارک  ثیدحلا  اذه  یف  ملسم : حیحص  حرـش  یف  يوونلا  لاق  . روهظلا اذه  فعـضی  انه  ۀهارکلا  هنم  ءاملعلا  مهف  یلإ  ًافاضم 
هیلع دوعقلاو  هورکم  ربقلا  صیـصجت  انباحـصأ : لاق  لاق ، نأ ) یلإ  .. ) ءاملعلا روهمجو  یعفاشلا  بهذـم  اذـه  دوعقلا ، میرحتو  هیلع ، ءانبلاو 
هیلع ّصن  مارحف ، ۀلبـسم  ةربقم  یف  ناک  نإو  هورکمف ، یناـبلا  کـلم  یف  ناـک  نإـف  ءاـنبلا  اـمأو  هیلع . ءاـکتالاو  هیلإ  دانتـسالا  اذـکو  مارح ،

«. هتیوس ّالإ  ًافرـشم  ًاربق  الو  : » هلوق مدـهلا  دـیؤیو  یُنب ، ام  مدـهب  نورمأی  ۀـکمب  ۀـمئألا  تیأر  مُالا : یف  یعفاشلا  لاـق  باحـصألاو . یعفاـشلا 
یف تاماقملا  هذه  لثم  یف  یهنلا  روهظ  مدعل  مهئاهقفو ، ( مالـسلا مهیلع  ) تیبلا لهأ  ۀمئأ  بهذم  وه  امک  لکلا ، یف  ۀـهارکلا  قحلاو  . یهتنا

نیدلا رئاعـش  میظعت  نم  همیظعت  نکی  ملو  ۀـعفنم  ربقلا  ءانب  یلع  بترتی  مل  اذإ  اذـه  ۀـطرفم ، ةرثک  ۀـهارکلا  یف  هلامعتـسا  ةرثک  عم  میرحتلا 
اهنمو ءایلوألاو  ءایبنألا  روبق  ریمعت  یلع  مویلا  یلإ  ۀباحصلا  دهع  نم  نیملسملا  قفاوت  نم  فرعتس  امل  کلذ ، وحن  وأ  یلو  وأ  یبن  ربق  هنوکل 

یف ءانبلا  نوکی  نأ  ّالإ  تفرع ، امک  یعفاشلا  بهذـم  صیـصجتلاو  ءاـنبلا  ۀـهارکو  اـهیف ، نفد  یتلا  هترجحو  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا ربق 
ّصن امک  نییطتلاب  سأب  الف  ذـئنیحو  رانلاب ، قرُحا  صجلا  نوک  صیـصجتلا  نع  یهنلا  یف  ۀـمکحلا  نإ  لاـق : مهـضعب  نأ  عم  ۀلبـسم ، ةربقم 
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ءانبلا عم  قوسم  هنأ  عم  دوعقلا ، مرح  یعفاشلا  نکل  ۀهارکلا ، بسانی  کلذو  یئاسنلا ، ننـس  ۀیـشاح  یف  يدنـسلا  هلقن  یهتنا . یعفاشلا ، هیلع 
کلذکو ربقلا ، یلع  دعقی  ناک  ّهنأ  یلع  نع  ۀیاورلا  نم  رم  ام  اهیلع  لدیو  ۀهارکلا  هیف  یلوألاف  دحاو ، قایسب  رابخألا  هذه  یف  صیصجتلاو 

: باحصألاو یعفاشلا  لاق  یئاسنلا : ننس  حرش  یف  یطویسلا  لاق  بابحتـسالا . یلع  ًاریثک  ربقلا  عفر  مدعو  بارتلا  ةدایز  مدع  یعفاشلا  لمح 
ام امأ  . ًاریثک ًاعافترا  ربقلا  عفتری  الئل  هیلع » دازی  وأ  : » ثیدح ینعی  ثیدحلا ، اذـهل  هنم » جرُخا  يذـلا  بارتلا  یلع  ربقلا  دازی  نأ ال  بحتـسی  »

یلع لیلد  ّهن ال  ثلاثلا أ  لیلدلا  باوج  یف  تفرع  دقو  ۀلبـسم ، اّهنأ  مهمعزل  هلعلف  ینُبی  ام  مدهب  نورمأی  ۀکمب  مهآر  ّهن  ۀـمئألا أ  نع  هاکح 
لام یف  فرـصت  ّهنأل  ًامرحم  مدـهلا  نوکیف  ذـئنیحو  ملعی ، ملو  داسفلا ، ملعی  یّتح  ۀحـصلا  یلع  نینابلا  لمح  بجی  ّهن  أو  لیبستلاو ، فقولا 

مدعو مینستلا  نع  یهنلا  هب  دارملا  نأ  نم  تفرع  امل  هیف ، دییأت  الف  هتیوس  ّالإ  ًافرـشم  ًاربق  الو  هلوق : نم  يوونلا  هب  دّیأ  ام  امأ  هنذا ، ریغب  ریغلا 
یعفاشلا لاق  ، » يوونلا لوقب  باذعلا ) هکاوفلا   ) ۀـلاسر یف  نییباهولا  ضعب  داهـشتسا  نأ  رهظی  کلذ  نمو  ۀـیوستلا ، نم  مدـهلا  ةدارإ  زاوج 

بحاص دهـشتسا  دقو  ًاقلطم ، هنومرحی  نویباهولاو  هکلم ، یف  ناک  اذإ  ءانبلا  ۀـهارکب  لوقی  یعفاشلا  ّنإف  هل ، هیلع ال  دـهاش  خـلا » مُالا ... یف 
یف ةدئاف  يأو  رافکلاو ، ةربابجلل  ةاهاضم  هنإ  هلوقب : لیوهتلا  درجم  ریغ  لیلد  یلإ  عجری  يذـلا ال  جـک  نباو  یعرذألا  مالکب  ًاضیأ  ۀـلاسرلا 

هوعد هلوقو : ربقلا ، نع  ۀـمیخلا » يأ   » ۀـبقلا ۀـیحنتب  هرمأ  نم  رمع  نع  یکحملا  نع  باوجلا  رهظی  یتأیو ـ  ّرم ـ  اممو  . نالف لاقو  نـالف  لاـق 
هوعد هلوق : هیلإ  دشری  امک  لاملل  ًاعییـضت  نوکیف  عفنلا ، مدـع  ةروص  وأ  ۀـهارکلا  یلع  لومحم  هتّیجحو  هتوبث  میلـست  دـعب  ّهنإف  هلمع ، هلظی 
ۀبقلا هتأرما  تبرـض  نسحلا  نب  نسحلا  تام  اّمل  ّهن  يراخبلا أ  ۀـیاور  هضراعیو ...  هلمع . هعفنی  اّمنإو  کـلذ  یف  هل  عفن  ـال  يأ  هلمع ، هّللظی 

هریمعت نوکی  ام  ریغ  یلإ  ۀفرـصنم  اهنتم ، بارطـضاو  اهتلالدو  اهدـیناسأ  فعـض  نع  ضغلا  عم  ثیداحألا ، هذـه  ّنأ  ًاـعبار : . ۀنـس هربق  یلع 
نأ اهنم : ۀمهم ، نیدلا  یف  حلاصمل  تینب  اهنوکلو  ًاحلاص ، وأ  ًایلو  وأ  ًایبن  هبحاص  نوکل  هتامرحو  هللا  رئاعش  میظعت  نم  هقوف  ءانبلاو  هدییـشتو 
نب نامثع  ربق  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  مّلع  دقو  ساردنالا ، نع  هل  ًاظفحو  هترایز  یلإ  عرـشلا  بدن  يذلا  ربقلل  ًارانمو  ۀـمالع  نوکت 

نوعظم نب  نامثع  ربق  ملعأ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ّنأ  کلام ، نب  سنأ  نع  هدنـسب  ۀجام  نبا  يور   . هیلع اهعـضو  ةرخـصب  نوعظم 
یبأ نب  بلطملا  ثیدح  نم  دهاش  هلو  نسح  دانسإ  اذه  دئاوزلا : یفو  اهب . نّیبتیل  ةرخصلا  هیلع  عضویأ  ۀیشاحلا : یف  يدنـسلا  لاق  ةرخـصب .
امل ۀباحصلا ، ضعب  نع  بطنح  نب  هللادبع  نب  بلطملا  نع  نسح  دانـساب  دواد  وبأ  يور  [ : 29] افولا ءافو  یفو  . یهتنا دواد ، وبأ  هاور  ۀعادو 
هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  هیلإ  ماقف  هلمح ، عطتـسی  ملف  رجحب  یتأی  نأ  ًالجر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا رمأ  نفدو ، نوعظم  نب  نامثع  تام 

هعـضوف هلمح  ّمث  امهنع ، رّـسح  نیح  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  یعارذ  ضایب  یلإ  رظنأ  ّینأک  يوارلا : لاق  هیعارذ ، نع  رّـسحو  هلآو )
نع مکاحلاو  سنأ ، نع  يدع  نباو  ۀـجام  نباو  ۀبـش  نبا  هاورو  لاق : یلهأ ،» نم  تام  نم  هیلإ  نفدأو  یخأ  ربق  هب  مّلعتأ  : » لاقو هسأر  دـنع 
دنع عضوف  رجحب  رمأ  نامثع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا نفد  اـمل  هّدـج : نع  هیبأ  نع  ۀـمادق  نب  دـمحم  نع  کـلذ  لـبق  يورو  عفار ، یبأ 

هیلجرو نوعظم  نب  ناـمثع  سأر  دـنع  ناـک  لوقی : ساـنلا  ضعب  تعمـس  لاـق : ّهنأ  نارمع  نب  زیزعلادـبع  نع  یکح  ّمث  . ثیدـحلا هسأر ... 
نب نامثع  ناک  لاق : رمع  یعدـی  موزخم  ینب  نم  خیـش  نعو  لاق »  » ربقلل ًارانمو  ۀـمالع  نوکی  ام  لـک  لـعف  زاوج  یلإ  دـشری  وهو  نارجح ،
هللا یلص  ) هللا لوسر  هلمحف  هدحل ، ةراجح  نم  رجح  لضفو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هل  دحلف  نیرجاهملا  نم  تام  نم  لوأ  نوعظم 
ربق یلع  نوکی  هللاو ال  لاقو : هب  یمرف  هب  رمأف  رجحلا  کـلذ  یلع  ّرم  ۀـنیدملا  مکحلا  نب  ناورم  یلُو  اّـملف  هیلجر ، دـنع  هعـضوف  هلآو ) هیلع 

امسئب هب  تیمرف  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا هعضو  رجح  یلإ  تدمع  تعنص ، امـسئب  اولاقف : ۀیُما  ونب  هتتأف  هب  فرعی  رجح  نوعظم  نب  نامثع 
هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  ّنأ  هریغو  باهش  نبا  نع  ۀلابز  نبا  يورو  [: 30] لاق ّمث  دری ! الف  هب  تیمر  اذإ  هللاو  امأ  لاقف : دریلف . هب  رمف  تلمع 

مکحلا نب  ناورم  ۀیواعم  لمعتسا  اّملف  لاق ) نأ  یلإ   ) هلوح سانلا  نفدیل  نوعظم  نب  نامثع  ربق  یلع  ۀمالع  [ 31] سارهم لفسأ  لعج  هلآو )
نأکو نیدلاب ، ۀناهتـسالا  نم  ناورم  هیلع  ناک  ام  یلع  ًالیلد  لعفلا  اذهب  یفکو  . یهتنا نامثع ، ربق  یلع  هلعجف  سارهملا  لمح  ۀـنیدملا  یلع 
تناک هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  ّنأ  درو  دقو  هب ... ءادتقالا  اودارأ  نیحلاصلاو  ۀباحـصلاو  ۀمئألا  روبق  مهمده  یف  ۀیباهولا 
ۀمالع نوکی  ام  لمعو  ساردـنالا  نم  هظفحو  ربقلا  ۀـمرم  بابحتـسا  یلع  لدـی  کلذو  رجحب ، هتملعت  دـقو  هحلـصتو  هّمرت  ةزمح  ربق  روزت 
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ۀلزنمب اذه  نإف  بابحتسالاب ، یلوأ  ناک  هیلع  ۀبقلا  ءانبک  هساردنا  مدعو  هظفح  یف  غلبأ  ناک  املکف  کلذ  بابحتـسا  تبث  اذإف  هیلع ، ًالیلدو 
رـصعلا کلذ  یف  اهوحنو  بابقلا  ءانب  مدعو  نیدـلا . یف  اهباحـصأ  زایتماب  ضعب  نع  اهـضعب  زاتمی  روبقلا  نأ  ملعی  هنمو  ۀـصوصنملا ، ۀـلعلا 
رـصعلا هب  ساقی  الف  نیملـسملا ، ۀشاعإو  داهجلا  نم  مهأ ، وه  امیف  تدجو  نإ  لاومألا  فرـص  یلإ  مهجایتحاو  نیملـسملل  لصاحلا  رـسعلل 

، ۀـغلبلاب شیعلا  نم  نوعنقی  هباحـصأو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبـنلا ناـک  اـمکو  نیملـسملا ، لاوحأ  هیف  تعـّستا  يذـلا  کـلذ  نع  رخأـتملا 
لمع ّمث  عذج  یلإ  ًالوأ  دیعلاو  ۀعمجلا  یف  هتبطخو  یـسوم ، شیرعک  شیرع  مظعملا  هدجـسمو  لخنلا  فعـسو  نبللاب  ۀینبم  ۀئطال  مهتویبو 

يرسک زونک  یلع  اولوتساو  نیملسملا  لاح  تعّستاو  مالسإلا  ۀکوش  تیوق  املف  ۀئیهلا ، ریغب  عذجلا  نع  ًاریثک  زاتمی  ربنملا  نکی  ملو  ربنم  هل 
ةرجحلا ءانبو  امهءانب  اوداجأو  یکملاو  يوبنلا  نیدجـسملا  اوعـسوو  نکـسملاو ، برـشملاو  لـکأملاو  ساـبللا  یف  مهلاـح  تریغت  رـصیقو 

امک مهنأشل  ًامیظعت  نیدـلا  ءامظع  روبق  یلع  اونب  کلذـک  نیعدـبم ، الو  نیـصاع  کلذ  نم  ءیـشب  اونوکی  ملو  دـجاسملا ، رئاسو  ۀفیرـشلا 
دیـس ةزمحک  ءادهـشلا  ءامظعو  ءایبنألا  روبق  یف  ملـست  روبقلا ال  رئاس  یف  ۀهارکلا  تملـس  ولو  ًاحیولتو . ًاحیرـصت  مهنید  ماکحأ  نم  هومهف 

ۀفیرشلا روبقلاو  هیلع ، تاروذاقلا  عوقوو  بالکلاو  باودلا  لوخد  نع  عرشلا  یف  هتمرح  تتبث  يذلا  ربقلل  ًاظفح  نوکت  نأ  اهنمو : . ءادهشلا
رحلا نم  اهب  نیرئازلا  لالظتـسا  اهنمو : . هّلک کلذل  ضرعم  اهّقح  یف  ۀیـشحولا  لامعألا  نم  نویباهولا  هبکترا  امدـعب  هریغو  عیقبلا  یف  مویلا 

ۀباجإلل یجرأ  هنأ  تبث  يذلا  نآرقلا  ةءارقو  اهدنع  ءاعدلاو  ناکملا  فرـشب  اهناحجر  تبث  یتلا  اهبناجب  ةالـصلاو  ةرایزلا  ةدارا  دـنع  رقلاو 
یف ۀـلخاد  رابتعالا  اذـهب  یهف  دـئاوفلا ، نم  کلذ  ریغو  ظعاوملا  ءاقلاو  اهیف ، سیردـتلاو  اهیف ، ّلـح  نم  ۀـکربو  اـهتکربب  باوثلا  یف  رفوأو 

ًاماـغراو مالــسإلا  رئاعــشل  ًاـمیظعت  اهدییــشتو  اـهئانب  یف  نأ  اـهنمو : . تاــطابرلاو سرادــملاو  دــجاسملاک  تاــعاطلل  ةدــعملا  عـضاوملا 
دهع نم  مهعراض  نمو  ۀـیباهولا  لـبق  نیملـسملا  نم  دـحأ  اـهب  لـمعی  مل  ۀـکورتم  ةروجهم  رکذ ـ  اّـمع  ضغلا  عم  اـّهنا ـ  ًاـسماخ : . هیرکنمل

نع ًالـضف  ۀـیباهولا  فارتعاب  هدنـس  ۀحـص  ضرف  ولو  هیلع  لوعی  الو  هب  لمعی  ثیداحألا ال  نم  هلاـح  اذـه  اـمو  اذـه ، اـنموی  یلإ  ۀباحـصلا 
دعاوق نع  ذش  اذإ  ثیدـحلا  نأ  [: 32] دوعـس نب  دمحم  نبا  زیزعلادبعل  ۀبوسنملا  ۀیّنـسلا ) ۀـیدهلا   ) لئاسر نم  یلوُالا  ۀـلاسرلا  یفف  مهریغ ،

يأو . یهتنا ۀلع ، الو  ذوذش  ریغ  نم  هلثم  نع  طباضلا  لدعلا  هاور  اذإ  هب  لمعی  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلا  ّنإ  اولاق : مّهنإف  هب ، لمعی  عرـشلا ال 
رئاسو نیعباتلا  یعباتو  نیعباتلاو  ۀباحـصلا  نم  مویلا  یلإ  لّوألا  ردـصلا  نم  نیملـسملا  لـمع  ۀـفلاخم  نم  مظعأ  عرـشلا  دـعاوق  نع  ذوذـش 
رئاعش ۀماقإ  نم  هریمعت  نوکی  امب ال  اهّصخ  وأ  ۀهارکلا ، یلع  ّالإ  اهلمحی  مل  اهضعبب  وأ  اهب  لمع  نمو  کلذ  نم  ربکأ  ۀّلع  يأو  نیملـسملا ،
دحأ اهب  لمعی  مل  اهـضعب  اهیلع  لمتـشملا  ۀباتکلا  ّن  أ  اهدـحأ : : هوجو نمف  اهب  لمعلا  مدـع  امأ  . نیحلاصلاو ءایلوألاو  ءایبنألا  روبقک  نیدـلا 

قاحسإ هینبو  میهاربإ  روبقو  سدقلا  یف  ( مالسلا هیلع  ) دواد ربقک  سدقملا ، تیب  لوح  یتلا  ءایبنألا  روبق  ّنأ  اهیناث : . اهلـضف یف  فرعتـس  امک 
یُنب دق  ةدیشم  ۀینبم  اهّلک  لیلخلا ، دلب  یف  سدقملا  تیب  یلإ  رـصم  نم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هلقن  يذلا  ( مالـسلا مهیلع  ) فسویو بوقعیو 

ّنأ میقتسملا :) طارصلا   ) هباتک یف  ۀیمیت  نبا  نعف  . مویلا یلإ  یمالسإلا  حتفلا  دعب  کلذ  یقبو  مالـسإلا  لبق  ۀمیظعلا  ۀیداعلا  ةراجحلاب  اهیلع 
ًادودسم ءانبلا  کلذ  باب  ناک  لاق : ّهنأ  ّالإ  ۀباحصلا ، نمزو  حوتفلا  نمز  یف  ًادوجوم  ناک  ( مالسلا هیلع  ) لیلخلا میهاربإ  ربق  یلع  يذلا  ءانبلا 

ناک ّهن  ۀیمیت أ  نبا  لوق  حص  ءاوسو  همدهی ، مل  کلذ  عمو  ءانبلا  کلذ  يأر  سدقملا ، تیب  حتف  امل  رمع  نأ  ّکش  الو  . ۀئامعبرألا ۀنـس  یلإ 
روهدلاو راصعألا  ءانبلا  اذه  یلع  تضم  دقو  روبقلا ، یلع  ءانبلا  ۀمرح  مدع  یلع  لدی  هنأل  انّرـضی ، حصی ال  مل  وأ  ۀـئامعبرألا  یلإ  ًادودـسم 

رمأ وأ  کلذ  رکنأ  ّهن  ۀیباهولا أ  لبق  مهریغو  نیدلا  لهأو  ءاحلـصلاو  ءاملعلا  نم  دحأ  نع  عمـسی  ملو  مالـسإلا  لودو  نورقلا  هیلع  تلاوتو 
معز نالطب  رهظی  کلذبو  ةرومعملا . راطقأ  عیمج  نم  نیددرتملاو  راوزلا  نم  دری  ام  ةرثک  یلع  ۀفش  تنبب  کلذ  یف  هاف  وأ  همرح  وأ  همدهب 

عومجم نم  حضّتی  اذکهو  [. 33 «] ۀسمخلا نورقلا  دعب  ثدح  ّهنإ  دهیلب : نبا  لوقو  نیعباتلا ، رـصع  دعب  ثدح  روبقلا  یلع  ءانبلا  نأ  ۀیباهولا !
[1 .] روبقلا یلع  ءانبلا  ۀمرحب  لوقلا  یلع  دعاسی  يوبن  دنتسم  دوجو  مدع  مدقت  ام 

شماوهلا
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: يزارلا ریسفت  [ 4 . ] 21 فهکلا : [ 3 . ] 661 داعملا : داز  [ 2 .] اضر دیشر  دمحم  فارشاب  رـصم  ط  ، 60 1/59 ـ  لئاسملاو : لئاسرلا  ۀعومجم 
راد ةرهاقلا ، ط  ، 1/476 نایبلا : عمجم  [ 7  .] 32 جحلا : [ 6 .] بتکلا ملاع  3/277 ـ  ریدقلا : حتف  [ 5  .] 1995 م 1415 ـ  رکفلا ـ  راد  11/106 ـ 

: ریبکلا ریـسفتلا  [ 13 .] 4/177 ریبکلا : ریـسفتلا  [ 12 .] 14/409 نازیملا : [ 11  .] 2 ةدـئاملا : [ 10  .] 36 جـحلا : [ 9  .] 158 ةرقبلا : [ 8 .] بیرقتلا
نازیم [ 17 .] 150 ، 145 ، 129 ، 1/96 دمحأ : دنـسم  [ 16 .] توریب رداـص  راد  ط  ، 1/87 دمحأ : دنـسم  [ 15  .] 23 يروـشلا : [ 14  .] 11/128

: رجح نبا  بیذهتلا ، بیذـهت  [ 19  .] نایفـس ۀمجرت  یف   4/15 رجح : نبا  بیذـهتلا ، بیذـهت  [ 18 .] مقرب 3322  2/169 یبهذلا : لادتعالا ،
مقرب  1/148 قباسلا : ردصملا  [ 23 .] 2/179 قباسلا :  ردصملا  [ 22 .] 4/115 رجح : نبا  بیذهتلا ، بیذهت  [ 21 .] قتعملا دبعلا  [ 20  .] 11/218

[27 .] 10/380 یبطرقلا : نآرقلا ، ماکحأل  عماـجلا  [ 26 .] 1/535 ۀعبرألا : بهاذـملا  یلع  هقفلا  [ 25 .] 4/362 بیذهتلا : بیذـهت  [ 24  .] 106
ننـسو زئانجلا ، باتک  ، 1/473 ۀجام : نبا  حیحـصو  ۀیفلـسلا ، ۀبتکملا  ط  ، 2/208 يذمرتلل : ننـسلاو  ، 3/62 زئانجلا : باتک  ملـسم ، حیحص 

: رباج نع  ًالـسرم  ًاـضیأ  هاورو  و 332 ،  3/295 دـمحأ : دنـسمو  ربقلا ; یلع  ءاـنبلا  باـب  ، 3/216 دواد : یبأ  ننــسو  ، 88 4/87 ـ  یئاسنلا :
: سوماـقلا یف  [ 31  .] 100  / 2 افولا : ءاـفو  [ 30 .] 2/85 افولا : ءاـفو  [ 29 .] 6/299 دـمحأ : دنـسم  ، 1/474 ۀـجام : نـبا  ننـس  رظنا : [ 28 .] 399

 . 384 378 ـ  بایترإلا : فشک  [ 33 .] رصمب رانملا  21 ط  ۀیّنسلا : ۀیدهلا  لئاسر  [ 32 (.] فلؤملا  ) هنم أضوتی  روقنم  رجح  سارهملا 

ۀجیدخ هللا  لوسر  جیوزت  ثیدح 

هللا لوسر  جیوزت 

یصق نب  يزعلا  دبع  نب  دسأ  نب  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  جوزت  ۀنـس  نیرـشعو  اسمخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  غلب  املف  ماشه : نبا  لاق 
تناکو قاحـسإ : نبا  لاق  یندـملا . رمع  یبأ  نع  ملعلا  لهأ  نم  دـحاو  ریغ  ینثدـح  امیف  بلاغ ، نب  يؤل  نب  بعک  نبا  ةرم  نب  بـالک  نب 

، اراجت اموق  شیرق  تناکو  مهل ، هلعجت  ئشب  هایإ ، مهبراضتو  اهلام  یف  لاجرلا  رجأتست  لامو ، فرش  تاذ  ةرجات  ةأرما  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ 
نأ هیلع  تضرعف  هیلإ ، تثعب  هقالخأ ، مرکو  هتناـمأ ، مظعو  هثیدـح ، قدـص  نم  اـهغلب : اـم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  اـهغلب  اـملف 
هللا یلص  هللا  لوسر  هلبقف  ةرسیم ، هل  لاقی  اهل  مالغ  عم  راجتلا ، نم  هریغ  یطعت  تناک  ام  لضفأ  هیطعتو  ارجات ، ماشلا  یلإ  اهل  لام  یف  جرخی 

ةرجش لظ  یف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزنف  ماشلا . مدق  یتح  ةرـسیم  اهمالغ  هعم  جرخو  کلذ ، اهلام  یف  جرخو  اهنم ، ملـسو  هیلع 
اذه ةرسیم : هل  لاق  ةرجشلا ؟ هذه  تحت  لزن  يذلا  لجرلا  اذه  نم  هل : لاقف  ةرسیم ، یلإ  بهارلا  علطاف  نابهرلا ، نم  بهار  ۀعموص  نم  ابیرق 

هتعلـس ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عاب  مث  یبن . الإ  طق  ةرجـشلا  هذـه  تحت  لزن  ام  بهارلا : هل  لاقف  مرحلا ، لهأ  نم  شیرق  نم  لجر 
دتشاو ةرجاهلا  تناک  اذإ  نومعزی -  امیف  ةرسیم -  ناکف  ةرـسیم ، هعمو  ۀکم  یلإ  الفاق  لبقأ  مث  يرتشی ، نأ  دارأ  ام  يرتشاو  اهب ، جرخ  یتلا 

. ابیرقوأ فعـضاف  هب ، ءاج  ام  تعاـب  اـهلامب ، ۀـجیدخ  یلع  ۀـکم  مدـق  اـملف  هریعب ، یلع  ریـسی  وهو  سمـشلا ، نم  هنـالظی  نیکلم  يری  رحلا 
اهب هللا  دارأ  ام  عم  ۀبیبل ، ۀفیرـش  ۀمزاح  ةأرما  ۀـجیدخ  تناکو  هایإ . نیکلملا  لالظإ  نم  يری  ناک  امعو  بهارلا ، لوق  نع  ةریـسم  اهثدـحو 

تبغر دق  ینإ  مع ، نبای  نومعزی : امیف  هل  تلاقف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  تثعب  هب  اهربخأ  امب  ةرـسیم  اهربخأ  املف  هتمارک  نم 
ذئموی ۀـجیدخ  تناکو  اهـسفن . هیلع  تضرع  مث  کثیدـح ، قدـصو  کقلخ ، نسحو  کتنامأو ، کموق ، یف  کنطـسو  کـتبارقل ، کـیف 

تنب ۀـجیدخ  یهو  هیلع . ردـقی  ول  اهنم  کلذ  یلع  اصیرح  ناک  اـهموق  لـک  ـالام ، نهرثکأو  افرـش ، نهمظعأو  ابـسن ، شیرق  ءاـسن  طـسوأ 
نبا مصالا  نب  ةدئاز  تنب  ۀمطاف  اهمأو : رهف . نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  بعک  نبا  ةرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  يزعلا  دبع  نب  دـسأ  نب  دـلیوخ 
ذقنم نب  ورمع  نب  ثراحلا  نب  فانم  دبع  تنب  ۀـلاه  ۀـمطاف : مأو  رهف . نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  رماع  نب  صیعم  نب  دـبع  نب  رجح  نب  ۀـحاور 

نب بعک  نب  صیصه  نب  ورمع  نب  مهس  نبا  دعس  نب  دیعـس  تنب  ۀبالق  ۀلاه : مأو  رهف . نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  رماع  نب  صیعم  نب  ورمع  نب 
، بلطملا دـبع  نب  ةزمح  همع  هعم  جرخف  همامعال ، کلذ  رکذ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  کلذ  تلاـق  اـملف  رهف . نب  بلاـغ  نب  يؤل 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


، ةرکب نیرشع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهقدصأو  ماشه : نبا  لاق  اهجوزتف . هیلإ  اهبطخف  دسأ  نب  دلیوخ  یلع  لخد  یتح  هللا ، همحر 
تدلوف قاحـسإ : نبا  لاق  اهنع . هللا  یـضر  تتام ، یتح  اهریغ  اهیلع  جوزتی  ملو  ملـسو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهجوزت  ةأرما  لوأ  ناکو 

، ۀیقرو بنیزو ، بیطلاو ، رهاطلاو ، ملسو ، هیلع  هللا  یلص  ینکی  ناک  هبو  مساقلا ، میهاربإ : الإ  مهلک  هدلو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل 
مث موثلک ، مأ  مث  بنیز ، مث  ۀیقر ، هتانب  ربکأو  رهاطلا ، مث  بیطلا ، مث  مساقلا ، هینب  ربکأ  ماشه : نبا  لاق  مالـسلا . مهیلع  ۀـمطافو  موثلک ، مأو 
هعم نرجاهو  نملـسأف  مالـسالا ، نکردأ  نهلکف  هتانب  امأو  ۀیلهاجلا ، یف  اوکلهف  رهاطلاو ، بیطلاو ، مساقلا ، امأف  قاحـسإ : نبا  لاق  ۀـمطاف .

ۀیرـس ۀیرام  میهاربإ : مأ  لاق : ۀعیهل  نبا  نع  بهو  نب  هللا  دبع  انثدح  ۀیطبقلا . ۀیرام  همأف  میهاربإ  امأو  ماشه : نبا  لاق  ملـسو . هیلع  هللا  یلص 
ترکذ دق  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  تناکو  قاحسإ : نبا  لاق  انصنأ . ةروک  نم  نفح  نم  سقوقملا  هیلإ  اهادهأ  یتلا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

ةرسیم اهمالغ  اهل  رکذ  ام  سانلا -  ملع  نم  ملعو  بتکلا  عبتت  دق  اینارصن  ناکو  اهمع ، نبا  ناکو  يزعلا -  دبع  نب  دسأ  نبا  لفون  نب  ۀقرول 
دقو ۀمالا . هذه  یبنل  ادـمحم  نإ  ۀـجیدخ ، ای  اقح  اذـه  ناک  نئل  ۀـقرو : لاقف  هنالظی ، ناکلملا  ناک  ذإ  هنم  يری  ناک  امو  بهارلا ، لوق  نم 
کلذ : یف  ۀقرو  لاقف  یتم ؟ یتح  لوقیو : رمالا  ئطبتسی  ۀقرو  لعجف  لاق : لاق . امک  وأ  هنامز ، اذه  رظتنی ، یبن  ۀمالا  هذهل  نئاک  هنأ  تفرع 

اجیشنلا ثعب  املاط  مهل  اجوجل  يرکذلا  یف  تنکو  تججل 
اجیدخ ای  يراظتنا  لاق  دقف  فصو  دعب  ۀجیدخ  نم  فصوو 

اجورخ هنم  يرأ  نأ  کثیدح  یئاجر  یلع  نیتکملا  نطبب 
اجوعی نأ  هرکأ  نابهرلا  نم  سق  لوق  نم  انتربخ  امب 

اجیجح هل  نوکی  نم  مصخیو  انیف  دوسیس  ادمحم  نأب 
اجومت نأ  ۀیربلا  هب  میقی  رون  ءایض  دالبلا  یف  رهظیو 
اجولف هملاسی  نم  یقلیو  اراسخ  هبراحی  نم  یقلیف 

اجولو مهلوأ  تنکف  تدهش  مکاذ  ناک  ام  اذإ  یتیلایف 
اجیجع اهتکمب  تجع  ولو  شیرق  تهرک  يذلا  یف  اجولو 

اجورع اولفس  نإ  شرعلا  يذ  یلإ  اعیمج  اوهرک  يذلاب  یجرأ 
اجوربلا کمس  نم  راتخی  نمب  رفک  ریغ  ۀلافسلا  رمأ  لهو 

اجیجض اهل  نورفاکلا  جضی  رومأ  نکت  قبأو  اوقبی  نإف 
اجورح ۀفلتم  رادقالا  نم  یقلیس  یتف  لکف  کلهأ  نإو 

رجحلا عضو  یف  شیرق  نیب  هللا  لوسر  مکحو  ۀبعکلا ، ناینب  ثیدح 

کلذـب نومهی  اوناکو  ۀـبعکلا ، ناـینبل  شیرق  تعمتجا  ۀنـس  نیثـالثو  اـسمخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  غلب  اـملف  قاحـسإ : نبا  لاـق 
نوکی ناک  امنإو  ۀبعکلل ، زنک  اوقرس  ارفن  نأ  کلذو  اهفیقـستو ، اهعفر  اودارأف  ۀماقلا ، قوف  امـضر  تناک  امنإو  اهمده  نوباهیو  اهوفقـسیل 
شیرق تعطقف  ماشه  نبا  لاق  ۀعازخ -  نم  ورمع ، نب  حـیلم  ینبل  یلوم  اکیود ، زنکلا  هدـنع  دـجو  يذـلا  ناکو  ۀـبعکلا ، فوج  یف  رئب  یف 

، تمطحتف مورلا  راجت  نم  لجرل  ةدـج  یلإ  ۀنیفـسب  یمر  دـق  رحبلا  ناکو  کـیود -  دـنع  هوعـضو  هوقرـس  نیذـلا  نأ  شیرق  معزتو  هدـی ،
رئب نم  جرخت  ۀـیح  تناکو  اهحلـصی . ام  ضعب  مهـسفنأ  یف  مهل  أیهتف  راجن ، یطبق  لجر  ۀـکمب  ناکو  اهفیقـستل ، هودـعأف  اهبـشخ  اوذـخأف 
الإ دحأ  اهنم  وندی  ناک ال  هنأ  کلذو  نوباهی ، امم  تناکو  ۀبعکلا ، رادج  یلع  قرشتتف  موی ، لک  اهل  يدهی  ام  اهیف  حرطی  ناک  یتلا  ۀبعکلا 

ارئاط اهیلإ  هللا  ثعب  عنـصت ، تناک  امک  ۀـبعکلا ، رادـج  یلع  قرـشتت  موی  تاذ  یه  اـنیبف  اـهنوباهی . اوناـکو  اـهاف ، تحتفو  تشکو  تلأزحا 
. ۀیحلا هللا  انافک  دقو  بشخ ، اندنعو  قیفر ، لماع  اندـنع  اندرأ : ام  یـضر  دـق  هللا  نوکی  نأ  وجرنل  انإ  شیرق : تلاقف  اهب ، بهذـف  اهفطتخاف 
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نارمع نبا  ذئاع : ماشه : نبا  لاق  موزخم -  نب  نارمع  نبا  دبع  نب  ذئاع  نب  ورمع  نب  بهو  وبأ  ماق  اهئانبو ، اهمدـه  یف  مهرمأ  اوعمجأ  املف 
الإ مکبسک  نم  اهئانب  یف  اولخدت  شیرق ال  رشعم  ای  لاقف : هعـضوم ، یلإ  عجر  یتح  هدی ، نم  بثوف  ارجح ، ۀبعکلا  نم  لوانتف  موزخم -  نب 
رمع نب  هللا  دبع  نب  ةریغملا  نب  دیلولا  مالکلا  اذه  نولحنی  سانلاو  سانلا ، نم  دـحأ  ۀـملظم  الو  ابر ، عیب  الو  یغب ، رهم  اهیف  لخدـی  ال  ابیط ،

نب بهو  نب  فلخ  نب  ۀیمأ  نب  ناوفص  نب  هللا  دبع  نع  ثدح  هنأ  یکملا  حیجن  یبأ  نب  هللا  دبع  ینثدح  دقو  قاحسإ : نبا  لاق  موزخم . نب 
هنع لأسف  تیبلاب ، فوطی  ورمع  نب  بهو  یبأ  نب  ةریبه  نب  ةدعجل  انبا  يأر  هنأ  يؤل . نب  بعک  نب  صیـصه  نب  ورمع  نب  حمج  نب  ۀفاذح 
نیح ۀبعکلا  نم  ارجح  ذخأ  يذلا  بهو -  ابأ  ینعی  اذـه -  دـج  کلذ : دـنع  ناوفـص  نبا  هللا  دـبع  لاقف  ةریبه ، نب  ةدـعجل  نبا  اذـه  لیقف :

الإ مکبـسک  نم  اهئانب  یف  اولخدت  ال  شیرق ، رـشعم  ای  کلذ : دنع  لاقف  هعـضوم ، یلإ  عجر  یتح  هدی ، نم  بثوف  اهمدـهل ، شیرق  تعمجأ 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبأ  لاخ  بهو  وبأو  قاحـسإ : نبا  لاق  سانلا . نم  دـحأ  ۀـملظم  الو  ابر ، عیب  الو  یغب ، رهم  اهیف  اولخدـت  ال  اـبیط ،

: برعلا نم  رعاش  لوقی  هلو  افیرش ، ناکو  ملسو ،
بئاخ ریغ  اهلحر  هادن  نم  تدغ  یتیطم  تخنأ  بهو  یبأب  ولو 
بئاوذلا یف  اهباسنأ  تلصح  اذإ  بلاغ  نب  يؤل  یعرف  نم  ضیبأب 

بیاطالا عورف  هادج  طسوت  يدنلل  حاتری  میضلا  ذخال  یبأ 
بئابسلا لثم  نهولعی  زبخلا  نم  هنافج  المی  ردقلا  دامر  میظع 

نم لئابقو  موزخم  ینبل  ینامیلا  نکرلاو  دوسالا  نکرلا  نیب  ام  ناکو  ةرهزو ، فانم  دبع  ینبل  بابلا  قش  ناکف  ۀبعکلا ، تأزج  اشیرق  نإ  مث 
رادلادبع ینبل  رجحلا  قش  ناکو  يؤل ، نبا  بعک  نب  صیـصه  نب  ورمع  ینبا  مهـسو ، حمج  ینبل  ۀبعکلا  رهظ  ناکو  مهیلإ ، اومـضنا  شیرق 

لاقف هنم ، اوقرفو  اهمده  اوباه  سانلا  نإ  مث  میطحلا . وهو  يؤل  نب  بعک  نب  يدع  ینبلو  یـصق ، نبا  يزعلا  دبع  نب  دسأ  ینبلو  یـصق ، نب 
مهللا غزن -  مل  لاقیو : ماشه : نبا  لاق  عرت -  مل  مهللا  لوقی : وهو  اهیلع ، ماق  مث  لوعملا ، ذخأف  اهمده ، یف  مکؤدـبأ  انأ  ةریغملا : نب  دـیلولا 

امک اهانددرو  ائیـش  اهنم  مدهن  مل  بیـصأ  نإف  رظنن ، اولاقو : ۀلیللا ، کلت  سانلا  صبرتف  نینکرلا ، ۀـیحان  نم  مدـه  مث  ریخلا . الإ  دـیرن  انإ ال 
یهتنا اذإ  یتح  هعم ، سانلا  مدهو  مدهف  هلمع ، یلع  ایداغ  هتلیل  نم  دیلولا  حبصأف  انمدهف ، انعنص ، هللا  یضر  دقف  ئش  هبـصی  مل  نإو  تناک ،

: قاحـسإ نبا  لاق  اضعب . اهـضعب  ذخآ  ( 1  ) ۀنمـسالاک رـضخ  ةراجح  یلإ  اوضفأ  مالـسلا ، هیلع  میهاربإ ، ساـسأ  ساـسالا ، یلإ  مهب  مدـهلا 
كرحت املف  امهدحأ ، اهب  علقیل  اهنم  نیرجح  نیب  ۀلتع  لخدأ  اهمدهی ، ناک  نمم  شیرق ، نم  الجر  نأ  ثیدحلا  يوری  نم  ضعب  ینثدـحف 

ملف ۀینایرـسلاب  اباتک  نکرلا  یف  اودجو  اشیرق  نأ  تثدحو  قاحـسإ : نبا  لاق  ساسالا . کلذ  نع  اوهتناف  اهرـسأب ، ۀکم  ( 2  ) تضقنت رجحلا 
، رمقلاو سمـشلا  تروصو  ضرالاو ، تاومـسلا  تقلخ  موی  اهتقلخ  ۀـکب ، وذ  هللا  انإ  وه : اذإف  دوهی ، نم  لجر  مهل  هأرق  یتح  وه  ام  اوردـی 

نبا لاق  اهالبج . اهابـشخأ : ماشه : نبا  لاق  نبللاو . ءاملا  یف  اهلهال  كرابم  اهابـشخأ ، لوزی  یتح  لوزت  ال  ءافنح ، كالمأ  ۀعبـسب  اهتففحو 
نبا لاق  اهلهأ . نم  لوأ  اهلحی  ال  لبـس ، ثالث  نم  اهقزر  اهیتأی  مارحلا ، هللا  تیب  ۀکم  هیف : اباتک  ماقملا  یف  اودـجو  مهنأ  تثدـحو  قاحـسإ :

، اقح رکذ  ام  ناک  نإ  ۀنس ، نیعبرأب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ثعبم  لبق  ۀبعکلا  یف  ارجح  اودجو  مهنأ  میلس  یبأ  نب  ثیل  معزو  قاحـسإ :
. نانس عمج  ۀنسالاک  يوری  (. 1  ) نولمعت ۀمادن ، دصحی  ارش  عرزی  نمو  ۀطبغ ، دصحی  اریخ  عرزی  نم  هیف : ابوتکم 

تعمج شیرق  نم  لئابقلا  نإ  مث  قاحـسإ : نبا  لاق  بنعلا . كوشلا  نم  ینتجی  ال  لجأ ، تانـسحلا ! نوزجتو  تائیـسلا ، . تزتها دـیری : (. 2)
هعضوم یلإ  هعفرت  نأ  دیرت  ۀلیبق  لک  هیف ، اومصتخاف  نکرلا ، عضوم  ناینبلا  غلب  یتح  اهونب ، مث  ةدح ، یلع  عمجت  ۀلیبق  لک  اهئانبل ، ةراجحلا 

يؤل نب  بعک  نبا  يدع  ونبو  مه  اودقاعت  مث  امد  ةءولمم  ۀنفج  رادلادبع  ونب  تبرقف  لاتقلل ، اودعأو  اوفلاحتو  اورواحت  یتح  يرخالا ، نود 
مهنإ مث  اسمخ ، وأ  لایل  عبرأ  کلذ  یلع  شیرق  تثکمف  مدلا  ۀقعل  اومـسف  ۀنفجلا ، کلت  یف  مدلا  کلذ  یف  مهیدیأ  اولخدأو  توملا ، یلع 
ذئماع ناکو  موزخم -  نبا  رمع  نب  هللا  دبع  نب  ةریغملا  نب  ۀیمأ  ابأ  نأ  ۀیاورلا : لهأ  ضعب  معزف  اوفصانتو . اورواشتو  دجـسملا  یف  اوعمتجا 

. اولعفف هیف ، مکنیب  یضقی  دجسملا  اذه  باب  نم  لخدی  نم  لوأ  هیف  نوفلتخت  امیف  مکنیب  اولعجا  شیرق ، رـشعم  ای  لاق : اهلک -  شیرق  نسأ 
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، ربخلا هوربخأو  مهیلإ  یهتنا  املف  دمحم ، اذه  انیضر ، نیمالا ، اذه  اولاق : هوأر  املف  ملسو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهیلع  لخاد  لوأ  ناکف 
هوعفرا مث  بوثلا ، نم  ۀیحانب  ۀـلیبق  لک  ذـخأتل  لاق : مث  هدـیب ، هیف  هعـضوف  نکرلا  ذـخأف  هب ، یتأف  ابوث ، یلإ  مله  ملـسو : هیلع  هللا  یلـص  لاق 

نأ لبق  ملـسو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یمـست  شیرق  تناکو  هیلع . ینب  مث  هدـبی ، وه  هعـضو  هعـضوم  نب  اوغلب  اذإ  یتح  اولعفف ، اعیمج ،
تناک یتلا  ۀـیحلا  رمأ  نم  ناک  امیف  بلطملا ، دـبع  نبا  ریبزلا  لاق  اودارأ ، ام  یلع  اـهونبو  ناـینبلا  نم  اوغرف  اـملف  نیمـالا  یحولا  هیلع  لزنی 

: اهل ۀبعکلا  ناینب  باهت  شیرق 
بارطضا اهل  یهو  نابعثلا  یلإ  باقعلا  تبوصت  امل  تبجع 
باثو اهل  نوکی  انایحأو  شیشک  اهل  نوکی  تناک  دقو 

باهت دقو  ءانبلا  انبیهت  تدش  سیسأتلا  یلإ  انمق  اذإ 
بابصنا اهل  بئلتت  باقع  تءاج  زجرلا  انیشخ  نأ  املف 

باجح هل  سیل  ناینبلا  انل  تلخ  مث  اهیلإ  اهتمضف 
بارتلاو دعاوقلا  هنم  انل  ءانب  یلإ  نیدشاح  انمقف 

بایث انیوسم  یلع  سیلو  هنم  سیسأتلا  عفرن  ةادغ 
باهذ مهنم  هلصال  سیلف  يؤل  ینب  کیلملا  هب  زعأ 

بالک اهمدقت  دق  ةرمو  يدع  ونب  كانه  تدشح  دقو 
باوثلا سمتلی  هللا  دنعو  ازع  كاذب  کیلملا  انأوبف 

يوریو : ماشه : نبا  لاق 
مث یطابقلا ، یـسکت  تناکو  اعارذ ، ةرـشع  ینامث  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  ۀـبعکلا  تناـکو  باـیث  اـنیواسم  یلع  سیلو 

. فسوی نب  جاجحلا  جابیدلا  اهاسک  نم  لوأو  دوربلا ، تیسک 

سمحلا ثیدح 

میهاربإ ونب  نحن  اولاقف : هورادأو ، هوأر  ایأر  سمحلا  يأر  تعدتبا  هدـعب -  مأ  لیفلا  لبقأ  يردأ  ال  شیرق -  تناک  دـقو  قاحـسإ : نبا  لاق 
ام لثم  برعلا  هل  فرعت  الو  انتلزنم ، لثم  ـالو  اـنقح ، لـثم  برعلا  نم  دـحال  سیلف  اـهنکاسو ، ( 1  ) ۀـکم ناطقو  تیبلا  ةالوو  ۀـمرحلا  لهأو 

لحلا نم  اومظع  دـق  اولاقو : مکتمرحب  برعلا  فختـسا  کلذ  متلعف  نإ  مکنإف  مرحلا ، نومظعت  امک  لحلا  نم  ائیـش  اومظعت  الف  انل ، فرعت 
یلـص میهاربإ  نیدو  جـحلاو  رعاشملا  نم  اهنأ  نورقیو  نوفرعی  مهو  اهنم ، ۀـضافالاو  ۀـفرع  یلع  فوقولا  اوکرتف  مرحلا . نم  اومظع  ام  لثم 

نم جرخن  نأ  انل  یغبنی  سیلف  مرحلا ، لهأ  نحن  اولاـق : مهنأ  ـالإ  اـهنم ، اوضیفی  نأو  اـهیلع ، اوفقی  نأ  برعلا  رئاـسل  نوریو  ملـسو ، هیلع  هللا 
نم اودلو  نمل  اولعج  مث  مرحلا ، لهأ  سمحلاو  سمحلا ، نحن  اهمظعن ، امک  اهریغ  مظعن  الو  ۀمرحلا 

ام مهیلع  مرحیو  مهل ، لحی  ام  مهل  لحی  مهایإ : مهتدالوب  مهل ، يذلا  لثم  مرحلاو  لحلا  نکاس  نم  برعلا  . اهنکاسو ۀکم  نطاقو  یف ا  (. 1)
نبا ۀعـصعص  نب  رماع  ینب  نأ  يوحنلا : ةدیبع  وبأ  ینثدحو  ماشه : نبا  لاق  کلذ . یف  مهعم  اولخد  دق  ۀعازخو  ۀنانک  تناکو  مهیلع . مرحی 

: برکی دعم  نبا  ورمعل  یندشنأو  کلذ ، یف  مهعم  اولخد  نزاوه  نب  رکب  نب  ۀیواعم 
اسماحالا يدعب  تیصان  ام  ثیلثتب  اندایج  ارایش  تناک  ول  سابعأ 

سادرم نب  سابع  سابعبو : ۀعصعص . نب  رماع  ینب  سماحالاب : ینعی  ناسحلا . نامـسلا  رایـشلاو : مهدالب . نم  عضوم  ثیلثت : ماشه : نبا  لاق 
: ۀلبج موی  یف  یمرادلا  ةرارز  نب  طیقلل  یندشنأو  ورمعل . ةدیصق  نم  تیبلا  اذهو  ثیلثتب . دیبز  ینب  یلع  راغأ  ناکو  یملسلا ،

سمحلا موقلا  یف  ۀلجلا  رشعملا  سبع  ونب  اهنإ  یلإ  مذجأ 
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، میمت نب  ةانم  دـیز  نب  کلام  نب  ۀـلظنح  ینب  نیب  ناک  موی  ۀـلبج  مویو  ۀعـصعص . نب  رماع  ینب  یف  ءافلح  ۀـلبج  موی  اوناک  سبع  ینب  نـال 
بجاح رسأو  سدع ، نب  ةرارز  نب  طیقل  ذئموی  لتقو  ۀلظنح ، ینب  یلع  ۀعصعص  نب  رماع  ینبل  هیف  رفظلا  ناکف  ۀعصعص ، نب  رماع  ینب  نیبو 
: قدزرفلل ریرج  لوقی  هیفف  ۀلظنح ، نب  کلام  نبا  مراد  نب  هللا  دبع  نب  دیز  نب  سدع  نب  ورمع  نب  ورمع  مزهناو  سدع ، نبا  ةرارز  نب 

مرادلای اوعد  ذإو  رمع  نب  ورمعو  ابجاحو  اطیقل  دهشت  مل  کنأک 
نبا وهو  يدنکلا ، ۀیواعم  نب  ناسح  ذئموی  لتقو  رماع ، ینب  یلع  ۀلظنحل  رفظلا  ناکف  بجن ، يذ  موی  اوقتلا  مث  هل . ةدیـصق  یف  تیبلا  اذـهو 

(1 : ) قدزرفلا لوقی  هیفف  لیفطلا ، نب  رماع  وبأ  بالک ، نب  رفعج  نب  کلام  نب  لیفطلا  مزهناو  یبالکلا ، قعصلا  نب  دیزی  رسأو  ۀشبک ،
مئازهلا ضوکر  الجر  لزرق  یلع  کلام  نب  لیفط  یجن  اذإ  نهنمو 

مثاوجلا خارفلا  مأ  یلع  دیزن  دلیوخ  نبا  ۀماه  انبرض  نحنو 
: ریرج لاقف  هل . ةدیصق  یف  ناتیبلا  اذهو 

اعقصم لیخلا  ۀمض  یف  أرما  یقالو  هجات  ۀشبک  نبال  انبضخ  نحنو 
موی ثیدـح  یف  ترکذ  ام  هئاصقتـسا  نم  ینعنم  امنإو  انرکذ ، امم  لوطأ  بجن  يذ  مویو  ۀـلبج  موی  ثیدـحو  هل . ةدیـصق  یف  تیبلا  اذـهو 

نمـسلا اوئلـسی  الو  طقالا ، اوطقتای  نأ  سمحلل  یغبنی  ال  اولاق : یتح  مهل ، نکت  مل  ارومأ  کلذ  یف  اوعدـتبا  مث  قاحـسإ : نبا  لاـق  راـجفلا .
لهال یغبنی  ال  اولاقف : کلذ  یف  اوعفر  مث  امرح ، اوناک  ام  مدالا  تویب  یف  اولظتـسا  نإ  اولظتـسی  الو  رعـش ، نم  اـتیب  اولخدـی  ـالو  مرح ، مهو 

الإ مهفاوط  لوأ  اومدـق  اذإ  تیبلاب  اوفوطی  الو  ارامع ، وأ  اجاجح  اوءاج  اذإ  مرحلا ، یلإ  لحلا  نم  مهعم  هب  اوءاج  ماعط  نم  اولکأی  نأ  لحلا 
فاطف سمحلا ، بایث  دجی  ملو  ةأرما ، وأ  لجر  نم  مرکتم  مهنم  مرکت  نإف  ةارع ، تیبلاب  اوفاط  ائیش  اهنم  اودجی  مل  نإف  سمحلا ، بایث  یف 

کلت یمست  برعلا  تناکف  ادبأ . هریغ  دحأ  الو  وه  اهـسمی  ملو  اهب  عفتنی  مل  مث  هفاوط ، نم  غرف  اذإ  اهاقلأ  لحلا ، نم  اهب  ءاج  یتلا  هبایث  یف 
یف ناتیبلا  (. 1  ) لاجرلا امأ  ةارع : تیبلاب  اوفاطو  اهنم ، اوضافأو  تافرع ، یلع  اوفقوو  هب ، تنادـف  برعلا ، کـلذ  یلع  اولمحف  یقللا ، باـیثلا 

: خرفلاو سأرلا ، ۀینک  اهنأ  باوصلاو  حامرلاب ، رذ  وبأ  اهرـسف  خارفلا : مأو  کلام ، نب  لیفطل  سرف  مسا  لزرقو : ص 858 )  ) قدزرفلا ناوید 
یهو برعلا ، نم  ةأرما  تلاقف  هیف . فوطت  مث  اهیلع ، اجرفم  اعرد  الإ  اهلک  اهبایث  نهادـحإ  عضتف  ءاسنلا  امأو  ةارع ، نوفوطیف  . غامدـلا مدـقم 

: تیبلاب بوطت  کلذک 
هلحأ الف  هنم  ادب  امو  هلک  وأ  هضعب  ودبی  مویلا 

الف هبایث  نم  هکرت  ائیـش  رکذـی  برعلا  نم  لئاق  لاقف  هریغ . الو  وه  اهب  عفتنی  ملف  اهاقلأ ، لحلا  نم  اهیف  ءاج  یتلا  هبایث  یف  مهنم  فاـط  نمو 
: هبحی وهو  هبرقی ،

میرح نیفئاطلا  يدیأ  نیب  یقل  هنأک  هیلع  يرک  انزح  یفک 
: هجح ننس  هل  عرـشو  هنید ، هل  مکحأ  نیح  هیلع  لزنأف  ملـسو ، هیلع  هللا  یلـص  ادمحم  یلاعت  هللا  ثعب  یتح  کلذک  اوناکف  سمی . ال  لوقی :

یف مهعفرف  برعلا . سانلاو : اـشیرق . ینعی  ةرقبلا ) ةروس  نم   199 میحر -  روفغ  هللا  نإ  هللا  اورفغتـساو  سانلا  ضاـفأ  ثیح  نم  اوضیفأ  مث  )
نیح تیبلا ، دنع  مهسوبلو  مهماعط  نم  سانلا  یلع  اومرح  اوناک  امیف  هیلع  هللا  لزنأو  اهنم . ۀضافالاو  اهیلع  فوقولاو  تافرع  یلإ  جحلا  ۀنس 

بحی هنإ ال  اوفرست ، الو  اوبرشاو  اولکو  دجـسم ، لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  مدآ  ینب  ای  : ) ماعطلا نم  لحلا  نم  هب  اوءاج  ام  اومرحو  ةارع  اوفاط 
کلذک ۀمایقلا ، موی  ۀصلاخ  ایندلا  ةایحلا  یف  اونمآ  نیذلل  یه  لق  قزرلا ، نم  تابیطلاو  هدابعل  جرخأ  یتلا  هللا  ۀنیز  مرح  نم  لق  نیفرسملا .

سانلا یلع  هنم  تعدـتبا  شیرق  تناک  امو  سمحلا ، رمأ  یلاـعت  هللا  عضوف  فارعـالا .) ةروس  نم  31 و 32  نوملعی -  موقل  تایآلا  لـصفن 
نع مزح ، نب  ورمع  نب  دمحم  نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  ینثدح  قاحـسإ : نبا  لاق  ملـسو . هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  هب  هللا  ثعب  نیح  مالـسالاب 
نع ۀصالخلا 259. رظناو  كاذب ، سیلو  ناملـس  یبأ  نب  یف ا  (. 1 ،) ریبج نب  عفاـن  همع  نع  معطم ، نب  ریبج  نب  ( 1  ) نامیلس یبأ  نب  نامثع 

سانلا عم  تافرعب  هل  ریعب  یلع  فقاول  هنإو  یحولا ، هیلع  لزنی  نأ  لبق  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  دقل  لاق : معطم ، نب  ریبج  هیبأ 
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. اریثک امیلست  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هل ، لجوزع  هللا  نم  اقیفوت  اهنم ، مهعم  عفدی  یتح  هموق  نیب  نم 

يراصنلا نم  نابهرلاو  دوهی  نم  رابحالاو  برعلا ، نم  ناهکلا  رابخا 

، يراصنلا نم  نابهرلاو  دوهی ، نم  رابحالا  تناکو  قاحـسإ : نبا  لاق  هللا  لوسرب  ناهکلا  راذنإو  موجرلا  ثودح  رمأ  یف ا  ناونعلا  اذـه  عقو 
نم نابهرلاو  دوهی ، نم  رابحالا  امأ  هنامز . نم  براقت  امل  هثعبم ، لبق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأب  اوثدحت  دـق  برعلا  نم  ناهکلاو 

هب مهتتأف  برعلا  نم  ناـهکلا  اـمأو  هیف . مهیلإ  مهئاـیبنأ  دـهع  نم  ناـک  اـمو  هناـمز ، ۀفـصو  هتفـص  نم  مهبتک  یف  اودـجو  اـمعف  يراـصنلا ،
عقی لازی  ۀنهاکلاو ال  نهاکلا  ناکو  موجنلاب ، فذـقلاب  کلذ  نع  بجحت  یهو ال  تناک  اذإ  عمـسلا ، نم  قرتست  امیف  نجلا  نم  نیطایـشلا 
املف اهوفرعف . نورکذـی ، اوناک  یتلا  رومالا  کلت  تعقوو  یلاعت ، هللا  هثعب  یتح  الاب ، هیف  کلذـل  برعلا  یقلت  الو  هرومأ ، ضعب  رکذ  اـمهنم 
دعقت تناـک  یتلا  دـعاقملا  نیبو  اـهنیب  لـیحو  عمـسلا ، نع  نیطایـشلا  تبجح  هثعبم ، رـضحو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  براـقت 

یلص دمحم  هیبنل  یلاعتو  كرابت  هللا  لوقی  دابعلا . یف  هللا  رمأ  نم  ثدح  رمال  کلذ  نأ  نجلا  تفرعف  موجنلاب ، اومرف  اهیف ، عمـسلا  قارتسال 
لق : ) اوأر ام  اوأر  نیح  کلذ  نم  اورکنأ  امو  اوفرع ، اـم  اوفرعف  عمـسلا  نع  اوبجح  ذإ  نجلا  ربخ  هیلع  صقی  وهو  هثعب ، نیح  ملـسو  هیلع  هللا 

ام انبر  دج  یلاعت  هنأو  . ادحأ انبرب  كرـشن  نلو  هب  انمآف  دشرلا  یلإ  يدهی  ابجع  انآرق  انعمـس  انإ  اولاقف  نجلا  نم  رفن  عمتـسا  هنأ  یلإ  یحوأ 
نم لاجر  ناک  هنأو  ابذک . هللا  یلع  نجلاو  سنالا  لوقت  نل  نأ  اننظ  انأو  اططـش . هللا  یلع  انهیفـس  لوقی  ناک  هنأو  ادلو . الو  ۀـبحاص  ذـختا 
انأو ادصر . اباهش  هل  دجی  نآلا  عمتسی  نمف  عمـسلل  دعاقم  اهنم  دعقن  انک  انأو  : ( هلوق یلإ  اقهر .( مهودازف  نجلا  نم  لاجرب  نوذوعی  سنالا 
امنإ اهنأ  تفرع  نآرقلا  نجلا  تعمس  املف  نجلا .( ةروس  نم  یلإ 10  نم 1  ادشر -  مهبر  مهب  دارأ  مأ  ضرالا  یف  نمب  دیرأ  رشأ  يردن  ال 

، ۀـجحلا عوقول  هیف ، هللا  نم  مهءاج  ام  ضرالا  لهأ  یلع  سبتلیف  ءامـسلا ، ربخ  نم  ئـشب  یحولا  لکـشی  الئل  کـلذ  لـبق  عمـسلا  نم  تعنم 
هیدـی نیب  امل  اقدـصم  یـسوم  دـعب  نم  لزنأ  اباتک  انعمـس  انإ  انموق  ای  اولاق : نیرذـنم . مهموق  یلإ  اولو   ( مث اوقدـصو ، اونمآف  ۀهبـشلا ، عطقو 

نوذوعی سنالا  نم  لاجر  ناـک  هنأو  : ( نجلا لوق  ناـکو  ۀـیآلا . فاـقحالا ( ةروس  نم  و 30   29 میقتـسم -  قیرط  یلإو  قحلا  یلإ  يدـهی 
ضرالا نم  داو  نطب  لزنف  رفاس  اذإ  مهریغو  شیرق  نم  برعلا  نم  لجرلا  ناـک  هنأ  نجلا .( ةروس  نم   6 اقهر -  مهودازف  نجلا  نم  لاجرب 

: - جاجعلا نب  ۀبؤر  لاق  هفـسلاو . نایغطلا  قهرلا : ماشه : نبا  لاق  هیف . ام  رـش  نم  ۀلیللا  نجلا  نم  يداولا  اذـه  زیزعب  ذوعأ  نإ  لاق : هیف  تیبیل 
نب ۀبؤر  لاق  هذخأت . وأ ال  هذخأتف  هنم ، وندـت  یتح  ئـشلا  کبلط  اضیأ : قهرلاو  هل ، ةزوجرأ  یف  تیبلا  اذـهو  اقهرملا -  ۀـمایهلا  یبتـست  اذإ 

لجرلا لوقل  ردـصم  اضیأ : قهرلاو  هل . ةزوجرأ  یف  تیبلا  اذـهو  قهرلا -  فوخ  نم  نررعـشقاو  نصبـصب  شحو - : ریمح  فصی  جاـجعلا 
: یلاعت هللا  باتک  یفو  ادیدش ، المح  ینتلمح  يذلا  رسعلا  وأ  مثالا  تلمح  يأ  ادیدش ، اقهر  ینتقهرأ  يذلا  رسعلا  وأ  مثالا  تقهر  لجرلل :

نبا لاـق  فهکلا .) ةروـس  نم   73 ارـسع -  يرمأ  نم  ینقهرت  ـالو  : ) هلوقو فـهکلا ) ةروـس  نم   80 ارفکو -  انایغط  اـمهقهری  نأ  انیـشخف  )
نم یحلا  اذه  اهب ، یمر  نیح  موجنلاب  یمرلل  عزف  برعلا  لوأ  نأ  ثدـح : هنأ  سنخالا  نب  ةریغملا  نب  ۀـبتع  نب  بوقعی  ینثدـحو  قاحـسإ :

ای هل : اولاقف  ایأر -  اهرکنأو  برعلا  یهدأ  ناکو  لاق : جـالع -  ینب  دـحأ  ۀـیمأ ، نب  ورمع  هل  لاـقی  مهنم  لـجرلا  یلإ  اوءاـج  مهنأو  فیقث ،
، رحبلاو ربلا  یف  اهب  يدتهی  یتلا  موجنلا  ملاعم  تناک  نإف  اورظناف  یلب ، لاق : موجنلا ؟ هذهب  فذقلا  نم  ءامـسلا  یف  ثدـح  ام  رت  ملأ  ورمع ،

يذلا قلخلا  اذه  كالهو  ایندلا ، یط  هللاو  وهف  اهب ، یمری  یتلا  یه  مهشیاعم ، یف  سانلا  حلصی  امل  ءاتشلاو ، فیصلا  نم  ءاونالا  اهب  فرعتو 
ملـسم نب  دمحم  رکذو  قاحـسإ : نبا  لاق  وه ؟ امف  قلخلا ، اذه  هب  هللا  دارأ  رمال  اذهف  اهلاح ، یلع  ۀتباث  یهو  اهریغ ، اموجن  تناک  نإو  اهیف ،

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  راصنالا : نم  رفن  نع  سابعلا  نب  هللا  دبع  نع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  يرهزلا  باهـش  نب 
کلم کلم ، تام  اهب : یمری  اهانیأر  نیح  لوقن  انک  هللا ، یبن  ای  اولاق : هب ؟ یمری  يذـلا  مجنلا  اذـه  یف  نولوقت  متنک  اذاـم  مهل : لاـق  ملـسو 

یف یـضق  اذإ  ناک  یلاعتو  كرابت  هللا  نکلو  کلذک ، کلذ  سیل  ملـسو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  دولوم ، تام  دولوم ، دلو  کلم ،
یلإ یهتنی  یتح  طبهی  حـیبستلا  لازی  ـالف  کـلذ ، تحت  نم  مهحیبستل  حبـسف  مهتحت ، نم  حبـسف  اوحبـسف  شرعلا ، ۀـلمح  هعمـس  ارمأ  هقلخ 
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مکقوف نم  نولأست  الأ  نولوقیف : مهحیبستل ، انحبسف  انقوف  نم  حبس  نولوقیف : متحبس ؟ مم  ضعبل : مهضعب  لوقی  مث  اوحبـسیف ، ایندلا  ءامـسلا 
رمالل اذکو ، اذـک  هقلخ  یف  هللا  یـضق  نولوقیف : متحبـس ؟ مم  مهل : لاقیف  شرعلا ، ۀـلمح  یلإ  اوهتنی  یتح  کلذ ، لثم  نولوقیف  اوحبـس ؟ مم 
مهوت یلع  عمـسلاب ، نیطایـشلا  هقرتستف  هب ، اوثدـحتیف  ایندـلا  ءامـسلا  یلإ  یهتنی  یتـح  ءامـس  یلإ  ءامـس  نم  ربـخلا  هب  طـبهیف  ناـک ، يذـلا 

. اضعب نوئطخیو  اضعب  نوبیـصیف  ناهکلا ، هب  ثدحتیف  نوبیـصیو ، نوئطخیف  هب ، مهوثدحیف  ضرالا  لهأ  نم  ناهکلا  هب  اوتأی  مث  فالتخاو ،
ورمع ینثدحو  قاحـسإ : نبا  لاق  ۀناهک . الف  مویلا ، ۀناهکلا  تعطقناف  اهب ، نوفذقی  یتلا  موجنلا  هذـهب  نیطایـشلا  بجح  لجوزع  هللا  نإ  مث 

نبا لاق  هنع . باهش  نبا  ثیدح  لثمب  هنع  هللا  یضر  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ۀبیبل  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نع  رفعج  یبأ  نب 
، یلایللا نم  ۀلیل  اهبحاص  اهءاج  ۀیلهاجلا ، یف  ۀنهاک  تناک  ۀلطیغلا ، اهل  لاقی  مهـس ، ینب  نم  ةأرما  نأ  ملعلا : لهأ  ضعب  ینثدحو  قاحـسإ :

مث اهتحت ، ضقناف  يرخأ ، ۀـلیل  اهءاج  مث  دـیری ؟ ام  کلذ : اهغلب  نیح  شیرق  تلاقف  رحنو ، رقع  موی  ردأ ، ام  ردأ  لاـق : مث  اـهتحت ، ضقناـف 
امف وه ؟ ام  اورظناف  نئاک ؟ وه  رمال  اذـه  نإ  دـیری ؟ اذام  اولاق : اشیرق  کلذ  غلب  اـملف  بونجل . بعک  هیف  عرـصت  بوعـش ، اـم  بوعـش  لاـق :
ةانم دبع  نب  ةرم  ینب  نم  ۀلطیغلا : ماشه : نبا  لاق  هتبحاص . یلإ  هب  ءاج  ناک  يذلا  هنأ  اوفرعف  بعـشلاب ، دحأو  ردب  ۀـعقو  تناک  یتح  هوفرع 

انب اضیق  فلخ  ینب  اولدـبت -  موق  مالحأ  تهفـس  دـقل  هلوق : یف  بلاـط  وبأ  رکذ  نیذـلا  لـطایغلا  مأ  یهو  ةرم ، نب  جـلدم  ةوخإ  ۀـنانک ، نب 
هللا ءاش  نإ  اهعضوم  یف  اهرکذأس  اهل  ةدیـصق  یف  تیبلا  اذهو  صیـصه . نب  ورمع  نب  مهـس  ینب  نم  مهو  لطایغلا ، اهدلول : لیقف  لطایغلاو 
هللا لوسر  رمأ  رکذ  املف  ۀیلهاجلا ، یف  نهاک  مهل  ناک  نمیلا -  نم  انطب  ابنج -  نأ  یشرجلا  عفان  نب  یلع  ینثدحو  قاحسإ : نبا  لاق  یلاعت .

تعلط نیح  مهیلع  لزنف  هلبج ، لفسأ  یف  هل  اوعمتجاو  لجرلا ، اذه  رمأ  یف  انل  رظنا  بنج : هل  تلاق  برعلا ، یف  رشتناو  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
ادـمحم مرکأ  هللا  نإ  سانلا ، اهیأ  لاق : مث  وزنی ، لعج  مث  ـالیوط ، ءامـسلا  یلإ  عسأر  عفرف  ، هل سوق  یلع  اـئکتم  اـمئاق  مهل  فقوف  سمـشلا ،

نم ال ینثدـحو  قاحـسإ : نبا  لاق  ءاج . ثیح  نم  اعجار  هلبج  یف  دنـسأ  مث  لیلق ، سانلا  اـهیأ  مکیف  هثکمو  هاـشحو ، هبلق  رهطو  هافطـصاو ،
یلص هللا  لوسر  دجسم  یف  سانلا  یف  سلاج  وه  انیب  باطخلا ، نب  رمع  نأ  ثدح  هنأ  نافع ، نبا  نامثع  یلوم  بعک ، نب  هللا  دبع  نع  مهتأ 

لجرلا اذـه  نإ  لاق : هنع  هللا  یـضر  رمع  هیلإ  رظن  املف  باطخلا ، نب  رمع  دـیری  دجـسملا ، الخاد  برعلا  نم  لجر  لبقأ  اذإ  ملـسو ، هیلع  هللا 
: لاق تملـسأ ؟ له  هنع : هللا  یـضر  رمع  هل  لاقف  سلج ، مث  لجرلا ، هیلع  ملـسف  ۀیلهاجلا . یف  انهاک  ناک  دقل  وأ  دعب ، هقراف  ام  هکرـش  یلعل 

رمأب ینتلبقتساو  یف ، تلخ  دقل  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هللا  ناحبـس  لجرلا : هل  لاقف  ۀیلهاجلا ؟ یف  انهاک  تنک  لهف  هل : لاق  نینمؤملا ، ریمأ  ای  معن 
، مانـصالا دـبعن  اذـه ، نم  رـش  یلع  ۀـیلهاجلا  یف  انک  دـق  ارفغ ، مهللا  رمع : هل  لاقف  تیلو ، ام  تیلو  ذـنم  کتیعر  نم  دـحال  هتلق  كارأ  ام 
ام ینربخأف  لاق : ۀـیلهاجلا ، یف  انهاک  تنک  دـقل  نینمؤملا ، ریمأ  ای  هللاو  معن ، لاق : مالـسالابو ، هللا  لوسرب  هللا  انمرکأ  یتح  ناـثوالا ، قنتعنو 

صالقلاب اهقوحلو  اهنید ، نم  اهسایإو  اهسالبإو ، نجلا  یلإ  رت  ملأ  لاقف : هعیـش ، وأ  رهـشب  مالـسالا  لیبق  ینءاج  لاق : کبحاص ، هب  كءاج 
هللاو سانلا : ثدحی  کلذ  دنع  باطخلا  نب  رمع  لاقف  بعک : نب  هللا  دبع  لاق  رعـشب . سیلو  عجـس ، مالکلا  اذه  ماشه : نبا  لاق  اهـسالحأو .
نم تعمـس  ذإ  هنم ، انل  مسقیل  همـسق  رظتنن  نحنف  الجع ، برعلا  نم  لجر  هل  حبذ  دق  شیرق ، نم  رفن  یف  ۀیلهاجلا  ناثوأ  نم  نثو  دنعل  ینإ 

: لوقی حیصی ، لجر  حیجن ، رمأ  حیرذ ، ای  لوقی : هعیش ، وأ  رهـشب  مالـسالا  لیبق  کلذو  هنم ، ذفنأ  طق  اتوص  تعمـس  ام  اتوص  لجعلا  فوج 
. هللا الإ  هلإ  ال 

: رعشلاب ملعلا  لهأ  ضعب  یندشنأو  هللا  الإ  هلإ  ال  لوقی : حیصف ، ناسلب  حیصی ، لجر  لاقیو  ماشه : نبا  لاق 
اهسالحأب سیعلا  اهدشو  اهسالبإو  نجلل  تبجع 

اهساجنأک نجلا  ونمؤم  ام  يدهلا  یغبت  ۀکم  یلإ  يوهت 
. برعلا نم  ناهکلا  نم  انغلب  ام  اذهف  قاحسإ : نبا  لاق 

هللا لوسرب  دوهی  راذنا 
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هادهو یلاعت  هللا  ۀمحر  عم  مالـسالا -  یلإ  اناعد  امم  نإ  اولاق : هموق  نم  لاجر  نع  ةداتق  نب  ( 1  ) رمع نب  مصاع  ینثدحو  قاحسإ : نبا  لاق 
اننیب لازت  تناکو ال  انل ، سیل  ملع  مهدـنع  باتک ، لهأ  اوناکو  ناثوأ ، باحـصأ  كرـش  لهأ  انک  و  دوهی ، لاجر  نم  عمـسن  انک  امل  اـنل - 

ام اریثک  انکف  مرإو ، داع  لتق  هعم  مکلتقن  نآلا  ثعبی  یبن  نامز  براقت  دـق  هنإ  اـنل : اولاـق  نوهرکی  اـم  ضعب  مهنم  اـنلن  اذإـف  رورـش ، مهنیبو 
، هب اننودـعوتی  اوناـک  اـم  اـنفرعو  یلاـعت ، هللا  یلإ  اـناعد  نیح  هاـنبجأ : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هللا  ثعب  اـملف  مهنم ، کـلذ  عمـسن 

اوناکو مهعم  امل  قدـصم  هللا  دـنع  نم  باتک  مهءاج  املو  : ) ةرقبلا نم  تایآلا  ءالؤه  لزن  مهیفو  انیفف  هب ، اورفکو  هب  اـنمآف  هیلإ ، مهاـنردابف 
: ماـشه نبا  لاـق  ةرقبلا .) ةروس  نم   89 نیرفاکلا -  یلع  هللا  ۀـنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهءاـج  اـملف  اورفک  نیذـلا  یلع  نوحتفتـسی  لـبق  نم 
89 نیحتافلا -  ریخ  تنأو  قحلاب  انموق  نیبو  اننیب  حتفا  انبر  : ) یلاعت هللا  باتک  یفو  نومکاحتی  اضیأ  نوحتفتسیو  نورـصنتسی ، نوحتفتـسی :
، لهشالا دبع  ینب  یخأ  دیبل  نب  دومحم  نع  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  میهاربإ  نب  حلاص  ینثدحو  قاحـسإ : نبا  لاق  فارعالا .) ةروس  نم 

، شقو نب  ۀمالس  نب  ۀملس  نع 
دبع ینب  یف  دوهی  نم  راج  انل  ناک  لاق : ردـب ، باحـصأ  نم  ۀملـس  ناکو  . دـعب اـمیف  باوصلا  یلع  ءاـجو  طـقف ، اـنه  ورمع  نب  یف ب  (. 1)

، یل ةدرب  یلع  انس ، هیف  نم  ثدحأ  نم  ذئموی  انأو  ۀملـس : لاق  لهـشالا -  دبع  ینب  یلع  فقو  یتح  هتیب  نم  اموی  انیلع  جرخف  لاق : لهـشالا 
ال ناثوأ ، باحصأ  كرش  لهأ  موقل  کلذ  لاقف  لاق : رانلاو ، ۀنجلاو  نازیملاو  باسحلاو  ثعبلاو  ۀمایقلا  رکذف  یلهأ -  ءانفب  اهیف  عجطـضم 
رانو و ۀـنج  اهیف  راد  یلإ  مهتوم  دـعب  نوثعبی  سانلا  نأ  انئاک ، اذـه  يرت  وأ  نالف ! ای  کـحیو  هل : اولاـقف  توملا ، دـعب  نئاـک  اـثعب  نأ  نوری 

هایإ هنولخدـی  مث  هنومحی  رادـلا ، یف  رونت  مطعأ  راـنلا  کـلت  نم  هظحب  هل  نأ  دولو  هب ، فلحی  يذـلاو  معن ، لاـق : مهلاـمعأب ؟ اـهیف  نوزجی 
هدیب راشأو  دالبلا ، هذه  وحن  نم  ثوعبم  یبن  لاق : کلذ ؟ ۀیآ  امف  نالف ! ای  کحیو  هل : اولاقف  ادـغ ، رانلا  کلت  نم  وجنی  نأب  هیلع ، هنونیطیف 

ام هللاوف  ۀملس : لاق  هکردی . هرمع  مالغلا  اذه  ذفنتسی  نإ  لاقف : انـس ، مهثدحأ  نم  انأو  یلإ ، رظنف  لاق : هارت ؟ یتمو  اولاقف : نمیلاو ، ۀکم  یلإ 
: هل انلقف  لاق : ادسحو . ایغب  هب  رفکو  هب  انمآف  انرهظأ ، نیب  یح  وهو  ملـسو ، هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  ادـمحم  هللا  ثعب  یتح  راهنلاو  لیللا  بهذ 

خیش نع  ةداتق  نب  رمع  نب  مصاع  ینثدحو  قاحـسإ : نبا  لاق  هب . سیل  نکلو  یلب ، لاق : تلق ؟ ام  هیف  انل  تلق  يذلا  تسلأ  نالف ! ای  کحیو 
، ۀظیرق ینب  ةوخإ  لده  ینب  نم  رفن  دیبع ، نبا  دسأو  ۀیعـس  نب  دیـسأو  ۀیعـس  نب  ۀبلعث  مالـسإ  ناک  مع  يردـت  له  یل : لاق  ۀـظیرق  ینب  نم 

مدـق نابیهلا  نبا  هل  لاقی  ماشلا ، لهأ  نم  دوهی  نم  الجر  نإف  لاق : هللاو ، ال  تلق : لاق : مالـسالا ؟ یف  اوناـک  مث  مهتیلهاـج ، یف  مهعم  اوناـک 
رطملا انع  طحق  اذإ  انکف  اندنع ، ماقأف  هنم ، لضفأ  سمخلا  یلصی  طق ال  الجر  انیأر  ام  هللاو  ال  انرهظأ ، نیب  لحف  نینسب ، مالـسالا  لیبق  انیلع 

وأ رمت ، نم  اعاص  لوقیف : مک ؟ هل : لوقنف  ۀقدص ، مکجرخم  يدی  نیب  اومدقت  یتح  هللاو ، ال  لوقیف : انل ، قستـساف  نابیهلا  نبای  جرخا  هل : انلق 
دق یقـسنو ، باحـسلا  رمی  یتح  هسلجم  حربی  ام  هللاوف  انل . هللا  یقـستسیف  انترح  رهاظ  یلإ  انب  جرخی  مث  اهجرخنف  لاق : ریعـش . نم  نیدـم  وأ 
نم ینجرخأ  هنورت  ام  دوهی ، رـشعم  ای  لاق : تیم  هنأ  فرع  املف  اندـنع ، ةافولا  هترـضح  مث  لاق : ثالث . الو  نیترم  ـالو  ةرم  ریغ  کـلذ  لـعف 
دق یبن  جورخ  فکوتأ  ةدلبلا  هذـه  تمدـق  امنإ  ینإف  لاق : (، 1  ) ملعأ کـنإ  اـنلق : لاـق : عوجلاو ؟ سؤبلا  ضرأ  یلإ  ریمخلاو  رمخلا  ضرأ 

کفـسب ثعبی  هنإف  دوهی ، رـشعم  ای  هیلإ  نقبـست  الف  هنامز ، مکلظأ  دـقو  هعبتأف ، ثعبی  نأ  وجرأ  تنکف  هرجاهم ، ةدـلبلا  هذـهو  هنامز ، لـظأ 
لاق ۀـظیرق ، ینب  رـصاحو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعب  املف  هنم ، کلذ  مکنعنمی  الف  هفلاخ ، نمم  ءاسنلاو  يرارذـلا  یبسو  ءامدـلا 

هنإ هللاو ، یلب  اولاق : هب ، سیل  اولاق : نابیهلا ، نبا  هیف  مکیلإ  دهع  ناک  يذلا  یبنلل  هنإ  هللاو  ۀظیرق ، ینب  ای  اثادحأ : ابابـش  اوناکو  ۀـیتفلا ، ءالؤه 
. دوهیلا رابحأ  نع  انغلب  ام  اذهف  قاحسإ : نبا  لاق  مهیلهأو . مهلاومأو  مهءامد  اوزرحأو  اوملسأو  اولزنف  هتفصب ، وهل 

ناملس مالسإ  ثیدح 

، یسرافلا ناملـس  ینثدح  لاق : سابع ، نب  هللا  دبع  نع  دیبل  نبا  دومحم  نع  يراصنالا  ةداتق  نب  رمع  نب  مصاع  ینثدحو  قاحـسإ : نبا  لاق 
، هیلإ هللا  قلخ  بحأ  تنکو  هتیرق ، ناقهد  یبأ  ناکو  یج ، اهل  لاقی  ۀیرق  نم  ناهبصأ  لهأ  نم  ایـسراف  الجر  تنک  لاق : هیف  نم  عمـسأ  انأو 
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اهکرتی ال  اهدقوی ، يذلا  رانلا  نطق  تنک  یتح  ۀیـسوجملا  یف  تدهتجاو  ۀـیراجلا ، سبحت  امک  هتیب  یف  ینـسبح  یتح  يایإ  هبح  هب  لزی  مل 
یتعیـض نع  مویلا  اذه  یناینب  یف  تلغـش  دق  ینإ  ینب ، ای  یل : لاقف  اموی ، هل  ناینب  یف  لغـشف  ۀمیظع ، ۀیعـض  یبال  تناکو  لاق : ۀعاس . وبخت 

، یتعیـض نم  یلإ  مهأ  تنک  ینع  تسبتحا  نإ  کنإف  ینع  سبتحت  الو  یل : لاق  مث  دـیری ، اـم  ضعبب  اـهیف  ینرمأو  اـهعلطاف . اـهیلإ  بهذاـف 
مهتاوصأ تعسمف  يراصنلا ، سئانک  نم  ۀسینکب  تررمف  اهیلإ ، ینثعب  یتلا  هتعیـض  دیرأ  تجرخف  لاق : يرمأ . نم  ئـش  لک  نع  ینتلغـشو 

املف نوعنـصی ، ام  رظنأ  مهیلع  تلخد  مهتاوصأ  تعمـس  املف  هتیب ، یف  يایإ  یبأ  سبحل  سانلا ، رمأ  ام  يردأ  تنکو ال  نولـصی ، مهو  اـهیف 
، سمـشلا تبرغ  یتح  مهتحرب  ام  هللاوف  هیلع ، نحن  يذـلا  نیدـلا  نم  ریخ  هللاو  اذـه  تلقو : مهرمأ ، یف  تبغرو  مهتالـص  ینتبجعأ  مهتیأر 

هلمع نع  هتلغـشو  یبلط ، یف  ثعب  دقو  یبأ ، یلإ  تعجرف  ماشلاب . اولاق : نیدلا ؟ اذه  لصأ  نیأ  مهل : تلق  مث  اهتآ ، ملف  یبأ  ۀعیـض  تکرتو 
، مهل ۀسینک  یف  نولـصی  سانأب  تررم  تبأ  ای  هل : تلق  لاق : تدهع ؟ ام  یلإ  تدـهع  نکأ  مل  وأ  تنک ؟ نیأ  ینب ، يأ  لاق : هتئج  املف  هلک ،

کئابآ نیدو  کنید  ریخ ، نیدلا  کلذ  یف  سیل  ینب ، يأ  لاق : سمـشلا ، تبرغ  یتح  مهدـنع  تلزام  هللاوف  مهنید ، نم  تیأر  ام  ینبجعأف 
يراصنلا یلإ  تثعبو  لاق : هتیب . یف  ینـسبح  مث  ادـیق ، یلجر  یف  لعجف  ینفاخف  لاق : اننید . نم  ریخل  هنإ  هللاو ، ـالک  هل : تلق  لاـق : هنم ، ریخ 

تلقف مهب ، ینوربخأف  يراصنلا ، نم  راجت  ماشلا  نم  بکر  مهیلع  مدـقف  لاق : مهب . ینوربخأف  ماـشلا  نم  بکر  مکیلع  مدـق  اذإ  مهل : تلقف 
دیدحلا تیقلأف  مهب ، ینوربخأ  مهدالب  یلإ  ۀـعجرلا  اودارأ  املف  لاق : مهب . ینونذآف  مهدالب  یلإ  ۀـعجرلا  اودارأو  مهجئاوح ، اوضق  اذإ  مهل :

: لاق ۀـسینکلا . یف  فقـسالا  اولاق : املع ؟ نیدـلا  اذـه  لهأ  لضفأ  نم  تلق : اهتمدـق  املف  ماشلا . تمدـق  یتح  مهعم  تجرخ  مث  یلجر ، نم 
: لاق کعم ، یلـصأو  کنم ، ملعتأف  کتـسینک ، یف  کمدخأو  کعم ، نوکأ  نأ  تببحأف  نیذلا ، اذـه  یف  تبغر  دـق  ینإ  هل : تلقف  هتئجف ،

هطعی ملو  هسفنل ، هزنتکا  اـهنم  ائیـش  هیلإ  اوـعمج  اذإـف  اـهیف ، مهبغریو  ۀـقدصلاب ، مهرمأـی  ءوـس ، لـجر  ناـکو  لاـق : هـعم . تلخدـف  لـخدا ،
، هونفدیل يراصنلا  هیلإ  تعمتجاف  تام  مث  عنصی ، هتیأر  امل  ادیدش  اضغب  هتـضغبأف  لاق : قروو . بهذ  نم  لالق  عبـس  عمج  یتح  نیکاسملا ،
: لاق ائیـش . اهنم  نیکاسملا  طعی  ملو  هسفنل ، اهزنتکا  اهب  هومتئج  اذإف  اهیف ، مکبغریو  ۀقدصلاب  مکرمأی  ءوس . لجر  ناک  اذـه  نإ  مهل : تلقف 

لالق عبـس  هنم  اوجرختـساف  هعـضوم ، مهتیرأف  لاق : هیلع ، انلدف  اولاق : هزنک ، یلع  مکلدأ  انأ  مهل : تلق  لاق : کلذـب ؟ کملع  امو  یل : اولاقف 
: لاق هناکم . هولعجف  رخآ  لجرب  اوءاجو  ةراجحلاب ، هومجرو  هوبلـصف  لاق : ادـبأ . هنفدـن  هللاو ال  اولاق : اهوأر  املف  لاق : اـقروو . اـبهذ  ةءولمم 

اراهنو الیل  بأدأ  الو  ةرخآلا  یف  بغرأ  الو  ایندلا ، یف  دهزأ  هنم و  لضفأ  ناک  هنأ  يرأ  سمخلا ، یلصی  الجر ال  تیأر  امف  ناملـس : لوقی 
کتببحأو کعم  تنک  دق  ینإ  نالف ، ای  هل : تلقف  ةافولا ، هترضح  مث  الیوط ، انمز  هعم  تمقأف  لاق : هلبق . ائیش  هبحأ  مل  ابح  هتببحأف  لاق : هنم .

ادحأ مویلا  ملعأ  هللاو  ینب ، يأ  لاق : ینرمأت ؟ مبو  یب ؟ یصوت  نم  یلإف  یلاعت ، هللا  رمأ  نم  يرت  ام  كرضح  دقو  کلبق ، ائیـش  هبحأ  مل  ابح 
قحلاف هیلع  تنک  ام  یلع  وهو  نالف ، وهو  لصوملاب ، الجر  الإ  هیلع ، اوناک  ام  رثکأ  اوکرتو  اولدـبو  سانلا ، کله  دـقف  هیلع ، تنک  اـم  یلع 

یلع کنأ  ینربخأو  کب ، قحلأ  نأ  هتوم  دـنع  یناصوأ  انالف  نإ  نالف ، ای  هل : تلقف  لصوملا ، بحاصب  تقحل  بیغو  تاـم  اـملف  لاـق : هب .
، نالف ای  هل : تلق  ةافولا  هترـضح  املف  تام . نأ  ثبلی  ملف  هبحاص ، رمأ  یلع  لجر  ریخ  هتدـجوف  هدـنع ، تمقأف  يدـنع ، مقأ  یل : لاقف  هرمأ ،

هللاو ینب ، ای  لاق : ینرمأت ؟ مبو  یب ؟ یصوت  نم  یلإف  يرت ، ام  هللا  رمأ  نم  كرضح  دقو  کب ، قوحللاب  ینرمأو  کیلإ ، یب  یصوأ  انالف  نإ 
، يربخ هتربخاف  نیبیـصن ، بحاصب  تقحل  بیغو  تام  املف  هب . قحلاف  نالف ، وهو  نیبیـصنب ، الجر  الإ  هیلع ، انک  ام  لثم  یلع  الجر  ملعأ  ام 
، توملا هب  لزن  نأ  ثبل  ام  هللاوف  لجر ، ریخ  عم  تمقأف  هیبحاص ، رمأ  یلع  هتدجوف  هدـنع ، تمقأف  يدـنع ، مقأ  لاقف : هبحاص ، هب  ینرمأ  امو 

نم یلإف  کیلإ . نالف  یب  یـصوأ  مث  نالف ، یلإ  یب  یـصوأ  انالف  نإو  نالف ، یلإ  یب  یـصوأ  ناک  اـنالف  نإ  نـالف  اـی  هل : تلق  رـضح  اـملف 
یلع هنإف  مورلا ، ضرأ  نم  ۀـیرومعب  الجر  الإ  هیتأت  نأ  كرمآ  انرمأ  یلع  دـحأ  یقب  هملعأ  ام  هللاو  ینب ، ای  لاق : ینرمأت ؟ مبو  یب ؟ یـصوت 

تمقأف يدـنع ، مقأ  لاقف : يربخ ، هتربخأف  ۀـیرومع  بحاصب  تقحل  بیغو  تام  املف  انرمأ . یلع  هنإف  هتأف  تببحأ  نإف  هیلع ، نحن  اـم  لـثم 
رـضح املف  یلاعت ، هللا  رمأ  هب  لزن  مث  لاق : ۀـمینغو . تارقب  یل  تناک  یتح  تبـستکاو  لاق : مهرمأو . هباحـصأ  يدـه  یلع  لجر ، ریخ  دـنع 

یـصوت نم  یلإف  کیلإ ، نالف  یب  یـصوأ  مث  نالف ، یلإ  نالف  یب  یـصوأ  مث  نالف ، یلإ  یب  یـصوأف  نالف  عم  تنک  ینإ  نالف ، ای  هل : تلق 
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نامز لظأ  دق  هنکلو  هیتأت . نأ  هب  كرمآ  سانلا  نم  هیلع  انک  ام  لثم  یلع  دحأ  مویلا  حبـصأ  هملعأ  ام  هللاو  ینب ، يأ  لاق : ینرمأت ؟ مبو  یب ؟
: یفخت تامالع ال  هب  لخن ، اـمهنیب  نیترح ، نیب  ضرأ  یلإ  هرجاـهم  برعلا ، ضرأـب  جرخی  مالـسلا ، هیلع  میهاربإ  نیدـب  ثوعبم  وهو  یبن ،

تثکمو بیغو ، تام  مث  لاق : لعفاف . دالبلا  کلتب  قحلت  نأ  تعطتـسا  نإـف  ةوبنلا ، متاـخ  هیفتک  نیبو  ۀـقدصلا ، لـکأی  ـالو  ۀـیدهلا ، لـکأی 
یتـمینغو هذـه  یتارقب  مکیطعأو  برعلا  ضرأ  یلإ  ینولمحا  مهل : تلقف  راـجت ، بلک  نم  رفن  یب  رم  مث  ثکمأ ، نأ  هللا  ءاـش  اـم  ۀـیرومعب 

، هدـنع تنکف  ادـبع ، يدوهی  لـجر  نم  ینوعاـبف  ینوملظ  يرقلا  يداو  اوـغلب  اذإ  یتـح  مهعم ، ینوـلمحو  اـهومهتیطعأف  معن ، اولاـق : هذـه ،
ینب نم  هل  مع  نبا  هیلع  مدـق  اذإ  هدـنع  انأ  انیبف  یـسفن ، یف  قحی  ملو  یبحاص ، یل  فصو  يذـلا  دـلبلا  نوکی  نأ  توجرف  لـخنلا ، تیأرو 

تمقأف  یبحاص ، ۀفصب  اهتفرعف  اهتیأر  نأ  الإ  وه  ام  هللاوف  ۀنیدملا ، یلإ  ینلمتحاف  هنم ، ینعاتباف  ۀنیدملا ، نم  ۀظیرق 
هللاوف ۀنیدملا ، یلإ  رجاه  مث  قرلا ، لغش  نم  هیف  انأ  ام  عم  رکذب  هل  عمسأ  ال  ماقأ ، ام  ۀکمب  ماقأف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعبو  اهب ،
لتاق نالف ، ای  لاقف : هیلع ، فقو  یتح  هل  مع  نبا  لبقأ  اذإ  یتحت ، سلاج  يدیـسو  لمعلا ، ضعب  هیف  هل  لمعأ  يدیـسل  قذع  سأر  یفل  ینإ 

نب لهاک  تنب  ۀـلیق : ماشه : نبا  لاق  یبن . هنأ  نومعزی  مویلا  ۀـکم  نم  مهیلع  مدـق  لجر  یلع  ءابقب  نوعمتجمل  نآلا  مهنإ  هللاو  ۀـلیق ، ینب  هللا 
حدـمی يراصنالا  ریـشب  نب  نامعنلا  لاق  جرزخلاو . سوالا  مأ  ۀـعاضق ، نب  فاحلا  نب  ملـسأ  نب  دوس  نبا  ثیل  نب  دـیز  نب  دعـس  نب  ةرذـع 

: جرزخلاو سوالا 
ابتع ۀطلاخم  یف  طیلخ  مهیلع  دجی  مل  ۀلیق  دالوأ  نم  لیلاهب 
ابحن مهئابآ  لعف  مهیلع  نوری  يدنلل  نوحاری  لاطبأ  حیماسم 

: لاق سابع  نب  هللا  دبع  نع  دیبل  نبا  دومحم  نع  يراصنالا  ةداتق  نب  رمع  نب  مصاع  ینثدحو  قاحسإ : نبا  لاق  هل . ةدیـصق  یف  ناتیبلا  اذهو 
، ءاضحرلا یهف  قرع  کلذ  عم  ناک  نإف  ضافتنالاو ، ربلا  نم  ةدعرلا  ءاورعلاو : ماشه : نبا  لاق  ءاورعلا -  ینتذخأ  اهتعمس  املف  ناملـس : لاق 

يدیـس بضغف  لوقت ؟ اذام  کلذ : همع  نبال  لوقأ  تلعجف  ۀـلخنلا  نع  تلزنف  يدیـس ، یلع  طقـسأس  ینأ  تننظ  یتح  دودـمم -  امهالکو 
يدنع ناک  دقو  لاق : لاق . امع  هتبثتسأ  نأ  تدرأ  امنإ  ئش ، ال  تلق : لاق : کلمع . یلع  لبقأ  اذهلو ! کلام  لاق : مث  ةدیدش ، ۀمکل  ینمکلف 
ینغلب دق  هنإ  هل : تلقف  هیلع ، تلخدف  ءابقب ، وهو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  هب  تبهذ  مث  هتذـخأ ، تیـسمأ  املف  هتعمج ، دـق  ئش 
هتبرقف لاق : مکریغ ، نم  هب  قحأ  مکتیأرف  ۀقدصلل ، يدنع  ناک  دق  ئش  اذهو  ۀجاح ، ووذ  ءابرغ  کل  باحـصأ  کعمو  حلاص ، لجر  کنأ 

تفرصنا مث  لاق : ةدحاو . هذه  یسفن : یف  تلقف  لاق : لکأی . ملف  هدی  کسمأو  اولک ، هباحـصال : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هیلإ ،
هذـهو ۀـقدصلا ، لکأت  کتیأر ال  دـق  ینإ  هل : تلقف  هب  هتئج  مث  ۀـنیدملا ، یلإ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوحتو  ائیـش ، تعمجف  هنع 

مث ناتنث ، ناتاه  یـسفن : یف  تلقف  لاق : هعم . اولکأف  هباحـصأ  رمأو  اهنم ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکأف  لاق : اهب . کـتمرکأ  ۀـیده 
، هباحصأ یف  سلاج  وهو  یل ، ناتلمـش  یلع  و  هباحـصأ ، نم  لجر  ةزانج  عبت  دق  دقرغلا ، عیقبب  وهو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تئج 

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ینأر  اـملف  یبحاـص ، یل  فـصو  يذـلا  متاـخلا  يرأ  لـه  هرهظ ، یلإ  رظنأ  تردتـسا  مث  هـیلع ، تملـسف 
یل لاقف  یکبأو ، هلبقأ  هیلع  تببکأف  هتفرعف ، متاخلا  یلإ  ترظنف  هرهظ ، نع  هءادر  یقلأف  یل ، فصو  ئش  یف  تبثتسأ  ینأ  فرع  هتربدتـسا 
هللا لوسر  بجعأف  سابع ، نب  ای  کتثدح  امک  یثیدح  هیلع  تصصقف  هیدی ، نیب  تسلجف  تلوحتف  لوحت ، ملسو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

. دحأو ردب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  هتاف  یتح  قرلا  ناملس  لغـش  مث  هباحـصأ . کلذ  عمـسی  نأ  ملـسو  هلآ  یلعو  هیلع  هللا  یلص 
نیعبرأو ریقفلاب ، هل  اهییحأ  ۀـلخن  ۀـئم  ثالث  یلع  یبحاص  تبتاکف  ناملـس ، ای  بتاک  ملـسو : هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  لاق  مث  ناملـس : لاق 

، ۀـیدو نیرـشعب  لجرلاو  ۀـیدو ، نیثالثب  لجرلا  لخنلاب ، ینوناعأف  مکاخأ ، اونیعأ  هباحـصال : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  ۀـیقوأ .
هللا یلـص  هللا  لوسر  یل  لاقف  ۀیدو  ۀئم  ثالث  یل  تعمتجا  یتح  هدنع ، ام  ردقب  لجرلا  نیعی  رـشعب ، لجرلاو  ۀیدو ، ةرـشع  سمخب  لجرلاو 
هتئج تغرف  اذإ  یتح  یباحـصأ ، ینناعأو  ترقفف  لاق : يدـیب . اهعـضأ  انأ  نکأ  ینتأف  تغرف  اذإف  اـهل ، رقفف  ناملـس  اـی  بهذا  ملـسو : هیلع 
یتح هدیب ، ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هعـضیو  يدولا ، هیلإ  برقن  انلعجف  اهیلإ ، یعم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخف  هتربخأف ،
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ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأف  لاملا . یلع  یقبو  لخنلا  تیدأف  لاق : ةدحاو . ۀیدو  اهنم  تتام  ام  هدـیب  ناملـس  سفن  يذـلاوف  انغرف .
ای کیلع  امم  اهدأف  هذه  ذخ  لاقف : هل ، تیعدف  لاق : بتاکملا ؟ یسرافلا  لعف  ام  لاقف : نداعملا ، ضعب  نم  بهذ ، نم  ۀجاجدلا  ۀضیب  لثمب 
 - اهنم مهل  تنزوف  اهتذـخأف  لاق : کنع . اهب  يدؤیـس  هللا  نإف  اهذـخ  لاـقف : یلع !؟ اـمم  هللا  لوسر  اـی  هذـه  عقت  نیأو  تلق : لاـق : ناـملس ،

ملـسو هلآ  یلعو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تدهـشف  ناملـس ، قتعو  اـهنم  مهقح  مهتیفوأـف  ۀـیقوأ  نیعبرأ  هدـیب -  ناملـس  سفن  يذـلاو 
امل لاق : هنأ  ناملـس  نع  سیقلا  دبع  نم  لجر  نع  بیبح  یبأ  نب  دیزی  ینثدـحو  قاحـسإ : نبا  لاق  دهـشم . هعم  ینتفی  مل  مث  ارح  قدـنخلا 
اهنم مهفوأف  اهذخ  لاق : مث  هناسل ، یلع  اهبلقف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهذـخأ  هللا ؟ لوسر  ای  یلع  يذـلا  نم  هذـه  عقت  نیأو  تلق :
رمع نع  مهتأ  نم ال  ینثدح  لاق : ةداتق ، نب  رمع  نب  مصاع  ینثدحو  قاحـسإ : نبا  لاق  ۀـیقوأ . نیعبرأ  هلک ، مهقح  اهنم  مهتیفوأف  اهتذـخأف 

ۀیرومع بحاص  نإ  هربخ : هربخأ  نیح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لاق  هنأ  یسرافلا  ناملس  نع  تثدح  لاق : ناورم ، نب  زیزعلا  دبع  نب 
، ازیجتـسم ۀـضیغلا  هذـه  یلإ  ۀـضیغلا  هذـه  نم  ۀنـس  لک  یف  جرخی  نیتضیغ ، نیب  الجر  اهب  نإف  ماشلا ، ضرأ  نم  اذـکو  اذـک  تئا  هل : لاق 

یتح تجرخف  ناملـس : لاق  هنع . كربخی  وهف  یغتبت ، يذلا  نیدلا  اذه  نع  هلأساف  یفـش ، الإ  مهنم  دـحال  وعدـی  الف  ماقـسالا  ووذ  هضرتعی 
یلإ نیتضیغلا  يدـحأ  نم  ازیجتـسم  ۀـلیللا  کلت  مهل  جرخ  یتح  کلانه ، مهاضرمب  اوعمتجا  دـق  سانلا  تدـجوف  یل ، فصو  ثیح  تیتأ 

الإ لخدی ، نأ  دیری  یتلا  ۀضیغلا  لخد  یتح  هیلإ  صلخأ  ملف  هیلع ، ینوبلغو  یفش ، الإ  ضیرمل  وعدی  ال  مهاضرمب ، سانلا  هیـشغف  يرخالا ،
ام ئـش  نع  لأستل  کنإ  لاق  میهاربإ . نید  ۀـیفینحلا  نع  ینربخأ  هللا ، کمحری  تلقف : یلإ ، تفتلاو  اذـه ؟ نم  لاقف : هتلوانتف ، لاـق : هبکنم .

لوسر لاقف  لاق : لخد . مث  لاق : هیلع ، کلمحی  وهف  هتأف  مرحلا ، لهأ  نم  نیدـلا  اذـهب  ثعبی  یبن  نامز  کلظأ  دـق  مویلا ! سانلا  هنع  لأـسی 
. مالسلا هیلعو  انیبن  یلع  میرم ، نبا  یسیع  تیقل  دقل  ناملس ، ای  ینتقدص  تنک  نئل  ناملسل : ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

هللا لوسر  نم  ۀجیدخ  دالوا 

هللا لوسر  نم  ۀجیدخ  دالوا 

اـضیأ هل  تدلو  و  (. 5  ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ینکی  ناک  هب  مساـقلا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ۀـجیدخ  تدـلو 
. کلذ انبذک  دق  و  ( 8  ) هللا لوسر  نم  ۀجیدخ  تانب  ۀـیقر  موثلکمأ و  بنیز و  نا  اولاق : و  (. 7  ) مالسلااهیلع ۀمطاف  هل  تدلو  مث  (. 6  ) هللادبع

ردصملا (. 8 .) ۀیندللا 196/1 بهاوملا  (. 7 .) 139/4  ، خیراتلا 16/5 ءدـبلا و  ۀیندللا 196/1 ، بهاوملا  (. 6 . ) ۀـیندللا 196/1 بهاوملا  (. 5)
تدلو یسدقملا : لاق  و  (. 1 ! ) مهیلع طلتخاف  دـنهوبأ  اضیأ  هتینک  ۀـلاهابأ  نا  لب  ۀـلاهنبا ، وه  ۀـجیدخ و  نبا  دـنه  نا  ضعبلا  لاق  .و  قباسلا

ناک هب  مساقلا و  تانب : عبرأ  نیمالغ و  مالـسالا  یف  هل  تدلو  ۀـیلهاجلا و  یف  فانمدـبع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ۀـجیدخ 
اهنا ینالطسقلا  لاق  و  (. 2  ) ۀـمطاف و  ۀـیقر ، و  بنیز ، و  موثلکمأ ، و  اریغـص ، تام  هللادـبع  و  تام ، مث  یـشم  یتح  شاعف  مساـقلاابأ ، ینکی :

ثراحلا .و  مهءامسأ ددحی  مل  و  ( 3  ) فانمدبع ادع  مالسالا  یف  دلو  مهلک  ادلو  رشع  ینثا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تدلو 
هللا یلص  هللا  لوسر  ۀثعب  دعب  لتق  مالسالا ، یف  دیهـش  لوا  هورکذ  دقف  کلذ  نم  صلختلل  اهیلا و  هوبـسن  ۀجیدخب و  هل  ۀطبار  ۀلاهیبا ال  نب 

(. 5  ) رسای مث  رسای ، نب  رامعما  ۀیمس  مالسالا  یف  دیهش  لوأ  ناک  امنیب  (. 4 !! ) ملس هلآ و  هیلع و 

یبنلل دیحولا  رهصلا  وه  نم 

ول و  (. 6 ! ) بصق نم  لزنم  یف  ۀنجلا  یف  ةریرهوبأ  مهتیوار  اهلعج  لب  ریخب  اهورکذی  ملف  ۀجیدخ  یلع  مهدقح  مهتمقن و  ۀیمأونب  لزنأ  دـقل 
نم ةدافتـسالا  اولواح  مهنکلو  ! اهلئاضف اورهظأ  ۀمزاللا و  اهتناکم  اهوطعأل  موثکمأ  ۀیقر و  يومألا  نامثع  یتجوزل  اقح  امأ  ۀـجیدخ  تناک 

لوسر ۀجیدخ و  رخآ  بناج  نم  اوصقتنا  و  نیرونلااذ ! هولعجف  يومألا  نامثع  حلاصل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فرـش  هاج و 
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مهنم ادقح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا 
(. 4 .) ۀیندللا 196/1 بهاوملا  (. 3 .) 139/4  ، خیراتلا 16/5 ءدـبلا و  (. 2 .) ياطلغم 12 ةریـس  يریبزلا 22 ، بعـصم  شیرق ، بسن  عـجار  (. 1)

یلیهـسلا فنألا ، ضورلا  (. 6 .) يرقنملا 325 نیفــص ، (. 5 .) لـئاوألا 46 ةرـضاحم  و 312 ، يرکـسعلا 311/1 ، لـئاوألا ، ۀباصالا 293/1 ،
، ادبا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رهص  هناب  هتایح  یف  نامثع  جتحی  مل  .و  مالسلااهیلع ۀمطاف  مالسلاهیلع و  یلع  یلع  امهیلع و  . 424/2

تیتوأ یلع  ای  : مالسلاهیلع یلعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  .و  يرهـص نامثع  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لقی  مل  و 
تیتوأ و  (. ۀـجوز  ) اهلثم توأ  مل  و  یتنبا ، لثم  ۀـقیدص  تیتوأ  .و  یلثم اـنأ  توأ  مل  یلثم و  ارهـص  تیتوأ  اـنأ ، ـال  دـحأ و  نهتؤی  مل  اـثالث 
رهصلا مالـسلاهیلع  هنا  یلع  لیلد  حضوا  اذهف  (. 1  ) مکنم انأ  و  ینم ، مکنکلو  امهلثم  یبلـص  نم  توأ  مل  کبلـص و  نم  نیـسحلا  نسحلا و 

نم یلا  بحأ  نهنم  ةدـحاو  یل  نوکت  نال  لاصخ  ثالث  بلاطیبأ  نبا  یتوأ  دـقل  رمع : لاق  .و  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  دـیحولا 
و هتنبا ، هجوز  لاق  لب  هتانب  يدحا  هجوز  رمع : لقی  ملف  ( 2 ... ) هل و تدلو  هتنبا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هجوز  معنلا : رمح 

امل ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  ارهـص  نامثع  ناک  ول  مهبیذاکأ و  ةرثک  و  تیبلا : لهأ  لئاضف  یلع  ۀیومألا  ۀمجهلا  ۀعـس  حضفی  اذه 
: ریدغلا یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لوق  افـصاو  يرهوجلا  لاق  .و  دـحأ نهتؤی  مل  اثالث  تیتوأ  مالـسلاهیلع : یلعل  لوسرلا  لاق 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلل  ادـیحو  ارهـس  مالـسلاهیلع  یلع  نوک  یلع  يرخـألا  ۀـلدألا  نم  و  (. 3  ) ارهـص هب  مرکأف  يرهـص  یـضرلا  یلع 
فیک و ال الب  هشرع -  نم  ۀـعالطا  ضرالا  یلا  علطا  یلاـعت  هللا  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلا  لوسر  لاـق  يراـفغلا  رذیبأ  نع  : ملس
، نیطبسلا ررد  طوطخم ، یعفاشلا 50  هللادبع  بقانملا ، طوطخم ، یشکلا  بقانم  (. 1  ) هل یطعأ  ارهص و  ایلع  راتخا  و  ایبن ، ینراتخاف  لاوز - 

بوشآ رهـش  نبا  بقاـنم   444/4  ، 74/5 تاـقحلملا ) مسق   ) قـحلا قاـقحا  یمزراوخلا 109/1 ، نیـسحلا ، لـتقم  یفنحلا 114 ، يدـنرزلا 
ءارذعلا ۀمطاف  بوـشآ 233/2. رهـش  نبا  بقاـنم  (. 3 .) مکاحلا 125/3 كردتـسملا ، باـبلا 9 ، ، 3 لـصفلا ۀـقرحملا  قعاوصلا  (. 2 .) 233/2

و ضوحلا ، یطعأ  یلثم و  ارهـص  یطعأ  و  امهلثم ، دـحأ  طعی  مل  نیـسحلا و  نسحلا و  یطعا  و  نییبنلا . نم  ادـحأ  کلذ  طـعی  مل  و  لوتبلا ،
نذا هرکذل ! اضیأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  ارهـص  نامثع  ناک  ول  و  (. 1  ) ۀکئالملا کلذ  طعی  مل  و  رانلا ، ۀنجلا و  ۀمـسق  هیلا  لعج 
نمز یف  ادبا  نامثع  اهب  قطنی  مل  نییومألا و  ۀیواعم و  مکح  نمز  یف  اروز  ابذک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  ارهـص  نامثع  اورـشح 

لوسر مع  نباف  یلع ، امأ  و  هنع . اوفعت  نأ  متهرکف  متنأ  امأ  هنع و  افع  هللا  ناکف  نامثع  امأ  جراوخلا : دـحأل  رمع  نب  هللادـبع  لاق  و  همکح .
نتخب مالسلاهیلع  یلع  فصو  یلع  رمعنبا  رـصتقاف  (. 2  ) نورت ثیح  هتیب  اذه  لاقف  هدـیب ، راشأ  و  هنتخ ، ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هرهص  هنتخ و  هنأ  حضوتیف  کلذ ! رکذ  یلا  يراخبلا  عرـسأل  و  هرکذل ، اضیأ  ۀنتخ  نامثع  ناک  ول  و  هللا ، لوسر 
ارخأتم نویومألا  هافضا  دق  نیرونلا  يذ  بقل  نا  رکذلاب  ریدجلا  و  مالسلاهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأب  ۀصوصخملا  فاصوألا  نم 

مایأ یف  .و  رکذ هل  نکی  مل  نامثع  ۀموکح  نمز  یفف  ءافلخلا . ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نمز  یف  رکذ  هل  نکی  مل  و  نامثع ، یلع 
همدختـسال عقاو  هل  ناک  ول  و  نیرونلا ، يذ  بقلب  ۀبـضاغلا  ریهامجلا  یلع  نامثع  ناوعأ  ۀیمأونب و  جتحی  مل  نامثع  تیبل  نیملـسملا  راصح 

(. تاقحلملا 18/7  ) قحلا قاقحا  ةدوملا 255 ، عیبانی  (. 1 ! ) فینعلا یمادلا و  امهعارـص  انثأ  ۀشئاعل  نامثع  هلاقل  مادختـسا و  ریخ  نویومألا 
يراخبلا 68/3. حیحص  (. 2)

یبنلل ةدیحو  اتنب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تناک  له 

لالخ نم  مالـسلاهیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یبنلا  نیب  ةرهاصم  ۀـطبار  دوجو  كردـی  ۀـقدب  ۀـیوبنلا  ةریـسلل  علاطملا 
مالـسلا لوقی : مالـسلااهیلع و  ۀـمطاف  تیب  یلع  رمی  رهـشأ  ۀتـس  یقب  ریهطتلا  ۀـیآ  لوزن  دـعبف  مالـسلااهیلع . ۀـمطاف  تیبل  ةررکتملا  هتارایز 

ۀمطاف تناک  ول  و  اهدی ، تعطق  قرست  نم  لاق : دقف  هثیداحأ  یف  اریثک  مالسلااهیلع  ۀمطاف  هللا  لوسر  رکذ  و  (. 1  ) ةوبنلا تیب  لهأ  ای  مکیلع 
اهیبأ مأ  ۀمطاف  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لاق  اهیبأب : مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ۀطبار  نع  نایاورلا  فالآ  نوریثک  رکذ  و  دـمحم . تنب 
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(. 2)
(. 3  ) مالسلااهیلع ۀمطاف  هتنبا  لبق  رفس  نم  مدق  ذا  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  سابعنبا ؛ يور  و 

یلص هللا  لوسر  امنیب  دوعسمنبا : نع  ءاج  و  موثلکمأ ! ۀیقر و ال  بنیز و ال  تیب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هرورمل  ارکذ  دجن  مل  و 
روزج الـس  یلا  لوقی  مکیأ  لهجوبأ : لاق  سمألاب ، روزج  ترحن  دق  سولج و  هل  باحـصأ  لهجوبأ و  تیبلا و  دنع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هعضو ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجس  املف  هذخأف ، موقلا  یقشأ  ثعبناف  دجـس ؟ ذا  دمحم  یفتک  یف  هعـضیف  هذخأیف  نالف  ینب  ( 4)

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رهظ  نع  هتحرط  ۀـعنم  یل  تناک  ول  رظنأ  مئاق  اـنأ  ضعب و  یلع  لـیمی  لـعج  و  اوکحـضتساف ، هیفتک  نیب 
، ۀـیریوج یه  تءاـجف و  مالـسلااهیلع ، ۀـمطاف  ربخأـف  ناـسنا  قلطنا  یتح  هسأر  عفری  اـم  دـجاس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  و  ملس .

دسأ (. 2 .) دمحأ 252/2 دنسم  يربطلا 5/22 ، ریسفت  يذمرتلا 29/2 ، ننس  (. 1 ( ؟ موثلکمأ نیأف  (. 5  ) مهمتشت مهیلع  تلبقأ  مث  هنع  هتحرطف 
ۀقاـنلا نـطب  یف  دـلولا  ۀـقافل  (. 4 .) یبـقعلا 36 رئاـخذ  دـئاوزلا 42/8 ، عـمجم  ۀـباغلا 224/7 ، دـسا  (. 3 .) باـعیتسالا 380/4 ۀباغلا 220/7 ،

یقهیبلا 280- ةوبنلا ، لـئالد  دمحأ 688/1 ، دنـسم  ح 3641 ، يراخبلا 1399/3  حیحـص  ح 1794 ، ملسم 66/4  حیحـص  (. 5 .) ۀمیشملاک
هللا لوسر  هجو  حرج  دحأ : ۀکرعم  نع  ءاج  و  (. 1  ) مالسالا یف  اودلو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دلو  لک  یـسدقملا : لاق  279/2.و 
ناک و  مدلا ، لسغت  هللا  لوسر  تنب  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تناکف  هسأر ، یلع  ۀضیبلا  تمشه  و  هتیعابر ، ترسک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یلصف دجسملا  لخدف  هل  ةازغ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدق  و  (. 2  ) نجملاب اهیلع  بکسی  مالسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع 
هتلبقتـساف هجاوزأ ، تویب  لتق  اهب  ادبف  ۀـمطاف ، یتأف  جرخ  مث  نیتعکر ، هیف  یلـصیف  دجـسملا  لخدـی  نا  مدـق  اذا  هبجعی  ناک  نیتعکر و  هیف 

هللا یلص  هللا  لوسر  نیب  ةدوجوم  ةوبألا  ۀقالع  دجن  ثیداحألا  هذه  لک  یفف  (. 3  ) یکبت هینیع و  ههجو و  لبقت  تلعج  مالسلااهیلع و  ۀمطاف 
ال ۀیقر ! بنیز و  هیتبیبر  نیب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنیب  ۀقالعلا  هذهل  ارکذ  دجن  طقف و ال  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

ۀمطاف ای  هذه  ام  لاقف : هیلا ، اهتعفرف  قدنخلا  ۀکرعم  یف  زبخ  ةرـسکب  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تءاج  ۀیاور : یف  درو  !و  ۀنیدملا یف  ۀکم و ال  یف 
نم لوأ  و  مالـسلااهیلع ، ۀمطاف  هلهأ  نم  ناسناب  هدـهع  رخآ  ناک  رفاس  اذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  و  (. 4  ) مالسلااهیلع

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یتأف  یحرلا  رثأ  نم  یقلت  ام  تکـش  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  نأ  و  (. 5  ) مالـسلااهیلع ۀمطاف  مدق  اذا  هیلع  لخدی 
، خیراتلا ءدبلا و  (. 1  ) ئجمب هتربخأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ءاج  املف  اهتربخأف ، ۀشئاع  تدجوف  هدـجت  ملف  تقلطناف  یبس  ملس 
ح مکاحلا 169/3 ، كردتسملا ، (. 3 .) ملسم 64/4 ح 1790 حیحص  يراخبلا 1496/4 ح 3847 ، حیحص  (. 2 . ) 139/4 یسدقملا 16/5 ، 
تاقبطلا 24/8، لامعلازنک 77/1 ، (. 4 .) دـئاوزلا 262/8 عمجم  ح 595 ، یناربطلا 225/22  ریبـکلا ، مجعملا  ءایلوالا 30/2 ، ۀـیلح  ، 4737

قعاوصلا 1798 ح 4739 ،  ، كردتسملا 664/1 ح 169/3 دوادیبأ 87/4 ح 4213 ، ننس  دمحأ 275/5 ، دنسم  (. 5 .) دئاوزلا 262/8 مجم 
ۀهباشملا يرخألا  ثیداحالا  تاـئم  و  (. 1  ) اهیلا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ءاجف  ۀمطاف ، یقهیبلا 26/1 . ننس  ، 109  ، ۀقرحملا 182

هللا یلص  یبنلا  نیب  ثیداحألا  هذه  لثم  دجوی  و ال  مالسلااهیلع ، ۀمطاف  هتنبا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نیب  ةوبألا  ۀقالعل  ۀتبثملا 
ۀیقر و عم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةریـس  نع  نویومألا  لفغ  لهف  يرخأ . ۀهج  نم  ۀـیقر  بنیز و  ۀـهج و  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  تانب  نم  جوزت  نم  رخآ  موثلکمأ  تناک  اذا  و  يومألا ! نامثع  یلع  نیرونلا  يذ  بقل  ءافضإ  مهدصق  ناک  ما  موثلکمأ 
نم ءاج  املثم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  ارکذ  اهل  رن  مل  اذاملف  نوعدـی ، اـمک  اـهیبأ  عم  شیعت  اـتنب  تیقب  و  ملـس ، هلآ و  و 

رصتقا کلذک  نافع و  نب  نامثع  عم  اهتایح  یلع  رصتقا  ۀیقر  رکذ  و  !؟ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  اهیبأ  مالـسلااهیلع و  ۀمطاف  یف  تایاورلا 
دوجو ۀیـضق  لطبی  امم  نامثع ، ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عم  موثلکمأل  رکذ  دجوی  .و ال  صاعلایبأ عم  اهتایح  یلع  بنیز  کلذ 
کلذ رکذی  مل  و  ۀـنیدملا ، یف  نورجاهملا  راصنالا و  اهبطخل  دوجو  اهل  ناک  ول  و  نییومألا . تاقلتخم  نم  یه  لب  ایندـلا ! یف  ةأرملا  هذـه 

صوصنب هعم  ۀنیدملا  یف  اهتریس  تایاورلا  ترکذل  ۀنیدملا  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  اهدحول  شیعت  تناک  ول  و  دحا !
. ۀحیحص
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ناتنثا مأ  ةدحاو  ةأرما  موثلک  مأ  ۀیقر و 

يذ بقل  بقانملا  هذـه  نم  و  لاجملا . اذـه  یف  بقانم  عارتخا  نامثع  یلع  لئاضفلا  ءافـضا  یف  ۀـیواعم  ۀسایـسل  اعبت  نویومألا  لواـح  دـقل 
طبخ دوشنملا  فدـهلا  اذـه  ببـسب  .و  موثلکمأ ۀـیقر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتنبا  نم  نامثع  جاوز  ریدـقت  یلع  نیرونلا 

ملسم 262/5 ح حیحص  و ص 1133 ح 2945 ، يراخبلا 1358/3 ح 3502 ، حیحص  (. 1  ) کلت عضول  لیبسلا  اذه  یف  ءاوشع  طبخ  ةاورلا 
نمـض لخدی  عوضوملا  اذه  و  ادیدش . افالتخا  مهتایاور  یف  اوفلتخاف  ۀبقنملا  ءایلوألا 41/2 . ۀیلح  دوادیبأ 315/4 ح 5063 ، ننس  ، 2727

تعرتخا دقل  (. 1  ) مالسلامهیلع تیبلا  لهأ  صوصخلاب  مشاهینب و  ۀسفانمل  رمع  و  رکبیبأ ، و  نافع ، نب  نامثعل  بقانم  داجیاب  ۀیواعم  رمأ 
ۀیناثلا و  يومألا . نافع  نب  نامثع  نم  اهوجوز  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  اتنب  اهتلعج  یلوألا  موثلکمأ ، مسأب  نیتأرما  ۀسایسلا 

نم رمع  جیوزت  ربخ  نا  دـیفملا : لاق  باطخلا . نب  رمع  نم  اهجوز  مالـسلااهیلع و  ۀـمطاف  یلعل و  اتنب  اهتلعج  و  راکب ، نب  ریبزلا  دـی  اهتعنص 
(. 2  ) راکب نب  ریبزلا  نم  هنال  تباث  ریغ  موثلکمأ 

ۀقیقحلا و  موثلکما . اهمسا  لوسرلل  تنب  دوجو  تابثأل  ( 3  ) ۀیقر موثلکمأب و  بهلیبا  ینبا  ۀبیتع  ۀبتع و  جاوز  ۀیاور  ۀفیزملا  تایاورلا  نم  و 
دق :» ۀحیحص ۀیوار  یف  ءاج  دقف  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتبیبر  بنیز  ۀیقرب و  عیبرلا  نب  صاعلایبأ  ۀبتع و  جاوز  یف  لثمتت 
نب صاعلاوبأ  رخآلا  و  بهلیبأ ، نب  ۀبتع  امهدحأ  مانـصألا  نا  دـبعی  نیرفاک  ۀـثعبلا  لبق  هیتنبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جوز 

و (. 4 « ) لوالا حاکنلاب  هیلع  اهدرف  صاعلاوبأ  ملسأ  و  رفکلا ، یلع  ۀبتع  تامف  امهنیب  قرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  املف  . عیبرلا
باعیتسالا ریثألانبا 162/3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 1 (. ) 5  ) ۀجیدخ تخأ  ۀلاه  یتنبا  اتناک  بنیز  ۀیقر و  نأ  عدبلا  راونالا و  یباتک  یف  ءاج 

، ۀیورسلا لئاسملا  (. 2 . ) جهنلا 116/1 حرش  یناغألا 44/15 ، قشمد 222/3 ، خیرات  رصتخم  يربطلا 77/6 ، خیرات  ۀباصألا 154/1 ، ، 65/1
لئاسملا دـیفملا ص 229، خیـشلل  لئاسر  ةدـع  (. 4 .) شیرق 22 بــسن  ۀـباغلا 456/5 ، دـسأ  روـثنملا 409/6 ، ردـلا  (. 3 . ) ةرـشاعلا ۀلأسملا 

یف دسأ  هلتقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لتقل  ایفختسم  ۀنیدملا  یلا  ۀکم  نم  بهلیبا  نب  ۀبتع  جرخ  ةرشاعلا ، ۀلأسملا  ۀیورسلا ،
راحبلا 412/17. قیرطلا 

، الماح تناک  ۀثعبلا و  نم  ۀسماخلا  ۀنـسلا  یف  ۀشبحلا  یلا  هعم  ترجاه  نافع و  نب  نامثع  ۀیقر  تجوزت  ۀیاور : یف  و  راحبلا 191/22 . (. 5)
نم نیملـسملا  عجرم  ۀنیدملا  یف  تتام  مث  ۀکم  یف  ۀیقر  نامث  جوزت  يرخأ  ۀـیاور  یف  و  (. 1  ) كانه تتام  ۀـنیدملا و  یلا  هعم  تعجر  مث 

ةأرملا کلتل  ۀقیقح  دوجو  مدع  ببـسب  و  (. 2  ) نامثع اهب  نبی  مل  تتام و  لیق  و  نامث ، ۀنـس  یف  تتام  موثلکما و  اهدـعب  جوزتف  ردـب ، ةوزغ 
! ۀنماثلا ۀنسلا  یف  رکبملا  اهتومب  اولاق  دقف 

یه ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تجوزت  ۀـجیدخ  نا  يرذـالبلا : لاـق  یلی : اـم  موثلکمأ  مسأـب  ةأرما  دوجو  مدـع  ۀـلدأ  نم  و 
بحطصا ۀنیدملا  یلا  مالـسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  رجاه  امل  (. 3  ) ۀجیدخ تخا  ۀلاه  یتنبا  بنیز  ۀیقر و  تناک  و  ءارذـع ،

مدع نم  برهلل  و  !! ۀنیدملا یف  اهتدـلو  ۀـجیدخ  نأ  مأ  موثلکمأ ؟ تناک  نیأف  (. 4  ) نینمؤملا ءافعـض  نم  ۀـعامج  نمیأمأ و  مطاوفلا و  هعم 
رغـصأ موثلکمأ  اهتخأ  ۀمطاف و  تناک  : ءاج ذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تانب  رغـصأ  اهولعج  دقف  ۀکم  یف  موثلکمأل  ةریـس  دوجو 
تدـلو لوقی : یمـشاهلا  هللادـبع  تعمـس  جارـسلانبا : لاق  و  امهنم ، يرغـصلا  یف  فلتخأ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب 

،212/18 برالا 214 ،  ۀیاهن   304/4  ، ۀباصالا 490 (. 1 (. ) 5  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دلوم  نم  نیعبرأ  يدحا و  ۀنـس  یف  ۀمطاف 
بلاـطیبا لآ  بقاـنم  (. 3 .) دانـسالا برق  نـع   73/3 لاـقملا 74 ،  حـیقنت  لاـجرلا 406/10 ، سوماـق  (. 2 .) قشمد 298/1 خـیرات  بیذـهت 

رکذ ۀیوبنلا  ةریسلا  ترکنأ  امل  برالا 213/18.و  ۀیاهن  ، 373/4 ۀباصالا 374 ،  شماهب  باعیتسالا  (. 5 . ) ۀیبلحلا 53/2 ةریسلا  (. 4 .) 159/1
اولعجف ( 1 ! ) ۀمطاف ۀیقر و  بنیز و  یلع  رمعلا  یف  ضعبلا  اهمدق  دقف  ۀنیدملا  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیب  یف  موثلکمأ  ۀلوفط 

یف اهئاقب  اهجاوز و  مدـع  موثلکمأ و  رمع  یف  نورخأتملا  باـتکلا  راـح  يا  (. 2  ) مالـسلااهیلع ۀمطاف  نم  یتح  لکلا  نم  رغـصألا  یه  ۀـیقر 
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هیلع و هللا  یلص  یبنلا  دلو  لک  هلوق : یـسدقملا  نع  ءاج  !و  نیرون اذ  حبـصیف  نامثع  اهجوزتیل  ۀیقر  اهتخا  توم  رظتنت  اهرمع  نم  نیرـشعلا 
لوسر تانب  نم  ۀیقر  بنیز و  نوکت  نا  لیحتسی  لوقلا  اذهل  اقبط  و  ( 3  ) ۀیلهاجلا یف  دلو  هناف  فانمدبع  ادع  مالسالا  یف  اودلو  ملس  هلآ و 

هللا لوسر  جیوزت  لیحتسیف  ثعبملا  دعب  امهتدالوب  انلق  اذا  .و  ۀیلهاجلا یف  صاعلاابأ  نامثع و  اتجوزت  امهنال  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ۀقیقحلا !و  رمعلا نم  ۀسماخلا  ۀنسلا  نود  اهرمع  ۀیقر و  نامثع  جوزتی  نأ  لیحتسی  و  رفاکلا ، صاعلایبأل  بنیز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نأ حیحصلا  و  (. 5  ) ۀثعبلا نم  ۀسماخلا  ۀنسلا  یف  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ةدالوف  (. 4  ) انس نهرغـصأ  ۀمطاف  نأ  ةاورلا  ءاملعلا و  مظعم  اهیلع  یتلا 
لوسر ۀبیبر  بنیز  هتجوز  عم  عیبرلا  نب  صاعلاوبأ  یقب  و  نافع ، نب  نامثع  اهجوزتف  يوبنلا  ثعبملا  دعب  ۀیقر  هتجوز  قلط  بهلیبا  نب  ۀبتع 

(. 1 .) کلذ شیرق  ةاغط  بلط  مغر  اهقلطی  مل  ۀکم و  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ءاقب  ةدم  لوط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
قشمد خیرات  رصتخم  شیرق 21  بسن  ۀیاهنلا 294/2 ، ۀـیادبلا و   299/4  ، ۀـباصالا 282 شماهب  باعیتسالا  (. 2 . ) ۀیندللا 196/1 بهاوملا 
ءافولا سیمخلا 273/1 ، خـیرات  یقهیبلا 70/2 ، ةوبنلا  لـئالد  ۀباصالا 304/4 ، ۀیبلحلا 308/3  ةریـسلا  روثنملا 404/6 ، ردـلا  ، 263/2  ، 264
ةریسلا فنـالا 215/1 ، ضورلا  يرکـسعلا 166/1 ، لئاوألا ، (. 4 . ) ۀـیندللا 196/1 بهاوملا  ، 139/4 خـیراتلا 16/5 ،  ءدـبلا و  (. 3 . ) 656

بهذـلا جورم  یفاکلا  نع  راحبلا 1/43-10  (. 5 .) یبقعلا 153 رئاـخذ  لفاحملا 137/2 ، ۀـجهب  سیمخلا 272/1 ، خـیرات  ۀیبلحلا 308/3 ،
هعم قفتاف  عیبرلا ، نب  صاعلاوبأ  رـسأ  ردب  ۀکرعم  یف  و  سیمخلا 278/1 . خیرات  یبقعلا 52 ، رئاخذ  يدوعسملا ، ۀیـصولا ، تابثألا  ، 289/2

جاوز نع  ءاج  و  (. 1  ) ۀنیدملا یلا  اهلسرأ  اهلیبس و  یلخأف  رفاک  وه  ۀملسم و  اهنأل  بنیز  قالط  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هترـشب نا  دعب  کلذ  و  تملـسأل » ۀـیقر  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا   ) ینم جوز  ول  رکبیبأ : عم  دـهاعت   » نامثع نا  ۀـیقرب : نامثع 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هفلأتف  ۀیقر ، هجیوزت  مالسالا  نامثع  لوخد  طرش  نأ  يأ  (. 2  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ةوبنب  ۀنهاک 
. اهریغ لاومألاب و  ریثکلا  فیلأت  املثم  ملس  هلآ و 

یف ۀلادعلل  اذـبان  برحلا  نم  اراف  داهجلل  اکرات  اهیلع  ابکم  یقب  ۀـلیمج  تنب  نم  جاوز  ۀـنهاک و  ربخب  ایندـلا  لیبس  یف  ملـسأ  نامثع  نأل  و 
ایحضم نیدلا  نع  نیغئازلا  ۀیمأ  ینبل  ابحم  هتیب ، لهأ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  اهراک  ۀیموکحلا  بصانملا  لاومألا و  عیزوت 

یف يومالا  ةریغملا  نب  ۀیواعم  یقب  دحأ  ۀکرعم  دعب  و  رومغم . لجر  نامثع  و  (. 3  ) عئار لامج  تاذ  ۀیقر  تناک  !و  قیرطلا کلذ  یف  هسفنب 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀبیبر  ۀیقر  تیبلا  یف  و  يومألا ، نافع  نب  نامثع  تیب  یف  ءافتخالل  الیل  بهذف  نیملسملا ، رابخأ  سسجتی  ۀنیدملا 
یلص لسرأف  ۀیضقلاب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ربخأ  ءامسلا و  نم  لیئاربج  لزنف  ! کلذ ۀیقر  تفرع  نامثع و  هافخأف  ملس ، هلآ و  و 

. ةریغملا نب  ۀیواعمب  هوءاجف  نامثع  تیب  یلا  نیملسملا  نم  ۀعامج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  فوطعلا  یبنلا  قفاوف  مایأ ، ۀثالث  هلاهما  هنع و  وفعلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نم  نامثع  بلطف 

نا نافع  نب  نامثع  دقتعاف  . هلتقف ایلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هیلا  لسرأف  سـسجتی  ۀـنیدملا  فارطا  یف  ۀـیواعم  یقبف  کلذ ،
ۀباغلا دسأ  ۀباصالا 598/3 ، جهنلا 192/14 ، حرـش  (. 1) نب ۀـیواعم  رمأـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تربـخأ  یتـلا  یه  ۀـیقر 

راصبالا رون  نییشرقلا 89 ، باسنأ  یف  نییبتلا  یبقعلا 162 ، رئاخذ  ۀیندللا 197/1 ، بهاوملا  (. 3 . ) بلاطیبأ 22/1 لآ  بقانم  (. 2 . ) 384/5
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوقل  هنم  ارکنت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعدـی  املثم  لیئاربج  سیل  و  ةریغملا ، . 44
اهربق لخدـی  ال  الئاق : اهربق  لوخد  نم  هعنمف  کلذـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لیئاربج  ربخأ  !و  اهنفد لبق  اهتیراج  أطو  مث  اهلتقف 

هلتق نیملسملل و  هتنایخ  هتیب و  یف  ۀیواعمل  هئافخا  یف  نامثع  ۀعمس  تءاس  نیملسملا و  نیب  ربخلا  رشتناف  (. 1  ) هلهأ ۀلیللا  عماج )  ) فراق نم 
موثلکما و اهمسا  اتنب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  نویومألا  عنـص  دقف  ۀیـضقلا  هذه  یلع  رتستلل  و  اهربق ! لوخد  نم  هعنم  ۀیقر و 

نویومألا دارأ  و  (. 2 ! ) نامثع نهتجوزل  ارشع  نک  ول  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هناسل  یلع  هبذاک  ۀیاور  اوعـضو  و  نامثع !! نم  اهوجوز 
یفوت و  قافتالاب ، ةرجهلل  نامث  ۀنس  بنیز  تیفوت  دق  !و  نیرون اذ  هنوکل  اعیمج ! ۀباحـصلا  ءافلخلا و  مشاهینب و  یلع  نامثع  لیـضفت  اضیأ 

(. 3  ) رکبیبا ۀفالخ  یف  ةرشع  ۀیناثلا  ۀنسلا  یف  يأ  تاونس ، عبرأب  اهتافو  دعب  عیبرلا  نب  صاعلاوبأ 
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ۀـبعکلا و مدـهل  نیمداقلا  لیفلا  باحـصا  لتقم  اهـسأر  یلع  فیرـشلا  يوبنلا  رـصعلا  یف  ةریثک  تازجعم  تلـصح  ۀـبعکلل  دـیحولا  دـیلولا 
ۀبعکلا و فوج  یف  مالسلاهیلع  یلع  هیصو  ةدالو  هتکرب و  همالک و  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةدالو  تقفار  یتلا  زجاعملا 
،38/8 تاقبطلا (. 1 . ) اجاوفا نیدلا  یف  سانلا  لوخد  مالـسالا و  راصتنا  کلذ  بقعا  و  یلاعت ، هللا  هل  اهبهو  یتلا  ۀیقارلا  ۀـیناسنالا  تافـصلا 
،337/1  ، فارـشالا 338 باسنأ  يزیرقملا 20 ، مصاــختلا ، عازنلا و  ۀیبلحلا 260/2 ، ةریـسلا  مکاـحلا 47/4 ، ، 126/3  ، دمحأ 228 دنـسم 

نم ناتزجعم  ۀبعکلا  مالسلاهیلع و  یلع  ناکف  ءالبنلا 335/1 . مالعا  ریس  (. 3 .) ءالبنلا 253/2 مالعا  ریس  تاقبطلا 38/8 ، (. 2 .) ریدغلا 329/9
یلص هللا  لوسر  فتک  یلع  مالسلاهیلع  یلع  دعص  ۀنـس  نیثالث  دعب  مالـسلاهیلع و  یلعل  امارتحا  ۀبعکلا  رادج  قشنا  دقف  هناحبـس  هللا  زجاعم 

نیثالثب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةدالو  دعب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دلو  (. 1  ) ۀبعکلا مانـصا  مطح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
تنب ۀمطاف  بلاطیبا و  حطبالا  خیـش  نم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  دلو  دق  و  (. 2  ) روهشملا وه  تاونـس و  رـشعب  ۀیوبنلا  ۀثعبلا  لبق  يا  ۀنس 
اهءاج امدنع  3)و   ) مالـسلاهیلع یلع  ریغ  هدعب  مالـسالا و  لبق  ۀبعکلا  فوج  یف  دحأ  دـلوی  مل  ءاملعلا  لاق  .و  فانمدـبع نب  مشاه  نب  دـسا 

ایلع تدـلو  اـهفوج و  یف  تلخدـف  ۀـبعکلا  رادـج  اـهل  قـشنا  اـهب  تفاـط  امدـنع  ۀــبعکلا و  یلا  باهذــلاب  اـتوص  اـهل  هللا  لـسرا  ظاـخملا 
نب یلع  نینمؤـملاریمأ  تدـلو  دـسا  تنب  ۀـمطاف  نا  راـبخالا  ترتاوـت  دـق  و   » نیحیحـصلا یلع  كردتـسملا  یف  مکاـحلا  رکذ  . مالـسلاهیلع

یفاکلا تاقبطلا 21/3 ، (. 2 .) كردتسملا 6/3 ، 58/2  - یبوقعیلا 61 خـیرات  عجار  (. 1 (. ) 4  ) ۀـبعکلا فوج  یف  ههجو  هللا  مرک  بلاـطیبأ 
، ۀمهملا لوصفلا  ءافلخلا 166 ، خیرات  بلاطیبا 78/2 ، لآ  بقانم  دیفملا 9 ، داشرالا  سیمخلا 286/1  خیرات  يرولا 153 ، مالعا  ، 376/1
ۀـیادبلا و یبقعلا ، رئاخذ  یمزراوخلا 17 ، بقانملا  مکاحلا 111/3 ، كردتسملا ، ماشهنبا 262/1  ةریس  باعیتسالا 30/3 ، غابصلانبا 12 

ۀنس ةرشع  یتنثا  لیق  نینس و  عبسب  ۀثعبلا  لبق  دلو  لاق  نم  مهنم  مالسلاهیلع  هتدالو  ۀنس  یف  نورخآلا  فلتخا  و  راحبلا 7/35 . ۀیاهنلا 26/3 ،
یقهیبلا 206/6، ننس  دادغب 134/1 ، خیرات  یبقعلا 58  رئاخذ  ۀبیتقنبا 51 ، فراعملا ، ، 279/1 سیمخلا ، خیرات  بیذهتلا 336/7 ، رثکأ ، وا 
، بلاطلا ۀیافک  مکاحلا 483/3 ، كردتسملا ، (. 3 .) يرابلا 57/7 حتف  برالا 181/8 ، ۀیاهن  دـئاوزلا 102/9  عمجم   16/4  - ۀباغلا 18 دسأ 

ةایح افشلا 151/1 ، حرش  ۀیبیغلا 15 ، ةدیرخلا  حرس  یف  یسولآلا  سلاجملا 204/2 ، ۀهزن  ۀباغلا 31/4 ، دسأ  ، 406 یعفاشلا 407 ،  یجنکللا 
ۀیبلحلا ةریـسلا  يزاـغملانبا 7  نینمؤملاریمأ ، ماـمالا  بقاـنم  غابـصلانبا 12 ، ۀـمهملا ، لوصفلا  ردـصلا 30 ، قداص  دـمحم  نینمؤملاریمأ ،

كردتسملا 550/3 ح 6044 (. 4 .) فوصت 1311 ۀنیئآ  يذمرتلا ، حلاص  دمحم  بقانملا ، بهذلا 2/2  جورم  صاوخلا 10 ، ةرکذت  ، 139/1
لبق لیفلا ، ماع  نم  نیثالث  ۀنـس  مارحلا  بجر  نم  رـشع  ثلاث  ۀعمجلا  موی  مارحلا  تیبلا  لخاد  ۀکمب  هنع  هللا  یـضر  دلو  یجنلبـشلا : لاق  و 

تیبلا یف  دلوی  مل  و  نینس ، رشعب  لیق  و  ۀنـس ، ةرـشع  یتنثاب  ثعبملا  لبق  و  ۀنـس ، نیرـشع  سمخب و  لیق  و  ۀنـس ، نیرـشع  ثالثب و  ةرجهلا 
ینثالا ۀفحتلا  فنـصم  يولهدلا  زیزعلادبع  دـلاو  هللا  یلو  هاشب  ریهـشلا  يولهدـلا  میحرلادـبع  نب  دـمحأ  لاق  و  (. 1  ) هاوس دـحأ  هلبق  مارحلا 

موی یف  دلو  هناف  ۀبعکلا  فوج  یف  مالسلاهیلع  ایلع  نینمؤملاریمأ  تدلو  دسأ  تنب  ۀمطاف  نا  رابخألا  ترتاوت  : ءافخلا ۀلازا  هباتک  یف  ۀیرـشع 
اورکذ نیذلا  نم  و  (. 2  ) هدعب هلبق و ال  هاوس  دحا  اهیف  دلوی  مل  و  ۀبعکلا ، یف  ۀنس  نیثالثب  لیفلا  ماع  دعب  بجر  رهش  نم  رشع  ثلاث  ۀعمجلا 

یف یبلحلا  و  ۀمالا ، صاوخ  ةرکذت  یف  يزوجلانبا  بهذلا 2/2 و  جورم  یف  يدوعسملا  ۀبعکلا : یف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ةدال  و 
نمؤم دمحم  سلاجملا 204/2 و  ۀهزن  یف  یعفاشلا  يروفصلا  نمحرلادبع  و  افشلا 151/1 ، حرش  یف  یفنحلا  یلع  ۀیوبنلا 150/1 و  ةریسلا 
خیرات یف  یمقلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نسحلا  ۀعیـشلا : نم  و  بلاطلا 37 . ۀیافک  یف  یطیقنشلا  هللا  بیبح  راصبالا 76 و  رون  یف  یجنلبشلا 

راکب نب  ریبزلا  لواح  دـق  .و  يرخالا رداصملا  تائم  ۀعیشلا 51 و  راسم  یف  دیفملا  خیشلا  و  ۀمئالا ، صئاصخ  یف  یـضترملا  فیرـشلا  مق و 
ۀیواعم یطخ  یلع  کلت  مالسلاهیلع  یلع  ۀلزنم  يزاوت  ۀباحـصلا  دحال  ۀبقنم  داجیا  ۀبعکلا ) یف  هتدالو  یف  مالـسلاهیلع  یلع  ۀلزنمل  ادسح  )

نب یلع  ۀـعیب  نع  أکلت  يذـلا  قیلطلا ، مازح  نب  میکح  وه  الا و  مشاـهینبل  اودـع  بختناـف  یفطـصملا  یـصو  نم  ماـقتنالل  نایفـسیبا ، نب 
ۀیاورلا جرخا  و  (. 2 .) غابـصلانبا 29 ۀمهملا ، لوصفلا  راـصبالا 76 ، رون  (. 1) دمحم تباث و  نب  دـیز  ۀـعومجم  عم   ) مالـسلاهیلع بلاطیبا 

نب يرمعلا 15 . يدـنفا  یقابلا  دـبعل  ۀـینیعلا  ةدیـصقلا  حرـش  یف  ةدـیرخلا  حرـس  باتک  یف  ریبکلا  ریـسفتلا  بحاص  یـسولآلا  دومحم  اضیا 
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ناک مالـسلامهیلع و  تیبلا  لهأل  نیبراحملا  نب  ریبزلا  لآ  و  ). 2  ( ۀبعکلا یف  ةدالولا  ۀلیـضف  هل  قلتخا  و  ). 1( ابلصتم اینامثع  ناک  و  ۀملـسم (
يوتـسمب هلوح  بطحلا  لـعج  تیب و  یف  مشاـهینب  رـصحف  ). 3  ( زاجحلل همکح  ءانثأ  اعیمج  مشاـهینب  قارحاـب  مهدـق  ریبزلا  نب  هللادـبع 
ریبزلاینب مازح  نب  میکح  كراشی  و  ) 4  ( یکملا مرحلا  لخاد  یف  مهقارحا  نع  عروتی  مل  و  هل ! ۀعیبلا  رانلاب و  توملا  تیب  مهریخ  هرادج و 

: ءاج ذا  ۀیلاع  ۀجرد  مشاهینبل  مازح  نب  میکح  ةوادع  تغلب  .و  يزعلادبع ینب  ۀلیبق  نم  مهلک  مالـسلامهیلع و  تیبلا  لهأ  یلع  مهدقح  یف 
! مازح نب  میکح  مهنم  مهیلع  ددشی  مهظفحی و  نم  مهب  اولکوف  مهوفاخ ، ۀبق و  یف  مهءافلح  مشاهینب و  شیرق  تعمج  ردب  موی  ناک  امل  »

لاق امک  لب  مالـسالا  رـصنل  نینح ال  ۀکرعم  یلا  ۀـعیبریبأ  نب  هللادـبع  ۀـیمأ و  نب  ناوفـص  نایفـسوبا و  مازح و  نب  میکح  جرخ  دـق  و  (. 5)
نم اوناـکف  نیملـسملا . ۀـمیزه  یف  اوببـست  يأ  (. 6 « ) نوـلتتقی ساـنلا  ساـنلا و  فـلخ  اوبرطـضا  ةرئادـلا و  نوـکت  نمل  نورظنی  : » يدـقاولا
نا دیعبلا  نم  و  مالـسلاهیلع ، یلع  يوس  دحأ  ۀبعکلا  یف  دلوی  مل  هنأ  دجی  ۀثداحلا  هذـه  رداصم  أرقی  يذـلا  .و  مهرمع ۀـیاهن  یلا  نیقفانملا 
هیبن ناسل  یلع  لئاقلا  وه  مازح و  نب  میکح  قیلطلا  هودـع  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملارمـأل  ۀلیـضفلا  هذـه  یلاـعت  هللا  عمجی 

هرصن نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  و  قفانم . الا  کضغبی  نمؤم و ال  الا  کبحی  یلع ال  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
بهذلا 86/30 جورم  جهنلا 147/20 ، حرش  (. 3 .) رجحنبا 384/2 بیذهتلا  بیذهت  (. 2 . ) لاجرلا 387/3 سوماق  (. 1 . ) هلذخ نم  لذخأ  و 

دعـسنبا تاقبط  (. 5 .) جـهنلا 147/20 حرـش  یخلبلا 247/2 ، خـیراتلا ، ءدـبلا و  ۀــینمیملا ، عـبط  بهذــلا 86/3  جورم  (. 4 .) ۀینمیملا عبط 
نب مازح  هاـبأ  نا  و  مالـسالا ، لوخد  یلع  هرکأ  يذـلا  قـیلطلا  تافـص  مازح  نب  میکح  یف  عـمتجت  و  يدـقاولا 895/2 . يزاغم  (. 6 .) 11/4

ۀلیبـق نم  و  مالـسلاهیلع ، بلاـطیبا  نب  یلع  نع  نیفرحنملا  نم  و  ابلـصتم ، اـینامثع  هنوک  و  ( 1  ) رخآلا راجفلا  برح  یف  لـتق  نمم  دـلیوخ 
. ماوعلا نب  ریبزلا  نب  هللادبع  ءانبأ  نم  امه  هللادبع و  نب  بعـصم  همع  راکب و  نب  ریبزلا  ۀیاورلا  هذهب  درفنا  دق  (. 2  ) همعنبا ماوعلا و  نب  ریبزلا 

میکح تام  و  (. 3  ) ثیدحلا رکنم  هنع : ةرم  لاق  و  ثیدـحلا ، عضی  نم  دادـع  نم  ناک  راکب  نب  ریبزلا  نا  ینامیلـسلا : یلع  نب  دـمحأ  لاق  و 
ۀیواعم نا  ثیحب  امیظع  غلبملا  اذـه  ناک  و  ( 4 ! ) رانید فلأ  نیتسب  ۀـیواعم  نم  هل  اراد  عاب  هنا  هؤارث  غلب  و  نیـسمخ ، عبرأ و  ۀنـس  ۀـنیدملاب 

مهل لاق  کلذ  سانلا  مظعتسا  امل  و  ( 5  ) سانلا کلذل  فرشتسا  رانید  فلا  نیعبراب  ۀنیدملا  یف  يزعلادبع  نب  بطیوح  تیب  يرتشا  امدنع 
ۀیواعم نم  ةودنلا  راد  هعیبل  مازح  نب  میکح  ریبزلا  نب  هللادبع  صقنتـسا  و  (. 6  ) لایعلا نم  سمخ  هل  لجرل  رانید  فلا  نوعبرا  ام  و  ۀـیواعم :

راصنالا و دهاجم  امنیب  و  (. 8  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  ماعطلا  راکتحا  یلا  هعفد  لاملل  مازح  نب  میکح  بح  و  (. 7)
نومعدی لاومألا و  نوعمجی  ۀکم  لاجر  ناک  نیح  یف  زوعلا ، رقفلا و  ۀلاح  نوشیعی  مهمظعم  یقب  دـقف  ةدـیدع  تاونـس  ۀـلیط  نورجاهملا 

یبهذلا لادـتعالا ، نازیم  (. 3 .) ۀـباصالا شماه  باـعیتسالا 320/1  رجحنبا 349/1 ، ۀـباصالا ، (. 2 .) لامکلا 172/7 بیذـهت  (. 1 ! ) رفکلا
ۀباصالا شماهب  ربلادـبع ، نبا  باـعیتسالا ، (. 6 . ) دراوـملا 585/1 برقأ  هملظ ، هـقح : هفرـشتسا  (. 5 .) ۀـبیتقنبا 311 فراعملا ، (. 4 .) 66/2

لوـخد یلع  مههارکا  دـعب  ۀـکم  ءاـقلطل  ۀـکرعم  لوا  نینح  یف  و  ةراجتلا 316 . باتک  ۀعیـشلا ، لـئاسو  (. 8 . ) ۀـباصالا 45/2 (. 7 .) 384/1
نب میکح  هؤانبأ و  نایفسوبأ و  ءالؤه  سأر  یلع  و  مئانغلا ! یلع  ذاوحتسالل  وبصت  مهنیعأ  تیقب  لاتقلا ، ۀحاس  نم  مهمازهنا  مغر  ملاسالا و 

(1 «! ) اهیناطعأف ۀـئم  هتلأس  مث  اهیناطعأف ، لبألا  نم  ۀـئم  نینحب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تلأـس  : » مازح نب  میکح  لاـق  دـقف  . مازح
راصنالا داع  امنیب  سانلا ! تکسی  یک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ایاطع  یلا  اهضعب  اوبـسنف  کشلل  ةریثم  هلاومأ  ةرثک  نأ  رهاظلا 

ۀیضق تحبصأ  امدنع  نامثع  ۀفالخ  مایأ  یف  .و  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهتبحـصب  نورورـسم  مه  و  ۀیلاخ ! دیأب  ۀنیدملا  یلا 
ۀـنیدملا و یلا  مازح  نب  میکح  لوحت  رمع  رکبیبأ و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نمز  نم  لهـسأ  ۀـلئاطلا  لاومألا  یلع  لوصحلا 

مث (. 2 « ) الیل هونفد  نافع و  نب  نامثع  اولمح  نیذلا  رفنلا  دـحأ  وه  و  : » ءاج دـق  و  يوقت . عرو و ال  الب  ۀـلئاط  الاوما  زنکف  نامثع  لوح  فتلا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  دمحم  دض  ۀیوس  لمعلا  مایأ  ۀکم  یف  میدـقلا  ۀـقیفر  نایفـسیبأ  نب  ۀـیواعم  یلا  مازح  نب  میکح  بهذ 

ناک .و  ۀصاخ مازح  نب  میکح  قیلطلاب  و  ( 3  ) نامثع اونفد  نیذلا  صاخـشا  ۀعبرألا  ۀعومجمب  ۀصاخ  ۀیانع  نویومألا  ۀیواعم و  ینتعاف  ملس !
نییومألا و تازایتما  هئاطعال  یفکت  تافـصلا  لامعألا و  کلت  و  ۀیلهاجلا ، یف  شیرق  طخل  اصلخم  ناک  املثم  يومألا  طخلل  اصلخم  ایومأ 
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یف ۀـیمأ  نب  برح  رـصان  نینح و  قدـنخلا و  دـحا و  ردـب و  راجفلا و  یف  قحلا  براـح  يذـلا  وه  ـال و  فیک  و  کلذـک ؟ سیلا  مهلاومأ !
خیرات رصتخم  (. 1  ) ۀبراحملا اهنوک  یف  لثمتملا  میکح و  مال  شیرق  بح  رـس  تفرع  ۀینمز  ةرتف  دعب  .و  ماشلا یف  ۀـیواعم  هدـیفح  راجفلا و 
تاقبط رکاسعنبال 238/7 ، قشمد  خـیرات  رـصتخم  (. 2 .) يدـقاولا 945/2 يزاغم  دعـسنبا 152/2 ، تاقبط  رکاـسعنبال 237/7 ، قشمد 

(1  ) ردب ۀکرعم  یف  ةدیحولا  ةریسالا  78/3.و  دعسنبا 79 ،  تاقبط  (. 3 . ) 78/3 دعسنبا 79 ، 

اهلاوحأ ضعب  اهلئاضف و  ۀجیدخب و  هجوزت 

اهلاوحأ ضعب  اهلئاضف و  ۀجیدخب و  هجوزت 

سابعلا نع  یسیع ، نبا  نع  دعـس ، نع  هیبأ ، نع  هیولوق ، نبا  نع  دیفملا ، ام :  - 1 بلاط . یبأ  لاوحأ  باب  یف  اهلئاضف  ضعب  یتأیـس  لوقأ :
ذولت مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  تلعج  اهنع  هللا  یـضر  ۀـجیدخ  تیفوت  امل  (: 1  ) لاق مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  دـیرب ، نع  ناـبأ ، نع  رماـع ، نب 
ءرقت نأ  كرمأی  کبر  هل : لاقف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لزنف  لاـق : یمأ ؟ نیأ  ( 2  ) هبأ لوقتو : هلوح ، رودـتو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب 

تلاقف نارمع ، تنب  میرمو  ۀیـسآ  نیب  رمحأ ، توقای  هدمعو  بهذ ، نم  هباعک  ( 3  ) بصق نم  تیب  یف  کمأ  نإ  اهل : لوقتو  مالـسلا  ۀمطاف 
نب دمحم  نب  دـمحأ  نع  ةدـقع ، نبا  نع  (، 5  ) ورمعوبأ اـم :  - 2 (. 4  ) مالسلا هیلإو  مالـسلا ، هنمو  مالـسلا ، وه  هللا  نإ  مالـسلا : اهیلع  ۀمطاف 

: ردصملا یف  (. 1  ) لوأ لوقی : سابع  نبا  تعمـس  لاـق : هیبأ  نع  نومیم ، نب  نمحرلادـبع  نع  یعخنلا ، رحلا  نبا  رباـج  نع  یفعجلا ، ییحی 
ردـلا رهوجلا . نم  الیطتـسم  ناک  اـم  بصقلا : (. 3 .) هبأ اـی  ردـصملا : یف  (. 2 . ) لوقی مالـسلا  اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبع  اـبأ  تعمس 

. يدهم نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  دحاولادبع  رمعوبأ  ردـصملا : یف  (. 5 .) 110 سلاجملا : (. 4 .) عصرملا بطرلا  دجربزلا  بطرلا .
رحلا نب  رباج  انثدـح  لاق : یفعجلا  لالهوبأ  وهو  میرکلادـبع  نب  نیـسحلا  انثدـح  لاـق : یبأ  انثدـح  لاـق : یفعجلا  ییحی  نبا  دـمحم  هیفو :

نب دمحم  ل :  - 3 (. 1  ) مالـسلا اهیلع  ۀجیدخ  ءآسنلا  نمو  مالـسلا ، هیلع  یلع  لاجرلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  نمآ  نم  . یفعجلا
نبا نع  ۀـمرکع  نع  رمحأ ، نب  ءاـبلع  نع  تارفلا ، یبأ  نب  دواد  نع  خورف ، نب  نابیـش  نع  عـینم ، نب  مساـقلا  یبأ  نع  لیعامـسإ ، نب  یلع 
هللا لوسر  لاقف  ملعأ ، هلوسرو  هللا  انلق : اذـه ؟ ام  نوردـتأ  لاقو : ضرالا ، یف  ططخ  عبرأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  طخ  لاـق : ساـبع 

ةأرما محازم  تنب  ۀیـسآو  نارمع ، تنب  میرمو  دـمحم ، تنب  ۀـمطافو  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  عبرأ : ۀـنجلا  ءآسن  لـضفأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص 
ءابلع نع  تارفلا  یبأ  نب  دواد  نع  لاهنملا ، نب  جاـجح  نع  زیزعلادـبع ، نب  یلع  نع  (، 3  ) یمخللا دمحأ  نب  نامیلس  ل :  - 4 (. 2  ) نوعرف

، نارمع تنب  میرم  ۀـنجلا  ءآـسن  ریخ  لاـق : مث  طوطخ ، عـبرأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  طـخ  لاـق : ساـبع  نبا  نع  ۀـمرکع ، نع  (، 4)
یبأ نع  يرعـشالا ، نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نـبا  ل :  - 5 (. 5  ) نوعرف ةأرما  محازم  تنب  ۀیـسآو  دمحم ، تنب  ۀمطافو  دلیوخ  تنب  ۀـجیدخو 

نإ هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  لوالا  نسحلا  یبأ  نع  رکب ، نب  یـسوم  نع  نامثع ، یبأ  نبا  نع  يزارلا ، هللادبع 
لأس يذلا  يدوهیلا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  باجأ  امیف  یتأیس  لوقأ : (. 6  ) ۀمطافو ۀجیدخو ، ۀیسآو ، میرم ، اعبرأ : ءآسنلا  نم  راتخا  هللا 

یلـصی قلخ  ضرالا  هجو  یلع  امو  ججح ، ثالث  کلذـب  انثکمف  ملـسأ ، نم  لوأ  تنک  لاق : امیف  مالـسلا  هیلع  لاقف  ءایـصوالا ، لاصخ  نع 
لاـصخلا 1: (. 2 .) 162 سلاـجملا : (. 1 .) لـعف دـقو  هللا  اـهمحر  دـلیوخ  ۀـنبا  ریغو  يریغ ، هاـتأ  اـمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  دهـشیو 

نب دیز  نب  ددا  نب  ةرم  نب  ثراحلا  نب  يدع  نب  کلام  همـساو  مخل  یلإ  بستنی  میظع  نطب  وهو  مخل ، یلإ  ۀبـسن  ءاخلاب  یمخللا  (. 3 .) 96
(. 4 .) ناهبصا نم  هیلإ  بتک  قودصلا  خیاشم  نم  لجرلاو  ناطحق ، نب  برعی  نب  بجشی  نب  أبـس  نب  نالهک  نب  دیز  نب  بیرع  نب  بجـشی 

ردصملا 1: (. 6 .) 96 لاصخلا 1 : (. 5 .) ءارقلا نم  ناک  يرـصبلا ، يرکـشیلا  رمحأ  نب  ءابلع  وهو  دـملاو ، ءابلا  مث  نوکـسلاف  رـسکلاب  ءابلع 
نب ورمع  نع  هللادبع ، نب  ییحی  نع  ۀمـصع ، نبا  هللادبع  نع  یطـساولا ، یلع  یبأ  نع  یقربلا ، نع  رافـصلا ، نع  دـیلولا ، نبا  ل :  - 6 . 107

اهحیاصت ۀمطاف  یلع  ۀلبقم  ۀشئاع  اذاف  هلزنم ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لخد  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  مادقملا ، یبأ 
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ۀمطافل اهتلاقم  عمسف  انـضعبک ، الإ  یه  ام  انیلع !؟ اهل  ناک  لضف  يأو  الـضف ، انیلع  کمال  نأ  الإ  نیرت  ام  ۀجیدخ  تنب  ای  هللاو  لوقت : یهو 
بـضغف تیکبف ، اهتـصقنتف  یما  ترکذ  تلاق : دـمحم !؟ تنب  ای  کیکبی  ام  لاقف : تکب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـمطاف  تأر  اـملف 

تدـلو هللا  اهمحر  ۀـجیدخ  نإو  دولولا ، دودولا  یف  كراب  یلاعتو  كرابت  هللا  نإف  ءاریمح ، اـی  هم  لاـق : مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ائیـش يدلت  ملف  همحر  هللا  مقعأ  نمم  تنأو  بنیزو ، موثلک  ماو  ۀیقرو  ۀـمطافو  مساقلا  ینم  تدـلوو  رهطملا ، وهو  هللادـبع  وهو  ارهاط  ینم 

 - 8 مایأ . ۀثالثب  بلاط  یبأ  دعب  ۀجیدخ  تیفوتو  ۀنـس ، نیرـشعو  سمخ  نبا  وهو  ۀجیدخب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جوزت  ص :  - 7 (. 1)
، هب كدعاسا  یل  لام  الو  کجوزا  نأ  دیرا  ینإ  دمحم  ای  لاق : بلاط  ابأ  نأ  ادمحم  ۀجیدخ  جـیوزت  ببـس  ناک  لاق : رباج  نع  يور  جـی :
: لاق جرخت ؟ نأ  کل  لـهف  هب ، یتأ  اـمم  ( 2  ) ریعب رقو  ذـخأیو  اهل  رجتی  اهناملغ  عم  اهلام  یف  اشیرق  ۀنـس  لک  جرختو  اـنتبارق ، ۀـجیدخ  نإو 

املف هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مکحب  هلک  لاملا  اذهو  تنأ  ةرـسیم : اهمالغل  تلاقو  تحرفف  کلذ ، اهل : لاقو  اهیلإ  بلاطوبأ  جرخف  معن ،
ۀمامغلا يأر  امل  انمدخو  بهارلا ، اریحب  ءاج  لاقو : هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تلاق : الإ  ةردم  الو  ةرجـشب  رم  ام  هنأ  ثدح  ةرـسیم  عجر 

ۀکم یلإ  دمحم  ای  تمدقت  ول  ةرـسیم : لاق  افرـصنا  املف  اریثک ، احبر  ( 3  ) رفـسلا کلذ  یف  احبرو  راهنلاب ، هلظت  راس  امثیح  ریـست  هسأر  یلع 
ةوسن عم  ۀفرغ  یلع  ۀسلاج  مویلا  کلذ  یف  ۀـجیدخ  تناکف  هتلحار ، یلع  دـمحم  مدـقتف  کل ، عفنأ  ناکل  انحبر  دـق  امب  ۀـجیدخ  ترـشبو 

يأ (. 2 . ) 37 و 38 ردصملا 2 : (. 1  ) نیکلم تأرو  هریـسب ، ریـست  هسأر  یلع  ۀیلاع  ۀمامغ  یلإ  ۀجیدخ  ترظنف  (، 4  ) ابکار دمحم  اهل  رهظف 
دحاو لک  دی  یف  (، 1  ) هلامش نعو  هنیمی  نع  هتلحار . یلع  ابکار  ردصملا : یف  (. 4 . ) ةرفسلا هذه  یف  انحبرو  ردصملا : یف  (. 3 . ) ریعب لمح 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  وه  اذإف  يراد ، یلإ  ءاج  هتیل  امیظع  انأشل  بکارلا  اذـهل  نإ  تلاقف : هعم ، ءاوهلا  یف  ( 2  ) نائیجی لولسم ، فیس 
تناک يذـلا  ریرـسلا  يراوجلا  تلوح  ناکم  یلإ  ناکم  نم  لوحتلا  تدارأ  اذإ  تناکو  رادـلا ، باـب  یلإ  ۀـیفاح  تلزنف  (، 3  ) اهرادل دصاق 

اذإ دمحم  نم  ینجوز  نأ  ( 5  ) اهمع یلإ  تثعب  دقو  ۀعاسلا ، بلاط  ابأ  کمع  ( 4  ) ینرضحاو جرخا و  دمحم  ای  تلاق : هنم  تند  املف  هیلع ،
بطخو اهمع ، یلع  الخدـف  کلذ ، یف  هل  تلق  دـقف  دـمحم  نم  ینجوزیل  یمع  یلإ  اـجرخا  تلاـق : بلاـطوبأ  رـضح  اـملف  کـیلع ، لـخد 

یتیبف کتیب ، یلإ  ۀجیدخ : ( 6  ) تلاق بلاط  یبأ  عم  بهذیل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ماق  املف  حاکنلا ، دقعو  ۀفورعملا ، ۀبطخلا  بلاطوبأ 
نه اذإف  دیع ، یف  دجـسملا  یف  نعمتجا  شیرق  ءآسن  نأ  کلذو  یبنلا ، نم  ۀجیدخ  بلاطوبأ  جوز  بق : د ،  - 9 (. 7  ) کتیراج انأو  کتیب ،

بلق یف  لوقلا  کلذ  رقو  هنبـصحف ، لـعفتلف ، اـهأطی  اـضرأ  هل  نوکت  نأ  تعاطتـسا  نکیأـف  یبن ، نکیف  ثعبی  نأ  کـشویل  لوقی : يدوهیب 
یف البقأ  املف  ماشلا ، یلإ  ةرسیم  اهمالغ  عم  ریـسیو  نیرکب ، هیطعت  نأ  یلع  ۀجیدخ  هترجأتـسا  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناکو  ۀجیدخ ،
هلإ نأ ال  دهشأ  لاقو : هیلجرو  هیدی  لبقو  هلبقتساف  روطـسن ، هل : لاقی  بهار  هآرف  ةرجـش  تحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لزن  ( 8  ) امهرفس

، یبن هنإف  هیهاونو  هرماوأ  یف  هعواط  ةرسیمل : لاق  مث  ةرجشلا ، تحت  لزن  هنإو  تامالع ، هنم  يأر  امل  هللا ، لوسر  ادمحم  نأ  دهـشأو  هللا ، الإ 
یف (. 2 . ) هلامـش نع  کلمو  هنیمی ، نع  کـلم  ردـصملا : یف  (. 1  ) دقلو هریغ ، دحأ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـعب  سلجملا  اذـه  سلج  ام  هللاو 

. هل تلاق  ردصملا : یف  (. 6 ۀقرو . اهمع  ردصملا : یف  (. 5 . ) یل رضحاو  ردصملا : یف  (. 4 . ) اهراد یلإ  ردصملا : یف  (. 3 . ) ناثحی ردصملا :
کلمی وهو  دمحأ ، همسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ارشبمو  مالسلا ، هیلع  یسیع  هب  رـشب  امهرفـس خ ل . نم  (. 8 . ) 186 و 187 جئارخلا : (. 7)

(1  ) نیعبرأ نم  حبرن  مل  ام  ةرفسلا  هذه  یف  انحبرو  ةریثک ، مایأب  اهزوجن  انک  ۀلیلب  تابقع  انزج  دقل  دمحم  ای  ةرسیم : لاقو  اهرـسأب ، ضرالا 
تلـصم کلم  هنیمی  یلع  ابکار  تأرف  اهل ، ةرظنم  یلع  ۀسلاج  ذئتقو  تناکو  انحبرب ، اهرـشبأو  ۀجیدخ ، لبقتـساف  دـمحم ، ای  کتکربب  ۀـنس 

یلإو یلإ  مهللا  تلاقو : اهتبطخب  یتأـی  اـکلم  تنظف  ءآرمح  ۀـتوقای  نم  ۀـبق  هلوحو  ةدـجربز ، نم  لیدـنق  اـهیلع  قلعم  ۀباحـس  هقوفو  هفیس ،
نقیتستل اهدوصقمو  هعم ، نکو  هیلإ  عجراف  تلاق : يرثأ ، وفقی  لاق : ةرـسیم ؟ نیأو  تلاقف : حابرالاب ، اهرـشبو  ادـمحم  ناک  یتأ  املف  يراد ،

یقبیو ( 2  ) عبشی یتح  هعم  لکآ  تنک  ینإ  اهل : لاقو  هلاحب ، اهربخأو  ۀجیدخ  یلإ  ةرـسیم  لبقأف  هعم ، رمت  ۀباحـسلا  تناکف  ۀباحـسلا ، لاح 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرو  الاجر  تعدو  بطر ، هیلع  قبطب  ۀـجیدخ  تعدـف  هناللظی ، نیکلم  ةرجاـهلا  تقو  يرأ  تنکو  وه ، اـمک  ماـعطلا 
ورمع نم  ۀبطخلا  تبترو  ةراشبلا ، کلتل  مهرد  فالآ  ةرـشع  هتطعأو  هدالوأو  ةرـسیم  تقتعأف  ائیـش ، صقنی  ملو  اوعبـش ، یتح  اولکأف  هلآو 
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، یفطصملا فرـش  یف  یـشوکرخلا  هاور  امب  بلاطوبأ  بطخف  دسأ ، نب  دلیوخ  اهوبأ  اهایإ  هحکنأ  هخیرات : یف  يوسنلا  لاق  اهمع . دسأ  نب 
یبتعلاو حلاص  یبأو  يدقاولاو  نسحلا ، نع  ریسلا  یف  ینیوجلاو  ۀنابالا ، یف  ۀطب  نباو  فاشکلا ، هریسفت  یفو  راربالا ، عیبر  یف  يرشخمزلاو 

، هتیب ۀنضح  انلعجو  رضم ، رصنعو  دعم ، ( 3  ) ئصئصو لیعامسإ ، یفـصلا  ۀیرذ  نمو  لیلخلا ، میهاربإ  عرز  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  لاقف :
هللادـبع ال نب  دـمحم  اذـه  یخأ  نبا  نإ  مث  سانلا ، یلع  ماکحلا  انلعجو  انمأ ، اـمرحو  اـجوجحم ، اـتیب  اننکـسم  لـعجو  همرح ، ( 4  ) ساوسو

یف (. 2 . ) نــیعبرأ خ ل یف  (. 1 ، ) القم لاملا  یف  ناک  نإو  هنع ، مظع  ـالإ  مهنم  دـحأب  ساـقی  ـالو  هب ، حـجر  ـالإ  شیرق  نم  لـجرب  نزاوی 
ربدـملا سئاسلا : عمج  ساوسو  هلفاـکو . هیبرم  يأ  تیبلا  ۀنـضح  هلوق : (. 4 . ) ئـصئض خ ل (. 3 .) هلاحب ماعطلا  یقبیو  عبـشن  یتح  بقانملا :

هلو لئاز ، لظو  (، 1  ) لئاح قرو  لاملا  نإف  مهلجآو . مهلجاع  یف  یجنملا  قیرطلا  یلإ  مهداشراب  قلخلا  حلـصی  نمو  موقلا  رمـال  یلوتملاو 
: دلیوخ لاقف  ۀلجآو  ۀلجاع  یلام  نم  هومتلأس  ام  قادـصلاو  هوجوزف  ۀـبغر ، هیف  اهلو  ۀـجیدخ ، یف  ۀـبغر  هلو  عئاش ، أبنو  میظع ، بطخ  هللاو 

تبلط اذه  یخأ  نبا  لثم  اوناک  اذإ  لاقو : بلاطوبأ  بضغف  لاجرلا ، ءآسنلا  رهمیأ  ابجع  ای  شیرق : ضعب  لاق  هنأ  يورو  هب . انیـضرو  هانجوز 
: منغ نب  هللادبع  هل : لاقی  شیرق  نم  لجر  لاقف  یلاغلا ، رهملاب  الإ  ( 2  ) اوجوزت مل  مکلاثمأ  اوناک  اذإو  نامثالا ، یلغأب  لاجرلا 

سأب  کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل  ++ ترج دق  ۀجیدخ  ای  ائیرم  ائینه 
؟ دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ  نمو  اهلک  ۀیربلا  ریخ  ( 3  ) هتجوزت

دعوم برق  ایف  نارمع  نب  یسومو  میرم  نب  یسیع  ( 4  ) نآءرملا هب  رشبو 
(. 5  ) دتهمو داه  ءاحطبلا  نم  لوسر  هنأب  امدق  باتکلا  هب  ترقأ 

نم جرخی  جراوخلا  ثیدـح  یف  ۀـیاهنلا : یف  لاق  لـصالا ، نیتمجعملاو : نیتلمهملاـب  ئـصئصو  ءابـصحلاب ، هنیمر  يأ  هنبـصحف  هلوق : ناـیب :
، لیدنق نزوب  ئیضئض  مهـضعب  یکحو  قدص ، ؤضؤضو  قدص ، ئـصئض  لاقی : لصالا ، ئـضئضلا : نیدلا ، نم  نوقرمی  موق  اذه  ئـضئض 
: لـبجو فتککو  ۀـثلثم ، قرولا  سوماـقلا : یفو  یهتنا . اـنعمب  وـهو  ۀـلمهملا  داـصلاب  مهـضعب  هاورو  هبقع ، نمو  هلـسن  نم  جرخی  هنأ  دـیری 
: لئاحلا و  یتأیـس ، امک  قزر  ۀـیقفلا : یفو  یهتنا . اهریغو  مهاردو  لـبإ  نم  لاـملاو  ناویح ، لـک  نم  یحلا  ۀـکرحمو  ۀبورـضملا ، مهرادـلا 

یف (. 2 . ) لئاح رمأ  ددعلا : یف  (. 1  ) نورشعو سمخ  هلو  ۀجیدخل  ةراجت  یف  ماشلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جرخ  بق :  - 10 ریغتملا .
دعب اهب  جوزتو  ۀنس ، طوطخم . ددعلا  29 و 30 . بلاط 1 : یبأ  لآ  بقانم  (. 5 . ) ناربلا خ ل (. 4 . ) تجوزت خ ل (. 3 . ) اوجوزی مل  بقانملا :

شیرق تیـضرو  ۀبعکلا  تینبو  ارهـشأو ، ۀنـس  نیرـشعو  اعبرأ  اهب  ثبلو  ۀنـس  نیرـشعو  عضب  نبا  وهو  ۀـجیدخ  جوزت  ینیلکلا : لاق  رهـشأ ،
نب دمحمو  نارمحو  ةرارز  نع  یـش :  - 11 ثعبملا . باب  یف  اهتافو  خـیرات  اندروأ  لوقأ : (. 1  ) ۀنـس نیثالثو  سمخ  نبا  وهو  اهیف  همکحب 
یل لاق  مالسلا  هیلع  لیئربج  نإ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  يردخلا  دیعـسوبأ  ثدح  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ،
دنع انثدحو  مالـسلا ، ینمو  هللا  نم  ۀجیدخ  یلع  أرقت  نأ  یتجاح  لاق : ۀجاح ؟ نم  کل  له  لیئربج  ای  تلقو : تعجر  نیح  یب  يرـسا  ۀـلیل 

، مالسلا هیلإو  مالسلا ، هنمو  مالسلا ، وه  هللا  نإ  تلاقف : لیئربج ، لاق  يذلا  اهل : لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  یبن  اهاقل  نیح  تلاق  اهنأ  کلذ 
هللا لوسر  لاق  لاق : بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  رفعج ، نبا  هللادـبع  نع  لـبنح ، نب  دـمحأ  دنـسم  نم  فشک :  - 12 (. 2  ) مالسلا لیئربج  یلعو 
نأ ترما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : رفعج  نب  هللادبع  نع  هنمو ، میرم . اهئاسن  ریخو  ۀجیدخ ، اهئاسن  ریخ  هلآو : هیلع  هللا  یلص 
دعب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  یلـص  نم  لوأ  نإ  سابع : نبا  نع  هنمو ، بصن . ـالو  هیف  بخـص  ـال  بصق  نم  تیبب  ۀـجیدخ  رـشبا 

ةداعإ یلإ  ۀجاح  الف  ۀـفاک ، سانلا  تقبـس  اهنأو  اهنع ، هللا  یـضر  اهمالـسإ  رکذ  مدـقت  دـقو  ملـسأ . ةرم : لاقو  مالـسلا ، هیلع  یلع  ۀـجیدخ 
، نارمع تنب  میرم  نیملاعلا  ءآسن  نم  کبسح  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  کلام ، نب  سنأ  نع  دنـسملا  نمو  روهـشم . وهو  کلذ ،

هللا یلص  هللا  لوسر  رشب  لاق : یفوأ  یبأ  نب  هللادبع  نع  هنمو ، نوعرف . ةأرما  محازم  تنب  ۀیسآو  دمحم ، تنب  ۀمطافو  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخو 
لیئربج نأ  يورو  بصن . الو  ( 1  ) هیف بخص  .ال  طوطخم یشایعلا : ریـسفت  (. 2 . ) 119 بقانملا 1 : (. 1  ) ۀنجلا یف  تیبب  ۀـجیدخ  هلآو  هیلع 

یتأ لاق : ةریرهوبأ  يورو  مالسلا . اهؤرقی  اهبر  نأ  اهربخأف  تءاج  اذإ  لاقف : اهدجی ، ملف  ۀجیدخ  نع  لأسف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ 
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اهیلع أرقاف  کتتأ  یه  اذإف  بارـش ، وأ  ماعط  وأ  مادإ  هیف  یطغم  ءآنإ  اهعم  کتتأ  دق  ۀـجیدخ  هذـه  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لیئربج 
بصقلا نع  لئـس  دقو  کیرـش : لاقو  (. 2  ) بصن الو  هیف  بخـص  بصق ال  نم  ۀـنجلا  یف  تیبب  اهرـشبو  مالـسلا ، ینمو  اـهبر ، نم  مالـسلا 

بیرغ یف  ۀـیاهنلا  بحاـص  لاـقو  ؤلؤللا ، هریغ : لاـقو  ثیدـحلا . رکذو  رهوـج  نم  بیباـنأ  بصقلا : يرهوـجلا : لاـقو  (. 3  ) بهذـلا بصق 
نأ يورو  فیوجت . یف  هنم  لاطتـسا  ام  رهوجلا : نم  بصقلاو  ثیدحلا . اذـه  یف  فینملا  رـصقلاک  عساو  فوجم  ؤلؤل  بصقلا : ثیدـحلا :

نـسح نإو  ۀـجیدخ ، نمز  یف  انیتأت  تناک  اهنإ  لاقف : ۀـشئاع  هتلأـس  تجرخ  اـملف  اـهفطلأف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  تلخد  ازوجع 
ام ۀـشئاع : تلاقف  یکبف ، هئاسن  دـنع  وهو  اـموی  ۀـجیدخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رکذ  لاـق : مالـسلا  هیلع  یلع  نعو  ناـمیالا . نم  دـهعلا 

: ۀشئاع تلاق  متمقع ، ذإ  یل  تدلوو  مترفک ، ذإ  یب  تنمآو  متبذـک ، ذإ  ینتقدـص  لاقف : دـسأ ؟ ینب  زئاجع  نم  ءارمح  زوجع  یلع  کیکبی 
رضخالا نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  یبال  ۀیوبنلا  ةرتعلا  ملاعم  باتک  نم  تلقنو  اهرکذب . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  برقتأ  تلز  امف 

اعوفرم رکذ  اهتلزنم ، فرشو  اهلـضف ، رطخو  اهترزاوم ، نسحو  اهمالـسإ ، مدقتو  نینمؤملا ، ما  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  رکذ  یلبنحلا  يذبانجلا 
اهلک ثیداـحالا  تلق : (. 2 . ) هیف بخـص  ـال  بصق  نم  ردـصملا : یف  (. 1  ) دـلیوخ تنب  ۀـجیدخ  تناک  لاـق . ( 4  ) قاحـسإ نب  دـمحم  نع 

. ةریره یبأو  یفوأ  یبأ  نب  هللادبعو  سنأو  سابع  نباو  رفعج  هللادبع  دنـسمو  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـسم  باب  یف  دـمحأ  دنـسم  یف  ةدوجوم 
ۀـیوبنلا 1: ةریـسلا  یف  ماشه  نبا  اضیأ  هجرخأو  (. 4 . ) بهذلا بصق  هنإ  لاق : حیحـصلا : لعلو  تلق : بهذـلا . بصق  هنا  ردـصملا : یف  (. 3)

تناکو هنم ، مهل  هلعجت  ئـشب  هایإ  مهبراضتو  اهلام ، یف  لاجرلا  رجأتـست  لاـمو ، فرـش  تاذ  ةرجاـت  ةأرما  قاحـسا . نبا  نع  هدانـساب   203
هیلع تضرعو  هیلإ  تثعب  هقالخأ  مرکو  هتنامأ  میظع  هثیدـح و  قدـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  اهغلب  املف  اراجت ، اموق  شیرق 

هللا لوسر  اهنم  هلبقف  ةرـسیم ، هل : لاقی  اهل  مالغ  عم  راجتلا ، نم  هریغ  یطعت  تناک  ام  لضفأ  هیطعتو  ماـشلا ، یلإ  ارجاـت  اـهلام  یف  جرخی  نأ 
ابیرق ةرجش  لظ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لزنف  ماشلا ، مدق  یتح  ةرـسیم  اهمالغ  هعمو  کلذ ، اهلام  یف  جرخو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 

نم شیرق  نم  لجر  اذه  ةرسیم : لاقف  ةرجـشلا ؟ هذه  تحت  لزن  يذلا  لجرلا  اذه  نم  لاقف : ةرـسیم  یلإ  بهارلا  علطاف  بهار ، ۀعموص  نم 
يرتشاو (، 1  ) اهیف جرخ  یتلا  هتعلس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عاب  مث  یبن ، الإ  ةرجشلا  هذه  تحت  لزن  ام  بهارلا : هل  لاقف  مرحلا ، لهأ 

ناکلم لزن  رحلا  دتشاو  ( 2  ) ةرجاهلا تناک  اذإ  لاق : نومعزی  امیف  ةرـسیم  ناکو  ةرـسیم ، هعمو  ۀـکم  یلإ  الفاق  لبقأ  مث  يرتشی ، نأ  دارأ  ام 
لوق نع  ةرسیم  اهثدحو  ابیرق ، وأ  فعضأف  هب  ءاج  ام  تعاب  اهلامب  ۀجیدخ  یلع  ۀکم  مدق  املف  هریعب ، یلع  ریـسی  وهو  سمـشلا ، نم  هنالظی 

و ینم ، کتبارقل  کیف  تبغر  دـق  مع  نبا  ای  نومعزی : امیف  هل  تلاقف  هللا  لوسر  یلإ  تثعبف  نیکلملا ، لـالظإ  نم  يری  ناـک  اـمعو  بهارلا 
ۀجیدخ تناکو  اهـسفن ، هیلع  تضرع  مث  کثیدح ، قدصو  کقلخ  نسحو  مهدـنع ، کتنامأو  مهیف ، ( 3  ) کتطـسو کموق ، یف  کفرش 

، هیلع ردقی  ول  کلذ  یلع  اصیرح  ناک  دق  اهموق  لکو  الام ، مهرثکأو  افرـش ، مهمظعأو  ابـسن  شیرق  طسوأ  ذئموی  یهو  ۀبیبل ، ۀمزاح  ةأرما 
نب دلیوخ  یلع  لخد  یتح  بلطملادبع  نب  ةزمح  مهنم  هعم  جرخف  همامعال ، کلذ  رکذ  تلاق  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  تلاق  املف 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  يوتسا  امل  لاق : يرهزلا  باهش  نبا  نع  هدانسإب  يورو  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهجوزتف  هیلإ  اهبطخف  دسأ 

نم رخآ  الجر  هعم  ترجأتـسا  و  ۀماهتب ، قوس  وهو  ۀشابح ، قوس  یلإ  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  هترجأتـسا  لام  ریثک  هل  سیلو  هدـشأ  غلبو  هلآو 
یف راهنلا  فصن  ةرجاـهلا : (. 2 . ) اهب جرخ  ةریـسلا : یف  ریجـال ئ(1 .) ۀـبحاص  نم  تیأر  اـم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  شیرق ،

ام ۀجیدخ ، نم  اریخ  کتلزنم . یماسو  کفرش  يأ  ءاطلا  حتفو  نیـسلا  رـسکب  کتطـس  (. 3 . ) رـصعلا یلإ  سمـشلا  لاوز  دنع  نم  وأ  ظیقلا ،
هللا لوسر  رمأ  ءدب  نم  ناک  هنإ  هلاجر : نع  هعفری  یبالودلا  لاق  هنمو ، انل . هأبخت  ماعط  نم  ۀـفحت  اهدـنع  اندـجو  الإ  یبحاصو  انأ  عجرن  انک 
الإ کب  عنـصی  یلاعت ال  هللا  نإف  رـشبأ ، هل : تلاقف  ۀـجیدخ ، هتبحاصل  کلذ  رکذـف  هیلع ، قشف  ایؤر  مانملا  یف  يأر  هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ءاش ام  یلع  هسلجأف  لیئربج  هل  نلعتسا  مث  رـشبأف ، ریخ  اذه  تلاق : ناک ، امک  دیعا  مث  لسغو  رهطف  جرخا  هنطب  نأ  يأر  هنأ  اهل  رکذف  اریخ ،
نم ناسنالا  قلخ  قلخ -  يذـلا  کبر  مساب  أرقا  لاق : ءرقأ ؟ فیک  لاـق  أرقا ، لاـق : مث  نأـمطا ، یتح  هللا  ۀـلاسرب  هرـشبو  هیلع ، هسلجی  نأ  هللا 

، هلهأ یلإ  فرـصناو  هللا ، دـنع  نم  لیئربج  هب  ءاج  يذـلا  عبتاو  هبر  ۀـلاسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لبقف  مرکالا  کـبرو  أرقا  قلع - 
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هللا دـنع  نم  هءاج  يذـلاب  اهربخأو  نلعتـسا ، لیئربج  هنإف  مانملا  یف  هتیأرو  کثدـحا  تنک  يذـلا  کتیأرأ  لاق : ۀـجیدخ  یلع  لـخد  اـملف 
اعوفرم يورو  اقح . هللا  لوسر  کنإف  رـشبأو  هللا ، كاتأ  يذـلا  لبقاف  اریخ ، الإ  کب  هللا  لعفی  هللا ال  وف  هللا ، لوسر  ای  رـشبأ  تلاقف : عمـسو ،

يدـهلاو نآرقلا  هلوسر  یلع  هللا  لزنأ  باهـش : نبا  نعو  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  نمآ  نم  لوأ  ۀـجیدخ  تناـک  لاـق : يرهزلا  یلإ 
یهو ابهذ  ۀیقوأ  ةرـشع  یتنثا  یلع  ۀـجیدخ  جوزت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  ینغلب  دامح : نبا  لاقو  دـلیوخ . تنب  ۀـجیدخ  هدـنعو 
لوسر جوزت  لاق : ءالعلا  نب  ورمع  یبأ  نع  دحاو ، ریغ  نع  ماشه ، نبا  نع  رکبوبأ ، یقربلا  نبا  ینثدحو  ۀنـس . نیرـشعو  ینامث  ۀـنبا  ذـئموی 

هللا لوسر  اهب  جوزتی  نأ  لبق  ۀـجیدخ  تناک  لاق : ۀـماعد  نب  ةداـتق  نعو  ۀنـس . نیرـشعو  سمخ  نبا  وهو  ۀـجیدخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
مث یموزخملا ، یفیـص  نب  دمحم  ما  یهو  ۀیراج  هل  تدلو  لاقی : موزخم ، نب  ورمع  نب  هللادبع  نب  ذئاع  نبا  قیتع  دـنع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هعفری هدانـسإبو  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهجوزت  مث  دنه ، نب  دنه  هل  تدلوف  یمیتلا ، ةرارز  نب  دنه  ۀلاهوبأ  قیتع  دـعب  اهیلع  فلخ 
کلذب هللا  ففخف  هرمأ ، یلع  هترزاوو  هللا ، نم  ءاج  امب  تقدـصو  هلوسرو  هللااب  نمآ  نم  لوأ  ۀـجیدخ  تناک  لاق : قاحـسإ  نب  دـمحم  یلإ 

هللا لوسر  نع  کلذ  هللا  جرف  الإ  کلذ  هنزحیف  هل  بیذـکتو  هیلع  در  نم  ههرکی  ائیـش  عمـسی  ناکو ال  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
میکح یبأ  نب  لیعامـسإ  نعو  هللا . اهمحر  تتام  یتح  سانلا  رمأ  هیلع  نوهتو  هنع ، ففختو  هتبثت ، اهیلإ  عجر  اذإ  اـهب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يذلا اذه  کبحاصب  ینربخت  نأ  عیطتـستأ  مع  نبا  يأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تلاق  اهنأ  ۀـجیدح  نع  ثدـح  هنأ  ریبزلا  لآ  یلوم 

ای ۀـجیدخل : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ءاجف  ینربخأف ، كءاج  اذإف  تلاق : معن ، لاق : كءاـج ؟ اذإ  کـیتأی 
، اهیلع سلجف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماقف  يرـسیلا ، يذـخف  یلع  سلجاف  مع  نب  ای  مق  تلاق : ینءاـج ، دـق  لـیئربج  اذـه  ۀـجیدخ 
، يرجح یف  سلجاف  تلاق : معن ، لاق : هارت ؟ لـه  تلاـقف : لوحتف ، ینمیلا ، يذـخف  یلع  دـعقاف  لوحتف  تلاـق : معن ، لاـق : هارت ؟ لـه  تلاـق :

اذهب تثدح  دق  قاحـسإ : نبا  لاق  ناطیـشب . وه  امو  ( 1  ) کلمل هنإ  هللا  وف  رـشبأو ، تبثا  مع  نب  ای  تلاق : ال ، لاق : هارت ؟ لـه  تلاـق : لـعفف ،
لوسر تلخدأ  لوقت : اهتعمـس  ینأ  الإ  ۀجیدخ  نع  ثیدحلا  اذهب  ثدحت  نیـسح  تنب  ۀمطاف  یما  تعمـس  لاق : نسح  نب  هللادبع  ثیدحلا 

امو کلمل  اذه  نإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ۀجیدخ  تلاقف  لیئربج ، کلذ  دنع  بهذـف  اهعرد ، نیبو  اهنیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
كاله هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  عباتتف  دحاو ، ماع  یف  اتام  بلاط  ابأو  دـلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  نأ  قاحـسإ  نبا  نعو  ناطیـشب . وه 

ریبزلا نب  ةورع  نعو  اهیلإ . نکسی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  مالـسالا ، یلع  قدص  ةریزو  ۀجیدخ  تناکو  بلاط ، یبأو  ۀجیدخ 
. بصن الو  هیف  بخص  بصق ال  نم  اتیب  ۀجیدخب  تیرا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقو  ةالـصلا ، ضرفت  نأ  لبق  ۀجیدخ  تیفوت  لاق :

هللا یلص  هللا  لوسر  لاقف  مالسلا  اهبر  نم  ۀجیدخ  ءرقأ  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یتأ  لیئربج  نأ  هب  قثأ  نم  ینثدح  ماشه : نبا  لاقو 
نأ يورو  مالسلا . لیئربج  یلعو  مالـسلا . هنمو  مالـسلا ، هللا  ۀجیدخ : تلاقف  مالـسلا ، کبر  نم  کئرقی  لیئربج  اذه  ۀجیدخ  ای  هلآو : هیلع 

: هل لاقی  ءایبنالا  نم  یبن  میرک . کلملا  اذه  نإ  ردـصملا : یف  (. 1  ) یتیرذ نم  لجر  الإ  ۀمایقلا  موی  رشبلا  دیسل  ینإ  لاق : مالـسلا  هیلع  مدآ 
هناطیـش یلع  هناعأ  هللا  نإو  انوع ، یلع  یتجوز  تناکو  انوع ، هل  تناکو  هتنواع  هتجوز  نیتنثاب : یلع  لضف  (، 1  ) هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم 

موی تاذ  اهرکذـف  اهل : رافغتـساو  اهیلع  ءانث  نم  مأسی  مل  ۀـجیدخ  رکذ  اذإ  هللا  لوسر  ناک  تلاق : ۀـشئاع  نعو  (. 2  ) یناطیش رفکو  ملسأف ،
یف تطقـسف  ادیدش ، ابـضغ  بضغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأرف  تلاق : نسلا ، ةریبک  نم  هللا  کضوع  دقل  تلقف : ةریغلا  ینتلمحف 

لوسر يأر  املف  تلاق : تیقب ، ام  ءوسب  ( 4  ) اهرکذب دعا  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  کلوسر  بضغب  تبهذأ  نإ  کنإ  مهللا  تلقف : (، 3  ) يدی
ینبذـک ذإ  ینتقدـصو  سانلا ، ینـضفر  ذإ  ینتوآو  سانلا ، رفک  ذإ  یب  تنمآ  دـقل  هللاو  تلق ؟ فیک  لاق : تیقل  اـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

نعو دنه . ما  ینکت  تناک  اهیلع  هللا  ناوضر  ۀجیدخ  نأ  يورو  ارهش . اهب  یلع  حارو  ادغف  تلاق : هومتمرح ، ثیح  ( 5  ) ینم تقزرو  سانلا ،
اهجوزت هنأ  سابع  نبا  نعو  راجفلا . لبق  تام  اهابأ  نأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهجوز  دسأ  نب  ورمع  ۀـجیدخ  مع  نأ  سابع  نبا 

لبق تدلو  اهنإ  لیقو : هؤاسن ، روهم  تناک  کلذکو  ۀـیقوأ ، ةرـشع  یتنثا  ( 6  ) اهرهمو ۀنـس ، نیرـشعو  ینامث  ۀنبا  یهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
. ۀنس نیرشعو  سمخ  نبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرو  ۀنس ، نیعبرأ  تنب  یهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اهجوزتو  ۀنـس ، رـشع  ۀسمخب  لیفلا 
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دارملا لعل  (. 2 . ) دمحأ ردصملا : یف  (. 1  ) یلإ ارجات  مدق  نیح  نولصی  ایلعو  ۀجیدخو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هتیؤرو  فیفع  ثیدحو 
یلع قفوا  مل  ینکلو  اهالوم ، رمال  میلـستلا  ةدایق  تحت  اهلخدأ  و  اهیلع ، بلغف  هقفوو  هسفن  یلع  هناعأ  هللا  نأ  يأ  ةرامالا ، سفنلا  ناطیـشلاب 

ۀمـصع نم  ۀیمامالا  هیلع  امل  قفاوم  ریغ  هنکل  ثیدحلا ، ظافلأ  هلتمحت  ام  اذـه  یلاعت ، هللا  یـضر  فلاخی  ام  اهنع  تردـصو  تصعف  اهتدایق 
دعأ مل  ردصملا : یف  (. 4 . ) کلذ یلع  تمدـن  يأ  (. 3 . ) هباب یف  مدـقت  امم  کلذ  ریغ  یلع  هلمح  وأ  هحرط  بجیف  مالـسلا ، مهیلع  ءاـیبنالا 

ال هلوقو : سابعلا ، هلآو . هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اهرهمو  ردـصملا : یف  (. 6 . ) دلولا ینم  تقزرو  ردـصملا : یف  (. 5 . ) تیقب ام  ءوسب  اهل  رکذـل 
فلتخی مل  هنال  هرکذ ، یلإ  انل  ۀجاح  الف  هقیرطب  هرکذ  مدقت  دق  ۀـثالثلا  ءالؤه  ریغ  نیدـلا  اذـه  یلع  اهلک  ضرالا  رهظ  یلع  تملع  ام  هللاو 

ةرشع ۀنس  ناضمر  رهش  یف  ۀجیدخ  تیفوت  لاق : (: 1  ) مازح نب  مکح  یلإ  هعفری  دعس  نبا  لاقو  امالسإ . سانلا  لوأ  اهنع  هللا  یضر  اهنأ  یف 
، اهترفح یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزنف  نوجحلاب ، اهانفد  یتح  اهلزنم  نم  اهب  اـنجرخف  ۀنـس ، نیتسو  سمخ  ۀـنبا  یهو  ةوبنلا ، نم 

نم مشاه  ینب  جورخ  دعبو  اهوحن ، وأ  ثالث  تاونسب  ةرجهلا  لبق  لاق : دلاخ ؟ ابأ  ای  کلذ  یتمو  لیق : ةزانجلا ، یلع  ةالص  ذئموی  نکی  ملو 
اذه ۀیطبقلا . ۀیرام  نم  هنأف  میهاربإ ، الإ  اهنم  مهلک  هدالوأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهجوزت  ةأرما  لوأ  تناکف  لاق : ریـسیب ، بعـشلا 
لاق مهفرـشأ ، يأ  مهنیب ، اطـسوتمو  مهطـسو  کـنوک  يأ  نیـسلا ، رـسکب  کتطـسو  هلوق : ناـیب : (. 2  ) يذـبانجلا باـتک  نم  هـتلقن  اـم  رخآ 
هلوق یهتنا . الحم  مهعفرأو  ابسن  مهطسوأ  ناک  اذإ  هموق : یف  طیسو  نالفو  مهتطسوت ، يأ  ۀطسوو ، اطسو  مهطسأ  موقلا  تطسو  يرهوجلا :

ناک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  ینعملا  لعل  ارهـش ، اهب  یلع  حارو  ادغف  اهلوق : ( 3 . ) مالـسالا وأ  دلولا ، يأ  ینم ، تقزرو  هلآو : هیلع  هللا  یلص 
ضعب اک :  - 13 (. 4  ) یب افطل  یلإ  حوریو  ودغی  ناک  اهرمأ  یف  یتمادن  ملع  امل  وأ  حاورلاو ، ودغلا  یف  اهلـضفو  ۀـجیدخ  رکذـی  رهـش  یلإ 

یلص هللا  لوسر  دارأ  امل  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ریثک ، نب  نمحرلادبع  نع  ناسح ، نب  یلع  نع  نیسحلا ، نب  یلع  نع  انباحـصأ ،
دبع نب  دـسأ  نب  دـلیوخ  نب  مازح  نب  میکح  وهو  حیحـصلا ، وـهو  مازح ، نب  میکح  ردـصملا : یف  (. 1  ) ۀـجیدخ جوزتـی  نأ  هلآو  هیلع  هللا 

فشک (. 2 . ) ۀـمجعملا ءازلاو  ۀـلمهملا  ءاحلاب  مازحو  اـهنع ، هللا  یـضر  نینمؤملا  مأ  ۀـجیدخ  یخأ  نبا  یکملا ، دـلاخوبأ  يدـسالا ، يزعلا 
البق رکذ  دق  مالـسالا  نأ  عم  یناثلا ، لامتحال  لاجم  الف  دلولا . ینم  تقزرو  ردصملا : یف  دوجوملا  نأ  تفرع  دق  (. 3 . ) 153  - 151 ۀمغلا :

ادنـسم ثیدحلا  ریثالا  نبا  جرخأو  بضغلا . ۀـلاحب  يأ  ۀـلاحلا  هذـهب  ارهـش  حوریو  ودـغی  ناک  ینعملا  نأ  رهظالاو  (. 4 . ) ةداعالل هجو  ـالف 
لفون نب  ۀقرو  یلع  لخد  یتح  شیرق  نم  رفن  هعمو  هتیب  لهأ  یف  بلاطوبأ  لبقأ  دـلیوخ  تنب  . 438 ۀباغلا 5 : دسا  یف  هظافلأ  یف  فالتخاب 

، انمآ امرح  انلزنأو  لیعامسإ  ۀیرذو  میهاربإ ، عرز  نم  انلعج  يذلا  تیبلا  اذه  ( 1  ) برل دمحلا  لاقف : مالکلاب  بلاطوبأ  أدتباف  ۀجیدخ ، مع 
نزوی نمم ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینعی  اذه  یخأ  نبا  نإ  مث  هیف ، نحن  يذـلا  اندـلب  یف  انل  كرابو  سانلا ، یلع  ماکحلا  انلعجو 

، راج دـفر  لاملا  نإف  لاملا ، یف  القم  ناک  نإو  قلخلا ، یف  هل  لدـع  الو  هنع ، مظع  الإ  لجر  هب  ساقی  الو  هب ، حـجر  ـالإ  شیرق  نم  لـجرب 
هومتلأس يذـلا  یلام  یف  یلع  رهملاو  اهرمأو ، اهاضرب  کیلإ  اهبطخنل  ( 2  ) كانئج دقو  ۀبغر ، هیف  اهلو  ۀـبغر ، ۀـجیدخ  یف  هلو  لئاز ، لظو 

باوج نع  رـصقو  جـلجلتو ، اهمع  ملکتف  بلاطوبأ  تکـس  مث  لماک  يأرو  عئاش ، نیدو  میظع ، ظح  تیبلا  اذـه  برو  هلو  هلجآو ، هلجاـع 
یف ینم  یسفنب  ( 3  ) یلوأ تنک  نإو  کنإ  هامع  ای  ۀـئدتبم : ۀـجیدخ  تلاقف  نیـسیسقلا ، نم  الجر  ناکو  رهبلاو ، عطقلا  هکردأو  بلاط  یبأ 
یلع لخدأو  اهب ، ملویلف  ۀقان  رحنیلف  کمع  رمأف  یلام ، یف  یلع  رهملاو  یسفن ، دمحم  ای  کتجوز  دق  یـسفن ، نم  یب  یلوأ  تسلف  دوهـشلا 

ءآسنلا یلع  رهملا  ( 5  ) هابجع ای  شیرق : ضعب  لاقف  اهلام ، یف  رهملا  اهنامـضو  ادـمحم  اهلوبقب  اهیلع  اودهـشا  بلاـطوبأ : ( 4  ) لاق کلهأ ،
اذه یخأ  نبا  لثم  اوناک  اذإ  لاقف : (، 6  ) هبضغ هرکیو  لاجرلا  هباهی  نمم  ناکو  هیمدق ، یلع  ماقو  ادیدش  ابـضغ  بلاطوبأ  بضغف  لاجرلل ؟
یلص هللا  لوسر  لخدو  ۀقان  بلاطوبأ  رحنو  یلاغلا ، رهملاب  الإ  اوجوزی  مل  مکلاثمأ  اوناک  اذإو  رهملا ، مظعأو  نامثالا ، یلغأب  لاجرلا  تبلط 

منغ : نب  ( 7  ) هللادبع هل : لاقی  شیرق  نم  لجر  لاقف  هلهأب ، هلآو  هیلع  هللا 
دعسأب کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل  ترج  دق  ۀجیدخ  ای  ایئرم  ائینه 

نمم ناکو  ردصملا : یف  (. 6 . ) هابجعاو خ ل (. 5 . ) لاقف خ ل (. 4 . ) یل خ ل یلوأ  (. 3 . ) كانئج خ ل دـقلو  (. 2 . ) دـمحلا هللا خ ل (. 1)
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ارعش . منغ  نب  هللادبع  هل : لاقی  شیرق  نم  لجر  لاقف  ردصملا : یفو  هللادبعوبأ خ ل  (. 7 . ) هبضغ هرکتو  لجرلا  هباهت 
؟ دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ  نمو  اهلک  ۀیربلا  ریخ  تجوزت 

دعوم برقایف  نارمع  نب  یسومو  میرم  نب  یسیع  نا  ربلا  هب  رشبو 
(. 1  ) دتهمو داه  ءاحطبلا  نم  لوسر  هنأب  امدق  باتکلا  هب  ترقأ 

یتأیـسو لئاح ، قرو  هناکم : رم  دقو  مهتجاح ، ردقب  هدابع  یلع  هللا  هیرجی  رمتـسم ، ءاطع  يأ  راج  دفر  لاملا  نإف  هلوق : دـلولا . عرزلا : نایب :
یلوأ تنک  نإو  کنإ  ینعملا  لعل  ینم ، یـسفنب  یلوأ  تنک  نإو  اهلوق : ءایعالا ، نم  سفنلا  عاطقنا  مضلاـب : رهبلاو  لـئاح . قزر  هیقفلا : نم 

یف ینم  یلوأ  تسلف  سانلا ، رـضحمب  ملکتلاو  روضحلا  یف  یلوأ  تنک  نإ  وأ  اعقاو ، يرمأـب  یلوأ  تسلف  اـفرع ، ساـنلا  رـضحم  یف  يرمأـب 
دق هلوق : رهظأ ، طسوالا  لعلو  رمالا ، اذه  كرت  یف  کنکما  ینکل ال  هیف ، کنکماو  یکالهإ  یلع  ارداق  تنک  نإ  وأ  لوبقلاو ، اضرلا  لصأ 

، ةریطلاو لأفتلا  ۀقیرط  یلع  رـشلاو ، ریخلا  نم  اذکب  رئاطلا  نالفل  يرج  برعلا : لوقل  رئاط ، رـشلاو : ریخلا  نم  ظحلل  لاقی  ریطلا ، کل  ترج 
رـشتنا ینعملا  نوکی  نأ  لـمتحیو  مهدـصاقم  یلإ  مههجوت  دـنع  ریطلا  نم  ( 2  ) حراوبلاو حـناوسلاب  نوریطتیو  نولأفتی  اوناک  مهنأ  هلـصأو 
لوالاو اهریغ ، نم  رابخالا  لاصیإ  یف  عرـسأ  ریطلا  نإف  رایتخالا ، نسح  نم  کنم  ناک  ام  ببـسب  اعیرـس  قاـفآلا  یف  کـنم  راـبخالا  دعـسأ 

نع يرعـشالا ، یلعوبأ  اک :  - 14 اذک . ناک  ام  دـق  لاقی : ثودـحلا ، فالخ  رـسکلاب : مدـقلاو  ربلا . ریثکلاو  قداصلا ، حـتفلاب : ربلاو  رهظأ .
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لخد  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  رمش ، نب  ورمع  نع  رـضنلا ، نب  دمحأ  نع  ملاس ، نب  دمحم 
اذإ نیضرت  امأ  ۀجیدخ  ای  لاقف : تیکبف ، ةریرد  ترد  تلاقف : کیکبی ، ام  اهل : لاقف  یکبت ، یهو  اهنبا  مساقلا  ( 3  ) تام ثیح  ۀجیدخ  یلع 
نم یتأی  يذلا  حناسلا : عمج  حـناوسلا  (. 2 .) و 20  19 عورفلا 2 : (. 1  ) كدیب ذـخأیف  مئاق  وهو  ۀـنجلا  باب  یلإ  ئجت  نأ  ۀـمایقلا  موی  ناک 
نیح ردـصملا : یف  (. 3 .) حراوبلاب مأشتتو  حـناوسلاب ، نمیتت  برعلاو  راـسیلا ، بناـج  نم  یتأـی  يذـلا  وهو  حراـبلا  هلباـقیو  نیمیلا ، بناـج 

اهدعب هبذعی  مث  هداؤف  ةرمث  نمؤملا  بلسی  نأ  مرکأو  مکحأ  لجوزع  هللا  نإ  نمؤم ، لکل  کلذو  اهلضفأ ؟ کلزنیو  ۀنجلا ، کلخدیف  . تام
یفوت لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباـج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  نارهم ، نب  لیعامـسإ  نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اـک :  - 15 (. 1  ) ادبأ
ترد نکلو  هللا ، لوسر  ای  یلب  تلاـقف : ءاـکبلا ، نع  ۀـجیدخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یهنف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  رهاـط 

، اناکم اـهرهطأ  ( 2  ) کلخدأف كدـیب  ذـخأ  كآر  اذإف  ۀـنجلا ، باب  یلع  اـمئاق  هیدـجت  نأ  نیـضرت  اـمأ  اـهل : لاـقف  تیکبف ، ةریردـلا  هیلع 
مث لجوزع  هللا  دـمحیو  بستحیو  ربصیف  هداؤف  ةرمث  ادـبع  بلـسی  نأ  نم  مرکأو  زعأ  هللا  نإف  لاق : کلذـک ؟ کـلذ  نإو  تلاـق : اـهبیطأو ؟

: هی  - 17 (. 4  ) اهثلاث انأو  ۀـجیدخو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  ملو  جـهن :  - 16 (. 3  ) هبذعی
نم سانلا  نمو  اهیبأ ، یلإ  اهبطخ  نأ  دـعب  هللا  اهمحر  دـلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جوزت  امل  هللا  همحر  بلاطوبأ  بطخ 
ۀیرذ میهاربإ و  عرز  نم  اـنلعج  يذـلا  دـمحلا هللا  لاـقف : روـضح ، شیرق  نم  هدـهاش  نـمو  باـبلا  ( 5  ) یتداضعب ذـخأف  اـهمع ، یلإ  لوقی :

(7  ) هیف نحن  يذلا  اندلب  یف  سانلا  یلع  ماکحلا  انلعجو  ئـش  لک  تارمث  هیلإ  ( 6  ) یبجی انمآ ، امرحو  اجوجحم ، اتیب  انل  لعجو  لیعامـسإ ،
یف ناک  نإو  هنع ، مظع  الإ  مهنم  دحأب  ساقی  الو  حجر ، الإ  شیرق  نم  لجرب  نزوی  بلطملادبع ال  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  یخأ  نبا  نإ  مث 

عورفلا (. 3 . ) ۀنجلا خ ل کلخداف  (. 2 . ) 59 عورفلا 1 : (. 1  ) هیف اهلو  ۀـبغر ، ۀـجیدخ  یف  هلو  لئاز ، لظو  لئاح ، قزر  لاملا  نإف  لق  لاملا 
: هلوق دعب  یبوقعیلا : خیرات  یف  (. 7 . ) عمجی يأ  (. 6 . ) هیبناج نم  هاتبشخ  بابلا : اتداضع  (. 5 . ) 417 لوالا : ءزجلا  ۀغالبلا : جهن  (. 4 . ) 60 : 1
، عیفر نأشو  میظع ، ( 2  ) رطخ هلو  یلام ، نم  ( 1  ) هلجآو هلجاع  متلأس  ام  قادصلاو  ۀبغر ، هب . نحن  يذـلا  اندـلب  یف  انل  كرابو  سانلا : یلع 

لاـق لوقا :  - 18 (. 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نب  هللادـبع  تدـلو  تلمح  ام  لوأف  دـغلا ، نم  اهب  لـخدو  هجوزف  میـسج ، عفاـش  ناـسلو 
، اهیلع مدق  هنإو  ۀبارق ، اهنع  هللا  یـضر  دلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  نیبو  هنیب  تناک  یملـسلا  میکح  نب  ۀـمیزخ  نأ  يور  یقتنملا : یف  ینورزاکلا 

ضرأ نم  يرـصب  یلإ  ةراجت  یف  ةرـسیم  هل : لاقی  اهل  مالغو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  هتهجوف  ریخب ، هتباصأ  اهیلع  مدـق  اذإ  ناـکو 
ماشلا نیب  اوناک  اذإ  یتح  اوراسف  هتظقی ، یف  الو  همون  یف  هقرافی  ناکف ال  ادـیدش ، ابح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـمیزخ  بحأف  ماشلا ،
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، نیرعبلا یلعو  هسفن  یلع  ةرـسیم  فاخف  بکرلا  لوأ  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناکو  ۀـجیدخل ، ناریعب  ةرـسیم  یلع  ماق  زاجحلاو 
امهفافخأ یلع  هیدـی  عضوف  نیریعبلا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لبقأف  کلذـب  هربخأف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  یعـسی  قلطناف 

هموزل یلع  صرحف  امیظع ، انأش  هل  نأ  ملع  کـلذ  ۀـمیزخ  يأر  اـملف  (، 4  ) ءاغر امهل  بکرلا  لوأ  یف  نایعـسی  ناریعبلا  قلطناف  اـمهذوعو ،
سانلا لزنو  ةرجـش ، تحت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزنف  ماـشلا ، ناـبهر  نم  بهارب  اولزن  ماـشلا  اولخد  اذإ  یتح  اوراـسو  هتظفاـحمو ،

هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزن  املف  اهدوع ، رخنو  اهقرو ، طقاست  دق  (، 5  ) ۀلحق ۀسبای  ةرجش  اهتحت  لزن  یتلا  ةرجـشلا  تناکو  نیقرفتم ،
، هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ( 7  ) تفرفرف اهناصغأ ، تلدتو  اهرمث ، ( 6  ) عنیأو اهلوحام ، بشوشعاو  تقرشأو  ترونأ  اهتحت  نأمطاو 

یف (. 1  ) ینع کـیلإ  لاـقف : (، 8  ) يزعلاو تـاللاب  کـتلأس  هل : لاـقف  هتعموـص ، نم  ردـحنا  نأ  کـلامتی  ملف  بهارلا  نـیعب  کـلذ  ناـکو 
هرضحی نم ال  (. 3 . ) عیاش أبنو  میظع  بطخ  هللاو  هلو  یبوقعیلا : خیرات  یفو  ردـقلا . عافتراو  فرـشلا  رطخلا : (. 2 . ) ۀلجآو ۀلجاع  ردصملا :

باطو كردأ  رمثلا : عنیأ  (. 6 . ) سبی ئشلا : لحق  (. 5 . ) لبالا توص  ءاغرلا : (. 4 . ) 15 هخیرات 2 : یف  یبوقعیلا  هوحن  جرخاو  . 413 هیقفلا :
برعلا تملکت  امف  کما ، کتلکث  .؟ کمـسا ام  يزعلاو  تاللاب  کتلأس  ردـصملا : یف  (. 8 . ) هیلع اهناصغأ  تطـسبف  يأ  (. 7 .) هفاطق ناحو 

ةرم هیف  رظنی  لعجف  ضیبأ ، ( 1  ) قر هتعموص  نم  لزن  نیح  هعم  ناکو  بهارلا ، نم  ارکم  کلذ  ناکو  ۀملکلا ، هذـه  نم  یلع  لقثأ  ۀـملکب 
دیری بهارلا  نأ  نظ  ۀمیزخ  کلذب  عمس  املف  لیجنالا ، لزنمو  وه  وه  لاقف : ایلم ، هیف  رظنی  بکأ  مث  يرخا ، هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلإو 

هیلإ نوعرهی  سانلا  لبقأف  بلاغ ، لآ  ای  هتوص : یلعأب  حیصی  لعجو  هعزتناف  هفیس  ۀمئاق  یلإ  هدیب  برـضف  ارکم ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب 
مهیلع فرشأ  مث  اهباب ، هیلع  قلغأو  اهلخدف  هتعموص  یلإ  یعسی  لبقأ  کلذ  یلإ  بهارلا  رظن  املف  کعار ؟ يذلا  ام  نولوقی : ۀیحان  لک  نم 

ۀفیحصلا هذه  یف  دجال  ینإو  مکنم ، یلإ  بحأ  وه  بکر  یب  لزن  ام  دمع  ریغب  تاوامسلا  عفر  يذلاوف  ینم ؟ مکعار  يذلا  ام  موق  ای  لاقف :
ثعبی نیملاـعلا ، بر  لوسر  وه  هلاو -  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهتحت  یتـلا  ةرجـشلا  یلإ  هدـیب  أـموأو  ةرجـشلا -  هذـه  تحت  لزاـنلا  نأ 

اذه نم  نوکت  ام  لاقف : ۀـمیزخ  یلع  لبقأ  مث  يوغ ، هاصع  نمو  اجن ، هعاطأ  نمف  نییبنلا ، متاخ  وهو  ربکالا ، حـبذلابو  لولـسملا ، فیـسلاب 
رخآ یف  ثعبی  يذلا  یبنلا  هنإ  لجرلا  اهیأ  بهارلا : هل  لاقف  نیریعبلا ، ثیدـحب  هثدـحو  هل ، مداخ  نکلو  ال ، لاق : هموق ؟ نم  الجرأ  لجرلا ؟

عیطمو كرـسل ، متاکو  کلوقل ، عماس  ینإف  وه ؟ ام  لاقف : ادـهع ، کـیلإ  دـهاعو  اربخ ، کمتکتـسمو  ارمأ ، کـیلإ  ضوفم  ینإو  ناـمزلا ،
ءادعأ هل  نإو  ۀیاغ ، هل  كردت  الو  ۀیار ، هل  درت  الو  دابعلا ، یلع  رـصنیو  دالبلا ، یلع  رهظی  هنأ  ۀفیحـصلا  هذه  یف  دـجأ  ینإ  لاقف : كرمال ،

ینإ دمحم  ای  لاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لبقأ  مث  هسفن ، یف  کلذ  ۀمیزخ  رـسأف  هیلع ، مهرذحأف  هللا ، ءادـعأ  دوهیلا  مهرثکأ 
، كدالیم یف  ( 2  ) حیرـصل کنإو  ۀماهت ، نم  جرخی  هنأ  رکذی  يذلا  یبنلا  کبـسحال  ینإ  سانلا ، نم  دـحأ  یف  هتیأر  ام  ائیـش  کیف  يرال 

نومؤی اوقلطناف  كودـع ، یلع  كرـصانو  کلوق ، یف  کقدـصم  ینإو  ۀـبحم ، سانلا  نم  کیلع  يرال  ینإو  کموق ، سفنأ  یف  نیمـالاو 
نأ دارملا  لعلو  صلاـخلا ، حیرـصلا : (. 2 . ) ءاـضیبلا ۀفیحـصلا  هیف . بتکی  قیقر  دـلج  قرلا : (. 1 ، ) اوعجر مث  مهجئاوح ، اـهب  اوضقف  ماـشلا ،

ینورزاکلا لاق  حافـسلا . کسندی  مل  حاکنلا  نم  تجرخ  کنأ  وأ  صلاخلا ، کبـسن  نأ  وأ  ۀـیلهاجلا ، موسر  نم  ئـشب  بشی  مل  كدالیم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  لخدو  رـضحف ، اهجوزیل ، دسأ  نب  ورمع  اهمع  یلإ  ۀجیدخ  تلـسرأف  لاق : مث  مهدنع . بذاکب  تسل  يأ  یقتنملا : یف 
لاح یف  اهوبأ  اهجوز  هنأ  موق  يور  دقو  ۀنس . نیعبرأ  تنب  ذئموی  ۀجیدخو  ۀنس ، نیرـشعو  سمخ  نبا  وهو  اهجوزتف  هتمومع  یف  هلآو  هیلع 

ام رکذو  ذئموی ، بطخ  بلاط  ابأ  نأ  رکذو  راجفلا . لبق  تام  اهابأ  نأو  اهجوز ، اهمع  نأ  حیحـصلاو  طلغ ، اذـه  يدـقاولا : لاق  (. 1  ) هرکس
برعلا ةداس  نحنف  تددع ، ام  یلع  انلـضفو  ترکذ ، امک  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  لاقف : لفون ، نب  ۀـقرو  ملکت  هتبطخ  بلاطوبأ  متأ  املف  رم ،
مکلبحب لاصتالاب  اـنبغر  دـقو  مکفرـشو ، مکرخف  ساـنلا  نم  دـحأ  دری  ـالو  مکلـضف ، ةریـشعلا  رکنت  ـال  هلک ، کـلذ  لـهأ  متنأو  اـهتداقو ،

، ۀقرو تکـس  مث  رانید ، ةأمعبرأ  یلع  هللادبع  نب  دمحم  نم  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  تجوز  دـق  ینأب  شیرق  رـشاعم  یلع  اودهـشاف  مکفرـشو ،
هللادـبع نب  دـمحم  تحکنأ  دـق  ینإ  شیرق  رـشعم  ای  یلع  اودهـشا  اهمع ، لاـقف  اـهمع ، ککرـشی  نأ  تببحأ  دـق  لاـقو : بلاـطوبأ  ملکتو 

رم دمحم  ای  تلاقو : فوفدلاب ، نبرـضیو  نصقری  نأ  اهیراوج  ۀجیدخ  ترمأف  شیرق ، دیدانـص  کلذب  یلع  دهـشو  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ 
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نع  36 هخیراـت 2 ، یف  يربـطلا  هرکذ  (. 1  ) عـم ( 2  ) لـقف ملهو  باـبلا ، یلع  ساـنلا  معطأو  کـتارکب ، نم  ةرکب  رحنی  بلاـط  اـبأ  کـمع 
ورمع اهمع  حبـصأ  املف  لاق  هنأ  الإ  دسأ ، نب  ورمع  همع  یف  رـسای  نب  رامع  نع  کلذ  14 و 15  هخیرات 2 : یف  یبوقعیلا  يورو  يدـقاولا ،

يأر املف  تلعف ، دـق  کنأ  دهـشن  یلب  هل : لیق  تلعف ، ام  لاق : سمالاب ، هل : لیق  هتجوز ؟ یتم  لاـقف : اذـه ، هل : لـیقف  يأر  اـم  رکنأ  دـسأ  نب 
قرط نم  کـلذ  دری  ملو  ذوذـشو ، ۀـبارغ  اـمهیف  تلق : ها . مویلا  هتجوز  دـقف  سمـالاب ، هتجوز  نکأ  مل  ینأ  اودهـشا  لاـق : هللا  لوسر  ورمع 

رـصقو جلجلت  اهمع  نأ  تأر  امل  ۀجیدخ  نأ  ینیلکلا  ۀیاور  یف  کلذ  لبق  تفرع  دقو  ۀیمامالا ، اهیلع  دمتعی  قرط ال  نم  درو  لب  ۀـیمامالا .
اهل جوزملا  ناک  اهریغ  نأ  حیحـص  ثیدح  یف  تبث  ناو  یـسفن ، دمحم  ای  کتجوز  دـق  یـسفن ، نم  یلوأ  تسل  مع  ای  تلاق : باوجلا  نع 
یف مان  ۀـلولیق : لیقی  لاق  نم  (. 2 . ) لفون نب  ۀـقرو  دـقع  یف  کلذ  ریظن  یتأی  امک  اعیمج ، امهنم  دـقعلا  عوقوب  عمجی  لب  کلذ  یفاـنی  ـالف 
لاـق لوقا :  - 19 (. 1  ) ۀـجیدخ هلهأ  عم  لاـقف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـخدو  ساـنلا ، معطأـف  کـلهأ  راـهنلا . فصتنم  يأ  ۀـلئاقلا 

اهئاـسن نم  ـالم  یف  ۀـسلاج  یهو  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  لزنمب  اـموی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  رم  راونـالا : باـتک  یف  يرکبلا  نسحلاوـبأ 
هنأ یملعا  ۀجیدخ  ای  لاقو : ربحلا  کلذ  هیلإ  رظن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  رم  املف  دوهیلا ، رابحأ  نم  ربح  اهدنع  ناکو  اهمدخو ، اهیراوجو 

لبقأف کبلطت ، یتالوم  يدیـس  ای  تلاقو : اهیراوج ، نم  ۀـیراج  هیلإ  تلـسرأف  هب ، یتأی  نم  يرمأف  نسلا ، ثدـح  باش  کبابب  نـآلا  رم  دـق 
، کنطب نع  یل  فشکا  ربحلا : هل  لاق  هللادبع ، نب  دمحم  اذـه  معن  لاق : هیلإ ، ترـشأ  يذـلا  اذـه  ربحلا  اهیأ  تلاقف : ۀـجیدخ ، لزنم  لخدو 

نإو ءالبلا ، ۀـلزان  هنم  کیلع  تلحل  هشتفت  تنأو  همع  كآر  ول  ۀـجیدخ : هل  ( 2  ) تلاقف ةوبنلا ، متاخ  هللاو  اذـه  لاق : هآر  اـملف  هل ، فشکف 
رخآ یف  میظعلا  کلملا  لوسر  میلکلا  قحو  اذه  ءوسب ، اذه  دمحم  یلع  ردـقی  نمو  ربحلا : لاقف  دوهیلا ، رابحأ  نم  هیلع  نورذـحیل  همامعأ 

دمحم فرـصناو  ۀجیدخ ، تبجعتف  ةرخآلاو ، ایندلا  فرـش  تزاح  دـقف  الهأو ، ۀـجوز  هل  نوکتو  العب ، هل  نوکی  نمل  ( 3  ) یبوطف نامزلا ،
اهیأ تلاقف : یصحی ، ئـش ال  یـشاوملاو  لاومالا  نم  اهل  ناکو  ۀمیظع ، ۀکلم  ۀجیدخ  تناکو  هبحب ، دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  بلق  لغتـشا  دقو 

، همعو هدـج  هلفکیو  هماو ، هوبأ  تومی  (، 4  ) نامزلا رخآ  ثوعبملا  هنإ  ةراوتلا ، یف  هتافـص  تدـجو  لاق : یبن ؟ هنأ  ادـمحم  تفرع  مب  ربحلا 
ای کل  لوقأ  ام  یظفحا  اهل : لاق  کلذ  دعب  مث  ۀجیدخ ، یلإ  هدـیب  راشأو  اهتریـشع ، ةریمأو  اهموق ، ةدیـس  شیرق  نم  ةأرماب  جوزتی  فوسو 
ها هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هدلوم  نم  نیرـشعو  سمخ  ۀنـس  ناک  امیف  نماثلا  بابلا  یفطـصملا : دولوم  یف  یقتنملا  (. 1 : ) لوقی أشنأو  ۀجیدخ 
یف (. 2 . ) مومهلا اـنع  عـفدو  نزحلا  اـنع  بهذأ  يذـلا  دـمحلا هللا  لاـقو : ادـیدش  اـحرف  بلاـطوبأ  حرفو  هنیع ، هللا  رقأـف  هلهأ ، عـم  لاـقف  هیف :

میظعلا لبجلا  یلع  میلکلا  قحو  اذـه  ردـصملا : یف  (. 3 . ) تلاق کلذـل ، شهد  ةوبنلا  متاـخ  ربحلا  يأر  اـملف  هنطب ، نع  فشکف  ردـصملا :
. مانصالا رسکی  انه : ردصملا  یف  فاضأ  (. 4 . ) ها یبوطف  نایدالا . رئاس  هنیدب  لطعملا  نامزلا ، رخآ  یف  ثوعبملا  ناهربلا ، بحاص  دمحم 

لوصحملا ۀیاغ  هنم  يذخو  یلوق  نآلا  یسنت  ۀجیدخ ال  ای 
لیجنالا یف  تأرق  دق  اذکه  کش  الب  یبنلا  اذه  ۀجیدخ  ای 
لیزنتلاب هلالا  نم  ( 1  ) یبجی مث  یحوب  هلالا  نم  یتأی  فوس 

لیج لک  یلع  اخماش  يرولا  یف  (. 2  ) یظحیو راخفلاب  هجوزیو 
نأ ال يدـهتجا  لاق : اهدـنع  نم  جرخ  املف  اهرمأ ، تمتکو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب  اـهبلق  قلعت  ربحلا  هب  قطن  اـم  ۀـجیدخ  تعمـس  اـملف 
، اربح املاع  ناکو  (، 4  ) اهلک بتکلا  أرق  دق  ناکو  ۀقرو ، هل : لاقی  مع  ۀجیدخل  ناکو  (، 3  ) ةرخآلاو ایندلا  یف  فرشلا  وهف  دمحم ، کتوفی 

هیلع قفنتو  اـهموق ، دوست  شیرق ، نم  ةدیـس  ( 5  ) ةأرماب جوزتی  هنأ  ۀـقرو  دـنع  ناکو  نامزلا ، رخآ  یف  جراخلا  یبنلا  تافـص  فرعی  ناـکو 
هیخأ ۀنبا  نوکت  نأ  ۀـقرو  اجرف  ۀـجیدخ ، نم  الام  رثکأ  ۀـکمب  سیل  هنأ  ۀـقرو  ملعف  رومالا ، لک  یلع  هدـعاستو  اهـسفن ، نم  هنکمتو  اهلام ،
تاذب جوزیو  (. 2 . ) یطعی يأ  (. 1 ، ) ءامسلاو ضرالا  لهأ  فرشأ  نوکی  لجرب  نیلـصتت  ( 6  ) فوس ۀجیدخ  ای  اهل : لوقی  ناکو  ۀـجیدخ ،

ناهک نم  ناکو  لفون ، نب  ۀـقرو  هل : لاـقی  ردـصملا : یف  (. 4 . ) ةرخالاو ایندـلا  فرـش  هللاو  وهف  ردـصملا : یف  (. 3 . ) یحـضیف خ ل راخفلا 
یف (. 5 . ) مالسلا هیلع  دواد  روبزو  لیجنالاو  ةاروتلا  أرقو  مالسلا ، هیلع  میهاربا  فحـصو  مالـسلا  هیلع  ثیـش  فحـص  أرق  دق  ناکو  شیرق ،
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: ردصملا یف  (. 6 . ) ها ۀـقرو  ملعف  اهلام ، هیلع  قفنت  هدـضاعتو و  هدـعاست  اهتریـشع ، ةریمأو  اهموق  ةدیـس  نوکت  شیرق  نم  ةأرماب  ردـصملا :
نیلصتت فوس  ۀجیدخ  ای  اهل : لوقت  ۀجیدخ  یلع  لخد  اذإ  ۀقرو  ناکو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  زوفت  یتح  هتجوز  نوکت  نأ  ۀقرو  اجرف 

نم فولا  نم  بیرق  برعلا  نم  ۀـلیبق  لک  یف  اهل  ناکو  ۀـکم ، لهأ  ینغأ  ۀـجیدخ  تناکو  ةرخـالا ، میعنو  ایندـلا  فرـش  هیف  نوکی  لـجرب 
نودـلاوتی اولعجو  لبالاو ، لیخلاو  رعـشلا ، تویب  مهتطعأو  برعلا ، عم  مهقرفو  اهیراوجب ، اهدـیبع  تجوز  دـق  اهنال  منغلاو ، لـیخلاو  قونلا 

فئاطلاو نامعو  نیرحبلاو  قارعلاو  ماشلا  یلإ  ةراجتلاب  رفاـست  لـمج  فلأ  نیعبرأ  نم  دـیزا  اـهل  ناـکو  رثکتو ، دـلت  باودـلاو  نورثکیو ،
یـشاومو دیبع  ۀیحان  لک  یف  ۀـجیدخل  ناکو  ها . بلاطوبأ  ناکو  ءالکولاو ، ناملغلاو  دـیبعلا  اهعمو  راصمالا ، نم  اهریغو  ۀـشبحلاو  رـصمو 

رـصم لثم  لام ، دـلب  لک  یفو  ةراجت ، ۀـیحان  لک  یف  اهل  ناکو  ناـکم ، لـک  یف  ۀـقرفتم  لـمج  فلأ  نیناـمث  نم  دـیزأ  اـهل  نإ  لـیق : یتح 
، هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لفک  ثیح  نم  کلذ  كرتو  رفسلا ، ةرثک  نع  فعضو  ربک  دق  هنع  هللا  یـضر  بلاطوبأ  ناکو  اهریغو ، ۀشبحلاو 
، انل لام  هنأ ال  ملعا  یخأ  نبا  ای  لاقف : امومهم ؟ مع  ای  كارأ  یل  ام  لاقف : امومهم ، هدجوف  موی  تاذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هیلع  لخدـف 

يرأ نأ  دیراو  (، 1  ) یحیرض یلإ  لزنأ  نأ  دیراو  يدیب ، ام  لقو  یمسج ، فعضو  تربک ، دق  انأو  ةدام ، انل  سیلو  انیلع ، نامزلا  دتـشا  دقو 
؟ يأرلا نم  مع  ای  كدنع  ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  کیلإ ، اهعفن  عجری  ۀشیعمو  اهیلإ ، نکـستل  يدلو  ای  یبلق  رـست  ۀـجوز  کل 

نورفاسیو (، 2  ) ةراجتلا اهلأسی  نم  رئاس  اهلام  یطعت  یهو  سانلا ، رثکأ  اهلامب  عفتنا  دق  دلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  هذـه  نأ  یخأ  نبای  ملعا  لاق :
نـسحلاوبأ لاق  کل . ادب  ام  لعفاو  اهیلإ  مق  معن ، لاقف : هیف ، رجتت  الام  کیطعت  نأ  اهلأسنو  اهیلإ  یعم  یـضمت  نأ  یخأ  نبا  ای  کل  لهف  هب ،

رجتی الام  ادمحم  یطعت  نأ  اهلأسن  یتح  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  راد  یلإ  انب  اوضما  هتوخال : بلاطوبأ  لاق  بلطملادبع  ونب  عمتجا  امل  يرکبلا :
نم ۀـبق  اهالعأ  تلعج  دـقو  اعیمج ، ۀـکم  لهأ  عست  ۀعـساو  راد  ۀـجیدخل  ناکو  ۀـجیدخ ، راد  یلإ  اوراسو  مهتعاسو  مهتقو  نم  اوماـقف  هب ،
دق تناکو  ذالوفلا ، نم  داتوأو  ( 3  ) مسیربالا لابح  نم  هتطبر  دقو  موجنلاو ، رمقلاو  سمشلا  ۀفـص  اهبناوج  یف  تمقر  دقو  قرزالا ، ریرحلا 

، طیعم یبأ  نب  ۀـبقع  اهبطخ  اتام  املف  ذـئاع ، نب  قیتع  همـسا  یناـثلاو  (، 4  ) يدنکلا ورمع  وهو  باهـشوبأ  همـسا  امهدـحأ  نیلجرب  تجوزت 
دحاو یف  بغرت  ۀجیدخو ال  نایفسوبأو ، ماشه  نب  لهجوبأ  اهبطخو  ۀمأو ، دبع  ةأمعبرأ  امهنم  دحاو  لکل  ناکو  باهی ، یبأ  نب  تلـصلاو 
اهلأس نم  اـهلام  یطعت  یهو  ردـصملا : یف  (. 2 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وـه  لوـقأ : يرأ خ ل . یحیرـض  لزنا  نأ  لـبق  (. 1  ) ناـکو مهنم ،

وأ یمیمتلا ، ةرارز  نب  شابنلا  نب  کلام  ۀـلاهوبأ  هنأ  روهـشملا  (. 4 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  مسیربالا خ ل . نم  لاـبحب  (. 3 . ) ةراجتلا
، ناهکلاو نابهرلاو  رابحالا  نم  ( 1  ) تعمس امل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب  اهبلق  علوت  دق  . فالتخا یلع  شابنلا  نب  دنه  وأ  ةرارز  نب  شابنلا 

دادزاو (، 2  ) هبحاص نیزی  هنإف  ۀنیرق ، دمحمل  نوکت  نم  تدعـس  لوقت : تناکف  تایآلا ، نم  شیرق  تأر  امو  تالالدـلا ، نم  هنورکذـی  امو 
یلع رثکأ  دقو  نوکی ، نمب  يردأ  امو  جوزتأ  نأ  دـیرا  مع  ای  هل : تلاقف  لفون  نبا  ۀـقرو  اهمع  یلإ  تثعبف  (، 3  ) قوشلا اهب  جلو  دجولا ، اهب 

يدنع لاق : مع ؟ ای  وه  امو  تلاق : بیجع ؟ رمأو  بیرغ  ثیدحب  کملعا  الأ  ۀـجیدخ  ای  ۀـقرو : اهل  لاقف  ادـحأ ، مهنم  لبقی  یبلقو ال  سانلا 
، روبزلا نم  تاملک  هیف  اباتک  بتکأ  مث  هب ، نیلـسغتو  هنیذخأتو  ءام  یلع  اهب  مزعأ  مئازعو ، مسالط  هیف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دهع  نم  باتک 

کمانم یف  کیتأی  کجوز  نوکی  يذلا  نإف  کبایثب ، ۀفتلم  کشارف  یلع  تنأو  مونلا  دـنع  کسأر  تحت  هیعـضتف  لیجنالا ، نم  تاملکو 
نأک تأرف  تمانو  هب  اهرمأ  ام  تلعفو  هایإ ، اهاطعأو  باتکلا ، بتکو  ۀـمارکو ، ابح  لاق : مع ، ای  لـعفا  تلاـقف : هتینکو ، همـساب  هیفرعت  یتح 

دروم نیتفشلا ، یقیقع  (، 4  ) نیتلقملا روحأ  نیبجاحلا ، جزأ  نینیعلا ، جـعدأ  قذاللا ، ریـصقلاب  الو  قهاشلا ، لیوطلاب  لجر ال  اهیلإ  ءاج  دـق 
نم ۀلسلسب  ( 5  ) ممزم رون ، نم  سرف  یلع  بکار  ۀـمالع ، هیفتک  نیب  ۀـمامغلا ، هلظت  ۀـماقلا ، لدـتعم  نوکلا ، حـیلم  نوـللا ، رهزأ  نیدـخلا ،

، رـصبلا دم  هتوطخ  رقبلاک ، لجرأ  هل  بنذـلا ، قشنم  نییمدآلا  هجوک  هجو  هل  رهوجلاو ، ردـلاب  عصرم  نایقعلا ، نم  جرـس  هرهظ  یلع  بهذ ،
اهتلیل یقاب  منت  ملو  اهرجح ، یف  هتـسلجأو  اهردص ، یلإ  هتمـض  ۀـجیدخ  هتأر  املف  بلاط ، یبأ  راد  نم  هجورخ  ناکو  بکارلاب ، لقری  وهو 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  ۀبحم  عقو  دق  ناکو  ردصملا : یف  (. 1  ) تیقل تنأو  لاق : مع ، ای  احابص  تمعنأ  تلاقو : ۀقرو ، اهمع  یلإ  تلبقأ  نأ  یلإ 
تراص نیعلا : تجعد  (. 4 .) اهیلع خ ل حل  (. 3 . ) نیـشی خ ل الو  هبحاص  نیزی  هناف  (. 2 . ) تعمـس امل  هب  اهرطاخ  علوت  دـقو  اهبلق  یف  هلاو 
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وأ نیعلا ، ۀمحش  ۀلقملاو : روحأ . اهبحاصف  اهداوس  داوسو  اهـضایب  ضایب  دتـشا  نیعلا : تروحو  جعدأ . اهبحاصف  اهتعـس  عم  داوسلا  ةدیدش 
، اذکو اذـک  هتفـص  الجر  تیأر  تلاق : کمانم ، یف  ائیـش  تیأر  کلعلف  احاجن ، مومزم خ ل . (. 5 . ) اهتاذ نیعلا  اهنم . ضاـیبلاو  داوسلا  یه 
، ۀمایقلا موی  ةاصعلا  یف  عیفشلا  ۀمارکلا ، جاتب  جوتم  هتیأر  يذلا  نإف  نیدشرتو ، نیدعـست  كایؤر  تقدص  نإ  ۀجیدخ  ای  ۀقرو : لاق  اهدنعف 

: رعاشلا لوقی  امک  انأو  مع  ای  لوقت  امب  یل  فیکو  تلاق : مشاه ، نبا  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  مجعلاو ، برعلا  دیس 
یلحاور كاذ  دنع  یب  ترصق  دقو  مکروزال  ادصاق  مکیلإ  ریسأ 

لطابب تاثداحلا  دح  للعا  یننأ  ریغ  ۀعدخ  ینامالا  کلمو 
یلئاسر در  برغلا  حیر  لأسأو  مکیلإ  اقوش  قرشلا  قرب  لمحا 

: لوقت یهو  افهل ، اهتعمد  ترجو  افسأ ، اهتربع  تضاف  اهسفنب  تلخ  اذإ  تناکو  دجولا ، اهب  دازف  لاق :
هکسمت ( 1  ) ءاضغالاو قوشلا  قلطاو  هکتهت  نافجالاو  دجولا  رتسأ  مک 

هکلمأ تنک  ول  افسأ  اوف  يریغ  هکلمت  نأ  امل  بلقلا  ینافج 
هکرتیف یقابلاب  حسمی  ناک  ول  یقمر  يوس  ینم  عدی  مل  نم  رض  ام 

تلاقف بابلا ، قرط  دـقو  الإ  اهرعـش  نم  غرفت  مل  ۀـجیدخ  نأ  بیرغلا  ثیدـحلاو  بیجعلا  رمـالا  اذـه  یف  تیأر  اـم  بجعأو  يوارلا : لاـق 
: لوقی أشنأ  مث  بابحالا ، نم  ربخ  اذه  لعل  بابلاب ، نم  يرظناو  یلزنا  اهتیراجل :

يرح ضعب  یفطی  بابحالا  نم  ملع  لعل  بونجلا  حیر  ایأ 
يرمعب ولو  هیرتشأ  امالس  مهنم  یلإ  كولمح  ملو ال 

يرسب مهل  حوبأ  ینإو ال  موتک  ینإ  مهدادو  قحو 
رسع دعب  نم  یتأ  رسی  مکو  ابیرق  مهلصو  هللا  ینارأ 

رهدک مکلاصو  نم  رهشو  رهشک  مکقارف  نم  مویف 
(2  ) يوذ برعلا ، تاداس  بابلاب  نإ  یتدیـس  ای  تلاـق : ۀـجیدخ و  یلإ  تعجرف  باـبلاب ، بلطملادـبع  دـالوأ  اذإو  ۀـیراجلا  تلزن  مث  لاـق :

شهد اهب  لزنو  يوهلا ، قمر  ۀـجیدخ  ( 1  ) تقمرف یلاـعملا خ ل. يوذ  نم  (. 2 . ) ءاـضعالا خ ل (. 1 ،) بلطملادبع دالوأ  بترلاو ، یلاعملا 
مث دمحم ، یبیبحب  ینوتأ  دق  اونوکی  نأ  وجرأ  ینإف  دئاسولاو ، دناسملا  مهل  دـتعی  ةرـسیم  يربخأو  بابلا ، مهل  یحتفا  تلاقو : (، 2  ) يوجلا

: ارعش تلاق 
مکارأ یتح  شیعلا  ذلأ  تسلو  مکاقلو  مکلصو  یتایح  ذلأ 

مکاوس بیبح  یبلق  یف  ذل  الو  مکریغ  سانلا  نم  ینیع  تنسحتسا  امو 
(. 3  ) مکاصع دق  مکلعف  یف  يذلا  اذ  نمو  مکیعس  ۀلمج  نینیعلاو  سأرلا  یلع 

مکادف یبیبح  ای  یلامو  یحورو  یعمجأب  مکیلع  ( 4  ) بوسحم انأ  اهف 
مکاهف یبلق  شیتفت  متئش  نإو  یتجهم  نکسی  بحلا  یف  مکریغ  امو 

نم هکاوفلاو  ماعطلا  فانصأ  مهل  مدق  دقو  الإ  سولجلا  موقلاب  رقتسا  امف  شرفلا  عاونأب  سلجملا  ةرـسیم  مهل  طسبو  ثیدحلا : بحاص  لاق 
ۀکم تاداس  اـی  بطر : مـالکو  بذـع ، توصب  باـجحلا  ءارو  نم  ۀـجیدخ  مهل  تلاـقف  ثیدـحلا ، یف  اوذـخأو  اولکأـف  ماـشلاو ، فئاـطلا 

، ۀئیضم مکلیدانقو  ۀیضقم ، مکجئاوح  نإف  یـضمتف ، ( 5  ) ۀملم وأ  یـضقتف ، ۀجاح  مکل  لعلف  راونالا ، مکب  تقرـشأو  رایدلا ، مکب  تءاضأ 
نبا رمأ  یف  كانئج  لاق : کلذ ؟ امو  يدیس  ای  تلاق : کیلع ، اهتکربو  کیلإ ، اهعفن  دوعی  ۀجاح  یف  كانئج  هنع : هللا  یضر  بلاطوبأ  لاقف 

: ارعش تلاقو  دوصقملا ، لوصحب  تنقیأو  دوجولا ، نع  اهدشر  ( 6  ) باغ کلذ  تعمس  املف  دمحم ، یخأ 
دمرلا نیعأ  افش  اهیف  مکتیؤرو  دقولا  نم  داؤفلا  ئفطی  مک  رکذب 
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دجولا نم  هیف  تم  ول  اوبذک  دقف  مکاوه  نم  ( 7  ) یفتشأ ینإ  لاق : نمو 
دعبلا یلع  مکیلإ  اقاتشم  تنک  دقو  مکبرقب  ارورس  المأ  یل ال  امو 

: ۀململا (. 5 . ) بوـبحم خ ل (. 4 . ) مکاـصع خ ل متدرأ  اـمیف  (. 3 . ) قشع وأ  نزح  نم  دـجولا  ةدـش  يوـجلا : (. 2 .) رظنلا لاـطأ  قمر : (. 1)
یف يرس  هباشت  مکاوهل خ ل. یکتـشأ  (. 7 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  دوجولا خ ل . نع  تباـغ  (. 6 . ) ایندلا لزاون  نم  ةدیدشلا  ۀـلزانلا 
لاق 2 ؟)  ) لوقی ام  عمـسن  یتح  دمحم  نیأ  يدیـس  ای  کلذ : دعب  تلاق  مث  يدبا  يذلا  یفخأو  یفخأ  يذلا  يدباف  ( - 1  ) يرطاخو مکاوه 
دیرا لاقف : 4 ؟)  ) دیرت ام  اولاقف : الامشو  انیمی  تفتلاف  هدجی ، ملف  ( 3  ) حطبالا نم  هبلطی  راسو  ضهنف  هب ، مکیتآ  انأ  هنع : هللا  یـضر  سابعلا 
نابعث هسأر  دـنعو  هدربب  افتلم  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  میهاربإ  دـقرم  یف  امئان  هیف  وه  اذإـف  هیلإ  راـسف  (، 5  ) يرح لبج  یف  هل : اولاـقف  ادـمحم ،
لمحف (، 6  ) نابعثلاب تممهو  یفیـس  تبذـجف  نابعثلا ، نم  هیلع  تفخ  لاق : سابعلا  هیلإ  رظن  املف  اـهب ، هحوری  ناـحیر  ۀـقاط  همف  یف  میظع 

هنأک نابعثلا  بهذف  هینیع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  حتفف  یخأ ، نبا  ای  ینکردا  هتقو  نم  حاص  کلذ  سابعلا  يأر  املف  سابعلا ، یلع  نابعثلا 
کیلع افوخ  هتدصقو  یفیس  تللسف  كدنع ، نابعثلا  اذه  تیأر  لاق : الولسم ؟ کفیس  يرأ  یل  ام  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  نکی ، مل 

سیل مع  ای  لاقو : هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مسبتف  نکی ، مل  هنأک  بهذ  کنیع  تحتف  املف  (، 7  ) کب تحصف  ۀبلغلا  یسفن  یف  تفرعف  هنم ،
لکوم یبر  دـنع  نم  کـلم  ینإ  دـمحم  اـی  یل : لاـقو  اراـهج ، ( 8  ) هتبطاخو ارارم ، هتیأر  دـقلو  ۀـکئالملا ، نم  کـلم  هنکلو  ناـبعثب ، اذـه 

تنب ۀـجیدخ  راد  یلإ  یعم  رـس  هل : لاـقف  (، 9  ) دمحم ای  کلـضف  رکنی  ام  لاق : رارـشالاو ، ءادـعالا  دـیک  نم  راهنلاو  لیللا  یف  کتـسارحب 
. لوقی ام  عمـسنو  نودیرت ، امب  هثدحن  یتح  دـمحم  نیأو  ردـصملا : یف  (. 2 . ) يرهاـظو خ ل (. 1  ) ریـست اهلاومأ ، یلع  انیمأ  نوکت  دـلیوخ 
: ردصملا یف  (. 5 ( .؟ بلطت نم  الامـشو ، انیمی  تفتلا  يدیـس  ای  كارأ  ۀکم : لهأ  ضعب  هل  لاق  ردـصملا : یف  (. 4 . ) حـطبالا خ ل یف  (. 3)

هفیـس بذجف  هلتقی  نأ  نابعثلا  نم  هیلع  فاخ  سابعلا  هیلإ  رظن  املف  ردـصملا : یف  (. 6 . ) يرح لبج  بلاط  هجوتو  ۀـعاس  نم  انه  ناک  لاق :
رحسلا فرعی  انوبأ  ناک  امو  رحسلا ، هبشی  ائیـش  تیأر  امو  لاق : ینبعرأ ، ام  تیأر  لاق : الولـسم : هلوق : دعب  ردصملا : یف  (. 7 . ) نابعثلاب مهو 

کب تحصف  ینبعرأف  یلع  لمحف  هلتق  تدرأو  هنم ، کیلع  تفخف  میظع  نابعث  کسأر  دنع  تیأر  لاق : اذه ؟ شیأف  هفرعت ، اضیأ  تنأ  الو 
: کلذ دعب  ردصملا  یف  (. 9 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  ینبطاخ خ ل . (. 8 .) ائیـش تیأر  لاق : تیأر ؟ امو  لاق : حیحـصلا : لعلو  تلق : ها 
. اهلاومأ یلع  انیمأ  نوکت  ۀجیدخ  دـنع  لاق  اذـه ؟ نوکی  نیأو  لاقو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مسبتف  هیف ، لمعت  اناکم  کل  تدـجو  یناو 

هللا یلص  هتداع  نم  ناکو  ۀجیدخ ، تیب  یلإ  سابعلاو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  راسف  کیلإ ، کلذ  لاق : ماشلا ، دیرا  لاق : تئـش ، ثیح  اهب 
یتح ۀمیخلا  نع  تلفغ  فیک  ةرـسیم : اهدـبعل  تلاقف  ۀـجیدخ ، تیب  یلإ  رونلا  هقبـسف  مهتیب ، یلإ  رونلا  هقبـس  موق  ةرایز  دارأ  اذإ  هلاو  هیلع 

یبنلاو وه  لبقأ  دق  هدجوف  سابعلا  یلإ  رظنو  بنط ، الو  دـتو  ریغت  دـجی  ملف  جرخو  اهنع ، لفاغب  تسل  لاق : سلجملا ؟ یلإ  سمـشلا  تربع 
یلإ رظنتل  ۀـجیدخ  تءاـجف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  راونأ  نم  هتیأر  يذـلا  اذـه  یتـالوم  اـی  اـهل : لاـقو  عجرف  هعم ، هلاو  هیلع  هللا  یلص 

(1  ) ماعطلا ۀـجیدخ  مهل  تمدـق  سولجلا  مهب  رقتـسا  املف  مهطاسوأ ، یف  هوسلجأو  هل ، الالجإ  همامعأ  ضهن  سلجملا  لخد  اـملف  دـمحم ،
انیمأ نوکت  نأ  یضرتأ  راونالا ، کتعلط  نم  تقرشأو  (، 2  ) رادقالا کب  تءاضأو  رایدلا ، کب  تسنأ  يدیـس  ای  ۀجیدخ : تلاق  مث  اولکأف ،

یلاومأ یلع  ریـسی  نمل  تلعج  دق  ینإو  کیلإ ، کلذ  تلاق : ماشلا ، دـیرا  لاق : مث  تیـضر ، معن  لاق : تئـش ؟ ثیح  اهب  ریـست  یلاومأ  یلع 
، هنع هللا  یـضر  بلاطوبأ  لاقف  ضار ؟ تنأ  لـهف  (، 3  ) نیتلحارو نیلمجو  ءاضیبلا ، ۀضفلا  نم  ۀیقو  ۀـئامو  رمحالا ، بهذـلا  نم  ۀـیقو  ۀـئام 

نسحت ۀجیدخ : تلاق  نیمأ ، نیکم  هنأو  ةوبص ، یلع  برعلا  هل  فقو  ام  قلخ  نیح  نم  هنال  هیلإ ، ۀجاتحم  ۀجیدخ  ای  تنأو  انیضرو ، یـضر 
ةرـسیم جرخف  دمحم ، هیلع  دشی  فیک  رظنأ  یتح  ریعبب  ینتیا  ةرـسیم : ای  تلاق : معن ، لاق : لامحالا ؟ هیلع  عفرتو  لمجلا  یلع  دشت  يدیـس  ای 

(4  ) قشقـشو ردهف  هبکریل  هاندأف  هسأب ، ةدشل  لبالا  نیب  نم  هجرخی  نأ  ةاعرلا  نم  دحأ  رـسجی  مل  سابلا ، يوق  سارملا ، دـیدش  ریعبب  یتأو 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  لاق  کلذ  دنعف  انیخأ ؟ نبا  هب  نحتمت  نأ  دیرت  ریعبلا ؟ اذه  نم  نوهأ  كدنع  ناک  ام  سابعلا : هل  لاقف  هانیع ، ترمحاو 

یبنلا یمدق  یلع  ههجو  غرمی  لعجو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یمدق  یلع  كرب  ریذـنلا  ریـشبلا  مالک  ریعبلا  عمـس  املف  مع ، ای  هعد  هلآو :
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(. 3 . ) راطقالا خ ل (. 2 . ) ردصملا یف  ةدوجوم  ةدایزلاو  تلق  مارکالا خ . هب  بجوی  امو  (. 1 : ) لاقو حیصف  مالکب  قطنو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ۀئرلاک ئش  ۀقشقشلاو : هتقشقش . جرخأو  رده  قشقش : هترجنح . یف  هتوص  ددر  ریعبلا : رده  (. 4 . ) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ۀلحارو خ ل .

دق میظع  رحس  الإ  اذهام  ۀجیدخ : دنع  نک  یتاللا  ةوسنلا  نلقف  نیلسرملا ؟ دیس  يرهظ  سمل  دقو  یلثم  نم  جاه . اذإ  هیف  نم  ریعبلا  هجرخی 
: تلاق مث  تارهاظ ، تامارکو  تانیب ، تایآ  وه  امنإو  ارحس ، اذه  سیل  ۀجیدخ : مهل  تلاق  میتیلا ، اذه  همکحأ 

يرقلا ما  هب  تفرش  يذلا  اذه  اربخم  دمحأ  لضفب  ریعبلا  قطن 
يرثلا أطو  نم  ریخو  عیفشلا  وهف  یتأ  ثوعبم  ریخ  دمحم  اذه 

يرولا یف  هاوس  الو  بیبحلا  وهف  مکظیغ  نم  اوقزمت  هیدساح  ای 
ریغ کعم  ام  يدیس  ای  تلاقو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  ۀجیدخ  تتفتلاف  (، 1  ) رفسلا ۀبها  یف  اوذخأو  بلطملادبع  دالوأ  جرخو  لاق :

نهنأ ریغ  رفـسلل ، حلـصی  ام  يدیـس  ای  يدنع  تلاقو : ۀجیدخ  تکبف  اهریغ ، کلمأ  تسل  لاقف : رفـسلل ، حلـصت  هذـه  تسیلف  بایثلا ، هذـه 
هنأک رـصقی ، لیوطلا  سبل  اذإو  لوطی  ریـصقلا  سبل  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  اهب ، یمله  لاقف : کل ، اهرـصقا  یتح  ( 2  ) لهماف لاوط 

بیـضقو میدالا ، نم  نیفخو  ۀیقارع ، ۀـمامعو  ۀـینمی ، ةدربو  ۀـیندع ، ۀـبجو  رـصم ، ( 4  ) یطاـبق نم  نیبوـث  هل  تجرخأـف  (، 3  ) هیلع لـصفم 
: لوقت تلعج  هیلإ  ترظن  املف  (، 5  ) همامت یف  ردبلا  هنأک  جرخو  بایثلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  سبلف  نارزیخ ،

انوتف بولقلا  اهب  تنتف  دقلو  انونف  لامجلا  فرش  نم  تیتوا 
انونکملا رهوجلا  تیعد  اهیف  رهاوج  کیف  نسحلل  تنوک  دق 

انوفجو ایماس  ادیج  نسحلل  (. 7  ) هتاتفل یف  یبظلا  ( 6  ) راعأ نم  ای 
انویع نویعلا  عمد  نم  تیرجأ  دق  فیکو  لیحنلا  یمسج  یلإ  رظنا 

(. 4 .) ردـصملا یف  دوـجوملا  وـهو  هیلع خ ل . لـصف  دـق  (. 3 .) لـهمتف خ ل (. 2 .) مهنأش حالـصإو  ردـصملا : یف  دازو  ةدـعلا . ۀـبهالا : (. 1)
ۀیبرـش ۀمامعو  هیفو : ۀینامی . ةدربو  ردصملا : یف  و  طبقلا . یلإ  ۀبوسنم  ناتک  نم  بایث  ۀـیطبقلاو : ۀـیطبقلا  ۀـیطبقلا ، عمج  یطابقلاو  یطابقلا 

راغأ خ. (. 6 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  مامغلا خ ل ، هنع  یلجنا  اذإ  مامتلا ، دـنع  ردـبلا  هنأک  (. 5 . ) ریرح نم  نیتیـشاحب  قارعلا  قد  نم 
هتاولف خ ل. یف  (. 7)

انونجو ( 1  ) ۀعول یبلق  تئلمو  ۀبابص  كاوه  یف  ینیع  ترهسأ 
لاومالا تناک  ال  2 ؟)  ) کلذ یلع  ینلمحی  امو  تلاق : تدرأ ، ریعب  يأ  تبکر  تبعت  اذإ  لاق : هیلع ؟ بکرت  ام  كدـنع  يدیـس  ای  تلاق : مث 

یلع دـیزت  یهو  ةرـسیم  اـهب  یتأـف  دـمحم ، يدیـس  اـهبکری  یتح  ءابهـصلا  یتقاـنب  ینتیا  ةرـسیم : اهدـبعل  تلاـق  مث  (، 3  ) دـمحم ای  کـنود 
تلاقو حصانو  ةرـسیم  یلإ  تتفتلا  مث  ۀـبوصنم ، ۀـبق  وأ  ۀبورـضم ، ۀـیمخ  اهنأک  بصن ، اهبیـصی  الو  بعت ، اهریـس  یف  اهقحلی  ال  فاصوالا ،

، رمؤی كرت ال  و  عنمی ، عاب ال  نإف  هدی ، یلع  دی  الف  (، 4  ) اهدیسو شیرق  ریمأ  هنأو  یلاومأ ، یلع  انیمأ  امکیلإ  تلـسرأ  دق  یننأ  املعا  امهل :
ۀمیظع ۀـبحم  يدـنع  دـمحمل  نإ  یتدیـس  ای  هللاو  ةرـسیم : اهدـبع  لاق  همالک ، یلع  امکمالک  ولعی  الو  بدأو ، فطلب  هل  اـمکمالک  نکیلو 

، هیدی نیب  حصانو  ةرـسیمو  جرخو  هتلحار  بکرو  ۀجیدخ  عدو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  مث  هل ، کتبحمل  تفعاضت  دق  نآلاو  ۀـمیدق ،
: ارعش ۀجیدخ  تلاق  اهدنعف  هیلإ ، ةرظان  هللا  نیعو 

بوهنم ماقسالا  دیب  همسجو  بوذجم  بابحالا  یلإ  بحملا  بلق 
بیذعت هیف  نکلو  بذع  بحلا  هل : تلق  بحلا  معط  فیک  لئاقو 

بوکسمو حوفسم  یعمدو  یمد  مهدعبل  يدخ  یلع  نیذلا  ( 5  ) يذقأ
بوبحم ( 7  ) بلقلا یف  هل  بحم  الإ  (. 6  ) مهباکر تراس  دقو  مایخلا  یف  ام 

بوقعی هیف  تیب  لک  یف  ( 9  ) زحلاو (. 8  ) ۀیحان لک  یف  فسوی  امنأک 
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تلسرا دق  ردصملا : یف  (. 4 . ) دمحم ای  كادفو  کنود  ردـصملا : یف  (. 3 . ) کبعت خ ل یلع  (. 2 . ) دجولاو يوهلاو  نزحلا  ۀعوللا : (. 1)
یحلاو (. 9 . ) ۀلحار خ ل (. 8 . ) بکرلا خ ل یف  (. 7 . ) مهلامج خ ل (. 6 .) يدفأ خ ل (. 5 . ) اهدیسو شیرق  نیمأ  هناف  یلاوما ، یلع  ادمحم 

موقلا دـجوف  حـطبالا ، یلإ  ریـسلل  ادـجم  راـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نإ  مث  بلقلا . یف  ملأ  زحلاو : ردـصملا . یف  دوـجوملا  وـهو  خ ل ،
(، 2  ) دساحلا متغاو  (، 1  ) بحملا حرف  نیعمجأ  قلخلا  قاف  دقو  نیلـسرملا  دیـس  لامج  یلإ  اورظن  املف  نورظتنم ، همودـقل  مهو  نیعمتجم ،

رظن اـملف  نینمؤـملا ، نم  ةداعـسلا  هل  تقبـس  نم  ةدـیقع  تدازو  (، 4  ) نیبذـکملا نم  ةواقـشلا  هل  تقبـس  ( 3  ) نمیف دـمکلاو  دـسحلا  رهظو 
: لوقی أشنأ  مهیلإ  سابعلا 

اضأ هنم  قربلا  عمل  رغثلا  مسبت  اذإ  رینملا  ردبلاو  سمشلا  لجخم  ای 
یضرملا هب  یفشی  هرکذ  ادیس  ای  ترهظ  دق  کنم  انیأر  تازجعم  مک 

دـش نع  مکعنم  يذلا  ام  لاقو : دیبعلا ، یلع  قعز  ئـش  اهنم  لمحی  ملو  ضرالا  یلع  ۀجیدخ  لاومأ  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رظن  املف 
هللا نذإب  لوقیف : ریعبلاب  قعزی  راصو  هتقطنم  رود  یف  هلیذ  يولو  لزنو  هتلحار ، كربأف  انلاومأ ، ةرثکو  انددع ، ۀلقل  اندیـس  ای  اولاق  مکلاحر ؟

سمـشلا یلخا  فیک  لاقف : قرعلا ، نم  هتانجو  ترمحا  دـقو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ساـبعلا  رظنف  هلعف ، نم  ساـنلا  بجعتف  یلاـعت ،
یلجتو راطقالا  تجتراف  سمـشلا ، رح  نم  ادمحم  ( 6  ) لظت ( 5  ) ۀفجح اهنم  نذختال  لاقو : ۀبـشخ  یلإ  دـمعف  میرکلا ؟ هجولا  اذـه  حرقت 
یبیبحل اهتقلخ  یتلا  ۀمامغلا  کل  جرخی  هل : لقو  نانجلا  نزاخ  ناوضر  یلإ  ( 7  ) طبهی نأ  مالسلا  هیلع  لیئربج  نیمالا  رمأو  رابجلا ، کلملا 

لاقو راصبالا ، اهوحن  تصخـش  اهوأر  املف  دـمحم ، یبیبح  سأر  یلع  اهرـشناو  ماع ، یفلأب  مدآ  قلخأ  نأ  لـبق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم 
(. 2 .) بوبحملا ردصملا : یفو  نوبحملا خ ل ، (. 1 :) لوقی أشنأ  مث  (، 9  ) یتفجح نع  ینغتسا  دقلو  هبر ، یلع  میرکل  ادمحم  ( 8  ) نإ سابعلا :

: هدعبو نیبذکملا ، نم  بتکو  ردـصملا : یف  (. 4 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  نمم خ ل ، (. 3 . ) دوسحلا ردصملا : یفو  نودـساحلا خ ل ،
نإ خ هللاو  (. 8 . ) طبها خ ل (. 7 . ) للظت خ ل (. 6 .) ۀفحملا ردصملا  یفو  بشخ  الب  دلج  نم  سرتلا  ۀـفجحلا : (. 5 . ) نینمؤملا نم  بتکو 

. یتفحم نع  ردصملا : یف  (. 9 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ل ،
رخأتم الو  مکنع  مدقتم  یل  سیلف  ( 1  ) تنک ثیح  یب  يوهلا  فقو 

ضرأ یلإ  نورئاس  مکنإ  موق  ای  يدع : نب  معطم  لاقف  نورخأتملا  مهب  قحلی  یتح  مهلاحر  اوطحو  عادولا  ۀفحجب  اولزن  یتح  موقلا  راس  مث 
اودنتـستل الجر  مکیلع  نومدقت  مکنأ  يدـنع  يأرلاو  هرمأ ، یلإ  نوعجرتو  هب  نوریـشتست  مدـقم  مکل  سیلو  (، 2  ) راعوالاو هماـهملا  ةریثک 

ماشه نب  ورمع  اناخأ  انیلع  مدـقن  نحن  موزخم : ونب  لاقف  هب ، ترـشأ  اـم  معن  اولاـق : فلاـخملاو ، عزاـنملا  نع  هرمأ  یلإ  اوعجرتو  هیأر ، یلإ 
ونب لاقو  ثراحلا ، نب  رـضنلا  انریمأ  انیلع  مدقن  نحن  رـضنلا : ونب  لاقو  يدع ، نب  معطم  انریمأ  انیلع  مدقن  نحن  يدـع : ونب  لاقو  یموزخملا ،

مدقن ام  هللاو  ةرـسیم : لاقو  برح ، نب  رخـص  نایفـس  ابأ  انیلع  مدقن  نحن  يول : ونب  لاقو  حالجلا ، نب  ۀـحیحا  انریمأ  انیلع  مدـقن  نحن  ةرهز :
نعضال ادمحم  انیلع  متمدق  ( 3  ) نال لهجوبأ : لاقف  ادمحم ، انیلع  مدـقن  اضیأ  نحنو  مشاه : ونب  لاق  و  هللادـبع ، نب  دـمحم  اندیـس  الإ  انیلع 

نأ الإ  دیرا  ام  هللاو  (، 5  ) لاعفالا لذن  ایو  لاجرلا ، ( 4  ) دغو ای  لاقو : هفیس  یلع  ةزمح  ضبقف  يرهظ ، نم  هجرخاو  ینطب ، یف  فیـسلا  اذه 
مهوعد رشلاب ، مکرفس  اوحتفتست  الو  هامع ، ای  کفیس  دمغا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  کینیع ، یمعیو  کیلجرو  کیدی  هللا  عطقی 

نمو لهجوبأ  راسو  ۀملکلا ، هذـهب  ملکت  نم  لوأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  شیرقل ، مدـقتلا  نإف  هرخآ ، ریـسن  نحنو  راهنلا ، لوأ  نوریـسی 
: لوقیو دشنی  وهو  ۀصرفلا ، مشاه  ینب  نم  ( 6  ) منغتسا دقو  هب ، ذولی 

میتیلا ( 7  ) دییستب اومعز  دقو  یصق  ینب  مولح  تلض  دقل 
یفو نـال خ ل ، هللاو  (. 3 . ) شحولا فیخملا  ناکملا  بلـصلا . ناکملا  رعولاو : رفقلا . دلبلا  ةدـیعبلا . ةزافملا  هماهملا : (. 2 .) تنأ خ ل (. 1)

نم لذن  هلوق  ردـصملا ، یف  دوجوملا  وهو  تلق : لاعفلا خ ل  (. 5 . ) یندلا قمحالا . لقعلا . فیعـضلا  دغولا : (. 4 . ) نال هللاو  هللاو  ردصملا :
. لذن وهف  بسح  وأ  نید  یف  اطقاس  ناک  ارقتحم . اسیسخ  ناک  يأ  لذن 
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دیدستب خ ل. (. 7 . ) ۀصرفلا اومنغتسا  دقو  ردصملا : یف  (. 6)
؟ میظعلا رمالا  اذ  نوکی  فیکف  وفک  ریغ  ( 1  ) ۀفالخلل اومارو 

میرک دج  یلو  لوقصمب  یمح  ثیل  مهیف  ینإو 
میدقلا فرشلا  اذ  برحلا  رخصو  امیلظ  وأ  ةدیبع  اودصق  ولف 

میمذ ( 2  ) فلخ یلع  اعبت  مهل  انکو  مهل  نییضار  انکل 
: لوقی سابعلا  هباجأف 

میرک لاجرلا  یف  ( 3  ) انرق بلثتأ  انبلث  مار  يذلا  دغولا  اهیأ  الأ 
میظع نیملاعلا  برل  بیبح  یقتلا  اخأ  میرکلا  کیوای  بلثتأ 

(. 5  ) میقمو ( 4  ) بدجم یف  اندنع  مهو  مهلحم  انفرع  دق  لاجر  ولو ال 
میقت ثویللاک  لاجر  يدیأب  اهدح  ماهلا  قلفی  فویس  ترادل 
میعز لکل  اودر  اوزرب  اذإ  مغارض  دوسالاک  ( 6  ) ةامک ةامح 

نویع عبنت  هنمو  ماـشلا ، راـهنأو  ( 7  ) لویـسلا عمتجم  هنـال  هاومـالا ، داو  هل : لاـقی  داوب  اولزنف  ۀـکم ، نع  اودـعب  نأ  یلإ  اوراـس  موـقلا  نإ  مث 
يداولا اذـه  لهأ  یلع  ینفوخأ  ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  (، 8  ) عمتجا دق  باحـسلاب  اذإو  مهلاحر ، اوطحو  موقلا  هب  لزنف  زاجحلا ،

، یخأ نبا  ای  تیأر  ام  معن  سابعلا : هل  لاق  لبجلا ، اذه  یلإ  دنتسن  نأ  يدنع  ( 10  ) يأرلاو مهلاومأ ، عیمجب  بهذیف  لیسلا  ( 9  ) مهمهدی نأ 
يدانی نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  رمأف 

وأ عاجـشلا ، یمکلا : عمج  ةامکلا  (. 6 .) میهمو خ ل (. 5 .) بذجملا خ ل (. 4 .) دیسلا نرقلا : (. 3 .) فلخ خ ل ـالب  (. 2 .) ۀـسایرلل خ ل (. 1)
وهو لبقأ خ ل  دق  (. 8 .) لویسلا عمجم  هنال  کلذب  یمسو  ردصملا : یف  (. 7 .) ۀضیبلا عردلاب و  اهرتسی  يأ  هسفن  یمکی  هنال  حالسلا  سبال 

الإ اولعفف  لیسلا ، ۀفاخم  ( 1  ) لبجلا وحن  یلإ  مهلاحر  اولقنی  نأ  ۀلفاقلا  یف  يأرلا خ ل. نکلو  (. 10 .) مهیشغ يأ  (. 9 .) ردصملا یف  دوجوملا 
نومزهنت مکبولق ؟ فعـضأ  ام  موق  ای  لاقو : هناکم ، نم  ( 3  ) ریغتی نأ  یبأف  ریثک : لام  هل  ناکو  بعـصم ، هل : لاقی  ( 2  ) حمج ینب  نم  الجر 

و (، 4  ) ۀفاحلا یلإ  ۀفاحلا  نم  يداولا  التماو  لیسلا  لزنو  قربلاو  باحسلا  تفدارت  دقو  الإ  همالک  متتسا  امف  هونیاعت ؟ ملو  هورت  مل  ئـش  نع 
لویـسلا ال هذه  يدیـس  ای  ةرـسیم : لاقف  دادزی ، لیـسلاو  مایأ  ۀـعبرأ  ناکملا  کلذ  یف  موقلا  ماقأو  نکی ، مل  هنأک  هلاومأو  یحمجلا  حبـصأ 

هبجی ملف  ۀکم ، یلإ  عجرن  نأ  يدـنع  ( 6  ) يأرلاو دازلا ، غرفیو  ماقملا ، انب  رـضأ  انهاه  انمقأ  نإ  و  (، 5  ) رافسلا هعطقت  الو  رهـش ، یلإ  عطقنت 
فقو لیحرلاب ، کموق  رم  دغ  ةادغ  ناک  اذإ  نزحت ، دمحم ال  ای  هل : لوقی  اکلم  همانم  یف  يأرف  مان  مث  کلذ ، یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 
هذـه اولوقی : نأ  کموق  رمأو  هللااـبو ، هللا  مسب  لوقت : تنأو  طـخلا ، عبتاـف  هحاـنجب  طـخ  دـق  ضیبـالا  ریطلا  تیأر  اذإـف  يداولا ، ریفـش  یلع 

سانلا یف  يدانی  نأ  ةرـسیم  رمأ  مث  رورـسم ، حرف  وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ظقیتساف  قرغ ، اهنع  داـح  نمو  ملـس ، اـهلاق  نمف  ۀـملکلا ،
، ینرمأ ادمحم  نإف  انأ  امأ  لاقف : نفسلا ؟ الإ  هعطقت  ءآملا ال  اذهو  ریسن  فیکو  ةرسیم  ای  سانلا : لاقف  هلاحر ، ةرسیم  دشو  اولحرف  لیحرلاب ،

ریطلاب اذإو  يداولا ، ریفـش  یلع  فقوو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مدـقتو  موقلا ، ردابف  هفلاخن ، اضیأ ال  نحنو  موقلا : لاـقف  هفلاـخا  ـال  اـنأو 
هللا مسب  لوقی : وهو  ءآملا  محتقاو  هلایذأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  رمشف  عملی ، ضیبأ  اطخ  هحانجب  طخو  لبجلا . ةورذ  نم  لبقأ  دق  ضیبالا 
یف (. 1 ، ) ملـس اهلاق  نمف  ۀملکلا ، هذه  لوقی  یتح  ءآملا  مکنم  دـحأ  لخدـی  سانلا ال  اهیأ  يدانو  هقاس ، فصن  یلإ  ءآملا  لصی  ملف  هللاابو ،
نم شیرق  نم  صیـصه  ینب  نـم  نـطب  حـمج  وـنب  برـالا 203 : ۀـیاهن  یف  (. 2 .) لبجلا لـصأ  رـسکلاب : وه  تلق : لـبجلا  فحل  ردـصملا :
یلإ جفلا  نم  يداولا  ءالتماو  رثاکت ، دق  لیسلاو  لزن ، دق  ثیغلاو  عمل ، دق  قربلاو  ردصملا : یف  (. 4 . ) لقتنی نأ  ردصملا : یف  (. 3 .) ۀیناندعلا

(، 1  ) ۀـملکلا نولوقی : مهو  ءآملا  موقلا  محتقاف  کله ، اهنع  داح  نمو  نکلو خ ل. (. 6 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  نفـسلا خ ل  (. 5 .) جفلا
مـسب یحمجلا : لاقو  هللااب ، هللا و  مسب  يودـعلا : لاقف  يدـع ، ینب  نم  رخآلاو  حـمج ، ینب  نم  امهدـحأ  نیلجر : يوس  موقلا  نم  رخأـتی  ملو 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


هناسل جوع  دـق  هنإ  لاق : قرغ ؟ کبحاص  لاب  ام  يودـعلل : موقلا  لاـقف  هلاومأ ، يودـعلا و  ملـسو  هلاومأو ، یحمجلا  قرغف  يزعلاو ، تـاللا 
ای هباحصأ : ضعب  هل  لاقف  میظع ، رحس  الإ  اذه  ام  اولاقو : هموقو ، هللا  هنعل  لهجوبأ  متغاف  قرغف ، ( 2  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  فلاخو 
رئب یلع  اولزن  یتح  اوراسو  اباوج ، دری  ملف  دـمحم ، نم  لضفأ  ءآربغلا  تلقأ  الو  ءآرـضخلا  تلظأ  ام  هللاو  نکلو  رحـسب ، اذـه  ام  ماشه  نبا 

، املاس اذه  هرفـس  نم  دمحم  در  نإ  ۀـمیظع  ( 4  ) ۀنبغ یـسفن  یف  دـجال  هللاو  لهجوبأ : لاقف  (، 3  ) ماـشلا قیرط  یف  برعلا  هیلع  لزنت  ناـکو 
یلإ دـمع  مث  نورظنت ، فوسف  لعفأ  نکلو  هماـمأ ، نم  رظنی  اـمک  هئارو  نم  رظنی  وهو  هلتق  یف  ۀـلیحلاب  یل  فیکو  هلتق ، یلع  تمزع  دـقلو 

مـشاه ینب  بکر  ءاج  اذإ  یتح  رئبلا  نفد  دـیرا  لاقف : کلذ ؟ لعفت  ملو  هباحـصأ : لاقف  رئبلا ، هب  ( 5  ) سبکو هرجح  المو  یـصحلاو  لمرلا 
تغلب دـق  نآلا  هللا : هنعل  لهجوبأ  لاقف  ارثأ ، رئبلل  اوکرتی  ملو  یـصحلا  لمرلاب و  موقلا  رداـبتف  مهرخآ ، نع  اوتومیف  شطعلا  مهدـهجأ  دـقو 

ینب بکر  ءاج  اذإف  (، 6  ) لبجلا تحت  فتخاو  دازلاو  ۀبرقلا  هذهو  ۀلحارلا ، هذه  ذـخ  هل : لاقو  حالف  همـسا  هل  دـبع  یلإ  تفتلا  مث  يدارم ،
کتقتعأ مهتومب  ینترـشبو  ینتیتأ  اذإف  مهربخب ، ینتأف  اوتومیف  ارثأ  رئبلل  اودجی  ملو  بعتلاو  شطعلا  مهدهجأ  دقو  دمحم ، مهمدقی  مشاه 

لبقأ دـق  مشاه  ینب  بکرب  اذإو  هالوم ، هرمأ  امک  دـبعلا  رخأتو  لهجوبأ  راس  مث  ۀـمارکو ، ابح  لاقف : ۀـکم ، لهأ  نم  دـیرت  نمب  کـتجوزو 
یف (. 2 . ) هللااـبو هللا  مسب  نولوقی : مهو  ردـصملا : یف  (. 1) مهرودـص تقاضف  ارثأ ، هل  اودـجی  ملف  رئبلا  یلإ  موقلا  ردابتف  دـمحم ، مهمدـقتی 

اهاوس رئبلا : سبک  (. 5 . ) ۀقرح خ ل (. 4 . ) ۀحار اوذخأو  مهباود ، اوقـسو  مهلاحر ، اوطحف  ردصملا : یف  فاضأ  (. 3 .) دمحم لوق  ردصملا :
معن اولاق  ءاملاب ؟ فرعی  عضوم  انه  له  مهل : لاـقف  (، 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  دـمحمب  اوذالف  كالهلاب ، اونقیأو  لبجلا . فحل  (. 6 . ) اهنفدو

ای يدانو : ءامـسلا  یلإ  هفرط  عفرف  رئبلا  ریفـش  یلع  فقو  یتح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یـشمف  (، 3  ) ةراجحلاو لمرلاب  ( 2  ) تمدر دـق  رئب 
ءآملا نیعو  (، 4  ) تلصلصت دق  لمرلاو  ةراجحلاب  اذإف  ءآملا ، انقساف  ءآمظلا ، انب  رضأ  دق  ءآمسلا ، عفار  ایو  ضرالا ، طساب  ای  ءآمسالا ، میظع 

كءارو ام  لاقو : هالوم ، یلإ  دبعلا  راس  اوراسو و  مهبرق ، اوؤلمو  مهباود ، موقلا  یقسف  همادقأ ، تحت  نم  ءآملا  يرجو  ترجفتو ، تعبن  دق 
الف ینع ، کهجو  بیغ  دـبعلل : لاقو  اظیغ ، لهجوبأ  یلتماف  هنم ، نیاع  اـمب  مهثدـحو  ادـمحم ، يداـع  نم  حـلفأ  اـم  هللاو  لاـقو : حـالف ؟ اـی 
هنأک میظع  نابعث  يداولا  کلذ  نم  جرخ  ذإ  راجـشالا ، ریثک  ناکو  نایبذ ، هل : لاقی  ماشلا  ۀیدوأ  نم  ایداو  لصو  یتح  راس  مث  ادبأ ، تحلفأ 

ترـسکف هتمرو  اهیلجرو  اهیدـیب  تبعلو  هللا ، هنعل  لهج  یبأ  ۀـقان  هنم  تلفجف  رارـشلا ، هینیع  نم  جرخو  رفزو ، هاف  حـتفف  قوحـسلا ، ۀـلخنلا 
یتح انیلع  هومدق  دمحم  مهمدـقتی  مشاه  ینب  بکر  ءاج  اذإف  قیرطلا ، بناج  یلإ  ( 5  ) اورخأت هدیبعل : لاق  قافأ  املف  هیلع ، یشغف  هعالـضأ ،

، دـمحم مهمدـقتی  لبقأ  دـق  مشاه  ینب  بکرب  اذإو  هب ، مهرمأ  ام  دـیبعلا  لعفف  تومیف ، ضرالا  یلإ  هیمرت  نأ  یـسعف  نابعثلا  هتقان  تأر  اذإ 
مدـقتأ نأ  تییحتـسا  دـق  هللاو  دـمحم ، ای  هل : لاقف  مکلوزن ؟ تقو  وه  سیلو  متلزن  دـق  مکارأ  ماشه  نبا  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف 

هاهنف مدقتی  نأ  سابعلا  دارأو  کلذب ، سابعلا  حرفف  کضغبی ، نم  هللا  نعلف  مدـقتف ، ابـسنو ، ابـسح  العأو  افـصلا ، لهأ  دیـس  تنأو  کیلع ،
کلذ یلإ  لخدو  مهمامأ  مدقت  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هنإ  مث  (، 6  ) انل ةدیکمل  الإ  انل  مهمیدقت  امف  مع ، ای  قفرا  لاقو : هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

یف (. 1  ) کحیو لاـقو : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اـهب  قعزف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀـقان  هنم  تلفجف  رهظ  دـق  ناـبعثلاب  اذإ  و  بعـشلا ،
. توص لصلصت : (. 4 . ) ةراجحلاو ناکم  یصحلاو . ردصملا : یف  (. 3 . ) تدس يأ  (. 2 . ) هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  اوکشو  ردصملا :

نیفاخت فیک  هإ . یبنلا . نإ  مث  انأ . مدقتأ  یتح  فقف  ةدـیکم ، یه  امناو  اددوس ، انومدـق  امف  ردـصملا : یف  (. 6 . ) اوحنت ردصملا : یف  (. 5)
(، 2  ) بکرلا نم  دـحال  ضرعتت  نأ  كایإو  تیتأ ، ثیح  نم  عجرا  هل : لاقو  نابعثلا  یلإ  تفتلا  مث  (. 1 ( ؟ رشبلا مامإو  لسرلا  متاخ  کیلعو 
نم یلع  مالـسلا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  دمحأ ، ای  کیلع  مالـسلا  دمحم ، ای  کیلع  مالـسلا  لاقو : یلاعت ، هللا  ةردـقب  نابعثلا  قطنف 

كولم نم  کلم  انأ  امنإو  ضرالا ، ماوه  نم  انأ  ام  دـمحم  ای  لاق : اهدـنعف  یلعـالا ، کـلملا  عاـطأو  يدرلا ، بقاوع  یـشخو  يدـهلا ، عبتا 
، دمحم هل : لاقی  یلسن  نم  رهظی  دلول  یه  لاقف : ۀعافشلا ، هتلأسو  لیلخلا ، میهاربإ  کیبأ  دی  یلع  تنمآ  دقو  میهلا ، نب  ماهلا  یمساو  نجلا 

یلإ هب  جرع  ۀلیل  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  تدهاش  دقو  راظتنالا ، یب  لاط  دقو  ناکملا ، اذه  یف  کب  عمتجأ  نأ  ( 3  ) یندعوو
، نیلسرملا دیس  ای  ۀعافشلا  نم  ینسنت  الف  کب ، یلمش  هللا  عمج  دق  نآلاو  کتلم ، یف  لوخدلاو  کعابتاب ، نییراوحلا  یـصوی  وهو  ءآمـسلا 
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یلإ موقلا  رظن  املف  نابعثلا ، باغف  بکرلا ، نم  دحال  ضرعتت  الو  تئج ، ثیح  نم  دعف  یلع ، کلذ  کل  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف 
: لوقی سابعلا  أشنأف  ادسحو ، اظیغ  ( 4  ) دونجلا دادزاو  احرفو . انیقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مامعأ  دادزاو  کلذ  نم  اوبجع  همالک 

مرکتملا دمحأ  لئاضف  غلب  مزمزو  میطحلا  وحن  ادصاق  ای 
مکرالا باحسلاو  دمحال  لضف  نم  كانیع  تنیاع  ام  مهل  حرشاو 

(. 6  ) مکارتملا هلیسب  جاجفلا  ءالم  يذلا  لیسلا  یف  ( 5  ) تایآلاب تأو  لق 
منهج طسوب  اطخأ  يذلا  وهو  دمحم  لوق  طخی  مل  يذلا  یجنو 

معنملا هلالا  یلإ  بیبحلا  اعدف  ءآمظلا  انبرضأ  نأ  امل  رئبلاو 
مغمغتو ةرسحب  دوحسلا  ادغو  ارهنأ  تلاس  مث  انویع  تضاف 

، هللا لوسر  دمحم  یناف  ردـصملا : یف  فاضأ  (. 2 . ) نییبنلا متاخو  نیلـسرملا  دیـس  ردصملا : یفو  نیلـسرملا خ ل  ماماو  نییبنلا  متاخ  (. 1)
دق (. 5 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  دوسحلا خ ل ، (. 4 . ) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  یندـعوأو خ ل ، (. 3 . ) ءامسلا هلإ  یلإ  کتوکش  الاو 

ملستسملاک ءاج  ۀیربلا  ریخ  يأر  نأ  امل  میهلا  نب  ماهلاو  مطالتملا خ ل . (. 6 .) تایالا خ ل تناب 
مرغملا ( 1  ) بیبحلاک ۀبحملا  یکشو  ایبلم  باجتساف  دمحأ  هادان 

منهج ( 2  ) رسج فوخ  ۀعافشلا  وجری  هناکم  لظ  میهاربإ  دهع  نم 
مجعأو حیصف  نم  ۀیربلا  لک  نم  لضفلا  یف  دمحأ  ساقی  اذ  نم 

ملعی مل  نم  رابخالا  ملعیلف  مدآ  ۀئیطخلا  یف  لسوت  هبو 
: ارعش لوقی  أشنأو  ریبزلا  هباجأ  هرعش  نم  سابعلا  غرف  املو 

(. 3  ) رطخ دق  الوهم  ارمأ  اورظنا  اوموق  رظنلاو  رئاصبلا  يوذ  لاجرلل  ای 
رختفم بتارملا  یلاع  دیس  نم  انرصع  یف  قداص  نایب  اذه 

(. 4  ) رصتخی وأ  اهدع  سئاقی  اذ  نم  يرولا  لک  تجزعأ  دق  هتایآ 
(. 5  ) رطخ اذإو  هلظت  ریسی  ینأ  یشم  امهم  هلظت  مامغلا  اهنم 

رجشلاو ةراجحلل  بحسی  لیسلاب  افدارتم  یتأ  يداولا  کلذکو 
رقس یف  ارقتسم  فلاخملا  يوهو  دمحم  لوق  عاط  دق  يذلا  یجنو 

رجضلاو لقلقتلا  ناب  ام  دعب  نم  ءامظلا  رح  نم  میضلا  انع  لازأو 
(. 7  ) رهنلا هابشأ  ( 6  ) ضرالا یلع  يرجت  تلبقأو  ءایملاب  تضاف  رئبلاو 

رکفلاو رئاصبلا  ( 9  ) يوذ لوقعلا  يوذل  ۀلالدو  ( 8  ) ةرابع هیف  ماهلاو 
رهظ دق  دمحال  لضف  نم  هانیع  تنیاع  امم  بوذی  دوسحلا  داک 

عمج ضارآو  ضارأ  (. 6 .) رضخ خ ل (. 5 .) رـصحنت خ ل وأ  اهدعب  ساقی  الام  (. 4 .) رضح خ ل (. 3 .) رح خ ل (. 2 .) بیئکلاک خ ل (. 1)
38 هحفص :  اووذ خ ل. (. 9 .) ةزع خ ل (. 8 .) رهنلا خ ل هبش  يرثلا  هجو  یلع  (. 7 .) ضرالا

رمقلاو ۀلازغلا  رون  یلع  اولعت  هراونأ  اورظنا  الأ  لاجرلل  ای 
رقتحا مث  هودع  لذأ  دقلو  هراتخاو  ادمحأ  لضف  هللا 

: لوقی هنع  هللا  یضر  ةزمح  هباجأف 
ادازف کنم  لاحلا  صوقن  اوبلط  مهدارم  کیف  داسحلا  تلان  ام 

اداک نم  یلع  هعجرم  دیکلاو  مهدیک  بقاوع  اوفاخ  امو  اوداک 
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ادانع موری  نأ  وأ  ةدکیمب  اهلان  ةداعسلا  بلط  نم  لک  ام 
ادابکالا مکنم  قزمت  ادسح  مکلیو  ای  ادمحم  نیدساح  ای 

(. 1  ) ادالبو يرولا  هکلمی  فوسلو  هراتخاو  ادمحأ  لضف  هللا 
اداح نم  ( 2  ) يوغلا نع  نیدهیلو  هنامیإ  نم  ضرالا  نالمیلو 

نم ائیـش  هیف  اودجی  ملف  امیدـق  ءاملا  هیف  نودـهاعتی  اوناک  ایداو  اولزنو  اعیمج  اوراسو  کلذ  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مهرکـشف  لاق :
نیب نم  ءاـملا  عبنف  هیتفـش  كرحی  وهو  (، 3  ) ءآمـسلا قمرو  لـمرلا ، یف  هیفک  سمغو  هیعارذ ، نع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رمـشف  ءاـملا ،

(، 5  ) اوبرـش مث  انلاومأ  قرغی  نأ  ءاملا  نم  ارذـح  یخأ  نبا  ای  کسما  ساـبعلا : لاـقف  اراـهنأ ، ضرـالا  هجو  یلع  يرجو  (، 4  ) ارایت هعباصأ 
سرغیو رمتلا ، لکأی  ناکو  هرـضحأف ، رمتلا  نم  ائیـش  كدـنع  لـعل  ةرـسیمل : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  مهباود ، اوقـسو  مهبرق ، اؤلمو 

(. 1 (.) 7 ( ؟ معطت یتمو  لاق : الخن ، اهـسرغأ  نأ  دـیرا  مع  ای  لاـق : یخأ ؟ نباـی  کـلذ  لـعفت  مل  ساـبعلا : هل  لاـقف  (، 6  ) ضرـالا یف  يونلا 
. يرجلا عیرس  رایتلاو : جاه . ءاملا : رات  نم  (. 4 .) ءامسلا خ ل یلإ  هفرطب  قمرو  (. 3 .) يوغلا خ ل نم  (. 2 .) ادالبو خ ل يرولا  عمج  نکلمیلو 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  ردصملا : یف  (. 6 .) اوبرـش مث  انلاحر ، قرغی  ءاملا  داک  دقف  یخأ  نبای  کسما  ردـصملا : یف  (. 5 .) جئاهلا جوملاو 
مث هقیرب  يونلا  لبیو  رمتلا  لکأی  ناکو  رمتلا ، نم  لیلقب  ساـبعلا  هاـتأف  معن ، ساـبعلا : لاـق  لـکأن ؟ رمتلا  نم  ئـش  كدـنع  اـم  مع  اـی  هلآو :

ۀلخنلا یخأ  نبای  سابعلا : هل  لاقف  یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  دوزتنو  اهنم  لکأن  ۀعاسلا  لاق : .؟ معطیو رمثی  یتم  ردصملا : یف  (. 7 .) يرثلا یف  هسمغی 
مع ای  لاقف : يداولا ، نع  اوراوت  یتح  اوراـس  مث  يربکلا ، یبر  تاـیآ  نم  يرت  فوس  مع  اـی  لاـق : (، 1  ) نینـس سمخ  یف  رمثت  تسرغ  اذإ 

، اهرامثأ ( 3  ) تلیاـمتو تربـک ، دـق  تـالخنلا  يأرف  ساـبعلا  یـضمف  هلکأـن ، اـم  اـنل  عمجاو  تـالخنلا  هیف  يذـلا  عضوملا  یلإ  عـجرا  ( 2)
لاقف کلذ ، نم  نیبجعتم  اوراصف  موقلا  معطیو  رمتلا  نم  لکأی  ناکف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب  قحتلاو  هتلحار ، اهنم  رقوأـف  ( 4  ) ترهزأو

راس مث  رحـسب ، اذـه  امف  مالکلا ، نع  رـصقا  ماشه  نبای  اولاقو : هموق  هباجأف  رحاسلا ، دـمحم  هعنـصی  امم  موق  ای  اولکأت  ال  هللا : هنعل  لهجوبأ 
نب قـلیفلا  هل : ( 5  ) لاقی هلقعو  هیأر  یلإ  نوعجری  بهار  مهیف  ناـکو  اـنابهر ، اولمم  ناـکو  رید ، اـهب  ناـکو  هلیأ ، ۀـبقع  اولـصو  یتح  موقلا 

میرم نب  یسیع  دهع  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀفـص  هیف  رفـس  هدنعو  بتکلا ، ءرق  دقو  ریبخ ، ابأ  ینکی  ناکو  بیلـصلادبع ، نب  نانویلا 
ینورـشبت یتم  يدالوأ  ای  لاقو : یکب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تافـص  یلإ  لـصوو  ناـبهرلا  یلع  لـیجنالا  أرق  اذإ  ناـکو  مالـسلا ، هیلع 

دقل نابهرلا : هل  لاقف  (، 6  ) ۀمایقلا موی  ةاصعلا  یف  عفشی  ۀمامغلا ، هلظت  ۀمارکلا ، جاتب  اجوتم  ۀماهت ، نم  هللا  هثعبی  يذلا  ریذنلا ، ریـشبلا  مودقب 
هنیدو مارحلا ، تیبلاب  رهظ  دق  هنإ  هللاو  يإ  لاقف : هناوأ ، برق  دق  نوکی  نأ  یـسعو  هرکذت ، يذـلا  اذـه  یلع  فسالاو  ءاکبلاب  کسفن  تلتق 

: ارعش لوقی  أشنأو  ۀمامغلا ، هلظت  وهو  زاجحلا ، ضرأ  نم  همودقب  ینورشبت  یتمف  مالسالا ، هللا  هنع 
يدی تکلم  ام  لصولا  يرشبل  تبهو  یتبحأ  لامج  ینیع  ترظن  نال 

دمحأ ۀبحم  یف  لیلق  اذهو  اهریغ  یلامو  یحور  هتکلمو 
: ردصملا یف  (. 3 .) مع اـی  لاـقف : ساـبعلا  همع  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تفتلاـف  ردـصملا : یف  (. 2 .) نینـس ثالث  ردـصملا : یف  (. 1)

دعب ردـصملا  یف  فاضأ  (. 6 .) لاـقی هیأر  یلإ  نوعجریو  هلوقب  نودـمتعی  ردـصملا : یف  (. 5 .) تـهزأ خ ل (. 4 .) تلیامتو رمتلاب ، تقـسبو 
. الیوط انامز  کلذ  یلع  مادو  کلذ :

دمحم یبنلاب  یلمش  عمجیو  هبرقب  نمی  نأ  یهلإ  تلأس 
دقو نابهرلا ، ضعب  فرـشأ  کلذ  دنعف  رکفلا ، هب  دازو  رظنلا  هنم  ( 1  ) لاح نأ  یلإ  بیحنلا  رثکأ  بیبحلا  رکذ  املک  بهارلا  لاز  امو  لاـق :

مهمدقت العو ، ( 2  ) قرشأو الفلا  نم  لبقأ  دقو  بکرلا ، نم  تالالت  دقو  راونالا  یلإ  نابهرلا  رظنف  راتخملا ، یبنلا  نیبج  نم  راونالا  تقرشأ 
دق بکر  مکو  يدالوأ  ای  لاقف : زاجحلا ، نم  لـبقأ  دـق  بکر  اذـه  ( 3  ) نابهرلا ابأ  ای  اولاقف : ۀمامغلا ، هسأر  یلع  ترـشن  دـقو  ممالا ، دـیس 

هفرط عفر  مث  ءآنعلا ، بهذو  ءآقشلا ، لاز  دق  نآلا  (: 4  ) لاقف الع ، دق  ارون  انیأر  دق  انابأ  ای  اولاق : یسعو ؟ لعلب  یـسفن  للعا  انأو  یتأو  لبقأ 
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در یتح  همالک  متتسا  امف  يرصب ، یلع  تددر  ام  الإ  يرکفت  هیف  داز  يذلا  بوبحملا  اذه  هاجب  يالومو  يدیسو  یهلإ  لاقو : ءآمـسلا  وحن 
: لوقی أشنأ  مث  بویغلا ، مالع  دنع  بوبحملا  اذه  هاج  متیأر  فیک  نابهرلل : بهارلا  لاقف  هرصب ، هیلع  هللا 

(. 5  ) اقرحم ۀبابصلاب  ابحم  ایحأو  اقرشأف  یبنلا  هجو  نم  رونلا  ادب 
اقلطم هراکملا  ءوس  نم  حبصأو  ءاکبلا  نم  نیمع  دق  انویع  أربأو 
اقتعم ۀلالضلا  قر  نم  حبصأو  ههجو  ۀعلط  يانیع  يرت  له  يرت 

اهتحت سلج  دقف  رمثتو ، رـضخت  ( 7  ) اهنإف ةرجـشلا  هذه  تحت  ( 6  ) لزنی بکرلا  اذـه  یف  ثوعبملا  یبنلا  اذـه  ناک  نإ  يدالوأ  ای  لاـق : مث 
امف اهنم ، برـشیو  اهیلإ  یتأی  هنإف  ءاـم  ( 8  ) اهیف رن  مل  رئبلا  هذـهو  ۀـسبای ، مالـسلا  هیلع  میرم  نبا  یـسیع  دـهع  نم  یهو  ءاـیبنالا ، نم  ةدـع 

: ردصملا یف  (. 3 .) الفلا نم  لبقأ  دق  بکرلاو  هیفو : ردصملا ، یف  دوجوملا  وهو  قرـشأ خ ل ، دـق  رونلاو  (. 2 .) للخ ردصملا : یف  (. 1) ناک
(. 8 .) اهناو خ ل (. 7 .) لزنی خ ل وهف  (. 6 .) اقثوم خ ل (. 5 .) لاق معن ، اولاق : رونلا ؟ متیأر  لاقف : الع : دق  هلوق : دعب  ردـصملا : یف  (. 4 .) انابأ ای 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  ناکو  لامجلا ، نع  لامحالا  اوطحو  اولزن ، دق  رئبلا  لوحو  لبقأ  دـق  بکرلا  اذإو  الیلق  الإ  رن خ ل. مل  ةدـیدم  ةدـم  نم 
هللا یلـص  یبنلا  ماق  یتح  سولجلا  مهب  رقتـسا  امف  اهتعاسو ، اـهتقو  نم  ترمثأو  ترـضخاف  ةرجـشلا  تحت  لـبقأف  هسفنب ، ةولخلا  بحی  هلاو 

بهارلا يأر  املف  نیعم ، ءام  اهنم  عبنو  ةریثک ، نویع  اهنم  ترجفتف  اـهیف  لـفتو  اـهترامع ، نسحتـساو  اـهیلإ  رظنف  رئبلا  یلإ  یـشمف  هلاو  هیلع 
هنم ذـخأنل  مانالا ، دیـس  هنإف  مشاه ، ینب  دیـسب  فرـشتنل  ماعطلا  نسحأ  نم  مئالولا  عنـصب  اوردابف  بولطملا  وه  اذـه  يدالوأ  ای  لاق : کلذ 

ملـسی انابأ  نإ  هل : اولوقو  ( 2  ) موقلا اذـه  ریمأ  یلإ  اولزنا  مهل : لاقو  مئالولا ، اوعنـصو  نیعئاط ، هرمال  موقلا  ردابف  نابهرلا ، رئاـسل  ( 1  ) ۀمذلا
لهج یبأ  نم  نسحأ  يأر  امف  نابهرلا  ضعب  لزنف  هداز ، نم  لکأتو  هبیجت  نأ  کـلأسی  وهو  ۀـمیلو  ( 3  ) لمع دـق  هنإ  کل : لوقیو  کیلع ،

، ۀمیلو یلجال  عنـص  دق  بهارلا  اذه  نإ  برعلا : یف  يدانف  بهارلا ، ۀلاقمب  لهج  ابأ  ربخأف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ری  ملو  هللا ، هنعل 
یفو نیمالا ، قداصلا  وهف  انلاومأ  دـنع  ادـمحم  اولعجا  لهجوبأ : لاقف  انلاومأ ؟ دـنع  كرتن  نم  موقلا : لاـقف  (، 4  ) هتوعدل اوبیجت  نأ  دـیراو 

: رعش لیق : ینعملا  اذه 
ءادعالا هب  دهشت  ام  لضفلاو  اهلضفب  ودعلا  دهش  بقانمو 

بجعأ دقو  هللا ، هنعل  لهجوبأ  مهمدقتی  بهارلا  یلإ  موقلا  راسو  مهعاتم . دنع  سلجی  نأ  هولأسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  موقلا  راسف 
هیف رظنی  لعج  ةوسنلقلا  بهارلا  ذخأو  لکالا ، یف  موقلا  ذخأف  مارکالاو ، بحرلاب  مهادانو  ماعطلا  مهل  ( 5  ) رضحأ ریدلا  اولخد  املف  هسفنب ،
یف (. 3 . ) بـکرلا خ ل (. 2 .) ممذـلا خ ل (. 1  ) یبنلا ۀفـص  ری  ملف  ـالجر ، ـالجر  مهیف  رظنی  لـعجو  (، 6  ) الجر ـالجر  موقلا  یلع  رودـیو 

(. 6 . ) اورضحأ (. 5 . ) هتمیلو نم  اولکأتو  هتمیزع . اوبیجت  نأ  ردصملا : یف  (. 4 .) هتمیلو لکأتو  هتمیزع  بیجت  نأ  هیفو : کل . لمع  ردصملا :
یمرف (، 1  ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ردـصملا . یف  دوجوملا  وهو  ـالجر خ ل  موقلا  یلع  رودـیو  هیف  رظنی  وـهو  هدـی  یف  رفـسلا  بهارلا  ذـخأو 

: ارعش لوقی : لعج  مث  (، 2  ) هاتوقش لوطاو  هاتبیخاو ، يدانو : هسأر  نع  ةوسنلقلا 
هینامأ غلبی  مل  یبلقو  مکنم  فسأ  یف  رمعلا  یضقت  دجن  لهأ  ای 

هیجرا دعو  الو  مکبرق ال  نم  هب  ذولأ  لصو  رمعلا ال  ۀعیض  ای 
ضعب لاومأ  یلع  ریجأ  ریغـص  یبص  انم  یقب  معن  لـهج : وبأ  لاـقف  3 ؟)  ) دـمحأ مکنم  یقب  له  شیرق  تاداس  ای  لاق : کلذ  دـعب  مث  لاـق :

، ریذنلا ریشبلا  انم  رخأت  تلق : مل ال  مانالا  دغو  ای  لاقو : هافق ، یلع  هاقلأو  اعیجو ، ابرـض  هبرـضو  ةزمح  هل  ماق  یتح  همالک  متتـسا  امف  انئاسن ،
ینربخأو رفـسلا ، ینرأ  لاقو : بهارلا  یلإ  ةزمح  تفتلا  مث  هنم ، حلـصأ  انیف  امو  هتنامال  الإ  انلاومأو  انعئاضب  دنع  هانکرت  امو  رینملا ، جارـسلا 

هیفتک نیب  ۀماقلا ، لدـتعم  قصاللا ، ریـصقلاب  الو  قهاشلا ، لیوطلاب  ال  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀفـص  هیف  رفـس  اذـه  يدیـس  لاقف : هیف ، امب 
یلإ یعم  رـس  لاق : معن ، لاق : هفرعت ؟ هتیأر  اذإ  بهار  ای  سابعلا : لاق  ۀـمایقلا ، موی  ةاـصعلا  عیفـش  ۀـماهت ، نم  ثعبی  ۀـمامغلا ، هلظت  ۀـمالع ،

ضهن هآر  املف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  قحل  یتح  هتاوطخ  یف  لورهی  ریدلا  نم  بهارلا  جرخف  اهتحت ، ۀفصلا  هذه  بحاص  نإف  ةرجشلا ،
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  نایتفلا ، ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  بهارلا : هل  لاق  ام  دـعب  قلیفلاب ، ابحرم  لاـقف : اربجتم ، ـالو  اربکتم  ـال  اـمئاق 
نب ناـنویلا  نـب  قـلیفلا  ینأ  كاردأ  اـمو  بـهارلا : لاــقف  (، 4  ) بیلـصلا دـبع  نبا  اـی  ناـنویلا  نبا  اـیو  ناـبهرلا ، ملاـع  اـی  مالـسلا  کـیلعو 

، رشبلا دیس  ای  لوقی : وهو  امهلبقی  هیمدق  یلع  بهارلا  بکناف  بیجعلا ، رمالاب  نامزلا  رخآ  یف  ثعبا  ینأ  كربخأ  يذلا  لاق : بیلـصلادبع ؟
(. 1  ) موقلا نأ  ملعا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  ۀمایقلا ، موی  کتبحمب  زوفنو  ۀمارکلا . ( 5  ) اهب انل  لصحتل  انتمیلول  بیجت  نأ  کلعل 

: ردصملا یف  (. 4 . ) رضحی مل  دحأ  ردصملا : یف  (. 3  ) هاعبت لوطاو  ردصملا : یف  (. 2 . ) هدنع یتلا  تافصلا  هیف  ادحأ  دجی  ملف  ردصملا : یف 
انیلع قدـصت  يـالوم  اـی  لاـقف : مهلاومأ ، یف  ینوعدوأ  کـب . ردـصملا : یف  (. 5 .) ینأ كربخأ  نمو  لاـق : بیلـصلادبع ، نب  ناـنویلا  نباـی 

رخآلاو ریبک ، دحاو  ناباب : هل  ناکو  مهرید ، یلإ  مهعم  راسو  رس ، هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  ریعبب ، یلع  لاقع  مهل  مدع  نإ  ریسملاب ،
مـسرب کلذو  هسأرب ، ینحنی  ریغـصلا  بابلا  نم  لجرلا  لخد  اذاف  لیثامتو ، ریواصت  اهیف  ۀـسینک  ریغـصلا  بابلا  لایحب  اوعـضو  دـقو  ریغص ،
بئارغو ( 1  ) هزجاـعمب ذذـلتیل  ریغـصلا  باـبلا  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  لخدـی  هنأ  هـسفن  یف  رطخف  ۀـسینکلا ، یف  ریواـصتلل  دوجـسلا 

هللا رمأ  ریـصقلا  بابلا  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لخد  املف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نم  عزفلا  هلخاد  همامأ  بهارلا  لخد  املف  هتامارک ،
هل اوماق  موقلا  یلع  فرـشأ  اـملف  ۀـماقلا ، بصتنم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لـخد  یتح  باـبلا  عفتراـف  عفترت ، نأ  باـبلا  یتداـضع  یلاـعت 

قمر مث  (، 2  ) ماشلا فئارط  هیدی  نیب  اومدقف  هلوح ، نابهرلاو  هیدی ، نیب  بهارلا  فقوو  ناکم ، یلعأ  یلع  مهطاسوأ  یف  هوسلجأو  الالجإ ،
متاخ نابف  هرهظ ، نع  هبایث  عفرو  لیئربج  لجوزع  هللا  لسرأف  ةوبنلا ، متاخ  ینرأ  يـالومو  يدیـسو  یهلإ  لاـقف : ءآمـسلا  یلإ  هفرطب  بهارلا 
ةزمح نإ  مث  اقح ، تنأ  وه  لاقو : هسأر  عفر  مث  رونلا ، کلذ  نم  ۀبیه  ادجاس  رخ  بهارلا  هآر  املف  عطاس ، رون  هنم  عطـسف  هیفتک ، نیب  ةوبنلا 

: لوقی أشنأ 
ربخلا فشکناو  كاذ  کنأ  نابهرلا  يأر  دقو  مامغلاب  للظملا  تنأ 

رخف نم  كرخف  قافو  لیلخلا  عضو  (. 4  ) ام دعب  ۀکم  ( 3  ) حوبحب یف  تیبر 
ردحناو كوحن  يدثلا  ضافف  امرک  ۀمیلح  يدثل  دعس  یف  تعضرو 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  عم  بهارلاو  ةرسیم  یقبو  اظیغ ، لهجوبأ  دمک  دقو  مهلاحر ، یلإ  موقلا  قرفتو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هرکـشف  لاق :
بئارغ نودهـشیو  هتازجعم ، ددـسل  ردـصملا : یفو  هـتازجعمب خ ل  (. 1  ) باقر کل  ئطوی  هللا  نإـف  رـشبأ ، يدیـس  اـی  بهارلا : لاـقف  هلاو 

لالجالاب هودـعوأو  ناـسل ، حـصفأب  هوحدـمو  هیلاوح ، ناـبهرلاو  ردـصملا : یف  (. 2 .) هتازجعمب نوددـسی  فحـصم  هلعل  تـلق : ها  هتاـمارک 
کیلع لزنیو  دالبلا ، رئاس  کلمتو  برعلا ، اـم خ ل. ثیح  (. 4 .) اهطسو ۀکم : ۀحوبحب  (. 3 .) ماشلا فئارظ  نم  هیدی  نیب  اومدـقو  مارکالاو ،
یقبیو نابلصلا ، رسکتو  نارینلا ، دمختو  نایدالا ، قحمتو  مانصالا ، سکنتو  (، 1  ) مالسالا وه  هللا  دنع  کنیدو  مانالا ، کل  نیدتو  نآرقلا ،

ینتیلایف نامزلا ، کلذ  یف  ۀیزجلا  کتما  مهنم  ذخأتل  نابهرلا  رئاسل  مامذلاب  انیلع  قدصتت  نأ  يدیـس  ای  کلأسأف  نامزلا ، رخآ  یلإ  كرکذ 
ای ةرـسیمل : بهارلا  لاقو  مارکالا . ۀیاغ  ( 3  ) مهمرکأو مامذـلا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مهاطعأف  (، 2  ) يدیـس ای  ثعبت  یتح  کعم  تنک 

رئاس یلع  لضفتو  نأـشلا ، نم  نأـش  ( 5  ) کل نوکیـس  هنأو  مانالا ، دیـسب  ترفظ  دـق  اـهنأ  ( 4  ) ملعاو مالـسلا ، ینم  کـتالوم  أرقا  ةرـسیم 
، نامزلا رخآ  یلإ  اهرکذ  یقبتو  هلـسن ، نم  اهلـسن  لعجیـس  یلاعت  هللا  نإـف  دیـسلا ، اذـه  نم  برقلا  اـهتوفت  نأ  اهرذـحاو  ماـعلاو ، صاـخلا 

مهافـصأو مهلـضفأو ، ءایبنالا  فرـشأ  هنأو  هتلاسرب ، قدـصیو  هب ، نمؤی  نم  الإ  ۀـنجلا  لخدـی  هنأ ال  اـهملعأو  دـحأ ، لـک  هیلع  اهدـسحیو 
قحلو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  جرخو  بهارلا  عدو  مث  مارحلا ، تیب  یلإ  دوـعی  یتـح  ماـشلا  یف  دوـهیلا  هئادـعأ  نم  هیلع  رذـحاو  ةریرس ،
تعابو مهتعاضب ، اورتشاو  ۀـنیدملا ، لهأ  رداـبف  مهلاـحر ، اوطحو  (، 6  ) ماشلا ضرأـب  اولزن  نأ  یلإ  مهتعاـسو  مهتقو  نم  اوراـسو  موقلاـب ،

هنعل لهجوبأ  لاقف  هتعاضب ، نم  ائیـش  عبی  مل  هنإف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نم  ناک  ام  امأو  عیب ، نسحأ  یف  نامثأ ، یلغأـب  اـهعئاضب  شیرق 
لک نم  تلبقأ  املف  (، 8  ) برعلا يدان  حابصلا  حبـصأ  املف  (، 7  ) ائیـش اهتعاضب  نم  عبی  مل  هذه ، نم  مأشأ  ةرفـس  ۀجیدخ  تأر  ام  هللاو  هللا :

مانـصالا رـسکنت  هیفو  تانیبلا . تایالاو  لئالدـلاو  تازجعملاب  ثعبتو  انه . ردـصملا  یف  فاضأ  (. 1  ) ملف عئاضبلا ، نودـیری  ناکمو  بناج 
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وهو اـهل خ ل  (. 5 . ) اـهملعأو خ ل (. 4 . ) هـمرکأو خ ل (. 3 . ) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ناندع خ ل . دـلو  دیـس  ای  (. 2 . ) ناثوالا وحمتو 
(. 8 . ) طـق خ ل (. 7 . ) ارب ۀـنیدمب  اولزنو  ماشلا  اولـصو  یتح  ردـصملا : یفو  ارب خ ل . اهل : لاقی  ۀـنیدمب  اولزنف  (. 6 . ) ردـصملا یف  دوجوملا 

لهجوبأ متغاف  (، 1  ) شیرق تعاب  ام  فاعـضأب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اـهعابف  ۀـجیدخ ، عئاـضب  ـالإ  اودـجی  لد خ ل . نم  برعلا  تلبقأ 
دوهیلا رابحأ  نم  ناکو  رومطق ، نب  دیعـس  هل  لاقی  دوهیلا  نم  لجر  ءاجف  میدأ ، لمح  الإ  ۀجیدخ  عئاضب  نم  قبی  ملو  ادیدش ، امغ  کلذـل 
لطعیو (، 2  ) انمالحأ هفـسی  يذـلا  اذـه  لاقو : رونلاب ، هفرع  هیلإ  رظن  اـملف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀفـص  یلع  علطا  دـق  ناـکو  مهناـهکو ،

ةأم سمخب  لاقف : لمحلا ؟ اذـه  مکب  يدیـس  ای  لاقو : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نم  اند  مث  هلتق ، یلع  لاتحأ  انأو  اـنناوسن ، لـمریو  اـننایدأ ،
یبنلا لاقف  (، 3  ) ۀـکربلا انل  لصحت  یتح  یماعط  نم  لکأتو  یلزنم ، یلإ  یعم  ریـست  نأ  طرـشب  تیرتشا  لاق : ئـش ، اـهنم  صقنی  ـال  مهرد ،

قبـس هلزنم  نم  يدوهیلا  برق  املف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  راسو  هلزنم ، یلإ  راسو  میدالا  لمح  يدوهیلا  ذخأف  معن ، هلاو : هیلع  هللا  یلص 
یحرلا ( 4  ) ةدرف يذخ  لاق : هب ؟ عنـصأ  فیکو  تلاق : اننایدأ ، لطعی  يذلا  اذه  لتق  یلع  ینیدـعاست  نأ  کنم  دـیرا  اهل : لاقو  هتجوز ، یلإ 

: لاـق هنم ، حـیرتسنو  هیلتقت ، یتح  ( 5  ) یحرلا ةدرف  هیلع  یما  جرخو  میدـالا  لـمح  نمث  اـنم  ضبق  هیتـیأر  اذإـف  رادـلا ، باـب  یلع  يدـعقاو 
هللا کسمأف  یحرلا  هیلع  یقلت  نأ  تمه  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ  املف  رادلا ، حطـس  یلع  تعلطو  یحرلا ، يدوهیلا  ۀـجوز  تذـخأف 

رادلا ءانفب  ( 8  ) ناـمئاق نادـلو  اـهل  ناـکو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجو  رون  نم  اـهیلع  ( 7  ) یـشغ دـقو  اهبلق ، فجرو  (، 6  ) اهیدی
بناج لک  نم  هوباجأف  ۀـظیرق  ینب  اـی  هتوص : یلعأـب  يداـن  هدـالوأ  یلع  يرج  اـم  یلإ  يدوهیلا  رظن  اـملف  اـتامف ، اـمهیلع  یحرلا  تطقـسف 

(. 10  ) لح دق  هنأ  اوملعا  (: 9  ) لاق کئارو ؟ ام  هل : اولاقو  ناکمو ،
مکنال ۀـکربلا  مکب  لصت  یتح  ردـصملا : یف  (. 3 . ) انلوقع يأ  (. 2 . ) مهلابب رطخی  مل  احبر  اـهعئاضب  تحبرو  ردـصملا : یف  فاـضاو  (. 1)

اهیدی خ ل. یلع  (. 6 . ) یحرلا خ ل ۀقبط  (. 5 . ) یحرلا خ ل ۀقبط  (. 4 . ) مارحلا هللا  تیب  ناکس 
یف دوجوملا  وهو  لاـقف خ ل  (. 9 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  نامئان خ ل  ( . 8 . ) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  یـشغ خ ل  دـق  ناکو  (. 7)
نم لـکأ  و  یلزنم ، لـخد  دـقو  (، 1  ) مکالحأ هفـسیو  مکنایدأ ، لطعی  يذـلا  لـجرلا  اذـه  مکدـلبب  لـخد . ردـصملا : یف  (. 10 . ) ردصملا

مامعأ رظن  املف  مهعمجأب ، شیرق  یلع  اولمحو  مهفویـس ، اودرجو  مهلویخ ، اوبکر  هنم  کلذ  دوهیلا  تعمـس  املف  يدـالوأ ، لـتقو  یماـعط ،
ام اولاقو : (، 3  ) حافصلا اورهشو  حایصلا ، عفتراو  ۀیبرعلا ، مهلویخ  اوبکرو  ( 2  ) مهضبو مهعورد  اوسبل  دوهیلا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

، رـصیق لیخ  نم  رهوجلا ، یفاص  ربخملا ، حـیلم  رظنملا ، نسح  رمـضم ، رقـشأ  وهو  هداوج  یلع  ةزمح  بکرو  (، 4  ) حاص حـئاص  نم  هکربأ 
(5  ) عمجأف لابولا ، مهب  لحو  ناکم ، لک  نم  لیخلا  مهیلع  تشاج  كانهف  دوهیلا  یلع  یلمحو  هعرد ، سبلو  هحمر ، لقتعاو  هفیس ، دلقتو 

رشعم ای  اولاق : مکنأش ! ام  اولاق : حالـس  ریغ  نم  شیرق  مهتأر  املف  حالـس ، الب  مهئاسؤر  نم  لاجر  ۀعبـس  ( 6  ) مهنم اوذـفنی  نأ  یلع  مهیأر 
ریـسکتو مکلاجر ، لتقو  مکراید ، بارخب  ئدبی  نم  لوأ  هلاو -  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  کلذب  نونعی  مکعم -  يذـلا  لجرلا  اذـه  نإ  برعلا 

نأ تاهیه  تاهیه  مکلیو  ای  لاق : مالکلا  ةزمح  عمـس  املف  متنأو ، نحن  هنم  حـیرتسنو  هلتقن  یتح  انل  هوملـست  نأ  اندـنع  يأرلاو  مکمانـصأ ،
، مهدارم غوـلب  نم  ( 7  ) اوسیآ کلذ  دوهیلا  عمـس  املف  انلاوما ، نود  هادـف  یهف  اـنحاورا  هیف  تفلت  ولو  انجارـسو ، اـنرون  وهف  مکیلإ ، هملـسن 

برخیو ردـصملا : یف  فاضأ  (. 1  ) ۀـصرف اهوأر  ضعب  یلع  مهـضعب  بلقنإ  دـقو  دوهیلا  شیرق  نیاـع  اـملف  (، 8  ) مهباـقعأ یلع  اوعجرو 
. ۀیطخلا حامرلاو  ۀیبلحلا ، ضیبلاو  ۀیدنهلا ، فوسیلاو  ۀیدوادلا ، عوردلا  اوسبل  ردصملا : یف  (. 2 . ) مکراید

، لاجالا تناح  كاـنهف  ردـصملا : یف  (. 5 . ) حافـصلا عقول  نوتباـث  دوهیلاو  ردـصملا : یف  فاـضأ  (. 4 . ) اـهوعفرو مهفویـس  اولـس  يأ  (. 3)
مهب لحو  لیولا ، مهالع  دقو  دوهیلا ، اومزهناو  لاکنلاو ، لیولا  مهب  لحو  لاطبالا ، سوؤر  برحلا  یحر  تنحطو  لاوحالا ، مهیلع  ترادو 

سوفنلا فالتاو  سوؤرلا  عطق  متدرأ  ناو  لاومـالاو ، هادـف  حاورـالا  ناو  ردـصملا : یف  (. 7 . ) مهیلإ ردـصملا : یف  (. 6 . ) اوعمجاف باذعلا ،
نم ابالسأ  اومنغ  دقو  مهراید ، یلإ  ریـسلا  نودجی  موقلا  لحرف  . نیبئاخ فاضأ : ردصملا  یف  (. 8 .) اوسیآ مهمالک  دوهیلا  عمس  املف  اومله ،
ةرم رفاس  دقو  الإ  موق  ای  دحأ  مکنم  ام  ةرسیم : مهل  لاق  قیرطلا  یلع  اوماقتسا  املف  رفظلاو ، رـصنلاب  اوحرف  دقو  مهحالـسو ، مهلیخو  دوهیلا ،

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


أـشن دـق  وهو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ۀـکربب  الإ  کلذ  امو  اهحبر ؟ نم  رثکأو  ةرفـسلا ، هذـه  نم  كربأ  متیأر  لهف  رثکأ ، وأ  نیترم  وأ 
تبـصأ دقل  هللاو  هل : اولاقف  هلاح ، یلع  هب  نیعتـسی  یتح  ۀـیدهلا  ۀـهج  یلع  مکنیب  نم  ائیـش  هل  اوعمجت  نأ  مکل  لهف  لاملا ، لیلق  وهو  مکیف 

، ۀیدهلا لیبس  یلع  هب  اؤاجو  افیطل ، ائیش  مهنم  دحاو  لک  جرختساف  راهنالاو ، راجشالاو  ءاملا  ریثک  الزنم  اولزن  موقلا  نإ  مث  ةرسیم ، ای  يأرلا 
نإ مث  اباوج ، دری  ملو  ةرـسیم  یلإ  اهعفدف  کیلع ، ۀکرابم  اهذخ  هل : اولاق  هیدـی  نیب  ( 1  ) هوعمج املف  ۀقدصلا ، هرکیو  ۀـیدهلا ، بحی  ناکو 

اولحر مهنإ  مث  رمتلا ، هنم  اودوزت  يذـلا  يداولا  وهو  بهارلا ، رید  اولزن  نأ  یلإ  ۀـیدوالاو  یفاـیفلا  نوعطقیو  ریـسلا ، نودـجی  اولحر  موـقلا 
ای هللا : هنعل  لهجوبأ  لاق  مهمنغو ، مهمودقب  مهنورـشبی  مهیلاهأ  یلإ  نوذفنی  سانلا  ذـخأف  عادولا ، ( 2  ) ۀفجحب اولزنو  ۀـکم  نم  اوبرق  یتح 
هنأ بسحأ  تنک  ام  لاـق : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  اـحابرأ  اـنرثکأو  لاـق : معن ، (: 3  ) ولاقف هذـه ، انترفـس  نم  رثکأ  اـحبر  تیأر  اـم  موق 

یبنلا یلإ  ةرسیم  لبقأف  السر ، ( 4  ) هریغو لهجوبأ  ذفنو  مهلـسر ، ذافنإ  یف  موقلا  ذـخأ  مث  نمثلا ، یلغأب  مهیلع  عیبیو  مهنکامأ ، نم  مهبلجی 
یتالوم یلإ  کتعاسو  کتقو  نم  ریـست  لاق : وه ؟ ام  لاـق : کـیلإ ؟ لـصی  ریخ  یلإ  كدـشرا  لـه  نیعلا  ةرق  اـی  لاـقو : هلاو  هیلع  هللا  یلص 
لخداو ۀکم ، یلإ  رسو  نآلا  مقف  کل ، کلذ  نوکی  نأ  بحا  انأو  اریثک ، اریخ  اهرـشبی  نم  یطعت  اهنإف  انلاومأ ، ۀمالـسب  اهرـشبتو  ۀجیدخ ،
بکرو اریخ ، کسفنو  کلامب  کیـصوا  ةرـسیم  ای  لاقو : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ماقف  اـهلاومأ ، ۀمالـسب  اهرـشبو  ۀـجیدخ  یتـالوم  یلع 

یلع فرـشأ  املف  دیدشلا ، بعـصلا  هیلع  نوهیو  دیعبلا ، هل  يوطی  اکلم  هللا  ثعبف  راصبالا ، نع  باغو  ۀکم ، دـیری  هدـحو  قیرطلا  لبقتـسم 
لثم حبر  نم  انیف  ام  اندیـس  ای  اولاق  ردصملا : یف  (. 3 . ) میجلا میدقتب  عادولا ، ۀفحجب  ردصملا : یف  (. 2 .) اهوعمج ردصملا : یف  (. 1  ) لابجلا

نأ لیئربج : یلإ  یلاعت  هللا  یحوأف  ماـنف ، مونلا ، هیلع  هللا  لـسرأ  مهرکذ . لوطی  ءامـسأ  هریغ  ناـکم  ردـصملا  یف  رکذ  (. 4 . ) دمحم حـبر  ام 
، ماع یفلأب  مالـسلا  هیلع  مدآ  قلخأ  نأ  لبق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یتوفـصل  اـهتقلخ  یتلا  ۀـبقلا  هنم  جرخاو  ندـع ، تاـنج  یلإ  طـبها 

اهل اهنطاب ، نم  اهرهاظو  اهرهاظ ، نم  اهنطاب  يری  ضیبالا  ؤلؤللا  نم  قئالعب  ۀـقلعم  رمحالا ، توقاـیلا  نم  تناـکو  (، 1  ) هسأر یلع  اهرشناو 
لزنف باوبـالا ، اذـکو  ؤلؤللا ، نم  نکرو  ( 2  ) نایقعلا نم  نکرو  توقاـیلا ، نم  نکرو  دـجدبرلا ، نم  نکر  باوبأ ، ۀـعبرأو  ناـکرأ ، ۀـعبرأ 
تبهو ۀـبقلا  بحاص  ثعبی  نآلا  اذـه  نامحر ، ای  دـمحلا  کل  نلقو : اهروصق ، نم  تفرـشأو  نیعلا ، روحلا  ترـشابتف  اهجرختـساو  لیئربج 

مث اهناکرأب ، ۀکئالملا  تقدحأو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  سأر  یلع  ۀبقلا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  رـشنو  راجـشالا ، تقفـصو  ۀمحرلا ، حیر 
ال نولوقی : كالمالاو ، رایطالاو  راجشالا  تدانو  لابجلا ، تلواطتو  مالحأ ، ۀثالث  هیدی  نیب  لیئربج  رـشنو  حیبستلاو ، سیدقتلاب  ( 3  ) اونلعأ

عضوم یلع  ۀئکتم  ۀجیدخ  تناکو  لاق : یلاعت ؟ هللا  یلع  کمرکأ  ام  دبع ، نم  کل  ائینه  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الإ  هلإ 
، اهریغ نود  اهرـصب  نع  یلاعت  هللا  فشک  ذإ  ۀکم ، باعـش  یلإ  رظنلا  لیطت  یهو  شیرق ، ءاسن  نم  ۀعامج  اهدـنعو  اهلوح ، اهیراوجو  لاع 

یبنلاو اهمالعأ ، نیرشان  اهب ، نیقدحملاو  ۀبقلا  تأرف  رظنلا  تققح  اهنإ  مث  یلعملا ، باب  ۀهج  نم  اعمال  ءایـضو  اعطاس  ارون  ( 4  ) ترظن دقو 
برعلا تانب  ای  تلاقف : معلا ؟ تنب  ای  ۀتهاب  كارن  انل  ام  ةوسنلا : اهل  نلقف  هیلإ ، رظنت  تلعجف  اهرمأ ، یف  تراحف  اهب ، مئان  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

، انیأر معن  نلق : ۀبقلا ، یلإ  ( 6  ) اورظناو یلعملا  باب  یلإ  ( 5  ) اورظنا نهل : تلاق  ۀناظقی ، تنأ  لب  هللااب ، كذیعن  نلقف : ۀـناظقی ؟ مأ  ۀـمئان  انأ 
. صلاخلا بهذلا  نایقعلا : (. 2 . ) ثیدحلا بحاص  لاق  ردصملا : یف  فاضأ  (. 1  ) امو نهل : تلاق 

. تأرف ردصملا : یف  (. 4 . ) نیملاعلا بر  یلع  ءانثلاو  ریبکتلاو  لیلهتلاو  سیدـقتلاو  حـیبستلاب  اونلعأ  مث  ردـصملا : یفو  اـهوعفر خ ل ، (. 3)
فنـصملا ۀخـسن  یف  اذـکه  (. 6 . ) نرظنا شماـهلا ، یف  فنـصملا  رهظتـسا  اـمک  حیحـصلاو  ردـصملاو ، فنـصملا  ۀخـسن  یف  اذـکه  (. 5)

نرظنا . شماهلا ، یف  فنصملا  رهظتسا  امک  حیحصلاو  ردصملاو ،
رن مل  نلق : کلذ ؟ ریغ  ( 2  ) نورت يذلا  امو  تلاق : ءآمـسلا ، نانع  غلب  دق  اعمال ، ءآیـضو  اعطاس ، ارون  يرن  نلق : کلذ ؟ ریغ  ( 1  ) نورت يذلا 

رون نم  یهبأ  ابکار  يرأ  تلاـق : ائیـش ، رن  مل  اـهل : نلقف  ۀـبقلاب ، نیقدـحملا  رـضخلا  راـیطالاو  بکارلاو  ۀـبقلا و  ( 3  ) نورت امأ  تلاق : اـئیش ،
هللا یلص  دمحم  بکارلاو  ءآبهصلا ، یتقان  یه  ۀقانلا  نأ  کش  الو  اطخلا ، ۀعـساو  ۀقان  یلع  اهنم  نسحأ  رأ  مل  ( 4  ) ءآرضخ ۀبق  یف  سمشلا 

لـضف نهل : تلاقف  رـصیق ؟ الو  يرـسک  اذه  یلع  ردقی  سیلو  نیلوقت ، ام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمل  نیأ  نمو  انتدیـس  ای  نلقف : هلاو ، هیلع 
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لیئربج جرعو  ءآمـسلا ، یلإ  تجرع  ۀکئالملا  نإ  مث  یلعملا ، باب  تدصق  مث  باعـشلا ، نیب  تلخد  ۀقانلا  نإ  مث  کلذ ، نم  مظعأ  دـمحم 
لصی یتم  لوقت : یهو  اهدجوف  ۀجیدخ  لزنم  دصقو  ۀکم ، لخدو  همون ، نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هبتناو  مالعالاو ، ۀبقلاب  مالـسلا  هیلع 

، دمحم انأ  لاق : بابلاب ؟ نم  ۀیراجلا : تلاق  بابلا ، عرق  دق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  اذإو  دعقتو ، موقت  یهو  هیلإ ؟ رظنلاب  عتما  یتح  دمحم 
، رادلا طسو  یلإ  تردحنا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالک  ۀـجیدخ  تعمـس  املف  اهتمالـسو ، اهلاومأ  مودـقب  ۀـجیدخ  رـشبا  تئج  دـق 

تنأو لاق : ینیع ، ةرق  ای  ۀمالسلا  کل  ائینه  ۀجیدخ : تلاقف  تیبلا ، لهأ  ای  مکیلع  مالسلا  لاقف : بابلا ، ۀیراجلا  تحتفو  باجحلاب ، تفقوو 
مث لهالاو ، لاومالا  عیمج  نم  ریخ  يدـنع  تنأ  هللاوف  نیعلا ، ةرق  ای  تنأ  کتمالـس  ینئنهت  ۀـجیدخ : تلاق  کـلاومأ ، ۀمالـس  کـئنهی  ( 5)

: ارعش تلاق :
ارثأ ههجو  یف  ترثأ  دق  سمشلاو  رفس  نم  هاوهأ  يذلا  بیبحلا  ءآج 

ارمقلا كردت  نأ  یغبنی  سمشلاو ال  (. 6  ) هتنجو لیبقت  نم  سمشلل  تبجع 
رعـشقا همالک  ۀجیدخ  تعمـس  املف  هذه ، یتعاس  لاق : مهب ؟ كدهع  یتمو  تلاق : ۀـفحجلاب ، لاق : بکرلا ؟ تفلخ  نیأ  یبیبح  ای  تلاق : مث 

اذـکه ئجت  نأ  بحا  تنک  ام  هللاو  تلاق : دـیعبلا ، یل  هللا  يوط  نکلو  معن ، لاق : ۀـفحجلاب ؟ مهتقراف  کنإ  هللااـب  کـتلأس  تلاـقو : اهدـلج ،
نأ شماهلا  یف  فنـصملا  رهظتـساو  ۀخـسنلا ، یف  اذکه  (. 1  ) مدـقم تنأو  کـیلإ ، رظنأو  موقلا ، لوأ  نوکت  نأ  بحا  تنک  اـمنإ  ادـیحو ،

فنصملا رهظتساو  ۀخـسنلا ، یف  اذکه  (. 3 . ) نیرت حیحصلا : نأ  شماهلا  یف  فنصملا  رهظتـساو  ۀخـسنلا ، یف  اذکه  (. 2 . ) نیرت حیحصلا :
یف (. 5 . ) ءارـضخ ۀـبق  یف  برغملاو  قرـشملا  هـهجو  نـم  راـنأ  دـق  اـبکار  يرأ  ینإ  ردـصملا : یف  (. 4 . ) نـیرت حیحـصلا : نأ  شماـهلا  یف 

مهیدیأب ( 1  ) لابجلا سوؤر  یلع  يراوج  کیلإ  لسراو  لاجرلا ، هترغ خ ل . (. 6 . ) کئنهنف فحصم  کئنهیف  هیلعف  تلق : ینناو . ردصملا :
لهأ نم  دـحأ  یب  ملعی  ملو  تیتأ  ینإ  ۀـجیدخ  ای  لاق : روهـشم ، موی  کل  نوکیو  رئاقعلاو ، حـیابذلاب  يدـیبع  رمآو  فزاـعملاو ، رخاـبملا 

هتعـضوف انخاس  اداز  هل  تلمع  مث  الیلق ، لهما  يدیـس  ای  هل : تلاقف  كدارم ؟ نیلعفتو  ۀعاسلا  هذه  نم  تعجر  عوجرلاب  ینیترمأ  نإف  ۀـکم ،
دیعبلا کل  يوط  نم  کتعدوأ  عجرا  هل : تلاقو  مزمز ، ءام  نم  ۀـبرق  هل  تالمو  هحیر ، بیطو  هئاقنب  هفرعت  برعلا  تناـک  و  (، 2  ) ةدازم یف 
تداـع دـق  ۀـبقلاب  اذإو  ـال ، مأ  ۀـبقلا  دوعت  لـه  رظنتل  اهعـضوم  یلإ  تعجر  ۀـجیدخ  نإ  مث  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  عجرف  ضرـالا ، نم 

: لوقت تأشنأو  کلذب ، ۀجیدخ  تحرفف  لوالاک ، اهب  اوقدحأ  دق  ۀکئالملاو  لزن ، دق  لیئربجو 
مرصتی مل  مایالا  يدم  لصوو  مزلم  يأ  مزلم  مکنم  یل  معن 

مدلاب یعومد  تلاس  امل  احیرج  مکیف  ( 3  ) میتملا بلق  نکی  مل  ولو 
یمف مکرکذ  نمو  یبلق  مکبح  نمو  مکلایخ  نم  ۀعاس  یفرط  لخی  ملو 

یمظعأو یمسج  ( 4  ) لاز امو  لامل  مکداعب  هومتلمح  البج  ولو 
مرضم قوشلا  نم  ( 5  ) دجو نم  هیف  امب  اهدریف  يدی  يدبک  یلع  دشأ 

متکتت ملف  یناجشأ  تمتکو  هیط  رشنی  قوشلاو  يوهلا  تیوط 
مظناف لمشلا  مظنت  ریدق  تنأو  يونلا  ( 6  ) ۀقش انب  تلاط  دق  برایف 

قراطلا نم  لاق : ةرسیم  هب  سحأ  املف  دوقر ، مهضعب  و  (، 7  ) ناظقی مهضعبو  موقلاب ، قحتلاو  الیلق  راس  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإ  مث  لاق :
یف ردــصملا : یف  (. 2 .) لاـبجلا سوؤر  یلع  يدــیبعو  يراوـج  کـل  بـتراو  ردــصملا : یف  (. 1 :) لاق 9 ؟)  ) رکاـعلا لـیللا  اذــه  یف  ( 8)

(. 8 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  ظاـقیأ خ ل . (. 7 .) ةدـم خ ل (. 6 .) ل رمج خ  (. 5 .) لاـح خ ل (. 4 .) قشاـعلا بحملا  میتملا : (. 3 .) هتدازم
ءزهت نأ  کتدهع  ام  يدیـس  ای  ( 1 : ) لاق هللادبع . نب  دـمحم  انأ  . هداوس دتـشا  لیللا : رکع  نم  (. 9 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  رئاسلا خ ل .

لیذ یلإ  ترفاس  لاقو : ةرسیم  کحضف  تدع ، مث  ترفاس  ینإ  ةرسیم  ای  هل : لاقف  يدیس ؟ ای  کعجرأ  يذلا  امف  رئاس ، کنأ  کب  يدهعو 
، قدصلا الإ  يدیـس  ای  کنم  تدهع  ام  ةرـسیم : هل  لاقف  مارحلا ، تیبلا  تدصق  لب  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  تدـع ؟ مث  لبجلا ، اذـه 
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کلذ یلإ  ةرـسیم  رظن  املف  مزمز ، ءام  اذهو  ۀجیدخ ، کتالوم  زبخ  اذهف  کش  كدنع  ناک  نإف  قدصلا ، الإ  کل  تلق  ام  ةرـسیم  ای  لاقف :
لقأ وأ  نیتعاس  ریغ  مکنع  دمحم  باغ  له  مشاه  ینب  ایو  ةرهز ، ینب  ایو  رضنلا ، ینب  ایو  شیرق ، رشاعم  ای  يدانو : هیمدق ، یلع  امئاق  ضهن 

حاصو مهلوقع ، تشهدو  مقلا  بجعتف  مزمز ، ءام  اذهو  ۀجیدخ ، یتالوم  زبخ  اذهو  عجرو ، ۀکم  یلإ  راس  دق  لاق : معن ، اولاقف : کلذ ؟ نم 
ۀکم لـهأ  جرخو  ۀـلفاقلا ، مودـقب  ربخلا  قبـس  برعلا ، غلب  حابـصلا  حبـصأ  اـملف  (، 2  ) رحاسلا یلع  اذـه  دـعبی  ـال  لاـقو : هللا  هنعل  لـهجوبأ 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناکف  رخابملاو ، فزاعملا  مهیدیأب  اهتیدوأو ، ۀکم  باعـش  یف  اوقرفت  اهیراوجو و  ۀجیدخ  دیبع  قبـسو  نیردابم ،
تلبقأ دقو  اهلامج  یلإ  ۀـجیدخ  ترظن  و  مهلزانم ، یلإ  سانلا  قرفت  مث  همودـقب ، احرف  ۀـقان  رقعی  الإ  ۀـجیدخ  دـیبع  نم  دـبع  یلع  رمی  ام 
شیرق فقوف  ةرعـش ، اهنم  صقنت  مل  اـهنإف  ةرفـسلا  کـلت  ـالإ  اهـضعب  برجیو  ( 3  ) اـهلامج ضعب  تومی  نأ  ةداـتعم  تناـکو  سئارعلاـک ،

يدیس ای  ردصملا : یف  (. 1  ) ام ( 5  ) اذه لاقیف  4 ؟)  ) اذـه نمل  نولوقیف : ءافیه  ۀـقان  هئازإب  لمج  مهب  رم  املک  لامجلا ، کلت  نم  نیبجعتم 
ترفاس ةرسیم  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاق  ۀجیدخ ، یتالوم  یلإ  رئاس  کنأ  کب  يدهع  ناکو  کیلع ؟ مغی  رورـس  نع  كدر  نم 

نأ فنصملا  رهظتسا  (. 2 .) اقدص الا  کل  تلق  ام  ةرـسیم  ای  لاق : طق  ئزهتـست  کتدهع  ام  يدیـس ! هللاو  لاقو  ةرـسیم  کحـضف  تدع ، مث 
عجرو ۀکم  یلإ  راس  ادمحم  نا  اولاق : مکب ؟ هارأ  يذـلا  ام  لاقو : هللا  هنعل  لهجوبأ  مهب  حاصف  لاق : ردـصملا : یفو  نع .(  ( فحـصم یلع ( (
قرفتف لاق : اهبراغمو ، ضرالا  قراشم  هیلع  دعبی  رحاسلا ال  نکلو  ابجع ، ناکل  دمحم  ریغ  ناک  ولف  مکلاحر ، یلإ  اوفرصنا  لاق : هتعاس ، نم 

هذه خ (. 4 .) اهضعب خ ل (. 3 .) نیردابم ۀکم  لهأ  جرخ  و  ریعلا ، مودقب  ریشبلا  قبـسو  برعلا ، اولحرف  ۀلیللا ، کلت  اوتابو  مهلاحر  یلإ  موقلا 
، ماشلا نم  ۀجیدخل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هدافأ  . ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  دافأ خ ل  امم  هذـه  (. 5 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  ل ،
، باجحلا فلخ  ۀسلاج  تناکو  ۀجیدخ  یلع  عیمجلا  اوضرعو  اهلاحر ، اوکف  ۀـجیدخ  لاومأ  تعمتجا  املف  کلذـل ، شیرق  لوقع  تلهذـف 

یلإ تثعبف  اهشهدأ ، دق  ئش  یلإ  ۀجیدخ  ترظنف  ائیشف ، ائیش  ۀعتمالا  اهیلع  ضرعی  ةرـسیمو  رادلا ، طسو  سلاج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو 
وهو ۀجیدخ ، هتنبا  لزنم  لخدو  لبقأ  دق  دلیوخب  اذإو  ةدحاو  ۀعاس  الإ  کت  ملف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  یف  هبغرتو  کلذب ، هفرعت  اهیبأ 

ای لوقت : یهو  عئاضبلا ، هیلع  ضرعت  تلعجو  بیحرتلاب ، هتأدتباو  اهبنج ، یلإ  هتـسلجأو  تماق  هیلإ  ترظن  املف  افیـس ، دلقتم  بایثلاب ، نیزتم 
، ةرفسلا هذه  نم  ( 1  ) منغأ احبر  تحبر  امف  ةرغلا  نومیم  ۀعلطلا ، كرابم  هنإ  هاتبأ  ای  هللاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ۀکربب  هلک  اذـه  تبأ 

نأ قیطا  لهو  یتدیس  ای  لاق : هلاو ؟ هیلع  هللا  یلص  دمحم  نم  متنیاع  يذلا  امو  مکرفـس ؟ ناک  فیک  ینثدح  تلاقو : ةرـسیم  یلإ  تفتلا  مث 
، بهارلا هربخأ  امو  لخنلاو ، نابعثلاو ، رئبلاو ، لیسلا ، ثیدحب  اهربخأ  مث  هلاو ؟ هیلع  هللا  یلص  هنم  تنیاع  امو  هتافـص  نم  اضعب  کل  فصأ 
، هللا هجوـل  رح  تنأـف  بهذإ  هلاو ، هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یلإ  اـقوش  ینتدز  دـقل  ةرـسیم : اـی  کبـسح  تلاـقف : ۀـجیدخ ، یلإ  هاـصوأ  اـمو 

یلإ تتفتلا  ۀجیدخ  نإ  مث  احرفو ، ارورـس  التما  دقو  ۀینـس ، ۀعلخ  هیلع  تعلخو  ناتلحارو ، مهردات ، ام  يدنع  کلو  كدالوأو ، کتجوزو 
جاعلا نم  یسرک  هل  بصنی  نأ  ترمأو  باجحلا ، اهنع  تعفر  مث  کنیبو ، ینیب  مویلا  باجح  الف  ینم  ندا  تلاقو : هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

ای تلاقو : امیظع ، احبر  ۀجیدخ  تأرف  هارش ، امو  هعاب  امب  اهثدحی  ذخأف  مکرفس ؟ ناک  فیک  يدیس  ای  تلاقو : هیلع ، هتـسلجأو  سونبآلاو ،
: ارعش لوقت : تلعج  مث  اسوحن ، تیأر  الو  اسؤب ، تیقل  الف  کتیؤرب ، ینتدعسأو  کتعلطب ، ینتحرف  دقل  يدیس 

ةرساکالا کلمو  ایندلا  یل  تمادو  ۀمعن  لک  یف  تیسمأ  یننأ  ولف 
ةرظان ( 2  ) کنیعل ینیع  نکی  مل  اذإ  ۀضوعب  حانج  يدنع  تیوس  امف 

هللا یلـص  لاق  یـضقتف ؟ ۀجاح  نم  ۀعاسلا  کل  لهف  اننیب  ناک  ام  یلع  ةدایز  ةراشبلا  قح  يدنع  کل  يدیـس  ای  تلاق : ۀـجیدخ  نإ  مث  لاق :
یبأ همع  هلزنم  لخد  کـینیعل خ ل. (. 2 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  مظعأ خ ل ، جرخ و(1 .) مث  کیلإ ، دوعأو  حـیرتسأ  یتح  هلاو : هیلع 

يذـلا ام  يدـلو  ای  بلاطوبأ : لاقو  هلوح ، همامعأ  ( 1  ) تءاجو هینیع  نیب  ام  لبقف  هیخأ ، نبا  نم  نیاع  اـمب  اـحرف  بلاـطوبأ  ناـکو  بلاـط ،
، امهیلع رفاست  نیریعب  کـل  كرتأ  نأ  تمزع  دـقو  ۀـلیلج ، ۀـمعن  هذـه  لاـق : اـننیب ، اـم  یلع  ةداـیزلا  ( 2  ) ینتدـعو لاق : ۀـجیدخ ؟ کتطعأ 

ثیح توملاب  یلابا  ـال  مث  ( 3  ) کموق نم  شیرق  ناوسن  نم  ةاتف  امهب  کل  بطخأ  ۀـضفلاو  بهذـلا  امأو  کنأش ، اـمهب  حلـصت  نیتلحارو 
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بیطتو (، 4  ) رفـسلا کعو  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لستغا  ةادغلا  تقو  ناک  املف  کل ، ادـب  ام  لعفا  هامع  ای  لاقف : لزن ، فیکو  یتأ ،
: لوقت تلعجو  همودقب ، تحرف  هتأر  املف  ةرسیم ، يوس  اهدنع  دجی  ملف  ۀجیدخ ، لزنم  یلإ  راسو  هباوثأ  رخفأ  سبلو  هسأر ، حرسو 

املظ هب  تلتق  یتح  ینفداصف  امهس  هبجاح  سوق  نم  یمرف  اند 
ءاملظ ۀلیل  یف  ردبلا  ( 5  ) یهابی تابف  هرعش  لبسأو  هجو  نع  رفسأو 
املع هب  طاحأ  ام  شاو  مغر  یلع  دعوم  ریغ  نم  راز  یتح  ردأ  ملو 

ءامصلا ةرخصلا  قطنتسی  ۀمدانم  هثیدح  نسح  بیط  نم  ینملعو 
، هنیبج قرعو  هسأر  أطأطو  ایحتـساف  یـضقتف ؟ ۀـجاح  نم  له  حارفالا ، کل  تمادو  حابـصلا ، تمعن  يدیـس  ای  تلاقو : هیلإ  تفتلا  مث  لاق :

لاملاو لامجلا  تذـخأ  اذإ  ۀـجیدخ : تلاق  معن ، لاق : ینربخت ؟ ئـش  نع  کتلأس  اذإ  يدیـس  ای  تلاق : مث  مالکلا ، یف  هفطالت  هیلع  تلبقأف 
دق بلاط  ابأ  یمع  نأ  یملعا  لاق  هیلع ، ردقأ  امو  كدیزأ  تلاق : ۀجیدخ ؟ ای  کلذب  نیدیرت  امو  اهل : لاق  هب ؟ عنصت  نأ  دیرت  ام  يدنع  نم 
ینم عنقت  یموق  نم  ةأرما  امهب  یل  بطخی  ۀـضفلاو  بهذـلاو  ینأـش ، اـمهب  حلـصأ  نیریعبو  اـمهب ، رفاـسا  نیریعب  یل  كرتی  نأ  یلع  راـشأ 

ینتدعوأ (. 2 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وـهو  تراد خ ل ، (. 1  ) امأ يدیـس  ای  تلاقو : ۀـجیدخ ، تمـسبتف  قیطا ، ام ال  ینفلکت  الو  لـیلقلاب ،
یضرت یهابا خ ل. تبف  (. 5 .) هبعتو هملاو  رفسلا  ةدش  نم  يأ  (. 4 . ) کموق خ ل ناوسن  نم  (. 3 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ةدایزلاب خ ل ،
نهرثکأ یهو  کموق ، نم  ۀکم  لهأ  نم  یهو  ۀـجوز ، کل  تدـجو  دـق  تلاق : معن ، لاق : 2 ؟)  ) یبلقب نسحت  ةأرما  کـل  بطخأ  ینأ  ( 1)

الو روسیملاب  کنم  عنقتو  رومالا ، یلع  كدعاست  ۀنوصم ، ةرهاط  ادی ، نهطسبأو  اجرف ، نهفعأ  و  الامک ، نهمظعأو  الامج  نهنـسحاو  الام 
امک اهبیع ، کل  فصأ  ینأ  ریغ  برعلاو ، كولملا  عیمج  اـهیلع  كدـسحی  (، 3  ) بسنلا یف  کنم  ۀبیرق  یهو  ریثکلاب ، كریغ  نم  یـضرت 
یه تلاق : یل ، اهیمـس  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  انـس ، کنم  ربکأ  یهو  نیلجر ، کلبق  تفرع  لاق : کلذ ؟ امو  لاق : اـهریخ ، کـل  تفـصو 

کلام يدیـس  ای  تلاقو : يرخا ، ةرم  لوقلا  هیلع  تداعأف  مالکلا ، نع  کسمأو  هنیبج : قرع  یتح  الجخ  اهنم  قرطأف  ۀـجیدخ ، کتکولمم 
: لوقت ( 4  ) تأشنأ و  ارمأ ، کل  فلاخا  ینإو ال  بیبح ، یل  هللاو  تنأو  بیجت ؟ ال 

كانه ینم  عاض  ابیلق  ( 5  ) غلب كارالا  يداوب  تزج  نإ  دعس  ای 
؟ كاکف مهنم  بحلا  ریسال  له  الئاس  الفلا  نالزغ  تفتساو 
؟ كاذب یل  نمو  ینع  مهلئاس  یمحلا  يداوب  ابکر  يرت  نإو 

كارت نأ  یهتشت  ینیع  نآلاو  يرظان  اوبحصتساو  اورس  معن 
كاوه ( 6  ) هنم بکر  دقو  الإ  لصفم  الو  وضع  نم  یف  ام 

؟ كاذب ( 9  ) ءازج اذام  يدیس  ای  (. 8  ) ءافجلا دعب  رجهلاب  ( 7  ) ینتبذع
كاضر الإ  هیضری  ام  بلقلاف  یضترت  امو  تئش  امب  مکحاف 

كریغ نم  یضرت  الو  ریسیلاب ، کنم  عنقتو  ردصملا : یف  (. 3 .) یبلق خ ل کل  نسحت  (. 2 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  یناضرت خ ل ، (. 1)
. بسنلا یف  کنم  ۀبیرق  اهتریشعو  اهرمأ ، یف  ۀعاطم  اهموق  یف  ةریبک  ریثک ، اهل  لذب  ولو 

تحلأ مث  لاق : اذـه خ ل. ءازج  ام  (. 9 .) ءافولا خ ل دعب  (. 8 .) ینتدعوأ خ ل (. 7 .) هیف خ ل (. 6 .) دشنأ خ ل (. 5 .) اهلاح خ ل ناـسلب  (. 4)
یف بغری  نم  کلثم  سیلو  یلع ، هب  نیدوجت  ام  الإ  کلمأ  ریقف ال  اـنأو  لاـم ، تاذ  ةأرما  تنأ  معلا  ۀـنبا  اـی  اـهل : لاـقف  (، 1  ) مالکلاب هیلع 

: تلاق همالک  تعمس  املف  كولملا ، الإ  کل  حلـصی  ۀکلم ال  تنأو  (، 3  ) یلامک اهلامو  یلاحک ، اهلاح  نوکی  ةأرما  بلطأ  اـنأو  (، 2  ) یلثم
عیمجو ( 5  ) يراوجو یلامو  انأو  هلامب ؟ کل  حمسی  فیک ال  هسفنب  کل  ( 4  ) حمسی نمو  ریثک ، یلامف  الیلق  کلام  ناک  نإ  دمحم  ای  هللاو 
اهتربع ( 6  ) تفرذ مث  کنع ، یندـعبت  نأ  ینظ  ناک  ام  افـصلاو  ۀـبعکلا  قحو  ائیـش ، هنم  کعنمأ  ال  کمکح ، یفو  کیدـی  نیب  کـلمأ  اـم 

: ارعش تلاقو :
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لاصولا ( 7  ) یلایل ترکذت  الإ  لامشلا  میسن  به  ام  هللاو 
لایخلا فیطل  تمهوت  الإ  قراب  مکوحن  نم  اضأ  الو 

لابب ینم  لصولا  ةادغ  مکنم  (. 8  ) ةرطخ ترطخ  ام  انبابحأ !
؟ لیللا روج  نمأی  نمو  مکنم  افجلاب  ینصخ  یلایللا  روج 

لاح لک  یلع  مکنم  یل  دب  اومحراو ال  اوفطعاو  اودوجو  اوقر 
: ردصملا یف  (. 2 .) مالکلا یف  ردـصملا : یف  (. 1) رارسالا ( 10  ) ۀقیقح ملعو  (، 9  ) راصبالا نع  بجتحا  برو  تلاـق : ۀـجیدخ  نإ  مث  لاـق :

کل حلـصت  تنأو  هیفو : یب ، عنقتو  اـهب  عنقأ  ردـصملا : یف  داز  (. 3 .) لـیلق ریقفلا  یف  بغارلاو  یلثم ، لـصوو  یف  بغری  نم  کـلثم  سیلو 
لاس يأ  (. 6 .) يراوجو يدیبعو  ردـصملا : یف  (. 5 .) کـل دوجی  نم  يأ  (. 4 .) کلاحک مهلاحو  کلامک ، مهلام  کـلثم ، اونوکی  كولملا 
ۀیفخ ملعو  ردـصملا : یف  (. 10 .) راـصبالا نع  یفتخا  نم  قـحو  ۀـبعکلا ، برو  ردـصملا : یف  (. 9 .) ۀـقرف خ ل (. 8 .) ماـیأ خ ل (. 7 .) اهعمد

، رمالا اذه  یف  کل  ۀقحم  ینأ  . کتمومع یلإ  ضمأو  مق  الطاب ، لقأ  ملو  ۀقحم  هتلق  امیف  الا  انأ  امو  هیف ، کبعادا  الوق  کل  تلق  ام  رارسالا 
رسف تاعناصملاو ، ایادهلاب  کل  موقأ  انأو  يدنع  وهف  رهملا ، ةرثک  نم  فخت  الو  یبأ ، نم  کل  ینوبطخی  مهل : لقو  کتمومع  یلإ  ( 1  ) مق
ههجو یف  رورـسلا  بلاط و  یبأ  همع  یلع  لخدو  اهدنع ، نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جرخف  (، 2  ) نظلا کـب  نسحأ  نمیف  نظلا  نسحأو 

لاق اهایاطع ، نم  کترمغ  دـق  اهنظأو  ۀـجیدخ  کتطعأ  ام  کئنهی  یخأ  نباـی  لاـقو : بلاـطوبأ  هیلإ  رظنف  نیعمتجم ، هماـمعأ  دـجوف  (، 3)
هنم یل  نوبطختو  دلیوخ ، یلإ  ۀعاسلا  هذه  یمامعأو  تنأ  ضهنت  لاق ، یه ؟ امو  لاق : ۀجاح ، کیلإ  یل  مع  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  دـمحم 

ۀجیدخ نأ  ملعت  تنأو  انروما ، یف  ریشتسن  كرمأبو  ریـصن ، کیلإ  یبیبح  ای  لاقف : بلاط ، یبأ  ریغ  اباوج  هیلع  مهنم  دحأ  دری  ملف  ۀجیدخ ،
، يدنکلا ورمع  رخآلاو  ذئاع ، نب  قیتع  امهدـحأ  نیلجر : کلبق  تفرع  دـقو  (، 4  ) رانشلا رذحتو  راعلا ، یـشخت  ۀلـضاف  ۀنومیم  ۀلماک  ةأرما 

اهل اولذبو  فئاطلا ، رباکأو  نمیلا  كولمو  مشاه  ینب  تاداسو  شیرق  دیدانـصو  مهؤاسؤرو  برعلا  كولم  اهبطخو  ادلو ، هنم  تقزر  دـقو 
، کیلع ۀـحازم  ةأرما  ۀـجیدخو  ةراجت ، الو  کل  لام  ریقف ال  یخأ  نبای  تنأو  مهنم ، ربکأ  اهنأ  تأرو  مهنم ، دـحأ  یف  بغرت  ملف  لاومالا ،

حلـصت ـال  تنأو  برعلا ، هاوفأ  یف  اـنلعجت  ـال  یخأ  نبا  اـی  بهلوـبأ : لاـقف  (، 5  ) رمالا اذـه  اشیرق  عمـست  الو  اهحازمب ، کـسفن  لـلعت  ـالف 
مهنم رثکأ  هنإ  هللاو  یخأ ، نبا  یف  اولوقی  نأ  یـسع  امو  لاعفالا ، يدر  لاجرلا ، لذرل  کنإ  هللاو  لاقو : هرهتناو ، سابعلا  هیلإ  ماقف  ۀـجیدخل ،

نبکرال الام  هیلع  تبلط  نال  ۀـبعکلا  برب  مسقاف  اهلامجو ؟ اهلامک  ةدایزل  مأ  اـهلامل  ۀـجیدخ ؟ هیلع  ربکتت  اذاـمبو  ـالامک ، دـیزأو  ـالامج ،
کل موقأ  هللاو  انأف  الام ، کنم  بلطی  ناک  نإ  فخت  ـالو  ردـصملا ، یف  (. 2 .) مق خ ل نکلو  (. 1) نلخدالو تاولفلا ، یف  فوطأو  يداوج 

، تئـش ام  اهنم  ذخ  کیدی  نیب  اهلک  يراوجو  يدیبعو  يرئاخذو  یلاومأ  هذـهو  هب ، موقأ  انأ  لاملا  نم  یبأ  بلط  امهمو  لاومالاو  ایادـهلاب 
(. 4 .) داز خ ل دق  (. 3 .) کیدصاق بیخت  الو  کب ، نظلا  نسحت  نمیف  نظلا  نسحأو  رـسف  كاوس ، دیرا  الو  ۀبغار ، کیفو  ۀبلاط ، کل  انأف 

. ۀجیدخ ( 1  ) هیلع بلطت  ام  هل  عمجأ  یتح  كولملا  یلع  . ادبأ مالکلا  اذـه  شیرق  عمـست  الو  ردـصملا : یف  (. 5 .) بیعلا حبقأ  راعلا . رانشلا :
نم مکدنع  امف  اهیبأ ، نم  ۀجیدخ  یل  اوبطخاو  اوموق  هیف ، ةدـئاف  امیف ال  مالکلا  متلطأ  دـق  مامعالا  رـشاعم  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق 
نأ نکمیو  هلاق ، امیف  قداص  یخأ  نبا  نأ  ملعأ  انأ  هللاو  تلاقو : اهنع ، هللا  یضر  بلطملادبع  تنب  ۀیفص  تضهنف  اهنم ، يدنع  ام  لثم  ملعلا 

اهیراوج ضعب  اهتیقلف  ۀـجیدخ ، لزنم  وحن  تراسو  اهبایث  رخفأ  تسبل  مث  رمالا ، مکل  نیباو  حورأ  اـنأ  نکلو  هیلع ، ۀـحزام  ۀـجیدخ  نوکت 
(، 2  ) ناکملا اهل  تلخأف  مونلا  یلع  تمزع  دق  تناکو  بلطملادبع ، تنب  ۀیفـص  مودـقب  ۀـجیدخ  تملعأو  رادـلا ، یلإ  اهتقبـسف  قیرطلا  یف 

تقرط مث  لیلدلا ، داجأ  اهسفن : یف  تلاقف  ۀجیدخ  مالک  ۀیفص  تعمسف  دمحم ، ای  كاداع  نم  حلفأ  ال  تلاقف : اهلیذب ، ۀجیدخ  ترثع  دقو 
ای لب  ماعط ، لکآل  تئج  ام  ۀـجیدخ  ای  تلاقف : ماعطب ، اهل  یتأت  نأ  تدارأو  ۀـیحتلاو ، بحرلاب  اهتیقلف  ۀـجیدخ  یلإ  تءاج  حـتفف و  بابلا ،

تبطخ دـق  انأو  هیدـبت ، تئـش  وأ  هیفخت  تئـش  نإ  حیحـص  وه  لب  ۀـجیدخ : تلاقف  مأ ال ؟ حیحـص  وهأ  مالک  نع  کلأسأ  تئج  معلا  ۀـنبا 
تمـسبتف ءامـسلا ، بر  نم  دیؤم  هنأ  تملع  دق  ینإو  (، 3  ) ئـشب مکل  رکذ  دق  ناک  نإ  هوبذکت  الف  يرهم ، هنع  تلمحتو  یـسفنل ، ادـمحم 
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نم یلحأ  الو  یخأ ، نبا  مالک  نم  بذـعأ  الو  هنیبج ، رون  لثم  ینیع  تدـهاش  ام  هللاو  تببحأ ، نمیف  ةروذـعمل  کـنإ  هللاو  تلاـقو : ۀـیفص 
: ارعش لوقت : تأشنأ  مث  هظفل 

بجع نم  ردبلا  اذه  ةرغ  تحت  مک  برعلا  یف  نسحلا  لک  ربکأ  هللا 
بدالا نع  هینغت  یهف  هفلخ  نم  هبئاوذ  تلام  نإ  مث  ( 4  ) هماوق

(. 5  ) برأ نم  طق  هاوس  یف  یل  سیلو  هدساحو  هیف  یمئآللا  دی  تبت 
اهدنع كرتت  ملو  رادلا ، لفـسأ  یلإ  تلزنو  مونلا  یلع  تمزع  دـقو  ردـصملا : یف  (. 2 .) لاملا نم  تبلط  اـم  ردـصملا : یفو  هنم خ ل ، (. 1)

. ۀجاحلا برالا : (. 5 .) همئاوق خ ل (. 4 .) اثیدح مکیلا  لقن  دـق  ناک  نإ  ردـصملا : یفو  ائیـش خ ل ، (. 3 .) یـشمت تماقو  يراوجلا  نم  ادحأ 
اهتعلخو ۀینـس  ۀعلخ  تجرخأ  مث  الیلق ، یلهما  ۀجیدخ : اهل  تلاقف  اهتیب ، نم  جورخلا  یلع  تمزع  اهنع  هللا  یـضر  ۀیفـص  نإ  مث  لاق : . ۀیاغلا

مث معن ، تلاق : (، 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحم  لاصو  یلع  ینیتنعأ  ام  الإ  کیلع  هللااب  ۀیفص : ای  تلاقو  اهردص ، یلإ  اهتمـضو  ۀیفـص ، یلع 
نبا یف  اهل  نإ  هللاوف  نیمئاق ، متنک  نإ  اوموق  یتاوخإ  ای  تلاق : نیبیطلا ؟ ۀـنبا  ای  ۀیفـص ، ای  كءارو  اـم  اـهل : اولاـقف  اـهتوخال ، ۀـبلاط  تجرخ 
یلـص دمحمل  ادسحو  اظیغ  هداز  اهمالک  نإف  بهل ، یبأ  ریغ  مهلک  کلذب  اوحرفف  كردت ، سیل  ۀبغر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  مکیخأ 

راد یلإ  اعیمج  اوضهنف  رمالا ؟ لصح  دـق  ناک  ذإ  مکدوعق  امف  لاقو : سابعلا  مهب  قعزف  (، 2  ) ۀقباسلا ةواقشلا  ببـسب  کلذو  هلاو ، هیلع  هللا 
هتمومع هلوح  رادو  هداوج ، یلع  هبکرأو  افیـس ، هدـلقو  بایثلا ، نسحأ  هسبلأو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  بلاطوبأ  دـمع  دـقو  دـلیوخ ،

ۀجاح یف  مکیلإ  ادـصاق  تنک  دـقل  بلطملادـبع ؟ دالوأ  اـی  نودـیرت  نیأ  یلإ  لاـقو : ۀـفاحق  یبأ  نب  رکبوبأ  مهاـقلف  هب ، نوقدـحم  مهلکو 
، ءامـسلا قفا  یلإ  عفتراو  بلاط  یبأ  لزنم  یف  رظ  دـق  امجن  نأک  یمانم  یف  تیأر  لاق : اهرکذا ، یه ؟ امو  سابعلا : هل  لاـقف  یلاـبب ، ترطخ 

تحت اهعم  لخدو  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  تیب  یف  لخد  دق  وه  اذإف  هتعبتف ، ناردجلا  نیب  لزن  مث  رهازلا ، رمقلاک  راص  نأ  یلإ  رانتساو  رانأو 
يراوجلا مهتقبسف  دلیوخ  لزنم  اولـصو  یتح  اوراس  مث  نولوعم ، اهتبطخ  یلعو  نودصاق ، اهل  نحن  اه  بلاطوبأ : هل  لاق  هلیوأت ؟ امف  بایثلا ،

، انیلع قلخلا  زعأو  انئابآ  ءانبأب  الهأو  ابحرم  لاقو : مهل  ماق  مشاه  ینب  یلإ  رظن  املف  هسأر ، یف  رمخلا  بعل  دـقو  رمخلا ، برـشی  ناـکو  هیلإ ،
کتنبا نیبطاخ  انئج  دقو  دحاو ، بأ  ءانبأ  مرحلا  اذـه  یف  نحنو  مکنم ، انبرق  ملعت  تنأو  (، 3  ) ۀجاحل الإ  انئج  ام  دلیوخ  ای  بلاطوبأ : لاقف 

(. 2 .) دمحم برق  نم  بلطأ  ام  یلع  ینیتدعاس  ام  الا  ۀبعکلا  برب  ردـصملا : یف  (. 1 :) دلیوخ لاقف  نوبغار ، اهل  نحنو  (، 4  ) اندیسل ۀجیدخ 
یف (. 3 .) هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  یلإ  لصت  ۀجیدخ  نأ  ثیح  دمکلا ، دازو  دسحلا ، هب  رهظ  ۀقباسلا  ةواقشلا  ببسب  کلذو  ردصملا : یف 

سیل دحاو ، بأ  ونب  مرحلا  اذه  یف  نحنو  مع ، ونب  انل  متنأو  ۀبارق ، کل  اننأ  ملعت  تنأو  بارشلل ، الو  ماعطلل  كانیتأ  ام  دلیوخ  ای  ردصملا :
كانئج دـقو  اهنیـشی ، الو  اهنیزی  وهف  اندیـسل ، کتنبا  برقتو  انفلاخت ، نأ ال  بحنو  يوس ، لاحلا  یف  تنأو  نحنو  انفرـشک ، فرـش  دـحال 

و یخأ ، نبا  دمحم  انم  بطاخلا  بلاطوبأ : لاقف  ینم ؟ ۀبوطخملا  نمو  مکنم ؟ بطاخلا  نمو  دمحم خ ل. (. 4 .) نیبغار کتنبا  یفو  نیبطاخ 
دق ۀجیدخ  نکلو  انیلع ، قلخلا  زعأ  متنأو  ۀیافکلا ، مکیف  نإ  هللاو  لاقو : هیلع  ربکو  هنول  ریغت  دـلیوخ  کلذ  عمـس  املف  ۀـجیدخ ، ۀـبوطخملا 

ةزمح هیلإ  ماقف  2 ؟)  ) كولعص ریقف  دمحم  اذهو  فیکف  كولملا ، اهبطخ  نإ  یبلق  بطت  مل  انأو  (. 1  ) یلقع نم  رفوأ  اهلقعو  اهسفن  تکلم 
دق کنأ  تملع  امأ  لقعلا ، ( 4  ) فیسخ ایو  لهجلا ، يداب  ای  سمـشلاب  رمقلا  لکاشت  الو  سمأب ، مویلا  ( 3  ) ردقی ال  هل : لاقف  هنع  هللا  یضر 

کل نیبی  فوس  نکلو  هیدـی ، نیب  لکلا  انمدـق  انحاورأو  انلاومأ  دارأ  اذإ  هنأ  تملع  امأ  انیخأ ؟ نبا  بلثتأ  کلقع ، باـغو  كدـشر . لـض 
؟ كءارو ام  تلاقف : اهل ، ۀـیراج  نم  ۀـجیدخ  ربخلا  غلبو  مهلزانم ، یلإ  اوراـسو  هتاوخإ  ضهنو  ضهنو ، هباوثأ  ضفن  مث  کـلعف ، ( 5  ) بغ

اهمالک ۀجیدخ  تعمـس  املف  نیبئاخ ، بلطملادبع  دالوأ  در  دـق  كابأ  نإ  تلاق : کحیو ؟ ای  اذام  اهل : تلاقف  (، 6  ) بولقلا مغی  رمأ  تلاق :
الف مع ، ای  کب  ابحرم  تلاقو : لوبق ، نسحأب  هتلبقتـسا  اهءاج  املف  ۀـقرو ، اهعمو  تداـعو  ۀـیراجلا  تجرخف  ۀـقرو ، یمع  یل  یبلطا  تلاـق :

؟ کب لح  يذـلا  ام  ءوسلا ، نم  ۀـجیدخ  ای  كاشاح  ۀـقرو : لاـقف  (، 7  ) اهابجاح بطق  دـقو  ضرـالا  یلإ  تقرط  مث  ینع ، کـتعلط  تباـغ 
نأ يرأو  ردصملا : یف  (. 1  ) ای ( 10  ) كارأ نکلو  (: 9  ) لاق لاح ، سحنأ  یف  لاـق : لؤسملا ؟ ( 8  ) لان امو  لئاسلا ؟ لاح  ام  مع  اـی  تلاـق :

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


: كولعصلا (. 2 (.؟ كولعـص ریقفب  اـهجوزاو  كوـلملا ، اـهبطخت  نأـیبلق  بـیطی  اـمف  اـنأو  يأر ، نـم  یلعأ  اـهیأرو  یلقع ، نـم  زعأ  اـهلقع 
. لقعلا صقان  يأ  لقعلا  فیسخ  تلق : سیسخ . ردصملا : یفو  فیخس خ ل  (. 4 .) ساقی ال  ردصملا : یفو  ردقت خ ل  ال  (. 3 .) ریقفلا

يأ تبطق  هلوق : ردصملا . یف  دوجوملا  وه  تلق : اهیبجاح خ ل  تبطق  (. 7 .) ابورکم یفاعملا  دریو  ردصملا  یف  داز  (. 6 .) ۀبقاعلا بغلا : (. 5)
یف (. 10 .) لاـق هلوـق : طقــسأو  لاـح . سحنأ  یف  هارأ  ینإو  ردـصملا : یف  (. 9 .) لاـب خ ل (. 8 .) سوـبعلا هلعفی  اـمک  هینیع  نیب  اـم  تـضبق 

كوـلملا کـبطخ  دـقل  ۀـجیدخ  اـی  لاـق : لـجأ ، تلاـق : جاوزلا ؟ نیدـیرت  کـنأک  مـالکلا ، اذـهب  ینیبطاـخت  ۀـجیدخ  كارأو . ردـصملا :
نب ۀبیـش  لثم  کبطخ ، دقو  الإ  دـحأ  ( 1  ) اهنم ام  هللاو  لاقف : ۀکم ، نم  ینجرخی  نم  دـیرا  ام  تلاق : مهنم ، دـحأب  یـضرت  ملو  دیدانـصلاو ،

: تلاق مث  بیع ، هیف  نم  دیرا  ام  تلاق : اعیمج ، مهنع  ( 2  ) یتیبأف باهی  یبأ  نب  تلصلاو  ماشه ، نب  لهج  یبأو  طیعم ، یبأ  نب  ۀبقعو  ۀعیبر ،
، سفنلا هیرک  ربکتم ، لیخب  وهف  لهجوبأ  امأو  نسلا ، ریثک  وهف  ۀبقع  امأ  و  نظلا ، ءوس  هیفف  ۀبیش  امأ  ۀجیدخ  ای  لاق : مهبیع ، یل  فص  مع  ای 

نب دمحم  کبطخ  دق  هنأ  تعمس  لاق : ءالؤه ؟ ریغ  ( 3  ) ینبطخ هنأ  ملعت  لهو  ترکذ ، نم  هللا  نعل  تلاقف : قالطم ، لجر  وهف  تلصلا  امأو 
یلـص دمحم  رمأ  نم  نوکی  امب  ۀفلاسلا  بتکلا  نم  ملع  هدنع  ۀـقرو  ناکو  هبیع ، یل  فص  مع  ای  تلاق  مشاه ، نب  بلطملادـبع  نب  هللادـبع 

، لیحک هفرطو  ( 4  ) لیوط هعرفو  لیـصأ ، هلـصأ  لاق : معن ، تلاق : هبیع ؟ کل  فصأ  لاـقو : هسأر  أـطأط  اـهمالک  عمـس  اـملف  هلاو ، هیلع  هللا 
: لاق هریخ ، یل  تفصو  امک  هبیع  یل  فص  مع  ای  تلاق : تلق ، امیف  تبذک  ام  ۀجیدخ  ای  هللاو  میظع ، هدوجو  میمع ، هلـضفو  لیمج ، هقلخو 

اذإ ردبلا  هنأک  یشم  اذإو  رکـسلا ، نم  یلحأو  رفذالا ، کسملا  نم  ( 5  ) بذعأ هظفلو  روحأ ، هفرطو  رهزأ ، هنیبجو  رمقأ ، ههجو  ۀـجیدخ : ای 
نـسحأ وهو  خذابلا ، بسنلاو  خماشلا ، ( 7  ) نسحلا نم  قولخم  ۀـجیدخ  ای  لاـق : هبیع ، یل  فص  مع  اـی  (: 6  ) تلاق رطمأ ، اذإ  لبولاو  ردـب ،

اهیف خ (. 1  ) هحیرو رمحالا ، درولا  نم  رهزأ  هدخو  بهیغلاک ، هرعش  ببص ، نم  ردحنی  هلاخت  یشم  اذإ  (، 8  ) ةریرس مهافصأو  ةریس ، ملاعلا 
هدخو ردـصملا : یف  داز  (. 4 .) ینبطخ خ ل دـق  (. 3 .) حـص تیبأ خ ل  (. 2 .) ۀـعیبر نب  ۀبیـش  کبطخ  امأ  یتنبا  ای  لاـق : ردـصملا : یفو  ل .

اذإ ردبلا  هلاخت  یـشم  اذا  ردصملا : یف  (. 6 .) رفذالا کـسملا  نم  بیطأ  هحیرو  رکـسلا ، نم  یلحأ  ردـصملا : یفو  نسحأ خ ل . (. 5 .) لیسأ
. قصاللا ریـصقلاب  ال  ردصملا : یف  داز  (. 8 .) بسحلا ردصملا : یفو  ۀخـسن  یفو  لصالا ، یف  اذـکه  (. 7 .) تلاق رونأ ، وه  لب  هللاو  ال  ردـبأ ،
، رفذالا کسملا  نم  یکزأ  . نجدالا بهیغلا  ردـصملا : یفو  لیللاو . لیخلا  نم  داوسلا  دـیدشلا  بهیغلاو  ردـحنملا . عضوملا  ببـصلا : تلق :
؟ هنـسح یل  تفـصو  هبیع  یل  فص  کل : تلق  املک  كارأ  مع  ای  تلاق : هبحا . ینأ  ۀجیدخ  ای  كدهـشا  ریخأو ، دهـشلا  نم  بذعأ  هظفلو 

: لوقی أشنأ  مث  هریخ ، فصو  یلع  ردقأ  انأ  لهو  یتنبا  ای  لاق :
ابلق مهرهظأ  هللا  بیبح  نأب  الملاو  لئابقلا  لک  تملع  دقل 

ابرق مهلک  هللا  قلخ  لضفأو  ادعومو  الوق  ضرالا  یف  نم  قدصأو 
: رعاشلا لوق  تعمس  امأ  مع  ای  تلاق : ریقف ، هنإ  هل  مهبلث  لاق : هنوبلثی ، سانلا  رثکأ  نإ  ۀقرو  ای  تلاقف :

رفاظالا ملق  لثم  الإ  لاملا  امف  يذالا  نم  لاجرلا  سوؤر  تملس  اذإ 
(1  ) نیـضحتو نیدـشرتو  نیدعـست  هللاو  نذإ  اهل : لاقف  لاح ، لک  یلع  هل  ۀـبحم  مع  ای  ینإو  ریثک ، یل  امف  الیلق  هلام  ناک  اذإ  مع  ای  نکلو 

مع ای  تلاقف : دمحمب ؟ ۀلیللا  هذه  یف  کجوزا  انأو  ینیطعت  يذلا  امو  ۀـقرو : اهل  لاقف  یـسفنل ، هتبطخ  يذـلا  انأ  مع  ای  تلاقف : میرک ، یبنب 
: ارعش لئاقلا  لاق  امک  انأو  کل ، یلزنمو  کیدی ، نیب  يرئاخذ  هذهو  کیلع ؟ یفخی  مأ  کنود ، ئش  یل  لهو 

هیفکی رذعلا  كاذف  مارغلا  نم  مکبحاص  دنع  ام  متققحت  اذإ 
هیف يذلاب  يردأ  تیبلا  بحاصو  مکلزنم  وهف  یبلقب  متنکس  متنأ 

ای یملعاو  ۀمایقلا  موی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  دنع  یل  یعفشت  نأ  دیرا  امنإو  ایندلا ، ماطح  نم  ائیـش  دیرا  تسل  ۀجیدخ  ای  ۀقرو : لاق  مث 
نع ( 3  ) حزحز نم  لیوایف  هتلاسرب ، قدـصو  ادـمحم ، عبت  نم  الإ  وجنی  ـالو  (، 2  ) باذعو باقعو  باتکو  باسح  انیدـیأ  نیب  نأ  ۀـجیدخ 
یف اذـکه  تلق : نـیظحت خ ل  ۀـقرو و(1 .) جرخف  تبلط ، ام  يدـنع  کل  مع  ای  تلاق : همالک  ۀـجیدخ  تعمـس  املف  راـنلا ، لـخداو  ۀـنجلا 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀجیدـخ ای  هنإو  میظع ، لوسرو  ردـصملا : یف  دازو  میرک ، یبن  نم  نیبرقتو  اذـکه : وهو  ردـصملا  یف  ام  وأ  یناثلا  امإ  حیحـصلاو  لصالا ،
ای کیبأ ، نا  وهو  ۀقرو : لاق  هدعبا ، یبأو  هترمأ  يذلا  انأ  نالاف  ینبطخی ، نأ  هترمأ  يذلا  انأو  هبحا ، ینا  هللاو  مع  ای  تلاقف : ۀمالا ، هذـه  یبن 

لخد . یحنتف دـعابتف  هنع  هلازأ  وأ  هدـعاب  هحزحز : (. 3 .) عفرلاب ردصملاو  لصالا  یف  اذـکه  (. 2 .) کجوزا یتح  ینیطعت  يذـلا  ام  ۀـجیدخ 
نأ دـیرت  کسفن ؟ نع  کلفغأ  ام  یخأ  ای  لاق : و  (، 1  ) ههجو یف  ظیغلا  رهظ  دقو  ۀقرو  سلجف  رکـسلا ، هیلع  بلغ  دقو  دـلیوخ  هیخأ  یلع 

دارأ دـقو  ردـقلا ، یلغک  کیلع  یلغت  مهبولقو  بلطملادـبع  ینب  تفلخ  دـقل  لاقف : یخأ ؟ ای  تملع  نیأ  نمو  لاقف : کسفنب ؟ تنأ  اـهلتقت 
کنإ نولوقی  مهتعمـس  لاق : کـلذ ؟ یب  اولعفی  یتح  مهیلع  هتبنذأ  بنذ  يأو  یخأ  اـی  دـلیوخ : لاـقف  كراد ، یف  کـیلع  مجهی  نأ  ةزمح 

امو هرغص ، یف  هل  يرج  ام  ( 2  ) تیسنأ دمحم ، لثم  یصحلا  ئطو  ام  هللاو  کلذ  کنم  عقو  دق  ناک  نإ  حیبق ، کیلع  وهو  مهیخأ  نبا  بلثت 
هل لاقف  ۀـجیدخب ، جوزتی  نأ  دارأ  امنإو  ینم  ریخ  هنإو  لجرلا ، تبلث  ام  یخأ  ای  هللاو  دـلیوخ : لاق  میئل ، الإ  هبلثی  اـم  هللاو  هربک ؟ یف  هل  ناـب 

تددر ینأ  ثیح  برعلا  ینبـست  لوالا  نیهجو : نم  تیـشخ  نکلو  ائیـش ، هیف : لوقأ  اـم  یخأ  اـی  هللاو  دـلیوخ : لاـق  هنم ؟ رکنت  اذاـم  هوخأ :
، هتنباب هجوزی  نأ  بحیو  الإ  دحإ  مهنم  ام  برعلا  نإ  ۀقرو : لاقف  هاضرت  اهنأ ال  یناثلاو  هل ، لام  ریقفب ال  نآلا  اهجوزاو  مهتاداسو ، مهرباکأ 

یلع مشاه  ینب  ةوادع  کسفنل  تبلج  دقف  تنأ  امأو  هب ، تیضر  هلضف  تنیاع  ذمف  ۀجیدخ  امأو  هبیرقو ، هبیـسن  دمحم  نوکی  نأ  یهتـشیو 
، دار کنع  هدری  الو  داص ، کنع  هدـصی  ال  موتحملا ، ءاضقلا  ةزمح  موجهلا ، دـسالا  ( 3  ) امیس ۀعاس ال  ریغ  کنوکرتی  ام  مهنإو  ئـش ، ریغ 
(، 4  ) ۀجیدخب هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادمحم  جوزتو  ةوادعلا ، دی  کنع  اوعفری  نأ  مهتلأس  مشاه  ینب  یلإ  یعم  ترـسو  یحـصن ، تلبق  نإ  هللاو 

، فخت الف  یلع ، رمالا  اذـه  نامـض  ۀـقرو : لاقف  ینولتقیو ، یب  اومجهی  نأ  فاخأ  یخأ  ای  لاقف : اهل ، الإ  حلـصی  الو  هل ، الإ  حلـصت  ام  هللاو 
دالوأ ناک  تقولا  کلذ  یف  نأ  ردـقملا  رمـالا  نم  ناـکو  باـبلا  یلع  اـفقوف  بلطملادـبع ، دـالوأ  یلع  ـالخد  یتح  اراـسو  اـعیمج  اـضهنف 

نمو دلیوخ : لاقف  برـشی ؟ فیکف  هوخأ  لتقی  نم  لاق : برـشت ؟ ام  دلیوخ : هل  لاقف  کلذ : دعب  ردـصملا  یف  و(1 .) نیسلاج ، بلطملادبع 
بجو هللاو  دـقف  کلذ  تلعف  تنک  ناـف  ردـصملا : یف  (. 2 .) تفلخ دـقل  هللاو  لاق : کلذ ؟ فیکو  دـلیوخ : لاق  لـتقت ، تنأ  لاـق : ینلتقی ؟

، ۀعاس ضعب  وأ  ۀعاس ، ریغ  ردصملا : یف  (. 3 .) تیسنا دمحم ، نم  ربکأ  دحا  ام  هللاو  یفعأو ، یجنا  هبحاصو  یفوأ ، قدصلاو  لتقلا : کیلع 
ای لاقو : ةزمح  هیلإ  رظنف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مهنیب  . دمحمب ۀجیدخ . جوزتو  ردصملا : یف  (. 4 .) امیس ال  کلتق ، مهنم  كاقلی  نم  لک 

عمـسا ۀقرو  لاقف  یخأ ، ای  عمـسا  ۀقرول : دـلیوخ  لاقف  دـلیوخ ، سأرب  ۀـعاسلا  هذـه  یف  کنیتآل  ینترمأ  نئل  هللاو  1 ؟)  ) لوقت اـم  نیعلا  ةرق 
عرق ۀقرو  نإ  مث  مهیلإ ، یتأی  نم  نودعبی ، مهنإف ال  مهیلإ  یتأن  انعد  عنـصأ ، ام  نآلا  رظناو  ال ، ۀقرو : لاق  عجرأ ، ینعد  دلیوخ : لاقف ، تنأ ،

متمعن يدانو : ۀقرو ، دـی  یف  دـلیوخ  دـیو  مهلخدأف ، ةزمح  ماقف  ۀـقرو ، هوخأو  دـلیوخ  مکءاج  دـقل  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  بابلا 
: لاقو ةزمح  هرهتناف  یشختو ، رذحت  ام  تیفک  دلیوخ  ای  تنأو  بلاطوبأ : هادانف  افصلاو ، مزمز  دالوأ  ای  ءادعالا ، رـش  متیفکو  ءاسمو  احابص 

ةرفاو ۀـجیدخ  نأ  نوملعت  متنأو  يدیـس ، ای  ینم  کلذ  ناک  ام  دـلیوخ : لاق  ادـصو ، ارجه  انارأو  ادـعب ، انم  بلط  نمل  الهـس  الو  ـالهأ  ـال 
، يرج امب  ینوذخاؤت  الف  (، 2  ) ۀبغار مکیف  ةأرملا  نأ  تفرع  نآلاو  لوقت ، ام  عمسأ  یتح  مالکلا  اذهب  تملکت  امنإو  اهـسفن ، ۀکلام  لقعلا ،

: رعاشلا لاق  امک  نحنو 
ابئاجعلا ئدبت  مایالا  تلاز  امو  يرجاه  کنإ  مایالا  بجع  نمو 

ابئات کتیتأ  بنذ  یل  ناک  نإو  افجلا  هب  قحتسأ  بنذ  یل  امو 
: ارعش لاقو : بسنلاو ، ۀبارقلا  لجالو  اهاضرل ، تیضر  دق  نآلاو 

بعص رجهلاو  قارفلاف  اومحراو  بذع  لصولاف  لاصولا  ینودوع 
بنذ كاذ  امو  مهل  یبح  طرف  یمرج  نأ  اونیاع  نیح  اومعز 
بحی نأ ال  بحی  نم  يزج  ام  یقالتلا  دنع  عوضخلا  قحو  ال 

ادمحم بحنل  انإ  ۀقرو : لاقف  اندعبت ، نأ  كانئج  اذإ  کنم  زوجی  ناک  ام  نکلو  میرک ، زیزع  اندنع  تنأ  دلیوخ  ای  ةزمح : کلذ  دـنع  لاقف 
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ام (. 1) یتح (، 3  ) مانالا سوؤر  یلع  دغ  ةادـغ  یف  ۀـبطخلا  هذـه  نوکت  نأ  مشاه  ینب  ای  دـیرا  نکلو  نولوقت ، ام  یلع  نحنو  ۀـبحم ، دـشأ 
دالوأ ای  نالاو  یبنذ ، اورفغتو  يرذع ، اولبقتل  مکتئج  دقو  ۀبلاط ، مکلو  کلذ : دعب  ردـصملا  یف  (. 2 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  كرکف ؟

تنأ دلیوخ  ای  ةزمح : لاقف  لاق : ءادعالا ، انب  اومتـشت  الف  ۀباسنلاو ، ۀبارقلا  لجال  اهل  قفاوم  اضیأ  انأو  ۀبحم ، مکل  ۀجیدخ  ناف  بلطملادـبع 
لاقف نولوقت ، امیف  مکفلاخن  ال  ةزمح : لاقف  رـضاحلاو ، بئاـغلا  عمـسی  . ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  داهـشالا خ ل . (. 3 .) میرک زیزع  اندنع 
متنأو بواجملا ، انأ  ریـصأ  یتح  ۀجیدخ ، هتنبا  رمأ  یف  ینلکوی  نأ  دیراو  برعلا ، دـنع  هب  صلخی  ال  ( 1  ) ناسل هل  یخأ  نأ  مکملعا  ۀـقرو :
دالوأ ای  مکدهـشا  دـلیوخ : لاقف  کلذ ، یلع  دـلیوخ  ای  هلکو  ةزمح : لاقف  نایدالا ، رئاس  ( 2  ) تفرعو بتکلا  رئاس  تأرق  دـق  ینأ  نوملعت 

، ۀبعکلا یلإ  اعیمج  اوراسف  ۀبعکلا ، دـنع  رمالا  اذـه  نوکی  نأ  دـیرا  ۀـقرو : لاقف  ۀـجیدخ ، یتنبا  رمأ  یف  ۀـقرو  یخأ  تلکو  دـق  ینأ  مشاه 
نب مشاهو  جاجحلا ، نب  ۀـمیئلو  باـهی ، یبأ  نب  تلـصلا  ( 3  ) مهنم ةریثـک ، تاـعامج  مهو  ماـقملاو ، مزمز  نیب  نیعمتجم  برعلا  اودـجوف 

، فلخ نب  ۀـیماو  طـیعم ، یبأ  نب  ۀـبقعو  یمرادـلا ، بلیوـغ  نب  دـسأو  يریمعلا ، ( 4  ) كراـبم نب  ناـمثعو  ماـشه ، نب  لـهجوبأو  ةریغملا ،
رـشعم ای  ۀـقرو : لاقف  نایبلا ، ابأ  ای  الهـسو  الهأ  مهلک : اولاقف  هللا ، مرح  ناکـس  ای  احابـص  متمعن  ۀـقرو : مهادانف  (، 5  ) برح نب  نایفـسوبأو 

هللاو ترکذ  دـقل  خـب ، خـب  اولاقف : مهعمجأب  برعلا  قطنف  دـلیوخ ؟ تنب  ۀـجیدخ  یف  نولوقت  ام  مکلأسأ ، ینأ  رـضح  نم  عیمج  اـی  شیرق ،
؟ لعب الب  نوکت  نأ  نودـمحتأ  لاقف : مجعلاو ، برعلا  ءاسن  یف  ریظن  اهل  دـجوی  نمو ال  یکزالا ، يأرلاو  یلعالا ، بسنلاو  یفوالا ، فرـشلا 
، اهرمأ یف  ینلکو  دـق  یخأ  اذـه  نإو  الأ  برعلا  تاداس  ای  ۀـقرو : لاق  یبأت ، یهو  اریثک ، اهل  باـطخلا  اندـجو  دـقو  بجاوب ، سیل  اولاـقف :

اوعمـست نأ  بحاو  تبأف ، یل ، هیمـست  نأ  اـهتلأسو  شیرق ، تاداـس  نم  دیـس  یف  ۀـبغر  اـهل  نأ  ینتملعأو  اـهجوزا ، نأ  یترمأ ن  دـق  یهو 
اوعمـس املف  ۀکم ، لهأ  عست  ۀعـساو  راد  اهل  ناکو  اهراد ، ریغ  مکعـست  امف  اهلزنم ، یف  دغ  ةادـغ  اعیمج  مکلک  اورـضحت  نأو  هنم ، ۀـلاکولا 

لثم ردصملا : یف  (. 3 .) تمهفو ردصملا : یف  (. 2 .) نأشل ردصملا : یف  (. 1 :) اولاقف بولطملا ، وه  انأ  لوقی : ـالإ  مهنم  دـحأ  قبی  مل  همـالک 
نب ناوفـصو  ردصملا : یف  داز  (. 5 .) کلام ردصملا : یف  (. 4 .) یموزخملا باهأ  یبأ  نب  بلـصلاو  يدـع ، نب  معطمو  ثراحلا ، نب  رـضنلا 

، راطقالا عیمج  یف  لاثمالا  برـضی  امهب  نمو  افـصلاو ، مزمز  دالوأ  ای  ۀقرو : يدان  مهیلع  دـلیوخو  ۀـقرو  فرـشأ  املف  ۀـکم ، تاداسو  ۀـیما 
: دـلیوخ لاق  نیرـضاح ، تاداـسلا  تماد  اـم  ملکت  دـلیوخ : هیخـال  ۀـقرو  لاـقف  تنأ ، لـیفکلاو  لـیکولا  معن  . ها ـالهأ . اولاـقو  بیعلا  اوبغرف 

قوف يأر  الف  یخأ ، رمالا  اذه  یف  یلیفکو  یلیکو  تلعجو  ۀجیدخ ، یتنبا  رمأ  نم  یـسفن  تعزن  دـق  ینأ  یلع  برعلا  تاداس  ای  مکدهـشا 
لاقف تئـش ، نمب  اهجوزا  ینإو  رومخم ، ـالو  روبجم  ـالو  نونجم  ریغ  هنإو  تاداـسلا ، اـهیأ  اوعمـسا  ۀـقرو : لاـقف  هرمأ ، قوف  رمأ  ـالو  هیأر ،

ترظن املف  رورـسم ، حرف  وهو  ۀجیدخ  لزنم  یلإ  ۀقرو  راسو  هدی ، نم  اهمکح  بهذ  دـقو  دـلیوخ  جرخو  اندهـشو ، انعطأو  انعمـس  برعلا :
، کلیکو انأف  یلإ ، ( 1  ) کماکحأ تعجر  دقو  کئنهی ، ۀجیدخ  ای  معن  لاق : ۀجاحلا ، تیـضق  کلعل  مع ، ای  کب  الهأ  ابحرم و  تلاق : هیلإ 

اهارتشا دق  ۀعلخ  هیلع  تعلخو  تحرف  همالک  ۀجیدخ  تعمـس  املف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحمب  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  کجوزا  دغ  ةادغ  یفو 
هللا یلص  دمحم  ۀعافش  یف  ۀبغرلا  امنإو  هیف ، بغارب  تسلف  اذه ، لثم  یف  ینیبغرت  ال  ۀقرو : لاقف  رانید ، ةأم  سمخب  ماشلا  نم  ةرسیم  اهدبع 

یقلعو كرئاخذ ، یجرخاو  کلزنم ، یلمجو  كرمأ ، يزهجو  ۀعاسلا ، هذـه  یموق  ۀـجیدخ  ای  اهل : لاق  مث  کلذ ، کل  تلاقف : هلاو ، هیلع 
برعلا نإف  ئش ، اهیف  ( 2  ) كزوعی ۀمیلو ال  یعنصاو  مویلا ، اذه  لثمل  الإ  لاملا  رخدی  امف  كودع ، يدمکاو  کللح ، يرـشناو  كروتس ،
طسبلاو دئاسولاو  دناسملاو  روتـسلا  اوجرخأ  و  اهیراوجو ، اهدیبع  یف  تدان  کلذ  هنم  تعمـس  املف  كراد ، یلإ  مهلک  نوتأی  دغ  ةادغ  یف 

دیبعلا کلت  نأ  ۀلیللا  کلت  اودهاش  نیذـلا  ةاورلا  تور  دـقو  تایارلا . ترـشنو  دـئالقلاو  دوقعلا  نامثالا و  تاذ  للحلاو  ناولالا  ۀـفلتخملا 
، نول لک  نم  تاوالحلا  تدـقعو  رئاقعلا ، ترقعو  حـئابذلا ، ( 3  ) تحبذو ادبع ، نونامث  ۀـینآلا  لمحل  ۀـمدخلا  مسرب  اوناک  نیذـلا  ءامالاو 

هزجعأ بولطملا : هزوعأ  (. 2 .) كرمأ ردصملا : یف  (. 1) هتوخإو هدجوف  بلاط  یبأ  لزنم  ۀـقرو  دـصقو  ۀـهکاف ، لک  نم  هکاوفلا  تعمجو 
ۀمدخلا مسرب  ۀجیدخ  لزنم  یف  ناک  هنأ  اورکذ  ۀلیللا  کلت  اودـهاش  اوناک  نیذـلا  ةاورلا  تور  دـقلو  ردـصملا : یف  (. 3 .) هلین هیلع  بعصو 

، بهذ نم  انواه  نونامث  تیبلا  یف  ۀینالا  ۀلمج  نم  اهل  ناکو  نوتـس ، ریغ  ۀمدخلا ال  مسرب  يذلا  راوجلاو  نوتـسو ، ۀئام  دـیبعلاو  راوجلا  نم 
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، ۀجیدخ رمأ  یف  اوضهنا  مکرمأ ، حالصإ  نع  مکسبحی  ام  ءاسمو ، احابص  متمعن  مهل : لاقف  نیعمتجم ، ها . تحبذو  یصحی ، ام ال  اهل  ناکو 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لاق  اهدنعف  (، 1  ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  دمحمب  اهجوزا  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  دغ  ةادغ  ناک  اذجف  يدیب ، اهرمأ  راص  دـقف 
غلب دـق  یخأ  نأ  تملعو  یبلق ، باط  هللاو  نآلا  بلاطوبأ : لاق  مث  (، 2  ) انعم کعینص  قوف  كازجو  ۀقرو ، ای  کلذ  کل  هللا  یـسنأ  ال  هلاو :

نزاخ ناوضر  یلإ  یلاعت  هللا  یحوأو  ۀـکئالملا  دجـسو  یـسرکلاو ، شرعلا  زتها  کـلذ  دـنعف  هدـنع ، هتوخإو  ۀـمیلولا  لـمعل  ماـقو  ینملا ،
هیلع لـیئربج  نیمـالا  یلإ  یحوأو  (، 3  ) بارتالاو بعاوکلا  نیزیو  بارـشلا ، حادـقأ  أـیهیو  نادـلولاو ، روحلا  فصیو  اـهنیزی ، نأ  ناـنجلا 

، هلاو هیلع  هللا  یلص  ادمحم  هب  صخ  ام  یلع  لاعتملا ، کلملا  دمحب  تحبسو  لابجلا ، تلواطتو  ۀبعکلا ، یلع  دمحلا  ءاول  رشنی  نأ  مالسلا ،
، رئاشعلاو لئابقلاو  رباکالاو  فئاوطلا  تلبقأ  اوحبـصأ  املف  راـنلا ، یلع  ( 4  ) لجرملا یلغی  امک  اهلهأب  یلغت  ۀـکم  تتابو  ضرـالا ، تحرفو 

هتبترم یف  مهنم  دحاو  لک  سلجم  تلعجو  بتارملاو ، یـسارکلاو  دئاسولاو  دناسملا  مهل  تدعأ  دقو  اهودـجو  ۀـجیدخ  لزنم  اولخد  املف 
تقدحأ دقو  هبکنم ، یلع  هفیس  لئامحو  هئارو ، نم  هبئاوذ  یخرأ  دقو  هتنیزو ، هتیـشم  یف  ( 5  ) لاتخی وهو  هللا  هنعل  لهجوبأ  لخدف  هلحمو ،

نـسحأ ری  مل  افوفـصم  ناکم  یلعأ  یف  ایـسرک ، رـشع  دحأ  هتحتو  میظع ، یـسرک  هیف  بصن  دقو  سلجملا  ردـص  یلإ  رظنف  موزخم ، ونب  هب 
دنع کلزنم  تعضو  دقف  لجعت ، الو  الیلق  لهمت  يدیس  ای  هل : لاقو  ةرسیم  هب  حاصف  یلاعلا ، ریرسلا  کلذ  یلع  سولجلا  دارأو  مدقتف  اهنم ،
یف داز  (. 1 (.) 6  ) سابعلا لبقأ  دقو  تبثاوت ، دق  برعلاو  تلع ، دق  تاوصأب  اذإو  الیلق  الإ  ناک  امف  سلجو  نالجخ ، وه  عجرف  موزخم ، ینب 

تادـل بارتالاو : تزربو . تأتن  يأ  نهیدـث  تبعکت  تایتف  بعاوک : (. 3 .) انل خ ل (. 2 .) مکیخأ نبال  ۀـبحم  الا  کلذ  تلعف  امو  ردـصملا :
وهو ردـصملاو : ربـکتی ، يأ  (. 5 .) ردـقلا لجرملا : (. 4 .) بارتلا یف  اـهرئاظن  عم  بعلت  یتـلا  ۀـیراجلا  لـصالا  یفو  برت ، اـهدرفم  تاـنیرق ،

ای لوقی : ةزمحو  مهمدقی ، بلاطوبأو  هدـمغ ، نم  درجم  هفیـسو  هبناج ، یلإ  ةزمحو  سابعلاو خ ل. یبنلا  (. 6 .) هرامطأ رجیو  هلایذأ ، بحسی 
نم راتخملا ، دـمحم  ( 1  ) نامزلا بحاص  مکءاج  دـق  هنإـف  ربکلا ، اوعدو  مادـقالا ، یلع  اوضهناو  مـالکلا ، اوللقو  بدـالا ، اومزلا  ۀـکم  لـهأ 
وهو ءاج ، دق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب  اذإو  برعلا  ترظنف  مکیلع ، درو  ( 2  ) دق راقولاو ، ۀـبیهلا  بحاص  راونالاب ، جوتملا  رابجلا ، کلملا 
یفو بلطملادبع ، هدـجل  نالعن  هیلجر  یفو  سایلا ، ةدربو  بلطملادـبع ، صیمق  هیلعو  اهتحت ، نم  هنیبج  ءآیـض  حولت  ءآدوس ، ۀـمامعب  متعم 

هبجحی ةزمحو  هتریـشع ، هب  تطاحأ  دقو  هیلإ ، نورظنی  هب ، نوقدحم  سانلاو  رمحالا ، قیقعلا  نم  متاخب  متختم  لیلخلا ، میهاربإ  بیـضق  هدی 
ماقو (، 3  ) هنم اوأر  امم  برعلا  تلهذ  دقو  هیلع ، نوملسی  ةراشالاب  تادوجوملاو  تاقولخملا  عیمج  هیلإ  تصخـش  دقو  نیرظانلا ، نیعأ  نع 

لهجوبأ هنع  یحن  يذـلا  ناکملا  وهو  ناکمو ، عضوم  یلعأ  یف  هماـمعأو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  سلجو  هیمدـق ، یلع  مهنم  دـعاق  لـک 
ةزمح هیلإ  مدـقتف  (، 4  ) ادـمحم نذـخأتل  ۀـجیدخل  رمالا  ناـک  نإ  لاـقو : هازخأو ، هللا  هنعل  لـهجوبأ  ریغ  سلاـج  مهنم  قبی  ملو  هباحـصأو ،

(6  ) مئاق یف  اهبرـضو  هدی  لهجوبأ  ذخأف  بئاصملا ، نم  توجن  الو  بئاونلا ، نم  تملـسال  مق  هل : لاقو  (، 5  ) هفارطأ یلع  ضبقو  دسالاک ،
نم لیدـع  تنأ  ام  مشاه  نبا  ای  کلیو  هل : لاقو  ثراحلا  هزکوو  هراـفطأ ، تحت  نم  مدـلا  عبن  یتح  هدـی  یلع  ضبقو  ةزمح ، هقبـسف  هفیس ،

(، 7  ) ۀجیدخ جوز  هنأ  نظو  تکسو  ۀنتفلا  فاخف  کسأر ، ذخآل  دعقت  مل  نئل  مهنم ، فرشأ  کنأ  تیأرو  سانلا ، ۀلمج  نم  کیلإ  ضهن 
دقو (. 3 .) مکیلع لبقأ  دق  ردصملا : یفو  دـقف خ ل ، (. 2 .) دمحم خ ل اذه  رامذلا ، یعار  (. 1) دلیوخب (، 8  ) اذإ سولجلا  سانلاب  رقتسا  املف 

(. 6 .) هقاوطأ یلع  ردصملا : یف  (. 5 .) دمکلا هب  رهظو  دسحلا  هب  لزنف  ردصملا : یف  (. 4 .) نسلالا خ ل تسرخو  هنم ، اوأر  امم  لوقعلا  تلهذ 
اذإو خ ل (. 8 .) اهب جوزتی  نأ  اوجری  نمم  ناک  هنال  هیلع ، يرج  ام  تملع  دق  ۀجیدخ  نوکی  نأ  فاخو  ردـصملا : یف  (. 7 .) مئاق خ ل یلع 
ای لاـقو : اـهباجح ، تحت  یهو  ( 1  ) ۀـجیدخ یلع  لخدو  لبقأ ، دـق  . دـلیوخب اذاو  اهیلا  سانلا  رظنف  تلع ، دـق  ۀخرـصب  اذاو  ردـصملا : یفو 

میتی ریقف  ریغـص  یبصب  کسفنل  نآلا  نیـضرتو  مهیلع ، اربک  مهتددرو  كولملاب ، کل  ضرأ  مل  انأ  كددوس ؟ نیأو  کلقع ؟ نیأ  ۀجیدخ 
مویلاو ال فیـسلا ، اذهب  کنیلعال  هیتلبق  نإ  نآلاو  ادبأ ، کلذ  ناک  ال  العب ؟ کل  نوکی  مویلا  اذهو  اریجأ ، کل  ناک  دق  ادـبأ ، لام  هل  سیل 

يوذ ایو  برعلا ، رـشاعم  اـی  لاـقو : سلجملا  ردـص  یلع  فقو  یتح  نونجم  هنأـک  جرخو  هیمدـق  یلع  ضهنو  ءامدـلا ، کفـست  هیف  کـش 
امف فویسلا ، الإ  هنیبو  ینیب  امف  ابهذ ، سیبق  یبأ  لبج  نزو  یل  عفد  ولو  العب ، یتنبال  ادمحم  ضرأ  مل  ینأ  یلع  مکدهشا  بترلاو ، یلاعملا 
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: لاق مث  مادملا ، برشب  عدخی  نم  یلثم 
لصاف مجامجلل  ( 2  ) دح ةرفشب  اهتولعل  معن  تلاق : اهنأ  ولو 

لباقب تسل  موق  ای  تیضر  نإو  دمحمب  یتنبا  جیوزت  مار  نمف 
اوموق عضوم ، سولجلل  یقب  ام  هتوخإ : عم  بلاط  یبأ  هیخال  ةزمح  لاق  نورضاحلاو  همالک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مامعأ  عمـس  املف  لاق :

هیلع تملسف  باجحلا ، فلخ  بلاط  وبأ  فقوو  اهعم ، ماقف  بلاط  یبأ  یلإ  تراشأو  ۀجیدخل ، ۀیراج  تلبقأ  ذإ  کلذ  یف  مه  انیبف  (، 3  ) انب
: تلاقو رانید ، افلأ  هیف  اسیک  هتطعأ  مث  لیلق ، ئشب  حلصنی  هنإف  یبأ ، ۀقشقشب  رتغت  ال  مرحلا ، دیس  ای  ءاسمو ، احابص  تمعن  تلاقو : ۀجیدخ ،

ندا دلیوخ  ای  هل : لاقو  نورـضاح ، سانلاو  بلاطوبأ  راسف  یـضری ، هنإف  هرجح ، یف  هبـصو  هبتاعت  کنأک  هیلإ ، هب  رـسو  اذه  ذـخ  يدیـس  ای 
یف هبصو  سیکلا  بلاطوبأ  ( 4  ) حتفو كرهقی ، دحأ  امف  کضری  مل  نإف  هعمـست ، مالک  هنإ  دلیوخ  ای  لاق : ادـبأ ، کنم  وندأ  ال  لاق : ینم ،
دقو (. 1) یف فقوو  لبقأو  هران ، تفطنا  لاملا  دـلیوخ  يأر  املف  کتنبا ، رهم  ریغ  کـل ، یخأ  نبا  نم  ۀـیطع  هذـه  هل : لاـقو  دـلیوخ ، رجح 

فیـسلا بضعلا : و  هعطقم . فیـسلا : نم  دحلاو  اهدـح . قرو  تذخـشت  نیکـسلا : دـح  تلق : بضع خ ل . (. 2 . ) ریثک خ قلخ  اـهعم  راـص 
سوؤر یلع  لوالا  فقوملا  . حتفف بلاط ، یبأ  نم  اند  مث  ردصملا : یف  (. 4 .) نتفلا تاراث  دنع  دوعق  یقب  امف  ردـصملا : یف  داز  (. 3 .) عطاقلا

دقلو دمحم ، نم  لضفأب  ءاربغلا  تلقأ  الو  ءآرضخلا  تلظأ  ام  هللاوف  بترلاو ، یلاعملا  يوذو  برعلا ، رـشاعم  ای  هتوص : یلعأب  يدانو  عمجلا 
متیقس له  هلهال ، لضفلا  نورکنت  مل  برعلا  رشاعم  ای  لاقو : سابعلا  لاق  مث  نیدهاشلا ، نم  کلذ  یلع  اونوکف  اوفکو ، العب  یتنبال  هتیـضر 

نم مکیف  ام  مسقا  هللاابو  دانعلاو ؟ دسحلا  هل  متمزلو  اهومتمتک ، دایأ  نم  مکیلع  هل  مکو  هب ؟ الإ  مکعرز  رـضخا  لهو  یخأ ؟ نباب  الإ  ثیغلا 
نإ مث  دافن ، یلإو  لئاز  لاملا  نإ  اهلامج ، الو  اهلامل  ۀجیدخ  بطخی  مل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـمحم  نأ  اوملعاو  هتنامأ ، الو  هتنایـص  لداعی 

لاقف دـلیوخ ، لوقی  ام  اوعمـسی  یتح  مـالکلا  نع  ساـنلا  کـسمأو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بناـج  یلإ  سلجو  لـبقأ  ( 1  ) ادلیوخ
بطخیلف ءآحـصفلاو ، ءآغلبلاو  ءآبطخلاو ، ( 2  ) ءآسؤرلا متنأو  مکل ، مکحلا  نإف  رمالا ، اوضقا  متبلط ؟ امع  راظتنالا  ام  بلاـط  اـبأ  اـی  دـلیوخ :

میهاربإ لسن  نم  انلعج  يذلا  دـمحلا هللا  لاقف : اوتـصنأف  اوتـصنا ، نأ  سانلا  یلإ  راشأو  بلاطوبأ  ضهنف  مکلو ، انل  دـقعلا  نوکیو  مکبیطخ ،
همقن رش  انع  فرصو  همعن ، نم  انیلع  غبسأو  همرح ، یف  انلعجو  برعلا ، عیمج  یلع  انفرشو  انلضفو  لیعامـسإ ، ۀلالـس  نم  انجرخأو  لیلخلا ،

یلع انلضفو  انابح  هب  امو  اناطعأ ، ام  یلع  رکـشلا  هلو  انالوأ ، ام  یلع  دمحلاو هللا  قیحـس ، ناکمو  قیمع ، جف  لک  نم  قزرلا  انیلإ  قاسو  (، 3)
انیخأ نبا  نأ  رـضح ، نم  رـشاعم  ای  اوملعاف  دـعبو  لسنلا ، اـنم  ( 4  ) رثکیل کلذو  لصولاو ، ۀـبراقملاب  اـنرمأو  مارحلا ، نع  انمـصعو  ماـنالا ،

دق وهو  اـهبطخ ، ( 5  ) خماشلا اهلـضف ، روکذملا  ۀفورعملا ، مکتاتف  یهو  ۀفعلاو ، ءآخـسلاب  ۀـفوصوملا  مکتمیرک  بطاخ  هللادـبع  نب  دـمحم 
اوبلطت الو  رـشلا ، اورهظت  الف  لوزی ، رخفلاو ال  لوزی ، لاملا  نأ  اوملعا  ردـصملا : یف  (. 1 .) لاملا نم  بحی  ام  یلع  دـلیوخ  اهیبأ  نم  اهبطخ 

امع مکرخؤی  يذلا  ام  بلاط  ابأ  ای  ردـصملا : یف  (. 2 . ) ها دلیوخ  نا  مث  لاق : مالکلا ، نم  مهکتـساو  ماجلب  مهمجلأ  دـق  ناکو  لاق : رکفلا ،
دابلا یف  انلعجو  ردصملا : یف  داز  (. 3 .) ها ءاسؤرلا  متناو  یـضرلا  مکیخأ  نبالو  ءابحالا ، متنأو  مکحلا  مکلف  رمالا ، اولـصفا  نوبلاط ، هل  متنا 

: بطخلا تلق : عئاشلا خ ل  (. 5 .) بهذلا نم  نالاخلخ  اهیلجر  یفو  هلوق : یلإ  رثکیل  کلذو  هلوق : نم  راونالا  یتخـسن  نم  طقـس  (. 4 .) رفقلا
ۀقان ( 2  ) ةأمو ابهذ ، رانید  ( 1  ) فلأ ۀئامعبرأ  لجؤملا  نود  لجعملا  اهرهم  دیرن  لاقو : دلیوخ  هیخأ  بناج  یلإ  ناکو  ۀقرو  ضهن  مث  . نأشلا
لاقف کلذب ، انیـضر  بلاطوبأ : هل  لاق  (، 3  ) انیلع ریثکب  کلذ  سیلو  ۀمأو ، ادبع  نیرـشعو  ۀینامثو  للح ، رـشعو  ربولا ، رمح  قدـحلا ، دوس 

هعم ناکو  ةزمح  کلذ  دنع  ضهنف  حاکنلا ، دقع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لبقف  کلذ ، یلع  دمحمب  ۀجیدخ  تجوزو  تیـضر  دق  دلیوخ :
نورهمی ( 4  ) ءآسنلا مأ  ءآسنلا  نروهمی  لاجرلا  انیأر  موق  ای  لاقو : هللا  هنعل  لهجوبأ  ماقف  هباحصأ ، کلذکو  نیرضاحلا ، یلع  اهرثنف  مهارد 

هیلإ لمحی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لثم  لاذرالا ؟ سیئر  ایو  لاجرلا ، ( 5  ) عکل ای  کل  ام  لاقو : هنع ، هللا  یضر  بلاطوبأ  ضهنف  لاجرلا ؟
قداصلابو ةرهاطلا ، رهاطلاب  جوز  دـق  یلاعت  هللا  نإ  ءآمـسلا : نم  يدانی  ایدانم  سانلا  عمـس  مث  هنم ، لبقی  ـالو  يدـهی  نم  کـلثمو  یطعیو ،

بیطلا سانلا  یلع  لسری  نأ  لیئربج  لجوزع  هللا  رمأو  ساـنلا ، یلع  نرثنی  راـثن  نهیدـیأب  راوج  هنم  تجرخو  باـجحلا ، عفر  مث  ۀـقداصلا ،
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، مهلزانم یلإ  سانلا  ضهن  مث  دـمحم ، بیط  نم  اذـه  لوقیف : بیطلا ؟ اذـه  کل  نیأ  نم  هبحاصل : لوقی  لـجرلا  ناـکف  رجاـفلاو ، ربلا  یلع 
شیرق ناوسن  تعمتجاـف  رمقلاـک ، وهو  هلوح ، هماـمعأو  هنع ، هللا  یـضر  بلاـط  یبأ  همع  لزنم  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـضمو 

یلإ رانید  فالآ  ۀعبرأ  اهموی  نم  ۀجیدخ  تثعبو  فوفدـلا ، نبرـضی  ( 6  ) نایتفلاو ۀـجیدخ ، راد  یف  مشاه  ینبو  بلطملادـبع  ینب  ناوسنو 
اهب راسف  ۀینـس ، ۀـعلخ  لاملا  عم  تلـسرأو  یبأ ، یلإ  اهذـفنی  سابعلا  کمع  یلإ  اهذـفنا  يدیـس  ای  تلاقو : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

؟ لوخدلاب راظتنالا  ام  یتنب  ای  لاقو : ۀجیدخ ، راد  یلإ  هتعاسو  هتقو  نم  دـلیوخ  ماقف  ۀـعلخلا ، هاسبلأو  دـلیوخ  لزنم  یلإ  بلاطوبأو  سابعلا 
دعب یتأـی  اـمک  حیحـصلا  هـلعلو  فـالآ خ ل ، ۀـعبرأ  (. 1) هللاو ۀـعلخلا ، هذـه  ینوـطعأو  یلإ ، هـب  اوـتأ  دـق  كرهم  اذـهف  کـسفن ، يزهج 

ءاسنلا خ ل. انیأر  امو  (. 4 .) مکیلع خ ل (. 3 .) فلأ خ ل (. 2 .) کلذ
یف الو  نسحلا  یف  ال  کلثم ، جوزب  دحأ  جوزت  ام  . ۀینغملا ۀمالا  ۀنیقلا : عمج  یه  لوقأ : حص . تانیقلا خ ل  (. 6 .) قمحالا میئللا . عکللا : (. 5)

ادـلقتم هتعاسو  هتقو  نم  جرخف  بلاط  ابأ  ربخلا  غلبف  ۀـجیدخ ، دـنع  نم  لاملا  اذـه  لوقی : سانلا  یف  ماقف  کلذ  لـهجوبأ  عمـسف  لاـمجلا ،
بجاوب نمقأ  دـق  ءآسنلا  تناک  نإف  بئاع ، بیعو  لئاق  لوق  انعمـس  برعلا  رـشاعم  ای  لاـقو : نوعمتجم ، برعلاو  حـطبالا  یف  فقوو  هفیس ،

نم شیرق  ضعب  ( 1  ) ملکتو ملکت ، نم  فنأ  مغر  یلع  اهنم  يرج  اذـهف  هیلإ ، يدـهیو  یطعی  نأ  دـمحمل  قحو  بیعب ، کلذ  سیلف  اـنقح 
ءآـسن تعدو  اـماعط  تعنـصف  ۀـجیدخ  یلإ  ربـخلا  غـلبو  هـلاو ، هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  اـهجوزت  ثـیح  ۀـجیدخ  یلع  ءآرزـالاب  نیـضغبملا 

مکلأسأ انأو  ادمحم ، تجوزت  ینأ  نم  هتلعف  امیف  یلع  اوباع  نکتلوعب  نأ  ینغلب  ءآسنلا  رـشاعم  نهل : تلاق  نلکأو  نعمتجا  املف  نیـضغبملا ،
تعمسو هنم ، تیأر  دق  ام  لجال  هتذخأ  دق  انأو  ۀیضرلا ؟ هقالخأو  هلـضفو  هلامکو  ( 2  ) هلامج نم  هلکـش  ۀکم  نطب  یف  وأ  هلثم ، مکیف  له 

هذه ذخ  ۀقرو : اهمعل  تلاق  ۀـجیدخ  نإ  مث  مالکلا . نع  ( 4  ) نهنم لک  فکف  (، 3  ) هینعی امیف ال  دحأ  ملکتی  الف  اهآر ، دحأ  ام  ءآیـشأ  هنم 
یلام نإ  هل : لقو  ءاش ، فیک  اهیف  فرصتی  هکلم  یهو  هل ، ۀیده  اهعیمج  هذه  نإ  هل : لقو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  یلإ  اهب  رـسو  لاومالا 

ماقملاو مزمز  نیب  ۀقرو  فقوف  هل ، اماظعإو  الالجإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمل  هتبهو  دـقف  يدـی  تحت  وه  امو  کلمأ  ام  عیمجو  يدـیبعو 
اهنیمی تکلم  ام  عیمجو  اهمدخو  اهدیبعو  اهلامو  اهـسفن  تبهو  دق  اهنأ  یلع  مکدهـشت  ۀـجیدخ  نإ  برعلا  رـشاعم  ای  هتوص : یلعأب  يدانو 
ۀبغرو اماظعإو  هل  الالجإ  هیلإ  اهنم  ۀیده  وهو  هنم ، لوبقم  اهل  لذب  ام  عیمجو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحمل  ایادـهلاو  قادـصلاو  یـشاوملاو 

، ۀینـس ۀعلخ  اهعمو  ۀیراج  تثعب  دق  ۀجیدخ  تناکو  هنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبأ  لزنم  یلإ  ۀـقرو  راس  مث  نیدـهاشلا ، نم  اهیلع  اونوکف  هیف ،
لاملا مدق  مهیلع  ۀقرو  لخد  املف  ابح ، هیف  دادزیل  هیلع  اهعلخی  ۀقرو  یمع  هیلع  لخد  اذإف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یلإ  اهیلخدا  تلاقو :
يذـلا لاقو : مهنم خ ل. (. 4 .) همهأو هلغـش  انالف : رمـالا  ینع  نم  (. 3 .) هلاـمج خ ل یف  (. 2 .) شیرق خ ل ءاـسن  ضعب  تـملکتو  (. 1 ،) مهیلإ

مث هلامجو ، هنـسح  نم  سانلا  بجعت  ۀقرو  جرخ  املف  يرخا ، ۀعلخ  هدازو  ۀعلخلا ، هیلع  غرفأو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ماقف  ۀجیدخ ، هتلاق 
اهیلع لخد  ۀثلاثلا  ۀـلیللا  تناک  املف  ربنعلاو ، کسملاو  بیطلا  اهیفو  ۀـضفلاو ، بهذـلا  ( 1  ) یفاوص تدتعاو  اهزاهج ، یف  ۀجیدخ  تذـخأ 

: لوقی وهو  سابعلا  ضهنو  مهتداعک ، ثلاثلا  مویلا  یف  رباکالاو  تاداسلا  عمتجاو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تامع 
بئاغرلاو ( 3  ) ءآنثلاب انموق  لآ  ای  اورخفا  بلاغو ! رهف  ( 2  ) لآ بهاوملاب  اورشبأ 

بیاطالا لک  نیز  دمحأب  مترخف  دق  بتارملا  یف  ( 4  ) یلعو مکلضف  سانلا  یف  عاش 
بهاوملا لیلجب  ۀجیدخ  یترفظ  دق  بئاغ  ریغ  ( 5  ) قرشم هرون  ردبلاک  وهف 

بلاطملا بر  وهف  مکلمش  هللا  عمج  بسانم  نم  هلام  يذلا  مشاه  یتفب 
بکارب ( 6  ) سیع راس  ام  ةالصلا  هیلعف  بکارو  شام  ریخ  يرولا  دیس  دمحأ 

لاملا نم  ( 7  ) نهیلع ترثـن  مث  میـسج ، هدوجو  میمع ، هلـضفو  میظع ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نأـش  نأ  اوملعا  تلاـق : ۀـجیدخ  نإ  مث 
تذفنأ ۀـجیدخ  نإ  مث  هنیداهتی ، مث  راثنلا ، نطقتلی  نلعجف  نیعلا ، روحلا  یلع  ۀـنجلا  یف  رثنت  یبوط  رجـشو  نیرـضاحلا ، شهد  ام  بیطلاو 

، هطـسو دـشو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  فقوو  ۀـمیظع ، ۀـمیلو  بلاطوبأ  لمعو  ابیطو ، ابایثو  مهاردو  ریناـندو  اریثک  اـمنغ  بلاـط  یبأ  یلإ 
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ۀجیدخ تذفنأو  ۀمدخلا ، یف  هتحت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مامعأو  مایأ ، ۀثالث  ۀمیلولا  ۀکم  لهال  ماقأو  سانلا ، عیمج  ۀمدخ  هسفن  مزلأو 
یناوص خ (. 1) ربنعلاب عمـشلا  تلمعو  بایثلا ، تلـصفو  یلحلاو ، غاصملا  تغاصو  اهلزنم ، یلإ  عیانـصلا  لهأ  تعدو  هریغو ، فئاـطلا  یلإ 

مارک فیفخ . داوس  اهـضایب  طـلاخی  ضیبـلا  لـبالا  سیعلا : (. 6 .) علاـط خ ل (. 5 .) ـالع خ ل (. 4 .) ءانـسلاب خ ل (. 3 .) لآ خ ل اــی  (. 2 .) ل
لغـش یف  لمعت  لزت  ملو  ربنعلاو ، کسملا  نم  لیثامتلا  هیف  تلمعو  بهذلا ، هیلع  ترجأو  (، 1  ) راجشالا ۀئیه  یلع  مهیلع خ ل. (. 7 .) لبالا

تشرفو رمقلاو ، سمشلا  ةروص  اهیف  تشقنو  (، 2  ) زرطملا جابیدلا  روتس  تقلعو  هیلإ ، جاتحت  ام  عیمج  نم  تغرف  یتح  رهشأ  ۀتـس  سرعلا 
مـسیربالا تحت  ریرـس  یلع  اـسلجم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تشرفو  زخلاو ، جابیدـلا  نم  دـئاسولاو  دـناسملا  تعـضوو  سلاـجملا ،
جابیدـلاو ریرحلا  بایث  اهمدـخو  اـهیراوج  تسبلأو  (، 4  ) جاهولا بهذـلا  حئافـصب  حفـصم  سونبآلاو ، جاـعلا  نم  ریرـسلاو  (، 3  ) یشولاو

(6  ) مدـخلا تفقوأو  بهذـلا ، دـئالق  نهقانعأ  یف  تعـضوو  (، 5  ) نهتروسو ناجرملاو ، ؤلؤللاـب  نهروعـش  تمظنو  ناولـالا ، تاـفلتخملا 
ۀـشوقنم حوارم  مدخلا  نم  ةدحاو  لک  دی  یف  تلعج  و  (، 7  ) دنلاو دوعلا  نم  روخبلاو  ربنعلاو  بیطلا  اهیفو  بهذـلا ، نم  رماجملا  نهیدـیأب 

یف تبصنو  عومشلاو ، فوفدلا  نهضعب  یلإ  تعفدو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سلجم  دنع  نهتفقوأو  ۀضفلاب ، ( 8  ) ۀبصقم بهذلاب ،
تامع سلجم  تعفرو  اهیلإ ، نلبقأف  نهعیمج  ۀـکم  لهأ  ناوسن  تعد  کلذ  نم  تغرف  املف  لیخنلا ، لاـثمأ  یلع  اریثک  اعمـش  رادـلا  طـسو 

نیب هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لبقأ  ۀـلیللا  کـلت  ناـک  اـملف  فاـفزلا ، تقو  رـضحیل  بلاـط  یبأ  یلإ  تلـسرأ  مث  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
باعـش یف  سانلا  رثک  دقو  حیباصملاو ، عومـشلا  مهیدیأب  مشاه  ینب  دیبعو  ءآرمح ، ۀـمامع  و  رـصم ، ( 9  ) یطابق نم  بایث  هیلعو  هماـمعأ ،

(. 2 .) رجشلا خ ل (. 1 (.) 10  ) هایانث نیب  نم  جرخی  رونلاو  تاقدارـسلا  یلع  فقو  نم  مهنمو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  یلإ  نورظنی  ۀـکم 
: راوسلاو راوسلا . نهتسبلأ  يأ  (. 5 .) سمشلا وأ  رانلا  داقتا  جهولاو : جهولا . دیدش  جاهولا : (. 4 .) ۀشقنملا بایثلا  یشولا : (. 3 .) رطسملا خ ل
ۀبـضقم خ ل (. 8 .) هب رخبتی  دوع  دـنلا : لوقأ : کـسملا خ ل . (. 7 .) مادـخلا خ ل (. 6 .) اهمـصعم وأ  اهدنز  یف  ةأرملا  اهـسبلت  قوطلاک  ۀیلح 
هبایث خ (. 10 .) طبقلا یلإ  ۀبوسنم  ناتک  نم  بایث  اهرـسکو : فاقلا  مضب  ۀیطبقلا  عمج  اهفیفختو  ءایلا  دـیدشتب  یطابقلا  (. 9 .) ۀصصفم خ ل

نم جرخ  دـق  همامت ، یف  رمقلا  هنأک  وهو  هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  وه  لـخد  ۀـجیدخ  راد  یلإ  اولـصو  اـملف  هباـیث ، تحت  نمو  هنیبج  نمو  ل.
، ۀمارکلا نم  هیلإ  اولـصو  ام  یلع  هنودمحیو  هللا  نوربکی  ۀـحرفو ، ۀـنیز  نسحأ  یف  (، 1  ) يرـشلا دوسا  مهنأک  هب  نوقدـحم  همامعأو  قفالا ،

رون الع  دق  هرونو  اهنع ، هللا  یضر  ۀجیدخ  راد  یف  هل  ئیه  يذلا  سلجملا  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  سلجو  اهراد ، یلإ  اعیمج  اولخدف 
یلعو (، 3  ) ةدـمعم بایث  اهیلعو  ةرم  لوأ  تجرخف  (، 2  ) ءالجلل ۀجیدخ  اوئیه  مث  هلامجو ، هنـسح  نم  نیأر  امم  ءاسنلا  تلهذف  حیباصملا ،

، اریظن هل  نیعالا  رت  مل  جزوریفلاب ، شوقنم  بهذـلا ، نم  نالاخلخ  اهیلجر  یفو  رهوجلاو ، ردـلاب  عصرم  رمحـالا ، بهذـلا  نم  جاـت  اهـسأر 
: ارعش لوقت : ءاسنلا  ضعب  تلعجو  فوفدلا . ءاسنلا  نبرض  تزرب  املف  توقایلاو ، درمزلا  نم  یصحت  دئالق ال  هیلعو 

(. 4  ) ناندعلا ینب  ای  انرخف  دقلو  نأشلا  زعو  انل  راخفلا  یحضأ 
نالقثلا ۀلمج  هیف  ترخفو  يرولا  نیب  ( 5  ) العلا تلن  ۀجیدخأ 

نامزالا رئاس  یف  ءاسنلا  دلو  هلثم  يذلا ال  ادمحم  ینعأ 
ناصغالا یف  رایطالا  تحان  ام  ایحلاو  یلاعملاو  مراکملا  ( 6  ) هیف

ناندع ینب  نم  لضفملا  وهف  اومحرتو  اوملسو  هیلع  اولص 
نامحرلا ةوفصب  تصصخ  دق  نأ  یملعاو  ۀجیدخ ! هیف  یلواطتف 

حیباصملا عیمج  یلع  الع  رون  اههجو  رون  نم  قرـشأ  دقو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ۀـیناثلا  ةولجلل  مشاه  ینب  ءاسن  اهب  نلبقأ  مث 
نم ۀیطعو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لضف  کلذو  هلثم ، نوؤارلا  يری  مل  رون  اهیف  داز  یتح  بلطملادبع  تانب  اهنم  تبجعتف  عومشلاو ،

ةدمغم خ (. 3 .) ةولجم هیلع  اهضرع  هجوز : یلع  سورعلا  الج  نم  (. 2 .) لثملا اهب  برضی  تارفلا  بناج  ةدسأم  يرشلا : (. 1 ،) اهل یلاعت  هللا 
هلف خ (. 6 .) نالقثلا خ ل كدـجم  نع  ترـصاقتو   || يرولا  یف  ولعنو  انیف  العلا  تیب  (. 5 .) حص ناندع خ ل  ینب  یف  انومـس  دقلو  (. 4 .) ل
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لک نمو  رفصالاو ، رضخالاو  رمحالا  رهوجلاب  عصرم  بهذم ، ( 1  ) ضیبأ طالقس  اهیلعو  رـضح ، نم  عیمج  یلع  تقاف  دقو  اهب ، اولبقأو  ل.
اهیدـی نیب  تجرخو  نسحأ ، الو  اهنم ، فطلأ  اهرـصع  یف  ری  مل  ءاضیب  ءاسنلا  نم  ۀـضیرع  ۀـخماش  ۀـلیوط  ةأرما  ۀـجیدخ  تناکو  ناولالا ،

: ارعش تلاقو  اهنع ، هللا  یضر  بلطملادبع  تنب  ۀیفص 
حرتلا عم  سوحنلا  یضمو  حرفلا  عم  رورسلا  ءاج 

حجن دق  اهیف  لاحلاو  تلبقأ  دق  انراونأ 
حطبلاو زوافملا  لک  یف  روکذملا  دمحمب 
حجر مهلک  قلخلاب  دمحأ  نزاوی  نأ  ول 

حضو دق  رمأ  شیرقل  هلضف  نم  ادب  دقلو 
حرب ام  هنع  دعسلاو  دمحال  دوعسلا  مث 

حفط اهلیان  رحبو  (. 2  ) لامکلا تبن  ۀجیدخب 
(. 3  ) حرب ام  اهنم  ملحلاو  اهیلح  یف  اهنسح  ای 

(. 5  ) حلک هحئادم  یف  ام  دمحم  ( 4  ) یبنلا ذه 
حفص دق  مکنع  هللاو  اودعست  هیلع  اولص 

هوعـضوو اهـسأر ، نم  هوعفرو  جاتلا  اوذخأ  کلذ  دـعب  مث  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يدـی  نیب  اهوفقوأ  یتح  اهنع  هللا  یـضر  اهب  نلبقأ  مث 
هب صخ  ام  ئـشب  ۀلیللا  هذه  تصـصخ  دقل  ۀجیدخ  ای  اهل : نلقو  اهل ، نبرـضی  نهو  فوفدلاب  اوتأ  مث  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  سأر  یلع 

، ۀـثلاثلا ةولجلا  یف  تجرخو  فرـشلاو ، زعلا  نم  کیلإ  لصوو  هتیتوا ، امب  کل  ائینهف  مجعلاو ، برعلا  لـئابق  نم  كاوس  هلاـن  ـالو  كریغ ،
نیمالا (. 4 .) حضتم خ ل (. 3 .) میرکلا خ ل صخ  (. 2 . ) دوسأ خ ل (. 1  ) عضوملا ءاضأ  دقو  رهوجو ، یلح  اهیلعو  رفصأ ، ( 6  ) بوث اهیلعو 

. حبقلاو سوبعلا  حلکلا : (. 5 . ) خ ل
، ئضت ءآرمح  ۀتوقای  لیلکالا  رخآ  یفو  لیلکالا ، طسو  یف  يذلا  رهوجلا  کلذ  ناعمل  نم  . ردصملا یف  دوجوملا  وهو  بوث خ ل  یف  (. 6)
: لوقت یهو  اهنع ، هللا  یـضر  بلطملادبع  تنب  ۀیفـص  اهیدـی  نیب  تلبقأو  اهنـسحو ، اهرون  نمو  ( 1  ) رهوجلا کلذ  نم  رادلا  تقرـشأ  دـقو 

: ارعش
داقرلا دعب  ( 2  ) داهسلا تقلأو  داؤفلا  تاقثوم  قوشلا  ذخأ 

داعبلا لوط  فالخ  تاقرشم  ینادتلا  رونب  اقللا  یلایلف 
دادولا میظع  یفطصملا  نم  تلن  ذإ  ۀجیدخ  ای  رخفلاب  تزف 

يداب مث  رضاح  لک  الماش  اضرف  سانلا  یلع  هرکش  ( 3  ) ادغف
يدانی ءآمسلا  يدل  لیئربج  اعمج  کئالملاو  سانلا  ربک 
دانعلا لهأ  کنع  هللا  یحنف  ینامالا  لکب  دمحأ  ای  تزف 

دالبلا یف  اهلقثل  تطحو  سیعلا  ( 4  ) ترس ام  ةالصلا  کیلعف 
ذخأی ملو  لاب ، یخرأو  لاح ، نسحأ  یف  اهدنع  یقبو  اهنع ، سانلا  عیمج  جرخو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عم  اهوسلجأ  کلذ  دعب  مث  لاق :

نم نییلع  یلعأ  یف  ندع  تانج  یلإ  تلقتناو  هتقدصو  هب ، تنمآو  هلآو ، هیلع  هللا  تاولـص  ثعب  ام  دعب  تتام  یتح  ءآسنلا  نم  ادـحأ  اهیلع 
طبها نأ  لیئربج : یلإ  هللا  یحوأو  هسورع ، عم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  الخو  تایبالا : دعب  خسنلا  ضعب  یفو  لوقأ : (. 5  ) ۀنجلا روصق 

اهتیدوأو ۀکم  باعش  تالتماف  لعفف  ۀکم ، لابج  یلع  اهرثناو  اهروفاک ، نم  ۀضبقو  اهربنع ، نم  ۀضبقو  اهکسم ، نم  ۀضبق  ذخو  ۀنجلا ، یلإ 
هللا یضر  ۀجیدخ  رون  نم  يأ  اهرون  نمو  لوقأ : اهلامجو . اهنـسحو  اهرون  نمو  اهنول  نمو  رهاوجلا  نم  ردصملا : یف  (. 1) اهقرطو اهلزانمو 
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منی مل  يأ  رهـسو  مونلا . هنع  بهذ  يأ  دهـس  لاقی : ینعملا . یف  بیرق  راهـسلاو  داهـسلاو  راهـسلا ، تفلأو  ۀعوبطملا : خـسنلا  یف  (. 2 .) اهنع
تدروأ تادایز  اهیف  یتبتکم ، یف  ةدوجوم  ۀـطوطخم  ۀخـسن  راکفالاو : رورـسلا  حاتفمو  راونالا  (. 5 .) تراس خ ل (. 4 .) راصف يأ  (. 3 .) الیل

یلص دمحمو  ۀجیدخ  بیط  نم  اذه  لوقتف : بیطلا ؟ اذه  ام  هتجوز : عم  الخ  اذإ  لوقی  لجرلا  نأ  یتح  بیطلا ، کلذ  نم  . لیذلا یف  اهضعب 
نم برـض  لاقرالاو : صلاخلا . بهذلا : نم  نایقعلاو  ریعبلا . هب  داقی  يذلا  وهو  مامزلا ، هیلع  دـش  يذـلا  وه  ممزملا : حیـضوت : هلاو . هیلع  هللا 

: يوجلاو هرهظأ . هرـسب : حابو  نوفجلا . ءاندإ  ءاـضغالاو : رتخبتی . يأ  هتیـشم ، یف  لـفری  نـالف  مهلوق : نم  ءاـفلاب  خـسنلا  ضعب  یفو  ودـعلا ،
. هفرـص يأ  ههجو  تفل  لاقیو : ةوقلاو . ةدـشلا  رـسکلاب : سارملاو  لهجلا . یلإ  لیملا  ةوبـصلاو : نزح . وأ  قشع  نم  دـجولا  ةدـشو  ۀـقرحلا ،

مدخی يذلا  لجرلا  دغولاو : سرتلا . ۀفجحلاو : موتکملا . نزحلا  کیرحتلاب : دمکلاو  هتقرح . بحلا : ۀعولو  هترارحو . قوشلا  ۀقر  ۀبابصلاو :
یف لجرلا  رطخو  هب . علوأ  ئـشلاب : مرغأو  نیبی . مالکلا ال  مغمغتلاو : صقنتلاو . بیعلاب  حیرـصتلا  بلثلاو : سیـسخلا  لذـنلاو : هنطب . ماـعطب 

ۀعیرـس يأ  ارایت ، اقرع  عطق  لاقیو : جوملا ، (: 1  ) رایتلاو سمشلا . ۀلازغلاو : جعزنملا . لفاجلاو : عرسأ . لفجو : امهعـضوو . هیدی  عفر  هتیـشم :
. دـیعبلا قیحـسلاو : ةرماـض . ءاـفیه : سرفو  ةرـصاخلاو . نـطبلا  رمـض  کـیرحتلاب : فـیهلاو  هداوـس . دتـشا  رکعأو : لـیللا ، رکتعاو  يرجلا ،

طلاخی ضیبلا  لبالا  رسکلاب : سیعلاو  متاخ . هیشو  ناکو  ۀیشوم ، ناتکک  بایث  وأ  اهجدوه ، یلع  ةأرملا  هیقلت  فوص  نم  ئـش  طالقـسلاو :
تلمتـشا ام  عیمجب  قثن  مل  نإو  بئارغلاو ، تازجعملا  ضعب  یلع  اهلامتـشال  ۀـیاکحلا  کلت  تدروأ  اـمنإ  لوقأ : ةرقـشلا . نم  ئـش  اهـضایب 

مالـسلا اهیلع  ۀمطاف  نإ  ردلا : یف  د :  - 20 لثامالاو . لضافالا  نم  هفلؤم  ناک  نإو  هیلإ ، انأموأ  اـمک  (، 2  ) اهدنس یلع  دامتعالا  مدعل  هیلع ،
، اهذخأم ملعی  مل  تالـسرم  اهیف  ةدراولا  تایاور  لج  (. 2 .) دادشک عوبطملا : یف  (. 1) هلاو هیلع  هللا  یلـص  اهیبأ  ةوبن  هللا  رهظأ  ام  دعب  تدلو 

یفوتملا ۀیمیت  نبا  یلعو  هیلع  مدقتم  وه  لب  دیهشلا  خیاشم  نم  هنوک  یف  کشلا  البق  تفرع  دقف  فلؤملا  امأو  هبشأ ، ۀماعلا  صـصقب  یهو 
(، 1  ) تیبلا ینبت  شیرقو  نینـس ، سمخب  . ۀـیاکحلا لوا  یف  هانمدـق  ام  ریغ  هلاـح  نم  ائیـش  فرعن  ـال  لوهجم  لـجرلاف  يأ  یلعو  ۀنس 728 ،
یف هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  دـلوم  نم  نیعبرأو  سمخ  ۀنـس  هنم ، نیرـشعلا  موی  ةرخـآلا  يدـیمج  یف  مالـسلا  اـهیلع  تدـلو  اـهنأ  يورو 

يدیمج نم  نیرـشعلا  یف  نینـس  ثالثب  يرـسالا  دعبو  نینـس ، سمخب  ثعبملا  دـعب  ۀـکمب  تدـلو  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  نأ  يور  بقانملا 
نیبو نسحلا  اـهتدالو  نیب  ناـکو  (، 2  ) ةرجهلا دعب  ۀنـس  ةرـشع  يدحإ  لیقو : ۀنـس ، ةرـشع  اتنثا  اهلو  مالـسلا  هیلع  نسحلا  تدـلوو  ةرخآلا ،
یلص یبنلا  انیب  لیقو : یحولا ، لوزنو  (، 3  ) ۀلاسرلا روهظ  لبق  نینس  سمخ  تدلو  اهنأ  يورو  اموی . نوسمخ  مالسلا  هیلع  نیـسحلاب  اهلمح 

نب ساـبعلاو  بلاـط ، یبأ  نـب  یلعو  رمعو ، رکبوـبأو ، حاضحـضلا ، نـب  رذـنملاو  رـسای ، نـب  راـمع  هـعمو  حـطبالاب  سلاـج  هـلاو  هـیلع  هللا 
قرـشملا نم  تذخأ  یتح  هتحنجأ  رـشن  دق  یمظعلا ، هتروص  یف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هیلع  طبه  ذإ  بلطملادبع ، نب  ةزمحو  بلطملادـبع ،

یلع کلذ  قشف  احابـص ، نیعبرأ  ۀـجیدخ  نع  لزتعت  نأ  كرمأی  وهو  مالـسلا ، کیلع  ءرقی  یلعالا  یلعلا  دـمحم  اـی  هاداـنف : برغملا ، یلإ 
، لیللا موقیو  راهنلا ، موصی  اموی ، نیعبرأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ماـقأف  لاـق : (، 4  ) اقماو اهبو  ابحم  اهل  ناـکو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
(، 5  ) یلق الو  کنع  یعاطقنا  نأ  ینظت  ۀـجیدخ ال  ای  اهل : لق  لاقو  رـسای  نب  رامعب  ۀـجیدخ  یلإ  ثعب  کلت  هماـیأ  رخآ  یف  ناـک  اذإ  یتح 

، ارارم موی  لک  هتکئالم  مارک  کب  یهابیل  لجوزع  هللا  نإف  اریخ ، الإ  ۀـجیدخ  ای  ینظت  الف  هرمأ ، ذـفنتل  کلذـب  ینرمأ  لجوزع  یبر  نکلو 
دق (. 1  ) یف نزحت  ۀجیدخ  تلعجف  دسأ ، تنب  ۀمطاف  لزنم  یف  ینإف  کشارف ، نم  کعجضم  يذخو  بابلا ، ( 6  ) یفیجأف لیللا  کنج  اذإف 

نسحلا تدلو  لیقو : يأ  (. 2 . ) هباتک یف  باشخلا  نبا  اضیا  کلذ  رکذ  معن  هلآو . هیلع  هللا  یلص  هثعبم  لبق  ناک  تیبلا  ءانب  نا  اقباس  تفرع 
دلجملا یف  اهتدالو  باب  یف  لاوقالا  يوقأ  نایبو  اهتلالو  یف  فالخلا  یتأیـسو  ۀماعلا ، لوق  کلذ  (. 3 .) ۀنس ةرشع  يدحإ  اهلو  ةرجهلا ، دعب 

: بابلا تفجأ  يرهوجلا : لاـق  (. 6 . ) بضغ ـالو  يأ  لوقأ : یلق خ ل ، ـالو  ةرجه  (. 5 .) بحملا قماولا : (. 4 . ) فنصملا بیترت  یلع  رـشاعلا 
ای لاقف : مالـسلا  هیلع  لیئربج  طبه  نیعبرالا  لامک  یف  ناک  املف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـقفل  ارارم  موی  لک  . هللا همحر  هنم  هتددر .

بر ۀـفحت  امو  لیئربج  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  هتفحتو ، هتیحتل  بهأـتت  نأ  كرمأـی  وهو  مالـسلا ، کـئرقی  یلعـالا  یلعلا  دـمحم 
وأ سدنـس ، لیدنمب  یطغم  قبط  هعمو  لیئاکیم  طبه  ذإ  کلذک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  انیبف  لاق : یل ، ملع  ال  لاق : هتیحت ؟ امو  نیملاعلا ؟
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ۀلیللا لعجت  نأ  کبر  كرمأی  دـمحم  ای  لاـقو : مالـسلا  هیلع  لـیئربج  لـبقأو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يدـی  نیب  هعـضوف  قربتـسإ ، لاـق :
بابلا حـتفا  نأ  ینرمأ  رطفی  نأ  دارأ  ذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  مالـسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاقف  ماعطلا ، اذـه  یلع  كراـطفإ 
مرحم ماعط  هنإ  بلاط  یبأ  نب  ای  لاقو : لزنملا ، باب  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یندعقأ  ۀلیللا  کلت  یف  ناک  املف  راطفالا ، یلإ  دری  نمل 

، بطر نم  ( 1  ) قذـع اذإف  قبطلا ، فشکو  ماعطلاب ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  الخو  بابلا  یلع  تسلجف  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـق  یلع ، ـالإ 
هدی لسغو  لیئربج ، هیلع  ءآملا  ضافأف  لسغلل  هدی  دمو  ایر ، ءاملا  نم  برشو  اعبش ، هنم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لکأف  بنع ، نم  دوقنعو 

: لاقو لیئربج ، هیلع  لبقأف  یلصیل  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ماق  مث  ءامسلا ، یلإ  ءانالا  عم  ماعطلا  لضاف  عفتراو  لیفارسإ ، هل  دنمتو  لیئاکیم ،
یف کبلـص  نم  قلخی  نأ  هسفن  یلع  ( 2  ) یلآ لجوزع  هللا  نإف  اهعقاوتف ، ۀـجیدخ  لزنم  یلإ  یتأت  یتح  کتقو  یف  کیلع  ۀـمرحم  ةالـصلا 

، ةدحولا تفلأ  دق  تنکو  اهیلع : هللا  ناوضر  ۀجیدخ  تلاق  ۀجیدخ ، لزنم  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بثوف  ۀبیط ، ۀیرذ  ۀـلیللا  هذـه 
، یشارف یلإ  تیوآو  یحابصم ، تأفطاو  (، 4  ) يدرو تیلـصو  یبأب ، تقلغو  يرتس ، ( 3  ) تفجسأو یـسأر ، تیطغ  لیللا  ینتنج  اذإ  ناکف 
ۀقلح ال عرقی  يذلا  اذه  نم  تیدانف : بابلا ، عرقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ءاج  ذإ  ۀهبتنملاب  الو  ۀمئانلاب  نکأ  مل  ۀلیللا  کلت  یف  ناک  املف 

ۀجیدـخ ای  یحتفا  هقطنم : ةوالحو  همالک  ۀـبوذعب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يدانف  ۀـجیدخ : تلاق  هلاو ؟ هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  الإ  اهعرقی 
بنعلا دوقنع  رـسکلاب : قذعلا  (. 1  ) لخدو بابلا ، تحتفو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب  ةرـشبتسم  ۀحرف  تمقف  ۀـجیدخ : تلاق  دـمحم ، ینإف 

نم ءزجلا  وأ  ةالـصلا ، درولا : (. 4 . ) هنم هتلـسرأ . رتسلا : تفجـسا  يرهوجلا : لاق  (. 3 . ) فـلح يأ  (. 2 . ) هشوخ ۀیـسرافلاب : لاقی  بطرلاو ،
یلـصیف موقی  مث  ةالـصلل ، رهطتف  ءانالاب  اعد  لزنملا  لخد  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  لزنملا ، یبنلا  ۀـلیل . لـک  ناـسنالا  هب  موقی  نآرقلا 

، يدضعب ذـخأ  هنأ  ریغ  ( 1  ) ةالـصلاب بهأتی  ملو  ءانالاب ، عدـی  مل  ۀـلیللا  کـلت  یف  ناـک  اـملف  هشارف ، یلإ  يوأـی  مث  اـمهیف ، زجوی  نیتعکر 
دعابت ام  ءاملا  عبنأو  ءآمـسلا  کمـس  يذـلاو  الف  اهلعبو ، ةأرملا  نیب  نوکی  ام  هنیبو  ینیب  ناک  و  ینحزامو ، ینبعادو  هشارف ، یلع  یندـعقأو 
دمحم نب  رفعج  نب  هللادبع  یبال  تلق  لاق : رمع  نب  لضفملا  نع  هیفو  ینطب . یف  ۀمطاف  لقثب  تسـسح  یتح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ینع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  جوزت  امل  هللا  ناوضر  اهیلع  ۀـجیدخ  نإ  معن ، لاق : مالـسلا ؟ اهیلع  ۀـمطاف  ةدالو  تناک  فیک  مالـسلا : امهیلع 
املف کلذ ، نم  ۀـجیدخ  تشحوتـساف  اهیلع ، لخدـت  ةأرما  نکرتی  الو  اهیلع  نملـسی  الو  اهیلع  نلخدـی  ـال  نکف  ۀـکم ، ةوسن  اـهترجه  هلاو 

لخدف هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  کلذ  متکت  ۀجیدخ  تناکو  اهربصتو ، اهنطب  یف  اهثدحت  تراص  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطافب  تلمح 
اذه اهل : لاقف  ینـسنؤیو ، ینثدحی  ینطب  یف  يذلا  نینجلا  تلاق : کثدحی ؟ نم  ۀجیدخ  ای  اهل : لاقف  ۀمطاف ، ثدـحت  ۀـجیدخ  عمـسو  اموی 

، ۀمالا یف  ۀمئأ  اهلسن  نم  لعجیسو  اهنم ، یلسن  لعجیس  یلاعتو  كرابت  هللا  نأو  ۀنومیملا ، ةرهاطلا  ۀمسنلا  اهنأو  یثنا ، اهنأ  ینرـشبی  لیئربج 
ءآسن یلإ  تهجوف  اهتدالو ، ترـضح  نأ  یلإ  کلذ  یلع  اهنع  هللا  یـضر  ۀـجیدخ  لزت  ملف  هیحو ، ءاضقنا  دـعب  هضرأ  یف  هءاـفلخ  مهلعجی 

یبأ میتی  ادـمحم  تجوزتو  انلوق ، یلبقت  ملو  انیتیـصع  اهیلإ  نلـسرأف  ءآسنلا ، نم  ءآسنلا  یلت  ام  اـهنم  نیلیو  نئجی  مشاـه  ینب  ءاـسنو  شیرق 
لاوط ةوسن  عبرأ  اهیلع  لخد  ذإ  کلذـک  یه  انیبف  کلذـل ، ۀـجیدخ  تمتغاف  ائیـش ، كرمأ  نم  یلن  الو  ئجن  انـسلف  هل ، لام  اریقف ال  بلاط 

، ةراس انأ  کتاوخأ : نحنو  کیلإ ، کبر  لسر  انإف  ۀجیدخ ، ای  ینزحت  ال  نهادـحإ : اهل  تلاقف  نهنم ، تعزفف  مشاه ، ینب  ءاسن  نم  نهنأک 
نم یلنل  کیلإ  یلاعت  هللا  انثعب  بیعش ، تنب  ( 2  ) ءارفص هذهو  نارمع ، تنب  میرم  هذهو  ۀنجلا ، یف  کتقیفر  یهو  محازم ، تنب  ۀیسآ  هذهو 

تعـضوف اهفلخ ، نم  ۀعبارلاو  اهیدی ، نیب  نم  ۀثلاثلاو  اهراسی ، نع  يرخالاو  اهنیمی ، نع  ةدـحاو  تسلجف  ءآسنلا ، نم  ءآسنلا  یلت  ام  كرمأ 
یف فالخلا  مالسلا  هیلع  یسوم  لاوحأ  باب  یف  مدقت  (. 2 .) ةالصلل خ ل (. 1  ) یلإ تطقس  املف  ةرهطم ، ةرهاط  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ۀجیدخ 
الإ عضوم  اهبرغ  الو  ضرالا  قرـش  یف  قبی  ملو  ۀـکم ، تاتویب  لخد  یتح  رونلا  اهنم  قرـشأ  ضرـالا  . ءارفـصلا وا  ءاروفـصلا  اـهناو  اهمـسا 

، نبللا نم  اضایب  دـشأ  نیواضیب  نیتقرخ  تجرخأو  رثوکلا ، ءامب  اهتلـسغف  اهیدـی  نیب  تناـک  یتلا  ةأرملا  اـهتلوانتف  رونلا ، کـلذ  هیف  قرـشأ 
، هللا الإ  هلإ  نأ ال  ةداهشب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تقطنف  اهتقطنتـسا  مث  يرخالاب ، اهتعنقو  ةدحاوب ، اهتفلف  ربنعلاو ، کلـسملا  نم  ۀحئار  بیطأو 

لک تمسو  نهیلع ، تملس  مث  طابسالا ، دیس  يدلو  نأو  ءایـصوالا ، دیـس  یلعب  نأو  ءایبنالا ، دیـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبأ  نأو 
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یف ثدحو  مالسلا ، اهیلع  ۀمطاف  ةدالوب  اضعب  مهضعب  ۀنجلا  لهأ  رـشبو  نیعلا ، روحلا  ( 1  ) ترشابتو اهیلإ  نکحضو  اهمساب ، نهنم  ةدحاو 
ۀیکز ةرهطم  ةرهاط  ۀجیدخ  ای  اهیذخ  تلاق : و  مالـسلا ، اهیلع  ءارهزلا  تیمـس  کلذلف  مویلا ، کلذ  لبق  ۀـکئالملا  هرت  مل  رهاز  رون  ءامـسلا 

مالسلا اهیلع  تناکو  اهیلع ، ردف  تبرشف  اهیدث ، اهتمقلأف  ةرـشبتسم ، ۀحرف  مالـسلا  اهیلع  ۀجیدخ  اهتلوانتف  اهلـسن ، یفو  اهیف  كروب  ۀنومیم ،
باتک (. 2  ) اهینبو اهلعبو  اهیبأ  یلعو  اهیلع  هللا  یلص  ۀنـس ، یف  یبصلا  یمنی  امک  رهـش  یفو  رهـش ، یف  یبصلا  یمنی  امک  موی  لک  یف  یمنت 

رئاس لاوحأو  رشاعلا ، دلجملا  یف  اهتدالوو  اهیلع  هللا  تاولـص  ۀمطاف  لاوحأ  یتأیـس  لوقأ : (. 3  ) اهلک تایاورلا  نم  رم  ام  لثم  میظنلا  ردـلا 
هتخـسن تسیل  طوطخم ، ددعلا : (. 2 .) نرـشابتو خ ل (. 1 .) هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دالوأ  لاوحأ  باب  یف  اـهنع  هللا  یـضر  ۀـجیدخ  دـالوأ 

. يدنع ةدوجوم  هتخسن  تسیل  میظنلا : ردلا  (. 3 .) يدنع ةدوجوم 
... ناسل لکب  املاع  ناک  هناو  ایما  هنوک  ینعمو  اهللعو ، هئامسا 

هباوثأو اهـشوقنو  همیتاوخ  رکذو  ناسل ، لکب  املاع  ناک  هناو  اـیما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنوک  ینعمو  اـهللعو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ 
هللااب اونمآف  لاقو : یمالا 157 . یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذلا  فارعالا 7 : تایالا : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هب  قلعتی  امم  اهریغو  هباودو  هحالـسو ،
دوه میحر 128 . فؤر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنأ  نم  لوسر  مکءاج  دقل  ۀبوتلا 9 : یمالا 158 . یبنلا  هلوسرو 

بازحالا نولطبملا 48 . باترال  اذإ  کنیمیب  هطخت  الو  باتک  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  امو  توبکنعلا 29 : ریشبو 2 . ریذن  هنم  مکل  یننإ  : 11
لمزملا هللا 29 . لوسر  دمحم  حتفلا 48 : ارینم 45 و 46 . اجارسو  هنذإب  هللا  یلإ  ایعادو  اریذنو  ارشبمو  ادهاش  كانلسرأ  انإ  یبنلا  اهیأ  ای  : 33

یمالا هللا  همحر  یـسربطلا  لاق  ( 1 : ) ریسفت رذنأف 1 و 2 . مق  رثدـملا -  اهیأ  ای  رثدملا 74 : الیلق 1 و 2 . الإ  لیللا  مق  لمزملا -  اهیأ  اـی  : 73
ةروس یفو  لوسر . الا  دـمحم  امو  نارمع 143 : لآ  ةروس  یف  اهنم  فنـصملا ، هرکذـی  مل  يرخا  تایا  اـنه  اـهو  (. 1 :) لاوقأ هاـنعم  یف  رکذ 

اورشبمو فصلا 6 : ةروس  یفو  دـمحم . یلع  لزن  اـمب  اوـنمآو  دـمحم 2 : ةروس  یفو  مکلاجر . نم  دـحأ  ابأ  دـمحم  ناک  اـم  بازحالا 40 :
سی و مح و  هط و  یلاعت : هلوقک  يرخا  تایآ  رکذی  نأ  اهلیوأتو  تایاورلا  نم  رکذی  ام  یـضتقم  لب  دمحأ . همـسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب 

الو بتکی  يذـلا ال  اهدـحأ  . کب رمیـس  امم  کلذ  ریغو  هللادـبع  ملقلاو و  الوسر و ن  ارکذ  نوتیزلاو و  نیتلا  اهیحـضو و  سمـشلا  مجنلا و 
نکت مل  اهنال  برعلا  ۀـمالاب  دارملا  نإ  لـیقو : ۀـباتکلا ، ةدافتـسا  لـبق  ۀـمالا  ۀـلبج  یلع  هنأ  ینعملاو  ۀـمالا ، یلإ  بوسنم  هنأ  اـهیناثو : ءرقی .

وهو يرقلا  ما  یلإ  بوسنم  هنأ  اهعبارو : ۀـباتکلا . ملعت  لبق  هما  هتدـلو  ام  یلع  هنأ  ینعملاو  مـالا ، یلإ  بوسنم  هنأ  اـهثلاثو : ۀـباتکلا . نسحت 
(. 2  ) نامیالا كرتب  ررضلا  نم  مکقحلی  ام  يأ  مکتنع ، هیلع  دیدش  متنع : ام  هلوق : یفو  (. 1  ) مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  يورملا  وهو  ۀکم ،

امنإ اولاقلو : (، 3  ) كرمأ یف  کشلا  یلإ  اقیرط  نولطبملا  دجول  هبتکت  وأ  اباتک  ءرقت  تنک  ولو  يأ  نولطبملا : باترال  اذإ  یلاعت : هلوق  یفو 
ناک ام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  یلع  لدـت  ۀـیآلا  هذـه  هحور : هللا  سدـق  یـضترملا  دیـسلا  لاق  نیلوالا ، بتک  نم  هعمج  ام  انیلع  ءرقی 
نم امهب  ملاع  ریغ  هنوکل  زیوجتلاو  ۀباتکلاو ، ۀئارقلاب  املاع  هنوکل  زیوجتلا  کلذ  یف  هدـقتعن  يذـلاف  اهدـعب  امأف  ةوبنلا ، لبق  ۀـباتکلا  نسحی 

صاصتخا یضتقی  ۀیآلا  یف  لیلعتلا  نالو  اهدعب ، ام  نود  ةوبنلا  لبق  امب  قلعت  دق  یفنلا  نأ  یضتقی  ۀیآلا  رهاظو  نیرمالا ، دحأ  یلع  عطق  ریغ 
هل قلعت  الف  ةوبنلا  دعب  امأف  ةوبنلا ، لبق  ۀباتکلا  نسحی  ناک  ول  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتوبن  یف  نوباتری  امنإ  نیلطبملا  نال  ةوبنلا ، لبق  امب  یفنلا 
یف سانلا  ۀفعضل  ۀبیرلا  ءاقلإو  کلذ : دعب  ردصملا  یف  (. 3 . ) 86 نایبلا 5 : عمجم  (. 2 .) 487 نایبلا 4 : عمجم  (. 1) نأ زوجیف  ۀمهتلاو ، ۀبیرلاب 

اوملعی نأ  بجو  هنع  اوزجع  امب  تیتأ  مث  أشنملاو  دـلوملا  یف  مهتیواس  املف  نیلوالا ، بتک  نم  هتعمج  ام  انیلع  أرقت  امنإ  اولاـقلو : کـتوبن ،
یف هنوریو  هربک  یلإ  هرغـص  نم  هلاوحأ  نودـهاشی  موق  نیب  ناسنالا  أشنی  نأ  ةداعلا  رجت  مل  ذإ  كدـنع ، نم  سیلو  یلاعت ، هللا  دـنع  نم  هنأ 

فیرشلا لاق  نیلوالا . صیصاقأ  مهیلع  أرقیو  هضعب ، نعو  هنع  لکلا  زجعی  ئـشب  هدنع  نم  یتأی  مث  هریغ  نم  ائیـش  ملعتی  هرفـسو ال  هرـضح 
نم لمزتملا ، هلصأ  لمزملا  يواضیبلا : لاقو  (. 1  ) ةوبنلا دعب  مالسلا  هیلع  لیئربج  نم  اهملعت  دق  نوکی  . ها هحور  هللا  سدق  یـضترملا  لجالا 

، یحولا ءدـب  هشهد  امم  ادـعترم  وأ  امئان  ناک  هنال  هیلع ، ناک  اـمل  اـنیجهت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  یمـس  اـهب ، ففلت  اذإ  هباـیثب : لـمزت 
هل اهیبشت  وأ  لزنف  ۀشئاع ، یلع  شورفم  ( 2  ) طرم ۀیقبب  اففلتم  یلصی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هنأ  يور  ذإ  هل ، انیـسحت  وأ  ۀفیطق ، یف  المزتم 
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: لاقو (. 4  ) ةوبنلا ( 3  ) ءابعأ لمحت  يذلا  يأ  لمحلا ، لمحت  اذإ  لمزلا : لمزت  نم  وأ  لیللا ، مایق  یف  دـعب  نرمتی  مل  هنال  لمزتملاب ، هلقاثت  یف 
نم انلبقأ  امل  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلس  نع  ( 6  ) هدانسإب یف :  - 1 ثعبملا . باب  یف  هنایب  یتأیسو  (، 5  ) راثدلا سبال  وهو  رثدتملا ، رثدملا 

(، 7  ) تمـسلاو ۀئیهلا  نسح  هجولا ، لیمج  ریدلا  نم  خیـش  انیلع  جرخ  ذإ  ینارـصن ، ربد  نم  ابیرق  لزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  عم  نیفص 
نب یـسیع  يراوح  لضفأ  ناکو  میرم ، نب  یـسیع  يراوح  لـسن  نم  ینإ  لاـق : مث  هیلع ، ملـسف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یتأ  باـتک  هعم 

(. 2 .) 287 ناـیبلا 8 : عمجم  (. 1 ،) هتمکحو هملعو  هبتک  هیلإ  عفدو  هیلإ  یـصوأ  یـسیع  نإو  هدـنع ، مهرثآو  هیلإ  مهبحأو  رـشع  ینثـالا  میرم 
(. 5 .) 557 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 4 .) لمحلاو لقثلا  ءبعلا : عمج  ءابعالا  (. 3 .) هب رزتؤی  هوحنو  فوص  نم  ءاسک  طیخم . ریغ  بوث  لـک  طرملا :

انبا دحاولادبع  زیزعلادبعو و  لیهـس  نب  مامه  نب  دمحمو  هدقع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحأ  اذکه : دانـسالاو  (. 6 .) 560 لزنتلا 2 : راونأ 
نم هب  انربخأو  سیق . نب  میلس  نع  شایع ، یبأ  نب  نابأ  نع  دشار ، نب  رمعم  نع  مامه ، نب  قازرلادبع  نع  مهلاجر ، نع  سنوی ، نب  هللادبع 

ورمع نسحلاوبأ  ینثدح  لاق : ینادمهلا  یلعملا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع خ (  ( دیبع نب  دمحأ  ینثدح  لاق : دـمحم  نب  نوراه  قرطلا  هذـه  ریغ 
، رمعم نع  مامه . نبا  قازرلادبع  انثدح  لاق : ۀقث  یفوک  انل  خیـش  كرابملا  نب  هللادـبع  انثدـح  لاق : يدـنکلا  برح  نب  ورمع  نبا  عماج  نب 

مل ( 2  ) هیلع نیکـسمتم  هنید  یلع  تیبلا  اذه  لهأ  ( 1  ) لزت ملف  . ریخلا لهأ  ۀئیه  تمسلا : (. 7 .) سیق نب  میلـس  نع  شایع ، یبأ  نب  نابأ  نع 
نم سانلا  لعفی  ئـش  لک  اهیف  هدیب ، انیبأ  طخو  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  ءالمإ  يدنع  بتکلا  کلتو  اوریغی ، ملو  اودتری  ملو  اورفکی 
ۀیرق نم  ۀماهت ، اهل : لاقی  ضرأ  نم  مالـسلا  هیلع  هللا  لیلخ  میهاربإ  دـلو  نم  برعلا  نم  الجر  ثعبی  هللا  نإو  (، 3  ) کلم کلم  مساو  هدعب ،

، دئاقلاو یحاملا ، و  بقاعلاو ، رـشاحلاو ، متاخلاو ، حاتفلاو ، سیو ، هللادبعو ، دمحم ، همـسا  لاق :-  نأ  یلإ  ثیدحلا  قاسو  ۀکم -  اهل  لاقی 
الو ( 6  ) ابرقم اکلم  هللا  قلخی  مل  هللا ، یلإ  مهبحأو  هللا : یلع  هللا  قلخ  ( 5  ) مرکأ رکذ ، اذإ  رکذی  هنإو  (، 4  ) هللا بنجو  هللا ، یفصو  هللا ، یبنو 
نم لک  یف  ( 7  ) هعفـشیو هشرع ، یلع  ۀمایقلا  موی  هدعقی  هنم ، هللا  یلإ  بحأ  الو  هللا ، دنع  اریخ  هاوس  نمف  مالـسلا  هیلع  مدآ  نم  الـسرم  ایبن 
نع (، 9  ) یلع نع  دـمحم ، نب  مساقلا  نع  یبأ ، سف :  - 2 (. 8  ) ربخلا هللا  لوسر  دمحم  ظوفحملا ، حوللا  یف  ملقلا  يرج  همـساب  هیف  عفـشی 
یتح هیلجر  عباصأ  یلع  ماـق  یلـص  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  ـالاق : مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  یبأو  هللادـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ 

دمحم نب  نسحلا  نع  دایز ، نب  دیمح  اک :  - 3 (. 10  ) یقشتل نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  دمحم  ای  یط  ۀغلب  یهو  هط  یلاعت : هللا  لزنأف  تمروت ،
هللا یلص  هللا  لوسر  ناکو  لاق - : نأ  یلإ  ثیدحلا  قاسو  مالسلا -  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ریـصب  یبأ  نع  صفح ، نب  بیهو  نع  ۀعامـس ، نب 

هللا خ بیبح  (. 4 .) مهنم کلم  کلم  مساو  ردـصملا : یف  (. 3 .) حص هتلمب خ  ردـصملا : یف  (. 2 .) لزی ملف  ردصملا : یف  (. 1) موقی هلاو  هیلع 
یبأ نــب  یلع  يأ  (. 9 .) و 36  35 ینامعنلا : ۀـبیغ  (. 8) هتعافـش لبقی  يأ  (. 7 .) امرکم ردـصملا : یف  (. 6 .) مرکأ نـم  ردـصملا : یف  (. 5 .) ل

: عم  - 4 (. 1  ) یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  هط  هناحبـس : هللا  لزنأف  هیلجر ، عباـصأ  فارطأ  یلع  417 و 418. یمقلا : ریـسفت  (. 10 .) ةزمح
هیلع قداصلا  نع  (، 3  ) دیعس نب  نایفـس  نع  ۀیریوج : نع  ءامـسأ ، نب  هللادبع  نع  ینثملا ، نب  ذاعملا  نع  (، 2  ) یناجنزلا نوراه  نب  دمحم 

يداهلا قحلا  بلاط  ای  هانعمو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءآمـسأ  نم  مساف  هط  امأو  لاق : نآرقلا  باـتک  یف  یتأیـس  لـیوط  ربخ  یف  مالـسلا 
طارص یلع  نیلسرملا  نمل  کنإ  میکحلا  نآرقلاو  ییحول  عماسلا  اهیأ  ای  هانعم  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءآمـسأ  نم  مساف  سی  امأو  هیلإ ،

هللا یلص  هللا  لوسر  مسا  سی  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  سف :  - 6 (. 5  ) سیو هط  لآ  نم  ةرهاطلا  ۀبیطلا  هتیرذ  هاجبو  م :  - 5 (. 4  ) میقتسملا
نآرقلا لاق : میحرلا  زیزعلا  لیزنت  حـضاولا  قیرطلا  یلع  لاـق : میقتـسم  طارـص  یلع  نیلـسرملا -  نمل  کـنإ  هلوق : هیلع  لیلدـلاو  هلاو ، هیلع 

سیق نب  نامیلس  نع  هدانـسإب  رف :  - 7 (. 7  ) نونمؤی مهف ال  باذـعلا  هب  ( 6  ) لزن ینعی  مهرثکأ  یلع  هلوق : یلإ  مهؤابآ  رذـنا  ام  اموق  رذـنتل 
نع یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اـک :  - 8 (. 9  ) هلآ نحنو  سی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوـقی : مالـسلا  هیلع  اـیلع  تعمـس  لاـق : ( 8  ) يرماعلا
مهل نذأ  نمف  هب ، ۀیمـستلا  یف  مهل  نذأ  دمحم  اذه  لاق : مالـسلا  امهیلع  هللادبع  یبأو  رفعج  یبأ  یلإ  هعفر  ناوفـص  نع  یـسیع ، نب  دمحم 

دمحأ نب  یلع  يدی  یلع  یلإ  بتک  امیف  یناجنرلا  نوراه  نب  دمحم  نسحلاوبأ  انثدح  یناعملا : یف  (. 2 .) 95 لوصالا 2 : (. 1) ینعی سی  یف 
. يربنعلا ینثملا  نب  ذاعم  انثدح  لاق : قارولا  يدادغبلا 
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: ردصملا یف  (. 8 .) 548 یمقلا : ریسفت  (. 7 .) لزن خ ل نـم  (. 6 .) يرکسعلا ریسفت  (. 5 .) 11 رابخالا : یناعم  (. 4 .) يروثلا ردـصملا : یف  (. 3)
هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مسا  وهو  ۀیمستلا  .131 تارف : ریسفت  (. 9 .) يرماعلا سیق  نب  میلـس  نع  انعنعم  نسحلا  نب  دمحأ  انثدح  لاق : تارف 

نأ یلإ  ثیدحلا  قاسو  ۀـمالاو ، ةرتعلا  نیب  قرفلا  یف  لیوط  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  (، 2  ) تلـصلا نب  نایرلا  نع  ن :  - 9 (. 1)
هیلع هللا  یلـص  دـمحم  سی  ءاملعلا : تلاق  سی ؟ هلوقب : ینع  نمف  میکحلا  نآرقلاو  سی  لجوزع : هللا  لوق  نع  ینوربخأ  مالـسلا : هیلع  لاـق 

هفصو هنک  دحأ  غلبی  الـضف ال  کلذ  نم  دمحم  لآو  ادمحم  یطعأ  لجوزع  هللا  نإف  مالـسلا : هیلع  نسحلاوبأ  لاق  دحأ ، هیف  کشی  مل  هلاو 
: لاقو نیملاعلا  یف  حون  یلع  مالـس  یلاعت : لاقف  مالـسلا  مهیلع  ءآیبنالا  یلع  الإ  دـحأ  یلع  ملـسی  مل  لجوزع  هللا  نأ  کلذو  هلقع ، نم  ـالإ 

مالس (: 3  ) لاق الو  میهاربإ ، لآ  یلع  مالس  لقی : ملو  حون ، لآ  یلع  مالس  لقی : ملو  نوراهو  یـسوم  یلع  مالـس  لاقو : میهاربإ  یلع  مالس 
مکیلإ هللا  لزنأ  دـق  یلاعت : هلوق  یف  لاق : نأ  یلإ  ثیدـحلا  قاسو  دـمحم ، لآ  ینعی  سی : لآ  یلع  مالـس  لاقو : نوراهو ، یـسوم  لآ  یلع 

، دمحم سی  لاق : سی  لآ  یلع  مالس  سف :  - 10 ۀمامالا . باتک  یف  همامتب  یتأیس  لوقأ : (. 4  ) هلهأ نحنو  هللا  لوسر  رکذلاف  الوسر  ارکذ 
نع عفاـن ، نب  بهو  نع  ۀـمطاف ، یبأ  نب  رـضخلا  نع  لهـس ، نب  دـمحم  نع  يدولجلا ، نع  یناـقلاطلا ، عم :  - 11 (. 5  ) ۀمئالا دـمحم  لآو 
لآ نحنو  دـمحم ، سی  لاق : سی  لآ  یلع  مالـس  لجوزع : هلوق  یف  مالـسلا  مهیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  مالـسلا ، هیلع  قداصلا  نع  حداـک ،
نب رفعج  نب  بوـقعی  نع  دـشار ، نبا  نسحلا  نع  یلع ، نب  دـمحم  نـع  اـعیمج  مـیهاربإ  نـب  یلعو  نارهم ، نـب  دـمحأ  اـک :  12 (. 6  ) سی

لیوط ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  یبأ  نع  میهاربإ ،
بدؤملا هیوذاش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انثدـح  اذـکه : وهو  اراصتخا  ثیدـحلا  دانـسا  فنـصملا  رکذـی  مل  (. 2 .) 87 یفاـکلا 2 : عورف  (. 1)

یف (. 3 .) تلـصلا نب  نایرلا  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  انثدح  لاق : امهنع  هللا  یـضر  رورـسم  نب  دمحم  نب  رفعجو 
هلوق نع  ینارصن  هلأس  .41 رابخالا : یناعم  (. 6 .) 559 و 560 یمقلا : ریسفت  (. 5 .) 131 و 132 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 4 .) لقی ملو  ردصملا :

، هیلع لزنا  يذـلا  دوه  باتک  یف  وهو  دـمحم ، وهف  مح  امأ  لاقف : نطابلا ؟ یف  اهریـسفت  ام  نیرذـنم  هلوق : یلإ  نیبملا  باتکلاو  مح  یلاـعت :
مجنلا لاـق : يوـه  اذإ  مجنلاو  سف :  - 13 (. 1  ) ربـخلا مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  وهف  نیبـملا  باـتکلا  اـمأو  فورحلا ، صوقنم  وهو 

هللا لوسرب  مسق  وهو  جارعملا ، رکنأ  نم  یلع  در  اذـه  ءاوهلا ، یف  وهو  ءآمـسلا ، یلإ  هب  يرـسا  امل  يوه  اذإ  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
: سف  - 14 یناثلا . ربخلا  یف  دارملاو  دعـس ، ینعمبو  طـبه ، ینعمب  ءآـج  يوه  ناـیب : (. 2  ) ءآـیبنالا یلع  هل  لـضف  وـهو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص 

تامالعو لاقو : يوه  اذإ  مجنلاو  لاقف : عضوم ، ریغ  یف  هللا  هامس  دقو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مجنلا  لاق : نادجسی  رجـشلاو  مجنلاو 
عضوو اهعفر  ءآمسلاو  هلوق : نادبعی ، لاق : نادجسی  تلق : هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مجنلاو  ءایصوالا ، تامالعلاف  نودتهی  مه  مجنلابو 

یف اوغطت  ـالأ  تلق : هقلخل ، هبـصن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نازیملا  هیلإ و  هللا  هعفر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ءآمـسلا  لاـق : نازیملا 
مامالا اوسخبت  ال  لاق : نازیملا  اورسخت  الو  تلق : (، 3  ) لدـعلا مامالا  اومیقأ  لاق : طسقلاب  نزولا  اومیقأو  تلق : مامالا ، اوصعت  ال  لاق : نازیملا 

رفعج یبأ  نع  رباج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  نارمح ، نب  یلع  نع  سابعلا ، نب  یلع  نع  دمحم ، نب  یلع  اک :  - 15 (. 4  ) هوملظت الو  هقح 
، یملیدلا نامیلس  نع  یبأ ، سف :  - 16 (. 5  ) ربخلا ضبق  اذإ  دـمحم  ضبقب  مسقا  لاق : يوه  اذإ  مجنلاو  لجوزع : هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع 
، هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سمـشلا  لاق : اهیحـضو  سمـشلاو  هللا : لوق  نع  هتلأـس  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع 
: یمقلا ریسفت  (. 4 .) لدعلاب ردصملا : یفو  لدـعلاو خ ل  (. 3 . ) 650 و 651 یمقلا : ریسفت  (. 2 . ) 479 یفاکلا 1 : لوصا  (. 1) هب هللا  حضوأ 

یفوکلا يرقنملا  داـمح  نب  یلع  لـجرلاو  حیحـصلا  وهو  داـمح ، نب  یلع  هیفو : لـیوط ، ثیدـحلا  لوقأ : و 380 .  379 ۀـضورلا : (. 5 .) 658
نع ( 2  ) هدانـسإب رف :  - 17 (. 1  ) مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  كاذ  لاق : اـهیلت  اذإ  رمقلاو  تلق : مهنید ، ساـنلل  .577 تاورلا 1 : عماـج  عجار 
اذإ رمقلاو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ( 3  ) دمحم وه  اهیحـضو  سمـشلا  لاق : اهیلت  اذإ  رقملاو  اهیحـضو -  سمـشلاو  هللا : لوق  نع  لئـسو  ۀمرکع 

سابع نبا  لاقو  ۀیما ، ونب  اهیشغی  اذإ  لیللاو  ( 5  ) نیسحلاو نسحلا  امهو  دمحم ، لآ  اهیلج  اذإ  راهنلاو  ( 4  ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  اهیلت 
یف هللا  لوق  نع  ینربخأ  هللا  لوسر  نبا  ای  مالـسلا : هیلع  یلع  نب  نیـسحلل  روعالا  ثراحلا  لاقو  اذکه ، مالـسلا  هیلع  رفعجوبأ  لاقو  اذـکه ،
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: لاق اهیلت  اذإ  رمقلاو  هلوق : تلق : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  کلذ  ثراح  ای  کـحیو  لاـق : اهیحـضو  سمـشلاو  نیبملا : هباـتک 
نب دمحم  نع  لهس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 18 (. 6  ) ربخلا هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادمحم  ولتی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  نینمؤملا  ریمأ  کلذ 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  سمشلا  لاق : اهیحضو  سمشلاو  لجوزع : هللا  لوق  نع  هتلأس  لاق : مالسلا ، هیلع  هللادبع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  نامیلس ،

(. 2 .) 726 یمقلا : ریسفت  (. 1) مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  كاذ  لاق : اهیلت  اذإ  رمقلاو  تلق : لاق : مهنید ، سانلل  هب  لـجوزع  هللا  حـضوأ  هلاو 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  ردصملا : یف  (. 3 .) ۀمرکع نع  انعنعم  رامتلا  رفعج  نب  دمحم  نب  دیز  ینثدح  لاق : تارف  اذـکه ، دانـسالاو 

نـسحلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مه  ردـصملا : یف  (. 5 .) مالـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ردـصملا : یف  (. 4 .) هلآو
تارف اذکه : یهو  يرخا  ۀیاور  یف  دوجوم  وهف  کلذ  دعب  ام  امأو  ۀمرکع ، ثیدح  ردصملا  یف  مت  انه  یلإ  لوقأ : مالسلا  امهیلع  نیسحلاو 

اذإ رمقلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق : اهاحضو  سمشلاو  یلاعت : هللا  لوق  یف  سابع  نبا  نع  انعنعم  دیعس  نب  نیـسحلا  ینثدح  لاق :
مث ۀـیما ، ونب  اهاشغی  اذا  لیللاو  مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  اهالج  اذإ  راهنلاو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اـهالت 

مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  ۀـیاور  امأو  ساـبع . نبا  نع  اـنعنعم  دـیز  نبا  نع  دـیز ، نب  هللادـبع  نع  هدانـساب  ةداـیز  هیفو  هلثم  رخآ  اثیدـح  رکذ 
لاق لاق : رفعج  یبأ  نع  انعنعم  يرهزلا  رمع  نب  دمحم  نب  یلع  ینثدـح  لاق : تارف  اذـکه : دـحاو  امهنأ  ردـصملا  یف  دوجوملاف  ثراحلاو 
رکذ مث  اهاحضو  سمـشلاو  هباتک : یف  هللا  لوق  نع  ینربخأ  كادف  تلعج  هللا  لوسر  نبای  مالـسلا : هیلع  یلع  نب  نیـسحلل  روعالا  ثراحلا 

: یفوکلا تارف  ریسفت  (. 6 .) يرت ام  عقوف  راصتخالا  فنصملا  دارأ  وأ  ۀصقان ، تناک  فنصملا  ۀخـسن  امإ  کلذ  یلعف  ثراحلا ، ثیدح  لثم 
نیتلا لاق : نیمالا  دلبلا  اذهو  نینیـس  روطو  نوتیزلاو  نیتلاو  سف :  - 19 (. 1  ) ربخلا اثفن  ملعلاب  هثفنو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  الت  .212

مالسلا مهیلع  ۀمئالا  نیمالا  دلبلا  اذهو  نیـسحلاو  نسحلا  نینیـس  روطو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نوتیزلاو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ن:  - 21 (. 3  ) رکذلا لهأ  نحنو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مسا  رکذـلا  لاق : الوسر  ارکذ  مکیلإ  هللا  لزنأ  دـق  سف :  - 20 (. 2  ) ربخلا

لیجنالا یف  تولاجلا : سأرل  مالـسلا  هیلع  لاق  تالاقملا  باحـصأ  عم  مالـسلا  هیلع  هترظانم  یف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  لیوط  ثیدـح  یف 
انأ هل ، تدهش  امک  یل  دهشیو  ئش ، لک  مکل  رسفیو  (، 5  ) راصآلا ففخی  وهو  هدـعب ، نم  ءآج  اطیلق  رابلاو  بهاذ ، ةربلا  ( 4  ) نبا بوتکم :

ریمأ لأـس  یماـشلا  ۀلئـسأ  یف  ن :  - 22 (. 6  ) ربخلا هرکنا  معن ال  لاـق : لـیجنالا ؟ یف  اذـهب  نمؤتأ  لـیوأتلاب ، مکیتأـی  وهو  لاـثمالاب  مکتئج 
وهو مالـسلا ، هیلع  قاحـسإ  نب  بوقعیو  لـفکلا ، وذ  وهو  نون ، نب  عشوی  لاـقف : نامـسا ، مهل  ءاـیبنالا  نم  ۀتـس  نع  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

هللا یلص  دمحمو  حیسملا ، وهو  مالسلا ، هیلع  یسیعو  نونلا ، وذ  وهو  مالسلا ، هیلع  سنویو  (، 7  ) ایقلح وهو  مالسلا ، هیلع  رضخلاو  لیئارسإ ،
یف یفوکلا  تارف  ثیدحلا  جرخأو  همهلأ . وأ  هبلق  یف  یقلأ  يأ  هثفن  هلوق : . 50 ۀضورلا : (. 1 (.) 8  ) مهیلع هللا  تاولص  دمحأ  وهو  هلاو ، هیلع 

: ةزمهلا ثیلثتب  رصالا  عمج  (. 5 .) ةربلا نبا  نا  ردـصملا : یف  (. 4 .) 686 یمقلا : ریسفت  (. 3 .) 830 یمقلا : ریسفت  (. 2 .) اضیأ ص 213 هریسفت 
عجار ج تاجاجتحالا  باتک  یف  ادنسم  فنـصملا  هجرخأ  دقو  لیوط  ثیدحلاو  93 و 94 ، اضرلا : رابخا  نویع  (. 6 .) دهعلا بنذلا . لقثلا .
(. 8 .) ایلعج خ ل ایلات . تاجاجتحالا : باتک  نم  مدـقت  امیفو  اقیلح . ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 7 .) یف 308 ۀعطقلاو  ، 310 ص 299 -   10

: عم  - 23 یف 80 . ۀعطقلاو   82  - 75 تاجاجتحالا 10 : باتک  یف  ادنـسم  فنـصملا  هجرخأ  لیوط  ثیدـحلاو  ، 136 اضرلا : راـبخأ  نویع 
نع يرهزلا ، نع  رمعم ، نع  قازرلادـبع ، نع  هیبأ ، نع  هللادـبع  نب  دـمحم  نع  یخرکلا ، یلع  نب  هللادـبع  نع  يرـصبلا ، ورمع  نـب  دـمحم 
لاق مث  لجوزع ، هللا  یلع  میرکلا  ههجوب  انیلع  لبقأ  هتالص  نم  ( 1  ) لتفنا املف  رجفلا ، ةالص  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلص  لاق : سنأ 
لاق مث  نیدقرفلاب ، کسمتیلف  ةرهزلا  دقتفا  نمو  ةرهزلاب ، کسمتیلف  رمقلا  دقتفا  نمو  رمقلاب ، کسمتیلف  سمـشلا  دـقتفا  نم  سانلا ! رـشاعم 

دمحم یش :  - 24 (. 2  ) نادقرفلا نیسحلاو  نسحلاو  ةرهزلا ، ۀمطافو  رمقلا ، مالسلا  هیلع  یلعو  سمـشلا ، انأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هللا یلـص  هللا  لوسر  مجنلاو  تامالعلا ، نحن  لاق : نودـتهی  مه  مجنلابو  تامالعو  هللا : لوق  یف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  لیـضفلا ، نب 
یبأ نع  (، 4  ) جرزب روصنم  نع  بوبحم ، نبا  نع  یـسیع ، نبا  نع  دعـس ، نع  هیبأ ، نع  هیولوق ، نبا  نع  دـیفملا ، اـم :  - 25 (. 3  ) هلاو هیلع 

، هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مجنلا  لاـق : نودـتهی  مه  مجنلاـبو  تاـمالعو  لـجوزع : هللا  لوـق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ریـصب ،
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نب دمحم  نع  دیعس ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  تلصلا ، نب  دمحم  نب  دمحأ  ام :  - 26 (. 5  ) مالسلا مهیلعو  هیلع  هدعب  نم  ۀمئالا  تامالعلاو 
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  یلع ، نب  دیز  نع  ربنق ، دلو  نم  قراط ، نب  ریثک  نع  یکملا ، ایرکز  نب  دمحم  نع  ریرضلا ، نوراه  نب  یـسیع 
: رابخالا یناعم  (. 2 .) اهنع فرصنا  هتالص : نم  لتفنا  (. 1) متاخلا اذه  ذخ  یلع  ای  مالسلا : هیلع  یلعل  ( 6  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

کلام نب  سنأو  هللادبع  نب  رباج  نع  هدـیناسأب  هیف  قودـصلا  انخیـش  رکذو  ضوحلا . یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  هللا ال  باتکو  هلیذ ، یفو   39
یفوک مهـالوم  یـشرقلا  ییحیوبأ  جرزب  سنوـی  نب  روـصنم  وـه  لـجرلاو  كرزب ، برعم  جرزب  (. 4 .) طوطخم یشایعلا : ریـسفت  (. 3 .) هوحن
سابع نبا  نع  هیبأ  نع  هثدح  هابأ  نا  ۀفوکلاب  ةدنک  خوس  راهج  یف  یلع  نب  دـیز  ینثدـح  لاق : ردـصملا : یف  (. 6 .) 102 یلامالا : (. 5 .) ۀقث
لوعفم طقـس  لوقأ : ها . هیلع  شقنیل  شاقنلا  متاخلا  اذـه  طعأ  یلع  ای  لاـقف : مالـسلا  هیلع  اـیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یطعأ  لاـق :

نب دمحم  هیلع  شقنا  هل : لاقو  شاقنلا ، هاطعأف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هذخأف  هللادبع ، نب  دـمحم  هیلع  شقناو  . امتاخ وهو  یطعأ  هلوق :
: لاقف متاخلا ؟ لعف  ام  لاـقف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ءاـجف  هللا ، لوسر  دـمحم  هیلع  شقنف  هدـی  ( 1  ) تأطخأف شاقنلا ، شقنف  هللادـبع ،
: لاقف هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  هب  ءاجف  تاطخأ ، يدی  نکلو  تقدص  لاق : اذهب ، کترمأ  ام  لاقف : هشقن  یلإ  رظنو  هذخأف  اذوه ،

نب دمحم  انأ  یلع  ای  لاقف : هیلإ  رظنو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ( 2  ) ذخأف تأطخأ ، هدی  نأ  رکذ  هب ، ترمأ  ام  شاقنلا  شقن  ام  هللا  لوسر  ای 
بجعتف هللا  یلو  یلع  شوقنم  هتحت  اذإف  همتاخ ، یلإ  رظن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  حبـصأ  املف  هب ، متختو  هللا ، لوسر  دـمحم  انأو  هللادـبع ،

(. 3  ) اندرأ ام  انبتکو  تدرأ ، ام  تبتک  دمحم  ای  لاقف : اذکو ، اذـک  ناک  لیئربج  ای  لاقف : لیئربج  ءاجف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  کلذ  نم 
نب دـمحم  نع  تخـسلا ، نب  دـمحأ  نع  هیبأ ، نع  يدادـغبلا ، دـمحأ  نب  رفعج  نب  دـمحم  نع  هاشلا ، نب  یلع  نب  دـمحم  عم : ل ، ع ،  - 27
لاق لاق : هللادبع  نب  رباج  نع  ردـکنملا ، نب  دـمحم  نع  دـیمح ، نب  دـمحم  نع  يرتخبلا ، یبأ  نع  نامیلـس ، نب  بویأ  نع  قارولا ، دوسالا 
قوف نم  هللا  ینامسو  هقلخ ، هفلخ و  یب  سانلا  هبشأ  مالسلا  هیلع  میهاربإو  مالسلا ، هیلع  مدآب  سانلا  هبشأ  انأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یف يرکذ  ثبو  یمسا ، ةاروتلا  یف  رشنو  ینامسو  هموق ، یلإ  هثعب  لوسر  لک  ناسل  یلع  ینرـشبو  یفـصو ، هللا  نیبو  ءامـسأ ، ةرـشع  هشرع 
ینجرخأو دومحم ، وهو  ادمحم  ینامسف  هئامسأ ، نم  ( 5  ) یمسا یل  قشو  هئامس ، یف  ینعفرو  (، 4  ) همالک ینملعو  لیجنالاو ، ةراوتلا  لهأ 

دومحم انأف  دمحأ ، لیجنالا  یف  ینامـسو  رانلا ، یلع  یتما  داسجأ  مرح  دـیحوتلابف  دـیحأ ، ةاروتلا  یف  یمـسا  لعجو  یتما ، نم  نرق  ریخ  یف 
یف (. 2 .) تأطخأو ردـصملا : یف  (. 1  ) یب لجوزع  هللا  اـحم  (، 6  ) حام روبزلا  یف  یمـسا  لعجو  نیدـماحلا ، یتما  لعجو  ءامـسلا ، لهأ  یف 

دوجوملا وهو  لوقأ : ظ . امسا -  برضلا : نیمأ  ۀعبط  یف  (. 5 .) هباتک ردصملا ، یف  (. 4 .) 79 و 80 رابخالاو : سلاجملا  (. 3 .) هذخأف ردصملا :
انأف ادمحم ، نآرقلا  یف  یمـسا  لعجو  ناثوالا ، ةدابع  ضرالا  نم  . هللا یحمی  هیفو : للعلا ، یف  دوجوملا  وهو  یحام خ ل . (. 6 .) ردصملا یف 

ینامـسو یمدق  یلع  سانلا  رـشحی  ارـشاح ، ۀـمایقلا  یف  ینامـسو  يریغ ، دـحأ  عفـشی  ال  ءاضقلا ، لصف  یف  ۀـمایقلا  ( 1  ) عیمج یف  دوـمحم 
لوسرو ۀمحرلا ، لوسر  ینلعجو  لوسر ، يدعب  سیل  نییبنلا ، بقع  انأ  بقاعلا ، ینامـسو  هلالج ، لج  هللا  يدـی  نیب  سانلا  فقوا  فقوملا ،

هللا یلـص  دـمحم  ای  یل : لاقو  یبر  یلع  نمو  عماـجلا ، لـماکلا  میقلا  اـنأو  ۀـعامج ، نییبنلا  تیفق  (، 2  ) یفقملاو محالملا  لوسرو  ۀـبوتلا ،
هب رـصنأ  مل  يذـلا  بعرلاب  کترـصن  و  یقلخ ، نم  دوسأو  رمحأ  لک  یلإ  کتلـسرأو  اهناسلب ، هتما  یلإ  لوسر  لک  تلـسرأ  دـقف  کـیلع 

و ةرقبلا ، ةروس  ۀمتاخو  باتکلا ، ۀحتاف  یـشرع : زونک  نم  ازنک  کتمالو  کتیطعأ  و  کلبق ، دحال  لحت  ملو  ۀمینغلا  کل  تللحأو  ادـحأ ،
دحأ ینرکذی  یتح ال  یکذب  كرکذ  تنرقو  ریبکتلا ، کتمالو  کل  تیطعأو  اروهط ، اهبارتو  ادجسم ، اهلک  ضرالا  کتمالو  کل  تلعج 

، ةزمهلا مضب  دیحا  ضایع : یضاقلل  ءافـشلا  حراش  لاق  حیـضوت : (. 3  ) کتمالو دـمحم  ای  کل  یبوطف  يرکذ ، عم  كرکذ  ـالإ  کـتما  نم 
یتماب دیحا  ینال  دیحأ  تیمـس  لاق : ۀیتحتلا ، حتفو  ۀلمهملا ، نوکـسو  ةزمهلا ، حتفب  لیقو : ۀلمهم ، لادف  ۀیتحتلا ، نوکـسو  ۀـلمهملا ، حـتفو 

وهف دمحلا ، ةرثک  نم  ۀغلابم  لعفم  دمحمو  دمحلا ، ۀفـص  نم  ۀغلابم  لعفأف  ۀغللا  یف  دـمحأ  امأو  (. 4  ) یهتنا مهب  لدـعأ  يأ  منهج ، ران  نع 
نم ۀـغلابم  امإ  دـمحأف  نیدـماحلا ، نیدومحملا  دـمحأ  وهف  ادـمح ، سانلا  رثکأو  دـمح ، نم  لـضفأو  دـمح ، نم  لـجأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

، هدعب سانلا  رشحی  مث  قلخلا ، نم  رشحی  نم  لوأ  هنأ  نع  هیانک  یمدق ، یلع  سانلا  رشحی  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  لوعفم . نم  وأ  لعافلا ،
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عمج (. 1 .) لاتقلا وهو  ۀمحلملا  عمج  محالملاو  هفلخ . مهو  رـشحملا  یف  قلخلا  مدقی  يأ  لیقو : هدعب : یبن  الو  هدهعو ، هنامز  یف  يأ  لیقو :
: رابخالا یناعم  و 48 ،  47 لاصخلا 2 : ، 45 عئارـشلا : للع  (. 3 .) یفتقملا یناـعملا : یف  (. 2 .) ۀـمایقلا لهأ  عیمج  یناعملا : یفو  حـص . خ ل 

هلاو هیلع  هللا  یلص  هئامسأ  یف  يرزجلا : لاقو  . نوکسف رسکف ، مضب  اضیأو  رسکف  نوکسف  حتفب  اضیأ  طبضو  ، 498 افشلا 1 : حرش  (. 4 .) 19
يأ میقلا ، هلوق : هدـعب . یبـن  ـالف  یفق  اذإـف  مهل ، عبتملا  ءاـیبنالا ، رخآ  هنأ  ینعی  فقم ، وهف  یفقی  یفق  دـقو  بهاذـلا ، یلوملا  وـهو  یفقملا 
وهو هریـسفت ، عماجلا  لماکلا  نإو  ۀـثلثملا ، ءاثلاب  هنأ  بتکلا  رئاس  نم  رهظی  و  مهحلاصمو ، مهداشرال  یلوتملاو  قلخلا ، روماب  ماـیقلا  ریثکلا 

: لیقو لماکلا  عماجلا  لیقو : قلخلا ، عمتجملا  مثقلا : مثق ، کقلخو  مثق ، تنأ  لاقف : کلم  یناتأ  هیف  يرزجلا : لاق  ءاثلا ، حـتفو  فاـقلا  مضب 
هیلع هللا  یلص  هنأ  يور  ءافـشلا : یف  یـضاقلا  لاقو  یهتنا . ءآطعلا  ریثکلا  وهو  مثاق ، نع  لودعم  مثق ، لجرلا  یمـس  هبو  ریخلل ، ( 1  ) عومجلا
اذـک لماکلا  عماجلا  میقلاو : میق ، اـنأو  نییبنلا ، تیفق  (، 2  ) یفقملا انأو  محالملا ، لوسرو  ۀـحارلا ، لوسرو  ۀـمحرلا ، لوسر  اـنأ  لاـق : هلاو 
یلع نع  یقربلا ، نع  همع ، نع  هیولیج ، اـم  عم : ع ، یل ،  - 28 (. 3  ) یهتنا ریسفتلاب  هبـشأ  وهو  ءاثلاب  مثق  هباوص  نأ  يرأو  هورأ ، ملو  هتدجو 
بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  هدج  نع  هئابآ ، نع  هللادبع ، نب  نسحلا  نع  رامع ، نب  ۀیواعم  نع  ۀلبج ، نب  هللادبع  نع  یقرلا ، نیـسحلا  نب 

دمحأو ادمحم  تیمس  ئش  يال  هل : لاقف  هلأس ، امیف  مهملعأ  هلأسف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  دوهیلا  نم  رفن  ءاج  لاق : مالسلا  هیلع 
یف دومحم  ینإف  دـمحأ  امأو  ضرالا ، یف  دومحم  ینإف  دـمحم  امأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  اـیعاد ؟ اریذـنو و  اریـشبو  مساـقلا  اـبأو 

، ۀنجلا ۀمسق  مسقیو  رانلا ، یفف  نیرخآلاو  نیلوالا  نم  یب  رفک  نمف  رانلا ، ۀمسق  ۀمایقلا  موی  مسقی  لجوزع  هللا  نإف  مساقلاوبأ  امأو  ءآمسلا ،
امأو یناصع ، نم  رانلاب  رذنا  ینإف  ریذنلا  امأو  لجوزع ، یب  نید  یلإ  سانلا  وعدأ  ینإف  یعادلا  امأو  ۀـنجلا ، یفف  یتوبنب  رقأو  یب  نمآ  نمف 

(. 3 .) بسنأ وه  لاقو : یفقملا  حراشلا : رکذو  یفتقملا ، ردـصملا : یفو  (. 2 .) عومجملا خ ل (. 1 (.) 4  ) ینعاطأ نم  ۀنجلاب  رشبا  ینإف  ریـشبلا 
یف فنصملا  هجرخأ  لیوط  ثیدحلاو  19 و 20 ، رابخالا : یناعم  ، 53 عیارشلا : للع  ، 114  - 112 یلامالا : (. 4 .) 490 و 491 افشلا 1 : حرش 
هنأ دلاخ  نب  نیـسحلا  ربخ  یف  ( 1  ) میتاوخلا شوقن  باب  یف  رم  دـق  لوق : یف 295. ۀعطقلاو  ، 302  - 294 عجار 10 : تاجاجتحالا ، باـتک 
نب یلع  نع  ینادمهلا ، دمحأ  نع  یناقلاطلا ، ن : عم ، ع ،  - 29 هللا . لوسر  دمحم  هللا ، الإ  هلإ  ال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  متاخ  شقن  ناک 
نبا هل  ناک  هنال  لاقف : مساقلا ؟ یبأب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ینک  مل  هل : تلقف  مالسلا  هیلع  اضرلا  تلأس  لاق : هیبأ  نع  لاضف ، نب  نیسحلا 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  تملع  امأ  معن ، لاقف : ةدایزلل ؟ الهأ  ینارت  لهف  هللا  لوسر  نبا  اـی  تلقف : لاـق : هب ، ینکف  مساـق  هل : لاـقی 

؟ مهیف ( 2  ) هتلزنمب یلعو  هتما ، عیمجل  بأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  تملع  اـمأ  لاـق : یلب ، تلق : ۀـمالا ؟ هذـه  اوبأ  یلعو  اـنأ  لاـق :
ینعم امو  هل : تلقف  رانلاو ، ۀـنجلا  مساقوبأ  هنال  مساقلاوبأ  هل : لیقف  لاق : یلب ، تلق : رانلاو ؟ ۀـنجلا  مساق  ایلع  نأ  تملع  امأ  لاـق : یلب ، تلق :

مالسلا هیلع  یلع  ۀقفش  هدعب  نمو  مالسلا ، هیلع  یلع  هتما  لضفأو  دالوالا ، یلع  ءابآلا  ۀقفـش  هتما  یلع  ( 3  ) لوسرلا ۀقفش  نإ  لاقف : کلذ ؟
هیلع هللا  یلص  یبنلا  دعـصو  ۀمالا  هذه  اوبأ  یلعو  انأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  کلذلف  هدعب ، مامالاو  هتفیلخو  هیـصو  هنال  هتقفـشک ، مهیلع 
یلوأ راصو  مهتاهماو ، مهئابآ  نم  مهب  یلوأ  کلذـب  راصف  هتثرولف  الام  كرت  نمو  یلإو ، یلعف  اعایـض  وأ  انید  كرت  نم  لاقف : ربنملا  هلاو 

لاق ناـیب : (. 4  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسرل  يرج  اـم  لـثم  هل  يرج  هدـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  کلذـکو  مهـسفنأب ، مـهنم  مـهب 
، ارقف كرتو  تام  نم  لوقت : امک  ردصملاب ، لایعلا  یمسف  عیضی ، عاض  ردصم  هلصأو  لایعلا ، عایضلا : یلإف ، اعایض  كرت  نم  هیف  يرزجلا :

نإ مالـسلا  امهیلع  هیبأ  نع  رفعج ، نع  ۀقدص ، نبا  نع  نوراه ، ب :  - 30 عایجو . عئاجک  عئاض  عمج  ناک  داضلا  ترـسک  نإو  ءآرقف ، يأ 
عجار ج 11: (. 1) مالـسلا هیلع  یلع  متاخ  شقن  ناکو  لاق : هللا  لوسر  دـمحم  هشقنو  ۀـضف ، نم  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  متاـخ 

هلعل لوقأ : مهنم . مالـسلا  هیلع  یلعو  نوـیعلا : یفو  لـلعلا ، یف  ةدوـجوم  ةداـیزلا  هذـه  لوـقأ : هتلزنمب خ . مهیف  مالـسلا  هیلع  یلعو  (. 2 .) 63
هللا 238 و 239. رابخالا : نویع  ، 20 رابخالا : یناعم  53 و 54 ، عئارشلا : للع  (. 4 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وه  لوقأ : یبنلا خ ل ، (. 3 .) حصا
نع ریکب ، نبا  نع  لاضف ، نبا  نع  یسیع ، نبا  نع  دعـس : نع  یبأ ، ل :  - 31 (. 1  ) ةزعلا هللا هنع  هللا  یضر  يدلاو  متاخ  شقن  ناکو  کلملا 

تسیل ۀسمخو  نآرقلا ، یف  اهنم  ۀسمخ  ءآمسأ : ةرشع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دمحم 
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، فاـکلاو متاـخلاو ، حـتافلاف ، نآرقلا : یف  تسیل  یتـلا  اـمأو  نو ، سیو ، هللادـبعو ، دـمحأو ، دـمحمف ، نآرقلا : یف  یتـلا  اـمأف  نآرقلا ، یف 
یلع دوجلاو  دوجولا  باوبأ  هللا  حـتف  هب  وأ  اقلخ ، تاقولخملا  عیمج  وأ  نییبنلا ، لوأ  هنال  حـتافلا  یمـس  امنإ  ناـیب : (. 2  ) رشاحلاو یفقملاو ،
نبا ل :  - 32 یفاکلا . خسنلا : ضعب  یفو  ةرخآلا  یف  باذعلاو  ایندلا ، یف  رورـشلاو  ایالبلا  سانلا  نع  عفدیو  فکی  هنال  فاکلاو  (، 3  ) دابعلا
نب میهاربإ  نع  یمشاهلا ، هللا  دیبع  نب  هللادبع  نع  نامیلس ، نب  یلع  نع  يزارلا ، هللادبع  یبأ  نع  يرعـشالا ، نع  راطعلا ، دمحم  نع  دیلولا ،

، هللا الإ  هلإ  ال  هیلع : بوتکم  امهدحأ  نامتاخ : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  دالبلا ، یبأ 
ادمحأو ادـمحم  تیمـس  مل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوهیلا  ضعب  لأسو  لاق : سف :  - 33 (. 4  ) هللا قدص  رخآلاو : هللا  لوسر  دـمحم 

عاطأ نم  رشباف  ریشبلا  امأو  ضرالا ، یف  هنم  دمحأ  ءآمسلا  یف  ینإف  دمحأ  امأو  دومحم ، ضرالا  یف  ینإف  دمحم  امأ  لاقف : اریذنو ؟ اریشبو 
مانیو هبوثب  لمزتی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  وه  لاق : لمزملا  اهیأ  ای  سف :  - 34 (. 5  ) رانلاب هللا  یصع  نم  رذناف  ریذنلا  امأو  ۀنجلاب ، هللا 

(. 5 .) 32 لاصخلا 1 : (. 4 .) هنود دبعی  ناک  امو  هللا . نود  دبعی  ناک  نم  یلع  بلاغلا  وأ  (. 3 .) 48 لاصخلا 2 : (. 2 .) 31 دانسالا : برق  (. 1 (.) 6)
ۀعجرلا یف  همایق  وه  رذنأف  مق  هبوثب  رثدتملا  ینعی  رثدـملاف  لوسرلا ، رثدـت  لاق : رثدـملا  اهیأ  ا  . 701 یمقلا : ریسفت  (. 6 .) 677 یمقلا : ریسفت 

، هئامسأ نم  نیمسا  انل  قشو  دحاو ، رون  نم  ایلعو  ینقلخ  هللا  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  هنأ  رابخالا  یف  ئجیس  لوقأ : (. 1  ) اهیف رذنی 
نع شیرق ، یبأ  نع  میهاربإ ، نب  دمحم  نع  یشرقلا ، دمحم  نب  هللادبع  ع :  - 35 یلع . اذهو  یلعالا  هللاو  دمحم ، انأو  دومحم  شرعلا  وذف 

هللادبع نب  رباج  نع  مالسلا  امهیلع  هیبأ  نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  حادقلا ، نومیم  نب  هللادبع  نع  اعم  زازخلا  روصنم  نب  دمحمو  رابجلادبع 
یلع نبا  میحرلادبع  نع  بیبح ، نبا  نع  ناطقلا ، ایرکز  نبا  نع  یسوم ، نبا  ل :  - 36 (. 2  ) هنیمیب متختی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نأ 

، ۀمرکع نع  برح ، نب  كامس  نع  رصن ، نب  طابسأ  نع  ۀحلط ، نب  ورمع  نع  زازخلا ، رـصن  نب  نسحلا  نع  تلـصلا ، نب  هللادبعو  یلبجلا ،
: لاق امیف  لاقف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  فصو  نع  الأسو  ءایـشأ  نع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  الأسف  نایدوهی  مدـق  لاق : سابع  نبا  نع 
(. 4  ) ربخلا قوشمملا . هبیـضقو  زازل ، هسرفو  (، 3  ) ءابـضعلا هتقانو  روفعی ، هرامحو  لدلد ، هتلغبو  راقفلا ، وذ  هفیـسو  باحـسلا ، هتمامع  ناک 

، ءاوهلا یف  هباحـسنال  رطملا ، باحـسب  اهیبشت  هب  تیمـس  باحـسلا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀمامع  مسا  ناک  هنأ  هیف  ۀیاهنلا : یف  لاق  نایب :
مـسا نإ  هیف  لاقو : لدلد . هتلغب  مسا  ناک  ثیدـحلا  هنمو  برطـضا ، اذإ  هیـشم : یف  لدـلدتیو  لدـلدی  رمو ، بهذ  ضرالا : یف  لدـلد  لاقو :

جرخ هنأ  ةدابع  نب  دعس  ثیدح  یفو  بارتلا ، نولو  ةربغلا ، یهو  ةرفعلا  نم  رفعال ، ریقحت  ریغـصت  وه  ریفع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رامح 
روفعیلاب هودـع  یف  اهیبشت  هب  یمـس  لیقو : روضخی ، رـضخأ : یف  لیق  امک  ةرفعلا ، نم  هنولل  اروفعی  یمـس  لیق : هدوعیل . روفعی  هراـمح  یلع 

146 و لاصخلا 2 : (. 4 .) ۀمجعملا یلع  ۀلمهملا  میدـقتب  (. 3 .) 64 عئارشلا : للع  (. 2 .) 702 یمقلا : ریسفت  (. 1 .) فشخلا لـیقو : یبظلا ، وهو 
لاقو نذالا ، ۀقوقـشم  نکت  ملو  نذالا ، ۀقوقـشم  يأ  ءابـضع ، ۀـقان  مهلوق : نم  لوقنم  اهل ، ملع  وه  ءابـضعلا ، هتقان  مسا  ناک  هیف  لاـقو : .148

ناک هیف  لاقو : دیلا . ةریصقلا  یهو  ءابضع ، ۀقان  مهلوق : نم  لوقنم  وه  يرشخمزلا : لاقو  رثکأ . لوالاو  نذالا ، ۀقوقـشم  تناک  اهنإ  مهـضعب :
بولطملاب قزلی  هنأک  هب ، قزل  يأ  ئشلا ، هب  زلو  هقلخ ، عامتجاو  هززلت  ةدشل  هب  یمـس  زازللا ، هل : لاقی  سرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل 

هللادبع نع  رافصلا ، نع  دیلولا ، نبا  یل :  - 37 قیقد . لیوط  قوشمم : بیضقو  ماوقلا ، ۀنسح  ۀقوشمم : ۀیراج  يدابآزوریفلا : لاقو  هتعرـسل .
فحص یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مسا  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  سیق ، نبا  نع  دیمح ، نبا  نع  سنوی ، نع  تلـصلا ، نب 

امف لیق : دمحم ، نآرقلا  یفو  دمحأ ، مالسلا  هیلع  یسیع  لیجنإ  یفو  داحلا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ةاروت  یفو  یحاملا ، مالـسلا  هیلع  میهاربإ 
نم داحی  لاق : داحلا ؟ لیوأت  امف  لیق : نامحرلا ، نود  دوبعم  لکو  مالزالاو  ناثوالا  یحامو  مانـصالا ، ةروص  یحاملا  لاقف : یحاملا ؟ لیوأت 
امف لیق : هلاعفأ ، نم  دـمح  امب  بتکلا  یف  هیلع  لجوزع  هللا  ءانث  نسح  لاق : دـمحأ ؟ لیوأت  امف  لـیق : ادـیعب ، وأ  ناـک  اـبیرق  هنیدو ، هللا  داـح 

: شرعلا یلع  بوتکمل  همـسا  نإو  هیلع ، نولـصیو  هنودـمحی  مهمما  عیمجو  هلـسرو  هئایبنأ  عیمجو  هتکئـالمو  هللا  نإ  لاـق : دـمحم ؟ لـیوأت 
یف نینذالا  تاذ  ۀبرـضملاو  ءآـضیبلاو  ( 1  ) ۀـینمیلا سنـالقلا  نم  سبلی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  هلاو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـمحم 

یمـسی طاطـسف  هل  ناکو  قوشمملا ، هل : لاقی  بیـضق  هل  ناکو  اهب ، بطخیف  نیدـیعلا  یف  اهجرخیو  اهیلع ، ئکتی  ةزنع  هل  تناکو  برحلا ،
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هل ناکو  بکسلا ، رخآللو  زجترملا ، امهدحال : لاقی  ناسرف  هل  ناکو  يرلا ، یمسی  بعق  هل  ناکو  ۀعبنملا ، یمـست  ۀعـصق  هل  تناکو  نکلا ،
نافیـس هل  ناکو  ءآعدجلا ، يرخاللو  ءابـضعلا ، امهدـحال : لاقی  ناتقان  هل  تناکو  ءآبهـشلا ، يرخاللو  لدـلد ، (: 2  ) امهدـحال لاقی  ناتلغب 

(. 2 .) ینمی درب  ۀنمیلاو  ۀـنمیلا  (. 1) رخآللو مذـخملا ، امهدـحال : لاقی  نارخآ  نافیـس  هل  ناکو  نوعلا ، رخآللو  راقفلا ، وذ  امهدـحال : لاـقی 
ۀمامع هل  تناکو  روفعی ، یمسی  رامح  هل  ناکو  موسرلا ، . هیقفلا یف  امک  امهادحال . حصالاو : یتأی ، امیف  اذکو  ردصملاو  ۀخسنلا  یف  اذکه 

یمـست ۀیار  هل  تناکو  اهفلخ ، ناتقلحو  اهیدی ، نیب  ۀـقلح  ۀـضف : تاقلح  ثالث  اهل  لوضفلا  تاذ  یمـست  عرد  هل  ناکو  باحـسلا ، یمـست 
یلإ هلک  کلذ  ملسف  دعـسالا ، هل : لاقی  رفغم  هل  ناکو  مولعملا ، یمـسی  ءآول  هل  ناکو  جابیدلا ، هل : لاقی  هیلع  لمحی  ریعب  هل  ناکو  باقعلا ،
اهیف ۀفیحص  هفویس  نم  فیـس  ۀمئاق  یف  دجو  هنأ  مالـسلا  هیلع  یلع  رکذف  هعبـصإ ، یف  هلعجو  همتاخ  جرخأو  هتوم ، دنع  مالـسلا  هیلع  یلع 

: هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقو  لاق : کـیلإ ، ءاـسأ  نم  یلإ  نسحأو  کـسفن : یلع  ولو  قحلا  لـقو  کـعطق ، نم  لـص  فرحأ : ۀـثالث 
(، 2  ) فوصلا سبلو  يدیب ، زنعلا  یبلحو  (، 1  ) افکؤم رامحلا  یبوکرو  دیبعلا ، عم  ضیـضحلا  یلع  لکالا  تامملا : یتح  نهعدأ  سمخ ال 
(: 5  ) ۀبرضملا داجنلا  برـض  نایب : (. 4  ) کـیلإ ءآـسأ  نم  هلوق : یلإ  هلثم  سنوی  نع  هی : (. 3  ) يدعب نم  ۀنس  نوکتل  نایبصلا  یلع  میلـستلاو 

فکو (. 1) نکلاو حـمرلا ، جزک  ( 6  ) جز هیفو  حـمرلا ، نم  رـصقأو  اـصعلا ، نم  لوطأ  کـیرحتلاب : ةزنعلا  لاـقو : يرهوجلا . هرکذ  اـهطاخ ،
سبل حدم  رابخالا  ضعب  یف  درو  دق  (. 2 .) ۀبادلا رهظ  یلع  یقلی  ءاسکو  ۀـعذربلا  فاکولاو : فاکولا . هیلع  عضو  رامحلا : فکآو  فکأو 

قداصلا نع  ثیدح  نم  دافتسی  امک  ةدشو ، قیض  یف  هیف  سانلا  نوکی  بدج  رفقم  نامزب  صتخی  لوالا  لعلو  همذ ، اهـضعب  یفو  فوصلا ،
اهراربأ اهب  اهلهأ  قحأف  ایندـلا  تلبقأ  اذا  هیف : لاـقو  کلذـب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لـعف  لـلعو  ۀـیفوصلا ، یلع  هیف  جـتحا  مالـسلا  هیلع 

نوریو اهب ، نورهاظتیو  اهریغو  سبالملاب  نوفـشقتی  اوناک  موق  یف  درو  یناثلا  وأ  اهرافک  اهوملـسمو ال  اهوقفانم ، اـهونمؤمو ال  اـهراجفال ،
لهأ نم  مهریغو  ۀینطابلاو  ۀـیفوصلا  لج  لثم  اهل ، نیکرات  مهریغو  ۀنـسلل ، نیلماع  مهـسفنأ  نودـعیو  مهریغ ، نم  لضفأ  کلذـب  مهـسفنأ 

هللا انذاعأ  ةدسافلا  مهئارآو  مهتمعزم  یلع  هماکحاو  مالسالا  قئاقح  اوبلقو  حالصلاو : دهزلا  يز  یف  مهسفنأ  اولخدأ  نیذلا  ءاوهالاو  عدبلا 
: برضملاو اهطیخیو . دئاسولاو  شرفلا  جلاعی  نم  يأ  دجنملا  وه  داجنلا  (. 5 .) 519 هیقفلا : (. 4 .) 44 یلامالا : (. 3 .) مهرورش نم  نیملسملاو 

حدق بعقلاو : هرتسو . ئش  لک  ءآقو  رسکلاب : . حمرلا لفسأ  یف  یتلا  ةدیدحلا  جزلا : (. 6 .) نطق امهنیب  نیقاط  وذ  ءاسک  ۀبرضملا . و  طیخملا .
هل ناک  هیف  لاقو : هلیهص . نسحل  هب  یمس  زجترملا ، هل : لاقی  سرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک  هیف  يرزجلا : لاقو  رعقم . بشخ  نم 

: يرهوجلا لاقو  هبکسی . ءاملا  بکس  نم  هلصأو  ابـص ، هیرج  بصی  امنأک  يرجلا ، ریثک  يأ  بکـس ، سرف  هل  لاقی  بکـسلا ، یمـسی  سرف 
مل لیقو : نذالا ، ۀـعوطقملا  یه  ءآعدـجلا ، هتقان  یلع  بطخ  هنإ  هیف  يرزجلا : لاقو  داوسلا . یلع  بلغ  يذـلا  ضاـیبلا  ناولـالا : یف  ۀبهـشلا 

. ناسح راغـص  رفح  هیف  ناک  هنال  راقفلا  اذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هفیـس  یمـس  امنإ  لاقو : امـسا ، اذـه  ناک  امنإو  نذالا ، ۀـعوطقم  هتقاـن  نکت 
امک ءآبلاب  هنأ  بوصالاو  ۀلیلو ، اموی  ریسلا  یلع  یقبی  يذلا  موسرلا : يدابآزوریفلا : لاقو  امذخم . فیـسلا  یمـس  هبو  عطقلا ، مذخلا : لاقو :

لوعف یهو  اهیف ، بیغیو  ۀبیرضلا ، یف  یضمی  يأ  بوسرلا ، هل : لاقی  فیـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک  هیف  ۀیاهنلا  یف  لاق  یتأیس .
هیف لاقو : ۀعسو . اهیف  ناک  ۀلـضفل  لوضفلا  وذ  لیقو : لوضفلا ، تاذ  هعرد  مسا  ناک  هنإ  هیفو : تبث . اذإو  لفـسأ ، یلإ  بهذ  اذإ  بسر : نم 
 - 38 هباوثأو . هحالسو  هباود  رکذ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ۀیصو  باب  یف  یتأیس  لوقأ : مخـضلا . ملعلا  یهو  باقعلا ، هتیآر  مسا  ناک  هنإ 

، ۀبقع نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  دیؤم ، نب  دمحم  نع  دمحم ، نب  ورمع  نع  نادمح ، نب  دمحأ  نع  دماح ، نب  هللادـبع  نع  قودـصلا ، ص :
هباصأ ربیخ  هیبن  یلع  هللا  حـتف  امل  لاـق : روصنم  یبأ  نع  یملـسلا ، نمحرلادـبع  یبأ  نع  یلذـهلا ، بیبح  نب  هللادـبع  نع  ۀـفیذح ، یبأ  نع 

نم قبی  ملو  یبن ، الإ  اهبکری  مل  ارامح  نیتس  يدـج  لسن  نم  هللا  جرخأ  لاقو : هملکف ، رامحلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ملکف  دوسأ ، رامح 
، يرهظ برضیو  ینطب ، برضی  ناکف  ادمع ، هب  رثعأ  يدوهیل  کلبق  تنک  کعقوتأ ، تنک  دقو  كریغ ، ءایبنالا  نم  الو  يریغ ، يدج  لسن 

هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بجأ  : لیق املکو  ال ، لاق : روفعی ؟ ای  ثانالا  یهتشت  لاق : مث  روفعی ، کتیمـس  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
نع مشاـه ، نب  میهاربإ  ری :  - 39 (. 2  ) اعزج هربق  راصف  اهیف  ( 1  ) يدرتف رئب  یلإ  ءآج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ضبق  اـملف  هیلإ ، جرخ 
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: لاق نآرقلا ؟ یف  مسا  ( 4  ) دمحمل مک  یل : لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  یبلکلا ، نع  (، 3  ) یفایطلا دامح  نع  یسیع ، نب  شمعأ 
يدعب نم  یتأی  لوسرب  ارـشبمو  لسرلا -  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الإ  دـمحم  امو  ءآمـسأ  ةرـشع  هل  یبلک  ای  لاقف : ثالث ، وأ  نامـسا  تلق :

نمل کنإ  میکحلا -  نآرقلاو  سیو  یقـشتل -  نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  هطو  ادـبل -  هیلع  نونوکی  اوداک  هللادـبع  ماـق  اـملو  دـمحأ -  همـسا 
انإو رثدملا -  اهیأ  ایو  لمزملا -  اهیأ  ایو  نونجمب -  کبر  ۀـمعنب  تنأ  ام  نورطـسی -  امو  ملقلاو  نو  میقتـسم -  طارـص  یلع  نیلـسرملا - 

تیـسنأف لاق : کل ، ادب  امع  یبلک  ای  لسف  رکذلا ، لهأ  نحنو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ءامـسأ  نم  مسا  رکذلاف  الوسر  ارکذ  مکیلإ  انلزنأ 
: مسا ةأمعبرأب  نآرقلا  یف  هامس  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هباقلأو  هئامـسأ  یف  بق :  - 40 (. 5  ) هنع هلأسأ  افرح  هنم  تظفح  اـمف  هلک  نآرقلا  هللاو 

نکو دـجاسلا  کبر  دـبعاو  دـباعلا  نییبنلا  متاخو  متاخلا  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبرو ال  الف  مکاحلا  ملعت  نکت  مل  ام  کملعو  ملاعلا 
ربصاو رباصلا  همعنال  ارکاش  رکاشلا  انلزنأ  ام  هط  رهاطلا  رافکلا  دهاج  یبنلا  اهیأ  ای  دهاجملا  ادـهاش  كانلـسرأ  انإ  دـهاشلا  نیدـجاسلا  نم 
يدهتل کنإو  يداهلا  هللا  یلإ  ایعادو  یعادلا  یضرت  کلعل  یضارلا  هلوسرو  هللا  یـضق  اذإ  یـضاقلا  کبر  مسا  رکذاو  رکاذلا  كربص  امو 

عجار یـسفانطلا . فحـصم  یفایطلا  لعلو  ردصملاو ، خسنلا  یف  اذکه  (. 3 .) طوطخم ءایبنالا : صصق  (. 2 .) اهیف طقس  يأ  (. 1  ) أرقا ئراقلا 
صقان ال هنأ  هدافأف  اهیف ، ملعأ  هسفن  يریو  برعلا ، ۀباسن  ناک  هنال  مالسلا ، هیلع  هلأس  (. 4 .) یسفانطلا ریشب  نب  دامح  : 363 لاقملا 1 : حیقنت 

هنع مکاهن  امو  یهانلا  مهیلع  ولتی  یلاتلا  کبر  مساب  .150 تاجردلا : رئاصب  (. 5 .) هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  وهو  برعلا  رهشأ  ءامسأ  فرعی 
اندنج نإو  بلاغلا  هللا  رمأ  نم  هنوظفحی  ظفاحلا  تناق  وه  نسمأ  تناقلا  نآرقلاو  قداصلا ص  رمؤت  امب  عدـصاف  عداصلا  کلهأ  رمأو  رمآلا 
یلعل کنإو  میظعلا  میحر  فؤر  میحرلا  میرک  لوسر  لوقل  هنإ  میرکلا  الاض  كدجوو  لاضلا  هب  يدهی  يأ  لاضلا  الئاع  كدجوو  لئاعلا 

دقل زیزعلا  اریذنو  اریشب  ریذنلا  قحلاب  كانلسرأ  انإ  ریـشبلا  کمـصعی  هللاو  موصعملا  ترما  امک  مقتـساف  میقتـسملا  كدجی  ملأ  میتیلا  قلخ 
عـضاوم عبـس  یف  بوبحملاو ، بحملاو ، بیبحلا ، نآرقلاو  بیرقلا ق  مکیلع  صیرح  صیرحلا  ادیهـش  کب  انئجو  دیهـشلا  لوسر  مکءاج 
شرعلا يذ  دـنع  نیکملا  نیمأ  مث  عاطم  نیمالا  یمالا  یبنلا  یمالا  کیلإ  انیحوأ  کلذـکو  یحولا  ةوق  يوذ  يوقلا  یبنلا  اهیأ  اـی  یبنلا  مح 

حبسف حبسملا  کبنذل  رفغتساو  رفغتسملا  رذنم  تنأ  امنإ  رذنملا  لوسرب  ارشبمو  رـشبملا  تنأ  امنإ  رکذف  رکذملا  ریذنلا  انأ  ینإ  لقو  نیبملا 
لوسرلا نمآ  نمؤملا  کبر  ۀمعنب  امأو  ثدحملا  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  غلبملا  مکعم  امل  اقدصم  قدصملا  کبرل  لصف  یلـصملا  کبر  دمحب 

يدـتهملا ایدانم  انعمـس  يدانملا  دـجهتف  لیللا  نمو  دـجهتملا  رثدـملا  اهیأ  ای  رثدـملا  لمزملا  اهیأ  ای  لمزملا  یحلا  یلع  لـکوتو  لـکوتملا 
لضفلا ناهرب  مکءاج  دق  ناهربلا  ارکذ  مکیلإ  كانلسرأ  انإ  رکذلا  قدصلاب  ءآج  يذلاو  قدصلا  قحلا  مکءاج  دق  قحلا  طارص  یلإ  هادهو 

هللا کل  رفغیل  روفغملا  کنع  هللا  یفع  وفعملا  قلخی  کبرو  راتخملا  ثعب  يذـلا  وه  ثوعبملا  نیلـسرملا  نمل  کنإ  لسرملا  هللا  لضفب  لق 
قدصو ینـسحلا  عاطم  نیکم  عاطملا  هللا  كرـصنیو  روصنملا  كدیأ  يذلا  وه  دـیؤملا  کل  انعفرو  غیفرلاو  عوفرملا  كانیفک  انإ  یفکملا 

الإ كانلـسرأ  امو  ۀـمحرلا  هللا  ۀـمعن  نوفرعی  ۀـمعنلا  فؤر  نینمؤملاب  فؤرلا  لوسرلا  اهیأ  ای  لوسرلا  ( 1  ) سانلا عنم  امو  يدهلا  ینـسحلاب 
. يدهلا مهئاج  ذا  اونمؤی  نأ  سانلا  عنم  امو  اذـکه : ۀـیالا  (. 1) حابـصملا حابـصملا  لایلو  رجفلاو  رجفلا  رون  هللا  نم  مکءاج  دق  رونلا  ۀمحر 
(1  ) هط ردبلا  سمشلا  انلعج  مث  سمشلا  يوه  اذإ  مجنلاو  مجنلا  لیللاو  یحضلاو  یحـضلا  ارینم  اجارـسو  جارـسلا  ۀجاجز  یف  .94 ءارسالا :

لـض ام  بحاصلا  مکنم  لجر  یلع  لجرلا  ناسنالا  قلخ  ناـسنالا  ساـنلا  نودـسحی  مأ  ساـنلا  مکلثم  رـشب  رـشبلا  کـبر  یلإ  رت  ملأ  لـظلا 
دمحأ یفطصی  هللا  یفطصملا  یـضترا  نم  الإ  یـضترملا  هدتقا  مهیدهبف  يدتقملا  یبتجی  هللا  نکلو  یبتجملا  هدبعب  يرـسأ  دبعلا  مکبحاص 

، فراعلاو يداهلاو ، یفاکلا  لثم  هل ، مسا  یلع  لدت  فرح  لک  قسع ، مح ، هط ، سی ، صعیهک ، هللا  لوسر  دمحم  دمحم  همـسا  يدـعب  نم 
: لاقیو رفکلا ، هب  یحمی  يذـلا  یحاملا : ءآیبنالا ، بقعی  يذـلا  وهو  بقاـعلا ، راـبخالا : یف  هؤامـسأو  (. 2  ) کلذ ریغو  رهاطلاو ، یخـسلاو ،
. ۀعامج نییبنلا  یفق  يذلا  یفقملا  هیمدق . یلع  سانلا  رشحی  يذلا  رـشاحلا : دحأ . هدعب  نوکی  يذلا ال  لاقیو : هعبتا ، نم  تائیـس  هب  یحمی 
، فینحلاو نومأملاو ، یجنلا ، و  عاطملاو ، یفولاو  حصانلاو ، رـشانلا ، هنمو  عماجلا . لماکلا  وهو  مثقلا  هللا . يدـی  نیب  سانلا  فقوی  فقوملا :

یفو (. 3  ) ثیغلاو لـکوتملاو ، هجوملاو ، دومحملاو ، دـماحلاو ، عفـشملاو ، عفاـشلا ، و  عفادـلاو ، برتـقملاو ، دیـسلاو ، بیطلاو ، بیبـحلاو ،
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يأ اـفوقرم ، اـهیف  همـسا  نإ  ۀـیاکح  یفو  دوم ، دوم  لـیق : و  دـمحم ، يأ  ( 5  ) دـیئم دـیئم  لـیقو : میحر ، روفغ  يأ  (، 4  ) ذیئم ذـیئم  ةاروتلا :
، دـمحأ يأ  باط ، باط  لیجنالا : یفو  اثایحم . اولاقو : قوراف ، اولاقو : اـطیقلب ، ( 6 : ) اولاقف مساقلا ، یبأ  لـثم  اـطیلق ، روبزلا : یفو  دومحملا .

هللا یلص  هءامـسأ  هذه  نم  ۀلمج  نوک  یف  (. 2 .) ردبلاب هط  رـسف  نم  دجن  ملو  ردصملاو ، ۀخـسنلا  یف  اذکه  (. 1 .) بیط بیط  ینعی  لاقیو :
ثیغملا خ (. 3 .) مئاصلا همسا  نا  مایصلاب  وا  یلصملا ، همسا  نا  ةالصلاب : رما  نمل  لاقی  نأ  الثم  حصی  مل  هنال  رهاظ ، هجولاو  رظن ، هلآو  هیلع 
. البلا لوسر  ۀـبوتلا ، لوسر  نیعـضاوتملا ، نکر  ممالا ، رون  ایعـش : باتک  یفو  اولاقو خ ل. (. 6 .) دیم دیم  (. 5 .) ذیمذیم ردـصملا : یف  (. 4 .) ل

ایندلا ءآمـسلا  یفو  دوم ، دوم  میهاربإ : فحـص  یفو  لیئایهب ، سیردإ : فحـص  یفو  اسیلاط ، ثیـش : فحـص  یفو  اطیقلب ، فحـصلا : یفو 
، یبتجملاو رهطملا  ۀسداسلا  یفو  بجتنملا ، ۀسماخلا  یفو  یفطـصملا ، ۀعبارلا  یفو  یکزملا ، ۀثلاثلا  یفو  یـضترملا ، ۀـیناثلا  یفو  یبتجملا ،
، رهاطلا نویناحورلاو  قداصلا ، نویبورکلاو  رخآلا ، ةرربلاو  لوالا ، ةرفسلاو  دحاولادبع ، نوبرقملا  هیمـسیو  بیبحلاو ، برقملا  ۀعباسلا  یفو 

لهأو راتخملا ، دـبع  کلامو  نایدـلا ، دـبع  ۀـنجلا  لـهأو  ءاطعلادـبع ، روحلاو  کلملادـبع ، ۀـنجلاو  ربکـالا ، ناوضرلاو  مساـقلا ، ءاـیلوالاو 
یفص یبوط  یلعو  هللا ، یبن  یسرکلا  یلعو  هللا ، لوسر  شرعلا  قاس  یلعو  نانملا ، دبع  میحجلاو  میحرلادبع ، ۀینابزلاو  ةاجنلادبع ، میحجلا 

، ۀبیهلادبع نیطایشلا  و  راونالا ، رون  سمشلا  یلعو  رامقالا ، رمق  رمقلا  یلعو  هللا ، ةریخ  ۀنجلا  باب  یلعو  هللا ، ةوفـص  دمحلا  ءآول  یلعو  هللا ،
شرعلاو یقاـسلا ، رثوکلاو  بیطخلا ، دومحملا  ماـقملاو  یعادـلا ، باـسحلاو  بحاـصلا ، نازیملاو  یعادـلا ، فقوملاو  دـیمحلادبع ، نجلاو 
لیئارزعو حاـتفلا ، دـبع  لیفارـسإو  باهولادـبع ، لـیئاکیمو  رابجلادـبع ، لـیئربجو  قحلادـبع ، ملقلاو  مـیرکلا ، دـبع  یـسرکلاو  لـضفملا ،

بارتـلاو لیلجلادـبع ، راـجحالاو  لیکولادـبع ، دـعرلاو  مـعنملا ، دـبع  قربـلاو  یلعالادـبع ، حـیرلاو  مالـسلادبع ، باحــسلاو  باوتلادـبع ،
، میلحلا مورلا  لهأو  نمیهملادبع ، ناتیحلاو  نمؤملادبع ، رحبلاو  عیفرلادـبع ، لبجلاو  ءاطعلادـبع ، عبـسلاو  رداقلادـبع ، رویطلاو  زیزعلادـبع ،
: هباقلأ دمحأ . مجعلاو  یمالا ، برعلاو  یجناص ، كرتلاو  تمهم ، جنزلاو  نومیملا ، ۀنیدملا  لهأو  نیمالا ، ۀکم  لهأو  راتخملا ، رصم  لهأو 

ۀمحر نیدامحلا ، لوسر  نییبنلا ، متاخ  نیقتملا ، ماـمإ  نیلـسرملا ، دیـس  (، 1  ) هللا قلخ  هللا ، ةریخ  هللادـبع ، هللا ، ۀـمعن  هللا ، یفـص  هللا ، بیبـح 
ةوعد ۀـنجلا ، حاتفم  ثئابخلا ، مرحم  تابیـصلا ، لـلحم  (، 2  ) ۀـمحلملا بحاص  ۀـمحرلا ، یبن  ۀـیربلا ، ریخ  نیلجحملا ، رغلا  دـئاق  نیملاـعلا ،

(. 2 .) هللا قلخ  ریخ  عوبطملا : یف  (. 1 ،) ۀمایقلا موی  ءاوللا  بحاص  اهجاتو ، اهرونو  ۀمایقلا  نیز  ضرالا ، یف  هللا  ۀفیلخ  یسیع ، يرشب  میهاربإ ،
(، 2  ) مطاوفلا نبا  (، 1  ) کتاوعلا نبا  مدآ ، دلو  دیـس  برعلا ، حصفأ  لالغالاو ، رـصالا  عضاو  . برحلا یف  لتقلا  ۀمیظعلا . ۀعقوملا  ۀمحلملا :

یتاللاو : 99 هخیرات 2 : یف  یبوقعیلا  لاق  (. 1) یفـصلاو بذهملا ، یبنلاو  ددسملا ، لوسرلاو  دیؤملا ، دبعلا  ۀک ، طب ؟؟؟ نبا  نیحیبذـلا ، نبا 
، میلـس نم  ثالثو  شیرق ، نم  ثالث  تایرـضملاو  ۀـیعاضقو ، ۀـیناطحقو  تایرـضم  نهنم  رـشع  ۀـکتاع : ةرـشع  اـتنثا  کـتاوعلا  نم  هندـلو 

نب بعک  تنب  ۀطیر  یهو  ایطحلا  يزعلادبع  نب  دسا  ما  يزعلادبع ، نب  دسأ  لبق  نم  هندلوف  تایـشرقلا  امأف  ۀیدسأو ، ۀـیلذهو  ناتیناودـعو ،
ۀکتاع اهماو  ۀعازخ ، نب  ناسغ  وهو  ثراحلا  نب  ناحلا  نب  رماع  تنب  ۀـیما  اهماو  حـمج ، نب  ۀـفاذح  تنب  ۀـلیق  اهمأو  ةرم ، نب  متی  نب  دـعس 
ۀکتاع اهماو  رهف ، نب  ثراحلا  نب  برطلا  نب  ةراوتع  تنب  ۀـکتاع  بیهو  نب  لاله  ماو  رهف ، نب  ثراحلا  نب  ۀبـض  نب  بیهو  نب  لـاله  تنب 

نب میلـس  نب  ةرم  تنب  ۀکتاع  فانمدبع  نب  مشاه  ما  مشاه ، لبق  نم  هتدـلوف  تایمیلـسلا  امأو  ۀـمیزخ . نب  ۀـنانک  نب  رـضنلا  نب  دـلخی  تنب 
نب کلام  نب  ذفنق  نیرباج  تنب  ۀکتاع  یه  لاقیو : ۀعازخ ، نب  یـصق  نب  نامیلـس  نب  يدع  نب  ةرم  تنب  ۀکتاع  لاله  نب  ةرم  ماو  روصنم ،

هتدلو یتلا  امأف  رضنلا ، نب  کلام  لبق  نمو  هللادبع ، هیبأ  تاهما  لبق  نم  هاتدلوف  ناتیناودعلا  امأو  میلس . نب  ۀثهب  نب  سیقلا  ئرما  نب  فوع 
: لاق نمو  ثراحلا ، نب  رکـشی  نب  ورمع  نب  برظ  نب  رماع  تنب  ۀـکتاع  یهو  ۀـسماخلا ، لاقیو : هتاهما ، نم  ۀـعباسلا  یهف  هللادـبع  لـبق  نم 

یهو ۀنانک . نب  رـضنلا  نب  کلام  ماف  ۀثلاثلا  ۀیناودعلا  امأو  ورمع ، نب  برظ  نبا  ۀلئاو  نب  ثراحلا  نب  هللادـبع  تنب  ۀـکتاع  لوقیف : ۀـسماخلا 
ۀیوام اهماو  لاله ، نب  ةرم  تنب  ۀکتاع  مشاه  ماو  مشاه ، لبق  نم  هتدـلوف  ۀـیلذهلا  امأو  نالیع . نب  سیق  نب  ورمع  نب  ناودـع  تنب  ۀـکتاع 

امأو لیذه . نب  دعس  تنب  ۀکتاع  نزاوه  نب  رکب  نب  ۀیواعم  ماف  نزاوه ، نب  رکب  نب  ۀیواعم  نب  ۀعصعص  نب  لولـس  نب  ورمع  نب  ةروح  تنب 
نم هتدلوف  ۀیناطحقلا  امأو  ۀمیزخ . نب  دـسا  نب  نادود  تنب  ۀـکتاع  یهو  هتاهما  نم  ۀـثلاثلا  یهو  ةرم ، نب  بالک  لبق  نم  هتدـلوف  ۀـیدسالا 
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نب سایلإ  نب  ۀخباط  تنب  یملس  اهماو  ۀکردم ، نب  لیذه  نب  دعـس  تنب  یلیل  بلاغ  ماو  ۀنانک ، نب  رـضنلا  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  لبق 
ۀیعاضقلا امأو  ناطحق . نب  رعی  نب  بجـشی  نب  ابـس  نب  نالهک  نب  دـیز  نب  کلام  نب  تبن  نب  ثوغلا  نب  دزـالا  تنب  ۀـکتاع  اـهماو  رـضم ،

نب فاحلا  نب  ملـسأ  نب  دوس  نب  دیز  نب  ۀنیهج  نبا  سیق  نب  نادشر  تنب  ۀـکتاع  هتاهما : نم  ۀـثلاثلا  یهو  يول  نب  بعک  لبق  نم  هتدـلوف 
دقف روصنم . نب  میلس  نبا  ۀثهب  نب  ۀبلعث  نب  ناوکذ  نب  جلاف  نب  لاله  نب  ةرم  يأ  میلـس ، نب  ةرم  تایمیلـسلا : یف  هلوق  لوقأ : یهتنا . ۀعاضق 
دروأ دق  ۀـثهب . نب  سیقلا  ئرما  نب  فافخ  نب  ۀیـصع  تنب  ۀـکتاع  جـلاف  نب  لاله  ما  یهو  اضیأ  تایمیلـسلا  نم  ۀـثلاثلا  طقـساو  هرـصتخا ،

: لاق مطاوفلا   101 هخیراـت 2 : یف  یبوقعیلا  رکذ  (. 2 .) ءامـسالا ضعب  یف  فالتخا  عم  یبوقعیلا  لاق  اـم  هیفو  ربحملا ، یف  يدادـغبلا  کـلذ 
تنب ۀمطاف  یهو  هللادبع  هیبأ  لبق  نم  هتدلوف  ۀیشرقلا  امأف  ۀیدزأو ، ناتیـسیقو  ۀیـشرق ، مطاوف : عبرأ  مطاوفلا  نم  هتدلو  هنأ  نوباسنلا  ینربخأ 

نب رکب  نب  مازر  نب  يزعلادبع  نب  ۀعیبر  تنب  ۀمطاف  یهو  نارمع ، نب  ذئاع  نب  ورمع  ما  ناتیـسیقلاو : موزخم . نب  نارمع  نب  ذئاع  نب  ورمع 
 - لیس  ( لهـس نب  دعـس  تنب  ۀمطاف  یهو  بالک ، نب  یـصق  ما  ۀیدزالاو : روصنم . نب  میلـس  نب  ۀثهب  نب  ثراحلا  تنب  ۀمطاف  اهماو  نزاوه ،

لولـس نب  بعک  نب  ۀیـشبح  نب  لیلح  تنب  یبح  یـصق  ینب  ماو  لاـق : ةدـحاو  ریخـالا  یف  ربحملا  یف  يدادـغبلا  دازو  لوقأ : یهتنا  ربحملا (
، بختنملا نیمالاو  بجتنملا ، بیبحلاو  برقملا ، . ۀعازخ نب  ۀثراح  نب  ۀعیبر  نب  ورمع  نب  فوع  نب  رـصن  تنب  ۀـمطاف  یبح  ماو  ۀـیعازخلا ،

نیدلا و  رهزالا ، نیبجلاو  رمقالا ، دـخلاو  رونالا ، هجولاو  رعـشملاو ، نکرلاو  ربنملاو ، ۀـبطخلاو  رفغملاو ، جاتلاو  رثوکلاو ، ضوحلا  بحاص 
یـضترملا ةوبنلاو ، یحولل  یفطـصملا  ۀلالدلل ، حضوملا  ۀلاسرلل ، راتخملا  رـشبلا ، ریخ  دـمحم  رهـشالا ، بسنلاو  رهطالا ، بسحلاو  رهظالا ،

، رهظأ هعئارشو  رهطأ ، هبلقو  رهشأ ، هرون  نیرادلا ، یف  نم  عیفش  نیرمقلا ، نیب  سمـش  نیمرحلا ، یف  رون  ۀلدالاو ، تازجعملاو  ةوتفلاو  ملعلل 
ۀباـنالاو ءآعدـلاو ، عوشخلاو  ءآـکبلاو ، ةرکذـتلاو  ءآخـسلاو ، دوجلاو  ءآـطعلاو ، لـضفلا  بحاـص  رثکأ ، هتماو  رهبأ ، هناـیبو  رهزأ ، هناـهربو 

موی قلخلا  دئاق  ءآبهـشلا ، ۀلغبلاو  ءآبـضعلا ، ۀقانلاو  ءادرلاو ، بیـضقلاو  ءآوللاو ، ضوحلاو  ءآیـضلا ، رونلاو و  ءاجرلاو ، فوخلاو  ءآفـصلاو ،
، باوصلاو قحلاو  باطخلاو ، ناقرفلاو  باتکلاو ، روشنملا  بحاص  ءآیبنالا ، متاخ  ءآیقتالا ، مامإ  ءآـیلوالا ، جاـت  ءآیفـصالا ، جارـس  ءآزجلا ،

دیعبلا یلع  قفشملا  بیـصملا ، يأرلاو  (، 1  ) بیحرلا ءانفلاو  بیجعلا ، بیـضقلا  بحاص  باـسحلا ، موی  قلخلا  دـئاقو  باوجلاو ، ةوعدـلاو 
، ۀینیـسحلاو ۀینـسحلا  ةرتعلاو  ۀیدهملا ، ۀـمالاو  ۀیـضرملا ، ۀعیرـشلاو  ۀـیفینحلا ، ۀـلملاو  ۀـینامیلا ، ۀـلبقلا  بحاص  بیبحلا ، دـمحم  بیرقلاو ،

ۀجحلا بحاص  مارحلاو ، لـحلاو  ماـکحالاو ، ۀعیرـشلاو  مایـصلاو ، ةالـصلاو  ماـقملاو ، نکرلاو  مارحلا ، تیبلاو  مالـسالاو ، نیدـلا  بحاـص 
رونلاو یلجلا ، قلخلا  بحاص  نافرعلاو ، ۀـبحملاو  نانتمالاو ، مرکلاو  ناسحالاو ، لضفلاو  ناـیبلاو ، قحلاو  ناـقرفلاو ، ۀـمکحلاو  ناـهربلاو ،

رکذـلاو میقتـسملا ، طارـصلاو  میوقلا ، نیدـلاو  میظعلا ، قلخلا  بحاص  یمالا ، یبنلا  لوسرلا  یـضرلا ، نیدـلاو  یهبلا ، باتکلاو  ئیـضملا ،
رکلا . عستملا بیحرلا : تیبلا . مامأ  ۀحاسلا  رـسکلاب : ءانفلا  و(1 .) ۀعاربلاو ، ۀحاصفلاو  ۀعاطلاو ، نیدـلا  بحاص  میطحلاو ، نکرلاو  میکحلا ،

ندبلاو رکاذلا ، ناسللاو  رهابلا ، نامزلاو  رهازلا ، قحلاو  رهاظلا ، نیدـلا  بحاص  ۀعافـشلاو ، ضوحلاو  ۀـعانقلاو ، لکوتلاو  ۀعاجـشلاو ، (، 1)
نمیلاو (، 2  ) روبحلاو ۀـکربلاو  رونلاو ، ءآیـضلا  بحاص  رهاوطلا ، تاهمالاو  ریاـخالا ، ءاـبآلاو  رهاـطلا ، لـصالاو  رکاـشلا ، بلقلاو  رباـصلا ،

، بیطلاوـبأو رهاـطلاوبأو ، مساـقلاوبأ ، هاـنک : روـمعملا . تیبـلاو  روکــشلا ، بـلقلاو  روبــصلا ، ندــبلاو  (، 3  ) روکذـلا ناـسللاو  رورــسلاو ،
امنإو میهاربإ ، دـلو  امل  میهاربإ  یبأب  لیئربج  هانکو  لمارالاوبأ ، ةاروتلا  یفو  نیطبـسلاوبأو . نیتناحیرلا ، وبأو  نیتردـلاوبأ ، نیکاـسملاوبأو ،

، ۀـیدهلا لباق  عارذـلا ، لکآ  لمجلا ، بکار  هتافـص : ۀـمایقلا . موی  ۀـنجلا  مسقی  هنال  لاقیو : مساقلا ، هل : لاقی  دـلو  لوأب  مساقلا  یبأب  ینکی 
وهف یبلطملا ، یمـشاهلا  یـشرقلا  یندملا ، یکملا  یبرثیلا ، یحطبالا  یماهتلا ، یبرعلا  هبـسن : ةوبنلا . متاخ  (، 4  ) ةوارهلا لماح  ۀـتیملا ، مرحم 

: هسارفأ بق :  - 41 (. 5  ) یندـم ءاشنالا  نمو  یکم ، دالیملا  نم  و  يدعـس ، عاضرلا  نمو  يرهز ، مالا  ۀـهج  نمو  یمـشاه ، بالا  ۀـهج  نم 
هنال کلذب  یمـس  سقوقملا ، هادهأ  دقو  زازللاو  (، 7  ) فرطلا وه  لاقیو : (، 6  ) هلیهص نسحل  یمـس  برطلاو  يرادلا ، میمتلا  هادهأ  درولا ،
یف ۀلمحلا  حتفلاب : رکلا  (. 1  ) حیحصلاو هفرعب ، فحتلملاک  ناک  هنال  کلذب  یمسو  اربلا ، یبأ  نب  ۀعیبر  هادهأ  فیحللاو  اقثوم ، اززلم  ناک 

بوج ۀیسرافلابو : لولعملاو ، سأفلا  ةوارهک  ۀمخضلا  اصعلا  ةوارهلا : (. 4 .) رکذلا ریثکلا  روکذلا : (. 3 .) ۀمعنلا رورسلا . روبحلا : (. 2 .) برحلا
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یتسد
برظلا ظ، ۀخسنلا : شماه  یف  (. 7 .) هلیهص نسحو  هقوشتل  یمس  (. 6 .) ناریا یف  یلوالا  ۀعبطلل   106  - 102 بلاط 1 : یبأ  لآ  بقانم  (. 5)

نم يرتـشملا  وهو  (، 1  ) زجترملاو فیحللا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هامـسو  يرادلا ، هاطعأ  يذـلا  درولا  هنأ  . رهاظلل ۀـمالع  ظ (  ( ۀـملکو
لاقیو ةرازف ، نم  لجر  نم  هعاتبا  ناکو  دـحا ، یف  هیلع  ازغ  ام  لوأو  هبکر ، سرف  لوأ  ناکو  بکـسلاو  ۀـمیزخ ، هیف  دهـش  يذـلا  یبارعالا 
ءآبهش تناکو  لدلد ، سقوقملا  هیلإ  يدهأ  هلاغب : حوارم . لیقو : حوالملاو ، لاقعلا ، وذو  ۀحبسلاو ، بوسعیلا ، اهنمو  حالملا ، ةدیرب  همـسا :

یف تبکر  ۀـلغب  لوأ  یهو  تیمعو ، تربک ، مث  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلل  مث  مالـسلا  هیلع  نسحلل  تناـک  مث  مالـسلا ، هیلع  یلع  یلإ  اهعفدـف 
هاطعأو لدلد ، عم  روفعی  سقوقملا  هل  يدهأ  هرمح : ۀـضف . اهل : لاقی  ۀـلغب  یماذـجلا  ورمع  نب  ةورف  هیلإ  يدـهأ  یخیراتلا : لاقو  مالـسالا ،

هللا یلـص  یبنلا  اهارتشا  ۀقان  یهو  ءآوضقلا ، لاقیو : ءآوصقلاو ، ءاعدجلاو ، قبـست ، تناکو ال  ءابـضعلا  هلبا : ۀضف . عم  ریفع  یماذـجلا  ةورف 
هل ناـکو  ةورمو ، قونلاو ، میغلاو ، (، 2  ) موغبلا اهنمو  ءآبهـصلا ، و  هدـنع ، تقفن  مث  اهیلع ، رجاهو  مهرد ، ةأـم  عبرأـب  رکب  یبأ  نم  هلاو  هیلع 

امهعاتبا ایرلاو  ءارقشلا ، ةدابع و  نب  دعس  اهب  لسرأ  ةرهم ، اهنم : هئاسن ، یلع  امهقرفی  نیتمیظع  ( 3  ) نیتنیرق ۀلیل  لک  راسی  اهبلحی  حاقل  رشع 
زنعا عبـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حـئانم  تناکو  ةدربو  ةریـسیلاو  موغبلاو  ۀیدعـسلاو  سیرعلاو  ارمـسلاو  (، 4  ) ءابحلاو طـبنلا ، قوسب 
دحأ ( 5  ) قبنزحم ناکو  منغلا ، نم  ۀئام  هل  تناکو  فاوطأو ، لالطأو ، ۀسروو ، ۀکربو ، ایقسو ، مزمزو ، ةوجع ، یهو  نمیأ ، ما  نبا  نهاعری 

نیتبرق خ (. 3 . ) حص موعیلا خ ل  (. 2 .) هلیهص نسحل  کلذب  یمس  (. 1  ) هلامب یصوأو  هللا ، لوسر  عم  لتاقو  ملسأ ، املاع  اربح  ریـضنلا  ینب 
لتاق قیریخم ، يربطلاو : عاتمالاو  ۀیوبنلا  ةریسلا  یف  امک  حیحصلاو  ۀخسنلا ، یف  اذکه  (. 5 .) ابخلا خ ل (. 4 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ل ،

لوسرل . هللا دارأ  ثیح  اهعضی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحمل  یلاوماف  تبصا  نا  جرخ : نیح  لاقو  دحا ، یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم 
ما ۀبرشمو  (، 4  ) ـالکلاو فاوعلاو ، (، 3  ) ۀقربو ینـسحلاو ، (، 2  ) ۀفئاصلاو (، 1  ) تیبـملا یهو  طـئاوح ، عبـس  وهو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا 

فقو هنأ  يورو  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  ( 6  ) یلاوعلاو كدف  یطعأف  كدفو ، ربیخو ، ریـضنلا ، ینب  لام  ۀـثالث : ( 5  ) ایافـص هل  ناکو  میهاربإ ،
هل تناکو  مهنم ، لجرک  نیملـسملا  عم  همهـسو  ۀمـسقلا ، لبق  ءاش  ام  منغملا  نم  هیفطـصی  یفـصو  سمخلا ، ۀـمینغلا  نم  هل  ناـکو  اـهیلع ،

اذکهو لوقأ : بثیملا خ ل ، (. 1 .) افیسو منغ  ( 8  ) ۀعطقو ( 7  ) كراوأ لامجأ  ۀسمخ  ثروو  اهقتعأف ، نمیأ  ما  هیبأ  نم  ثرو  ناکو  لافنالا ،
رـسکب بثیملا  لاقو : بثو  یف  نیرحبلا  عمجم  یف  یحیرطلا  هرکذ  ءاثلا ، مث  ءاـیلا ، مث  میملا ، رـسکب  وهو  هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  یف  اـضیأ 

541 هیقفلا : هرضحی  نم ال  یف  قودصلا  لاقو  یهتنا ، هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتاقدص  يدحا  ۀنیدملاب  ءامو  لیقعل ، ءامو  ۀلهـسلا  ضرالا  میملا :
تعمـس ینکلو  بثیملا ، طئاوحلا  دحأ  رکذ  نم  عومـسملا  بثیملا : اهنم  دـعو  ۀعبـسلا ، اهطئاوحب  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  ۀیـصو  رکذ  ام  دـعب 

قودصلا اهرکذ  لوقأ : ۀیفاصلا خ ل . (. 2 .) مثیملاب مهدنع  فرعت  اهنا  رکذی  هقیفوت  هللا  مادأ  يوسوملا  نسحلا  نب  دمحم  هللادبع  ابأ  دیـسلا 
نم ال یف  (. 3 .) مالسلا اهیلع  ۀمطافل  ۀعبـسلا  ناطیحلا  دحأ  ۀیفاصلا : لاقو  افـص (  ( یف نیرحبلا  عمجم  یف  یحیرطلا  اهدروأو  ۀیفاصلا ، اضیأ 

ۀمطاف یلع  ۀفوقوملا  ۀعبـسلا  ناطیحلا  دحأ  لاقو : ءارلا  نوکـسو  ءابلا  مضب  نیرحبلا  عمجم  یف  یحیرطلا  اهطبـضو  ۀـقربلا ، هیقفلا : هرـضحی 
اهدروأو هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  یف  اـضیأ  دوجوملا  وه  لوـقأ : حـص  لالدـلا خ ل  (. 4 .) ۀـنیدملا یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تنب 

یف (. 6 .) ۀمـسقلا لبق  ۀـمینغلا  نم  هسفنل  هراتخیو  یبنلا  هذـخأی  ناک  ام  لک  ایافـصلا : (. 5 .) ۀعبـسلا نایطحلا  نم  اهدعو  للد (  ( یف حـیرطلا 
ۀهج نم  اهدعبأو  لایمأ ، ۀعبرأ  یلع  ۀنیدملا  نم  اهاندأ  و  ۀنیدملا ، یـضارأ  یلعأب  نکامأ  یه  ثیدحلا ، نم  عضوم  ریغ  یف  یلاوعلا  ۀیاهنلا :

یلاوعلا رکذ  یتأیـسو  اهالاو . امو  زاجحلا  یهو  ۀـکم  ءارو  ام  یلإو  ۀـماهت ، ضرأ  یلإ  دـجن  قوف  اـم  ۀـیلاعلا  حاحـصلا : یفو  ۀـینامث ، دـجن 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  تیب  لـهأ  یلع  ملظلاو  روجلا  نم  عقو  اـم  یلع  لمتـشملا  فنـصملا  بیترت  بسح  نماـثلا  دـلجملا  یف  كدـفو 

، ةدابع نب  دعس  هاطعأ  بضعلاو ، هیبأ ، نم  هثرو  بوسرلاو ، مذخملاو ، راقفلا ، وذ  هفویـس : ۀعیطق خ ل. (. 8 .) كاروأ خ ل لامحأ  (. 7 .) هدعب
ةزنع هل  ناکو  یفوتـسملا ، هل : لاقی  حـمر  هل  ناکو  عاقنیق ، ینب  نم  اثالث  باصأ  هحامر : ایعلق . افیـسو  افتحو ، اراتب ، عاقنیق  ینب  نم  باصأو 
لالب ناکف  اهایإ ، هاطعأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  ءاج  املف  ةزنع ، ریبزلل  یطعأ  یشاجنلا  نإ  لاقیو : یشاجنلا ، اهذفنأ  ینثملا ، اهل : لاقی 
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. ءافلخلا يدی  نیب  نونذؤملا  لمحت  یتلا  یه  نولوقیو : اهیلإ ، یلصی  هیدی  نیب  زکرتف  هرافـسأ ، یف  اهب  جرخیو  دیعلا ، موی  هیدی  نیب  اهلمحی 
تناک لاقیو : حاشولا ، تاذو  ۀیدعـسلا ، امهو  عاقنیق ، ینب  نم  امهباصأ  ناعردو  ۀـضفلاو ، ةدابع ، نب  دعـس  اـهاطعأ  لوضفلا  تاذ  هعورد :

ینب نم  ۀثالثلا  هذه  باصأ  ءآحورلاو ، عبن ، نم  ءآرفصلاو  طحوش ، نم  ناکو  ءآضیبلا ، هیسق : تولاج . لتق  امل  اهـسبل  یتلا  دواد  عرد  هدنع 
، ةروفاکلا اهل : لاقی  ۀبعج  هل  ناکو  هللا ، هبهذأ  شبک  سأر  لاثمت  هیف  سرتو  قولزلا ، هل : لاقی  سرت  هل  ناکو  رارک ، لاقیو : عرکلاو  عاقنیق ،

ةرصخمو نجحمو  قوشمملا ، یمسی  بیـضق  هل  ناکو  ضیبأ ، هؤاولو  باقعلا ، هتیآرو  غوبـسلا ، وذ  هل : لاقی  رفغم  هسأر  یلعو  ۀکم  لخدو 
تابـض ثالثب  ببـضم  حدق  هل  ناکو  ۀضف ، نم  فرطلاو  میزبالاو ، ۀـضف  نم  قلح  ثالث  اهیف  روشبم ، میدأ  نم  ۀـقطنمو  نوجرعلا ، یمـست 

هللا لوسر  دمحم  هشقن : ۀضف  متاخو  ۀعـصقو ، ۀفیطقو ، رفـص ، نم  لستغمو  جاجز ، نم  حدقو  بضخملا ، هل : لاقی  ةراجح  نم  روتو  ۀـضف ،
(1  ) مدأ نم  هیف  دقری  يذلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  شارف  ناک  ۀـشئاع : تلاقو  امهـسبلف ، نیجذاس ، نیدوسأ  نیفخ  یـشاجنلا  هل  يدـهأو 

حتفلا موی  ۀکم  لخدو  باحسلاب . متعیو  رمحالا ، هدرب  ۀعمجلا  موی  سبلی  ناکو  نارفعز ، وأ  سروب  ۀغوبـصم  هتفحلم  تناکو  فیل ، هوشح 
(، 2  ) ةربح بوث  باوثأ : ةرـشع  تام  موی  كرت  لاقیو : كاوسمو ، شارقمو  ۀلحکمو  جاع  طشم  اهیف  ۀعبر  هل  تناکو  ءادوس ، ۀمامع  هیلعو 

اصیمقو ایراحص ، اصیمق  . نمیلأ دورب  نم  برـض  ةربحلا : (. 2 .) غوبدملا دلجلا  میدالا : عمج  مدالا  و(1 .) نییراحص ، نیبوثو  اینامع ، ارازإو 
نم ظیلغ  رازإ  یف  یفوتو  رابـشأ ، ۀثالث  هلوط  ارازإو  اعبرأ ، وأ  اثالث  ۀئطال  اراغـص  سنالقو  ضیبأ ، ءاسکو  ۀصیمخو ، ۀینمی ، ۀبجو  ایلوحس ،

ةأرما تلمعتسإ  ( 1  ) ءآفرطلا نم  یقارم  ۀثالث  هربنم  ناکو  ةرارز ، نب  دعـسأ  هاطعأ  ریرـس  هل  ناکو  ةدتلملاب ، یعدـی  ءآسکو  ۀـینامیلا ، هذـه 
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  راعش  ناکو  ضرالا ، یلع  نذؤی  لالب  ناکو  ةرانم ، الب  هدجسم  ناکو  نومیم ، همسا  راجن  اهل  مالغل 

ای جرزخلاو  هللادبع ، ینب  ای  دحا  موی  نیرجاهملا  راعش  ناکو  لالح ، مکراعش  لاق : مارح ، اولاق : مکراعش ؟ ام  ۀینزمل : لاقو  تمأ ، روصنم  ای 
میمت نإ  یقتنملا : یفو  رقـشالاو . تیمکلا  نیب  لـیخلا  نـم  دروـلا  سوماـقلا : یف  حیـضوت : (. 2  ) هللادـبع ینب  ای  سوـالاو  نمحرلادـبع ، ینب 

طوبضملاو ۀلمهملا ، ءاطلاب  هححص  هنأ  هنم  رهظی  هلیهـص ، نسحل  هلوق : درولا . هل : لاقی  اسرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  يدهأ  يرادلا 
اهیبشت برظلا  هل : لاقی  سرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  ناک  هیفو  ریغـصلا ، لبجلا  فتکک : برظلا  ۀیاهنلا : یف  لاق  ۀمجعملاب ، بتکلا  رئاس  یف 
مهضعب هاور  فیجللا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هسرف  مسا  ناک  هنإ  هیف  لاقو : تبلـصو ، تدتـشا  يأ  ۀبادلا ، رفاوح  تبرظ  لاقیو : هتوقل ، لبجلاب 

هنأک لعاف ، ینعمب  لیعف  هبنذ ، لوطل  ۀلمهملا  ءاحلاب  مهـضعب  هاورو  لصنلا ، ضیرع  مهـس  فیجللا  نال  ۀعرـسلا ، نم  وهف  حص  نإف  میجلاب ،
دم نسح  ناک  اذإ  حباس  سرف  مهلوق : نم  وه  ۀحبـس ، هل : لاقی  سرف  یلع  ردب  موی  ناک  هنإ  هیف  لاقو : هب . اهیطغی  يأ  هبنذب ، ضرالا  فحلی 

سرف هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل  ناک  هنإ  هیف  ۀیاهنلا : یفو  هلاو . هیلع  هللا  یلص  یبنلل  سرف  حتفلاب : ۀحبسلا  سوماقلا : یفو  يرجلا . یف  نیدیلا 
یلـص هباود  ءآمـسأ  یف  لاقو : هنع ، ءوسلا  نیع  عفدل  هب  یمـس  ففخی ، دقو  باودلا ، یلجر  یف  ءاد  دـیدشتلاب : لاقعلا  لاقعلا ، وذ  هل : لاقی 
بطخ هنإ  ثیدـحلا : یف  لاقو  (، 3  ) حاولالا میظعلاو  شطعلا  عیرـسلاو  نمـسی ، يذـلا ال  رماضلا  وهو  حوـالم ، هسرف  مسا  نإ  هلآو  هیلع  هللا 

حول (. 3 .) 118  - 116 بلاـط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم  (. 2 .) زک ۀیـسرافلاب : هل  لاقی  رجـش  ءافرطلا : و(1 .) هتقاـن ، بقل  وه  ءاوـصقلا : هتقاـن  یلع 
عطق ام  لکو  اهنذا ، فرط  عطق  یتلا  ۀـقانلا  ءاوصقلا . . فتکلاک ضرع  هیف  هنم  مظع  لک  وأ  نیلجرلاو  نیدـیلا  بصق  الخ  اـم  همظع  دـسجلا :

، ءاوصق هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتقان  نکت  ملو  ملص ، وهف  تلصوتسا  اذإف  بضع ، وهف  زواج  اذإف  وصق ، وهف  عبرلا  غلب  اذإف  عدج ، وهف  نذالا  نم 
هریغو سرفلا  دلو  مضلاب : ةرهملاو  بولحلا . ۀقانلا  یهو  حوقللا  عمج  حاقللاو  یهتنا . نذالا  ۀـعوطقم  تناک  لیقو  اهل ، ابقل  اذـه  ناک  امنإو 

ءاعدجلا ءابـضعلا و  نأ  ۀماعلا  نم  بقانملاو  ریـسلا  لهأو  نییوغللا  نم  ۀعامج  رکذ  لوقأ : نبل . اهیف  منغلا  ۀحنملاو : ۀحینملاو  جـتنی ، ام  لوأ 
: حیانملاو ةدربو . ۀیرهمو  یبرو  ریسیو  موعیو  ۀیدعس  سیرعو و  رمـسو  انح  حاقللا  ودعو  ةدحاو ، اهلک  ۀمرـضخملاو  ءاملـصلاو  ءامرـضلاو 
: بضعلا يدابآزوریفلا : لاقو  كارالا ، لکأت  يأ  ینورزاکلا : لاق  كراوأ  هلوق : رجعو ، فارطأو  لالطأو  ۀنیسردو  ۀکربو ، ایقـسو ، مزمز ،

فیـس لوأ  هنإ  اولاقو : بیـضقلا ، هفویـس  نم  اودـعو  لوقأ : كالهلا . فتحلاو : راتبو ، رتاـب  فیـسو  عطقلا ، رتبلا : لاـق : و  فیـسلاو . عطقلا .
، يوثملا وه  لیق ، ینثملا ، هل : لاقی  هلوق : ینعملا . اذـهب  بیـضقلا  بحاصب  فصو  هنإ  لاـقیو : قیقدـلا ، فیطللا  فیـسلا  بیـضقلاو : هلمح ،
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: يوثلا نم  هب  نوعطملا  تبثی  هنال  هب  یمـس  يوثملا ، همـسا  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  حـمر  نإ  هیف  يرزجلا : لاق  ناـحمر . اـمه  لـیقو :
قیرخلا هعورد : یف  مهـضعب  دازو  ۀمجعملاو ، داصلاب  مهنمو  ۀمجعملاب ، مهنمو  ۀلمهملا ، نیعلاب  اهححـص  نم  مهنم  ۀیدعـسلا  هلوق : ۀـماقالا .

اذإ تقنرخ : اهل : لاقی  امنإو  تقنرخ ، اذإ  ۀقانلاب  اهیبشت  کلذـب  تیمـس  اهلعل  لاقو : جربزک ، نونلاب  قنرخلا  هححـص  ینورزاکلاو  ءارتبلاو ،
کلذب تیمـس  ءارتبلا ، اهل : لاقی  عرد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک  هیف  يرزجلا : لاقو  بنرالا . دلو  وهو  قنرخلاک  اهیبنج ، محل  رثک 

یمر اذإ  اهتوص  ضافخنال  هب  تیمـس  يرزجلا : لاقو  موتکلا ، هیـسق  نم  دعو  عبنلاک ، یـسقلا  هنم  ذـختی  رجـش  طحوشلاو : یهتنا . اهرـصقل 
قلزت يأ  قولزلا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هسرت  مسا  ناک  هیف  لاقو : اهیلع ، یمری  ام  ۀـباصإب  الأفت  هب  تیمـس  يرزجلا : لاق  دادـسلا . اهنمو  اـهنع 

هیلع هللا  یلص  ناکو  ، باقع وأ  شبک  لاثمت  هیف  ناک  سرت  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هیلإ  يدها  هنأ  يور  هللا ، هبهذأ  هلوق : هقرخی . الف  حالسلا  هنع 
، رفولاو قتفلا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هسارتأ  نم  دعو  لاثمتلا ، هیف  ری  مل  حبـصأ  املف  هعـضو  هنإ  لیقو : هللا ، هاحمف  هیلع  هدی  عضوف  ههرکی ، هلاو 

مامکأو علطلا  فالغب  اهیبشت  روفاکلا ، هتنانک  مسا  ناک  هنإ  هیف  يرزجلا : لاقو  اهریغ ، وأ  ۀـثالثلا  هذـه  دـحأ  ناـک  روصملا  نأ  یف  فلتخاو 
یمس يرزجلا : لاقو  عمجلا ، یمست  ناک  لیقو : ۀلـصنملا ، ۀبعجلا  مسا  ناک  لیقو : یهتنا . ۀنانکلا  یف  ماهـسلاک  اهیقتو  اهرتست  اهنال  هکاوفلا 
امبرو داوسلا ، اهیف  لعج  امبرو  ءآضیب ، هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتیولأ  ناک  مهضعب : لاقو  اهتعسو ، اهمامتل  غوبسلا  وذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هعرد 

، هل ةرـصخم  هعمو  عیقبلا  یلإ  جرخ  هنأ  هیف  يرزجلا : لاـقو  ناـجلوصلاک ، سأرلا  ۀـجوعم  اـصع  رـسکلاب : نجحملاو  هئاـسن ، رمخ  نم  ناـک 
لاق روشقم ، يأ  روشبم  هلوق : هیلع . ئکتی  دـقو  بیـضق ، وأ  ۀـعرقم  وأ  ةزاکع  وأ  اصع  نم  هکـسمیف  هدـیب  ناـسنالا  رـصتخی  اـم  ةرـصخملا :

ناسل وذ  وهو  ههبشأ ، امو  ۀقطنملا  سأر  یف  يذلا  رسکلاب : میزبالا  يدابآزوریفلا : لاقو  ةرفشلاب . هنطاب  تذخأ  اذإ  میدالا : ترشب  يرزجلا :
: يرزجلا لاقو  ( 1 . ) ۀناجالا هبـش  روتلاو : بابلا ، اهب  ببـضی  ۀضیرع  ةدـیدح  ۀبـضلاو : قوصللا ، بضلاو : یهتنا . رخآلا  فرطلا  هیف  لخدـی 
: راحص نییراحص ، نیبوث  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نفک  هیف  لاقو : ۀنوجلاک ، عبرم  ءانإ  ۀعبرلا : لاقو  هب ، غبصی  رفـصأ  تبن  سرولا :

یف نفک  هنأ  هیف  لاقو : يراحـصو ، رحـصأ  بوث  لاقی : ةربغلاک ، ۀیفخ  ةرمح  یهو  ةرحـصلا ، نم  وه  لیقو : اهیلإ ، بوثلا  بسن  نمیلاب  ۀیرق 
امأو نمیلاب ، ۀیرق  یهو  لوحـس  یلإ  وأ  راصقلا ، وهو  لوحـسلا  یلإ  بوسنم  حـتفلاف  اهمـضو ، نیـسلا  حـتفب  يوری  ۀیلوحـس ، باوثأ  ۀـثالث 

وأ زخ  بوث  ۀصیمخلا : لاقو : اضیأ ، مضلاب  ۀـیرقلا  مسا  لیقو : نطق ، نم  الإ  نوکی  الو  یقنلا ، ضیبالا  بوثلا  وهو  لحـس ، عمج  وهف  مضلاب 
: هلوق بق :  - 42 عقرملا . دبلملاو : سأرلاب ، ۀقصال  يأ  ۀئطال  هلوق ، ۀملعم . ءادوس  نوکت  نأ  الإ  ۀصیمخ  یمـست  ال  لیقو : (، 2  ) ملعم فوص 

دمحم یلع  لزن  امب  اونمآو  دحأ -  ابأ  دمحم  ناک  ام  لوسر -  الإ  دمحم  امو  عضاوم : ۀعبرأ  یف  مسالا  اذهب  هللا  هامـس  دق  هللا  لوسر  دمحم 
یلع دـمحأ  هیوبیـس : هریغو . زارط  نم  املع  هل  لعج  بوثلا : ملعأ  نم  (. 2 . ) بایثلا هیف  لسغت  ءانإ  ۀـناجالا : (. 1  ) لاق هللا  لوسر  دـمحمو  - 

نم ادـمح  رثکأ  وهو  نودومحم ، ءایبنالاف  لعفم ، نزو  یلع  دـمحم  و  لیـضفتلا ، فلأ  هنال  ءایبنالا  رئاـس  یلع  هلـضف  یلع  لدـی  لـعفأ  نزو 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هیلإ  تفتلاف  مساقلا ، ابأ  ای  قوسلا : یف  لجر  لاق  سنأ  مهلـضفأ . ناک  هنأ  یلع  لدی  ۀغلابملل ، دیدشتلاو  دومحملا ،

یمـسا نیب  اوعمجت  ال  لاق : هنإ  ةریرهوبأ  یتینکب . اونتکت  الو  یمـساب ، اومـس  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  كاذ ، وعدأ  امنإ  لجرلا : لاـقف  هلاو 
لاتقلا داک  یتح  هعـضو  یف  اورجاشت  رجحلا  عضو  تدارأو  تیبلا  تنب  امل  اشیرق  نأ  يورو  مسقا . اـنأو  یطعی  هللا  مساـقلاوبأ ، اـنأ  یتینکو ،

نم رمأ  مث  هطسو ، یف  رجحلا  عضوو  طسبف  بوثب  رمأف  کب ، انیـضر  دق  نیمالا  دمحم  ای  اولاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخدف  عقی ،
ناک هنأ  يوریو  هعـضوف . هدـیب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هذـخأف  اوعفر ، مث  بوثلا ، بناج  ذـخأی  نأ  شیرق  ذاـخفأ  نم  ( 1  ) ذخف لک 
هللا یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : معطم  نب  ریبج  نع  حیحـصلا  یف  يراخبلا  مع :  - 43 (. 2  ) حیحصلا وهو  ریثکب  کلذ  لبق  نیمالا  یمـسی 
انأو یمدـق ، یلع  سانلا  رـشحی  رـشاحلا  انأو  رفکلا ، یب  هللا  وحمی  یحاملا  اـنأو  دـمحأ ، اـنأو  دـمحم ، اـنأ  ءآمـسأ ، یل  نإ  لوقی : هلاو  هیلع 

، ۀمحلملا یبنو  ۀبوتلا ، یبنو  یفقملا ، رخآ : ربخ  یفو  هعبتا . نم  تآئیـس  هب  یحمی  يذلا  یحاملا  نإ  لیقو : دحأ . هدـعب  سیل  يذـلا  بقاعلا 
 - 44 (. 3  ) روبزلا یف  قراـفو  ةاروتلا ، یف  ۀـیربعلاب  ذؤم  ذؤـم  اـهنم  ةریثـک ، ۀـفلاسلا  هللا  بتک  یف  هؤامـسأو  لـکوتملاو ، ثیغلاو ، متاـخلاو ،
اتعن نوکی  نأ  زوجیو  ةرمحلا ، نم  رمحأک  دمحلا  نم  هقاقتـشاو  اضیأ ، نآرقلا  هب  قطن  دقو  دمحأ ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نم  فشک :
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: هنع هللا  یضر  سابع  نبا  لاق  دمحلا ، یف 
قورافو هیفو :  6 يرولا : مالعا  (. 3 . ) 162 بلاط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم  (. 2 . ) ۀـیما ینبو  مشاه  ینبک  نطبلا  باسنأ  هیف  مسقنا  ام  ذـخفلا : (. 1)
هئامسأ نمو  هقتاع . یلع  هفیس  ةرسکلاب ، يزتجیو  ۀلمشلا ، سبلیو  ریعبلا ، بکری  لاتقلا ، ( 1  ) كوحضلا دمحأ  ةراوتلا  یف  همسا  روبزلا . یف 
یحمی یحاملا  انأو  دمحأ ، انأو  دـمحم ، انأ  ءآمـسأ : یل  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ  نع  معطم ، نب  ریبج  نع  یحاملا ،

انأو یمدـق ، یلع  ساـنلا  رـشحی  رـشاحلا  اـنأو  هیعباـت ، تآئیـسو  رفکلا  هب  یحمی  نأ  زوجیو  هعبتا ، نم  تائیـس  هب  یحمی  لـیقو : رفکلا ، یب 
نالف رثأ  وفقی  نالف  لاقی : ءآیبنالا  عبت  هنال  بقاعلا  ینعمب  وهو  یفقملاو  بقاع ، وهف  ائیش  فلخ  ئـش  لکو  هدعب ، یبن  يذلا ال  وهو  بقاعلا 

: یلاعت هللا  لاـق  اوغلب ، ( 2  ) مهنأ ممالا  یلعو  غیلبتلاب ، ءآیبنالل  ۀـمایقلا  یف  دهـشی  هنال  دـهاشلا ، هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  هعبتی . يأ 
اونوکتل اطـسو  ۀـما  مکانلعج  کلذـکو  یلاعت : هللا  لاقو  ادـهاش ، يأ  ادیهـش  ءالؤه  یلع  کب  انئجو  دیهـشب  ۀـما  لـک  نم  اـنئج  اذإ  فیکف 

ذوعن يزخلاب  رانلا  لهال  ریذنلاو  ۀنجلاب ، ۀنجلا  لهأ  ( 3  ) رشب هنال  ةراشبلا ، نم  رشبملاو  ادیهـش  مکیلع  لوسرلا  نوکیو  سانلا  یلع  ءآدهش 
لاق امک  هتلاسر ، راونأب  رفکلا  وحمو  هب ، ایندلا  ةءاضالف  رینملا ، جارـسلاو  هدیجمتو ، هدیحوتو  هللا  یلإ  هئاعدل  هللا  یلإ  یعادلاو  میظعلا ، هللااب 

(. 4 : ) هحدمی هنع ، هللا  یضر  همع  سابعلا 
قفالا كرونب  تءاضو  ضرالا  تقرشأ  تدلو  امل  تنأو 

(. 5  ) قرتخن داشرلا  لبسو  رونلا  یفو  ءایضلا  کلذ  یف  نحنف 
یف ۀمحرلاو  ةادهم  ۀمحر  انأ  امنإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  نیملاعلل  ۀمحر  الإ  كانلـسرأ  امو  لجوزع : هللا  لاق  ۀمحرلا ، یبن  هئامـسأ : نمو 

(. 1 : ) هحدـمی هللا  همحر  بلاطوبأ  همع  لاقو  یلاـعت ، هللا  هفـصو  اـمک  اـمیحر  نینمؤملاـب  ناـکو  قافـشالاو ، ۀـفأرلاو  فطعلا  برعلا  مـالک 
(. 5 . ) ارعش هحدمی  ردصملا : یف  (. 4 .) ۀنجلاب نامیالا  لهأ  رشبی  ردصملا : یف  (. 3 . ) مهنأب ردصملا : یف  (. 2 . ) کحضلا ریثکلا  كوحضلا :

یماتیلا لامث  ههجوب -  مامغلا  یقـستسی  ضیبأو  قیرط . ریغ  یلع  اضرع  اهیف  رم  ضرـالا : قرتخاو  اـهاصقأ . غلب  یتح  اـهعطق  ةزاـفملا : قرخ 
دجـس هنأ  يور  حبذلاب ، ثعب  هنال  کلذب  یمـسو  برحلا ، ۀمحلملاو : ثیدحلا ، یف  درو  ۀمحلملا ، یبن  هئامـسأ : نمو  ( 1  ) لمارالل ۀمصع 

ای لاقف : یـشاوملا ، نم  دلولا  اهیف  نوکی  یتلا  ۀقیقرلا  ةدـلجلا  رـصقلاب : یلـسلاو  هرهظ ، یلع  هاقلأف  ۀـقان  ( 2  ) یلـسب رافکلا  ضعب  یتأف  اموی 
تنک ام  دمحم  ای  لاقو : مهنیب ، نم  هب  ذالو  لهجوبأ  هیلإ  ماقف  حبذلاب ، مکتئج  دقل  هدیب  دمحم  سفن  يذلاو  اذـه ؟ راوج  يأ  شیرق  رـشعم 

هنال کلذب  یمس  امنإو  ةاروتلا ، یف  درو  هنأ  مدقت  امک  كوحضلا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  کلذب . ۀمحلملا  یبن  یمـسو  الوهج ،
: لاقف تکبف  زجعلا ، اهلخدی  ۀنجلا ال  زوجعل : لاقو  اقح ، الإ  لوقأ  الو  حزمال  ینإ  لاقو : ۀباعد ، هیف  تناک  هنأ  درو  دـقو  سفنلا ، بیط  ناک 

امبف لاقف : هتقرو ، هنیل  هیبنل  هناحبـس  هللا  رکذ  دقو  هدجان ، ودـبی  یتح  کحـضی  ناکو  (، 3  ) ریثک اذـه  لثم  هنع  يورو  اراکبأ . ندـعی  نهنإ 
(4  ) هباتنی نم  ةرثک  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتفص  تناک  کلذکو  کلوح  نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  ۀمحر 
، راوجلا دنع  انیل  تالماعملا ، یف  اقیفر  قطنملا ، یف  افیطل  نکلو  ءآفج ، اذ  الو  رجـض ، اذ  دحأ  هاری  ال  ۀـیدابلا ، فالجأو  برعلا ، تافج  نم 
. مهرمأب موقی  يذـلا  مهثایغ  یماتیلا : لامث  (. 1 .) نیرهاطلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هرون ، ءالتما  دـنع  رمقلا  ةراد  هوجولا  تسبع  اذإ  ههجو  ناک 

ءاسنلاب وهو  لمارأ ، هدارفنا  یلع  نیقیرفلا  نم  دحاو  لکل  لاقیو  ءاسنو ، لاجر  نم  نیکاسملا  لمارالاو : ۀعنملا . ۀمصعلا : لمارالل ، ۀمصعو 
يذلا یناثلابو  هتجوز . تتام  نم  لوالاب  دیریو  ۀلمرالاو  لمرالا  رکذی  دـقو  ۀـجاحلاو . عایـضلا  نم  مهعنمی  هانعمو  الامعتـسا ، رثکأو  صخأ 

ۀمیـشملا سانلا  یفو  یلـسلا ، ۀیـشاملا  یف  وه  لیقو : هیف ، افوفلم  هما  نطب  نم  دلولا  هیف  جرخی  يذلا  قیقرلا  دلجلا  یلـسلا : (. 2 .) اهجوز تام 
: ۀمیـشملا يدابآزوریفلا : لاقو  ۀیاهنلا ، یف  يرزجلا  هلاق  جرخی . نیح  اهیف  دـلولا  نوکی  الو  دـلولا  دـعب  جرخت  ۀمیـشملا  نال  هبـشأ ، لوالاو 

. اریثک ردصملا : یف  (. 3 .) هریغ لاق  هلثمو  دلولا ، لحم 
هبوؤدو عارقلا ، یلإ  هتعراسمو  داهجلا ، یلع  هصرحل  کلذب  یمس  هقتاع ، یلع  هفیـس  لاتقلا ، هئامـسأ : نمو  . يرخا دعب  ةرم  هاتأ  هباتنا : (. 4)

دحأ نکی  مل  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  هانیقتا  سأبلا  رمحا  اذإ  انک  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  کلذلو  هماجحإ ، مدعو  هللا ، تاذ  یف  ( 1)
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، نیربدم اولو  ذإ  نینح  موویو  اهرـصبو ، ضرالا  عمـس  یف  موقلا  بهذ  ذإ  دحا ، موی  هلعف  نم  روهـشملا  کلذو  هنم ، ودـعلا  یلإ  ( 2  ) برقأ
هللا هفلکو  مهریهامج ، ملطصاو  (، 3  ) مهحودو مهتیغاوط  لتقو  مهدیدانـص ، هللا  نذإب  لذأ  یتح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  همایأ  نم  کـلذ  ریغو 
اذإف هللا ، یلإ  هروما  لکی  يذـلا  وهو  لکوتملا ، هئامـسأ : نمو  لاتقلا . هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یمـسف  کسفن  الإ  فلکت  ال  لاقف : هسفنب ، لاتقلا 
رمأ ( 6  ) همهد اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  فیعض ، يأ  لکو ، لجر  انلوق : نم  هقاقتـشاو  (، 5  ) عرض الو  بویه  ریغ  ضهن  ئشب  ( 4  ) هرمأ

حیرتسم ریغ  ةدشلاو ، ( 8  ) کنـضلا یلع  ارباص  اهتوقو ، هسفن  لوح  یلع  لکوتم  ریغ  لجوزع  هللا  یلإ  اـعجار  ( 7  ) ۀـملم هب  تلزن  وأ  میظع ،
(9  ) لاقف ةرجـش  لصأ  یف  لیقملا  هکردأ  بکارک  ایندلاو  یلثم  امنإ  ایندللو  یل  ام  لئاقلا : وهو  الیذ ، اهیلإ  بحـسی  ال  اهتاذـلو ، ایندـلا  یلإ 

بأد (. 1  ) کموی توق  كدنع  کندـب ، یف  یفاعم  (، 10  ) کبرس یف  انمآ  تحبصأ  ذإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقو  یـضمو . ۀعاس  اهلظ  یف 
يأ (. 3 . ) برقأ دحأ  انم  نکی  مل  ردـصملا : یف  (. 2 . ) ۀبیه صکن  وأ  فک  رمالا : نع  مجحأو  هیلع . رمتـساو  بعتو  دـج  لمعلا : یف  ابوؤد 

للذتو . فعض  نم  عرض : (. 5 . ) هللا هرمأ  اذاف  ردصملا : یف  (. 4 .) مهللذ يأ  ۀمجعملاب  مهخود  ردصملا : یفو  مهقرفو .
فصتنم یف  مان  ۀلولیق : لیقی  لاق  (. 9 . ) ئش لک  نم  قیضلا  کنضلا : (. 8 . ) ایندلا لزاون  نم  ةدیدشلا  ۀلزانلا  ۀـململا : (. 7 . ) هیشغ يأ  (. 6)

نع ۀیانک  یناثلا  وأ  لوالا ، ینعملا  وه  ثیدحلا  یف  امو  یـشحولا . رجح  ءارلا : کیرحتبو  قیرطلا ، رـسکلاو : حـتفلاب  برـسلا  (. 10 . ) راهنلا
ملأ هئاسن : ضعبل  لاقو  ءافعلا  ایندـلا  یلعف  کـسفن . یف  اـنمآ  ینعملا  نوکیف  سفنلاو ، بلقلا  ینعمب  اـضیأ  رـسکلاب  برـسلا  یتأـیو  تیبلا .
وهو مثقلا  نم  امهدـحأ  ناینعم : هلو  مثقلا ، هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  دـغ . لک  قزرب  یتأی  هللا  نإـف  دـغل  ائیـش  یـسبحت  نأ  کـهنأ 

نم ءآطع  یطعی  ادمحم  نإ  هلأس : يذلا  یبارعالا  لاقو  عنمی ، الف  حنمیو  لخبی ، الف  یطعی  ۀباهلا ، حیرلا  نم  ریخلاب  دوجأ  ناک  هنال  ءاطعالا 
نم هنأ  رخآلا  هجولاو  یـصحی ، امم ال  کلذ  ریغو  فلأ  فلأ  ۀئامـسمخ  موق  ام  اـیاطعلا  نم  نزاوه  موی  یطعأ  هنأ  يورو  رقفلا . فاـخی  ـال 
ۀلخ الو  ۀعیفر  ۀبقنم  قبت  ملف  اذه  نم  مسالا  اذه  ناک  نإف  لیلخلا ، هب  ثدح  اذک  مثقو ، موثق  ریخلل : عومجلا  لجرلل  لاقی  عمجلا  وهو  مثقلا 

، ةدسنملا نامیالا  باوبأ  هحتفل  حتافلا : هئامسأ : نمو  برقأو . حصأ  لوالاو  سراف : نبا  لاق  اعماج ، اهل  ناکو  الإ  ۀلیبن  ۀلیضف  الو  ۀلیلج  ( 1)
نال احتاف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یمـسف  مکحا ، يأ  قحلاب  انموق  نیبو  اننیب  حتفا  انبر  لاق : نم  ۀـصق  یف  یلاعت  هللا  لاق  ةدوسملا ، ملظلا  هترانإو 
هیلع یلع  نع  يور  اذـکو  ملعلا ، نم  قلغتـسا  ام  هحتف  نم  نوکی  نأ  زوجیو  ءآـضیبلا ، ۀـجحملا  یلع  مهلمحی  هقلخ  یف  همکح  هناحبـس  هللا 

ۀنامالا نم  ذوخأم  وهو  نیمالا ، هلاو : هیلع  هللا  یلص  هئامسأ  نمو  نابراقتم . ناهجولاو  قلغتـسا  امل  حتافلا  هتفـص : یف  لوقی  ناک  هنأ  مالـسلا 
، نیمأ وهف  بذکلاو  فلخلا  هنم  تنمأ  نم  لکو  هتنامأ ، نم  هودهاش  امل  هثعبم ، لبق  کلذب  هیمـست  برعلا  تناکو  دعولا ، قدصو  اهئادأو ،

نم نییبنلا  متاخو  یلاعت : هللا  لاق  متاخلا ، هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  نیمأ . مث  عاـطم  لاـقف : مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هب  فصو  اذـهلو 
دنع هنومعطتسی  ام  رخآ  يأ  کسم  هماتخو  نآرقلا  متخ  هنمو  هماتخو ، ئشلا  ۀمتاخ  یهو  هرخآ ، تغلبو  هتممت ، يأ  ئـشلا  تمتخ  کلوق :

نورخآلا نحن  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  الوأ  لـضفلا  یف  ناـک  نإو  ( 2  ) ۀثعب نییبنلا  رخآ  هنال  هب  یمـسف  کسملا ، حـیر  هبرـش  نم  مهغارف 
ۀمایقلا لوسر . الو  یبن  هدـعب  یتأی  ـالف  هئیجمب ، ةوبنلا  ممت  وهف  (. 2 . ) دحاو ینعملاو  ۀلصخلا . ردصملا : نم  هخـسن  یف  (. 1  ) موی نوقباسلا 
ینعمو نیعمجأ ، مهیلعو  هیلع  هللا  یلـص  ءآیبنالا  هیف  هکراش  دـقف  یفطـصملا  اـمأف  مهدـعب ، نم  هاـنیتواو  اـنلبق ، نم  باـتکلا  اوتا  مهنأ  دـیری 

مدآ لوقن : انال  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هل  ـالإ  سیل  قـالطالا  یلع  یفطـصملا  مسا  نأ  ـالإ  ةریخلاو ، ةوفـصلا  کلذـکو  راـیتخالا ، ءآفطـصالا 
نمو هبتارم . یلعأو  هبقانم  عفرأ  نم  کلذو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  نیعت  یفطـصملا  اـنلق : اذإـف  یفطـصم ، میهاربإ  یفطـصم ، حون  یفطـصم ،

، لاسرالاو ۀلاسرلا  نم  لوسرلاو  مالسلا  مهیلع  ءآیبنالا  امهیف  هکراش  دق  یبنلاو ، لوسرلاو  یمالا ، یبنلا  لوسرلا  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هئامـسأ 
، هقلخ نم  هللا  ةریخ  هنالو  هناکم ، ولعل  کلذب  یمس  عفترا ، اذإ  أبن : نم  نوکی  نأ  لمتحیو  (، 1  ) رابخالا ءآبنالا : نم  نوکی  نأ  زوجی  یبنلاو 
، بتکی يذـلا ال  دارأ  نورخآ : لاقو  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  یلاعت : لاق  امک  يرقلا ، ما  یهو  ۀـکم ، یلإ  بوسنم  هنإ  موق : لاقف  یمالا  امأو 

هللا الإ  هملعی  ام ال  تانئاکلا  ملع  نمو  نیرخآلاو ، نیلوـالا  ملع  هملع  ( 2  ) هللا نإو  هزجعم ، یلع  لدأ  هنال  هجولا ، وه  اذـهو  سراف : نبا  لاق 
نحن هنع : يورو  نولطبملا  باترال  اذإ  کنیمیب  هطخت  الو  باتک  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  اـمو  یلاـعت : هلوق  هیلع  لیلدـلاو  یما ، وهو  یلاـعت ،
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: لاقی دحاو ، امهانعمو  رثدملا ، اهیأ  ای  لمزملا ، اهیأ  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  اذـه . ریغ  يور  دـقو  بتکن  الو  ءرقن  ۀـیما ال  ۀـما 
مکءاج دـقلو  یلاعت : هلوق  یف  ارون  هامـسو  میرک  لوسر  لوقل  هنإ  یلاعت : هلوق  یف  میرکلاو  رثدـت ، يأ  هبایثب  لـمزتو  هفل ، يأ  هبوث  یف  هلمز 
ینعدـت هدـبع ال  یلع  ناقرفلا  لزن  یلاعت : هلوق  یف  ادـبعو  اهنورکنی  مث  هللا  ۀـمعن  نوفرعی  یلاعت : هلوق  یف  ۀـمعنو  نیبم . باتکو  رون  هللا  نم 

ماق امل  هنإو  هلوق : یف  هللادـبع  هامـسو  میحر  فوؤر  نینمؤملاب  یلاعت : هلوق  یف  امیحرو  افوؤرو  یئامـسأ ، فرـشأ  هنإـف  هدـبع ، اـیب  ـالإ  ( 3)
. رکذم تنأ  امنإ  یلاعت : هلوق  یف  ارکذمو  رذنم  تنأ  امنإ  یلاعت : هلوق  یف  ارذنمو  سیو  هط  هامسو  هوعدی  هللادبع 

: حیحصلا نأ  شماهلا  یف  فنـصملا  رهظتـساو  ردصملاو ، ۀخـسنلا  یف  اذکه  (. 3 .) هللا ناف  ردـصملا : یف  (. 2 .) رابخالا وهو  ۀـعبط : یف  (. 1)
هللا نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  هدانـسإب  ةوبنلا  لئالد  باتک  یف  یقهیبلا  يورو  ۀبوتلا ، یبنو  . ینعدت ال  لاقو :
انأو نیمیلا ، باحصأ  نم  انأف  لامشلا  باحـصأو  نیمیلا  باحـصأو  یلاعت : هلوق  کلذو  امـسق ، امهریخ  یف  ینلعجف  نیمـسق  قئالخلا  قلخ 

ةرتعلا ملاعم  هباتک  یف  رکذو  يذبانجلا ، رضخالا  نبا  هاور  دقو  اثلث  امهریخ  یف  ینلعجف  اثالثأ  نیمسقلا  لعج  مث  نیمیلا ، باحـصأ  ریخ  نم 
لعج مث  نیقباسلا ، ریخ  انأو  نیقباسلا ، نم  اـنأف  نوقباـسلا  نوقباـسلاو  ۀمئـشملا -  باحـصأو  ۀـنمیملا -  باحـصأو  هلوق : کلذـف  ۀـیوبنلا ،

، رخف الو  هللا  یلع  مهمرکأو  مدآ  دـلو  یقتأ  انأف  ( 1  ) لئابقو ابوعـش  مکانلعج  یلاعت : هلوق  کلذو  ۀلیبق ، امهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  ثالثالا 
انأف اریهطت  مکرهطیو  تیبلا  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنإ  لجوزع : هلوق  کلذو  اتیب ، اهریخ  یف  ینلعجف  اتویب  لئابقلا  لعج  مث 

(. 3 : ) هنع هللا  یضر  بلاطوبأ  همع  لاق  (. 2  ) بونذلا نم  نورهطم  یتیب  لهأو 
دمحم اذهو  دومحم  شرعلا  وذف  هلجی  یک  همسا  نم  هل  قشو 

: اهلوأ ةدیصق  نم  ( 4  ) ناسحل هنإ  لیقو :
دجمأو یلعأ  هللاو  هناهربو  هدبع  لسرأ  هللا  نأ  رت  ملأ 

اـصعلا یهو  ةوارهلا ، لـماحو  ةوبنلا ، متاـخو  ۀـتیملا ، مرحمو  لـمجلا ، بکار  ثیدـحلا : یف  تدرو  یتـلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتافـص  نمو 
هتینکو ۀـمحلملا ، بحاصو  دامدام ، ةاروتلا  یف  همـسا  نإ  لـیقو : ۀـمحرلا ، لوسرو  اـیاطملا ، لاـثم  واولا  حـتفب  يوارهلا ، عمجلاو  ۀمخـضلا ،

هنأ سنأ  يورو  مساقلاوبأ ، هتینکو  ۀثعبلا ، یف  رخآو  (، 5  ) ةوبنلا یف  لوأ  رخآلاو  لوالا  انأ  لاقو : طیلقرافلا ، لیجنالا  یف  همساو  لمارالاوبأ ،
هاتأ ۀیطبقلا  ۀیرام  نم  میهاربإ  هل  دلو  امل 

ةرتعلا ملاـعم  هب خ (  ( باـتک یف  رـضخالا  نبا  هاور  دـقو  اـنه : ردـصملا  یف  داز  (. 2 .) اوفراعتل لئابقو  ابوعـش  مکاـنلعجو  ردـصملا : یف  (. 1)
یف (. 5 .) تیبلا اذه  هتدیـصق  ناسح  نمـض  لب  (. 4  .) دـمحأ ساـنلا  یف  هللا  قلخ  مرکأـف   || ادـمحم  یبـنلا  هللا  مرکأ  دـقل  هلبق : (. 3 .) ۀیوبنلا
لاق حیضوت : (. 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  متهاربإ  ابأ  ای  وأ  میهاربإ ، ابأ  کیلع  مالـسلا  لاقف : مالـسلا  هیلع  لیربج  ةوبنلا . یف  لوأ  هنال  ردصملا :

اذإ انک  مالسلا : هیلع  یلع  ثیدح  هنمو  دیدش ، يأ  رمحأ ، توم  لاقی : هتدشل ، وأ  مدلا  ةرمح  نم  هیف  امل  لتقلا ، رمحالا : توملا  ۀیاهنلا : یف 
ران تمرطضا  اذإ  دارأ  لیقو : ۀیاقو ، انل  هانلعجو  هب ، ودعلا  انلبقتسا  برحلا  تدتشا  اذإ  يأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  انیقتا  سأبلا  رمحا 
یف لاقو : ةدشلا ، یلع  ةرمحلا  نوقلطی  ام  اریثکو  رانلا ، ةرمحب  اهیبشت  مهران ، تمرطـضا  موقلا : نیب  رـشلا  یف  لاقی  امک  ترعـستو ، برحلا 
نیأ ردی  مل  اذإ  اهرـصبو : ضرالا  عمـس  نیب  نالف  جرخ  لاقی : اهرـصبو  ضرالا  عمـس  لئاو  نب  رکب  اخأ  عبتتف  یتخا  ربخت  ال  ۀـلیق : ثیدـح 

، فاضملا تفذحف  اهرصبو ، ضرالا  لهأ  عمس  نیب  تدارأ  لیقو : اهـضرعو ، ضرالا  لوط  نیب  تدارأ  لیقو : قیرطلا ، یلع  عقی  هنال  هجوتی 
يأ ال لیثمت ، وه  يرشخمزلا : لاقو  اهرصبو ، ضرالا  عمـس  نیب  هسفن  یقلأ  وه ؟ نیأ  يردی : ثیح ال  اهاقلأو  هسفنب  ررغ  اذإ  لجرلل  لاقیو 
، سوردلا يأ  ءآفعلا  ایندلا  یلعف  مالسلا : هیلع  هلوق  یف  لاقو  هبحصت . يذلا  يرکبلاو  اهتخا  ینعی  ضرالا ، الإ  امهرصبی  الو  امهمالک  عمسی 

لوسر ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 45 بارتلا . ءافعلا : لیقو : رثالا ، باـهذو 
(3  ) تناکو باحسلا ، هتمامع  تناکو  برحلا ، یف  نینذالا  تاذو  ۀبرضملاو  ءاضیبلاو  ( 2  ) ۀنمیلا سنالقلا  نم  سبلی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

لاـق هریغ ، وأ  رطمم  وأ  ۀـبج  وأ  ۀـعارد ، نم  هب  قزتـلم  هنم  هـسأر  بوـث  لـک  وـه  سنربـلا  يرزجلا : لاـق  ناـیب : (. 4  ) هب سنربـتی  سنرب  هـل 
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(، 5  ) انباحصأ ضعب  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ : نع  یلع  اک :  - 46 مالسالا . ردص  یف  كاسنلا  اهسبلی  ناک  ۀلیوط  ةوسنلق  وه  يرهوجلا :
. ناحیحص امهالکو  ۀینمیلا . ردصملا : یف  (. 2 . ) 64 ۀمغلا : فشک  (. 1  ) هللادبع یبأ  نع 

هللا لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هباحـصأ . ضعب  ردصملا : یف  (. 5 . ) 208 یفاکلا 2 : عورف  (. 4 . ) ناکو ردصملا : یف  امک  حیحـصلاو  (. 3)
یبأ نبا  نع  هیبأ ، نـع  یلع ، اـک :  - 47 (. 1  ) ناـنذا اـهل  ةوسنلق  برحلا  یف  سبلی  ناـکو  ۀبرـضم ، ءاـضیب  ةوسنلق  سبلی  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

نب دمحم  اک :  - 48 (. 2  ) قرو نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  متاخ  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ملاس ، نب  ماشه  نع  ریمع ،
متاخ ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  بهو ، نب  ۀـیواعم  و  نانـس ، نب  هللادـبع  نع  بوبحم ، نبا  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع  یحی ،

نع نیـسحلا ، نب  دـمحم  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اـک :  - 49 (. 3  ) ـال لاـق : صف ؟ هیف  ناـک  هل : تلق  لاـق : قرو ، نم  مالـسلا  هیلع  هللا  لوسر 
: اک  - 50 (. 5  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  متاخ  ناک  اذـکه  لاـقو : رودـم ، صفلا  لاـق : ۀـجیدخ  یبأ  نع  (، 4  ) مشاه نب  نمحرلادـبع 

متختی ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  حادقلا ، نبا  نع  يرعـشالا ، دمحم  نب  رفعج  نع  لهـس ، نع  ةدـعلا ،
: لاـق راـیزهم  نبا  نع  لهـس ، نب  نسحلا  نع  تخـسلا ، نب  فسوی  نع  يرعـشالا ، نع  سیردإ ، نب  دـمحأ  نع  یبأ ، وث :  - 51 (. 6  ) هنیمیب
ام لاقف : هیلإ  رظنلا  تمدأف  لاـق : کـلملا ، هللا  هشقن  جزوریف  ( 7  ) ۀصف امتاخ  هدـی  یف  تیأرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبأ  یلع  تلخد 

یلعل هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هبهوف  ۀنجلا ، نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هادهأ  رجح  اذـه  هیف ؟ رظنت  کل 
عورفلا 2: (. 2 . ) 208 عورفلا 2 : (. 1  ) هللادبع نع  نامیلس ، نب  لصاو  نع  هباحصأ ، ضعب  نع  لهس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 52 (. 8  ) مالسلا هیلع 

عجار مشاه  یبأ  نب  نمحرلادبع  ردصملا : یف  امک  حیحصلاو  ۀعوبطملاو ، ۀطوطخملا  ۀخـسنلا  یف  اذکه  (. 4 . ) 210 عورفلا 2 : (. 3 . ) 210
: لاق نانس  نبا  169 و 170 . لامعالا : باوث  (. 8 .) هصف خ (. 7 . ) هنیمی یف  هیفو : . 210 عورفلا 2 : (. 6 . ) 210 عورفلا 2 : (. 5 .) لاجرلا بتک 
، ۀضف ۀقلح  اذإف  ۀنطق ، یف  هجرخأو  هحتفف  موتخم  قحب  اعدف  معن ، لاقف : هکیرا ؟ نأ  بحت  لاقف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  متاخ  انرکذ 

نع یلع ، اک :  - 53 (. 1  ) دوسأ هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  صف  نإ  لاق : مث  لاق : هللا ، لوسر  دمحم  نارطـس : بوتکم  هیلع  دوسأ ، صف  هیفو 
نیبو ۀـضف ، هتمئاقو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  لعن  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ،

نم ناتنثو  اهیدی  نیب  نم  ۀـضف  تاقلح  ثالث  اهیفو  ( 2  ) اهبحـسأ تنکف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عرد  تسبلو  ۀضف ، نم  قلح  کلذ 
لفـسأ یف  نوکت  یتلا  ةدیدحلا  فیـسلا : لعن  ۀضف ، نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  لعن  ناک  هیف  يرزجلا : لاق  نایب : (. 3  ) اهفلخ

نبا متاح  نع  ینثم ، نع  ءاشولا ، نع  دـمحم ، نب  یلعم  نع  دـمحم ، نب  نیـسحلا  اک :  - 54 هضبقم . هتمئاقو : فیـسلا  مئاقو  یهتنا ، بارقلا 
هیف يرزجلا : لاق  نایب : (. 4  ) هعابقو همئاق  اهلک ، ۀضف  ناک  مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  فیـس  ۀیلح  نإ  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لیعامـسإ ،

(. 5  ) فیسلا یبراش  تحت  ام  یه  لیقو  فیسلا ، مئاق  سأر  یلع  نوکت  یتلا  یه  ۀضف ، نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  فیس  ۀعیبق  تناک 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  متخت  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ۀـیطع ، نب  یلع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک .  - 55

.212 عورفلا 2 : (. 1  ) مالسلا هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانس ، نبا  نع  بوبحم ، نبا  نع  دمحأ ، نع  ةدعلا ، اک :  - 56 (. 6  ) هکرت یتح  اریسی  الإ 
نافنا نابراشلا : سوماقلا : یف  (. 5 . ) 212 عورفلا 2 : (. 4 . ) 212 عورفلا 2 : (. 3 . ) یتماق نم  لوطأ  تناک  اهنال  ضرالا  یلع  اـهرجأ  يأ  (. 2)
ثیدح یلإ  ةراشا  وهو  بهذ ، متاخ  یف  ینعملا  لعل  اریـسی  الا  متخت  ام  هلوق : لوقأ : . 210 عورفلا 2 : (. 6 . ) فیسلا مئاق  لفسأ  یف  نالیوط 

یلع ینمیلا  هدـی  عـضوف  هیلإ  نورظنی  قـفطف  ساـنلا  یلع  جرخ  مث  بهذ  نم  متاـخب  هراـسی  یف  متخت  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نأ  درو 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  متاخ  شقن  ناک  لاق : هسبل . امف  هب  یمرف  تیبلا  یلإ  عجر  یتح  يرـسیلا  هرـصنخ 

نع ةدعلا ، اک :  - 58 (. 2  ) هلثم مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  دلاخ ، نب ، نیـسحلا  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نع  لهـس ، نع  ةدعلا ،  - 57 (. 1  ) هلاو
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀقان  ةرب  تناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  کلملادـبع  نب  عمـسم  نع  مصالا ، نع  نومـش ، نبا  نع  لهس ،

نع لجر ، نع  نابأ  نع  هباحـصأ ، ضعب  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 59 فنالا . محل  یف  لعجت  ۀقلح  مضلاب : ةربلا  نایب : (. 3  ) ۀضف نم  هلاو 
نبا نع  ییحی ، نب  دـمحم  اـک :  - 60 (. 4  ) رمحأ مامح  جوز  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزنم  یف  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ 
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: لاقف هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  فیـس  راقفلا  يذ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابأ  تلأس  لاق : ناوفـص  نع  میـشأ ، نبا  نع  یـسیع ،
دمحم نع  يرطاطلا ، نع  ناقهدلا ، هللادـیبع  نع  دـیمح ، اک :  - 61 (. 6  ) ۀضف هتقلح  ( 5  ) تناکو ءآمسلا ، نم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  لزن 

تاذ هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عرد  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تعمـس  لاـق : ـالعلا  یبأ  ( 7  ) نع ییحی ، نع  ناـبأ  نع  داـیز ، نب 
اذهبو  - 62 (. 8  ) لمجلا موی  مالـسلا  هیلع  یلع  اهـسبل  لاقو : اهرخؤم ، یف  قرو  نم  ناتقلحو  اهمدـقم ، یف  قرو  نم  ناـتقلح  اـهل  لوضفلا 
شقن باب  یف  هدروأ  لیذ  ثیدحللو  . 211 عورفلا 2 : (. 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀقان  تناک  لاق : ریصب  یبأ  نع  نابأ ، نع  دانسالا ،

.232 عورفلا 2 : (. 4 . ) 230 عورفلا 2 : (. 3 . ) لیذو ردص  ثیدحللو  . 212 عورفلا 2 : (. 2 . ) مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ 
: ردصملا یف  امک  حیحصلاو  مهو ، هیفو  هریغو ، فنـصملا  ۀخـسن  یف  اذکه  (. 7 . ) 267 یفاکلا : ۀضور  (. 6 . ) ۀـضف نم  هتیلح  تناکو  (. 5)

لجرلا اهلوانیف  نیملـسملا  یتأتف  جرختف  لاق : اهمامز ، اـهیلع  قلع  اـهنع  لزن  اذإ  ءاوصقلا ، . 331 یفاکلا : ۀضور  (. 8 . ) ءـالعلا یبأ  نب  ییحی 
، اهجشف اهسأر  یلع  اهب  برضف  ةزنع  لوانتف  بدنج  نب  ةرمس  ءابخ  یف  اهسأر  تلخدأف  لاق  عبشت ، نأ  ثبلت  الف  ئشلا ، اذه  اهلوانیو  ئشلا ،

هللا لوسر  ناک  لاق : سابع  نبا  نع  هدانـسإب  یقتنملا  یف  ینورزاکلا  يور  لوقأ :  - 63 (. 1  ) هتکشف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  تجرخف 
سبلی هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  سنالقلا ، ریغب  مئامعلا  سبلیو  مئامعلا ، ریغبو  مئامعلا  تحت  سنالقلا  سبلی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
اهلعجف هتوسنلق  عزن  امبر  ناکو  رـضخلا ، ناجیـسلا  نم  ناک  ام  برحلا ، یف  ناذآلا  تاوذ  سبلیو  ۀبرـضملا ، ضیبلا  نمو  ۀینامیلا ، سنالقلا 

هیلع هللا  یلـص  یبنلل  ناکو  هباودو ، هعاتمو  هحالـس  یمـسی  نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قلخ  نم  ناکو  یلـصی ، وه  هیدی و  نیب  ةرتس 
نب صاعلل  ناکو  ردب ، موی  هیلإ  راص  راقفلا  وذو  بیـضقلا  اضیأ  هل  ناکو  ریخلا ، دیز  هل  امهادهأ  بوسرلاو  مذجملا ، فایـسأ : ۀـعبرأ  هلآو 
یف ناتقلح  هل  تناکو  ۀـضف ، نم  هلعنو  هتارکبو  هتباوذو  هتقلحو  هتمئاقو  هفیـس  عابق  ناکو  برحلا ، یف  هقرافی  ـال  ناـکو  جاـجحلا ، نب  هبنم 
دواد عرد  هدـنع  تناک  لیقو : قنرخلاو ، یـشاوملا ، تاذو  ءارتبلاو ، حاشولا : تاذ  عاردأ : عبرأ  هل  تناکو  رهظلا ، نم  اهعـضوم  یف  لئامحلا 

، رحبلا لاقیو  ءاحـشلاو ، بکـسلاو ، لاقعلا ، وذو  زجترملا ، سارفأ : ۀـعبرأ  هل  تناکو  تولاج ، لتق  موی  اهـسبل  ناک  یتلا  مالـسلا  هیلع  یبنلا 
کلفلا ۀعنص  یلع  قلحلاو  (، 3  ) میزبالاو ۀضف ، نم  قلح  ثالث  اهیف  روشبم  میدأ  نم  هتقطنم  تناکو  (، 2  ) اتیمک ناکو  رحبلا ، بکری  ناکو 

نیب لمحت  تناکو  اهیلع ، ( 4  ) معدیو اهب  یـشمی  ناکو  ةزنعلا ، اهل : لاقی  ۀبرح  هل  تناکو  يوثملا ، هحمر  مسا  ناکو  ۀضف ، نم  ۀبورـضملا 
(. 1 .) هریعب یلع  هیدی  نیب  هقلعیو  هب ، بکریو  هب ، یشمی  عارذ  ردق  نجحم  هل  ناکو  یلـصیو ، اهب  رتتـسیو  همامأ ، اهزکریف  دایعالا ، یف  هیدی 

یف فنـصملا  هلاق  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هتازجعم  نم  وهف  نیریدـقتلا  یلعو  ةراـشالاب ، وأ  ناـسللاب  اـمإ  هتکـشف  هلوق : . 332 یفاکلا : ۀـضور 
: ۀیاور یفو  . اهیلع ئکتیو  دنـسی  يأ  (. 4 .) ۀبیرغلا هظافلأ  ریسفت  مدقت  (. 3 .) رمحالاو دوسالا  نیب  هنول  ناک  اـم  تیمکلا : (. 2 .) لوقعلا تآرم 
، قولزلا هسرتو  ۀلـصتوملا ، هلبنو  روفاـکلا ، هتناـنک  مساو  موتکلا ، هسوق  مسا  ناـکو  نوجرعلا ، یمـست  ةرـصخم  هل  تناـکو  ئـشلا ، ذـخأیو 

ءآضیب هتیولأ  تناکو  فوص ، نم  ءادوس  تناـکو  باـقعلا ، هتیآر  مساو  حـتفلا ، هئادر  مساو  باحـسلا ، هتماـمع  مساو  غوبـسلا ، وذ  هرفغمو 
، ۀیردنکـسالا کلم  سوقملا  هل  اهادـهأ  لدـلدلا ، اهل : لاقی  ءآبهـش  ۀـلغب  هل  تناکو  هئاسن ، رمخ  نم  ناک  امبرو  داوسلا ، اهیف  لـعج  اـمبرو 

ریغ لاقو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دعب  اهبکری  مالسلا  هیلع  یلع  ناکو  تضبرف ، لدلد  یضبرا  نکامالا : ضعب  یف  اهل  لاق  یتلا  یهو 
جحذم ینبل  ۀخبطم  تلخدـف  تیمعو ، تربک  یتح  ۀـیفنحلا  نب  دـمحمو  نیـسحلا ، اهبکر  مث  یلع ، دـعب  نسحلا  اهبکری  ناکو  سابع ، نبا 

، هتبجعأف ریسلا ، ۀنـسح  حامر ، یلع  موقت  اهنأک  ۀلیوط ، ( 1  ) ۀفوذحم تناکو  ۀیلیالا ، اهل : لاقی  ۀـلغب  هل  تناکو  اهلتقف ، مهـسب  لجر  اهامرف 
تناکو ءاوصقلا ، لاقیو : ءابضعلا ، یمـست  ۀقان  هل  تناکو  رـضخأ ، ناکو  روفعیلا ، هل : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لاق  اریفع ، یعدی  رامح  هل  ناکو 

لک عسی  ناکو  ببضملا ، رخآلاو  نایرلا ، امهدحأ  مسا  ناحدق  هل  ناکو  ۀثوغ ، لاقی : و  ۀنیغ ، اهل : لاقی  اهنبل  برشی  ةاش  هل  تناکو  ءابهص ،
ناکو هیف ، أضوتی  دضخملاو  بضخملا  هل : لاقی  ةراجح  نم  روت  هل  ناکو  اهب ، قلعت  ۀقلحو  دیدح ، تابـض  ثالث  هیف  دم ، ردق  امهنم  دحاو 

ۀیناردنکـسا ۀـعبرأ  هل  تناکو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هسأر  یف  هدـجی  ناک  رح  نم  ( 3  ) متکلا ءآـنحلا و  هیف  نوکی  ( 2  ) هبـش نم  بضخم  هل 
ناجذاس نافخ  هل  ناک  و  ءارفـص ، تناکو  نیلابق ، تاذ  ةرـصخم  هل  ناکو  (، 4  ) تبسلا نم  نالعن  هل  ناکو  رـصم ، کلم  سقوقملا  اهادهأ 
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نم فوذخلا  لوقأ : ۀفوذخم ، ردـصملا : یف  (. 1 .) ۀضور اهمسا  ۀیراجو  ۀعـصقو  ۀفیطقو  ریرـس  هل  ناکو  ۀشبحلا ، کلم  یـشاجنلا  امهادهأ 
. ریسلا ۀعیرسلا  باودلا :

. ریسلا دنع  اهنطب  قش  یلإ  اهیلجر  عفرت  یتلا  اهتعرس . نم  یصحلا  یمرت  یتلا  رفصالا . ساحنلا  هبشلا : (. 2)
، هب ءانحلا  لالظتسا  عقی  یتح  هنم  یلعأ  علطیو  ءانحلا  قرو  هقرو  هبشیو  ءانحلا  عم  عرزی  ئش  لیقو : ۀمسولا  وه  لیق : کیرحتلاب  متکلا  (. 3)
: لاق هنأ  اضیأ  سابع  نبا  نع  يرخا  ۀیاور  یفو  . غوبدـملا دـلجلا  تبـسلا : (. 4 .) لین ۀیـسرافلاب : هل  لاقی  ئـش  هنم  لعجی  تبن  قرو  مضلابو :
هل تناکو  راقفلا ، اذ  یمـسی  ناکو  ۀضف ، نم  قلح  هیفو  ۀضف ، نم  هلعنو  ۀـضف ، نم  همئاق  یلحم  فیـس  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک 

ۀبرح هل  تناکو  لوضفلا ، تاذ  یمـست  ساحنلاب  هجـشو  عرد  هل  تناکو  عمجلا ، یمـست  ۀـنانک  هل  تناـکو  دادـسلا ، یمـست  ( 1  ) عبن سوق 
ۀقان هل  تناکو  لدلد ، یمست  ءآبهش  ۀلغب  هل  تناکو  بکسلا ، یمسی  مهدأ  سرف  هل  ناکو  رفولا ، یمسی  ( 2  ) نجم هل  ناکو  ءآضیبلا ، یمست 

یمـست ةوکر  هل  تناکو  نمیلا ، یمـسی  زنع  هل  ناکو  یکرتلا ، یمـسی  طاطـسف  هل  ناکو  روفعی ، یمـسی  راـمح  هل  ناـکو  ءابـضعلا ، یمـست 
ضعب یفو  قوشمملا . یمـسی  طحوش  بیـضق  هل  تناکو  عماـجلا ، یمـست  ضارقم  هل  تناـکو  ۀـلدملا ، یمـست  ةآرم  هل  تناـکو  رداـصلا ،

ۀیاور یفو  ءاملـص ، ۀـیاور  یفو  ءامرـص ، ۀـیاور  یفو  ءامزح ، ۀـیاور  یفو  ءاعدـج ، ۀـقان  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک  هنأ  تاـیاورلا 
رکبوبأ اهعاتبا  ءاعدـجلا ، لیقو : ءاوصقلا ، تناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهیلع  رجاه  یتلاو  اـهنذا ، فرط  عطق  یتلا  یهو  ۀمرـضخم ،

هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدق  نیح  تناکو  تقفن ، یتح  هدنع  تناکو  رکب ، یبأ  عم  اهیلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  رجاهف  مهرد ، ۀئامعبرأب 
یلع بلغی  امب  هنع  ةاورلا  نم  دحاو  لک  ربع  ام  اهنذاب  ناک  ةدحاو  ۀقانل  اهنأک  اهلک  تافصلا  هذه  انئاملع : نم  نیققحملا  ضعب  لاق  ۀیعابر ،
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نونهارت  متنکأ  نمحرلادـبع  ابأ  ایرمع  نبا  لأس  هنأ  دـیبع  نب  یـسوم  نع  يورو  اهنم . هفرعی  امبو  هنظ ،
ناک لاق : دعس  نب  لهـس  نع  ۀیاور  یفو  هبجعأو . کلذ  ( 3  ) شهلف ۀقباس ، تءاجف  ۀحبـس ، هل : لاقی  سرف  یلع  نهار  دقل  معن ، لاق : هلاو ؟

نإ لیقو : فیجللا ، لیقو : برظلاو ، فیحللاو ، زازللا ، نهیمسی  یبأ  تعمسو  نهفلعی ، سارفأ  ۀثالث  دعس  یبأ  دنع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل 
ناک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هکلم  سرف  لوأ  لیقو : رمع ، هاطعأف  درولا ، هل : لاقی  اسرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  يدـهأ  يرادـلا  میمت 
نم یقو  ام  لک  نجملا : (. 2 .) یسقلاو ماهسلا  هنم  ذختت  رجش  عبنلا : (. 1  ) ناکو قاوا ، ةرـشعب  ةرازف  ینب  نم  لجر  نم  ۀنیدملاب  هعاتبا  اسرف 
وه زجترملا  نإ  لاقیو : دحا ، یف  هیلع  يزغ  ام  لوأ  ناکو  بکسلا ، هامسف  برظلا  همسا  . ابیرق هرسفیسو  شهدقلف ، يأ  (. 3 .) سرتلا حالسلا .

عمج ناجیـسلا  لاق : مث  ضیبأ . اسرف  ناکو  تباث ، نب  ۀـمیزخ  هل  دهـشف  هدـحجف  ةرم  ینب  نم  یبارعأ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هارتشا  يذـلا 
لثم لاق : یلصملا ، رتسی  ام  ردق  نع  لئس  امل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنال  اهلوط ، یلع  لدی  هیدی  نیب  ةرتس  اهلعجف  هلوق : ناسلیطلا . وهو  جاسلا 

ینعمب بضقلا  نم  بیـضقلا  لـب  لـیقو : رجـشلا ، نم  بیـضقلاب  اـهیبشت  یعمـصالا ، لوق  یف  فـیطللا  فیـسلا  بیـضقلا : و  لـحرلا . ةرخآ 
نم هب  قلعی  ام  ۀباوذلاو  ۀـعیبقلا ، هل : لاقی  ام  رثکأو  فیـسلا ، ۀـمئاق  فرط  ببـضی  ام  عابقلاو : عطقلا . دـعب  الإ  ابیـضق  یمـسی  ال  بوضقملا ،

بکـسلاو هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  یف  ۀضف  تناک  دـمغلا ، رخآ  یف  نوکت  ةدـیدح  فیـسلا : قلعنو  قلحلا . تارکبلاو : همئاق .
هللا یلص  یبنلل  ناک  هنأ  هنمو  وطخلا ، ۀعـساو  يأ  يوحـش ، ۀقان  لاقی : يرزجلا : لاقو  (. 1  ) اهبصی يأ  ضرالا ، بکـسی  هنأک  يرجلا  عساولا 

رسکب کلفلاو  هیرج . ۀعسل  رحبلاب  یمـسو  ینورزاکلا : لاقو  وطخلا . عساولا  هنأب  رـسفو  دملاب  يور  اذکه  ءاحـشلا ، هل  لاقی  سرف  هلاو  هیلع 
نم هلـصتوملاو  بنعلا . نادیع  نم  نوجرعلاو : ئکتی . يأ  اهیلع  معدـیو  ریغـص . حـمر  ةزنعلاو : لزغملا . ۀـکلف  وأ  يدـثلل ، ۀـکلف  عمج  ءافلا 

تهبش اهلعلف  ههبشی ، ئشب  وأ  ذفنقلا ، وهو  لدلدلاب  اهیبشت  هب  تیمس  اهلعل  لدلدلا  و  ودعلا . یلإ  هلوصوب  الأفت  کلذب  یمـس  هنأک  لصولا ،
تفذح دوسأو  دیوسک  رفعالا  ریغـصت  ریفعلا : و  بنذـلا . ۀـعوطقملا  (: 2  ) ۀفوذحملاو ماشلاب . ۀیرق  یلإ  ۀبوسنم  ۀـیلیالاو : اهنوکـس . ۀـلقل  هب 

(3  ) ۀغوبدملا رقبلا  دولج  رسکلاب : تبسلاو  روضخیو . رـضخأک  رفعأ  لثم  روفعیو  ةرمح ، هولعت  ضیبأ  نول  وهو  رفیعا ، سایقلاو  امهتزمه .
: هلوق هتدوج . نم  کلذو  هب ، هضرق  داری  ام  عمجی  هنال  ضارقملا  مسا  یف  عماجلاو  يرلاب . اهنع  ردـصی  هنال  رداصلاب  ةوکرلا  تیمـس  اـمنإو 
(. 2 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هفاصوأ  عماج  یف  عبارلا  لصفلا  یفطـصملا : دولوم  یف  یقتنملا  (. 1 ،) فورعملل شه  لاقی  شهدـقلف ، يأ  شهلف 
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، هاهتـشا يأ  . بلـصلا یف  ام  حیحـصلاو  مهو  هیف  لوقأ : غبدی . مل  دلج  تبـسلاو : ردـصملا : یف  (. 3 .) فحـصم هلعلو  ۀفوذحم  ردصملا : یف 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 2  ) ریبج نب  دمحم  نع  يور  ءافـشلا : یف  ضایع  یـضاقلا  لاقو   - 64 (. 1  ) یهتنا ایحملا  قلط  شه : لـجرو 
انأو یمدق ، یلع  سانلا  رـشحی  يذلا  رـشاحلا  انأو  رفکلا ، یب  هللا  وحمی  يذلا  یحاملا  انأو  دمحأ ، انأو  دمحم ، انأ  ءامـسأ : ۀـسمخ  یل  هلاو :
امأف هرکش ، میظع  ( 3  ) رکذ ءانثأ  يوطو  هءانث ، هءامسأ  نمـض  نأ  هل  یلاعت  هصئاصخ  نمف  دمحأو ، ادمحم  هباتک  یف  هللا  هامـس  دق  بقاعلا ،

نم لضفأو  دمح ، نم  لجأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  وهف  دمحلا ، ةرثک  نم  ۀغلابم  لعفم  دمحمو  دـمحلا ، ۀفـص  نم  ۀـغلابم  لعفأف  دـمحأ  همـسا 
یف رهـشتیو  دمحلا ، لامک  هل  متیل  ۀمایقلا  موی  دمحلا  ءآول  هعمو  نیدماحلا ، دمحأو  نیدومحملا ، دـمحأ  وهف  ادـمح ، سانلا  رثکأو  دـمح ،
نم هیلع  حتفیو  مهل ، هتعافـشب  نورخآلاو  نولوالا  هیف  هدمحی  هدعو ، امک  ادومحم ، اماقم  كانه  هبر  هثعبیو  دمحلا ، ۀفـصب  تاصرعلا  کلت 
یف مث  دمحأو ، ادمحم  یمسی  نأ  قیقحف  نیدماحلاب ، هئآیبنأ  بتک  یف  هتما  یمـسو  هریغ ، طعی  مل  ام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لاق  امک  دماحملا 

دمحأ امأ  هنامز ، لبق  دـحأ  امهب  یمـسی  نأ  یمح  همـسا  لج  هللا  نأ  وهو  رخآ ، نف  هتایآ  عیادـبو  هصئاصخ ، بئاجع  نم  نیمـسالا  نیذـه 
(4  ) لخدـی یتح ال  هلبق  وعدـم  هب  یعدـی  الو  هریغ ، دـحأ  هب  یمـسی  نأ  هتمکحب  یلاعت  هللا  عنمف  ءایبنالا  هب  ترـشبو  بتکلا  یف  یتأ  يذـلا 

نأ هدالیمو  هدوجو  لیبق  عاش  نأ  یلإ  مهریغ  الو  برعلا  نم  دحأ  هب  مسی  مل  اضیأ  دـمحم  کلذـکو  کش ، وأ  بلقلا ، فیعـض  یلع  سبل 
نب ۀحیحا  نب  دمحم  مهو  هتلاسر ، لعجی  ثیح  ملعأ  هللاو  وه ، مهدحأ  نوکی  نأ  ءاجرل  مهئانبأ  لیلق  موق  یمـسف  دـمحم ، همـسا  ثعبی  ایبن 

(6  ) نارمح نب  دـمحمو  عشاجم ، نب  نایفـس  نب  دـمحمو  يرکبلا ، ( 5  ) ءارب نب  دمحمو  يراصنالا ، ۀملـسم  نب  دـمحمو  یـسوالا ، حالجلا 
: ردصملا یف  (. 2 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هفاصوأ  عماج  یف  عبارلا  لـصفلا  یفطـصملا : دولوم  یف  یقتنملا  (. 1) یعازخ نب  دـمحمو  یفعجلا ،

وهو ۀـئاملا ، سأر  یلع  یفوـتملا  لـفون  نب  يدـع  نبا  معطم  نب  ریبـج  نب  دـمحم  هنـال  باوـصلا ، وـه  لوـقأ : هیبأ ، نـع  ریبـج ، نـب  دـمحم 
نب رب  نب  دمحم  ربحملا : یفو  ءادب ، نب  دـمحم  ردـصملا : یف  (. 5 .) لخدی یتح  ردـصملا : یف  (. 4 .) هرکذ فنصملا : ۀخـسن  یف  (. 3 .) یعبات

فلا اهدعب  ۀلمهم  لاد  دـیدشتو  ةدـحوم ، حـتفب  ءادـب  ءافـشلا : حراش  لاقو  یهتنا  ۀـنانک  نب  ةانم  دـبع  نبا  رکب  نب  ثیل  نب  رماع  نب  ةراوتع 
حرـشو ربحملا  یفو  نارمع ، ردـصملا : یف  (. 6 . ) ۀباحـصلا نم  یـسوموبأ  هدعو  ةدودمم . ءارف  ةدحوم  ءابب  ۀحیحـص  ۀخـسن  یفو  ةدودمم ،

، امهیف عزانی  ملو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هل  ناتمـسلا  تققحت  یتح  مهل ، عباس  ـال  ( 1  ) یملسلا . بلصلا یف  ام  لثم  نارمح  ۀخـسن : نع  ءافـشلا 
سانلا رشحی  يأ  یمدق ، یلع  ینعم  لیقو : هعبتا ، نم  تائیـس  هب  تیحم  يذلا  هنأ  هریـسفت  یف  ثیدحلا  یف  درو  دقف  یحاملا  انأو  هلوق : امأو 

رکذو ءآمسأ ، ةرشع  یل  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هنع  يورو  ادیهـش  مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  لاق : امک  یتدهاشمب ،
نعو یطـساولا ، نع  یملـسلا  هاکح  دیـس ، ای  سی  یفو  يداه ، ای  رهاط ، ای  هنأ  هط  ریـسافتلا : ضعب  یف  لیق  دقو  یکم ، هاکح  سیو  هط  هنم 

: لاق هلاو  هیلع  هللا  یلص  هثیدح  یفو  محالملا . لوسرو  ۀحارلا ، لوسرو  ۀمحرلا ، لوسر  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هئامـسأ  نمو  دمحم . نب  رفعج 
، رذـنملاو رینملا ، جارـسلاو  رونلا ، هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  ریخلل ، عماـجلا  موثقلاو : عمتجم ، يأ  مثق  تنأ  یل : لاـقف  کـلم  یناـتأ 
، نیملاعلل ۀمحرو  قدص ، مدقو  نیمالاو ، میحرلا ، فوؤرلاو  نییبنلا ، متاخو  نیبملا ، قحلاو  دیهشلاو ، دهاشلاو ، ریشبلاو ، رشبملاو ، ریذنلاو ،
، مساقلاوبأو یبتجملاو ، یفطصملاو ، هللا ، یعادو  یمالا ، یبنلاو  میرکلاو ، بقاثلا ، مجنلاو  میقتسملا ، طارصلاو  یقثولا ، ةورعلاو  هللا ، ۀمعنو 

دلو دیسو  يداهلاو ، قدصملاو ، قداصلاو ، نمیهملاو ، رهاطلاو ، حلصملاو ، یقتملاو ، عفشملا ، عیفـشلاو  نیملاعلا ، بر  لوسر  و  بیبحلاو ،
، دومحملا ماقملاو  ۀعافـشلاو ، دوروملا  ضوحلا  بحاـصو  نمحرلا ، لـیلخو  هللا ، بیبحو  نیلجحملا ، رغلا  دـئاقو  نیقتملا ، اـمإو  (، 2  ) مدآ

متاخلاو ناطلـسلاو ، ۀـجحلا  بحاصو  بیجنلاو ، ۀـقانلاو  قاربلا  بکارو  بیـضقلاو ، ءاوللاو  جارعملاو ، جاتلا  بحاص  و  ۀلیـسولا ، بحاصو 
، سدقملاو ۀنـسلا ، میقمو  راتخملاو ، لکوتملا ، بتکلا  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هئامـسأ  نمو  نیلعنلاو . ةوارهلا  بحاصو  ناهربلاو ، ۀمالعلاو 

هیلع هللا  یلص  هئامـسأ  نمو  لطابلاو . قحلا  نیب  قرفی  يذلا  طیلق : رابلا  بلغت : لاقو  لیجنالا ، یف  طیلق  رابلا  ینعم  وهو  (، 3  ) سدقلا حورو 
: ردـصملا یف  داز  (. 2 .) 130 ربحملا : یف  يدادـغبلا  اـضیأ  مهرکذ  و(1 .) ایاطمحو ، بیط ، بیط  هاـنعمو  ذاـم ، ذاـم  ۀـفلاسلا  بتکلا  یف  هلاو 
و (، 1  ) ءایبنالا متخ  يذلا  متاخلاف  بلغت : لاقو  رابحالا ، بعک  هاکح  متاخلاو  متاخلا ، . قحلا حورو  ردـصملا : یف  داز  (. 3 .) نیلسرملا دیسو 
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، نیریس نبا  نع  کلذ  يور  دیحأ ، ةاروتلا  یف  اضیأ  همـساو  (، 2  ) انمختملاو حفشم  ۀینایرسلاب  یمـسیو  اقلخو ، اقلخ  ءایبنالا  نسحأ  متاخلا 
یلع لمحی  دقو  کلذک ، هتماو  هب ، لتاقی  دیدح  نم  بیضق  هعم  لاق : لیجنالا ، یف  ارسفم  کلذ  عقو  فیسلا ، يأ  بیضقلا  بحاص  ینعمو 

هب دارملاف  جاتلا  امأو  ضوحلا ، ثیدح  یف  ةروکذـملا  اصعلا  اهارأو  اصعلا ، یهف  ةوارهلا  امأو  هکـسمی ، ناک  يذـلا  قوشمملا  بیـضقلا  هنأ 
ءاج میهاربإ  هل  دلو  امل  هنأ  سنأ  نعو  مساقلا ، ابأ  ةروهـشملا  هتینک  تناکو  برعلا ، ناجیت  مئامعلاو  برعلل ، الإ  ذـئنیح  نکی  ملو  ۀـمامعلا ،
نع نارجن ، یبأ  نبا  نع  رماع ، نب  هللادبع  نع  دعـس ، نع  راطعلا ، ع :  - 65 (. 3  ) میهاربإ ابأ  ای  کیلع  مالسلا  هل : لاقف  مالـسلا  هیلع  لیئربج 

: لاق غلب  نمو  هب  مکرذنال  نآرقلا  اذه  یلإ  یحواو  لجوزع : هللا  لوق  نع  لئـس  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  یبلحلا ، ییحی 
موی یلإ  نآرقلا  هغلب  نم  هب  فوخ  ـالو  ینعملا  لـیقف : غلب  نمو  یلاـعت : هلوق  یف  فـلتخا  ناـیب : (. 5  ) رماع نب  هللادـبع  ری : (. 4  ) ناسل لکب 
هتغلب ینعی  هغلب ، دـقف  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  نأ  یلإ  وعدأ  ینأ  هغلب  نم  لاـق : هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریـسفت  یف  نسحلا  يورو  ۀـمایقلا ،
لوسر هب  رذنأ  امک  نآرقلاب  رذنی  وهف  دمحم  لآ  نم  امامإ  نوکی  نأ  غلب  نمو  هانعم  نأ  یف  ةریثکلا  رابخالا  یتأیـسو  هیلع ، تماقو  ۀـجحلا ،

لهأ نم  نآرقلا  هغلب  نم  هب  رذنال  ریدـقتلاو  نیلوالا ، نیینعملا  دـحأ  یلع  هلمح  مالـسلا  هیلع  هلعلف  ربخلا  اذـه  امأو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا 
نع دیلولا ، نبا  ع :  - 66 ملعی . هللاو  رهظأ ، وهو  مهناسلب ، مهملکاو  مهتغلب ، یتوعد  هغلب  نم  لک  رذـنال  وأ  برعلاب ، صتخی  الو  ناسل ، لک 
حرش (. 3 .) انمحنملا ردـصملا : یف  (. 2 .) ءایبنالا هب  متخ  ردـصملا : یف  (. 1 ،) یقربلا دمحمو  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  یـسیع ، نبا  نع  دعس ،
هیلع هللادـبع  یبأ  نع  ملاـس ، نب  ماـشه  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نـع  .62 تاجردـلا : رئاصب  (. 5 .) 53 عئارـشلا : للع  (. 4 .) 500  - 485 افشلا 1 :

، نابأ نع  یطنزبلا ، نع  یسیع ، نبا  نع  دعـس ، نع  یبأ ، ع :  - 67 (. 1  ) بتکی الو  باتکلا  ؤرقی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  لاق : مالـسلا 
ایما ال ناک  هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  یلع  هب  لجوزع  هللا  نم  امم  ناک  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تعمـس  لاق : لقیـصلا  نسحلا  نع 

ثعب يذلا  وه  هلوق : یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  رامع ، نب  ۀیواعم  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  یبأ ، سف :  - 68 (. 2  ) باتکلا ؤرقیو  بتکی 
69 (. 3  ) نییمالا یلإ  مهبـسنف  الوسر  مهیلإ  ثعب  الو  هللا ، دنع  نم  باتک  مهعم  نکی  مل  نکلو  نوبتکی ، اوناک  لاق : مهنم  الوسر  نییمالا  یف 

هلوق یلع  فوطعم  وهو  نولطبملا : باترال  اذإ  کنیمیب  هطخت  الو  باتک  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  امو  هلوق : یف  میهاربإ  نب  یلع  لاـق  سف : - 
كریغ نع  هبتکت  هب  ربخت  وأ  هءرقت  يذلا  نأ  نوعدـی  فیک  لاقف : مهیلع  هللا  درف  الیـصأو  ةرکب  هیلع  یلمت  یهو  اهبتتکا  ناقرفلا : ةروس  یف 

نبا نع  دعـس ، نع  یبأ ، ع : عـم ،  - 70 (. 4  ) اوکـش يأ  نولطبملا ، باترال  اذإ  کنیمیب  هطخت  ـالو  باـتک  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  اـم  تنأو 
هللا لوسر  نبا  ای  تلقف : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  ابأ  تلأس  لاق : یفوصلا  دمحم  نب  رفعج  نع  یقربلا ، دمحم  نع  یـسیع ،
هیلع لاقف  بتکی ، نأ  نسحی  مل  هنال  یمالا  یمس  امنإ  هنأ  نومعزی  تلق : سانلا ؟ لوقت  ام  لاقف : یمالا ؟ هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یمـس  مل 
هتایآ مهیلع  ولتی  مهنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلا  ( 5  ) وه هباـتک : مکحم  یف  لوقی  هللاو  کـلذ  ینأ  هللا ، ۀـنعل  مهیلع  اوبذـک  مالـسلا :

للع (. 1) أرقی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـک  دـقل  هللاو  نسحی ؟ ـال  اـم  مهملعی  ناـک  فـیکف  ۀـمکحلاو  باـتکلا  مهملعیو  مهیکزیو 
. يذلا وهو  ردـصملاو : فنـصملا  ۀخـسن  یف  (. 5 .) 497 یمقلا : ریـسفت  (. 4 .) 678 یمقلا : ریـسفت  (. 3 .) 53 عئارـشلا : للع  (. 2 .) 53 عئارشلا :
، ۀکم لهأ  نم  ناک  هنال  یمالا  یمس  امنإو  اناسل ، نیعبسو  ۀثالثب  لاق : وأ  نیعبسو ، نینثاب  بتکیو  . فطاعلا نع  لاخ  فیرـشلا  فحـصملاو 
، دیلولا نبا  ع :  - 71 (. 2  ) هلثم یسیع  نبا  ری : صتخ ، (. 1  ) اهلوح نمو  يرقلا  ما  رذنتل  لجوزع : هللا  لوق  کلذو  يرقلا ، تاهما  نم  ۀـکمو 

نأ نومعزی  سانلا  نإ  تلق : لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  هعفر  هریغ  طابـسأ و  نب  یلعو  ناسح  نب  یلع  نع  باـشخلا ، نع  دعـس ، نع 
یف ثعب  ( 3  ) يذلا وه  لجو : زع  هللا  لاق  دقو  کلذ ؟ نوکی  ینأ  هللا ، مهنعل  اوبذک  لاقف : أرقی  الو  بتکی  مل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

باتکلا مهملعی  نوکیف  نیبم  لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نإو  ۀـمکحلاو  باتکلا  مهملعیو  مهیکزیو  هتایآ  مهیلع  ولتی  مهنم  ـالوسر  نییمـالا 
ما رذـنتل  لجو : زع  هللا  لوق  کلذو  ۀـکم  یلإ  بسن  لاق : یمالا ؟ یبنلا  یمـس  ملف  تلق : لاق : بتکی ؟ وأ  أرقی  نأ  نسحی  سیلو  ۀـمکحلاو ،
 - 72 (. 6  ) هلثم طابسأ  نبا  نع  یش : (. 5  ) باشخلا نع  دمحم ، نب  هللادبع  ری : (. 4  ) کلذل یما  لیقف : ۀـکم ، يرقلا  ماف  اهلوح  نمو  يرقلا 

لجوزع هللا  نم  امم  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هباحـصأ ، ضعب  نع  یطنزبلا ، نع  میکح ، نب  ۀـیواعم  نع  دعـس ، نع  یبأ ، ع :
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هیلع هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  سابعلا  بتک  دـحا  یلإ  نایفـسوبأ  هجوت  املف  بتکی ، ـالو  أرقی  ناـک  هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ( 7  ) هللا لوـسر  یلع 
،53 عئارـشلا : للع  (. 1) املف ۀـنیدملا ، اولخدـی  نأ  مهرمأو  هباحـصأ  ربخی  ملو  هءرقف  ۀـنیدملا ، ناطیح  ضعب  یف  وهو  باتکلا  هءاـجف  هلاو ،

رئاصبلاو يذـلا . وهو  عئارـشلا : لـلعو  فنـصملا  ۀخـسن  یف  (. 3 .) طوطخم صاـصتخالا : . 62 تاجردـلا : رئاـصب  (. 2 .) 20 رابخالا : یناـعم 
ریسفت (. 6 .) هریغ وأ  طابـسأ  نب  یلع  هـیفو :  62 تاجردـلا : رئاصب  (. 5 .) 52 عئارـشلا : للع  (. 4 .) فطاعلا نع  نایلاخ  فیرـشلا  فحـصملاو 

هللا یلـص  هنأ  لوالا  نیهجوب : رابخالا  هذه  نیب  عمجلا  نکمی  نایب : (. 1  ) مهربخأ ۀـنیدملا  اولخد  هلوسر خ ل. یلع  (. 7 .) طوطخم یشایعلا :
مدع یلع  ةءارقلاو  ۀـباتکلا  مدـع  رابخأ  لمحن  نأ  یناثلا  ۀحلـصملا ، نم  برـضل  بتکی ، ناک ال  نکلو  ۀـباتکلا ، یلع  ردـقی  ناک  هلاو  هیلع 
هذـه نإ  نیرخآلاو ، نیلوالا  مولعب  املاع  ناک  نم  ملعی  فیکو ال  زاجعالاب ، امهیلع  ردـقی  ناک  هنأ  یلع  رابخالا  رئاـسو  رـشبلا ، نم  اـهملعت 

فورحلا شقن  یلع  ردـقی  ـال  فیک  هنم  ربـکأو  رمقلا  قش  یلع  هل  یلاـعت  هللا  رادـقإب  ردـقی  ناـک  نمو  فورحلا ، هذـهل  ۀـعوضوم  شوقنلا 
ۀبـالق یبأ  نـع  (، 2  ) یئارداـملا قاحـسإ  نـب  دـمحأ  نـع  یناـقلاطلا ، ع :  - 73 مـلعی . یلاـعت  هللاو  حاولـالاو ؟ فئاحـصلا  یلع  تاـملکلاو 

ام لاق : مالـسلا  امهیلع  هیبأ  نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  یکملا ، دلاخ  نب  ملـسم  نع  يدعـسلا ، نسحلا  نب  مناغ  نع  دمحم ، نبا  کلملادبع 
هیلع هللا  یلـص  انیبن  عماسم  یف  عقی  ناکو  مهموق ، ۀنـسلأب  ءآیبنالا  عماسم  یف  عقی  ناکف  ۀیبرعلاب ، الإ  ایحو  الو  اباتک  یلاعتو  كرابت  هللا  لزنأ 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بطاخی  دـحأ ال  ناکو  مهناسلب ، مهعماسم  یف  عقیف  ۀـیبرعلاب ، مهملک  ( 3  ) مهموق هب  ملک  اذإف  ۀـیبرعلاب ، هلاو 
هلاو هیلع  هللا  یلص  هل  لجوزع  هللا  نم  افیرشت  هنعو  هل  مالسلا  هیلع  لیئربج  مجرتی  کلذ  لک  ۀیبرعلاب ، هعماسم  یف  عقو  الإ  هبطاخ  ناسل  يأب 

: مالـسلا هیلع  هللادبعوبأ  لاق  لاق : جاجحلا  نبا  نمحرلادبع  نع  دامح ، نب  فلخ  نع  لاله ، نب  دمحأ  نع  یلع ، نب  نسحلا  ری :  - 74 (. 4)
نحن مالسلا : هیلع  لاقو  هنودجی  يذلا  یمالا  یبنلا  هلوق : بق :  - 75 (. 5  ) بتکی مل  ام  أرقیو  بتکیو  أرقی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإ 

لادـلاب نتملا  یف  ام  حیحـصلا  لـعل  لوقأ : ةرـصبلاب . یئارذاـملا  ردـصملا : یف  (. 2 .) 53 عئارـشلا : للع  (. 1 .) بسحن الو  بتکن  ـال  ۀـیما  ۀـما 
ۀبوسنم یما  لیقو : .62 تاجردلا : رئاصب  (. 5 .) 53 عئارشلا : للع  (. 4 .) هموق ردصملا : یف  (. 3 .) ةرصبلا لامعأ  نم  ایاردام  یلإ  ۀبسن  ۀلمهملا ،

یف ثعب  يذلا  وه  هلوق : نویمالا . برعلا  یعدتو  برعلا ، نم  هنال  کلذب  یمس  لاقیو : ۀباتکلا ، ملعت  ۀماعلاو ال  ۀماع ، ۀعامج  ینعی  ۀما  یلإ 
هنال لیق : و  يرقلا ، ما  هنمو  اهیلإ ، دالوالا  عجری  یتلا  مالا  ۀـلزنمب  وهو  لصالا ، هنال  لیقو : یتما ، یتما  ۀـمایقلا : موی  لوقی  هنال  لیقو : نییمالا 

ملعت یهو ال  ما  یلإ  ۀـبوسنم  لیقو : هتماب ، کـسمت  هیخأ  نم  ءرملا  رفی  موی  ۀـمایقلا : یف  يون  اذإـف  اهدـلوب ، ۀقیفـشلا  ةدـلاولا  ۀـلزنمب  هتمـال 
لاوط هوجولا  ناسح  نیمرکالا -  ۀیواعم  نإو  یـشعالا : لاق  ۀقلخلا ، ینعی  ۀمأ ، یلإ  بسن  اولاقو : لاجرلا ، تارامأ  نم  ۀباتکلا  نال  ۀـباتکلا ،

ام نود  ةوبنلا  لبق  امب  ةءارقلاو  ۀباتکلا  یفن  یضتقی  ۀیآلا  رهاظ  ۀیآلا ، باتک  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  امو  یلاعت : هلوق  یف  یضترملا  لاق  ممالا 
اهدعب امأف  ةوبنلا ، لبق  اهنـسحی  ناک  ول  هتوبن  یف  نوباتری  امنإ  مهنال  ةوبنلا ، لبق  امب  یفنلا  صاصتخا  یـضتقی  ۀیآلا  یف  لیلعتلا  نالو  اهدعب ،

ام ملعلا : لهأ  نم  ۀعامجو  یبعشلا  لاق  ملعی ، الف  ملعتی  مل  نأ  زوجیو  ةوبنلا ، دعب  لیئربج  نم  امهملعت  نوکی  نأ  زوجیف  ۀبیرلاب ، هل  قلعت  الف 
فتکو تاودب  ینوتیا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  خـیراوتلاو  حاحـصلا  یف  رهـش  دـقو  أرقو ، بتک  یتح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تام 

.161 بلاط 1 : یبأ  لآ  بقانم  (. 1 (.) 1  ) ادبأ هدعب  اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکأ 
... همتی ۀلعو  هردص -  حارشنا  ینعمو  الئاعو ، الاضو  امیتی  هنوک  ینعم  یف  ردان 

هللا یلص  هل  قبی  مل  اهلجأ  نم  یتلا  ۀلعلاو  همتی ، ۀلعو  هردص -  حارشنا  ینعمو  الئاعو ، الاضو  امیتی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هنوک  ینعم  یف  ردان 
 - یلوالا نم  کل  ریخ  ةرخآللو  یلق -  امو  کبر  کعدو  اـم  یجـس -  اذإ  لـیللاو  یحـضلاو -  یحـضلا 93 : تایالا : رکذ  دلو  هلآو  هیلع 
 - رهقت الف  میتیلا  امأف  ینغأف -  الئاع  كدـجوو  يدـهف -  الاض  كدـجوو  يوآف -  امیتی  كدـجی  ملأ  یـضرتف -  کبر  کـیطعی  فوسلو 
 - كرزو کنع  انعضوو  كردص -  کل  حرشن  ملأ  میحرلا -  نمحرلا  هللا  مسب  . 11 ثدحف 1 -  کبر  ۀمعنب  امأو  رهنت -  الف  لئاسلا  امأو 
 - بغراف 1 کبر  یلإو  بصناف -  تغرف  اذإف  ارسی -  رـسعلا  عم  نإ  ارـسی -  رـسعلا  عم  نإف  كرکذ -  کل  انعفرو  كرهظ -  ضقنأ  يذلا 

لاقف اموی ، رشع  ۀسمخ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هنع  یحولا  سبتحا  سابع : نبا  لاق  یحضلا : ةروس  لوزن  ببـس  یف  نورـسفملا : لاق  ریـسفت : . 8
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ینثا سبتحا  امنإ  لیقو : تلزنف : هیلع ، عباتتل  یلاعت  هللا  نم  هرمأ  ناک  ولو  هالق ، هبر و  هعدو  دق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـمحم  نإ  نوکرـشملا :
: لاقف حورلا ، نعو  فهکلا ، باحصأو  نینرقلا ، يذ  نع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوهیلا  تلأس  لیقو : اموی ، نیعبرأ  لیقو  اموی ، رـشع 

تقو يأ  یحـضلاو  هبلقل : ۀیلـست  تلزنف  ءادـعالا ، ۀتامـشل  متغاف  مایالا ، هذـه  یحولا  هنع  سبتحاف  هللا ، ءاش  نإ  لقی : ملو  ادـغ ، مکربخاـس 
باوج وهو  عدوملا ، عطق  کبر  کعطق  ام  کبر  کعدو  ام  همالظ  دـکر  وأ  هلهأ ، نکـس  يأ  یجـس  اذإ  لیللاو  راهنلا  وأ  سمـشلا  عافترا 
ایندـلا یف  وأ  ۀـمارکلا ، نم  هل  دـعأ  ام  رئاسو  ۀعافـشلاو  ضوحلا  نم  يأ  یـضرتف  کبر  کیطعی  فوسلو  کضغبأ  اـم  يأ  یلق  اـمو  مسقلا 

هللا ۀـمعنل  ریرقت  هنأ  امهدـحأ  نالوق : هانعم  یف  هللا : همحر  یـسربطلا  لاق  يوآف  امیتی  كدـجی  ملأ  نیرفاکلا ، عمقو  نیدـلا ، ءالعإ  نم  اضیأ 
هما نطب  یف  وهو  هوبأ  تام  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  (، 1  ) بلاط ابأ  مث  بلطملادبع  هل  رخس  نأب  هللا  هاوآف  امیتی  یقبو  هوبأ  تام  نیح  هیلع 
یلص یبنلا  متوا  مل  مالسلا  هیلع  قداصلا  لئسو  نینـس . ینامث  نبا  وهو  هدج  تامو  نیتنـس ، نبا  وهو  هما  تتامو  ۀلیلق ، ةدمب  هتدالو  دعب  وأ 

کفرـش یف  کـل  لـثم  ـال  ادـحاو  كدـجی  ملأ  ینعملا  نوکی  نأ  رخـآلاو  قح . هیلع  قولخمل  نوکی  ـالئل  لاـقف : هیوـبأ ؟ نع  هلاو  هیلع  هللا 
ماتیالل يوأم  کلعج  يأ  كاوآف ، لیقو : لثم ، اهل  نکی  مل  اذإ  ۀـمیتی : ةرد  مهلوق : نم  هتلاـسرب ، کـصتخاو  هسفن ، یلإ  كاوآـف  کلـضفو 

نم نآلا  هیلع  تنأ  امع  الاض  كدجو  اهدحأ  لاوقأ : هیف  يدهف  الاض  كدجوو  الوفکم . تنک  نأ  دـعب  مانالل  الیفکو  امیتی ، تنک  نأ  دـعب 
نمل هلبق  نم  تنک  نإو  هلوقو : نامیالا  الو  باتکلا  ام  يردـت  تنک  اـم  هریظنو  اـمهیلإ ، كادـهف  اـمهنع  ـالفاغ  تنک  يأ  ۀعیرـشلاو ، ةوبنلا 

فرعت اریحتم ال  كدجو  ینعملا  نأ  اهیناثو : امهادحإ . لضت  نأ  یلاعت : هلوق  لثم  ملعلا ، نع  باهذلا  وه  اذه  یلع  لالضلا  ینعمف  نیلفاغلا 
قحلا فرعت  كدجو ال  ینعملا  نأ  اهثلاثو : (. 2  ) لاض هنإ  لاقی : هبـسکم  قیرط  یلإ  دتهی  مل  اذإ  لجرلا  نإف  اهیلإ ، كادهف  کشاعم  هوجو 
باعش یف  الاض  كدجو  اهعبارو : نیکرشم . لالـض  موق  نیب  هتافـصب  هللا  تفرع  یتح  فاطلالاو  ۀلدالا  بصنو  لقعلا ، مامتإب  هیلإ  كادهف 

هللا نمف  بلطملادبع ، هدج  یلإ  هدرو  لهجوبأ  هآرف  ریغـص  وهو  ۀکم  باعـش  یف  لض  هنأ  يورف  بلطملادبع ، كدـج  یلإ  كادـهف  ۀـکم 
ةدم هتعـضرأ  امل  بیؤذ  یبأ  تنب  ۀمیلح  نأ  يور  ام  اهـسماخو : سابع . نبا  نع  هودـع  يدـی  یلع  هدـج  یلإ  هدر  ذإ  هیلع  کلذـب  هناحبس 

: یه ةدایز  ردصملا  یف  (. 1  ) ۀعزج هتبلطف  قیرطلا ، یف  لضف  ۀکم  نم  تبرق  یتح  هب  تءاج  هدـج  یلإ  هدر  تدارأ  مث  عاضرلا  قح  تضقو 
. هل بأ  نم ال  میتیلاو  هابرو ، هلفکف  هدالوأ ، نم  هیلإ  بحأ  ناک  یتح  هیلإ  هببحو  هیلع  قافشالل  هرخسو 

، قهاـش نع  یـسفن  نیمرـال  هرأ  مل  نئل  لوـقت : تناـکو  بستکی . هجو  يأ  نمو  بهذـی ، نیأ  یلإ  يردـی  ـال  لاـض  هنا  ردـصملا : یف  (. 2)
ال لاقف : هتربخأف  یلاح  نع  ینلأسف  اصع ، یلع  ائکوتم  اخیـش  تیأرف  لاحلا ، کلت  یلع  ۀکم  تلخدـف  تلاق : هادـمحم ، او  حیـصت : تلعجو 

لزت مل  هادیـس  ای  لاقو : هسأر  لبقو  لبهب  فاطو  تیبلا  لخدو  مظعالا ، مهمنـص  لبه  یلإ  راشأف  کـیلع ، هدری  نم  یلع  کـلدأ  اـنأف  یکبت 
نإ توص : عمـسو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مساب  هوفت  امل  مانـصالا  تطقاستف  (: 1  ) لاق ۀیدعـسلا ، هذه  یلع  ادمحم  در  ۀمیـسج ، کتنم 

هناحبـس هللا  اعدو  تیبلاب ، فاطو  جرخف  لاحلاب ، هتربخأو  بلطملادبع  یلإ  تجرخو  کطـصت ، هنانـسأو  جرخف  دمحم ، يدی  یلع  انکاله 
ةرجش تحت  مئاق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اذإ  ناریـسی  امهانیبف  قیرطلا ، یف  لفون  نب  ۀقرو  هاقلتف  بلطملادبع  لبقأف  هناکمب ، رعـشاو  يدونف 

هیلع هللا  یلص  هنأ  يور  ام  اهسداسو : (. 3  ) ۀکم یلإ  هدرو  هلمحو  یسفن ، كادف  بلطملادبع : لاقف  قرولاب ، ( 2  ) ثبعیو ناصغالا ، بذجی 
هب لدعف  هتقان  مامزب  ذخأف  سیلبإ  ءاج  ذإ  ءآملظ  ۀلیل  تاذ  بکار  وه  انیبف  ۀجیدخ ، مالغ  ( 4  ) ةرسیم ۀلفاق  یف  بلاط  یبأ  همع  عم  جرخ  هلاو 
نأ اهعباسو : کلذب . هیلع  هللا  نمف  ۀلفاقلا ، یلإ  هدرو  ۀشبحلا ، یلإ  اهنم  عقو  ۀخفن  ( 5  ) سیلبإ خفنف  مالسلا  هیلع  لیئربج  ءآجف  قیرطلا ، نع 

دارملاو کقدصب ، فارتعالاو  کلـضف ، یلإ  مهدشرأو  کتفرعم  یلإ  مهادهف  کقح  نوفرعی  موق ال  یف  کنع  الولـضم  كدـجو  ینعملا 
يأ ینغأف  کل  لام  اریقف ال  يأ  الئاع  كدجوو  كومظعو . كوفرع  یتح  سانلا  یلإ  هللا  کفرعف  فرعت  الو  رکذـت  الماخ ال  تنک  کنأ 
هیلع اضرلا  نسحلا  یبأ  نع  هدانـسإب  یـشایعلا  يورو  كاطعأ  امب  كاضرو  ۀـعانقلاب ، كانغأف  لیقو : مئانغلاب ، مث  ۀـجیدخ ، لامب  كانغأف 
یف (. 2 .) تلاق خ ل (. 1 . ) کیلإ سانلا  يوآف  نیقولخملا  یف  کل  لثم  ادرف ال  مالـسلا : هیلع  لاق  يوآف  امیتی  كدجی  ملأ  هلوق : یف  مالـسلا 
الاض كدجوو  . سیلباب خفنف  ردـصملا : یف  (. 5 .) مهو وه  لوـقأ : ةریـسم خ ل ، (. 4 .) بعک نع  ردـصملا  یف  هرکذ  (. 3 .) بعلیو ردصملا :
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يأ ال رهقت  الف  میتیلا  امأف  کب . مهانغأف  ملعلاب  اماوقأ  لوعت  الئاع  كدجوو  کیلإ . مهادـهف  کلـضف  نوفرعی  موق ال  یف  ۀـلاض  يأ  يدـهف 
كاتأ اذإ  هدرت  الو  هرهنت  يأ ال  رهنت  الف  لئاسلا  اـمأو  اـمیتی  تنک  دـقف  میتیلا  رقحت  ـال  يأ  لـیقو : هفعـضل . هقحب  بهذـتف  هلاـم  یلع  هرهقت 

اهب ثدحو  اهرهظأو  یلاعت  هللا  معن  رکذا  هانعم  ثدحف  کبر  ۀـمعنب  امأو  انیل  ادر  هدرت  نأ  امإو  همعطت ، نأ  امإف  اریقف ، تنک  دـقف  کلأسی ،
قحلا تاجانم  عسو  یتح  هحـسفن  ملأ  كردـص : کـل  حرـشن  ملأ  یلاـعت : هلوق  یف  ( 2  ) يواضیبلا لاقو  هماـقم . هللا  عفر  همـالک  ( 1  ) یهتنا

دعب یحولا  یقلت  کل  انرسی  امب  وأ  لهجلا ؟ قیض  هنع  انلزأو  مکحلا ، نم  هیف  انعدوأ  امب  هحسفن  ملأ  وأ  ارضاح ؟ ابئاغ  ناکف  قلخلا ، ةوعدو 
هبلق جرختساف  قاثیملا  موی  وأ  هابـص  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأ  لیئربج  نأ  يور  ام  یلإ  ةراشإ  هنإ  لیقو : کیلع ؟ قشی  ناک  ام 
هیلع فطع  کلذلو  هتابثإ ، یف  ۀغلابم  حارشنالا  یفن  راکنإ  ماهفتسالا  ینعمو  قبس ، ام  وحن  یلإ  ةراشإ  هلعلو  املعو ، انامیإ  هالم  مث  هلسغو ،

، لمحلا لقث  نم  ضاقتنالا  دنع  لحرلا  توص  وهو  ضیقنلا ، یلع  هلمح  يذلا  كرهظ  ضقنأ  يذـلا  لیقثلا  كأبع  كرزو  کنع  انعـضوو 
عم هموق  لالـض  نم  يری  ناک  ام  وأ  یحولا ، یقلت  وأ  هتریح ، وأ  ماکحالا ، مکحلاـب و  هلهج  وأ  ۀـثعبلا ، لـبق  هتاـطرف  نم  هیلع  لـقث  اـم  وهو 

رـسعلا عم  نإف  اهریغو  ةوبنلاب  كرکذ  کل  انعفرو  نامیالا . یلإ  مهاعد  نیح  هئاذـیإ  یف  مهیدـعتو  مهرارـصإ  نم  وأ  مهداشرإ ، نع  زجعلا 
هللا حور  نم  سأیت  الف  ۀعاطلاو ، ءادتهالل  قیفوتلاو  عضولاو  حرشلاک  ارـسی  مهئاذیإو  موقلا  لالـضو  رهظلل  ضقنملا  رزولاو  ردصلا  قیـضک 
نم تغرف  اذإف  ةرخآلا  باوثک  رخآ ، رسیب  عوفـشم  رـسعلا  نأب  ةدعو  فانیتسا  وأ  دیکأتلل ، ریرکت  ارـسی  رـسعلا  عم  نإ  کمغی  ام  كارع  اذإ 
هلقن ام  (. 2 .) 506  - 504 نایبلا 10 : عمجم  (. 1  ) معنلاب اندعوو  ۀفلاسلا ، معنلا  نم  کیلع  انددع  امب  ارکش  ةدابعلا  یف  بعتاف  بصناف  غیلبتلا 

. امهریسفت یف  يرشخمزلاو  يزارلا  هلاق  ام  یلع  اضیأ  قبطنی  الو  هریغ ، نع  هجرخأ  هنأ  رهاظلاو  هریسفت ، یف  ام  یلع  قبطنی  يواضیبلا ال  نع 
الو لاؤسلاب ، بغراف  کبر  یلإو  ءاعدـلا  یف  بصناف  ةالـصلا  نم  تغرف  اذإف  وأ  ةدابعلا ، یف  بصناـف  وزغلا  نم  تغرف  اذإـف  لـیقو : ۀـیتآلا ،

ۀضیفتسم ةریثک  ۀماعلا  تایاور  یف  هرغص  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنطب  قش  نأ  ملعا  لوقأ : (. 1  ) هفاعسإ یلع  هدحو  رداقلا  هنإف  هریغ ، لأست 
نم هتاـبثإو  هیفن  یف  نحنف  اـضیأ ، لـقعلا  هنع  یبأـی  ـالو  اـضیأ ، اـهیفن  دری  مل  ةربتعم  دـیناسأب  اـهیف  دری  مل  نإو  اـنتایاور  اـمأو  تفرع ، اـمک 

زاجم لوقلا  اذهو  : 279 نایبلا : صیخلت  یف  ۀفیرشلا  هحور  هللا  سدق  یضرلا  فیرـشلا  لاق  (. 1  ) انئاملع رثکأ  هنع  ضرعأ  اـمک  نیفقوتملا ،
، لمحلا لقث  نم  ماظعلا  عقعقت  توص  وهو  رهظلا  ضاقنا  لاح  یلإ  هبنذ  مظع  یهتنی  نأ  زوجی  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نال  ةراعتـساو ،
نم ال لوق  یف  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنالا  یلع  زئاج  ریغ  کلذو  ۀـحیبقلا ، لاعفالا  ۀـمیظعلا و  بونذـلا  نع  ۀـیانک  الا  نوکی  لوقلا ال  اذـه  نال 

تاقحتـسمو مانالا  تاقبوم  نع  مههزن  دـق  یلاعت  هللا  نال  رئابکلا ، نود  رئاغـصلا  مهیلع  زیجی  نم  لوق  یفو  رئابکلا ، رئاغـصلا و  مهیلع  زیجی 
، ریبکلا انباتک  نم  درفم  باب  یف  مالکلا  انیصقتسا  دقو  هقلخ ، یلإ  هئارفسو  هیهنو ، هرمأ  ۀنسلأو  هیحو ، ءانما  اوناک  ذا  لاعفالا ، تاحبقتسم ظ 

یلـص یبنلا  هیناعی  ناک  ام  هب  دارملا  امنإو  بنذلا ، نع  ۀـیانک  هنوک  نم  نوفلاخملا ، هنظی  ام  یلع  سیل  رزولا  عضوب  انهاه  دارملا  نإ  لوقنف :
راضم نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هیقالی  ناک  اـمو  ةراذـنلا ، غیلبتو  ۀـلاسرلا ، ءادأ  یف  ةرطخلا  فقاوملاو  ۀبعـصتسملا  رومـالا  نم  هلآو  هیلع  هللا 

فواخملا کلت  هنع  لازأ  هنأب  یلاعت  هللا  هررقف  هرهظ ، یلع  لقثو  هردـص ، یف  جرح  کلذ  لـکو  هرـشعم ، يدـیا  یمارم  نم  هاـقلتیو  هموق ،
لک یلع  هردـق  عفرو  رکذ ، لک  یلع  هرکذ  مدـقو  هئافکأ ، یلع  هلـضفو  هئادـعأ ، نم  هلادأو  اهرـسأب ، ءابعالا  کلت  هرهظ  نع  طح  و  اـهلک ،

، طاسبنالا لاحم  یلإ  ضابقنالا  لاقع  نمو  ۀطبغلا ، حسافم  یلإ  ۀطغضلا  قئاقح  نم  جرخو  ۀقلقلا ، دعب  نأمطاو  ۀفیخلا ، دعب  نمأ  یتح  ردق ،
یتلا رومالا  هذهو  كرکذ  کل  انعفرو  كرهظ -  ضقنا  يذلا  كرزو -  کنع  انعضوو  كردص -  کل  حرشن  ملأ  هناحبـس : لاق  کلذلف 

رکذـلا عفرو  مهلا ، نم  لقثلا  ۀـلازا  ینعمب  ناک  اذإ  رزولا  عضوو  ردـصلا  حرـش  نال  ینعملا ، یف  ۀـهباشتم  هب  اهلعف  هنأب  هیلع  یلاعت  هللا  نتما 
نم هب  لوقلا  یف  ام  عم  کلذ ، یلع  ۀیالا  یف  لیلد  الو  ۀیـصعملاو ، بنذـلا  هنأ  یلع  انه  رزولا  لواتل  ینعم  الف  ضعبلا ، اهـضعب  هبـشی  لاوحأ 
ناف مهرماوأ . لبقتو  مهقئارط  لیقثو  مهجهانم  عابتا  انمزلأو  مهرانم ، یلعأو  مهرادـقأ ، هناحبـس  هللا  عفر  دـق  نیذـلا  ءایبنالا  اـیازم  یف  زمغلا 

عنتمی ال  هل : لیق  ۀبلاغملا ، نع  دیلا  فعضو  ۀبقارملاو  فوخلا  لاح  یف  دعب  مالـسلا  هیلع  وهو  اهلوزن  ناکو  ۀیکم  ةروسلا  هذه  نإ  لئاق : لاق 
نم عقوتملا  لاقف  مالعالا ، راشتناو  ناطلسلا ، ةوقو  ۀبزللا ، راسحناو  ۀبرکلا ، ءالجنا  نم  هرمأ  بقاوع  هیلإ  لوؤت  امب  هرشب  یلاعت  هللا  نوکی  نأ 
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باوج اذهو  بورکلا ، قانخ  نم  هیـساقی  و  مومهلا ، لاقثأ  نم  هیناعی  ناک  ام  لازف  هتحـص ، یلإ  هنوکـسو  هقیدصتل  عقاولا  ماقم  هدنع  کلذ 
نع ۀثالثلا  دیناسالاب  ن :  - 1 مالـسلا . مهیلع  هججحو  ملعی  هللاو  هعوقو ، نظلا  یلع  بلغی  ناک  نإو  (، 1  ) نیمدقتملا . هنوعو هللا  قیفوتب  عنقم 
هیلع بجی  الئل  لاق : هیوبأ ؟ نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  متوا  مل  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لئـس  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ،

نب دـمحم  نع  دـمحأ ، هیخأ  نع  لاـضف ، نب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ینادـمهلا ، دـمحأ  نع  يولعلا ، ةزمح  ع : عـم ،  - 2 (. 2  ) قولخمل قح 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هیبن  متیأ  لجوزع  هللا  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  هباحـصأ ، ضعب  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  ناورم ، نب  هللادـبع 
نب نیـسحلا  نب  نادـمح  نع  دـمحم ، نب  مساـقلا  نع  یلإ  بتک  اـمیف  ینیوزقلا  متاـح  نـب  یلع  ع :  - 3 (. 3  ) ۀـعاط هیلع  دـحال  نوکی  الئل 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرل  قبی  مل  ۀلع  يال  هل : تلق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللادبع  نع  دامح ، نب  هللادبع  نع  دـیلولا ،
دلو هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  ناک  ولف  ایصو ، مالـسلا  هیلع  ایلعو  ایبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادمحم  قلخ  لجوزع  هللا  نال  لاق : دلو ؟ هلاو 
هیلع نینمؤملا  ریمأ  ۀیـصو  ( 5  ) تبثت ـال  تناـکف  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسرب  یلوأ  ( 4  ) ناک هدـعب  نم 

نامیلـس نع  يدـبعلا ، نسحلا  یبأ  نع  هیبأ ، نع  لولهب ، نبا  نع  بیبح ، نبا  نع  ناطقلا ، ایرکز  نبا  نع  ناـطقلا ، ع : عم ،  - 4 (. 6  ) مالسلا
ریظن هل  نکی  مل  هنال  امیتی  یمـس  امنإ  لاق : يوآف  امیتی  كدجی  ملأ  هللا : لوق  نع  لئـس  لاق : سابع  نبا  نع  یعبر ، نب  ۀیابع  نع  نارهم ، نب 

هتبارغل هرکذ  نع  اوـضرعأ  اـنئاملع  نـم  نیمدـقتملا  لـعل  (. 1  ) هیلع اـنتمم  ( 7  ) لـجوزع لاـقف  نیرخـآلاو ، نیلوـالا  نم  ضرـالا  هجو  یلع 
: عئارشلا للع  ، 20 رابخالا : یناعم  (. 3 . ) 210 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 2 . ) نیموصعملا قیرط  نع  حیحـص  ثیدح  یف  هدورو  مدعو  هذوذشو ،

ۀبهوم یهف  هللا ، نع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  صنب  تبثت  ۀـیمامالا  دـنع  ۀـفالخلاو  ۀـیاصولا  نال  ضومغ ، هیف  (. 5 .) ناـکل خ ل (. 4 . ) 55
ادـیحو ال يأ  امیتی  كدـجی  ملأ  همعن : هللا . لاقف  ردـصملا : یف  (. 7 .) 55 عئارشلا : للع  (. 6 .) هدوجو وأ  دلولا  نادـقف  اهیف  طرتشی  الو  ۀـیهلا 

کتفرعمب مهادهف  ۀلالضلا  یلإ  کموق  دنع  ابوسنم  لوقی : الاض  كدجوو  كوفرع  یتح  کلضف  مهفرعو  سانلا ، کیلإ  يوأف  کل ؟ ریظن 
اباجتـسم كءاعد  لعجف  هلـضف ، نم  كداز  مث  ۀجیدخ ، لامب  هللا  كانغأف  کل ، لام  ال  نولوقی : کموق  دنع  اریقف  لوقی : الئاع  كدـجوو 

و ءام ، ثیح ال  ءآملاب  كاتأو  ماعط ، ثیح ال  ماعطلاب  كاتأو  كدارم ، یلإ  هنیع  لقنل  اـبهذ  کـل  هللا  هلعجی  نأ  رجح  یلع  توعد  ول  یتح 
هللا لاق  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع  (، 3  ) مهجلا نبا  ربـخ  یف  ن :  - 5 (. 2  ) کئادعأ یلع  مهب  كرفظأف  ثیغم  ثیح ال  ۀـکئالملاب  ( 1  ) کناعأ

ینعی الاض  كدجوو  سانلا ؟ کیلإ  يوآف  ادـیحو  كدـجی  ملأ  لوقی : يوآف  امیتی  كدـجی  ملأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هیبنل  لجوزع 
نب یلع  سف :  - 6 (. 4  ) اباجتـسم كءاعد  لعج  نأب  كانغأ  لوقی : ینغأف  الئاع  كدجوو  کتفرعم  یلإ  مهادـه  يأ  يدـهف  کموق  دـنع 

كدجی ملأ  یلاعت : هللا  لوق  یف  مالسلا  امهیلع  نیمامالا  نع  ةرارز ، نع  مثیهلا . یبأ  نع  دیزی ، نب  دلاخ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  نیسحلا ،
يأ ینغأف  الئاع  كدـجوو  كوفرع  یتح  کنوفرعی  اموق ال  کیلإ  يدـه  يأ  يدـهف  الاض  كدـجوو  سانلا  کیلإ  يوآف  يأ  يوآف  امیتی 

کلذلو هل ، لثم  يذـلا ال  میتیلا  لاق : يوآف  امیتی  كدـجی  ملأ  (: 5  ) لاق مث  میهاربإ : نب  یلع  لاق  کملعب . مهانغأف  اـماوقأ  لوعت  كدـجو 
الاض كدجو  لاق : يدهف  الاض  كدجوو  ادحأ  ئـش  نع  لأست  الف  یحولاب ، ینغأف  الئاع  كدجوو  اهل  لثم  هنال ال  ۀمیتیلا ، ةردلا : تیمس 

(. 3 . ) 54 و 55 عئارشلا : للع  ، 20 رابخالا : یناعم  (. 2 . ) کثاغأ ردصملا : یف  (. 1 (. ) 6  ) کب هللا  مهادـهف  کتوبن  لضف  نوفرعی  موق ال  یف 
: لاق هنع  هللا  یـضر  یـشرقلا  میمت  نب  هللادبع  نبا  میمت  دانـسالا : اذهب  قودصلا  هرکذو  هدانـسإ ، رکذـی  ملو  فنـصملا ، هعطق  لیوط  ربخلاو 
(. 6 . ) هلوق خ ل یف  (. 5 .) 111 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 4 . ) مهجلا نب  دمحم  نب  یلع  نع  يروباسینلا ، نامیلـس  نب  نادمح  نع  یبأ ، ینثدح 

مالـسلا مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  حـص :  - 7 مالـسلا . امهیلع  قداصلاو  رقابلا  ثیدـحلا  ردـص  یف  نیمامالاب  دارملاو   729 یمقلا : ریسفت 
 - 8 (. 1  ) قولخمل قح  هیلع  دجوی  الئل  لاق : هیوبأ ؟ نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  متوا  مل  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  لئس  لاق :
نب ( 4  ) هللا دـیبع  نب  یلع  نـع  (، 3  ) هللادبع نبا  لیعامـسإ  نع  نمحرلادـبع ، نع  (، 2  ) راـکب نع  دواد ، یبأ  نع  ساـبعلا ، نب  دـمحم  زنک :

ةرخآللو یلاعت : هللا  لزنأف  کلذب ، رسف  ارفک ، ارفک  هدعب  نم  هتما  یلع  حوتفم  وه  ام  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ضرع  لاق : سابعلا 
نم هل  یغبنی  ام  رصق  لک  یف  کسملا ، هبارت  ۀنجلا ، یف  رصق  فلأ  هللا  هاطعأف  لاق : یـضرتف  کبر  کیطعی  فوسلو  یلوالا -  نم  کل  ریخ 
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وه ام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ضرع  ثیدحلا  هنمو  ارفک ، ۀیرقلا  نومـسی  ماشلا  لهأ  يرزجلا ، لاق  نایب : (. 5  ) مدخلاو جاوزالا 
نب دمحم  نع  مکحلا ، نب  دمحأ  نب  دمحم  نع  سابعلا ، نب  دمحم  زنک :  - 9 ۀیرق . ۀیرق  يأ  کلذ . رسف  ارفک ، ارفک  هدعب  هتما  یلع  حوتفم 
یلع هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخد  لاق : هللادـبع  نب  رباج  نع  مالـسلا  اـمهیلع  هیبأ  نع  قداـصلا ، نع  یـسیع ، نب  داـمح  نع  سنوی ،

میعنل ایندـلا  ةرارم  یلجعت  ۀـمطاف  ای  اهل : لاقو  یکب  ایلإ  رظن  املف  لبالا ، ۀـلجأ  نم  ءآسک  اهیلعو  یحرلاب  نحطت  یهو  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف 
نع ساـبعلا ، نب  دـمحم  زنک :  - 10 (. 6  ) یـضرتف کبر  کیطعی  فوسلو  یلوالا -  نم  کل  ریخ  ةرخـآللو  هیلع : هللا  لزنأـف  ادـغ ، ةرخـآلا 

: یلاعت هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  یلإ  هدانـسإب  نارهم  نب  یـسیع  نع  بتاکلا ، دمحم  نب  دمحأ  نع  یلفونلا ، دمحم  نب  دمحأ 
: اضرلا ۀفیحص  (. 1 (.) 7  ) ۀنجلا مهتعیشو  هتیب  لهأ  هللا  لاخدإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اضر  نإ  لاق : یـضرتف  کبر  کیطعی  فوسلو 

وهو هللادبع ، ردصملا : یف  (. 4 . ) هللا دیبع  ردصملا : یف  (. 3 . ) نمحرلادبع نب  راکب  نع  ردـصملا : یفو  لوقا : راکب خ ل . نبا  نع  (. 2 .) 38
زنک (. 6 . ) ةرهاطلا ةرتعلا  لئاضف  یف  ةرهاظلا  تایالا  لیوأت  باتک  نم  رـصتخم  اذـه  زنکلاو  391 و 392  دئاوفلا : عماج  زنک  (. 5 . ) حیحصلا

سابعلا نب  دمحم  لوقأ : مهئادعال  رانلاو  مهل ، ۀـنجلا  تقلخ  امناو  فیکو ال  هلیذ  یفو  ، 392 دئاوفلا : عماج  زنک  (. 7 . ) 392 دئاوفلا : عماج 
نم لزن  ام  باتک  بحاص  ماجحلا ، نباب  فورعملا  زازبلا  رایهاملا  نب  ناورم  نب  یلع  نب  سابعلا  نب  دمحم  هللادـبعوبأ  وه  دنـسلا  ردـص  یف 
نم ۀعطق  یلع   149 ۀمدقملا : یف  مجرتملا  یناتسلوشلا  نیدلا  فرش  دیـسلا  رفظ  دق  انباحـصأ ، نم  الیلج  ۀقث  ناکو  تیبلا ، لهأ  یف  نآرقلا 

. ةرهاظلا تایالا  لیوأت  هباتک  یف  هجرخاو  اذه  هباتک 

ةوبنلا متاخو  هلئامشو  هتقلخ  یف  هفاصوا 

نب هللادـبع  نع  داـمح ، نع  رفعج ، نب  ماـشه  نع  ورمع ، نب  هللادـبع  نع  ۀـیطع ، نب  دـمحم  نـع  يدوـلجلا ، نـع  یناـقلاطلا ، یل : ك ،  - 1
، لوتبلا رکبلا  رهطلا  ةرهاطلا  نبای  عطأو  عمـساو  لزهت ، الو  يرمأ ، یف  دـج  یـسیع  ای  لیجنالا  یف  تأرق  لاق : بتکلل  اـیراق  ناـکو  ناـمیلس 

نیب نم  غلب  (، 1  ) ۀینایرـسلا ایروس  لهال  رـسف  ةوقب ، باتکلا  ذخ  لکوتف ، یلعو  دبعاف ، يایإف  نیملاعلل ، ۀیآ  کتقلخ  انأ  لحف  ریغ  نم  تنأ 
یهو ةوارهلاو  نیلعنلاو  ۀمامعلا ، یهو  جاتلاو ، ۀـعردملاو  لمجلا  بحاص  یمالا ، یبنلا  اوقدـص  لوزأ ، يذـلا ال  مئادـلا  هللا  انأ  ینأ  کیدـی 

يرجی بهذلا  نأک  ۀـضف ، قیربإ  هقنع  نأک  ایانثلا ، جـلفم  فنالا ، ( 2  ) ینقالا نیدخلا ، حضاولا  نیبجلا ، تلصلا  نینیعلا ، لجنالا  بیـضقلا ،
مدقلاو فکلا  نثش  (، 3  ) ۀبرسملا قیقد  نوللا ، رمـسأ  رعـش ، هردص  یلع  الو  هنطب  یلع  سیل  هترـس ، یلإ  هردص  نم  تارعـش  هل  هیقارت ، یف 

. ینقأ وهف  هارخنم  قاضو  هتبـصق  طسو  عفترا  هفنأ : ینقأ  (. 2 . ) ۀینایرسلاب خ ل (. 1  ) علقتی امنأک  یـشم  اذإو  اعیمج ، تفتلا  تفتلا  اذإ  (، 4)
رعـش نم  قد  ام  ءارلا : مضب  ۀبرـسملا  ۀبرـسملا . قیقد  ناک  رخآ : ثیدح  یفو  ۀبرـسم ، اذ  ناک  هنأ  مالـسلا  هیلع  هتفـص  یف  ۀـیاهنلا : یف  (. 3)

. فوجلا یلإ  الئاس  ردصلا 
دشأ هنال  لاجرلا  یف  رصق  الب  ظلغ  هلمانأ  یف  يذلا  وه  لیقو  رصقلاو ، ظلغلا  یلإ  نالیمی  امهنأ  يأ  نیمدقلاو  نیفکلا  نثش  ۀیاهنلا : یف  (. 4)

کسملا حیرو  (، 2  ) ؤلؤللاک ههجو  یف  هقرع  مهذب ، موقلا  عم  ءاج  اذإو  ببـص ، نم  ردـحنیو  (، 1  ) ةرخصلا نم  ءاسنلا . یف  مذیو  مهـضبقل ،
الو هیف  بخص  ۀنجلا ال  یف  تیب  اهل  ۀکرابم  نم  هلسن  امنإ  لیلقلا ، لسنلا  وذ  ءآسنلا ، حاکن  حیرلا ، بیط  هدعب ، الو  هلثم  هلبق  ری  مل  هنم ، حفنی 

نمل یبوط  مالسلا ، انأو  مالسالا ، هنیدو  نآرقلا  همالک  نادهـشتسم ، ناخرف  اهل  کما ، ایرکز  لفک  امک  نامزلا  رخآ  یف  اهلفکی  ( 3  ) بصن
نم اهلصأ  نانجلا ، لظت  (، 4  ) اهتسرغ انأ  ۀنجلا  یف  ةرجش  لاق : یبوط ؟ امو  بر  ای  یـسیع : لاق  همالک ، عمـسو  همایأ  دهـشو  هنامز ، كردأ 

یـسیع لاقف  ادـبأ ، اهدـعب  أمظی  ۀبرـش ال  نیعلا  کلت  نم  برـشی  نم  لیبجنزلا ، معط  همعطو  روفاکلا ، درب  هدرب  مینـست ، نم  اهؤام  ناوضر ،
یلع مارحو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  کلذ  برشی  یتح  اهنم  اوبرشی  نأ  رشبلا  یلع  یـسیع  ای  مارح  لاق : اهنم ، ینقـسا  مهللا  مالـسلا : هیلع 
یبنلا کلذ  ۀما  نم  يرتل  نامزلا  رخآ  یف  کطبها  مث  یلإ  کعفرأ  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  کلذ  ۀما  برشی  یتح  اهنم  اوبرـشی  نأ  ممالا 
دعبی ال  نایب : (. 5  ) ۀموحرم ۀما  مهنإ  مهعم  یلـصتل  ةالـصلا  تقو  یف  کطبها  لاجدـلا ، نیعللا  یلع  مهنیعتلو  بئاجعلا ، هلاو  هیلع  هللا  یلص 
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ۀعردملا لاقو : نیینایرـسلا . دلب  نم  وهو  قارعلاب ، عضوم  یبوطک  يروسلا  سوماقلا : یف  لاق  يروس ، مسا  ۀغللا  کلت  یف  ایروس  نوکی  نأ 
: يرزجلا لاق  نیبجلا ، تلـص  هلوق : لجنأ . وهف  نیعلا  ۀعـس  کیرحتلاب : لجنلا  لاقو : فوص ، نم  الإ  نوکت  الو  ۀعاردلاک ، بوث  ۀـسنکمک :

هللا یلص  هتوقرت  ةرمح  نع  ۀیانک  هلعل  هیقارت ، یف  يرجی  بهذلا  نأک  هلوق : اهجرفنم ، ایانثلا : لجفم  لجر  يدابآزوریفلا : لاقو  ۀعـساو ، يأ 
نم هیلجر  عفری  هنأک  هیشم ، ةوق  دارأ  (. 1 . ) مهبلغو مهقبس  يأ  نیملاعلا ، ذب  هیف  يرزجلا : لاق  مهذب ، هلوق : اهنم . رونلا  عوطـس  وأ  هلاو ، هیلع 

: بخصلا (. 3 . ) بطرلا ؤلؤللاک  نیدلا : لامک  یف  (. 2 . ) ءاسنلا یشم  نم  کلذ  ناف  هاطخ  براقیو  الایتخا  یشمی  نمک  ایوق ال  اعفر  ضرالا 
163 یلامالا : 95 و 96 ، نیدلا : امک  (. 5 . ) يدیب نیدلا : لامک  یف  داز  (. 4 . ) ءادلا بعتلا . بصنلاو : ماصخلل . تاوصالا  بارطضاو  ۀجضلا 

فلاخی ام  یتأیـس  ذإ  رهظأ ، لوالاو  و  یـشملا ، یف  مهقبـسی  وأ  مهنیب ، زاتمیو  ءاهبلاو ، نسحلا  یف  مهبلغی  ناـک  هنأ  ینعملاـف  لوقأ : و 164.
نبا کلملادـبع  نع  یلجبلا ، دیعـس  یبأ  نـع  ینیکـسلا ، هللادـبع  نـب  نیـسحلا  سف :  - 2 ۀـبلجلاو . حایـصلا  کیرحتلاب : بخـصلاو  یناثلا ،
امنص هیلع  ضرعف  ءآیبنالا  روص  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  یلع  ضرع  مورلا  کلم  نأ  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ، نع  نوراه ،

، ۀیحللا ثک  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  دمحم  يدج  ۀفـص  هذه  لاقف : کیکبی ؟ ام  کلملا : هل  لاقف  ادیدش ، ءاکب  یکب  هیلإ  رظن  املف  (، 1  ) حولی
، مالکلا نسح  حـیرلا ، بیط  رعـشلا ، طـطق  هجولا ، نسح  (، 2  ) نانـسالا جـلفأ  فنالا ، ینقأ  ۀـهبجلا ، ضیرع  قنعلا ، لیوط  ردـصلا ، ضیرع 

الإ هلإ  ال  هیلع : بوتکم  متاخ  الإ  هدـعب  فلخی  ملو  ۀنـس ، نیتسو  اثالث  هرمع  غلب  رکنملا ، نع  یهنیو  فورعملاب ، رمأی  ناک  ناسللا ، حیـصف 
ملو هعطقی  مل  هب  لورستی  ناک  فوص  ءاسکو  فوص ، ۀبجو  هبیضقو  راقفلا ، اذ  هفیـس  فلخو  هنیمی ، یف  متختی  ناکو  هللا  لوسر  دمحم  هللا 
هیلع نسحلا  هل  لاقف  کلذ ؟ ناک  لهف  (، 3  ) هیطبس یلع  قدصتی  ام  هل  نوکی  هنإ  لیجنالا  یف  دجن  انإ  کلملا : لاقف  هللااب ، قحل  یتح  هطیخی 

مهرایتخاو مکیبن  کلم  یلع  مث  اهیلع ، ۀمالا  هذه  ۀنتف  لوأ  کلملا : لاق  ال ، لاقف : کلذ ؟ مکل  یقبف  کلملا : لاقف  کلذ ، ناک  دق  مالسلا :
فانم ( 6  ) رعشلا ططق  مالسلا : هیلع  هلوق  نایب : (. 5  ) ربخلا رکنملا . نع  یهانلاو  فورعملاب ، رمآلا  قحلاب ، مئاقلا  مکنم  (، 4  ) مهیبن ۀیرذ  یلع 

، ءایلاب نتملا  لـثم  اـضیأ  ردـصملا  یفو  حولب . حیحـصلا : نأ  شماـهلا  یف  فنـصملا  رهظتـساو  (. 1  ) دارملا لعلو  راـبخالا ، نم  یتأیـس  اـمل 
. رونلا هنع  عملی  ینعملاو 

یف (. 4 . ) هیطبس یلع  هب  قدصتی  ام  ردصملا : یفو  عوبطملا  یف  (. 3 . ) قرشأو ءاضأ  حبصلا : جلبا  نم  وهو  نانسالا . جلبا  ردصملا : یف  (. 2)
ریسفت (. 5 . ) مهیبن ۀیرذ  یلع  ۀمالا  هذـه  رایتخاو  مکیبن  کلم  یلع  یناثلاو  لوالا  امهو  امکابأ  ابلغ  ۀـمالا ، هذـه  ۀـنتف  لوأ  هذـهل  ردـصملا :

ططق لجر  (. 6 . ) 134 یف : ۀـعطقلاو  ، 136  - 132 ج 10 : تاجاجتحالا : باتک  یف  فنـصملا  هجرخأ  دـق  لیوط  ثیدـحلاو   598 یمقلا :
نع ةدقع ، نبا  نع  تلصلا ، نبا  ام :  - 3 طبسلا . فیحصت  نوکی  نأ  دعبی  الو  یتأیس ، امک  ماتلا  لاسرتسالا  مدع  . هدعج رعشلا  ریصق  رعـشلا :
هیبأ نع  یسوم ، نب  یلع  نع  یـسوم ، نب  یلع  الوم  انثدح  لاق : ( 1  ) يدبعلا یـسیع  نب  دمحم  نع  ةءارق  نمحرلادبع  نب  دمحم  نب  دمحأ 

نوقاتشم انإف  هارن ، اننأک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  انیبن  انل  فص  یلع  ای  اولاق : مهنأ  مالسلا  مهیلع  یلع  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع  رفعج ، نبا  یـسوم 
قیقد ةرفو ، اذ  ۀــیحللا ، ( 2  ) فثک رعـشلا ، طبـس  نیعلا ، جـعدأ  ةرمح ، ابرـشم  نوـللا ، ضیبأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  یبـن  ناـک  لاـقف : هیلإ ،

الو هنطب  یف  سیلو  ةرـسلا ، یلإ  طیخ  بیـضقک  هترـس  یلإ  هتبل  نم  رعـش  هل  بهذـلا ، هیقارت  یف  يرجی  ۀـضف ، قیربإ  هقنع  اـمنأک  ۀبرـسملا ،
تفتلا اذإ  ببص ، نم  ردحنی  امنأک  لبقأ  اذإ  رخـص ، نم  علقتی  امنأک  یـشم  اذإ  نیبعکلا ، نثـش  نیمدقلاو ، نیفکلا  نثـش  هریغ ، رعـش  هردص 

، مهرمغ سانلا  یف  ناـک  اذإ  (، 4  ) ریودـت هجولا  یف  ناکو  (، 3  ) طعمتملا لیوطلاب  الو  ددرتملا ، ریـصقلاب  سیل  هلک ، هعمجأب  اـعیمج  تفتلا 
مهدوجأو ۀکیرع ، مهنیلأو  (، 5  ) ةرـشع سانلا  مرکأ  میئللاب ، الو  زجاعلاب  سیل  کسملا ، حیر  نم  بیطأ  هفرع  ؤلؤللا ، ههجو  یف  هقرع  امنأک 

امیلست هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلثم ، هدعب  الو  هلبق  رأ  مل  (: 6  ) هتغاب لوقی  هینیع ، نیب  هزع  هباه ، ۀهیدب  هآر  نمو  هبحأ ، ۀـفرعمب  هطلاخ  نم  افک ،
ضیبالا برشأ  لاقیو : ۀغلابملاو ، ریثکتلل  نوکی  ددش  اذإو  رخآلا ، یقس  امهدحأ  نأک  نولب ، نول  طلخ  بارشالا : يرهوجلا : لاق  نایب : (. 7)

نب دمحم  وهف  يدیبعلا  حیحـصلاو  نافحـصم ، امهلعلو  يدبعملا ، ردـصملا : یفو  ۀخـسنلا ، یف  اذـکه  (. 1 : ) لاقو کـلذ ، هـالع  يأ  ةرمح ،
طغمنملا خ (. 3 . ) دحاو ینعملاو  ردـصملا . یف  دوجوملا  وه  لوقأ : ثک خ ل . (. 2 . ) يدسالا ینیطقیلا  يدیبعلا  نیطقی  نب  دیبع  نب  یـسیع 
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(. 5 . ) ریوادت خ ل (. 4 . ) دحاو ینعملاف  يأ  یلعف  طغمملا . هنأ  نایبلا  یف  یتأی  ام  رهاظو  نتملا ، لثم  ردصملاو  ۀخسنلا ، یف  اذکه  لوقأ : ل .
: خیـشلا نبا  یلامأ  (. 7 . ) هتعان ردـصملا : یف  (. 6 . ) نتملا لثم  ردصملاو  ناحصی  امهالک  لوقأ : ةریـشع . حیحـصلا : نأ  فنـصملا  رهظتـسا 

هیلع هللا  یلـص  هتفـص  یف  يرزجلا  لاقو  دوسالا . جعدالاو : اهتعـس ، عم  نیعلا  داوس  ةدش  ۀجعدلاو : کیرحتلاب  جعدلا  يدابآزوریفلا : . 217
: رعـشلا نم  طبـسلا  لاقو : اهـضایب ، ةدش  یف  نیعلا  داوس  ةدش  جعدلا : لیقو : داوسلا ، دیدش  ناک  هینیع  داوس  نأ  دیری  جـعد ، هینیع  یف  هلاو :

هنأک رـصقلا ، یف  یهانتملا  يأ  يرزجلا  لاق  ددرتملا ، هلوق : نذالا . ۀمجـش  یلإ  لصو  اذإ  سأرلا  رعـش  ةرفولا : لاـقو : لـسرتسملا . طـسبنملا 
: ۀیناثلا میملا  دیدشتب  وهو  طغمملا ، لیوطلاب  نکی  مل  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هتفـص  یف  لاقو  هؤازجأ ، تلخادتو  ضعب  یلع  هقلخ  ضعب  ددرت 

تمغداو امیم ، تبلقف  ۀعواطملل  نونلاو  طغمنم ، هلـصأو  هتددم ، اذإ  هریغو : لبحلا  تطغممو  دـتما ، اذإ  راهنلا : طغماو  لوطلا ، یف  یهانتملا 
، ۀـعیبطلا ۀـکیرعلا : و  هعم ، ناک  نم  لک  قوف  ناک  يأ  يرزجلا : لاق  مهرمغ ، مالـسلا : هیلع  هلوق  هانعمب . ۀـلمهملا  نیعلاب  لاـقیو : میملا ، یف 

هسلاج اذإو  هنوکـسو ، هراقول  هباه  هب  طالتخالا  لبق  هیقل  نم  ینعی  ۀتغبو ، ةاجافم  يأ  يرزجلا : لاق  هباه ، ۀهیدب  هآر  نم  مالـسلا : هیلع  هلوق 
هتغاب لوقی : فرعی ، نأ  لبق  الوأ  ههجو  یف  زعلا  رهظی  يأ  قحاللا ، هرـسفیو  قباسلل ، دـیکأت  هینیع ، نیب  هزع  هلوق : هقلخ ، نسح  ناب  هطلاـخو 

دح ینعمب  حتفلاب  رغلا  نم  هلعلو  ۀلمهملا ، ءارلاو  ۀمجعملا  نیغلاب  ةرغ  خسنلا  ضعب  یفو  ۀتغب ، هآر  نم  يأ  ۀمجعملا  نیغلاو  ةدـحوملا  ءابلاب 
یفخی الو  ۀلمهملا ، نیعلاو  نونلاب  هتعان  خسنلا  ضعب  یفو  ۀهبجلا ، یف  ضایبلا  یهو  ةرغلا  ینعمب  مضلاب  وه  وأ  لوالا ، یلإ  عجریف  فیـسلا ،

نب دـمحم  نب  هللادـبع  نع  يرکـسعلا ، دیعـس  نب  هللادـبع  نـب  نـسحلا  ن :  - 4 ۀـیتآلا . رابخالا  یف  تارقفلا  رئاـس  حرـش  یتأیـسو  ههیجوت ،
هیلع هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدمب  مالسلا ، مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  قاحسإ  نب  دمحم  نب  لیعامسإ  نع  (، 1  ) زیزعلادبع

مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع  مالـسلا  مهیلع  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  ینثدح  لاق : هلآو ،
نع ( 2  ) ۀـلاه یبأ  نب  دـنه  یلاخ  تلأس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هیبأ ، نع 
یبأ نب  دنه  وه  (. 2 . ) فورعملا ظفاحلا  يوغبلا  وه  لوقأ : عینم . نب  زیزعلادبع  ردصملا : یف  (. 1  ) ناکو هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀیلح 

افاصو ناکو  ادحا  دهش  لب  لیقو : اردب  دهش  اهنع . هللا  یضر  نینمؤملا  ما  ۀجیدخ  هما  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بیبر  یمیمتلا ، ۀلاه 
امخف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاقف : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  افاصو  هفاصوأو . هلئامـشو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀیلحل 
هتقیقع تقرفنا  نإ  رعـشلا ، لجر  ( 1  ) ۀماهلا میظع  بذشملا ، نم  رـصقأو  عوبرملا ، نم  لوطأ  ردـبلا ، ۀـلیل  رمقلا  ؤلالت  ههجو  ؤلالتی  امخفم ،

هل امهنیب  نرق ، ریغ  یف  غباوس  (، 3  ) بجاوحلا جزأ  نیبجلا ، عساو  نوللا ، رهزأ  ةرفو ، وه  اذإ  هینذا ، ۀمحـش  هرعـش  زواجی  الف  الإو  قرف ، ( 2)
جلفم بنشأ  مفلا ، عیلض  نیدخلا  لهـس  ۀیحللا ، ثک  (، 5  ) مشأ هلمأتی  مل  نم  هبـسحی  هولعی ، رون  هل  نینرعلا ، ینقأ  بضغلا ، هردـی  قرع  ( 4)

نیب ام  دیعب  (، 7  ) ردصلاو نطبلا  ءاوس  اکسامتم ، انداب  قلخلا ، لدتعم  ۀضفلا ، ءافـص  یف  ( 6  ) ۀیمد دیج  هقنع  نأک  ۀبرسملا ، قیقد  نانـسالا ،
، کلذ يوس  امم  نطبلاو  نییدـثلا  يراع  طخلاک ، يرجی  رعـشب  ةرـسلاو  ۀـبللا  نیب  ام  لوصوم  درجتملا ، رونأ  سیدارکلا ، مخـض  نیبکنملا ،
، بصقلا طبـس  فارطالا ، لئاس  نیمدـقلاو ، نیفکلا  نثـش  ۀـحارلا ، بحر  نیدـنزلا ، لـیوط  ردـصلا ، یلاـعأو  نیبکنملاو ، نیعارذـلا  رعـشأ 

امنأک یشم  اذإ  (، 8  ) ۀیشملا عیرذ  انوه ، یشمیو  اؤفکت ، وطخی  اعلق ، لاز  لاز  اذإ  ءاملا ، امهنع  وبنی  نیمدقلا ، حیـسم  نیـصمخالا ، ناصمخ 
ردـبی ۀـظحالملا ، هرظن  لج  ءامـسلا ، یلإ  هرظن  نم  لوطأ  ضرالا  یلإ  هرظن  فرطلا ، ضفاخ  اعیمج ، تفتلا  تفتلا  اذإو  ببـص ، یف  طـحنی 

، رکفلا مئاد  نازحالا ، ( 10  ) لصاوم هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناک  لاقف : هقطنم ، یل  فصف  تلق : لاق : مالسلاب . هیقل  نم  ( 9)
(. 5 ). ) هل  ( ۀملک نم  ۀـیلاخ  رداصملا  (. 4 . ) نیبجاحلا نویعلا : یف  (. 3 . ) هتصیقع مویعلا : نم  ۀخـسنو  مراکملا  یف  (. 2 . ) سأرلا ۀماهلا : (. 1)

، الیلق ۀبنرالا  فارشإو  اهالعأ  ءاوتساو  فنالا  ۀبصق  عافترا  ممـشلا : مشأ ، هلمأتی  مل  نم  هبـسحی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  ۀیاهنلا : یف 
(. 6 . ) سفنالا فرـشو  ولعلاو  ۀعفرلا  نع  ۀیانک  وهو  فونالا ، نینارعلاو : مشأ ، عمج  مش  مهـسوبل ( لاطبأ  نینارعلا  مش   ( بعک ةدیـصق  هنمو 
(. 9 . ) ۀیشملا عیرس  مراکملا : یف  (. 8 . ) ردصلا ضیرع  یه : ةدایز  انه  قالخالا  مراکم  یف  (. 7 . ) مدلاک ةرمح  اهیف  ۀنیزملا  ةروصلا  ۀیمدلا :

همتخیو مالکلا ، حتتفی  ( 1 ، ) ۀـجاح ریغ  یف  ملکتی  الو  ۀـحار ، هل  تسیل  رداصملا . یف  دوجوملا  وه  لوقأ : لـصاوتم خ ل ، (. 10 .) قبسی يأ 
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مذی ال  تقذ ، نإو  ۀمعنلا  هدنع  مظعت  نیهملاب ، الو  یفاجلاب  سیل  اثمد  ریصقت ، الو  هیف  لوضف  ال  الـصف ، ملکلا  عماوجب  ملکتی  (، 2  ) هقادشأب
ئش هبضغل  مقی  ملو  دحأ ، هفرعی  مل  قحلا  یطوعت  اذإف  اهل ، ناک  امو  ایندلا  هبـضغت  الو  هحدمی  الو  ( 3  ) اقاوذ مذی  ناک ال  هنأ  ریغ  ائیش  اهنم 

، يرسیلا هماهبأ  نطاب  ینمیلا  هتحارب  ( 5  ) برـضی اهب ، لصتا  ثدحت  اذإو  اهبلق ، بجعت  اذإو  اهلک ، هفکب  راشأ  راشأ  اذإ  ( 4  ) هل رصتنی  یتح 
(8  ) اهتمتکف نسحلا : لاـق  (. 7  ) مامغلا بح  لـثم  نع  رتفی  مسبتلا ، هکحـض  لـج  (، 6  ) هفرط ضغ  حرف  اذإو  حاـشأو ، ضرعأ  بـضغ  اذإو 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لخدم  نع  هابأ  لأس  دـق  ( 9  ) هتدجوو هنع ، هتلأس  امع  هلأسو  هیلإ ، ینقبـس  دق  هتدجوف  هتثدح  مث  انامز ، نیـسحلا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخدم  نع  مالـسلا  هیلع  یبأ  تلأس  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  لاق  ائیـش ، هنم  عدی  ملف  هلکـشو ، هسلجم  و  هجرخمو ،

مث هسفنل ، ءزجو  هلهال ، ءزجو  ءزج هللا . ءازجأ : ۀـثالث  هلوخد  أزج  هلزنم  یلإ  يوآ  اذإف  کلذ ، یف  هل  انوذأم  هسفنل  هلوخد  ناک  لاـقف : هلاو ،
مراکملا یف  (. 1) ءزج یف  هتریس  نم  ناکو  ائیـش ، هنم  مهنع  ( 10  ) رخدی الو  ۀـماعلا ، یلع  ۀـصاخلاب  کلذ  دریف  سانلا  نیبو  هنیب  هءزج  أزج 

امناو مفلا ، بناوج  قادشالا : ثیدحلا : رکذ  دعب  ۀیاهنلا  یف  لاق  (. 2 .) ملکتی ال  هلوق : لبق  ةدوجوم  یه  یناعملا  یفو  توکسلا . لیوط  داز :
: مراکملا یف  داز  (. 4 .) ناک هنأ  ریغ  هلوق : طقـساو  اقاوذ . مذـی  الو  مراکملا : یف  (. 3 .) کلذب حدتمت  برعلاو  هیقدـش ، بحرل  کلذ  نوکی 

ینمیلا هماهباب  برضف  يرسیلا  نم  ینمیلا  هدی  براق  ثدحت  اذإو  نویعلا : یفو  برضف ، یناعملا : یف  (. 5 .) اهل رصتنی  الو  هسفنل  بضغی  الو 
هماهبأ نطاـب  ینمیلا  هتحارب  برـضیف خ ل (  ( برـضف اـهب  راـشأ  ثدـحت  اذإو  مراـکملا : یفو  ههجوب . ضرعأ  بضغ  اذإو  يرـسیلا ، ۀـحار 

یف (. 8 .) دربلاک ضیب  نانسأ  نع  فشکی  يأ  مامغلا  بح  لثم  نع  رتفی  لاقی : باحسلا ، مامغلا : (. 7 . ) هفرط نم  مراکملا : یف  (. 6 . ) يرسیلا
راثیإ ۀمالا  . ناسغ یبا  نم  کشلا  رخدـی . ال  لاق : وأ  ماکملا : یف  داز  (. 10 . ) هتدجوف یناعملاو : نویعلا  یف  (. 9 .) ربخلا اذه  تمتکف  نویعلا :
مهب لـغاشتیف  جـئاوحلا ، وذ  مهنمو  نیتجاـحلا ، وذ  مهنمو  ۀـجاحلا ، وذ  مـهنمف  نیدـلا ، یف  مهلـضف  ردـق  یلع  همـسقو  هنذإـب  لـضفلا  لـهأ 
ۀجاح ینوغلبأ  و  بئاغلا ، مکنم  دـهاشلا  غلبیل  لوقیو : (، 2  ) یغبنی يذلاب  مهرابخإو  (، 1  ) مهنع هتلأسم  نم  ۀمالاو  مهحلصأ  امیف  مهلغـشیو 

الإ هدنع  رکذی  ۀمایقلا ال  موی  هیمدق  هللا  تبث  ( 4  ) اهغالبإ یلع  ردقی  نم ال  ۀجاح  اناطلس  غلبأ  نم  هنإف  (، 3  ) هتجاح غالبإ  یلع  ردقی  نم ال 
هللا یلص  هللا  لوسر  جرخم  نع  ( 6  ) هتلأسف ۀلدأ . نوجرخیو  قاوذ ، نع  الإ  نوقرتفی  الو  اداور ، نولخدی  ةرثع  دحأ  نم  ( 5  ) دیقی الو  کلذ ،

میرک مرکیو  (، 8  ) مهرفنی الو  مهفلؤیو  هینعی ، امع  ـالإ  هناـسل  نزخی  ( 7  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  ناک  لاقف : هیف ؟ عنـصی  ناـک  فیک  هلاو  هیلع 
سانلا لأسیو  هباحـصأ ، دقفتیو  هقلخ ، الو  هرـشب  دـحأ  نع  يوطی  نأ  ریغ  نم  مهنم  سرتحیو  ( 9  ) سانلا رذـحیو  مهیلع ، هیلویو  موق ، لک 
اولیمی وأ  اولفغی  نأ  ۀـفاخم  لـفغی  ـال  فلتخم ، ریغ  رمـالا ، لدـتعم  هنهویو ، حـیبقلا  حـبقیو  هیوقیو ، نسحلا  نسحیو  (، 10  ) سانلا یف  اـمع 

: نوـیعلا یف  (. 1  ) و نیملـسملل ، ۀحیـصن  مهمعأ  هدـنع  مهلـضفأ  مهرایخ  ساـنلا  نم  هنولی  نیذـلا  هزوجی ، ـالو  قحلا  نع  رـصقی  ـالو  (، 11)
یف (. 3 . ) مـهل یغبنی  مراـکملاو : نوـیعلا  یف  (. 2 . ) مهنع هتلئاـسم  نم  ۀخـسن  یف  ـالا  مراـکملا  یف  هلثمو  مهنع . هتلأـسم  نم  ۀـمالا  حلـصأو 

دـیقی خ ل(  ( لبقی الو  یناعملا : یفو  لیقی خ ل ، الو  (. 5 . ) اهغالبإ عیطتسی  نم ال  مراکملا  یف  (. 4 . ) هتجاح غالبا  عیطتسی  نم ال  مراکملا :
هللا لوسر  ناک  رداصملا : یف  (. 7 . ) هتلأسف لاق  ماکملاو : یناعملا  یف  (. 6 . ) هریغ دحأ  نم  لبقی  الو  مراکملاو : نویعلا  یفو  ةرثع ، دـحأ  نم 

نتفلا خ ل. مراکملا : یف  (. 9 ). ) کلام کش  . ( مهرفنی لاق : وا  مهقرفی ، الو  مهفلؤیو  هینعی ، اـمیف  مراـکملا : یف  (. 8 . ) هلآو هیلع  هللا  یلص 
). دابع خ ل  ( داتع دـنع  لاـح  لـکل  هدـعبو : مراـکملا . نم  ۀخـسن  یف  دوجوم  وه  تلق  اولمی . نأ  (. 11 . ) هیف ساـنلا  اـمع  نویعلا : یف  (. 10)

مهنـسحأ ۀلزنم  هدنع  مهمظعأ  قودصلا . مالک  یف  اهریـسفت  کلذ  دعب  یتأی  امل  یناعملاو  نویعلا  نع  تطقـس  دق  ۀلمجلا  هذه  نأ  رهاظلاو 
نکامالا نطوی  الو  (، 2  ) رکذ یلع  الإ  موقی  الو  سلجی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناـک  لاـقف : هسلجم ، نع  ( 1  ) هتلأسو لاق : ةرزاومو . ةاـساوم 

دحأ بسحی  الو  هبیـصن ، هئاسلج  لک  یطعیو  کلذـب ، رمأیو  سلجملا  هب  یهتنی  ثیح  سلج  موق  یلإ  یهتنا  اذإو  اـهناطیإ ، نع  یهنیو  ( 3)
وأ ( 6  ) اهب الإ  عجری  مل  ۀـجاح  هلأس  نم  هنع ، فرـصنملا  وه  نوکی  یتح  ( 5  ) هرباص هسلاـج  نم  هنم ، هیلع  مرکأ  ( 4  ) ادحأ نأ  هئاسلج  نم 

قدـصو ءاـیحو  ملح  سلجم  هسلجم  ءاوس ، قحلا  یف  هدـنع  اوراـصو  (، 7  ) اـبأ مهل  راـصو  هقلخ ، هنم  ساـنلا  عسو  دـق  لوقلا ، نم  روـسیمب 
، ریبکلا نورقوی  نیعضاوتم  يوقتلاب ، هیف  نیلـصاوتم  ( 9  ) نیلداعتم هتاتلف ، یثنت  ـالو  مرحلا ، هیف  ( 8  ) نبؤت الو  تاوصالا ، هیف  عفرت  ال  ۀـنامأو ،
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لهس رشبلا ، مئاد  ناک  لاقف : هئاسلج ؟ یف  هتریـس  تناک  فیکف  تلقف : (. 10  ) بیرغلا نوظفحیو  ۀجاحلا ، اذ  نورثؤیو  ریغـصلا ، نومحریو 
یف (. 2 . ) هتلأسف رداـصملا : یف  (. 1 ،) یهتـشی امع ال  لفاغتی  حادـم ، الو  بایع  الو  شاحف  الو  باخـص  الو  ظفب  سیل  بناـجلا : نیل  قلخلا ،

بـسحی یتح ال  هبیـصن  هئاسلج  نم  دحاو  لک  نویعلا ، یف  (. 4 . ) هب فرعی  اسلجم  هسفنل  ذـختی  ـال  يأ  (. 3 . ) همـسا لج  هللا  رکذ  رداصملا :
. هرباص ۀجاحل  همدان  وأ  هسلاج  نم  نویعلا : یف  (. 5 . ) ادحأ نأ  هسیلج  بسحی  یتح ال  هبیـصن  هئاسلج  نم خ ل (  ( لک مراکملا : یفو  دـحا .
: مراکملا یف  (. 7 . ) اهب الا  هدری  مل  مراکملاو : نویعلا  یف  (. 6 . ) هسلاج همدان  ینعمو  هعم ، ماق  ینعملاو : همواق . هیف : نأ  الا  مراکملا  یف  هلثمو 
نهوت خ ل. مراکملا : یف  (. 8 .) امیحر ابأ  مهل  راصف  نویعلا : یف  و  ابأ . مهل  ناکو (  ( ناکف اقلخو ،( ۀطسب   ( هقلخو هطـسب  هنم  سانلا  عسو  دق 

هسلجم یف  يأ  هیف  هلوق : لوقأ : ریغصلا  هیف  نومحریو  ریبکلا ، هیف  نورقوی  نوعـضاوتم ، يوقتلاب  هیف  نولـضافتم  نولداعتم  مراکملا : یف  (. 9)
الو هنم  سیؤی  ـالف  ناـسغوبأ .( کـش  . ( بیرغلا نوطیحی خ ل (  ( نوطوحی لاـق : وأ  نوظفحیو ، مراـکملا : یف  (. 10 . ) هلآو هـیلع  هللا  یلص 
الو هریعی ، الو  ادـحأ ، مذـی  ناک ال  ثالث : نم  سانلا  كرتو  هینعی ، امو ال  راـثکالاو ، ءارملا ، ثـالث : نم  هسفن  كرت  دـق  هیلمؤم ، هیف  بیخی 

اوملکت تکس  اذإو  ریطلا ، مهـسوؤر  یلع  امنأک  هؤاسلج  قرطأ  ملکت  اذإ  هباوث ، ( 2  ) اجر امیف  الإ  ملکتی  الو  (، 1  ) هتارثع الو  هتروع  بلطی 
، هنم نوکحـضی  امم  کحـضی  (، 4  ) مهیلوا ثیدح  هدـنع  مهثیدـح  (، 3  ) غرفی یتح  هل  اوتـصنا  ملکت  نم  ثیدـحلا ، هدـنع  نوعزاـنتی  ـالو 

بلاط متیأر  اذإ  لوقیو : مهنوبلجتـسیل ، هباحـصأ  ناک  نأ  یتح  هقطنمو  هتلأسم  یف  ةوفجلا  یلع  بیرغلل  ربصیو  هنم  نوبجعتی  اـمم  بجعتیو 
: لاق مایق . وأ  ( 7  ) یهنب هعطقیف  ( 6  ) زوجی یتح  همالک  دـحأ  یلع  عطقی  الو  ئفاکم ، نم  الإ  ءانثلا  لـبقی  ـالو  (، 5  ) هودفراف اهبلطی  ۀـجاحلا 

امأف (، 8  ) ریکفتلاو ریدـقتلاو ، رذـحلاو ، ملحلا ، یلع  عبرأ : یلع  هتوکـس  ناـک  لاـقف : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  توکـس  نع  هتلأـسف 
الو ئـش  هبـضغی  ناـکف ال  ربصلا ، یف  ملحلا  هل  عمجو  ینفیو ، یقبی  اـمیفف  هرکفت  اـمأو  ساـنلا ، نیب  عامتـسالاو  رظنلا  ۀـیوست  یفف  ریدـقتلا 

مایقلاو هتما ، ( 10  ) حالص یف  يأرلا  هداهتجاو  هنع ، یهتنیل  حیبقلا  هکرتو  هب ، يدتقیل  نسحلا  هذخأ  (: 9  ) عبرأ یف  رذحلا  هل  عمجو  هزفتسی ،
یف (. 3 . ) وجری مراکملاو : نویعلا  یف  (. 2 . ) هتروع الو  هتارثع  یناـعملاو : نویعلا  یف  (. 1 (. ) 12  ) ةرخآلا ایندـلا و  ریخ  مهل  ( 11  ) عمج امیف 
نم ۀخـسن  یف  اضیأ  دوجوملا  وهو  هودفوأف خ ل . (. 5 . ) مهلوأ خ ل (. 4 . ) هثیدح نم  غرفی  یتح  هل  اوتـصنا  دحأ  هدـنع  ملکت  اذإو  نویعلا :

: رداصملا یف  (. 8 . ) مایق لدـب  مـالک ، هیفو : مراـکملا ، نم  ۀخـسن  یف  کـلذ  دـجوی  لوقأ : ءاـهتناب خ ل ، (. 7 . ) هزوــجی خ ل (. 6 . ) نویعلا
 - 176 رابخالا : نویع  (. 12 .) عمج امب  (. 11 .) حلصأ امیف  مراکملا : یفو  حالـصا . یف  نویعلا : یف  (. 10  .) عبرأ خ ل رذـحلا  یف  (. 9) رکفتلا

لیعامـسإ نب  کلام  نع  زیزعلادـبع ، نب  رـصن  نب  میهاربإ  نع  ءاذـحلا ، حـلاص  یبأب  فورعملا  رادـنب  نب  مساـقلا  نع  یناـقلاطلا ، عم : .178
: لاق یلع  نب  نسحلا  نع  یمیمتلا ، ۀـلاه  یبأ  نبا  نع  ۀـکمب ، لجر  ینثدـح  لاـق : یلجعلا  نمحرلادـبع  نع  ریمع ، نب  عیمج  نع  يدـهنلا ،

يرکـسعلا دیعـس  نب  هللادبع  نب  نسحلا  ینثدـحو  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـیلح  نع  افاصو  ناکو  ۀـلاه ، یبأ  نب  دـنه  یلاخ  تلأس 
، دیعـس نب  هللادبع  نب  نسحلا  ینثدحو  لاق : مث  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـیلح  نع  هلوق : یلإ  ( 1  ) یف ن یضم  يذلا  دانـسالا  قاسو 

ینب نم  لجر  نع  ریمع ، نبا  عیمج  نع  عیکو ، نب  نایفـس  نع  اعم ، يدادـغبلا  زازبلا  دـمحم  نب  رفعجو  نادـبع ، نب  دـمحأ  نب  هللادـبع  نع 
یلـص یبنلل  افاصو  ناکو  یمیمتلا ، ۀلاه  یبأ  نب  دنه  یلاخ  تلأس  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  هیبأ ، نع  ۀلاه ، یبأ  دلو  نم  میمت 

ثیدـحلا قاسو  امخفم ، امخف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاقف : هب ، قلعتأ  یلعل  ائیـش  هنم  یل  فصی  نأ  یهتـشأ  اـنأو  هلاو  هیلع  هللا 
یقابلاو دمحم ، نب  رفعج  نب  قاحسإ  نب  دمحم  نب  لیعامـسإ  نع  عینم ، نب  مساقلاوبأ  هاور  انهاه  یلإ  لاق : مث  مامغلا ، بح  لثم  هلوق : یلإ 
یلعوبأ انثدح  لاق : مث  نم ن  هانلقن  امک  هرخآ  یلإ  ثیدحلا  قاسو  نیـسحلا ، اهتمتکف  نسحلا : لاق  لاق : مث  هرخآ ، یلإ  نمحرلادبع  ۀـیاور 

عیکو نب  نایفس  انثدح  لاق : سابعلاوبأ ، يرکسلا  رقصلا  نب  هللادبع  انثدح  لاق : (، 2  ) میثهلا نب  دمحم  انثدح  لاق : بدؤملا  ییحی  نب  دمحأ 
، هیبأ نع  یمیمتلا ، ۀـلاه  یبأ  دـلو  نم  میمت  ینب  نم  لجر  ینثدـح  لاق : هباتک  نم  ءالمإ  یلجعلا  ریمع  نب  عیمج  ینثدـح  لاق : حارجلا ، نب 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  افاصو  ( 3  ) ناکو یمیمتلا  ۀـلاه  یبأ  نب  دـنه  یلاخ  تلأس  لاق : مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نع 
: اکم (. 4  ) هلوطب ثیدحلا  رکذو  امخفم . امخف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاقف : هب ، قلعتأ  یلعل  ائیش  هنم  یل  فصی  نأ  یهتشأ  انأو 
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: لاق (. 3 . ) يرابنالا مساقلا  (. 2 . ) نویعلا یف  يأ  (. 1  ) قاحسإ نب  میهاربإ  نب  دمحم  باتک  نم  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلاو  نسحلا  ۀیاورب 
ۀلاه یبأ  نب  دـنه  یلاخ  تلأس  لاـق : مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع  هتاـقث ، نع  یناـقلاطلا ، .30  - 28 رابخالا : یناـعم  (. 4 .) ل ناکو خ 
اذه ریسفت  نع  يرکسعلا  دیعـس  نب  هللادبع  نب  نسحلا  دمحأ  ابأ  تلأس  (: 2  ) عم یف  هللا  همحر  قودصلا  لاق  (. 1  ) ربخلا رخآ  یلإ  یمیمتلا 

ۀماخضلا همسج  یف  هتقلخ  ( 3  ) نکت ملو  نویعلاو ، رودـصلا  یف  امظعم  امیظع  ناک  هانعم  امخفم  امخف  هللا  لوسر  ناـک  هلوق : لاـقف : ربخلا 
. بذـشملا نم  رـصقأو  عوـبرملا  نم  لوـطأ  هلوـقو : رمقلا ، قارـشإک  قرـشیو  رینی  هاـنعم  رمقلا ، ـالالت  ههجو  ؤلـالتی  هلوـقو : محللا ، ةرثـکو 

روشقل لاقیو  اهارجم ، يرجی  امو  هروشق  هنع  تحرط  اذإ  بذشم : عذج  لاقی : محللا ، ریثکب  سیل  يذلا  لیوطلا  برعلا : دنع  ( 4  ) بذشملا
: سرف ۀفص  یف  رعاشلا  لاق  بذشلا ، هنع : رشقت  ( 5  ) یتلا عذجلا 

(. 6  ) بذشم لاوأ  نم  عذج  نیعلا  یف  هنأکف  هتلبقتسا  اذإ  امأ 
طبس رعش  لیق : ( 7  ) هیف رسکت  رعشلا ال  ناک  اذإف  کلذک ، ناک  اذإ  لجر : رعش  لاقیو : فقعتو ، رسکت  هرعش  یف  هانعم  رعـشلا ، لجر  هلوقو :

لاقیو محرلا ، نم  هسأر  یلع  نوکی  يذلا  رعـشلا  دولوملا : ۀقیقعو  سأرلا ، یف  عمتجملا  رعـشلا  ۀقیقعلا : هتقیقع ، تقرفنا  نإ  هلوقو : لسرو ،
دولوم لک  ثیدحلا  یفو  ۀقیقع ، دولوملا : نع  حبذت  یتلا  ۀـحیبذلل  لاقیو  ۀـقیقع ، قلح : يذـلا  لوالا  رعـشلا  دـعب  ددـجتملا  دولوملا  رعـشل 

: هلوقو نیـشبک . مالـسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  نع  قعو  ةوبنلا ، هتئاج  اـم  دـعب  هسفن  نع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  قعو  هتقیقعب ، نهترم 
(. 4 .) نکی خ ل ملو  (. 3 .) یناعملا یف  يأ  (. 2 .) 14  - 9 قالخالا : مراکم  (. 1 ،) ارین ناک  اذإ  رهزی : رفصأ  لاقی : نوللا ، رین  هانعم  نوللا ، رهزأ 
رین هانعم  رهزی ، جارـسلاو  . هیف ریـسکت  اطـسبنم ال  رعـشلا  ناک  اذاو  ردصملا : یف  (. 7 .) بذش ردـصملا : یف  (. 6 .) يذـلا خ ل (. 5 .) بذشملاف

: رعاشلا لاق  نیغدصلا ، یلإ  هنیبجو  امهیف  رعشلا  روفوب  نیبجاحلا  دادتما  لیوط  هانعم  بجاوحلا ، جزأ  هلوقو : (، 1)
ججزملا بجاحلا  یف  ارظنو  جلفالا  یقنلاب  اماستبا  نإ 

جوعالا  لاعفلا  نم  ۀنئم 
بجاوحلا جزأ  هلوقو : (. 3  ) ههقف نم  ۀنئم  ( 2  ) هتبطخ رصقو  لجرلا  ةالص  لوط  یف  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ثیدح  یفو  ۀمالع ، ۀنئم :

مکحل دیری  ( 5  ) نیدهاش مهمکحل  انکو  هؤانث : لج  هللا  لوقب  جتحیو  ۀینثتلا ، یلع  عمجلا  عقوی  نم  ۀـغل  یلع  وهف  نیبجاحلا : لقی : ملو  (، 4)
(، 6  ) عمج نوکی  نأ  زوجی  ءاملعلا : ضعب  لاقو  ۀعامج  امهقوف  امو  نانثالا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقو  مالـسلا ، امهیلع  نامیلـسو  دواد 

ۀنـسح ةأرملل : لاقی  امک  ۀفلتخملا ، عطاوقلا  یلع  بجاوحلا  تعقوأف  بجاح ، اهمـسا  بجاحلا  نم  ۀعطق  لک  نأ  یلع  بجاوحلا  جزأ  لاقف 
: یشعالا لاق  دقو  داسجالا ،

اهداسجأب ریبعلا  كاصو  (. 7  ) ةروکمم ءآضیب  کلثمو 
هبجاح لاقی : ۀـجلبلاو ، جـلبلا  امهل : لاقی  ضاضیباو  فاشکنا  امهنیب  ناک  اذإ  نیبجاحلا  نأ  هاـنعم  نرق ، ریغ  یف  هلوقو : قصل . هاـنعم  كاـص 

یف (. 4 .) هـهقف خ ل یف  (. 3 .) هـبطخ خ ل (. 2 .) ل رینی خ  (. 1 .) نرقلا وهف  بجاحلا  طسو  یف  رعـشلا  لصتا  اذإو  کلذـک ، ناـک  اذإ  جـلبأ :
.78 ءایبنالا : (. 5 .) بجاوحلا جزأ  هلوق : یف  بجاحلا  عمج  امناو  ردصملا :

نیطلا ةرغملاو : ةرغملا . يأ  رکملاب  هغبص  بوثلا : رکم  (. 7 .) اعمج ردصملا : یفو  اهریغ  یف  امک  حیحصلاو  فنصملا ، ۀخسن  یف  اذکه  (. 6)
ۀثلتمم يأ  ۀـلدخ  تناـک  قاـسلا : لدـخ  لوـقأ : امهتلدـخ . نیقاـسلا : ةروـکمم  ةأرماو  ساـسالا : یف  يرـشخمزلا  لاـقو  هـب . غبـصی  رمحـالا 
هتیحل نأ  هانعم  ۀیحللا ، ثک  هلوقو : فنالا . نینرعلاو : هطـسو ، یف  بادی  دحإ  فنالا  مظع  یف  نوکی  نأ  انقلا : نینرعلا : ینقأ  هلوقو : . ۀمخض

: الجر وجهی  رعاشلا  لاق  هرغصب ، وجهتو  مفلا  ربکب  حدمت  برعلا  لزت  ملو  مفلا ، ریبک  هانعم  مفلا ، عیلض  هلوقو : اهیف ، رعشلا  ةریثک  ةریصق 
عصملا هلوح  ینجأ  جساوعلا  نیب  ذرج  یفل  یمادقإو  يدک  ناک  نإ 

: ءآرعشلا ضعب  لاقو  جسوعلا ، رمث  عصملاو : رغصلا ، یف  ذرجلا  مف  لثم  همف  لجرل  یمادقإو  يدک  ناک  نإ  هانعم 
ۀلیبق  نم  ابدلا  هاوفأ  هللا  احل 
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، هقادشأب همتخیو  مالکلا  حتتفی  ناک  اضیأ : هلوق  فرصی  ینعملا  اذه  یلإو  قادشالا ، ۀعسب  ءآبطخلا  ( 1  ) اوحدم امک  هاوفالا ، رغصب  مهریعف 
ءآسنخلا لاقو  قدشالا ، دیعس  نب  ورمع  یمسو  قدشلا ، تیرهو  نیقدشلا ، ( 2  ) ترهأ بیطخ  لاقی : مهدنع ، نسحتسم  لیمج  قدشلا  نال 

: اهاخأ یثرت 
ربزه ثیل  یبأ  نم  يرجأو  ءایح  ةأبخم  نم  ییحأو 

رجزب هتودع  هنی  مل  ادع  ام  اذإ  ( 3  ) لاقیر قدشلا  تیره 
بنشلا نإ  اضیأ : اولاقو  دربو ، ۀبوذع  هقیرل  يذلا  هنإ  اولاق : مفلا ، ۀفص  نم  بنشالا  هلوقو : رزجلل . نومالظ  قشاقـشلا  تره  لبقم : نبا  لاقو 

: رعاشلا لاق  بابشلاو ، ۀثادحلا  عم  الإ  اذه  نوکی  داکی  الو  نانسالا ، فارطأ  یف  ةدحو  ۀقرو  ( 4  ) ردحت مفلا : یف 
بنرزلا هیلع  رذ  امنأک  بنشالا  كوفو  تنأ  یبأب  ای 

. قادشالا ۀعسب  ءابطخلا  اوحدم  امک  مهدنع ، لیمج  قادشالا  نال  هقادشاب ، اوحدم  امک  ردصملا : یف  (. 1)
یف (. 4 .) دسالا يأ  لابیر . وأ  لابئر  ردصملا : یف  امک  حیحـصلاو  اهریغو  فنـصملا  ۀخـسن  یف  اذکه  (. 3 .) عساولا تیرهلاو : ترهالا  (. 2)

. بوصأ هلعلو  ددحت . ردصملا :
(. 1 : ) یموجلا ۀلعو  نب  ثراحلا  لاق  ةرسلا ، یلإ  ۀبللا  نم  دتمملا  قدتسملا  رعشلا  ۀبرسملاف : ۀبرسملا ، قیقد  هلوقو :

مذج یلع  یبان  نم  تضضعو  یتبرسم  ضیبا  امل  نآلأ 
: رعاشلا لاق  یمد . اهعمجو  ةروصلا ، ۀیمدلاف : ۀیمد ، دیج  هقنع  نأک  هلوقو :

رجات یلإ  تقیس  ةرد  وأ  اهبارحم  روص  ۀیمد  وأ 
نأ هانعم  ردـصلاو ، نطبلا  ءاوس  هلوقو : هریثکب . الو  محللا  یخرتسمب  سیل  ءآضعالا  قلخ  مات  هانعم  کسامتم ، نداـب  هلوقو : قنعلا . دـیجلاو :

دـسجلا رین  هانعم  درجتملا ، رونأ  هلوقو : ماظعلا ، سوؤر  سیدارکلاو : هردص ، هنطب  يواست  ۀـهجلا  هذـه  نمف  ضیرع ، هردـصو  رماض ، هنطب 
: هل لاقی  ماهبالا  یلی  يذـلا  دـنزلا  سأرف  عارذـلا ، مظع  ابناج  امهو  نادـنز  عارذ  لک  یف  نیدـنزلا ، لـیوط  هلوقو : باـیثلا ، نم  درجت  يذـلا 
، دیلا ربکب  حدمت  برعلاو  اهریبک ، ۀحارلا  عساو  هانعم  ۀـحارلا ، بحر  هلوقو : عوسرکلا ، هل : لاقی  رـصنخلا  یلی  يذـلا  دـنزلا  سأرو  عوکلا ،

: رعاشلا لاق  اهرغصب ، وجهتو 
ریبکب هلتق  مهیلع  سیلو  ةریغص  افک  باذکلا  نم  اوطانف 

، نیفکلا نشخ  هانعم  نیفکلا ، نثـش  هلوقو : مذـلا . یف  عابلا  قیـض  اولاـق : اـمک  ءاـطعلا ، ریثک  يأ  ۀـحارلا ، بحر  اولاـقو : اوقلع ، هاـنعم  اوطاـن 
طبـس هلوقو : ةریـصق ، الو  ۀلیوط  ریغ  اهمات  يأ  فارطالا ، لئاس  هلوقو : (، 2  ) فکلا ۀمعنب  ءآسنلاو  فکلا ، ۀـنوشخب  لاجرلا  حدـمت  برعلاو 

ناـصمخ هلوقو : نیعارذـلاو ، نیقاـسلا  وحن  خـم ، اـهیف  یتلا  ( 3  ) فوـجلا ماـظعلا  بصقلاو : ةدـقعتم ، ریغ  بصقلا ، دـتمم  هاـنعم  بـصقلا ،
، اهفلـسأو لجرلا  نطاب  طسو  نم  ضرالا  نع  ( 4  ) عفتری ام  صمخالاو : ضرالا ، نم  عافترالا  دـیدش  هلجر  صمخأ  نأ  هانعم  نیـصمخالا ،

لفسأ . عفترا ام  ردصملا : یف  (. 4 . ) فرحلا خ ل (. 3 . ) فکلا ۀنیل  هانعمو  فکلا . ۀموعنب  ردـصملا : یف  (. 2 . ) یمرجلا خ ل (. 1  ) ناک اذإو 
ریثکب سیل  هانعم  نیمدـقلا ، حیـسم  هلوقو : صمخأ ، هلجرل  نکی  مل  اذإ  حرأ : لجر  لاقی : حرأ ، هبحاصف  صمخأ  اهیف  سیل  ایوتـسم  لـجرلا 

وأ اهیف  ( 1  ) ربکتی هنأک  هاطخ  هانعم  اؤفکت ، وطخی  ابثتم . هانعم  اـعلق ، لاز  هلوقو : اـمهنع . ءاـملا  وبنی  کلذـلف  اـمهرهاظ ، یلعو  اـمهیف  محللا 
عـساو هانعم  ۀیـشملا ، عیرذ  هلوقو : راقولاو ، ۀنیکـسلا  هانعم  انوه ، یـشمی  هلوقو : ءالیخ . الو  اـهیف  رتخبت  ـالو  اـهعم ، لاجعتـسالا  ۀـلقل  رتخبتی 

امنأک هلوقو : لزغلاب . نیدـیلا  ۀعـساو  تناک  اذإ  عارذ : ةأرماو  هیـشم ، یف  عیرذ  لجر  لاـقی : رادـبو ، لاجعتـسا  هیف  رهظی  نأ  ریغ  نم  ۀیـشملا 
: میطخلا نب  سیق  لاق  نیللا ، وهو  لمرلا  نم  ثمدلاب  هبشف  قلخلا ، نیللا  ثمدلا : اثمد ، هلوقو : رادحنالا ، ببصلا : ببص ، یف  طحنی 

فرجلا هنود  لهسلا  یلإ  لمرلا  ثمد  یف  ( 2  ) ءارهزلا یشمک  یشمی 
هتنوعم وأ  هباطخ  نسح  نم  هانعم  ۀمعنلا ، هدنع  مظعت  مهلذی ، الو  هباحـصأ  ( 3  ) رقتحی ینعی ال  نیهملا  مهـضعب  هاور  دقو  ریقحلا ، نیهملاو :
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: یشعالا لاق  یلاعتو ، كرابت  بضغ هللا  لوونت  اذإ  هانعم  قحلا ، یطوعت  اذإف  هلوقو : امیظع ، هدنع  ناک  نأشلا  نم  لقی  امب 
نسولا دنعو  داقرلا  دیعب  اهماس  اذإ  عیجضلا  یطاعت 

لاق کلذل ، دعتساو  (، 4  ) عزجو دـج  اولاقو : شمکناو ، بضغلا  یف  دـج  حاشأ  یف  اولاق : حاشأو ، ضرعأ  بضغ  اذإ  هلوقو : هلوانت ، هاـنعم 
: رعاشلا

حیشملا لطبلا  ۀماه  ( 5  ) یبرضف یلام  تالعلا  یلع  یئاطعإو 
نع رتفی  هلوقو  امرکو . املحو  انید  مهلـضفی  دارأ  قوفی ، هاور  نمو  مهل ، ۀمرکتو  اعـضاوت  هیدی  نیب  مهمدقی  هانعم  هباحـصأ ، قوسی  هلوقو :

لجرلا تررفو  هنانسأ ، نع  تفـشک  اذإ  سرفلا : تررف  دق  لاقی : مامغلا ، بح  هبـشی  ضیبأ  رغث  نع  هیتفـش  فشکی  هانعم  مامغلا ، بح  لثم 
(. 4 . ) رقحی خ ل ـال  (. 3 . ) رهزلا ردصملا : یف  (. 2 .) رسکنی خ ل (. 1 :) داتعلاو داتع ، هدـنع  لاح  لکل  هلوقو : هنع ، هتفـشک  اذإ  هبلق : یف  امع 

اهلاکـشأ رومالل  دعأ  هنأ  ینعی  ةدعلا ، . یئاطعإ لدب  یل  یطعأو  هیفو : ردـصملا ، یف  دوجوملا  وهو  یبرـضو خ ل : (. 5 . ) عزج خ ل هفـالخ 
اهلیطعت ناک  اذإ  امرکتو ، احفصت  اهنع  حفـصو  اهرفتغا  ۀیانج  هیلع  ( 1  ) ینج نم  يأ  لادلاب  ةرثع ، دحأ  نم  دـیقی  الو  هاور  نمو  اهرئاظنو ،

قوقح عیـضی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  یلإ  بهذ  ماللاب  لیقی  هاور  نمو  اضرتفم ، الو  هب  ادبعتم  دـسفی  الو  ائیـش ، هللا  قوقح  نم  عیـضی  ال 
نأ یلع  لاحلا  هذه  یف  دـمتعی  ناک  هنأ  هانعم  (، 3  ) ۀماعلا یلع  ۀـصاخلاب  کلذ  دری  مث  هلوقو : ضعب . یلع  مهـضعبل  ( 2  ) بجی یتلا  سانلا 
دعب ۀـماعلل  سلجملا  ( 4  ) لـعجی نأ  ۀـماعلا  یلع  ۀـصاخلاب  کـلذ  دریف  رخآ : لوق  هیفو  هدـئاوفو ، هبادآو  همولع  ۀـماعلا  یلإ  عـفری  ۀـصاخلا 

مدقتی يذلا  وهو  دئار ، عمج  داورلا  اداور ، نولخدی  هلوقو : ضعب ، ماقم  تافـصلا  ضعب  مایقل  یلإ  نع  یلع  نم و  نع  ءآبلا  بونتف  ۀصاخلا 
، هفلخ نم  دـئارلا  عفنی  امک  مهئارو  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نم  نوعمـسی  امب  نوعفنی  مهنأ  ینعی  ءآلکلا ، مهل  داتری  لزنملا  یلإ  موقلا 

روما یلع  سانلا  لدت  یتلا  ۀلدالاو : یهتـشملا ، ماعطلا  نم  قاذی  ام  اهتوالح  نم  نوقوذی  مولع  نع  هانعم  قاوذ ، نع  الإ  نوقرتفی  الو  هلوقو :
امب نبؤن  نإ  ءادردـلاوبأ : لاق  بیعلا ، ۀـنبالاو : بیعملا ، نوبأملاو : نبآ  انأف  لجرلا  تنبأ  باعت ، ـال  يأ  مرحلا ، هیف  نبؤت  ـالو  هلوقو : مهنید ،

: یشعالا لاق  انیف ، سیل  امب  بیعن  نإ  هانعم  کلذب ، نوکی  نأ  اذ  لعلو  اندنع ، سیل  امب  انیکز  امبرف  انیف  سیل 
نبالا لیلق  ءآرس  بیضق  اهتسبلأ  لخنلاک  مجالس 

اذإ هلوقو : هب ، تثدح  اذإ  اوثن : هوثنأ  ثیدحلا  توثن  لاقی : اهب ، ثدـحتی  ملو  ( 5  ) عنـشی مل  ۀطلغ  هیف  طلغ  نم  هانعم  هتاتلف ، یثنت  الو  هلوقو :
ۀفـص مهتفـص  تناکف  نوکرحتی ، هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  مهیبن  مهلالجال  اوناک  مهنأ  هانعم  ریطلا ، مهـسوؤر  یلع  نأک  هؤاسلج  قرطأ  ملکت 

نوکرحتی الو  نونکـسی  اوناک  مهنإ  رخآ : لوق  هیفو  هباهذو ، رئاـطلا  ناریط  كرحت  نإ  فاـخی  وهف  هدیـصی ، نأ  دـیری  رئاـط  هسأر  یلع  نم 
کلذ دری  مث  قالخالا : مراـکم  یف  (. 3 . ) بجت ردصملا : یف  (. 2 .) ینج نم  يأ  لاق : ردـصملا : یف  (. 1  ) رئاطلا دنع  کلذب  اوریـصی  یتح 

ۀصاخلاو ۀماعلا  یلع 
: رعاشلا لاق  اهیلع ، اعوقو  ریطلا  فاخی  یتلا ال  ۀینبالاو  ناردجلاک   161 هحفص :  عشت خ ل . مل  (. 5 . ) لعجی خ ل يأ  (. 4)

ابارغلا مهسوؤر  یلع  تبسح  اظاکع  ( 1  ) مهتویب تلح  اذإ 
نم هانعم  ئفاکم ، نم  الإ  ءآنثلا  لبقی  الو  هلوقو : ارذح ، ریطلا  دشأ  نم  هنال  بارغلاب  صخو  مهسوؤر ، یلع  نابرغلا  طقـست  مهنوکـسل  هانعم 
اذإ هلوقو : (، 2  ) هب لفحی  ملو  هیلع  هئانث  یقلأ  هتناید  یف  افعـضو  اقافن  هنم  رعـشتسا  نمو  هدـنع ، هیلع  هئانث  عقوم  نسح  همالـسإ  هدـنع  حـص 

رسکب دفرلاو  ردصملا ، یف  ءآرلا  حتفب  ادفر  لجرلا  تدفر  لاقی : هتبلط ، یلع  هوفعساو  هونیعأف  هانعم  هودفراف ، اهبلطی  ۀجاحلا  بلاط  مکءاج 
یف ۀماعلا  هتور  ةروهشملا ، رابخالا  نم  ربخلا  اذه  لوقأ : نایب : (. 3  ) اریثک دمحلاو هللا  هریسفتب  ربخلا  مت  ۀیطعلاو ، ۀبهلا  هب  ینعی  مسالا ، ءآرلا 

: لیقو ۀماخضلا ، همسج  یف  هتقلخ  نکت  ملو  نویعلاو ، رودصلا  یف  امظعم  امیظع  يأ  هریغو : يرزجلا  لاق  امخفم ، امخف  هلوق : مهبتک ، رثکأ 
نئابلا لیوطلا  وه  بذشملا  اولاقو : ریصقلاب ، الو  لیوطلاب  سیل  يذلا  عوبرملاو : ۀباهملاو ، لامجلا  عم  هؤالتماو  (، 4  ) هلبن ههجو  یف  ۀماخفلا 

: هلوق نیرحبلاب ، ةریزج  باحـسک  لاوأو  قرفو ، عطق  يأ  اهدیرج ، اهنع  بذش  یتلا  ۀلیوطلا  ۀـلخنلا  نم  هلـصأو  همحل ، یف  صقن  عم  لوطلا 
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یف ءآرفلا  دوعـسم  نب  نیـسحلا  لاق  هتقیقع ، تقرفنا  نإ  هلوق : امهنیب ، لب  ۀطوبـسلا ، دـیدش  الو  ةدوعجلا ، دـیدش  نکی  مل  يأ  رعـشلا ، لجر 
دنع ۀـحیبذلل  لـیق  هنمو  عطقلاو ، قشلا  قعلا : لـصأو  قلحی ، هنـال  ۀـقیقع  یمـس  دـلوی ، نیح  دولوملا  یلع  رعـشل  مسا  ۀـقیقعلا  ۀنـسلا : حرش 

قرفنا نإ  لوقی : انهاه  هانعم  کلذو  ةراعتسالا ، یلع  اضیأ  ۀقیقع  کلذ  دعب  تبنی  يذلا  رعـشلل  لیق  مث  اهموقلح ، قشی  هنال  ۀقیقع ، ةدالولا :
مسا ۀقیقعلا : لیقو : اقرف ، هقرفأ  رعـشلا  تقرف  لاقی : اهلاح ، یلع  ةدحاو  ةرفو  هکرت  قرفنی  مل  نإو  هقرفم ، یف  هقرف  هسفن  تاذ  نم  هسأر  رعش 

: لبنلا (. 4 .) 32  - 30 رابخالا : یناـعم  (. 3 . ) هل متهی  ملو  هب  لاـبی  مـل  يأ  (. 2 .) مهقوـس خ ل (. 1  ) تبن مث  قلح  اذإف  قلحی ، نأ  لـبق  رعـشلا 
رعـشلا یهو  هتـصیقع ، يوریو  هابـص ، یف  قلح  هنأ  لقنی  مل  ذإ  ۀـقیقع  هرعـش  یمـس  ۀـقیقعلا ، مسا  هنع  لاز  لـضفلاو . ۀـباجنلا  وذ  میـسجلا .

ینورزاکلا لاقو  بکنملاب . تملا  یتلا  ۀـمللاو  بکنملا ، یلإ  ۀـمجلاو  نذالا ، ۀمحـش  یلإ  ةرفولاو  ( 1  ) روفـضملا نم  وحن  وهو  صوقعملا ،
یف هنم  ئش  لک  هکرتو  هرعش  قرف  هصقعو  هعمج  ام  دعب  هرعش  قرفنا  نإ  دیری  هنأک  روفضملا ، عومجملا  رعـشلا  یه  ۀصیقعلا : یقتنملا : یف 

هلعفی مالـسالا  لوأ  یف  اذـه  انئاملع : ضعب  لاقو  كانه ، هلـسریو  هینذا  ءاذـح  هیف  هعمجی  يذـلا  هعـضوم  ناک  اـصوقعم ، یقبی  ـالإو  هتبنم ،
یهتنا فیحـصت  وهو  هتقیقع  مهـضعب  يورو  ةرطفلا ، نم  رـشعلا  لاصخلا  یف  دعی  يذلا  وه  قرفلا  اذهو  دعب ، قرف  مث  باتکلا ، لهأ  لعفک 

هیلع هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحمو  مرکأ ، مشاه  ونبو  امولو ، ابیع  مهدنع  اهکرت  ناکو  هب ، دلوی  يذلا  رعشلا  ۀقیقعلا : يرـشخمزلا : لاقو  (. 2)
برعلا تمـس  امک  اهلوصا ، نم  هتابنو  اهنم ، هنال  ۀقیقع  هرعـش  یمـس  ( 3  ) ادـنه نکلو  هنع ، قوـقعم  ریغ  هوکرتـی  نأ  نم  مهیلع  مرکأ  هلاو 

، مالسالا ردص  یف  اذه  ناکو  وه ، قرفنی  نأ  الإ  هرعش  قرفنی  ناک ال  يأ  قرف ، عواطم  قرفناو  هببس ، نمو  هنم ، یه  ام  یماسأب  ةریثک  ءایشأ 
قرف مث  هللا ، ءاش  ام  هتیصان  لدسف  باتکلا ، لهأ  لعفب  هیف  ذخأ  باتکلا  لهأو  نوکرـشملا  هلعفی  ئـشب  هیف  رمؤی  مل  رمأ  ناک  اذإ  هنأ  يوریو 
لاقو یهتنا . اهزواجت  هقرف  اذإو  هینذا ، ۀمحـش  زواجی  مل  هقرف  كرت  اذإ  هرعـش  نأ  ینعی  قرفلا ، نع  هافعأ  يأ  ةرفو ، هلوق : ةرفو . کلذ  دـعب 

ءاـقتلا کـیرحتلاب : نرقلا  لاـقو : هدادـتماو ، هفرط  یف  لوط  عم  بجاـحلا  یف  سیوقت  جـجزلا : لاـقو : رینتـسملا ، ضیبـالا  رهزـالا : يرزجلا :
، هتفـص یف  حیحـصلا  لوالاو  نیبجاحلا ، نورقم  يأ  نرقأ  جزأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  دـبعم  ما  تور  ام  فالخ  اذـهو  نیبجاـحلا ،

یف لاقو  عمج ، ۀینثتلا  نال  نیبجاحلا ، عضوم  بجاوحلا  عضوو  اهغوبس ، لاح  یف  تقر  اهنأ  يأ  بجاوحلا ، وهو  ررجملا  نم  لاح  غباوسو ،
لصفلا یفطصملا : دولوم  یف  یقتنملا  (. 2 .) اضرع ضعب  یلع  هضعب  جسن  رعشلا : رفض  (. 1 ، ) بضغ اذإ  امد  یلتمی  يأ  بضغلا : هردی  هلوق :

يأ بضغلا ، هردی  يرـشخمزلا : لاقو  رد . اذإ  انبل  عرـضلا  یلمتی  امک  ثیدحلل  يوارلا  ۀلاه  یبأ  نبا  دنه  يأ  (. 3 . ) هفاصوأ عماج  یف  عبارلا 
نینرعلا يرزجلا : لاـق  نینرعلا ، ینقأ  هلوـق : قـلخلا . ۀـیوطم  يأ  ةروـکمم  هلوـق : ادـیدش . ـالتف  هـتلتف  اذإ  لزغملا : ةأرملا  تردأ  نـم  هـکرحی 

، اهالعأ ءاوتـساو  فنالا ، ۀبـصق  عافترا  ممـشلاو : هطـسو . یف  بدح  عم  هتبنرأ  ۀقدو  هلوط  فنالا : یف  انقلاو  هسأر ، لیقو : فنالا ، رـسکلاب :
: اولاق ۀـیحللا ، ثک  هلوق : لمأتلا ، دـعب  الإ  ملعی  ناک ال  لب  اطرفم ، اشحاف  نکی  مل  هیف  ناـک  يذـلا  اـنقلا  يأ  لوقأ : ـالیلق . ۀـبنرالا  فارـشإو 

يأ يرزجلا : لاق  نیدخلا ، لهس  هلوق : حتفلاب . ۀیحللا  ثک  لجر  لاقی : (، 1  ) ۀفاثک اهیفو  ۀلیوط  الو  ۀقیقر  ریغ  نوکت  نأ  ۀیحللا  یف  ۀـثاثکلا 
هنأ مهـضعب  رکذو  نزحلا ، دض  لهـسلا  نال  وتن ، هیدخ  یف  سبل  هب  دـیری  نأ  زوجی  ینورزاکلا : لاقو  نیتنجولا . عفترم  ریغ  نیدـخلا ، لئاس 

مظع دمحت  برعلاو  ۀعساو ، لیقو : همیظع ، يأ  يرزجلا : لاق  مفلا ، عیلض  هلوق : (. 2  ) هتدلج ظلغت  ملو  همحل  رثکی  مل  نیدخلا ، لیسأ  دیری 
، هدعب یفخی  الو  فصارت ، یف  اهدیدش  نانـسالا ، مات  ناک  يأ  اهنع ، مفلاب  ینکی  دقف  نانـسالا ، مفلاب  دارأ  لیقو : یهتنا . هرغـص  مذـتو  مفلا 
، مفلا بناـج  رـسکلاب : قدـشلاو  ریطی ، نأ  لـبق  دارجلا  ءاـبلا : فیفختب  یبدـلاو  هنعلو ، هحبق  يأ  هللا ، هاـحل  لاـقیو : راـفلا ، نم  عون  ذرجلاو :

لاعیف ناقیرلاو  ةروتـسملا . ةأرملا  ةأبخملا : و  ءایح ، رثکأ  يأ  ییحأو  هلوق : نیقدشلا . عساولا  تیرهلاو : قدـشلا . ۀعـس  کیرحتلاب : قدـشلاو 
، لحفلاب هبشی  امنإف  ۀقشقش  وذ  بیطخلل : اولاق  اذإو  جاه ، اذإ  هیف  نم  ریعبلا  اهجرخی  ۀیرلاک  ئـش  رـسکلاب  ۀقـشقشلاو  عرـسأ ، اذإ  لقرأ : نم 

: لبقم نبا  لاق  ءاد ، ریغ  نم  هترحن  اذإ  ریعبلا : تملظ  لاقو : يرهوجلا ، هرکذ 
رزجلل نومالظ  قشاقشلا  تره  اهب  ناکو  راد  یف  ۀلذالا  داع 

بیط تابنلا  نم  برض  بنرزلا : لاقو  . هفاصوأ عماج  یف  عبارلا  لصفلا  یفطـصملا : دولوم  یف  یقتنملا  (. 2 .) فتلاو رثکو  ظلغ  فثک : (. 1)
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لاقو تایعابرلا . ایانثلا و  نیب  ام  ۀجرف  جلفلا : لاقو : نانسالا ، یف  دیدحتلا  قیربلاو : ضایبلا ، بنشلا : يرزجلا : لاقو  تیبلا ، رکذ  مث  ۀحئارلا ،
ةروصلا ۀیمدلا : يرزجلا : لاق  ۀیمد ، دیج  هلوق : مذج . یلع  یبان  نم  تضـضعو  لاقو : حتفی ، دـقو  ئـشلا  لصأ  رـسکلاب : مذـجلا  يرهوجلا :

یف هیدل  امب  قیلی  هندب  نم  ئش  لک  يأ  قلخلا ، لدتعم  هلوق : یهتنا . اهنیـسحت  یف  غلابیو  اهتعنـص  یف  قونتی  اهنال  یمد ، اهعمجو  ةروصملا ،
هئاضعأ ضعب  کسمی  يذـلا  وهو  اکـسامتم ، هلوقب : هفدرأ  انداب ، لاـق : اـملف  مخـضلا ، نداـبلا : يرزجلا : لاـق  اـنداب ، هلوق : ماـمتلاو . نسحلا 

ریغ هنطب  نأ  ینعی  يرـشخمزلا : لاقو  رخآلا . نع  امهدحأ  وبنی  نایواستم ال  امه  يأ  ردصلاو ، نطبلا  ءاوس  لاقو : قلخلا . لدتعم  وهف  اهـضعب 
یه لیقو  سودرک ، اهدحاو  ماظعلا ، سوؤر  یه  سیدارکلا  يرزجلا : لاقو  هنطبل . واسم  وهف  ضیرع  هردصو  هردصل ، واسم  وهف  ضیفتسم 
هنع درج  ام  يأ  يرزجلا : لاق  درجتملا ، رونأ  هلوق : ءاظعالا  مخـض  هنأ  دارأ  نیبکنملاو ، نیقفرملاو  نیتبکرلاک  نیمخـض  نیمظع  لک  یقتلم 

ضعب یف  اهنعد  رجتیف  بایثلاب  رتتـسی  يذلا  عضوملا  درجتملا : ینورزاکلا : لاقو  دسجلا . قرـشم  ناک  هنأ  دیری  فشکو ، هدسج  نم  بایثلا 
هنأ ثیدحلا  اذه  یفو  ابرشم ، ضیبأ  ناک  هنأ  رخآ : ثیدح  یفو  رمسأ ، ناک  هنأ  رخآ  ثیدح  یف  درو  دقو  ضایبلا ، ةدشب  اهفصی  نایحالا ،
یلع لمحی  رهزأ  هلوقو : بایثلا ، ءارو  امیف  ضایبلاو  هندـب ، نم  سمـشلل  زربی  امیف  تناک  ةرمـسلا  نأ  اـهنیب  عمجلا  هجوو  نوللا ، رهزأ  ناـک 

ضیبالاب نکی  مل  رخآ : ثیدح  یفو  فالتخا ، امهنیب  سیل  اذإف  ارمس ، یکح  عبـشا  اذإ  برـشملا  نإ  لیقو : ضایبلا ، یلع  ال  نوللا ، قارـشإ 
ۀبللا لاقو : (، 2  ) ربکأ هللا  مهلوقکو : ( 1  ) هیلع نوهأ  وهو  یلاعت : هلوقک  رینلا ، عضوم  عضو  رونالا  و  صجلا ، ضایب  هبشی  يذلا  وهو  قهمالا ،
عبارلا لصفلا  یفطـصملا : دلوم  یف  یقتنملا  (. 2 .) 27 مورلا : (. 1 ،) رعـش امهیلع  نکی  مل  يأ  نییدثلا ، يراعو  رحنملا ، ءابلا : دیدشتو  حـتفلاب 

دعب یفخی  الو  یهتنا . ردصلا  یلعأو  نیبکنملاو  نیعارذلا  رعشأ  هتفص  یف  ءاج  دق  هنإف  محل ، امهیلع  نکی  مل  دارأ  لیقو : . هفاصوأ عماج  یف 
یلع ۀقلخلا  هذهب  نولدتسیو  مرکلاو ، ءاخسلا  نع  هب  نونکی  ینورزاکلا ، لاق  ۀحارلا ، بحر  هلوق : یفانتلا . مدعل  هیلإ  ۀجاحلا  مدعو  ریخالا ،
لاق نیمدقلاو ، نیفکلا  نثـش  هلوق : دیبع . یبأ  نب  راتخملا  بلـص  یف  لطخالا  هلاق  يرـشخمزلا : لاق  باذـکلا ، نم  اوطانف  هلوق : (. 1  ) مرکلا

، مهـضبقل دشأ  هنال  لاجرلا ، یف  کلذ  دمحیو  رـصق ، الب  ظلغ  هلمانأ  یف  يذـلا  وه  لیقو : رـصقلا ، ظلغلا و  یلإ  نالیمی  امهنأ  يأ  يرزجلا :
یلص یبنلا  ۀفـص  یف  ثیدحلا  یف  يورو  نتـش ، دحاولا  بایثلا ، نم  ۀنیللا  نوتـشلا : طیحملا : یف  دابع  نبا  بحاصلا  لاقو  ءاسنلا . یف  مذیو 

مل يأ  يرـشخمزلا : لاق  فارطالا ، لئاس  هلوق : بیرغ . وهو  یهتنا  فحـص  دـقف  ءاثلاب  هاور  نمو  ءاتلاب ، فکلا  نتـش  ناـک  هنأ  هلاو  هیلع  هللا 
طبـسلا يرزجلا : لاق  بصقلا ، طبـس  هلوق : نیربجو . لـیربجک  هاـنعمب  نونلاـب ، مهـضعب  هاورو  اهدـتمم ، يأ  يرزجلا : لاـقو  ةدـقعتم ، نکت 

يذلا عضوملا  مدقلا : نم  صمخالا  لاقو : هیقاسو ، هیدعاس  اهب  دیری  بصقلاو  وتن ، الو  دقعت  هیف  سیل  يذلا  دتمملا  اهرسکو : ءابلا  نوکسب 
نبا لئسو  ضرالا ، نع  یفاجتلا  دیدش  همدق  لفسأ  نم  عضوملا  کلذ  نأ  يأ  هنم ، غلابملا  ناصمخلاو : یطولا ، دنع  اهنم  ضرالاب  قصلی  ال 

عفتراو يوتسا  اذإو  نوکی ، ام  نسحأ  وهف  ادج  مدقلا  لفـسأ  وتـسی  ملو  ادج  عفتری  مل  ردقب  صمخالا  صمخ  ناک  اذإ  لاقف : هنع  یبارعالا 
لجرأک هیمدـقل ، صمخأ  يأ ال  حرأ ، لجر  يرهوجلا : لاـقو  لوـالا . فـالخب  صمخلا  لدـتعم  هصمخأ  نأ  ینعملا  نوکیف  مذ ، وهف  ادـج 

دلوـم یف  یقتنملا  (. 1 ،) امهنع أبن  ءاملا  امهباصأ  اذإـف  قاقـش ، ـالو  رـسکت  اـمهیف  سیل  ناـتنیل  ناواـسلم  يأ  نیمدـقلا ، حیـسم  هلوق : جـنزلا .
، علقت یشم  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتفص  یف  يرزجلا : لاقو  امهتسالمل . اعیرس  رمیو  لیسی  يأ  . هفاصوأ عماج  یف  عبارلا  لصفلا  یفطـصملا :
، هب نفـصویو  ءآسنلا  یـشم  نم  کلذ  نإف  هاطخ ، براقتو  الایتخا  یـشمی  نمک  ال  ایوق ، اعفر  ضرالا  نم  هیلجر  عفری  هنأک  هیـشم ، ةوق  دارأ 

وهو ضرالا ، نم  هلجرل  اعلاق  لوزی  يأ  لعافلا ، ینعمب  ردصم  وه  حتفلابف  مضلاو ، حتفلاب  يوری  اعلق ، لاز  لاز  اذإ  ۀـلاه : یبأ  ثیدـح  یفو 
فاقلا حتفب  اعلق  يرابنالا  نبال  ثیدحلا  بیرغ  باتک  یف  فرحلا  اذه  تأرق  يورهلا : لاقو  حتفلا ، ینعمب  وه  مسا و  وأ  ردـصم  امإ  مضلاب 

نم علقتلاو  ببـصلا  نم  دادحنالاو  ببـص ، نم  طحنی  امنأک  رخآ  ثیدح  یف  ءاج  امک  وهو  يرهزالا ، طخب  هتأرق  کلذـکو  ماللا ، رـسکو 
یلص هیشم  ۀفص  یف  لاقو  ةدیدش ، ةردابمو  لاجعتسا  لاحلا  هذه  یف  هنم  نیبی  الو  تبثتلا  لمعتسی  هنأ  دارأ  ضعب ، نم  هضعب  بیرق  ضرالا 

ردصم نال  ازومهم  هیوری  مهضعبو  زمهلا ، لصالاو  زومهم ، ریغ  يور  اذکه  مادق ، یلإ  لیامت  يأ  ایفکت  افکت  یـشم  اذإ  ناک  هلاو : هیلع  هللا 
اذإف ایفخت  یفخت  وحن  هنم ، لبقتسملا  نیع  ترسکنا  لتعا  اذإ  امأف  حیحص ، فرح  ةزمهلاو  اؤفکت ، أفکتو  امدقت ، مدقتک  حیحصلا  نم  لعفت 
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هب تبه  اذإ  نصغلا  دیمی  امک  دیمی  هنأک  یتح  هتیشم  یف  تبثتی  يأ  ینورزاکلا  لاقو  رـسکلاب . ایفکت  راصف  لتعملاب  تقحتلا  ةزمهلا  تففخ 
: عیرذـلا ینورزاـکلا : لاـقو  وطخلا . عساو  يإ  یـشملا ، عیرذ  لاـقو : تبثتلاو ، نیللاو  قفرلا  نوـهلا : يرزجلا : لاـقو  (. 1  ) ۀنیفـسلا وأ  حیرلا 

تاوطخلا نیب  عباتی  یـشملا  یف  هتبثت  عم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  هنأ  هانعم  نال  هیف ، داضت  الو  لوالا  دـض  ظفللا  اذـه  نظی  امبرو  عیرـسلا ،
زوجیو هانعم ، اذه  ام  وأ  هنوک ، ردی  الف  یشملا  یف  نوعرسی  هباحـصأو  ۀنیه  یلع  یـشمی  ناک  هنأ  رخآ  ثیدح  یف  درو  امک  هریغ ، قبـسیو 

، هدـصقو یـشملا  ننـس  یلإ  لیملا  ؤفکتلاو : ةوقب ، لجرلا  عفر  علقتلا : ءافـشلا : یف  یـضاقلا  لاـقو  (. 2  ) هیـشم یف  رتـخبتلا  یفن  هب  دـیری  نأ 
عماج یف  عبارلا  لصفلا  یفطـصملا : دـلوم  یف  یقتنملا  (. 1) هیف عفری  ناک  هیـشم  نأ  يأ : وطخلا ، عساولا  عیرذـلاو : راـقولاو ، قفرلا  نوهلاو :

دـصقیو لاتخملا ، ۀیـشم  فالخ  هوطخ  دمیو  ۀعرـسب  هیلجر  . هفاصوأ عماج  یف  عبارلا  لصفلا  یفطـصملا : دـلوم  یف  یقتنملا  (. 2 . ) هفاصوأ
. ضرالا نم  ردـحنا  ام  ببـصلا : يرزجلا : لاقو  (. 2  ) ببـص نم  طحنی  امنأک  لاق : امک  ۀـلجع ، نود  تبثتو  قفرب  کـلذ  لـکو  (، 1  ) هتمس

امنإو ئـشلا ، یلإ  رظن  اذإ  ةرـسیو  هنمی  هقنع  يولی  دارأ ال  لـیقو  رظنلا ، قراـسی  ـال  هنأ  دارأ  يرزجلا : لاـق  اـعیمج ، تفتلا  تفتلا  اذإو  هلوق :
، ظحللا نم  ۀـلعافم  یه  يرزجلا : لاق  ۀـظحالملا ، هرظن  لج  هلوق : اعیمج ، ربدـیو  اعیمج  لبقی  ناک  نکلو  فیفخلا ، شئاطلا  کـلذ  لـعفی 

قوسی کلذ : دـعب  مهبتک  نم  هریغو  قئافلا  یفو  لوقأ : قاملاو . قوملاف  فنالا  یلی  يذـلا  اـمأو  غدـصلا ، یلی  يذـلا  نیعلا  قشب  رظنلا  وهو 
رخآ ثیدح  یفو  مهضعب : لاق  هفلخ ، یشمی  ادحأ  عدی  الو  اعـضاوت ، مهفلخ  یـشمیو  همامأ ، مهمدقی  يأ  هریـسفت : یف  اولاقو  ( 3  ) هباحصأ

: قادـشالا يرزجلا : لاق  هقادـشأب ، هلوق : لمعلاو ، رکفلا  نم  غارف  يأ  ۀـحار ، هل  تسیل  هلوق : ۀـکئالملل  يرهظ  فلخ  اوکرتا  لوقی : ناک  هنأ 
، هلک هاف  حتفب  نأب  مالکلا  یف  قدـشتی  ناک ال  يأ  لیقو : یهتنا . کلذـب  حدـتمت  برعلاو  هیقدـش ، بحرل  کلذ  نوکی  امنإو  مفلا ، بناوج 
: لیقو لطابلاو ، قحلا  نیب  لصفی  ارهاظ  انیب  يأ  الـصف ، هلوق : ظافلالا ، لیلق  یناـعملا  ریثک  ناـک  هنأ  يأ  يرزجلا : لاـق  ملکلا ، عماوجب  هلوق :

ۀلهـسلا ضرالا  وهو  ثمدـلا ، نم  هلـصأو  ۀلوهـس ، یف  قلخلا  نیل  ناک  هنأ  دارأ  يرزجلا : لاق  اثمد ، هلوق : هلئاق ، باعی  ـال  يذـلا  مکحلا  يأ 
نیهملاو هباحـصأ ، وفجی  يذـلاب  سیل  وأ  عبطلاو ، ۀـقلخلا  ظیلغلاب  سیل  يأ  لاق : یفاجلاب ، سیل  هلوق : دـبلتمب ، سیل  يذـلا  لمرلاو  ةوخرلا ،

، نیهم وهو  ةراقحلا ، ۀـناهملا : نم  لوعفملا  یلع  حـتفلاو  هبحـص ، نم  نیهی  يأ ال  ناهأ  نم  لعافلا  یلع  مضلاف  اـهحتفو ، میملا  مضب  يوری 
ام مسا  قاوذلا : لاقو : اریغـص ، ناک  نإو  هیتوا ، ائیـش  رغـصتسی  يأ ال  لاقو : ۀـمعنلا ، مظعی  قئافلا : یف  ۀـمعنلا ، هدـنع  مظعت  هلوق : ریقح ، يأ 

. مراکملا یف  اضیأ  دجوی  (. 3 . ) 356 و 357 ءافشلا 1 : حرش  (. 2 . ) ۀجحملاو قیرطلا  تمسلا : (. 1  ) الو بیطب  ماعطلا  فصی  يأ ال  قاذـی ،
یطوعت اذإف  هلوق : مسالاو . ردصملا ، یلع  عقیو  قوذلا ، نم  لوعفم  ینعمب  لاعف  بورشملاو ، لوکأملا  قاوذلا : يرزجلا : لاقو  (، 1  ) ۀعاشبب

کلذ يأر  اذاف  داسفإ ، وأ  لاطبإ  وأ  لامهإب  هل  ضرعتی  اقح  ری  مل  ام  هباحـصأ  عم  اقلخ  سانلا  نسحأ  نم  ناک  هنأ  يأ  يرزجلا : لاـق  قحلا ،
هذـخأ اذإ  هوطعی : ئـشلا ، اطع  نم  ئـشلا ، یلع  ةأرجلاو  لوانتلا  یطاعتلاو : قحلا ، ةرـصنل  کلذ  لـک  هفرع ، نم  هرکنأ  یتح  ریغتو  ( 2  ) رمنت
ضعب یف  ینمیلا ، هتحارب  برـضی  هلوق : اهل . رـصتنی  ـالو  هسفنل  بضغی  ـال  هل : رـصتنی  یتح  هلوق : دـعب  مهتاـیاور  رثکأ  یفو  لوقأ : هلواـنتو .

یضاقلا يورو  (. 3  ) هثیدح یلإ  هفکب  ریشی  يأ  هتحار  نطابب  برضیف  هریـسفت : اهب  لصتا  يورزاکلا : لاقو  ینمیلاب . هتحار  نطابب  مهتایاور 
ضارعالا یف  دجو  يأ  يرشخمزلا : لاق  حاشأو ، هلوق : (. 4  ) يرسیلا ۀحار  ینمیلا  هماهبأب  برضف  اهب  لصتا  ثدحت  اذإو  اذکه : ءافـشلا  یف 

، هرهظ ءارو  امل  عناملا  کیلإ  لبقملا  لیقو : رمالا ، یف  داجلاو  رذـحلا ، حیـشملا : حاشأو ، ضرعأ  مث  رانلا  رکذ  هنإ  هیف  يرزجلا : لاقو  غلابو .
هنمو هباطخ ، یف  کیلإ  لبقأ  وأ  اهئاقتاب ، ءآصیالا  یلع  دجوأ  اهیلإ ، رظنی  هنأک  رانلا ، رذح  يأ  یناعملا ، هذـه  دـحأ  حاشأ  نوکی  نأ  زوجیف 

رشالا نم  دعبأ  نوکیل  کلذ  لعفی  ناک  امنإو  هنیع ، حتفی  ملو  قرطأو  هرسک  يأ  هفرط ، نضغ  هلوق : حاشأو ، ضرعأ  بضغ  اذإ  هتفص : یف 
بضغ يأ  (. 2 . ) باـطو نسح  سکع  عشب : (. 1  ) يأ مامغلا ، بح  لثم  نع  رتفیو  هلوق : همظعم ، يأ  مضلاـب  هکحـض ، لـج  هلوق : حرملاو .
هنانسأ ودبت  یتح  رثکیو  مسبتی  . 342 ءافشلا 1 : حرش  (. 4 . ) هفاصوأ عماج  یف  عبارلا  لصفلا  یفطصملا : دلوم  یف  یقتنملا  (. 3 .) هقلخ ءاسو 

هیلع هلوق  دربلا . مامغلا  بحب  دارأو  هنم ، لعتفا  رتفی  رتفاو  اهنـس ، فرعتل  اهتفـش  فشک  اذإ  ارف : اهرفأ  ۀبادلا  تررف  نم  وهو  ۀهقهق ، ریغ  نم 
. بهذملاو لثملا ، حتفلابو : (، 1  ) لدلا رسکلاب  لکشلاو  هلاعفأ ، لکاشی  امع  لیقو : هدصقو ، هبهذم  نع  يأ  يرزجلا : لاق  هلکـشو : مالـسلا :
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اذـه یف  هیلإ  لصت  تناـک ال  ۀـماعلا  نأ  دارأ  هریغو : يرزجلا  لاـق  ۀـصاخلاب ، هلوق : (. 2  ) ةریـسلاو وحنلا ، حتفلاب : لکـشلا  ینورزاکلا : لاقو 
لعجی يأ  نم )  ) ینعمب ءآبلا  نإ  لیقو : ۀـصاخلاب ، ۀـماعلا  یلإ  دـئاوفلا  لصوأ  هنأکف  هنم ، تعمـس  امب  ۀـماعلا  ربخت  ۀـصاخلا  تناکف  تقولا ،

نیـسمتلم ملعلا ، نیبلاط  يأ  يرزجلا : لاـق  اداور ، هلوق : راـثیالا ، یلع  فوطعم  همـسقو  هلوق : مهنم ، الدـبو  ۀـصاخلا  تقو  دـعب  ۀـماعلا  تقو 
مهنمو لوقأ : ثیغلا . طقاسمو  ءآلکلا  مهل  رصبی  موقلا  مدقتی  يذلا  وهو  دئار  عمج  داورلاو  سانلل ، ةاده  ةادأ : نوجرخیو  هدنع ، نم  مکحلا 

نع الإ  هلوق : فیحصت . وهو  ( 3  ) نینمؤملا یلع  ۀلذأ  هلوق : نم  نیعـضاوتم  اوظعو ، امب  نیظعتم  نوجرخی  يأ  ۀمجعملا ، لاذلاب  ۀلذأ  أرق  نم 
ماقم مهـسفنال  موقی  هنوملعتی ، بدأو  ملع  نع  الإ  نوقرفتی  يأ ال  ریخلا ، نم  هدـنع  نولانی  اـمل  ـالثم  قاوذـلا  برـض  يرزجلا : لاـق  قاوذ ،

: فیفختلاب سانلا  رذـحی  هلوق : رثکـالاو ، بلاـغلا  یف  يأ  ( 4  ) هرهاظ یلع  نوکی  نأ  هبـشیو  یـضاقلا : لاقو  مهداسجال . بارـشلاو  ماـعطلا 
، ضعب نم  مهضعب  سانلا  رذحی  ناک  يأ  دیکأتلا ، یلع  سیـسأتلل  اراثیإ  لیعفتلا  ءآنب  یلع  أرق  نم  مهنمو  هل ، ریـسفت  فطع  مهنم ، سرتحیو 
، هیف الإ  سلجی  الف  هب  فرعی  اسلجم  هسفنل  ذـختی  يأ ال  نکامالا ، نطوی  ال  هلوق : رهظأ ، لوالاو  مهنم ، اضیأ  وه  رذـحیو  مزحلاب ، مهرمأـیو 
: یفطملا دوـلوم  یف  یقتنملا  (. 2 . ) ةریـسلا نسحو  ۀنیکـسلا  ۀلاح  لدلا : (. 1  ) مهتایاور ضعب  یف  هسلاج ، نم  هلوق : هدـعب ، اـمب  هرـسف  دـقو 
: هلوق هعم ، ماق  يأ  همواق ، وأ  کلذ : دعب  . 357 ءافشلا 1 : حرش  (. 4 . ) 54 ةدئاملا : (. 3 . ) هلآو هیلع  هللا  یلص  هفاصوأ  عماج  یف  عبارلا  لصفلا 
(1  ) ۀـلخب هتیمر  اذإ  هنبا : لجرلا  تنبأ  لاقی : لوقلا ، ثفر  نع  هسلجم  ماصی  ناک  حـیبقب ، نرکذـی  يأ ال  يرزجلا : لاق  مرحلا ، هیف  نبؤت  الو 
، لیوطلا یهو  مجلـس ، عمج  مجالـس  هلوق : اهب ، باعت  اهدـسفی و  یـسقلا  یف  نوکت  دـقعلا  وهو  نبـالا  نم  ذوخأـم  وهو  نوبأـم ، وهف  ءوس ،

ریثک ءآرس  بیضق  یشعالا : لوق  هنمو  دوعلا ، یف  ةدقعلا  مضلاب : ۀنبالا  يرهوجلا : لاقو  یـسقلا ، هنم  ذختی  رجـش  ادودمم ، حتفلاب  ءآرـسلاو 
، نسحلاو حـیبقلا  یلع  قلطی  مالکلا  یف  ءآثنلاو  اوثن ، هوثنأ  ثیدـحلا  توثن  لاقی : عاذـت ، يأ ال  يرزجلا : لاـق  هتاـتلف ، یثنت  ـال  هلوق : نبـالا ،

یلإ عجار  هتاتلف  یف  ریمـضلا  لوقأ : یثنتف . تاتلف  هسلجمل  نکی  مل  هنأ  دارأ  ۀلزلا ، یهو  ۀتلف  عمج  تاتلفلاو  هنـسحأ ، امو  هاثن  حـبقأ  ام  لاقی :
، قلخلا ئسلا  ظفلاو : يوقتلاب ، نوفطاعتی  اهـضعب : یفو  يوقتلاب ، هیف  نوصاوتی  مهتایاور : ضعب  یف  يوقتلاب ، هیف  نیلـصاوتم  هلوق : سلجملا .
، راقولا نوکسلاب  مهفصو  يرزجلا : لاق  ریطلا ، مهسوؤر  یلع  امنأک  هلوق : ماصخلل ، تاوصالا  بارطضاو  ۀجضلا  نیسلاو : داصلاب  بخصلاو 

يأ ریطلا ، مهـسوؤر  یلع  نأک  يدابآزوریفلا : لاقو  نکاس ، ئـش  یلع  ـالإ  عقت  داـکت  ـال  ریطلا  نـال  ۀـفخ ، ـالو  شیط  مهیف  نکی  مل  مهنأو 
نوعزانتی ال  هلوق : بارغلا ، هنع  رفنی  الئل  ریعبلا  كرحتی  ـالف  (، 2  ) دارقلا هنم  طقلیف  ریعبلا  سأر  یلع  عقی  بارغلا  نأ  هلـصأو  ۀـبیه ، نوکاس 

(، 3  ) مهالوا ثیدح  هدنع  مهثیدح  هلوق : هریـسفت ، هدعب  امف  رخآلا ، ملکتی  مث  غرفی  یتح  اوکـسمأ  مهنم  دحأ  ملکت  اذإ  يأ  ثیدحلا ، هدنع 
نم هدـعبو  هتظلغ  يأ  ةوفجلا ، یلع  هلوـق : مـالکلاب ، قبـس  نم  ـالإ  ملکتی  ـال  يأ  قباـسلل ، دـیکأت  هلعلو  دارفـالاب ، مهلوأ  خـسنلا : ضعب  یفو 
هایإ مهلاؤس  یف  مهنم  نوکی  ام  یلع  هربصو  مهنع ، هلامتحا  ةرثک  نم  هسلجم  یلإ  ءآـبرغلاب  مهعم  نوئیجی  يأ  مهنوبلجتـسیل ، هلوق : بادـآلا ،

رهاظلا (. 3 . ) ناسنالل لمقلاک  یهو  هوحنو ، ریعبلاب  قلعتت  ۀـبیود  دارقلاو : درقلا  (. 2 . ) ۀلصخلا اهمضو : ءاخلا  حتفب  ۀلخلا  (. 1 ، ) کلذ ریغو 
ضعب یفو  لوقأ : هتنعأ . اذإ  هدـفرأ : هتدـفر  يرزجلا : لاقو  کلذ ، لثم  یلع  نوؤرتجی  اوناک ال  ۀباحـصلاو  مهلوا . فحـصم  هنأ  هدـعب  اـمم 
هافاکف ۀمعن  لجر  یلع  معنأ  اذإ  هانعم  یبیتقلا : لاق  يرزجلا : لاق  ئفاکم ، نم  الإ  هلوق : واولاب ، هودفوأف  انه  هنأ  رهظالاو  هدـشرأف ، مهتایاور :

هللا یلـص  یبنلا  ماعنإ  نم  کفنی  دحأ ال  ناک  ذإ  طلغ ، اذه  يرابنالا : نبا  لاقو  هلبقی ، مل  هیلع  معنی  نأ  لبق  ینثأ  اذإو  هئانث ، لبق  هیلع  ءانثلاب 
ینعملا امنإو  هب ، الإ  مالـسالا  متی  ضرف ال  هیلع  ءآنثلاو  ئفاکم ، ریغ  الو  ئفاکم  اهنم  جرخی  الف  ۀفاک ، سانلل  ۀـمحر  هثعب  هللا  نال  هلاو ، هیلع 

یف سیل  ام  مهتنـسلأب : نولوقی  نیذـلا  نیقفانملا  ۀـلمج  یف  هدـنع  لخدـی  الو  همالـسإ ، ۀـقیقح  فرعی  لجر  نم  الإ  هیلع  ءآنثلا  لبقی  ـال  هنأ 
، هزوجی یتح  هلوق : هیلإ . هللا  هعفر  امع  رـصقم  الو  هلثم ، دـح  زواجم  ریغ  براقم  يأ  ئفاکم ، نم  الإ  ثلاث  لوق  هیف  يرهزالا : لاـقو  مهبولق ،
: مهتایاورو خسنلا  ضعب  یفو  مایق ، وأ  یهنب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هعطقیف  رخآ  مالک  ءآشنإ  دیریو  همتیو  مالکلا  کلذ  نع  زواجتی  يأ 

ءآرلاب نوکی  نأ  لـمتحیف  هزوجی  یف  ریمـضلا  خـسنلا  رثکأ  یف  سیلو  ماـیق ، وأ  ءآـهتناب  لـئاسلا  عطقیف  ینعملا  نوکی  نأ  لـمتحیف  ءآـهتناب ،
رکذ هللا  همحر  قودصلا  نأ  ملعا  مث  مایقب . وأ  یهنب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هعطقیف  ۀبیغ  وأ  شحفک  لطابب  ملکتیو  روجی  نأ  الإ  يأ  ۀـلمهملا ،
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: ۀـیاورلا نم  هرکذ  امل  هتقفاوم  مدـعب  لاـبی  ملو  هرکذـف  يرخا ، ۀـیاور  حرـش  عرـشلا  ذإ  (، 1  ) ۀـیاورلا یف  امهرکذـی  مل  نیترقف  حرـشلا  یف 
نع رـصقی  ال  هلوق : لبق  داتع ، هدـنع  لاح  لکل  هلوق : يرخالاو  اهعـضوم ، یلإو  اهیلإ  ةراشالا  ترم  دـقو  هباحـصأ ، قوسی  هلوق : امهادـحإ :
ناک ۀـلاه  ابأ  نال  هلاخ  هنأب  ادـنه  مالـسلا  هیلع  نسحلا  فصو  امنإو  رومالا ، نم  عقی  ام  لکل  حلـصی  ام  يأ  هنایب ، یف  يرزجلا  لاـقو  قحلا ،

(. 1 . ) اهنع هللا  یـضر  ۀجیدخ  لاوحأ  یف  یتأیـس  امک  ۀلاهو  ادنه  هل  تدـلوف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لبق  اهنع  هللا  یـضر  ۀـجیدخ  جوز 
ادحأ تیأر  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  نع  یمیمتلا ، دانـسإب  ن :  - 5 خاسنلا . ملق  نع  امهطاقـسا  لمتحی 
فرع الإ  دحأ  هعبتیف  قیرط  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ضمی  مل  ص :  - 6 (. 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  نیبکنملا  نیب  ام  دعبأ 

نع رمع ، نب  ییحی  نع  ناـمعنلا ، نب  یلع  نب  نسحلا  ری :  - 7 (. 2  ) هل دجس  الإ  رجـش  الو  رجحب  رمی  نکی  ملو  هقرع ، بیط  نم  هکلـس  هنأ 
، انبولق مانت  الو  اننویع ، مانت  ءایبنالا  رشاعم  انإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز ، نع  رمحالا ، نابأ 

هیلع هللادبع  یبأ  نع  حادقلا ، نومیم  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  نیسحلا ، نب  دمحم  ری :  - 8 (. 3  ) انیدیأ نیب  نم  يرن  امک  انفلخ  نم  يرنو 
هللا یلص  یبنلاو  طئاحلا  یلإ  لخدف  هبلطی  یضمف  اذکو ، اذک  طئاح  یف  هنإ  هل : لیقف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رذوبأ  بلط  لاق : مالسلا 

: لاقو هنیع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  حتفف  لاق : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مون  هب  ئربتـسیل  هرـسکو  اسبای  ابیـسع  ذخأف  مئان ، هلاو  هیلع 
نم ةدیرج  بیسعلا : يدابآزوریفلا : لاق  نایب : (. 4  ) یتظقی یف  مکارأ  امک  یمانم  یف  مکارأ  ینأ  تملع  امأ  رذ ؟ ابأ  ای  یسفن  نع  ینعدختأ 

کلذ لعف  يأ  ناحتمالا ، نع  ۀیانک  ءآربتسالاو : یهتنا  فعـسلا  نم  صوخلا  هیلع  تبنی  مل  يذلاو  اهـصوخ ، طشکی  ۀقیقر  ۀمیقتـسم  لخنلا 
، یـسفن نع  ینعدختأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  مأ ال ، هدنع  عقی  ام  همانم  یف  ملعی  هنأ  ملعیل  وأ  مأ ال ، مئان  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  ملعتـسیل 

یمانم یف  يرأ  ینأ ال  بسحت  کنأ  یلع  لدی  کلعف  نإف  کلذ ، یفانی  ام  لعفتو  یب ، نمؤت  کنأ  یعدتو  یـسفن ، رمأ  یف  یب  رکمتأ  يأ 
نإف فلکت ، نم  ولخی  لاح ال  يأ  یلعو  يدـنعو ، یب  لعفی  امع  ـالفاغ  ینبـسحت  يأ  یـسفن ، نع  ینیفختأ  ینعملا  وأ  یتظقی ، یف  يرأ  اـم 

نع ربع  نوکی  نأ  نکمیف  هسفنب ، رـضی  امیف  هعقویو  قحلا ، نع  هلـضیو  ادـحأ ، يوغی  نأ  دـیری  نمیف  لمعتـسی  هنأ  مالکلا  اذـه  یف  عئاـشلا 
صصق (. 2 . ) 222 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 1 . ) یسفنب رضی  امیف  ینعقویو  ینعدخی  نأ  دحال  نکمی  نأ  مزلتسی  اذه  کلعف  يأ  همزالب ، ئشلا 
نیسحلا نع  نانس ، نب  دمحم  نع  نیسحلا ، نب  دمحم  ری :  - 9 . 125 تاجردلا : رئاصب  (. 4 . ) 125 تاجردلا : رئاصب  (. 3 . ) طوطخم ءایبنالا :

هنإ هل : لیقف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هللا  همحر  رذوبأ  بلط  لوقی : مالسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمس  لاق : ماحـشلا  دیز  نع  راتخملا ، نب 
(، 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  همون  ئربتـسی  نأ  دارأف  ههبنی ، نأ  همظعأف  امئان  هدجوف  هبلط ، یف  هجوتف  اذکو ، اذک  طئاح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
یف مکارأ  امک  یماـنم  یف  مکلاـمعأ  يرأ  ینأ  تملع  اـمأ  ینعدـختأ ؟ رذ  اـبا  اـی  لاـقف : هسأر  عفرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هعمـسف 
یبأ نع  دـمحم ، نع  ءـالعلا ، نع  ناوفـص ، نع  لیعامـسإ ، نب  یلع  ری :  - 10 هلثم . الـسرم  جی : (. 2  ) مانی ـال  یبلقو  ماـنت  ینیع  نإ  یتظقی ،
نیب هللا  نفلاخیل  وأ  مکفوفـص  نمیقتل  يدی ، نیب  مکارأ  امک  یفلخ  نم  مکارأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج 

نع ریمع ، یبأ  نبا  نع  دـمحم ، نـب  دـمحأ  ری :  - 11 (. 4  ) هلثم دـمحم  نع  ـالع ، نع  ةریغملا ، نبا  نع  حوـن ، نـب  بوـیأ  ری : (. 3  ) مکبولق
بتاـک لیعامـسإ  یبأ  نع  ماـشه ، نب  سیبـع  نع  یلع ، نب  نسحلا  ری :  - 12 (. 5  ) هلثم مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  یبلحلا ، نع  داـمح ،
رئاصب (. 2 .) قباسلا ثیدحلا  نم  ملعی  فذح  هیف  (. 1 (.) 6  ) هلثم مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  شغو ، لآ  یلوم  دایز  باتع  یبأ  نع  حـیرش ،

هیفو ماما  فصلا  ناک  امبرف  انل  دجـسم  یف  یلـصن  انإ  هل : تلق  لاق : اذکه : ثیدـحلا  ردـص  ، 124 تاجردلا : رئاصب  (. 3 .) 125 تاجردلا :
: تاجردلا رئاصب  (. 4 .) ها یفلخ  نم  مکارأ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  معن ، لاـق : همیقا ؟ یتح  یبناـجب  هیلا  یـشمأف  عاـطقنا ،

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : اذـکه : هیف  ثیدـحلاو  ، 124 تاجردـلا : رئاصب  (. 5 .) مدقت ام  ینعم  قفاوی  ردـص  اضیأ  ثیدـحللو  ، 124
،124 تاجردلا : رئاصب  (. 6 .) مکبولق نیب  هللا  فلاخف  اوفلتخت  الو  يدی ، نیب  مکارأ  امک  یفلخ  نم  مکارأ  یناف  مکفوفص  اومیقأ  لاق : هلآو 

فوفـصلا یف  اقیـض  تدجو  اذا  كارو  ذخأت  نأ  کیلع ، الو  اللخ ، متیأر  اذإ  مکفوفـص  اومیقأ  لوقی : تعمـس  لاق : اذکه : هیف  ثیدحلاو 
اومیقأ لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مث  ریخ ، وهف  کمادق  يذلا  فصلا  متتف  افرحنم  یـشمت  وأ  کفلخ ، يذـلا  فصلا  متتف 
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، نیسحلا نب  دمحم  رس :  - 13. ءاتلاب نمیقتل  حیحصلا  لعل  لوقأ  مکبولق . نیب  هللا  نفلاخیل  وأ  نمیقیل  یفلخ ، نم  مکیلإ  رظنأ  یناف  مکفوفص 
نع ةریغملا ، نبا  نع  میکحلا ، نب  ۀـیواعم  نس :  - 14 (. 1  ) هلثم مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ةزمح ، نب  نوراه  نع  قاحـسإ ، نب  دیزی  نع 
هیف اـمیف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  فـیک  لاـقف : ۀـصفح  یلع  لـخد  رمع  نإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ضرعم ، نـب  مـیهاربإ 
دازف اهلکأف  ۀنجلا ، لبنس  نم  ۀسیره  اهیف  ۀفحص  هیلإ  لزنأف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیبنل  هللا  فنأف  لاجرلا ، نم  لجر  الإ  وه  ام  تلاقف : لاجرلا ؟
ةالص هیف  يرزجلا : لاق  رهظأ ، مضلاو  اضیأ ، رسکلاو  مضلا  لمتحی  یناثلاو  عامجلا ، مضلاب : عضبلا  نایب : (. 2  ) الجر نیعبرأ  عضب  هعضب  یف 

دحاولا نیب  ام  لیقو : عستلا ، یلإ  ثالثلا  نیب  ام  حتفی : دقو  رسکلاب ، ددعلا  یف  عضبلا  ۀجرد ، نیرشعو  عضبب  دحاولا  ةالـص  لضفت  ۀعامجلا 
ام فلاخی  اذهو  نورشعو ، عضب  لوقت : رـشعلا ال  ظفل  تزواج  اذإف  الجر ، رـشع  ۀعـضبو  نینـس ، عضب  لوقت  يرهوجلا : لاقو  ةرـشعلا ، یلإ 

روـصنم نع  نانـس ، نب  دـمحم  نع  یبأ ، نـس :  - 15 رـسکلا . یلع  لمحلا  اضیأ  فعـضی  اـنه  فطاـعلا  كرتو  یهتنا ، ثیدـحلا  یف  ءاـج 
، ۀنجلا سئاره  نم  ۀسیره  هلوسر  یلإ  يدهأ  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  لقیـصلا ،

هللا دارأ  ئش  کلذو  الجر ، نیعبرأ  عضب  هتوق  یف  دازف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهلکأف  نیعلا  روحلا  اهکرفو  ۀنجلا ، ضایر  یف  تسرغ 
رخآ ثیدح  یفو  لاق : مث  هلثم ، نانـس  نب  دمحم  نع  یـسیع ، نبا  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 16 (. 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هیبن  هب  رـسی  نأ 

، محللاب بحلا  لکأب  هرمأف  رهظلا ، عجو  زع  لج و  هبر  یلإ  یکش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  یلإ  هعفر 
نمؤملاو رفاکلا  اـهب  فرتعاو  ترتاوت  راـبخالا  نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتازجعم  نم  جـی :  - 17 کلدـلا . كرفلا : نایب : (. 4  ) ۀسیرهلا ینعی 

(. 4 .) 404 نساحملا : (. 3 .) 404 نساحملا : (. 2 .) نمیقتل هیف : نأ  الا  باتع  یبأ  ثیدح  لیذ  لثم  هیف  ثیدحلاو  ، 125 تاجردلا : رئاصب  (. 1)
ام کلذ  قفاوف  لیوطلا ، نمزلاب  هدلوم  لبق  ءآیبنالا  اهب  تمدقت  ۀمکارتم ، تارعـش  یلع  هیفتک  نیب  يذلا  ةوبنلا  متاخب  .170 یفاکلا 2 : عورف 

ینإ هللاوف  دوجـسلاو ، عوکرلا ، اومتأ  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  يور  جـی :  - 18 (. 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  هنع  هب  اوربخأ 
لاصخ نم  ۀلصخ  نیرشعب  افوصوم  ثعبملا  لبق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  بق :  - 19 (. 2  ) متدجسو متعکر  اذإ  يرهظ  دعب  نم  مکارال 

، احیـصف انیکم ، الیبن ، الیـصأ  اقذاح ، اقداص  اـنیمأ ، اـیبن  ناـک  هیف ، تعمتجا  نم  فیکف  هلـالج ، یلع  لدـل  اهدـحأب  دـحاو  درفنا  ول  ءاـیبنالا 
انهاک الو  امجنم  طلاخی  مل  اقفارم ، اقفاوم  اروبص ، ارویغ  امیحر ، امیلح  اعضاوتم ، اعناق  (، 3  ) ایکم ایخس  ادهاز ، ادباع  الضاف ، القاع  احیصن ،

مل ئـش  یلع  هنم  مجه  امل  نونجم ، اذـه  اولاقو : هلثم ، یلع  اوردـقی  مل  ام  مهارأ  دـق  هنأ  انملع  رحاس  هنإ  شیرق : تلاق  اـملو  (، 4  ) افایع الو 
نم هقدـص  تبثف  مهرارـسأ ، نم  هنومتکی  امب  مهأبنأ  دـق  هنال  ملعم ، اولاقو : تابئاغلاب ، أبنأ  هنـال  نهاـک ، وه  اولاـقو : مهنم ، هتبقاـع  یف  رکفی 
الو راصح  الب  ابیرغ ، ادیحو  افیعض  اریقف ، امیتی  ناک  هرمأ : مظنی  اهضعب ال  هیف  ناک  نمو  ءافعضلا ، لاصخ  هیف  ناکو  هبیذکت ، اودصق  ثیح 

يری يودبلا  ( 5  ) فلجلا ناکو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هتوبن  یلع  لدـف  هنأش ، عفتراو  هناکم ، یلاعت  کلذ  عیمج  عمو  ءادـعالا ، ریثک  ةوکش ،
ءارـضلاو ءآسأبلا  یلع  ارباصو  بولطم ، وهو  دـئادشلا  یف  اتباث  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  باذـک ، هجو  اذـه  اـم  هللاو  لوقیف : میرکلا  ههجو 

: ةزجعم یلع  هنم  وضع  لک  دهشی  ناکو  کلملا ، هل  تبثف  ةرخآلا ، یف  ابغار  ایندلا ، یف  ادهز  ناکو  (، 6  ) بورحم بورکم  وهو 
یف هنم  ۀخـسن  العف  دجوتو  عوبطملا ، عم  توافتت  تناک  فنـصملا  جئارخ  ۀخـسن  نأ  اقباس  انأموأ  دقو  جئارخلا ، یف  نیربخلا  دـجن  مل  (. 1)

توافتتتناک فنـصملا  جئارخ  ۀخـسن  نأ  اقباس  انأموأ  دقو  جئارخلا ، یف  نیربخلا  دجن  مل  (. 2 .) اضیا عوبطملا  فلاخت  ءاملعلا  ناطلس  ۀبتکم 
فحصم هنأ  شماهلا  یف  فنـصملا  رهظتـسا  (. 3 .) اضیا عوبطملا  فلاخت  ءاملعلا  ناطلـس  ۀـبتکم  یف  هنم  ۀخـسن  العف  دـجوتو  عوبطملا ، عم 

يأ ۀفایعلا  لمعی  يذـلا  نهکتملا . فایعلا : (. 4 .) ۀضیبلاو عردلاب  اهرتسی  يأ  هسفن  یمکی  هنال  حالـسلا  سبال  وأ  عاجـشلا ، یمکلاو : ایمک ،
رون هلادب  ءآملظ  ۀلیل  یف  ( 1  ) یشم اذإ  ناک  هرون : . ئش الب  كرتو  هلام  بلس  يذلا  بورحملا : (. 6 .) یفاجلا ظیلغلا  فلجلا : (. 5 .) ریطلا رجز 

نب ةزمح  ههجو . رونب  ةربالا  تدجوف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لخدف  جارـس ، یلزنم  یف  ناک  امف  ۀلیل  ةربإ  تدقف  ۀشئاع : تلاق  رمق ، هنأک 
قیرط یف  رمی  ناک ال  هنإ  هللادبع : نب  رباج  (. 2  ) هفرع هعباصأ  تءاضأف  ءآملظ  ۀلیل  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عم  انرفن  لاق : یملسالا  رمع 

یف هلعجتو  هقرع  عمجت  تناکف  ۀملـس  ما  دنع  لیقی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  ملـسم : هیف . ربع  هنأ  فرع  الإ  نیموی  دعب  ناسنإ  هیف  رمیف 
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ۀجم ( 3  ) جم مث  ضمـضمتف ، أضوت  مث  برـشف  ءام  نم  ولدب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأ  لاق : هیبأ  نع  لئاو ، نب  رابجلادـبع  بیطلا .
رمقلاو سمـشلا  یف  فقو  اذإ  ناکو  ۀـملظلا ، نم  لظلا  نال  ضرالا ، یلع  هلظ  عقی  مل  هلظ : کسملا . نم  بیطأ  وأ  اکـسم  راـصف  ولدـلا  یف 

، سمشلا نم  ۀباحـس  هلظی  ناک  هسأر : الیوط . ناک  نإو  سأرب ، هنم  لوطأ  ناک  دحأ  عم  یـشم  املک  هتماق : اهراونأ . بلغی  هرون  حابـصملاو 
نم يری  امک  هفلخ  نم  يریو  همامأ ، نم  رصبی  امک  هئارو  نم  رـصبی  ناک  (: 4  ) هینیع هقوف . ریطلا  ریطی  الو  هدوکرل ، دکرتو  هریسمل ، ریـستو 
یف (. 1 .) کسملا نم  بیطأ  ۀحئار  هل  نودجیف  رئبلاو  زوکلا  یف  جمی  ناک  همف : ۀهیرک . ۀحئار  یلاعت  هللا  هقلخ  ذنم  هب  مشی  مل  هفنأ : همادـق .

. ۀـفرع فحـصم  کلذ  نوکی  نأ  اضیإ  لمتحیـسو  کلذ ، وحنو  ناکم  وأ  لمر  نم  عفترا  ام  مضلاب : فرعلا  (. 2 .) یشمی اذا  ناک  ردصملا :
تاغلب قطنی  ناک  هناسل : . هنیع ردـصملا : یف  (. 4 .) هب یمر  يأ  (. 3 .) ماقملا بسانی  ینعم  هل  فرعن  ملو  حتفلاب ، فنصملا  ۀخسن  یف  هطبـضو 

مالک عمسیو  ههابتنا ، یف  عمسی  امک  همانم  یف  عمـسی  ناک  (: 1  ) هینذا هضراوع . یف  ؤلالتی  رون  ۀقاط  ةرشع  عبـس  هیف  تناک  هنـساحم : ةریثک .
یف لاقف  سانلا ، رثاکتب  سحأف  داقی  وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  نایفسوبأ  لخد  هنإ  راربالا : عیبر  هنوعمـسی . الو  سانلا  دنع  لیئربج 

: هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  داوعالا ، هذه  یقرأ  نأ  وجرال  ینإو  الجرو ، الیخ  کیلع  اهنالمال  هشبک  یبأ  نبا  ای  يزعلاو  تاللاو  هسفن :
هرون یطغ  هادبأ  املک  ةوبنلا ، متاخ  هیفتک  نیب  ناک  هرهظ : هنم . ملعأ  ضرالا  هجو  یلع  نکی  مل  هردص : نایفس . ابأ  ای  كرـش  هللا  انیفکی  وأ 
همتاخ تیأر  ةرمس : نب  رباج  ثیدح  یف  روصنم . تنأف  تئش  ثیح  هجوت  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  ال  هیلع : بوتکم  سمـشلا ، رون 

نب بئاسلا  هیفتک . یلع  عمتجم  رعش  يراصنالا : دیزوبأ  ةزـشان . ( 2  ) ۀعضب لاقف : هنع  يردخلا  لئسو  ۀمامحلا . ضیب  لثم  هیفتک  فورـضغ 
یفوت دق  تلاقف : هیفتک ، نیب  اهدی  سیمع  تنب  ءآمـسأ  تعـضو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  توم  یف  کش  املو  ۀلجحلا ، رز  لثم  دیزی :

راف هادی : هبلق . مانی  الو  هانیع  مانت  ناک  هبلق ، عبـشیف  ثرغلا ، نم  رجحلا  هیلع  دـشی  ناک  هنطب : متاخلا . عفر  دـق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ةوهـش هل  ناکو  ناطیـشلا ، نم  کلذ  نال  طق ، ملتحا  امو  انوتخم ، ( 3  ) ارورسم دلو  هبکر : هفک . یف  یـصحلا  حبـسو  هعباصأ ، نیب  نم  ءآملا 

رسکلاب ۀعضبلا  (. 2 .) هنذا ردصملا : یف  (. 1  ) یلع تلخد  تجرخ  اذإف  ءالخلا ، لخدت  کنإ  هللا  لوسر  ای  تلق : ۀشئاع . هسولج : ایبن . نیعبرأ 
يرأ امف  كرثأ  . نطبلا طسو  یف  دوهعملا  ریغصلا  فیوجتلا  ةرـسلاو : ةرـسلا ، عوطقم  يأ  (. 3 .) ۀعفترملا ةزـشانلا : محللا . نم  ۀعطقلا  حتفلاو :
هعبتو ضرالا . هتعلتبا  الإ  ئـش  هنم  جرخی  امف  ۀنجلا ، حاورأ  یلع  انداسجأ  تبنت  ءایبنالا  رـشاعم  انإ  لاقف : کسملا ، ۀحئار  دجأ  ینأ  الإ  ائیش 

هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حبصأ  نمیأ : ما  رشبلا . نم  نوکی  ام  انم  نوکی  ءایبنالا ال  رشاعم  انإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  هدارم  ملع  لجر 
، هدجاون تدب  یتح  کحضف  تلاق : یشطع ، تنکو  اهیف  ام  تبرـش  هللاو  تلق : لوبلا ، ینعی  ةراخفلا ، یف  ام  یقرهاف  یموق  نمیأ  ما  ای  لاقف :
اهنـس ال یلع  تیقب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اهبکر  ۀباد  لک  هذخف : دصفلا . مد  ثیدح  هنمو  (. 1  ) ادـبأ کنطب  عجنت  کنإ ال  امأ  لاق : مث 

نب دـیز  نب  دـبع  نب  ۀـناکر  نإ  راشب : نب  قاحـسإ  دـحأ . همواقی  ناک ال  هتوق : بذـعف . جاجأ  هؤام  رئب  یف  امهلـسرأ  (: 2  ) هیلجر طـق . مرهت 
؟ هیلإ كوعدأ  ام  لبقتو  هللا  یقتت  الأ  ۀـناکر  اـی  مصأ : يداو  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاـقف  (، 3  ) الخف شیرق  دـشأ  نم  ناک  مشاه 

یتح مق  لاق : معن ، لاق : قح ؟ لوقأ : ام  نأ  ملعتأ  کتعرص  نإ  تیأرفأ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  کتعبتال ، قح  هنأ  ملعأ  ول  ینإ  لاق :
اذ نإ  لاقف : هعرـصف ، داعف  دـعف ، لاق : هعجـضأ ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  شطب  املف  هعراـصف ، ۀـناکر  هیلإ  ماـقف  لاـق : کـعراصا ،

تملـس الإ  ةرجـش  یلع  رمی  ناکو ال  هابـص ، لاح  یف  هدـهم  كرحی  رمقلا  ناک  هتمرح : ضرالا . لهأ  رحـشأ  مکبحاص  نإ  موق ، ای  بجعل 
یلع یشم  اذإو  رثأ ، هیمدقل  نیبی  ۀلهسلا ال  ضرالا  یلع  یشم  اذإ  ناک  هیشم : ۀماس . الو  ۀماه  هنم  ندت  ملو  بابذلا ، هیلع  سلجی  ملو  هیلع ،

یف (. 2 .) عجیی وأ  عجوی  فحـصم  هنأ  ابیرق  لمتحنو  نطبلا ، مد  عیجنلا : فنـصملا : لاقو  اضیأ ، ردصملا  یف  اذـکه  (. 1 .) امهرثأ ناب  ۀبلصلا 
ناک هنأ  عم  يرـسک ، لسر  تعاترا  یتح  سوفنلا  یف  اـبیهم  اـمیظع  ناـک  هتبیه : . بوصأ هلعلو  ـالحف ، ردـصملا : یف  (. 3 .) ءالجر ردصملا :

بولق یف  یقلنـس  هلوق : یف  يدسلا  لاق  براقم ، هنع  دعابتی  الو  بحاصم ، ( 1  ) هیلقی یتح ال  بولقلا  یف  ابوبحم  ناکو  افوصوم ، عضاوتلاـب 
الإ مهنم  قبی  مل  یتح  مهانلتق  انعنـص  ام  اولاق : ۀکم  یلإ  نیهجوتم  دحا  موی  نوکرـشملا  نایفـسوبأ و  لحترا  امل  (: 2  ) بعرلا اورفک  نیذلا 

. اومه امع  اوعجر  یتح  بعرلا  مهبولق  یف  هللا  یقلأ  کلذ  یلع  اومزع  اـملف  مهولـصأتساف ، اوعجرا  اولاـقو : اومه  ذإ  مهاـنکرت ، ( 3  ) دیرشلا
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هلوق رهش . ةریـسم  بعرلاب  ترـصن  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقو  مهیلع ، ةرکلا  هل  نوکی  نأ  ۀفاخم  نیمزهنملاک  ۀکم  اولخد  رافکلا  نأ  يورو 
نأ نافطغو  دسأ  نم  لئابق  تمه  اهلهأ  رصاحو  ربیخ  دصق  امل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  کلذو  ( 4  ) مکنع سانلا  يدیأ  فکو  یلاعت :

: هلاو هیلع  هللا  یلص  لاقو  ( 6  ) هرصنب كدیأ  يذلا  وه  یلاعت : هلوق  مهبولق . یف  بعرلا  ءاقلإب  مهنع  هللا  فکف  ۀنیدملا ، لهأ  یلع  ( 5  ) اوریغی
نیبلقل یفوج  یف  نإ  لوقیو : عمـسی ، امل  اظیفح  يرهفلا  رمعم  نب  لیمج  ناکو  هئاهتنا ، یف  امنإو  رمالا  ءادـتبا  یف  امإ  ( 7  ) رفظ یف  لخن  مل 
يدحإ هدیب  ذخآ  وهو  ردـب  موی  نایفـسوبأ  هاقلتف  نیبلقلا ، اذ  هیمـست  شیرق  تناکف  دـمحم ، لقع  نم  لضفأ  امهنم  دـحاو  ( 8  ) لکب لقعأ 

ۀبیهل یلجر  یف  اهنأ  الإ  ترعـش  ام  لاق : کیلعن ؟ لاح  اـمف  لاـق : اومزهنا ، لاـق : ربخلا ؟ اـم  رمعم  اـبای  هل : لاـقف  هلجر ، یف  يرخـالاو  هیلعن ،
: حتفلا (. 4 .) دیرطلا دیرـشلا : (. 3 .) 151 نارمع : لآ  (. 2 .) هضغبی ـال  يأ  (. 1 (.) 9  ) هفوج یف  نیبـلق  نم  لـجرل  هللا  لـعج  اـم  لزنف : دـمحم ،

نینمؤملا ریمأ  .4 بازحالا : (. 9 .) دحاو لکل  ردـصملا : یف  (. 8 .) رفظ ظ نم  (. 7 .) 62 لافنالا : (. 6 .) مهب عقوأو  مجه  مهیلع : راـغأ  (. 5 .) 20
: مالسلا هیلع 

(. 1  ) اودنع ذإ  رافکلاب  لثمی  ارصن  هل  نإ  هاقال  نم  هللا  رصنیو 
رز لثم  هنإ  ةوبنلا : متاخ  ۀفـص  یف  يرزجلا  لاقو  ۀبیطلا ، حیرلا  حتفلاب : فرعلاو  ۀـلزنملا ، ۀـناکملاو : ۀـباجنلاو ، ءاکذـلا  مضلاب : لبنلا : نایب :

، يازلا یلع  ءارلا  میدـقتب  وه  امنإ  لیقو : سورعلا ، ۀـلجح  یف  نوکی  ام  یلع  روتـسلاو ، للکلا  اـهب  دـشت  یتلا  رارزـالا  دـحاو  رزلا  ۀـلجحلا ،
هباـتک یف  يذـمرتلا  هاور  اـم  هل  دهـشیو  تضاـبف ، ضرـالا  یف  اـهبنذ  تسبک  اذإ  ةدارجلا : تزرأ  نم  اذوخأـم  (، 2  ) ۀجبقلا ۀلجحلاب  دـیریو 

: ثرغلاو یهتنا . ۀمامحلا  ۀضیب  لثم  ءارمح  ةدغ  هیفتک  نیب  يذلا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  متاخ  ناک  لاق : ةرمس  نب  رباج  نع  هدانـسإب 
ۀبیط اـنداسجأ  يأ  حـیرلا ، عمج  یه  وأ  ۀـنجلا ، لخدـت  یتـلا  حاورـالا  يأ  نیتلمهملاـب ، خـسنلا  ضعب  یف  ۀـنجلا ، حاورأ  یلع  هلوق : عوجلا ،
یف يدـمرتلا  بـق :  - 20 نطبلا . مد  عیجنلا : يداـبآزوریفلا : لاـقو  روـحلا ، يأ  نیتمجعملاـب  خـسنلا  ضعب  یفو  ۀـنجلا ، لـهأ  حـیر  بیطک 
نع اهنم  ةریثک  تایاورب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀفـص  اوور  ۀـضورلا : یف  لاتفلاو  قئافلا  یف  يرـشخمزلاو  خـیراتلا  یف  يربطلاو  لئامـشلا 
یف امخفم ، امخف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـک  هنأ  ۀـلاه  یبأ  نب  دـنهو  ةرمـس  نب  رباـجو  ةریره  یبأو  ساـبع  نباو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

، ۀلجث هبعت  مل  ۀـلقم ، هب  رزت  مل  ةرمحب ، ابرـشم  نوللا ، رونم  رهزأ  ردـبلا ، ۀـلیل  رمقلا  الالت  ههجو  ؤلالتی  امرکم ، بولقلا  یفو  امظعم ، نویعلا 
، نیبجاحلا نورقم  نینیعلا ، لکـشأ  نینرعلا ، ینقأ  نیبجلا ، عساو  ادصقم  ۀماقلا ، قیـشر  ۀـماهلا ، میظع  جزأ ، لحکأ  جـعدأ  روحأ  جـلبأ  رغأ 
، نیمدقلا مخـض  نیفکلا ، نثـش  نیبکنملا ، نیب  ام  لیوط  نیبکنملا ، ۀشاشم  میظع  نیعارذلا ، حبـش  نیدنزلا ، لیوط  امهتلـص ، نیدخلا  لهس 

بقانم (. 1 ،) طمشلا رضخأ  ۀلبسلا ، رفاو  ةرفو ، اذ  ۀیحللا ، ثک  رافشالا ، بدهأ  (، 3  ) نیتیتملا طوطخم  نیصمخالا ، ناصمخ  نییدثلا ، يراع 
: ۀیـسرافلاب اهل  لاقی  لجحلا ، هبـشت  ةرئاط  ۀجبقلا : (. 2 .) اودـنع اـم  هیفو : فجنلا  110 ط  و 107 -  ناریا  ط   86  - 84 بلاـط 1 : یبأ  لآ 
، ۀبرسملا قیقد  رعشلا ، طبـس  نانـسالا ، جلفم  ( 2  ) بنـشأ مشأ  ( 1  ) مفلا عیلـض  . نینتملا فحـصم  هلعلو  نینیتملا . ردـصملا : یف  (. 3 .) کبک
، کنحلا ریصق  بقعلا  ( 3  ) سوهنم فارطالا ، لئاس  ۀضفلا ، ءافـص  یف  ۀیمد  دیج  هقنع  نأک  ردصلا ، ضیرع  نطبلا ، ضافم  قلخلا ، لدـتعم 

الو نئاشلا ، ریـصقلاب  الو  نئاـبلا ، لـیوطلاب  نکی  مل  لاـصوالا ، معف  قاـتفنا ، هترـصاخ  یف  ناـک  نیلجرلا ، نیب  محللا  برـض  ۀـهبجلا ، یناد 
، سیدارکلا مخض  قهمالا ، ضیبالاب  الو  مثلکملاب  الو  مهطملاب  الو  طبسلاب  الو  ططقلا ، دعجلاب  الو  ددرتملا ، ریصقلاب  الو  طغمملا ، لیوطلاب 
، دـتکلا لیلج  طخلاک ، ةرـسلا  یلإ  ۀـبللا  نیب  ام  لصوم  الإ  رعـش  هردـص  یف  الو  هنطب  یف  نکی  مل  (، 5  ) رخنملا زوـنک  (، 4  ) شاشملا لیلج 

رسو یضر  اذإ  ناکو  بصقلا ، طبس  ۀحارلا ، بحر  بیطب ، اهسم  راطع  فک  هفک  نأکو  هسأر  يدوف  یف  هبیش  رثکأ  ناکو  ۀبرسم ، اذ  درجأ 
ردحنی امنأک  علقت  یشم  اذإو  ریخ ، یلإ  عراس  اذإ  موقلا  ؤدبی  انیوهلا ، یشمیو  اؤفکت ، وطخی  روص ، نم  ئش  هیف  ناکو  ةآرملا ، ههجو  نأکف 

نیل قلخلا ، میظع  قلخلا ، فیطل  الالت ، اذإ  قربلا  انـس  نع  رتفا  رتفا  اذإو  ماـمغلا ، نوطب  نع  ردـحنملا  لـثم  نع  مسبتی  مسبت  اذإ  ببـص ، یف 
حیر نم  بیطأ  هقرع  حـیرو  ؤلؤللا ، ههجو  یف  هقرع  نأـک  دـقوتملا . جارـسلا  ءوض  هنأـک  هنیبـج  اوأر  ساـنلا  یلع  ههجوـب  عـلط  اذإ  بناـجلا 

. ۀشومح ( 6  ) هقاـس یف  تناـک  ةرمـس : نب  رباـج  اـعیمج . ربدـیو  اـعیمج  لـبقی  ناـک  ةریرهوـبأ : ةوـبنلا . متاـخ  هیفتک  نیب  رفذـالا ، کـسملا 
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ربخلا یف  ۀلکـشملا  تاغللا  ضعب  حرـش  مدقتو  همیظع . يأ  مفلا  عیلـض  لجر  (. 1 .) ءاضیب هتقفنعو  هاضراع  طمـس  دق  ناک  ( 7 : ) ۀفیجحوبأ
(. 4 .) شوـهنم خ ل (. 3 .) حـالملا ناـملغلا  قادـشأ  طاـسوأ  تاراد  درـصک : بنغلا  سوماـقلا : یف  لوقأ : بنغأ ، ردـصملا : یف  (. 2 .) قباسلا

یف ردـصملا : یف  (. 6 .) هاـنعم مدـقتو  درجتملا . رونأ  ردـصملا : یف  (. 5 .) نیللا مظعلا  سأرو  ۀـعیبطلا  وأ  سفنلا  ۀـشاشملا : عـمج  شاـشملا 
یباحـص ریخلا ، بهو  هل : لاـقی  یئاوـسلا . هللادـبع  نب  بهو  مـسا  حیحـصلا ، وـهو  ۀـمجعملا  میدـقتب  ۀـفیحجوبأ  ردـصملا : یف  (. 7 .) هیقاس

حیحصلاو عبرأ ، رئافض  اذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  یناه : ما  ۀنس 74. تام  مالسلا ، هیلع  ایلع  نینمؤملا  ریما  بحـصو  فورعم ،
، ءآضیب ةرعـش  ةرـشع  عبرأ  الإ  هتیحلو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سأر  یف  تددع  ام  سنأ : مشاه . نم  اهأدـبمو  و  نیتباؤذ ، هل  ناک  هنأ 

یلإ ۀمل  هل  سنأ : هیفتک . هرعش  برضی  ناک  بزاع : نب  ءاربلا  ءآضیب . ةرعش  نیرشع  نم  اوحن  هبیـش  ناک  امنإ  رمع : نبا  ةرـشع . عبـس  لاقیو 
: رهزالا نوللا ، رهزأ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتفـص  یف  يرزجلا : لاق  نایب : (. 1  ) ۀمجلا نودو  ةرفولا  قوف  هرعـش  ناک  ۀشئاع : هینذا . ۀمحش 

ۀلقملاو نواهت ، يأ  هب ، يرزو  هباع ، يأ  هیلع ، يرز  لاقیو : یهتنا . ناولـالا  نسحأ  وهو  رینلا ، ضاـیبلا  ةرهزلاو : ةرهزلاو  رینتـسملا ، ضیبـالا 
: لاقی لوحنو ، ۀـقد  يأ  ۀلقـص ، هب  رزت  ملو  دـبعم  ما  ثیدـح  یف  يرزجلا : لاق  فاقلاو ، ۀـلمهملا  داصلاب  مهتاـیاور  یفو  ۀـقدحلا ، مضلاـب :
، داصلا نم  لادبالا  یلع  نیـسلاب  يوریو  ادـج ، الحان  الو  ادـج ، ةرـصاخلا  خـفتنم  نکی  مل  هنأ  تدارأ  لیقو : اهترمـضأ ، اذإ  ۀـقانلا : تلقص 

نونلاب يوریو  نطب ، مخـض  يأ  ۀـلجث . هبعت  مل  هلوق : یف  لاـقو  ندـبلا ، یف  لوحنلاو  ۀـقدلا  اـضیأ  یهو  سأرلا ، رغـص  یهو  ۀلعـص ، يوریو 
قرـشم يأ  جلبأ ، هلوق : نوللا ، یفاص  ضیبأ  يأ  رغأ ، هلوق : هتعـسو ، نطبلا ، مظع  مضلاب : ۀـلجثلا  يرهوجلا : لاقو  ۀـقدو ، لوحن  يأ  ءاحلاو ،

قرتو اهتقدح ، ریدتستو  اهداوس ، داوسو  نیعلا  ضایب  ضایب  دتشی  نأ  كرحتلاب : روحلا  يدابآزوریفلا : لاقو  يرزجلا ، هرکذ  ةرفسم ، هجولا 
داوس رافـشالا  تبانم  اولعی  نأ  ۀـکرحم : لحکلا  لاقو : دـسجلا . ضایب  ةدـش  یف  اهداوسو  اهـضایب ، ةدـش  وأ  اهیلاوح ، اـم  ضیبیو  اـهنوفج ،

، لحکت مل  نإو  ۀلوحکم ، اهنأک  یتلا  وأ  نیعلا ، داوس  ةدـیدشلا  ءالحکلاو : لحکأ ، وهف  حرفک ، لحک ، لحکلا  عضاوم  دوسی  نأ  وأ  ۀـقلخ ،
ناریا و 107 و 108 ط  بلاط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم  (. 1) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  يرزجلا : لاقو  هفیطل ، دقلا  نسح  قشر : لجر  لاقو :
، رومالا نم  دـصقلا  ( 1  ) یحن هقلخ  نأـک  میـسج ، ـالو  ریـصق  ـالو  لـیوطب  سیل  يذـلا  وه  ادـصقم ، ضیبأ  ناـک  . فـجنلا و 136 ط   135

دومحم وـهو  ةرمح ، نم  ئـش  اهـضایب  یف  يأ  نینیعلا : لکـشأ  هلوـق : یف  لاـقو  طـیرفتلاو ، طارفـالا  یفرط  یلإ  لـیمی  ـال  يذـلا  لدـتعملاو 
، سلمالا تلصلا : لیقو : هعساو ، يأ  نیبجلا ، تلص  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتفـص  یف  لاقو : مدلا ، هطلاخ  اذإ  لکـشأ : ءآم  لاقی : بوبحم ،
، امهلیوط يأ  نیعراذلا ، حوبشم  ناک  هنأ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هتفص  یف  لاقو  امهتلص ، نیدخلا  لهس  ناک  رخآ . ثیدح  یفو  زرابلا ، لیقو :

حوبـشم لجر  يرهوجلا : لاقو  لبحلاو ، دـلجلاک  داتوأ  نیب  ئـشلا  كدـم  حبـشلاو : نیعارذـلا ، حبـش  ناک  ۀـیاور : یفو  امهـضیرع ، لیقو :
سوؤر میظع  يأ  شاشملا ، لیلج  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتفص  یف  يرزجلا : لاقو  نیکستلاب ، نیعارذلا  حبـش  کلذکو  امهـضیرع ، نیعارذلا :

هل دجأ  مل  نیتیتملا ، طوطخم  هلوق : اهغـضم ، نکمی  یتلا  ۀنیللا  ماظعلا  سوؤر  یه  يرهوجلا : لاقو  نیتبکرلاو ، نیبعکلاو  نیقفرملاک  ماظعلا 
ناک هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  يرزجلا : لاقو  رهظلا ، ینتم  نم  نینتملا  وأ  هتحفـص ، قنعلا : تیل  نم  نیتیللا  فیحـصت  امإ  هلعلو  ینعم ،

عمجلاو براشلا ، کیرحتلاب : ۀلبسلا  ۀلبسلا ، رفاو  ناک  هنإ  هیف  لاقو : نافجالا ، رعش  لیوط  يأ  رافشالا ، بده  ۀیاور : یفو  رافـشالا ، بدهأ 
یلع اهنم  لبـسأ  امو  ۀیحللا  مدـقم  برعلا : دـنع  ۀلبـسلاو  لفـسالا ، یحللا  تحت  یتلا  تارعـشلا  یه  يورهلا : لاقو  يرهوجلا : هلاق  لابـسلا ،

حورملا نهدلاو  بیطلاب  ترضخا  دق  هنم  تباش  یتلا  تارعشلا  تناک  يأ  طمشلا ، رضخأ  ناک  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هتفص  یف  لاقو  ردصلا ،
: هلوق یف  لاقو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هباضتخا  مهرثکأ  راکنال  کلذ  یلع  لمح  امنإو  باضخلل ، تناـک  ةرـضخلا  نأ  رهظـالا  لوقأ : یهتنا ،

هتفـص یف  لاقو  هنطب ، لفـسأ  هب  دـیریو  ءانالا ، ضیف  نم  ءالتما  هیف  نوکی  ام  ضافملا  لیقو : ردـصلا ، عم  نطبلا  يوتـسم  يأ  نطبلا : ضافم 
يوری و  اـهعیمجب ، ذـخالا  شهنلاو : نانـسالا ، فارطأـب  محللا  ذـخأ  سهنلاو : لـیلق ، اـمهمحل  يأ  نیبـعکلا ، سوـهنم  هـلاو : هـیلع  هللا  یلص 

، قدتـسملا قوشمملا  محللا ، فیفخلا  وه  لاجرلا ، نم  برـض  هنأ  مالـسلا : هیلع  یـسوم  ۀفـص  یف  لاقو  اضیأ ، نیـشلابو  نیمدـقلا ، سوهنم 
وهو عاستا ، يأ  قاتفنا ، هیترصاخ  یف  ناک  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هتفـص  یف  يرزجلا  لاقو  محللا ، فیفخلا  لجرلا  برـضلا : يرهوجلا : لاقو 
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ئلتمم يأ  لاصوالا ، معف  ناـک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  لاـقو : ءاـسنلا ، یف  مومذـم  لاـجرلا ، . هب یحنا  ۀـیاهنلا : یف  (. 1  ) یف دوـمحم 
: لاقو لاوطلا ، لاجرلا  دـق  نع  دـعب  يذـلا  الوط  طرفملا  يأ  نیابلا : یف  لاقو  هئلم ، یف  تغلاـب  اذإ  هتمعفأو : ءاـنالا  تمعف  لاـقی : ءاـضعالا ،
، کنحلا ریـصقلا  هوجولا : نم  مثلکملا  لاقو : دادضالا ، نم  وهو  مسجلا ، فیحنلا  لیق : و  نمـسلا ، شحافلا  لیقو : هجولا ، خفتنملا  مهطملا :

دیری صجلا : نولک  ضایبلا  هیرکلا  قهمالا : لاقو : اریدتسم ، نکی  ملو  هجولا  لیسأ  ناک  هنأ  دارأ  محللا ، ۀفخ  عم  ریدتـسملا  ۀهبجلا ، ینادلا 
نکی ملو  رعش ، هندب  یلع  سیل  يذلا  درجالا : لاقو : لهاکلا ، وهو  نیفتکلا ، عمتجم  اهرـسکو : ءاتلا  حتفب  دتکلا  لاقو : ضایبلا ، رین  ناک  هنأ 

یلع يذلا  وهو  رعـشالا ، درجالا  دض  نإف  نیقاسلاو ، نیدـعاسلاو  ۀبرـسملاک ، هندـب ، نم  نکامأ  یف  ناک  رعـشلا  نأ  هب  دارأ  امنإو  کلذـک ،
، ینوهلا ریغـصت  انیوهلا  لاقو : سأرلا ، رعـش  مظعم  دوفلا : لیقو : دوف ، امهنم  دحاو  لک  هتیحان ، يأ  هسأر : يدوف  یف  لاقو  رعـش ، هندب  عیمج 

نع ۀـیانک  هنإ  لوقی : یخئاشم  ضعب  تعمـس  دـقو  هیف ، لیق  ام  تفرع  دـق  اعیمج ، لبقی  ناک  هلوق : تبثتلاو ، نیللا ، ضرغلاو  نوهالا ، ثینأت 
امک ۀعاجشلا  تامالع  نم  وهو  ندبلا ، کیرحتب  الإ  سأرلا  کیرحت  هنکمی  ناک ال  يأ  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هندب  ۀفاصرو  همـسج ، ۀماخض 

ۀفـشلا یف  يذلا  رعـشلا  ۀقفنعلا : ضیب ، تارعـش  هتقفنع  یف  ناک  هنأ  هیف  يرزجلا : لاقو  ۀقدلا ، ۀشومحلاو : اهب ، نیفورعملا  یف  دـهاشملا  وه 
لوسر نم  نسحأ  ۀمل  اذ  تیأر  ام  هیف  يرزجلا : لاقو  ۀجوسنملا ، بئاوذلا  رئافضلاو : یهتنا ، نقذلا  نیبو  اهنیب  يذلا  رعـشلا  لیقو : یلفـسلا ،
ۀمجلا لاقف : ۀمجلا : یهف  تداز  اذإف  نیبکنملاب ، تملأ  اهنال  کلذب  تیمـسو  ۀمجلا ، نود  سأرلا  رعـش  نم  ۀـمللا : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا 

نع فاکسالا  دعس  نعو  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لامجلا ، ناوفص  ۀیاور  یف  یش :  - 21 (. 1  ) نیبکنملا یلع  طقس  ام  سأرلا : رعش  نم 
، هدجی ملف  هبلطف  (، 2  ) جرفی وه  اولاق : هدجی ، ملف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  لأسف  رماع  ینب  دـحأ  یبارعأ  ءاج  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبأ 

ۀخـسن یف  اذکه  (. 2 .) ۀـقباسلا ثیداحالا  یف  ۀـبیرغلا  تاغللا  رئاس  حرـش  مدـقت  (. 1  ) وه اولاـقف : هدـجی ، ملف  هبلطف  لاـق : ینمب ، وـه  اولاـق :
هدـنع مامالا  فقی  يذـلا  نرقلا  ۀـلمهم : ءاـحو  هیناـث ، حـتفو  هلوأ  مضب  حزق  توقاـی : لاـق  حیحـصلا ، وهو  حزقب  عوبطملا : یفو  فنـصملا ،

ذا ۀـیلهاجلا ، یف  شیرق  فقوم  وهو  ۀـیلهاجلا ، یف  نارینلا  هیف  دـقوت  تناک  يذـلا  عضوملا  وهو  ةدـقیملا  وهو  ماـمالا ، نیمی  نع  ۀـفلدزملاب 
دوعصلا بحتسی  كانه  لبج  وه  یسوطلا :( يأ   ( خیشلا لاق  ۀفلدزملاب ، لبج  مسا  درـصک : حزق  عمجملا : یفو  یهتنا ، ۀفرعب  فقت  تناک ال 

ای سانلا : لاقف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یل  اولح  لاق : فقوملا ، یف  هدـجوف  ( 1 : ) اولاق رعاشملاب ، وه  اولاق : هدـجی ، ملف  هبلطف  هفرعب ، . هیلع
نإف اولاق : ادحأ ، هنع  لأسأ  یتح ال  یل  هولح  لب  لاق : امخفم ، هتدجو  موقلا  طسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تدجو  اذإ  كرکنأ ، ام  یبارعأ 

، ةرغ هینیع  نیب  ۀهبج ، سانلا  عسوأو  ۀـمج ، سانلا  لجرأ  بهذو ، ۀـضف  هنول  نأک  شحافلا ، لیوطلا  نم  رـصقأو  ۀـعبرلا ، نم  لوطأ  هللا  یبن 
، نیبنکملا ۀشاشم  نیب  ام  دیعب  ۀضف ، قیربإ  هتبقر  نأک  لاخ ، یلفـسلا  هتفـش  یلع  نانـسالا ، جـلفم  ۀـیحللا ، ثک  نیبجلا ، عساو  فنالا ، ینقأ 
، بنرأ نتم  اهنیل  نم  هدی  نأک  هعمجأب ، تفتلا  تفتلا  اذإو  ائفکتم  یشم  یـشم  اذإ  نثاربلا ، میظع  نانبلا ، طبـس  ( 2  ) لبس هردصو  هنطب  نأک 

یبنلا یلإ  رظن  املف  یبارعـالا  ءآـجف  هسیلج ، موقی  یتح  ( 3  ) هتوبح لحی  مل  سلج  اذإو  هبحاص ، لـتفنی  یتح  لـتفنی  مل  ناـسنإ  عم  ماـق  اذإ 
ای كأرجأ  ام  لوقت : سانلا  لبقأف  هتقان  بنذ  دنع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀقان  سأر  یلع  ( 4  ) هنجحمب لاق  هفرع ، هلاو  هیلع  هللا  یلص 

، ةاکزلا اوتؤتو  ةالـصلا ، اومیقت  کلـسر  انتءاج  لاق : کتجاح ؟ ام  لاـق : مث  (، 5  ) برأ هنإـف  هوعد  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  یبارعأ ؟
انأ ینإ  بضغأ ، ال  لاق : بضغت ، نأ  یشخأو  کفلحتـسأ  نأ  ( 6  ) یغبأ ادئار ، کیلإ  یموق  ینثعبو  ۀبانجلا ، نم  اولـستغتو  تیبلا ، اوجحتو 

حتفلاب ةوبحلا  (. 3 .) ءاوـس خ ل (. 2 .) لاـق خ ل (. 1) سیل یفطـصملا ، یبتجملا  هللا ، لوسر  دـمحم  لیجنالاو  ةاروتلا  یف  هللا  ینامـس  يذـلا 
وأ سأرلا ، ۀـفطعنملا  اصعلا  نجحملاو . هنجحمب . راشأ  وأ  لاـم  ینعملا : لـعل  (. 4 .) ۀـمامع وأ  بوث  نم  هب  لمتـشی  يأ  هب  یبتحی  ام  مضلاو :

عبتی نکلو  ۀئیسلا ، ۀئیـسلا  عبتی  الو  قاوسالا ، یف  باخـس  الو  شاحفب  . بلطأ يأ  (. 6 .) بیدأ خ ل (. 5 .) قالطالا یلع  سأرلا  فوطعم  لک 
: لاق تئش ، امع  لسف  کلوح  نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  نآرقلا : یف  هللا  ینامس  يذلا  انأو  تئش ، امع  ینلسف  ۀنسحلا ، ۀئیـسلا 

کیلع لزنأ  يذلا  وه  هرمأب  تاوامـسلا  تماق  يذلا  هللااب  لاق : ینلـسرأ ، وه  معن  لاق : کلـسرأ ؟ وه  دمع  ریغب  تاوامـسلا  عفر  يذلا  هللا  نإ 
، معن لاق : اهلک ؟ دودحلابو  ۀبانجلا  نم  لاستغالاب  كرمأ  وهو  لاق : معن ، لاق : ۀلوقعملا ؟ ةاکزلاو  ۀـضورفملا ، ةالـصلاب  کلـسرأو  باتکلا ،
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یلـص یبنلا  هل  رفغتـساف  لاق : هریبکو ، هریغـص  مارحلاو  لالحلاو  فقوملاو  نازیملاو  ثعبلاو  رخآلا  مویلاو  هباتکو  هلـسرو  هللااب  انمآ  انإف  لاق :
لجر لاقی : ریـصقلاو ، لیوطلا  نیب  وه  عوبرملا ، نم  لوطأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف  يرزجلا : لاـق  حیـضوت : (. 1  ) اـعدو هلاو  هیلع  هللا 

: ینورزاکلا لاقو  ناسنالل . عبـصالاک  عبـسلل  وه  وأ  دسالا ، بلخمو  عباصالا ، عم  فکلا  ذفنقک : نثربلا  يدابآزوریفلا : لاقو  عوبرمو ، ۀعبر 
لیوطلاـب سیل  هتفرع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ترظن  اذإ  یبارعـال : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هفـصی  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ۀـیاور ، یف 

نرقأ نینیعلا ، مخـض  ۀهبجلا ، ضیرع  هنذا ، ۀمحـش  یلإ  هرعـش  سانلا ، نسحأ  ۀـعبر ، ةرمح ، برـشم  ضیبأ  شحافلا ، ریـصقلا  الو  ینثتملا ،
. نثاربلا مخـص  نیبکنملا ، نیب  ام  دیعب  ۀضف ، قیربإ  هقنع  نأک  لاخ ، یلفـسلا  هتفـش  یلع  ۀیحللا ، ثک  دخلا ، لیـسأ  ایانثلا ، جـلفم  نیبجاحلا 
، يرجی ۀضفلا  بیـضقک  رعـش  الإ  هنطب  الو  هرهظ  یلع  سیل  سیدارکلا  مخـض  باوصلا : نظأو  انئاملع : ضعب  لاقو  ۀـیاورلا ، یف  ءاج  اذـک 

مل حـفوص  اذإو  هعمجأب ، تفتلا  تفتلا  اذإو  ببـص ، نم  طبهی  هنأک  اعلقتم ، یـشم  یـشم  اذإ  بنرأ ، نتم  اـهنیل  نم  هفک  نأـک  نیفکلا ، نثش 
يزجی مسبت ، کحـض  اذإو  هتوبح ، لحی  يذـلا  وه  لجرلا  نوکی  یتح  هتوبح  لحی  مل  لجر  هیلإ  یبتحا  اذإو  رخـآلا ، عزنی  یتح  هدـی  عزنی 

ال هل ، ضرع  ـال  لوـط  یف  لمعتـسی  ـالوط ، بهاذـلا  ینثتملا : لاـق : مـث  قاوسـالا . یف  باخـسب  سیل  ۀنـسحلا ، ۀئیـسلابو  ۀنـسحلا ، ۀنـسحلاب 
مهدحأ . طوطخم یشایعلا : ریسفت  (. 1  ) سلج اذإ  برعلا  ةداع  نم  لجر ، هیلإ  یبتحا  اذإ  هلوق : ینحنی ، هنأک  ضرع  ریغ  نم  هلوط  کسمتسی 

ءدـبی يذـلا  وه  لجرلا  نوکی  یتح  هدـنع  نم  مقی  مل  لجر  هیلإ  سلج  اذإ  ینعی  هتوبح ، لـح  موقی  نأ  دارأ  اذإـف  هبوثب ، یبتحی  نأ  اـنکمتم 
یف هلام ، برأ  لجرلا  اوعد  لاقف : سانلا  هب  حاصف  هلأسی ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ضرتعا  الجر  نأ  هیف  يرزجلا : لاقو  (. 1  ) یهتنا مایقلاب 

عوقو اهب  داری  ۀملک ال  یهو  تطقـسو ، ( 2  ) هبارآ تبیـصا  يأ  هیلع ، ءآعدلا  اهانعمو  ملع ، نزوب  برأ  اهدحأ  تایاور : ثالث  ۀـظفللا  هذـه 
: نالوق هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ءآعدـلا  اذـه  یفو  بجعتلا ، ینعم  یف  رکذ  امنإو  هللا ، کلتاقو  كادـی  تبرت  لاـقی : اـمک  رمـالا ،

هانعم لیقو : (، 3  ) هیلع اعدـف  ۀیرـشبلا  عبط  هبلغ  صرحلا  نم  لاحلا  هذـهب  هآر  امل  یناثلاو  هتمحازمو ، لـئاسملا  صرح  نم  هبجعت  امهدـحأ 
ۀجاح يأ  (، 4  ) لمج نزوب  هلام  برأ  ۀیناثلا : ۀـیاورلاو  دـیری ، امو  هب  ئـش  يأ  يأ  هلام ، لاق : مث  جاتحا ، اذإ  لجرلا : برأ  نم  لأسف ، جاتحا 

، فتک نزوب  برأ  ۀثلاثلا : ۀیاورلاو  هلام ، لاقف : لأس  مث  فذحف ، هب ، تءاج  ۀجاح  هانعم  لیقو : ةریـسی ، ۀجاح  هل  يأ  لیلقتلل ، ةدـئاز  امو  هل ،
: لاقف لجر  هءاج  هنأ  رخآلا : ثیدـحلا  هلثمو  هنأش ، ام  يأ  هلام ؟ لاقف : لأس  مث  ءآدـتبملا ، فذـحف  برأ ، وه  يأ  لماکلا ، قذاحلا  برالاو :

لادـلاب بیدأ  هنإـف  هوعد  هنم  لوقنملا  یف  ناـک  لوقا : یهتنا . ملعو  ةربخ  وذ  هنأ  يأ  هل ؟ اـم  برأ  لاـقف : ۀـنجلا ، ینلخدـی  لـمع  یلع  ینلد 
نع لهـس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 22 ههیجوتو . هحیحـصت  انلقن  امم  تفرع  دقو  اضیأ ، ءارلا  لمتحی  ناکو  ةدـحوملا ، مث  ةانثملا ، ءایلاو  ۀـلمهملا 
نب یلع  نإ  لاـقف : هدـنع ، توـصلا  ترکذ  لاـق  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  یلفوـنلا ، دـمحم  نب  یلع  نع  نومـش ، نب  نسح  نب  دـمحم 

دولوم یف  یقتنملا  (. 1  ) کلذ نم  رهظأ  ول  مامالا  نإو  هتوص ، نسح  نم  قعصف  راملا  هب  ( 6  ) رمی امبرف  ( 5  ) ءرقی ناک  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
زاوج يری  نم  دنع  حـصی  کلذو  (. 3 .) وضعلا برالا : عمج  بارآ  (. 2 . ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هفاصوأ  عماج  یف  عبارلا  لصفلا  یفطـصملا :

رم (. 6 .) نآرقلا خ ل ءرقی  (. 5 .) لمح نزوب  ۀیاهنلا : یف  (. 4 .) کلذ نوزوجی  مهف ال  ۀیمامالا  امأو  هلاثمأو  يرزجلاک  هیلع  ۀیرشبلا  عبط  ۀبلغ 
عفریو سانلاب  یلـصی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نکی  ملو  تلق : هنـسح ، نم  ساـنلا  هلمتحا  اـمل  ائیـش  . ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  خ ل 

نع انباحصأ ، نم  ةدع  اک :  - 23 (. 2  ) نوقیطی ام  ( 1  ) هفلخ نم  سانلا  لمحی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاقف : نآرقلاب ؟ هتوص 
هیلع هللا  یلـص  هللا  یبن  یل  فص  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبال  تلق  لاق : رباج  نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  فیـس ، نب  یلع  نع  دمحم ، نب  دمحأ 
میظع هنثارب ، یلع  غرفأ  بهذـلا  نأـک  فارطـالا ، نثـش  نیبجاـحلا ، نورقم  نینیعلا ، جـعدأ  ةرمح ، برـشم  ضیبأ  هللا  یبن  ناـک  لاـق : هلاو ،

هقنع نأکو  ةافصملا ، ۀضفلا  طسو  اهنأک  هترس  یلإ  هتبل  نم  ۀلئاس  ( 3  ) هتبرس هلاسرتسا ، ةدش  نم  اعیمج  تفتلی  تفتلا  اذإ  نیبکنملا ، ۀشاشم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  یبن  لثم  ری  مل  ببـص ، یف  لزنی  هنأک  أفکت  یـشم  اذإو  ءآملا ، دری  نأ  برـش  اذإ  هفنأ  داکی  ۀضف ، قیربإ  هلهاک  یلإ 
هیلع هللا  یلص  هفک  ۀبالص  فصو  دارملا  لعل  هنثارب ، یلع  غرفا  بهذلا  نأک  مالـسلا : هیلع  هلوق  نایب : (. 4  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هدعب  الو  هلبق 
یف وأ  ةرمحلا  یف  هیبشتلا  نوکی  نأ  لمتحیو  نیلو ، ۀبالـص  ۀـهج  اهل  بهذـلا  نإف  ضبقلا ، ۀلوهـس  یفانی  سبی  مدـع  عم  هضبق  ةدـشو  هلاو 
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، ناسنالا یلإ  ۀنینأمطلاو  سانیتسالا  لاسرتسالا . هلاسرتسا ، ةدش  نم  مالـسلا : هیلع  هلوق  هلثم . رم  دـقو  هیقارت ، یلع  يرولا : مالعإ  یفو  رونلا ،
نـسحو هفطل ، ةدشو  هتوخن ، مدعل  ناک  امنإ  اعیمج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتافتلا  نأ  یلع  لدـی  اذـهو  يرزجلا ، هرکذ  هثدـحی  امیف  هب  ۀـقثلاو 

هیلع هلوقو  نطبلا . یلإ  ردـصلا  طسو  رعـشلا  مضلاب : ۀبرـسلاو  رم ، امک  هراقوو  هتناتمل  کلذ  لعفی  ناک  امنإ  هنأ  رثکـالا  هنظ  اـمک  ـال  هقلخ ،
طـسو یف  دوسأ  طخ  نم  ناسنالا  لیختی  امب  نطبلا  طسو  یف  رعـشلا  نم  طیخلا  اذـه  هبـش  ثیح  غیلب ، هیبشت  ۀـضفلا ، طـسو  اـهنأک  مالـسلا :

(. 4 .) فحـصم وه  لوقأ : هترـس خ ل . (. 3 .) 615 لوصالا 2 : (. 2 .) هقلخ خ ل نـم  (. 1 .) لفغت الف  ۀـبدح  اهیف  تناک  اذإ  ۀلوقـصملا  ۀـضفلا 
: لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نوراه ، نب  بویأ  نع  دامح ، نع  دمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 24 . 443 لوصالا 1 :

یلإ ناک  هرعـش  لاط  اذإ  ناک  ( 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نال  ال ، لاـق : هرعـش ؟ قرفی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـکأ  هل : تلق 
نع تباث ، نب  ورمع  نع  دامح ، نبا  فلخ  نع  میهاربإ ، نب  ورمع  نع  یسیع ، نب  دمحم  نع  لهـس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 25 (. 2  ) هنذا ۀمحش 

: لاق قرف ، هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نأ  نومعزی  تلق : ۀنسلا ، نم  لاق : ۀنسلا ، نم  قرفلا  نأ  نووری  مهنإ  تلق : لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ 
نع یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 26 (. 3  ) رعـشلا کسمت  ءآیبنالا  تناک  الو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  قرف  ام 

لوسر قرف  لهف  تلق : ال ، لاق : ۀنسلا ؟ نم  قرفلا  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : ریصب  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  یلع  نع  رصن ، یبأ  نبا 
هللا لوسر  باصأ  ام  هباصأ  نم  لاق : ۀنـسلا ؟ نم  سیلو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قرف  فیک  تلق : معن ، لاـق : هلاو ؟ هیلع  هللا  یلـص  هللا 
دص امل  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاق : فیک ؟ تلق : (، 4  ) الف الإو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  قرف  امک  قرفی  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

مکـسوؤر نیقلحم  نینمآ  هللا  ءاش  نإ  مارحلا  دجـسملا  نلخدـتل  قحلاـب  اـیؤرلا  هللا  هارأ  ( 6  ) مرحأو يدـهلا  قاس  ناـک  دـقو  تیبلا  نع  ( 5)
نیح هسأر  یلع  ناک  يذلا  رعـشلا  کلذ  رفو  مث  نمف  هارأ ، امب  هل  یفیـس  هللا  نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملعف  نوفاخت  نیرـصقمو ال 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هلبق  نم  کلذ  ناک  الو  رعـشلا ، ریفوت  یف  دـعی  مل  هقلح  املف  لجوزع ، هللا  هدـعو  ثیح  مرحلا  یف  هقلحل  اراـظتنا  مرحأ ،
هللا یلص  هللا  لوسر  نا  ردصملا : یف  (. 1  ) نب دمحم  نع  دیعس ، نب  نیـسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  ةدع  اک :  - 27 (. 7)

.215 یفاکلا 2 : عورف  (. 2 .) هلآو هیلع 
الاو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀنـس  باصأ  دـقف  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قرف  امک  ردـصملا : یف  (. 4 . ) 215 یفاـکلا 2 : عورف  (. 3)

قحلاب ایؤرلا  هلوسر  هللا  قدـص  دـقل  لوقی : ذإ  هباـتک ، یف  اـهب  هللا  هربخأ  یتلا  اـیؤرلا  هللا  هارأو  مرحأو  ردـصملا : یف  (. 6 .) عنم يأ  (. 5 .) الف
هللا یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  رامع ، نب  لیعامسإ  نع  ناکـسم ، نبا  نع  نانـس ، .215 یفاکلا 2 : عورف  (. 7 .) ها
ناک مالسلا  هیلع  یلع  نع  يور  یقتنملا : یف  ینورزاکلا  لاق  لوقا : (. 1  ) رمق ۀقش  هنأک  رون  هل  یئور  ءآملظلا  ۀلیللا  یف  یئور  اذإ  هلآو  هیلع 

نیفکلا نثـش  نوللا ، رهزأ  ۀـیحللا ، ثک  ةرمح ، نینیعلا ، برـشم  رافـشالا ، بدـه  نینیعلا ، میظع  سأرلا ، مخـض  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا 
یلص هللا  لوسر  ناک  لاق : اضیأ  مالسلا  هیلع  هنع  ۀیاور  یفو  اعیمج . تفتلإ  تفتلا  اذإو  دعص ، یف  یـشمی  امنأک  أفکت  یـشم  اذإ  نیمدقلاو ،
طبـس الو  دـعج  ال  برقأ ، لوطلا  یلإ  وهو  لیوط ، الو  ریـصق  ال  ۀـقدحلا ، دوسأ  رافـشالا ، بدـهأ  ةرمح ، هضایب  ابرـشم  ضیبأ  هلاو  هیلع  هللا 

هلثم هدعب  الو  هلبق  رأ  مل  دعص ، یف  یشمی  هنأک  أفکت  یشم  اذإ  ؤلؤللا ، هقرع  نأک  مدقلاو ، فکلا  نثـش  ۀبرـسم ، هردص  یف  بکانملا ، میظع 
رغأ ۀماهلا ، مخـض  ضیبأ  مهرمغ ، موقلا  عم  ءآج  اذإ  ۀعبرلا ، قوفو  الوط ، بهاذلاب  سیل  لاق : اضیأ : مالـسلا  هیلع  هنعو  هلاو . هیلع  هللا  یلص 
هدعب الو  هلبق  رأ  مل  ؤلؤللا ، ههجو  یف  قرعلا  نأک  ببص ، نم  ردحنی  امنأک  علقتی  یشم  اذإ  نیمدقلاو ، نیفکلا  نثـش  رافـشالا ، بدهأ  جلبأ ،

نم ۀعبر  هنأک  ددرتملا ، ریصقلا  الو  طغمملا ، لیوطلاب  نکی  مل  اضیأ : مالـسلا  هیلع  هنع  ۀیاور  یفو  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یماو  وه  یبأب  هلثم ،
ضیبأ (، 2  ) ریودـت هجولا  یف  ناکو  مثلکملا ، الو  مهطملاب  نکی  ملو  ـالجر ، ادـعج  ناـک  طبـسلاب ، ـالو  طـطقلا ، دـعجلاب  نکی  ملو  موقلا ،

، ببص یف  یشمی  امنأک  علقتی  یـشم  اذإ  نیمدقلاو ، نیفکلا  نثـش  درجأ ، دتکلاو ، شاشملا  لیلج  رافـشالا ، بدهأ  نینیعلا ، جعدأ  برـشم ،
، ۀـجهل سانلا  قدـصأو  اردـص ، سانلا  بحرأو  افک ، ساـنلا  دوجأ  نییبنلا ، متاـخ  وهو  ةوبنلا ، متاـخ  هیفتک  نیب  هعیمج ، تفتلا  تفتلا  اذإو 

هدـعب الو  هلبق  رأ  مل  هتعان : لوقی  هبحأ ، ۀـفرعم  هطلاـخ  نمو  هباـه ، ۀـهیدب  هآر  نم  ةرـشع ، مهمرکأو  ۀـکیرع ، مهنیلأو  ۀـمذ ، ساـنلا  یفوأو 
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اذه يوریو  الوط  بهاذلا  طغمملا : لاقف : ثیدحلا  اذه  یعمـصالا  رـسف  دـقو  لاق : مث  اریودـت خ ل. (. 2 .) 446 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 1 .) هلثم
، یعمـصالا هرکذ  اذک  هجولا  رودملا  مثلکملاو : محللا ، ریثکلا  ندابلا  مهطملاو : ارـصق ، ضعب  یف  هضعب  لخادـلا  ددرتملاو : نیعلاو ، نیغلاب 

الیسأ ناک  دیبعوبأ : لاقو  محللا ، ةرثک  عم  الإ  نوکی  الو  هجولا ، ریدتسملا  ۀهبجلا ، ینادلا  کنحلا ، ریصقلا  هجولا : نم  مثلکملا  هریغ : لاقو 
لیـسالاب نکی  مل  لاقی : نأ  هجوالاو  ریودـت ، هجولا  یف  ناـکو  هلوق : هدـعب  نکی  مل  اذإ  نوکی  فـالتخالا  اذـهو  هجولا ، ریدتـسم  نکی  ملو 

ریغ طارفالاو  الدـتعم ، ناک  هقلخ  نم  ئـش  لک  ذإ  نوکی ، ام  نسحأک  لیـسالاو ، رودـملا  نیب  ناک  ریودـتلا ، طارفإ  عم  رودـملا  ـالو  ادـج ،
: يوارلا لاق  بقعلا . شوهنم  نینیعلا ، لکشأ  مفلا ، عیلض  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : ةرمـس  نب  رباج  نعو  ئـش . یف  بحتـسم 

شوهنم ام  تلق : نیعلا ، قش  لیوط  لاق : نینیعلا ؟ لکـشأ  ام  تلق : مفلا ، میظع  لاـق : مفلا ؟ عیلـض  ینعم  اـم  رباـج : نع  هیوار  كامـسل  تلق 
هللا لوسر  ناک  لاق : سابع  نبا  نعو  نیفرحلاـب . يوریو  اـضیأ ، محللا  لـیلق  ۀـلمهملا : نیـسلاب  سوهنملاو  بقعلا ، محل  لـیلق  لاـق : بقعلا ؟
هللا یلـص  هللا  لوسر  سأر  یف  تددـع  ام  لاـق : سنأ  نعو  هاـیانث . نیب  نم  جرخی  رونلاـک  يأر  ملکت  اذإ  نیتینثلا ، جـلفأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
یف نکی  مل  لاق : بیش ؟ هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  سأر  یف  ناک  ةرمس : نب  رباجل  لیقو  ءآضیب . ةرعش  ةرـشع  عبرأ  الإ  هتیحلو  هلاو  هیلع 

هتقفنع یف  ناک  رـشب : نب  هللادـبع  لاقو  نهدـلا . نهاراو  نهد  اذإ  هسأر ، قرفم  یف  تارعـش  الإ  بیـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سأر 
تیتأ لاق : هثمر  یبأ  نع  يدمرتلا  یفو  ةرعش . نیرشع  نم  اوحن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بیش  ناک  لاق : رمع  نبا  نعو  ضیب . تارعش 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  ۀحئار  نم  بیطأ  ةربنع  الو  ۀکسم  طق  ۀحئار  تممش  ام  لاق : سنأ  نعو  رمحأ . بیشلا  تیأرف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 
اذإ هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  فرعن  انک  سنأ : لاقو  مالسلا ، هیلع  هللا  لوسر  فک  نم  نیلأ  ةریرح  الو  ةزخ  طق  ائیـش  تسـسم  الو  هلاو ،

یننیعت نأ  بحأ  ینإو  یتنبا  تجوز  ینإ  هللا  لوسر  ای  لاـقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ  ـالجر  نإ  ةریره : یبأ  نعو  هحیر . بیطب  لـبقأ 
فیجا ینأ  کـنیبو  ینیب  ( 1  ) ۀـیآو رجـش ، دوعو  سأرلا ، ۀعـساو  ةروراقب  ینئجو  لاعتف  ادـغ  ناک  اذإ  نکلو  ئـش ، اندـنع  ام  لاقف : ئـشب ،

، ةروراقلا تالتما  یتح  هیعارذ  نم  قرعلا  تلـسی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لعجف  رجـش ، دوعو  سأرلا  ۀعـساو  ةروراـقب  هاـتأف  باـبلا ،
کلذ ۀـنیدملا  لـهأ  مش  تبیطت  اذإ  تناـکو  اـهب ، بیطتو  ةروراـقلا  یف  دوعلا  سمغت  نأ  بیطت  نأ  تدارأ  اذإ  کـتنبا  رمأو  اهذـخ  لاـقف :

دحأ هعبتف  قیرط  یف  رمی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نکی  مل  لاق : رباج  نع  ریبکلا  هخیرات  یف  يراخبلا  رکذو  نیبیطتملا . تیب  اومسف  بیطلا ،
طوغتی نأ  دارأ  اذإ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هنأ  يورو  بیط . الب  هتحئار  کلذ  نأ  هیوهار  نب  قاحسإ  رکذو  هبیط . نم  هکلـس  هنأ  فرع  الإ 

، نادیز نب  هللادبع  نع  يدسالا ، دـمحأ  نب  دـمحم  یل : ل ،  - 28 (. 2  ) ۀبیط ۀحئار  کلذـل  تحافو  هلوبو ، هطئاغ  تعلتباف  ضرالا  تقـشنا 
لوسر ای  لجر : لاق  لاق : سابع  نبا  نع  ۀـمرکع ، نع  (، 3  ) نابیـش نع  ماشه ، نب  ۀـیواعم  نع  بیرک ، یبأ  نع  نییلجبلا ، سابعلا  نب  یلعو 

نب ییحی  نع  كامسلا  نبا  نع  دلخم ، نبا  ام :  - 29 (. 4  ) نولئاستی معو  تالسرملا  ۀعقاولاو و  دوه  ینتبیش  لاق : بیشلا ، کیلإ  عرـسأ  هللا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  سأر  یف  ناک  لوقی : اسنأ  تعمـس  لاق : ۀـعیبر  نع  نایفـس ، نع  میعن ، یبأ  نع  (، 5  ) لیهـس نب  دامح  نع  بلاط ، یبأ 
یف عبارلا  لصفلا  یفطـصملا : دولوم  یف  یقتنملا  (. 2 .) ۀملکب قطنا  يأ  هیإ ، ردـصملا : یف  (. 1 (.) 6  ) ءآضیب ۀقاط  نورـشع  هتیحلو  هلاو  هیلع 
یفو ، 93 لاصخلا 1 : ، 141 یلامالا : (. 4 .) ۀـمرکع نع  قاحـسإ ، یبأ  نع  نابیـش ، لاصخلا : یف  (. 3 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هفاصوأ  عماـج 

ام هیفو : . 246 خیشلا : نبا  یلامأ  (. 6 .) بلاط یبأ  نب  ییحی  طقسأو  يروثلا ، لهس  نب  دامح  ردصملا : یف  (. 5 .) لجر لدب  رکبوبأ  لاصخلا :
فسوی یلع  اخیلز  تنذأتسا  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  هرکذ ، نمع  ةریغملا ، نبا  نع  مشاه ، نبا  نع  دعـس ، نع  یبأ ، ع :  - 30. ناک

ول فیک  لاقف : فسوی ، ای  کهجو  نسح  تلاـق : 1 ؟)  ) ناک ام  یلإ  كاعد  يذـلا  ام  اخیلز  ای  اهل : لاق  لاـق :-  نأ  یلإ  ثیدـحلا  قاـسو  - 
فیکو لاق : تقدـص ، تلاق : افک ، ینم  حمـسأو  اقلخ ، ینم  نسحأو  اهجو ، ینم  نسحأ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  دـمحم ، هل : لاقی  ایبن  تیأر 

(2  ) اهتببحأ دـقو  تقدـص ، دـق  اهنأ  فسوی : یلإ  لجوزع  هللا  یحوأف  یبلق ، یف  هبح  عقو  هترکذ  نیح  کـنال  تلاـق : تقدـص ، ینأ  تملع 
، هیودمح نب  دمحم  نع  دماح ، نب  هللادبع  نع  قودصلا  یلإ  هدانسإب ، ص :  - 31 (. 3  ) اهجوزت نأ  یلاعتو  كرابت  هللا  هرمأف  ادمحم ، اهبحل 

رهـش نع  نیـسحلا ، یبأ  نب  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نع  قاحـسإ ، نب  دمحم  نع  هیبأ ، نع  ریرج ، نب  بهو  نع  میرکلادبع ، نب  دمحم  نع 
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قاسو لاصخ -  عبرأ  نع  كولئاـس  اـنإ  اولاـقف : دوهیلا ، نم  طـهر  هاـتأ  ۀـنیدملا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـق  اـمل  لاـق : بشوح  نب 
تسل ینأ  نومعزت  يذلا  لجرلا  اذه  ۀفص  نم  نوملعت  له  هللااب  مکدشنأ  لاق : وه ؟ فیک  کمون  نع  انربخأ  اولاق : لاق :-  نأ  یلإ  ثیدحلا 

نع يدنکلا ، دـمحم  نب  نسحلا  نع  دایز ، نب  دـیمح  اک :  - 32 (. 4  ) ربخلا یمون . اذـکو  لاق : معن ، مهللا  اولاق : ناظقی ؟ هبلقو  هنیع  ماـنت  هب 
هللا لوسر  نع  دحا  موی  سانلا  مزهنا  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  يزارلا ، نامعن  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  یمثیملا ، نسحلا  نب  دمحأ 
یف (. 2 .) کنم ناک  ام  یلإ  ردصملا : یف  (. 1  ) لثم ( 5  ) هنیبج نع  ردحنا  بضغ  اذإ  ناکو  لاق : ادیدش ، ابـضغ  بضغف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص 

باتک یف  همامتب  فنـصملا  هجرخاو  طوطخم ، ءایبنالا : صـصق  (. 4 .) اهجوزتی نأ  هیفو :  30 عئارشلا : للع  (. 3 .) اهتببحأ دق  ینإو  ردـصملا :
یفقثلا دـمحم  نب  میهاربال  تاراغلا : باـتک   - 33 (. 1  ) قرعلا نم  ؤلؤللا  . هینیبـج نع  ردـصملا : یف  (. 5 .) 307 عجار ج 9 : تاـجاجتحالا ،

کی مل  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعن  اذإ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  یلع  دـلو  نم  دـمحم  نب  میهاربإ  نع  هدانـسإب 
مهطملاب کی  ملو  الجر ، ادعج  ناک  طبـسلا ، الو  ططقلا  دـعجلاب  کی  ملو  موقلا ، نم  ۀـعبر  ناکو  ددرتملا ، ریـصقلا  الو  طغمملا ، لیوطلاب 

نیفکلا نثش  ۀبرسم ، اذ  درجأ  دتکلاو ، شاشملا  لیلج  رافشالا ، بدهأ  نیعلا ، جعدأ  برشم ، ضیبأ  اریودت ، هجولا  یف  ناکو  مثلکملا ، الو 
، افک سانلا  دوجأ  نییبنلا ، متاخ  وهو  ةوبنلا  متاخ  هیفتک  نیب  اـعم ، تفتلا  تفتلا  اذإو  ببـص ، یف  یـشمی  اـمنأک  علقت  یـشم  اذإ  نیمدـقلاو ،

ۀیلاوتم اثالث  عبشی  مل  نم  یبأب  (، 3  ) ةریشع مهمرکأو  (، 2  ) ۀکیرع مهنیلأو  ۀمذ ، سانلا  یفوأو  ۀجهل  سانلا  قدصأو  اردـص ، سانلا  ءرجأو 
. اهدیعن الف  ۀقباسلا  باوبالا  یف  ةوبنلا  متاخ  فصو  یف  رابخالا  تضم  دق  لوقأ : (. 4  ) ۀقیقد لخنی  ملو  ایندلا ، قراف  یتح  رب  زبخ  نم 

هب یلاعت  هللا  هبدأ  امو  هننسو  هریسو  هقالخأ  مراکم 

مهرواشو مهل  رفغتـساو  مهنع  فعاف  کلوح  نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  ۀـمحر  اـمبف  نارمع 3 : لآ  تایالا :
الو بیغلا  ملعأ  الو  هللا  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقأ  ـال  لـق  ماعنالا 6 : . 159 نیلکوتملا . بحی  هللا  نإ  هللا  یلع  لـکوتف  تمزع  اذإـف  رمـالا  یف 
مل تاراغلا : (. 4 .) ةرشع خ ل (. 3 .) ۀعیبطلا ۀکیرعلا : (. 2 .) 110 یفاکلا : ۀضور  (. 1)50 یلإ . یحوی  اـم  ـالإ  عبتأ  نإ  کـلم  ینإ  مکل  لوقأ 

یبنلا نوذؤی  نیذلا  مهنمو  ۀبوتلا 9 :  199 نیلهاجلا . نع  ضرعأو  فرعلاب  رمأو  وفعلا  ذخ  فارعالا 7 : . هتخسنب ترفظ  امو  نالآ ، یلإ  عبطی 
الو هللااب  الإ  كربص  امو  ربصاو  لحنلا 16 :  61 مکنم . اونمآ  نیذلل  ۀـمحرو  نینمؤملل  نمؤیو  هللااب  نمؤی  مکل  ریخ  نذا  لق  نذا  وه  نولوقیو 

6 افـسأ . ثیدحلا  اذهب  اونمؤی  مل  نإ  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف  فهکلا 18 :  127 نوکرمی . امم  قیـض  یف  کت  الو  مهیلع  نزحت 
رکذاو هللا  ءاشی  نأ  الإ  ادغ -  کلذ  لعاف  ینإ  ئـشل  نلوقت  الو  ادـحأ -  مهنم  مهیف  تفتـست  الو  ارهاظ  ءارم  الإ  مهیف  رامت  الف  یلاعت : لاقو 

نمل ةرکذـت  الإ  یقـشتل -  نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  هط 20 :  24  - 22 ادشر . اذه  نم  برقال  یبر  نیدـهی  نأ  یـسع  لقو  تیـسن  اذإ  کبر 
فارطأو حبـسف  لیللا  ءآنآ  نمو  اهبورغ  لبقو  سمـشلا  عولط  لبق  کبر  دـمحب  حبـسو  نولوقی  ام  یلع  ربصاف  یلاعت : لاقو   3  - 1 یشخی .

رمأو یقبأو -  ریخ  کبر  قزرو  هیف  مهنتفنل  ایندـلا  ةویحلا  ةرهز  مهنم  اجاوزأ  هب  انعتم  ام  یلإ  کینیع  ندـمت  ـالو  یـضرت -  کـلعل  راـهنلا 
 - نیبرقالا کیرـشع  رذـنأو  ءارعـشلا 26 :  132  - 130 يوقتلل . ۀـبقاعلاو  کقزرن  نحن  اقزر  کلأسن  ـال  اـهیلع  ربطـصاو  ةولـصلاب  کـلهأ 
نیح كاری  يذلا  میحرلا -  زیزعلا  یلع  لکوتو  نولمعت -  امم  ئرب  ینإ  لقف  كوصع  نإف  نینمؤملا -  نم  کعبتا  نمل  کحانج  ضفخاو 

70 نورکمی . امم  قیـض  یف  نکت  الو  مهیلع  نزحت  ـالو  لمنلا 27 :  220  - 214 میلعلا . عیمـسلا  وه  هنإ  نیدـجاسلا -  یف  کبلقتو  موقت - 
ئـش لک  هلو  اهمرح  يذلا  ةدلبلا  هذه  بر  دبعأ  نأ  ترما  امنإ  یلاعت : لاقو   79 نیبملا . قحلا  یلع  کنإ  هللا  یلع  لکوتف  یلاـعت : هلوق  یلإ 

ةولـصلا نإ  ةولـصلا  مقأو  باتکلا  نم  کیلإ  یحوا  ام  لتا  توبکنعلا 28 : 91 و 92  نآرقلا . ولتأ  نأو  نیملـسملا -  نم  نوـکأ  نأ  ترماو 
. نونقوی نیذلا ال  کنفختسی  الو  قح  هللا  دعو  نإ  ربصاف  مورلا 30 :  45 نوعنصت . ام  ملعی  هللاو  ربکأ  هللا  رکذلو  رکنملاو  ءاشحفلا  نع  یهنت 

هللااب یفکو  هللا  یلع  لکوتو  مهاذأ  عدو  نیقفاـنملاو  نیرفاـکلا  عطت  ـالو  اریبک -  الـضف  هللا  نم  مهل  نأـب  نینمؤملا  رـشبو  بازحالا 33 :  60
وه نإ  هل  یغبنی  امو  رعشلا  هانملع  امو  سی 36 :  8 نوعنصی . امب  میلع  هللا  نإ  تارسح  مهیلع  کسفن  بهذت  الف  رطاف 35 : 47 و 48  الیکو .
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قح هللا  دـعو  نإ  ربصاف  نمؤملا 40 :  76 نونلعی . امو  نورـسی  ام  ملعن  انإ  مهلوق  کـنزحی  ـالف  یلاـعت : هلوق  یلإ   96 نیبم . نآرقو  رکذ  ـالإ 
يذلا اذإف  نسحأ  یه  یتلاب  عفدإ  ۀئیسلا  الو  ۀنـسحلا  يوتـست  الو  ةدجسلا 41 :  55 راکبالاو . یشعلاب  کبر  دمحب  حبسو  کبنذل  رفغتـساو 

ذعتـساف غزن  ناطیـشلا  نم  کنغزنی  امإو  میظع -  ظح  وذ  الإ  اهاقلی  امو  اوربص  نیذلا  الإ  اهاقلی  امو  میمح -  یلو  هنأک  ةوادـع  هنیبو  کنیب 
88 و نوملعی . فوسف  مالس  لقو  مهنع  حفصاف  نونمؤی -  موق ال  ءالؤه  نإ  بر  ای  هلیقو  فرخزلا 43 :  36  - 34 میلعلا . عیمسلا  وه  هنإ  هللااب 

غالب راهن  نم  ۀعاس  الإ  اوثبلی  مل  نودـعوی  ام  نوری  موی  مهنأک  مهل  لجعتـست  الو  لسرلا  نم  مزعلا  ولوا  ربص  امک  ربصاف  فاقحالا 46 :  89
مکبلقتم ملعی  هللاو  تاـنمؤملاو  نینمؤـمللو  کبنذـل  رفغتـساو  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  هنأ  ملعاـف  دـمحم 47 :  35 نوقـسافلا . موقلا  الإ  کـلهی  لـهف 

39 دوجسلا . رابدأو  هحبسف  لیللا  نمو  بورغلا -  لبقو  سمشلا  عولط  لبق  کبر  دمحب  حبسو  نولوقی  ام  یلع  ربصاف  19 ق 50 : مکاوثمو .
کبر مکحل  ربصو  روطلا 52 :  45 دـیعو . فاخی  نم  نآرقلاب  رکذـف  رابجب  مهیلع  تنأ  امو  نولوقی  امب  ملعأ  نحن  یلاـعت : هلوق  یلإ  و 40 
ۀمعنب تنأ  ام  نورطسی -  امو  ملقلاو  ن  ملقلا 68 : 48 و 49  موجنلا . رابدإو  هحبسف  لیللا  نمو  موقت  نیح  کبر  دمحب  حبـسو  انییعأب  کنإف 

: یلاعت هلوق  یلإ   6  - 1 نوتفملا . مکیأب  نورـصبیو -  رـصبتسف  میظع -  قلخ  یلعل  کنإو  نونمم -  ریغ  ارجال  کل  نإو  نونجمب -  کـبر 
وعدأ امنإ  لق  نجلا 72 :  5 الیمج . اربص  ربصاف  جراعملا 70 :  48 موظکم . وهو  يدان  ذإ  توحلا  بحاصک  نکت  الو  کـبر  مکحل  ربصاـف 
اغالب الإ  ادحتلم -  هنود  نم  دجأ  نلو  دحأ  هللا  نم  ینریجی  نل  ینإ  لق  ادشر -  الو  ارض  مکل  کمأ  ینإ ال  لق  ادحأ -  هب  كرشا  الو  یبر 

(1  ) ۀـعاسلا امإو  باذـعلا  امإ  نودـعوی  ام  اوأر  اذإ  یتح  ادـبأ -  اهیف  نیدـلاخ  منهج  ران  هل  نإـف  هلوسرو  هللا  صعی  نمو  هتـالاسرو  هللا  نم 
هبیغ یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  ادـمأ -  یبر  هل  لعجی  مأ  نودـعوت  ام  بیرقأ  يردأ  نإ  لق  اددـع -  لـقأو  ارـصان  فعـضأ  نم  نوملعیـسف 

مهیدـل امب  طاحأو  مهبر  تالاسر  اوغلبأ  دـق  نأ  ملعیل  ادـصر -  هفلخ  نمو  هیدـی  نیب  نم  کلـسی  هنإف  لوسر  نم  یـضترا  نم  الإ  ادـحأ - 
نآرقلا لترو  هیلع  دز  وأ  الیلق -  هنم  صقنا  وأ  هفـصن  الیلق -  الإ  لیللا  مق  لمزملا -  اـهیأ  اـی  لـمزملا :  28  - 21 اددع . ئش  لک  یـصحأو 

کبر مسا  رکذاو  الیوط -  احبـس  راهنلا  یف  کل  نإ  الیق -  موقأو  أطو  دـشأ  یه  لیللا  ۀئـشان  نإ  الیقث -  الوق  کیلع  یقلنـس  اـنإ  ـالیترت - 
ینرذو ـالیمج -  ارجه  مهرجها  نولوقی و  اـم  یلع  ربـصاو  ـالیکو -  هذـختاف  وـه  ـالإ  هلإ  ـال  برغملاو  قرـشملا  بر  ـالیتبت -  هیلإ  لـتبتو 

نم ۀفئاط  هثلثو و  هفـصنو  لیللا  یثلث  نم  یندأ  موقت  کنأ  ملعی  کبر  نإ  یلاعت : هلوق  یلإ   11  - 1 الیلق . مهلهمو  ۀمعنلا  یلوا  نیبذکملاو 
نورخآو یضرم  مکنم  نوکیس  نأ  ملع  نآرقلا  نم  رـسیت  ام  اوأرقاف  مکیلع  باتف  هوصحت  نل  نأ  ملع  راهنلاو  لیللا  ردقی  هللاو  کعم  نیذلا 

: هلوق مهو ، وهو  ۀخسنلا ، یف  اذکه  (. 1)20 هنم . رسیت  ام  اوأرقاف  هللا  لیبس  یف  نولتاقی  نورخآو  هللا  لضف  نم  نوغتبی  ضرالا  یف  نوبرـضی 
 - رهطف کبایثو  ربکف -  کبرو  رذـنأف -  مق  رثدـملا -  اهیأ  اـی  رثدملا 74 : . اهنع لاخ  فیرـشلا  فحـصملاو  ةدئاز  ۀعاسلا  اماو  باذعلا  اما 

عطت الو  کبر  مکحل  ربصاف  الیزنت -  نآرقلا  کیلع  انلزن  نحن  انإ  رهدلا 76 :  7  - 1 ربصاف . کبرلو  رثکتـست -  ننمت  الو  رجهاف -  زجرلاو 
همحر یسربطلا  لاق  ریسفت :  26  - 23 الیوط . الیل  هحبس  هل و  دجساف  لیللا  نمو  الیـصأو -  ةرکب  کبر  مسا  رکذاو  اروفک -  وأ  امثآ  مهنم 

ظیلغ قلخلا  ئـس  ایفاج  يأ  اظف  تنک  ولو  نیدـلا  یف  مهلوخد  بجوی  اـمم  مهل  کـنیل  نأ  يأ  مهل  تنل  هللا  نم  ةدـئاز  اـم  ۀـمحر  اـمبف  هللا :
مهنیب ام  مهل  رفغتساو  مهنیبو  کنیب  ام  مهنع  فعاف  کنع ، کباحصأ  قرفتل  کلوح  نم  اوضفنال  ۀمحر  يذ  ریغ  داؤفلا ، یساق  يأ  بلقلا 

: لاوقأ یلع  یحولاب  هئانغتسا  عم  مهایإ  هترواشم  ةدئاف  یف  فلتخاو  مهدنع ، ام  ملعاو  مهئارآ ، جارختسا  يأ  رمالا  یف  مهرواشو  ( 1  ) ینیبو
الو ةرواشملا ، یف  هتما  هب  يدـتقیل  کلذ  نأ  اهیناثو : مهرادـقأ . نم  عفرلاو  مهل ، فلأتلاو  مهـسوفنل ، بییطتلا  هجو  یلع  کـلذ  نأ  اهدـحأ :

: اهعبارو کلذ . یف  هب  هتما  يدتقیلو  هباحصأ ، لالجال  نیرمال : کلذ  نأ  اهثلاثو : (. 2  ) مهنیب يروش  مهرمأ  نأب  اوحدم  امک  ۀصیقن ، اهنوری 
لثم یفو  ودـعلا ، ءاقلو  برحلا ، دـئاکمو  ایندـلا ، روما  یف  کلذ  نأ  اهـسماخو : شاغلا . نم  حـصانلا  زیمتیل  ةرواشملاب ، مهنحتمیل  کلذ  نأ 
دیزی نب  رباج  نعو  دمحم ، نب  رفعج  نع  اوورو  هئاضمإو ، لعفلا  یلع  کبلق  تدقع  اذإف  يأ  تمزع  اذإف  مهئارآب  نیعتـسی  نأ  زوجی  کلذ 

، هیلإ كرمأ  ضوفو  هب ، قثو  هللا ، یلع  دـمتعاف  يأ  هللا  یلع  لکوتف  کتدـشرأو  کتقفو  کـل و  تمزع  اذإ  ینعملاـف  مضلاـب ، تمزع  اذإـف 
هانعم لیقو : ردـصملا : یف  داز  (. 1 ،) لاعفالا نساحمو  قالخالا ، مراکمب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  اـنیبن  ( 3  ) صیـصخت یلع  ۀلالد  ۀیآلا  هذه  یفو 
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نمو . هلآو هیلع  هللا  یلص  انیبن  صاصتخا  ردصملا : یف  (. 3 .) 38 يروشلا : (. 2 .) بنذلا کلذ  نم  مهل  رفغتساو  دحا  نم  مهرارف  مهنع  فعاف 
، ابـسن سانلا  طسوأ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  کلذ  و  عضاوتلا ، یلإ  مهاندأ  ناک  مث  عفرتلا ، یعاودل  سانلا  عمجأ  ناک  هنأ  هرمأ  بیجع 
، بوثلا عقری  ناک  هنأ  هعـضاوت  نم  ناک  مث  عفرتلا ، یعاود  نم  اهلک  هذهو  مهحـصفأ ، مهاکزأو و  مهعجـشأو  مهاخـسأو  ابـسح ، مهرفوأو 

ناکو (، 2  ) ضرالا یف  لـکأیو  ضرـالا ، یف  سلجیو  كولمملا ، ةوعد  بیجیو  (، 1  ) حـضانلا فلعیو  رامحلا ، بکریو  لعنلا ، فصخیو 
. هلوق یف  هحدم  نم  نسحأ  دقلو  رجز ، الو  ( 3  ) رهک الو  ربز  ریغ  نم  هللا  یلإ  وعدی 

(. 4  ) دمحم نم  ۀمذ  یفوأو  ربأ  اهرهظ  قوف  ۀقان  نم  تلمح  امف 
هللا صتخی  يذلا  بیغلا  ملعأ  الو  قئالخلا  قازرأ  وأ  هتارودقم ، وأ  هتمحر ، نئازخ  يأ  هللا  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقأ  لق ال  یلاعت : هلوق  یفو 

هدهاشت ام  هبیغو  هللا  رمأ  نم  دهاشاف  کلملا ، هیلع  ردـقی  ام  یلع  ردـقأ  يأ ال  کلم  ینإ  مکل  لوقأ  الو  ینملع  ام  ملعأ  امنإو  هملعب ، یلاعت 
امب الإ  ۀیآو  ةزجعمب  مکیتآ  نأ  ردقأ  ینأ ال  لصاحلا  لوقأ : (. 5  ) یلإ هللا  لزنأ  امب  الإ  مکربخأ  ام  دیری  یلإ  یحوی  ام  الإ  عبتأ  نإ  ۀکئالملا 

: لوقأ الو  یلاعت ، هنم  یحو  وأ  ماهلإب  الإ  یـسفن  لبق  نم  ائیـش  ملعأ  الو  یلاعت ، همیلعتب  الإ  ائیـش  ملعأ  الو  هیف ، یل  نذأ  و  هیلع ، هللا  ینردـقأ 
لاومأ نم  افع  ام  يأ  وفعلا  ذخ  یلاعت : هلوق  یف  هللا  همحر  یسربطلا  لاقو  کلذ . ریغو  برـشلاو  لکالا  نم  ۀیرـشبلا  تافـصلا  نم  أربم  ینإ 
ةاکزلا ۀیآ  تلزن  مث  تقوم ، ئـش  اهیف  سیل  مهلاومأ  نم  لضفلا  ذخأی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناکف  ۀـقفنلا ، نم  لضف  ام  يأ  سانلا ،

(. 3 .) ضرالا یلع  لکأیو  ردصملا : یف  (. 2 .) هیلع یقتسی  ریعبلا  حضانلا : (. 1 ،) سانلا قالخأ  نم  وفعلا  ذـخ  هانعم  لیقو : اهب ، اخوسنم  راصف 
کلابقتـسا رهکلاو : هردص . نم  تاص  دسالا : رأز  نم  وهو  رئز ، ریغ  نم  ردصملا : یفو  هرهتنا . لئاسلا : ربز  هنع ، هاهنو  هعنم  رمالا : نع  هربز 

لبقاو .304 نایبلا 4 : عمجم  (. 5 .) یتأی ام  یف  اذکو  راصتخا  لوقنملا  یفو  526 و 527 . نایبلا 2 : عمجم  (. 4 .) هب انواهت  سباع  هجوب  اناسنإ 
نـسح ام  لک  وهو  فورعملاب ، ینعی  فرعلاب  رمأو  ةءاسالاب  ةذخاؤملا  كرتو  رذتعملا ، نم  رذـعلا  لوبق  یف  وفعلا  وه  لیقو : اهنم ، روسیملا 

ۀنایص هفسلاب  مهلباقت  الو  مهلوبق ، نم  سایالاو  مهیلع ، ۀجحلا  مایق  دنع  مهنع  ضرعأ  يأ  نیلهاجلا  نع  ضرعأو  عرـشلا  وأ  هلعف  لقعلا  یف 
ریخ نذا  لق  هلبقیو  هیلإ  یغـصیو  هل  لاقی  ام  یلإ  عمتـسی  يأ  نذا  وه  نولوقیو  یبنلا  نوذؤی  نیذـلا  مهنمو  یلاـعت : هلوق  یفو  (. 1  ) كردقل

، امهیف نیونتلاو  عفرلاب  مکل  ریخ  نذا  أرق : نم  مهنمو  هب  لمعیو  ریخلا  عمـسی  وه  وأ  (، 2  ) یحولا وهو  مکل  ریخ  وه  ام  یلإ  عمتـسی  يأ  مکل 
حلصأ وه  امب  هنوبیعت  فیکف  مکل ، ارش  ناکل  مکرذع  لبقی  مل  ولو  مکیلإ ، عمتسیو  مکرذع ، لبقی  هنال  مکل ، حلصأ  انذا  هنوک  نأ  ینعملاف 

امیف اضیأ  نینمؤملا  قدـصی  و  هللا ، نم  قداصلا  ریخلا  الإ  لبقی  الف  ریخ  نذا  هنإف  انذا  هنوک  هرـضی  يأ ال  نینمؤملل  نمؤیو  هللااـب  نمؤی  مکل ؟
وهو يأ  مکنم  اونمآ  نیذـلل  ۀـمحرو  نامالا  نم  مهیلإ  یقلی  امیف  مهنمؤی  يأ  نینمؤملل  نمؤی  لیقو : نیقفانملا ، نود  مهنم ، لبقیو  هنوربخی ،

يذالا نم  هاقلت  امیفو  ۀـلاسرلا ، نم  هغلبت  امیف  يأ  ربصاو : یلاعت : هلوق  یفو  (. 3  ) مهایإ هئاعدو  هتیادهب  نامیالا  اولان  امنإ  مهنال  مهل  ۀـمحر 
ةرصنلاو رفظلا  نوکی  هنإف  کنع ، مهضارعإ  یف  نیکرشملا  یلع  يأ  مهیلع  نزحت  الو  هیف  هبیغرتو  هریـسیتو  هقیفوتب  يأ  هللااب  الإ  كربص  امو 

، کباحصأبو کب  مهرکم  نم  قیض  یف  كردص  نکی  يأ ال  نورکمی  امم  قیض  یف  کت  الو  مهضارعإ  یف  کیلع  بتع  الو  مهیلع ، کل 
نیذـلا کموق  راثآ  یلع  کسفن  لتاقو  کلهم  يأ  مهراثآ  یلع  کـسفن  عخاـب  کـلعف  هلوق : یفو  (. 4  ) مهروحن یف  مهدـیک  دری  هللا  نإف 

نذا وه  يأ  ردصملا : یف  (. 2 . ) 512 نایبلا 4 : عمجم  (. 1  ) مهبر یلع  مهنم  ادرمت  اعوبنی ، ضرالا  نم  انل  رجفت  یتح  کـل  نمؤن  نل  اولاـق :
يأ ثیدحلا  اذـهب  اونمؤی  مل  نإ  .393 نایبلا 6 : عمجم  (. 4 .) 44 و 45 نایبلا 5 : عمجم  (. 3 .) یحولا وهو  مکل  ریخ  وه  اـم  یلإ  عمتـسی  ریخ 
الإ يأ  ارهاظ  ءآرم  الإ  مهددعو  ۀیتفلا  رمأ  یف  نیضئاخلا  لداجت  الف  يأ  مهیف  رامت  الف  یلاعت : هلوق  یفو  (. 1  ) افهلتو انزح  يأ  افسأ  نآرقلا 

يأرم ریغ  یف  مهتربخأ  ولف  هنورضحیو ، سانلا  هدهشی  ءآرمالا  وأ  هناحبس  هللا  نم  رابخإو  ۀلالدو  ۀجحب  الإ  يأ  مهرمأ ، نم  کل  انرهظأ  امب 
مهنم مهیف  تفتـست  الو  مهمولع  ضماوغ  نم  کلذ  نال  هنوفرعی ، اوناک  مهنأ  اوعداـف  ۀفعـضلا ، یلع  ( 2  ) اوسبلو کیلع ، اوبذـکل  سانلا  نم 

ینإ ئشل  نلوقت  الو  هریغ  دارملاو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  باطخلاو  ادحأ  باتکلا  لهأ  نم  مهددعو  فهکلا  لهأ  یف  ربختـست  يأ ال  ادحأ 
دغلا یف  ائیش  لعفأ  ینإ  لوقی : نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیبنل  هناحبـس  هللا  نم  یهن  هنأ  امهدحأ : ناهجو : هیف  هللا  ءاشی  نأ  الإ  ادغ  کلذ  لعاف 
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، ردـصملا ینعمب  هللا  ءآشی  نأ  هلوق : نأ  اـمهیناثو : لوقلا . رامـضإ  هیفو  یلاـعت ، هللا  ءاـش  نإ  لوقیف : یلاـعت ، هللا  ۀیـشمب  کـلذ  دـیقی  نأ  ـالإ 
کبر رکذاو  ( 3  ) تاعاطلا نم  هدیریو  هللا  ءآشی  ام  الإ  لعفأ  ینإ  لقت : ینعملاو ال  هللا ، ۀیـشمب  الإ  ادغ  ائیـش  لعاف  ینإ  نلوقت  الو  هریدقتو :
مهیلع انتمئأ  نع  کلذ  يور  دقو  ۀنـس ، وأ  رهـش  وأ  موی  دعب  ناک  نإو  هللا ، ءآش  نإ  لقف : ترکذـت  مث  ءآنثتـسالا  تیـسن  اذإ  يأ  تیـسن  اذإ 

لاصفنا دعب  ءآنثتـسالا  رثؤی  نأ  ریغ  نم  ینثتـسملا  باوث  هل  لصحی  هنإف  نایـسنلا  دـعب  ینثتـسا  اذإ  هنأ  هیف  هجولا  نوکی  نأ  نکمیو  مالـسلا ،
کنع لوزیل  رافغتـسالاب  تبـضغ  اذإ  کـبر  رکذاو  هاـنعم  لـیقو : نـیمیلا ، یف  ةراـفکلا  طوقـسو  ثـنحلا  لاـطبإ  یفو  مـالکلا ، یف  مـالکلا 

، ةالصلا هب  دارملا  لیقو : کل ، هرکذی  ۀجاح  هیلإ  کب  ائیش  تیسن  اذإ  کبر  رکذاو  هانعمو  یلاعت ، هللا  یلإ  عاطقنالاب  رمأ  هنإ  لیقو : بضغلا ،
یف (. 3 .) ایفاخ هریغب  اهبتشم  هلعجو  هطلخ  رمالا : هیلع  سبل  (. 2 .) 450 نایبلا 6 : عمجم  (. 1 (.) 4  ) اهترکذ ذإ  اهلصف  ةالص  تیسن  اذإ  ینعملاو 

460 و ناـیبلا 6 : عمجم  (. 4 .) تاعاطلا الإ  لعفأ  ینإ  لقت : ال  لاق : هناکف  تاـعاطلا  ـالإ  ءاـشی  ـال  یلاـعت  هللا  ناـک  اذإو  هدـیریو ، ردـصملا :
یتأیسو كرتلا ، نایسنلاب  دارملا  نوکی  نأ  نکمیو  هریغ ، هب  دارملاو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هیلإ  اهجوتم  باطخلا  نوکی  نأ  لمتحی  لوقا : .461

نم یبر  ینیطعی  نأ  یـسع  لق : يأ  ادـشر : اذـه  نم  برقال  یبر  نیدـهی  نأ  یـسع  لقو  هلوق : یف  لاـق  مث  یلاـعت . هللا  ءاـش  نإ  هیف  مـالکلا 
یلإ نیرسفملا  رثکأ  بهذ  هط  یلاعت : هلوق  (. 1  ) فهکلا باحصأ  ۀصق  نم  لدأو  دشرلا  یلإ  برقأ  نوکی  ام  ةوبنلا  یلع  تالالدلاو  تایآلا 
أرق هنأ  نسحلا  نع  يور  یسربطلا : لاقو  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءامـسأ  نم  وه  لیقو : (، 2  ) ۀیطبنلا وأ  ۀیـشبحلا  ناسلب  لجر  ای  هانعم  نأ 

یلـص یبنلا  نأ  يور  دقف  اعیمج ، کیمدقب  ضرالا  أط  هانعمو  ءآه ، ةزمهلا  نم  لدباف  أط )  ) هلـصأف حص  نإف  ءاهلا ، نوکـسو  ءاطلا  حتفب  هط 
یبأ نع  کلذ  يورو  اهعضوف ، یقشتل  نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  هط  هللا : لزنأف  هبعت ، دیزیل  ةالـصلا  یف  هیلجر  يدحإ  عفری  ناک  هلاو  هیلع  هللا 

، هسفن نع  ففخی  نأ  هناحبـس  هللا  هرمأف  مونلا ، هبلغی  یتح ال  لبحب  هردـص  قلعیو  هلک  لیللا  یلـصی  ناک  ةداتق : لاقو  مالـسلا ، هیلع  هللادـبع 
کیلع هانلزنأ  ام  يواضیبلا : لاق  یقـشتل  نارقلا  کیلع  اـنلزنأ  اـم  یلاـعت : هلوق  (. 3  ) بعتلا اذـه  لـک  بعتیل  یحولا  هیلع  لزنأ  اـم  هنأ  رکذو 

عئاش ءآقـشلاو  قاـس ، یلع  ماـیقلاو  دـجهتلا  ةرثکو  ۀـضایرلا  ةرثکب  وأ  غلبت ، نأ  ـالإ  کـیلع  اـم  ذإ  سیرق ، رفک  یلع  کفـسأت  طرفب  بعتتل 
هب یقشتل  کیلع  لزنا  نآرقلا  نإو  اننید ، كرتب  یقشتل  کنإ  اولاق : هتدابع  ةرثک  اوأر  امل  مهنإف  ةرفکلل ، بیذکتو  در  لیقو : بعتلا ، ینعمب 
هنأ هنم  هللا  ملع  نمل  وأ  راذـنالاب ، رثأتی  ۀـقرو  ۀیـشخ  هبلق  یف  نمل  یـشخی  نمل  عطقنملا  ءانثتـسالا  یلع  هباصتناو  اریکذـت ، نکل  ةرکذـت  الإ 

تفته ةریون : نب  میمتل  دـشنأو  کع ، ۀـغلب  یه  یبلکلا : لاقو  (. 2 .) 462 نایبلا 6 : عمجم  (. 1 (.) 4  ) هب عفتنملا  هنإف  هنم ، فیوختلاب  یـشخی 
. نیعالملا موقلا  یف  هللا  كراب  ال  مکفئالخ -  نم  هط  ۀهافسلا  نإ  رخالا : لاقو  الئاوم . نوکی  نأ  يرمعل  تفخف  بجی -  ملف  لاتقلا  یف  هطب 

یلع کبرل  دماح  تنأو  لصو  يأ  لیق : کبر  دـمحب  حبـسو  یلاعت : هلوق  .50 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 4 .) 2 نایبلا 7 : عمجم  (. 3 .) یسربطلا هلاق 
معنلل یلوملا  هنأب  افرتعم  يدهلاب ، كزیم  ام  یلع  هل  ادماح  صئاقنلا  نم  هیلإ  نوفیـضی  ام  رئاس  نعو  كرـشلا  نع  ههزن  وأ  هقیفوتو ، هتیاده 
لیللا ءانآ  نمو  هدـحو  رـصعلا  وأ  (، 1  ) راهنلا رخآ  یف  اـمهنال  رـصعلاو ، رهظلا  ینعی  اـهبورغ  لـبقو  رجفلا  ینعی  سمـشلا  عولط  لـبق  اـهلک 

رمأ وأ  صاصتخالا ، ةدارإ  برغملاو ، حبـصلا  یتالـصل  ریرکت  راهنلا  فارطأو  لیللا  ةالـص  لـیقو : ءآـشعلاو ، برغملا  ینعی  حبـسف  هتاـعاس 
هللا دنع  لانت  نأ  اعمط  تاقوالا  هذه  یف  حبس  يأ  یـضرت  کلعل  ریخالا  فصنلا  ۀیادبو  راهنلا ، نم  لوالا  فصنلا  ۀیاهن  هنإف  رهظلا ، ةالـصب 
نم افانـصأ  مهنم  اجاوزأ  هلثم  کل  نوکی  نأ  اینمتو  اناسحتـسا  هب  انعتم  ام  یلإ  کینیع  رظن  يأ  کـینیع  ندـمت  ـالو  کـسفن  یـضرت  هب  اـم 
يأ هیف  مهنتفنل  اـنیطعأ  ینعم  هنیمـضت  یلع  هب  وأ  اـنعتم  هیلع  لد  فوذـحمب  بوصنم  ۀـجهبلاو ، ۀـنیزلا  ةرهزلا : ایندـلا  ةوـیحلا  ةرهز  ةرفکلا 
امم ریخ  ةوبنلاو  يدـهلا  نم  کقزر  ام  وأ  ةرخآلا ، یف  کل  هرخدا  امو  کبر  قزرو  هببـسب  ةرخـآلا  یف  مهبذـعنل  وأ  هیف ، مهربتخنو  مهولبنل 

دیعـسوبأ يور  ةولـصلاب ، کنید  لهأو  کتیب  لهأ  يأ  یـسربطلا : لاق  ةالـصلاب  کلهأ  رمأو  (. 2  ) عطقنی هنإـف ال  یقبأو  ایندـلا  یف  مهحنم 
: لوقیف ( 3  ) ةالـص لک  تقو  رهـشأ  ۀعـست  یلعو  ۀمطاف  باب  یتأی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  ۀـیآلا  هذـه  تلزن  امل  لاق : يردـخلا 

تیبلا لهأ  نع  ةریثک  قرط  نم  ةدقع  نبا  هاورو  اریهطت . مکرهطیو  تیبلا  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنإ  هللا ، مکمحری  ةالـصلا 
ملعیل سانلا  نود  هلهأ  صخی  نأ  یلاعت  هللا  هرمأ  مالـسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاـقو  عفار . یبأو  (، 4  ) ةدرب یبأ  لثم  مهریغ ، نعو  مالـسلا  مهیلع 
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لیزنتلا راونأ  (. 2 .) راهنلا رخآ  نم  ردصملا : یف  (. 1 .) ۀصاخ مهرمأو  ۀماع ، سانلا  عم  مهرمأف  سانلل ، تسیل  ۀلزنم  هللا  دـنع  هلهال  نأ  سانلا 
یلعو اـهلعف  یلع  ربصأو  يأ  اـهیلع  ربطـصاو  . ةزرب یبأ  ردـصملا : یف  (. 4 .) هللا مکمحر  هیفو : ةالـص ، لـک  تقو  ردـصملا : یف  (. 3 .) 73 : 2
یبنلل باطخلا  کقزرن  نحن  دابعلا  عیمج  قزر  انمـضو  ۀلاسرلا ، ءادأو  ةدابعلل  كانفلک  لب  کسفنل ، الو  انقلخل  اقزر  کلأسن  اهب ال  مهرمأ 

(. 1 . ) يوقتلا لـهال  ةدومحملا  ۀـبقاعلا  يأ  يوقتلل  ۀـبقاعلاو  مهقزرتسن  ـالو  مهعیمج  قزرن  يأ  قلخلا ، عیمج  هب  دارملاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص 
یلإ يأ  موقت  نیح  كاری  يذلا  طحنی  نأ  دارأ  اذإ  هحانج : رئاطلا  ضفخ  نم  راعتسم  مهل ، کبناج  نیل  يأ  کحانج  ضفخاو  یلاعت : هلوق 

ضرف خسن  امل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  يور  امک  نیدجهتملا ، لاوحأ  حفـصت  یف  كددرت  يأ  نیدجاسلا  یف  کبلقتو  راذنالل  وأ  دجهتلا ،
مهتندند نم  عمـس  امل  ریبانزلا  تویبک  اهدجوف  مهتاعاط ، ةرثک  یلع  اصرح  نوعنـصی  ام  رظنیل  هباحـصأ  تویبب  ۀلیللا  کلت  فاط  لیللا  مایق 

هانعم لیقو  یـسربطلا : لاـق  (. 3  ) مهمأ اذإ  دوـعقلاو  دوجـسلاو  عوـکرلاو  ماـیقلاب  نیلـصملا  نیب  اـمیف  کفرـصت  وأ  ةوـالتلاو ، هللا  رکذـب  ( 2)
: الاق مالسلا ، امهیلع  هللادبع  یبأو  رفعج  یبأ  نع  يورملا  وهو  (، 4  ) ایبن کجرخأ  یتح  یبن  یلإ  یبن  نم  نیدحوملا  بالصأ  یف  کبلقتو 

نع یهنت  ةولـصلا  نإ  یلاعت : هلوق  (. 5  ) مدآ ندل  نم  حافـس ، ریغ  حاکن  نم  هیبأ  بلـص  نم  هجرخأ  یتح  یبن  دعب  یبن  نییبنلا  بالـصأ  یف 
وأ هنم ، ۀیـشخ  سفنلل  ثروتو  هللا  رکذـت  اهنأ  ثیح  نم  اهریغو ، اهب  لاغتـشالا  لاـح  یـصاعملا  نع  ءاـهتنالل  ببـس  يأ  رکنملاو  ءاـشحفلا 

هیلع هللادبع  یبأ  نع  السرم  ( 6  ) یسربطلا يور  امک  ةالصب ، تسیل  اهنأکف  کلذک  نکت  مل  نإف  کلذک ، نوکت  یتلا  یه  ۀلماکلا  ةالـصلا 
هنأ رهاظلا  (. 3 .) مالک هنم  مهفی  ملو  مغن  لجرلا : ندند  (. 2 .) 37 نایبلا 7 : عمجم  (. 1  ) مل مأ  هتالص  تلبقأ  ملعی  نأ  بحأ  نم  لاق : مالـسلا 

عمجم (. 6 .) 207 ناـیبلا 7 : عمجم  (. 5 .) ۀـمرکعو ءاطع  ۀـیاور  یف  ساـبع  نبا  نع  هاور  (. 4 .) باطخلا ۀظفلب  مهتمما  حیحـصلاو  فحـصم ،
هتمحرب مکایإ  هللا  رکذ  يأ  ربکأ  هللا  رکذلو  هنم  تلبق  هتعنم  ام  ردقبف  رکنملاو ، ءاشحفلا  نع  هتالـص  هتعنم  له  رظنیلف  لبقت ؟ .285 نایبلا 8 :

اهل یتأیـسو  رکنملاو ، ءآشحفلا  نع  یهنلا  یف  ربکأ  وأ  تاعاطلا ، ربکأ  لاوحالا  عیمج  یف  دـبعلا هللا  رکذ  وأ  هتعاطب ، هاـیإ  مکرکذ  نم  ربکأ 
الو قح  هلک  نیدـلا  یلع  کـنید  راـهظإو  کترـصنب  هللا  دـعو  نإ  مهاذأ  یلع  يأ  ربصاـف  یلاـعت : هلوـق  رخا . تـالیوأت  ۀـمامالا  باـتک  یف 
یلع اریبک  الضف  هللا  نم  مهل  نأب  نینمؤملا  رشبو  یلاعت : هلوق  مهبیذکتب . نونقوی  نیذلا ال  قلقلاو  ۀفخلا  یلع  کنلمحی  الو  يأ  کنفختـسی 

وأ (، 1  ) هب لفتحت  الو  كایإ ، مهءاذـیإ  يأ  مهاذأ  عدو  مهتفلاخم  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هل  جـییهت  نیقفانملاو  نیرفاکلا  عطت  الو  ممالا  رئاـس 
هلوق اهلک . لاوحالا  یف  رمالا  هیلإ  الوکوم  الیکو  هللااب  یفکو  خوسنم  هنإ  لـیق : کلذـل  و  مهرفک ، یلع  ةذـخاؤمو  ةازاـجم  مهاـیإ  كءاذـیإ 

امب میلع  هللا  نإ  بیذکتلا . یلع  مهرارصإو  مهیغ  یلع  تارسحلل  مهیلع  کسفن  کلهت  الف  يأ  تارـسح  مهیلع  کسفن  بهذت  الف  یلاعت :
، نآرقلا میلعتب  رعـشلا  هانملع  ام  يأ  رعاش ، ادـمحم  نإ  مهلوقل : در  يواضیبلا : لاق  رعـشلا  هانملع  امو  یلاعت : هلوق  هیلع . مهیزاجیف  نوعنـصی 

یتأتی الو  رعشلا  هل  حصی  امو  هل  یغبنی  امو  ةرفنملاو  ۀبغرملا  تالییختلا  نم  ءارعشلا  ( 2  ) هاخوتی ام  هانعم  سیلو  نوزوم ، الو  یفقم  ریغ  هنإف 
: هلوقو ۀنس ، نیعبرأ  نم  اوحن  هعبط  متربتخا  ام  یلع  هضرق  دارأ  نإ  هل 

بلطملادبع نبا  انأ  بذک  یبنلا ال  انأ 
: هلوقو

تیقل ام  هللا  لیبس  یفو  تیمد  عبصأ  الإ  تنأ  له 
زجرلا نم  روطـشملا  دـع  ام  لیلخلا  نأ  یلع  تاروثنملا ، فیعاضت  یف  اریثک  هلثم  عقی  دـقو  کـلذ ، یلإ  هنم  دـصقو  فلکت  ریغ  نم  یقاـفتا 
نکسو عابشإ ، الب  یلوالا  ءاتلا  رسک  هاوس . نود  هبلطت  رمالا : یخو  (. 2 . ) هل متهت  الو  هب  لابت  يأ ال  و(1 .) نیئابلا ، كرح  هنأ  يورو  ارعش ،
کنید رمأ  یلع  لـبقأو  کبنذـل : رفغتـساو  یلاـعت : هلوق  یفو  (. 1  ) ارعـش نوکی  نأ  نآرقلل  حـصی  اـمو  يأ  نآرقلل  ریمـضلا  لـیقو : ۀـیناثلا ،

کبر دمحب  حبسو  رمالا  راهظإو  رـصنلا  یف  کیفاک  یلاعت  هنإف  رافغتـسالاب ، يدعلا  رمأب  مامتهالاو  ( 2  ) یلوالا كرتب  کتاطرف  كرادتو 
ناتعکرو ةرکب ، ( 3  ) ناتعکر ۀـکمب  بجاولا  ناک  ذإ  نیتقولا ، نیذـهل  لص  لیقو : کبرل ، دـیمحتلاو  حـیبستلا  یلع  مدو  راکبالاو : یـشعلاب 

یه یتلاب  کتـضرتعا  ثیح  ۀئیـسلا  يأ  عفدإ  ۀـبقاعلا  نسحو  ءازجلا  یف  يأ  ۀئیـسلا : الو  ۀنـسحلا  يوتـست  الو  یلاـعت : هلوق  یفو  (. 4  ) ءآشع
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کلذ تلعف  اذإ  يأ  میمح  یلو  هنأک  ةوادع  هنیبو  کنیب  يذلا  اذإف  تانـسحلا  نم  هب  اهعفر  نکمی  ام  نسحأب  وأ  ۀنـسحلا ، یهو  اهنم  نسحأ 
سفنلا سبحت  اهنإف  اوربص  نیذلا  الإ  ناسحالاب  ةءاسالا  ۀلباقم  یهو  ۀیجـسلا  هذه  يأ  اهاقلی  امو  قیفـشلا  یلولا  لثم  قاشملا  كودـع  راص 
سخن يأ  غزن  ناطیـشلا  نم  کنغزنی  امإو  ۀـنجلا  میظعلا : ظحلا  لیقو : سفنلا ، لامکو  ریخلا  نم  میظع  ظح  وذ  الإ  اهاقلی  امو  ماـقتنالا  نع 
میلعلا کتذاعتسال  عیمسلا  وه  هنإ  هعطت  الو  هرـش  نم  هللااب  ذعتـساف  ءوسأ  وه  امب  عفدلاک  یغبنی  ام ال  یلع  ثعب  اهنال  هتـسوسو  هب  هبـش  (، 5)

نع اسیآ  مهتوعد  نع  ضرعأف  مهنع  حفصاف  لوسرلا  لوقو  يأ  ( 7  ) ۀعاسلا یلع  فطع  هلیقو : یلاعت : هلوق  یفو  (. 6  ) کحالصب وأ  کتینب 
یف امک  حیحـصلا  (. 3 .) یلوـالا كرتک  ردـصملا : یف  (. 2 .) 316 لـیزنتلا 2 : راونأ  (. 1) فوسف ۀـکراتمو  مکنم  ملـست  مالـس  لقو  مهنامیإ 

هلوـق یف  (. 7 .) 389 لـیزنتلا 2 : راونأ  (. 6 .) جـییهتو جاعزا  يأ  (. 5 .) 378 لـیزنتلا 2 : راونأ  (. 4 .) ءاـشع نیتعکرو  ةرکب ، نیتعکر  ردـصملا :
رافکل يأ  مهل : لجعتـست  ـالو  یلاـعت : هلوق  یفو  (. 1  ) مهل دیدهتو  لوسرلل ، ۀیلـست  نوملعی  . هرـس سدـق  هنم  ۀـعاسلا ( ملع  هدـنعو  : ( یلاعت

مهثبل ةدم  هل  وه  نم  اورـصقتسا  راهن  نم  ۀعاس  الإ  اوثبلی  مل  نودعوی  ام  نوری  موی  مهنأک  ۀلاحم  هتقو ال  یف  مهب  لزان  هنإف  باذـعلاب  شیرق 
هلوق (. 2  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  نم  غیلبت  وأ  ۀیافک ، ةروسلا  هذه  وأ  هب ، متظعو  يذلا  اذه  يأ  غالب  ۀـعاس  اهنوبـسحی  یتح  ایندـلا  یف 

ۀعاسلا مهتءاج  اذإ  يأ  هلبق ، امب  قلعتی  لیقو : هیلع ، تبثاو  ملعلا ، اذه  یلع  مقأ  يأ  هللا : همحر  یـسربطلا  لاق  هللا  الإ  هلإ  هنأ ال  ملعاف  یلاعت :
نأ ملعاف  يأ  هتومب ، رابخإ  اذه  نإ  لیقو : هللا ، الإ  دـحال  مکح  الو  کلم  الف  کلذ  دـنع  ( 3  ) کلامملا لطبی  يأ  هللا ، الإ  هلإ  هنأ ال  ملعاـف 

کلذل فشاک  هنأ ال  ملعاف  هل : لیقف  هموق  يذأ  نم  ردصلا  قیـض  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنإ  لیقو : هدحو ، هللا  وه  تومی  يذـلا ال  یحلا 
. باوثلا هب  قحتسی  ةدابع  رافغتسالا  نإف  یلاعت ، هللا  یلإ  عاطقنالا  هب  دارملا  لیقو : (، 4 ، ) ۀمالا هب  دارملاو  هل  باطخلا  کبنذل  رفغتساو  هللا  الإ 

یف مکبلقتم  لیقو : راـنلا ، یلإ  وأ  ۀـنجلا  یلإ  ةرخـآلا  یف  مکریـصمو  ایندـلا ، یف  مکلاـمعأ  یف  مکفرـصتم  يأ  مکاوثمو  مکبلقتم  ملعی  هللاو 
: لیقو روبقلا ، یف  مکاوثمو  نطب ، یلإ  رهظ  نم  مکبلقتم  لیقو : ضرـالا ، یف  مکماـقم  يأ  مکاوثمو  تاـهمالا ، ماـحرأ  یلإ  ءآـبآلا  بالـصأ 
، نکمی امع  زجعلا  نع  ههزن  يأ  کـبر : دـمحب  حبـسو  یلاـعت : هلوق  یف  يواـضیبلا  لاـقو  (. 6  ) لیللاب مکعجـضمو  (، 5  ) راهنلاب مکفرـصتم 

رصعلاو رجفلا  ینعی  بورغلا  لبقو  سمشلا  عولط  لبق  اهریغو  قحلا  ۀباصإ  نم  کیلع  معنأ  ام  یلع  هل  ادماح  هیبشتلا ، بجوی  امب  فصولاو 
: ردصملا یف  داز  (. 4 .) کلملا لطبی  ردصملا : یف  (. 3 .) 433 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 2 . ) 415 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 1  ) يأ هحبـسف  لیللا  ءانآ  نمو 

لیللا ضعب  هحبـسو  و 103.  102 ناـیبلا 9 : عمجم  (. 6 .) راهنلا یف  مکفرـصتم  ردـصملا : یف  (. 5 .) هتنـسب هتما  نتـستل  کلذب  بطوخ  امناو 
لیللا نمو  رـصعلاو ، رهظلا  بورغلا  لبقو  حبـصلا ، عولطلا  لبق  ةالـصلاف  ةالـصلا ، حیبستلاب  دارملا  لیقو : ةالـصلا ، باقعأو  دوجـسلا  رابدأو 

هیف دوجسلا  رابدأو  هللا : همحر  یـسربطلا  لاقو  (. 1  ) ءاشعلا دعب  رتولا  لیقو : تابوتکملا ، دعب  لفاونلا  دوجـسلا  رابدأو  دـجهتلاو ، نآ  ءآشعلا 
: اهیناثو مالـسلا . مهیلع  یلع  نب  نسحلاو  یلع  نع  رجفلا  لبق  ناتعکرلا  موجنلا  رابدإو  برغملا  دـعب  ناتعکرلا  هب  دارملا  نأ  اهدـحأ : لاوقأ :

هیلع هللادبع  یبأ  نع  کلذ  ( 2  ) يورو لیللا ، رخآ  نم  رتولا  هنأ  اهعبارو : تاضورفملا . دعب  لفاونلا  هنأ  اهثلاثو : ةالص . لک  دعب  حیبستلا  هنأ 
تنأ امنإو  دـیرت ، ام  مهب  لعفت  وأ  نامیالا ، یلع  مهرـسقت  ( 4  ) طلـسمب يأ  يواضیبلا : لاق  رابجب  مهیلع  تنأ  امو  یلاـعت : هلوق  (. 3  ) مالسلا

حبـسو كالکنو  كارن  ثیحب  انظفح  یف  اننیعأب  کنإف  مهئانع  یف  کئاقبإو  مهلاهمإب  کبر : مکحل  كربصاو  یلاعت : هلوق  یفو  (. 5  ) عاد
نع دعبأو  سفنلا  یلع  قشأ  هیف  ةدابعلا  نإف  هحبسف  لیللا  نمو  ةالصلا  یلإ  وأ  کمانم ، نم  وأ  تمق ، ناکم  يأ  نع  موقت  نیح  کبر  دمحب 
نع يورملا  وهو  رجفلا  ةالص  لبق  نیتعکرلا  ینعی  هللا : همحر  یـسربطلا  لاقو  (. 6  ) لیللا رخآ  نم  موجنلا  تربدأ  اذإو  موجنلا  رابدإو  ءاـئرلا 

ناـیبلا 9: عمجم  (. 3 .) فطاعلا نع  لاـخ  ردـصملا  (. 2 .) و 461  460 لـیزنتلا 2 : راونأ  (. 1 (.) 7  ) مالـسلا اـمهیلع  هللادـبع  یبأو  رفعج  یبأ 
.461 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 5 .) رمأ یلع  ءارکالاو  رهقلا  رسقلا . لوقأ : طلستمب . ردصملا : یف  (. 4 .) 150

دارملاو توحلا  مسا  لیقو : فورحلا ، ءآمسأ  نم  ن : یلاعت : هلوق  یف  يواضیبلا  لاقو  .170 نایبلا 9 : عمجم  (. 7 .) 471 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 6)
يور یسربطلا : لاقو  (. 1  ) هب بتکی  دوسأ  ئش  هنم  جرختسی  ناتیحلا  ضعب  نإف  ةاودلا ، وأ  ضرالا ، هیلع  يذلا  وهو  تومهیلا  وأ  سنجلا  هب 

مث دهـشلا ، نم  یلحأو  نبللا ، نم  ضیبأ  ناکو  دمجف ، ادادـم  نک  هل : هللا  لاق  ۀـنجلا  یف  رهن  وه  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  اعوفرم 
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يذلا وه  يواضیبلا : لاق  ملقلاو  (. 2  ) مالـسلا هیلع  رقابلا  رفعج  یبأ  نع  ۀـمایقلا ، موی  یلإ  نئاک  وهو  ناک  ام  ملقلا  بتکف  بتکا  ملقلل : لاق 
ینعملاب وأ  میظعتلا ، یلع  لوالا  ینعملاب  ملقلل  ریمـضلاو  نوبتکی ، امو  نورطـسی  امو  هدـئاوف  ةرثکل  هب  مسقأ  هب ، طخی  يذـلا  وأ  حوللا ، طخ 

امو ۀـظفحلل ، وأ  هباحـصال ، وأ  هماـقم ، هتماـقال  مـلعلا  یلوا  يرجم  ( 4  ) هـئارجإو ۀـلآلا  یلإ  لـعفلا  دانـسإو  سنجلا ، ةدارإ  یلع  یناـثلا  ( 3)
نإو يأرلا  ( 5  ) ۀفاصحو ةوبنلاب  کیلع  امعنم  نونجمب  تنأ  ام  ینعملاو  مسقلا ، باوج  نونجمب  کبر  ۀمعنب  تنأ  ام  ۀـلوصوم  وأ  ۀـیردصم 
قلخ یلعل  کنإو  طسوت  الب  کیطعی  یلاعت  هنإف  سانلا ، نم  کیلع  هب  نونمم  وأ  عوطقم ، نونمم  ریغ  غالبالا  وأ  لامتحالا  یلع  ارجال  کـل 

مکیأب وأ  ةدیزم ، ءابلاو  نونجلاب ، نتف  يذلا  مکیأ  نوتفملا  مکیأب  نورصبیو -  رـصبتسف  کلاثمأ  هلمتحی  ام ال  کموق  نم  لمتحت  ذإ  میظع 
قحتسی نم  ( 6  ) امهیأ یف  يأ  نیرفاـکلا ؟ قیرفب  وأ  نینمؤملا ، قیرفبأ  نونجلا ؟ مکنم  نیقیرفلا  يأـب  وأ  ردـصم ، نوتفملا  نأ  یلع  نونجلا ،

نایبلا 10: عمجم  (. 2 .) 537 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 1  ) بحاصک نکت  الو  مهیلع  کترصن  ریخأتو  مهلاهمإ  وهو  کبر  مکحل  ربصاف  مسالا  اذه 
نم حول  لیقو : نمحرلا ، فورح  نم  فرح  وه  لیقو : ةروسلا ، ءامسأ  نم  مسا  هنأ  يواضیبلا : لاق  ام  یلع  ادئاز  یسربطلا  رکذ  لوقأ : ، 332

قحتـسی نم  دجوی  امهیأ  یف  ردصملا : یف  (. 6 .) يأرلا ةدوج  يأ  (. 5 .) هؤارجإو ردصملا : یف  (. 4 .) یناثلا ینعملابو  ردـصملا : یف  (. 3 .) رون
: هللا همحر  یـسربطلا  لاقو  (. 1  ) هئـالبب یلتبتف  ةرجـضلا  یف  اـظیغ  ولمم  موظکم  وهو  توحلا  نطب  یف  يداـن  ذإ  سنوی  توحل  مسـالا . اذـه 

امیظع هقلخ  یمـس  لـیقو : میرک ، عبط  یلعو  مالـسالا ، قـالخأب  قـلختم  کـنإ  هاـنعم  لـیقو : میظع ، نید  یلع  يأ  میظع  قـلخ  یلعل  کـنإ 
هیلع هللا  یلـص  لاقو  قالخالا ، مراکم  ممتال  تثعب  امنإ  لاق : هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنع  يور  ام  هدـضعیو  هیف ، قالخالا  مراـکم  عاـمتجال 

نع ( 2  ) هدانـسإب یناکـسحلا  مساقلا  یبأ  نع  ینیـسحلا ، رازن  نب  يدهم  دمحلاوبأ  دیـسلا  ینربخأو  لاقو : یبیدأت  نسحأف  یبر  ینبدأ  هلاو :
: اولاقو مالسلا ، هیلع  یلع  نم  اولان  هل  هماظعإو  مالسلا  هیلع  ایلع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  میدقت  شیرق  تأر  امل  لاق : محازم  نب  كاحضلا 

 - نونجمب کبر  ۀمعنب  دمحم  ای  تنأ  ام  هب  هللا  مسقأ  مسق  نورطـسی  امو  ملقلاو  یلاعت ن  هللا  لزنأف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  نتتفا  دـق 
یبأ نبا  یلع  نیدـتهملاب  ملعأ  وهو  اولاق  اـم  اولاـق  نیذـلا  رفنلا  مهو  هلیبس  نع  لـض  نمب  هلوق : یلإ  نآرقلا  ینعی  میظع  قلخ  یلعل  کـنإو 

غیلبتلا نإف  کلمأ  ال  هلوق : نم  ءانثتـسا  هللا  نم  اغالب  الإ  ائجتلمو  افرحنم  يأ  ادحتلم  یلاعت : هلوق  یف  يواضیبلا  لاقو  (. 3  ) مالسلا هیلع  بلاط 
اوأر اذإ  یتح  هیف  مالکلا  ذإ  دیحوتلاب ، رمالا  یف  هلوسرو  هللا  صعی  نمو  هللا . نم  اغالب  یلع  فطع  هتالاسر  ادحتلم و  نم  وأ  عافنإو ، داشرإ 
عمـس امل  هنأک  اهتدـم ، لوطی  ۀـیاغ  ادـمأ  یبر  هل  لعجی  مأ  يردأ  ام  يأ  يردأ  نإ  لق  ةرخـآلا  یف  وأ  ردـب  ۀـعقوک  ایندـلا  یف  نودـعوی  اـم 

(. 1) علطی الف  رهظی  الف  هتقو  يردأ  نکلو ال  ۀلاحم ، نئاک ال  هنإ  لق : لیق : اراکنإ ، نوکی ؟ یتم  اولاق : نودـعویام  اوأر  اذإ  یتح  نوکرـشملا 
رکبوبأ انثدح  لاق : يزاریشلا  هللادبعوبأ  انثدح  لاق : یناکسحلا  اذکه : دانسالا  (. 2 .) ةرجضلا نم  هیفو : 537 و 538 و 541  لیزنتلا 2 : راونأ 

نب دمحم  انثدح  لاق  لضفلا ، نب  دمحم  انثدـح  لاق : یکرت ، نب  دـمحم  نب  ورمع  ینثدـح  لاق  يرـصبلا  دـمحأوبأ  انثدـح  لاق : یناجرجلا 
یلع يأ  ادحأ  هبیغ  یلع  333 و 334. نایبلا 10 : عمجم  (. 3 .) محازم نب  كاحـضلا  نع  حلاص ، نب  مهلد  نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  بیعش ،
يدی نیب  نم  هیدی  نیب  نم  کلسی  هنإف  نم . نایب  لوسر  نم  ةزجعم  هل  نوکی  یتح  هضعب  ملعی  یـضترا  نم  الإ  هملع  هب  صوصخملا  بیغلا 

یحوملا یبنلا  ملعیل  يأ  اوغلبأ  دق  نأ  ملعیل  مهطیلاختو  نیطایـشلا  فاطتخا  نم  هنوسرحی  ۀکئالملا  نم  اسرح  ادـصر  هفلخ  نمو  یـضترملا 
امک مهبر  تالاسر  ادوجوم  هب  هملع  قلعتیل  ینعمب  ءاـیبنالا  ( 1  ) غلبأ نأ  هللا  ملعیل  وأ  یحولاب ، نولزانلا  ۀـکئالملاو  لیئربج  غلبأ  دـق  نأ  هیلإ 
اهیأ ای  یلاعت : هلوق  یفو  (. 2  ) لمرلاو رطقلا  یتح  اددع  ئـش  لک  یـصحأو  لسرلا  دنع  امب  مهیدل  امب  طاحأو  رییغتلا  نع  نع  ۀسورحم  یه 

نم لدب  هفـصن  لیللا و  نم  ءانثتـسالا  هیلع  دز  وأ  الیلق  هنم  صقنا  وأ  هفـصن  الیلق  الإ  اهیلع  مواد  وأ  ةالـصلا ، یلإ  مق  يأ  لیللا  مق  لمزملا - 
ءانثتـسالاو لیللا  نم  لدب  هفـصن  وأ  ثلثلاک ، هنع  صقانلاو  نیثلثلاک ، هیلع  دـئازلاو  فصنلا  مایق  نیب  رییختلاو  لکلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  هتلقو  الیلق 

، فصنلل وأ  فصنلاک ، هنم  رثکالاو  عبرلاک ، هنم  لقالا  نیبو  هنیب  رییختلا  نوکیف  ثلثلاـک ، فصنلا  نم  لـقالل  هیلع  هنم و  یف  ریمـضلاو  هنم ،
نیب رییختلاو  ماع ، هنإف  لیللا ، دادعأ  نم  ءانثتسالا  وأ  رثکالاو ، لقالا  نم  نیرمالا  دحأ  راتخی  نأو  تبلا ، یلع  هنم  لقأ  موقی  نأ  نیب  رییختلاو 

یقلنـس انإ  اهدـع  نم  عماسلا  نکمتی  ثیحب  فورح  نییبتو  ةدؤت  یلع  هأرقا  الیترت  نآرقلا  لترو  هیلع  دـئازلاو  هنع  صقاـنلا  فصنلا و  ماـیق 
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یلع لیقث  وأ  هانعم ، ۀناتمو  هظفل  ۀـنازرل  نیـصر  وأ  نیفلکملا ، یلع  لیقث  ۀـقاشلا  فیلاکتلا  نم  هیف  امل  هنإف  نآرقلا . ینعی  الیقث  الوق  کیلع 
: ۀشئاع لوقل  هیقلت  لیقث  وأ  راجفلاو ، رافکلا  یلع  وأ  نازیملا ، یف  لیقث  وأ  (، 3  ) رظنلل دیدحتو  رسلل ، ۀیفصت  دیزم  یلإ  هراقتفال  هیف  لمأتملا 

دیدشلا . رظنلل دیرجتو  ردصملا : یف  (. 3 .) 556 و 557 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 2 .) غلبأ دق  نأ  ردصملا : یف  (. 1  ) مویلا یف  یحولا  هیلع  لزنی  هتیأر 
اذإ هناکم : نم  أشن  نم  ةدابعلا ، یلإ  اهعجـضم  نم  أشنت  یتلا  سفنلا  نإ  لیللا  ۀئـشان  نإ  اقرع  ( 2  ) ضفریل هنیبج  نإو  (، 1  ) هنع مصفنیف  دربلا 
وأ يرخا ، دـعب  ةدـحاو  ثدـحت  اهنإف  لیللا ، تاعاس  وأ  ثدـحت ، يأ  لیللاب ، أشنت  یتلا  ةدابعلا  وأ  هل ، ۀئـشانلا  نأ  یلع  لیللا  ماـیق  وأ  ضهن ،

، بلقلا روضحل  ةءارق  تبثأ  وأ  الاقم ، دـسأو  الیق  موقأو  مدـق  تاـبث  وأ  ۀـفلک ، يأ  أـطو  دـشأ  یه  تأدـتبا  اذإ  تأـشن : نم  لوـالا  اـهتاعاس 
اغارف یعدتست  قحلا  تاجانم  نإف  دجهتلاب ، کیلعف  اهب ، الاغتـشاو  کماهم  یف  ابلقت  الیوط  احبـس  راهنلا  یف  کل  نإ  ( 3  ) تاوصالا ءودهو 

ربخ برغملاو  قرـشملا  بر  هاوس  امع  کسفن  درجو  ةدابعلاب ، هیلإ  عطقناو  الیتبت  هیلإ  لتبتو  اراهنو  الیل  هرکذ  یلع  مدو  کـبر  مسا  رکذاو 
ربصاو رومالا  هیلإ  لکوت  نأ  یضتقی  ۀیهولالاب  هدحوت  نإف  (، 4  ) ۀلیلهتلا نع  ببـسم  الیکو  هذختاف  وه . الإ  هلإ  هربخ ال  أدتبم  وأ  فوذحم ،
ینرذو لاـق : اـمک  هللا  یلإ  مهرمأ  لـکتو  مهیفاـکت ، ـالو  مهیرادـتو  مهبناـجت  نأـب  ـالیمج  ارجه  مهرجهاو  تاـفارخلا  نم  نولوقی  اـم  یلع 

ملعی کبر  نإ  الاهمإ  وأ  انامز  الیلق  مهلهمو  شیرق  دیدانـص  دیری  معنتلا ، بابرأ  ۀمعنلا  یلوا  مهرمأ  یلإ  لکو  مهایإو ، ینعد  نیبذـکملاو 
. یندأ یلع  فطع  هثلث  هفصن و  و  هنم ، ادعب  لقأ  ئشلا  یلإ  برقالا  نال  لقالل ، یندالا  راعتسا  هثلثو  هفصنو  لیللا  یثلث  نم  یندأ  موقت  کنأ 

نل نأ  ملع  هللا  الإ  یه  امک  امهتاعاس  ریداقم  ملعی  راهنلاو ال  لیللا  ردقی  هللاو  کباحـصأ  نم  ۀعامج  کلذ  موقیو  کعم  نیذلا  نم  ۀفئاطو 
ۀعبتلا عفرو  (، 5  ) رودقملا مایقلا  كرت  یف  صیخرتلاب  مکیلع  باتف  تاعاسلا  طبض  اوعیطتـست  نلو  تاقوالا ، ریدقت  اوصحت  نل  يأ  هوصحت 

. هنع عطقیف  يأ  (. 1)
اولصف نآرقلا  نم  رسیت  ام  اؤرقاف  هیف  . ردقملا مایقلا  ردصملا : یف  (. 5 .) لیلهتلا ردصملا : یف  (. 4 .) اهنوکس يأ  (. 3 .) ششریو لیسی  يأ  (. 2)

، روکذـملا رییختلا  یلع  ابجاو  دـجهتلا  ناک  لیق : اهناکرأ ، رئاسب  اهنع  ربع  امک  ةءارقلاب  ةالـصلا  نع  ربع  لـیللا ، ةالـص  نم  مکیلع  رـسیت  اـم 
یضرم مکنم  نوکیس  نأ  ملع  مهیلع  رسیت  امفیک  هنیعب  نآرقلا  اؤرقاف  وأ  سمخلا ، تاولصلاب  اذه  خسن  مث  هب ، خنـسف  هب  مایقلا  مهیلع  رـسعف 
نوغتبی ضرالا  یف  نوبرـضی  نورخآو  لاقو : هیلع ، ابترم  مکحلا  ررک  کلذلو  فیفختلاو ، صیخرتلل  ۀیـضتقم  يرخا  ۀمکح  نیبی  فانیتسا 

سبال وهو  رثدـتملا ، يأ  رثدـملا  اهیأ  اـی  (. 1  ) ملعلا لیـصحتو  ةراجتلل ، ةرفاسملا  وأ  لـضفلل ، ءآـغتبا  ضرـالا : یف  برـضلاو  هللا  لـضف  نم 
کتریشع رذنأو  هلوق : هیلع  لد  لوعفمب  ردقم  وأ  میمعتلل ، قلطم  رذنأف  دجو  مزع  مایق  مق  وأ  کعجضم ، نم  مق  هیف  لوقلا  یتأیـسو  راثدلا ،

یف بجاو  ریهطتلا  نإف  تاساجنلا  نم  رهطف  کبایث  الوقو و  ادـقع  ءایربکلاب  هفـصو  وهو  ریبکتلاب  کبر  صـصخو  ربکف  کـبرو  نیبرقـالا .
ضفر نم  هب  رما  ام  لوأ  وهو  اهیف ، لویذـلا  رج  ۀـفاخم  اهریـصقتک  ۀـساجنلا  نع  اهظفحب  وأ  اهلـسغب  کـلذو  اـهریغ ، یف  بوبحم  ةالـصلا ،
ربصلا ۀلقو  رجـضلاو  دـقحلا  نم  هسندـی  امع  ةوبنلا  راثد  رهطف  وأ  ( 2  ) ۀـمیمذلا لاعفالاو  قالخالا  نم  کسفن  رهط  وأ  ۀـمومذملا ، تاداـعلا 

یهن ارثکتـسم ، طعت  الو  رثکتـست  ننمت  الو  حئابقلا  نم  هریغو  كرـشلا  نم  هیلإ  يدؤی  ام  رجه  یلع  تابثلاب  باذـعلا  رجهاو  رجهاف  زجرلاو 
کتدابعب هللا  یلع  ننمت  وأ ال  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هب  اصاخ  ایهن  وأ  هیزنت ، یهن  رثکأ ، ضوع  یف  اعماط  ائیـش  بهی  نأ  وهو  زازغتـسالا ، نع 

ربصاف وأ  ربصلا ، لمعتساف  ربصاف  هرمأ  وأ  ههجولو  کبرلو  هایإ  ارثکتسم  وأ  مهنم ، رجالا  هب  ارثکتسم  غیلبتلاب  سانلا  یلع  وأ  اهایإ ، ارثکتـسم 
لیزنتلا راونأ  (. 1) بکترم نم  دـحاو  لک  يأ  اروفک  وأ  امثآ  مهنم  عطت  الو  یلاعت : هلوق  یفو  (. 3  ) نیکرشملا يذأو  فیلاکتلا  قاشم  یلع 

هرمأ دعب  ۀیلمعلا  ةوقلا  لامکتـساب  رمأ  نوکیف  کلذ  دـعب  دازو  ۀـیندلا . لاعفالاو  ۀـمیمذلا  قالخالا  نم  ردـصملا ، یف  (. 2 .) 560  - 557 : 2
رکذاو هیلإ  یعادلا  رفکلا  یف  یلاغلا  نمو  هیلإ ، کل  یعادلا  مثالا ، 560 و 561. لیزنتلا 2 : راونأ  (. 3 .) هیلا ءاعدلاو  ۀیرظنلا  ةوقلا  لامکتساب 

هل دجساف  لیللا  نمو  امهیتقو  لوانتی  لیصالا  نإف  رصعلاو ، رهظلاو  رجفلا  ةالص  یلع  مد  وأ  هرکذ ، یلع  موادو  يأ  الیصأو  ةرکب  کبر  مسا 
، یبأ یل : ل ،  - 1 (. 1  ) لیللا نم  ۀلیوط  ۀفئاط  هل  دجهتو  الیوط  الیل  هحبـسو  ءآشعلاو  برغملا  ةالـص  هب  دارملا  لعلو  هل ، لصف  لیللا  ضعبو 

یلـص هللا  لوسر  یلإ  لجر  ءآج  لاق : مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  رمحالا ، نابأ  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، نع 
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: مالـسلا هیلع  یلع  لاق  هسبلأ ، ابوث  یل  رتشاف  مهاردـلا  هذـه  ذـخ  یلع  ای  لاقف : امهرد ، رـشع  ینثا  هیلإ  لـمحف  هبوث ، یلب  دـقو  هلاو  هیلع  هللا 
اذـه ریغ  یلع  ای  لاقف : هیلإ  رظنف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  هب  تئجو  امهرد ، رـشع  ینثاب  اصیمق  هل  تیرتشاـف  قوسلا  یلإ  تئجف 
اذـه هرک  دـق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  تلقف : هبحاص  یلإ  تئجف  رظنا ، لاقف : يردأ ، ـال  تلقف : اـنلیقی ؟ هبحاـص  يرتأ  یلإ ، بحأ 

، اصیمق عاتبیل  قوسلا  یلإ  یعم  یشمف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ( 3 . ) هب تئجو  مهاردـلا ، یلع  درف  هیف ، انلقأف  ( 2  ) هنود ابوث  دیری 
(4  ) یتیب لهأ  نإ  هللا  لوسر  ای  تلاـق : کـنأش ؟ اـم  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـهل  لاـقف  یکبت ، قیرطلا  یلع  ةدـعاق  ۀـیراج  یلإ  رظنف 
، مهارد ۀـعبرأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهاطعأف  مهیلإ ، عجرأ  نأ  رـسجأ  الف  تعاضف  ۀـجاح  اهب  مهل  يرتشال  مهارد  ۀـعبرأ  ینوطعأ 

يأرف جرخو  هللا ، دمحو  هسبلو  مهارد ، ۀعبرأب  اصیمق  يرتشاف  قوسلا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یضمو  کلهأ ، یلإ  یعجرا  لاقو :
عجر مث  لئاسلا ، هاسکو  هارتشا  يذلا  هصیمق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  علخف  ۀنجلا ، بایث  نم  هللا  هاسک  یناسک  نم  لوقی : انایرع  الجر 

اهل لاقف  (، 5  ) قیرطلا یلع  ةدـعاق  ۀـیراجلا  اذإو  هلزنم ، یلإ  عجرو  هللا  دـمحو  هسبلف  رخآ ، اصیمق  تیقب  یتلا  ۀـعبرالاب  يرتشاف  قوسلا  یلإ 
ام یفو  هیفو  ، 573 لیزنتلا 2 : راونأ  (. 1  ) مهیلع تأطبأ  دق  ینإ  هللا  لوسر  ای  تلاق : کلهأ ؟ نیتأت  کل ال  ام  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
یف (. 5 .) ینوطعأ یلهأ  نإ  لاصخلا : یف  (. 4 .) اهب تئجف  لاصخلا : یف  (. 3 .) هریغ دیری  لاصخلا : یف  (. 2 .) فنصملا نم  راصتخا  هلبق  مدقت 

ینیلدو يدـی  نیب  يرم  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ینوبرـضی ، نأ  ( 1  ) فاخأو . یکبت قیرطلا  یلع  ةدـعاق  ۀـیراجلا  اذاف  لاصخلا :
داعأف هوبیجی ، ملف  رادـلا ، لهأ  ای  مکیلع  مالـسلا  لاق : مث  مهراد ، باب  یلع  فقو  یتح  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءآـجف  کـلهأ ، یلع 

مالسلا لوأ  یف  یتباجإ  متکرت  مکل  ام  مهل : لاقف  هتاکربو ، هللا  ۀمحرو  هللا  لوسر  ای  مالسلا  کیلع  اولاقف : مالسلا  داعأف  هوبیجی ، ملف  مالسلا 
مکیلع تأطبأ  ۀیراجلا  هذه  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هنم ، رثکتـست  نأ  انببحأف  کمالـس  انعمـس  هللا  لوسر  ای  اولاق : یناثلاو ؟
مظعأ امهرد  رـشع  ینثا  تیأر  ام  دمحلا هللا ، هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  كاشممل ، ةرح  یه  هللا  لوسر  ای  اولاقف : اهوذـخاؤت ، الف 

نبا نع  سنوی ، نع  تلصلا ، نب  هللادبع  نع  رافصلا ، نع  دیلولا ، نبا  یل :  - 2 (. 2  ) ۀمسن اهب  قتعأو  نینایرع ، اهب  هللا  یسک  هذه ، نم  ۀکرب 
لکالا تامملا : یتح  نهعدأ  سمخ ال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  سیق ، نب  دـمحم  نع  دـیمح ،

نم ۀنس  ( 3  ) نوکتل ناـیبصلا ، یلع  میلـستلاو  فوصلا ، سبلو  يدـیب ، زنعلا  یبلحو  اـفکؤم ، راـمحلا  یبوکرو  دـیبعلا ، عم  ضیـضحلا  یلع 
نب سابعلا  نع  دیلولا ، نب  دـمحم  نع  لاضف ، نبا  نسحلا  نب  یلع  نع  هیبأ ، نع  یـشایعلا ، نبا  نع  يولعلا ، رفظملا  ع : ن ،  - 3 (. 4  ) يدعب
یبأ نبا  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  يداـبآ ، دعـسلا  نع  لـکوتملا ، نبا  ل : (. 5  ) هلثم مالـسلا  مهیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  اـضرلا ، نع  لـاله ،

(. 2 .) فطاعلا نع  لاخ  لاـصخلا  (. 1 (.) 6  ) هلثم مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هللادـبع ، یبأ  نع  بعـصم ، نب  نیـسحلا  نع  اـعم  ناوفـصو  ریمع ،
: امهیفو . 54 عئارشلا : للع  ، 235 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 5 .) 44 یلامالا : (. 4 .) کلذ خ ل نوکتل  (. 3 .) 144 یلامالا : 86 و 87 ، لاصخلا 2 :
: ضیـضحلاو يرهوجلا : لاق  ناوخ ، نوکی  نأ  ریغ  نم  ضرـالا  یلع  لـکالا  ضیـضحلا : یلع  لـکالا  ناـیب : .130 لاـصخلا 1 : (. 6 .) نوکیل
: لاقف هیلع ، هعـضی  ائیـش  دجی  ملف  ۀیده  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  يدها  هنإ  ثیدحلا  یفو  لبجلا ، عطقنم  دـنع  ضرالا  نم  رارقلا 

هتعذرب هفاکوو : بارغو  باتکک  رامحلا  فاکإ  يدابآزوریفلا : لاقو  ضرالاب . ینعی  دبعلا  لکأی  امک  لکآ  دبع  انأ  امنإف  ضیضحلاب ، هعض 
نإ ننـسلاو  بادآلا  باتک  یف  همامتب  ربخلا  حرـش  یتأیـس  لوقأ : هیلع . هدـش  افیکأت : هفکأو  افاکیإ  رامحلا  فکآو  هعناص ، فاـکالاو : (، 1)

رفعج قداصلل  تلق  لاق : مساقلا  نب  ضیعلا  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  هیبأ ، نع  یسیع ، نبا  نع  هیبأ ، نع  راطعلا ، یل :  - 4 یلاعت . هللا  ءاش 
؟ حیحص وهأ  طق ، رب  زبخ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عبش  ام  لاق : هنأ  مالـسلا  هیلع  کیبأ  نع  يوری  ثیدح  مالـسلا : هیلع  دمحم  نب 

نع یـسیع ، نبا  نع  سیردإ ، نبا  یل :  - 5 (. 2  ) طق ریعـش  زبخ  نم  عبـش  الو  طق ، رب  زبخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکأ  ام  ال ، لاقف :
نینمؤملا ریمأ  نع  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  رفعج ، نب  یـسوم  نع  هیبأ ، نع  لیعامـسإ ، نب  یـسوم  نع  زازخلا ، ییحی  نب  دـمحم 

ینإف لاقف : کیطعأ  ام  يدنع  ام  يدوهی  ای  هل : لاقف  هاضاقتف  ریناند  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  هل  ناک  ایدوهی  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع 
ءآشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  عضوملا  کلذ  یف  یلص  یتح  هعم  سلجف  کعم ، سلجأ  اذإ  لاقف : ینیـضقت ، یتح  دمحم  ای  کقرافا  ال 
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ام لاقف : مهیلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رظنف  هنودعاوتیو ، هنوددـهتی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصأ  ناکو  ةادـغلاو ، ةرخآلا 
، هریغ الو  ادـهاعم  ملظأ  نأب  لجوزع  یبر  ینثعبی  مل  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  کسبحی ؟ يدوهی  هللا  لوسر  ای  اولاـقف  هب ؟ نوعنـصت  يذـلا 

کب تلعف  ام  هللاو  امأ  هللا ، لیبس  یف  یلام  رطـشو  هلوسرو ، هدبع  ادـمحم  نأ  دهـشأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  يدوهیلا : لاق  راهنلا  الع  املف 
ءاسک ۀعدربلاو : ۀعذربلا  (. 1  ) ۀکمب هدلوم  هللادبع  نب  دـمحم  ةاروتلا : یف  کتعن  تأرق  ینإف  ةاروتلا ، یف  کتعن  یلإ  رظنال  الإ  تلعف  يذـلا 

، ءآنخلا لوق  الو  شحفلاـب ، ( 1  ) نیزتم الو  باخـس ، الو  ظیلغ  الو  ظفب  سیلو  ۀـبیطب ، هرجاهمو  .192 یلامالا : (. 2 . ) ۀـبادلا رهظ  یلع  یقلی 
مث لاملا ، ریثک  يدوهیلا  ناکو  هللا ، لزنأ  امب  هیف  مکحاف  یلام ، اذـهو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کنأو  هللا ، الإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  اـنأو 

حبـصأ املف  ۀـلیل ، تاذ  هل  تینثف  فیل ، اهوشح  مدأ  هتقفرم  تناکو  ةءابع ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شارف  ناـک  ( 2 : ) مالسلا هیلع  لاق 
هنم هللا  لبقی  مل  ادهاعم  لتق  نم  هیف  يرزجلا : لاق  نایب : (. 3  ) دحاو قاطب  لعجی  نأ  مالسلا  هیلع  رمأف  ةالصلا ، ۀلیللا  شارفلا  ینعنم  دقل  لاق :
ناک نم  دهاعملاو : رثکأو ، رهـشأ  حتفلاب  ثیدـحلا  یف  وهو  لوعفملاو ، لعافلا  یلع  اهحتفو  ءآهلا  رـسکب  نوکی  نأ  زوجی  الدـع ، الو  افرص 

، ام ةدم  برحلا  كرت  یلع  اوحلوص  اذإ  رافکلا  نم  مهریغ  یلع  قلطی  دقو  ۀمذلا ، لهأ  یلع  ثیدحلا  یف  قلطی  ام  رثکأو  دهع ، هنیبو  کنیب 
: نیـسلابو داصلاب  بخـصلاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀـنیدم  مسا  ۀبیـش : نزو  یلع  ۀـبیط  يرهوجلا : لاقو  فصنلا . (. 4 : ) رطشلا لاقو :

امک ۀنیز  شحفلا  لعجی  مل  يأ  ۀمجعملا ، ءآزلاب  خـسنلا  ضعب  یف  نیزتم ، الو  مالـسلا : هیلع  هلوق  ماصخلل . تاوصالا  بارطـضاو  ۀجـضلا ،
، یبأ سف :  - 6 ةداسولا . رسکلاب : ۀقفرملاو  لوقلا ، یف  شحفلا  اضیأ  ءآنخلاو  کلذب . هسفن  سندی  يأ ال  ءآرلاب  اهـضعب  یفو  مائللا ، هذختی 
، اهتلیل یف  ۀملس  ما  تیب  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللادبع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع 

مئاق تیبلا  نم  بناج  یف  وهو  هیلإ  تهتنا  یتح  تیبلا  بناوج  یف  هبلطت  تماقف  ءآسنلا ، لخدـی  ام  کلذ  یف  اهلخدـف  شارفلا ، نم  هتدـقفف 
: ردصملا یف  (. 2 .) نیرتم خ ل الو  باخص ، الو  (. 1 (،) 7  ) ادبأ ینتیطعأ  ام  حلاص  ( 6  ) ینم عزنت  مهللا ال  لوقی : وهو  یکبی  ( 5  ) هیدی عفار 
(. 7 .) ینع خ ل عزنت  (. 6 .) هیدی اعفار  امئاق  ردصملا : یف  (. 5 .) نیفصن همسق  لاملا : رطش  (. 4 .) 279 یلامالا : (. 3 .) مالسلا هیلع  یلع  لاق  مث 

ءوس یف  یندرت  مهللا ال  ادبأ ، ادساح  الو  اودع  یب  تمـشت  مهللا ال  ادبأ ، نیع  ۀفرط  یـسفن  یلإ  ینلکت  الو  مهللا  کلذ : دـعب  ردـصملا  یف 
یسفن یلإ  ینلکت  الو  مهللا  ادبأ ، هنم  ینتذقنتسا  ءوس  یف  یندرت  الو  مهللا  ادبأ ، ادساح  الو  اودع  یب  تمـشت  مهللا ال  . ادبأ هنم  ینتذقنتـسا 

؟ ۀملـس ما  ای  کیکبی  ام  اهل : لاـقف  اـهئاکبل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فرـصنا  یتح  یکبت  ۀملـس  ما  تفرـصناف  لاـق : ادـبأ  نیع  ۀـفرط 
، رخأت امو  کبنذ  نم  مدـقت  ام  کل  هللا  رفغ  دـق  هللا ، نم  هب  تنأ  يذـلا  ناکملاب  تنأو  یکبأ  ملو ال  هللا  لوسر  ای  یماو  تنأ  یبأـب  تلاـقف :
نأو ال ادبأ ، ( 1  ) كاطعأ احلاص  کنم  عزنی  نأو ال  ادـبأ ، هنم  كذقنتـسا  ءوس  یف  كدری  نأو ال  ادـبأ ، اودـع  کب  تمـشی  نأ ال  هلأـست 

ناک ام  هنم  ناکو  نیع  ۀفرط  هسفن  یلإ  یتم  نب  سنوی  هللا  لکو  امنإو  یننمؤی ؟ امو  ۀملـس  ما  ای  لاقف : ادبأ ؟ نیع  ۀفرط  کسفن  یلإ  کلکی 
، هلأسی لئاس  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ءاـج  لاـق : مالـسلا  اـمهیلع  هیبأ  نع  رفعج ، نع  ناولع ، نبا  نع  (، 3  ) فـیرط نبا  ب :  - 7 (. 2)
: لاق هللا ، لوسر  ای  يدنع  لاقف : ( 4  ) یلبجلا ینب  نم  راصنالا  نم  لجر  ماقف  فلس ؟ هدنع  دحأ  نم  له  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 

نإ نوکی  هل : لاقف  هاضاقتی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  دـعب  يراصنالا  ءآج  مث  لاق : هاطعأف ، لاق : رمت ، قاسوأ  ۀـعبرأ  لئاسلا  اذـه  طعأف 
: لوق نم  هللا  لوسر  ای  ترثکأ  دـق  لاقف : هللا ، ءآشنإ  نوکی  لاـقف : ۀـثلاثلا  هیلإ  داـع  مث  هللا ، ءآـش  نإ  نوکی  لاـقف : ( 5  ) هیلإ داع  مث  هللا  ءآـش 
ام حلاص  ردصملا : یف  (. 1) يدنع هل : لاقف  لجر  ماقف  لاق : فلس ؟ هدنع  لجر  نم  له  لاقو : هللا ، لوسر  کحضف  لاق : هللا ، ءآش  نإ  نوکی 
نب فیرظ  نب  نسحلا  وه  لجرلاو  ۀمجعملا ، ءاظلاب  فیرظ  حیحصلاو  مهو ، هیفو  ۀخـسنلا  یف  اذکه  (. 3 .) 432 یمقلا : ریسفت  (. 2 .) كاطعأ
یف هیلع  فقن  ملو  هردـصمو  باـتکلا  یف  اذـکه  (. 4 .) اهریغو ۀمالعلا  ۀـصالخو  خیـشلاو  یـشاجنلا  یتسرهف  یف  مجرتملا  یفوکلا  حـصان 
نم جرزخلا  نـم  نـطب  یلبحلا  وـنب  : 51 برالا : ۀـیاهن  یف  يدنـشقلقلا  لاق  ۀـلمهملا ، ءاـحلاب  یلبحلا  ونب  فحـصم  هلعلو  باـسنالا ، باـتک 

275 و باسنالا 1 : بیذهت  یف  بابللا  یف  اضیأ  ریثالا  نبا  هرکذو  جرزخلا . نبا  فوع  نب  منغ  نب  ملاس  همساو  یلبحلا  ونب  مهو  هیناطحقلا ،
: لاق هللا ، لوسر  ای  . ۀیناثلا هیلإ  داع  مث  ردـصملا : یف  (. 5 .) سوماقلا یف  يدابآزوریفلا  اضیأ  هرکذو  ءابلا ، نوکسو  ءاحلا  مضب  هطبـضو   276
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هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  هللا ، لوسر  ای  ۀعبرأ  یل  امنإ  يراصنالا : لاقف  رمت ، نم  قسوأ  ۀینامث  اذه  طعأف  لاق : تئـش ، ام  لاق : كدنع ؟ مکو 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مالـسلا  هیلع  هیبأ  نع  رفعج ، نع  ناولع ، نبا  نع  (، 2  ) فیرط نبا  ب :  - 8 (. 1  ) اضیأ ۀعبرأو  هلاو : هیلع 

نم يدوهی  دنع  ۀنوهرم  هعرد  نأو  ( 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  ضبق  دقلو  اریعب ، الو  ةاش  الو  ةدیلو  الو  ادـبع  الو  امهرد  الو  ارانید  ثروی  مل 
نیکاـسملا نأ  مالـسلا  هیلع  هیبأ  نع  رفعج ، نع  يرتخبلاوبأ ، ب :  - 9 (. 5  ) هلهال ۀقفن  ( 4  ) اهفلتسا ریعش  نم  اعاص  نیرـشعب  ۀنیدملا  دوهی 

تاذ دجسملا  یف  نیذلا  نیکاسملا  عم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  رطفأف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  دجـسملا  یف  نوتیبی  اوناک 
: لاق ریکب  نبا  نع  دیلولا ، نب  دـمحم  ب :  - 10 (. 7  ) نهعبـش هجاوزأ  یلإ  تدر  مث  الجر ، نوثالث  اهنم  لکأف  ( 6  ) ۀمرب یف  ربنملا  دنع  ۀلیل 

اذه كوبا  غلب  ام  اذه ؟ نأشو  کیبأ  نأش  ام  ال ، لاقف : طئاح ؟ یلع  وأ  اصع ، یلع  أکوتی  وأ  ادعاق  ةالصلا  نع  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تلأس 
كرابت هللا  لزنأ  یتح  هیلجر  يدـحإ  عفر  و  مئاق ، وهو  یلـصی  ناک  لـقث  اـم  دـعب  وأ  مظع  اـم  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  دـعب 

ل:  - 11 خـسن . مث  ۀعیرـشلا  یف  ناک  ةدابعلا  یف  لاقثالا  هذـه  لمحت  لعل  نایب : (. 8  ) اهعـضوف یقـشتل  نآرقلا  کیلع  انلزنأ  ام  هط  یلاعتو :
فورعملا يوـلعلا  دـمحم  نب  یلع  نع  دـمحم ، نب  رفعج  هیبأ  نـع  يوـلعلا ، رفعج  نـب  قاحـسإ  نـع  يدادـغبلا ، ظـفاحلا  رمع  نـب  دـمحم 

.44 دانسالا : برق  (. 1 ،) یشرقلا دمحم  نب  نامیلس  نع  للشملاب ،
(. 5 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  اهفلستسا خ ل ، (. 4 .) هللا خ ل لوسر  ضبق  دقل  (. 3 .) ۀمجعملا ءاظلاب  فیرظ  حیحصلا  نأ  افنآ  انرکذ  (. 2)
نع . فنـصملا هکرت  لیذ  ثیدحللو  79 و 80  دانسالا : برق  (. 8 .) 69 دانسالا : برق  (. 7 .) رجحلا نم  ردقلا  ۀـمربلا : (. 6 .) 44 دانسالا : برق 

تسل سمخ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  هیبأ  نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  دایز ، یبأ  نب  قاحـسإ 
نایبصلا یلع  یمیلـستو  يدیب ، لعنلا  یفـصخو  دـیبعلا ، عم  یلکأو  افکؤم ، رامحلا  یبوکرو  (، 1  ) فوصلا یـسابل  تامملا : یتح  نهکراتب 

یناتأ هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  ۀثالثلا ، دـیناسالاب  ن :  - 12 (. 2  ) يدعب نم  ۀنس  نوکتل 
ای (: 3  ) لاقو ءآمسلا  یلإ  هسأر  عفرف  لاق : ابهذ ، ۀکم  ءآحطب  کل  تلعج  تئش  نإ  لوقیو : مالسلا ، کئرقی  کبر  نإ  دمحم  ای  لاقف : کلم 
نب دواد  نع  هیورهم ، نبا  نع  دمحم ، نب  رمع  اج : (. 5  ) هلثم مالسلا  هیلع  هنع  حص : (. 4  ) کلأسأف اموی  عوجأو  كدمحأف ، اموی  عبشأ  بر 
هللا یلص  یبنلا  ناک  لاق : مالـسلا  مهیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  اضرلا ، نع  (، 7  ) یمیمتلا دانسإب  ن :  - 13 (. 6  ) هلثم مالسلا  هیلع  هنع  نامیلس ،

ن:  - 15 (. 9  ) هنیمی یف  متختی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإ  لاق : دانسالا  اذهب  ن :  - 14 (. 8  ) نینرقأ نیحلمأ  نیشبکب  یحضی  هلاو  هیلع 
تایاورلا نأ  اقباس  انلفـسأ  دق  (. 1 (.) 10  ) هلیبسل یـضم  یتح  مایأ  ۀـثالث  رب  زبخ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عبـش  ام  لاق : دانـسالا  اذـهبو 

نع طقـس  دق  ثیدحلا  (. 2 .) كانه فلاختلا  عفر  یف  اهجو  اـنرکذو  هنـسحتست  اهـضعبو  کـلذ ، مذـت  اهـضعبف  فوصلا ، سبل  یف  فلتخت 
رابخأ نویع  (. 4 .) تلقو ءامسلا  یلإ  یسأر  تعفرف  سلاجملا : یف  (. 3 .) عجار ص 221 مق . ۀـعبط  یف  دوجوم  وهو  الوأ ، عوبطملا  یف  عبطلا 

نـسحلا انثدح  لاق : ظفاحلا  رمع  نب  دمحم  انثدح  اذکه : دانـسالا  (. 7 .) 72 و 73 دیفملا : یلامأ  (. 6 .) 22 اضرلا : ۀفیحص  (. 5 .) 199 اضرلا :
نویع (. 9 .) 223 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 8 .) ها مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يدیـس  ینثدح  لاق : یبأ  ینثدح  لاق : یمیمتلا  هللادبع  نب 

نب لهـس  نع  یلوصلا ، ییحی  نب  دـمحم  نع  یقهیبـلا ، دـمحأ  نب  نیـسحلا  ن :  - 16 . 224 اضرلا : راـبخأ  نویع  (. 10 .) 223 اضرلا : رابخأ 
هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یفوت  لاق : هنأ  ریبز  نب  ةورع  نع  يوری  هنإ  هللا  لوسر  نبای  مالسلا : هیلع  اضرلل  لجر  لاق  لاق : یناجـشونلا  مساقلا 
هللاو هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نإو  کـبر  نم  کـیلإ  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیأ  اـی  لـجوزع : هللا  لوق  دـعب  اـمأ  لاـقف : ۀـیقت ، یف  وهو  ( 1)
ۀیآلا هذه  لوزن  لبق  امأو  هدعب ، تهتشا  ام  تلعف  اشیرق  نکلو  هللا ، رمأ  نیبو  هل  لجوزع  هللا  نامضب  ۀیقت  لک  لازأ  هنإف  سانلا  نم  کمصعی 

نع هیبأ ، نع  حیرش ، نب  مادقملا  نب  بعصم  نع  (، 3  ) باکسإ نب  دمحم  نع  رامتلا ، دمحم  نب  نیـسحلا  نع  دیفملا ، ام :  - 17 (. 2  ) هلعلف
نإف هیف  ام  رش  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا  لاقو : ةالص ، یف  ناک  نإو  ئش ، لک  كرت  ائشان  يأر  اذإ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ۀشئاع 
رخآ یلإ  ئـشانلاو  هلوق : نایب : (. 4  ) ۀباحـسلا اضیأ : ۀلیخملاو  باحـسلا ، ئـشانلاو : اعفان  ائـشان  هلعجا  مهللا  لاق : رطمأ  نإو  هللا ، دمح  بهذ 

هعامتجا و لـماکتی  مل  اباحـس  يأ  ءآمـسلا ، قفا  یف  ائـشان  يأر  اذإ  ناـک  هیف  يرزجلا : لاـق  تاورلا و  ضعب  وأ  خیـشلا ، مـالک  اـمإ  مـالکلا 
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(، 7  ) فسوی نب  دمحم  نع  (، 6  ) روث نبا  ورمع  نع : یناربطلا ، دمحأ  نب  نامیلـس  نع  دـمحأ ، نع  (، 5  ) شیـشح نبا  ام :  - 18 هباحطصا .
هللااب قحل  یتح  اعابت  مایأ  ۀثالث  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  عبـش  ام  لاق : ۀشئاع  نع  هیبأ ، نع  مساقلا ، نب  نمحرلادبع  نع  يروثلا ، نایفـس  نع 

، نب دـمحم  ردـصملا : یف  (. 3 .) و 272  271 اـضرلا : راـبخا  نویع  (. 2 .) هلآو هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ردـصملا : یف  (. 1 (. ) 8  ) لجوزع
: يرخا یفو  سینخ ، هنم  عـضاوملا  ضعب  یفو  ۀـمجعملا ، ءاـخلاب  شیـشخ  ردـصملا : یف  (. 5 .) 80 خیـشلا : نبا  یلامأ  (. 4 .) ءافلاب فاکسا ،
: ردـصملا یف  هفـصو  (. 7 .) یمازجلاـب ردـصملا : یف  هفـصو  (. 6 .) یمیمتلا مـیهاربا  نـب  رفعج  نـب  رـصن  نـب  شیـشخ  نـب  یلع  نـب  دـمحم 
(، 2  ) یـسوم نبا  دابع  نع  ناطقلا ، یلع  نب  نسحلا  نع  (، 1  ) يدلاخلا نع  دـلخم ، نبا  ام :  - 19 . 196 خیشلا : نبا  سلاجم  (. 8 .) یبایرفلاب

سلجی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : ساـبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعـس  نع  ملـسم ، نب  هللادـبع  نع  (، 3  ) نامیلـس نب  میهاربإ  نع 
دمحم نع  یلع ، نب  هیومح  اـم :  - 20 (. 4  ) ریعـشلا زبخ  یلع  كولمملا  ةوعد  بیجیو  ةاشلا ، لقتعی  و  ضرالا ، یلع  لکأیو  ضرـالا ، یلع 

یلع لخد  باطخلا  نب  رمع  نأ  هللادبع  نب  رکب  نع  لاله ، یبأ  نع  ملس ، نع  (، 6  ) بابحلا نب  لضفلا  نع  (، 5  ) یلازهلا رکب  نب  دمحم  نب 
کلذ ینعنم  ام  لاقف : كامح ؟ وأ  ککعو  دـشأ  ام  هللا  لوسر  ای  رمع : هل  لاقف  مومحم -  لاـق : وأ  ذوقوم -  وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

اذـه دـهتجت  تنأو  رخأت  امو  کبنذ  نم  مدـقت  ام  کل  هللا  رفغ  هللا  لوسر  ای  رمع : لاقف  لوطلا ، عبـسلا  نهیف  ةروس  نیثـالث  ۀـلیللا  تأرق  نأ 
و هعرـص ، هذقوو : فرـشملا ، ضرملا  دـیدشلا  ذوقوملا : يدابآزوریفلا : لاق  نایب : (. 7 ( ؟ اروکـش ادـبع  نوکأ  الفأ  رمع  ای  لاقف : داهتجالا ؟

نب یلع  ع :  - 21 بعتلا . ةدش  نم  ملأو  ندبلا ، یف  ( 8  ) اهثغمو اهعجوو  یمحلا  یندأ  کعولا : لاقو : هذـقوأک ، الیلع  هکرتو  هبلغو ، هنکس ،
یف يدلاخلاو  دلخم ، نب  دـمحم  نب  دـمحم  وه  دـلخم  نبا  (. 1  ) نب نیـسحلا  نع  لیعامـسإ ، نب  دمحم  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع  متاح ،

: خیشلا نبا  سلاجم  (. 4 .) بدؤملا نامیلس  نب  میهاربا  لیعامـساوبأ  ردصملا : یف  (. 3 .) یلتخلاب ردصملا  یف  هفصو  (. 2 .) يدلخلا ردصملا :
يازلا حتفو  ءاهلا  رـسکب  ینازهلا  : 290 بابللا 3 : یف  ریثالا  نبا  لاـق  حیحـصلا ، وهو  ینازهلا  ردـصملا : یفو  ۀخـسنلا ، یف  اذـکه  (. 5 .) 250

مهنم کـیتع ، نب  حابـص  نب  نازه  وهو  ۀـعیبر ، نم  کـیتعلاو  کـیتع ، نم  نطب  وهو  نازه  یلإ  ۀبـسنلا  هذـه  نون ، فلـالا  دـعبو  ةددـشملا 
: خیشلا نبا  سلاجم  (. 7 .) یمحجلاب هبقلو  ۀـفیلخ . ابأ  ردـصملا  یف  هانک  (. 6 .) هوبأو وه  ثدـح  ینازهلا  رکب  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  قوروبأ 

نع هیبأ ، نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع  رفعج ، نب  یـسوم  نع  هیبأ ، نع  یـسوم ، هتذخأو . هتباصأ  یمحلا : هثغم  (. 8 .) 257
یـشرقلا یلع  هفورعم  ناـک  دـقلو  هفورعم ، رکـشی  ـال  ارفکم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـک  لاـق : مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع 

نورفکم ال تیبلا  لهأ  نحن  کلذـکو  قلخلا ؟ اذـه  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  اـفورعم  مظعأ  ناـک  نمو  یمجعلاو ، یبرعلاو 
نع يدنواهنلا ، میهاربإ  نب  یلع  نب  دمحم  نب  مساقلا  نع  یبأ ، ع :  - 22 (. 1  ) مهفورعم رکشی  نورفکم ال  نینمؤملا  رایخو  انفورعم ، رکشی 

ای لاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  لیئربج  لزن  لاق : مالسلا  هیلع  اضرلا  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلوم  دیوج  یبأ  نع  هیوهار ، نب  حلاص 
الإو هؤانتجا ، الإ  هل  ءاود  الف  رمثلا  عنیأ  اذإف  رجـشلا ، یلع  رمثلا  ۀـلزنمب  ءآسنلا  نم  راـکبالا  نإ  لوقیو : مالـسلا ، کـئرقی  کـبر  نإ  دـمحم 

دعـصف ۀنتفلا ، نهیلع  نمؤی  مل  الإو  لوعبلا ، الإ  نهل  ءاود  الف  ءاسنلا  كردـت  ام  نکردأ  اذإ  راکبالا  نإو  حـیرلا ، هتریغو  سمـشلا ، هتدـسفأ 
: اولاقف ءافکالا ، نم  لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  نمم  اولاقف : هب ، لجوزع  هللا  رما  اـم  مهملعأ  مث  ساـنلا  عمجف  ربنملا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ینإ سانلا  اـهیأ  لاـق : مث  دوسـالا ، نب  دادـقملا  نم  ۀعابـض  جوز  یتح  لزنی  مل  مث  ضعب ، ءاـفکأ  مهـضعب  نونمؤملا  لاـقف : ءاـفکالا ؟ نمو 
نع نامثع ، نب  داـمح  نع  سنوی ، نب  دـمحم  نب  رفعج  نع  نیـسحلا ، نب  دـمحم  ری :  - 23 (. 2  ) حاکنلا عضتیل  دادقملا  یمع  ۀـنبا  تجوز 

نیئاشالا یلإ  ماقف  ۀجاح ، ءاضق  دارأو  هباحـصأ  نم  لجر  هعمو  ناکم  یف  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ 
لاق نایب : (. 3  ) ائیـش ری  ملف  لجرلا  ءاجف  ماق  مث  هتجاح ، یـضقف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اـمهب  رتتـساف  اـعمتجا ، مهل  لاـقف  نیتلخنلا ، ینعی 

دمحم نع  نیـسحلا ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  دماح ، نب  هللادبع  نع  قودـصلا : ص :  - 24 لخنلا . راغـص  دملاو : حتفلاب  ءاشالا  يرهوجلا :
للع (. 2 .) 187 عئارـشلا : للع  (. 1) هللادـبع نب  رباـج  نأ  ۀملـس ، یبأ  نع  باهـش ، نبا  نع  سنوـی ، نع  ثیللا ، نـع  حـلاص ، یبأ  ییحی  نـب 

منغلا یعری  ( 1  ) نارهظلا رمب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انک  لاق : .18 تاجردلا : رئاصب  (. 3 .) طخیل يأ  عضتیل  هلوق : . 193 عئارشلا :
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 - 25 (. 3 ( ؟ اهاعر الإ  یبن  لهو  معن  لاق : منغلا ؟ یعرت  اولاق : هبیطأ ، هنإف  هنم  دوسالاب  مکیلع  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإو  (، 2)
هئابآ نع  هامس  هؤلؤلوبأ  هل : لاقی  رامع  دلو  نم  لجر  نع  متاح ، نب  فیس  نع  يرعشالا ، نع  راطعلا ، دمحم  نع  هیبأ ، نع  قودصلا ، ص :

خف یف  کل  له  دمحم  ای  تلقف : اضیأ ، یعری  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ناکو  یلهأ ، ۀـمینغ  یعرأ  تنک  هنع : هللا  یـضر  رامع  لاق  لاق :
ینإ لاق : ۀضورلا  نع  همنغ  دوذی  مئاق  وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ینقبـس  دـقو  دـغلا  نم  اهتئجف  معن ، لاق : قرب ؟ ۀـضور  اهتکرت  ینإف 

ةراجح هیف  ظلغ  قربالا : لاقو : ةرب ، برعم  لمحلا  ۀـکرحم : قربلا  يدابآزوریفلا : لاق  نایب : (. 4  ) کلبق یعرأ  نأ  تهرکف  کتدعاو  تنک 
اهدعو دادـجالاو ، لاجوالاو ، رامثالا ، ۀـقرب  اهنم : ۀـئام  یلع  فینت  برعلا  راید  قربو : قربالا  ظلغ ، مضلاب : ۀـقربلاو  ۀـطلتخم ، نیطو  لمرو 

لاق لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  یلفونلا ، نع  یبأ ، نس :  - 26 برعلا . قرب  هذه  ۀـمامیلاو ، برثیو ، دـجنلاو ، لاق : نأ  یلإ 
، کنم یلإ  بحأ  اقلخ  تقلخ  اـم  لاـق : مث  لـبقأف ، لـبقأ  هل : لاـق  مث  ربدأـف ، ربدأ  هل : لاـقف  لـقعلا  هللا  قلخ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

لاق لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  حص :  - 27 (. 6  ) ادحاو ءزج  دابعلا  نیب  مسق  مث  ءزج ، نیعستو  ۀعـست  ادمحم  ( 5  ) هللا یطعأف 
يداولا اذـه  یلإ  فاضت  رم ، هل : لاقی  ۀـیرق  هدـنعو  ۀـکم ، برق  داو  نارهظ : توقای : لاق  (. 1  ) نع تفعـض  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یطعأف لاـق : ردـصملا : یف  (. 5 .) طوطخم ءاـیبنالا : صـصق  (. 4 .) طوطخم ءاـیبنالا : صـصق  (. 3 .) مــنغلا خ یعرن  (. 2 .) نارهظلا رم  لاـقیف :
شطبلا یف  ـالجر  نیعبرأ  ةوق  یتوـق  یف  دازف  اـهنم  تلکأـف  ءامـسلا ، نم  ردـق  یلع  تلزنف  (، 1  ) عامجلاو ةالصلا  .192 نساـحملا : (. 6 .) هللا

رفح یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عم  انک  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  حص :  - 28 (. 2  ) عامجلاو
؟ ةریسکلا هذه  ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  اهتعفدف  زبخ  نم  ةریـسک  اهعمو  ۀمطاف  تءاج  ذإ  قدنخلا 

لخد ماعط  لوأ  هنإ  امأ  ۀـمطاف  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  ةریـسکلا ، هذـهب  هنم  کـتئج  نیـسحلاو  نسحلل  ( 3  ) اصرق هتزبخ  تلاـق :
، ۀجراخ نبا  نع  ارغملا ، یبأ  نع  مکحلا ، نب  یلع  نس :  - 29 (. 5  ) هلثم مالسلا  هیلع  هنع  ۀثالثلا  دیناسالاب  ن : (. 4  ) ثالث ذنم  کیبأ  فوج 

هنأ ملعی  و  دبعلا ، سولج  سلجیو  دبعلا ، لکأ  لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع 
، رـضنلا نب  دمحأ  نع  یبأ ، نس :  - 30 نیتبکرلا . یلع  سولجلا  دـبعلا : سولجو  رم ، امک  ضرالا  یلع  لکالا  دـبعلا : لکأ  ناـیب : (. 6  ) دبع
، دبعلا ۀسلج  سلجیو  دبعلا ، لکأ  لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع 

هیلع هللادبع  ابأ  تعمس  لاق : لقیصلا  نسحلا  نع  ناکسم ، نبا  نع  ناوفص ، نس :  - 31 ضیضحلا . یلع  مانیو  ضیضحلا ، یلع  لکأی  ناکو 
ةالصلا نع  تفعـض  ردصملا : یف  (. 1  ) یلع سلاج  وهو  لـکأی  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  ( 7  ) ۀیودب ةأرما  ترم  لوقی : مالـسلا 

: اضرلا ۀفیحص  (. 4 .) اهتزبخ اصرق  نویعلا : یفو  نسحلل . هتزبخا  زبخ  تلاـق : ردـصملا : یف  (. 3 .) 11 اضرلا : ۀفیحص  (. 2 .) عامجلاو مایصلاو 
، دبعلا لکأ  لکأتل  کنإ  هللاو  دمحم  ای  تلاقف : ضیـضحلا ، ۀیذب خ ل. (. 7 .) 456 نساحملا : (. 6 .) 205 و 206 اضرلا : رابخا  نویع  (. 5 .) 15
ال تلاقف : اهلوانف ، کماعط ، نم  ۀمقل  ینلوانف  تلاق : ینم ؟ دبعأ  دبع  يأ  کحیو  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهل  لاقف  هسولج ، سلجتو 

اهباصأ امف  مالسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاق  اهتلکأف ، اهلوانف ، همف  نم  ۀمقللا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخأف  (، 1  ) کمف یف  یتلا  الإ  هللاو 
 - 32 (. 4  ) هلثم ناوفص  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک : (. 3  ) هلثم مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ةوبنلا ، باتک  نم  اکم : (. 2  ) ایندلا تقراف  یتح  ءاد 

هنولأسی سانلا  لعجو  لاومالا ، اـهیف  مسقف  ( 5  ) ۀـنارعجلا یلإ  لبقأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  يور  جـی :
هللاو يدرب ، یلع  اودر  سانلا  اهیأ  لاقف : هنولأسی ، مهو  اهنع  هولج  یتح  هرهظ  تشدخو  هدرب  تذـخأف  ةرجـشلا ، یلإ  هوؤجلأ  یتح  مهیطعیف 
امف لاق : ةدـعقلا ، يذ  یف  ۀـنارعجلا  نم  جرخ  مث  الیخب ، الو  انابج  ینومتیفلأ  ام  مث  مکنیب ، هتمـسقل  امعن  ۀـماهت  رجـش  ددـع  يدـنع  ناک  ول 
هرهظ ةرجـشلا  تشدخو  هئادر ، ةرجـشلا  تعزتنا  یتح  يرخا : ۀـیاور  یفو   - 33 ءاملا . هیلع  شری  امنأک  ءارـضخ  الإ  ةرجـشلا  کـلت  تیأر 
ضعب اهعمج  دقف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هبادآ  امأ  بق :  - 34 يدعتی . الو  يدـعتی  انأ ، مهتولجو  مهناطوأ  نع  اولج  يرهوجلا : لاق  نایب : (. 6)
ةأرما دی  هدی  سمت  مل  مهفطعأو ، مهلدعأو  مهعجشأو  مهملحأو  سانلا  مکحأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  رابخالا : نم  اهطقتلاو  ءآملعلا 

: قالخالا مراکم  (. 3 .) 457 نساحملا : اهحور خ ل . ایندلا  تقراف  یتح  (. 2 .) کیف یف  يذلا  الإ  یفاکلا : یفو  کیف ، یف  ردصملا : یف  (. 1)
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یلإ یهو  ۀکم ، فئاطلا و  نیب  ءام  یه  ءارلا : ددشیو  رسکی  دقو  یناثلا ، نوکسو  هلوا ، رـسکب  ۀنارعجلا  (. 5 .) 157 یفاکلا 2 : عورف  (. 4 .) 15
نأ ارارک  کلذ  لبق  اـنرکذو  عوبطملا ، جـئارخلا  یف  ثیدـحلا  دـجن  مل  (. 6 .) قارعلا قیرط  نم  دـیرب  یلع  ۀـکم  نم  یه  لـیق : برقأ ، ۀـکم 

هیطعی نم  دجی  ملو  لضف  ناف  مهرد ، الو  رانید  هدنع  تبثی  ال  سانلا ، یخسأو  لحت ، .ال  عوبطملا عم  توافتت  تناک  فنصملا  جئارخ  ۀخسن 
رمتلا نم  دـجی  ام  ریـسی  نم  طقف  هماع  توق  الإ  هللا  هاتآ  امم  ذـخأی  ال  هیلإ ، جاـتحی  نم  یلإ  هنم  ءربتی  یتح  هلزنم  یلإ  وأـی  مل  لـیللا  هنجی  و 
ماعلا ءاضقنا  لبق  جاتحا  امبر  یتح  هنم  رثؤیف  هماع  توق  یلإ  دوعی  مث  هاطعأ ، الإ  ائیـش  لأسی  الو  هللا ، لیبس  یف  کلذ  رئاس  عضیو  ریعـشلاو ،

، ةاشلا بلحیو  بابلا ، حتفیو  بوثلا ، عقریو  لعنلا ، فصخی  ناکو  اهیلع ، لکأیو  اهیلع ، مانیو  ضرالا ، یلع  سلجی  ناکو  ئش ، هتأی  مل  نإ 
، هلهأ ۀنهم  یف  مدخیو  ائتکم ، سلجی  الو  قرطم ، همدقتی  الو  هدیب ، لیللاب  هروهط  عضیو  ایعأ ، اذإ  مداخلا  عم  نحطیو  اهبلحیف ، ریعبلا  لقعیو 
وأ عارذ  یلع  ولو  دـبعلاو  رحلا  ةوعد  بیجیو  طق ، أشجتی  ملو  هعباـصأ ، عطلی  ناـکو  ارقحم ، سلج  ماـعطلا  یلع  سلج  اذإو  محللا ، عطقیو 

ناکو هسفنل ، بضغی  الو  هبرل  بضغی  دحأ ، هجو  یف  هرـصب  تبثی  ال  ۀقدصلا ، لکأی  الو  اهلکأیو ، نبل  ۀعرج  اهنأ  ولو  ۀـیدهلا  لبقیو  عارک ،
ۀبج ( 2  ) ۀلمـشو ۀـنیمی ، ةربح  ادرب  سبلی  نیبوث ، سبلی  ال  دـجو ، اـم  دری  ـالو  رـضح ، اـم  لـکأی  عوجلا ، نم  هنطب  یلع  رجحلا  ( 1  ) بصعی

ۀعمجلل بوث  هل  ناکو  هنماـیم ، لـبق  نم  صیمقلا  سبلیو  (، 3  ) ۀـمامعلا سبلیو  ضایبلا ، هبایث  رثکأو  ناتکلاو ، نطقلا  نم  ظـیلغلاو  فوص ،
یف ۀـضف  متاخ  سبلی  نیتینث ، ( 4  ) ینثت لقنی  ام  ثیح  هل  شرفی  ءابع  هل  ناکو  انیکـسم ، هبایث  قلخ  یطعأ  ادـیدج  سبل  اذإ  ناـکو  ۀـصاخ ،
نم هنکمأ  اـم  ( 6  ) بکری هریغ ، وأ  هدـبع  هـفلخ  ( 5  ) فدری ءوضولا ، دنع  كاتـسیو  ۀیدرلا : حـیرلا  هرکیو  خـیطبلا ، بحی  نمیالا ، هرـصنخ 

لمتشی عساو  ءاسک  ۀلمـشلا : (. 2 . ) دشی يأ  (. 1  ) الجار و یـشمیو  (، 7  ) راذـعلا هیلعو  جرـس  الب  رامحلا  بکریو  رامح ، وأ  ۀـغلب  وأ  سرف 
: ردصملا یف  (. 6 .) فدریو ردصملا : یف  (. 5 .) ضعب یلع  هضعب  دریو  يوـطی  يأ  (. 4 .) ۀمامعلا تحت  ۀمامعلا  سبلیو  ردـصملا : یف  (. 3 .) هب

یف یضرملا  دوعیو  زئانجلا ، عیشیو  ةوسنلق ، الو  ۀمامع  الو  ءادر  الب  ایفاح  . سرفلا دخ  یلع  ماجللا  نم  لاس  ام  رسکلاب : راذعلا  (. 7 .) بکریو
، مهل ربلاب  فرـشلا  لهأ  فلأتی  و  مهقالخأ ، یف  لضفلا  لهأ  مرکیو  هدیب ، مهلوانیو  نیکاسملا ، لکاؤیو  ءارقفلا ، سلاجی  ۀـنیدملا ، یـصقأ 

سانلا رثکأ  ناکو  هیلإ ، رذـتعملا  ةرذـعم  لبقی  دـحأ ، یلع  وفجی  ـالو  هللا ، رمأ  اـمب  ـالإ  مهریغ  یلع  مهرثؤی  نأ  ریغ  نم  همحر  يوذ  لـصی 
متش ام  (، 1  ) سبلم الو  لکأم  یف  هئامإو  هدیبع  یلع  عفتری  ال  ۀهقهق ، ریغ  نم  کحض  امبرو  ۀظع ، رجت  مل  وأ  نآرق  هیلع  لزنی  مل  ام  امـسبت 
ظف ال  هتجاح ، یف  هعم  ماق  الإ  ۀمأ  وأ  دبع  وأ  رح  دحأ  هیتأی  الو  هوعد ، لاق : الإ  ادحأ  اومال  الو  ۀنعلب ، امداخ  الو  ةأرما  نعل  الو  ۀمتـشب  ادحأ 

هرباص ۀجاحب  ( 2  ) همار نمو  مالسلاب ، هیقل  نم  أدبی  حفصیو ، رفغی  نکلو  ۀئیـسلا ، ۀئیـسلاب  يزجی  الو  قاوسالا ، یف  باخـص  الو  ظیلغ ، الو 
الإ سلجی  الو  موقی  ناکو ال  ۀحفاصملاب ، هأدب  املـسم  یقلا  اذإو  اهلـسری ، یتح  هدی  لسریف  هدی  دحأ  ذـخأ  ام  فرـصنملا ، وه  نوکی  یتح 

بـصنی نأ  هسولج  رثکأ  ناکو  ۀـجاح ؟ کلأ  لاقو : هیلع ، لبقأو  هتالـص  ففخ  الإ  یلـصی  وهو  دـحأ  هیلإ  سلجی  ناـکو ال  هللا ، رکذ  یلع 
طـسب امبر  یتح  هیلع  لخدـی  نم  مرکی  ناکو  ۀـلبقلا ، لبقتـسم  سلجی  ام  رثکأ  ناکو  سلجملا ، هب  یهتنی  ثیح  ( 3  ) سلجی اعیمج ، هیقاس 
بحأ ناکو  حـلملا ، بطرلاب و  ءاثقلا  لکأی  ناکو  اقح ، الإ  لوقی : بضغلاو ال  اضرلا  یف  ناـکو  هتحت ، یتلا  ةداـسولاب  لخادـلا  رثؤیو  هبوث ،

هیلإ ماعطلا  بحأ  ناکو  نیبیطالا ، امهیمـسیو  رمتلاب  نبللا  عجمتی  ناـک  و  رمتلاو ، ءاـملا  هماـعط  رثکأو  بنعلاو ، خـیطبلا  هیلإ  ۀـبطرلا  هکاوفلا 
ةاشلا نم  بحی  ناکو  نمسلاو ، زبخلا  لکأی  ناکو  هدیـصی ، الو  دیـصلا  محل  لکأی  ناکو  عرقلا ، بحی  ناکو  محللاب ، دیرثلا  لکأیو  محللا ،

(. 1 (.) 6  ) ۀنیللا ۀلقبلاو  ( 5  ) جورذابلاو ابدنهلا  لوقبلا  نمو  (، 4  ) ةوجعلا رمتلا  نمو  لخلا ، غابـصلا  نمو  ابدلا ، ردقلا  نمو  فتکلاو ، عارذلا 
ابدنهلا (. 5 .) هئاـعو یف  یـشحملا  رمتلا  ةوجعلا : (. 4 .) سلجی ناکو  ردـصملا : یف  (. 3 .) هاتأو هدـصق  يأ  (. 2 .) سبلم یف  ـالو  ردـصملا : یف 

نا الإ  ضبقیو  ادـج  بلقلا  يوقی  ۀـلقب  لاذـلا : حـتفب  يدابآزوریفلا  لاق  جورذابلاو  ینـساک . ۀیـسرافلاب : هل  لاقی  فورعم ، لقب  ءابدـنهلاو :
ضرالا یلإ  افارطإ  سانلا  رثکأ  ناک  يأ  قرطم ، همدـقتی  ال  هلوق : ناـیب : 100 و 101. بلاط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم  (. 6 .) لهسیف ۀلضف  فداصی 
اهـسحل عباصالا : عطلو  ۀـمدخلا ، رـسکلا : حـتفلاب و  ۀـنهملاو  ضرالا ، یلإ  رظنی  هینیع  یخرأو  ملکی ، ملو  تکـس  يأ  قرطأ ، لاـقی : ءاـیح ،

رمتلا لکأ  عجمتو : نبلب ، نجعی  رمت  عیجملا : يدابآزوریفلا : لاقو  قاسلا . قدتـسم  منغلاو : رقبلا  نم  بارغک  عارکلاو  ماعطلا : دـعب  اهـصمو 
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هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  هئایحو : هعضاوت  یف  اکم :  - 35 نبللا . هیلع  برشو  رمتلا  لکأو  اعم ، نبللاب  سبایلا 
موطخم رامح  یلع  ریـضنلاو  ۀـظیرق  مویو  ربیخ  موی  ناکو  راـمحلا ، بکریو  كولمملا ، ةوعد  بیجیو  ةزاـنجلا ، عبتیو  ضیرملا ، دوعی  هلاو 

مل هوأر  اذإ  اوناـکو  هللا ، لوسر  نم  مهیلإ  بحأ  صخـش  نکی  مل  لاـق : کـلام  نب  سنأ  نعو  فیل . نم  فاـکا  هتحت  فـیل  نم  لـبحب  ( 1)
یلع لـکأیو  ضرـالا ، یلع  سلجی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  لاـق : ساـبع  نبا  نعو  (. 2  ) هتیهارک نم  نوفرعی  اـمل  هیلإ  اوـموقی 

مهیلع ملـسف  نایبص  یلع  رم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : کلام  نب  سنأ  نعو  كولمملا . ةوعد  بیجیو  ةاشلا ، لقتعیو  ضرالا 
هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یتأ  لاق : دوعـسم  نبا  نعو  نهیلع . ملـسف  ةوسنب  رم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  دیزی  تنب  ءآمـسأ  نع  ذغم . وهو 
هللا یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : رذ  یبأ  نع  (. 3  ) دقلا لکأت  تناک  ةأرما  نبا  انأ  امنإ  کلمب ، تسلف  کیلع ، نوه  لاقف : دعرأف ، هملکی  لجر 

لعجی نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  انبلطف  لأسی ، یتح  وه ، مهیأ  يردی  الف  بیرغلا  ئجیف  هباحـصأ  ( 4  ) ینارهظ نیب  سلجی  هلاو  هیلع 
، هفنأ یلع  هلعج  ماـطخلاب : همطخ  (. 1 .) هیبناـجب سلجنو  هیلع ، سلجی  ناـکو  نیط ، نم  ( 5  ) اناکد هل  انینبف  هاـتأ ، اذإ  بیرغلا  هفرعی  اـسلجم 
(. 4 .) 14 قالخالا : مراـکم  (. 3 .) کلذل ۀـیهارک  ردـصملا : یف  (. 2 .) هفنأو هـمطخ  یف  ینثیو  هریغو  ریعبلا  قـنع  یف  لـعجی  لـبح  ماـطخلاو :

سلجی ضرـالا ، نع  عاـفترالا  لـیلق  دـهمم  ناـکم  ۀبطـصملاو : هیلع . دـعقی  ۀبطـصملاک  ئـش  ناکدـلا : (. 5 .) مهطـسو يأ  حـتفلاب  ینارهظ 
. هلهأ یف  لجرلا  عنصی  ام  عنصیو  هلعن ، فصخیو  هبوث ، طیخی  تلاق : الخ ؟ اذإ  عنصی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  ام  ۀشئاع  تلئـسو  . هیلع

امف نینس  عست  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تمدخ  لاق : کلام  نب  سنأ  نعو  ۀطایخلا . هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  لمعلا  بحأ  اهنعو :
رشع هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبحـص  لاق : کلام  نب  سنأ  نعو  طق . ائیـش  یلع  باع  الو  اذکو ؟ اذک  تلعف  اله  طق : یل  لاق  هملعأ 

نوکی یتح  فرـصنی  ملف  هعم ، ماق  هباحـصأ  نم  ( 1  ) دـحاو هیقل  اذإ  ناـکو  هتهکن ، نم  بیطأ  ۀـهکن  مشأ  ملف  هلک  رطعلا  تممـشو  نینس ،
امو هنع ، عزنی  يذـلا  وه  لجرلا  نوکی  یتح  هنع  عزنی  ملف  هایإ ، اـهلوان  هدـی  لواـنتف  هباحـصأ  نم  دـحأ  هیقل  اذإو  (، 2  ) هنع فرـصنی  لجرلا 

: لاق کلام  نب  سنأ  نعو  (. 4  ) موقی یتح  ماقف  طق  لجر  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  دعق  امو  طق ، هل  ( 3  ) سیلج نیب  هیتبکر  جرخأ 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قنع  ۀحفـص  یلإ  ترظن  یتح  ةدیدش  ةذبج  هذبجف  هئادرب  ذخأف  یبارعأ  هکردأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیلإ  تفتلاف  كدنع ، يذلا  هللا  لام  نم  یل  رم  دمحم  ای  هل : لاق  مث  هتذبج ، ةدش  نم  ءآدرلا  ۀیـشاح  هب  ترثأ  دقو 
هنعو هاطعأ . الإ  ائیـش  لأسی  ال  ( 5  ) اییح هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لوقی : يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  ءآطعب . هل  رمأو  کحـضف  هلاو 

: لاق دوعـسم  نبا  نعو  ههجو . یف  هانفرع  ائیـش  هرک  اذإ  ناکو  اهردخ ، یف  ءارذعلا  نم  ءآیح  دـشأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق :
یتح ردـصملا : یف  (. 2 .) دحأ ردصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 1 ،) ائیـش یباحـصأ  نع  مکنم  دـحأ  ینغلبی  ال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

.15 قالخالا : مراکم  (. 4 .) سیلج يدی  نیب  ردصملا : یف  (. 3 .) هنع فرصنی  يذلا  وه  لجرلا  نوکی 
مالـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  هدوج : یف  (. 1  ) ردصلا میلـس  انأو  مکیلإ  جرخأ  نأ  بحا  ینإف  . ءایحلا وذ  ییحلا : (. 5)

، سابع نبا  نع  ةوبنلا  باتک  نم  هبحأ . هفرعف  هطلاـخ  نم  (، 2  ) ةرـشع مهمرکأو  افک ، سانلا  دوجأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق :
یلإ ضغبأ  ئش  امو  ءافجلاو ، لخبلا  نع  یناهنو  ربلاو ، ءآخـسلاب  یبر  ینرمأ  یبیدأ ، یلعو  هللا  بیدأ  انأ  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
ناک مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  يرخا  ۀیاوربو  لسعلا . ( 3  ) نیطلا دـسفی  امک  لمعلا  دـسفیل  هنإو  قلخلا ، ءوسو  لخبلا  نم  لجوزع  هللا 

مهنیلأو ۀمذ ، مهافوأو  ۀجهل ، سانلا  قدـصأو  اردـص ، سانلا  ءرجأو  افک ، سانلا  دوجأ  ناک  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فصو  اذإ 
ادـحأ تیأر  ام  لاق : رمع  نبا  نعو  هدـعب . الو  هلبق  هلثم  رأ  مل  هبحأ ، هفرعف  هطلاـخ  نمو  هباـه ، ۀـهیدب  هآر  نمو  ةرـشع ، مهمرکأو  ۀـکیرع :

هللا یلص  هللا  لوسر  لئـس  ام  لاق : هللادبع  نب  رباج  نعو  (. 5  ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ( 4  ) أضوأ الو  عجـشأ  الو  دجنأ  الو  دوجأ 
ثالث هللا  لوسر  ای  لاقف : هنودـعاقی ، الو  نایفـس  یبأ  یلإ  نورظنی  نوملـسملا ال  ناک  لاق : سابع  نبا  نعو  ال . لاق : طق  ( 6  ) ئش هلاو  هیلع 

: لاق کیدـی ، نیب  ابتاک  هلعجت  ۀـیواعمو  لاق : معن ، لاق : (، 7  ) اهکجوزا ۀـبیبح  ما  هلمجأو  برعلا  نسحأ  يدـنع  لاق : معن ، لاـق : نهینطعأ ،
(. 5 .) فظنأ يأ  (. 4 .) لخلا ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 3 .) ةریـشع ردصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 2 .) 16 قالخالا : مراـکم  (. 1) ینرم لاـق  معن ،
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اذه ال (. 7 .) ال لوقتف : اهیفو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لأسی  نکی  مل  ردصملا : نم  ۀخـسن  یفو  ائیـش خ ل  (. 6 .) 16 قالخالا : مراکم 
هللا یلص  هجیوزت  دعب  نامث  ۀنس  یف  حتفلا  ماع  ملسأ  نایفـسوبأو  ةرجهلا  نم  عبـس  ۀنـس  ۀبیبح  ما  جوز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نال  حصی 

ام هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  کلذ  بلط  هنأ  ولو ال  لیمز : نبا  لاق  معن ، لاق : نیملـسملا ، تلتاق  امک  رافکلا  لتاقا  یتح  . اهایا هلآو  هیلع 
عبتا نکلو  ئش ، يدنع  ام  (: 1  ) لاقف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ  الجر  نأ  رمع  نعو  معن . لاق : الإ  طق  ائیـش  لأسی  نکی  مل  هنال  هاـطعأ ،

(2  ) لاقف هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هرکف  لاق : هیلع ، ردقت  ام ال  هللا  کفلک  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف : رمع : لاق  انیـضق ، ئـش  انءاج  اذإف  یلع ،
یلع نع  هتعاجش : یف  (. 3  ) ههجو یف  رورسلا  فرعو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مسبتف  لاق : الالقإ ، شرعلا  يذ  نم  فخت  الو  قفنأ  لجرلا :
هنعو اسأب . ذئموی  سانلا  دشأ  نم  ناکو  ودعلا ، یلإ  انبرقأ  وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  ذولن  نحنو  ردب  موی  ینتیأر  دقل  لاق : مالـسلا  هیلع 
نعو هنم . ودـعلا  یلإ  برقأ  دـحأ  نوکی  امف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  انیقتا  موقلا  موقلا  یقلو  سأبلا  رمحا  اذإ  انک  لاق : مالـسلا  هیلع 

. ارحبل هاندـجو  نإو  ئـش  نم  انیأر  ام  لاقف : ۀـحلط ، یبال  اسرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بکرف  غزف  ۀـنیدملاب  ناـک  لاـق : کـلام  نب  سنأ 
ۀلیل ۀنیدملا  لهأ  عزف  لاق : سانلا ، دوجأو  سانلا ، نسحأو  سانلا ، عجـشأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : سنأ  نع  يرخا  ۀیاوربو 
ۀحلط یبال  سرف  یلع  وهو  اوعارت ، ( 4  ) نل لوقی : وهو  مهقبس  دقو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهاقلتق  لاق : توصلا ، لبق  سانلا  قلطناف 

ناک لاق : رمع  نبا  نع  هبـضغو : هاضر  ۀمالع  یف  (. 5  ) رحبل هنأ  وأ  ارحب ، هاندـجو  اوعارت  مل  سانلل : لوقی  لعجف  لاـق : فیـسلا ، هقنع  یفو 
هنول فسخ  بضغ  اذإو  ههجو ، ( 6  ) رذجلا کحالت  امنأکف  یضر  اذإ  ناک  ههجو ، یف  هبضغو  هاضر  فرعی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

: هیفو . 17 قالخالا : مراکم  (. 3 .) لاقف کلذ  هلوق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هرکف  ردصملا : یف  (. 2 .) لاقف هلأسف  ردصملا : یف  (. 1 .) دوساو
فحـصم هنأ  رهاظلاو  فنـصملا ، ۀخـسن  یف  اذکه  (. 6 .) 17 قالخالا : مراـکم  (. 5 .) اوـعارت خ ل مـل  (. 4 .) ههجو یف  رورـسلا  فرع  یتـح 

هرـس اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : کلام  نب  بعک  نع  . تاغللا ریـسفت  یفو  کلذ  دـعب  یتأی  امو  ردـصملا  یف  امک  ردـجلا .
ام يأر  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نع  رمقلا . ةراد  هنأک  ههجو  رانتـسا  رمالا 

بحأ هبحاص  انأ  نوکأ  نال  ادهشم  دادقملا  نم  تدهـش  لوقی : دوعـسم ، نب  هللادبع  نع  تاحلاصلا . متت  هتمعنب  يذلا  دمحلا هللا  لاق : بحی 
هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  لاق : رمع  نبا  نع  ههجو . رمحا  بضغ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  لاق : ئـش ، نم  ضرالا  یف  امم  یلإ 

ابأ تعمس  ردبلاوبأ : لاق  دوساو . هنول  فسخ  بضغ  اذإو  (، 1  ) ههجو ردجلا  کحالت  امنأکف  یضر  اذإ  ناک  ههجوب ، هبضغو  هاضر  فرعی 
سنأ نع  هتماب : قفرلا  یف  ردجلا . ( 2  ) کحالت هلوق : ینعی  رادجلا  یلع  اهءوض  يریف  سمـشلا  یف  عضوت  ةآرملا  یه  لوقی : یثیللا  مکحلا 

نإو هراز ، ادهاش  ناک  نإو  هل ، اعد  ابئاغ  ناک  نإف  هنع ، لأس  مایأ  ۀثالث  هناوخإ  نم  لجرلا  دقف  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق :
، رشع ۀعست  اهنم  ( 3  ) تدهاش هسفنب ، ةوزغ  نیرشعو  يدحإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ازغ  لاق : هللادبع  نب  رباج  نع  هداع . اضیرم  ناک 

انرخآ یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناکو  كربف ، لیللاب  یتحت  ( 4  ) یحـض انایعأ  ذإ  هتاوزغ  ضعب  یف  هعم  انأ  انیبف  نیتنثا ، نع  تبغو 
: لاقف ءوس ، حضان  انل  لاز  امو  (، 6  ) هایما فهل  ای  لوقأ : انأو  یلإ  یهتناف  مهل ، وعدـیو  ( 5  ) فدریو فیعـضلا  یجزیف  سانلا ، تایرخآ  یف 
: ردصملا یف  (. 2 .) ههجو ءوض  ردجلا  کحالی  امنأکف  ردـصملا : یف  (. 1) ام لاق : هللا ، لوسر  ای  یماو  تنأ  یبأب  رباج  اـنأ  تلقف : اذـه ؟ نم 

. ضرالاب هردص  قصلی  نأ  وهو  خانتسا ، ریعبلا : كربو  يریعب . انزجعأ  يأ  (. 4 .) تدهش خ ل (. 3 .) کحالی
، معن تلقف : اصع ؟ کعمأ  لاقف : یحـضان ، اـیعأ  تلق : کـنأش ؟ . هاـما ردـصملا ، نم  ۀخـسن  یف  (. 6 .) هفدریو ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 5)

نیرشعو سمخ  ۀلیللا  کلت  یل  رفغتساف  هقبسی ، یلمج  لعجف  هتریاسف  تبکرف  بکرا  لاقو : هعارذ ، یلع  ئطوو  هخانأ  مث  هثعب ، مث  هبرضف ،
ۀنیدـملا تمدـق  اذإـف  لاـق : معن ، تلق : نید ؟ هیلع  كوبأ  لاـق : ةوسن ، عبـس  تلق : هاـبأ ، ینعی  دـلولا ؟ نم  هللادـبع  كرت  اـم  یل : لاـقف  ةرم ،

تناک ( 2  ) میأب نالف  تنب  ۀنالفب  تلق : نمب ؟ لاق : معن ، تلق : تجوزت ؟ له  لاقو : ینذأف ، مکلخن  ( 1  ) ذاذج رضح  اذإف  اوبأ  نإف  مهعطاقف ،
ةأرماـب نهیتآ  نأ  تهرکف  هتاوـخأ : ینعی  (، 3  ) قرخ ةوسن  يدـنع  نک  هللا  لوسر  ای  تلق : کبعالتو ؟ اـهبعالت  ةاـتف  ـالهف  لاـق : ۀـنیدملاب ،
هانذخأ دق  لاق : بهذ ، نم  قاوأ  سمخب  تلقف : کلمج ؟ تیرتشا  مکب  لاقف : تدـشرو ، تبـصأ  لاق : يرمال ، عمجأ  هذـه  تلقف : ءآقرخ ،
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هیلع ددراو  اثالث  هدزو  هللادـبع ، نید  یف  ( 5  ) هب نیعتـسی  بهذ  نم  قاوا  سمخ  هطعأ  لالب  ای  لاقف : لمجلاب  هتیتأ  ۀـنیدملا  مدـق  املف  (، 4)
مکلخن ( 7  ) ذاذج رضح  اذإ  کیلع  ال  لاق : ال ، تلق : 6 ؟)  ) ءآفو كرتأ  لاق : هللا ، لوسر  ای  ال  تلق : هللادبع ؟ ءآمرغ  تعطاق  له  لاق : هلمج ،

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  رثکأو ، ذجن  انک  ام  انل  یقبو  ءآفو ، ارمت  بلطی  ناک  میرغ  لک  یفوتساو  انذذجف  انل  اعدف  ءآجف  هتنذأف  ینذأف ،
لأس وأ  ثیدحلا  ثدـح  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : سابع  نبا  نعو  (. 8  ) انامز هنم  انلکأو  هانعفرف  اولیکت  ـالو  اوعفرا  هلاو :

مآ (. 2 .) دحاو ینعملاو  ۀلمهملاب ، دادج  ردصملا : یفو  اهترمث ، عطق  يأ  اهمارص  لخنلا : ذاذج  (. 1 .) هنع مهفیو  مهفیل  اثالث  هررک  رمالا  نع 
: لاق ردصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 4 .) ءاقمحلا ءاقرخلا : عمج  (. 3 .) میأ یهو  وهف  هتدـقف ، وأ  اهدـقف  اهجوز : نم  ةأرملا  وأ  هتجوز  نم  لـجرلا 
: لوقأ ءافو ؟ كارتأ  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 6 .) هلمج هیلع  درو  هیفو : اـهب ، نیعتـسی  ردـصملا : یف  (. 5 .) ۀـنیدملا یلإ  هرهظ  کلو  هنیعی 
: لاق رمع  نبا  نعو  18 و 19. قالخالا : مراکم  (. 8 .) انودجف کلذ : دعب  هیفو  مکلخن . دادج  رـضح  اذاف  ردـصملا : یف  (. 7 .) باتکک كارت 

یف ثیدـحب  انذـخأ  نإ  هیلإ  انـسلج  اذإ  انک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  تباث  نب  دـیز  نع  يورو  کیبل . لاقف : هللا ، لوسر  ای  لجر : لاـق 
هللا لوسر  نع  مکثدحا  اذه  لکف  انعم ، ذخأ  بارـشلاو  ماعطلا  رکذ  یف  انذخأ  نإو  انعم ، ذخأ  ایندلا  یف  انذخأ  نإو  انعم ، ذخأ  ةرخآلا  رکذ 

، دغلاو یموی  هتیسنف  اناکم  ( 2  ) هیندـعاوف ثعبی  نأ  لبق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعیاب  لاق : ( 1  ) ءآـسیمحلا یبأ  نع  هلاو . هیلع  هللا  یلص 
هللا یلص  یبنلا  نأ  هللادبع  نب  ریرج  نعو  مایأ . ۀثالث  ذنم  انهاه  انأ  یلع ، ( 3  ) تققش دقل  یتف  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  ثلاثلا ، موی  هتیتأف 

، هیلإ هب  یمرف  هفلف  هبوث  ذخأف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هرـصبأف  تیبلا ، جراخ  دعقف  ریرج  لخدو  تیبلا ، التماف  هتویب  ضعب  لخد  هلاو  هیلع 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق : یـسرافلا  ناملـس  نع  هلبقف . ههجو  یلع  هعـضوف  ( 4  ) ریرج ذخأف  اذـه ، یلع  سلجا  لاقو :

هل هللا  رفغ  الإ  هل  امارکإ  ةداسولا  هل  یقلیف  ملـسملا  هیخأ  یلع  لخد  ملـسم  نم  ام  ناملـس  ای  لاـق : مث  یلإ ، اـهاقلأف  ةداـسو  یلع  ئکتم  وهو 
تعمدـف هسفنب  دوجی  وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب  میهاربإ  تیأر  لاـق : کـلام  نب  سنأ  نع  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هئاـکب  یف  (. 5)

نونوزحمل میهاربإ  ای  کب  انإو  انبر  یـضری  ام  الإ  لوقأ : الو  بلقلا ، نزحیو  نیعلا ، عمدـت  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  (، 6  ) هانیع
نبا ردصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 1) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قلطنا  ۀثراح  نب  دیز  بیـصا  امل  لاق : یموزخملا  ۀملـس  نب  دلاخ  نع  (. 7)

و 20.  19 قالخالا : مراـکم  (. 5 .) ریرج هذخأف  ردـصملا : یف  (. 4 .) ۀقـشملا یف  ینتعقوأ  يأ  (. 3 .) هتدعاوف ردـصملا : یف  (. 2 .) ءاسمح یبأ 
مراکم (. 7 .) نیعلا عمدت  لاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  انیع  ردصملا : یف  (. 6 .) یتالا بابلا  یف  اهدروأ  ةدایز  کلذ  دعب  ردصملا  یفو 

؟ هللا لوسر  ای  اذه  ام  هباحصأ : ضعب  هل  لاقو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ( 1  ) بحتناف تشهج  هتنبا  هتأر  املف  هلزنم ، یلإ  .20 قالخالا :
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هیـشم  یف  بیبحلا . یلإ  بیبحلا  قوش  اذه  لاق :
جرخ اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : رباج  نع  هلثم . هدـعب  الو  هلبق  رأ  مل  ببـص ، نم  علقتی  اـمنأک  اؤفکت  أـفکت  یـشم  اذإ  هلاو 
سیل هنأ  فرعی  ایشم  یشم  یشم  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : سابع  نبا  نع  ۀکئالملل . هرهظ  اوکرتو  همامأ ، هباحصأ  یـشم 

عدی هللا ال  لوسر  نأ  يورو  (. 2  ) ۀقلح انسلج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  انیتأ  اذإ  انک  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  نالـسکب . الو  زجاع  یـشمب 
هیلع هللا  یلـص  هاعدو  دیرت ، يذـلا  ناکملا  یف  ینکردأو  یمامأ ، مدـقت  لاق : یبأ  نإف  هعم ، مهلمحی  یتح  ابکار  ناک  اذإ  هعم  یـشمی  ادـحأ 

سداـس مهکردأ  قیرطلا  ضعب  یف  ناـک  اـملف  مهتوعد ، باـجأف  ۀـسمخ ، هل  باحـصالو  هل  هوعنـص  ماـعط  یلإ  ۀـنیدملا  لـهأ  نم  موق  هلاو 
یف (. 3  ) کب مهنذأتسنو  کناکم  مهل  رکذن  یتح  سلجاف  كوعدی ، مل  موقلا  نإ  سداسلا : لجرلل  لاق  موقلا  تیب  نم  اوند  املف  مهاشامف ،
هدی نم  هدی  عزنف  طق  ادحأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حفاص  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ةوبنلا  باتک  نم  هقالخأو : هلاوحأ  نم  لمج 

ثیدحلا هعزان  امو  (، 4  ) فرصنی لجرلا  نوکی  یتح  فرـصناف  ثیدح  وأ  ۀجاح  یف  طق  دحأ  هضواف  امو  هدی ، عزنی  يذلا  وه  نوکی  یتح 
. ءاکبلل ائیهتم  وأ  ایکاب . عزف  شهج : (. 1) هل ضرع  الو  طق ، هل  سیلج  يدی  نیب  هلجر  امدقم  يأر  امو  تکـسی ، يذـلا  وه  ( 5  ) نوکی یتح 
(. 4 .) کل مهنذأتسنو  هنم : ۀخسن  یفو  21 و 22 ، قالخالا : مراکم  (. 3 .) ردصملا نم  ۀخسن  یف  هلثمو  هفلخ خ ل  (. 2 .) ادیدش یکب  بحتنا :

ذخأ الإ  نارمأ  طق  . نوکی یتح  تکـسیف  ثیدحلا  دحأ  هعزان  امو  ردـصملا : یف  (. 5 .) فرـصنی يذلا  وه  لجرلا  نوکی  یتح  ردصملا : یف 
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قراف یتح  طق  ائکتم  لکأ  امو  یلاعتو ، كرابت  هبضغ هللا  ذئنیح  نوکیف  هللا  مراحم  کهتنی  یتح  ۀملظم  نم  هسفن  رـصتنا  امو  (، 1  ) امهدشأب
رصقأ ناکو  مامت ، یف  ةالص  سانلا  فخأ  ناکو  لوقلا ، نم  روسیمب  وأ  اهب  الإ  ( 2  ) ۀجاح الئاس  در  امو  ال ، لاقف : طق  ائیش  لئس  امو  ایندلا ،

، هدـی عفری  نم  رخآو  أدـبی ، نم  لوأ  ناک  موقلا  عم  لکأ  اذإ  ناکو  لـبقأ ، اذإ  بیطلا  حـیرلاب  فرعی  ناـکو  (، 3  ) ارذه هلقأو  ۀـبطخ  سانلا 
ابع هبعی  الو  اصم ، ءآملا  صمی  ناکو  سافنأ ، ۀثالث  برـش  برـش  اذإو  هدـی ، تلاج  رمتلاو  بطرلا  ناک  اذإف  هیلی ، امم  لکأ  لکأ  اذإ  ناکو 
نم کلذ  يوس  امل  هلامـش  ناکو  هنیمیب ، الإ  یطعی  الو  هنیمیب ، الإ  هذـخأی  ـال  ( 5  ) ناک هئاطعإو ، هذـخأو  هبارـشو  هماعطل  هنیمی  ناکو  (، 4)

نذأتـسا نذأتـسا  اذإو  ارتو ، ملکت  ملکت  اذإو  آثالث ، اعد  اعد  اذإ  ناکو  هلجرتو ، هلعنتو  هسبل  یف  هروما : لـک  یف  نمیتلا  بحی  ناـکو  هندـب ،
، جلفأب سیلو  نیتینثلا ، جلفأ  تلق : هتیأر  اذإو  هایانث ، نیب  نم  جرخی  رونلاک  يأر  ملکت  اذإو  هعمس ، نم  لک  هنیبتی  الـصف  همالک  ناکو  اثالث ،
(7  ) مکنسحأ مکرایخ  نإ  لوقی : ناکو  (، 6  ) ببص نم  طحنی  یشم  اذإ  ناکو  ههرکی ، ئشب  ادحأ  ملکی  ناکو ال  هنیعب ، ظحللا  هرظن  ناکو 

هدعب الو  هلبق  هلثم  ینیعب  رأ  مل  لوقی : هنع  ثدـحملا  ناکو  هدـنع ، ثیدـحلا  هباحـصأ  عزانتی  الو  هحدـمی ، الو  اقاوذ  مذـی  ناکو ال  اقالخأ ،
ۀقـش هنأک  رون  هل  یئر  ءآملظلا  ۀلیللا  یف  یئر  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هلآو . هیلع  هللا  یلص 

: ردصملا یف  (. 3 .) طق ۀـجاح  الئاس  در  امو  ردـصملا : یف  (. 2 .) امهدـشأب ذـخأ  الإ  نیرمأ  نیب  ریخ  الو  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 1 .) رمق
هنأ دارملاو  مالکلا . ةرثک  هب . أبعی  يذـلا ال  مالکلا  طقـس  رذـهلا : یغبنی . امب ال  ملکتو  طلخ  همالک : یف  لـجرلا  رذـه  لوقأ : ارذـه . مهلقأو 

: ردصملا یف  (. 5 .) سفنت الب  هبرـش  ءاملا : بع  سفن . بذـج  عم  اقیفر  ابرـش  هبرـش  ءاـملا : صم  (. 4 .) رذـهی نکی  مل  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 
هیلع لیئربج  لزن  لاق : مالـسلا  هیلع  هنع  مکنـساحأ خ ل. (. 7 .) مدقت امک  حیحـصلا  وهو  ببـص ، نم  طحنی  امنأک  ردـصملا : یف  (. 6 .) ناکف

هـضارضر کل  نوکت  ۀکم  ءآحطب  هذـه  کل : لوقیو  مالـسلا  کئرقی  هلالج  لج  هللا  نإ  لاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا 
. کلأسأف اموی  عوجأو  كدـمحأف ، اموی  عبـشأ  نکلو  برای ، ال  لاق : مث  اـثالث  ءآمـسلا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رظنف  لاـق : اـبهذ ، ( 1)

بحی هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هنعو  هلهأ . زنع  بلحی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هنعو 
هللا لوسر  ( 3  ) یف لاق : هللادبع  نب  رباج  نعو  (. 2  ) هیدیب لئاسلا  ۀلوانمو  دیبعلا ، عم  ضیـضحلا  یلع  لکالاو  افکؤم ، رامحلا  یلع  بوکرلا 
الو رجحب  رمی  نکی  ملو  هقرع ، حیر  وأ  هفرع ، بیط  نم  هکلـس  دق  هنأ  فرع  الإ  دـحأ  هعبتیف  قیرط  یف  نکی  مل  لاصخ : هلاو  هیلع  هللا  یلص 
اذإو ؤلؤللا ، هنول  نأک  نوللا ، رهزأ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : کـلام  نب  ( 5  ) سنأ نب  تباث  نعو  هل . دجـس  الإ  ( 4  ) ردم
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  فک  نم  نیلأ  اریرح  الو  ۀجابید  تسـسم  الو  هتحئار ، نم  بیطأ  ربنع  الو  کسم  ۀحئار  تممـش  امو  أفکت ، یـشم 

ای یل : لاـقف  هعیاـبال ، هتیتأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ثعب  اـمل  لاـق : هللادـبع  نب  ریرج  نع  ماـمت . یف  یف  ةالـص  ساـنلا  فـخأ  ناـک  هـلاو 
ثیدحلا (. 2 .) ابهذ کل  نوکت  نأ  تئـش  نإ  ۀکم  ءاحطب  هذه  ردصملا : یف  دوجوملاو  یـصحلا . نم  قدو  رغـص  ام  ضارـضرلا . (. 1) ریرج

لئاسلا ۀلوانمو  دیبعلا ، عم  ریصحلا  یلع  لکالاو  افکؤم ، رامحلا . بوکر  عدأ  تسل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  اذکه : ردصملا  یف 
سنأ خ نع  تباث  (. 5 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  رجـش خ ل ، الو  (. 4 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  ناک  ردصملا : یف  (. 3 .) يدیب

نب سنأ  نع  ینانبلا ، تباث  يأ  سنأ ، نع  تباث  حیحـصلاو  فحـصم  هنأ  رهاظلاو  کلام ، نب  سنأ  نب  تباث  اـضیأ  ردـصملا  یف  لوقأ : ل ،
: تلق لاق : تئج ؟ ئـش  يال  .376 بیذـهتلا 1 : بیذـهت  عجار  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مداخ  یندـملا  يراصنالا  رـضنلا  نب  کلام 

هیلع هللادبع  یبأ  نعو  هومرکأف . موق  میرک  مکاتأ  اذإ  لاقف : هباحصأ  یلع  لبقأ  مث  هءآسک  یل  یقلأف  هللا  لوسر  ای  کیدی  یلع  ملسال  تئج 
هل لاقف  هیلع ، سمشلا  تدتـشاف  یتأت ، یتح  انهاه  کل  انأ  لاقف : ةرخـصلا ، یلإ  الجر  دعو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مالـسلا 

: تلق لاق : ۀشئاع  نعو  (. 2  ) رشحملا هنم  ناک  ئجی  مل  نإو  انهاه ، ( 1  ) یلإ هتدعو  لاق : لظلا ، یلإ  تلوحت  کنأ  ول  هللا  لوسر  ای  هباحصأ :
ای لاق : کسملا ، ۀـحئار  دـجأ  ینأ  ریغ  کنم ، جرخ  ائیـش  رأ  ملف  كرثأ  یف  تلخد  تجرخف  ءالخلا  تلخد  اذإ  کنأ  ( 3  ) ول هللا  لوسر  ای 

لوسر نإ  لاق : سابع  نبا  نعو  ضرالا . هتعلتبا  ئـش  نم  انم  جرخ  امف  ۀـنجلا ، لهأ  حاورأ  یلع  انداسجأ  ( 4  ) تبنی ءآیبنالا  رشعم  انإ  ۀشیاع 
یلثم ام  ایندللو ، یل  ام  لاقف : اشارف ، تذختا  ول  هللا  یبن  ای  لاقف : هیبنج ، یف  رثأ  دق  ریصح  یلع  وهو  رمع  هیلع  لخد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
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هللا لوسر  نإ  لاق : سابع  نبا  نعو  اهکرتو . حار  مث  راهن  نم  ۀعاس  ةرجش  تحت  لظتساف  ( 5  ) فئاص موی  یف  راس  بکارک  الإ  ایندلا  لثمو 
: لاـق عفار  یبأ  نعو  هلاـیعل . اـقزر  اهذـخأ  ریعـش ، نم  اـعاص  نیثـالث  یلع  دوهیلا  نم  لـجر  دـنع  ۀـنوهرم  هعردو  یفوت  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

هنم ناک  ردصملا : یف  (. 2 .) یلإ ۀظفل  نع  لاخ  ردصملا  (. 1 ،) هوحبقت الف  ادمحم  متیمـس  اذإ  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 
باغ يأ  هلهأ  نع  رـشج  لاقی : هنع ، دعابت  يأ  هرـشج  دقف  هأرقی  مل  نیرهـش  نآرقلا  كرت  نم  هنع  ۀیاهنلا : یف  يرزجلا  لاق  لوقأ : رـشجلا ،

موی یف  يأ  (. 5 .) انداسجأ تینب  ردصملا : یف  (. 4 ).) ول  ( ۀظفل نع  ردصملا  یلخ  (. 3 .) ۀبیغلاو دعابتلا  هنم  ناک  ئجی  مل  نإو  ینعملاف  مهنع ،
یف هباحـصأ  رمأو  هسولج  یف  (. 2  ) دمحم اهیف  ۀـقفرو  دـمحم ، هیف  سلجمو  دـمحم ، هیف  تیبل  كروب  هوبرـضت ، الو  ( 1  ) هوهبجت الو  . راح

امبرف هلهال ، ۀمرکت  هرجح  یف  هعضیف  هذخأیف  هیمسی ، وأ  ۀکربلاب  هل  وعدیل  ریغصلا  یبصلاب  یتؤی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  سولجلا  بادآ 
هل غرفی  مث  هلوب ، یضقی  یتح  هعدیف  یبصلاب ، اومرزت  ال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لوقیف  (، 3  ) لاب نیح  هآر  نم  ضعب  حیصیف  هیلع ، یبصلا  لاب 

وهو دجـسملا  لجر  لخدو  دـعب . هبوث  لسغ  اوفرـصنا  اذإف  مهیبص ، لوبب  يذأتی  هنأ  نوری  الو  هیف ، هلهأ  رورـس  غلبیو  هتیمـست  وأ  هئاـعد  نم 
هآر اذإ  ملسملا  یلع  ملسملا  قح  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  هللا ، لوسر  ای  ۀعـس  ناکملا  یف  لجرلا : لاقف  (، 4  ) هل حزحزتف  هدحو  سلاج 

(. 5  ) رانلا یف  هدعقم  ءوبتیلف  لاجرلا  هل  لثمی  نأ  بحأ  نم  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  يورو  هل . حزحزتی  نأ  هیلإ  سولجلا  دیری 
: لاق نساحملا  باتک  نم  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  يورو  ( 6  ) ضعبل مهـضعب  مجاعالا  موقت  امک  اوموقت  ال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقو 
ام رثکأ  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هنعو  لخدـی . نیح  سلجملا  یندأ  یف  دـعق  الزنم  لخد  اذإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک 

یهتنا اـم  ثیح  سلجیلف  اـسلجم  مکدـحأ  یتأ  اذإ  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نأ  مالـسلا  هـیلع  هـنع  يورو  ۀـلبقلا . هاـجت  سلجی 
یحنتو دـعابت  يأ  (. 4 .) لوبی نیح  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 3 .) 25  - 22 قالخالا : مراـکم  (. 2 .) هتجاـح نع  هودرت  ـال  يأ  (. 1 .) هسلجم

هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  يورو  ). هعضوم خ ل  ( هناکم نع  للختی  نأب  سأب  الو  کلذ : دعب  ردصملا  یف  (. 6 .) رانلا خ ل نم  (. 5 .) هل
مکدـحأ ماق  اذإ  لاق : هنأ  مالـسلا  هیلع  هنع  يورو  يرخالا . نم  یلوأب  ( 1  ) یلوالا سیلف  ملـسیلف ، افرـصنم  هسلجم  نم  مکدحأ  ماق  اذإ  لاق :

اوضغ لاق : اهقح ؟ امو  لیق : اهقح ، سلاجملا  اوطعأ  لاـق : هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يورو  هناـکمب . یلوأ  وهف  عجر  مث  هسلجم  نم 
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : ۀمامأ  یبأ  نع  رکنملا . نع  اوهناو  فورعملاب ، اورمأو  یمعالا ، اودشراو  مالسلا ، اودرو  مکراصبأ ،

، هیقاس میقی  نأ  یهو  ءآصفرقلا  سلجی  اـثالث : سلجی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناـکو  نساـحملا : باـتک  نم  ءآـصفرقلا . سلج  سلج  اذإ 
، طق اعبرتم  ری  ملو  يرخالا ، اهیلع  طسبیو  ةدحاو  الجر  ینثی  ناکو  هیتبکر ، یلع  وثجی  ناکو  هعارذ ، یف  هدی  دـشیف  هیدـیب  ( 2  ) امهلبقتسیو

لکأی هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  نیقداصلا  دیلاوم  باتک  نم  همعطم  یف  هقالخأ  ۀفـص  یف  (. 3  ) ئکتی الو  هیتبکر  یلع  وثجی  ناکو 
ام یلعو  ضرالا ، یلع  نیملـسملا  نم  هوعدـی  نم  عمو  اولکأ ، اذإ  همدـخو  هلهأ  عم  هل ، هللا  لحأ  ام  لکأی  ناکو  ماعطلا ، نم  فانـصالا  لک 

موی تاذ  لاق  دـقلو  (، 4  ) ففـض یلع  ناک  ام  هیلإ  ماعطلا  بحأ  ناکو  هفیـض ، عم  لکأیف  فیـض  هب  لزنی  نأ  ـالإ  اولکأ ، اـممو  هیلع ، اولکأ 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  يدها  ذإ  کلذک  مهانیبف  كریغ  امهکلمی  نیذللا ال  کتمحرو  کلـضف  نم  کلأسن  انإ  مهللا  هباحـصأ : هدـنعو 

هللا مسب  لاق : هیدی  نیب  ةدئاملا  تعضو  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هتمحر ، رظتنن  نحنو  هللا ، لضف  نم  اذه  اوذخ  لاقف : ۀیوشم ، ةاش  هلاو 
امهبلقتسی خ  ( امهلقتسیو ردصملا : یف  (. 2 .) یلوالا تسیلف  ردصملا : یف  (. 1) ناکو ۀنجلا  ۀمعن  اهب  ( 5  ) لصت ةروکشم  ۀمعن  اهلعجا  مهللا 

اهل یتأی  امیف  فنـصملا  رکذ  (. 4 .) 25 و 26 قالخالا : مراکم  (. 3 .) هیتبکر یلع  سلجی  يأ  وثجی  هلوق : هیعارذ . یف  هدـی  دـشیف  هیدـیب ، ل (
: ردصملا یف  (. 5 .) ۀجاحلاو لیملا  مدـعو  عبـشلا  عم  لکأی  الف  ۀـجاح  نع  ناک  ام  هیلإ  ماعطلا  بحا  ناک  ینعملا  نوکی  نأ  نکمیو  یناعم ،

مدقلاو ۀبکرلا ، قوف  ۀبکرلا  نأ  الإ  نیتنثا ، یف  یلـصملا  سلجی  امک  (، 1  ) هیمدقو هیتبکر  عمجیو  هیدـی ، نیب  ام  لکأی  سلج  اذإ  اریثک  . لصن
ام لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دبعلا . سلجی  امک  سلجأو  دـبعلا ، لکأی  امک  لکآ  دـبع  انأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لوقیو  مدـقلا ، یلع 
اذإ هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  لجوزع ، اعـضاوتم هللا  هیلإ ، هللا  هضبق  یتح  ایبن  لجوزع  هللا  هثعب  ذنم  ائکتم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکأ 
نإ مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ، نع  یبأ ، عومجم  نم  هفلخ . کیلعو  اـنتقزر  اـمیف  ( 2  ) انل كراب  هللا  مسب  لاق : ماـعطلا  یف  هدـی  عضو 
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یقبو قورعلا ، تلتباو  ءآمظلا ، بهذ  انم ، هلبقتف  انرطفأ ، کقزر  یلعو  انمـص ، کل  مهللا  لاق : رطفأ  اذإ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ةوعد لاقو : راربالا . مکماعط  لکأ  و  نومئاصلا ، مکدـنع  رطفأ  لاق : موق  دـنع  لکأ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناکو  لاـقو : رجـالا .

(. 3  ) هیلع رطفأ  رکسلا  دجو  اذإ  ناکو  رمتلا ، یلع  رطفی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نأ  ۀیاورلا  تءاج  دقو  هراطفإ . دنع  باجتسی  مئاصلا 
یقنی هنإ  لوقی : ناکو  رتافلا ، ءاملا  یلع  رطفی  دـجی  مل  اذإف  ولحلا ، یلع  رطفی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع 

ۀجئاهلا قورعلا  نکسیو  الـسغ ، بونذلا  لسغیو  (، 4  ) رظانلا ددحیو  قدحلاو ، سارـضالا  يوقیو  مفلاو ، ۀهکنلا  بیطیو  ةدـعملاو ، دـبکلا 
: لوقیو دربی ، یتح  راحلا  لکأی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  عادصلاب . بهذیو  ةدـعملا ، نع  ةارحلا  ئفطیو  مغلبلا ، عطقیو  ۀـبلاغلا ، ةرملاو 

هیتبکر عمجی  لکأیل  سلج  اذإ  اریثک  ناـکو  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 1 .) هودربأف ۀـکرب  يذ  ریغ  راحلا  ماعطلا  نإ  اراـن ، اـنمعطی  مل  هللا  نإ 
لکل لاقی  مث  هدح ، تققر  نیکسلا : تددح  نم  (. 4 .) 26 و 27 قالخالا : مراکم  (. 3 . ) انل كراب  مهللا  هللا  مسب  ردصملا : یف  (. 2 .) هیمدقو

: لجوزع لاق  مهفلا ، دـیدحو  رظنلا  دـیدح  وه  لاـقیف : دـیدح ، ةریـصبلاو  رـصبلاک  ینعملا  ثیح  نم  وأ  ۀـقلخلا  ثیح  نم  هسفن  یف  قد  اـم 
یتؤیو هریغ ، يدـی  نیب  نم  لوانتی  الو  هیلی ، اممو  عباصأ  ثالثب  لکأیو  یمـس  لـکأ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  . دـیدح مویلا  كرـصبف 

ناکو ۀعبارلاب ، ناعتسا  امبرو  یطـسولاو ، (، 1  ) اهیلی یتلاو  ماهبالا ، ثالثلا : هعباصأب  لکأی  ناکو  نوعرـشی ، مث  موقلا  لـبق  عرـشیف  ماـعطلاب 
اموی هباحصأ  ضعب  هءاج  دقلو  ناطیشلا . ۀلکأ  وه  نیعبـصإب  لکالا  نإ  لوقیو : نیعبـصإب ، لکأی  ملو  اهلک ، هفکب  لکأی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، هیلغن مث  رانلا ، یلع  اهعضنو  ( 2  ) ۀمربلا یف  لسعلاو  نمـسلا  لعجن  یماو  تنأ  یبأب  لاقف : هللادبع ؟ ابأ  ای  اذه  مم  لاقو : هنم ، لکأف  جذولافب 
نإ هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  يرت ، امک  یتأیف  جـضنی ، یتح  ( 3  ) هطوسن مث  لسعلاو ، نمـسلا  یلع  هیقلنف  تنحط  اذإ  ۀطنحلا  خـم  ذـخأن  مث 
هلاو هیلع  هللا  یلص  لکأی  ناک  کلذ  لک  ۀلاح  یف  ( 5  ) ةدیصع وأ  ازبخ  ( 4  ) لوخنم ریغ  ناک  اذإ  ریعشلا  لکأی  ناک  دقلو  بیط . ماعطلا  اذه 

ام لاق : هنأ  مالـسلا : هیلع  کیبأ  نع  يوری  ثیدـح  مالـسلا : هیلع  قداصلل  تلق  مساقلا : نب  صیعلا  لاق  نیظعاولا : ۀـضور  باتک  نمو  (. 6)
نم عبـش  الو  طق ، رب  زبخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکأ  ام  ال ، لاقف : حیحـص ؟ وهأ  طق  رب  زبخ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عبش 
هللا یلص  هللا  لوسر  نأ  يورو  تام . یتح  نیموی  ریعشلا  زبخ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عبـش  ام  ۀشیاع : تلاقو  (. 7  ) طق ریعش  زبخ 

ضبق یتح  ةردک  ةرسع  انیلع  ایندلا  تلاز  ام  ۀشیاع : تلاقو  تام . یتح  اققرم  ازبخ  لکأ  الو  تام ، یتح  طق  ناوخ  یلع  لکأی  مل  هلاو  هیلع 
دقلو ردصملا : یف  (. 4 .) هطلخن يأ  (. 3 .) رجحلا نم  ردقلا  ۀمربلا : (. 2 .) اهیلت یتلاو  ردصملا : یف  (. 1  ) املف هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

مراکم (. 7 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هلکأی  ناک  ردـصملا : یف  (. 6 .) خبطیو نمسلاب  تلب  قیقد  ةدیـصعلا : (. 5 .) لوخنم ریغ  ریعـشلا  لکأی  ناک 
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماعط  لاز  ام  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ةوبنلا  باتک  نمو  ابـص . انیلع  ایندلا  تبـص  ضبق  .28 قالخالا :
یلع هماـعط  عضیو  هفلخ ، هفدریو  كولمملا ، ةوعد  بیجی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  لاـق : سنأ  نع  هیلإ . هللا  هضبق  یتح  ریعـشلا 

خیطبلا لکأی  ناکو  بنعلاو ، خـیطبلا  هیلإ  اهبحأ  ناکو  ۀـبطرلا ، ۀـهکافلا  لکأی  ناکو  حـلملاب ، ءآثقلاو  بطرلاب ، ءاثقلا  لکأی  ناکو  ضرالا ،
ابطر لکأی  اموی  سلج  دـقلو  اعیمج . نیدـیلاب  نیعتـسیف  بطرلاب  خـیطبلا  لکأ  امبر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  رکـسلاب ، لکأ  امبرو  زبخلاب ،
هیلإ تندـف  هفک  یف  يذـلا  يونلاب  اهیلإ  راشأف  هنم  ۀـبیرق  ةاش  هب  ترمف  ضرـالا ، یف  هقلی  ملو  هراـسیب ، يونلا  کـسمأو  (، 1  ) هنیمیب لکأیف 

اذإ هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  ذـئنیح . ةاشلا  تفرـصناو  غرف ، یتح  يونلا  اهیلإ  یقلیو  هنیمیب ، وه  لـکأیو  يرـسیلا ، هفک  نم  لـکأت  تلعجو 
يرت یتح  ( 3  ) اطرخ هلکأ  ( 2  ) امبر هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  ۀبح ، ۀـبح  بنعلا  لکأ  امبر  ناکو  هنامز ، یف  بطرلا  یلع  رطفی  امئاص  ناک 

هللا یلص  ناکو  سیحلا ، لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  (. 4  ) رشقلا تحت  نم  جرخی  يذلا  ءاملا  لاورلاو : ؤلؤللا . ردحتک  هتیحل  یلع  لاور 
لکأی ناکو  نیبیطالا ، امهیمـسیو  رمتلاو  نبللا  عجمتی  ناکو  هماـعط ، رثکأ  ءآـملاو  رمتلا  ناـکو  ءاـملا ، هیلع  برـشیو  رمتلا  لـکأی  هلاو  هیلع 

نم اهب  هءاج  دق  لیئربج  ناکو  اهب ، رحـستیو  لکأی ، ام  رثکأ  ۀسیرهلا  لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  محـشلا ، ۀلاهإب  ریعـشلا  نم  ةدیـصعلا 
هیف یف  هعضو  دوقنعلا : طرخ  (. 3 .) امبرو خ ل (. 2 .) هنیمیب لکأی  ردصملا : یف  (. 1  ) لکأی امم  هتیب  یف  لکأی  ناـکو  (، 5  ) اهب رحستی  ۀنجلا 

، سانلا . اهب رحـستف  ردصملا : یف  (. 5 . ) 29 و 30 قالخالا : مراکم  (. 4 .) هیلع ام  ضعب  لـکا  دوقنعلا  شوشمعلاو : اـیراع ، هشوشمع  جرخأو 
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ناکو زبخلاب ، هلکأ  امبرو  هدـحو ، دـیدقلا  لکأی  ناکو  زبخلاب ، اـیوشم  هلکأـیو  (، 1  ) زبخلاب اخیبط  محللا  لـکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو 
ولف ةرخآلاو ، ایندلا  یف  ماعطلا  دیـس  محللا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لوقی  ناکو  رـصبلاو ، عمـسلا  یف  دیزی  وه  لوقیو : محللا ، هیلإ  ماعطلا  بحأ 

، سنوی یخأ  ةرجـش  اهنإ  لوقیو : عرقلا  بحی  ناکو  محللاو ، ( 3  ) عرقلاب دـیرثلا  لکأی  ناکو  لعفل ، موی  لـک  هینمعطی  نأ  یبر  ( 2  ) تلأس
يذلا ریطلا  محلو  شحولا  محلو  جاجدلا  لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  ۀفحصلا ، نم  هطقتلیو  ( 4  ) ابدلا هبجعی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو 
محللا لکأ  اذإ  ناکو  هلکأیف ، هل  عنصیف  عونـصم  ریغ  وأ  هلکأیف ، اعونـصم  هب  یتؤیو  هل  داصی  نأ  بحیو  هدیـصی ، الو  هعاتبی  ناکو ال  داصی ،

نمو فتکلاو ، عارذلا  ةاشلا  نم  بحی  ناکو  نمـسلاو ، زبخلا  لکأی  ناکو  (، 5  ) اـساهتنا هسهتنی  مث  هیف ، یلإ  هعفریو  هیلإ ، هسأر  ئطأـطی  مل 
لـصبلا الو  موثلا  لکأی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  بنرکلا ، اهنإ  لاقیو : راصنالا ، ۀلقبو  جوردابلاو ، ابدـنهلا ، لوقبلا  نمو  لخلا ، غابـصلا 

مذ امو  مفلا ، یف  حیر  هل  یقبیف  لسعلا  یف  هیقلیف  لحنلا  نوطب  یف  رجـشلا  نم  یقبی  ام  ریفاغملاو : ریفاغملا ، هیف  يذلا  لسعلا  الو  ثارکلا  الو 
هنإف ال ئـش ، نم  فاـع  اـم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  هکرت ، ههرک  اذإو  هلکأ ، هبجعأ  اذإ  ناـک  طـق ، اـماعط  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یلص ناکو  ۀکرب ، ماعطلا  مظعأ  ۀفحصلا  رخآ  لوقیو : ۀفحـصلا  سحلی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هیلإ ، هضغبی  الو  (، 6  ) هریغ یلع  همرحی 
هدی حسمی  الو  (، 7  ) فظنتی یتح  اهقعلف  هدواع  ئـش  اهیف  یقب  نإف  اـهب ، لـکأ  یتلا  ثـالثلا  هعباـصأ  قعل  هماـعط  نم  غرف  اذإ  هلاو  هیلع  هللا 

(. 1  ) دقفتیو ( 8  ) دربلا لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  ۀکربلا ، عباصالا  يأ  یف  يردـی  ال  لوقیو : ةدـحاو ، ةدـحاو  اهقعلی  یتح  لیدـنملاب 
مضب ءابدلاو  دارجلا ، رغصأ  یبدلا : (. 4 .) ودک ۀیسرافلاب : هل  لاقی  نیطقیلا  نم  عون  عرقلا : (. 3 .) تلأس ولو  ردصملا : یف  (. 2 . ) زبخلابو خ ل

سبایلا وه  ءابدلا  لیقو : بطرلا ، یلع  الإ  قلطی  عرقلا ال  نال  معأ  ءابدلا  لیقو : عرقلا ، اضیأ : رـصقلا  زوجی  لیقو : دملاو ، ءابلا  دیدشتو  ءافلا 
یلع همرحی  ائیـش ال  فاع  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 6 .) اشاهتنا هشهتنی  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 5 .) هنم

: ۀیـسرافلاب هل  لاقی  ابوبح ، ضرـالا  یلع  طقـسیو  دراـبلا  ءاوهلا  یف  دـمجتی  ماـمغلا  ءاـم  دربلا : (. 8 .) فظنتت یتـح  ردـصملا : یف  (. 7 .) هریغ
یتح ماعطلا  نم  هیدـی  لسغی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  نانـسالا ، ۀـلکاب  بهذـی  هنإ  لوقیو : هلکأـیف ، هل  هنوطقتلیف  هباحـصأ  کـلذ  كرکت 
ءاملا لضفب  حسم  مث  ادیج ، الـسغ  هیدی  لسغ  ۀصاخ  محللاو  زبخلا  لکأ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  حیر ، لکأ  امل  دـجوی  الف  امهیقنی ،

، هدحو لکأ  نم  لاق : یلب ، اولاق : مکرارـشب ؟ مکئبنا  الأ  لاقو : هنکمی ، ام  هدحو  لکأی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناک  و  ههجو ، هدـی  یف  يذـلا 
(2  ) اسحو یمسف ، أدب  برش  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هبرشم  یف  هقالخأ  ۀفـص  یف  (. 1  ) هدفر عنمو  هدبع ، برضو 
، تایمـست ثالث  هبرـش  یف  هل  ناکو  هللا ، دـمحیف  عطقی  مث  ۀـثلاثلا ، یف  دـیزی  مث  یمـسیف ، دوعی  مث  هللا ، دـمحیف  عطقی  مث  نیتوسحو ، ةوسح 

اذإ ءآنالا  یف  سفنتی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  بعلا ، نم  دابکلا  نإ  لوقیو : اـبع ، ( 3  ) هبعی الو  اصم ، ءآملا  صمیو  تادـیمحت ، ثالثو 
برشی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  غرفی ، یتح  دحاو  سفنب  برـش  امبر  ناکو  سفنتی ، یتح  هیف  نع  ءانالا  دعبأ  سفنتی  نأ  دارأ  نإف  برش ،

برـشیو فزخلا ، یف  برـشیو  دولجلا ، یفو  بشخلا ، نم  ذـختی  یتلا  حادـقالا  یف  برـشیو  ماشلا ، نم  اهب  یتؤی  یتلا  ریراوقلا  حادـقأ  یف 
نإ لوقیو : اثانتخا ، اهثنتخی  الو  يوادالاو ، برقلا  هاوفأ  نم  برشیو  دیلا ، نم  بیطأ  ءانإ  سیل  لوقیو : برـشیو ، امهیف  ءاملا  بصی  هیفکب ،
لک یفو  ةوادالا ، وأ  ةرجلا  وأ  ۀبرقلا  نم  برـشف  ماق  امبرو  ابکار ، ( 4  ) برش امبرو  امئاق ، برشی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  اهنتنی ، اهثانتخا 

بحأ هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  قیوسلا . برـشیو  نبللا ، هیلع  بلح  يذلا  ءآملا  برـشی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هیدـی ، یفو  هدـجی  ءانإ 
ناکو لسعلا ، یلع  ءآملا  برـشی  ناکو  دراـبلا ، دولحلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  بارـشلا  بحأ  ۀـیاور  یفو  ولحلا ، هیلإ  ۀبرـشالا 

یف (. 4 .) امهانعم مدقت  (. 3 .) ئش دعب  ائیش  هبرـش  ئـشلا : اسح  (. 2 .) 32  - 30 قالخالا : مراـکم  (. 1  ) و اـضیأ ، هبرـشیف  زبخلا  هل  ( 5  ) ثامی
لوسرل تناک  کلام : نب  سنأ  لاقو  ءاملا . رخآلاو  ایندلا  یف  ۀبرشالا  دیس  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  . طلخی يأ  (. 5 .) برشی ردصملا :
اهتأیهف ثامی ، ازبخ  ۀبرشلا  تناک  امبرو  انبل ، تناک  امبرو  ةدحاو ، تناک  امبر  و  رحسلل ، ۀبرشو  اهیلع ، رطفی  ۀبرـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

هللا یلص  ءاجف  سبتحا ، نیح  اهتبرـشف  هاعد ، هباحـصأ  ضعب  نأ  تننظف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  سبتحاف  ۀلیل  تاذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل 
تبف ال ، لاقف : دـحأ ؟ هاعدوأ  ناکم  یف  رطفأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  له  هعم  ناک  نم  ضعب  تلأسف  ۀـعاسب ، ءاـشعلا  دـعب  هلاو  هیلع 
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الو اهنع  ینلأس  امو  امئاص  حبـصأف  اعئاج ، تیبیف  اهدـجی  ـالو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ینم  اـهبلطی  نأ  ( 1  ) مغ نم  هللا  الإ  اهملعی  ـال  ۀـلیلب 
: سابع نبا  هللا  دبعل  لاق  مث  برـشف ، هراسی ، نع  دیلولا  نب  دلاخو  هنیمی  نع  سابع  نباو  نبل  هیف  ءانإ  هیلإ  برق  دـقلو  ۀـعاسلا ، یتح  اهرکذ 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لضفب  رثوا  ال  هللاو ، ال  سابع : نبا  لاقف  (، 2  ) نسلا دیری  دیلولا ؟ نب  دلاخ  یطعا  نأ  نذأتفأ  کل ، ۀبرـشلا  نإ 
یف ناتبرـش  لاقف  هبرـشی ، نأ  یبأف  نبلو ، لسع  هیف  ءانإب  یلوخ  نبا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هءاج  دقلو  هبرـشف . حدقلا  سابع  نبا  لوانتف  ادـحأ ،
نإف عضاوتلا ، بحاو  ادغ ، ایندلا  لوضفب  باسحلاو  رخفلا  هرکأ  ینکلو  همرحا ، ام  لاق : مث  هبرـشی ، نأ  یبأف  دحاو ؟ ءانإ  یف  ناءانإو  ۀـبرش ،
هیلع هللا  یلص  ناکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هسأر  لسغ  یفو  بایثلا ، سبلو  نهدلاو  بیطلا  یف  هقالخأ  ۀفـص  یف  (. 3  ) هللا هعفر  عضاوت هللا  نم 

، سؤبلاب بهذی  نهدـلا  نإ  لوقیو : (، 5  ) ثعـشلا هرکیو  نهدلا ، بحی  ناکو  هنهد : یف  (. 4  ) ردسلاب امهلـسغ  هتیحلو  هسأر  لسغ  اذإ  هلاو 
ۀخسن یف  (. 2 . ) فوخ نم  ردصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 1  ) نإ لوقیو : هتیحلو ، هسأرب  أدب  نهدأ  اذإ  ناکو  نهدلا ، نم  فانـصأب  نهدـی  ناک 

لبق سأرلا  . ادبلتم اربغم  ناک  رعـشلا : ثعـش  (. 5 . ) 34 قالخالا : مراـکم  (. 4 .) و 33  32 قالخالا : مراـکم  (. 3 .) نسالا دیری  ردـصملا : نم 
یف لخدی  مث  هیبراشب ، مث  هیبجاحب ، أدـب  نهدأ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  ناهدالا ، لضفأ  وه  لوقیو : جـسفنبلاب  نهدـی  ناکو  ۀـیحللا ،
یف (. 1  ) هتیحل نهد  يوس  نهدـب  هیبراش  نهدـیو  عادـصلا ، نم  هیبجاح  نهدـی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هسأر ، نهدـی  مث  همـشیو ، هفنأ 

هتیحلو هسأر  حرـس  اذإ  هحیرـست  هؤاسن  دـقفتت  و  هؤاسن ، هلجرتو  يردـملاب  هسأر  لجریو  ( 2  ) طشتمی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هحیرـست :
مالـسلا هیلع  لیئربج  نإف  هتجحو  هترمع  یف  قلح  ام  امأف  تاطاشملا ، کلت  نم  سانلا  يدیأ  یف  يذلا  رعـشلا  نإ  لاقیف : ۀطاشملا ، نذـخأیف 

اذإ هتداسو  تحت  طشملا  عضی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  نیترم ، مویلا  یف  هتیحل  حرـس  اـمبرلو  ءامـسلا ، یلإ  هب  جرعیف  هذـخأیف  لزنی  ناـک 
هنإ لوقیو : تارم ، عبس  اهقوف  نمو  ةرم ، نیعبرأ  هتیحل  تحت  حرسی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  ءابولاب ، بهذی  طشملا  نإ  لوقیو : هب ، طشتما 
مل تارم  عبـس  هردصو  هتیحلو  هسأر  یلع  طشملا  رمأ  نم  لاق : هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ۀیاور  یفو  مغلبلا . عطقیو  نهذلا  یف  دیزی 

بیطتی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هقرفم ، یف  هصیبو  يری  یتح  کـسملاب  بیطتی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  هبیط : یف  (. 3  ) ادبأ ءاد  هبراقی 
رمجتسی هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  نهیدیأب ، هؤاسن  اهب  هبیطت  ۀیلاغلاب  بیطتی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  ربنعلاو ، کسملا  وهو  بیطلا  روکذب 
مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اذه  لاقیف : بیطلاب ، يری  نأ  لبق  ۀملظملا  ۀلیللا  یف  فرعی  ناکو  (، 4  ) يرامقلا دوعلاب 

(. 5  ) ماعطلا یلع  قفنی  امم  رثکأ  بیطلا  یلع  قفنی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق :
(. 3 .) هحرـس رعـشلا : لجرو  طشم . عواطم  طشتماو  ضعب ، نم  هضعب  صلخو  هحرـس  رعـشلا : طشمو  طشم  (. 2 . ) 34 قالخالا : مراـکم  (. 1)

هلوقت اذـکه  توقاـی : لاـق  دوعلا ، هیلا  بسنی  دـنهلاب ، عضوم  رـسکلاب : يوریو  حـتفلاب  راـمق  یلإ  بوسنم  (. 4 .) و 35  34 قالخالا : مراـکم 
ام رثکأ  ردصملا : نم  ۀخسن  یف  (. 5 .) ةدوجلا یف  ۀیاهنلا  دوعلا  هنم  فرعی  دنهلا  دالب  یف  عضوم  نورماق : ۀفرعملا : لها  هرکذ  يذلاو  ۀـماعلا ،

، ئف هل  نکی  مل  هریغ  دحأ  یف  ( 1  ) نکی مل  لاصخ  ثالث  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یف  ناک  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاقو  هریغ . یلع  قفنی 
، هل دجس  الإ  رجـشب  الو  رجحب  رمی  ناکو ال  هفرع ، بیطل  هیف  رم  دق  هنأ  فرع  الإ  ۀثالث  وأ  نیموی  دعب  ( 2  ) هیف رمیف  قیرط  یف  رمی  ناکو ال 

یف هعبصإ  عضو  بیطتی  مل  نإو  (، 3  ) هلمحم فیفخ  هحیر ، بیط  وه  لوقیو : هب ، بیطت  الإ  بیط  هیلع  ضرعی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلص  ناکو 
(. 5  ) موصلاو ةالصلا  یف  ینیع  ةرق  لعجو  بیطلاو ، ءآسنلا  یف  یتذل  ( 4  ) لعج لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هنم ، قعل  مث  بیطلا  کلذ 

لعف نمو  نیح ، لکو  اثالث  لحتکا  ءآش  نم  لاقو : نیتنث ، يرسیلا  یفو  اثالث ، ینمیلا  هنیع  یف  لحتکی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  هلحکت : یف 
یف هرظن  یف  (. 6  ) دـمثالا هلحک  ناکو  لیللاب ، اهب  لحتکی  ۀـلحکم  هل  تناکو  مئاص ، وهو  لـحتکا  اـمبرو  جرح ، ـالف  هقوف  وأ  کـلذ  نود 

لمجتی ناـک  دـقلو  هیف ، هتمج  يوسو  ءاـملا  یف  رطن  اـمبرو  طـشتمیو ، هتمج  لـجریو  ةآرملا ، یف  رظنی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  ةآرملا :
جرخی وه  و  هتمج ، اهیف  يوسیو  اهترجح  یف  ءآم  اهیف  ةوکر  یف  رظنی  هتأر  نیح  ۀشیاعل  کلذ  لاقو  (، 7  ) هلهال هلمجت  یلع  الضف  هباحصال 

اذإ هدـبع  نم  بحی  یلاعت  هللا  نإ  لاقف : هقلخ ؟ ریخو  یبنلا  تنأو  کتمج  يوستو  ةوکرلا  یف  أرمتت  یماو  تنأ  یبأب  تلاقف : هباحـصأ ، یلإ 
تحت ام  غلب  اذإ  یتح  هیلطی  نم  هیلطیف  یلطی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  هئالطا : یف  (. 8  ) لمجتیو مهل  أیهتی  نأ  هناوخإ  یلإ  جرخ 
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(. 5 .) هللا لعج  ردصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 4 .) هلمح فیفخ  ردصملا : یف  (. 3 .) دحأ هیف  رمیف  ردـصملا : یف  (. 2 .) نکت مل  ردصملا : یف  (. 1)
هالوت رازالا  .36 قالخالا : مراـکم  (. 8 .) ۀلهال هلمجت  نع  الـضف  ردـصملا : یف  (. 7 .) 36 قالخالا : مراـکم  (. 6 .) و 35  34 قالخالا : مراکم 

: ۀـیاور یفو  طشملاو . كاوسملاو  ةآرملاو  ضارقملاو  ۀـلحکملاو  نهدـلا  ةروراق  هرافـسأ  یف  هقرافی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  هسفنب ،
اضرع كاتسا  كاتـسا  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هلعن ، فصخی  و  هبایث ، طیخیف  (، 1  ) رویـسلاو فصخملاو  ةربالاو  طویخلا  هعم  نوکت 

یلع اهداوسل  ةرمنلا  هیلع  نسحیف  اهب ، رزتأی  ةرمنلا  سبلیو  (، 3  ) اهب رزتأی  ۀلمشلا  سبلی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  هسابل : یف  (. 2)
امبرو هلاو ، هیلع  هللا  یلص  اهـسبلیل  لهـشالادبع  ینب  یف  جسنت  ةرمنل  هل  نأو  لجوزع  هللا  هضبق  دقل  لیقو : هیمدقو ، هیقاس  نم  ودبی  ام  ضایب 

(. 4  ) هیفتک نیب  اهیفرط  ادقاع  ۀلمش  یف  رهظلا  انب  یلصی  هتیأر  امبر  سنأ : لاقو  ۀلمشلا ، سبال  وهو  سانلاب  یلـصی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناک 
، سنالقلا ریغب  مئامعلاو  مئامعلا ، ریغب  سنالقلا  سبلیو  مئاـمعلا ، تحت  سنـالقلا  سبلی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  هتوسنلقو : هتماـمع  یف 

تاوذ سنالقلا  سبلیو  (، 6  ) ۀیرصملا ضیبلا  نمو  ( 5 ، ) ۀینمیلا ۀیهیتلا  سنالقلا  نم  سبلی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  ۀلطربلا ، سبلی  ناکو 
هیلع هللا  یلص  ناکو  اهیلإ ، یلصی  هیدی  نیب  ةرتس  اهلعجف  هتوسنلق  عزن  امبر  ناکو  رـضخلا ، ناجیـسلا  نم  نوکی  ام  اهنم  برحلا ، یف  ناذآلا 
هسأر یلع  ۀباصعلا  دشیف  ۀمامعلا  هل  ( 8  ) نکی مل  امبرو  اراجتعا  رجتعیو  اهریغو ، هرافـسأ  یف  دوسلا  زخلا  ( 7  ) مئامعلا ممعتی  ام  اریثک  هلاو 
زرخم فصخملا : (. 1 ، ) باحـسلا اهل : لاقی  اهب  متعی  ۀـمامع  هل  تناکو  هیلع ، يری  ام  اریثک  هلاـعف  نم  ۀـباصعلا  دـش  ناـک  و  هتبج ، یلع  وأ 

: هیفو دعب . امیف  اذکو  اهب ، رزتأیو  ردـصملا : یف  (. 3 .) 36 قالخالا : مراکم  (. 2 . ) ۀلیطتسم دلجلا  نم  ةدق  ریسلا : عمج  رویـسلاو  فاکـسالا ،
زخلا مئاـمعب  ردــصملا : یف  (. 7 .) ۀبرــضملا خ ل (. 6 .) ۀـینمیلا سنـالقلا  نـم  ردـصملا : یف  (. 5 .) 37 قـالخالا : مراـکم  (. 4 .) هیلع نسحتف 

(، 1  ) باحسلا یف  مالـسلا  هیلع  یلع  مکاتأ  لوقیف : اهیف ، یلع  علط  امبر  ناکو  مالـسلا ، هیلع  ایلع  اهاسکف  . نکت مل  ردصملا : یف  (. 8 .) دوسلا
بطخف جرخ  مث  فوص  ۀمامعو  فوص ، ۀـبج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سبل  دـقلو  ۀـشیاع : تلاقو  (. 2  ) هل بهو  یتلا  هتماـمع  ینعی 

ادیدج ابوث  سبل  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  هسبل : ۀیفیک  یف  (. 3  ) اهیف هنم  نسحأ  یلاعت  هللا  قلخ  امم  ائیـش  تیأر  امف  ربنملا ، یلع  سانلا 
بوثلا سبل  اذإ  هلعف  نم  ناکو  الوأ ، هرسایم  نم  عزن  هعزن  اذإ  ناکو  سانلا  یف  هب  لمجتأو  یتروع ، يراوی  ام  یناسک  يذلا  دمحلا هللا  لاق :

الإ لجوزع  هللا  الإ  هوسکی  هبایث ال  لمس  نم  املسم  وسکی  ملـسم  نم  ام  لوقی : مث  (، 4  ) هناقلخ هیطعیف  انیکـسم  وعدی  مث  هللا ، دمح  دیدجلا 
مهللا لاق : جرخی  نأ  لبق  امئاق  يوتساو  هبایث  سبل  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  (، 5  ) اتیمو ایح  هاراو  ام  هزیحو  هزرحو  هللا  نامض  یف  ناک 
متهأ امو ال  ینمهأ  ام  ینفکا  مهللا  یئاجر ، تنأو  یتقث ، تنأ  مهللا  تلکوت ، کیلعو  تمـصتعا ، کبو  تهجوت ، کیلإو  ترتتـسا ، کـب 

ام ثیح  ریخلل  ینهجوو  یبـنذ ، یل  رفغاو  يوـقتلا ، یندوز  مهللا  كریغ ، هلإ  ـالو  كؤاـنث ، لـجو  كراـج ، زع  ینم ، هب  ملعأ  تنأ  اـمو  هب 
لیدـنمو ۀـقرخ  هل  تناکو  ۀـعمجلا ، ریغ  یف  هبایث  يوس  ۀـصاخ  ۀـعمجلل  نابوث  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  ناـکو  هتجاـحل ، عفدـنی  مث  تهجوت ،

هللا یلص  ناکو  همتاخ : یف  (. 6  ) هیلع نوکی  يذلا  ءادرلا  فرطب  ههجو  حسمیف  لیدـنملا  هعم  نکی  مل  امبرو  ءوضولا ، نم  ههجو  هب  حـسمی 
، ۀـضف هیلع  ایولم  دـیدح  نم  اـمتاخ  سبلو  فکلا ، نطب  یلی  اـمم  صفلا  لـعجف  (، 7  ) یـشبح هصف  ناکو  ۀـضف  نم  اـمتاخ  سبل  هلاو  هیلع 

نم ۀخـسن  یف  (. 1 ،) هلامـش یلإ  هلقن  مث  ینمیلا ، هدـی  یف  همتاـخ  ( 8  ) هللا لوـسر  سبلو  هللا  لوـسر  دـمحم  هیف  لـبج ، نب  ذاـعم  هل  اهادـهأ 
هیطعیف ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 4 .) و 38  37 قالخالا : مراـکم  (. 3 .) هل اـهبهو  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 2 .) باحـسلا تحت  ردصملا :

حیحصلاو فنصملا ، ۀخسن  یف  اذکه  (. 7 .) 38 قالخالا : مراکم  (. 6 .) اتیمو ایح  هنامأو  هزیح (  ( هریخو ردصملا : نم  ۀخسن  یف  (. 5 .) میدقلا
رخآلا همتاخ  ناکو  . هدـعب اـمیف  اذـکو  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلوق : نع  ردـصملا  یلخ  (. 8 .) ایـشبح هصف  ناکو  ردصملا : یف  امک 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  هللا  لوسر  دمحم  هیفو  مهمیتاوخ ، سانلا  سبلی  امک  ارهاظ ، ۀضف  هصف  ۀضف ، متاخ  هدی  یف  وهو  ضبق  يذلا 
یف همتاـخ  لـعج  اـمبر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناـکو  ضبق ، نأ  یلإ  هنیمی  یف  ناـک  لزی  مل  هـنأ  يوریو  (. 1  ) اهیف وهو  هراـسیب  یجنتـسی  هلاو 

همتاخ یفو  هباحـصأ  یلع  جرخ  امبر  ناکو  ماهبالا ، یلت  یتلا  عبـصالا  یف  کلذـک  هسبل  امبرو  اهنم ، یناثلا  لصفملا  یف  یطـسولا  هعبـصإ 
(. 2  ) ۀمهتلا نم  زرح  باتکلا  یلع  متاخلا  لوقیو : بتکلا ، یلع  همیتاوخب  متخی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناکو  ئشلا ، هب  رکذتـسیل  طوبرم  طیخ 
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تسیل ۀیوتسم  بقعلا ، مدقم  یلی  امم  ریـصختلا  ۀنـسح  ۀبقعم  ةرـصخم  تناکو  نیتلابقب ، نیلعنلا  سبلی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هلعن : یف 
، ینمیلاب أدب  سبل  اذإ  ناکو  رعش ، اهل  سیل  یتلا  ۀیتبسلا  سبلی  ام  اریثک  ناکو  الیلق ، جراخلا  ئشلا  عضوم  یف  نوکی  ام  اهنم  ناکو  ۀنسلمب ،

فافخلا نم  سبلی  ناکو  يرخا ، نود  ةدحاو  سبلی  نأ  ۀهارک  اعیمج ، امهکرتو  اعیمج ، نیلعنلا  سبلب  رمأی  ناکو  يرـسیلاب ، أدب  علخ  اذإو 
وأ نیعارذ  هلوـط  ناـک  لـیقو : اربو ، اوـشحم  يرقلا ، يداو  ( 5  ) لامـسأ نم  هدـنع  وهو  ( 4  ) ضبق يذـلا  هـشارف : یف  (. 3  ) برـض لک  نم 

، فیل اهوشح  مدا  هتقفرم  تناکو  ةءاـبع ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شارف  ناـک  مالـسلا : هیلع  یلع  نع  ربشو . عارذ  هضرعو  اـمهوحن ،
هوشح مدا  نم  شارف  هل  ناکو  دحاو . قاطب  لعجی  نأ  مالسلا  هیلع  رمأف  ةالصلا ، شارفلا  ۀلیللا  ینعنم  دقل  لاق : حبـصأ  املف  ۀلیل ، تاذ  تینثف 

لهأ ۀـمئأ  نم  درو  دـقو  ۀـماعلا  قرط  نم  هلعلو  ةرهاظ ، ۀـبارغ  هیف  (. 1 ،) لقتنا امثیح  هل  شرفت  ةءاـبع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  تناـکو  فیل ،
یف (. 4 .) 39 قالخالا : مراـکم  (. 3 .) و 39  38 قالخالا : مراـکم  (. 2 .) ۀعیـشلا لئاسو  باتک  عجار  هفالخ ، یلع  راـثآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا 
هللا یلص  ناکو  نیتنث ، ینثتو  . حیحصلا هلعلو  لامـشأ . ردصملا : یف  (. 5 .) ضبق يذلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هشارف  ناکو  هشارف : یف  ردصملا :

ۀفیطق هل  تناکو  اهب ، عشختی  اهـسبلی  ۀـیکدف  ۀـفیطق  هل  تناکو  اهیلع ، سلجیو  فیل ، اهوشح  مدا  نم  هل  ةداـسو  دـسوتی  اـم  اریثک  هلاو  هیلع 
ئـش هتحت  سیل  ریـصحلا  یلع  مانی  ناکو  همون : یف  (. 1  ) هیلع یلـص  امبرو  هیلع ، سلجی  رعـش  نم  طاسب  هل  ناکو  لمخلا ، ةریـصق  ۀیرـصم 
عضو و  نمیالا ، هقش  یلع  عجطضا  هشارف  یلإ  يوآ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هعجـضم ، ذخأیو  مانی  نأ  دارأ  اذإ  كاتـسی  ناکو  هریغ ،

نم فانـصأ  هل  ناکو  هعجـضم : دـنع  هئاـعد  یف  (. 2  ) كداـبع ثعبت  موـی  کباذـع  ینق  مهللا  لوـقی : مث  نمیـالا  هدـخ  تحت  ینمیلا  هدـی 
، کطخـس نم  كاضرب  ذوعأو  کتبوقع ، نم  کتافاعمب  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا  لوقی : ناک  هنأ  اـهنمف  هعجـضم : ذـخأ  اذإ  اـهلوقی  لـیواقالا 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  ناکو  کسفن  یلع  تینثأ  امک  تنأ  تصرح ، ولو  کیلع  ءآنثلا  یف  غلبأ  نأ  عیطتـسأ  ینإ ال  مهللا  کـنم ، کـب  ذوعأو 
ناک همون : دـنع  لوقی  ام  یتنامأ . ینع  دأو  یتروع ، رتساو  یتعور ، نمآ  مهللا  ریـصملا ، هللا  یلإو  اـیحأو ، توما  هللا  مسب  هماـنم : دـنع  لوقی 

کیلعف کمانم  یف  كدیکی  نجلا  نم  اتیرفع  نإ  دمحم  ای  لاقف : لیئربج  یناتأ  لوقیو : همانم ، دنع  یـسرکلا  ۀیآ  ءرقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يورو ادجاس . لجوزع  رخ هللا  الإ  طق  مون  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ظقیتسا  ام  لاق : ( 3  ) مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  یسرکلا . ۀیآب 

یتح كاوسلاب  ترما  دقل  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاق  و  كاوسلاب ، أدب  ضهن  اذإف  هسأر ، دنع  كاوسلاو  الإ  ( 4  ) مانی هلاو ال  هیلع  هللا  یلص  هنأ 
ناکو روکش  روفغل  یبر  نإ  یتوم ، دعب  ینایحأ  يذلا  دمحلا هللا  ظقیتسا : اذإ  لوقی  امم  هلاو : هیلع  هللا  یلص  ناکو  یلع ، بتکی  نأ  تیـشخ 

39 و قالخالا : مراکم  (. 1  ) ینإ مهللا  هتافاعمو ، هروهطو  هتکربو  هادهو  هرونو  مویلا  اذه  ریخ  کلأسأ  ینإ  مهللا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لوقی 
ناـک ال ردـصملا : یف  (. 4 .) هإ مالـسلا  هـیلع  رفعج  یبأ  نـع  هظاـقیتسا : دـنع  لوـقی  اـم  ردـصملا : یف  (. 3 .) 40 قـالخالا : مراـکم  (. 2 .) 40

ثالث ۀـلیل  لک  كاتـسی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  هکاوس : یف  (. 1  ) هدـعب ام  رـشو  هرـش  نم  کب  ذوعأو  هیف ، ام  ریخو  هریخ  کلأسأ  . مانی
لیئربج کلذب  هرمأ  كارالاب ، كاتسی  ناکو  حبصلا ، ةالص  یلإ  هجورخ  لبق  ةرمو  هدرو ، یلإ  همون  نم  ماق  اذإ  ةرمو  همون ، لبق  ةرم  تارم :

تأی مل  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لالخ  نم  ۀلخ  تیقب  دقو  تومی  نأ  لجرلل  هرکال  ینإ  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نعو  مالـسلا . هیلع 
ریس رسکلابو : ةزعاملا ، ۀلخسلا  دلج  حتفلاب : دقلاو  ریسلا . یف  عرـسأ  اذإ  اذاذغإ : ذغأ  مهلوق : نم  عرـسم ، يأ  ذغم  وهو  هلوق : نایب : (. 2  ) اهب

: ذبجلاو یهتنا . بدجلا  یف  ۀلخـسلا  دلج  دیری  دـقلا  نولکأی  اوناک  هیف  ۀـیاهنلا : یفو  ددـقملا ، محللا  دـیدقلاو : غوبدـم . ریغ  دـلج  نم  دـقی 
وأ مدلا  ةرمح  نم  هیف  امل  لتقلا ، ینعی  رمحالا ، توملا  نم  ۀـمالا  هذـه  یف  ام  نوملعت  ول  هیف  يرزجلا : لاقو  ۀعاجـشلا ، ةدـجنلاو : بذـجلا ،
اذإ يأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  انیقتا  سأبلا  رمحا  اذإ  انک  مالـسلا : هیلع  یلع  ثیدـح  هنمو  دـیدش ، يأ  رمحأ ، توم  لاـقی : هتدـشل ،

: موقلا نیب  رـشلا  یف  لاقی  اـمک  ترعـستو ، برحلا  راـن  تمرطـضا  اذإ  دارأ  لـیقو : ۀـیاقو ، اـنل  هاـنلعجو  هب  ودـعلا  انلبقتـسا  برحلا  تدتـشا 
هاندـجو نإ  لاقف : ۀـحلط  یبال  اسرف  بکر  هنإ  هیفو  لاقو : ةدـشلا ، یلع  ةرمحلا  نوقلطی  ام  اریثکو  رانلا ، ةرمحب  اـهیبشت  مهراـن ، تمرطـضا 

: يرزجلا لاقو  عزفلا ، ینعمب  عورلا  نم  وه  اوعارت ، نل  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هلوق  یهتنا . هتعـسل  ارحب  رحبلا  یمـسو  يرجلا ، عساو  يأ  ارحبل ،
صخـش يری  يأ  ۀـمئالملا ، ةدـش  ۀـکحالملا : ههجو ، کحالت  ردـجلا  ناکو  ةآرملا ، ههجو  نأـکف  رـس  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتفـص  یف 
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: حـضانلاو قاـفرلاب ، هقحلیل  هقوسی  يأ  فیعـضلا ، یجزیف  هلوق : ۀـلاهلا  یهو  رمقلا ، لوح  یتلا  ةرادـلا : يرهوجلا : لاـقو  ههجو ، یف  ردـجلا 
، هلوب هیلع  اوعطقت  يأ ال  لاعفالا ، باب  نم  یبصلاب ، اومرزت  ال  هلوق : بناج . لک  نم  ذـخأ  يأ  هدـی ، تلاج  هلوق : هیلع . یقتـسی  يذـلا  ریعبلا 

يأ ةدشلاو ، قیضلا  ففـضلا : ففـض ، یلع  الإ  محلو  زبخ  نم  عبـشی  مل  هنأ  هیف  يرزجلا : لاقو  امئاق ، بصتنا  اذإ  الوثم : لثمی  لجرلا  لثمو 
فض لاقی : سانلا ، عامتجا  ففضلا : 40 و 41 . قالخالا : مراکم  (. 2 . ) 40 و 41 قالخالا : مراکم  (. 1 : ) لیقو قیض ، نع  الإ  اهنم  عبشی  مل 

نم رثکأ  ۀلکالا  نوکت  نأ  ففضلا  لیقو : سانلا ، عم  لکأی  نکلو  هدحو ، امحلو  ازبخ  لکأی  مل  يأ  اففضو ، افض  نوفـضی  ءآملا  یلع  موقلا 
طقالا ضوع  لـعجی  دـقو  نمـسلاو ، طـقالاو  رمتلا  نم  ذـختملا  ماـعطلا  وه  سیحلا  لاـقو : هرادـقمب ، اونوکی  نأ  ففخلاو : ماـعطلا ، رادـقم 

، نانسالا فارطأب  محللا  لکأ  سهنلا : لاقو : محشلاو . ۀیلالا  نم  بیذا  ام  وه  لیقو : ۀلاهإ ، هب  مدتؤی  امم  ئش  لک  لاقو : تیتفلا ، وأ  قیقدلا ،
: مضلاب دابکلاو  یلحأ ، هنم  عون  وأ  قلسلا ، دنمسکو : مضلاب  بنرکلاو  بنرکلا ، راصنالا  ۀلقب  يدابآزوریفلا  لاقو  اهعیمجب ، ذخالا  شهنلاو :

لمعی ئش  يردملا : لاقو : هنم ، تبرشو  جراخ  یلإ  همف  تینث  اذإ  ءآقسلا : تثنخ  ۀیقسالا ، ثانتخا  نع  یهن  هیف  يرزجلا : لاقو  دبکلا ، عجو 
ۀطاشملاو یهتنا . هل  طشم  نم ال  هلمعتـسیو  دبلملا ، رعـشلا  هب  حرـسی  هنم  لوطأو  طشملا  نانـسأ  نم  نس  لکـش  یلع  بشخ  وأ  دیدح ، نم 

: ۀلمهملاب صیبولاو  ماعلا . ضرملاو  نوعاطلا  دملاو : رصقلاب  ءآبولاو  طشملاب ، حیرستلا  دنع  ۀیحللاو  سأرلا  نم  طقسی  يذلا  رعـشلا  مضلاب :
، دوعلاو ربنعلاو  کسملاک  لجرلل  حلـصی  ام  رـسکلاب : ةراکذـلا  بیطلا ، ةراکذـب  بیطتی  ناک  هنإ  ۀـشیاع  ثیدـح  یف  يرزجلا  لاقو  قیربلا .

دوعلاک هل  نول  ام ال  وه  اـسأب ، هتروکذـب  نوری  ـالو  بیطلا ، نم  ثنؤملا  نوهرکی  اوناـک  ثیدـحلا  هنمو  هلثم ، ةروکذـلاو  رکذ ، عمج  یهو 
(2  ) أرمتی هیف ال  يرزجلا  لاقو  لـحکلا : رجح  (: 1  ) رـسکلاب دمثالاو  یهتنا . نارفعزلاو  قولخلاک  ءآسنلا  بیط  ثنؤملاو : ربنعلاو ، روفاکلاو 
، هب لمتـشی  ۀفیطقلا  نود  ءآسک  حتفلاب : ۀلمـشلا  سوماقلا : یفو  ةدئاز ، میملاو  ۀـیؤرلا ، نم  لعفتی  وه  اهیف ، رظنی  يأ ال  ایندـلا ، یف  مکدـحأ 
: جاـسلاو ۀـلیوط ، ةوسنلق  ۀـلطربلاو : یهتنا . بارعـالا  اهـسبلت  فوص  نم  ةدرب  وأ  دوـسو ، ضیب  طوـطخ  اـهیف  ۀلمـش  ۀـحرفک : ةرمنلا  لاـقو :
، هنقذ تحت  ائیـش  اهنم  لمعی  الو  ههجو ، یلع  اهفرط  دریو  هسأر ، یلع  اهفلی  نأ  وه  ۀـمامعلا : راجتعاو  ناجیـس ، عمجلاو  رـضخالا ، ناسلیطلا 

نم لعفنی  وهو  اهیف ، رظنی  يأ ال  ایندلا ، یف  مکدحأ  يأ  رمتی  هیفو ال  اذکه : ۀیاهنلا  یف  دوجوملا  (. 2 .) امهمضبو میملاو  ةزمهلا  رسکب  (. 1)
یف يرزجلا : لاقو  بایثلا ، نم  قلخلا  کیرحتلاب : لمـسلاو  . ئرملا ئـشلا  نم  ایندلاب ، مکدـحا  أرمتی  ال  ۀـیاور : یفو  ةدـئاز ، میملاو  ۀـیؤرلا ،
رخآ اعون  وأ  ۀشبحلاو ، نمیلا  امهندعم  نال  قیقعلا  وأ  عزجلا  نم  دارأ  هنأ  لمتحی  یـشبح ، صف  هیف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  متاخ  ثیدـح 

راکذتـسالا اذکو  زاوجلا ، نایب  یلع  لمح  امبرو  ۀماعلا ، تاعوضوم  نم  هنأ  یلع  وأ  ۀـیقتلا ، یلع  لمح  اهیف ، وهو  هلوق : ( 1 . ) امهیلإ بسنی 
نیب نوکی  يذلا  ریـسلا  وهو  لعنلا ، مامز  رـسکلاب : لابقلاو  میلعتلل ، هلعف  امنإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  یلع  لومحم  وأ  تاعوضوملا ، نم  امإ 

، دعب یلع  تحتلا  ۀـهج  نم  لمتحیو  قوفلا ، ۀـهج  نم  هبقع  نم  وتن  اهل  یتلا  یه  ۀـبقعملاو  طسولا . ۀقدتـسم  يأ  ةرـصخم  هلوق : نیعبـصالا ،
ةرـصخم ۀبقعم  تناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هلعن  نأ  هیف  قئافلا : یف  يرـشخمزلا  لاق  ناسللا . ۀئیهک  ۀـفاطلو  لوط  اهیف  ام  ۀـمظعمک : ۀنـسلملاو 

، اهنم ناکو  هلوق : یهتنا . ناسللا  لکش  یلع  هالعأ  نم  هتققرم  ردصلا ، ۀطرخم  اهطسو ، وهو  رصخلا ، ۀقدتـسم  بقع  اهل  اریـصم  يأ  ۀنـسلم ،
لاعنلا هنم  يذـحی  ( 2  ) ظرقلاب ۀـغوبدملا  رقبلا  دولج  رـسکلاب : تبـسلا  يرهوجلا  لاقو  ـالیلق ، نکل  ۀنـسلم  تناـک  اهـضعب  نأ  ینعملا  لـعل 

، میهاربإ نب  ثایغ  نع  زازخلا ، ییحی  نبا  دمحم  نع  باطخلا ، یبأ  نبا  نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نع  يرارزلا ، بلاغوبأ  اج :  - 36 ۀیتبسلا .
نإف دعب  امأ  لاق : مث  هیلع ، ینثأو  هللا  دمح  بطخ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هدج  نع  هیبأ ، نع  قداصلا ، نع 

، هتوص عفریو  ۀلالـض ، ۀعدب  لکو  اهتاثدحم ، رومالا  رـشو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  يده  يدهلا  لضفأو  هللا ، باتک  ثیدـحلا  قدـصأ 
ۀعاسلاو انأ  تثعب  لوقی : مث  ۀـعاسلا  مکتـسم  ۀـعاسلا ، مکتحبـص  لوقی : شیج  رذـنم  هنأک  یتح  اهمایقو ، ۀـعاسلا  رکذـیو  هاتنجو ، راـمحتو 

: لاق نیقداصلا  دـیلاوم  باتک  یف  اـکم :  - 37 (. 3  ) یلإو یلعف  اـنید  كرت  نمو  هلهـالف ، ـالام  كرت  نم  هیتبابـس -  نیب  عمجیو  نیتاـهک - 
. هب غبدی  ملسلا  قرو  ظرق : (. 2 . ) اهیلإ خ ل (. 1  ) تربخو یناقلاطلا : میهاربإ  نب  دمحم 

ۀنطع بها  تیبلا  یف  ورمع  هیلع  لخدف  ۀـیلعلا ، (، 1  ) ۀبرشملاو ۀبرشم ، یف  هئاسن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لزتعا  هنأ  .123 دیفملا : سلاجم  (. 3)
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ای لاق : 2 ؟)  ) حیرلا هذه  ام  هللا  لوسر  ای  لاقف : بهالا ، حیر  رمع  دجوف  هبنج ، یف  رثأ  دق  ریصح  یلع  مئان  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاو  ظرقو ،
تنالو هللا ، لوسر  کنأ  دهشأف  انأ  امأ  رمع : لاقف  هبنج ، یف  ریصحلا  ( 3  ) رثأ دق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  سلج  املف  یحلا ، عاتم  اذه  رمع 

: هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  کبنج ، یف  رثأ  دق  ریـصحلا  یلع  تنأو  ایندلا ، نم  هیف  امه  امیف  امهو  يرـسکو ، رـصیق  نم  هللا  یلع  مرکأ 
بهالا يرهوجلا : لاقو  ۀفرغلا ، ءآیلاو : ةروسکملا ، ماللا  دیدشتو  نیعلا ، مضب  ۀیلعلا  نایب : (. 4  ) ةرخآلا انلو  ایندلا  مهل  نوکی  نأ  یضرت  امأ 

یه یتلا  ۀنتنملا  ۀنطعلاو : الف ، هدعب  امأف  غبدـلا ، لبق  باهإ  دـلجلل : لاقی  امنإ  لیقو : دـلجلا ، وهو  باهإ  عمج  امهحتفبو  ءآهلاو  ةزمهلا  مضب 
لوسر ناک  لاق : یظرقلا  بعک  نب  دمحم  نع  انعنعم  دمحأ  نب  رفعج  رف :  - 38 هب . غبدی  ملسلا  قرو  کیرحتلاب : ظرقلاو  یهتنا . اهغابد  یف 
كرتف لاق : ۀـیآلا ، رخآ  یلإ  کبر  نم  کیلإ  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  هیلإ : یلاعت  هللا  لزنأـف  هباحـصأ ، هسراـحتی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

، ریمع یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 39 (. 5  ) سانلا نم  کمـصعی  هللاو  هلوقب : سانلا  نم  همـصعی  هنأ  یلاـعت  هللا  هربخأ  نیح  سرحلا 
نیتسو ةأم  ثالث  موی  لک  یف  هللا  دـمحی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  يراـبنالا ، نسحلا  یبأ  نع 

هل ۀبرـشم  یف  اءاسن  لزتعا  هنأ  يورو  ردصملا : یف  (. 1 (.) 6  ) لاح لک  یلع  اریثک  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  لوقی : دسجلا ، قورع  ددـع  ةرم ،
ریسفت (. 5 .) و 151  150 قالخالا : مراـکم  (. 4 .) ناکو ردـصملا : یفو  رثأ خ ل  دـق  ناـک  (. 3 .) بهالا هذـه  ام  ردـصملا : یف  (. 2 .) نیرهش
هللادبع یبأ  نع  دیز ، نب  ۀحلط  نع  نانـس ، نب  دـمحم  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اک :  - 40 . 503 یفاکلا 2 : لوصا  (. 6 .) 37 تارف :

 - 41 (. 1  ) ةرم نیرشعو  اسمخ  لجوزع  هللا  رفغتسی  یتح  فخ  نإو  سلجم  نم  موقی  ناک ال  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  مالسلا  هیلع 
هللا لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ةریغملا ، نب  ثراحلا  نع  راـمع ، نب  ۀـیواعم  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :

، یلعملا نع  دمحم ، نب  نیـسحلا  اک :  - 42 (. 2  ) ةرم نیعبـس  هللا  یلإ  بوتیو  ةرم ، نیعبـس  موی  لک  لجوزع  هللا  رفغتـسی  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
فیک بجعال  ینإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  حادقلا ، ( 3  ) نومیم نبا  نع  نابأ ، نع  ءاشولا ، نع 

: لاق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز ، نع  ۀـنیذا ، نبا  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 43 (. 4  ) نآرقلا تأرق  اذإ  بیـشأ  ال 
مث کیلع ، هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  مکیلع ، ( 5  ) ماسلا لاقف : هدنع ، ۀشیاعو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  يدوهی  لخد 
در امک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  درف  کلذ ، لثم  لاقف : رخآ  لخد  مث  هبحاص ، یلع  در  امک  هیلع  درف  کـلذ  لـثم  لاـقف : رخآ  لـخد 

لوسر اهل  لاقف  ریزانخلاو ، ةدرقلا  ةوخإ  ای  دوهیلا ، رـشعم  ای  ۀـنعللاو  بضغلاو  ( 7  ) ماسلا مکیلع  تلاقف : ۀشیاع  تبـضغف  (، 6  ) هبحاص یلع 
طق هنع  عفری  ملو  هناز ، الإ  طق  ئـش  یلع  عضوی  مل  قفرلا  نإ  ءوس ، لاثم  ناکل  الثمم  ناک  ول  شحفلا  نإ  ۀـشیاع  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا 
ملس اذإف  مکیلع ، تلق : مهیلع ؟ تددر  ام  تعمس  امأ  یلب ، لاقف : مکیلع ؟ ماسلا  مهلوق : یلإ  تعمـس  امأ  هللا  لوسر  ای  تلاق : لاق : هناش ، الإ 

نومیم ردصملا : یف  (. 3 . ) 504 و 505 یفاکلا 2 : لوصا  (. 2 . ) 504 یفاکلا 2 : لوصا  (. 1  ) ملس اذإو  مکیلع ، مالسلا  اولوقف : ملسم  مکیلع 
(. 6 . ) توملا ماسلا : (. 5 . ) فنـصملا هکرت  ردص  ثیدحللو  ، 632 یفاکلا 2 : لوصا  (. 4 . ) تاورلا عماج  یف  یلیبدرالا  هححـصو  حادقلا ،

، یقربلا نع  ةدعلا ، اک :  - 44 (. 1  ) کیلع اولوقف  رفاک  مکیلع  کیلع . ماسلا  ردـصملا : یف  (. 7 . ) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  هیبحاص خ ل 
: هیقاـس میقی  نأ  وهو  ءآـصفرقلا  اـثالث : سلجی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ناـک  لاـق : هعفر  يولعلا  هللادـبع  نب  میظعلادـبع  نع  یلفونلا ، نع 

هیلع هللا  یلـص  ری  ملو  يرخالا ، اهیلع  طسبیو  ةدحاو ، الجر  ینثی  ناکو  هیتبکر ، یلع  وثجی  ناکو  هعارذ ، یف  هدی  دشیو  هیدیب  امهلبقتـسیو 
تلعج تلقف : مالـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  تلأس  لاق : دـالخ  نب  رمعم  نع  یـسیع ، نبا  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اـک :  - 45 (. 2  ) طق اـعبرتم  هلاو 

: لاق مث  شحفلا ، ینع  هنأ  تننظف  نکی ، مل  ام  سأب  ال  لاقف : نوکحضیو ، نوحزمی  ( 3  ) مالک مهنیب  يرجیف  موقلا  عم  نوکی  لجرلا  كادف 
هللا یلص  هللا  لوسر  کحضیف  انتیده ، نمث  انطعأ  هناکم : لوقی  مث  ۀیدهلا ، هل  يدهیف  یبارعالا  هیتأی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ 

، یلع نب  نسحلا  نع  دمحم ، نب  یلعم  نع  دـمحم ، نب  نسحلا  اک :  - 46 (. 4  ) اناتأ هتیل  یبارعالا  لعف  ام  لوقی : متغا  اذإ  ناـکو  هلاو ، هیلع 
ناکو ( 5  ) ۀملس ما  یلع  لخدف  هتبجعأف ، ةأرما  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يأر  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نامثع ، نب  دامح  نع 

(. 6  ) هلهأ تأیلف  ائیـش  کلذ  نم  دجو  نمف  ناطیـشلا ، نم  رظنلا  امنإ  سانلا  اهیأ  لاقف : رطقی ، هسأرو  سانلا  یلإ  جرخو  اهنم ، باصأف  اهموی 
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نع ءاشولا ، نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 47 (. 7  ) هریغ میلعتل  رهظأو  کلذ  لعف  امنإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هلعل  نایب :
، جارد نب  لیمج 

ما یلإ  (. 5 . ) 663 یفاکلا 2 : لوصا  (. 4 . ) فحـصم وه  لوقأ : امالک خ ل  (. 3 . ) 661 یفاکلا 2 : لوصا  (. 2 . ) 648 یفاکلا 2 : لوصا  (. 1)
هلهأ نایتا  هرکی  هلعلف  الاو  مارح ، یف  عوقولا  فاخو  ربصلا  نکمی  مل  اـم  یلع  لومحم  کـلذ  عمو  (. 7 . ) 664 یفاکلا 2 : (. 6 . ) ۀملس خ ل
نیب هتاـظحل  مسقی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  هلحم . یف  ةروکذـم  تاـیاورل  لاـحلا ، اذـه  یف 

هحفاصیل ناک  نإو  طق ، هباحـصأ  نیب  هیلجر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  طسبی  ملو  لاق : ۀـیوسلاب ، اذ  یلإ  رظنیو  اذ  یلإ  رظنیف  هباحـصأ ،
(1  ) لاق هحفاص  اذإ  لجرلا  ناک  کلذل  اونطف  املف  كراتلا ، وه  نوکی  یتح  هدـی  نم  هدـی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرتی  امف  لجرلا 

مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  دمحم ، نع  ءالعلا ، نع  بوبحم ، نبا  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع  ةدـعلا ، اک :  - 48 (. 2  ) هدی نم  اهعزنف  هدـیب 
تمزل هیف  يرزجلا : لاق  ناـیب : (. 3  ) دردا وأ  یفخا  نأ  تفخ  یتح  كاوسلاب  ینیـصوی  لیئربج  لاز  ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  لاـق :

يأ یندردی ، نأ  تیشخ  یتح  كاوسلا  تمزل  هیف  لاقو : كوستلاب ، اهبهذأف  ینانـسأ  یلع  یـصقتسا  يأ  یمف ، یفخا  تدک  یتح  كاوسلا 
نایفـس نع  يرقنملا ، نع  یناهفـصالا ، نع  اعیمج  هیبأ  نع  یلعو ، یقربلا ، نع  ةدعلا ، اک :  - 49 نانسالا . طوقس  دردلاو : ینانـسأب ، بهذی 

، يدـعب نم  هب  یلوأ  یلعو  هسفن ، نم  نمؤم  لکب  یلوأ  انأ  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  (، 4  ) ۀبیتع نب 
هیلع تسیل  لجرلاف  هتثرولف ، الام  كرت  نمو  یلعف ، اعایض  وأ  انید  كرت  نم  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  لاقف : کلذ ؟ ینعم  ام  هل : لیقف 

امهدـعب نمو  نینمؤـملا  ریمأو  یبـنلاو  ۀـقفنلا ، مهیلع  رجی  مل  اذإ  یهن  ـالو  رمأ  هلاـیع  یلع  هل  سیلو  لاـم ، هل  نکی  مل  اذإ  ۀـیالو  هسفن  یلع 
هللا یلص  هللا  لوسر  نم  لوقلا  اذه  دعب  نم  الإ  دوهیلا  ۀماع  مالسإ  ببس  ناک  امو  مهـسفنأ ، نم  مهب  یلوأ  اوراص  كانه  نمف  اذه ، مهمزلأ 

تامو بلغ  برـضو و  ملکت  ینعمب  ئیجی  لاق  نأ  يرابنالا  نبا  نع  سوماـقلا  یف  يداـبآزوریفلا  یکح  (. 1  ) یلع اوـنمآ  مهنإو  هلاو ، هیلع 
لعلو لوقأ : یهتنا . ملکتف  لاقو : برـضف ، لاقو : لکأف ، لاق  لاقی ، اـهل ، دادعتـسالاو  لاـعفالل  ؤیهتلا  نع  اـهب  ربعیو  لـبقأو ، حارتساو  لاـمو 

وه اذـه  لوقأ  ۀـنییع خ ل  (. 4 .) 8 یفاـکلا 1 : عورف  (. 3 . ) 671 یفاـکلا 2 : لوصا  (. 2 . ) ریخالا وأ  سماـخلا  ینعملا  ماـقملا  یف  بساـنملا 
دمحموبأ یلالهلا  نومیم  نارمع  یبأ  نب  ۀـنییع  نب  نایفـس  وه  لجرلاو  ریغـصت ، ءاـه  مث  نونف  نیئاـیو  ۀـلمهملا  نیعلا  مضب  وهو  حیحـصلا ،

هیف يرزجلا : لاق  نایب : (. 1  ) مهتالایع یلعو  مهسفنأ  . بیرقتلا یف  رجح  نباو  مهلاجر ، یف  دواد  نباو  یشکلا  و  یـشاجنلا ، همجرت  یفوکلا ،
عیاض عمج  ناک  داضلا  ترسک  نإو  ردصملاب ، لایعلا  یمسف  اعایض ، عیـضی  عاض  ردصم  هلـصأو  لایعلا ، عایـضلا : یلإف ، اعایـض  كرت  نم 

لغتـشی وأ  ۀـیالولا ، هیلع  هریغل  نوکیف  هریغل  اریجأ  ریـصی  نأ  امإ  هنال  ۀـیالو ، هسفن  یلع  هل  تسیل  مالـسلا : هیلع  هلوق  یهتنا . عاـیجو  عیاـجک 
وأ بلطلاو ، لاؤسلا  نع  اهعنمی  نأ  ۀیالو  هسفن  یلع  هل  تسیل  وأ  تاحابملاو ، تاعاطلا  لوضفب  لاغتشالا  هل  سیلف  ابوجو ، بساکملا  رئاسب 

ۀعاضب هلعجی  لام  هل  نکی  مل  امل  هنأ  وأ  ۀـیالو ، هسفن  یلع  ۀـقیقح  هل  سیلف  هیلع ، ۀـیالولا  هلف  ذـئنیح  هیلع  اقفنم  ناک  امل  مامالا  نأ  ینعملا 
نم جورخلا  نع  مهعنم  هل  سیل  هنالف  هلاـیع  یلع  هل  یهنلاو  رمـالا  مدـع  اـمأو  بسکلا ، هسفن  فلکی  نأـب  هسفن  یلع  هل  ۀـیالو  ـالف  بسکلل 

، ۀنیذا نب  رمع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 50 شاعملا . لیصحتل  جورخلا  مهیلع  بجی  هنال  تامدخلاب ، رمالا  الو  تیبلا ،
دحأب هعنصی  ائیش ال  ۀصاخ  مشاه  ینب  نم  تام  نمب  عنصی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز ، نع 

هعباصأ يرت  یتح  ربقلا  یلع  هفک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عضو  ءاملاب  هربق  ( 2  ) حضنو یمشاهلا  یلع  یلص  اذإ  ناک  نیملسملا ، نم 
نم لوقیف : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فک  رثأ  هیلع  دـیدجلا  ربقلا  يریف  ۀـنیدملا  لهأ  نم  رفاسملا  وأ  مدـقی  بیرغلا  ناکف  نیطلا ، یف 
نع نامثع ، نب  نابأ  نع  ءاشولا ، نع  دـمحم ، نب  یلعم  نع  دـمحم ، نب  نیـسحلا  اک :  - 51 (. 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  دمحم ؟ لآ  نم  تام 

ناکو (، 4  ) ضبق یتح  لجو  زع  هللا  هثعب  ذنم  ائکتم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکأ  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ماحـشلا ، دیز 
. هشر هحـضن : (. 2 .) 406 یفاـکلا : لوصا  (. 1 (.) 5  ) لجوزع اعـضاوت هللا  لاـق : كاذ ؟ ملو  تلق : دـبعلا ، ۀـسلج  سلجیو  دـبعلا ، ۀـلکأ  لـکأی 

نب دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اـک :  - 52 . 157 یفاـکلا 2 : عورف  (. 5 .) هـضبق نأ  یلإ  ردـصملا : یف  (. 4 .) 55 یفاـکلا 1 : عورف  (. 3 .) هلب
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هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ۀجراخ ، نب  نوراه  نع  (، 1  ) ءازعملا یبأ  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  دمحم ،
نب دمحأ  نع  ءاشولا ، نع  یلعملا ، نع  دـمحم ، نب  نیـسحلا  اک :  - 53 (. 2  ) دبع هنأ  ملعیو  دبعلا ، ۀـسلج  سلجیو  دـبعلا ، لکأ  لکأی  هلاو 

لکأی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  له  لاقف : رـضاح ، انأو  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  ناهدـلا  ریـشب  لأس  لاق : ۀـجیدخ  یبأ  نع  ذـئاع ،
(3  ) سلجی نکلو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هراسی  یلع  الو  هنیمی  یلع  ائکتم  لکأی  هللا  لوسر  ناـک  اـم  لاـقف : هراـسی ؟ یلعو  هنیمی  یلع  اـئکتم 

نع ناوفـص ، نع  رابجلادبع ، نب  دـمحم  نع  يرعـشالا ، یلعوبأ  اک :  - 54 (. 4  ) لجوزع اعـضاوت هللا  لاق : کلذ ؟ ملو  تلق : دـبعلا ، ۀـسلج 
ناکو لجوزع ، هللا  هثعب  ذـنم  ئکتم  وهو  هللا  یبن  لکأ  ام  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبأ  لاق  لاـق : سینخ  نب  یلعملا  نع  (، 5  ) نامثع یبأ  یلعم 

، ملاس نب  دمحم  نع  رابجلادبع ، نب  دـمحم  نع  يرعـشالا ، یلعوبأ  اک :  - 55 (. 6  ) لعفن نأ  عیطتـسن  نحنو ال  كولملاب ، هبـشتی  نأ  هرکی 
اذکه (. 1  ) لکأی هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  رـضنلا ، نب  دمحأ  نع 
حتفو نیعلا ، نوکسو  میملا ، رسکب  يزعملا   379 لاقملا 1 : حـیقنت  یف  یناقماملا  لاق  ارغملا ، ثیدحلا 29 : یف  البق  مدقت  دقو  ۀخـسنلا ، یف 
دواد نبا  هذـیملتو  سوواط  نباو  رـصقلاب ، هابتـشالا  حاضیا  یف  ۀـمالعلا  اهلعج  دـقو  نأـضلا ، فـالخ  وهو  زعملا  ینعمب  فلأ  اهدـعب  يازلا 

سایقلا نأ  هریغو  سوماقلا  رهاظو  یلبحک ، ءابلاب  روصقملاو  ءارفـصک ، فلالاب  بتکی  دودمملا  نأ  امهنیب  قرفلاو  دـملاب ، دامادـلا  دیـسلاو 
یفاکلا 2: عورف  (. 2 . ) یفریـصلا یفوکلا  یلجعلا  ینثملا  نب  دیمح  وه  لجرلاف  ۀلمجلاب  و  لوقأ : دمیو ، لاق : مث  ءایلاب  هرکذ  هنال  رـصقلا  وه 

یبأ نب  یلعم  خسنلا : ضعب  یف  ام  امأو  حیحـصلا ، وه  اذـه  (. 5 . ) 157 یفاکلا 2 : عورف  (. 4 . ) سلجی ناک  نکلو  ردـصملا : یف  (. 3 .) 157
عورف (. 6 . ) یـشاجنلا هرکذ  فالتخا  یلع  دـیز  وأ  نامثع  هیبأ  مسا  امأو  هیبأ ، ۀـینک  یلعم ال  ۀـینک  ناـمثع  اـبأ  نـال  فحـصم ، وهف  ناـمثع 

نع ةدعلا ، اک :  - 56 (. 1  ) ضیـضحلا یلع  مانیو  ضیـضحلا ، یلع  لکأی  ناکو  دبعلا ، ۀسلج  سلجیو  دبعلا ، لکأ  157 و 158 . یفاکلا 2 :
هیبأ نع  يرفعجلا ، دمحم  نب  هللادـبع  نب  دواد  نع  (، 2  ) ینیدملا لبقم  نب  نامیلـس  بویأ  یبأ  نع  یناساقلا ، دـمحم  نب  یلع  نع  یقربلا ،
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصأ  یلع  اوفقوف  یلـصی ، وهو  بکر  هب  رمف  هیزاـغم  ضعب  یف  ناـک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نأ 

انم هوأرقاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انرظتنال  لاجع  انأ  ـال  ول  اولاـقو : اونثأو  اوعدو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ( 3  ) مهولئاسف
الو مالسلا  ینوغلبیو  ینع  مکنولأسیو  بکرلا  مکیلع  فقی  مهل : لاق  مث  ابضغم ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ( 4  ) لتفناف اوضمو ، مالسلا 
نب دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 57 (. 5  ) هدـنع اودـغتی  یتح  هوزوجی  نأ  رفعج  یلیلخ  مهیف  موق  یلع  زعیل  ءادـغلا ، مهیلع  نوضرعت 

ةزنعلا لعجی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  بهو ، نب  ۀیواعم  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  دـمحم ،
ةدع اک :  - 58 حمرلا . جزک  جز  هیف  و  حمرلا ، نم  رصقأو  اصعلا ، نم  لوطأ  کیرحتلاب : ةزنعلا  يرهوجلا : لاق  نایب : (. 6  ) یلص اذإ  هیدی  نیب 

مالسلا هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع  ناکسم ، نبا  نع  نانس ، نبا  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم 
 - 59 (. 8  ) هیدی نیب  رمی  نمم  هب  رتتسیل  هیدی  نیب  هعـضو  ( 7  ) یلـص اذإ  ناکو  اعارذ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لحر  لوط  ناک  لاق :

نامیلس ردصملا : یف  (. 2 . ) 157 یفاکلا 2 : عورف  (. 1  ) نع صفح ، نب  بیهو  نع  ۀعامـس ، نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  دایز ، نب  دـیمح  اک :
(. 6 . ) 158 یفاکلا 2 : عورف  (. 5 . ) لبقأف ردصملا : یفو  هتالص ، نع  فرـصناف  يأ  (. 4 . ) مهولئاسو ردصملا : یف  (. 3 . ) ینیدملا لتاقم  نب 
هللا لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  . 82 یفاکلا 1 : عورف  (. 8 . ) یلـص خ ل اذاف  (. 7 . ) 81 و 82 یفاکلا 1 : عورف 

ای لاقف : رخأت ؟ امو  کبنذ  نم  مدـقت  ام  کل  هللا  رفغ  دـقو  کسفن  بعتت  مل  هللا  لوسر  اـی  تلاـقف : اـهتلیل ، ۀـشیاع  دـنع  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
انلزنأ ام  هط  هناحبـس : هللا  لزنأف  هیلجر ، عباصأ  فارطأ  یلع  موقی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناکو  لاق : اروکـش ؟ ادبع  نوکأ  الأ  ۀشیاع 

نإ مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ناکـسم ، نب  هللادبع  نع  یـسیع ، نب  نامثع  نع  یقربلا ، نع  ةدعلا ، اک :  - 60 (. 1  ) یقشتل نآرقلا  کیلع 
كانیأر انإ  هللا  لوسر  ای  اولاق : بکر  املف  تادجس ، سمخ  دجسف  لزن  ذإ  هل ، ۀقان  یلع  ریـسی  رفـس  یف  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ارکش تدجسف هللا  لجوزع ، هللا  نم  تاراشبب  ینرشبف  مالسلا  هیلع  لیئربج  ینلبقتسا  معن  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  هعنـصت ، مل  ائیـش  تعنص 
: مالـسلا هیلع  هللادبعوبأ  یل  لاق  لاق : اقـسلا  رحب  نع  زیرح ، نع  دامح ، نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  ةدعلا ، اک ،  - 61 (. 2  ) ةدجس يرشب  لکل 
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یلص هللا  لوسر  ( 3  ) امنیب لاق : یلب ، تلق : ۀنیدملا ؟ لهأ  نم  دحأ  يدی  یف  وه  ام  ثیدـحب  كربخا  الأ  لاق : مث  رـسی ، قلخلا  نسح  رحب  ای 
هللا یلـص  یبنلا  اهل  ماقف  هبوث ، فرطب  تذخأف  مئاق ، وهو  راصنالا  ضعبل  ۀیراج  ( 4  ) تءاج ذإ  دجـسملا  یف  سلاج  موی  تاذ  هلاو  هیلع  هللا 
یف هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اهل  ماقف  تارم ، ثالث  کلذ  تلعف  یتح  ائیش  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اهل  لقی  ملو  ائیـش ، لقت : ملف  هلاو  هیلع 

: هل نیلوقت  تارم ال  ثالث  هللا  لوسر  تسبح  لعفو  کب  هللا  لعف  سانلا : اهل  لاقف  تعجر ، مث  هبوث  نم  ۀـبده  تذـخأف  هفلخ ، یهو  ۀـعبارلا 
تدرأ املف  اهب ، یفشتسیل  هبوث  نم  ۀبده  ذخآل  یلهأ  ینلسرأف  اضیرم  انل  نإ  تلاق : هیلإ ؟ کتجاح  تناک  ام  ائیش ، کل : لوقی  وه  الو  ائیش ،
لوصا (. 2 . ) 95 یفاکلا 2 : لوصا  (. 1 (. ) 5  ) اهتذخأف اهذخأ  یف  هرمأتسا  نأ  هرکأو  یناری ، وهو  اهذخآ  نأ  تییحتـساف  ماقف ، ینآر  اهذخأ 
دمحم اک :  - 62 هترط . یلی  امم  هفرط  بوثلا : ۀبده  نایب : . 102 یفاکلا 2 : لوصا  (. 5 . ) تءاج خ ل اذإ  (. 4 .) انیب خ ل (. 3 . ) 98 یفاکلا 2 :

یتا هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز  نع  ریکب ، نبا  نع  لاضف ، نبا  نع  یـسیع ، نبا  نع  ییحی ، نب 
ناک نإو  هرضی ، مل  ایبن  ناک  نإ  تلق : تلاقف : تعنص ؟ ام  یلع  کلمح  ام  اهل : لاقف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلل  ةاشلا  تمس  یتلا  ۀیدوهیلاب 
نع حاقب ، نبا  نع  باشخلا ، نع  دایز ، نب  دـیمح  اـک :  - 63 (. 1  ) اهنع هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  افعف  لاقف : هنم ، سانلا  تحرأ  اـکلم 

اهذخأف و اهأطی  نأ  داک  ةرـسک  يأرف  ۀشیاع  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخد  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  عیمج ، نب  ورمع 
نبا نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 64 (. 2  ) مهیلإ دوعت  تداکف  موق  نم  رفنت  مل  اهنإف  کیلع ، هللا  معن  راوج  یمرکأ  يریمح  اـی  لاـقو : اـهلکأ ،
نم له  لاقف : ابق ، دجـسم  یف  سیمخ  ۀیـشع  هللا  لوسر  رطفأ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  جاـجحلا ، نب  نمحرلادـبع  نع  ریمع ، یبأ 
نم امهدـحأب  یفتکی  نابارـش  لاق : مث  هاحن ، هیف  یلع  هعـضو  املف  لسعب ، ( 4  ) ضیخم ( 3  ) سعب يراـصنالا  یلوخ  نب  سوأ  هاـتأف  بارش ؟
نمو هللا ، هقزر  هتشیعم  یف  دصتقا  نمو  هللا ، هضفخ  ربکت  نمو  هللا ، هعفر  عضاوت هللا  نم  نإف  عضاوتأ هللا ، نکلو  همرحا : الو  هبرشأ  ال  هبحاص ،

نع لاضف ، نبا  نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اک :  - 65 (. 7  ) هلثم ریمع  یبأ  نبا  نـی : (. 6  ) هللا هبحأ  توملا  ( 5  ) رکذ رثکأ  نمو  هللا ، همرح  رذـب 
دیدشتو مضب  سعلا : (. 4 . ) نی نبل : نـم  (. 3 . ) 165 یفاکلا 2 : عورف  (. 2 . ) 108 یفاکلا 2 : لوصا  (. 1  ) نب دـمحم  نع  نیزر ، نب  ءـالعلا 

وأ دهزلا ، (. 7 . ) 122 یفاکلا 2 : لوصا  (. 6 .) نی هللا . رکذ  (. 5 هدبز . ذخا  نبللا و  نم  ضخم  ام  ضیخملاو . ریبکلا . ءانالا  وأ  حدقلا  نیـسلا :
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یتأ  هنأ  رکذی  مالسلا  هیلع  رفعج  ابأ  تعمس  لاق : ملـسم  امهتخـسن . يدنع  ةدوجوم  تسیل  طوطخم ، نمؤملا :

: لاقف عضاوت ، نأ  هدیب  أموأو  لیئربج  یلإ  رظنف  لاق : الوسر ، اکلم  وأ  اعـضاوتم ، الوسر  ادـبع  نوکت  نأ  كریخی  یلاعت  هللا  نإ  لاقف : کلم ،
دمحم اک :  - 66 (. 2  ) ضرالا نئازخ  حیتافم  هعمو  لاق : ائیـش ، کبر  دنع  امم  کصقنی  هنأ ال  عم  (: 1  ) لوسرلا لاقف  الوسر ، اعضاوتم  ادبع 
لوسر بجعأ  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دیز ، نبا  ۀحلط  نع  یمعثخلا ، ییحی  نب  دمحم  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب 

هدـج نع  ییحی ، نب  مساقلا  نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اک :  - 67 (. 3  ) افئاخ اعئاج  اهیف  نوکی  نأ  الإ  ایندـلا  نم  ئـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
هعمو کلم  هاتأف  نوزحم ، وهو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللادبع  نع  دـشار ، نب  نسحلا 

(5  ) صقنی نأ  ریغ  نم  تئـش  ام  اهنم  ذخو  حـتفا  کبر  کل  لوقی  ( 4 ، ) ایندلا نئازخ  حیتافم  هذه  دـمحم  ای  لاقف : ضرالا  نئازخ  حـیتافم 
قحلاب کثعب  يذـلاو  کلملا : لاقف  هل ، لقع  نم ال  عمجی  اهلو  هل ، راد  نم ال  راد  ایندـلا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  يدـنع ، اـئیش 

نب دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 68 (. 7  ) حیتافملا تیطعا  نیح  ۀعبارلا  ءآمـسلا  یف  هلوقی  کلم  نم  مالکلا  اذـه  تعمـس  دـقل  ( 6)
لیخلا يرجأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مالـسلا  امهیلع  هیبأ  نع  هللادبع ، یبأ  نع  دیز ، نب  ۀحلط  نع  ییحی ، نب  دمحم  نع  یـسیع ،
یطعأو اقذع ، ( 8  ) یلصملا یطعأو  اقذع ، قباسلا  یطعأف  تالخن ، ثالث  نم  اهقبسو  قیرز ، ینب  دجـسم  یلإ  ءابـصحلا  نم  ترمـضأ  یتلا 

یف (. 5  ) ضرالا نئازخ  ردصملا : یف  (. 4 . ) 129 یفاکلا 2 : لوصا  (. 3 . ) 122 یفاکلا 2 : لوصا  (. 2 . ) کلملا يأ  (. 1 (. ) 9  ) اقذع ثلاثلا 
نال یمس ب  یناثلا ، وه  ۀبلحلا  لیخ  یف  یلصملا  (. 8 . ) 129 یفاکلا 2 : لوصا  (. 7 . ) ایبن قحلاب  کثعب  ردصملا : یف  (. 6 .) صقنت ردصملا :

دمحم نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک : . 341 یفاکلا 1 : عورف  (. 9 . ) يرزجلا هلاق  هلامـشو ، بنذلا  نیمی  نع  ام  وهو  لوالا ، الـص  دنع  نوکی  هسأر 
هللادبع یبأ  نع  ینوکسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 69 (. 1  ) هلثم مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دیز ، نب  ۀحلط  نع  ییحی ، نب 
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نع یلعملا ، نع  دمحم ، نب  نیسحلا  اک :  - 70 (. 2  ) تیزلاو لخلا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  غابصالا  بحأ  ناک  لاق : مالسلا  هیلع 
تبرقف اهنع  هللا  یـضر  ۀملـس  ما  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخد  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللادبع  نع  ءاشولا ،

هیف تیب  رقتفا  ام  لخلا ، مادالا  معن  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  لخ  الإ  يدنع  ام  هللا  لوسر  ای  ال  تلاقف : مادإ ؟ كدنع  له  لاقف : ةرـسک ، هیلإ 
رفقأ ام  هیف  يرزجلا : لاق  رهظأ ، لوالاو  سکعلاب ، اهضعب  یفو  ءافلا ، یلع  فاقلا  مدقتب  خسنلا  ضعب  یف  (، 4  ) رقتفا ام  هلوق : نایب : (. 3  ) لخ

رافقلاو رفقلا  نم  هدـحو  زبخلا  لکأ  اذإ  لجرلا : رفقأو  مدا ، الب  ماعطلا  رافقلاو : مادالا ، هلهأ  مدـع  امو  مادالا  نم  الخ  اـم  يأ  لـخ ، هیف  تیب 
یبنلا نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 71 اهب . ءآم  یتلا ال  ۀـیلاخلا  ضرـالا  یهو 

، ۀکربلا ( 5  ) قوحمم ماـعط  هنإـف  نکمیو ، دربـی  یتـح  هورقأ  راـنلا ، اـنمعطیل  هللا  ناـک  اـم  لاـقف : ادـج ، راـح  ماـعطب  یتا  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
مالسلا هیلع  اضرلا  نع  يرفعجلا ، نامیلس  نع  ینیدملا ، بویأ  یبأ  نع  یناساقلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 72 (. 6  ) بیصن هیف  ناطیشللو 

عورف (. 2 . ) 341 یفاـکلا 1 : عورف  (. 1 (. ) 7  ) رمحـالا حاـفتلاو  رـضخالا ، جرتـالا  یلإ  رظنلا  هبجعی  ناـک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ 
یفاکلا 2: عورف  (. 6 . ) هتکربب بهذو  هصقن  ئـشلا : هللا  قحم  (. 5 . ) رفقأ ام  ردـصملا : یف  (. 4 . ) 172 یفاکلا 2 : عورف  (. 3 .) 172 یفاکلا 2 :

یبأ نع  هباحـصأ ، ضعب  نع  لاضف ، نبا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 73 . 181 یفاکلا 2 : عورف  (. 7 . ) 170 و 171
هللادبع یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 74 (. 1  ) زبرخلاب بطرلا  لکأی  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع 

، يرعشالا دمحم  نب  رفعج  نع  لهـس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 75 (. 2  ) رمتلاب خیطبلا  لکأی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع 
، یقربلا نع  ةدعلا ، اک :  - 76 (. 3  ) زبرخلاب بطرلا  هبجعی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  حادقلا ، نبا  نع 

لکأ لاـق : مالـسلا  هیلع  لوـالا  نسحلا  یبأ  نع  دـیمحلادبع ، نب  میهاربإ  نع  تسرد ، نع  ناقهدـلا ، هللا  دـیبع  نع  یـسیع ، نب  دـمحم  نع 
نع یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 77 (. 4  ) بطرلاب خیطبلا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  لکأو  رکـسلاب ، خیطبلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

كوحلا لوقبلا  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بجعی  ناک  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ینوکسلا ،
، يرعشالا دمحم  نب  رفعج  نع  لهس ، نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 78 ءاقمحلا . ۀلقبلاو  جوردابلا ، كوحلا : يدابآزوریفلا : لاق  نایب : (. 5)

ابذع اناقـس  يذلا  دـمحلا هللا  لاق : ءاملا  برـش  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  حادـقلا ، نبا  نع 
میهاربإ نع  بوبحم ، نبا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 79 (. 6  ) انبونذب انذخاؤی  ملو  اجاجا ، احلم  انقـسی  ملو  الالز ،

نم اهب  ءاجی  ۀیماشلا  حادقالا  یف  برشی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دیز ، نب  ۀحلط  نع  یخرکلا ،
نأ هبجعی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دانسالا  اذهب  اک :  - 80 (. 7  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هل  يدهتو  ماشلا ،

یفاکلا عورف  (. 3 .) 181 یفاکلا 2 : عورف  (. 2 .) 181 یفاکلا 2 : عورف  (. 1 (. ) 8  ) مکتینآ فظنأ  اذه  لوقی : ناکو  یماشلا ، حدقلا  یف  برشی 
یفاکلا عورف  (. 8 .) 187 یفاکلا 2 : عورف  (. 7 .) 186 یفاکلا 2 : عورف  (. 6 .) 182 یفاکلا 2 : عورف  (. 5 .) 181 یفاکلا 2 : عورف  (. 4 . ) 181 : 2

یبنلا یتأ  لوقی : هتعمس  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  بعـصم ، نب  ۀسبنع  نع  هباحـصأ ، ضعب  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 81 . 187 : 2
دق نوکی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فاخف  مهنم ، اسانا  هب  صخف  اـعیمج ، ۀفـصلا  لـهأ  عسی  ملف  همـسقف  ئـشب  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
ملف مکنیب  همسقن  نأ  اندرأف  ئشب  انیتوا  انإ  ۀفـصلا ، لهأ  ای  مکیلإو  لجوزع ، هللا  یلإ  ةرذعم  لاقف : مهیلإ  جرخف  ئـش ، نیرخآلا  بولق  لخد 
نب نمیأ  نع  نارهم ، نب  لیعامـسإ  نع  لهـس ، نـع  ةدـعلا ، اـک :  - 82 (. 1  ) مهعلهو مهعزج  انیـشخ  مکنم ، اسانا  هب  تصـصخف  مکعـسی ،
هدی ( 2  ) عزنی يذلا  وه  نوکی  یتح  هدی  عزنف  طق  الجر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حـفاص  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  زرحم ،

هللا یلص  یبنلا  یقل  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  حادقلا ، نبا  نع  يرعشالا ، دمحم  نب  رفعج  نع  لهـس ، نع  ةدعلا  اک :  - 83 (. 3  ) هنم
کیلإ يدی  تطـسب  ۀـفیذح  ای  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هدـی ، ۀـفیذح  فکف  هدـی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـمف  ۀـفیذح  هلاو  هیلع 

یبنلا لاقف  بنج ، انأو  كدی  يدی  سمت  نأ  بحا  ملف  ابنج  تنک  ینکلو  ۀبغرلا ، كدیب  هللا  لوسر  ای  ۀفیذح : لاقف  ینع ؟ كدـی  تففکف 
دمحم نب  یلع  اک :  - 84 (. 5  ) رجشلا قرو  تاحتی  امک  امهبونذ  ( 4  ) تتاحت احفاصتف  ایقتلا  اذإ  نیملسملا  نأ  ملعت  امأ  هلاو : هیلع  هللا  یلص 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  (، 6  ) ماحـشلا دیز  نع  زرحم ، نب  نمیأ  نع  نارهم ، نب  لیعامـسإ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  هللادـبع ، نب 
هللا لوسر  عنم  ام  لاق :

لوصالا 2: (. 3 .) عزاـنلا خ ل وه  (. 2 .) لاملا یلع  حـشلاو  صرحلا  بئاـصملا . دـنع  رجـضلاو  غزجلا  علهلاو : . 155 یفاـکلا 1 : عورف  (. 1)
) نع  ( ۀظفلو فحـصم  وهو  دیز ، نع  ۀـماسا  یبأ  نع  ردـصملا : یف  (. 6 .) 183 لوصالا 2 : (. 5 .) رثانت رجـشلا : نم  قرولا  تاحت  (. 4 .) 172

 - 85 (. 1  ) هب هللا  یتأی  لاق : الإو  یطعأ ، هدنع  ناک  نإ  طق ، الئاس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  . ماحـشلا دیز  ۀـینک  ۀـماسا  ابأ  نال  عباطلا ، نم  ةدایز 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دـمحم  نع  بویأ ، یبأ  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :
موص وهو  اموی  رطفأو  اموی  ماصو  کلذ  كرت  مث  موصی ، ام  لاـقی : یتح  رطفی  و  رطفی ، اـم  لاـقی : یتح  ( 2  ) موصی ثعب  اـم  لوأ  هلاو  هیلع 

، ءآعبرأ امهنیب  نیـسیمخ  اموی : ( 3  ) ةرـشع لک  یف  اهقرفو  کـلذ  كرت  مث  رغلا ، ماـیالا  ۀـثالثلا  ماـصو  کـلذ  كرت  مث  مالـسلا ، هیلع  دواد 
نب نسحلا  نع  لهس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 86 رهشلا . طسو  یف  ضیبلا  مایالا  رغلا : مایالا  نایب : (. 4  ) کلذ لمعی  وهو  مالسلا  هلآو  هیلع  ضبقف 

موصی هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لوقی : مالسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمس  لاق : ناورم  نبا  دمحم  نع  حلاص ، نب  لیمج  نع  بوبحم ،
سیمخلا رهشلا : یف  مایأ  ۀثالث  مایص  یلإ  کلذ  نم  ( 5  ) لآ مث  سیمخلاو ، نینثالا  ماص  مث  اموی ، رطفأو  اموی  ماص  مث  رطفی ، ال  لاقی : یتح 

دحأ نم  ام  لوقی : یبأ  ناک  دـقو  رهدـلا ، موص  کلذ  لوقی : ناکو  رهـشلا ، رخآ  یف  سیمخ  و  رهـشلا ، طسو  یف  ءآعبرأو  رهـشلا ، لوأ  یف 
هنأک ةالصلا ، یف  دهتجأ  نأ  یلع  هللا  ینبذعی  ال  لوقیف : اذکو ، اذک  لعفی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  هل : لاقی  لجر  نم  یلإ  ضغبأ 

نب صفح  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 87 (. 6  ) هنع ازجع  لضفلا  نم  ائیش  كرت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  يری 
نأ ۀهارک  نابعـش  یلإ  کلذ  نرخأ  مایـص  نهیلع  ناک  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاسن  نک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  يرتخبلا ،

(. 2 .) 166 یفاکلا 1 : عورف  (. 1 :) لوقی هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  نمـص ، نابعـش  ناک  اذإف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نعنمی 
 - 88 (. 1  ) يرهش نابعش  187 و 188. یفاکلا 1 : عورف  (. 6 .) عجر يأ  (. 5 .) 187 عورفلا 1 : (. 4 .) مایأ خ ل ةرـشع  (. 3 . ) موصی خ ل ناـک 

نابعـش موص  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ضبق  لاق : دباعلا  ۀسبنع  نع  حیبص ، نب  دمحأ  نع  نسحلا ، نب  یلع  نع  دمحم ، نب  دمحأ  اک :
، دمحم نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 89 (. 2  ) سیمخ رخآو  ءآعبرأ ، طسوأو  سیمخ ، لوأ  رهـش : لک  یف  مایأ  ۀثالثو  ناضمرو 

نـسحلاوبأ لاق  لاق : دادغبب ، سبح  مایأ  نسحلا  یبأ  عم  ناک  ۀمامیلا  لهأ  نم  لجر  نع  نامثع ، نب  نمحرلادـبع  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع 
نب یلع  اک :  - 90 (. 3  ) ریمشتلاب هرمأ  امنإو  ةرهاط ، هبایث  تناکو  رهطف  کبایثو  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هیبنل  لاق  لجوزع  هللا  نإ  مالـسلا : هیلع 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نالجع ، نع  رکب ، نب  یـسوم  نع  رـضنلا ، نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  دمحم ،

: لقف ئش  اندنع  سیل  کل : لاق  نإف  هلأساف ، هیلإ  قلطنا  تلاقف : اهل  انبا  ةأرما  هیلإ  تلسرأف  هاطعأ ، الإ  ائیش  ایندلا  نم  دحأ  هلأسی  ناک ال  هلاو 
: لاقف دـصقلا  یلع  یلاعتو  كرابت  ( 4  ) لجوزع هللا  هبدأف  هاطعأو ، يرخا : ۀخـسن  یفو  هیلإ . هب  یمرف  هصیمق  ذـخأف  لاق : کـصیمق ، ینطعأ 

نع ییحی ، نب  دـمحمو  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  91 (. 5  ) اروسحم امولم  دـعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  الو  کقنع  یلإ  ۀـلولغم  كدـی  لعجت  الو 
هللا لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  لجر ، نع  (، 6  ) يرازفلا نامیلـس  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دـمحأ 
نبا نع  يرعشالا ، دمحم  نب  رفعج  نع  لهس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 92 (. 7  ) ارتو ارتو  هشارف  یلإ  يوآ  اذإ  دمثالاب  لحتکی  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

عورف (. 5 .) یلاـعتو خ ل كراـبت  (. 4 .) 207 یفاـکلا 2 : عورف  (. 3 .) 188 یفاـکلا 1 : عورف  (. 2 .) 188 یفاـکلا 1 : عورف  (. 1  ) نع حادـقلا ،
مالـسلا هیلع  هللادبع  یبأ  .217 یفاـکلا 2 : عورف  (. 7 .) يرازفلا میلـس  ردصملا : یف  (. 6 .) فنـصملا هکرت  ردص  ثیدحللو  ، 178 یفاکلا 1 :

: اک  - 93 (. 1  ) یفحاو دردأ  نأ  تیـشخ  یتح  كاوسلاب  ینیـصوی  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لاز  اـم  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :
ناک هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ةرارز ، نع  ناوفص ، نع  مساقلا ، نب  یسوم  نع  یقربلا ، نع  ةدعلا ،

یفانی الئل  کلذک  لعفی  ناک  دق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هنأ  ینعملا  لعل  حیضوت : (. 2  ) يرسیلا یف  اثالثو  ینمیلا ، یف  اعبرأ  مانی  نأ  لبق  لحتکی 
قباسلا لمح  نکمیو  دـیعب ، هنکل  یلایللا ، وأ  دـیکأتلل ، ریرکتلا  نوکیف  ارتو ، اعم  امهنوک  قباسلاب  دارملا  نوکی  نأ  لمتحی  و  قباـسلا ، ربخلا 
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نب دمحم  اک :  - 94 اثالث . نیع  لک  یف  لحتکی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  اوور  مهرثکأ  ذإ  نیفلاـخملا  راـبخأب  قفوأ  هنوکل  ۀـیقتلا  یلع 
هللا لوسر  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ءالعلا ، یبأ  نب  نیصحلا  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ،
نإ تلاقف : هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  قیرط  نع  یحنت  اهل : لیقف  نیقرسلا ، طقلت  ءادوسو  ۀنیدملا  قرط  ضعب  یف  رم  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
نب هللادبع  نی :  - 95 (. 4  ) ةرابج اهنإف  اهوعد  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  اهلوانتی ، نأ  موقلا  ضعب  اـهب  مهف  (، 3  ) ضرعمل قیرطلا 

، ینوکسلا نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 96 (. 6  ) هلثم مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  (، 5  ) ریشب همع  نع  ةرجش ، نب  یلع  نع  نانس ،
لخدی نأ  دارأ  اذإو  سیمخلا ، موی  جرخ  تیبلا  نم  فیصلا  یف  جرخ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع 
یفاکلا عورف  (. 2 .) 218 یفاکلا 2 : عورف  (. 1 (.) 7  ) ۀعمجلا ۀلیل  هجورخو  هلوخد  ناک  اضیإ  يورو  ۀـعمجلا ، موی  لخد  دربلا  نم  ءاتـشلا  یف 

عورف (. 7 .) طوطخم دیعـس : نب  نیـسحلل  نمؤملا  (. 6 .) لابنلا ریـشب  يأ  (. 5 .) 309 یفاـکلا 2 : لوصا  (. 4 .) عـساوو ضیرع  يأ  (. 3 .) 218 : 2
عایب ذاعم  نع  یلهاکلا ، نع  مهجلا ، نب  نوراـه  نع  (، 1  ) کلام نب  لدبع  نع  یقربلا ، نع  هللادـبع ، نب  دـمحأ  اک :  - 97 . 228 یفاکلا 2 :

دمحم نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 98 (. 2  ) هلهأ زنع  بلحی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  مالسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاق  لاق : ۀیـسکالا 
ناک لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ناکـسم ، نب  هللادـبع  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  سابعلا ، نب  روصنم  نع  هرکذ ، نمع  دـمحأ ، نب 

 - 99 (. 3  ) رتاف ءآمف  هلک  کلذ  زوعأ  اذإف  تارمت ، وأ  ةرکسف  دجی  مل  نإف  اهیلع ، رطفی  ءآولحب  أدب  رطفأ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یلـص هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دیز ، نب  ۀـحلط  نع  مزهم ، نب  میهاربإ  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :

هللادـبع نب  رفعج  نع  هـیبأ ، نـع  یلع ، اـک :  - 100 (. 4  ) بـطرلا نـمز  یف  بـطرلا  یلعو  رمتلا ، نـمز  یف  رمتلا  یلع  رطفی  هـلاو  هــیلع  هللا 
بطرلا نمز  یف  هیلع  رطفی  اـم  لوأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  حادـقلا ، نـبا  نـع  يرعـشالا ،

، ریصب یبأ  نع  ۀعامس ، نع  یـسیع ، نب  نامثع  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 101 (. 5  ) رمتلا رمتلا  نمز  یفو  بطرلا ،
، لیللا ییحأو  ءآسنلا ، بنتجاو  رزتملا ، دش  رخاوالا  رـشعلا  لخد  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبأ  لاق  لاق :

یلص هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  (، 7  ) دامح نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 102 (. 6  ) ةدابعلل غرفتو 
حیقنت یفو  کلام ، نب  دیبع  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 1  ) نم ۀبق  هل  تبرـضو  دجـسملا  یف  فکتعا  رخاوالا  رـشعلا  ناک  اذإ  هلاو  هیلع  هللا 
عورف (. 5 .) 205 یفاـکلا 1 : عورف  (. 4 .) 205 یفاـکلا 1 : عورف  (. 3 .) 352 یفاـکلا 1 : عورف  (. 2) کلام نب  هللادـبع  تاورلا : عماجو  لاـقملا 
هللادبع یبأ  نع  دامح ، امیدـق : عوبطملا  ردـصملا  یف  دوجوملا  لوقأ : یبلحلا خ ل . نع  (. 7 . ) 205 یفاکلا 1 : عورف  (. 6 .) 205 یفاکلا 1 :
رمـشو رعـش ، . حیحـصلا وهو  مالـسلا ، هیلع  هللادبع  یبأ  نع  یبلحلا ، نع  دامح  ادـیدج : عوبطملا  یفاکلاو  لوقعلا  تآرم  یفو  مالـسلا  هیلع 

نع ۀیانک  شارفلا  یط  نایب : (. 1  ) الف ءآسنلا  لازتعا  امأ  مالـسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاقف  ءآسنلا ، لزتعاو  مهـضعب : لاقف  هشارف ، يوطو  رزئملا ،
نع دامح ، نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اـک :  - 103 ۀـیلکلاب . لازتعالا  یفنملا  لازتعالاو  رهظأ  لوالاو  مونلا ، وأ  ءآسنلا ، بانتجا 

لباق نم  ناک  نأ  املف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فکتعی  ملف  ناضمر  رهـش  یف  ردب  تناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  یبلحلا ،
نع نیصحلا ، نب  دواد  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  لهـس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 104 (. 2  ) هتاف امل  ءآضق  ارشعو  هماعل ، ارشع  نیرـشع : فکتعا 
یف فکتعا  مث  لوالا ، رـشعلا  یف  ناضمر  رهـش  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فکتعا  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  سابعلا ، یبأ 

، ییحی نب  دمحم  اک :  105 (. 3  ) رخاوالا رشعلا  یف  فکتعی  لزی  مل  مث  رخاوالا ، رشعلا  یف  ۀثلاثلا  یف  فکتعا  مث  یطسولا ، رشعلا  یف  ۀیناثلا 
فاوط مالـسلا  هیلع  هللا  لوسرل  ناکأ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  نابأ  لأس  لاـق : جرفلا  یبأ  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع 

اذإ نینثاو  لیللا ، رخآ  ۀـثالثو  لیللا ، لوأ  ۀـثالث  عیباسأ : ةرـشع  راهنلاو  لیللاب  فوطی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاقف : هب ؟ فرعی 
ناک لاق : نانـس  نب  هللادبع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 106 (. 4  ) هتحار کلذ  نیب  امیف  ناکو  رهظلا  دعب  نینثاو  حبـصأ ،
نع یلع ، اک :  - 107 (. 5  ) هتما نم  دجی  مل  نمع  رخآلاو  هسفن ، نع  امهدحأ  نیـشبک : یحـضالا  موی  حبذی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

، دـسفی الو  اهنم  لکأیو  ةرمثلا  یلع  رمی  لجرلاب  سأب  ال  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  نانـس ، نبا  نع  سنوی ، نع  رارم ، نبا  نع  هیبأ ،
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یفاکلا عورف  (. 5 .) 283 یفاکلا 1 : عورف  (. 4 .) 212 یفاکلا 1 : عورف  (. 3 .) 212 یفاکلا 1 : عورف  (. 2 .) 212 یفاکلا 1 : عورف  (. 1  ) یهن دقو 
، یقربلا نع  هللادبع ، نب  دـمحم  نب  یلع  اک :  - 108 (. 1  ) ةراملا ناکمل  ۀـنیدملاب  ناطیحلا  ینبت  نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .301 : 1

ناطیحلاب رمأ  رامثلا  تغلب  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق : هیبأ  نع  يرفعجلا ، مساـقلا  نب  هللادـبع  نع  هثدـح ، نمع  یناـساقلا ، نع 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  ناک  لاق : هللادبع  یبأ  نع  حادقلا ، نبا  نع  لاضف ، نبا  نع  یـسیع ، نبا  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 109 (. 2  ) تملثف
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  هدـی  عـضو  هنأ  يردـخلا ، دیعـس  یبأ  نع  صحم :  - 110 (. 3  ) ۀفحـصلا نم  هطقتلیو  ابدـلا  هبجعی  هلاو 

(. 4  ) رجالا انل  فعـضیو  ءالبلا  انیلع  دتـشی  کلذک  انإ  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  کیلع  اهدشأ  ام  لاقف : فاحللا ، قوف  نم  اهدـجوف  یمح  هیلعو 
یبأ نع  بهو ، نب  ۀیواعم  نع  یبلحلا ، ییحی  نع  رضنلا ، نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحا  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 111

، ةریمع نبا  نع  نارهم ، نبا  نع  یقربلا ، نع  ةدعلا ، اک :  - 112 (. 5  ) نید هیلعو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تام  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع 
(. 6  ) ۀقدصلا لکأی  الو  ۀیدهلا ، لکأی  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع 

یلإ يدها  ول  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 113
تسیل طوطخم ، صیحمتلا : (. 4 .) 183 یفاکلا 2 : عورف  (. 3 .) 161 یفاکلا 1 : عورف  (. 2 .) 161 یفاکلا 1 : عورف  (. 1 (.) 8  ) هتلبقل ( 7  ) عارک
یلجتو مئاخسلا ، لست  ۀیدهلا  ناف  اوداهت  لوقیو  هلیذ : یفو  ، 369 یفاکلا 1 . عورف  (. 6 .) 253 یفاکلا 1 : عورف  (. 5 .) يدنع ةدوجوم  هتخسن 

ام باودـلا : نم  عارکلا  لـیقو : قاـسلا ، قدتـسم  وهو  سرفلا ، نم  فیظولا  ۀـلزنمب  منغلاو : رقبلا  نم  عارکلا  (. 7 .) داقحالاو ةوادعلا  نئاغض 
، يدهنلا نع  لهس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 114 . 369 یفاکلا 1 : عورف  (. 8 .) قاسلا مدقم  نم  ۀبکرلا  نود  ام  ناسنالا : نم  عارکلاو  بعکلا ، نود 
(. 1  ) هریغ یف  عجر  قیرط  یف  ذـخأ  اذإ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع  عیزب ، نب  رمع  نب  یـسوم  نع 

مالـسلا هیلع  هللادـبع  اـبأ  تعمـس  لاـق : بهو  نب  ۀـیواعم  نع  ةریغملا ، نبا  نع  فورعم ، نبا  نع  بوبحم ، نب  یلع  نب  دـمحم  بی :  - 115
ام ماـنی  مث  هشارف ، تحت  هکاوس  عضویو  هسأر ، دـنع  ( 2  ) رمحتیف روهطب  یتأی  ناک  لاـق : هلاو -  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ةالـص  رکذو  لوقی - 
مث ۀیآلا ، ( 3  ) ضرالاو تاومـسلا  قلخ  یف  نإ  نارمع : لآ  نم  تایآلا  ـالت  مث  ءآمـسلا ، یف  هرـصب  بلق  مث  سلج ، ظـقیتسا  اذإـف  هللا ، ءآـش 

: لاقی یتح  عکری  هعوکر ، ردـق  یلع  هدوجـسو  هعوکر ، ( 4  ) هتءارق ردـق  یلع  تاعکر  عبرأ  عکریف  دجـسملا  یلإ  موقی  مث  رهطتیو ، نتـسی 
لآ نم  تاـیآلا  ولتیف  سلجیف  ظـقیتسی  مث  هللا ، ءآـش  اـم  ماـنیف  هشارف  یلإ  دوعی  مث  هسأر ؟ عفری  یتم  لاـقی : یتح  دجـسیو  هسأر ؟ عفری  یتـم 
یلإ دوعی  مث  کلذ ، لبق  عکر  امک  تاعکر  عبرأ  ( 6  ) یلصیف دجسملا  یلإ  ( 5  ) موقیو رهطتیو  نتسی  مث  ءآمسلا ، یف  هرصب  بلقیو  نارمع ،
یلإ موقیو  ( 7  ) رهطتیو نتـسی  مث  ءآمـسلا ، یف  هرـصب ، بلقیو  نارمع ، لآ  نم  تایآلا  ولتیف  سلجیف  ظـقیتسی  مث  هللا ، ءآـش  اـم  ماـنیف  هشارف 

: لاق اذـکه ، لصالاو  هانعم ، لوقنم  ثیدـحلاو  ، 420 یفاـکلا 1 : عورف  (. 1 (.) 8  ) ةالـصلا یلإ  جرخی  مث  نیتعکرلا ، یلـصیو  رتویف  دجـسملا 
اذـکف هریغ ، یف  عجر  قیرط  یف  ذـخأ  اذا  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  اوور  سانلا  نإ  كادـف  تلعج  مالـسلا . هیلع  اـضرلل  تلق 

هذهب  147 ۀـضورلا : باتک  یف  اضیأ  هرکذو  یهتنا ، کل  قزرأ  هنا  اما  یل : لاق  مث  هلعفاـف ، اریثک  هلعفأ  اـنأو  معن ، لاـقف : لاـق : لـعفی ؟ ناـک 
: ردصملا یف  (. 4 .) راهنلاو خ لیللا  فالتخاو  (. 3 .) یطغیف يأ  حیحصلا ، وهو  رمختیف ، ردصملا  یفو  ۀخـسنلا ، یف  اذکه  (. 2 .) اضیأ ةرابعلا 

یف هـلثمو  رهطتی خ ل  مــث  (. 7 .) ردـصملا یف  هـلثمو  عـکریف خ ل ، (. 6 .) ردـصملا یف  هلثمو  موـقی خ ل ، مـث  (. 5 .) هعوکر ةءارق  ردـق  یلع 
نب دمحم  نع  يرعشالا ، یلعوبأو  لهس  نع  ةدعلا ، اک :  - 116 كاوسلا . لامعتسا  نانتسالا : نایب : . 231 ماکحالا 1 : بیذهت  (. 8 .) ردصملا
هیلع رفعج  یبأ  یلع  تلخد  لاق : ملسم  نب  دمحم  نع  یفعجلا ، ورمع  نب  دیعـس  نع  ۀبقع ، نب  یلع  نع  لاضف ، نبا  نع  اعیمج ، رابجلادبع 

ای لاق : غرف  املف  هماعط ، یلإ  یناعدـف  هیلإ ، رظنأ  تعلجف  (، 2  ) هرکی کلذ  نأ  انغلبی  ناک  دـقو  لاق : ( 1  ) ائکتم لکأی  وهو  موی  تاذ  مالـسلا 
هـسفن یلع  در  مث  هـضبق ؟ نأ  یلإ  ( 3  ) هللا هثعب  نأ  ذـنم  کتم  وهو  لـکأی  نیع  هتأر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  يرت  کـلعل  دـمحم 

مایأ ۀـثالث  ربلا  زبخ  نم  عبـش  هنأ  يرت  کلعل  دـمحم  ای  لاق : مث  هضبق ، نأ  یلإ  هللا  هثعب  نأ  نم  کتم  وهو  لکأی  نیع  هتأر  ام  هللاو  ال  لاـقف :
(5  ) هللا هثعب  ذنم  ۀیلاوتم  مایأ  ۀـثالث  ربلا  زبخ  نم  عبـش  ام  هللاو  ال  (: 4  ) لاـق مث  هسفن  یلع  در  هنإ  مث  هضبق ؟ نأ  یلإ  هللا  هثعب  نأ  نـم  ۀـیلاوتم 
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دقلو لکال  لکأی  نأ  دارأ  ولف  (، 6  ) لبالا نم  ةأملاب  دحاولا  لجرلا  زیجی  ناک  دقل  دـجی ، ناک ال  هنإ  لوقأ : ینأ ال  امأ  هضبق ، نأ  یلإ  یلاعت 
ۀمایقلا موی  هل  هللا  دـعأ  امم  یلاعتو  كرابت  هللا  هصقنی  نأ  ریغ  نم  هریخی  تارم  ثـالث  ضرـالا  نئازخ  حـیتافمب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هاـتأ 

طق ائیـش  هللا  یلع  یطعأ  امو  نوکی ، لاق : نکی  مل  نإو  یطعأ ، ناک  نإ  ال ، لوقیف : طق  ائیـش  لئـس  امو  لجوزع ، هبرل  عضاوتلا  راتخیف  اـئیش ،
سلجیل ( 8  ) مکبحاص ناک  نإو  لاقو : (، 7  ) هدیب ینلوانت  مث  هل ، کلذ  هللا  ملـسیف  ۀـنجلا  لجرلا  یطعیل  ناک  نأ  یتح  هیلإ ، کلذ  ملـس  الإ 

وا فعـض  هب  ناـک  وأ  زاوجلا ، ناـیبل  هلعفی  ناـک  هلعل  (. 1  ) یلإ عجریو  محللاو ، ربلا  زبخ  سانلا  معطیو  دـبعلا ، ۀـلکأ  لکأیو  دـبعلا ، ۀـسلج 
(. 5 .) لاقف خ ل (. 4 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  هللا خ ل ، هثعب  نأ  نم  (. 3 .) کلذ نع  یهنی  هنأ  انغلبی  ناک  دقو  سلاجملا : یف  (. 2 .) ضرم

ناک نإو  تیزلاو ، ( 1  ) زبخلا لکأیف  هلهأ  . مالسلا هیلع  ایلع  دارأ  (. 8 .) هدیب خ ل هلوانی  نم  (. 7 .) هل ةزئاج  اهلعج  يأ  (. 6 .) هثعب خ ل نأ  نم 
هیلع درو  امو  هفذـح ، هبعک  زاج  اذإو  هعطق ، هعباصأ  زاج  اذإف  یقابلا ، سبلی  مث  اـمهریخ ، همـالغ  ریخی  مث  (، 2  ) ینالبنسلا صیمقلا  يرتشیل 

الو ۀنبل ، یلع  ۀنبل  الو  ةرجآ ، یلع  ةرجآ  عضو  امف  نینـس  سمخ  سانلا  یلو  دقلو  هندب ، یلع  امهدشأب  ذخأ  الإ  اضر  امهالک هللا  طق  نارمأ 
، هلمع دحأ  قاطأ  امو  امداخ ، اهب  هلهال  عاتبی  نأ  دارأ  هایاطع  نم  تلضف  مهرد  ةأم  عبـس  الإ  ءارمح  الو  ءآضیب  ثروأ  الو  (، 3  ) ۀعیطق عطقأ 
: ام (. 4 ( ؟ اذه قیطی  نم  لوقیو : ضرالا  هب  برضیف  مالـسلا  هیلع  یلع  بتک  نم  باتکلا  یف  رظنیل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  دقل 
(. 5  ) هلثم ۀبقع  نب  یلع  نع  لاضف ، نب  نسحلا  نع  ایرکز ، نب  دمحأ  نب  دمحم  نع  نابهو ، نب  دـمحم  نع  ینیوزقلا ، میهاربإ  نب  نیـسحلا 

: لوقی مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمـس  لاق : ةریغملا  نب  یلع  ینثدح  لاق : نامثع  نب  دامح  نع  یطنزبلا ، نع  لهـس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 117
هللا یلص  هللا  لوسر  ناکف  احـصان ، هل  ناکو  عضاوتلاب ، ( 6  ) هیلع راشأو  هریخف ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  نإ 

حیتافم هذه  لاقف : ایندلا  نئازخ  حیتافمب  توملا  دنع  هاتأ  مث  یلاعتو ، كرابت  اعـضاوت هللا  دبعلا  ۀسلج  سلجیو  دبعلا ، ۀـلکأ  لکأی  هلاو  هیلع 
یف هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  ائیـش ، کصقنی  نأ  ریغ  نم  ضرالا ، ( 7  ) تلقأ ام  کل  نوکیل  کبر  کیلإ  اهب  ثعب  ایندـلا  نئازخ 

نیصیمقلا (. 2 .) لـلخلا خ ل (. 1) ۀـعامج قیفرلا  یلعالا ، قیفرلاـب  ینقحلأو  ءآعدـلا : ثیدـح  یف  يرزجلا : لاـق  ناـیب : (. 8  ) یلعـالا قیفرلا 
سلاجملا (. 5 .) 131  - 129 یفاکلا : ۀضور  (. 4 .) قح ریغ  نم  هل  ادـلب  زرفی  مل  وأ  صخـشل ، اقزر  دـلب  ۀـلغ  لعجی  مل  يأ  (. 3 .) نیینالبنسلا

: یفاکلا ۀضور  (. 8 .) هتعفرو هـتلمح  يأ  (. 7 .) هیلإ خ ل راـشأو  (. 6 .) کلذ نع  یهنی  هلوق : دـعب  ام  عوبطملا  نع  طقـس  دـقو  ، 68 یسوطلل :
هنمو عمجلاو ، دـحاولا  یلع  عقی  طیلخلاو  قیدـصلاک  ۀـعامجلا ، هانعم  وهو  لیعف ، یلع  ءآـج  مسا  وهو  نییلع ، یلعأ  نونکـسی  ءآـیبنالا  .131
هنمو ۀـفأرلاو ، قفرلا  نم  هدابعب ، قیفر  هللا  لاقی : یلاعت ، هللااـب  يأ  یلعـالا ، قیفرلاـب  ینقحلأ  ینعم  لـیقو : اـقیفر  کـئلوا  نسحو  یلاـعت : هلوق 

 - 118 هللا . دنع  ام  راتخاف  هللا  دنع  ام  نیبو  ایندلا  یف  ءاقبلا  نیب  ریخ  هنأ  کلذو  یلعالا ، قیفرلا  لب  هتوم : دنع  لوقی  هتعمـس  ۀشیاع : ثیدـح 
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  يراصنالا ، نمؤملادـبع  نع  ۀـبقع ، نب  یلع  نع  لاضف ، نبا  نع  (، 1  ) لهس اک :

تعج اذإو  کترکشو ، کتدمح  تعبش  اذإف  اموی ، عوجأو  اموی ، عبشأ  نکلو  بر ال ، ای  تلقف : ابهذ ، ۀکم  ءآحطب  یلع  تضرع  هلاو : هیلع 
هلثم لاضف  نبا  نع  ایرکز ، نب  دـمحأ  نب  دـمحم  نع  نابهو ، نب  دـمحم  نع  ینیوزقلا ، میهاربإ  نب  نیـسحلا  اـم : (. 2  ) کترکذو کتوعد 

هللا لوسر  یلإ  بحأ  ئـش  ناک  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  هریغو ، ماشه  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 119 (. 3)
یبأ نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  یـسیع ، نبا  نع  ةدـعلا ، اک :  - 120 (. 5  ) لجوزع هللا  یف  اعئاج  اـفئاخ  ( 4  ) لـظی نأ  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

نأ مهولا  أشنمو  لهـس ، نع  ةدعلا ، حیحـصلاف  ةدـع ، ۀطـساوب  الإ  دایز  نب  لهـس  نع  يوری  ینیلکلا ال  نال  مهو ، هیف  (. 1  ) نع (، 6  ) ارغملا
فنصملا لفغف  دایز ، نب  لهـس  نع  انباحـصأ  نم  ةدع  وهو  مدقتملا ، ثیدحلا  وهو  هلبق  ام  یلع  قلعم  لهـسب  ردصم  ردصملا  یف  ثیدحلا 

73 و یـسوطلا : یلامأ  (. 3 .) 131 یفاکلا : ۀـضور  (. 2 .) برقالا وهو  ردـصملا ، یف  اـمک  هلبق  اـم  یلع  اـقلعم  هدروأ  وأ  ثیدـحلا ، قیلعت  نع 
، يزعملا هطبض  نأ  لاقملا  حیقنت  نع  مدقت  (. 6 .) 129 یفاکلا : ۀضور  (. 5 .) لصی ردصملا : خسن  ضعب  یفو  هفنک . یف  هلخدـی  يأ  (. 4 .) 74

لاق هللادبع  یبأ  نع  لاله ، نب  دیعس  نب  ورمع  نع  ماحـشلا ، دیز  . ۀمجعملا میدقتب  ءارغملا  وه  اثلاث و  اهجو  ینکلا  یف  فاضأو  ءازعملا ، وأ 
مهدالوأ الو  مهلاومأ  کبجعت  الف  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لجوزع  هللا  لاق  امب  یفکو  کقوف  نم  یلإ  ( 1  ) کسفن حمطت  نأ  كایإ 
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رکذاف کلذ  نم  ائیـش  تفخ  نإف  ( 3  ) ایندـلا ةویحلا  ةرهز  مهنم  اجاوزأ  هب  انعتم  ام  یلإ  کینیع  ندـمت  الو  هلوسرل : لـجوزع  هللا  لاـقو  ( 2)
نع ییحی ، نب  دمحم  اک : (. 5  ) هدجو اذإ  فعسلا  ( 4  ) هدوقوو رمتلا ، هاولحو  ریعـشلا  هتوق  ناک  امنإف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیع 
نب دمحم  اک :  - 121 (. 7  ) هلثم ارغملا  یبأ  نع  ۀـلاضف ، نی : (. 6  ) هلثم ماحشلا  نع  ناورم ، نب  رامع  نع  نانـس ، نب  دمحم  نع  یـسیع ، نبا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللادبع  یبأ  نع  لیمج ، نع  زیزعلادبع ، نب  رمع  نع  دمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ،

ضعب نع  لاـضف ، نبا  نع  دـمحأ ، نع  دـمحم ، اـک :  - 122 (. 8  ) ۀـیوسلاب اذ  یلإ  رظنیو  اذ  یلإ  رظنی  هباحـصأ ، نـیب  هتاـظحل  مـسقی  هـلاو 
: هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  طق ، هلقع  هنکب  دابعلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملک  ام  مالـسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاق  لاق : انباحـصأ .

.131 هط : (. 3 .) 55 ۀبوتلا : (. 2 .) عفرت يأ  (. 1) ءآیبنالا ( 9  ) رشعم انإ 
یبال تلق  لاق : اذکه : وهو  فنـصملا  هکرت  ردص  ثیدـحللو  ، 168 یفاکلا : ۀضور  (. 5 .) هب تلعتـشا  ام  يأ  رانلا  هب  دـقوت  ام  دوقولا : (. 4)

عرولاو ثیدـحلا  قدـصو  هللا  يوقتب  کیـصوا  لاق : هب : ذـخآ  ئـشب  ینـصوأف  نینـسلا ، یف  الإ  كاقلأ  داـکأ  ـال  ینإ  مالـسلا : هیلع  هللادـبع 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرب  کباصم  رکذاف  ۀبیـصمب  تبـصا  اذإو  هلیذ : یفو  ها . كایإو  هعم ، عرو  داـهتجا ال  عفنی  ـال  هنأ  ملعاو  داـهتجالاو ،

نب ورمع  نع  ماحـشلا ، دـیز  هیفو : ، 137 لوصالا 2 : (. 6 .) 60 عورفلا 1 : یف  اضیأ  لیذـلا  جرخأو  طـق . هلثمب  اوباـصی  مل  قلخلا  ناـف  هلآو 
یف (. 9 .) 268 یفاکلا : ۀضور  (. 8 .) طوطخم نی : (. 7 .) دجلا یلإ  انه  هبسن  لاله ، نب  دیعـس  نب  ورمع  وه  لاله  نب  ورمع  نأ  رهاظلاو  لاله ،
یبأ نع  ریـصب ، یبأ  نـع  (، 2  ) یفوـقرقعلا نع  داـمح ، نی :  - 123 (. 1  ) مهلوقع ردـق  یلع  سانلا  ملکن  نأ  انرما  . ءایبنالا رـشاعم  ردـصملا :

: هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  لجر ، هیلع  نذأتساف  ۀشیاع  هدنع  موی  تاذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیب  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع 
هیلع هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لبقأف  لخدف ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  نذأو  تیبلا ، تلخدف  ۀشیاع  تماقو  ةریـشعلا ، وخأ  سئب 

هللا لوسر  اهل  لاقف  (، 3  ) كرـشبو کهجوب  هیلع  تلبقأ  ذإ  هرکذت  تنأ  انیب  هللا  لوسر  ای  ۀشیاع : هل  تلاقف  جرخ ، هثیدـح  نم  غرف  اذإ  یتح 
نع لقیصلا ، نع  ناکسم ، نبا  نع  نانـس ، نب  دمحم  نی :  - 124 (. 4  ) هشحفل هتسلاجم  هرکی  نم  هللا  دابع  رـشأ  نم  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص 

سلجتو دبعلا  لکأ  لکأتل  کنإ  دمحم  ای  تلاقف : لکأی ، وهو  ۀیذب  ةأرما  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  ترم  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ 
نم ۀـمقل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهلوانف  کماعط ، نم  ۀـمقل  ینلوانف  اما ال  تلاق : ینم ؟ دـبعأ  دـبع  يأو  کحیو  اهل : لاقف  هسولج ،

تباصأ امف  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبأ  لاق  اهتلکأف ، اهایإ  اهلوانتف  هیف  نم  ۀـمقللا  جرخأف  لاق : کیف ، نم  یف  یلإ  الإ  هللاو  ـال  تلاـقف : هماـعط ،
(. 5  ) ایندلا تقراف  یتحءآدب 

(. 6  ) مدا ریغ  نم  ریعشلا  هتوق  ناکهلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نبا  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نی :  - 125
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  مالسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاق  لاق : نایح  نب  رامع  نع  ناکسم ، نبا  نع  ةریمع ، نبا  نع  ۀلاضف ، نی :  - 126

تماق مث  اههجو ، یف  کحـضیو  اهثدـحی  لبقأ  مث  هیلع ، اهـسلجأف  اهل  هئادر  طسبو  اهب  رـس  اـهیلإ  رظن  نأ  اـملف  ۀـعاضرلا ، نم  هل  تخا  هتتأ 
یلإ ۀبسن  (. 2 .) 268 یفاکلا : ۀضور  (. 1  ) عنصت مل  ام  هتخاب  تعنص  هللا  لوسر  ای  لیقف : اهب ، عنـص  ام  هب  عنـصی  ملف  اهوخأ  ءآج  مث  تبهذف ،

نم ۀـیرق  یه  لیقو : خـسارف . ۀـعبرأ  دادـغب  نیبو  اهنیب  یـسیع  رهن  یحاون  نم  ۀـیرق  فاقلا : مضو  ءارلا  نوکـسو  نیتلوـالا ، حـتفب  فوقرقع 
(. 4 .) هجولا ۀشاشب  رشبلا : (. 3 .) مساقلا نبا  ییحی  ریـصب  یبأ  تخا  نبا  بوقعیوبأ  بوقعی  نب  بیعـش  وه  اذه  یفوقرقعلاو  لیجدـلا . یحاون 

هنتمو نساـحملا ، نع  لقیـصلا  ثیدـح  مدـقتو  طوطخم ، نی : (. 5 .) حـضوأ هنتمو  نساـحملا ، نع  لقیـصلا  ثیدـح  مدـقتو  طوطخم ، نی :
127 (. 1  ) هنم اهیبأب  اربأ  تناک  اهنال  لاقف : لجر ؟ وهو  هب  . حضوأ هنتمو  نساحملا ، نع  لقیـصلا  ثیدح  مدـقتو  طوطخم ، نی : (. 6 .) حضوأ

ینب نم  لجر  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لبقتسا  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللادبع  یبأ  نع  ۀحلط ، نب  هللادبع  نع  نابأ ، نع  ۀلاضف ، نی : - 
دمحمب ذوعأ  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرب  دبعلا  رصبأ  املف  هنع ، لجرلا  علقی  ملف  هللااب ، ذوعأ  لوقی : دبعلاو  هل ، ادبع  برضی  وهو  دهف 

نم هذـئاع  راجی  نأ  قحأ  هللاو  هذـیعتف ؟ دـمحمب  ذوعتیو  هذـیعت ؟ الف  هللااـب  ذوعتی  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف : برـضلا ، هنع  علقأـف 
رانلا رح  کهجو  عقاول  لعفت  مل  ول  ایبن  قحلاب  ینثعب  يذـلاو  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هللا ، هجول  رح  وه  لـجرلا : لاـقف  دـمحم ،
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لوسر رم  لاق : رباج  نع  مالـسلا  امهیلع  هیبأ  نع  هللادبع ، یبأ  نع  صفح ، یبأ  نب  ۀملـس  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  ۀلاضف ، نی :  - 128 (. 2)
مکیأ لاقف : هنذاب ، ذخأف  تیم ، وهو  یقلم  ۀلبزم  یلع  کسأ  يدجب  رمف  هفنتکی ، سانلاو  ۀیلاعلا  دیری  لبقأو  قوسلاب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

، تارم ثالث  کلذ  لاق  یتح  ال ، اولاق : مکل ؟ هنأ  نوبحتفأ  لاق : هب ؟ عنـصن  امو  ئـشب ، انل  هنأ  بحنام  اولاق  مهردب ؟ هل  اذه  نوکی  نأ  بحی 
(. 3  ) مکیلع اذـه  نم  نوهأ  هللا  یلع  ایندـلا  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  تیم ؟ وهو  فیکف  ابیع ، ناک  ایح  ناـک  ول  هللاو  اولاـقف :

، ۀخـسنلا نم  اندـنع  امیف  اذـک  ابیعم ، يأ  ابیع ، ناک  مهلوق : امهعوطقم ، نینذالا  ملطـصم  يأ  کسأ ، يدـجب  رم  هنأ  هیف  يرزجلا : لاق  ناـیب :
تعمس لاق : نانس  نبا  نع  رـضنلا ، نی :  - 129 افیحـصت . هیف  لعلو  رباج ، نع  هاور  يوونلل  ( 4  ) نیحلاصلا ضایر  باتک  یف  تدجو  اذـکو 

یف ترثأ  دق  فیل  ةداسوو  همـسج ، یف  رثأ  دق  ریـصح  یلع  وهو  لجر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  لخد  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ 
لاقف لاق : ریـصحلا ؟ اذه  یلع  تنأ  جابیدـلاو ، ریرحلا  یلع  نومانی  مهنإ  رـصیق ، الو  يرـسک  اذـهب  یـضر  ام  لوقیو : حـسمی  لعجف  هدـخ ،
ضایر (. 4 .) طوطخم نی : (. 3 .) طوطخم نی : (. 2 .) طوطخم نی : (. 1  ) امهنم مرکأ  انال  هللاو ، امهنم  ریخ  اـنال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

انأ ام  هللاو ، . نذالا ریغص  کسالا : لاقو : ملـسم . هاور  لاقو : تیم !؟ وهو  فیکف  کسأ  هنا  ابیع  ناک  ایح  ناک  ول  هللاو  هیفو :  222 نیحلاصلا :
 - 130 (. 1  ) اهکرتو بهذف  لحترا  اهنع  لظلا  لام  نأ  املف  اهتحت ، لظتـساف  ئف  اهلو  ةرجـش  یلع  رم  بکار  لثمک  ایندلا  لثم  امنإ  ایندـلاو ،

دمحم ای  لاقف : کلم  ینءاج  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  مصاع ، نع  رـضنلا ، نی :
یلإ هسأر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عفرف  لاق : بهذ ، ( 2  ) ضارضر ۀکم  ءآحطب  کل  تلعج  تئش  نإ  کل : لوقیو  مالـسلا  کئرقی  کبر 

، لابنلا ریشب  همع  نع  ةرجش ، نب  یلع  نع  انباحصأ ، ضعب  نی :  131 (. 3  ) کلأسأف اموی  عوجأو  كدمحأف ، اموی  عبشأ  بر  ای  لاقف : ءآمسلا 
، یبارعالا هقبسف  هقباسف  هذه ، کتقانب  ینقباست  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یبارعأ  مدق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع 

يدوجلا ناکو  مالسلا ، هیلع  حون  ۀنیفسل  تلواطت  لابجلا  نإ  (، 4  ) اهعضی نأ  هللا  بحأف  اهومتعفر  مکنإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 
لوسر ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ( 7  ) يرضنلا نع  ییحی ، نب  ناوفص  نی :  - 132 (. 6  ) يدوجلا اهب  ( 5  ) هللا بحف  اعضاوت  دشأ 

یبأ نبا  نع  صحم :  - 133 (. 8  ) هللا یلإ  بوتأ  لوقی : ناک  بنذ ، ریغ  نم  ةرم  نیعبـس  موی  لـک  یف  هللا  یلإ  بوتی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
قدو رغص  ام  ضارضرلا : (. 2 .) البق هوحن  مدـقتو  طوطخم . نمؤملا : (. 1  ) نم الجر  نإ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمـس  لاق : روفعی 

عفتری نأ ال  هللا  یلع  قحو  تعفرت  اهنا  هیفو : ریکب  نبا  نع  هدانـساب  نساحملا  یف  ثیدحلا  یقربلا  رکذ  (. 4 .) طوطخم نی : (. 3 .) یصحلا نم 
داصلاب يرصنلا  فحـصم  هنأ  رهاظلاو  خسنلا ، یف  اذکه  (. 7 .) طوطخم نی : (. 6 .) فحصم هلعلو  خسنلا ، یف  اذکه  (. 5 .) هللا هعضو  الإ  ئش 
راصنالا . طوطخم نی : (. 8 .) تسرهفلا یف  یـشاجنلا  هب  حرـص  اـم  یلع  ۀـیواعم  نب  رـصن  ینب  نم  وهو  ةریغملا ، نب  ثراـحلا  بقل  ۀـلمهملا ،
يرظناف یلخدا  هب : تءاج  یتلا  ( 1  ) مداخلل هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  بطر ، نم  اعاص  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  يدهأ 

هللا یلـص  هللا  لوسر  سنکف  اقبط ، الو  ۀعـصق  تبـصأ  ام  تلاقف : هیلإ  تجرخ  مث  تلخدف  هب ؟ ینبتأتف  اقبط  وأ  ۀعـصق  تیبلا  یف  نیدجت  له 
هللا دـنع  لدـعت  ایندـلا  تناک  ول  هدـیب  یـسفن  يذـلاو  لاق : مث  ضیـضحلا ، یلع  انهاه  هیعـض  اهل : لاق  مث  ضرالا ، نم  اناکم  هبوثب  هلاو  هیلع 

زاجنال ( 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  ادمحم  هناحبس  هللا  ثعب  نأ  یلإ  جهن :  - 134 (. 2  ) ائیش اهنم  اقفانم  الو  ارفاک  یطعأ  ام  ۀضوعب  حانج  لاقثم 
هیلع هللا  یلص  ادمحم  هللا  ثعب  یتح  جهن :  - 135 (. 5  ) هدالیم امیرک  (، 4  ) هتامس ةروهشم  هقاثیم ، نییبنلا  یلع  اذوخأم  هتوبن ، مامتو  هتدع ،

: رسکلاب ۀمیشلا  نایب : (. 6  ) ۀمید نیرطمتسملا  دوجأو  ۀمیش ، نیرهطملا  رهطأ  الهک ، اهبجنأو  الفط ، ۀیربلا  ریخ  اریذنو ، اریـشبو  ادیهـش  هلاو 
ءآـنب یلع  ءرقی  نأ  نکمیف  مئادـلا ، رطملا  رـسکلاب : ۀـمیدلاو  ازاـجم ، ریثـکلا  ءآـطعلا  بـلطو  رطملا ، بـلط  راطمتـسالاو : ۀـعیبطلاو ، قـلخلا 
نوکی نأ  لمتحیف  ءآقـستسالا  یف  هئاعد  ۀباجتـسا  یلإ  ةراشإ  لعافلا  ءآنب  یلع  وأ  ریثکلا ، مئادـلا  ءآـطعلا  هنم  بلط  نم  دوجأ  يأ  لوعفملا ،
ةوسالا یف  کل  فاک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  ناک  دقلو  جـهن :  - 136 ملعی . هللاو  ریثکلا  رطملا  ینعمب  دوجلا  نم  اذوخأـم  دوجأ 

، اهعاضر نم  مطفو  اهفانکأ ، هریغل  تئطوو  اهفارطأ ، هنع  تضبق  ذإ  اهیواسمو ، اهیزاخم  ةرثکو  اهبیعو ، ایندلا  مذ  یلع  ( 8  ) کل لیلدو  (، 7)
: صیحمتلا (. 2 .) ثنؤـملاو رکذــملا  یلع  مداـخلا  قـلطی  (. 1) کـیبنب سأـتف  مالــسلا :-  هـیلع  هلوـق  یلإ  اــهقاسو  اــهفراخز -  نـع  يوزو 
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ءایبنالا بتک  یف  ترکذ  یتلا  هتاـمالع  دارملاو  ۀـمالعلا ، ۀمـسلا : عمج  تامـس  (. 4 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادـمحم  (. 3 .) طوطخم
یف (. 8 .) ةودقلا ةوسالا : (. 7 .) ۀمید نیرطمتسملا  رطمأو  هیفو  . 216 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 6 .) 27 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 5 .) هب اورشب  نیذلا  نیقباسلا 

یلاعت هللا  یلإ  دابعلا  بحأو  يزعت ، نمل  ءآزعو  یـسأت ، نمل  ةوسا  هیف  نإـف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  بیطـالا  رهطـالا  . کـلذ لـیلدو  ردـصملا :
ایندلا نم  مهصمخأو  احـشک ، ایندلا  لهأ  مضهأ  افرط ، اهرعی  ملو  امـضق ، ایندلا  مضق  هرثال ، صتقملاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هیبنب  یـسأتملا 

مل ولو  هرغصف ، ائیـش  رغـصو  هرقحف ، ائیـش  رقحو  هضغبأف ، ائیـش  ضغبأ  هناحبـس  هللا  نأ  ملعو  اهلبقی ، نأ  یبأف  ( 1  ) ایندـلا هیلع  تضرع  انطب ،
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دقلو  هللا ، رمأ  نع  ( 3  ) ةداحمو اقاقش هللا ، هب  یفکل  هللا  رغص  ام  انمیظعتو  ( 2  ) هللا ضغبأ  ام  انبح  الإ  انیف  نکی 

نوکیو هفلخ ، فدریو  يراعلا ، راـمحلا  بکریو  هبوث ، هدـیب  عقریو  هلعن ، هدـیب  فصخیو  دـبعلا  ۀـسلج  سلجیو  ضرـالا ، یلع  لـکأی  هلاو 
، اهفراخزو ایندـلا  ترکذ  هیلإ  ترظن  اذإ  ینإف  ینع ، هیبیغ  هجاوزأ -  يدـحال  ۀـنالف -  ای  لوقیف : ریواـصتلا  هیف  نوکتف  هتیب  باـب  یلع  رتسلا 

الو ارارق ، اهدـقتعی  الو  اشایر ، اهنم  ذـختی  ـالیکل  هنیع ، نع  اـهتنیز  بیغت  نأ  بحأو  هسفن ، نم  اـهرکذ  تاـمأو  هبلقب ، ایندـلا  نع  ضرعأـف 
، هیلإ ( 5  ) رظنی نأ  ضغبأ  ائیش  ضغبأ  نم  کلذکو  رصبلا ، نع  اهبیغو  (، 4  ) بلقلا نع  اهصخشأو  سفنلا ، نم  اهجرخأف  اماقم ، اهیف  اوجری 

هنع تیوزو  هتصاخ ، عم  اهیف  عاج  ذإ  اهبویعو ، ایندلا  يواسم  یلع  کلدی  ام  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یف  ناک  دقلو  هدنع ، رکذی  نأو 
(، 6  ) میظعلاو بذک  دقف  هناهأ  لاق : نإف  هناهأ ؟ مأ  کلذب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادمحم  هللا  مرکأ  هلقعب  رظان  رظنیلف  هتفلز ، میظع  عم  اهفراخز 

جلوو هرثأ ، صتقاو  هیبنب ، سأتم  یـسأتف  هنم ، سانلا  برقأ  نع  اهاوزو  هل ، ایندـلا  طسب  ثیح  هریغ  ناهأ  دـق  هللا  نأ  ملعیلف  همرکأ  لاـق : نإو 
ایندلا نم  جرخ  ۀـبوقعلاب ، ارذـنمو  ۀـنجلاب  ارـشبمو  ۀـعاسلل ، املع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـمحم  لعج  هللا  نإف  ۀـکلهلا ، نمأی  الف  الإو  هجلوم ،

هللا ضغبأ  ام  ردـصملا : یف  (. 2 .) یباف خ ل اضرع  ایندـلا  هیلع  تضرع  (. 1) یتح رجح  یلع  ارجح  عضی  مل  امیلـس ، ةرخآلا  دروو  اـصیمخ ،
رظنی نم  ردـصملا : یف  (. 5 .) اهدـعبأو اهجعزأ  يأ  (. 4 .) دانع یف  ۀـفلاخملا  ةداحملا : (. 3 .) هلوسرو هللا  رغـص  ام  هدعب . امیف  اذـکو  هلوسرو ،

، هعبتن افلـس  هب  انیلع  معنأ  نیح  اندـنع  هللا  ۀـنم  مظعأ  امف  هبر ، یعد  باـجأو  هلیبسل ، یـضم  میظعلا . کـفالاب  یتأو  ردـصملا : یف  (. 6 .) هیلإ
کل تأـطو  مهلوـق : نم  فیفختلاـبو  تأـیه ، يأ  دـیدشتلاب  تئطو  مالـسلا : هیلع  هلوـق  حـباقملا ، يزاـخملا : ناـیب : (. 1  ) هبقع أـطن  ادـئاقو 

وهو ۀمجعملا ، داضلاب  خسنلا  رثکأ  یف  ایندـلا ، مضق  مالـسلا : هیلع  هلوق  ضبق ، يأ  يوز  مالـسلا : هیلع  هلوق  انیل ، الهـس  هتلعج  يأ  سلجملا ،
داصلاب اهضعب  یفو  لیلقتلل ، امضق  یف  نیونتلاو  ةرورضلا ، هیلإ  وعدت  امو  فافکلا  ردق  اهنم  لوانت  يأ  نانسالا ، فارطأب  سبایلا  ئشلا  لکأ 

؟ هرظن حـمطم  اهلعجی  نأب  فیکف  ةراعإ ، رظن  اهیلإ  تفتلی  مل  يأ  ةراعالا ، نم  افرط ، اهرعی  ملو  مالـسلا : هیلع  هلوق  رـسکلا . ینعمب  ۀـلمهملا 
یتبـصق عضی  نأ  یهو  دیدحلا : یبأ  نبا  لاق  دـبعلا ، ۀـسلج  هلوق : ةرـصاخلا ، حـشکلاو : لکالا ، ۀـلقل  اصیمخ  ناک  اذإ  مضهأ : لجر  لاقیو :
ساـبللا وهو  هفدارم ، وأ  شیرلا ، عمج  اـمإ  شاـیرلاو  ونازود ، ۀیـسرافلاب : اـهل  لاـقی  (، 2  ) هیذـخف نطابب  اهیلع  دـمتعیو  ضرالا  یلع  هیقاـس 

نع راـطعلا ، دـمحم  نع  دـیلولا ، نبا  ع :  - 137 اـعئاج . يأ  اـصیمخ ، مالـسلا : هیلع  هلوق  شاـعملاو . بصخلاو  لاـملا  یلع  قلطیو  رخاـفلا ،
هیلع هللادـبع  یبأ  یلإ  هعفری  تسرد  نع  وأ  نامیلـس ، نب  لـصاو  نع  یطـساولا ، هللادـبع  نب  هللا  دـیبع  نع  ناـیرلا ، نب  یلع  نـع  يرعـشالا ،
برق مدآ  نال  لاقف : لاق : ةاشلا ؟ ءآـضعأ  رئاـسل  هبح  نم  رثکأ  عارذـلا  بحی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  مل  هل : تلق  لاـق : مالـسلا 

اهیهتـشیو عارذلا  بحی  ناک  مث  نمف  عارذلا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  یمـسو  اوضع ، یبن  لکل  یمـسف  هتیرذ  نم  ءآیبنالا  نع  انابرق 
لابملا نم  اهدعبویعرملا  نم  اهبرقل  عارذلا  بحی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  رخآ : ثیدـح  یفو   - 138 (. 3  ) اهلضفیو اهبحیو 

جهن حرش  (. 2 .) 315  - 311 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 1  ) هللادـبع یبأ  نع  حادـقلا ، نع  دـمحم ، نب  رفعج  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  ری :  - 139 (. 4)
: عئارشلا للع  (. 4 .) امهنم لکب  لیلعتلا  زاوجل  نیتیاورلا ، نیب  فـالتخا  ـال  لوقأ : . 56 عئارشلا : للع  (. 3 .) 472 دیدحلا 2 : یبأ  نبال  ۀـغالبلا 

عارذـلا بحی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  . اـمهنم لـکب  لـیلعتلا  زاوجل  نیتـیاورلا ، نیب  فـالتخا  ـال  لوـقأ : . 56
نع ریکب ، نبا  نع  لاضف ، نبا  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 140 (. 1  ) لابملا نم  اـهبرقل  كرولا  هرکیو  فتکلاو ،
نع لضفملا ، یبأ  نع  ۀعامج ، ام :  - 141 (. 2  ) عارذلا هبجعی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز ،
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نع یبلکلا ، ناولع  نب  نیسحلا  نع  یطامنالا ، مثیهلا  نب  هللادبع  نع  هباتک ، لصأ  نم  ( 3  ) ۀصیصملاب يرکسعلا  رمع  نب  صفح  نب  میهاربإ 
هللا یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  نیسحلا  هیبأ  نع  مالسلا  هیلع  امهیبأ  نع  یلع ، ینبا  دیزو  دمحم ، نع  یطساولا ، دلاخ  نب  ورمع 

، دعس نب  میحرلادبع  نب  دمحأ  نع  لضفملا ، یبأ  نع  ۀعامج ، ام :  - 142 (. 4  ) نیکسملا معطتسی  امک  اعدو  لهتبا  اذإ  هیدی  عفری  هلاو  هیلع 
یبنلا تعمـس  لاق : مالـسلا  مهیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  هیخأ ، نع  رفعج ، نب  قاحـسإ  هدج  نع  هیبأ ، نع  يولعلا ، دمحم  نبا  لیعامـسإ  نع 
رفعج نب  دـمحم  نب  رفعج  نع  لضفملا ، یبأ  نع  ۀـعامج ، ام :  - 143 (. 5  ) اهنـساحمو قالخالا  مراـکمب  تثعب  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلص 

دنه نب  هللادبع  نب  ورمع  نع  دیـشر ، نب  دادش  هیبأ  نع  یفعجلا ، دادش  نب  نیـسح  نع  (، 6  ) يوادیـصلا معنملادبع  نبا  دمحأ  نع  يولعلا ،
عورف (. 2 .) لیذو ردص  ثیدحللو  . 148 تاجردلا : رئاصب  (. 1 : ) مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  (، 7)

، ماشلا روغث  نم  ناحیج  ئطاش  یلع  ۀنیدم  داصلا : فیفختب  لیقو : ۀنکاس ، ءایو  دیدشتلاو  رسکلا  مث  حتفلاب  ۀصیصملا  (. 3 .) 169 یفاکلا 2 :
نبا یلاـمأ  رخآ  یف  عوـبطملا  وـهو  راـبخالاو ، سلاـجملا  يا  لوـقأ : ، 22 خیـشلا : یلامأ  (. 4 .) سوطرط براـقت  مورلا  دـالبو  ۀـیکاطنا  نیب 

انثدـح لاـق : ینیـسحلا  يوـلعلا  نسح  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبأ  انثدـح  ردـصملا : یف  (. 6 .) 27 خیـشلا : یلامأ  (. 5 .) خیشلا
لوسر يدج  نإ  . لماتف یلمجلا  دنه  نب  هللادبع  هلعلو  یلمجلاب . ردصملا : یف  هفصو  (. 7 .) يوادیصلا رصن  نب  معنملادبع  نب  دمحأ  رصنوبأ 

مروو قاسلا ، خـفتنا  یتح  یماو  وه  یبأب  دـبعتو  هل  داهتجالا  عدـی  ملف  رخأت ، اـمو  هبنذ  نم  مدـقت  اـم  هل  هللا  رفغ  دـق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
، ۀعامج ام :  - 144 (. 1  ) ربخلا اروکـش . ادبع  نوکأ  الفأ  لاق : رخأت ؟ امو  کبنذ  نم  مدقت  ام  کل  هللا  رفغ  دقو  اذه  لعفتأ  هل : لیقو  مدـقلا ،

نمع یخلبلا ، ( 3  ) قیقـش نع  مصالا ، متاح  نع  یـشاشلا ، دامح  نبا  دمحم  نع  (، 2  ) يدنجخلا بعـصم  نب  ثایغ  نع  لضفملا ، یبأ  نع 
ملو اضیرم ، دـعی  ملو  امئاص ، حبـصی  مل  لجر  نم  ریخب  لاق : تحبـصأ ؟ فیک  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  لـیق  لاـق : ملعلا  لـهأ  نم  هربخأ 
نب ۀیواعم  نع  نابأ ، نب  رمع  نبا  هللادـبع  نع  یلجبلا . یـسوم  نب  لیعامـسإ  نع  لضفملا ، یبأ  نع  ۀـعامج ، ام :  - 145 (. 4  ) ةزانج دهشی 

: لاق تحبـصأ ؟ فیک  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  لیق  لاق : سابع  نبا  نع  اطع ، نع  تباـث ، یبأ  نب  بیبح  نع  يروثلا ، نایفـس  نع  ماـشه ،
نع زیمت  وهو  ۀینایب ، لجر ) نم  : ) هلوق یف  قباسلا  ربخلا  یف  نم )  ) نأ رهاظلا  نایب : (. 5  ) اضیرم اودوعی  ملو  ةزانج ، اودهشی  مل  موق  نم  ریخب 
ةوق یف  تحبصأ  نوکی  نأب  کلذ  لمتحی  یناثلا  یفو  لیل ، نم  کلایو  لئاق ، نم  زعو  سراف ، نم  كرد  هللا  مهلوقک : تحبصأ  یف  ریمـضلا 

، ینیوزقلا میهاربإ  نب  نیسحلا  ام :  - 146 (. 6  ) کلذک مه  موق  نم  ینوکلاح  يأ  ریمضلا ، نع  الاح  نوکیو  ۀیضیعبت ، نوکت  نأو  انحبصأ ،
نع ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یقربـلا ، نع  ینارفعزلا ، یلع  نب  نسحلا  نع  دـمحأ ، نبا  میهاربإ  نب  دـمحأ  نع  ناـبهو ، نب  دـمحم  نـع 

ثیدحلاو و 48 ،  47 خیشلا : یلامأ  (. 1  ) هللا لوسر  نأ  انغلب  هل : تلق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ۀـماسا ، یبأ  نع  ملاـس ، نب  ماـشه 
یلامأ (. 4 .) میهاربإ نب  قیقش  ردصملا : یف  (. 3 .) یطایرلا يدنجخلا  سابعلاوبأ  ةدبع  نب  ةدعصم  نب  ثایغ  ردصملا : یف  (. 2 .) هعجار لیوط 

ةزانجلا دوهـش  كرت  ۀـهارک  وهو  رخآ  ینعم  دارأو  لیـضفتلا  رکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  رهاظلا  (. 6 .) 49 خیشلا : یلامأ  (. 5 .) 49 خیشلا :
ئـش يأف  تلق : طق ، هلکأ  ام  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبأ  لاقف  لاق : طق ، مایأ  ۀـثالث  رب  زبخ  نم  عبـشی  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  . ضیرملا ةدایعو 

نب دـمحأ  ام :  - 147 (. 1  ) فعـسلا هدوقوو  رمتلا ، هاولحو  هدـجو ، اذإ  ریعـشلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماعط  ناک  لاق : لکأی ؟ ناـک 
تعمس لاق : ( 3  ) لیـضفلا نع  قزر ، نب  دمحأ  نع  رماع ، نب  سابعلا  نع  (، 2  ) لاضف نب  یلع  نع  ریبزلا ، نب  دمحم  نب  یلع  نع  نودـبع ،
مالغلا اذـه  اولمحا  لاقف : لاق : سابعلا ، نب  لضفلاب  ( 4  ) اذإف ۀجاح  دیری  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  لوقی : مالـسلا  هیلع  رفعج  ابأ 

هللا فخ  مالغ  ای  کمامأ ، هدـجت  هللا  فخ  مالغ  ای  لاق : مث  مالغلا ، یلع  هفلخ  نم  هدـیب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قنتعاف  لاـق : یفلخ ،
یلع نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 148 هلاو . هیلع  هللا  یلص  هطعاوم  باب  یف  یتأیس  ام  رخآ  یلإ  ( 5  ) هاوس ام  کفکی 

: لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأو  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دمحمو  ةرارزو  یبلحلا  دمحم  نع  ۀـلیمج ، یبأ  نع  مکحلا ، نب 
نب دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 149 (. 7  ) رکذ اذإ  نثتسیلف  ینثتـسی ، نأ  یـسنف  لجرلا  فلح  اذإ  لاق : ( 6  ) تیسن اذإ  کبر  رکذاو 

مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  رینتـسملا ، نب  مالـس  نع  لاوحالا ، رفعج  یبأ  نع  بوبحم ، نبا  نع  اعیمج ، هیبأ  نع  میهاربإ ، نب  یلعو  دمحم 
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لاق ۀنجلا ، لخدا  مدآل : لاق  امل  لجوزع  هللا  نإ  لاقف : لاق : ( 8  ) امزع هل  دجن  ملو  یسنف  لبق  نم  مدآ  یلإ  اندهع  دقلو  لجوزع : هللا  لوق  یف 
يأ (. 3 .) ردـصملا یف  ام  یلع  لاـضف ، نب  نیـسحلا  نب  یلع  يأ  (. 2 .) 60 خیشلا : یلامأ  (. 1) هارأو لاق : ةرجـشلا ، هذـه  برقت  مدآ ال  ای  هل :

(. 8 .) 370 یفاکلا 2 : عورف  (. 7 .) 24 فهکلا : (. 6 .) 65 خیشلا : یلامأ  (. 5 .) وه اذاف  ردصملا : یف  (. 4 .) ردصملا یف  ام  یلع  راسی . نب  لیضفلا 
مدآ لاقف  اهنم ، الکأت  ینعی ال  اهابرقت ، ال  امهل : لاقف  لاق : یتجوزو ، انأ  اـهنع  ینتیهن  دـقلو  اـهبرقأ  فیک  هبرل : مدآ  لاـقف  اـهایإ ، .115 هط :
دقو لاق : امهرکذ ، یلإو  امهـسفنأ  یلإ  کلذ  یف  هللا  امهلکوف  معن ، امهلوق : یف  اینثتـسی  ملو  اهنم ، لکأن  الو  اهبرقن  انبر ال  اـی  معن  هتجوزو :
ۀیشم قبستف  هلعفأ ، نأ ال  ( 1  ) هللا ءاشی  نأ  الإ  ادـغ  کلذ  لعاف  ینإ  ئـشل  نلوقت  الو  باتکلا : یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیبنل  لجوزع  هللا  لاق 

(. 3  ) کلعف یف  هللا  ۀیشم  نثتسا  يأ  ( 2  ) تیسن اذإ  کبر  رکذاو  لجوزع  هللا  لاق  کلذلف  لاق : هلعفأ ، نأ  یلع  ردقأ  الف  هلعفأ ، نأ ال  یف  هللا 
يری یتح  کسملاب  بیطتی  ناـک  هللا  لوسر  نإ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  يرتخبلا ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اـک :  - 150

، نانـس نب  هللادبع  نع  بوبحم ، نبا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 151 قیربلا . صیبولا : نایب : (. 4  ) هقرافم یف  هصیبو 
جرخ اذإ  ناکف  ۀـبطر ، یهو  هدـیب  اهذـخأ  أضوت  وه  اذإ  ۀکـسمم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  هلوسرل  تناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع 
یبأ نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  بیعـش ، نب  حون  نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اـک :  - 152 (. 5  ) هتحئارب هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هنأ  اوـفرع 

ریغ نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 153 (. 6  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قرفم  یف  کسملا  صیبو  يری  ناـک  لاـق : مالـسلا  هیلع  نسحلا 
اذإ ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإ  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  رامع ، نب  قاحـسإ  نع  بولک ، نب  ثایغ  نع  باشخلا ، نع  دحاو ،

، یعزاوالا تخا  نبا  نع  هباحصأ ، ضعب  نع  یقربلا ، نع  ةدعلا ، اک :  - 154 (. 8  ) مسمسلا وهو  ( 7  ) نالحلجلا نهدب  طعتسا  هسأر  یکتشا 
عورفلا 2: (. 6 .) 223 عورفلا 2 : (. 5 .) 223 عورفلا 2 : (. 4 .) 370 یفاکلا 2 : عورف  (. 3 .) 22 و 23 فهکلا : (. 2 .) 22 و 23 فهکلا : (. 1) نع
، عسیلا نب  ةدعسم  .226 یفاکلا 2 : عورف  (. 8 .) دجنک ۀیسرافلاب : نالجلجلاو  نالجلجلا . فحصم  وهو  فنصملا ، ۀخسن  یف  اذکه  (. 7 .) 223

نع یلفونلا ، نع  لهـس ، نع  ةدعلا ، اک :  - 155 (. 2  ) مسمسلا نهدب  طعتـسی  نأ  بحی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإ  ( 1  ) یلهابلا سیق  نع 
هللا رفغتـساو  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامیأ  نم  تناک  لاق : هدج  نع  هیبأ ، نع  یلع ، نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نب  ( 3  ) یسیع

یلـص هللا  لوسر  تغدل  برقعلا  نإ  لاق : ملـسم  نب  دمحم  نع  زازخلا ، بویأ  یبأ  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 156 (. 4)
ملعی ول  مالـسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاق  مث  تأدـهف ، هکلدـف  حـلملاب  اعد  مث  ارفاک ، مأ  تیذأ  انمؤم  نیلابت  امف  هللا ، کـنعل  لاـقف : هلاو ، هیلع  هللا 

نع دامح ، نب  فلخ  نع  اـعیمج ، میهاربإ  نب  ورمعو  هیبأ  نع  یقربلا ، نع  ةدـعلا ، اـک :  - 157 (. 5  ) اقایرد هعم  اوغب  ام  حـلملا  یف  ام  سانلا 
کنم ملسی  امف  هللا  کنعل  لاقو : اهضفنف  برقع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تغدل  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  بیعش ، نب  بوقعی 

اوجاتحا ام  حـلملا  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  لاق : مث  باذ : یتح  هماهبإب  هرـصع  مث  ۀـغدللا  عضوم  یلع  هعـضوف  حـلمب  اعد  مث  رفاک ، الو  نمؤم 
هللا لوسر  ئطو  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 158 (. 6  ) قایرت یلإ  هعم 

اهبحی ناکو  اهل  اعدـف  ءآضمرلا ، رح  هنع  نکـسف  ( 8  ) ءاقمحلا ۀـلقبلا  یهو  ۀـلجرلا  یلع  ئطوف  هتقرحأف ، ( 7  ) ءاـضمرلا هلاو  هیلع  هللا  یلص 
ردصملا یف  (. 3 .) 226 یفاکلا 2 : عورف  (. 2 .) مالسلا هیلع  هللادبع  یبأ  نع  یلهابلا ، سیق  ردصملا : یف  (. 1 (.) 9  ) اهکربأ ام  ۀلقب  نم  لوقیو :

یفاکلا 2: عورف  (. 6 .) 172 یفاـکلا 2 : عورف  (. 5 .) 375 یفاـکلا 2 : عورف  (. 4 .) ها یـسیع  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، لوقعلا : تآرم  یفو 
ۀکرابملا ۀلقبلا  اهل : لاقیو  هفرخ . ۀیـسرافلاب : ۀلجرلا  ۀلقبلاو  ءاقمحلا  ۀلقبلا  (. 8 .) سمـشلا رح  ةدش  نم  ۀیماحلا  ضرالا  ءاضمرلا : (. 7 .) 172

ۀیواعم نع  ناوفصو ، ریمع ، یبأ  نبا  نع  اعیمج ، لضفلا  نع  لیعامـسإ ، نب  دمحمو  هیبأ ، نع  یلع ، اک :  - 182.159 عورفلا 2 : (. 9 .) اضیأ
نیعدت ارب  ال  هللا ، کنعل  لاقف : برقع ، هتعسلف  رجحلا  یلإ  هدی  دم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإ  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  رامع ، نب 

هللا لوسر  انیب  ناک  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباـج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  رـضنلا ، نب  دـمحأ  نع  یبأ ، سف :  - 160 ارجاف . الو 
هللا لوسرب  ذال  مث  مکرک ، هنأک  راص  یتح  هنول  عقتناف  ءامسلا  لبق  ةرظن  لیئربج  نم  ( 1  ) تناح ذإ  لیئربج  هدنعو  اسلاج  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
ناک یتح  البقم ، نیقفاخلا  نیب  الم  دق  ئش  اذإف  مالسلا  هیلع  لیئربج  رظن  ثیح  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رظنف  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
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تفتلاف الوسر ؟ ادـبع  نوکت  وأ  کیلإ ، بحأ  الوسر  اکلم  نوکت  نأ  كریخا  کیلإ ، هللا  لوسر  ینإ  دـمحم  ای  لاـقف : (، 2  ) ضرالا باقک 
لب هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  الوسر ، ادبع  نک  لب  لیئربج : لاقف  هنول ، هیلإ  عجر  دقو  لیئربج  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

اهعضوف ینمیلا  عفر  مث  ۀیناثلا ، یف  اهعضوف  يرخالا  عفر  مث  ایندلا ، ءآمسلا  دبک  یف  اهعضوف  ینمیلا  هلجر  کلملا  عفرف  الوسر ، ادبع  نوکأ 
(، 4  ) رـصلا لثم  کلذ  رخآ  راص  یتح  رغـص  عفترا  اـملکو  (، 3  ) ةوطخ ءآمـس  لک  ۀعباسلا ، ءآمـسلا  یلإ  یهتنا  یتح  اذـکه  مث  ۀـثلاثلا ، یف 

: لاقف کنول ، ریغت  نم  یل  رعذأ  ناک  ائیش  تیأر  امو  (، 5  ) ارعذ کنم  تیأر  دقل  لاقف : لیئربج  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تفتلاف 
، ضرالاو تاوامـسلا  هللا  قلخ  ذنم  هناکم  نم  لزنی  ملو  برلا ، بجاح  لیفارـسإ  اذـه  لاق : ال ، لاق : اذـه ؟ نم  يردـتأ  ینملت ، هللا ال  یبن  ای 

ینول یلإ  عجر  هب  هللا  كافطـصا  ام  تیأر  املف  کلذـل ، ینول  ریغت  نم  تیأر  يذـلا  ناکف  ۀـعاسلا ، مایقب  ءآج  هنأ  تننظ  اطحنم  هتیأر  اـملف 
تناـح ذإ  ردـصملا : یف  (. 1) بجاـح اذـه  نإ  هتمظعل ، رغـص  ـالإ  برلا  نم  وندـی  ئـش  سیل  هنإ  رغـص ، عـفترا  اـملک  هـتیأر  اـمأ  یـسفنو ،

: رادـقملا باقلا : لوقأ : ها  لاق  مث  ضرالا  نم  یندأ  وأ  نیـسوق  باقک  ناک  یتح  ردـصملا : یفو  ضرالا خ ل  نم  اند  یتح  (. 2 .) ۀمجعملاب
رئاط رـصلا : (. 4 .) ةوطخ ءامـس  لـک  ددـعب  ردـصملا : یف  (. 3 .) ۀـفاسملا برق  یف  لـثم  نیـسوق  باـقو  هفرطو . سوـقلا  رتو  فـصن  نـیب  اـم 
ریغت نم  یل  رعذأ  ناک  ائیـش  تیأر  امو  هلثم ، تیأر  امو  هیفو : افـصو . نوکیف  لوقأ : هإ . ارعذ  کـتیار  ردـصملا : یف  (. 5 .) رفصأ روفصعلاک 
رظنف هنیبج  حوللا  برـض  یحولاب  یلاعتو  كرابت  برلا  ملکت  اذإف  ءآرمح ، ۀـتوقای  نم  هینیع  نیب  حوللاو  هنم ، هللا  قلخ  برقأو  برل  . کنول
اهنود عطقی  رون  نم  اباجح  ( 2  ) نوعست هنیبو  هنیبو  هنم ، نمحرلا  قلخ  یندال  هنإ  ضرالا ، تاوامـسلا و  یف  هب  ( 1  ) یعسن انیلإ  یقلأ  مث  هیف ،

اذإ لوهجملا : ءآنب  یلع  هنول  عقتنا  لاـقی : ناـیب : (. 3  ) ماع فلأ  ةریـسم  هنیبو  ینیبو  هنم ، قلخلا  برقال  ینإو  فصوی ، الو  دـعی  ام  راـصبالا ،
. هیحوو هیهنو  هرمأ  رودصو  هلالجو  هتمظع  روهظ  عضوم  نم  يأ  برلا ، نم  هلوق : ( 4 . ) نارفعزلا مضلاب : مکرکلاو  ملأ ، وأ  فوخ  نم  ریغت 

هللا یلـص  هللا  لوسر  انیب  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  رفعج ، نب  یـسوم  نع  ( 5  ) هدانـسإب يدنوارلا : رداون   - 160
، رهلا هنم  برـش  یتح  ءآـنالا  هیلإ  ( 6  ) یغـصأف ناـشطع ، هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فرعو  تیبـلا ، ره  هب  ذـال  ذإ  أـضوتی  هلاو  هیلع 

لکأو نومئاصلا ، مکدنع  رطفأ  لاق : موقلا  دنع  لکأ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : دانـسالا  اذهبو   - 161 (. 7  ) هلضفب أضوتو 
هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماق  هنع : هللا  یضر  رذوبأ  لاق  ةالصلا : رارـسأ   - 162 (. 8  ) رایخالا ۀکئالملا  مکیلع  تلـصو  راربالا ، مکماعط 
انیلإ هاقلأ  مث  ردـصملا : یف  (. 1 (.) 10  ) میکحلا زیزعلا  تنأ  کـنإف  مهل  رفغت  نإو  كداـبع ، مهنإـف  ( 9  ) مهبذـعت نإ  یلاعت : هلوق  ددری  ۀـلیل 

وه لیقو : (. 4 .) و 390  389 یمقلا : ریـسفت  (. 3 .) فصوی الو  دـعی  امو ال  راـصبالا ، اـهنود  عطقت  هیفو : نوعبـس . ردـصملا : یف  (. 2 .) یعسنف
هیف دجت  کناف   54 لوالا : دـلجملا  عجار  (. 5 .) هبوجدرز ۀیسرافلاب : رفصلا  قورعو  رفـصلا . قورع  لیقو : سرولاک ، ئـش  لیقو : رفـصعملا ،

: ةدئاملا (. 9 .) 35 يدنوارلا : رداون  (. 8 .) هلـضفب أضوت  مث  هیفو : امنیب ، هیف :  39 يدنوارلا : رداون  (. 7 .) هلامأ ءانالا : یغصأ  (. 6 .) رداونلا دانسإ 
ءاسنلا ةروس  تحتفف  لاق : یلع ، ءرقا  دوعسم : نبال  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  املو  .137 دیهشلا : یلإ  بوسنملا  لئاسرلا  (. 10 .) 118

نآلا کبـسح  یل : لاقف  عمدلا ، نم  نافرذت  هانیع  تیأر  ( 1  ) ادیهـش ءالؤه  یلع  کب  انئجو  دیهـشب  ۀما  لک  نم  انئج  اذإ  فیکف  تغلب  املف 
(. 2)

یبال ریغن  تام  سنأ : لاق  اقح ، الإ  لوقی : الو  حزمی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناک  بق : لوالا 1 -  بابلا  نم  وهو  هکحضو  هحازم  رکذ  هیف  ردان 
لاقف ۀـشجنأ  همداخ  هتوسن  ضعب  يداح  ناکو  ریغنلا .؟ لعف  ام  ریمع  ابای  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لعجف  میلـس ، مـال  نبا  وهو  ریمع 

یتح هعاتم  ضعب  هیلع  یقلأ  ایعأ  نم  لک  ناکف  رفـس ، یف  دوسأ  دبع  هل  ناکو  ریراوقلا . رـسکت  ال  ۀیاور : یفو  ریراوقلاب . قفرا  ۀشجنأ  ای  هل :
یلع كولماح  انإ  لاقف : هللا ، لوسر  ای  ینلمحا  لجر : لاقو  هقتعأف . ۀنیفـس  تنأ  لاـقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  رمف  اریثک ، ائیـش  لـمح 

نم لاقو : هدضعب ، ذخأو  هئارو  نم  الجر  ربدتـساو  قونلا . الإ  لبالا  دلی  لهو  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  ۀقان ؟ دلوب  عنـصأ  ام  لاقف : ۀقان ، دلو 
: اهجوز ترکذو  ةأرمال  لاق  هنإ  ملـسأ  نب  دیز  نینذالا . اذای  سنت  ال  دحال : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لاقو  هللادبع . هنأ  ینعی  دـبعلا ؟ اذـه  يرتشی 

هللا یلـص  يأرو  اهداوس ؟ نم  رثکأ  ینیع  ضایب  نیرت  امأ  لاقف : اهجوزل  تکحو  ضایب ، هینیعب  ام  تلاقف ال ، ضاـیب ؟ هینیع  یف  يذـلا  اذـهأ 
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، هنطب جرخ  دقو  الالب  يأرو  .139 دیهشلا : یلإ  بوسنملا  لئاسرلا  (. 2 .) 41 ءاسنلا : (. 1 .) ۀسیرهلا یـشمت  لاقف : ۀطنح ، هیلع  المج  هلاو  هیلع 
(2  ) ۀقزح نیسحلل : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لاقو  (. 1  ) ءآبرحلا اهنإ  لاقیو : ۀـیاطغلا  نم  برـض  نیبح : ماو  نیبح ، ما  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف 

الیذ هنم  يرجو  هللا ، يدـمحاو  هیـسبلا  اهل : لاقف  اعـساو ، ابوث  هئآسن  ضعب  یـسک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنإ  ساـبع  نبا  ۀـقب . نیع  قرت  ۀـقزح 
، زجعلا اهلخدی  ۀنجلا ال  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  لاقف  ۀنجلاب ، یل  عدا  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  راصنالا  نم  زوجع  تلاقو  سورعلا . لیذک 

زوجعلل لاقو  (. 3  ) اراکبأ نهانلعجف  ءاشنإ -  نهانأشنأ  انإ  یلاعت : هللا  لوق  تعمس  امأ  لاقو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  کحضف  ةأرملا  تکبف 
اـسلجف کلذـک ، دوسالاو  لاقف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  اهفـصوف  ۀـیکاب ، لالب  اهآرف  ۀـنجلا ، زوجعلا  لخدـت  ـال  ۀیعجـشأ  اـی  ۀیعجـشالا :

مهنأ رکذو  اوناک ، ام  نسحأک  هللا  مهئـشنی  لاقو : مهبولق ، بیطو  مهاعد  مث  کلذک ، خیـشلاو  لاقف : هل ، امهرکذـف  سابعلا  امهآرف  نایکبی ،
اقح هللا  یبن  تنأ  لاق : نیح  لجرل - : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لاـقو  نولحکم . درمدرج  ۀـنجلا  لـهأ  نإ  لاـقو : نیرونم ، انابـش  ۀـنجلا  نولخدـی 
هیلع یلع  هعبـشأف  هتجاح ، ضقا  یلع  ای  ندـندن -  اذـه  لوح  نحنو  همـضقن ، ائیـش  مالـسالا  عم  یغبن  همظعن  انید  مالـسالا  کـنیدو  هملعن ،

اعیمج اوکله  دـقو  دـیرثلاب  سانلا  یتأی  لاجدـلا  ینعی  حیـسملا  نأ  انغلب  هللا  لوسر  ای  لاقف : یبارعأ  ءآجو  رمت . ۀـلجو  ۀـقان  هاـطعأو  مالـسلا 
ینغی امب  هللا  کینغی  لب  لاق : مث  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  کحـضف  ادهزتو ؟ اففعت  هدیرث  نم  فکأ  نأ  یماو  تنأ  یبأب  يرتفأ  اعوج ،

صتقت نأ  تءاـش  نإ  لاـقو : فرتعاـف ، هیلإ  لـسرأف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  یلإ  تکـشف  ةأرما  يرـسقلا  دـلاخ  دـج  لـبقو  نینمؤملا . هب 
لبقتسی ةءاظعلا  نم  ربکأ  ناویح  دملاو : رـسکلاب  ءابرحلا  (. 1 (؟ دوعت وأ ال  لاقو : هباحـصأو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مسبتف  صتقتلف ،

وأ ءازلا ، مـضو  ءاـحلا  حــتفب  (. 2 .) تسرب باـتفآ  ۀیـسرافلاب : هـل  لاـقی  سمـشلا ، رحب  اـناولأ  نوـلتی  تراد  فـیک  اـهعم  رودـیو  سمـشلا ،
هیلع هللا  یلـص  لاقف  ارمت ، لکأی  ابیهـص  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  يأرو  هنع . زواجتف  هللا ، لوسر  ای  هللاو  ال  لاـقف : 35 و 36. ۀعقاولا : (. 3 .) امهضب
هیلع هللا  یلص  یهنو  بناجلا . اذه  نم  ینیع  یکتـشتو  بناجلا ، اذه  نم  هغـضمأ  ینإ  هللا  لوسر  ای  لاقف : ةدمر ؟ کنیعو  رمتلا  لکأتأ  هلاو :
یلص لاقف  لکأی ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هئاذحب  سلج  رمتلاب و  نهرو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لعن  قرـسف  برعلا ، حازم  نع  ةریره  ابأ  هلاو 
ناکو ینمعطأ ، يردـبلا : نامیعنل  يرجاهملا  طبیوس  لاقو  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لعن  لاقف : لکأت ؟ اـم  ةریره  اـبأای  هلاو : هیلع  هللا 

مالک هل  دبع  هنإ  لاق : معن ، اولاق : یل ؟ ادـبع  ینم  نورتشت  طبیوس : مهل  لاقف  موقب  اورمف  باحـصالا ، ئجت  یتح  لاقف : رفـس ، یف  دازلا  یلع 
: نامیعن لاقف  البح ، هقنع  یف  اوعـضوف  اؤاج  مث  صئالق ، ةرـشعب  هورتشاف  يدبع ، یلع  اودـسفت  هلاقم  متعمـس  نإف  رح ، ینإ  مکل : لئاق  وهو 

نم هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  کحضف  هوصلخ ، موقلا و  مهکردأ  یتح  هب  اوقلطناو  كربخ ، انفرع  دق  اولاقف : رح ، ینإو  مکب  ئزهتـسی  اذه ،
نامیعن ذـخأف  لوبأ ؟ یتح  یندوقی  لجر  الأ  لوقی : هرـصب  فک  دـقو  لفون  نب  ۀـمرحم  عمـسف  احازم ، اضیأ  اذـه  نامیعن  ناکو  انیح . کلذ 

، هذه ياصعب  هبرضأ  نأ  یلع  ( 1  ) هللا لاق : نامیعن ، لیق : ینداق ؟ نم  لاقف : هب ، حیـصف  لابف  لبف ، انهاه  لاق : دجـسملا  رخؤم  غلب  املف  هدـیب ،
اصعلاب هیدی  عمجف  لجرلا ، کنود  لاقف : یلصی ، وهو  نامثع  هب  یتأف  هعم  ماقف  مق ، لاق : معن ، لاق : نامیعن ؟ یف  کل  له  لاقف : نامیعن  غلبف 

ۀکع یبارعأ  عم  نامیعن  يأرو  ادـبأ . نامیعن  یلإ  دوعدأ  ال  لاق : نامیعن ، اولاق : ینداـق ؟ نم  لاـقف : نینمؤملا ، ریمأ  ساـنلا : لاـقف  هبرـض ، مث 
نامیعن رمو  هل ، اهادـهأ  هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مهوتف  اهوذـخ ، لاقو : اـهموی ، یف  ۀـشیاع  تیب  یلإ  اـهب  ءاـجو  هنم ، اـهارتشاف  لـسع ،

هل نزوف  ۀصقلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملعف  اهتمیق ، رضحت  مل  نإ  یلع  اهودر  ءالؤه  ای  لاق : هدوعق  لاط  املف  بابلا ، یلع  یبارعالاو 
، ۀـکعلا هعم  یبارعالا  تیأرو  لسعلا ، بحی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  لاقف : تلعف ؟ ام  یلع  کـلمح  اـم  ناـمیعنل : لاـقو  نمثلا ،

لاق هنإ  هیف  يرزجلا : لاق  ناـیب : (. 1  ) ارکن هل  رهظی  ملو  . باوصلا وـهو  یلع . هللا  ردـصملا : یف  (. 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  کحـضف 
یف هشجنأ ، ثیدـح  یف  لاقو : راقنملا . رمحأ  روفـصعلا  هبـشی  رئاط  وهو  رغنلا  ریغـصت  وه  ریغنلا ؟ لعف  ام  ریمع  اـبای  سنأ : یخأ  ریمع  یبـال 

ودحی و ۀشجنأ  ناکو  رسکلا ، اهیلإ  عرسی  هنال  جاجزلا ، نم  ریراوقلاب  نههبش  ءاسنلا ، دارأ  ریراوقلاب ، اقفر  كدیور  کلام : نبا  ءاربلا  ۀیاور 
نإ لیقو : انزلا ، ۀیقر  ءانغلا  لثملا : یفو  کلذ . نع  فکلاب  هرمأف  هؤادح ، نهبولق  یف  عقی  وأ  نهبیـصی ، نأ  نمأی  ملف  زجرلاو  ضئارقلا  دشنی 

، ۀکرحلا ةدش  نع  نفعضی  ءآسنلا  نال  کلذ  نع  هاهنف  هتبعتأو ، بکارلا  تجعزأف  تدتشاو ، یشملا  یف  تعرـسأ  ءادحلا  تعمـس  اذإ  لبالا 
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هنمو موقتو ، اهـسأر  یلع  عقت  یهف  اهنطب ، مظعل  هعفرتو  اریثک ، اهـسأر  ئطأطت  تشم  اذإ  نطبلا ، ۀمیظع  ءابرحلاک  ۀبیود  یه  نیبح  ما  لاقو :
هیلع هللا  یلـص  هنإ  هیف  لاقو : هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هحزم  نم  اذـهو  اهب ، هل  اهیبشت  نیبح ، ما  لاقف : هنطب ، جرخ  دـقو  الالب  يأر  هنإ  ثیدـحلا 

: ۀقزحلا هردص ، یلع  همیدق  عضو  یتح  مالغلا  یقرتف  ۀقب ، نیع  قرت  ۀقزح  ۀقزح  لوقیو : مالسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  صقری  ناک  هلاو 
، دعـصا ینعمب  قرتو  هل ، سینأتلاو  ۀـبعادملا  لیبس  یلع  هل  اهرکذـف  نطبلا ، میظعلا  ریـصقلا  لـیقو : هفعـض ، نم  وطخلا  براـقملا  فیعـضلا 
، ررکم ربخ  هنأ  وأ  کلذک ، یناثلا  ۀقزحو  ۀقزح ، تنأ  هریدقت  فوذحم ، ءادتبم  ربخ  یلع  عوفرم  ۀقزحو  نیعلا ، رغـص  نع  ۀیانک  ۀـقب  نیعو 

مومضملا ملعلا  نم  فذحی  امنإ  ءادنلا  فرح  نال  (، 2  ) يرک قرطأ  مهلوقک : ذوذشلا ، یف  یهو  ءادنلا  فرح  فذحف  ۀقزح  نونی  مل  نمو 
لکالا مضقلاو : درمالا ، عمج  درملاو  هیلع ، رعـش  ـال  يذـلا  وهو  درجـالا  عمج  درجلاو  ةزوجعلا ، عمج  نیتمـضب  زجعلاو  یهتنا . فاـضملاو 

، رانلا نم  هب  ذوعتأو  ۀنجلا ، یبر  لأسأو  اذکو ، اذکب  وعدأ  لاقف : کتالص ؟ یف  وعدت  ام  الجر  لأس  هنأ  هیف  يرزجلا : لاق  نانسالا . فارطأب 
101 و 102. بلاط 1 : یبأ  لآ  بقانم  (. 1 ،) اهنسحن الف  ذاعم  ۀندندو  کتندند  امأو 

، مهفی الو  هتمغن  عمـست  مالکلاب  لجرلا  ملکتی  نأ  ۀـندندلا : ندـندن ، امهلوح  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف  . يراـکملا يرتکملا . يرکلا : (. 2)
لـسعلا هیف  لعجی  ریدتـسم  دولج  نم  ءاعو  مضلاب : ۀـکعلاو  یهتنا . اـمهبلط  یفو  ندـندن  اـمهلوح  يأ  راـنلاو ، ۀـنجلل  اـمهلوح  یف  ریمـضلاو 

ناکأ هلأس  الجر  نإ  سابع : نبا  نعو  اـقح . ـالإ  لوقأ : ـالو  حزمـال  ینإ  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  يور  اـکم :  - 2 نمسلاو .
یلاخ تلأس  لاق : مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  ( 1  ) نسح نعو  حزمی . هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناـک  لاـقف . حزمی ؟ هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

نع رتفی  مسبتلا ، هکحض  لج  هفرط ، ضغ  حرف  اذإو  حاشأو ، ضرعأ  بضغ  ناک  اذإ  لاقف : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀفـص  نع  ادنه 
ناک لاق : ءادردلا  یبأ  نع  هدجاون . تدـب  یتح  مسبت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  (. 2  ) مامغلا ۀبح  لثم 

ۀبعادم فیک  مالسلا : هیلع  هللادبعوبأ  یل  لاق  لاق : ینابیـشلا  سنوی  نع  هثیدح . یف  مسبت  ثیدحب  ثدح  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یبنلا ناک  دقلو  کیخأ ، یلع  رورـسلا  اهب  لخدتل  کنإو  قلخلا ، نسح  نم  ۀبعادملا  نإف  (، 3  ) اولعفت الف  لاق : الیلق ، تلق : اضعب ؟ مکضعب 

: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  هدانـسإب  يدنوارلا : رداون   - 3 (. 4  ) هرـسی نأ  هب  دیری  لجرلا  بعادی  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
لاقف تکبف ، ءادرد ، زوجع  ۀنجلا  لخدی  هنإ ال  امأ  لاقف : (، 5  ) ءادرد اوجع  ةأرما  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رصب  مالسلا : هیلع  یلع  لاق 

یلع ۀنجلا  نیلخدت  ال  لاقو : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کحـضف  ءادرد ، ینإ  هللا  لوسر  ای  تلاقف : کیکبی ؟ ام  اهل : هلاو  هیلع  هللا  یلص 
و  20 قـالخالا : مراـکم  (. 4 .) اولعفت ـاله  ردـصملا : یف  (. 3 .) هظافلأ ضعب  یناـعم  تمدـقت  (. 2 .) نـسحلا ردـصملا : یف  (. 1 (.) 6  ) کلاح

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  رظن  مالسلا : هیلع  یلع  لاق  لاق : دانـسالا  اذهبو   - 4 . 10 يدنوارلا : رداون  (. 6 .) هنانسأ تبهذ  یتلا  ءادرد : (. 5 .) 21
ال، لاقف : رانلا ؟ یفل  ینإو  هللا  لوسر  ای  تلاقو : تبکف  نینیعلا ، ءاصمر  ۀـنجلا  لخدـت  هنإ ال  اـمأ  لاـقف  (، 1  ) نینیعلا ءاـصمر  ةأرما  یلإ  هلاو 

ینعملا اذه  یلع  یمعأ  الو  روعأ  ۀنجلا  لخدی  ال  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  مث  هذه ، کتروص  لثم  یلع  ۀنجلا  نیلخدت  نکلو ال 
. عادولا ۀجح  باب  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هرمعو  هججح  ددع  یتأیس  لوقأ : (. 2)

هدابع یلع  هب  هللا  نتما  امو  هصئاصخو  هلئاضف 
نیذـلل میهاربإب  سانلا  یلوأ  نإ  نارمع 3 : لآ  میحجلا 119 . باحصأ  نع  لأست  الو  اریذنو  اریـشب  قحلاب  كانلـسرأ  انإ  ةرقبلا 2 : تایالا :
هوعبتاو هتاملکو  هللااب  نمؤی  يذـلا  یمالا  یبنلا  هلوسرو  هللااـب  اونمآـف  فارعالا 7 : نینمؤملا 68 . یلو  هللاو  اونمآ  نیذـلاو  یبنلا  اذـهو  هوعبتا 

ینسم امو  ریخلا  نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعأ  تنک  ولو  هللا  ءاش  ام  الإ  ارض  الو  اعفن  یـسفنل  کلمأ  لق ال  یلاعت : لاقو  نودتهت 158 . مکلعل 
سانلا مکفطختی  نأ  نوفاخت  ضرـالا  یف  نوفعـضتسم  لـیلق  متنأ  ذإ  اورکذاو  لافنالا 8 : نونمؤی 188 . موقل  ریـشبو  ریذـن  الإ  انأ  نإ  ءوسلا 

مهبذـعم هللا  ناک  امو  مهیف  تنأو  مهبذـعیل  هللا  ناک  امو  یلاعت : لاـقو  نورکـشت 26 . مکلعل  تابیطلا  نم  مکقزرو  هرـصنب  مکدیأو  مکاوآف 
ملأ نینمؤم -  اوناـک  نإ  هوضری  نأ  قحأ  هلوسو  هللاو  هلوق : یلإ  میلأ . باذـع  مهل  هللا  لوسر  نوذؤی  نیذـلاو  ۀبوتلا 9 : نورفغتسی 33 . مهو 

دداحی . 10 يدنوارلا : رداون  (. 2 .) نیعلا نم  عمدلا  يرجم  یف  ضیبأ  خـسو  صمرلاو : صمرلا . اهنم  لاس  هنیع : تصمر  (. 1  ) نم هنأ  اوملعی 
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متنع ام  هیلع  زیزع  مکـسفنأ  نم  لوسر  مکءاج  دقل  یلاعت : لاقو  . 63 میظعلا 61 -  يزخلا  کلذ  اهیف  ادـلاخ  منهج  ران  هل  نإـف  هلوسرو  هللا 
دوه میظعلا 128 و 129 . شرعلا  بر  وهو  تلکوت  هیلع  وه  الإ  هلإ  هللا ال  یبسح  لقف  اولوت  نإـف  میحر -  فؤر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح 

بازحالا نم  هب  رفکی  نمو  هب  نونمؤی  کئلوا  ۀـمحرو  امامإ  یـسوم  باـتک  هلبق  نمو  هنم  دـهاش  هولتیو  هبر  نم  ۀـنیب  یلع  ناـک  نمفأ  : 11
نوهمعی مهترکس  یفل  مهنإ  كرمعل  رجحلا 15 : نونمؤی 17 . سانلا ال  رثکأ  نکلو  کبر  نم  قحلا  هنإ  هنم  ۀیرم  یف  کت  الف  هدعوم  رانلاف 

: یلاعت لاقو  افیوخت 59 . الإ  تایآلاب  لسرن  امو  یلاعت : هلوق  یلإ  نولوالا . اهب  بذـک  نأ  الإ  تایآلاب  لسرن  نأ  اـنعنم  اـمو  يرسالا 17 : . 72
لعجاو قدص  جرخم  ینجرخأو  قدص  لخدم  ینلخدأ  بر  لقو  ادومحم -  اماقم  کبر  کثعبی  نأ  یـسع  کل  ۀلفان  هب  دجهتف  لیللا  نمو 
اریذنو ارشبم  الإ  كانلسرأ  امو  یلاعت : لاقو  . 81 اقوهز 79 -  ناک  لطابلا  نإ  لطابلا  قهزو  قحلا  ءاج  لقو  اریصن -  اناطلـس  کندل  نم  یل 
اولواو مهتاـهما  هجاوزأو  مهـسفنأ  نم  نینمؤملاـب  یلوأ  یبـنلا  بازحـالا 33 : نیملاعلل 107 . ۀـمحر  الإ  كانلـسرأ  اـمو  ءاـیبنالا 21 : . 105

هللا ناکو  نییبنلا  متاخو  هللا  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دحأ  ابأ  دـمحم  ناک  ام  یلاعت : لاقو  هللا 6 . باتک  یف  ضعبب  یلوأ  مهضعب  ماحرالا 
ابس 34: ارینم 45 و 46 . اجارسو  هنذإب  هللا  یلإ  ایعادو  اریذنو -  ارشبمو  ادهاش  كانلـسرأ  انإ  یبنلا  اهیأ  ای  یلاعت : لاقو  امیلع 40 . ئش  لکب 

قحلا نیدو  يدـهلاب  هلوسر  لسرأ  يذـلا  وه  حتفلا 48 : نوملعی 28 . سانلا ال  رثکأ  نکلو  اریذـنو  اریـشب  سانلل  ۀـفاک  الإ  كانلـسرأ  اـمو 
امو يوغ -  امو  مکبحاص  لض  اـم  يوه -  اذإ  مجنلاو  مجنلا 53 : هللا 28 و 29 . لوسر  دمحم  ادیهـش -  هللااب  یفکوهلک  نیدلا  یلع  هرهظیل 
امو هوذـخف  لوسرلا  مکاتآ  امو  رشحلا 59 : . 6 يوتـساف 1 -  ةرم  وذ  يوقلا -  دـیدش  هملع  یحوی -  یحو  ـالإ  وه  نإ  يوهلا -  نع  قـطنی 

مهیکزیو هتاـیآ  مهیلع  ولتی  مهنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  ۀعمجلا 62 : باقعلا 7 . دـیدش  هللا  نإ  هللا  اوقتاو  اوهتناـف  هنع  مکاـهن 
هللا لضف  کلذ  میکحلا -  زیزعلا  وهو  مهب  اوقحلی  اـمل  مهنم  نیرخآو  نیبم -  لالـض  یفل  لـبق  نم  اوناـک  نإو  ۀـمکحلاو  باـتکلا  هملعیو 
هللا تاـیآ  مکیلع  ولتی  ـالوسر  ارکذ -  مکیلإ  هللا  لزنأ  دـق  اوـنمآ  ( 1  ) نیذلا قالطلا 65 : . 4 میظعلا 2 -  لـضفلا  وذ  هللاو  ءآـشی  نم  هیتؤی 

رحناو کبرل  لصف  رثوکلا -  كانیطعأ  انإ  رثوکلا 108 : . 11 رونلا 10 -  یلإ  تاملظلا  نم  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نیذـلا  جرخیل  تانیبم 
هیلع سیلو  لوبقلا ، یلع  مهرابجإ  هیلع  سیل  هنأب  لوسرلل  ۀیلست  هیف  میحجلا  باحصأ  نع  لأست  الو  ریسفت : . 3 رتبالا 1 -  وه  کئناش  نإ  - 

نیذلل ۀـنوعملاب  وأ  ۀـجحلاب  هترـصنب  مهقحأ  وأ  هنم ، مهبرقأو  هب ، مهـصخأ  يأ  میهاربإب  سانلا  یلوأ  نإ  مهبنذـب  ذـخاؤی  هنإو ال  غالبلا ، الإ 
نم هیلع  ناک  امل  ۀـجحلاب  هترـصن  نولوتی  وأ  ۀـلاصالا ، یلع  مهل  عرـش  ام  رثکأ  یف  هل  مهتقفاومل  اونمآ  نیذـلاو  یبنلا  اذـهو  هتما  نم  هوعبتا 

یتأیـسو هیحو ، هبتک و  نم  لسرلا  رئاس  یلعو  هیلع  لزنأ  ام  يأ  هتاملکو  مهنامیال  ینـسحلا  مهیزاـجی  مهرـصنی و  نینمؤملا  یلو  هللاو  قحلا 
، ۀیدوبعلل راهظإ  وهو  ررض ، عفد  الو  عفن  بلج  يأ  ارض  الو  اعفن  یـسفنل  کلمأ  لق ال  هللا  ( 2  ) تاملک مالسلا  مهیلع  ۀمئالا  نأ  رابخالا  یف 

هذه یف  ینعملا  اذه  ةدارا  (. 2 .) اونمآ نیذلا  بابلالا  یلوا  ای  هللا  اوقتاف  ادیدش  اباذع  مهل  هللا  دعأ  ۀـیالا : لوأ  (. 1  ) ملعلا ءاعدا  نم  يربتلاو 
امک وهو  ۀمئالابو ، هللااب  نمؤی  يذلا  یمالا  یبنلا  هلوسرو  هللااب  اونمآف  ریـصی : ینعملا  نأ  ةرورـض  رهاظ ، عنم  لب  لمأت  لحم  صوصخلاب  ۀیالا 

کلت لاثمأ  یف  هدرومو ال  هلحم  یف  حیحـص  رابخالا  یف  دراولا  ینعملا  اذه  معن  رابتعالا ، هقفاوی  الو  روهظ ، هدـعاسی  ال  حیحـص ، ریغ  يرت 
ملعأ تنک  ولو  هل  ینقفویو  هایإ  ینمهلیف  کلذ  نم  هللا  ءاش  ام  الإ  هسفن  لبق  نم  بویغلاب  . ۀمامالا باتک  یف  رابخالا  کلت  کیفاویسو  ۀیالا ،
نوکی نأ  لمتحیو  ءوس ، ینـسمی  یتح ال  راـضملا  باـنتجاو  عفاـنملا  راثکتـسا  نم  هیلع  یه  اـم  یلاـح  تفلاـخل  هملعأ  تنک  ول  يأ  بیغلا 
هملعأ تنکاـمل  ینکلو  راـضملا ، عفدو  عفاـنملا  بلج  یف  هلمعتـسأ  تنکل  هللا  نم  یحو  ریغی  یـسفن  لـبق  نم  بیغلا  ملعأ  تنک  وـل  ینعملا 

مهنأ یتأیـس  ام  یفانی  الف  یلاعت ، هئاضقب  بئاصملا  نم  یلع  هعوقو  ملعأ  ام  عفد  یف  یعـسأ  الو  یلاعت ، هئاضقب  ضار  ینأ  مرج  یحولاـب ال 
وأ نیرجاهملل  باطخلا  اورکذاو  لاحلا . ۀقیقح  ملعی  هللاو  لابلاب  رطخ  اذک  ۀمایقلا ، موی  یلإ  نوکی  امو  ناک  ام  نوملعی  اوناک  مالسلا  مهیلع 

سانلا مکفطختی  نأ  نوفاخت  مورلا  يدیأ  یف  ءالذأ  اوناک  برعلا ، وأ  شیرق  مکفعـضتست  ۀکم  ضرأ  یف  نوفعـضتسم  لیلق  متنأ  اذإ  برعلل 
لعج وأ  ۀـنیدملا ، یلإ  مکاوآف  مهل  نیداضم  نیداعم  اعیمج  اوناک  مهنإف  مهادـع ، نم  وأ  شیرق  راـفک  ساـنلاو : ۀعرـسب ، ذـخالا  فطختلا :

نم مکقزرو  ردـب  موی  ۀـکئالملا  دادـمإب  وأ  راصنالا ، ةرهاظمب  وأ  راـفکلا ، یلع  هرـصنب  مکدـیأو  مکیداـعأ  نع  هب  نونـصحتی  يوأـم  مکل 
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ناک امو  معنلا  هذه  نورکشت  مکلعل  ةدیذللا  ۀمعطالا  نم  مهاطعأ  امم  معالا  وأ  مکلبق ، دحال  اهلحی  ملو  مکل ، اهلحأ  مئانغلا  ینعی  تابیطلا 
امک معالا ، لمتحیو  کلـضفل ، مهرهظأ  نیب  میقم  تنأو  لاصیتسالا  باذـعب  ۀـکم  لـهأ  بذـعی  هللا  ناـک  اـم  يأ  مهیف  تنأو  مهبذـعیل  هللا 
مهو مهبذـعم  هللا  ناک  امو  لاصیتسالا  باذـع  نم  ضرالا  لهال  نامأ  مالـسلا  مهیلع  هتیب  لهأ  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  رابخالا  یف  یتأیس 

ۀبـسنلاب معالا  وأ  ۀکم ، حـتف  یف  هللا  نذأ  اوجرخ  املف  اورجاهی ، مل  نینمؤملا  نم  مهیف  یقب  نم  رافغتـسا  امإ  مهرافغتـساب  دارملا  نورفغتـسی 
: هللا همحر  یـسربطلا  لاق  مکـسفنأ  نم  لوسر  مکءاج  دـقل  ۀـفلاخملاو . ۀـقاشملا  ةداحملا : هللا  دداحی  نم  نامزالاو  دـالبلا  لـهأ  عیمج  یلإ 

ةءارق اهنإ  لیقو : ءآفلا ، حـتفب  مکـسفنأ  نم  يرهزلاو  نصیحم  نباو  ۀـیلع  نباو  سابع  نبا  أرقو  ءافلا ، مضب  مکـسفنأ  نم  ةروهـشملا  ةءارقلا 
یلع اهاقلأ  یتلا  ۀبطخ  تبطخ  نیح  مالسلا  اهیلع  اهنع  تعمـس  اهلعل  (. 1  ) یلعو مکرایخ ، نمو  مکفارشأ  نم  يأ  (، 1  ) مالسلا هیلع  ۀمطاف 

برعلا یف  سیل  لیق : مکـسنج ، نم  يأ  روهـشملا  ۀیالا . کلت  اهیفو  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  اهیبأ  توف  دـعب  ۀباحـصلا  نم  ۀـعامجو  رکب  یبأ 
هیلع قداصلا  نع  ۀیلهاجلا  ةدالو  نم  ئش  هبصی  مل  حاکن  نم  هنأ  هانعم  لیقو : بسن ، مهیف  هلو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تدلو  دقو  الإ  ۀلیبق 

نینمؤملاب نمؤی  مل  نم  یلع  يأ  مکیلع  صیرح  نامیالا  كرتب  ررـضلا  نم  مکقحلی  امو  مکتنع  هیلع  دیدش  يأ  متنع  ام  هیلع  زیزع  مالـسلا 
نمب فوؤر  وأ  هئایلوأب ، میحر  هئابرقأب ، فوؤر  وأ  نیبنذملاب ، میحر  نیعیطملاب ، فوؤر  یـسربطلا  لاق  ۀـمحرلا . ةدـش  ۀـفأرلا : میحر  فؤر 

: لاق هنإف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  الإ  هئامسأ  نم  نیمسا  نیب  ءایبنالا  نم  دحال  هللا  عمجی  مل  فلـسلا : ضعب  لاقو  هری ، مل  نمب  میحر  هآر ،
لقف کتوبنب  رارقالاو  کلوق  لوبق  نع  اوضرعأو  کـنع  اولوت  نإـف  (. 2  ) میحر فؤرل  ساـنلاب  ( 1  ) هللا نإ  لاقو : میحر  فوؤر  نینمؤملاـب 
نمو هنم  معالا  وأ  نآرقلا ، ۀـنیبلاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هب  دارملا  هبر  نم  ۀـنیب  یلع  ناک  نمفأ  یلاـعت : هلوق  یفاـک . هللا  يأ  هللا  یبسح 
یلع نآرقلا  ولتی  لیئربج  وه  لیقف : هنم ، هتحصب  دهـشی  نم  هعبتیو  يأ  هنم  دهاش  هولتیو  ۀجحلا  ۀنیبلاو : نونمؤملا ، وأ  نیهاربلاو ، تازجعملا 

، ۀـماعلاو ۀـصاخلا  يرـسفم  نم  ریثک  هیلإ  بهذو  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هنأب  ۀضیفتـسملا  راـبخالا  یتأیـسو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
باتک هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  وأ  نآرقلا  لبق  يأ  هلبق  نمو  ریخالا  لامتحالا  یلع  نآرقلا  وه  لیقو : هظفحیو ، هددـسی  کلم  وه  لـیقو :

رابتعاب دهاشلا  وأ  دهاشلاو ، یبنلا  يأ  هب  نونمؤی  کئلوا  هدابع  یلع  هللا  نم  ۀمعن  يأ  ۀمحرو  نیدلا  روما  یف  هب  متؤی  امامإ  هل  دهشی  یسوم 
برعلا یکرـشم  نم  يأ  بازحـالا  نم  هب  رفکی  نمو  نآرقلا  وأ  یبنلاـب ، نونمؤی  نونمؤملا  وأ  مالـسلا ، مهیلع  ۀـمئالا  لمـشی  هنإـف  سنجلا ،

هللا یلـص  یبنلل  باطخلاو  دـعوملا ، وأ  نآرقلا ، نم  يأ  هنم  کش  یف  يأ  ۀـیرم  یف  کت  الف  هرقتـسمو  هریـصم  هدـعوم  رانلاف  رافکلا  قرفو 
: ةرقبلا (. 1 (،) 3  ) کئاقب ةدـمو  دـمحم ، ای  کتایحو  يأ  هللا : همحر  یـسربطلا  لاق  كرمعل  یلاعت : هلوق  ماع . وأ  ۀـمالا  هب  دارملاو  هلاو ، هیلع 

. ایح کئاقب  ةدمو  ردصملا : یف  (. 3 .) 85 و 86 نایبلا 5 : عمجم  (. 2 . ) 65 جحلاو : ، 143
الإ دـحأ  ةایحب  مسقأ  هللا  تعمـس  امو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم  هیلع  مرکأ  اسفن  أرب  الو  أرذ  الو  لجوزع  هللا  قلخ  ام  سابع : نبا  لاق 
نأ الإ  کلذ  ریغو  یتوملا  ءایحإو  ابهذ ، افـصلا  بلق  نم  شیرق : اهتحرتقا  یتلا  يأ  تاـیآلاب  لـسرن  نأ  اـنعنم  اـمو  یلاـعت : هلوق  (. 1  ) هتایحب
مل مث  اهیلإ  بیجاف  ۀیآ  مهنم  حرتقا  نم  نأ  ممالا  یف  یلاعت  هللا  ةداع  ذإ  لاصیتسالا ، باذـعب  اوبذـعف  ۀـقباسلا  ممالا  نم  نولوالا  اهب  بذـک 

افیوخت الإ  تایآلاب  لسرن  امو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ۀکربب  ۀمالا  هذه  نع  یلاعت  هللا  هفرـص  دـقو  لاصیتسالا ، باذـعب  لجاعی  نأ  نمؤی 
نوکی نأ  لمتحی  و  مهیلع ، عقو  اوفاخی  مل  نإف  هل ، ۀمدقملاو  ۀعیلطلاک  لجاعلا  باذعلا  لوزن  نم  افیوخت  الإ  ۀحرتقملا  تایآلا  لسرن  يأ ال 

یبنلل باطخ  هللا : همحر  یـسربطلا  لاق  هب  دـجهتف  لیللا  نمو  ةرخـآلا . باذـعب  راذـنإو  فیوخت ، اـهنإف  ۀـعقاولا ، تازجعملاو  نآرقلا  دارملا 
لک یف  هب  بلقتی  ام  مهـضعب : لاقو  نیرـسفملا ، رثکأو  دهاجم  نع  مونلا  دعب  الإ  دجهتلا  نوکی  الو  نآرقلا ، لصف  يأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
یلع کل  ةدایز  يأ  کل  ۀـلفان  مثأتملاو  جرحتملا  لاـقی : اـمک  هسفن ، نع  مونلا  يأ  دوجهلا  یقلی  يذـلا  دـجهتملاو : ادـجهت ، یمـسی  لـیللا 

، ۀیآلا هذهب  اهبوجو  خسنف  هیلع  ۀبجاو  تناک  لیقو : هریغل ، ۀلیـضفو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ۀضیرف  تناک  لیللا  ةالـص  نال  ضئارفلا ،
ءادتقالل ریغلا  ءاعد  نم  کلذ  یف  امل  باطخلاب  هصتخا  امنإو  كریغلو ، کل  ۀـلفان  لیقو : (، 2  ) كریغل ةرافکو  کل  ۀلیضف  هانعم  نإ  لیقو :

موی کثعبی  يأ  هسنج ، ریغ  نم  ردـصم  وهف  ثعبلا ، ینعمب  ماقملاو  ۀـبجاو ، هللا  نم  یـسع  ادومحم  اـماقم  کـبر  کـثعبی  نأ  یـسع  ( 3  ) هب
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ماقم وهو  نورخآلاو  نولوالا  هیف  كدمحت  اماقم  کبر  کمیقی  يأ  ۀـماقالا ، ینعمب  ثعبلا  لعجی  نأ  زوجیو  هیف ، دومحم  تنأ  اثعب  ۀـمایقلا 
یبنلاو ةرافک ، هلفن  نوکیف  هضرف  لبقی  نأ ال  فاخی  ناـسنإ  لـک  نـال  ردـصملا : یف  (. 2 .) 342 ناـیبلا 6 : عمجم  (. 1  ) هیف فرشی  ۀعافـشلا ،
لأـسی قئـالخلا ، عیمج  یلع  . هتنـسب نانتـسالا  یلع  ثحلاو  هب ، ءادـتقالا  یلإ  ردـصملا : یف  (. 3 .) ةراـفک یلإ  جاـتحی  ـال  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ماقملا وهو  سانلل ، هیف  عفشی  يذلا  ماقملا  وهو  ۀعافشلا ، ماقم  وه  دومحملا  ماقملا  نأ  یلع  نورسفملا  عمجأ  دقو  عفـشیف ، عفـشیو  یطعیف ،

ای لقو  عفـشم  لوأو  عفاش  لوأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  نوکیف  ۀکئالملاو ، ءآیبنالا  هتحت  عمتجتو  هفک ، یف  عضویف  دمحلا ، ءاول  هیف  یطعی  يذلا 
لاخدإ ینلخدأ  ریدـقتلاف  جارخـالاو ، لاـخدالا  ردـصم  جرخملاو  لخدـملا  قدـص  جرخم  ینجرخأو  قدـص  لخدـم  ینلخدأ  بر  دـمحم 

هنم ینجرخأو  قدـص ، لاخدإ  هب  ینتلـسرأ  ام  عیمج  یف  ینلخدأ  ینعملا  نأ  اهدـحأ : لوقأ : هانعم  یفو  قدـص ، جارخإ  ینجرخأو  قدـص ،
وأ رمأ ، یف  لخد  اذإ  ءاعدـلا  اذـهب  رما  هنأ  اهثلاثو : حـتفلل . ۀـکم  یلإ  اهنم  ینجرخأو  ۀـنیدملا ، ینلخدأ  اـهیناثو : (. 1  ) قدـص جارخإ  املاس 

، قدص جرخم  ثعبلا  دنع  هنم  ینجرخأو  قدص ، لخدم  ربقلا  ینلخدأ  اهعبارو : قدص . لخدم  رمأ  لک  یف  ینلخدأ  دارملاو  رمأ ، نم  جرخ 
يدص لواحی  نمم  هب  عنتمأ  ازع  یل  لعجا  يأ  اریـصن  اناطلـس  کندل  نم  یل  لعجاو  نیدلاو  ایندلا  یف  هتبقاع  دمحت  ام  قدـصلا : لخدـم  و 

هفاخ یتح  بعرلاب  رـصنف  ةاصعلا ، هب  رهقأ  ازیزع  اکلم  یل  لعجا  لـیقو : کـیف ، یناداـع  نم  یلع  اـهب  ینرـصنت  ةوقو  کـضئارف ، ۀـماقإ  نع 
نیعملاک وهف  ءادعالا  یلع  ةرـصنلا  ( 2  ) هب عقی  هنال  اریصن  هامـسو  نایدالا ، رئاس  یلع  اهب  يوقتأ  ۀنیب  ۀجح  لیقو : رهـش ، ةریـسم  یلع  ودعلا 

لخد لاق : هنأ  دوعـسم  نب  هللادـبع  نع  يورو  كرـشلا ، وهو  لطابلا  لطب  يأ  قهزو  نیدـلاو  مالـسالا  وهو  قحلا  رهظ  يأ  قحلا  ءاـج  لـقو 
اقوهز ناک  لطابلا  نإ  لطابلا  قهزو  قحلا  ءاج  لوقیو : اهنعطی  لعجف  امنص ، نوتـسو  ۀئامثالث  تیبلا  لوحو  ۀکم ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

ردصملا یف  (. 1  ) الجر انیأر  ام  نولوقی : ۀـکم  لهأو  کلذ ، لاـق  اذإ  ههجول  بکنی  ( 3  ) لعجف یبلکلا : لاق  حیحـصلا ، یف  يراخبلا  هدروأ 
ناک لطابلا  نإ  دمحم  نم  رحسأ  منـصلا . لعجف  ردصملا : یف  (. 3 . ) هب عقت  ردصملا : یف  (. 2 . ) ۀـلاسرلاو یحولا  یلع  ینعأ  يأ  یه : ةدایز 

: سابع نبا  لاق  مهیلع ، ۀـمعن  يأ  نیملاعلل : ۀـمحر  الإ  كانلـسرأ  امو  یلاـعت : هلوق  یفو  (. 1  ) هل تابث  اکلاه ال  ابهاذ  الحمـضم  يأ  اـقوهز 
فـسخلا نم  ممالا  باصأ  امم  یفوع  نأب  رفاکلل  ۀـمحرو  ةرخآلاو ، ایندـلا  یف  نمؤملل  ۀـمحر  وهف  رفاـکلاو ، نمؤملاو  رجاـفلاو  ربلل  ۀـمحر 

تنک يإ  معن ، لاق : ئـش ؟ ۀمحرلا  هذه  نم  کباصأ  له  ۀیآلا : هذه  تلزن  امل  لیئربجل  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  يورو  خـسملاو ،
ۀمحر انأ  امنإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  دقو  ( 3  ) نیکم شرعلا  يذ  دـنع  ةوق  يذ  هلوقب : یلع  ( 2  ) ینثأ امل  کب  تنمآف  رمالا  ۀبقاع  یـشخأ 

ملف عئاج  یلإ  ماعطلا  مدق  نمک  دتهی ، مل  نإو  هادهو  مئادـلا  باوثلاو  نامیالل  هضرع  هنأ  رفاکلا  یلع  ۀـمعن  هنأ  یف  هجولا  نإ  لیقو : ةادـهم 
: اهدـحأ لاوقأ : هیف  لیق : مهـسفنأ : نم  نینمؤملاب  یلوأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلاعت : هلوق  یفو  (. 4  ) لبقی مل  نإو  هیلع  معنم  هنإف  لـکأی 

مهاعد اذإف  ةوعدـلا ، یف  مهب  یلوأ  هنأ  اـهیناثو : (. 5  ) هتعاط بوجول  مهـسفنأ  یلع  مهمکح  نم  ذـفنأ  مهیلع  همکحو  مهریبدـتب ، قحأ  هنأ 
مهیلع ذفنأ  همکح  نأ  اهثلاثو  (. 6  ) مهسفنأ ۀعاط  نم  مهل  یلوأ  هتعاط  تناک  ئش  یلإ  مهسفنأ  مهتعدو  ئش  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
انءابآ نذأتـسن  موق : لاـق  جورخلاـب  ساـنلا  رمأو  كوبت  ةوزغ  دارأ  اـمل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  يورو  ضعب ، یلع  مهـضعب  مکح  نم 

وهو مهتاهما  هجاوزأو  مهـسفنأ  نم  نینمؤملاب  یلوأ  یبنلا  نوؤرقی : اوناک  مهنأ  سابع  نباو  دوعـسم  نباو  یبا  نع  يورو  تلزنف . اـنتاهماو ،
(. 3 . ) هللا ینثأ  اـمل  ردـصملا : یف  (. 2 . ) و 435  434 ناـیبلا 6 : عمجم  (. 1  ) نع کـلذ  يورو  یبا ، فحـصم  یف  وـه  کلذـکو  مـهل  بأ 

بوجول هب ، مکحی  ام  فـالخ  مهـسفنأ  یلع  مهمکح  نم  مهیلع  ذـفنأ  همکحو  ردـصملا : یف  (. 5 .) 67 ناـیبلا 7 : عمجم  (. 4 .) 20 ریوکتلا :
بأ یبن  لکو  دـهاجم : لاق  مالـسلا ، امهیلع  هللادـبع  یبأو  رفعج  یبأ  . لوالا نم  بیرق  اذـهو  (. 6 .) یلاعت هللا  ۀـعاطب  ۀـنورقم  وه  یتلا  هتعاط 

سیل هنأ  نایب  اذه  یفو  مهدلی ، مل  نیذلا  مکلاجر : نم  دحأ  ابأ  دـمحم  ناک  ام  یلاعت : هلوق  یفو  (. 1  ) ةوخإ نینمؤملا  راص  کلذلو  هتمال ،
، مساقلاو میهاربإ ، روکذ : دالوأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  دلو  دـقو  مکلاجر  نم  لاقف : مهیلإ  راشأ  اذـهلف  (، 2  ) هتجوز هیلع  مرحیف  دـیزل  بأب 
: مالـسلا امهیلع  نیـسحلاو  نسحلل  اضیأ  لاقو  دیـس  اذه  ینبا  نإ  مالـسلا : هیلع  نسحلل  لاق  هنأ  حـص  دـقو  مهابأ ، ناکف  رهطملاو ، بیطلاو ،

دارأ لیقو : مهوبأ  انأ  ینإف  ۀمطاف  دالوأ  الإ  مهیبأ  یلإ  نوبـسنی  تنب  ینب  لک  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقو  ادعق  وأ  اماق  نامامإ  ناذه  يانبا 
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لوسر ناک  نکلو  يأ  هللا  لوسر  نکلو  تقولا  کلذ  یف  الجر  هئانبأ  نم  دـحأ  نکی  ملو  تقولا ، کلذ  لاجر  نم  نیغلابلا  مکلاجر  هلوقب :
هلاو هیلع  هللا  یلـص  هتعاط  مزلی  سیل  هناحبـس  دارأ  هنأ  هلبق  امب  هلاصتا  یف  هجولا  نإ  لیقو : لاهجلا ، لوقب  یلاعت  هللا  هحابأ  اـم  كرتی  ـال  هللا 

تمتخ نییبنلا ، رخآو  يأ  نییبنلا  متاخو  ةوبنلا  ناکمل  مکیلع  کلذ  بجی  امنإ  لـب  ةوبـالا ، ناـکملو  مکنیبو ، هنیب  بسنلا  ناـکمل  همیظعتو 
نامیإو ۀیـصعم  ۀعاط و  نم  هنولعفی  امیف  کتما  یلع  ادـهاش : كانلـسرأ  انإ  یلاعت : هلوق  یفو  (. 3  ) نیدلا موی  یلإ  ۀیقاب  هتعیرـشف  هب ، ةوبنلا 
رارقالاو هللا  یلإ  ایعادو  رانلاب  كاصعو  یناصع  نمل  اریذنو  ۀنجلاب  کعاطأو  ینعاطأ  نمل  ارـشبمو  ۀمایقلا  موی  مهیلعو  مهل  دهـشتل  رفکو ،

يذـلا رینملاو  جارـسلاب ، يدـتهی  امک  نیدـلا  یف  کب  يدـتهی  ارینم  اجارـسو  هرمأو  هملعب  يأ  هنذإب  هیهاونو  هرماوأ  لاثتماو  (، 4  ) هتینادحوب
ینع لیقو : ضرالاو ، تاوامـسلا  رینم  هللاو  ینعملا ، اذـهب  رینم  جارـسلاو  رینم ، رمقلاف  هل ، ببـس  هنال  امإو  هلعفب ، امإ  هتهج  نم  رونلا  ردـصی 

361 نایبلا 8 : عمجم  (. 3 .) هتجوز هیلع  مرحتف  ردصملا : یف  (. 2 .) 338 نایبلا 8 : عمجم  (. 1 (.) 5  ) جارس اذ  ریدقتلاو  نآرقلا ، رینملا  جارـسلاب 
يأ سانلل  ۀـفاک  الإ  یلاعت : هلوق  یفو  .363 نایبلا 8 : عمجم  (. 5 .) هتینادحوب رارقالاو  هللا  یلإ  ایعاد  كانثعبو  يأ  ردـصملا : یف  (. 4 .) و 362
الو اسمخ  تیطعا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  سابع ، نبا  نع  يورملا  ثیدحلا  هدیؤیو  ممالا ، رئاسو  مجعلاو  برعلا  مهلک : سانلل  ۀماع 

بعرلاب ترـصنو  یلبق ، دـحال  لحی  ملو  منغملا ، یل  لحاو  ادجـسمو ، اروهط  ضرالا  یل  تلعجو  دوسالاو ، رمحالا  یلإ  تثعب  ارخف : لوقأ 
افاک لیقو : ةوعدـلاو ، راذـنالاب  سانلل  اعماج  هانعم  لیقو : ۀـمایقلا . موی  یتمال  اـهترخداف  ۀعافـشلا  تیطعاو  رهـش ، ةریـسم  یماـمأ  ریـسی  وهف 

لیلدـلاب يأ  يدـهلاب : یلاعت : هلوق  یفو  (. 1  ) ۀـغلابملل ءاهلاو  دـیعولاو ، دـعولاب  یـصاعملاو  رفکلا  نم  هیلع  مه  امع  مهل  اـعنام  يأ  ساـنلل ،
، ناـیدالا عیمج  یلع  نیهاربـلاو  جـجحلاب  مالـسالا  نید  رهظیل  يأ  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  مالـسالا  يأ  قحلا  نیدو  نآرقلاـب  وأ  حـضاولا :

نید يوس  نید  ضرالا  یف  یقبی  الف  مالـسلا ، هیلع  يدهملا  جورخ  دنع  کلذ  مامت  نإ  لیقو : نادـلبلا ، یف  راشتنالاو  رهقلاو  ۀـبلغلاب  لیقو :
هللا یلـص  هللا  لوسر  یلع  ۀـقرفتم  موجن  لزنا  اذإ  نآرقلاب  مسقأ  هللا  نأ  اهدـحأ : لاوقأ : هیف  يوه  اذإ  مجنلاو  یلاعت : هلوق  یفو  (. 2  ) مالسالا
عم تباغو  تطقـس  اذإ  اهب  مسقأ  ایرثلا ، هب  دارأ  هنأ  اهیناثو : (. 3  ) لوزنلا یف  هقرفتل  امجن  نآرقلا  یمسف  ۀنس ، نیرـشعو  ثالث  یف  هلاو  هیلع 
نع تیفخو  تباـغو  تطقـس  يأ  توـه ، اذإ  موـجنلا  ۀـعامج  هب  دارملا  نأ  اـهثلاثو : ۀـصاخ . اـیرثلا  یلع  مجنلا  مسا  قـلطت  برعلاو  رجفلا ،

رفعج نع  ۀماعلا  تورو  عمسلا ، قارتسا  دنع  نیطایشلا  هب  یمری  ام  وهو  موجنلا ، نم  موجرلا  هب  ینعی  هنأ  اهعبارو : سنجلا . هب  دارأو  سحلا ،
یف (. 3 .) 127 نایبلا 9 : عمجم  (. 2 .) 391 نایبلا 8 : عمجم  (. 1) ءآمسلا نم  لزن  ( 4  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا 
هللا لوسر  دمحم  لاق : هنأ  ردصملا : یفو  طقـس ، هیفو  ردصملا ، یف  اذـکه  (. 4 .) امجنم قرفملاو  امیجنت ، قیرفتلا  یمـست  برعلاو  ردصملا :

قلطو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ءاجف  بهل ، یبأ  نب  ۀـبتع  کلذـب  ربخأ  ةروسلا  تلزن  املو  جارعملا ، ۀـلیل  ۀـعباسلا  . هلآو هیلع  هللا  یلص 
جرخف کبالک  نم  ابلک  هیلع  طلـس  مهللا  لاقو : هیلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  اعدـف  مجنلا ، بربو  مجنلاب  ترفک  لاـقو : ههجو ، یف  لـفتو  هتنبا 

نیب نم  هسرتفاف  دـسأ  ءاجف  اولعفف  (، 1  ) مکنیب ینومینأ  هباحـصال : لاـقف  بعرلا ، هیلع  هللا  یقلأو  قیرطلا ، ضعب  یف  لزنف . ماـشلا  یلإ  ۀـبتع 
، مکیلإ هیدؤی  امیف  يوغ  امو  يدهلا ، قراف  امو  قحلا  نع  لدـع  ام  يأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ینعی  يوغ  امو  مکبحاص  لض  ام  سانلا .

قطنی امو  هتمارکو  هللا  باوث  لانی  لب  هیعـس  باخ  ام  لیقو : دشرلا ، ۀباصإ  نع  باخ  ام  هانعم  لیقو : ادیکأت ، هداعأ  امنإو  لض ، يوغ  ینعمو 
یحوی هللا  نم  یحو  الإ  ماکحالا  نم  هب  قطنی  امو  نآرقلا  اـم  يأ  یحوی  یحو  ـالإ  وه  نإ  عبطلا  لـیمو  يوهلاـب  قطنی  سیلو  يأ  يوهلا  نع 

نع هقلخ  یف  ةدشو  ةوق  وذ  يأ  ةرم  وذ  هتقلخو  هسفن  یف  يوقلا  يأ  لیئربج ، ینعی  يوقلا  دـیدش  هملع  هلوق : وهو  لیئربج  هب  هیتأی  يأ  هیلإ ،
، اوکله یتح  دومث  موقل  هتحیص  هتدش  نمو  اهبلق ، مث  ءآمسلا ، یلإ  اهعفرف  دوسالا  ءاملا  نم  طول  موق  يرق  علتقا  هنأ  هتوق  نمو  لاق : یبلکلا ،
وذ لیقو : بویعلاو ، تافآلا  نم  میلس  مسجلا ، نم  ۀحص  يأ  ةرم ، وذ  هللا ، تاذ  یف  يوقلا  دیدش  لیقو : نسح ، قلخو  ۀحص  وذ  هانعم  لیقو :

یلإ هرادحنا  دعب  اهیلع  قلخ  یتلا  هتروص  یلع  مالسلا  هیلع  لیئربج  يوتساف  ادعاصو  الزانو  ایئاجو  ( 2  ) اباهذ ءاوهلا ، یف  رورم  وذ  يأ  ةرم ،
ئفلا نم  لوسرلا  مکاطعأ  ام  يأ  اوهتناـف  هنع  مکاـهن  اـمو  هوذـخف  لوسرلا  مکاـتآ  اـمو  یلاـعت : هلوق  یفو  (. 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم 

یبأ نع  ماحـشلا  دـیز  يورو  هللا ، رمأ  نع  الإ  یهنی  الو  رمأی  هنإف ال  اوهتناـف ، هنع  مکاـهن  اـمو  هولعفاـف ، هب  مکرمأ  اـمو  هب ، اوضراو  هوذـخف 
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(. 1) ننماف مالسلا : هیلع  نآمیلسل  لاق  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  ادمحم  یطعأ  دقو  الإ  ائیش  ءایبنالا  نم  ایبن  هللا  یطعأ  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع 
نایبلا عمجم  (. 3 .) ابهاذ ردصملاو : ۀیفورحلا  ۀعبطلا  یف  امک  حیحصلاو  فنصملا ، ۀخـسن  یف  اذکه  (. 2 .) الیل مکنیب  ینومینأ  ردصملا : یف 

هلوق یفو  (. 1  ) اوهتناف هنع  مکاهنامو  هوذخف  لوسرلا  مکاتآام  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لاقو  باسح  ریغب  کسمأ  وأ  172 و 173. : 9
ۀکم نال  ۀکم ، لهأ  ینعی  لیقو : یبن ، مهیلإ  ثعبی  ملو  أرقت ، الو  بتکت  ۀیما ال  ۀما  تناکو  برعلا ، ینعی  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  یلاعت :
یما یف  ةوبنلا  لعج  هنأ  یف  ۀمعنلا  هجوو  مهـسنج ، نم  وهو  مهبـسن ، هبـسن  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  ادمحم  ینعی  مهنم  الوسر  يرقلا  ما  یمـست 

، اهالت یتلا  مکحلاب  ۀمکحلا  نم  هب  یتأ  ام  یلع  ۀناعتـسالا  مهوت  نم  دـعبأ  هنالو  ۀـفلاسلا ، ءایبنالا  بتک  یف  هب  ةراشبلا  تمدـقت  امل  ۀـقفاوم 
الإ کلذ  سیل  مهبتک  یف  ام  قفو  یلع  ۀیلاخلا  نورقلاو  ۀیـضاملا  ممالا  رابخأ  نم  هب  مهربخی  ام  نأب  ملعلا  یلإ  برقأو  اهأرق ، یتلا  بتکلاو 

ءآـیکزأ هب  نوریـصی  اـم  یلإ  مهوعدـیو  بونذـلاو ، رفکلا  نم  مهرهطیو  يأ  مهیکزیو  نآرقلا  مهیلع  أرقی  يأ  هتاـیآ  مـهیلع  وـلتی  یحولاـب 
نإف یلاعت ، هللا  هدارأ  ام  لکو  ۀنـسلاو  باتکلا  معت  ۀـمکحلا  نإ  لیقو : عیارـشلا ، ۀـمکحلاو : نآرقلا ، باتکلا : ۀـمکحلاو  باـتکلا  مهملعیو 
اوناک امو  هانعم  نیبم  لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نإو  ایندـلاو  نیدـلا  روما  نم  بنتجی  وأ  یبتجی ، امیف  هیلع  لمعی  يذـلا  ملعلا  یه  ۀـمکحلا 
مهب اوقلحی  امل  نینمؤملا  نم  نیرخآ  ملعیو  يأ  مهنم  نیرخآو  رهاظ  نیب  نیدـلا  نع  باهذو  قحلا ، نع  لودـع  یف  الإ  مهیلإ  هثعب  لبق  نم 

نامزب اوقحلی  مل  نإو  مهمزلت ، هتعیرشو  مهیلإ ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ثعب  هناحبـس  هللا  نإف  ۀمایقلا  موی  یلإ  ۀباحـصلا  دعب  نم  لک  مهو 
أرق هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نأ  يورو  مالسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  کلذ  يورو  برعلا ، ۀغلب  ملکتی  نمو ال  مجاعالا  مه  لیقو : ۀباحـصلا ،

امنإف اذـه  یلعو  ءالؤه . نم  لاجر  هتلانل  ایرثلا  یف  ( 2  ) نیدلا ناک  ول  لاقو : ناملـس  فتک  یلع  هدی  عضوف  ءالؤه ؟ نم  هل : لیقف  ۀیآلا  هذـه 
نأش نوکردـی  نیعباتلا ال  نإـف  ۀـقباسلاو ، لـضفلا  یف  ینعی  مهب  اوقلحی  اـمل  هلوق : نإ  لـیقو : مهنم ، اوراـص  اوملـسأ  اذإ  مهنـال  مهنم  لاـق :
ناک ول  ردصملا : یف  (. 2 . ) 87  - 85 یف ج 14 : هل  حرشو  هانعمب  امو  ماحـشلا  ثیدح  مدقت  لوقأ : . 261 نایبلا 9 : عمجم  (. 1) نم نیقباسلا 
اهب هللا  صخ  یتلا  ةوبنلا  ینعی  هللا  لضف  کلذ  هلاـعفأ  عیمج  یف  میکحلا  بلاـغی  ـال  يذـلا  زیزعلا  وهو  نینمؤملا  راـیخو  ۀباحـصلا  ناـمیالا .

میظعلا نملا  وذ  میظعلا  لضفلا  وذ  هللاو  ۀـلاسرلا  ( 1  ) ءآبعأ لمحتو  ۀـثعبلل  هحالـص  نم  هملعی  ام  بسحب  ءآـشی  نم  هیطعی  يأ  هیتؤی  هلوسر 
کلذ يور  لوسرلا ، ینعی  لیقو : نآرقلا ، ینعی  ارکذ  مکیلإ  هللا  لزنأ  دق  یلاعت : هلوق  یفو  (. 2  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحم  ثعبب  هقلخ  یلع 
لسرأ يأ  فوذحم ، لوعفم  وأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  وأ  لیئربج  امإ  لوسرلاف  ارکذ  نم  لدب  امإ  الوسر  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع 
زوجیو نیهجولا ، لمتحی  لوسرلاـف  ـالوسر ، رکذ  نأ  مکیلإ  لزنأ  يأ  ارکذ  هلوق : لوعفم  وأ  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لوسرلاـف  ـالوسر ،

انإ یلاـعت : هلوق  یفو  (. 3  ) ملعلاو ناـمیالا  رونلاو  لـهجلاو ، رفکلا  تاـملظلاو  رکذ ، اذ  يأ  فرـشلا ، رکذـلاب  دارملا  نوـکی  نأ  لوـالا  یلع 
هللا هاطعأ  ۀنجلا  یف  رهن  لاق : هنأ  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  يورو  ۀنجلا ، یف  رهن  وه  لیقف : رثوکلا ، ریسفت  یف  اوفلتخا  رثوکلا : كانیطعأ 
وه لیقو : ریثکلا ، ریخلا  رثوکلا : لیقو : ۀـمایقلا  موی  هیلع  سانلا  رثکی  يذـلا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ضوح  وه  لیقو : هنبا . نم  اـضوع  هیبن 
نع هوور  ۀعافـشلا ، وه  لیقو : ۀـیرذلاو ، لسنلا  ةرثک  وه  لیقو : (، 4  ) عابتالا عایـشالا و  ةرثک  وه  لیقو : نآرقلا ، وه  لیقو : باـتکلاو ، ةوبنلا 
یف ریثکلا  ریخلا  هناحبس  هللا  هاطعأ  دقف  لاوقالا ، نم  رکذ  ام  عیمج  یلع  لمحی  نأ  بجیف  (، 5  ) لکلل لمتحم  ظفللاو  مالسلا ، هیلع  قداصلا 

رحناو دیعلا  ةالص  لصف  لاق : نأب  ۀمیظعلا  ۀمعنلا  هذه  یلع  رکشلاب  هناحبس  هرمأ  رحناو  کبرل  لصف  ةرخآلا  یف  ریثکلا  ریخلا  هدعوو  ایندلا ،
باحـصالا ةرثک  ردصملا : یف  (. 4 .) 310 ناـیبلا 10 : عمجم  (. 3 . ) 284 ناـیبلا 10 : عمجم  (. 2 .) لمحلاو لـقثلا  ءبعلا : عمج  ءاـبعالا  (. 1)

ةادـغلا ةالـص  کبرل  لصف  لیقو : کیدـه  . رتبالا وه  کئناش  نا  هلوقل : رهظأو  لوزنلا  ببـسل  بسنأ  عباسلا  ینعملا  ناک  ناو  (. 5 .) عایشالاو
، اذه رحنی  اذه  يأ  رحانتت ، انلزانم  برعلا : لوقتو  كرحنب ، ۀلبقلا  لبقتساو  ۀبوتکملا  یلص  لیقو  ینمب ، ندبلا  رحناو  (، 1  ) عمجب ۀضورفملا 

مالـسلا هیلع  هللادبع  ابأ  تعمـس  لاق : دیزی  نب  رمع  نعو  کتالـص . یف  رحنلا  یلإ  کیدی  عفرا  هانعم  مالـسلا  هیلع  یلع  نعو  هلبقتـسی . يأ 
تلق لاق : لیمج  نعو  هلثم . نانـس  نب  هللادبع  مالـسلا  هیلع  هنع  يورو  کهجو . ءاذـح  کیدـی  عفر  وه  رحناو  کبرل  لصف  هلوق : یف  لوقی 
دامح نعو  ةالصلا . حاتتفا  یف  ۀلبقلا  ( 2  ) ههجو وذح  هیدیب  لبقتسا  ینعی  اذکه ، هدیب  لاقف : رحناو  کبرل  لصف  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبال 
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ینعی اذـکه ، لاقف : کلذ ، قوف  اهعفر  مث  اذـکه ، لاقف : هردـص  یلإ  هدـی  عفرف  رحنلا ، نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تلأس  لاـق : ناـمثع  نب 
: لیقو لئاو ، نب  صاعلا  وهو  ریخلا ، نع  عطقنملا  وه  کضغبم  نأ  هانعم  رتبالا  وه  کئناش  نإ  (. 3  ) ةالصلا حاتفتسا  یف  ۀلبقلا  هیدیب  لبقتسا 
: دـهاجم لاق  هل ، دـلوب  سیل  هیلإ  بستنی  نم  نأو  ۀـقیقحلا ، یلع  هل  دـلو  هنأ ال  هانعم  لیقو : ریخ ، لک  نع  هعاطقناب  لذـالا  لـقالا  هنأ  هاـنعم 

نم هماقم  موقی  ذإ ال  هرکذ ، سردـیو  هنم ، حـیرتسنف  تومی  هل ، بقع  ـال  ادـمحم  نإ  شیرق : لوقل  باوج  وهو  هل ، بقع  ـال  يذـلا  رتبـالا :
یمس رعشملا . ۀفلدزملا . نوکـسف : حتفب  عمج  (. 1) هلاو هیلع  هللا  یلـص  انیبن  قدص  یلع  تالالد  ةروسلا  هذـه  یفو  هرمأ ، عطقنیف  هیلإ  وعدـی 

، نایح نب  لتاقم  نع  يور  لاق : ۀماعلا  قرط  نم  هانعم  یف  ام  یسربطلا  يورو  (. 3 .) ههجو ءاذح  ردصملا : یف  (. 2 .) هب سانلا  عامتجال  اعمج 
ینرمأ یتلا  ةریحنلا  هذه  ام  لیربجل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  ةروسلا ، هذه  تلزن  امل  لاق : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  غبصالا ، نع 

نم کـسأر  تعفر  اذإو  تعکر ، اذإو  تربـک  اذإ  کیدـی  عـفرت  نأ  ةالـصلل  تـمرحت  اذإ  كرمأـی  هـنکلو  ةریحنب ، تـسیل  لاـق : یبر ؟ اـهب 
لک دنع  يدیالا  عفر  ةالصلا  ۀنیز  نإو  ۀنیز  ئـش  لکل  ناف  عبـسلا ، تاوامـسلا  یف  ۀکئالملا  ةالـص  انتالـص و  هناف  تدجـس ، اذإو  عوکرلا ،
هنأ اهیناثو : هربخأ . امک  ناکف  کلذ  هغلب  نکی  ملو  مهتنسلأ ، یلع  يرج  امو  هئادعأ ، سوفن  یف  امع  ربخأ  هنأ  اهدحأ : هتوبن : ۀحصو  . ةریبکت

کلذ نم  ئـش  نکی  ملو  بسن ، لک  نم  رثکأ  هبـسن  راص  یتح  هتیرذ  ترثک  و  هرمأ ، العو  هنید ، رـشتنا  فیک  رظناف  رثوکلا  كانیطعأ  لاق :
(1  ) هیدـحت عم  اهظافلأ  ةزاجو  یلع  ةروسلا  هذـه  لثمب  نایتالا  نع  اوزجع  دـق  مجعلاو  برعلا  ءآحـصف  عیمج  نأ  اهثلاثو : لاحلا . کلت  یف 

هناحبـس هنأ  اهعبارو : زاجعالا . ۀیاغ  اذهو  اذـه ، سانلا  موی  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ثعب  ذـنم  هرمأ  نالطب  یلع  مهـصرحو  کلذـب ، مهایإ 
ةروسلا هذـه  یفو  اذـه ، هب  ربخأ  اـم  یلع  ربخملا  ناـکف  مهبقع ، وأ  مهنید ، عاـطقناو  مهرمأ  طوقـسب  هربـخأو  هئادـعأ ، یلع  رـصنلاب  هدـعو 

یفخی ام ال  هب  یلوأ  وه  امب  اهیناعم  نم  لکل  لباقتلاو  فیلأتلا  نسحب  فورحلا  جراخم  ۀلوهـسو  لـصاوفلل ، عطاـقملا  لـکاشت  نم  ةزیجولا 
نب داـمح  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  ناـبأ ، نبا  نع  دـیلولا ، نبا  یل :  - 1 (. 2  ) برعلا مـالک  يراـجم  فرع  نم  یلع 
یل تلعج  یلبق : دحأ  اهطعی  مل  اسمخ  تیطعا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : رفعج  ابأ  عمس  هنأ  یفعجلا  لیعامـسإ  نع  نامثع ،
هیلع هللا  یلـص  هلوق  نایب : (. 3  ) ۀعافـشلا تیطعاو  مالکلا ، عماوج  تیطعاو  بعرلاب ، ترـصنو  منغملا ، یل  لحاو  اروهطو ، ادجـسم  ضرالا 

دوجـسلا حصی  ام  وأ  مهـسئانکو ، مهعیب  یف  الإ  ارایتخا  ةالـصلا  مهل  زوجی  اوناک ال  مهنإف  ۀقباسلا  ممالا  فالخب  یلـصم  يأ  ادجـسم ، هلاو :
یف وجنلا  جرخمو  فخلاو ، مدقلا  نطابک  ءآیشالا  ضعبل  ثابخالا  نمو  ممیتلاب ، ثادحالا  نم  هب  رهطتی  ام  يأ  اروهطو  رهـشأ  لوالاو  هیلع ،
هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلاو  ۀقباسملا . تارابملاو : هبلاغو . هاراب  لجرلا : يدحت  (. 1  ) باصی ام  حتفلاب : منغملاو  ردملاو ، راجحالاب  ءآجنتسالا 

نم .130 قودصلا : یلامأ  (. 3 .) و 550  549 نایبلا 10 : عمجم  (. 2 .) کلذ مهنکمی  مل  مهنأب  مهربخأو  نآرقلا ، لـثمب  ناـیتالا  یلإ  مهاـعد 
نم مهنم  ۀمدقتملا  ممالا  نأو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هتما  صئاصخو  هصئاصخ  نم  منغملا  لح  نأ  روهشملاو  برحلا ، یف  نیکرـشملا  لاومأ 

هذـهل هللا  اهحابأو  اهقرحتف ، ران  یتأتف  عضوت  مهمئانغ  تناکو  مئانغلا ، مهل  حـبی  مل  نکل  مهل  حـیبا  نم  مهنمو  راـفکلا ، داـهج  مهل  حـبی  مل 
مالکلا عماوجب  دارملا  لیقو : رهـش ، ةریـسم  هنیبو  هنیبو  ودـعلا  هفاخی  ناک  هنأ  هب  یلاعت  هللا  هصخ  امم  ناـک  بعرلاـب ، ترـصنو  هلوق : ۀـمالا .

: یل  - 2 ةریثک . یناعمو  ۀـمیظع  مکح  یلع  ۀلمتـشملا  ةزجوملا  هتاملک  رئاس  لیقو : ةریـسی ، ظافلأب  ةریثک  یناـعم  هیف  هللا  عمج  ثیح  نآرقلا 
، دمحم نب  رفعج  قداصلا  نع  (، 1  ) قاحـسإ یبأ  نب  ییحی  نع  ةزمح ، یبأ  نب  یلع  نع  یلفونلا ، نع  یعخنلا ، نع  يدسالا ، نع  قاقدـلا ،

یب طبهو  هبلص ، یف  تنک  لاق : ۀنجلا ؟ یف  مدآو  تنک  نیأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لئـس  لاق : مالـسلا  مهیلع  هیبأ  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع 
حافـس یلع  ناوبأ  یف  قتلی  مل  میهاربإ ، یبأ  بلـص  یف  رانلا  یف  یب  فذـقو  حون ، یبأ  بلـص  یف  ۀنیفـسلا  تبکرو  هبلـص ، یف  ضرالا  یلإ 

مالـسالابو يدـهع ، ةوبنلاب  هللا  ذـخأ  یتح  ایدـهم  ایداه  ةرهاطلا ، ماحرالا  یلإ  ۀـبیطلا  بالـصالا  نم  ینلقنی  لـجوزع  هللا  ( 2  ) لزی مل  طـق ،
یتما (، 4  ) هئامسأ نم  امـسا  یل  قشو  هئامـس ، یلإ  یب  (، 3  ) اقرو يرکذ ، لیجنالاو  ةراوتلا  یف  تبثأو  یتفـص ، نم  ئـش  لک  نیبو  یقاـثیم ،

(. 1 ،) هیبأ نع  ةراـمع ، نبا  نع  يرهوـجلا ، نع  يرکـسلا ، نع  ناـطقلا ، عـم :  - 3 (. 6  ) دـمحم انأو  دومحم ، (، 5  ) شرعلا وذـف  نودامحلا ،
نب ییحی  هنأ  یشاجنلا  هرکذ  ام  یلع  ءانب  هیبأ ، ۀینک  هلعل  قاحسإ  وبأف  هیلعف  هنع ، ةزمح  یبأ  نب  یلع  ۀیاورل  يدسالا  ریـصب  ابأ  هنوک  لمتحی 
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(. 3 .) هللا خ ل لزی  ملو  (. 2 .) قاحـسإ نب  ییحی  هحیحـصو  ةدئاز ، یبأ )  ) هملکف مساقلا  یبأ  نب  ییحی  هنأ  نم  لیق : ام  تبث  ول  امأو  مساقلا ،
ینسحلا خ هئامسأ  نم  (. 4 .) یندعـصو ینعفر  يأ  یناقر ، ردصملا : یف  امک  حیحـصلاف  ءابلاب  بتکی  یئای  لتعم  یقرو  ردصملا ، یف  اذکه 

لوسر لئس  لاق : يراصنالا  رباج  نع  یفعجلا ، رباج  نع  .371 قودصلا : یلامأ  (. 6 .) شرعلا خ ل وذو  (. 5 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ل ،
(، 2  ) يدولجلا نع  یناقلاطلا ، یل :  - 4 ةریثک . قرط  نم  ثیدحلا  اذه  تیور  دقو  قودصلا : لاق  مث  (. 1  ) هلثم رکذو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

یلـص هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  یعبر ، نب  ۀـیابع  نع  شمعالا ، نع  عیبرلا ، نب  نیـسحلا  نع  ینامحلا ، دـیمحلادبع  نب  ییحی  نع 
باحـصأو نیمیلا  باحـصأ  رکذ  یف  لجوزع  هلوق  کلذو  امـسق ، امهریخ  یف  ینلعجف  نیمـسق ، قلخلا  مسق  لجوزع  هللا  نإ  هلآو : هیلع  هللا 

: لجوزع هلوق  کلذو  اثلث ، ( 3  ) امهریخ یف  ینلعجف  اثالثأ  نیمسقلا  لعج  مث  نیمیلا ، باحصأ  ریخ  انأو  نیمیلا ، باحصأ  نم  انأو  لامشلا ،
ریخ انأو  نیقباسلا ، نم  انأو  ( 4  ) نوقباسلا نوقباسلاو  ۀمئشملا -  باحصأ  ام  ۀمئشملا  باحصأو  ۀنمیملا -  باحـصأ  ام  ۀنمیملا  باحـصأف 
هللا دـنع  مکمرکأ  نإ  اوفراعتل  لئابقو  ابوعـش  مکانلعجو  لجوزع : هلوق  کلذو  ۀـلیبق ، اهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  ثالثالا  لعج  مث  نیقباـسلا ،
هلوق کـلذو  اـتیب ، اـهریخ  یف  ینلعجف  اـتویب  لـئابقلا  لـعج  مث  رخف ، ـالو  هؤاـنث  لـج  هللا  یلع  مهمرکأو  مدآ ، دـلو  یقتأ  اـنأف  ( 5  ) مکاقتأ

نسحلا نع  هیبأ ، نع  یلع ، نب  ( 8  ) نسحلا سف :  - 5 (. 7  ) اریهطت مکرهطیو  تیبلا  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  ( 6  ) هللا دیری  امنإ  لجوزع :
: رابخالا یناعم  (. 1 ،) يدعـسلا ۀعیبر  نع  يدـبعلا ، نوراه  یبأ  نع  (، 9  ) يدـعبلا نسحلا  نب  یلع  نع  ناوـلع ، نب  نیـسحلا  نع  دیعـس ، نب 
: ردـصملا نم  ۀخـسن  یفو  ینامحلا . دـیمحلادبع  نع  ییحی  انثدـح  لاـق  دـیمح  نب  نیـسحلا  انثدـح  لاـق : يدولجلا  ردـصملا : یف  (. 2 .) 21

.33 بازحالا : (. 6 .) 13 تارجحلا : (. 5 .) 10  - 8 ۀعقاولا : (. 4 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  اهریخ خ ل  یف  (. 3 .) عیبرلا یبأ  نب  نیسحلا 
نب ۀـفیذح  نع  . فالخ هیبأ  مسا  یف  لوقأ : يدـبعلا . نیـسحلا  نب  یلع  ردـصملا : یف  (. 9 .) نیـسحلا خ ل (. 8 .) 374 قودـصلا : یلامأ  (. 7)

ارخف ـال  ۀـمعنلاب  ادـتعم  هلوقأ  يأ  رخف ، ـالو  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  ناـیب : (. 1  ) تاداـیز عـم  هلثم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نع  ناـمیلا ،
یبأ نع  بائر ، نبا  نع  بوبحم  نبا  نع  دـمحم ، نب  نسحلا  یلع  یبأ  نع  (، 2  ) حایر نب  دمحم  نب  یلع  نع  دـیفملا ، ام :  - 6 ارابکتساو .

، هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بلط  یف  اجرخ  ناملـسو  رذ  ابأ  نإ  لاق : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  ریـصب ،
هسأر عفر  عفرف  هاظقویل  ایوهأف  مئان ، هنأ  انظ  یتح  هنارظتنی  اسلجف  ةرجشلا ، تحت  ادجاس  هادجوف  هاعبتاف  ابق ، ۀیحان  یلإ  هجوت  هنإ  امهل  لیقف 

یلإ ینثعبو  هموق ، ناسلب  هتما  یلإ  یلبق  ناک  یبن  لک  ثعب  هللا  نإ  ادقار  نکأ  ملو  امکتلاقم ، تعمـسو  امکناکم ، تیأر  دق  لاق : مث  امهیلإ ،
مهنیبو ینیبو  موقلا  یب  ( 3  ) عمست بعرلاب ، ینرـصن  یلبق : ناک  ایبن  اهطعی  مل  لاصخ  سمخ  یتما  یف  یناطعأو  ۀیبرعلاب ، رمحأو  دوسأ  لک 
لعجو اهیلع ، یلصاو  اهتبرت ، نم  ممیتأ  اهنم  تنک  امنیأ  اروهطو ، ادجـسم  ضرالا  یل  لعجو  منغملا ، یل  لحأو  یب ، نونمؤیف  رهـش  ةریـسم 

(، 5  ) ۀمایقلا موی  یتما  نم  ( 4  ) نینمؤملا ۀعافـشل  یتلأسم  ترخأف  ۀلأسم  یناطعأو  ایندلا ، یف  کلذ  مهاطعأف  اهایإ ، هولأسف  ۀلأسم  یبن  لکل 
162 هریسفت : یف  میهاربا  نب  تارف  رکذو  لوقأ : . 661 یمقلا : ریسفت  (. 1  ) طعی ملو  مالکلا ، حـیتافمو  ملعلا ، عماوج  یناطعأو  کلذ ، لعفف 

نع مکحلا ، نبا  ینعی  میهاربا  ینثدح  لاق : ناطقلا . یلع  نبا  ینعی  سنوی  انثدح  لاق : ناقهدـلا ، ایرکز  نب  یـسیع  نب  دـمحم  نع  هدانـساب 
هللا یلـص  هللا  لوسر  نع  نامیلا ، نب  ۀفیذح  نع  يدعـسلا ، ۀعیبر  نع  يدبعلا ، نوراهوبأ  ینثدـح  لاق : دمـصلادبع  نب  زیزعلادـبع  نع  هیبأ ،
انأف ۀـیالآ  رکذ . نم  مکانقلخ  انإ  سانلا  اهیأ  ای  هلوق : کلذو  ۀـلیبق ، اهریخ  یف  ینلعجف  لئابق  نیمـسق  قلخلا  قلخ  هللا  نإ  لاق : هنأ  هلآو  هیلع 
نب یلع  نب  دمحم  هللادبعوبأ  ینربخأ  یفطصملا  ةراشبو  ردصملا  یف  (. 2 .) رخف الو  هللا  یلع  اهمرکأو  لئابقلا ، ریخ  یتلیبقو  مدآ  دلو  یقتأ 

ءابلاب ۀـصالخلا  یف  ۀـمالعلا  هطبـض  دـقف  حایر  امأ  لوقأ : دـمحم . نب  نسحلا  یلعوبأ  انثدـح  لاق : یبأ  ینثدـح  لاق : ةزاجا  یـشرقلا  حاـیر 
یف (. 5 .) نیبنذملا ۀعافشل  یفطصملا : ةراشب  یف  (. 4 .) عمسی نیردصملا : یف  (. 3 .) حابر نب  رمع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  یف  ةدـحوملا 

، ییصول ایلاوم  یب ، انمؤم  ائیش ، هب  كرشی  هللا ال  یقل  نمل  ۀمایقلا  موی  یلإ  ۀغلاب  یتلأسمف  یلبق ، ایبن  یناطعأ  ام  . ۀمایقلا موی  یلإ  نیردصملا :
نع هیبأ ، نع  حایر ، نبا  یلع  نب  دـمحم  نع  دـیفملا ، نع  ۀـفئاطلا ، خیـش  نع  هیوباـب ، نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  اـشب : (. 1  ) یتیب لهال  اـبحم 

ثعبی ناک  امنإ  مهریغو  مزعلا  یلوا  نم  یبن  لک  نأ  دارملا  لعل  هموق ، ناـسلب  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  ناـیب : (. 2  ) هلثم دمحم  نب  نسحلا 
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وأ ءآیـصوالاو ، ءآیبنالا  نم  مزعلا  یلوا  ریغ  طسوتب  تاغللا  رئاس  لهأ  مهدـعب  مهنید  معی  مهنم  مزعلا  ولوا  ناک  نإو  مهناسلب ، موق  یلإ  ـالوأ 
دق هنإف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  انیبن  امأو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اذـه  نید  مهغلبیف  مهناسلب ، موق  یلإ  رخآ  یبن  ثعبی  اضیإ  مهنامز  یف  ناک 
هیلع هللا  یلص  هلوق  هتلاسر . مهغلبو  قرفلا ، رئاسو  رـصیقو  يرـسک  یلإ  ثعبف  هسفنب ، هنامز  یف  کلذ  مهغلبو  (، 3  ) هناسلب عیمجلا  یلإ  ثعب 

، دیفملا ام :  - 7 ةرخآلا . یف  مهل  عفشأو  ایندلا ، یف  مهل  وعدأف  مهل ، ۀمایقلا  موی  یلإ  غلبت  ۀلماک  یتعافـشو  یتوعد  يأ  ۀغلاب ، یتلأسمف  هلاو :
نع لاله ، نب  یلعملا  نع  (، 5  ) یمزرعلا نمحرلادبع  نب  دمحم  نع  (، 4  ) یسوم نب  هللادبع  نب  دیعـس  نع  هیبأ ، نع  دیلولا ، نب  دمحأ  نع 
ایلع یطعأو  اسمخ ، یلاعت  هللا  یناطعأ  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق  سابعلا  نب  هللادـبع  نع  حـلاص ، یبأ  نع  یبلکلا ،

ةراشب (. 2 .) 35 و 36 خیشلا : نبا  سلاجم  (. 1) هلعجو ایبن ، ینلعجو  ملعلا ، عماوج  ایلع  یطعأو  ملکلا ، عماوج  یناطعأ  اـسمخ : مالـسلا  هیلع 
(. 4 .) ۀیبرعلاب يأ  (. 3 .) یتیب لهال  ابحم  ییصول  ایلاوم  یضریف  ائیش ، هب  كرـشی  ال  هیفو : مالکلا . حیتافم  ایلع  یطعأو  هیفو  ، 103 یفطصملا :
(. 5 .) قودـصلا قیرط  یف  ثیدـحلا 12  یف  یتأی  امک  یـسوم ، نب  هللادـبع  نع  دعـس ، فحـصم  هنأ  رهاظلاو  هردـصمو ، ۀخـسنلا  یف  اذـکه 

نبا نع  یکح  امک  ةرصبلاب ، اوناک  موق  مزرع : یلإ  ۀبسن  وأ  ۀفوکلاب ، مزرع  ۀنابج  یلإ  ۀبسن  يازلا  حتفو  ءارلا  نوکـسو  نیعلا  حتفب  یمزرعلا 
بـسنف اهب  تلزن  ۀلیبقلا  هذـه  لعلو  ۀـفورعم ، ۀـفوکلا  مزرع  ۀـنابجو  هرازف ، نم  نطب  هنأ  ینظو  باسنالا : یف  یناعمـسلا  لاق  امک  وأ  دـیرد ،

(1  ) ءآمسلا باوبأ  هل  حتفو  هیلإ ، یب  يرساو  ماهلالا ، هاطعأو  یحولا ، یناطعأو  لیبسلـسلا ، هاطعأو  رثوکلا  یناطعأو  ایـصو ، . مهیلإ عضوملا 
نبا ای  لاقف : یماو ؟ یبأ  كادـف  کـیکبی  اـم  هل : تلقف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یکب  مث  لاـق : هیلإ ، ترظنو  یلإ  رظن  یتح  بجحلاو 

(، 3  ) تحتف دـق  ءآمـسلا  باوبأ  یلإو  تقرخنا ، دـق  بجحلا  یلإ  ترظنف  کتحت ، رظنا  دـمحم  ای  لاق : نأ  هب  ( 2  ) ینملک ام  لوأ  نإ  ساـبع 
ای یل : لاق  لاق : کبر ؟ کملک  مب  هللا  لوسر  ای  تلقف : لجوزع  یبر  ینملکو  هتملکو  ینملکف  ( 4  ) یلإ هسأر  عفار  وهو  یلع  یلإ  ترظنو 

، لجوزع یبر  يدی  نیب  انأو  هتملعأف ، کمالک  عمـسی  وه  اهف  هملعأف ، كدعب ، نم  کتفیلخو  كریزوو  کیـصو  ایلع  تلعج  ینإ  دـمحم 
تررم اـمو  هب ، نورـشابتی  ۀـکئالملا  تیأرو  مالـسلا  مهیلع  درف  تلعفف ، هیلع  ملـست  نأ  ۀـکئالملا  هللا  رمأـف  تـعطأو ، تـلبق  دـق  یل : لاـقف 

هللا فالختـساب  ۀکئالملا  عیمج  یلع  رورـسلا  لخد  دقل  قحلاب  کثعب  يذلاو  دمحم  ای  یل : اولاقو  ینؤنه  الإ  ءآمـسلا ، ۀکئالم  نم  ۀکئالمب 
؟ مهـسوؤر شرعلا  ۀـلمح  سکن  مل  لیئربج  ای  تلقف : ضرالا ، یلإ  مهـسوؤر  اوسکن  دـق  شرعلا  ۀـلمح  تیأرو  کمع ، نبا  کل  لـجوزع 

هللا اونذأتـسا  مهنإف  شرعلا ، ۀلمح  الخ  ام  هب  اراشبتـسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  هجو  یلإ  رظن  دقو  الإ  ۀکئالملا  نم  کلم  نم  ام  دـمحم  ای  لاقف :
، هب ینربخی  وهو  کلذـب  هربخا  تلعج  تطبه  اـملف  هیلإ ، اورظنف  بلاـط  یبأ  نب  یلع  یلإ  اورظنی  نأ  مهل  نذأـف  ۀـعاسلا ، هذـه  یف  لـجوزع 

ةدومب کیلع  لاقف : ینـصوا ، هللا  لوسر  ای  تلق : سابع : نبا  لاـق  هیلإ ، رظن  یتح  هنع  یلعل  فشک  دـقو  ـالإ  ( 5  ) ائطوم أـطأ  مل  ینأ  تملعف 
باوبأ لـئاضفلا : یف  (. 1  ) نب یلع  بح  نع  هلأـسی  یتـح  ۀنـسح  دـبع  نـم  هللا  لـبقی  ـال  اـیبن ، قحلاـب  ینثعب  يذـلاو  بلاـط ، یبأ  نـب  یلع 

اذإو ترظنف  ۀـضورلا : یفو  تـحتفنا . دــق  لـئاضفلا : یف  (. 3 .) یبر هــب  ینملک  لــئاضفلا : یفو  یبر ، ینملک  ۀــضورلا : یف  (. 2. تاوامسلا
دقو الإ  اعضوم  تأطو  ام  ۀضورلا : یف  (. 5 .) ءامسلا یلإ  ۀضورلا : یف  (. 4 .) ترظن یتح  تحتفت ، دق  ءامـسلا  باوبأو  تقرتخا ، دق  بجحلاب 
هللا نأ  ملعا  سابع  نبا  ای  لاق : ئـشب  ینیـصوت  نأ  بحأ  هللا  لوسر  ای  سابع : نبا  لاق  کـلذ  دـنعف  هیلإ ، ترظن  اـم  یلإ  رظن  یتح  هل  فشک 
مل نإو  (، 1  ) هنم ناک  ام  یلع  هلمع  لبق  هتیالوب  هءاج  نإف  ملعأ ، یلاعت  وهو  بلاط  یبأ  ها . هلأسی  یتح  دـحأ  نم  ۀنـسح  لـبقی  ـال  لـجوزع 

(2  ) اهنم یلع  ضغبم  یلع  ابـضغ  دشال  رانلا  نإ  ایبن  قحلاب  ینثعب  يذـلاو  سابع  نبا  ای  رانلا ، یلإ  هب  رمأ  مث  ئـش  نع  هلأسی  مل  هتیالوب  تأی 
، رانلاب هللا  مهبذعل  اولعفی  نلو  ( 3  ) هضغب یلع  اوعمتجا  نیلسرملا  ءآیبنالاو  نیبرقملا  ۀکئالملا  نأ  ول  سابع  نبای  ادلو ، هللا  نأ  معز  نم  یلع 

نبا ای  ابیصن ، مالسالا  یف  مهل  هللا  لعجی  مل  یتما  نم  مهنأ  نورکذی  موق  هضغبی  معن  سابع  نبای  لاق : دحأ ؟ هضغبی  لهو  هللا  لوسر  ای  تلق :
مرکأ ایصو  الو  ینم ، هیلع  مرکأ  ایبن  هللا  ثعب  ام  ( 5  ) قحلاب ینثعب  يذلاو  (، 4  ) هیلع هنود  وه  نم  مهلیضفت  هل  مهـضغب  ۀمالع  نم  نإ  سابع 

، يدـنع یلمع  ربکال  هنإو  هتدومب ، یناصوأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینرمأ  امک  هل  لزأ  ملف  سابع : نبا  لاق  یلع ، ییـصو  نم  هیلع 
لوسر ای  یماو  یبأ  كادف  تلقف : هترضح  ةافولا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضحو  یـضم ، ام  نامزلا  نم  یـضم  مث  سابع : نبا  لاق 
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نمف لئاضفلا : یفو  هتیالوب . ءاج  ناـف  ردـصملا : یف  (. 1  ) الو ایلع  فلاخ  نم  فلاخ  سابع  نبا  ای  لاقف : ینرمأت ؟ اـمف  کـلجأ  اـند  دـق  هللا 
هلمع لبق  ۀیالولا  لهأ  نم  ناک  ناف  ۀضورلا : یفو  رانلا . یلإ  هب  رمؤی  مث  ئش ، هلمع  نم  لبقی  هتیالوب ال  تأی  مل  نإو  هیفو : هتیالو  یلع  تام 
معز نمم  یلع  ضغبم  یلع  اضغب  دشأ  رانلا  نإو  رانلا ، یلإ  هب  رمأی  یتح  ئـش  نع  هلأسی  مل  هتیالو  لهأ  نم  نکی  مل  نإو  هیف ، ناک  ام  یلع 

نم عقی  اـم  عـم  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ضغب  یلع  لـئاضفلا : یفو  یلع ، ضغب  یلع  ردـصملا : یف  (. 3 .) مهنم لـئاضفلا : یف  (. 2 . ) ادـلو نأ هللا 
مالسلا هیلع  یلع  ضغب  یلع  اوعمجأ  نیلسرملاو  نییبنلاو  ۀکئالملا  نأ  ول  ۀضورلا : یفو  رانلا . یف  یلاعت  هللا  مهبذعل  تاوامسلا  یف  مهتدابع 

مل یتما  نم  مهنأ  نورکذـی  موق  نوکی  سابع  نبای  لاـق : هنوضغبی ؟ فیکو  هللا  لوسر  اـی  تلق : اولعفیل ، اوناـک  اـمو  منهج ، یف  هللا  مهبذـعل 
نم هللا  یلع  مرکأ  یصو  الو  ینم ، هللا  یلع  مرکأ  یبن  ال  ایبن ، قحلاب  ینثعب  يذلاو  هریغ ، هیلع  نولضفیو  ابیـصن ، مالـسالا  یف  مهل  هللا  لعجی 
یف (. 4 . ) طقف سابع  نبا  نع  هدعب  رکذو  سابع ، نباو  دوعـسم  نبا  ۀیاور  یف  ۀضورلا  یف  ثیدحلا  رخآ  اذـه  بلاط . یبأ  نبا  یلع  ییـصو 

ملف ال هللا  لوسر  ای  تلق : ایلو ، ـالو  ( 1  ) اریهظ هل  ننوکت  . ایبن قحلاب  ینثعب  لـئاضفلاو : ردـصملا  یف  (. 5 .) هیلع هنم  نودأ  وه  نمل  لـئاضفلا :
قحلاب ینثعب  يذلاو  یبر ، ملع  مهیف  قبـس  سابع  نبای  لاق : مث  هیلع ، یمغا  یتح  مالـسلا  هلآو  هیلع  یکبف  لاق : هتفلاخم ؟ كرتب  سانلا  رمأت 

کنع وهو  هللا  یقلت  نأ  تدرأ  اذإ  سابع ، نبای  ۀـمعن ، نم  هب  ام  یلاعت  هللا  ریغی  یتح  هقح  رکنأو  ایندـلا  نم  هفلاخ  نمم  دـحأ  جرخی  ایبن ال 
نأ ( 2  ) رذحا سابع  نبای  هالاو ، نم  لاوو  هاداع  نم  داعو  امامإ ، هب  ضراو  لام ، ثیح  هعم  لمو  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀقیرط  کلـساف  ضار 

هلوق نایب : (. 5  ) هلثم سابع  نباو  دوعـسم  نبا  نع  دانـسالاب  لی : ضف ، (. 4  ) یلاعت هللااـب  رفک  یلع  یف  ( 3  ) کشلا نإف  هیف ، کش  کلخدـی 
ربکأ هتیالو  دـعأ  يأ  یلمع  ربکال  هنإو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  ادـبأ ، کلذ  نولعفی  مهنأ ال  لاحلاو  يأ  اولعفی ، نلو  هلاو : هیلع  هللا  یلص 

یلاعتو كراـبت  هللا  نإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هیبأ ، نع  رفعج ، نع  ناولع ، نبا  نع  (، 6  ) فـیرط نبا  ب :  - 8 یلامعأ .
امو طق ، حافس  قرع  یف  قرع  امو  ریخلا ، ثلث  یف  بتکف  ۀثالث  ریخلا  فصنلا  مسق  مث  ریخلا ، فصنلا  یف  تنکف  نیفـصن ، سانلا  ( 7  ) لعج

فـصنب دارملا  ۀثالث ، ریخلا  فصنلا  مسق  مث  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  حیـضوت : (. 8  ) مدآ یتح  مالـسالا  حاکنک  حاکن  قرع  ـالإ  یف  قرع 
نیقباسلاب ۀیمستلا  رابتعاب  ۀثالثلا  وأ  رم ، امک  ۀثالث  لامشلا  باحصأ  عم  اراص  یتح  نیفصن  همـسق  هنأ  دارملا  لعلو  نیمیلا ، باحـصأ  ریخلا 

نأ نم  رذحا  لئاضفلا : یف  (. 2 .) اریهظ مهل  ننوکت  الو  لئاضفلاو : ردـصملا  یف  (. 1 ،) مهریغو ءآیبنالا ، یلإ  نیقباسلا  ۀمـسق  وأ  نیبرقملاو ،
هاور ، 7  - 5 لیئربج : نب  ناذاش  لئاضف  (. 5 .) 65  - 64 خیشلا : نبا  سلاجم  (. 4 .) رفک هیف  کشلا  نم  ریسیلا  ناف  ۀضورلا : یف  (. 3 .) کلخدی

نب نسحلا  وه  لـجرلاو  ۀـمجعملاب ، فیرظ  حیحـصلا : (. 6 .) اهـضعب ترکذ  ۀـیظفل  تافالتخا  امهیفو  ، 156 ۀـضورلا : طقف ، ساـبع  نبا  نع 
، مـهریغو مزعلا  یلوا  یلإ  وأ  .53 دانسالا : برق  (. 8 .) ریخالا ثلثلا  هیفو : مسق . ردـصملا : یف  (. 7 .) مجارتلا یف  روکذملا  حـصان  نب  فیرظ 

روـهمج نب  دـمحم  نع  رادـنب ، نـبا  ل :  - 9 ضرـالا . یف  هقورع  تدتـشا  رجـشلا : قرعأو  بهذ ، ضرـالا : یف  قرع  يداـبآزوریفلا : لاـقو 
، ۀلاضف نب  جرفلا  انثدح  اولاق : میهاربإ  نب  لیعامسإو  راکب ، نب  دمحمو  نامیلس ، نب  دیعـس  نع  يدادغبلا ، دمحم  نب  حلاص  نع  يدامحلا ،

تأرو میرم ، نب  یـسیع  يرـشبو  میهاربإ ، یبأ  ةوعد  لاق : كرمأ ؟ ؤدب  ناک  ام  هللا  لوسر  ای  تلق : لاق : ۀمامأ  یبأ  نع  رماع ، نب  نامقل  نع 
: هلوق مالسلا  هیلع  میهاربإ  ةوعدو  هروهظ ، ءادتبا  يأ  كرمأ ، ؤدب  ناک  ام  هلوق : نایب : (. 1  ) ماشلا روصق  هنم  تءاضأ  ئش  اهنم  جرخ  هنأ  یما 

(. - 3  ) دمحأ همسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ارشبمو  هلوق : مالسلا  هیلع  یسیع  ةراشبو  ( 2  ) کتایآ مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  مهیف  ثعباو  انبر 
ییحی نب  میهاربإ  نع  حصان ، نب  فیرظ  نع  لاضف ، نبا  یلع  نب  نسحلا  نع  رابجلادبع ، نب  دمحم  نع  رافـصلا ، نع  دیلولا ، نبا  ل :  - 10

ضرالا لهأ  یلاـعتو  كراـبت  هللا  مسق  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلا  اـمهیلع  هیبأ  نع  دـمحم ، نب  رفعج  ینثدـح  لاـق :
نم اشیرق  راـتخا  مث  ساـنلا ، نم  برعلا  راـتخا  مث  ۀـثالثلا ، ریخ  تنکف  ۀـثالث ، یلع  رخـآلا  فصنلا  مسق  مث  اـمهریخ ، یف  ینلعجف  نیمـسق ،
نبا ل :  - 11 (. 4  ) بلطملادـبع ینب  نم  ینراتخا  مث  مشاه ، ینب  نم  بلطملا  دـبع  ینب  راتخا  مث  شیرق ، نم  مشاـه  ینب  راـتخا  مث  برعلا ،

لوسر لاق  لاق : ۀمامأ  یبأ  نع  رایس ، نع  یمیمتلا ، نامیلـس  نع  (، 5  ) ةدیرب نع  ماوعلا ، یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  نیعأ ، نب  دهاجم  نع  رادـنب ،
لاصخلا (. 1) دجی ملف  ةالصلا  دارأ  یتما  نم  لجر  امیأو  اروهطو ، ادجسم  ضرالا  یتمال  ( 6  ) تلعج عبرأب : تلضف  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا 
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ءاـم یل خ ل. تلعج  (. 6 .) دـیزی نع  هیعبط : یف  ردـصملا  یف  (. 5 . ) و 20  19 لاصخلا 1 : (. 4 . ) 6 فصلا : (. 3 .) 129 ةرقبلا : (. 2 .) 83 : 1
سانلا یلإ  تلسراو  مئانغلا ، یتمال  تلحاو  يدی ، نیب  ریسی  رهش  ةریـسم  بعرلاب  ترـصنو  اروهطو ، ادجـسم  هل  تلعج  دقف  ضرالا  دجوو 

مزعلا یلوا  ضعب  نأ  نم  روهشملا  وه  امل  فلاخم  وهو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هصئاصخ  نم  ۀفاک  سانلا  یلإ  ۀثعبلا  نأ  هرهاظ  نایب : (. 1  ) ۀفاک
نأ یلع  هتعیرـشل ، خـسن  ریغ  نم  هدـعب  یتأی  نمو  هنامز  یف  نم  لک  یلإ  هلاسرإ  دارملا  نأ  یلع  لـمحی  نأ  نکمیو  کلذـک ، اوناـک  اـضیأ 
نب هللادبع  نع  دعس ، نع  هیبأ ، نع  دیلولا ، نب  دمحأ  نع  دیفملا ، ام :  - 12 ملعی . هللاو  اهیف  هعم  هریغ  ۀکرش  یفانی  رومالا ال  کلتب  لیضفتلا 

لوسر تعمـس  لاق : سابع  نبا  نع  حلاص ، یبأ  نع  یبلکلا ، نع  لاله ، نب  یلعملا  نع  یمزرعلا ، نمحرلادبع  نب  دـمحم  نع  (، 2  ) نوراه
، اـیبن ینلعجو  ملعلا ، عماوج  اـیلع  یطعأو  ملکلا ، عماوج  یناـطعأ  اـسمخ : اـیلع  یطعأو  اـسمخ ، هللا  یناـطعأ  لوقی : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

باوبأ هل  تحتفو  هیلإ ، یب  يرـسأو  ماهلالا ، ایلع  یطعأو  یحولا ، یناطعأو  لیبسلـسلا ، ایلع  یطعأو  رثوکلا ، یناطعأو  ایـصو ، اـیلع  لـعجو 
، ایلو الو  اریهظ  هل  ننوکت  الو  اـیلع  فلاـخ  نم  ( 3  ) فلاخ سابع  نبا  اـی  لاـق : مث  هیلإ ، ترظن  اـم  یلإ  رظنو  تیأر ، اـم  يأر  یتح  ءآمـسلا 

نإف یلع  یف  کشت  سابع ال  نبا  ای  رانلا ، هلاـخدإ  لـبق  هقلخ  ( 4  ) هوشو ۀـمعن ، نم  هب  ام  هللا  ریغ  الإ  دـحأ  هفلاخی  ام  قحلاب  ینثعب  يذـلاوف 
نع یتفملا ، نوراه  نب  یسوم  نب  هللادبع  نع  دعـس ، نع  یبأ ، ل : (. 6  ) رانلا یف  دولخلا  بجویو  ناـمیالا ، نع  جرخی  ( 5  ) رفک هیف  کشلا 
نب هللادبع  وه  (. 2 .) 94 لاصخلا 1 : (. 1 (.) 8  ) لیوط ثیدحلاو  لاق : مث  (، 7  ) هیلإ ترظن  ام  یلإ  هلوق : یلإ  یمزرعلا  نمحرلادبع  نب  دـمحم 

(. 5 .) هقلخ حبق  يأ  (. 4 .) ایلو الو  هل  اریهظ  ننوکت  الف  ایلع  فلاخ  نم  سابع  نب  اـی  ردـصملا : یف  (. 3 .) کلذ دعب  یتالا  نوراه  نب  یـسوم 
ام یلإ  رظن  یتـح  بجحلاو  تاوامـسلا ، باوـبأ  هل  حـتفو  لاـصخلا : یف  (. 7 .) 118 خیـشلا : نبا  یلاـمأ  (. 6 .) رفک ۀـملک : نع  لاخ  ردـصملا 

، هیبأ نع  سیردإ ، نبا  ل :  - 13. جارعملا باتک  یف  همامتب  هتجرخأ  دقو  ۀجاحلا ، عضوم  انذخأ  لاق : مث  ، 141 لاصخلا 1 : (. 8 .) هیلإ ترظن 
هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  لوالا  نسحلا  یبأ  نع  رکب ، نب  یـسوم  نع  نامثع ، یبأ  نبا  نع  يزارلا ، هللادـبع  یبأ  نع  يرعـشالا ، نع 

، دیلولا نبا  ل :  - 14 (. 1  ) ربخلاانأو یـسومو ، دوادو ، میهاربإ ، فیـسلل : ۀـعبرأ  ءایبنالا  نم  راتخا  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص 
نع ریبج : نب  دیعس  نع  دوراجلا . یبأ  نع  نانـس ، نب  دمحم  نع  یقربلا ، دمحم  نع  اعم ، یقربلاو  یـسیع  نبا  نع  اعم ، دعـسو  رافـصلا  نع 

ترـصن و  اروهطو ، ادجـسم  ضرالا  یل  تلعج  یلبق : دـحأ  اهطعی  مل  اـسمخ  تیطعا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : ساـبع  نبا 
نب یلع  نع  تایزلا ، دـمحم  نب  رمع  نع  دـیفملا ، اـم :  - 15 (. 2  ) ۀعافـشلا تیطعاو  ملکلا ، عماوج  تیطعاو  منغملا ، یل  لـحاو  بعرلاـب ،

: لاق (. 4  ) عقصالا نب  ۀلثاو  نع  رامع ، یبأ  دادش  نع  یعازوالا ، نع  بعـصم ، نب  دمحم  نع  (، 3  ) يداقرلا روصنم  نب  دمحأ  نع  سابعلا ،
ینب نم  اشیرق  یفطصاو  لیعامسإ ، ینب  نم  ۀنانک  یفطصاو  میهاربإ ، دلو  نم  لیعامسإ  یفطصا  هللا  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

نع نامیلس ، نب  دمحم  نب  دمحم  نع  لضفملا ، یبأ  نع  ۀعامج ، ام :  - 16 (. 5  ) مشاه نم  ینافطصاو  شیرق ، نم  امشاه  یفطصاو  ۀنانک ،
لاصخلا 1: (. 1) دمحم نع  (، 6  ) مهجلا نب  رصن  ینثدحو  لضفملاوبأ : لاق  نیعأ ، نب  یـسوم  نع  نارح ، مامإ  دیمحلا  دبع  نب  مالـسلادبع 

ۀخـسن یف  اذکه  (. 3 .) و 141  140 لاـصخلا 1 : (. 2 .) امهیلإ ۀـجاحلا  مدـعل  انه  امهرکذ  فنـصملا  كرت  لـیذو  ردـص  ثیدـحللو  ، 107
رکبوبا يدامرلا  يدادغبلا  رایـس  نب  روصنم  نب  دـمحأ  : 16 بیرقتلا : یف  رجح  نبا  لاق  حیحـصلا ، وهو  يدامرلا  ردـصملا : یفو  فنـصملا ،

ثالث و هلو  نیتأملا ( دعب  يأ   ( نیتسو سمخ  ۀنـس  تام  ةرـشع ، ۀیداحلا  نم  نآرقلا ، یف  فقولا  یف  هبهذمل  دوادوبأ  هیف  نعط  ظفاح ، ۀـقث 
نیـسلاب عقـسالا  نب  ۀلثاو  حیحـصلا ، مهو و  امهنم  لک  یفو  عقـصالا ، نب  ۀلـصاو  ردصملا : یفو  فنـصملا ، ۀخـسن  یف  اذـکه  (. 4 .) نونامث

: خیشلا نبا  یلامأ  (. 5 .) عقسلا یف  سوماقلا  یف  کلذب  اضیأ  يدابآزوریفلا  حرـص  دقو  امهریغو ، ۀباغلا  دسأو  بیرقتلا  یف  ام  یلع  ۀلمهملا 
نب ءاـطع  نع  هیبأ ، نـع  (، 2  ) نیعأ نب  ملـسم  نب  دـمحم  نـع  ( 1  ) ةراو نب  ملـسم  نبا  . لیبدرأب دـیفملا  مساـقلاوبأ  ردـصملا : یف  (. 6 .) 154

یبنلا نع  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولـص  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع  هدـج ، نع  هیبأ ، نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  نع  بئاـسلا ،
، ادجسم ( 3  ) ضرالا یل  تلعجو  رمحالاو ، دوسالاو  ضیبالا  یلإ  تلسرا  یلبق : ناک  یبن  نهطعی  مل  اسمخ  تیطعا  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلص 

مالسلا هیلع  رفعج  ابأ  تلأسف  اطع : لاق  ملکلا ، عماوج  تیطعاو  یلبق ، یبنل  لاق : وأ  دحال -  لحت  ملو  مئانغلا  یل  تلحاو  بعرلاب ، ترصنو 
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ینارحلا ( 4  ) رفعج نب  یـسوم  الإ  قیرطلا  اذه  یف  هب  ثدحی  ملو  نارح  ثیدح  اذه  لضفملاوبأ : لاق  نآرقلا ، لاق : ملکلا ؟ عماوج  ام  تلق :
: ام  - 17 کلذ . یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هئامسأ  باب  یف  رباج  ربخ  رم  دقو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هلئاضف  رابخأب  ۀنوحشم  باوبالا  لوقأ : (. 5)
، ینانبلا تباث  نع  ةریغملا ، نب  نامیلس  نع  مساقلا ، نب  مشاه  نع  ۀفرع ، نب  نسحلا  نع  رافـصلا ، دمحم  نب  لیعامـسإ  نع  (، 6  ) نارسب نبا 

؟ تنأ نم  نزاخلا : لوقیف  حتفتسأف ، ۀنجلا  باب  ۀمایقلا  موی  یتآ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنأ  نع 
هللادبع نب  نامثع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  وه  لجرلاو  بلـصلا . یف  ام  حیحـصلاو  مهو ، هیفو  ةراوز ، نب  ملـسم  نب  دـمحم  ردـصملا : یف  (. 1)

حیحصلا وهو  نیعا ، نب  یسوم  نب  دمحم  ردصملا : یفو  فنصملا ، ۀخـسن  یف  اذکه  (. 2 .) ۀففخملا ءارلا  حتفب  ةراو  نباب  فورعملا  يزارلا 
نبا یفو  هیبأ ، نع  يوری  هـنأ   479 بیذهتلا 9 : بیذهت  یف  رجح  نبا  حرـص  ینارحلا ، ییحیوبأ  يرزجلا  نیعأ  نب  یـسوم  نب  دـمحم  وهو 

: ردصملا یف  (. 3 .) کلذ اضیأ  دیؤی  ام  ربخلا  لیذ  یف  یتأیسو  يرزجلا . نیعأ  نب  یـسوم  نب  دمحم  نع  يوری  هنأ  یف 451  روکذملا  ةراو 
یف اذکه  (. 6 .) 309 خیشلا : نبا  یلامأ  (. 5 .) ینارحلا نیعأ  نب  یسوم  ردصملا : یف  امک  حیحصلاو  ۀخسنلا ، یف  اذکه  (. 4 .) ادجسمو اروهط 

نارـشب نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  ابأ  : 251 یلامالا : یف  یسوطلا  هامسو  حیحصلا ، هلعلو  نارشب  نبا  ردصملا : یفو  ۀخـسنلا ،
 - 18 (. 1  ) کلبق دـحال  حـتفأ  نأ ال  ترما  کب  لوقیف : دـمحم ، انأ  لوقأف : . خاسنلا نم  ةدایز  یلع  لبق  نبا (  ( ۀـملک لـعلو  لوقأ : لدـعملا .

عمجف هدعب  نم  نییبنلاو  حون  یلإ  تیحوأ  امک  کیلإ  تیحوأ  ینإ  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأو  رفعج  یبأ  نع  نارمحو ، ةرارز  نع  یش :
(، 3  ) ینعملاب ۀیآلل  لقن  وأ  اذکه ، ناک  مالـسلا  مهیلع  مهتئارق  یف  لعلو  ( 2  ) انیحوأ امک  کیلإ  انیحوأ  انإ  نآرقلا : یف  نایب : یحو . لـک  هل 
نب میرکلادبع  نع  یغارملا ، اج :  - 19 هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هیلإ  یحوأ  مهیلإ  یحوا  ام  لکف  لماکلا ، هیبشتلا  هیبشتلاـب  دارملا  نأ  ضرغلاو 

: هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ۀلثاو  نع  (، 4  ) رامع یبأ  دادش  نع  یعازوالا ، نع  بعصم ، نع  ۀبیـش ، یبأ  نب  نامثع  نع  دمحم ،
، مشاه ینب  شیرق  نم  یفطـصاو  اشیرق ، ۀنانک  نم  یفطـصاو  ۀنانک  لیعامـسإ  نم  یفطـصاو  لیعامـسإ ، میهاربإ  دـلو  نم  یفطـصا  هللا  نإ 
، نییبنلا متاخ  انأ  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هئابآ ، نع  اضرلا ، نع  مراد ، یلإ  ( 6  ) دانسالاب ن :  - 20 (. 5  ) مشاه ینب  نم  ینافطصاو 

انأ هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  ( 8  ) ۀثالثلا دیناسالاب  ن :  - 21 (. 7  ) نییصولا متاخ  یلعو 
بسنأ هلعلو  یشایعلا ، ریسفت  خاسن  نم  فیحـصتلا  عقو  وأ  (. 3 .) 162 ءاسنلا : (. 2 .) 252 خیشلا : نبا  یلامأ  (. 1 (.) 9  ) رخف الو  مدآ  دلو  دـیس 

وه ام  ریغ  ةءارق  هل  تناک  ول  اضیأو  يرخا  ۀیاور  یف  فیرـشلا  فحـصملا  یف  دوجوملا  وه  ام  یلع  ءرق  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابأ  نأ  انیأر  انال 
هفـصو بعـصمو  یلبجلاـب ، ردـصملا  یف  هفـصو  میرکلادـبعو  یغارملا ، دـلاخ  نب  یلع  نسحلاوبأ  وـه  یغارملا  (. 4 .) انل تلقنل  روهـشملا 
لصفلا یف  روکذم  مراد  دانسا  (. 6 .) طقس هیفو  ، 126 دیفملا : سلاجم  (. 5 .) یقشمدلا رامعوبا  یشرقلا  هللادبع  نبا  وه  دادشو  یناتسقرقلاب ،

. ۀمدقملا نم  عبارلا  لصفلا  یف  اهلیـصفتب  ةروکذم  ۀثالثلا  دـیناسالا  (. 8 .) 23 اضرلا : راـبخأ  نویع  (. 7 .) 52 عجار ج 1 : ۀـمدقملا . نم  عبارلا 
رفعج نب  نسحلا  نع  ةدقع ، نبا  نع  يدهم ، نب  دـمحم  نب  دـحاولادبع  ورمعوبأ  ام :  - 22 . 202 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 9 .) 51 عجار ج 1 :

هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ثراحلا ، نب  هللادـبع  نع  ةرم ، نب  ورمع  نع  راـمع ، نب  نسحلا  نع  رهاـط ، همع  نع  راردـم ، نب 
 - 23 (. 1  ) عفشم لوأو  عفاش  لوأ  انأو  رخف ، الو  هنع  ضرالا  قشنت  نم  لوأ  انأو  رخف ، الو  ۀمایقلا  موی  مدآ  دلو  دیس  انأ  هلاو : هیلع  هللا  یلص 
یبر تیـصع  نإ  فاخأ  ینإ  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لزی  مل  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  مزاـح ، نب  روصنم  نع  یش :

هلوقل لوقلا  اذه  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دعی  مل  امنإ  نایب : (. 3  ) مالکلا کلذ  یلإ  دعی  ملف  حتفلا  ةروس  تلزن  یتح  ( 2  ) میظع موی  باذع 
هللادبع نب  دـمحم  نب  مساقلا  نب  دـمحم  نع  راصقلا ، روصنم  نب  لیعامـسإ  ل :  - 24 رخأت . امو  کبنذ  نم  مدـقت  ام  هللا  کل  رفغیل  یلاـعت :

نب هللادبع  نع  ةدیبع ، نبا  ( 5  ) یـسوم نع  دمحم ، نب  زیزعلادبع  نع  نابأ ، نب  دمحأ  نع  یقـشمدلا ، هللادبع  نب  نامیلـس  نع  (، 4  ) يولعلا
ناقرفلا لزنأو  يدی ، یلع  مالـسالا  یلاعتو  كرابت  هللا  رهظأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تلاق : بلاط  یبأ  تنب  یناه  ما  نع  رانید ،

لوخد مرح  و  ۀمایقلا ، نیز  ةرخالا ، یفو  مدآ ، دـلو  دیـس  ایندـلا  یف  ینلعجو  هقلخ ، عیمج  یلع  ینلـضفو  يدـی ، یلع  ۀـبعکلا  حـتفو  یلع ،
یف خـفنلا  یلإ  يدـعب  نم  یتیب  لهأ  یف  ۀـفالخلا  لـعجو  یتما ، اهلخدـت  یتح  مهمما  یلع  اـهمرحو  اـنأ ، اـهلخدأ  یتح  ءاـیبنالا  یلع  ۀـنجلا 
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ریسفت یف  اضیأ  ینارحبلا  هجرخأ  (. 3 .) 15 ماعنالا : (. 2 .) 170 خیشلا : نبا  یلامأ  (. 1 (.) 6  ) میظعلا هللااب  رفک  دـقف  لوقأ  امب  رفک  نمف  روصلا ،
نب نسحلا  نب  رفعج  نب  نـسحلا  نـب  هللادـبع  ردـصملا : یف  (. 4 .) 427 یف ج 1 : نارمحو  ةرارز  ثیدــح  اـضیأ  جرخأو  . 195 ناهربلا 4 :

طیشن نب  ةدیبع  نب  یسوم  وه  لجرلاو  فحصم ، وهو  ةدیبع ، نب  یسوم  نبا  ردصملا : یف  (. 5 .) مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا 
(. 6 .) رظن هفیعضت  یف  لوقأ : یف 153 . یفوت  رانید ، نب  هللادـبع  یف  امیـس  513 ال  بیرقتلا : یف  رجح  نبا  هفعـض  یندملا ، زیزعلاوبأ  يذبرلا 

یتح باذکلا  نهاکلا  اذه  یلإ  انب  اوقلطنا  اولاق : دوهیلا ، نم  الجر  نوعبرأ  ۀنیدملا  نم  جرخ  لاق : سابع  نبا  نع  ج :  - 25 . 42 لاصخلا 2 :
اورکذو هنم ؟ ریخ  حوـنو  هنم ، ریخ  مدآو  ـالوسر  نوـکی  فـیکف  (، 1  ) نیملاـعلا بر  هللا  لوسر  اـنأ  لوقی : هنإـف  هبذـکنو ، ههجو  یف  هخبون 

مدآ دوهیلا : تلاقف  ةاروتلاب ، دوهیلا  تیضرف  مکنیبو ، ینیب  ةاروتلا  مالـس : نب  هللادبعل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنالا 
یطعا امم  لضفأ  انأ  تیطعا  دقو  یبأ ، یبنلا  مدآ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هحور ، نم  هیف  خفنو  هدـیب  هقلخ  یلاعت  هللا  نال  کنم  ریخ 

(، 2  ) هللا لوسر  ادمحم  نأ  دهشأو  هللا ، الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  تارم : سمخ  موی  لک  يدانی  يدانملا  نإ  لاق : كاذ ؟ امو  دوهیلا : تلاقف  مدآ ،
: لاق ةاروتلا ، یف  بوتکم  وهو  دمحم  ای  تقدص  دوهیلا : تلاقف  مدآ ، دیب  سیلو  ۀمایقلا ، موی  يدـیب  دـمحلا  ءاولو  هللا ، لوسر  مدآ  لقی  ملو 

ملو ۀـملک ، فالآ  ۀـعبرأب  هملک  لجوزع  هللا  نال  اولاق : ملو ؟ هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  کنم ، ریخ  یـسوم  دوهیلا : تلاق  ةدـحاو ، هذـه 
يرسأ يذلا  ناحبس  لجوزع : هلوق  لاق : كاذ ؟ امو  اولاق : کلذ ، نم  لضفأ  انأ  تیطعا  دقل  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  ئـشب ، کمکی 

یلإ تیهتنا  یتح  مالـسلا  هیلع  لیئربج  حاـنج  یلع  تلمحو  ( 3  ) هلوح انکراب  يذلا  یـصقالا  دجـسملا  یلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  الیل  هدبعب 
الإ هلإ  هللا ال  انأ  ینإ  شرعلا : قاس  نم  تیدونف  شرعلا ، قاسب  تقلعت  یتح  يوأملا ، ۀنج  اهدـنع  یهتنملا  ةردـس  تزواجف  ۀـعباسلا  ءامـسلا 

: دوهیلا تلاقف  کلذ ، نم  لضفأ  اذهف  ینیعب ، هتیأر  امو  یبلقب ، هتیأر  میحرلا و  فوؤرلا  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نمؤملا  مالـسلا  انأ ،
هللا یلص  یبنلا  لاق  (، 4  ) کنم ریخ  حون  اولاق : نانثإ ، اذه  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ةاروتلا ، یف  بوتکم  وهو  دمحم  ای  تقدـص 
نم لضفأ  انأ  تیطعا  دـقل  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  يدوجلا ، یلع  ترجف  ( 5  ) ۀنیفـسلا یف  بکر  هنال  اولاق : کـلذ ؟ ملو  هلاو : هیلع 

لوسر ادـمحم  نأو  ردـصملا : یف  (. 2 .) نیملاـعلا بر  لوسر  ردـصملا : یف  (. 1  ) یناطعأ لجوزع  هللا  نإ  لاـق : كاذ ؟ اـمو  اولاـق : کـلذ ،
نم هارجم  ءآمـسلا  یف  ارهن  . ۀنیفـسلا بکر  ردصملا : یف  (. 5 .) کنم لضفأ  حون  اولاق : ناتنثا ، هذـه  ردـصملا : یف  (. 4 .) 1 ءارسالا : (. 3 .) هللا

کسملا اهضرأو  توقایلاو ، ردلا  ( 1  ) اهضارضرو نارفعزلا ، اهشیشح  ۀضف ، نم  ۀنبلو  بهذ ، نم  ۀنبل  رصق  فلأ  فلأ  هیلعو  شرعلا ، تحت 
ریخ اذه  ةاروتلا ، یف  بوتکم  وهو  دمحم ، ای  تقدص  اولاق : ( 2  ) رثوکلا كانیطعأ  انإ  یلاعت : هلوق  کلذو  یتمالو ، یل  ریخ  كاذف  ضیبالا ،

یبنلا لاق  الیلخ ، هذـختا  هللا  نال  اولاق : كاذ ؟ ملو  لاق : کـنم ، ریخ  میهاربإ  اولاـق : ۀـثالث ، هذـه  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  كاذ ، نم 
، همـسا نم  یمـسا  قشو  ادمحم ، هللا  ینامـس  لاق : ادمحم ؟ تیمـس  ملو  اولاق : دمحم ، هبیبح  انأف  هلیلخ  میهاربإ  ناک  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص 
، ۀعبرأ هذه  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  كاذ ، نم  ریخ  اذه  دمحم  ای  تقدـص  دوهیلا : تلاق  (، 3  ) نودماحلا یتماو  دـمحم ، انأو  دومحملا  وه 

تیب ۀـبقعب  موی  تاذ  ناک  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  نال  اولاق : كاذ ؟ ملو  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  کـنم ، ریخ  یـسیع  دوهیلا : تلاـق 
برـضف رانلا ، یف  مهاقلأو  نیطایـشلا ، هوجو  نمیالا  کحانجب  برـضا  نأ  لیئربج  لجوزع  هللا  رمأف  هولمحیل ، نیطایـشلا  هتءاجف  سدـقملا 

نم ردـب  موی  تلبقأ  لاق : وه ؟ امو  اولاق : کلذ ، نم  لضفأ  تیطعا  انأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  رانلا ، یف  مهاـقلأو  مههوجو  هتحنجأـب 
یفو يوشم ، يدج  ۀنفجلا  یفو  ۀنفج ، اهسأر  یلعو  ۀیدوهی  ةأرما  ینتلبقتسا  ۀنیدملا  تدرو  املف  عوجلا ، دیدش  عئاج  انأو  نیکرـشملا  لاتق 

نإ ارذن  ترذن هللا  تنک  دق  ینإو  ءادعالا ، یلع  رفظلاو  رـصنلا  كاطعأو  ۀمالـسلا ، کحنم  يذلا  دمحلا هللا  تلاقف : رکـس ، نم  ئـش  اهمک 
یتلغب نع  تلزنف  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  هلکأتل ، کیلإ  هنلمحالو  هنیوشال  يدجلا و  اذـه  نحبذال  ردـب  ةازغ  نم  امناغ  املاس  تلبقأ 

: اولاق مومسم ، ینإف  ینلکأت  دمحم ال  ای  لاقو : مئاوق ، عبرأ  یلع  يوتـساف  يدجلا ، هللا  قطنتـساف  هلکآل  يدجلا  یلإ  يدیب  تبرـضف  ءابهـشلا 
، اوتاه لاق : كدنع ، نم  موقن  مث  ةدحاو ، تیقب  اولاق : ۀسمخ ، هذـه  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  كاذ ، نم  ریخ  اذـه  دـمحم  ای  تقدـص 

رغص ام  ضارضرلا : (. 1  ) حایرلاو ( 4  ) نجلاو سنالاو  نیطایشلا  هل  رخـس  لجوزع  هللا  نال  اولاق : كاذ ؟ ملو  لاق : کنم  ریخ  نامیلـس  اولاق :
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هیلع هللا  یلص  یبنلا  لاقف  عابـسلاو ، ریطلاو . ردصملا : یف  داز  (. 4 .) لاح لک  یلع  نودماحلا  یتماو  (. 3 .) 1 رثوکلا : (. 2 .) یصحلا نم  قدو 
رفاوح لثم  اهرفاوحو  یمدآ ، هجو  لثم  اههجو  ۀنجلا ، باود  نم  ۀباد  یهو  اهریفاذحب ، ایندلا  نم  ریخ  وهو  قاربلا ، یل  هللا  رخـس  دـقف  هلآو :

(1  ) مامز فلأ  نیعبسب  ۀمومزم  ءاضیب ، ةرد  نم  هباکرو  ءارمح ، ۀتوقای  نم  هجرس  لغبلا ، نودو  رامحلا  قوف  رقبلا ، بنذ  لثم  اهبنذو  لیخلا ،
تلاق هللا ، لوسر  دمحم  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  الإ  هینیع  نیب  بوتکم  دجربزلاو ، توقایلاو  ردلاب  ناللکم  ناحانج  هیلع  بهذ ، نم 

مهل لاق  هللا ، لوسر  کنأو  هللا ، ـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشن  دـمحم ، اـی  كاذ  نم  ریخ  اذـه  ةاروتلا ، یف  بوتکم  وهو  دـمحم  اـی  تقدـص  دوهیلا :
یف ینعبت  دقلو  لیلق  الإ  هعم  نمآ  امو  لاقف : مهللقف  هللا  مهفصو  مث  اماع ، نیسمخ  الإ  ۀنس  فلأ  مهاعدو  هموق  یف  حون  ماقأ  دقل  هللا : لوسر 
هللا نإو  (، 3  ) افص نونامث  اهنم  یتما  فص ، فلأ  ةأمو  نیرـشع  ۀنجلا  یف  نإو  هنـس ، ربکو  هرمع  لوط  یف  احون  عبتی  مل  ام  ( 2  ) ۀلیلقلا ینس 

یسوم نإ  کلذ ، نم  ( 4  ) اوللح ام  ضعب  میرحتبو  اومرح ، ام  لیلحتب  تئج  دقلو  مهل ، خـسانلا  مهبتک ، یلع  نمیهملا  یباتک  لعج  لجوزع 
لیلحتب تئج  دـقلو  اوناکف ، ( 6  ) نیئـساخ ةدرق  اونوک  (: 5  ) مهنم يدـتعا  نمل  لاـق : هللا  نأ  یتح  تبـسلا  موی  ناـتیحلا  دیـص  میرحتب  ءاـج 

متنکو ال اهلک  كوحشلا  لیلحتب  تئجو  ( 7  ) مکل اعاتم  هماعطو  رحبلا  دیص  مکل  لحا  لجوزع : هللا  لاق  الالح ، اهدیـص  راص  یتح  اهدیص 
اوملـسو هیلع  اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالمو  هللا  نإ  هللا : لاق  هباـتک  یف  یلع  یلـص  لـجوزع  هللا  نإ  مث  اـهنولکأت ،

دقلو تاجاجتحالا : باتکو  ردـصملا  یف  (. 2 .) مامز فلأب  ردـصملا : یف  (. 1  ) رکذو ۀـمحرلاو ، ۀـفأرلاب  یلاعت  هللا  ینفـصو  مث  ( 8  ) امیلست
اهنم یتـما  فص ، ۀـئامو  نیرـشع  ۀـنجلا  یف  نإو  ردـصملا : یف  لوقا : حـص ، فص خ ل  فـلا  (. 3 .) ریـسیلا يرمعو  ۀلیلقلا  ینـس  یف  ینعبت 

يدعا نمل  لاق  یلاعت  هللا  نأ  یتح  ردـصملا : یف  (. 5 .) اولحأ ام  ردصملا : یف  (. 4 .) تاجاجتحالا یف  مدقت  امک  حیحصلا  وهو  افـص  نونامث 
نم لوسر  مکءاج  دقل  هباتک : یف  . 56 بازحالا : (. 8 .) 96 ةدئاملا : (. 7 . ) 65 ةرقبلا : (. 6 .) نیئساخ ةدرق  اونوک  تبسلا  موی  اهدیص  یف  مهنم 
امو ۀقدصب ، اوقدصتی  یتح  ینوملکی  نأ ال  لجوزع  ( 2  ) هللا زنأف  ( 1  ) میحر فوؤر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنأ 
دعب مهنع  اهعضو  مث  ( 3  ) ۀقدص مکیوجن  يدی  نیب  اومدقف  لوسرلا  متیجان  اذإ  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای  لجو : زع  هللا  لاق  طق ، یبنل  کلذ  ناک 
هیلع هللادبع  یبأ  نع  هرکذ ، نمع  نامثع ، نب  نابأ  نع  ناورم ، نب  دمحم  نع  یفقثلا ، قاحسإوبأ  نس :  - 26 (. 4  ) هتمحرب مهیلع  اهضرف  نأ 

دادنالا علخو  صالخالاو  دیحوتلا  مالسلا : مهیلع  یسیعو  یسومو  میهاربإو  حون  عئارـش  ادمحم  یطعأ  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  لاق : مالـسلا 
(. 2 . ) 128 ۀبوتلا : (. 1  ) مهنع عضوو  تاثیبخلا ، اهیف  مرحو  تابیطلا ، اهیف  لـحا  (، 6  ) ۀحایس الو  ۀینابهر  ال  ۀحمـسلا ، ( 5  ) ۀیفینحلا ةرطفلاو 

، فنـصملا هجرخأو  هتنمو ، هتمحرب  مهیلع  اهـضرتفا  نأ  دعب  هیفو : 28 و 29 ، جاجتحالا : (. 4 .) 12 ۀلداجملا : (. 3 . ) هللا لزنأو  ردـصملا : یف 
وهو ۀیفنحلاو خ ل ، (. 5 .) يدجلا لکأ  مالسلا و  هیلع  یـسیع  رکذل  اهجو  انه  رکذو  . 292  - 298 عجار 9 : تاجاجتحالا . باتک  یف  اـضیأ 

ۀحایـسلاو دبعتلل  ةراغم  وأ  فهک  وأ  رید  یلإ  سانلا  نع  لازتعالا  یهو  ۀـینابهرلا  تناک  دـق  (. 6 .) ۀلهسلا ۀحمـسلاو : ردصملا . یف  دوجوملا 
تناکو يراصنلا ، یف  تعاش  ام  تاراجتلاو  تاعانـصلا  نم  عمتجملا  مهی  اـمیف  لوخدـلا  مدـعو  لـغاشملا  نع  لـطعتلا  یهو  راـصمالا  یف 

اهنأ يأرف  مالـسالا ، ءاج  یتح  بهاذملاو  دالبلا  یف  مهنم  ترـشتنا  مث  هنید ، یف  نکت  ملو  مالـسلا  هیلع  حیـسملا  نید  یف  اهوعدـتبا  ۀـعدب 
سیماونل اظفح  نایدالا  عضو  یلاعت  هللا  نأ  عم  ۀیرشبلا  سیماونو  ۀیناسنالا ، قوقح  لطبتو  ةراضحلا ، ساسأ  مدهتو  عمتجملاب ، رضت  ۀمیرج 

ساسأ عضوو  ۀحایـس  الو  ۀـینابهر  ال  لاقف : هناکرا  ضقناو  ۀـنبهرلا ، ساسأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مدـهف  یناـسنالا ، عونلل  ءاـقباو  عاـمتجالا ،
یلع هثح  نم  رثکأب  الثم  ةالصلا  یلع  هثح  نکی  ملف  اعیمج ، نیرادلا  یف  هلماع  زوفی  نیناوق  عرش  و  ةرخالاو ، ایندلا  هب  حلـصی  ام  یلع  نیدلا 

نینیعلا يذب  هسفن  فصی  ناکو  هب ، ةرخالا  حلصی  ام  یلإ  هرظن  نم  رصقأ  ایندلا  هب  حلصی  ام  یلإ  هرظن  نکی  ملو  حاکنلاو ، ۀعارزلاو  ةراجتلا 
ۀیمالـسالا سیماونلا  اذه  نع  اولفغ  امفیک  ملعن  ملف  نوملـسملا  امأو  ۀمکحلاو ، ۀمحرلا  یبن  مالـسالا  یبن  هب  ءاج  ام  اذه  کلذ ، یلإ  ازاعیإ 

نمزملا ءادلا  اذه  نم  اودعا  نیأ  نمو  ۀنبهرلا ؟ میلاعت  مهیف  رثأ  فیک  هنع ؟ مهرذـحی  مهیبن  ناک  ام  مهیف  رثأ  فیکف  مهیبن  میلعتو  اهنیناوقو 
الإ انتیزج  ام  مهللا  کناحبس  سمالا ، یف  مهیلع  نودوسی  اوناک  نم  يدیأ  یف  نیروهقم  ضرالا ، یف  نیفعـضتسم  اوحبـصأف  عقانلا ؟ مسلاو 

هلضف فرعف  مهیلع ، تناک  یتلا  لالغالاو  مهرصإ  . روفکلا الإ  يزاجت  ام  و  انسفنأ ، انتیـسنأف  كانیـسن  کیبن ، میلاعت  انـضفربو  انلامعأ  ءوسب 
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ثیراوملا و  مارحلاو ، لالحلاو  رکنملا ، نع  یهنلاو  فورعملاـب ، رمـالاو  جـحلاو  مایـصلاو  ةاـکزلا  ةالـصلا و  اـهیف  هیلع  ضرتفا  مث  کلذـب ،
منغملا هل  لحأو  (، 1  ) لصفملاو ةرقبلا  ةروس  میتاوخبو  باتکلا ، ۀحتافب  هلـضفو  ءوضولا ، هدازو  هللا  لیبس  یف  داهجلاو  ضئارفلاو  دودحلاو 

رـسأو ۀیزجلا ، هاطعأو  سنالاو ، نجلاو  دوسالاو ، ضیبالا  یلإ  ۀفاک  هلـسرأو  اروهطو ، ادجـسم  ضرالا  هل  لعجو  بعرلاب ، هرـصنو  ئفلاو ،
لیبس یف  ( 3  ) لتاق هل : لیقو  دمغ ، ریغ  یف  ءآمـسلا  نم  افیـس  هیلع  لزنأ  ءایبنالا ، نم  ( 2  ) دحأ فلکی  مل  ام  فلک  مث  مهادفو ، نیکرـشملا 

ناورم نب  دـمحم  نع  یفقثلا ، دـمحم  نب  میهاربإ  نع  یقربلا ، نع  ةدـعلاو  یطنزبلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، اک : (. 4  ) کسفن الإ  فلکت  ـال  هللا 
، اهل نایب  دادنالا  علخ  صالخالاو و  دـیحوتلا  هلوقو : نیدـلا ، لوصا  عئارـشلاب  دارملا  نأ  رهاظلا  نایب : (. 5  ) هلثم نامثع  نب  نابأ  نع  اـعیمج ،

یلـص هنیب  تادابعلا  نم  ریثک  كارتشا  عم  ۀثالثلا  هذهب  كارتشالا  هب  ام  مالـسلا  هیلع  صخ  امنإو  عئارـشلا ، یلع  فوطعم  ۀـیفینحلا  ةرطفلاو 
نإو ۀـکرتشملا ، عورفلا  لوصاو  لوصالا  اهب  دارملا  نوکی  نأ  لمتحیو  ۀـثالثلا ، هذـه  نود  اهیف  تاـیفیکلا  فـالتخال  مهنیبو  هلآو  هیلع  هللا 

ۀینابهرلاب لکشیو  عئارـشلل ، انایب  هدازو  مالـسلا : هیلع  هلوق  یلإ  تارقفلا  کلت  عیمج  نوکی  ذئنیحو  تایفیکلاو ، تایـصوصخلا  یف  فلتخا 
نم هیف  عقی  اـم  ةرثکل  هب  یمـس  لـیق : لـصفملاب ، تلـصف  ثیدـحلا  یف  نیرحبلا : عمجم  یف  یحیرطلا  لاـق  (. 1  ) نأ روهشملا  ذإ  ۀحایـسلاو 

، حـتفلا ةروس  نم  لیقو : دـمحم ، ةروس  نم  لیقو : ةروس ق ، نم  لیقف : هلوا ، یف  فلتخاو  هروس ، رـصقل  لـیقو : روسلا ، نیب  ۀیمـستلا  لوصف 
: ربـخلا یفو  یحـضلا ، یلإ  هتاطـسوتمو  مع ، یلإ  هتـالوطمو  هرخآ ، یلإ  یحـضلا  نم  هراـصق  و  دـمحم ، نم  نآرقلا  لـصفم  يووـنلا  نـعو 
: هیف ، 84 ءاـسنلا : (. 3 .) ءاـیبنالا نم  ادـحا  فـلکی  مـل  اـم  هـفلک  مـث  ردـصملا : یفو  لوـقأ : ادـحأ خ ل  (. 2 .) ةروس نوتـسو  نامث  لـصفملا 
، بوجولا مدع  دارملا  لاقی : نأ  الإ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هصئاصخ  نم  امهمدـع  . 17 لوصالا 2 : (. 5 . ) 287 و 288 نساحملا : (. 4 .) لتاقف
: یلاعت هلوق  هیلإ  یمؤی  امک  هتما ، تاعدـتبم  نم  اتناک  لب  اـضیأ ، مالـسلا  هیلع  یـسیع  ۀعیرـش  یف  اـنوکی  مل  اـمهنإ  لاـقی : وأ  كرتشم ، وهو 

نکمیف داهجلا  امأو  قرفلا ، نایبل  مالکلا  نیب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هصئاصخ  نم  اذه  رکذ  لاقی : وأ  ( 1  ) مهیلع اهانبتک  ام  اهوعدتبا  ۀینابهرو 
، قفوأ ریخالاب  هلـضفو  هدازو  هلوق : ناک  نإو  رهظأ ، لوالاو  دـهاجی ، مل  اذـلف  ققحتی ، مل  طرـشب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یلع  ابجاو  نوکی  نأ 

هلوق نم  ةرقبلا  ةروس  میتاوخو  ۀفلاسلا ، ممالا  یلع  تناک  یتلا  ۀقاشلا  فیلاکتلا  لالغالاو  رصالاب  دارملاو  لقثلاو ، بنذلا ، رسکلاب : رصالاو 
ۀعامج هلاو  هیلع  هللا  یلص  انیبن  قراف  بق :  - 27 نآرقلا . رخآ  یلإ  دمحم  ةروس  نم  لصفملاو  ةروسلا ، رخآ  یلإ  ( 2  ) لوسرلا نمآ  یلاعت :

ۀفاـک قلخلا  یلإ  تلـسرا  هلوقو : ملکلا  عماوج  تیطعا  هلوقو : ( 3  ) نییبنلا متاخو  هلوق : ةوبنلا ، باب  یف  اهنم  ۀلـصخ ، نیـسمخو  ةأمب  نییبنلا 
رعـشلا نم  اعونمم  ناکو  ( 5  ) نجلاو سنالا  تعمتجا  نئل  لق  هباـتک : لـثمب  ناـیتالا  نع  زجعلاو  ( 4  ) هلک نیدـلا  یلع  هرهظیل  هتلود : ءاـقبو 

هلف ۀنسحلاب  ءاج  نم  ۀعاطلا : باوث  فاعـضإو  ( 7  ) جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  هتعیرـش : لیهـستو  ( 6  ) رعـشلا هانملع  امو  هتیاورو :
باب یفو  ( 10  ) ارجأ هیلع  مکلئـسأ  لق ال  هتیب : لهأ  ۀـبحم  ضرفو  ( 9  ) مهیف تنأو  مهبذـعیل  هللا  ناک  امو  باذـعلا : عفرو  ( 8  ) اهلاثمأ رشع 

(15  ) هللا مکابتجا  وه  ( - 14  ) اندابع نم  انیفطصا  نیذلا  ( - 13  ) نونمؤملا امنإ  ( - 12  ) نیملسملا مکامس  وه  ( - 11  ) ۀما ریخ  متنک  هتما :
: ۀبوتلا (. 4 .) 40 بازحالا : (. 3 .) 285 و 286 ةرقبلا : (. 2 . ) 27 دیدحلا : (. 1 ( - ) 17  ) مکیلع یلـصی  يذلا  وه  ( - 16  ) اونمآ نیذـلا  یلو  - 

.88 ءارسالا : (. 5 .) 9 فصلاو : . 28 حتفلاو : . 34
.110 نارمع : لآ  (. 11 .) 23 يروشلا : (. 10 .) 34 لافنالا : (. 9 .) 160 ماعنالا : (. 8 .) 78 جحلا : (. 7 . ) 69 سی : (. 6)

نورفغتسیو .43 بازحـالا : (. 17 .) 255 ةرقبلا : (. 16 .) 78 جـحلا : (. 15 .) 32 رطاـف : (. 14 .) 62 روـنلاو : . 2 لاـفنالا : (. 13 .) 78 جـحلا : (. 12)
، ممیتلاو ءوضولا ، لاـمک  ةراـهطلا  باـب  یفو  ( 2  ) اـنتایآب نونمؤی  نیذـلا  كءاـج  اذإو  مالـسلا  ءاـشفإو  ۀـکئالملا ، ینعی  ( 1  ) اونمآ نیذـلل 
، اروهط اهبارتو  ادجسم  ضرالا  یل  تلعج  هلوقو : ریثکلا ، ءاملا  یف  ۀساجنلا  رثؤی  نأو ال  تاساجنلل ، لیزم  ءاملا  نإو  ةراجحلاب ، ءاجنتسالاو 
، ۀـماقالاو ناذالا  ةالـصلا : باب  یفو  انل . هنـس  دـق  وهو  كاوسلا ، هیلع  ضرف  لاقیو : یبلق  مانت  الو  ینیع  مانت  لوقیو : یلـصی  مث  مانی  ناـکو 

ءاشعلا ةولـصو  ءاقـستسالاو ، نیفوسکلا ، ةالـصو  رتولاو ، لیللا ، ةالـصو  مالـسلاو ، دهـشتلاو ، نیتوجـسلاو ، عوکرلاو ، ۀعامجلاو ، ۀعمجلاو ،
عبر لاملا  ةاـکز  لـعجو  ۀـمینغلاو ، لاـفنالاو  سمخلا  هل  لـحأو  رفاـکلا ، ۀـیدهو  ۀـقدصلاو ، ةاـکزلا  هیلع  مرح  ةاـکزلا : باـب  یفو  ةرخـآلا .
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، بارـشلاو ماعطلا  لیلحتو  نیدیعلاو ، ردقلا ، ۀـلیلو  ( 3  ) نآرقلا هیف  لزنا  يذـلا  ناضمر  رهـش  مایـصلا : باـب  یفو  لاـملا . عبر  ـال  سمخلا ،
، اـنل اهنـسو  ۀیحـضالا  هیلع  بتکو  موـصلا ، یف  لاـصولا  هل  حـیبا  اولاـقو : لاـصولا ، موـص  مرحو  حبـصلا ، تقو  یلإ  مایـصلا  لاـیل  سمللاو 

مکددمی داهجلا  باب  یفو  مرحم ، وهو  حاکنلا  دقعو  مارحإ ، ریغب  ۀکم  لوخد  هل  لحا  لاقی : جـحلا  باب  یفو  هجو . یلع  ةرطفلا  کلذـکو 
اذإ مزهنی  الو  جرخ ، اذإ  عجری  الو  لتاقی ، یتح  اـهعزنی  مل  ( 5  ) هتمال سبل  اذإ  ناکو  مئانغلا  یل  تلحاو  بعرلاب ، ترـصن  هلوقو  ( 4  ) مکبر

نمب كاسمالاو  تایمذـلاو ، ءامالا  حاکن  هیلع  مرح  حاکنلا : باب  یفو  یمحلاب . صخو  نیملاـعلا ، سرفأ  هنإو  هیلع ، اورثک  نإو  ودـعلا  یقل 
: ماعنالا (. 2 .) 70 رفاغ : (. 1  ) دـعب ءآش  ام  ددـعلاو  ۀـبهلا ، ظفلب  دـقعلاو  رهملا ، طاقـسإب  صخو  قلخلا ، یلع  هجاوزأ  مرحو  هحاکن ، تهرک 

ةدحاولاو هتما ، قالط  یلع  ادئاز  هقالط  ناکو  دارأ ، نمع  لزعلاو  رییختلا ، عردـلا  ۀـماللا : (. 5 .) 125 نارمع : لآ  (. 4 .) 185 ةرقبلا : (. 3 .) 54
تمرح هلوـق : ینعی  ( 1  ) دـعب نم  ءآسنلا  کل  لحت  ال  هلوق : یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبأ  باذـعلا . اـهل  فعـض  ۀـشحافب  تتأ  اذإ  هئاـسن  نم 

ۀیصعملا رتسو  لتقلا ، ریغب  ۀبوتلا  ریـسیتو  ۀحیـضفلا ، ریغب  نابرقلاو  هتما ، یلع  رمالا  فیفخت  ماکحالا : باب  یفو  ۀیآلا . ( 2  ) مکتاهما مکیلع 
نم ۀبوتلاو  دـمعلاو ، ءآطخلا  نیب  قرفلاو  وفعلاو ، ۀـیدلاو  صاصقلا  نیب  رییختلاو  هیلع ، هرکتـسا  امو  نایـسنلاو  ءآطخلا  عفرو  بنذـملا ، یلع 
مل بادآلا : باب  یفو  هتمال . باتکلا  لهأ  ءآسن  جـیوزت  لیلحتو  هتلان ، امب  عافتنالاو  ضئاحلا ، ۀـسلاجم  لـیلحتو  وضعلا ، ۀـنابإ  نود  بنذـلا 
هنع قشنت  نم  لوأ  هنأ  کلذو  ةرخآلا  باب  یفو  ههجو . یلع  موثلا  لکأ  هیلع  مرحو  دیلاب ، زمرلاو  نیعلاب ، زمغلا  ینعی  نیعالا ، ۀنئاخ  هل  نکی 
موی ریغ  یف  لأسیو  رثوکلاو ، ضوحلاو  دـمحلا  ءاولو  ۀعافـشلا ، هلو  ءآدالاب ، ءآیبنالا  عیمجل  دهـشی  هنأو  ۀـنجلا : لخدـی  نم  لوأو  ضرالا ،
ناک ۀیـصاخ : نورـشعو  نانثا  هل  ناک  بق :  - 28 (. 3  ) ۀـما مهرثکأو  ۀـجرد ، نییبنلا  عفرأ  هنأو  مهـسفنأ ، یف  نولأسی  سانلا  لکو  ۀـمایقلا ،

: مهلضفأو ( 6  ) انلزنأ ام  هط -  مهرهطأو : ( 5  ) میوقت نسحأ  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  مهلمجأو : ( 4  ) كاوسف کقلخ  يذلا  قئالخلا : نسحأ 
(. 3 .) 22 ءاسنلا : (. 2 .) 52 بازحالا : عجار  لحی . ـال  حیحـصلا : (. 1 (.) 8  ) لوسر مکءاـج  دـقل  مهزعأو : ( 7  ) اریبک کیلع  هللا  لـضف  ناـکو 

: ءاسنلا عجار  امیظع . فیرـشلا : فحـصملا  یف  (. 7  .) 1 و هـط : (. 6 .) 4 نیتـلا : (. 5 .) 7 راـطفنالا : (. 4 .) و 99  98 بلاـط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم 
بولق یف  یقلنـس  سانلا : بیهأو  ( 2  ) نجلاو سنـالا  تعمتجا  نئل  لـق  ةزجعم : رهظأو  ( 1  ) كانلسرأ انإ  مهفرشأو : .128 ۀبوتلا : (. 8)113

(6  ) یلدتف یند  مث  ۀـلزنم : مهبرقأو  ( 5  ) يرسأ يذلا  ناحبـس  ۀمارک : مهمرکأو  ( 4  ) کبر کثعبی  نأ  یسع  ةداعـس : مهلمکأو  ( 3  ) نیذلا
(9  ) ثیدحلا نسحأ  لزن  هللا  ۀـلاسر : مهلمکأو  ( 8  ) ایؤرلا هلوسر  هللا  قدص  دقل  ایؤر : مهحـصأو  ( 7  ) ارصن هللا  كرصنیو  ةرـصن : مهاوقأو 

مهنسحأو ( 12  ) كرکذ کل  انعفرو  اتیـص : مهدعبأو  ( 11  ) کمصعی هللاو  ۀمصع : مهمـصعأو  ( 10  ) نیذلا يدابع  رشبف  ةوعد : مهنـسحأو 
امنإ ۀفیلخ : مهلجأو  ( 16  ) كرمعل (: 15  ) ۀیصاخ مهالعأو  ( 14  ) هلک نیدلا  یلع  هرهظیل  ۀـیالو : مهاقبأو  ( 13  ) قلخ یلعل  کنإو  اـقلخ :
یلع ءآیشأ  ۀثالث  عضو  یلاعت  هللا  نإو  ( 18  ) سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنإ  ادالوأ : مهرهطأو  ( 17  ) اونمآ نیذلاو  هلوسرو  هللا  مکیلو 

(21  ) ۀلبق کنیلونلف  ۀلبقلاو : ( 20  ) کبر کیطعی  فوسلو  ۀعافشلاو : ( 19  ) راهنلا فارطأو  حبسف  لیللا  ءانآ  نمو  ةالـصلا : لوسرلا : يوه 
، مالسلا هیلع  یسیعل  لیجنالاو  مالسلا ، هیلع  یسومل  ةاروتلا  یطعأو  اهلوحل ، ۀلبقلا  لیوحتی  هرمأ  نإ  هنأ  نالفل  نالف  بح  نم  سانلا : لوقک 

ناکم یناثملاو  لیجنالا ، ناکم  نیئاملاو  ةاروتلا ، ناکم  لاوطلا  عبـسلا  تیتوا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقو  مالـسلا ، هیلع  دوادـل  روبزلاو 
(. 5 .) 79 ءارسالا : (. 4 .) 151 نارمع : لآ  (. 3 .) 88 ءارسال : (. 2 . ) 45 بازحالاو : . 119 ةرقبلا : (. 1  ) هنإو لـصفملاب ، یبر  ینلـضفو  روبزلا ،
(. 13 .) 4 حرشلا : (. 12 .) 67 ةدئاملا : (. 11 .) 17 و 18 رمزلا : (. 10 .) 23 رمزل : (. 9 .) 27 حتفلا : (. 8 .) 3 حتفلا : (. 7 .) 8 مجنلا : (. 6 .) 1 ءارسالا :

: هط (. 19 .) 55 ةدئاملا : (. 18 .) 33 بازحالا : (. 17 .) 72 رجحلا : (. 16 .) ۀصاخ خ ل (. 15 .) 9 فصلا : . 28 حتفلاو : ، 33 ۀبوتلا : (. 14 .) 4 ملقلا :
( - 2  ) لوسرلا اوعیطأو  هللا  اوـعیطأ  ( - 1  ) هلوسرلو ةزعلا  هللاو  عضاوم : ةرـشع  یف  هسفن  عم  هکراش  .144 ةرقبلا : (. 21 .) 5 یحضلا : (. 20 .) 13

اوحصن هللا اذإ  ( - 6  ) هلوسرو هللا  نورصنیو  ( - 5  ) لوسرللو اوبیجتسا هللا  ( - 4  ) هلوسرو هللا  نوذؤی  نیذلا  نإ  ( - 3  ) هلوسرو هللا  صعی  نمو 
خسن هللا  نأ  هردق  ۀلالج  نمو  ( 10  ) هلوسرو هللا  لوتی  نمو  ( - 9  ) هلوسرو هللااب  اونمآف  ( - 8  ) هلوسرو هللا  نم  برحب  اونذأف  (- 7  ) هلوسرلو

(12  ) اضعب مکضعب  ءآعدک  مکنیب  لوسرلا  ءآعد  اولعجت  ال  همساب : هوعدی  نأ  قلخلا  یهنو  (، 11  ) هتعیرش خسنی  ملو  عیارشلا ، رئاس  هتعیرشب 
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قوف مکتاوصأ  اوعفرت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیأ  ای  هیلع : رهجلاب  نذأی  ملو  یبنلا ، اهیأ  ای  لوسرلا ، اـهیأ  اـی  هل : ( 13  ) یعدـی نأ  یغبنی  ناک  امنإو 
(. 1 : ) لاق امک  ( 15  ) هموق ناسلب  الإ  یبن  نم  انلسرأ  امو  هلوق : يرخا ، نود  ۀفئاط  یلإ  ءآیبنالا  رئاس  لسرأ  یلاعت  هللا  نإو  ( 14  ) یبنلا توص 

: بازحالا (. 4 .) 23 نجلا : . 36 بازحالا : . 14 ءاسنلا : (. 3 .) 12 نباغتلا : . 33 دمحم : . 54 رونلا : . 92 ةدئاملا : . 59 ءاسنلا : (. 2 .) 8 نوقفانملا :
: ۀبوتلا عجار  هلوسرو . فیرـشلا : فحـصملا  یف  امک  حیحـصلاو  هردـصمو ، ۀخـسنلا  یف  اذـکه  (. 7 .) 8 رـشحلا : (. 6 .) 24 لاـفنالا : (. 5 .) 57
: رونلا (. 12 .) نییبنلا متاخ  هناـف  هدـعب ، یبن  لاـسراب  يأ  (. 11 .) 59 ةدـئاملا : (. 10 . ) 8 نباـغتلا : . 158 فارعـالا : (. 9 .) 279 ةرقبلا : (. 8 .) 91

نم فیرشلا : فحصملا  یف  امک  حیحـصلاو  هردصمو ، باتکلا  یف  اذکه  (. 15 .) 2 تارجحلا : (. 14 .) هل وعدی  نأ  ردـصملا : یف  (. 13 .) 63
مل ةدحاو  ۀـیرق  ( 3  ) اـحلاص مهاـخأ  دومث  یلإو  ( - 2  ) ادوه مهاـخأ  داـع  یلإو  ( - 1  ) هموق یلإ  احون  انلـسرأ  انإ  4 میهاربا : عجار  لوـسر .

، اهدحو رصم  یلإ  ( 6  ) نوراه هاخأو  یـسوم  انلـسرأ  مث  اتیب  نیعبرأ  لمکت  ملو  ( 5  ) ابیعـش مهاخأ  نیدـم  یلإو  اتیب  نیعبرأ  هل  ( 4  ) لمکی
، ناعنک ضرأ  یف  مالسلا  هیلع  بوقعیو  مالسلا ، هیلع  قاحسال  هدعب  ناکو  داوسلا ، نم  ۀیرق  یهو  (، 7  ) یثوکب مالسلا  هیلع  میهاربإ  لسرأو 

انیبن لسرأو  لابجلا ، یف  مالـسلا  هیلع  ساـیلإو  ۀـیربلا ، یف  لیئآرـسإ  ینب  یلإ  مالـسلا  هیلع  عشویو  رـصم ، ضرأ  یف  مالـسلا  هیلع  فسویو 
نیطایشلا یلإو  ( 9  ) نجلا نم  ارفن  کـیلإ  انفرـص  ذإو  هلوق : اـضیأ  نجلا  یلإو  ( 8  ) رـشبلل اریذـن  هلوق : ۀـفاک  سانلا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

هللا یلص  هلوق  لاقو  ( 10  ) ۀفاک الإ  كانلسرأ  امو  هلوق : يدی . یلع  ملـسأ  یتح  ناطیـش  یلع  ینناعأ  هللا  نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  اضیأ ،
ۀبحملا هعابتاب : ءآیـشأ  ۀسمخ  قلع  هنإو  ( 11  ) نیلقثلا یلإ  تثعب  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقو  ضیبالاو  دوسالاو  رمحـالا  یلإ  تثعب  هلاو : هیلع 

یف (. 4 .) 61 دوه : . 73 فارعالا : (. 3 .) 50 دوه : . 65 فارعالا : (. 2 .) 1 حون : (. 1 (.) 13  ) مکبوـنذ مکل  رفغیو  هللا  مکببحی  ینوعبتاـف  ( 12)
، قیرطلا یثوک  امهدحأ  نایثوک : قارعلا  یثوک  (. 7 .) 45 نونمؤملا : (. 6 .) 36 توبکنعلا : . 84 دوه :  85 فارعالا : (. 5 .) لمکت مل  ردصملا :
، رانلا یف  مالـسلا  هیلع  میهاربإ  حرط  اهبو  لباب ، ضرأ  نم  امهو  هدـلوم ، اهبو  مالـسلا  هلیع  لیلخلا  میهاربا  دهـشم  اهبو  یبر ، یثوک  رخالاو 

سیفن ئش  لکو  هشحو ، رفـسلا  عاتم  ۀکرحم : لقثلا  (. 11 .) 28 أبس : (. 10 .) 29 فاقحالا : (. 9 .) 36 رثدملا : (. 8 .) توقای هلاق  ناتیحان . امهو 
ینإ هیف : ۀـیاهنلا : یف  يرزجلا  لاقو  سوماقلا ، یف  يدابآزوریفلا  هلاق  یترتعو  هللا  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینإ  ثیدـحلا : هنمو  نوصم ،

نیلقث امهامـسف  لقث ، ریطخ : لکل  لاقیو  لیقث ، اـمهب  لـمعلاو  اـمهب  ذـخالا  نـال  نیلقث ، امهامـس  یترتعو  هللا  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت 
ياده عبت  نمف  ۀیادهلاو : ( 1  ) نوحلفت مکلعل  هوعبتاف  حالفلاو : . 1 نارمع : لآ  (. 13 .) ةرفغملاو ظ (. 12 .) امهنأشل امیخفتو  امهردقل  اماظعإ 

(5  ) کسفن الإ  فلکت  ـال  هسفن : هئاـضعأ : نم  وضع  لـک  حدـم  هنإو  (، 4  ) ۀیآلا ( 3  ) نیذلل اهبتکأسف  ۀـمحرلاو : ( 2  ) یقـشی الو  لضی  الف 
(10  ) نذا وه  نولوقیو : هنذا : ( 9  ) رصبلا غاز  ام  هرصب : ( 8  ) کینیع ندمت  الو  هنیع : ( 7  ) یجس اذإ  لیللاو  هرعش : ( 6  ) رثدملا اهیأ  ای  هسأر :
(14  ) كدخ رعصت  الو  هدخ : ( 13  ) کهجو بلقت  يرن  دق  ههجو : ( 12  ) يوهلا نع  قطنی  امو  همالک : ( 11  ) کناسلب هانرسی  امنإف  هناسل :

نودتهت مکلعل  هوعبتاو  فیرشلا : فحصملا  یف  امک  حیحـصلاو  هردصمو ، باتکلا  یف  اذکه  (. 1  ) یلع هبلق : ( 15  ) داؤفلا بذک  ام  هداؤف :
: فارعالا (. 3 .) 123 هط : عجار  عبتا  نمف  فیرشلا  فحـصملا  یف  امک  حیحـصلاو  هردصمو ، باتکلا  یف  اذکه  (. 2 .) 158 فارعالا : عجار 

هبر ءاج  ذإ   ( میهاربال مالـسلا  ماقمو  هللا ، فوخ  نم  یکب  ثیح  بیعـشل  قوشلا  ماقم  ۀعبرأ : ماقملا  کلذ ، دعب  ردـصملا  یف  داز  (. 4 .) 139
احون یلاعت  هللا  یمسو  نیـسوق .( باق  ناکف   ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  ۀبحملا  ماقمو  ایجن ( هانبرقو   ( یـسومل ةاجانملا  ماقمو  میلـس ( بلقب 
هسفنل عمج  امک  هل  عمجو  امیلکت ( یسوم  هللا  ملکو  : ( امیلک یسومو  میلحل ( میهاربا  نإ  : ( امیلح میهاربإو  اروکـش ( ادبع  ناک  هنإ  : ( اروکش

میحر نیعیطملاب ، فؤر  ۀمحرلا ، ةدـش  فؤرلا  لیقو : دـحاو ، امه  لیق : میحر ( فؤر  نینمؤملاب   ( هلو میحر ( فوؤرل  سانلاب  هللا  نإ  : ( لاقف
: ءاسنلا (. 5 . ) ها حدـم  هنإو  هری ، مل  نمب  میحر  هآر ، نمب  فؤر  هتماـب ، میحر  هترتـعب ، فؤر  هباحـصأب ، مـیحر  هئاـبرقأب ، فؤر  نیبنذـملاب ،
(. 11 ).) مکل ریخ  نذا  لـق  : ( یلاـعت هلوق  لـب  لوقأ : . 61 ۀبوتلا : (. 10 .) 17 مجنلا : (. 9 .) 131 هط : (. 8 .) 2 یحضلا : (. 7 .) 1 رثدملا : (. 6 .) 84
 : هحفص .11 مجنلا : (. 15 .) هنبال ناـمقل  لوق  کـلذ  لوقأ : ، 18 نامقل : (. 14 .) 144 ةرقبلا : (. 13 .) 3 مجنلا : (. 12 .) 58 ناخدلا : . 97 میرم :

(5  ) موقت نیح  هماـیق : ( 4  ) كدی لعجت  الو  هدـی : ( 3  ) كرهظ ضقنأ  يذـلا  هرهظ : ( 2  ) كردص کل  حرـشن  ملأ  هردص : ( 1  ) کبلق 339
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(8  ) نوهمعی مهترکـس  یفل  مهنإ  كرمعل  هحور : کیمدـقب ، ضرـالا  أـط  ینعی  ( 7  ) اـنلزنأ اـم  هط -  هلجر : ( 6  ) یبـنلا توص  قوف  هتوص :
(12  ) کل ۀلفان  هب  دجهتف  هتالـص : ( 11  ) ملعت نکت  مل  ام  کـملعو  هملع : ( 10  ) رهطف کـبایثو  هبوث : ( 9  ) میظع قلخ  یلعل  کـنإو  هقلخ :
: هتلبق ( 16  ) ۀـما ریخ  تنک  هـتما : ( 15  ) مهل یـضترا  يذـلا  مهنید  هنید : ( 14  ) زیزع باـتکل  هنإو  هباـتک : ( 13  ) راـهنلا یف  کـل  نإ  هموص :

ةزعلا هللاو  هـتزع : ( 20  ) احبـض تایداعلاو  هدنج : ( 19  ) هلوسرو هللا  یـضق  اذإ  هاـیاضق : ( 18  ) دلبلا اذـهب  مسقا  ال  هدـلب : ( 17  ) ۀلبق کنیلونلف 
امنإ هیصو : ( 24  ) هلوسر هللا و  نم  ۀـئارب  هتبالـص : ( 23  ) یضرت کلعلف  هتعافـش : ( 22  ) سانلا نم  کمـصعی  هللاو  هتمـصع : ( 21  ) هلوسرلو

(. 3 .) 1 حرشلا : (. 2 .) 194 ءارعشلا : . 97 ةرقبلا : (. 1 (.) 27  ) تیبـلا لـهأ  سجرلا  مکنع  ( 26  ) بهذـیل هتیب : لهأ  ( 25  ) هلوـسرو هللا  مکیلو 
(. 11 .) 4 رثدملا : (. 10 .) 4 ملقلا : (. 9 .) 72 رجحلا : (. 8 .) 1 و 2 هط : (. 7 .) 2 تارجحلا : (. 6 .) 218 ءارعشلا : (. 5 .) 29 ءارسالا : (. 4 .) 3 حرشلا :

.7 لمزملا : (. 13 .) 79 ءارسالا : (. 12 .) 113 ءاسنلا :
: تایداعلا (. 20 .) 36 بازحـالا : (. 19 .) 1 دـلبلا : (. 18 .) 144 ةرقبلا : (. 17 .) 110 نارمع : لآ  (. 16 .) 55 روـنلا : (. 15 .) 41 تلـصف : (. 14)

عجار یضرت ( کلعل   ( فیرشلا فحصمل  یف  امک  حیحصلاو  هردصمو ، باتکلا  یف  اذکه  (. 23 .) 67 ةدئاملا : (. 22 .) 8 نوقفانملا : (. 21 .) 1
تایالا ضعب  ۀـلالد  یفو  159 و 160 . بلاط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم  (. 27 .) 33 بازحالا : (. 26 .) 55 ةدئاملا : (. 25 .) 1 ۀبوتلا : (. 24 .) 130 هط :

امف قح  هل  ناک  نإ  مالسلا : هیلع  یلعل  سانلا  لوق  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : دلاخ  نب  نامیلـس  نع  یـش :  - 29. رظن حدملا  یلع 
الإ فلکت  هللا ال  لیبس  یف  لتاقف  لاق : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادحاو : اناسنإ  الإ  اذه  فلکی  مل  هللا  نإ  لاقف : لاق : هب ؟ موقی  نأ  هعنم 

هنونیعی ۀئف  ذـئموی  نکی  ملف  ( 2  ) ۀـئف یلإ  ازیحتم  وأ  لاتقل  افرحتم  الإ  هریغل : لاـقو  لوسرلل ، ـالإ  اذـه  سیلف  ( 1  ) نینمؤملا ضرحو  کـسفن 
ناک نإ  ال ، لاقف : طق  ائیـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لأس  ام  لاق : دمحم  نب  رفعج  نع  ماحـشلا ، دیز  نع  یـش :  - 30 (. 3  ) هرمأ یلع 

هللا ال لیبس  یف  لتاقف  هیلع  تلزن  ذم  ۀیرـس  ( 4  ) یقلأ امو  طق ، ۀئیـسلاب  ئفاک  الو  هللا ، ءآش  نإ  نوکی  لاق : هدنع  نکی  مل  نإو  هاطعأ ، هدـنع 
ال هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلزن  امل  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ناـبأ ، یـش :  - 31 (. 5  ) هسفنب یلو  الإ  کـسفن  ـالإ  فلکت 

عجشأ نوکی  ثیحب  مالـسلا  هیلع  ناک  يأ  نایب : (. 7  ) مالسلا هلآو  هیلع  هللا  لوسرب  ذال  نم  سانلا  عجـشأ  ناک  (: 6  ) لاق کسفن  الإ  فلکت 
سأبلا رمحا  اذإ  انک  لوقی : ناک  هنأ  نینمؤملا  ریمأ  نع  يور  امک  مهیلع ، مهأرجأو  ساـنلا  برقأ  ناـک  هنـال  هیلإ ، أـجلو  هب  قحل  نم  ساـنلا 

هیلع هللادـبع  یبأ  نع  صیع ، نع  یلاـمثلا ، نع  یـش :  - 32 هنم . ودـعلا  یلإ  برقأ  دـحأ  نوکی  اـمف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  اـنیقتا 
لاتقلا یلع  نینمؤملا  ضرح  لاقو : هدـحو ، هللا  لیبس  یف  لـتاقی  نأ  دـحأ  فلکی  مل  اـم  فلک  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مالـسلا 

ینارحبلا هجرخأو  طوطخم . یشایعلا : ریسفت  (. 3 .) 16 لافنالا : (. 2 .) 84 ءاسنلا : (. 1 (. ) 8  ) هللا اورکذت  نأ  رمالا  نم  ریـسیلا  متفلک  امنإ  لاقو :
رخآ دانساب  ثیدح  یف  هوحن  دروأو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  الا  دحاو  ناسنال  اذه  فلکی  هللا ال  نا  هیفو :  398 ناهربلا 1 : ریسفت  یف 

(. 7 .) اذک (. 6 .) 398 ناهربلا 1 ، یف  اضیأ  ینارحبلا  هجرخأو  طوطخم . یشایعلا : ریسفت  (. 5 .) یقل امو  ناهربلا : ریسفت  یف  (. 4 .) 70 یف ج 2 :
.398 ناهربلا 1 : یف  اضیأ  ینارحبلا  امهجرخأو  طوطخم ، یشایعلا : ریسفت 

نب یسوم  مامالا  یلإ  هعفری  دانسالاب  بولقلا : داشرا   - 33 . 398 ناهربلا 1 : یف  اضیأ  ینارحبلا  امهجرخأو  طوطخم ، یشایعلا : ریـسفت  (. 8)
هیلع بلاط  یبأ  نبا  یلع  نب  نیـسحلا  یبأ  ینثدح  لاق : یلع ، یبأ  ینثدح  لاق : هیبأ ، نع  رفعج ، یبأ  ینثدـح  لاق : لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج 

هللا یلص  هللا  لوسر  لضف  نورکاذتی  مالسلا  هیلع  هتافو  دعب  هدجسم  یف  سولج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصأ  امنیب  لاق : مالـسلا 
، مهلئالد فرعو  ءآیبنالاو ، میهاربإ  فحصو  روبزلاو ، لیجنالاو  ةاروتلا  أرق  دق  ( 1  ) ماشلا لهأ  دوهی  رابحأ  نم  ربح  انیلع  لخد  ذإ  هلاو  هیلع 

لهف مکیبنل ، ( 2  ) اهومتلمحت دقو  الإ  ۀلیـضف  لسرمل  الو  ۀجرد  یبنل  متکرت  ام  دـمحم  ۀـما  ای  لاق : مث  ۀـئینه ، ثبل  مث  سلجو ، انیلع  ملـسف 
نوعب لأست  ام  لک  نع  کبیجا  ینإف  ( 3  ) تببحأ ام  دوهیلا  اخأ  ای  لس  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هل  لاقف  مکتلأس ؟ انأ  نإ  باوج  مکدنع 

یلع هدازو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحمل  اهعمج  دقو  الإ  ۀلیـضف  الو  ۀـجرد  الـسرم  الو  ایبن  لجوزع  هللا  یطعأ  ام  هللاوف  (، 4  ) هنمو یلاعت  هللا 
نم مویلا  کل  رکذأ  انأو  رخف  الو  لاق : ۀلیضف  هسفنل  رکذ  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دقلو  ۀفعاضم ، افاعضأ  نیلـسرملاو  ءآیبنالا 
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(، 6  ) نآلا هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادمحم  یطعأ  ام  یلع  ارکـش هللا  نینمؤملا ، نیعأ  هب  هللا  رقی  ام  ءآیبنالا  نم  دحأ  یلع  ( 5  ) ءآرزإ ریغ  نم  هلضف 
لج لاقف  هدـنع ، توصلا  ضفخ  نمل  وفعلاو  ةرفغملا  بجوأ  ام  هفرـشو  یلاعتو  كرابت  هبر  دـنع  هلـضف  نم  ناک  هنإ  دوهیلا  اخأ  اـی  ملعاـف 
نرق مث  ( 7  ) میظع رجأو  ةرفغم  مهل  یقوتلل  مهبولق  هللا  نحتما  نیذـلا  کئلوا  هللا  لوسر  دـنع  مهتاوصأ  نوضغی  نیذـلا  نإ  هباتک : یف  هؤآنث 

نم دوهیلا  رابحأ  نم  ردصملا : یف  (. 1 ، ) مهیلإ هببحو  نینمؤملا  بولق  نم  هبرق  مث  ( 8  ) هللا عاطأ  دقف  لوسرلا  عطی  نمو  لاقف : هتعاطب  هتعاط 
نم هلئاضف  نم  مویلا  کل  رکاذ  انأو  ردـصملا : یف  (. 5 .) هتیشمو ردصملا : یف  (. 4 .) تببحأ خ ل امع  (. 3 .) اهومتلحن خ ل (. 2 .) ماشلا لهأ 

(1  ) طلاخ یبح  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لوقی  ناکو  .80 ءاسنلا : (. 8 .) 3 تارجحلا : (. 7 .) نالا مهیلع  هدازو  ردـصملا : یف  (. 6 .) ینم ءارزا  ریغ 
دقل یلاعتو : كراـبت  لاـقف  مهفؤرأو ، ( 2  ) ساـنلا برقأ  ناـک  دـقلو  مهـسفنأ  یلعو  تاـهمالا  یلعو  ءاـبآلا  یلع  ینورثؤی  مهف  یتما  ءآـمد 

نم نینمؤملاـب  یلوأ  یبنلا  لـجوزع : لاـقو  ( 3  ) میحر فؤر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنأ  نـم  لوـسر  مکءاـج 
هنع رصقت  ام  ةرخآلا  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هلضف  نمو  ایندلا  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هلـضف  نم  غلب  دقل  هللاو  ( 4  ) مهتاهما هجاوزأو  مهسفنأ 
نأ هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هلـضف  نم  غلب  دقل  كدنع ، ناک  نإ  ملعب  هرکنت  الو  کلقع  هعفدی  الو  کبلق ، هلمحی  امب  كربخا  نکلو  تافـصلا ،

ای نولوقی  رانلا  یف  مههوجو  بلقت  موی  لجوزع : هللا  لاقف  ایندـلا ، یف  هوباجأ  اونوکی  نأ ال  امدـن  مهتاوصأب  نوخرـصیو  نوفتهی  رانلا  لـهأ 
لج لاقف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هتمارکل  مهرخآ  وهو  هب  أدـبف  لسرلا  عم  یلاعتو  كرابت  هللا  هرکذ  دـقلو  ( 5  ) الوسرلا انعطأو  هللا  انعطأ  اـنتیل 

نویبنلاو ( 7  ) هدـعب نم  نییبنلاو  حون  یلإ  انیحوأ  امک  کیلإ  انیحوأ  انإ  لاـقو : ( 6  ) حون نمو  کنمو  مهقاثیم  نییبنلا  نم  انذـخأ  ذإو  هؤاـنث :
تجرخا ۀـما  ریخ  متنک  لجو : زع  لاقف  ممالا  عیمج  یلع  هتما  لضفو  ءایبنالا ، عیمج  یلع  هللا  هلـضف  دـقلو  مهرخآ ، وهو  هب  أدـبف  (، 8  ) هلبق

دمحمل لضف  لهف  هتکئالم ، هل  لجوزع  هللا  دجسأ  مالـسلا  هیلع  مدآ  نإ  يدوهیلا : لاقف  ( 9  ) رکنملا نع  نوهنتو  فورعملاب  نورمأت  سانلل 
لجوزع هللا  عدوأ  امل  کلذ  نإف  هتکئالم  مدآل  هللا  دجـسأ  نئلو  کلذ ، ناک  دـق  مالـسلا : هیلع  لاـقف  10 ؟)  ) کلذ لـثم  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

، ۀیحتو ۀمرکتو  لجوزع  هللا  رمال  ۀعاط  مهدوجس  ناک  امنإو  هل ، ةدابع  مهدوجس  نکی  ملو  ءاعولا ، وه  ناک  ذإ  فرـشلاو ، راونالا  نم  هبلص 
، کلذ نم  لضفأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هللا  یطعأ  دـقو  ۀلیـضفلاب ، مالـسلا  هیلع  مدآل  افارتعاو  ناسنالا ، یلع  ناسنالا  نم  مالـسلا  لثم 

اولصی نأ  هتکئالم  رمأو  هیلع ، یلص  هللا  نأ  وهو 
.6 بازحالا : (. 4 .) 128 ۀبوتلا : (. 3 .) سانلا محرأ  ردصملا : یف  (. 2 .) مهناف یتما  ءامد  یبح  طلاخ  ردصملا : یف  (. 1)

، هیلع . کلذ لثمب  ردـصملا : یف  (. 10 .) 110 نارمع : لآ  (. 9 .) هلبق خ ل نـم  (. 8 .) 163 ءاسنلا : (. 7 .) 7 بازحالا : (. 6 .) 66 بازحالا : (. 5)
هیلع اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهیأ  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالمو  هللا  نإ  هؤانث : لـج  لاـقف  ۀـمایقلا ، موی  یلإ  هیلع  ةالـصلاب  هقلخ  عیمج  دـبعتو 
ةالص لکب  ارشع ، تانسحلا  نم  هاطعأو  ارشع ، کلذب  هیلع  هللا  یلص  الإ  هتافو  دعب  الو  هتایح  یف  دحأ  هیلع  یلـصی  الف  ( 1  ) امیلست اوملسو 
ءاعد لعج  لجوزع  هللا  نإ  مث  کلذ ، لثم  ملـسملاو  یلـصملا  یلع  دریو  کلذب  ملعی  وهو  الإ  هتافو  دعب  دـحأ  هیلع  یلـصی  الو  هیلع ، یلص 

مدآ هللا  یطعأ  امم  مظعأو  ربکأ  اذهف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هیلع  هیف  اولـصی  یتح  ( 2  ) ۀـباجالا نع  افوقوم  هؤانث  لج  مهبر  نولأسی  امیف  هتما 
الو ( 3  ) بعشب رمی  الف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هعم  رمن  انکو  هل ، ۀیحتلاو  مالسلاب  رجـشلاو  روخـصلا  مص  لجوزع  هللا  قطنأ  دقلو  مالـسلا ، هیلع 
لبق هقاثیم  ذـخأب  ۀـمرکت  لجوزع  هللا  هدازو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هتوبنب  رارقإو  هل ، ۀـیحت  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تلاق : ـالإ  ( 4  ) رجش

(5  ) میهاربإو حون  نمو  کنمو  مهقاثیم  نیبنلا  نم  انذخأ  ذإو  هؤانث : لج  لاقف  هل ، قیدصتلاو  اضرلاو  میلـستلاب  نییبنلا  قاثیم  ذـخأو  نییبنلا ،
: لاق هنرـصنتلو  هب  ننمؤتل  مکعم  امل  قدـصم  لوسر  مکءاج  مث  ۀـمکحو  باتک  نم  مکتیتآ  امل  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذـخأ  ذإو  لجوزع : لاـقو 

نینمؤملاب یلوأ  یبنلا  لجوزع : هللا  لاق  و  ( 7  ) نیدهاشلا نم  مکعم  انأو  اودهشاف  لاق  انررقأ  اولاق  ( 6  ) يرصإ مکلذ  یلع  متذخأ  متررقأ و 
عفری یتح  هللا  الإ  هلإ  ـال  نأ  ةداهـشب  صـالخالا : ۀـملکب  هتوص  عفار  عفری  ـالف  ( 9  ) كرکذ کل  انعفرو  یلاـعت : هللا  لاـقو  ( 8  ) مهسفنأ نم 
بطخ یف  یتح  ۀـبطخ  لک  یفو  جـحلا  تیقاومو  عمجلاو  داـیعالاو  ( 10  ) ةالـصلاو ۀـماقالاو  ناذالا  یف  هللا  لوسر  ادـمحم  نأب  اهعم  هتوص 
انکرت اهنم ، مظعأ  وه  ام  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل  تبثی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأو  ءآیبنالا  بقانم  يدوهیلا  رکذ  مث  ۀیعدالا ، یفو  حاکنلا 
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(. 5 .) ةرجـش خ ل الو  (. 4 .) رهظأ هلعلو  بـشعی  ردـصملا : یف  (. 3 .) هتباجإ نم  اـفوقوم  ردـصملا : یف  (. 2 .) 56 بازحـالا : (. 1  ) ابلط اـهرکذ 
نأ یلإ  لصو  یتح  راصتخالل  تاولصلاو خ ل . (. 10 .) 4 حرشلا : (. 9 .) 6 بازحالا : (. 8 .) 81 نارمع : لآ  (. 7 .) يدهع يأ  (. 6 .) 7 بازحالا :
هللا انأ  ینإ  یسوم  ای  اهیف : اهل  لوقی  ( 2  ) ۀملک رشع  ۀثالثو  ۀئامثالثب  ءانیس  روط  لبج  یلع  یسوم  ( 1  ) یجان لجوزع  هللا  نإف  يدوهیلا : لاق 
عبس قوف  هؤانث  لج  هللا  هاجان  ( 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحمو  کلذک  ناک  دقل  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  کلذ ؟ نم  ائیـش  دمحمب  لعف  لهف 
قاس یلإ  یهتنا  یتح  هب  جرع  مث  دومحم ، ماقم  كانه  هل  ناکو  یهتنملا ، ةردـس  دـنع  امهدـحأ  نینطوم : یف  هاجانف  نهیلع ، هعفر  تاوامس 

وأ نیـسوق  باـقک  هوند  یف  ناـک  یتح  میظع  رون  هیلع  ( 6  ) یشغا رـضخأ  افرفر  هل  یندو  ( 5  ) یلدـتف یند  مث  لجوزع : لاـقف  (، 4  ) شرعلا
ضرالا یف  امو  تاومـسلا  یف  ام  هللا  یلاعت : لاق  هباتک ، یف  لجوزع  هللا  هرکذ  امب  هاجانو  بجاحلا ، یلإ  بجاحلا  نیب  ام  رادـقم  وهو  یندأ ،

رئاس یلع  تضرع  دق  ۀـیآلا  هذـه  تناکو  ( 7  ) ءآشی نم  بذـعیو  ءآشی  نمل  رفغیف  هللا  هب  مکبـساحی  هوفخت  وأ  مکـسفنأ  یف  اـم  اودـبت  نإو 
لجوزع هللا  يأر  املف  (، 9  ) دمحم اهلبقو  اهلقث ، نم  ( 8  ) اهولبقی نأ  اعیمج  اوبأف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ثعب  نأ  یلإ  مدآ  ندل  نم  ممالا 
قفـشأو دمحم ، یلع  مرکت  لجوزع  هللا  نإ  مث  هبر  نم  هیلإ  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  لجوزع : هللا  لاقف  اهلقث ، هنع  ففخ  لوبقلا  هتما  نمو  هنم 

یف (. 2 .) يدان ردصملا : یف  (. 1  ) نما لک  نونمؤملاو  لاقف : هتماو  هسفن  نع  باجأف  هتماو  وه  اـهلبق  یتلا  ۀـیآلا  دـیدشت  نم  هتما  یلع  ( 10)
. شرعلا قاـس  یلإ  هـب  یهتنا  یتـح  ردـصملا : یف  (. 4 .) ادـمحمو خ ل (. 3 .) یـسوم ای  هل : لوقی  ۀـملک  لک  عم  ۀـملک : هلوق : دـعب  ردـصملا :

دس رضخأ  افرفر  يأر  لاق  يربکلا ( هبر  تایآ  نم  يأ  ردقل  : ( یلاعت هلوق  یف  دوعـسم  نبا  ثیدح  یف  ۀیاهنلا : یف  (. 6 .) 8 مجنلا : (. 5 .) لاقو
یف هوفخی  امب  ۀبـساحملا : يأ  (. 8 .) 284 ةرقبلا : (. 7 .) هیلع یـشغ  رـضخأ  فرفر  هلان  ردـصملا : یفو  یهتنا . اشارف . لیقو : اطاسب ، يأ  قفالا ،
انحو فاخو . رذاح  هیلع : قفـشأ  (. 10 .) هتماو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  اهلبقو  ردـصملا : یف  (. 9 .) هیلع باقعلاو  نورمضی  امو  مهـسفنأ 
اولعف اذإ  ۀـنجلاو  ةرفغملا  مهل  لجوزع : هللا  لاقف  هلـسر  نم  دـحأ  نیب  قرفن  هلـسرو ال  هبتکو  هتکئالمو  هللااب  . یناثلا وه  دارملا  لعلو  فطعو .

کتما یبئاتب  تلعف  دق  هباجأف  ةرخآلا ، یف  عجرملا  ینعی  ریصملا  کیلإو  انبر  کنارفغ  انعطأو  انعمس  هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  کلذ ،
اهولبقی ملف  ممالاو  ءآیبنالا  یلع  لـبق  نم  ( 1  ) تضرع تناک  دـقو  کتماو  تنأ  اهتلبق  اذإ  امأ  یلاعت : هللا  لاـق  مث  ةرفغملا ، مهل  تبجوأ  دـق 

مهلأ مث  رش ، نم  تبستکا  ام  اهیلعو  ریخ  نم  تبسک  ام  اهل  اهعـسو  الإ  اسفن  هللا  فلکی  ال  یلاعت : هللا  لاقف  کتما ، نع  اهعفرأ  نأ  یلع  قحف 
اذإ اوناک  ۀفلاسلا  ممالا  نإ  دـمحم ، ای  کتمارکل  کتیطعأ  هناحبـس : هللا  لاقف  انأطخأ  وأ  انیـسن  نإ  انذـخاؤت  انبر ال  لاق : نأ  هیبن  لجوزع  هللا 
انیلع لمحت  الو  انبر  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  کتما ، نع  کلذ  تعفر  و  (، 3  ) یباذع باوبأ  مهیلع  تحتف  ( 2  ) اورکذ ام  اوسن 

نع تعفر  دقل  لجوزع : لاقف  دمحم ، لبق  ناک  نمم  ممالا  یلع  تناک  یتلا  دئادشلا  راصآلاب  ینعی  انلبق  نم  نیذـلا  یلع  هتلمح  امک  ارـصإ 
مهل اهترتخا  یتلا  ضرالا  عاقب  یف  الإ  ـالعف  ( 4  ) لبقأ نأ ال  ممالا  یلع  تلعج  ینأ  کلذو  ۀـفلاسلا ، ممالا  یلع  تناک  یتلا  راصآلا  کـتما 

لمحت ۀفلاسلا  ممالا  تناک  دقو  کتما ، نع  اهتعفر  دقو  راصآلا  نم  هذهف  ادجسمو ، اروهط  کتمالو  کل  ضرالا  تلعج  دقو  تدعب ، نإو 
(، 5  ) اروبثم هب  عجر  هنم  کلذ  لبقأ  مل  نإو  هلکأت ، اران  هنابرق  یلع  تلـسرأ  هنم  کلذ  تلبق  نمف  سدـقملا ، تیب  یلإ  اهقانعأ  یلع  اهنیبارق 

کلذ ( 6  ) لبقأ مل  نإو  ۀفعاضم ، افاعـضأ  باوثلا  هل  فعاضا  هنم  کلذ  تلبق  نمف  اهنیکاسمو ، اهئارقف  نوطب  یف  کتما  نابرق  تلعج  دـقو 
مهیلع اضورفم  ۀـفلاسلا  ممالا  تناکو  (، 7  ) تناک یتلا  راصآلا  نم  یهو  کـتما  نع  کـل  تعفر  دـقو  ایندـلا ، تاـبوقع  هب  هنع  تعفر  هنم 

نایـسنلا نم  اوـظفحتی  نأ  مهیلع  بجی  ناـک  هلعلف  (. 3 .) هـب خ ل اورکذ  اـم  (. 2 .) اهتـضرع لبق  نم  ردـصملا : یف  (. 1) دبک یف  ( 8  ) اهتالص
ممالا یلع  تناک  ردصملا : یف  (. 7 .) لبقأ مل  نمو  ردصملا : یف  (. 6 .) ابئاخ ادورطم  يأ  (. 5 .) العف مهنم  لبقأ  ال  ردصملا : یف  (. 4 .) ءاطخلاو

مهتالص مهیلع  تضرفو  کتما ، نع  اهتعفر  دقو  (، 2  ) تناک یتلا  دئادشلا  نم  یهو  راهنلا ، فاصنأو  ( 1  ) لیللا اهتاولص خ ل. (. 8 .) ۀفلاسلا
راصآلا نم  یهو  اتقو ، نیـسمخ  یف  ةالـص  نوسمخ  مهیلع  اضورفم  ۀـفلاسلا  ممالا  تناکو  مهطاشن ، تاـقوأ  یف  راـهنلاو  لـیللا  فارطأ  یف 

کتمال کتلعجو  ةدـحاو ، ۀئیـسب  مهتئیـسو  ةدـحاو ، ۀنـسحب  مهتنـسح  ۀـفلاسلا  ممالا  تناکو  کتما ، نع  اهتعفر  دـقو  مهیلع ، تناـک  یتلا 
مهیلع اهتبتک  ۀئیسلاب  مه  اذإو  (، 4  ) مهل بتکت  مل  ۀنسح  مهدحأ  يون  اذإ  ۀفلاسلا  ممالا  تناکو  (، 3  ) ةدحاوب ۀئیسلاو  اهلاثمأ ، رشعب  ۀنسحلا 
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اهلمعی ملو  ۀنسحب  مهدحأ  مه  اذإو  هیلع ، بتکت  مل  اهلمعی  ملو  ۀئیـسب  مهدحأ  مه  اذإف  کتما ، نع  کلذ  تعفر  دقو  اهلعفی ، مل  نإ  و  ( 5)
(6  ) ۀبوتلا دعب  مهیلع  مرحا  نأ  بنذـلا  نم  مهتبوت  تلعجو  مهباوبأ ، یلع  مهبونذ  تبتک  اوبنذأ  اذإ  ۀـفلاسلا  ممالا  تناکو  ۀنـسح ، هل  تبتک 

هبقاعا نأ  نود  هتبوت  لبقأ  مل  مث  ۀنـس ، یتأملا  و  ۀنـس ، ۀئاملا  دحاولا  بنذلا  نم  مهدـحأ  بوتی  ۀـفلاسلا  ممالا  تناکو  مهیلإ ، ماعطلا  بحأ 
هلک و کلذ  هل  رفغأف  نیع  ۀفرط  مدنیو  بوتی  مث  ۀنس  ۀئاملا  بنذیل  کتما  نم  لجرلا  نإو  کتما ، نع  کلذ  تعفر  دقو  ۀبوقعب ، ایندلا  یف 
، ساجنالا عیمج  نم  کتمال  اروهط  ءاملا  تلعج  دقو  مهداسجأ ، نم  هوضرق  سجن  ( 7  ) اذإ مهباصأ  اذإ  ۀفلاسلا  ممالا  تناکو  هتبوت ، لبقأ 

کلذ تلعف  دق  ذإ  مهللا  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  کتما . نع  اهتعفر  مهیلع  تناک  یتلا  ( 8  ) راصآلا هذهو  تاقوالا ، یف  دیعصلاو 
ۀئیسب ردصملا : یف  (. 3 .) مهیلع تناک  ردصملا : یف  (. 2 .) فصنلا عمج  فاصنالاو  اهطسو . يأ  (. 1 : ) لاق نأ  هناحبس  هللا  همهلأف  یندزف ، یب 

نع لاخ  ردصملا  (. 6 .) اهلمعی مل  نإو  هیفو : ردـصملا ، یف  دوجوملا  وهو  هیلع خ ل ، (. 5 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  هل خ ل  (. 4 .) ةدحاو
ام ال انلمحت  الو  انبر  . راصالا نم  هذـهو  ردـصملا : یف  (. 8 .) سجن یندأ  مهتباـصأ  ردــصملا : یفو  سجن خ ل . يذأ  (. 7 .) ۀبوتلا دعب  هلوق :

فلکا نأ ال  ممالا  عیمج  یف  یمکح  کلذو  ممالا ، ایالب  میظع  مهنع  تعفر  دـقو  کتماب ، کلذ  تلعف  دـق  لجوزع : هللا  لاـق  هب  اـنل  ۀـقاط 
: لاق مث  (، 2  ) کتما یبئاتب  کلذ  تلعف  دـق  یلاعت : هللا  لاق  لاـق : اـنالوم  تنأ  اـنمحراو  اـنل  رفغاو  اـنع  فعاو  لاـق : (، 1  ) اهتقاط قوف  اـسفن 

مه دوسالا ، روثلا  یف  ءاضیبلا  ۀـماشلاک  دـمحم  ای  کـتما  تلعجو  کـلذ ، تلعف  دـق  لـجوزع : هللا  لاـق  ( 3  ) نیرفاـکلا موقلا  یلع  انرـصناف 
قرـش یف  یقبی  یتح ال  ناـیدالا  یلع  کـنید  رهظا  نأ  یلع  قحو  (، 4  ) کتمارکل نومدختسی  الو  نومدختـسی  نورهاقلا ، مهو  نورداقلا ،
اهدنع یهتنملا -  ةردس  دنع  يرخا -  ۀلزن  هآر  دـقلو  نورغاص ، مهو  ۀـیزجلا  کنید  لهأ  یلإ  نودؤیو  کنید ، الإ  نید  اهبرغ  الو  ضرالا 

نم دوهیلا  اخأ  ای  مظعأ  اذهف  ( 5  ) يربکلا هبر  تایآ  نم  يأر  دقل  یغط -  امو  رـصبلا  غاز  ام  یـشغی -  ام  ةردسلا  یـشغی  ذإ  يوأملا -  ۀنج 
، هب نودتقی  هفلخ  مهو  مهب  یلصف  نییبنلا  لثم  نأ  ( 6  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحمل  هللا  داز  مث  ءانیس ، روط  یلع  مالسلا  هیلع  یسومل  هتاجانم 

هللا نإف  يدوهیلا : لاق  کلذ . نم  رثکأ  اذـهف  ۀـکئالملا ، هیلع  تملـسف  ءامـس ، ءامـس  یلإ  هب  جرعو  رانلاو ، ۀـنجلا  ۀـلیللا  کـلت  نیاـع  دـقلو 
هامـسف هنم ، ۀبحم  هیلع  یقلأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمو  کلذـک ، ناک  دـقل  هل : مالـسلا  هیلع  لاقف  هنم ، ۀـبحم  یـسوم  یلع  یقلأ  لجوزع 

هذـه نم  رهزأ  الو  رونأ  ءایبنالا  مما  نم  تیأر  ام  بر  ای  لاقف : هتماو ، دـمحم  ةروص  میهاربإ  يرأ  هؤانث  لـج  یلاـعت  هللا  نأ  کـلذو  اـبیبح ،
ایبن هتیمسو  یضرأو  ( 7  ) یئامـس قلخأ  نأ  لبق  هرکذ  تیرجأ  هریغ ، یقلخ  نم  یل  بیبح  ال  یبیبح ، دمحم  اذه  يدونف  اذـه ؟ نمف  ۀـمالا ،

مهناف ۀمالا ، هذـه  فالخب  اهنوقیطی  اوناکو  مهتقاط ، قوف  نکت  مل  اهرکذ  تقبـس  یتلا  راصالا  لعلو  و(1 .) نیطلا ، نم  ذئموی  مدآ  كوبأو 
یف (. 4 .) 286  - 284 ةرقبلا : (. 3 .) مدقت امیف  اذکو  کتما . یبئاتب  هلوق : لدب  ممالل  یهابت  ردـصملا : یف  (. 2 .) ۀقاط ءالؤه  نم  فعضأ  اوناک 
لبق هتببحأ  ردصملا : یف  (. 7 .) ردصملا یف  دوجوملا  وهو  ادمحم خ ل  (. 6 .) 18  - 13 مجنلا : (. 5 .) یلع کتمارکل  نومدخی  الو  ردصملا :

كرمعل هؤانث : لج  لاقف  هباتک ، یف  هتایحب  مسقأو  ) 2  ( یلوالا ةورذلا  یف  هعم  تنأ  تیقلا  دقلو  (، ) 1  ) هحور هیف  تیرجأ  . یئامس قلخأ  نأ 
امع ینربخأف  يدوهیلا : لاق  ۀـبترو ، لجو  زع  هللا  نم  افرـشو  ۀـعفر  اذـهب  یفکو  دـمحم ، ای  کتایحو  يأ  ) 3  ( نوهمعی مهترکـس  یفل  مهنإ 
اهنم کل  رکذأ  انأ  ةریثک  ءایشأب  ممالا  رئاس  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتما  هللا  لضف  دقل  مالـسلا : هیلع  لاق  ممالا ، رئاس  یلع  هتما  هب  هللا  لضف 

یف قلخلا  هللا  عمجو  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذإ  هنأ  کـلذ  نمو  ) 4  ( سانلل تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک  لجوزع : هللا  لوق  کـلذ  نم  ریثک ، نم  ـالیلق 
هؤانث لج  هللا  لوقیف  ریذـن ، الو  ریـشب  نم  انءاج  ام  نولوقیف : ممالا  لأسیف  معن ، نولوقیف : متغلب ؟ له  نییبنلا  لجوزع  هللا  هلأـس  دـحاو  دـیعص 

)5  ( ةداهـشو مهتداهـش ، قدصتو  غیلبتلاب ، دمحم  ۀما  مهل  دـشتف  هتما ، دـمحم و  نولوقیف : مویلا ؟ مکءادهـش  نم  نییبنلل : کلذـب  ملعأ  وهو 
: لوقی ) 6  ( ادیهـش مکیلع  لوسرلا  نوکیو  سانلا  یلع  ءادهـش  اونوکتل  یلاعت : هلوق  کلذو  کلذ ، دنع  نونمؤیف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
. اهلک ممالا  رئاس  لبق  ۀـنجلا  یلإ  الوخد  مهعرـسأو  اباسح ، ساـنلا  لوأ  مهنأ  اـهنمو  ۀـلاسرلا ، متغلب  دـق  مکنأ  ادیهـش  مکیلع  دـمحم  نوکی 

هذه لعج  مث  راهنلاب ، ثالثو  لیللاب ، ناتنثا  تاقوأ : ۀـسمخ  یف  تاولـص  سمخ  راهنلاو  لیللا  یف  مهیلع  ضرف  لجوزع  هللا  نأ  اضیأ  اهنمو 
سمخلا ةالص  لوقی : ) 7  ( تائیسلا نبهذی  تانسحلا  نإ  لجوزع : لاقف  مهایاطخ ، ةرافک  اهلعجو  ةالص ، نیـسمخ  لدعت  تاولـص  سمخلا 
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اهلمعی الو  دبعلا  اهب  مهی  یتلا  ةدحاولا  ۀنسحلا  مهل  لعج  یلاعت  هللا  نأ  اضیأ  اهنمو  رئابکلا . ) 8  ( تبنتجا ام  بونذلا  رفکت 
(. 5 .) 110 نارمع : لآ  (. 4 .) 72 رجحلا : (. 3 .) نیلالهلا نیب  هانعـضو  امع  لاخ  ردصملا  (. 2 .) ردـصملا یف  دوجوملا  وهو  اـحور خ ل . (. 1)

یف دوـجوملا  وـهو  دـبعلا خ ل ، بنتجا  اـم  (. 8 .) 114 دوـه : (. 7 .) 143 ةرقبلا : (. 6 .) هلآو خ ل هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  مهتاداهـش  قدـصتو 
لجو زع  هللا  نأ  اهنمو  ادعاصف . فعـض  ۀئامعبـس  یلإ  اهلاثمأو  تانـسح  رـشع  هل  ( 1  ) تبتک اهلمع  نإف  هل ، اهبتکی  ةدحاو  ۀنـسح  . ردـصملا
نوکی ام  نسحأ  یلع  مهنولی  نیذـلاو  ردـبلا ، ۀـلیل  رمقلا  لثم  ( 2  ) مههوجوو باسح ، ریغب  افلأ  نیعبـس  ۀمالا  هذـه  لهأ  نم  ۀـنجلا  لخدـی 

نأ اهنمو  مهنیب . ضغابت  الو  مهنیب  فالتخا  الو  ةءاضإ ، ءامسلا  یف  بکوک  دشأ  یلع  مهنولی  نیذلاو  ءامسلا ، قفا  یف  يردلا  ( 3  ) بکوکلا
لتقی ( 5  ) کنید لهأ  مهو  ةاروتلا  لهأ  یلعو  ۀـیدلا ، اولبق  اوؤاـش  نإو  اولعف ، هنع  اوفعی  نأ  ( 4  ) لوتقملا ءایلوأ  ءاش  نإ  ادـمع  مهنم  لتاقلا 
ۀحتاف لعج  لـجوزع  هللا  نأ  اـهنمو  (. 6  ) ۀـمحرو مکبر  نم  فیفخت  کلذ  لجوزع : هللا  لاـق  ۀـید ، هنم  ذـخؤت  ـالو  هنع ، یفعی  ـالو  لـتاقلا 

، یندمح دقف  دمحلا هللا  مهدحأ : لاق  اذإف  ةروسلا ، هذـه  يدـبع  نیبو  ینیب  تمـسق  یلاعت : هللا  لاق  هدـبعل ، اهفـصنو  هسفنل ، اهفـصن  باتکلا 
كایإ لاق : اذإو  یلع ، ینثأ  دقف  نیدلا  موی  کلام  لاق : اذإو  ینحدم ، دـقف  میحرلا  نمحرلا  لاق : اذإو  ینفرع ، دـقف  نیملاعلا  بر  لاق : اذإو 
مالسلا هیلع  لیئاربج  ثعب  یلاعت  هللا  نأ  اهنمو  هل . ةروسلا  هذه  ۀیقبو  ینلأس ، ام  دعب  یتدابع  یف  يدبع  قدص  دقف  ( 7  ) نیعتسن كایإو  دبعن 

یلخ (. 2 .) هل اهبتک  ردـصملا : یف  (. 1 .) رـصنلاو ۀمارکلاو  ۀعفرلاو  ( 9  ) ءانـسلاو نیزلاـب  کـتما  رـشب  نأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  یلإ  ( 8)
مهو ردصملا : یف  (. 5 .) کلذ اولعف  هنع  اوفعی  نأ  لوتقملا  مد  ءایلوأ  ردـصملا : یف  (. 4 .) حص بکوکلا خ  لثم  (. 3 .) فطاعلا نع  ردصملا 

. ۀـعفرلا ءانـسلا : (. 9 .) لـیئربج ردــصملا : یف  (. 8 .) 5  - 1 دــمحلا : (. 7 .) 78 ةرقبلا : (. 6 .) مهنید فحـصم  اـمهنأ  رهاـظلاو  مـکنید ، لـهأ 
مهلبق نم  تاقدص  تناکو  نومعطیو ، اهنم  نولکأی  مهئارقف  نوطب  یف  اهنولعجیو  اهنولکأی ، مهتاقدص  مهحابأ  هناحبس  هللا  نأ  اهنمو  . ءایضلا

هللاو ممالا ، نود  ۀصاخ  مهل  ۀعافشلا  لعج  لجوزع  هللا  نأ  اهنمو  رانلاب . اهنوقرحیف  ( 2  ) یصق ناکم  یلإ  اهنولمحی  ( 1  ) نینمؤملا ممالا  نم 
دمحم ۀما  مدقتف  نودماحلا ، مدـقتیل  ۀـمایقلا : موی  لاقی  نأ  اهنمو  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  مهیبن  ( 3  ) ۀعافـشل ماظعلا  مهبونذ  نع  زواجتی  یلاعت 

دحن لک  یلع  هنوربکیو  ۀـلزنم ، لک  یلع  لجوزع  هللا  نودـمحی  (، 4  ) نودـماحلا دـمحم  ۀـما  بوتکم  وهو  ممالا ، لبق  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
طلسی الو  (، 7  ) ۀلالـض یلع  مهعمجی  الو  عوجب ، مهکلهی  هللا ال  نأ  اـهنمو  لـحنلا . يودـک  يود  ( 6  ) هل ءامـسلا  فوج  یف  مهیداـنم  (، 5)
تانسح رـشع  هیبن  یلع  یلـص  نمل  لعج  هللا  نأ  اهنمو  (. 9  ) ةداهـش نوعاطلا  مهل  لعجو  (، 8  ) مهتیقبب خاسی  ـالو  مهریغ ، نم  اودـع  مهیلع 

یف (. 4 .) ۀعافشب ردصملا : یف  (. 3 .) دیعبلا یصقلا : (. 2 .) نیضاملا ممالا  نم  مهلبق  ناک  نم  ردصملا : یف  (. 1 ،) تائیس رشع  هنع  احمو  (، 10)
(. 6 .) لاح لک  یلع  ردـصملا : یفو  عفتراو . ضرالا  نم  فرـشا  ام  دـجنلا : لوقأ : لحم خ ل  لک  (. 5 .) نودماحلا مه  دمحم  ۀما  ردـصملا :

ثیح ممالا  رئاس  فالخب  ۀیجان  ۀـقرف  مهیف  نوکت  نا  نم  لقأ  الف  (. 7 .) توصلا يودلاو : ردـصملا ، یف  دوجوملا  وه  لوقأ  يود خ ل . مهل 
، ۀمایقلا موی  یلإ  مهتنطلسو  مهزع  یقبی  هانعمف : مهتـضیبب ، خاسی  الو  ردصملا : یفو  فسخنی . الو  يأ  خاسی  الو  (. 8 .) ۀلالض یلع  اوعمتجا 

عضومو مهعمتجم  يأ  مهتـضیب  حیبتـسیف  اودع  مهیلع  طلـست  هیف ال  ۀیاهنلا : یف  يرزجلا  لاق  مهتـضیب ، حابتـسی  الو  فحـصم : هنأ  لمتحیو 
ناک ۀضیبلا  لصأ  کله  اذإ  دارأ  لیق : اعیمج ، مهکلهیو  مهلصأتسی  اودع  دارأ  اهمظعم ، اهطسو و  رادلا : ۀضیبو  مهتوعد ، رقتسمو  مهناطلس 

ناکم هبـش  هناکف  ةذوخلا ، ۀـضیبلاب  دارأ  لیق : اهخارف ، ضعب  ملـس  امبر  ۀـضیبلا  لصأ  کلهی  مل  اذإو  خرف ، وأ  معط  نم  اهیف  ام  لک  كاله 
نمل لعج  ردـصملا : یف  (. 10 .) ماع ضرم  لکو  ءاـبولا  نوعاـطلاو : ةداهـشلا  باوث  هب  مهبیثی  يأ  (. 9 .) دیدحلا ۀـضیبب  مهمائتلاو  مهعامتجا 

مهلعج هنأ  اـهنمو  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هتالـص  لـثم  هیلع  هناحبـس  هللا  درو  . تانـسح رـشع  ةدـحاو  ةالـص  مهیبن  یلع  مهنم  یلص 
دـصتقملاو باسح ، ریغب  ۀنجلا  لخدـی  تاریخلاب  قباسلاو  تاریخلاب ، قباس  مهنمو  دـصتقم ، مهنمو  هسفنل ، ملاظ  مهنمف  امما ، ۀـثالث  اجاوزأ 

، رارـصالل كرتلاو  رافغتـسالاو  مدـنلا  مهتبوت  لعج  لجوزع  هللا  نأ  اهنمو  هللا . ءاشنإ  هل  روفغم  هسفنل  ملاظلاو  اریـسی ، اـباسح  ( 1 . ) بساحی
ایندلا یف  ( 3  ) اهباذع ۀموحرم ، هذـه  کتما  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هیبنل  لجوزع  هللا  لوق  اهنمو  (. 2  ) سفنلا لتق  مهتبوت  لیئارـسإ  ونب  تناکو 
لامعأ نم  هتحـصو  هبابـش  یف  لمعی  ناک  ام  بسح  یلع  تانـسحلا  نم  ( 4  ) ریبکلا ضیرملل  بتکی  لجوزع  هللا  نأ  اـهنمو  رقفلاو . ۀـلزلزلا 
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ۀما مزلأ  لـجوزع  هللا  نأ  اـهنمو  (. 6  ) یقاثو یف  ماد  ام  کلذ  لبق  هتانـسح  لـثم  يدـبعل  ( 5  ) اوبتکتـسا ۀکئالملل : هناحبـس  هللا  لوقی  ریخلا ،
جرع ۀلیل  ءامسلا  یف  يأر  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نأ  اهنمو  ةرخآلا . یف  مهل  ۀعافشلا  ؤدب  لعجو  يوقتلا ، ۀملک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 

یطعی نأ  کبر  لأساف  دـمحم ، ای  تقدـص  لیئربج : لاقف  ةدابعلا ، یه  هذـه  لیئربج  ای  لاقف : اوقلخ ، ذـنم  اـعوکرو  اـمایق  ۀـکئالم  اـهیلإ  هب 
(7  ) نیذلا ۀکئالملاب  نودتقی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ۀماف  کلذ ، یلاعت  هللا  مهاطعأف  مهتالـص ، یف  دوجـسلاو  عوکرلاو  تونقلا  کتما 

لتق لیئارـسإ  ینب  ۀـبوت  تناکو  ردـصملا : یف  (. 2 .) هـسفن خ ل بساـحی  (. 1) دوـهیلا نإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ( 8  ) لاق ءآمـسلا ، یف 
اوـبتکا خ ل (. 5 .) ریبـکلاو خ ل (. 4 .) مهباذع ردـصملا : یف  (. 3 . ) لجعلا ةدابعک  بونذـلا  ضعب  یف  کـلذ  مهتبوت  تناـک  لوقأ : مهـسفنأ .
، قاثولاب دـش  هنأک  ضیرملاو  امهوحنو . لبحو  دـیق  نم  هب  دـشی  ام  قاـثولا : (. 6 .) اوبتکا هتکئالمل : هناحبـس  هللا  لوقی  ردصملا : یفو  حـص .

مکعوکرو مکتالـص  یلع  مکنودـسحی  لاقو خ. (. 8 .) ءامـسلا یف  مه  نیذلا  ردـصملا : یف  (. 7 .) حیحـصلا هلعفی  ام  ۀـلاوازم  نع  هتیعونممل 
مهرکذـی ملف  حون  لبق  نم  نویبن  ناک  يأ  هلبق ، نم  نویبنلاو  مالـسلا : هیلع  هلوق  بیعلاو . نواهتلاو  ریقحتلا  ءارزـالا : ناـیب : (. 1  ) مکدوجسو

يأ هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  هلبق  یف  ریمـضلا  عاجرإ  لمتحیو  همدـقت ، نم  لبق  انیبنب  أدـبو  هدـعب ، ءاج  نم  هدـعب  رکذ  لـب  حون ، دـعب 
(، 2  ) رهظأ هلعلو  یلوالا ، ۀیآلا  یف  مهلبقو  حون  لبق  هب  هللا  أدـب  دـقو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هلبق  اوناک  حون  دـعب  مهنأ  هللا . رکذ  نیذـلا  نویبنلا 

هلعل یلوالا ، ةورذلا  یف  لوهجملا . ءآنب  یلع  هعم ، تنأ  تیقلا  دقلو  هلوق : لاخلا . ۀـماشلاو : خـسنلا . ضعب  یف  تسیل  نم  ۀـملک  نأ  هدـیؤیو 
نأ دعبی  الو  قاثیملا ، مهیلع  تذخأو  مهترثنو ، هبلص ، نم  مدآ  ۀیرذ  تجرخأ  نیح  هعم  کتیقلأ  يأ  هرثن ، يأ  بحلا  ورذو  حیرلا ، ورذ  نم 
لک یلع  هلوق : نیبنلا . رئاس  نمو  کنم  هقاثیم  تذخأ  نیح  قباسلا  رذلا  ملاع  یف  هتیقل  يأ  یلوالا ، رذلا  یف  هعم  تیقتلاو  لصالا  یف  نوکی 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  اـنعنعم  دـمحأ  نب  دـمحم  رف :  - 34 عفترم . ناکم  يأ  دـجن ،

هللا لوقی  ۀیآلا  هذه  الت  مث  ۀعاسلا ، موقت  نأ  یلإ  نئاک  وه  ام  ملعو  نییصولا ، ملعو  نییبنلا ، ملع  یتوا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإ  مالـسلا :
، بدؤملا رفعج  نب  دمحم  نع  انباحـصأ ، نم  ۀـعامج  صتخ :  - 35 (. 4  ) یلبق نم  رکذو  یعم  نـم  ( 3  ) رکذ اذه  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هیبنل 

مالسلا هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لامجلا ، ناوفص  نع  دایز ، نب  نسحلا  نع  طابـسأ ، نبا  نع  باطخلا ، یبأ  نبا  نع  ( 5  ) انباحصأ نم  ةدع  نع 
یبن فلأ  نیعبرأو  ۀـعبرأو  یبن  فلأ  ۀـئام  هللا  تثعب  لاق : يردأ . ام  تلق : لاق : یبن ؟ نم  هللا  ثعب  مک  يردـت  له  ناوفـص  ای  یل : لاق  لاـق :

هللا یلـص  هلبق  نویبنلاو  هب  أدـبف  نییبنلا  عم  هرکذ  یلاعت  نأ  ینعملاو  (. 2 .) 226  - 217 بولقلا 2 : داشرإ  (. 1) قدصب ءآیصوأ  مهلثمو  (، 6)
نع هیفو :  59 ءایبنالا 11 : صـصق  باتک  نم  ةوبنلا  ینعم  باب  یف  ثیدـحلا  مدـقت  (. 5 .) 96 تارف : ریسفت  (. 4 .) 24 ءایبنالا : (. 3 .) هلآو هیلع 

. کـلذ ریغ  اـهیفو  یبـن  فلأ  نورـشعو  ۀـعبرأو  فـلأ  ۀـئام  مهتدـع  نأ  اـهیف  تاـیاور  ةوـبنلا  ینعم  باـب  یف  تمدـقت  (. 6 .) هباحصأ ضعب 
36 (. 1  ) هیصو نم  اریخ  ایـصو  الو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نم  اریخ  ایبن  هللا  ثعب  امو  ایندلا ، یف  دهزلاو  ۀنامالا ، ءآدأو  ثیدحلا ، . عجار

شیرق ضعب  نإ  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لهس ، نب  حلاص  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک : - 
نم لوأو  یبرب ، نمآ  نم  لوأ  تنک  ینإ  لاق : مهمتاخو ؟ مهرخآ  تثعب  تنأو  ءآیبنالا ، تقبس  ئش  يأب  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لاق 
هللااب رارقالاب  مهتقبـسف  یلب ، (: 3  ) لاق یبن  لوأ  اـنأ  تنکف  ( 2  ) مکبرب تسلأ  مهـسفنأ  یلع  مهدهـشأو  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذـخأ  ثیح  باجأ 

، ملسم نب  نادعس  نع  لیعامسإ ، نب  دمحم  نع  لیعامسإ ، نب  یلع  نع  نیـسحلا ، نب  دمحم  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 37 (. 4  ) لجوزع
نم لوأ  یننإ  لاق : مدآ ؟ دلو  تقبس  ئش  يأب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لئـس  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لهـس ، نب  حلاص  نع 
نم ةدع  اک :  - 38 (. 6  ) باجأ نم  لوأ  تنکف  ( 5  ) یلب اولاق : مکبرب  تسلأ  مهـسفنأ  یلع  مهدهـشأو  نییبنلا  قاثیم  ذخأ  هللا  نإ  یبرب ، رقأ 

ربصاف لجوزع : هللا  لوق  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : ۀعامـس  نع  یـسیع ، نب  نامثع  نع  دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ،
اوراص فیک  تلق : هلاو ، هیلع  هللا  یلص  دمحمو  مالـسلا  مهیلع  یـسیعو  یـسومو  میهاربإو  حون  لاقف : ( 7  ) لسرلا نم  مزعلا  ولوا  ربص  اـمک 

هیلع میهاربإ  ءآج  یتح  هجاهنمو  هتعیرشو  حون  باتکب  ذخأ  حون  دعب  ءآج  نم  لکو  ۀعیرشو ، باتکب  ثعب  احون  نال  لاق : 8 ؟)  ) مزعلا اولوا 
یفاکلا 2: لوصا  (. 4 .) لاـق خ ل نم  لوأ  (. 3 .) 172 فارعالا : (. 2 .) طوطخم صاصتخالا : (. 1  ) باتک كرت  ۀمیزعبو  فحـصلاب  مالـسلا 
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.172 فارعالا : (. 5 .) 10
وهو مزعلا  یلوا  ردـصملاو ، ۀـیفورحلا  ۀـعبطلا  یفو  فنــصملا ، ۀخــسن  یف  اذــکه  (. 8 .) 35 فاـقحالا : (. 7 .) 12 یفاـکلا 2 : لوـصا  (. 6)
یتح فحصلابو  هجاهنمو  مالسلا  هیلع  میهاربإ  ۀعیرشب  ذخأ  مالسلا  هیلع  میهاربإ  دعب  ءآج  یبن  لکف  هب ، ارفکال  مالسلا  هیلع  حون  . حیحـصلا

هتعیرشو ةاروتلاب  ذخأ  مالسلا  هیلع  یسوم  دعب  ءاج  یبن  لکف  فحصلا ، كرت  ۀمیزعبو  هجاهنمو  هتعیرشو  ةاروتلاب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ءاج 
حیسملا دعب  ءاج  یبن  لکف  هجاهنمو ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ( 1  ) ۀعیرـش كرت  ۀمیزعبو  لیجنالاب  مالـسلا  هیلع  حیـسملا  ءاج  یتح  هجاهنمو ،

ۀمایقلا موی  یلإ  لالح  هلالحف  هجاهنمو ، هتعیرشبو  نآرقلاب  ءاجف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ءاج  یتح  هجاهنمو  هتعیرـشب  ذخأ  مالـسلا  هیلع 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  ( 3  ) ۀثالثلا دـیناسالاب  ن :  - 39 (. 2  ) ۀـمایقلا موی  یلإ  مارح  همارحو 

کنإ یسوم  ای  هیلإ  یلاعت  هللا  یحوأف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ۀما  نم  ینلعجا  بر  ای  لاقف : لجوزع  هبر  لأس  مالسلا  هیلع  یسوم  نإ  هلاو 
هللا نإ  یلع  ای  مالسلا  هیلع  یلعل  ( 6  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ۀیصو  یف  ل :  - 40 (. 5  ) هلثم مالسلا  هیلع  هنع  حص : (. 4  ) کلذ یلإ  لصت  ال 

ۀثلاثلا علطا  مث  يدـعب ، نیملاعلا  لاجر  یلع  كراتخاف  ۀـیناثلا  علطا  مث  نیملاعلا ، لاـجر  یلع  اـهنم  ینراـتخاف  ایندـلا  یلع  فرـشأ  لـجوزع 
نامیلـس نع  رف :  - 41 (. 7  ) نیملاعلا ءآسن  یلع  ۀـمطاف  راتخاف  ۀـعبارلا  علطا  مث  كدـعب ، نیملاعلا  لاـجر  یلع  كدـلو  نم  ۀـمئالا  راـتخاف 

یف خسنو  مالسلا ، هیلع  یسوم  ۀعیرـش  یف  ناک  ام  ضعب  دارملا  لعل  (. 1) کئلوا یلاعت : هلوق  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ( 8  ) یملیدلا
دیناسالا فنصملا  رکذ  (. 3 .) 17 یفاکلا 2 : لوصا  (. 2 .) عورفلا یف  یسوم  ۀعیرش  عبتی  ناک  هیلع  یـسیعف  الاو  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  ۀعیرش 

جرخا (. 6 .) 29 اضرلا : ۀفیحـص  (. 5 .) 200 اـضرلا : راـبخأ  نویع  (. 4 .) 51 عجار ج 1 : ۀـمدقملا . نم  عـبارلا  لـصفلا  یف  اهلیـصافتب  دـثالثلا 
انثدـح لاق : تارف  ردـصملا : یف  (. 8 .) و 97  96 لاصخلا 1 : (. 52.7 عجار ج 1 : ۀـمدقملا  نم  عبارلا  لصفلا  یف  ۀیـصولا  دانـسإ  فنـصملا 

، سفنلا هذخأ  دقو  ریصبوبأ  هیلع  لخد  ذإ  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  دنع  تنک  لاق : یملیدلا  نامیلـس  نع  انعنعم  دیبع  نب  مساقلا  نب  دمحم 
، ینـس تربک  هللا : لوسر  نبای  كادف  تلعج  لاق : یلاعلا ؟ سفنلا  اذـه  ام  دـمحم  ابأ  ای  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبأ  لاق  هسلجم  ذـخأ  نأ  املف 
؟ اذـه لوقتل : کناو  دـمحم  ابأ  ای  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبأ  لاـقف  یترخآ ، رمأ  نم  هیلع  درأ  اـم  يردأ  تسلو  یلجا ، برتقاو  یمظع ، قدو 

اومـسف هلیذ : یفو  ها . کئلوا  هلوقب : نیبملا  هباتک  یف  هللا  مهکرکذ  دـقل  دـمحم  ابأ  ای  لاق : مث  امالک ، رکذـف  اذـه ؟ لوقأ : فیکو ال  لاـقف :
ۀیـآلا یف  هللا  لوسرف  ( 1  ) نیحلاصلاو ءآدهـشلاو  نیقیدصلاو  نییبنلا  نم  مهیلع  هللا  معنأ  نیذلا  عم  . دـمحم ابا  ای  هللا  مکامـس  امک  حالـصلاب 

نع (، 4  ) یتیهلا نوراه  نب  میهاربإ  عم : دی ،  - 42 (. 3  ) ربخلا نوحلاصلا . متنأو  ءآدهشلاو ، نیقیدصلا  عضوملا  اذه  یف  نحنو  (، 2  ) نییبنلا
نیـسحلا نع  بویأ ، نب  نسحلا  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نع  بلاغ ، نب  دمحم  نع  بویأ ، نب  نیـسحلا  نع  جلثلا ، یبأ  نب  دمحأ  نب  دـمحم 
ضرالاو تاوامسلا  رون  هللا  مالسلا : هیلع  قداصلا  هللادبع  یبال  تلق  لاق : راسی  نب  لیضفلا  نع  یلهذلا ، ناورم  نب  دمحم  نع  نامیلـس ، نب 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  ردص  لاق : ةاکـشمک  تلق : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  یل : لاق  هرون  لثم  تلق : لاق : لجوزع ، هللا  کلذـک  لاق : ( 5)
بلق یلإ  ردص  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملع  لاق : ۀجاجز  یف  حابصملا  تلق : ةوبنلا ، ینعی  ملعلا ، رون  هیف  لاق : حابصم  اهیف  تلق : هلاو ،

نم ( 8  ) دقوت تلق : يرد  بکوک  ( 7  ) هنأک لاق : كادف ؟ تلعج  ( 6  ) فیکو تلق : اهنأک  أرقت  ئش  يال  لاق : اهنأک  تلق : مالسلا ، هیلع  یلع 
امیف اذـکو  نییبنلا . نم  يأ  (. 2 .) 69 ءاسنلا : (. 1) بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  كاذ  لاق : ۀـیبرغ  الو  ۀیقرـش  ـال  ۀـنوتیز  ۀـکرابم  ةرجش 
يرق نم  ةدـلبو  راـبنالا . قوف  دادـغب  یحاوـن  نم  تارفلا  یلع  ةدـلب  رـسکلاب : تیه  یلإ  بوـسنم  یتـیهلا  (. 4 .) 36 تارف : ریـسفت  (. 3 .) هدعب

(. 7 .) أرقأ فیکو  رابخالا : یناعم  یف  (. 6 .) 35 رونلا : (. 5 .) فحـصم یتسیهلا ( : ( ردصملا یف  امف  قشمد . لامعا  نم  يوللا  ۀیحان  نم  ناروح 
ةءارق يرخا  تاـیاور  یف  تدرو  ثیح  هلثمب  ضراـعم  دـحاو  ربخ  هنـال  کـلذ ، اهـضراعی  ـالف  اـهیلع ، ۀـمالا  تعمجأ  رتاوتم  اـهنأک (  ( ةءارق
امهو دـقوت ( : ( یناـعملاو ۀـطوطخم  ۀخــسن  یفو  دـقوی ( : ( عوـبطملا دـیحوتلا  یف  (. 8 .) فیعـض اـضیأ  هسفن  یف  ثیدـحلا  نأ  عـم  اـهنأک ( (

دمحم لآ  نم  ملاعلا  مف  نم  جرخی  ملعلا  داکی  لاق : ران  هسسمت  مل  ولو  ئضی  اهتیز  داکی  تلق : ینارصن ، الو  يدوهی  مالسلا ال  هیلع  . ناتءارق
، مالسلا هیلع  اضرلا  نع  بدنج ، نب  هللادبع  نع  یبأ ، سف :  - 43 (. 1  ) مامالا رثأ  یلع  مامالا  لاق : رون  یلع  رون  تلق : هب ، قطنی  نأ  لـبق  نم 
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هللا یلص  هللا  لوسر  دمحم  حابصملا  حابصم  اهیف  ةاکشملا  نحنف  لیدنقلا ، یف  ةاکشملاو  ةاکـشملا  لثمک  هللا  باتک  یف  انلثم  هیلإ : بتک  هنأ 
هسمت مل  ولو  ئضی  اهتیز  داکی  ةرکنم ، الو  ۀیعد  ۀیبرغ ال  الو  ۀیقرش  ال  یلاعت : هلوق  یلإ  ةرهاطلا ، هرصنع  نم  ۀجاجز  یف  حابصملا  هلاو  هیلع 

نأ هللا  یلع  ( 2  ) قح بحأ ، نم  انتیالول  هللا  يدـهی  یلع  رونلاف  ۀـیآلا ، ءآشی  نم  هرونل  هللا  يدـهی  مامإ  دـعب  ماـمإ  رون  یلع  رون  نآرقلا  راـن 
رامع نع  نانس ، نبا  نع  نیسحلا ، نب  دمحم  ری : صتخ ،  - 44 (. 4  ) ربخلا هتجح . هللا  دنع  ةرهاظ  (، 3  ) هناهرب ارین  ههجو ، اقرشم  انیلو  ثعبی 

دمحم وهف  هرون  لثم  ضرـالاو  تاوامـسلا  رون  هللا  یلاـعتو : كراـبت  هلوق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباـج ، نع  لـخنملا ، نع  ناورم ، نب 
45 (. 5  ) هدنع هللا  یبن  ملعو  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀجاجزلا  نأ  معزف  ۀجاجز  یف  حابصملا  ملعلا  وهو  حابصم  اهیف  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
: باوجلا عجرف  ةاکـشملا ، نع  هلأـسأ  مالـسلا  هیلع  دـمحم  یبأ  یلإ  تبتک  لاـق : ( 6  ) یـشاقرلا دـمحم  نع  يریمحلا  لـئالد  نم  فشک : - 

باتک یف  اهضعب  رم  دقو  ۀمامالا ، باتک  یف  اهحرش  عم  کلذ  یف  رابخالا  رئاس  یتأیس  لوقأ : (. 7  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحم  بلق  ةاکشملا 
: یمقلا ریسفت  (. 4 .) هناهرب ارینم  ردـصملا : یف  (. 3 .) قـحو خ ل (. 2 .) ماـمالا رثأ  یف  هیفو : ، 148 دیحوتلا : ، 9 رابخالا : یناـعم  (. 1 .) دیحوتلا

دمحم ردصملا : یف  (. 6 .) 48 و 85 تاجردلا : رئاصب  طوطخم ، صاصتخالا : (. 5 .) هضعب فنصملا  رکذ  لیوط ، هیف  ثیدحلاو  457 و 458 .
هیلع هللادبع  یبال  تلق  لاق : نامیلس  نب  هللادبع  نع  هدانسإب  زنک :  - 46 عیطقت . ثیدحلا  یف  . 307 ۀمغلا : فشک  (. 7 .) یشاقرملا بایرد  نب 

نیبملا رونلاو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناهربلا  لاـق : ( 1  ) انیبم ارون  مکیلإ  انلزنأو  مکبر  نم  ناهرب  مکءآج  دـق  یلاـعت : هلوق  مالـسلا :
یبأ نبا  نع  ماـشه ، نع  یمعثخلا ، ییحی  نب  دـمحم  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  نع  ةدـعلا ، اـک :  - 47 (. 2  ) مالـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع 

: یحرلا تراد  مهیلعو  لسرلا ، نم  مزعلا  اولوا  مهو  ۀـسمخ ، نیلـسرملاو  نییبنلا  ةداس  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبأ  تعمـس  لاـق : روفعی 
نع یلعملا ، نع  دمحم ، نب  نیـسحلا  اک :  - 48 (. 4  ) ءآیبنالا عیمج  یلعو  ( 3  ) مهیلع هللا  یلص  دمحمو  یسیعو ، یـسومو ، میهاربإو ، حون ،
ۀما مکانلعج  کلذـکو  لجوزع : هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تلأس  لاق : دـیرب  نع  ۀـنیذا ، نبا  نع  ذـئاع ، نب  دـمحأ  نع  ءاشولا ،

: لجوزع هللا  لوق  تلق : هضرأ ، یف  هبجحو  هقلخ ، یلع  ءآدهش هللا  نحنو  یطسولا ، ۀمالا  نحن  لاقف : ( 5  ) سانلا یلع  ءآدهش  اونوکتل  اطسو 
مکیلع لوسرلا  نوکیل  نآرقلا  اذـه  یفو  تضم  یتلا  بتکلا  یف  لبق  نم  نیملـسملا  مکامـس  وه  ۀـصاخ  ینع  انایإ  لاق : میهاربإ  مکیبأ  ۀـلم 

موی هانقدص  قدص  نمف  (، 7  ) سانلا یلع  ءآدهشلا  نحنو  لجوزع ، هللا  نع  انغلب  امب  انیلع  دیهشلا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرف  ( 6  ) ادیهش
(. 2 .) 174 ءاسنلا : (. 1  ) نسحلا ابأ  تلأس  لاق : لالحلا  رمع  نب  دمحأ  نع  ءاشولا ، نع  دانسالا  اذهبو   - 49 (. 8  ) هانبذک بذک  نمو  ۀمایقلا ،

یف (. 6 .) 143 ةرقبلا : (. 5 .) 175 یفاـکلا 1 : لوـصا  (. 4 .) ءاـیبنالا عـیمج  یلعو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ردـصملا : یف  (. 3 .) 71 دـئاوفلا : زنک 
یفاکلا 1: لوصا  (. 8 .) سانلا یلع  ءادهـش  اونوکتو  ۀیالا : دعب  امل  ریـسفت  (. 7 .) 78 جحلا : ةروس  عجار  مکیلع  ادیهش  فیرـشلا : فحـصملا 

نینمؤملا ریمأ  لاقف : ( 1  ) هنم دهاش  هولتیو  هبر  نم  ۀنیب  یلع  ناک  نمفأ  لجوزع : هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  . ۀـمایقلا موی  هانبذـک  هیفو : . 190
، هیبأ نع  یلع ، اـک :  - 50 (. 2  ) هبر نم  ۀنیب  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  دـهاشلا  مالـسلا  هیلع 
: لاقف ( 3  ) داه موق  لکلو  رذـنم  تنأ  امنإ  لـجوزع : هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  دـیرب ، نع  ۀـنیذا ، نبا  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع 

مث یلع ، هدعب  نم  ةادهلا  مث  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  یبن  هب  ءآج  ام  یلإ  مهیدهی  داه  انم  ناز  لکلو  رذنملا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نع اعیمج ، دـمحم  نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحمو  یلع ، نب  دـمحم  نع  نارهم ، نب  دـمحأ  اک :  - 51 (. 4  ) دحاو دعب  دحاو  ءایـصوالا 

هل يرج  هنع ، یهتنأ  هنع  یهن  امو  هب ، ذخآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ءآج  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  لضفملا ، نع  نانـس ، نب  دمحم 
نب نیسحلا  اک : (. 5  ) ربخلا هللا . قلخ  نم  عیمج  یلع  لضفلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحملو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحمل  يرج  ام  لضفلا  نم 

دمحم نع  لهس ، نع  نسحلا ، نب  دمحمو  دمحم ، نب  یلع  اک :  - 52 (. 6  ) هلثم نانس  نبا  نع  روهمج ، نب  دمحم  نع  یلعملا ، نع  دمحم ،
نع دمحم ، نب  دمحأو  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 53 (. 7  ) هلثم مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  جرعالا ، دیعس  نع  یفریـصلا ، بابـش  دیلولا  نب 

(8  ) لضف لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  یناولحلا ، تماصلا  یبأ  نع  یحایرلا ، هللادبع  یبأ  نع  ناسح ، نب  یلع  نع  نیـسحلا ، نب  دمحم 
: یفاـکلا لوصا  (. 2 .) 17 دوـه : (. 1) دـعب ۀـعاطلا  نم  هل  يرج  هنع ، یهتنأ  هنع  یهن  اـمو  هب ، ذـخآ  هب  ءآـج  اـم  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریمأ 
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لوصا (. 7 .) 197 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 6 .) يرج ام  لـثم  هیفو  . 196 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 5 .) 191 یفاـکلا : لوصا  (. 4 .) 7 دـعرلا : (. 3 .) 190
لمتحیو لـیعفتلا ، نـم  لوـعفملل  ءاـنب  یلع  لـضف  (. 8 .) هـنع یهتنی  هـنع  یهن  اـمو  هـب ، ذـخؤی  هـیفو : لـیوط ، ثیدـحلاو  ، 197 یفاـکلا 1 :
مدقتملاک هیدی  نیب  مدقتملا  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  دمحمل  لضفلاو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  ام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  . ردصملا
كرـشلا دح  یلع  ةریبک  وأ  ةریغـص  یف  هیلع  دارلاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لضفتملاک  هیلع  لضفتملاو  هلوسرو ، هللا  يدی  نیب 

ریمأ ناک  کلذکو  لجوزع ، هللا  یلإ  لصو  هکلس  نم  يذلا  هلیبسو  هنم ، الإ  یتؤی  يذلا ال  هللا  باب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نإف  هللااب ،
: لاق صاصجلا  دواد  نع  قرتسملا ، دواد  یبأ  نع  یلعملا ، نع  دـمحم ، نب  نیـسحلا  اک :  - 54 (. 1  ) ربخلا هدعب ، نم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

ۀمئالا مه  تامالعلاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مجنلا  لاق : ( 2  ) نودتهی مه  مجنلابو  تامالعو  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمس 
: لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  نـالجع ، نب  هللادـبع  نع  ءاـشولا ، نع  یلعملا ، نع  دـمحم ، نب  نیـسحلا  اـک :  - 55 (. 3)

هلوقو رکذـلا ، لهأ  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئالاو  اـنأ  رکذـلا ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق : ( 4  ) نوملعت متنک ال  نإ  رکذـلا  لـهأ  اولئـساف 
نیسحلا اک :  - 56 (. 6  ) نولؤسملا نحنو  هموق ، نحن  مالـسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاق  ( 5  ) نولأست فوسو  کموقلو  کل  رکذـل  هنإو  لجوزع :

هللا لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تلأس  لاـق : ریثک  نب  نمحرلادـبع  نع  ناـسح ، نب  یلع  نع  ۀـمروا ، نبا  نع  یلعملا ، نع  دـمحم ، نب 
اوبصنو هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اوداع  نیذلا  ۀبطاق : اشیرق  اهب  ینع  لاق : ۀیآلا ، ( 7  ) ارفک هللا  ۀمعن  اولدب  نیذلا  یلإ  رت  ملأ  لجوزع :

: لحنلا (. 4 .) 206 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 3 .) 16 لـحنلا : (. 2 .) و 198  197 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 1 (.) 8  ) هیـصو ۀیـصو  اودـحجو  برحلا ، هل 
، دمحم نب  دمحأ  نع  ةدعلا ، اک :  - 57 . 217 یفاکلا 1 : لوصا  (. 8 .) 28 میهاربا : (. 7 .) 210 یفاکلا 1 : لوصا  (. 6 .) 44 فرخزلا : (. 5 .) 43

هللادبع ابأ  تعمس  لاق : ملسم  نب  دمحم  نع  هللادبع ، یبأ  نب  نمحرلادبع  نع  ناکسم ، نبا  نع  رحب ، نب  هللادبع  نع  دیعس ، نب  نیسحلا  نع 
هللا یلص  یبنلل  لحی  ام  ءآسنلا  نم  مهل  لحی  الو  ءایبنأب ، اوسیل  مهنأ  الإ  (، 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀلزنمب  ۀمئالا  لوقی : مالسلا  هیلع 

مهیلع مهنیبو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنیب  صئاصخلا  رئاس  كارتشا  رهاظ  نایب : (. 3  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ( 2  ) ۀلزنمب مهف  هلاو ، هیلع 
، ییحی نب  دمحم  اک :  - 58 صئاصخلا . عیمج  دارملاو  لاثملا ، لیبس  یلع  ءاسنلا  رکذ  نوکی  نأ  لمتحیو  روهـشملا ، فالخ  وهو  مالـسلا ،

نیذلا (: 4  ) لاق لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ریثک ، نب  نمحرلادـبع  نع  ناسح ، نب  یلع  نع  باشخلا ، نع  رهاز ، یبأ  نب  دـمحأ  نع 
ریمأو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اونمآ  نیذلا  لاق : ( 5  ) ئـش نم  مهلمع  نم  مهانتلأ  امو  مهتیرذ  مهب  انقحلأ  ناـمیإب  مهتیرذ  مهتعبتاو  اونمآ 

هللا یلص  دمحم  اهب  ءآج  یتلا  ۀجحلا  مهتیرذ  صقنن  ملو  مهب  انقحلأ  مهیلع ، هللا  تاولـص  ءایـصوالاو  ۀمئالا  هتیرذو  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا 
یلع نع  نسحلا ، نب  دمحم  نع  دمحم ، نب  دمحأ  اک :  - 59 (. 6  ) ةدحاو مهتعاطو  ةدحاو ، مهتجحو  هیلع ، هللا  تاولص  یلع  یف  هلاو  هیلع 
یلص هللا  لوسر  لاق  لوقی : هتعمس  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  ةریغملا ، نب  ثراحلا  نع  ناکسم ، نبا  نع  ناوفص ، نع  لیعامسإ : نب 

امهلف مالـسلا  هیلع  یلعو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  امأف  دـحاو ، يرجم  يرجن  مارحلاو  لـالحلاو  مهفلاو  رمـالا  یف  نحن  هلاو : هیلع  هللا 
یلإ سیلبإ  ءاـج  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  صفح ، نع  يرقنملا ، نع  یناهبـصالا ، نع  دعـس ، نع  یبأ ، عـم :  - 60 (. 7  ) امهلضف
مهف کلذ  الخ  ام  امأف  ردصملا : یف  (. 2 .) نایصعلا ۀمرحو  ۀعاطلا  بوجو  یف  (. 1 :) هل لاقف  هبر ، یجانی  وهو  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم 

(. 6 .) 21 روطلا : (. 5 .) یلاعت هللا  لاق  ردـصملا : نم  ۀخـسن  یف  (. 4 .) 270 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 3 .) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـلزنمب  هیف 
ام هنم  وجرأ  لاقف : هبر ؟ یجانی  لاحلا  هذه  یلع  وهو  هنم  وجرت  ام  ۀکئالملا : نم  کلم  . 275 یفاکلا 1 : لوصا  (. 7 .) 275 یفاکلا 1 : لوصا 

، یفوخ هبلق  مزلأو  یتمظعل ، عضاوت  نمل  الإ  ةالـصلا  لبقأ  یـسوم ال  ای  هل : لاق  نأ  هاجان  اـمیف  ناـکو  ۀـنجلا ، یف  وهو  مدآ  هیبأ  نم  توجر 
میهاربإ کـئایلوأو  کـئابحأب  ینعت  بر  اـی  لاـقف : یئاـبحأو ، یئاـیلوأ  قـح  قرعو  ۀـئیطخلا ، یلع  ارـصم  تبی  ملو  يرکذـب ، هراـهن  عـطقو 

، رانلاو ۀـنجلا  تقلخ  هلجأ  نم  نمو  ءاوحو ، مدآ  تقلخ  هلجأ  نم  نم  تدرأ  ینأ  الإ  یـسوم ، اـی  کلذـک  مه  لاـقف : بوقعیو ؟ قاحـسإو 
: لاق هتما ، نم  ینلعجا  بر  ای  یسوم : لاقف  دومحملا ، انأ  ینال  یمسا ، نم  همسا  تققش  دمحأ ، دمحم ، لاق : بر ؟ ای  وه  نمو  یسوم : لاقف 
ال نانجلا ، یف  سودرفلا  لثمک  تقلخ  نمو  هتیب  لهأ  لـثمو  هلثم  نإ  هتیب ، لـهأ  ۀـلزنمو  هتلزنم ، تفرعو  هتفرع ، اذإ  هتما  نم  یـسوم  اـی  تنأ 
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(، 1  ) وعدـی نأ  لبق  هبیجاو  ارون ، ۀـملظلا  دـنعو  املح ، لهجلا  دـنع  هل  تلعج  مهقح  فرعو  مهفرع  نمف  اـهمعط ، ریغتی  ـالو  اـهقرو ، سبیی 
نب ییحی  نع  دینجلا ، نب  دمحم  نع  ریثک ، نب  دیبع  نع  رف :  - 61 (. 2  ) ۀجاحلا عضوم  هنم  انذخأ  لیوط  ثیدحلاو  ینلأسی . نأ  لبق  هیطعاو 

ءآمسلا یلإ  یب  يرسا  امل  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  یفعجلا ، رباج  نع  لیئارـسإ ، نع  (، 3  ) یلعم
ناکم یف  رکذا  ال  یئامسأ ، نم  امسا  کل  تققتـشاو  اهنم ، کترتخاف  ۀعالطا  ضرالا  یلإ  تعلطا  ینإ  دمحم  ای  رابجلا : ( 4  ) زیزعلا یل  لاق 

یلعالا انأف  یئامـسأ  نم  امـسا  هل  تققتـشاو  ایلع ، اهنم  ترتخاف  ۀعالطا  ۀیناثلا  تعلطا  مث  دمحم ، تنأو  ( 5  ) دومحم انأف  یعم ، ترکذ  ـالإ 
: رابخالا یناعم  (. 2 .) ینوعدی نأ  لبق  ردصملا : یف  (. 1  ) رون حابشأ  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  ایلع  تقلخو  کتقلخ  دمحم  ای  یلع ، وهو 

یف (. 4 .) یعیـش هنأ  هیفو  ، 556 بیرقتلا : یف  مجرتـملا  یفوـکلا  یملـسالا  یلعی  نـب  ییحی  هـلعلو  یلعی ، نـب  ییحی  ردـصملا : یف  (. 3 . ) 20
: تلق كدعب ؟ نم  کتمال  تفلخ  نم  دمحم ، ای  تقدص  لاق : نونمؤملاو  تلق : هبر  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  زیزعلا : یل  لاق  ردصملا :
، يرون نم  دوـمحملا . اـنأف  ردـصملا : یف  (. 5 .) تعلطا ینا  دـمحم  اـی  لاـق : بر ، اـی  معن : تلق . بلاـط ؟ یبأ  نب  یلع  لاـق : اـهلهال ، اـهریخ 

يدنع ناک  اهدحج  نمو  نیرفظالا ، نم  يدنع  ناک  مکتیالو  لبق  نمف  نهیف ، نمو  نیضرالا  یلعو  ( 1  ) تاوامسلا یلع  مکتیالو  تضرعو 
رقی یتح  هل  ترفغ  ام  مکتیالول  ادـحاج  یناـتأ  مث  ( 3  ) یلابلا نشلاک  ریـصی  وأ  عطقنی  یتح  یندبع  ادـبع  نأ  ول  دـمحم  ای  (، 2  ) رافکلا نم 

: لیوط ربخ  یف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  يورهلا ، نع  نامیلـس ، نب  نادمح  نع  ۀبیتق ، نبا  نع  سودبع ، نبا  ن :  - 62 (. 4  ) ربخلا مکتیالوب .
ملعف ینم ؟ لضفأ  ارـشب  هللا  قلخ  له  هسفن : یف  لاق  ( 5  ) ۀنجلا لاخدإب  هتکئالم و  داجـسإب  یلاعت  هللا  همرکأ  امل  مالـسلا ، هیلع  مدآ  نإ  لاق :

، شرعلا قاس  یلإ  رظنف  هسأر  مالـسلا  هیلع  مدآ  عفرف  یـشرع ، قاس  یلإ  رظناف  مدآ  اـی  کـسأر  عفرا  هاداـنف  هسفن ، یف  عقو  اـم  لـجوزع  هللا 
نـسحلاو نیملاعلا ، ءاسن  ةدیـس  ۀـمطاف  هتجوزو  نینمؤملا ، ریمأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، الإ  هلإ  ـال  اـبوتکم : هیلع  دـجوف 

نمو کنم  ریخ  مهو  کتیرذ ، نم  ءالؤه  لجوزع : لاقف  ءالؤه ؟ نم  بر  اـی  مالـسلا : هیلع  مدآ  لاـقف  ۀـنجلا ، لـهأ  بابـش  دیـس  نیـسحلاو 
نع کجرخاف  دـسحلا  نیعب  مهیلإ  رظنت  نأ  كایإف  ضرالاو ، ءامـسلا  الو  رانلاو ، ۀـنجلا  تقلخ  ـالو  کـتقلخ  اـم  مه  ـال  ولو  یقلخ ، عیمج 
ءاوح یلع  طلـستو  اـهنع ، یهن  یتلا  ةرجـشلا  نم  لـکأ  یتح  ناطیـشلا  هیلع  طـسلتف  مهتلزنم  ینمتو  ( 6  ) دـسحلا نیعب  مهیلإ  رظنف  يراوـج ،

نع امهطبهأو  هتنج ، نع  لجوزع  هللا  امهجرخأف  مدآ ، لکأ  امک  ةرجـشلا  نم  تلکأ  یتح  دـسحلا  نیعب  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  یلإ  اـهرظنل 
: تارف ریسفت  (. 4 .) قلخلا ۀبرقلاک  يأ  (. 3 .) نیرفاکلا نم  ردصملا : یف  (. 2 .) اهلهأو ءامسلا  یلع  ردصملا : یف  (. 1 (.) 7  ) ضرالا یلإ  هراوج 
، مالـسلا هیلع  هل  یغبنت  نکت  مل  یتلا  ۀطبغلا  دـسحلاب  دارملا  فنـصملا : لاق  (. 6 .) ۀنجلا هلاخدابو  هل  هتکئالم  داجـساب  ردـصملا : یف  (. 5 .) 5

یلوالا كرت  باکترا  باب  یف  یناعملا  نعو  هنع  همامتب  هجرخأو  . 170 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 7 .) مهتلزنم ینمتو  مالسلا : هیلع  هلوق  هدیؤیو 
، ءاسکلا باحصأ  لئاضف  باوبأو  ۀمامالا ، باتک  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هلضف  یف  ةریثک  رابخأ  یتأیس  لوقا : 164 و 165. عجار 11 : هانعمو 

رفعجوبأ لاق  هیلإ : بتک  مالـسلا  هیلع  هنأ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  یطنزبلا ، نع  یـسیع ، نبا  ب :  - 63 مالـسلا . هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لئاضفو 
(، 1  ) ءاوس مارحلاو  لالحلاو  ۀعاطلاو  ۀجحلا  یف  مهلوال  يرجی  ام  مهرخآل  يرجی  هنأ  فرعی  یتح  نامیالا  دـبع  لمکتـسی  ال  مالـسلا : هیلع 

ةرهاطلا ةرتعلا  لضف  نم  نومأملا  دنع  ( 3  ) مالسلا هیلع  اضرلا  نیب  امیف  ن :  - 64 (. 2  ) امهلصف نینمؤملا  ریمأو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحملو 
 - ارکذ مکیلإ  هللا  لزنأ  دـق  اونمآ  نیذـلا  لوقی : ثیح  هللا  باـتک  یف  نیب  کـلذو  هلهأ ، نحنو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رکذـلا  لاـق :
نع يدولجلا ، نع  یناـقلاطلا ، عم :  - 65 (. 5  ) هلهأ نحنو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رکذـلاف  ( 4  ) تانیبم هللا  تایآ  مکیلع  ولتی  ـالوسر 

مالسلا هیلع  رفعج  ابأ  تلأس  لاق : رباج  نع  رمش ، نب  ورمع  نع  حیجن ، نب  لئان  نع  لاله ، نبا  دمحم  نع  یـسبعلا ، نع  دمحم ، نب  هللادبع 
هللا لوسرف  ةرجـشلا  امأ  لاق  ( 6  ) اهبر نذإب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  ءآمـسلا -  یف  اهعرفو  تباث  اهلـصأ  ۀـبیط  ةرجـشک  لـجوزع : هللا  لوق  نع 

، مالسلا مهیلع  اهدالوأ  اهرمثو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  ةرجـشلا  نصغو  مالـسلا ، هیلع  یلع  اهعرفو  هلاو ، هیلع  هللا  یلص 
ةرجشلا قروتف  دلویل  انتعیش  نم  دولوملا  نإو  ۀقرو ، ةرجشلا  نم  طقسیف  تومیل  انتعیش  نم  نمؤملا  نإ  مالسلا : هیلع  لاق  مث  انتعیـش ، اهقروو 

نینمؤملا ریمالو  هیفو : . 153 دانسالا : برق  (. 2 .) ءاوس ۀملک : نع  لاخ  ردصملا  (. 1 .) ۀمامالا باتک  یف  دیناسأب  هلثم  یتأیس  لوقأ : (. 7  ) ۀقرو
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: الاق امهنع  هللا  یـضر  رورـسم  نب  دمحم  نب  رفعجو  بدؤملا  هیوذاش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هدانـساب  قودـصلا  هرکذ  (. 3 .) مالسلا هیلع 
(. 6 .) 132 اضرلا : رابخأ  نویع  (. 5 .) 10 و 11 قالطلا : (. 4 .) تلـصلا نب  نایرلا  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  انثدـح 

یبأ نع  دلاخ ، نب  نیسحلا  نع  دبعم ، نب  یلع  نع  هیبأ ، نع  یلع ، نع  ینادمهلا ، ك :  - 66 . 113 رابخالا : یناعم  (. 7 .) 24 و 25 میهاربأ :
لیئربج نم  ریخ  انأو  هللا ، قلخ  نم  دیس  انأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  یـسوم  ( 1  ) نسحلا

اوبأ یلعو  انأو  فیرشلا ، ضوحلاو  ۀعافشلا  بحاص  انأو  نیلسرملا ، هللا  ءایبنأو  (، 2  ) نیبرقملا ۀکئالملا  عیمجو  شرعلا ، ۀلمحو  لیفارسإو ،
، نیسحلاو نسحلا  ۀنجلا  لهأ  بابش  ادیسو  یتما ، اطبـس  یلع  نمو  لجوزع ، هللا  رکنأ  دقف  انرکنأ  نمو  هللا ، فرع  دقف  انفرع  نم  ۀمالا ، هذه 

نع ۀـمامالا  باتک  نم  فش :  - 67 (. 3  ) مهیدهمو مهمئاق  مهعسات  یتیصعم ، مهتیـصعمو  یتعاط ، مهتعاط  ۀعـست ، ۀمئأ  نیـسحلا  دلو  نمو 
: لاقف هافنتکاف  نیکلم  قلخ  شرعلا  هللا  قلخ  امل  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانس ، نبا  هللادبع  نع  هثدح ، نمع  مصاع ، ( 4  ) نب رادیب 

داشرا  - 68 (. 5  ) ادهشف نینمؤملا  ریمأ  ایلع  نأ  ادهشا  لاق : مث  ادهشف ، هللا  لوسر  ادمحم  نأ  ادهشا  لاق : مث  ادهشف ، انأ ، الإ  هلإ  نأ ال  ادهشا 
ریخ انأ  لاقف : لیئاربج  یلع  لیفارسإ  رختفا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : هنع  هللا  یـضر  يرافغلا  رذ  یبأ  نع  بولقلا :
هللا یلإ  ۀـکئالملا  برقأ  انأو  روصلا ، یف  ۀـخفنلا  بحاص  انأو  شرعلا ، ۀـلمح  ۀـینامثلا  بحاص  ینال  لاق : ینم ؟ ریخ  تنأ  ملو  لاق : کـنم ،

ءاـیبنالا یلإ  هلوسر  اـنأو  هیحو ، یلع  هللا  نیمأ  ینـال  لاـق : ینم ؟ ریخ  تنأ  اـمب  لاـقف : کـنم ، ریخ  اـنأ  مالـسلا : هیلع  لـیئاربج  لاـق  یلاـعت ،
: امهیلإ یحوأف  یلاعت  هللا  یلإ  امـصتخاف  يدـی ، یلع  الإ  ممالا  نم  ۀـما  هللا  کلهأ  امو  (، 6  ) فوذقلاو فوسخلا  بحاص  انأو  نیلـسرملاو ،

لیئربج نم  ردصملا : یف  (. 2 .) یسوم نب  یلع  ردصملا : یف  (. 1  ) بر ای  الاق : امکنم ، ریخ  وه  نم  تقلخ  دقل  یلالجو  یتزعوف  (، 7  ) اتکسا
. نیبرقملا هللا  ۀکئالم  عیمجو  شرعلا ، ۀلمحو  لیفارساو  لیئاکیمو 

رادنب نع  نافحـصم  امهنأ  رهاظلاو  ءابلا ، یلع  نونلا  میدقتب  رادبن  ردصملا : یفو  باتکلا ، یف  اذـکه  (. 4 .) 151 و 152 نیدلا : لامک  (. 3)
وأ . اتکـسا نأ  امهیلإ  هللا  یحوأف  ردـصملا : یف  (. 7 .) فوسخلاو فوسکلا  بحاص  ردـصملا : یف  (. 6 .) 55 نیقیلا : فـشک  (. 5 .) ءابلا میدقتب 

قاس یلع  اذإف  فشکناـف  (، 3  ) یفـشکنا ةردقلا : بجح  یلإ  ( 2  ) یحوأو معن ، یلاعت : هللا  لاـق  رون ؟ نم  اـنقلخ  نحنو  ( 1  ) اـنم اریخ  قلخت 
کلأسأ ینإف  بر  ای  لیئاربج : لاقف  ( 5  ) هللا قلخ  ریخ  نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  یلعو  ( 4  ) دمحم هللا ، الإ  هلإ  ال  بوتکم : نمیالا  شرعلا 

، دمحم نب  نیسحلا  سف :  - 69 (. 6  ) انمداخل هنإو  تیبلا  لهأ  نم  لیئاربجف  تلعج ، دق  یلاعت : هللا  لاق  مهمداخ ، ینتلعج  الإ  کیلع  مهقحب 
نع فاکـسالا ، دعـس  نع  يدـبعلا ، نیـسحلا  نب  یلع  نع  دـقاو ، نب  مثیهلا  نع  ناـسح ، نب  قاحـسإ  نع  ةرم  نب  ماطـسب  نع  یلعملا ، نـع 
نأ لبق  شرعلا  ۀـمئاق  یلع  بوتکم  لاقف : ( 7  ) یلعالا کبر  مسا  حبـس  لجوزع : هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لأس  هنأ  غبـصالا 
هیلع ایلع  نأو  امهب ، اودهشاف  هلوسرو ، هدبع  ادمحم  نأو  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  ال  (: 8  ) ماع یفلأب  نیضرالاو  تاوامسلا  هللا  قلخی 

(10  ) يرـضنلا ةریغملا  نب  ثراحلا  نع  ملاس ، نب  ماشه  نع  ۀـمامالا  باـتک  نم  فش :  - 70 (. 9  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحم  یصو  مالـسلا 
نع اضرلا ، نع  حص :  - 71 (. 11  ) نینمؤملا ریمأ  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  انأ ، الإ  هلإ  هللا ال  انأ  ینإ  روطـسم : لیلج  باتک  شرعلا  لوح  لاق :
رون نم  انقلخ  نحنو  انم  ریخ  وه  نم  قلخت  وأ  ردـصملا : یف  (. 1  ) تیب لهأ  انإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ 

داشرإ (. 6 .) هللا ؤابحأ  ردصملا : یف  (. 5 .) هللا لوسر  دمحم  ردـصملا : یف  (. 4 .) یفشکنا نأ  ردصملا : یف  (. 3 .) أموأو ردصملا : یف  (. 2 .) هللا
، ۀلمهملاب يرصنلا  حیحصلا  (. 10 .) 721 و 722 یمقلا : ریسفت  (. 9 .) ۀنس فلأب  ضرالاو  ردصملا : یف  (. 8 .) 1 یلعالا : (. 7 .) 214 بولقلا 2 :

يزنت نأو ال  ءوضولا ، غابـساب  انرماو  ۀـقدصلا  انل  لحت  ال  . 55 نیقیلا : فشک  (. 11 .) ۀیواعم نب  رـصن  ینب  نم  هنإ  لاقو : یـشاجنلا  هب  حرص 
نع نیکد ، نب  لضفلا  نع  لاله ، نب  دـمحأ  نع  همع ، نع  هیولیج ، اـم  یل : عج ،  - 72 (. 2  ) فخ یلع  حسمن  الو  ۀـقیتع ، ( 1  ) یلع ارامح 

: لاقف هیلإ ، ( 3  ) رظنلا دحی  هیدی  نیب  ماقف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يدوهی  یتأ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تعمـس  لاق : دشار  نب  رمعم 
هلظأو رحبلا ، هل  قلفو  اصعلاو ، ةاروتلا  هیلع  لزنأو  هللا ، هملک  يذـلا  یبنلا  نارمع  نب  یـسوم  مأ  لضفأ  تنأ  لاـق : ( 4 ( ؟ کتجاح يدوهی  ای 
تناک ۀئیطخلا  باصأ  امل  مالـسلا  هیلع  مدآ  نإ  لوقأ : ینکلو  هسفن ، یکزی  نأ  دـبعلل  هرکی  هنإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  مامغلاب ؟
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قرغلا فاخو  ( 5  ) ۀنیفسلا یف  بکر  امل  احون  نإو  هل ، هللا  اهرفغف  یل  ترفغ  امل  دمحم  لآو  دمحم  قحب  کلأسأ  ینإ  مهللا  لاق : نأ  هتبوت 
: لاق رانلا  یف  یقلا  امل  مالـسلا  هیلع  میهاربإ  نإو  هنع ، هللا  هاجنف  قرغلا  نم  ینتیجنأ  امل  دـمحم  لآو  دـمحم  قحب  کـلأسأ  ینإ  مهللا  لاـق :

هاصع یقلأ  امل  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نإو  امالـس ، ادرب و  هیلع  هللا  اـهلعجف  اـهنم  ینتیجنأ  اـمل  دـمحم  لآو  دـمحم  قحب  کـلأسأ  ینإ  مهللا 
(6  ) یلعالا تنأ  کنإ  فخت  ال  هلالج : لج  هللا  لاقف  ینتنمأ  امل  دمحم  لآو  دمحم  قحب  کلأسأ  ینإ  مهللا  لاق : ۀـفیخ  هسفن  یف  سجوأو 

جرخ اذإ  يدـهملا  یتیرذ  نمو  يدوهی  ای  ةوبنلا ، هتعفن  الو  ائیـش ، هنامیإ  هعفن  ام  یتوبنبو  یب  نمؤی  مل  مث  ینکردأ  ول  یـسوم  نإ  يدوهی  ای 
ثنؤم ۀـقیتعلاو  هئطوو . هیلع  عقو  يأ  وزنی ، هلعج  هازنأ : (. 1 (.) 8  ) هلثم رمعم  نع  ج : (. 7  ) هفلخ یلصو  همدقو  هترصنل  میرم  نب  یـسیع  لزن 

؟ کتجاح ام  جاجتحالاو : راـبخالا  عماـج  یف  (. 4 .) هیلإ رظنلا  یف  غلاـب  رظنلا : هـیلإ  دـحأ  (. 3 .) 5 اضرلا : ۀفیحـص  (. 2 .) عئارلا سرفلا  قیتـعلا :
: جاجتحالا یفو  اـمهیف  و 132 ،  131 یلاـمالا : . 9  - 8 راـبخالا : عماـج  (. 7 .) 68 هـط : (. 6 .) ۀنیفـسلا بکر  اـمل  جاـجتحالا : یف  (. 5 .) لاقف

دمحأ نب  دمحم  نع  هیبأ ، نع  دمحم ، نب  یناه  نع  قودصلا ، نع  دانسالاب  ص :  - 73. هفلخ یلصیو  هیف :  28  - 27 جاجتحالا : (. 8 .) همدقف
ملـسأ نب  دیز  یبأ  نب  نمحرلادبع  نع  لیعامـسإ ، نب  هللادبع  نع  يرهفلا ، ثراحلا  یبأ  نع  باهولادبع ، نب  دمحم  نع  هیبأ ، نع  ۀـطب  نب 

ءامـسلا یلإ  هسأر  عفر  ةرجـشلا  نم  مدآ  لکأ  امل  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : باـطخلا  نب  رمع  نع  هدـج ، نع  هیبأ ، نع  (، 1)
اذإف کشرع  یلإ  یـسأر  تعفر  ینتقلخ  امل  کمـسا ، كرابت  لاقف : دمحم ؟ نمو  هیلإ : هللا  یحوأف  ینتمحر  الإ  دمحم  قحب  کلأسأ  لاقف :

ای هیلإ  هللا  یحوأف  کمـسا ، عم  همـسا  تلعج  نمم  اردق  كدنع  مظعأ  دحأ  سیل  هنأ  تملعف  هللا  لوسر  دـمحم  هللا ، الإ  هلإ  ال  بوتکم : هیف 
، هدج نع  هیبأ ، نع  يولعلا ، هللادبع  نب  یسیع  نب  دمحم  نع  یش :  - 74 (. 2  ) کتقلخ ام  دـمحم  ولف ال  کتیرذ ، نم  نییبنلا  رخآل  هنإ  مدآ 
؟ دـمحمب کملع  امو  لاق : یلع ، تبت  امل  دـمحم  قحب  کلأسأ  بر  ای  لاق : هبر  نم  مدآ  اهاقلت  یتلا  تاملکلا  لاـق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
، یسلایطلا ب :  - 75 ۀمامالا . باتک  یف  کلذ  یف  رابخالا  لج  یتأیـس  لوقأ : (. 3  ) ۀنجلا یف  انأو  ابوتکم  مظعالا  کقدارـس  یف  هتیأر  لاق :

هللا لوسر  یلع  اولـضفت  الو  (، 4  ) هلوسر اومظعو  هللا  اومظعو  هللا  اوقتا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تعمـس  لاق : ناـمثع  نب  لیـضف  نع 
، ةدئاز یبأ  ۀظفلف  ملـسأ ، نب  دیز  نب  نمحرلادـبع  حیحـصلا  (. 1 (.) 5  ) ربخلا هلـضف . دـق  یلاعتو  كرابت  هللا  نإـف  ادـحأ ، هلاو  هیلع  هللا  یلص 

مدقت دقو  ، 177 بیذهتلاو 6 : ، 308 بیرقتلا : یف  رجح  نبا  همجرت  یندملا ، مهالوم  يودعلا  ملـسأ  نب  دـیز  نب  نمحرلادـبع  وه  لجرلاو 
، مهو وهو  يودـعلا ، باطخلا  نب  دـیز  نب  نمحرلادـبع  هنأ  شماهلا  یف  اـنرکذو  ، 181 هانعمو 11 : یلوالا  كرت  باـکترا  باـب  یف  ریخلا 

مدقتو طوطخم . یشایعلا : ریسفت  (. 3 .) طوطخم ءایبنالا : صصق  (. 2 .) عجار يرهفلا . ثراحلا  ابأ  كانه  انمجرتو  انه : انرکذ  ام  حیحـصلاو 
، دمحم نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  اک :  - 76 . 61 دانسالا : برق  (. 5 .) هللا لوسر  ردـصملا : یف  (. 4 .) اضیأ  187 یف ج 11 : ثیدـحلا 

هللا لوسر  ناک  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : هللادبع  نب  نیـسحلا  نع  بتاکلا ، دامح  یخأ  نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  لاضف ، نبا  نع 
: اک  - 77 (. 1  ) هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحم  نم  اریخ  ۀیرب  هللا  أرب  امو  هللا ، قلخ  نم  دیـس  هللاو  ناک  لاقف : مدآ ؟ دلو  دیـس  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
: لاقف هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رکذو  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  دامح ، نع  لاجحلا ، نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم 
، دیلولا نب  دمحم  نع  لهـس ، نع  دمحم ، نب  یلع  اک :  - 78 (. 2  ) هلاو هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نم  اریخ  ۀمـسن  هللا  أرب  ام  نینمؤملا : ریمأ  لاق 

قلخ امل  هنإ  انءامـسأب ، ( 3  ) هللا هون  تیب  لـهأ  لوأ  اـنإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  فیرط ، نب  نانـس  نع  بوـقعی ، نب  سنوـی  نع 
اقح نینمؤملا  ریمأ  ایلع  نأ  دهشأ  الثالث ؟ هللا  لوسر  ادمحم  نأ  دهـشأ  اثالث  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  يدانف : ایدانم  رمأ  ضرالاو  تاوامـسلا 
نع يدـهملا ، لیعامـسإ  نب  کلام  نع  یفریـصلا ، بابـش  دـیلولا  نب  دـمحم  نع  لهـس ، نع  هریغو ، دـمحم  نب  یلع  اک :  - 79 (. 4  ) اثالث
یف نکت  مل  ۀثالث  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یف  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ۀصفح ، یبأ  نب  ملاس  نع  ثراح ، نب  مالسلادبع 

رجحب رمی  ناکو ال  هفرع ، بیطل  هیف  رم  دق  هنأ  فرع  الإ  ۀثالث  وأ  نیموی  دـعب  هیف  رمیف  قیرط  یف  رمی  ناک ال  و  ئف ، هل  نکی  مل  هریغ : دـحأ 
مهیلع ۀمئالا  ضعب  اوأر  باحـصالا  ضعب  نأ  رابخالا  ضعب  یف  یتأیـسو  ۀـبیطلا . حـیرلا  حـتفلاب : فرعلا  نایب : (. 5  ) هل دجس  الإ  رجـش  الو 
مهیلع مهریغ  یلإ  ۀبـسنلاب  اـیفاضإ  رـصحلا  نوـکی  وأ  هلاو ، هـیلع  هللا  یلـص  هصاوـخ  نـم  کـلذ  ماود  نوـکی  نأ  نـکمیف  ئف ، ـالب  مالـسلا 
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رهظأو انرکذـب  داشأ  يأ  (. 3 .) حور اهیف  ۀـباد  لک  وأ  ناسنالا ، ۀمـسنلا : . 440 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 2 .) 440 یفاـکلا 1 : لوصا  (. 1 .) مالسلا
نسحلا نع  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  اک :  - 80 . 442 یفاکلا 1 : لوصا  (. 5 .) 441 یفاکلا 1 : لوصا  (. 4 .) انءامسأ
ۀمئالاو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاح  اهیف  رکذـی  ۀـصاخ  هل  ۀـبطخ  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  بلاغ ، نب  قاحـسإ  نع  بوبحم ، نب 

هئایبنأ بحأ  مهل  بجتنا  نأ  مهلاعفأ  حـیبقو  مهمرج  میظع  نم  ناـک  اـم  هفطعو  ( 1  ) هتانأو هملحل  انبر  عنمی  ملف  مهتافـصو : مالـسلا  مهیلع 
جوزمم الو  هبسح ، بوشم  ریغ  هدتحم ، مرکلا  ۀمود  یفو  هدلوم ، زعلا  ۀموح  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  هیلع ، مهمرکأو  هیلإ ،

بذـهم ال اهفـصوب ، ءآمکحلا  هتلمأت  و  اهتعنب ، ءاملعلا  هب  تقطنو  اهبتک ، یف  ءایبنالا  هب  ترـشب  هتفـص ، ملعلا  لهأ  دـنع  لوهجم  ـالو  هبـسن ،
فاصوأ یلع  عوبطم  اهقالخأو ، ةوبنلا  راقوأ  یلع  لوبجم  ءآخـسلا ، هتعیبطو  ءایحلا ، هتمیـش  یماسی ، یحطبأ ال  يزاوی  ـال  یمـشاه  ینادـی ،

یلإ هللا  ءاضق  موتحم  هادأ  اهتایاهن ، یلإ  هیف  ءاضقلا  هللا  رمأب  يرجو  اـهتاقوأ ، یلإ  هللا  ریداـقم  بابـسأ  هب  تهتنا  نأ  یلإ  اـهمالحأو ، ۀـلاسرلا 
هتدالو یف  هسجنی  ملو  حافـس ، هرـصنع  یف  هطلخی  مل  رهظ ، یلإ  رهظ  نم  بأ  یلإ  بأ  لک  هعفدـیو  اهدـعب ، نم  ۀـما  لک  هب  رـشبت  اهتایاغ ،

هللا هافطـصا  رجح ، عدوأو  لمح ، الکأو  ( 2  ) طهر عنمأو  طبـس ، مرکأو  ۀقرف ، ریخ  یف  هللادـبع  هیبأ  یلإ  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندـل  نم  حاکن ،
نایبلا هیف  باـتکلا ، هیلإ  هللا  لزنأو  دـالبلل ، اـعیبرو  داـبعلل ، ۀـمحر  هثعتبا  هعیباـنی ، مرکلا  نمو  هحیتاـفم ، ملعلا  نم  هاـتآو  هاـبتجاو ، هاـضتراو 

دودحو اهبجوأ ، دق  ضئارفو  هحضوأ ، دق  نیدو  هلصف ، دق  ملعب  هجهنو  سانلل  هنیب  دق  ( 3  ) نوقتی مهلعل  جوع  يذ  ریغ  ایبرع  انآرق  نایبتلاو :
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  غلبف  (، 4  ) هاده یلإ  وعدت  ملاعمو  ةاجنلا ، یلإ  ۀلالد  اهیف  اهنلعأ ، هقلخل و  اهفـشک  دـق  روماو  اهنیبو ، سانلل  اهدـح 

، ةاجنلا یلإ  مهاعدو  هتمال ، حـصن  و  هلیبس ، یف  دـهاجو  هبرل ، ربصو  ةوبنلا ، لاقثأ  نم  لمح  اـم  يدأو  رمأ ، اـمب  عدـصو  هب ، لـسرأ  اـم  هلاو 
ناکو هدعب ، نم  اولضی  الیک  اهمالعأ ، مهل  عفر  رانمو  اهساسأ ، دابعلل  سـسأ  عاود  جهانمب و  يدهلا  لیبس  یلع  مهلدو  رکذلا ، یلع  مهثحو 

444 و یفاکلا 1 : لوصا  (. 5 . ) ةاده خ (. 4 .) 28 رمزلا : (. 3 .) مهاوقأو موـق  زعأ  يأ  (. 2 .) ملحلاو راقولا  ةانالا : (. 1 (. ) 5  ) امیحر اـفؤر  مهب 
: ءاتلا رـسکب  دتحملا  اذکو  هلـصأ ، حتفلاو : مضلاب  ئـشلا  ۀمودو  هنم ، عضوم  دشأو  همظعم ، هریغو : لاتقلاو  لمرلاو  رحبلا  ۀـموح  نایب : . 445
، مالـسلا هیلع  میهاربإ  لوالا  وأ  هللا ، اهفرـش  ۀـکم  یناثلابو  مشاه ، وأ  میهاربإ  لسن  لوالاب  دارملا  لـعلو  هب ، ماـقأ  ناـکملاب : دـتحو  لـصالا ،

ریمضلا اهتعنب ، هلوق : اعم ، امه  وأ  ۀفیرشلا ، بابسالا  وأ  ۀمیرکلا ، قالخالا  امإ  بسحلاب  دارملاو  رهظأ ، لوالاو  ۀکم ، امه  وأ  مشاه ، یناثلاو 
، دـحأ لامکلا  یف  هینادـی  يأ ال  لوهجملا ، ءانب  یلع  ینادـی  ال  هلوق : اهل ، ۀـیلاتلا  ةرقفلا  اذـکو  لـعافلا ، یلإ  ۀـفاضالا  و  ءاـملعلا ، یلإ  عجار 

نوکت یتلا ال  ۀمیظعلا  طئرشلا  نع  ۀیانک  اهلاقثأ ، ةوبنلا : راقوأو  قلخلا ، رسکلاب : ۀمیشلاو  ةرخافملا ، ةاماسملاو : یماسی ، الو  يزاوی  اذکو ال 
هلوق قرخلاو . هفـسلا  ۀـلباقم  یف  ملحلا  عمج  وأ  اهلوقع ، اهمالحأو : قلخ ، اهیلعو  هعبطو  هتلبج  قـالخالا  کـلت  تراـص  يأ  اهنودـب ، ةوبنلا 
هتافو وأ  هدوجو ، نم  هیف  ردق  ام  لوصح  تاقوأ  یلإ  هللا  ریداقم  بابسأ  هتلصوأ  يأ  ریداقملا ، یلإ  عجار  ریمضلا  اهتاقوأ ، یلإ  مالـسلا : هیلع 
نایب فطع  وأ  فایتسا  هب ، رـشبت  هلوقو : ریداقملا ، وأ  ءآضقلا  یلإ  ناعجار  اهتایاغو  اـهتایاهن  ریمـض  اذـکو  رهظأ ، لوـالاو  هتدـم ، ءاـضقناو 

، ۀسارحلاو ظفحلا  ةءالکلاو : ۀمیظعلا ، ۀلیبقلاو  دلولا ، دلو  رـسکلاب : طبـسلا  و  ۀیلهاجلا ، ۀحکنأ  نم  لطاب  يأ  حاکن ، هلوق : ۀـقباسلا . لمجلل 
رتتسملاو باتکلا ، نع  لاح  وأ  هنیب ، هلوقب : قلعتم  امأ  ملعب ، هلوقو : هحـضوأ . يأ  فیفختلاب  هجهنو  بلاط ، یبأو  بلطملادبع  رجح  رجحلاو 
فوطعم عوفرم  امإ  ملاعم ، هلوقو : رومـالا ، کـلت  یف  يأ  اـهیف ، هلوق : باـتکلا . وأ  لوسرلا ، وأ  هللا ، یلإ  عجار  اـمإ  هنیارقو  هلـصفو  هلوق : یف 

، اراهج اهب  ملکت  اذإ  ۀـجحلاب : عدـص  لاقیو : رهظأ . ریمـضلاو  ءاـتلاب ، ةادـه  أرقی  نأ  نکمیو  ةاـجنلا ، یلع  فوطعم  رورجم  وأ  ۀـلالد ، یلع 
ماکحالا وأ  عضولا  امإ  سیسأتلاب  دارملاو  یعاودلاو ، جهانملا  یلإ  عجار  اهـساسأ  هلوق : یف  ریمـضلاو  معالا ، وأ  نآرقلا  امإ  رکذلاب  دارملاو 

، مهتفالخ یلع  ۀلدالا  بصن  سیسأتلاب  دارملاو  مهیلع ، هللا  تاولص  هؤایـصوأ  یعاودلاو  جهانملابو  عرـشلا ، جهنم  يدهلا  لیبسبو  ناقتالاو ،
عفر و  مالـسلا ، مهیلع  ۀمئالا  نع  ۀـیانک  رانملا  اذـکو  مهتعباتم ، بوجو  یلع  ۀـلادلا  ۀـلدالا  یعاودـلابو  ۀـمئالا ، جـهانملاب  داری  نأ  نکمیو 
یلع یلص  مهللا  لوقی : هتعمس  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللادبع  نع  بوبحم ، نبا  اک :  - 81 ۀلدالا . بصن  نع  مالعالا 
شیج نب  یلع  نع  نابهو ، نب  دمحم  نع  ینیوزقلا ، میهاربإ  نب  نیسحلا  ام :  - 82 (. 1  ) كرمال ربدملا  کیجنو  کلیلخو  کیفص  دمحم 
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هیلع هللادبع  یبأ  نع  لضفملا ، نع  ردنغ ، یبأ  نب  نیـسحلا  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  هیبأ ، نع  نیـسحلا ، نب  دمحم  نب  سابعلا  نع  (، 2)
، دمحم لبق  هقلخ  نم  دحأب  هقلخ  هللا  رذـنأ  الو  ادـحأ ، هلبق  هللا  قلخ  الو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم  مرکأ  ایبن  هللا  ثعب  ام  لاق : مالـسلا 

الو قـلخلا ، یف  عاـطم  هلبق  نکی  ملف  ( 5  ) داه موق  لکلو  رذـنم  تنأ  امنإ  لاـقو : ( 4  ) یلوالا رذـنلا  نم  ریذـن  اذـه  یلاعت : هلوق  ( 3  ) کلذف
يأ ادحأ ، هلبق  هللا  قلخ  الو  مالسلا : هیلع  هلوق  نایب : (. 6  ) اهیلع نمو  ضرالا  هللا  ثری  نأ  یلإ  نرق  لک  یف  ۀعاسلا  موقت  نأ  یلإ  هدعب  نوکی 
هللا یلـص  دمحم  لبق  هقلخ  نم  دحأب  هقلخ  هللا  رذـنأ  الو  مالـسلا : هیلع  هلوق  کلذ ، یف  ةریثکلا  رابخالا  ترم  امک  ( 7  ) تاقولخملا لوأ  وه 
يأ اذه ، نأ  اهب  دارملا  نأ  یلع  اهلمحب  امإ  یلوالا  ۀیآلاب  داهشتسالاو  دحأ ، لک  لبق  هراذنإ  ناکف  رذلا ، ملاع  یف  ارذنم  ناک  يأ  هلاو ، هیلع 

رذنلل رذنم  تنأ  امنإ  اهب  ینعملا  نأ  یلع  اهلمحب  وأ  نامزلا ، اذهب  اصتخم  هراذنإ  سیلو  ۀقباسلا ، رذنلا  ۀلمج  نم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادمحم 
موقلا نم  هانرصنو  یلاعت : هلوقک  یلع )  ) ینعمب وأ  ( 8  ) مهتائیطخ امم  یلاعت : هلوقک  لیلعتلل  نم )  ) ۀملک نوکت  نأب  رذـلا : ملاع  یف  یلوالا 

یلع ردصملا : یف  امک  حیحصلاو  ۀخـسنلا  یف  اذکه  (. 2 .) 451 یفاکلا : لوصا  (. 1) یلع یلإ  هدانسإب  رافـصلا  هاور  ام  نیهجولا  دیؤیو  ( 9)
(. 6 .) 7 دعرلا : (. 5 .) 56 مجنلا : (. 4 .) کلذـلف خ ل (. 3 .) هتـسرهفو خیـشلا  لاـجر  یف  مجرتملا  ینوق  نب  یـشبح  نب  یلع  وهو  یـشبح ، نب 
ابأ تلأس  لاـق : هیبأ  نع  رمعم ، نبا  ءایبنالا 77. (. 9 .) 25 حون : (. 8 .) هنم مرکأ  ادـحأ  هلبق  هللا  قلخ  اـمو  ینعملا  وأ  (. 7 .) 63 خیشلا : سلاجم 

رذلا یف  هللااب  رارقالا  یلإ  مهاعد  ثیح  ادمحم ، هب  ینعی  لاق : یلوالا  رذنلا  نم  ریذن  اذـه  یلاعتو : كرابت  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 
نأ لمتحیو  مهمماو ، ءآیبنالل  ایداه  نوکیف  موق ، لکل  داهو  رذنم  تنأ  امنإ  نیرسفملا  نیب  روهشملا  یلع  اهدافم  نال  ۀیناثلا  ۀیآلاب  و  لوالا ،
یلع عاطملاو  رذـنملا  اـمنإو  ۀـقیقح ، ارذـنم  هلبق  رذـنأ  نم  نکی  مل  يأ  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هیف  راذـنالا  رـصح  مالـسلا  هیلع  هضرغ  نوکی 
ناک امل  هنإف  نیینعملا ، نم  ریخالا  یلع  اهلمحب  امإ  یلوالا  ۀیآلاب  داهـشتسالاف  ربخلا ، رخآ  هیلع  لدـی  امک  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  وه  قالطالا 

دارملا نأ  یلع  اهلمحب  وأ  کلذک ، ءآیـصوالا  نم  هدعب  نم  نأ  امک  راذنالا ، یف  هباون  اوناک  امنإو  ۀقیقح ، عیمجلل  رذنملا  وهف  رذنلل  ارذـنم 
لیبق نم  داه  موق  لکلو  هلوق : نأ  یلع  اهلمحب  ۀیناثلابو  ۀقباسلا ، ءایبنالا  نم  رذنلاب  نومـسی  نم  ۀلمج  نم  بسح  رذنم  اذه  يأ  رـصحلا ، هب 

الإ رذـنملا  سیل  يأ  بلقلا ، لیبس  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیف  راذـنالا  رـصح  یلوالا  ءزجلاـب  دارملا  نوکیو  ۀـلمجلا ، یلع  ۀـلمجلا  فطع 
اذه لح  یف  لابلاب  رطخ  ام  اذـه  افلکت ، لقأ  هلعلو  لوالا ، هجولا  یف  هانررق  يذـلا  هجولا  یلع  وأ  کلبق ، نم  نوداه  مهف  كریغ  امأو  تنأ ،
امک قح ، ةوبنلا  نأ  دـقتعی  نأ  بجی  ( 2  ) ۀیادهلا یف  هللا  همحر  قودصلا  لاقو  مانالا . ۀـمئأ  رارـسأ  ملعی  هللاو  (، 1  ) ماهفالا ریح  يذلا  ربخلا 

مهلوق نأو  قحلا ، دنع  نم  قحلاب  اؤاج  یبن ، فلأ  نورـشعو  ۀعبرأو  یبن  فلأ  ۀئام  هللا  مهثعب  نیذلا  ءآیبنالا  نأو  قح ، دـیحوتلا  نأ  اندـقتعا 
ةداـس نأو  هیحو ، نعو  لـجوزع  هللا  نع  ـالإ  اوقطنی  مل  ( 3  ) مهنأو هللا ، ۀیـصعم  مهتیـصعمو  هللا ، ۀـعاط  مهتعاطو  هللا ، رمأ  مهرمأو  هللا ، لوق 

هللا تاولص  دمحمو  یسیعو  یـسومو  میهاربإو  حون  مزعلا : ولوا  مهو  عئارـشلا ، باحـصأ  مهو  یحرلا ، تراد  مهیلع  نیذلا  ۀسمخ ، ءایبنالا 
رونلا اوعبتاو  هورـصنو  هورزعو  هب  اونمآ  نیذلا  نأو  (، 4  ) نیلسرملا قدصو  قحلاب  ءاج  هنأو  مهلـضفأو ، مهدیـس  ادمحم  نأو  مهیلعو ، هیلع 

: ردصملا یف  (. 3 . ) 5 و 6 ۀیادهلا : (. 2 .) ۀلاهجلاو فعـضلا  نم  هدانـسإ  یف  يری  ام  عم  ۀـبارغ ، نع  ولخی  ثیدـحلا ال  هلک  کلذ  عمو  (. 1)
هللا نأ  دقتعی  نأ  بجیو  نوحلفملا ، مه  کئلوا  هعم  لزنا  يذلا  . میلالا باذعلا  اوقئاذ  هوبذک  نیذلا  ناو  یه : ةدایز  ردصملا  یف  (. 4 .) مهناف
هللا یلإ  قلخلا  بحأ  مهنأو  مهیلع ، هللا  تاولـص  ۀـمئالا  هدـعب  نمو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم  لضفأ  اقلخ  قلخی  مل  یلاـعتو  كراـبت 
هللا نأو  یلب ، اولاق : مکبرب  تسلأ  مهـسفنأ  یلع  مهدهـشأو  رذـلا  یف  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذـخأ  امل  هب ، ارارقإ  مهلوأو  هیلع ، مهمرکأو  لجوزع 
هیلع هللا  یلص  انیبن  هتفرعم  ردق  یلع  یبن  لک  یطعأ  ام  یطعأ  هللا  نأو  رذلا ، یف  یف  مالسلا  مهیلع  ءایبنالا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  ثعب 
قلخ ام  مهالول  هنأو  مهیلع ، هللا  تاولـص  هتیب  لهالو  هل  قلخ  ام  عیمج  قلخ  یلاعتو  كرابت  هللا  نأ  ( 1  ) دقتعنو هب ، رارقالا  یلإ  هقبسو  هلاو ،

، ةدعلا اک :  - 83 نیعمجأ . مهیلع  هللا  تاولـص  قلخ  امم  ائیـش  الو  ۀکئالملا  الو  ءاوح  الو  مدآ  الو  رانلا  الو  ۀـنجلا  الو  ضرالاو  ءآمـسلا  هللا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  یخرکلا ، میهاربإ  نع  بوبحم ، نبا  نع  اعیمج ، دـمحم  نب  دـمحأو  لهـس  نع 
نم کلذ  ناکو  تلبق ، اـم  ( 2  ) اقـسو یلإ  يدـها  اقفانم  وأ  ارفاک  نأ  ولو  نیدـلا ، نم  کلذ  ناـکو  تلبقل ، عارک  یلإ  يدـها  ول  هلاو : هیلع 
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هیلع هللا  یلص  هیلع  نیکرـشملا  ۀیده  ۀمرح  یلع  لدی  ربخلا  اذه  نایب : (. 3  ) مهماعطو نیقفانملاو  نیکرـشملا  دبز  یل  یلاعت  هللا  یبأ  نیدلا ،
رثکالا هرکذی  ملو  ۀثعبلا ، لبق  هقیدص  ۀصق  باب  یف  یتأیـس  رخآ  ربخ  هیلع  لدیو  بوشآ ، رهـش  نبا  هرکذ  امک  هصئاصخ  نم  نوکیف  هلاو ،

نب ریوث  نع  هیقفلا  یف  قودصلا  هاور  امک  اضیأ ، يرسک  لب  ردیکاو  سقوقملاو  یشاجنلا  ۀیده  لبق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  نم  رهتـشا  امل 
هلاو هیلع  هللا  یلص  یبنلل  رصیق  يدهأو  هنم ، لبقف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلل  يرسک  يدهأ  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هیبأ ، نع  ۀتخاف ، یبأ 

عم اهلوبق ، یف  ۀحلـصملا  مدع  عم  ۀمرحلا  نوکی  نأ  لمتحیو  خسنف ، امارح  ناک  هنإ  لیقف : (. 4  ) مهنم لبقف  كولملا  هل  تدـهأو  هنم ، لبقف 
هلآو هیلع  هللا  یلص  انیبنو  ردصملا : یف  (. 1  ) اورهظی ملو  اوملسأ  اوناک  مهتیده  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  لبق  نیذلا  ءالؤه  نوکی  نأ  لمتحی  هنأ 

.390 هیقفلا : هرضحی  نم ال  (. 4 . ) 368 یفاکلا 1 : عورف  (. 3 .) ریعبلا لمح  لیقو : اعاص ، نوتـس  قسولا : (. 2 .) دقتعیو هب ، رارقالا  یلإ  مهقبس 
دبز لبقن  انإ ال  هیف : ۀـیاهنلا : یف  لاق  دـیعب . يرـسکک  مهـضعب  یف  اذـه  نکل  یـشاجنلا ، لاوحأ  نم  رهاظلا  وه  اـمک  ۀـیقت  هموقل  مهمالـسإ 
نم دحاو  ریغ  ۀـیده  لبق  دـق  هنال  اخوسنم  ثیدـحلا  اذـه  نوکی  نأ  هبـشی  یباطخلا : لاق  ءاطعلا ، دـفرلا و  ءابلا : نوکـسب  دـبزلا  نیکرـشملا 
یلع کلذ  هلمحیف  اهدرب  هظیغیل  هتیده  در  امنإ  لیقو : امهنم ، لبقف  ۀمود  ردیکا  هل  يدهأ  ۀلغبلاو  ۀـیرام ، سقوقملا  هل  يدـهأ  نیکرـشملا ،
کلذ سیل  و  لیملا ، ببـسل  اعطق  اهدرف  كرـشم  یلإ  هبلقب  لیمی  نأ  هیلع  زوجی  الو  بلقلا ، نم  اعـضوم  ۀیدهلل  نال  اهدر  لیقو : مالـسالا ،

، انعنعم نسحلا  نب  دمحأو  دیعس ، نب  نیسحلا  رف :  - 84 (. 1  ) یهتنا باتکلا  لهأ  مهنال  ردیکاو ، سقوقملاو  یـشاجنلا  ۀیده  هلوبقل  اضقانم 
موقت نیح  كاری  لاق : ( 3  ) نیدجاسلا یف  کبلقتو  موقت -  نیح  كاری  يذلا  (: 2  ) یلاعت هلوق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع 
یضر سابع  نب  هللادبع  نع  (، 5  ) يرهزلا رمع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  رف :  - 85 (. 4  ) یبن دعب  یبن  ءایبنالا  بالصأ  یف  کبلقتو  هرمأب ،

تابکن یلع  هللا  نیعتـسأو  تیبلا ، لهأ  اندـنع  هئالبو  هئالآ  یلع  دـمحلا هللا  لاقف : ابیطخ  انیف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماق  لاـق : هنع  هللا 
هقلخ عیمج  یلإ  هتلاسرب  ینلسرأ  هلوسرو ، هدبع  ادمحم  ینأو  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأو  (، 6  ) ةرخآلا تاقبومو  ایندلا 
هنئازخ حیتافم  یناطعأ  نیرخآلا ، نیلوالا و  نم  نیملاعلا  عیمج  یلع  ینافطـصاو  ( 7  ) ۀنیب نع  یح  نم  ییحیو  ۀـنیب ، نع  کله  نم  کلهیل 
نتومت الو  هتاقت  قح  هللا  اوقتا  و  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  متاخلا ، انأو  مئاقلا ، ناکف  هرمأب ، ینرمأو  هرس ، ینعدوتـساو  اهلک ،

118 و ءارعشلا : (. 3 .) یلاعت هلوق  یف  ردـصملا : یف  (. 2 . ) لوقنملا عـم  فـالتخا  هیفف   41 ننـسلا 3 : ملاعم  عجار  . 128 ۀیاهنلا 2 : (. 1  ) الإ
(. 7 .) کلاهملا تاقبوملاو : اهبئاصم . ایندـلا : تاـبکن  (. 6 .) سابع نب  هللادـبع  نع  اـنعنعم  ردـصملا : یف  (. 5 .) 108 تارف : ریـسفت  (. 4 .) 119

یلع نوبذکی  موق  يدعب  نوکیس  هنإ  سانلا  اهیأ  میلع ، ئش  لکب  هللا  نأو  طیحم  ئـش  لکب  هللا  نأ  اوملعاو  ( 1  ) نوملسم متنأو  .42 لافنالا :
ینرمأ امب  الإ  مکترمأ  امف  اقح ، الإ  هللا  یلع  لوقأ  نأ  هللا  ذاعمو  ینع ، اهنأ  اهلهأ  معزی  يدـعب  نم  (. 2  ) یتأی روماو  کلذ ، مهنم  اولبقت  الف 

نمو هللا ؟ لوسر  ای  کلذ  یتم  لاقف : تماصلا  نب  ةدابع  هیلإ  ماقف  لاق : نوبلقنی . بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـسو  هیلإ ، الإ  مکتوعد  الو  هب ،
هدیب أموأو  انهاه ، ینعم  سفنلا  تغلب  اذإ  مکل  نورهظیـسو  اذه ، مهموی  نم  ۀفالخلل  اودعتـسا  دـق  ماوقأ  لاقف : مهرذـحنل ، مهانفرع  ءالؤه ؟

نم نیقباسلل  ۀعاطلاو  عمسلاب  مکیلعف  کلذ  ناک  اذإف  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  نم  یلإف  کلذک  ناک  اذإ  تماصلا : نب  ةدابع  هل  لاقف  هقلح ، یلإ 
نوتومیو یثیدحو ، یتنسو  ( 4  ) یباتک نویحیف  قحلا ، یلإ  مکنوعدیو  دـشرلا ، یلإ  مکنودـهیو  (، 3  ) یغبلا نع  مکنودـصی  مهنإف  یترتع ،

انأ اذإ  مکیلع ، جـتحم  ینکلو  نوـلمعت ، مکنأ  یلإ  لـیخی  نـلف  (، 6  ) لاز اـم  ثیح  قحلا  عم  نوـلوزیو  (، 5  ) اهلهأ قحلاب  نوعمقیو  عدـبلا ،
لوأ انکف  (، 8  ) انریغ ادحأ  اهنم  قلخی  مل  ۀنیط  نم  یتیب  لهأو  ینقلخ  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  سانلا  اهیأ  (، 7  ) مکتملعأ دقف  کلذ  مکتملعأ 

و یقلخ ، رایخ  ءالؤه  لاق : مث  ۀثیبخ ، ۀنیط  لک  انب  تامأو  ۀبیط ، ۀنیط  لک  انب  ییحأ  و  ۀملظ ، لک  انرونب  قتف  انقلخ  املف  هقلخ ، نم  أدـتبا  نم 
هتجلوأ مهتیالوو  مهتعاطب  ینءاج  نم  مهب ، يدتهملا  نودتهملا ، راربالا  ءالؤه  ضرالاو ، ءآمسلا  لهأ  ةداسو  یملع ، نازخو  یشرع ، ۀلمح 

نحن لاـق : مث  نیملاـضلا ، ءآزج  کـلذو  یباذـع ، هیلع  تفعاـضو  يراـن ، هتجلوأ  مهنم  ةءاربلاو  مهتوادـعب  ینءاـج  نمو  یتمارکو ، یتـنج 
. یتأت روماو  کلذ ، مهنم  لبقیف  ردصملا : یف  (. 2 .) 102 نارمع : لآ  (. 1) لهأ

نوبهذـی يأ  (. 6 .) اـهلهأ قحلاـب  نوـمیقیف  ردـصملا : یف  (. 5 .) یبر باـتک  ردــصملا : یف  (. 4 .) یغلا نـع  مکنودـصی  ردــصملا : یف  (. 3)
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رمالا ۀقیقحب  مکتملعأ  دقف  يأ  (. 7 .) یلع کلذ  هبتشی  نلو  کلذ  مهوتأ  نل  يأ  لیخی  نلف  هلوق : لوحتو . بهذ  امثیح  قحلا  عم  نولوحتیو 
یف هللا  ۀیصو  نحنو  (، 2  ) ۀحلاصلا لامعالا  ددـس  انبو  اقح ، اقح  همامتو  ( 1  ) هکالم هللااب  نامیالا  . انیلاومو انریغ  ردـصملا : یف  (. 8 .) هعقاوبو
نإ ماحرالاو  هب  نولءاست  يذلا  هللا  اوقتا  یلاعت : هللا  لوقی  ثیح  انب  مسقأ  هللا ، مسق  نحنو  هللا ، قلخ  یلع  بیقرلا  انم  نإو  نیرخآلاو ، نیلوالا 
وأ نینهاک ، وأ  نیباذک  وأ  (، 4  ) نینتفم وأ  نینتاف ، وأ  نینوتفم  نوکن  نأ  نم  هللا  انمصع  تیبلا  لهأ  انإ  سانلا  اهیأ  ( 3  ) ابیقر کیلع  ناک  هللا 

هذـه نم  ئـش  هیف  ناک  نمف  نیقفاـنم ، قحلا  نع  ( 5  ) نیفداص وأ  نیباـترم ، وأ  نیعدـتبم  وأ  نیرجاز ، وأ  نینئاـخ  وأ  نیفئاـع ، وأ  نیرحاـس 
(7  ) تیبـلا لـهأ  اـنإ  و  داـهملا ، سئبو  منهج  هلخدأ  هنم  هللا  أرب  نمو  ءآرب ، هنم  نحنو  ئرب  هنم  هللاو  (، 6  ) هنم نحن  الو  انم ، سیلف  لاـصخلا 

مل لاـصخ  رـشع  اـنل  هللا  عمج  اوعدوتـسا ، اـمل  نوظفاـحلاو  اولئـس ، اذإ  نوملاـعلاو  اوقطن ، اذإ  نوقداـصلا  نحنف  سجن ، لـک  نم  هللا  اـنرهط 
ةراهطلاو ربصلاو  قدصلاو  ۀعاجـشلاو ، ( 10  ) ةوبنلاو ( 9  ) بللاو مکحلاو ، ملحلاو  ملعلا  انریغ : دـحال  نوکی  ـالو  (، 8  ) انلبق دـحال  نعمتجی 

ینأف لالـضلا  الإ  قحلا  دـعب  اذاـمف  یقثولا ، ةورعلاو  یمظعلا ، ۀـجحلاو  یلعـالا ، لـثملاو  يدـهلا ، لـیبسو  يوقتلا ، ۀـملک  نحنف  فاـفعلاو ،
: نالوق هانعم  یف  یسربطلا : لاق  لوقأ : . 1 ءاسنلا : (. 3 .) ۀحلاصلا لامعالا  دادس  انبو  ردصملا : یف  (. 2 .) هماوق يأ  هکالم  (. 1 (.) 11  ) نوفرصت
) ماحرالاو : ( هلوق نوکی  اذـه  یلعو  محرلاو ، هللا  کتدـشنو  محرلاو ، هللااب  كدـشناو  اذـک ، لعفت  نأ  هللااب  کلأسأ  مهلوق : نم  هنأ  امهدـحأ 
. ۀـنتفلا یف  عقو  نمو  لاضلا ، نوتفملا : (. 4 .) هایا مکتعاطب  هومظعف  مکلاوقاـب  هللا  نومظعت  اـمک  مکنا  ینعملاو  هب (  ( هلوق عضوم  یلع  اـفطع 
(. 7 .) هنم انأ  الو  ینم  سیلف  ردصملا  یف  (. 6 .) قحلا نع  نیداص  وأ  ردصملا  یف  (. 5 .) ۀـنتفلا یف  هریغ  عقوأ  نمو  قحلا ، نع  لضملا  نتافلا :

: ردصملا یف  (. 10 .) لقعلا نم  اـکذ  اـم  وأ  بئاوشلا  نم  صلاـخلا  لـقعلا  بللا : (. 9 .) اندعب ردـصملا : یف  (. 8 .) تیب لهأ  اناو  ردـصملا  یف 
. ةدوملا یف  هللا  رمأ  يذلا  قحلاو  یقثولا  ةورعلاو  یمظعلا  ۀجحملا  هیفو : ۀیالولاو . ۀفافعلاو  ةراهطلاو  قدصلا  هیفو : ةوبنلا . ناکم  ةوتفلا ،

نم برض  وهو  ۀفایعلا ، رجزلا : لاقو : يرهوجلا ، هلاق  نهکتملا ، فئاعلا : نایب : .32 سنوی : ةروس  یف  ۀیالاو  110 و 111  تارف : ریسفت  (. 11)
نب دـمحم  بی :  - 86 ۀمامالا . باتک  یف  تارقفلا  رئاس  ریـسفت  یتأیـسو  ضرعأ ، فدصو : اذـکو ، اذـک  نوکی  هنأ  ترجز  لوقت : نهکتلا ،
هیلع هللادـبع  یبأ  دـنع  اسولج  انک  لاق : یطاباسلا  رامع  نع  ناورم ، نع  لاضف ، نبا  نع  هللادـبع ، نب  یلع  نب  نسحلا  نع  ییحی ، نب  دـمحأ 
ةالـص ینعأ  امنإ  مالـسلا : هیلع  هللادبعوبأ  لاقف  لجرلا ، عزفو  انعزفف  لاق : ۀضیرف ، لاقف : لفاونلا ؟ یف  لوقت  ام  لجر : هل  لاقف  ینمب  مالـسلا 

نب دمحم  نع  يرعـشالا ، یلعوبأ  اک :  - 87 (. 1  ) کل ۀـلفان  هب  دـجهتف  لیللا  نمو  لوقی : هللا  نإ  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لـیللا 
، هقلخ نم  ادحأ  ( 2  ) فلکی مل  ام  هللا  لوسر  فلک  هللا  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  مزارم ، نع  دـیدح ، نب  یلع  نع  رابجلادـبع ،

ۀیآلا هذه  الت  مث  هدعب ، الو  هلبق  هقلخ  نم  ادحأ  اذه  فلکی  ملو  هعم ، لتاقت  ۀئف  دجی  مل  نإ  هسفنب  هدحو  مهلک  سانلا  یلع  جرخی  نأ  هفلک 
رـشع هلف  ۀنـسحلاب  ءاج  نم  لجوزع : لاقف  هسفنل ، ذخأ  ام  هل  ذخأی  نأ  هل  هللا  لعجو  لاق : مث  ( 3  ) کسفن الإ  فلکت  هللا ال  لیبس  یف  لـتاقف 

یبأ نع  یئاـسلا ، دـیوس  نب  یلع  نـع  صتخ :  - 88 (. 5  ) تانـسح رـشعب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ةالـصلا  تلعجو  ( 4  ) اهلاثمأ
هیلع یلع  نم  لضفأ  دـمحم  دـعب  اقلخ  قلخ  الو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم  لضفأ  اقلخ  هللا  قلخ  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  لوـالا  نسحلا 

.204 ماکحالا 1 : بیذـهت  (. 1 :) یلاـعتو كراـبت  هللا  لوـق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  دـیزی ، نب  رباـج  نع  صتخ :  - 89 (. 6  ) مالسلا
. هفلکی مل  ام  ردصملا : یف  (. 2 .) 79 ءارسالا : ةروس  یف  ۀیالاو 

ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نأ  یـسع  . طوطخم صاصتخالا : (. 6 .) 274 و 275 یفاکلا : ۀضور  (. 5 .) 160 فارعالا : (. 4 .) 84 ءاسنلا : (. 3)
، قبس امل  متاخلا  کلوسرو  كدبع  دمحم  یلع  کتاکرب  یماونو  کتاولص  فئارـش  لعجا  جهن :  - 90 (. 2  ) شرعلا یلع  هسلجی  لاق : ( 1)
، كرمأب امئاق  علطـضاف  لمح  اـمک  لـیلاضالا ، تـالوص  غمادـلاو  لـیطابالا ، تاـشیج  عفادـلاو  قحلاـب ، قحلا  نلعملاو  قلغنا ، اـمل  حـتافلاو 

يروأ یتح  كرمأ ، ذافن  یلع  ایـضام  كدـهع ، یلع  اظفاح  کیحول ، ایعاو  مزع ، یف  هاو  الو  مدـق ، نع  لک  انریغ  کتاضرم ، یف  ازفوتـسم 
وهف ماکحالا ، تارینو  مالعالا ، تاحـضوم  ماقأ  و  مثالاو ، نتفلا  تاضوخ  دـعب  بولقلا  هب  تیدـهو  طباخلل ، قیرطلا  ءاضأو  سباقلا ، سبق 
يأ قبس ، امل  متاخلا  نییبت : (. 3  ) قلخلا یلإ  کلوسرو  قحلاب  کثیعبو  نیدلا ، موی  كدیهشو  نوزخملا ، کملع  نزاخو  نومأملا ، کنیمأ 
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دیحوتلاو نیدلا  لئاسم  نم  سانلا  یلع  مهبأو  قلغنا  ام  حتف  يأ  هحتف ، رسع  اذإ  قلغتـسا : قلغنا و  لاقی : قلغنا ، امل  حتافلاو  ۀلاسرلاو ، یحولا 
يأ هقحف  انالف  قاح  لاقی : ۀموصخلاو ، برحلاب  وأ  تازجعملاب ، نیدلا  رهظم  يأ  قحلاب ، قحلا  نلعملاو  یلاعت ، هللا  یلإ  لیبسلاو  عئارـشلاو ،
نم ۀـشیج  عمج  تاـشیجلاو  یلاـعت ، قحلا  ۀـنوعمب  وأ  عورفلا ، رهظت  لوصـالاب  نإـف  ضعبب ، هضعب  وأ  حـضاولا ، ناـیبلاب  وأ  هبلغف ، همـصاخ 
نم مهل  ةداع  تناک  امو  نیکرـشملا ، نتفو  لطابلا ، ناروث  عفاد  يأ  سایق ، ریغ  یلع  لطاب  عمج  لیطابالاو  اهنایلغ ، عفترا  اذإ  ردقلا : تشاج 

، سایق ریغ  یلع  لاض ، عمج  اضیأ  لیلاضالاو  كالهلا ، هیفو  غامدلا ، غلب  یتح  هجـش  اذإ  هغمد : نم  کلهملا ، غمادلاو : بورحلاو ، تاراغلا 
هبـشت ةالـص  يأ  هیبشتلل ، وأ  کلذـل  هیلع  لص  يأ  لیلعتلل ، فاـکلا  لـمح ، اـمک  مالـسلا : هیلع  هلوق  ةوطـسلاو ، ۀـبثولاو  ۀـلمحلا  ۀـلوصلاو :
مدقلاو عوجرلا ، لوکنلاو : الجعتسم ، يأ  ازفوتسم ، هلوق : ةوقلا ، یهو  ۀعالـضلا ، نم  هلمح ، یلع  يوق  يأ  علطـضاف ، هلوق : لعف ، ام  بسانتو 

اذإ ثیدـحلا : تیعو  لوقتو : فعـضلا ، یهولاو : نیدـلا ، روما  نم  هریغو  داـهجلا  یف  مدـقتلا  نع  عـجری  مل  يأ  مادـقالاو ، مدـقتلا  مضلاـب :
ۀعفر نع  ۀـیانک  شرعلا  یلع  هسلجی  هلوق : طوطخم . صاصتخالا : (. 2 . ) 79 ءارسالا : (. 1) ناک يأ  ذفن ، رمالا : یف  یـضمو  هتمهفو ، هتظفح 

تجرخ يأ  دنزلا ، يور  لاقیو : هئارجإو ، كرمأ  ذافنإ  یف  ارـصم  .132  - 130 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 3 . ) نیعمجأ قئالخلا  یلع  هقوفتو  هماـقم 
قحلا رهظ  یتح  نیدـلا  راونأ  لعـشأ  يأ  قحلا ، رون  انه  سبقلاب  دارملاو  رانلا ، بلطی  يذـلا  سباقلاو : ۀلعـشلا  سبقلاو : اـنأ ، هتیروأو  هراـن ،
نتفلا یف  اوضاخ  نأ  دـعب  يأ  هلخد ، ءاملا : ضاخ  نتفلا ، تاضوخ  دـعب  هلوق : هرون ، ءوض  ول ال  طبخی  يذـلا  يأ  طـباخلل  هلوق : نیـسبتقملل 

، یفخی امک ال  رسکلاو  حتفلا  لمتحی  تاحضوملاو  امهوحنو ، لبجو  رانم  نم  قیرطلا  یلع  هب  لدتـسی  ام  وهو  ملع ، عمج  مالعالاو  اراوطأ ،
نزخی اهنال ال  فیلاکتلاب ، قلعتت  یتلا ال  رومالا  نوزخملا  ملعلاب  دارملاو  دیکأت ، نومأملاو  ۀقحلا ، ۀحضاولا  ماکحالا  يأ  ماکحالا ، تارین  و 

: جـهن  - 91 تباـثلا . نیدـلاب  کـثوعبم  يأ  کـثیعبو ، هلوـق : قـلخلا ، یلع  كدـهاش  يأ  كدیهـشو ، مالـسلا : هیلع  هلوـق  نـیفلکملا ، نـع 
ماق ( 1  ) فلس یضم  املک  ماحرالا ، تارهطم  یلإ  بالصالا  مئارک  مهتخـسانت  رقتـسم ، ریخ  یف  مهرقأو  عدوتـسم ، لضفأ  یف  مهعدوتـساف 

تامورالا زعأو  اتبنم ، نداعملا  لضفأ  نم  هجرخأف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم  یلإ  هناحبـس  هللا  ۀمارک  تضفأ  یتح  فلخ ، هللا  نیدـب  مهنم 
یف تتبن  رجشلا ، ریخ  هترجشو  رسالا ، ریخ  هترـساو  رتعلا ، ریخ  هترتع  هءانما ، اهنم  ( 2  ) بجتناو هءایبنأ ، اهنم  عدص  یتلا  ةرجـشلا  نم  اسرغم ،

عطـس باهـشو  هؤوض ، عمل  جارـس  يدتها ، نم  ةریـصبو  یقتا ، نم  مامإ  وهف  (، 3  ) لانی ـال  رمثو  لاوط ، عورف  اـهل  مرک ، یف  تقـسبو  مرح ،
، لمعلا نع  ةوفهو  لسرلا ، نم  ةرتف  نیح  یلع  هلسرأ  لدعلا ، همکحو  لصفلا ، همالکو  دشرلا ، هتنسو  دصقلا ، هتریـس  هعمل ، قربدنزو  هرون ،
ام نوکیف  ماحرالاو ، بالصالا  رقتسملاو  عدوتسملاب  دارملا  نأ  رهاظلا  عدوتـسم ، لضفأ  یف  مالـسلا : هیلع  هلوق  نایب : (. 4  ) ممالا نم  ةوابغو 

، تهتنا يأ  تضفأ  یتـح  هلوق : مهتلقاـنت ، يأ  مهتخـسانت ، هلوق : رذـلا . ملاـع  یف  مهحاورأ  لـحم  دارملا  نوکی  نأ  لـمتحیو  هل ، اـنایب  هدـعب 
مهنم یــضم  ردـصملا : یف  (. 1 :) لـیقو ةوـبنلا ، ةرجــش  تاـمورالا  زعأو  نداـعملا  لـضفأب  دارملا  نوـکی  نأ  لـمتحیو  لـصالا ، ۀـمورالاو :

، هتریشعو هبسن  لیقو : هللا ، اهفرش  ۀکم  201 و 202 . ۀغالبلا 1 : جهن  (. 4 .) لانت ةرمثو ال  ردصملا : یف  (. 3 .) بختنا ردصملا : یف  (. 2 .) فلس
دارأ لیقو : مالسلا  هیلع  میهاربإ  نیعضوملا  یف  رجـشلاب  دارأ  لیقو : نوندالا ، طهرلا  ةرـسالاو : ةرـسالا ، نم  صخأ  ةرتعلاو : قشلا ، عدصلاو :
ةریثک رابخأ  یف  درو  امک  هتیب ، لهأو  هسفن  یلع  ایناث  ةرجـشلا  لمحت  نأ  رهظالاو  لیق  اذک  ۀـکم ، يأ  مرح ، یف  تتبن  هلوق : ۀـنیرقب  امـشاه ،

مهمولع رمثلاب  دارملاو  ةدیعبلا ، ۀیاغلا  لضفلاو  فرـشلا  یف  مهغولب  نع  ۀیانک  اهلوطو  ۀـمئالا ، عورفلاب  دارملاو  ۀـبیطلا ، ةرجـشلا  ریـسفت  یف 
یف لادتعالاو  طسولا  دصقلاو : رانلا ، هب  حدقی  يذلا  دوعلا  دنزلاو : اهیلإ ، لوقعلا  لصت  ثیحب ال  اهرارـسأ  ضومغل  لینلا  مدعو  مهفراعمو ،
ریخ هرقتسم  جهن :  - 92 ۀنطفلا . ۀلقو  لهجلا  ةوابغلاو : ۀلزلا ، ةوفهلاو : لطابلاو ، قحلا  نیب  لصافلا  لصفلاو : طیرفتو ، طارفإ  ریغ  نم  رومالا 

هب نفد  راصبالا ، ۀمزأ  هیلإ  تینثو  راربالا ، ةدـئفأ  هوحن  تفرـص  دـق  ۀمالـسلا ، دـهاممو  ۀـمارکلا ، نداعم  یف  تبنم ، فرـشأ  هتبنمو  رقتـسم ،
: نایب (. 3  ) ناسل هتمـصو  نایب ، همـالک  ةزعلا ، هب  لذأو  ۀـلذلا ، هب  زعأ  (، 2  ) انارقأ هب  قرفو  اـناوخإ ، هب  فلأ  (، 1  ) رئاونلا هب  أفطأو  نئاغـضلا ،
، ۀمالسلا دهاممو  مالسلا : هیلع  هلوق  افرش ، یلاعت  هللا  امهداز  ۀکم  تبنملابو  ۀنیدملا ، رقتـسملاب  دارملا  نوکی  نأ  مدقت  ام  یلع  ادئاز  لمتحی 

اهنم دحاولا  نکی  مل  نإو  دهاممو  جاودزالاو : ۀنیرقلا  مکحب  لاق : ندـعم  عمج  یهو  نداعم  یف  لاق : املو  شارفلا ، داهملا : مثیملا : نبا  لاق 
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ریغ رهاط  بسن  یف  يأ  بویعلا ، نم  ةءاربلا  انهاه  ۀمالـسلا  ینعیو  کلذ ، وحنو  تاروزأمو  تاروجأمو  ایاشعلاو  ایادغلا  اولاق : امک  ادـهمم ،
زوفلاو هباذـع ، نم  ۀمالـسلاو  ةدابعلا  لحم  امهنإف  ۀـنیدملاو ، ۀـکم  ۀمالـسلا  دـهاممو  ۀـمارکلا  نداعمب  داری  نأ  لمتحیو  بیعم ، الو  نوبأم 
تفطع يأ  تینثو ، هلوق : هللا ، طخـس  نم  ۀمالـسلل  ةدـهمملا  قالخالا  مراکم  نم  هیلع  أشن  ام  ۀمالـسلا  دـهاممب  داری  نأ  لـمتحیو  هتمارکب ،

: ردصملا یف  (. 1 ،) ةوادعلا یهو  ةرئان ، عمج  رئاونلاو  دـقحلا ، یهو  ۀنیغـض ، عمج  نئاغـضلاو  بهذأو ، یفخأ  يأ  هب ، نفد  هلوق : تفرـصو ،
203 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 3 .) كرشلا یلع  افالاو  انارقأ  اوناک  ۀعامج  هب  قرف  يأ  (. 2 .) فحصم هلعلو  بغشلاو ، ۀجضلاو  بضغلا  یهو  ةرئاثلا ،
امع ال تکسی  ناک  هنأ  امهدحأ  ناهجو : هیف  ناسل ، هتمـصو  مالـسلا : هیلع  هلوق  كرـشلا ، ةزع  ةزعلابو  مالـسالا ، ۀلذ  ۀلذلاب  دارملاو  و 204.

یهنلا مدـعو  ۀباحـصلا  لاعفأ  ضعب  نع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتوکـس  نأ  امهیناثو : مهینعی ، امع ال  توکـسلا  سانلا  ملعیف  لوقلا ، نم  یغبنی 
، نیدـلا موی  كدیهـشو  کنیمأ  وهف  سباحل ، املع  رانأو  سباقل ، اسبق  يروأ  یتح  جـهن :  - 93 ۀـحابالا . یلع  الیلدو  اهل ، اریرقت  ناک  اهنع 

ءآنب یلع  لعأ  مهللا  کلضف ، نم  ریخلا  تافعاضم  هزجأو  کلدع ، نم  ( 1  ) امسقم هل  مسقا  مهللا  ۀمحر ، قحلاب  کلوسرو  ۀمعن ، کثیعبو 
ایازخ ریغ  هترمز  یف  انرشحاو  ۀلیـضفلاو ، ( 3  ) ءانسلا هطعأو  (، 2  ) ۀلیـسولا هتآو  هلزنم ، كدنع  فرـشو  هلزن ، کیدـل  مرکأو  هءانب ، نینابلا 

، الالض هتقان  سبح  يذلا  هناکم  یف  فقاولا  سباحلا : نایب : (. 7  ) نینوتفم الو  نیلاض ، الو  (، 6  ) نیثکان الو  ( 5  ) نیبکان الو  نیمدان ، الو  ( 4)
ةرجش نم  هراتخا  جهن :  - 94 فیـضلل . أیهی  ام  مضلاب : لزنلاو  هتالامک ، وأ  هنید  دعاوق  هئانبب  دارملاو  يدتهی ، فیک  يردـی  الو  طبخی  وهف 

لاق (. 2 .) داـبعلا نیب  اهمـسقی  یتـلا  هئـالاو  همعن  نم  ظـحلاو  بیـصنلا  مسقملا : (. 1  ) ةرـسو (، 8  ) ءآیلعلا ۀـباؤذو  ءآیـضلا ، ةاکـشمو  ءآیبنالا .
یف هب  دارملاو  هـب ، برقتیو  ئـشلا  یلإ  هـب  لـصوتی  اـم  یه  ۀلیـسولا  ۀلیـسولا : ادـمحم  تآ  مـهللا  ناذـالا : ثیدـح  یف  ۀـیاهنلا  یف  يرزجلا 
عمج ایازخلا  (. 4 . ) ۀعفرلا ءانسلا : (. 3 . ) ۀنجلا لزانم  نم  ۀلزنم  یه  لیقو : ۀـمایقلا ، موی  ۀعافـشلا  یه  لیقو : یلاعت ، هللا  نم  برقلا  ثیدـحلا 
قحلا قیرط  نع  نیلداع  الو  يأ  لدـع . اذإ  قیرطلا : نع  بکن  نم  (. 5 .) هبکترا حیبق  نم  لجخ  ناهو . لذ  ۀـیلب . یف  عقو  يزخ : نم  نایزخ ،

: ۀیاهنلا یف  يرزجلا  لاق  (. 8 .) نینوتفم الو  نیلضم  الو  نیلاض  الو  هیف : . 221 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 7  ) كدهع نیضقان  الو  يأ  (. 6 .) باوصلاو
نم هراتخا  يأ  ۀـبترملاو . فرـشلاو  زعلل  ریعتـسا  مث  هالعأ ، لـبجلا  ۀـباؤذ  و  سأرلا ، رعـش  نم  روفـضملا  رعـشلا  یهو  ۀـباؤذ  عمج  بئاوذـلا 

(، 3  ) هللا بیجن  ادـمحم  نأ  دهـشأو  جـهن :  - 95 (. 2  ) ۀمکحلا عیبانیو  ۀـملظلا ، حـیباصمو  (، 1  ) ءاحطبلا مهرادـفأ . يوذو  برعلا  فارـشأ 
، امهریخ یف  هلعج  نیتقرف  قلخلا  هللا  ( 5  ) خسن املک  هدابع ، دیسو  هدبع  ادمحم  نأ  دهـشأو  جهن :  - 96 (. 4  ) هتمحر لوسرو  هیحو ، ریفسو 
: رهاعلاو هل ، رییغتو  موسقملل  ۀلازإ  اهنال  ۀمـسقلل  انه  ریعتـسا  رییغتلاو ، ۀـلازالا  خـسنلا : نایب : (. 6  ) رجاف هیف  برـض  الو  رهاـع ، هیف  مهـسی  مل 

هلاو هیلع  هللا  یلـص  هصئاصخ  ضعب  مهنع  هللا  یـضر  انئاملع  رکذ  دق  لوقأ : بینذت : رجافلا . کلذکو  ینثالاو ، رکذـلا  یلع  قلطیو  ینازلا ،
هیلع تابجاولا  امأف  ةرکذـتلا : یف  لاق  هللا ، مهمحر  هورکذ  اـم  صخلم  درونلف  ةرکذـتلا ، باـتک  یف  هللا  همحر  ۀـمالعلا  اـهعمجو  مهبتک ، یف 
ملو یلع ، بتک  ثـالث  لاـق : هنأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنع  يور  ۀیحـضالا ، ثلاـثلا  رتولا ، یناـثلا  كاوسلا ، لوـالا  روـما : هتما  نم  هریغ  نود 

بتکی ملو  كاوسلا ، یلع  بتکو  مکیلع ، بتکی  ملو  رتولا ، یلع  بتک  رخآ : ثیدـح  یفو  ۀیحـضالاو . رتوـلاو ، كاوـسلا ، مکیلع : بتکی 
لیللا ماـیق  عبارلا : هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هیلع  كاوسلا  بوجو  یف  ( 7  ) یعفاـشلا ددرتو  مکیلع . بتکت  ملو  ۀیحـضالا ، یلع  تبتکو  مکیلع ،
ناکو ۀضیرفلل ، ربج  ۀنسلا  نالو  ةدایزلا ، ۀغللا  یف  اهنکلو  ۀنـسلاب ، ۀلفانلا  ظفل  رعـشأ  نإو  ( 8  ) کل ۀلفان  هب  دـجهتف  لیللا  نمو  یلاعت : هلوقل 

وأ هنطب  يداولا : ةرس  (. 1 ، ) هیلع ابجاو  کلذ  ناک  مهـضعب : لاقف  ۀیعفاشلا  فلتخاو  ضئارفلا ، یف  ناصقنلا  نم  اموصعم  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
مهلقن قلخلا : خـسن  لیق : (. 5 .) 433 ۀغالبلا 1 : جـهن  (. 4 .) یفطـصملا هراتخم  يأ  (. 3 .) و 224  223 ۀغالبلا 1 : جـهن  (. 2 .) هعضاوم لضفأ 

: ءارسالا (. 8 .) یعفاشلا باحصأ  ردصملا : یف  (. 7 .) 456 ۀغالبلا 1 : جهن  (. 6 .) اقرف لوصالا  یف  ةدحولا  دـعب  مهلعجف  مهلوصا  نع  لسانتلاب 
اوور ۀماعلا  نأ  هیف  لصالاو  ارهاظ ، رارکت  یلع  لمتشی  لیللا  مایق  عم  رتولا  رکذ  لوقأ : خسنف . هتما  یلعو  هیلع  ابجاو  ناک  مهـضعب : لاقو  .79
اعبت امهنیب  اوعمج  اذلو  لیللا  مایقو  كاوسلاو ، رتولا ، ۀنـس : مکلو  ۀـضیرف  یلع  ثالث  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ۀـشیاع  نع  اثیدـح 
نیبو لیللا  مایق  نیب  نأ  ملعا  هرـس : سدق  یناثلا  دیهـشلا  لاقو  مهیلع . هللا  ناوضر  انباحـصأ  مهعبتو  ةزیجولا ، حراش  نم  رهظی  امک  ۀـیاورلل ،
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امأو هبوجو ، هبوجو  نم  مزلی  الف  هریغبو ، رتولاب  لصحی  دـجهتلاب  لـیللا  ماـیق  نـال  قلطملا ، صوصخلاو  مومعلا  ةریاـغم  هیلع  نیبجاولا  رتولا 
نأ هباوجو  لیللا  مایق  باجیإ  نع  ینغی  هباجیإ  نإ  لاقی : دقف  هلـضفأ ، لب  دجهتلا  ۀلمج  نم  وهف  لیللاب  ۀـعقاولا  تادابعلا  نم  ناک  املف  رتولا 
لک ناک  لیلقلاو  هنم  ریثکلابو  هریغبو ، هب  يدأتی  ناک  امل  مایقلا  نم  بجاولا  نال  هموهفمل ، ریاغم  هموهفم  نکل  رتولاب  ققحت  نإو  لیللا  ماـیق 

دبالف هتدئاف ، دیفی  الو  ۀـصاخ ، رتولا  باجیإب  يدأتی  ردـقلا ال  اذـهو  یلکلا ، بجاولا  دارفأ  دـحأ  هنال  بوجولاب ، افوصوم  هنم  هب  یتأی  درف 
نمو هتثرولف ، الام  فلخو  تام  نم  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هلوقل  ارسعم ، تام  نم  نید  ءاضق  سماخلا : ةرکذتلا : یف  لاق  مث  امهنیب . عمجلا  نم 
یلع هلمح  نکمی  ظفللا ال  اذـهو  هنم ، امرک  کلذ  ناک  مهـضعب : لاقو  روهمجلا ، بهذـم  اذـه  یلإو  ( 1  ) یلعف الک  وأ  انید  فلخو  تاـم 

رسعملا نید  ءآضق  هیلع  بجی  له  مامالا  نأ  یف  ناهجو  ۀیعفاشللو  هجولا ، اذه  یلع  ححصی  مل  لوهجملا  نامض  ححـص  نم  نال  نامـضلا ،
یلوا ةرواشم  سداسلا : نیجاتحملا . ضارتقا  یف  بیغرتلا  نم  هباجیإ  یف  امل  ءایحالا ، ۀجاح  یلع  دیزت  ۀعـس  لاملا  تیب  یف  ناکو  تام ، اذإ 
یلـص یبنلا  لقع  نإف  دـمتعملا ، وهو  مهبولق ، ۀلامتـسال  رما  لب  هیلع ، ابجاو  نکی  مل  هنإ  لیقو : ( 2  ) رمالا یف  مهرواشو  یلاـعت : هلوقل  یهنلا 
راکنإ عباسلا : .159 نارمع : لآ  (. 2 . ) روهمجلا بهذم  اذه  یلعو  یلاف ، الک  وأ  ردصملا : یف  (. 1 . ) رشبلا لک  لوقع  نم  رفوأ  هلاو  هیلع  هللا 

نیب هئاسن  رییخت  هیلع  ناک  نماثلا : راهظالاو . رصنلا  هل  نمض  یلاعت  هللا  نإف  هزاوج ، بجوی  کلذ  یلع  هرارقإ  نال  هراهظإو ، هآر  اذإ  رکنملا 
احارـس نکحرـساو  نکعتما  نیلاعتف  اهتنیزو  ایندـلا  ةایحلا  ندرت  نتنک  نإ  کجاوزال  لق  یبنلا  اـهیأ  اـی  یلاـعت : هلوقب  هتبحاـصمو  هتقراـفم ،

هیلع هللا  یلص  یبنلا  نأ  هیف  لصالاو  ( 1  ) امیظع ارجأ  نکنم  تانـسحملل  دعأ  هللا  نإف  ةرخآلا  رادـلاو  هلوسرو  هللا  ندرت  نتنک  نإو  الیمج - 
نوکی الئل  رقفلا ، رض  یلع  ربصلاو  هرایتخا  نیبو  ایندلا ، ۀنیز  رایتخاو  هتقرافم  نیب  ( 2  ) هئاسن رییختب  رماف  هیلع ، ربصلاو  رقفلا  هسفنل  رثآ  هلاو 

مث لوالا ، روهشملاو  ابودنم ، ناک  امنإو  هیلع ، ابجاو  نکی  مل  رییختلا  یف  هجو  ۀیعفاشللو  روهشملا ، وه  اذه  رقفلاو ، رـضلا  یلع  نهل  اهرکم 
، جاوزأ نم  نهب  لدبتلاو  نهیلع ، جیوزتلا  هلوسر  یلع  یلاعت  هللا  مرحف  ةرخآلا ، رادلاو  هنرتخا  نهریخ  امل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ 

تیتآ یتاللا  کجاوزأ  کـل  اـنللحأ  اـنإ  یلاـعت : هلوقب  نهیلع  جوزتلا  كرتب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ۀـنملا  نوکیل  کـلذ  خـسن  مث 
نإ ۀـفینحوبأ : لاـقو  هیلع ، نرظح  یتـاللا  ینعت  ءآـسنلا  هل  لـحا  یتـح  تمی  مل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نإ  ۀـشیاع : تلاـق  ( 3  ) نهروجا

اهالطو ۀضف  نم  ۀـقلح  اهل  غاصف  بهذ ، نم  ۀـقلح  هنم  تبلط  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءآسن  ضعب  نأ  يور  دـقو  خـسنی ، مل  قاب  میرحتلا 
هنکمی مل  هنال  هریخ  امنإ  لیقو : رییختلا . ۀـیآ  تلزنف  کلذـل ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  متغاف  بهذ ، نم  ـالإ  دـیرا  ـال  تلاـقف : نارفعزلاـب ،

روماـب ال بلاـطی  ناـک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نأ  يورو  کـلذ . نع  ههزنف  هعم  ماـقملا  هرکی  نم  نهیف  نوـکی  اـمبرف  نـهیلع ، ۀعـسوتلا 
تاطلـستم راصنالا  ءآسن  تناکو  ۀـکمب ، انئاسن  یلع  نیطلـستم  نیرجاهملا  رـشاعم  انک  رمع : لاق  یتح  هتبلاطم  نرثکی  هؤاسن  ناکو  اهکلمی ،

رییختب هرمأـف  ردــصملا : یف  (. 2 .) و 29  28 بازحـالا : (. 1  ) یتأرما تـملکو  نهقـالخأب ، نـقلختف  نـهیف  اـنؤآسن  طـلتخاف  جاوزـالا ، یلع 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ءاسن  نإ  تلاـقف : 1 ؟)  ) ءاعکل ای  ینیعجارتأ  تلقو : اهبرـضال  يدـی  تعفرف  ینتعجارف ، اـموی  . 50 بازحالا : (. 3 .) هئاسن
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  تلاقف : اهتلأسو  ۀـصفح  تیتأ  مث  ترـسخو ، ۀـصفح  تباخ  تلقف : کنم ، ریخ  وهو  هنعجاری ، هلآو  هیلع 

ام اهنم  لمحی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ( 2  ) ۀبح اهنإف  ۀفاحق ، یبأ  ۀنباب  يرتغت  ال  تلقف : انابضغ ، هراهن  لوط  هئاسن  ضعب  یلع  لظی  دق 
هبحاص انم  دحاو  لک  ربخیل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سلجم  روضح  راصنالا  نم  الجر  تبوان  دـق  تنک  رمع : لاقو  کنم ، لمحی  ال 

نم عظفأ  رمأ  لاقف : انوزغتل ، اهلویخ  لعنت  ناسغ  نأب  انربخا  دـق  ناکو  ناسغ ؟ انءاجأ  تلقف : اموی ، رادـلا  باب  يراصنالا  عرقف  يرجی ، اـمیف 
هلوح نوکبی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصأ  تیأرو  تیبلا ، نم  تجرخف  هئاسن ، عیمج  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قلط  کلذ ،
کلذ تلعف  یتح  بجی ، ملف  تدواعو  یسفن  ینتعزانف  تفرصناف  بجی ، ملف  یل  نذأتسا  تلقف : (، 3  ) تیبلا یلع  سنأ  ناکو  سلاج ، وهو 

، هیبـنج یف  فیللا  رثأو  يوتـساف  فیللا ، نم  ریـصح  یلع  اـمئان  هتیأرف  تلخدـف  نذأـف ، یتوص  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـسف  اـثالث ،
مث ةرخآلا ، یف  انلو  ایندـلا ، یف  مهل  اهنأ  تملع  امأ  رمع ؟ ای  تنأ  کـش  یفأ  لاـقف : ریرحلاو ، جابیدـلا  ناـشرفی  يرـسکو  رـصیق  نإ  تلقف :
یلآ ناک  هنأ  يورو  ال . لاقف : كءآسن ؟ تقلط  تلق : مث  ۀفاحق ، یبأ  ۀنباب  يرتغت  ال  ۀصفحل : یلوق  عمـس  امل  مستباف  ۀـصقلا  هیلع  تصـصق 
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ۀشیاعب هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  أدبف  ۀیآلا ، ( 4  ) کجاوزال لق  یبنلا  اهیأ  ای  یلاعت : هلوق  لزنف  ارهش ، ۀفرغ  یف  ثکمف  ارهش ، هئاسن  نم 
هلوسرو هللا  ترتخا  يوبأ ؟ رماؤا  کیفأ  تلاقف : ۀـیآلا ، التو  کیوبأ ، ( 5  ) يرماؤت یتح  باوجلاب  ینیردابت  الف  ارمأ  کیلإ  قلم  ینإ  لاـقو :

هیلع هللا  یلـص  رادف  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نهقرافیف  نرتخی  نأ  دیرت  تناکو  کلذب ، کجاوزأ  ربخت  ال  تلاق : مث  ةرخآلا ، رادلاو 
انرکذ (. 4 . ) تیبلا یلع  ۀماسا  ناکو  ردصملا : یف  (. 3 .) ۀبوبحملا رسکلاب : ۀبحلا  (. 2 .) ۀمیئللا ءاعکللا : (. 1  ) نهربخی ناکو  هئاـسن  یلع  هلاو 

قالطلا یف  ۀیانک  ۀماعلا  دـنع  رییختلا  اذـهو  هلوسرو ، هللا  نعمجأب  نرتخاف  ۀـشیاعل ، يرج  امب  کیوبأ . يرواشت  یتح  يأ  (. 5 .) افنآ هعضوم 
نع ۀیانک  ۀیانکلاب  قالطلا  عوقوب  نیلئاقلا  ۀماعلا  دنع  رییختلا  اذه  هللا : امهمحر  یلع  خیشلاو  یناثلا  دیهـشلا  لاقو  مکح . هل  سیل  هنأ  اندنعو 

هلوقل اهقلطی ، اهتنیزو  ایندـلا  ةایحلا  تراتخا  نم  نأ  ۀـیآلا  رهاظ  لب  هسفنب ، مکح  هل  سیل  اندـنعو  هیف ، حیرـص  هنإ  مهـضعب : لاقو  قـالطلا ،
یف لاق  مث  هباـب . یف  هیف  لوقلا  یتأیـس  لوقأ : (. 1  ) الیمج احارـس  نکحرـساو  نکعتما  نیلاعتف  اهتنیزو  ایندـلا  ةایحلا  ندرت  نتنک  نإ  یلاعت :

یلعلا هبـصنمل  ۀنایـص  ۀضورفملا ، ةاکزلا  لوالا : روما : وهو  حاکنلا ، ریغ  یف  ۀصاخ  هیلع  مرح  ام  لوالا  نامـسقف : تامرحملا  امأو  ةرکذـتلا :
ئبنملا ۀبلغلاو ، رهقلا  لیبس  یلع  ذخؤی  يذلا  ئفلاب  لدـباو  ذـخآلا ، لذ  نع  ئبنتو  محرتلا ، لیبس  یلع  یطعت  یتلا  سانلا  لاومأ  خاسوأ  نع 

لاق هیلإ ، ةدئاع  ( 3  ) ۀصاخلاف اضیأ ، هببـسب  مهیلع  میرحتلا  نکل  یبرقلا ، اولوا  اهتمرح  یف  ( 2  ) هکرـشیو هنم ، ذوخأملا  لذو  ذخآلا ، زع  نع 
مرحت اهنأ ال  عم  هجولا : اذه  رکذ  دعب  هللا  همحر  یناثلا  دیهـشلا  لاق  لوقا : ۀـقدصلا . انل  لحت  تیب ال  لهأ  انإ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

اذـه لعلو  اقلطم ، مرحت  اهنإف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هیلع  امأو  مهتیافکب ، سمخلا  نم  مهبیـصن  ءافو  عم  یمـشاهلا  ریغ  نم  لـب  اـقلطم ، مهیلع 
یناثلا باوجلاو  باوجلا ، کلذ  یف  اوکرتشاف  ۀـماعلا ، هارت  اـمک  کـلذ  یف  هل  مهتاواـسم  یلع  ینبم  كاذ  نـال  قباـسلا ، باوجلا  نم  یلوأ 

وهو مدقت ، امل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  اهمیرحت  برقالا  ۀبودنملا ، ۀقدصلا  یناثلا : ةرکذتلا : مالک  یلإ  انعجر  انتدعاقب . صتخم 
امیظعت یعفاشلا  یلوق  دحأ  . ۀیصاخلاف فنصملا : ۀخـسن  ریغ  یفو  ردصملا : یف  (. 3 .) هکراشیو ردصملا : یف  (. 2 . ) افنآ هعضوم  انرکذ  (. 1)

موثلا لکأی  هلاو ال  هیلع  هللا  یلـص  ناک  هنإ  ثلاثلا : هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مکح  اندـنع  ماـمالا  مکحو  زوجی ، یناـثلا  یفو  اـمیرکتو ، هل 
، ۀـکئالملا نم  هیجانی  نم  اهب  يذأتی  الئل  اهنم  عنتمی  ناک  هنکل  ناهجو ، ۀـیعفاشللو  برقالا ال ، هیلع ؟ امرحم  ناک  لـهو  ثارکلاو ، لـصبلاو 
. یجانت نم ال  یجانا  ینإف  لک  هل : لاقو  هباحـصأ ، ضعب  یلإ  اـهبرقف  اـحیر  اـهل  دـجوف  لوقب  اـهیف  ردـقب  یتا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  يور 

سلجت امک  سلجأو  دـیبعلا ، لکأت  امک  لکآ  انأ  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  يور  اـئکتم ، لـکأی  ـال  ناـک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنإ  عبارلا :
رعشلاو طخلا  هیلع  مرحی  سماخلا : ناهجو . یعفاشلل  و  یناثلا ، برقالا  ۀمالا ؟ قح  یف  امک  اهورکم  وأ  هیلع  امرحم  کلذ  ناک  لهو  دیبعلا .

هللا یلـص  هنأ  یف  فلتخا  دقو  ( 2  ) رعـشلا هانملع  امو  یلاعت : لاقو  ( 1  ) کنیمیب هطخت  الو  یلاعت : هللا  لاق  هتزجعمل ، اـنایبو  هتجحل ، ادـیکأت 
سبل اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  سداسلا : لوالا . یلع  میرحتلا  هجتی  امنإو  یناثلا ، یعفاشلا  یلوق  حـصأو  مأ ال ، امهنـسحی  ناک  هلاو  هیلع 
یقلی یتح  اهعزنی  نأ  هتمال  سبل  اذإ  یبنل  ناک  ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  لـتاقیو ، ودـعلا  یقلی  یتح  اـهعزن  هیلع  مرحی  برحلا  ( 3  ) ۀمال
هکرت هیلع  مرح  عوطتب  أدتبا  اذإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناک  عباسلا : امرحم . اهورکم ال  ناک  هنإ  هجو : مهلو  ۀیعفاشلا : دنع  روهشملا  وهو  ودعلا 

(. 1 . ) ۀیآلا ( 4  ) کینیع ندـمت  الو  یلاعت : هللا  لاق  سانلا ، هب  هللا  عتم  ام  یلإ  هینیع  دـمی  نأ  مرحی  ناـک  نماـثلا : فـالخ . هیفو  هماـمتإ ، لـبق 
ناک ام  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  نیعالا ، ۀنئاخ  هیلع  مرحی  ناک  عساتلا : . 88 رجحلا : (. 4 .) عردلا ۀماللا : (. 3 .) 69 سی : (. 2 .) 48 توبکنعلا :
ۀنئاخ هل : لیق  امنإو  لاحلا ، هب  رعشیو  رهظی  ام  فالخ  یلع  لتق  وأ  برض ، نم  حابم : یلإ  ءامیالاب  اهورسفو  نیعالا  ۀنئاخ  هل  نوکی  نأ  یبنل 

، رمـضی ام  فـالخ  رهظی  نأ  ۀـلمجلابو  روظحم ، یف  ـالإ  هریغ  یلع  کـلذ  مرحی  ـالو  یفخی ، هنأ  ثیح  نم  (، 1  ) ۀنایخلا ببـس  هنال  نیعالا 
. هریغب يرو  ارفس  دارأ  اذإ  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  حص  دقو  فیعـض ، وهو  بورحلا  ةدئاکم  یف  کلذ  ءاهقفلا  ضعب  درطو 

زوجی ناک  له  هنأ  یف  اوفلتخا  رـشع : يداحلا  نیلوق . یلع  مأ ال  نید  هیلع  نم  یلع  یلـصی  نأ  هیلع  مرحی  ناک  له  هنأ  یف  اوفلتخا  رـشاعلا :
يأ ال (، 2  ) رثکتـست ننمت  الو  یلاعت : هللا  لاق  رثکتـسیل ، نمی  نأ  هل  نکی  مل  رـشع : یناثلا  نماضلا . دوجو  عم  نید  هیلع  نم  یلع  یلـصی  نأ 
: روما وهو  حاکنلا  یف  ۀـصاخ  هیلع  مرح  ام  یناـثلا : هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هصاوخ  نم  ناـک  هنإ  نورـسفملا : لاـق  هنم ، رثکأ  لاـنتل  ائیـش  طـعت 
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هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسرل  لوقت  نأ  تنقلف  لامج ، تاذ  ةأرما  حکن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنال  هنع ، بغرتو  هحاکن  هرکت  نم  كاسمإ  لوالا :
ۀیعفاشللو اهقلطو . ذاعمب  تذعتـسا  دقل  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  کلذ  تلاق  املف  هبجعی ، مالکلا  اذه  نإ  اهل : لیقو  کنم ، هللااب  ذوعأ  هلآو :

ماو ۀصفحو ، ۀـشیاع ، ةوسن : عست  نع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تامو  هنم ، امرکت  اهقراف  نکل  اهکاسمإ  مرحی  ناک ال  نأ  بیرغ : هجو 
تنب ةدوسو  ۀیعازخلا ، ثراحلا  تنب  ۀیریوجو  ۀیلالهلا ، ثراحلا  تنب  ۀنومیمو  نایفـس ، یبأ  تنب  ۀبیبح  ماو  یموزخملا ، ۀیما  نبا  تنب  ۀملس 

لخدو ةرـشع ، يدحإ  نیب  عمجو  رـشع ، ۀسمخ  نهب  جوزت  نم  عیمجو  شحج ، تنب  بنیزو  ۀیربیخلا ، بطخأ  نب  یح  تنب  ۀیفـصو  ۀعمز ،
هبـش هنال  ردـصملا : یف  (. 1 : ) اـهل لاـقف  اـضایب ، اهحـشکب  يأر  یتلا  یهو  ۀـیبلکلا ، امهادـحإ  هتاـیح : یف  نیتأرما  قراـف  و  ةرـشع ، ثـالثب 

، ةأرما رشع  ۀینامث  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جوزت  دیبعوبأ : لاقو  هنم ، تذوعت  یتلا  يرخالاو  کلهأب ، یقحلا  . 6 رثدملا : (. 2 .) ۀنایخلا
یتح تاکرـشملا  اوحکنت  الو  یلاعت : هلوقل  يوقالا . یلع  ملـسملل  حـصی  اندـنع ال  (، 2  ) رافکلا حاکن  یناـثلا : (. 1  ) اثالث ءامالا  نم  ذـختاو 

قیرطب میرحتلا  اندنعف  ۀـماعلا ، نم  ۀـعامج  بهذـم  وهو  حـصی ، هنإ  انئاملع : ضعب  لاقو  ( 4  ) رفاوکلا مصعب  اوکـسمت  الو  لاـقو : ( 3  ) نمؤی
، عنملا امهدحأ  نیلوق : یلع  ۀـمالا  قح  یف  ۀـماعلا  نم  زوج  نم  هل  هتیعورـشم  یف  فلتخاو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  قح  یف  تباث  یلوالا 

محر یف  هءام  عضی  نأ  نم  فرـشأ  هنالو  نیرفاکلا ، یلع  ۀمرحم  ۀنجلاو  ةرخآلا  یف  یتاجوز  ایندلا  یف  یتاجوز  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوقل 
امنإ یلاعت : هلوقل  و  ۀمارکلا ، ( 5  ) ةوسا هذه  نال  کلذل ، حلـصت  ةرفاکلاو ال  نینمؤملا ، تاهما  نهلعج  ذإ  هتاجوز  مرکأ  یلاعت  هللاو  ةرفاک ،

نال زاوجلا  یناثلاو  ةرفاکلا . یف  حـصی  کـلذو ال  یبسنو  یببـس  ـالإ  ۀـمایقلا  موی  عطقنی  بسنو  ببـس  لـک  هلوقلو : ( 6  ) سجن نوکرشملا 
الب هل  زجی  ملف  ۀمالا  حاکن  امأو  ۀمرحم ، اندـنع  باتکلا  لهأ  حـئابذ  نإف  ۀـعونمم  یلوالا  ۀـمدقملاو  مهؤاسن ، کلذـکف  لالح  هل  مهحئابذ 
امو یلاـعت : هلوقو  ( 7  ) مکنامیأ تکلم  امو  یلاعت : هلوقل  ۀـیباتک ، وأ  تناک  ۀملـسم  هل  اـغئاس  ناـکف  ۀـمالا  یطو  اـمأو  رثکـالا ، نیب  فـالخ 
یلإ هدنع  تناکف  ۀکرشم ، یهو  ۀیفـص  کلمو  ۀملـسم ، تناکو  ۀیطبقلا  ۀیرام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  کلمو  لصفی ، ملو  ( 8  ) کنیمی تکلم 

هنم عسوأ  حاکنلاو  کلملاب  زوجی  امک  دقعلاب ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هل  ۀملـسملا  ۀـمالا  حاکن  مهـضعب  زوجو  اهجوزتو ، اهقتعأف  تملـسأ  نأ 
حاکن ردصملا : یف  (. 2 . ) هباب یف  هجاوزأ  لاوحأ  یتأیـس  (. 1) نم فوخلاب  طورـشم  ۀـمالا  حاکن  نال  عنملا ، یلع  رثکالا  نکلو  ۀـمالا ، نم 

، تنعلا .50 بازحـالا : (. 8 .) وأ هـیفو :  3 ءاـسنلا : (. 7 .) 28 ۀـبوتلا : (. 6 .) ةودـقلا ةوسالا : (. 5 .) 10 ۀـنحتمملا : (. 4 .) 221 ةرقبلا : (. 3 .) ۀیباتکلا
نم نأبو  ءاهتناو ، ءادتبا  رهملا  نع  ( 2  ) ینغتسم هلاو  هیلع  هللا  یلص  هحاکنو  ةرحلا ، ( 1  ) لوط نادقفبو  موصعم ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو 

فوخ لاق : ۀمالا  حاکن  هل  زوج  نم  نکل  کلذ ، نع  هزنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بصنمو  ۀعامج ، دنع  اقیقر  اهنم  هدلو  ناک  ۀمأ  حـکن 
، کلذب هیف  ادعبتسم  اهجو  ۀیعفاشلا  ضعب  ( 3  ) مزتلا دقف  دلولا  قر  امأو  لوطلا ، نادقف  طارتشا  نم  عنمو  ۀـمالا ، قح  یف  طرتشی  امنإ  تنعلا 

یف لاصولا  لوالا : روما : یهو  حاکنلا  ریغب  قلعتی  ام  لوالا  نامـسقف : تافیفختلا : اماو  نیفرطلا . فرـشأ  عبتی  اندـنع  هنال  هفـالخ  حیحـصلاو 
نوکی نأ  ال  راهنلا ، مایص  عم  ( 4  ) برـشو لکأ  الب  لیللا  يوطی  هنأ  هانعمو  هتما ، یلع  مارحو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  احابم  ناک  موصلا ،

لاصولا نع  هتما  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یهن  املف  اعامجإ ، ارطفم  مئاصلا  راص  لیللا  لخد  اذإ  لب  دقعنی ، لیللا ال  یف  موصلا  نال  امئاص ،
ینمعطیف یبر  دـنع  تیبأ  ینإ  ۀـیاور : یفو  ینیقـسیو . ینمعطی  یبر  دـنع  لـظأ  ینإ  مکدـحأک ، تسل  ینإ  لاـقف : لـصاوت ، کـنإ  هل : لـیق 

لیللا نیب  عمجلا  امهدـحأ  نیرمأب : ققحتی  لاصولا  هحیرـض : هللا  رون  یناثلا  دیهـشلا  لاقو  هیحوب . ینیذـغیو  ینیقـسی  هانعم  لـیق : ینیقـسیو .
، تقولا کـلذ  عومجم  اـمئاص  نوـکی  ثیحب  (، 5  ) کلذـک ۀـینلاب  هروحـس  یلإ  هئاشع  ریخأـت  یناـثلاو  ۀـینلاب ، موصلا  كورت  نع  راـهنلاو 
(. 4 .) مزلأ دقف  ردصملا : یف  (. 3 .) نغتسم حیحصلاو : ۀخسنلا : یف  اذکه  (. 2 .) ینغلاو ةردقلا  لوطلا : (. 1 ،) هتما یلع  مرحم  هیینعمب  لاصولاو 
نأ وه  هنع  یهن  يذلا  لاصولا  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  قودصلا  ۀلسرم  یفف  نیینعمب ، تدرو  دق  تایاورلاو  (. 5 .) برش الو  ردصملا : یف 
یفو هروحـس . هاشع  لعجی  نأ  مایـصلا  یف  لاصولا  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  یبلحلا  ثیدـح  یفو  هروحـس . هاشع  لـجرلا  لـعجی 

نیموی لجرلا  موصی  ینعی ال  مایـص  یف  لاصو  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  اـمنإو  مالـسلا : هیلع  هنع  یملیدـلا  نامیلـس  ثیدـح 
هللا یلص  هل  حابمو  . رحسلا یف  رطفیو  ۀلیلو  اموی  موصی  مایـصلا  یف  لصاوملا  مالـسلا : هیلع  هنع  صفح  ثیدح  یفو  راطفإ . ریغ  نم  نییلاوتم 
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نع کسمأ  ول  لاقف : یهتنملا ، یف  وه  هب  حرـص  دقو  بجاوب ، سیل  لیللاب  لکالا  نال  دـیجب ، سیل  لاقو : ةرکذـتلا  مالک  لقن  مث  هلاو ، هیلع 
لب هریغ ، نیبو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنیب  قرف  انه ال  هرکذ  ام  یلعو  میرحتلا ، مدع  يوقالاف  هیف  راطفالا  ۀـینب  لب  مایـصلا  ۀـینب  نیموی ال  ماعطلا 

نکل رثکـالا ، مـالکل  قباـطملا  وه  هللا  همحر  هرکذ  اـم  لوقا : هریغ . یلع  مرحم  هب  صتخم  مکح  اذـه  نإـف  ۀـینلاب ، اـعم  اـمهیف  موصلا  دارملا 
هنأ رهاظلا  لب  نیدرفلا ، نیذهب  صیـصختلل  هجو  الف  ۀینلا  عم  دارملا  ناک  ول  اضیأو  اقلطم ، ( 1  ) میرحتلا یضتقت  هریسفت  یف  ةدراولا  رابخالا 
مث یلاعت . هللا  ءاش  نإ  موصلا  باتک  یف  کلذ  یف  لوقلا  مامت  یتأیـسو  امرحم ، اعیرـشت  ناک  موصلا  یف  الثم  لیللا  نم  ۀعاس  لوخد  يون  ول 

لاقیو کـلذ ، ریغو  داوج ، سرفو  (، 2  ) عفرتم بوثو  ۀنـسح ، ۀیراجک  ۀمـسقلا ، لبق  ۀمینغلا  نم  هراتخی  ام  ءافطـصا  یناثلا  ةرکذتلا : یف  لاق 
: ثلاثلا راقفلا . وذ  و  اهجوزتو ، اهاقتعاو  اهافطصا  ییح ، تنب  ۀیفص  هایافص  نمو  ایافصلا ، عمجلاو  ۀیفـصلاو  یفـصلا  هراتخا : يذلا  کلذل 

ۀکم لوخد  هل  حیبا  عبارلا : اضیأ . هل  تناک  ئفلا  سامخأ  ۀـعبرأو  هب ، دادبتـسالا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  ناک  ۀـمینغلاو  ئفلا  سمخ 
نم هلبق  نم  یلع  امارح  تناکو  مئانغلا ، هل  ۀـمارک  هتمالو  هل  تحیبا  سماـخلا : فـالخ . یلع  مهیلع  مرحم  هنإـف  هتمـال ، اـفالخ  مارحإ ، ریغب 
نأو هدـلولو ، هسفنل  مکحی  نأو  فالخ ، هریغ  یف  و  هسفنل ، یـضقی  ناک  هنإو  اهلکأتف ، ءآمـسلا  نم  راـن  لزنتف  اـهعمجب ، اورما  لـب  ءآـیبنالا ،
نم یلع  امارح  ناکو  هتیـشام ، یعرل  ضرالا  هسفنل  یمحی  نأ  هل  حـیبا  سداسلا : (. 3  ) هل دهش  نم  ةداهـش  لبقی  نأو  هدلولو ، هسفنل  دهـشی 

مهیلع ءایبنالا  نم  هلبق  هل . دهـشی  نم  ردـصملا : یف  (. 3 .) نسح بوث  ثیدـحلا : یفو  ظلغ . فالخ  بوثلا : عفر  (. 2 .) ثیداحالا عجار  (. 1)
نیبو هنیب  كرتشم  اندنع  اذـهو  دـعاوقلا : حرـش  یف  هللا  همحر  یناثلا  ققحملا  لاقو  مهـسفنال . اومحی  نأ  مهل  سیل  هدـعب  ۀـمئالاو  مالـسلا ،

لاق مث  انبهذم . یلع  ایراج  سیل  مهسفنال  اومحی  نأ  مهل  سیل  هدعب  ۀمئالاو  ةرکذتلا : یف  هللا  همحر  فنـصملا  لوقو  مالـسلا ، مهیلع  ۀمئالا 
، هریغ سفن  ظفح  نم  یلوأ  ۀفیرـشلا  هسفنل  هظفح  نال  (، 1  ) اهیلإ رطضا  نإو  کلاملا ، نم  بارـشلاو  ماعطلا  ذخأی  نأ  هل  حیبا  ةرکذتلا : یف 

یف ققحملا  لاقو  مهسفنأ . نم  نینمؤملاب  یلوأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هنال  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀجهم  هتجهمب  ءادفلا  لذبلا و  هیلعو 
: نماثلا ةرکذـتلا : یف  لاق  مث  کلذ . یف  حیرـصت  یلع  فقأ  ملو  لیلعتلا ، هیلإ  دـشری  امک  کلذـک  مامالا  نوکی  نأ  یغبنیو  دـعاوقلا : حرش 

هئوضو ضاقتنا  یف  نیهجو  یکح  کلذـکو  ابیرغ ، رخآ  اهجو  مهنم  سابعلاوبأ  یکحو  ۀـیعفاشلا : لاق  هبو  مونلاب ، هءوضو  ضقتنی  ناـک ال 
نأ هل  زوجی  ناک  هنإ  لیق : رشاعلا : احیحـص . هل  اخا  لاقو ال  ۀیعفاشلا : ضعب  هعنمو  ابنج ، دجـسملا  لخدی  نأ  هل  زوجی  ناک  عساتلا : سمللاب .

نعل هل  زوجی  ناک  هنإ  لیق : رـشع : يداحلا  هنمآ ؟ نم  لتق  هل  زوجی  فیک  نیعالا  ۀـنئاخ  هیلع  ( 2  ) مرحی نم  هنإف  طلغ ، وهو  هنمآ  نم  لـتقی 
ذختأ ینإ  مهللا  لاق : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ةریرهوبأ  يورو  ۀعامجلا ، هدعبتـساو  ۀمحر ، هنعل  نال  هبـضتقی ، ببـس  ریغ  نم  ءاش  نم 
ۀمایقلا موی  کیلإ  اهب  برقتی  ۀـبرقو  ةاکزو  ةالـص  هل  اهلعجاف  ( 3  ) ۀنعلو ۀمهتب  هتیذآ  نینمؤملا  يأف  رـشب  انأ  امنإ  هفلخت ، نل  ادـهع  كدـنع 
رطـضا نإو  ردصملا : یف  (. 1 . ) ببـسل وه  امنإ  ملـس  ول  ثیدحلاو  ببـس ، ریغب  هبـسو  ریغلا  نعل  هنم  زوجی  موصعم ال  هنال  لطاب  اندـنع  وهو 
ةدایزلا لوالا : روما : یهو  حاکنلاب  قلعتی  اـم  ( 1  ) تافیفختلا نمو  . هتنعل وأ  ردـصملا : یف  (. 3 .) هیلع مرحی  نم  ناف  ردـصملا : یف  (. 2 .) امهیلإ

ۀیعفاشللو هیلع ، روجلا  عانتمال  زاوجلا  یلوـالا  عست ؟ یلع  ةداـیزلا  هل  ناـک  لـهو  عست ، نع  تاـم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنإـف  ةوسن ، عبرأ  یلع 
، ۀیعفاشلا یهجو  دـحأ  وهو  ۀـمالا ، قح  یف  امک  کلذ  یف  هجولاف  ثالثلا  یف  هقالط  راصحنا  امأو  عنملا ، یناثلا  و  امهحـصأ ، اذـه  ناهجو :

یبنلل اهسفن  تبهو  نإ  ۀنمؤم  ةأرماو  یلاعت : هلوقل  ۀبهلا ، ظفلب  دقعلا  یناثلا : هلاو . هیلع  هللا  یلص  هتاجوز  ددع  رصحنی  مل  امک  مدعلا  یناثلاو 
امک عنملا ، یناثلاو : ۀیعفاشلا ، یهجو  رهظأ  وهو  ۀبهلا ، ۀیـضق  وه  امک  ءاهتنا  الو  ءادتبا  ال  لوخدلاب ، الو  دقعلاب  ذـئنیح  رهملا  بجی  الف  ( 2)

: یلاعت هلوق  رهاظل  معن ، امهدحأ  ناهجو : ۀیعفاشلل  هلاو ؟ هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ۀهج  نم  حاکنلا  ظفل  طرتشی  له  لوالا  یلعو  ۀمالا ، قح  یف 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  ۀیـصاخو  ۀبهاولا ، قح  یف  ۀبهلا  ینعمب  هحاکن  دقعنی  لهو  (، 4  ) ۀـبهاولا قح  یف  طرتشی  یناثلاو ال  ( 3  ) اهحکنتسی نأ 

اهیلعف ۀیلخ  تناک  نإف  ةأرما  حاکن  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  بغر  اذإ  ناک  ثلاثلا : ۀبهلا . ظفلب  داقعنالا  یف  لب  رهملا ، طاقسإ  یف  تسیل  هلاو 
دیز ۀیـضقل  اهحکنیل  اهقالط  جوزلا  یلع  بجو  جوز  تاذ  تناک  نإو  مرحی ، ـال  هنإ  هجو : ۀـیعفاشللو  اـهتبطخ ، هریغ  یلع  مرحیو  ۀـباجالا ،
ۀیلبب هؤالتبا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بناج  نمو  هلهأ ، نع  لوزنلا  هفیلکتب  هداقتعاو  هنامیإ  ناحتما  جوزلا  بناج  نم  هیف  رـسلا  لـعلو  (، 5)
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ئش الو  ( 6  ) هیدـبم هللا  ام  کسفن  یف  یفختو  یلاعت : لاق  امک  راهظالا  فلاـخی  يذـلا  رامـضالا  نمو  نیعـالا ، ۀـنئاخ  نم  هعنمو  ۀیرـشبلا ،
(. 3 . ) 50 بازحالا : (. 2 .) تافیفختلا نم  یناـثلا  مسقلا  ردـصملا : یف  (. 1  ) اذـه نم  ( 7  ) ۀـیقافتالا هیراجمل  ظفحو  رـصبلا  ضغ  یلإ  یعدأ 

هظفحو ردصملا : یف  (. 7 .) 37 بازحالا : (. 6 . ) دیز ۀیضقک  ردصملا : یف  (. 5 .) ۀبهاولا قح  یف  طرتشی  نأ  ردصملا : یف  (. 4 .) 50 بازحالا :
کلذب فلک  ول  ذإ  ( 1  ) دیدشتلا ۀیاغ  هقح  یف  وه  لب  ءآهقفلا ، هلاق  امک  تافیفختلا ، باب  نم  اذه  سیلو  فیلکتلا ، . ۀـیقافتالا ۀـباحملا  نع 

: عبارلا هذه . یفخال  ۀیآ  یفخی  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ناک  ول  ۀشیاع : تلاق  اذهلو  کلذ ، نم  افوخ  عراوشلا  یف  مهنیعأ  اوحتف  امل  سانلا  داحآ 
. ناهجو ۀیعفاشللو  کلذ ، نحن  طرتشن  ذإ ال  ( 2  ) هتما قحو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هقح  یف  تباث  اندنع  وهو  دوهـشو ، یلو  ریغب  هحاکن  داقعنا 

یناثلاو امرحم ، ۀنومیم  حکن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  يور  امل  زاوجلا ، امهدحأ  ناهجو : هیف  ۀیعفاشللو  مارحالا ، یف  هحاکن  داقعنا  سماخلا :
هتاجوز نیب  مسقلا  هیلع  بجی  ناک  له  سداسلا : الالح . ۀـنومیم  حـکن  هنأ  مهدـنع  روهـشملاو  مارحالا ، یف  ئطولا  هل  لحی  مل  اـمک  عنملا 
فلتخا هللا : همحر  یناثلا  دیهـشلا  لاق  بجی ؟ مأ ال  کلذـک  تاـیقابلا  دـنع  تیبی  نأ  هیلع  بجو  ۀـلیل  نهنم  ةدـحاو  دـنع  تتاـب  اذإ  ثیحب 

تلزع نمم  تیغتبا  نمو  ءاشت  نم  کیلإ  يوؤت  نهنم و  ءاشت  نم  یجرت  یلاعت : هلوقل  کلذ  هیلع  بجی  ال  مهضعب : لاقف  کلذ ، یف  ءاملعلا 
رخؤت یجرت  ینعمو  ( 3  ) کیلع حانج  الف 

قح یف  اقلطم  یلو  ریغب  حاـکنلا  زاوج  توبث  یف  (. 2 . ) هباب یف  هیف  مالکلا  یتأی  هلعلو  اهریـسفتو ، ۀیالا  ۀعجارمب  ملعی  حضاو  لمأت  هیف  (. 1)
ءاشت نم  کیلإ  مضتو  کـجاوزأ ، نم  ءاـشت  نم  دـعبتو  رخؤت  يأ  هاـنعم : یف  یـسربطلا  لاـق  . 51 بازحالا : (. 3 .) عنم لب  لمأت  لـحم  هتما 

نم رخؤتو  شارفلل ، ءاعدـلا  وهو  کیلإ  ءاویالا  یف  کـئاسن  نم  ءاـشت  نم  مدـقت  دارملا  نأ  اهدـحا : لاوقا : یلع  هاـنعم  یف  فلتخاو  نهنم ،
نیب مسقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناکو  لاق : ةداتق ، نع  ءاشت ، نم  لخدـت  الو  مسقلا ، یف  نهنم  ءاشت  نم  لخدـتو  کلذ ، یف  ءاشت 
الب اهایإ  کلزع  دـعب  نهنم  ءاشت  نم  کیلإ  درتو  قـالط ، ریغب  نهنم  ءاـشت  نم  لزعت  دارملا  نأ  اـهیناث : کـلذ . كرت  هل  هللا  حاـبأو  هجاوزأ 

حکنتو کتما ، ءاسن  نم  ءاشت  نم  حاکن  كرتت  دارملا  نأ  اهعبار : ءاشت . نم  کسمتو  نهنم  ءاشت  نم  قلطت  دارملا  نأ  اهثلاث : دـقع . دـیدجت 
: اهسماخ اهکرتی . وأ  اهجوزتی  یتح  اهبطخی  نأ  هریغل  نکی  مل  ةأرما  بطخ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  لاق : نسحلا ، نع  ءاشت ، نم  نهنم 

الف تلزع  نمم  تیغتبا  نمو  امهلبقت . الف  نهنم  ءاشت  نم  كرتتو  کیلإ ، اهیوؤتف  کل  نهـسفنأ  نبهی  یتاللا  تانمؤملا  نم  ءاشت  نم  لـبقت 
کیلع مثإ  الو  بتع ، الو  مولب  کیلع  لیبس  الف  کیلإ  اهمضتو  کلذ  نع  نهتلزع  نمم  ةارما  کیلإ  يوؤت  نأ  تدرأ  نإ  يأ  کیلع  حانج 

نأ هلو  اهتبون ، تقو  ریغ  یف  ءاشی  نم  أطیو  اهتبون ، تقو  نع  ءاشی  نم  رخؤی  یتح  ءاسنلا  یف  مسقلا  كرت  هل  هناحبـس  هللا  حابأ  اـهئاغتبا ، یف 
وهو همیـسق ، ۀـنیرقب  هتعجاضمو  کیلإ ، هئاویإ  كرتتو  . قلخلا عیمج  یلع  کلذـب  هللا  هلـضف  ءاش ، نإ  ۀـلوزعملا  دری  نأ  هلو  ءاشی ، نم  لزعی 

، تئش ام  تلزع  نمم  یغتبت  نأ  ءاجرالا  دعب  کل  لب  کیلع ، کلذ  نیعتی  مث ال  هعجاضتو ، کیلإ  همضت  يأ  ءاشت  نم  کیلإ  يوؤتو  هلوق :
نم ۀعامجل  ۀمـسقلا  كرت  ۀیآلا  لوزن  دـعب  نأ  يور  یتح  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هیلع  ۀمـسقلا  بوجو  مدـع  یف  رهاظ  اذـهو  کیلإ ، هیوؤتو 
نیب مسقی  لزی  مل  هنالو  اهیلع ، ۀـلادلا  ۀـلدالا  مومعل  هریغک  هیلع  ۀمـسقلا  بجت  لب  نورخآ : لاقو  تانیعم ، نهنم  ۀـعامج  هیلإ  يوآو  هئاسن ،

، هلاو هیلع  هللا  یلـص  هبلق  ینعی  کلمأ ، امب ال  ملعأ  تنأو  کلمأ ، امیف  یمـسق  اذـه  لوقیو : نهیلع ، ضیرم  وهو  هب  فاطی  ناک  یتح  هئاسن 
عیمجل ءاویالاو  ءاجرالا  یف  ۀیشملا  نوکی  نأ  لمتحی  امک  هنأب  ۀمسقلا ، بوجو  مدع  یلع  ۀیآلاب  لالدتسالا  فعـضتسا  هللا  همحر  ققحملاو 

وهو ثلاث  لوق  رایتخا  نوکیف  ذـئنیحو  اقلطم ، رییختلا  یلع  الیلد  نوکی  ـالف  ۀـصاخ ، نهـسفنأ  تاـبهاولاب  اـقلعتم  نوکی  نأ  لـمتحی  هئاـسن 
نم یجرت  هلوق : یف  ثنؤملا  عمجلا  ریمـض  نال  رظن ، يدنع  اذه  یفو  اهـسفن ، تبهو  نمل  اهمدع  و  دـقعلاب ، نهجوزت  نمل  ۀمـسقلا  بوجو 

ةأرماو هلوق : یهو  ةدـحاو ، ةأرمال  الإ  ۀـبهلا  رکذ  مدـقتی  مل  هنال  تابهاولل ، هدوع  حـصی  تیغتبا ال  نمو  هلوق : یف  ماعلا  ظـفللاو  نهنم  ءاـشت 
نهنم ءاشت  نم  یجرت  هلوقب : هبقع  مث  ۀیآلا ، نم  عضاوم  یف  ۀبهلا  ریمـض  دجوف  اهحکنتـسی  نأ  یبنلا  دارأ  نإ  یبنلل  اهـسفن  تبهو  نإ  ۀنمؤم 

هلوق یهو  ۀـیآلا ، هذـه  یف  تاروکذـملا  جاوزالا  عیمج  یلإ  لب  عمجلا ، هجو  یلع  رکذ  نهل  قبـسی  مل  ذإ  تابهاولا ، یلإ  هدوع  نسحی  ـالف 
کتامع تانبو  کمع  تانبو  کیلع  هللا  ءافأ  امم  کنیمی  تکلم  امو  نهروجا  تیتآ  یتاللا  کجاوزأ  کل  انللحأ  انإ  یبنلا  اهیأ  ای  یلاعت :
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ءاشت نم  یجرت  هلوقب : اـهبقع  مث  ۀـیآلا ، ( 1  ) یبنلل اهـسفن  تبهو  نإ  ۀـنمؤم  ةأرماو  کعم  نرجاه  یتاللا  کتالاخ  تانبو  کـلاخ  تاـنب  و 
مل هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نإف  اضیأو  عمج ، هجاوزأ  نم  قبـس  نم  یلإ  نهیف  ریخملا  ةوسنلا  ریمـض  دوع  یف  رهاظ  وه  اذـهو  ۀـیآلا ، نهنم 
یلإ ادئاع  عمجلا  ریمـض  لعجی  فیکف  ۀیآلا ، قایـسل  بسانملا  وهو  نورـسفملاو ، نوثدحملا  هرکذ  ام  یلع  ةدـحاو  ةأرما  الإ  ۀـبهلاب  جوزتی 

ظفللا دوجو  عم  لامتحالا ، درجمب  هیلع  هلمح  زاج  امل  تابهاولا  یلإ  هدوع  زاوج  انملسو  انلزنت  ول  مث  ةدحاو ، الإ  نهنم  هل  سیلو  تابهاولا ،
وأ ةأرملا  بناج  نم  ۀـبهلا  ظفلب  زوجی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هجیوزت  نأ  ۀـبهلا  ۀـیاغ  نإف  اضیأو  نهعیمجل ، لماشلا  . 50 بازحالا : (. 1  ) ماعلا

، ۀمالا ۀلزنمب  ۀـبهلا  ببـسب  ریـصت  اهنأ  ال  هجاوزأ ، نم  اهریغ  قلحی  ام  اهقحلیف  ۀـجوز  نوکت  نأ  نع  ۀـبهاولا  جرخی  کلذو ال  نیفرطلا ، نم 
، بولقلا ربجو  فاصنالاو  لضفتلا  قیرطب  هنوک  زاجف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هلعف  امأو  الصأ ، هل  هجو  تابهاولاب ال  مکحلا  صیـصختف  ذئنیحو 

مالک یلإ  اـنعجرو  هللا . همحر  همـالک  یهتنا  ( 1  ) نهلک نهتیتآ  امب  نیـضریو  نزحی  الو  نهنیعأ  رقت  نأ  یندأ  کـلذ  یلاـعت : هللا  لاـق  اـمک 
نم نیفرطلا  یلوتو  هسفن ، نم  اهجیوزتو  اهیلو ، نذإ  ریغب  ءاش  نمم  ةأرملا  جیوزت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  زوجی  ناک  هنإ  عباسلا : ةرکذتلا :
هللا جـیوزتب  هل  لحت  ةأرملا  تناکو  رهملا ، یف  فالخلا  یلع  ءانب  مهل ، ناهجو  هتاجوز ؟ ۀـقفن  هیلع  بجی  ناـک  ( 2  ) لهو اـمهیلو ، نذإ  ریغ 
هللا لالحإ  یلع  اهکانجوز  اولمحو  رهمب ، اـهحکن  هنإ  لـیقو : ( 3  ) اهکانجوز ارطو  اهنم  دیز  یـضق  املف  دیز : ۀـصق  یف  هناحبـس  لاق  یلاعت ،

زوجو هتما ، قح  یف  اندنع  تباث  وهو  اهقادص ، اهقتع  لعجو  اهجوزتو  اهنع  هللا  یضر  ۀیفـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  قتعأو  اهحاکن ، هل  یلاعت 
اندنع وهو  اهتنبو ، مالا  نیب  عمجلا  یف  اذکو  نیتخالا ، نیب  عمجلا  هل  زوجی  ناک  هنإو  اهتلاخ ، وأ  اهتمعو  ةأرملا  نیب  عمجلا  هل  ۀیعفاشلا  ضعب 

: روما وهو  حاکنلا ، یف  لوـالا  نامـسقف : تاـمارکلاو  ( 4  ) لضفلا امأو  هلاو . هیلع  هللا  یلـص  یبنل  هیف  لخدـی  یلاـعت  هللا  باـطخ  نـال  دـیعب ،
هدعب نم  هجاوزأ  میرحت  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هصاوخ  ۀلمج  نم  هرـس : هللا  سدـق  یناثلا  دیهـشلا  لاق  (، 5  ) هریغ یلع  هتاجوز  میرحت  لوـالا :

اهنع تام  نمل  اهمومعب  ۀلوانتم  یهو  ( 6  ) ادبأ هدعب  نم  هجاوزأ  اوحکنت  نأ  الو  هللا  لوسر  اوذؤت  نأ  مکل  ناک  امو  یلاعت : هلوقل  هریغ ، یلع 
(. 3 .) هإ ناک  لـهو  هجو ، یف  ةدـتعملا  حـکنی  نأ  ۀـیعفاشلا  غوسو  کـلذ : لـبق  ردـصملا  یف  (. 2 . ) 51 بازحـالا : (. 1  ) ءاوـس هجاوزأ ، نم 
(. 6 . ) هریغ یلع  نـهنع  تاـم  یتاوـللا  هتاــجوز  مـیرحت  ردــصملا : یف  (. 5 .) تاـمارکلاو لـئاضفلا  اـمأو  ردـصملا : یف  (. 4 .) 37 بازحـالا :

لقنو اهب ، الوخدم  الإ  هتمصع  یف  ۀجوز  نع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  تمی  ملو  امهیلع  ۀیجوزلا  قدصل  مأ ال ، اهب  الوخدم  تناک  .53 بازحالا :
امنإو ایناث ، یناثلا  ضرفلا  مدـعو  الوأ ، فـالخلا  مدـعل  دـیجب ، سیل  اـهریغ  یف  فـالخلاو  اـهب ، لوخدـملا  میرحت  یلع  عاـمجالا  ققحملا 

، اقلطم اهمیرحت  اندنع  اهحصأ  اهجوأ  هیف  نإف  ةذیعتسملاو ، اضایب ، اهحـشکب  دجو  یتلاک  قالط ، وأ  خسفب ، هتایح  یف  اهقراف  نمیف  فالخلا 
قدصی هنال  اقلطم ، مرحت  اهنأ ال  یناثلاو  (، 1  ) ۀیآلا مومع  یف  لخدیف  ۀلمجلا ، یف  قارفلا  دعب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هیلإ  اهتیجوز  ۀبسن  قدصل 

تمرح اهب  الوخدـم  تناک  نإ  ثلاثلاو : اهب . هئانتعا  عاطقناو  اهنع ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هضارعالو  نآلا ، هتجوز  تسیل  لاـقی : نأ  هتاـیح  یف 
نأ لبق  اهقراف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ربخاف  اهمجرب  مهف  رمع  نامز  یف  ةذیعتـسملا  حـکن  سیق  نب  ثعـشالا  نأ  يور  اـمل  ـالف ، ـالإو 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  نأ  لیوط  ثیدح  یف  ۀنیذا  نب  رمع  نع  نسحلا  یف  ینیلکلا  يورو  ۀباحـصلا . نم  دحأ  هیلع  رکنی  ملو  اهالخف ، اهـسمی 
نأو نیلوالا ، نذاب  هدعب  ( 2  ) اتجوزتف هنبا  تام  ام  ایبن  ناک  ول  میهاربإ : هدلو  تام  امل  تلاق  ةدنک ، نم  يرخا  ةأرماو  ةذیعتـسملا ، قراف  هلاو 

، هدـعب نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جاوزأ  اوحکن  دـقل  هیف ، یـصع  دـقو  الإ  ئـش  نع  لجوزع  هللا  یهن  ام  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  اـبأ 
: اولاقل هنبال  لحتأ  اهب  لخدی  نأ  لبق  اهقلطف  ةأرما  جوزت  لجر  نع  متلأس  ول  مالـسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاقث  ۀـیدنکلاو ، ۀـیرماعلا  نیتاه  رکذو 

اوجوزتی نأ  نولحتـسی  مهو  هثیدح : یف  لاقو  هوحن ، مالـسلا  هیلع  هنع  ةرارز  نع  يرخا  ۀیاور  یفو  مهئابآ . نم  ۀـمرح  مظعأ  هللا  لوسرف  ال ،
هجاوزأ میرحت  لوقنف : کلذ  ررقت  اذإ  (. 4  ) نینمؤم اوناک  نإ  مهتاهما  لثم  ۀـمرحلا  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  جاوزأ  نإو  مهتاهما ؟ ( 3)

هللا یلـص  هتوم  نیح  هتاجوز  نک  یتلا  یتاوللا  یف  ةرهاظ  اهنإ  لـقن : مل  نإ  (. 1  ) یف هنع  دـکؤملا  یهنلا  نم  هانرکذ  اـمل  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
مهو ال یفاکلا : یف  (. 3 . ) رخالا نجو  نیلجرلا ، دحأ  مذجف  اتجوزتف  ثیدـحلا : یف  (. 2 . ) یتالا ثیدحلا  کلذ  یلع  لدـی  معن  هلآو ، هیلع 
(1  ) مهتاهما هجاوزأو  یلاعت : هلوق  یف  نینمؤملا  تاهما  نهتیمستل  نآرقلا ال  33 و 34. یفاکلا 2 : عورف  (. 4 .) مهتاهما اوجوزتی  نأ  نولحتسی 
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نمو نهمارتحا ، بوجوو  نهحاکن ، میرحت  نع  ۀیانک  ۀقیقحلا ، زاجملا ال  هجو  یلع  عقو  کلذ  نال  ادلاو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتیمـستل  الو 
یلـص هللا  لوسر  جوز  دقف  نینمؤملا ، یلع  نمرحی  نهنال ال  نینمؤملا ، تاوخأ  نهتانبل : لاقی  الو  نهب ، ةولخلا  الو  نهیلإ ، رظنلا  زجی  مل  مث 

نینمؤملا دادجأ  نهتاهما : نهئابآل و  لاقی  اذکو ال  نامثع ، موثلک  ماو  ۀـیقر  اهیتخاو : مالـسلا ، هیلع  یلعب  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  هلاو  هیلع  هللا 
. یهتنا دعبلا  ۀیاغ  یف  وهو  هلک ، کلذ  قالطإ  یف  فیعض  هجو  ۀیعفاشللو  مهتالاخو ، نینمؤملا  لاوخأ  نهتاوخأو  نهناوخال  الو  مهتادجو ،

هلاو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تام  نمو  یبنلا ، تحت  تتام  نم  هیف  ءاوس  نینمؤملا ، تاهما  هجاوزأ  نإ  یناـثلا : ةرکذـتلا : یف  هللا  همحر  لاـق  مث 
نهریغ یلع  هتاجوز  لیـضفت  ثلاثلا : کلذ . یف  هللا  همحر  یناثلا  دیهـشلا  هرکذ  امم  اوحن  رکذ  مث  ۀقیقح ، انه  ۀـمومالا  تسیلو  هتحت ، یهو 

اذإ یلاعت : هلوقل  باجح  ءارو  نم  ـالإ  ائیـش  نهلأـسی  نأ  لاـجرلا  نم  نهریغل  لـحی  ـال  عبارلا : فعـضلا . یلع  نهباـقعو  نهباوث  لـعج  نأـب 
هنأ لوالا : روما : وهو  حاـکنلا ، ریغ  یف  یناـثلا : ۀـهفاشم . نلأـسی  نأ  زوجیف  نهریغ  اـمأو  ( 2  ) باجح ءارو  نم  نهولأساف  اـعاتم  نهومتلأـس 

. افیرـشتو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هل  ۀمرکت  ( 4  ) ۀـما ریخ  متنک  یلاعت : هلوقل  (، 3  ) ممالا ریخ  هل  نإ  یناـثلا : هلاو . هیلع  هللا  یلـص  نییبنلا  متاـخ 
مهیلع ءاـیبنالا  رئاـس  بتک  فـالخب  ازجعم  هباـتک  لـعج  سماـخلا : ةدـبؤم . هتعیرـش  لـعج  عبارلا : هتعیرـشب . عئارـشلا  عـیمج  خـسن  ثلاـثلا :

لیدـبتلا نع  هباتک  ظفح  سداسلا : .110 نارمع : لآ  (. 4 .) ممالا ریخ  هتما  ردـصملا : یف  (. 3 .) 53 بازحالا : (. 2 .) 6 بازحالا : (. 1 .) مالسلا
ناکف رهـش ، ةریـسم  یلع  بعرلاب  رـصن  عباسلا : مهـضارقناب . تضرقنا  ءایبنالا  نم  هریغ  تازجعم  و  سانلا ، یلع  ۀـجح  هدـعب  میقاو  رییغتلاو ،
مهیلع ءایبنالا  نم  هریغ  نود  مئانغلا  هل  تلحا  عساـتلا : اروهط . اـهبارتو  ادجـسم ، ضرـالا  هل  تلعج  نماـثلا : رهـش . ةریـسم  نم  هبهری  ودـعلا 
سانلا یلإ  ثعب  رشع : يداحلا  یتما . نم  رئابکلا  لهال  یتعافش  ترخذ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هلوقل  رئابکلا ، لهأ  یف  عفشی  رـشاعلا : مالـسلا .

لوأ رشع : سماخلا  عفشمو . عفاش  لوأ  رشع : عبارلا  ضرالا . هنع  قشنت  نم  لوأ  رشع : ثلاثلا  ۀمایقلا . موی  مدآ  دلو  دیس  رـشع : یناثلا  ۀماع .
حرـش یف  ققحملا  لاق  لوقا : ۀلالـضلا . یلع  عمتجت  ۀـموصعم ال  هتما  رـشع : عباسلا  اعبت . ءایبنالا  رثکأ  رـشع : سداسلا  ۀـنجلا . باب  عرقی  نم 
مهیف مالسلا  هیلع  موصعملا  لوخد  عم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هتماو  توبثلا ، مولعم  ریغ  ثیدحلا  نال  رظن ، صئاصخلا  نم  اذه  دع  یف  دعاوقلا :

عم نیـضاملا  ممالا  نأ  یلع  ممالا ، رئاـسک  مه  هنودـبو  کـلذ ، یف  هریغل  لـخد  ـالو  طـقف ، موصعملا  راـبتعاب  نکل  ۀلالـض  یلع  عمتجت  ـال 
عساتلا ۀکئالملا . فوفصک  هتما  فوفص  رـشع : نماثلا  ةرکذتلا : یف  لاق  مث  (. 1  ) صاصتخا الف  موصعملا ، عم  ۀمالا  هذهک  مهئایبنأ  ءایـصوأ 

هیلع هللا  یلـص  هلوق  کلذـکو  سحلاو ، ظفحتلا  ینعمب  همادـق ، نم  يری  امک  هئارو  نم  يری  ناک  نورـشعلا : هبلق . مانی  الو  هنیع  مانت  رـشع :
ولو قحلا ، نوعبتی  راصعالا  عیمج  یف  ۀـقرف  اهیف  نال  ۀلالـضلا ، یلع  عمتجی  هتما ال  نإ  لاقی : نأ  نکمی  (. 1 .) یبلق مانی  الو  يانیع  مانت  هلاو :

رذـع نکی  مل  نإو  امئاق  هعوطتک  ادـعاق  ةالـصلاب  هعوطت  ناک  نورـشعلاو : يداحلا  . صاصتخالا تبثی  هیلعف  لـیبسلا ، ءاوس  ریغ  مهریغ  عبتا 
الو (، 2  ) هتاکربو هللا  ۀمحرو  کیلع  مالـسلا  هلوقب : یلـصملا  ۀبطاخم  نورـشعلاو : یناثلا  اذـه . نم  فصنلا  یلع  کلذ  هریغ  قح  یفو  (، 1)
نم ( 3  ) هؤادـن هریغ  یلع  مرحی  نورـشعلاو : عبارلا  یبنلا . توص  یلع  هتوص  عفر  هریغ  یلع  مرحی  نورـشعلاو : ثلاثلا  سانلا . رئاس  بطاـخی 

(5  ) اذه نع  ضرعأ  فسوی  یلاعت : لاقف  مهئامسأب ، مهنع  یکحو  ءایبنالا ، یلاعت  هللا  يدان  نورشعلاو : سماخلا  (. 4  ) ۀیآلل تارجحلا  ءارو 
(9  ) لوسرلا اهیأ  ای  ( - 8  ) یبنلا اهیأ  ای  یلاعت : لاقف  ۀفیرشلا  هباقلأب  ءادنلاب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  انیبن  زیمو  ( 7  ) حون ای  ( - 6  ) میهاربإ ای  نأ  - 

یلإ ةداهـشلا  راقتفال  ۀلاسرلاب  اهیف  هل  دهـش  عضاوم  ۀعبرأ  یف  الإ  نآرقلا  یف  همـسا  رکذی  ملو  ( 11  ) رثدـملا اهیأ  ای  ( - 10  ) لمزملا اهیأ  ای 
اونمآ نیذلاو  ( - 13  ) نییبنلا متاخو  هللا  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دـحأ  ابأ  ادـمحم  ناک  اـم  ( - 12  ) هللا لوسر  دمحم  لاقف : همـسا ، رکذ 
مرحی ناکو  (، 16  ) دمحأ همسا  ( 15  ) يدعب نم  یتأی  لوسرب  ( - 14  ) مهبر نم  قحلا  وهو  دـمحم  یلع  لزن  امب  اونمآو  تاحلاصلا  اولمعو 

: ردصملا یف  (. 3 .) هتاکربو هللا  ۀمحرو  یبنلا  اهیأ  کیلع  مالسلا  ردصملا : یف  (. 2 .) رذع هل  نکی  مل  ناو  ردصملا : یف  (. 1) همساب يدانی  نأ 
(. 7 .) 104 تافاصلا : (. 6 .) 29 فسوی : (. 5 .) 4 تارجحلا : نولقعی  مهرثکأ ال  تارجحلا  ءارو  نم  کـنودانی  نیذـلا  نا  ۀـیالاو  (. 4 .) هتادانم

: حتفلا (. 12 .) 1 رثدملا : (. 11 .) 1 لمزملا : (. 10 .) و 67 ةدئاملا 41  (. 9 .) اهریغ یفو   73 ۀبوتلاو : و 70  و 65   64 لافنالا : (. 8 .) 46 دوه :
دمحم امو  نارمع : لآ  ةروس  یف  امع  لفغ  هللا  همحر  هنأک  شماهلا : یف  (. 16 .) 6 فصلا : (. 15 . ) 2 دمحم : (. 14 .) 40 بازحالا : (. 13 .) 29
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ای لوقیف : .144 نارمع : لآ  عجار  لوقأ : هنع . یفع  هنم  هدوصقمب ، لخی  نکل ال  عضاوم ، ۀـسمخ  هعمو  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالإ 
ناک نورـشعلاو : سداسلا  ۀـلیلجلا . هتافـص  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هللا ، ةریخ  ای  هللا ، لوسر  اـی  هللا ، یبن  اـی  (: 1  ) لوقی نکلو  دمحأ ، ای  دـمحم ،

بجی نورشعلاو : عساتلا  رفک . هب  ناهتسا  وأ  هترضحب  ینز  نم  نورشعلاو : نماثلا  همدو . هلوبب  كربتی  ناک  نورـشعلاو : عباسلا  هب . یفـشتسی 
نوبـسنی هتانب  دالوأ  ناک  نوثالثلا : ةالـصلا . هب  لطبتو  بجی  هنإ ال  هجو : ۀـیعفاشلل  و  هتالـص ، لطبت  الو  ( 2  ) هبیجی هاعد  اذإ  یلـصملا  یلع 

هنأ ال هانعم  لیقو : یبسنو  یببس  الإ  ۀمایقلا  موی  عطقنی  بسنو  ببس  لک  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوقل  هیلإ ، نوبـسنی  هریغ ال  تانب  دالوأو  هیلإ ،
یتینکب اونکت  الو  یمـساب ، اومـس  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  ۀـلأسم : هلاو . هیلع  هللا  یلـص  هیلإ  ۀبـسنلاب  عفتنیو  باـسنالا ، رئاـسب  ذـئموی  عفتنی 

عمجلا ۀهارک  یلع  هلمح  نم  مهنمو  نکی ، مل  وأ  ادـمحم  همـسا  ناک  ءاوس  مساقلا  یبأب  ینکی  نأ  دـحال  سیل  هنإ  یعفاشلا : لاقف  اولفتخاو ،
ریغ نم  راـصعالا  عیمج  یف  ( 3  ) نونکی هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هتینکب  اولازی  مل  سانلا  نـال  هجولا ، وهو  دارفـالا  اوزوجو  ۀـینکلاو ، مسـالا  نیب 
یبأ نع  ینوکسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  خیشلاو  ینیلکلا  هاور  ام  هللا  همحر  هراتخا  ام  دیؤیو  (. 4  ) یهتنا راکنإ .
یبأ نعو  کـلام ، یبأ  نعو  مکحلا ، یبأ  نعو  یـسیع ، یبأ  نع  ینک : عـبرأ  نع  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نأ  مالـسلا  هـیلع  هللادـبع 

ضرعتن ملو  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هصئاصخ  نم  انیفلاخم  رثکأو  انباحـصأ  هرکذ  اـم  ۀـلمج  اذـه  لوقأ : (. 5  ) ادـمحم مسالا  ناک  اذإ  مساقلا 
نمل لاحلا  ۀیلج  هب  رهظی  ام  هریغو  بابلا  اذه  یف  رابخالا  نم  اندروأ  انالو  يودجلا ، ۀـلقل  هیف  لوقلل  لاجم  اهـضعبل  ناک  نإو  اهیلع  مالکلل 

: ةرکذتلا (. 4 .) هتینکب نونکی  ردـصملا : یف  (. 3 .) هبیجی نأ  ردـصملا : یف  (. 2 . ) يداـنملا يأ  (. 1 .) دادـسلل قفوملا  هللاو  هیلع ، عـالطالا  دارأ 
.87 یفاکلا 2 : عورف  (. 5 .) حاکنلا تامدقم 

ءایبنالا یلع  تازجعملاو  لئاضفلا  یف  انیبن  لضف  یف  فئاطللا  یف  ردان 

نإو ۀمایقلا ، موی  یلإ  ۀعاس  لک  نیعمجأ  سانلاو  ۀکئالملاو  هللا  تاولص  دمحملف  ةرم  ۀکئالملا  دوجس  مالسلا  هیلع  مدآل  ناک  نإ  بق :  - 1
نم قلخ  هنإف  نیط  نم  مالسلا  هیلع  مدآ  قلخ  نإو  مالسلا ، هیلع  مدآ  مامإ  راصف  جارعملا  ۀلیل  ءایبنالا  مامإ  هللا  هلعجف  ۀکئالملا  ۀلبق  مدآ  ناک 

کلذ قلخو  رون  نم  ینقلخ  هللا  نإ  هلوق : هلبق  دـمحم  راص  دـقف  قلخلا  لوأ  مدآ  ناـک  نإو  نیطلاو  ءاـملا  نیب  مدآو  اـیبن  تنک  هلوق : رونلا ،
مدآ و هلاو : هیلع  هللا  یلص  هلوق  رذنلا ، دیس  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحمف  رشبلاوبأ  مالسلا  هیلع  مدآ  ناک  نإو  ۀنس . فلأ  یفلأب  مدآ  لبق  رونلا 

لوخنم مالسلا  هیلع  مدآو  ایبن  تنک  هلوق : هنم ، مدقأ  دمحم  ةوبنف  ءایبنالا  لوأ  مالسلا  هیلع  مدآ  ناک  نإو  ۀمایقلا . موی  یئاول  تحت  هنود  نم 
: مالسلا هیلع  مدآل  لیق  نإو  نورخآلا ، نولوالا و  هنع  زجع  يذلا  نآرقلا  یطعاف  مالـسلا  هیلع  مدآ  نع  ۀکئالملا  تزجع  نإو  هتنیط . یف  ( 1)
. یندأ وأ  نیـسوق  باق  یلإ  هب  جرع  دقف  ۀنجلا  یف  مدآ  لخد  نإو  (. 3  ) هللا کل  رفغیل  هل : لاقف  ( 2  ) هیلع باتف  تاـملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف 
: ادمحم هللا  يدانو  هبر ، مالـسلا  هیلع  سیردإ  یجانو  ( 5  ) كرکذ کل  انعفرو  یبنللو : ءامـسلا ، يأ  ( 4  ) ایلع اناکم  هاـنعفرو  هلوق : سیردإ :

تسل ینإ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  هلوق  هتایح ، لاح  یف  هللا  همعطأ  دقو  هتافو ، دعب  مالسلا  هیلع  سیردإ  معطأو  ( 6  ) یحوأ ام  هدبع  یلإ  یحوأف 
ینإ .10 مجنلا : (. 6 .) 4 حرشلا : (. 5 .) 57 میرم : (. 4 .) 2 حتفلا : (. 3 .) 37 ةرقبلا : (. 2 .) هتلاـخن لازأو  هلبرغ  قیقدـلا : لـخن  نم  (. 1) مکدحأک
هیلع هللا  یلص  دمحملو  نمؤملاو ، رفاکلل  يرجت  یهو  ءاملا  یلع  ۀنیفـسلا  هل  ترج  مالـسلا : هیلع  حون  ینیقـسیو . ینمعطیو  یبر  دنع  تیبأ 
ایبن تنک  نإ  دمحم  ای  لهج : یبأ  نبا  ۀمرکع  لاقف  میظع ، لت  ریدغلا  ءاروو  ریدغ  ریفش  یلع  ناک  هنأ  کلذو  ءاملا ، یلع  رجحلا  يرج  هلاو 

عوجرلاب اهرمأف  هیدی ، نیب  تلثم  یتح  ءاملا  هجو  یلع  یتأت  تلعجف  ةرخصلاب  اعدف  ربعیف ، ءاملا  ضوخی  یتح  لتلا  کلذ  روخـص  نم  عداف 
: لاق ثیح  ۀمحرلاب  دمحمل  تبیجاو  ۀبوقعلاب ، ءامسلا  هل  تلطهف  ( 1  ) ضرالا یلع  رذتال  هموق : یلع  هتوعد  تبیجاو  تءاج . امک  تعجرف 

حون اعد  ( 2  ) ۀمحر الإ  كانلـسرأ  امو  ۀـمحرلا : لوسر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  و  ۀـبوقعلا ، لوسر  مالـسلا  هیلع  حونف  انیلع  الو  انیلاوح 
مه هتیرذ  انلعجو  هل : لاقو  ( 4  ) انع فعاو  دلوی : مل  نمو  مهنم  دـلو  نم  هتمال  اعد  دـمحمو  ( 3  ) يدلاولو یل  رفغا  بر  ریـسی : رفنلو  هسفنل 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ۀیرذو  ایندلا ، یف  ةاجنلا  ببس  مالـسلا  هیلع  حون  ۀنیفـس  تناک  ( 6  ) ضعب نم  اهـضعب  ۀیرذ  دمحمل : لاقو  ( 5  ) نیقابلا
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سیل هنإ  هل : لیقف  ( 8  ) یلهأ نم  ینبا  نإ  مالسلا : هیلع  حون  لاقو  ربخلا . حون  ۀنیفسک  یتیب  لهأ  لثم  هلوق : ( 7  ) یبقعلا یف  ةاجنلا  ببس  هلاو 
: ناسح لاق  ۀقملا . نیعب  مهیلإ  رظنی  ملو  ۀمقنلا ، فیس  مهیلع  رهش  ةدناعملا  هموق  نم  تنلع  امل  دمحمو  ( 9  ) کلهأ نم 

یجن امل  موقلاب  کلفلا  یلع  املاس  یجن  حون  ناک  نإو 
یجد امل  لیللا  یف  راغلا  یلإ  املاس  یجن  یبنلا  نإف 

، ةرخالاو ایندـلا  یف  لب  (. 7 .) 34 نارمع : لآ  (. 6 .) 77 تافاصلا : (. 5 .) 286 ةرقبلا : (. 4 .) 28 حوـن : (. 3 .) 107 ءاـیبنالا : (. 2 .) 26 حوـن : (. 1)
: دوه (. 8 .) امهتداعـسب اوزافو  ةرخالا ، باذـعو  ایندـلا  کلاهم  نم  اوجن  مهیف  ةرخالاو ، ایندـلا  حـلاصم  مهحلاصم  یلإ  سانلا  اودـه  مهنـال 

بازحالا موی  هللا  هرـصن  دـمحمو  ( 1  ) مهیلع انلـسرأ  ذإ  داـع  یفو  هلوق : حـیرلاب ، هئادـعأ  نم  رـصتنا  مالـسلا  هیلع  دوـه  .46 دوـه : (. 9 .) 45
حیر داع  حیر  نأب  دوه  یلع  هلضفو  کلم ، فالآ  ۀثالثب  دوه  یلع  ادمحم  هللا  دازف  ( 2  ) اهورت مل  دونجب  هلوق : ۀکئالملاو : حیرلاب  قدنخلاو 
دوه ربصو  ۀیآلا ، ( 3  ) مکتءاج ذإ  مکیلع  هللا  ۀمعن  اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  هلوق : ۀمحر  حیر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  حـیرو  طخس ،

(4  ) یـصحلاب بصحو  درـشو ، بذـک  ذإ  هموق  رذـعأو  هللا  تاذ  یف  ربص  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو  بذـک ، ذإ  هموق  رذـعأو  هللا  تاذ  یف 
لاقف هاتأف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  رمأ  یلإ  هتناو  لابجلا  قش  نأ  لابجلا : کلم  لیئاجاج  یلإ  هللا  یحوأف  ةاش ، ( 5  ) یلسب لهجوبأ  هالعو 

هیلع حلاص  نوملعی . مهنإف ال  یموق  دها  ۀمحر  تثعب  امنإ  لاق : اهب ، مهتکلهأف  لابجلا  مهیلع  تقبطأ  ترمأ  نإف  ۀعاطلاب ، کل  ترما  دق  هل :
: لوقیو هل  وعدـی  لبجلا  طسو  نم  لجر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  انیبنل  جرخاو  ءامـص ، ةرخـص  نیب  نم  ( 6  ) ءارشع ۀقان  حلاصل  تجرخ  مالـسلا 

. هلاو هیلع  هللا  یلص  عرابلا  مساقلاوبأ  دمحم  دالوأ  رقعو  هتقان ، رقعو  ارزو  هنع  ططحا  مهللا  ارجأ ، هل  بجوأ  مهللا  ارکذ ، هل  عفرا  مهللا 
نیسحلا لتق  یلع  اورسج  دقو  سانا  تدان  حلاص  ۀقانل 

ملو هقطانت  مل  ۀقانلاو  ( 7  ) ۀمحر الإ  كانلـسرأ  امو  هلوق : ۀمحرلا ، یبن  دمحمو  هللا ، باذعب  انتئا  حلاص  ای  هل : لیقف  هموق  رذـنی  حاصل  ناکو 
هذه لوقأ : . 40 ۀبوتلا : (. 2 .) 41 تایراذلا : (. 1 :) تباث نب  ناسح  لاق  طول ، ةریثک . قون  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عم  ملکت  دقو  ةوبنلاب  هل  دهـشت 

لزنأو لاقف : نینح  موی  یف  هرـصنو  ، 9 بازحالا : یف  یهو  اهورت  مل  دونجو  ۀیآ : یفف  قدـنخلاو  بازحالا  موی  یف  هترـصن  امأو  راغلا ، ۀـیآ 
مالا تکله  نطبلا  یف  عطقنا  اذإو  دـلولا ، اـهیف  ةدـلج  یلـسلا : (. 5 .) یـصحلاب یمر  يأ  (. 4 .) 9 بازحالا : (. 3 .) 26 ۀـبوتلا : اـهورت  مل  ادونج 
طول ناک  نإو  . 107 ءایبنالا : (. 7 .) ءاسنلا نم  ءاسفنلاک  یه  وأ  ۀینامث ، وأ  رهشأ  ةرـشع  اهلمحل  یـضم  یتلا  قونلا : نم  ءارـشعلا  (. 6 .) دلولاو

البلاب اولصوتساف  موقلا  یلع  هبر  اعد 
انفلا فیسب  نیکرشملا  یلع  اعد  ردبب  یبنلا  نإف 

ءاشت ام  لس  کیبل  کیبلب  هقوف  نم  لیربج  هادانف 
کبر یلإ  يرت  ملأ  کلملا : یلإ  کـلملا  نم  رظن  بیبحلاو  ( 1  ) میهاربإ يرن  کلذکو  کلملا : یلإ  کلملا  نم  رظن  مالـسلا  هیلع  میهاربإ 

هیلع لیلخلا  لاق  ( 4  ) الیل هدبعب  يرـسأ  بولطم : بیبحلاو  ( 3  ) یبر یلإ  بهاذ  ینإ  لاق : بلاط  مالـسلا  هیلع  لـیلخلا  (. 2  ) لظلا دم  فیک 
و ( 8  ) هللا يزخی  موی ال  بیبحللو : ( 7  ) ینزخت الو  لیلخلا : لاقو  ( 6  ) هللا کل  رفغیل  بیبحلل : لیقو  ( 5  ) یل رفغی  نأ  عمطأ  يذلاو  مالـسلا :

ناسل یل  لعجاو  مالـسلا : هیلع  لیلخلا  لاق  ( 9  ) هللا کبـسح  یبنلا  اهیأ  ای  بیبحلل : لیقو  هللا ، یبسح  رانلا : طسو  مالـسلا  هیلع  لـیلخلا  لاـق 
یلص بیبحلل  لیقو  ( 12  ) انکسانم انرأو  مالسلا : هیلع  لیلخلا  لاق  ( 11  ) كرکذ کل  انعفرو  هلاو : هیلع  هللا  یلص  بیبحلل  لیقو  ( 10  ) قدص
کل ریخ  ةرخآللو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  بیبحللو  ( 15  ) میعنلا ۀنج  ۀـثرو  نم  ینلعجاو  ( 14  ) مالـسلا هیلع  لیلخلا  ( 13  ) هیرنل هلاو : هـیلع  هللا 

مالـسلا هیلع  لیلخلا  کلجال . ( 18  ) عوج نم  مهمعطأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  بیبـحللو  ( 17  ) ینمعطی وه  يذلاو  مالـسلا : هیلع  لیلخلا  ( 16)
لک اهطسبت  الو  بتوع : یتح  ءادعالا  یلع  اهب  اخس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  بیبحلاو  ( 19  ) تارمثلا نم  هلهأ  قزراو  قزرلاب  هئادعأ  یلع  لخب 

: ناقرفلا (. 2 .) 75 ماعنالا : (. 1) كرمعل بیبحلاـب : هللا  مـسقأو  ( 21  ) مکانـصأ ندـیکال  هللااتو  هللااب : مسقأ  مالـسلا  هیلع  لـیلخلا  ( 20  ) طسبلا
: ءارعشلا (. 10 .) 64 لافنالا : (. 9 .) 8 میرحتلا : (. 8 .) 87 ءارعشلا : (. 7 .) 2 حتفلا : (. 6 .) 82 ءارعشلا : (. 5 .) 1 ءارسالا : (. 4 .) 99 تافصلا : (. 3 .) 45
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(. 17 .) 4 یحـضلا : (. 16 .) 85 ءارعـشلا : (. 15 .) لیلخلا لاـق  ردـصملا : یف  (. 14 .) 1 ءارـسالا : (. 13 .) 128 ةرقبلا : (. 12 .) 4 حرـشلا : (. 11 .) 84
نم اوذختاو  ۀـلبق : لیلخلا  ماقم  ذـختاو  ( 1  ) مهنإ .57 ءایبنالا : (. 21 .) 29 ءارسالا : (. 20 .) 126 ةرقبلا : (. 19 .) 4 شیرق : (. 18 .) 79 ءارعشلا :
موق مانصأ  رسک  مالسلا  هیلع  لیلخلا  ( 3  ) ةوسا هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  ۀـلبق : هلاوقأو  هلاعفأو  بیبحلا  لاوحأ  لعجو  ( 2  ) میهاربإ ماقم 

: ءالتبالا دعب  مالسلا  هیلع  لیلخلا  یفطصا  فیسلاب ، اهدبع  نم  لذأو  امنـص ، نیتسو  ۀئامثالث  ۀبعکلا  نع  رـسک  بیبحلاو  ابـضغ هللا ، ۀیفخلاب 
، لیلجلا لجال  هلام  لذـب  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  ( 5  ) یفطـصی هللا  ءالتبالا : لـبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  بیبحلا  یفطـصاو  ( 4  ) هانیفطـصا دقلو 

ماقمو ( 6  ) میهاربإ ماقم  نم  اوذـختاو  ۀـمدخلا : ماقم  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  ماـقم  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  بیبحلا  لـجال  ملاـعلا  لـیلجلا  قلخو 
: لاق ۀلصولا  ءادتبا  بلط  مالسلا  هیلع  لیلخلا  مداخلا ، نم  لضفأ  عیفـشلاو  ( 7  ) کثعبی نأ  یسع  ۀعافشلا : ماقم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  بیبحلا 
رح هللا  ریص  ءادتبالا ، یلع  لضف  ءاقبللو  ( 9  ) نیملسملا نم  نوکأ  نأ  ترماو  ۀلصولا : ءاقب  بلط  هلاو  هیلع  هللا  یلص  بیبحلاو  ( 8  ) یبر اذه 

ایندلا ران  تناک  یتلا  منهج  ران  هل  رخس  مث  ۀیربیخلا ، هتمس  نیح  امالس  هفوج  یف  مسلا  ریـصو  امالـسو ، ادرب  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  یلع  رانلا 
ایدانم نامیالا : مالسالاب و  ایدانم  بیبحلاو  ( 10  ) جحلاب سانلا  یف  نذأو  نابرقلاو : جحلاب  ایدانم  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  ناک  اهنم ، ءزج  اهلک 

لاق ( 13  ) لوسرلا نمآ  هلاو : هیلع  هللا  یلص  بیبحلل  لاقو  ( 12  ) نمؤت مل  وأ  مالسلا : هیلع  لیلخلل  لاق  ( 11  ) مکبرب اونمآ  نأ  نامیالل  يدانی 
(16  ) حبذب هانیدفو  مالسلا . هیلع  لیلخلل  ( 15  ) لیقو كالفالا  تقلخ  امل  كالول  مالسلا : هیلع  بیبحلل  لیقو  ( 14  ) یل ودع  مهنإف  لیلخلا :

یف مالـسلا  هیلع  دواد  رماف  اوفع ، یتح  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  دالوأ  یف  كرابو  ۀقان ، ۀـئامب  هللادـبع  هوبأ  يدـف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  بیبحلاو 
(. 6 .) 75 جحلا : (. 5 .) 130 ةرقبلا : (. 4 .) 21 بازحالا : (. 3 .) 125 ةرقبلا : (. 2 .) 72 رجحلا : (. 1  ) یحوأف کلذ ، نع  اوزجعف  مهئاصحإب  هماـیأ 

: ةرقبلا (. 13 .) 260 ةرقبلا : (. 12 .) 193 نارمع : لآ  (. 11 .) 27 جحلا : (. 10 .) 91 لمنلا : (. 9 .) 76 ماعنالا : (. 8 .) 79 ءارسالا : (. 7 .) 125 ةرقبلا :
ترثک هدلو  حبذب  ینعاطأ  امل  هیلإ  یلاعت  هللا  .107 تافاصلا : (. 16 .) مالسلا هیلع  لیلخلل  لاقو  ردصملا : یف  (. 15 .) 77 ءارعشلا : (. 14 .) 285

: ۀطـساولاب لیلجلا  یلإ  لیلخلا  لصو  هدالوأ ، ترثک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هنبا  حـبذب  اضیأ  یلتبا  اـمل  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  بیبحلاو  هتیرذ ،
عفر یف  کلملا  اضر  مالسلا  هیلع  لیلخلا  دارأ  ( 2  ) یلدتف اند  مث  ۀطساو : الب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  بیبحلا  لصوو  ( 1  ) میهاربإ يرن  کلذکو 

، الوأ لیلخلل  ءالتبالا  ناک  ( 4  ) اهاضرت ۀلبق  کنیلونلف  بیبحلا : اضر  یف  ۀـلبقلا  هللا  دارأو  ( 3  ) تیبلا نم  دعاوقلا  میهاربإ  عفری  ذإو  ۀـبعکلا :
: لیلخلا لأس  ( 6  ) نیدـلا یلع  هرهظیل  ةراـشب : هءادـتبا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  بیبحلاو  ( 5  ) تاـملکب هبر  مـیهاربإ  یلتبا  ذاو  ارخآ : ءاـبتجالاو 
و کلاخی ، نم  لیلخلا  ( 8  ) سجرلا مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  بیبحلل  لاقو  ( 7  ) مانـصالا دبعن  نأ  ینبو  ینبنجاو 
: بیبحلاو ناشطع ، لیلخلا : دارملا ، بیبحلاو : دـیرملا ، لـیلخلا : ( 10  ) یـضرتف کبر  کیطعی  فوسلو  مرج  ـالف  (، 9  ) هلاـخت نم  بیبحلا 

مل لیلخلا  ترکذ  اذإف  داؤفلا ، نم  ءاحلاو  قلحلا ، نم  ءاخلا  نإف  ۀـجردب ، ءاخلا  جرخم  نم  یـصقأ  ءاحلا  جرخم  نیعلا : بحاص  لاـق  ناـیر .
باوجلا بیبحلا ، رهظی  ملو  لیلخلا ، هللا  رهظأ  اولاق : داؤفلا ، نم  هنال  کبلقو ، كاف  تالم  بیبحلا  ترکذ  اذإو  قلحلا ، نم  هنال  كاف ، المت 

دمحمو انبا ، رـشع  انثا  هل  ناک  بوقعی : (. 11  ) هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نإ  هلوق : عوبتملا : فـیکف  هیعبتمل ، ۀـبحملا  رهظأ  هنأ 
قحـسإ هل  انبهوو  هلوق : (. 12  ) هتیرذ یف  ةادهلاو  هتانب ، نم  نارمع  تنب  میرمو  هبلـص . ۀلالـس  نم  طابـسالا  لعجو  ایـصو ، رـشع  انثا  هل  ناک 

.124 ةرقبلا : (. 5 .) 144 ةرقبلا : (. 4 .) 127 ةرقبلا : (. 3 .) 8 مجنلا : (. 2 .) 75 ماعنالا : (. 1  ) و ( 13  ) باتکلاو ةوبنلا  امهتیرذ  یف  انلعجو  بوقعیو 
لآ (. 11 .) 5 یحـضلا : (. 10 .) هاخآو هقداص  هلاـخ : (. 9 .) 33 بازحـالا : (. 8 .) 35 مـیهاربا : (. 7 .) 9 فـصلا : . 28 حـتفلاو : . 33 ۀـبوتلا : (. 6)

ةدیس مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  تلعج  کلذ ، نم  ارکذ  عفرأ  دمحم  . 27 توبکنعلا : (. 13 .) هتیرذ یف  ۀیادهلاو  ردصملا : یف  (. 12 .) 31 نارمع :
هیلع بوقعی  ربصو  (، 1  ) ریغی الو  لدبی  ظوفحملا ال  باتکلا  هاتآو  هتیرذ ، نم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نسحلاو و  هتانب ، نم  نیملاعلا  ءاسن 
یلع يرجی  ام  يوحف  نم  ملع  ام  یلعو  میهاربإ  ةاـفو  یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ربصو  ضرحی ، داـک  یتح  هدـلو  قارف  یلع  مالـسلا 
هیلع فسوی  ناک  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  لاـمکو ، ۀـحالم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحملف  لاـمج  هل  ناـک  نإ  مالـسلا  هیلع  فسوی  هتیرذ .
یفو هرونل ، هللا  يدـهی  ایندـلا  یفف  ینارون ، یبقعلاو  ایندـلا  یف  دـمحمف  اینارون  لـیللا  یف  فسوی  ناـک  نإو  حـلمأ . یننکلو  نسحأ  مالـسلا 
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ادلو ( 3  ) كردتس هلاو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  هدلوو ، هلام  رثکیل  رعذ  نب  کلامل  اعد  مالـسلا  هیلع  فسوی  (. 2  ) سبتقن انورظنا  یبقعلا :
هلو زیزعلادـبع ، نب  رمع  مایأ  یلإ  یقبف  هدـلوو  هلام  رثکأو  هرمع ، لطأ  مهللا  سنال : لاقو  مالـسلا ، ینم  هأرقاف  هتیقل  اذإف  رقاـبلا ، یمـسی  یل 

ۀقرفلاو سبحلاو  بجلا  یف  مالسلا  هیلع  فسوی  ربص  نیترمث . تاوذ  لوح  لک  هتارجش  تناکو  ثانالا ، نم  نونامثو  روکذلا ، نم  نورشع 
مالـسلا هیلع  فسویل  ناکو  لایل ، ثالث  راغلا  یفو  نینـس ، ثالث  بعـشلا  یف  سبحو  ۀقرفلاو ، ۀبرغلا  ةرثک  نم  یـساق  دـمحمو  ۀیـصعملاو ،

: هلوق انیع ، ةرشع  یتنثا  هللا  هاطعأ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  (. 4  ) مارحلا دجـسملا  نلخدتل  قحلاب  ایؤرلا  هلوسر  هللا  قدص  دقل  دـمحملو : هایؤر ،
اتنثا ترجفتف  ۀـفاج  بیلق  یف  ۀـیبیدحلاب  ( 6  ) ةاضیملا موی  همهـس  سرغب  بزاـع  نب  ءاربلا  رمأ  دـمحمو  اـنیع  ( 5  ) ةرـشع اتنثا  هنم  ترجفناف 
نیب نم  ءاملا  راجفنا  مالسلا  هیلع  دمحملو  رجحلا ، نم  ءاملا  راجفنا  مالسلا  هیلع  یسومل  ناکو  لجر ، فالآ  ۀینامث  تفک  یتح  انیع  ةرشع 

بطاخملا (. 3 .) 13 دیدحلا : (. 2 .) فیرحتلاو فیحـصتلا  يدی  هیلإ  لصی  الو  خسنی ، يأ ال  (. 1  ) یـسومل هللا  لزنأو  بجعأ ، اذهو  هعباصأ ،
أـضوتی ةرهطملا  هیف . أـضوتی  عـضوملا  ةءاـضیملاو : ةأـضیملا  (. 6 .) 60 ةرقبلا : (. 5 .) 27 حـتفلا : (. 4 .) یباحـصلا يراصنالا  هللادـبع  نب  رباـج 

ةداتق یطعأو  هیدی ، نیبو  همامأ  ئـضت  اصع  هباحـصأ  ضعب  یطعأ  هللا  لوسرو  مهراهن ، عفتریو  مهتلیل ، مهل  ئـضی  ءامـسلا  نم  ادومع  . اهنم
: كاحـضلاو سابع  نبا  لاق  ( 2  ) تانیب تایآ  عست  یـسوم  انیتآ  دـقلو  هلوق : ارـشع . همامأ  ئـضی  نوجرعلا  ناکف  (، 1  ) انوجرع ناـمعنلا  نب 

یف ءوضولل  رتتـسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  يوری  مدـلاو ، عدافـضلاو ، لمقلاو ، دارجلاو ، ناـفوطلاو ، رحبلاو ، رجحلاو ، اـصعلاو ، دـیلا ،
یلع تتأ  یتح  مهلکأـت  تلعجو  (، 3  ) مهتـشوتحاف ادارج  هلجر  تحت  نم  هللا  راثأف  فویـسلاب ، دوهیلا  هب  طاحأف  ماـشلا  یلإ  هرافـسأ  ضعب 
ایلاخ اموی  موق  هعبتو  لمقلاو  عوجلا  رضب  الإ  اوتام  ام  ایبن  نیعبس  روبق  افصلاو  نکرلا  نیب  نإ  مالـسلا : هیلع  لاقو  رفن ، یتأم  اوناکو  مهتلمج ،
دجو یتح  کلذ  لثم  رخآو  رخآ  رصبأو  (، 4  ) لسناو هباحـصأ ، نم  فنأف  هکحی ، هندب  لعج  مث  لمق ، اهیفو  هسفن  بایث  یلإ  مهدحأ  رظنف 
وحن اوجرخف  هلتقب  ۀعامج  مهو  نیرهش ، یلإ  مایأ  ۀسمخ  نم  مهلک  اوتامف  مهیلع  کلذ  یلوتسا  یتح  مهیلع  کلذ  داز  مث  هسفن ، نم  مهلک 

اوعجرف اورعـش  اوشطع  املف  اـههایم ، لاـسو  اـهتبقنو  اـهتقرخف  ناذرجلا  مهحئاطـسو  مهاـیاورو  مهدوازم  یلع  هللا  طلـسف  ۀـکم  نم  ۀـنیدملا 
، اههایم ( 5  ) ةرحلا یف  لاسو  اهلوصا  تبقنف  اهیلإ  مهتقبـس  دـق  ناذرجلا  اذإو  ةایملا ، کـلت  اـهنم  اودوزت  اوناـک  یتلا  ضاـیحلا  یلإ  يرقهقلا 
، دـمحم لآو  دـمحم  هاجب  ینع  جرفف  هاذأ ، نم  تبت  دـق  دـمحم ، لآو  دـمحم  بر  ای  لوقی : لازی  دـحاو ال  الإ  مهنم  تلفنی  ملو  اوتوامتف ،

لامجلا کلت  هل  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعجف  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  نمآف  (، 6  ) موقلا ۀعتمأو  هولمحو  هوقسف  ۀلفاق  هیلع  تدروف 
اذام لاقف : هبرـشف ، بهذف  هبیغ ، لاقو : يردخلا ، دیعـس  یبأ  یلإ  هنم  جراخلا  مدـلا  عفدـف  ةرم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  مجتحاو  لاومالاو ،

مل وأ  لاق : هتبرش ، لاق : هب ؟ تعنص 
.101 ءارسالا : (. 2 .) خیراشملا هنع  عطقت  نأ  دعب  اسبای  لخنلا  یلع  یقبیو  جوعی  يذلا  قذعلا  لصأ  نوجرعلا : (. 1)

تقرحا اـهناک  دوس  ةرخن  ةراـجح  تاذ  ضرـالا  ةرحلا : (. 5 .) ایفختـسم قلطنا  يأ  لسنا  (. 4 .) اهطـسو یف  مهتلعجو  مهب  تقدـحأ  يأ  (. 3)
دق هللا  نأ  ملعا  مث  اذـه ، لثمل  دوعت  نأو  كایإ  لاقف : زیرح ، ءاعو  یف  هتبیغ  دـق  لاقف : هبیغ ؟ کل : لقأ  . موقلا ۀـعتمأ  اولمحو  يأ  (. 6 .) رانلاب
هللا نإ  امأ  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف  نیقفانملا ، نم  ارفن  نوعبرأ  هب  أزهتـساو  یمحلو ، یمدـب  طلتخا  اـمل  کـمدو  کـمحل  راـنلا  یلع  مرح 

نیعبرأ کلذک  اوقبف  مهئامدب ، طلتخی  مهبارـشو  مهماعط  ناکف  مهـسارضأ ، نم  ءامدلا  نالیـس  و  مئادلا ، فاعرلا  مهقحلف  مدـلاب ، مهبذـعی 
، سلج اـم  ثیح  هنیمی  نع  ناـک  ارون  نأ  وهو  هنم ، لـضفأ  یطعاو  ( 1  ) ءاضیب جرخت  کبیج  یف  كدـی  کلـسا  هلوق : اوکله . مث  اـحابص ،

نم هوحن  نالبقیف  یلإ ، امله  امهیدانیف : نانـسحلا ، هیتأی  نأ  بحی  ناکو  ۀـعاسلا ، مایق  یلإ  رونلا  کلذ  یقب  دـقو  مهلک ، ساـنلا  هاری  ناـکو 
عبصالا دوعت  مث  نایتأیف ، سمشلاو ، رمقلا  ءوض  نم  نسحأ  امهل  ئضتف  بابلا ، نم  امهجرخی  اذکه ، هتبابـسب  لوقیف  هتوص ، امهغلب  دق  دعبلا 
تاوزغلا ضعب  یف  هفیس  رسکنا  ماوعلا  نب  ریبزلا  نأ  يور  ام  هلو  ( 2  ) كاصع قلأ  نأو  هلوق : کلذ  لثم  امهفارصنإ  یف  لعفتو  تناک ، امک 

بلق یلاعت  هللا  نإو  هب ، لتاقی  ناکف  (، 3  ) اهبرضأو نوکی  ام  دوجأ  افیس  تراصف  هیبناج ، نم  اهحسمف  ۀبشخ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ذخأف 
ۀعامج لبخو  ۀعبرأ ، مهنم  تامف  مهتیب ، عاتم  تمقتلاو  مهوحن ، تدصقو  عذج ، ۀئام  نم  رثکأ  یهو  یعافأ ، هوعزان  دوهی  فوقـس  عوذـج 
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رشنأف هتیبتجا ، مهرمأ  مهل  ملس  نم  نیذلا  امهئایلوأو  هتیضترا ، يذلا  یلعو  هتیفطصا ، يذلا  دمحم  هاجب  مهللا  اولاقو : نورخآ ، ملـسأو  ( 4)
اذإف ربیخ ، یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ینعی  هعم  انجرخ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  ( 5  ) رحبلا كاصعب  برـضاف  هلوق : ۀعبرالا . هللا 
هیلع یسوم  باحـصأ  لاق  امک  انمامأ ، يداولاو  انئارو ، نم  ودعلا  هللا  لوسر  ای  اولاقف : ۀماق ، ةرـشع  عبرأ  وه  اذإف  هانردقف  بخـشی  داوب  نحن 

(. 2 .) 32 صصقلا : (. 1  ) ۀـلالد لـسرم  لـکل  تلعج  کـنإ  مهللا  لاـق : مث  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لزنف  ( 6  ) نوکردمل انإ  مالـسلا :
: فیرشلا فحصملا  یف  امک  حیحـصلا  (. 5 .) نونج مهباصأ  (. 4 .) اهاطعأو حیحصلا : نأ  شماهلا  یف  فنصملا  رهظتـسا  (. 3 .) 31 صصقلا :
، اهفافخأ يدنتال  لبالاو  اهرفاوح ، يدنتال  لیخلا  تربعف  بکرو  کتردـق  ینرأف  .61 ءارعشلا : (. 6 .) 63 ءارعشلا : ةروس  عجار  برـضا ( نأ  (

اهیأ لاقف : میظع ، لوه  هللا  لوسر  ای  اولاقف : (، 1  ) نازخلا يداوب  اهیلایلو  مایأ  ۀثالث  ءامسلا  ترطم  هنإ  سنأ  ۀیاور  یفو  اهحتف ، ناکف  انعجرف 
یبنلا نأ  يورو  ( 2  ) نینـسلاب نوعرف  لآ  انذـخأ  دـقلو  هلوق : لبالا . فافخأ  لب  ام  ءاملا  تیأر  دـقلو  سانلا ، رخآ  تنکو  ینوعبتا ، ساـنلا 

نأ ربخلا  یفف  فسوی  ینسک  مهینس  لعجا  مهللا  رـضم ، یلع  کتأطو  ددشا  مهللا  (، 3  ) ناوکذو العر  نعلا  مهللا  لاـق : هلاو  هیلع  هللا  یلص 
، ۀیحان لک  نم  مهیلإ  ( 4  ) بلجی ناکو  عوجلا ، ناخد  ةدـش  نم  هرـصبی  هنم ال  اند  اذإف  وندـلا ، هنکمی  الف  هبحاص  قحلی  مهنم  ناک  لـجرلا 

اوقرحأو روبقلا ، اوشبنو  دولجلاو ، فیجلاو  ۀـتیملا  بالکلا  اولکأف  نتنیو ، ( 5  ) سوستی یتح  مهتویب  یلإ  هب  اولـصی  مل  هوضبقو  هورتشا  اذإف 
ناخدب ءامسلا  یتأت  موی  بقتراف  هلوق : کلذو  ضرالاو ، ءامـسلا  نیب  امکارتم  ناخدلا  ناکو  اهلفط ، ةأرملا  تلکأو  اهولکأف ، یتوملا  ماظع 

، اوکله دـقف  کموق  كردأف  محرلا ؟ ۀلـصب  انرمأتأ  دـمحم  ای  شیرق : ءاسؤرو  نایفـسوبأ  لاقف  ( 6  ) میلأ باذع  اذـه  سانلا  یـشغی  نیبم - 
مهیلإ داعف  ( 8  ) نودئاع مکنإ  الیلق  باذعلا  اوفـشاک  انإ  یلاعت : هللا  لاقف  ( 7  ) نونقوم انإ  باذعلا  انع  فشکا  انربر  هلوق : کلذو  مهل ، اعدـف 

: فارعالا (. 2 .) 364 نادلبلا 2 : مجعم  عجار  کلذک  هلعلو  لوقأ : زازخلا ، حیحـصلا : نأ  ردـصملا : یف  رهظتـسا  (. 1) وهو ۀعدلاو ، بصخلا 
نم نطب  اضیأ  ناوکذ  ونبو  ۀتهب ، نب  سیقلا  ئرما  نب  فوع  نبا  کلام  نب  لعر  ونب  مهو  ۀـیناندعلا ، نم  ۀـتهب  نم  نطب  لعر : ونب  (. 3 .) 130
هللا یلـص  یبنلا  ثکم  نیذلا  مهو  کلذب : امهتمجرت  دعب  يدنـشقلقلا  لاق  ۀتهب ، نب  ۀبلعث  نب  ناوکذ  ونب  مهو  ۀیناندعلا ، نم  میلـس  نم  ۀتهب 
دود سوسلاو : وسوسلا . هیف  عقو  ماعطلا : سوس  (. 5 .) مهیلإ ماعطلاب  ئجیو  قاسی  يأ  (. 4 .) مهیلع وعدیو  ةالصلا  یف  تنقیا  رهـش  هلآو  هیلع 

ردـصملا یف  اـمک  حیحــصلاو  باـتکلا ، یف  اذـکه  (. 7 .) و 11  10 ناخدـلا : (. 6 .) اـهوحنو ربـلا  باـیثلاو و  بـشخلاو  فوـصلا  یف  عـقی 
یـسومل هللا  مقتنا  ۀیآلا ، ( 1  ) تیبلا اذه  بر  اودـبعیلف  هلوق : .15 ناخدلا : (. 8 .) 12 ناخدلا : ةروس  عجار  نونمؤم  انا  فیرـشلا : فحـصملاو 

، اصع مالسلا  هیلع  یسومل  ناک  ( 2  ) ربدلا نولویو  عمجلا  مزهیس  ۀنعارفلا : نم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمل  مقتناو  نوعرف ، نم  مالـسلا  هیلع 
ایلع هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  فلخو  هموق ، یف  مالـسلا  هیلع  نوراه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  فلخ  راقفلا ، وذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحملو 
رشع انثا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحملو  ابیقن ، رشع  انثا  مالسلا  هیلع  یسومل  ناکو  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنأ  هموق : یف  مالـسلا  هیلع 

یف رمقلا  قاقـشنا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحملو  ( 3  ) قرف لک  ناکف  قلفناف  ضرـالا : یف  رحبلا  قـالفنا  مالـسلا  هیلع  یـسومل  ناـک  اـمامإ ،
رمقلا یلإ  عبصالاب  راشأو  ( 5  ) رحبلا كاصعب  برضاف  قلفناف : رحبلا  تغلب  اصعلا  ( 4  ) رمقلا قشنا  ۀعاسلا و  تبرتقا  بجعأ : کلذو  ءآمسلا 
امهیلع نوراهو  یـسومل  لاقو  ( 7  ) كردـص کل  حرـشن  ملأ  هل : هللا  لاقو  ( 6  ) يردص یل  حرـشا  بر  مالـسلا : هیلع  یـسوم  لاقو  قشناف ،

هیلع یـسوم  هللا  یطعأو  ( 10  ) فالح لک  عطت  ـالو  ( - 9  ) مهیلع ظلغاو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحمل  لاقو  ( 8  ) انیل الوق  هل  الوقف  مالـسلا :
مامغلا مهیلع  انللظو  یسوم : قح  یف  لاقو  هلبق ، دحال  لحی  ملو  هتمالو ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمل  مئانغلا  لحأو  يولـسلاو ، نملا  مالـسلا 

دنع ادمحم  هللا  یجانو  ءآنیس ، روط  یلع  امیلکت  یـسوم  هللا  ملکو  هقوف ، مامغلا  ریـسی  ناک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو  هیتلا ، یف  ینعی  ( 11)
هدبع یلإ  یحوأف  دحأ : هبرو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نیب  نکی  ملو  مالسلا ، هیلع  یـسوم  نیبو  قحلا ، نیب  ۀطـساو  ناکو  یهتنملا ، ةردس 

یـسوم ملکی  ملو  یجون ، برق  نمو  يدون ، دعب  نمو  هاجان ، نمک  هادان  نم  سیلو  (، 13  ) هرسب يرسا  نمک  هیلجرب  یشم  نم  سیلو  ( 12)
دعب مالـسلا  هیلع  یـسوم  جارعمو  هب ، جرعف  یناـه  ما  تیب  یف  اـمئان  ناـک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحمو  ۀـلیل ، نیعبرأ  دـعب  ـالإ  مالـسلا  هیلع 

یـسوم لمتحی  ملو  دیرف ، وهو  دمحم  ریتخاو  الجر ، نیعبـس  هموق  یـسوم  راتخاو  دـعو ، الب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  جارعمو  دوعوملا ،
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رضا ب( نأ  : ( فیرـشلا فحـصملا  یفو  . 63 ءارعشلا : (. 5 .) 1 رمقلا : (. 4 .) 63 ءارعشلا : (. 3 .) 45 رمقلا : (. 2 .) 3 شیرق : (. 1  ) مالسلا هیلع 
: مجنلا (. 12 .) 160 فارعـالا : (. 11 .) 10 مـلقلا : (. 10 .) 73 ۀـبوتلا : (. 9 .) 44 هـط : (. 8 .) 1 حرـشلا : (. 7 .) 25 هـط : (. 6 .) ینعملاـب لوقنم  هلعلو 

هیلع یسوم  جارعم  ( 2  ) هبر تایآ  نم  يأر  دـقل  کلذ : دـمحم  لـمتحاو  ( 1  ) اقعص یـسوم  رخف  هآر : ام  . هتقیقحو هصخـشب  يأ  (. 13 .) 10
قوف هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  جارعمو  ضرالا ، یلع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  جارعمو  الیل ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  جارعمو  اراهن ، مالـسلا 

: هلوق ( 3  ) یحوأ ام  هدبع  یلإ  یحوأف  دـمحم : نیبو  هنیب  يرج  ام  متکو  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  نیبو  هنیب  يرج  امب  ربخأ  عبـسلا ، تاوامـسلا 
یسوم یلإ  انیحوأو  یـسومل : لاقو  هللا  دنع  نم  ءآج  هنأک  ( 5  ) لوسر مکءاج  دقل  نوعرف  دـنع  نم  ءاج  هنأک  ( 4  ) انتاقیمل یسوم  ءاج  املو 

نم نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنأ  هلوق : ناـیبت  اذـه  یفو  ةرتعلا ، ـالخ  اـم  هدجـسم  نم  یبنلا  جرخأو  ( 6  ) اتویب رـصمب  اـمکموقل  اءوبت  نأ  هیخأو 
: ناسح یسوم .

ادنلا موی  روطلا  نم  فیرش  یلع  یسوم  هللا  ملک  نئل 
ءامسلا قوف  ۀلاسرلاب  یبح  مساق  ابأ  یبنلا  نإف 

اند امل  نیسوق  باق  یلع  هبر  نم  برقلاب  راص  دقو 
اصعلا برض  رخصلا  نم  انویع  (. 7  ) مکل یسوم  ءاملا  رجف  نإو 

امظلا موی  ءآملا  نم  نویع  ترجف  دق  دمحأ  فک  نمف 
الملا موی  ةرازولاب  یبح  هدعب  نم  نوراه  ناک  نإو 

ادنلا موی  کش  الب  یلع  اهلان  دق  ةرازولا  نإف 
مظعملا ( 8  ) فینملا روطلا  لبج  یلع  ةرهج  هللا  ملک  یسوم  کی  نإف  يراصنالا : کلام  نب  بعک 

موسملا عیفرلا  یلعالا  عضوملا  یلع  ادمحم  یبنلا  هللا  ملک  دقف 
: هیفو ، 142 فارعـالا : (. 1 :) نآرقلا هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحملو  لـطابلا ، نم  قـحلا  زیمیل  ۀـموکحلا  ۀلـسلس  هـل  ناـک  مالـسلا  هـیلع  دواد 
(. 8 .) حیحـصلا وهو  مهل . ردصملا : یف  (. 7 .) 87 سنوی : (. 6 .) 128 ۀبوتلا : (. 5 .) 143 فارعالا : (. 4 .) 10 مجنلا : (. 3 .) 18 مجنلا : (. 2 .) رخو

، رهدلا رخآ  یلإ  یقب  نآرقلاو  تینف  دق  ۀلسلسلاو  باتکلاک ، ۀلسلسلا  تسیلو  ( 1  ) ئش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  . فرشم عفترم  فینم : لبج 
سراح ناکو  سرح ، فلأ  نوثالث  هل  ناکو  ( 2  ) لوسرلا یلإ  لزنا  ام  اوعمـس  اذإو  ةوالحلا : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحملو  ۀمغنلا ، هل  ناکو 
یفکو دمحمل : نودهشی  هتکئالمو  یلاعت  هللااف  لابجلاو ، رویطلاو  شوحولا  هل  تحبسو  ( 3  ) سانلا نم  کمصعی  هللاو  یلاعت : هللا  وه  دمحم 

(6  ) مهل تنل  هللا  نم  ۀمحر  امبف  ۀعافـشلاو : ۀمحرلاب  دمحم  بلق  نالأو  ( 5  ) دیدحلا هل  انلأو  هل : لاقو  ( 4  ) هللا لوسر  دمحم  ادیهـش -  هللااب 
هل رخسو  ءاش ، فیک  اهنم  بلحیف  اهـضرع  حسمیو  ةدوهجملا ، ةاشلا  بلحی  ناکو  اراغ ، اهلعجو  بالـصلا  روخـصلا  مصلا  ( 7  ) مهل نالأو 

: هل لاـقو  قاربلا ، دـمحملو  باوأ ، هل  لـک  ةروشحم  ریطلا  هلو  هفک ، یف  نحبـسف  اهکـسمأف  اراـجحأ  یبـنلا  ذـخأو  نحبـسی ، ناـکو  لاـبجلا 
هیلع هللا  یلـص  دمحمل  لاقو  ( 9  ) يوهلا عبتت  الو  دوادل : لاقو  عئارـشلا ، رئاس  هتعیرـشب  خسن  یتح  دـمحم  کلم  ددـشو  ( 8  ) هکلم انددشو 

: ناسح (. 10  ) مکبحاص لض  ام  هلاو :
اوهلا ریطو  هیدل  لابج  (. 11  ) تبوأ دق  دواد  ناک  نإو 

یصحلا راغص  یبر  سیدقتب  تحبس  دق  دمحأ  فک  یفف 
ادمحم مرکأو  خـلبب ، یـسمأو  ورمب ، ( 13  ) لاقو قارعلا ، نم  ادـغ  هنإ  لاـقی : ( 12  ) رهـش اهحاورو  رهـش  اهودغ  حیرلا : هل  ترخـس  نامیلس 

(. 2 .) 38 ماـعنالا : (. 1) یلإ تءاـجف  اهدـلو ، دـحأب  تـعجف  ةرمحلا  نأ  يورو  ( 14  ) ریطلا قطنم  اـنملع  لاـق : و  رـصبلا ، دـم  هتوطخ  قاربلاـب 
: حیحصلا نأ  ۀخسنلا  شماه  یف  امک  رهاظلا  (. 7 .) 159 نارمع : لآ  (. 6 .) 10 أبس : (. 5 .) 28 و 29 حتفلا : (. 4 .) 67 ةدئاملا : (. 3 .) 83 ةدئاملا :

يأ ۀـلفاقلا  یف  مان  لاق : (. 13 .) 12 أبس : (. 12 .) حیبستلاب هعم  تعجر  دـق  يأ  (. 11 .) 2 مجنلا : (. 10 .) 26 ص : (. 9 .) 20 ص : (. 8 .) هل نالأو 
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عجف مکیأ  لاـقف : هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سأر  یلع  فرت  تلعج  دـقو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  .16 لمنلا : (. 14 .) راهنلا فصتنم 
ةاشلاو یبضلاو  لجعلا  ریعبلا و  مالک  هنمو  اهددرا ، هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  اهـضیب ، تذـخأ  اـنأ  موقلا : نم  لـجر  لاـقف  هذـه ؟ ( 1)

: هلوقو (، 3  ) نجلا نم  رفن  عمتـسا  هنأ  یلإ  یحوا  لق  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  لاقو  نیطایـشلاو ، نجلا  ( 2  ) هل ترخـسو  بذلاو ، بئذلاو 
، هاـصمو هاصـش ، مهنم  رماـع ، نب  ورمع  ینب  نم  نمیلاو  نیبیـصنب  نجلا  فارـشأ  نـم  ۀعـستلا  وـهو  ( 4  ) نجلا نـم  ارفن  کـیلإ  انفرـص  ذإو 

هیلع نامیلسو  اططش ، هللا : یلع  اولاق  مهنأب  اورذتعاو  تادابعلا ، یلع  هوعیابو  ورمعو ، بضاهو ، هاضنو ، نامزاملاو ، نابزرملاو ، ناکلمهلاو ،
ایندلا نئازخ  حیتافم  ضرعو  ( 5  ) اکلم یل  به  بر  ایند : اکلم  نامیلس  لأسو  نیبغار ، نیعئاط  هوتأ  انیبنو  مهنایصعل ، مهدفصی  ناک  مالسلا 

دومحملا ماقملاو  ۀعافـشلاو  رثوکلا  هللا  هاطعأف  لـبقی ، ـالف  یطعی  نم  نیبو  لأـسی  نم  نیب  ناتـشف  اـهدرف ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یلع 
هنع مکاهن  امو  هوذخف  لوسرلا  مکاتآ  ام  انیبنل : لاقو  ( 7  ) باسح ریغب  کسمأ  وأ  ننما  نامیلسل : لاقو  ( 6  ) یضرتف کبر  کیطعی  فوسلو 

: تباث نب  ناسح  (. 8  ) اوهتناف
اخر يرجت  حیرلاو  نامیلس  اهساس  دق  نجلا  تناک  نإو 

اشی نإ  هب  حاور  رهشو  ابئاد  هب  ودغ  رهشف 
یقترملا یلإ  نیدجسملا  نم  ۀلیل  يرس  یبنلا  نإف 

: کلام نب  بعک 
یمعلاب سیل  يذلا  کلملا  اذ  نامیلس  تملک  مهولاب  ربلا  لمن  کت  نإو 

منرتلاب هفک  یف  یصحلا  راغص  تحبس  دمحأ  هللا  یبن  اذهف 
وأ لهأ  نم  هب  قلعتی  ام  همادعاب  هعجوأ  هعجف : (. 1) ۀیلهاج رصع ال  یف  ناکو  ( 9  ) ایبص مکحلا  هانیتآو  هل : یلاعت  هللا  لاق  مالسلا  هیلع  ییحی 

بهو یل  رفغا  بر  لاق  اذکه : ۀیالاو  هانعم  لوقنم  وهو   35 ص : (. 5 .) 29 فاقحالا : (. 4 .) 1 نجلا : (. 3 .) مالسلا هیلع  نامیلسل  يأ  (. 2 .) لام
یتوا هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحمو  هیف ، .12 میرم : (. 9 .) مکاتا امو  هیفو :  7 رشحلا : (. 8 .) ننماف هیفو : . 39 ص : (. 7 .) 5 یحضلا : (. 6 .) اکلم یل 

، قئالخلا دهزأ  دـمحمو  مهدـهزأو ، هنامز  لهأ  دـبعأ  مالـسلا  هیلع  ییحی  ناکو  ناطیـشلا ، بزحو  ناثوالا  ةدـبع  نیب  ایبص  مهفلاو  مکحلا 
: تباث نب  ناسح  (. 1  ) انلزنأ ام  هط  لیق : یتح  مهدبعأو ،

یبصلا یف  هرهطو  اریغص  هنیع  تکب  ییحی  ناک  نإو 
اجرلا فوخ  لجرلا  یلع  انیزح  امئاق  یکب  یبنلا  نإف 

یتأ امل  یحولاب  قشت  الو  مساق  ابأ  ( 2  ) هط نأ  هادانف 
، تجوزت دـق  ینإ  هللا  لوسر  ای  لاـقف : (. 4  ) ارفع نب  ذاعم  هاـتأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  اـنیبنو  ( 3  ) صربالاو همکالا  ئرباو  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
هب ام  بهذـف  دوعب  هحـسمف  هبنج ، نع  هل  فشکف  کبنج ، نع  یل  فشکا  لاقف : یلإ ، فزت  نأ  تهرکف  اضایب ، یبنجب  نإ  ۀـجوزلل : اولاـقو 

لعفف كدسج  هب  حسما  لاق : مث  هیف ، لفتف  ءآم  نم  احدق  ذـخأف  هیلإ ، اکـشف  ماذـجلا ، نم  عطقتی  مذـجأ  ۀـنیهج  نم  هاتأ  دـقلو  صربلا ، نم 
هیلع عقو  ماـعطب  هتیتأ  اـملک  توملا ، ضاـیح  یلع  فرـشأ  دـق  ینبا  نإ  هللا  لوسر  اـی  تلاـقف : ةأرما  هتتأو  (، 5  ) ۀعلـسلا بحاص  أربأو  أربف ،

هبو لجر  هاتأو  احیحص ، ماقف  ناطیـشلا ، هبناجف  هللا ، لوسر  انأف  هللا ، یلو  هللا  ودع  ای  بناج  هل : لاق  هانیتأ  املف  هعم ، انمقو  ماقف  (، 6  ) بؤاثتلا
(، 8  ) هیلع ضیفی  نأ  هرمأ  مث  هیف ، لفتو  هاعدو  هیف  كربف  ءامب  اعدـف  ءوضولاو ، ریهطتلا  نم  ینعنمت  ةردـالا  هذـه  لاـقف : ۀـمیظع ، ( 7  ) ةردا

.1 هط : (. 1) اهعمو ةأرما  تئاجو  تصلقت ، دق  یه  اذإف  هبتناو  ۀئافغإ  یفغأو  لجرلا ، لعفف 
ۀعافر نب  ثراحلا  نب  ذاعم  وه  لجرلاو  دملاب ، ءارفع  حیحصلاو : ۀخسنلا ، یف  اذکه  (. 4 .) 49 نارمع : لآ  (. 3 .) هط هادانف  ردصملا : یف  (. 2)
ةرتفک ةرتـفو  لـسک  هباـصأ  بءاـثت : (. 6 .) مـحللاو دـلجلا  نـیب  ةدـغلاک  هـیف  ةداـیز  وأ  ندـبلا  یف  جارخ  ۀعلــسلا : (. 5 .) يراجنلا يراـصنالا 

هللا لوسر  ای  تلاقف : اهل  ۀنبا  اهعمو  طقاو  نمـس  ( 1  ) ۀـکع هیلع . هغرفی  يأ  (. 8 .) ۀیـصخلا یف  ۀخفن  مضلاب : ةردالا  ۀیاهنلا : یف  (. 7 .) ساعنلا
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ۀملسم نب  دمحمو  یعبر  نب  ةداتق  ثیدح  هنمو  اترصبأف . اهینیع  هب  حسمف  ادوع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذخأف  (، 2  ) اهمک هذه  تدلو 
ییحأ هنإ  لیقو  مویق ، ای  یحایب  تاومالا  ییحی  مالسلا  هیلع  یسیع  ناک  یبلکلا : لاق  ( 3  ) هللا نذإب  یتوملا  ییحاو  هلوق : سینأ . نب  هللادبع  و 

هللا یلص  هللا  لوسر  یلإ  شیرق  تعمتجا  دقل  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  حون ، نب  ماسو  رـشاعلا ، ۀنباو  زوجعلا ، نباو  رذاع ، مهو  سفنأ ، ۀعبرأ 
طهرلا ءالؤه  مساب  دانف  ( 4  ) ۀنابجلا یلإ  بهذا  لاقف : مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهعم  هجوف  مهاتوم ، مهل  ییحی  نأ  هولأسف  هلاو  هیلع 

نع بارتلا  نوضفنی  اوماقف  هللا ، نذإب  اوموق  هللا : لوسر  مکل  لوقی  نالف ، ایو  نـالف ، اـیو  نـالف ، اـی  کـتوص : یلعأـب  مهنع  نولأـسی  نیذـلا 
هللا یلص  ییحأ  و  هب ، نمؤنف  هانکردأ  انأ  انددو  اولاقف : ایبن ، ثعب  دق  ادمحم  نأ  مهوربخأ  مث  مهروما ، نع  مهلأست  شیرق  تلبقأف  مهسوؤر ،
هللا یلص  دمحمو  ( 5  ) نورخدـت امو  نولکأت  امب  مکئبناو  هلوق : مهرفکب . مهریعو  مهملکو  مهبطاـخف  ردـب  موی  اولتق  نیذـلا  رفنلا  هلاو  هیلع 

حیرج نبا  همالـسإ . ببـس  سابع و  ۀصق  اهنمو  ۀکم ، یلإ  هباتک  ذافنإو  ۀعتلب ، یبأ  نب  بطاح  ۀصق  اهنم : ةریثک ، ءایـشأب  ئبنی  ناک  هلاو  هیلع 
نع يورو  اءزج  سانلا  رئاسلو  ظحلا ، نم  ءایـشأ  ۀعـست  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یطعأ  یلاـعت  هللا  نإ  ( 6  ) ۀـمکحلاو باتکلا  هملعیو  هلوق : یف 

: دشنا هیلثمو . نآرقلا  تیتوا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 
یلعلا برب  یسیع  هیدانی  مکل  ییحی  تام  نم  ناک  نإو 

(. 4 .) 49 نارمع : لآ  (. 3 .) ردصملا یف  امک  دملاب ، ءاهمک  حیحـصلاو : ۀخـسنلا ، یف  اذکه  (. 2 .) ۀبرقلا نم  رفصأ  نمـسلل  قیقز  ۀکعلا : (. 1)
.48 نارمع : لآ  (. 6 .) 49 نارمع : لآ  (. 5 .) ءارحصلا ةربقملا . ۀنابجلا :

(. 1  ) يرقلا موی  دمحال  دوهی  اهمس  دقل  عارذلا  نإف 
(. 2  ) يذالا تیقو  ینبرقت  الف  ۀمومسمل  ینأ  هتدانف 

رـشع ینثاب  ءایبنالا  نم  رـشع  ینثا  هللا  حدم  دق  بق :  - 2 روفـصعلاک . ریطلا  نم  برـض  ۀحوتفملا : میملا  دیدشتو  ءاحلا  مضب  ةرمحلا  نایب :
ول هل : لیق  ةداهزلاب ، یـسیعلو  ( 3  ) بوقعیو قاحسإ  هل  انبهوو  ۀعاطلاب : مالـسلا  هیلع  بوقعیو  مالـسلا  هیلع  قاحـسإ  حدم  ۀعاطلا : نم  اعون 

لکأـی وهو  (، 4  ) يراوحلا نم  بیرج  ۀئامعبـس  موی  لک  معطی  ناکو  اخـسلاب ، نامیلـسلو  لاـق ، اـم  لاـقف  ۀـباد ، تیرتشا  وأ  ـالزنم  تذـختا 
حونلو هتفایض ، نم  اوملـسأ  نیذلا  سوجملا  ۀصق  هیفو  (، 6  ) بینم هاوأ  میلحل  میهاربإ  نإ  ۀـمحرلاب : مالـسلا  هیلع  میهاربالو  ( 5 ، ) راکشخلا

انیبن غلابف  ( 8  ) نوعرف تیتآ  کنإ  انبر  مالـسلا : امهیلع  نوراهو  یـسوم  نم  اـضیأو  ( 7  ) ضرالا یلع  رذت  بر ال  ۀبالـصلاب : مالـسلا  هیلع 
نآرقلاب لجعت  الو  ةدـهاجملا : ( 9  ) مهل رفغتـست  وأ ال  مهل  رفغتـسا  رافغتـسالا : کلذ : نع  هاهن  یتح  لاـصخلا  هذـه  یف  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

الو اخـسلا : یبأف ، ایندلا  حیتافم  هیلع  ضرعو  ۀیرام ، ثیدح  هیفو  ( 12  ) کل هللا  لحأ  ام  مرحت  مل  دـهزلا : ( 11  ) انلزنأ ام  هط  ةداـبعلا : ( 10)
اهیأ ای  ( - 16  ) رطیصمب مهیلع  تسل  ۀبالـصلا : ( 15  ) کسفن عخاب  کلعلف  لاـقو : ( 14  ) مهیلع ظلغاو  ۀـمحرلا : ( 13  ) ۀلولغم كدی  لعجت 

: واولا دـیدشتو  ءاحلا  مضب  يراوحلا  (. 4 .) 84 ماعنالا : (. 3 .) 157  - 148 بلاط 1 : یبأ  لآ  بقاـنم  (. 2 .) ۀفایـضلا موی  يأ  (. 1) دهاج یبنلا 
یف هدجا  مل  راکشخلا  كانه : فنصملا  لاق  تاوعدلا ، باتک  نع  هوحن  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  صـصق  باب  یف  مدقت  (. 5 .) ضیبالا قیقدلا 

زبخلا هنإ  لیقو : لوخنملا ، ریغ  قیقدـلا  نم  ذوخأملا  زبخلا  هنأ  ۀـغللا  بتک  ضعبو  بطلا  بتک  یفو  هدـلوم ، برعم  هناکف  ۀـغللا ، بتک  رثکأ 
(. 6 .) ریعـشلا نم  هل  بل  امو ال  ةدـئاملا . ۀـلاضف  وهو  مضلاب : راشخلا  ردـصملا : خـسن  ضعب  یف  لوقأ : یهتنا  انه  دارملا  وه  لوالاو  سباـیلا ،

: ۀبوتلا (. 14 .) 29 ءارسالا : (. 13 .) 1 میرحتلا : (. 12 .) 88 سنوی : (. 11 .) 1 هط : (. 10 .) 114 هط : (. 9 .) 80 ۀبوتلا : (. 8 .) 26 حون : (. 7 .) 75 دوه :
: مهتهلآ بیع  ( 2  ) میحرلا روفغلا  انأ  ینأ  يدابع  ئبن  راذـنالا : موتکم . نبا  ۀـصق  هیفو  ( 1  ) رافکلا .22 ۀیشاغلا : (. 16 .) 6 فهکلا : (. 15 .) 73

سی هتلاـسرب : ( 4  ) يوه اذإ  مجنلاو  هتیادـهب : امـسق : رـشع  ۀـسمخب  هلجـال  مسقأ  یلاـعت  هنإو  (. 3  ) هللا نود  نم  نوعدـی  نیذـلا  اوبـست  ـالو 
(8  ) رسخ یفل  ناسنالا  نإ  رصعلاو  هتعیرشب : ( 7  ) قبط نع  اقبط  نبکرتل  هجارعمب : ( 6  ) احبض تایداعلاو  هدهع : یلوب  ( 5  ) میکحلا نآرقلاو 
(12  ) انلزنأ ام  هط  هلفاون : ةدایزب  ( 11  ) ملقلاو ن  هقلخب : ( 10  ) میوقت نسحأ  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  هقلخب : ( 9  ) دیجملا نآرقلاو  ق -  هباتکب :
(16  ) هتنی مل  نئل  الک  هیذوم : دیدهتب  ( 15  ) لیللاو یحضلاو  هتبحمب : ( 14  ) دلبلا اذهب  مسقا  ال  هدلبب : ( 13  ) نورصبت امب  مسقا  الف  هتراهطب :
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نأ ( 19  ) بحملا طرف  ةدـش  نـمو  ( 18  ) نوـهمعی مهترکـس  یفل  مـهنإ  كرمعل  هرمعب : ( 17  ) ذـئموی مهبر  نع  مهنإ  الک  هئادـعأ : ۀـبوقعب 
هللا کل  رفغیل  هلو : ( 20  ) انل رفغت  مل  نإو  مالـسلا : هیلع  مدآ  لاؤس : الب  هللا  هاطعأ  یلاعت  هللا  نم  ءایبنالا  لأـس  اـم  لـکو  هبیبح ، رمعب  فلحی 

(24  ) نوثعبی موی  ینزخت  الو  مالـسلا : هیلع  میهاربإ  ( 23  ) نیئزهتسملا كانیفک  انإ  هلو : ( 22  ) ضرالا یلع  ردت  ال  مالـسلا : هیلع  حون  ( 21)
ینرـصنا بر  مالـسلا : هیلع  طول  ( 27  ) کل اـنحتف  اـنإ  هلو : ( 26  ) اننیب حـتفا  انبر  مالـسلا : هیلع  بیعـش  ( 25  ) یبـنلا هللا  يزخی  ـال  موـی  هلو 

: رصعلا (. 8 .) 19 قاقـشنالا : (. 7 .) 1 تاـیداعلا : (. 6 .) 1 سی : (. 5 .) 1 مـجنلا : (. 4 .) 108 ماـعنالا : (. 3 .) 49 رجحلا : (. 2 .) 73 ۀـبوتلا : (. 1) یلع
(. 17 .) 15 قـلعلا : (. 16 .) 1 یحـضلا : (. 15 .) 1 دـلبلا : (. 14 .) 38 ۀـقاحلا : (. 13 .) 1 هـط : (. 12 .) 1 مـلقلا : (. 11 .) 4 نیتـلا : (. 10 .) 1 ق : (. 9 .) 1

: رجحلا (. 23 . ) 26 حوـن : (. 22 .) 2 حـتفلا : (. 21 .) 22 فارعـالا : (. 20 .) ۀـبحملا طرف  ردـصملا : یف  (. 19 .) 72 رجحلا : (. 18 .) 5 نیففطملا :
لاق مالسلا : هیلع  یسوم  ( 2  ) هللا كرصنیو  هلو : ( 1  ) موقلا .1 حتفلا : (. 27 .) 89 فارعالا : (. 26 .) 8 میرحتلا : (. 25 .) 87 ءارعشلا : (. 24 .) 95

: ۀعبرأ ماقملا  (. 6  ) هللا مکیلو  اـمنإ  هلو : ( 5  ) یموق یف  ینفلخا  مالسلا : هیلع  یـسوم  ( 4  ) کل حرـشن  ملأ  هلو : ( 3  ) يردص یل  حرـشا  بر 
ماقمو ( 7  ) میلـس بلقب  هبر  ءاـج  ذإ  مالـسلا : هیلع  میهاربـال  مالـسلا  ماـقمو  هللا ، فوخ  نم  یکب  ثیح  مالـسلا  هیلع  بیعـشل  قوـشلا  ماـقم 
احون یلاعت  هللا  یمـسو  ( 9  ) نیـسوق باق  ناکف  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  ۀبحملا  ماقمو  ( 8  ) ایجن هانبرقو  مالسلا : هیلع  یـسومل  تاجانملا 
یسوم هللا  ملکو  امیلک : مالـسلا  هیلع  یـسومو  ( 11  ) میلحل میهاربإ  نإ  اـمیلح : مالـسلا  هیلع  میهاربإو  ( 10  ) اروکـش ادبع  ناک  هنإ  اروکش :

، دحاو امه  لیق : ( 14  ) میحر فوؤر  نینمؤملاـب  هلو : ( 13  ) میحر فوؤرل  ساـنلاب  هللا  نإ  لاـقف : هسفنل  عمج  اـمک  هل  عـمجو  ( 12  ) امیلکت
فوؤر هتماب ، میحر  هترتعب ، فوؤر  هباحـصأب ، میحر  هئابرقأب  فوؤر  نیبنذملاب ، میحر  نیعیطملاب ، فوؤر  ۀـمحرلا ، ةدـش  فوؤرلا : لیقو :

: ةدئاملا (. 6 .) 142 فارعالا : (. 5 .) 1 حرشلا : (. 4 .) 25 هط : (. 3 .) 3 حتفلا : (. 2 .) 30 توبکنعلا : (. 1 (. ) 15  ) هری مل  نمب  مـیحر  هآر ، نـمب 
: ۀبوتلا (. 14 .) 143 ةرقبلا : (. 13 .) 164 ءاسنلا : (. 12 .) 75 دوه : (. 11 .) 3 ءارسالا : (. 10 .) 9 مجنلا : (. 9 .) 52 میرم : (. 8 .) 84 تافاصلا : (. 7 .) 55

160  - 158 بلاط 1 : یبأ  لآ  بقانم  (. 15 .) 128

ءارهزلا همطاف  ةرتعلاو  یفطصملا  ۀعوسوم 

همطاف ما 

و هفرعملا ، ملعلاـب و  تفرع  شیرق ، یف  فرـش  هناـکم و  اـهل  هلیـصأ ، هرـسأ  نم  مالـسلااهیلع -)  ) ءارهزلا ما  دـلیوخ - تنب  هجیدـخ  تناـک 
دلیوخ به  نمیلا ، یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  دوسألا  رجحلا  ذـخأیل  نمیلا - کلم  عبت - ءاج  امنیح   » هبعکلا و هیاـمح  و  ءادـفلا ، هیحـضتلا و 

نم لئابق  هل  تعادت  يذلا  لوضفلا  فلح  یف  نیزربملا  نم  ناک  هجیدـخ - دـج  يزعلادـبع - نب  دیـسأ  و  (. 1 « ) کلذ نع  هعنم  هتیاـمحل و 
یلع اوناک  هعم و  اوماق  الا  سانلا ، رئاس  نم  اهلخد  نمم  مهریغ  وأ  اهلهأ  نم  امولظم  هکمب  اودـجی  ـال  نأ  یلع  اودـهاعت  اودـقاعتف و  شیرق ،

، معنلا رمح  هب  یل  بحأ  ام  افلح  ناعدج  نب  هللادبع  راد  یف  تدهش  دقل  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر لاق  . هتملظم درت  یتح  هملظ  نم 
نع اوثحب  و  ناثوألا ، هدابع  اوضفر  نیذـلا  هعبرألا  دـحأ  هجیدـخ - مع  نبا  لفون - نب  هقرو  ناک  و  (. 2 « ) تبجأل مالـسالا  یف  هب  یعدأ  ول  و 

هدنع و نوفکعی  هل و  نورحنی  هنومظعی و  اوناک  مهمانصأ  نم  منـص  دنع  مهل  دیع  یف  اموی  شیرق  تعمجا  و  قاحـسا : نبا  لاق  . قحلا نیدلا 
یلع مکضعب  متکیلو  اوقاصت  ضعبل : مهـضعب  لاق  مث  ایجن ، رفن  هعبرأ  مهنم  صخلف  اموی ، هنـس  لک  یف  مهل  ادیع  کلذ  ناک  و  هب ، نوریدی 

اوأطخأ دقل  ءیش ، یلع  مکموق  ام  هللا - و  اوملعت - ضعبل : مهضعب  لاقف  -. نورخآ هثالث  لفون و  نب  هقرو  مه  و  لجأ - اولاق : . ضعب
و ال رـصبی ، عمـسی و ال  هب ال  فیطن  رجح  اـم  میهاربا ؛ مهیبأ  نید  ماشه ج 1 ص 141. نبا  هریـس  (. 2 .) فنـألا ج 1 ص 213 ضورلا  (. 1)

تقلطنا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر یلع  یحولا  لزن  امنیح  و  (. 1  ) میهاربا نید  هیفینحلا ، نوسمتلی  نادلبلا  یف  اوقرفتف  !؟ عفنی رضی و ال 
، عمـس يأر و  هنأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر هب  اهربخأ  امب  هتربخأف  ملاعلا - لجرلا  اذه  لفون - نب  هقرو  یلا  مالـسلااهیلع )  ) هجیدـخ
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(. هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر یلا  هجیدـخ  تعجرف  تبثیلف  هل : یلوـقف  همـالا ، هذـه  یبـنل  هنا  سودـق .. سودـق ، لـفون : نب  هقرو  لاـقف 
هیلع هللا  یلـص   ) هللالوسر هربخأف  تعمـس ، تیأر و  امب  ینربخأ  یخأ ، نبا  ای  لاقف : فوطی  وه  لفون و  نب  هقرو  هقیلف  . هقرو لاق  امب  هتربخأف 

و هنیذؤتل ، و  هنبذکتل ، و  یسوم ، ءاج  يذلا  ربکألا  سومانلا  كءاج  دقل  و  همالا ، هذه  یبنل  کنا  هدیب  یـسفن  يذلا  :و  هقرو هل  لاقف  هلآ ،) و 
هللالوسر فرصنأ  مث  هخوفای ، لبقف  هنم  هسأر  یندأ  مث  هملعی . ارصن  هللا  نورـصنأل  مویلا  کلذ  تکردأ  انأ  نئل  و  (، 2  ) هنلتاقتل و  هنجرختل ،
هفورعملا هقیرعلا  رـسالا  نم  تناک  رـسالا  نم  تناک  هجیدخ  نأ  اهلاثمأ  تایاورلا و  هذـه  نم  مهفی  (... 3  ) هلزنم یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هذـه یف  ءاهلا  (. 2 .) ص 237 ماـشه ج 1  نبا  هریـس  (. 1 .) قحلا نید  نورظتنی  میهاربا ، نید  هفینحلا  یلع  اـهووذ  ناـک  ءاـملعلا و  ملعلاـب و 
ماشه ج 1 ص 253 و 254. نبا  هریس  (. 3 .) هتکسلل لاعفألا 

هرجاتلا هأرملا 

هزیمتملا اهتیـصخش  ملاعم  ضعب  مسری  نأ  نکمی  انیلا  لصو  ام  نأ  الا  هجیدخ ، هدیـسلا  هایحب  هقلعتملا  تایئزجلل  ضرعتی  مل  خیراتلا  نأ  عم 
الام هلئاط و  هورث  اهل  كرت  اهنع و  لحر  ام  ناعرـس  و  الیوط ، شعی  مل  هنأ  الا  ذئاع ) نب  قیتع   ) اهبابـش لوأ  یف  هجیدـخ  تجوز  هزرابلا . و 

هءارو فلخ  ،و  هرمع عیبر  یف  ایندـلا  عدو  ثیح  اضیأ - شعی - مل  و  سانب ،) نب  دـنه   ) همـسا میمت  ینب  نم  رجاتب  هرتف  دـعب  تجوزتف  اریثک .
و هیلاعلا ، اهتمه  و  هریبکلا ، هفیرـشلا  هأرملا  هذـه  حور  نع  فشکت  همهم  هتکن  یلا  تافتلالا  یغبنی  اـنه  .و  هلئاـط هورث  لاومأ و  عم  هجیدـخ 

اهب بارت  مل  و  هدکار ، لاومألا  هذـه  كرتت  مل  اهیجوز ، نم  هلئاه  هورث  و  هلئاط ، الاوما  تثرو  یتلا  هجیدـخ  نا  یه : .و  اهلالقتـسا اهتیرح و 
بسکت نأ  تعاطتـسا  و  ضرغلا ، اذهل  نیحلاص  الاجر  تمدختـسا  و  هراجتلا ، یف  لاومألا  هذه  ترمثتـسا  امنا  و  اجئار ، ابرلا  ناک  نمز  یف 

و هراجت ، هیحان  لک  یف  اهل  ناک  و  ناکم ، لک  یف  هقرفتم  لمج  فلا  نینامث  نم  دـیزأ  اهل  نا  :» لـیق یتح  همخـض  هورث  هراـجتلا  قیرط  نع 
(. 1 « ) اهریغ هشبحلا و  رصم و  لثم  لام ، دلب  لک  یف 

هیراجت هلفاق  هرادا  نا  لوقن : نأ  دبال  و  (. 2 « ) مهبراضت اهلام و  یف  لاجرلا  رجأتست  لام ، فرـش و  تاذ  هارما  دلیوخ  تنب  هجیدخ  تناک  «و 
همورحم هأرما  تناک  نمز  یف  هأرما ، ریدملا  ناک  اذا  امیس  و ال  اریسع ، ارمأ  ناک  هیبرعلا  هریزجلا  یف  رصعلا  کلذ  یف  لیبقلا  اذه  نم  هریبک 

مهتانب نودئی  هاسقلا  ماشه ج 1 ص 199. نبا  هریس  (. 2 .) راحبلا ج 16 ص 22 (. 1  ) لاجرلا ناک  ام  اریثک  و  هیعامتجالا ، اهقوقح  عیمج  نم 
هراجتلا کلت  هراد  اهلهؤت ال  هیفاک  هایحلا  نوؤشب  هریخ  لوسرلا و  هیـصخش  و  قوفتم ، غوبن  نم  همیظعلا  هأرملا  هذهل  دـب  ال  نذا ، . بنذ نود 

هقالخأ و ومس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مارکألا لوسرلا  هتیصخش  همظع  تکردأ  هدیعبلا  اهترظن  اهئاکذ و  هدحو  اهغوبن  نم  و  (. 1  ) هعساولا
یه لب و  اهتبطخل ، اومدقت  نیذلا  هقومرملا  تایـصخشلا  لاجرلا و  نود  نم  اهل  اجوز  هتراتخأف  ءامـسلا ، هلاسرب  هفیلکت  لبق  رهازلا  هلبقتـسم 

اهنوک مغر  یلع  هطیـسبلا ، هتایح  هیداـملا و  اـهتایح  نیب  عماـشلا  نوبلا  مغر  یلع  هب ، نارتقـالا  یف  تبغر  اهـسفن و  تضرع  تمدـقت و  یتلا 
تقشع دقف  هلک  کلذ  عم  .و  اهیمحی ماح  لیفک و ال  اهل  سیل  هلمرأ و  تناک  اذا  امیس  ال  کلمت ، یلع  صرحلا  هأرملا  تافص  نم  و  هأرما ،

و مالسالا . هللا و  لیبس  یف  اهلام  لذب  فرصتلا و  نم  هتنکم  اهدعب و  هثعبلا و  لبق  کلت ، ام  اهـسفن و  هل  تلذب  هقالخأ و  مراکم  هتیـصخش و 
مئاعد تیبثت  یف  ریطخلا  فطعنملا  و  یلوالا ، هزیکرلا  و  غلابلا ، رثألا  اهیلع ) هللا  ناوضر   ) دـلیوخ تنب  هجیدـخ  هرهاطلا  هدیـسلا  لاومأل  ناک 
لاملا یلا  هجاحلا  سمأب  ناک  و  نیوکتلا ، رود  یف  یلوألا و  هتاوطخ  یف  و  امع ، رب  یمالسالا و  نیدلا  ناک  ذا  هتیوقت ، كاذموی و  مالـسالا 

، دوشنملا لوألا  فدهلا  ققحت  هلضفب  و  اهلاومأ ، هجیدخ و  هدیسلا  مالـسالا  همدخل  هناحبـس  هللا  ضیفیف  هفده ، غولب  ءامـسلا و  هلاسر  غیلبتل 
هللا یلـص   ) لاق هجیدخ ، لامب  كانغأ  ینغأف ) الئاع  كدـجو  و   ) هیآلا هذـهب  یلاعت  هناحبـس و  راشأ  دـق  و  مالـسالا ، ناکرأ  نم  انکر  ناکف 
یلع بیرعت  ینیمأ / میهاربا  مالـسالا / یف  هیجذومنلا  ءارهزلا  همطاف  رظنا : (. 1 «.) هجیدـخ لام  ینعفن  ام  لثم  طق  لام  ینعفن  ام  (: » هلآ هیلع و 

. ینیسحلا لامج 

ءاطعلاب رونلا  نارتقا 
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ءاطعلاب رونلا  نارتقا 

هبر هدابع  یلا  عاطقنالا  و  میوقلا ، قلخلا  و  هماقتـسالا ، و  لـئاضفلاب ، اـمعفم  بابـشلا  ناـعیر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادـبع نب  دـمحم  غلب 
اقلخ ابح و  انامیا و  رطقی  و  نیرخآلا ، داعسا  یف  ینافتلا  و  هیناسنالا ، حور  هتبانج  نیب  لمحی  یلاعت ، هناحبس و  هللا  یلا  التبتم  دحألا ، دحاولا 
یلا عفترت  و  تافـصلا ، هذـه  رطاشت  هأرماب  نارتقالاب  رکفی  نأ  دـبال  میظعلا  صخـشلا  اذـه  لثم  .و  اهمامت اهلامکب و  قالخألا  مراکم  دـسج 

لک لذبت  و  لبقتسملا ، یف  هرظنتت  یتلا  تامدصلا  تازهلا و  مامأ  دمـصت  همهفتت و  و  هسدقملا ، هفادهأ  غولب  یف  هدضاعت  و  هتایح ، يوتـسم 
سـسحبتت و  همهفت ، هأرما  همث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ریکفت  ءامـس  یف  نکی  مل  .و  هیماسلا فادـهألا  لـین  لـیبس  یف  سیفن  لاـغ و 

هجیدـخ هرهاطلا  هدیـسلا  هل  ضیق  هللا  نأ  ریغ  هتکراـشمب ، هریدـج  نوکت  و  هبعـصلا ، همهملا  هذـه  لـمحتل  حلـصت  و  هسیـساحا ، هرعاـشم و 
هیلع و هللا  یلص   ) هللالوسر لاب  یلع  رطخی  مل  .و  یلوألا هکم  هدیس  هیرثلا ، نونحلا ، هلضافلا ، هبیبللا ، هلقاعلا ، هأرملا  مالـسلااهیلع ،)  ) يربکلا
( مالسلااهیلع  ) دلیوخ تنب  هجیدخ  هدیـسلا  نأ  الا  هکرابملا ، هتایح  نم  هدحاو  هظحل  هلاب  لاملا  لغـشی  مل  و  هیرث ، هأرما  نم  جوزتی  نأ  هلآ )

هنارقا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوـسر جاوز  نکی  مل  و  !! هداعـس نم  اـهل  اـی  و  ـالعب ، اهـسفنل  هتراـتخا  و  هیلع ، اهـسفن  تضرغ  یتـلا  یه 
یف هعون  نم  دـیحولا  جوزلا  اذـه  ربتعی  لب  موقلا ، هیلع  نم  هصاخلا  نیب  و ال  سانلا ، نیب  فراعتملا  جاوزلا  هبـشی  يربکلا  هجیدـخ  هدیـسلاب 

لبقتسملا حورلا و  قامعأ  یف  قیدحت  و  قلعت ، بح و  هجیتن  كرابملا  نومیملا  نارقلا  کلذ  ناک  ذا  شیرق ، نیب  هصاخ  و  هیبرعلا ، هریزجلا 
مل .و  ملاعلا یف  ءاسؤرلا  ءامظعلا و  نیب  ثدـحی  امم  کلذ  هبـشی  ام  وأ  یـسایس  وأ  يدام  عفاد  يأ  یلا  تافتلا  اـمنود  هسدـقملا ، تاوذـلا  و 
همع هلافک  هیامح و  یف  شیغی  ناک  ثیح  دهزلا ، هطاسبلاب و  هفوصوملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هایح  هقیرط  نیب  بسانت  كانه  نکی 
یلا نوکت  ام  برقأ  هطیـسبلا  هفیفعلا  مهتاـیح  تناـک  و  مهمیظع ، شیرق و  دیـس  بلطملادـبع ، هدـج  هاـفو  دـعب  ءاـحطبلا  خیـش  بلاـطیبأ ،

طاسوأ یف  و  هیبرعلا ، هریزجلا  یف  و  هصاخ ، هروصب  شیرق  نیب  و  هکم ، یف  خماشلا  مهماقم  مهردق و  ولع  نم  مغرلا  یلع  دهزلا  فافکلا و 
هأرما ینغأ  هیـشرق و  يرثأ  ربتعت  تناک  یتلا  ، هیـشرقلا دلیوخ » تنب  هجیدخ   » یلوالا هکم  هدیـس  هیـشعم  هایح و  نیب  و  هماع . هروصب  لئابقلا 

ناک اهتکربب  هدیـس  ، نمیلا هکم و  نیب  و  ماشلا ، هکم و  نیب  ءاتـش ، افیـص و  اـهتالحر  یف  هرئاـس  اـهتراجت  اـهلاومأ و  تناـک  ثیح  هکم ، یف 
مغرلا یلع  اهتیبذاج  اهتثوناب و  طفتحت  تلاز  ال  مالـسلااهیلع )  ) تناک .و  اهتراجت یف  اهتمدخ  لضفب  سانلا  نم  تائملا  لب  تارـشعلا  شیعی 
طاقنلا نم  امهم و  افطعنم  دـعت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر نم  هجیدـخ  جاوز  هصق  .و  اهرمع نم  اماع  نیعبرألا  اهغولب  اـهباجنا و  نم 

و حـضاو ، لکـشب  هیرحلا  و  سفنلا ، یلع  دامتعالا  و  لالقتـسالا ، حور  اهیلع  ترهظ  اهنع  اهجوز  یفوت  اـملف  اـهتایح . یف  هینارونلا  هعمـاللا 
- اهیلا اومدقت  نیذلا  ءایرثالا  فارشألا و  كولملا و  نم  جاوزلا  رارصاب - تضفر - و  ادشر . القع و  لاجرلا  لضفأک  هراجتلا  سرامت  تناک 

هللا یلـص   ) دمحم نم  جاوزلل  عافدـناب  تیـضر  و  ارهم ، لاومألا  نم  ریثکلا  اهل  اولذـب  و  هورثلا - عیفرلا و  بسنلا  فرـشلا و  نم  هب  تفرع  امل 
یلع حرتقتل  عافدـنا  قوشب و  تمدـقت  لب  بسحف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب یـضرت  کـئلوأ و  ضفرت  مل  میتیلا ؛ ریقفلا  هلآ ) هیلع و 

و عذاللا . نهدقن  شیرق و  ءاسن  هیرخسل  اببس  رمألا  اذه  حبصأف  . اهلاومأ نم  رهملا  نوکی  نأ  یلع  اهنم  جاوزلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم
نلغتشی و  ءودهب ، هتیب  یف  نشعی  فیرش  يرث  نم  نجوزتی  نأ  نهحماطم  هیاغ  و  هایحلا ، یف  تایلامکلا  هورثلا و  نقشعی  ءاسنلا  نأ  رهتشا  دق 

لجرلا و  میظعلا ، جوزلا  رظتنت  یه  امنا  و  اذـه ، نم  عفرأ  لجأ و  اهراکفأ  نأل  ینغلا ، لجرلا  نع  ثحبت  مل  هجیدـخ  و  سنـألا ، لـمجتلاب و 
نأ انل  يوری  خیراتلا  .و  هساعتلا فلختلا و  عقنتسم  و  هیلهاجلا ، لحو  نم  ملاعلا  یجنت  یتلا  هفافشلا  هیناحورلا  و  هعماللا ، هیصخشلا  و  يوقلا ،
یلا جورخلا  هلأست  هیلا  تلـسرأف  هب ، اهبلق  قلعتف  نامزلا  رخآ  یبن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم نأ  رابحألا  ءاملعلا و  نم  تعمـس  هجیدـخ 

- رابحألا ءاملعلا و  نم  هتعمس  امل  ارابتخا  ناک  لمعلا  اذه  لعل  و  بثک ، نع  هکولـس  هتاکرحت و  بقاریل  هرـسیم - اهالوم  عم  هلفاق  یف  ماشلا 
هللالوسر یلا  تثعبف  هدـهاش ، ام  اهل  یکح  رفـسلا  نم  اوداع  امنیح  و  بئاجعلا ، قیرطلا  یف  هنم  هرـسیم  يأرف  ماشلا ، یلا  اهریعب  یبنلا  رفاسف 

، مهدنع کتنامأ  و  مهیف ، کطسو  کموق و  یف  کفرـش  و  ینم ، کتبارقل  کیف  تبغر  دق  معلا ، نبا  ای  هل : تلاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )
دلیوخ تنب  هجیدخ  جوزتی  نأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر دارأ  املف  (. 1  ) اهسفن هیلع  تضرع  مث  کثیدح ، قدص  و  کقلخ ، نسح  و 
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تیبلا اذـه  برل  دـمحلا  :» الئاق مالکلاب  بلاطوبأ  أدـتباف  هجیدـخ ، مع  یلع  لخد  یتح  شیرق  نم  رفن  هعم  هتیب و  لـهأ  یف  بلاـطوبأ  لـبقأ 
مث هیف ، نحن  يذلا  اندـلب  یف  انل  كراب  و  سانلا ، یلع  ماکحلا  انلعج  و  انمآ ، امرح  انلزنأ  و  لیعامـسا ، هیرذ  میهاربا و  عرز  نم  انلعج  يذـلا 

و هنع ، مظع  الا  لجر  هب  ساقی  و ال  هب ، حجر  الا  شیرق  نم  لجرب  نزوی  نمم ال  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم ینعی  اذـه - یخا  نبا  نا 
دق و  هبغر ، راحبلا ج 16 ص 9. (. 1) هجیدـخ یف  هل  و  لئاز ، لظ  راج و  دـفر  لاملا  ناف  لاملا  یف  القم  ناـک  نا  و  قلخلا ، یف  هل  لدـع  ـال 
نید و  میظع ، ظح  تیبلا  اذـه  بر  هل و  و  هلجآ ، الجاع و  هومتلأس  يذـلا  یلام  یف  یلع  رهملا  و  اهرمأ ، اهاضرب و  کیلا  اهبطخنل  كاـنئج 

، املاع الجر  ناک  و  رهبلا ، عطقلا و  هکردأ  بلاطیبأ و  باوج  نع  رصق  جلجلت و  اهمع و  ملکتف  بلاطوبأ ، تکس  مث  ». لماک يأر  و  عئاش ،
یسفن و دمحم  ای  کتجوز  دق  یسفن . نم  یب  یلوأ  تسلف  دوهـشلا  یف  ینم  یـسفنب  یلوأ  تنک  نا  کنا و  هامع  ای  هئدتبم : هجیدخ  تلاقف 

یلا هقرو  داع  اـملف  اـهرمأ ، یف  هقرو  اـهمع  نبا  تلک  هجیدـخ و  نا  يوری  و  (. 1  ) اهب ملویلف  هقان  رحنیلف  کـمع  رمأـف  یلاـم ، یف  یلع  رهملا 
هجیدـخ ای  معن  لاق : . هجاحلا تیـضق  کلعل  ، مع نبا  ای  کب  الهأ  ابحرم و  تلاـقف : هیلا  ترظن  رورـسم  حرف  وه  و  يرـشبلاب ، هجیدـخ  لزنم 
تعمـس املف  (. هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحمب یلاعت  هللاءاشنا  کجوزا  دغ  هادغ  یف  کلیکو و  انأ  یلا و  کماکحأ  تعجر  دـق  و  کئنهی ،

( مالـسلاهیلع  ) بلاطوبأ بطخ  امل  و  (. 2  ) رانید هئامـسمخب  ماشلا  نم  هرـسین  اهدبع  اهارتشا  دق  هعلخ  هیلع  تعلخ  تحرف و  همالک  هجیدـخ 
انأ کتیب و  یتیبف  کتیب ، یلا  : هجیدخ تلاقف  بلاطیبأ ، عم  بهذـیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ماق  حاکنلا ، دـقع  و  هفورعملا ، هبطخلا 
ههج نم  امدعم  اریقف  ناک  هنأل  هتایح ، یف  يربک  هیمهأ  جاوزلا  اذهل  ناک  و  هلآ ....) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا جوزت  اذکه  و  (. 3  ) کتیراج

راحبلا ج (. 1  ) سیل ادیحو  و  نیرـشعلا ،- هسماخلا و  نس  یلا  كرابملا  هجاوز  رخأت  يرخا  بابـس  وأ ال  ببـسلا  اذهل  نوکی  دـق  و  لاملا -
هجاوزب و  يرخا ، ههج  نم  هلئاع  هل  راحبلا ج 16 ص 279. هنیفس  (. 3 . ) راحبلا ج 16 ص 65 (. 2 . ) صاوخلا ص 302 هرکذت  16 ص 14،
هجیدـخ نأ  امک  (. 1  ) اـهئلح هاـیحلا و  رم  همـساقی  و  رمأ ، یف  هرواـشی  و  همومه ، هکراـشی  نم  دـجو  و  ناـمرحلا ، رقفلا و  عفترا  كراـبملا 

ثیح لومأملا  لجرلاب  اهنارتقاب  اهینامأ  قیقحت  هداعـس  هداعـس ، اهدعب  ام  هداعـس  اهترمغ  ادیدش و  احرف  جاوزلا  اذـهب  تحرف  مالـسلااهیلع ) )
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا جاوز  یف  تدـشنا  راعـشأ  نم  درو  ام  ضعب  رکذـن  نأ  دون  هرقفلا  هذـه  ماتخ  یف  .و  اهدوصقم هیاغ  اـهینامأ و  یلغأ 

: منغ نب  هللادبع  لاق  (: مالسلااهیلع  ) هجیدخب هلآ )
دعسأب کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل  ترج  دق  هجیدخ  ای  ائیرم  ائینه  .

؟ دمحم لثم  سانلا  یف  يذلااذ  نم  اهلک و  هیربلا  ریخ  نم  تجوزت 
دعوم برق  ایف  نارمع  نب  یسوم  میرم و  نب  یسیع  ناربلا  رشب  هب  و 

. دتهم داه و  ءاحطبلا  نم  لوسر  هناب  امدق  باتکلا  هب  برق 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هوبنب  مالسلااهیلع )  ) هجیدخ ارشبم  دوهیلا  رابحأ  نم  ربح  لاق  و 

لوصحملا هیاغ  هنم  يذخ  یلوق و  نآلا  یسنت  جیدخ ال  ای 
لیجنالا یف  تأرق  دق  اذکه  کش  الب  یبنلا  اذه  جیدخ  ای 

لیزنتلاب هلالا  نم  یبحی  یحوب و  هلالا  نم  یتأی  فوس 
. لیج لک  یلع  اخماش  يرولا  یف  یحضیف  راخفلا  تاذ  هجوزی  و 

: لوقی سابعلا  أشنأ  25و  هحفص :  . ینیسحلا لامج  یلع  بیرعت  ینیمأ / میهاربا  مالسلا / یف  هیجذونملا  هأرملا  ءارهزلا  همطاف  رظنأ : (. 1)
بئاغرلا انثلاب و  انموق  ای  اورخفا  بلاغ  رهف و  لآ  اورشبأ 

بیاطألا لک  نیز  دمحأب  مترخف  دق  بتارملا  یف  الع  مکلضف و  سانلا  یف  عاش 
بهاوملا لیلجب  هجیدخ  ترفظ  دق  بئاغ  ریغ  قرشم  هرون  ردبلاک  وهف 

بلاطملا بر  وهف  مکلمش  هللا  عمج  بسانم  نم  هل  ام  يذلا  مشاه  یتفب 
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. لبالا مارک  فیفخ  داوس  اهضایب  طلاخی  ضیبلا  لبالا  سیعلا  بکارب و  سیع  راس  ام  هالصلا  هیلعف  بکار  شام و  ریخ  يرولا  دیس  دمحأ 
(: مالسلااهیلع  ) هجیدخ دقع  نرضح  نمم  ءاسنلا  ضعب  تلاق 

ناندعلا ینب  ای  انرخف  دقل  ناشلا و  زع  انل و  راخفلا  یحضأ 
نالقثلا هلمج  هیف  ترخف  يرولا و  نیب  العلا  تلن  هجیدخأ 

نامزألا یف  ءاسنلا  تدلو  هلثم  يذلا ال  ادمحم  ینعأ 
ناندعلا ینب  نم  لضفملا  وهف  اومحرت  اوملس و  هیلع و  اولص 

نمحرلا  هوفصب  تصصخ  دق  نأ  یملعا  و  هجیدخ ! هیف  یلواطتف 
: تلاق و  اهنعهللایضر )  ) بلطملادبع تنب  هیفص  اهیدی  نیب  تجرخ  و 

حرتلا عم  سوحنلا  یضم  حرفلا و  عم  رورسلا  ءاج 
حجن دق  اهیف  لاحلا  تلبقأ و  دق  انراونأ 

حطبلا زوافملا و  لک  یف  روکذملا  دمحمب 
حجر مهلک  قلخلاب  دمحأ  نزاوی  نأ  ول 

حضو دق  رمأ  شیرقل  هلضف  نم  ادب  دقل  و 
حرب ام  هنع  دعسلا  دمحأل و  دوعسلا  مث 

حفط اهلیان  رحب  لامکلا و  تنب  هجیدخب 
حرب ام  اهنم  ملحلا  اهیلح و  یف  اهنسح  ای 

. حلک هحئادم  یف  ام  دمحم  نیمألا  اذه 
حفص  دق  مکنع  هللاو  اودعست  هیلع  اولص 

: اضیأ تلاق  و 
داقرلا دعب  داهسلا  تفلأ  داؤفلا و  تاقثوم  قوشلا  ذخأ 

داعبلا لوط  فالخ  تاقرشم  ینادتلا  رونب  اقلا  یلایلف 
دادولا میظع  یفطصملا  نم  تلن  ذا  هجیدخ  ای  رخفلاب  تزف 

يداب مث  رضاح  لک  الماش  اضرف  سانلا  یلع  هرکش  اذعف 
يدانی ءامسلا  يدل  لیئربج  اعمج  کئالملا  سانلا و  ربک 
دانعلا لهأ  کنع  هللا  یحنف  ینامألا  لکب  دمحأ  ای  تزف 

دالبلا  یف  اهلقثل  تطح  سیعلا و  ترس  ام  هالصلا  کیلعف 
مالسالا یف  لوألا  تیبلا 

یلئاـعلا و ءفدـلا  ناـنحلا و  هداعـسلا و  بحلا و  هرمغی  يذـلا  تیبلا  ینب  و  هرـسألا ، تسـسأت  و  هجیدـخ ، دـمحم و  لمـش  عمتجا  معن ....،
هفادـهأ لجأ  نم  اهعـسوب  ام  لـک  تلذـب  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مارکـالا لوسرلا  هوعدـب  نمآ  نم  لوأ  هجیدـخ  تناـک  دـقف  مهاـفتلا ،

فیک هفرـصا  کمکح ، یف  کیدـی و  نیب  کلمأ  ام  عیمج  تلاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا يدـی  نیب  اهتورث  تلعج  و  هسدـقملا ،
تناک و  (، 1  ) یلع و  هجیدخ ، و  دـمحم ، ثالث : تانبل  نم  مالـسالا  یف  هرـسأ  لوأ  تسـسأت  .و  هنید رـشن  هللا و  هملک  ءالعا  لیبس  یف  ءاشت 

هیار رشن  و  ناثوألا ، هدابع  كرـشلا و  رفکلا و  هبراحم  یف  هقاشلا  اهتیلوؤسم  و  ماسجلا ، اهفئاظو  تلمحت  و  هیملاعلا ، هیمالـسالا  هروثلا  هرذب 
تمـض یتلا  دیحوتلل  یلولا  هدعاقلا  وه  و  هاوس ، یمالـسا  تیب  ضرألا  هجو  یلع  کی  مل  .و  هعوبر یف  لدعلا  هعاشا  و  ملاعلا ، یف  دـیحوتلا 
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هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم تیبلا  دیمع  . اهیف دیحوتلا  هدـیقع  ثب  و  سانلا ، بولق  حـتف  و  ملاعلا ، یلا  ذوفنلل  اودعتـسا  اوزهجت و  ءایفوأ ، ادونج 
هیلع هللا  یلص   ) لوسرلا ناک  و  (. مالسلااهیلع  ) هجیدخ هیلخادلا  هنوؤش  هدیس  و  (. 4 ملقلا :  ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  هیف : هللا  لاق  دـق  و  هلآ )

اهمرتحی و اهدوی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر ناک  ماشه : لوقی  . مارتحـالا هیاـغ  اـهمرتحی  و  هبلق ، قاـمعأ  نم  هجیدـخ  بحی  هلآ ) و 
بوشآ رهش  نبا  بقانم  هعصاقلا ، هبطخلا  هغالبلا : جهن  (. 1) مل و  هب ، تنآ  هأرما  لوأ  یه  و  قدص ، ریزو  تناک  و  اهلک ، هروما  یف  اهرواشی 

(. 1  ) اهریغ ادحأ  اهتایح  یف  جوزتی  ج 2 ص 180.
ریخ (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق و  (. 2 « ) دـلیوخ تنب  هجیدـخ  یتما  ءاسن  ریخ  و  لاق ....« : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  يوری  و 

اهیلع و ءانثلا  نم  مأسی  مل  هجیدخ  رکذ  اذا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر ناک  تلاق : هشئاع  نع  هیاور  یف  و  (. 3 « ) هجیدخ اهئاسن 
زتهأ یتح  بضغف  تلاق : ؟ اهنم اریخ  کل  هللا  فلخأ  دـق  ازوجع  الا  تناک  له  و  تلقف : هریغلا ، ینتلمحف  موی  تاذ  اهرکذـف  اهل ، رافغتـسالا 

ینمرح ذا  اهل  ام  ینتقفنأ  و  سانلا ، ینبذک  ذا  ینتقدص  و  سانلا ، رفک  ذا  یب  تنمآ  دـقل  اهنم ؛ اریخ  یل  فلخأ  ام  هللاو  :» لاق هرعـش و  مدـقم 
نأ هیاورلا : یف  درو  دـق  و  (. 4  ) ادـبأ ءوسب  اهرکذأ  هللاو ال  یـسفن : یف  تلقف  تلاق : «. ءاسنلا دـالوأ  ینمرح  ذا  اـهدالوأ  هللا  ینقزر  و  ساـنلا ،

: لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر یتأ  مالسلاهیلع )  ) لیئربج
لاق و  (. 5 « ) بصن هیف و ال  بخـص  ال  بصق ، نم  هنجلا  یف  تیبب  اهرـشب  و  اهبر ، نم  مالـسلا  اهأرقاف  کتتأ ، دـق  هجیدـخ  هذـه  دـمحم ، ای  »
نب طبس  صاوخلا ، هرکذت  (. 1 (.) 6 « ) ارارم موی  لک  هتکئالم  مارک  کب  یهابیل  لجوزع - هللا - نا  هجیدـخ .... اـی  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )

همغلا فشک  صاوخلا ص 303 . هرکذت  (. 4 . ) همغلا ج 2 ص 71 فشک  (. 3 .) قباسلا ردصملا  (. 2 .) فجنلا 1283 ص 302 يزوجلا ط 
اریدقت امارکا و  اهقئادـص  مرتحی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ناک راحبلا ج 16 ص 78.و  (. 6 .) صاوخلا ص 302 هرکذـت  (. 5 .) ص 78 ج 2 

اهنا هجیدـخل ، هقیدـص  تناک  اهناف  هنالف ، تیب  یلا  اوبهذا  : » لاق هیدـهب  یتا  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  لاق : سنأ  نع  يور  . اـهل
و طق ، اهتیأر  ام  و  هجیدـخ ، یلع  ترغ  ام  هللالوسر  ءاسن  نم  دـحأ  یلع  ترغ  اـم  تلاـق : هشئاـع  نا  نیحیحـصلا : یف  و  (. 1 « ) اهبحت تناک 

هأرما ایندلا  یف  نکت  مل  هنأک  لوقأف : . هجیدخ قئادص  یلا  اهب  ثعبی  اهءاضعأ و  عطقیف  هاشلا  حـبذ  امبر  و  اهرکذ ، رثکی  هللالوسر  ناک  نکل 
یلا اولـسرا  :» لوقی هاشلا  حـبذ  اذا  ناک  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع يورو  «. دـالوألا اـهنم  یل  ناـک  و  تناـک ، اـهنا  : » لوقیف . هجیدـخ ـالا 

هرجح یف  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتءاج هأرما  نا  يوری : و  «. اهبیبح بحـأل  ینا  :» لوقیف کـلذ  یف  هشئاـع  هلأـستف  «. هجیدـخ ءاقدـصأ 
تناک اهنا  (:» هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر اهل  لاقف  کلذ ، نم  هشئاع  تبجعتف  اهتجاح ، ءاضق  یف  عرسأ  و  اهب ، یفتحا  اهلبقتساف و  هشئاع 

نم اهبلق  ألمت  هریغلاب  ترعـش  نیح  و  هشئاع ، هتجوز  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر نیب  هرواحم  هرم  ترج  و  «. هجیدـخ هایح  یف  انیتات 
اریخ هللا  کلدـبأ  دـق  نیقدـشلا ، أرمح  زوجع  نم  رکذـت  ام  : هل تلاـقف  اـهب ، هبج  قاـعت  و  هجیدـخل ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر هرثک 
یب تنمآ  تیبلا : هبر  و  لایعلا ، ما  تناک  اهنم ، ریخ  هللا  ینلدـبأ  ام  :» ـالئاق اـهیلع  درو  لوقلا ؛ اذـه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ملآـف  !؟ اـهنم

و (. 1 » ) اهریغ نم  تمرح  دلولا و  اهنم  تقزر  و  سانلا ، ینمرح  نیح  اهلامب  ینتساو  و  سانلا ، ینبذک  راحبلا ج 1 ص 380. هنیفس  (. 1) نیح
هجردلا عیفرلا و  ماقملا  تزاح  نأ  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر (  دنع  ماقملا  ردفلا و  اذهب  هیرح  مالسلااهیلع )  ) دلیوخ تنب  هجیدخ 

لـضفأ (:» هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر اهیف  لاق  اذل  .و  میعنلا دلخلاب و  اهرـشب  و  نیملاعلا ، بر  اهابح  یتلا  هأرملا  یهف  ، اهبر دـنع  هیماسلا 
هجیدخ هتلباق  و  (. 2 « ) نوعرف هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  ،و  نارمع تنب  میرم  و  دـمحم ، تنب  همطاف  و  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  هنجلا  لهأ  ءاسن 

هل تلاق  و  کلذ ، لجأ  نم  اهدوجو  مامت  تلذب  و  هسدقملا ، هفادـهأب  هتوعدـب و  هب و  تنمآ  هیحـضتب ، هیحـضت  و  ءافوب ، ءافو  و  بحب ، ابح 
هللالوسر کلذـب  هللا  ففخف  هرمأ ، یلع  هرزاؤت  تناک  .و  کتیراج انأ  و  كدـی ، تحت  کلمأ  اـم  عیمج  و  کـتیب ، تیبلا  : عوشخ عضاوتب و 

هیلع هللا  یلص   ) هلوسر نع  کلذ  هللا  جرف  الا  کلذ ، هنزحیف  هل  بیذکت  هیلع و  در  نم  ههرکی  ائیش  عمسی  ناک ال  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا ناک  و  هللا ....- اهمحر  تتام - یتح  سانلا ، رمأ  هیلع  نوهت  و  هنع ، ففخت  و  هتبثت ، اهیلا  عجر  اذا  اهب ، هلآ ) و 

فیرش رقاب  (. 1  ) یف و  نییحـضم ، نیوبأل  تدلو  دـقف  ءارهزلا .. تبنم  وه  اذـه  معن .... (. 3  ) هروما نم  مهملا  یف  اهرواشی  و  اـهیلا ، نکـسی 
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راصبالا رون  شماـه  یلع  عوبطملا  نیبغارلا  فاعـسا  نع  ـالقن  ص 40  ط 3 / ج 1 / مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نسحلا  مامالا  هاـیح  یـشرقلا -
(. 2 .) حاکنلا باوبأ  نم  هریغلا  باـب  یف  هجاـم  نبا  ننـس  یف  و  ص 150 . دـمحأ ج 6  دنـسم  یف  کلذ  نم  برقی  اـم  و  ص 96 . یجنلبشلل 

هکردتسم ج 3 ص 157 و ص یف  مکاحلا  هریظن  يورو  یبرقلا ص 42 ط 1967 / يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  يربطلا - نیدـلا  بحم 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللالوـسر تیب  یف  ماـئولا .. ناـنحلا و  بحلا و  هرمغی  وـج  ص 10. راـحبلا ج 16  (. 3 .) متاـحوبأ دـمحأ و  هجرخ  125 و 

تحت و  ءارهزلا ، تدلو  تیبلا  اذه  ءاوجأ  یقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر دمحم  اهوبأ  كاذ  و  همطافما ، هجیدـخ  یه  هذـه  و  (. هلآ
و همطاـف ، هاـیح  یلع  هیلئاـعلا  هئیبـلا  هذـه  رثؤـت  نأ  اـیعیبط  ناـک  و  تبرت ، تأـشن و  هیاـعرلا  هذـه  یف  و  تعرع ، رتو  تشاـع  لـالظلا  هذـه 

امم .و  هادهلا همئألا  ما  و  هملسملا ، هأرملا  هودق  و  ءاسنلا ، هریخ  تناکف  هیناسنا .. اقلخ و  هللا ، قلخ  هریخب  يدتقت  و  اهیوبأب ، رثأتتف  اهتیـصخش ،
یلولا هدیلولا  همطاف  نم  تغاص  دـق  لماوعلا  هیقب  عم  مالـسلااهیلع ...)  ) همطافل ترفوت  یتلا  هذـه و  هئیبلا  هثارولا و  لماوع  ناف  هیف  کش  ال 

هیوامسلا و هلاسرلا  هلیلس  . هفارطأ لکب  مراکملا  اعمج  نیوبأ  هلیلس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ءارهزلا همطاف  هذه  ... یهاضی مالسالا ال  ملاع  یف 
و يرکفلا ، غوبنلل  هرغـصم  هروص  وأ  هفطاـخ  هرظن  هذـه  . دـیلتلا دـجملا  هدـیمحلا و  رثآـملا  رونلا و  هلیلـس  . همورـالا بیط  یهلـالا و  یحوـلا 

. هثارولا ءوض  یلع  اهتایح  هروص  یف  قئاقحلا  انل  رهظت  کلذب  و  ءارهزلا ، همطاف  هرهاطلا  انتدیس  صخش  یف  تلثمت  یتلا  هذفلا  تایرقبعلا 

يوامسلا رمألا 

اهنم نوکتی  محرلا و  یف  دقعنت  یتلا  هفطنلا  نا  : یتأیس امل  زجوم  دیهمتک  اهحرطن  هتکن  یلا  هراشالا  اندد  ثیدحلا و  بلص  یف  لوخدلا  لبق 
یتلا هزهجألا  یف  لیثمتلا  مضهلا و  تایلمع  نم  ءاهتنالا  دعب  ناک ،) ماعط  يأ   ) ماعطلا نم  صلختـسی  مدـلا  و  مدـلا ، نم  حـشرتت  امنا  نینجلا 

و اهنم ، نوکتملا  نینجلاب  مث  نم  و  هجیتنلاب ، هنم  هصلختـسملا  هفطنلا  یلع  هیعوضوم  اراثآ  ماعطلا  نأ  کش  الف  . کلذـل هناحبـس  هللا  اهدـعأ 
هبر نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  و  .) هئیسلا هراثآ  كرت  اثیبخ  ناک  نا  و  هنسحلا ، هراثآ  كرتیف  ابیط  ناک  ناف  اهنم ، أشن  يذلا  درفلا  كولس 

مارحلا و تحـسلا و  لام  رومخلا و  ریزنخلا و  محل  نم  هتفطن  تدـقعنا  نم  نیب  ناتـشف  (. 58 فارعألا : ...( ) ادکن الا  جرخی  ثبخ ال  يذـلاو 
لیمی كاذ  و  تاریخلا ، هلیـضفلا و  یلع  بشی  اذـهف  ، لالحلا بیطلا  هللا  قزر  نم  هتفطن  تدـقعنا  نم  نیب  و  لکاش ، ام  بصغلا و  هقرـسلا و 

یف لاـعف  رود  هل  هسفنب  اذـه  و  ماـیهلا ، قوشلا و  یلا  يدؤی  یـسنجلا  ءاـقللا  نع  داـعتبألا  ناـف  يرخا  ههج  نم  .و  تارکنملا ثئاـبخلا و  یلا 
رمألا نع  انربخت  تءاج  یتلا  تایاورلا  یلا  قلطنن  دیهمتلا  اذـه  دـعب  .و  هیلبقتـسملا هتیـصخش  طویخ  خـسن  نینجلا و  نیوکت  هفطنلا و  داقعنا 
همطاف هرهاطلا  هقیدصلا  هفطن  دـقعنت  نأ  لبق  - افنآ انعم  رم  ام  نمـضتی  وه  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر یلا  هجوت  يذـلا  يوامـسلا 

هیلع طـبه  ذا  حـطبألاب  سلاـج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـنیب  : لاـق ص 87  ءزجلا 16  یف  راـحبلا )  ) یف یـسلجملا  خیـشلا  يور  : ءارهزلا
هجیدخ یلا  ثعبف  «. احابص نیعبرأ  هجیدخ  لزتعت  نأ  كرمأی  وه  و  مالسلا ، كورقی  یلعألا  یلعلا  دمحم ، ای  :» هادانف مالـسلاهیلع )  ) لیئربج

ذفنیل کلذـب  ینرمأ  لجوزع - یبر - نکل  و  یلق ، هرجه و ال  کنع  یعاطقتنا  نأ  ینظت  ال  هجیدـخ ، ای  :» اـهل لـق  لاـق : و  رـسای ، نب  راـمعب 
يذخ بابلا و  یفیجاف  لیللا  کنج  اذاف  ارارم ، موی  لک  هتکئالم  مارک  کب  یهابیل  لجوزع - هللا - ناف  اریخ ، الا  هجیدخ  ای  ینظت  الف  هرمأ ،

. لیللا موقی  راهنلا و  موصی  اموی  نیعبرأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ماقأف  لاق : «. دـسأ تنب  همطاف  تیب  یف  یناـف  کـشارف ، نم  کعجـضم 
( مالـسلاهیلع  ) لیئربج طبه  نیعبرألا  لامک  ناـک  اـملف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر دـقفل  ارارم  موی  لـک  یف  نزحت  هجیدـخ  تلعجف 
ام لیئربج و  ای  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  «. هتفحت هتیحتل و  بهاتت  نأ  كرمأی  وه  و  مالسلا ، كؤرقی  یلعألا  یلعلا  دمحم : ای  :» لاقف

.»!؟ هتیحت ام  و  نیملاعلا ؟ بر  هفحت 
یبنلا يدی  نیب  هعضوف  سدنس ، لیدنمب  یطغم  قبط  هعم  لیئاکیم و  طبه  ذا  کلذک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انیبف  لاق : . یل ملع  ال  لاق :
لکأف ...«. ماعطلا اذه  یلع  كراطفا  هلیللا  لجعت  نأ  کبر  كرمأی  دـمحم : ای  :» لاق و  مالـسلاهیلع )  ) لیئربج لبقأ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

هالـصلا :» لاق لیئربج و  هیلع  لبقأف  یلـصیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ماق  مث  ابر ، ءاملا  نم  برـش  و  اعبـش ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
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هیرذ هلیللا  هذـه  یف  کبلـص  نـم  قـلخی  نأ  هـسفن  یلع  یلآ  لـجوزع - هللا - ناـف  هجیدـخ .... لزنم  یتـح  کـتقو  یف  کـیلع  ( 1  ) همرحم
یننج اذا  ناکف  هدحولا  تفلأ  دق  تنک  و  اهنعهللایـضر :)  ) هجیدخ تلاق  . هجیدـخ لزنم  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر بثوف  «. هبیط
کلت یف  ناک  املف  یـشارف . یلا  تیوآ  و  یحابـصم ، تأفطأ  و  يدرو ، تیلـصو  یباـب ، تقلغ  و  يرتس ، تفجـسأ  و  یـسأر ، تیطغ  لـیللا 

الا اهعرقی  هقلح ال  عرقی  يذـلا  اذـه  نم  : تیدانف باـبلا  عرقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاـج  ذا  ههبتنملاـب ، ـال  همئاـنلاب و  نکأ  مل  هلیللا 
یناف هجیدخ ، ای  یحتفا  :» هقطنم هوالح  همالک و  هبوذعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يدانف  هجیدخ : تلاق  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

یتح هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینع  دعابت  ام  ءاملا  عبنأ  ءامـسلا و  کمـس  يذلاو  الف  لزنملا .... یبنلا  لخد  و  بابلا ، تحتف  و  «. دـمحم
ینعم یلا  يدوت  اهنکل  هفلتخم  ظافلاب  هماعلا  ءاـملع  نم  ریفغ  مج  الـصفم  ثیدـحلا  اذـه  رکذ  دـق  و  (. 2  ) ینطب یف  همطاف  لقثب  تسـسحأ 

كردتسملا ج 3 صیخلت  ج 2 ص 26. لادتعالا )  ) یف یبهذـلا  .68 ص 63 - مالـسلاهیلع ) ( ) نیـسحلا لتقم   ) یف یمزراوخلا  : مهنم دحاو ،
یف قافتا  و  ظاـفلألا ، یف  ریـسی  فـالتخا  عم  ینعملا  اذـهب  يرخا  ثیداـحأ  همث  ص 36.و  ج 4  نازیملا ) ناـسل   ) یف ینالقـسعلا  ص 156.

راحبلا ج 16 ص 78. (. 2 .) هلفانلا هالصلا  دارملا  نوکی  دق  (. 1) ءارهزلا همطاف  هدیسلا  هفطن  نأ  یلع  صنت  اهلک  و  رهوجلا ، نومضملا و 
وأ قبط ، یف  ءامـسلا  نم  هدـئاملا  هیلع  تطبه  وأ  حافتلا ، وأ  بنعلا ، وأ  بطرلا ، نم  کلذ  ناک  ءاوش  هنجلا ، ماعط  نم  تناک  مالـسلااهیلع ) )

اـضرلا مامالا  نع  : هرابعلا یف  فرـصتلا  ضعب  عم  هلمجم  هروصب  ثیداحألا  کلت  ضعب  کیلا  و  ءامـسلا ، یلا  دعـص  امل  هنجلا  نم  لـکأ  هنا 
هتلکأف اهبطر  نم  ینلوانف  هنجلا  ینلخدأف  لیئربج  يدیب  ذخأ  ءامسلا  یلا  یب  جرع  امل  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : مالـسلاهیلع ) )
املکف هیـسنا ، ءاروح  همطافف  همطاـفب ، تلمحف  هجیدـخ  تعقاو  ضرـألا ) یلا   ) تطبه اـملف  یبلـص ، یف  هفطن  کـلذ  لوحتف  هیاور ) یف  (و 

و يراصنألا ، هللادبع  نب  رباج  نع  مالسلاهیلع ،)  ) رقابلا مامالا  نع  يرخا  هیاور  یف  و  «. همطاف یتنبا  هحئار  تممـش  هنجلا  هحئار  یلا  تقتـشا 
هخیرات ج 5 ص 87. یف  يدادغبلا  بیطخلا  : نم لک  هبراقتم  یناعم  و  هفلتخم ، ظافلأب  ثیدحلا  يور  دق  :و  سابع نبا  نع  يرخا  یف 

مظن  ) یف يدنرزلا  ج 1 ص 38. لالدتعا ) نازیم   ) یف یقـشمدلا ، دمحأ  نب  دمحم  ص 63. مالسلاهیلع ) ( ) نیـسحلا لتقم   ) یف یمزراوخلا 
و (. یبقعلا رئاخذ   ) یف يربطلا  نیدـلا  بحم  (. هدوملا عیبانی   ) یف يزودـنقلا  ص 160. ج 5  نازیملا ) ناسل   ) یف ینالقـسعلا  (. نیطمـسلا ررد 

ملاوع رظنا : لیصاتلا  نم  دیزملل  (. 1 (.) 1  ) مهریغ باطخ و  نبا  رمع  و  کلام ، نب  دیعـس  و  سابع ، نبا  و  هشئاع ، نع  مهتایاور  ءالؤه  دروأ 
. همهملا لوصفلا  و  راحبلا ج 6 و 10 و 43 ، و  فراعملا ج 6 ، مولعلا و 

لمحلا هرتف 

اهنع رـسکنا  و  امهومه ، اهتلزع و  نم  هیحـضملا  هفرـشلا  هأرملا  هذه  تجرخ  کلذـب  و  هجیدـخ ، یلع  ایجیردـت  رهظت  لمحلا  راثآ  تأدـب 
امل مالـسلااهیلع )  ) هجیدخ نا  (: » مالـسلاهیلع  ) قداصلا مامالا  لوقی  . اهئاشحأ یف  همـضت  يذلا  اهنینجب  سنأتـست  تذخأ  و  هدحولا ، راصح 

، اهیلع لخدـت  هأرما  نکرتی  و ال  اهیلع ، نملـسی  اهیلع و ال  نلخدـی  نکف ال  هکم ، هوسن  اـهترجه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسرب تجوزت 
یف اهثدحت  تراص  همطافب  تلمح  املف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر جرخ  اذا  نزحت  متغت و  تناک  و  کلذ ، نم  هجیدخ  تشحوتسأف 

ینطب یف  يذلا  نینجلا  تلاق : !؟ کثدحی نم  هجیدخ ، ای  اهل : لاقف  همطاف ، ثدحت  هجیدـخ  عمـس  هللالوسر و  اموی  لخدـف  . اهربصت اهنطب و 
یلسن لعجیس  یلاعت - كرابت و  هللا - نأ  و  هنومیملا ، هرهاطلا  همـسنلا  اهنأ  و  یثنا ، اهنأ  ینرـشبی  لیئربج  اذه  اهل : لاقف  . ینـسنؤی ینثدحی و 

( سلاجملا ههزن   ) یف یعفاشلا  نمحرلادبع  يور  (. 1 » ) هیحو ءاضقنا  دعب  هضرأ  یف  هءافلخ  مهلعجی  همالا ، همئأ  اهلـسن  نم  لعجیـس  و  اهنم ،
زیهجت  ) یف يولهدلا  يورو  . ینطاب نم  ینملکت  افیفخ ، المح  تناک  همطافب  تلمح  امل  اهنعهللایـضر :)  ) هجیدخ اهما  تلاق  ج 2 ص 227.

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نع  همتکت  تناک  و  اهنطب ، نم  اهملکت  تناک  همطافب  تلمح  امل  هنا  نیدشارلا :) ءافلخلا  حدم   ) بانک نع  شیجلا )
تناک نمع  اـهلأسف  اـهریغ ، هماـمالا ص 8. لــئالد  ص 80 . راــحبلا ج 16  (. 1) اـهعم سیل  مـلکتت و  اهدـجو  اـموی  اـهیلع  لخدـف  هـلآ ،)

يدعب و نوجرخی  یئافلخ  نم  رشع  دحأ  ما  هللا  اهلعج  تنب ، هذه  هجیدخ ، ای  يرشبأ  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ینطب یف  ام  تلاقف : . بطاخت
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و هسدقملا ، فادهألا  لجأ  نم  هدـحاولا  رجهلا و  يذألا و  یلع  تربص  و  سیفن ، لاغ و  لک  تلذـب  یتلا  هجیدـخ  هذـه  معن .. «. مهیبأ دـعب 
هذهب اهابح  هللا  نا  ..... يرشبلا هذه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا مف  نم  عمست  هناحبس ، هللا  يوس  ءیـش  لک  یلع  هتوعد  ادمحم و  تمدق 

و اروبح ، هبطغ و  اهبلق  ألتما  و  اههجو ، یلع  رورسلا  رشبلا و  حفطف  اهنم . نیموصعملا  نیدلا و  همئأ  لعج  و  همارکلا ، هذهل  اهابتجا  و  هاعسلا ،
هللا نا  رمألا ، لصو  یتح  اهیبنج ، نیب  هلمحت  يذلا  اهنینجب  هلوسرب و  هللااب و  اهسنأ  اهقلعت و  دتشا  و  ءادفلا ، هیحضتلا و  یلع  ارارـصا  تدادزا 

هیف ال بصن  ـال  بصق  نم  ارـصق  هنجلا  یف  اـهل  ینب  هللا  نا  هجیدـخ  رـشبی  نأ  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هلوـسر یلا  یحوأ  یلاـعت  هناـحبس و 
. هنجلا لهأ  تادیس  نم  مالسلاامهیلع )  ) ءارهزلا همطاف  اهتنبا  اهلعج و  و  بخص .

همطاف هدالو 

مشاهینب ءاسن  شیرق و  ءاسن  یلا  تهجوف  هدالولا ، اهترـضح  نأ  یلا  کلذ  یلع  اهنعهللایـضر )  ) هجیدخ لزت  مل  و  لمحلا ، مایأ  تمرـصت 
، هل لام  اریقف ال  بلاطیبأ ، میتی  ادـمحم  تجوزت  و  انلوق ، یلبقت  مل  انیتیـصع و  اهیلا : نلـسرأف  . ءاسنلا نم  ءاـسنلا  یلت  اـم  اـهنم  نیلی  نئجی و 

ءاسن نم  نهنأـک  لاوط  هوسن  عبرأ  اـهیلع  لـخد  ذا  کلذـک  یه  اـنیبف  کلذـل .. هجیدـخ  تمتغاـف  . ائیـش كرمأ  نم  یلن  ـال  ءیجن و  انـسلف 
تنب هیـسآ  هذـه  و  هراس ، انأ  کتاوخأ : نحن  و  کیلا ، کبر  لسر  اناف  هجیدـخ ، ای  ینزحت  :ال  نهادـحا تلاـقف  نهنم ، تعزفف  مشاـهینب ،

نم یلنل  کـیلا  یلاـعت - هللا - اـنثعب  نارمع ، نب  یـسوم  تخا  مثلک  هذـه  و  نارمع ، تنب  میرم  هذـه  و  هـنجلا ، یف  کـتقیفر  یه  و  مـحازم ،
تعـضوف اهفلخ ، نم  هعبارلا  و  اهیدی ، نیب  نم  هثلاثلا  و  اهراسی ، نع  يرخالا  و  اهنیمی ، نع  هدحاو  تسلجف  . ءاسنلا نم  ءاسنلا  یلت  ام  كرمأ 

هجیدخ ای  اهیذخ  : هوسنلا تلاق  و  هکم . تاتویب  لخد  یتح  رون  اهنم  قرـشأ  ضرألا  یلا  تطقـس  املف  هرهطم ، هرهاط  مالـسلااهیلع )  ) همطاف
(. 1  ) هرشبتسم هحرف  اهتلوانتف  اهلسن ، یف  اهیف و  كروب  هنومیم ، هیکز  هرهطم  هرهاط 

يدامج نم  نیرشعلا  هلیللا  دالیملا  هلیل  نم  اذبح  ای 
لوتب هرهاط  هقیدص  لوسرلا  یفطصملا  تنب  دالیم 

. هلثم دامح  نع  راونألا  حابصم  قودصلا ص 470 ح 1 ، یلامأ  و ج 43 ص 2 ح 1 . ، 81 راحبلا ج 6 ص 80 - (. 1)
ءارهز هیکز  همطاف  ءاروح  هیسنا  هدیس 

دمحأ یبنلا  تنب  تدلو  ذا  دمحم  اهب  رس  هلیل  ای 
رشحملا یف  هعیفش  اهنأل  رشبلا  بولق  رس  اهدالیم 

اهالاو نم  نیع  ترق  كاذک  اهانبا  نم  نویعلا  ترق  و 
هکیرألا شیرعلا و  یلع  تناک  هکیلم  هکمب  هجیدخ 

نسحلا نیسحلاما و  اهتنبب  نمزلا  يدم  ترخف  اهل  تقح 
قروأ الع و  دق  یبنلا  نصغ  قرشأ  یحض و  دق  هلالا  رون 

راهزألاب كاذک  هبیط  راونألاب و  هکم  تقرشأ  و 
یلعلا تاومسلا  قابطأ  رانأ  یحض  اهؤایض  قافآلا  لکب 

ءایربکلا  شرع  قاس  یف  اقلعم  ءایضلا  لیدنق  ناک  دق  اهرون  و 
املف هتمظع ، نم  اهقلخ  لـجوزع  هللا  نـال  : » لاـقف ءارهز ؟»  » ءارهزلا همطاـف  تیمـس  مل  تلق : لاـق : مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعیبأ نع  رباـج  نع 

اذه ام  اندیـس ، انهلا و  اولاق : نیدـجاس و  هکئالملا هللا  ترخ  و  هکئالملا ، راصبأ  تشغ  و  اهرونب ، نیـضرألا  تاوامـسلا و  تءاضأ  تقرـشأ 
عیمج یلع  هلـضفأ  یئایبنأ ، نم  یبن  بلـص  نم  هجرخأ  یتمظع ، نم  هتقلخ  یئامـس ، هتنکـسأ  يرون ، نم  رون  اذـه  مهیلا : هللا  یحوأف  رونلا ؟

«. ییحو ءاضقنا  دعب  یضرأ  یف  یئافلخ  مهلعجأ  یقح و  یلا  نودهی  يرمأب  نوموقی  همئأ  رونلا  کلذ  نم  جرخأ  و  ءابینألا ،
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هدالولا خیرات 

نم نیرشعلا  یف  هعمجلا  موی  یف  هنأ  هیمامالا  ءاملع  نیب  روهشملا  نأ  الا  مالسلااهیلع )  ) اهتدالو خیرات  یف  مالـسالا  ءاملع  نیب  فالخلا  عقو 
باتک یف  يزوجلا  نب  نمحرلادـبع  لاق  : هثعبلا لبق  تدـل  اهنأ  اولاق : هماعلا  ءاملع  رثکأ  هثعبلا و  نم  هسماخلا  هنـسلا  یف  یناثلا  يداـمج  رهش 

نب دـمحم  لاق  .و  نینـس سمخب  هوبنلا  لـبق  مارحلا  تیبلا  ینبت  شیرق  هجیدـخ و  اهتدـلوأ  : ریـسلا ءاـملع  لاـق  ص 306. صاوخلا ) هرکذـت  )
نبا نع  یبقعلا ص 53  رئاخذ  یف  يربطلا  يورو  . هبعکلا ینبت  شیرق  تدـلو و  ص 175 : نیطمـسلا ) ررد  مظن   ) باتک یف  یفنحلا  فسوی 

. هنس نیثالث  سمخ و  نبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر تیبلا و  ینبت  شیرق  همطاف و  تدلو  سابع :
لاق .و  هبعکلا ینبت  ذـئنیح  شیرق  هوبنلا و  لبق  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف دـلوم  ماـک  ص 30 : نییبلاـطلا ) لـتاقم   ) باـتک یف  جرفلا  وبأ  لاـق  و 
نب هللادـبعل  ماشه  لاقف  یبلکلا ، هدـنع  کلملادـبع و  نب  ماـشه  یلع  لـخد  نسحلا  نب  هللادـبع  نأ  ص 213 : راحبلا ج 43  یف  یـسلجملا 

اسمخ و تغلب  لاق : ؟ لوقت ام  یبلکلل : لاـقف  . نیثـالث تغلب  لاـقف : ؟ نسلا نم  هللالوسر  تنب  همطاـف  تغلب  مک  دـمحمابأ ، دـمحم  اـی  : نسحلا
وهف هما  نع  یبلکلا  لس  و  اهب ، ملعأ  انأف  یما  نع  ینلس  نینمؤملاریما ، ای  : هللادبع لاقف  !؟ یبلکلا لوقی  ام  عمـستأ  هللادبعل : ماشه  لاقف  . نیثالث

و یفاـکلا ج 1 ص 458 ، لوصا  یف  ینیلکلا  و  بقانملا ج 3 ص 357 ، یف  بوشآ  رهـش  نبا  لثم : هیمامالا  ءاملعلا  رثکأ  نکل  .و  اـهب ملعأ 
یقت دمحم  و  لامآلا ج 1 ص 94 ، یهتنم  یف  یمقلا  ثدـحملا  و  بولقلا ج 2 ص 149 ، هایح  و  راونالاراحب ج 43 ص 6 ، یف  یسلجملا 

ضیفلا و  هماـمالا ص 10 ، لـئالد  یف  يربطلا  و  ص 173 ، همغلا ج 2  فـشک  یف  یـسیع  نـب  یلع  و  خـیراوتلا ص 17 ، خـسان  یف  رهیس 
یف مهتدمع  و  نینـس ، سمخب  هثعبلا  دعب  تدلو  مالـسلااهیلع )  ) همطاف نا  : مهریغ ءاملعلا و  ءالؤه  لاق  یفاولا ج 1 ص 173. یف  یناشاکلا 
یف همطاف  تدـلو  :» لاق مالـسلاهیلع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللادـبعیبا  نع  ریـصبوبأ  يور  (. مالـسلامهیلع  ) راهطالا همئألا  نع  يور  اـم  کـلذ 

رـشع هنیدـملاب  و  نینـس ، نامث  هکمب  تماقأف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـلوم  نم  نیعبرأ  سمخ و  هنـس  نیرـشعلا  موی  هرخآلا  يدامج 
« هرجهلا نم  هرـشع  يدحا  هنـس  هنم  نولخ  تالثل  ءاثالثلا  موی  هرخآلا  يدامج  یف  تضبق  و  اموی ، نیعبـس  هسمخ و  اهیبأ  هافو  دـعب  و  نینس ،

هیاور بسانت  و  اهیبأ ، دعب  اموی  ( 75  ) اهئاقب هیاور  عم  بسانتت  هرخآلا ال  يدامج  یف 3  ارهزلا  هافو  نأ  میرکلا  يراقلا  یلع  یفخی  و ال  (. 1)
رفعجابأ تعمس  لاق : یناتسجسلا  بیبح  نع  و  (. نیعبس  ) ظفل نع  افحـصم  هیاورلا  یف  نیعـست )  ) ظفل نوکی  نأ  دعبی  اذل ال  . رثکأ اموی  ( 95)

اهل تیفوت و  و  نینـس ، سمخب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر ثعبم  دعب  مالـسلااهیلع )  ) دمحم تنب  همطاف  تدـلو  :» لوقی مالـسلاهیلع ) )
تجوزت و اـهنأ  يورو  ص 457. یفاـکلا ج 1  لوصا  (. 2 .) همامالا ص 10 لـئالد  (. 1 (.) 2 « ) اموی نوعبـس  هسمخ و  و  هنـس ، هرـشع  ینامث 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر جوز  یتمف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا نب  یلعل  تلقف  : لاـق بیـسملا  نب  دیعـس  نع  (. 1  ) تاونـس عست  اهرمع 

نأ اهبارـضأ  تایاورلا و  هذه  نم  دافتـسی  «. نینـس عست  ذئموی  اهل  ناک  و  هنـسب ، هرجهلا  دعب  هنیدملاب  : » لاقف ؟) مالـسلااهیلع  ) یلع نم  همطاف 
ام دعب  همطاف  تدلو  :» لاق مالـسلاهیلع )  ) رفعجیبأ نع  همغلا  فشک  بحاص  يور  . نینـس سمخب  هثعبلا  دعب  تناک  مالـسلااهیلع )  ) اهتدالو

و (. 2 « ) اموی نوعبـس  هسمخ و  اـماع و  رـشع  هیناـمث  اـهل  تیفوت و  و  تیبلا ، ینبت  شیرق  و  نینـس ، سمخب  یحولا  هیلع  لزنأ  هوبن و  هللا  رهظأ 
رـشع هینامث  اهرمع  تیفوت و  و  نینـس ، سمخب  هثعبلا  دعب  تدـلو  اهنا  : لوقت یهف  یلخاد ، ضقانت  یلع  يوطنت  ظحالت - امک  هیاورلا - هذـه 

.و ال حیحصلا تباثلا و  وه  نینـس  سمخب  هثعبلا  لبق  تیبلا  ءانب  ناک  امنا  و  تیبلا ، ینبت  شیرق  تدلو و  اهنا  لوقت : تقولا  سفن  یف  و  هنس ،
زا دـعب   ) هملکب اهابتـشا  تلدـب  هثعبلا ) لـبق   ) هملک نوکت  ناـک  هیاورلا ، یف  عقو  هابتـشا  كاـنه  نأ  : لاـقی نأ  ـالا  نیلوقلا  نیب  عمجلا  نکمی 

مویلا یف  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـلوم  ناـک  حابـصملا : یف  یعفکلا  لاـق  .و  يوارلا نم  هفاـضا  تیبلا ) ینبت  شیرق  و   ) هلمج نأ  وأ  و  هثعبلا ،)
. ثعبملا نم  نیتنثا  هنس  هعمجلا ) موی   ) هرخآلا يدامج  نم  نیرشعلا 

نیب همغلا ج 2 ص 75. فشک  (. 2 .) یفاکلا ص 340 هضور  (. 1  ) فالتخا دروم  مالسلااهیلع ،)  ) ءارهزلا هدالو  خیرات  نأ  قبـس  امم  حضتا 
يورملا مهما و  هدالو  خـیراتب  فرعأ  مالـسلامهیلع )  ) راهطألا همئألا  ءارهزلا  ءانبأ  و  هیف ، يذـلاب  يردأ  تیبلا  لهأ  نکل  و  مالـسالا ، ءاملع 
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اهرمع و  هثعبلا ، نم  نینس  رشع  دعب  هجیدخ  تقیفوت  لاقی : دق  . هماعلا ءاملع  لاوقأ  یلع  مهلوق  و  هثعبلا ، دعب  نینس  سمخل  تدلو  اهنأ  مهنع 
هجیتنلا هذه  و  نیسمخلا ، هعساتلا و  نس  یف  اهب  هجیدخ  لمح  نوکی  هثعبلا ، نم  نینس  سمخ  دعب  تدلو  همطاف  نأب  لوقلا  یلع  و  هنس ،  65

لوق یلع  امنا  و  هنس ، هافولا 65  نیح  هجیدخ  رمع  نأ  لسن  ال  الوأ : : لاکـشالا اذـه  یلع  باوجلا  ماقم  یف  لوقن  ! اهقیدـصت نکمی  هبیرغ ال 
لوق .و  هنس همطافب 48  لمحلا  دـنع  اهرمع  نوکیف  (. 1 ( ) هنـس نیرـشع  ینامث و  هنبأ  یه  اهجوزت و  هلآ ( هیلع و  هللا  یلـص   ( هنا : ) سابع نبا 
رمع نوـکی  اذـه  یلع  .و  هریغ نم  هیـصخشلا  هنوؤـشب  فرعأ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوـسرب برقأ  هنـأل  هریغ  یلع  مدـقم  ساـبع  نبا 
اقراخ دعی  نینسلا ال  هذه  لثم  یف  لمحلا  و  هنس ،  48 هثعبلا - نم  هسماخلا  هنسلا  یف  يأ  همطاف - هدالو  نیح  و  هنس ، هثعبلا 43  نیح  هجیدخ 
الاحم سیل  رمألا  اذه  نس 59 و  یف  همطافب  اهلمح  نوکی  نیعبرألا  نس  یف  تجوزت  اهنا  انلق : و  سابع ، نبا  هیاور  لبقن  مل  ول  اـیناث : . هداـعلل

یف دهاوش  هل  نکمم و  هتردن - عم  نینـسلا - هذـه  یف  لمحت  نأ  نکمی  و  ضیحلا ، مد  يرت  هیـشرقلا  نا  اولاق : ءاملعلا  ءاهقفلا و  نأل  اضیأ ؛
(. 2  ) یضاملا رضاحلا و 

اهرمع 65 نیمأوت و  تدلو  هیناریالا  سابعردنب «  « هنیدم یف  نوخرس «  « نم يوسوملا  مرکأ  هدیـسلا  (. 2 .) همغلا ج 2 ص 139 فشک  (. 1)
یف تلمح  هارما  رغـصأ  نأ  یلا  ریـشی  بطلا  خیرات  هیناریالا : تاعالطا «  « هدـیرج لسارمل  فورعم  بیبط  لاق  هنـس . اـهجوز 74  رمع  هنس و 

يرجه  1351 هیناریالا - روهشلا  دحأ  وه  و  نمهب - تاعالطا 28 / هدیرج   ) هنس اهرمع 67  ملاعلا  یف  ما  ربکأ  و  روهش ، هعبـس  هعبارلا و  نس 
يدل 8 : « تاعالطا هدیرج  لسارمل  ییحی «  « اهجوز لاق  ،و  ناهفـصأ یف  ادلو  تیعـضو  هنـس  اهرمع 66  اتشوش «  « هدیسلا نأ  امک  یـسمش ،)

یف عنام  يأ  و  تشهبیدرا 1351 .) تاعالطا 20  . ) هنس هرمع 25  مهرغصأ  هنس و  هرمع 50  يدلو  ربکأ  و  ثانا ، عبرأ  روکذ و  هعبرأ  دالوأ ،
یلا يرسی  مالـسلااهیلع )  ) اهتدالو خیرات  یف  فالتخالا  ناب  رکذن  ام  لک  دعب  و  .!؟ رداونلا هذه  نم  اضیأ  مالـسلااهیلع )  ) هجیدخ نوکت  نأ 
دنع هنس و  جاوزلا 18  نیح  فیرـشلا  اهرمع  نوکی  نأ  مزلی  نینـس ، سمخب  هثعبلا  لبق  اهتدالو  نا  انلق : ولف  . اضیأ اـهتافو  اـهجاوز و  خـیرات 

هافولا دنع  و  ابیرقت ، نینس  عست  جاوزلا  نیح  فیرشلا  اهرمع  نوکی  نأ  مزلی  نینـس ، سمخب  هثعبلا  دعب  اهتدالو  نأ  انلق  ول  و  هنـس ، هافولا 28 
.1 ینیسحلا ط : لامج  یلع  بیرعت  ینیمأ / میهاربا  مالسالا / یف  ۀیجذومنلا  ةأرملا  ءارهزلا  همطاف  رظنا : (. 1 (.) 1  ) هنس رشع  هینامث 

همطاف ۀیمست 

: یلاعت لاق  و  امهقلخ ، موی  مالسلاامهیلع )  ) ءاوح مدآ و  یلاعت  كرابت و  هللا  یمس  دق  هقلخ و  یف  یلاعت  هللا  ننس  نم  دولوملا ، هیمـست  ربتعت 
قاوذألا و فورظلل و  ارظن  مهدیلاوم  یلع  ءامسألا  عضو  یف  اوننفت  و  هریـسلا ، هنـسلا و  هذه  یلع  سانلا  راس  دق  اهلم و  ءامـسألا  مدآ  ملع  و 

نأل همیظع  هیاغ  هئراو  نم  نوفدهی  اریبک و  امامتها  هیمستلا  نوریعی  مهناف  هللا  ءایلوأ  امأ  . لایجالا روصعلا و  فالتخاب  هفلتخملا  تایوتـسملا 
مـسالا نیب  و  بیطلا ، لولدـملا  يذ  لیمجلا  نسحلا  مسألا  نیب  ناتـش  هسفن و  یف  قیمع  ریثأـت  مسـالل  و  همـساب ، یعدـی  يداـنی و  ناـسنالا 

اذـه مالـسلاهیلع )  ) ییحی هیبنل  یلاعت  هناحبـس و  هللا  راتخا  امک  میرم ) اهتیمـس  ینا  : ) تلاقف اتنب  تدـلو  نارمع  ةأرما  هذـهف  . حـیبقلا ءییـسلا 
(. ایمس لبق  نم  هل  لعجن  مل  ییحی  همسا  مالغب  كرشبن  انا  ایرکز  ای  : ) دیجملا هباتک  یف  یلاعت  كرابت و  لوقی  هتفطن ، دقعنت  نأ  لبق  مسالا 

و اهل ، هیمستلا  هجو  و  مالسلااهیلع )  ) ءارهزلا همطاف  هدیسلا  مسا  رکذت  یتلا  ثیداحألا  نم  هریبک  هفئاط  ضرعتسنل  یعم  مله  اذه  تفرع  اذاف 
(. هتیقادصم  ) هیلع هقدص  یمسلاب و  هتقالع  مسالا و  لولدم  اهیف  یعور  هیعوضوم ، تابسانم  بابسال و  همطافب  تیمس  امنا  اهنا 

یبنلا ۀجوز  هیلع  هللا  ناوضر  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ 

 : اهبسنو اهمسا 

هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جوز  نینمؤملا ،  مأ  ۀیدسألا  یشرقلا  یصق  نب  يّزُعلا  دبع  نب  دسأ  نب  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  اهمسا 
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هلآو : )  هیلع  هللا  یلص  یبنلا (  نم  اهجاوز 
ۀکم یف  عاش  املف  ۀبراضم ،  لاملا  عفدتو  لاجرلا  رجأتست  تناکو  ماشلا ،  لهأ  نیبو  اهنیب  ةراجتو  ریثک ،  لامو  فرـش  تاذ  ۀجیدخ  تناک 

 ) یبنلا لبقف  اهتراجت ،  یف  ماشلا  یلإ  جورخلا  هتلأسف  ۀـجیدخ ،  هیلإ  تلـسرأ  نیمـألا )  قداـصلا  ب ( ـ هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا (  بقل 
نأ هللا  ءاش  دقو  ًاریفو .  ًاحبر  ۀعاضبلا  کلت  تحبرف  ۀکم ،  یلإ  اهب  داعو  اهریغ  يرتشاو  اهتعاضب  عابف  ماشلا  یلإ  جرخف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هللا یلـص  یبنلا (  نس  ناک  اهدـنعو  اـمهجاوز ،  متو  لـبقف  جاوزلا ،  هیلع  تضرعف  هلآو ، )  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا (  وحن  ۀـجیدخ  بلق  هجتی 

 . ۀنس نورشعو  سمخ  هلآو )  هیلع 

 : اهمالسإ

اهیلع . )  هللا  ناوضر  ۀجیدخ (  یه  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم (  یبنلا  نیدب  تنمآ  ةأرما  لوأ  نأ  کش  ال 
ۀجیدـخ ءاسنلا  نمو  مالـسلا )  هیلع  یلع (  لاجرلا  نم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  هللا (  لوسرب  نمآ  نَم  لوأ  لاق :  هنأ  سابع  نبا  نع  درو  دـقف 

 . اهیلع هللا  ناوضر  )

 : اهتافص

 ، ًافرش مهمظعأو  ًابسن ،  شیرق  طسوأ  نمو  ۀفیرش  ۀبیبل  ۀمزاح  ةأرما  اهیلع )  هللا  ناوضر  ۀجیدخ (  تناک  هنأ :  ۀمغلا  فشک  باتک  یف  ءاج 
هیلع هللا  یلص  ناکو (  اهب .  هنع  یلاعت  هللا  فّفخف  ۀنحملا  مایأ  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  هللا (  لوسر  اهجوز  ترزآ  تناک  دقو  ًالام ،  مهرثکأو 

نم ۀظحل  رخآ  یتح  هدـناست  اذـکه  تیقبو  هتنوهو ،  هنع  هتففخ  الإ  بیذـکتلاو  درلا  نم  ۀـکم  یکرـشم  نم  ههرکی  ًائیـش  عمـسی  ال  هلآو ) 
 . اهتایح

 : اهتلزنم

هللا یلـص  یبنلا (  یلإ  یتأ  مالـسلا )  هیلع  لیئربج (  نأ  یتح  نوبرقملا ،  ۀکئالملا  اهیلع  اهطبغی  ۀیلاع  ۀـلزنم  اهیلع )  هللا  ناوضر  ۀـجیدخل ( 
کبر نم  کئرُقی  لیئربج  اذـه  ۀـجیدخای ،  هلآو : )  هیلع  هللا  یلـص  هللا (  لوسر  لاقف  مالـسلا ،  اهبر  نم  ۀـجیدخ  ءرقأ  لاقف :  هلآو )  هیلع 

اذـه یف  انافکو  کلذ ،  نع  زجعیل  ملقلا  نإف  اهلئاضف  نع  امأ  مالـسلا .  لیئربج  یلعو  مالـسلا  هنمو  مالـسلا  هللا  ۀـجیدخ :  تلاقف  مالـسلا ، 
تنب ۀیـسآو  نارمع ،  تنب  میرمو  دمحم ،  تنب  ۀمطافو  دلیوخ ،  نب  ۀجیدخ  ۀنجلا  لهأ  ءاسن  لضفأ  فیرـشلا ( :  يوبنلا  ثیدـحلا  لاجملا 

نوعرف .  ةأرما  محازم 
 : یلاسرلا اهرود 

 : نیمسق یلإ  ۀیمالسإلا  ۀلاسرلا  معد  یف  اهرود  میسقت  نکمی 

لوألا

قَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمسِاب  أَرقِإ  ۀمیرکلا :  ۀیألا  أرقی  نأ  هنم  بلطو  یحولا  هیلع  لزن  امدنع  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا (  نم  اهفقوم  لمـشیو  : 
 ، لکلا لمحتو  محرلا ،  لصتل  کنإ  ًادبأ ،  هللا  کیزخی  ام  هللاو ،  الک  هل :  تلاقف  یـسفن ،  یلع  تیـشخ  دقل  اهل :  لاقو  کلذـب  اهربخأو  ، 

 . سانلا هبذک  امنع  هتقدصو  سانلا ،  هب  رفک  امدنع  ۀجیدخ  هب  تنمآ  دقف   . قحلا بئاون  یلع  نیعتو  فیضلا ،  يرقتو  مودعملا ،  بسکتو 
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 : یناثلا

يأ یلإ  لوصولا  یف  ریبک  رود  نم  لاومألل  ام  یفخی  الو  ۀیمالـسإلا ،  ۀـلاسرلا  دانـسإو  معد  یف  اهلاومأ  هتبعل  يذـلا  ریبکلا  رودـلا  لمـشیو 
هـضرف يذلا  يداصتقالا  راصحلاو  داهطـضالل  نوملـسملا  ضرعت  مایأ  یف  اهلاومأ  اهیلع )  هللا  ناوضر  ۀجیدخ (  تقفنأ  دـقف  ناک .  فدـه 

 . ۀجیدخ لام  ینعفن  ام  لثم  طق  لام  ینعفن  ام  لاق ( :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  یبنلا (  نأ  یتح  ۀکم ،  وکرشم 

 : اهتافو

نوجحلا ةربقمب  ۀکم  یف  تنفدو  نینس ،  ثالثب  ةرجهلا  لبق  ناضمر  رهش  نم  رشاعلا  یف  اهیلع )  هللا  ناوضر  ۀجیدخ (  تیفوت 

ۀجیدخ نینمؤملا  ُّمأ 

نب دلیوخ  اهوبأف  نییشرق :  نیوبأل  ۀجیدخ  انتدیـس  تدلو  زاجحلا ،  یف  ۀیلاعلا  ۀناکملاو  ۀبیطلا  ۀعمـسلا  تاذو  ۀقیرعلا  تویبلا  نم  تیب  یف 
وهف شیرق ،  نم  ۀنانک . . .  نم  رـضنلا  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نبا  يؤل  نب  بعک  نبا  ةّرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  يّزعلا  دبع  نب  دسأ 
رمع ناک  كاذـمویو  نالیع ،  سیقو  شیرق  نیب  مرحلا  رهـشألا  یف  ۀـیلهاجلا  یف  تماق  یتلا  راـجِفلا ،  برح  یف  تامدـقو  دـسأ .  ینب  نم 

ۀمطاف یهف  اهُّمأ  امأو  ۀنس .  نیثالث  ۀنس ـ  نوعبرأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسرلا نم  اهجاوز  نیح  اهرمع  نأ  ۀیاورب  انذخأ  ام  اذإ  ۀجیدخ ـ 
ۀجیدـخ شیرق .  نم  ۀـنانک  نم  بلاغ . . .  نب  يؤل  یف  دـلیوخ  اهجوز  عم  عمتجت  یهف  بلاغ .  نب  يؤل  نب  رهف  نب  مصـألا  نب  ةدـئاز  تنب 

نب هللادـبع  نب  دـمحم  وهف  یـصق ، »  » عـبارلا هّدـج  یف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسرل  میرکلا  بسنلا  عـم  ًابـسن  یقتلت  ۀـیدسألا  ۀّیـشرقلا 
ۀیلهاـجلا یف  یعدـت  تناـک  هلآو . ) هیلع  هللا  یلـص  ) هیلإ هئاـسن  برقأ  یلاـتلاب  یهو  یـصق . . .  نب  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه  نب  بلطملادـبع 

 . الامج ّنهنسحأو  الام  ّنهرثکأو  ًافرش ،  ّنهمظعأو  ًابسن ،  شیرق  ءاسن  طسوأ  ذئموی  یهو  شیرق .  ةدیسو  شیرق ،  ءاسن  ةدیسو  ةرهاطلاب ، 
اهقرعأ ۀلیبقلا  طسوأ  نالف  لاقی :  لیـضفتلاو ،  حدـملا  فاصوأ  نم  بسنلا  رکذ  یف  طسولا  نأل  شیرق ; ةدیـس  اهل  لاقی  ناک  ظفل  یفو  . . 

1  . . . اهسفن یف 

 : ۀجیدخ ُرمع 

اهتایح تراصو  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسرب  تنرتقا  نأ  دعب  ۀکرابملا  اهتایح  ۀسارد  نم  ءزج  هنأل  ًاّدج ; یعیبط  رمأ  اهرمعب  مامتهالا 
ًاعبت هیف  فالتخالا  قّمع  اهرمعب  عطقلا  انیدـل  دـلوی  نأ  نم  الدـب  مامتهالا  اذـه  نکلو  اـهداعبأ .  ِّلـکب  ۀـینیدلاو  ۀیـصخشلا  هتاـیح  نم  ًاءزج 

( ، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) میرکلا لوسرلاب  اهنارتقا  نیح  اهتایحو  اـهرمع  نعو  اـهتدالو ،  نع  ءارـآلا  یلاـتلابو  راـبخألاو  تاـیاورلا  فـالتخال 
کلذ عـسوت  نیثدـحملا  باـتکلا  نم  مهاراـج  نَـم  لاوـقأو  تاذـلاب  نیخرؤـملا  ءامدـق  لاوـقأ  تاـیاورلا ـ  کـلت  یلع  ًاداـمتعا  تـحارو ـ 
تناک سابع :  نبا  نعف  اهرداصمو :  اهِّنـس  تایاور  ضعب  یلإ  ریـشن  ءادـتباو  ۀـلدأ .  نم  همدـقت  اـمب  همـسح  عطتـست  ملو  هتبثتو  فـالتخالا 
لوـسر جوزت  اـهیخا : ) نبا   ) محازم نب  مـیکح  نـعو  ۀنـس 2 . نیرـشعو  نامث  ۀـنبا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  اـهجوزت  موی  ۀـجیدخ 

 : محازم لوقیو  ۀنـس .  نیرـشعو  سمخ  نبا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسرو  ۀنـس ،  نیعبرأ  ۀـنبا  یهو  ۀـجیدخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
هیلع هللا  یلـص  ) دلو دقف   ) 3 ۀنـس ةرـشع  ثالثب  لیفلا  لبق  انأ  تدـلوو  ۀنـس ،  ةرـشع  سمخب  لیفلا  لبق  تدـلو  نیتنـسب ،  ینم  ّنسأ  تناکو 

نیعبرأو سمخ  تنب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  اهجوزت  امل  تناک  اهنأ  يدقاولا :  رکذو   . 4  . . .( ًاموی نیسمخب  لیفلا  ۀعقو  دعب  ( هلآو
نم كانه  نأ  امک  نیثالثو .  ًاسمخ  اهرمعو  نیرـشعو  ًاـسمخ  ناـک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هرمع نأو  مکاـحلاو . . . :  یقهیبلا  نعو  ۀـنس . 
یلا هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ُّیبنلا بطخ  يرقلا . .  ِّمأ  رابخأب  يرولا  فاحتا  باتک  بحاص  لوقی  ۀنـس . . .  وأ 30  ۀنس ،  ۀنبا 25  اهنإ  لوقی : 
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لیقو نیعبرأو ،  تس  لاقیو . . . :  ۀنس  نیعبرأو  نامث  لاقیو . . . :  نیعبرأو  سمخ  ۀنبا  لاقیو :  ۀنس .  نیعبرأ  ۀنبا  تناکو  اهـسفن ،  ۀجیدخ 
لوسر دمحم  هباتک :  یف  رهظم  لالج  بهذ  دقو  ۀفلتخم ،  اهرمع  ۀـلأسم  یف  نذإ  لاوقألاف  نیرـشعو . . .  نامث  لاقیو . . . :  نیثالث ،  : . . . 

یف ئطاشلا  تنب  تدمتعا  نیح  یف  کلذل .  ًاحّجرم  ًاببـس  رکذـی  نأ  نود  ۀنـس ) ۀـنبا 25  تناک  اهنأ   ) یلإ ةراضحلا  یف  هرثأو  هتریـس  هللا ، 
ةایح هباتک  یف  دـمتعا  رخآلا  وه  لکیهو  محازم .  نب  میکح  اهاورو  يدـقاولاو  يربطلا  اهدـمتعا  یتلا  نیعبرألا ،  ۀـیاور  ّیبنلا  ءاـسن  اـهباتک 
دقو نینمؤملا :  تاهمأ  یف  مالـسلادبع  حالـصإو  نیهاش  روبـصلا  دبع  روتکدـلا  نم  ٌّلک  رکذ  دـقو  يدـقاولاو .  يربطلا  هدـمتعا  ام  دـمحم 

نإ اهجاوز .  دنع  اهرمع ،  نم  نیعبرألا  یف  تناک  ۀجیدخ  ةدیسلا  نأ  یلع  تاقبطلا  یف  ةدحاو  ۀیاور  ّالإ  ةریـسلاو ،  خیرأتلا  بتک  تعمجأ 
یلإ ریشت  اهّلکو  ةددعتم ، . . .  تایاور  ترکذ  دق  انیدیأ  نیب  خیرأتلا  بتکو  رداصملا  هذهو  عامجإلا ،  وه  نیأف  ۀّقدلا ،  نع  دیعب  هارکذ  ام 
نیح یف  . 5 رمعلا نم  نیرشعلاو  ۀنماثلا  یف  تناک  ۀجیدخ  نأ  یلإ  مکاحلا ،  كردتسم  یف  امک  قاحسا ،  نبا  بهذو  اهّنس !؟ یف  فالتخالا 
رکبی برعلا  ةریزجک  دـالب  یف  ةأرملا  نأ  يری  ثیح  ۀنـس ،   28 ۀـیاور 25 ،  دامتعا  یلإ  نویمطافلاو  ءارهزلا  ۀـمطاف  هباتک  یف  داقعلا  بهذ 

یف اوذـخأ  نیذـلا  نیعبرألا ،  ۀـیاورب  ذـخأ  نم  یلع  حیرـص  ّدر  اذـهو  نیعبرألا .  دـعب  جاوزلل  يدـصتت  ـالف  مرهلا ،  اـهیف  رکبیو  ومنلا  اـهیف 
تبجنأو ةرارُز ،  ۀلاه  یبأ  نم  هدعب  نمو  ذئاع  نب  قیتع  نم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لبق  تجوزت  دق  ۀجیدخ  ةدیـسلا  نأ  مهرابتعا 

ًایرث ناک  يذلا  اهیبأ  نم  اهتثرو  یتلا  اهلاومأو ،  اهتورث  ۀیمنت  یف  ًۀبغار  ًةریصق ،  تسیل  ةّدم  یناثلا  اهجوز  ةافو  دعب  تثکم  مث  ًادالوأ ،  امهل 
یف ۀبغرلا  هعفدـت  ناک  امنإ  معز ـ  امک  اهجاوزل ـ  مّدـقت  نم  ّلک  نأل  ثلاثلا ; جاوزلا  نع  ًۀـفزاع  اهیجوز ،  نمو  ریفو ،  لام  تاذ  ۀـلیبق  نمو 

اهلاومأ یلع  هنمأت  نأ  عیطتـست  یتح  اهدـشنت ،  تناک  یتلا  تافـصلا  هذـه  قدـصلاو ،  ۀـنامألاو  فرـشلا  نم  مهیف  دـجت  مل  اهنألو  اهتورث ، 
يذـلا وهو  نیمألا ،  قداصلا  هنأب  اهتفرعمل  هب  تلبق  دـقو  اهتراجتب ،  براضی  نأ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسرل  ردـق  یتح  اـهتراجتو . . . 
اهمالغ هنع  اهثّدح  ام  عم  لبق ،  نم  اهدهعت  مل  ۀیلاع  حابرأو  ةریفو  يرخأ  ۀعاضبب  داعو  اهتعاضبب  ماشلا  یلإ  رفاس  العفو  مهنیب ،  اذهب  فرُع 

ناعتـسا دـقو  هتجوزتف .  ینمتت ،  تناک  ام  هیف  تأرو  هب ،  اهقلعت  مظعو  هب ،  اهتفرعم  تدازف  هتمدـخو ،  دـمحم  ۀـقفرب  ناـک  يذـلا  ةرـسیم ، 
ناضمر رهـش  یف  تیفوت  اهنإ  لوقی :  اهلیذو  هیلإ ،  اوبهذ  ام  دییأت  یلع  محازم  نب  میکح  نع  اهـسفن  ۀیاورلا  لیذب  نیعبرألا  ۀیاور  باحـصأ 
بیُجاو ةرخأتملا !؟ نسلا  هذه  یف  تبجنأ  فیک  اهنأ  يأرلا :  اذه  یلع  ذخُأو   . . . 6 ۀنس نیتسو  سمخ  ۀنبا  ذئموی  یهو  ةّوبنلا  نم  رشع  ۀنس 

یتلا هلماوع ،  رفوت  یلع  فقوتی  رمألا  اذهو  ًاضیأ ،  نیـسمخلا  دـعب  لب  نیعبرألا ،  دـعب  نبجنأ  دـق  ءاسن  دوجو  دـهاشملا  نم  هنأب  کلذ  نع 
ۀجیدخ ةدیسلل  رفوت  ام  وهو  ۀحارو . . .  رارقتساو  اهتایح  یف  ۀیهافر  نم  ةأرملا  هشیعت  امو  اهتئیبو ،  اهتیلباقو  اهدادعتساو  ةأرملا  ۀحـص  اهنم 

كرابملا اهرمع  نم  کلذ  نم  لقأ  نکت  مل  نإ  نیسمخلا  یف  یهو  ءارهزلا  ۀمطاف  ۀجیدخ  هتبجنأ  ام  رخآ  نإ  لوقی :  نم  كانه  نأب  ًاملع  . 
یفو نینس .  سمخب  ةوبنلا  لبق  ۀمطاف  تدلو  لاق :  ینئادملاف  ۀنس .  ةرتفلا 15  هذه  تناکو  ۀنس  نیسمخلا  دعب  بجنت  مل  اهنأ  اذه  ینعمو  ، 

ای تنأ  امأ  رفعج . . . :  یبأ  نعو  هلآو . ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا دـلوم  نم  نیعبرأو  يدـحإ  ۀنـس  ۀـمطاف  تدـلو  نامیلـس :  نب  رفعج  ۀـیاور 
رخآ یهو  ۀـمطاف ـ  نأ  نیبت  تایاورلا  هذـهف  ۀنـس .  نیثـالثو  سمخ  نبا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلاو ۀـبعکلا  ینبت  شیرقو  تدـلوف  ۀـمطاف 

ۀـسماخلا یف  ۀـجیدخو  ۀـثعبلا  تناک  نیعبرـألا  ۀـیاور  یلعو  اـهرمع .  نم  نیـسمخلا  زواـجتت  مل  ُدـعب  ُۀـجیدخو  تدـلو  ۀـجیدخل ـ  دولوم 
اذـه اذامل  1 ـ  نیترم . . .  تـجوزت  دـق  اـهنأو  ۀـیاورب 40  کسمتلا  ۀـلأسم  یلع  تاـظحالملا  ضعب  درت  دـقو  اـهرمع . . .  نم  نیـسمخلاو 

 . . .( ۀنس  30 ۀنس ،   25 ۀنس ،   28 ۀنس ،   45  ) تایاور ةّدع  نم  ۀیاور  یهو  ةروهشملا ،  یه  اهّدعو  نیعبرألا  ۀیاورب  کسمتلا  یلع  رارـصالا 
یلإ اهیف  ربکلا  عرسی  یتلا  ًاّدج ،  ةراحلا  زاجحلا  ءاوجأک  ءاوجأ  یفو  ۀنـس ،   45  ، 40  ) رمعلا اذهب  ةأرما  2 ـ  حجرم ؟ الب  ًاحیجرت  اذه  سیلأ 

 ، میظعو فیرـش  ّلک  اهیلع  کلاهتو  اهانمتو  لب  مهتـضفرو ،  الامو  ًابـسن  شیرق  مظعأ  رابخألا ـ  لوقت  امک  اهتبطخل ـ  مدقت  دقو  ناسنإلا ، 
نب لهج  وبأ  اهبطخو  ۀمأو ،  دبع  ۀـئامعبرأ  امهنم  دـحاو  ّلکل  ناکو  باهی  یبأ  نب  تلـصلاو  طیعم ،  یبأ  نب  ۀـبقع  اهبطخ  نّمم  ناک  دـقف 
وبأ  » تیبو قیتع ،  تیب   ) نیتیبب تشاع  ةأرما  لجأ  نمو  ةرخأتملا ،  ّنسلا  هذـهب  ةأرما  لجأ  نم  نوکی  اذـه  ّلک  لهف  نایفس 7 ، وبأو  ماشه ، 

 ، 8( بنیز اهمـسا  تنبو  ثراحلاو  دنه   ) مهو ۀثلاث ،  ۀیاور  یلع  ۀثالثو  يرخأ ،  ۀـیاور  یلع  نینثاو  ۀـیاور ،  یلع  ًادـحاو  تبجنأو  ۀـلاه ، )»
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نم مهل  ولحی  امب  اوجوزتی  نأ  هاجو  لامو  فرـش  نم  مهدـنع  امب  نورداـق  مهو  اذـه  حـصی  وأ  يرخأ !؟ نینـس  تشاـعو  امهدـعب  تلمرتو 
اذه عمو  ۀناکملا ،  نم  ۀیلاع  ۀجردب  انوکی  مل  نیقباسلا  اهیجوز  نإ  مث  لامجو !؟ لامو  ۀـفعو  فرـش  تاذ  يرخأ  ۀـیبرع  تاتویب  نم  ءاسنلا 
اذه نإف  اهتورث ،  ۀیمنت  تررق  اهنإ  لیق  نإو  اهفارـشأو !؟ شیرق  ءامعز  ضفرت  رمعلا  اهب  مدقت  دقو  فیکف  اهبابـش . . .  یف  یهو  امهب  تلبق 

 : لوقی ًءاعدا  ءاعدالا  اذه  لابق  یف  نأب  ًاملع  هب ،  حرصت  مل  تماد  ام  اهیلع  ضرفی  ًارربم  نوکی  نأ  حلصی  الو  باتکلا ،  ُمالقأ  هترطس  ءاعدا 
برقأ نم  هنأل  باّتکلا ; ءاعدا  نم  يوقا  ءاعدا  وهو  اهتبطخل ،  مدـقت  نمیف  اهدـیرت  یتلا  تافـصلا  رفوت  مدـعل  ًاـعیمج ; مهتـضفر  اـمنإ  اـهنإ 

اهل .  سانلا 
نمو شیرق ،  فارـشأ  نم  قبی  مل  هنأ  یلع  راـبخألا ،  ۀـلقنو  ماـنألا  لـهأ  نم  ماـعلاو ،  صاـخلا  نم  عاـمجإلا  نإ  یفوکلا :  مساـقلا  وبا  لاـق 
یلص ) هللا لوسر  اهجوزت  املف  کلذ ،  نم  مهعیمج  یلع  تعنتماف  اهجیوزت ،  مارو  ۀجیدخ ،  بطخ  نم  ّالإ  مهنم ،  ةدجنلا  يوذو  مهتاداس ، 

تجوزتو مهنم ،  ًادـحأ  یجوزتت  ملف  مهؤارمأو  شیرق ،  فارـشأ  کبطخ  اهل :  نلقو  اـهنرجهو ،  شیرق  ءاـسن  اـهیلع  بضغ  ( هلآو هیلع  هللا 
نم عنتمتو  میمت ،  نم  یبارعأ  اهجوزتی  ۀـجیدخ ،  نوکت  نأ  مهفلا  لهأ  رظن  یف  زوجی  فیکف  هل !؟ لام  ـال  ًاریقف ،  بلاـط  یبأ  میتی  ًادـمحم 
رکذ ۀثاغتسالا  یفو  9 3 ـ  !؟ لاقملا عظفأو  لاحملا ،  نیبأ  نم  هنأ  رظنلاو  زییمتلا  ووذ  ملعی  الأ  هانفـصو !؟ ام  یلع  اهفارـشأو  شیرق ،  تاداس 

هل لاقی  یمیمت  لجر  اهیلع  فلخ  مث  ۀلاه ،  اهمـسا  ًاتنب  هل  تدلوف  یموزخم ،  لجر  اهجوزت  10 ۀلاه اهمسا  تخأ  ۀجیدخل  تناک  هنأ  ضعب 
دنه هدلو  قحلف  یمیمتلا ،  تامو  تتامف  ۀیقرو ،  بنیز  هل  تدلو  دق  يرخأ  ةأرما  یمیمتلا  اذهل  ناکو  دنه . . .  همسا  ًادلو  اهدلوأف  دنه  وبأ 

تجوزت نأ  دــعبو  اـهیلإ ،  ۀــجیدخ  مهتمــضف  يرخـألا ; هـتجوزو  یمیمتلا  نـم  ناـتللا  ناـتلفطلاو  ۀــجیدخ  تـخأ  ۀــلاه  تـیقبو  هموـقب 
نومعزی برعلا  ناکو  هلآو . . . ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسرلاو ۀـجیدخ  رجح  یف  ناتلفطلا  تیقبف  ۀـلاه ،  تتام  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسرلاب

دیرأ  . 11 هسفن دنهل  ۀبسنلاب  لاحلا  ناک  کلذکو  اهتخأ ،  جوز  ۀلاه  یبأ  اتنبا  امهنأ  عم  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلص  ) هیلإ اتبسنو  تنب ،  ۀبیبرلا  نأ 
ّلک ۀلأسم  نع  اندعبی  امو  اهیف ،  نیرخآلا  ۀبغرو  اهّقحب ،  لیق  ام  ّلک  مئالی  امو  ةدیسلا ،  هذه  تافـص  بسانی  ام  نإ  لوقأ :  نأ  هلک  اذه  نم 
یلع ةدـحاول  سیلو  دـحاو  يوتـسمب  نوکت  دـق  اهلک  تایاورلا  تماد  اـمو  باـجنالا ،  یلع  اهتردـقو  اـهرمع  لوح  تالاکـشإ  نم  دری  اـم 

ةأرملا ال هذـه  ةایح  عقاو  نابـسانت  نیتیاورلا  نیتاه  نأل  یلوأ ،  داقعلا  هیلإ  بهذ  امک  وأ 28  ۀیاورب 25 ،  ذخألا  نأ  يرأ  حـیجرت ،  يرخألا 
ریغ . 

دمحأ نم  ّلک  کلذ  یلإ  بهذ  امک  رکاب  اهنأ  یلع  لاوقأو  ۀـلدأ  تدرو  دـقو  فقوتو ،  لمأت  لحم  ًاضیأ  وهف  نیترمل  قباسلا  اـهجاوز  اـمأ 
 ، ءارذـع تناکو  اهب  جوزت  یبنلا  نأ  صیخلتلا :  یف  رفعج  وبأو  یفاشلا ،  یف  یـضترملاو  اـمهیباتک ،  یف  یفوکلا  مساـقلا  وبأو  يرذـالبلا ، 
; دلیوخ تنب  ۀجیدخ  الوأ  ۀّکمب  جوزت  لوقی :  ثیح  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) هجاوزأ بیترت  یف  بقانملا  یف  بوشآ  رهـش  نبا  هلقن  ام  اذـه 

مـساقلا وبأو  يرذالبلا ،  دـمحأ  يورو  يدـسألا .  شابن  نب  ةرارز  ۀـلاه  یبأ  دـنع  ّمث  نمو  یموزخملا  ذـیاع  نب  قیتع  دـنع  تناکو  اولاـق : 
یف رکذ  ام  کلذ  دـکؤی  ءارذـع ،  تناکو  اهب  جّوزت  ّیبنلا  نأ  صیخلتلا :  یف  رفعج  وبأو  یعفاشلا ،  یف  یـضترملاو  امهیباتک ،  یف  یفوکلا 

 . 12 ۀجیدخ تدخأ  ۀلاه  یتنبا  اتناک  بنیزو  ۀیقر  نأ  عدبلاو :  راونألا  یباتک 

 : كرابملا جاوزلا 

یف براضی  وهو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ّیبنلا بحص  يذلا  ةرسیم ،  اهمالغ  ثیدحل  ًةرورسم  ًۀحرف  عمتـست  تحارو  اهـسیساحأ  تعمجتـسا 
مل یتلا  هتامارک  نم  هاری  ناک  اّمعو  ۀلیمجلا ،  هتافصو  هعابطو  هقالخأ  نعو  هعم  دمحم  ةریس  نع  اهثدحی  حارو  ماشلا ،  یف  ۀجیدخل  ةراجت 
یف تکّرحتو  اهفطاوع ،  َّلک  کلتماو  اهرعاشم ،  َّلک  رـسأ  دقو  هب ،  تبجعأف  نیرخآ ،  عم  هتارفـس  ةرثک  یلع  لبق  نم  اهل  الیثم  ةرـسیم  ری 
ادغ يذلا  نیمألا ،  قداصلا  مشاه  ینب  یتف  لبقتسم  یف  قّدحت  تحار  مث  یهتنی ،  وأ  فقوتی  ّالأ  ثیدحلا  اذهل  دیرت  اهنأکو  هرارـسأ ،  اهبلق 

!؟ هرظتنی يذلا  میظعلا  نأشلا  كاذ  وه  امو  یمـشاهلا ،  میتیلا  اذهل  لبقتـسملا  ئبخی  اذام  ناسل ،  ّلک  اهب  جهلی  هتنامأو  قافآلا ،  ألمی  هقدـص 
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یلع هلـضفو  هفرـشو  هحور  لامجو  هقالخأ ،  مرکو  میظعو  هلئامـش ،  ۀقرو  هتافـص  لبن  نم  اهیف  ام  ّلکب  هتیـصخش  اهینیع  مامأ  تلثمت  دـقل 
تبلقناف ًاقلُخ . . .  ّنهمظعأو  ًءایح  اهرـصع  ءاـسن  لـبنأ  یهو  ۀـفعلا  اـهتلعو  اـهفرط  تّدرف  هتدیـس ،  یلإ  ةرظن  ةرـسیم  نم  تحـال  عیمجلا . 

ّلک ألم  اهبلق  اجلو  میرکتو  رابکإ  یلإو  ًادـبأ ،  اهـسیساحأ  هلثم  سمال  ام  ٍّدو  یلاو  لبق ،  نم  هب  ّسحت  مل  ٍّبح  یلإ  اهتحرفو  کلت  اـهتطبغ 
دعب تتفتلاف  ۀناکمو . . .  ءارثو  ًابـسنو  ًافرـش  شیرق  مظعأ  مامأ  تعنتماو  اهموق ،  ءاسن  عقاو  یلع  تدّرمت  یتلا  یهو  اهتایح . . .  اهیلع  امهنم 
اهنأو اهحور ،  یلإ  ذفن  دق  دمحم  نع  ةرسیم  هلاق  ام  نأب  اهّرستل  رخآ ; لوق  یلع  هبنم  تنب  ۀسیفن  اهتقیدص  یلإو  لوق  یلع  اهتخأ  یلإ  نیح 

ـ  ۀیاور یلع  هیلإ ـ  ترداب  نأ  ّالإ  هتعمس ـ  امب  تّرس  دقو  ۀسیفن ـ  نم  ناک  امف  اهتبطخل ،  مدقت  نمیف  هدجت  ملو  هانمتت  تناک  ام  هیف  تدجو 
ةءافکلاو فرـشلاو  لاملاو  لامجلا  یلإ  تیعُدو  کلذ ،  تیفک  نإف  تلاق :  هب .  جوزتأ  ام  يدیب  ام  لاق :  جوزتت ؟ نأ  کعنمی  ام  هل :  تلاقف 

کلذ ّیلع  ُۀحرفلا :  اههجو  حـمالم  تلع  دـقو  ۀـسیفن ،  تلاقف  کلذـب !؟ یل  فیک  لاق :  ۀـجیدخ .  تلاق :  یه !؟ نمَف  لاق :  بیجت ؟ الأ  ، 
کیف ُتبغر  دق  ین  ِّمع ،  نبا  ای  لوقت :  هیلإ  تثعبف  ًۀمزاح ،  ًۀبیبل  تناکو  ۀیاور . . . :  یفو  دمحم .  نم  هتعمس  امب  ۀجیدخ  غلبتل  تعراسو  ،

اهراتخاو نیرکاـشلا ،  نم  هل  تناـکو  اـهل ،  اـهرخّدا  ۀـمارکب  هللا  اهّـصخ  دـقل   . 13 کثیدـح قدـصو  کقلخ  نسحو  کتنامأو  کتبارقل 
( بلاط وبأ   ) هّمع غالبإ  یف  دـمحم  رخأتی  مل  هللادـبع .  نبا  دـمحم  نیرخآلاو  نیلوألا  دیـسو  هلـسر ،  متاخ  ةأرما  نوکتل  اهتافـصو  اهتناکمل 

یف هیلع  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لخدو  رـضح ،  يذلا  دسأ ،  نب  ورمع  اهّمع  تغلبأ  دقف  ۀجیدخ  رخأتت  مل  امک  کلذب ،  هتریـشعو 
 ، لیعامـسإ عرزو  میهاربإ ،  ۀـیرذ  نم  انلعج  يذـلا  دـمحلا هللا  لاقف :  بلاـط  وبأ  بطخف  رَـضُم ،  ءاـسؤُر  رئاـسو  مشاـه  ونب  هعمو  هتمومع ، 
 ، سانلا یلع  ماکحلا  انلعجو  ًانمآ ،  ًامرحو  ًابوجحم ،  ًاتیب  انل  لعجو  هِمرَح ،  ساّوُسو  هتیب ،  ۀَنَـضَح  انلعجو  رـضُم ،  رـصنُعو  ّدَعَم ،  ئـضئضو 

نإف الف ،  لاملا  یف  ناک  نإف  القعو ،  الـضفو  الُبنو  ًافرـش  هب  حجر  ّالإ  شیرق  نم  لجر  هب  نزُوی  هللا ال  دبع  نب  دمحم  اذه  یخأ  نبا  ّنإ  مث 
هلجآ ام  قادصلا  نم  اهل  لذبو  ۀـجیدخ ،  بطخ  دـقو  هتبارق ،  متفرع  دـق  نَم  دـمحمو  ۀـعجرتسم .  ۀـیراعو  لئاح ،  رمأو  لئاز ،  ّلظ  لاملا 

نیرـشع اهقدـصأو  اهجوزتف  عئاش . » أبنو  میظع  بطخ  هللاو  هل   » وأ لیلج  رطخو  میظع ،  أبن  هل  هللاو ـ  اذـه ـ  عم  وهو  اذـه ،  یلام  نم  هلجاعو 
کلذـف ًامهرد ; نورـشع  شنلاو  ًامهرد ،  نوعبرأ  ۀـیقوألاو  ۀـیقوا ، ) فصن   ) اشنو ًابهذ  هیقوأ  نیرـشعو ) نیتنثا   ) ةرـشع یتنثا  لیقو  ةرکب ، 

نب ورمع  لب  لیقو :  دـسأ ،  نب  دـلیوخ   ] دـلیوخ یلع  لخد  یتح  هّمع  ةزمح  هعم  ءاجف  همامعأل ، . .  لاـقف  ۀـیاور ـ  یفو  مهرد .  ۀئامـسمخ 
یف دعس  نبا  دنعو  برألا 16/98 ،  ۀیاهن  یف  ام  یلع  حیحـصلا ،  وهو  ًاریبک  ًاخیـش  ناکو  اهّمع ،  ۀیمأ  نب  ورمع  لب  لیقو  دسأ ،  نب  دلیوخ 

ذئموی هبلُصل  دسأل  قبی  مل  ریبک  خیش  ذئموی  وهو  يّزعلا ،  دبع  نبا  دسأ  نب  ورمع  وهو  یبلکلل ص74  بسنلا  ةرهمج  نعو  تاقبطلا 1/132 
. 14[ ًائیش دسأ  نبا  ورمع  دلی  ملو  هریغ ، 

لبق تام  اهابأ  نأل  دـلیوخ ; نب  ورمع  اهوخأ  اهجوز  يذـلا  نإ  لیق :  نإو  اهجّوز ،  يذـلا  وه  دـسأ ،  نب  ورمع  اـهّمع  نأ  رهتـشا  دـقف  نذإ 
هنأل ال هتقفاوم ; یلع  کلذب  لصحتل  ًارمخ . . .  هتقـس  نأ  دعب  اهجّوز  اهابأ  نأ  نم  تیور  یتلا  معازملا ،  بذکی  هّلک  اذهو  راجِفلا ،  برح 

ساّبع نبا  نع  رامع ،  یبأ  نبا  راّمع  نع  داّمح ،  انث  لماک ،  وبأ  انثّدح  هدنسم :  یف  دمحأ  ۀیاور  یفف  میتی . . .  ریقف  نم  اهجیوزت  نم  قفاوی 
 ، ًابارشو ًاماعط  یه  تعنـصف  هجّوزی ،  نأ  نع  بغری  اهوبأ  ناکو  ۀجیدخ ،  رکذ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نأ  داّمح ـ  بسحی  امیف   ـ
 ، هتبیط  ) هتقَّلخف هایإ ،  اهجَّوزف  هاّیإ ،  ینجِّوزف  ینبطخی  ًادمحم  نإ  اهیبأل :  تلاقف  اولِمَث ،  مث  اوبرـشو  اومِعطف  شیرق  نم  ًارمُزو  اهابأ  تعدـف 

انأو لاقف :  ًادّـمحم ،  ینتجّوز  تلاقف :  ینأش ؟ ام  لاقف :  ّقلخم  وه  اذإف  رظن ،  احـص  املف  مهتداعک ،  ًۀـّلُح  هتـسبلأو  هتلمجف )»  » دنـسملا یفو 
یتح هب  لزت  ملف  نارکـس ،  تنک  کنأب  شیرق  دنع  یعم  کسفن  هّفـست  نأ  دیرت  یحتـست ؟ امأ  تلاقف :  يرمعل ،  ال  بلاط ! یبأ  میتی  جّوزأ 

تبسن ۀیاور  قشمد  خیرات  رصتخم  رکذ  امک  هریغ .  وأ  ةرمُـس  نب  رباج  نع  یبلاولا ،  دلاخ  یبأ  نع  شمعألا ،  هنم  ًافرط  يور  دقو  یـضر . 
نب دمحم  ثیدح  نم  ظوفحملا  اندنع  تبثلاو  طلغ ،  اذهو  هلوقب :  هلقن  دعب  يدقاولا  هافن  ام  اذهو  ۀیاورلا .  هذـه  هبـشت  رـسای  نب  رامع  یلإ 

 . ۀـشئاع نع  هیبأ ،  نع  ةورُع ،  نبا  ماشه  نع  دانّزلا ،  یبأ  نبا  ثیدـح  نمو  معطم ،  نب  ریبج  نب  دـمحم  نع  هیبأ ،  نع  ملـسم ،  نب  هللادـبع 
هللا یلـص  ) هللا َلوسر  اهجّوز  دسأ  نب  ورمع  اهّمع  نأ  سابع ; نبا  نع  ۀمرکع ،  نع  نیـصُحلا ،  نب  دواد  نع  ۀـبیبح ،  یبأ  نبا  ثیدـح  نمو 
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اهتافانم یلإ  ۀـفاضإ  یهف  ةریبک ،  ۀـجرد  فخـسلاو  فعـضلا  نم  ۀـیاورلا  کلت  تغلب  دـقو  راجفلا 15 . لـبق  تاـم  اـهابأ  نأو  هلآو ، ) هیلع 
ۀباجنلاو قلخلا  ومـسب  ۀیلهاجلا ـ  یف  اهل ـ  دهـش  دقف  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسرب  اهجاوز  لبق  یتح  ۀـکرابملا  ةدیـسلا  هذـه  قالخأل 

اّممو زازتعاو  رخف  عضوم  اهلعج  اّمم  اهتریـشعو ،  اهلهأ  دـنع  ةریبکلا  ۀـناکملا  نم  اهل  اـم  عم  اهتیـصخش ،  ةوقو  اـهلقع  ۀـحاجربو  فرـشلاو 
ۀفیرـش ۀیوق  يأ  ةدلج  ۀطباض  يأ  ۀمزاح  ةأرما  اهنع :  ۀیبلحلا  ةریـسلا  بحاص  لوقی  جاوزلا .  اذـهب  هتایح ـ  ضرف  یلع  اهیبأ ـ  عانقال  اهلهؤی 

عم یفانتی  بولـسأب  نیعتـست  نأ  یلإ  ۀجاحب  اهنظأ  تافـصلا ال  هذه  لمحت  ةأرماف  ریخلا . . .  نمو  ۀمارکلا  نم  اهل  یلاعت  هللا  دارأ  ام  عم  يأ 
نأ دیرت  اهیبأ :  یلإ  اهلوقب  ۀیاورلا ـ  بسح  بولـسألا ـ  اذه  اهُـسفن  ۀـجیدخ  تفـصو  دـق  ۀـمیرک ،  تافـص  نم  اهیلع  یلاعت  هللا  ّنَم  ام  ّلک 
عم یفانتت  ۀیاورلا  نإف  اذه  یلإ  ًۀفاضإو  هبکترت !؟ فیکف  مهدنع  بیعم  رمأ  نذإ  وهف  نارکس .  َتنک  کنأب  شیرق  دنع  یعم  کسفن  هفـست 

اهاخأ نأ  ۀفیعـض  ۀیاور  یلعو  اهجوز ،  يذلا  وه  اهّمع  نأو  لبق  نم  یفوت  اهابأ  نأ  نم  نیخرؤملا  رثکأ  عامجإ  تلان  یتلا  يرخألا  ۀـیاورلا 
لبقو ًاموی ،  نیرـشعو  ۀسمخو  نیرهـشب  ماشلا  یلإ  هرفـس  نم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا عوجر  دعب  كرابملا ،  جاوزلا  اذـه  ّمتو  اهجوز . 

كرابملا 16، هرمع  نم  مایأ  ةرـشعو  ًارهـشو  ۀنـس  نیرـشعو  ًاسمخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) لـمکأ نأ  دـعبو  ۀنـس ،  ةرـشع  سمخب  ًاـّیبن  هتثعب 
ۀیوامس ۀلاسر  مظعأ  ماهم  لمحتل  دعتسی  وهو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هبناجب نوکتل  اهل  ءامـسلا  ُهتراتخا  يذلا  اهناکم  ةدیـسلا  هذه  تذخأو 

هتنمتو هترظتنا  املاط  ظح  نسحأ  اهل  ناکو  ریصنلا ،  معنو  نکسلا  معنو  ۀجوزلا  معن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسرلل تناک  ۀفاک ،  سانلا  یلإ 
مهو اهباب ،  ۀبتع  یلع  اودـفاوت  نأ  مهل  قبـس  نیذـلا  لاجرلا ،  نیب  ةّزه  ثدـحأ  دـقف  بضغو ،  ضغبو  دـسح  نم  نارتقالا  اذـه  وجنی  ملو  ، 

 ، لام نم  مهعم  هولمح  امب  أبعت  ملو  مهتضفر ،  نأ  دعب  نیبئاخ  اوتأ  ثیح  نم  اوداع  مهنأ  ّالإ  اهدی ،  اوبطخیل  تایرغملا  ّلک  مهعم  نولمحی 
ضعب کلامتی  مل  نیح  یف  هبلق ،  نالکأی  دـسحلاو  ضغبلاو  توکـسلاب ،  مهـضعب  ذالف  اهـسفن .  یف  رثأ  ّيأ  مهتاماعزو  مهفرـش  دـجی  ملو 

اهنرجهو شیرق  ءاسن  اهیلع  بضغ  امک  هب .  تفغشف  میتیلا  اهرحس  دقف  ۀجیدخ ،  ۀنیکسم  رحـس ،  ّالإ  اذه  ام  لاقف :  هناسلو  هسیـساحأ  رخآ 
ناک امف  هل !؟ لام  ًاریقف ال  بلاط ،  یبأ  میتی  ًادمحم  تجوزتو  مهنم ،  ًادحأ  یجوزتت  ملف  مهؤارمأو ،  شیرق ،  ُفارشأ  کبطخ  اهل :  نلقو  ، 

تلاق نلکأو  نعمتجا  املف  نیضغبملا  ءاسن  نهنیب  ناکو  شیرق  ءاسن  تعدو  ًاماعط  تعنص  نأ  ّالإ  هّلک ـ  کلذب  تعمس  امدعب  ۀجیدخ ـ  نم 
ۀّکم نطب  یف  وأ  هلثم ،  مکیف  له  مکلأـسأ  اـنأو  ًادـمحم ،  تجوزت  ینأ  نم  هتلعف  اـمیف  َّیلع  اوباـع  نکتلوعب  نأ  ینغلب  ءاـسنلا  رـشاعم  نهل : 

ملکتی الف  اهآر ،  دحأ  ام  ءایشأ  هنم  تعمسو  هنم ،  ُتیأر  دق  ام  لجأل  هتذخأ  دق  انأو  ۀّیـضرلا !؟ هقالخأو  هلـضفو  هلامکو  هلامج  نم  هلکش 
ردـقو بوؤدـلا ،  امهداهجو  هذـه ،  ۀـکرابملا  امهتایح  ناجوزلا  عبات  دـقو   . 17 مالکلا نع  مهنمو  نهنم  ّلـک  ّفکف  هینعی ،  ـال  اـمیف  دـحأ 

نیب هتعضوو  ریثک  وهو  ةورث  نم  هکلمت  ام  ّلک  تبهوو  ۀینـضملا ،  دئادشلاو  مالآلاب  ةؤلمملا  ماسجلا  ثادحألا  بلق  یف  نوکت  نأ  ۀجیدخل 
مالسلا . ) هیلع  ) یلع فیس  یلإ  هّمضیل  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  يدی 

بیطلاو ینکی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ناک هبو  مساقلا  مهو  ۀیطبقلا .  ۀیرام  نم  وهف  میهاربإ  ّالإ  هدالوأ  ّلک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هل تبجنأ 
اهجّوزت یتلا  ءارهزلا  ۀـمطافو  موثلک  ّمأو  لوق ـ  یلع  بنیزو ـ  ۀـیقرو  ۀـکرابملا ، هتثعب  لبق  ًاعـضر  ًاراغـص  اوتاـم  دـقو  لوق ـ  یلع  رهاـطلاو ـ 
نیرشعو سمخ  ۀبارق  تماد  یتلا  هعم ،  ۀکرابملا  اهتایح  ۀلیط  اهریغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  جوزتی  ملو  مالسلا . ) هیلع  ) یلع مامإلا 

 . ًۀنس

 : اهمالسإ

هللا لوسرب  ًاقیدـصت  نهقبـسأو  ًامالـسإ  نیملاعلا  ءاسن  لوأ  نوکتل  اهراتخا  نأـب  اـهیلع  ّنَم  نأ  ةأرملا  هذـهب  ۀـصاخلا  یلاـعت  هللا  تاـکرب  نم 
يذألا بورض  نم  هللا  لوسر  هاقال  امل  المحت  نهربصأو  هل ،  ۀعاطو  ًءافو  نهمظعأو  ًاداهج ،  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) هئاسن صلخأو  هتوعدو ، 

هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  رمأ  نم  تملع  ءیش  لوأ  نإ  دوعـسم :  نب  هللادبع  نعف  هلوسرو ،  هللا  لیبس  یف  ًءاطعو  الذب  نهرثکأو  قییـضتلاو ، 
 ، بلطملادبع نب  سابعلا  یلإ  اندشرأف  رطع ،  ءارـش  انتیغب  یف  ناکف  ًاعاتم ،  اهنم  عاتبن  یموق  نم  سان  وأ  یل  ۀـمومع  عم  ۀـکم  ُتمدـق  ( هلآو
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یشمی ردبلا ،  ۀلیل  رمقلا  هنأک  ضیبأ . . . ،  افصلا  باب  نم  لجر  لبقأ  ذإ  هدنع  نحن  انیبف  هیلإ ،  انسلجف  مزمز ،  یلإ  سلاج  وهو  هیلإ  انیهتناف 
هتملتـساو مالغلا ،  هملتـسا  مث  هملتـساف  رجحلا  وحن  دـصق  یتح  اهنـساحم ،  ترتس  دـق  ةأرما ،  مهوفقت  هجولا . . .  نسح  مالغ ،  هنیمی  یلع 

اهیدی تعفرف  امهفلخ ،  ةأرملا  تماقو  ّربکو ،  هیدی  عفرف  نکرلا ،  لبقتـسا  مث  هعم ،  نافوطی  ةأرملاو  مالغلاو  ًاعبـس  تیبلاب  فاط  مث  ةأرملا ، 
املثم نوعنصی  هنوعبتی ،  ةأرملاو ،  هعم  مالغلا  دجـسو  دجـس  مث  ًاّیلم ،  تنقف  عوکرلا ،  نم  هسأر  عفر  مث  عوکرلا ،  لاطأف  عکر  مث  تربکو ، 
نکن مل  رمأ  وأ  مکیف ،  ثدح  نیدلا  اذه  نإ  لضفلا ،  ابأ  ای  انلقف :  سابعلا  یلع  انلبقأف  ۀکمب ،  هفرعن  نکن  مل  هانرکنأ ،  ًائیـش  انیأرف  عنـصی ، 

نب یلع  مالغلاو  هللادبع ،  نب  دـمحم  یخأ  نبا  اذـه  لاق :  هفرعن ،  ام  هللاو  ال ،  انلق :  لاق :  اذـه ؟ نوفرعت  ام  هللاو ،  لجأ ،  لاق :  مکیف .  هفرعن 
دقل ۀثالثلا .  ءالؤه  ّالإ  نیدلا  اذهب  هللا  دبعی  هملعن  دـحأ  ضرألا  هجو  یلع  ام  هللاو ،  امأ ،  هتأرما  دـلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  ةأرملاو  بلاط ،  یبأ 
امبو یلاعت ،  هللا  اهمهلأ  امب  تأرق ـ  دقو  کلذک ،  نوکی  فیک ال  مالسلا ) هیلع  ) یلع مامإلا  ّالإ  کلذ  یلإ  اهقبـسی  ملو  هللا ،  لوسرب  تنمآ 
دقل ةدومحم !؟ ۀلزنمو  میرک  ماقمو  ریبک  نأش  وذ  هنأو  هلبقتـسم  نیمألا ـ  قداصلا  لبقتـسمل  ۀبقاث  ةرظنو  ةریـصبو  ۀمکحو  ةردـق  نم  اهحنم 

 : اهئافـصو اهتهابنو  اهـصالخا  يدم  یلع  لدـت  یتلا  ۀـبیطلا ،  اهتاملکو  ۀـقداصلا  اهتمدـخب  ءارح ،  راغ  یف  وهو  ۀـکرابملا  هتریـسم  تبکاو 
 ، ةرتفلا لالخ  بارـشو  ماعط  نم  هجاتحی  ام  هل  ُّدعت  تناک  ءارح ،  راغ  یف  ثنحتلل  أجل  املف  ةایح ،  نم  هبـسانی  ام  اهجوزل  ۀـجیدخ  تأیهو  »
نم هحارجل  یفاشلا  مسلبلا  تناکو  هدض ،  شیرق  عارـص  هعم  تناعو  هقدـص ،  نم  لوأ  تناک  یحولا  هءاج  املف  راغلاب ،  اهیف  فکتعا  یتلا 
املک ۀئداه  ۀقیقر  تاملک  هعمـست  تناک   . 18  . . .« نیملـسملا اوعطاقی  نأ  شیرق  ةداس  ررق  امدنع  بعـشلا  هعم  تلخدو  نیدـتعملا ،  ءالؤه 

 : اهل لوقی  ناکف  مانیو ،  أدـهی  نأ  ًانایحأ  هوعدـتو  نئمطی ،  نأ  هوعدـت  بحلاو .  نانحلا  اهؤلم  تاملک  ءارح ،  راـغ  نم  ًادـئاع  اـهتیب  لـخد 
 ، نامیإلل هتریـشع  وعدی  وهو  راغلا ،  یف  وهو  هنم ،  جراخ  وهو  هتیب ،  یف  وهو  هقحالت  اهتاملک  تناک  دـقل  ۀـجیدخ .  ای  مونلا  دـهع  یـضم 
 ، هب نیـصبرتملاو  هءادـعأ  يری  وهو  ًارهج ،  اهکرـشو  ًاشیرق  عراقی  ۀـکم  یف  ناـکم  لـک  یف  وهو  ًارـس ، ساـنلا  وعدـی  مقرـالا  راد  یف  وهو 

حّرـصی هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ناکو هموق .  نم  تنعو  بیذـکتو  يذأ  نم  هاقلی  ام  ّلکو  هتاناعم  ّلک  هنع  فّفخت  تناـکف  هل ،  نیـضغبملاو 
 ، . . . هرمأ یلع  هترزاوو  هللا ،  نم  هءاج  امب  تقدصو  دلیوخ ،  تنب  ۀجیدخ  هب  تنمآو  هتریس :  یف  ماشه  نبا  لوقی  ءیش  ّلکب  اهل  یضفیو 

اهب هنع  هللا  جّرف  ّالإ  کلذ ،  هنزحیف  هل ،  بیذکتو  هیلع  ّدر  نم  ههرکی  اّمم  ًائیش  عمسی  ال  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) هیبن نع  کلذب  هللا  ففخف 
 : ًاضیأ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هل اهتاملک  نمو   . 19 یلاعت هللا  اـهمحر  هللا ،  رمأ  هیلع  نّوهتو  هقدـصتو  هیلع ،  ففختو  هتبثت  اـهیلإ ،  عجر  اذإ 
 ، َفیـضلا يرقتو  َّلکلا ،  لمحتو  ۀنامألا ،  يدؤتو  ثیدـحلا ،  قدـصتو  محرلا ،  لصتل  کنإ  هللاو ،  ًادـبأ ،  هللا  کیزخی  ال  هللاوف ،  رـشبأ ، 

 . رهدلا بئاون  یلع  نیعتو 

 : بلاط یبأ  بعش  یف 

سوفن یف  ءادعلا  کلذ  ریذجت  یف  اهلمع  فقوتی  ملو  ةدیدجلا ،  هتوعدو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسرل  اهءادع  دعصت  شیرق  تکفنا  ام 
مهل شیرق  ُءادـع  دادزا  مهئدابم  یلع  ًاـتابثو  مهفقومب  ًاـمازتلا  هبحـصو  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دادزا  اـملکو  ـالمعو .  ـالوق  اـهئانبأ 
ۀلیسو ذختت  نأ  تأتراو  ةرـسالا ،  هذه  یلع  اهتلمح  ّنش  یلع  تمزعف  ۀیامحلاو ،  ۀیاعرلا  هل  اورفو  دق  هتیرـشعو  هلهأ  نأ  تأر  دقو  اهاذأو . 

اهؤامعز عمتجاف  اهلئابق .  نیب  تاماسقناو  تالیو  نم  لاتقلا  اذه  هّرجی  امو  لاتق  نود  اهفادـهأ  یلإ  لصت  اهّلعلف  اهرمأ  لوأ  یف  برحلا  ریغ 
الو مهنوجوزی ،  الو  مهنم ،  نوجوزتی  الف  ۀیداصتقالاو  ۀیعامتجالا  تایوتسملا  یلع  مشاه  ینب  ۀعطاقم  اهیف :  اوررق  یتلا  ۀفیحـصلا ،  اوبتکو 

قیرط وهو  بعِّشلا  اومزلی  نأ  مهوهرکأو  مهاتوم ،  نوعیـشی  الو  مهاضرم ،  نوروزی  ـالو  مهنوملکی ،  ـالو  مهنم ،  نورتشی  ـالو  مهل  نوعیبی 
ّرضلا اهببسب  مهّسمو  مشاه ،  ینب  یلع  ًاّدج  ۀیساق  تناک  دقف  تاونـس ـ  ثالث  یلاوح  ترمتـسا  یتلا  ۀعطاقملا ـ  هذه  جئاتن  امأ  نیلبج .  نیب 

هذه اوقرخف  باذـعو ،  يذأ  نم  مهلان  ام  ببـسب  مشاه  ینب  یلع  نییـشرقلا  ضعب  قفـشأ  نأ  دـعب  ّالإ  ضقنت  ملو  نامرحلاو . . .  عوجلا  لب 
دقو العو  ّلج  هللا  مسا  ّالإ  عدت  ملو  ۀفیحصلا ،  یف  ءیـش  ّلک  یلع  تتأ  ۀضرألا  نأ  ۀیاور :  كانهو   20 مهب لاصتالا  یلإ  اوداعو  ۀقیثولا ، 
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قدص رهظف  ۀفیحـصلا  اورـضحأو  نیکرـشملا ،  ۀعامج  بلاط  وبأ  يدحتف  بلاط ،  یبأ  هّمع  یلإ  کلذ  لقنف  کلذب ،  دـمحمل  هللا  یـصوأ 
راثآ نم  ۀمیظع  ةاناعم  تناعو  ۀباصإ ،  امیأ  رضلا  اهباصأ  دقف  اهایاحض ،  نم  ًۀیحـض  ۀجیدخ  تناک  یتلا  ۀعطاقملا ،  ۀصالخ  هذه  دمحم . 

 ، ةأرما هلثم  فقت  نأ  ردـنی  ًافقوم ،  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  بناج  یلإ  تفقوو  ربصلاب ،  تذال  اهنکلو  ۀـملاظلا ،  ةرـصاحملا  هذـه 
فقوم رایهنا  یلإ  ّيدأ  عازنو  فالخ  مایق  بابسأ  نم  تراص  اهنأ  ۀجرد  یلإ  ریبکلا ،  رثألا  سوفنلا  یف  اهتبیهو  اهتناکمو  اهتیصخشل  ناکو 

مـالغ هعمو  دـلیوخ ،  نب  مازح  نب  میکح  یقل  لـهج  اـبأ  نأ  ۀـیوبنلا 21 : ةریـسلا  یفف  ۀـعطاقملا .  لشفو  ۀفیحـصلاب  لمعلا  كرتو  شیرق ، 
ال هللاو ،  مشاه ،  ینب  یلإ  ماعطلاب  بهذتأ  لاقو :  لهج ،  وبأ  هب  قلعتف  میکح ،  ۀّمعو  لوسرلا  ۀجوز  دلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  یلإ  ًاحمق  لمحی 

فیکف هیف ،  هیلإ  ْتبغر  هتمعل  ناک  ماـعط  هنإ  هلو ؟ کـلام  هل :  لاـقو  يرتخبلا ،  وبأ  هءاـجف  ۀـکمب ،  کحـضفأ  یتح  کـماعطو  تنأ  حربت 
يذلا یلماعلا  ثراحلا  نب  ورمع  نب  ماشهل  ناک  امک  ۀعطاقملا .  ۀیاهنو  ۀفیحصلا  لافغإ  بابسأ  نم  ناک  عازن  ماقو  لهج ،  وبأ  یبأف  هعنمت ؟

نیروصحملا ةدـعاسم  یلع  ًامادـقإ  ساـنلا  رثکأ  ناـک  دـقف  ۀـعطاقملا ،  ءاـمعز  نیب  فـالخلا  رذـب  یف  رخآ  رود  ۀـجیدخ  ءاـبرقأ  نم  ناـک 
لجر هوعد ،  لاقو :  نایفـس  وبأ  يربناف  هتبقاعم .  شیرق  تدارأو  بعـشلا . . .  یف  مشاه  ینب  یلإ  ماعطلا  لامحأ  لخدـی  ناکف   ، نیعطاـقملا

 . 22 نسحأ ناک  لعف  ام  لثم  انلعف  ول  هللااب  فلحأ  ینإ  هللاو  امأ  همحر ،  لصو 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسرلا بلق  یف  اهتناکم 

نم ًازوجع  ملأو  ةرـسحب  رکذت  َتلز  ام  تلاقف :  ۀجیدخ ،  رکذی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا َلوسر  يرت  یهو  ۀشئاع  نینمؤملا  ّمأ  لمحتت  مل 
نأ دعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نم  ناک  امف  اهنم ! ًاریخ  ُهللا  کلدبأ  دقو  نینـس ،  ةدع  نم  تکله  نیقدـشلا ،  ءارمح  شیرق  زئاجع 

رکذـی حار  لب  اذـهب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) فتکی ملو  اهنم » ًاریخ  هللا  ینلدـبأ  ام  ِهللاو   : » لاـقو ًابـضاغ ،  اـهرجزو  ّـالإ  میرکلا ،  ههجو  ریغت 
 ، ساـنلا ینبذـک  ذإ  ینتقدـصو  ساـنلا ،  رفک  نیح  یب  تنمآ  « : ـ  ۀـکرابملا هتاـیح  یف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) اهـشیعی ئتف  اـم  یتلا  اـهبقانم ـ 

ًادبأ اهدعب  اهرکذأ  هللاو ال  اهسفن :  یف  ۀشئاع  تلاقف  ءاسنلا . . .  نم  اهریغ  نود  َدلولا  ُهللا  اهنم  ینقزرو  سانلا ،  ینمرح  ذإ  اِهلامب  ینتـساوو 
لوسر بلق  نم  ۀـمیظعلا  ۀـناکملا  کـلت  تلتحا  یتـلا  ۀـجیدخ ،  نینمؤـملا  ّمأ  نم  ۀـشئاع  نینمؤـملا  ّمأ  ةریغ  فـقوتت  مل  کـلذ  لـبقو  . 23

حبذ دقو  ًاموی  ۀشئاع  هتأر  اهیلع .  هللا  مالس  اهتافو  دعب  یتح  میرکلا ،  لوسرلل  ۀیلمع  فقاوم  یف  هّلک  کلذ  رهظو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
تلظو  . 24« اهبیبح ّبحأل  ینإ   : » لاقف ًائیش ،  هعمست  نأ  نع  ۀشئاع  فقوتت  مل  ًاضیأ ،  انهو  اهنم ،  ۀجیدخ  ءاقدصأ  یلإ  اولسرأ  لوقی :  ًةاش 

هیلع هللا  یلـص  ) هللا لوسر  سفن  یلإ  اهتقبـس  اهنأل  ّالإ  اهتوم ـ  دـعب  هّلک  رمألاف  ءیـشل ـ  ال  ۀـجیدخ ،  انتدیـس  نم  اهبلق  نع  کفنت  ـال  ةریغلا 
یتلا اهتایح  نم  هتمدـق  امبو  بیط ،  رکذو  صلاخ  داهجو  قداص  نامیاو  عیفر  فرـشو  لاع  قلخ  نم  هتکلتما  اـمب  هتلتحاـف  هبلق  یلإو  هلآو )
مظعأ لمحی  وهو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هنیُعتلو هللا  ةاضرم  لینل  نیتکرابملا ; هیدـی  نیب  هتعـضو  کلذ  ّلک  اهلاومأو ،  اهتورثو  اهتـصخرتسا 

دق اهتقو  ناکو  هل ـ  ۀکم  باوبأ  تحتفو  یلاعت  هللا  هرصن  امنیحو  ۀیناسنإلا .  اهتفرعو  ءامسلا  اهتـضرع  ۀیرییغت  ۀیغیلبت  ۀیلوؤسم  رطخأو  ۀلاسر 
نع هلغشت  مل  کلذ  ّلک  عم  اهنکلو  ةریرملا ،  نوؤشلاو  ثادحألاب  ًۀئیلم  نینسلا  کلت  ّلک  تناکو  تاونـس ،  رـشع  نم  رثکأ  اهتافو  یلع  ّرم 
یلع فرشی  وهو  هقفارتو  هسنؤتو  هحیرتف  هلوح  قفخت  یتلا  اهحور  ثیح  اهربق ـ  راوج  یلإ  كانه  هل  تبرـض  ۀبق  یف  ماقأ  ۀجیدخل ـ  هرکذ 

ۀنیکـسلا ثیحو  بحلا  عبن  ثیح  اـهراد  قمری  يرخأو  ۀـظحل  نیب  وـهو  كرـشلاو ،  رفکلا  زوـمر  مطحیو  ۀـبعکلاب ،  فوـطیو  ۀـکم ،  حـتف 
ءانث نم  مأسی  دکی  مل  ۀجیدخ  رکذ  اذإ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ناک  ۀشئاع ،  نینمؤملا  ّمأ  هتلاق  امیفو  ۀیحـضتلاو .  نانحلاو  ةدوملاو 
هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  تیأرف  تلاق :  نسلا ،  ةریبک  نم  هللا  کضوع  دقل  ُتلقف :  ةریغلا ،  ینتلمتحاف  موی  تاذ  اهرکذف  رافغتـساو .  اهیلع 

ام ءوسب  اـهرکذأ  دـعأ  مل  ینع ،  هللا  لوسر  َبضغ  تبهذأ  نإ  کـنإ  مهللا  یـسفن :  یف  ُتلقو  يدـلج ،  یف  ُتطقـسُأ  ًابـضغ  بضغ  هلآو )
ینـضفر ذإ  ینتوآو  سانلا ،  یب  رفک  اذإ  یب  تنمآ  دـقل  هللاو ،  تلق ؟ فیک  لاق :  تیقل ،  اـم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا يار  اـملف  تیقب . 

لوسر نع  اهیف  درو  ام  امأ  ًارهـش .  اهب  ّیلع  حارو  ادعف  تلاق :  ینم .  هوُمتمرح  ذإ  دلولا  ینم  ْتقزرو  سانلا ،  ینبذک  ذإ  ینتقدصو  سانلا ، 
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 : لاـق هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نأ  اـمهیلع :  یلاـعت  هللا  ناوـضر  بلاـط  یبأ  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نعف  هلآو ـ : ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
 ، ۀشئاع نعو  25 ـ .  فَّوجملا ؤلؤللا  انهه :  بصقلا  ماشه :  نبا  لاق  بصن .  الو  هیف  بخـص  ال  بصق ،  نم  تیبب  ۀـجیدخ  رـشبُأ  نأ  ُترمأ 
رمأ دقلو  نینـس ،  ثالثب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ینجوزتی  نأ  لبق  تکله  دقلو  ۀجیدخ ،  یلع  ُترغ  ام  دـحأ  نم  ُترغ  ام  تلاق : 
هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  یتأ  مالـسلا ) هیلع  ) لیربج نأ  هب ،  قثأ  نم  ینثدحو  ماشه :  نبا  لاقو  26 ـ .  ۀنجلا یف  بصق  نم  تیبب  اهرشبی  نأ 

 ، کبر نم  مالسلا  کئرُقی  ُلیربج  اذه  ۀجیدخ ،  ای  هلآو : ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاقف  اهِّبر ،  نم  مالسلا  َۀجیدخ  ئرقأ  لاقف :  هلآو ، )
 . ُمالسلا لیربج  یلعو  ُمالسلا ،  هنمو  ُمالسلا ،  ُهللا  ۀجیدخخ :  تلاقف 

 : نزحلا ماع 

ةریبک شیعت  نأ  ّـالإ  تبأ  یتلا  هتجوز  یف  ةّرملا  هذـه  نکلو  تارمو ،  تارم  هتنحتما  دـقو  ریبـکلا ،  بلقلا  اذـه  نحتمت  نأ  ءامـسلا  تءاـش 
هداهج یفو  اهل ،  هغیلبت  یفو  هتوعد ،  یف  اهّلک ،  هتایح  یف  هتکیرش  تناکو  مالسإلا 27 ، یلع  قدص  َریزو  هل  تناک  یتلاو  ةریبک ،  تومتو 

لوق یلع  روهشب  اهلبق ـ  لحر  نأ  دعب  ۀّکمب  نوجحلا  ةربقم  یف  تنفدو  ۀیوبنلا ،  ۀثعبلا  نم  ةرـشاعلا  ۀنـسلا  یف  هنع  تلحر  دقل  هتایحـضتو . 
ۀمیظعلا ةأرملا  هذه  تلحر  دقل  هموق 28 . یلع  ًارصانو  ۀعنمو  هرمأ ،  یف  ًازرحو  ًادضع  هل  ناک  يذلا  بلاط  وبأ  هّمع  رخآ ـ  لوق  یلع  مایأبو 

ّلکب یلوألا  ۀیّکملا  ةرتفلا  تلکـش  یتلا  ءامـسلا ،  ۀلاسر  لحارم  یلوأ  يوقلا  یماحملاو  عفادـملا  معلا  بلاط  یبأ  لیحرو  اهلیحرب  یهتنتل  ، 
کلت لیکـشت  یف  میظعلا  رثألا  نیکرابملا  امهیدوجول  ناکو  ۀـکرابملا ،  ۀـلاسرلا  هذـهل  ۀیـسیسأتلا  ةرتفلا  تناـک  اـمک  اهثادـحأو ،  اـهمالآ 

مالـسإلا ءادن  لصو  نأ  دعب  ۀکرابملا ،  ةدیـسلا  هذه  تلحر  دقل  اهتابثو .  اهرارمتـساو  اهئاقب  یفو  تاونـس  رـشع  ۀبارق  تماد  یتلا  ۀلحرملا 
 ، ۀلیلجلا ةدیـسلا  هذـه  تلحر  ۀـیوق . . .  دایأو  ۀیحـضم ،  سوفنو  ۀـقداص  بولق  هتلمح  نأ  دـعبو  زاجحلا ،  عاقب  هادـص  زواجتو  ۀـشبحلا ، 

ملو همامأ ،  ًامئاد  ۀلثام  تلظ  اهنکلو  ۀکرابملا  ةأرملا  هذه  تلحر  ۀقداصلا .  اهفقاومب  ضبانلا  هبلق  نع  لحرت  مل  اهنکلو  هایند ،  نع  تباغو 
ـ  دهج نم  تلذب  امهم  هئاسن ـ  نم  ةدـحاو  ّيأ  عطتـست  ملو  لب  هنم ،  اهناکم  لتحی  وأ  اهریغ ،  هبلق  لخدـی  وأ  اهنع ،  سأتی  وأ  اهارکذ  سنی 
ّمأ ةریغ  نهدشأ  تناکو  هئاسن ،  ضعب  ةریغ  ریثی  اهل  هرکذ  ناکو  اهرکذـی ،  ئتف  ام  يذـلا  وهو  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) هنع اهفیط  دـعبت  نأ 

لقألا یلع  وأ  دـمخت  نأ  وأ  ةرطعلا ،  يرکذـلا  کلتو  لیمجلا  فیطلا  کـلذ  هیـسنت  نأ  لـجأ  نم  هعیطتـست  اـم  تلذـبف  ۀـشئاع ،  نینمؤملا 
نیدلاخلا یف  ۀجیدخ  یلع  ٌمالسف  اهبابش . .  ةراضنو  اهابص  علطم  یف  تناک  اهنأ  عم  تعاطتسا ،  امف  هبلق  نم  کلذ  فّفخت 

 : شماوهلا

(3  . ) قشمد 2/275 خیرات  رصتخم  ( 2 ( . ) ضر  ) دلیوخ تنب  ۀـجیدخ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هجوزت باب  ۀیبلحلا 1/137 ،  ةریسلا  رظنا  ( 1)
كردتسم ( 5  . ) يرذالبلل ص92 فارـشألا  باـسنأو  دعـس 1/100 ،  نبـال  يربکلا  تاـقبطلا  رظنا  ( 4  . ) قشمد 2/275 خیرات  رـصتخم 

دانسإ .  الب  قاحسا  نبا  مالک  ناک  دقو  مکاحلا 3/182 ، 
راد ۀنـس 456ه ـ یفوتملا  یـسلدنألا  مزح  نبا  ۀیوبنلا ،  ةریـسلا  عماوج  ( 8  . ) راـحبلا 16/22 رظنا  ( 7  . ) قشمد 2/271 خیرات  رـصتخم  ( 6)

 . 158 يریبزلا ص157 ـ  بعـصمل  شیرق  بسن  لاثملا :  لـیبس  یلع  عجارف  باـسنألا ،  بتک  یف  رکذ  اـهل  ( 9  . ) توریب ۀـیملعلا ـ  بتکلا 
ۀثاغتسالا 1/70 .  ( 10)

قالخألا مراکم  رخآ  یف  ۀیرجح  ۀعبط  ۀعوبطم  ۀلاسرو   69 ۀثاغتسالاو 1/68 ـ  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلص  ) ّیبنلا ةریس  یف  حیحـصلا  عجار  ( 11)
 . 1/159 ۀنس 588 ،  یفوتملا  یناردنزاملا  بوشآ  رهش  نبال  بقانملا  ( 12  . ) ص6

يربطلا 1/522 .  خیرات  رظنا  ( 15  . ) ۀیبلحلا 1/138 ةریسلا  ( 14  . ) ۀیبلحلا 1/137 ةریسلا  ( 13)
ۀیوبنلا ةریسلا  ( 19  . ) ءالبنلا 1/81 مالعأ  ریـس  ( 18  . ) یسلجملل 19/71 راحبلا  ( 17  . ) ۀنـسلا 26 يرقلا ـ  ّما  رابخأب  يرولا  فاـحتا  ( 16)
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شیرق ص316 خیرات  ( 22  . ) ماشه 2/5 نبال  ( 21  . ) میقلا 2/46 نبا   ، 231 ماشه 1/110 ،  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ( 20  . ) ماشه 1/240 نبال 
 . ماشه 1/241 نب  ةریـس  رظناو  فنـألا ،  ضورلا  ( 25  . ) باعیتسالا 4/1824 ( 24  . ) باعیتسالا 4/1824 ( 23  . ) سنؤم نیـسح  روتکدلل 

ماشه 2/416 .  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ( 27  . ) ماشه 1/241 نب  ةریس  رظناو  فنألا ،  ضورلا  ( 26)
 . ماشه 2/416 نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  ( 28)

مظعألا یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا 

یبنلا تیب  یف  ۀجیدخ 

هرمع نم  نیرشعلاو  ۀسماخلا  یف  وهو  ماشلا ، یلإ  یناثلا  هرفس  رفاس  دق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هنإ نولوقیو : ماشلا  یلإ  یناثلا  رفـسلا 
نونس مهیلع  تحلأو  نامزلا ، دتشا  امنیح  کلذ ، هیلع  حرتقا  يذلا  وه  بلاط  ابأ  نإو  ۀجیدخل . ةراجت  یف  ناک  اذه  هرفس  نإ  نولوقیو : (. 1)
نیبو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هنیب يرج  ام  ۀجیدخ  غلبف  ۀجیدخ . یلع  هسفن  ضرعی  نأ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لبقی ملف  ةرکنم ،

میظعو هثیدح ، قدص  نم  هفرعت  امل  هریغل ؛ هلذبت  تناک  ام  فعض  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسرلل تلذبو  یه ، تردابف  بلاط ؛ یبأ 
نم ءاش  ام  هل  تلذـبو  اهتبغرو ، اهرورـس  ترهظأف  کلذ ، یف  ۀـجیدخ  ملک  دـق  هسفن  بلاط  ابأ  نأ  مهـضعب : يوریو  هقالخأ . مرکو  هتنامأ ،

ضعب هرفـس  یف  هل  ترهظو  هریغ ، هحبری  ناـک  اـم  فاعـضأ  هتراـجت  یف  حـبرو  ماـشلا ، یلإ  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) رفاـسف رجـألا .
نإ مهضعب : نع  راحبلا ج 16 ص 9  یفو  (. 1 ،) کلذب هتدیـس  ۀجیدخ ، مالغ  ةرـسیم  ربخأ  ۀکم  یلإ  ۀلفاقلا  تداع  املف  ةرهابلا ، تامارکلا 

ام یلإ  ۀفاضإلاب  کلذ  ترکذف  .. ةرتعلا ملاعم  یف  يذبانجلا  نع  ۀمغلا ج 2 ص 135  فشک  یف  اذکو  ۀماهتب ، ۀشابح  قوس  یلإ  ناک  هرفس 
نإ اهل : لاقف  ( 1  ) کلذ یف  کشن  نحن  انک  نإو  نولوقی : امک  اهمع  نبا  لـفون ، نب  ۀـقرول  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هنم یه  اـهل  رهظ 

اذـکه يرنـس . امک  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هب نارتقالا  یلع  لمعلاب  ۀـجیدخ  تمتها  مث  (. 2  ) ۀـمألا هذـه  یبن  وهف  اقح ، کلذ  ناـک 
نأ امک  ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثعب  نأ  دعب  یتح  ملسی  مل  ۀقرو  نأو  امیـس  الو  مدقت . ام  ضعب  یف  کشن  اننکلو  نولوقی ،

فورعملا حضاو ، نبا  تبثلا  مدقألا ، خرؤملا  دـجن  اننأل  کلذو  هیلع ، ةدـعاسملا  نکمی  ال  اهتراجت . یف  هترجأتـسا  دـق  ۀـجیدخ  نإ  مهلوق :
هللا یلص   ) یبنلا سفن  ةزع  یف  لعلو  ). 3  ( طق دحأل  ًاریجأ  ناک  الو  ءیـشب ، هترجأتـسا  اهنإ  سانلا : لوقی  امم  ناک  ام  هنإو  : ) لوقی یبوقعیلاب 

ءیـش ردص  دق  نوکی  نأ  ًاریثک  دعبی  ام  هددؤسو ، بلاط  یبأ  فرـش  یف  ًاضیأو  هل . یلاعت  هللا  دـیدست  یف  ًاضیأو  اهئابإو . ملـسو ) هلآو  هیلع 
لوح مالکلا  ضعب  هللا  ءاش  نإ  یتأیـس  (. 1) یلإ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هرفـس نوکی  دقف  اذه ، یلعو  هنم . بلاط  یبأ  یلإ  بسن  امم 

(. 3 .) ۀیبلحلا ج 1 ص 136 ةریسلاو  ۀیاهنلاو ج 2 ص 296  ۀـیادبلا  عجار : (. 2 .) یحولا ءدـب  یف  هرودو  لفون ، نب  ۀـقرو  نع  لاقی  ام  ضعب 
دعبو عیبی ، امم  رثکأ  يرتشی  ناک  ةرجهلا  لبقو  ۀثعبلا ، دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هنأ  ةداعـسلا : رفـس  نع  لقنو  یبوقعیلا ج 2 ص 21  خیرات 

، ماشلا .. کلذ قیقحتل  لاجم  انل  سیلو  بارطضالا ، نم  ریثک  اهیفف  هریغ  عم  هتکارش  امأو  ریثکف .. هؤارـش  امأ  تارم ، ثالث  الإ  عبی  مل  ةرجهلا 
(1  ) ۀبراضملاب يذبانجلا  ۀیاور  حیرـصت  کلذ  یلع  لدیو  اهل . ًاکیرـش  وأ  اهلاومأب ، براضی  ناک  هنأل  امنإو  ۀجیدخل ، ًاریجأ  ناک  هنوکل  ال 

نأ یلع  هثحو  ۀـجیدخ ، لاومأب  سانلا  راجتا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هل رکذ  دـق  بلاط  ابأ  نأ  نم  یـسلجملا  هاور  ام  هدـیؤیو  عجارف .
(. 2  ) ماشلا یلإ  رفاسو  لعفف ، کلذ ، یلإ  ردابی 

ۀجیدخب هجاوز 

ۀـیلهاجلا ب یف  یعدـت  تناکو  ًـالامج . نهنـسحأو  ًـالام ، نهرثکأو  ًافرـش ، شیرق  ءاـسن  ةریخ  نم  مالـسلا ) اـهیلع   ) ۀـجیدخ تناـک  دـقلو 
فشکو جراحبلا 16 ص 9 ، (. 1 (.) 4  ) هیلع ردقی  ول  اهب  نارتقالا  یلع  ًاصیرح  ناک  اهموق  لکو  شیرق .) ةدیـس  : ) اهل لاقیو  ( 3 (، ) ةرهاطلا )
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حـئارجلاو ص 186 و جـئارخلا  نع  صو 3  يرکبلا  نــع  ص 22  جراـحبلا 16  (. 2 ..) يذـبانجلل ةرتعلا  ملاـعم  نع  ص 134  ۀـمغلا ج 2 
مسقو ۀیوبنلا ص 152  ۀمجرتلا  یبهذلل ج 2  مالسإلا  خیراتو  ۀیاهنلاو ج 2 ص 294  ۀیادبلاو  ۀباصإلا ج 4 ص 281/282  عجار  (. 3 .) 187
ةریسو ص 281  ۀـباصإلاو ج 4  ص 279  ج 4  ۀـباصإلا ( شماهب   ( باعیتسالاو ص 342  ءامـسألا ج 2  بیذهتو  ۀیوبنلا ص 237  ةریـسلا 
خیراتو ص 215  فنــألا ج 1  ضورلاو  و 200  ص 38  ۀـیندللا ج 1  بهاوـملاو  ص 111  ءالبنلا ج 2  مـالعأ  ریـسو  ياـطلغم ص 12 

تاقثلاو ج نالحدل ج 1 ص 55  ۀیوبنلا  ةریسلاو  ۀیبلحلا ج 1 ص 137  ةریسلاو  بعشلا  راد  ۀباغلا ج 7 ص 78 ط  دسأو  سیمخلا 1/264 
خیراتو ص 201  ماشه ج 1  نبال  ۀـیوبنلا  ةریـسلاو  ص 47 . لفاحملا ج 1  ۀـجهبو  ص 294  ۀیاهنلاو ج 2  ۀـیادبلا  عجار : (. 4 .) ص 46  1

نالحدل ج 1 ص ۀیوبنلا  ةریسلاو  ۀیبلحلا ج 1 ص 137  ةریـسلاو  رداص  راد  دعـس ج 1 ص 131 ط  نبا  تاقبطو  سیمخلا ج 1 ص 263 
(1  ) نایفس وبأو  لهج ، وبأو  باهی ، یبأ  نب  تلصلاو  طیعم ، یبأ  نب  ۀبقع  اهبطخ  نممو  لاومألا . اهل  اولذبو  شیرق ، ءامظع  اهبطخ  دقو  .55
. ۀیلاعلا ۀمیرکلا  ایاجسلاو  سفنلا ، فرشو  قالخألا ، مرک  نم  هیف  هتفرع  امل  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا تراتخاو  ًاعیمج ، مهتضفرف 

بلاط وبأ  بهذف  ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هب نارتقالا  یف  اهتبغر  ًالوأ  تدبأ  دق  یتلا  یه  اهنأب  صوصنلا ـ  رفاضت  ببـسب  عطقن ـ  داکنو 
امأو (. 2  ) اهلبق وأ  راجفلا  برح  یف  کلذ  لبق  لتق  دـق  ناک  اهابأ  نأل  دـسأ ؛ نب  ورمع  اهمع  وهو  اهیلو ، یلإ  شیرق  نم  رفنو  هتیب ، لهأ  یف 

ام يردأ  الف  انأ  امأو  (. 4  ) لوألا یلع  عامجإلا  یعدا  دق  هنأب : دودرمف ، ( 3  ) هدحو ۀقرو  یلإ  وأ  اعم ، اهمعو  لفون ، نب  ۀـقرو  یلإ  اهبطخ  هنأ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مظعألا لوسرلاب  قلعتی  امیف  ةریغـصو ، ةریبک  لـک  یف  رـشُحی  وهف  ۀـبلعث ، نم  رثأ  داو  لـک  یفو  اذـه . ۀـقرو  یف  لوقأ 

نع صو 19  هـنع  ص 12  راـحبلاو ج 16  ص 139 ، ۀـمغلا ج 2  فـشک  (. 2 .) ص 22 راـحبلا ج 16  (. 1) ینوعدیل کلذ  نإو  ملـسو ،)
خیراتو راجفلا ، لبق  تاـم  هنأ  ملعلا  لـهأ  نع  ظوفحملا  نأ  ۀیبلحلا ج 1 ص 138 : ةریـسلا  یفو  ص 160  لئاوألا ج 1  عجارو : يدـقاولا ،

(. 3 .) ۀیاهنلاو ج 2 ص 296 ۀیادبلاو  ۀباصإلاو ج 4 ص 282  يدقاولا ، نع  قشمد ج 1 ص 303  خیرات  بیذهتو  سیمخلا ج 1 ص 264 .
یف اذکو  ۀجیدخ  مع  ناک  ۀقرو  نأ  هیفو  یفاکلاو ج 5 ص 374/375 ، ۀیبلحلا ج 1 ص 129  ةریسلاو  يدقاولا  نع  راحبلا ج 16 ص 19 

(. 4 ..) دسأ نب  دلیوخ  تنب  یه  ۀجیدخو  دسأ  نب  لفون  نبا  وه  ۀـقرو  نأل  حیحـص  ریغ  وهو  يرکبلا ، نعو  هنع  راحبلا ج 16 ص 14 و 21 
، ةرات اهیبأل  یطعی  يذـلا  رودـلا  سفن  نأ  ظحالیو : ۀیروطـسأ . وأ  ۀـیقیقح ، ۀیـصخش  هنوک  یف  کـشلا  یلإ  ص 137. ۀیبلحلا ج 1  ةریـسلا 

هذه یکحت  یتلا  تایاورلا  عجارتلف  تاکرحلاو . فقاوملا  نع  ًالـضف  تاملکلاو ، لمجلا  یتح  ۀـثلاث  لفون  نب  ۀـقرول  یطعی  يرخأ ، اهمعلو 
، ۀجیدخ ۀبطخل  بهذ  دق  بلاط  ابأ  نإ  لوقلا : یلإ  دوعن  اذه . ۀقرو  لوح  مالکلا  نم  دـیزم  هللا  ءاش  نإ  یتأیـسو  (. 1  ) اهنیب نراقیلو  ۀیضقلا ،

نم شیرق ، یف  ددؤسلاو  ۀناکملا  نم  بلاط  یبأل  ناک  ام  عم  مجـسنی  کلذ ال  نأل  ( 2  ) هتریس یف  ماشه  نبا  هیلع  رصتقا  يذلا  ةزمح  سیلو 
ۀفلاخم یلإ  ۀفاضإلاب  اذه  يرخأ . ۀـهج  نم  لیق  امک  ( 3  ) عبرأب وأ  نیتنسب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا ربکی  ناک  ةزمح  نألو  ۀهج ،

؛ بلاط یبأ  عم  رـضح  دق  ةزمح  نوکی  نأ  نکمملا  نم  نأب  کلذ : نع  ضعبلا  رذـتعا  دـقو  ماقملا . یف  نیخرؤملا  ۀـماع  هرکذـی  امل  کلذ 
نم مهریغو  مشاه  ینب  نم  بلاـط  یبأ  عم  رـضح  نمم  ةزمح ، ریغ  یلإ  کـلذ  بسنی  مل  اذاـمل  ذإ  هاو ؛ راذـتعا  وهو  (. 4  ) هیلإ کـلذ  بسنف 
یتح هاوس ، سانلا  نم  ناک  يـأل  اـهئاطعإو  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاـط یبأ  نع  ۀـمرکملا  هذـه  بلـسب  متهی  نم  ۀـمث  نأ  رهظیو : نییـشرقلا .!؟

ماشه ج نبا  ةریس  عجار : (. 2 .) ۀیتآلاو ۀمدقتملا  رداصملا  عجار  (. 1 .) رکبم تقو  یف  دهشتسا  دق  هنأ  مادام  هدنع  کلذ  یف  ریض  الو  ةزمحل .
ۀبیوث عاضرإ  لوح  ثیدحلا  نیح  کلذ  رداصم  تمدـقت  (. 3 .) يربطلا بحملا  نع  ًاضیأ  لقنو  ۀیبلحلا ج 1 ص 138  ةریسلاو  1 ص 201 

ۀیبلحلا ج 1 ص 139. ةریسلا  (. 4 ).) ص  ( هللا لوسرل 

بلاط یبأ  ۀبطخ 

یلع ۀنـس ، ةرـشع  سمخب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هتثعب لبق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هل بلاط  وبأ  اهبطخ  دـقف  لاح  لـک  یلعو 
انلزنأو لیعامـسإ ، ۀـیرذو  میهاربإ ، عرز  نم  انلعج  يذـلا  تیبلا ، اذـه  برل  دـمحلا  ( :ـ  نوخرؤملا يوری  امک  هتبطخ ـ  یف  لاقو  روهـشملا .
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هلآو هیلع  هللا  یلـص   ( هللا لوسر  ینعی  اذه ـ  یخأ  نبا  نإ  مث  هیف . نحن  يذـلا  اندـلب  یف  انل  كرابو  سانلا ، یلع  ماکحلا  انلعجو  ًانمآ ، ًامرح 
؛ لاملا یف  ًالقم  ناک  نإو  قلخلا ، یف  هل  لدع  الو  هنع ، مظع  الإ  لجر  هب  ساقی  الو  هب ، حـجر  الإ  شیرق  نم  لجرب  نزوی  نمم ال  ملـسو ـ (

هومتلأس يذلا  یلام  یف  یلع  رهملاو  اهرمأو ، اهاضرب  کیلإ ، اهبطخنل  كانئج  دقو  ۀبغر ، ۀجیدخ  یف  هلو  لئاز ، لظو  راج ، دفر  لاملا  نإف 
). 1  ( لماک يأرو  عئاش ، نیدو  میظع ، ظح  تیبلا ـ  اذه  برو  هلو ـ  هلجآو . هلجاع 

بلاط یبأ  تاملک  یف  ةرظن 
صو 16 هنع  راحبلاو ج 16 ص 14  یفاکلا ج 5 ص 374/375 ، (. 1  ) بولق یف  یلضفلا  لوسرلا  ۀناکم  رهظت  ۀمدقتملا  بلاط  یبأ  ۀبطخو 

نع ینیوجلل ، ةریـسلاو  ۀطب ، نبال  ۀنابإلاو  راربألا  عیبرو  فاشکلاو ، یفطـصملا ، فرـش  نع  یفو ص 5  هیقفلا ص 413 ، هرـضحی  نمع ال 
یبأل لئاوألاو  یبوقعیلا ج 2 ص 20 ، خیراتو  ۀیبلحلاو ج 1 ص 139 ، بقانملاو ج 1 ص 42 ، یبتعلاو ، حلاص  یبأو  يدـقاولاو ، نسحلا 

ۀیوبنلا ةریسلاو  ص 48  لـفاحملا ج 1  ۀـجهبو  ص 39  ۀـیندللا ج 1  بهاوـملاو  ص 264  سیمخلا ج 1  خــیراتو  ص 162  لـاله ج 1 
نالحدل ج 1 ص 55.

یـسیع هب  رـشب  يذلا  وه  نوکی  نأ  نوعقوتیو  ۀیادهلا . رونو  ةوبنلا  تامالع  لوسرلا  یف  نودـجی  اوناک  سانلا  نأ  یف  ۀحیرـص  یهو  سانلا .
ۀلالد لدت  بلاط  یبأ  تاملک  نإ  مث  هنع . مظع  الإ  لجر  هب  ساقی  الو  هب ، حجر  الإ  دحأ  هب  نزوی  ناک ال  هنأو  مالـسلا ،) امهیلع   ) یـسومو

نأ یلع  ًاضیأ  لدـتو  سانلا . یلع  ماکحلا  انلعجو  هللا ) همحر   ) لوقیل یتح  ددؤسو ، فرـش  نم  مشاـه ، ونب  هب  عتمتی  ناـک  اـم  یلع  ۀحـضاو 
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا رقف  نع  هثیدح  نإ  مث  ًاضیأ . کلذ  یلع  لدی  ام  مدقت  دقو  ینادـلاو ، یـصاقلل  نمأ  عضوم  مرحلا  ربتعت  تناک  برعلا 

هنأ امک  لیبنو ، ماس  راظنمب  ناسنإلا  یلإ  رظنی  هنأو  بلاـط ، یبأ  ۀـیعقاو  یلع  لدـی  لاـجرلا ، نیب  لیـضفتلل  ۀـطباضلا  ءاـطعإو  ملـسو ،) هلآو 
، لیعامـسإو میهاربإ  یلإ  اهباستنا  ربتعت  تناک  ًاشیرق  نأ  یلع  ًاضیأ  لدـت  کلت  هتاملک  نإف  دـعبو ، ةاـنأو . یعوو  ۀـکنحب  عقاولا  عم  لـماعتی 
، هتوم نیح  هللا ) همحر   ) بلاط یبأ  ۀبطخ  عجارتلو  لوألا . لصفلا  یف  رمألا  اذـه  یلإ  انرـشأ  دـقو  اهل ، ۀبـسنلاب  ءیـش  لک  تیبلل ، اهتنادـسو 

. اهفادهأو اهیمارم  یف  ۀبطخلا  هذه  نع  دعتبت  ال  ۀلیلج ، ۀبطخ  اهنإف  ًاشیرق ، اهب  بطاخی  یتلاو 

عئاش نید  و 

نامیإلا الو  باتکلا  ام  يردـت  تنک  ام  : ) یلاعت هلوق  نیبو  عئاش ،) نیدو  : ) هلوق نیب  عمجلا  نکمی  فیک  هنأ  اـنه : نیققحملا  ضعب  لأـستیو 
امبر تایآلا  نإ  ًالوأ : : هباوجو .86 ۀیآلا ، صصقلا  (. 2 .) 52 ۀیآلا : يروشلا ، (. 1 ).) 2  ( باتکلا کـیلإ  یقلی  نأ  وجرت  تنک  اـمو  : ) هلوقو ). 1(

تایآلاف ملع ؛ یتم  امأو  ملع ، مث  ملعی ، نکی  مل  وهف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مظعألا یبنلا  ةایح  نم  یلوألا  لحارملا  یلإ  ةرظان  نوکت 
نإ لوقی : یئابطابطلا  دیـسلا  نإ  ًایناثو : . هدعب وأ  کلذ  لبق  وأ  ًالثم ، نیرـشعلا  نس  یف  ناک  امنیح  ملع  دق  نوکی  امبرلف  کلذ ؛ انل  ددـحت  ال 

، هللااب نینمؤم  اوناک  امهریغو  بلاط  ابأو  بلطملا  دـبع  نأل  ًادوجوم ؛ ناک  دـقف  یلامجإلا  ملعلا  امأ  یلیـصفتلا ، ملعلا  یفن  یلإ  ةرظان  تاـیآلا 
ـ  ضعبلا هیلإ  بهذ  امک  هرغص ـ  ذنم  ًایبن  ناک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هنأ انیّوق  اذإ  امیـس  ال  (، 1  ) کلذک ًاضیأ  یبنلاو  ًالامجإ ، هبتکو 

، ةداعلاو عرولاو ، ریبدـتلاو ، ةریـسلا ، : ) نیدـلا یناعم  نم  نإ  ًاثلاثو : . ةریـسلا قبـست  ثوحب  لصف  یف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  کـلذ  یتأـی  فوسلو 
. یناعملا هذه  دحأ  یلإ  ناک  ةرابعلا ، هذه  یف  دصقلا  لعلف  نأشلاو ؛)

الو باتکلا  ام  يردـی  نکی  مل  هب  هللا  فطل  ـالول  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنأ  اـهدافم : ۀیطرـش  ۀیـضق  ۀـباثمب  تاـیآلا  هذـه  نإ  ًَاـعبارو :
نکی مل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وه  کلذـکو  ءیـش  یلع  ًارداق  تسل  ۀـیتاذ  تاردـق  نم  کیدـل  امبو  کسفنب  تنأ  کنأل  ناـمیإلا ،

. هناحبس هللا  الول  کلذ  وجری 

ۀجیدخ رهم 
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تنمـضف تداع ؛ اهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ۀجیدخ  نکلو  هتبطخ ، حیرـص  وه  امک  هلام ، یف  رهملا  نمـض  دـق  بلاط  ابأ  نإف  لاح  لک  یلعو 
اذإ لاقو : بلاط ، وبأ  بضغف  نازیملا ج 18 ص 77. ریسفت  عجار : (. 1 (!؟ لاجرلل ءاسنلا  یلع  رهملا  ابجع ! ای  ضعبلا : لاقف  اـهلام ، یف  رهملا 
نأ یقبی : نکلو  یلاغلا . رهملاب  الإ  اوجوزی  مل  مکلاثمأ  اوناک  نإو  رهملا ، مظعأو  نامثألا ، یلغأب  لاـجرلا  تبلط  اذـه  یخأ  نبا  لـثم  اوناـک 
دق بلاط  وبأ  نوکی  نأ  یفانی  کلذو  ( 1  ) ةرکب نیرشع  اهرهمأ  دق  هسفن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نأ  دیفت : تایاورلا  ضعب 
یبأ ۀطـساوب  اـهرهمأ  دـق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هنأ دارملا : نوکی  نأ  ـالإ  بلاـط . یبـأل  یه  وأ  هنود ، هتنمـض  یه  وأ  رهملا ، نمض 
هرمع رادقم  یف  لاوقألا  عیمج  یلع  دـلو  نکی  مل  ًایلع  نأل  طلغ ، وهو  : ) اولاق رهملا ، نمـض  يذـلا  وه  مالـسلا ) هیلع   ) ًایلع نإ  لیقو : بلاط .

ثالثب وأ  نیرـشعب ، ۀـثعبلا  لبق  دـلو  دـق  مالـسلا ) هیلع   ) هنأ دـیفت : اهتحـص ـ  مدـع  یف  کشن  اـنک ال  نإو  ًـالاوقأ ـ  ۀـمث  نأ  هیلع : دریو  ). 2(
ذإ اهبرغتسنو ، لاوقألا ، هذه  طلغن  نحنو  (. 3 ( ) نینس عبس  غلبی  مل  ًاریغص  كاذ  ذإ  یلع  ناک  طلغ ، وهو  : ) ياطلغم لاق  اذلو  ۀنـس . نیرـشعو 

لبقن الو  ياطلغم ، لوق  لبقن  نحنف ال  دحأ . هب  لقی  مل  ام  وهو  ۀنـس . نوعبـسو  تس  هرمعو  دهـشتسا  دـق  مالـسلا ) هیلع   ) هنأ هانعم  کلذ  نأ 
ۀیبلحلا ج 1 ص ةریسلا  (. 1 .) مالسلاو ةالـصلا  هیلع  هدالیم  خیرات  یف  یتأیـس  امل  کلذو  رهملا ، نمـض  دق  هنأ  نومعزی  نیذلا  کئلوأ  لوق 

ةریسلاو ریثک ج 1 ص 263  نبال  ۀیوبنلا  ةریـسلاو  ماشه ج 1 ص 201  نبال  ۀیوبنلا  ةریـسلاو  سیمخلا ج 1 ص 265  خـیرات  عجارو :  138
، ۀـنیدملا لهأل  ًافلاخم  ۀـفوکلا  لهأ  يور  اـم  باـتک : یف  يوسفلا  نع  ص 139  ۀیبلحلا ج 1  ةریـسلا  (. 2 .) ص 107 نالحدل ج 1  ۀـیوبنلا 

لئاوألاو ج 1 ص 161. ياطلغم ص 12 ، ةریسو 
ربخلا غلب  املف  یبأ  : ) ریغص وهو  یلع  لاق  رهملا ؟ نمضی  نم  لیق : امل  هنأ  رکذ  يرکسعلا  لاله  ابأ  نإ  لوقن : مث  ياطلغم ص 12. ةریس  (. 3)

(. 1 ( ) یمأو تنأ  یبأب  لوقی : لعج  بلاط  ابأ 
وأ ۀنـس  ةرـشع  سمخب  وأ  رـشعب  ۀثعبلا  لبق  دلو  دق  مالـسلا ) هیلع   ) ًایلع نأ  نم  لاقی : ام  رابتعالا  نیعب  انذخأ  اذإ  اذـه  بیرقت  نکمی  امبرلو 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هنأ ررقت : یتلا  لاوقألا  نیبو  اهنیب  انراق  مث  ةردانلا . لاوقألا  ضعب  بسح  ۀنـس ، نیرـشعو  ثالثب  لب  ۀنـس ، ةرـشع  تس 
يأ ( 2  ) جیرج نبا  نع  امک  ۀنس ، نیثالثو  عبس  نبا  وهو  وأ  تاونـس ، رـشعب  ۀثعبلا  لبق  يأ  ۀنـس ، نیثالث  نبا  وهو  ۀجیدخ  جوزت  دق  ملـسو )

کلذ نسحتساف  ریغص  لفط  وهو  کلذ  لاق  دق  مالسلا ) هیلع   ) هلعلف (. 3  ) نینس سمخب  ۀثعبلا  لبق  اهجوزت  لیقو : تاونس ، ثالثب  ۀثعبلا  لبق 
ریغ لیقو  مهرد ، ۀـئم  سمخ  لداعی  ام  يأ  شنو ، ۀـیقوأ  رـشع  انثإ  لیقو : ةرکب . نورـشع  هنإ  لیق : رهملا ، رادـقم  نعو  بلاـط . وبأ  هوبأ  هنم 

(. 4  ) کلذ

جاوزلا نیح  ۀجیدخ  رمع 

خیراـت عجار  (. 2 .) ص 161 يرکـسعلا ج 1  لاله  یبـأل  لـئاوألا  (. 1  ) نیح ۀـجیدخ  رمع  یف  توافتلاو  فالتخالا  يدـم  اـنه : ظـحالیو 
خیراتو نییــشرقلا ص 62  باـسنأ  یف  نییبـتلا  یف  لاوقـألا  ضعب  ترکذو  دـئاوزلا ج 9/219 . عمجم  عـجارو : ص 264 . ج 1  سیمخلا 

ج ۀباصإلا ( شماهب   ( باعیتسالا یف  اذکو  ۀنس  نیثالث  نبا  وهو  اهجوزت  لیق : قشمد ج 2 ص 275  خیرات  رصتخمو  یبوقعیلا ج 2 ص 20 
لـئاوألا ج 1 ص (. 3 .) فنـألا ج 1/216 ضورلاو  و 202  ص 38  ۀـیندللا ج 1  بهاوـملا  یف  هلثمو  ياطلغم ص 12  ةریـسو  ص 288   4
لا 25 نیب  ام  حوارتت  یهو  ملـسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکألا لوسرلاب  اـهنارتقا  ۀیبلحلا ج 1 ص 138 و 139. ةریـسلا  عجار : (. 4 .) 161

ۀنس  30 ج ـ  (. 2  ) نوریثک هحجر  ام  وه  ۀنـس .  28 ب ـ  (. 1  ) یقهیبلا هححصو  ۀنـس   25 فلأ ـ  : یتآلا وحنلا  یلع  یهو  ۀنـس  لا 46  یلإ  ۀـنس 
ۀیاهنلاو ج 2 ص 294 و 295 ۀیادبلاو  ۀیملعلا ج 2 ص 71  بتکلا  راد  یقهیبلل ط  ةوبنلا  لئالد  (. 1 (.) 5  ) ۀنس  40 ه ـ  (. 4  ) ۀنس  35 د ـ  (. 3)
(. 2 .) ۀیبلحلا ج 1 ص 140 ةریسلاو  ریثک ج 1 ص 265  نبال  ۀیوبنلا  ةریسلا  عجارو : ةراضحلا ص 45  یف  هرثأو  هتریـس  هللا ، لوسر  دمحمو 

ةایح مسق   ( فارـشألا باسنأ  نم : لک  ساـبع  نبا  نع  هاورو  لفاحملا ج 1 ص 48  ۀجهب  یف  هیلع  رـصتقاو  بهذلا ج 1 ص 14  تارذش 
ص 275. قشمد ج 2  خیرات  رـصتخمو  ص 111  ءالبنلا ج 2  مالعأ  ریـسو  ص 303  قشمد ج 1  خـیرات  بیذـهتو  ص 98  ص ((  ( یبـنلا
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رکذی نأ  نود  قاحسإ ، نبا  نع  مکاحلا ج 3 ص 182  كردتـسم  یف  هاورو  سابع . نبا  نع  مهلک  يذبانجلا . نع  راحبلاو ج 16 ص 12 
ةریسلاو سیمخلا ج 1 ص 264  خـیراتو  ص 342  ءامـسألا ج 2  بیذهتو  ربحملاو ص 79  ياطلغم ص 12  ةریـس  عجارو  رخآ . ًـالوق  هل 

ۀیبلحلا ج 1 ص 140.
قشمد ج 1 ص خـیرات  بیذـهتو  ياـطلغم ص 12  ةریـسو  ص 264  سیمخلا ج 1  خــیراتو  ص 140  ۀـیبلحلا ج 1  ةریـسلا  عجار : (. 3)

باسنأ (. 5 .) ص 140 ۀـیبلحلا ج 1  ةریـسلا  عجارو : ص 265  ریثک ج 1  نبال  ۀـیوبنلا  ةریـسلاو  ص 295  ۀـیاهنلاو ج 2  ۀـیادبلا  (. 4 .) 303
تارذشو و 202  ص 38  ۀـیندللا ج 1  بهاوملاو  ربـحملاو ص 49  ياطلغم ص 12  ةریـسو  ص 98  )ص (( یبنلا ةاـیح  مسق   ( فارـشألا

ةریسلاو ص 140  ۀیبلحلا ج 1  ةریـسلاو  ص 80  ج 7  بعـشلا ( راد   ( ۀباغلا دـسأو  ص 264  سیمخلا ج 1  خـیراتو  ص 14  ج 1  بهذلا 
بیذهتو قشمد ج 2 ص 275  خیرات  رصتخمو  یبهذلل ج 2 ص 152  مالسإلا  خیرات  عجارو : ۀفرعملا  راد  نالحدل ج 1 ص 55 ط  ۀیوبنلا 

قشمد ج 1 خیرات  بیذهتو  راحبلاو ج 16 ص 19 و 12  ج 1 ص 132 ، رداص ـ  دعس ط  نبال  يربکلا  تاقبطلاو  ءامسألا ج 2 ص 342 
امک یناثلا ، لوقلا  اوحجر  دق  نیریثکلا  نأ  مدقت : دـقو  (. 3  ) ۀنس  46 ح ـ  (. 2  ) ۀنس  45 ز ـ  (. 1  ) ۀنس  44 و ـ   . مازح نب  میکح  نـع  ص 303 ،

( حصأ وهو  ۀنـس ، نیـسمخ  لاقیو : ۀنـس ، نیتسو  ًاسمخ  ۀجیدخ  تغلب  : ) لاق ثیح  لوألا ، لوقلا  ححـص  دقف  یقهیبلا  امأ  دامعلا . نبا  هرکذ 
اهرمع نأ  هانعم : کلذ  نإف  (. 5  ) هسفن یقهیبلا  هب  مزج  امک  ۀنس  ةرشع  سمخب  ۀثعبلا  لبق  هللا  لوسرب  تجوزت  دق  هللا  اهمحر  تناک  اذإف  ( 4)

نبا نع  مدقتملا  یناثلا  لوقلا  انل  يور  يذلا  مکاحلا ، امأ  (. 6  ) ًاضیأ یقهیبلا  ریغ  لوقلا  اذه  حجرو  ۀنس . نیرشعو  ًاسمخ  ناک  اهجاوز  نیح 
قشمد ج 2 ص 275 خیرات  رصتخمو  ءامسألا ج 2 ص 342  بیذهت  (. 2 .) يدقاولا نع  قشمد ج 1 ص 303  خیرات  بیذهت  (. 1 ،) قاحسإ

فارشألا باسنأ  عجار : (. 3 .) سیمخلا ج 1 ص 301 خیراتو  ياطلغم ص 12  ةریـس  عجارو : ۀیبلحلا ج 1 ص 140  ةریـسلاو  يدقاولا  نع 
ۀیاهنلاو ج ۀیادبلاو  ۀیملعلا  بتکلا  راد  ةوبنلا ج 2 ص 72 ط  لئالد  (. 5 .) ةوبنلا ج 2 ص 71 لئالد  (. 4 .) ص 98 ص ((  ( یبنلا ةایح  مسق  (

هنأ ریغ  هیلإ ، بهذی  ام  ۀقیقح  انل  حضوی  مل  هنإف  ةراضحلا ص 45. یف  هرثأو  هتریس ، هللا : لوسر  دمحم  (. 6 .) ریثک کلذ  ریغو  2 ص 295 .
مل اهنأ  يدنع : يذلا  نإف  ذاش ، لوق  اذـه  : ) لاق ۀنـس . نوتـسو  سمخ  اهرمعو  تیفوت  دـق  ۀـجیدخ  نإ  هلوق : ةورع  نب  ماشه  نع  يور  نیح 
لقأ ناک  اهرمع  نأ  يریو : ذاش . ۀنس ، نوعبرأ  اهرمعو  یبنلاب  تجوزت  دق  اهنأب  لوقلا  ربتعی  هنأ  یلع  لدی  اذه  همالکف  (. 1 ( ) ۀنس نیتس  غلبت 

.؟ نورشعو سمخ  وأ  نورشعو ؟ نامث  وأ  نوثالث ؟ وه  له  هیلإ ، بهذی  يذلا  لوقلا  نیبی  مل  هنکلو  ٍذئنیح ، نیثالثو  سمخ  نم 

ۀحوضفم ۀبوذکأ  شیرق ، میتی 

تنأ کب ؟ یل  نمو  لاق : انأ . تلاق : نمو ؟ لاق : جوزتت ؟ الأ  دمحم ، ای  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هل  تلاق  ۀجیدخ  نأ  قاحـسإ : نبا  نعو 
الأ فاخأ  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلل لاق  بلاط  ابأ  نأ  ضعبلا  رکذی  لب  (. 2 .. ) خـلإ بطخإ  تلاق : شیرق .؟ میتی  انأو  شیرق ، مّیأ 

ۀحیـضفلا نوکتف  هودری  نأ  هسفنب  بهذ  نإ  فاـخ  هنـأل  ةزمح ؛ هنع  ًالدـب  لـسرأ  بلاـط  اـبأ  نإ  مث  شیرق . میتی  تنأو  شیرق . مّیأ  اولعفی ،
( یئزهتـست ال  ۀـجیدخ ، ای  : ) اهل بلاط  وبأ  لاق  اهمع ، نم  دـمحمل  اهبطخی  نأ  بلاـط  یبأ  نم  تبلط  نیح  ۀـجیدخ  نأ  رخآ : صن  یفو  (. 3)
(. 4 .) يرکسعلا ج 1 ص 160/161 لاله  یبأل  لئاوألا  (. 3 .) ۀیبلحلا ج 1 ص 138 ةریسلا  (. 2 .) مکاحلا ج 3 ص 182 كردتسم  (. 1 (.) 4)

سمخلا یلع  هرمع  دیزی  لجر  نم  کلذ  ردـصی  نأ  نکمی  فیک  ذإ  کلذ ؛ لک  بذـک  یف  کشن  نحنو ال  ۀیبلحلا ج 1 ص 138. ةریسلا 
میتیلا ال نأ  فرعی  نکی  مل  فیکف  برعلا ؛ یف  تیب  قرعأ  یف  یبرتو  أشن  دق  هنأب  ملعلا  عم  اذـه  میتی . هنأب : هسفن  فصی  نأ  اماع : نیرـشعو 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا ۀیصخشو  كاردإو ، لقع  یف  وه  لجر  نم  کلذ  رودص  نإف  ًاضیأو ، غلابلا .!؟ ریغ  یلع  الإ  برعلا  ۀغل  یف  قلطی 
رودص نإ  دح ـ  لک  زواجتیو  فصو ، لک  قوفی  هسفن  ومـسو  هئابإ  یف  ناک  يذلاو  اهفرـشأو ، ۀیبرع ، ۀلئاع  قرعأ  نم  وه  يذلاو  ملـسو ،)

دبع نأ  عم  متیلاب ؟ طـقف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم فصتا  اذاـمل  هنإ  مث  تاـعنتمملاو . تالیحتـسملاب  قحلی  داـکی  هنم ـ  کـلذ 
لهأ نم  وأ  نیدـلا ، ءادـعأ  تـالوعجم  نم  اذـه  نأ  وه  رهاـظلاو  ( 1 ( !؟ ملحلا اغلبی  مل  ناریغـص  ةزمحو  ساـبعلا  هاـنباو  تاـم  دـق  بلطملا 
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لوألا ءزجلا  یف  هانمدق  امک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نأش  نم  طحلا  نولواحی  اوناک  نیذلا  ۀیمأ ، ینب  بانذأ  نم  وأ  باتکلا ،
ضیرقتلا کلذب  یبنلا  ضِّرُقی  هسفن  وه  هنأو  امیـس  ال  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط یبأل  بسنی  امل  ۀبـسنلاب  ًامامت  لاقی  اذکهو  باتکلا . اذـه  نم 

نم اهجاوز  نم  لاقی  ام  ۀحـص  مدع  نع  ثیدحلا  نیح  یتأیـس  امک  شیرق ، ءاسن  وه  کلذـل  لئاقلا  نأ  وه  حـصألا  لعلو  مدـقتملا . میظعلا 
ققحملا هرکذ  ام  اذه  (. 1  ) نأ نم  فنأی  ناک  اهمع  نأ  نم  لاقی : امل  ۀبسنلاب  ًامامت  لاقی  اذکهو  ملـسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هلبق نیلجر 

لاح یف  اهجوزف  رمخلا ، هتقس  یتح  هیلع  یه  تلاتحاف  1 ؛)  ) بلاط یبأ  میتی  دمحم ، نم  اهجوزی  . هللا هظفح  یناحورلا  يدهم  دیسلا  ۀثاحبلا 
یلع لخد  دـق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هنإ مهلوق : اذـکو  لوبقلا . نم  ًادـب  دـجی  مل  عقاولا  رمألا  مامأ  هسفن  دـجوو  قافأ ، اـملف  هرکس ؛

قالخأ لک  عم  ًامامت  ضقاـنتی  بیرغو ، بیجع  مـالک  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  (. 2  ) اهردص یلإ  اهتمـضف  هدیب  تذخأف  جـیوزتلا ، لبق  ۀـجیدخ 
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا ۀمارک  نم  طحلا  الإ  هنم  فدـهلا  سیل  بذـک ، کلذ  لک  نإف  هتریـسو ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا ایاجـسو 

. نالذخلا نم  هللااب  ذوعن  ناطیشلا ، دئاصمو  مالسإلا ، ءادعأ  لبق  نم  هصقنتو  ملسو ) هلآو 

!؟ اهلام یف  اعمط  ۀجیدخ  جوزت  له 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هنأ وهو  ۀیخیراتلا ، دهاوشلا  لک  هبذکت  لطاب ، مالک  مالـسإلا  یلع  نیمهتملا  ضعب  تاملک  یف  ءاج  دقو  اذه ،
نم ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا ةایح  نإف  نایذهلا ، اذه  یلع  ۀباجإلا  یف  باهسإلا  دیرن  انسلو  (. 3  ) اهلام یف  اعمط  ۀجیدخ  جوزت  امنإ 
لک اهیلع  هللا  مالـس  ۀـجیدخ  تقفنا  دـقو  ًانزو . لاملل  میقی  ناک  ام  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هنأ یلع  ٍدـهاش  ریخل  اهتیاهن  یلإ  اهتیادـب 

ص 138 ۀیبلحلا ج 1  ةریـسلا  (. 1  ) یلإ ةوعدـلا  یلع  امنإو  هتاذـلمو ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  سیل  ۀـبغار ، ۀـعئاط  اهلاومأ 
ةریسلا (. 2 .) دئاوزلا ج 9 ص 220 عمجمو  دمحأ ج 1 ص 312  دنـسمو  یبرعلا ، باتکلا  راد  ص 65 ط  ۀیوبنلا ) ةریسلا   ) مالـسإلا خیراتو 

یه ۀجیدخ  نإف  ًاضیأو  نیدلا . اذه  لیبس  یفو  مالسإلا ، نیسای ص 63. لآ  نسح  دمحم  خیشلا  فیلأت  ةوبنلا ، (. 3 .) ۀیبلحلا ج 1 ص 140
امنإ هنإ  لاقیل : اهدی ، بلطب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) وه مدـقتی  ملو  ( 1 ( ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اهـسفن  تضرع  یتلا 
دعبو لب  اهتایح  مایأ  یف  اهل  هریدقتو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هبح نأ  نیسای  لآ  نسح  دمحم  خیشلا  يریو  اهلام . یف  اعمط  کلذ  لعف 

(. 2  ) معزلا اذه  نالطب  یلع  حضاو  لیلد  ۀجیدخ ، عم  نشع  الو  نیأر ، ام  یتاوللا  هتاجوز  ضعب  ریثی  هنم  کلذ  ناک  دقل  یتح  اهتامم ،

یلعأ لثم  ۀجیدخ 

ایندـلا جراـبز  اـهرغت  ـالف  ۀـبیبللا ، ۀـلقاعلا  ةرحلا  لـعفت  اذـکه ، لوـقن : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هیلع اهـسفن  ۀـجیدخ  ضرعل  ۀبـسنلابو 
امک لعفتف ـ  ةایحلا ، یف  یمـسألا  اهفدـه  مدـخی  امع  ثحبت  امنإو  ةرهـشلاو ، لاملا  نع  الو  ةذـللا ، لجأل  ةذـللا  نع  ثحبت  الو  اـهجراهبو ،

اهسفن ضرعل  یه  ردابت  هل ، لام  ریقف ال  لجر  نع  ثحبتو  ناطلسلاو ، ةردقلاو ، هاجلاو ، لاملا  باحصأ  شیرق ، ءامعز  درت  ۀجیدخ ـ  تلعف 
یلإ طقف  رظنت  یه  امنإو  ءاعمج . ۀیناسنإلا  یتحو  ناسنإلاو ، ةایحلا  ریمدت  یف  ًاببس  نوکی  امبر  هلک  هنأل  اهنیع ، ألمی  کلذ ال  لک  نأل  هیلع ؛

ۀیبلحلا ج ةریسلاو  ۀیاهنلاو ج 2 ص 294  ۀیادبلا  (. 1 .) فدهلا یف  ومسلاو  لماعتلا ، یف  ۀیعقاولا  یلإو  ۀمیرکلا ، ایاجسلاو  ۀلضافلا ، قالخألا 
وه کلذ  لک  نأل  ةوبنلا ص 63. باتک  (. 2 .) سیمخلا ج 1 ص 264 خیراتو  ماشه ج 1 ص 200/201  نبال  ۀیوبنلا  ةریـسلاو  1 ص 137 

. یلعلا تاجردلا  یف  اهلماکتو  ۀیناسنإلاو ، ناسنإلا  ۀمدخل  ءیش  لکو  ةوقلاو ، هاجلاو ، لاملا ، رخسی  يذلا 

شیرق ءاسن  نیب  ۀجیدخ 

. شیرق ءاسن  لمجأ  تناک  ۀجیدخ  نإ  نولوقی : مهلحنو ، مهبراشمو ، مهقاوذأ ، فالتخا  یلع  نیخرؤملا  ۀـماع  نأ  یلإ  انه  ةراشإلا  ردـجتو 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا ءاسن  ضعب  ةریغ  یف  ببـسلا  انل  رـسفی  کلذ  لعلو  اهیلع . همالـسو  هللا  تاولـص  هئاسن  لضفأ  اهنأ  یف  بیر  هنأ ال  امک 
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. الصأ ۀیجوزلا  تیب  یف  اهنکردی  مل  نهنأ  عم  رارمتـساب ، اهیلع  ءارزإلاو  اهـصقنت ، نلواحی  نک  ثیحب  اهتافو ؛ دعب  یتح  اهنم ، ملـسو ) هلآو 
، ًالامج یتحو  ءالوو ، ًاصالخإو ، ًالضف  ۀجیدخ ، دعب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هجاوزأ نیب  ۀیناثلا  ۀبترملا  یف  یتأت  ۀملـس  مأ  لعلو  اذه ،

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هجاوزأ نم  صالخإلاو  لامجلا  تاوذ  تناک  دقف  لاح : لک  یلعو  مالـسلا .) هیلع   ) رقابلا مامإلل  مالک  نم  رهظی  امک 
نم بیصن  نهل  نکی  مل  نمم  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هئاسن نم  رخآلا  ضعبلا  لبق  نم  رمتسملا  رمآتلاو  ۀلتاقلا ، ةریغلا  نهجاوی  ملسو )

(. 1  ) نهتافرصتو نهفقاومب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هنیذؤی نک  لب  میرکلا . يوبنلا  بدألاب  مات  مازتلا  نم  الو  لامج ،

!؟ یبنلا لبق  دحأب  ۀجیدخ  تجوزت  له 

ءزجلا یف  ۀبقعلا ، ۀعیب  یتح  لصف : یف  حیضوت  دیزم  کلذل  یتأیس  (. 1) ریغ ًارکب  جوزتی  مل  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هنإ لیق : دق  هنإ  مث 
ضعب امهنم  اهلو  نیلجرب ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هلبق تجوزت  دـق  اـهنإ  نولوقیف : ۀـجیدخ ، اـمأو  ۀـشئاع ، . باـتکلا اذـه  نم  ثلاـثلا 

نأ ًادج  لمتحنو  کلت ، مهاوعد  یف  کشن  اننإ  لوقنف : نحن  امأ  یمیمتلا . ۀـلاه  وبأو  یموزخملا ، هللا  دـبع  نب  ذـئاع  نب  قیتع  امهو  دالوألا .
وه له  ۀلاه ، یبأ  مسا  یف  مهفالتخا  نع  مالکلا  یف  بهـسن  نأ  دیرن  الو  ۀسایـسلا . دی  هتعنـص  دق  عوضوملا  اذـه  یف  لاقی  امم  ریثک  نوکی 

نوک یف  الو  (. 1  ) هلبق ًاقیتع  تجوزت  وأ  قیتع . لبق  هتجوزت  لهو  ًالوأ . یباحـص  وه  لهو  کـلام ، وأ  دـنه ، وأ  هسکع ، وأ  ةرارز  نب  شاـبنلا 
برح یف  یلع  عم  لتق  له  هنأو  رکذ . وهف  ـالإو  ( 2  ) یثنأ وهف  قیتع ، نبا  ناک  نإف  كاذ ، وأ  جوزلا  اذه  نبا  وه  ۀجیدخ  هتدلو  يذـلا  دـنه 

: بوشآ رهش  نبا  لاق  ًالوأ : : ۀیلاتلا تاظحالملا  لیجـستب  یفتکن  امنإو  کلذب ، لیطن  نأ  دیرن  ال  ال ، (. 3  ) ةرصبلاب نوعاطلاب  تام  وأ  لمجلا ،
هیلع هللا  یلـص   ( یبنلا نأ  صیخلتلا : یف  رفعج  وبأو  یفاشلا ، یف  یـضترملاو  امهیباتک ، یف  یفوکلا  مساـقلا  وبأو  يرذـالبلا ، دـمحأ  يورو  )

لـئاوألا ج 1 عجار  (. 1  ) اتناک بنیزو  ۀـیقر  نأ  عدـبلاو : راونألا  یباتک  یف  رکذ  ام  کلذ  دـکؤی  ءارذـع . تناـکو  اـهب ، جوزت  ملـسو ( هلآو 
(. 3 .) یفیـص نب  دمحم  تدلوف  ذئاع  نب  یفیـص  نم  تجوزت  دق  هذه  ًادـنه  نإ  لاقو : لـئاوألا ج 1 ص 159  عجار : (. 2 .) ص 159 شماه 

يریبزلا بعصمل  شیرق  بسنو  ۀباصإلا ج 3 ص 611/612 ، اهنیب : نراقو  ۀـیلاتلا ، رداصملا  عجار  اهریغو  تافالتخالا  هذـه  یلع  عالطالل 
ریغو ۀباغلا ج 5 ص 12/13 و 71 ، دسأو  يرذالبلا  نع  لقنو  لاجرلا ج 10 ص 431 ، سوماقو  ۀیبلحلا ج 1 ص 140 ، ةریسلاو  ص 22 ،
ۀلقنو راثآلا ظ (  ( لانالا لهأ  نم  ماعلاو ، صاخلا  نم  عامجإلا  نإ  : ) یفوکلا مساـقلا  وبأ  لاـق  ًاـیناثو : (. 1  ) ۀجیدخ تخأ  ۀـلاه  یتنبا  .. کلذ

یلع تعنتماف  اهجیوزت ، مارو  ۀـجیدخ ، بطخ  نم  ـالإ  مهنم ، ةدـجنلا  يوذو  مهتاداـس  نمو  شیرق ، فارـشأ  نم  قبی  مل  هنأ  یلع  راـبخألا ،
فارـشأ کبطخ  اهل : نلقو  اهنرجهو ، شیرق  ءاسن  اهیلع  بضغ  ملـسو ( هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ( هللا لوسر  اهجوزت  املف  کـلذ ؛ نم  مهعیمج 

نأ مهفلا  لـهأ  رظن  یف  زوجی  فیکف  هل !؟ لاـم  ـال  ًاریقف ، بلاـط ، یبأ  میتی  ًادـمحم  تجوزتو  مهنم ، ًادـحأ  یجوزتـت  ملف  مهؤارمأو  شیرق 
نم هنأ  رظنلاو : زییمتلا  ووذ  ملعی  الأ  هانفـصو !؟ ام  یلع  اهفارـشأو  شیرق ، تاداـس  نم  عنتمتو  میمت ، نم  یبارعأ  اـهجوزتی  ۀـجیدخ ، نوکت 

سیلف جاوز . الب  ۀلیوطلا  ةدملا  هذه  ۀلیمجو  ۀفیرـش  ةأرما  یقبت  نأ  نکمی  هنأب ال  کلذ  یلع  درلا  امأو  (. 2 ( )!؟ لاقملا عظفأو  لاحملا ، نیبأ 
دقف جـیوزت . الب  اهیلو  وأ  اهوبأ  اهکرتی  فیک  امأو  میمت . ینب  نم  یبارعأب  اهلوبقو  شیرق  ءامظعل  اهـضفر  رربی  کـلذ ال  نـأل  ماری ، اـم  یلع 

ۀلیمجلاو ۀفیرشلا  ةأرملا  ءاقبو  دارأ . نمم  جاوزلا  یلع  اهربجیل  بألا  ۀطلس  هل  نکی  ملف  اهیلو ، امأو  راجفلا ، برح  یف  لتق  دق  اهابأ  نإ  انلق :
لآ بقانم  (. 1 .) ةرتفلا کلت  یف  هدوجو  زعی  ناک  يذـلا  لماکلا ، لضافلا  لجرلا  دـجت  نأ  یلإ  ربصت  تناک  اذإ  زیزعب . سیل  جاوز  الب  ةدـم 
مل فیک  ًاثلاثو : ۀثاغتسالا ج 1 ص 70. (. 2 .) بقانملا نع  مهلک  لاجرلا  سوماقو  یناقماملا ، لاجرو  راـحبلاو : بلاط ج 1 ص 159 ، یبأ 
نبا مالـسإلا  یف  دیهـش  لوأ  نأ  اورکذ : دـقل  ًَاعبارو : !؟ هیبقع یلع  لاّوب  یبارعأ  نم  اهجاوزب  مهتدرف ، اهوبطخ  نیذـلا  شیرق  ءامعز  اـهریعی 

نإ لوقنو : (. 1  ) ةوعدـلاب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رهج  امنیح  دهـشتسا  ۀـلاه ، یبأ  نب  ثراحلا  همـسا  هللا ، اهمحر  ۀـجیدخل 
يور اذکو  (، 2  ) رامع ةدلاو  ۀیمس  وه  مالسإلا  یف  دیهـش  لوأ  نأ  ةداتق : نع  مهدنع ، حیحـص  دنـسب  يور  دق  ثیح  هلوبق ، نکمی  کلذ ال 
لوأ تناک  ۀیمس  نأ  یعدی : نأ  الإ  (. 4 ( ) نیملـسملا نم  التق  نیلیتق  لوأ  امهو  رامع ، مأو  رامع  وبأ  لتق  : ) سابع نبا  نعو  (. 3  ) دهاجم نع 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀملک نأو  امیـس  ال  مهتاملک ، رهاظل  فلاخمو  دیعب ، لامتحا  هنکلو  لاجرلا . نم  دهـشتسا  نم  لوأ  ناک  ثراحلاو  ءاسنلا ، نم  دهـشتسا  نم 
نأل ةداهشلا ، ۀفـص  اهل  تتبث  تاذ  وأ  صخـش ، دیهـش :) : ) ۀملک ینعم  نإف  حیرجو . لیتق  لثم  دحاو ، ظفلب  یثنألاو  رکذلا  یلع  قلطت  دیهش 
وأ تاذ  وأ  صخـش  ۀملکو  کلذـک . ًاضیأ  مئاقو  يوقتلا ، هل  صخـش  اهانعم : یقت  ۀـملکف  ام ؛ فصو  اهل  تبث  تاذ  یلع  لدـت  تاقتـشملا 
نبا نعو  هـنع  ص 293  ۀـباصإلاو ج 1   312 ص 311 ـ  يرکـسعلا ج 1  لاله  یبأل  لـئاوألا  (. 1 ،) ةدـح یلع  لجرلا  یلع  قدـصت  اهوحن 

باعیتسالا (. 3 .) ندیل ط  ص 193  دعـس ج 8  نبا  تاـقبطو  ص 335  ۀـباصإلا ج 4  (. 2 .) لـئاوألا ص 46 ةرـضاحمو  مزح  نباو  یبـلکلا 
: ۀملک رـسفن  ساسألا  اذه  یلعو  اعم . امهیلک  یلعو  کلذـک ، ةأرملا  یلعو  يرقنملل ص 325. نیفـص  (. 4 .) ۀـباصإلا ج 4 ص 331 شماه 

نإف یقتملاو ، مئاقلا  لثم  ۀیلوصوملا ، لأ )  ) هیف قتشملا  ناک  اذإ  امأ  اعم . ةأرملاو  لجرلا  لمـشی  ثیحب  ملـسم ، لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط 
، ةأرملاو لجرلا ، اهب  داری  نأ  حصیف  مایقلا . هل  يذلا  صخـشلا  هانعم  مئاقلاف  يذلا )  ) ۀـلزنمب لأ )  ) نأل کلذو  یلجأو ، حـضوأ  حبـصی  رمألا 

دح یلع  ةأرملاو  لجرلا  لمـشت  اهنإف  خلإ .. نیرکاشلا  نینمؤملا  نیقتملا ، لثم : ۀینآرقلا ، ریباعتلا  ترج  ساسألا  اذه  یلعو  ًاضیأ . اعم  امهو 
یف بذکلا  لوصح  تبث  دق  هنأ  ماد  ام  ۀجیدخل ، نبا  دوجو  یلع  لدی  صنلا ال  اذه  نأ  مدقت : امم  صخلتف  یفخی . حضاو ال  کلذو  ءاوس .

کلذ نأو  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  ًادلو  ۀجیدخل  نأب  رـشابم  ریغ  قیرطب  ءاحیإلا  لجأل  ءاج  دق  بذکلا  اذه  لعلو  هنم . ءزج 
لجر اهجوزت  (، 1  ) ۀـلاه اهمـسا  تخأ  ۀـجیدخل  تناک  هنأ  يور  دـقل  ًَاسماخو : . بوذـکل ۀـظفاح  ال  لیق : دـق  نکلو ـ  شاـقنلل ـ  لـباق  ریغ 

. دنه همـسا  ًادلو  اهدلوأف  دنه ؛ وبأ  هل : لاقی  یمیمت  لجر  یلوألا ـ  ۀـلاه  یلع  يأ  اهیلع ـ  فلخ  مث  ۀـلاه ، اهمـسا  ًاتنب  هل  تدـلوف  یموزخم ،
ۀجیدخ تخأ  ۀلاه  تیقبو  هموقب ، دنه  هدلو  قحلف  یمیمتلا ، تامو  تتامف ، ۀـیقرو ، بنیز  هل  تدـلو  دـق  يرخأ  ةأرما  یمیمتلا  اذـهل  ناکو 

تتام ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسرلاب تجوزت  نأ  دـعبو  اهیلإ ، ۀـجیدخ  مهتمـضف  يرخألا ؛ هتجوزو  یمیمتلا  نم  ناـتللا  ناـتلفطلاو 
: لاثملا لیبس  یلع  عجارف  باسنألا ، بتک  یف  رکذ  اهل  (. 1 (.) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسرلاو ۀجیدخ  رجح  یف  ناتلفطلا  تیقبف  ۀلاه ،

اتنبا امهنأ  عم  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هیلإ اتبسن  کلذ  لجألو  تنب ، ۀبیبرلا  نأ  نومعزی : برعلا  ناکو  . يریبزلا بعـصمل  شیرق  بسن 
دلاو مسا  یف  فالتخالا  نم  درو  امب  تایاورلا  هذه  دـییأت  نکمی  امبرلو  (. 1  ) هسفن دنهل  ۀبـسنلاب  لاحلا  ناک  کلذکو  اهتخأ  جوز  دنه  یبأ 

. ۀمث اهانرکذ  یتلا  رداصملا  عجارتلف  دنه ،

!؟ یبنلا تانب  امه  له  نامثع ، اتجوز 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هل تانب  نامثع  یتجوز  نوک  مدـع  یلع  لدـی  امم  نأ  ًالوأ : : رکذـن ۀثاغتـسالا  نع  ًافنآ  هانمدـق  ام  یلإ  ۀـفاضإلاب  اننإو 
لوسرل ۀجیدخ  تدلو  لاق : ةداتق ، نع  ةورع ، یبأ  نب  دیعـس  نع  یـسدقملا ، هرکذ  ام  کلذ ـ  یفانت  لاوقألا  ضعب  نوک  نع  ادـع  ملـسو ـ )

ابأ ینکی : ناک  هبو  مساـقلا ، تاـنب : عبرأو  نیمـالغ ، مالـسإلا  یف  هل  تدـلوو  ۀـیلهاجلا ، یف  فاـنم  دـبع  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا
: هل مالک  دعب  ینالطـسقلا  لاقو  (. 2  ) ۀـمطافو ۀـیقرو . بنیزو . موثلک . مأو  ًاریغـص . تام  هللا ، دـبع  و  تام ، مث  یـشم ، یتح  شاـعف  مساـقلا ؛
( ثعبملا دعب  مالـسإلا  یف  دلو  اذـه  يوس  مهلکو  رـشع ، ینثا  اذـه  یلع  نونوکیف  فانم ، دـبع  هل : لاقی  ثعبملا ، لبق  دـلو  هل  دـلو  لیقو : )

یبنلا تانب  لوح  ۀلاسرو  ، 69 ۀثاغتسالا ج 1 ص 68 ـ  عجار : (. 1) رغصأ تناک  ۀیقر  نأ  هدنع : حص  دق  هنأ  یلع  صنی  مهضعب  نأ  امک  (. 3)
(. 3 .) جو 4 ص 139 خیراتلاو ج 5 ص 16  ءدـبلا  (. 2 .) قالخألا ص 6 مراـکم  رخآ  یف  ۀـیرجح  ۀـعوبطم ط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یف اتجوزت  امهنإ  لوقی : نم  لوق  قدصن  فیکف  اذـه ، دـعبو  (. 1  ) مالـسلا اهیلع  ۀمطاف  نم  یتح  لکلا  نم  ۀـیندللا ج 1 ص 196. بهاوملا 
یف هعم  ترجاهو  ناـفع ، نب  ناـمثع  ۀـیقر  هللا  لوسر  جوزف  : ) یـسدقملا لوقی  اـمهاقرافف . مالـسإلا  ءاـج  مث  بهل ، یبأ  ینبا  نم  ۀـیلهاجلا 
یلإ یلوألا  ةرجهلا  نأ  ملعن : نحنو  اذـه ، قدـصن  فیک  معن ، (. 2 ( ) ۀنیفـسلا یف  ۀقلع  یلوألا  ةرجهلا  یف  تطقـسأو  ۀشبحلا ، یلإ  نیترجهلا 

لمحت مث  نامثع ، اهجوزتیل  اهقراف  مث  بهل ، یبأ  نباب  ۀثعبلا  لبق  تجوزت  دق  ۀیقر  نوکت  فیکف  نینـس ، سمخب  ۀثعبلا  دـعب  تناک  ۀـشبحلا 
ابأ نأ  تایاورلا : ضعب  ترکذ  دقل  ًایناثو : !!. اقح بیجعو  بیجعل !! کلذ  نإ  ۀثعبلا !؟ دـعب  تدـلو  امنإ  یهو  ۀـشبحلا ، یلإ  ةرجهلا  لبق  هنم 
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امنیح تلزن  دق  ةروسلا  هذـه  نإ  نولوقی : مهنأ  عم  (. 3 ( ) بهل یبأ  ادی  تبت   ) ةروس لوزن  دعب  موثلک  مأو  ۀـیقر  قالطب  هیدـلو  رمأ  دـق  بهل 
نع ۀباصإلا ج 4 ص 304  عجار : (. 1 .) ۀشبحلا یلإ  یلوألا  ةرجهلا  دعب  کلذ  ناک  دقو  (. 4  ) بعشلا یف  نیروصحم  نوملسملاو  یبنلا  ناک 
مث ۀمطاف ، مث  موثلک ، مأ  مث  هللا ، دبع  نأ  راکب ؛ نب  ریبزلا  نع  یفو ص 281  . 282 ۀباصإلا ج 4 ص 299 ، شماهب  باعیتسالاو  یناجرجلا ،

ص 17 خیراتلاو ج 5  ءدـبلا  (. 2 .) ۀحفـص 21 شیرق  بسنو  ص 294 . ۀیاهنلاو ج 2  ۀیادبلا  یف  اذکو  مالـسإلا ، دـعب  اودـلو  مهلک  ۀـیقر 
دسأو و 298  ص 293  قشمد ج 1  خیرات  بیذـهتو  يریبزلا ص 22  بعـصمل  شیرق  بسن  (. 3 .) ص 298 قشمد ج 1  خیرات  بیذـهتو 

روثنملا ج ردلا  (. 4 .) یناربطلا نع  روثنملا ج 6 ص 409  ردلاو  ج 4 ص 299  ۀباصإلا ( شماهب  عوبطم   ( باعیتسالاو ۀباغلا ج 5 ص 456 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  امنیبف  دلولا ، اهیلع  أطبأ  مث  هللا ، دبع  یبنلل  تدلو  ۀجیدخ  نأ  يور : دقل  ًاثلاثو : . لئالدـلا یف  میعن  یبأ  نع  6 ص408 
نم لاقو : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  صاعلا  لأسف  لـجر  رم  ذإ  هیلإ ، رظنی  لـئاو  نب  صاـعلاو  ًـالجر ، ملکی  ملـسو ) هلآو  هیلع 
نم نأ  وأ  هریغ ، تدلو  دق  نکت  مل  هللا  دبع  تدـلو  نیح  اهنأ  ۀـیاورلا : رهاظف  (. 1 ( ) رتبألا وه  کئناش  نإ  : ) هللا لزنأف  رتبألا . اذه  لاق : اذـه ؟

یبنلل صاعلا  فصو  حـصی  الف  ۀـمطاف ، ةدالو  لبق  نامثع  دـنع  تناک  ۀـیقر  نأ  عم  الـصأ . دالوأ  یبنلل  دـعی  مل  یتح  ًاعیمج  اوتام  مهتدـلو 
، روکذلا صوصخ  وه  مهدنع  نازیملا  لب  تانبلاب ، متهت  نکت  مل  برعلا  نإ  لاقی : نأ  الإ  ۀـیآلا . لزنتف  رتبألاب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تجوزت  امنإ  ۀجیدخ  نإ  لوقی : نم  كانه  نأ  مدقت  دق  ًَاعبارو : . رتبألاب صاعلا  هفـصو  کلذ  لجألو 

نأ ًَاسماخو : .!؟ ۀـثعبلا لبق  اتجوزتو  ۀـجیدخ ، نم  اتدـلو  دـق  بنیزو  ۀـیقر  نوکت  فیکف  تاونـس ، سمخب  وأ  ثـالثب ، وأ  رـشعب  ۀـثعبلا  لـبق 
یتلا ۀیقر  ریغ  یه  نامثع  اهجوزت  یتلا  ۀیقر  نأ  دیؤیو : دکؤی  هلک  کلذو  (. 2  ) ۀیلهاجلا یف  ۀیقر  جوزت  دق  ناک  نامثع  نإ  لوقی : یبالودلا 

روثنملا ج 6 ص ردلاو  قشمد ج 1 ص 294  خیرات  بیذهت  عجار  (. 1 :) لاقی یتلاو  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسرلا تنب  اهنأ  یعدی 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا ۀبیبر  یه  نامثع  اهجوزت  یتلا  نأو  ۀـثعبلا ، دـعب  تدـلو  اهنإ  ص 197. ۀـیندللا ج 1  بهاوملا  عجار : (. 2 .) 404

دق اهنأ  ضرفلا  نأل  موثلک ، مأل  ۀبـسنلاب  لاقی  کلذـکو  انلق ، امک  هتنبا  اهنأ  لـجرلا  ۀـبیبر  یلع  قلطت  برعلا  تناـک  دـقو  هتنبا . ـال  ملـسو ،)
. ًاضیأ ۀثعبلا  دعب  تدلو 

؟ هتبیبر مأ  لوسرلا  تنب  بنیز  له 

هانمدق ام  نأ  یلإ  ۀـفاضإلاب  اننأل  ، ًاضیأ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  تناک  اهنأ  یلإ  نئمطن  نأ  عیطتـسن  الف  بنیز  نع  امأو 
نع ياطلغم  لاق  :1 ـ  یلی ام  یلإ  ریـشن  ۀثعبلا ـ  لبق  اهجوزت  دـق  عیبرلا  نب  صاعلا  وبأ  ناک  اذإ  انه  ٍراج  هنیعب  هلک  نامثع ، یتجوز  لوح  ًافنآ 

ـ  2 (. 1 ( ) ةرهاطلا یعدتو  دنه ، مأ  ینکت  تناکو  بنیزو ، ثرحلاو ، ًادنه ، هل  تدلوف  ةرارز  نب  شابنلا  ۀـلاه  وبأ  اهیلع  فلخ  مث  : ) ۀـجیدخ
ناکو فانم ، دـبع  نب  سمـش  دـبع  نب  يزعلا  دـبع  نب  عیبرلا  نب  صاعلا  ابأ  نأ  هربخأ : یلع  نب  دـمحم  نب  نسح  نأ  رانید : نب  ورمع  نعو 

خلإ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبـنلا تنب  بنیز  هـتّلحف  ّدـق ، یف  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یبـنلل هـب  ءیجف  ۀـجیدخ  تـنبل  ًاـجوز 
دیری هنأ  دعبی  الف  یبنلا ؛ تنب  اهنأ  رکذف  داع  ناک  نإو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هتنبا نکت  مل  اهنأ  ریـشی  ۀجیدخ  تنبب  ًالوأ  ریبعتلاف  (. 2)

هللا یلـص   ) یبنلل اهتونب  ةدارإ  یلع  ۀنیرق  نوکی  ًالوأ  ۀـجیدخ  یلإ  اهتبـسنف  ۀـجیدخ !؟ تنب  اهنأب  ًالوأ  اهـصخ  اذاملف  الإو  ۀـیبرتلاب ، هل  اهتونب 
نسح دمحم  خیـشلا  رکذیو  3 ـ  قازرلا ج 5 ص 224 . دبع  ظفاحلل  فنـصملا  (. 2 .) ياطلغم ص 12 ةریـس  (. 1 .) ۀیبرتلاب ملسو ) هلآو  هیلع 

نب صاعلا  وبأ  اهجوزتو  (، 1  ) ۀنس نیثالث  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هرمعو تدلو  اهنإ  لوقت : رداصملا  ضعب  نأ : بنیز  نع  نیـسای  لآ 
هنإف ال لوقعم ، ریغ  کـلذو  (. 2  ) ۀیوبنلا ۀثعبلا  لوأ  اهمأ  تملـسأ  نیح  تملـسأ  ۀـمامأو ، ًاریغـص ، تام  ًایلع  هل  تدـلوو  ۀـثعبلا ، لبق  عیبرلا 

یف اهمأ  لازت  ثیح ال  اذهو  ۀـثعبلا ؛ لوأ  یف  اهمأ  عم  ملـست  یتح  تنبلا  کلت  ربکتو  تنب ، اهل  دـلویو  جوزتت ، نأ  ةرـشاعلا  یف  تنبل  نکمی 
دوصقملا سیلو  ۀجیدخو ، بنیز  وه  اهمأو  یه  تملـسأ  یتلاب  دوصقملا  نأل  نیتم ، ریغ  ثحابلا  اذه  مالک  نکلو  (. 3  ) اهرمع نم  ةرشاعلا 

، مطاوفلا صوصخ  هعم  بحطـصا  رجاه  نیح  ًایلع  نأ  رکذـت : تایاورلا  نإف  موثلک  مأل  ۀبـسنلابو  یفخی . رهاظ ال  کلذو  بنیزو  ۀـمامأ  وه 
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اهبحطـصی مل  فیکو  اهدحو ؟ هدـعب  وأ  کلذ ، لبق  ترجاه  لهف  مهنیب ؛ موثلک  مأ  تسیلو  (. 4  ) نینمؤملا ءافعـض  نم  ۀعامجو  نمیأ ، مأو 
یئاهن لکشب  نئمطن  نأ  نکمی  اننإ ال  لوقن : نأ  عیطتسن  مدقت  ام  دعبو  اذاملو .!؟ اذاملو ؟ شیرق ؟ دیک  نم  اهیمحیل  هعم  مالسلا ) هیلع   ) یلع
بنیزل ۀبسنلاب  اذکو  هیتبیبر . انوکت  نأب  يوقلا  لامتحالل  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یتنبا  جوزت  دق  نامثع  نأ  نم  لاقی : ام  یلإ 

: عجار (. 2 . ) ۀباصإلا ج 4 ص 311 شماه  باعیتسالاو  برإلا ج 18 ص 211 ، ۀیاهنو  ۀباغلا ج 5 ص 467 ، دسأ  (. 1 .) صاعلا یبأ  ۀجوز 
نیسای ص 65. لآ  نسح  دمحم  خیشلل  ةوبنلا  باتک  شماه  عجار  (. 3 . ) شماه ص 65 ةوبنلا  باتک 

دق صخشلا  کلذ  نأ  ٍصخشل : ۀبیبر  جوزت  نمل  لاقی : نأ  حصیف  اذه  یلعو  ۀیبلحلا ج 2 ص 53 . ةریسلاو  یفطصملا ص 259 . ةریس  (. 4)
نم تلن  دـقو  : ) نامثعل مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  لوق  نیبو  انرکذ ، ام  نیب  ةافانم  الف  اذـه  یلعو  هنم ، برقلا  نم  ۀـجرد  لاـنو  هرهاـص ،
هلو رخآ ، ثحب  اذهف  هل !؟ هیتبیبر  جـیوزتب  همرکأ  يذـلا  کلذ  هاجت  هتابجاوب  ماق  له  رهـصلا  کلذ  نأ  یقبی : نکل  (. 1 ( ) الانی مل  ام  هرهص 

نکی امهمو  ملـسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکألا یبنلا  یتبیبر  هیتجوز  قح  یف  نامثع  نم  ناک  امل  تاراشإلا  ضعب  یتأتـسو  رخآ ، لاجم 
. لیصفتلا دارأ  نم  هیلإ  عجریلف  هبئابر ، مأ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا تانب  مساب  باتک  انل  عبط  دقف  رمأ  نم 

یلعل نوسفانم 

یف یلعل  نیسفانم  داجیإ  یلإ  فدهی  تاملسملا ، لاسرإ  هل  مهلاسرإو  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هل نهتونب  یلع  نیرخآلا  رارـصإ  لعلو 
امک ماری ، ام  یلع  نیتنبلا  نیتاه  عم  نکت  مل  هتریـس  نأب  ملعلا  عم  اذه ، نیرونلا !!) يذ   ) بقل نامثع  یلع  اوقلطأ  کلذلو  ۀیجراخلا ، هلئاضف 
لوح ۀعوضوملا  مهتیاور  ًاضیأ : ظحالیو  . یلاعت هللا  ءاش  نإ  باتکلا  اذـه  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  امهتافو  نع  ثیدـحلا  نیح  هیلإ  ریـشن  فوس 

باسنأو ۀغالبلا ج 2 ص 85  جهن  (. 1  ) یبأ ةرهاصم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهیف  حدم  یتلاو  لهج ، یبأ  تنبب  یلع  جاوز 
نعو مدـقت  نم  ضعب  نع  ص 74 . ریدغلاو ج 9  ینئادـملا  نع  لمجلاو ص 100  ص 376  دیرفلا ج 3  دـقعلاو  ص 60  ج 5  فارشألا 
هیلع هللا  یلص   ) هل صاعلا  ۀیاهنلاو ج 7 ص 168 . ۀیادبلا  نعو  خیراتلا ج 3 ص 63  یف  لماکلا  نعو  كولملاو ج 5 ص 96  ممألا  خیرات 

باتکلا اذـه  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  ًاضیأ  یتأیـسو  هیلع . ءارزإلاو  هریذـحت ، ماقم  یف  ناـک  ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب ًاـضیرعت  ملـسو ،) هلآو 
. یلاعت هللا  ءاش  نإ  عوضوملا  اذه  نع  مالکلا  ضعب 

لیلحت ۀسارد و  ۀمطاف  ۀقیدصلا  ةایح 

ةرجهلا یلإ  ةدالولا  نم 

کلت نع  حوضوب  انل  اوبتکی  مل  نإ  نوخّرؤملا و  و  تاونـس ، سمخ  لیق - ام  بسح  دلیوخ - تنب  ۀـجیدخ  اهّمأ  عم  ءارهزلا  ۀـمطاف  تشاع 
هیلع و هَّللا  یلص  هللالوسرل  نیکرـشملا  يذأ  نم  ۀبعـصلا  ةریـسعلا و  مایألا  کلت  یف  اهّمأ  عم  تضق  اّهنأ  ّکش  نکلو ال  تاونـسلا ، مایألا و 

. هعاونأ یّتشب  نیملسملا  رئاسل  هلآ و 

ۀجیدخ عم  ءامسأ  وأ  یملس  ثیدح 

هللا تاولـص  ۀمطاف  یلع  اهّمغ  ةّدش  راضتحالا و  ۀـلاح  ۀـجیدخ  لاح  نّیبت  ( 1  ) سیمع تنب  ءامـسأ  نع  درو  ام  ّالإ  خـیرأتلا  انل  لّجـسی  مل  و 
ۀلاح ایاصو  نم  ًاضیأ  درو  ام  و  اهفافز ؛ ۀلیل  اهرمأ  ّیلوتی  نم  اهل  نوکی  نأ ال  نم  اهفوخ  و  ابـصب ، دهع  ۀثیدح  اهنأ  نم  اهیلع  اهفوخ  اهیلع و 

: ددصلا اذه  یف  دروام  کیلإ  و  ۀمطافب ، اهتّیصو  راضتحالا و 
نیکبتأ و تلقف : تکبف  ۀجیدخ  ةافو  ُترضح  ءامـسأ : تلاق  سیمع ، تنب  ءامـسا  اهترـضح  اهیف  تیفّوت  یتلا  ۀضرملا  ۀجیدخ  تضرم  اّمل  »
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ۀلیل ةأرملا  نکل  تیکب و  اذـهل  ام  تلاقف : ۀـّنجلا ؟ هناسل  یلع  ةرّـشبم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  ۀـجوز  تنأ  نیملاـعلا و  ءاـسن  ةدّیـس  تنأ 
هابتـشا لصح  ّهنأ  رهاظلاو  تلق : (. 1) ابصب دهع  ۀثیدح  ۀمطاف  اهجئاوح و  یلع  اهب  نیعتـست  اهّرـسب و  اهیلإ  یـضفت  ةأرما  نم  اهل  ّدبال  اهفافز 

یف بلاطیبأ  نب  رفعج  اهجوز  عم  تناک  اّمنإ  ۀّـکم و  یف  مایألا  کـلت  یف  نکت  مل  سیمع  تنب  ءامـسأف  ءامـسأ ، یملـس و  نیب  مسـالا  یف 
اذه یف  کماقم  موقأ  نأ  تقولا  کلذ  یلإ  تیقب  نإ  هللا  دهع  کل  یتدّیـس  ای  تلقف : اهرمأ ، ّیلوتی  نم  اهل  نوکی  نأ ال  فاخأ  و  ۀـشبحلا .

هللالوسر يأر  اّملف  انأ  تیقبف  ءامـسأ : تلاق  نجرخف  ءاسنلا  رمأ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ءاج  ۀـمطاف  فاـفز  ۀـلیل  تناـک  اـملف  رمـألا ،
تدصق ام  یمأ و  یبأ و  كادف  هللالوسر  ای  یلب  تلقف  یجرخت » نأ  كرمآ  ملأ  : » لاقف سیمع . تنب  ءامسأ  تلقف : تنأ » نَم  : » لاق يداوس 

. یل اعدف  هللاو  معن  تلقف : تفقو » اذهل  هللااب  : » لاق هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللالوسر  یکبف  اذکه . ًادـهع  ۀـجیدخ  تیطعأ  یّنکل  کفالخ و 
(. 1)

ۀمطاف ّقح  یف  هللالوسرل  ۀجیدخ  ایاصو 

هیلع و هَّللا  یلـص  هللالوسر  لاق  هللالوسر ، ای  ینفعاف  کّقح  یف  ةرـصاق  ّینإف  ًالوأ ، يایاصو  عمـسا  هللالوسر  ای  تلاق : اهـضرم  ّدتـشا  اّمل  و 
لیبس یف  تفرـص  و  کلاومأ ، تلذب  دقل  و  بعتلا ، ۀیاغ  يراد  یف  تبعت  و  كدهج ، تغلب  دـقف  ًاریـصقت  کنم  تیأر  ام  اّلک  اشاح و  : » هلآ

نم دحأ  اهیذؤی  الف  يدعب  نم  ۀبیرغ  ۀمیتی  اّهنإف  ۀمطاف ، یلإ  تراشأ  و  هذهب ، کیصوُأ  ۀیناثلا  ۀیصولا  هللالوسر  ای  تلاق : کلام .» عیمج  هللا 
لوقت یه  ۀمطاف و  یتنبال  اهلوقأ  ّینإف  ۀثلاثلا : ۀّیـصولا  اّمأ  .و  ًاهورکم اهنوری  و ال  اههجو ، یف  نحـصی  و ال  اهّدخ ، ّنمطلی  و ال  شیرق ، ءاسن 

ّنإ کیبأل : یلوق  ینیع  ةرق  یتبیبح و  ای  : » تلاق ۀـمطافب و  تعدـف  ةرجحلا  نم  جرخ  یبنلا و  ماقف  هللالوسر ، ای  کـنم  ۀیحتـسم  ینإـف  کـل 
تلاق ام  اهیبأل  تلاق  ۀـمطاف و  تجرخف  هیف ،» ینّنفکت  یحولا  لوزن  نیح  هسبلت  يذـلا  كءادر  کنم  دـیرأ  ربقلا  نم  ۀـفئاخ  اـنأ  لوقت : یّمأ 

(. 2 . ) ًامیظع ًارورس  هب  تّرسف  اهّمأ ، یلإ  هب  تءاج  و  ۀمطاف ، یلإ  ءادرلا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  ماقف  ۀجیدخ ، اهّمأ 

ۀمطاف نزح  ۀجیدخ و  توم 

اهیبأ ّمغ  ةّدش  تأر  امنیح  ًاضیأ  اهنزح  ّدتشا  و  اهماقم ، ّولخ  یلع  ۀنیزح  اهدقفب و  ۀباصم  اهّمأ  دعب  مالسلااهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ةدّیسلا  تیقب 
توم دـعب  تعقو  یتلا  ثداوحلا  اّمأ  و  اهدـقفب . ًاّمتغم  تیبلا  نم  جرخی  ـال  ًاـماّیأ  یقب  ثیحب  ۀـجیدخ  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللالوسر 

: یهف ۀمطاف  ةرجه  ص 234. ج 2 ، یبوط ، ةرجش  (. 2 .) ص 234 ج 2 ، یبوط ، ةرجش  (. 1  ) یلإ ۀجیدخ 

ۀجیدخ دقف  یلع  ۀمطاف  نزح 

یلع نیمألا  لیئربج  لزنف  ۀـجیدخ  ناکم  نع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللالوسر  اهابأ  تلأـس  اـهّمأ  یلع  یکبت  تناـک  یتلا  ماـّیألا  کـلت  یفف 
هللالوسرب ذولت  ۀمطاف  تلعج  تیّفوت  اّمل  ۀجیدخ  ّنإ  : » مالـسلاهیلع قداصلا  لاق  . ۀـجیدخ ۀـناکم  نع  هرابخإ  ۀـمطاف و  ۀیلـستل  میرکلا  یبنلا 

هاتبأ ای  هلأست : رودت و  تلعجف  اهبیجی  هلآ ال  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  لعجف  یّمأ ؟ نیأ  هاتبأ  ای  هلأست : و  هلوح ، رودت  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
تیب یف  کّمأ  ّنإ  اهل : لوقت  مالسلا و  ۀمطاف  یلع  أرقت  نأ  كرمأی  ّکبر  نإ  لاقف : لیئربج  لزنف  لوقی ، ام  يردی  هللالوسر ال  و  یّمأ ؟ نیأ 

مالسلا و هنم  مالـسلا و  وه  هللا  ّنإ  تلاقف : نارمع ، تنب  میرم  نوعرف و  ةأرما  ۀیـسآ  نیب  رمحأ ، توقای  هُدمَع  بهذ و  نم  هباعِک  بصق ، نم 
(. 1 «. ) مالسلا هیلإ 

ۀمطاف عافد  هللالوسرب و  ۀناهتسالا 

ام يرت  اّمم  اهّرمأ  لکاشملا و  بعـصأ  یناعت  یه  ۀّـکم و  یف  تاونـس  ثـالث  اـهّمأ  دـعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللالوسر  تنب  ۀـمطاف  تیقب 
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ًامئاق موی  تاذ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللالوسر  انیب  لاق : ّهنأ  دوعـسم  نب  هللادـبع  نع  يور  . نیکرـشملا لبق  نم  يذأ  ملظ و  نم  اهیبأب  عنـصی 
ذخأیف نالف  لآ  اهرحن  یتلا  روزجلا  یتأی  نأ  مکدـحأ  عنمی  ام  لاقف : ماشه  نب  لـهجوبأ  مهیف  ۀـقلح  یف  شیرق  نم  ساـنأ  ۀـکمب و  یّلـصی 

لاق هرهظ ، یلع  هعضو  یّتح  هب  ءاجف  هیلإ  رظنأ  انأ  موقلا و  یقشأ  ثعبناف  هللادبع : لاق  هرهظ ، یلع  هعضو  دجـس  اذإ  یّتح  هب  یتأی  ّمث  اهالس 
یّتح تءاج  ّمث  اهیبأ  رهظ  نع  هتطامأ  یّتح  ۀّیبص  ٍذئموی  یه  اهیلع و  هللا  ناوضر  ۀمطاف  تءاج  و  هتعنمل ، ۀعنم  ٍذـئموی  یل  تناک  ول  هللادـبع :
مّلس اّملف  کحضلا ، نم  هبحاص  یلع  هسفن  حرطیل  ّهنأ  یّتح  کحضی  مهضعب  تیأر  دقل  هللا  وف  لاق : ًامتش ، مهتعسوأف  مهـسوؤر  یلع  تماق 
یف طقـسأ  اعد  دـق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  اوأر  اّملف  نالف ،» نالفب و  کیلع  مهّللا  : » لاقف موقلا  یلع  لـبقأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا 
موی ص 529. ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  (. 1) هتیأر دق  ّالإ و  ًادحأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ّیبنلا  یّمس  ام  هریغ ، ّالإ  هلإ  يذلاوف ال  لاق : مهیدیأ .
انیأر ول  ةانم  يّزعلا و  تاللاب و  اودـقاعتف  رجحلا  یف  اوعمتجا  ًاشیرق  ّنأ  سابعنبا : نع  و  (. 1 . ) ًالوتقم بیلقلا  یلإ  ّرجی  هلجرب  ذُخا  دق  ردب و 

ءوضو یندا  ۀّینب  ای  لاقف : مهتلاقم  تکح  ۀیکاب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  یلع  ۀمطاف  تلخدف  هّنلتقنل ، دحاو و  لجر  ماقم  انمقل  ًادمحم 
، مهنم لجر  هیلإ  لصی  ملف  مهرودص ، یف  مهناقذأ  تطقـس  مهـسوؤر و  تضفخ  اذ و  وه  اه  اولاق : هوأر  املف  دجـسملا ، یلإ  جرخ  أّضوتف و 
. ردـب موی  لتق  ّالإ  مهنم  ًـالجر  باـصأ  اـمف  هوجولا ،» تهاـش  : » لاـق اـهب و  مهبـصحف  بارتلا  نم  هتـضبق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبنلا  ذـخأف 

لآ بقاـنم  (. 2 .) ص 69 ج 1 ، يراـخبلا ، حیحـص  ص 1418 ؛ ج 3 ، ملـسم ، حیحـص  ص 19 ؛ ج 2 ، یـضترملا ، دیـسلا  یلاـمأ  (. 1 (.) 2)
ص 89. ۀمطاف ، اّهنإ  ص 71 ، ج 1 ، بلاطیبأ ،

یناحبس رفعج  ؛ ) دلجملا 1  ) نیلسرملا دیس 

ۀجیدخل اریجأ  یبنلا  لمع  له 

لمع دق  هنأ  مأ  ۀجیدخ ، لاومأ  یف  ًاریجأ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  لمع  له  : یهو لاجملا  اذه  یف  ۀطقنب  ریکذـتلا  نم  ّدـب  انهو ال 
کلت حابرا  یف  اهکراشی  نأ  یلع  اـهلاومأب  رجاـتی  نأ  یلع  ۀـجیدخ  عم  یبنلا  دـقاعت  نأـب  کـلذو  ۀـبراضملاک ، يرُخا  ةروصب  اـهتراجت  یف 
نوکی نأ  بجوت  لاصخلاو  رومُالا  کلت  لک  هعبط ، ۀـعانمو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  مرکألا  ّیبنلا  ءابإو  ّیمـشاهلا ، تیبلا  ۀـناکم  ّنا  ؟ ةراجتلا

روما بلطملا  اذه  دـّیؤتو  ةراجإلا ،) ۀـبراضملا ال  وحن  یلع  اهتراجت  یف  لمعلا  يأ   ) ۀـیناثلا ةروُصلاب  ّمت  دـق  ۀـجیدخ  لاومأ  یف  ّیبنلا  ُلمع 
یف ّیبنلا ) مامعأ   ) هتوخإ عم  بلاط  وبأ  رواحت  دـق  لب  ةراجإلا ، نع  مالک  يأ  الو  ةراشا  ۀـّیأ  بلاط  یبأ  حارتقا  یف  دـجوی  ـال  هنا  ًـالوأ : : یه

ج راونألا : راحب  (. 1 (.) 2 « ) هب رجتی  ًالام  ًادّمحم  یطعت  نا  اهلأسن  یتح  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  راد  یلإ  انب  اوضما  : » لاقو لبق  نم  ۀلأسملا  هذـه 
خرؤملا نا  ًایناث : ص 22. ج 16  راونألا : راـحب  (. 2 .) ص 24 ج 2  خـیراتلا : یف  لماکلا  ص 132 و133 ، ۀیبلحلا ج 1  ةریـسلا  ص 22 ،  16

نأب ةرتعلا » ملاعم   » هباتک یف  حّرـص  يذـبانجلا  نا  ًاثلاث : (. 1  ) طق دـحأل  ًاریجأ  ناک  ام  یبنلا  نا  هخیراـت : بتک  یبوقعیلاـب  فورعملا  مدـقألا 
ۀیراجتلا شیرق  ۀـلفاق  تّأیهت  (. 2 ( ) هحبر نم  وا  لاملا  کلذ  نم  يا   ) هنم مهل  هلعجت  ءیـشب  اـهلام ، یف  لاـجرلا  ُبراـضت  تناـک  ۀـجیدخ » »

اهلیکو فّرصت  تحت  ۀنیمثلا  ۀعاضبلا  نم  ًائیشو  ًایوق  ًاریعب  ۀجیدخ »  » تلعج ءانثالا  هذه  یف  ًاضیأ ، ۀجیدخ »  » لاومأ اهیفو  ماشلا ، یلا  رفـسلل 
، هرماوأ ـالثتمی  ناـب  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هاـقفاری  نا  تررق  نیذـللا  ًاحـصانو ) ةرـسیم   ) اـهیمالغ ترماو  هلآو ) هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبـنلا  يا  )

هذه یف  عیمجلا  دافتساو  اهدصقم  یلإ  ۀلفاقلا  تلـصو  ًاریخأو  (. 3  ) ءیـش یف  هافلاخی  الو  ۀلحرلا ، کلت  لاوط  بدأب  هعم  الماعتیو  هاعیطیو ،
مث «. ۀماهت  » قوس یف  اهعیبل  ماشلا  نم  ءایـشأ  عاتبا  هنأ  امک  عیمجلا ، نم  رثکا  حبر  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نأ  الإ  ًاحابرأ ، ۀیراجتلا  ۀلحرلا 
نأ دّمحم »  » شیرق یتفل  یّنـست  دقلو  . ریفولا حبرلا  یلع  لوصحلاو  ریبکلا ، بسکملا  کلذ  دـعب  ۀـکم »  » یلإ ۀـیراجتلا  ۀـلفاقلا  کلت  تداع 

ۀعامجلا کلت  لالطاو  راید  یلع  مّیخی  ناک  يذلا  ریبکلا  ُتمـصلا  هلمح  دقو  . دومثو داع  راید  یلع  ةرفـسلا -  هذه  یف  ۀـیناثلا  ةرملل  ّرمی - 
ةرفسلا یف  هتایرکذو  هرطاوخ  تدّدج  ۀلحرلا  هذه  نأ  یلإ  ًافاضم  اذه  رثکاف ، رثکا  يرخُالا  ملاوعلا  یلا  ۀیناحور  ۀلقن  یف  ةدرمتملا  ۀیـصاعلا 
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ج 2 یبوقعیلا : خیرات  (. 1) یظحی ناک  امو  اهتاذ ، رافقلا  هذهو  اهـسفن  يراحـصلا  هذه  بلاط » یبا   » همع عم  يوط  موی  رّکذت  دـقف  یلوُالا ،
یلاومأ یلع  ًانیمأ  امکیلا  ُتلـسرأ  دـق  یننأ  املعإ  امهل : ۀـجیدخ  تلاق  (. 3 .) ةرتعلا ملاعم  نع  ًـالقن  ص 9  راونألا ج 16  راـحب  (. 2 .) ص 21

یلع امکمالک  ولعی  الو  بدأو  فطلب  هل  امکُمالک  نُکیلو  رمؤی  كرت ال  نإو  عنُمی  عاب ال  نإف  هدی ، یلع  ٌدی  الف  اهدّیـسو ، شیرق  ریمأ  ّهنأو 
، اهفراشم دنع  تراصو  ۀکم ،»  » یلإ شیرق  ۀـلفاق  تبرتقا  امدـنعو  . ۀـیانعلاو بدـحلا  نم  همع  نم  اهیف  ص 29. ج 16  راونألا : راحب  همـالک ،

نیعبرا یف  حبرن  مل  ام  کتکربب  ةرفـسلا  هذه  یف  انحبر  دقل  دَّمحم  ای  : » لاقو هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلا  ۀجیدخ ، ُمالغ  ةرـسیم »  » تفتلا
« ۀجیدخ  » تیب وحن  هجوتو  ۀکم ، یلا  لوخدلا  یف  ةدئاعلا  ۀلفاقلا  قبسو  ةرسیم ، حارتقاب  یبنلا  ذخأف  انحبرب » اهرشبأو  ۀجیدخب  لبقتساف  ۀنس ،
، اهتفرغ یف  هتلخدأو  هتلبقتـساو ، هوحن  تضکرو  اهترظنم  نم  تلزن  اهیلع ، ًالبقم  یبنلا  تأر  املف  اهتفرغ ، یف  ۀـسلاج  ۀـجیدخ  تناـک  اـمنیب 

یف ةرسیم »  » مدق مث  ًامیظع ، ًارورس  کلذب  ۀجیدخ »  » ترـسف غیلب ، مالکو  لیمج ، نایبب  اوحبر ، امب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اهّربخف 
، میظعلا قلُخلاو  ریخلاو ، ۀـمارکلا  نم  ةرفـسلا  کلت  یف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نم  دـهاشو  هآر  ام  لکب  اهربخأو  اهیلع ، لـخدو  رثـألا ،
ام ۀـلمج  نمو  (، 1  ) هلاصخ ومـسو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هتیـصخش  ۀـمظع  یلع  لدـت  اهتمرب  تناک  یتلا  رومُالا  نمو  ۀـمیرکلا ، لاصخلاو 

تاللاب فلحإ  لجرلا : کلذ  هل  لاـق  عیب  یف  لادـجو  حـالت  لـجر  نیبو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نیب  عقو  اـمل  هنأ  وه  ةرـسیم  هب  اهثدـح 
الزن يرـصبب  ّرم  امل  هنأب  ًاضیأ  اهثدحو  (. 2  ) امهنع ُضرعاف  ُّرمأل  ینإو  طق ، امهب  ُتفلح  اـم  هلآو : هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـقف  يزُعلاو ،

طق ةرجـشلا  هذه  تحت  لزن  ام   -: » ةرجـشلا کلت  لظ  یف  حیرتسی  ّیبنلا  يأر  امل  كانه  شیعی  ناک  ٌبهار  لاقف  احیرتسیل  ةرجـش  لظ  یف 
« ةریثک رئاشب  هنع  تأرق  دـقو  لیجنالا ، ِلّزنُمو  وه  وه  هنإ  ءایبنألا ، رخآ  وهو  ّیبن  وه  : » لاقف همـساب  ةرـسیم  هربخأف  همـسا ، نع  لأس  ّیبن » الإ 

(. 3)
هّللا یّلص  هنا  ج 16 ص 18 : راونألا : راحب  یفو  ج 1 ص 130  يربکلا : تاقبطلا  (. 2 .) ج 16 ص 5 راونألا : راحب  ص 186 ، جیارخلا : (. 1)

ص 18، ج 16  راونـألا : راـحب  (. 3 .) ۀـملکلا هذـه  نم  ّیلع  لقثا  ۀـملکب  ُبرعلا  تمّلکت  اـمف  کـُّما  کـتلکث  ینع  کـیلإ  لاـق : هلآو  هیلع 
ج 2 ص 24 و25. ریثألا : نبال  لماکلا  ج 1 ص 130 ، يربکلا : تاقبطلا 

یلوالا لوسرلا  ۀجوز  ۀجیدخ 

هّمع ةدعاسم  یلإ  ۀجاحب  ناک  دقف  هیلع ، ُدسُحی  یلاملا  هعـضوو  ۀیداصتقالا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ۀلاح  نکت  مل  مویلا  کلذ  لبق  یتح 
نیوکتو ةایح  ۀکیرشو  ۀجوز  رایتخا  نم  هنیکمتو  بناج ، نم  هتاقفن ، نامضل  یفکی  يذلا  وحنلا  یلع  هلغش  نکی  ملو  ۀیلاملا ، بلاط » یبأ  »

شیرق یف  ۀـفورعم  ۀـلیلج ، ةأرما  لاومأ  یف  ۀـبراضملاو  ۀـلاکولا  وحن  یلع  ۀـصاخبو  ماشلا  یلإ  ةرفـسلا  هذـه  نکلو  . رخآ بناج  نم  ۀـلئاع ،
شیرق یتف  ۀمظعب  ۀجیدخ »  » تبجعا دقلو  . ۀـیلاملا هتینب  ۀـیوقتو  يداصتقالا  هعـضو  تیبثت  یلع  ریبک  ّدـح  یلاو  تدـعاس  ۀـجیدخ ) ینعأ  )

ام ذـخأب  یفتکا  هنکلو  هب ، ًاباجعاو  هل ، ًاریدـقت  هیلع ، ادـقاعت  ام  یلع  ةدایز  هیطعت  نأ  تدارأ  اهنأ  یتح  ۀـیراجتلا  هتردـقمو  هقالخأ ، ّومـسو 
حرفف . هلهأ یلع  هب  عّسویل  بلاط » یبأ   » همع یلا  ۀـجیدخ »  » نم هذـخأ  ام  لک  مّدـقو  بلاـط » یبأ   » همع تیب  یلإ  هجوت  مث  ۀـیادبلا  یف  ررقت 

امو حاجن  نم  ققح  امب  ّرـسو  عومدلاب ، هانیع  تقرورغأو  هّللا » دبع   » هیخأو بلطملا ،» دـبع   » هیبأ ۀـیقبو  هیخا ، نبا  نم  نیاع  امب  بلاط » وبأ  »
ینستیل هنأش ، امهب  حلـُصی  نیتلحارو  رجاتیو ، امهیلع  رفاسی  نیریعب  هیطعی  نأ  ّدعتـساو  ًاریبک ، ًارورـس  ةراجتلا  کلت  نم  حبر  نم  هیلع  لصح 

ًاعطاق ًامزع  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مزع  تاذلاب  فورظلا  هذه  لثم  یف  . ۀجوز هل  راتخیل  همعل  هیطعی  لامو  ةورث  یلع  لصحی  نأب  هل 
جاوزلا تابلط  لک  تضفر  نأ  اهل  قبـس  یتلا  ۀـجیدخ »  » یلع رایتخالا  عقو  فیک  نکلو  ةرـُسا ، نّوکیو  ةایح  ۀکیرـش  هسفنل  ذـختی  نأ  یلع 

تناک اذامو  اهب ،!؟؟ جاوزلل  نایفـس » یبأ  و« لهج » یبأ  و« طیعم ،» یبأ  نب  ۀـبقع   » لثم ۀیـشرقلا  تایـصخشلاو  ءایرثالا  رابک  اـهب  مدـقت  یتلا 
ۀقالعلا کلتو  ۀیوقلا ، ۀطبارلا  کلت  ترهظ  فیکو  ءارثلاو ؟ ةایحلا ، يوتسم  ثیح  نم  نیهباشملا ، ریغ  نیصخشلا  نیذه  تعمج  یتلا  للعلا 

یف اهقفنیل  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ّیبنلل  اهتورث  لک  تبهو  اهیلع  هّللا  مالـس  ۀجیدخ » » َّنأ ۀجرد  یلإ  امهنیب  ۀبحملاو  ۀفلُالاو  ۀقیمعلا ، ۀّیونعملا 
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اهنیزت تناک  یتلا  ۀـمخفملا  رادـلا  کلت  تحبـصأو  دـیدجلا ، نیدـلا  ثبو  دـیحوتلا ، دـعاوق  ءاسرإو  قحلا ، ۀـملک  ءـالعإو  مالـسإلا ، رـشن 
نم َّدب  ال  !!؟ ۀلاسرلا راصنال  یقتلمو  نیملسملل ، أجلم  ۀیناریإلاو ، ۀیدنهلا ، ۀشمقألا  یلغأ  نم  ۀعونصملا  ةزّرطملا ، رتسلاو  ۀعّصرملا ، یسارکلا 

راثیإلاو ینافتلاو  ءادفلا ، نم  عونلا  اذه  نأ  ّیهیدبلاو  مّلـسملا  نم  ناف  اهـسفن ، ۀجیدخ »  » ةایح خیرات  یف  ثداوحلا  هذه  روذـج  نع  ثحبلا 
« ۀجیدخ  » نامیإ نم  ًائـشان  ناک  جاوزلا  اذه  ّنأب  دهـشتل  خیراتلا  تاحفـص  نإ  . ةرهاطو ۀـیونعم  روذـج  اهل  نکی  مل  ام  ققحتیل  ًاتباث  نکی  مل 

یف هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکالا  ّیبنلا  لاق  اذـهلو  هقالخأ ، مرکو  هتفعل  دـیدشلا  اهبحو  هرهطو ، دّـمحم »  » نیمالا اـهاتفو  شیرق  زیزع  يوقتب 
هیلع نینمؤملا  ریمأ  یلع  لاـق  دـقف  . هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرب  تنمآ  ةأرمإ  لوأ  اـهنإ  (. 1 ...« ) ۀجیدخ عبرأ : ۀـنجلا  ءاسن  لضفأ  :» اهقح
هّللا لوُسر  ریغ  مالسإلا  یف  ٍذئموی  ٌدِحاو  ٌتیب  عمجی  مل  :» ۀفیرشلا ۀیوبنلا  ۀثعبلا  أدبم  یف  مالسإلا  ۀبرغ  یلإ  اهیف  ریشی  یتلا  هتبطخ  یف  مالّـسلا 

ۀبعکلا هاجت  ماق  ًالجر  يأرف  جحلا  مایأ  ۀکم  مدق  ًارجات  ًأرمإ  ناک  يدـنکلا  ًافیفع  ّنإ  ًالئاق : ریثألا » نبإ   » بتکیو (. 2 « ) امُهِثلاث انأو  ۀجیدخو 
لاقف نیدلا ، اذـه  نعو  ءالؤه ، نع  ّیبنلا  َّمع  سابعلا  لأسی  یـضمف  هعم ، یلـصی  ماقف  ٌمالغ  جرخ  مث  هعم ، یّلـصت  ٌةأرما  تجرخ  مث  یّلـصی 

ج یعفاشلا : یلزتعملا  دیدحلا  یبا  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  ج 2 ص 37 ، لماکلا : (. 2 .) هریغو ج 1 ص 96  قودصلا : لاصخ  (. 1 :) سابعلا
بلاط یبأ  نب  یلع  مالغلا  اذهو  هب ، تنمآ  ۀجیدخ  هتأرما  هذهو  هلسرا ، هّللا  نأ  معز  یخأ  نبا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  اذه  .201 13 ص 197 - 

ۀجیدخ ۀناکم  نع  ۀـحمل  یطعن  نأ  انه  یغبنیو  (. 1  ) ۀثالثلا ءالؤه  الإ  نیدـلا  اذـه  یلع  ًادـحأ  ضرألا  رهظ  یلع  ملعأ  ام  هّللا  ُمیأو  هب ، نمآ 
. ۀساردلا هذهل  ًالیمکت  مالسإلا  یف 

لوسرلا ثیداحأ  یف  ۀجیدخ 

بحاص ةایح  یلع  بیجعلا  اهصرح  ببسبو  مالسالا ، لیبس  یف  اهینافتو  ۀیدمحملا ، ۀلاسرلاب  قیمعلا  اهنامیإ  لضفب  ٌۀجیدخ »  » تَبستکا دقل 
ام رثکا  یف  یبنلل  اهترطاشمو  مامالا ، یلا  ةوعدلا  ۀلجع  عفد  یف  ۀلاّعفلا ، اهتکراشمو  هتمهم ، حاجنا  یلع  صلخملا  اهلمعو  هتمالسو ، ۀلاسرلا 

ّیبنلا نا  یتح  مالسإلا ، یف  ۀیماس  ۀناکم  هریغو  اذه  لک  لضفب  ۀجیدخ  تبستکا  دقل  . ۀبغرو بحو  ۀماقتـساو  ربصب  يذاو  نحم  نم  هلمحت 
یلع يوطنی  کش  الو  کلذو  تانمؤملا ، تاملـسملا  ءاسنلا  نم  اهریغ  یلع  اهفرـشو  اهتناکمو  اهلـضفب ، داشأو  ةریثک  ثیداحأ  یف  اـهرکذ 

ةأرملا رظن  تافلا  اهیلع  هّللا  مالـس  ۀجیدخب  ةداشالا  نم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  اهاخوت  امبر  یتلا  فادهألا  ۀلمج  نمف  . فدـه نم  رثکا 
ام یلإ  ًافاضم  اذه  . تالاحلاو فورظلاو ، داعبألاو ، تالاجملا  عیمج  یف  اهکولسو  اهتایح  یف  اهب  يدتقت  نأ  یغبنی  یتلا  ةودقلا  یلا  ۀملسملا 

یتأن یلی  امیفو  . ًایونعم وأ  ناک  ًاـیدام  ۀـلاسرلل ، يّدـج  معد  نم  ًاـنایحأ ) هرثکا  نکت  مل  نإ   ) عمتجملا فصن  یهو  ةأرملا  همدـقت  نأ  نکمی 
نع  - 1. هدعاوق ءاسرإو  هتوعد ، معدو  مالسإلا  ةرصن  یف  اهماهسإ  يدمو  اهماقمو ، ۀجیدخ ، ۀناکم  سکعت  یتلا  ۀفیرشلا  ثیداحألا  ضعبب 

ص 225 ج 13  دـیدحلا : یبأ  نبـال  ۀـغالبلا  جـهن  حرـش  (. 1 (:) هلآو  ) هیلع هّللا  یّلـص  هـّللا  لوـسر  لاـق  لوـقی  ةریره  یبا  نـع  ۀـعرز  یبأ 
أرقاف کتتأ  یه  اذاف  بارش ، وأ  ماعط  وأ  مادا  اهیف  ۀینآ  اهعمو  کتتأ  دق  ۀجیدخ  هذه  هّللا  لوسر  ای  لاقف  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  یناتأ  .» و226

ام ةأرما  یلع  ُترِغ  ام  تلاق : ۀشئاع  نع   - 2 (. 1 « ) ِبصن الو  هیف  بخص  بصق ال  نم  ۀنجلا  یف  ٍتیبب  اهرِّشبو  یّنمو ، اّهبر  نم  مالّـسلا  اهیلع 
نم تیبب  اهرشبی  نا  ّلجو  ّزع  ُهبر  هرمأ  دقلو  اهرکذی ، هعمـسا  ُتنک  امل  نینـس ، ثالثب  ینجوزتی  نأ  لبق  تکله  دقلو  ۀجیدخ ، یلع  ُترِغ 
یلع ترِغ  ام  تلاق  ًاضیأ  ۀشئاع  نعو   - 3 (. 2 ( ) اهتاقیدصو اهتالیلخ  يا   ) اهلئالخ یلا  اهیدهی  مث  ةاشلا  حبذیل  ناک  نإو  ۀـنجلا ، یف  بصق 

اذإ مّلـسو  هلآو )  ) هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناکو  تلاق :) ، ) اهکردأ مل  یناو  ۀـجیدخ ، یلع  الإ  مّلـسو  هلآو )  ) هیلع هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ءاسن 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاقف  ۀجیدخ !! تلقف : ًاموی  ُهتبـضغاف  ۀشئاع » يأ  : » تلاق ۀجیدخ  ءاقدصا  یلا  اهب  اولـسرأ  لوقیف : ةاشلا  حبذ 

مارتحالا نم  ۀجیدخ  تابحاص  عم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هب  موقی  ناک  ام  لیبقلا  اذه  نمو   - 4 (. 3 « ) اهّبح تقزر  دق  ینا  : » مّلسو
اهنا نامیالا ، نم  دـهعلا  نسح  نا  :» لاقو اهافحتیو ، اهلأسی ، لعجف  زوجع  یلع  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  فقو  دـقف  : ّنهب لافتحالاو  نهل 
ۀنالف تیب  یلإ  اهب  اوبهذإ  : » لاق ۀـیدهب  یُتا  اذإ  هلآو )  ) هیلع هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ناک  لاـق  سنا  نع  يورو   - 5 (. 4 « ) ۀجیدخ مایأ  انیتأت  تناک 
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ج 3 ص 184 و185 مکاحلا : كردتسم  ج 7 ص 133 ، ملسم : حیحص  (. 1 (.) 5 « ) ۀجیدخ بحت  تناک  اهنإ  ۀجیدخل  ۀقیدص  تناک  اهناف 
(. 3 .) ص 38 و39 ج 5  يراخبلا : حیحـص  یف  اـهلثمو  ص 134 ، ج 7  ملـسم : حیحـص  (. 2 .) نیخیشلا طرـش  یلع  ۀحیحـص  ةددعتم  قرطب 

ص ج 18 ، دیدحلا : یبا  نبال  ۀـغالبلا  جـهن  حرـش  (. 4 .) ص 38 و39 ج 5  يراخبلا : حیحـص  یف  اـهلثمو  ص 134 ، ج 7  ملـسم : حیحص 
هّللا یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  تلاق : ۀشئاع  نع  قورـسم  نع  یبعـشلا  نع  دهاجم  يور   - 6 ). جدخ  ( ج 1 ص 380 راحبلا : ۀنیفـس  (. 5 .) 108
له تلقف : ةریغلا  ینتکرداف  مایالا  نم  ًاموی  اهرکذف  اهیلع ، ءانثلا  نسحیف  ۀجیدخ  رکذـی  یتح  تیبلا  نم  جرخی  داکی  مّلـسو ال  هلآو )  ) هیلع

تنمآ اهنم ، ًاریخ  هّللا  ینلدبأ  ام  هّللاو  ال  : » لاق مث  بضغلا ، نم  هرعش  ُمَدقم  زتها  یتح  بضغف  اهنم ، ًاریخ  هّللا  کلدبأ  دقف  ًازوجع  الإ  تناک 
تلاق ءاسنلا » دالوأ  ینمرح  ذإ  ًادالوأ  اهنم  هّللا  ینقزرو  ُسانلا  ینمرح  ذا  اهلام  یف  ینتـساوو  ُسانلا  ینبّذـکو  ینتقّدـصو  ُسانلا ، رفک  ذإ  یب 

( هلآو  ) هیلع هّللا  یّلص  هّللا  ُلوسر  لخد  لاق : داور  یبا  نبا  نع  ةریغملا  نب  یلعی  نع   - 7 (. 1  ) ًادبا ٍۀئیسب  اهرکذأ  ال  یسفن : یف  تلقف  ۀشئاع 
امأ ًاریثک ، ًاریخ  هرُکلا  یف  هّللا  لعجی  دقو  کنم ، يرأ  ام  نیهرکتأ  ۀجیدخ  ای  :» اهل لاقف  هیف ، تتام  يذـلا  اهـضرم  یف  ۀـجیدخ  یلع  مّلـسو 
نبا نع  ۀمرکع  نع   - 8 (. 2 ...« ) نوعرف ةأرما  ۀیسآو  یسوم  تُخا  مثلکو  نارمع ، تنب  میرم  ۀنجلا  یف  کعم  ینجّوز  یلاعت  هّللا  نأ  تملع 
هّللا ُلوسر  لاقف  ملعأ ، ُهلوسرو  هّللا  انلق : اذـه ؟ ام  نوردـتأ  لاقو : ضرألا  یف  ططخ  عبرأ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّطخ  لاق  ساـبع 

ةأرما محازم  تنب  ۀیـسآو  نارمع  تنب  میرمو  دّـمحم ، تنب  ۀـمطافو  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  عبرأ : ۀـنجلا  ءاسن  لضفأ  : » هلآو هیلع  هّللا  یّلص 
نإ تلاقف : مالـسلا  ۀجیدخ  ئرقی  هّللا  نإ  لاقف : ۀـجیدخ  هدـنعو  هلآو )  ) هیلع هّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلا  لیئربج  ءاج  سنأ  نع   - 9 (. 3 « ) نوعرف
هّللا لوـسر  لاـق  لاـق  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا )  ) لوـألا نسحلا  یبأ  نـع   - 10 (. 4  ) هتاـکربو هّللا  ۀـمحرو  مالـسلا ، کـیلعو  مالـسلا ، وه  هّللا 

بـضغف نم : اهرخآ  افذح  دقو  ج 5 ص 39  يراخبلا : اذـکو  ص 134 ، ج 7  ًاضیأ : ملـسم  اهاورو  ص 438 ، ج 5  ۀباغلا : دـسا  (. 1) یّلص
یف امک  ج 1 ص 96 ، قودصلل : لاصخلا  (. 3 .) ج 5 ص 439 ۀباغلا : دسُأو  ج 1 ص 347 ، ۀیبلحلا : ةریسلا  (. 2 .) ۀیاورلا رخآ  یلا  یتح ..

ۀیسآو میرم  ًاعبرا : ءاسنلا  نم  راتخا  هّللا  نإ  : » هلآو هیلع  هّللا  ج 3 ص 1816. نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  (. 4 .) ج 16 ص 2 راونألا : راحب 
لوسر دجـسم  یف  وهو  نامیلا  نب  ۀفیذح  تیتأ  لاق  يدعـسلا  ۀعیبر  نع  هّللا  دـبع  نب  نارمع  ناظقیلا  یبا  نع   - 11 (. 1 « ) ۀمطافو ۀجیدخو 

نیملاعلا ءاسن  ُۀقباس  دلیوخ  ُتنب  ُۀجیدخ  :» لوقی مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لوقی : ُهتعمـسف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا 
هّللا یّلص  هّللا  لوسر  تنب  اهنع  هّللا  یـضر  ۀمطافل  ۀشئاع  تلاق  لاق  ةورع  نع   - 12 (. 2 (« ) هلآو هیلع  هّللا  یّلص   ) دمحمبو هّللاب  نامیالا  یلإ 

، نارمع تنب  میرم  عبرأ : ۀـنجلا  لهأ  ءاسن  تادیـس  :» لوقی هلآو )  ) هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  ینأ  كرـشبا  الأ  مّلـسو : هلآو )  ) هیلع
مالّـسلا هیلع  قداصلا )  ) هّللا دبع  یبأ  نع   - 13 (. 3 « ) ۀیـسآو دلیوخ  تنب  ۀجیدخو  مّلـسو ، هلآو )  ) هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطافو 

نیرت ام  ۀجیدخ ، تنب  ای  هّللاو  لوقت : یهو  اهحیاصت  ۀمطاف  یلع  ۀلبقم  ۀشئاع  اذاف  هلزنم ، مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لخد  لاق :
ۀمطاف تأر  املف  ۀـمطافل ، اهتلاقم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  عمـسف  انـضعبک ، الإ  یه  ام  انیلع !؟ اهل  ناک  لضف  ُيأو  ًالـضف ، انیلع  ِکِمُال  نأ  ـالإ 

یّلـص هّللا  لوسر  بضغف  ُتیکبف ، اهتـصقنتف  یُّما  ترکذ  تلاق : دّـمحم !؟ تنب  ای  کیکبی  ام  لاقف : تکب ، هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 
وهو ًارِهاط ، یّنِم  تدلو  هّللا  اهمحر  ۀـجیدخ  نأو  دولولا ، دوُدولا  یف  كراب  یلاعتو  كرابت  هّللا  ناف  ءاریمح ، ای  هَم  :» لاق مث  هلآو ، هیلع  هّللا 

ج 1 لاصخلا : (. 1) يدلت ملف  همحر  ُهّللا  مقعأ  نمم  تنأو  بنیزو ، موثلک ، مُاو  ۀیقرو ، ۀمطافو ، مساقلا ، یّنم  تدلوو  رّهطملا  وهو  هّللا  ُدبع 
ثیدحلا لیذ  نومضمب  تایاور  تدروو   186 ج 3 ص 184 -  نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  (. 2 .) ج 16 ص 2 راحبلا : یف  امک  ص 96 ،

ج 7 ص 133. ملسم : حیحص  یف 
» ًائیش ج 7 ص 133. ملسم : حیحص  یف  ثیدحلا  لیذ  نومضمب  تایاور  تدروو   186 ج 3 ص 184 -  نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  (. 3)

یلاغلاب ۀیحضتو  صالخإو ، ءافوو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرل  قیمع  ٌبحو  ٌلقعو ، ٌفرـش  دلیوخ » تنب  ۀجیدخ   » یه هذه  لجأ  (. 1)
، ءاسنلا نم  هبر ، نع  هب  ءاج  امیف  ًادّمحم  تقّدصو  هلوسرو ، هّللاب  تنمآ  نم  لوأ  ۀجیدخ »  » یه هذه  . فینحلا مالـسإلا  لیبس  یف  صیخرلاو 

تناک یتلا  ۀجیدخب  هنع  هّللا  جّرف  الا  هل  بیذـکتو  هیلع ، ّدر  نم  ههرکی  ًائیـش  نیکرـشملا  نم  عمـسی  هلآو ال  هیلع  هّللا  یّلـص  ناکف  هرزآو ،
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صالخالا ۀـیاغ  یف  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هب  اـهتیانعو  اـهفطعو ، اـهفطل ، نم  هحنمت  اـمب  هموق ، نم  یقلی  اـم  هیلع  نّوهتو  (، 2  ) هنع ففخت 
ملو اهرکذـی ، أتفی  ملو  (، 3  ) اهردـق قح  اهردـقیو  اهّلجیو  ًادـیدش  ًابح  اهُّبحی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناک  اذـهلو  . یناـفتلاو ّدولاو 

هب تنمآ  یتلا  یهو  فیک  ءوسب ، ٌدـحا  اهرکذ  اذإ  بضغی  ناکو  اهرعاشمو ، اهـصخشل  ًامارتحاو  اهل ، ءافو  تلحر  یتح  اهریغ  اـهیلع  جوزتی 
هّللا لوسر  تنزحأ  ۀمیظع  ۀبیـصم  اهتافو  تناک  ًاضیأ  اذهلو  . ُسانلا ُهمرح  ذا  اهلام  یف  هتـساوو  ُسانلا ، هبّذـک  ذا  هتقّدـصو  ُسانلا ، هب  رفک  ذا 
تنب ۀجیدخ  هذـه : هتجوز   ) همالآ اقیفرو  هایماحو ، هارـصان  هیف  یفوت  يذـلا  ماعلا  کلذ  یّمـسی  نأ  یلإ  هتعفدو  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 

(. 1 (.) 5  ) جورخلا ّلـقیو  هتیب  مزلی  ناو  ( 4 ، ) نزحلا ماع  وا  دادـحلا ، ماعب  مالّـسلا ) امهیلع  بلاط  وبا  رباصلا  دـماصلا  نمؤملا  همعو  دـلیوخ 
ج ءاسنلا : مالعا  (. 3 .) ج 1 ص 328 ۀلاحک : اضر  رمعل  ءاسنلا  مالعا  (. 2 .) ص 3 ج 16 ، راونألا : راحب  یف  امک  ج 2 ص 37 و38 ، لاصخلا :

ۀمُالا هذـه  یلع  تعمتجا  : « ۀبـسانملا هذـهب  لاق  هنأ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هنع  يور  دـقو  ص 35 ، ج 2  یبوقعیلا : خـیرات  (. 4 .) ص 330  1
ةریسلا (. 5 .) ياطلغم ةریـس  نع  ًـالقن  ص 301  ج 1  سیمخلا : خـیرات  عجارو  هسفن ، ردـصملا  ًاعزج « ّدـشأ  اـنأ  اـمهیأب  يردأ  ـال  ناتبیـصم 

نأو . لانت نکت  مل  ام  هنم  شیرق  تلانو  ۀـفاضإ : هیفو  ج 1 ص 302  سیمخلا : خیرات  لقن  بسح  ۀـیندللا  بهاوملا  ج 1 ص 347 ، ۀیبلحلا :
ۀمطاف جاوز  یف  لیوط  ثیدح  یف  سابع  نبا  نع  (. 1  ) نوجحلا یف  هدیب ، ربقلا  اهلخدیو  اهترفح ، یف  اهنفد  دنع  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لزنی 
لخدـُی نأ  هّنلأسیل  ۀـشئاع  تیب  یف  ٍذـئموی  ناکو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ءاسن  تعمتجا  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مالّـسلا  اـهیلع  ءارهزلا 
ءایحألا یف  ۀـجیدخ »  » ّنأ ول  رمأل  انعمتجا  دـق  هّللا  لوسر  ای  اـنتاهمُأو  اـنئابآب  كانیدـف  نلقو : هب  نقدـحاف  مالّـسلا  هیلع  ّیلع )  ) یلع ءارهزلا 

، ۀـجیدخ لثم  نیاو  ۀـجیدخ  : » لاق مث  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  ُلوسر  یکب  ۀـجیدخ »  » اـنرکذ اـملف  ۀملـس : مُا  تلاـق  . اـُهنیع کلذـب  تّرقل 
نم ۀنجلا  یف  تیبب  ۀجیدخ  رـشبا  نأ  ینرمأ  ّلجو  ّزع  هّللا  نإ  اهلامب ، هیلع  ینتناعأو  هّللا  نید  یلع  ینترزاوو  ُسانلا  ینبّذـک  نیح  ینتقّدـص 

ُّنهاوقأو ًالامج  نهنـسحاو  ًالام ، ّنهرثکاو  ًافرـش ، شیرق  ءاسن  ةریخ  نم  ۀجیدخ  تناک  دقل  (. 2 « ) بصن الو  هیف  بخـص  ال  دّرمزلا )  ) بصق
ۀلزنملاو ۀناکملا  نم  اهل  ناکو  (، 4  ) شیرق ةدیس  اهل : لاقیو  ( 3  ) اهتنایـصو اهفافع  ةدشل  ةرهاطلاب  ۀیلهاجلا  یف  یعدت  تناکو  ًامهفو  ًالقع 

اهل اولذبو  شیرق  ءامظع  خیراتلا -  انثدحی  امک  اهبطخ -  دـقو  (، 5  ) اهب نارتقالا  یلع  نیصیرح  اهتدلج  ءانبأ  ةارـسو  اهموق  لک  ناک  ثیحب 
 - هّللا لوسر  تراتخاو  ًاعیمج ، مهتضفرف  نایفـس » وبا  و« لهج » وبا  و« باهی » یبا  نب  تلـصلا  و« طیعم » یبا  نب  ۀبقع   » اهبطخ نممو  لاومألا ،

هلآو ال هیلع  هّللا  یّلص  وهو  ۀلئاطلا ، ةورثلا  مکلت  کلتمت  یهو  نیرـشعلاو -  ۀسماخلا  یف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  وهو  نیعبرألا  نس  یف  یهو 
ایاجـسلاو سفنلا ، فرـشو  قالخألا ، مرک  نم  هیف  تفرع  املو  هب  نارتقالا  یف  ۀـبغر  ریـسیلا ، ریـسیلا  ءیـشلا  ـالإ  ایندـلا  ماـطح  نم  کـلتمی 

ج ۀیبلحلا : ةریسلا  (. 1) یف ۀشئاعلا  ۀیرثلا  ۀینغلا  ةأرملا  کلتب  اذاو  هقشعتتو  اهتایح  یف  هنع  ثحبت  تناک  ام  یهو  ۀیلاعلا ، تافـصلاو  ۀمیرکلا 
ج 1 ص ۀّیبلحلا : ةریسلا  (. 4 .) ج 1 ص 137 ۀّیبلحلا : ةریسلا  (. 3 .) نیقیلا فشک  نع  ًـالقن  ج 43 ص 131  راونألا : راـحب  (. 2 .) ص 346  1
، ۀعضاخلا ۀعیطملا  ۀجوزلا  کلت  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسرلا  اهجوز  تیب  یف  حبصت  شیع  لضفأ  ج 1 ص 137. ۀّیبلحلا : ةریسلا  (. 5 .) 137

رطاخم نم  کلذ  هیلع  يوطنی  ام  ملعت  یهو  رایتخاو ، اهنم  ةداراو  ةریـصبو  یعوب  هنید  قانتعاو  هتوعد ، لوبق  یلا  عراستو  ۀصلخملا ، ۀـیفولا 
یبأ بعش  یف  راصحلا  ةرارم  قوذت  نأب  یضرتو  هبعاتمو ، همالآ ، اهجوز  رطاشتو  أدبملاو ، ةدیقعلا  ۀمدخ  یف  اهتورث  لک  لعجتو  بعاتمو ،
مُّربت اهنع  رکذی  نأ  نودو  (، 1  ) تابثو ربصب  کلذ  لک  هجاوت  کلذ  عم  یهو  نیتسلاو . ۀسماخلا  وأ  ۀعبارلا  ّنس  یفو  تاونـس  ثالث  بلاط 

. عجوت وا 
ضعب نم  اهریغ  نم  سکعلا  یلع  ةوبنلاو ، ۀلاسرلا  ماقمب  قیلی  ّمات  بدأب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لماعت  تناک  اهنأ  یلإ  ًافاضم  اذـه 

، تایـصخشلا راـبک  اـهنع  هلاـق  اـم  ضعب  یتأـی  اـمیف  کـیلاو  . هلهأو هسفن  یف  هنیذؤیو  هبـضغو ، هطخـس  نرثی  اـمبر  َنک  یئـاللا  ّیبنلا  ءاـسن 
، ملسأ نم  لوأ  ُتنک  :» مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لاق  ًاضیأ ، نیملـسملا  دنع  اهتناکم  میظع  نع  فشکی  اّمم  نیخرؤملاو 

اهمحر دلیوخ  ۀنبا  ریغو  يریغ ، ُهاتأ  امب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرل  ُدهشیو  یّلـُصی  ٌقلخ  ضرألا  یلع  امو  ججح  ثالث  ِکلذب  انثکمف 
هرمأ یلع  هترزاوو  هّللا ، نم  ءاج  امب  تقّدـصو  هلوسرو  هّللاـب  نمآ  نم  لوأ  ۀـجیدخ  تناـک  قاحـسا : نب  دّـمحم  لاـقو  (. 2 « ) لعف دـقو  هّللا 
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هّللا لوسر  نع  کلذ  هّللا  جرف  الإ  کلذ  هنزحیف  هل  بیذکتو  هیلع  ّدر  نم  ههرکی  ًائیـش  عمـسی  ناکو ال  هّللا ، لوسر  نع  کلذب  هّللا  ففخف 
ۀجیدخ لاق : ج 14 ص 59  دیدحلا : یبا  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش  (. 1) نّوهتو هنع ، فّفختو  ُهتِّبثت ، اـهیلإ  عجر  اذا  اـهب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 

یف ةددعتم  تایاور  یف  هلثمو  ج 16 ص 2  راونألا : راحب  (. 2 .) بعِشلا یف  ةرصاحم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دنع  یهو  دلیوخ  تنب 
« دلیوخ تنب  ۀجیدخ   » نأ ًاضیأ : هنعو  (. 1  ) هّللا اهمحر  تتام  یتح  سانلا  رما  هیل  ج 4 ص 119 و120. دیدحلا : یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش 
، مالـسإلا یلع  قدص  ةریزو  ۀجیدخ  تناکو  بلاط  یباو  ۀجیدخ  كاله  هلآو  هیلع  هّللا  لوسر  یلع  عباتتف  دحاو ، ماع  یف  اتام  بلاط » ابا  و«

هّلل اهمایقو  اهترصنو  اهترزاؤمو  مالـسإلا  لوا  یف  اهریثأتو  ۀجیدخ  قبـس  نا  شاقنلا : نبا  ۀماما  وبأ  لاقو  (. 2  ) اهیلا نکـسی  هّللا  لوسر  ناکو 
هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نا  یقتنملا : یف  ءاج  دقو  (. 3  ) نینمؤملا تاهُما  نم  اهریغ  الو  ۀشئاع  ٌدحا ال  ُهیف  اهکرشی  مل  اهـسفنو  اهلامب 
هعبتو هینیع ، نیب  ّجـشف  رجحب  هّللا  هحبق  لهج  وبأ  هامرف  هب  هّللا  هرمأ  امب  ساـنلا  ربخأو  افـصلا ، یلع  دعـص  ۀـلاسرلاب  عدـصی  نأـب  ِرُما  امدـنع 

، قهرم ناشطع  عئاج  وهو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هناسمتلی  احارف  کلذب  ٌۀجیدخو  ٌّیلع  عمسف  لبجلا ، یتأ  یتح  برهف  ةراجحلاب  نوکرـشملا 
یف لوجت  ۀـجیدخ  یلإ  لیئربج  رظنف  بحنتو ، یکبتو  ملأو ، ۀـقرحب  هیداـنت  یهو  يداولا  یف  ناـکم  لـک  یف  هنع  ثحبت  ۀـجیدخ  تضمو 
هّللا نإ  اهل : لقو  مالـسلا  ینم  اهأرقاف  کیلا  اهعُُدا  ءامـسلا ؟ ۀـکئالم  اهئاکبل  تکبأ  دـقف  ۀـجیدخ  یلإ  يرت  الأ  هّللا  لوسر  ای  لاقف : يداولا 
نم ُلیـست  ءامدلاو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  یبنلا  اهاعدف  بخـص  الو  هیف  بصن  بصق ال  نم  ًاتیب  ۀـنجلا  یف  اهل  نأ  اهرّـشبیو  مالـسلا ، کئرقی 

ًاعیمج اوفرصناف  ُلیللا  َّنَج  یتح  كانه  ۀجیدخو  یلعو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلصو  هّللا  لوسر  یقبو  اهّدریو ، اهحسمی  وهو  ضرالا  یلع  ههجو 
لبقأو اهدُربب  هرتست  ههجو  یف  تماقو  هسأر ، قوف  نم  ةرخصب  هتّلظاو  ةرخـصلا  هیف  يذلا  عضوملا  یلع  هتدعقأف  اهلزنم ، ُۀجیدخ  هب  تلخدو 

نم یمُر  اذإو  ّطیُحلا ، ُناردـجلا  ُهتقو  هتحت  نِم  ُهومر  اذاو  ةرخـصلا ، هتقو  ةرخـص  هسأر  قوف  نم  تءاج  اذاف  ةراجحلاب ، هنومری  نوکرـشملا 
(. 2 .) 12 ص 10 -  ج 16 ، راونألا : راحب  (. 1) ُةّرُحلا یمرت  شیرق  رـشعم  ای  يدانت  تلعجو  اهـسفنب ، اهنع  هّللا  یـضر  ۀجیدخ  ُهتقو  هیدی  نیب 

ُلوسر حبصأو  هنع ، اُوفرصنا  کلذ  اوعِمـس  اّملف  اهلزنم ؟ یف  ج 1 ص 266. سیفن : سفنأ  لاوـحأ  یف  سمخلا  خـیرات  (. 3 .) ردصملا سفن 
مت نأ  دعب  اهنأ  هل  اهّبحو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرل  اهعوضخ  نم  غلب  دقلو  (. 1  ) یّلُصی دجسملا  یلإ  ادغو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا 

ةریسلا یف  ءاجو  (. 2 « ) کتیراج انأو  کتیب ، یتیبف  کتیب ، یلإ  : » هلآو هیلع  هّللا  یّلص  هل  تلاق  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرب  اهجاوز  ُدقع 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  یبنلا  یلا  لیئربج  ثعبف  هناحبس  هّللا  اهازج  فورعملا  نسحو  مالسإلا  یلإ  اهقبـسلو  ۀیبلحلا : ةریـسلا  شماهب  ۀینالحدلا 

مالسلا وه  تلاقف : بصن ، الو  هیف  بخـص  بصق ال  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  اهرـشبو  ینمو ، اهبر  نم  مالّـسلا  اهیلع  أرقا  هل : لاقو  ءارح  راغب  وهو 
تلعج ثیح  اهنع  هّللا  یضر  اههقف  روفو  نم  اذهو  هتاکربو ، هّللا  ۀمحرو  مالسلا  هّللا  لوسر  ای  کیلعو  مالسلا ، لیئربج  یلعو  مالـسلا  هنمو 
يدـباو فوجملا ، ؤلؤللا  اـنه  بصقلاو  ماـشه  نبا  لاـق  هریغب ، قیلی  اـمو  هب  قیلی  اـم  نیب  تریاـغ  مث  هیلع  ءاـنثلا  هّللا  یلع  مالـسلا  ّدر  ناـکم 

الو ۀـعزانم  الو  توص  عفرل  هجوحت  ملو  ًاعوط  تباجأ  نامیالا  یلا  اـهاعد  اـمل  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هنا  یه  ۀـفیطل  بصنلا  یفنل  یلیهـسلا 
ۀفـصلاب اُهبر  اهب  اهرـشب  یتلا  اهتلزنم  نوکت  نا  بسانف  ریـسع  لک  هیلع  تنّوهو  ۀـشحو ، لک  نم  هتـسنآو  بعت ، لـک  هنع  تلازا  لـب  بصن 

هّللا یّلـص  هؤست  مل  اهنأب  ًاضیأ  تزیمتو  اهاوسل ، نکت  مل  ۀیـصوصخ  اهبر  نم  مالـسلا  ءارقاو  اهنع  هّللا  یـضر  اهلاح  ةروصو  اهلعفل  ۀلباقملا 
(. 3  ) هتاجوز نم  طق  ةأرما  هغلبت  مل  ام  هنم  تغلبو  اهتایح  ةدم  اهیلع  جوزتی  ملف  اهازاج  دقو  طق ، هبضاغت  ملو  مّلسو  هلآو  هیلع 

: مالّسلا اهیلع  ۀجیدخب  تیبلا  لها  راختفا 

ج 16 ص راونألا : راحب  (. 2 .) ج 18 ص 243 راونألا : راحب  (. 1) املاط مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نأ  اهتلزنم  ولعو  اهماقم  ومس  یلع  لدی  امو 
حیارجلاو ص 186 و187. جئارخلا  نع  ًالقن   4

دقف : اهتناکمب نودیـشیو  اهب ، نوزتعی  اوناک  دقو  ۀجیدخ  نم  مهناو  مهنم ، ۀجیدخ  نأب  اورختفا  . شماهلا ج 1 ص 169  ۀیبلحلا : ةریسلا  (. 3)
نم لان  مث  هنم  لانف  مالّـسلا  هیلع  ًایلع  رکذـف  ربنملا  تحت  ناسلاج  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  اـهلخد  نیح  ۀـفوکلاب  ۀـیواعم  بطخ 
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ُۀیواعم تنأو  ّیلع  یبأو  نسحلا  انأ  ًاّیلع  ُرِکاذلا  اهّیأ  :» لاقف ماق  مث  هسلجأو  هدیب  نسحلا  هذخأف  هیلع  ّدریل  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  ماقف  نسحلا 
ًارکذ انلمخأ  هّللا  نعلف  ۀلیتق  ُکتدجو  ۀجیدخ  یتدجو  ۀعیبر  نب  ُۀبتُع  كُّدجو  هّللا  لوُسر  يدجو  دنه  کُُّماو  ۀمطاف  یُماو  ٌرخـص  كوبأو 

« کلام نب  سنأ   » ریاس مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا »  » نا لیقو : (. 1  ) نیمآ دجـسملا : لهأ  نم  ُفئاوط  لاقف  ًاثیدحو . ًامیدق  انّرـشو  ًابـسح  انُمألأو 
: لوقی هتعمس  ةالصلا  یف  ُهفوقو  لاط  املف  هنع  ُتیفختساف  سنأ ،»  » لاق یّنع  بهذإ  لاق : مث  یکبف  ۀجیدخ  ربق  یتاف 

ُهاجلم کیلإ  ًادیبُع  محراف  ُهالوم  تنأ  ِّبر  ای  ِّبر  ای 
ُهالوم تنا  تنُک  نِمل  یبوُط  يدمتعُم  کیلع  ِیلاعملا  اذ  ای 
ُهاولب لالجلا  ِيذ  یلإ  وُکشی  ًاقرأ  ًامِداخ  ناک  نِمل  یبوُط 

اهل ناک  امل  اهنومرکیو  ۀـجیدخ  نومرتحی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرب  ٌءادـتقا  يوبنلا -  تیبلا  لها  ناک  اذـکه  (. 2  ) تایبالا رخآ  یلا 
ثیداـحالا لـقنو  ناـیب  نا  . روهدـلا ّرم  یلع  یـسنت  ـال  تامدـخ  نم  مالـسإلا  لوسر  یلاو  مالـسإلا  یلا  هتدـسا  اـملو  ۀـمیظع  ۀیـصخش  نم 

ةوعدـلا ةرـصنو  حاجنا  یف  اهماهـسإ  يدـمو  اهتناکمو  اهتیـصخش  نع  ثیدـحلاو  ۀـجیدخ  نأش  یف  تدرو  یتلا  لاوقالا  اذـکو  تایاورلاو ،
ج یلزتعملا : دیدحلا  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  (. 1) ۀعاملالا هذهب  یفتکن  کلذل  اهقاطنو ، ۀساردلا ، هذه  ۀیناکما  نع  جراخ  ۀـیدمحملا 

لاجم یلإ  اـهلوح  باهـساب  مـالکلا  نیکراـت  ةرباـعلا  . نساـحملا نویع  نع  ًـالقن  ص 193  ج 44  راونـألا : راــحب  (. 2 .) و47 ص 46  ، 16
. مّلسو هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نم  اهجاوزل  ۀینطابلاو  ۀیرهاظلا  بابسألا  نّیبت  یلإ  دُعنلو  . رخآ

یبنلاب ۀجیدخ  جاوز  ءارو  ۀیقیقحلاو  ۀیرهاظلا  للعلا 
نأ نظی ) يرحالابو   ) روصتی دـق  ًایدام  ًاریـسفت  هرـسفیو  يداملا ، راظنملا  لالخ  نم  هب  طیحی  ام  لـک  یلا  رظنی  يذـلا  ّيداـملا  ناـسنالا  نإ 

تدجو کلذـل  ءیـش ، يأ  لبق  نیمأ  لجر  یلا  ۀـسام  ۀـجاحب  تناک  اهنألو  اهتورث ، ۀـیمنتو  اهتراجت ، اهمُّهت  ةرجات  ةأرما  تناک  ۀـجیدخ » »
رخآلا وه  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  دّمحمو  هیلع  اهـسفن  تضرع  نأ  دعب  هنم ، تجوزتف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  نیمالا  قداصلا  دّـمحم  یف  اهتلاض 
ًابابـسأ ۀمث  نأ  تبثی  خیراتلا  نکلو  . ریبک نسلا  یف  قراف  نم  اهنیبو  هنیب  ناک  ام  مغر  ضرعلا  اذـهب  لبق  اهتورثو ، اهانغب  ملعی  ناک  هنا  ثیح 

1: رمالا اذه  یلع  اندهاوش  یتأی  ام  یف  کیلاو  . رهاطلا قداصلا  اهاتفو  شیرق  نیمأب  جاوزلل  ۀجیدخب  تعفد  یتلا  یه  ۀیدام  ۀـّیونعم ال  ًاللعو 
، ةرفسلا کلت  یف  دّمحم »  » نم يأرو  دهاش  امب  ةرسیم  اهّربخف  دّمحم »  » شیرق یتف  نم  هتلحر  یف  هآر  امع  ةرسیم  ۀجیدخ »  » تلأس امدنع  - 

دّمحم ۀیونعمب  اهباجعا  نم  هعبان  تناک  هوحن  ةدیدش  ۀبغرو  میظع  قوشب  اهـسفن  یف  ۀجیدخ »  » تّسحأ هلوح  ماشلا  بهار  نم  هعمـس  امبو 
هّللا یّلص  دّمحم  یلإ  ًاقوش  ینتدز  دقل  ةرـسیم ، ای  ُکبـسح  : » اهتدارإ نود  نم  تلاقف  هقالخأ ، میظعو  هلاصخ ، میرکو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
اهنإ مث  (. 1  ) ۀینـس ۀـعلخ  هیلع  تعلخ  مث  ناتلحارو » مهرد  اتئام  يدـنع  کلو  كدالوأو  کتجوزو  هّللا ، هجول  ٌرح  تناف  بهذإ  هلآو ، هیلع 

ًاقح اذه  ناک  نئل  : » ۀقرو لاقف  برعلا : ص 52. ج 16 ، راونألا : راحب  (. 1) ءامکح نم  ناکو  لفون  نب  ۀقرول  ةرسیم »  » نم هتعمـس  ام  ترکذ 
نم ألم  یف  ۀسلاج  یهو  دلیوخ » تنب  ۀـجیدخ   » لزنمب ًاموی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ُّیبنلا  ّرم   - 2 (. 1 « ) ۀُّمالا هذه  ُّیبنل  ًادّمحم  نإ  ۀـجیدخ  ای 

ۀجیدـخ ای  لاقو : ربحلا  کلذ  هیلإ  رظن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّرم  املف  دوهیلا ، رابحأ  نم  ٌربح  اهدـنع  ناکو  اهمدـخو  اهیراوجو  اـهئاسن 
لاق هل  فشک  اـملف  كرهظ  نع  فشکإ  ربحلا : هل  لاـقف  ۀـجیدخ ،»  » لزنم لـخدو  هب ، یتأ  نم  هیلا  تلـسرأف  باـشلا ، اذـهب  یتأـی  نم  يرم 
نم هیلع  نورذحیل  همامعأ  ناو  ءالبلا  ۀلزان  هنم  کیلع  ّتلحل  هشّتفت  تنأو  همع  كآر  ول  ۀـجیدخ : هل  تلاقف  ةوبنلا  متاخ  هّللاو  اذـه  ربحلا :

نوکی نمل  یبوطف  نامزلا ، رخآ  یف  میظعلا  کلملا  ُلوسر  میلکلا  قحو  اذه  ءوسب ، اذه  دّمحم »  » یلع ردقی  نمو  ربحلا : لاقف  . دوهیلا رابحأ 
تنب ۀجیدخ »  » ُبلق لغتشا  دقو  دّمحم »  » فرـصناو ۀجیدخ ،»  » تَّبجعتف . ةرخآلاو ایندلا  فرـش  تزاح  دقف  ًالهأو  ۀجوز  هل  نوکتو  ًالعب ، هل 

، هُّماو هوبأ  تومی  ناـمزلا  رخآ  ُثوعبملا  هنا  ةاروتلا  یف  هتافـص  ُتدـجو  لاـق : ؟ یبن هنا  ًادّـمحم  تفرع  َمب  ربحلا  اـهیأ  تلاـقف : هبحب  دـلیوخ 
قطن ام  ۀجیدخ »  » تعمس املف  ۀجیدخ  یلا  هدیب  راشأو  اهتریشع ، ةریمأو  اهموق  ةدیس  شیرق  نم  ةأرماب  جوزتی  فوسو  همعو ، هّدج  هلفکیو 

ةرخآلاو ایندلا  یف  فرـشلا  وهف  ٌدّمحم »  » کتوفی نا ال  يدهتجإ  لاق : اهدنع  نم  جرخ  املف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلاب  اُهبلق  قلعت  ربحلا  هب 
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هیلع میهاربإ »  » فحصو مالّسلا  هیلع  ثیـش »  » فحـص أرق  دقو  شیرق  ناّهُک  نم  ناکو  ۀجیدخ  مع  وهو   ) لفون نب  ۀقرو  ناک  دقل   - 3 (. 2)
ج 1 ص 191، ۀیوبنلا : ةریسلا  (. 1) رخآ یف  شیرق  نم  ٌلجر  ُثَعُبیس  ًامئاد : لوقی  مالّسلا ) هیلع  دواد »  » روبزو لیجنالاو  ةاروتلا  أرقو  مالّسلا 

نم ةأرماب  جوزتی  نامزلا  . يرکبلا نسحلا  یبأل  راونألا  باتک  نع  ًالقن  ص 20 و21  ج 16 ، راونألا : راحب  (. 2 .) ج 1 ص 136 ۀیبلحلا : ةریسلا 
لهأ فرشأ  نوکی  لجرب  نیلصتت  فوس  ۀجیدخ  ای  : » اهل لوقی  ناک  اذهلو  اهتریـشع ،) ةریمأو  اهموق ، ةدیـس  نوکت  وأ   ) اهموق دوست  شیرق 

اهعومجمب یهو  ۀـیخیراتلا ، بتکلا  نم  ةریبک  ۀـفئاط  یف  ۀـتبثمو  ٌۀـلوقنم  یهو  نیخرؤملا ، ضعب  اهرکذ  ایاضق  هذـه  (. 1 « ) ءامسلاو ضرألا 
باجعا نم  ۀئـشان  تناک  ۀبغرلا  هذه  نإو  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرب  جاوزلا  یف  ۀجیدخ  ۀبغرل  ۀـینطابلاو  ۀـیقیقحلا  للعلا  یلع  لدـت 

اذه للع  یف  رثأ  يأ  كانه  سیلو  رومُالا ، هذـهل  اهبحو  هلاصخو ، هایاجـس  میظعو  هتراهطو ، هلبنو ، نیمألا ، شیرق  یتف  قالخأب  ۀـجیدخ » »
«. ۀجیدخ  » ةراجتب مایقلل  ببسلا  اذهل  هریغ  نم  حلصأ  هنوکو  دّمحم »  » ۀنامال جاوزلا 

؟ ۀجیدخ ۀبطخ  تمت  فیک 

اهربخأ امل  ۀجیدخ »  » نا هتریـس : یف  لقن  ( 2  ) ماشه نبا  نأ  یتح  ًالوأ ، اهـسفن  ۀـجیدخ »  » بناج نم  ءاـج  جاوزلا  حارتقا  نأ  هب  مّلـسملا  نم 
کفرش يا   ) کتطسو کتبارقل  کیف  ُتبغر  دق  ینإ  مع  نبا  ای  : » هل تلاقف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلإ  تثعب  هب  اهربخأ  امب  ةرسیم 
ۀـسیفن  » نأ نیخّرؤملا  ُرثکا  ُدـقتعیو  . هب جوزتت  نأ  هیلع  تحرتقا  ّمث  کثیدـح » قدـصو  کقلخ ، نسُحو  کتنامأو  کموق ، یف  کتناکمو )

ام دّمحم  ای  : » هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرل  تلاق : : یلاتلا وحنلا  یلع  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلإ  ۀـجیدخ »  » ۀـلاسر تغّلب  ۀـّیلع » تنب 
تلاقف ؟ یه نمف  هلآو : هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاقف  ؟ بیجت الا  ةءافکلاو  فرـشلاو  لاملاو  لامجلا  یلا  تیعُد  ولو  جوزتت ... نأ  کعنمی 

یلإ ۀجیدخ  تلـسرأف  اهتربخأف ، ۀـجیدخ  یلا  تبهذـف  َّیلع ، تلاقف : کلذـب ، یل  فیکو  هلآو : هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاقف  ۀـجیدخ ،
(1 « ) دـسا نب  ورمع   » اهلیکوب هلآو  هیلع  هّللا  ج 1 ص 189 و190. ۀیوبنلا : ةریسلا  (. 2 .) ص 21 ج 16 ، راونألا : راحب  (. 1) یّلص هّللا  لوسر 
«، بلاط وبأ   » مهتمدـقم یفو  همامعأ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ُیبنلا  رواشف  (. 2  ) براقالا نم  رـضحم  یف  ۀبطخلا  مسارم  لجا  نم  ۀعاس  دـیدحتل 

ًادّمحم هیخأ  نبإ  فصو  هیلع  ینثاو  هّللا  دمح  نا  دعبو  بلاط ،» وبأ   » بطخف اهؤاسؤرو  شیرق ، هوجو  ُرابک  هرضح  ًامخف  ًاسلجم  اودقع  مث 
ُّلِظ لاملا  نإف  لاملا  یف  ناک  نإو  ًالقعو ، ًالضفو  ًالُبنو  ًافرش  هب  حجر  الإ  ٌلجر  هب  ُنَزوی  هّللا ال  دبع  نب  دّمحم  اذه  یخأ  نبا  نإ  مث  :» هلوقب
دق نم  ٌدّـمحمو  یلام ، نِم  هلجآو  هلجاع  متلأس  ام  قادّـصلاو  ٌۀـبغر ، هیف  اهلو  ٌۀـبغر  ۀـجیدخ  یف  ُهلو  ۀـعجرتسُم ، ٌۀـیراعو  ٌلئاح  ٌرمأو  ٌلئاز ،
نب ۀقرو   » مّلکت کلذل  برعلا ، نیب  مهتلزنمو  مهتلیـضفو ، مشاه  ینبو  شیرق ، رکذل  هتبطخ  یف  ضَّرعت  بلاط » ابا   » نأ ثیحو  «. هتبارق ُمتفرع 

مُکفرشو مکرخف  سانلا  نم  ٌدحأ  ُّدُری  الو  مُکلضف ، ةریـشعلا  ُرُکنت  ال  : » هل ۀبطخ  یف  لاقو  ( 3  ) ۀجیدخ براقأ  نم  ناک  يذلا  دسا » نب  لفون 
اهقدـصأ لیقو  رانید  ۀـئامعبرأ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  یبنلا  اهرهمو  حاکنلا  دـقع  يرُجا  مث  (. 4 « ) مُکفرـشو مکلبحب  لاصتإلا  یف  انبغر  دـقو 

اذـهلو ال دـسا  نب  ورمع  اهمع  اهلبق  نم  باجیالاب  ماق  اذـهلو  راـجفلا  برح  یف  یفوت  ۀـجیدخ  دـلاو  نا  فورعملا  (. 1 (.) 5  ) ةرکب نیرشع 
مث رمألا ، ۀـیادب  یف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرل  اهجیوزت  نم  عنتما  ۀـجیدخ ) دـلاو   ) دـلیوخ ّنأ  نم  نیخرؤملا  ضعب  هرکذ  اـم  حـصی 

عضوم اذه  نکلو  ۀجیدخل  ًاّمع  ناک  ۀقرو  ّنأ  فورعملا  (. 3 . ) ج 1 ص 264 سیمخلا : خیرات  (. 2 .) ۀجیدخ ۀبغر  دنع  ًالوزن  کلذب  یضر 
کلذلو هّمع . تنب  یهو  ۀجیدخ  مع  نبا  ّهنأ  يأ  ۀمومع  دالوا  نانوکیف  دسا  نب  لفون  نب  ۀقروو  دسا « نب  دلیوخ  تنب  ۀـجیدخ   « ّنأل شاقن 

ص 203. ج 1 ، ماشه : نبال  ۀـیوبنلا  ةریـسلا  هلبق  عجارو  ص 282 ( ج 1  سیمخلا : خـیرات  » ( اهّمع نبا  هفـصو ب» رداصملا  ضعب  یف  ءاـج 
ج 1 ص سیمخلا : خــیرات  ص 139 ، ج 1  ۀـیبلحلا : ةریـسلا  ص 30 ، ج 1  بلاـط : یبأ  لآ  بقاــنم  ص 16 ، ج 16  راونـألا : راـحب  (. 4)

ج 1 ص 139. ۀیبلحلا : ةریسلا  (. 5 .) 264
یبنلاب اهجاوز  دنع  ۀجیدخ  رمع 

ماع لبق  تدـلُو  اهنأو  نیعبرألا  ّنس  یف  یهو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  تجوزت  مالّـسلا  اـهیلع  ۀـجیدخ  نأ  روهـشملا  فورعملا 
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نب ُقیتع   » امهلّوأ نیلجرب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  لبق  تجوزت  اهنأ  َرکذو  . ًاضیأ کلذ  نم  َّلقأ  ُضعبلا  رکذو  . ًاـماع رـشع  ۀـسمخب  لـیفلا 
اهیلع ۀـجیدخ  نوکت  نأ  یف  کَّکـُشی  امبر  (. 1 (.) 1  ) ۀجیدخب هجاوز  دیُعب  امهنم  ٌلک  یفوت  نیذـّللا  یمیمتلا  ۀـلاه  وبا  هدـعب  نم  مث  ذـئاع »

شیرق تاداس  نم  اهجیوزت  مارو  اـهبطخ  نم  لـک  نع  تعنتما  یتلا  یهو  دـحأب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لـبق  تجوزت  دـق  مالّـسلا 
ص 70. ج 1 ، ۀثاغتسالا : عجار  اهفارشاو .

ۀثعبلا یلا  جاوزلا  نم 

ُسفنلا ُحبـصتو  اـهلامکو ، اهجـضن  ۀیـسنجلا  ةزیرغلا  غلبت  ةرتفلا  هذـه  یفف  ناـسنإلا  ةاـیح  یف  تارتفلا  رطخأو  ّمهأ  نم  بابـشلا  ُةرتف  ربـتُعت 
، ۀیداملا زئارغلا  ۀـیمکاح  دتـشتو  ریکفتلا ، ءامـس  ُمالظلا  یّطغیو  لقعلا ، ءاضف  یلع  ةوهـشلا  نافوط  بلغیو  ءاوهألا  يدـیأ  یف  ۀـبعل  ۀیرـشبلا 

ُناسنإلا کلم  ولو  . ۀیلایخلا لامآلا  نم  ۀمیظع  حورص  ًءاسم  ًاحابصو  رخآلاو ، نیحلا  نیب  بابشلا  نویع  مامأ  یئارتتو  لقعلا ، ۀلعـش  لءاضتتو 
ۀهج نم  جازملا  ۀحـصو  ۀـیناویحلا ، زئارغلاـف  ةروـطخلا  ۀـیاغ  یف  ۀـلأسم  یلإ  هتاـیح  تلّوـحتل  ةورثـلا ، نـم  ًائیـش  ةرتـفلا -  هذـه  لـثم  یف  - 
نع ًادـیعب  ًاِملاع  هل  ناـئُّیهتو  تاوزنلاو ، تاوهـشلا ، نم  رحب  یف  ءرملا  ناـقرغتو  نادـضاعتت  يرُخا  ۀـهج  نم  ۀـیلاملاو  ۀـیداملا  تاـناکمالاو 
املق یتلا  ةرتفلاو  ةداعـسلاو ، ءاقـشلا  نیب  لصافلا  ّدـحلا  اهنأب  ۀـساسحلا  ةرتفلا  کلت  ءاملعلا  نّوبرملا  فصی  انه  نمو  . لبقتـسملا یف  ریکفتلا 

ۀعیفرلا ۀیسفنلاو  ۀلضافلا ، تاکلملا  یلع  لوصحلا  لمأ  یلع  ًاحضاو  ًاقیرط  هسفنل  راتخیو  ًالوقعم ، ًاراسم  اهیف  هسفنل  مسری  نأ  باش  عیطتسی 
: هلوقب مالّـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  مامإلا  راشا  ۀقیقحلا  هذه  یلاو  (. 1) حامج حبک  نإ  ًاقح  ( 1 . ) عقوتم رطخ  يأ  نع  هظفحت  یتلا  ةرهاـطلا 

لثم یف  تاوزنلاو  تاوهـشلا ، يواهم  یف  قالزنإلا  نِم  اهظفحو  اهّمزو  سفنلا ، . ةدـسفم يأ  ءرملل  ةدـسفَم   || ةدـجلاو  بابـشلاو  غارفلا  ّنإ 
ۀیاغ یف  ًالبقتسمو  ًائّیس ، ًاریصم  رظتنی  نأ  هیلع  ناک  ۀمیقتسم  ۀحیحـص  ۀیلئاع  ۀیبرت  نم  مرُح  ناسنالا  نأ  ولو  ریـسع ، ّدج  رمأ  وهل  ةرتفلا  هذه 

. ءاقشلاو سؤبلا 

هللا لوسر  ةایح  یف  بابشلا  ةرتف 

ًاعاجـش ناکو  ۀیلاع ، ۀیندب  ةوقو  ةدیج ، ۀحـص  هبابـش  مایأ  یف  عتمتی  ناک  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ًادّـمحم »  » شیرق یتف  نا  یف  کش  نم  سیل 
اهئاضعاو اهدارفأ  عیمج  فصتا  ۀـلئاع  یف  هینیع  حـتفو  ةایحلا ، ءاضوض  نع  ةدـیعب  ةرح  ۀـئیب  یف  یبرت  دـق  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّهنـأل  ًاـیوق ،
یناوهـشلا شیعلاو  فرتلا ، ُفورظ  تناکف  ۀلئاطلا  ۀـجیدخ »  » ةورث کلتمی  ناک  رخآ  بناج  نمو  بناج ، نم  اذـه  ۀیـسورفلاو ، ۀعاجـشلاب 

رهـسلا سلاجم  یف  كراشو  ةذللاو  شیعلا  دئاوم  ّدم  له  ؟ ۀیداملا تاناکمالا  هذـه  نم  دافتـسا  يرت  فیک  نکلو  لماک ، لکـشب  هل  ةرفوتم 
مأ ؟ ةدسافلا ۀئیبلا  کلتو  رصعلا ، کلذ  بابش  نم  هریغک  ۀیـسنجلا  هزئارغ  عابـشإ  یف  رکفو  هتوهـشل ، نانعلا  قلطاو  بعللاو ، وهللاو  رمـسلاو 

ودـبت يذـلا  رمألا  ۀـیونعملاب ، ةرخاز  ةایح  قیقحت  لیبس  یف  تاـناکمإلا  کـلت  لـک  نم  دافتـساو  هتاـیح ، یف  رخآ  ًاـجهنم  هسفنل  راـتخا  ّهنأ 
لجر يأ  شیعی  امک  شیعی  ناک  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هنأب  دهـشیل  خـیراتلا  نا  . هخیرات نم  ۀـساسحلا  ةرتفلا  کلت  عبتت  نمل  ءالجب  هحمـالم 

عایـضلاو فرتلاو  ثبعلا  نع  ًادـیعب  نوکی ، ام  نسحأک  هتایح  نم  ۀـساسحلا  تاونـسلا  کلت  يوط  هنأو  ٍدیـشر ، ٍلـضافو  ٍبیبل  ٍلـقاع  ٍلـجر 
نوجملاو فرتلاو  ثبعلاو ، وهللا ، نم  ًاروفن  نوکی  ام  دشا  ناک  هنأب  دهشیل  خیراتلا  نا  لب  . هفاوتلا ءارو  قایـسنالاو  تاوهـشلا  یلإ  قالزنالاو 

ّوجلا نع  داعتبالل  تاراغملاو  فوهکلا  وا  لابجلا  حوفـس  یلا  أجلی  ناک  ام  ًاریثکو  لمأتلاو ، رّکفتلا  راثآ  ًامئاد  هاّیحم  یلع  حولت  تناک  دـقف 
. عیدبلا عئارلا  یهلالا ، عنصلا  ۀمظع  یفو  ، ۀیهلإلا ةردقلا  راثآ  یف  اهیف  لمأتی  ًامایأ  كانه  ثبلی  ۀکم ، یف  ءوبوملا  یعامتجإلا 

بابشلا ةرتف  یف  ۀیناسنإلا  هرعاشمو  هسیساحا 

رـسخ دق  ًارماقم  يأر  دقف  هسیـساحاو ، هفطاوع  تکرحو  ۀیناسنالا  هرعاشم  تّجیه  ۀـثداح  موی  تاذ  ۀـکم  قاوسأ  يدـحا  یف  تعقو  دـقلو 
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مل ّهنأ  ۀجرد  یلا  ةدشب ، ًادّمحم »  » شیرق یتف  ۀیواسأملا  ۀصقلا  هذه  تملآ  دقو  . ماوعأ ةرـشع  هُسفانم  ُهقرتسا  نأ  هب  رمألا  غلب  لب  هتیبو ، هریعب 
لوسر ناک  دقل  . لیللا نم  عیزه  دعب  داع  مث  ۀکمب  ۀطیحملا  لابجلا  یلا  بهذو  هروف  نم  اهرداغف  مویلا  کلذ  ۀکم »  » یف ءاقبلا  لمتحی  دـُعی 

طاطحناو هموق ، لوقع  فعـض  نم  بجعتی  ناکو  ۀـیواسأملا ، عاضوالاو  ۀـنزحملا  دـهاشملا  هذـهل  ةدـشب  جـعزنی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا 
نأ دعبو  نیمورحملاو ، نیکاسملا  لامآل  ۀبعکو  ءارقفلل  ًاذالم  اهب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ُّیبنلا  جاوز  لبق  ۀجیدخ »  » تیب ناک  دقلو  . مهکرادم

یتلا طحقلاو  بدجلا  نینـس  یفف  . لذبلاو قافنالا  ۀـهج  نم  رییغت  ُّيأ  تیبلا  کلذ  عضو  یلع  أرطی  مل  اهب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ُیبنلا  جوزت 
یّلـص ّیبنلا  ناکف  ًادّمحم »  » یعاضرلا اهدلو  روزتل  ۀکم  ۀیدعـسلا » ۀمیلح   » تمدق امبر  رخآلاو  نیحلا  نیب  اهیحاوضو  ۀـکم  برـضت  تناک 

اهفطاوـعل ًاـنافرعو  اـهلیمجل ، ءاـفو  فـطلو ، ۀـیانعب  اـهمالکل  یغـصیو  اهمادـقأ ، تحت  هءادر  شرفیو  اـهمرتحیو ، اـهمرکی  هـلآو  هـیلع  هـّللا 
كالهو دالبلا  بدج  هیلإ  تکـشف  ۀجیدخ ، هجّوزت  دعب  ۀکم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلع  تمِدق  ۀمیلح »  » نأ يور  دقف  . اهتموُماو

ًاضیأ يورو  . ةرورسم ةروفوم ، اهلهأ  یلا  تفرـصناو  ةاش ، نیعبراو  ًاریعب  اهتطعأف  ۀجیدخ »  » هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  ُلوسر  مَّلکف  یـشاوملا 
ج ۀیبلحلا : ةریسلا  (. 1 (.) 1  ) هیلع تدعقف  اهل  هطسبف  هئادر  یلإ  دمعو  یُّما » یُّما  : » لاق هیلع  تلخد  املف  ةرم  تاذ  هیلع  ۀمیلح »  » تنذأتسا هنا 

1 ص 103.

ۀجیدخ دالوا 

، ًاقنورو ءاهب ، ّیلئاعلا  ّوجلا  حنمیو  اهروُذج ، قّمعیو  ۀیجوزلا ، ۀجیـشولا  رـصاوأ  يّوقی  اّمم  ۀّیلئاعلا  ةایحلا  یف  دالوألا  دوجو  ّنأ  یف  بیر  ال 
« هّللا ُدبع   » مث مساقلا »  » امهُربکأ روکذلا ، نم  نینثا  دالوألا  نم  ۀتس  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسرل  ُۀجیدخ »  » تبجنأ دقلو  . ًاصاخ ًالامجو 
ُُّما مث  بنیز  مث  ۀـّیقُر  هتانب  ُربکأ  ددـصلا : اذـه  یف  لوقی  ماشه  نبا  بتک  . ثاـنإلا نم  ۀـعبراو  ّبیطلا » و« رهاـطلا » : » نایعدـُی ب اـناک  ناذـّللا 

یبنلا نأ  مغرو  (. 1  ) مالـسإلا نکردأ  نهُّلکف  هتانب  امأو  ۀـثعبلا ، لبق  اوتامف  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هدالوأ  نم  روکذـلا  امأف  . ۀـمطاف مث  موثلک ،
ةردحنملا ۀـنخاسلا  هعومد  تارطق  یف  ۀـیبلقلا  هنازحا  تسکعنا  امبرف  بئاونلاو  ثداوحلا  یف  هدـلجو  هربصب  فرُع  دـق  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 

نم هریغل  ثدحی  مل  ًادح  ۀیطبقلا  ۀّیرام  هتجوز  نم  میهاربإ »  » هدلو تومل  ُّمغلاو  ُنزحلا  هب  غلب  دقلو  . هدالوأ توم  یف  نیتفیرشلا  هیّدخ  یلع 
هیلع هّللا  یّلـص  هیلع  ضرتعا  ًایبارعا  نأ  یتح  هرکـشو  هّللا  دمح  نع  هناسل  رتفی  مل  ًاذخأم  هبلق  نم  ذـخآلا  نزحلا  کلذ  مغر  ّهنأ  الإ  هدالوأ ،

(. 2 « ) محُری مَحری ال  نمو ال  ۀمحر ، اذه  امنا  :» هلوقب هباجا  ءاکبلا  نع  تیهن  نکت  ملَوأ  ًالئاق : هدلو  یلع  یکبی  هدجو  امل  هلآو 

!! عقاولا نم  هل  ساسأ  سدح ال 

6 و7، دانسألا : برق  ج 1 ص 140 ، بوشارهـش : نبا  بقانم  (. 1) نأ بیر  ال  : » لوقی دّـمحم » ةایح  : » هباتک یف  لکیه  روتکدـلا  بتک  دـقل 
خیرات عجاری  نیدلو ، نم  رثکا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلل  ضعبلا  رکذ  دـقو  . 152 ج 22 ص 15 -  راونألا : راحب  ج 2 ص 37 ، لاصخلا :
يدلو يا   ) امهنم دحاو  لک  توم  دنع  ۀـجیدخ  ج 22 ص 151. راونألا : راحب  (. 2 .) ج 22 ص 166 راونألا : راحب  ج 2 ص 35 ، يربطلا :
دنتسی مالکلا ال  اذه  ّنإ  (. 1 » ) اهربو اهتمحرب  اهلمشت  مل  اهلاب  ام  اهلأست  مانـصالا  اهتهلآ  یلإ  تهّجوت  ۀیلهاجلا  یف  هّللا ) دبعو  مساقلا  یبنلا :

ةدـبع اوناک  رـصعلا  کلذ  لهأ  ۀـیبلغأ  نا  الإ  أشنم  نم  هل  سیل  غراف  ءاعدإو  لطاب ، ٌسدـح  الإ  یلاـتلاب  وه  سیلو  یخیراـت ، لـیلد  يأ  یلإ 
!! مهلاونم یلع  تناک  ۀجیدخ  نا  ُّدب  الف  ناثوأ ،

یلا هترفـس  یف  رثکأ  اهنم  هُفقوم  حضتا  دـقو  هبابـش ، ۀـیادب  نم  ناثوألاو  مانـصألا  ضغبی  ناک  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نا  نیح  یف 
کلذ عم  «. هذـه نم  ّیلع  لقثأ  ٍۀـملکب  ُبرعلا  تمَّلکت  امف  ینع ، کیلا  : » يزعلاو تاللاب  هفلحتـسا  نمل  لاق  موی  ۀـجیدخ  لاومأ  یف  ماـشلا 

یتلا مانصالا  یلإ  اهیدلو  توم  دنع  هّجوتت  نأ  کش ، عضوم  اهجوزب  اهفغـشو  اهبح  ُةدش  نکی  مل  ۀلقاع  ۀبیبل  ةأرما  نأب  ُلوقلا  ُنکمی  فیک 
نم هب  یلحتی  ناک  ام  ببـسب  ناک  امنا  هنم  جاوزلا  یلع  اهمادقإ  لبو  دّمحم »  » اهجوزل اهبح  نأ  ۀصاخو  اهجوز ، دـنع  ءایـشألا  ضغبا  تناک 
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هذه لاحلاو  فیکف  نیلـسرملا ، متاخ  هنأو  ّیبن ، رخآ  هنأب  هنع  تعمـس  دق  یهف  ۀیلاع ، ۀیقالخا  تاکلمو  ۀلـضاف ، تافـصو  ۀـیونعمو ، نامیا 
؟؟ مانصالاو ناثوالا  یلا  اهنزحو  اهاوکش  تثب  داقتعالا -  اذه  عم  اهنا -  دحا  لمتحی  نا  نکمی 

ۀثراح نب  دیز  هللا : لوسر  یعد 

نم برعلا  ُهابـس  نّمم  ٌدـیز »  » ناکو . ۀـثراح نب  دـیز  وه  کلذ  هل ... هینبت  نع  هلآو ) هیلع  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نلعأ  دوسـالا  رجحلا  دـنع 
« ۀجیدخ  » یلإ لقتنا  فیک  فرُعی  نکلو ال  مازح ،» نب  میکح   » یعُدی ۀجیدخ »  » ءابرقأ دـحأل  ًاقیقر  ۀـکم  قاوسأ  یف  هوُعابو  ماشلا ، دودـح 

هّللا یّلـص  هّللا  لوسر  يدلو  ُتوم  كرت  دقل   » ددصلا اذه  یف  دّمحم » ةایح   » هباتک یف  لکیه  لوقی  ص 128. دّمحم : ةایح  (. 1 (؟ دعب ام  یف 
نکلو (. 1 « ) هانبتو هقتعا  مث  تلعفف  هعاتبت  نأ  ۀجیدخ «  « یلا بلط  ُعاُبی  ۀثراح  نب  دـیزب  ءیج  اذإ  یتح  ًاقیمع  ًارثأ  یبنلا  سفن  یف  هلآو  هیلع 
مّلـسو هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  ُلوسر  هّبحأ  دـقو  دـلیوخ ،» تنب  ۀـجیدخ   » هتمعل هارتشا  دـق  مازح » نب  میکح   » نا نولوقی : نیخرؤملا  رثکا 

، اهمدقف ۀکم ، یف  هناکمب  فرع  یتح  ۀثراح »  » هُدلاو هنع  شتفف  . اهنم هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هجاوز  دنع  هل  ۀجیدخ »  » هتبهوف هرهطو ، هئاکذل 
هّللا یّلص  هّللا  ُلوسر  هاعدف  هنطوم ، یلإ  هعم  لحریل  دیزل  نذأی  نأ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هنم  بلطف  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلع  لخدو 
امل هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  عم  ماقملا  راتخاف  هیبأ ، عم  هنطوم  یلا  لـیحرلاو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هعم  ماـقملا  نیب  هّریخو  هلآو  هیلع 
یلع هاـنبت  مث  هقتعأو  رجحلا  یلا  هجرخا  کـلذ  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  يأر  اـملف  میظعلا  هفطلو  هناـنحو ، هقلخ ، نم  دـجو 

ج 1 ص 545 و546، ۀباصالا : (. 2 .) ص 128 دّمحم : ةایح  (. 1 (. ) 2 « ) ینبا ًادیز  نأ  اودهشا  رـضح  نم  ای  : » ًالئاق عمـسمو  سانلا  نم  يأرم 
ج 2 ص 225 و226. ۀباغلا : دُسا 

يوسوم رقابدمحم  دیس  ؛ ) دلج 1 ) رهطألا یبنلا  تنب  ۀمطاف  لاوحأ  یف  رثوکلا 

ۀّنجلا رامث  نم  اهتفطن  داقعنا  ۀمطاف و  نیوکت 

ّیلع رمع و  رکبوبأ و  حاضحضلا و  نب  رذنملاو  رسای  نب  راّمع  هعم  حطبألاب و  سلاج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  انیب  لیق : - 1 / 272
رشن دق  یمظعلا  هتروص  یف  مالسلاهیلع  لیئربج  هیلع  طبه  ذإ  بلّطملادبع ، نب  ةزمح  بلّطملادبع و  نب  ساّبعلا  مالـسلاهیلع و  بلاطیبأ  نب 

ۀجیدخ نع  لزتعت  نأ  كرمأی  وه  و  مالـسلا ، کیلع  ءرقی  یلعألا  ّیلعلا  دّمحم ! ای  هادانف : برغملا  یلإ  قرـشملا  نم  تذـخأ  یّتح  هتحنجأ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ماقأف  لاق : . ًاقماو اهب  ًاّبحم و  اهل  ناک  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  یلع  کلذ  ّقشف  . ًاحابـص نیعبرأ 

ال ۀجیدخ ! ای  اهل : لق  لاق : و  رسای ، نب  راّمعب  ۀجیدخ  یلإ  ثعب  کلت  هماّیأ  رخآ  یف  ناک  اذإ  یّتح  لیللا  موقی  و  راهنلا ، موصی  ًاموی  نیعبرأ 
ّلج ّزع و  هَّللا  ّنإف  ًاریخ ، ّالإ  ۀـجیدخ ! ای  یّنظت  الف  هرمأ ، ذـفنتل  کلذـب  ینرمأ  ّلـج  ّزع و  ّیبر  نکلو  یلقـال ، و  کـنع ، یعاـطقنا  ّنأ  یّنظت 

تنب ۀـمطاف  لزنم  یف  ّینإف  کشارف ، نم  کعجـضم  يذـخو  بابلا  یفیجأف  لیللا  کّنج  اذإف  ًارارم ، موی  ّلک  هتکئـالم  مارک  کـب  یهاـبیل 
طبه نیعبرألا  لامک  یف  ناک  اّملف  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  دقفل  ًارارم  موی  ّلک  یف  نزحت  مالـسلااهیلع  ۀجیدخ  تلعجف  . دسأ

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  . هتفحت هتّیحتل و  بّهأتت  نأ  كرمأی  وه  مالسلا و  کئرقی  یلعألا  یلعلا  دّمحم ! ای  لاقف : مالسلاهیلع  لیئربج 
؟ هتّیحت ام  و  نیملاعلا ، ّبر  ۀفحت  ام  و  لیئربج ! ای  ملس :

- قربتسإ لاق : وأ  سدنس - لیدنمب  یّطغم  قبط  هعم  لیئاکیم و  طبه  ذإ  کلذک ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  انیبف  لاق : . یل ملعال  لاق :
كراطفإ ۀلیللا  لعجت  نأ  ّکبر  كرمأی  دّمحم ! ای  لاق  مالـسلاهیلع و  لیئربج  لبقأ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  يدی  نیب  هعـضوف 

نمل بابلا  حتفأ  نأ  ینرمأ  رطفی  نأ  دارأ  اذإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ناک  مالـسلاهیلع : بلاطیبأ  نب  ّیلع  لاقف  . ماعطلا اذه  یلع 
ماعط ّهنإ  بلاطیبأ ! نبای  لاق : و  لزنملا ، باب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یندـعقأ  ۀـلیللا  کلت  یف  ناک  اّملف  راطفإلا ، یلإ  دری 
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نم قذع  ًاذإف  قبطلا  فشک  و  ماعطلاب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  الخ  بابلا و  یلع  تسلجف  مالـسلاهیلع : ّیلع  لاق  . ّیلع ّالإ  مّرحم 
هیلع ءاملا  ضافأف  لسغلل ، هدـیّدم  و  ًاّیر ، ءاـملا  نم  برـش  ًاعبـش و  هنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لـکأف  بنع ، نم  دوقنع  بطر و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ماق  ّمث  . ءامـسلا یلإ  ءانإلا  عم  ماعطلا  لضاف  عفتراو  لیفارـسإ ، هل  لدنمت  و  لیئاکیم ، هدی  لسغ  و  لیئربج ،
ّلج ّزع و  هَّللا  ّنإف  اهعقاوتف ، مالسلااهیلع  ۀجیدخ  لزنم  یلإ  یتأت  یّتح  کتقو  یف  کیلع  ۀمّرحم  ةالصلا  لاق : لیئربج و  هیلع  لبقأف  یّلصیل ،

تلاـق . ۀـجیدخ لزنم  یلإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  بثوف  . ۀـبّیط ۀـّیّرذ  ۀـلیللا  هذـه  یف  کبلـص  نم  قلخی  نأ  هسفن  یلع  یلآ 
تیّلـص و  یباب ، تقلغ  و  يرتس ، تفجـسأ  یـسأر و  تیّطغ  لیللا  ینتّنج  اذإ  ناکف  ةدـحولا ، تفلأ  دـق  تنک  و  اـهیلعهَّللاناوضر : ۀـجیدخ 

هیلع و هللا  یلص  ّیبنلا  ءاج  ذإ  ۀهبتنملاب ، ۀمئانلاب و ال  نکأ  مل  ۀلیللا  کلت  یف  ناک  اّملف  یـشارف ، یلإ  تیوآ  و  یحابـصم ، تأفطأ  و  يدرو ،
: مالـسلااهیلع ۀجیدخ  تلاق  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ّالإ  اهعرقی  ۀقلح ال  عرقی  يذـّلا  اذـه  نم  تیدانف : بابلا  عرقف  ملـس  هلآ و 

تمقف مالسلااهیلع : ۀجیدخ  تلاق  . دّمحم ّینإف  ۀجیدخ ! ای  یحتفا  هقطنم : ةوالح  همالک و  ۀبوذعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  يدانف 
لخد اذإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناک  و  لزنملا ، ّیبنلا  لـخد  باـبلا و  تحتف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلاـب  ةرـشبتسم  ۀـحرف 

مل ءانإلاب و  عدی  مل  ۀلیللا  کلت  یف  ناک  اّملف  هشارف ، یلإ  يوأی  ّمث  امهیف ، زجوی  نیتعکر  یّلصیف  موقی  ّمث  ةالصلل ، رّهطتف  ءانإلاب  اعد  لزنملا 
الف اهلعب ، ةأرملا و  نیب  نوکی  اـم  هنیب  ینیب و  ناـک  ینحزاـم و  ینبعاد و  هشارف و  یلع  یندـعقأ  يدـضعب و  ذـخأ  ّهنأ  ریغ  ةالـصلاب  بّهأـتی 

. ینطب یف  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  لقثب  تسـسح  یّتح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یّنع  دعابت  ام  ءاملا ؛ عبنأ  ءامـسلا و  کمـس  يذـّلاو 
ۀمطاـف یلع  تلخد  لاـق : هنعهللایـضر  یـسرافلا  ناملـس  - 2 / 273 (. 2 (. ) هـلثم « ) مـیظنلا رد   » نـع ًــالقن  موـلعلا » ملاوـع   » یف هاور  و  (. 1)

هللا یلـص  هَّللالوسر  لخد  یّتح  ثبلأ  ملف  ًادـیدش ، ًاحرف  امهب  تحرفف  اهیدـی ، نیب  نابعلی  مالـسلاامهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  اهیلعهَّللامالس 
لیئربج ینرادأ  ءامسلا  یلإ  یب  يرسأ  ۀلیل  ناملس ! ای  لاقف : . ًاّبح مهل  دادزال  ءالؤه  ۀلیضفب  ینربخأ  هَّللالوسر ! ای  تلقف : ملـس ، هلآ و  هیلع و 

یلص هَّللالوسر  لاق  . ۀحاّفتلا هذهب  کفحتأ  دق  مالـسلا و  کیلع  ءيرقی  مالـسلا  اّنبر  دّمحم ! ای  اولاقف : لاق : نأ  یلإ  هنانج ... هتاوامـس و  یف 
هَّللا عمجف  ۀـحاّفتلا ، کلت  تلکأ  ضرألا  یلإ  یب  طبه  اّملف  لیئربج ، حانج  تحت  اهتعـضوف  ۀـحاّفتلا  کلت  تذـخأف  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا 
کل دلو  دق  نأ  ّیلإ : ّلج  ّزع و  هَّللا  یحوأف  . ۀحاّفتلا ءام  نم  مالـسلااهیلع  ۀمطافب  تلمحف  دلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  تیـشغف  يرهظ ، یف  اهءام 

امهنیب امیف  جرختس  و  اهرهم ، ضرألا  سمخ  تلعج  و  ءامـسلا ، یف  اهتجّوز  دق  ّینإف  ّیلع ، نم  ۀمطاف  رونلا : نم  رونلا  جّوزف  ۀّیـسنإ ، ءاروح 
مهلتاقل و لیولاف  نولذخی ، نولتقی و  ۀّـمئأ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بلـص  نم  جرخی  و  نیـسحلاو ، نسحلا  ۀـّنجلا  اجارـس  امه  و  ۀـبّیط ، ۀـّیّرذ 
/11 ملاوعلا : (. 2 . ) 80 - 78 / 16 راحبلا : (. 1  ) َناْحبُس : ) یلاعت هلوق  ریسفت  لیذ  یف  روثنملا » ّردلا   » یف یطویـسلا  - 3 / 274 (. 3 .... ) مهلزاخ

. همامت مدقت  دق  و  135 و 136 ، یفطصملا : بلق  هجهب  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  (. 3 . ) 24
امل ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  لاق  تلاق : ۀشئاع  نع  یناربطلا ، جرخأ  و  لاق : ). 1 ) ( ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يذَّلا 

، ةرمث بیطأ  و ال  ًاقرو ، ضیبأ  و ال  اهنم ، نسحأ  ۀّنجلا  یف  رأ  مل  ۀّنجلا  راجشأ  نم  ةرجش  یلع  تفقوف  ۀّنجلا  تلخُدا  ءامسلا  یلإ  یب  يرـُسا 
انأ اذإف  مالسلااهیلع ، ۀمطافب  تلمحف  ۀجیدخ ، تعقاو  ضرألا  یلإ  تطبه  اّملف  یبلص . یف  ۀفطن  تراصف  اهتلکأف  اهترمث ، نم  ةرمث  تلوانتف 
لاق لاق : کلام  نب  دعـس  نع  هدنـسب  نیحیحـصلا » كردتـسم   » یف يور  و  (. 2 . ) مالـسلااهیلع ۀمطاف  حیر  تممـش  ۀّنجلا  حیر  یلإ  تقتـشا 

رئاخذ  » ّفلؤم لاق  - 4 / 275 (. 3 (. ) هلثم  ) یب يرُسا  ۀلیل  اهتلکأف  ۀّنجلا ، نم  ۀلجرفسب  لیئربج  یناتأ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر 
لیبقت رثکت  ّکنإ  ۀـشئاع : هل  تلاقف  مالـسلااهیلع ، ۀـمطافل  لبقلا  رثکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ناک  لاق : ساّبعنبا  نع  یبقعلا :»
ۀجیدخ تلمحف  یبلـص ، یف  ءام  راصف  اهرامث ، عیمج  نم  ینمعطأف  ۀـّنجلا ، ینلخدأ  یب  يرـُسا  ۀـلیل  لیئربج  ّنإ  لاقف : . مالـسلااهیلع ۀـمطاف 
هجرخأ لاق : . اهتلکأ یّتلا  رامثلا  کلت  عیمج  اهتحئار  نم  تبصأف  مالسلااهیلع ، ۀمطاف  تلبق  رامثلا  کلتل  تقتـشا  اذإف  مالـسلااهیلع ، ۀمطافب 

، ۀـّنجلا نم  ۀـحاّفتب  لیئربج  یناتأ  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  هتریـس : یف  اـّلملا  يور  - 5 / 276 (. 4 . ) نوریخ نب  لـضفلاوبأ 
كردتسم (. 3 .) 122 و 123 / 3 هسمخلا : لئاضف  (. 2 . ) 1 ءارسالا : (. 1 .) مالسلااهیلع ۀمطافب  تلمحف  مالسلااهیلع ، ۀجیدخ  تعقاو  اهتلکأف و 
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یف يّذلا  ینثّدـح  تجرخ  اذإف  ًافیفخ ، ًالمح  تلمح  ّینإ  تلاقف : . 123 / 3 هسمخلا : لئاضف  ، 36 یبقعلا : رئاخذ  (. 4 . ) 156 / 3 نیحیحصلا :
اهیف یف  کناسل  لعجت  یّتح  اهتّلبق  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تئاج  اذإ  کلام  هَّللالوسر ! ای  تلق : تلاق : ۀـشئاع  - 6 / 277 (. 1 . ) ثیدحلا ینطب ،

تقتـشا امّلک  ۀّیـسنإ  ءاروح  یه  و  ۀحاّفت ... اهنم  ینلوانف  ۀّنجلا ، لیئربج  ینلخدا  ۀشئاع :...! ای  معن  لاق : ؟ ًالـسع اهقعلت  نأ  دیرت  ّکنأک  هّلک ،
ساّبعنبا - 7 / 278 (. 3 «. ) ةّوبنلا فرش   » یف دعـسوبأ  هجرخأ  لاق : هرئاخذ و  یف  ًاضیأ  يربطلا  ّبحملا  هرکذ  و  لوقأ : (. 2 . ) اهتلبق ۀّنجلا  یلإ 

اهمطف و هَّللا  ّنأل  ۀمطاف ، اهاّمس  اّمنإ  و  ثمطت ، مل  ضحت و  مل  ۀّیمدآ  ءاروح  ۀمطاف  یتنبا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  لاق  لاق :
نع باـئرنبا ، نع  بوـبحمنبا ، - 8 / 279 (. 4 . ) یئاـسنلا هجرخأ  لاـق : هقعاوـص و  یف  ًاـضیأ  رجحنبا  هرکذ  و  لوـقأ : راـّنلا . نع  اـهیّبحم 

کلذ ترکنأف  مالـسلااهیلع ، ۀمطاف  لیبقت  رثکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ناک  لاق : مالـسلاهیلع  هَّللادـبعیبأ  نع  ةدـیبعیبأ ،
ةرجـش نم  لیئربج  یناندأف  ۀّنجلا ، تلخد  ءامـسلا  یلإ  یب  يرـُسا  اّمل  ّینإ  ۀـشئاع ! ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  لاقف  ۀـشئاع .

ۀمطاـفب تـلمحف  ۀـجیدخ ، تـعقاو  ضرـألا  یلإ  تـطبه  اّـملف  يرهظ . یف  ءاـم  کـلذ  هَّللا  لّوـحف  هتلکأـف  اـهرامث ، نـم  ینلواـن  و  یبوـط ،
خیرات (. 2 . ) 124 / 3 هسمخلا : لـئاضف  ، 44 یبقعلا : رئاـخذ  (. 1 (. ) 5 . ) اهنم یبوط  ةرجـش  ۀـحئار  تدـجو  ّالإ  ّطق  اهتّلبق  امف  مالـسلااهیلع ،

(. 5 . ) 96 هقرحملا : قعاوصلا  و  ، 231 / 12 دادغب : خیرات  نع  ، 124 / 3 هسمخلا : لئاضف  (. 4 . ) 124 / 3 هسمخلا : لئاضف  (. 3 . ) 87 / 5 دادغب :
نب رباج  نع  مالسلاهیلع ، رفعجیبأ  نع  رباج ، نع  هیبأ ، نع  ةراّمعنبا ، نع  يرهوجلا ، نع  يرّکسلا ، نع  ناّطقلا ، - 9 / 280 . 6 / 43 راحبلا :
ّنإ لاقف : . کتانب نم  دحأب  هلعفت  ام ال  اهب  لعفت  کنم و  اهیندت  اهمزلت و  مالـسلااهیلع و  ۀـمطاف  مثلت  ّکنإ  هَّللالوسر ! ای  لیق : لاق : هَّللادـبع 
انأف مالـسلااهیلع ، ۀمطافب  تلمحف  ۀجیدخ ، تعقاو  ّمث  یبلـص ، یف  ءام  تلّوحتف  اهتلکأف  ۀّنجلا ، حاّفت  نم  ۀحاّفتب  یناتأ  مالـسلاهیلع  لیئربج 
نع یـسبعلا ، یـسوم  نب  هَّللادیبع  نع  نارمع ، نب  رمع  نع  يرهوجلا ، نع  يرّکـسلا ، نع  ناّطقلا ، - 10 / 281 (. 1 . ) ۀّنجلا ۀـحئار  اهنم  ّمشأ 

ۀمطاـف لـّبقی  وه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  یلع  ۀـشئاع  تلخد  لاـق : ساـّبعنبا  نع  یناـمیلا ، سوواـط  نع  یّکملا ، ۀـلبج 
نّذأ ۀعبارلا  ءامـسلا  یلإ  یب  جرع  اّمل  ّهنإ  ًاّبح ، اهل  تددزأل  اهل  یّبح  تملع  ول  هَّللاو ؛ اّمأ  لاق : !؟ هَّللالوسر ای  اهّبحتأ  هل : تلاقف  مالـسلااهیلع 

، لسعلا نم  یلحأ  و  کسملا ، نم  ۀحئار  بیطأ  و  دـبزلا ، نم  نیلأ  بطرب  انأ  اذإف  یمامأ  تمّدـقت  ّمث  : لاق نأ  یلإ  لیئاکیم ... ماقأ  لیئربج و 
ۀمطافف مالسلااهیلع ، ۀمطافب  تلمحف  ۀجیدخ ، تعقاو  ضرألا  یلإ  تطبه  نأ  اّملف  یبلص . یف  ۀفطن  ۀبطرلا  تلّوحتف  اهتلکأف ، ۀبطر  تذخأف 

ناملس ینثّدح  لاق : ۀمادق  نب  ۀثراح  - 11 / 282 (. 2 . ) مالسلااهیلع ۀمطاف  ۀحئار  تممش  ۀّنجلا  یلإ  تقتشا  اذإف  ۀّیسنإ ، ءاروح  مالسلااهیلع 
ۀمطاف یلع  جلو  دق  مالـسلاهیلع و  بلاطیبأ  نب  ّیلع  تدهـش  معن ؛ لاق : راّمع ! ای  ینثّدـح  تلق : ًابجع . كربخأ  لاق : راّمع و  ینثّدـح  لاق :

وه امب  ناک و  امب  کثّدحُال  ندُا  تدان : هب  ترصبأ  ربخلا . مامت  مدقت  دق  و  5 و 6 ، / 43 راحبلا : (. 2 . ) 5 / 43 راحبلا : (. 1  ) اّملف مالسلااهیلع ،
ذإ هعوجرب ، تعجرف  يرقهقلا ، عجری  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  تیأرف  راّمع : لاق  ۀعاسلا . موقت  نیح  ۀـمایقلا  موی  یلإ  نکی  مل  امب  نئاک و 

: لاق کثّدُحا ؟ مأ  ینثّدحت  هل : لاق  سلجملا ، هب  ّنأمطا  اّملف  اندف ، نسحلاابأ ! ای  ندُا  هل : لاقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلع  لخد 
ّیلع لاقف  تعجرف . تیکو ، تیک  کل  تلاق  مالسلااهیلع و  ۀمطاف  یلع  تلخد  دق  کب و  ّینأک  لاقف : هَّللالوسر ! ای  نسحأ  کنم  ثیدحلا 
لاق یلاعت . هَّلل  ًارکش  مالسلااهیلع  ّیلع  دجسف  ملعت ؟ وأ ال  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  انرون ؟ نم  مالسلااهیلع  ۀمطاف  رون  مالسلاهیلع :
یبأ یلإ  تعجر  ّکنأک  تلاقف : هعم ، تجلو  مالـسلااهیلع و  ۀمطاف  یلع  جلوف  هجورخب ، تجرخ  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریمأ  جرخف  راّمع :

؟ کل هتلق  امب  هتربخأف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رجش نم  ةرجـش  هعدوأ  ّمث  هلالج ، ّلج  هَّللا  حّبـسی  ناک  يرون و  قلخ  یلاعت  هَّللا  ّنإ  نسحلاابأ ! ای  ملعا  تلاقف : ! ۀمطاف ای  کلذک  ناک  لاق :

، کـتاوهل یف  اـهردأ  ةرجــشلا و  کـلت  نـم  ةرمثلا  فـطتقا  نأ  ًاـماهلإ  هـیلإ  یلاـعت  هَّللا  یحوأ  ۀــّنجلا  یبأ  لـخد  اـّـملف  تئاــضأف  ۀــّنجلا ،
ملعأ رونلا ، کلذ  نم  انأ  ینتعضوف و  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  ینعدوأ  ّمث  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبأ  بلص  هناحبس  هَّللا  ینعدوأف  . لعفف

-12 / 283 تازجعملا . نویع  نع  ، 8 / 43 راحبلا : (. 1 (. ) 1 . ) یلاعت هَّللا  رونب  رظنی  نمؤملا  نسحلاابأ ! ای  . نکی مل  ام  نوکی و  اـم  ناـک و  اـم 
ءامـسلا یلإ  یب  جرع  اّمل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نع  يورهلا ، نع  هیبأ ، نع  ّیلع ، نع  ینادـمهلا ،
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تعقاو ضرألا  یلإ  تطبه  اّملف  یبلـص ، یف  ۀفطن  کلذ  لّوحتف  هتلکأف ، اهبطر  نم  ینلوانف  ۀّنجلا ، ینلخدأف  مالـسلاهیلع  لیئربج  يدیب  ذخأ 
ۀمطاف یتنبا  هتحئار  تممـش  ۀّنجلا  ۀحئار  یلإ  تقتـشا  امّلکف  ۀّیـسنإ ، ءاروح  مالـسلااهیلع  ۀـمطافف  مالـسلااهیلع ، ۀـمطافب  تلمحف  ۀـجیدخ 

نم هریغ  و  ۀّیـسنإ ،» ءاروح  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ّنإ  : » ناونع تایاور  ۀّصاخ  ةریثک  تایاور  ینعملا  اذـه  یلع  ّلدـی  لوقأ : (. 1 . ) مالسلااهیلع
ّنأ و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  بلـص  یف  مالـسلااهیلع  اهتفطن  تراص  ۀـّنجلا  رامث  ّنأ  یلع  ّلدـت  یّتلا  تایاورلا  و  نیوانعلا ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  یلإ  لیئربج  اهب  یتأ  وأ  ۀّنجلا ، رامث  نم  لکأ  ۀّنجلاو  ءامسلا  یلإ  هریس  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر 

مهؤاملع و  ۀّنـسلا ، لهأ  ۀعیـشلا و  نیقیرفلا : دنع  اهیلع  قفّتم  و  ةریثک ، امهیلعهَّللامالـس  ۀمطافب  ۀـجیدخ  تلمح  ۀـفطنلا  هذـه  نم  ملـس و  و 
ۀمطاـف دـلوم  ّنأ  تاـیاورلا ؛ هذـه  نم  ۀـّیعطقلا  ۀـجیتنلا  لـصحت  ًاذإـف  . اـنه اهـضعب  تلقن  و  مهدـنع ، ةربتعملا  مهبتک  یف  مهتاـیاور  اوجرخأ 

یلإ يرـسی  مل  ۀثعبلا  لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنأ  ذإ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ثعبم  دعب  تناک  مالـسلااهیلع 
. قاّفتالاب ًارهاظ  ۀکئالملا  عم  طبتری  مل  و  ۀکئالملا ، هیلع  لزنی  مل  و  ۀّنجلا ، لخدی  مل  ءامسلا و 

دق و  ، 4 / 43 راحبلا : (. 1 ....) اذهل اناده  ام  یلع  هَّللدمحلاو  ًاعطق . ٌدودرم  ٌلطاب و  ثعبملا  لبق  تناک  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  دـلوم  ّنأب  لوقلاف 
. مدقت

اهتدالو ۀّیفیک  اهّمُا و  نطب  یف  اهمّلکت 

نب داّمح  نع  دیزی ، نب  قاحـسإ  نع  یلفونلا ، دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  هیقفلا ، رکبیبأ  نب  دّـمحم  نع  یلیلخلا ، دّـمحم  نب  دـمحأ  - 1 / 284
ۀمطاـف ةدـالو  ناـک  فـیک  مالــسلاهیلع : قداـصلا  هَّللادــبع  یبـأل  تـلق  لاـق : رمع  نـب  لـّـضفملا  نـع  دـّـمحم ، نـب  ۀــعرز  نـع  یــسیع ،
نلخدی ّنکف ال  ۀّکم ، ةوسن  اهترجه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  اهب  جوزت  اّمل  مالـسلااهیلع  ۀجیدخ  ّنإ  معن ؛ لاقف : ؟ مالـسلااهیلع

هیلع و هللا  یلص  هیلع  ًارذح  اهّمغ  اهعزج و  ناک  و  کلذل ، ۀجیدخ  تشحوتساف  اهیلع ، لخدت  ةأرمإ  نکرتی  و ال  اهیلع ، نمّلـسی  و ال  اهیلع ،
هَّللالوسر نم  کلذ  متکت  تناک  و  اهّربصت ، اهنطب و  نم  اهثّدحتت  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تناک  مالـسلااهیلع  ۀـمطافب  تلمح  اّملف  . ملـس هلآ و 

، مالسلااهیلع ۀمطاف  ثّدحت  مالـسلااهیلع  ۀجیدخ  عمـسف  ًاموی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لخدف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
اّهنأ ینرّـشبی )  ) ینربخی لیئربج  اذه  ۀجیدخ ! ای  لاق : . ینـسنؤی ینثّدحی و  ینطب  یف  يّذلا  نینجلا  تلاق : . نیثّدحت نم  ۀـجیدخ ! ای  اهل : لاقف 
یف هءافلخ  مهلعجی  و  ۀّـمئأ ، اهلـسن  نم  لعجیـس  و  اهنم ، یلـسن  لعجیـس  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنإ  و  ۀـنومیملا ، ةرهاطلا  ۀلـسنلا  اـّهنأ  و  یثنُا ،
نأ مشاهینب  شیرق و  ءاسن  یلإ  تهجوف  اهتدالو ، ترـضح  نأ  یلإ  کـلذ  یلع  مالـسلااهیلع  ۀـجیدخ  لزت  ملف  هیحو . ءاـضقنا  دـعب  هضرأ 

، هل لامال  ًاریقف  بلاطیبأ  میتی  ًادّـمحم  تّجوزت  و  انلوق ، یلبقت  مل  انتیـصع و  تنأ  اهیلإ : نلـسرأف  ءاسنلا . نم  ءاسنلا  یلتام  یّنم  نیلتل  نیلاعت 
نّهنأک لاوط  رمس  ةوسن  عبرأ  اهیلع  لخد  ذإ  کلذک  یه  انیبف  کلذل ، مالسلااهیلع  ۀجیدخ  تّمتغاف  ًائیش . كرمأ  نم  یلنال  ءیجن و  انسلف 

و ةراس ، انأ  کتاوخأ : نحن  و  کیلإ ، ّکبر  لسر  ّانإف  ۀجیدخ ! ای  ینزحت  ال  ّنهادحإ : تلاق  ّنهتأر . اّمل  ّنهنم  تعزفف  مشاهینب ، ءاسن  نم 
یلنل کیلإ  هَّللا  انثعب  نارمع ، نب  یـسوم  تُخا  مثلک  هذه  و  نارمع ، تنب  میرم  هذه  و  ۀـّنجلا ، یف  کتقیفر  یه  و  محازم ، تنب  ۀیـسآ  هذـه 

ۀمطاف تعـضوف  اهفلخ ، نم  ۀعبارلا  و  اهیدی ، نیب  ۀـثلاثلا  و  اهراسی ، نع  يرُخا  و  اهنیمی ، نع  ةدـحاو  تسلجف  . ءاسنلا نم  ءاسنلا  یلتام  کنم 
اهبرغ ضرألا و ال  قرـش  یف  قبی  مل  و  ۀّـکم ، تاتویب  لخد  یّتح  رونلا  اهنم  قرـشأ  ضرألا  یلإ  تطقـس  اّملف  ةرّهطم ، ةرهاـط  مالـسلااهیلع 

قیربإلا یف  و  ۀّنجلا ، نم  قیربإ  ۀّنجلا و  نم  تسط  اهعم  ّنهنم  ةدحاو  ّلک  نیعلاروحلا ، نم  رـشع  لخد  و  رونلا . کلذ  هیف  قرـشأ  ّالإ  عضوم 
بیطأ و  نبللا ، نم  ًاضایب  ّدشأ  نیواضیب  نیتقرخ  تجرخأ  و  رثوکلا ، ءامب  اهتلّـسغف  اهیدـی ، نیب  تناک  یّتلا  ةأرملا  اهتلوانتف  رثوکلا ، نم  ءام 

هلإ نأ ال  دهشأ  تلاق : نیتداهـشلاب و  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تقطنف  اهتقطنتـسا ، ّمث  ۀیناثلاب ، اهتعّنقو  ةدحاوب  اهتّفلف  ربنعلاو ، کسملا  نم  ًاحیر 
ّنهنم ةدحاو  ّلک  تّمس  و  ّنهیلع ، تمّلس  ّمث  . طابسألا ةداس  يدلو  ءایـصوألا و  دّیـس  یلعب  ّنأ  و  ءایبنألا ، دّیـس  هَّللالوسر  یبأ  ّنأ  و  هَّللا ، ّالإ 

ءامسلا یف  ثدح  و  مالسلااهیلع ، ۀمطاف  ةدالوب  ًاضعب  مهضعب  ءامسلا  لهأ  رّشب  و  نیعلاروحلا . ترـشابت  اهیلإ و  نکحـضی  نلبقأ  و  اهمـسإب ،
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اهتلوانتف . اهلـسن یف  اهیف و  كروب  ۀـنومیم ، ۀـّیکز  ةرّهطم  ةرهاط  ۀـجیدخ ! ای  اهیذـخ  ةوسنلا : تلاق  و  کلذ . لبق  ۀـکئالملا  هرت  مل  رهاز  رون 
رهـشلا یف  یمنت  و  رهـشلا ، یف  ّیبّصلا  یمنی  امک  مویلا  یف  یمنت  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تناکف  اهیلع ، ّردف  اهیدـث ، اهتمقلأ  ةرـشبتسم و  ۀـحرف 

نع هَّللادبع ، نب  دعس  تنب  نبا  ّيرعشألا  دّمحم  نب  یسوم  نع  ّینابیشلا ، لّضفملایبأ  نع  راونألا : حابصم  (. 1 . ) ۀنسلا یف  ّیبصلا  یمنی  امک 
و (. هلثم  ) داّمح نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  میـشأ ، نب  ّیلع  نب  هَّللادـیبع  نع  براوشلا ، یبأ  نباب  فورعملا  لیعامـسإ  نب  دّـمحم  نب  نسحلا 

نب دمحأ  نع  رکبیبأ ، نب  دّمحم  نع  دّمحم ، نب  دمحأ  نع  دمحأ ، نب  ّیلع  نب  نیسحلا  قودصلا : یلامأ  (. 2 . ) هلثم میظنلا » ّردلا   » یف رکذ 
: مالسلاهیلع هَّللادبعیبأل  تلق  لاق : رمع  نب  لّضفملا  نع  دّمحم ، نب  ۀعرز  نع  یسیع ، نب  داّمح  نع  دیزی ، نب  قاحسإ  نع  یلفونلا ، دّمحم 
: هرخآ یف  و  ًالـسرم ، بقانملا »  » نع راحبلا »  » نم رخآ  عضوم  یف  هاور  لوقأ : (. 3 (. ) هلثم ، ) ثیدحلا مالـسلااهیلع ؟ ۀمطاف  ةدالو  ناک  فیک 

یلع ماّیألا  نم  ًاموی  ّتنمت  هنعهللایضر  يربکلا  ۀجیدخ  ّنإ  مارکلا : ةاورلا  ضعب  - 2 / 285 (. 4 . ) اهینب اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هَّللا  یّلص 
نیتحاّفتب و ۀّنجلا  نم  نینوکلا  یلع  لّضفملا  یلإ  لیئربج  یتأف  . مالسلاراد ۀهکاف  ضعب  یلإ  رظنت  نأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مانألا  دّیس 

ۀمطاف امکنم  قلاخ  ّینإف  اهـشغاف ، يربکلا  ۀـجیدخل  يرخُالا  معطأ  ةدـحاو و  لک  ًاردـق : ءیـش  ّلکل  لعج  نم  کل  لوقی  دّـمحم ! ای  لاـق :
(. 2 .) یـسوطلا یلاما  نع  ، 3 - 2 / 43 راحبلا : (. 1  ) قاقـشنا مهیری  نأ  راّفکلا  هلأس  اّملف  رمأ ، نیمـألا و  هب  راـشأ  اـم  راـتخملا  لـعفف  ءارهزلا .

مالسلااهیلع ۀجیدخل  ناب  دق  رمقلا و  80 و 81. / 16 راحبلا : (. 4 .) 247 ح 79 / 6 راحبلا : هنع  ، 354 قودصلا : یلاما  (. 3 .) 3 و 4 / 43 راحبلا :
لوسر و ریخ  وه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادّمحم  بّذک  نم  ۀبیخا  مالـسلااهیلع و  ۀجیدخ  تلاق  رهظ ، مالـسلااهیلع و  ۀمطافب  اهلمح 

نیدلاّزع خیـشلا  رکذ  - 3 / 286 (. 1 . ) ربخلا یبأ ، عم  هَّللا  ّنإـف  یبهرت ، ـال  ینزحت و  ـال  اـُّما ! اـی  اـهنطب : نم  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  تداـنف  ! ّیبن
و اهنطب ، یف  ام  اهمّلکت  تناک  مالـسلااهیلع  ۀـمطافب  ۀـجیدخ  تلمح  اّمل  ّهنأ  نیدـشارلا : ءافلخلا  حدـم  یف  هتلاسر  یف  یعفاشلا  مالـسلادبع 

تناـک نّمع  اـهلأسف  اـهریغ ، اـهعم  سیل  مّلکتت و  اهدـجو  ًاـموی و  اـهیلع  لخدـف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبـنلا  نـع  اـهمتکت  تناـک 
دحأ ّمُا  هَّللا  اهلعج  تنب  هذه  ۀجیدخ ! ای  يرشبأ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاقف  یعم . مّلکتی  ّهنإف  ینطب ، یف  ام  عم  تلاقف : . هبطاخت

ۀجیدخل ناب  دق  رمقلا و  قاقـشنا  مهیری  نأ  راّفکلا  هلأس  اّملف  . نیعمجأ مهیلع  هَّللا  تاولـص  مهیبأ  دعب  يدعب و  نوجرخی  یئافلخ ، نم  رـشع 
لوسر و ریخ  وه  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ًادّمحم  بّذک  نم  ۀبیخاو  ۀجیدخ : تلاق  رهظ ، مالـسلااهیلع و  ۀمطافب  اهلمح  مالـسلااهیلع 

ۀمطاف تعـضو  یـضقناو  اهلمح  دـمأ  اّملف  یبأ ، عم  هَّللا  ّنإف  یبهرت ، ـال  ینزحت و  ـال  هاـُّما ! اـی  اـهنطب : نم  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  تداـنف  ! ّیبن
ًالمح تلمح  مالـسلااهیلع  ۀمطافب  تلمح  امل  تلاق : اهنعهَّللایـضر  ۀـجیدخ  نع  - 4 / 287 (. 2 . ) ءاضفلا اههجو  رونب  قرـشأف  مالـسلااهیلع 

انأ ّنهادـحإ : تلاقف  . فصوی ام ال  رونلاو  لامجلا  نم  ّنهیلع  ةوسن  عبرأ  ّیلع  لـخد  اـهتدالو  تبرق  اّـملف  ینطب ، یف  يذـّلا  ینثّدـح  ًاـفیفخ 
هجهب ءارهزلا  همطاف  (. 2 .) 45 یفطصملا : بلق  هجهب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  (. 1 ،) محازم تنب  ۀیـسآ  انأ  يرخُالا : تلاق  و  ءاّوح ، کُّما 

تنب میرم  انأ  يرخُالا : تلاق  و  یـسوم ، تُخا  مثلک  انأ  يرخُالا : تلاق  و  (. هلثم  ) 46 / 11 ملاوعلا : یف  يور  و  129 و 130 ، یفطصملا : بلق 
يور - 5 / 288 (. 1 . ) اهعبصإ ۀعفار  ةدجاس  ضرألا  تعقوف  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تدلوف  . ءاسنلا یلت  ام  كرمأ  نم  یلتل  انئج  یسیعُّما ، نارمع 

تلمحف مالسلااهیلع ، ۀجیدخ  تعقاو  اهتلکأف و  ۀّنجلا  نم  ۀحاّفتب  لیئربج  یناتأ  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنإ  هتریـس : یف  اّلملا 
شیرق ءاسن  یلإ  تثعب  عضت  نأ  تدارأ  اّملف  . ینطب یف  يّذلا  ینثّدـح  تجرخ  اذإف  ًافیفخ ، ًالمح  تلمح  ّینإ  تلاقف : مالـسلااهیلع ، ۀـمطافب 

عبرأ اهیلع  لخد  ذإ  کلذک ، یه  امنیبف  . دّمحم ۀـجوز  ترـص  دـق  کیتأت و  ال  نلق : نلعفی و  ملف  . دـلت نّمم  ءاسنلا  یلتام  اهنم  نیلیف  اهنیتأتل 
تلاق و  محازم ، تنب  ۀیـسآ  انأ  يرخُالا : تلاـق  و  ءاّوح ، کـُّما  اـنأ  ّنهادـحإ : اـهل  تلاـقف  فصوی ، ـال  اـم  رونلاو  لاـمجلا  نم  ّنهیلع  ةوسن 
ۀمطاف تدلوف  تلاق : . ءاسنلا یلت  ام  كرمأ  نم  یلتل  انئج  یسیعُّما ، نارمع  تنب  میرم  انأ  يرخُالا : تلاق  و  یـسوم ، تُخا  مثلک  انأ  يرخُالا :

/289 (. 3 . ) یبقعلا رئاخذ  نع  ملاوعلا »  » یف هنیعب  هدروأ  لوقأ : (. 2 . ) اهعبـصإ ۀعفار  ةدجاس  ضرألا  یلع  تعقو  نیح  تعقوف  اهیلعهَّللامالس ،
مل مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تدلو  اّملف  هعـضری ، نمل  هتعفد  ًادـلو  تدـلو  اذإ  مالـسلااهیلع  ۀـجیدخ  تناک  و  لاق : ثیدـح - یف  ساّبعنبا - - 6

: یبقعلا رئاخذ  نع  ، 125 / 3 هسمخلا : لئاضف  (. 2 .) 129 یفطصملا : بلق  هجهب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  (. 1 (.) 4 . ) اهریغ دحأ  اهعضری 
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. ریبکلا خیراتلا  نع  ، 46 / 11 ملاوعلا : (. 4 .) 45 / 11 ملاوعلا : (. 3 .) 44

ۀمطاف ةدالو  خیرات 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  عم  تماقأ  و  نینـس ، ثالثب  ءارـسإلا  دعب  و  نینـس ، سمخب  ةّوبنلا  دعب  مالـسلااهیلع  تدلو  - 1 / 290
مهمدـقم دـعب  هیلعهَّللاتاولـص  ّیلع  نم  اهجّوزف  ۀـنیدملا ، یلإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  عم  ترجاه  ّمث  نینـس ، نامث  ۀّـکمب 

نیعبس نیتنثا و  اهیبأ  دعب  تشاع  و  ۀنس ، ةرشع  ینامث  ذئموی  مالسلااهیلع  ۀمطافل  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ضبق  .و  ۀنـسب ۀنیدملا 
ۀنس ةرشع  ینامث  اهل  تیّفوت و  و  نینس ، سمخب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  ثعبم  دعب  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تدلو  - 2 / 291 (. 1 . ) ًاموی

نیرشعلا موی  ضایرلا :» قئادح   » باتک یف  دیفملا  خیشلا  لاق  - 3 / 292 (. 2 . ) ًاموی نیعبس  ۀسمخ و  اهیبأ  دعب  تیقب  ًاموی ، نوعبس  ۀسمخ و  و 
هَّللادبع نب  دعـس  رفعج و  نب  هَّللادـبع  - 4 / 293 (. 3 . ) ثعبملا نم  نیتنثا  ۀنـس  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  ةدّیـسلا  دـلوم  ناک  ةرخآلا  يدامج  نم 

: لاـق یناتـسجسلا  بیبـح  نع  ملاـس ، نب  ماـشه  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  راـیزهم ، نب  ّیلع  هیخأ  نع  راـیزهم ، نب  میهاربإ  نع  ًاـعیمج ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ثعبم  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تنب  ۀمطاف  تدلو  : لوقی مالـسلاهیلع  رفعجابأ  تعمس 

تیّفوت .و  لامعالا لابقا  نع  ، 8 / 43 راحبلا : (. 3 .) یفاکلا نع  ، 7 / 43 راحبلا : (. 2 .) نیظعاولا هضور  نع  ، 7 / 43 راحبلا : (. 1 ،) نینس سمخب 
ثعبملا نم  نیتنثا  ۀنس  ۀعمجلا ) موی   ) ةرخآلا يدامج  نم  نیرشعلا  مویلا  یف  - 5 / 294 (. 1 . ) ًاموی نوعبس  ۀسمخ و  ۀنس و  ةرشع  ینامث  اهل  و 

لبق مالسلااهیلع  اهدلوم  ّنأ  يورت  ۀّماعلا  .و  ثعبملا نم  سمخ  ۀنـس  يرُخا : ۀیاور  یف  .و  تایاورلا ضعب  یف  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  دلوم  ناک 
دّمحم نب  دـمحأ  نع  مامه ، نب  دّـمحم  نع  ینابیـشلا ، لّضفملاوبأ  - 6 / 295. دعب ۀـّماعلا  تایاور  یتأی  لوقأ : (. 2 !! ) نینـس سمخب  ثعبملا 

هَّللادبعیبأ نع  ریـصبیبأ ، نع  ناکـسمنبا ، نع  نانـسنبا ، نع  نارجنیبأ ، نب  نامحرلادبع  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحأ  نع  یقربلا ،
هیلع و هللا  یلص  ّیبنلا  دلوم  نم  نیعبرأ  سمخ و  ۀنـس  اهنم  نیرـشعلا  مویلا  ةرخآلا  يدامج  یف  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تدلو  : لاق مالـسلاهیلع 

موی ةرخآلا  يدامج  یف  تضبق  .و  ًاموی نیعبـس  ًاسمخ و  اهیبأ  تافو  دعب  و  نینـس ، رـشع  ۀنیدملاب  و  نینـس ، نامث  ۀّکمب  تماقأف  ملـس ، هلآ و 
اهیبأ ةّوبن  هَّللا  رهظأ  ام  دعب  تدلو  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ّنإ  رّدلا : یف  - 7 / 296 (. 3 . ) ةرجهلا نم  ةرشع  يدحإ  ۀنـس  هنم  نولخ  ثالثل  ءاثالثلا 

ۀنس هنم  نیرشعلا  موی  ةرخآلا  يدامج  یف  مالسلااهیلع  تدلو  اّهنإ  يور : .و  تیبلا ینبت  شیرق  و  نینس ، سمخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دعب ۀّکمب  تدـلو  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  ّنإ  يور : بقانملا :»  » یف - 8 / 297. ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  دـلوم  نم  نیعبرأ  سمخ و 
دعب و  نینـس ، سمخب  . همامالا لئالد  نع  ، 9 / 43 راحبلا : (. 3 .) حابصملا نع  ، 9 / 43 راحبلا : (. 2 .) یفاکلا نع  ، 9 / 43 راحبلا : (. 1) ثعبملا
دعب ۀنس - ةرشع  يدحا  لیق : و  ۀنس - ةرشع  اتنثا  اهلو  مالـسلاهیلع  نسحلا  تدلو  .و  ةرخآلا يدامج  نم  نیرـشعلا  یف  نینـس  ثالثب  ءارـسإلا 

نع ییحی  نب  دّـمحم  - 9 / 298 (. 1 . ) ًاموی نوسمخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلاب  اـهلمح  نیب  مالـسلاهیلع و  نسحلا  اـهتدالو  نیب  ناـک  و  ةرجهلا ،
مل و  مالسلاامهیلع ... نیسحلا  نب  ّیلع  نع  ّبیسملا ، نب  دیعس  نع  ةزمحیبأ ، نع  ملاس ، نب  ماشه  نع  بوبحمنبا ، نع  یـسیع ، نب  دمحأ 

تثّدح - 10 / 299 (. 2 . ) مالسلااهیلع ۀمطاف  ّالإ  مالـسإلا  ةرطف  یلع  مالـسلااهیلع  ۀجیدخ  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسرل  دلوی 
و ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّیبن  ةّوبن  هَّللا  رهظأ  ام  دعب  تدلو  مالسلااهیلع  ۀمطاف  ّنأ  مالسلاامهیلع : ّیلع  نب  دّمحم  رفعجیبأ  نع  ةاورلا ،

همدقم دعب  مالسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  اهجّوزف  . نینس سمخب  یحولا  هیلع  لزنأ 
هیلع و هللا  یلص  ّیبنلا  ثعب  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  تنب  ۀمطاف  دلوم  ناک  و  ۀنس ، دعب  اهب  ینب  و  ۀنـس ، نم  ًاوحن  ۀنیدملا 

تلأس لاق : یمـضهجلا  ّیلع  نب  رـصن  نع  هدنـسب ، مالـسلامهیلع » ۀّـمئألا  دـیلاوم   » باـتک یف  - 11 / 300 (. 3 . ) نینـس سمخب  ملـس  هـلآ و 
شیرق و  نینـس ، سمخب  هتّوبن  هَّللا  رهظأ  ام  دعب  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تدلو  لاق : ؟ مالـسلااهیلع ۀمطاف  رْمُع  نع  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلاابأ 
ینامث ۀّکمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم  اهرمع  ناک  و  ًاموی ، نوعبـس  ۀـسمخ و  ۀنـس و  ةرـشع  ینامث  اهلو  تیّفوت  و  تیبلا ، ینبت 

مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ  عم  تماقأ  .و  نینس رـشع  ۀنیدملاب  تماقأ  و  ۀنیدملا ، یلإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم  ترجاه  و  نینس ،
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ۀنس ةرشع  يدحإ  اهل  مالسلاامهیلع و  ّیلع  نب  نسحلا  تدلو  و  ًاموی ، نیعبس  ۀسمخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ةافو  دعب  نم 
نع ، 36 / 11 ملاوعلا : (. 3 .) یفاکلا نع  ، 35 / 11 ملاوعلا : ، 115 / 19 راحبلا : (. 2 .) ددعلا نع  77 ح 20 ، / 16 راحبلا : (. 1 (.) 4 . ) ةرجهلا دعب 

. هسیفن هعومجم  نع  ، 37 / 11 ملاوعلا : (. 4 .) یبیصخلل هیادهلا 
يدامج نم  نیرشعلا  ۀلیللا  دالیملا  ۀلیل  نم  اذّبح  ای 

لوتب ةرهاط  ۀقیّدص  لوسرلا  یفطصملا  تنب  دالیم 
ءارهز ۀّیکز  ۀمطاف  ءاروح  ۀّیسنإ  ةدّیس 

ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحأ  ّیبنلا  تنب  تدلو  ذإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اهب  ّرس  ۀلیل  ای 
رشحملا یف  ۀعیفش  اّهنأل  رشبلا  بولق  ّرس  اهدالیم  = رعش

اهالاو نم  نیع  تّرق  كاذک  اهانبأ  نم  نویعلا  تّرق  و 
ۀکیرألاو شرعلا  یلع  تناک  ۀکیلم  ۀّکمب  ۀجیدخ 

نسحلاو نیسحلاُّما  اهتنبب  نمزلا  يدم  ترخف  ول  اهل  تّقح 
قروأ یلع و  دق  ّیبنلا  نصغ  قرشأ  یحض و  دق  هلإلا  رون 

راهزألاب کلذک  ۀبیط  راونألاب و  ۀّکم  تقرشأ  و 
یلعلا تاوامسلا  قابطأ  رانأ  یحض  اهؤایض  قافآلا  ّلکب 

ءایربکلا  شرع  قاس  یف  ًاقّلعم  ءایضلا  لیدنق  ناک  دق  اهرون  .و 
بقانم یف  راتخملا  - 12 ؟301 / امهنیب قرفلا  مک  رظناو  مالـسلااهیلع ، اهدالیم  خیرات  یف  نیفلاخملا  لاوقأ  تایاورلا  هذه  دعب  رکذـن  لوقأ :

سمخب ةّوبنلا  لبق  تیبلا  ینبت  شیرق  مالسلااهیلع و  ۀجیدخ  اهتدلو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  تنب  مالسلااهیلع  ۀمطاف  رایخألا :
-13 / 302 (. 1 . ) ةرجهلا لبق  ۀیناثلا  ۀنسلا  یف  مالسلااهیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  اهجّوزت  نیملاعلا ، ءاسن  ةدّیـس  یه  هتانب و  رغـصأ  یه  و  نینس ،

رغصأ مالسلااهیلع  اّهنأ  یه  تایاورلا  رهـشأ  39.و  / 11 ملاوعلا : (. 1 .) نینـس سمخب  ةّوبنلا  لبق  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تدلو  يزوجلانبا : لاق 
(. 1 . ) ۀلزنم ۀبترم و  ّنهربکأ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  تانب 

ۀمطاـف تدـلو  لاـق : هّدـج  نع  هیبأ ، نع  یمـشاهلا ، نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  هَّللادـبع  نع  هدانـسإب  نیفلاـخملا  بتک  ضعب  نـم  - 14 / 303
تدلو مالسلااهیلع  ۀمطاف  ّنإ  قاحسإ : نب  دّمحم  معز  .و  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  دلوم  نم  نیعبرأ  يدحإ و  ۀنس  مالسلااهیلع 

. مالسلااهیلع ۀجیدخ  نم  هدالوأ  رئاس  کلذک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  یلإ  یحوی  نأ  لبق 
ۀمطاف ّنإ  ۀباحـصلا :» ۀفرعم   » باتک یف  ظفاحلا  میعننبا  نع  دادحلا ، یلعیبأ  نع  هتیاورب ، یملیدلا  روصنملایبأ  ظفاحلا  نع  یتیاور  یف  و 

. ءامسأُما یّنکت  لبق  امیف  تناک  و  ۀبعکلا ، ینبت  شیرق  تدلو و  ًاّنس ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  تانب  رغصأ  تناک  مالسلااهیلع 
ناک و  ۀبعکلا ، ینبت  ذئنیح  شیرق  ةّوبنلا و  لبق  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  دلوم  ناک  نیّیبلاطلا :» لتاقم   » باتک یف  جرفلاوبأ  لاق  و  - 15 / 304 (. 2)
نم هعوجر  دعب  اهب  ینب  و  ۀنیدملا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  مدقم  دعب  رفـص  یف  اهاّیإ  مالـسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  جیوزت 
نب رکبیبأ  نع  يدـقاولا ، نع  دعـسنبا ، نع  ثراحلا ، نع  ّیلع ، نب  نسحلا  کلذـب  ینثّدـح  ۀنـس ، ةرـشع  ینامث  ذـئموی  اهل  و  ردـب ، ةازغ 

: رجاهملا ماـمإلا  - 16 / 305 (. 3 . ) مالـسلاهیلع ّیلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نـع  ةورفیبأ ، هَّللادـبع  نـب  قاحـسإ  نـع  ةربـسیبأ ، نـب  هَّللادـبع 
لانم - 17 / 306 (. 4 . ) تیبلا ءانب  ماّیأ  نینـس  سمخب  ةّوبنلا  لبق  تدـلو  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  مالـسلااهیلع  لوتبلا  ءارهزلا  ۀـمطاف  نیـسحلاُّما 

و 9،  8 / 43 راحبلا : (. 2 .) هاجنلا هلیـسو  نع  ، 39 / 11 ملاوعلا : (. 1) دـلوم ناک  مالـسلاهیلع : بلاطیبأ  نب  ّیلع  مامإلا  بقاـنم  یف  بلاـطلا 
شیرق ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هل  ۀمطاف  .39 / 11 ملاوعلا : (. 4 .) 34 و 35 / 11 ملاوعلا : 8 و 9 ، / 43 راحبلا : (. 3 .) 34 و 35 / 11 ملاوعلا :

. ۀّجحلا يذ  یف  اهب  ینب  و  ةرجهلا ، نم  ۀیناثلا  ۀنسلا  نم  ناضمر  رهش  یف  مالـسلاهیلع  ّیلع  اهجّوزت  و  نینـس ، سمخب  ةّوبنلا  لبق  ۀبعکلا  ینبت 
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شیرق تنب  و  ۀبعکلا ، ینبت  شیرق  اهدلوم و  ّنإ  قاحـسإنبا ، رکذ  مالـسلااهیلع : ۀـمطاف  انتدّیـس  بقانم  یف  ۀمـسابلا  روغثلا  - 18 / 307 (. 1)
یلص هَّللالوسر  دعب  مالـسلااهیلع  اهتافو  تناک  و  کلذ ، ریغ  لیق : و  ثعبملا ، ماع  تدلو  لیق : .و  فصن نینـس و  عبـسب  ثعبملا  لبق  ۀبعکلا 

ةّوبنلا لبق  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تدلو  لاق : هیبأ ، نع  لمؤملا ، نب  هَّللادبع  نع  هدانـسإب  قشمد : خیرات  - 19 / 308 (. 2 . ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا 
رشع وأ  نینس ، عست  اهجیوزت  نیح  اهرمع  ّنإ  لیقف : جاوّزلا ، تقو  اهّنس  یف  فلتخاو  مالسلامهیلع : تیبلا  لهأ  - 20 / 309 (. 3 . ) نینس عبرأب 

ۀمطاف تدلو  بقانملا : یف  و  - 21 / 310 (. 4 . ) نیتنسب لیق  و  ۀنسب ، ةرجهلا  دعب  مالسلاهیلع  ّیلعب  تجّوزت  اّهنأل  ۀنس ، ةرشع  يدحإ  وأ  نینس ،
ۀـسمخ ۀنـس و  ةرـشع  سمخ  اهجیوزت  موی  اهّنـس  ناک  باـعیتسالا : یف  و  - 22 / 311 (. 5 . ) ردب دعب  نینـس  سمخب  ةّوبنلا  دـعب  مالـسلااهیلع 

(. 6 . ) ۀنس نیرشع  يدحإ و  مالسلاهیلع  ّیلع  ّنس  ناک  و  رهشأ ،
هیلع و هللا  یلص  هَّللالوسر  تانب  يأ  ّنهرغصأ - مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تناک  دحاو : ریغ  یل  لاق  حیرجنبا  نع  بیذهتلا : بیذهت  - 23 / 312

ّبحأ مالسلااهیلع - ۀمطاف  يأ  تناک - و  خیراتلاو : ءدبلا  - 24 / 313 (. 7 . ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  یلإ  ّنهّبحأ  و  ملس - هلآ و 
تانب رغـصأ  یهف  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  اّمأ  و  اجنلا : حاتفم  - 25 / 314 (. 8 . ) هب ّنهفطلأ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  یلإ  تاـنبلا 

39 و / 11 ملاوعلا : (. 4  .) و 40  39 / 11 ملاوعلا : (. 3 .) 39 / 11 ملاوعلا : (. 2 .) 39 / 11 ملاوعلا : (. 1  ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسّرلا 
. هیلإ هدالوأ  ّبحأ  39 و 40.و  / 11 ملاوعلا : (. 8 .) 39 و 40 / 11 ملاوعلا : (. 7 .) 39 و 40 / 11 ملاوعلا : (. 6 .) 39 و 40 / 11 ملاوعلا : (. 5 .) 40

ثیدح اووروأ  اوأر  مّهنأ  عم  ثعبملا ، لبق  تناک  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  ةدالو  ّنأب  نووری  نولوقی و  مهتاور  ۀـّماعلا و  ءاملع  رثکأ  لوقأ : (. 1)
اهترکذ امک  رامثلا ، کلت  نم  مالـسلااهیلع  اهتفطن  داقعنا  ۀّنجلا و  رامث  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  لکأ  ۀـّنجلاو و  جارعملا 
تایاور یف  ۀهبـشلا  اوقلی  نأ  نودیری  مّهنأ  کلذ  یف  ّرـسلا  ّلعل  . نینـسب ثعبملا  لبق  اهدالیم  ّنأب  لوقلا  یلإ  نولیمی  کلذ  عم  و  اهّلحم ، یف 
هَّللادـنع اهتلزنم  مالـسلااهیلع و  اهماقم  نم  مهمعزب  اولّزنتی  یّتح  تایاورلا  نم  نیقیرفلا  نیب  ۀـضراعملا  وأ  جارعملا  تاـیاور  ۀـّنجلا و  راـمث 

ءالؤه مئارج  اوففخی  نأ  و  نیملسملا ، دنع  اهتّیعقوم  اهنأش و  نم  اوّللقی  نأ  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دنع  اهتمظع  نم  یلاعت و 
دنه ءانبأل  اورـصتنیل  اهولعج  تایاورلا  ضعب  ّلعل  .و  هطاقـسإ اهنینج و  لتق  اـهّقح و  بصغ  اـهتیب و  قارحإ  نم  اـهیلع  ملظلا  اوبکترا  نیذـّلا 

و ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ثعبم  دعب  تناک  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  دلوم  ّنأ  تبثت  ةریثک  تایاور  مهفنأ  مغر  یلع  و  دابکألا ، ۀلکآ 
مهبتک یف  اهوجرخأ  نیقیرفلا  اهیلع  قفّتم  تایاورلا  هذه  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  اهلکأ  ۀّنجلا  رامث  نم  تدقعنا  اهتفطن  ّنأ 

انداقتعاب و  هب ، اودرفنا  مّهنأل  دودرمف ، ثعبملا ؛ لبق  تناک  مالـسلااهیلع  اهدلوم  ّنأب  لوقلا  اّمأ  .و  عجارف اذه ، لبق  انّیب  امک  مهدنع ، ةربتعملا 
. ًالفاغت وأ  اذه  نع  ۀلفغ  مهبتک  یف  هوجرخأ  هوبتک و  ّمث  دابکألا ، ۀلکآ  ونب  هب  یضرتل  نوعاّضولا  هعضو 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  نّیب  و  امهریغ ، ۀـلهابملا و  ۀـیآ  ریهطتلا و  ۀـیآ  هباتک ؛ نم  تایآ  مالـسلااهیلع  اهنأش  یف  یلاعت  هَّللا  لزنأ  و 
39 و 40. / 11 ملاوعلا : (. 1 .) نیملسملا نیب  اهرتاوت  اهترثکل و  کلذ  لثم  رکنی  و ال  یصحت ، ّدعت و ال  تایاور ال  یف  اهتلزنم  اهرْدق و  ملس 

رمع نوکی  ۀثعبلا ، دعب  مالـسلااهیلع  اهتدالوب  لوقلا  یلع  ءانب  لاقی : نأ  نکمی  ّهنأ  یه  اهیلإ و  ةراشإلا  یغبنی  ۀـلأسم  انه  یقب  عفد  لاکـشإ و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلاو  ۀنس  نیعبرأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم  جاوزلا  نیح  اهل  ّنال  ۀنـس ، نیّتس  مالـسلااهیلع  ۀجیدخ  اهُّما 

ۀمطاـف تدـلو  یحوـلا  لوزن  نم  تاونـس  سمخ  یـضم  دـعب  و  نیعبرـألا ، یف  یحوـلا  هیلع  لزن  و  ۀنـس ، نیرـشع  سمخ و  نبا  ناـک  ملس 
: انلق . ۀبیرغ ّنسلا  اذه  یف  ةدالولا  ۀنس و  نّوتس  اهّنس  و  ۀنـس ، نوعبرأ  سمخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  نس  نوکیف  مالـسلااهیلع ،

نم يداع  رمأ  اذه  و  هنم ، نیّتس  ۀنس  یف  اهتعضو  و  اهرمع ، نم  نیسمخ  عست و  ۀنـس  یف  مالـسلااهیلع  ۀمطافب  تلمح  اّهنأل  یعیبط ، رمأ  اذه 
لاق . لاکشإلا ةّدام  مسحنت  اهب  مازتلالاب  و  رُخا ، ًالاوقأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم  جاوزلا  نیح  اهرمع  ةّدم  یف  ّنأ  عم  تاّیـشرقلا ،

ۀجیدـخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  جّوزت  يرذـالبلا : لاـق  .و  نیرـشع ناـمث و  ۀـنبا  اـّهنأ  نوریثـک  حّـجر  و  یلبنحلا : داّـمحنبا 
ثالث و نبا  وه  اهجّوزت و  ّهنإ  لاقی : و  .... ءاملعلا دنع  تبثأ  کلذ  و  ۀنس ، نیعبرأ  ۀنبا  یه  و  ۀنـس ، نیرـشع  سمخ و  نبا  وه  مالـسلااهیلع و 

يور بوشآ : رهشنبال  بقانملا »  » یف .و  کلذ لثم  داّمحنبا  ساّبعنبا و  نع  راحبلا :»  » یف .و  ۀنس نیرـشع  نامث و  ۀنبا  یه  ۀنـس و  نیرـشع 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  صیخلتلا :»  » یف رفعجوبأ  و  یفاشلا »  » یف یـضترملاو  امهباتک ، یف  یفوکلا  مساقلاوبأ  يرذـالبلا و  دـمحأ 
. ۀـجیدخ تُخا  ۀـلاه  یتنبا  اتناک  بنیز  ۀـّیقر و  ّنإ  عدـبلا :»  » و راونألا »  » یباتک یف  رکذ  ام  کـلذ  دّـکؤی  ءارذـع ، تناـک  اـهب و  جّوزت  ملس 

اهّنـس ضرف  یلع  ّيوق  نیتم و  لاکـشإلا  نع  عفدـلا  اذـه  لوقأ : و 144.  143 یفطـصملا : بلق  ۀجهب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  (. 1 (.) 1)
اهتدالو نوک  ضرف  یلع  کلذ و  نم  ّلـقأ  ناـک  ّهنأ  ّقحلاو  ۀنـس ، نیعبرأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم  جاوزلا  دـنع  مالـسلااهیلع 

نیتنثا ۀنس  تناک  مالسلااهیلع  اهتدالو  ّنأ  یلع  ّلدت  یمعفکلا » حابصم   » نع ۀیاور  كانه  نکلو  نینـس ، سمخب  ثعبملا  دعب  مالـسلااهیلع 
لاکشإلا هّجوتی  الف  ۀنس ، نیـسمخ  ۀعبـس و  یلع  اهّنـس  عجرت  لّزنت و  و  تاونـس ، ۀثالثب  مالـسلااهیلع  ۀجیدخ  ّنس  للقت  و  (، 1  ) ثعبملا نم 

عم ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ثعبم  دعب  مالـسلااهیلع  اهدالیم  عوقو  تابثإ  یلع  ّیعطق  لیلد  دوجو  اندنع  ّمهملاو  . ًادبأ اهیلع 
باّشخلانبا رکذ  - 26 / 315. ۀیافک عفدلا  اذه  یف  و  نیرتفملا ، وأ  نیدّدرتملاو  نیّکاشلا  دـنع  ّالإ  لاکـشإلل  دروم  ّیعطقلا ال  لیلدـلا  دوجو 

هیلع لزنأ  و  هّیبن ، ةّوبن  هَّللا  رهظأ  ام  دـعب  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  تدـلو  : لاق مالـسلاامهیلع  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجیبأ  نع  هعفری ، هخویـش  نع 
ۀنس ةرشع  ینامث  ۀقدص : ۀیاور  یف  .و  ًاموی نیعبس  ۀسمخ و  ۀنس و  ةرشع  ینامث  اهل  ّتیفوت و  و  تیبلا ، ینبت  شیرق  و  نینـس ، سمخب  یحولا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  عم  ۀنیدملا  یلإ  ترجاه  و  نینـس ، ینامث  ۀّکمب  اهیبأ  عم  اهرمع  ناک  و  ًاموی ، رـشع  ۀسمخ  رهـش و  و 

.و ًاموی نیعبس  ۀسمخ و  اهیبأ  ةافو  دعب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ّیلع  عم  تماقأف  ۀنس ، ةرشع  ینامث  اهرمع  ناک  و  نینـس ، رـشع  هعم  تماقأف 
نسحلا تدلو  و  ماّیأ ، ةرشع  رهـش و  ۀنـس و  ةرـشع  ینامث  ۀیاورلا  هذه  یلع  اهرمعف  لوقأ : انأ  عراذلا : لاق  و  ًاموی . نیعبرأ  يرُخا : ۀیاور  یف 

. ۀّمغلا فشک  نع  7 ح 8 ، / 43 راحبلا : (. 2 . ) 9 / 43 راحبلا : (. 1 (. ) 2 . ) ربخلا نینس ، ثالثب  ةرجهلا  دعب  ۀنس  رـشع  يدحإ  اهلو  مالـسلاهیلع 
اهیبأ دعب  تشاع  و  ًاموی ، نوعبـس  ۀسمخ و  ۀنـس و  ةرـشع  نامث  اهلو  تیّفوت  و  نینـس ، سمخب  ثعبملا  دعب  مالـسلااهیلع  تدلو  - 27 / 316

ۀمطاف ةایح  یف  هباتک  یف  يدیهشلا  رفعج  دّیـسلا  رتکدلا  ۀلالج  نم  بجعلا  لوقأ : (. 1 . ) ۀکحاض ةرشاک و ال  يرت  ًاموی ال  نیعبـس  ۀسمخ و 
ةدئاف :ال  ۀّصاخلا ۀّماعلا و  لوق  رکذ  دعب  مالسلااهیلع و  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  ةدالو  خیرات  یف  قیقحتلا  دعب  لوقی  ثیح  مالـسلااهیلع  ءارهزلا 

امک نینـس ، سمخب  ثعبملا  دعب  ناک  وأ  ۀّماعلا ، هب  اولاق  امک  ۀـبعکلا ، ءانب  ۀنـس  یف  ثعبملا  لبق  اهتدالو  ناک  ءاوس  ینعی  ثحبلا ، اذـه  یف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  تنب  یهف  نینـس ؛ رـشعب  ةریثک  وأ  ۀلیلق  ةافولا  جیوزتلا و  تقو  یف  اهرمع  تناک  ءاوس  و  ۀعیـشلا ، ءاملع  هب  اولاق 

يوقتلا اهنم  مّلعتن  نأ  انل  ّدـبال  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نوملـسملا  نحن  و  یمالـسإلا ، ۀـیلاع  قالخأ  ۀـبحاص  و  تابوبرملا ، ءاـسن  ۀـلماک  ملس و 
نع قّقحملا  اذه  لفغ  نکلو  . همالک صّخلم  یهتنا  (. 2  ) ۀّیناسنإلا ۀیلاعلا  لاصخلا  رئاس  هَّللا و  نم  فوخلاو  هَّللاب  نامیإلاو  ۀلیضفلاو  ملحلاو 

اهنأشب ۀفرعملا  ةدیقعلا و  یف  میظع  لخد  ّمات و  مامتها  اهل  مالـسلااهیلع ، اهتدالو  خیرات  رادم  ةرئاد  یّتلا  فراعملا  نع  ۀّمهم و  ةریثک  ءایـشأ 
ًاموی نیعبرأ  ۀجیدخ  نع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  لازتعا  تبثت  اهیلع و  ّبترتی  ثعبملا  دعب  اهتدالو  تناک  اذإف  مالـسلااهیلع ،

کلذک .و  مالـسلااهیلع ۀمطاف  ۀفطن  اهنم  تدـقعنا  ۀـّنجلا و  رامث  نم  هَّللا  رمأب  لیئربج  یتأی  یّتح  ۀـضایرلاو  ةدابعلا  لجأل  هناحبـس  هَّللا  رمأب 
نم تایلاعلا  ءاسن  ءیجم  و  ۀّیسنإ ، ءاروح  اّهنأ  تبثت  و  ۀّنجلا ، رامث  نم  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ۀفطن  داقعنإ  ۀّیفیک  یف  ۀّیجارعملا  ثیداحأ  تبثت 

(. نارهط ۀنـس 1371 - ط . ۀّیـسرافلا ،  ) مالـسلااهیلع ءارهزلا  ۀمطاف  یناگدـنز  (. 2 (. ) مـطف  ) 131 / 6 نیرحبلا : عـمجم  (. 1  ) ۀنواعمل ۀـّنجلا ،
ۀّمئـألا رارـسألا  فراـعملا و  تازجعملا و  تاـمارکلا و  رئاـس  تـبثت  .و  رثوـکلا ءاـمب  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  ّنهلـسغ  مالـسلااهیلع و  ۀـجیدخ 
اولعجو اوقلتخاو  مهدـهج  اولذـب  دـقف  ۀـّماعلا ؛ ةاور  اّمأ  .و  لاجم اهنع  ثحبلل  سیل  ةریثک  دـئاوف  کـلذ  یلع  ًاـضیأ  ّبترتی  و  مالـسلامهیلع .

نم ةربتعم  ةریثک  ًاثیداحأ  انئاملع و  لاوقأ  ذـخأن  ۀعیـشلا  نحن  نکلو  نورفاکلا ، هرک  ولو  هرون  ّمتم  هَّللاو  مههاوفأب  هَّللا  رون  ءافطإل  مهبیذاکأ 
مهبیذاکأ و لعج  موقلا و  ءالؤه  ةاور  یلع  دـمتعن  و ال  نینـس ، سمخب  ثعبملا  دـعب  اـهتدالو  ّنأ  یلع  مالـسلامهیلع  اـنّیبن  تیب  لـهأ  قیرط 

نوبتکی نأب  اوضرو  هیلع ، نودمتعی  ربتعم  لیلد  مهل  سیل  ۀفیعضلا و  تایاورلا ، یلع  اودمتعاو  نیّرتغم  اوناک  اّمإ  مهیخّرؤم  ّنأل  مهتاقلتخم ،
یحولا تیب  لهأ  لوقب  کّسمتن  نحن  .و  کـلذ یف  عقاولاو  ۀـقیقحلا  نع  نیـضرغم  وأ  ۀـّیُما ، ینب  یلإ  نولیمی  نیـضرغم  وأ  ساـنلا ، لاـق  اـم 

دئاوف ّبترتی  ّقحلا  لوقلا  اذـه  یلع  و  نیعمجأ ، مهیلع  هَّللا  مالـس  مهُّما  ةدالو  خـیرأتب  فرعأ  نوقداصلا و  مّهنـأل  مالـسلامهیلع ، ةراـهطلاو 
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نیقیرفلا اهیلع  قفّتم  ةریثک و  تایاور  لوقأ : اذـه  عم  .و  مالـسلااهیلع نیملاعلا  ءاسن  دّیـس  نأـشل  ۀحیحـصلا  تاداـقتعإلاو  فراـعملاو  ةریثک 
تلمح اهنم  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  بلـص  یف  ۀّنجلا  رامث  نم  تراص  مالـسلااهیلع  اهتفطن  ّنأ  یف  مهبتک  یف  اهوجرخأ 

. عجارف اذه ، لبق  ترکذ  دق  و  اهیلعهَّللامالس ، ۀمطافب  ۀجیدخ 

یشرق فیرش  رقاب  ؛ ) دلجملا 1  ) دمحم مرکالا  لوسرلا  مظعالا  ررحملا  ةایح 

ۀجیدخ لاومأب  هتراجت 

نم نیعم  ءیـشب  مهبراضت  اـهلاومأ و  یف  لاـجرلا  رجأتـست  تناـک  و  لاـم ، فرـش و  تاذ  ةرجاـت  دـلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  نینمؤملاما  تناـک 
ۀـسماخلا و نس  یف  ناـک  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیخأ  نبا  یلا  بلاـطوبأ  يربنا  و  ضیرع ، ءارث  اذ  تناـک  دـق  و  حاـبرألا ،

انـسل و  نیرکبب ، انالف  ترجأتـسا  ۀـجیدخ  نأ  ینغلب  دـق  و  انیلع ، نامزلا  دتـشا  دـق  و  یل ، لام  لجر ال  انأ  یخأ ، نب  ای  : » هل لاـقف  نیرـشعلا ،
اهیلع ضرعف  ۀجیدخ  یلا  بلاطوبأ  يربنا  و  مع ،» ای  تببحأ  ام  کل  : » لوسرلا هل  لاقف  اهملکأ ،» نأ  کل  لهف  هتطعأ ، ام  لثمب  کل  یـضرن 

ۀجیدخ هتدوز  و  «. کل یلاعت  هللا  هقاس  قزر  اذه  : » هل لاق  و  رمألاب ، هربخأ  هیخأ و  نبأ  یلا  بلاطوبأ  داعف  هب ، تبحر  هل و  تباجتـساف  رمألا ،
ءادیبلا يوطت  ۀلفاقلا  تراس  و  ثادـحأ ، نم  هنم  هدـهاشی  ام  اهل  لقنی  نأ  هتمدـخب و  هتـصوأ  و  ةرـسیم ، اهمداخ  هعم  تلـسرأ  و  ریف ، لامب و 

رظنف اروطسن ، یمسی  بهار  ۀعموص  نم  ۀبیرق  ةرجش  لظ  تحت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لزنف  يرـصب ، قوس  یلا  تهتنا  یتح 
نم لجر  «»..؟ ةرجـشلا تحت  يذـلا  اذـه  نم  ةرـسیم  ای   -:» هفرعی ناک  و  ةریـسمل - لاق  عزفف و  ةرجـشلا ، لـکت  لـالظ  یف  سلاـج  یبنلا  یلا 

، عضاخ وه  و  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا وحن  اعرسم  بهارلا  يربنا  و  «. ءیبن الا  یسیع  دعب  ةرجشلا  هذه  تحت  لزن  ام  ..«» شیرق
هل فشکف  هفتک ، هیری  نأ  هنم  بلط  و  ..« ةاروتلا یف  یلاعت  هللا  كرکذ  يذلا  کنأ  دهـشأ  انأ  و  کب ، تنمآ  : » هل لاق  و  هیمدق ، هسأر و  لبقف 

ضوحلا و بحاص  کنأ  و  یـسیع ، کب  رـشب  يذـلا  یمالا  یبنلا  هللا  لوسر  کنأ  دهـشأ  :» الئاق يربناف  ارون ، عشی  ةوبنلا  متاخ  وه  اذاـف  هنع 
احبر هترفـس  یف  یبنلا  حبر  و  سمـشلا ، رح  نم  هدحو  هلظت  هباحـسلا  دهاش  امک  هنم ، رهبف  ةرـسیم ، کلذ  یعو  و  ..« دمحلا ءاول  ۀعافـشلا و 

هللا یلص   ) یبنلا لفق  و  (. 1 ..«) کهجو یلع  حبرلا  اذه  نم  رثکأ  طق  احبر  انیأر  ام  ةرفس  نیعبرأ  ۀجیدخل  انرجتا  :» یبنلل ةرـسیم  لاق  و  اریثک ،
هللا یلـص   ) یبنلا نم  زجاعملاو  تامارکلا  نم  هدهاش  امب  اباجعا  ةرـسیم  سفن  تئلم  دق  و  ۀـکم ، یلا  نیعجار  ۀـلفاقلا  عم  ( ملـس هلآ و  هیلع و 

هتلبقتساف ۀکم  یبنلا  لخذ  . اهیف حبر  یتلا  ةریثکلا  حابرألا  نم  یبنلا و  زاعم  نم  هدهاش  امب  اهربخأف  ۀجیدخ  یلا  عراسف  ملـس ،) هلآ و  هیلع و 
حابرألا نع  هتحاصف -  ۀـعور  هتغالبب و  - 1  / 54 نالحد : ینیز  ۀیوبنلا /  ةریـسلا  (. 1) اهثدحی ذـخأ  بیحرت و  لمجأ  هب  تبحر  ۀـجیدخ و 

یف یعامتجا  حلـصم  مظعأ  هنأ  و  امیظع ، انأش  هل  نأ  کش  هرطاخی  اناقیأ ال  تنقیأ  دـق  و  امیظعت ، ارابکإ و  اباجعإ و  اـهدازف  اـهب ، رفظ  یتلا 
(. 1 . ) ضرألا

ۀجیدخب یبنلا  نارق 

رمع و  ۀنـس ، نیعبرأ  اهرمع  ناک  و  هنم ، جاوزلاب  تبغر  دـق  و  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل ةدوم  اراـبکإ و  ۀـجیدخ  سفن  تئلم  و 
یلع وأ  لوـق ، یلع  اـهتخا  یلع  هنم  نارتقـالا  یف  ۀـلحملا  اـهتبغر  تضرع  و  ۀنـس ، نورـشع  سمخ و  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا

ام «.»...؟ جوزتت نأ  کعنمی  اـم  :» هل تلاـقف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  وحن  تعراـس  و  رخآ ، لوق  یلع  ۀـینم  تنب  ۀـسیفن  اهتقیدـص 
یـضر و  ..« ۀـجیدخ «»..؟ یه نم  « »..؟ بیجت الأ  ةءافکلا  فرـشلا و  لاملا و  لامجلا و  یلا  تیعد  و  کلذ ، تیفک  نا  ..«» هب جوزتأ  ام  يدـیب 

دیسب جوزتت  اهنأ  تملع  و  اغلاب ، ارورس  ترس  و  کلذب ، اهتربخأف  ۀجیدخ  یلا  ةأرملا  تعراس  و  کلذب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
ۀیقب ةزمح و  بلاـطوبأ و  مهمدـقتی  هتباـجال ، اوعراـسف  ۀـجیدخ ، هبطخل  روضحلا  هماـمعأ  نم  یبنلا  بلط  و  ۀـعاسلا ، تددـحو  مدآ ، دـلو 
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یتلا ۀعامجلا  بلاطوبأ  ردصت  سولجلا و  مهب  رقتـسا  امل  و  مهب ، بحرف  دـسأ  نب  رمع  اهمع  مهلبقتـساف  ۀـجیدخ ، راد  یلا  اولبقأ  همامعأ و 
انل لعج  و  لیعامـسا ، عرز  و  میهاربا ، ۀـیرذ  نم  انلعج  يذـلا  دـمحلا هللا  :» لاق ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  ۀـجیدخ  ۀـبطخل  تءاـج 
نبا هللادبع  نب  دمحم  نا  مث  . سانلا یلع  ماکحلا  انلعج  و  ابوجحم ، اتیب  امارح و  . لوألا مسقلا  ، 1  / 82 دسعنبا : يربکلا /  تاقبطلا  (. 1) ادلب

و لئاز ، لظ  لاملا  ناف  لق ، لاملا  یف  ناک  نا  و  البن ، ادجم و  القع و  امرک و  الـضف و  ارب و  هب ، حجر  الا  شیرق  یف  یتف  هنزاوی  نم ال  یخأ 
بحر مهل و  باجتساف  (. 1 ») یلعف قادـصلا  یف  متببحأ  ام  و  کلذ ، لثم  هیف  اهل  و  هتبغر ، دـلیوخ  تنب  ۀـجیدخ  یف  هل  و  ۀـعجرتسم ، ۀـیراع 
نهرف وأ  شیرق و  یف  ةدیس  مرکأب  ینب  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  ةدیدج  ةایح  تأدب  دق  .و  ۀجیدخ یبنلا و  نیب  دقعلا  مث  و  مهب ،
نوـکی اـم  مظعأـک  بحلا  یف  هل  تـصلخأ  و  یبـنلا ، ۀـمدخل  ۀـیداصتقالا  اـهتایناکما  عـیمج  ترخـس  دـق  و  ـالامج ، ۀـفع و  اـنید و  ـالقع و 

هلضف نم  هیلع  هللا  غبسأ  دقف  لاملا ، نم  ۀعس  یف  هتجوز  عم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ماقأ  .و  رهدلا هراکم  یلع  هتناعأ  و  صالخالا ،
اهوبطخ امنیح  اهفارشأ  شیرق و  راجتل  بجعتـست  مل  یتلا  ۀجیدخب  هنارتقا  یلع  دسح  وأ  ۀطبغ  ةرظن  هیلا  نورظنی  ۀکم  لهأ  ناک  و  هتمعن ، و 

يأرف ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  بلق  ۀجیدخ  تکلم  دـقف  لاح ، ۀـیأ  یلع  و  لاملا ، نم  ۀعمـس  يأ  هدـنع  سیل  یتفل  تباجتـسا  و 
. شیرق نم  یتف  يأ  هب  ظحی  مل  يذلا  لامکلا  قدصلا و  لبنلا و  هیف  تأر  لامک  اهیف ، لامکلا  سفنلا و  ومس  فرشلا و  ءافولا و 

یمالسا نیسح  ؛  ارهزلا همطاف  دَنسُم 

ۀنجلا یف  بصق  نم  تیب  یف  ۀجیدخ 

هللالوسرب ذولت  مالسلااهیلع )  ) همطاف تلعج  تیفوت  امل  مالسلااهیلع )  ) ۀجیدخ نا  : » لاق مالسلاهیلع ، هللادبعابا  نا  يور : جئارخلا : (- 4  ) 76
یلع رودـت  تلعجف  اهبیجی ، ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لعجف  یما ؟ نیا  هللالوسر ! ای  هلأست : و  هلوح ، رودـت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

همطاف یلع  أرقت  نا  كرمأی  کبر  نا  لاقف : مالـسلاهیلع ،)  ) لیئربج لزنف  لوقی ، ام  يردی  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر و  هلأست ، نم 
تنب میرم  و  نوـعرف ، ةأرما  ۀیـسآ  نیب  رمحا ، توقاـی  نم  هدـمع  و  بهذ ، نم  ۀـباعک  بصق ، نـم  تـیب  یف  کـمانا  اـهل : لوـقت  و  مالـسلا ،

یف خیـشلا  ۀـیاورلا  هذـه  لقن  و  فلؤملا : لاق  (. 2 .» ) مالـسلا هیلا  و  مالـسلا ، هنم  و  مالـسلا ، وه  هللا  نا  مالـسلااهیلع :)  ) همطاف تلاـقف  . نارمع
(. 2 .) 261 ، 259 : 23 راـحبلا »  » هنع ، 334 ، 330 مالـسلاهیلع : ماـمالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  (. 1 ،) هیولوق نبا  نع  دـیفملا ، اذـکه : هیلاـما » »
نع یسیع ، نبا  نع  دعس ، نع  هیبا ، نع  .110 خیشلا : یلاما  ریسی ، توافتب   262 ةدوملا : عیبانی  ، 115 مولعلا 11 : ملاوع  ، 27 راونالاراحب 43 :

ذولت مالـسلااهیلع )  ) همطاف تلعج  اهنعهللایـضر )  ) ۀجیدخ تیفوت  امل  :» لاق مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  دیرب ، نع  نابا ، نع  رماع ، نب  سابعلا 
نم ینثدح  لاقف : ماشه ، نبا  يور  امک  اضیا ، ۀجیدخ  یلع  یلاعت  هللا  نم  مالسلا  يور : دق  .و  مالسلا ۀجیدخ  أرقی  هللا  نا  (. 1 (.« ) هرخآ یلا  )

(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر لاقف  . مالسلا اهبر  نم  ۀجیدخ  أرقا  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یتا  مالـسلاهیلع )  ) لیئربج نا  هب : قثا 
(. 2 . ) مالسلا لیئربج  یلع  و  مالسلا ، هنم  و  مالسلا ، هللا  ۀجیدخ : تلاق  «. مالسلا کبر : نم  كؤرقی  لیئربج  اذه  ۀجیدخ ! ای  »

ةوبنلل دودو  ۀمامالل ، دولو  ۀجیدخ 

ورمع نع  هللادبع ، نب  ییحی  نع  ۀمـصع ، نب  هللادبع  نع  یطـساولا ، یلعیبا  نع  یقربلا ، نع  رافـصلا ، نع  دـیلولا ، نبا  لاصخلا : (- 5  ) 77
همطاف یلع  ۀـلبقم  ۀـشئاع  اذاف  هلزنم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر لخد  : » لاـق مالـسلاهیلع ، هللادـبعیبا  نع  هیبا ، نع  مادـقملایبا ، نب 

الا یه  ام  انیلع ؟ اهل  ناک  لضف  يا  و  الـضف ، انیلع  کـمال  نا  ـالا  نیرت  اـم  ۀـجیدخ ! تنب  اـی  هللاو ، لوقت : یه  و  اـهحیاصت ، مالـسلااهیلع ) )
تنب ای  کیکبی  ام  اهل : لاـقف  تکب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر همطاـف  تأر  اـملف  (. مالـسلااهیلع  ) همطاـفل اـهتلاقم  عمـستف  انـضعبک ،

هللا ناـف  ءاریمح ! اـی  هم ، لاـق : مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر بضغف  . تیکبف اهتـصقنتف ، یما ، ترکذ  مالـسلااهیلع :)  ) تلاـق ؟ دـمحم
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: ینم تدـلو  و  رهطملا ، وه  هللادـبع و  وه  ارهاـط و  ینم  تدـلو  هللااـهمحر - ۀـجیدخ - نا  و  دودولا ، دوـلولا  یف  كراـب  یلاـعت  كراـبت و 
يدلت ملف  همحر ، .11 راونالاراحب 16 : (. 2 .) راونالاراحب 1:16 (. 1) هللا مقعا  نمم  تنا  و  بنیز ، و  موثلک ، ما  و  ۀـیقر ، و  ۀـمطاف ، و  مساـقلا ،
تلاقف ؟» کلام : » اهل لاقف  ۀـجعزنم  اهآرف  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لـخد  لاـق : بقاـنملا : (- 6  ) 78 (. 1  ) ائیش

ناک کما  نطب  نا  : » مالـسلاهیلع لاقف  «. ۀنـسم اهتفرع  یما  نا  و  کلبق ، الجر  فرعت  مل  اـهنا  یما ، یلع  ترختفا  ءاریمحلا  (: » مالـسلااهیلع )
.97 بقانملا 2 : ، 3 راونالاراحب 16 : هنع   404 لاصخلا 2 : (. 1 (.) 2 « ) ءاعو ۀمامالل 

راونالاراحب 43:43. (. 2)

؟ همطاف ةدالو  تناک  فیک 

دمحم نب  دمحا  نع  هیقفلا ، رکبیبا  نب  دمحم  نع  یلیلخلا ، دمحم  نب  دمحا  هللادبعوبا  ینثدح  لاق : هیوباب ، نبا  نع  مارملا : ۀیاغ  (- 1  ) 79
قداـصلا هللادـبع  یبـأل  تلق  لاـق : ورمع ، نب  لـضفملا  نع  دـمحم ، نب  ۀـعرز  نع  یـسیع ، نب  داـمح  نع  دـیزی ، نب  قاحـسا  نع  یلفونلا ،

هللا یلص   ) هللالوسر اهب  جوزت  امل  مالسلااهیلع )  ) ۀجیدخ نا  معن ، (: » مالـسلاهیلع  ) لاقف ؟ مالـسلااهیلع همطاف  ةدالو  ناک  فیک  مالـسلاهیلع :
ۀجیدـخ تشحوتـساف  اـهیلع ، لخدـت  ةأرما  نکرتـی  ـال  و  اـهیلع ، نملـسی  ـال  و  اـهیلع ، نلخدـی  ـال  نکف  ۀـکم ، ةوـسن  اـهترجه  هلآ ) هیلع و 

نم اهثدحت  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تناک  ۀمطافب  تلمح  املف  هیلع ) هللا  تاولـص   ) هیلع ارذح  اهمغ  اهعزج و  ناک  و  کلذل ، مالـسلااهیلع ) )
یتح رونلا ، اهنم  قرشا  ضرالا ، یلا  تطقس  املف  اهتدالو ... ترضح  نا  یلا  کلذ  یلع  مالسلااهیلع )  ) ۀجیدخ لزت  ملف  اهربصت ... اهنطب و 

مث نیعلا ... روحلا  نم  رـشع  لـخد  و  رونلا ، کـلذ  هیف  قرـشا  ـالا  عـضوم ، اـهبرغ  ـال  ضرـالا و  قرـش  یف  قـبی  مل  و  ۀـکم ، تاـتویب  لـخد 
دیـس یلعب  نا  و  ءایبنالا ، دیـس  هللالوسر  یبا  نا  و  هللا ، الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تلاـق : و  نیتداهـشب ) ( ) مالـسلااهیلع  ) همطاـف تقطنف  . اهتقطنتـسا

دمحا خیـشلا  رکذ  و  (- 2  ) 80 (. 1  ) ثیدحلا اهمساب «... نهنم  ةدحاو  لک  تمس  و  نهیلع ، تملـس  مث  طابـسالا ، ةداس  يدلو  و  ءایـصوالا ،
کلم م /  ) یف طوطخملا - يربطلا - نیدـلا  دامع  خیـشلل  نیرهاطلا » بقانم   » باتک نع  اثیدـح  ءارهزلا » همطاف   » باـتک بحاـص  یناـمحرلا 

! هاما اییموق  : » اهنطب نم  مالسلااهیلع )  ) همطاف اهتدانف  ۀثلاثلا ، یف  ملست  نا  تدصقف  اموی ، یلصت  تناک  مالسلااهیلع )  ) ۀجیدخ نا  نارهطب :)
رمقلا و قاقـشنا  مهیری  نا  رافکلا : هلأس  املف  ( 3 : ) شفیرحلا بیعش  نیدمیبا  خیشلا  نع  ۀمـصاعلا : ۀنجلا  (- 3  ) 81 (. 2 « ) ۀثلاثلا یف  کناف 
لوسر و ریخ  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم بذک  نم  ۀبیخا  و  ۀجیدخ : تلاق  رهظ ، مالـسلاامهیلع و  ۀمطافب  اهلمح  ۀجیدخل  ناب  دق 

همطاف تعضو  یضقنا ، اهلمح و  دما  مت  املف  «. یبا عم  هللا  ناف  یبهرت ، و ال  ینزحت ، ال  هاما ! ای  : » اهنطب نم  مالسلااهیلع )  ) همطاف تدانف  یبن ،
ءارهزلا ۀمطاف  كردتسم  (. 2 .) 2 : 43 راونالاراحب : ، 8 ۀمامالا : لئالد  ، 177 مارملا : ۀیاغ  (. 1 (.) 4  ) ءاضفلا اههجو  رونب  قرشأف  مالسلااهیلع ) )

ناب لکـشا  دق  و  ینادمهلا . یلع  الم  هللا  ۀیآ  ۀبتکم  و  نارهط ،) یف  کلم  ۀبتکم   ) یف طوطخملا -  نیرهاطلا -«  بقانم   « نم مالـسلااهیلع ) )
اهیدانت یتح  تاعکر  کلت  ةالـصلا  ۀجیدخ  تلـص  فیکف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ۀمطاف دلوم  دعب  تناک  ۀیعابرلا  ةالـصلا  یف  نیتعکرلا  ۀـفاضا 

نع درو  امل  اهلبق ، اهدعب ال  ناک  اهدلوم  ناب  کلذ : نع  بیجا  و  ۀثلاثلا !؟» یف  کناف  هاما ! ای  یموق ، : » اهلوقب اهنطب ، نم  مالسلااهیلع  همطاف 
هللالوسر اـهیلا  فاـضأف  رـضحلا ، یف  نیتعکر  ةالـص  لـکل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلع  لزنا  لـج  زع و  هللا  نا  : « مالـسلاهیلع قداـصلا 

همطاف دلوم  هغلب  برغملا  یلص  املف  ةادغلا ، برغملا و  الا  رفسلا ، یف  اهیف  رصق  و  رـضحلا ، یف  نیتعکر  ةالـص  لکل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رکذلل : ) لاقف ارکش هللا ، نیتعکر ، اهیلا  فاضا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا دلو  نا  املف  لج ، زع و  ارکـش هللا  ۀعکر ، اهیلا  فاضا  مالـسلااهیلع ) )

یفطصم ط /  ) ص 214 قئافلا : ضورلا  هباـتک  یف  (. 3 (.) 324 عئارـشلا : للع  .» ) رفـسلا رـضحلا و  یف  اهلاح  یلع  اهکرتف  نییثنالا ) ظح  لثم 
ۀمطاف  « باتک یف  ینامحرلا  کلذ  لقن  و  یبلحلا ،) یفطـصم  ةرهاقلا - ط /  ) 214 قئافلا :« ضورلا   « نع  190 ۀمصاعلا : ۀنجلا  (. 4 (.) یبلحلا

255 و 314. اضیأ : قئافلا « ضورلا   « نع 45 و 129 ، مالسلااهیلع :«)  ) ءارهزلا
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دحللا یلإ  دهملا  نم  ءارهزلا  ۀمطاف 

مظْعألا لوُسّرلا  جاوز 

و ۀنس ، نیعبرأ  تنب  یه  و  ۀنس ، نیرشع  سمخ و  نبا  وه  يربکلا و  ۀجیدخ  ةدیـسلاب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) میظعلا لوسرلا  جّوزت 
لب لیق : و  نیبقاعتم ، نیجوزب  لوسرلا  لبق  تجّوزت  دـق  تناک  اهنإ  لاـقی  و  (. 2  ) ِۀنس نیرـشع  ۀینامث و  لیق : و  (. 1  ) ِۀنس نیرشع  ۀتـس و  لیق :

ربتعی لب  سانلا  نیب  فراعتملا  جاوزلا  هبشی  ۀجیدخ  ةدیسلاب  لوسرلا  جاوز  نکی  مل  روهشم . ریغ  هنکل  ِلوسرلا و  اهجوزت  موی  ءارذع  تناک 
نم ههبـشی  اـم  وأ  يِّداـم  عفاد  كاـنه  نکی  مل  لـب  مارغ ، ٍبُح و  ۀـجیتن  نومیملا  نآرقلا  کـلذ  نکی  مل  ذإ  هعوـن ، نم  دـیحولا  جاوزلا  وـه 
نم ۀـجیدخ  ةدیـسلا  نیب  لوسرلا و  نیب  بسانت  كانه  نکی  مل  لب  ۀسایـسلا . بناوج  نم  ءاـمظعلا  جاوز  یف  ثدـحت  ًاریثک  یتلا  ضارغـألا 
یف ةأرما  ینغأ  يرثأ و  یه  ۀـجیدخ  ةدیـسلا  .و  بلاطیبأ ریقفلا  هِّمع  ۀـلافک  تحت  شیعی  ناک  میظعلا  لوسرلاـف  ۀـیداصتقالا ، ةاـیحلا  ثیح 
دق تناک  ۀجیدخ  ةدیـسلا  نکل  راحبلا ج 16.و  (. 2 .) دولخلا تانج  (. 1 .) کلت اذه و  نیب  ۀـشیعملا  يوتـسم  یف  عساش  نوب  كانهف  ۀـکم ،

هتلحر ءانثأ  یف  لوسرلل  يرج  امب  اهثَّدـح  يذـلا  وه  ةرـسیم )  ) اهمالغ َّلعل  و  قاطنلا ، عساو  ًئلألتم  ًالبقتـسم  لوسرلل  نأ  تعمـس  وأ  تملع 
ۀیضق ۀجیدخ  ةدیـسلا  تحرتقا  انهف  . لوسرلا قح  یف  ماشلا  برق  يرـُصب  رید  بهار  مالک  اهغلب  وأ  ۀجیدخ ، لاومأب  ةراجتلا  دصق  ماشلا  یلإ 
ةأرماب جَّوزتی  نأ  لِّضفی  ناک  لوسرلا  نکل  «. ٍلوق یلع   » اهَّمع وأ  دلیوخ  اهدلاو  نم  اهدی  بلطی  نأ  هنم  تبلط  و  لوسرلا ، تحتاف  و  جاوزلا ،
هتباجأ ۀلضافلا  ۀبیبللا  ۀلقاعلا  ۀجیدخ  ةدیسلا  نکل  . ببسلا اذهل  اهبلط  ۀیبلت  نم  عنتما  و  ۀجیدخ ، نم  رذتعا  و  ةایح ، عم  اهتایح  مجـسنت  ةریقف 
همامعأ لسری  نأ  لوسرلا  نم  تبلط  ؟و  لوسرلا فُّرـصت  تحت  اهلعجت  و  هل ، اهلاومأ  لذـبت  نأ  اهیلع  بعـصی  لهف  یبنلل ، اهـسفن  بهت  اهنأب 
نعمـس امنیح  لوسرلا  تامع  یلع  ۀشهدلا  تلوتـسا  و  هعون ، نم  دیحولا  أبنلا  اذـهب  لوسرلا  مامعأ  ئجوف  انه .. . اهوبطخیل دـلیوخ  اهیبأ  یلإ 

اهتراجت اهلاومأ و  تاکرب  نم  ءارجألا  ءالمعلا و  نم  تائملا  تارشعلا و  شیعی  و  لاومألا ، نم  فالآلا  کلمت  ةدیـس  !! بیجعل ّهنإ  . ربخلا هنم 
ًۀبه اهسفن  مدقت  فیک  هدیس  اذکه  . مهتضفرف فارشألا  ءارمألا و  اهبطخ  ةدیس  . ماشلا ۀکم و  نیب  ۀکم و  نمیلا و  نیب  ًءاتـش ، ًافیـص و  ۀمئاقلا 
نم بیصن  ربخلا  اذهل  له  ؟و  لوسرلل اهسفن  میدقت  یف  ۀجیدخ  تقدص  له  يرت  ایف  ؟ بلاطیبأ ریقفلا  هِّمع  ۀلافک  تحت  شیعی  ریقف  باشل 

دادعتـسالا بیحرتلا و  دجت  اهب  اذإ  و  ربخلا ، نع  قیقحتلل  ۀجیدخ  راد  یلإ  تهجوت  و  یبنلا » ۀمع   » بلطملادبع تنب  ۀیفـص  تماق  ؟ ۀـقیقحلا
. ۀملکلا ینعم  عیمجب 

ةداَعّسلا باوبأ  یلع  ۀجیدَخ  ةدّیَسلا 

بجعتلاـب و ۀـجوزمم  ۀـحرف  یبنلا ، ماـمعأ  یلع  ۀـحرفلا  تلوتـسا  و  ربخلا ، قدـصب  مهتربخأ  و  یبنلا » ماـمعأ   » اـهتوخأ یلإ  ۀیفـص  تعجر 
یلإ اهاعد  يذـلا  امف  ًءافکأ ، اهل  مهرت  مل  اهنإ  ذإ  قفاوت ، مل  تضفرف و  برعلا  فارـشأ  ءارمألا و  اهبطخ  ۀـجیدخ  نإـف  . لوهذـلا ۀـشهدلا و 

یبنلا و مامعأ  ماق  !! باجعلا بجعلل  ای  ؟ ًاربش ۀطیـسبلا  ضرألا  نم  و ال  ًاربت ، ایندـلا  ماـطح  نم  کـلمی  ـال  يذـلا  ریقفلا  جوزلا  اذـه  باـختنا 
ماقمب قیلی  ًاقادص  لاملا  نم  غلبم  میدقت  نم  َّدبال  مث  . کلذ دعب  قفاو  مث  عنتماف  اهِّمع ، وأ  دلیوخ  اهیبأ  نم  اهوبطخ  و  ۀـجیدخ ، راد  اودـصق 

عفدت و  يرخأ ، ةرم  مهتغابت  ۀجیدخ  ةدیـسلاب  اذإ  ؟و  قادصلاب عربتی  يذلا  نم  و  نیأ ؟ نم  و  لاملا ؟ اذـه  لیـصحت  نکمی  فیکف  ۀـجیدخ ،
بلاطابأ نأ  ۀیاور : یف  و  دلیوخ . اهیبأ  یلإ  همِّدقی  اهل و  ًاقادص  غلبملا  کلذ  لعجی  نأ  هنم  بلطت  و  ۀیده ، رانید  فالآ  ۀـعبرأ  لوسرلا  یلإ 

مل دلیوخ  اهابأ  نإف  فرشلا  لیـصحت  لیبس  یف  ةداملاب  یَّحـضت  و  مَیقلاب ، نمؤت  ۀجیدخ  ةدیـسلا  تناک  نإ  . هلام نم  قادصلا  عفد  يذلا  وه 
تاقبط نیب  دوجوم  ریکفتلا  یف  فالتخالا  اذه  .و  هتنبا وأ  هنبا  بألا و  ۀفاقث  نیب  ریثکلا  توافتلا  دـجت  ام  ًاریثک  و  ةرکفلا ، هذـه  لمحی  نکی 
برعلا یف  دحأ  دهعی  ملف  ًادـج ، ۀـبیجع  ةردان  ةردابملا  هذـه  تناک  . دـلو ام  بألا و  و  هتجوز ، لجرلا و  و  هیخأ ، خألا و  نیب  یتح  و  سانلا ،
ءاسنلا انیأر  ام  و  ءاسنلا ، نورهمی  لاجرلا  انیأر  موق  ای  : » لاـق لـهجیبأب و  دـسحلا  جاـه  اذإ  بجع  ـالف  اـهجوزل ، قادـصلا  مِّدـقت  ةأرملا  نأ 
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وأ « هنم لبُقی  يدـُهی و ال  کلثم  و  یطُعی ، هیلإ و  لمُحی  دـمُحم  لثم  لاجرلا ! عکل  ای  کل ؟ اـم  : » ًابـضغم بلاـطوبأ  هبیجیف  «. لاـجرلا نورهمی 
َّمت و  «. یلاغلا رهملاب  َّالإ  اوجَّوزی  مل  مکلاثمأ  اوناک  اذإ  و  رهملا ، مظعأ  نامثألا و  یلغأب  لاجرلا  تبلط  اذـه ، یخأ  نبا  لـثم  اوناـک  اذإ  : » لاـق

اهتایح مایأ  دعسأ  یف  اهنأ  رعشت  ۀجیدخ  تناکف  ۀجیدخ ، ةدیـسلا  راد  یلإ  لوسرلا  لقتنا  و  ماری ، ام  نسحأ  یلع  نومیملا  كرابملا  جاوزلا 
: عبرأ تانب  تبجنأ  و  رغـصلا ، مایأ  یف  مهلک  اوتام  ًادـالوأ  ۀـجیدخ  ةدیـسلا  تبجنأ  اـهمالحأ . یلحأ  اـهینامأ و  یلغأ  یلإ  تلـص  اـهنأ و  ذإ 

نیخرؤملا نیب  فالتخا  كانه  .و  ًاردق َّنهمظعأ  ًانْأش و  َّنهَّلجأ  ًانـس و  َّنهرغـصأ  ۀمطاف  تناک  و  ءارهزلا ، ۀمطاف  ۀیقر و  موثلکمأ و  بنیز و 
یف کلذ  لوح  مالکلا  یتأیس  و  هبلص ، هتانب و  نم  امهنأ  حیحصلا  و  یبنلا ، تانب  نم  اتـسیل  امهنإ  لیقف : نییلوألا ، نیتنبلا  لوح  نیثّدحملا  و 

راونالاراحب ج 16. نم  هجیدخ  هدیسلا  جاوز  لیصافت  انفطتقا  (. 1 (.) 1  ) ِهللا نذإب  ۀبسانملاب  لبقتسملا 

« تایئاَرَواَملا  » َلْوَح ۀَفِطاَخ  ۀَمِلَک 

یه ةدیسلا  هذه  و  لماکلا ، ناسنإلل  ًاعئار  ًالاثم  اهنم  ۀلیضف  لک  ربتعت  یتلا  اهلئاضف  اهبقانم و  ضعب  اذه  و  يربکلا ، ۀجیدخ  ةدیسلا  یه  هذه 
قلعتی ام  ضعب  اذـه  نیوبأ  ۀلیلـس  ءارهزلا  ۀـمطاف  و  لئاضفلا . بهاوملاب و  جوزمملا  نبللا  اهتعـضرأ  و  ءارهزلا ، ۀـمطاف  ةدیـسلا  تبجنأ  یتلا 

انل رهظت  کلذب  ءارهزلا و  ۀمطاف  انتدیس  ۀیرقبع  یلإ  اهنم  رظنن  نأ  انل  نکمی  ةرّغـصم  ةروص  وأ  ۀفطاخ  ةرظن  هذه  و  امهنـساحم ، امهتایحب و 
نع ةرتاوتم  ةریثک  ۀفیرـش  ثیداحأ  کلذـب  تحرـص  دـق  و  اهراکنإ ، نکمی  ۀـتباث ال  قئاقح  كانه  .و  ۀـثارولا ءوض  یلع  اهتایح  نم  ۀـیواز 

اهلوصو نم  مغرلاب  هثیدحلا  تافاشتک  الا  اهیلا  لصت  مل  ثیدحلا و  ملعلا  اهفشتکی  مل  مالسلامهیلع )  ) نیرهاطلا هتیبلها  سدقالا و  لوسرلا 
تاسدـعل قیرط  و ال  املع ، اهب  طیحت  اهوزعت و  نارهاجملا  تالالل و  لاجمال  قئاقحلا  کلت  . اهنودامف بکاوکلا  یلا  اهقوفامف و  هرذـلا  یلا 

كاردا قوف  هقیقحلاف  قطنملا ، هعیبطلا و  سییاقم  اهکاردا  نود  لشقت  .و  هیجسفنبلا قوف  ام  هیجـسفنبلا و  هعـشالاب  ول  اهطقتلت و  نا  ریوصتلا 
لبق و  کلذ . کلف  تایئارواملا (  ( باهیمـست نا  تئـش  هعماسلا ، هرـصابلا ،  ) سمخلا ساوحلاـب  كردـت  ـالف  هیقطنملا ، نیزاوملا  هداـملا و 

نم نّوکتت  امنا  نینجلا - اهنم  نّوکتی  محرلا و  یف  دـقعنت - یتلا  ۀـفطنلا  نإ  لوقنف : ةزجوم  ۀـمدقم  دـیهمت  نم  ّدـبال  قئاـقحلا  کـلت  ضرع 
ۀفطنلا نأ  کش  الف  مسجلا ، اهیوتحی  یتلا  تاربتخملا  یف  خبطلا  جضنلا و  مضهلا و  تایلمع  ءاهنإ  دعب  ماعطلا  نم  صلختـسی  مدلا  و  مدـلا ،

ام وأ  منغلا  محل  نم  صلختـسملا  مدلا  نم  ۀنوکتملا  ۀفطنلا  نع  فلتخت  ًالثم »  » رمخلا وأ  ریزنخلا  محل  نم  صلختـسملا  مدـلا  نم  ۀـنوکتملا 
ریثأت ماعطلل  .و  امهنم دـحاو  لک  تاجتنم  فلتخت  کلذـکف  كاذ ، ۀـیعون  نع  ًاریبک  ًافالتخا  فلتخت  محللا  اذـه  ۀـیعون  نـأل  کـلذ ، هبـشأ 

سکع اهلوعفم  ۀـمعطأ  كانه  و  اهرتوت ، نع  ففخت  باصعألل ، ۀـئدهم  بلقلل ، ۀـحِّرفم  ۀـمعطأ  كانهف  هسفن ، ناسنإلا و  حور  یف  صاخ 
.و بوصغملا قورـسملاک و  مارحلا  وأ  رمخلاک  سجنلا  ماعطلا  سکعب  هحور ، ناسنإلا و  سفن  یف  ریثأت  رهاطلا  لـالحلا و  ماـعطلل  .و  کـلذ

ۀلدألا ۀماقإ  دهاوشلا و  ضارعتـسا  اندرأ  ول  و  سجنلا ، وأ  رهاطلا  وأ  مارحلا ، وأ  لالحلا  ماعطلا  نم  دقعنت  یتلا  ۀفطنلا  یف  رهظی  ریثأتلا  سفن 
ناوبألا هلکأی  يذـلا  ماعطللف  رارغلا  اذـه  یلع  .و  دوصقملا هعوضوم  هبولـسأ و  نع  باتکلا  جرخ  مالکلا و  انب  لاـطل  کـلذ  یلع  نیهاربلا  و 

، هتجوز محر  یلإ  لجر  بلص  نم  لقتنت  مث  ۀفطنلا ، نوکتت  ماعطلا  کلذ  نم  ذإ  رـشلا ، ریخلا و  وحن  هرییـست  لفطلا و  هیجوت  یف  ریثأتلا  لک 
و مارحلا ، لالحلاک و  یعرشلا  مکحلا  ثیح  نم  ۀیعونلا و  ثیح  نم  ماعطلاف  . ًامات ًانینج  لمکت  یتح  ربکت  ومنت و  و  محرلا ، رادجب  قصتلت  و 
وأ ۀماقتسالا  ولادتعالا  وحن  ههیجوت  و  ۀینیدلا ، ةایحل  رایتخا  رومألا و  یف  هریکفت  ۀیفیک  و  لفطلا ، ریـصم  یف  شهدم  بیجع  ریثأت  هل  رهاطلا 

هتالاح لفطلا و  تارّدقم  یف  ریثأتلا  لک  اهل  ۀیسنجلا  ۀیلمعلا  دنع  نیجوزلا  دنع  ةدوجوملا  ۀیسفنلا  ۀلاحلا  کلذک  .و  فارجنالا فارحنالا و 
نسحأ هل  یسفنلا  ءودهلا  ۀنینأمطلا و  سکعلاب  و  نیکسملا ، لفطلا  لبقتـسم  یف  رثألا  أوسأ  امهل  قلقلا  فوخلاف و  . لبقتـسملا یف  هتایـسفن  و 
ببسب ةوهشلا  فعض  ۀبغرلا و  مدع  امنیب  هئاکذ ، هنسح و  لفطلا و  لامج  یف  رثؤی  دیدشلا  قوشلا  ۀحلملا و  ۀبغرلا  کلذک  . لفطلا یف  رثألا 

ثیداحألا نم  ۀـفئاط  یلإ  ءاّرقلاب  لـقتنن  ۀیـسفنلا  ۀـلاحلا  ریثأـت  ۀـطقن  ماـعطلا و  ریثأـت  ۀـطقن  نیتطقنلا : نیتاـه  نم  ًاـقالطنا  .و  کـلذ فـالخ 
: فیرشلا ثیدحلا  اذه  راحبلا  نم  رشع  سداسلا  ءزجلا  یف  هرس ) سّدق   ) یسلجملا انخیش  رکذ  دقف  ةرتاوتملا ،
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هجیدخ نع  یبنلا  لازتعا 

لزتعت نأ  كرمأی  وه  و  مالـسلا ، کیلع  أرقی  یلعألا  یلعلا  دـمحم ! ای  هادانف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر یلع  لیئربج  طبه  ... 
ًاموی نیعبرأ  یبنلا  ماقأف  ًابحم )  ) ًاقماو اهب  ًاّبحم و  اهل  ناک  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  کـلذ  ّقشف  . ًاحابـص نیعبرأ  ۀـجیدخ 

نأ ینظت  ۀـجیدخ ال  ای  اهل : لق  لاق : رـسای و  نب  رامعب  ۀـجیدخ  یلإ  ثعب  کلت . همایأ  رخآ  یف  ناک  اذإ  یتح  لـیللا ، موقی  راـهنلا و  موصی 
کب یهابیل  لج ) زع و   ) هللا نإف  ًاریخ ، ّالإ  ۀـجیدخ  ای  ینظت  الف  هرمأ ، ذّـفنیل  کلذـب  ینرمأ  یبر  نکل  و  یلق ، ـال  ةرجه و  کـنع  یعاـطقنا 
تنب ۀـمطاف  لزنم  یف  ینإـف  کـشارفنم ، کعجــضم  يذـخ  و  باـبلا ، ّيدر )  ) یفیجأـف لـیللا  کـّنج  اذإـف  . ًارارم موـی  لـک  هتکئـالم  مارک 

: لاقف لیئربح  طبه  نیعبرألا  لامک  یف  ناک  املف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللالوسر دقفل  ًارارم  موی  لک  نزحت  ۀجیدخ  تلعجف  . دسأ
. هتفحت هتَّیحتل و  بهأتت  نأ  كرمأی  وه  مالسلا و  کئرقی  یلعألا  یلعلا  دمحم ! ای 

هنجلا ماعط 

هللا یلص   ) یبنلا امنیبف  . یل ملع  ال  لیئربج : لاقف  ؟؟ هتیحت ام  نیملاعلا و  بر  ۀفحت  ام  لیئربج و  ای  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدی  نیب  هعضوف  قربتسإ ، وأ  سدنس  لیدنمب  یّطغم  قبط  هعم  لیئاکیم و  طبه  ذإ  کلذک  ملس ) هلآ و  هیلع و 

بلاطیبأ نب  یلع  لاق  . ماعطلا اذـه  یلع  كراطفإ  ۀـلیللا  لعجت  نأ  کبر  كرمأـی  دـمحم  اـی  لاـق : و  مالـسلاهیلع )  ) لـیئربج لـبقأ  و  ملس )
کلت یف  ناک  املف  راطقألا  نم  دری  نمل  بابلا  حـتفأ  نأ  ینرمأ  رطفی  نأ  دارأ  اذإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  مالـسلاهیلع :) )

(: مالسلاهیلع  ) یلع لاق  . َّیلع ّالإ  مَّرحم  ماعط  هنإ  بلاطیبأ  نب  ای  لاق : لزنملا و  باب  یلع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یندعقأ  ۀلیللا 
لکأف بنع ، نم  دوقنع  و  بطر ، نم  قذع  اذإف  قبطلا ، فشک  و  ماعطلاب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلخ  و  بابلا ، یلع  تسلجف 

لیئاکیم و هدی  لسغ  و  لیئربح ، هیلع  ءاملا  ضافأف  لسغلل ، هدی  ّدم  و  ًایر ، ءاملا  نم  برش  ًاعبـش و  هنم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
کیلع ۀمَّرحم  ةالصلا  لاق : لیئربج و  هیلع  لبقأف  یلصیل  یبنلا  ماق  مث  . ءامـسلا یلإ  ءانإلا  عم  ماعطلا  یقاب )  ) لضاف عفترا  و  لیفارـسإ ، هلدنمت 

ۀیرذ ۀـلیللا  هذـه  کبلـص  نم  قلخی  نأ  هسفن  یلع  فلح )  ) یلآ لج ) زع و   ) هللا نإـف  اـهعقاوتف ، ۀـجیدخ  لزنم  یلإ  یتأـت  یتح  کـتقو  یف 
لیللا ینّنج  اذإ  ناکف  ةدـحولا ، تفلأ  دـق  تنک  دـق  و  ۀـجیدخ : تلاق  ؛ ۀـجیدخ لزنم  یلإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بثوف  . ۀـبّیط
کلت تناک  املف  یشارف ؛ یلإ  تیوآ  و  یحابصم ، تأفطأ  و  يدر ، ِو  تیّلص  و  یباب ، تقّلغ  يرتس و  تلـسرأ )  ) تفجـس و  یـسأر ، تیّطغ 

یلـص  ) یبنلا يدانف  ؟ دمحم الإ  اهعرقی  ۀقلح ال  عرقی  يذلا  اذه  نم  تیدانف : بابلا ، عرقف  یبنلا  ءاج  ذإ  ۀهبتنملاب  ۀـمئان و ال  نکأ  مل  ۀـلیللا 
تحتف و  یبنلاب ، ةرـشبتسم  تمقف  ۀـجیدخ : تلاق  . دـمحم ینإف  ۀـجیدخ  ای  یحتفا  هقطنم : ةوـالح  همـالک و  ۀـبوذعب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
یلـصیف موقی  مث  ةالـصلل ، رهطتف  ءاـنإلاب  اـعد  لزنملا  لـخد  اذإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناـک  .و  لزنملا یبنلا  لـخد  و  باـبلا ،

. هشارف یلإ  يوأی  مث  امهیف ، زجوی  نیتعکر 
، ءامسلا کمس  يذلا  الف و  اهلعب ، ةأرملا و  نیب  نوکی  ام  هنیب  ینیب و  ناک  لب  ةالـصلل ... بهأتی  مل  ءانإلاب و  ُعدی  مل  ۀلیللا  کلت  تناک  املف 

یلاعت هللا  نإ  - 1: ًارومأ ثیدحلا  اذه  نم  دیفتسن  (. 1  ) هرخآ یلا  ینطب ... یف  ۀـمطاف  لقثب  تسـسح  یتح  یبنلا  ینع  دـعابت  ام  ءاملا ؛ عبنأ  و 
ۀیناحور نم  دیزملل  ةدابعلا  نم  دیزملاب  هلاغتشا  - 2. ۀبغر ًاقوش و  اهب  دادزی  یتح  ةرتفل  اهتیؤر  نع  عطقنی  نأ  و  ۀـجیدخ ، لزتعی  نأ  هیبن  رمأ 

یلإ لوحتلا  ۀعیرسلا  ةرهاطلا ، ۀیوامسلا  ۀفحتلاب  هراطفإ  - 3. یلعألا ملاعلاب  لاصتالا  ببسب  اهیلاعت  78.و  راحبلا ج 16 / (. 1) اهوّمس سفنلا و 
ًادادعتـسا ًاروف  ۀـجیدخ  راد  یلإ  هجوـتلا  - 5. ۀـیداملا ۀـمعطألا  هبـشی  ال  فیطل ، يوامـس  ماعط  نم  ۀـفطنلا  نّوکت  - 4. اهتفاطل ببـسب  ۀفطنلا 

نیسحلا ص لتقم  یف  یمزراوخلا  - 1: نم ٌّلک  ریسی  رییغتب  ۀماعلا - ءاملع  نم  ثیدحلا - اذه  رکذ  دق  و  تامدقملا . کلت  عم  ۀفطنلا  لاقتنال 
مث نازیملا ج 4 ص 36. ناسل  یف  ینالقسعلا  كردتسملا ج 3 ص 156.4 - صیخلت  لادتعالا ج 2 ص 26.3 - یف  یبهذـلا  - 68.2 - 63
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ۀمطاف ةدیـسلا  ۀـفطن  داقعنا  یه  و  ۀـیرهوجلا ، ۀـطقنلا  لوح  اهقافتا  و  اهظافلأ ، یف  ریـسی  فالتخا  عم  ینعملا  اذـهب  ةریثک  ثیداـحأ  كاـنه 
اـضرلا ماـمإلا  نع  : لوـقنف راـصتخالل ، ًۀـیاعر  عوضوملاـب  ۀـطبترملا  ۀـلمجلا  ثیداـحألا  کـلت  ضعب  نم  رکذـن  ۀـنجلا و  ماـعط  نم  ءارهزلا 

اهبطر نم  ینلوانف  ۀنجلا  ینلخدأف  لیئربج  يدیب  ذخأ  ءامسلا  یلإ  یب  جرُع  امل  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : مالـسلاهیلع ) )
ۀنجلا ۀحئار  یلإ  تقتشا  املکف  ۀَّیسنإ ، ءاروح  ۀمطافف  ۀمطافب ، تلمحف  ۀجیدخ ، تعقاو  تطبه  املف  یبلـص  یف  ۀفطن  کلذ  لوحتف  هتلکأف ،

هللا یلـص   ) هللا . قودصلل یلامالا  (. 1) لوسرل لیق  لاق : هللادـبع  نب  رباج  نع  مالـسلاهیلع )  ) رقابلا مامإلا  نع  (. 1  ) ِۀمطاف یتنبا  ۀـحئار  تممش 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف ؟ کتانب نم  دحأب  هلعفت  ام ال  اهب  لعفت  و  کنم .. . اهیندـت  اهمزلت و  ۀـمطاف و  مثلتل  کنإ  ملـس :) هلآ و  هیلع و 

ۀحئار اهنم  مشأ  انأ  .و  ۀـمطافب تلمحف  ۀـجیدخ  تعقاو  مث  یبلـص  یف  ًءام  لوحتف  اهتلکأف  ۀـنجلا  حافت  نم  ۀـحافتب  یناتأ  لیئربج  نإ  ملس :)
تملع ول  هللاو  امأ  لاق : ؟ هللا لوسر  ای  اهبحتأ  هل : تلاقف  ۀـمطاف ، لِّبقی  وه  هللالوسر و  یلع  ۀـشئاع  تلخد  لاـق : ساـبع  نبا  نع  و  (. 1  ) ِۀنجلا
یلحأ و  کسملا ، نم  بیطأ  و  دبزلا ، نم  نیلأ  بطرب  اذإف  لوقی : نأ  یلإ  ... ۀعبارلا ءامـسلا  یلإ  یب  جرع  امل  هنإ  ًابح ، اهل  تددزال  اهل  یِّبح 

ۀمطافف ۀمطافب ، تلمحف  ۀجیدخ  تعقاو  ضرألا  یلإ  تطبه  نأ  املف  یبلـص ، یف  ۀفطن  ۀبطرلا  تلوحتف  اهتلکأف  ۀـبطر  تذـخأف  لسعلا ، نم 
يدادغبلا بیطخلا  - 1 نم : ٌّلک  ۀفلتخم  ظافلأب  ثیدحلا  اذـه  يور  دـق  و  (. 2  ) ِۀمطاف ۀحئار  ُتممش  ۀنجلا  یلإ  ُتقتـشا  اذإف  ۀیـسنإ ، ءراوح 

مظن  ) یف يدنرزلا  - 4 نیسحلا ص 63 . لتقم  یف  یبهذلا  ظفاحلا  - 3 نیسحلا ص 63 . لتقم  یف  یمزراوخلا  - 2  . هخیرات ج 5 ص 87 یف 
رئاـخذ یف  يربطلا  نیدـلا  بحم  - 7 ةدوملا . عیباـنی  یف  يزودـنقلا  - 6 ص 160 . نازیملا ج 5  ناـسل  یف  ینالقــسعلا  - 5 (. نیطمسلا ررد 

نب رمع  کـلام و  نب  دیعـس  ساـبع و  نبا  ۀـشئاع و  نع  ۀـیورم  ثیداـحألا  هذـه  راـحبلا ج 16.و  (. 2 .) عئارشلا للع  (. 1 . ) یبـقعلا ص 34
يربکلا ۀـجیدخ  نأ  مارکلا : ةاورلا  ضعب  يور  : » لاـق ص 214  قئافلا ) ضورلا   ) یف يرـصملا  بیعُـش  خیـشلا  کلذ  يور  و  - 8 باطخلا .

نم نینوکلا  یلع  لّضفملا  یلإ  لیئربج  یتأف  مالسلا ، راد  ۀهکاف  ضعب  یلإ  رظنت  نأ  مانألا  دیـس  یلع  مایألا  نم  ًاموی  تَّنمت  اهنعهللایـضر ) )
ینإف اهـشغأ ، و  يربکلا ، ۀـجیدخل  يرخألا  معطأ  ةدـحاو و  لک  ًاردـق : ءیـش  لکل  لعج  نم  کل  لوقی  دـمحم  ای  لاق : نیتحافتب و  ۀـنجلا 

لَّبق اهمیعن  ۀـنجلا و  یلإ  قاتـشا  املک  راتخملا  ناکف  لاق : نأ  یلإ  ... رمأ نیمألا و  هب  راشأ  اـم  راـتخملا  لـعفف  ءارهزلا . ۀـمطاف  اـمکنم  قلاـخ 
و نومضملا ، اذهب  ةرتاوتم  تایاور  كانه  و  ». ۀیسنإ ءاروح  ۀمطاف  نإ  ۀیـسدقلا : اهتمـسن  قشنتـسی  نیح  لوقیف - اهمیـسن ، بیط  َّمش  ۀمطاف و 

ۀمطافب تلمح  ۀـجیدخ  ةدیـسلا  نأب  حرـصت  اهارت  امک  ثیداحألا  نأ  یه  و  اهیلإ ، ةراشإلاب  سأـب  ـال  ۀـملک  اـنه  تیقب  . اـنرکذ اـمب  اـنیفتکا 
یف و  ثعبملا ، نم  ۀـثلاثلا  ۀنـسلا  یف  ثیدـحلا  بتک  ضعب  یف  روکذـملا  وه  ام  یلع  جارعملا  ناک  و  ةرـشابم ، جارعملا  دـعب  مالـسلااهیلع ) )

ثعبملا دعب  اهتدالوب  حرصت  مالسلامهیلع )  ) تیبلا لهأ  ۀمئأ  نم  ثیداحألا  نم  ۀفئاط  کیتأتس  .و  کلذ ریغ  لیق  ۀیناثلا و  ۀنسلا  یف  اهضعب :
نکمی .؟ نیلوقلا نیب  عمجلا  نکمی  فیکف  ًاعطق ، حیحـص  ریغ  اذه  و  نیماع ، نم  رثکأ  اهمأ  نطب  یف  تیقب  اهنأ  اذه  ینعم  و  نینـس ، سمخب 

(1  ) یفاکلا باتک  یف  امک  ةرم  نم  رثکأءامسلا  یلإ  هب  جرُع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللالوسر نإ  - 1: یلی امب  ۀلکشملا  هذه  َّلُحت  نأ 
لوقلا عم  قفتی  اذه  و  یتأیس ) امک   ) ثعبملا نم  ۀثلاثلا  وأ  ۀیناثلا  ۀنـسلا  یف  اهتدالوب  يورملا  لوقلاب  ذخألا  - 2. هوجولا نسحأ  يدنع  اذه  و 

. جارعملا هیف  ناک  يذلا  رهشلا  لوح  لاوقألا  فالتخا  یلإ  تافتلالا  دعب  ۀصاخ  و  اهسفن ، ۀنسلا  کلت  یف  جارعملاب 

هما عم  ملکتی  نینجلا 

هذه رکذب  ۀعیشلا  ءاملع  درفنی  مل  .و  اهنطب یف  یه  ۀجیدخ و  اهمأ  ملکت  تناک  اهنأ  مالـسلااهیلع )  ) ءارهزلا ۀمطاف  ةدیـسلا  ایازم  ۀلمج  نم  و 
ج 2 ص سلاجملا ) ۀـهزن   ) یف یعفاشلا  يروفـصلا  نمحرلادـبع  يور  دـقف  مهیثدـحم ، ۀـماعلا و  ءاملع  نم  ریثک  مهکراـش  لـب  ۀلیـضفلا ،

زیهجت  ) یف يولهدـلا  يور  .و  ینطاب نم  ینمِّلکت  ًافیفخ ، ًالمح  تناـک  ۀـمطافب  ُتلمح  اـمل  اـهنع :( هللا  یـضر   ( ۀـجیدخ اـهَّمأ  تلاـق  :) 227
یبنلا نع  اهمتکت  تناک  و  اهنطب ، یف  ام  اهملکت  تناک  ۀـمطافب  ۀـجیدخ  تلمح  امل  هنأ  (: » نیدـشارلا ءاـفلخلا  حدـم   ) باـتک نع  شیجلا )

هنإف ینطب ، یف  ام  تلاقف : هبطاخت  تناک  نمع  اهلأسف  اهریغ ، اهعم  سیل  ملکتت و  اهدجو  ًاموی  اهیلع  لخدـف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
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يدعب و نوجرخی  یئافلخ  نم  رشع  دحأ  مأ  هللا  اهلعج  تنب  هذه  ۀجیدخ ، ای  يرشبأ  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  . یعم ملکتی 
ۀجیدخل ناب  دـق  و  رمقلا ، قاقـشنا  مهیری  نأ  رافکلا  هلأس  املف  قئافلا ص 214 : ضورلا   » یف يرصملا  دعـس  نب  بیعـش  رکذ  و  ». مهیبأ دعب 

لوسر ریخ  وه  ًادمحم و  بَّذـک  نم  ۀـبیخ  او  ۀـجیدخ : تلاق  رهظ ، ثیدح 13.و  یبنلا  دـلوم  باب   442 یفاـکلا ج 1 / (. 1) ۀمطافب اهلمح 
اههجو رونب  قرشأف  ۀمطاف  تعضو  یضقنا ، اهلمح و  مت  املف  یبأ . عم  هللا  نإف  یبهرت ، ینزحت و ال  هامأ ال  ای  اهنطب : نم  ۀمطاف - تدانف  . یبر

. اهَّمأ نطب  یف  یه  ءارهزلا و  ۀمطاف  ةدیسلا  مُّلکت  لوح  ۀجیدخ  ةدیسلا  نع  يورملا  ثیدحلا  ۀمدقملا )  ) یف کیلع  ّرم  دق  .و  ءاضفلا

دلجملا 1)  ) رثالا نویع 

بلاط یبأ  ۀجیدخ و  ةافو  رکذ 

ۀجیدخ تیفوت  لاق  ةداتق  نع  ۀبورع  یبأ  نب  دیعـس  انث  ءالعلا  نب  ریهز  انث  یلجعلا  مادـقملا  نب  دـمحأ  ثعـشالا  وبأ  انث  یبالودـلا  نع  انیور 
ریکب نب  سنوی  ینثدح  لاق  رابجلا  دبع  نب  دمحا  انثو  لاق  ملسو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلاب  نمآ  نم  لوأ  یهو  نینـس  ثالثب  ةرجهلا  لبق  ۀکمب 

كاله ناتبیصم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تعباتتف  دحاو  ماع  یف  اتام  بلاط  ابأو  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  نا  مث  لاق  قحسإ  نبا  نع 
یئاکبلا دایز  لاقو  لاق  اهیلإ  نکسی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکو  مالسالا  یلع  قدص  ةریزو  ۀجیدخ  تناکو  بلاط  یبأو  ۀجیدخ 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثعبم  نم  نیـضم  نینـس  رـشع  دعب  امهکاله  ناکو  دـحاو  ماع  یف  اکله  بلاط  ابأو  ۀـجیدخ  نإ  قحـسإ  نبا  نع 
. مایأ ۀثالثب  بلاط  یبأ  دعب  تیفوت  ۀجیدخ  نأ  ۀبیتق  نبا  رکذو  نینس . ثالثب  ۀنیدملا  یلإ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هرجاهم  لبق  کلذو  ملـسو 

تلان بلاط  وبأ  کله  اـملف  کـلذ  ریغ  لـیقو  ۀـلیل  نیثـالثو  سمخب  بلاـط  یبأ  لـبق  ۀـجیدخ  تیفوت  يدـقاولا  نعو  هوحن . یقهیبلا  رکذو 
رثنف شیرق  ءاهفس  نم  هیفـس  هضرتعا  یتح  بلاط  یبأ  ةایح  یف  هیف  عمطت  نکت  مل  ام  يذالا  نم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  شیرق 
یهو بارتلا  هنع  لسغت  تلعجف  هتانب  يدـحا  هیلإ  تماقف  هسأر  یلع  بارتلاو  هتیب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لخدـف  اـبارت  هسأر  یلع 
یتح ههرکأ  ائیـش  شیرق  ینم  تلان  ام  کلذ  نیب  لوقیو  كابأ  عنام  هللا  ناف  ۀینب  ای  یکبت  لوقی ال  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرو  یکبت 
لئابق یف  دمحم  رمأ  اشف  دقو  املـسأ  دـق  رمعو  ةزمح  نإ  ضعبل  مهـضعب  لاق  هلقث  اشیرق  غلبو  بلاط  وبأ  یکتـشا  املو  لاق  بلاط . وبأ  تام 
بلاط یبأ  یلإ  اوشمف  انرمأ  انوزبتنی  نأ  نمأن  ام  هللاو  اـناف  اـنم  هطعیلو  هیخأ  نبا  یلع  اـنل  ذـخأیلف  بلاـط  یبأ  یلإ  اـنب  اوقلطناـف  اـهلک  شیرق 
اولاقف مهفارشأ  نم  لاجر  یف  برح  نب  نایفس  وبأو  فلخ  نب  ۀیمأو  ماشه  نب  لهج  وبأو  ۀعیبر  انبا  ۀبیشو  ۀبتع  هموق  فارـشأ  مهو  هوملکو 

انم هل  ذخو  هعداف  کیخأ  نبا  نیبو  اننیب  يذـلا  تملع  دـقو  کیلع  انفوختو  يرت  ام  كرـضح  دـقو  تملع  دـق  ثیح  انم  کنإ  بلاط  ابأ  ای 
دقو کموق  فارـشأ  ءالؤه  یخأ  نبا  ای  لاقف  هءاجف  بلاط  وبأ  هیلإ  ثعبف  هنیدو  هعدنو  اننیدو  انعدیلو  هنع  فکنو  انع  فکیل  هنم  انل  ذـخو 

لوقی ال نا  یبأو  اهب  نوکلمتو  اهینوطعت  ةدحاو  ۀـملک  معن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  کنم  اوذـخأیلو  كوطعیل  کل  اوعمتجا 
نأ اونمآ  نیذلاو  یبنلل  ناک  ام   ) لجوزع هللا  لزنأف  کنع  هنا  مل  ام  کل  نرفغتسال  هللاو  امأ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هللا  الإ  هلإ 

یلـص هللا  لوسرل  لاقف  بلاط  یبأ  یف  هللا  لزنأو  میحجلا ) باحـصأ  مهنأ  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  یبرق  یلوأ  اوناک  ولو  نیکرـشملل  اورفغتـسی 
هیفو اضیأ  ةریره  یبأ  ثیدح  نم  ملسم  هاورو  نیدتهملاب ) ملعأ  وهو  ءاشی  نم  يدهی  هللا  نکلو  تببحأ  نم  يدهت  کنإ ال   ) ملسو هیلع  هللا 

یضر يردخلا  دیعس  یبأ  ثیدح  نم  حیحصلا  یفو  کنیع . اهب  تررقال  ( 1  ) عرخلا کلذ  یلع  هلمح  امنإ  نولوقی  شیرق  ینریعت  نأ  الول 
نم ( 2  ) حاضحـض یف  لعجیف  ۀمایقلا  موی  یتعافـش  هعفنت  هلعل  لاقف  بلاط  وبأ  همع  هدـنع  رکذ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هنع  هللا 

 " ۀخـسن یفو  أطخ ، وهو  عزخلا "  لـصالا "  یفو  فعـضلا . يأ  (. 1) نوهأ لاق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  سابع  نبا  نعو  راـنلا .
حاضحضلا (. 2 .) هریغو ضایع  یـضاقلا  هبوصو  ۀـعامج  هراتخاو  سابتقالا : یفو  ءارلاو . ءاخلاب  وه  امنإ  بلعث  لاق  ۀـیاهنلا : یف  لاق  عزجلا " 

رانلا یف  رانلا  لها  . رعقلا نم  برق  ام  وه  حاضحـضلا  لیقو  رانلل . هراعتـساف  نیبعکلا  غلبی  ام  ضرـالا  هجو  یلع  ءاـملا  نم  قراـم  لـصالا  یف 
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نب لـبنح  یلع  وبأ  مکربـخا  هیلع  يدـلاو  ةءارقب  ( 1  ) میحرلادـبع انربخأو  هغامد . امهنم  یلغی  راـن  نم  نیلعنب  لـعتنم  وهو  بلاـط  وبأ  اباذـع 
انث یبأ  انث  دمحا  نب  هللادبع  انا  لاق  یعیطقلا  رکب  وبأ  انا  لاق  بهذملا  نب  یلع  وبأ  انأ  لاق  نیـصحلا  نب  مساقلا  وبأ  انا  لاق  جرفلا  نب  هللادـبع 
ابأ نإ  لاقف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ  هنا  یلع  نع  ثدحی  بعک  نب  ۀیجان  تعمـس  لاق  قحـسإ  یبأ  نع  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دـمحم 
هللا یلص  یبنلا  یلإ  تعجر  هتیراو  املف  هراوف  بهذا  لاق  اکرشم  تام  هنا  لاقف  هراوف  بهذا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هل  لاقف  تام  بلاط 

ینابیـشلا دمحم  نب  هللا  ۀبه  انا  لاق  یفاصرلا  ةداعـس  نب  یلع  وبأ  انربخا  لاق  یلـصوملا  نب  لضفلا  وبأ  انربخاو  لستغا . یل  لاقف  ملـسو  هیلع 
نب یلعی  نع  ۀبعـش  انث  رفعج  نب  دمحم  انث  یبأ  انث  دمحا  نب  هللادبع  انأ  لاق  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحا  انأ  یمیمتلا  یلع  نب  نسحلا  انا  لاق 
لاق کلها  نم  یـضم  نم  نیأ  تلق  لاق  رانلا  یف  کمأ  لاق  یمأ  نیأ  هللا  لوسر  ای  تلق  لاق  همع  نیزر  یبأ  نع  سدـع  نب  عیکو  نع  ءاطع 

هلـصاح ام  تایاورلا  هذه  نیب  عمجلا  یف  ملعلا  لها  ضعب  رکذو  سدح . باوصلا  یبأ  لاق  هللادبع  لاق  یمأ  عم  کمأ  نوکت  نا  یـضرت  امأ 
امب هفلزأو  هیلإ  ةرهاطلا  هحور  هللا  ضبق  نا  یلإ  ۀیلعلا  تاجردلا  یف  ادعاص  ۀینسلا  تاماقملا  یف  ایقار  لزی  مل  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا 

نوکی نأو  نکت  مل  نأ  دعب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هل  تلصح  ۀجرد  هذه  نوکت  نأ  زئاجلا  نمف  هیلع  مودقلا  نیح  ۀمارکلا  نم  هیدل  هب  هصخ 
ۀلوبقم تناک  ملـسأ  ام  دـعب  اهادأ  ول  بلاط  یبال  سابعلا  ةداهـش  یلیهـسلا  لاقو  ضراعت . الف  ثیداحالا  کلت  نع  ارخأتم  نامیالاو  ءایحالا 

تلق ملسی . نا  لبق  کلذب  دهـش  سابعلا  نکلو  عامـسلا  تبثأ  نم  لوقب  ذخأ  عمـسا  مل  هنم  لدعأ  وه  نم  لاقو  تعمـس  لاق  اذإ  لدعلا  نال 
ملسو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لأسو  کلذ  دعب  سابعلا  ملسأ  دق 

ءاجیهلا یبأ  یلع  تأرقو  هیلع  یبأ  ةءارقب  فسوی  نب  میحرلادبع  انربخأ  امیف  بلاط  یبأ  لاح  نع   ". يزملا میحرلادبع  ۀیرهاظلا "  یف  (. 1)
نب رـشب  انث  یعفاشلا  رکب  وبأ  انا  لاق  نالیغ  نب  بلاط  وبأ  انا  لاق  نیـسحلا  نبا  انا  لاق  دزربط  نب  صفح  وبأ  انأ  لاـق  لـضفلا  یبأ  نب  يزاـغ 

لوسر ای  تلق  لوقی  سابعلا  تعمـس  لاق  لفون  نب  ثرحلا  نب  هللادبع  تعمـس  لاق  ریمع  نب  کلملادبع  انث  نایفـس  انث  يدیمحلا  انث  یـسوم 
حیحص ( 1  ) حاضحـض یلإ  هتجرخأف  رانلا  نم  تارمغ  یف  هتدـجو  معن  لاق  كاذ  هعفن  لهف  كرـصنیو  کـظفحی  ناـک  بلاـط  اـبأ  نإ  هللا 

ملو بلاط  یبأ  لاح  ملعو  همالسإ  دعب  اهادال  هدنع  ةداهشلا  هذه  تناک  ولو  نیحیحصلا  یف  سابعلا  ثیدح  نم  هیلع  قفتم  روهشم  دانـسالا 
ۀعاضرلا نم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ابأ  يزعلادبع  نب  ثرحلا  نا  یلیهـسلا  هرکذ  امیفو  لمحتلا . نود  ءادالا  ۀـلاح  ربتعملاو  لأسی ،

نع هیبأ  نع  قحسإ  نبا  نع  ریکب  نب  سنوی  قیرط  نم  هرکذ  ربخ  یف  همالسا  نسحو  ملسأف  ۀکم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  مدق 
رانلل . هراعتساف  نیبعکلا  غلبی  ام  ضرالا  هجو  یلع  ءاملا  نم  قرام  حاضحضلا  (. 1 .) رکب نب  دعس  ینب  نم  لاجر 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  فصو  رد  - 18

باتک تاصخشم 

ع)  ) نیطبس یناهج  هسسوم  تاقیقحت  دحاو   : هدنسیون
(ع) نیطبس یناهج  هسسوم  رشان : 

همدقم

 ( ، ص مرکا (  ربمایپ  هب  هک  ینز  نیتسخن  یمالـسا  هرود  رد  مالـسا و  زا  لبق  برع  ناـنز  نیرتفیفع  نیرتوکین و  زا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 
. درک لذب  هنامیرک  مالسا -  تفرشیپ  هار  رد  تشاد -  رایتخا  رد  ایند  لام  زا  هچ  نآ  دروآ و  نامیا  شرهوش ، 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش . یم  لزان  ینامـسآ  ياه  هدئام  میرم  دننام  وا  يارب  هک  تشاد  یهلا  شزرا  ردـق  نآ  هجیدـخ 
: دنیامرف یم 
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هک تسا  هدـش  لقن  ص ، )  ربمایپ (  هجوز  هشیاع ،  زا  همطاف  . هجیدـخ . میرم  . هیـسآ تسا . هداد  يرترب  ار  نز  راهچ  نانز  ناـیم  زا  دـنوادخ 
درک و یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هتـسویپ  ص )  هللا (  لوسر  دیـسر .  یمن  هجیدخ  تزع  تمرح و  هیاپ  هب  نانز  زا  کی  چـیه  مارتحا  تفگ " : 

 "  . تسا هدوبن  هجیدخ  دننام  ینز  ایوگ  هک  درمش  یم  مرتحم  ار  وا  يدح  هب 
. تسا هدرک  اطع  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  هدوبن و  شیب  ینز  ریپ  هجیدخ  متفگ :  ص )  ربمغیپ (  هب  يزور  دـنک :  یم  لقن  سپـس  هشیاع 

هجیدخ زا  رتهب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  سپس  دمآرب .  شا  یناشیپ  گر  هک  يروط  هب  تفشآرب  تخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
يرگوداـج و هب  ارم  همه  هک  يزور  . دروآ ناـمیا  نم  هـب  وا  دـندوب ،  تـسرپ  تـب  رفاـک و  مدرم  هـمه  هـک  يزور  دوـبن .  نـم  يارب  یـسک 

رایتخا رد  ار  دوخ  لاوما  مامت  هجیدخ  دندینادرگ ،  یم  يور  نم  زا  همه  هک  يزور  درک ،  قیدصت  ارم  وا  دـنداد ،  یم  تبـسن  ییوگغورد 
جرخ غیرد  یب  نم  هار  رد  ار  اهنآ  تشاذگ و  نم 

يدب هب  هجیدخ  زا  رگید  متفگ  دوخ  اب  دیوگ :  یم  هشیاع  دوب .  اوقت  تفع و  یکاپ و  رهظم  هک  دیـشخب  نم  هب  يرتخد  وا  زا  دنوادخ  درک 
وا زا  بترم  ربمایپ  اریز  مدوبن  ساـسح  هجیدـخ  هزادـنا  هب  مادـک  چـیه  زا  ربماـیپ  ناـنز  دروم  رد  نم  :›› دـیوگ یم  هشیاـع  درب . مهاوخن  ماـن 

.. مدوب هدیدن  ار  وا  زگره  نم  درک و  یم  فیرعت 
میمصتو يأر  رظن  زا  نیرت  مامت  لقع ، رظن  زا  نیرتلماک  لامج ، رظن  زا  اهنز  نیرتابیز  مالـس  اهیلع  هجیدخ  : تسا هدمآ  یبوط  هرجـش ي  رد 

. دوب لامو  توورم  ایح ، ، نید ، تفع رظن  زا  نیرتدایزو  ، يریگ

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نآ یگتسیاش  نز  مادک  دوبن  هجیدخ  رگا  تفای ››. تماقتساو  دش  راوتسا  اپ و  رب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لام  (ع)و  یلع ریـشمش  اب  مالـسا  ›› 
یلص ربمایپ  رگا  تشاد و  ار  هجیدخ  يدنزرف  یگتسیاش  یسک  هچ  دوبن  همطاف  رگا  دشاب و  مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  ردام  هک  تشاد  ار 

. دنیآ لیان  ملاع  نانز  يرورس  ماقم  هب  دنتسناوت  یم  هنوگچ  همطافو  هجیدخ  دوبن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
میدوب ور  هبور  تاعالطا  دوبمک  اب  طقف  شاک  تسا و  هدـشن  شرازگ  يدایز  تاعالطا  مرکا ص ،  ربمایپ  یمارگ  رـسمه  هجیدـخ  هراـبرد 
نایرج اهنابز  رـس  رب  هک  یتمـسق  نآ  هنافـسأتم  تسا و  روآ  تفگـش  ناوارف و  تاصقانت  ياراد  هدـش  لصاو  هک  مه  یتاشرازگ  نامه  اریز 
تسا يراج  هاوفا  رب  هک  هچنآ  رب  هوالع  ات  تسا  نآ  یپ  رد  هلاقم  نیا  دراذگیمن و  شیامن  هب  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  یعقاو  یگدنز  دراد ،

ار ص )   ) دمحم ای   ) دمحا مان  تشاذـگ  یگدـنز  هصرع  هب  اپ  يدرم  زاجح ، نیمزرـس  رد  دـنک . هضرع  يربک  هجیدـخ  زا  يرگید  يامیس 
ار فطع  هطقن  نیرتزراب  و  درک . انشآ  ینامـسآ  ینیئآ  اب  ار  تیرـشب  دعب ، ههد  دنچ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دنتفرگ و  رظن  رد  شیارب 

. دز مقر  يرادنید  راموط  رد 
یلو تسین  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  ددـص  رد  هلاقم  هدـنراگن  دـش ؟ يو  یهلا  شنیزگ  بجوم  صخـش  نآ  رد  ییاـهیگژیو  هچ  یتسارب 

یکاـپ و داـمن  رهظم و  ترـضح  نآ  تسا  ص   ) دـمحم تایـصوصخ  یـضعب  رکذ  زا  ریزگاـن  هرهاـط  هجیدـخ  يامیـس  هـب  نـتخادرپ  يارب 
رادرک تسار  وگتسار و  تفای و  ترهـش  هدوتـس  هدیدنـسپ و  درف  کی  ناونع  هب  راید ، نآ  طحنم  هعماج  رد  هک  دوب  یـسک  دوب . یگزیکاپ 

. دادیم تیمها  رایسب  یگزیکاپ  هب  بآ  اب  انشآ  ان  رهش  رد  دوب و 
یلمع مادقا  مدرم  مالآ  عفر  يارب  دادیم و  شرازآ  هعماج  مدرم و  درد  دشیم . بوسحم  شرمتسم  همانرب  وزج  ندز  كاوسم  مامحتـسا و 
يارب یـصخش  ناـنچ  دندیـسرپیم  دوـخ  زا  همه  تفرگ و  ياـج  ناـگدازآ  نادرمناوـج و  دودـعم  هورگ  رد  لـیلد  نیمه  هب  درکیم و  زین 
تسیچ یئوشانز  دنویپ  يارب  دش ، دهاوخ  اراد  ار  یهلا  یحو  غالبا  تیحالص  هک  یناسنا  ياهرایعم  تشاد و  دهاوخ  ياهمانرب  هچ  جاودزا 

یناسنا و لیالد  هب  ار  يو  نایمدآ  ناـیم  زا  ادـخ  هک  روطناـمه  اـیآ  دـشاب ؟ هتـشاد  یئافـص  هچ  دـیاب  تسیک و  یهلا  هدـش  شیزگ  هدـیزگ 
يرگید لامتحا  نیا  زا  ریغ  رگم  دـشاب ؟ نینچ  هک  درک  دـهاوخ  شنیزگ  ار  یـسک  راید ، نآ  ناوناب  نایم  زا  زین  وا  دـیزگرب ، وکین  یتاـفص 
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تسا  روصتم 
هب هکم  هعماج  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  هجیدـخ  يرآ  درک . وجتـسج  خـیرات  بتک  رد  رظنم  نیا  زا  دـیاب  ار  دـمحم  رـسمه  يامیـس  سپ 

یلو دـشیم ، انـشآ  ماع  موهفم  هب  یگزیگاپ  یکاپ و  اب  جـیردت  هب  نامز  نآ  یلهاج  هعماج  هچ  رگ  دـش . روهـشم  كاپ  يوناب  ینعی  هرهاط 
هک یبقل  هرهاط  دمحم . ار  دمحا  داد و  بقل  هرهاط  ار ، هجیدخ  لیلد  نیمه  هب  دوتـسیم و  ار  ناکاپ  دوبن و  مه  هناگیب  یکاپ  اب  ملـسم  ردق 

. دوب راید  نآ  نامز و  نآ  رد  یبوخ  يامن  مامت  دامن 
لوقعمان تاشرازگ  زا  يرایـسب  زا  دروآ و  تسدـب  رذـگهر  نیا  زا  ناوتیم  یتحارب  ار  هرهاـط   ) هجیدـخ دـمحم و  لاـصتا  هقلح  نیا  رباـنب 

نیا زاـغآ  هطقن  ار ، ناـمه  دـننک و  یفرعم  باـسح  یب  ناوارف و  تورث  ياراد  ار  هجیدـخ  اـت  دـننآ  یپ  رد  هـک  یتاـشرازگ  تـسج  يرود 
. دناهتشون هتسناد و  جاودزا  یئانشآ و 

40 ص ،   ) دمحم اب  جاودزا  نامز  هدوب و  زین  دنزرف  دنچ  ياراد  هدرک و  جاودزا  رگید  راب  ود  ص   ) دمحم ترـضح  اب  جاودزا  لبق  هجیدخ 
تـسا فورعم  هکنیا  درک . حرطم  ار  دـمحم  اب  جاودزا  داهنـشیپ  هک  دوب  هجیدـخ  دـنیوگیم  زین  تسا و  هتـشاد  نس  رتشیب  یمک  ای  لاـس و 

رد هدش و  شرازگ  زین  نآ  داضتم  هک  تسا  یخیرات  شرازگ  کی  ًافرـص  هدرک  جاودزا  راب  ص 2   ) ربمایپ اب  جاودزا  زا  لبق  هرهاط  هجیدخ 
هزیـشود و هجیدخ  هکیلاح  رد  درک  جاودزا  هجیدخ  اب  یمارگ  ربمایپ   ) ارذع تناک  اهب و  جوزت  ص   ) یبنلا نا   » هدـمآ یخیرات  باتک  دـنچ 

هدروخ مقر  ضرغم  هیلوا  نایوار  تقد و  مک  ناسیون  هریـس  یـضعب  تسد  هب  خیرات  لوط  رد  هجیدـخ  فعاضم  تیمولظم  یلو  دوب ) هرکاب 
تسا 

رهاوخ نادنزرف  ناخروم  هراشا  دروم  ناکدوک  هکیلاح  رد  دننادیم  اهجاودزا  نآ  زا  ینادـنزرف  دوجو  ار  يو  یلبق  ياهجاودزا  لیلد  نانآ 
نادقف يرگید و  لیلد  ره  ای   ) اهنآ نیدلاو  گرم  زا  دـعب  رهاظلا  یلع  هک  دـندوب  رگید  نز  زا  هجیدـخ  رهاوخ  رهوش  نادـنزرف  ای  هجیدـخ 

يرادـهگن اهنآ  زا  تبحم  ماـمت  اـب  ص   ) یمارگ ربماـیپ  هارمه  هب  دروآ و  دوخ  دزن  هب  ار  اـهنآ  درک ، يراکادـف  هنومن  يوناـب  نآ  تسرپرس 
بقل نیا  تسه و  زین  نامیتی  ردام  ماتیالا  ما   » ینعی رگید  یبقل  ياراد  هرهاط  تفـص  رب  هوالع  هجیدـخ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  درکیم و 

تسا ناکدوک  نآ  قح  رد  يو  ندرک  يردام  اب  هطبار  رد 

دنداد يو  هب  نارود  نآ  مدرم  ار  ناونع  نیا  هتبلا 

هنوگچیه نودب  هدرک  يردام  طقف  وا  اریز  دنشاب  هدوبن  نامیتی  ماتیا و  هملک  دربراک  هب  یضار  هجیدخ  هرهاط  تیصخش  هک  تسا  یهیدب  و 
. دوشیم هدهاشم  يرهم  یب  یعون  روکذم ، بقل  رد  هکنآ  لاح  شین  نعط و 

يراکادـف و یتسودـعون  سح  دراد . هجیدـخ  یناـسنا  دـنلب و  هیحور  زا  ناـشن  دـشاب  هداد  هجیدـخ  هـب  سک  ره  ار  بـقل  نـیا  تـهج  رهب 
باستنا اب  اهنت  هن  ضرغم  نایوار  یضعب  شرازگ  رد  هنافـسأتم  دوب . نآ  ياراد  رتالاب ، هبترم  رد  زین  وا  يوش  هک  ییاهیگژیو  نامه  یگدازآ 

يو یلبق  ياهجاودزا  لیالد  زا  یکی  ار  نادنزرف  نامه  هکلب  هدش  هتفرگ  هدیدان  وا  تیناسنا  يراکادـف و  یگژیو  هجیدـخ  هب  نادـنزرف  نیا 
. دناهدرک دادملق 

یلبق ياـهجاودزا  در  رد  مکحم  لـیالد  زا  دـناهدرک . حیحـصت  ار  نآ  هدرب و  یپ  مهم  تیعقاو  نیا  هـب  يرگید  نارگـشرازگ  هـک  دـنچ  ره 
هجیدخ دنیوگیم ، هک  نومضم  نیا  دشاب . هدینشن  ارنآ  هک  تسین  یسک  هدمآ و  خیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد  هک  تسه  یـشرازگ  هجیدخ 

مامت هب  وا  یلو  دـندوب  يو  اب  جاودزا  ناهاوخ  شیرق  فارـشا  ناگرزب و  دوب و  ناوارف  ياهراگتـساوخ  ياراد  شزاتمم  تیـصخش  لیلد  هب 
باوج ناریما  زا  يدحا  هب  ارچ  هک  دش  عقاو  شیرق  نانز  ضارتعا  دروم  داد ، دمحم  هب  تبثم  باوج  نوچ  داد و  در  باوج  یعدم  فارشا 

يدرک  جاودزا  دمحم )  ) بلاطوبا میتی  اب  اما  يدادن  تبثم 
هک روطنامه  هجیدخ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دـنکیم ، مالعا  دودرم  ار  يو  یلبق  ياهجاودزا  ینـشور  هب  هکنیا  رب  هوالع  روکذـم  شرازگ 
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ییاراد تورث و  هتـشاد و  رظن  دم  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياهکالم  زج  ییاهكالم  جاودزا  يارب  دـیآیم ، رب  ماتیالا  ما  هرهاط و   ) شباقلا زا 
 . ناکاپ ندش  رتگرزب  یکاپ  بذج   ) تسا هدوب  يرتگرزب  یکاپ  لابندب  وا  یکاپ  هکلب  هتفیرفن  ار  وا  شیرق  ناگرزب  ناریما و 

هجیدخ نس  دروم  رد 

زا یـشان  ددـع  نیا  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  هک  تسا  ینتفگ  هدـش  دـیق  لهچ  ددـع  تسا و  يراس  يراـج و  هاوفا  رب  هچنآ  فـالخرب  مه 
ياهجاودزا رگا  هدوب و  يو  نتشاد  دنزرف  هجیدخ و  ندرک  جاودزا  رابود  دروم  رد  نانآ  یلبق  ضرف  لیلدهب  ناسیونهریـس  یـضعب  نیمخت 

. دش دهاوخ  لح  دوخ  هب  دوخ  زین  شنس  عوضوم  مینادب  یفتنم  ار  وا  یلبق 
هدش و رکذ  توافتم  ص   ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  نس  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  باتکرد  یلماع  یـضترم  رفعج  لقن  هب  انب 
ج 16  ) راونالاراحب رد  دناهدرک . مالعا  لاس  لاس و 46  لاس 45  لاس 44  لاس 40  لاس 35  لاس 30  لاس 28  ار 25  نآ  فلتخم  ناخروم 

تسا هدش  رکذ  لاس   22 ص ،   ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  يو  نس  سابعنبا  لوق  زا  ص 12 )

یلماع یضترم  رفعج 

ربماـیپ اـب  تلـصو  ماـگنه  وا  نس  هک  تسا  یعطق  يو  یلبق  ياـهجاودزا  در  هب  هجوتاـب  هتـسناد و  تیرثکا  یحیجرت  لوق  ار  لاـس  ددع 28 
دروآ تسدهب  ار  هرهاط  هجیدـخ  نس  عطق  روطهب  ناوتیمن  هچرگا  و  دـشاب . هدوب  دراد ، ترهـش  هچنآ  زا  رتمک  یلیخ  دـیاب  ص ،   ) یمارگ

یحیجرت لوق  اـب  تروصنیا  رد  هک  تسا  رتکـیدزن  تحـص  هب  ساـبعنبا  لوـق  زا  راونـالاراحب  رد  هدـش  مـالعا  نس  دـسریم  رظن  هب  یلو 
. درادن توافت  یلیخ  یلماع  یضترم  رفعج  ياعدا  هب  انب   ) تیرثکا

مولعاب هن  تسا و  راگزاس  یخیرات  عیاقو  حیحـص  لیلحتاب  هن  لاس  ات 46  زا 35  هژیوب   ) هدش دای  یئاعدا  ياهنس  زا  یـضعب  تروص  ره  رد 
نامه دناهدرک  راهظا  لاس  دودح 40  ص   ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  ار  هجیدخ  ترـضح  نس  هک  یناسک  اریز  اهناسنا . براجت  یکـشزپ و 

هجیدـخ اـب  ص   ) مرکا لوـسر  جاودزا  زا  دـعب  لاـس  ینعی 20  تـثعب  زا  دـعب  لاـس   5 ار ، س   ) ارهز ترـضح  تدـالو  هک  دنتـسه  یناـسک 
. دننادیم

س  ) همطاف ترضح  دلوت  ماگنه  هجیدخ  نس  بیترت  نیدب 

هبرجت و یکـشزپ و  یملع و  رظن  زا  يرادراـب  لاـس  ات 66  لاس  نیب 55   ) نس دودـح  نیا  رد  تسا  یعیبط  هک  دـشاب  لاـس  دودح 60  دیاب 
، دشاب نینچ  رگا  تفگ  دیاب  تسا  لومعم  دح  زا  شیب  لاس  تاداس 10  يارب  يرادراب  نس  دنیوگب  سانلاماوع  رگا  تسا و  دودرم  تیعقاو 

دراد تیعقاو  یبلطم  نینچ  هن  هتبلا  هک  دشاب  تسناوتیم  نایناهج  دزن  رد  مالسا  نیئآ  تیناقح  يارب  هزجعم  دنـس و  نیرتگرزب  بلطم  نیمه 
تسا  یتاموهوم  نینچ  لابند  هب  هدنراگن  هن  و 

يدراوم نآرق  رد  دننک  لالدتـسا  ياهدع  تسا  نکمم  ییوس  زا  دنیآیمن ، رامـش  هب  موسرم  تاداس  وزج  هجیدخ  الوصا  هکنآ  زا  هتـشذگ 
زین هجیدـخ  ترـضح  دروم  رد  رما  نیا  و  اـیرکز ) ترـضح  ع و   ) میهاربا ترـضح  رـسمه   ) هدـش حرطم  یلاـسنهک  نینـس  رد  يرادراـب  زا 

هب کـسمتم  میروآیم  مک  قیقحت  لـیلحت و  زا  هاـگره  میراد  هزاـجا  اـیآ  هک  تسا  نیا  باوج  دـشاب . یهلا  هزجعم   ) عون نیا  زا  دـناوتیم 
تسا  هدرک  رکذ  ار  نآ  ندوب  یعیبطریغ  يداعریغ و  زین  نآرق  دوخ  نآرق و  رد  هک  میوش  یتائانثتسا 

نآرق هدـنروآ  هب  طوبرم  هک  ار  ياهزجعم  تسا  نکمم  روطچ  هدرک  رکذ  نیـشیپ  ناربماـیپ  دروم  رد  ار  روـبزم  دروـم  ود  نآرق  یتـقو  اـیناث 
. دشاب هتشاذگ  توکسم  تسا 

لهچ و هویب  نز  کی  يراگتـساوخ  دیدرت  نودب  دسریم  ربمایپ  زا  هجیدـخ  يراگتـساوخ  عوضوم  هب  تبون  میرذـگب  رگا  زین  هتکن  نیا  زا 
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هناخاتسگ نس  لاس  دودح 25  اب  شیرق  هنومن  ناوج  کی  زا  هتـشاد  ار  ندرک  رهوش  رابود  هقباس  هدوب و  دنزرف  دنچ  ياراد  هک  هلاس  دـنچ 
هدوب یکاپ  راکادف و  ءارذع )  ) هزیـشود کی  يو  میریذـپب  رگا  تسا و  هتـشادن  يراگزاس  شیرق  قالخا  اب  رما  نیا  تسا و  هناهاوخدوخ  و 

مـسارم هک  صوصخ  هب  تسا و  یفتنم  يو  تافـص  اب  هیواز  نیا  زا  يراگتـساوخ  عوضوم  اذل  هتـشاد  ار  ص   ) ربمایپ نس  دودـح  ینـس  هک 
تـسا هدـش  رکذ  یخیرات  ربتعم  بتک  رد  يو  ناـسک  هجیدـخ و  زا  بلاـطوبا  ترـضح  هژیوهب   ) ص  ) ربماـیپ ناـسک  یمـسر  يراگتـساوخ 

یلو دشاب ، هدش  لاسرا  هجیدخ  يوس  زا  هیلوا  ياهمایپ  ص ،   ) هللادـبع نبدـمحم  هتـسجرب  تافـص  دوجو  لیلدـب  تسا  نکمم  هک  دـنچره 
ياهدازآ نز  نیا  رد  وکین  تافص  دوجو  لیلدهب  يو  گرزب  هجیدخ و  زا  يو  ناسک  ص و   ) دمحم لومعم  يراگتـساوخ  نامه  رتیعیبط ،

تسا  هتشاد  ترهش  تبحم  رهم و  یکاپ و  هب  هک  دوب 
تسا يو  دایز  تورث  لام و  انامه  دننکیم  حرطم  جاودزا  رد  ندش  مدقشیپ  رما  رد  هجیدخ  ترـضح  يارب  هک  يزایتما  نیرتیلـصا  ارهاظ 
لصا رد  رگم  دشیمن . یضار  تسوا  تورث  شزایتما  اهنت  هک  يدرف  اب  جاودزا  هب  ربمایپ  درفهب  رصحنم  یتوکلم و  تیصخش  نینچ  رگا  هک 

. داد ناوتیمن  یعطق  رظن  دنچره  مینک  دیدرت  هجیدخ  رایسب  ناوارف و  تورث 

داهن دوجو  هضرع  هب  اپ  ياهعماج  رد  هجیدخ 

قیقد داهن  وا  دـش . كاپ   ) هرهاط تفـص  هب  بقلم  هعماج  نامه  رد  وا  دوب و  هدـش  گنرمک  نآ  رد  تاـیقالخا  اـهشزرا و  زا  يرایـسب  هک 
هنافسأتم هک  رگید  يوکین  تافص  يرایسب  یناسنا و  هتـسجرب  تافـص  نامه  لیلد  هب  و  دوب . تسرپرـسیب  ناکدوک  هب  تبحم  يزرورهم و 

هارمه هب  درک و  رارقرب  دنویپ  ص ،   ) یفطصم دمحم  یکاپ  یکین و  همشچرس  شنیرفآ  نارود  ياهناسنا  فرشا  اب  میرادن  اهنآ  زا  يربخ 
، زین نارتخد  نآ  نارسمه  یتح  دندش و  هجیدخ  ص و   ) ربمایپ هب  بستنم  اهدعب  هک  تخادرپ  ینادنزرف  زا  یتسرپرس  همادا  هب  ترـضح  نآ 

 . دنا هدش  رختفم  ص   ) ربمایپ ياهداماد  بقل  هب 
فرـصنم ناشتایح  نامز  فراعتم  دادعت  هب  یقیقح  نادـنزرف  نتـشاد  زا  ینارون  هداوناخ  نآ  هک  هدوب  نادـنزرف  نیمه  دوجو  لیلدـب  دـیاش 
هللالوسر هب  يو  نامیا  زاغآ  دروآ و  نامیا  ص   ) دمحم ترـضح  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هرهاط  هجیدـخ  دوشیم  هتفگ  هچ  رگا  دـناهدش .

یهیدـب دوب و  هدروآ  نامیا  يو  يروابادـخ  ص و   ) دـمحم یکاپ  هب  لبق  اهلاس  زا  وا  ددرگیمرب  يو  تثعب  یحو و  نیزاغآ  هظحل  هب  (ص 
. دشاب یمسر  هدنورگ  نیلوا  ص ،   ) ءایبنالامتاخ یهلا  یمسر  ترافس  زا  دعب  رگا  تسا 

نینموملا ما  دنمجرا  ماقم  نأش و  رد  نادنمشیدنا  ناگرزب و  مالک  رد  زین  هدش و  لقن  ننست  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تایاور  رد 
تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  س   ) يربک هجیدخ  ترضح 

راحبلاهنیفس كردتسم  بحاص  هتفگ  هب 

(1 «.) دشاب شرامش  لباق   ) هک تسا  نآ  زا  شیب  هدمآ  تایاور  فلتخم  باوبا  رد  هک  س   ) هجیدخ ترضح  لئاضف  »
ریخ  : » هک تسا  لـقن  ص   ) مرکا لوسر  زا  تسا  وا  ياهیگتـسیاش  تخانـش  و  وا ، تمظع  زار  هب  ندربیپ  تاـیاور  نیا  هب  هجوـت  لـصاح 

(2 «) دنتسه نارمع  رتخد  میرم  س و   ) هجیدخ ایند  نانز  نیرتهب   » نارمع هنبا  میرم  اهئاسن  ریخ  هجیدخ و  اهئاسن 
 « (ص دمحم تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسنریخ  »

(3  ) (ص دمحم ترضح  رتخد  س   ) همطاف دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم  رتخد  هیسآ  نارمع  رتخد  میرم  زا : دنترابع  نایناهج  نانز  نیرتهب 
شلوسر ادخ و  میتفگ  تسیچ  اهطخ  نیا  دـینادیم  ایآ  دیـسرپ : هاگنآ  دیـشک . طخ  راهچ  ص   ) ادـخ لوسر  يزور  دـیوگیم : سابع  نبا 

نوعرف هارما  محازم  تنب  هیـسآ  و  دـمحم ، تنب  همطاـف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  نارمع و  تنب  میرم  هنجلا  ءاـسن  ریخ  : » دوـمرف تسا  رتاـناد 
(4  ) تسا نوعرف  رسمه  محازم  رتخد  هیسآ  ص و   ) دمحم رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نارمع  رتخد  میرم  تشهب  نانز  نیرتهب 
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میهاربالآ و اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تملعاـف  اـم  وا  : » دومرف دوـب  ع   ) همطاـف هب  ییوـج  يرترب  لاـح  رد  هک  هشیاـع  هب  ص   ) ربماـیپ
نیملاعلایلع  هجیدخ  همطاف و  ارفعج و  هزمح و  نیسحلا و  نسحلا و  ایلع و  نارمعلآ و 

رب ار  ع   ) هجیدـخ ع و   ) همطاف رفعج ، هزمح  ع ،   ) نیـسح ع ،   ) نسح ع ،   ) یلع نارمعلآ  میهاربالآ  حون  مدآ  دـنوادخ ، هک  ینادیمن  اـیآ 
(5 «.) دیزگرب نایناهج 

شراگدرورپ و يوس  زا  وارب  دمآ ، وت  دزن  هاگره  تسا  ع   ) هجیدخ نیا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : ص   ) ربمایپ
تـشهب رد  دجربز )  ) هعطق کی  زا  ياهناخ  هب  ار  وا  و   » بصنال بخـصال و  بصق  نم  هنجلایف  تیبب  اهرـشب  و   » ناسرب مالـس  نم  فرط  زا 

(6  ) هدب هدژم  تسین  یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک 
املاع نهلضفا  و  دمحم ، تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  نهملاع  تاداس  تادیـس  هوسن  عبرا  »
همطاف دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم  رتخد  هیـسآ  نارمع  رتخد  میرم  زا : دـنترابع  هک  دنـشابیم  دوخ  ناهج  نانز  رورـس  نز  راهچ  همطاف 

(7  ) تسا ع   ) همطاف ناهج  رد  اهنآ  نیرتهب  و  ص ،   ) دمحم رتخد 
محازم  تنب  هیسآ  ص و   ) دمحم تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  نم  کبسح  »

(8  «) مالسلا نهیلع   ) هیسآ همطاف و  هجیدخ  میرم  تسا  یفاک  لامک  تلیضف و  رد  ناهج  ود  ناوناب  نایمرد 
: دومرف دنشونیم ». نآ  زا  نابرقم  هک  یتشهب  همشچ  نامه  نوبرقملا  اهب  برشی  انیع   » نیففطم هیآ 22   ) ریسفت رد  ص   ) مرکا ربمایپ 

(9  ) هجیدخ همطاف و  همئالا  بلاطیبا و  نبیلع  هللا و  لوسر  نوقباسلا  نوبرقملا  »
س  ) هجیدـخ لثم  ینز  ردام  وت  مرادـن  يرـسمه  نانچ  نم  هک  يراد  س   ) همطاف دـننام  يرـسمه  وت  : » دومرف ع   ) یلع هب  ص   ) ربمایپ يزور 

(10  «) مرادن ینزردام  نینچ  نم  هک  يراد 

تسا هدش  تیاور 

ربخ وا  هب  دمآ ، وا  هک  یتقو   » تفگ لیئربج  تفاین  ار  وا  ص   ) ربمایپ دش ، ع   ) هجیدـخ يایوج  دـمآ و  ص   ) ربمایپ روضح  هب  لیئربج  يزور 
(11 .«) دناسریم مالس  وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدرب 

کب یهابیل  لجو  زع  هللا  نا  : » داد مایپ  نینچ  هجیدـخ  هب  رـسای  رامع  طـسوت  ع   ) هجیدـخ زا  لازتعا  زورهنابـش  لـهچ  رد  ص   ) مرکا ربماـیپ 
؛ ارارم موی  لک  هتکئالم  مارک 

(12 «) دنکیم راختفا  شگرزب  ناگتشرف  هب  ررکم  روط  هب  زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه 
الا ساـنلا  اـهیا   » تفگ نینچ  هلمج  زا  دومرف ، یبلاـطم  ع   ) نیـسح نسح و  نأـش  رد  مدرم  روضح  رد  دجـسم  رد  ص   ) ادـخ لوـسر  يزور 

هدج  ادج و  سانلا  ریخب  مکربخا 
 « هدج دج و  تهجزا  اهناسنا  نیرتهب  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  مدرم  يا 

: دومرف هدب »  ربخ  يرآ  : » دندرک ضرع  نارضاح 
؛ دلیوخ تنب  هجیدخ  امهتدج  هللالوسر و  امهدج  نیسحلا  نسحلا و  »

(13 «) دشابیم دلیوخ  رتخد  ع   ) هجیدخ اهنآ  هدج  تسا و  ص   ) دمحم ادخ  لوسر  ناشدج  هک  دنتسه  ع   ) نیسح نسح و  اهنآ 
هب ار  ارهز  ترضح  ص   ) ربمایپ دوب ، نایرگ  ناشیرپ و  رایسب  (س  ارهز ترـضح  تفرگ  رارق  تلحر  رتسب  رد  ص   ) ربمایپ هک  ماگنه  نآ  رد 

لجوزع هللااب  نمآ  نم  لوا  ایلع  نا  هک  راد  شوخ  لد  : » دومرف ع   ) هجیدخ زا  دای  نمض  يزارف  رد  و  داد ، يرادلد  یلعالوم  تکربرپ  دوجو 
نامیا شلوسر  ادـخ و  كاپ  تاذ  هب  هک  تسا  تما  نیا  زا  صخـش  نیتسخن  ع   ) یلع انامه  کـما  هجیدـخ  وه و  همـالا  هذـه  نم  هلوسر  و 

(14 .«) دنتسویپ مالسا  هب  هک  دنتسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام  س   ) هجیدخ وا و  دروآ ،
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وا دای  هب  هاگره  درکیم و  دای  یکین  هب  یمارگ  يوناب  نآ  راثیا  نیریـش و  تارطاخ  زا  هراومه  ع   ) يربک هجیدخ  تافو  زا  دـعب  مرکا  ربمایپ 
هلمج  زا  دشیم  يراج  شناگدید  رب  قارف  کشا  داتفایم ،

نانچ نآ  ص   ) ربمایپ دـمآ ، نایم  هب  ع   ) هجیدـخ ترـضح  زا  ینخـس  هاگان  دوب ، دوخ  نارـسمه  زا  رفن  زا  دـنچ  دزن  رد  ص   ) ربماـیپ يزور 
تشگ  ریزارس  شنامشچزا  کشا  ياههرطق  هک  دش  ساسحارپ  هتفشآ و 

»؟ درک هیرگ  دیاب  دسا ، نادنزرف  زا  نوگمدنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینکیم  هیرگ  ارچ   » تفگ ترضح  نآ  هب  هشیاع 
متمقع  ذا  یل  تدلو  مترفکذا و  یب  تنمآ  متبذک و  ذا  ینتقدص  : » دومرف وا  هب  خساپ  رد  ربمایپ 

رفاک هکیماگنه  درک و  قیدصت  دیدرکیم ، بیذکت  ارم  امش  هکیماگنه  وا 
(15 .«) دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد  دروآ  ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  وا  دیدوب ،

هدش  تیاور  زین 
همه نآ  تلع  هشیاـع  تفر  نزریپ  نآ  یتـقو  داد ، رارق  راشرـس  فطل  دروم  ار  وا  ترـضح  نآ  دـمآ ، ص   ) مرکا لوسر  دزن  ینزریپ  يزور 

: دومرف باوج  رد  وا  دیسرپ ، ص   ) ربمایپ زا  ار  نزریپ  هب  ینابرهم 
نامیالا  نم  دهعلا  نسح  نا  هجیدخ و  نمز  یف  انیتات  تناکاهنا  »

کین انامه  دوب ، رادروخرب  هجیدـخ ع  راشرـس  فاـطلا  اـهکمک و  زا  دـمآیم و  اـم  هناـخ  هب  هجیدـخ ع ،  یگدـنز  رـصع  رد  نزریپ  نیا 
(16  «) تسا نامیا  زا  هقباس  دهع و  يرادهگن 

ع  ) هجیدـخ ناتـسود  يارب  شتـشوگ  زا  دومرفیم : درکیم ، حـبذ  يدنفـسوگ  ص   ) ربماـیپ هاـگره   » تفگ هشیاـع  رگید  تیاور  قباـطم  و 
: دومرف متفگ  نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ،
(17  «) مراد تسود  ار  ع   ) هجیدخ تسود  نم  اهبیبح : بحال  ینا  »

رهز ترضح  يراگتساوخ  رد  هجیدخ  دای 
زا رگید  یخرب  هدش و  دازآ  زینک  نمیاما  هارمه  هب  هملـس  ماهک  نآ  زا  سپ  ارهز  ترـضح  زا  ع   ) یلع الوم  يراگتـساوخ  مسارم  نایرج  رد 
زا یـشخب  رد  دـنهدب ، رارق  (س  ارهزلا همطاف  اب  يرـسمه  يارب  ع   ) یلع ماما  تساوخرد  نایرج  رد  ار  وا  ات  دـنتفر  يو  دزن  ربمایپ  نارـسمه 
رد تسناوتیم  تفاییم و  روضح  مسارم  نیا  رد  هناگی  ردام  نآ  شاک  يا  دندرک  وزرآ  دندومن و  هراشا  هجیدخ  ترـضح  هب  دوخ  راتفگ 

. دشاب رضاح  شاهشوگرگج  جاودزا  مسارم 
لثم نیا  هجیدخ و  : » دندومرف سپـس  دومن ؛ نتـسیرگ  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  هب  ص   ) مرکا ربمایپ  ناهگان  دیـسر  هجیدـخ  مان  هب  نخـس  ات 

تیبـب هجیدـخ  رـشبا  نا  یف  رما  لـجوزع  هللا  نا  اـهلامب ، هیلع  ینتناـعا  هللا و  نید  یلع  ینترزاو  ساـنلا و  ینبذـک  نیح  یناتقدـص  هجیدـخ 
بصنال  هیف و  بخص  بصق ال  نم  هنجلایف 

نم اـب  ادـخ  نید  يارب  وا  و  درک ، قیدـصت  ارم  وا  دـندرکیم ، بیذـکت  ارم  مدرم  هـک  ماـگنه  نآ  رد  هجیدـخ  دـننامه  تساـجک  هجیدـخ 
ار ع   ) هجیدخ هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  لاعتم  دـنوادخ  درک ، کمک  نید  دربشیپ  يارب  ارم  دوخ  تورث  اب  و  دومن ، يرایمه  يراکمه و 

 « مهدب هدژم  تسین  نآ  رد  یمارآان  جنر و  هک  تشهب  رد  رهوگ  کی  زا  ياهناخ  نتشاد  هب 

یبن جارعم  ثیداحا  رد  هجیدخ 

ماـگنه داد ، ریـس  درب و  اهنامـسآ  يوس  هب  ارم  لـیئربج  جارعم  بش  رد  هک  یتـقو  دوـمرف : ص   ) ادـخ لوـسر  دـیوگیم : يردـخ  دیعـسوبا 
 « يراد یتجاح  ایآ   » متفگ لیئربج  هب  تعجارم 

یناسرب  هجیدخ ع  هب  ارم  مالس  ادخ و  مالس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح   » تفگ لیئربج 
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مالـسلا و هنم  مالـسلا و  وه  هللانا   » تفگ هجیدخ  درک ، غالبا  هجیدخ ع  هب  ار  لیئربج  ادـخ و  مالـس  دیـسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  ص   ) ربمایپ
مالس لیئربج  رب  ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالس  مالس و  تسا  وا  زا  تسا و  مالـس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه  مالـسلا  لیئربج  یلع  مالـسلا و  هیلا 

(18 .«) داب
مالسا  ردص  باحصا  همئا و  یهلا  يایبنا  راتفگ 

: دیوگیم نینچ  ع   ) مدآ لوق  زا  برع  خروم  دعسنبا 
هجیدخ دومن و  وا  بیصن  هجیدخ  نوچ  یتفج  هک  دوب  نیا  درک  هللالوسر  بیـصن  ادخ  هک  ییایازم  زا  یکی  تفگ  اوح  هب  تشهب  رد  مدآ  »
فالخ رب  تشهب  رد  نم  هک  دیدرگ  ببـس  اوح  هک  یتروص  رد  درکیم  کمک  دـمحم  هب  دـنوادخ  تیـشم  ندـیناسر  ماجنا  يارب  هتـسویپ 

(19  «) میامن راتفر  دنوادخ  هدارا 
دینادیم ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  : » دومرف درکیم ، یفرعم  نمـشد  هب  ار  دوخ  هک  ياهبطخ  نمـض  رد  اروشاع  زور  رد  ع   ) نیـسح ماما 

(20  «) تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ ع  نم  هدج  هک 
(21  «) متسه ع   ) هجیدخ امش  ربمایپ  رسمه  دنزرف  نم  هک  دینادیم  ایآ  : » دومرف نمشد  هب  باطخ  زین  و 

نم يربکلا  هجیدخ  نب  انا  : » دنکیم یفرعم  ار  دوخ  نینچ  نیا  دوخ ، فورعم  هبطخ  رد  قشمد  رد  دـیزی  هناهاش  سلجم  رد  ع   ) داجـس ماما 
(22  «) متسه مالسا  گرزب  يوناب  هجیدخ  رسپ 

یبلاطم و  دـمآ ، نادیهـش  هراپ  هراپ  ياـهرکیپ  راـنک  هک  یماـگنه  ق  لاـس 61 ه .ـ مرحم  مهدزاـی  زور  رد  ـالبرک  رد  س   ) بنیز ترـضح 
يادـف هب  مردـپ  يربکلا  هجیدـخ  یباب  : » دومرف درک و  دای  هجیدـخ  زا  ع   ) یلع ص و   ) ربمایپ رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ  زوسناج 

(23 .«) داب گرزب  يوناب  هجیدخ 
رد دیـسر ، تداهـش  هب  ماجنارـس  دومن و  کلملادـبع  نبماشه  یتوغاـط  تموکح  دـض  رب  یمیظع  شروش  بـالقنا و  هک  ع   ) یلع نبدـیز 

: دنکیم جاجتحا  نینچ  نمشد  ربارب  رد  ینخس 
؛..  هجیدخ انتدجو  هللالوسر  انوبا  هدوملاب  قحا  نحن  «و 

(24  «) تسا ع   ) هجیدخ ام  هدجو  ص   ) ادخ لوسر  ام  ردپ  هک  ارچ  میتسه  یتسود  تدوم و  هب  رتراوازس  ام  و 
هدومن و راـختفا  شاهمع  ناونع  هب  هجیدـخ ع  هب  ساـبعنبااب  ییوـگتفگ  رد  درک  ینمـشد  تلاـسر  نادـناخ  اـب  هک  نآ  اـب  ریبزنبا  هللادـبع 

: دیوگیم
(25  «) تسا ناهج  ناوناب  رورس  ع   ) هجیدخ ماهمع  هک  ینادیمن  ایآ  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هجیدخ  یتمع  نا  ملعت  تسلا  »

دوخ يارب  مدرم  زا  و  دنام ، هفوک  رد  زور  دنچ  دمآ و  هفوک  هب  دش ، طلسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  ع   ) نسح ماما  تماما  رـصع  رد  »
ع  ) یلع نانمومریما  سدـقم  تحاس  هب  تسناوت  هچنآ  هبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  راک  ناـیاپ  زا  سپ  تفرگ  تعیب 
ار هیواعم  خساپ  ات  تساخرب  ع   ) نیسح دندوب ، رضاح  سلجم  رد  ع   ) نیـسح ماما  ع و   ) نسح ماما  هک  نیا  اب  تفگ  ازـسان  درک و  تراسج 

مردپ نسح و  منم  يدرک  دای  يدب  هب  ار  ع   ) یلع هکنآ  يا  : » دومرف تساخرب و  دوخ  دـیناشن و  تفرگار و  وا  تسد  ع   ) نسح ماما  دـهدب ،
لوسر نم  دج  تسا  راوخرگج  دـنه  وت  ردام  هللا و  مالـس  اهیلع  همطاف  نم  ردام  دـشابیم ، رحـض  تردـپ  هیواعم و  ییوت  تسا و  ع   ) یلع

؛..  هلیتف کتدج  هجیدخیت و  دج  و   » تسا برح  وت  دج  تسا  ص   ) ادخ
دیلپ و شمان  هک  سکنآ  ام  زا  دنک  تنعل  دنوادخ  تسا  تیلهاج  راکتشز  نز   ) هلیتف وت  هدج  یلو  مالـسا  گرزب  يوناب   ) هجیدخ نم  هدج 

(26  «) تسا قافن  رفک و  ياراد  و  دب ، شاهقباس  تسپ و  شتبسن  بسح و 
دوخ راوگرزب  ردـپ  درگ  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  تفر  اـیند  زا  هجیدـخ  نوـچ  هک  تسا  لوـقنم  س   ) ارهز ترـضح  زا  یقثوـم  ثیدـح  رد 

مالـس ار  همطاف  هک  دـنکیم  رما  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ  دـش و  لزان  لیئربج  سپ  تساجک  نم  رداـم  ردـپ ! يا   » تفگیم دـیدرگیم و 
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هناخ دـشابیم و  خرـس  توقای  زا  اهدومع  یپ  ياج  هب  تسا و  الط  زا  اهنآ  بعک  هک  ینزا  تسا  ياهناخ  رد  وت  ردام  هک  ییوگب  یناسرب و 
تفگ س   ) همطاف دیناسر . س   ) همطاف هب  ار  یلاعت  قح  ماغیپ  ص   ) لوسر ترضح  نوچ  تسا  نارمع  رتخد  میرم  هیـسآ و  هناخ  نایم  رد  وا 

(27 «) اهتیحت ددرگیمرب  وا  يوس  هب  اهیتمالس و  تسوا  زا  اهصقن و  زا  ملاس  تسا  ادخ 
سدقم  ناگژاو  و  اههمانترایز ، هیعدا  رد  ع   ) هجیدخ

بآ نآ  رانک  فرطود  رد  تسا و  تایح  بآ  نآ  بآ  هک  تسا  هدومن  هیبشت  یبآ  رهن  هب  ار  س   ) هجیدخ ترـضح  تاروت  سدـقم  باتک 
(28  ) تسا اهتما  يافش  بجوم  تخرد  نآ  ياهگرب  تسا و  هویم  عون  هدزاود  ياراد  تخرد  نآ  دراد ، دوجو  تایح  تخرد 

تسا  هدمآ  نینچ  ص   ) ادخ لوسر  ياههمانترایز  زا  یکی  رد 
ما يربکلا  هجیدـخ  هیـضرملا  هیـضارلا  هیکزلا  هرهاطلا  هقیدـصلا  اـصوصخ  نینموملا  تاـهما  تاریخلا  تارهاـطلا  کـجاوزا  یلع  مالـسلا  »

نینموملا 
هجیدـخ هدیدنـسپ  دونـشخ و  هزیکاپ  كاپ و  نیتسار و  يوناب  رب  مالـس  صوصخ  هب  نانموم  ناردام  وت ، کـین  كاـپ و  نارـسمه  رب  مـالس 

(29  «) نانموم ردام  گرزب  يوناب 
نانز رورس  ع   ) هجیدخ رب  مالس  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هجیدخ  یلع  مالسلا   » هدش ریبعت  نینچ  ع   ) هجیدخ زا  رگید  ياههمانترایز  زا  یکی  رد 

(30  «) نایناهج
يوناب نآ  دوب . راوتـساو  مکحم  بلق  توق  ياراد  ور  نیا  زا  تشاد  دنوادخ  هاگرد  اب  ییالاب  رایـسب  قیمع و  طابترا  ع   ) هجیدـخ ترـضح 
رارقرب ادـخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هراومه  نآ  وترپ  رد  دوب و  ادـخ ) هب  یگدـنهانپ  ياوتحمرپ  تاـملک   ) زرح ياراد  دوخ  يارب  مالـسا  راوگرزب 

تخاسیم 
تسا  نینچ  نیا  هک  هدرک  لقن  ار  زرح  ود  تاوعدلاجهم  باتک  رد  سوواط  نبدیس 

هلک  بئاشیل  حلصا  و  ادبا ، نیع  هفرط  یسفن  یلا  نکلهت  الو  ینثغاف ،  ثیغتسا  کتمحرب  مویق  ای  یح  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  « ـ 1
مشچ کی  هزادنا  هب  زگره  ارم  هدب و  هانپ  نم  هب  مدش  هدنهانپ  تتمحر  هب  راوتسا ! هدنز و  يادخ  يا  رگـشیاشخب ! هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 

 « شخب ناماس  ارم  یگدنز  لاح و  همه  راذگناو ، مدوخ  هب  ندز  مهرب 
بیقر  ای  ظیفح  ای  ظفاح  ای  هللا  ای  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  « ـ 2

.« رادساپ بقارم و  يا  هدنرادهگن و  يا  نابهگن  يا  ادخ ، يا  رگشیاشخب ! هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
رصاعم ناگرزب  نادنمشیدنا و  مالک  رد  هجیدخ 

هتـسب تسد  هناعـضاوتم  شربارب  رد  و  دروآیم ، دورف  رـس  هجیدخ ع  نینموملاما  تمظع  لباقم  رد  خیرات  دـعارق :) هینـس   ) برع دنمـشناد 
(39 .«) دیامن تبث  ناگرزب  همانسانش  مادک  رد  ار  وناب  نیا  مان  دنادیمن  دتسیایم ،

ار ساسحا  نیا  هکلب  دـشخبیم ، هک  تشادـن  ار  ساسحا  نیا  یلو  دیـشخب . دـمحم  هب  ار  شتورث  هجیدـخ  برع  هدنـسیون  یناتک  ناـمیلس 
هب ار  یتسود  تبحم و  درکیم  ساسحا  وا  دیامنیم ، بسک  دراد ، يرترب  ناهج  رـسارس  ياهجنگ  همه  رب  هک  ار  تیادـه  وا  زا  هک  تشاد 

(32 .«) دنکیم بسک  وا  زا  ار  تداعس  داعبا  همه  ضوع  رد  یلو  دنکیم ، ادها  ص   ) دمحم ترضح 
تسا  هدروس  وا  فصو  رد  يرعش  هعیشلا  لیاسو  باتک  بحاص  ق  .ـ 1140 ه  ) هب یفوتم  یلماعرح  خیش  گرزب  ملاع 

هلضف هجیدخ و  هتجوز 
هلعف اهلوق و  دنع  نابا 

مرکملا  یتفلا  دلیوخ  تنب 
مظعملا  دیوملا  دجاملا 
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بصق  نم  تیب  هنجلا  نم  اهل 
بصن  اهلالو  هیف  بخصال 

ربخلا ظفل  هروم  هذه  و 
رهطملا یفطصملا  یبنلانع 

هدش دییات  دنمجرا  و  راوگرزب ، درمناوج  نآ  دلیوخ  رتخد  تسا  راکـشآ  شراتفر  راتفگ و  زا  وا  يرترب  لضف و  هک  هجیدخ  ربمایپ  رـسمه  »
تسین  جنر  یمارآان و  رد  هک  تسا  هدش  هدامآ  نیرولب  رهوگ  هعطق  کی  زا  ياهناخ  تشهب  رد  هجیدخ و  يارب  ماقم  دنلب  و 

«. دشابیم ياهناخ  نینچ  ياراد  تشهب  رد  هجیدخ  هک  تسا  ادخ  كاپ  هدیزگرب  ربمایپ  نخس  نیع  عوضوم  نیا 
كدـنا هک  نآیب  راوتـسا  ینامیا  رهم و  نیـشتآ و  یقـشع  اب  هک  دیـسانشیم  ار  هجیدـخ  زا  ریغ  يرگید  ایآ  برع  هدنـسیون  یلماـشلا  تنب 

(33 «.) دوش اریذپ  ارح  راغ  زا  ار  نید  توعد  دهاکب ، ربمغیپ  ادخ و  یگشیمه  تشادگرزب  هب  شرواب  زا  ياهرذ  ای  دهد  هار  لد  هب  يدیدرت 

عبانم

يدهمدمحم  يدراهتشا  هحفص 186 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  1 ـ
ص 164. يراخب ج 4 ، حیحص  2 ـ

ص 720. باعیتسالا ج 2 ، 3 ـ
ص 2. ج 16 ، ص 162 ، ج 13 ، راونالاراحب ، 4 ـ

ص 63. راحب ج 37 ، زا  لقن  ص 187 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  5 ـ
ص 438. هباغلادسا ج 5 ، 6 ـ

یبقعلا ص 44. رئاخذ  7 ـ
ص 71. همغلا ج 2 ، فشک  8 ـ
ص 320. نایبلاعمج ج 10 ، 9 ـ

راثیا ص 190. تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  زا  لقن  هب  ص 68  ج 40 ، راحب ، 10 ـ
ص 8. نامه ج 16 ، 11 ـ

ص 72. همغلافشک ج 2 ، 12 ـ
ص 198. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ  زا  لقن  هب  ص 302 ، ج 43 ، راحب ، 13 ـ

ص 502. ج 22 ، راحب ، 14 ـ
ص 8. نامه ج 16 ، 15 ـ

تمواقم ص 207. راثیا و  هروطسا  هجیدخ  16 ـ
ص 206. هعیرشلا ج 2 ، نیحایر  17 ـ

ص 133. همغلافشک ج 2 ، 18 ـ
يروصنم ص 50. هللاحیبذ  همجرت  ویگروئگ ، لیژریو  ناتسنک  تخانش  دیاب  وا  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  19 ـ

ص 318. ج 44 ، راحب ، 20 ـ
ص 6. نامه ج 45 ، 21 ـ

ص 174. نامه ج 44 ، 22 ـ
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ص 59. نامه ج 45 ، 23 ـ
تمواقم ص 200. راثیا و  هروطسا  هجیدخ  24 ـ

ص 325. ج 9 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرش  25 ـ
ص 201. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  ع   ) هجیدخ 26 ـ

ص 218. یسلجم ج 3 ، رقابدمحم  همالع  بولقلاهویح  27 ـ
باب 22. انحوی ، هفشاکم  دیدج ، دهع  سدقم  باتک  28 ـ

ص 189. راحب ج 100 ، 29 ـ
ص 272. نامه ج 102 ، 30 ـ

ص 38. ص ،   ) دمحم ءاسن  31 ـ
لیخد ص 32. دمحم  یلع  ع ،   ) هجیدخ 32 ـ

ینسحلا ص 67. فورعم  مشاه  همئالاهایح  33 ـ

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تشذگرد  - 19

باتک تاصخشم 

یملاس الیل  هدازرفینخ ، ارهز  يدمص ، همیهف  ناگدنسیون :
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  هرابرد  ربمایپ  زا  یثیداحا 

رتخد میرم  نوعرف و  نز  هیسآ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص و  دّمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  دنرفنراهچ : تشهب  لها  نانز  نیرتهب 
1. نارمع

اهنآ نیرتهب  دّمحم و  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم و  رتخد  هیسآ  نارمع ، رتخد  میرم  دنشیوخ : نامز  ِنانز  رورـس  نز  راهچ 
2. تسا همطاف 

3. دنکیم تاهابم  وت  هب  دوخ  کیالم  اب  اهراب  گرزب  دنوادخ  هک  ربم  نامگ  یکین  زج  دوخ  قح  رد  هجیدخ ، يا 

هجیدخ هرابرد  نادنمشناد  نانخس 

. دشیم هدناوخ  هرهاط »  » ّتیلهاج رصع  رد  هجیدخ ، تسا : هتفگ  راّکب  نب  ریبز 
ریزو وا  درکیم . تروشم  وا  اـب  اـهراک  یـضعب  رد  دراذـگیم و  مارتحا  وا  هب  تشاد و  تسود  ار  هجیدـخ  ادـخ  لوسر  دّـمحم : نب  ماـشه 

. دیزگنرب يرگید  رـسمه  زگره  دوب ، هدنز  هجیدخ  هکیتقو  ات  ربمایپ  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دوب و  یتسار  قدص و 
4. دندوب هجیدخ  زا  میهاربا  زجب  شنادنزرف  مامت 
: تسا هدومرف  ملسوهلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر 

. دتسیایم هتسب  تسد  هناعضاوتم و  شربارب  رد  دروآیم و  دورف  رس  هجیدخ  ترضح  تمظع  لباقم  رد  خیرات  تسا : هتفگ  هعاّرق  هّیمس 

لامک لامج و  لام و  هدنراد 
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، صالخا اب  هنومن ، يرـسمه  میهاوخب  رگا  : » دـسیونیم هجیدـخ  ترـضح  ماقم  هرابرد  برع ، ناهج  رگـشهوژپ  نسح ، میهاربا  یلع  رتکد 
سب ییوناب  تفای ؛ میهاوخن  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ،  مالـساربمایپ  رـسمه  هجیدـخ ، زا  رتالاو  میربب ، ماـن  ار  دـنمدرخ  ّرقوم و  نماد ، كاـپ 

تیلهاج رصع  رد  هک  ییاج  ات  دوب ؛ دنمهرهب  الاو  یتلزنم  زا  هرود  ود  ره  رد  درک و  كرد  ار  مالسا  مه  و  تیلهاج ، رـصع  مه  هک  دنمدرخ 
ًالومعم هک  دوش ـ  عمج  نز  کی  رد  هاگره  اهیگژیو  نیا  دوب و  هدرک  عمج  اج  کی  رد  ار  لامک  لامج و  لام و  دـشیم و  هدـیمان  هرهاط 

5 «. دوب دهاوخ  يو  ماقم  يدنلب  تمظع و  هدنهد  ناشن  دیآیم ـ  شیپ  مک  قافتا  نیا 

تقلخ هناگی  دلوت 

در ار  شیاضاقت  نانز  دننک . يرای  ار  وا  ات  دهاوخیم  شیرق  نانز  زا  يربک  هجیدـخ  دـسریم ، مالـسلااهیلع  ارهزهمطاف  دـّلوت  نامز  یتقو 
تداعـس نانآ  هکنیا  زا  لفاغ  يدیـشخب ؛ وا  هب  ار  تتورث  مامت  يدرک و  جاودزا  هّللادبع  میتی  اب  يدینـشن و  ار  نامفرح  وت  دنتفگ  دندرک و 

ملاع نانز  نیرتهب  زا  تشهب  زا  نز  راهچ  هک  دوب  هدرک  ررقم  دـنوادخ  دنتـشادن . ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دـلوت  رد  تکرـش  هجیدـخ و  يراـی 
. دنیامن يرای  ار  هجیدخ  ملاع ؛ نانز  دبسرس  لگ  ّدلوت  رد  دننک و  داش  ار  هجیدخ  روجنر  لد  دنیایب و  وا  يرای  هب  ناگتشرف  اب  هارمه 

هودنا مغ و  لاس 

، هجیدخ ترضح  دراذگیم . اهنت  ار  ربمایپ  بلاطیبا  بعـش  رد  یتحاران  فعـض و  تدش  زا  يربک  هجیدخ  ترـضح  تثعب  مهد  لاس  رد 
اهنت ار  وا  ادخلوسر ، رای  ود  ره  بیترت ، نیدب  دوریم و  ایند  زا  بلاطوبا ، ربمایپ ، يومع  تلحر  زا  سپ  زور  جنپ  یس و  ای  یس  هلـصاف  رد 

هب ار  راوگرزب  يوناب  نیا  تلحر  داهن . مان  هودـنا  لاـس  ینعی  نزحلا » ماـع   » ار لاـس  نآ  ناـشیا  نداد  تسد  زا  مغ  رد  ربماـیپ  . 6 دنراذگیم
. مییوگیم تیلست  ناهج  ناناملسم  یمامت 

ملسوهلآوهیلعهللایلص ربمایپ  دزن  هجیدخ  ترضح  تلزنم 

: تسا هتفگ  هشیاـع  درکیم . دـیجمت  ریدـقت و  وا  زا  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  درکن و  شومارف  ار  هجیدـخ  رمع  رخآ  اـت  هجیدـخ  زا  سپ  ربماـیپ 
شیاتـس یکین  هب  يو  زا  درکیم و  داـی  هجیدـخ  زا  یعون  هب  هک  نیا  رگم  تفریمن  نوریب  هناـخ  زا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخ  لوـسر  »

وت هب  يرتهب  نز  دنوادخ  دوب ؟ نزریپ  کی  زا  شیب  وا  ایآ  متفگ  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  دـسح  کشر و  دروآ . دای  هب  ار  وا  يزور  دومنیم .
رد دروآ  نامیا  نم  هب  وا  دادن . نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  راگدرورپ  ادخ ، هب  دـنگوس  دومرف : هاگ  نآ  دـش . نیگمـشخ  ربمغیپ  تسا . هدومرف  اطع 
«. دومن مورحم  نانز  رگید  ِنادـنزرف  زا  ارم  هک  یلاح  رد  درک  اطع  ینادـنزرف  نم  هب  وا  زا  و  دـندیزرویم . رفک  نم  هب  نامدرم  هک  یماگنه 

7 «. درک مهاوخن  دای  يدب  هب  ار  هجیدخ  زگره  رگید  متفگ  دوخ  اب  : » تفگ هشیاع 

برع يوناب 

رتشیب و  دـندرکیم ، روگ  هب  هدـنز  ار  نارتخد  هک  یناـمز  رد  شیوخ . هلیبق  همه  مارتحا  دروم  ماـن و  ياراد  دوب  ینز  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ 
زا و  یـشنمگرزب ، يراوگرزب و  کین و  قالخا  اب  تسناوت  هجیدـخ  بارعا ، ّتیلهاـج  کـیرات  نارود  رد  دـندوبن ، شیب  یناـگدرب  ناـنز 

؛ دندوب هداد  بقل   8« احطب هدیس   » و برع » هکلم   » ار وا  هک  هنوگ  نآ  دبای ؛ يرترب  لیابق  رگید  شیرق و  نانز  نایم  رد  ناوارف ، تورث  ییوس 
، ملاع نانز  رورس  يردام  و  ملسوهلآوهیلعهللایلص ،  دمحم  ترـضح  ناربمایپ ، دبـسرس  لگ  اب  يرـسمه  تقایل  هک  میهف  دنمـشیدنا و  ینز 
تشذگ و دوخ  زیچهمه  سکهمه و  زا  ربمایپ  تبحم  هار  رد  هک  فیفع  راکادف و  يرسمه  دوب . اراد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
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. درک وا  بتکم  مالسا و  ربمایپ  فقو  ار  دوخ  ياهيدنمناوت  تاناکما و  همه 

زاجح فسوی 

رونرپ اهیکیرات  رد  دوشیم  هک  یتخومآ  ام  هب  دیـشخرد . اهتلاهج  اهیکیرات و  همه  نایم  رد  ناوتیم  هک  يداد  ناـشن  وت  هجیدـخ ، يا 
لد هک  يداد  داـی  اـم  هب  داد . ییانـشور  نارگید  هب  تخوس و  داـهن و  صـالخا  قَبَط  رد  ار  دوـخ  یتـسه  ماـمت  عمـش  نوـچ  ناوـتیم  دوـب .
ایند شزرایب  يـالاک  هب  لد  میناوتیم  دـشاب ؛ هتفرگ  ارف  يدـیلپ  یتـشلپ و  ار  ناـسنا  درگادرگ  دـنچره  دوش ، تیادـه  رون  زا  رپ  دـناوتیم 

يابیز فسوی  يدیـشخب و  ار  شزرایب  يایند  وت  میوشن . یتسرپلام  يزودـنالام و  ریـسا  میـشاب ، مدرم  نیرتدـنمتورث  دـنچره  و  میرپسن ،
. یتخاس شیوخ  ِنآ  زا  ار  زاجح 

ناملسم يوناب  نیلّوا 

رانک رد  داد و  تبثم  خساپ  وا  ینامسآ  مایپ  هب  تفگ و  کیبل  ار  قح  لوسر  توعد  هک  تسا  ییوناب  نیلّوا  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
زا ملـسوهلآوهیلعهللایلص  مالـسایمارگربمایپ  هک  نامز  نامه  رد  درک . يرادیاپ  داتـسیا و  ناوت  همه  اب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادخلوسر 

. تساکیم شهودنا  نارگ  راب  زا  درکیم و  نیریـش  ار  وا  ماک  داش و  ار  وا  رطاخ  هک  دوب  یـسک  شرانک  رد  دربیم ، جـنر  نالدروک  رازآ 
. دوب ملسوهلآوهیلعهللایلص  دّمحم  روای  یگدنز و  کیرش  هک  يدنمجرا  ردقنارگ و  يوناب  نامه 

مالسلااهیلع هجیدخ  تشذگرد 

تشذگ و رهم و  رـسارس  یگدنز  لاس  تشذگ 25  زا  سپ  ملسوهلآوهیلعهللایلص  ادخربمایپ  يافواب  رسمه  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
نیفدت ماگنه  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادخربمایپ  دوشگ . لاب  يدبا  ناهج  يوس  هب  تشاذگ و  اهنت  ار  ادـخربمایپ  ترجه  مهد  لاس  رد  افو ،
سنوم رای و  یتوکلم  جورع  زا  سپ  ربمایپ  دندرپس . كاخ  هب  ار  هجیدخ  دوخ  نابرهم  ناتـسد  اب  دـنتفر و  هجیدـخ  ربق  نورد  هب  دوخ  يو ،

. دوب كانمغ  رایسب  دوخ 

تشهب يابیز  لگ 

تشهب يالاو  مظعا و  يوناب  تشهب /  يابیز  لگ  هجیدخ  يا 
يزارمه یشَُرق  لوسر  اب  يزاتمم /  نانز  نیب  رد  هک  وت 

ییارهز همطاف  ردام  ییاتکی /  فرش  هب  لالج و  هب 
نامیا دمحا  هب  دروایب  هک  نانز /  لیخ  زا  ییوت  لوا  درف 

یلع غیلبت  وت و  رابتعا  یلع /  غیت  وت و  لام  تورث و 
مالس داب  امز  وت ، ّیلع و  هب  مالسا /  نید  قنور  دش  ود  ره 
یتفگ ربمیپ  هب  ایاصو  رد  یتفُس /  رُد  دوخ  نداد  ناج  مَد 

تشود 9 يادر  هب  نک  منفک  تشوهدم /  منم  قشع  هر  هب 

ددنویپیم وت  هب  درُبیم و  همه  زا 

ار وا  مالـس  باوج  دـندرکیمن و  مالـس  وا  هب  دوب  هدـش  درط  ناشیوخ  نانز و  ماـمت  يوس  زا  ربماـیپ  اـب  جاودزا  زا  دـعب  هجیدـخ  ترـضح 
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هجیدخ ترـضح  تسا . هدش  هّللادبع  ِمیتی  رـسمه  ماقم  لام و  هاج و  دوجو  اب  هک  دـندرکیم  تمالم  ار  وا  هنالهاج  هّکم  نانز  دـندادیمن .
ادـخ و قولخم  نیرتهب  رطاخ  شجنر  بجوم  هوای  نانخـس  نیا  دـنکن  هک  دوب  نیا  شرطاـخ  هغدـغد  اـهنت  اـهتمالم  نیا  همه  هب  هّجوتیب 

. دوش شنابرهم  رسمه 

لوسر ناج  شمارآ 

رادـساپ وا  دوب  ربمغیپ  هب  ادـخ  تبهوم  هجیدـخ  تسا و  روبـص  نابرهم و  يرـسمه  نتـشاد  دـهدیم  ناـسنا  هب  ادـخ  هک  یتاـبهوم  زا  یکی 
. دوب ادخلوسر  هناخ  شیاسآ  شمارآ و 

هفیظو ندروآ  ياج  هب  رد  ار  وا  درکیم و  مهارف  ار  ادخربمغیپ  ناج  شمارآ  بابـسا  دیـشخبیم و  مایتلا  ار  رـسمه  ناج  مسج و  ياهمخز 
. دادیم يرای  دوب ـ  مدرم  تیاده  غارچ  ندرک  نشور  انامه  هک  شریطخ ـ 

مالسا لوا  يوناب 

نامیا تیاده و  غارچ  تیلهاج  يازتشهد  ّوج  نآ  رد  دشاب . مالسا  لوا  يوناب  هک  تشاد  ار  نیا  یگتسیاش  راختفا و  مالسلااهیلع  هجیدخ 
يادخ یگناگی  هب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص و  دّمحم  يربمایپ  هب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  هجیدخ  دوب . نشور  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ریمـض  رد 

يا دیـسرپ : وا  زا  دـمآ ، مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هناخ  هب  ءارحراـغ  زا  ادـخلوسر  هک  یماـگنه  دروآ . ناـمیا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  دـمحم 
«. هللالوسر ادـمحم  هّللاـالاهلاال  وگب  تسا . يربـمغیپ  روـن  نیا  : » تفگ ربماـیپ  منکیم »؟ هدـهاشم  وـت  رد  هک  تسا  يروـن  هچ  نیا  دّـمحم ،

. دروآ نامیا  ترضحنآ  هب  تفگ و  نیتداهش  سپس  مراد . ربخ  وت  يربمغیپ  زا  هک  تساهلاس  تفگ : مالسلااهیلع  هجیدخ 

ادخ هار  رد  دهاجم 

يرـسمه نابرهم و  يروای  ناسب  هشیمه  هجیدـخ  لهج ، یهایـس  اب  اراکـشآ  هنایفخم و  هزراـبم  عورـش  ادـخربمایپ و  ندـش  ثوعبم  زا  دـعب 
تلاسر ندناسر  ماجنا  هب  رد  ار  شیوخ  رـسمه  دوب و  دوبعم  هار  رد  دهاجم  هّللالوسر  رـسمه  دوب . یتسار  رهم و  روآمایپ  رانک  رد  زوسلد 

نامیا هرز  هب  هشیمه  وا  درکن . راذگورف  يراک  چـیه  زا  راوشدهار  نیا  رد  دادیم و  يرای  تسا ـ  یتسار  قح و  هار  رد  داهج  هک ـ  شریطخ 
. درکن مک  شخسار  نامیا  داقتعا و  زا  ياهّرذ  درواین و  رد  ياپ  زا  زگره  ار  وا  اهیتخس  نافوط  دوب و  زّهجم 

ملاع نانز  قشمرس 

بان ياههزومآ  مّسجت  هک  دـنوشیم  تیبرت  ییاـهناسنا  مالـسا  بتکم  رد  هکلب  دزومآیم ، رـشب  هب  ار  نتـسیز  تسرد  ِهار  اـهنت  هن  مالـسا 
مالسلااهیلع هجیدخ  تسا . یناسنا  يالاو  تافص  مامت  هب  نّیزم  هک  یناملسم  نز  تسا ؛ ناملـسم  نز  دامن  نیلّوا  هجیدخ  دنتـسه . یمالـسا 

هحولرـس ار  يو  ناملـسم ، ناوناـب  هژیو  هب  و  مالـسا ، هار  ناورهر  تساـجهب  دوب و  دـّیقم  نمؤم و  زوـسلد ، ناـبرهم ، میهف ، روبـص ، يوناـب 
مالسلااهیلع هجیدخ  دروم  رد  دنچ  ینخس  دنهد . رارق  شیوخ  یشم  طخ  یگدنز و 

؟ تسیک هجیدخ 

جاودزا تـسا . ترجه  زا  شیپ  لاس 68  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  ّدلوت  تسا . هدئاز  رتخد  همطاف  وا  ردام  دسا و  نب  دـلیَوُخ  وا  ردـپ 
ربماـیپ فیرـش  رمع  زا  لاـس  هک 25  دوب  یماگنه  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  دّـمحم  ترـضح  نینزاـن  كراـبم و  دوجو  اـب  هجیدـخ  كراـبم 
ربـمغیپ ناـنز  هـمه  زا  بـسن  ظاـحل  زا  وا  تشذــگیم . مالــسلااهیلع  هجیدــخ  ترــضح  رمع  زا  لاـس  لــهچ  ملــسوهلآوهیلعهللایلص و 
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ربـمغیپ ناـنز  هـمه  زا  بـسن  ظاـحل  زا  وا  تشذــگیم . مالــسلااهیلع  هجیدــخ  ترــضح  رمع  زا  لاـس  لــهچ  ملــسوهلآوهیلعهللایلص و 
بلاـطوبا ترـضح  تاـفو  زا  سپ  یکدـنا  تـثعب و  مـهد  لاـس  ناـضمر  هاـم  رد  وا  تـسا . رتکـیدزن  ربـمغیپ  هـب  ملــسوهلآوهیلعهللایلص 

10. تشاذگ ربق  رد  ار  وا  دوخ  درک و  نفد  نوجح »  » رد ار  وا  ربمغیپ  تشذگرد .

مالسلااهیلع هجیدخ  ِمالسا 

تـسا ییوناب  نیلوا  هجیدخ  هک  دنراد  رظنقافتا  تما  همه  تسا . مالـسا  دادماب  تلاسر و  زاغآ  زا  نتفگ  نخـس  هجیدخ ، ِمالـسا  زا  نخس 
هک مدوب  هتـسشن  وا  دزن  مدمآ . بلطملادـبعنبسابع  دزن  هب  هکم و  هب  تیلهاج  رد  تسا : هتفگ  فیفعنبییحیوبا  تسا . هدروآ  مالـسا  هک 
زا سپ  داتسیا . وا  تسار  فرط  رد  دمآ و  ياهچب  رسپ  یکدنا  زا  سپ  داتـسیا . هبعک  هب  ور  هاگنآ  دنکفا و  نامـسآ  هب  مشچ  دمآ و  یناوج 
يا متفگ  نم  دـنتخادرپ . دوجـس  عوکر و  هب  مه  اـب  هس  ره  نز  نآ  هّچب و  رـسپ  نآ  ناوج و  نآ  داتـسیا . ود  نآ  تشپ  دـمآ و  ینز  یکدـنا 
نم ردارب  رسپ  هّللادبع  نب  دّمحم  نیا  تفگ : هن . متفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  ینادیم  ایآ  يرآ . تفگ  ساّبع  تسا . میظع  يرما  نیا  ساّبع ،

11. تسا دّمحم  رسمه  هجیدخ  نیا  تسا و  نم  ردارب  رسپ  یلع  هّچب  رسپ  نیا  تسا و 

دنزرف گوس  رد  يرابدرب 

هجیدخ تفر  ایند  زا  ملسوهلآوهیلعهللایلص ،  ادخلوسر  دنزرف  مساق  نوچ  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد 
متـسد زا  هک  دوب  ییاهبنارگ  دیراورم  هناد  درک  ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـندومرف : ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخلوسر  درکیم . هیرگ 

هداتسیا و تشهب  رد  رب  هک  ینیبب  ار  وا  دوش  تمایق  زور  يرادیمن  تسود  ایآ  هجیدخ  يا  دومرف : ملسوهلآوهیلعهللایلص  ادخلوسر  تفر !
مالـسلااهیلع هجیدـخ  دـهد ؟ ياج  اـهلزنم  نیرتهزیکاـپ  رد  ار  وت  دـنادرگ و  تشهب  لـخاد  دریگب و  ار  وت  تسد  دـتفا ، وت  رب  شرظن  نوچ 

ادـخ يارب  ار  دوخ  ّتین  دـنک و  ربـص  هک  تسا  نمؤم  هدـنب  ره  يارب  دـندومرف : ینمؤم ؟ هدـنب  ره  يارب  اـی  تسا  نم  يارب  نیا  درک : ضرع 
12. دنک باذع  ار  وا  نیا  دوجو  اب  دریگب و  ار  نمؤم  هدنب  لد  هویم  هک  تسا  نیا  زا  رتمیرک  رتمیکح و  ْدنوادخ  دنادرگ . صلاخ 

تاظحل نیرخآ  رد  هجیدخ 

زا ار  یناسنا  بیترت ، نیا  هب  وا  دریذپب . ار  هجیدخ  تشذـگرد  شارخلد  ربخ  تسناوتیمن  یگداس  هب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  مرکالوسر 
گرم رتسب  رب  هک  یماگنه  هب  مالـسلااهیلع ،  هجیدخ  نخـس  نیرخآ  دوب . رهم  افـص و  يراکادف و  افو و  هنومن  نیرتیلاع  هک  دادیم  فک 
نایامن وا  هرهچ  رد  گرم  راثآ  هک  ياهظحل  دوبن . رتجرا  مک  دوب  هدـید  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ربماـیپ  هار  رد  هک  ییاهجـنر  زا  دوب ، هتفخ 

ماجنا دوب ، وت  هتـسیاش  هچنآ  مدرک و  یهاتوک  وت  قح  رد  نم  ادـخ ، لوسر  يا  : » دـیوگیم نینچ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  هب  تشگ ،
نیرخآ و  دزغلیم ، شکاپ  نابل  رب  تاملک  نیا  تسوت .» يدونـشخ  مشاـب ، هتـشاد  يزیچ  بلط  رد  لد  نونکا  رگا  رذـگرد . نم  زا  مدادـن .

13. درک ششوک  شتلاسر  هدیقع و  يارب  هک  دنک  تمحر  ار  هجیدخ  ادخ ، دروآیمرب . نامیا  عوشخ و  اب  ار  شیاهسفن 

برع ردقنارگ  يوناب  دلیوخ ، تنب  هجیدخ 

هب لاـح  نیا  اـب  تخیمآ و  مه  هب  ار  اوـقت  ملع و  ناـمیا و  وا  تسا  مالـسا  ناـهج  ناـنز  نیرتبوـبحم  نیرتزیزع و  دـلیوخ ـ  تـنب  هجیدـخ 
. تسا هدوب  لامک  دح  رد  یگدنز  موسر  بدا و  راقو و  ییابیز و  رد  هجیدـخ  دـیدرگ . رختفم  تیناسنا  ملاع  یجنم  نیرتگرزب  يرـسمه 
دـنلب و تّمه  یلاع و  رکف  لـیلد  نیرتهب  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ،  نیمادـمحم  باـختنا  ماـگنه  رد  هجیدـخ  زا  هکم  ناـنز  ِندـیزگ  يرود 

ایند داد و  تشاد  هچره  شیوخ  نامیا  هدیقع و  هار  رد  هجیدخ  داد . حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  تقیقح  هک  دوب  وا  سفن  تّزع  یـشیدنارود و 
. درک فرص  تسود  هار  رد  ار  نآ  عاتم  و 
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مالسلااهیلع هجیدخ  هرابرد  ماشه  نب  کلملادبع  نخس 

. درک قیدـصت  ار  شربماـیپ  دروآ و  ناـمیا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ربماـیپ  هب  دـلیوخ  رتـخد  هجیدـخ  تـسا : هـتفگ  ماـشه  نـب  کلملادـبع 
هکنیا رگم  دینشن  دنک  نیگمغ  ار  وا  هک  یبیذکت  دنیاشوخان و  نخـس  ربمغیپ  درک و  کبـس  شربمایپ  زا  ار  هودنا  راب  رما  نیدب  راگدرورپ 

14. تخاس فرطرب  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  دوجو  هب  ار  نآ  دنوادخ 

مالسلااهیلع هجیدخ  جاودزا 

مرکالوسر يرادتناما  ییوگتسار و  زا  نوچ  درکیم ، ریجا  یناگرزاب  يارب  ار  نادرم  دوب و  هشیپتراجت  ینز  هک  دلیوخ  رتخد  هجیدخ 
يارب هرَْسیَم ، يو ، مالغ  هارمه  هجیدخ و  هیامرس  اب  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  داتـسرف و  يو  دزن  ار  یـسک  تفای ، ربخ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص 

دید و ار  ناشیا  یحیـسم  بهار  دیـسر ، يرُْـصب  هب  نوچ  دش و  ماش  راپـسهر  هرـسیم  اب  تفریذـپ و  ادـخ  لوسر  دوش  ماش  راپـسهر  تراجت 
هکم هب  نوچ  درک . هدهاشم  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخ  لوسر  زا  ار  یتامارک  رفـس  نیا  رد  زین  هرـسیم  داد . هدژم  وا  يربمایپ  هب  ار  هرـسیم 

اب جاودزا  هب  مه  هجیدخ  تخاس . هاگآ  ار  وا  تفگ و  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هب  دوب ، هدینـش  بهار  زا  دوب و  هدـید  دوخ  ار  هچنآ  تشگزاب 
. تشاد راـهظا  يو  اـب  جاودزا  هب  ار  شیوخ  يدـنمهقالع  داتـسرف و  ادـخلوسر  یپ  رد  دوـمن و  تبغر  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخلوسر 
15. درک يراگتساوخ  ار  هجیدخ  تفر و  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  دزن  هزمح  دوخ  يومع  اب  درک و  تروشم  شیوخ  ياهومع  اب  زین  ادخلوسر 

اه تشون  یپ 

ص 720. ج 2 ، باعیتسالا ، . 1
ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  . 2
ص 247. لامالایهتنم ، . 3

ص 312. صاوخلا ، ةرکذت  . 4
صص 21 و 23. بیصن ، یمالسالا  خیرات  یف  نهل  ءاسن  زا : لقن  هب   ) هجیدخ . 5

. لامالا یهتنم  . 6
ص 275. ج 4 ، ۀباصالا ، . 7

ص 164. هایبنیزلا ، صئاصخ  همجرت  . 8
ص 47. قشع ، ناگنشت  بل  يزاریش ، یفیس  دومحم  . 9

ص 10. مالسلااهیلع ،  هجیدخ  یچریرح ، رتکد  . 10
ص 45. نینمؤملاریما ، صئاصخ  . 11

ص 117. مالسلااهیلع ،  ارهز  ترضح  یناگدنز  . 12
ص 118. ربمایپ ، اب  ماگمه  مولعلارحب ، یلعدمحم  . 13

ص 30. مالسا ، گرزب  نانز  یچریرح ، زوریف  رتکد  . 14
ص 278. ج 2 ، بهذلاجورم ، . 15
www.khadijeh.com عبنم :
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توافتم یخیرات  ياه  تیاور  - 20

باتک تاصخشم 

یقهیبلا یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  یبا  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

هب شناد  بسک  يارب  وا  تسا . ثیدـح  لها  ناـگرزب  زا  درجورـسخ و  رد  يرجه  نابعـش 384  دلوتم  یقهیب ، نب  نیـسح  نب  دمحا  رکبوبا 
تشذگرد و لاس 458  لوالا  يدامج  مهد  رد  دش و  روباشین  میقم  تشگرب و  دوخ  هاگداز  هب  سپس  درک و  ترفاسم  هکم  هفوک و  دادغب ،

. دیدرگ نفد  دوخ  هاگداز  نامه  رد 
نادنمـشناد بلج  يارب  کـلملا  ماـظن  هجاوـخ  فرط  زا  نایقوجلـس  ناـمز  رد  دوـب . اـسراپ  هتـسراو و  تخـس  يدرم  یقهیب  هک  دـنا  هـتفگ 

هتشون وا  زا  دعب  ناسیون  هریـس  لیلد  نیمه  هب  تفرگ . هزور  مارح ، ياهزور  زجب  ار  دوخ  رمع  رخآ  لاس  یـس  وا  دومن . يرایـسب  ياهـشالت 
لاغتـشا هجیدخ ، ترـضح  هرابرد ي  هک  تسوا  ةوبنلا  لالد  باتک  زا  هتفرگرب  ریز  بلاطم  دـنا . هداد  رارق  دوخ  راک  دنتـسم  ار  یقهیب  ياه 

نایوار لوق  زا  ار  ینانخـس  هجیدخ ،  یمارگ و  ربمایپ  جاودزا  هرابرد  ماجنارـس  هجیدخ و  يراجت  ناوراک  رد  جاودزا  زا  لبق  یمارگ  ربمایپ 
: تسا هدرک  لقن  نامز  نآ 

ناـپوچ هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  ثوـعبم  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  دوـمرف  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگ ، یم  هریرهوـبا 
گناد مین  ترجا  لباقم  رد  نم  يرآ  دومرف  ربمایپ  دیا ؟ هدوب  دنپـسوگ  ناپوچ  مه  امـش  ایآ  تفگ  باحـصا  زا  یکی  تسا . هدوب  دنپـسوگ 

. تسا هدومن  لقن  مه  يراخب  ار  ثیدح  نیا  مدرک . یم  یناپوچ  هکم  لها  يارب 
. دوب يرتش  هدام  کی  ره  ترجا  هک  مداد  ماجنا  هجیدخ  يارب  رفس  ود  تفگیم  ربمایپ  دیوگیم  هّللادبع  نب  رباج 

هبراضم قیرط  هب  وا  يارب  هک  درکیم  ریجا  ار  نادرم  هک  دوب  ناگرزاب  دنمتورث و  فیرش و  ییوناب  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  دیوگیم  قحسا  نبا 
قالخا تناما و  یتسار و  عوضوم  نوچ  دندوب ؛ ناگرزاب  يا  هلیبق  ًالـصا  هک  مه  شیرق  درک ؛ یم  نیعم  مه  یمهـس  اهنآ  يارب  دننک و  راک 
هجیدـخ هیامرـس ي  اب  یناگرزاب  روظنم  هب  هک  دومن  داهنـشیپ  داتـسرف و  وا  شیپ  یـسک  دینـش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ 

وا هارمه  مه  ار  هرـسیم  دوخ  راکتمدخ  تخادرپ و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  هب  يرتشیب  همحزلا  قح  هک  دومن  دـهعت  دـیامن و  ماش  هب  یترفاسم 
. تفر ماش  هب  هرـسیم  هجیدـخ و  یناگرزاب  ياهالاک  هارمه  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دومن . دـهاوخ 

هکم لها  زا  يدرم  تفگ  تسیک ؟ نیا  دیسرپ  هرـسیم  زا  بهار  دمآ ، دورف  یتخرد  هیاس ي  ریز  ربمایپ  یبهار ، هعموص  کیدزن  ماش  دودح 
يالاک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیـشن ، یمن  ناربمایپ  زج  یـسک  تخرد  نیا  هیاس ي  ریز  تفگ  بهار  تسا  شیرق  هلیبق ي  زا  و 

ود امرگ  رهظ و  ماگنه  دیوگیم  دوب  وا  هارمه  هک  هرـسیم  دـیدرگ ، ناور  هکم  هب  ناوراک  اب  دـیرخ و  دوب  مزال  هچنآ  تخورف و  ار  هجیدـخ 
. دومن یم  عطق  ار  هار  دوب و  راوس  دوخ  رتش  رب  نانچمه  وا  دندنکفا و  یم  هیاس  ربمایپ  رب  دوخ  ياهلاب  اب  هتشرف 

. دوب رگید  ياهرفس  ربارب  ود  هب  کیدزن  ای  رباربود  رفس  نیا  دوس  تخورف و  دوب  هدروآ  ماش  زا  هک  ار  ییالاک  ربمایپ  دندیسر  هکم  هب  نوچ 
، دوب فیرش  شیدنارود و  دنمدرخ و  ییوناب  هجیدخ  تفگ ، هجیدخ  يارب  ار  هتشرف  ود  ندرتسگ  هیاس  عوضوم  بهار و  راتفگ  مه  هرسیم 

ومعرسپ يا  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  ربمایپ  غارـس  هب  یـسک  بلاطم ، لقن  زا  سپ  هک  دوب  نیا  درادب ، یمارگ  ار  وا  هک  تساوخ  مه  دنوادخ 
اب جاودزا  هب  لیام  وت ، قلخ  نسُح  یتسار و  تناما و  موق و  نایم  رد  وت  شزرا  وت و  يراوگرزب  فرـش و  يدـنواشیوخ و  هطـساو ي  هب  نم 

راتـساوخ و شیرق  نادرم  همه  هک  ناـنچنآ  دوـب ، رترادـلام  رت و  فیرـش  رت و  مرتـحم  همه  زا  شیرق  ناـنز  ناـیم  مـه  هجیدـخ  متـسه . وـت 
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. دندوب وا  اب  جاودزا  دنموزرآ 
. تسا بالک  رسپ  ّیصق  ّیصق و  رسپ  وا  يزعلادبع و  رسپ  وا  دسا و  رسپ  دلیوخ  تسا ، دلیوخ  رتخد  هجیدخ 

تسا هدمآ  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جاودزا  هرابرد ي  هچنآ 

ار ترضح  نآ  هجیدخ  تشادن ، مه  يا  هیامرس  دیسر و  دشر  غولب و  دح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دیوگیم ، باهـش  نبا 
مان هب  شرـسپ  درکیم و  یگدـنز  هجیدـخ  اب  ربمایپ  دـندومن و  جاودزا  رگیدـکی  اب  تشگرب  نوچ  دورب و  هشابح  رازاب  هب  هک  تخاـس  ریجا 
هتفگ رگید  یخرب  تسا و  هدش  دلوتم  رهاط  مان  هب  مه  يرگید  رـسپ  هک  دنا  هتـشادنپ  ناسیون  خیرات  زا  یخرب  دش ، دلوتم  هجیدـخ  زا  مساق 

هجیدـخ زا  مه  همطاف  هیقر و  موثلک و  ما  بنیز و  مان  هب  رتخد  راـهچ  تسا . هتـشادن  مساـق  زا  ریغ  يرگید  رـسپ  هجیدـخ  زا  ربماـیپ  هک  دـنا 
. دیدرگ رهاظ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رد  يریگ  هشوگ  یبلط و  اوزنا  تلاح  اهرسپ  زا  یکی  دلوت  زا  سپ  دندش و  دلوتم 

تیلهاـج رد  جاودزا  نیا  دوب . دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  درک ، جاودزا  وا  اـب  ربماـیپ  هک  ینز  نیتـسخن  تفگ  هک  تسا  تیاور  يرهز  زا  مه  و 
ربمایپ يارب  هجیدـخ  دوب . هدروآرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرـسمه  هب  نییآ  هب  ار  دوخ  رتخد  دـلیوخ  ردـپ  تفرگ و  تروص 

اهیلع همطاف  و  هیقر ، موثلک ، ما  بنیز ، ياه  مان  هب  رتخد  راهچ  رهاط و  مان  هب  يرگید  رـسپ  تسوا و  زا  ادخ  لوسر  ۀـینک  هک  دروآ  ار  مساق 
. مالسلا

تسا هدش  تیاور  قحسا  نبا  زا 

تثعب زا  شیپ  یگمه  مه  ترضح  نآ  نادنزرف  دومرف و  جاودزا  هجیدخ  اب  تثعب  زا  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگیم  هک 
هس ره  نیا  هک  بیط  رهاط و  مساق ، ياهمان  هب  رـسپ  هس  دندوب و  همطاف ، و  هیقر ، موثلک ، ما  بنیز ، ياه  مان  هب  رتخد  راهچ  هک  دندش  دلوتم 

نامیا هدرک و  كرد  ار  مالـسا  ترـضح  نآ  نارتخد  یلو  دوب  هتفرگ  مساق  شدنزرف  زا  ار  دوخ  هینک ي  ربمایپ  دندرم و  ثعبم  زا  لبق  رـسپ 
. دندرک ترجه  هنیدم  هب  ردپ  اب  دندروآ و 

درک یم  يراوس  بسا  دشیم و  نایاپراچ  راوس  اهنت  هک  دیسر  رمع  زا  ّدح  نآ  هب  ربمایپ  دنزرف  مساق  هک  تسا  تیاور  (ع ) یلع نب  دمحم  زا 
عقوم نیا  رد  رثوک  هروس  دیدرگ و  عطق  رـسپ  ظاحل  زا  ربمایپ  بقع  هلابند و  تفگ  صاعورمع  تفرگ  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  نوچ  و 
انامه نک ، ینابرق  رازگب و  زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  میا  هدرک  تیانع  وت  هب  ار  رثوک  مساق  ضوع   » ینعی رثوکلا » كانیطعا  انا   » دـش لزان 

«. تسا بقع  یب  دنکیم  شنزرس  ارت  هک  یسک 
صاع ینعی  تسا  صاع  نب  ورمع  ردـپ  هرابرد  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  روهـشم  اریز  دراد  دوجو  یفعـض  یتهج  زا  تیاور  نیا  رد  ًارهاظ 

. لئاو نب 
. تسا رتبا  بقع و  یب  دوخ  دنک  شنزرس  ار  دمحم  سک  ره  لئاو  نب  صاع  هرابرد  تیاور  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  دهاجم  زا 

نب بعـصم  زا  هّیقر . همطاف و  بنیز و  موثلک ، ما  هللادـبع ، مساق و  دروآ  رتخد  راهچ  رـسپ و  ود  ربمایپ  يارب  هجیدـخ  دـیوگ  یم  سابع  نبا 
هیقر همطاف و  موثلک ، ما  هّللادبع ، بنیز ، بیترت ، هب  وا  زا  سپ  دوب و  مساق  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  نیرتگرزب  هک  تسا  تیاور  يریبز  هللادـبع 
درک رمع  لاس  جنپ  تصـش و  هجیدخ  دُرم و  هّللادبع  دعب  تشذگرد . هکم  رد  هک  دوب  يدنزرف  نیتسخن  مساق  دنا . هدوب  مهیلع  هللا  ناوضر 

. تسا رت  حیحص  نیا  هک  لاس  جنپ  هاجنپ و  ای 
. تسا هدش  دلوتم  ربمایپ  یگلاس  کی  لهچ و  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دنکیم  تیاور  یمشاه  رفعج  نینچمه 

دنکیم تیاور  ثراح  نب  هللادبع 
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هراب نیا  رد  مُدرم  تفگ  رسای  رامع  دندرک  یم  تبحص  فلتخم  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  هرابرد ي  مدرم  هک 
یمیمـص تسود  ربمایپ و  لاس  نس و  مه  نم  دناد  یمن  ار  بلطم  نیا  نم  هزادنا ي  هب  سک  چـیه  دـنراد و  یم  تبحـص  دایز  نوگانوگ و 

هک یتـسوپ  کـشت  يور  رب  هک  میدروخرب  هجیدـخ  رهاوخ  هب  هرورخ  هلحم  رد  میدوب  هتفر  نوریب  ربماـیپ  هارمه  يزور  مدوـب  ترـضح  نآ 
. داتسیا رظتنم  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متفر  وا  شیپ  نم  دز  ادص  ارم  وا  دوب ، هتسشن  دوب  هدیرخ 

رد ربمایپ  اب  ار  عوضوم  نیا  متـشگرب و  نم  دـنک ؟ جاودزا  هجیدـخ  اب  هک  دـهاوخ  یمن  شلد  وت  تسود  نیا  تفگ  نم  هب  هجیدـخ  رهاوخ 
ادرف تفگ  متفگ ، وا  هب  ار  ربمایپ  خـساپ  متفر و  هجیدـخ  رهاوخ  شیپ  هرابود  نم  مدوخ ، ناـج  هب  مسق  ارچ  دومرف  ترـضح  متـشاذگ ، نیب 
يوب هدیشوپ و  ییابیز  هماج  هجیدخ  ردپ  دنا و  هتشک  يواگ  میدید  میتفر  اهنآ  هناخ  هب  دوز  حبص  زور  نآ  يادرف  دییایب ، ام  هناخ  هب  حبص 
تسم هدروخ و  بارـش  دلیوخ  دوب . هدرک  تبحـص  ردپ  اب  مه  وا  دوب و  هتـشاد  تبحـص  دوخ  ردارب  اب  هجیدخ  تسا ، هدرب  راک  هب  یـشوخ 

دروآرد و ربمایپ  يرسمه  هب  ار  هجیدخ  هک  درک  شهاوخ  تشاد و  تبحص  ترـضح  نآ  تیمها  شزرا و  ربمایپ و  هرابرد  شدنزرف  دوب و 
زا نوچ  هجیدخ  ردپ  دندروخ ، اذغ  نامه  زا  مه  رهوش  نز و  دـندوب و  هدرک  هیهت  ناوارف  كاروخ  واگ  تشوگ  زا  دومن و  تقفاوم  مه  وا 

تبحـص رامع  اب  هک  هجیدـخ  رهاوخ  هچ ؟ يارب  شوخ  يوب  كاروخ و  همه  نیا  و  تسیچ ؟ ابیز  هماج  نیا  تفگ  دـیدرگ  رایـشوه  یتسم 
نوچ دوب و  هدروآ  هیده  مه  يواگ  هدام  تسا و  هدروآ  تیارب  تداماد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ار  هماج  نیا  تفگ  دوب  هدرک 

. میتشک ار  واگ  يدروآرد  وا  يرسمه  هب  ار  هجیدخ 

درک راکنا  دلیوخ 

رجح هب  ار  دوخ  درکیم  دادـیب  داد و  هکیلاـحرد  ما و  هدرواـینرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يرـسمه  هب  ار  هجیدـخ  نم  تفگ  و 
یم هک  یـسک  نآ  الاح  تفگ  دلیوخ  دندرک ، تبحـص  وا  اب  دنتفر و  وا  دزن  ربمایپ  هارمه  دندمآ و  نوریب  مه  مشاه  ینب  دـناسر . لیعامـسا 

تفگ دید  ار  وا  دلیوخ  هک  نیمه  دمآ  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تساجک ؟ ما  هداد  وا  يرـسمه  هب  ار  هجیدـخ  نم  دـییوگ 
. مقفاوم لد  ناج و  اب  الاح  ما  هدرکن  تقفاوم  تقو  نآ  مه  رگا  دشاب و  هدنخرف  كرابم و  هک  ما  هدرک  تقفاوم  ًالبق  رگا  بوخ  رایسب 

. تسا هدوب  ربمایپ  هب  هجیدخ  جیوزت  راد  هدهع  هجیدخ  يومع  دسا  نب  ورمع  دیوگیم  یلّموم 
ریکب یبا  نب  رمع  دومرف . جاودزا  هجیدـخ  اب  تثعب  زا  لـبق  لاـس  هدزناـپ  یگلاـس و  جـنپ  تسیب و  رد  ربماـیپ  دـیوگ  یم  ظـفاح  هّللادـبعوبا 

دندوب و هلاس  جنپ  تسیب و  ربمایپ  دروآرد و  ربمایپ  يرـسمه  هب  ار  وا  هجیدـخ  يومع  دـسا  نب  ورمع  هک  دـنکیم  تیاور  یلّموم  هب  فورعم 
. دندومن نامتخاس  دیدجت  ار  هبعک  شیرق  هک  دوب  یلاس  نامه 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  همانیگدنز  - 21

باتک تاصخشم 

مق هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج   : فلوم
هزوح هلجم  رشان : 

همانیگدنز

جاودزا تـسا . ترجه  زا  شیپ  لاس 68  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  ّدلوت  تسا . هدئاز  رتخد  همطاف  وا  ردام  دسا و  نب  دـلیَوُخ  وا  ردـپ 
ربمایپ فیرـش  رمع  زا  لاـس  هک 25  دوب  یماگنه  ملـسوهلآوهیلعهللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  نینزان  كراـبم و  دوجو  اـب  هجیدـخ  كراـبم 
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ربـمغیپ ناـنز  هـمه  زا  بـسن  ظاـحل  زا  وا  تشذــگیم . مالــسلااهیلع  هجیدــخ  ترــضح  رمع  زا  لاـس  لــهچ  ملــسوهلآوهیلعهللایلص و 
بلاـطوبا ترـضح  تاـفو  زا  سپ  یکدـنا  تـثعب و  مـهد  لاـس  ناـضمر  هاـم  رد  وا  تـسا . رتکـیدزن  ربـمغیپ  هـب  ملــسوهلآوهیلعهللایلص 

. تشاذگ ربق  رد  ار  وا  دوخ  درک و  نفد  نوجح »  » رد ار  وا  ربمغیپ  تشذگرد .

هجیدخ نادنزرف 

دنزرف شـش  هجیدخ ،  ادخ و  لوسر  جاودزا  هرمث  روهـشم :  هتفگهب  تسا .  فالتخا  ناخروم  نایم  هجیدخ ،  ترـضح  نادنزرف  دادعت  رد 
نیرتگرزب هیقر  همطاـف .  - 6 موـثلک .  ما  بنیز 5 - - 4 هیقر .  - 3 دـنتفگیم . .  بیط   » و رهاـط »  » ود نیا  هب  هللادـبع .  - 2 مشاـه .  - 1 دوب .

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپتثعب  زا  شیپ  هجیدخ  نارـسپ  دنتـشاد .  رارق  هیقر  زا  سپ  بیترتهب  همطاف  موثلک و  ما  بنیز ،  ودوب  شنارتخد 
 : دندقتعم ناققحم  زا  یهورگ  دندرک .  كرد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توبن  شنارتخد ،  یلو  دنتفگ .  یگدنز  دوردب  ملس ، 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  زوردنچ  دندمآ و  ایند  هبتثعب  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  همه  مساق و 
 . دندرک ترجه  هنیدمهب  ملس  هلآ و 

تیلهاج نارود  رد  هجیدخ 

يوق یتیارد  تیریدم و  اب  يو  تخادرپ . دمآرد  بسک  هب  يراجت  ياهناوراک  لیکشت  اب  یناوج  نارود  رد  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح 
، ناراگنخـیرات دوب . هدروآ  يور  تراجت  هب  دـندوب ، هداد  رارق  يزودـنا  تورث  لوصا  زا  ار  يراوخابر  هک  هنامز  نارجات  مسر  زا  رود  هب  و 
زا یکی  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  دناهدرک . دایي  « لقاع يوناب   » ای دنمدرخ » شیدـنارود و  يوناب   » نوچمه ییاهناونع  اب  وا  زا  اهراب 

. دوب نادـنمزاین  هاگهانپ  اونیب و  مدرم  لامآ  هبعک  هراومه  شاهناخ  دـنادرگنرب و  يور  ناریقف  يراـی  زا  زگره  یلو  دوب ، هکم  نیرتدـنمتورث 
ناوناـب يوناـب   » بقل دوب . هتخاـس  مارتـحا  دروـم  راـکزیهرپ و  ییوناـب  يو  زا  ینمادكاـپ ، تفع و  تیارد ، یـشیدنارود ، تواخـس ، مرک ،

. تسا مدرم  نایم  رد  وا  هاگیاج  هدنهد  ناشن  دش ، هداد  يو  هب  نامز  نآ  رد  هک  شیرق »

ناملسم يوناب  نیتسخن 

هک دوب  ییوناب  نیلوا  دروآ و  ناـمیا  هلآوهیلعهللایلـص  دـمحم  ترـضح  يربماـیپ  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
مظعاربمایپ نارـسمه  زا  یکی  زا  ناسیونخـیرات  دـییاس . كاخ  رب  یگدـنب  یناشیپ  داتـسیا و  زامن  هب  ربمایپ  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هارمه 

دای وا  زا  رایـسب  ترـضح  هک  ارچ  مدوب ؛ تفگـش  رد  هجیدخ  هب  ربمایپ  هقالع  زا  هراومه  نم  تفگیم : هک  دـناهدرک  لقن  هلآوهیلعهللایلص 
ادــخ لوـسر  يزور  داتــسرفیم . اــهنآ  يارب  یمهــس  تـفریم و  هجیدــخ  ناتــسود  غارــس  هـب  تـشکیم ، يدنفــسوگ  رگا  درکیم و 

ربص هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درک . فیرعت  وا  زا  دروآ و  نابز  رب  ار  هجیدـخ  ماـن  درکیم ، كرت  ار  هناـخ  هک  یلاـح  رد  هلآوهیلعهللایلص 
نانچ نم  راتفگ  تسا »! هدرک  امـش  بیـصن  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  دوبن و  شیب  ینزریپ  يو  : » متفگ تئرج  لامک  اب  مداد و  تسد  زا  ار  شیوخ 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  دش . رهاظ  ناشیا  هرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  هک  تخاس  رثأتم  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
رفک و رد  مدرم  همه  هک  دروآ  ناـمیا  نم  هب  یماـگنه  هجیدـخ  تسا . هدـشن  نم  بیـصن  وا  زا  رتـهب  يرـسمه  زگره  تسین ...! نینچ  ادـبا  »

رگید هب  هک  درک  مبیـصن  ینادنزرف  وا  زا  ادخ  تشاذگ . نم  رایتخا  رد  تاظحل  نیرتتخـس  رد  ار  دوخ  تورث  وا  دندربیم . رـس  هب  كرش 
«. دادن منارسمه 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تایصوصخ 
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يدرمنیلوا ع )  ) بلاطیبا نبیلع  هک  نانچ  دیورگ ;  مالسا  هب  هک  دوبینز  نیلوا  وا  دوریم .  رامش  هب  مالسا  ناوناب  نیرتگرزب  زا  هجیدخ 
دنمهقـالع تشذـگ ،  اـب  دوـب .  شیدـنا  رود  نیب و  نشور  یناـسنا  وا  دوـب . هجیدـخ  دـناوخ ،  زاـمن  هک  ینز  نیلوا  دروآ .  مالـسا  هک  دوـب 

ادخ لوسر  رسمه  هک  سب  وا  ياربتفارش  نیمه  دوب .  ینامـسآ  رابخاهب  لیامتم  تقیقح و  قح و  هب  دقتعم  راقو ،  اب  نیزو و  تایونعمهب ، 
تشاد و یهاگآ  ینامـسآ  بتک  زا  هجیدـخ  تفای .  ققحت  وا  تورث  لام و  کـمک  هب  مالـسا  شرتسگ  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هکنیا رتمهم  تشاد و  ياهداعلا  قوف  يرتربزین  یکریز  لقع و  رظن  زا  دـنتفگیم .  ءاـحطب » هکلم   » ار وا  كـالما ، لاوما و  ترثک  رب  هوـالع 
مرکا ربمایپ  روهظ  راظتنا  هک  دوب  یناسک  زا  وا  تسا  نیا  بلاج  دـندناوخیم .  نانز  هدیـس   » هکرابم و  » هرهاط و » ار يو  مالـسا  زا  لبق  یتح 
يانعم رپ  حیصف و  راعـشا  دشیم .  توبنياههناشن  يایوج  املع  رگید  لفون و  نبهقرو  زا  هشیمه  دیـشکیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا ياهنومن  دـنکیم .  تیاکح  راوگرزب  نآ  هب  وا  تبحم  لامک و  بدا و  ملع و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـش  رد  يو 
کلمت ایندـلا و  یل  تماد  همعن و  لک  یف  تیـسما  ینناولف  تسا :  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هراـب  رد  هجیدـخ  راعـشا 
تکلمم کلم و  دـشاب و  نم  نآ  زا  ایند  ياهتمعن  مامت  رگا  هرظاـن  کـنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا  هضوعب  حاـنج  يدـنع  تیوس  اـمف  هرـساکالا 

تسا نیا  هجیدختیصوصخ  رگید  دنتفاین .  وت  مشچ  هبمشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا  چیه  مرظن  رد  مشاب ،  هتـشاد  ار  ناهاشداپو  اهارـسک 
ترـضح یقالخا  يایاجـس  هتبلا  دوب .  هدیـسر  مه  ماش  هب  رما  نیا  رد  شترهـش  هزاوآ  دوب و  یناـگرزابحور  يداـصتقا و  مش  ياراد  وا  هک 

هنجلا لها  ءاسن  لضفا   : » دـیامرفیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  ناوتان  نآنایب  زا  ملق  هک  تسا  داـیز  ناـنچ  هجیدـخ 
شمارآ و هیام  هک  یـسک  ناش  رد  تفگ  ناوتیم  هچ  محازم ».  تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرمو  دمحم  تنب  همطاف  دلیوختنب و  هجیدـخ 

تقو ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   : » میناوخیم خیرات  رد  دوب ! ؟  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  رطاخ  يالـست 
هاگره هجیدخ ; و  دایرگم  درکیمن  رورـسم  ار  ترـضح  نآ  زیچ  چیه  دندشیم ،  هدرزآ  نوزحمناشیا و  ياهتیذا  شیرق و  بیذکت  زا 
دنبياپ الاو ،  لقاع ،  لماک ،  نانزهلمج  زا  وا  تسا ;  رایسب  هجیدخ  لیاضف  بقانم و  دیوگیم :  یبهذ  دشیم » رورسم  دیدیم  ار  هجیدخ 
تاهما ریاس  رب  وتفگیم  انث  حدم و  ار  وا  ارارک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوبتشهب .  لهازا  میرک و  فیفع و  تناید و  هب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  زا  کی  چـیه  رب  تفگیم :  هشیاع  هک  يدـح  هب  درکیم . لیلجت  رایـسب  وا  زا  دادیم و  حـیجرت  نینموم 
 . درک دای  ار  وا  رایسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  ببس  نادب  نیا  مدیزرون و  کشر  هجیدخ  هزادناهب  ملس 

مالسا هب  هجیدخ  ترضح  تامدخ 

مالـسا نید  راوگرزب و  نآ  يارب  يرایـسب  تامدـخ  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  اب  كرتشم  یگدـنز  لاس  رد 24  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
سک چیه  هک  يراگزور  رد  ربمایپ  دییأت  قیدصت و  هلآوهیلعهللایلـص ،  دمحم  ترـضح  زا  یفطاع  یحور ، یلام ، ياهتیامح  داد . ماجنا 
سپ مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  تسا . دنمـشزرا  تامدخ  نیا  زا  ییاههشوگ  ناکرـشم ، رازآ  ربارب  رد  ناشیا  يرای  درکیمن و  شدییأت 
هنیمز نیا  رد  مالـسا  یمارگ  لوـسر  دـنک . فرـصم  دـهاوخیم  هنوـگره  ار  نآ  اـت  دیـشخب  ناـشیا  هـب  ار  شاییاراد  ربماـیپ ، اـب  جاودزا  زا 

راوگرزب يوناب  نیا  مالسلااهیلع ،  هجیدخ  ترضح  دوبن .» دنمدوس  نم  يارب  مالسلااهیلع  هجیدخ  تورث  هزادنا  هب  یتورث  چیه  : » دیامرفیم
، دوب هدنز  ات  داد . يرای  ناهاوخدب  ناکرشم و  بیذکت  اهیتخـس و  ربارب  رد  ار  وا  هکلب  دروآ ، نامیا  ربمایپ  تلاسر  هب  ناج  قمع  زا  اهنت  هن 
زا يراب  اب  هلآوهیلعهللایلـص  هللا  لوسر  هک  یماگنه  دیآ . تخـس  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  رب  ناکرـشم  هجنکـش  رازآ و  دادـن  هزاجا 

. دودزیم شرطاخ  نهذ و  زا  ار  ینارگن  دادیم و  يرادلد  ار  وا  هجیدخ  دمآیم ، هناخ  هب  هودنا  تبیصم و 

لام نیرخآ 

هک نیا  بلاج  تفرگ . رارق  نآ  تفرشیپ  مالسا و  تمدخ  رد  ادتبا  نامه  زا  بسانم  يرازبا  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  لاوما 
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رد زور  هنابش  هس  هلآوهیلعهللایلص  مرکاربمایپ  دش . فرص  هنیدم  هب  ترجه  رفـس  رد  نانمؤم  ریما  طسوت  هجیدخ  ییاراد  زا  شخب  نیرخآ 
: دومرف مالسلاهیلع  یلع  هب  ترضح  اجنآ  رد  دروآ . ار  رفـس  مزاول  هقوذآ و  دناسر و  راغ  هب  ار  دوخ  هنابـش  زین  نانمؤم  ریما  دنام ، روث  راغ 
ای تناما و  دمحم  دزن  یسک  ره  وگب : دنلب  يادص  اب  بش  حبص و  ورب و  هکم ) رد  ياهپت   ) حطبا يالاب  هب  تسا ، نم  دزن  يدایز  ياهتناما  »

. یـسرب نم  دزن  هک  نیا  اـت  دـش  یهاوـخن  هجاوـم  راوگاـن  ياهثداـح  چـیه  اـب  نیا  زا  دـعب  یلع ! اـی  دریگب . لـیوحت  دـیایب و  دراد  ياهـعیدو 
هدنامیقاب نیرخآ  زا  امـش . بقارم  ار  ادخ  مداد و  رارق  همطاف  مرتخد  تسرپرـس  ار  وت  یلع ! يا  هدـب . لیوحت  اراکـشآ  ار  مدرم  ياهتناما 

در زا  دـعب  رخب و  هشوـت  داز و  رتـش و  دراد ، ار  امـش  اـب  یهارمه  دـصق  هک  مشاـه  ینب  زا  سک  ره  همطاـف و  دوـخ و  يارب  هجیدـخ  لاوـما 
نم تفگ . شردـپ  زا  لقن  هب  ار  بلاـطم  نیا  عفار  یبا  دـنزرف  : » دـیوگیم رـسای ) راـمع  هون   ) هدـیبعوبا نکن ». ... گـنرد  رگید  اـهتناما ،

داز و درک  شرافس  مه  نانمؤم  ریما  هب  دیرخ و  شدوخ  رفـس  يارب  رتش  ود  هک  تشاد  هجوت  لباق  یتورث  لام و  ادخ  لوسر  رگم  مدیـسرپ :
نم يارب  یتورث  لاـم و  چـیه  دوـمرف : هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  تفگ : مردـپ  داد : خـساپ  عـفار  یبا  دـنک ؟ هـیهت  ار  نارجاـهم  رگید  هشوـت 

ناناملسم يارب  هشوت  داز و  دیرخ  هجیدخ  لاوما  فرصم  دراوم  نیرخآ  زا  تفگ : مردپ  دوزفا : عفار  یبا  دوبن . هجیدخ  لاوما  زا  رتدنمدوس 
دوب ياهلفاق  مه  اهنآ  نیرخآ  دش . نکمم  هجیدخ  لاوما  اب  ناناملسم  رثکا  رفـس  دننک . ترجه  هنیدم  هب  دنتـشاد  دصق  هک  دوب  فعـضتسم 

. درک یتسرپرس  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هجیدخ  ترضح  تلزنم 

: تسا هتفگ  هشیاـع  درکیم . دـیجمت  ریدـقت و  وا  زا  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  درکن و  شومارف  ار  هجیدـخ  رمع  رخآ  اـت  هجیدـخ  زا  سپ  ربماـیپ 
شیاتـس یکین  هب  يو  زا  درکیم و  داـی  هجیدـخ  زا  یعون  هب  هک  نیا  رگم  تفریمن  نوریب  هناـخ  زا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ادـخ  لوـسر  »

وت هب  يرتهب  نز  دنوادخ  دوب ؟ نزریپ  کی  زا  شیب  وا  ایآ  متفگ  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  دـسح  کشر و  دروآ . دای  هب  ار  وا  يزور  دومنیم .
رد دروآ  نامیا  نم  هب  وا  دادن . نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  راگدرورپ  ادخ ، هب  دـنگوس  دومرف : هاگ  نآ  دـش . نیگمـشخ  ربمغیپ  تسا . هدومرف  اطع 
«. دومن مورحم  نانز  رگید  ِنادـنزرف  زا  ارم  هک  یلاح  رد  درک  اطع  ینادـنزرف  نم  هب  وا  زا  و  دـندیزرویم . رفک  نم  هب  نامدرم  هک  یماگنه 

«. درک مهاوخن  دای  يدب  هب  ار  هجیدخ  زگره  رگید  متفگ  دوخ  اب  : » تفگ هشیاع 

هجیدخ هرابرد  نادنمشناد  نانخس 

تشاد و تسود  ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  دّمحم : نب  ماشه  دشیم . هدناوخ  هرهاط »  » ّتیلهاج رـصع  رد  هجیدـخ ، تسا : هتفگ  راّکب  نب  ریبز 
نامیا ربمایپ  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دوب و  یتسار  قدـص و  ریزو  وا  درکیم . تروشم  وا  اب  اهراک  یـضعب  رد  دراذـگیم و  مارتحا  وا  هب 

ادخ لوسر  دندوب . هجیدخ  زا  میهاربا  زجب  شنادنزرف  مامت  دیزگنرب . يرگید  رـسمه  زگره  دوب ، هدـنز  هجیدـخ  هکیتقو  ات  ربمایپ  دروآ و 
شربارب رد  دروآیم و  دورف  رس  هجیدخ  ترضح  تمظع  لباقم  رد  خیرات  تسا : هتفگ  هعاّرق  هّیمـس  تسا : هدومرف  ملـسوهلآوهیلعهللایلص 

. دتسیایم هتسب  تسد  هناعضاوتم و 

تشهب رد  هجیدخ  ماقم 

مرکاربمایپ تسا . هدش  هداد  هدعو  ناشیا  هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  تشهب  رد  تسا  یماقم  مالـسلااهیلع ،  هجیدخ  ترـضح  ياهتلیـضف  زا 
یتخـس جـنر و  نآ  رد  هک  يراد  ياهناـخ  تشهب ، رد  : » دوـمرفیم دادیم و  تراـشب  هجیدـخ  هب  ار  هلئـسم  نیا  اـهراب  زین  هلآوهیلعهللایلص 
شردـپ درگ  درکیم و  یباتیب  لاسدرخ  همطاف  تفای ، تاـفو  هجیدـخ  هک  یماـگنه  دـیامرفیم : زین  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ینیبیمن ».

مارآ ار  وا  ات  دوب  یهار  لابند  دـشیم و  نوزحم  رتشیب  شکچوک  تخد  تلاح  نیا  زا  ربماـیپ  تفرگیم . وا  زا  ار  رداـم  غارـس  تشگیم و 
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تـشهب رد  تردام  وگب  ناسرب و  مالـس  همطاف  هب  : » دومرف دـش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  هکنیا  اـت  درکیم  یباـتیب  ناـنچمه  همطاـف  دـنک .
رگید تفرگ و  مارآ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  همطاف  هک  یماـگنه  تسا ». هتـسشن  نارمع  رتخد  میرم ، نوعرف و  رـسمه  هیـسآ ، راـنک  ياهناـخ 

. درکن یباتیب 

هجیدخ ترضح  تیصو 

يا دومرف :  تفر و  يو  تدایع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دش .  رامیب  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
زا هاگنآ  تسا ! ؟  هتخاس  مرـسمه  زین  تشهبرد  ار  وت  دنوادخ  هک  ینادیم  ایآ  هنجلا ;  یف  کعم  ینجوز  دـقهللا  نا  تملع  اما   ، » هجیدـخ

يرامیب نوچ  دومرف .  فیصوت  وا  تامدخ  هنارکـش  هب  ار  تشهب  یلاع  تاجردو  داد  تشهب  هدعو  ار  وا  درک ;  دقفت  ییوج و  لد  هجیدخ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نک .  وفع  ارم  مدرک ،  یهاتوک  وت  قح  رد  نم  مراد :  تیـصودنچ  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  تفای ،  تدش  هجیدخ 

هاررد ار  تلاوما  يدش و  هتسخ  رایسب  ماهناخ  رد  يدرب .  راک  هب  ار  دوخشالت  تیاهن  مدیدن و  يریصقت  وت  زا  زگره  دومرف :  ملس  هلآ و  و 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  هب  و  دیشاب .  رتخدنیا  بظاوم  هک  تسا  نیا  نم  مود  تیـصو  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  يدرک .  فرـصم  ادخ 
شتروص هب  یـسک  ادابم  دناسرب .  رازآوا  هب  شیرق  نانز  زا  یـسک  ادابم  سپ  دش .  دـهاوخ  بیرغ  میتی و  نمزا  دـعب  وا  نوچ  درک .  هراشا 
منکیم مرش  ار  موستیصو  اما  دشابهتـشاد .  ياهدننز  میالم و  ریغ  دروخرب  وا  اب  یـسک  ادابم  دشکب .  دایرفوا  رب  یـسک  ادابم  دنزب .  یلیس 
تردپ هب  ممشچ !  رون   : » دومرف يو  هب  دناوخارف و  ار  همطاف  سپـس  دنک .  وگزابتیارب  وا  ات  منکیم  ضرع  همطافهب  ار  نآ  میوگبتیارب . 

ینک نفک  یتشاد ،  نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یـسابلرد  ارم  مهاوخیم  وت  زا  مساره ;  رد  ربق  زا  نم  دـیوگیم :  مردام   : وگب هللا  لوسر 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  درک .  ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  بلطم  دمآ و  نوریب  قاتا  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  سپ  .« 
هیلع هللا  یلص  مرکاربمایپ  هجیدخ ،  ترضح  تافو  ماگنه  دش .  لاحشوخ  رایسب  وا  داتسرفهجیدخ و  يارب  ار  نهاریپ  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و 

 : درک ضرع  دش و  لزان  تشاد ،  هارمه  تشهب  زا  نفک  هک  یلاحرد  لیئربج  ناهگان  تفرگ .  هدهع  هب  ار  يو  نفک  لسغ و  ملـس  هلآ و  و 
هب ار  شنفک  هک  میرتراوازـس  ام  درک و  فرـص  ام  هار  رد  ارشلاوما  ناشیا   : » دـیامرفیم دـناسریم و  مالـس  وت  هب  دـنوادخ  هللالوسر ،  اـی 

 .« میریگبهدهع

مالسلا اهیلع  هجیدخ  تافو 

ادـخ ربمغیپ  درک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  بلاطوبا  بعـشزا  جراخ  رد  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هاـم  رد  یگلاـس  نس 65  رد  هجیدـخ 
يارب لجوزع  دـنوادخ  فرط  زالیئربج  هک  ياهچراپ  نامه  اب  درک و  طونح  داد ،  لـسغ  ار  هجیدـخ  اصخـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
داـهن كاـخ  رد  ار  هجیدـخ  سپـس  تفر ،  ربـق  نورد  اصخـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  درک .  نفک  دوب ،  هدروآ  هجیدـخ 

 . دـیبلطیم شزرمآ  شیارب  درکیم و  اعد  تخیریمکـشا ،  هجیدـخ  رب  وا  تخاـس .  راوتـسا  شیوخ  ياـج  رد  ار  دـحل  گنـس  هاـگنآو 
دوب گرزب  یتبیصم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  هجیدخ  تلحر  تسا .  عقاو  نوجح   » رد هکم  ناتـسروگرد  هجیدخ  هاگمارآ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هب  يرایـسب  وا  مارتحا  هب  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  روایهجیدـخ  اریز  ; 

دندرکیم .  يراددوخ  يو  رازآ  زا  دنتشاذگیم و  مارتحا 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  يریس  - 22

باتک تاصخشم 
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1388، اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  يریس  : هسانشرس
یئاباباقآ  يدهم  اهیلع / هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  يریس  : روآدیدپ مان  ناونع و 

یئاباباقآ يدهم  یپاچ :  رشان 
ناهفصا 1388. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
: عوضوم

همدقم

ییاباباقآ يدهم  : فلؤم
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هک اریز  تسا  لوبق  دروـم  ربـتعم و  ياهـشزرا  ماـظن  اـب  یئانـشآ  يارب  يا  هلیـسو یهلا ، ناگدـیزگرب  هریـس  رد  قیقحت  هعلاـطم و  کـش  یب 
. تسا هدش  هتفریذپ  يراتفر  ۀنومن  وگلا و  ناونع  هب  نامیا  لها  يارب  نانآ  تیصخش 

مهیلعتیب لها  بتکم  رد  رهوگالاو  نآ  هک  ارچ  تسناد  هنومن  ياـه  تیصخش تسد  نیا  زا  دیاب  ار  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترـضح 
. دشاب یم ناهج  ةدیزگرب  نز  راهچ  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یهاوگ  هب  تسا و  رادروخرب  دنلب  سب  یهاگیاج  زا  مالسلا 

يا هزادنا هب  وناب  نآ  فیرش  دوجو  تشاذگن . ورف  ار  یششوک  چیه  هار  نیا  رد  دوب و  مالسا  تناید  رشن  نایماح  نیرتگرزب  ۀلمج  زا  ناشیا 
هب ادـخ  دـمآ و  راوشدـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هکم  رد  تماـقا  بلاـطوبا  وا و  تشذـگ  رد  زا  سپ  هک  دوب  یتاـیح  مهم و 

[1 .] تسین يروای  اجنآ  رد  ار  وت  رگید  هک  وش  جراخ  هکم  زا  هک  داد  نامرف  ترضح 
ما رثوک  ۀمشچرس  ربمایپ ، یماح  نیتسخن  مالسا ، يوناب  یناگدنز  زا  یئاهتمسق  ةراب  رد  تسا  كدنا  یـشالت  دیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
هک دشاب  یم اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  ي  هرابرد یتاهبش  هب  خساپ  اهیلع و  هللا  مالـس  يربک  ي  هجیدخ ترضح  نینمؤملا 

یمارگ ناگدنناوخ  لوبق  دروم  ددرگ و  عقاو  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یلاعتو و  كرابت  دنوادخ  هجوت  دروم  هللا  ءاشنا 
. دیزاسن مورحم  شیوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  ام  دریگ  رارق 

ییاباباقآ يدهم 
ناهفصا هّیملع  هزوح 

ق كرابملا 1431ه . ناضمر  هام 
یسمش هام 1389  دادرم 

نآرقلا یف  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

74 ناقرف / هروس  (- 1)

ًامامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  َو 
!« نادرگ اوشیپ  ناراگزیهرپ  يارب  ار  ام  و  هد ، رارق  ام  مشچ  ینشور  هیام  نامنادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ ! : » دنیوگیم هک  یناسک  و 

. هیآلا انل » به   » یلاعت هلوق  یف  دیعس  یبا  نع  یفنحلا  یناکسحلا  مکاحلا  نع  و 
؟ انجاوزا نم  لیئربج  ای  تلق : هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 
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. هجیدخ لاق :
؟ انتایرد نم  لاق :

«. نیع هرق   » همطاف و لاق :
. نیسحلا نسحلا و  لاق :

« اماما نیقتملل  انلعجاو  : » لاق
[2  .] مالسلا هیلع  یلع  لاق :

هیلع هللا  همحر  یسلجملا  هرکذ  و 
[3 .] دنا هدومن رکذ  ار  تیاور  نیمه  هیبش  هیلع  هللا  همحر  یسلجم  همالع  و 

هیلع و هللا  یلص  هدالوا  عیمج  ناف  اهنع  هللا  یضر  هجیدخب  نآرقلاب و  هوبنلاب و  ًاضیا  رسف  هیلع و  هللا  همحر  یناشاکلا  ضیفلا  میکحلا  نع  و 
. میهاربا يوس  اهنم  هلآ 

[4 .] هجیدخ انجاوزا )  ) ناقرفلا هروس  هیلع  هللا  همحریمقلا  ریسفت  یف  و 
: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ننست  لها  رادمان  ناهوژپ  نآرق  زا  یناکسح  مکاح 

؟ تسیک انجاوزا » زا «  روظنم  مدیسرپ : یحو  هتشرف  زا  تایآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ 
رد دنتسه و  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شا  هدید  رون  ود  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  انتایرذ »  » و تسا . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  داد : خساپ 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  روظنم  اماما » نیقتملل  انلعجا  و   » ي هلمج
صالخا رپ  رواشم  رای و  فیرـش و  نآرق  تلاسر ، يالاو  ماـقم  نآ ،  زا  روظنم  دـسیون « : یم هیآ  نیمه  لیوات  رد  یناـشاک » ضیف   » موحرم

[5 .] تسا وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوازس  لسن  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ربمایپ 
[6 .] تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ثحب  دروم  ي  هیآ رد  انجاوزا »  » ي هژاو زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  زین  یمق  ریسفت  و 

6/ یحض هروس  (- 2)

ینْغَأَف 6) ًِالئاع  َكَدَجَو  َو 
!؟ داد هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  وا  ایآ 

«. يوآف ًامیتی  كدجی  ملا   » لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق : سابع  نبا  نع  فیرشلا  هماقم  هللا  یلعا  قودصلا  نع  و 
ملا  » هتمعنب هیلع  ًانتمم  لجوزع  هللا  لاـقف  نیرخـآلا . نم  ـال  نیلوـالا و  نم  ضرـالا  هجو  یلع  ریظن  هل  نکی  مل  هنـال  ًاـمیتی  یمـس  اـمنا  لاـق :
دنع ًاریقف  لوقی  ًالئاع » كدـجو  و  كوفرع «  یتح  کلـضف  مهفرع  سانلا و  کیلا  يواف »  » کل ریظن  ًادـیحو ال  يا  يوآـف » ًاـمیتی  كدـجی 

[7 ...] هجیدخ لامب  هللا  كانغاف  کل  لام  نولوقی ال  کموق 
ریظن یب  یتسه  نارک  ات  نارک  رد  هک  دش  هدناوخ  میتی »  » ترضح نآ  لیلد  نادب  دسیون : یم تایآ  نیا  ریسفت  رد  هر ) ) قودص خیش  موحرم 

: دسرپ یم وا  هب  شنارگ  ياهتمعن  هب  هراشا  اب  ادخ  تهج  نیمه  هب  تسا . هدمآ  دننامه  یب  موهفم  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  تسا ، هخـسن  کت  و 
وت و  تخاس !؟ هزاوآ  دنلب  ار  وت  دناسانش و  مدرم  هب  ار  وت  هوکـش  يرترب و  داد و  هانپ  و  تفاین ؛ دننامه  یب  هخـسن و  کت  ار  وت  تیادخ  ایآ 

[8 .] دینادرگ زاین  یباهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تفگنه  تورث  ي  هلیسو هب  و  تفای ،  تسدگنت  ار 
نیا رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدوب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرگناوت  هک  دننآ  رب  نارـسفم  زا  يرایـسب 

[9 .] تسا هدومرف  دای  وا  ناسحا  هجیدخ و  زا  هیانک  هب  هیآ 

نیففطم 28-18 هروس  (- 3)
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نیففطم 28-18 هروس  (- 3)

ِِکئارَأـْلا یَلَع  * ٍمـیعَن یَفل  َراْربَأـْلا  َّنِإ  نوـُبَّرَقُْملا  ُهُدَهـْـشَی  موـُقْرَم  ٌباــتِک  نوُّیِّلِع  اــم  َكارْدَأ  اــم  َو  َنـیِّیِّلِع * یَفل  ِراْربـَأـْلا  َباــتِک  َّنِإ  ـَّـالَک 
ْنِم ُهُجاِزم  َو  نوُِسفاـنَتُْملا  ِسَفاـنَتَْیلَف  َکـِلذ  یف  َو  ٌکْـسِم  ُهُماـتِخ  * ٍموـُتْخَم ٍقـیحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  مـیعَّنلا  َةَرْـضَن  ْمِهِهوُـجُو  یف  ُفِْرعَت  * َنوُرُْظنَی

نُوبَّرَقُْملا  اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  * ٍمینْسَت
ياهمان تسیچ * ! نیّیلع »  » ینادیم هچ  وت  و  تسا * ! نیّیلع »  » رد ناکین  لامعا  همان  هکلب  دنرادنپیم ، داعم ) هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نانچ 

هیکت یتشهب  يابیز  ياهتخت  رب  دناتمعن * : عاونا  رد  ناکین  ًامّلسم  دننآ * ! دهاش  نابرقم  هک  یعطق *، تسا  یتشونرس  هدروخمقر و  تسا 
( روهط  ) بارـش زا  اهنآ  یـسانشیم * ! ینیبیم و  ار  تمعن  طاشن  توارط و  ناشیاههرهچ  رد  دـنرگنیم * ! تشهب ) ياهییابیز  هب   ) هدرک و

دیاب نابغار  یتشهب  ياهتمعن  نیا  رد  تسا و  کشم  زا  هدش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم  دنوشیم * ! باریـس  ياهتـسبرس  هدروخنتسد و  لالز 
. دنشونیم نآ  زا  نابّرقم  هک  ياهمشچ  نامه  تسا *، مینست »  » اب هتخیمآ  روهط )  ) بارش نیا  دنریگ * ! یشیپ  رگیدکی  رب 

: لاق مینست » نم  هجازمو  : » لجوزع هلوق  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هنع  هللا  یضر  هللادبع  نب  رباج  نع  هر )  ) یسلجملا نع  و 
. نوبرقملا مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هبرشی  هنجلا  یف  بارش  فرشا  وه 

مهوعبتا نیذـلا  مهتیرذ  مهیلع و  هللا  تاولـص  هجیدـخ  همطاف و  همئـالا و  بلاـطیبا و  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوقباـسلا :
[10 .] مهرود یلاعا  نم  مهیلع  منستی  نامیاب 

، نانمومریما ربمایپ ، زا : دنترابع  يدازآ  تلادع و  هار  نازاتشیپ  ادخ و  هاگراب  نابرقم  دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یلص هللا  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دمآ ، دهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکیمالـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  هک  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  ناماما 

. دلیوخ تنب  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا 
بلاطیبا نب  یلع  هجیدخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوبرقملا » کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  ( » هر  ) مشاه نب  میهاربا  نب  یلع  نع  و 

[11 .] اجوزمم نینموملا  رئاس  ًافرص و  ًاتحب  مینست  نم  نوبرشی  نوبرقملا  و  مهتیرذ » مهب  انقحلان  لجوزع  هللا  لوقی  مهب  قحلت  مهتایرذ  و 
« تانموملاو  » هباحصا هیلع و  هللا  تاولص  یلع  مه  و  نینموملل » کبنذل و  رفغتساو  هللا  الا  هلا  هنا ال  ملعاف   » یلاعت هلوق  هر )  ) یسلجملا نع  و 

[12 ....] اهتابحیوص هجیدخ و  یه  و 

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)

َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
هداد يرترب  ناهج ، نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاـپ  هدـیزگرب و  ار  وت  ادـخ  میرم ! يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) و

. تسا
وه اهنامز و  یملاع  یلع  حیرج  نبا  نسحلا و  لاق  نیملاعلا » ءاسن  یلع  كافطص  او  فیرشلا «  هماقم  هللا  یلعا  یسوطلا  هفئاطلا  خیش  نع  و 

. نیملاعلاءاسن هدیس  همطاف  نال  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  لوق 
[13 .] نیملاعلا ءاسن  یلع  میرم  تلضف  امک  یتما  ءاسن  یلع  هجیدخ  تلضف  لاق : هنا  یبنلا  نع  يور  و 

. دش هداد  يرترب  نم  تما  نانز  رب  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دش ، هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  میرم  هک  هنوگنامه 
نارمع تنب  میرم  نوعرف و  هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  عبرا :  الا  ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ریثک و  لاجرلا  نم  لمک  یبنلا  نع  يرـشخمزلا و  نع  و 

[14  ... ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  و 
 ، اهیلع هللا  مالس  هیسآ  دنتسه : جوا  دشر و  هنومن  نز  راهچ  نیا  نانز  نایم  زا  اما  دنتفرگ ، جوا  لامک  يوس  هب  یگدنز  رد  مدرم  زا  يرایسب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع ،  هللا  مالس  میرم 
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[15 .] اهنع هللا  یضر  هجیدخ  اهئاسن  ریخ  نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  يوغبلا  نع  و 
محازم و تنب  هیـسآو  نارمع  تنب  میرم  نهملاع  تاداس  هوسن  عبرا  لاق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ساـبع  نبا  نع  یـسولآلا : نع  و 

[16 .] همطاف ًاملاع  نهلضفا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ 
میرم دندش ، راگزور  نانز  رالاس  نز  راهچ  دندومرف : ترـضح  هک  دنک  یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یـسولآ 

. دشاب یم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  اهنآ  نیرت  لضفا همطاف و  هجیدخ و  محازم ، تنب  هیسآ  نارمع ، تنب 
هللا یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  هنجلا  لها  ءاسن  لضفا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  سابع  نبا  نع  یبطرقلا :  نع  و 

[17 .] محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  هلآ و  هیلع و 
. محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  دمحم ، تنب  همطاف  هجیدخ ، زا : دنترابع  تشهب  نانز  نیرت  تلیضفرپ  نیرترب و 

اهئاسن ریخ  نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نع  ریثک  نبا  نع  و 
[18 .] دلیوخ تنب  هجیدخ 

رطاف 22-19 هروس  (- 5)

ُءاشَی ْنَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َو َال  ُءایْحَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  * ُروُرَْحلا َو َال  ُّلِّظلا  َو َال  * ُروُّنلا َو َال  ُتاُملُّظلا  َو َال  * ُریـصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو 
* ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو 

ناگدـنز ناگدرم و  زگره  و  ! * نازوس غاد و  داب  و  شخبمارآ )  ) هیاس هن  و  ،* ییانـشور اهتملظ و  هن  و  دنتـسین * ، ربارب  زگره  انیب  انیبان و  و 
روگ رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوتیمن  وت  و  دـناسریم ، دـهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دـنوادخ  دنتـسین ! ناسکی 

! یناسرب دناهتفخ 
: لاق سابع  نبا  نع  نیفلاخملا  قیرط  نع  هر )  ) ینارحبلا مشاه  همالعلا  رحبتملا  دیسلا  رکذ 

. ریصبلاو یمعالا  يوتسی  ام  و  لجوزع : هلوق 
مالسلا هیلع  نینموملاریما  ریصبلا  و  لهجوبا ، یمعالا  لاق :

 . مالسلا هیلع  نینموملاریما  رونلا  لهجوبا و  تاملظلاف   ، رونلا تاملظلا و ال  و ال 
. لهج یبال  منهج  ینعی  رورحلا  هنجلا و ال  یف  مالسلا  هیلع  نینموملاریمال  لظ  لظلا  و  رورحلا ، لظلا و  و ال 

مهیلع هجیدـخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلاو و  رفعج  هزمح و  یلع و  ءایحالاف  تاومالاال  ءایحالا و  يوتـسی  ام  و  لاقف : ًاعیمج ، مهعمج  مث 
[19 .] هکم رافک  تاومالا  و  مالسلا ، 

لقن سابع  نبا  زا  ریصبلا » یمعالا و  يوتـسی  ام  و  دنوادخ «  لوق  هرابرد  تنـس ) لها   ) نیفلاخم قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دیـس  رحبتم  همالع 
. دشاب یم مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  شنیب  تریـصب و  بحاص  زا  روظنم  دشاب و  یم لـهجوبا  لدروک  روک و  زا  روظنم  تفگ : هک  دـنک  یم

مارآ زیگنا و  لد  ي  هیاس زا  روظنم  تسا . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ییانـشور  رون و  زا  روظنم  لهجوبا و  اـه ، یگریت تاـملظ و  زا  روظنم 
. دشاب یم لهجوبا  خزود ، هلعش  شتآ  رابگرم  تخس و  يامرگ  زا  روظنم  نانمومریما و  يارب  تشهب  رد  تسا  يا  هیاس شخب 

رفعج و هزمح ، یلع ، ترـضح  هیآ  نیا  رد  یقیقح  یناگدـنز  زا  روظنم  تفگ : تاومالا » ءایحال و ال  يوتـسی ا  ام   » هیآ دروم  رد  ماـجنارس 
. دنشاب یم هنیدم  رافک  ناگدرم ، زا  روظنم  دنشاب و  یم مالسلا  مهیلع  هجیدخ  و  همطاف ، نیسح ،  نسح و 

33  / نارمع لآ  هروس  (- 6)

نیَملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 
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. داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،
هشیاع و اهیلع و  هللا  مالس  ارهزلا  همطاف  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لخد  لاق : ینالوخلا ، ملـسم  یبا  نع  هارث  باط  یفوکلا  تارف  نع 

. هاتربخاف امهربخ ،  نع  امهلاسف  امههوجو  ترمحا  دق  نارختفت و  امه 
نیسحلا نسحلا و  ًایلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  تلمع  ام  وا  هشیاع  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 

[20 .] نیملاعلا یلع  هجیدخ  همطاف و  ًارفعج و  هزمح و  و 
، هزمح نیسح ، نسح و  نینموملاریما ، دوجو  نارمع ، نادناخ  میهاربا و  نامدود  حون ، مدآ ، ادخ  هک  یناد  یمن ایآ  هشیاع  يا  دومرف : ربمایپ 

. دیزگرب نایناهج  رب  ار  مالسلا  مهیلع  همطاف  هجیدخ و  رفعج ،
[21 .] روثنملا ردلا  هنومضم  نم  ًابیرق  رکذ  و 

50 - 46 فارعا / هروس  (- 7)

اذِإ َو  نوُعَمْطَی  ْمُه  َو  اهُولُخْدَـی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  اْوَدان  َو  ْمُهامیـِسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو 
ام اُولاق  ْمُهامیِسب  ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  نیِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْـصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص 

نُونَزَْحت ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  ٍۀَمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْسقَأ ال  َنیذَّلا  ِءالُؤه  َأ  َنوُِربْکَتْـسَت * ُْمْتنُک  ام  َو  ْمُکُعْمَج  ْمُْکنَع  ینْغَأ 
* َنیِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يدان  َو 

دنسانشیم و ناشهرهچ  زا  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا »  » رب تسا و  یباجح  نایخزود ،  نایتشهب و   ] ود نآ  نایم  رد  و 
ناشمشچ هک  یماگنه  و  دنراد * . ار  نآ  دیما  هک  یلاح  رد  دنوشیمن ، تشهب  لخاد  اّما  داب »! امش  رب  دورد  : » هک دننزیم  ادص  نایتشهب  هب 

زا هک  ار ) نایخزود  زا   ) ینادرم فارعا ، باحـصا  و  هدـم *»! رارق  نارگمتـس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دـنیوگیم دـتفایم  نایخزود  هب 
ياهّربکت و  دنزرف ) نآ و  تورث و  لام و  زا   ) امـش يروآدرگ  هک ) دیدید  : » ) دـنیوگیم دـننزیم و  ادـص  دنـسانشیم ، ار  اهنآ  ناشیامیس 

لماش زگره  ادـخ  تمحر  دـیدرک  دای  دـنگوس  هک  دنتـسین  نانامه  فارعا  رب  ناگدـناماو  نیا   ] اهنیا ایآ  دادـن *»! يدوس  ناـتلاح  هب  اـمش ،
لخاد دوشیم ): هتفگ  اهنآ  هب  نونکا  مه  دیـشخب  ار  اهنآ  ناشریخ ، لامعا  یـضعب  نامیا و  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  ( !؟ دش دـهاوخن  ناشلاح 

، بآ يرادقم  و  دینک ) ّتبحم  : » ) هک دننزیم  ادص  ار  نایتشهب  نایخزود ، و  دیوشیم * ! كانمغ  هن  دیراد و  یـسرت  هن  هک  دیوش ، تشهب 
!« تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنیا  دنوادخ  : » دنیوگیم خساپ ) رد   ) اهنآ دیشخبب »! ام  هب  هداد ، يزور  امش  هب  ادخ  هچنآ  زا  ای 

امهنیب و  لجوزع « : هللا  لوق  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  بیبح  نب  رـشب  نع  فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا  ًاـضیا  ینارحبلا  نع  و 
: لاق لاجر » فارعالا  یلع  باجح و 

انتعیش نیا  انوبحم  نیا  نودانیف  مالـسلا ،  مهیلع  يربکلا  هجیدخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  دمحم و  هیلع  رانلا  هنجلا و  نیب  روس 
مهب نوزوجیف  مهیدـیاب  نوذـخایف  مهئاوساب  يا  مهامیـسب  ًالک  لجوزع  هلوق  کلذ  و  مهئابا ، ءامـسا  مهئامـساب و  مهنوفرعیف  مهیلا  نولبقیف 

[22 .] هنجلا نولخدی  طارصلا و 
تسا يدنلب  ژد  هاگرذگ و  نآ  زا  روظنم  دومرف : هک  دش ، هدیـسرپ  نایخزود  نایتشهب و  نایم  باجح  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: هک دنهد  یم ادن  اجنآ  زا  دنراد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  هجیدخ  همطاف و  نیـسح ، نسح ، یلع ، ربمایپ ، نآ ، زارف  رب  هک  خزود  تشهب و  نایم 
مان مان و  اـب  ار  ناـنآ  دـنور و  یم نانآ  يوس  هب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نایعیـش  ناتـسود و  هاگنآ  ؟ دنتـسه اـجک  اـم  نایعیـش  نارادتـسود و  »

.« دیامن یم تشهب  دراو  دننارذگ و  یم تخس  هاگرذگ  نآ  زا  دنریگ و  یم ار  اهنآ  تسد  دنسانش و  یم ناش  یگداوناخ

؟ تسا هتفرگ  تروص  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ننیمؤملا  ما  یناگدنز  رد  یتافیرحت  ایآ 
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ردـص خـیرات  فیرحت  مدرم ، رظن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كاـنبات  هولج  نداد  ناـشن  غورف  مک  يارب  نیقفاـنم  ياـهراکهار  زا  یکی 
طقف هک  دندوب  ممصم  ردق  نآ  دوخ  تسایس  نیا  ندرک  یلمع  هار  رد  نابـصاغ  تسا . هدوب  نآ  زا  ناشیا  بقانم  لئاضف و  فذح  مالـسا و 

نایعیش نارای و  تیب و  لها  لئاضف  زا  يرثا  هکلب  دندرکن  هدنـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز  هب  طوبرم  خیرات  فذح  فیرحت و  هب 
نادناخ و تیبلها و  قیرط  زا  هدرب و  یپ  لصا  تلیضف  هب  عرف  تلیـضف  زا  خیرات ، کیرات  نیا  بطاخم  دنکن  هک  دندراذگن  یقاب  مه  ناشیا 

. دندرگ تیاده  میقتسم  هار  هب  ناشیا  نارادفرط  ناوریپ و  باحصا و 
هدید ناشیا  نارای  صاوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  زا  يرثا  امن  خیرات  هناخ  کیرات  نیا  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب 

هک اجنآ  ات  هدش  لعج  تبقنم  تلیضف و  ناشیارب  هدش و  دیجمت  فیرعت و  ناشقوقح  نیبصاغ  نانآ و  نانمشد  زا  ضوع ،  رد  اما  دوش ، یمن
ادیپ تسا ، هدش  لعج  نابصاغ  يارب  نآ  هباشم  هکنآ  رگم  هدشن  دراو  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  يارب  یتلیضف  هک  تفگ  ناوت  یم تأرج  هب 

تسایس نیمه  رثا  نیملسم  يارب  هلاخ  همع و  ییاد و  نینچمه  تشهب و  لها  يارب  ناریپ  دیس  ربمایپ و  ملع  رهش  يارب  فقس  راوید و  ندش 
. دشاب یم راب  تبکن  موش و 

یم اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  یناگدـنز  خـیرات  فیرحت  قح ،  یـشوپ  هدرپ  هار  رد  نیقفانم  ياهتیانج  زا  یکی 
. دشاب

نآ تقیقح  هب  دروآ و  یم دورف  نآ  لباقم  رد  میلـست  رـس  یـصخش  ره  لوا ، رظن  رد  هک  هتفرگ  تروص  هنارهام  يا  هنوگ هب  تافیرحت  نیا 
دنبدنب زا  قافن  غورد و  دوش ، هتـسیرگن  نآ  هب  هقح  بهذم  يداقتعا  تاملـسم  هب  هجوت  اب  هارمه  ریـصب  يدـید  اب  رگا  اما  دـنک ، یم ناعذا 

. دوش یم هتخانش  زاب  تلالض  زا  تیاده  هرسان و  زا  هرس  دوش و  یم رگنایامن  نآ  روطس 

اهیلع هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  فیرحت  للع 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیبلها  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اب  نینچمه  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  اب  ناشیا  باستنا  (- 1
يزارفرـس ثعاب  مالـسلا و  مهیلعراهطا  همئا  تاراختفا  زا  یکی  باستنا  نیا  اریز  دـیآ . یم باـسح  هب  رما  نیا  تلع  نیرتـمهم  نیلوا و  هلآ 

دراوم زا  یکی  ناشنانمـشد  لباقم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياـه  هرخافم رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  ناشنانمـشد  لـباقم  رد  ناـشیا 
[23 .] تسا هدوب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  لثم  يردام  نتشاد  راختفا ، 

هب نانآ  باستنا  ناـنآ و  تسپ  بسن  بسح و  تسا  هدوب  ناـشیا  نانمـشد  گـنن  هیاـم  یگدنکفارـس و  ثعاـب  هشیمه  هچنآ  لـباقم  رد  اـما 
اب يو  عورـشمان  طباور  هک  دوب  دوخ  نامز  فورعم  شحاوف  زا  هیواعم  ردام  دـنه  لاثم  ناونع  هب  دـشاب ؛ یم  كاپان  راک و  فالخ  یناردام 
هک ییاج  ات  دوب ؛ هنوگ  نآ  زین  باطخ  نب  رمع  هدج  كاهـص  ای  تسا  هدیـسر  تبث  هب  خـیراترد  یـشیرق  ریغ  یـشیرق و  نادرم  زا  يرایـسب 

تسپ بسن  بسح و  هب  دننک ، هدنکفارـس  هدنمرـش و  ار  يو  هکنآ  يارب  دنتـشاد ، يو  اب  يدارفا  هک  یتالداجم  رد  یهاگ  مینک  یم هدهاشم 
[24 .] دندرب یم  مان  هیشبحلا » كاهصلا  نبای   » ناونع هب  يو  زا  دندرک و  یم هراشا  يو 

رد دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دـنا . هدرک فارتعا  نآ  هب  يدراوم  رد  مه  نیبصاـغ  دوخ  یتـح  هکلب  دوبن  هدیـشوپ  یفخم و  يا  هلاسم نیا  هتبلا 
مدرم نخـس  هک  درک  هدهاشم  دـش و  دجـسم  دراو  شا ) هنابـصاغ تفالخ  مایا  رد   ) باـطخ نب  رمع  يزور  دـسیون : یم هغالبلا  جـهن  حرش 
دروم ار  رگید  یخرب  بسن  یخرب  نایم  نیا  رد  تسا . شیوخ  دادجا  نانآ و  باستنا  رس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  رـضاح 
بویع اداـبم  تفگ : تفر و  ربنم  يور  رب  رمع  دـنداد . یم تبـسن  ناش  ییاعدا  ناردـپ  زا  ریغ  یناردـپ  هب  ار  نانآ  دـنداد و  یم رارق  هشدخ 

، هداز لالح  رگم  دوشن  جراخ  دجـسم  نیا  برد  زا  یـسک  میوگب  زورما  نم  رگا  هک  دینک  وجتـسج  ار  باسنا  هشیر  دینک و  نایب  ار  یـسک 
زونه میتسه . ءانثتسا  وت  نم و  رمع ، يا  اما  تفگ : تساخرب و  شیرق  زا  يدرف  ناهگان  دش . دهاوخن  جراخ  دجسم  نیا  برد  زا  سک  چیه 

لئاسم هنوگ  نیا  رـس  رب  تبحـص  نآ ، زا  دعب  رمع  یتفگ . غورد  هک  نیق  نب  نیق  يا  نیـشنب  تفگ : وا  هب  رمع  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  فرح 
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[25 .] درک مالعا  عونمم  ار 

هیواعم لیقع و 

. دوب انیبان  وا  مشچ  ود  ره  ماگنه  نآ  رد  و  دوب ، رضاح  نایماش  عمج  رد  مالسلا  هیلع  نانمومریما  ردارب  لیقع  يزور 
؟ يا هدمآ رد  رکشل  ود  ره  رب  وت  اریز  يدید ؟ هنوگچ  ار  تردارب  رکشل  ارم و  رکشل  لیقع ! يا  تفگ : هیواعم 

اب دندوب ، نارازگزامن  نآرق و  نایراق  زا  نانآ  ي  همه دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگرکشل  دننام  مردارب  هاگرکشل  تفگ : لیقع 
، دندرک لابقتسا  ارم  نیقفانم  زا  یهورگ  امش  هاگرکشل  رد  یلو  دوبن ، رـضاح  ناشنایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  توافت  نیا 

. دندرک رکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هبقعلا  هلیل  رد  هک  اهنامه 
؟ دراد اج  یسک  هچ  وت  يولهپ  رد  هک  وگب  هیواعم ! يا 

. تسا صاع  نب  ورمع  هیواعم :
رمالا تبقاع  تسیک ؟ دنزرف  هک  دوش  مولعم  ات  دنتشاد  عازن  وا  رس  رب  ردپ  شـش  دش  دلوتم  ردام  زا  نوچ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  لیقع :

. دش بستنم  صاع ) ینعی   ) شیرق باصق  هب  وا 
؟ تسا هتسشن  یسک  هچ  وت  يوس  نآ  هک  وگب  نونکا 

. تسا يرهف  سیق  نب  كاحض  هیواعم :
يولهپ رد  هک  وگب  نونکا  تفرگ ، یم دزم  تسد  يزیچان  غلبم  دنکفا و  یم هدام  ياهزب  هب  ار  رن  ياهزب  شردپ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  لیقع :

؟ تسا هتسشن  یسک  هچ  وا 
. يرعشا یسوموبا  هیواعم :

(. دنهد یم شدانتسا  وا  هب  هک  يردپ  هن  تسا (  هقارس »  » رسپ وا  لیقع :
: تفگ اذل  دناشن ، ورف  ار  نانآ  مشخ  تساوخ  دندش  كانمشخ  رطاخ و  هدیجنر  رایسب  شنارای  دید  نوچ  هیواعم 

؟ ییوگ یم هچ  نم  قح  رد  لیقع ! يا 
. رادب روذعم  خساپ  زا  ارم  لیقع :

. ییوگب دیاب  هن ! هیواعم :
؟ یـسانش یم  ار  همامح »  » ایآ هیواعم ! يا  تفگ : دوب  هیواعم  سلجم  زا  جورخ  لاح  رد  هکنانچ  مه دز و  يدنخبل  تساخرب ، ياج  زا  لیقع 

. دش جراخ  تعرس  هب  هاگنآ  و 
؟ تسیک همامح  دیسرپ : وا  زا  درک و  راضحا  ار  سانش  بسن  يدرم  ریزگان  تسیچ ؟ لیقع  دوصقم  هک  تسنادن  درک  رکف  هچ  ره  هیواعم 

؟ متسه ناما  رد  ایآ  تفگ : هباسن  درم 
. يرآ هیواعم :

. تشاد ترهش  ندادانز  ءاشحف و  هب  تیلهاج  رد  هک  تسوت  گرزب  ردام  مان  همامح » : » ساشن بسن  درم 
ور دوب  هدش  لجخ  عمج  نایم  رد  هک  هیواعم  تشاد ! یم مالعا  ناگمه  زا  ییاریذپ  يارب  ار  شا  یگدامآ دوخ ، ي  هناخ رب  مچرپ  بصن  اب  وا 

[26 .] میتسه مه  لثم  ام  ي  همه دیشابن ، تحاران  تفگ : درک و  نایماش  هب 
یمن رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دننام  يردام  دوجو  نیقفانم  ارچ  هک  تسا  نشور  عاضوا  نیا  اب 

. دندیبات
هب دیما  نیا  هب  اپ  نانآ  اریز  دوش . یم طوبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  هصفح  هشیاع و  دننام  ینانز  دورو  رما  نیا  مود  تلع  (- 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  نادنزرف  نیا  هطساو  هب  دنوش و  دالوا  بحاص  ناشیا  زا  هک  دندوب  هدراذگ  ناشیا  هناخ 
ار ناش  یعـس  دومن و  بآ  رب  شقن  ار  ناشیاه  هشقن  یمامت  نانآ  نداد  رارق  میقع  اب  دـنوادخ  اما  دـنوشب ، ینیـشناج  تفالخ و  ماقم  ثراو 

ربمایپ زا  يرـسپ  لسن  ندـنام  یقاب  تلع  درومرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  یتقو  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  درک . لـطاب 
رد [ 27 .] دندومن نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  تفالخ  ینیشناج و  هنیمز  ندوب  هدامآ  ار  رما  نیا  تلع  ناشیا  دندرک ، لاوئـس  مالـسا 
هللا مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  درک ، ادیپ  دادتما  قیرط  نآ  زا  ناشیا  لسن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  ییاطعا  رثوک  ضوع 

. دوبن لمحت  لباق  ناقفانم  نانمشد و  يارب  هلئسم  نیا  هک  دشاب  یم اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  دنزرف  اهیلع 
ناشیا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رصح  دح  یب  تبحم  رد  هشیر  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  یگدنز  فیرحت  تلع  نیموس  (- 3

لوق زا  هک  يدح  هب  دوب ؛ هدرک  گنت  هصفح  هشیاع و  دـننام  يدوسح  نانز  رب  ناشیا  تافو  زا  دـعب  اهلاس  یتح  ار  هصرع  هک  یتبحم  دراد ؛
هکنیا اب  مدربن ، تداسح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هزادنا  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  مادک  چیه رب  هک  هدش  لقن  هشیاع 

[28 .] مدوب هدیدن  ار  وا  ًالصا 
هکنیا ًافاضم  دوش  یم حـضاو  فیرحت  تلع  نیموس  میراذـگب ، رـصح  دـح و  یب  تداسح  نیا  رانک  رد  ار  هزادـنا  یب  تبحم  نآ  رگا  لاح 
رتشیب ار  ینینمؤملا  ما  ماقم  رد  نانآ  يزات  هکی  ناکما  نکمم  قیرط  ره  هب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترـضح  دای  مان و  ندش  شومارف 
نادب ات  دمآ  یم مهارف  ناشیارب  يرتهب  دـشر  هنیمز  نیملـسم  نیب  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  داـی  رکذ و  نادـقف  هیاـس  رد  تخاـس و  یم مهارف 

لها نایم  گرتس  یباجح  ینینمؤملا  ما  مان  زا  هدافتسا  ءوس  اب  دنیامن و  ریسفت  لیوات و  نابـصاغ  عفن  هب  ار  ادخ  نید  دنناوتب  رت  تحار هلیسو 
. دندرگ ناشیا  هب  مدرم  یسرتسد  عنام  دننک و  داجیا  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب 

قیاقح هب  ناناملـسم  رگا  هک  تفاـی  نیا  رد  ناوت  یم ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما یگدـنز  فیرحت  مراـهچ  تلع  (- 4
هللا یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  یقیقح  تینأش  دنتفای ، یم تسد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ   ترضح  نینمؤملا  ما تکرب  رون و  رسارس  یگدنز 

هدرک لقن  وا  يارب  ننـست  لها  دوخ  هک  یعیاجف  همه  نآ  اب  هشیاع  لاثما  يارب  رگید  دـیدرگ و  یم راکـشآ  نشور و  نانآ  يارب  هلآ  هیلع و 
. دندوبن لئاق  یشزرا  رابتعا و  دنا ،

یتاراظتنا یمامت  تسرد  اریز  دشاب . یم اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما یگدنز  خـیرات  رد  نیقفانم  دربتـسد  للع  نیرتمهم  زا  تلع  راهچ  نیا 
لـسن همادا  نینچمه  نانآ و  هب  ربمایپ  هقـالع  بلج  ینعی  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هناـخ  هب  هصفح  هشیاـع و  دورو  زا  ناـنآ  هک 

یتیـصخش رد  ار  نآ  یماـکان ، نیع  رد  هکلب  دـشن ، هدروآ  رب  اـهنت  هن  دنـسرب  دوخ  موش  فادـها  هب  هلیـسو  نادـب  اـت  ناـنآ  قیرط  زا  ناـشیا 
راختفا رپ  يردام  نینچمه  ربمایپ و  يارب  يراکادـف  رـسمه  اهنت  هن  هک  يا  هجیدخ دنتفای ؛ رگ  هولج اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  نوچمه 

راهچ زا  یکی  ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  زاتمم  يدح  هب  يونعم  تاجرد  رد  هکلب  تسا ، ناشیا  تیب  لها  يارب 
[29 .] دنا هدرمشرب تشهب  رد  هدیزگرب  نز 

. دراد نآ  زارحا  يارب  ناشیا  دوخ  تقایل  تیلباق و  زا  ناشن  هکلب  دشاب ، یمن نآ  هدننک  نیمضت  ندوب  یبن  رسمه  اهنت  هک  تسا  یماقم  نیا 
هدمآ باسح  هب  ناراکتنایخ  نیرباغ و  زا  حون  رسمه  طول و  رـسمه  نآ  رد  هک  دشاب  یم ادـخ  باتک  اعدا ، نیا  تابثا  رد  ام  لیلد  نیرتمهم 

[30 .] دنا
اب يرسمه  هطساو  هب  طقف  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  ینتفاین  تسد  ماقم  باسح  نیا  اب  دوش . یم هدناوخ  نیحلاص  زا  نوعرف  نز  هیسآ  اما 

. دننک داد  ملق ناشیا  نیرق  ماوع ، دزن  رد  ار  دوخ  قیرط  نیا  هب  دنناوتب  مه  نانز  رگید  هک  دماین  تسد  هب  مرکا  یبن 
ماقم و دندرک  یعـس  تسا ، لاحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  رگید  يارب  ندش  هجیدـخ  لثم  دـندیمهف  یتقو  نابـصاغ  نیاربانب ،
رد دـنامن و  مدرم  دزن  رد  ناشیا  يارب  یهاگیاج  رگید  هک  دـنروایب  نییاپ  ردـق  نآ  مدرم  رظن  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  تلزنم 
هب هناوتشپ  نیا  اب  دنیامن و  زاب  ناشیارب  ییاج  مدرم  بولق  رد  هلیـسو  نادب  ات  دنـشارتب  تبقنم  تلیـضف و  نانآ  يارب  دنناوت  یم هچنآ  لباقم ،
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. دنسرب دوخ  فادها 
يارب مه  نآ  زا  لبق  هکلب  دـندز ، یم یموش  ياـه  هشقن  نینچ  هب  تسد  دوخ  فادـها  هب  لوصو  يارب  ناـقفانم  هک  دوبن  راـب  نیلوا  نیا  هتبلا 
تسد دوب ، نید  ییادتبا  لئاسم  هب  نانآ  لهج  زا  یشان  هک  دوخ  شحاف  تاهابتشا  یـشوپ ، هدرپ  تفالخ و  هصرع  رد  دوخ  درکلمع  هیجوت 
ياراد هللاابذوعن - هک –  یلومعم  ناـسنا  کـی  دـح  اـت  هماـع  دزن  رد  ار  ناـشیا  هدز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تیـصخش  بیرخت  هب 

. دنداد لزنت  دشاب  یم دساف  یلایما  شحاف و  یتاهابتشا 
اتـسار نیا  رد  دندیدن و  ناشیا  تیـصخش  بیرخت  زج  يا  هراچ نینمؤملا  ما  راختفا  رپ  یگدـنز  اب  ییورایور  رد  نانمـشد  ناـقفانم و  يرآ 

. دنداد ماجنا  دنچ  یتامادقا 

نآ جیاتن  اهیلع و  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  بیرخت  يارب  ناقفانم  تامادقا 

مدرم زا  ماوع  نیب  رد  ییامندوخ  يارب  یلاجم  نانآ  يارب  ات  دـندرک  لعج  تبقنم  هصفح  هشیاع و  يارب  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  ناـقفانم  (- 1
لقن هب  نآ  رد  هدرک و  لعج  ار  میدومن  هراـشا  نآ  هب  هک  یتشهب  ي  هدیزگرب نز  راهچ  تیاور  دننام  یتیاور  لاثم  ناونع  هب  دـننک ؛ تسرد 

هک دـندوب  لفاغ  بلطم  نیا  مهف  زا  نانآ  هکنآ  لاـح  [31 ؛] دـندرک یفرعم  ملاع  نانز  لضفا  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
لایما زا  هتفرگرب  رشب ، دارفا  زا  يرایسب  دننام  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  حیبقت  فیرعت و  ای  ضغب  بح و 

هدـش ماجنا  رایعم  کی  اب  اهنت  اهنت و  اه  يدونـشخان  راهظا  تاحیبقت و  ای  اـهتبحم و  زاربا  تاـفیرعت و  نیا  هکلب  دـشاب ؛ یمن يرـشب  زئارغ  و 
طقف دـنوادخ  دزن  رد  تمارک  تبحم و  رایعم  [ 32 «] مکاقتا هللادنع  مکمرکا  نا   » همیرک هیآ  هطـساو  هب  اریز  تسا  يوقت  رایعم ، نآ  تسا و 

مالسا ربمایپ  زا  هرداص  راتفگ  تاشیامرف و  یمامت  هک  دومن  ناعذا  تسیاب  یم  [ 33 «] يوهلا نع  قطنی  ال  هیآ «  هب  هجوت  اب  دشاب و  یم يوقت 
رایـسب قوف  همدـقم  ود  نداد  رارق  مه  رانک  اب  اذـل  تسا . هدـش  ناـیب  وا  تساوخ  اـب  قباـطم  یلاـعت و  قح  نذا  هب  طـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دنشاب هتشاد  دارفا  در  ای  دییأت  رد  ار  اوقت  زج  يرایعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  درادن  ناکما  هک  تسا  حضاو 
ادـخ ربمایپ  رازآ  تیذا و  بابـسا  اهراب  ننـست  لها  ياملع  حیرـصت  هب  هک  يا  هـشیاع هک  تسا  ناسآ  رایـسب  دروم  نیا  رد  تواـضق  نونکا 
دروم رد  ار  ناشیا  تاشرافس  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تداهـش  زا  دعب  هک  يا  هـشیاع درک ، مهارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربکا طبـس  تداهـش  زا  دعب  هک  يا  هـشیاع تساخرب ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  گـنج  هب  هکلب  درکن ، تیاـعر  یبرقلا  يوذ  هب  تدوم 

تسا و يوقت  رایعم  ياراد  ، تایانج همه  نیا  اب  ایآ  داد ، ار  ناشیا  رهطم  رکیپ  نارابریت  روتـسد  رطاـق ، رب  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا زین  وا  میراد  هتشذگ  زا  عالطا  ام  هک  هنوگ  نامه دراد و  هدنیآ  هتشذگ و  هب  ملع  هک  يربمایپ  دنک  یم رواب  يدرخ  لقع و  ناسنا  چیه  ایآ 

؟ دشاب هدومن  دای  یتشهب  نز  راهچ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دشاب و  هدناوخ  ملاع  نانز  هدیس  ار  هشیاع  تسا ، علطم  هدنیآ 
دندرک و ضوع  دوخ  هاوخلد  وحن  هب  ار  نآ  دندرب و  تسد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ترـضح  یگدنز  شنیچ  رد  (- 2

. دندرک یفرعم  نیملسم  هب  ار  ناشیا  دوب  ناشحلاصم  قباطم  هک  هنوگنآ 
مدرم هماع  دزن  رد  ناشیا  تاولج  غورف  زا  ات  دنداد  تبسن  نارگید  هب  ای  دندومن  فذح  ار  ناشیا  بقانم  لئاضف و  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  (- 3

. دنزاس لیامتم  نارگید  فرط  هب  ار  مدرم  دنهاکب و 
نیا هجیتن  دشاب . یم اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترـضح  یگدنز  خیرات  فیرحت  ریـسم  رد  نیقفانم  تامادقا  نیرتمهم  زا  دروم  هس  نیا 

رایـسب جیاتن  تامادقا  نیا  هک  دومن  ناعذا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـشاب . یم راوگرزب  نآ  یگدنز  خیرات  رد  هدـیدع  تافیرحت  دورو  تامادـق ،
لعج و هار  رگید ، فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تایاور  تباتک  لقن و  رشن و  دراذگ . ياجرب  مالـسا  ردص  خیرات  رد  يدایز 

تاداـقتعا ءازجا  زا  ییزج  اـی  نید و  عورف  زا  یعرف  دوب  یفاـک  هک  یتروص  هب  دوب ! هدرک  زاـب  نید  هب  طوبرم  روما  یماـمت  رد  ار  فـیرحت 
نانچ ای  هدومن و  فذح  یلک  هب  ار  نآ  ات  دشاب  هتشاد  نانآ  عباوت  نینچمه  ءافلخ و  یتموکح  هاگتـسد  يارب  يررـض  نیرتکچوک  یمالـسا 
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هلئسم نیا  هب  مه  رمع  نب  هللادبع  یتح  هک  دش  لابند  تدش  هب  نانچ  دنور  نیا  دهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  رگید  هک  دننک  يراکتسد 
[34 .] دنامن نوصم  فیرحت  رطخ  زا  مه  زامن  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  تسا  هدومن  رارقا 

هک تسا  نشور  حوضو  هب  دـندز و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  یگدـنز  رد  فیرحت  هب  تسد  نیقفانم  یطیارـش  نینچ  کـی  رد 
نیملسم عیمج  ناهذا  رد  دندش  قفوم  تامادقا  نیا  اب  نانآ  دشاب . هتشاد  لابند  هب  تسناوت  یبرخم  جیاتن  هچ  طیارـش  نیا  رد  نانآ  تامادقا 

: هک دننک  دومناو  نینچ  نیا  راصعا  یمامت  رد 
ینـس توافت  دوب و  هویب  وا  هکنآ  تلع  هب  دوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ناـنز  نیرتبوبحم  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  ًـالوا :
رتشیب ربمایپ  هجوت  هکلب  [ 35 .] تسا هدوب  شیرق  زئاجع  زا  يا  هزوجع ناشدوخ  لوق  هب  تشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يدایز 

. تسا هتشاد  یم زیزع  دوخ  رطاخ  رد  ار  وا  تسا و  هدوب  ناوج  هشیاع  فوطعم 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  حاکن  هب  دوب  هدومن  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  هک  یلاح  رد  یگلاس  لهچ  نس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  ًایناث :

. تسا هدمآ  رد  هلآ  هیلع و 
یم مه  هشیاع  ردپ  ًاقافتا  هک  رکب  یبا تورث  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  لاس  هدزیـس  رد  مالـسا  یلام  ي  هناوتشپ ًاثلاث :

هب نآ  لباقم  رد  اـی  تشادـن و  ریثاـت  نید  فادـها  دربشیپ  هار  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  تورث  تسا و  هدوب  دـشاب ،
. دیآ یمن باسح 

هب دنتـشاد و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما هولج  ندرک  شودـخم  رد  یعـس  خـیرات ، نورد  هب  نآ  نداد  خوسر  بیذاکا و  نیا  رـشن  اب  ناـنآ 
هلئسم نیا  زا  لفاغ  اما  دروآ ، یم دورف  نآ  لباقم  رد  میلست  رس  یصخش  ره  تسخن  هلحرم  رد  هک  دنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  هنارهام  يا  هنوگ

همئا هب  لاصتا  تلع  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  تسا و  فلاخم  يداقتعا  تاملسم  اب  تافیرحت  نیا  زا  یخرب  ًالوا  هک  دندوب 
، دـشاب هتـشاد  دوجو  نانآ  تاداقتعا  فالخ  رب  یخیرات  لیلد  رازه  رگا  هک  دـنرادروخرب  يداقتعا  يانغتـسا  نانچ  زا  مالـسلا  مهیلعراـهطا 

تقیقح رب  تلالد  خیرات ، رد  بلطم  کی  دورو  اهنت  هک  دـشاب  یمن هنوگ  نیا نانآ  رظن  رد  سپ  دـننیب . یم لهـس  ناسآ و  ار  نآ  ندز  رانک 
قفاوم نآ  اب  هچ  ره  دننک ؛ یم تکرح  ناراوگرزب  نآ  میلاعت  زرم  رد  مالسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  ناوریپ  هکلب  دشاب ، هتـشاد  زین  بلطم  نآ 

. دنیامن یم در  ار  دوب  فلاخم  هچ  ره  دنریذپ و  یم ار  دوب 
طخ هدـننک و  لطاب  ضحم و  تقیقح  رگنایب  هک  دراد  دوجو  خـیرات  رد  يدـهاوش  هلدا و  هدـش  دای  دراوم  یمامت  رد  هکنیا : دـعب  بلطم  و 

[36 .] دشاب یم قافن  فیرحت و 

هدرک جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
؟ دندوب

ادـخ لوسر  اب  ناشیا  جاودزا  نس  هلاسم  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  ترـضح  یگدـنز  رد  فیرحت  دراوم  زا  رگید  یکی 
. دشاب یم هکم  رافک  زارفن  ود  اب  ناشیا  یلبق  ياهجاودزا  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب 28 لئاق  مه  يا  هدع و  [ 37 .] تسا هدوب  لاس  هلآ 25  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نس 
[38 .] دنتسه یگلاس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هجیدخ  ترـضح  هک  دننآ  رب  نادنمـشناد  زا  یعمج  سابع و  نبا 
[39 .] تسا هتشاد  لاس  طقف 28 

؛ دنتـشادن ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  يارب  بقانم  لئاضف و  همه  نیا  لمحت  ناقفانم  تشذـگ ، زین  ًـالبق  هک  هنوگ  نامه
هکلب دوبن ، تازایتما  نیا  زا  مادک  چیه  ياراد  اهنت  هن  هک  دـندرک  یم ملع  ار  يا  هشیاع تسیاب  یم ناشیا ، لباقم  فرط  رد  هکنیا  ًاـصوصخم 
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دندرک و یم فذح  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  لئاضف  تسیاب  یم فرط  کی  زا  سپ  تشاد . مه  يرایـسب  نعاطم  سکع ، رب 
هدرک ملع  دق  ناشیا  لباقم  رد  دناوتب  هشیاع  هک  دندومن  یم یفرعم  يا  هنوگ  هب  ار  ناشیا  خیرات ، فیرحت  تیاور و  لعج  اب  رگید  فرط  زا 

. دنک يزارفرس  و 
یلص ادخ  لوسر  هب  نانآ  باستنا  هیجوت  هناگ و  هس  يافلخ  تفالخ  نتخادنا  اج  يارب  زین  ًالبق  دوب ، نانآ  درگـش  راک  نیا  تشذگ  هکنانچ 

، نانآ شحاف  عرـش  نید و  فالخ  لاـمعا  تاهابتـشا و  ربارب  رد  ماوع  ناـهد  نتـسب  مدرم و  دزن  رد  لوسرلا  هفیلخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
ناونع هب  هللااـبذوعن –  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  لوسر  نآ  هطـساو  هب  هک  دـندز  یخیراـت  تاـیاکح  تاـیاور و  لـعج  هب  تسد 

هب انشآ  ارچ  ای  دشون و  یم  ذیبن  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  افلخ  هب  يدرف  رگا  ات  دندرک  یفرعم  بعل  وهل و  هب  لیامتم  دنب و  دیق و  یب  یناملسم 
هب يروتسد  ارچ  ای  دننک و  یم لعج  يا  هزات  مکح  ای  دـننک و  یم ضوع  ار  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  زور  ره  ارچ  ای  دنتـسین و  نید  ماـکحا 

بصنم و نانآ  هب  دنهد و  یم هار  دوخ  دزن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هدش  درط  ناقفانم  ای  دنهد و  یم ناهانگ  یب  لتق 
، باوج رد  دننک ، یم رداص  ار  ناشیا  لتق  روتـسد  ای  دننک و  یم دیعبتو  درط  ار  ناشیا  یعقاو  هباحـص  نارای و  ضوع ، رد  دـنهد و  یم ماقم 
« يوهلا نع  قطنی  ال   » قادصم اهنت  هن  هک  يربمایپ  تسا ؛ رت  لیامتم  ایند  هب  رت و  هابتشا رپ  شیافلخ  زا  بتارم  هب  هک  دننک  یفرعم  ار  يربمایپ 

تسین لئاق  يرابتعا  دارفا ، ربارب  رد  دوخ  ياهدروخرب  اه و  يریگعضوم يارب  دنک و  یم لمع  طلغ  اه  يریگ میمصت  رد  ًامئاد  هکلب  تسین ،
. مشاب هدرک  هابتشا  نانآ  هرابرد  تواضق  دارفا و  درط  ای  بذج و  رد  تسا  نکمم  هک  متسه  امش  دننام  يدرف  هب  نم  دیوگ  یم ًامئاد  و 

همئا زا  هدراو  تایاور  دوبن  رگا  نآرق و  تاـیآ  دوبن  رگا  ـالکو  اـشاح  اـما  دـنا ، هدرک یفرعم  ناشدوخ  عاـبتا  هب  ار  يربماـیپ  هنوگ  نیا نانآ 
کی هجرد  نانمشد  فیراعت  هب  طقف  ناشیا  تخانش  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیـصخش  ماقم و  نییبت  رد  راهطا 

تمظع تخانـش  رد  دش ، یم ءافتکا  ناشیا  نانمـشد  رگید  نارجن و  نایحیـسم  هنیدـم و  رد  نکاس  ناـیدوهی  شیرق و  راـفک  ینعی  ناـشیا ،
. درک یم تیافک  ناقفانم  ياه  هتفاب زا  ناشسدقم  تحاس  ندوب  اربم  ناشیا و  يدوجو 

رد هک  يدیلپ  موش و  فادها  هب  ندیسر  يارب  مدرم  راظنا  رد  نید  ناگرزب  ماقم  ندروآ  نییاپ  ینعی  شور ، نیا  هک  دینک  یم هظحالم  سپ 
هب رود و  تقیقح  هب  لوصو  زا  ار  مدرم  ردقچ  دـناد  یم ادخ  طقف  نآ  هطساو  هب  هک  يدرگش  دوب ؛ نانآ  درگش  دنتـشاد ، دوخ  راک  روتـسد 

. دومن بذج  نانآ  تمس 

تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  هویب 

نیمه جیاتن  زا  زین  ناشیا  ندوب  هویب  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  رد  نینمؤملا  ما  ندوب  هلاس  لهچ  تبـسن 
اب تبـسن  نیا  ًالوا  اریز  دراد . يرایـسب  هلـصاف  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  یگدـنز  تیعقاو  اب  اوران  تمهت  نیا  اـما  تسا . نیقفاـنم  درگش 

لیصفت هب  همادا  رد  هک  دشاب  یم یفاک  رابتعا  تهاجو و  دقاف  زین  یخیرات  ظاحل  زا  ًایناث  دراد و  تافانم  يراگزاسان و  هقح  بهذم  دـیاقع 
: میزادرپ یم دروم  ود  نیا 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : دروم 

تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  یبن  تمـصع  مالـسلا  هئابآ  یلع  هیلع و  يرفعج  هقح  بهذـم  يداقتعا  تایرورـض  زا  یکی 
، دوش یم دراو  نهذ  رد  هملک  نیا  زا  هـک  يا  هیلوا يانعم  دشاب . یم مالسلا  مهیلع  يده  همئا  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ینعی  ناشیا ،

موهفم مامت  هدـنریگرب  رد  اما  تسا ، يداقتعا  نیزاوم  اب  قباطم  تسرد و  ییانعم  هچ  رگا  هک  دـشاب  یم نآ  رکف  هابتـشا و  هانگ و  زا  يرود 
ادخ لوسر  تیب  لها  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  [ 40 .] تسا هدش  دراو  ریهطت  هیآ  رد  دیجم ، نآرق  رد  تمـصع  يانعم  نیرتلماک  دـشاب . یمن نآ 

. تسا هدرک  یفرعم  یمئاد  ریهطت  ماقم  ياراد  يدیلپ و  یکاپان و  هنوگره  زا  اربم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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زا رگید  یعون  هیآ  نیا  اما  دـشاب ، یم ریهطت  هیآ  يانعم  زا  تمـسق  کی  هدنریگرب  رد  هابتـشا ، زا  تمـصع  هانگ و  رکف  هانگ و  زا  تمـصع 
زا تسا  ترابع  هک  دوش  یم هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  تمـصع  يانعم  نایب  رد  بلغا  هک  دنک  یم ناراوگرزب  نیا  هجوتم  زین  ار  تمـصع 

مهیلعنیموصعم دادـجا  ءابآ و  یگدولآ  قیداصم ، نآ  زا  یکی  هک  دـشاب  یم يرایـسب  قیداصم  ياراد  یکاپان  نیا  یکاـپان . هنوگره  يرود 
تـسا یتارابع  یعدم  نیا  رد  ام  دّیؤم  تسا . هدش  یفن  هلاسم  نیا  یلک  روط  هب  هیآ  نیا  رد  هک  دـشاب  یم تیلهاج  نامز  ساجنا  هب  مالسلا 

ماـحرالا هخماـشلا و  بالـصا  یف  ًارون  تنک  دـنا « : هدومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  زا  هدراو  ياـه  همان تراـیز  بلاـغ  رد  هک 
هک كاپ  نانز  ياـه  محر رد  هـبترم و  دـنلب  نادرم  ياهبلـص  رد  دـیدوب  يروـن  امـش  ینعی  [41 ؛] اهـساجناب هیلهاجلا  کـسجنت  مل  هرهطملا 

[42 .«] دولاین دوخ  ياه  یگدولآ اب  ار  امش  تیلهاج ،
رد دشاب  تیلهاج  ساجنا  هب  هدولآ  تراهط و  زا  يراع  ناراوگرزب  نیا  يردام  ای  يردپ  دادجا  زا  یکی  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  رگا  لاح 
ما ندوب  هویب  يراگزاسان  هجو  رگید  همدـقم ، نیا  نایب  اب  دوش . یم جراخ  نید  هریاد  زا  هتفرگ و  رارق  نید  يرورـض  لصا  نیا  راکنا  ریـسم 
هللا مالـس  نینمؤملا  ما  هدش ، دراو  ناشیا  دروم  رد  فّرحم  خـیراوت  رد  هچنآ  ربانب  اریز  دوش . یم راکشآ  حضاو و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا 

هدومن جاودزا  هلاهوبا  یموزخم و  ذئاع  نب  قیتع  ياه  مان هب  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع 
. تسا هعیش  يداقتعا  ینابم  فالخ  رب  تسرد  نیا  هک  دندوب  هدش  دالوا  بحاص  نانآ  زا  و 

اهیلع و هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يارب  يردام  تیلباق  هدرک و  جراخ  تراهط  هریاد  زا  ار  ناشیا  تسرپ ، تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  اریز 
قیداصم زا  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هکنآ  تلع  هب  دنک ؛ یم بلس  ناشیا  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا 
یگدولآ هب  ناشیا  ناردام  ناردـپ و  یگدولآ  اه ، یکاپان نآ  زا  یکی  هک  دنـشاب  اربم  یکاپان  هنوگره  زا  تسیاب  یم دنشاب و  یم ریهطت  هیآ 

. دشاب یم تیلهاج  ياه 
رفاک و اب  دحوم  جاودزا  يدـیحوت  ياه  تعیرـش قبط  دنا . هدوب  يوسیع  تعیرـش  عبات  دحوم و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هک  نیا ًافاضم 
ما جاودزا  باسح  نیا  اـب  دوش . یم بوسحم  لطاب  دریگب  تروص  یجاودزا  نینچ  نید  روتـسد  فـالخ  رب  رگا  دـشاب و  یم مارح  كرشم 

جاودزا هن  نیا  نآ ، عوقو  تروص  رد  مارح و  ینید  ظاحل  زا  دـنا  هدوب تسرپ  تب  رفاک  ود  هک  هلاهوبا  قیتع و  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا 
. دشاب یم تراهط  یکاپ و  یفان  دوخ ، نیا  هک  تسا  هدش  یم بوسحم  یعرش  ریغ  يرما  هکلب  یعرش ،

یم رارق  دـییات  دروم  ار  هلاهوبا  قیتع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ياه  جاودزا  فرحم ، خـیرات  هب  هجوت  اب  هک  يدارفا  اـجنیا  رد  لاـح 
نآ لوبق  اب  هک  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  جاودزا  رب  ینبم  خیرات  ياعدا  لوا  دنریگ ؛ یم رارق  ضقانتم  هیضق  ود  لباقم  دنهد ،

ردام عقاو  رد  ناشیا  هکنآ  لاح  دنشاب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يردام  يارب  تیلباق  مدع  تراهط و  زا  ناشیا  جورخ  هب  دقتعم  تسیاب  یم
یکاپ هب  دـقتعم  تسیاب  یم نآ  هطـساو  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يارب  تمـصع  يداـقتعا  لـصا  مود  و  دنـشاب . یم ناراوـگرزب  نیا 

دوش و یم هدراذگ  اپ  ریز  تسا ، نید  تایرورض  زا  هک  تمصع  يداقتعا  لصا  لوا ، هیضق  لوبق  اب  نیاربانب  دنـشاب . ناشیا  ناردام  ناردپ و 
. دیآ یم رظن  هب  لاحم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  یخیرات  هلاسم  تمصع ، لصا  لوبق  اب 

یخیرات ًافرص  يا  هلئـسم تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناـشیا  جاودزا  ًـالوا  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  اـم  يارب  ضقاـنتم  هلأـسم  ود  نیا  رد  هچنآ 
يده همئا  مرکا و  یبن  تنس  رد  هن  ادخ و  باتک  رد  هن  ینعی  دشاب ؛ یمن یعرش  تیجح  رابتعا و  هنوگچیه  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا 

ردص خیرات  هک  نیا ًاصوصخ  دوشب ؛ تیجح  رابتعا و  ياراد  نآ  هطساو  هب  هک  دوش  یمن تفای  يدیوم  نآ  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 
. دوش یمن تفای  فّرحم  خیرات  نآ  هب  ءاکتا  يارب  ییالقع  هجو  چیه  رگید  بلطم ، نیا  هب  هجوتاب  هک  تسا  فیرحت  زا  ولمم  مالسا 

بجوم نآ  هب  داقتعا  مدـع  بجاو و  نآ  هب  داقتعا  هک  دـشاب  یم نید  يرورـض  لصا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  دادجا  ءابآ و  تراهط  ًایناث 
لصا دوش ، یم عقاو  لوـبق  دروـم  هچنآ  نآ  اـب  هباـشم  داروـم  هیـضق و  ود  نیا  ههجاوـم  رد  باـسح  نیا  اـب  سپ  ددرگ . یم نـید  زا  جورخ 
ماـگنه رد  يداـقتعا  لوـصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  نیا –  دـشاب و  یم نآ  اب  ضقانتم  یخیراـت  لـئاسم  ددرگ ، یم درط  هچنآ  يداـقتعا و 
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اریز دشاب  یم یتدـیقع  تافارحنا  زا  رارف  فّرحم و  خـیرات  رد  هدـش  دراو  تافیرحت  مهف  هار  اهنت  مالـسا –  ردـص  خـیرات  قیقحت  هعلاطم و 
تقیقح زا  نانآ  نتـشاد  هگن  رودو  یتدـیقع  لوصا  زا  نآ  ناـبطاخم  ندرک  فرحنم  زج  خـیرات ، فیرحت  هلاـسم  رد  نید  نانمـشد  فدـه 

دمآ راکان  نانآ  شالت  نیا  نآ ،  قیقحت  هعلاطم و  نیح  رد  يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  هک  تسا  هدوبن  نید  ياـیلوا  یگدـنز 
[43 .] ددرگ یم

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : دروم 

تسا مالسا  نیبم  نید  يداقتعا  لوصا  اب  ریاغم  تیلهاج ، نامز  رد  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  جاودزا  هب  نتشاد  داقتعا  هچ  رگا 
، هدـیدرگ رداص  نانآ  زا  اعدا  نیا  هک  يا  هیلوا عبانم  هک  تسابیز  زین  بلطم  نیا  هب  هراشا  اما  تشاد ، دـیابن  نآ  نالطب  رد  يدـیدرت  چـیه  و 

اعدا نیا  زا  ییاپدر  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  زا  کی  چـیه  رد  هک  تفگ  ناوت  یم متح  روط  هب  دراد و  ننـست  لها  هب  تشگرب  یمامت 
هتشاد يا  هعجارم كدـنا  ننـست  لها  ییاور  یخیرات و  بتک  هب  یـصخش  رگا  اریز  دراد . رایـسب  لـمأت  ياـج  دوخ  نیا  هک  دوش  یمن تفای 
فرط زا  هکلب  هعیش ، قیرط  زا  طقف  هن  نانآ  رابتعا  هک  دنتسه  يرایـسب  ضقانتم  داضتم و  دراوم  ياراد  اهباتک  نیا  هک  دوش  یم هجوتم  دشاب 

یـصاخ راتبعا  زا  حاحـص  بتک  ننـست ، لها  ییاور  بتک  همه  نآ  نیب  رد  لاثم  ناونع  هب  دـشاب ؛ یم  هشدـخ  دروم  زین  ننـست  لها  ياـملع 
لها دوش  اـعدا  رگا  هک  یتروص  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  رتـشیب  يراـخب  حیحـص  حاحـص ، بتک  همه  نیب  رد  تسا و  رادروـخرب 
بتک لاح  نیا  اب  اـما  تسین ، یفازگ  ياـعدا  دـنهد ، یمن رارق  هجوت  دروم  يراخب  حیحـص  هزادـنا  هب  ار  یباـتک  چـیه  نآرق ، زا  دـعب  ننـست 

، هعونصم ثیداحا  اریز  دهد . یم رارق  هشدخ  دروم  ار  نآ  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  هدش  هتـشون  يراخب  حیحـص  ثیداحا  حیقنت  رد  يدایز 
مالـسا مرکا  یبن  تیب  لها  اب  ینمـشد  دانع و  بصعت و  هک  تسا  هدـش  دراو  بتک  نیا  رد  يدایز  فّرحم  یخیراـت  ياـه  لقن زین  یلعج و 
عاضوا اب  لاح  تسناد . بتک  نیا  هب  یخیراـت  ياـه  لقن ثیداـحا و  نیا  دورو  لـعج و  هلدا  نیرتـمهم  زا  ناوـت  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لمأت لباق  ننست  لها  قیرط  زا  طقف  هلاسم  نیا  لقن  ارچ  هک  دوش  یم نشور  رگید  دراد ، ننست  لها  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هک  یمیخو 
نید خـیرات  نید و  فیرحت  لـعج و  هب  تسد  مدرم  نیب  رد  دوخ  عضوم  تاـبثا  يارب  تفـالخ ، نابـصاغ  فارحنا و  ناـیناب  اریز  دـشاب . یم

. دومن هدهاشم  ننست  لها  ینعی  نانآ ، يایاقب  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  ناوت  یم زورما  ار  نآ  هجیتن  هک  دندز 
دیاـب باوـج  رد  هک  هدـش  دراو  زین  هعیـش  یخیراـتو  ییاور  بتک  زا  یخرب  رد  هلاـسم  نیا  هک  دوـش  حرطم  لاکـشا  نیا  تسا  نکمم  هـتبلا 

: تفگ
. دشاب یم رابتعا  تهاجو و  دقاف  ننست  لها  عبانم  هب  تشگرب  تلع  هب  زین  هراب  نیا  رد  هعیش  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هدراو  ياه  لقن ًالوا 

ننست لها  ءاملع  زا  يرذالب  يرکب و  دمحا  نینچمه  و  [ 44] یفوک مساقلاوبا  ، یسوط خیش  یضترم ، دیس  دننامه  هعیش  املع  ناگرزب  ًایناث : 
مالسا مرکا  یبن  اب  جاودزا  نیح  رد  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  ندوب ) هرکاب   ) ندوب ءارذع  دنا و  هتفرن هلأسم  نیا  راب  ریز  دوخ  فیناصت  رد 
همالع موحرم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  يایرد  صاوغ  دش ، هتفگ  هچنانچ  و  [ 45 .] دنا هداد رارق  دیکات  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  لوسر  اب  يربک  هجیدـخ  جاودزا  نس  یتیاور  رکذ  اب  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم 
[46 .] تسا هدرک  نایب  لاس  ار 28  هلآ 

یلص ادخ  لوسر  یعقاو  بوبحم  مدرم  رظن  رد  ار  هشیاع  لئاسم  هنوگ  نیا  حرط  اب  دنناوت  یم هک  دنتشادنپ  یم دوخ  لایخ  هب  نابصاغ  يرآ !
لطاب و ار  نانآ  لاـیخ  نیا  یعیـش  يداـقتعا  یناـبم  هکنآ  لاـح  دـنهد ؛ هولج  ینز  هویب  اـهنت  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسا هدومن  همیب  تافارحنا  هنوگ  نیا رطخ  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  یعقاو  ناوریپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  یمامت  نایم  رد  هشیاع  ارچ  هک  تسا  نآ  دسر  یم رظن  هب  يرورض  نآ  رکذ  ثحب  زا  همتاخ  رد  هچنآ 

تیاور دنرب و  یم تسد  خیرات  رد  دننک و  یم شالت  یعـس و  همه  نآ  وا ، ندرک  حرطم  رطاخ  هب  هک  تسا  شزرا  اب  ناقفانم  يارب  ردـق  نآ
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نتفرگ لکش  ساسا  هب  میـشاب  هتـشاد  یتشگرب  دیاب  رما  نیا  تلع  نایب  يارب  تسا ؟ نایم  نیا  رد  يرـس  هچ  یتسار  هب  دننک و ؟...  یم لعج 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  نایم  رد  نیقفانم  هتسد 

هلیـسو هب  نآ  غالبا  دـنوادخ و  فرط  زا  ناشیا  نیـشناج  ادـخ و  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باختنا  زا  دـعب  ناقفانم 
ندیسر زا  يریگولج  يارب  دشاب ،) یم مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  نآ  نیرتروهـشم  هک   ) نکمم نامر  زه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یهارمه کمک و  هلیسو  هب  دندرک و  عمج  دوخ  درگ  ار  دنتشاد  یگژی  ود  هک  يا  هدع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  هب  ناشیا 

زا دعب  هدرک و  يزیر  حرط  ار  مالـسلا  هیلع  نانموملاریما  تفالخ  بضغ  یگنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تداهـش  زا  لبق  نانآ 
هیلع نینمؤملاریما  هب  تبـسن  ضغب  ًـالوا :  دارفا  نیا  یگژیو  دـندروآ .. رد  ارجا  وم  هب  وم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداـهش 

. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یعقاو  نامیا  مدع  ًایناث :  ناشیا .  اب  ینمشد  مالسلا و 
. ددرگ نشور  رتشیب  بلطم  تیعقاو و  ات  میزادرپ  یم  هنوعلم  هفیحص  رارسا  ياشفا  ناتساد  هب  اجنیا  رد 

؟ دشاب هتشاد  روضح  بلطم  نیا  رد  وت  اب  هک  تسه  ربمایپ  باحصا  زا  یسک  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ... 
ذاعم هفیذح و  یبا  یلوم  ملاس  هدیبعوبا و  تفگ : رکبوبا  هک  روطنامه  مدینـش  ربمایپ  زا  مه  نم  دـیوگ  یم تسار  ربمایپ  هفیلخ  تفگ : رمع 

. میدینش ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  ام  دیوگ  یم تسار  دنتفگ : لبج  نب 
ار دمحم  دنوادخ  رگا  : » هک دـیدش  نامیپ  مه  نآ  رب  هبعک  رد  هک  [ 47] يا هنوعلم هفیحص  هب  دیدرک  افو  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.« دیریگب تیب  لها  ام  زا  ار  تفالخ  رما  دریمب  ای  دشکب 
! میدوب هدرکن  علطم  نآ  زا  ار  وت  ام  یتسناد ؟ ار  بلطم  نیا  اجک  زا  تفگ : رکبوبا 

مالسلا هیلع  ربمایپ  زا  ایآ  مسرپ  یم مالـسا ،  هب  ادخ و  هب  ار  امـش  دادقم ، يا  وت  رذابا و  يا  وت  ناملـس و  يا  وت  ریبز و  يا  دومرف : ترـضح 
رد دنا و  هتشون يا  هتشون دوخ  نیب  ام  درب - مان  ار  رفن  جنپ  نیمه  ترضح  هکنآ  ات  ینالف - ینالف و  : » دومرف یم امش  روضح  رد  هک  دیدینشن 

؟»... مریمب ای  موش  هتشک  نم  رگا  هک  دنا  هدروخ اه  مسق دنا  هدرک هک  يراک  رب  دنا و  هدش نامیپ  مه  نآ 
مه هدرک و  هدهاعم  دـنداد  ماجنا  هچنآ  رب  نانآ   » هک دومرف  یم وت  هب  ار  بلطم  نیا  هک  میدینش  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  زا  ام  يرآ  دنتفگ : نانآ 
زا ار  تفالخ  نیا  دنوش و  دحتم  یلع  يا  وت ، هیلع  رب  مدرم ، ای  مدش  هتـشک  نم  رگا  هک  دنا  هتشون يدادرارق  دوخ  نیب  رد  و  دنا ، هدش نامیپ 

؟ منک هچ  یهد  یم روتسد  دش  نینچ  هاگره  هللا ، لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و  یتفگ : وت  دنریگب .» وت 
. امن ظفح  ار  دوخ  نوخ  نک و  تعیب  یتفاین  ینارای  رگا  و  امن ، گنج  مالعا  نک و  داهج  اهنآ  اب  یتفای  نانآ  هیلع  رب  ینارای  رگا  دومرف :

یلو مدرک . یم داهج  امش  اب  ادخ  هار  رد  دندومن  یم افو  دندرک  تعیب  نم  اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
[48 .] درک دهاوخن  ادیپ  تسد  تفالخ  هب  تمایق  زور  ات  امش  لسن  زا  يدحا  هک  دینادب  مسق  ادخ  هب 

نیا زج  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هنابصاغ  ياهتموکح  يریگ  لکش هفیقس و  ساسا  هک  تفگ  ناوت  یم تأرج  هب  اذل 
یقیمع ینمشد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نانآ  نایفارطا  هنابصاغ و  ياهتموکح  نابحاص  نابصاغ و  ینعی  دوبن ؛ دروم  ود 

مالک و رد  ردق  نآ  هلاسم  نیا  دنتشادن . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یعقاو  نامیا  مه  دنتـشاد و  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  اب 
. دشاب یمن هینمز  نیا  رد  كردم  لیلد و  هئارا  هب  جایتحا  هک  تسا  حضاو  ناشیا  رادرک  راتفگ و 

یعیبط رایسب  هتفرگ  لکش  رکفت  نیا  اب  یلصا  ریـسم  زا  نآ  ندش  فرحنم  مالـسا و  ریـسم  رییغت  تفالخ و  بصغ  هفیقـس و  ساسا  هک  لاح 
نیمه رکفت و  نیمه  زین  نانآ  درن  زا  ندش  درط  نانآ و  زا  يرود  نینچمه  نانآ و  دزن  رد  ندش  بوبحم  نانآ و  هب  یکیدزن  رایعم  هک  تسا 

، دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  یبن  دورطم  هچ  رگا  دشاب ؛ وا  دوجو  رد  رتشیب  یگژیو  ود  نیا  هک  سک  ره  ینعی  دشاب ؛ یگژیو  ود 
مود ي  هفیلخ هاگرد  بوبحم  اما  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دورطم  هک  هیما  ینب دننام  دوب ؛ دهاوخ  نابـصاغ  هاگرد  بوبحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه  دش . نامثع  هاگرد  بوبحم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دورطم  هک  ناورم  ای  دندش و 
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زا يدایز  هدـع  زور  کی  رد  هک  يا  هنوگ هب  دـیدرگ ، تلالج  ماقم و  بحاص  رکبوبا  هاگرد  رد  اـما  [ 49 .] دنتـسج تئارب  دیلو  نب  دلاخ  زا 
قیوشت رکبوبا  فرط  زا  لمع  نیا  رطاخ  هب  درک و  انز  نانآ  سیئر  هریون  نب  کلام  نز  اب  درک و  ماع  لتق  ار  ادخ  لوسر  هباحص  نیملسم و 

[50 .] دش مه 
یلص ادخ  لوسر  دزن  مه  دنچ  ره  هتشاد ، یم لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بح  هدوب و  اربم  یگژیو  ود  نیا  زا  سک  ره  لباقم ،  رد 

هک دیآ  یم باسح  هب  لتقلا  بجاو  یهاگ  یجراخ و  دورطم ، تفالخ  نابصاغ  دزن  رد  هدوب ، مارتحا  شزرا و  ماقم و  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا 
لتق هب  ای  دندش و  دیعبت  ای  هک  دنتـسه  دراوم  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یباحـص  رگید  هریون و  نب  کلام  دادـقم ، رذوبا ، ناملس ،

. دندیسر
يارب هشیاع  هزادنا  هب  مادـک  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  نایم  رد  ارچ  هک  دوش  یم صخـشم  رایعم ، نیا  هب  هجوت  اب  لاـح 
هدوبر نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  ینمشد  رد  اریز  دنشاب ؛ یمن یتمیق  شزرا و  ياراد  ناقفانم 
يراج ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  کشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  اـهراب  هک  ومه  دوب .

هدرک مهارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رازآ  تیذا و  بابـسا  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  هب  نیهوت  اب  اهراب  هک  دوب  ومه  دوب و  هدرک 
هک داد  یم شرازگ  رکبوبا )  ) شردپ يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  هظحل  هظحل  یمامت  زا  سوساج و  هک  دوب  ومه  دوب و 

. دش عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مشخ  دروم  دوخ  راک  نیمه  رطاخ  هب  تسرد 
هچنآ وا  هطـساو  هب  دوب  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  لاس  زا 9  شیب  هک  یـسک  دوب !؟ نیقفانم  هجوت  دروم  نز  نیا  ردـقچ  هک  دـینک  تواضق  امش 

هب نیرق  نینمؤملا  ما  نانآ  بتک  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسرد  دندرک . دراو  تعدـب  ادـخ  نید  رد  دـندرک و  لعج  تیاور  دنتـسناوت 
زا مک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ضغب  رد  هک  مه  هصفح  زا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نانز  رگید  زا  هدش و  هشیاع  مان 

هنازوسلد و ات  دوش  یمن  تفای  يردام  وا  زا  رتهب  قافن ، رفک و  نابحاص  ماوع و  ناناملسم  يارب  اریز  تسا  هدش  هدرب  مان  رتمک  داردن  هشیاع 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  ات  هتفرگ  خیرات  زا  تاداقتعا و  ات  هتفرگ  ماکحا  زا  نید  نوئـش  یمامت  رد  نانآ  يارب  هناردام 

هک دوش  یم صخـشم  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  مالک  یعقاو  شزرا  هک  تسا  هلأـسم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنک ، نید  دراو  تعدـب  دـنک و  لـعج 
نانیا درکلمع  فالخ  تهج  رد  تفرشیپ  دشر و  هک  دنتشاد  دیکات  هلأسم  نیا  رب  دندومن و  یم ناشیا  ياه  هسیسد هجوتم  ار  نایعیش  هشیمه 

. دشاب یم

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  مالسا 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  مالسا 

تفرشیپ تهج  رد  وا  یلام  ياه  کمک رکبوبا و  تورث  نایرج  دنا  هدرک دراو  مالسا  ردص  خیرات  رد  نیقفانم  هک  یتافیرحت  زا  رگید  یکی 
رد ار  وا  و  [ 51] دنشارتب وا  يارب  یتلیضف  هلیسو  نیدب  هکنآ  لوا  دندرک : یم لابند  ار  یساسا  فده  ود  راک  نیا  اب  نیقفانم  دشاب . یم مالسا 
رد اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  تامدـخ  راک  هکنآ  مود  و  دـننک . یفرعم  دنمـشزرا  تامدـخ  بحاـص  رثؤم و  يدرف  مالـسا  تفرـشیپ  هار 

. دنراذگ شوپرس  نآ  رب  ای  هدش و  رکنم  ار  مالسا  تفرشیپ  تهج 
: دوش یم بوسحم  یخیرات  تافیرحت  ءزج  تسا و  ساسا  یب  يددعتم ، لئالد  هب  اعدا  نیا  اما 

لوا لیلد 

راکـش هار  زا  هدوب و  دایـص  یناوج  رد  هفاحق  یبا  شردپ  دـشاب . یم شیرق  هلیبـق  فئاوط  زا  یکی  میت ، هفیاـط  زا  هفاـحق  یبا  دـنزرف  رکبوبا 
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زا يرادـهگن  يارب  یلام  ییاناوت  رکبوبا  نوچ  دـش و  انیبان  يریپ  نس  رد  يو  [ 52 .] هدنارذگ یم ار  دوخ  یگدنز  نانآ  شورف  ناگدـنرپ و 
هک [ 53] ناعدج نب  هللادـبع  تمدـخ  هب  دوخ  هنازور  توق  ندروآ  تسد  هب  يارب  مرجال  تشادـن ، ار  وا  یتشیعم  روما  هب  یگدیـسر  يو و 
نب هللادبع  زا  هطساو  نیدب  درک و  یم توعد  اذغ  ندروخ  يارب  ار  مدرم  داتـسیا و  یم وا  هرفس  رس  رب  دمآ و  رد  دوب  هکم  فارـشا  زا  یکی 

ات اریز  دوبن . هفاحقوبا  زا  رتهب  شتیعـضو  زین  رکبوبا  دوخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  [ 54 [؛ تفرگ یم دزم  دوخ  تومیال  توق  هزادنا  هب  ناعدج 
درک و یم روما  نارذگ  تفرگ و  یم ناشیا  زا  ار  یقوقح  نانآ  نادـنزرف  میلعت  هطـساو  هب  دوب و  نایدوهی  ياه  هسردم ملعم  مالسا ، زا  لبق 
هب درک و  یم نهپ  يراتـسد  اـجنآ  رد  دروآ و  یم مارحلادجـسم  هب  ار  راـک  نیا  تسد  لـصاح  دروآ و  يور  یطاـیخ  هب  زین  مالـسا  زا  دـعب 

. تشادن نیا  زا  رتهب  یتیعـضو  مه  هنیدم  رد  اما  دوب . هکم  رد  رکبوبا  یلام  تیعـضو  نیا  [ 55 .] تخورف یم دندمآ ، یم اجنآ  هب  هک  يراجت 
. دوب راصنا  کمک  هب  جاتحم  هناخ  هیهت  شاعم و  يارب  هنیدم  رد  يو  ننست  لها  تداهش  هب  اریز 

رد يدنمـشزرا  تامدخ  لام ، راثن  اب  دـنک و  یم ینغتـسم  دوخ  تورث  زا  ار  مالـسا  یلام ، كانفـسا  عاضوا  نیا  اب  یـصخش  هنوگچ  لاـح ،
. دنهدب ار  نآ  باوج  تسیاب  یم نآ  نایعدم  هک  تسا  یلاوئس  دهد !؟ یم ماجنا  نآ  دربشیپ  تهج 

هقیرط نینچمه  هنیدم و  رد  يو  روضح  نامز  رد  رکبوبا  یلام  رقف  رب  ینبم  ناشیاه  باتک رد  يدایز  تیاور  ننست  لها  دوخ  هک  یلاح  رد 
؟ دنام یم یقاب  اعدا  نیا  ندوب  غورد  رد  يا  ههبش  کش و  ياج  هچ  رگید  دنا ، هدروآ هکم  رد  يو  یگدنز  نارذگ 

: هک تسا  هدش  دراو  هریرهوبا  زا  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  رد 
هچ دندومرف : نانآ  هب  داتفا و  رکبابا  رمع و  هب  ناشیا  كرابم  مشچ  ناهگان  دـندش ، جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 

[56 .] یگنسرگ دنتفگ : باوج  رد  نانآ  تسا ؟ هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  امش  تقو  نیا  رد  يزیچ 
هب نینچمه  درگنب و  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  هب  فصنم  يدرف  رگا  لاـح  تسا . هدـش  دراو  ننـست  لـها  دوـخ  ییاور  بتک  رد  تیاور  نیا 

، دـنا هتـشاد  ار  نآ  تابثا  رد  یعـس  نکمم  هار  ره  زا  هک  دـنک  هجوت  زین  رکبوبا  يارب  یلام  نکمت  تورث و  تابثا  هار  رد  ناقفانم  ياه  هتفاب
. دنام یمن یقاب  ناقفانم  ياهاعدا  ندوب  غورد  رد  یکش  چیه  رگید 

زین يرگید  لاوئس  هکلب  تسا ، هدرک  لکشم  راچد  ار  مالـسا  هب  يو  یلام  تامدخ  نایعدم  هک  تسین  رکبوبا  یلام  نکمت  تابثا  طقف  هتبلا 
یلام ياه  کمک نیا  هکنیا  نآ  دـنام و  یم باوج  یب  ناـنآ  فرط  زا  مه  زاـب  يو ، يدـنمتورث  تاـبثا  ضرف  رب  هک  تسا  حرطم  اـجنیا  رد 

رب رد  ار  یجیاتن  راثآ و  هچ  دـش و  زاب  اـه  کمک نیا  اب  نیملـسم  راک  زا  هورگ  مادک  دـش و  فرـص  یتهج  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  رکبوبا 
هار رد  نآ  ندرک  راـثن  اـهیلع و  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما رـصح  دح و  یب تورث  زا  تبحـص  هاـگره  لاـثم ، ناونع  هب  تشاد ؛

روضح لاس  هس  ياـه  يراتفرگ عقاو  رد  نآ  ریثاـت  دوش  یم رکذ  نآ  يارب  هک  یجیاـتن  زا  یکی  دـیآ ، یم نایم  هب  یتبحص  مالسا  تفرـشیپ 
، لاس هس  نیا  لوط  رد  اریز  دشاب . یم بلاط  یبا  بعش  رد  ناشیا  باحصا  هداوناخ و  دارفا  زا  يدایز  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

طقف دندنارذگ و  یم ناکم  نآ  رد  ار  یگدـنز  ترـسع  یتخـس و  اب  دـندوب و  هجاوم  هکم  رافک  هبناج  همه  میرحت  اب  ناشناهارمه  ناشیا و 
يارب ار  ناـکم  نآ  رد  تاـیح  همادا  دوشگ و  یم ناشیا  يدام  تالکـشم  زا  هرگ  ماـیا  نآ  رد  هک  دوب  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ییاراد 

. درک یم رسیم  ناشیا 
ایآ نامز ؟ زا  يا  ههرب هچ  رد  هنیدم ؟ رد  ای  هکم  رد  دش ؟ مالسا  تفرشیپ  فورـصم  یناکم  اج و  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  رکب  یبا تورث  اما 

شهاگرد هب  زاین  تسد  دوخ  تراجت  يارب  شیرق  فارـشا  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما یندز  لاـثم  تورث  دوجو  اـب  هکم  رد 
هنوگره زا  ینغتـسم  ار  نآ  راوگرزب  ربماـیپ  مالـسا و  راـفک ، اـب  گـنج  زا  هدـمآ  تسد  هب  مئاـنغ  هطـساو  هب  ادـخ  لوسر  دـندرک  یم زارد 

نیا نایعدم  درک ؟ لح  ار  لکشم  مادک  دیـسر و  مالـسا  دایرف  هب  رکبوبا  یلام  ياه  کمک نامز  زا  ههرب  مادـک  رد  دومن ؟ یلام  تاجاتیحا 
. تسا هدشن  هداد  تالاوئس  نیا  هب  یخساپ  نونکات  اما  دنشاب ؟ لاوئس  نیا  يوگ  باوج دیاب  بیذاکا  هنوگ 

نینچمه هنیدـم و  رد  رـضاح  ناناملـسم  نامیا  ییاسانـش  يارب  یگرزب  کـحم  مکح  عقاو  رد  هک  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  یکی  مود : لـیلد 
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هیآ نیا  رد  دنوادخ  دـشاب . یم يوجن »  » هیآ دراد ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ناـنآ  هقـالع  قشع و  تفرعم و  ندـش  صخـشم 
تسا ناشیا  اب  تاقالم  هب  لیام  سک  ره  هک  دهد  یم رارق  نیملسم  يور  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تاقالم  يارب  ار  یطرش 
تمدخ هب  تقو  یب  تقو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق  [ 57 .] دهدب هقدص  تاقالم  زا  لبق  تسیاب  یم

هیآ نیا  لوزن  اب  اما  دـندرک ، یم مهارف  ار  ناشیا  تیذا  تاـبجوم  دوخ  دروم  یب  ررکم و  ياـه  هعجارم اب  یهاگ  یتح  دندیـسر و  یم ناشیا 
فرـشا روضح  هب  ندیـسر  يارب  دـندوبن  رـضاح  اریز  دندیـسرن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روـضح  هب  ناـشیا  زا  کـی  چـیه  رگید 

یئاور بتک  رد  هدراو  تایاور  تداهـش  هب  اهنت  دنهدب . هقدص  هدومن و  جرخ  ار  یلوپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ، تانئاک
یم ناـشیا  روـضح  هب  دـنداد و  یم هقدـص  زور  ره  هـقلخ  عـیمج  هلـسر و  هتکئـالم و  هللا  مالـس  نینمؤـملاریما  طـقف  ننــست ، لـها  هـعیش و 

[58 .] دندیسر
دش صخـشم  نایملاع  رب  هک  دوب  نیا  دنام  ياج  هب  نآ  زا  هک  يا  هرمث دش و  خسن  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  هیآ  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  هتبلا 

یسک مه  نآ  دراد و  شیوخ  تلاسر  غالبا  هار  رد  رصان  کی  روای و  کی  قشاع ، کی  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک 
هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابیتشپ  یماح و  طیارش  نیرت  تخس رد  هک  يراوگرزب  نامه  مالسلا ؛  هیلع  یضترم  یلع  زج  تسین 

. تفای تاجن  يدوبان  رطخ  زا  دش و  روراب  نید ، ياپون  لاهن  هک  دوب  وا  ترصن  اب  طقف  و 
رکب یبا  مینک  ضرف  رگا  اریز  دـشاب . یم هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  تانایرج  هیآ و  نیمه  تسرد  رکبوبا ، یلاـم  کـمک  در  رد  اـم  مود  لـیلد 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ندیسر  هک  مه  نامز  نیا  رد  تسیاب  یم سپ  دشاب ، هدرک  نآ  تفرشیپ  مالسا و  راثن  ار  دوخ  لاوما 
نامز ات  هدیسر و  یم ناشیا  تمدـخ  هب  هقدـص  نداد  اب  هک  مینیبب  یناسک  نیلوا  زا  ار  يو  دراد ، نداد  هقدـص  لام و  فرـص  هب  جایتحا  هلآ 

مالسا و تبرغ  نامز  رد  هکم  رد  هک  دراد  یگتشذگدوخ  زا  تعاجش و  ردق  نآ هک  یسک  اریز  تسا . هتشاد  تموادم  نآ  رب  هیآ  نیا  خسن 
نیملسم مالـسا و  نتفرگ  تردق  نامز  رد  هنیدم و  رد  تسیاب  یم متح  روط  هب  دنک ،  نیملـسم  مالـسا و  جرخ  ار  یتفگنه  تورث  رفک  هبلغ 

رطاخ هب  هکنیا  هن  دهدب  هقدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  تمدـخ  هب  ندیـسر  يارب  هتـشادنرب و  يزابلد  تسد و  زا  تسد  زین 
. دنزب ار  ناشیا  اب  تاقالم  دیق  هیآ  نیا  لوزن 

تمدخ ندیـسر  يارب  هقدص  نداد  رب  تردق  هدوب و  ریقف  هنیدم  رد  رکب  یبا  هک  دـنیوگب  باوج  رد  بلطم  نیا  نایعدـم  تسا  نکمم  هتبلا 
نیرجاهم رثکا  هکلب  هدوبن  وا  هب  صتخم  هنیدم  رد  رقف  ًالوا  هک  تفگ  دیاب  نانآ  باوج  رد  هک  هتـشادن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مایا نآ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایاور ، تداهـش  هب  ًایناث  دش و  لزان  هیآ  نیا  زین  طیارـش  نامه  رد  دـنا و  هدوـب ریقف  زور  نآ  رد 
هب دنداد و  یم هقدص  دنتفرگ و  یم ضرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ندیسر  يارب  هدوب و  یلاخ  یلام  ییاراد  زا  ناشتـسد 

. دندیسر یم ناشیا  تمدخ 

موس لیلد 

چیه زا  نآ  تفرشیپ  يارب  دنا و  هتشاذگ هیام  دوخ  لامو  ناج  زا  مالـسا  رطاخ  هب  هک  يدارفا  زا  يددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ 
هروس رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  یلام  غیرد  یب  ياـه  کمک زا  ریدـقت  يارب  الثم  تسا ؛ هدرک  دای  دـنا ، هدرکن غیرد  یکمک 

یم دای  تورث  نآ  هطـساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزاـین  یب ناشیا و  تورث  زا  ینغاـف » ًـالئاع  كدـجوو   » هیآ رد  یحـضلا » »
امنا  » هیآ دـندوب ، هداد  هقدـص  ریقف  هب  ار  يرتشگنا  زامن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریدـقت  رطاخ  هب  دـنوادخ  ًالثم  اـی  و  [ 59 .] دنک
. تسا رایسب  دیجم  نآرق  رد  تایآ  نیا  لاثما  درک . لزان  ار  نوعکار » مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو 

نیا هک  يا  هنوگ هب  هدومن ، جرخ  مالـسا  هار  رد  ار  نآ  هدوب و  يرایـسب  ییاراد  لاوما و  بحاص  رکبوبا  ًاعقاو  رگا  هک  تساجنیا  لاوس  لاح 
لزان يو  لمع  نیا  زا  ریدقت  رد  يا  هیآ هدرکن و  دای  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  ارچ  سپ  هدیدرگ ، مالسا  تفرـشیپ  رد  ببـس  لام  راثن 
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. دنشاب نآ  يوگ  باوج  تسیاب  یم نیقفانم  هک  تسا  ییاهلاوئس  تسد  نآ  زا  مه  نیا  تسا ؟ هدشن 
تثعب رما  ودب  رد  دیدرگ » زاغآ  ییاهنت  تبرغ و  اب  مالـسا  : » دـندومرف ناشیا  هک  تسا  هدـش  دراو  يوبن  فیرـش  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه

یهارمه کمک و  مالسا و  لوبق  هب  رضاح  نآ  ناگرزب  فارشا و  هکم و  نیذفنتم  زا  کی  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
ناگرزب نایم  رد  اهنت  دـندومن و  یم مدرم  نایم  رد  نآ  جیورت  زا  يریگولج  رد  یعـس  هراومه  دـندشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هجیدخ ترضح  نینچمه  مالـسلا و  امهیلع  ءادهـشلادیس  هزمح  ترـضح  بلاط و  یبا  ترـضح  ینعی  ناشیا ،  یمارگ  يومع  ود  شیرق ، 
رکذ لباق  هتبلا  دـندوب . رما  نیا  رد  ناشیا  نابیتشپ  یماح و  روای و  هدوب و  ناشیا  رانک  رد  غیلبت  تاـظحل  یماـمت  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک 

دندوب و ناشیا  تثعب  رظتنم  يزارد  نایلاس  دندوب و  دقتعم  راوگرزب  نآ  تلاسر  هب  ناشیا  تثعب  زا  لبق  رد  ناراوگرزب  نیا  هس  ره  هک  تسا 
. دنتشاد مالعا  ار  ناشیا  هب  دوخ  نامیا  گنرد  یب  دنوادخ ، بناج  زا  ناشیا  هب  تلاسر  غالبا  اب 

، هکم فارـشا  تشادـن و  يرگید  روای  چـیه  هکم ،  ناگرزب  نایم  رد  ناراوگرزب  نیا  زا  ریغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
تروص هب  نانآ  راک  نیا  دـندومن و  یم نید  غیلبت  ریـسم  ندرک  دنک  يزادنا و  گنـس  رد  یعـس  بهلوبا و ...  لهجوبا و  نایفـسوبا ، دننام 

زا رتشیب  مایا  نآ  رد  هک  ناـشیا  ناوریپ  ناناملـسم و  یهاـگ  دـنتفرگ و  یم ناشیا  رورت  رب  میمـصت  یهاگ  تفاـی ؛ یم زورب  ینوگانوگ  ياـه 
ناشناوریپ عیمج  ناشیا و  هبناج  همه  میرحت  اب  مه  یناـمز  دـندرک و  یم رازآ  تیذا و  هجنکـش و  ار  دندوب  تسدـگنت  ریقف و  ياه  هداوناخ

. دندومن مهارف  بلاط  یبا  بعش  هب  ار  ناشیا  ترجه  بابسا 
ياه ترارم اه و  یتخـس اب  نآ  هظحل  هظحل  هک  دـندوب  لوغـشم  ادـخ  نید  غیلبت  رما  هب  هکم  رد  لاس  هدزیـس  هنیدـم  هب  تثعب  زا  دـعب  ناشیا 

رد ناشیا  یلام  ياه  کمک نینچمه  ناشیا و  رانک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  دوج  يذ  دوجو  اما  دوب ، هارمه  يدایز 
نآ اـب  هکم  رد  روضح  هک  دوب  ناـشیا  یمارگ  يومع  ود  غیرد  یب  ياـه  تیامح نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ماـیا  نآ 

يارب هکم  رگید  مالـسلا  اـمهیلع  نینمؤملا  ما  بلاـطوبا و  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  يا  هنوگ هب  دومن ، رـسیم  ناشیا  يارب  ار  تخـس  طـئارش 
هدرک ریدقت  ناشیا  تامحز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  بوخ  هچ  دـندومن و  ترجه  هنیدـم  هبو  دوبن  ینما  ياج  ناشیا 

هللا مالس  يربک  هجیدخ  ییاراد  یکی  ار  نیقفانم  رافک و  ياه  هئطوت همه  نآ  لباقم  رد  مالسا  تماقتسا  يرادیاپ و  ببس  هک  یماگنه  دنا ،
. دندومن نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریشمش  رگید  اهیلع و 

[60  «.] مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  فیس  هجیدخ و  لام  نیئیشب : الا  ینید  ماقتساال  ماق و  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

لاوئس کی  هب  خساپ 

نایب نیا  دش و  رادراب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  ربمایپ ، ینامسآ  ریس  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هک  دننآ  رب  تایاور 
نیا اب  دنا . هتفگ ار  يرگید  ياهلاس  یخرب  هچرگ  تسا ، هداد  خر  تثعب  موس  ای  مود  ياهلاس  رد  هدمآ  یثیدح  ياهباتک  رد  هچنآ  ساسا  رب 

تسا تسردان  عطق  روط  هب  نیا  هک  هدوب  ردام  مکش  رد  لاس  ود  رب  نوزفا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هک  دوش  یم نیا  هجیتن  نایب 
؟ تسیچ نخس  ود  نیا  نایم  عمج  هار  هک  دوش  یم حرط  شسرپ  نیا  و 

: خساپ
. دومن لح  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  ار  لکشم  نیا  تسا  نکمم 

[61 .] تسا هدمآ  خساپ  نیمه  زین  یفاک »  » رد هک  هنوگنامه  تسا . هدوب  رابکی  زا  شیب  ربمایپ  ینامسآ  ریس  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 1
ترضح زا  راحبلا  هنیفس  رد  دنا . هدرب جارعم  هب  ررکم  هکلب  هدوبن ،  هبترم  کی  هب  رصحنم  ترضح  نآ  جارعم  هک  دوش  یم هدافتسا  رابخا  زا 

اهیف لجوزع  هللا  یـصوا  دـق  الا و  هرم  نم  ام  هرم  نیرـشع  هام و  ءامـسلا  یلا  یبنلاب  جرع  دومرف « : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.« ضیارفلاب هاصوا  امم  رثکا  مالسلا  مهیلع  همئالا  یلعل و  هیالولاب 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 453 

http://www.ghaemiyeh.com


ي هرابرد درک  یم تیـصو  وا  هب  ادخ  هکنیا  رگم  هبترم  ره  رد  دوبن  هبترم و  تسیب  دصکی و  اه  نامسآ يوس  هب  مرکا  ربمغیپ  دش  هدرب  ینعی 
[62 .] دومن یم ضئارف  هرابرد  شرافس  هچنآ  زا  رتدایز  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  یلع و  ترضح  یتسود 

نیا و  تخاس ...  نارابرون  شتدالو  رون  هب  ار  ناهج  تثعب  موس  اـی  مود  لاـس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هک  میریذـپب  ار  هاگدـید  نیا  - 2
. تسا راگزاس  تسا  هداد  خر  لاس  ود  نیمه  ياه  هام زا  جارعم  هک  يا  هیرظن اب  هاگدید 

لاوئس

؟  اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ای  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدنروآ  نامیا  مالسا و  نیتسخن 
زا ًادـیدج  ار  دوـخ  ناـمیا  هکنیا  اـت  تسا  هدـیزرون  كرـش  ادـخ  هب  زگره  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسا  نآ  مدرم  نیب  روهـشم 

يدح هب  هلحرم  نیا  رد  وا  دوب  دوخ  لاعفا  لامعا و  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدننک  ادتقا  عبات و  وا  هکلب  دشاب  هتفرگرس 
[63 .] دمآ لئان  تمصع  ماقم  هب  ات  داد  قیفوت  يرای و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دیسر 

ادخ ي  هدنب نم  : » دیوگ یم هک  تسا  يا  هدنیوگ نامه  واو  تسا  هدروآ  مالسا  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  سپ 
یلص ادخ  ربمایپ  اب  نم  دشاب  رگارتفا  وگغورد و  هکنآ  زج  دیوگ  یمن ار  هملک  نیا  سک  چیه  مربکا » قیدص  نم  متسه و  وا  ربمایپ  ردارب  و 

[64 .] مدرازگ زامن  مدرم  زا  رتولج  لاس  تفه  هلآ  هیلع و  هللا 
تسا هروآ  مالسا  هک  تسا  یناملسم  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  دنیوگ  یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماقم  هب  نازرودسح  زا  یخرب  یلو 

[65 .] تسا هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  تسا  یقولخم  نیتسخن  و 
. دشاب یم نانز  رشق  زا  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  تسا  نآ  حیحص  یلو 

تیاور نیا  نوچ  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  دشاب  یم مدرم  زا  درف  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دعب  مه  نآ  و 
[66 .] دنا هدش مزلم  نآ  هب  زین  يرهز  قاحسا و  نبا  تسا و  هدمآ  مقرا  نب  دیز  يردخ ، دیعسوبا  بانج  رذوبا ، ، ناملس زا 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  [ 67 .] دنا هداد رارق  دیکأت  دییأت و  دروم  ار  ینعم  نیا  يوما  دهع  زا  شیپ  نیتسخن  هباحـص  و 
[68 .«] دشاب یم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هدنروآ  مالسا  درف  نیتسخن  رثوک و  ضوح  رد  نم  هب  هدنوش  دراو  نیتسخن  »

مالـس هجیدخ  هب  یتسود  تبحم و  يور  زا  هن  دنیامن  یفرعم  ناملـسم  صخـش  نیتسخن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  دنا  هدیشوک نایوما 
هللا یلص  دمحم  لآو  دمحم  نانمشد  نانآ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یلع  ترضح  لئاضف  رب  ندراذگ  شوپرس  ناونع  هب  هکلب  اهیلع ،  هللا 

. دنشاب یم هلآ  هیلع و 
ءاعدا ءاملع  نوچ  تسا  هدش  هدناشک  يدوبان  هب  نانآ  ياعدا  نیا  ًامومع  دـنرادب  مدـقم  وا  رب  ار  رکبوبا  ندروآ  مالـسا  دـنا  هدیشوک سپس 

زا رفن  زا 50  شیب  ندروآ  مالــــسا  زا  سپ  ینعی  [ 69 .] تسا هداد  خر  يوـبن  تـثعب  زا  سپ  اـهلاس  رکبوـبا  ندروآ  مالـسا  هـک  دـنا  هدومن
رکبوبا ینعی  تسا  هداد  خر  يدـقاو ، تیاور  هب  انب  ترجه  زا  لبق  یفـصن  لاس و  کی  هک  جارعم  ءارـسا و  ي  هعقاو زا  دعب  ًاقیقد  ناناملسم ،

[70 .] ترجه زا  شیپ  فصن  لاس و  کی  ًاقیقد  تسا  هدوب  لاس  هلآ 21  هیلع و  هللا  یلص  یلع  نس  هک  یلاح  رد  تسا  هدروآ  مالسا 
زاـمن نم  اـب  دومن و  قیدـصت  ارم  هک  تسا  نم  ي  هدـنروآ نامیا  نیتسخن  هک  تسا  یلع  نیا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

[71 «] دناوخ
[72 «] دروآ مالسا  ادخ  لوسر  تثعب  زا  لاس  تفه  زا  سپ  رکبوبا  دیوگ « : یفوک  مساقلاوبا  مییوگب  وا  ندروآ  مالسا  زا 

هدرک فانیتسا  دوخ ، مالسا  اب  ات  دیزرون  كرش  زگره  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دنا  هتفر نآ  رب  مدرم  زا  يرایسب  دیوگ : یم يدوعسم 
دوب تیعـضو  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  دیدرگ  غلاب  وا  دوب  وا  هب  هدننک  ادتقا  ربمایپ و  وریپ  عبات و  دوخ ، لامعا  لاعفا و  مامت  رد  وا  هکلب  دشاب 

رب مدرم  زا  یخرب  دومرف و  تیانع  ار  ادخ  ربمایپ  زا  يوریپ  تیعبت و  قیفوت  ار  وا  دومن و  مکحم  ار  شبلق  تشاد و  هگن  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 
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هاـگیاج رد  وا  هک  یلاـح  رد  دومن  مالـسا  هب  توعد  ار  وا  ادـخ  ربماـیپ  تسا و  ادـخ  لوسر  هب  هدـنروآ  ناـمیا  نیتـسخن  وا  هک  دنتـسه  نآ 
ترـضح زا  نآ  زاغآ  امن و  راذنا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  [ 73 «] نیبرقالا کتریـشع  رذناو   » لجوزع يادخ  لوق  رهاظ  اب  دوب  فیلکت 

[74 .] دوب نانآ  نیرت  عیطم ادخ و  لوسر  هب  درف  نیرت  کیدزن  نوچ  دوب  مالسلا  هیلع  یلع 
[75 .] دنا هدومن لقن  عامجا  رما  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب  دشاب و  یم هدنروآ  مالسا  درف  نیتسخن  یلع  تسا : هتفگ  زین  یطویس  و 

نیلوا صخـش  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنیوگ : یم  ناملـس  رذوبا و 
گرزب و يوگتـسار  تسوا  دهن و  یم  نم  تسد  رد  تسد  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  و  هدروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک 

[76 .] نانموم ياوشیپ  تما و  نیا  زا ] لطاب  قح و  ] هدننکادج
[77 .] دروآ مالسا  هک  دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک : دنک  یم تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تمایق زور  رد  هک  دشاب  یسک  لوا  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  دشاب  یسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
[78 .] تسا لطاب  زا  قح  ي  هدننکادج ربکا و  قیدص  وا  و  دهد ، نم  تسد  هب  تسد  دیامن و  هحفاصم  نم  اب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رای  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

دنرواب نیا  رب  تنس  لها  ناخّروم  ناثّدحم و  زا  يرایسب  نیعبات و  هباحص و  ناگرزب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  مالـسا  مّدقت  هب  نیلئاق 
ار ناملـسم  نیتسخن  یبتجم  نسح  ماـما  یلع و  ترـضح  مرکا و  ربماـیپ  دـشاب .  یم ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا نب  یلع  هـک 

 . دنناد یم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
نب رباج  يرافغ ،  رذوبا  يراصنا ،  بویا  وبا  یـسراف ،  ناملـس  کلام ،  نب  سنا  سابع ،  نب  هللا  دبع  مقرا ،  نب  دـیز  نیعبات :  هباحـص و  زا 
نبا يدیهارف ،  دمحا  نب  لیلخ  يدنک ،  فیفع  يردخ ،  دیعس  وبا  يراصنا ،  بعک  نب  دمحم  ترا ،  نب  باّبخ  دادقم ،  يراصنا ،  هللادبع 
یم يرـصب و . . .  نسح  يرعـشا ،  یـسوم  وبا  فوع ،  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو ،  یبا  نب  دعـس  باطخ ،  نب  رمع  قاحـسا ،  وبا  یلیل ،  یبا 

 : تنس لها  ناخروم  ناثدحم و  زا  دش .  دهاوخ  هراشا  اهنآ  ثیداحا  هب  هک  دنشاب 
 : دیوگ یم 151ه ق )  قاحسا (  نبا 

[79  .] هثراح نب  دیز  وا  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  دروآ ،  نامیا  وا  هب  درک و  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  یسک  نیتسخن 
 : دیوگ یم 346ه ق )  يدوعسم ( 

[80 .] دشاب یم رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانآ  ناوریپ  تیب و  لها  لوق  قبط 
[81 .] تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  354ه ق )  ناّبح (  نبا 

[82 .] دناد یم ناملسم  نیتسخن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زین  458ه ق )  یقهیب ( 
 ( : 463ه ق يدادغب (  بیطخ 

[83 .] تسا هدرک  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  لوا  مالسلا  هیلع  یلع 
 : دیوگ یم 463ه ق )  یبطرق (  ّربلا  دبع  نبا 

هک تسا  ینز  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دروآ و  نامیا  ادخ  لوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  يدرم  نیلوا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا نب  یلع
[ 84 .] دروآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب 

 ( : 597 ه ق يزوج (  نبا 
[85 .] دنتسه مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مالسا  رد  ناماگشیپ 

 ( : 630 ه ق يرزج (  ریثا  نبا  نیدلاّزع 
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[86 .] دشاب یم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  اب  مالسا  رد  مّدقت 
[87 .] دشاب یم ناملسم  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناگرزب  املع و  زا  يرایسب  رظن  قبط  دیوگ  یم رگید  ياج  رد 

[88 .] دناد یم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  زین  654 ه ق )  يزوج (  نب  طبس 
[ 89 .] دراد هطبار  نیا  رد  یلصفم  ثحب  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  656 ه ق )  دیدحلا (  یبا  نبا 

 : دیوگ یم 764 ه ق )  يدفص ( 
يرترب ناگمه  رب  هدوب و  ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دـنا  هدرک تیاور  ملـسا  نب  دـیز  باّبخ و  دادـقم ،  رذوبا ،  ناملس و 

[90 .] دراد
[91 .] تسا رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  یلع  ترضح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  808ه ق )  يرَْیمِد ( 

 ( : 852 ه ق ینالقسع (  رجح  نبا 
لوا ناـشیا  هک  تسا  نیا  رتـهب  و  دـشاب . . .  یم ناشیا  داماد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  رـسپ  مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا نب  یلع 

[92 .] دشاب ناملسم 
 : دیوگ یم رگید  ياج  رد 

[93 .] تسا هدروآ  مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  ناشیا  ملع  لها  رثکا  لوق  قبط 
[94 .] دنشاب یم ناگمه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  نیرخأتم  زا  یهورگ 

؟ تسا هدوب  ردق  هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شیرق  هنازرف  هیرهم 

ترضح دشاب ، یم راـنید  هجیدـخ 4000  هیرهم  تفگ : هجیدـخ  يومع  رـسپ  لـفون  نب  هقرو  دیـسر ، ناـیاپ  هب  يراگتـساوخ  مسارم  نوـچ 
اب رانید  رازه  راهچ  غلبم  دنتفرگ ، هدهع  هب  ار  غلبم  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دـندش  اریذـپ  يدنـسرخ  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا 

طقف 500 مرکا  ربمایپ  یلو  [95 .] دنک میدقت  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  هب  یمسارم  تحت  ار  نآ  ات  داتسرف  ربمایپ  يومع  سابع  تمدخ  هب  یتعلخ 
[96 .] دشاب هنسلارهم  ات  داتسرف ، هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  زا  مهرد 

دنک و میدـقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  هقرو  هب  دیـسر  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تسد  هب  هیرهم  نوچ 
اب داتـسیا و  میهاربا  ماقم  مزمز و  نایم  رد  لفون  نب  هقرو  تسا . قلعتم  ترـضح  نآ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  لاوما  همه  هک  دـنک  مالعا 

دمحم هب  شنازینک  نامالغ و  لاوما ، همه  اـب  ار  غلبم  نیا  هک  دریگ  یم هاوگ  ار  امـش  هجیدخ  برع ، تما  يا  ناه  درک : مالعا  اسر  يادص 
[97 .] دبلط یم یهاوگ  هب  ار  امش  دراد و  یم میدقت  نیما 

، هدرکن لمح  دوخ  زارف  رب  نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامـسآ  برع ، رـشعم  يا  دومرف : دقع  مسارم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ 
[98 .] متسه رختفم  سدقم  دنویپ  نیا  هب  مدیزگرب و  دوخ  يداماد  هب  ار  وا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  همه  دشاب  رترب  دمحم  زا  هک  ار  یسک 
مالـسلا هیلع  بلاطوبا  ترـضح  رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هماج  تایرطع و  ماشحا ، ماـنغا ، لاوما ، اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هاـگنآ 

هکم و یلاها  مامت  زور  هس  درتسگ و  یهوکشاب  رایسب  ةرفس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  دریگب . هدهع  رب  ار  یـسورع  همیلو  ات  تشاذگ 
[99 .] درک نامهیم  ار  نآ  نوماریپ 

[100 .] دش هداد  بیترت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  هک  دوب  يا  همیلو نیتسخن  نیا  و 
ي هیرهم وزج  دوخ  لاـم  زا  زین  ناوج  رتش   20 هدش ، دای  ي  هیرهم رب  هوالع  مالسلا ،  هیلع  بلاطوبا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  هیبلح  هریـس  رد 
[101] هیقوا اهیلع 5/12  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  ي  هیرهم هک  دنک  یم حیرصت  یسربط  یلو  داد . رارق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 

[102 .] دوب رادقم  نیمه  شنارسمه  رگید  ي  هیرهم هک  دوب ، هنسلا ) رهم  نامه  )
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: دنا هدومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 
.« هیقوا فصن  ینعی  شن  هیقوا و  رشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هئاسن  نم  ًائیش  جوزت  هتابن و ال  نم  ًائیش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جوز  ام  »

هیقوا و هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کـی  چـیه  هن  دوخ و  نارتخد  زا  کـی  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکن  جـیوزت  ینعی 
[103 .] مین

: تسا هدمآ  زین  یسابع  نومام  رتخد  اب  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  جاودزا  ناتساد  رد  و 
...« هئام سمخلا  مامت  یلع  شن و  هیقوا و  هرشع  اتنثا  وه  هجاوزال و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هلذب  ام  قادصلا  نم  اهل  تلذب  و  »... 
یمامت هک  دوب  مینو  هیقوا  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مداد  رارق  نامه  ار  وا  قادص  نم  ینعی 

[104 .] تسا نم  همذ  رب  مهرد  دصناپ 

؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ایآ 

نادب نآ  نارادفرط  تسا و  تسس  یهاگدید  دنا  هدناوخ دنزرف  بحاص  يوناب  ار  وا  ناخرومو  ناراگن  ثیدح  زا  يا  هراپ هک  عوضوم  نیا 
دوب و رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  ياراد  وا  و  تشاد ، هلاه »  » ماـن هب  يرهاوخ  اورپ ، درخ و  تخد  نآ  هک  دـنا  هدش هابتشا  نیا  شوختـسد  تهج 
ي هناخ رد  رتشیب  وا ، ي  هدرتسگ تاناکما  تیریدم و  یهاگآ و  لیلد  هب  و  شیوخ ، رهم  رپ  دنمشیدنا و  ي  هلاخ يافص  رهم و  رطاخ  هب  نانآ 
و دنداد ! یم حیجرت  شیوخ  نادـناخ  هناخ و  ردام و  رب  ار  وا  هک  يا  هنوگ هب  دندوب ؛ وا  تیبرت  تبقارم و  تیریدم و  ورملق  رد  ترـضح  نآ 
یتیبرت و تاـکن  تیاـعر  تیارد و  اـب  فیرظ و  هنادـنمدرخ و  يا  هنوگ هب  ناـنآ  تیـصخش  ییافوکـش  یگدـنزاس و  تیبرت و  يارب  زین  وا 

هللا مالس  هجیدخ  نادنزرف  ار  نانآ  مدرم  هک  دیـشوک  یم نانآ  يراگتـسر  دشر و  تهجر  رد  يا  هنوگ هب  دومن و  یم راتفر  نانآ  اب  یفطاع 
: هنومن يارب  [ 105 .] وا رهاوخ  هلاه  هن  دنتشادنپ  یم اهیلع 

يا هدرتسگ شهوژپ  زا  دسیون : یم ماجنا  رس  تسا ، هدومن  بلاج  دنتسم و  یلیلحت  هدرتسگ ،  شهوژپ  ربمایپ  نارتخد  دروم  رد  يرگشهوژپ 
هب نانآ  ییادج  هاگ  نآ  بهلوبا ، نارـسپ  اب  موثلک  هیقر و  جاودزا  هک  تفایرد  نینچ  ناوت  یم تسا  هدش  ماجنا  ربمایپ  نارتخد  دروم  رد  هک 
زا سپ  ود  نآ  اب  نامثع  جاودزا  و  وا ، نییآ  تلادـع و  يدازآ و  ربمایپ  اب  ینمـشد  رد  ناـشنارهوش  یگدـندکی  یـشیدنا و  کـیرات  رطاـخ 

[106 .] درادن تیعقاو  يرگید 
یب ار  شدـنزرف  ود  تفر و  ایندزا  شرـسمه  هک  تشاد  هلاه »  » ماـن هب  يرهاوخ  هجیدـخ » : » دـسیون یم دروـم  نیا  رد  نادنمـشیدنا  زا  یکی 
ياه هدازرهاوخ رهاوخ و  یتسرپرس  دوب –  راشرس  يا  هفطاع شوه و  تیارد و  رایـسب و  یتورث  ياراد  هک  ترـضح  نآ  و  داهن ، تسرپرس 

رهم و دروم  نانچمه  اه  هدازرهاوخ زین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  كرتشم  یگدـنز  نامیپ  ياضما  زا  سپ  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  دوخ 
هجیدـخ نارتخد  ار  ناـنآ  مدرم ، زا  یخرب  تهج  نیمه  هب  دـندوب ، شا  هناراـگزومآ هنارداـم و  تبقارم  یتسرپرـس و  ورملق  رد  وا و  تبحم 

[107 «.] هلاه  » هن دنتشادنپ  یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اهیلع و  هللا  مالس 
نارتخد هن  ثیدـح ،  ناگدـنروآ  ناراگن و  خـیرات  زا  یخرب  رادـنپ  فالخ  رب  هیقر  بنیز و  دـسیون : یم دروـم  نیا  رد  يرگید  ي  هدنسیون

و هلاه »  » ینامگ رطاخ  هب  اما  دندوب ، هلاه  نادـنزرف  هجیدـخ و  ياه  هداز رهاوخ  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  وا  هاوختلادـع  رـسمه  ربمایپ و 
[108 .] دنا هدش هداد  تبسن  وا  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  برع ، يارگون  دنمدرخ و  يوناب  یناهج  ترهش 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد  يرگنزاب  کی 

یلیلحت دنتسم و  یباتک  هک  [ 109] هدومن فیلات  هبئابرلا »؟ ما  یبنلا  تانب   » مان هب  یباتک  یلماع  یضترم  رفعج  ینانبل ، دنمـشناد  ققحم  ًاریخا 
یم هجیتن  نینچ  نوگانوگ  ياه  یـسررب ننـست و  لها  هعیـش و  ياهباتک  زا  فلتخم  تایاور  لقن  زا  سپ  باتک  نیا  رد  وا  تسا ، بلاـج  و 
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: دریگ
هدـشن تباث  تسا و  یهاو  روما  زا  ناـمثع  اـب  سپـس  بهلوبا ، نارـسپ  اـب  موثلک  ما  هیقر و  جاودزا  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم اه  یسررب زا  - 1

[110 .] تسا هدیدرگ  هابتشا  نیا  بجوم  یمسا  هباشت  نامثع ، دروم  رد  تسا و 
یلـص ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  تسا و  هدرکن  جاودزا  ربمایپ  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  دراد  دوجو  يددعتم  دـهاوش  - 2

هجیدخ جوزتدق  یبنلا  نا  دسیون « : یم هک  دنک  یم لقن  بوشآ ) رهش  نبا   ) يروس ي  همالع زا  و  [ 111 .] تسا هدوب  هزیشود  هلآ  هیلع و  هللا 
و راونالا »  » باتک ود  هکنانچ  درک . جاودزا  دوب  هزیـشود  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانامه  ءارذـع » یه  و 

[112 .] دنا هدوب هجیدخ  نارهاوخ  هلاه  نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش :  لقن  اهنآ  رد  هک  اجنآ  دنک  یم دیکأت  ار  بلطم  نیا  عدبلا » »
یلع ترـضح  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تس  یثیدح ا  دـنک  یم دـییأت  ار  قوف  بلطم  هک  يروما  زا  یکی 

: دومرف مالسلا  هیلع 
« یلثم انا  توا  مل  یلثم و  ًارهم  تیتوا  ان ، دحا و ال  نهتوی  مل  ًاثالث  تیتوا  یلع  ای  » 

: دشن ینازرا  نم  هب  یتح  مدرم  زا  رگید  سکچیه  هب  هک  دیدرگ  ینازرا  یگژیو  زایتما و  هس  یگدنز  رد  وت  هب  ناج  یلع 
. مرادن وت  ناسب  يرسمه  ردپ  نم  هک  یلاح  رد  دش  هداد  نم  يداماد  راختفا  وت  هب  - 1

وا نزومه  ناسب و  یلدمه  اتمه و  نم  هب  هک  یلاح  رد  دش  تیانع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ما  هنازرف  رتخد  دنننامه  يرسمه  اتمه و  وت  هب  - 2
. دیدرگن ینازرا 

اما دشن ، تیانع  نم  هب  اما  دیدرگ ، تیانع  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دننامه  زاس  خیرات  دـنمجرا و  ینارـسپ  هطـساو  نودـب  وت  هب  - 3
[113 .] امش زا  نم  دیتسه و  نم  زا  امش 

مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  نآ  تشاد و  داماد  کی  اهنت  ربماـیپ  هک  دوش  یم هدـیمهف  لوا  یگژیو  هب  هجوت  اـب  تیاور  نیا  زا 
. دوب

لئاضف هک  تسا  ور  نیا  زا  نامثع  نارـسمه  ربماـیپ و  نارتخد  ناونع  هب  هیقر  موثلک و  ما  دروم  رد  یخرب  رارـصا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب 
ود رسمه  بحاص و   ) نیرونلاوذ ناونع  هب  ار  نامثع  ور  نیا  زا  دننک ، گنر  مک  یـشارت  بیقر  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صوصخم 

ترضح رـسمه  دوب و  ناهج  ود  نانز  نیرترب  همه  داقتعا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هکنیا  اب  یلو  دنناوخ  یم هیقر ) موثلک و  ما  رون 
[114 .] دنهد یمن ترضح  نآ  هب  ار  نآ  لاثما  ای  بقل  نینچ  هدیدرگ  مالسلا  هیلع  یلع 

لاوئس ود  هب  خساپ 

جاودزا نامثع  اب  سپـس  بهلوبا و  نارـسپ  اـب  میئوگب  اـت  تشادـن ، ینارتخد  ربماـیپ  رگا  هکنیا : تسخن  دـیآ  یم شیپ  لاوئـس  ود  اـجنیا  رد 
کـجاوزال و لـق  یبنلا  اـهیا  اـی  میناوخ «  یم هک  اـجنآ  تسا  هدـمآ  ناـیم  هـب  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  زا  نخـس  نآرق  رد  ارچ  سپ  دـندرک ،

تیاعر ار  باجح  و   ) دـننکفا ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ياهرـسور  وگب : نانموم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  کـتانب »...
[115 .(] دننک

: هدمآ ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  زا  یکی  رد  ًالثم  هدمآ  نایم  هب  ربمایپ  نارتخد  زا  نخس  تایاور  ای  اهاعد  زا  یضعب  رد  نینچمه  و 
«. تربمایپ رتخد  ود  موثلک و  ما  هیقر و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  کیبن ؛... یتنبا  موثلک  ما  هیقر و  یلع  لص  مهللا  »

اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه  نارتخد  ناوناب  نیا  هکنیا : نآ  دـش و  هراشا  ًـالبق  هک  میئوگ  یم ار  نامه  لاوئـس  ود  ره  هب  خـساپ  رد 
هجیدخ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ  و  دندمآ ، رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تلافک  تحت  ناشردپ  ندرم  زا  سپ  دندوب و 
هنیدـم هب  ترجه  دـنتفریذپ و  ار  مالـسا  دـندش و  هدـناوخ  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  دـنتفرگ و  رارق  ربمایپ  یتسرپرـس  تحت  اهیلع  هللا  مـالس 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 458 

http://www.ghaemiyeh.com


... دندرک و
روظنم ای  دنشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هدـناوخ رتخد  روکذـم ،  ياعد  هیآ و  رد  نارتخد  زا  روظنم  هک  دراد  یعنام  هچ  نیاربانب 

[117 .] دشاب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اهنت  [ 116] هلهابم هیآ  نوچمه  روکذم  هیآ  زا 

؟ تسیچ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  للع 

تاشرافـس يوبن  تایاور  میرک و  نآرق  رد  اذل  و  دنرادروخرب ، مالـسا  رد  ياهژیو  هاگیاج  زا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
دعب یمالسا  تما  يادتقا  تروص  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا . هدش  لقن  اهنآ  زا  زین  يرایـسب  لیاضف  هدش و  اهنآ  ّقح  رد  یناوارف 

 - فسالا عم  یلو -  دـندشیم ؛ نومنهر  يدـبا  تداعـس  هب  هتفای و  تاجن  یهارمگ  زا  ًاعطق  ناشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
نانآ يونعم  تاکرب  زا  هدوب و  رود  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  مدرم  هک  مینکیم  هدهاشم  نونکات  مالـسلا  مهیلعادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب 

: مینک یم هراشا  نآ  هب  راو  رتیت  روط  هب  ام  هک  تسا . هدوب  لیخد  ّتیمورحم  نیا  رد  یلماوع  هچ  هکنیا  اّما  دناهرهب . یب 
سابع  ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 1

بولق رد  اهنآ  هک  یتوادـع  رذـب  سابع و  ینب  هیما و  ینب  ینمـشد  رد  ناوتیم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  مدرم  يرود  أـشنم  نیتسخن 
هدز و یتیانج  هنوگ  ره  هب  تسد  دوخ  عورـشمان  تیعقوم  ظـفح  تهج  هب  هک  یناـسک  درک ، وجتـسج  دنتـشاک ، تیب  لـها  هب  تبـسن  مدرم 
. تسا هدرک  هایـس  ار  خیرات  تاحفـص  نانآ  ياهملظ  هک  یناسک  دنتخاس . رود  تما  یعقاو  ناماما  تیب و  لها  زا  نکمم  هار  ره  زا  ار  مدرم 

. دندرک لّمحت  نانآ  هیحان  زا  ناشنایعیش  تیب و  لها  هک  لتق  دیعبت و  نادنز و  هجنکش و  رازآ و  تیذا و  هچ 
افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 2

نأش رد  نیعبات  هباحص و  زا  یخرب  هک  تسناد  یتایاور  ناوتیم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  یهجوت  یب  ضارعا و  لماوع  هلمج  زا 
. دـش نانآ  نافلاخم  هب  لیم  تیب و  لها  زا  مدرم  بولق  ناهذا و  فارحنا  ببـس  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دـندومن  عضو  لعج و  افلخ  تفالخ  و 

فیعـض ثیداحا  هرمز  رد  ار  ثیداحا  نآ  هدومن و  نآ  لـعج  عضو و  هب  حیرـصت  تنـس ، لـها  نویلاـجر  ناسانـش و  ثیدـح  هک  یتاـیاور 
. دناهدرمشرب

مالسلا  مهیلعتیب  لها  تّمذم  رد  تایاور  لعج   - 3
یلع تّمذم  رد  ار  يرابخا  ات  درامگ  ار  نیعبات  زا  یخرب  هباحص و  زا  ياهدع  هیواعم  هک  دنکیم  لقن  یفاکسا  رفعجوبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

تبغر لمع  نیا  ماـجنا  رد  اـت  دومن  نیعم  یترجا  ناـنآ  يارب  و  دوب ، ترـضح  نآ  زا  تئارب  نعط و  یـضتقم  هک  دـننک  لـعج  مالـسلا  هیلع 
[118 .] دننک

دنترابع نانآ  دیوگیم : هدرک و  شرامـش  دندرکیم  لعج  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  تّمذـم  رد  هیواعم  رـصع  رد  هک  ار  یناسک  یماسا  وا 
[119 .] بدنج نب  هرمس  نامثع و  نب  زیرح  ریبزلا ، نب  هورع  هبعش ، نب  هریغم  صاع ، نب  ورمع  هریرهوبا ، زا :

لطاب  دیلقت   - 4
ثحب هب  نانآ  زا  یخرب  اب  هک  یماگنه  تسا . یلهاج  تابّصعت  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  ضارعا و  بابـسا  زا  رگید  یکی 

اـبآ و موسر  بادآ و  زا  تسد  میناوتیمن  اـم  هک : تسا  نیا  دـنهدیم  هک  یباوج  نیرخآ  مینکیم ، دزـشوگ  ناـنآ  هب  ار  قح  مینیـشنیم و 
دوخ يارب  یگرزب  عنام  هتشاد و  لد  رد  لقاال  دنزاسن  يراج  نابز  هب  ار  ّتین  نیا  رگا  میزادرپب . تفلاخم  هب  نانآ  اب  میرادرب و  دوخ  دادجا 

یلهاـج یموـق و  تابّـصعت  زا  هدوـب ، تقیقح  قـح و  عباـت  هک  میراد  هفیظو  اـم  همه  هک  یلاـح  رد  دـننادیم ، رگید  بهذـم  هـب  لاـقتنا  رد 
. میزیهرپب

رد نآ  ناوریپ  هچرگ  تسا ، تقیقح  قـح و  زا  تعباـتم  یناـسنا  ره  هفیظو  هک  دوـشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  تاـیاور  تاـیآ و  هعوـمجم  زا 
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. تسا ینآرق  تانایب  نیرتحضاو  زا  بلطم  نیا  و  سفن ، ياوه  عبط و  اب  تقفاوم  هن  هدش ، انب  قح  زا  تعباتم  رب  یمالسا  ّتنس  دناتیلقا .
مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نامتک   - 5

دوخ حیحص  رد  ار  تسا  ود  نآ  تیاور  لقن  طورش  اب  قباطم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  رد  حیحص  ثیدح  ره  ملـسم  يراخب و  ایآ 
دزن تحـص  طرـش  اب  كردتـسم  رد  مکاح  هک  يدنـسلا  حیحـص  ثیداحا  رایـسب  هچ  تسا ، هدرکن  ییاـعدا  نینچ  سک  چـیه  دـناهدروآ ؟
یسک تسا : هتفگن  لبنح  نب  دمحا  رگم  دناهدرکن . لقن  دوخ  حیحص  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای  نیخیش  یلو  هدروآ ، ود  ره  ای  ملسم  ای  يراخب 

. تسا هدشن  لقن  وا  يارب  تلیضف  رادقم  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  هب 
دراو حیحـص  ثیدح  رادقم  نیا  یلع  دـننام  هب  هباحـص  زا  يدـحا  يارب  زگره  دـنیوگیم : يروباشین  یلعوبا  یئاسن و  یـضاق و  لیعامـسا 

[120 .] تسا هدشن 
مالسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 6

هدـش هداهن  ام  ندرگ  رب  هک  تسا  یهلا  یتناما  هدیـسر ، ام  هب  تسد  هب  تسد  خـیرات  لوط  رد  هک  مالـسا  یگنهرف  ثاریم  یمالـسا و  ثارت 
تسا بجاو  هکلب  مینکن ، داجیا  دوخ  عفن  هب  يرییغت  نآ  رد  اهنت  هن  هک  میراد  هفیظو  میراد ، ینیگنس  هفیظو  نآ  ظفح  هب  تبـسن  ام  تسا و 
ناسنا هک  خـیرات  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  میراد . رذـحرب  نارگید  دربتـسد  زا  هدرک و  ظفح  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  یخیرات  ياـهتیعقاو 

. میاهدرک تنایخ  تسا  زاس 
هب ار  اهتناما  هک  دهدیم  روتـسد  ار  امـش  دـنوادخ  [ » 121 [؛» اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرفیم « : لاـعتم  دـنوادخ 

«. دیراد درتسم  ناشلها 
ثیداحا  هناضرغم  فیعضت   - 7

ثیداحا لیبق  نیا  هناضرغم  دروم و  یب  فیعـضت  نانآ ، زا  مدرم  يرود  هجیتن  رد  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  لیاضف  نامتک  ياههار  زا  یکی 
هب ناوتیم  هنومن  باب  زا  دنیامنیم . فیعـضت  لیلد  تهج و  نودب  درادن ، يراگزاس  اهنآ  دـیاقع  اب  ثیداحا  نیا  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا ؛

هناضرغم مالسلا  هیلع  یلع  ًاصوصخ  تیب ؛ لها  لیاضف  ثیداحا  فیعضت  رد  نایباهو ، فارتعا  هب  یّتح  هک  یـصخش  درک ، هراشا  هیمیت  نبا 
. تسا هدرک  لمع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  درکلمع  اب  ندوبن  انشآ   - 8
تّزع مالسا و  لماکت  تفرشیپ و  رد  اهنآ  درکلمع  لیاضف و  هب  یتفرعم  یب  مالسلا ، مهیلعتیب  لها  هب  ناناملسم  یهّجوت  یب  لماوع  زا  یکی 

رگم دـنیوگیم : دـینکیم ؟ یهّجوت  یب  يرهم و  یب  تیب  لها  هب  تبـسن  ارچ  دوشیم  لاؤس  اهنآ  زا  هک  یهاـگ  تسا . نیملـسم  رادـتقا  و 
هب راو  تسرهف  هصالخ و  روط  هب  اجنیا  رد  ام  دناهدراذگ ؟ راگدای  هب  یفقوم  دوخ  زا  ایآ  دناهدرک ؟ هچ  مالسا  يارب  خیرات  لوط  رد  اهنآ 

: مییامنیم هراشا  اهنآ  هدنزرا  تامدخ 
نـسح ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  رـصع  دـننامه  یعامتجا ، طیارـش  ندـش  مهارف  اـب  تموکح  ماـمز  نتفرگ  تسد  هب   - 1

مالسلا هیلع  یبتجم 
. نیطقی نب  یلع  دننامه  مولظم ، نایعیش  لاح  هب  یگدیسر  يارب  ماّکح  هاگتسد  رد  يذوفن  دارفا  نداتسرف   - 2

. نکمم وحن  ره  هب  روج  ياه  وکح فیعضت   - 3
؛ هتفخ ياهنادجو  ندرک  رادیب  دندمآیم و  رامـش  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  يّدـج  رطخ  هک  يدـساف  ماّکح  ّدـض  رب  هناّحلـسم  مایق   - 4

. داد ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يراک  نامه 
دییأت ار  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مایق  تکرح و  هک  هنوگ  نامه  دنتخادرپیم ، هناّحلسم  ياهمایق  دییأت  يرای و  هب  یضتقم  طیارـش  رد   - 5

. دندومن
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یگنهرف یـسایس و  يراـکمه  ناـنآ  اـب  یلو  دنتـشادن ، لوـبق  ار  اـفلخ  هنابـصاغ  تموـکح  هچرگ  نیملـسم  مالـسا و  ظـفح  تهج  هـب   - 6
هک یماّیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگنامه  دورن ، نیب  زا  یمالـسا  تدـحو  دوشن و  دراو  ياهبرـض  مالـسا  لصا  رب  ات  دـندومنیم ،

. دندومنیم لابند  ار  یشور  نینچ  دندوب  نیشنهناخ 
راـگدای هب  دوـخ  زا  ار  یگنـسنارگ  راـثآ  هدز و  فیلأـت  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تنـس  مالـسا و  راـثآ  ظـفح  يارب   - 7

. تسا هدنام  راگدای  هب  مالسلا  مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  یلع و  ماما  زا  ییاهباتک  هک  هنوگ  نامه  دنتشاذگ ،
دیاـقع تیبثت  هار  رد  هدـمآرب ، نآ  عفر  ددـصرد  دـندشیم  هجاوم  یمالـسا  هعماـج  رد  تاکیکـشت  تاهبـش و  موجه  اـب  هک  یماـگنه   - 8

. دندوب اشوک  نیملسم 
ذوفن هار  هدرتسگ ، تاثحابم  يوق و  ینادرگاش  قیرط  زا  هداتـسیا و  اهنآ  لباقم  رد  تخـس  يداحلا ، بتاکم  جـیورت  موجه و  ماـگنه   - 9

نادرگاش نیب  رد  زین  و  مینکیم . هدـهاشم  اهءاجوعلا  یبا  نبا  اب  هثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه  دـندومنیم ؛ دـس  یمالـسا  عماوج  رد  ار  اـهنآ 
. دندرکیم يرادساپ  تیالو  مالسا و  میرح  زا  تخس  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  مکح  نب  ماشه  دننامه  یصاخشا ؛ مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

فلتخم مولع  رد  یّنـس  هعیـش و  ماع ، صاخ و  عجرم  أجلم و  مادک  ره  هک  دناهدرک  تیبرت  ینادرگاش  اههنیمز  مامت  رد  هعیـش  ناماما   - 10
. دناهدوب

يدـعب ياهلسن  هب  ار  ینید  فراعم  يوبن و  ّتنـس  اهنآ  ظفح  باتک و  نیودـت  فیلأت و  اب  هک  دـندومن  تیبرت  ار  ینادرگاـش  زین  و   - 11
. دندومن لقتنم 

یلاـم کـمک  دـندوب ، رئاـج  ناـمکاح  يّدـعت  ملظ و  دروـم  هک  ینایعیـش  هب  صخـألاب  ناناملـسم ، هب  دوـخ  ناوـت  ناـکما و  ّدـح  رد   - 12
. درکیم نینچ  هّرح  هعقاو  زا  دعب  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  هنوگ  نامه  دندومنیم ؛

، دندرکیم تکرش  يداصتقا  ياهتیلاعف  رد  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب  شباحـصا  نایعیـش و  دوخ و  ياهيدنمزاین  نیمأت  يارب   - 13
. تسا هدیسر  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه 

شورف یلوپ و  ماظن  گنج و  هنیمز  رد  ماّکح  هب  نداد  تروشم  نیملسم و  ترـصن  يارب  اعد  قیرط  زا  یمالـسا  گرزب  روشک  ظفح   - 14
. تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهتیلاعف  رگید  زا  هحلسا و ...

مالسلا مهیلع  تیب  لها  فیرعت  رد  یهاتوک   - 9
هک نادنچ  نانآ  ناّبحم  نایعیش و  ام  هک  نیا  دراد ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  يرود  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  رگید  مهم  لماوع  زا  یکی 
هک میدـقتعم  ام  مینکیمن . هدرکن و  هضرع  نایناهج  هکلب  ناناملـسم ، هب  ار  نانآ  فراعم  تالامک و  لیاضف و  میناوتیم ، میراد و  ناوت  رد 

نادـیرم و زا  هدروآ و  يور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هـب  ًاـعطق  دـنرب  یپ  فراـعم  نـیا  زا  ياهشوـگ  هـب  یتـح  ملاـع  یمالـسا و  تـما  رگا 
ارف يزور  هک  میراودیما  دوب . دهاوخ  نانآ  لامک  یلاعت و  دشر و  يرـشب و  عماوج  لک  تداعـس  ببـس  هک  يرما  دش ، دنهاوخ  ناشنایلاوم 

یفرعم دوخ  ناوت  ّدـح  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هاـگیاج  هدرک ، هدافتـسا  دوخ  ناوت  ّدـح  رد  دوجوم  تاـناکما  زا  میناوـتب  هک  دـسر 
. مییامن

عّیشت  نایعدم  زا  یخرب  درکلمع   - 10
دوخ هک  تسا  یناسک  زا  یخرب  تسیاشان  درکلمع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناهج  مدرم  مومع  یتح  ناناملـسم و  يرود  لماوع  زا  یکی 
نیا درکلمع  رگا  دـنیوگیم : مدرم  دـنوشیم . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  رفنت  ثعاب  هک  دـننکیم  يراک  هداد و  تبـسن  عّیـشت  هب  ار 

نیبدب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  مدرم  قیرط  نیا  زا  اذل  و  میرادن ، لوبق  ار  نانآ  ام  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دییأت  دروم  دارفا 
[122 .] دنوشیم

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نوماریپ  هدش  فیلات  ياهباتک  زا  يرامش 
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بلاغ يوالیس / هرهاطلا / ءارغلا  نم  هعطاسلاراونا  - 1
راتسلادبع جاعب ، اهیلع /  هللا  مالس  يربکلا  هجیدخ  - 2

هشیاع یطاشلا / تنب  یبنلا / ءاسن  - 3
هشیاع یطاشلا / تنب  هلآ /  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  - 4

یچریرح زوریف  رتکد  همجرت  یلع / دمحم  یلع  لیخد / اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 5
دیمحلادبع يوارهز / نینمؤملا / ما  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 6

دومحم یلبس / اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  نینموملا  ما  هایح  - 7
دومحم دیمحلادبع  زامهط / مالسالا / یلا  هقابس  نینموملا و  ما  هجیدخ  هدیسلا  - 8

دمحم معنملادبع  رمع / مالسالا / رجف  قارشا  یف  تارظن  نینموملا  ما  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 9
داوجلادبع دمحا  یمودلا / نینموملا / ما  هجیدخ  - 10

هنیثب قیفوت / نینموملا / ما  هجیدخ  - 11
راقفلاوذ نارهم / نینموملا / ما  هجیدخ  - 12

هللادبع یلئالع / نینموملا / ما  هجیدخ  - 13
مالسلادبع دمحا  یناوله / مالسلادبع  نینموملا / ما  لوا  هجیدخ  - 14

ینغلادبع دمحم  نسح / دلیوخ / تنب  هجیدخ  - 15
یقابلادبعراد رورس / لوسرلا / هجوز  هجیدخ  - 16

یلع دمحم  بطق ، دلیوخ / تنب  هجیدخ  نینموملا  تاهما  - 17
نسح لماک  دمحم  یماحم / هلبقلا / لها  لوا  دلیوخ  تنب  هجیدخ  - 18

معنملادبع یمشاه / دلیوخ / تبن  هجیدخ  نینموملا  ما  - 19
یلع دمحم  یندیرف / یمرک  اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  - 20

دمحم يدراهتشا / يدمحم  تمواقم / راثیا و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 21
ربکا یلع  روپ / يدهم  رثوک / همشچرس  - 22

یلع دمحم  یندیرف / یمرک  اهیلع /  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ینیرفآ  راک  تیریدم و  هب  یهاگن  مین  - 23
دمحم دیس  يردیح / راگزور / نز  نیرتدنمتورث  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 24

یسوم دیس  يدمحا / خیرات / فیرحت  - 25
دمحا دیس  يوسوم / اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 26

تجح دیس  ریم  یحطبا / دحوم  اهیلع /  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  تشادگرزب  هراودای  - 27
اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  یناگدـنز  هب  دوش  یم  بتک  نیا  رد  هک  دـنک  یم هراشا  باـتک  ناونع  هب 155  فلؤم  هکنیا  هجوت  لـباق 

. تفای تسد 
یلع دمحم  یندیرف / یمرک  اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  هب  ون  یهاگن  - 28

نارگید این و  یلامک  یگدنز / هوکش  هجیدخ  - 29
یقت دمحم  این / یلامک  يربک / هجیدخ  - 30
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اضر یلع  / رورپرهم نسح و  دمحم  دیس  داجس / رعش / ) /) هط لفحم  عمش  - 31
یلع نیسح  یناهرشلا / دحللا / یلا  دهملا  نم  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هدیسلا  هایح  - 32

اضر یلع  / رورپرهم رعش /)  ) زاجح هام  بورغ  - 33
مشاه دیس  يوسوملا / دلیوخ / تنب  يربکلا  هجیدخ  نینموملا  ما  - 34

توریب دلجم /  کی  رد  ءزج   8 لیخد / یلع  دمحم  یلع  دلیوخ / تنب  هجیدخ  - 35
لمجلا نسح  دمحم  میهاربا  دلیوخ /  تنب  هجیدخ  نینموملا  ما  - 36

بیاعلا حلاص –  جاحلاب  يولس  / هجیدخ ای  ینیرثد ...  - 37
یجزای یفطصم  ریهز  نینموملا / ما  هجیدخ  لوسرلا -  لوح  تایباحص  - 38

یلباک لضاف  دمحا  فصاو   / هجیدخ هدیسلا  نینموملا  ما  هریس  - 39
هرهاق 1955م نینموملا /؟/ ما  هجیدخ  - 40

دمحم رظتنم / اهنز / هنومن  - 41
دمحم دیس  / يزاریش ینیسح  نیموصعملا / تاهما  - 42

دمحم دیس  يزاریش / ینیسح  نینموملا / تاهما  - 43
. دشاب یم ترضح  هب  عجار  اهنآ  زا  یلصف  یلو  دشاب ، یمن ترضح  هنیمز  رد  لقتسم  باتک  ود  نیا  هتبلا 

مالس هجیدخ  ترضح  هیملع  هسردم  شهوژپ  هورگ  زا  يراک  اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  یفیـصوت  یـشانش  ذخام  - 44
اهیلع هللا 

اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  طوبرم  بلاطم  هب  دوش  یم  ناونع  لماش 208  هک  نآ  دـلج  رد 386  باتک ، دلج  هعلاطم ي 1100  اب 
. تفای تسد 

یناگدنز ي  هنیمز رد  لقتـسم  باتک  دودـح 22  و  تسا . هدـش  هراشا  هناخباتک  رد  دوجوم  باتک  تاحفـص و  هرامـش  رکذ  باـتک  نیا  رد 
. تسا هدش  هدرب  مان  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

2228793 ناریا - همیب  لباقم  یسابع –  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا -
ذخآم عبانم و 

میرک نآرق  - 1
يدمحا یسوم  دیس  خیرات / فیرحت  - 2

یسلجم همالع  راونالاراحب / - 3
يرون ثدحم  لئاسولا / كردتسم  - 4

سوواط نب  دیس  فئارط / - 5
دیفم خیش  حاصفالا / - 6

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  - 7
يدراهتشا يدمحم  دمحم  تمواقم / راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 8

یکجارک حتفلاوبا  بجعتلا /  - 9
ییاطلا حاجن  راغ / رای  - 10

يدابآزوریف فلسلا / نم  هعبس  - 11
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يروباشین نیسحلادبع  هعیش / میوقت  - 12
یفعجلا میهاربا  نب  لیعامسا  نب  دمحم  يراخبلا / حیحص  - 13

ریثا نبا  هباغلادسا / - 14
ینالقسع رجح  نبا  / هباحصلا زییمت  یف  هباصالا  - 15

يربط ریرج  نب  دمحم  كولملا / ممالا و  خیرات  - 16
یلاله سیق  نب  میلس  هلآ /  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  - 17

یفوک مساقلاوبا  هثاغتسا / - 18
بوشآ رهش  نبا  بلاط / یبا  لآ  بقانم  - 19

يزاریش دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  / نینموملا تاهما  - 20
یمویف ومحم  نب  دمحا  رینملا / حابصم  - 21
یناهفصا بغار  نآرقلا / ظافلا  تادرفم  - 22

یمق سابع  خیش  نانجلا / حیتافم  - 23
یقهیب نیسح  نب  دمحا  هوبنلا / لئالد  - 24

ریثک نبا  رمع /  نب  لیعامسا  هیاهنلاو /  هیادبلا  -25
یبلح هیبلح / هریس ي  - 26

یمعفک خیش  دجهتملا / حابصم  - 27
بیبح نبا  ربحملا / - 28

يرذالب فارشالا / باسنا  - 29
یکلام دمحم  نب  یلع  همهملا / لوصفلا  - 30

یبهذ ءالبنلا / مالعا  ریس  - 31
ياطلغم ياطلغم / هریس  - 32
يرماعلا لفاحملا / هجهب  - 33

يرکب رایدلا  سیمخلا / خیرات  - 34
یلبنح دامعلا  نبا  بهذلا / تارذش  - 35

رکاسع نبا  قشمد / خیرات  رصتخم  - 36
یلبرا همغلا / فشک  - 37

يریونلا بدالا / نونف  یف  برالا  هیاهن  - 38
یناردنزام بوشآرهش  نبا  یلع  نب  دمحم  نآرقلا / هباشتم  - 39

يدنه یقتم  / لامعلازنک - 40
یطویس روثملارد / - 41

یسولآ دومحم  دیس  میظعلا / نآرق  ریسفت  یف  یناعملا  حور  - 42
يربط هللادبع  نب  دمحا  یبقعلا / رئاخذ  - 43
یبطرق دمحا  نب  دمحم  یبطرقلا / ریسفت  - 44
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یتالحم هللا  حیبذ  هعیرشلا / نیحایر  - 45
( هر  ) یمق سابع  خیش  لامآلا / یهتنم  - 46

. ینیلک بوقعی  نب  دمحم  خیش  یفاکلا / - 47
. یناگیاپلگ ینرق  یلع  مرکا /  لوسر  ترضح  جارعم  رارسا  -48

یسلدنا نیدلا  حتفوبا  رثالا / نویع  - 49
یمزراوخ بقانم / - 50

ریثا نبا  خیراتلا / یف  لماکلا  - 51
یناربط لئاوالا / - 52

یناهفصا میعنوبا  / ءایلوالا هیلح  - 53
نالحد ینیز  دمحا  يوبن / هریس  - 54

يروباشین مکاح  كردتسملا /  - 55
يولهدناکلا فسوی  دمحم  هباحصلا / هایح  - 56

یمثیه دئاوزلا / عمجم  - 57
یطویس ءافلخلا / خیرات  - 58

یسوط خیش  یلاما / - 59
ینیومح نیطمسلادئارف / - 60

یناوضر رغصا  یلع  ریدغ / زا  ناناملسم  يرود  لماوع  - 61
روپ يدهم  ربکا  یلع  رثوک /  همشچرس  - 62

یمثیه رجح  نبا  هقرحملا /  قعاوص  - 63

اه تشون  یپ 

1-47

یفاکلا ج8 ص 340 [ - 1]
/ج2/ص 117. یمق ریسفت  ؛  ص 385 ج1 /  / هرهاطلا تایآلا  لیوأت  ص 416 ، ج1 / لیزنتلا / دهاوش  [ - 2]

/ج66/ص 263. راونالاراحب [ - 3]
/ج2/ص 117. یمق ریسفت  [ - 4]

. توریب هغالبلاراد  ص 986 / /ج2 / نیدلا لوصا  یف  نیقیلا  ملع  [ - 5]
. ناقرف هروس  هیا 74  لیذ  یمق / ریسفت  [ - 6]

/ص 53. رابخالا یناعم  [ - 7]
مامالا هسسوم  ص 1045 /  /ج3 / حیارجلا جئارخلا و  ص 579 ؛ تارف / ریسفت  /ج16/ص 142 ؛ راونالاراحب ص 53 ؛ رابخالا / یناـعم  [ - 8]

. يدهملا
ص /ج4 / فاشکلا ص 506 ؛ /ج 10 /  ناـیبلا عمجم  ص 115 ؛ ج 12 / حوتفلاوبا / ریـسفت  ص 320 ؛ /ج3 / بوشآ رهـش  نبا  بقاـنم  [ - 9]
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.768
/ج24/ص 3. راونالاراحب [ - 10]

ص 439. /ج2 / یمقلا ریسفت  [ - 11]
/ج24/ص321. راونالاراحب [ - 12]

ص 456. /ج2 / نآرقلا ریسفت  یف  نایبتلا  [ - 13]
ص 573. /ج4 / فاشکلا [ - 14]

/ج3/ص 180. نایبلا عماج  ص 464 ؛ /ج1 / لیزنتلا ملاعم  [ - 15]
. نارمع لآ  هروس  هیآ 42  لیذ  روثنملارد / ص 44 ؛ یبقعلا / رئاخذ  /ج3/ص 155 ؛ یناعملا حور  [ - 16]

ص 9. /ج43 / راونالاراحب ص 1325 ؛ /ج2 / یبطرقلاریسفت [ - 17]
ص 312. /ج1 / میظعلا نآرقلاریسفت  [ - 18]

/ج3/ص 361. ناهربلا [ - 19]
ص 63. /ج73 / راونالاراحب ص 23 ؛ یفوک / تارف  ریسفت  [ - 20]

ص 23.  / روثنملا ج1 ردلا  [ - 21]
ص 176. /ج1 / هرهاطلا تایآلا  لیوات  ص 53 ؛ تاجردلا / رئاصب  رصتخم  ص 255 ؛ ج24 /  / راونالاراحب ص 355 ؛  / مارملا هیاغ  [ - 22]

دنگوس ادخ  هب  ار  امش  دومرف « : درک  یم یفرعم  نمشد  هب  ار  دوخ  هک  يا  هبطخ نمض  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  [ - 23]
ص318) /ج44 / راونالاراحب .«.) تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نم  ي  هدج هک  دیناد  یم ایآ 

.« متــسه اـهیلع  هللا  مالــس  يربـک  هجیدـخ  امــش  ربماـیپ  رــسمه  دـنزرف  نـم  هـک  دــیناد  یم اــیآ  دوــمرف « : نمـــشد  هــب  باـــطخ  زین  و 
/ج45/ص6) راونالاراحب )

هجیدـخ نبا  اـنا  درک ...« : یفرعم  ار  دوخ  نینچ  يزارف  رد  شفورعم  ي  هبطخ نآ  رد  قشمد ،  رد  دیزی  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
/ج44/ص174 و راونالاراحب ص 174 ، ج45 / راونالاراحب / . ) متسه مالسا  گرزب  يوناب  اهیلع  هللا  مالـسیربک  ي  هجیدخ رسپ  نم  يربکلا »

(. ص 168 بقانملا ج4 /
و دمآ ، نادیهش  ي  هراپ هراپ  رکیپ  راـنک  هک  یماـگنه  لاس 61 ه.ق  رد  مرحم  مهدزای  زور  رد  ـالبرک  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 
درک و دای  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ ، زوسناج  یبلاطم 

(. /ج45/ص59 راونالاراحب .) داب گرزب  يوناب  هجیدخ  يادف  هب  مردپ  يربکلا » هجیدخ  یباب  دومرف « :
هدش و دای  يربک  هجیدـخ  زا  هدـش ،  میظنت  ناگدازماما  ناماما و  يارب  ادـخ  ءایلوا  و  موصعم :  ناماما  فرط  زا  هک  ییاه  همانترایز رثکا  رد 
وا هاگشیپ  هب  نامیا  اب  نارئاز  ددرگ و  دیدجت  اه  هرطاخ رد  وا  دای  هراومه  ات  تسا  هدش  هداد  مالس  وا  هب  مزعلاولوا  ناربمایپ  هب  مالس  زا  سپ 

. دنهد رارق  هطساو  دنوادخ  ي  هناخ رد  ار  وا  دننک و  ضرع  مالس 
یم نینچ  رـصع  یلو  ترـضح  هب  هجوت  اب  يزارف  رد  هدش ،  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامز  ماما  هسدـقم  ي  هیحان زا  هک  هبدـن  ياعد  رد 

رـسپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هدیزگرب  ربمایپ  رـسپ  تساجک  ءارغلا » هجیدخ  نبا  یـضترملا و  یلع  نباو  یفطـصملا  یبنلا  نبا  نیا  میناوخ «:
يارب تفـص  ناونع  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  دنمجرا  خماش و  ینعم  هب  ءارغ  هژاو  اهیلع  هللا  مالـس  ماقم  دنلب  هجیدخ  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  یلع 

ص199) تمواقم /  راثیا و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  . ) تسا هدش  رکذ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
نیا دوش  هراشا  تسا  مزال  هچنآ  رمع  گرزب  رداـم  كاهـص  دروم  رد  ص 124 / راونالاراحب ج29 ، راونالاراحب ج28 ص 202 ، [ - ) 24]

هب رمع  دج  لیفن  درک و  انز  يو  اب  حایر  نب  يزعلادبع  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـج  فانمدـبع  نب  مشاه  زینک  يو  هک  تسا 
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(. یبلک هباسنل  بلاثملا  . ) دمآ ایند 
ص 67. ج11 / دیدحلا / یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  [ - 25]

ص 235 /ج1 / لامآلا یهتنم  ص125 ؛ /ج2 / دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  [ - 26]
يرسپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  یتلع  هچ  هب  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  نانس  نب  هللادبع  [ - 27]

؟ دنامن یقاب 
رگا تروص  نیا  رد  درک . قلخ  یصو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبن و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ  هک  تلع  نآ  هب  دندومرف : ناشیا 

نینموملاریما زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تشاد  تیولوا  رسپ  نآ  دوب  ناشیا  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  يرسپ 
ج22/ص 152/ح6)  / راونالاراحب . ) دش یمن تباث  ناشیا  تیاصو  تروصنیا  رد  سپ  مالسلا . هیلع 

شتآ زور  کی  هک  نادـنچ  دـنکن . دای  ریخ  هب  ار  هجیدـخ  دور و  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  هک  داـتفا  یم قافتا  رتمک  دیوگ : یم هشیاع  [ - 28]
شدوخ روظنم   ) ار وا  زا  رتهب  دنوادخ  هدوبن ! شیب  ینزریپ  وا  ینک ؟ یم دای  ار  هجیدخ  یکات  هللا ، لوسر  ای  متفگ : دش و  لعتـشم  نم  دسح 

نامیا نم  هب  دـشن ، نم  بیـصن  هجیدـخ  زا  رتهب  مسق ! ادـخ  هب  هن  دومرف : دـش و  بضغ  رد  نم  نخـس  زا  ربماـیپ  درک ! تمحرم  وت  هب  هدوب )
نم راتیخا  رد  ار  دوخ  لاوما  ددرک و  یم  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یتقو  رد  دومن  نم  توبن  قیدـصت  دـندوب و  رفاک  مدرم  هک  یماگنه  دروآ 
رارق میقع  ار  وت  محر  درک و  يزور  ینادنزرف  نم  هب  هجیدـخ  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـندرک . یم رود  دوخ  زا  ارم  مدرم  هک  یتـقو  رد  دراذـگ 

/ج2/ص202 و 207 و 211) هعیرشلا نیحایر  . ) داد
ص2 و 7. /ج16 / راونالاراحب [ - 29]

همطاف دلیوخ و  تنب  هجیدخ  ءاسنلا  لها  لضفا  دندومرف « : ترـضح  هک  دـنک  یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ساـبع  نبا  زا  یبطرق 
/ج2/ص1325) یبطرقلا ریسفت  « ) محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدمحم  تنب 

، نارمع تنب  میرم  نهملاع : تاداس  هوسن  عبرا  دندومرف « : ترضح  هک  هومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یسولآ 
/ج3/ص 155، یناعملا حور  « ) همطاف ًاملاع  نهلـضفا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدـخ  محازم ، تنب  هیـسآ 

دلیوخ تنب  هجیدخ  هیسآ ، میرم ، دندش : اگزور  نانز  رالاس  نز  راهچ  ( ) نارمع لآ  هروس  هیآ 44  لیذ  روثملارد  /ص 44 و  یبقعلا رئاخذ 
هماع هصاخ و  زا  تیاور  نیا  دننام  رگید  تیاور  اههد  و  دشاب . یم اهنآ  نیرت  لضفا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  و 

. تسا هدش  لقن 
(57/ لمن /60 و  رجح /83 ؛ فارعا /10 ؛ میرحت /32 و 33 ؛ توبکنع [ - 30]

ص 144. /ج12 / لامعلازنک [ - 31]
.13 تارجح /  [ - 32]

/3 و4. مجن [ - 33]
ص 168. /ج2 / نآرقلا هباشتم  [ - 34]
ص2 و 8. ج16 / راونالاراحب / [ - 35]

/ص46. خیرات فیرحت  [ - 36]
حابصم ص 140و  /ج1 / هیبلح ي  هریس رد  یبلح  ص 94 ؛  ج2 /  / هیاهنلا هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا ج2/ص7 ؛ هوینلا ، لـئالد  رد  یقهیب  [ - 37]

/ص 723. دجهتملا
ص /ج2 / ءالبنلا مالعا  ریس  ص 99 ؛ /ج16 / بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن  ص 98 ؛ /ج1 / يرذالب فارشالا  باسنا  /ص79 ؛ ربحملا [ - 38]
/ج1/ هیبلح هریس  /ج1/ص 41 ؛ بهذلا تارذش  ص 294 ؛ /ج1 / سیمخلا خیرات  ص 48 ؛ /ج1 / لفاحملا هجهب  /ص12 ؛ ياطلغم هریس  82 ؛
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ص 275. /ج2 / قشمد خیرات  رصتخم  رد  رکاسع  نبا  ص 140و 
/ج1/ص 198. فارشالا باسنا  ص 14 ؛ /ج1 / بهذلا تارذش  /ص 149 ؛ همهملا لوصفلا  /ج2/ص136 و 139 ؛ همغلا فشک  [ - 39]

.33/ بازحا [ - 40]
(. دـشاب یم  نیعبرا  تراـیز  ندـناوخ  نمؤـم  هعیـش و  مئـالع  زا  یکی  . ) ثراو تراـیز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  نیعبرا  تراـیز  [ - 41]

(. نانجلا حیتافم  )
هک يزیچ  ره  دیوگ : یم یباراف  /ج1/ص 219 ؛) رینملا حابصملا  .) تسا يدیلپ  يانعم  هب  سجر  دیوگ : یم یمویف  دمحم  نب  دمحا  [ - 42]

و /ص 342 ) نآرقلا ظافلا  تادرفم  . ) تسا دیلپ  زیچ  سجر  دـسیون : یم یناهفـصا  بغار  و  دوش . یم هدیمان  سجر  دوش  یم هدرمش  دیلپ 
-2 /190 ؛) هدـئام ( ) ییامزآ تخب  یعون   ) مالزا اـه و  تب  راـمق ، بارـش ، ياـنعم  رد  سجر  - 1 دراد : فـلتخم  قیداـصم  نآرق  رد  سجر 

(. 145/ ماعنا ) كوخ تشوگ  هتخیر و  نوریب  نوخ  رادرم ، يانعم  رد  سجر  - 3 ( 125/ ماعنا ) ینامیا یب  رفک و  يانعم  رد  سجر 
ص88. خیرات / فیرحت  [ - 43]

ات ص 72. ص 69  /ج / هثاغتسا [ - 44]
( يزاریـش دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ) نینمؤملا تاهما  ص 159 ، /ج1 / بوشآ رهـش  نبا  بقانم  ص 191 ؛ /ج22 / راونالاراحب [ - 45]

/ص 90.
ص 12. /ج16 / راونالا راحب  [ - 46]

: تسا نینچ  شا  هصالخ هک  هدرک  لقن  هفیذح  زا  لقن  هب   111 ص 96 - ج 28 / راونالا / راحب  رد  ار  هنوعلم  هفیحص  ناتساد  لیصفت  [ - 47]
ناشیاهنامیپ ریاس  دنتسب و  نامیپ  نآ  قبط  هک  يا  هیاپ ساسا و  دندوب و  یمود  یلوا و  دـندش  نامیپ  مه  تفالخ  بصغ  رب  هک  یناسک  لوا 

زا يدـحا  میتسه  ام  ات  هک  يروط  هب  میریگب  شتیب  لـها  زا  ار  تفـالخ  رما  نیا  دوش  هتـشک  اـی  دریمب  دـمحم  رگا  هک «  دوب  هیاـپ  نآ  رب  مه 
. دباین تسد  تفالخ  هب  نانآ 

دندش و عمج  نانیا  دندش . رفن  جنپ  دنتسویپ و  نانآ  هب  مه  هفیذح  یبا  یلوم  ملاس  رخآ  رد  لبج و  نب  ذاعم  حارج و  ي  هدیبعوبا نآ  زا  دعب 
هشیاع و ایاضق  نیا  مامت  رد  و  دوش »... هتـشک  ای  دریمب  دـمحم  رگا  : » هک دنتـشون  هراـب  نیا  رد  يا  هتـشون دوخ  نیب  رد  دنتفر و  هبعک  لخاد 

ناگدشدازآ نیقفانم و  غارس  دندش و  عمج  رمع  رکبوبا و  سپـس  دندوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  ناشناردپ  ناسوساج  هصفح 
هجح زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمابپ  تشگزاب  ماگنه  هک  دندش  قفتم  يأر  نیا  رب  دندرک و  یهاوخرظن  تروشم و  دوخ  نیبام  دنداتـسرف و 

. دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح  قیرط  نیا  هب  دننامرب  ار  ترـضح  رتش  تسا  هفجح  یکیدزن  رد  هکم ، هار  رد  هک  یـشره »  » ي هندرگ رد  عادولا 
نانآ هشقن  نیا  یلو  دنتشاد  هدهع  رب  ار  شقن  نمیه  مه  كوبت  گنج  رد  هک  دندوب  رفن  راهچ  دنتشاد  هدهع  رب  ار  هشقن  يارجا  هک  یناسک 

. دش بآ  رب 
هندرگ هب  اـت  درک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  دـش و  بوصنم  مخ  ریدـغ  رد  دـنوادخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ظفح ار  شربمایپ  درک و  حضتفم  ار  نانآ  دـنوادخ  مه  راب  نیا  یلو  دـندش ، ناهنپ  هار  رـس  رب  دـنتفر و  رتولج  هدـع  نآ  دیـسر و  یـشره » »
. دومن

هدرک دهعت  تفالخ  ي  هرابرد هچنآ  دنتـشون و  يا  هتـشون دوخ  نیب  رد  و  دـندش ، عمج  رکبوبا  ي  هناخ رد  یگمه  دندش  هنیدـم  دراو  یتقو 
رکبوبا نآ  زا  تفالخ  هکنیا  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  نامیپ و  نتـسکش  نآ  بلطم  نیلوا  و  دندرک ، رکذ  نآ  رد  دندوب 

. دوش یمن جراخ  هدع  نیا  زا  تسا و  نانآ  اب  زین  ملاس  تسا و  هدیبعوبا  رمع و  و 
: زا دندوب  ترابع  هک  دندوب  یشره  ي  هندرگ رد  ناگدننک  نیمک  نامه  رفن  هک 14  دندرک  ءاضما  رفن  ار 34  مود  هفیحص  نیا 

، لـبج نب  ذاـعم  هفیذـح ، یبا  یلوم  ملاـس  فوع ، نب  نامحرلادـبع  حارج ، هدـیبعوبا  هحلط ، صاـع ، ورمع  هیواـعم ، ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ،
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: زا دندوب  ترابع  رگید  رفن  تسیب  ناثدح و  نب  سوا  صاقو و  یبا  نب  دعس  هبعش ، نب  هریغم  يرعشا ، یسوموبا 
، هیما نب  ناوفص  یملسا ، روعالاوبا  نانس ، نب  بیهص  ورمع ، نب  لیهـس  دیعـس ، نب  ریـشب  دیلو ، نب  دلاخ  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  نایفـسوبا ،
هب ار  یمیظع  تیعمج  نانیا  زا  مادک  ره  رگید  رفن  دـنچ  يردـم و  دوسا  نب  عیطم  مازح ، نب  میکح  هعیبر ، یبا  نب  شایع  صاع ، نب  دـیعس 

. دندرک یم تعاطا  نانآ  زا  دنتفریذپ و  یم ار  ناشنانخس  هک  دنتشاد  دوخ  لابند 
دندرپس و حارج  هدیبعوبا  هب  ار  نآ  سپس  دنتـشون ، ار  نآ  ترجه  لاس 10  مرحم  رد  دوب و  يوما  صاع  نب  دیعس  هفیحـص  نیا  ي  هدنسیون

. دروآ نوریب  سلجم  زا  ار  نآ  هک  رمع  نامز  ات  دوب  نوفدم  هبعک  رد  نانچمه  هفیحص  نآ  داتسرف ، هکم  هب  ار  نآ  وا 

48-122

ص 232 و 233.  / هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  [ - 48]
دمحا دنسم  ءاعدلا ، یف  يدیالا  یف  يدیالا  عفر  باب  دیلولا و ج4/ص 104 ، نب  دلاخ  یبنلا  ثعب  باب  /ج3/ص61/ يراخب حیحص  [ - 49]

ص 150. /ج2 / لبنح نب 
/ص 414 و 475. لوالا مسق  ج1  / هباحصلا زییمت  یف  هباصالا  /ج2/ص 502 ، كولملا ممالا و  خیرات  [ - 50]

رکبوبا درک . لوبق  ار  مالسا  رهاظ  هب  صاع  ورمع  هارمه  هب  ترـضح  نآ  یناگدنز  رخاوا  رد  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  لاس  تسیب  دیلو  نب  دلاخ 
/ج2/ص 96) هباغلادسا . ) دش نوفدم  اجنامه  رد  درم و  صمح  رهش  رد  یتدم  زا  سپ  درک  لزع  ار  وا  رمع  درک و  ماش  مکاح  ار  وا 

. دنتسج يرازیب  دلاخ  ياهراک  زا  ربمایپ  يدراوم  رد 
رجاهم دشکب » ار  وا  دراد  تسد  رد  يریسا  سک  ره  تفگ « : درک و  ریـسا  ار  يا  هدع دناسر و  لتق  هب  ار  همیزج  ینب  ربمایپ  هزاجا  نودـب  وا 
يرازیب نم  ایادخ  دومرف « : راب  ود  درک و  دنلب  ار  كرابم  ناتسد  ترضح  نآ  دنداتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دزن  ار  ءارـسا  راصنا  و 

/ج5/ص 107) يراخب حیحص  341 ؛ /ص 337 - فلسلا نم  هعبس  «. ) تسا هدرک  دلاخ  هک  يراک  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم
نم هعبس  .«) دنک یم بس  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، بس  ار  رامع  سک  ره  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ . ازـسان  رامع  هب  دـلاخ 

(345 /ص 342 - فلسلا
يولگ تشگنا  ود  اب  دندش و  هجوتم  ترضح  نآ  یمادقا  ره  زا  لبق  یلو  دناسرب  تداهش  هب  ار  نینموملاریما  تساوخ  رکبوبا  روتـسد  هب  وا 

هب ارم  ینالف  ینالف و  تفگ : هاگنآ  درک . سجن  ار  شسابل  دلاخ  دندرک و  رارف  مدرم  دیشک و  هرعن  دلاخ  هک  دنداد  راشف  نانچ  نآ ار  دلاخ 
سابع نبا  دروآ . ار  سابع  نیا  دنداتسرف و  رمع  رکبوبا و  هکنآ  ات  هدرکن  اهر  ار  وا  ترضح  نآدش  هطساو  سک  ره  دنا  هدرک رما  راک  نیا 

. درک اهر  ار  وا  ترضح  داد و  مسق  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  شنادنزرف و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهطم  ربق  هب  ار  ترضح 
نبا / هغالبلا جـهن  حرـش  . ) دوب هدرک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  دـلاخ  رمع ، هکنیا  هچ  وت !» اـب  تروشم  هجیتن  مه  نیا  : » تفگ رمع  هب  رکبوبا 

ص 302 و 303) ج3 / یلزتعم / دیدحلا  یبا 
رسمه اب  بش  نامه  رد  تشک و  رکبوبا  اب  ندرکن  تعیب  مرج  هب  وا  ي  هلیبق زا  يدایز  ي  هدع اب  ار  هریون  نب  کلام  دیلو  نب  دلاخ  نینچمه 

نم هعبـس  «. ) دادـن ماـجنا  راـک ا  نیا  یلو  منک ، یم راسگنـس  ار  وت  تفگ « : دینـش ، ار  هیـضق  نیا  رمع  یتـقو  دـش  فـالخ  بکترم  کـلام 
ص 179) /ج1 / یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  / هغالبلا جهن  حرش  /ص 346-348 ؛ فلسلا

هب ار  ناـنآ  درک و  عمج  لـحم  رد  ار  هلیبق  نادرم  زا  يا  هدع داتسرف ، میلس  ینب  ي  هلیبـق يوس  هب  ار  وا  رکبوبا  هک  یماـگنه  رگید  دروم  رد 
(. يربکلا تاقبط  زا  /ص 347  فلسلا نم  هعبس  /ص 110-112 ؛ هعیش میوقت  . ) دینازوس شتآ 

شوختـسد یخیرات  ملـسم  قیاقح  زا  يرایـسب  و  هدوب ، نارادمروز  تمدخ  رد  ناسولپاچ و  تسد  رد  خـیرات  لوط  رد  هراومه  ملق  [ - 51]
يور زا  هدرپ  دوـخ  یملع  ياـه  هتفاـی ساـسا  رب  يرگـشهوژپ  رگا  هک  ییاـج  اـت  هتفرگ  دوخ  هب  یخیراـت  تیعقاو  گـنر  هدـش و  فـیرحت 
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، ربمایپ راغ  رای  اهنت  هک  هدرک  تابثا  نقتم  لیالد  اب  رصاعم ، نارگـشهوژپ  زا  یکی  دوب . دهاوخ  ناگمه  تفگـش  بجوم  درادرب ، اه  تیعقاو
ياج هب  دشاب ) یم رکبوبا  روظنم  ) يرگید صخـش  هدش و  لعج  راغ  ناتـساد  وا  لوپ  اب  هیواعم و  دهع  رد  هدوب و  طقیرا  نب  رکب  نب  هللادبع 

ص 61) راغ / رای  . ) تسا هدش  یفرعم  راغ  رای  هللادبع 
ص 49 و 50. یکجارک /  حتفلاوبال  بجعتلا  [- 52]

. دش هتسب  لوضفلا » فلح  نامیپ «  وا  ي  هناخ رد  هک  تسا  یسک  [ - 53]
يردپ دـج  « ) يّزعلادـبع نب  دـسا  » اهنآ زا  یکی  هک  هکم  ياه  تیـصخش زا  یعمج  تثعب  زا  لبق  لاس  تسیب  دودـح  هک : هدـمآ  خـیرات  رد 

نامولظم قح  هب  ات  دندش  نامیپ  مه  دنداد و  لیکشت  یسلجم  نآ ، فارطا  هکم و  تینما  ظفح  يارب  دوب ، اهیلع ) هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
هعارو نب  لضف  هلاصف ، نب  لضف   » ياهمان هب  نآ  يزکرم  ياضعا  زا  رفن  هس  نوچ  دنیامن و  يریگولج  نارگمتس  ملظ  زا  دننک و  یگدیـسر 

. تسا نامیپ  دنگوس و  ینعم  هب  فلح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتشاذگ ، لوضفلا » فلح   » ار نامیپ  نیا  مان  دندوب  ثراح » نب  لیضف  و 
ناـمیپ نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسوـیپ . هورگ  نیا  هب  تشاد  لاـس  تسیب  ماـگنه  نآ  رد  هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: » دومرف یم زین  و  مریذپ . یم دننک  توعد  نامیپ  نآ  رد  تیوضع  هب  ارم  زین  نونکا  رگا  دومرف : یم تثعب  زا  سپ  دومن و  یم ینایاش  مارتحا 
يوم خرـس  نارتش  ضوع  رد  منکـشب و  ار  نآ  متـسین  رـضاح  هک  مدرک  تکرـش  ینامیپ  رد  معنلا » رمح  هب  یلا  بحا  ام  اقلخ  تدهـش  دقل 

/ص24-23) تمواقم راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  . ) دنهدب نم  هب  ار  اه ) تمعن نیرتاهبنارگ   ) زاجح
دیدـحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  یبلک ، بلاثم  كردـم  زا  لـقن  هب  اـت 407  /ج2/ص405  فئارطلا /ج30/ص66 ، راونـالاراحب [ - 54]

/ج13/ص 270.
ص 213 و 214. دیفم / خیش  موحرم  حاصفالا / [ - 55]

. نیحیحصلا نیب  عمجلا  زا  لقن  هب  ص 407 ،  /ج2 / فئارط [ - 56]
.12/ هلداجم [ - 57]

ص 218. ج5 / لئاسولا / كردتسم  [ - 58]
ص 33. ج43 ، راونالاراحب ، [ - 59]

ص 103. خیرات / فیرحت  [ - 60]
/ح 13. یبنلا دلوم  باب  ص 442 / /ج1 / یفاکلا [ - 61]

ص4. هلآ /  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  جارعم  رارسا  [ - 62]
ص 276. /ج2 / بهذلا جورم  [ - 63]
ص 57. /ج2 / ریثا نبا  خیرات  [ - 64]

ص 267. /ج1 / یبلح هریس  یناربط ، لئاوالا  نالحد / يوبن  هریس  [ - 65]
/ج1/ص 66 ءایلوالا هیلح  ص 268-275 ؛ /ج1 / یبلح هریس  /ص 18-20 ؛ یمزراوخ بقانم  ص 124 ؛ /ج1 / رثالا نویع  [ - 66]

/ج2/ص 515-513. هباحصلا هایح  /ج1/ص 195 ؛ لئاوالا ص 136 ؛ /ج3 / مکاحلا كردتسملا  [ - 67]

/ج2/ص 515-513. هباحصلا هایح  /ج1/ص 195 ؛ لئاوالا ص 136 ؛ /ج3 / مکاحلا كردتسملا  [ - 68]
ص 273. ج / یبلح / هریس  [ - 69]

ص60. ج2 /  / يربط خیرات  ص 28 ؛ /ج3 / هیاهنلا هیادبلا و  [ - 70]
. ریبک ریسفت  رد  یناربط  زا  لقن  هب  /ج1/ص 76  دئاوزلا عمجم  [ - 71]

ص 31. /ج2 / هثاغتسالا [ - 72]
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.214/ ءارعشلا [ - 73]
ص 276. /ج2 / بهذلا جورم  [ - 74]

ص ج2 /  يدادغب / بیطخ  ص 66 ؛ ج1 /  ءایلوالا / هیلح  ص136 ؛ ج3 /  مکاح /  كردتسملا  ص 185 ؛ یطویـس / ءافلخلا  خیرات  [ - 75]
.28 راغ ص 26 - رای  ص318 و  /ج1 /  یبلح هریس  81 ؛

ص 455. /ج1 / یسوط خیش  یلاما  [ - 76]
ص 767. /ج1 / نامه [ - 77]

ص 39/ش3. ج1 /  ینیومح / نیطمسلادئارف  [ - 78]
 . ص 540 ج1 / كولملا / ممالا و  خیرات  ص 168 .  فراعملا / [ - 79]

 . ص 198 فارشالا / هیبنتلا و  [ - 80]
 . ص 52 ج1 /  تاقثلا / باتک  ص 67 و 68 ،  ج1 /   / ءافلخلا رابخا  هیوبنلا و  هریسلا  [ - 81]

 . ص 570 ج1 /  ریغصلا / ننسلا  ص 365 ،  ج2 /  يرغصلا / ننسلا  ص 94 و 95 ،  ج9 /  يربکلا / ننس  [ - 82]
ص 133. ج1 /  دادغب /  خیرات  [ - 83]

 . ص 197 ج3 /  باعیتسالا /  [ - 84]
صص 163 و 164. یفطصملا / لاوحاب  ءافولا  [ - 85]

 . صص 484 و 485 ج1 /  خیراتلا /  یف  لماکلا  [ - 86]
ص 16 .  ج4 /   / هباغلا دسا  [ - 87]

 . ص 26 صاوخلا /  هرکذت  [ - 88]
 . ص148 ج13 /  ص319 ؛  ج4 /  ص32 ؛  ج1 /   / هغالبلا جهن  حرش  [ - 89]

ص 270 و 269 .  ج21 / تایفولاب / یفاولا  [ - 90]
 . ص 79 ج1 / يربکلا / ناویحلا  هایح  [ - 91]

فیرحت ار  ینالقـسع  رجح  نبا  مـالک  بیذـهتلا ،  بیرقت  دـیدج  پاـچ  رد  تسا ،  نیا  بلاـج  ص39 .  ج2 /  بیذـهتلا / بیرقت  [ - 92]
بیرقت ریرحت  تسا » مالسلا  هیلع  بلاط  یبا نب  یلع  دیورگ  مالـسا  هب  هک  رفن  نیلوا  دنیوگ :  یم یعمج   : » دنا هتشون هنوگ  نیا  دنا و  هدرک

 . ص 231 ج3 / بیذهتلا / 
ص 506 .  ج2 /  هباصالا / [ - 93]

 . ص21 لوسرلا / لوح  بابش  ص 269 ؛  /ج1 /  یمالسالا هقفلا  هعوسوم  [ - 94]
ص 374. ج5 / یفاکلا / [ - 95]

ص 73. ج3 / یلح / ملاع  دعاوقلا / [ - 96]
ص 87. نیموصعملا / تاهما  [ - 97]

ص 7. مرقم /  قازرلادبع  دیس  ارهزلا / هافو  [ - 98]
ص 397. ج3 / هیقفلا / رضحیال  نم  [ - 99]

ص 40. هجیدخ / نینموملا  ما  زا  لقن  هب  ص 36  رثوک / همشچرس  [ - 100]
. تسا مهرد  اب 40  ربارب  هیقوا  ره  [ - 101]

ص 10 و 12 و 219. /ج16 / راونالاراحب ص 275 ؛ ج1 / یسربط / يرولا / مالعا  [ - 102]
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ص 147. يرولا / مالعا  [ - 103]
ص 398. ج3 / هیقفلارضحی /  نم ال  [ - 104]

ص 138و 139. زاجح / نامسآ  غورف  ص 431 ؛ /ج10 /  لاجرلا سوماق  ص 77 ؛ ج3 / یناقمام / لاقملا / حیقنت  [ - 105]
نبا بقانم  ص 191 ؛ ج22 / راونالاراحب / ص 160 ؛ /ج1 / بلطا یبا  لآ  بقانم  زا  لـقن  هب  و 41 ص 140  زاجح / نامـسآ  غورف  [ - 106]

ص 59. /ج1 / بوشآ رهش 
ص 268. /ج2 / هعیرشلا نیحایر  [ - 107]

ص 11. لیخد / اهیلع / هللا  مالس  هجیدخ  [ - 108]
فرط زا  هحفص  رد 148  یعقر  عطق  هب  1375ه.ش )  ) لاس 1416 رد  نآ  مود  پاچ  هتفای و  فیلات  لاس 1413 ه.ق  رد  باتک  نیا  [ - 109]

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  مق  هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد 
ص 75 و ص 124. یبنلا /  تانب  [ - 110]

ات ص 93. ص 88  نامه / [ - 111]
ص 159. ج1 /  / بلاط یبا  لآ  بقانم  [ - 112]

ص 50. یعفاش / هللادبع  بقانم / ص74 ؛ ج5 / قحلا / قاقحا  [ - 113]
ص 119 و 120. هبئابر /؟ ما  ینبلا  تانب  [ - 114]

.59 بازحا / [ - 115]
.61 نارمع / لآ  [ - 116]

.251 ص 248 - تمواقم / راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  ص 269 و  /ج2 / هعیرشلا نیحایر  [ - 117]
ص 358. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ - 118]
ص 358. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ - 119]

باب 9. ص 120 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 133 ؛ یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  ص 107 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [ - 120]
.58 ءاسن / [ - 121]

. یناوضر رغصا  یلع  ریدغ / زا  ناناملسم  يرود  لماوع  باتک  زا  هتفرگرب  [ - 122]

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يامیس  - 23

باتک تاصخشم 

یقیقحت هیطع  هدنسیون :
مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لوا :  لصف 

هجیدخ همانسانش  فلا :

سپو دوشگ  ناهج  هب  هدـید  هکم  رهـش  رد  يوبن  ترجهزا  لبق  لاس  تشهو  تصـشو  لیفلا  ماـع  زا  لـبق  لاـس  هدزناـپ  هجیدـخ  ترـضح 
هب ادخ  لوسر  ترجهزا  لبق  لاس  هس  تثعب و  مهد  لاس  ناضمر  مهد  خیرات  رد  ماجنارس  تلیضفو  تفارش  اب  یگدنز  لاس  جنپو  تصشزا 
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 . تسویپ هللاءاقل  هب  هنیدم 
1. دشاب یم  « مصالا نب  ةدئازرتخد  همطاف  شردام «  مانو  دسا »  نبا  دلیوخ  شردپ «  مان  دنه » ما   » شا هینک  و   ، هجیدخ وا  مان 

رتخد هلاه »  » هجیدـخ ردامردام  تسادـخ و  ربماـیپ  يـالعا  ّدـج  هک  دـسر  یم  بلاـغ » نب  ّيول  هب «  هطـساو  دـنچ  اـب  هجیدـخ  رداـمو  ردـپ 
2 دشاب . یم  بسن  مه  مالسا  ربمایپ  اب  شردام  يوس  زا  مهو  ردپ  فرط  زا  مه  هجیدخ  نیاربانب  تسا . مالسا  ربمایپ  دادجا  زا  فانمدبع 

هجیدخ جاودزا  ب :

یناگرزاب رد  وا  هدـیمح  قالخا  هظحالم  فرط و  کـی  زا  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  یلیماـف  تبارق  هلیـسو  هب  هجیدـخ 
ار ه نیا  رد  یهاگ  دوب و  ربمایپ  يونعم  هتخاـبلد  قشاـع  موس ،  يوسزا  يراـصنو  دوهی  ياـملع  زا  تلاـسررابخا  ندینـشو  رگید ،  فرطزا 
رد دوب  اراصن  هتسجرب  ملاع  هک  شیومع  رـسپ  اب  ار  دوخ  لکـشم  اذلو  تفر .  یمن  ورفوا  مشچ  هب  باوخ  ییاه  بش  رد  و  درک !  یم  هیرگ 

نـشور شیارب  هدنیآو  دید ،  ار  ربمایپ  باوخ  ملاع  رد  هنابـش  تشاذگ و  شـشلاب  ریز  ار  نآ  هجیدخو  تشون ،  ییاعد  وا  تشاذـگ ، نایم 
ًامسر داتسرف و  ربمایپ  غارـس  هب  ار  شرهاوخ  یلوق  هب  ورتخد  هسیفن  شزینک  ماجنارـس  تفرن و  باوخ  هبرگید  دوشگرب  مشچ  نوچ  و  دش ، 

3. درک جاودزا  تساوخ  رد 
و دیـسر ،  دوخ  دوصقم  هب  ماجنارـس  لفون ،  نب  ۀقرو  شیومع ، رـسپ  ریبدـت  اب  هژیو  هب  هنالقاع ،  تامدـقم  دـیهمتوریگیپ  شالت  اب  هجیدـخ 

نایم رد  مارتحاو  تزع  مامت  اب  ار  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  نانآ  درک ،  بذج  دوخ  هناخ  هب  دندوب  زاجح  ناگراتـس  هک  ار  مشاه  نادـنزرف 
هللادبع راگدای  مسارم ،  زا  سپو  دشارجا  بلاج  همانرب  کی  اب  دقع  هبطخ  و  دندیسر ،  هجیدخ  روضح  هب  دقع  يارجا  يارب  دندوب ،  هتفرگ 
يدیـس تفگ «  تفرگ و  ار  دـمحم  نماد  هژیو  تبحمورهم  اب  هارمه  هجیدـخ  یلو  تشگ ،  نیـشیپ  هناخ  مزاع  بلاطوبا  شیومع  رانک  رد 
هجیدخ  4  .« متـسه وت  زینک  زین  نم  و  تساوت ،  هناخ  نم  هناخ  تدوخ ،  هناخ  هب  ایب  میالوم !  يا  ؛!  کتیراج انأ  کـتیب و  یتیبف  کـتیب  یلإ  !

 . درک عورش  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  قیرط  نیا  هب 

مالسا زا  لبق  هجیدخ  باقلا  ج : 

باقلا هلمج  زا  دنا و  هدـنار  نخـس  نآ  دروم  رد  يرایـسب  ياهباتک  هک  تسا  هدوب  رایـسب  مالـسا  زا  لبق  اهیلع )  هللا  مالـس   ) هجیدـخ باقلا 
 : زا دنترابع 

هکرابم و يوناب  ناونع ـ  هب  دش  لزان  یسیع  ترضح  رب  هک  لیجنا  ینامسآ  باتکرد  تدالو ،  زا  لبق   ( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  .1
 : هدمآ نینچ  یـسیع  هب  باطخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  فیـصوت  رد  هک  اجنآ  رد  تسا ،  هدـش  دای  تشهب »  رد  میرم  مدـمه 

دـشاب یم  تشهب  رد  میرم  تردام  مدمه  هک  تسا  تکربرپ ) يوناب   ) هکرابمزاوا لسن   5( ۀنجلا یف  کمأ  سنوم  یهو  ۀکرابم ،  نم  هلسن  )
«

هجیدخ ترضح  دندوب ، هدولآ  یلهاج  رصع  ياه  فارحنا  هب  نانززا  يرایسبو  دوب ، مک  رایسب  نمادکاپ  نز  دوجو  هک  تیلهاجرـصعرد  .2
. دش یم  هدناوخ  [ شور كاپو  تشرس  كاپ  « ] هرهاط ناونع «  هب  داعبا ،  همه  رد  یکاپ  تسادق و  رطاخ  هب 

رورـس « ] ناوسن هدیـس   » ناونع اب  اروا  هک  دوب  ماعو  صاخ  مارتحا  دروم  ریگمـشچ و  نانچ  نآ  رـصع  نامه  رد  هجیدخ  تیـصخش  زینو   . 3
6. دندناوخ یم  نانز ] 

تایاور نآرقرد و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لیاضف  مود :  لصف 

هجیدخ يراکادف  نامیا و  فلا :
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هبو دوب  دنمـشناد  اناد و  یملاع  هک  شیومع  رـسپ  اـب  ترـشاعم  رثا  ردو  دوب ،  يونعم  یملع و  تـالامک  يارادو  تلیـضف  اـب  ینز  هجیدـخ 
. دیسر دهاوخ  يربمایپ  هب  ادخ  لوسر  هک  تسناد  یم  تشاد . نامیا  هدنیآ  رد  ادخ  ربمایپ  تلاسر 

هب ترـضح  نآ  یناگرزاب  رفـس  رد  رت  مهم  همهزاو  دوب ، هدینـش  ربمایپ  توبن  دییأت  رد  ینانخـس  زین  اراصنو  دوهی  رگید  ياملعزا  هجیدـخ 
قـشع ربو  هدینـش  راوگرزب  نآ  تازجعم  تامارک و  زا  يدایز  تاعالطا  دوب ، ناوراـک  هارمه  هک  هرـسیم » شمـالغ « قیرطزا  ماـش  نیمزرس 

 . دش ربمایپ  اب  تلصو  ناهاوخو  دوشگ  لدزار  لفون  نب  ۀقرو  اب  اذل  دوب . هدوزفا  شنامیاو 
هب ندـش  ثوعبم  زا  سپ  اذـل  هداتفا ،  قافتا  ترـضح  نآ  تثعبزا  لبق  اهلاس  هک  دوب  ربمایپ  تلاسر  هب  هجیدـخ  ناـمیازا  یکاـح  اـهنیا  همه 

7. دوب هجیدخ  دروآ  نامیا  يو  هب  هک  یصخش  نیتسخن  یهلا  تلاسر 
هناخ هب  زج  دشن  دراو  يا  هناخ  چیه  هب  مالـسا  رون  ، دیـسر يربمایپ  هب  ادـخ  لوسر  هک  يزور  دـنیامرف :  یم  « هعـصاق هبطخ   » رد نانمؤم  ریما 

8  . مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  رطع  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  هک  مدوب  نانآرفن  نیموس  نم  هک  هجیدخو  ربمایپ 
ار واو  دندرک ،  یم  تاهابموا  نامیا  ربو   ، دنتشاد تسود  اروا  هکئالم  ربمایپو و  ادخ  هکدوب  هدیـسر  ییاج  هب  هدیقعو  نامیا  رظنزا  هجیدخ 

 ! دندومن یم  یفرعم  ناهج  ملاع و  نانز  نیرترب  ءزج  ربمایپ و  نانز  لضفا 
تاهابم شا  هکئالم  هب  راب  نیدنچوت  دوجو  هب  زور  ره  لاعتم  دنوادخ  ! هجیدخ يا   : دیوگ یم  وا  قح  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ینز  هجیدخ 

9  . دنک یم 
ار تامیالمان  همه  نیا  اهنت  هنوا  دـناسر .  مالـسوا  هب  دـنوادخ  هک  دیـسر  ییاج  هب  يراکادـف  ناـمیا و  رثا  رد  هک  دوب  ینز  هجیدـخ   ! يرآ

یم حورجم  ار  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  نینزان  بلق  هک  ار  زور  نآ  یعامتجاو  یـسایس  ياه  یخلت  مامت  هکلب  ، درک لمحت 
! تشگ رهوش  شمارآ  هیامو  داد ، يرای  شا  یهلاریس  همادا  ردار  يو  و  دومن ،  میمرت  تخاس 

نآرق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ب:

رد زین  یصخش  روط  هبو  تسا ، هجوت  دروم  ربمایپ  نانز  زا  یکی  ناونع  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نینمؤملا  ما  نیتسخن  هجیدخ  ترـضح 
ربمایپ اب  جاودزازا  لبق  هجیدخ  ترـضح  هک  دیدرگ  ناشن  رطاخ  البق  تسا . هدـیدرگ  هراشا  وا  فاصواو  مان  هب  متـشه  هیآ  یحـض »  » هروس

ماشو نمیو  فئاط  رد  زور  بشوا و  یتراجت  ياـهناوراک  تشاد و  رتش  رازه  داتـشه  دودـحو  دوب ، برعلا  ةریزج  صخـش  نیرت  دـنمتورث 
. دنتشاد لاغتشا  تراجت  هب  هک  تشاد ، رایسب  ياه  هدرب  دندوب ، تکرح  رد  دالب  ریاسو  رصمو 

هنوگره ترضح  نآ  ات  تشاذگ ،  ربمایپ  رایتخا  رد  نآ ،  زا  دعبو  مالسا  زا  لبق  ار  شلاوما  همه  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  هجیدخ  ترـضح 
ياهتمعن نایب  ماقمرد  دنوادخو  دش ،  زاین  یب  دوبریقف  هک  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب  دناسرب ، فرصم  هب  ادخ  هار  رد  ار  لاوما  نآ  تساوخ  هک 

10: دیامرف یم  هلمج  زا  مرکا  ربمایپ  هب  دوخ 
11« دومن زاین  یب  تفای و  ریقف  ار  وت  دنوادخ  ینغأف ؛  الئاع  كدجو  «و 

هدـمآ تیب  لها  تایاور  ردو  هصاخ  هماع و  ياهریـسفت  رد  هتفرگ ،  رارق  تیانع  دروم  دـیجم  نآرقرد  روکذـم  سردآرد  يو  ماـن  هک  نیا 
ياربو هتـشاذگ  صالخا  قبط  رد  ار  همه  هک  دوب  هجیدـخ  شـشخبو  لام  ربمایپ »  نتخاسزاین  یب  زا «  دارم  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  و  تسا ،

12. داد رارق  ربمایپ  رایتخارد  مالسا  نیبم  نید  تفرشیپ 

تایاور رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ج :

ترـضح نینمؤملا  ما  دـنمجرا  ماقمو  نأش  رد  موصعم  ناماماو  ربمایپ  نابززا  هدـش ، لقن  ننـست  لـهاو  هعیـش  قیرط  زا  یمالـسا  تیاور  رد 
 . تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک هجیدخ 
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 . منک یم  بلج  راتفگ  نآزا  ییاه  هنومن  هب  ار  امشرظن  اجنیارد 
زاوارب دـمآ ، وت  دزن  هاگره  تسا ،  هجیدـخ  نیا  ! ادـخ لوسر  يا  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  دومرف :  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ . 1

 « بصنالو بخصال  بصق  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  اهرشبو  : » ناسرب مالس  نم ،  فرط  زاو  شراگدرورپ  يوس 
13  « هدب هدژم  تسین ،  یمارآ  انو  جنر  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربززا )   ) هعطق کی  زا  يا  هناخ  هب  ار  وا  «و 

« دنشون یم  نآ  زا  نابرقم  هک  یتشهب  همشچ  نامه  نوبرقملا ؛  اهب  برشی  ًانیع   ( » نیففطم هیآ 27  ) ریسفترد مرکا  ربمایپ  .2
»؛  دمحم تنب  همطافو  ۀمئالا ، بلاطیبا و  نب  یلعو  هللا ،  لوسر  ؛ نوقباسلا نوبرقملا  :» دومرف

 ، هجیدخ میرم ،   ، هیسآ زا :  دنترابع  هک  نز  راهچ  رگم  دندیسرن  لامک  رخآ  هجرد  هب  نانز  زاو  دندیسر ،  لامک  دح  هب  يرایسب  نادرم  زا  »
14  « همطاف

میرمو محازم  تنب  هیـسآو  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدـخ  عبرا : نیملاعلا  ءاسن  تاداس  :» دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  .3
15  « میرم هیسآ و  همطاف ،  هجیدخ ،   : زا دنترابع  هک  تسا  وناب  راهچ  ناهج  ود  ناوناب  رورس  نارمع « » ؛  تنب 

ریـسمرد وا  زاو  میـسانشب ، اروا  ياه  یگتـسیاشو  میربب ،  یپ  دـنمجرا  يوناب  نیا  ماقم  تمظع  ياهزار  هب  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نیا  ماـیپ 
 . مینک يوریپ  وگلا ، نیرترب  ناونع  هب  لماکت 

ترخآ ایند و  رد  ادخ  لوسر  رسمه  هجیدخ  د:

یهو نوعرف  ۀجوز  محازم  تنب  ۀیسآ  نارمع و  تنب  میرم  ءاسنلا :  نم  عبرأ  یلإ  ۀنجلا  تقاتشا  : » دومرف ملسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
16  « دمحم تنب  همطافو  ةرخالآو  ایندلا  یف  یبنلا  ۀجوز  دلیوخ  تنب  هجیدخ  و   « » ۀنجلا یف   ، یبنلا ۀجوز 

3ـ تسا .  تشهب  رد  ربماـیپ  رـسمه  هک  نوعرف ،  رـسمه  محازم ـ  رتـخد  هیـسآ  نارمع 2 ـ رتـخد  میرم  1 ـ تسا :  نز  راـهچ  قاتـشم  تشهب 
( ملسو هلاو  هیلع  هللا  لص   ) دمحم رتخد  همطاف  ترخآو 4 ـ ایند  رد  ادخ  لوسر  رسمه  دلیوخ  رتخد  هجیدخ 

ربمایپ جارعم  هنیئآرد  هجیدخ  : ـ ه

تیاور داد . يور  هجیدـخ  هناخ  رد  زین  نآ  تشگ  زاب  دـش و  زاغآ   ( مالـس اهیلع   ) هجیدـخ هناخ  زا  ربمایپ  جارعم  اه ،  لـقنزا  يا  هراـپ  قبط 
ادخ لوسر  رـضحم  هب  هناخ  نآ  رد  دروآ و  هجیدـخ  هناخرد  رانک  هنابـش  ار  قارب  بکرم  لیئربج  : » دومرف مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  هدـش : 

...« داد ریس  سدقملا  تیب  يوس  هب  هکم  زاو  هدومن  راوس  قارب  بکرم  رب  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  ترضح  نآ   ، دیسر
17  . دمآ دورف  هجیدخ  هناخ  رد  زین  جارعمزا  تعجارم  ماگنه  ربمایپ  نیارقو ،  دهاوش  زا  يا  هراپ  قباطم 

 : هجیدخ رب  ادخ  مالس 
هب تعجارم  ماگنه  ، داد ریس  درب و  اهنامسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ،  بش  رد  هک  یتقو  دومرفادخ : لوسر  دیوگ : یم  يردخ  دیعسوبا 

یلص  ) ربمایپ  « یناسرب هجیدخ  هب  ارم  مالـس  ادخ و  مالـس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  تفگ « : لیئربج  يراد »؟ یتجاح  ایآ   : » متفگ لیئربج 
 ، مالسلا هیفو  مالسلا ،  وه  هللا  نا   » تفگ هجیدخ  درک . غالبا  هجیدخ  هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالـس  دیـسر ،  نیمز  هب  هک  یتقو  هلآو ) هیلع  هللا 

لیئربجرب ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالـسو  مالـس ،  تسا  وا  زاو  تسا ،  مالـس  ادـخ  كاپ  تاذ  انامه  مالـسلا ؛  لیئربج  یلعو  مالـسلا ،  هیلا 
18 .« داب مالس 

. تساادخ هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  ماقم  جوا  رگنایب  بلطم  نیا 

هجیدخ ياربادخ  يوس  زا  نفک  ندروآ  و:
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بناج زا  تمحر  ناگتـشرف  درک ، تلحر  هجیدخ  ترـضح  هک  یماگنه  روهـشم  تیاور  قبط  هدش :  لقن  هیمطافلا » صئاصخلا   » باتک رد 
یلـست هیاـم  ، دوـب هجیدـخ  يارب  تکرب  هیاـم  هکنیا  رب  هوـالع  نـیاو  دـندروآ  ادـخ  لوـسر  دزن  هجیدـخ  يارب  یـصوصخم  نـفک  دـنوادخ 

رکیپ مرکا  ربمایپ  دـمآ . لمع  هب  هجیدـخ  ترـضح  دـنوادخ ؟ فرط  زا  یبلاج  لـیلجتو  ریدـقت  ناونع  نیا  هبو  دـیدرگ . ادـخ  لوسررطاـخ 
ترـضح شردام  رانک  رد  ات  دندرب  یلعم  ناتـسربق  يوس  هب  ناهارمه  اب  ار  وا  هزانج  سپـس  . دیناشوپ نفک  نآ  اب  ار  هجیدخ  ترـضحرهطم 

نوریب سپـس  دیباوخ ،  تفر و  ربق  نآ  نایمرد  ادخ  لوسر  دـندرک ، هدامآ  هجیدـخ  ترـضح  يارب  يربق  اجنآرد  دنراپـسب .  كاخ  هب  هنمآ 
19. درپس كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  كاپ  رهوگ  نآو  دمآ 

تشون یپ 

1378،ص23  ، مود پاچ  ، ظوفحم حول  تاراشتنا  مق ،  نآرق ،  رد  نانز  يامیس  هداز ،  اباب  ربکا ،  یلع  - 1
ج1،ص379 راحبلا ،  هنیفس   ، یمق  ، سابع خیش   ، ر.ك - 2

ص23 ج16 ، يرمق ،  يرجه  1404  ، ءافولا هسسؤم  توریب ،  راونالا ،  راحب  یسلجم : یقت ،  دمحم  : كر  - 3
ج1،ص379  ، راحبلا ۀنیفس  یمق :  سابع ،  : كر  - 4

( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  ص352،ج21( نامه ، یسلجم :  ، یقتدمحم كر :   - 5
ان یب  ج2،ص207، ۀیملاسالا ،  بتکلاراد  ، نارهت هعیرشلا ،  نیحایر  یتّالحم :  ، هللا حیبذ  : كر - 6

ص27 آرقرد ، « نانز  يامیس  هداز :  اباب  ربکا ،  یلع   - 7
ص811 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  : كر  - 8

1382،ص37 مشش ، پاچ  بداو ،  شناد  تاراشتنا  مق ،  ارهز ،  همطاف  هدیس  لیلحت  هداز ،  اباب   ، ربکا یلع   : كر - 9
نامه ص171،  ، يدراهتشا يدمحم  دمحم ، : كر  - 10

هیآ 8 (، 93  ) یحض هروس   - 11
ص23 نآرق ،  رد  نانز  يامیس  هداز :  اباب  ربکا ، یلع   - 12

( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  .) ج16،ص8 نامه ،   : یسلجم یقتدمحم ،  كر :  - 13
ص189 يدراهتشا :  يدمحم  دمحم ، - 14

،ج10،ص266 يرمق يرجه  ،1404 ان ،  یب  مق  یلزتعمدیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یلزتعم : دیمحلادبع ،  : كر  - 15
( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  ،) ج43،ص53،54 نامه ، : یسلجم یقتدمحم ،  كر :  - 16

( ثیداحالا عماج  CD زا هدافتسا  ،) ،ج43،ص216 نامه ، یسلجم یقتدمحم  : كر  - 17
( ثیاحالا عماج   CD زا هدافتسا  ،) نامه ج16،ص7 یسلجم ،  یقتدمحم  كر :  - 18

264 يدراهتشا ،  يدمحم  دمحم ، - 19

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لیاضف  زا  يا  همش  - 24

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
مالسا یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  باتک  رشان : 
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: هدومرف - هلآ هیلع و  هللا  یلص  - ادخ لوسر  هک  هدمآ  تنس  لها  هعیش و  یثیدح  ياهباتک  رد  ثیدح  نیا 

ینعی ( 1 « ) دمحم تنب  ۀمطاف  ،و  دـلیوخ تنب  ۀـجیدخ  ،و  نوعرف ةارما  هیـسآ  ،و  میرمآلا ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ریثک و  قلخ  لاجرلا  نم  لمک  »
،و نوعرف رـسمه  هیـسآ  ،و  میرم : دیـسرن لامک  هلحرم  هب  یـسک  نز  راهچ  زج  نانز  نایم  زا  یلو  دندیـسر  لامک  هب  يداـیز  هورگ  نادرم  زا 

. دمحم رتخد  همطاف  ،و  دلیوخ رتخد  هجیدخ 
یلص ) ادخ لوسر  دیوگ : هک  تسا  هنوگنیا  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زانارگید  هباصالا و  باتک  رد  رجح  نبا  هک  يرگید  ثیدح  رد  و 

: دومرف هاگنآ  هدرک  میسرت  نیمز  يور  طخ  راهچ  هلا ) هیلع و  هللا 
... دنتسه هیسآو  میرم  همطاف و  هجیدخ و  : تشهب لها  نانز  نیرترب  ینعی  ( 2  . ) ۀیسآ میرم و  ۀمطاف و  ،و  ۀجیدخ ۀنجلا  لها  ءاسن  لضفا  »

دنا هدرک  تیاور  یفـالتخا  رـصتخم  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نارگید  ربلا و  دـبع  نبا  وا و  هک  يرگید  تیاور  رد  و 
میرم : دنتسه نز  راهچ  نایناهج  نانز  نیرتهب  ینعی  ( 3  ) همطاف هجیدخ و  هیسآ و  میرم و  ، عبرا نیملاعلا  ءاسن  ریخ  : » دومرف هک  تسا  هنوگنیا 

هجیدخ هکنآ  زج  دور  نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  هک  دش  یمن  هاگچیه  : دیوگ هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  .و  همطاف هجیدخو و  هیـسآ  و 
، درک دای  ار  وا  درب و  ار  هجیدـخ  ماـن  تشاد  هک  يا  هویـش  ناـمه  قبط  يزور  هکنیا  اـت  ، دومن یم  ار  وا  حدـم  شیاتـس و  درک و  یم  داـی  ار 
رد دوبن  شیب  ینزریپ  زج  هجیدـخ  ( 4 «. ) اهنم اریخ  هللا  کلدـبا  دـقف  ازوجع  الا  تناک  له  : » متفگ تفرگ و  ارم  دـسح  کشر و  تقونیارد 

.! هدرک وت  هرهبوا  زا  رتهب  دنوادخ  هک  یتروص 
ترـضح نآرـس  يولج  ياهوم  بضغ  تدش  زا  هک  يدحب  دش  كانبـضغدینش  ارم  نخـس  نیا  هک  - ادخ لوسر  تقونیا  رد  : دـیوگ هشیاع 

: دومرف هاگنآ  درک  تکرح 
اهن مهللا  ینقزر  سانلا و  ینمرح  ذا  اهلام  یف  ینتـساو  ،و  سانلا ینبذـک  وینتقدـص  ،و  ساـنلا رفک  ذا  تنمآ  ، اـهنم اریخ  هللا  ینلدـبا  اـم  هللا  «و 

«. ءاسنلا دالوا  ینمرح  ذا  ادالوا 
ارم هک  دوب  وا  و  دـندیزرو ،  رفک  مدرم  هک  یماـگنه  دروآ  ناـمیا  نمب  هک  دوـب  وا  هدادـن ،  نم  هب  ینز  وا  زا  رتـهب  دـنوادخ  دـنگوس  ادـخب 

مدـقم دوخ  رب  ارم  و  درک (  تاساوم  نم  اب  دوخ  لاـم  رد  هک  دوب  واو  دـندناوخ ) میوگغورد  و   ) هدومن بیذـکت  ارم  مدرم  درک و  قیدـصت 
مورحم م دنزرفب  تبـسن  رگید  نانز  زا  درک و  نم  يزور  ینادنزرف  دـنوادخ  هک  دوب  وا  زا  و  دـندرک ، ممورحم  مدرم  هک  یتقو  رد  تشاد )

. تخاس

دیوگ هشیاع 

یلع هک  تسا  هنوـگنیا  همغلا  فـشک  رد  یلبرا  تیاور  رد  و  ( . 5  ) درک مهاوخن  داـی  اروا  يدـب  هب  زگره  سپ  نیا  زا  رگید  : متفگ دوخ  اـب 
هیلع و هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دش و  هدرب  اهیلع  هللامالس  هجیدخ  مان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  : دومرف مالـسلا  هیلع 
 ، مترفک ذا  یب  تنمآ  متبذک و  ذا  ینتقدص  لاقف  ؟ دسا ینب  نم  ءارمح  زوجع  یلع  کیکبی  ام  : »... تفگ دید  نانچ  هک  هشیاع  . تسیرگ ( هلا
هک تسا  ياهیرگ  هـچ  ینعی  ( 6 « ) اهرکذـب - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  یلا  برقتا  تلز  امف  هشیاع : تلاـقف  متمقع ،  ذا  یل  تدـلو  و 

؟ ینک یمدسا  ینب  زا  ور  خرس  ینزریپ  يارب 
نم يارب  و  دیدش . رفاک  امـش  هک  یتقو  رد  دروآ  نامیا  نمب  .و  دیدرک مبیذک  تامـش  هک  یماگنه  درک  قیدصت  ارم  وا  دومرف : ادخ  لوسر 

! دیدرواین امش  هک  دروآ  دنزرف 
نمب ادخ  لوسر  متـساوخ  یم  هاگره  و  .) متـسج یم  برقت  ادخ  لوسر  هب  وا  مان  اب  هجیدـخ و  دای  اب  نم  هتـسویپ  سپ  نآ  زا  : دـیوگ هشیاع 

(. مدرک یم  عورش  هجیدخ  مان  اب  ار  منخس  دهد  شوگ  منخس  هب  هدرک و  هجوت 
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ثیدح دنچ  رد  و 

(7  ) دوب دهاوخن  یجنرو  يراوشد  نآ  رد  هک  داد  هدژم  تشهب  رد  يا  هناخ  هب  ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تنس  لها  هعیش و  قیرط  زا 
هللا : »... درک ضرع  خساپ  رد  زین  هجیدـخ  دومرف و  ( 8  ) غالبا يو  هب  دوب  هدروآ  هجیدخ  يارب  لیئربج  هلیـسوب  هک  ار  یلاعت  يادخ  مالـس  و 

(9 ...« ) مالسلا لیئربج  یلع  مالسلا و  هنم  مالسلا و 
رد . دومرف هلا ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هنوگنیا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  هک  یثیدح  رد  و 

...«. مالـسلا ینم  هللا و  نم  هجیدـخ  یلع  ارقت  نا  یتجاح  : » تفگ ؟ يراد یتجاح  ایآ  : متفگ لـیئربج  هب  متـشگزاب  هک  یماـگنه  جارعم  بش 
هجیدخ هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالس  ادخ  لوسر  نوچ  .و  یناسرب مالس  نم  يوس  زا  دنوادخ و  يوس  زا  ار  هجیدخ  هک  تسا  نیا  نم  تجاح 

: تفگ خساپ  رد  هجیدخ  ، دومرف غالبا 
( . 10  ) مالسلا هیلا  ،و  مالسلا هنم  ،و  مالسلا وه  هللا  نا  »

هرخالاب و 

لوسر هب  هک  تسا  یناـسنا  نیتسخن  اـی  نز و  نیتـسخن  خـیرات  لـها  عاـمجا  هب  هک  تسا  راوگرزب  يوناـب  ناـمه  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
... دروآ نامیا  ( هلا هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ

... دوب تلاسر  زاغآ  ناوارف  ياههودنا  نیگمهس و  ثداوح  ياهنافوط  ربارب  رد  ترضح  نآ  يارب  یشمارآ  هلیسو  و 
ناناملـسم همه  رب  ار  قح  نیرتگرزب  تشاد  هجدوب  هب  دیدش  زاین  مالـسا  هک  یئاهزور  رد  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  دوخ  ناوارف  لام  راثیا  اب  و 

. دش لمحتم  نآ  راوگرزب  ربهر  مالسازا و  عافد  ادخب و  نامیا  ظفح  رطاخب  ار  تالکشم  نیرت  تخس  و  دراد ... تمایق  زور  ات  ناهج 

اهتشونیپ

ریرج ج 3ص 180. نبا  ریسفت  فاشک ج 3 ص 250، ریسفت  نایبلا ج 5 ص 320  عمجم  - 1
قودص ج 1 ص 96. لاصخ  هباغلا ج 5 ص 437. دسا  هباصالا ج 4 ص 366. -2

دسا یمثیه ج 9 ص 223. دئاوزلا  عمج  جریرج 3 ص 180 و م  نبا  ریسفت  باعیتسا ج 2 ص 720 و 750 و  هباصالا ج 4 ص 366،و  -3
هباغلا ج 5 ص 437.

! تسا هدوب  رتخد  ناوج و  هک  هدوب  شدوخ  ، رتهب زا  شروظنم  - تیاور نیا  قبط  - دبال -4
هباصالا ج 4 ص 275. هباغلا ج 5 ص 438. دسا  -5

راونالا ج 16 ص 8. راحب  -6
هباغلا ج 5 ص 438. دسا  هباصالا ج 4 ص 275.و  راونالا ج 16 ص 11.و  راحب  -7

هباغلا ج 5 ص 438. دسا  هباصالا ج 4 ص 274 و  -8
راونالا ج 16 ص 11. راحب  -9

راحبلا ج 1 ص 379 . ۀنیفس  -10

شیرق هنازرف ي  - 25

باتک تاصخشم 
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ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

هللا یلص  ربمایپ  شودمه  رـسمه و  احطب ، يوناب  يربک ، هجیدخ ي  ياه  هتفگان  هب  مییاشگ  زاب  بل  مینکـش و  ورف  توکـس  هک  تسا  تقو 
َمارِک ِِکب  یِهاُبَیل  هللا  َّنِاَف  دنک ...« : یم  تاهابم  وا  دوجو  هب  شراگدیرفآ  ربمایپ ، نخس  هنیآ ي  رد  هک  ییوناب  گرزب  ملـس ؛  هلآ و  هیلع و 

.« ًاراِرم ِموَی  ُّلُک  ِِهتکئالَم 
هرابرد ي ییاسرف  ملق  قح ، هب  تسا ، فدـه  هار  رد  تماقتـسا  يرادـیاپ و  تمظع و  ایند  کی  زا  نخـس  مالـسلا ، اهیلع  هجیدـخ  زا  نخس 

یـسررب هب  هّلک ،» كرتـی  ـال  هّلک  كردـی  ـالام   » قادـصم هب  اـما  تـسا ؛ لکـشم  یـسب  هداتـسرف ، دورد  مالـس و  وا  رب  دـنوادخ  هـک  یـسک 
هب فرتعم  هداهن ، ادـخ  لوسر  ـش  یوش ناتـسآ  رب  رـس  هکیلاـح  رد  میزادرپ ؛ یم  گرزب  يوناـب  نیا  یگدـنز  تیـصخش و  زا  ییاـههشوگ 

.« نیئطاخ اّنُک  ّانِا  اَنلرِفغَتِسا  انابا  ای  : » میراد یم  هضرع  نامریصقت 
هیقب ترضح  شدنمورب ، دنزرف  سدقم  رضحم  هب  مالسا ، هکلم ي  نآ  هاگشیپ  رد  ریـصقت » رذع   » ناونع هب  بدا ، ضرع  نیا  راتـشون و  نیا 

. شو نامسآ  ریبک  نامیلس  نیا  رضحم  هب  دشاب  یخلم  نار  دنچ  ره  ددرگ ؛ یم  میدقت  هادف  انحاورا  هللا 
شنم و هشیدنا و  رد  دریگ و  یم  جوا  راختفا  يوکـس  رب  یقالخا ، یناسنا و  يونعم و  ییافوکـش  دـشر و  هار  رد  هک  تسا  ییوناب  زا  نخس 

نیا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وگتسار  ربمایپ  زا  و  دنک ؛ یم  هولج  زاس  خیرات  نانز  نیرترب  رامش  رد  دشخرد و  یم  هشیمه  يارب  درکلمع 
: هک دراد  یم  تفایرد  ار  راختفا  لادم 

هیلع و هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ُتِنب  ُۀمِطاف  و  ٍدَلیوُخ ، ُتِنب  ُۀجیدَخ  َو  ٍمِحاُزم ، ُتِنب  ُۀَیِسآ  و  َنارمِع ، ُتِنب  ُمَیرَم  َّنهَملاع : ِتاداس  ُتادِّیَس  ةوسن  َُعبرَا  »
 ...« ملس هلآ و 

راگزور نانز  رالاس  هک  دندیشخرد  تماهش  تیارد و  اب  يا  هنوگ  هب  شیوخ  یگدنز  رد  هاوخ  تلادع  زیتس و  متس  شیدنا و  ون  نز  راهچ 
... همطاف هجیدخ و  هیسآ ، میرم ، دندش .

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یمارگ  بسن  یمان و  مان 

. تسا رهف  نب  بلاغ ، نب  يوس ، نب  بعک ، نب  هرم ، نب  بالک ، نب  یصق ، نب  يزعلادبع ، نب  دسا ، نب  دلیوخ ، تنب  هجیدخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تیـصخش  نینزان  دادجا  زا  یکی  فانم  دبع  تسا ؛ فانم  دبع  ردارب  مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترـضح  دج  يزعلادبع 

. تسا هدوب  بالک  نب  یصق  فانم ، دبع  يزعلادبع و  ردپ  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و 
هک یماگنه  دیرفآ ؛ یندـنام  دای  هب  زور  هبعک ، میرح  زا  عافد  رد  هک  دوب  يروالد  نامرهق  دـلیوخ » ، » مالـسلا اهیلع  هجیدـخ  راوگرزب  ِردـپ 

دلیوخ دراذگ ، راک  هب  دوب ، هتخاس  اجنآ  هک  يدبعم  رد  دـنک و  لقتنم  نمی  هب  ار  دوسالارجح  تفرگ  میمـصت  نمی  هماکدوخ  هاشداپ  عبت » »
هبعک میرح  زا  ّتلذ  اب  ار  نمشد  دنتفاتـش و  وا  يرای  هب  شیرق  نانز  ریـشمش  رگید  دیگنج و  هنادرم  وا  ربارب  رد  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش 

. دنتخاس رود 
هناـخ ي رد  مولظم  زا  عاـفد  قوقح و  قاـقحا  روظنم  هب  ناـمیپ  نیا  دـشاب . یم  نادرمناوـج  ناـمیپ  رد  ناماگـشیپ  زا  دـسا »  » شگرزب ردـپ 

یم دای  یکین  هب  نآ  زا  دنتـشاد و  لاعف  روضح  نامیپ ، نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش . رازگرب  نامیدح » نب  هللادـبع  »
. تسا هدش  روهشم  لوصفلا » فلح   » ناونع هب  خیرات  رد  هک  دوب  نامیپ  نیا  رد  ناماگشیپ  زا  دسا » . » دندرک

، تلیـضف اب  ییوناب  رهف  نب  بلاغ  نب  يؤل ، نب  رماع ، نب  صیعم ، نب  دـبع ، نب  رجح ، نب  هحاور ، نب  مّصأ  نب  ةدـئاز ، تنب  همطاف »  » شردام
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. دوب تیفینح  نییآ  عبات 
اب متـشه  ياین  رد  ردام  يوس  زا  موس و  ياین  رد  ردـپ  يوس  زا  و  دـشاب ؛ یم  شیرق  هریت  زامالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  نایب ، نیا  يور 

. دروخ یم  دنویپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بسن 
یفارخ و موـسر  بادآ و  اـب  يهناـگیب  شیدــناون و  زاـسگنهرف و  هداوناـخ ي  نـیا  رد  تخبدــیپس ، هرهچاــبیز و  يوناــب  نـیا  تدــالو 

يهدژم هک  هنامز - هایـس  مسر  فالخ  رب  وا ، نییآ  رگد  شیدنا و  رگد  نادناخ  وا ، تدالو  زا  سپ  تفرگ . تروص  راگزور  يهنارگـسپاو 
يروآتهب یـشیدنا  کیرات  اب  ردپ ، ردام و  رهم  رپ  شوغآ  ياج  هب  ار  دازون  هناقمحا ، تریغ  مرـش و  زا  و  تفات ، یمن  رب  ار  رتخد  تدالو 

کیربت نمـض  و  تسارآ ، ینامداش  مزب  زیزع ، هدیـسر ي  ون  نآ  رطاخ  هب  و  تشاد ؛ یمارگ  ار  يو  مدقم  درپس  یم  كاخ  درـس  شوغآ  هب 
« هجیدخ  » ار شنادناخ  يهدیـسر  ون  مان  تدالو ، نشج  حور  اب  هداس و  مسارم  نامه  رد  همطاف »  » و دلیوخ » ، » شردام ردـپ و  هب  وا  تدالو 

. دیزگرب اه » ییابیزان  اه و  يدنسپان  زا  هناگیب ي  هتسسگ و   » موهفم هب 
يوس زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شزیگنا  زا  شیپ  ههد  هس  دودح  ار  یخیرات  دادیور  نیا  تدالو و  نیا  هماگنه ي  برغ  خیرات 

. دهد یم  ناشن  هبعک  راگدرورپ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  نیوانع  باقلا و 

هب یگدنز ، رد  شدـنمجرا  شنم  هتفایهعـسوت و  تیـصخش  یقرتم و  هشیدـنا ي  رطاخ  هب  درف ، میـسن  نآ  مالـسلا ، اهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
يهتفای دشر  تیونعم و  رپ  تیصخش  يهناگدنچ  داعبا  زا  يدُعب  رگناشن  یقرتم و  شنم  شنیب و  نامجرت  مادک  ره  هک  ییاهبقل  هب  جیردت 

: میرگن یم  یخرب  هب  کنیا  هک  دیدرگ ، رختفم  تسوا -
هرهاط - 1 دوب : بقلم  بقل  ود  هبمالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تیـصخش  تیلهاج ، يدیلپ  تملظ و  یهابت و  تبکن و  رـسارس  رـصع  رد 

اهیلع هجیدخ  دسیون : یم  دروم  نیا  رد  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  شنادرپ .) شیدنا و  وکین  يوناب   ) هلیقع - 2 شنم ،) كاپ  يوناب  )
ۀّیلِهاجلا ِیف  یعدـُت  َتناَک  َو   » شنم كاپ  شور و  كاپ و  شرایـسب - تیونعم  اورپ و  رطاخ  هب  زین  تیلهاج  رات  هریت و  راـگزور  ردمالـسلا 

...« اِهفافِع ِةَدِِّسل  ةَرِهاّطلِاب 
ِیف َتناَک  َو  دوب « : هرهاط »  » اـی شنم ، كاـپ  شور و  كاـپ  زین  راـت  هریت و  راـگزور  نآ  ردمالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  دـسیون : یم  يرگید  و 

...« ةَرِهاّطلا ۀّیلِهاجلا 

شیرق ناوناب  رالاس 

يوناب ناوسنلا » هدیـس   » ناونع هب  وا  زا  دناهدورـسمالسلا ، اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  يهمانگوس  ناونع  هب  هک  ياهماـکچ  رد  (ع ) ناـنمؤمریما
. دنا هدرک  ریبعت  ناوناب 

دهع رد  و  دناوخ . یم  نیملاعلاءاسن » ةدیس   » ار وا  زین  سیمع  تنب  ءامسا  دنا . هدرک  دای  شیرق » ةدیس   » هب وا  زا  زین  مالسلا  اهیلع  قداص  ماما 
. دندناوخ یم  شیرقلا » ءاسن  ةدیس   » ار وا  یلهاج 

( یتسرد یتسار و  يوناب   ) هقیدص

هب مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  زا  تارهاط ، تاجوز  رب  دورو  ماگنه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  همانترایز  زا  يزارف  رد 
ترـضح مالـسلا و  اـهیلع  میرم  ترـضح  دروـم  رد  مه  نآ  هـتفر و  راـک  هـب  راـبکی  نآرق ، رد  هژاو  نـیا  هدـش و  ریبـعت  هقیدـصلا »  » ناوـنع

. تسا هدومرف  نایب  موصعم  يانعم  هب  ار  نآ  (ع ) قداص
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( تکرب رپ  يوناب   ) هکرابم

هک دوب  روهرهب  یمومع  راکفا  ادـخ و  هاگراب  رد  يزارف  رپ  تیعقوم  نانچ  زا  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هک  تسا  هدروآ  یمق  ثدـحم  موحرم 
هب لیجنا  رد  هک  ارچ  دش ؛ هدناوخ  تشهب  رد  كاپ  میرم  مدـمه  و  هکرابم » ، » ادـخ يوس  زا  حیـسم  ترـضح  هب  یمایپ  رد  تدالو ، زا  شیپ 

، ٍۀَکَرابُم نِم  ُُهلسنَف  « ؛ دوب دهاوخ  تکربرپ  گرزب و  ییوناب  ترـضح  نآ  لسن  هک : تسا  هدمآ  ربمایپ  ياهیگژیو  اههناشن و  میـسرت  ماگنه 
« ِۀَّنَجلا ِیف  َکِمُأ  ُةَّرَض  َیِه  َو 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  زا  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  يهمانترایز  رد  ترـضح  نآ  رابهوکـش  باقلا  رگید 
كاپ و  ) هیکز و  تسا ) دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  يا  هتـسیاش  ناسنا   ) هیـضرم ادخ ،) هنامیکح ي  ریدقت  ریبدت و  زا  دونـشخ   ) هیـضار ناونع  هب 

. تسا هدش  ریبعت  زین  شنم ) هشیدنا و  مسج و  حور و  رظن  زا  هدنلاب 

ترضح نآ  ياه  هینک 

(: نایوج لامک  نایارگ و  دیحوت  مام   ) نینموملا ما 
بقل نینمؤملا » ما   » نآرق قطنم  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  اهنآ  سأر  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ناربمایپ  نارـسمه 

. دشاب یم  نانآ  نیرترب  نیرتهب و  يو  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرصت  هب  یلو  دنا . هتفای 
ُُّما زا : دنترابع  دهن  یم  شیامن  هب  ار  وا  هوکش  جاوم  سونایقا  زا  يا  هرطق  کی  ره  هک  زاجح  دنمدرخ  يوناب  نآ  ياه  هینک  نیرتروهـشم  زا 

(. ارهز دنمجرا  مام   ) ءارهّزلا ّما  نایاونیب ،) نامیتی و  مام   ) کیلاعصلا ّما  یماتیلا و 

یحو هنیآ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  يامیس 

ترضح هناخ ي  زا  تثعب و  زا  دعب  لاس  ود  لوالا ، عیبر  هام  رد  هک  دوخ  هنابش ي  ریس  نیتسخن  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دنتفرگ رارق  باطخ  دروم  نینچ  یحو  کیپ  زا  دنتشگ ، یم  زاب  نیمز  يوس  هب  هک  یماگنه  تفریذپ ،  ماجنا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

؛ مالّسلا ِیّنِم  هللا و  َنِم  َۀَجیدَخ  یلَع  ًارقَت  نأ  یتَجاح 
. یناسرب مالس  هجیدخ  رب  لیئربج ، نم  زا  نانم و  دنوادخ  زا  هک  تسا  نیا  نم  تجاح 

: تفگ خـساپ  رد  وا  دـندومن ، غالبا  هجیدـخ  ترـضح  هب  ار  نانم  دـنوادخ  دورد  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
. تسوا يوس  هب  تسوا و  زا  مالس  تسا ، مالس  دنوادخ 

. ناـسرب مالـس  شراـگدرورپ  زا  هجیدـخ  هب  دّـمحم ، يا  تشاد ، هضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـب  رگید  راـبکی  یحو  کـیپ 
. داب مالس  نیما  لیئربج  رب  تسوا و  زا  مالس  و  تسا ، مالس  دوخ  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

خیرات رذگ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

، خـیرات ملـسم  قیاـقح  زا  يرایـسب  رذـگهر ، نیا  زا  هدوب ، نارادـمروز  تمدـخ  رد  ناـسولپاچ و  تسد  رد  خـیرات ، لوـط  رد  هراوـمه  ملق 
زا هدرپ  دوخ ، یملع  ياه  هتفای  ساسا  رب  يرگشهوژپ  رگا  هک  ییاج  ات  هتفرگ ، دوخ  هب  یخیرات  تیعقاو  گنر  هدش و  فیرحت  شوختـسد 
راغ رای  اهنت  هک  هدرک  تابثا  نقتم  لیالد  اب  رـصاعم ، نارگـشهوژپ  زا  یکی  دوب . دـهاوخ  ناگمه  تفگـش  بجوم  درادرب ، اهتیعقاو  يور 
راغ رای  هللادـبع » ياج   » يرگید صخـش  هدـش و  لعج  راغ  ناتـساد  وا  لوپ  اب  هیواعم و  دـهع  رد  هدوب و  رکب  نب  طقیرا  نب  هللادـبع  ربماـیپ ،

. تسا هدش  یفرعم 
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. دنا هدرک  لعج  هیواعم  ناوریپ  ار  نیطبلا » عزنالا   » هلمج هک  هدرک  تابثا  ومه 
زا ینادنزرف  بحاص  هلاس و  لهچ  ییوناب  ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  شیرق ، هزیـشود ي  هک  تسین  تفگـش  ياج  رذگهر ، نیا  زا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دننک ، تسرد  یسایس  بیقر  افلخ ، رگید  زا  (ع ) یلع ترضح  يارب  ات  دننک ؛ یفرعم  یلبق  نارهوش 
هدشن هداد  يدحا  هب  هک  هدـش  اطعا  وت  هب  زایتما  هس  یلع ! ای  دـنیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  ياه  یگژیو  شرامـش  ماقم  رد  ملـس  هلآ و  و 

! نم هب  یتح 
. ممورحم نآ  زا  نم  هک  هدش ، هداد  وت  هب  نم  نوچ  ینز  ردپ  - 1

. هدشن هداد  نم  هب  نآ  حطس  رد  هک  هدش ، هداد  وت  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  يرسمه  - 2
! دناهدماین نم  بلص  زا  هک  دنا  هدمآ  وت  بلص  زا  مالّسلا ،) امهیلع   ) نیسح نسح و  نوچ  ینادنزرف  - 3

دنناـمه راـختفا ، نیا  رد  زین  وا  رهوش  تشاد ، يرگید  رتـخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زج  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربماـیپ  رگا 
. تسا هدرک  یفن  تیعطاق  اب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دشیم ؛ (ع ) نانمؤمریما

 ، ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  دناهدرک  حیرـصت  ناثدـحم  زا  يرایـسب 
: تسا هلمج  نآ  زا  دوب ، هدرکن  باختنا  رگید  يوش  زگره  دوب و  هزیشود 

« همامالا یف  یفاشلا   » باتک رد  يدهلا ، ملع  یضترم  دیس  - 1
« یفاشلل صیخلت   » باتک رد  یسوط ، خیش  - 2

« فارشا باسنالا   » باتک رد  يرذالب ، دمحا  - 3
« هثالثلا عدب  یف  هثاغتسالا   » باتک رد  یفوک ، مساقلاوبا  - 4

. دنا هدرک  لقن  هدش  دای  عضاوم  زا  ار  بلطم  نیا  زین  ناخروم  ناثدحم و  زا  يرایسب 
زگره هدوب و  هلاس  تشه  تسیب و  ای  جنپ  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  فیرـش  نس  هک  دننک  یم  دیکأت  هّدع  نیا 
تـشه تسیب و  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  ار  ناـشیا  نس  ساـبع ، نبا  ( ؛ هدوب هدرکن  باـختنا  يرگید  يوش 

یبلک بحاص  نب  دمحم  نآ  يوار  نوچ  دننک . در  ار  نخس  نیا  دننکیم  یعس  تنـس  لها  ناخروم  زا  یـضعب  دنچ  ره  دنکیم ؛ لقن  لاس 
!( دننادیم فیعض  ار  وا  اهنآ  تسا و  نایعیش  زا 

ترـضح تبقارم  تلافک و  تحت  هک  دندوب ، مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه »  » ياه هدـناوخ  دـنزرف  موثلک ، ما  هیقر و  بنیز ، نینچمه 
. دناهدربیم رس  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

: دیامرفیم الاب  نانخس  لقن  زا  سپ  لیخد » همالع  ، » رصاعم رگشهوژپ 
: دسیونیم هک  دشابیم  عدبلا » راونالا و   » باتک بحاص  شیامرف  قوف ، نانخس  دّیؤم 
. دنشابیم مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رهاوخ  هلاه ، ینتان ) نارتخد   ) نارتخد هیقر ، بنیز و 

خـساپ شیرق  فارـشا  همه ي  هب  دنا و  هدوب  هزیـشود  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  دناهدرک  راهظتـسا  زین  يزاریـش  هللا  تیآ  موحرم 
. دنتشاد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  یمشاه ، ناوج  ورگ  رد  لد  دندوب و  هداد  یفنم 

. دناهدوبن ربمایپ  نارتخد  اهنآ  هک  هدرک  تابثا  یخیرات  ملسم  لیالد  اب  هعیشلا  نایعا  باتک  رد  زین  نیما  نسحم  دیس  همالع  موحرم  - 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شیپ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  هدروآ ، یناوارف  دهاوش  زین  یلماع  یضترم  رفعج  ياقآ  رـصاعم ، رگـشهوژپ 

. دناهدوب هدرکن  رهوش  ملس  هلآ و 
نیا دنا  هتفگ  اهنآ  هک  مینک  لوبق  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ ي  ترـضح  هرابرد ي  ار  تنـس  لها  زا  هدیـسر  یخیرات  لقن  میهاوخب  رگا 

رتـخد ود  يوش ، ود  نآ  زا  تسا و  هتـشاد  رگید  جاودزا  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اـب  شجاودزا  زا  لـبق  راوـگرزب 
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هتشاد یلهاج  يوش  ود  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ ي  رگا  هک  دسر  یم  نهذ  هب  هتکن  نیا  لاکشا و  نیا  هیقر ؛ بنیز و  مان  هب  تسا  هتشاد 
نب نیسح  يا  هک : مینک  ضرع  (ع ) نیسح ماما  هب  میریگب و  رارق  (ع ) ادهـشلا دیـس  يوربور  میناوت  یمن  امـش  نم و  مک  تسد  رگید  تسا ،

يرون یلع ) نب  نیسح  يا   ) وت هک  مهد  یم  تداهش  یهاوگ و  نم  ةرهطم ؛ »... ٍماحرا  َو  ٍۀَِخماش  ٍبالـصَا  یف  ًارُون  َتنُک  َکَّنَا  ُدَهـشَا   » یلع
. بذهم كاپ و  هدولاپ ، ناردام  محر  رد  گرزب و  خماش و  نادرم  بالصا  رد  يدوب 

، ناینس یخیرات  ياهلقن  نآ  ساسا  رب  ناشیا  رگا  و  تسه ، هک  دشاب  (ع ) یلع نب  نیسح  هدج ي  مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ  رگا  باسح  نیا  اب 
. تسناد كاپ  هدولاپ و  ياهمحر  ماحرا و  زا  ار  (ع ) نیسح ناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، هتشاد  یلهاج  دنزرف  ود  و  یلهاج ، يوش  ود 

...« اهـساجنأب ِۀیّلهاجلا  َکسِّجَُنت  مل  هرهطم  ٍماحرا  یف  مینک ...« : یم  ضرع  (ع ) ادهـشلا دیـس  هب  ترایز  نیا  همادا  رد  هک  یکاپ  محر  مادک 
!!؟» تسا هدادن  وت  ناردام  رهطم  ماحرا  هب  وت و  ناردام  هب  وت و  ناردپ  هب  ار  دوخ  یکیرات  تملظ و  یلهاج و  تساجن  هاگ  چیه  تیلهاج  »

میدقتعم هک  يا ؛ هشیدنا  یمالک ، داقتعا  نیا  رد  ای  مینک  دیدرت  یخیرات  لقن  نآ  رد  دیاب  ای  دوب ؛ دهاوخ  ياهناهاوخژاژ  نخس  نخـس ، نیا 
همطاف مام  هک  تسه  زین  يربک  يهجیدخ  قادصم  ًاریهطَت ، مُکَرِّهُطی  ًاریهطَت ،» مُکَرِّهُطی  تیبلا و  لها  َسجّرلا  َمُکنع  َبِهذـُِیل  هللاُدـیُری  اّمنإ  »
شدوخ ییالبرک  ییاروشاع  ياههبطخ  رد  یتح  بیـشن و  زارف و  ره  رد  هک  ومه  تسا ! هجیدخ  دـنزرف  هک  یلع  نب  نیـسح  هرابردو  تسا 

. دراد مان  هجیدخ  ياهدج  نیسح  و  تسا ... هجیدخ  دنزرف  نیسح  تسیک ؟ نیسح  دیناد  یم  يربکلا ؛ » ۀجیدخ  ُنب  اَنَا   » هک درکیم  راختفا 
يا هجیدخ  دنزرف  رـصع ، ماما  يا  وت  هک  میراد  یم  هضرع  مه  ناشیا  هب  میناوخ ، یم  رـصع  یلو  هب  باطخ  هک  ییاههمانترایز  رد  نانچمه 

. ندوب هجیدخ  دنزرف  هب  يراد  تاهابم  ینک و  یم  رخف  و 
همطاف سپس  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  رهطم  دوجو  لوا  دنتـشاد ، ار  نیموصعم  همئا  يردام  یگتـسیاش  هک  ییاهناسنا  اهنت  رگید ، ترابع  هب 

. دوب مالسلا  اهیلع  ارهز 
مالـسلا اـهیلع  همطاـف  هب  باـطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دوشیم  هدـید  بقاـنم  باـتک  موس  دـلج  زا  یتیاور  رد 

.« داد رارق  تماما ) هتسیاش  فرظ  اهنت  و   ) تماما رون  ءاعد  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  هجیدخ  تردام  نیا  مرتخد ! : » دنیامرفیم
هک دنک  ادـیپ  ار  لامک  نیا  یگتـسیاش  تسناوتن  یناسنا  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریبعت  نیا  ساسا  رب 

. دبای یم  انعم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تیصخش  رد  هک  دوب  يراختفا  نیا  دشاب . موصعم  ماما  هدزای  دوجو  فرظ  شدوجو 
يوش ود  ربمایپ ، اب  جاودزا  زا  لـبق  يربک  هجیدـخ ي  هک  دـنهدب  اـم  دروخ  هب  دـنیوگب و  مییوگب و  هک  فازگ  هب  تسا  ینخـس  نیا  اذـل  و 

. دنزرف ود  تسا و  هتشاد  رگید 
غورد رگفیرحت و  تسد  نامه  دنک ، لعج  نادـنزرف  نارهوش و  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  يارب  هدرک  شالت  هک  يراکتیانج  تسد 

ات ار  وا  هدرک و  لعج  يزاتمم  لامک  لامج و  تسا ، هدوب  یتبقنم  تلیـضف و  ره  دـقاف  هک  يرگید  درف  يارب  هدرک  شالت  هک  تسا  يزادرپ 
هب داب  نینچ  نیا  هک  يدوبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  نیرتابیز  نیرتهب و  زگره  وت  دربب ، الاب  ءاریمح » ای  ینیِمِّلَک   » ماـقم

. ياهتخادرپ زیتس  گنج و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  اب  ياهتخادنا و  بغبغ 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ ي  هب  هشیاع  ياهتداسح  زا  يا  هنومن 

. تسا هدش  لقن  نینچ  نیا  هشیاع  زا  هک  یتیاور  اب  میوش  یم  هجاوم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تلحر  زا  سپ  اهلاس 
. مداتفا دسح  هب  هجیدخ ) هب  تبسن   ) يزور نم  ًاموَی ،  ُةَریَغلا  َِینتَکَردَاَف  َتلاق :

. ًاریخ ََکل  َهللا  فلخا  دق  و  ًازوجع ؟ ّالإ  تناک  له  و  متفگ : ربمایپ  هب  تینابصع  اب  و 
روظنم ! ) تسا هدرک  بیصن  ار  وا  زا  رتهب  وت  يارب  دنوادخ  و  دوبن ! شیب  يا  هزوجع  نزریپ و  هک  وا  ینک )؟ یم  تبحص  هجیدخ  زا  ردقچ  )

.( دوب شدوخ 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک بضغ  ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُّیبنلا  َبَضَغَف  تلاق :
. اهنم ًاریخ  یل  َفَلخَا  ام  ِهللا  َو  دومرف : وا  باوج  رد  و 

: دماین نم  يارب  وا ) ياج  هب   ) هجیدخ زا  رتهب  یسک  هک  لاعتم  يادخ  هب  مسق  ًالوا ) هک  دننک  یم  اعدا  نآ  یفن  لوا  )
( تردپ هلمج  نم  ( ؛ دندوب رفاک  ناگمه  هک  ماگنه  نآ  دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  هجیدخ  ساّنلا : َرَفَک  اذِا  یب  تَنَمآ  دقل 

ذِا اهل  اِمب  ِینتَـساو  و  تردـپ ) هلمج  نم  ( ؛ دـندناوخ یم  وگغورد  ارم  ناگمه  هک  درک  قیدـصت  ارم  ینامز  ساـّنلا : َِیَنبَّذَـک  ذِا  ینتَقَّدَـص  و 
(. تردپ هلمج  نم  ( ؛ دندوب هدرک  رود  ارم  نامدرم  هک  درک ) تقداصم  تقافر و   ) درک تاساوم  نم  اب  ینامز  و  ساّنلا : َِینَمَرَح 

دوخ اب  ًادـبا : ٍءوِسب  اهُرُکذَا  ِهللاو ال  متفگ : ار  مدوخ  مدـید ) ار  ربمایپ  هنوگنیا ي  راتفر  یتقو  : ) یـسفن یف  تلقف  دـیوگ : یم  همادا  رد  هشیاع 
. مشاب هتشادن  دوخ  یگدنز  رد  ار  وا  هب  نیهوتو  هجیدخ  یفن  تقو  چیه  رگید  هک  منک  یم  دهع  مروخ و  یم  دنگوس 

.( یتسین دنبیاپ  تدوخ  دهع  نیا  هب  نانچ  مه  وت  مناد  یم  هک   ) تفر درک و  شرت  ور  ربمایپ  تفگ ، ار  نخس  نیا  هک  ینامز 
يدنفـسوگ وا  يارب  یتقو  هک  اجنآ  ات  درک ، یم  ییوگرپ  يربک  هجیدخ ي  زا  ربمایپ  ردـقنیا  تسا : هدـمآ  هشیاع  زا  يرگید  تیاور  رد  زین 

. داتسرف یم  هجیدخ  ناتسود  يارب  ار  نآ  فلتخم  ياهتمسق  درک و  یم  عیطقت  ار  دنفسوگ  نآ  ربمایپ  دندروآ ، یم  هیده  ار 

شیرق هنازرف 

، يریگ میمصت  تردق  هشیدنا ، تلاصا  شنیب ، شناد ، زا  بسن ، تفارـش  تورث و  لامک ، لامج ، رب  هوالع  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
. دندوب رادروخرب  بئاص  ۀشیدنا  رفاو و  لقع  يأر ، تبالص  رکف ، تمالس  رظن ، تقد 

جاودزا ددص  رد  ناوارف  تاناکما  لاوما و  اب  فئاط ، فارشا  نمی و  نیطالس  مشاه ، ینب  نارس  زا  یناوارف  ياهراگتـساوخ  رذگهر  نیا  زا 
. تشاد شیرق  نیما  ورگ  رد  لد  دز و  اهنآ  همه  هنیس ي  رب  در  تسد  وا  یلو  دندمآ  رب  فرش  هلف  نآ  اب 

جاودزا يهزیگنا 

نآ زا  رت  لقاع  شیرق  هنازرف  یلو  دزودـب ، ناراگتـساوخ  لامج  هاج و  لانم و  لام و  هب  مشچ  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  ياهزیـشود  ره  يارب 
. دزودب مشچ  يداع  يدام و  لئاسم  هب  هک  دوب 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  شیرق  نیما  شنیزگ  تلع  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
. َکِقلُخ ِنسُح  َِکثیدَح و  ِقدِص  مُهَدیع و  َِکتَنامَا  َکِموَق و  نِم  َِکفَرَش  یّنِم و  َِکَتبارَِقل  کیف  ُتبِغَر  ّینِا  ّمع ، نبای  و 

: اریز مراد ، وت  ورگ  رد  لد  نم  ومع ، رسپ  يا 
، یتسه نم  يدنواشیوخ  وت  - 1

، یشاب یم  رادروخرب  الاو  تفارش  زا  وت  - 2
، یتسه روهشم  دوخ  موق  نایم  رد  تناما  هب  وت  - 3

، یشاب یم  راتفگ  تسار  يدرف  وت  - 4
. یتسه رادروخرب  وکین  قالخا  زا  وت  - 5

هضرع شتمدخ  هب  داتـسرف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  همع ي  هیفـص »  » هب ناوارف  يایاده  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
. نک يرای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  لاصو  هب  ندیسر  رد  ارم  دنگوس ، ادخ  هب  ار  وت  هیفص ! يا  تشاد ،

: درک نایب  نینچ  هیفص  هب  ار  شنیزگ  نیا  یلصا  زار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
. دشاب یم  دییأت  دروم  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  وا  هک  مناد  یم  نیقی  عطق و  زرط  هب  نم  نیَملاعلا ؛ ِّبَر  نِم  ٌدِّیَُؤم  هَّنَا و  ُتِملَع  دق  ّینِا 
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. درادرب اپ  شیپ  زا  ار  سدقم  دنویپ  نیا  عناوم  ات  داتسرف  رامع  دزن  هب  ار  هلاه »  » شرهاوخ نینچمه  وا 
هضرع تفاتش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رضحم  هب  وا  هارمه  هب  تسج و  هرهب  هسیفن  مان  هب  یمارگ  ییوناب  زا  نینچمه  يو 

: دندیسرپ ربمایپ  ما  هتفرگ  رظن  رد  امش  يارب  شیوخ  رابت  زا  يرتخد  نم  تشاد :
47. تسا هجیدخ  وت  زینک  وا  هجیدخ » َُکتَکولمَم  یِه  : » درک ضرع  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تسیک ؟ وا 

جاودزا يراگتساوخ و  مسارم 

(ع) بلاطوبا ترـضح  دـیدرگ ؛ رازگرب  مشاهینب  ناگرزب  فارـشا و  روضح  اب  مالـسلا ، اـهیلع  هجیدـخ  زا  يراگتـساوخ  مسارم  ماـجنارس 
ياراد وا  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  تفگ ... : نخـس  مرکا  ربماـیپ  تفارـش  تمظع و  زا  درک ؛ داریا  تغـالب  تحاـصف و  لاـمکرد  ياهبطخ 

48. تسا رادروخرب  راوتسا  رایسب  یتیارد  زا  تسا و  ریگارف  یتعیرش  بحاص  وا  تسالاو ، رایسب  یتیصخش 
: دومرف نایاپ  رد  و 

یگژیو هب  هک  يدنمجرا  تخد  هدمآ ؛ امـش  یمارگ  تخد  يراگتـساوخ  هب  تسا  شیاتـس  فصو و  زا  زاین  یب  هک  ام  يهداز  ردارب  کنیا 
ناگمه دزنابز  نیرترب  تسا و  قافآ  هرهش ي  تمظع ، هوکش و  هب  هاگیاج و  دنلب  تسا  یناسنا  هک  ومه  تسا ؛ هتسارآ  یکاپ  یگدنشخب و 

49 ...« اُهلـضَف ُةَروکذَـملا  ُۀَـفورعَملا  مُُکتاُتف  َیِه  َو  ۀَّفِعلا  َو  ِءاـخَّسلِاب  ُۀَـفوُصوَملا  مُکَتَمیرک  ٌبِطاـخ  اـیخا  َنبا  َّنِا  « ؛ تسا دـنمجرا  شماـقم  و 
بحاص تسا و  رت  لقاع  نم  زا  هجیدـخ  هکنیا  زج  دـیتسه ، ام  نایم  رد  نامدرم  نیرتزیزع  امـش  تفگ : خـساپ  رد  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ » »

50. دشاب یم  دوخ  رایتخا 
راهظاو درک  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  دیبلط و  تصخر  دوب ، نادناخ  گرزب  هک  دسا » نب  ورمع   » شیومع زا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 

. دوب دهاوخ  شدوخ  لام  زا  زین  شا  هیرهم  هک  درک 
، تسا هتفریذپ  دوخ  هدهع  رب  مناخ  سورع  ار  نآ  تسا و  نینچ  رهم  دومرف  دـش و  دـنلب  يراگتـساوخ  سلجم  رد  (ع ) بلاطیبا هک  یماگنه 

. دنریذپ یم  نانز  ار  رهم  لاح  هب  ات  یک  زا  تفگ : هنعط  هب  دش و  دنلب  بهلوبا 
ار دوخ  رهم  هک  دسرب  هچ  ات  دنهد  ناج  وا  يارب  نانز  همه  هک  دش  یم  دشاب ، دمحم  دننام  هب  یسک  رگا  شاب ! شومخ  دومرف : (ع ) بلاطیبا

51. دنشخبب
میدروآ و رد  دمحم  يرـسمه  هب  ار  هجیدخ  ام  هب ؛» انیـضَر  اهانجَوَز و  : » دومرف نایاپ  رد  درک و  داریا  اویـش  يا  هبطخ  دسا  نب  ورمع  هاگنآ 

52. میتقوشوخ سدقم  دنویپ  نیا  هب 
وا گنـسمه  دـمحم و  دـننامه  هک  نامدرم  نایم  رد  تسیک  دـمّحم » ؟ لثم  ساّنلا  یف  يذـّلاذ  نم  : » درک مالعا  تحارـص  لامک  اـب  هاـگنآ 

؟53 دشاب
: دومرف دقع  مسارم  رد  زین  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ردپ  دلیوخ 

روا نم  هک  دیشاب  هاوگ  همه  دشاب . رترب  دمحم  زا  هک  ار  یسک  هدرکن ، لمح  دوخ  زارف  رب  نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامسآ  برع ، رشعم  يا  »
54 .« متسه رختفم  سدقم  دنویپ  نیا  هب  مدیزگرب : دوخ  يداماد  هب  ا 

ات تشاذـگ  (ع ) بلاطوبا ترـضح  رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هماج  تایرطع و  ماشحا ، مانغا ، لاوما ، مالـسلا ، اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هاگنآ 
ار نآ  نوماریپ  هکم و  یلاها  مامت  زور  هس  درتسگ و  یهوکـش  اب  رایـسب  هرفـس  (ع ) بلاـطوبا ترـضح  دریگب . هدـهع  رب  ار  یـسورع  همیلو 

55. درک نامهیم 

زیتس هجیدخ  خیرات  رد  یتشگ 
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تایح ياج  ياج  رد  : 56 دسیون یم  مظعالا  یبنلا  هرتیس  نم  حیحصلا  باتک  رد  یلماع  یضترم  رفعج  دیـس  همالع  جرا ، نارگ  رگـشهوژپ 
تلاسر و موادت  رد  طقف  هن  موش ، تاقافتا  نیا  دوش . یم  هدید  نانمشد  فیحصت  فیرحت و  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
فیرحت و هک  تسا  یتیعقوم  نیلوا  يربک ، هجیدـخ  اب  شترـضح  جاودزا  يارجام  رد  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  تثعب  زا  لـبق  رد  هکلب  تثعب 
ار  57« ۀقرو  » ياپ ات  دنا  هدیـشوک  اجنآ  رد  تسا  راوگرزب  ود  نآ  يراگتـساوخ  هعقاو  مروظنم  دوش  یم  هدید  هسیـسد  لعج و  ياه  یهایس 

: تسا برطضم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  دننک . زاب  اهنآ  هب 
درک يراگتساوخ  بلاطوبا  زا  ار  دمحم  وا  دمآ و  بلاطوبا  دزن  هجیدخ  دنیوگ  یم  يا  هتسد  فلا :

. درک يراگتساوخ  ار  هجیدخ  دنتفر و  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  دزن  هجیدخ  هناخ  هب  بلاطوبا  دمحم و  دنیوگ  یم  يا  هدع  ب :
. دروآرد مه  دقع  هب  ار  اهنآ  جاودزا ، هب  ود  ره  تیاضر  زا  نانیمطا  اب  رفن و  ود  ره  لیکو  ناونع  هب  بلاطوبا  دنیوگیم  ياهتسد  ج :

وا زا  ار  هجیدـخ  هـتفر و  لـفون  نـب  هـقرو  دزن  بلاـطوبا  دـمحم و  دـنیوگیم : دنـساسایب ، برطـضم و  مـه  رایـسب  هـک  مراـهچ  هتــسد  د :
. دندرک يراگتساوخ 

: دراد دوجو  مه  یقحاول  تافاضا و  تایاور ، زا  هتسد  نیا  همادا  رد 
زا ار  لیجنا  يو  تشونیم . دناوخیم و  نابز  نیا  هب  دوب و  انشآ  رایسب  ینارع  نامز  هب  هک  انیبان  دوب  يدرمریپ  يزع ، دبع  نب  لفون  نب  ۀقرو 

، دروآ تسدـب  یناوارف  دوس  دوب و  هتفر  ماش  هب  هجیدـخ  هراجتلالام  اب  دـمحم  هک  يرفـس  رد  دوب  طلـسم  رایـسب  ار  تاروت  تشاد و  ظفح 
یـسوم سوماق  سوماـن و  وا  هیحاـن  رد  نم  هک  تفگ  نینچمه  درک . داهنـشیپ  هجیدـخ  شردارب  رتخد  هب  جاودزا  يارب  ار  ناوج  نیا  هقرو ،

. منیبیم
هب تبسن  ار  ربمایپ  ات  دناهدرک  دراو  خیرات  رد  ار  لئاسم  نیا  نم  رظن  هب  دننیغورد ؛ ساسایب و  ود  ره  دنس  نتم و  ظاحل  هب  هک  تایاور  نیا 
هب ار  مالـسا  ربمایپ  مالـسا و  ات  دناهدرک  تکرح  يداو  نیا  رد  مه  هیماینب  ناتـسد  دیاش  دـنهد  ناشن  كوکـشم  ددرم و  شتلاسر  توبن و 

. دش  58 ابس هللادبع  نیغورد  ناتساد  ساسا  هدنیآرد  نیغورد  تایاور  نیا  دننک . طبترم  تیدوهی  دوهی و 
رد تسا : هدمآ  روط  نیا  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  جاودزا  مسارم  نایرج  هرابرد  یقهیب  یمان ، سیون  هریـس  زا  توبنلا  لئالد  باتک  رد 

59. دومن هدهاشم  ار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  كاپ  نادناخ  هب  نانمشد  تاماهتا  حوضو  هب  ناوتیم  یخیرات ، لقن  نیا 
رامع دندرکیم . تبحـص  فلتخم  هجیدخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جاودزا  هرابرد  مدرم  هک  دنک  یم  تیاور  ثراح  هللادـبع 

لاس نسمه و  نم  دنادیمن  ار  بلطم  نیا  نم  هزادـنا  هب  سکچیه  دـنرادیم و  تبحـص  دایز  نوگانوگ و  هراب  نیا  رد  مدرم  تفگ : رـسای 
رب هک  میدروخرب  هجیدـخ  رهاوخ  هب  هرورخ  هلحم  رد  میدوب  هتفر  نوریب  ربمایپ  هارمه  يزور  مدوب . ترـضح  نآ  یمیمـص  تسود  ربمایپ و 

، داتـسیا رظتنم  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  متفر ، وا  شیپ  نم  دز . ادص  ارم  وا  دوب ، هتـسشن  دوب  هدـیرخ  هک  یتسوپ  کشت  يور 
رد ربمایپ  اب  ار  عوضوم  نیا  متـشگرب و  نم  دـنک ؟ جاودزا  هجیدـخ  اب  هک  دـهاوخیمن  شلد  وت  تسود  نیا  تفگ : نم  هب  هجیدـخ  رهاوخ 

ادرف تفگ  متفگ ، وا  هب  ار  ربمایپ  خـساپ  متفر و  هجیدـخ  رهاوخ  شیپ  هرابود  نم  مدوخ ، ناج  هب  مسق  ارچ  دومرف : ترـضح  متـشاذگ ، نیب 
. دییایب ام  هناخ  هب  حبص 

هدرب راک  هب  یـشوخ  يوب  هدیـشوپ و  ییابیز  هماج  هجیدخ  ردپ  دناهتـشک و  يواگ  میدـید  میتفر . اهنآ  هناخ  هب  دوز  حبـص  زور  نآ  يادرف 
ةرابرد شدنزرف  دوب و  تسم  هدروخ و  بارش  دلیوخ  دوب . هدرک  تبحص  ردپ  اب  مه  وا  دوب و  هتشاد  تبحـص  دوخ  ردارب  اب  هجیدخ  تسا .

دومن و تقفاوم  مه  وا  دروآرد و  ربمایپ  يرسمه  هب  ار  هجیدخ  هک  درک  شهاوخ  تشاد و  تبحص  ترـضح  نآ  تیمها  شزرا و  ربمایپ و 
. دندروخ اذغ  نامه  زا  مه  رهوش  نز و  دندوب و  هدرک  هیهت  ناوارف  كاروخ  واگ  تشوگ  زا 

؟ هچ يارب  شوخ  يوب  كاروخ و  همه  نیا  و  تسیچ ؟ ابیز  هماج  نیا  تفگ : دیدرگ ، رایشوه  یتسم  زا  نوچ  هجیدخ  ردپ 
هدام تسا و  هدروآ  تیارب  تداماد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ار  هماج  نیا  تفگ : دوب  هدرک  تبحـص  رامع  اب  هک  هجیدخ  رهاوخ 
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هب ار  هجیدـخ  نم  تفگ : درک و  راکنا  دـلیوخ  میتشک  ار  واگ  میدروآرد ، وا  يرـسمه  هب  ار  هجیدـخ  نوچ  دوب و  دروآ  هیدـه  مه  يواـگ 
هارمه دندمآ و  نوریب  مه  مشاهینب  دناسر . لیعامـسا  رجه  هب  ار  دوخ  درکیم  دادـیب  داد و  هک  یلاح  رد  ماهدرواینرد و  دـمحم  يرـسمه 

؟ تساجک ماهداد  وا  يرـسمه  هب  ار  هجیدخ  نم  دییوگیم  هک  یـسک  نآ  الاح  تفگ : دلیوخ  دـندرک . تبحـص  وا  ابو  دـنتفر  وا  دزن  ربمایپ 
نآ مه  رگا  دـشاب و  هدـنخرف  كرابم و  هک  ماهدرک  تقفاوم  ًالبق  رگا  بوخ  رایـسب  تفگ : دـید  ار  وا  دـلیوخ  هک  نیمه  دـمآ . شیپ  ربمایپ 

 ... مقفاوم لدو  ناج  اب  الاح  ماهدرکن ، تقفاوم  تقو 
ار لفون  نب  ۀقرو  نوچ  یفیرحت  یتیصخش  ياپرد  حیحـصلا و  باتک  رد  یلماعلا  یـضترم  رفعج  گرزب  داتـسا  نانخـس  هب  میدرگیمرب  زاب 

: میواکیم خیرات  رد 
مهاوخیمن تسا . یحو  عورـش  ناـمه  اـب  یحولا  ءدـب  مروظنم  تسا  رتكاـنرطخ  لوا  ردوم  زا  مینیبیم  ناـشن  هقرو  زا  هک  يرگید  تبون 

نییاپ هب  رونلا  لبج  زا  وا  هک  میوگیم  ار  اجنآ  تسا . هدروآ  شباـتک  رد  يراـخب  هک  میوگب  ندـناوخ  رد  ار  دـمحم  یناوتاـن  عیجف  هثداـح 
ارم دـیناشوپب ، ارم  « » ینولّمز ینولّمز ، : » تفگیم هداتفا  بآ  رد  اـی  هدز و  نج  ناـسنا  دـننامه  هک  دوب  شّوشم  برطـضم و  ردـقنیا  دـمآ و 

ییوگ وت  دمحم  کیکـشت  دـیدرت و  شتآ  رب  دوب  یبآ  هقرو  نانخـس  زاب  تفر . لفون  نب  هقرو  دزن  راکهار  نتفای  يارب  هجیدـخ  دـیناشوپب »
. تسا هدرک  لزان  وا  رب  لوسر  شمارآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ياهنیکس  نامه  هقرو 

رد هقرو  نوچ  یـسک  هک  میدـقتعم  اـم  میدرواـین  تسد  هب  هقرو  تیعقاو  يوه و  زا  يزیچ  میدرک  قـیقحت  تکرح و  خـیرات  رد  هچ  ره  اـم 
. تسا یگتخاس  يدوجوم  دشاب و  دناوتیمن  یتیصخش  خیرات ،

تثعب نایرج  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ههجاوم  تقیقح 

ناگمه هک  تسا  هجاوم  يدارفا  اب  دیآیم ، نییاپ  هب  رونلا  لبج  زا  توبن ، ماقم  ياطعا  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز 
تـسار رگا  هک  دـننکیم ؛ هزجعم  بلط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ای  دـننکیم ، ربمایپ  بیذـکت  اـی  دـنکرتشم : هجو  ود  نیا  رد 

. نک نانچ  نک و  نینچ  ییوگیم  تسار  رگا  نک ، رمقلّاقش  ییوگیم 
؛ شبیذکت هللااب  ذایعلا  هن  دنکیم و  زاجعا  بلط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  هن  مالسلا  اهیلع  يربک  يهجیدخ  ماگنه  نیا  رد 

! تسیک وا  دنادیم  هک  یلاح  رد  ار ! وا  یتلاسر  كرابم  قافتا  دهدب  دابکرابم  وا  هب  ات  دباتشیم  وا  لابقتسا  هب  دوریم ؛ لوسر  زاوشیپ  هب  وا 
. تسا هتشگرب  رون  قبط  قبط  اب  تسا ، هتشگرب  ارح  زا  هک  يدمحم  دنادیم  هک  یلاح  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاـگنآ  تسا  توبن  رون  نیا  دـندومرف : منیبیم ؟ امـش  یناـشیپ  رد  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  دـنکیم : ضرع  و 
؛» ُتْمَّلَس ُْتیَـضَر و  ُْتقَّدَص و  ُْتنَمآ و  ، » دنتـشاد هضرع  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  دندومن و  نایب  ناشیا  يارب  ار  مالـسا  ناکرا  ملس 

.« 60 مدش میلست  مدیدنسپ و  ار  مالسا  نییآ  مدرک ، رواب  ار  تیربمایپ  مدروآ ، نامیا  نم  »
! نک هزجعم  يربمایپ  ییوگیم  تسار  رگا  دیوگب  هکنیا  هن  دروایب و  هانپ  هقرو  هب  ربمایپ  شیوشت )!(  زا  هللااب  ذایعلا  هکنیا  هن 

يزاس تیصخش  هدیشارت و  همسجم  هدنار ، نخس  ربمایپ  یهلا  تلاسر  يهوحن  تمصع و  ماقم  ّدر  رد  هناشنمدَد  خیرات  هک  دشاب  نینچ  رگا 
هداتفا و شیارب  یقافتا  هچ  هدـیمهفن  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، رب  ارح  زا  هک  يربماـیپ  زا  تسا  فسأـت  یـسب  ياـج  تفگ  دـیاب  تسا ، هدرک 

! دنک تلاسر  تابثا  شیارب  یکلسم  يدوهی  ریپ  هک  يربمایپ  رب  ياو  و  کلم ! زا  ای  هدوب  ناطیش  زا  هدینش  هدید و  هچنآ 
زج دیدیمن  و  تمهت ، زج  دیـشونیمن  و  گنـس ، زج  دینـشیمن  نمـشد  تسود و  راوید و  رد و  زا  ربمایپ  هک  ییاهزور  نآ  مامت  رد  يرآ !

یلع َۀَنیکـس  ُهللا  َلَزناَف  : » دومرف شیادـخ  هک  ربمایپ ؛ شخبمارآ  مارآ و  لد  تسا  يربک  هجیدـخ  غورد ، بذـک و  ماهتا و  فینع  ياهناکیپ 
« نینمؤملا یلع  لوسّرلا و 
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تیالو هب  دقتعم  يوناب  نیتسخن 

اهیلع هجیدخ  اذل  دندوب و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تبقارم  تحت  ربمایپ  هناخ  رد  یگلاس  شـش  زا  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤملاریما 
ار تیالو  عبنم  ماقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه  تشاد ؛ يردام  شرورپ و  قح  ترـضح ، نآ  هب  تبـسن  مالـسلا 

هجیدخ ترـضح  دوش ، دقتعم  نانمؤملاریما  تیالو  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دـندومن و  نایب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  يارب 
61. مدومن تعیب  مدروآ و  نامیا  (ع ) یلع تیالو  هب  نم  دنتشاد : هضرع  مامت  تحارص  اب  مالسلا  اهیلع 

: دناهدومرف (ع ) نانمؤملاریما فصو  رد  هک  دوب  یحطس  رد  (ع ) یلع ترضح  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  يزرورهم 
 « 62. تسا يربک  هجیدخ  مشچ  رون  وا و  دزن  رد  نامدرم  نیرتزیزع  ربمایپ ، ردارب  وا  »

لوسر هناگی ي  رسمه 

اهنت وا  دنام . یقاب  وا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رهاط  بیط و  لسن  هک  تسا  ییوناب  اهنت  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  داد . رارق  تاما  ناشخرد  راونا  فرظ  ءاعو و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ياهتسیاش  يوناب 

63. دوب دنهاوخ  وا  زا  نم  يافلخ  تما و  ناماما  و  دهدیم ، رارق  وا  زا  ارم  لسن  دنوادخ  هک  دهدیم  تراشب  نم  هب  نیما  لیئربج 
زا درک و  يزور  دـنزرف  نم  يارب  وا  زا  دـنوادخ  دـندومرفیم : هدرک و  هراـشا  لـئاضفلا ، ّما  گرزب  تیلـضف  نـیا  هـب  هراوـمه  مرکا  ربماـیپ 

64. دومن مورحم  نارگید 
. دندرکن جاودزا  يرگید  يوناب  چیه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندوب ، تایح  دـیقرد  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  ات 

دراد دوجو  ناهج  رد  وا  لسن  زا  دیس  نویلیم  داتشه  زا  شیب  زورما  هک  تسا  توبن  يراج  رثوک  همشچرس  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
. دنشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  ترضح  رشبلا ، ریخ  هب  یلاعت  قح  هیطع  رثوک ، قیداصم  ریثک و  ریخ  رهاظم  هک 

دوجو مامت  اب  زورما  يهعماج  رد  زین  ام  دنربمایپ  نابوبحم  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  نارادتـسود  تسا و  ربمایپ  بوبحم  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
گرزب يوناب  نیا  يربک و  يهجیدخ  نابحم  زا  ام  ماهجیدخ ؛ نارادتـسود  زا  ام  هک  ادخ  لوسر  رظان  رـضاح و  هاگـشیپ  رد  مینزیم ؛ دایرف 

، شـضیفرپ يهداشگ  ناتـسد  اب  مه  زورما  ًاعطق  درکیم ، دقفت  ار  هجیدخ  نارادتـسود  ناتـسود و  ناراگزور  نآ  رد  هک  يربمایپ  میتسه و 
. دیامنیم دقفت  ار  هجیدخ  ینونک  نارادتسود 

ینامز ار  یسانش  هجیدخ  تسام . رصاق  كرد  دح  رد  میتفگ ، شسدقم  میرح  زا  عافد  رد  هجیدخ و  فصو  رد  ام  هچنآ  تسا  رکذ  نایاش 
! دوب هک  هجیدخ  دیوگب  وا  دوش و  هتشاذگ  يربنم  مارحلا  دجسم  رانک  رد  دمدب ، شتلود  حبص  جع )  ) رصع ماما  هک  دیاب 

هدیقع و هار  رد  راثیا  يوگلاو  يروبـص  هوسا  ناشیارب  هجیدخ ، دنریگیم و  افو  نامیا و  ماهلا  مالـسلا ، اهیلع  هجیدـخ  زا  هک  نانآ  رب  دورد 
. تسا رواب 

اه تشون  یپ 

. نامه - 47
. نامه -48

ص 69. ج 16 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  -49
. نامه -50
. نامه -51
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. نامه -52

. نامه -53

. نامه -54

. نامه -55
ص 23. ج 2 ، مظعالا ، یبّنلا  ةریس  نم  حیحصلا  -56

لفون نب  ۀقرو  -57
. يرکسع ابس ، هللادبع  58-ن.ك :

تسا هدروآ  ص 133 ، ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  ار  لقن  نیا  هباشم  - 59
.232 ج 18 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  -60

ص 230. ج 18 ، راونالا ، راحب  -61
. نامه -62
. نامه -63
. نامه -64

 : هلاقم ذخآم  عبانم و 
1383 ش. ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، زاجح ، نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  یلع ، ینودیرف ، یمرک  . 1

. رثوک همشچرس  ربکایلع ، روپيدهم ، . 2
ج 2. مظعالا ، یبّنلا  ةریس  نم  حیحصلا  یضترم ، رفعج  دیس  یلماعلا ، . 3

. مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  مالسا  ناهج  يوناب  یناسرعالطا  هاگیاپ  . 4
www.khadijeh.com عبنم :

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  - 26

باتک تاصخشم 

يروبص هیمس  هدنسیون :
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

دش رهاظ  يو  زا  دنزرف  تفه  درب و  هناخ  هب  هجیدخ ]  ار [  وا  دّیـس  سپ  . " میناوخیم ینادمه  قاحـسا  نیدلا  عیفر  زا  هّللا  لوسر  تریـس  رد 
مایا رد  هس -  ره  شنارـسپ -  و  همطاف . موثلک و  ما  هّیقر و  بنیز و  نارتخد ، دـندوب . بیط  رهاط و  مساق و  نارـسپ  رتخد . راـهچ  رـسپ و  هس 

، دروایب هجیدخ  زا  همه  ار  نادنزرف  دّیـس  و  دندرک . ترجه  هنیدم  هب  دّیـس  اب  دنتفایرد و  ار  مالـسا  همه  شنارتخد  دنتفای و  تافو  تیلهاج 
(1" .) تساوخن يرگید  نز  چیه  دّیس  دوب ، هدنز  هجیدخ  ات  دروایب و  هیطبق  هیرام ي  زا  هک  میهاربا  الا 

نارتخد دنناوخ و  یم  رهاط  بیط و  بقل  اب  ار  هللادبع  هک  هتشاد  هللادبع  مساق و  ياهمان  هب  رسپ  ود  هجیدخ  ترضح  دنا  هتفگ  رگید  یخرب 
. دنا هتسناد  همطاف  موثلک و  ما  بنیز ، هّیقر ، زین  ار  هجیدخ 
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(2 .) دنکیم رارکت  ار  قاحسا  نیدلا  عیفر  رظن  نامه  زین  ماشه  نبا 

بنیز و  موثلک ، ّما  هّیقر ، همطاف ، مساق ، هّللادبع ،)  ) رهاط ار  دوخ  نادنزرف  يو  هّللا  لوسر  زا  لقن  هب  یعیـش  یثیدح  رد  زین  يرگید  ياج  رد 
(3 .) تسا هدیمان 

دنادیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  زا  دـنزرف  هد  بحاص  ار  هجیدـخ  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  زین  يدـیعب  ًابیرقت  لوق 
(. 5  ) دنا هدرمشرب  رفن  هدزاود  رب  غلاب  ار  ود  نآ  نادنزرف  ننست  لها  ناثدحم  یخرب  و  (، 4)

قفتم یگمه  ًابیرقت  اما  تسا  رایـسب  فالتخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  رـسپ  نادـنزرف  دروم  رد  هک  دوش  یم  هظحالم 
اهیلع ارهز  همطاف  زج  هب  نارتخد  باـستنا  رد  یخرب  هک  میوش  لـفاغ  دـیابن  دـنچ  ره  تسا . هتـشاد  رتخد  دـنزرف  راـهچ  ناـشیا  هک  دـنلوقلا 

هدیمان اهنآ  ناگدناوخ  دنزرف  ار  هّیقر  بنیز و  موثلک ، مّا  دنا و  هدرک  دیدرت  (ع ) هجیدـخ ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  مالـسلا 
. دنا

: دیامرف یم  باجح  نوماریپ  بازحا  هروس  رد  هک  اجنآ  نآرق  هب  هاگن  اب  ریخا  هیرظن  نیا  هتبلا 
؛... " کتانب کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  "

. دسر یم  رظنب  فیعض  یمک  ... وگب " تنارتخد  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا  ینعی ؛ 
همه نایم  زا  مه  نارسپ  دروم  رد  دنـشابیم و  رفن  نامه 4  نارتخد  دادـعت  هک  مینک  یم  مالعا  هنوگ  نیا  ار  دوخ  رظن  نوتم  هب  یهاگن  اب  اذـل 
رظن رد  ار  دادعت  نیا  نّقیتم  ردق  هک  تسا  نیا  لقع  طرش  اریز  مینک ، یم  هدنـسب  تسا  هدش  رکذ  رفن  ود  اهنآ  دادعت  هک  يا  هیرظن  هب  لاوقا 

. میریگب
رد بیط  ای  رهاط  هب  بقلم  هّللادـبع  دوب و  وا  ماـن  زا  زین  هّللا  لوسر  هینک  هک  مساـق  ینعی  یبن  نارـسپ  دـنیوگیم  ناـخّروم  هکنآ  يدـعب  هتکن 

. دنتشذگرد نآ  زا  دعب  یکدنا  يرگید  تثعب و  زا  شیپ  یکی  یلاسدرخ و 
رد اجنیا  مه  زاب  و  ( 6  « ) يو زا  سپ  هام  کی  هّللادبع  تشذـگرد و  یگلاس  نس 4  رد  مساق  دـسیونیم « : ربمغیپ  نانز  باتک  رد  هدازدامع 

دوب هلاس  ود  مساق  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنتفای و  تافو  یگلاس  تفه  رد  ود  ره  دـنیوگیم  یخرب  تسا  ناوارف  فالتخا  اهنآ  تاـفو  نس  دروم 
. تسا هتشذگرد  هک 

زور دنچ  راوگرزب  يوناب  نآ  هک « : تسا  هدش  لقن  يربک  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  يزیگنا  مغ  تیاور  اّما 
. تسیرگ یم  دوب و  هتسشن  هناخ  رد  مساق  تافو  زا  سپ 

نونکا هک  مداتفا  مکچوک  دنزرف  دای  هب  نم  دش و  يراج  ریش  میاه  هنیس  زا  تسا : هتفگ  وا  دیسرپ و  ار  راک  نیا  تلع  دش  دراو  ربمایپ  نوچ 
هجیدخ یبن  دروم  ود  ره  رد  هک  دنا ، هدرک  لقن  رهاط  هللادبع  دروم  رد  ار  ثیدح  نیا  ریظن  و  تسا . هدـیمرآ  كاخ  ریز  رد  اهنت  هنـسرگ و 
کچوک ناتـسد  اب  ات  دنربیم  رـس  هب  تدورو  راظتنا  هب  تشهب  رد  رانک  رد  ناگتـشرف  ناس  هب  وت  کچوک  نادنزرف  هک  دهد  یم  تراشب  ار 

. دنوش نومنهر  مرا  ياهغاب  هب  ار  وت  دوخ 
نیا تابثا  رگید  لیلد  دنا . هتفر  ایند  زا  یگراوخ  ریش  یکدوک و  نس  رد  هجیدخ  مرکم و  یبن  نارسپ  يود  ره  دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا 
نینچ نیا  دنتفر  یم  ایند  زا  دوز  شنارسپ  نوچ  هک  دوب  رافک  يوس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  رتبا  ناونع  باستنا  زین  هیـضق 

 . دنداد یم  رارق  ءازهتسا  دروم  ار  وا 
نارگ رایـسب  هنومن  جوز  نیا  يارب  دننک  رایـسب  يرای  ادخ  نید  دربشیپ  رد  ار  دمحم  دنتـسناوت  یم  هک  رـسپ  ود  نیا  تشذگرد  لاح  ره  هب 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگن  تفر ، ایند  زا  یگلاسراهچ  رد  مساق  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن  یبوقعی  خیرات  زا  دوب . هدـمآ 
وت رب  رگا  دش ، دراو  مساق  گرم  دروم  رد  نم  هب  هچ  نآ  هوک ! يا  دومرف « : نآ  هب  باطخ  داتفا و  هکم  ياههوک  زا  یکی  هب  وا  هزانج  رانک 

(7  « ) يدش یم  یشالتم  دمآ  یم 
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یبن نادـنزرف  ناـیم  زا  نارتخد  ندـنام  یقاـب  دـیاش  دندیـسر . جاودزا  غولب و  نس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبـن  نارتـخد  اـما 
. دندومن یم  روگ  رد  هدنز  یلاسدرخ  نس  رد  ار  اهنآ  دندرمشیم و  فیفخ  ار  نارتخد  برع  هک  دراد  هلئسم  نیا  دروم  رد  یتمکح 

هدـنز نارتخد  هرابرد ي  هک  هاگنآ  ( 8 (؛ تلتق بنذ  يأـب  تلئـس  ةدؤوملا  اذا  و  : » هک دـنکیم  شهوکن  هنوگ  نیا  دـیجم  نآرق  ار  گـنن  نیا 
هب ًاصوصخ  تشاد و  یم  یمارگ  رایـسب  ار  دوخ  نارتخد  ربمایپ  یطیحم  نینچ  رد  اذل  دندش » هتـشک  هانگ ، مادک  هب  هک  دوش  شـسرپ  روگب 

اه و یتخـس  رد  هک  ار  همرکم  يوناب  نآ  تشاد و  یـصاخ  تیانع  مالـسلا  اـهیلع  اـهیبا ، ما  ارهز ، همطاـف  دوخ  کـچوک  يوب  شوخ  هچنغ 
. دیمان یم  یتیگ  ود  نانز  رورس  دوب  شهارمه  دئادش 

: زا دنترابع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  هجیدخ  رتخد  نادنزرف 

بنیز

نب صاعلاوبا  دوخ  ةدازرهاوخ  دـقع  هب  ار  بنیز  هجیدـخ  دوب . هجیدـخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  نیرتگرزب  ناشیا 
رسمه زا  هک  هماما  اما  تفای و  تافو  نیئاپ  نینـس  رد  یلع  دش . لصاح  هماما  مان  هب  يرتخد  یلع و  مان  هب  يرـسپ  اهنآ  زا  هک  دروآ  رد  عیبر 

. دمآ رد  ع )  ) نینمؤملاریما دقع  هب  شدوخ  تیصو  هب  هیضرم  يارهز  تافو  زا  سپ  دوب  هدش  ادج  لفون  نب  ةریغم  دوخ  لوا 
مود لاس  رد   ) ردـب گنج  ماـگنه  هب  دـنام  یقاـب  هکم  رد  صاـعلاوبا  شرهوش  هارمه  هب  هنیدـم  هب  مالـسا  مرکم  یبن  ترجه  ماـگنه  بنیز 

. دمآرد مالسا  ياهورین  تراسا  هب  نیکرشم  زا  رگید  رفن  داتفه  هارمه  هب  هک  دوب  نمشد  نایرگشل  زا  صاعلاوبا  ترجه )
یـسورع بش  رد  ع )  ) يربک ۀجیدخ  هک  يدنبندرگ  شرهوش  يدازآ  يارب  بنیز  دنوش  دازآ  هیدف  نتخادرپ  اب  ارـسا  دش  رارق  هک  یماگنه 

هیلع و هللا  یلص  یبن  هاگن  نوچ  دروآ و  نایملاع  رورس  رضحم  هب  هیدف  ناونعب  ار  نآ  صاعلاوبا  داتـسرف . هنیدم  هب  دوب ، هتخیوآ  شندرگ  هب 
یه دئالق  هذه  هجیدخ ، هللا  محر  : » دومرف داتفا و  هجیدخ  شراکادف  رـسمه  دای  هب  تسیرگ و  رایتخا  یب  داتفا  دـنبندرگ  نآ  هب  ملـس  هلآ و 

.« تسا هدرک  مهارف  بنیز  يارب  ار  نآ  هجیدخ  هک  تسا  يدنبندرگ  نیا  دنک ، تمحر  ار  هجیدخ  دنوادخ  اهب ؛ اهتزهج 
هب هثراح  نبدیز  دومن و  افو  دوخ  دهع  هب  زین  يو  درک و  اهر  دیایب ، هنیدم  هب  ات  دراذگب  دازآ  ار  بنیز  هک  نآ  طرش  هب  ار  صاعلاوبا  ربمایپ 

هرابود جاودزا  بنیز  اب  ات  دـمآ  هنیدـم  هب  دـش و  ناملـسم  هکم  حـتف  زا  لبق  صاعلاوبا  ماجنارـس  دروآ  هنیدـم  هب  دوخ  اب  ار  وا  تفر و  هکم 
. تفر ایند  زا  هنیدم  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  بنیز  دیامن .

هیقر موثلک و  ما 

بهل و یبا  تساوخرد  هب  ادتبا  رد  هیقر  موثلک و  ما  دنداهن  رس  تشپ  ار  یتخس  یگدنز  هک  دندوب  هیقر  موثلک و  ما  رتخد ، نیموس  نیمود و 
تروص بلاطوبا  ینایم  رد  اپ  اب  جاودزا  نیا  دندمآ . رد  اهنآ  نادـنزرف  هبتع  هبیتع و  دـقع  هب  منهج ، شتآ  شک  مزیه  لیمج ، ما  شرـسمه 

ات تفگن . نخـس  ربمایپ  يومع  مارتحا  هب  تشاد  یهاگآ  شدنزرف  لیمج و  ما  دب  يوخ  زا  هک  نآ  مغریلع  يربک  هجیدـخ  اذـل  دوب ، هتفرگ 
دقع رد  ار  هیقر  موثلک و  ما  هک  هبتع  هبیتع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يوس  زا  مالـسا  هب  توعد  ندش  راکـشآ  زا  سپ  هک  ییاج 

ماکان هتبلا  هک  دنوش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هداوناخ  يارب  يزیروربآ  هیام  ات  دندنادرگ  زاب  ردپ  هناخ  هب  ار  اهنآ  دنتـشاد  دوخ 
. دندنام

هب نافع  نب  نامثع  یکدنا  زا  سپ  دندرک . لابقتـسا  اهنآ  زا  شوخ  يور  اب  زین  هجیدـخ  ربمایپ و  دنتـشگزاب و  ردـپ  هناخ  هب  ربمایپ  رتخد  ود 
نیرفآ ناج  هب  ناج  کتک  تابرـض  تدش  رثا  رب  وناب  نآ  دـش  ببـس  نامثع  نشخ  قلخ  اما  دومن . حـیوزت  وا  اب  دـمآ و  هیقر  يراگتـساوخ 

ار ربمایپ  نادند  دحا  گنج  رد  هک  صاعلا  یبا  نب  ةریغم  دوخ  يومع  نامثع  دنا  هتفگ  نامثع  يوس  زا  يو  لتق  تلع  دروم  رد  دنک . میلست 
ع)  ) یلع تفای  عالطا  رما  نیا  زا  نوچ  ربمایپ  تشاد . ناهنپ  هناخ  رد  دوب  هدیمان  مدـلارودهم  ار  وا  ربمایپ  تفاکـش و  ار  يو  بل  تسکش و 
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جراخ هنیدـم  زا  اذـغ  هشوت و  هارمه  هب  داد و  يرارف  ار  وا  تفایرد  ار  نیا  نوچ  نامثع  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  دور و  اجنآ  اـت  درک  رومأـم  ار 
شکب ار  وا  ورب و  تسا  هطقن  نالف  رد  ادخ  نمـشد  هک  تفگ  ربمایپ  هب  لیئربج  ات  دومیپ  یم  هار  هدایپ  دـش و  كاله  شبکرم  هار  رد  درک .

ياج هک  درک  مهتم  ار  وا  دـمآ و  هیقر  دزن  هناخ  هب  يو  دیـسر  نامثع  هب  هریغم  تکاله  ربخ  سپ  دـش . راـک  نیا  رومأـم  ع )  ) یلع ـالوم  هک 
هک ار  شرکیپ  داتفا و  ناج  همین  ات  دزیم  یپ  رد  یپ  ار  وا  رتش  زاهج  بوچ  اب  نانچ  نآ  هاگنآ  سپ  تسا . هداد  عـالطا  ربماـیپ  هب  ار  شیومع 
رد تکرش  زا  دوب -  هدیدرگ  وا  روفنم  لمع  نیا  رطاخ  هب  هک  ار -  نامثع  ربمایپ  دش . یهت  حور  زا  زور  هس  زا  سپ  دندروآ  یبن  هناخ ي  هب 

. درپس ناج  يو  تنوشخ  ببس  هب  مه  زاب  دمآ و  رد  نافع  نب  نامثع  دقع  هب  زین  موثلک  ما  هیقر  زا  سپ  دومرف  عنم  هیقر  هزانج  عیشت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف 

ناوتیم شراوگرزب  ردام  نوچمه  وا  دروم  رد  تسین و  هلاقم  نیا  شیاجنگ  هزادـنا و  رد  مرکم  يوناـب  نیا  دروم  رد  نتفگ  نخـس  هچ  رگا 
. دمآ دهاوخ  نایم  هب  رصتخم  يرکذ  راتشون ، یلصا  دنور  ظفح  ظاحل  هب  اما  تشون  بلطم  يدایز  تاحفص 

...« رثوکلا كانیطعا  انا  »
ۀمطاف : » دـیامرفیم ربمایپ  هدـش . لقن  یناوارف  تایآ  تاـیاور و  ثیداـحا ، يو  دروم  رد  دوب . دـمحم  هجیدـخ و  دـنزرف  نیرتکچوک  همطاـف 

نیمز يور  ناسنا  تروص  هب  هک  تسا  یتشهب  يوناب  همطاف  سپ  مالسلا ؛ اهیلع  ۀمطاف  ۀحئار  تممش  ۀنجلا  یلا  تقتـشا  اذاف  هیـسنا ؛ ءاروح 
(9 «) میوب یم  ار  همطاف  دوجو  شوخ  يوب  مدرگ  یم  تشهب  قاتشم  هاگره  دمآ ، رد 

یماگنه : » دومرف ترـضح  تسا ، شنادنزرف  ریاس  زا  شیب  همطاف  هب  شا  هقالع  نازیم  ارچ  دندیـسرپ  یبن  زا  هک  هدـش  لقن  یثیدـح  مه  زاب 
هب دیچ و  ار  تخرد  نآ  ياه  هویم  زا  يا  هویم  درب ، یبوط  تخرد  رانک  رد  ارم  لیئربج  مدش ، هداد  ریس  اهنامسآ  هب  جارعم  بش  رد  نم  هک 
زا ع )  ) همطاف تدالو  لاعتم  دـنوادخ  دـمحم ! يا  : » دومرف هاـگنآ  دیـشک ، ما  هناـش  ود  ناـیم  رب  ار  شتـسد  سپـس  مدروخ ، ار  نآ  داد ، نم 

(10 «) دهدیم هدژم  وت  هب  ار  ع )  ) هجیدخ
رد زاتمم و  یناسنا  هکرابم  دوجو  نآ  اذل  تسا . هدش  لقن  رایـسب  نایوار  ناثدـحم و  مالک  رد  موهفم  ظاحل  زا  نآ  بیرق  ثیدـح و  نیا  زا 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  يربک ، هجیدخ  نطب  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  نتفای  لمح  زا  لبق  هدش  تیاور  زین  دوب . دمآرس  دوخ  رصع  نانز  نایم 
رـسپ جاودزا  هب  یگلاس  رد 9  همطاـف  تشگ . لوغـشم  زاـین  زار و  تداـبع و  هب  یئاـهنت  هب  تفرگ و  هراـنک  يو  زا  زور  لـهچ  ملـس  هـلآ و 

تیرـشب خیرات  زا  یـشخب  مادک  ره  هک  ینادنزرف  ندروآ  ایند  هب  تکربرپ و  تایح  لاس  زا 9  سپ  دـمآ  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شیومع 
. تشذگرد دنیآ  یم  رامش  هب 

اه تشون  یپ 

ص 90 مود 1375 ، پاچ  قداص ، یسردم  ۀتساریو  ینادمه ، قحسا  نیدلا  عیفر  هللا ، لوسر  هریس  1 ـ
ص 202 ج 1 ، ماشح ، نبا  ةریس  2 ـ

صص 239،238 تمواقم  ةروطسا  هجیدخ  زا  لقن  هب  صص 37 و 38 ، قودص  خیش  لاصح  3 ـ
ص 263 قشمد ج 2 ، خیرات  رصتخم  4 ـ

تمواقم ص 244 ةروطسا  هجیدخ  5 ـ
ربمغیپ ص 312 نانز  6 ـ

ص 32 یبوقعی ج 2 ، خیرات  7 ـ
ۀیآ 8 ریوکت . ةروس  8 ـ
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ص 119 ج 3 ، نیلقثلارون ، 9 ـ
ات 6 . صص 2  ج 43  راونلاراحب ، 10 ـ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  يا  هتشرف  - 27

باتک تاصخشم 

یبرثی نیسح  دمحم  دیس  هدنسیون :
یبرثی نیسح  دمحم  دیس  رشان :

هدیکچ

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  نینموملا  ما  ترضح  مالسا ، گرزب  يوناب  راختفارپ  یگدنز  رب  يرورم 

همدقم

يا هدمع  شقن  یناسنا  يورین  اهرازبا  نیا  نایم  رد  دنک .  یم  هدافتـسا  ینوگانوگ  ياهرازبا  زا  دوخ  رکف  شرتسگ  يارب  یبتکم  هدیا و  ره 
هطیح رد  کی  ره  هک  ینامـسآ  بتاکم  رد  دـنناسرب . ناگمه  شوگ  هب  ار  دوخ  بهذـم  ماـیپ  اـت  دنـشوک  یم  هک  یناـسک  دراد ، هدـهع  رب 

هب يدارفا  تسا ، هدش  هضرع  تیرشب  هب  نادواج  ینییآ  ناونع  هب  هک  مه  مالسا  رد  تسا . يراج  رما  نیا  زین  دنا  هدش  فیرعت  ینیعم  ینامز 
عاعـش هعـسوت  يارب  هک  ییاوق  بسانت  هب  ناـنیا  دـنا . هتـشاد  فورـصم  نآ  دربشیپ  هار  رد  ار  دوخ  ناوت  داـیز  اـی  مک  هک  دـنروخ  یم  مشچ 

. دننک یم  ادیپ  يرازگساپس  قح  نیملسم  ندرگ  رب  هتشگ ، ریدقت  بجوتسم  دنا ، هدرک  فرص  نید  نیرخآ  ینارون 
نینمؤملا ما  ترـضح  تفاتـش ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  مالـسا و  يرای  هب  تشاد  ناوت  رد  هچ  ره  اـب  هک  يدارفا  زا  یکی 

 . دوب اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 
تیصخش هب  تبسن  هدومن  ءادا  ار  ناشیا  رامـش  یب  قوقح  زا  یکدنا  گرزب  يوناب  نیا  یگدنز  رد  يراتـسج  اب  ات  تسا  نآرب  راتـشون  نیا 

 . دشاب هدرک  مارتحا  زاربا  اشیا ن  يالاو 

نادناخ

شیرق نایم  رد  تفارش  ياراد  لیصا و  يا  هداوناخ  زا  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  ردام  دلیوخ )  دنزرف  هجیدخ ( 
(. 1  ) دندش یم  هتخانش  تفرعم  ملع و  هب  شیرق  رد  هک  دوب 

یلص هللا  لوسر  دارفا  نیا  زا  رگید  یکی   . دوب ( 2"  ) لوضفلا فلح   " هب فورعم  نامیپ  ناگتـسجرب  زا  ناشیا  گرزبردپ  يزعلادبع  نبدسا 
( . 3  ) دندوب ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ییانشآ  تراجت و  تورث ، 
یم ددم  راک  تسرد  ینادرم  زا  هار  نیا  رد  درک و  یم  تراجت  نآ  اب  دوب و  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  یناوارف  لاوما  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ 
نینچ ندرک  هرادا  ( . 4  ) دنا هتشون  هدوب ، هدنکارپ  رصم  هشبح و  دننام  فلتخم  قطانم  رد  هک  رتش  رازهداتـشه  زا  رتشیب  ار  يو  لاوما  تسج .

. تسا گرزب  يوناب  نیاریبدت  توق و  زا  يا  هیامن  يراجت  میظع  هعومجم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  نیما  دـمحم  مان  دـنا ، هتخادرپ  تراجت  هب  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  نیما  نارازگراک  ناونع  هب  هک  یناـسک  نیب  رد 
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(. 5  ) دندش ماش  راپسهر  تراجت  يارب  یگلاس  چنپ  تسیب و  نس  رد  ناشیا  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  ملسو 

جاودزا

اب ناشیا  دـش . لصاح  هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  تایحور  اب  ییانـشآ  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  يارب  ییاهرفـس  نینچ  اـب 
لماک تیاـضر  اـب  تشاد ، دـنمتورث  نادرم  ناـیم  زا  یناوارف  ناراگتـساوخ  تفر و  یم  رامـش  هب  هکم  يوناـب  نیرتدـنمتورث  هک  نآ  دوجو 

. دش شیرق  نانز  رخسمت  بجوم  مادقا  نیا  دنچ  ره  دیدرگ ، هلآو  هیلع  هللا  تاولص  نیما  دمحم  اب  جاودزا  هب  رضاح 
يویند و تورث  روفو  رد  هن  دنک  یم  وجتـسج  یحور  تالامک  دوجو  رد  ار  شزرا  ناشیا  هک  دوب  نآ  رگناشن  میتی  ریقف و  يدرم  اب  جاودزا 

. خیرات هشیمه  يارب  تسا  یسرد  نیا 
هک هجیدخ  يومع  رسپ  لفون  نب  ۀقرو  مالـسلا و  هیلع  بلاطوبا  بانج  هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  ربمایپ  يومع  روضح  اب  يراگتـساوخ  مسارم 

( . 6  ) دش ماجنا  دوب ، اه  تب  شتسرپ  زا  نازیرگ  دنمشناد و  يدرم 
. دندش نتفر  هدامآ  هتساخرب  ياج  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا ، هیلع  بلاطوبا  ترـضح  طسوت  دقع  هبطخ  ندناوخ  زا  سپ 

: درک ضرع  ناشیا  هب  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  ماگنه  نیا  رد 
(. 7  ) کتیراج انأ  کتیب و  یتیبف  کتیب  یلإ 

. میامش راکتمدخ  مدوخ  امش و  هناخ  نم  هناخ  هک  دییایب  دوخ  هناخ  يوس  هب 
ناـنچ رد  يدرف  هک  دزاـس  یم  نشور  ار  مـالک  نیا  تـیمها  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح  يداـم  یعاـمتجا و  تیعقوـم  نتـشاد  رظن  رد 

 . دنک یم  عوضخراهظا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یحور  تمظع  هب  تبسن  هنوگچ  یهاگیاج 
دندـقتعم قیقحت  نابحاص  زا  یخرب  دروخ . یم  مشچ  هب  فالتخا  نیققحم  نایمرد  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح  ياـه  جاودزا  دروم  رد 

. تسا هدوب  ناشیا  جاودزا  نیلوا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ناشیا  جاودزا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  يراکمه  تیاهن  تثعب و 

. دـیدرگ ثوعبم  تلاسر  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیما  دـمحم  داد و  يور  تقلخ  هعقاو  نیرت  مهم  جاودزا  نیا  زا  دـعب  لاـس  هدزناـپ 
. دروآ مالسا  هتفگ  تبثم  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  ءایبنالا  متاخ  یهلا  توعد  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح 
(. 8  ) امهثلاث انأ  ۀجیدخ و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرریغ  مالسالا  یف  ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  مل  و 

دوخ رد  مدوب ، اهنآ  نیموس  هک  ارم  هجیدخ و  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ریغ  يدارفا  يا  هناخ  چـیه  مالـسا  رد  اهزور  نآ 
. دوب هدادن  ياج 

 : تفگ نینچ  تشاد و  میدقت  ار  شیوخ  تورث  مامت  ناشیا 
(. 9  ) هنید رشن  هللا و  ۀملک  ءالعا  لیبس  یف  ءاشت  فیک  هفرصا  کمکح ،  یف  کیدی و  نیب  کلمأ  ام  عیمج 

. دییامن فرصم  وا  نید  شرتسگ  ادخ و  نامرف  نتخاس  هبترمدنلب  هار  رد  ار  نآ  تسامش ، نامرف  تحت  امش و  رایتخا  رد  مراد  هچنآ  همه 
زا یـشخب  هن  شا  ییاراد  مامت  دش  رـضاح  دنمتورث  کی  هک  دشاب  يرگنلت  همه  يارب  دـیاش  راتفگ  هب  لمع  نآ  یپ  رد  ناشیا و  راتفگ  نیا 

دنوادخ دزن  دنلب  یماقم  هب  هک  دوب  هنوگ  نیا  درک و  هنیزه  نید  هار  رد  تشاد  هچ  ره  وا  يرآ  دهد . رارق  سدـقم  یفدـه  رایتخا  رد  ار  نآ 
. تفای تسد 

: دومن هصالخ  يدراوم  رد  ار  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  مهم  ياه  تیلاعف  ناوت  یم 
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یلام ینابیتشپ  - 1
هن رذـگهر  نیا  زا  داد و  رارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شیمارگ  يوش  رایتخا  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  ناشیا  دـش  ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه 

هبناج همه  یتیامح  تسناد ، یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  يریگ  میمصت  رد  رایتخا  بحاص  ار  دوخ  هن  تشاد و  یتشادمـشچ 
هللا یلـص  هللا  لوسر  هجوتم  یتنم  ای  دشاب و  هداد  رارق  شا  لاوما  هنیزه  يارب  یتیدودحم  ناشیا  هک  هدشن  رکذ  یعبنم  چـیه  رد  غیرد . یب  و 

. دشاب هدومن  ملسو  هلآو  هیلع 
یحور دادما  - 2

نیکرشم ناوارف  تیذاو  رازآ  هار  نیا  رد  دندوب و  شیوخ  یهلا  تلاسر  ماجنا  هب  لوغشم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یطیارـش  رد 
نتخیر و رـس  رب  هلابز  ماعط ،  شورف  عطق  یمـسج (  ياـهرازآ  و  ندـش )  هدـناوخ  وگغورد  رحاـس و  نونجم ،  یحور (  ياـهرازآ  لـماش 

هیام داد و  یم  نیکـست  ار  ناشیا  هک  دوب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  نیا  دمآ ، یم  دراو  ناشیا  هب  ندومن و )...  ناراب  گنـس  مانـشد و 
راک دـنتفرگ ، یم  رارق  راشف  تحت  مه  لزنم  نورد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رگا  دـش . یم  ناش  یـصوصخ  یگدـنز  شمارآ 

. دیازفا یم  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  تیصخش  تمظع  رب  زین  بلطم  نیا  دیدرگ . یم  رترود  تیقفوم  رت و  تخس  رایسب 
ترواشم -3

یم رار  ـــ ملـسو ق هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یهلا  ریفـس  تروشم  فرط  فلتخم  روما  رد  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  فلتخم  ياه  لـقن  رب  اـنب 
. تسا ناشیا  ياه  ییاناوت  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  داقتعا  يرکف و  توق  رگناشن  زین  هتکن  نیا  تفرگ .

(. 10  ) هروما نم  مهملا  یف  اهرواشی  اهیلإ و  نکسی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک 
یم تروشم  هجیدـخ  اب  ناش  مهم  ياهراک  رد  دـنتفای و  یم  شمارآ  ناشیا  راـنک  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  هنوگ  نیا 

. دندرک
زا ینـس  هعیـش و  فلتخم  بتک  رد  هک  دوب  مهم  يا  هنوگ  هب  نیملـسم  يرای  مالـسا و  دربشیپ  رد  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  لاوما  شقن 
یم هلمج  زا  دنا . هدرک  ناعذا  تقیقح  نیا  هب  زین  نادنمشناد  هدش و  لقن  یفلتخم  ثیداحا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

: دومن هراشا  بهذم  یکلام  دنمشناد  يولع  نب  دمحم  هلمج  نیا  هب  ناوت 
(. 11  ) ۀجیدخ لاومأ  یلع و  فیسب  الإ  مالسإلا  ماق  ام 

 (. مالسلااهیلع هجیدخ (  تورث  و  مالسلا )  هیلع  یلع (  ریشمش  يرای  اب  رگم  تشگن  راوتسا  مالسا 
: میناوخ یم  ار  مالک  نیا  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سدقا  دوجو  زا 

(. 12  ) ۀجیدخ لام  ینعفن  ام  لثم  طق  لام  ینعفن  ام 
. دیشخبن دوس  ارم  مالسلااهیلع )  هجیدخ (  تورث  دننامه  یتورث  چیه 

. ددرگ یم  لوکوم  رگید  ینامز  هب  اهنآ  نایب  راصتخا  رب  هتشون  نیا  يانب  تهج  هب  اما  تسا  ناوارف  نخس  هطبار  نیا  رد 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  یگدنز  رد  مهم  يا  هعقاو 

يربک هقیدـص  ترـضح  همئإلا  ما  تدالو  تسا ، ناشیا  مان  یگنادواـج  يارب  گرزب  یلماـع  هک  ار  عیاـقو  نیرت  مهم  زا  یکی  ناوتب  دـیاش 
. دراد يدحاو  نومضم  اما  هدش  لقن  ینوگانوگ  ياه  تروص  هب  دنچ  ره  هثداح  نیا  دروآ . رامش  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 

هب هک  ناشیا  شنزرـس  اب  شیرق  نانز  دـیبلط . يرای  شیرق  نانز  زا  يا  هداتـسرف  هطـساو  هب  دـمآ ، ناشیا  غارـس  هب  نامیاز  درد  هک  یماگنه 
اهنآ دندش . قاتا  دراو  تماق  دنلب  نز  راهچ  ماگنه  نیا  رد  دـندرک . در  ار  ناشیا  دادمتـسا  يدرک ، جاودزا  میتی  اب  يدرکن و  انتعا  ام  نخس 
هیلع یسیع  ترضح  ردام  میرم (  نوعرف )  رسمه  هیسآ (  مالسلا )  هیلع  میهاربا  ترـضح  رـسمه  هراس (  دندرک : یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ 
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مودـق هب  تراـشب  امـش و  هب  کـمک  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  اـم  دـنتفگ : اـهنآ  مالـسلا .)  هیلع  یـسوم  ترـضح  رهاوخ  مثلک (  و  مالـسلا )
(. 13  ) تسا هدش  هداد  رارق  تکرب  وا  لسن  دنزرف و  نیا  رد  میا ، هدمآ  ناتدنزرف 

یهلا ناگداتسرف  دندز  زابرس  ناشیا  يرای  زا  همه  یتقو  دراد . تیاکح  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدخ  هب  لاعتم  دنوادخ  تیانع  زا  قافتا  نیا 
(. 14  ) مکرصنی هللا  اورصنت  نإ  هک  دنتخاس  مولعم  دندروآ و  ناغمرا  هب  يو  يارب  ار  دنوادخ  رصن 

اه تداسح 

مالسلااهیلع يربک  هجیدخ  هاگیاج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا  یخرب  تداسح  ناتساد  ینـس  هعیـش و  نوتم  يالبال  رد 
ار اهنآ  خساپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هتبلا  دروخ . یم  مشچ  هب  نوگانوگ  لاکـشا  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ر  ـــ بمایپ دزن 

. مینک یم  هراشا  يا  هنومن  هب  دراوم  نیا  نایم  زا  دنا . هتخاس  یم  نشور  نیریاس  هب  تبسن  ار  ناشیا  يرترب  دنا و  هداد  یم 
یم دای  ار  مالسلااهیلع )  ) هجیدخ هکنآ  رگم  تفر  یمن  نوریب  هناخ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع 
دوبن شیب  ینزریپ  مالسلااهیلع )  ) هجیدخ متفگ : تفرگ و  ارم  تریغ  اهزور  زا  يزور  دومرف . یم  انث  حدم و  یکین  یبوخ و  هب  وا  رب  درک و 

زا شرـس  يولج  ياهوم  هک  يروط  هب  دـش  كانبـضغ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا . هداد  ضوع  امـش  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادـخ  و 
ارم دـندوب ، رفاک  مدرم  یتقو  دروآ  نامیا  تسا ، هدادـن  ضوع  نم  هب  ادـخ  ار  وا  زا  رتهب  ادـخ ، هب  هن  دومرف : سپـس  دروخ ، یم  ناکت  مشخ 
وا زا  ادـخ  دـنتخاس و  مورحم  ارم  مدرم  یتـقو  درک  تاـساوم  نم  اـب  دوخ  لاوـما  رد  دـندرک ، بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یناـمز  درک  قیدـصت 

(. 15  ) دومرف مورحم  رگید  نانز  زا  درک و  نم  يزور  ینادنزرف 
: تفگ نینچ  دوخ  اب  قافتا  نیازا  سپ  هشیاع  هک  هدمآ  مه  یعبانم  رد 

(. 16  ) ادبأ ءوسب  اهرکذأ  هللا ال  و 
. درک مهاوخن  دای  يدب  هب  ار  وا  هاگ  چیه  هک  ادخ  هب  دنگوس 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مارتحا 

، دـندوب هدرکن  يرگید  جاودزا  دوب  هدـنز  ناشیا  اـت  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  تاـفو  زا  سپ 
ناشیا زا  دندومن و  یم  مارتحا  يادا  هناگی  رـسمه  نآ  يالاو  ماقم  هب  تبـسن  هشیمه  اما  دندرک . رایتخا  حلاصم )  هب  انب  يددعتم (  نارـسمه 

يربک هجیدخ  ناتسود  لاح  لماش  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فطل  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  رطاخ  قلعت  نیا  دندرک . یم  دای  یکین  هب 
نیا دنداتسرف . یم  ناشیا  ناتسود  يارب  ار  ییاه  هعطق  دندرک ، یم  ینابرق  يدنفسوگ  هاگ  ره  هک  نآ  هلمج  زا  تخاس . یم  زین  مالسلااهیلع 

: تسا یندناوخ  زین  زارف 
اهنإ ۀجیدخل  ۀقیدص  تناک  اهنإف  ۀـنالف  تیب  یلإ  اوبهذإ  لاق : ۀـیدهب  یتا  اذإ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  لاق : سنأ  نع  يور 

(. 17  ) اهبحت تناک 
وا دیربب  مناخ  نالف  يارب  ار  نیا  دندومرف : یم  دش ، یم  هدروآ  يا  هیده  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  هاگره  هک  دوب  هنوگ  نیا 

. تشاد یم  تسود  ار  ناشیا  دوب و  هجیدخ  تسود 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  هب  دنوادخ  فطل 

يربک هجیدخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  صاخ  تیانع  فطل و  اهنآ  زا  یکی  هک  دزاس  یم  نشور  رگـشهوژپ  يارب  ار  یقیاقح  عبانم  رد  وجتـسج 
. مینک یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  یخرب  هب  تسا . مالسلااهیلع 
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: درک ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هیلع  هللا  مالس  لییربج  - 1
(. 18  ) بصن هیف و ال  بخص  بصق ال  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  اهرشب  مالسلا و  اهبر  نم  اهأرقاف  کتتأ  دق  ۀجیدخ  هذه  دمحم  ای 

وا ناسرب و  مالس  دنوادخ  بناج  زا  وا  هب  دیآ . یم  وت  دزن  هک  تسا  مالسلا )  اهیلع  هجیدخ (  نیا  ملسو !) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم يا 
. یجنر هن  تسا و  نآ  رد  يا  هلان  هن  هک  رهاوج  زا  تشهب  رد  يا  هناخ  هب  هد  تراشب  ار 

: دندومرف اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  هب  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  - 2
(. 19  ) ارارم موی  لک  ۀکئالملا  مارک  کب  یهابیل  لجوزع  هللا  نإ  ۀجیدخ ...  ای 

. دنک یم  تاهابم  وت  دوجو  هب  شا  هبترم  دنلب  ناگتشرف  دزن  راب  نیدنچ  زور  ره  رد  لجوزع  دنوادخ  هجیدخ ! يا 
. دنک یم  تیاکح  لاعتم  دنوادخ  دزن  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  يالاو  ماقم  زا  یگمه  تسا و  ناوارف  دراوم  نیا  لاثما 

ماجنارس

دنداتسرف و بلاط  یبا  بعش  هب  ار  نیملسم  مامت  هک  ییاج  ات  دش  رتشیب  نیمـسلم  رب  نیکرـشم  راشف  مالـسا ، هب  ناگدنورگ  هدنیازف  دشر  اب 
تدم نیا  رد  ناناملـسم  تفای . همادا  تثعب  مهد  لاس  ات  راک  نیا  دنداد . رارق  ییاذغ  داوم  هیهت  طابترا و  رظن  زا  دـیدش  هقیـضم  رد  ار  اهنآ 

لاس کی  دیسر . نایاپ  هب  لاوما  نیا  هک  ییاج  ات  دندرک  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  مالـسلااهیلع و  يربک  هجیدخ  لاوما  زا 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکم  یبن  مالسا و  هرکیپ  رب  تبیصم  ود  هک  دنوش  جراخ  بعش  زا  نیملـسم  همان  حلـص  ياضما  اب  هک  دوب  هدنام 
هوسا ود  نیا  تافو  لاس  مالـسلااهیلع . يربک  هجیدخ  تشذگرد  هیلع و  هللا  مالـس  بلاطوبا  بانج  ناشیا  گرزب  یماح  تافو  دـمآ . دراو 

. تفای مان  نزحلا "  ماع  ملسو "  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ءا  ـ یبنألا متاخ  يوس  زا  مالسا  هنادواج 
مالسلااهیلع يربک  هجیدخ  مان  اما  تسا  هدید  دوخ  هب  یناوارف  شوک  تخـس  دارفا  نیملـسم  هعماج  درذگ . یم  اهزور  نآ  زا  نرق  هدراهچ 

هکم رد  ناشیارازم  دنچره  ددرگ . وحم  اه  هرطاخ  اهدای و  زا  دیابن  ردـق  نارگ  يوناب  نیا  تامحز  دراد . صاخ  یـششخرد  هک  تسا  یمان 
دای مان و  اما  تسا ، هدیدرگ  بیرخت  تیباهو  ینادان  غیت  هب  عیقب  رد  مالـسلا  مهیلع  ناشموصعم  نادـنزرف  رازم  نوچمه  نوجح )  ناتـسربق  )

. دنام دهاوخ  هنادواج  تمدخ  تفارش و  تیناسنا و  ناگدرپسرس  همه  ياهلد  رد  اهنآ 

اه تشون  یپ 

ص 213 ج 1 ، فنألا ، ضورلا  - 1
 . دنناتسب اروا  قح  هکنآ  رگم  دنباین  هکم  رد  یمولظم  دندش  دهعتم  شیرق  زا  یلیابق  نآ  رد  هک  دوب  ینامیپ  لوضفلا : فلح  - 2

ص 141 ج1 ، ماشه ،  نبا  هریس  - 3
ص 22 ج 16 ، راونألاراحب ،  - 4

ص 15 ةرهاطلا ،  ۀجیدخ  نینموملا  ما  - 5
ص 65 ج 16 ، راونألاراحب ، - 6

ص 279 ج 16 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 7
هعصاق هبطخ  ۀغالبلا ، جهن  - 8

ص 32 ةرهاطلا ، ۀجیدخ  نینموملا  ما  - 9
ص 10 ج 16 ، راونألاراحب ، - 10

ص 3 همدقم ، يربکلا ، ۀجیدخ  بقانم  - 11
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ص 468 یسوط ، خیش  یلاما  - 12
ص 470 قودص ، یلاما  - 13

هیآ 7 دمحم ، هروس  - 14
ص 436 ج 5 ، ۀباغلادسا ، - 15

ص 303 صاوخلا ، ةرکذت  - 16
ص 380 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 17

ص 302 صاوخلا ، ةرکذت  - 18
ص 78 ج 16 ، راونألاراحب ، - 19

ناگرزب راتفگرد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تلیضف  - 28

باتک تاصخشم 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

ما دـنمجرا  ماقم  نأـش و  رد  نادنمـشیدنا ، ناـگرزب و  مـالک  رد  زین  و  هدـش ، لـقن  ننـست  لـها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تاـیاور  رد 
. تسا هدمآ  نایم  هب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ناوارف  نخس  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  نینموملا 

تسا نآ  زا  شیب  هدمآ ، تایاور  فلتخم  باوبا  رد  هک  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  لئاضف  راحبلا « ، ۀنیفس  كردتسم  بحاص  هتفگ  هب 
(1 «.) دشاب شرامش  لباق )  ) هک

. تسا وا  ياه  یگتسیاش  تخانش  و  وا ، تمظع  زار  هب  ندرب  یپ  تایاور  نیا  هب  هجوت  لصاح 
 : هک تسا  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 

« نارمع ۀنبا  میرم  اهئاسن  ریخ  ۀجیدخ و  اهئاسن  ریخ  »
(2 «) دنتسه نارمع  رتخد  میرم  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ایند  نانز  نیرتهب  »

 « ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  و  محازم ، تنب  هیسآ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسنریخ  »
ترـضح رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دـنترابع  نایناهج  ناـنز  نیرتهب 

(3  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
؟ تسیچ اهطخ  نیا  دیناد  یم  ایآ  دیـسرپ : هاگنآ  دیـشک . طخ  راهچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ : یم  سابع  نبا 

: دومرف تسا . رتاناد  شلوسر  ادخ و  میتفگ :
: نوعرف ةارما  محازم  تنب  ۀیسآ  و  دمحم ، تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  و  نارمع ، تنب  میرم  ۀنجلا  ءاسن  ریخ  »

، محازم رتخد  هیـسآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  نارمع ، رتخد  میرم  تشهب ، نانز  نیرتهب 
(4 «) تسا نوعرف  رسمه 

: دومرف دوب  ع )  ) همطاف هب  ییوج  يرترب  لاح  رد  هک  هشیاع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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ۀجیدـخ ۀـمطاف و  ارفعج و  هزمح و  نیـسحلا و  نسحلا و  ایلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تملعاف  اـم  وا  »
!؟  نیملاعلا یلع 

ع)  ) هجیدخ و  ع )  ) همطاف رفعج ، هزمح ، ع ،)  ) نیسح ع ،)  ) نسح ع ،)  ) یلع نارمع ، لآ  میهاربا ، لآ  حون ، مدآ ، دنوادخ ، هک  ینادیمن  ایآ 
(5 (.» !؟  دیزگرب نایناهج  رب  ار 

وارب دمآ ، وت  دزن  هاگره  تسا ، ع )  ) هجیدخ نیا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: ناسرب مالس  نم ، فرط  زا  شراگدرورپ و  يوس  زا 

 «، بصن بخص و ال  بصق ال  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  اهرشب  «و 
(6 «) هدب هدژم  تسین  یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربز )  ) هعطق کی  زا  ياهناخ  هب  ار  وا  «و 

نهلـضفا و  دـمحم ، تنب  ۀـمطاف  و  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  و  محازم ، تنب  ۀیـسآ  و  نارمع ، تنب  میرم  نهملاع  تاداس  تادیـس  ةوسن  عبرا  »
؛ ۀمطاف املاع 

رتخد همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم ، رتخد  هیسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دنترابع  هک  دنـشاب  یم  دوخ  ناهج  نانز  رورـس  نز  راهچ 
(7 «) تسا ع )  ) همطاف ناهج  رد  اهنآ  نیرتهب  و  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

تنب ۀیـسآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  ۀـمطاف  و  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  نم  کبـسح  »
. محازم

(8 («) مالسلا نهیلع   ) هیسآ همطاف و  هجیدخ ، میرم ، تسا : یفاک  لامک  تلیضف و  رد  ناهج ، ود  ناوناب  نایمرد 
نآ زا  نابرقم  هک  یتشهب  همـشچ  نامه  نوبرقملا ، اهب  برـشی  انیع  ( » نیففطم هیآ 22   ) ریسفت رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

: دومرف دنشون ». یم 
(9 «) ۀجیدخ ۀمطاف و  ۀمئالا ، بلاطیبا و  نب  یلع  و  هللا ، لوسر  نوقباسلا ؛ نوبرقملا  »

، مرادن يرسمه  نانچ  نم  هک  يراد  مالسلا  اهیلع  همطاف  دننام  يرـسمه  وت  : » دومرف ع )  ) یلع هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
(10 .«) مرادن ینزردام  نینچ  نم  هک  يراد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لثم  ینز  ردام  وت 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دش ، ع )  ) هجیدخ يایوج  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  يزور  تسا ؛ هدـش  تیاور 
(11 .«) دناسریم مالس  وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدرب  ربخ  وا  هب  دمآ ، وا  هک  یتقو  : » تفگ لیئربج  تفاین ، ار  وا  ملس  هلآ و 

زع هللا  نا  : » داد مایپ  نینچ  هجیدخ  هب  رسای  رامع  طسوت  ع )  ) هجیدخ زا  لازتعا  زور  هنابش  لهچ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
؛ ارارم موی  لک  هتکئالم  مارک  کب  یهابیل  لجو 

(12 «) دنکیم راختفا  شگرزب  ناگتشرف  هب  ررکم  روط  هب  زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه 
نینچ هلمج  زا  دومرف ، یبلاطم  ع )  ) نیـسح نسح و  نأـش  رد  مدرم  روضح  رد  دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 

؛ هدج ادج و  سانلا  ریخب  مکربخا  الا  سانلا  اهیا  : » تفگ
»؟ هدج دج و  تهجزا  اهناسنا  نیرتهب  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  مدرم ! يا 

: دومرف هدب »! ربخ  يرآ ، : » دندرک ضرع  نارضاح 
؛ دلیوخ تنب  ۀجیدخ  امهتدج  هللا و  لوسر  امهدج  نیسحلا ، نسحلا و  »

دلیوخ رتخد  ع )  ) هجیدخ اهنآ  هدج  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ  لوسر  ناشدج  هک  دنتـسه  ع )  ) نیـسح نسح و  اهنآ 
(13 «) دشابیم

، دوب نایرگ  ناشیرپ و  رایسب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تفرگ ، رارق  تلحر  رتسب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد 
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ع)  ) هجیدـخ زا  داـی  نمـض  يزارف  رد  و  داد ، يرادـلد  یلعـالوم  تکربرپ  دوجو  هب  ار  ارهز  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
نیتسخن ع )  ) یلع اـنامه  کـما ؛ ۀـجیدخ  وه و  ۀـمالا ، هذـه  نم  هلوسر  لـجوزع و  هللااـب  نمآ  نم  لوا  اـیلع  نا  هک : راد  شوخ  لد  : » دومرف

هب هک  دنتـسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  وا و  دروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخ و  كاپ  تاذ  هب  هک  تسا  تما  نیا  زا  صخش 
(14 .«) دنتسویپ مالسا 

وا دای  هب  هاگره  درکیم و  دای  یکین  هب  یمارگ  يوناب  نآ  راثیا  نیریـش و  تارطاخ  زا  هراومه  ع )  ) يربک هجیدخ  تافو  زا  دـعب  مرکا  ربمایپ 
: هلمج زا  دشیم  يراج  شناگدید  رب  قارف  کشا  داتفا ، یم 

، دمآ نایم  هب  ع )  ) هجیدخ ترـضح  زا  ینخـس  هاگان  دوب ، دوخ  نارـسمه  زا  رفن  زا  دنچ  دزن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
. تشگ ریزارس  شنامشچزا  کشا  ياه  هرطق  هک  دش  ساسحارپ  هتفشآ و  نانچ  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
»؟ درک هیرگ  دیاب  دسا ، نادنزرف  زا  نوگمدنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  : » تفگ ترضح  نآ  هب  هشیاع 

؛ متمقع ذا  یل  تدلو  و  مترفکذا ، یب  تنمآ  و  متبذک ، ذا  ینتقدص  : » دومرف وا  هب  خساپ  رد  ربمایپ 
رد دروآ  ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  وا  دیدوب ، رفاک  هکیماگنه  درک و  قیدـصت  دـیدرکیم ، بیذـکت  ارم  امـش  هکیماگنه  وا 

(15 .«) دیتسه ازان  امش  هک  یلاح 
: هدش تیاور  زین 

، تفر نزریپ  نآ  یتقو  داد ، رارق  راشرس  فطل  دروم  ار  وا  ترـضح  نآ  دمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  ینزریپ  يزور 
: دومرف باوج  رد  وا  دیسرپ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نزریپ  هب  ینابرهم  همه  نآ  تلع  هشیاع 

؛ نامیالا نم  دهعلا  نسح  نا  و  ۀجیدخ ، نمز  یف  انیتات  تناک  اهنا  »
کین انامه  دوب ، رادروخرب  ع )  ) هجیدـخ راشرـس  فاـطلا  اـهکمک و  زا  دـمآیم و  اـم  هناـخ  هب  ع ،)  ) هجیدـخ یگدـنز  رـصع  رد  نزریپ  نیا 

(16 .«) تسا نامیا  زا  هقباس ، دهع و  يرادهگن 
يارب شتـشوگ  زا  دومرفیم : درکیم ، حـبذ  يدنفـسوگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگره  : » تفگ هشیاـع  رگید  تیاور  قباـطم  و 

: دومرف متفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ، ع )  ) هجیدخ ناتسود 
(17 .«) مراد تسود  ار  ع )  ) هجیدخ تسود  نم  اهبیبح : بحال  ینا  »

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  يراگتساوخ  رد  هجیدخ  دای 

رگید یخرب  هدش و  دازآ  زینک  نمیا  ما  هارمه  هب  هملـس  ما  هک  نآ  زا  سپ  ارهز  ترـضح  زا  ع )  ) یلع الوم  يراگتـساوخ  مسارم  نایرج  رد 
رد دنهدب ، رارق  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  همطاف  اب  يرـسمه  يارب  ع )  ) یلع ماما  تساوخرد  نایرج  رد  ار  وا  ات  دنتفر  يو  دزن  ربمایپ  نارـسمه  زا 
یم تفای و  یم  روضح  مسارم  نیا  رد  هناگی  ردام  نآ  شاک  يا  دندرک  وزرآ  دندومن و  هراشا  هجیدخ  ترـضح  هب  دوخ  راتفگ  زا  یـشخب 

. دشاب رضاح  شا  هشوگرگج  جاودزا  مسارم  رد  تسناوت 
: دندومرف سپس  دومن ؛ نتسیرگ  هب  عورـش  دنلب  يادص  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناهگان  دیـسر  هجیدخ  مان  هب  نخـس  ات 

رـشبا نا  یف  رما  لجوزع  هللا  نا  اهلامب ، هیلع  ینتناعا  هللا و  نید  یلع  ینترزاو  و  سانلا ، ینبذک  نیح  ینتقدص  ۀجیدخ  لثم  نیا  ۀـجیدخ و  »
؛ بصن هیف و ال  بخص  بصق ال  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  ۀجیدخ 

نم اـب  ادـخ  نید  يارب  وا  و  درک ، قیدـصت  ارم  وا  دـندرکیم ، بیذـکت  ارم  مدرم  هک  ماـگنه  نآ  رد  هجیدـخ ؟ دـننامه  تساـجک  هجیدـخ !
ار ع )  ) هجیدخ هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  درک ، کمک  نید  دربشیپ  يارب  ارم  دوخ  تورث  اب  و  دومن ، يرایمه  يراکمه و 

.« مهدب هدژم  تسین  نآ  رد  یمارآان  جنر و  هک  تشهب  رد  رهوگ  کی  زا  يا  هناخ  نتشاد  هب 
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یبن جارعم  ثیداحا  رد  هجیدخ 

درب و اهنامـسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ، بش  رد  هک  یتقو  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا 
»؟ يراد یتجاح  ایآ  : » متفگ لیئربج  هب  تعجارم  ماگنه  داد ، ریس 

« یناسرب ع )  ) هجیدخ هب  ارم  مالس  ادخ و  مالس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  : » تفگ لیئربج 
وه هللا  نا  : » تفگ هجیدخ  درک ، غالبا  ع )  ) هجیدخ هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالس  دیسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
وا يوس  هب  مالس  و  مالس ، تسا  وا  زا  و  تسا ، مالس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه  مالـسلا ؛ لیئربج  یلع  و  مالـسلا ، هیلا  و  مالـسلا ، هنم  و  مالـسلا ،

(18 .«) داب مالس  لیئربج  رب  ددرگ و  زاب 

مالسا ردص  باحصا  همئا و  یهلا ، يایبنا  راتفگ 

: دیوگیم نینچ  ع )  ) مدآ لوق  زا  برع  خروم  دعس  نبا 
هجیدخ دومن و  وا  بیصن  هجیدخ  نوچ  یتفج  هک  دوب  نیا  درک  هللا  لوسر  بیصن  ادخ  هک  ییایازم  زا  یکی  تفگ  اوح  هب  تشهب  رد  مدآ  »

هدارا فالخ  رب  تشهب  رد  نم  هک  دیدرگ  ببس  اوح  هک  یتروص  رد  درکیم  کمک  دمحم  هب  دنوادخ  تیشم  ندیناسر  ماجنا  يارب  هتسویپ 
(19 .«) میامن راتفر  دنوادخ 

هک دینادیم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف درکیم ، یفرعم  نمشد  هب  ار  دوخ  هک  يا  هبطخ  نمض  رد  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیسح ماما 
(20 (»؟ تسا دلیوخ  رتخد  (ع ) هجیدخ نم  هدج 

(21 (»؟ متسه ع )  ) هجیدخ امش  ربمایپ  رسمه  دنزرف  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف نمشد  هب  باطخ  زین  و 
نم يربکلا ؛ ۀجیدخ  نب  انا  : » دنکیم یفرعم  ار  دوخ  نینچ  نیا  دوخ ، فورعم  هبطخ  رد  قشمد  رد  دیزی  هناهاش  سلجم  رد  ع )  ) داجـس ماما 

(22 .«) متسه مالسا  گرزب  يوناب  هجیدخ  رسپ 
و دـمآ ، نادیهـش  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  راـنک  هک  یماـگنه  ق  لاس 61 ه .ـ مرحم  مهدزای  زور  رد  ـالبرک  رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 

یباب : » دومرف درک و  دای  هجیدـخ  زا  ع )  ) یلع ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ ، زوسناج  یبلاطم 
(23 .«) داب گرزب  يوناب  هجیدخ  يادف  هب  مردپ  يربکلا : ۀجیدخ 

رد دیـسر ، تداهـش  هب  ماجنارـس  دومن و  کلملادبع  نب  ماشه  یتوغاط  تموکح  دض  رب  یمیظع  شروش  بالقنا و  هک  ع )  ) یلع نب  دـیز 
: دنکیم جاجتحا  نینچ  نمشد ، ربارب  رد  ینخس 

؛... ۀجیدخ انتدجو  هللا  لوسر  انوبا  ةدوملاب ، قحا  نحن  «و 
(24 .«) تسا ع )  ) هجیدخ ام  هدجو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ام  ردپ  هک  ارچ  میتسه ، یتسود  تدوم و  هب  رتراوازس  ام  و 

هدومن و راختفا  شا  همع  ناونع  هب  ع )  ) هجیدخ هب  سابع ، نبا  اب  ییوگتفگ  رد  درک  ینمـشد  تلاسر  نادناخ  اب  هک  نآ  اب  ریبز  نبا  هللادـبع 
: دیوگ یم 

(25 (»؟ تسا ناهج  ناوناب  رورس  ع )  ) هجیدخ ما  همع  هک  ینادیمن  ایآ  نیملاعلا ؛ ءاسن  ةدیس  ۀجیدخ  یتمع  نا  ملعت  تسلا  »
يارب مدرم  زا  و  دـنام ، هفوک  رد  زور  دـنچ  دـمآ و  هفوک  هب  دـش ، طلـسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نسح ماما  تماما  رـصع  رد  »

نانمومریما سدـقم  تحاـس  هب  تسناوت  هچنآ  هبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يـالاب  رب  راـک  ناـیاپ  زا  سپ  تفرگ ، تعیب  دوخ 
ات تساخرب  ع )  ) نیـسح دـندوب ، رـضاح  سلجم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هک  نیا  اب  تفگ ، ازـسان  درک و  تراـسج  ع )  ) یلع

؟ يدرک دای  يدب  هب  ار  ع )  ) یلع هکنآ  يا  : » دومرف تساخرب و  دوخ  دیناشن و  تفرگار و  وا  تسد  ع )  ) نسح ماما  دهدب ، ار  هیواعم  خـساپ 
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راوخرگج دـنه  وت  ردام  هللا و  مالـس  اهیلع  همطاف  نم  ردام  دـشابیم ، رحـض  تردـپ  هیواـعم و  ییوت  و  تسا ، ع )  ) یلع مردـپ  نسح و  منم 
؛... هلیتف کتدج  ۀجیدخ و  یت  دج  و  ، » تسا برح  وت  دج  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  تسا ،

دیلپ شمان  هک  سکنآ  ام  زا  دنک  تنعل  دنوادخ  تسا . تیلهاج ) راکتشز  نز   ) هلیتف وت  هدج  یلو  مالسا ) گرزب  يوناب   ) هجیدخ نم  هدج 
(26 .«) تسا قافن  رفک و  ياراد  و  دب ، شا  هقباس  تسپ و  شتبسن  بسح و  و 

راوگرزب ردـپ  درگ  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  تفر  ایند  زا  هجیدـخ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  یقثوم  ثیدـح  رد 
مالس ار  همطاف  هک  دنکیم  رما  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  سپ  تساجک ؟ نم  ردام  ردپ ! يا  : » تفگیم دیدرگیم و  دوخ 

هناخ دشابیم و  خرـس  توقای  زا  اهدومع  یپ ، ياج  هب  تسا و  الط  زا  اهنآ  بعک  هک  ینزا  تسا  يا  هناخ  رد  وت  ردام  هک  ییوگب  یناسرب و 
اهیلع همطاف  هب  ار  یلاعت  قح  ماغیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا ؛ نارمع  رتخد  میرم  هیـسآ و  هناخ  ناـیم  رد  وا 

(27 «) اهتیحت ددرگ  یمرب  وا  يوس  هب  اه و  یتمالس  تسوا  زا  اهصقن و  زا  ملاس  تسا  ادخ  تفگ : مالسلا  اهیلع  همطاف  دیناسر . مالسلا 

سدقم ناگژاو  و  اه ، همانترایز  هیعدا ، رد  ع )  ) هجیدخ

رانک فرطود  رد  و  تسا ، تایح  بآ  نآ ، بآ  هک  تسا  هدومن  هیبشت  یبآ  رهن  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تاروت  سدقم  باتک 
(28 .) تسا اهتما  يافش  بجوم  تخرد ، نآ  ياهگرب  و  تسا ، هویم  عون  هدزاود  ياراد  تخرد  نآ  دراد ، دوجو  تایح  تخرد  بآ ، نآ 

: تسا هدمآ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  همانترایز  زا  یکی  رد 
ما يربکلا  ۀجیدخ  ۀیـضرملا ، هیـضارلا  ۀیکزلا  ةرهاطلا ، ۀـقیدصلا  اصوصخ  نینموملا ، تاهما  تاریخلا ، تارهاطلا  کجاوزا  یلع  مالـسلا  »

؛ نینموملا
هجیدـخ هدیدنـسپ ، دونـشخ و  هزیکاپ ، كاپ و  نیتسار و  يوناب  رب  مالـس  صوصخ  هب  نانموم  ناردام  وت ، کین  كاپ و  نارـسمه  رب  مالس 

(29 .«) نانموم ردام  گرزب ، يوناب 
رورس ع )  ) هجیدخ رب  مالس  نیملاعلا ؛ ءاسن  ةدیس  ۀجیدخ  یلع  مالـسلا  : » هدش ریبعت  نینچ  ع )  ) هجیدخ زا  رگید  ياه  همانترایز  زا  یکی  رد 

(30 .«) نایناهج نانز 
يوناب نآ  دوب . راوتساو  مکحم  بلق  توق  ياراد  ور  نیا  زا  تشاد ، دنوادخ  هاگرد  اب  ییالاب  رایـسب  قیمع و  طابترا  ع )  ) هجیدخ ترـضح 

یم رارقرب  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هراومه  نآ  وترپ  رد  دوب و  ادخ ) هب  یگدنهانپ  ياوتحمرپ  تاملک   ) زرح ياراد  دوخ  يارب  مالسا  راوگرزب 
. تخاس

: تسا نینچ  نیا  هک  هدرک  لقن  ار  زرح  ود  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  سوواط  نبدیس 
؛ هلک بئاشیل  حلصا  و  ادبا ، نیع  ۀفرط  یسفن  یلا  نکلهت  الو  ینثغاف ،  ثیغتسا  کتمحرب  مویق ، ای  یح  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  « ـ 1

مشچ کی  هزادنا  هب  زگره  ارم  و  هدب ، هانپ  نم  هب  مدش ، هدنهانپ  تتمحر  هب  راوتسا ! هدنز و  يادخ  يا  رگشیاشخب ! هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
.« شخب ناماس  ارم  یگدنز  لاح و  همه  راذگناو ، مدوخ  هب  ندز  مهرب 

؛ بیقر ای  ظیفح  ای  ظفاح  ای  هللا  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  « ـ 2
.« رادساپ بقارم و  يا  هدنرادهگن و  يا  نابهگن ، يا  ادخ ، يا  رگشیاشخب ! هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

رصاعم ناگرزب  نادنمشیدنا و  مالک  رد  هجیدخ 

(: دعارق هینس   ) برع دنمشناد 
نیا مان  دناد  یمن  دتسیا ، یم  هتـسب  تسد  هناعـضاوتم  شربارب  رد  و  دروآ ، یم  دورف  رـس  (ع ) هجیدخ نینموملا  ما  تمظع  لباقم  رد  خیرات 
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(39 .«) دیامن تبث  ناگرزب  همانسانش  مادک  رد  ار  وناب 
: برع هدنسیون  یناتک ، نامیلس 

رب هک  ار  تیاده  وا  زا  هک  تشاد  ار  ساسحا  نیا  هکلب  دشخب ، یم  هک  تشادن  ار  ساسحا  نیا  یلو  دیـشخب . دمحم  هب  ار  شتورث  هجیدـخ 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب  ار  یتسود  تبحم و  درکیم  ساسحا  وا  دـیامن ، یم  بسک  دراد ، يرترب  ناهج  رـسارس  ياهجنگ  همه 

(32 .«) دنک یم  بسک  وا  زا  ار  تداعس  داعبا  همه  ضوع  رد  یلو  دنک ، یم  ادها  ملس  هلآ و 
: یلماعرح خیش  گرزب  ملاع 

: تسا هدورس  وا  فصو  رد  يرعش  هعیشلا  لیاسو  باتک  بحاص  یلماعرح  خیش 
اهلضف هجیدخ و  ۀتجوز 
اهلعف اهلوق و  دنع  نابا 

مرکملا یتفلا  دلیوخ  تنب 
مظعملا دیوملا  دجاملا 

بصق نم  تیب  ۀنجلا  نم  اهل 
بصن اهلالو  هیف  بخصال 

ربخلا ظفل  ةروم  هذه  و 
رهطملا یفطصملا  یبنلا  نع 

هدش دییات  دنمجرا  و  راوگرزب ، درمناوج  نآ  دلیوخ  رتخد  تسا ، راکشآ  شراتفر  راتفگ و  زا  وا  يرترب  لضف و  هک  هجیدخ  ربمایپ  رـسمه  »
. تسین جنر  یمارآان و  رد  هک  تسا  هدش  هدامآ  نیرولب  رهوگ  هعطق  کی  زا  يا  هناخ  تشهب  رد  هجیدخ و  يارب  ماقم  دنلب  و 

«. دشابیم يا  هناخ  نینچ  ياراد  تشهب  رد  هجیدخ  هک  تسا  ادخ  كاپ  هدیزگرب  ربمایپ  نخس  نیع  عوضوم  نیا 
: برع هدنسیون  یلماشلا  تنب 

هرذ ای  دهد  هار  لد  هب  يدیدرت  كدنا  هک  نآ  یب  راوتسا  ینامیا  رهم و  و  نیشتآ ، یقشع  اب  هک  دیـسانش  یم  ار  هجیدخ  زا  ریغ  يرگید  ایآ 
(33 «.) دوش اریذپ  ارح  راغ  زا  ار  نید  توعد  دهاکب ، ربمغیپ  ادخ و  یگشیمه  تشادگرزب  هب  شرواب  زا  يا 

اه تشون  یپ 

يدهم دمحم  يدراهتشا ، هحفص 186 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ، 1 ـ
ص 164. ج 4 ، يراخب ، حیحص  2 ـ

ص 720. ج 2 ، باعیتسالا ، 3 ـ
ص 2. ج 16 ، ص 162 ، ج 13 ، راونالاراحب ، 4 ـ

ص 63. راحب ج 37 ، زا  لقن  ص 187 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛ 5 ـ
ص 438. ج 5 ، هباغلا ، دسا  6 ـ

ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  7 ـ
ص 71. ج 2 ، همغلا ، فشک  8 ـ

ص 320. ج 10 ، نایبلا ، عمج  9 ـ
راثیا ص 190. تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛ زا  لقن  هب  ص 68  ج 40 ، راحب ، 10 ـ
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ص 8. ج 16 ، نامه ، 11 ـ
ص 72. ج 2 ، همغلا ، فشک  12 ـ

ص 198. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ، زا  لقن  هب  ص 302 ، ج 43 ، راحب ، 13 ـ
ص 502. ج 22 ، راحب ، 14 ـ

ص 8. ج 16 ، نامه ، 15 ـ
ص 207. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ  16 ـ

ص 206. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  17 ـ
ص 133. ج 2 ، همغلا ، فشک  18 ـ

ص 50. يروصنم ، هللا  حیبذ  همجرت  ویگروئگ ، لیژریو  ناتسنک  تخانش ، دیاب  وا  زا  هک  يربمغیپ  دمحم  19 ـ
ص 318. ج 44 ، راحب ، 20 ـ

ص 6. ج 45 ، نامه ، 21 ـ
ص 174. ج 44 ، نامه ، 22 ـ

ص 59. ج 45 ، نامه ، 23 ـ
ص 200. تمواقم ، راثیا و  هروطسا  هجیدخ ، 24 ـ

ص 325. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  25 ـ
ص 201. راثیا ، تمواقم و  هروطسا  ع )  ) هجیدخ 26 ـ

ص 218. ج 3 ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  بولقلا ، ةویح  27 ـ
باب 22. انحوی ، هفشاکم  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  28 ـ

ص 189. راحب ج 100 ، 29 ـ
ص 272. ج 102 ، نامه ، 30 ـ

ص 38. ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ءاسن  31 ـ
ص 32. لیخد ، دمحم  یلع  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  32 ـ

ص 67. ینسحلا ، فورعم  مشاه  همئالا ، ةایح  33 ـ
www.khadijeh.com عبنم :

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یسانش  باتک  - 29

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / اهیلع  هجیدخ  ترضح  یسانش  باتک  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلا اهیلع  يربکلا  هجیدخ  ترضح  یسانش -  باتک  عوضوم :
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یسراف

هجیدخ بلاطوبا و  - 1

 - 1366، همطاف ، اسراپ هسانشرس : 
. درفيدمحم هیلتآ  يزاسریوصت  اسراپ ؛  همطاف  / هجیدخ بلاطوبا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 گنربش ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
(. یگنر  ) روصم .: 12 ص يرهاظ :  تاصخشم 

2-01-5302-600-978 لایر :  4000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 
. ترجه زا  لبق  3 91 ؟ بلطملادبع ،  نب  بلاطوبا  عوضوم : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
درفيدمحم يرنه  هیلتآ  هدوزفا :  هسانش 

189پ 1388 فلا  297/931 ییوید :  يدنب  هدر 
1678646 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اههنیآ يوناب  نیلوا  - 2

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 1345 تاداسلامرکا ، داژنیمشاه ، هسانشرس : 

داژنیمشاه  تاداسلامرکا   / اههنیآ يوناب  نیلوا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
24 ص 22 -  دادرم 1389 :  ش 89 ،   ، سای میمش  هلاقم :  اشنم 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 
مالسا رگفیصوت :  نانز  رگفیصوت : 

مالسا ناهج  نینموملاما  - 3

31926-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
رهچونم رفيرصان ، هسانشرس : 

رهچونم رفيرصان ، مالسا  ناهج  نینموملاما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 18. نابآ 1384 :)  11  ) قرش هلاقم ، :  اشنم 

دلیوخ تنب  س ،   ) هجیدخ رگفیصوت : 
جاودزا رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  ص ،   ) دمحم رگفیصوت :  نانز  رگفیصوت : 

ع)  ) نینموملا ما  هجیدخ  نینبلا و  ما  باصمل  - 4
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كرابملا تنب  فیلات : (/ ع  ) نینموملا ما  هجیدخ  نینبلا و  ما  باصمل  نیزحلا : عمدلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1386ش. .= 2007م .= 1428ق یتالحم ، اج :] یب   : ] رشن تاصخشم 

ج. يرهاظ :  تاصخشم 
( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1200864 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  لیاضف  باقلا و  - 5

16326-79 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 : ، هلاقم اشنم  یقت  درفمیبحاص ، مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  لیاضف  باقلا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یقت  درفمیبحاص ، هسانـشرس : 

ص 6. رذآ 1379 :)  17  ) ناهیک
(س دلیوخ تنب  هجیدخ  رگفیصوت :  یقالخا  لیاضف  رگفیصوت : 

( یلوا نینموملاما   ) دلیوخ تنب  ۀجیدخ  ةدیسلا  - 6

رافغلادبع دومحم  ثراح  هسانشرس : 
 : توریب رـشن :  تاصخـشم  ثراحلا  رافغلادبع  دومحم  دادـعا  یلوا / ) نینموملاما   ) دـلیوخ تنب  ۀـجیدخ  ةدیـسلا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 1408ق =  1998م =  ثراحلاراد ،  موطرخ  لیجلاراد 
ج2 يرهاظ :  تاصخشم 

(1 نینموملا تاهما  ۀلسلس   : ) تسورف
زا لبق  مالسا 53  ربمایپ  ص ،   ) دمحم عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

هرامش ج   . BP26/ح2س8،1 هرگنک :  يدـنب  هدر  ترجه  زا  لبق   68  - 3 س ،   ) دلیوخ تنب  هجیدـخ  عوضوم :  نانز  11ق --  ترجه - 
م30556-81 یلم :  یسانشباتک 

( اهنع هللا  یضر   ) دلیوخ تنب  هجیدخ  نینموملاما  - 7

زیزعلادبع هیماس  یسینم  هسانشرس : 
 - بادالا هیلک  هرهاق :  رشن :  تاصخـشم  یـسینم  هیماس  فیلات  اهنع /) هللا  یـضر   ) دلیوخ تنب  هجیدخ  نینموملاما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1373 هرهاقلاهعماج 1994م = 
ص 39 يرهاظ :  تاصخشم 

نینموملا  تاهما  تانموم  آاسن  هلسلس   : ) تسورف
37 همانباتک ص 39 -  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

زا لبق   68  - 3 س ،   ) دـلیوخ تنب  هجیدـخ  عوـضوم :  ناـنز  11ق --  ترجه --  زا  لــبق   53 مالـسا --  ربماـیپ  (ص ،  دـمحم عوضوم : 
8 فلا BP26/2/م8 هرگنک :  يدنب  هدر  ترجه 

م9504-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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مالسا یعامتجا  يریگتهج  و  ع )  ) یلع باختنا  - 8

11475-73 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 : ، هلاقم اشنم  میحرلادبع  تاونق  مالـسا  یعامتجا  يریگتهج  و  ع )  ) یلع باختنا  روآدیدپ :  مان  ناونع و  میحرلادـبع  تاونق  هسانـشرس : 

ص 11. رذآ 1373 :)  24  ) يرهشمه
هجیدخ س  رگفیصوت :  لوا  ماما  بلاطیبانبیلع ع ،  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 

هثراحنبدیز رگفیصوت : 

(ع) نینموملا ما  هجیدخ  و  ع )  ) نینبلا ما  باصمل  نیزحلا  عمدلا  - 9

كرابملا تنب  فیلات : (ع /) نینموملا ما  هجیدخ  و  ع )  ) نینبلا ما  باصمل  نیزحلا  عمدلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1388 .= 2009م .= 1430ق تایح ، هیآ  مق :]  : ] رشن تاصخشم 

.. ج يرهاظ :  تاصخشم 
( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. یلوالا هعبطلا   ، 1 ج . تشاددای : 
2039244 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلامهیلع دلیوخ  تنبهجیدخ  هرهاطلاءارغلا  نم  هعطاسلاراونالا  - 10

بلاغ فیلات  مالـسلامهیلع  دـلیوخ  تنبهجیدـخ  هرهاـطلاءارغلا  نم  هعطاـسلاراونالا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  بلاـغ  يوالیـس  هسانـشرس : 
يوالیسلا 

.1382 یتالحم 1424ق =  [: اجیب  : ] رشن تاصخشم 
2-06-7455-964 کباش :  هنومن  روصم ،  : ص [ 509  : ] يرهاظ تاصخشم 

1379 يوالیسلا 1421ق = . بلاغ  یلبق  پاچ  تشاددای : 
زا لبق   3  - 68 دـلیوخ ، تنب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  عوضوم :  سیونریز  تروـصهب  نینچمه  507 ؛ [ - 491  ] هماـنباتک ص تشادداـی : 

. ترجه
1382 8 فلا BP26/2/س9  هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م15219-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ع)  ) هجیدخ ترضح  تلحر  زورلاس  تبسانم  هب  مالسا :  يوناب  نیلوا  - 11

دمحا یناکدرایطیحم ، هسانشرس : 
یناکدرایطیحم دمحا  (/ ع  ) هجیدخ ترضح  تلحر  زورلاس  تبسانم  هب  مالسا :  يوناب  نیلوا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 2 رویرهش 1386 :   31 تاعالطا ،  همیمض  هلاقم :  اشنم 
مالسا ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگفیصوت : 
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ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 
یگدنز  هویش  رگفیصوت : 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملابلق  یف  هدیس  دلیوخ  تنبهجیدخ  نینموملاما  - 12

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملابلق  یف  هدیـس  دلیوخ  تنبهجیدخ  نینموملاما  يدادرارق :  ناونع  هدبع  دـمحم  ینامی  هسانـشرس : 
یسراف .

؛  ینامیهدبع دمحم  فیلات  ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  بلق  رد  ییوناب  دلیوخ  تنب  هجیدخ  نینموملاما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. یمیهاربا دمحم  مجرتم 

فالیا 1389  زاریش : رشن :  تاصخشم 
 . روصم 256 ص :  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 5-002-198-964-978  36000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز  تروص  هب  نینچمه  254 ؛  - 251 ص . همانباتک : تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

مجرتم  - 1362 دمحم ، یمیهاربا ، هدوزفا :  هسانش 
1389 8041 فلا BP26/2/ي8 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
1937434 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ناشخرد  یگدنز  هب  ون  یهاگن  - 13

یلع ینودیرف ، یمرک  هسانشرس : 
ینودیرف یمرک  یلع  مالسلا / اهیلع  هجیدخ  ناشخرد  یگدنز  هب  ون  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1385 راظتنا ، میسن  مق : رشن :  تاصخشم 
144ص. يرهاظ :  تاصخشم 

9648553165  : : کباش
یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1034922 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلاامهیلع ارهز  همطاف  يربک و  هجیدخ  همانیگدنز  - 14

فورعم مشاه  فلوم  مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاف  يربک و  هجیدخ  همانیگدـنز  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  فورعم  مشاه  ینـسح  هسانـشرس : 
 . نارهت  : ] رشن تاصخشم  یمالسالاخیش  یلع  مجرتم  ینیسحلا 

ص 213 يرهاظ :  تاصخشم 
(1 نامیا ناریما  تیبلا 10 : لها  هسسوم   : ) تسورف
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17981 یلم :  یسانشباتک  هرامش  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  مارآ  - 15

20612-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  مارآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 8. رهم 1383 :)  30 ، ) ش 384 امش ، هلاقم ، :  اشنم 
س  ) هجیدخ رگفیصوت : 

باتفآ رسمه  - 16

. امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  رد  هدش  هیهت  ناگدنسیون ؛  زا  یهورگ  / باتفآ رسمه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . 1385 هط ، باتک  مق : رشن :  تاصخشم 

 . 63 ص يرهاظ :  تاصخشم 
1 ملس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تسورف : 

9647019653: لایر  5000 کباش : 
یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

مالسلامهیلع  " شنادنزرف لوتب و  يارهز  یگدنز  یسررب  مالسا و  یسایس  خیرات  - 17

شنادـنزرف لوـتب و  يارهز  یگدـنز  یـسررب  مالــسا و  یــسایس  خـیرات  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  هللاتـمعن  بیکــشیضاق  هسانــشرس : 
بیکش   ) یضاق هللاتمعن  فیلات  مالسلامهیلع /  "

نارهت  رشن :  تاصخشم 
 .-- ملسم ع ات  هجیدخ ع  زا  ج 1 . تاجردنم :  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

5840 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

 .. مالسالا هارما  لوا  يربکلا :  هجیدخ  - 18

بتاکلا نیدلا  فیس  فیلات : اهنع / هللا  یضر  نینموملا  تاهما  یلواو  مالسالا ..  هارما  لوا  يربکلا :  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1360ش. .= 1981م .= 1401ق هدیدجلا ، قافالاراد  توریب : رشن :  تاصخشم 

46ص. يرهاظ :  تاصخشم 
1 مالسالا ؛ هراضح  یف  لئاوالا  تسورف : 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1677114 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هداهشلا جارعم  - 19

15593-5 یبایزاب :  هرامش 
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14-253/چ1493. نیشیپ :  يهرامش  رگید :  ییاسانش  ياه  هرامش 
دمحم نب  نسح  یناقوشج ،  ییابطابط  هسانشرس : 

ییابطابط دمحم  دیس  نب  نسح  دیس  [/ یطخ هخسن  ] هداهشلا جارعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1281 ق. يدنرهلا ، یلعدمحم  اضر  دمحم  نبا  بتاک :  خاسنتسا : :  تیعضو 

وگتفگ زا  زجاع  شفصو  رد  نیرفا  ینعم  نابز  وجتسج و  رد  شناریح  نیبرود  لقع  هک  اریادخ  دمح  . هلمسب :« زاغآ هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 
...» هدنهد يزور  نسین  هک  ار  یمعنم  رکش  و 

يا اوملظ  نیذلا  ملعیسو  نیملاظلا  موقلا  یلع  هللا  ۀنعلالا  دنتـشعآ  نوخ  كاخ .  رد  دنتـشک و  ار  هنـشت  بیرغ  نآ  هک  یماگنه  ات  ماجنا ...»:
» دوش هلباقم  حیحص  هخسناب  دیوست ...  نم  تغرف  دق  نوبلقنی .  بلقنم 

230  × 175 عطق :  167 ؛  × 110  ، 165  × 105 روطس :  هزادنا   . 24  - 22 رطس :   . 128 2پ -  گرب :  يرهاظ :  تاصخشم 
. يدوخن یگنرف  : ذغاک عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

. خسن : طخ هجرد  عون و 
 . يذغاک رتسآ  دلج  نوردنا  یبرض ،  هنگنم  لودجم ،  ییاوقم ،  یکشم ،  يرغاس  : دلج تانیئ  زت  عون و 

. زمرق بکرم  اب  نتم  يور  طخ  نیوانع و  : نتم تانیئزت 
. تسا هدش  هتشون  هیشاح  رد  نتم  اب  هطبار  رد  یبلاطم  ثیداحا و  : هخسن قاروا  یشاوح  دوجوم :  هخسن  تایصوصخ 

. تسا هدش  ادج  هخسن  زا  دلج  تشپ  تل  یفاحص : تاحیضوت 
لصف و تسیب  همدـقم و  رب  لمتـشم  البرک  هاش  ناتـساد  تیاکح  ره  لـیذ  رد  اـیبنا و  دیـس  جارعم  تیفیک  رد  تسا  یباـتک  هخـسن :  یفرعم 

ءایبنا صصق  زا  یضعب  هدروآ و  یخلب « نیدلا  نیعم  هوبنلا  جارعم   « و یسلجم « راونالاراحب   « زا هک  یثیداحا  هیزعت و  راعشا ،  اب  هارمه  همتاخ 
( . (ع

گرب 2. رد  یلعدمحم « یجارلا  هدبع   « عجس هب  یضیب  رهم  ياراد  : رهم عجس  لکش و  رهم :  عجس  کلمت و  تشادای 
. تسا هدش  هخسن  يالاب  رد  بکرم  شخپ  یگداتفا و  بآ  راچد  هخسن   . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

. یسراف نابز :  یلک :  تشاددای 
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجیدخ و  ترضح  لاوحا  رد  هلاسر  دلجم : : نیا  رد  هدش  یفاحص 

. جارعم عوضوم : 
نرق 14. ات  یمیدق  نوتم  یناوخ --  هضور 

. هعیش ثیداحا 
 . بتاک نرق 13 ق . اضردمحمنبیلعدمحم ،  يدنره ،  هدوزفا :  هسانش 

15593-5 یبایزاب :  هرامش 
http://dl.nlai.ir/UI/ffb91044-97f2-4165-bf6b-f9df0ca8d8f4/Catalogue.aspx یکینورتکلا :  لحم  یسرتسد و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  مالساهیلع  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  مالساهیلع و  همطاف  ترضح  یناگدنز  - 20

اب مالـساهیلع  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  مالـساهیلع و  همطاف  ترـضح  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیدلاردب  يریـصن  هسانـشرس : 
نارهت  رشن :  تاصخشم  يریصن  نیدلاردب  شراگن  سابتقا و  ملس /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

روصم 136 ص  يرهاظ :  تاصخشم 
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همانباتک ص 4 تشاددای :  مراهچ  پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
38195 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهنز هنومن  - 21

 - 1323 دمحم ، يدنوخآ ، هسانشرس : 
رظتنم دمحم  / اهنز هنومن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1385 زورما ، ناوج  نارهت : رشن :  تاصخشم 
79 ص يرهاظ :  تاصخشم 
4-19-7258-964 کباش : 

اپیف تشاددای : 
ترجه پا  لبق   3  - 68 مالسلا ، اهیلع  دلیوخ  تنب  هجیدخ  عوضوم : 

رعش ترجه --.  زا  لبق   3  - 68 مالسلا ، اهیلع  دلیوخ  تنب  هجیدخ  عوضوم : 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

BP26/2/آ3ن8 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م23516-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسا راگتسر  يوناب  نیتسخن  - 22

25539-80 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
رذآ  5  ) مجماج هلاقم ، :  اشنم  سابع  لمعشوخ  مالـسا  راگتـسر  يوناب  نیتسخن  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  سابع  لـمعشوخ  هسانـشرس : 

ص 8. (: 1380
(س  دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 

مالسا ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ناملسم  يوناب  نیلوا  يراتفر  ياهیگژیو  هب  یهاگن  - 23

24950-80 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحم یجنایم  هسانشرس : 

دمحم یجنایم  ملس /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ناملسم  يوناب  نیلوا  يراتفر  ياهیگژیو  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.49 ص 39 -  ق :  .ـ ناضمر 1422 ه  ، ) ناغلبم ش 23 هلاقم ، :  اشنم 

(س  دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نابرهم  رای  - 24

30378-81 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


اشنم لیعامسا  هراوزیجاسن  ملس /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نابرهم  رای  روآدیدپ :  مان  ناونع و  لیعامسا  هراوزیجاسن  هسانشرس : 
ص 6. نابآ 1381 :)  23  ) ناهیک هلاقم ، : 

(س  دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 
مالسا ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

جورع ناردام  هناگهدزیس  هاگیلجت  هواجک : هدزیس  اب  یناوراک  - 25

هبوبحم 1358 -  عراز  هسانشرس : 
... ونابرهش ارهز ، دسا ، تنبهمطاف  هجیدخ ، هنمآ ، جورع : ناردام  هناگهدزیس  هاگیلجت  هواجک : هدزیـس  اب  یناوراک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. عراز هبوبحم  / 
مق 1385. هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 

. روصم ص :. [ 140  : ] يرهاظ تاصخشم 
خیرات 236. مالسلامهیلع 125 . تیب  لها  مق 1415 . باتک  ناتسوب  تسورف : 

X-250-548-964 لایر :   13000 کباش : 
Karvani ba sizdah kajaveh tajalli -gah -e sizdah -ganeh -ye madaran : هدشینیتال ع . ص . تشاددای : 

... . -e oruj

(. یسیونتسرهف راظتنا  رد  )1386 پاچ :؟ تشاددای : 
[. 140 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
ناردام موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

ناتساد مالسا --  سدقم  نانز  عوضوم : 
نرق 14 -- یبهذم ياهناتساد  عوضوم : 

BP52/5/ز2ك2 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/97 ییوید :  يدنب  هدر 

1076528 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  يربکهجیدخ  ترضح  اهیلع و  هللامالس  نیملاعلا  آاسن  هدیس  آارهزلاهمطاف  ترضح  یناگدنز  - 26

1285 نیسح 1369 -  هدازدامع  هسانشرس : 
 / مالـسلا اهیلع  يربکهجیدـخ  ترـضح  اهیلع و  هللامالـس  نیملاعلا  آاسن  هدیـس  آارهزلاهمطاف  ترـضح  یناگدـنز  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

مالسا 1381. نارهت  رشن :  تاصخشم  هدازدامع  نیسح  هدنسیون 
ص 496 يرهاظ :  تاصخشم 

 : عوـضوم یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  522000-06-5843-964 لاـیر ؛  522000-06-5843-964 کـباش : 
BP27/2/ع85ز9 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  آارهز همطاف 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م46930-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( (ص ربمایپ یناوج  ناتساد   ) هجیدخ هناخ  رد  يدیشروخ  - 27

 - 1332 اضر ، رذگهر ، هسانشرس : 
رگریوصت راعتـسم ؛]  ] راشرـس اضردـمحم  هدنـسیون  (ص /)  ربمایپ یناوج  ناتـساد   ) هجیدـخ هناخ  رد  يدیـشروخ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

نایتاولص  نیسحدمحم 
.] ؟ تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

يدازآ 1380. مایپ  نارهت  رشن :  تاصخشم 
 . یگنر  ) روصم 87 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

.10 [. ج  ] رون نیمزرس  زا  تسورف : 
( موس پاچ   ) لایر  5500 لایر ج.10 964-302-448-2 ؛ :  4000 هرود 964-302-438-5 ؛ :  کباش : 

تسا  هدش  رشتنم  مالسا ص "  روآمایپ  یناوج  ناتساد  ماش  راب  رگید   " ناونع تحت  باتک  نیا  لوا  شیاریو  تشاددای : 
.1385 موس :  پاچ  تشاددای : 

همانباتک ص 87. تشاددای : 
" د." ینس هورگ  تشاددای : 

 . مالسا ص روآمایپ  یناوج  ناتساد  ماش  راب  رگید  رگید :  ناونع 
نرق 14 -- یبهذم ياهناتساد  عوضوم :  ناتساد  11ق --  ترجه -  زا  لبق  مالسا 53  ربمایپ  (ص  دمحم عوضوم : 

رگریوصت نیسحدمحم 1340 -  نایتاولص  هدوزفا :  هسانش 
.10 [. [ج رون نیمزرس  زا  هدوزفا :  هسانش 

4،10.ج 1380 فلا BP9/ر9 هرگنک :  يدنب  هدر 
ج]297/68  : ] ییوید يدنب  هدر 

م3755-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهیلعهللامالس نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ارهزلاهمطاف : - 28

.1369 نیسح 1285 -  هدازدامع  هسانشرس : 
هدازدامع هب  ریهش  یناهفصا  نیسح  نیدلادامع  شراگن  سابتقا و  اهیلعهللامالس / نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ارهزلاهمطاف : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تساریو 2 تساریو :  تیعضو 
مالسا 1375. نارهت  رشن :  تاصخشم 

ع 497 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( مراهچ پاچ   ) لایر  50000 مشش ؛ ) پاچ   ) لایر  18000 964-5843-06-5 ؛  کباش : 

یسراف باتک  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مجنپ 1376 پاچ  تشاددای : 

مشش 1379. پاچ  تشاددای : 
( اپیف )1387 مراهچ :  پاچ  تشاددای : 
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 . دشاب یم  تساریو 2  زا  مراهچ  پاچ  رضاح  باتک  هدش و  پاچدیدجت  تساریو  نودب  راب  رضاح 5  باتک  تشاددای : 
. اهیلع ... امالس ارهزلاهمطاف : ترضح  یناگدنز  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

اهیلع ... امالسارهزلا همطاف  ترضح  یناگدنز  دلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروصهب  نینچمه  486 ؛ همانباتک ص 488 -  تشاددای : 
همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 

همانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم : 
BP27/2/ع85ف2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م7290-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

(ع) آارهز يهمطاف  - 29

1314 یقتدمحم -  يداجس  هسانشرس : 
.1368 ارهزلا ، مق  رشن :  تاصخشم  يداجس  یقتدمحم  هتشون  (ع / ) آارهز يهمطاف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 393 يرهاظ :  تاصخشم 
(15 آارهزلا :  : ) تسورف

 : تشاددای مالـسا  مایپ  تاراـشتنا  لوا 1359 ، پاچ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  400: اهب کـباش : 
369  - 388 117 ؛ همانباتک ص 126 - 

 -- ترجه زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم :  همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 
BP27/2/س3ف2 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م3212-68 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیظعاولا داز  - 30

16053-6 یبایزاب :  هرامش 
یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رقابدمحم يدنره  لضاف  هسانشرس : 
ــ.  باتکلا سمش  نب  یلعدمحم  : بتاک يدنره  لضاف  رقابدمحم  الم  دنوخآ  [] یگنس پاچ  نیظعاولا  داز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1322 ق. ان ، ] یب  : اج یب   : ] رشن تیعضو 
. یسراف : نابز تشاددای :  مس  21x17. هدار مئالع  744 ص .  - 372 ج.1 . يرهاظ :  تاصخشم 

تایفیک زا  یـضعب  رد  مهدزیـس  باب  بولقلا  ةویح  لّوا  دلج  زا  لوقنم  نیملاعلا ... ّبر  هللادمحلا  رلا ... هللا  مسب  : زاغآ هماجنا :  ماجنا ، زاغآ ،
... نوره یسوم و 

. نیملاّظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  دندومن  ادج  شراوگرزب  ردپ  دسج  يورزا  ربج  اب  :... ماجنا
هنس 1322. كرابملا  ناضمر  رهش  خیراتب  باتکلا  سمش  جاح  بانج  نب  یلع  دمحم  باّتکلا  ّلقا  مثآلا  دبعلا  هبتک  : هماجنا

خسن  رثا :  يرهاظ  تاصخشم 
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. زبس �هچراپ  شکور  ییاوقم � 
� 1819  : یسراف ج2 یپاچ  ياهباتک  تسرهف  هجحلا 1322 ق.�  يذ  �هخروم  �هرامش 22  عالطا  �همانزور  رثا :  عبانم  اه و  هدیکچ  اه ، هیامن 

 . 2743  : )ج2 یسراف  ) راشم
یضعب نایب  رد  مهدزیس  باب  بولقلا  ةویح  لوا  دلج  زا  لوقنم  هک  تسا  نیظعاولاداز  لوا  دلج  زا  مود  تمـسقباتک  یگنـس :  پاچ  یفرعم 

. دشابیم ناگرزب  ناربمایپ و  تایاکح  تالاح و  تایفیک و  زا 
همانتشذگرس  ناربمایپ --  عوضوم : 

همانتشذگرس  سدقم --  میرم 
. همانتشذگرس ترجه --  زا  لبق   3  - 68 (س ،  دلیوخ تنب  هجیدخ 

. بتاک  �  . نرق 14  � یلعدمحم  � باتکلا سمش  هدوزفا :  هسانش 

ع)  ) همطاف یسانشتیصخش  - 31

1728-80 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحا ینامقل  هسانشرس : 

دمحا ینامقل  ع / )  ) همطاف یسانشتیصخش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.47 ص 42 -  نیدرورف 1380 :)  ، ) نز ش 109 مایپ  هلاقم ، :  اشنم 

(س  دلیوخ تنب  هجیدخ  رگفیصوت : 
(س ارهزهمطاف رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

هکم يوناب  - 32

انید یفسوی ، هسانشرس : 
 . یفسوی انید  هکم / يوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

رهم 1387  دیما  راوزبس : رشن :  تاصخشم 
144 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 8-22-5043-600-978  20000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز  تروص  هب  نینچمه  144 ؛ [ - 143 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

BP26/2/ي9 ب2 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

1186173 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  جاودزا  نیتسخن  - 33

قح  هار  رد  هسسوم  هیریرحت  تئیه  زا  ملس /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  جاودزا  نیتسخن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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قح 1358. هار  رد  هسسوم  مق  رشن :  تاصخشم 
. مس  16/5×11/5 8 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
همانباتک  تشاددای : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
مالسا سدقم  نانز  عوضوم : 

قح هار  رد  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/ن3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م4494-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تخبشوخ هداوناخ  - 34

10154-73 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دیجم روپدیشر ، هسانشرس : 

دیجم روپدیشر ، تخبشوخ  هداوناخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.46 ص 42 ـ  نابآ 1373 :) ، ) ش 181 دنویپ ، هلاقم ، :  اشنم 

هجیدخ س رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت :  یمالسا  قالخا  رگفیصوت :  هداوناخ  رگفیصوت :  تبحم  رگفیصوت : 

زاجح دیراورم  - 35

 - 1363 میهاربا ، یمساق ، هسانشرس : 
. حالف اضر  یمساق ، میهاربا  فلوم  زاجح / دیراورم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

یناهبهب 1391. همالع  مق : رشن :  تاصخشم 
112ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 3-37-5880-600-978  25000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

لیاضف ترجه --  زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
نرق 3ق ات  راغآ  زا  خیرات --  مالسا --  عوضوم : 

 - 1361 اضر ، حالف ، هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/ق2م4 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
2718219 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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اهیلعهللامالس نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ارهزلاهمطاف : - 36

.1369 نیسح 1285 -  هدازدامع  هسانشرس : 
هب ریهـش  یناهفـصا  نیـسح  نیدـلادامع  شراـگن  ساـبتقا و  اهیلعهللامالـس /  نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  ارهزلاهمطاـف : روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

هدازدامع 
مالسا 1387. نارهت  رشن :  تاصخشم 

496 ص. ح ، يرهاظ :  تاصخشم 
7-06-5843-964-978 کباش : 

. متشه پاچ  تشاددای : 
. اهیلع ... امالس ارهزلاهمطاف : ترضح  یناگدنز  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز  تروصهب  نینچمه  488 ؛ همانباتک ص 486 -  تشاددای : 
. اهیلع ... امالسارهزلا همطاف  ترضح  یناگدنز  دلج :  يور  ناونع 

همانتشذگرس 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  عوضوم : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

BP27/2/ع85ف2 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1707801 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هبعک ناینب  - 37

13203-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
اضرمالغ یبایسارفا  هسانشرس : 

اضرمالغ یبایسارفا  هبعک  ناینب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.17 ص 7 -  راهب 1383 :) ، ) ثاریم ش 24 هنیآ  هلاقم ، :  اشنم 

 : رگفیصوت مارحلادجسم  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت :  تثعب  رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  ص ،   ) دمحم رگفیصوت :  هبعک  رگفیصوت : 
زامن

دلیوختنب س ،   ) هجیدخ رگفیصوت : 

یقشاع تیاکح  - 38

 - 1351 اضردمحم ، يروپمتاح  هسانشرس : 
تیب لـها  ناقــشاع  زا  یعمج  نیودـت  هـیهت و  یناـمرک ؛ يروپمتاـح  اضردـمحم  سلاـجم  یقــشاع / تیاـکح  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

. مالسلامهیلع
میعز 139- نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس 14/5×21/5 10 ج ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
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-600-978 ج.3 :  ج.2 978-600-240-002-4 ؛ :  978-600-240-001-7 ؛  ج.1 :  978-600-240-000-0 ؛  هرود :  کــباش : 
ج.7 600-978- 978-600-240-006-2 ؛   : 6 ج . لایر :   120000 978-600-240-005-5 ؛   : 5 ج . لایر :  120000 240-003-1 ؛ 

6-008-240-600-978 ج.8 :  240-007-9 ؛ : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1390 موس ، دلج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
. تسا يروپمتاح  اضردمحم  نیملسملاو  مالسالاهجح  ياههضور  اهینارنخس و  هعومجم  رضاح  باتک  تشاددای : 

(. اپیف ( ) 1390 لوا : پاچ   ) 6 و 8 ، 5 ، 3 ج . تشاددای : 
(. اپیف ( ) 1391 لوا : پاچ   ) 2 و 7 ج.1 ، تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
بهاوم یگدـنب و  تدابع ، يانعم  ج.2 . شیاین -....  اعد و  تاجانم ، يهفسلف  نیغلبم ،...  يارب  مهم  رایـسب  ياههیـصوت  ج.1 . تاجردنم : 
يهفسلف ج.4 . نمحرلادابع -....  ياهیگژیو  تادوجوم ، يرازگرکـش  هدجـس و  حیبست ، ج.3 . هفوک -....  هب  ارـسا  تکرح  يهضور  نآ ،

ارهز ترـضح  نینموملاریما و  مرکا ، ربماـیپ  تارـضح  یلاـمجا  یفرعم  . 5 ج . زاـین -....  زار و  تاــجانم و   110 شیاین ، اـعد و  تاـجانم ،
تامارک و یلامجا ، یفرعم  ج.7 . مالسلامهیلع -....  نسح  ماما  هزمح ، ترضح  هجیدخ ، ترضح  یلامجا  یفرعم  ج.6 . مالسلامهیلع -.... 

نابیرغ ماش  اروشاع ، زور  عادو ، اروشاع ، بش  رد  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  ياههضور  . 8 ج . مالسلامهیلع -....  نیـسح  ماما  ياههضور 
ج.10. داجـس -.... ماما  تارـضح  زوسناج  ياههضور  نشج و  لفاحم  راصق ، تاملک  اهیگژیو ، تامارک ، یلاـمجا ، یفرعم  . 9 ج . ....- 

... يداه ماما  داوج ، ماما  تارضح  زوسناج  ياههضور  نشج و  لفاحم  راصق ، تاملک  اهیگژیو ، تامارک ، یلامجا ، یفرعم 
ظعو اضردمحم 1351 -- -  يروپمتاح ، عوضوم : 

یناوخهضور عوضوم : 
همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

ینارنخس عوضوم : 
تاغیلبت مالسا --  عوضوم : 

BP10/5/ح13ح83 1390ي هرگنک :  يدنب  هدر 
297/08 ییوید :  يدنب  هدر 

2468583 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  یگدنز  یفیصوت  یسانشذخام  - 39

انیم یشفرد ، هسانشرس : 
مرکا يودهم ، هجیدخ  یشفرد ، انیم  قیقحت  هورگ  مالسلااهیلع / هجیدخ  ترضح  یگدنز  یفیـصوت  یـسانشذخام  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

(. مالسلااهیلع  ) هجیدخ ترضح  هیملع  هسردم  شهوژپ  دحاو  زا  يراک  هتالک ؛
رجاه 1388. رشن  زکرم  نارهاوخ ، هیملع  ياههزوح  تیریدم  زکرم  مق ، هیملع  هزوح  مق : رشن :  تاصخشم 

. لودج هنومن ، 168 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
7-72-8579-964-978 لایر :   23000 کباش : 

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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. هیامن تشاددای : 
یسانشباتک ترجه --  زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

 - 1341 هجیدخ ، مدقم ، يودهم  هدوزفا :  هسانش 
مرکا هتالک ، هدوزفا :  هسانش 

( نارهت ) مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  هیملع  هسردم  هدوزفا :  هسانش 
رجاه رشن  زکرم  نارهاوخ . هیملع  ياه  هزوح  تیریدم  زکرم  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

016/2979722 ییوید :  يدنب  هدر 
1868136 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تمواقم راثیا و  هروطسا  هجیدخ س  ترضح  - 40

1323 دمحم - ، يدراهتشا  يدمحم  هسانشرس : 
هـسسوم نارهت  رـشن :  تاصخـشم  يدراهتـشا  يدـمحم  دـمحم  تمواقم  راـثیا و  هروطـسا  هجیدـخ س  ترـضح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

يوبن 1377. تاراشتنا 
ص 287 يرهاظ :  تاصخشم 
5-18-6405-964 کباش : 

مود 1384 پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
راثیا و هروطسا  مالـسلااهیلع  ربمایپ  رـسمه  هجیدخ  ترـضح  رگید : ناونع  تشاددای :  لایر   5500 ناتـسمز 1377 ؛ لوا  پاچ  تشاددای : 

تمواقم 
تمواقم  راثیا و  هروطسا  مالسلااهیلع  ربمایپ  رسمه  هجیدخ  ترضح  رگید :  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

BP26/2/م3ح6 1377 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم : 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م9964-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهیلعهللامالس هجیدخ  ترضح  - 41

1936 یلعدمحم م -  یلع  لیخد  هسانشرس : 
نارهت رـشن :  تاصخـشم  یچریرح  زوریف  همجرت  لیخد  یلعدمحم  یلع  هتـشون  اهیلعهللامالـس / هجیدخ  ترـضح  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

.1363 ریبکریما ،
ص 38 يرهاظ :  تاصخشم 

 ( مالسا 1 گرزب  نانز   : ) تسورف
اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  35: اهب لایر ؛  35: اهب کباش : 

. آاسنلا مالعا  یلصا  ناونع  تشاددای : 
1384ISBN 964-00-0042-6  : مشش پاچ  تشاددای : 

. اهیلعهللامالس هجیدخ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
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. اهیلعهللامالس هجیدخ  دلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
اهیلعهللامالس هجیدخ  رگید :  ناونع 

 : هدوزفا هسانـش  همانتــشذگرس  ترجه --  زا  لـبق   68  - 3 (س ،  دـلیوخ تنب  هجیدـخ س ،  عوـضوم :  مالـسا  سدـقم  ناـنز  عوـضوم : 
6041،1.ج 1363 فلا BP52/د3 هرگنک :  يدنب  هدر  مجرتم   - ، 1320 زوریف ، یچریرح 

297/97 ییوید :  يدنب  هدر 
م5230-70 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجیدخ و  ترضح  لاوحا  رد  هلاسر  - 42

15593-5 یبایزاب :  هرامش 
 . 14-253/چ1493 نیشیپ :  يهرامش  رگید :  ییاسانش  ياه  هرامش 

[ یطخ هخسن   ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجیدخ و  ترضح  لاوحا  رد  هلاسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
تیاور بوشآرهـش  نبا  يدـنوار و  بطق  ءایبنا ...  متاخب  وا  جـیوزت  ببـس  هجیدـخ و  باـنج  لاوحا  رد  :« زاـغآ هماـجنا :  ماـجنا ،  زاـغآ ، 

...» دوب نیا  هجیدخ  جیوزت  ببس  هک  دناهدرک 
یلع هللا  ۀـنعل  الا  دـندراذگ  هرهاط  هرجحب  ور  نالان  نایرگ و  هتفرگ  ار  نینـسح  تسد  هدروآ و  اجب  ارتراـیز  مسارم  راوگرزبنآ  سپ  : ماـجنا

» نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیسف  نیملاظلا  موقلا 
230  × 175 عطق :  170 ؛.   × 110  ، 166  × 110 روطس :  هزادنا   . 26  - 24 رطس :   . 155 128پ -  گرب :  يرهاظ :  تاصخشم 

. يدوخن یگنرف  : ذغاک عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 
. خسن : طخ هجرد  عون و 

. يذغاک رتسآ  دلج  نوردنا  یبرض ،  هنگنم  لودجم ،  ییاوقم ،  یکشم ،  يرغاس  : دلج تانیئ  زت  عون و 
. تسا هدش  ادج  هخسن  زا  دلج  تشپ  تل  : یفاحص تاحیضوت  دوجوم :  هخسن  تایصوصخ 

. تسا هدش  حیحصت  هیشاح  رد  هخسن  : هخسن قاروا  یشاوح 
اهنآ و جاودزا  یگنوگچ  هجیدخ و  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تشذگرـس  زا  ياهدیزگرب  هخـسن :  یفرعم 

. دشابیم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ندمآ  ایندب 
. تسا هدش  هخسن  يالاب  رد  بکرم  شخپ  یگداتفا و  بآ  راچد  هخسن   . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

. یسراف نابز :  یلک :  تشاددای 
.1281 ق.1062927 هداهشلا جارعم  اب : :  هدش  یفاحص 

. همانتشذگرس 11 ق -- . ترجه - ،  زا  لبق   53 مالسا ،  ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  عوضوم : 
. همانتشذگرس ترجه --  زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ،  تنب  مالسلا ،  اهیلع  هجیدخ 

15593-5 یبایزاب :  هرامش 

قشع ياتمهیب  ردام  - 43

30761-82 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ربکا يرایتخب  هسانشرس : 
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ربکا يرایتخب  قشع  ياتمهیب  ردام  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 9. نابآ 1382 :)  15  ) مجماج هلاقم ، :  اشنم 

دلیوخ تنب  هجیدخ س  رگفیصوت : 

« يربک هجیدخ   » هسامح روش و  رسارس  یناگدنز  رد  یلمات  ریس و  - 44

.1360 یقتدمحم 1324 -  این ، یلامک  هسانشرس : 
یقتدمحم سابتقا  شراگن و  يربک / » هجیدخ   » هسامح روش و  رسارس  یناگدنز  رد  یلمات  ریس و  یگدنز : هوکـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

(. اینیلامک ) یلامک
.13xx دیما نارهت : مق ؛ رشن :  تاصخشم 

ص. [ 128  : ] يرهاظ تاصخشم 
لایر  75 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. مود پاچ  تشاددای : 

. نیتسار ناملسم  نز  دهاجم  کی  هنومن  نیتسخن  (ع ) يربک هجیدخ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  128 ؛] .] ص همانباتک : تشاددای : 

. نیتسار ناملسم  نز  دهاجم  کی  هنومن  نیتسخن  (ع ) يربک هجیدخ  دلج :  يور  ناونع 
همانتشذگرس ترجه -- زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

ك8ش8 1300ي  / BP26/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

2269823 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ربمایپ لیدبیب  رسمه  هجیدخ  - 45

26670-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
رهچونم رفيرصان ، هسانشرس : 

رهچونم رفيرصان ، ربمایپ / لیدبیب  رسمه  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 3. رهم 1384 :)  23  ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، :  اشنم 

س  ) هجیدخ رگفیصوت : 

هجیدخ ترضح  لئاضف  - 46

یلبق يزاس  هیامن  یلبق :  يزاس  هیامن 
ناریا 14194-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یلع یماما ، هسانشرس : 
یماما یلع  / هجیدخ ترضح  لئاضف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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22 ص 16 -  نابآ 1383 : : رهم و  ش 59 ،   ، ناغلبم هلاقم :  اشنم 
دلیوخ تنب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  یقالخا 1] لیاضف  رگفیصوت : 

صالخا هوسا  مالسلا ،  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 47

34698-81 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 3. نابآ 1381 :)  25  ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، :  اشنم  صالخا  هوسا  هجیدخ س ،  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

(س دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 

صالخا هوسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 48

17441-78 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 3. رذآ 1378 :)  28  ، ) رگراک راک و  هلاقم ، :  اشنم  صالخا  هوسا  هجیدخ س  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

(س  دلیوخ تنب  هجیدخ  رگفیصوت : 

ربمایپ روای  رسمه و  هجیدخ  - 49

16674-79 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
(: رذآ 1379  16  ) مجماج هلاقم ، :  اشنم  يدهم  يرفعج  ربمایپ / روای  رسمه و  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  يدهم  يرفعج  هسانـشرس : 

ص 8.
(س دلیوخ تنب  هجیدخ  رگفیصوت : 

هجیدخ یب  یب  ترضح  هصق  - 50

17370-5 یبایزاب :  هرامش 
[ یطخ هخسن  ] هجیدخ یب  یب  ترضح  هصق  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1299 ق. هواپ ،) ریب   ) يواپ ریب  نکاس  هداز  دنوخآ  قح  لضف  بتاک :  يواپ : ریب  خاسنتسا :  تیعضو 
ناریا و ياراروشک  نامزلا  یشک  رکـشل  نوتاخ  ناهج  کلم  باتکلاذه  ریخلاب  ممت  رـسی و  بر  هلمـسب . . .  : زاغآ هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 

 . . . هجیدخ یپیپ  نارت 
 . باوصلاب ملعا  هللاو  يدندز  نیمز  رب  ارنامسآ  نزب  نیمز  رسب  هک  یتفگیم  ارنامسآ  هن  هب  رگا  يدرکیم  هبوت  ادخ  سرت  زا  رگا  : ماجنا

لضف احلصلاوءاملعلامداخ  ریـصقت  رب  ریقم  ریقف  طخ  تسد  هدعقلايذ  زور  مهدراهچ  هام  رد  تشاچ  تقو  هبنـش  هس  زورب  دش  مامت  : هماجنا
هنـس رب  تفای  مامتا  هنـس  خیراتب  ناخ  نامز  ریـش  هدازردارب  ناخ و  ترم  دـلو  ناخ  هللادـیمح  دجـسم  ماما  يواپ  ریپ  نکاس  هداذ  دـنخا  قح 

 . هنس 1299 باوصلب  ملعا ،  هللاو  تسا  هدوب  هوک  نماد  رد  هیرق  هک  هک  یخیش  نکاس  هداذ  دنخا  رطاع  رطاخ  يارب  هنس 1299  يرجه 
237  × 150 عطق :  190 ؛  × 100 روطس :  هزادنا   . نوگانوگ رطس :   . 28 گرب :  يرهاظ :  تاصخشم 

 . گنر یئانح  يدنه  : ذغاک عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 
 . يریرحت : طخ هجرد  عون و 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 522 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ياهوهق جامیت  فطع  گنر ،  مرک  ذغاک  شکور  یئاوقم ،  : دلج تانیئ  زت  عون و 
 . دشابیم هایس  یخرس و  هب  اهیناشن  اهناونع و  : نتم تانیئزت 

 . تسا هدش  هتشون  یخیش  نکاس  هدازدنوخا  رطاع  تهج  هب  خاسنتسا :  تشاددای 
 . تسا نتم  هب  طوبرم  تاحیحصت  تاحیضوت و  یئزج  یشاوح  : قاروا یشاوح  دوجوم :  هخسن  تایصوصخ 

رد هبنشجنپ  زورب  میدرک  ادتبا   » حرش نیدب  زمرق  بکرم  اب  یتشاددای  نتم  عورـش  نیزاغآ  گرب  تشپ  رد  هخـسن  هب  طوبرم  ياه  تشاددای 
 . تسا هدمآ  يرجه 1299 » هنس  خیراتب  هدعقلايذ  زور  مهن  هام  رد  تشاچ  تقو 

هلآ و اهیلع و  هللایلص  لوسر  ترضح  اب  ناشیا  جاودزا  یگنوگچ  اهیلع و  هللامالس  يربک  هجیدخ  لاح  حرش  رضاح  هلاسر  هخسن :  یفرعم 
 . ناشیا نادنزرف  مالسلاهیلعیلع و  اب  ترضحنآ  جاودزا  یگنوگچ  اهیلع و  هللامالس  ارهز  همطاف  لاح  حرش 

 . هزاریش دلج و  رد  یگدشادج  یگراپ و  هکل ،  راثآ  هدید ،  بیسآ  هدوسرف ،  هخسن   . يد 1386  . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 
 . یسراف نابز :  یلک :  تشاددای 

 . نوتاخ ناهج  کلم  تیاکح  رگید :  ياهناونع 
 . ناروت ناریا و  ياراروشک  نامزلایشک  رکشل  نوتاخ  ناهج  کلم 

 . ترجه زا  لبق   68  - 3 دلیوخ ،  تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
 . 11 ق ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ،  ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

http://dl.nlai.ir/UI/86c9291c-e03a-41f3-af28- یکینورتــــــــــــــــــکلا :  لـــــــــــــــــــحم  یـــــــــــــــــــسرتسد و 
fc3615dadeb5/Catalogue.aspx

مالسلا اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  - 51

-1333 دمحا ، یناتسدرا  یقداص  هسانشرس : 
یناتسدرا  یقداص  دمحا  فلوم  مالسلا /  اهیلع  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 میرک ،  نآرق  رجف  مق :  رشن :  تاصخشم 
174ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 7-7-93825-964 10000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.174-173 ص . همانباتک : تشاددای : 
همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لبق  مالسا 53  ربمایپ  ص ،   ) دمحم عوضوم : 

ترجه  زا  لبق   68 هجیدخ 3 -  س ،   ) هجیدخ عوضوم : 
BP22/9/ص15ح6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 
م40886-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسا ردام  هجیدخ  - 52

بنیز رادبتکم ، هسانشرس : 
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. رادبتکم تنیز  / مالسا ردام  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1384 شیاشخب ، مق : رشن :  تاصخشم 

68 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
1-55-8696-964 کباش : 

.68 ص . همانباتک : تشاددای : 
. همانتشذگرس ترجه --  زا  لبق  3  - 68 هیلوخ ، تنب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

. همانتشذگرس مالسا --  سدقم  نانز  عوضوم : 
BP26/2/م7خ4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م35340-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ریذپانرارکت ییوگلا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 53

26276-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحم يدراهتشايدمحم  هسانشرس : 

دمحم يدراهتشايدمحم  ریذپانرارکت / ییوگلا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 14. رهم 1384 :)  21  ) سدق هلاقم ، :  اشنم 

دلیوخ تنب  س   ) هجیدخ رگفیصوت : 
یقالخا لیاضف  رگفیصوت : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قیفش  يوتاب  هجیدخ ، - 54

یلع دنوشاکرت ، هسانشرس : 
دنوشاکرت یلع   / ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قیفش  يوتاب  هجیدخ ، روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 6 دادرم 1386 :   22 تیامح ،  هلاقم :  اشنم 
ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیاصم  کیرش  هجیدخ  - 55

22232-74 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دادرهم دازآ ، هسانشرس : 

دادرهم دازآ ، ملس /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیاصم  کیرش  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 14. نمهب 1374 :)  11  ) ناهیک هلاقم ، :  اشنم 

هجیدخ س  رگفیصوت : 
مالسا ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگفیصوت : 
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... هجیدخ لثم  تساجک  و  - 56

1064-76 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحم يدباع  هسانشرس : 

دمحم يدباع  هجیدخ  لثم  تساجک  و  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 
.31 ص 24 ـ  نیدرورف 1376 :) ، ) ش 1 لاس 1 ، رثوک ، همانهام  هلاقم ، :  اشنم 

س   ) هجیدخ رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 

 .. تسه ياهجیدخ  نزره  لد  هناخناهن  رد  - 57

19388-78 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 .. تسه ياهجیدخ  نزره  لد  هناخناهن  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 1. رذآ 1378 :)  28  ، ) شنیرفآ هلاقم ، :  اشنم 
(س دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  لیاضف  بقانم و  - 58

26625-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 : ، هلاقم اشنم  مساقلاوبا  نایلابقا  مالـسلا /  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  لیاضف  بقانم و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  مساقلاوبا  نایلابقا  هسانـشرس : 

ص 5. رهم 1384 :)  21  ) يرالاسمدرم
دلیوخ تنب  س   ) هجیدخ رگفیصوت : 

یقالخا لیاضف  رگفیصوت :  نیموصعم  هریس  رگفیصوت : 

ربمایپ رسمه  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  - 59

1343 دومحم - ، يرواد  هسانشرس : 
.1384 مالسارون ،  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم  يرواد  دومحم  ربمایپ / رسمه  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 96 يرهاظ :  تاصخشم 
(19 تیب لهااب  هنامیمص   : ) تسورف

3-44-8694-964 کباش : 
اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

BP26/2/د2ح6 هرگنک :  يدنب  هدر  مالسا  سدقم  نانز  عوضوم :  ترجه  زا  لبق   68  - 3 دلیوخ ، تنب  هجیدخ س ،  عوضوم : 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م10268-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

صالخا هوسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 60
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21686-75 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 3. نمهب 1375 :)  1  ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، :  اشنم  صالخا  هوسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

هجیدخ س  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 
مالسا ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

دلیوخ تنب  هجیدخ  - 61

هللادبع دمحا  هعجارم  سقدلا  ودمح  داوف  دادعا  دلیوخ / تنب  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هدنروآدرگ  ودمح ، داوف  سقد  هسانـشرس : 
دوهرف

.1376  = . م1997  = . ق1418 یبرعلا ،  ملقلاراد  بلح :  رشن :  تاصخشم 
ص 16 يرهاظ :  تاصخشم 

ج 3) لوسرلا ؛...  لوح  نوراشتسم   : ) تسورف
نامیالاو  يدهلا  رجف  ناونع  يالاب  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 -- نارواشم 11ق  ترجه -  زا  لـبق  مالـسا 53  ربمایپ  ص ،   ) دمحم عوضوم :  ناناوجون  تایبدا  همانتـشذگرس --  هباحـص --  عوضوم : 
ناناوجون تایبدا  همانتـشذگرس --  ترجه -  زا  لـبق   68  - 3 س ،   ) دـلیوخ تنب  هجیدـخ  عوضوم :  ناناوجون  تایبدا  همانتـشذگرس -- 

م9210-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش  ج   . BP28/6/د7م5،3 هرگنک :  يدنب  هدر  مالسا  یبهذم --  ياههبنج  هرواشم --  عوضوم : 

خیرات يهمولظم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  - 62

یلع يدنجریبلضف ، هسانشرس : 
. لضف نسح  راتساریو  يدنجریبلضف ؛ یلع  خیرات /  يهمولظم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ققحم 1388. دهشم : رشن :  تاصخشم 
و 82ص. يرهاظ :  تاصخشم 

1-67-8672-964-978 لایر :   16000 کباش : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  82 ؛  [ - 80 .] همانباتک ص تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

نسح لضفراتساریو ، هدوزفا ، :  هسانش 
ف6خ4 1388  / BP26/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
1973648 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ادخ لوسر  یمارگ  رسمه  هجیدخ : - 63

نیسح 1338 -  بسنيدارم  هسانشرس : 
. بسن يدارم  نیسح  / ادخ لوسر  یمارگ  رسمه  هجیدخ : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

رعشم 1389. نارهت : رشن :  تاصخشم 
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. مس 66ص 19/5×9 يرهاظ :  تاصخشم 
هوسا 2. نانز  تسورف : 

لایر 5-261-540-964-978:  5000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
BP26/2/م44خ4 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
2105620 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هکم يوناب  مالسلااهیلع  هجیدخ  - 64

. نیقداصلاراد قیقحت  فیلات و  هورگ  هکم / يوناب  مالسلااهیلع  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
نیقداصلا 1390. راد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس 21×12 94ص . يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 9-14-5926-600-978  18000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

نیقداصلا راد  رشن  هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/خ4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/972 ییوید :  يدنب  هدر 
2427574 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  روبص ، يوناب  - 65

30838-81 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
مالسلا  اهیلع  هجیدخ  روبص ، يوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 13. نابآ 1381 :)  23  ) تلاسر هلاقم ، :  اشنم 
(س  دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 

مالسا ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  هدنز  مان  - 66

 - اضر 1331 يزاریش  هسانشرس : 
. يزاریش اضر  مالسلا / اهیلع  هجیدخ  ترضح  هدنز  مانب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 يرهشمه ، همانزور  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  5/16 × 11 24 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
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77 يرهشمه ؛ باتک  تسورف : 
9-89-2924-964-978 ناگیار : کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

يرهشمه تاراشتنا  هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/ش9ب9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
1294424 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يربک هجیدخ  ترضح  مالسا ـ  ناشخرد  هشیمه  دیشروخ  - 67

39056-83 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
یلعسابع يدومحم  يربک  هجیدخ  ترضح  مالسا ـ  ناشخرد  هشیمه  دیشروخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلعسابع  يدومحم  هسانـشرس : 

ص 8. نابآ 1383 :)  3  ) مجماج هلاقم ، :  اشنم 
دلیوخ تنب  هجیدخ س ،  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگشیمه  روای  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  - 68

28876-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
یگدنز زا  يرـصتخم  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگـشیمه  روای  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

ص 19. رهم 1384 :)  21  ) تلاسر هلاقم ، :  اشنم  ناضمر  رد 17  ناشیا  تافو  زورلاس  تبسانم  هب  س   ) هجیدخ ترضح 
دلیوخ تنب  س ،   ) هجیدخ رگفیصوت : 

اههمانتشذگرس رگفیصوت : 

اهیلع هللامالس  يربک  هجیدخ  ترضح  همان  یگدنز  - 69

 - 1345 ابیرف ، یسینا ، هسانشرس : 
شرافـس هب  یـسینا ؛  ابیرف  فیلات  يروآدرگ و  / اهیلع هللامالـس  يربک  هجیدخ  ترـضح  همان  یگدنز  دمحم : نیما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. نارهت يرادرهش  ناوناب  روما  لک  هرادا 
.1386 جورب ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. روصم .: ص [ 120  : ] يرهاظ تاصخشم 
2-46-8683-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.1 ص . همانباتک : تشاددای : 

. اهیلع هللامالس  يربک  هجیدخ  ترضح  همان  یگدنز  رگید :  ناونع 
. همانتشذگرس ترجه --  زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنبمالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
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. ناوناب روما  رتفد  نارهت . يرادرهش  يرنه  یگنهرف  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
8 فلا 84 فلا /BP26/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
1088942 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسالا رجف  قارش  یف  تارظن  نینموملاما  هجیدخ  - 70

Umar, Abd al - Munim Muhammad م  - 1906 دمحم ، معنملادبع  رمع ، هسانشرس : 
رمع دمحم  معنملادبع  فیلات  مالسالا  رجف  قارش  یف  تارظن  نینموملاما  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1373  = . م1994 باتکلل ،  هماعلا  هیرصملا  هیئهلا  رصم :  رشن :  تاصخشم 
ص 507 يرهاظ :  تاصخشم 

لبق 68  - 3 س ،   ) هیلوخ تنب  هجیدخ  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
BP26/2/ع8خ4 هرگنک :  يدنب  هدر  ترجه  زا 

م7101-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دمحم ترضح  يزوریپ  یگدنز و  رد  هجیدخ  شیرق  هرهاط  شقن  - 71

32439-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ربکا هدازدیمح  هسانشرس : 

ربکا هدازدیمح  دمحم / ترضح  يزوریپ  یگدنز و  رد  هجیدخ  شیرق  هرهاط  شقن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.100 ص 87 -  راهب 1384 :) ، ) ش 75 دای ، هلاقم ، :  اشنم 

س  ) هجیدخ رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  ص ،   ) دمحم رگفیصوت : 

یگدنز هوکش  اهیلعهللامالس  هجیدخ  - 72

1324 یقتدمحم 1360 -  اینیلامک  هسانشرس : 
( اینیلامک  ) یلامک یقتدمحم  یگدنز  هوکش  اهیلعهللامالس  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 داجسلا ، رون  مق  رشن :  تاصخشم 
(11 هنومن ناوناب   : ) تسورف ص  [ 95  : ] يرهاظ تاصخشم 

 : تشادداـی یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  32800-22-7163-964 لاـیر ؛  32800-22-7163-964 کـباش : 
95  ][ همانباتک ص

BP26/2/ك8خ4 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم : 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م38297-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  زاجح  نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  - 73
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یلع 1334- یمرک  هسانشرس : 
یندیرفیمرک  یلع  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  زاجح  نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ام 1383. لیلد  مق  رشن :  تاصخشم 
136ص. يرهاظ :  تاصخشم 

9643970590 موس :  پاچ  لایر   8000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Ali karamy faridauy. man: festation as parade hejazs sky  ... یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
.1385 موس : پاچ  تشاددای : 

همانباتک  تشاددای : 
همانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 دلیوختنب ، هجیدخ س ،  عوضوم : 

BP26/2/ك4ج8 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م27401-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسا گرزب  یماح  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  زورلاس  تبسانم  هب  - 74

18730-75 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
يریصن مالسا  گرزب  یماح  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  زورلاس  تبسانم  هب  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هللادبع  يریـصن  هسانـشرس : 

ص 10. رذآ 1375 :)  21  ) ناریا هلاقم ، :  اشنم  هللادبع 
هجیدخ س رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 

ع)  ) هجیدخ ترضح  ماقم  هب  یهاگن  - 75

. نایراصنا نسح  فلوم  (/ ع  ) هجیدخ ترضح  ماقم  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیسح 1323 -  نایراصنا  هسانشرس : 
نافرعلاراد 1388. مق  رشن :  تاصخشم 

19/5×9س.م 35ص . يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 3500 5-30-2939-964-978 کباش : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
مالسا سدقم  نانز  عوضوم : 

86ن8 1388 فلا /BP26/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

1948237 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 76

24412-76 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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ربکایلع يدمص  هسانشرس : 
ربکایلع يدمص  هفطاع  بدا و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.15 ص 12 -  نمهب 1376 :)  ، ) نز ش 71 مایپ  هلاقم ، :  اشنم 
(س دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

ربمایپ راسگمغ  - 77

یلبق يزاس  هیامن  یلبق :  يزاس  هیامن 
ناریا 21838-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هبیجن ینامیلس ، هسانشرس : 
ینامیلس هبیجن  / مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافر  زورلاس  بجر  تبسانم 29  هب  ربمایپ :  راسگمغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 13 رویرهش 1385 : :  2  ، 18 مجماج ،  رادید  هلاقم :  اشنم 
دلیوخ تنب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

یقالخا 1] لیاضف  رگفیصوت : 

هقیدص اناوت ، باتفآ  نیشنمه  - 78

18885-78 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 6. رذآ 1378 :)  28  ، ) ناهیک هلاقم ، :  اشنم  هقیدص  اناوت ، باتفآ  نیشنمه  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هقیدص  اناوت ، هسانشرس : 

(س دلیوخ تنب  هجیدخ  رگفیصوت : 

" ربمایپ راکادف  رسمه  هجیدخ "  ترضح  - 79

 1365 هدازآ ، شورهب ، هسانشرس : 
. راگنیتآ رگریوصت  شورهب  هدازآ  هدنسیون  " ربمایپ /  راکادف  رسمه  هجیدخ "  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

هلبنس 1390. تیبرت  نییآ  دهشم  رشن :  تاصخشم 
(. یگنر  ) روصم 16ص . يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 9-183-428-964-978  10000 978-964-428-164-8 ؛  کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ج. ینس : هورگ  تشاددای : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
نانز 11ق --  ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  عوضوم : 

یبهذم ياهناتساد  عوضوم : 
راگنیتآ يرنه  ویدوتسا  هدوزفا :  هسانش 

297/9722 ب854ح 1390 ییوید :  يدنب  هدر 
2279952 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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 ... نینموملا ما  دلیوخ  تنب  هجیدخ  - 80

یجزای یفطصم  ریهز  دادعا  نینموملا /...  ما  دلیوخ  تنب  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هدنروآدرگ  یفطـصم  ریهز  یجزای  هسانـشرس : 
.1375  = . م1996  = . ق1415 یبرعلا ،  ملقلاراد  بلح :  رشن :  تاصخشم  یناسع  فسوی  هعجارم 

ص 16 يرهاظ :  تاصخشم 
ملس ج 1) هیلع و  هللایلص  لوسرلا  لوح  تایباحص   : ) تسورف

نامیالا  يدهلا و  رجف  ناونع  يالاب  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
 -- همانتشذگرس ترجه -  زا  لبق   68  - 3 دلیوخ ، تنب  هجیدخ  عوضوم :  ناناوجون  تایبدا  همانتـشذگرس --  نز --  هباحـص  عوضوم : 

هدر ناناوجون  تایبدا  همانتـشذگرس --  نانز --   -- . ق11 ترجه -  زا  لـبق  مالـسا 53  ربمایپ  ص ،   ) دمحم عوضوم :  ناناوجون  تایبدا 
م9233-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش  ج   . BP28/6/ي2ص3،1 هرگنک :  يدنب 

مالسلااهیلع هجیدخ  - 81

 - یلع 1334 یمرک  هسانشرس : 
. یندیرفیمرک یلع  مالسلااهیلع /  هجیدخ  زاجح :  نامسآ  غورف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 راظتنا ،  میسن  مق :  رشن :  تاصخشم 
584ص. يرهاظ :  تاصخشم 

1-04-8553-964 لایر :  40000 کباش : 
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

.584  - 577 ص . همانباتک : تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

BP26/2/ك4ف4 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

1552573 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن  - 82

32839-81 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
، اینكاپ مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياههزومآ  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و  میرکلادبع  اینكاپ ، هسانـشرس : 

.48 ص 37 -  رذآ 1381 :)  14 نابآ -   15  ، ) ناغلبم ش 35 هلاقم ، :  اشنم  میرکلادبع 
(س  دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 

یقالخا  لیاضف  رگفیصوت :  يدرفنیب  طباور  رگفیصوت :  تیبرت  رگفیصوت : 

تسا مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تامدخ  نوهرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهتیقفوم  زا  یشخب  - 83

26277-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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دماح ینالیگ  هسانشرس : 
دماح ینالیگ  تسا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تامدخ  نوهرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهتیقفوم  زا  یشخب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 14. رهم 1384 :)  21  ) سدق هلاقم ، :  اشنم 
دلیوخ تنب  س   ) هجیدخ رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  ص ،   ) دمحم رگفیصوت : 

یقالخا  لیاضف  رگفیصوت : 

هجیدخ ترضح  یگدنز  ناتساد  مهاوخیم  ار  وت  - 84

1331 اضر - ، يزاریش  هسانشرس : 
.1375 رون ، مایپ  نارهت  رشن :  تاصخشم  يزاریش  اضر  هجیدخ  ترضح  یگدنز  ناتساد  مهاوخیم  ار  وت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

روصم 104 ص  يرهاظ :  تاصخشم 
 : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لاـیر  72500-17-5618-964 لاـیر ؛  72500-17-5618-964 لاـیر ؛  72500-17-5618-964 کـباش : 

6  ][ همانباتک ص تشاددای :  لایر   1378  : مود 3500 پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف 
 : هرگنک يدــنب  هدر  یبهذــم  ياهناتــساد  عوـضوم :  همانتــشذگرس  ترجه --  زا  لــبق   68  - 3 (س ،  دـلیوخ تنبهجیدــخ  عوـضوم : 

BP26/2/ش9ت9
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م8929-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع هجیدخ  زاجح : نامسآ  غورف  - 85

 - یلع 1334 یمرک  هسانشرس : 
. یندیرفیمرک یلع  مالسلااهیلع / هجیدخ  زاجح : نامسآ  غورف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

راظتنا 1383. میسن  مق : رشن :  تاصخشم 
582ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( موس پاچ   ) لایر  36000 964-8553-04-1 ؛  لایر :  32000 کباش : 
.1382 قذاح ، یلبق : پاچ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
ناتسبات 1385. موس : پاچ  تشاددای : 
.582  - 577 ص . همانباتک : تشاددای : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
BP26/2/ك4ف4 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
1077526 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يربکهجیدخ نینموملاما  رثوک : همشچرس  - 86
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 - 1324 ربکایلع ، روپيدهم ، هسانشرس : 
 . روپيدهم ربکایلع  ققحم  هدنسیون و  يربکهجیدخ / نینموملاما  رثوک : همشچرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

دادو 1385. هار  جرک : رشن :  تاصخشم 
56 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ  ) لایر 6000 لایر x-1-96843-964 ؛   4500 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1385 موس : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

 . ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوختنب ، مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
 . مالسا سدقم  نانز  عوضوم : 

BP26/2/م9س4 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م31523-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع هجیدخ  - 87

 - یلع 1334 یمرک  هسانشرس : 
یندیرفیمرک  یلع  مالسلااهیلع /  هجیدخ  زاجح :  نامسآ  غورف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 قذاح ،  مق :  رشن :  تاصخشم 
582ص. يرهاظ :  تاصخشم 

نوفلس   ) لایر 34000 964-5970-79-2 ؛  زیموش :  لایر :  26000 کباش : 
.582 همانباتک ص 577 -  تشاددای : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
BP26/2/ك4ف4 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م18533-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یعامتجا تلادع  رگنس  رد  ییوناب  - 88

19321-78 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 10. رذآ 1378 :)  27  ، ) ههبج ش 40 هلاقم ، :  اشنم  یعامتجا  تلادع  رگنس  رد  ییوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

(س دلیوختنبهجیدخ رگفیصوت : 

تشهب يوناب  لد  رد  ربمایپ  ياهمغ  - 89

یلبق يزاس  هیامن  یلبق :  يزاس  هیامن 
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ناریا 26959-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
نیسح رح ، هسانشرس : 

نیسح / مالـسلا اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تافو  زورلاس  ناضمر  مهد  هزیگنا  هب  تشهب :  يوناب  لد  رد  ربمایپ  ياهمغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
رح

ص 10 رهم 1385 : :  6 ش 23 ،   ، مجماج رادید  هلاقم :  اشنم 
دلیوخ تنب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

ناضمر هام  رگفیصوت : 

... ادخ لوسر  رادافو  رسمه  يربک ، هجیدخ  وناب  نینموملاما  یناگدنز  هب  هناققحم  یهاگن  شیرق : هرهاط  - 90

م  یلعدمحم 1936 -  یلع  لیخد  هسانشرس : 
یسراف  . دلیوختنب ۀجیدخ  يدادرارق :  ناونع 

فیلات ادخ /... لوسر  رادافو  رـسمه  يربک ، هجیدخ  وناب  نینموملاما  یناگدـنز  هب  هناققحم  یهاگن  شیرق : هرهاط  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. یکراشفیناسل یلعدمحم  راتساریو  داژنیمشاه ؛ تاداسلامرکا  قیقحت  همجرت و  لیخد ؛ یلعدمحمیلع 

.1391 روآون ، ایسراپ : نارهت : رشن :  تاصخشم 
80 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

3-43-6257-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
مجرتم  ، 1345 تاداسلامرکا ، داژنیمشاه ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو یلعدمحم 1332 ، -  یناسل  هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/د3خ4041 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
2800536 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( رثوکلاما  ) مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تیصخش  یگدنز و  یسررب  - 91

 - 1348 ارهز ، يرباخم ، هسانشرس : 
. يرباخم ارهز  هدنسیون  رثوکلاما /)  ) مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تیصخش  یگدنز و  یسررب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نایشآ 1389. كوچ  نارهت  رشن :  تاصخشم 
104 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 7-25-6005290-978  21000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

104  - همانباتک ص 99 تشاددای : 
همانتشذگرس ترجه --. زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
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BP26/2/م35ب4 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

2167519 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تفای ناوتیم  هجیدخ  لثم  اجک  - 92

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
داوج ینیسح ، هسانشرس : 

ینیسح داوج  / تفای ناوتیم  هجیدخ  لثم  اجک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
17 ص 14 -  رویرهش 1387 :  ش 321 ،   ، مالسا رادساپ  هلاقم :  اشنم 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 
اه همان  تشذگرس  رگفیصوت : 

اهبقل رگفیصوت : 

يربکهجیدخ نینموملاَّمُا  ناهج  نانز  رورس  - 93

 1345 تاداسلامرکا ، داژنیمشاه ، هسانشرس : 
. داژنیمشاه تاداسلامرکا  يربکهجیدخ / نینموملاَُّما  ناهج  نانز  رورس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

روآون 1388. نارهت : رشن :  تاصخشم 
200 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( موس پاچ   ) لایر  35000 مود ؛ )  پاچ  لایر (   35000 لایر 978-964-2804-85-6 ؛   35000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1388 موس : مود و  پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  ص.191-200 ؛  همانباتک :  تشاددای : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
مالسا سدقم  نانز  عوضوم : 

BP26/2/�2س4 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

1575247 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمارگ  رسمه  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  - 94

 - 1349 زیزع ، درفيدابع ، هسانشرس : 
ققحم فیلاـت  ملــس /  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مالــسا  ربماـیپ  یمارگ  رــسمه  مالــسلا  اـهیلع  يربـک  هجیدـخ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

[. درفيدابع زیزع   ] یناغربادرفيدابع
درفيدابع 1385. زیزع  بارس : رشن :  تاصخشم 
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. مس  14 54 ص 10/5 ×  يرهاظ :  تاصخشم 
7-069756-964 لایر :   10000 کباش : 

( يراپسنورب ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.54 ص.53 - همانباتک : تشاددای : 

همانتشذگرس ترجه -- زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
BP26/2/ع2خ4 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م21306-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دلیوخ رتخد  هجیدخ  ونابتبحم  يهیاس  - 95

 - 1350 يدهم ، ردصيدیحو ، هسانشرس : 
. یفیرش همیکح  رگریوصت  ردصيدیحو ؛  يدهم  هتشون  / دلیوخ رتخد  هجیدخ  ونابتبحم  يهیاس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 یگنهرف ، روما  تنواعم  (ع ،) تیب لها  یناهج  عمجم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
(. یگنر  ) روصم .: 12 ص يرهاظ :  تاصخشم 

.5 همئا ع ؛) ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  هعومجم  تسورف : 
-9-156-529-964 کباش : 

اپیف تشاددای : 
ج. ینس : هورگ  تشاددای : 

. ناتساد ترجه --  زا  لبق   3  - 68 دلیوختنبمالسلا س ،) اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
. نانز 11ق -- . ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  عوضوم : 

رگریوصت همیکح ، یفیرش ، هدوزفا :  هسانش 
و4655س 1385 297/979 اد ییوید :  يدنب  هدر 

م35926-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع يربکهجیدخ  ترضح  تیصخش  اب  ییانشآ  زاجح : يوناب  - 96

داوج مالسلااهیلع / يربکهجیدخ  ترضح  تیصخش  اب  ییانشآ  زاجح : يوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1331 داوج ، یثدحم  هسانشرس : 
. یثدحم

فورعم 1389. مق : رشن :  تاصخشم 
. مس  19×5/9 60 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

2-90-8275-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانباتک تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
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BP26/2/م26ب2 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

2104911 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ملس هلآ و  هیلع و  هللایلص  رپمایپ  رسمه  نیرترب  اهیلعهللامالس  هجیدخ  - 97

 - 1340 هللادبع ، یشخبیلع ، هسانشرس : 
. یشخبیلع هللادبع  فیلات  / ملس هلآ و  هیلع و  هللایلص  رپمایپ  رسمه  نیرترب  اهیلعهللامالس  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

رئاز 1391. تاراشتنا  ، مق هسدقم  هناتسآ  مق :  رشن :  تاصخشم 
136 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 9789641802242 :   25000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
رئاز تاراشتنا   . مق هسدقم  هناتسآ  هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/ع76خ4 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
2814860 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  مالساهیلع  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  مالساهیلع و  همطاف  ترضح  یناگدنز  - 98

.1380 نیدلاردب 1300 -  يریصن  هسانشرس : 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  مالساهیلع  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  مالـساهیلع و  همطاف  ترـضح  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

يریصن  نیدلاردب  شراگن  سابتقا و  ملس /  هلآ و 
[. انیباجیب 13  : ] رشن تاصخشم 

16×11/5؛ سم  . 136 ص يرهاظ :  تاصخشم 
لایر  25 کباش : 

. مراهچ پاچ  تشاددای : 
. مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  یناگدنز  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

همانباتک ص 4. تشاددای : 
38194 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع يربک  هجیدخ  ترضح  يونعم  لیاضف  اهیبوخ :  يوناب  مالسلاهیلع  هجیدخ  - 99

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
اوقت ینانک ، هسانشرس : 

متفه تبـسانم  هب   ) مالـسلااهیلع يربک  هجیدـخ  ترـضح  يونعم  لیاضف  اهیبوخ :  يوناـب  مالـسلاهیلع  هجیدـخ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
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یلگ لگ  هموصعم  ینانک ، اوقت  ، ...(/ ناضمر
71 ص 68 -  رویرهش 1387 :  دادرم و  ش 28 ،   ، رهم قافآ  هلاقم :  اشنم 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 
یقالخا 1] لیاضف  رگفیصوت :  يدرف  ياههمانتشذگرس  رگفیصوت : 

هموصعم یلگلگ ، هدوزفا :  هسانش 

مالسلاهیلع هجیدخ  ینیرفآراک  تیریدم و  هب  یهاگنمین  - 100

 - یلع 1334 یمرک  هسانشرس : 
. یندیرفیمرک یلع  مالسلاهیلع / هجیدخ  ینیرفآراک  تیریدم و  هب  یهاگنمین  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 راظتنا ، میسن  مق : رشن :  تاصخشم 
80 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 376-53-96485-978  25000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

همانتشذگرس ترجه -- زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
مالسا رد  نانز  عوضوم : 

( مالسا  ) تیریدم عوضوم : 
BP230/172/ك36ن9 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4831 ییوید :  يدنب  هدر 
2310932 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناملسم نز  نیتسخن  مالسلا  هیلع  يربک  هجیدخ  - 101

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 - 1332 داوج ، یثدحم ، هسانشرس : 

یثدحم داوج  / ناملسم نز  نیتسخن  مالسلا  هیلع  يربک  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
82 ص 78 -  ناتسبات 1387 :  ش 72 ،   ، یمالسا فراعم  هلاقم :  اشنم 

11ق. ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگفیصوت : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

اه همان  تشذگرس  رگفیصوت : 
اهوگلا رگفیصوت : 

دلیوخ تنب  هجیدخ  - 102

هدوج  دیمحلادبع  راحس ، هسانشرس : 
Sahar, Abd al - Hamid Judah
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راحسلا هدوج  دیمحلادبع  دلیوخ / تنب  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1356 1977م =  هعابطلل ،  رصمراد  رصم : هبتکم  هرهاق :   : ] رشن تاصخشم 

ص 270 يرهاظ :  تاصخشم 
ج 8)  ] هعم نیذلاو  هللالوسر  دمحم   : ) تسورف

هیوبنلا  هریسلا  ناونع  يالاب  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
 -- 11ق ترجه -  زا  لبق  مالسا 53  ربمایپ  ص ،   ) دمحم عوضوم :  هیوبنلا  هریسلا  رگید :  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
لبق مالسا 53  ربمایپ  ص ،   ) دمحم عوضوم :  همانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 س ،   ) دلیوخ تنب  هجیدخ  عوضوم :  همانتشذگرس 

م30626-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش  BP22/9/س3م3،8.ج  هرگنک :  يدنب  هدر  نانز  11ق --  ترجه -  زا 

 ... نیقاطنلا تاذ  امسا  ارهزلا ، همطاف  دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  تانموم  آاسن  - 103

1926Qaradawi, Yusuf فسوی -  يواضرق  هسانشرس : 
 : رـشن تاصخـشم  يواضرقلا  فسوی  نیقاطنلا /...  تاذ  امـسا  ارهزلا ، همطاف  دلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  تانموم  آاسن  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

.13  = . م19 هبهو ،  هبتکم 
ص 80 يرهاظ :  تاصخشم 

تـسا هدـش  همجرت  یـسراف  هب  خـیرات "  يوگلا  نانز  ناونع "  اـب  باـتک  نیا  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
نرق 1ق  ناملسم --  نانز  عوضوم :  مالسا  سدقم  نانز  عوضوم : 

ق11 ترجه --  زا  لبق  (س 8 ؟ ارهز همطاف  عوضوم : 
BP52/ق4ز9043 ي1300 هرگنک :  يدنب  هدر  ترجه  زا  لبق   68 هلیوخ 3 -  تنب  هجیدخ  عوضوم : 

م5251-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیما هدهتجم  وناب  نافرعلانزخم »  ریسفت «  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تشادگرزب  - 104

یلعنیسح يرهاط ، هسانشرس : 
شیاریو يروآدرگ و  نیما /  هدهتجم  وناب  نافرعلانزخم »  ریـسفت «  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تشادگرزب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. یعیمس دمحم  رظن  ریز  یمالسا ؛ داشرا  گنهرف و  ترازو  تاطابترا  رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  هدننکرازگرب ] [ ؛ يرهاط یلعنیسح 
قداص 1384. حبص  مق : رشن :  تاصخشم 

60 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.3 ج ].  ] یهوژپنآرق ياهتسشن  هلسلس  یحو : راسهیاس  رد  تسورف : 

9-27-8403-964 لایر :  6000 کباش : 
يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تسا  هدش  رشتنم  میرک  نآرق  یللملانیب  هاگشیامن  نیمهدزاود  تبسانم  هب  باتک  نیا  تشاددای : 
.60 [- 51 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
ریسفت دقن و  نافرعلا -- نزخم   . 1362  - 1265 مگیبترصن ، نیما ، عوضوم : 
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 - 1342 دمحم ، یعیمس ، هدوزفا :  هسانش 
حرش نافرعلا . نزخم   . 1362  - 1265 مگیبترصن ، نیما ، هدوزفا :  هسانش 

تاطابترا رنه و  گنهرف ،  هاگشهوژپ  هدوزفا :  هسانش 
BP26/2/ط2د4 3.ج 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
2815014 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهیلعهللامالس يربکهجیدخ  نینموملاما  رثوک  همشچرس  - 105

 - 1324 ربکایلع ، روپيدهم ، هسانشرس : 
. روپيدهم ربکایلع  فلوم  اهیلعهللامالس / يربکهجیدخ  نینموملاما  رثوک  همشچرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

باتفآيامیس 1287. مق : رشن :  تاصخشم 
38 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

8-3-90988-964-978 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

مالسا سدقم  نانز  عوضوم : 
مجرتم نیسحدیس ، یمقيوضر ، هدوزفا :  هسانش 

م9س4 1287  / BP26/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

1641668 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  تبسانم  هب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راوخمغ  - 106

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ناریا انیسحایس ، هسانشرس : 

انیسحایس ناریا  / مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  تبسانم  هب  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راوخمغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 21 رویرهش 1386 : :  31 يرهشمه ،  هلاقم :  اشنم 

مالسا ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبعنبدمحم  رگفیصوت : 
ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوف ، تنب  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

اه همان  تشذگرس  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت : 

... راوگرزب هدجام و  هدلاو  مالسا ، درفب  رصحنم  يوناب  تافو  زورلاس  زورما  تواخس :  یگدنب و  خاک  یناب  هجیدخ ،  ترضح  - 107

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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نیسح يدابآشون ، نایمداخ  هسانشرس : 
هدجام و هدلاو  مالسا ، درفب  رصحنم  يوناب  تافو  زورلاس  زورما  تواخس :  یگدنب و  خاک  یناب  هجیدخ ،  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

يدابآشون نایمداخ  نیسح  .../ راوگرزب
ص 14 رویرهش 1388 :   9 ناریا ،  هلاقم :  اشنم 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

تافو نامز  ات  هلاوهیلعهللایلص  ربمایپ  باختنا  هناگی  هجیدخ  - 108

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
روآدیدپ  -، 1340 هروصنم ، يدامتعا ، هسانشرس : 

يدامتعا هروصنم  / تافو نامز  ات  هلاوهیلعهللایلص  ربمایپ  باختنا  هناگی  هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

11ق. ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگفیصوت : 
جاودزا رگفیصوت :  هباطخ  رگفیصوت :  هیرهم  رگفیصوت :  نادنزرف  رگفیصوت :  يراگتساوخ  رگفیصوت : 

 ... دیلوخ تنب  هجیدخ  ةدیسلا  ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاجوز  صئاصخ  - 109

1948 م -  دمحا ، بلاغ  هدبع  یسیع  هسانشرس : 
یسیع دمحا  بلاغ  هدبع  فیلات  دیلوخ /...  تنب  هجیدخ  ةدیسلا  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تاجوز  صئاصخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1375 1416ق =  1996م =  لیجلاراد ،  توریب :  رشن :  تاصخشم 
ص 144 يرهاظ :  تاصخشم 

زا لبق  مالـسا 53  ربمایپ  (ص ،  دمحم عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
 - ترجه زا  لبق   9 رکب ، یبا  تنب  هشیاع  عوضوم :  ترجه  زا  لبف   68  - 3 هیلوخ س ،  تنب  هجیدخ  عوضوم :  نانز  11ق --  ترجه -- 

ق58
ق20 ترجه --  زا  لبق  شحج 33  تنب  بنیز  عوضوم : 

ق11 ترجه --  زا  لبق  8 ؟ (س .  ارهز همطاف  عوضوم : 
BP26/ع95خ6 هرگنک :  يدنب  هدر 

م8876-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع يربکهجیدخ  ترضح  ربمایپ  یماح  نیرترب  یگدنز  رد  يریس  مالسا : يوناب  گرزب  - 110

 - 1343 یلع ، یناجنسفر ، يدابآنموم  يرظن  هسانشرس : 
یلع فیلات  مالـسلااهیلع  يربکهجیدـخ  ترـضح  ربمایپ  یماح  نیرترب  یگدـنز  رد  يریـس  مالـسا : يوناب  گرزب  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

«. یناجنسفر  » يدابآنموميرظن
شهوژپ 1391. نوناک  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

103 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
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3-78-5287-600-978 لایر :  45000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. مالسلااهیلع يربکهجیدخ  ترضح  ربمایپ  یماح  نیرترب  یگدنز  رد  يریس  رگید :  ناونع 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
لیاضف ترجه --  زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

BP26/2/ن65ب4 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

2768064 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلاامهیلع بنیز  ترضح  هجیدخ و  ترضح  ربص : تشذگ و  - 111

 - 1360 یلعدیس ، ینیسحروپ ، هسانشرس : 
. ینیسحروپ یلعدیس  مالسلاامهیلع / بنیز  ترضح  هجیدخ و  ترضح  ربص : تشذگ و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

باتفآ 1390. حیرض  دهشم : رشن :  تاصخشم 
159 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.15 تیاده ؛ سوناف  تسورف : 

لایر 9-397-429-964-978  26000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  159 ؛ - 151 ص . همانباتک : تشاددای : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 

62ق   - 6 ع ،)  ) یلع تنب  بنیز س  عوضوم : 
BP26/2/پ9گ4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/972 ییوید :  يدنب  هدر 
2287411 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تلحر  زورلاس  ناضمر ، هام  مهد  تبسانم  هب  رهم :  يهتشرف  - 112

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
هموصعم یناهارفيدابآرفص ، هسانشرس : 

هموـصعم / مالـسلا اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  تـلحر  زورلاـس  ناـضمر ، هاـم  مـهد  تبــسانم  هـب  رهم :  يهتــشرف  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
یناهارفيدابآرفص

53 ص 50 -  رویرهش 1389 :  دادرم و   ، 222 ش221 ،  ، نز مایپ  هلاقم :  اشنم 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

مالسا رگفیصوت : 
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نیموصعم  هریس  رگفیصوت : 

مالسا هقیدص  نیلوا  اهیلعهللامالس  هجیدخ  - 113

28886-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
اهیلعهللامالس هجیدخ  يراتخم ـ  دوواد  رتکد  نیملسملا  مالسالاتجح و  اب : وگتفگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  سابع  یناورـسخ  هسانـشرس : 

ص 7. رهم 1384 :)  23  ) تلاسر هلاقم ، :  اشنم  سابع  یناورسخ  مالسا  هقیدص  نیلوا 
دلیوخ تنب  س ،   ) هجیدخ رگفیصوت : 

دوواد يراتخم  رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  ص ،   ) دمحم ترضح  رگفیصوت : 
مالسا خیرات  رگفیصوت : 

یحادم هنیجنگ  - 114

یناتسرهش  ینیما  یلعمالغ  هدنروآدرگ  یحادم  هنیجنگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلعمالغ  یناتسرهش  ینیما  هسانشرس : 
هشیدنا 1380. جورع  دهشم : رشن :  تاصخشم 
مس  x16 11 267 ص ؛  يرهاظ :  تاصخشم 

10000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لایر  6500 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  5500 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  5500 لایر ؛   5500 9-33-7244-964 کباش : : 
( مجنپ پاچ  لایر ( 

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مود 1381. پاچ  تشاددای : 
موس 1382. پاچ  تشاددای : 

مجنپ 1385. پاچ  تشاددای : 
.1386 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

هزور زامن ، هجیدخ س ...  ترضح  مالسلامهیلع ،   ) موصعم هدراهچ  بقانم  حیادم و  لماش  یحادم  هنیجنگ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
هزور  زامن ، هجیدخ س ...  ترضح  مالسلامهیلع ،   ) موصعم هدراهچ  بقانم  حیادم و  لماش  یحادم  هنیجنگ  دلج :  يور  ناونع 

رعش عوضوم :  هزور  زامن ، هجیدخ س ...  ترضح  مالـسلامهیلع ،   ) موصعم هدراهچ  بقانم  حیادم و  لماش  یحادم  هنیجنگ  رگید :  ناونع 
اههعومجم نرق 14 --  یسراف -- 

اههعومجم نرق 14 --  یبهذم --  رعش  عوضوم : 
77گ9 1380 فلا /PIR4190 هرگنک :  يدنب  هدر 

8/620831 اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 
م28674-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  مالسلاهیلع  هجیدخ  ترضح  یلغش  طباور  يداصتقا و  تابسانم  - 115

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 - 1340 هروصنم ، يدامتعا ، هسانشرس : 
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هروصنم / هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  مالـسلاهیلع  هجیدـخ  ترـضح  یلغـش  طباور  يداـصتقا و  تابـسانم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
يدامتعا

200 ص 173 -  ناتسمز 1386 :  زییاپ و   ، 14 ش 13 ،  ، هعیش ناوناب  هلاقم :  اشنم 
11ق. ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگفیصوت : 

Muhammad, Prophet, d. 632 رگفیصوت : 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  رگفیصوت : 

ياهفرح طباور  رگفیصوت :  تراجت  رگفیصوت : 
نانز رگفیصوت :  ناسیدق  رگفیصوت :  ثیداحا  رگفیصوت :  هبراضم  رگفیصوت : 

مالسلااهیلع ارغلاهجیدخ  نینموملاما  و  ع )  ) موصعمهدراهچ هیثرم  حدم و  - 116

 - 1358 ریما ، يدزیا ، هسانشرس : 
ریما عـبط  رثا  مالـسلااهیلع / ارغلاهجیدـخ  نینموـملاما  و  ع )  ) موصعمهدراـهچ هیثرم  حدـم و  نازورف :  ياههراتـس  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

. يدزیا
تلاسر 1388. مق : رشن :  تاصخشم 

272 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.3 ییالو ؛ رعش  هعومجم  تسورف : 

لایر 4-31-6838-964-978:  30000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. رعش هعومجم  ناونع :  يالاب  تشاددای : 
. رعش هعومجم  رگید :  ناونع 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم : 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

رعش موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
ي527 س2 1388  / PIR7962 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 
1884418 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیظعاولا داز  - 117

15014/1 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
رقابدمحم يدنره  لضاف  هسانشرس : 

 : رـشن تیعـضو  باتکلا  سمـش  نب  یلعدمحم  يدنره  لضاف  رقابدمحم  الم  دنوخآ  [] یگنـس پاچ  نیظعاولا  داز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ق1322
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مان هجحلا 1322ق  يذ  هخروـم  هرامـش 22  عالطا  هماـنزور  رد  خاسنتـسا :  تشادداـی  مس  21x17744 ج  - 372 يرهاظ :  تاصخـشم 
(2743 راشیل ج 2 : ص 1819 ) یـسراف ج 2 ، یپاچ  ياهباتک  تسرهف  رد  تسا  هدش  نالعا  يدنره  قداصدمحم  الم  نیظعاولاداز  فلوم 

نوچ یناگرزب  ناربمایپ و  تایاکح  تالاح و  تاـیفیک و  زا  یـضعب  رد  ناـیب  مهدزیـس  باـب  بولقلا  هویح  لوا  دـلج  زا  لوقنم  باـتک  نیا 
ترضح (ص د  دمحم ترضح  اهتنا  رد  میرم و  ترضح  تورای  ترواه و  سنوی  لایناد  حیسم  ییحی  ایرکذ ، دواد  نوره  یسوم  ترضح 

خسن  رثا :  يرهاظ  تاصخشم  تسا  هجیدخ س 
همانتشذگرس  ناربمایپ --  عوضوم :  ياهوهق  ياهچراپ  فطع  هدید  بیسآ  ییاوقم 

همانتشذگرس  سدقم --  میرم 
1 ث 256441 دلجزا مود  تسمق  15014 ج  یبایزاب :  هرامش  هانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   3  - 68 (س ،  دلیوخ تنب  هجیدخ 

هعیش تایاور  هعومجم  - 118

8694-5 یبایزاب :  هرامش 
339 رگید :  ییاسانش  ياه  هرامش 

[ یطخ هخسن  [] هعیش تایاور  هعومجم   : ] روآدیدپ مان  ناونع و 
ملع زا  میود  هدرک ء  فرـص  هچ  رد  هک  دنـسرپ  رمع  زا  لوا  دنـسرپ  زیچ  راهچ  ار  وا  ات  درادـن  رب  هداتفا ... : زاـغآ هماـجنا :  ماـجنا ،  زاـغآ ، 

... میس هن  ای  هدرک ء  لمع  نادب  هتسناد ء  هچنا  هک  دنسرپ 
. هداتفا هرهاط ... ةرتع  نم  مهب  مرکا  اقتلا /  لها  ةرتعلا  یلع  مث  ماجنا ...:

.210×150: عطق ؛. هدار میالع  .: روطسلا فلتخم   � هحفص 272 يرهاظ :  تاصخشم 
. خسن : طخ هجرد  عون و  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

. هرهم راهآ و   � یگنرف : ذغاک عون 
. زمرق بکرم  اب  نیوانع  میالع و  : نتم تانیئزت 

. دلج دقاف  : دلج تانیئ  زت  عون و 
یسراف نابز  هب  یتایاور  ات 110  هحفص 1  زا  تسا :  یبرع  یسراف و  نابز  هب  یعیش  تایاور  زا  هدنکارپ  يا  هعومجم  باتک  هخـسن :  یفرعم 
یضعب رد  نوگانوگ  عبانم  زا  فلتخم و  ياهملق  اب  یبرع  نابز  هب  یتایاور  ات 133  زا 111  ملس �  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا 

رد ات 262  زا 147  یـسراف و  تایاور  ات 146  زا 133   �( تسا یگداتفا  تاحفـص  نیا  نیب  رد  ینعی   ) هدار میـالع  قیبطت  نودـب  قاروا  زا 
هحفص رد 10  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هرابرد  یتایاور  بلاطم و  رخآ  ات  هحفص 263  زا  باتک  ياهتنا  رد  تسالبرک و  عیاقو  دروم 

. تسا هدمآ 
هحفص 1. رد  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  نادناخ  ییادها  يوضیب  رهم  : رهم عجس  لکش و  رهم :  عجس  کلمت و  تشادای 

 . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 
دنچ دراد . یگداتفا  باتک  ياهتنا  طسو و  ادتبا و  دوش . یم  هدهاشم  نآ  قاروا  رد  تبوطر  یلاصو و  هکل و  راثآ  تسا و  دلج  دقاف  باتک 

. ملق
. یبرع  � یسراف : نابز یلک :  تشاددای 

تایاور هعومجم  رگید :  ياهناونع 
. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
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هعیش ثیداحا  عوضوم : 
61ق  البرک ، هعقاو 

http://dl.nlai.ir/UI/a3ca1a9c-634a-4ce3-b095- یکینورتـــــــــــــــــکلا :  لــــــــــــــــــحم  یــــــــــــــــــسرتسد و 
521c4c83cd92/Catalogue.aspx

يربکلا هجیدخ  - 119

يا میا  یقیدص  سیردا  / يربکلا هجیدخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1971 ططیمل ، رتس  زوریف  روهال : رشن :  تاصخشم 

11*14س.م ؛. 96ص يرهاظ :  تاصخشم 
( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1662455 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسا فراعملاهرئاد  رد  هلآ  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  هداوناخ  ریوصت  - 120

 ) مالـسا فراـعملاهرئاد  رد  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  هداوناـخ  ریوصت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1354 اضرلادبع ، برع ، هسانـشرس : 
. يروادهدازیقت دومحم  رظن  ریز  یهللادبعریم ؛ نیسحدمحم  يرون ، یسومدمحم  برع ، اضرلادبع  نیدقان  دقن /) همجرت و 

یسانشهعیش 1387. تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 
488 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

8-01-5147-600-978 لایر :   70000 کباش : 
( يراپسنورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

... The image of the prophet's family in the encyclopedia of islam: یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
تاو يرمگتنم  فورعم  سانـشمالسا  طسوت  هک  مالـسا " فراعملاهریاد  زا  هجیدـخ " "  " هلاقم رب  تسا  يدـقن  رـضاح  باتک  تشاددای : 

. تسا هدش  هتشون 
. همانباتک تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
ییوشانز 11ق --  ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  عوضوم : 

 - 1351 یسومدمحم ، يرون ، هدوزفا :  هسانش 
 - 1346 نیسح ، دمحم  یهللادبعریم ، هدوزفا :  هسانش 

هجیدخ مالسا . فراعملاهریاد  م -- . - 1909 يرمگتنممایلیو ، تاو ، هدوزفا :  هسانش   - 1332 دومحم ، يرواد  هدازیقت  هدوزفا :  هسانش 
BP26/ع4ت6 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/972 ییوید :  يدنب  هدر 
1250082 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسا راکادف  يوناب  - 121
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16391-77 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 2. يد 1377 :)   9  ، ) راربا هلاقم ، :  اشنم  یفطصم  روپربنق ، مالسا  راکادف  يوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یفطصم  روپربنق ، هسانشرس : 

هجیدخ س رگفیصوت : 

هارمه رسمه  - 122

15813-73 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص 15. نمهب 1373 :)  20  ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، :  اشنم  هارمه  رسمه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

هجیدخ س رگفیصوت : 

مالسا گرزب  نانز  - 123

م  یلعدمحم 1936 -  یلع  لیخد  هسانشرس : 
یسراف . اسنلا مالعا  يدادرارق :  ناونع 

یچریرح  زوریف  همجرت  لیخد  یلعدمحم  یلع  هتشون  مالسا  گرزب  نانز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1363  - ریبکریما نارهت  رشن :  تاصخشم 

6ج. يرهاظ :  تاصخشم 
 : لایر  500 4 ؛ ) ج .  ) لایر  50 ج.3 ؛   ) لایر  65 مجنپ ؛  پاچ  ج.1 ،  ) لایر  600 موس ؛  پاچ  ج 1 ،  ) لایر 35 1 ؛ ) (ج . لایر  35 کباش : 

6-0039-00-964 مشش : پاچ  ج.6 ،
يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

قداـص طـسوت  مشـش  مجنپ و  مود و  ياهدـلج  یچریرح و  زوریف  طـسوت  باـتک  نیا  مراـهچ  موس و  مود و  لوا و  ياهدـلج  تشادداـی : 
تسا  هدشهمجرت  دنوهنیئآ 

. موس پاچ  ، 1 ج . تشاددای : 
(. مجنپ 1373 پاچ   ) ج.1 تشاددای : 
(. 1361 لوا : پاچ   ) ج.3 تشاددای : 

(. 1361 پاچ :؟   ) 4 ج . تشاددای : 
(. مجنپ 1373 پاچ   ) ج.6 تشاددای : 

 . همانباتک تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

 .- نیسح ع ماما  رتخد  هنیکس ع  ج 4 . هملسما -  ج 3 . دسا -. رتخد  همطاف  ج 2 . اهیلعهللامالس -. -.  هجیدخ  ترضح  ج 1 . تاجردنم : 
 . نیسح ع ماما  رتخد  همطاف  ج 6 . موثلکما -  ج 5 .

همانتشذگرس ترجه -- زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
63؟ق   - ترجه زا  لبق  هفیذح 21 ؟ تنب  هملس  ما  عوضوم :  همانتشذگرس  4ق --  دسا - ، تنبهمطاف  عوضوم : 

 : عوضوم همانتشذگرس  47ق --   - 117 نیسح س ،  تنبهنیکس  عوضوم :  همانتـشذگرس  54؟ق --  یلع س - ،  تنبموثلکما  عوـضوم : 
مالسا سدقم  نانز  عوضوم :  همانتشذگرس  110ق --  نیسح س - ،  تنب  همطاف 
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مجرتم  - ، 1320 زوریف ، یچریرح  هدوزفا :  هسانش 
قداص 1330 -  دنوهنیئآ ، هدوزفا :  هسانش 

1361 6041 فلا BP52/د3 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/97 ییوید :  يدنب  هدر 

م1337-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نینموملا ما  هجیدخ  یلعالا  نهلثم  - 124

یلیالعلا هللا  دبع  / نینموملا ما  هجیدخ  یلعالا  نهلثم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
13XX لالهلا ، هعبطم  دادغب : رشن :  تاصخشم 

116ص؛16×12 يرهاظ :  تاصخشم 
؛1 رهشلا ثیدح  تسورف : 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1923325 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هجیدخ هدیسلا  هتجوز  همحرلا و  لوسر  - 125

 - 1342 مساب ، يراصنا ، هسانشرس : 
Ansari,Basim

. هللادبع هبیط  موسر  يراصنالا ؛  مساب  دادعا  هجیدخ / هدیسلا  هتجوز  همحرلا و  لوسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
قاربلا 13. راد  : مق رشن :  تاصخشم 

(. یگنر ) روصم 12ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
.1 هدحوملا ؛ تسورف : 

3-037-192-964-978 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

:ب،ج ینس هورگ  تشاددای : 
یبهذم ياهناتساد  عوضوم : 

رگریوصت  - ، 1365 هبیط ، هللادبع ، هدوزفا :  هسانش 
885ر 13ي فلا  297/68 اد ییوید :  يدنب  هدر 

1688767 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهیلعهللامالس هجیدخ  ترضح  - 126

1936 یلعدمحمیلع -  لیخد  هسانشرس : 
یچریرح  زوریف  همجرت  لیخد  یلعدمحم  هتشون  اهیلعهللامالس / هجیدخ  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارهت  رشن :  تاصخشم 
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ص 38 يرهاظ :  تاصخشم 
(1 مالسا گرزب  نانز   : ) تسورف

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

189574 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یبرع

اهیلعهللامالس هرهاطلا  هجیدخ  نینموملاما  - 1

1304 نیسح -  يرکاش  هسانشرس : 
غیلبتلل هیمالسالا  هسسوملا  مق  رشن :  تاصخشم  يرکاشلا  نیسح  فیلات  اهیلعهللامالس / هرهاطلا  هجیدخ  نینموملاما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 2001م =  1422ق =  داشرالا ، و 
ص 160 يرهاظ :  تاصخشم 

(10 آامظعلا هریس  نم   : ) تسورف
2-56-5915-964 964-5915-56-2 ؛  کباش : 

 : عوضوم سیونریز  تروـصهب  نینچمه  همانباتک ص 158 ؛ تشاددای :  یبرع  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
 : هرگنک يدنب  هدر  همانتـشذگرس  مالـسا --  سدـقم  نانز  عوضوم :  همانتـشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدـخ 

8 فلا BP26/2/ش2
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م703-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع دلیوخ  تنبهجیدخ  يربکلا  نینموملاما  - 2

ءالبرک ۀعجاف  مالسلااهیلع و  بنیز  مالسلااهیلع  ءارهزلاۀمطاف  ۀقیدصلا  يدادرارق :  ناونع  مشاه  يوسوم  هسانشرس : 
مالـسلااهیلع و بنیز  مالـسلااهیلع . ءارهزلاۀمطاف  ۀقیدصلا  مالـسلااهیلع  دـلیوخ  تنبهجیدـخ  يربکلا  نینموملاما  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

يوسوملا  مشاه  فلوملا  ءالبرک / ۀعجاف 
رشنلاو 1425ق 2004م 1383. ۀفاقثلل  قرشملا  نارهت  رشن :  تاصخشم 

72 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
3؛4؛5. ؛) ع  ) هتیب لها  هللالوسر و  باحر  یف  تسورف : 

لایر 9648241457:  22000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  یبرع  تشاددای : 
ترجه  زا  لبق   68  - 3 دلیوخ ، تنب   ، هجیدخ س عوضوم : 

-11ق. ترجه زا  لبق  8 ؟ مالسلا ، اهیلع  ارهزهمطاف  عوضوم : 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


6-62ق. ع ،)  ) یلع تنب  مالسلا ، اهیلع  بنیز  عوضوم : 
مالسا  سدقم  نانز  عوضوم : 

مالسلااهیلع ءارهزلاۀمطاف  ۀقیدصلا  مشاه . يوسوم ، هدوزفا :  هسانش 
ءالبرک ۀعجاف  مالسلااهیلع و  بنیز  مشاه . يوسوم ، هدوزفا :  هسانش 

8 فلا BP26/2/م82 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م7972-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهیلعهللاناوضر دلیوخ  تنبهجیدخ  يربکلا  نینموملاما  - 3

نارهت رـشن :  تاصخـشم  غالبلا  هسـسوم  رـشن  فیلات و  اهیلعهللاناوضر / دـلیوخ  تنبهجیدـخ  يربکلا  نینموملاما  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.1380 2001م =  غالبلا 1422ق =  هسسوم 

(1 هارملا ملاع   : ) تسورف ص  [ 99  : ] يرهاظ تاصخشم 
تنبهجیدـخ عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  یبرع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یــسیون :  تـسرهف  تیعــضو 

 : هرگنک يدنب  هدر  غالبلا  هسـسوم  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا  سدقم  نانز  عوضوم :  همانتـشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ
8 فلا /BP26/2

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م15281-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هیحضتلا زمر  هجیدخ ..  هدیسلا  - 4

1306  - 1376 رغصایلع ، یسردم  هسانشرس : 
 = 1422ق نیسحلا ع ،  نابحم  مق  رشن :  تاصخشم  یـسردملا  رغـصایلع  فیلات  هیحـضتلا  زمر  هجیدخ ..  هدیـسلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 2002م = 
 : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لاـیر  12500-20-7373-964 لاـیر ؛  12500-20-7373-964 کـــباش :  ص  [ 55  : ] يرهاـظ تاصخـشم 

ترجه زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یبرع  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف 
زا لبق  مالـسا 53  ربمایپ  (ص ،  دمحم عوضوم :  ثیداحا  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم :  همانتشذگرس  -- 

BP26/2/م4س9 هرگنک :  يدنب  هدر  مالسا  سدقم  نانز  عوضوم :  نانز  11ق --  ترجه - 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م16763-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسالا یلا  قلخلا  هقابس  نینموملا و  ما  هجیدخ  دیسلا  - 5

Tahmaz, Abd Al Hamid Mahmud دومحم دیمحلادبع  زامهط ، هسانشرس : 
زامهط دومحم  دیمحلادبع  فیلات  مالسالا  یلا  قلخلا  هقابس  نینموملا و  ما  هجیدخ  دیسلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 1996م =  1417ق =  ملقلاراد ،  قشمد :  رشن :  تاصخشم 
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(31 نیملسملا مالعا   : ) تسورف ص  [ 159  : ] يرهاظ تاصخشم 
زا لبق   68  - 3 دلیوخ ، تنب  س   ) هجیدخ عوضوم :  مود  پاچ  تشاددای :  یبرع  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

BP26/2/ط9س9 هرگنک :  يدنب  هدر  مالسا  سدقم  نانز  عوضوم :  ترجه 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

م35732-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلااهیلع دلیوخ  تنبهجیدخ  هرهاطلاءارغلانم  هعطاسلا  راونالا  - 6

بلاغ فیلات  مالـسلااهیلع  دـلیوخ  تنبهجیدـخ  هرهاـطلاءارغلانم  هعطاـسلا  راونـالا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  بلاـغ  يوالیـس  هسانـشرس : 
يوالیسلا 

.1379 يوالیسلا 1421ق =  بلاغ  [: اجیب  : ] رشن تاصخشم 
سیونریز  تروصهب  نینچمه  502 ؛ [ - 491  ] همانباتک ص تشاددای :  یبرع  تشاددای :  هنومن  روصم ،  : 507 ص يرهاظ :  تاصخشم 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
فلا 8 1379 BP26/2/س9  هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 
م1168-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( نیعمجامهیلع هللاتاولص   ) هجیدخ نینموملا  ماو  رشع  هعبرالا  نیموصعملا  هریس  - 7

1293 یضترم -  يرکسع  هسانشرس : 
يرکـسعلا یـضترم  فیلات  نیعمجامهیلع / ) هللاتاولـص   ) هجیدـخ نینموملا  ماو  رـشع  هعبرالا  نیموصعملا  هریـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 نیدلا 1422ق =  لوصا  هیلک  نارهت  رشن :  تاصخشم 
ص 42 يرهاظ :  تاصخشم 

9-1-93241-964 964-93241-1-9 ؛  کباش : 
 : عوضوم سیونریز  تروـصهب  نینچمه  همانباتک ص 40 ؛ تشاددای :  یبرع  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
 : هرگنک يدـنب  هدر  نید  لوصا  هدکـشناد  هدوزفا :  هسانـش  ترجه  زا  لـبق   68  - 3 (س ،  دـلیوخ تنبهجیدـخ  عوضوم :  موصعم  هدراهچ 

BP36/ع46س9
297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

م11626-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یسیلگنا

Khadijeh mother of the orphans - 1

Dastani Banisi, Asadullah 1325 هللادسا -  یسینب  یناتساد  هسانشرس : 
Khadijeh mother of the orphans/ by A. Dastani; translated by Z. Dawoodi روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
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Fard

.Tehran: ISlamic propagation Organization, 1364 = 1406 = 1985 رشن :  تاصخشم 
روصم 32 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

(Islamic Propagation Organization; 206  : ) تسورف
. دلج يور  زا  ناونع  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Khadijeh mother of the orphans رگید :  ناونع 
 : هدوزفا هسانـش  مجرتم  ، Dawood Fard, Zز درفيدواد ، هدوزفا :  هسانــش  ترجه  زا  لـبق   68  - 3 دلیوخ ، تنبهجیدـخ  عوضوم : 

Islamic propagation organization یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدوزفا :  هسانش  مجرتم  .، Jamshidi, Lيدیشمج ل
BP26/2/د2خ4 1364 هرگنک :  يدنب  هدر 

9722  / 297 ییوید :  يدنب  هدر 
م14412-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

Khadija -tul-kubra- 2

يوضر  هسانشرس : 
.Razwy, A.A

Khadija -tul-kubra: the wife of the prophet Muhammed may Allah be روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
pleased with her: a short history of her life/ by Syed A.A.Rezwy

.New York: Tahrike Tarsile Quran, 1369 = 1990 رشن :  تاصخشم 
ص 198 يرهاظ :  تاصخشم 

197 همانباتک ص 198 -  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
Khadija -tul-kubra: the wife of the prophet  : ... رگید ناونع 

BP26/2/ر6خ4 1369 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس  ترجه --  زا  لبق   68  - 3 (س ،  دلیوخ تنبهجیدخ  عوضوم : 
9722  / 297 ییوید :  يدنب  هدر 

م14364-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  راعشا  هعومجم  - 30

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
( حادم  ) يرورس يدهم  مالسلا / اهیلع  هجیدخ  ترضح  راعشا  هعومجم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مدمحم دیما  هناگی  متسیک  نم  - 1
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تاصخشم

تلحر تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مایق 3 ات  مایص  زا  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدمحم  دیما  هناگی  متسیک  نم 
مدمحا  يالاو  رسمه  یحو و  سومان 

ماهمئالاما  ردام  همئالاما 
مدلیوخ  كاپ  رتخد  هجیدخ  ینعی 

منت  رد  تسارسا  هجاوخ  گرزب  حور 
منماد  تسا  لوسر  تشهب  ـه ي  ناخلگ

*****
مدش  یفطصم  هرز  نانمشد  نیب  نم 

مدش  افو  سرد  ملعم  ناوناب  رب 
رپس  ادخ  لوسر  يور  شیپ  وچ  متشگ 

مدش  افج  گنس  هناشن ي  وسراچ  زا 
ربمایپ  عافد  قوش  مر بـه  ـ کیپ بـر 

رتبوخ  دوب  لگ  هخاش ي  افج ز  گنس 
*****

مملاع  ود  قلخ  فرشا  رادساپ  نم 
ممکحم  مزع  رب  هدش  یکتم  مالسا 
ماهداتس  دّمحم  رانک  یلع  نوچمه 

ممیرم  قوف  ادخ  لوسر  هیاس ي  رد 
مایق  دنکیم  نم  میرم  رو  ـ ضح میرم 
مالس  دهدیم  مرسپ  هدزای  هب  یسیع 

*****
نم  مان  لیلجت  هب  هدرب  لوسر  صخش 

نم  مارتحا  فرش  رابتعا و  دریگ ز 
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تسین  بیجع  مدنهد  مالس  رگا  تقلخ 
نم  مالس  دمحا  هب  هدناسر  ادخ  یتح 

تسا  سدقم  مدوجو  هچ  رگا  مدق  اترس 
تسا  سب  ندش  ارهز  ردام  ماقم  نم  رب 

*****
زامن  ماهدناوخ  ادخ  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زاینیب  هاگرد  هب  زاین  خر  مدرب 
نیتداهش  متفگ  هدمان  دورف  نآرق 

زارفرس  مالسا  زا  نم  نم ، دش ز  مالسا 
مدش  اد  لو خـ ـ سر را  لزا کـه یـ زور 

مدش  ادج  دوخ  زا  ییادخ و  مدق  ات  رس 
*****

متمصع  یکاپ و  دهاش  تسا  ربمغیپ 
متّزع  جات  لک  هجاوخ ي  هداهن  رس  رب 

لگ  دوبن  مدآ  ترضح  كاخ  هک  يزور 
متمسق  كالول ، هجاوخ ي  يرسمه  دش 

مرس  ادخ  لوسر  ءاسن  زا  هن  اهنت 
مرترب  زین  نانز  ّلک  مرتخد ز  زج 

*****
دناهدیرب  نم  زا  هرسکی  هکم  ياهنز 
دناهدیشک  اپ  دسح  ماهناخ ز  رگید ز 

شین  دندز  اهنابز  شین  نم ز  بلق  رب 
دناهدیدن  ار  متلزنم  ماقم و  زگره 

دنتشاذگ  اپ  نم  هناخ  ریغ  هب  اج  ره 
دنتشاذگ  اهنت  ملمح  عضو  هب  یتح 

*****
همه  زا  سویأم  هدنام و  هرجح  هب  اهنت 

همزمز  تشاد  ادخ  رکذ  هب  مبل  مئاد 
ادص  دنزیم  ارم  رهم  یکی ز  مدید 

همطاف ! وت ، اب  منخس  مه  هک  منم  ردام 
ماوت  روای  نم  یبیرغ  ارچ  ردام 

ماوت  رتخد  ادخ  لوسر  هناحیر ي 
*****
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هلگ  نکم  اهنز  ییافو  یب  ردام ز 
هلباق  دندرگ  وت  هب  ات  دنَیین  لباق 
نورهطملا » الا  هسمیال   » ِّصن اب 

هلصاف  تسه  ام  هکم و  نانز  نیب 
تسوت  رای  دنوادخ ، تسد  هک  نز  دنخبل 

تسوت  را  ـ نک ـر  جاه ـه  یسآ هّیفص  میرم 
*****

نم  رادتقا  تلزنم و  ردق و  دوب  نیا 
نم  راختفا  دش  همطاف  ِيردام  ات 

وا  يادخ  ادخ و  لوسر  زا  منونمم 
نم  راگدنوادخ  مالس  همطاف  رب 

داب  لوسر  لوبق  وت  هدیصق ي  مثیم » »
داب  لوتب  اب  تاهلص  ياهدورس  ابیز 

*****

هجیدخ يرادافو  دمحا  رب  هکنآ  يا  - 2

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هجیدخ يرادافو  دمحا  رب  هکنآ  يا 
هجیدخ يرادملع  يدرک  ار  مالسا 

دش یفطصم  قشع  فقو  تدوب  تسه و  وت 
دش ادخ  ترادیرخ  يدیرخ و  ار  نید 

دوب تتمه  هاوگ  بلاطیبا  بعش 
دوب تتفع  لامک و  وحم  مه  مالسا 

تدابع قشع و  ایح ،  تمصع ،  ردام  يا 
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تدارا دراد  وت  كاپ  بلق  هب  ارهز 
يدید رازآ  اهلاس  دمحا  شودمه 
يدینش نید  نانمشد  زا  نابز  مخز 

دش یم  ماش  نوچ  وا  زور  هنعط  یتقو ز 
دش یم  مارآ  وت  مان  اب  مغ  جوا  رد 

وا ینابیتشپ  تسد  هشیمه  يدوب 
وا یناشیپ  يور  زا  يدودز  یم  نوخ 

هتسشن اپ  زا  وت  رای  مغ  زا  يدید  ات 
هتسکش نادند  يور  يداهن  محرم 

یتسب دوز  ار  رفس  راب  دش  فیح  دص 
یتسکش ار  ربمیپ  بلق  تنتفر  اب 

؟ دنزاس هچ  ردام  يا  وت  یب  رتخد  اباب و 
دنزاسب دنزوسب و  مه  وت  یب  هک  دیاب 

مغ نیز  لوسر ا ... اپ  ات  رس  تخوس  یم 
مه نفک  تگرم  مد  رد  يدوبن  یتح 

هجیدخ ییاهنت  ياهنت  يا ،  همولظم 
هجیدخ ییاه  نفک  یب  گرزب  ردام 

هجیدخ ییایرد ،  لثم  یلالز ،  یکاپ ،  - 3

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب عیجرت  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هجیدخ ییایرد ،  لثم  یلالز ،  یکاپ ، 
هجیدخ ییایند  ياهنز  رس  جات 

یتسه يدوب و  نم  بوبحم  رسمه  وت 
هجیدخ ییالعا  شرع  رد  ما  هناخمه 
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متفرگ ناج  وت  ندید  اب  اهراب  نم 
هجیدخ ییابیکش  مارآ و  هکسب  زا 

يدرک جرخ  میارب  ار  دوخ  یتسه  وت 
هجیدخ ییاتکی  قشع  نامسآ  رد 

تسین برع  نیب  ینز  وت  زا  رت  هتسیاش 
هجیدخ ییاهیبا  ما  ردام  وت 

ار دوخ  شوغآ  نک  زاب  رگید  راب  کی 
ار دوخ  شوماخ  رتخد  نیا  ریگب  رب  رد 

*****
مراسگمغ اهمغ  جوم  نایم  رد  يا 

مرادن يرای  همطاف  زا  ریغ  وت  زا  دعب 
ار تیلاخ  ياج  هک  یتقو  منک  یم  سح 

مراذگ یم  رس  شکچوک  ياپ  يور  رب 
هتفرگ نم  زا  ار  وت  بلاطیبا  بعش 

مراوگوس تقارف  رد  ارهز  هارمه 
مریگ مارآ  نم  هک  دیرگ  یم  مارآ 
مرایب تقاط  نم  هک  دیرگ  یم  مارآ 

منیبب ار  ارهز  کشا  مرادن  تقاط 
مراپس یم  ناج  تبقاع  شیاه  هیرگ  زا 

دنادب ار  ارهز  ردق  ملاع  شاک  يا 
دنامب نم  زا  دعب  لاس  اهدص  شاک  يا 

*****
هتفرگ شتآ  شرت  نامشچ  مبلق ز 

هتفرگ شتآ  شرطضم  زور  لاح و  رب 
ناتسلگ رد  مسای  هک  يزور  نآ  دیآ  یم 

هتفرگ شتآ  شرپرپ  ياهگربلگ 
تسا هتسب  تسد  هچوک  نیب  قطان  نآرق 

هتفرگ شتآ  شرثوک  هناخ  نحص  رد 
اجنآ دنیب  یم  شدوخ  نامشچ  هب  بنیز 

هتفرگ شتآ  شردام  شرادن  راد و 
دنفاوط رد  تمایق  ات  هتشرف  اهدص 

هتفرگ شتآ  شرد  هک  ار  يا  هناخ  نآ 

يرادن قمر  رتسب  نویم  نم  همولظم ي  ردام  - 4
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تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

3 هریم ) یم  ارهز  وت  یب  ردام  ردام  )
هریم یم  هریم  یم 

*****
يرادن قمر  رتسب  نویم  نم  همولظم ي  ردام 

يراذ یم  اهنت  وماباب  ارچ  مغ  هصغ و  همه  نیا  اب 
نوشیرپ ما  هتسشن  نیبب  ترتسب  رانک 

نویرگ ياه  هدید  اب  متنداد  نوج  دهاش 
يدیشک اپ  هلبق  هب  ینز و  یم  سفن  سفن 
يدیما چیه  هدنومن  تندنوم  هدنز  يارب 

یتخوس هصغ  شیتآ  ياه  هلعش  اب  هرمع  هی 
یتخورف وتیگدنز  یفطصم  نید  ياپ  هب 

يراپسهر ادخ  ات  وتراب  یتسب  هک  الاح 
يرادن نفک  یتح  گرم  تقو  هک  مشب  تادف 

هریگ یم  شیتآ  ملد  ینک  یم  تیصو  یتقو 
هریمن مردام  هک  هنک  ادخ  مگ  یم  شمه 

ءامسا هب  یتفگ  یچ  وت  تاشرافس  نوا  نویم 
ارهز زور  هب  وت  یب  دایب  یچ  هرارق  هگم 

دنک یم  تیاور  مکشا  ارم  گنت  لد  بشما  - 5

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
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نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنک یم  تیاور  مکشا  ارم  گنت  لد  بشما 
دنک یم  تیصو  ءامسا  يا  وت  اب  هجیدخ  بشما 

میاون ونشب  میانشآ ،  يا 
نم 2 يارهز  وت و  ناج 

*****
دسر یم  نایاپ  هب  بشما  نم  رمع  راهب  ءامسا 

دسر یم  ناج  مبل  رب  نم  ما  هنیس  رب  شرس  ارهز 
تما نیب  رد  تیادف ،  مناج 
نم 2 يارهز  وت و  ناج 

*****
يرورپ مغ  ینک  دیاب  ادخ  سومان  ءامسا ز 

يردام یب  تبرغ  رد  سرپب  میارهز  لاح  زا 
متام کشا و  رد  مغ ،  يداش و  رد 

نم 2 يارهز  وت و  ناج 
*****

دوش یم  ربونص  سای و  لگ  دنویپ  هک  بش  نآ 
دوش یم  ردیح  نآرق  رثوک  ارهز  هک  بش  نآ 

یناوت یم  ات  ینابرهم ،  اب 
نم 2 يارهز  وت و  ناج 

*****
ناگدید کشا  هب  دیوش  یلع  ار  شمسج  هک  بش  نآ 

ناور بآ  زیرب  ءامسا  وا  حورجم  رکیپ  رب 
نم 2 يارهز  وت و  ناج 

*****

تسوا يوج  تمصع ز  أشنم  هک  يردام  نآ  - 6

تاصخشم
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تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسوا يوج  تمصع ز  أشنم  هک  يردام  نآ 
تسوا يوس  تلاسر ز  يوب  هک  ییوناب  نآ 

وگب نم  هب  هجیدخ  نأش  ز  ییوگ :
تسوا يوخ  تنج ز  هرذ و  ناهج  میوگ :

هنوخ یم  نوراب  رعش  شکشا  هب  وت  یب  نومسآ  - 7

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنوخ یم  نوراب  رعش  شکشا  هب  وت  یب  نومسآ 
هنوم یمن  نومسآ  وت  يا  هراتس  وت  دعب 

وت ربق  كاخ  رس  اه  یسک  یب  راید  وت 
هنوخ یم  نوشیرپ  لاح  هی  اب  وتمسا  اباب 
هشوگ هی  هنشت  هنوخ ،  يوت  ازور  رتشیب 

هنوبیرغ شلغب  وت  هریگ  یم  وشاوناز 
شاج همه  هراد  وت  يوب  نومنویشآ  هچ  رگ 

هنوخ نیا  يوت  هدنومن  افص  هگید  وت  دعب 
تسازع كاخ  شال  هبال  هنوشیرپ و  ماهوسیگ 
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هنوش نزب  ونم  ياهوم  هرابود  ایب و 
مردام يا  وت  دعب  نک  رواب  هتخس  یبیرغ 

هنومز نیا  هبیرغ ي  هدش  وت  دعب  اباب 
هرو هلعش  وت  غاد  زا  نم  بلق  ياج  همه 

هنودب ور  ملاح  دیاش  هدش  ردام  یب  یک  ره 

درک یم  هیرگ  رثوک  دید  یم  ردپ  بشما  - 8

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 77-1 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درک یم  هیرگ  رثوک  دید  یم  ردپ  بشما 
درک یم  هیرگ  ردام  ربق  يور  هب  ارهز 

تفرگ و یم  ار  شردام  رازم  كاخ 
درک یم  هیرگ  رس  رب  تخیر  یم  دوخ  تسد  اب 

يارب هدنیآ  دای  هتشذگ  دای 
درک یم  هیرگ  ربمیپ  رتخد  ردام و  نیا 

اهنآ يرادازع  ياشامت  مرگ 
درک یم  هیرگ  ردیح  مارآ  يا  هشوگ  کی 

بش لد  رد  اما  هصق  نیا  دش  رارکت 
درک یم  هیرگ  رطضم  راز و  بنیز  راب  نیا 

دای هب  ردام  یفخم  ربق  يور  رب 
درک یم  هیرگ  رپرپ  سای  اه و  هلعش  نآ 
تخیر یم  رامسم  زا  هزات  نوخ  هک  یتقو 
درک یم  هیرگ  رد  یلع  لاح  رب  راگنا 

دندناشک یم  هتسب  تسد  ار  ادخ  تسد 
درک یم  هیرگ  رهوش  یمولظم  هب  ارهز 
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دندرک هلمح  هنایزات  اب  اهدایص 
درک یم  هیرگ  رتوبک  دوب و  سفق  هچوک 

هنایزات ریز  هب  بنیز  مه  زور  کی 
درک یم  هیرگ  ردارب  شیپ  هگلتق  رد 
دندیود یم  شتآ  نیب  نالفط  هک  یتقو 

درک یم  هیرگ  روالد  مشچ  ین  يور  رب 
دوخ همع ي  ياپ  يور  یمیتی  لفط 

درک یم  هیرگ  رجعم  جارات  هصغ ي  زا 

هجیدخ ارهز  هگشناد  تنماد  يا  - 9

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

تاجانم 5 ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هجیدخ ارهز  هگشناد  تنماد  يا 
هجیدخ اهاط  ییاهنت  مدمه  يا 

رثوک وت  مشچ  همشچ ي  زا  بآ  هدیشون 
هجیدخ یبوط  هخاش ي  نابغاب  يا 

يدومن دمحا  یتسه  يادف  یتسه 
هجیدخ اداب  تیتسه  يادف  یتسه 
يدینش مدرم  زا  رایسب  نابز  مخز 

هجیدخ اپ  زا  یمد  يداتفین  اما 
ملاعب يراکادف  سرد  یتخومآ 

هجیدخ يربک  بنیز  دراد  وت  زا  ثرا 
دنتسکش ار  ربمیپ  نادند  هک  يزور 

هجیدخ ارحص  هلال ي  نوچ  یتخورفا 
یلیس دروخ  هچوک  هب  تیارهز  هکیزور 
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هجیدخ ارهز  مرحم  يا  اجک  يدوب 
درک یم  دایرف  رد  تشپ  ارهز  هک  يزور 

هجیدخ اجنآ  شروای  يدوب  شاک  يا 

هریسا یسک  یب  وت  هریگ ، یم  ماباب  لد  ردام  - 10

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 77-1 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هریسا یسک  یب  وت  هریگ ، یم  ماباب  لد  ردام 
(2) هریم یم  ارهز  هگید  يرب  هگا 

*****
يرادن نوج  مغ  رتسب  نویم 
يرارق یب  ندیشک  رپ  يارب 

(2) يراذ یم  اج  وت  رتخد  ير و  یم 
*****

مراب یم  ازع  کشا  مراذ ، یم  تاپ  يور  رس  ردام 
(2) مرادن ینس  يردام  یب  هساو 

*****
ینوزوس یم  وملد  تاگین  نوا  اب 

ینوج همین  ینز  یم  سفن  سفن 
(2) ینومب ات  منک  یم  اعد  شمه 

*****
منوم یم  نم  ير  یم  وت  منوخ ، یم  تاشچ  وت  زا  ردام 

(2) منوج لتاق  هدش  تاتیصو 
*****

نم رس  رب  ازع  كاخ  هزیر  یم 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


نم رواب  هش  یمن  هک  ینود  یم 
(2) نم ردام  هنومب  نفک  یب  هک 

*****

رفس هب  ير  یم  يراد  هک  وت  ردام ، - 11

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 77-1 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رفس هب  ير  یم  يراد  هک  وت  ردام ،
ردپ لاح  هب  نک  اگین  هی 

ربب 3) ونم   ) رت هدش  يامشچ  منم و 
*****

ردام همتام ، قرغ  نومنوخ  وت  یب 
ردام همک ، مگب  یچ  ره  وت  مغ  زا 

ردام ( 3 همک نم  رمع  ) همخ ترتخد  دق  وت  دعب 
*****

ردام هنم ،  لتاق  تنتفر  رکف 
ردام هنک ، یم  اج  زا  هراد  ومبلق 

ردام ( 3 هندوب وت  یب   ) زا نم  هصغ ي 
*****

ردام نوبز ، مریگ  یم  تمغ  زا  بش  ره 
ردام نوخب ، ماشچ  زا  ونم  يافرح 

ردام ( 3 نومب مشیپ  ای   ) ربب ونمای 
*****

ردام نم ، ياشچ  وت  هنوراب  ربا 
ردام نم ، ياپ  تسد و  نیا  هرادن  نوج 
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ردام ( 3 نم يادخ  يا  ) نم يارب  هدوز  يراد  هنوخ 
*****

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز  - 12

تاصخشم

تلحر تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

مایق ات  مایص  زا  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 
مایق وت  رضحم  هب  میرم  هدرک 

دورد دورد  یفطصم  رسمه 
مالس مالس  همطاف  ردام 

دیحوت بتکم  فقو  تتمه 
مالسا هناوتشپ ي  تتورث 

ادخ هدناسر  ار  وت  مالس  مه 
مانألاریخ هدرک  رخف  وت  هب  مه 

میرم زا  رتارف  يداهن  اپ 
ماقم ردق و  لامک و  لالج و  رد 

تسد يدیشک  یملاع  رس  زا 
ماگمه يدش  ادخ  لوسر  اب 

ادخ لوسر  رثوک  ترتخد 
ماما سنا  نج و  هب  تنارسپ 

حدم نتفگ  وت  زا  بدا  اب 
مان ندرب  وت  زا  دیاب  وضو  اب 
نشور وت  لامج  رب  نید  مشچ 
مارآ وت  لصو  هب  دمحا  لد 
وت یمام  هناگی  ار  نینمؤم 
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وت یماما  هدزای  ردام 
*****

يدرک يردام  مالسا  هب  وت 
يدرک يروای  دیحوت  هب  وت 

دیشوج نانچ  تنماد  زا  تمصع 
يدرک يربارب  میرم  هب  هک 
یتشگ يدمحم  دمحم ، اب 

يدرک يربمیپ  ربمیپ ، رب 
اه هثداح  جوم  نافوط و  نیب 
يدرک يرگنل  وت  ار  نید  کُلف 

هنادرم هک  نز  ریش  نآ  ییوت 
يدرک يردیح  يداتسیا و 

ربمغیپ يربلد ز  ینک  ات 
يدرک يرب  لد ، قلخ  زا  لوا 

ناهج دوب  تسه و  دمحم ز  اب 
يدرک يرسمه  یتسش و  تسد 

ار اهیبا  ما  اهاط  تخد 
يدرک يردام  هک  يدوب  وت  نیا 

يدش هراتس  هدزای  قرشم 
يدرک يرورپ  دیشروخ  هکلب 

تدالوا هب  ادخ  تاولص 
تداماد يادف  ملاع  ناج 

*****
وت رهوگ  تسا  همطاف  فدص ، وت 

وت رثوک  هکلب  هن  وت  رهوگ 
ادخ لوسر  يرای  رب  دوب 

وت رگنس  هناخ  ارحص و  هوک و 
يداد یفطصم  هب  ار  تا  یتسه 

وت رواد  داد  وت  رب  دوخ  تسه 
ار وت  مالس  لزی  مل  قلاخ 
وت رهوش  رهب  داتسرف  یم 

دوخ تدالو  بش  زا  رتشیپ 
وت رتخد  دوب  وت  مالک  مه 
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نیا زا  رتهب  هچ  يدش  دمحا  رای 
وت روای  رای و  تشگ  ادخ  هک 

یلو گنس  دندز  دمحم  هب 
وت رکیپ  نورد  شدرد  دوب 

... دبع ا میتی  ّرد  تشگ 
وت رهوگ  هناگی  ملاع  ود  زا 
شیرق نانز  يدش ، اهنت  کت و 

وت ربارب  رد  دنداتسیا 
رگد هکم  نانز  رگ  روخم  مغ 

وت رضحم  هب  ور  دنداهنن 
ینیب یم  هک  ناتسود  لغد  نیا  »

« ینیریش رود  دناسگم 
*****

دوب رهوگ  هچ  رگا  منانخس 
دوب رتارف  نخس  زا  وت  فصو 

ادخ لوسر  يرای  رد  وت  رب 
دوب رس  زا  میب  هن  ناج  مغ  هن 
ییوت وچمه  دوجو  دمحم  رب 

دوب ردیح  يارب  ارهز  لثم 
اه هثداح  مامت  موجه  رد 

دوب رورپ  لوسر  تیاه  تسد 
ردیح یفطصم  نکر  کی  دوب 

دوب رگید  نکر  وت  ّيرسمه 
ارهز ترتخد  بلق  تمرح 
دوب ربمیپ  هماج ي  تنفک 

لیئاربج ترگید ز  نفک 
دوب رواد  یح  تاذ  تعلخ 

داب تیادف  مردام  ردپ و 
دوب ربکا  داهج  تداهج  هک 

ارهز رب  همئا  راختفا 
دوب ردام  وت  نوچ  هب  ارهز  رخف 

زاغآ زا  دمحم  اب  يا  هدناوخ 
زامن یحو  لوزن  زا  رتشیپ 
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*****
يدیچ تفرعم  غاب  زا  لگ  وت 
يدید ادخ  ادخ ، لوسر  رد 

یسک مشچ  دوب  هدید  ان  هچنآ 
يدیدنخ يدش و  لگ  يدید و 

ربمغیپ تسد  ارقأ ز  دهش 
يدیشون هتشگن  لزان  یحو 

يدناوخ یم  زامن  دمحم  اب 
يدیشخرد یلع  رانک  رد 

تکاخ رب  باتفآ  هدجس ي 
يدیبات يدش و  دمحا  هام 
دیحوت توبن و  تشهب  رد 

يدیدرگ همئالا  ّما  مام 
یبن يوزرآ  يابوط  لخن 

يدیواج هشیمه  زبس  غاب 
دش تراسج  یبن  رب  اجک  ره 

يدیشورخ ادخ  ریش  لثم 
نزحلا ماع  لوسر  رب  دش  لاس 
يدیشوپ كاخ  هب  تروص  وت  ات 

وت تبرغ  رهش  تسا  هکم  رهش 
وت تبرت  راثن  مثیم »  » کشا

*****

هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا  - 13

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا 
هجیدخ مارحا  کلف  تفوط  هب  هتسب  يا 

هجیدخ مالسا  ربمغیپ  رسمه  يا 
هجیدخ مام  ار  همطاف  قح  تمصع  يا 

هدید ود  رون  فرش  ار ز  لسر  متخ  يا 
هدیورگ ربمیپ  هب  تثعب  بش  زا  لبق 

*****
دلخم دلخ  تمدق  كاخ  هکم ز  يا 
دمحا لد  دیما  دوبعم و  تمصع  يا 
دیؤم دیدرگ  َو  تساوخ  اپب  مالسا 

دمحم قلُخ  یلع  غیت  وت  تورث  زا 
دنتسرپب ار  ادخ  هک  قیالخ  رشح  ات 

دنتسه وت  راثیا  يراکادف و  نویدم 
*****

یتسه رواد  زا  هدمآ  مالس  وت  رب  يا 
یتسه رس  زا  یبن  نیئآ  رد  هتشذگب 

یتسه ربمغیپ  هدربلد ز  هدادلد و 
یتسه ردام  ارت  دنناوخب  هک  دبیز 

دشوپب مشچ  دوخ  یتسه  زا  وت  لثم  یک 
دشونب ریش  وا  هنیس ي  زا  همطاف  ات 

*****
وت نمچ  رد  نازخ  داتفا  هک  زورنآ 

وت ندب  زا  حور  یطوط  نانج  هب  دز  رپ 
وت نت  دمآ ز  يدمحا  لگ  يوب  ات 
وت نفک  مرکا  ربمغیپ  هماج ي  دش 

دمرس تمصع  يا  دش  زاغآ  وت  گرم  اب 
دمحا ییاهنت  همطاف  يردام  یب 

*****
هنامز رخف  لسر  متخ  رب  هک  زیخرب 

هناخ يوناب  يا  هناخمغ  هدش  هناخ 
هناش وت  دعب  دنز  هک  ارهز  يوسیگ  رب 
هناور لیس  شا  هژم  ره  زا  هدش  وت  یب 

دیرگب راز  تمغ  مرکا ز  ربمغیپ 
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دیرگب راذگم  همطاف  لد  تسا  نوخ 
*****

ار دوخ  رسمه  نیبب  كاخ و  زا  رس  رادرب 
ار دوخ  رهوش  رس  گنس ،  فده  رگنب 
ار دوخ  رتخد  ناشف  کشا  نیبب  آزاب و 

ار دوخ  ردام  یب  رتخد  رب  هب  ریگرب 
تسا دود  وچ  هریت  رظن  هب  نودرگ  وت  يور  یب 

تسا دوز  همطاف  يردام  یب  هک  زیخرب 
*****

كاپ  ندب  رب  تنفک  دمحا  هماج ي  يا 
كاچ مغ  هماج ز  نانج  هب  تنیسح  رهب  نک 

كاخ يور  هب  وا  یبن و  تسد  رس  رب  وت 
كاچ دص  هدش  رپرپ  لگ  نوچ  مدق  هب  ات  رس 

دریگب وت  نیع  ود  رون  رب  وت  نونجم 
دیرگب وت  نیسح  هب  تمایق  حبص  ات 

*****

تسا رطضم  راز و  تا  همطاف  هک  ورم  ردام  - 14

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا رطضم  راز و  تا  همطاف  هک  ورم  ردام 
تسا رتخد  هدیدمغ  نم  لتاق  وت  رجه 

وت دعب  هکنوچ  ردپ  لاح  هب  روخم  هصغ 
تسا ردام  وچ  شیاربوت  کچوک  يارهز 

نحم زا  بلاط  یبا  بعش  نیمزرس  رد 
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تسا رشحم  وت  يازع  غاد و  جوا  نونکا ز 
دوب ردپ  يارب  نزح  لاس  هک  ایوگ 

تسا ربارب  ایند  مغ  اب  هک  مغ  لاس  نیا 
نادب یلو  یتفر  یتسب و  وت  رفس  راب 

تسا رثوک  لثم  رتخد  رمع  هاتوک 
تشهب زا  وت  ار  تا  همطاف  هک  یمد  زا  ياو 
تسا رد  کی  تشپ  رد  هلعش و  نایم  ینیب 

ادخ ربمغیپ  يرای  تسه  وت  مرج 
تسا ردیح  قشع  ادخ  هب  نیزح  نم  مرج 

رب هراظن  مناج  هب  هزرل  هدنکف  هکنآ 
تسا ربمیپ  تسد  هب  هک  دوب  نفک  نیدنچ 
هدش ما  هضور  نیا  نفک  شرامش  زا  دعب 
تسا ردام  غاد  نفک  نودب  كدوک  کی 

منوجب شیتآ  نزن  منوبرهم ،  ردام  - 15

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منوجب شیتآ  نزن  منوبرهم ،  ردام 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

*****
رپ هتسکش  يوتسرپ  يا  رخآ 

ربب منم  رفس  يریم  هک  الاح 
اباب هشیم  بیرغ  اهنت و  وت  یب 

ام يالد  هریگ  یم  شیتآ  وت  یب 
میشک یم  تمغ  زا  میشوخلد ،  همه  يا 
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نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 
*****

زاب هش  یم  رت  بیرغ  اباب  وت  دعب 
زادگ زوس و  اب  هزوس  یم  عمش  لثم 

دنزیر یم  رتسکاخ  گنس و  شرس  ور 
دنزیر یم  رتشیب  وت  دعب  هک  ورن 

رگج ِنوخ  نیا  نم و  رفس ،  ورم  مردام 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

*****
شارب يداد  وت  یتسه  مومت  وت 

شادف يدرک  وت  رمع  یگدنز و 
هنک یم  شریپ  وت  هصغ ي  الاح 

هنک یم  شریس  یگدنز  زا  هگید 
مش یم  تدای  هشیمه  مشیپ ،  نومب  مردام 

نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 
*****

هنیرق یب  يا  وت  دعب  مردام 
هنیدم زا  تشیپ  مایم  يزور  هی 

نم يولهپ  هنکش و  یم  لد  وت  زا 
نم يودع  ومنیس  هنوزوس  یم 

مأوت غاد  یلین  مأوت ،  غاب  لگ  نم 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

*****

گرزب ییوناب  يارب  دنلب  ماقم  - 31

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
تاراشا هیرشن  رشان :

ادخ هاگشیپ  رد  ( اهیلع مالس  ) همطاف ترضح  ماقم 

اه نامسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ، بش  رد  هک  یتقو  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  : » دیوگ یم  يردخ  دیعـسوبا 
هب ارم  مالس  ادخ و  مالس  هک  تسا  نیا  نم ، تجاح  تفگ : لیئربج  يراد / یتجاح  ایآ  متفگ : لیئربج  هب  تعجارم ، ماگنه  داد ، ریس  درب و 
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وه هللا  نا  : » تفگ هجیدخ  درک . غالبا  اهیلع ) مالس  ) هجیدخ هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالـس  دیـسر ، نیمز  هب  یتقو  ادخ  ربمایپ  یناسرب . هجیدخ 
. ددرگ زاب  وا  يوس  هب  مالسو  مالس  تسوا  زا  تسا و  مالس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه  مالسلا ؛ لیئربج  یلع  مالسلا و  هیلا  مالسلا . هیف  مالسلا و 

(1 «.) داب مالس  لیئربج  رب  و 
فرط زا  شراگدرورپ و  يوس  زا  وا  رب  دمآ ، وت  دزن  هاگره  تسا . هجیدـخ  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  : » تفگ دـمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج  يزور 

(2 «.) هدب هدژم  تسین ، یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربز ،) زا   ) هعطق کی  زا  يا  هناخ  هب  ار  وا  ناسرب و  مالس  نم ، 
بناج زا  تمحر ، ناگتشرف  درک ، تلحر  هجیدخ  ترضح  هک  یماگنه  روهـشم ، تیاور  قبط  تسا : هدمآ  هیمطافلا  صئاصخلا  باتک  رد 
لوسر رطاخ  یلـست  هیام  نفک ، نیا  هک  دندروآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دزن  هجیدخ ، يارب  یـصوصخم  نفک  دـنوادخ 

دندناشوپ و نفک  نآ  اب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هجیدخ ترـضح  رهطم  رکیپ  یتقو  دوب . مه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ
دمآ و نوریب  سپس  دیباوخ و  ربق  رد  یتاظحل  تفر و  ربق  نایم  رد  ادخ  ربمایپ  دندرب ، یلعم  ناتسربق  يوس  هب  ناهارمه ، کمک  اب  ار  هزانج 

. درپس كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  كاپ  رهوگ  نآ 

ربمایپ هاگن  زا  ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ترضح  ماقم 

: دنک یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  هجیدخ  هب  ربمایپ  دیدش  تبحم  هقالع و  تسا ، اهیلع ) مالـس  ) هجیدخ زا  دعب  ربمایپ  نارـسمه  زا  هک  هشیاع 
هک ارچ  مدربن ؛ کشر  ربمایپ ، نارـسمه  زا  کی  چیه  رب  مدیزرو ، دـسح  هجیدـخ  رب  هک  نانچ  نآ  اما  مدوب ، هدـیدن  زگره  ار  هجیدـخ  نم  »

دومن یم  شیاتـس  یکین  هب  ار  واو  درک  یم  داـی  ار  هجیدـخ  هکنآ  رگم   ، دـمآ یمن  نوریب  هناـخ  زا  وا  (3 ...) درک یم  دای  رایـسب  ار  وا  ربمایپ 
نآ تفگ : یم  درک ، یم  حبذ  ار  يدنفسوگ  ادخ  لوسر  هاگ  ره  (5 ...) دش یمن  هتسخ  گنت و  لد   ، وا يارب  رافغتساو  وا  شیاتس  زاو  (4 ...)

: دومرف مدیسرپ . ار  راک  نیا  تلع  يزور  ماجنارس ، دیهدب . مه  هجیدخ  ناتسود  هب  ار 
(6 «.) مراد تسود  مه  ار  هجیدخ  تسود  نم 

( مالسلا هیلع   ) یلع نانمؤم ، ریما  هاگن  زا  اهیلع ) مالس  ) هجیدخ ترضح  ماقم 

، دلیوخ تنب  هجیدخ  دنتـسه : وناب  راهچ  ناهج ، ود  ناوناب  رورـس  عبرا ؛ نیملاعلا  ءاسن  تاداس  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
(7 «.) نارمع تنب  میرم  محازم و  تنب  هیسآ  دمحم ، تنب  همطاف 

تافو زا  دـعب  دوب ، هدرک  يرپس  اهیلع ) مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  هناخ  رد  ربماـیپدزن ، ار  ینـالوط  یتدـم  هک  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
یم یمارگ  ار  شمان  درک و  یم  داـی  گرزب  يوناـب  نیا  زا  دـمآ ، یم  شیپ  هک  ییاـه  تبـسانم  هبًاـمئاد  اـهیلع ،) مالـس  ) هجیدـخ ترـضح 

هک زور  کی  : » دومرف لقن  نینچ  ار  هیـضق  نیا  درک و  هراشا  ( اهیلع مالـس  ) هجیدـخ ترـضح  زا  ربمایپ  عاـفد  هب  راـب  کـی  هلمج ، زا  تشاد .
نزریپ رب  ایآ  تفگ : هشیاع  تسیرگ . وا  قارف  هب  دومن و  هجیدخ  شرـسمه  زا  يدای  تشاد ، روضح  شیوخ  نارـسمه  نایم  رد  ادخ  ربمایپ 

؟ ییرگ یم  دسا  ینب  هریت  زا  ییوم  خرس 
ارم وا  دـیدرک ، بیذـکت  ارم  امـش  هک  يزور  دریگ ؟ یم  ار  هجیدـخ  ياـج  یـسک  هچ  دوـمرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر 

، سپ نآ  زا  تفگ : هشیاع  ( 8 .) دروآ دنزرف  میارب  دیدوب ، ازان  هک  یماگنه  دروآ و  نامیا  نم  هب  دـیدیزرو ، رفک  هک  يزور  درک . قیدـصت 
. مدرک یم  کیدزن  ربمایپ  هب  هجیدخ ، ياه  یبوخ  نایب  اب  ار  مدوخ  هراومه 

نارگید مالک  رد  ( اهیلع مالس  ) هجیدخ ترضح  ماقم 

یعقرب ارهز  هدیس  : هدنسیون
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تشاد و یم  یمارگ  ار  ربمایپ  هشیمه  وا  هک  تسا  نآ  هجیدخ ، تازایتما  زا  : » دیوگ یم  تسا ، ننـست  لها  هتـسجرب  ياملع  زا  هک  رجم  نبا 
(9 «.) درک یم  قیدصت  تثعب ، زا  دعب  هچ  تثعب و  زا  لبق  هچ  ار  وا  نخس 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  هجیدخ  برع ، یحیسم  يابدا  زا  یکی  یناتکلا ، نامیلس 
تبحم و وا  زا  هک  درک  یم  ساـسحا  هکلب  درک ، یمن  شـشخب  ساـسحا  هک  یلاـح  رد  دیـشخب ، شرـسمه  هـب  ار  دوـخ  یتـسود  هجیدـخ ،

هکلب دشخب ، یم  هک  درک  یمن  ساسحا  هکنآ  لاح  دیـشخب و  وا  هب  ار  شتورث  دـنک . یم  بسک  وا  زا  ار  تداعـس  همه  دریگ و  یم  یتسود 
. دنک یم  بسک  دراد ، يرترب  نیمز  زور  ياه  جنگ  همه  رب  هک  ار  تیاده  وا  زا  هک  دوب  نیا  وا  ساسحا 

( اهیلع مالس  ) هجیدخ ترضح  هرابرد  یتاکن 

. تسا هدش  هراشا  یمارگ  يوناب  نیا  فاصوا  مان و  هب  متشه ، هیآ  یحض ،» » هروس رد 
رد زور  بش و  وا ، يراجت  ياـه  ناوراـک  تشاد و  رتش  رازهداتـشه  دودـح  دوب ، برعلا  هریزج  ناـنز  نیرتدـنمتورث  زا  هک  ترـضح  نآ  *

. دنتشاد لاغتشا  تراجت  هب  هک  تشاد  مه  يدایز  رایسب  ياه  هدرب  وا  دندوب . تکرح  رد  دالب  ریاس  رصم و  ماش و  نمی و  فئاط و 
مالس  ) هجیدخ ترضح  لاوما  اما  دوب ، ناناملسم  يداصتقا  هرصاحم  درک ، یم  دیدهت  شتلاسر  زاغآ  رد  ار  ربمایپ  هک  يرطخ  نیرت  میظع  *
هکنآ ات  دیرخ  یم  ناناملـسم  ياذغ  يارب  شا  یعقاو  تمیق  ربارب  نیدنچ  هب  ار  یفرـصم  داوم  وا  دـش . هرـصاحم  نیا  تسکـش  دـیلک  ( اهیلع

. دش مامت  ناناملسم  يزوریپ  اب  يداصتقا ، هرصاحم  ياه  لاس 
راد هیامرـس  ربتعم و  ناراگتـساوخ  دوب و  برع  نانز  نیرتدـنمتورث  زا  دوخ  هک  درک  جاودزا  ادـخ  ربمایپ  اـب  لاـح  رد  هجیدـخ ، ترـضح  *
درک یم  یگدنز  بلطملادبع ، دوخ ، دج  شیپ  نامز ، نآ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  هک  یلاح  رد  تشاد ، یناوارف 

. تشادن یتورث  چیه  دوب و  شا  يراد  تناما  يراکتسرد و  مدرم ، نایم  رد  شرابتعا  اهنت  و 
مدرک و یهاتوک  وت  قح  رد  نم  ادـخ ! لوسر  يا  : » دوب نینچ  گرم  يراـمیب و  رتسب  رد  ( اـهیلع مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  مـالک  نیرخآ  *

(10 «.) تسوت يدونشخ  مشاب ، هتشاد  يزیچ  بلط  رد  لد  نونکا  رگا  رذگ و  رد  نم  زا  مدادن . ماجنا  دوب ، وت  هتسیاش  هچنآ 
ترـضح هب  وا  تشاذـگ . شیپ  اپ  ربماـیپ ، زا  يراگتـساوخ  يارب  دوخ  اـهیلع ،) مالـس  ) هجیدـخ ترـضح  هک  دـیا  هدینـش  مه  امـش  ًاـمتح  *

رد ار  شدوخ  هک  یـسک  تسا . دایز  نم  لام  تسا ، مک  وت  لام  رگا  دمحم ! يا  مسق  ادخ  هب  : » تفگ ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم
(11 «.) ماوت رایتخا  رد  منازینک ، لاوما و  مامت  اب  نم  دراذگن ؟ ترایتخا  رد  ار  شلام  هنوگچ  دراذگ ، یم  وت  رایتخا 

ارهز همطاف  هفطن  داجیا  زا  شیپ  اهیلع ،) مالـس   ) هجیدخ ترـضح  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  يریگ  هرانک  نایرج  رد  *
زا نم ، يریگ  هرانک  هک  ربم  نامگ  هجیدخ ! يا  وگب : وا  هب  : » دومرف داتسرف و  اهیلع ) مالس  ) هجیدخ دزن  ار  رسای  رامع  ربمایپ  اهیلع ،) مالـس  )

رخف تاهابم و  وت  هب  شا ، هکئالم  هب  راب  نیدنچ  زور  ره  دنوادخ  نادـب  ربن و  ریخ  زج  ینامگ  تسا . هدومرف  رما  نینچ  دـنوادخ  هن  تسوت .
(12 «.) دنک یم 

ادـخ لوسر  هب  اهیلع ) مالـس  ) همطاف درک ، تافو  هجیدـخ  ترـضح  یتقو  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  *
لزان لیئربج  تقو ، نامه  تساجک ؟ نم  ردام  ناج ! ردپ  تفگ : یم  دـیخرچ و  یم  ربمایپ  رود  هب  درب . هانپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
تـسا يا  هناخ  رد  شردام  ییوگب  یناسرب و  مالـس  اهیلع ) مالـس   ) همطاف هب  دومرف  رما  تراگدرورپ  ادخ ! لوسر  يا  تشاد : هضرع  دش و 

«. تسا نیشن  مه  میرم  هیسآ و  اب  هدش و  هتخاس  زمرق  توقای  زا  شیاه  نوتس  الط و  زا  شیاه  قاتا  هک  دجربز  توقای و  زا 
هیلع ) یـسیع هب  باطخ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  دای  اهیلع ) مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  زا  لیجنا ، ینامـسآ  باتک  رد  *

(13 «.) دشاب یم  تشهب  رد  میرم ، تردام ، مدمه  هک  تسا  تکربرپ ) يوناب   ) هکرابم زا  هجیدخ ) ترضح  ) وا لسن  : » دومرف مالسلا )
تایاور ثیداحا و  قبط  دومن ». زاین  یب  ار  وت  سپـس  تفای و  ریقف  ار  وت  دنوادخ  ینغاف ؛ الئاع  كدجوو  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  *
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. درک میدقت  ربمایپ  هب  صالخا  قبط  رد  ار  همه  هک  دوب  اهیلع ) مالس   ) هجیدخ ششخب  لام و  ندرک » زاین  یب   » زا دارم  ددعتم ،
هنیدم هب  ترجه  رفـس  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح  نانمؤمریما  هلیـسو  هب  اهیلع ) مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  لاوما  زا  شخب  نیرخآ  *

( اهیلع مالس   ) ارهز ترضح  اب  ات  دیرخ  هشوت  داز و  رتش و  لوپ ، نیا  اب  ربمایپ ، شرافس  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  عقاو  رد  دش . فرص 
. دوش قحلم  ربمایپ  هب  دنک و  ترجه  هنیدم  هب  مشاه ، ینب  نادرم  نانز و  رگید  و 

، دوخ رفس  يارب  هک  تشاد  لاوما  لام و  ردقچ  ربمایپ  رگم  دیـسرپ : شردپ  زا  عفار  یبا  دنزرف  : » دنک یم  لقن  رـسای ) رامع  هون   ) هدیبعوبا *
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  داد : خـساپ  شردـپ  درخب ؟ هشوت  داز و  نارجاهم  رگید  يارب  درک  شرافـس  مه  نانمؤمریما  هب  دـیرخ و  رتش  ود 

«. دوبن ( اهیلع مالس   ) هجیدخ لاوما  زا  رتدنمدوس  نم  يارب  یتورث ، لام و  چیه  دومرف : هک  مدینش  ملسو ) هلآ 
زا ار  وا  نم  دوب .... هداد  رارق  نم  لد  رد  دنوادخ  ار  ( اهیلع مالـس  ) هجیدـخ تبحم  : » دومرف اهیلع ) مالـس  ) هجیدـخ ترـضح  هرابرد  ربمایپ  *

«. مراد تسود  مه  ار  اهیلع ) مالس  ) هجیدخ ناراد  تسود  نم  متشاد ... تسود  لد  قامعا 

تشون یپ 

صص 7و8. ج16 ، راونالاراحب ، یسلجم ، یقت  دمحم  -1
. نامه -2

ج3،ص186. نیحیحص ، كردتسم  -3
،ج2،ص721. باعیتسالا -4

ص 82. ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  -5
،ج4،ص275. هباصالا -6

ج10،ص266. هغالبلا ، جهن  حرش  یلزتعم ، دیمحلادبع  -7
ص18. ج16 ، راونالاراحب ، ص131 ؛ ج2 ، همغلا ، فشک  -8

،ج4،ص275. هباصالا -9
. نتگنیشاو یمالسا  زکرم  تیاس  زا : لقن  هب  -10

. رهم هروس  تیاس  زا : لقن  هب  -11
. نامه -12

www.behar.ir تیاس : زا  لقن  هب  -13
هرامش 124  ، تاراشا هیرشن  : عبنم

هلاو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  ماقم  - 32

باتک تاصخشم 

ینیسح داوج  دیس  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 576 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدـمآ  خـیرات  رد  هک  نانچ  تشگ ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  زوسناـج  كاـندرد و  هثداـح  ود  تثعب  مهد  لاـس  رد 
هلان دایرف و  هک  ياهنوگ  هب  دش  دراو  ربمایپ  رب  تخس  گرزب و  رما  ود  ًادیدش ؛ ًاعَزَج  َعَزَج  َو  ِنامیظَع  ِنادیدش  ناْرمأ  هللا  ِلوسَر  یَلَع  َدرَو  »
لاس نامه  ناضمر ، متفه  ای  تثعب و  مهد  لاس  بجر  رد 26  هک  دوب  بلاطوبا  زوسناج  تلحر  یکی  رما  ود  نآ  دش ». دنلب  ترضح  دیدش 

. داتفا قافتا  لاس  نامه  ناضمر  مهد  رد  هک  دوب  يربک  هجیدخ  ترضح ، نآ  راکادف  رای  تافو  يرگید  و  دش ، عقاو 
ربمایپ دزن  یهلا و  هاگـشیپ  رد  مالـسا ، روبـص  راکادف و  يوناب  يربک ، هجیدـخ  تاماقم  هب  ارذـگ ، تسا  یهاگن  دـیراد  ور  شیپ  رد  هچنآ 

[1 .] هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
يزور دومنیم . رافغتـسا  وا  يارب  درکیم و  دای  یکین  هب  ار  هجیدخ  هک  نیا  رگم  تفریمن ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  دـیوگیم : هشئاع  »

.« دش نیگمشخ  ًادیدش  ربمایپ  تسا !! هدرک  اطع  وت  هب  نزریپ  نآ  نیزگیاج  دنوادخ  متفگ : مدرب و  دسح  نم  درک ، دای  وا  زا 
اب دندومن و  بیذکت  ارم  مدرم  هک  هاگنآ  درک  قیدصت  ارم  وا  هجیدخ ؟ لثم  تساجک  هجیدخ و  دومرف « : ادخ  لوسر  هک : دهدیم  همادا  و 

.« درک يرای  کمک و  ادخ  نید  رب  ارم  دوخ  لام 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لئاضف  تاماقم و  هشیر 

هراشا

تاماقم لئاضف و  هشیر  یهلا ، فاطلا  تایانع و  لقع و  دشاب . دناوتیمن  ّتلع  بابـسا و  نودـب  هجیدـخ  ترـضح  تاماقم  لئاضف و  ًاعطق 
. تسوا

َیِه َو  ِْریَْخلاَو  ِۀَمارکلا  َنِم  اِهب  ُهللا  َدارأ  ام  عَم  ًۀَفیرَـش  ًۀَِلقاع  ًةأَْرمإ  ُۀَـجیدَخ  َْتناک  : » میروخیمرب تالمج  نیا  هب  ناخرّوم  یخرب  تاملک  رد 
يوناب دوب ، هدرک  هدارا  وا  هب  تبـسن  هک  ریخ  یگرزب و  زا  دنوادخ  هچنآ  اب  هجیدخ  ًالام ؛ ْمُهُرَثْکأ  َو  ًافَرَـش  مُهُمَظْعأ  َو  ًابَـسَن  ْمُُهلَْـضفأ  ٍذئَمْوَی 

[2 .«] دوب يدنمتورث  فرش و  رد  تیصخش  نیرتگرزب  بسن و  رد  دارفا  نیرترب  زا  نارود  نآ  رد  وا  دوب . یفیرش  دنمدرخ 
نییعت شقن  یهلا  فـطل  تیارد و  راـنک  رد  هدـنیآ ، رـسمه  ناوـنع  هب  وا  باـختنا  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـب  هجیدـخ  ناـمیا 

. دراد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تاماقم  لئاضف و  رد  ياهدننک 
هجیدخ رگا  هک  درک  ینیب  شیپ  یبوخ  هب  هجیدخ  اب  وا  جاودزا  ربمایپ و  تلاسر  زا  لبق  ار  هلئـسم  نیا  ینارـصن  بهار  هک  تسا  نیا  بلاج 

مناخ و هب  هرـسیم  يا  : » تفگ هجیدـخ  مالغ  هرـسیم  هب  هک  اجنآ  تفای ؛ دـهاوخ  تسد  یمیظع  لـئاضف  تاـماقم و  هب  دـنکن  اـهر  ار  ربمغیپ 
نأش هجیدخ )  ) وا يارب  يدوز  هب  و  تسا . هتفای  تسد  دمحم ] ترضح   ] مدرم ياقآ  هب  هک  نک  مالعا  وا  هب  ناسرب و  ارم  مالس  دوخ  يالوم 
هللا یلـص  دـمحم   ) اقآ نیا  هب  ندـش  کیدزن  هک  نیا  زا  ار  وا  ناسرتب  دـباییم و  يرترب  ماع  صاخ و  یمامت  رب  دوب و  دـهاوخ  یهاگیاج  و 

نامزلا رخآ  ات  شکین ]  ] مان داد و  دهاوخ  رارق  دمحم  لسن  زا  ار  وا  لسن  يدوز  هب  هبترم  دنلب  دنوادخ  اریز  دـهدب ؛ تسد  زا  ار  هلآ ) هیلع و 
[3 .« ] دنام دهاوخ 

هدش نایب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تلزنم  ماقم و  ًًالماک  ءایبنا ، تانایب  رد  ای  هتـشذگ و  ینامـسآ  بتک  رد  هک  دهدیم  ناشن  ینیب  شیپ  نیا 
رتخد هّیفص  هلمج  زا  شیرق  نانز  هک  نیا  رتبلاج  و  درک . ینیبشیپ  نایب و  ار  نآ  مامت  تقد  اب  یبوخ و  هب  ینارصن  بهار  ور  نیا  زا  دوب ،

صاصتخا يزیچ  هب  بش  نیا  رد  هجیدـخ ! يا  : » هک درک  هراـشا  رما  نیا  هب  زین  وا  یـسورع  نشج  هجیدـخ و  جاودزا  بش  رد  بلطملادـبع 
هچنآ هب  داب  تیاراوگ  سپ  تسا ، هدیـسرن  نآ  هب  مجع  برع و  لئابق  زا  وت  زج  و  تسا ، هتفاین  تسد  نادـب  وت  زا  ریغ  سک  چـیه  هک  یتفای 

[4 .« ] دیسر وت  هب  یگرزب  تّزع و  زا  دش و  هداد  وت  هب 
میدـقت ار  شیوخ  یتسه  لاوما و  مامت  زاغآ ، رد  دومن . يراذـگ  هیامرـس  تلزنم  ماـقم و  نیا  زا  لابقتـسا  يارب  یبوخ  هب  مه  هجیدـخ  هتبلا 
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نیا همه  وگب  وا  هب  ربب و  دـمحم  دزن  ریگب و  ار  لاوما  نیا  تفگ « : هقرو  شیومع  هب  هجیدـخ  دومن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
و نم ، ياههدرب  لاوما و  مامت  هک  وگب  وا  هب  و  دـیامن ، فرـصت  نآ  رد  تساوخ  هنوگ  ره  دـشابیم ، وا  کلم  وا و  يارب  تسا  هیدـه  لاوما 

هقرو سپ  وا . زا  لیلجت  مارتحا و  رطاخ  هب  مدرک ، هبه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  تسا  نم  فّرـصت  تحت  رد  هچنآ  اـهزینک و  یماـمت 
دوخ و هک  نیا  رب  تسا  هتفرگ  دـهاش  ار  امـش  هجیدـخ  برع ! هورگ  يا  درک : مالعا  دـنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  میهاربا )  ) ماـقم مزمز و  نیب 
هب هیدـه  نیا  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  همه  وا  يایادـه  هیرهم و  نایاپ و  راهچ  و  نامداخ ، نازینک و  ناگدرب و  و  شلام ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  و  دیشاب ». دهاش  رما  نیا  رب  زین  امش  تسوا ، هب  هقالع  تهج  هب  وا و  زا  میظعت  لیلجت و  رطاخ 

. دومن همیب  ار  دوخ  لئاضف  تاماقم و  شیوخ ، نامیا  اب 
هللا مالس  ارهز  همطاف  شرتخد  دروم  رد  دیبلط و  شیوخ  دزن  هب  ار  سیمع » تنب  ءامسا   » راضتحا تاظحل  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 

زا یکی  ات  دنک  شهاوخ  ادخ ، لوسر  زا  هک  داد  رارق  هطـساو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  همطاف  هاگنآ  درک . یتاشرافـس  وا  هب  اهیلع 
ترـضح نامـشچ  زا  کشا  درک ، حرطم  ار  رداـم  تساوخرد  تفر و  ردـپ  دزن  همطاـف  یتقو  دـهد . رارق  هجیدـخ  نفک  ار  دوخ  ياـهسابل 

هجیدخ يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تشاد  شیوخ  هارمه  تشهب  زا  ینفک  هک  یلاح  رد  دش  لزان  لیئربج  هک  تشذگن  يزیچ  تشگ ، يراج 
. دوب هداتسرف 

یهلا هاگشیپ  رد  هجیدخ  ماقم  فلا .

هتـشادرب هدرپ  یهلا  هاگرد  رد  وا  عیفر  تلزنم  زا  و  هدومن ، راکـشآ  نوگانوگ  قرط  زا  ار  هجیدـخ  ماـقم  تیعقوم و  اـهراب  لاـعتم  دـنوادخ 
: دوشیم هراشا  ییاههنومن  هب  هک  تسا 

یهلا صاخ  مالس  . 1
َّیبَّنلا ُلیئَْربَج  یتأ  : » هک تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  تسا . هدیسر  هجیدخ  رـضحم  هب  لیئربج  طسوت  یبوبر  دّکؤم  یـشرافس و  مالـس  اهراب 

، اهِّبَر ْنِم  َمالَّسلااْهیَلَع  أَْرقاَف  َْکتَتأ  َیِه  اذإَف  ٌبارَش  ْوأ  ٌماعَط  ْوأ  ٌمادإ  هیف  یّطغُم  ٌءانإ  اهَعَم  َْکتَتأ  ْدَق  ُۀَجیدَخ  ِهِذه  َلاقَف : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
تسا یندیشون  ای  اذغ  ای  تشروخ  نآ  رد  هک  هدیشوپ  رـس  یفرظ  اب  هارمه  هجیدخ  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج  5 ؛]  ... ] مالَّسلا یِّنِم  َو 

.« ناسرب وا  رضحم  هب  ار  نم  مالس  شراگدرورپ و  مالس  دمآ ، هاگره  سپ  دیآیم ، وت  دزن 
هللا یلـص  هللا  ُلوسَر  َلاقَف  َمالَّسلا  اهِّبَر  ْنِم  َۀَـجیدَخ  ْءَْرقإ  َلاقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  یتأ  َلـیئَْربَج  َّنإ  : » میناوخیم يرگید  تیاور  رد 

هب 6 ؛]  ] ُمالَّسلا َلیئْربَج  یلَع  َو  ُمالَّسلا  ُْهنِم  َو  ُمالَّسلا  ُهللا  ُۀَـجیدَخ : َْتلاـق  َمالـسلا ، ِکِّبَر  ْنِم  َکـُئِْرُقی  ُلـیئَْربَج  اذـه  ُۀَـجیدَخ  اـی  هلآ : هیلع و 
لیئربج نیا  هجیدخ  يا  دومرف : ترضح  سپ  ناسرب ، مالس  شراگدرورپ  فرط  زا  هجیدخ  هب  تفگ : سپ  دمآ  ربمایپ  دزن  لیئربج  تقیقح 

.« داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  زا  یتمالس ] و   ] مالس تسا و  مالس  ادخ  تفگ : هجیدخ  دناسریم . مالس  تراگدرورپ  فرط  زا  هک  تسا 
ةاور ناگرزب  قیرط  زا  حیحص  دنس  اب  يرگید  تیاور  رد  دش  هراشا  یلبق  تایاور  نمض  رد  هک  هچنآ  رب  هوالع  لیئربج  یشرافس  مالس  اّما 
دیعَس وبأ  َثّدَح  َلاق : مالسلا ، هیلع  رَفْعَج  یبأ  ْنَع  ِْملْسُم  نب  دَّمَُحم  َو  ْنَیْعأ  ِنب  نارْمَح  َو  ةرارُز  ْنَع  : » تسا هدش  لقن  تروص  نیا  هب  هعیش ،
َءَْرقَت ْنأ  یتَجاح  َلاق : ِۀَـجاح ؟ ْنِم  ََکل  ْلَه  ُلیئَْربَج  ای  ُْتُلق : ُْتعَجَر  َنیحَف  یب  يرـُسا  ًۀَْـلَیل  یناتأ  َلـیئَْربَج  َّنإ  لاـق : هللا  َلوسَر  َّنأ  يرِدِـخلا 

َو ُمالَّسلا  َوُه  هللا  َّنإ  َْتلاقف : ُلیئَْربَج  َلاق  يذَّلا  لاقَف  هللا  ُّیبَن  اهَیَِقل  َنیح  َْتلاق  اهَّنأ  َِکلذ  َْدنِع  انَثَّدَـح  َو  َمالّـسلا  یِّنِم  َو  ِهللا  َنِم  َۀَـجیدَخ  یلَع 
هک درک  تیاور  نینچ  ملـسم  نب  دـمحم  نارمح و  هرارز و  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  [7 ؛] ُمالَّسلا َلیئَْربَج  یَلَع  َو  ُمـالَّسلا  ِْهَیلإ  َو  ُمـالَّسلا  ُْهنِم 
نم دزن  لیئربج  تشگزاب  ماگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد  هک  یبش  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  يردـخ  دیعـسوبا 
هللا مالـس  هجیدـخ  هب  نم  ادـخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  داد : خـساپ  يراد ؟ یتجاح  ایآ  لیئربج ! يا  متفگ : لـیئربج  هب  دـمآ .

تسا و مالـس  ادخ  انامه  داد : خساپ  هجیدخ  دیناسر ، هجیدخ  هب  ار  لیئربج  ماغیپ  ادـخ  لوسر  نوچ  هک : درک  لقن  و  یناسرب . مالـس  اهیلع 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 578 

http://www.ghaemiyeh.com


.« داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  يوس  هب  مالس  تسوا و  زا  یتمالس ] و   [ مالس
یهلا هژیو  ناگداتسرف  . 2

يربک هجیدخ  تشذگرس  نآ  زراب  هنومن  تشاذگ . دهاوخن  اهنت  هدرکن و  اهر  ار  وا  زگره  دنوادخ  دنک ، تکرح  یهلا  ریسم  رد  سک  ره 
يرای رما  نیا  رد  ارم  هک  داد  ماغیپ  مشاهینب  شیرق و  نانز  هب  تشگ ، کـیدزن  وناـب  نآ  لـمح  عضو  هک  یماـگنه  تسا . اـهیلع  هللا  مـالس 

يرـسمه هب  ار  میتـی  دـمحم  و  يدوـمن ، یچیپرـس  اـم  نانخـس  زا  تجاودزا  رد  وـت  نوـچ  هجیدـخ ! يا  دـنداد : خـساپ  ناـنآ  یلو  دـییامن ،
مـشاهینب نانز  دـننامه  نز  راهچ  ماگنه  نیا  رد  تشگ ، نیگمغ  تخـس  باوج  نیا  زا  هجیدـخ  مینکیمن . يرای  ار  وت  زین  ام  يدـیزگرب ،

ار ام  تراگدرورپ  شابم ، نیگمغ  تفگ : هجیدخ  هب  نز  راهچ  نآ  زا  یکی  دوب ، ناساره  نانآ  ندید  زا  هجیدخ  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو 
نیا تسا و  وت  یتشهب  قیفر  محازم »  رتخد  هیـسآ   » نیا متـسه ، هراس »  » نم میتسه . وت  ناروای  نارهاوخ و  ام  تسا . هداتـسرف  وت  يرای  يارب 

روای و ات  تسا  هداتـسرف  وت  هب  کمک  يارب  ار  ام  ادخ  تسا . نارمع » نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک   » یکی نیا  تسا و  نارمع » رتخد  میرم   » مه
یفاک شاهدـنب  زا ] عاـفد  تیاـمح و   ] يارب دـنوادخ  اـیآ  [﴾9 ؛] ُهَدـْبَع ٍفاـِکب  ُهللا  َْسَیلأ  : ﴿ تفگ دـیاب  هک  یتـسار  [...« 8] میشاب وت  راتـسرپ 

»؟ تسین
یتشهب نفک  . 3

هللا مالس  ارهز  همطاف  شرتخد  دروم  رد  دیبلط و  شیوخ  دزن  هب  ار  سیمع » تنب  ءامسا   » راضتحا تاظحل  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 
زا یکی  ات  دنک  شهاوخ  ادخ ، لوسر  زا  هک  داد  رارق  هطـساو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  همطاف  هاگنآ  درک . یتاشرافـس  وا  هب  اهیلع 

ترـضح نامـشچ  زا  کشا  درک ، حرطم  ار  رداـم  تساوخرد  تفر و  ردـپ  دزن  همطاـف  یتقو  دـهد . رارق  هجیدـخ  نفک  ار  دوخ  ياـهسابل 
هجیدخ يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تشاد  شیوخ  هارمه  تشهب  زا  ینفک  هک  یلاح  رد  دش  لزان  لیئربج  هک  تشذگن  يزیچ  تشگ ، يراج 

[10 .] دوب هداتسرف 
هک دـنکیم  ادـیپ  ار  تمظع  نیا  یهلا  هاگـشیپ  رد  تسا ، هدومن  میدـقت  ادـخ  هار  رد  یتـسد  ود  ار  شیوـخ  تورث  ماـمت  هک  یناـسنا  يرآ 

. دروآ لمع  هب  ریدقت  وا  قافنا  راثیا و  زا  هنوگنیا  و  دتسرفب ، وا  يارب  یتشهب  نفک  دنوادخ 
تشهب زا  يرصق  رد  . 4

، داد ربخ  تشهب  رد  هجیدخ  هژیو  هاگیاج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  طسوت  اهراب  لاعتم  دـنوادخ  يربک ، هجیدـخ  تلحر  زا  لبق 
، ْدلیوخ ُْتِنب  ُۀَجیدَخ  ِۀَّنَجلا  ِلْهأ  ِءاِسن  ُلَْضفَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع »  » هلمج زا 
دّمحم و رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  دننانیا ، تشهب  نانز  نیرتهب  ْمِحازم ؛...  ُْتَنب  ُۀَیِسآ  َو  َنارْمِع  َتَْنبا  ُمَیْرَم  َو  ٍدَمُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َو 

[11 (.«] نوعرف رسمه   ) محازم رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم 
الو ِهیف  َبَخَصال  ٍبَصَق  نِم  ٍْتیَِبب  َۀَجیدَخ  َرَِّشبُأ  ْنأ  َتِْرمأ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  رفعج  هللادبع  زا  و 

نیمه و  [ 12 .«] مهد تراـشب  درادـن  دوجو  تموـصخ ، تمحز و  نآ  رد  هک  ییـالط  هناـخ  هب  ار  هجیدـخ  هک  ماهدـش  هداد  روتـسد  َبَصَن ؛
[13 .] تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یفوا  یبا  نب  هللادبع  زا  زین  نومضم 

، درک ییاهشـسرپ  تمایق  رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  هرابرد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تفرگ ، رارق  راضتحا  لاح  رد  مرکا  لوسر  هک  هاگنآ 
؛ ِۀَّنَجلا یلإ  ٍباْوبأ  ُۀََعبْرأ  َُهل  ٍرْـصَق  یف  : » دومرف ترـضح  تساجک »؟ هجیدخ  مردام  زور ] نآ  رد  [ ؛ ُۀَـجیدَخ یتَدـِلاو  َْنیأ  : » دیـسرپ هلمج  زا 

[« 14 .] دراد تشهب  يوس  هب  رد  راهچ  هک  تسا  يرصق  رد  هجیدخ ] ]

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  هجیدخ  تلزنم  ب .

ياراد زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  رد  هک  تسا  ادیپ  هتفگن  دـشاب ، رادروخرب  یماقم  نانچ  زا  یهلا  هاگـشیپ  رد  یناسنا  هاگ  ره 
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[15 .] دوب مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  وا ، دزن  مرکا  ربمایپ  نارسمه  نیرتبوبحم  هک  دهدیم  یهاوگ  زین  خیرات  هکنانچ  تسا  عیفر  یتلزنم 
. درکن رایتخا  يرگید  رسمه  وا  مارتحا  هب  دوب  هدنز  ات  درک و  یگدنز  هجیدخ  ترضح  اب  لاس  ترضح 24 

ییابیز یتسیاب  هدـئاق  بسح  هب  دوب و  ییالاب ]  ] لاس نس و  نانچ  رد  هجیدـخ  هک  نیا  دوجو  اـب  : » دـیوگیم یـسیلگنا » تروپ  نوید  ناـج  »
دوب هدـنز  ات  دـنام و  رادافو  وا  هب  تبـسن  هجیدـخ ، تایح  هقیقد  نیرخآ  ات  دـمحم  لاح  نیا  اب  دـشاب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناوج  نارود 

[16 .«] درکن رایتخا  يرگید  رسمه 
هک تسا  لیئربج  نیا  هجیدخ  يا  دومرف : ترـضح  سپ  ناسرب ، مالـس  شراگدرورپ  فرط  زا  هجیدخ  هب  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج 

.« داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  زا  یتمالس ] و   ] مالس تسا و  مالس  ادخ  تفگ : هجیدخ  دناسریم . مالس  تراگدرورپ  فرط  زا 
: دوشیم هراشا  ییاههنومن  هب  هک  دوب  وا  دای  هب  ًامئاد  درکن و  شومارف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  یمارگ  يوناب  نآ  تلحر  زا  دعب 

هجیدخ دای  . 1
يزور دومنیم . رافغتـسا  وا  يارب  درکیم و  دای  یکین  هب  ار  هجیدخ  هک  نیا  رگم  تفریمن ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  دیوگیم : هشئاع  » 

.« دش نیگمشخ  ًادیدش  ربمایپ  تسا !! هدرک  اطع  وت  هب  نزریپ  نآ  نیزگیاج  دنوادخ  متفگ : مدرب و  دسح  نم  درک ، دای  وا  زا 
یْنتَناعأ َو  ِهللا  ِنید  یلَع  یْنتَرَزاَو  َو  ُساَّنلا  یَنبَّذَک  َنیِح  یْنتَقَّدَـص  َۀَـجیدَخ ، ُْلثِم  َْنیأ  َو  ُۀَـجیدَخ  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک : دـهدیم  همادا  و 

کمک ادخ  نید  رب  ارم  دوخ  لام  اب  دندومن و  بیذکت  ارم  مدرم  هک  هاگنآ  درک  قیدصت  ارم  وا  هجیدخ ؟ لثم  تساجک  هجیدـخ و  اِهلاِمب ؛
[17 .« ] درک يرای  و 

قارف رد  دومن و  دای  هجیدخ  زا  تشاد و  روضح  شیوخ  نارسمه  عمج  رد  مرکا  ربمایپ  يزور  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  رارکت  اهراب  هیضق  نیا 
: دومرف ادخ  لوسر  ییرگیم ؟ دساینب  هریت  زا  يور  خرس  نزریپ  رب  تفگ : هشئاع  تسیرگ . وا 

هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یِلا  ُبَّرَقَتَا  ُْتلِز  اـمَف  ُۀَِـشئاع : َْتلاـق  ُْمتْمِقَع . ْذِا  یل  ْتَدـِلَو  َو  ُْمتْرَفَک  ْذِا  یب  ْتَنَمآ  َو  ُْمْتبَّذَـک  اذِا  یْنتَقَّدَـص  »
يارب دنزرف  دروآ و  نامیا  نم  هب  وا  دیدیزرو  رفک  هک  يزور  دومن و  قیدصت  دیدرک ، بیذکت  ارم  امـش  هک  يزور  هجیدخ  [ 18 [؛ اهِرْکِِذب
بّرقت ادـخ  ربماـیپ  هب  هجیدـخ  ياـهیبوخ  ناـیب  اـب  نم  هک  دوب  هنوـگ  نیا  هشیمه  دـنکیم : هفاـضا  هشیاـع  دـیدوب . ازاـن  امـش  دروآ و  نم 

.« متسجیم
هجیدخ ناتسود  هب  ّتبحم  راهظا  . 2

ّتبحم راهظا  زین  وا  نایانشآ  ناتسود و  هب  تبـسن  تشاد ، تدارا  ّتبحم و  هجیدخ  هب  ًادیدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا 
ُّبِحَُأل ّینإ   » هک ارچ  دـیربب ؛ زین  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  نآ  تشوگ  زا  دومرفیم : یناـبرق  حـبذ  ماـگنه  تهج  نیمه  هب  درکیم . یتسود  و 

[« 19 .] مرادیم تسود  زین  ار  هجیدخ  ناتسود  نم  اهَبیبَح ؛
نتفر زا  سپ  داد ، رارق  ینابرهم  فطل و  دروم  ار  وا  ربمایپ  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  ینزریپ  يزور  هدش  تیاور  زین  و 

[20 .] دشیم دراو  نم  رب  هجیدخ  نامز  رد  وناب  نیا  دومرف : ترضح  دش ، ایوج  ار  فطل  همه  نآ  تلع  هشئاع  وا 
. دنوریمن اههرطاخ  اهدای و  زا  زگره  دنداد ، رارق  وا  ریسم  رد  ار  دوخ  شالت  دنتشادرب و  مدق  ادخ  هار  رد  هک  ییاهنآ  يرآ 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 
ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

َۀَجیدَخ َرَکَذ  اذإ  ِهللا  ُلوسَر  َناک  َْتلاق : . » دشن هتـسخ  وا  حدم  نتفگ  هجیدخ و  دای  زا  مرکا  ربمایپ  زگره  هشئاع ، فارتعا  هب  تهج  نیمه  هب 
وا يانث  نتفگ  زا  درکیم ، دای  ار  هجیدخ  هاگره  هک  دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  ادخ  لوسر  تفگ : هشئاع  اهل ؛ ٍرافِْغتْـساَو  اْهیَلَع  ٍءانَث  ْنِم  ْمَأْسَی  َْمل 

[21 .«] دشیمن هتسخ  وا  يارب  رافغتسا  و 

اهتشونیپ
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باتک تاصخشم 

اینكاپ میرکلا  دبع  : هدنسیون
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

همدقم

هب هکم  رهـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ترجه  زا  شیپ  لاـس   68 هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یمارگ  رـسمه  هجیدخ  ترـضح 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ترـضح  اب  یگلاس  لهچ  رد  وا  دشابیم .  مصا  نب  ةدئاز  رتخد  همطاف  شردام  دسا و  نب  دلیوخ  يو  ردپ  دمآ .  ایند 

ياهمان هب  دـنزرف  شـش  هجیدـخ  جاودزا  هرمث  روهـشم  لوق  ربانب  دومن .  جاودزا  دوب  هدرک  يرپس  ار  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هک 25  هـلآ  و 
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یقالخا لئاضف  هدیدنسپ و  تافص  ندوب  اراد  رطاخ  هب  يو  مالسا  زا  لبق  دوب .  مالـسلا  اهیلع  همطاف  موثلکما و  بنیز ، هیقر ، هللادبع ، مساق ،
ياهبراـضم تروص  هب  يو  لاوـما  اـب  هکم  یلاـها  دوـب و  ریظنیب  هکم  لـها  ناـیم  رد  هجیدـخ  تورث  تفرگ .  بقل  هرهاـط  ، » ینمادـکاپ و 

يداصتقا هبنج  زا  بیترت  نیدب  داهن و  لوسر  ترـضح  رایتخا  رد  ار  تورث  نآ  همه  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  هجیدخ  دـندرکیم .  تراجت 
 . دروآ ياج  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نآ  شرتسگ  رد  هدومن و  تیوقت  ار  مالسا  نید 

نآ تمظع ، اب  يوناـب  نیا  اـب  كرتشم  یگدـنز  لاـس  تدـم 25  رد  هک  دوـب  يدـح  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  رد  وا  ماـقم 
ترـضحتلحر زا  دـعب  دیـشخب .  يو  هب  ار  شیوـخ  یناوـج  نارود  نیرتـهب  درکن و  جاودزا  ینز  چـیه  اـب  يو  میرکت  رطاـخ  هب  ترـضح 

یلص مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  هجیدخ  لاوقا  یخرب  ربانب  دوب .  وا  ياهشالت  اهتبحم و  دای  هب  هشیمه  مالـسا  یمارگ  لوسر  هجیدخ ،
يافو اـب  رواـی  نیا  دوب .  هدرک  جاودزا  زین  یموزخم  ذـئاع  نب  قیتع   » یمیمت و هرارز  نب  ۀـلاه  وبا   » ياـهمانب رگید  رفن  ود  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 

هام مهد  رد  یگلاس و  رد 65  تثعب  لاس  نیمهد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  رانک  رد  یگدنز  لاس  زا 25  دعبتلاسر 
 . دومن رادغاد  ار  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بلق  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  ناضمر 

وا تافو  لاس  هودنا  نزح و  تدش  زا  تشاذگ و  ربق  هب  شیوخ  ياهتسد  اب  نوجح  رد  ار  وا  كاپ  رکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دیمان .  هودنا ) لاس   ) نزحلا ماع  دوب ، هداد  خر  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تلحر  زا  یکدـنا  هلـصاف  اب  هک  ار 

: تسا هتشاد  نایب  ار  شیوخ  یبلق  متام  نزح و  نآ  زا  یشخب  رد  هدورس و  زوسناج  يراعشا  مالسا  ناهج  هب  راوگرزب  ود  نآ  تامدخ  ساپ 
امکیف هللا  كراب  ادوج  ینیعا 

الثم امهل  يرت  نیکلاه ال  یلع 
اهسیئر نباو  ءاحطبلا  دیس  یلع 

یلص نم  لوا  ناوسنلا  ةدیسو 
اهمیخ هللا  بیط  دق  ۀبذهم 

الضفلا اهل  قاس  هللاو  ۀکرابم 
الکثلاو مهلا  امهنم  یساقا  تبف 

(1  ) ءاوهلاو وجلا  یلا  یجدا  امهباصم 
سیئر دنزرف  ءاحطب و  نیمزرس  رورـس  رب  دنرادن .  ریظن  هک  يراوگرزب  ود  نآ  قارف  رد  دیزیرب ] کشا  ، ] امـش ربتنـسحا  نم ! نامـشچ  يا 

 [ يوناب تسا . [  هدرک  هزیکاپ  ار  وا  ياهتلـصخ  دـنوادخ  هک  ینمادـکاپ  يوناب ] نآ  دوب . [  رازگزامن  نیتسخن  هک  ناوناب  يوناـب  رب  نآ و 
 . تسا هدنار  وا  يوس  هب  ار  يرترب  دنوادخ  هک  یکرابم 

رب راتشون  نیا  رد  منکیم ».  رـس  ود  نیا  نزح  هودنا و  رد  ار  اهبش  سپ ] نیا  زا   ] هتخاس و رات  هریت و  نم  رب  ار  اضف  زیزع  ود  نیا  تبیـصم 
زا هجوت  لباق  يدراوم  هداد و  رارق  هجوت  دروم  مالـسا  یتیبرت  بتکم  ياههزومآ  شرتسگ  رد  ار  هتـسجخ  يوناـب  نیا  شقن  هک  میدـش  نآ 

اهسرد مالـسا  ناـهج  رد  هنوـمن  يوناـب  هتـسجربتیصخش و  نیا  زا  میناوـتب  هکنیا  دـیما  هب  میراد .  میدـقت  یمارگ  ناگدـنناوخ  هـب  ار  نآ 
 . مینک يوریپ  یتیبرت  يوگلا  هوسا و  ناونع  هب  وا  زا  راوگرزب ، نآ  بقانم  لئاضف و  تخانش  اب  هتخومآ و 

یملع یقالخا و  لئاضف  - 1

یلـص ءایبنالا  متاختثعب  زا  دعب  مه  تیلهاج و  نارود  رد  مه  وا  هک  دهدیم  ناشن  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  یگدنز  خیرات  هعلاطم 
رد ییازـسب  ریثات  رترب ، نز  يوگلا  کی  ناونع  هب  دوخ  هعماج  رد  وا  تسا .  هدوب  يونعم  تالامک  یقـالخا و  لـئاضف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا 
هب هجوت  تیارد و  یـشیدنارود و  ینمادکاپ ، تفع و  يراکادف ، راثیا و  تمارک ، تواخـس ، تسا .  هتـشاد  یناسنا  کین  تافـص  شرتسگ 
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ناـشن ار  هنومن  نز  نیا  خـیرات  تاحفـص  هک  تسیا  هدیدنـسپ  ياهتلیـضف  هلمج  زا  تماقتـسا ، ربص و  یناـبرهم و  تفوطع و  نادنمتـسم ،
 . دهدیم

یعقاو ياتمه  کی  دومن و  زارحا  ار  ندوب  وفک  مه  طیارش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  نایم  رد  هناگی  يوناب  نآ  تهج  نیمه  هب 
اهیلع يربک  هجیدخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددجم  جاودزا  مدع  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يارب 

تافـص نآ  زا  يرادروخرب  دیدرت  نودب  هک  تسا ، ترـضح  نآ  دوجو  رد  رامـشیب  یقالخا  لئاضف  يونعم و  ياههبذاج  رگناشن  مالـسلا 
يوناب نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  تسا .  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  یساسا  مهم و  شقن 

تنب میرمو  دمحم  تنب  ۀمطافو  دـلیوختنب  ۀـجیدخ  ۀـنجلا  لها  ءاسن  لضفا  : » دـیامرفیم هدرمـش و  یتشهب  نانز  نیرترب  زا  ار  هتفایتیبرت 
میرم دـمحم و  رتخد  همطاف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  زا : دـنترابع  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  ( ; 2  ) نوعرف ةارما  محازم  تنب  ۀـیثآو  نارمع 

 .« نوعرف نز  ینعی ]  ] محازم رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد 
زا وا  تسا .  هتفرگ  رارق  ناققحم  ناسیونهریس و  هجوت  دروم  شیوخ ، رسمه  يالاو  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  ینامسآ  يوناب  نیا  يرادافو 

کش و ياهظحل  درـشف و  ياپ  دوخ  نامیارب  تاـظحل  نیرخآ  اـت  دروآ و  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هب  تثعب ، تاـظحل  نیلوا 
 . دادن هار  لد  هب  دیدرت 

دوخ رـصع  شناد  دروم  رد  هجیدـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ  خـیرات  دوب .  رادروخرب  زین  یملع  تـالامک  زا  وا  یقـالخا ، لـئاضف  زا  هتـشذگ 
رـصاعم نادرم  زا  يرایـسب  یتح  نانز  مامت  رب  یکریز  تیارد و  لقع و  رظن  زا  هاگآ و  ینامـسآ  ياهباتک  زا  تشاد و  یناوارف  تاـعالطا 

 . دشاب هتشاد  دناوتیم  نز  کی  هک  دوب  ییاهزایتما  تالامک و  مامت  ياراد  وا  نیاربانب  تشاد .  يرترب 
لامک اب  ناملـسم و  نز  کی  ياهوگلا  یمالـسا و  گنهرف  جیورت  رد  ناملـسم  يوناب  نیلوا  ناونع  هب  هجیدخ  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب 

تالامک یقـالخا و  لـئاضف  تیمها  دـناهتخومآ .  اـهسرد  يو  یلمع  تیبرت  زا  يرایـسب  ناوناـب  تسا و  هدرک  اـفیا  ار  دوخ  يـالاو  شقن 
مرکا ربمایپ  تثعب  زا  لبق  تیلهاج و  مایا  رد  نز  عضو  هب  یهاگن  هک  دـسریم  دوخ  جوا  هب  هاگنآ  تلیـضف  اب  يوناب  نیا  دوجو  رد  یناـسنا 

 . میزادنیب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راـع و گـنن و  هیاـم  ناوـنع  هب  هکلب  درکیم ، یگدـنز  عـضو  نیرتروآ  تـقر  اـب  دوـب و  مورحم  دوـخ  قوـقح  زا  اـهنت  هـن  زور  نآ  رد  نز 

ملـسم قوقح  دـیاب  دراد و  تایح  قح  اهنت  هن  نز  کی  هک  دومن  تابثا  يرـصع  نینچ  رد  هجیدـخ  دـشیم .  روگ  هب  هدـنز  موش  يدوجوم 
; دـناسرب مالـس  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـسرب  ياهلحرم  هب  شـشوک ، شالت و  هتـسیاش و  لامعا  اب  دـناوتیم  هکلب  دـیامن ، افیتسا  ار  دوخ 

رفس زا  تشگزاب  ماگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد  هک  یبش  دنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچمه 
هجیدخ هب  نم ، دنوادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  تفگ : يراد ؟ نم  زا  ياهتـساوخ  ایآ  لیئربج ! يا  متفگ : لیئربج  هب  جارعم 

(3  . ) یناسرب مالس 

حلاص نادنزرف  شرورپ  - 2

ترـضح دراد .  ییازـس  هب  شقن  كدوک  تیـصخش  دشر  شرورپ و  رد  یتثارو  یطیحم و  لماع  نیرترثؤم  ناونع  هب  ردام  دـیدرت ، نودـب 
نادـنزرف شیوخ  نماد  رد  نامیا  اب  هتـسیاش و  يردام  ناونع  هب  تسا ، نینمؤم  همه  یناحور  ردام  نآرق  صن  هب  هک  نیا  رب  هوالع  هجیدـخ 

شیوخ رهم  رپ  نماد  رد  دروآ و  ایند  هب  ربمایپ  يارب  دـنزرف  شـش  يو  دومن .  تیبرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يارب  یحلاص  کین و 
ربمایپ زا  دـعب  مالـسا  يربهر  هک  يرتخد  تسا .  رادروخرب  یـصاخ  هبتر  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اهنآ  ناـیم  رد  هک  داد  شرورپ 

 . تفای همادا  دمآ و  دیدپ  وا  لسن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مرکا و 
لاسجـنپ دودـح  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هجیدـخ ، ترـضحتلحر  ماگنه  هک  تشاد  گنتاگنت  طابترا  نانچنآ  شرداـم  اـب  رتخد  نیا 
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ترـضح تساجک »؟ مردام  ناج ! ردپ  یما ; نیا  هبا  ای  : » تفگیم دیخرچیم و  شراوگرزب  ردـپ  رود  هب  درکیم و  یباتیب  ادـیدشتشاد 
رد هجیدـخ  شردام  هک  هدـب  عالطا  وا  هب  ناسرب و  همطاف  هب  ار  اـم  مالـس  دـیامرفیم : دـنوادخ  هللالوسر ! اـی  دومرف : دـش و  لزاـن  لـیئربج 

(4  . ) دنکیم یگدنز  میرم  هیسآ و  اب  یتشهب  ياههناخ 
تسا و تحاران  شدـنمجرا  ردـپ  وا و  قارف  رد  ادـیدش  هجیدـخ  ترـضح  هک  درک  ساسحا  یتقو  ردام  تلحر  ماگنه  هزیکاـپ ، رتخد  نیا 

یبهرتالو ینزحتال  هاما ! ای  : » تفگ هداد و  يرادلد  شردام  هب  دشابیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يرواییب  ییاهنت و  نارگن 
زین مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دشابیم ».  مردپ  روای  رای و  دنوادخ  اریز  شابن ، برطضم  نیگهودنا و  ناج ! ردام  ( ; 5  ) یبا عم  هللا  ناف 

دروم رد  درکیم ، هرظانم  هیواعم  اب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هکنانچمه  دندرکیم ; راختفا  يردام  نینچ  دوجو  هب  هشیمه 
هراشا دارفا  تیبرت  رد  رداـم  شقن  هب  دوخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  يو و  یقـالخا  طاـطحنا  قح و  روحم  زا  هیواـعم  فارحنا  لـلع  زا  یکی 

نیا ياهتفای ] شرورپ  ياهیامورف  تسپ و  نز  نینچ  نماد  رد  و   ] دشابیم هلیثن   » تگرزبردام و  دنه »  » وت ردام  نوچ  هیواعم ! دومرف : هدرک و 
مالسلا و اهیلع  هجیدخ  نوچمه  اسراپ  كاپ و  یناردام  نماد  رد  تیبرت  رثا  رد  هداوناخ  ام  تداعس  دنزیم و  رـس  وت  زا  تشز  لامعا  هنوگ 

(6  . ) دشابیم مالسلا  اهیلع  همطاف 
گرزبردام مالسلا و  اهیلع  همطاف  شردام  هب  رادیب ، ياهلد  ندرک  هاگآ  شیوخ و  یفرعم  يارب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

؟ دمحم تنب  ءارهزلا  ۀمطاف  یما  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  : » دومرف هدومن و  هراشا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شراکادف  هتـسیاش و 
ار امش  ( ; 7  ) معن مهللا  اولاق : امالـسا ! ؟ ۀمالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوختنب  ۀجیدخ  یتدج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  معن . . .  مهللا  اولاق : ! 

 ] . . . يرآ دنتفگ : تسا ! ؟ هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم   ] دمحم رتخد  ارهز » همطاف   » نم ردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادـخ  هب 
؟ تفریذپ ار  مالسا  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نم  گرزبردام  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف ] :

 .« يرآ دنتفگ : ! 
زا لبق  زین  ار  ياهتـسیاش  نادـنزرف  داد ، شرورپ  ار  ربمایپ  نادـنزرف  شیوختفوطع  رهم و  رپ  ناـماد  رد  هکنیا  رب  هوـالع  هجیدـخ  ترـضح 

یلص مرکا  ربمایپ  هک  يزور  هنابش  هس  تدم  رد  دنه )  ) وا دشابیم .  هلاه  یبا  نب  دنه  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوب  هدرک  تیبرت  ربمایپ  اب  جاودزا 
ربمایپ هب  هنامرحم  هکم  ناکرـشم  مشچ  زا  رود  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  دوب ، هدـش  یفخم  روث  راغ  رد  ترجه  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

یبا مانب  هجیدخ  رگید  رهوش  زا  دوب و  ثدحم  حیـصف و  فیرـش ، راوگرزب ، يدرم  يو  تشگیمرب .  دربیم و  هقوذآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(8  . ) دوب هدش  دلوتم  یمیمت  ةرارز  نب  ۀلاه 

ادخ لوسر  لیامش  فاصوا و  يو  دربیم .  مان  يو  زا  دوخ  ییاد  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  یسک  نامه  هجیدخ  رسپ  دنه 
وا دوـب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  هقـالع  دروـم  رایـسب  درکیم و  فیـصوت  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(11  ) و ( 10  . ) دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  باکر  رد  لمج  گنج  رد  و  ( 9  ) تسکشیم ار  ناکرشم  ياهتب 

نادنزرف ياههتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت  - 3

هجیدخ ترضح  دشابیم .  مالسا  یتیبرت  لوصا  زا  رگید  یکی  نادنزرف ، یفطاع  يونعم و  ياهزاین  عفر  ناکدوک و  هبتبحم  يزرورهم و 
هجیدـخ ترـضح  یگژیو  نیا  رگناـیب  ریز  يارجاـم  تشاد .  ياهژیو  تیـساسح  دروم  نیا  رد  هاـگآ  یبرم  زوسلد و  رداـم  کـی  ناونع  هب 
تحاران نایرگ و  ار  هجیدخ  وا  دمآ ، شتدایع  هب  سیمع  تنب  ءامسا  يزور  دیماجنا ، يو  گرم  هب  هک  هجیدخ  يرامیب  مایا  رد  دشابیم . 

وت يدیـشخب ، دنوادخ  هار  رد  ار  تلاوما  مامت  وت  يوشیم ، بوسحم  ملاع  نانز  نیرتهب  زا  وت  تفگ : هداد و  يرادلد  وا  هب  درک و  هدهاشم 
اهیلع هجیدـخ  یتسه ؟ نارگن  نایرگ و  ارچ  همه  نیا  اـب  تسا .  هداد  تراـشبتشهب  هب  ار  وت  اـهراب  یتسه و  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـسمه 

دـیوگب و ردام  هب  ار  شرارـسا  اهینارگن و  اـت  دراد  رداـم  هب  زاـین  فاـفز  ماـگنه  رتخد  هک  متـسه  نیا  رکف  رد  نم  ءامـسا ! دومرف : مالـسلا 
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يو ياهراک  لفکتم  هک  دشابن  یسک  مسرتیم  تسا ، کچوک  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیامن ، حرطم  رارسا  مرحم  ناونع  هب  ار  شیاههتـساوخ 
ات رگا  هک  منکیم  دهع  وت  اب  نم  شابن  نارگن  نم ! يوناب  يا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  دـنک .  يردام  شیارب  دوش و  یـسورع  ماگنه  رد 

اهیلع هجیدخ  تافو  زا  دعب  میامن .  فرطرب  ار  يو  یفطاع  یحور و  ياهزاین  منک و  يردام  همطاف  يارب  وت  ياج  هب  مدنام  هدـنز  عقوم  نآ 
سورع قاتا  زا  اهنز  همه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیسر ، ارف  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  فافز  بش  هک  یماگنه  مالسلا 

رد سیمع  تنب  ءامـسا  زونه  هک  دش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اما  دنتفر ، همه  دنامن .  یقاب  اجنآ  رد  یـسک  دـنوش و  جراخ 
شیامرف ابتفلاخم  دصق  مدینـش و  نم  هللالوسر  ای  ارچ  تفگ : ءامـسا  دـنور ؟ نوریب  نانز  همه  متفگن  ایآ  دومرف : تسا .  هدـنام  یقاب  قاتا 

يارب یبش  نینچ  رد  هک  ماهتـسب  نامیپ  هجیدـخ  اب  نوچ  منامب ; اجنیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  هجیدـخ  اب  نم  دـهع  یلو  متـشادنار ، اـمش 
دنگوس ادخ  هب  ار  وت  دومرف : دمآ و  رد  هیرگ  هب  نخس  نیا  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ( 12  . ) منک يردام  همطاف 

درک اعد  سیمع  تنب  ءامسا  يارب  هتشادرب و  اعد  هبتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرآ .  درک : ضرع  ءامسا  ياهداتسیا ؟ راک  نیا  يارب 
هب ار  ییاههغدغد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  شیوخ  لاسدرخ  رتخد  هدـنیآ  دروم  رد  هجیدـخ  ترـضح  نینچمه  ( 13 . )

ادابم دش .  دهاوخ  اهنت  بیرغ و  نم  زا  دعب  مالسلا -  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  هراشا  اب  نم -  رتخد  نیا  هللالوسر ! ای  دومن : نایب  بیترت  نیا 
ادابم دنک ، دـنلب  وا  يور  رب  ار  دوخ  يادـص  یـسک  ادابم  دـنزب ، یلیـس  شتروص  هب  یـسک  ادابم  دـناسرب ، رازآ  ار  وا  شیرق  نانز  زا  یـسک 

(. 14  . ) دشاب هتشاد  نشخ  دنت و  يراتفر  وا  اب  یسک 

يرادرهوش نییآ  تیاعر  - 4

قـالط و یگداوناـخ و  تاـفالتخا  راـمآ  هـب  رگا  دــشابیم .  ناوناـب  هـب  يرادرهوـش  نـییآ  شزوـمآ  مالــسا ، یتـیبرت  ياـههمانرب  زا  یکی 
ددرگیم و رب  ناوج  نارتخد  نانز و  ناوناب و  ياهراتفر  هب  تالکـشم  نیا  زا  یهجوت  لـباق  شخب  دوش ، هجوت  اـههداوناخ  ياـهيراجنهان 
رد يرادرهوش  لوصا  زا  یهاگآ  مدـع  ترـشاعم ، بادآ  ندرکن  تیاعر  نارهوش ، قوقح  هب  هجوت  مدـع  یهاـگآان و  رطاـخ  هب  همه ، نیا 

لمع هب  ار  شالت  تیاـهن  رـسمه ، قوقحتیاـعر  یمالـسا و  يرادرهوش  نییآ  جـیورت  رد  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  تسا .  مالـسا 
رهوش يارب  ار  یناور  یحور و  تینما  هتشاد و  هاگن  مارآ  ار  هداوناخ  ياضف  یفلتخم  ياههویش  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  دروآیم . 

يرادرـسمه رهوش و  میرکت  ياهشور  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  دروآیم .  مهارف  یقـالخا  لـئاضف  دـشر  يارب  ار  هنیمز  رارقرب و  نادـنزرف  و 
: تبحم زاربا  فلا ) مینکیم : هراشا  هجیدخ  ترضح 

ربمایپ هرابرد  ابیز  يراعشا  بلاق  رد  وا  درکیم .  تبحم  هقالع و  زاربا  شیوخ  یمارگ  رـسمه  هب  بسانم  ياهتصرف  رد  هجیدخ  ترـضح 
: درادیم زاربا  نینچ  ار  شیوخ  یبلق  تانونکم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ۀمعن لک  یف  تیشما  یننا  ولف 
ةرساکالا کلمو  ایندلا  یل  تمادو 
ۀضوعب حانج  يدنع  تیوس  امف 

(15  ) ةرظان کنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا 
ياهشپ لاب  هزادنا  هب  نم  رظن  هب  دشاب ، نم  نآ  زا  هشیمه  اهنآ  کلم  مشاب و  هتشاد  ار  ناهاشداپ  ياهتنطلـس  ایند و  ياهتمعن  مامت  رگا  »

اههتساوخ میقتسمریغ  حرط  ب ) دتفین ».  وت  مشچ  هب  نم  مشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا 
هارمه زیمآتبحم و  یطیحم  رد  رگا  نز ، لوقعم  ياهتساوخ  رد  نیا  دراد .  یتاعقوت  تاراظتنا و  شیوخ  رهوش  زا  ینز  ره  کـش  نودـب 

رد دریگ ، ماجنا  میقتـسمریغ  تروص  هب  اههتـساوخ  نیا  رگا  دوب .  دـهاوخ  باذـج  رتهدیدنـسپ و  يرما  دـشاب ، یقالخا  ياهمیرح  ظفح  اب 
هناخ رد  ار  يدایز  تامدخ  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تشاد .  دهاوخ  هداعلا  قوف  يریثات  تبحم  شیازفا  یگداوناخ و  طباور  میکحت 
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تاراظتنا و تسناوتیم  یعیبط  تروص  هب  ور  نیا  زا  دوب ، هدـش  لمحتم  یناوارف  تامدـص  هداد و  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یعس هکلب  درکیمن  نایب  میقتسم  تروص  هب  ار  شیوخ  یصخش  ياههتـساوخ  هاگچیه  وا  اما  دشاب ، هتـشاد  ترـضح  نآ  زا  زین  ار  یتاعقوت 

 . دیامن حرطم  مارتحا  بدا و  لامک  رد  مهم و  ریغ  شهاوخ  ای  داهنشیپ و  کی  ناونع  هب  ار  اهنآ  درکیم 
هنامیمص يوگ  تفگ و  کی  بلاق  رد  ار  اهنآ  درکیم ، نایب  ار  دوخ  ياهتیصو  هک  یماگنه  شیوخ  تافو  هناتسآ  رد  هجیدخ  ترضح 

قح رد  نم  هتبلا  مراد ، تیصو  دنچ  هللالوسر ! ای  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  يو  دومن .  حرطم  زیمآتبحم  و 
دوخ شالت  هجرد  تیاهن  وت  مدرکن .  هدهاشم  يریـصقت  وت  زا  زگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نک .  وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت 

 . يدرک فرـصم  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  يدـش و  لـمحتم  ار  يداـیز  تالکـشم  تاـمحز و  نم  هناـخ  رد  یتفرگ و  راـک  هب  ار 
ار نآ  مراد  مرش  مناسرب و  امش  هب  همطاف  مرتخد  طسوت  ار  ياهتساوخ  مهاوخیم  هللالوسر ! ای  درک : ضرع  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 

 . میامن وگزاب  امیقتسم 
هک وگب  تراوگرزب  ردـپ  هب  مزیزع ! تفگ : وا  هب  درک و  ادـص  ار  همطاـف  شرتـخد  هجیدـخ  هاـگنآ  تفر .  نوریب  هجیدـخ  لزنم  زا  ربماـیپ 
 . يراذـگب ربق  رد  هدرک و  نفک  یتشاد  نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یـسابل  رد  ارم  مراد  تسود  مکانـساره ، ربق  زا  نم  دـیوگیم : مردام 

یماگنه داتـسرف .  هجیدخ  يارب  ار  سابل  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دناسر .  ار  شردام  مایپ  هدمآ و  ردـپ  دزن  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
زا مشچ  مارآ  یلد  اب  هجیدـخ  ترـضح  هاگنآ  تفرگ .  ارف  ار  هجیدـخ  دوجو  یفـصولادیاز  طاشن  دروآ ، ار  نآ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک 

، دنک نفک  ار  هجیدختساوخ  هک  یماگنه  دش ، يو  طونح  لسغ و  زیهجت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسب .  ورف  ناهج 
کی نآ  تسام و  هدهع  هب  هجیدخ  نفک  دیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  دـنوادخ  هللالوسر ! ای  تفگ : دـش و  لزان  نیما  لیئربج  ترـضح 

ج) درک .  نفک  ار  هجیدـخ  یتشهب  نفک  اب  نآ  يور  زا  دوخ و  نهاریپ  اب  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب .  دـهاوخ  یتشهب  نفک 
رسمه يرادلد  ییوجلد و 

یهاگ تسور و  هب  ور  يراتفرگ  لکشم و  نارازه  اب  هناخ  نوریب  رد  هک  يدرم  تسا .  یناسنا  ره  شخب  یتحار  شمارآ و  نوناک  هداوناخ 
دراد راظتنا  دوشیم ، لمحتم  ار  يدایز  یمـسج  یحور و  تامطل  هدینـش و  اوران  نانخـس  لالح  يزور  بسک  فده و  هب  ندیـسر  هار  رد 

ياهدرد راذـگ  مهرم  نیرفآ  شیاسآ  ياهدروخرب  شخبافـش و  تاـملک  اـب  هدینـش و  ار  شلد  فرح  هدرک و  ییوجلد  يو  زا  یـسک  هک 
 . دشاب وا  لد  رد  هتشابنا 

ربمایپ ياهناحیقو  لامعا  زیمآنیهوت و  نانخـس  اب  ناکرـشم  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  يرـسمه  نینچ  هجیدـخ  ترـضح 
هب اهيراتفرگ  نیا  همه  اما  دوب ، مرکا  ربمایپ  يور  شیپ  یناوارف  تالکشم  هیحان  نیا  زا  دندرکیم و  تحاران  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
رد تهج  نیدـب  درکیم و  كرد  هناهاگآ  ار  ترـضح  نآ  تالکـشم  ربمایپ و  صخـش  وا  دـشیم .  ناربج  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هلیـسو 

 . دیناهریم اههصغ  اهمغ و  مامت  زا  ار  وا  درکیم و  قیدصت  ار  شنانخس  دومنیم و  شالت  ترضح  نآ  فادها  تفرشیپ 
يرگید نز  هکنآ  نودب  درک  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  لاس  تدم 25  وا  : » دسیونیم دروم  نیا  رد  نیدلا  فرش  دیـس  همالع 
یگدنز لوط  مامت  رد  وا  درکیمن .  باختنا  يرگید  کیرـش  مه  زاب  ربمایپ  دـنامیم ، یقاب  تایح  رد  رگا  دوش و  کیرـش  وا  یگدـنز  رد 

عافد وا  زا  رادرک  راـتفگ و  اـب  دیـشخبیم و  ورین  وا  هب  دوخ  لاـم  اـب  اریز  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جـنر  درد و  کیرـش  ییوشاـنز 
هیلع یلع  هارمه  هب  وا  دادیم .  یلـست  دندرکیم  شبیـصن  نآ  يادا  تلاسر و  هار  رد  هک  نارفاک  درد  باذـع و  لباقم  رد  وا  هب  دومنیم و 

( « 16  . ) دوب ارح  راغ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینامسآ  یحو  نیتسخن  لوزن  ماگنه  مالسلا 
دندینادرگیم يور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  : » دـیامرفیم شیوخ  یمارگ  رـسمه  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

هب دندرکیم  بیذـکت  ارم  توعد  همه  نوچ  درکیم و  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگیم ، نم  زا  همه  نوچ  درکیم و  يور  نم  هب  وا 
 . درکیم قیدصت  ارم  دروآیم و  نامیا  نم 
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( « 17  . ) دودزیم ملد  زا  مغ  درکیم و  کمک  دوخ  لام  اب  دادیم و  يرای  ارم  یگدنز  تالکشم  رد 
هاگره مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترـضحتلحر  زا  دعب  اهتدم  هک  دوب  هتـشاذگ  ریثات  شراوگرزب  رـسمه  ناج  حور و  رد  نانچنآ  هجیدخ 

نم اریز  دـیتسرفب ، هجیدـخ  ناتـسود  هـب  مـه  یمهــس  دوـمرفیم  درکیم ، حـبذ  ار  يدنفــسوگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  لوـسر  ترــضح 
رسمه باختنا  ياهرایعم  نیرترب  - 5 مرادیم .  تسود  مه  ار  هجیدختسو 

هک يرسپ  رتخد و  دوشیم .  بوسحم  تدابع  سدقم و  رما  کی  مالسا ، رد  جاودزا  دراد و  جاودزا  هب  زاین  شیوخ  یگدنز  رد  یناوج  ره 
ياضما اب  نانآ  دـنرادیم ، رب  یتسودریغ  يوس  هب  یتسود  دوخ  زا  ار  ماـگ  نیلوا  دـنرادرب ، مدـق  جاودزا  سدـقم  رما  يوس  هب  دـنهاوخیم 

ار دوخ  ياهدوبمک  زا  یـشخب  یگدـنز ، زا  يدـیدج  هلحرم  هبندـش  دراو  اب  هتفر و  نوریب  یهاوخدوخ  هریاد  زا  ییوشاـنز  سدـقم  ناـمیپ 
تمالس و یـسنج ، زاین  نیمات  لماکت ، لیمکت و  نوکـس ، شمارآ و  هب  ندیـسر  لسن ، ياقب  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دننکیم  ناربج 
رد هک  ناوج  رـسپ  رتـخد و  ره  ياههغدـغد  نیرتمهم  ناـیم  نیا  رد  اـما  درک .  هراـشا  یناور  یحور و  ياـهزاین  نیماـت  یعاـمتجا و  تینما 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  دشابیم .  شاهدنیآ  رسمه  باختنا  رد  جاودزا  ياهكالم  اهرایعم و  نیرترب  دریگیم ، رارق  جاودزا  هناتسآ 
اهكالم شیوخ  هدنیآ  رسمه  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  باختنا  دروم  رد  ناملـسم  نانز  نارتخد و  يوگلا  ناونع  هب 

جاودزا داهنشیپ  ماگنه  هجیدخ  دوشیم .  مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  يوگ  تفگ و  زا  هک  دنکیم  حرطم  ار  یلوصا  و 
کین و قالخا  مدرم ، نایم  رد  وت  يرادتناما  تیراوگرزب ، نم ، ابتیدنواشیوخ  رطاخ  هب  تفگ : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب 

(18  . ) منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تیئوگ ، تسار 
مامت تشاد و  دوخ  هعماج  رد  زاتمم  یلاـع و  یتیعقوم  ماـگنه ، نآ  رد  وا  مینادـب  هک  دوشیم  ناـیامن  هاـگنآ  هجیدـخ  باـختنا  نیا  شزرا 

 . دوب مهارف  شیرق  دنمتورث  رادمان و  ناناوج  زا  کی  ره  اب  يو  جاودزا  يارب  اههنیمز  تاناکما و 

اهتشونیپ

ص73  ج4 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ص359 و  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ناوید  ص143 ; ج35 ، راونالا ، راحب  ( 1
 . ص186 ج2 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  ( 2

 . ص385 ج18 ، راونالاراحب ، ( 3
 . ص175 یسوط ، خیش  یلاما  ( 4

 . ص164 مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  ( 5
 . ص282 ج1 ، یسربط ، جاجتحالا ، ( 6

 . ص463 یسوط ، خیش  یلامالا  ( 7
 . نامه ( 8

 . ص119 ج1 ، لامکلا ، لامکا  ( 9
 . ص11 قالخالا ، مراکم  ( 10

ینادنزرف دوب و  هدرکن  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لبق  هجیدخ  ترضح  هک  دندقتعم  یمالـسا  نارکفتم  زا  یخرب  ( 11
 . داد شرورپ  دوخ  ناماد  رد  ار  نانآ  هجیدخ  ترضح  هک  دندوب  يو  ناگدازرهاوخ  دنه  نوچمه 

 . ص380 ج1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 12
 . ص334 ج2 ، یبوط ، هرجش  ( 13

 . نامه ( 14
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 . ص44 ج5 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ( 15
 . ص31 لیخد ، یلع  دمحم  یلع  هجیدخ ، ( 16

 . ص131 ج43 ، راونالاراحب ، ( 17
 . ص132 ج2 ، همغلا ، فشک  ( 18

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ماقم  هب  یهاگن  - 34

باتک تاصخشم 

. نایراصنا نسح  فلوم  / مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ماقم  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و  نیسح 1323 -  نایراصنا  هسانشرس : 
نافرعلاراد 1388. مق  رشن :  تاصخشم 

19/5×9س.م 35ص . يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 3500 5-30-2939-964-978 کباش : 

. ترجه زا  لبق   3  - 68 دلیوخ ، تنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  عوضوم : 
مالسا سدقم  نانز  عوضوم : 

86ن8 1388 فلا /BP26/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9722 ییوید :  يدنب  هدر 

1948237 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

رد وا  يدنلبرـس  يزارفرـس و  تداعـس و  بجوم  درادیم و  ظوفحم  اهیناماسبان  زا  یناگدـنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هچنآ 
 . دشابیم ینابر  دنلب  تاروتسد  هب  لمع  ۀماج  ندناشوپ  یمالسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوشیم ،  یهلا  تاناحتما 
ساسحا يرورـض  یناسنا ،  تایح  رد  اهنآ  ةژیو  ساسح و  ةاگیاج  اب  ییانـشآ  یهلا و  فراعم  تقیقح  هب  یباـیتسد  صوصخ ،  نیا  رد 

 . دوشیم
قّقحم دنمـشناد  ۀناملاع  رابرپ و  بلاطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راب  نیا  دوخ ،  یهلا  فادها  ياتـسار  رد  نافرعلاراد ،  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

زین داتسا  ياهینارنخس  باذج  ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياهینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتـسا  ترـضح 
يرگید باب  نآ ،  يراتفگ  بلاق  زا  ینارنخس  نتم  نتخاس  جراخ  نودب  هتشاذگن و  بیصنیب  ار  راهطا :  همئا  رون  رسارس  فراعم  ِناگنشت 

 . تسا هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللالآ :  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار 
 . میدرگ باریس  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیبلها  صاخ  تایانع  اب  هک  دیما 

یعیشلا نافرعلاراد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  مساقلایبا  انـسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
نیمرکملا نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع 

رثوک ۀمشچرس  يوجتسج  رد 
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میقتـسم یناسنا  هب  لیدبت  دـیجم ،  نآرق  ةدومرف  هب  دـهدیم ،  رارق  همئا  ءایبنا و  دـنوادخ ،  تاروتـسد  ار  دوخ  یگدـنز  لوغاش  هک  یناسنا 
تارطخ ۀمه  ۀلمح  زا  ایند  رد  هک  يدوجو  اجرباپ ؛  راوتـسا و  رادـیاپ ،  يانعم  هب  تسا ،  ق و م » « ، » میقتـسم  » ۀـملک ۀـشیر  دـش .  دـهاوخ 

هک همانرب  ود  نیا  تسا .  ظوفحم  منهج  شتآ  ادـخ و  باذـع  ربکا ،  عزف  تمایق ،  ياهنافوط  زا  مه  تمایق  رد  و  تسا ،  ناـما  رد  يونعم 
يارب نارگید و  يارب  یمهم  عفاـنم  ییاـهناسنا ،  نـینچ  کـی  دوـجو  تـسا .  ندوـب  میقتــسم  ةرهب  یترخآ ،  یکی  تـسا و  ییاــیند  یکی 

و تسا ،  نارگید  ةدنهددشر  سوفن و  ةدـننکتیبرت  ناشـشور ،  ناشـشنم و  ناشلامعا ،  ناشقالخا ،  دارفا ،  نیا  تالاح  دـنراد .  ناشدوخ 
اب ع )  ) مشـش ماما  هکنانچ  دوش ؛  میقتـسم  اهنآ  رطاخ  هب  هک  يرفن  کی  ره  دـنروآیم .  راب  میقتـسم  ناشدوخ  رانک  رد  ار  نارگید  اهنآ 

طّـسوت هدش ،  هدـیرفآ  ياهناسنا  مامت  هک  تسا  نیا  اب  يواسم  اهنآ ،  يارب  شباوث  دـیامرفیم :  * ،  نآرق تایآ  زا  یکی  یلیوأت  حیـضوت 
یهاگ ددرگیم .  اهنآ  بیصن  نآرق ،  ةدومرف  هب  یگـشیمه  یمیاد و  صلاخ و  يدبا  ياههرهب  رذگهر ،  نیا  زا  دناهدش .  میقتـسم  اهنآ 

هب دنتـسه ،  میقتـسم  یگمه  داـماد  سورع و  دـنزرف ،  شرـسمه ،  رهوش و  ینعی  تسا ؛  نینچ  نیا  ناـشهداوناخ  عمج  دارفا ،  زا  هنوگ  نیا 
نآرق و ای  تسا  ینامـسآ  ياهباتک  ای  هک  ار  یهلا  لوغاش  قوش ،  اب  لیم ،  اب  تبغر ،  اب  هدوب و  هنافراع  هناقـشاع ،  ناشّمه  هک  نیا  رطاخ 

نیلوا رد  ملاع ،  نیا  رد  نیرتدنمدوس  نیرتمیقتـسم و  هداوناخ ،  نیرتيوق  دناهتفرگ .  راک  هب  ناشدوخ  ندمآ  الاب  میقتـسم  يارب  توبن ،  ای 
ْمُکَرِّهَُطی  »َ هک یتیبلـها  ناونع ،  تحت  میرک  نآرق  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  كراـبم  دوجو  نادـناخ  نیرخآ ،  و 

 . تسا هدرب  مان  اهنآ  زا  دنتسه ،  ( 1 « ) ًاریِهْطَت
بناج هب  هداوناخ  نیا  زاورپ  زا  دـعب  ینعی  انعم ؛  ملاع  رد  هچ  هداوناخ ،  نیا  ییویند  تایح  ناـمز  ینعی  رهاـظ ؛  ملاـع  رد  هچ  هک  ییاـهنآ 

زا ناشدوجو  دنوش و  میقتـسم  هک  دوب  نیا  رطاخ  ضحم  طقف  دنتـشگ ،  هداوناخ  نیا  هب  لّسوتم  دـندش و  تیب  نیا  هناخ و  نیا  دراو  ادـخ ، 
 ، دش هناخ  نیا  دراو  ناشدوخ  نامز  رد  هک  ییاهنآ  زا  یکی  دنوشب .  میقتـسم  ناسنا  هب  لیدبت  دربب و  هرهب  اهنآ  شور  شنم و  تیونعم ، 

 : دش هناخ  نیا  دراو  یتفلک  ناونع  هب  رتهداس ،  ترابع  هب  ای  و  يرگراک ،  ناونع  هب  هک  دوب  یمناخ 
نیا رد  هک  تخوس  ملد  مدش و  تحاران  مدروخرب .  ییاهنت  مناخ  هب  هک  مدرکیم  روبع  ییاج  زا  متشاد  نابایب  رد  نم  هک  دیوگیم  يدرم 

؟ ياهراکچ یتسه و  یک  هک  متفگ  ولج و  مدمآ  تسا .  هدنام  ادـج  اهنت و  نابایب  نیا  رد  نز  نیا  هک  هدـش  یچ  برع ،  هت  رـس و  یب  نابایب 
ارچ دیوگب  هک  دناوخ  ار  نآرق  ياههیآ  نیا  ( . 3 «) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  ( ، » 2 «) ٌمَالَس ْلُقَف   : » تفگ نم  هب  تشگرب  یتفرگ ؟ رارق  اج  نیا  رد  ارچ 
ینز هچ  نیا  دیوگیم .  تسرد  مدید  سرپب .  دـعب  ریگب و  باوج  نک .  مالـس  لوا  يدـش ،  دراو  سک  ره  هب  دـنتفگن  رگم  يدرکن ؟ بدا 
راـک هچ  اـج  نیا  مناـخ !  متفگ :  میاهدـشن .  بدا  یلیخ  زونه  اـم  هک  دوشیم  مولعم  دـهدیم ؟ سرد  مدیفـس  نساـحم  اـب  نم  هب  هک  تسا 

تیاده رادم  رد  هک  یسک  تساجیب  وت  لاؤس  نیا  4 ؛ ) «) ٍّلِضُم نِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِدْهَی  نَم  َو   : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  نم  باوج  رد  وا  ینکیم ؟
 . دوشیم ادیپ  دشاب ،  اجک  ره  دراد ،  نید  هک  یسک  درادن .  نید  هک  دنیوگیم  نآ  هب  هدش  مگ  هدش ؟ مگ  ینکیم  لایخ  تسا ،  ادخ 
نآرق هک  نیا  زج  ییوـگیمن  ینخـس  چـیه  يايرپ ؟ یّنج ،  یتـسه ،  یمدآ  متفگ :  تسا .  قـح  راکـشآ ،  رهوـگ  تقلخ ،  ۀـنازخ  نیا  رب 

مدیمهف (. 5 « ) ٍدِجْـسَم ِّلُک  َدـنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  اَی   : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  باوج  رد  وا  یتسه ؟ ياهفیاط  هچ  ءزج  رخآ  یناوخیم . 
يرود هار  زا  وا  دش  مولعم  نخس  نیا  زا  ( . 6 «) ٍدیَِعب ٍناَکَم  نِم  َنْوَداَُنی  َِکئلوُأ   : » دناوخ ار  هیآ  نیا  ییآیم ؟ اجک  زا  متفگ  تسا .  دازیمدآ 

متفگ دراد .  ار  هبعک  دصق  مدیمهف  (. 7 « ) ًالِیبَس ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهِّلل  َو   : » تفگ يوریم ؟ اجک  متفگ :  تسا .  هدمآ 
زور شش  دنامهف  نم  هب  هیآ  اب  ( . 8 «) ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  اَمُهَْنَیب  اَم  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاَوامَّسلا  َقَلَخ   : » تفگ يدمآ ؟ جح  رفس  رد  هک  تسا  زور  دنچ 

ْمُهاَْنلَعَج اَم  َو   : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  باوج  رد  ياهدروخ ؟ اذـغ  زورهنابـش  شـش  جـنپ و  نیا  رد  ایآ  متفگ :  هدـمآ .  رفـس  نیا  هب  هک  تسا 
دینک هلجع  سپ  هک  متفگ  دنروخن .  ماعط  هک  تسا  هدادن  رارق  يروط  ار  ایبنا )  ) نانآ ندب  دسج و  دـنوادخ  ( : 9 «) َماَعَّطلا َنُولُکأَی  ًادَسَج ال 

« اَهَعْسُو اَّلإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکنَال  َو   : » تفگ مینکیم .  ادیپ  تاجن  نابایب  نیا  زا  میسرب ،  هلفاق  هب  میناوتب  رگا  میسرب .  هلفاق  هب  میورب و  اج  نیا  زا  ات 
نینچو دودب  دـهاوخب  هک  درادـن  ار  تردـق  نیا  منیبیم و  هک  تسا  يرادـقم  نیمه  شیاپ  تردـق  هک  دـنامهفب  نم  هب  تساوخیم  (. 10)
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ٌۀَِهلآ اَمِهِیف  َناَک  َْول   : » تفگ میورب .  بکرم  کی  اب  ود  ره  ات  وش  نم  بکرم  راوس  نم  رس  تشپ  ایب  متفگ :  وا  هب  تسین .  شناوت  رد  يراک 
درم کـی  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیوگب  نم  هب  تساوخ  هیآ  نیا  ندـناوخ  اـب  ( 11 « ) َنوُفِـصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُـسَف  اَتَدَـسََفل  ُهَّللا  اَّلِإ 

زا ار  نم  روظنم  امـش  متفگ :  دنکیم .  داسف  دیلوت  دـشاب ،  مه  کیدزن  ناشندـب  یتقو  نوچ  دـنوشب ؟ راوس  اج  کی  مرحمان  نز  مرحمان و 
َناَْحبُس  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  دش و  راوس  و  دیوش ،  راوس  امش  متفگ :  مدش و  هدایپ  دعب  يدیمهف .  هابتـشا  هب  ندش ،  راوس  هب  ندرک  توعد 

راهچ دشاب ؟ وت  يانشآ  هک  يراد  ار  یسک  هلفاق  نیا  رد  مناخ !  متفگ :  میدیسر ،  هلفاق  هب  ات  ( . 12 «) َنِینِْرقُم َُهل  اَّنُک  اَم  َو  اذَه  اََنل  َرَّخَس  يِذَّلا 
اَّنِإ ُدُواَد  اَی  ( ، » 14 «) ًاِّیبَص َمْکُْحلا  ُهاَْنیَتآ  َو  ٍةَّوُِقب  َباَتِْکلا  ِذُخ  یَیْحَی  اَی  ( ، » 13 « ) ُلُسُّرلا ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمُحم  اَم   َ و  : » دناوخ هیآ 
نیا ندناوخ  اب  ( 16 «) ِینْدـُبْعاَف اَنَأ  ّالإ  َهلِإ  ُهَّللا َال  اَنَأ  ِینَّنِإ  یَـسُوم . . . . .  اَـی  ( ، » 15 «) ِّقَْحلِاب ِساَّنلا  َْنَیب  مُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاَْنلَعَج 

تسا هدش  هدرب  ناشمسا  هیآ ،  راهچ  نیا  رد  هک  دنتسه  يرفن  راهچ  نآ  هلفاق ،  نیا  رد  رفس و  نیا  رد  شیاهانـشآ  هک  دنامهف  نم  هب  تایآ 
 : دـناوخ ار  هیآ  نیا  نم  هب  ور  تشگرب و  نم  تمـس  وا  دـنتفرگ .  ار  شرود  دـندمآ و  ناـنآ  رفن  راـهچ  ره  میدیـسر ،  هک  هلفاـق  راـنک  هب  . 
 : هیآ نیا  اب  و  ناشرفن ،  راهچ  ره  هب  درک  ور  دعب  دنتسه .  نم  نارسپ  اهنیا  تفگ  نم  هب  نآرق  اب  ( . 17 «) اَْینُّدلا ِةاَیَْحلا  ُۀَنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاَْملا  »

دیشک تمحز  نم  تاجن  يارب  درف  نیا  نم !  ياههچب  يا  هک  دنامهف  اهنآ  هب  ( 18 «) ُنیِمألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  اَی  »
نیا ندناوخ  اب  درک و  لوپ  هب  یهاگن  وا  دنداد ،  هک  لوپ  شنارـسپ  دیهدب .  لوپ  وا  هب  شتمحز ،  ربارب  رد  دـینادن و  شزرایب  ار  شراک  و 

هب دـننک .  هفاـضا  ار  نآ  دـیاب  تسا و  مک  دـناهداد ،  هک  یلوـپ  هک  دـنامهف  شنارـسپ  هـب  ( ، 19 « ) ُءاَـشَی نَِمل  ُفِعاَُـضی  ُهَّللا  َو   : » نآرق ۀـیآ 
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  زینک  ناـمردام  دـنتفگ :  تسیک ؟ وا  منادـب  مهاوخیم  ماهدـش ،  هدزتاـم  نز  نیا  زا  هک  نم  متفگ :  شنارـسپ 

(20  . ) تسا هدزن  يرگید  فرح  ام  اب  نآرق ،  زا  ریغ  اب  تسا  لاس  تسیب  دوب و  مالسلا 
ۀمه نآرق ،  ینعی  ناهج ؛  ياههداوناخ  يارب  دوشیم  لوغاـش  شدوخ  هداوناـخ ،  نیا  رگراـک  تَْفلُک و  هک  تسا  نیا  تیاـکح  نیا  ۀـجیتن 

« ِساَّنلا یَلَع  َءاَدَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلذَـک  َو   : » دـشاب دـهاوخیم  هنوگ  نیا  ار  یمالـسا  نمؤم و  ياههداوناخ  اههداوناخ ، 
شور و شنم ،  ۀـمه  هک  مهاوـخیم  ملاـع  مدرم  رب  دـهاش  هاوـگ و  اـهیبوخ ،  ۀـمه  رد  ار  مالـسا  تما  ناملـسم و  مدرم  امـش  نم  ( : 21)

دننیبب یتسرد  دننیبب ؛  یکاپ  دننیبب ؛  یبوخ  دننیبب ؛  تبثم  ار  نآ  دننیبیم ،  امـش  زا  يزیچ  ره  ایند  مدرم  دشاب و  اهیبوخ  رب  دهاش  ناتراتفر 
 . دشاب تیبلها :  ۀیبش  دیاب  ناتریقف  دنمتورث و  زا  تلم ،  تلود و  زا  ناوج ،  ریپ و  زا  نز ،  درم و  زا  ناملسم ،  ةداوناخ  امش  . 

رثوک ۀمشچرس 

مالسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  لامعا  قالخا و  لاح ،  شنم ،  شور ،  وا ،  لامعا  قالخا و  لاح ،  شنم ،  شور ،  هک  دوب  نانآ  ۀناخ  تفلک  نیا 
تسرد ار و  شتماقتسا  ار ،  شندوب  میقتسم  نیا  تسا ،  تقلخ  ناهج  رد  نز  نیرتمیقتسم  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ینعی  تسا ؛  هدش 

نآرق ینیع  قادصم  هب  لیدـبت  تفلک  نیا  يدوجو ،  رظن  زا  و  هداد ،  لاقتنا  تفلک  کی  هب  یلمع  تروص  هب  هکلب  نابز ،  اب  هن  ار ،  شندوب 
 . تسا هدش 

هدروآ اجک  زا  ار  تبثم  تیاهنیب  ياههیام  ۀـمه  نیا  دوخ ،  مالـسلا  اهیلع  ارهزترـضح  هک  دروآیم  شیپ  ار  شـسرپ  نیا  میتفگ ،  هچنآ 
نآ و  تسا ،  هداد  وا  هب  يریـش  هچ  هداد و  ریـش  رتخد  نیا  هب  ياهنیـس  هچ  هک  درک  تقد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ریـش  رد  دیاب  تسا ؟

ردقچ وا  تسا .  هتـشاد  یتمارک  هچ  یقالخا و  هچ  وا  تسا .  هدوب  یتالاح  هچ  ياراد  هدرک ،  دشر  وا  محر  رد  هام  هن  رتخد  نیا  هک  يردام 
نآرق هک  نیا  هن  رگم  هدرک ،  هولج  رتخد  نیا  رد  قالخا ،  قیرط  زا  لمع ،  قیرط  زا  ریش ،  قیرط  زا  محر ،  قیرط  زا  هک  تسا  هدوب  میقتسم 

هچب دوجو  رد  دشاب ،  ردام  ردپ و  رد  هچ  ره  و  دنکیم ،  هولج  دنزرف  دوجو  رد  ردـپ ،  دوجو  دـعب ،  ردام و  دوجو  لوا  دـیوگیم ،  دـیجم 
ِیف ًارُون  ِْتنُک  ِکَّنا  ُدَهْـشا   : » تسا ردام  هب  طوبرم  شدصرد  دون  هدوب و  ردپ  هب  طوبرم  هچب ،  دوجو  نامتخاس  حـلاصم  دروآیم .  رد  رس 

رد نم  دوخ  هک  یتاقیقحت  اب  دوب ؟ ینز  هنوگچ  مالـسلا  اهیلع  يربک  ۀـجیدخ  دـینیبب  ـالاح  ( . 22 «) ِةَرَّهَطُْملا َماحْرَألا  َو  ِۀَِخماَّشلا  ِبالْـصَألا 
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يربک ۀجیدخ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  ماهدیسر ،  نیقی  هب  متاقیقحت  نیا  رد  ماهدرک و  اهباتک  نیرتمهم 
لقع و شنم و  شور ،  قالخا ،  رظن  زا  ار  يدرف  نوچ  دنک ؛  باختنا  رهوش  ناونع  هب  ار  هکم  دارفا  زا  يدحا  دـشن ،  رـضاح  مالـسلا  اهیلع 

کی راـنک  دـشن  رـضاح  و  تریـصب ،  ياراد  اـنیب و  اـناد ،  رکفتم ،  لـقاع ،  هشیدـنا ،  اـب  دوب  یمناـخ  وا  دـیدیمن .  شدوـخ  نأـشمه  درخ 
ناشیا دـنیوگیم  هک  يدارفا  ًاقلطم  و  ( ، 23) درکن جاودزا  یگلاس  لهچ  ات  مناخ  نیا  دربب .  رـس  هب  مه  ار  زور  کـی  كرـشُم  تسرپتب و 

هک ینّیعم  نرق  کی  اـت  مه  نآ  ( ، 24) هدمآ تنـسلها  ياهباتک  رد  هک  دنیوگیم  ار  ینخـس  تسا ،  هدرک  جاودزا  راب  ود  ربمغیپ  زا  لبق 
تاقیقحت نیا  ینعی  تسا ؛  هتـشادن  دوجو  نانآ  ۀتـشذگ  ياـهباتک  رد  ياهلأـسم  نینچ  رگید  نآ ،  زا  لـبق  هدـش و  عطق  اـج  نآ  ربخ  نیا 
 . تسا هدوب  یبالق  غورد و  یگتخاس ،  مالسلا ،  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هب  هدش  هداد  تبسن  رهوش  ود  نیا  هک  دهدیم  ناشن  ًالماک 

دننکیم و راک  وا  تورث  اب  مه  ياهدع  تسا و  یناوارف  تورث  ياراد  دسریم ،  هک  یگلاسلهچ  ّنس  هب  هک  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دورب ،  ماش  هب  هجیدخ  ترضح  یتراجت  ناوراک  اب  دش  رـضاح  هک  یناسک  هلمج  زا  دنریگیم .  لمعلاقح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدق  تکرب  زا  هجیدـخ ،  یتراجت  ناوراک  تشاد .  لاس  راهچ  تسیب و  دودـح  نامز  نآ  رد  هک  دوب  ملـس  و 
نتفر و يارجام  زا  تفگ :  هرسیم  شمالغ  هب  هجیدخ  ناوراک ،  نیا  نتشگرب  اب  درک .  یناوارف  دوس  ماش ،  رفس  کی  هب  نتفر  اب  اهنت  ملس ، 

ندعم هک  دوب  ناوراک  رد  یسک  راب  نیا  راب ،  ره  فالخرب  هک  داد  شرازگ  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  هب  وا  ربخ ؟ هچ  ناوراک  نتـشگرب 
هرـسیم ار  هعومجم  نیا  دوب .  شمارآ  راـقو و  یتسرد ،  تفرعم ،  درخ و  تلاـصا  تقادـص ،  تمارک ،  تناـما ،  یکاـپ ،  تلیـضف ،  بدا ، 

نیا اب  جاودزا  يارب  دش  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هطـساو  اهیتسرد ،  تامارک ،  لیاضف ،  نیا  تفگ .  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  يارب 
نامه دوب ،  راک  رد  ندـب  ياپ  رگا  تفرگن .  ماجنا  یـسنج  ةزیرغ  نیمأـت  ضحم  يارب  اـهنت و  جاودزا  نیا  (. 25  ) ینتشادتسود تیصخش 

نیا درکیم و  لوبق  ار  نآ  درکیم ،  يراگتساوخ  وا  زا  مه  یسک  ره  و  درکیم ،  جاودزا  دوب ،  هلاس  هدراهچ  هدزیـس و  ترـضح  هک  تقو 
اب افو ،  اب  قدص ،  اب  یتسرد ،  اب  تلیـضف ،  اب  تمارک ،  اب  دنک ؛  جاودزا  تفارـش  اب  دش  رـضاح  دمآ و  مناخ  نیا  اّما  دنامیمن ؛  رظتنم  ردق 

رـضاح جاودزا  يارب  ناتناوج  رگا  هک  داد  داهنـشیپ  ربمغیپ  ةداوناخ  هب  مناخ  دوخ  یتیاور  هب  نیمه ،  يارب  دـنک .  جاودزا  لقع ،  اـب  اـفص ، 
وا هب  یسک  هچ  هک  تسنادیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  منک .  جاودزا  وا  اب  مرـضاح  نم  درادن ،  يداریا  نم  ّنس  ةرابرد  تسا و 
؛  تسا تمصع  تّفع و  يایند  شتورث ،  ۀمه  اب  مناخ  نیا  هک  تشاد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا .  هداد  جاودزا  داهنـشیپ 
ار داهنـشیپ  نیا  توهـش ،  یـسنج و  ةزیرغ  هن  و  دوب ،  شیناوج  هن  شجاودزا ،  كالم  هک  مه  ربمغیپ  تسا .  تلیـضف  ینمادكاپ و  يایند 

ینعی دوشب ؛  مالـسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا ،  نیا  لوصحم  دـیاب  هک  تسا  نینچ  نیا  درک .  جاودزا  لقع  تیناسنا و  تیمدآ ،  اب  تفریذـپ و 
ار مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوجو  رگیدـمه ،  اب  افو ،  قدـص و  يایرد  ود  تمظع ،  ود  تمارک ،  ود  تلیـضف ،  ود  درخ ،  ود  لـقع ،  ود 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شردپ ،  فرط ،  کی  زا  و  تسا ،  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  فرط  کی  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  دنهدیم .  لیکشت 

 . تسا ملس ، 

همطاف ندش  دّلوتم  يارب  ادخ  روتسد  هب  ربمایپ  ینیشنهلچ 

هزور زور  لهچ  دـیامرفیم ،  ادـخ  ملـس !  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ :  دـش و  لزان  ع )  ) لـیئربج تفرگ .  تروص  جاودزا 
نارای زا  یکی  تفرگ .  هزور  زور  لـهچ  ملهچ ،  بش  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نک .  كرت  مه  ار  هجیدـخ  ۀـناخ  ریگب و 

هب نم  هکلب  ماهدرکن ،  رهق  نم  راوگرزب !  هجیدـخ  دـیوگب :  وا  فرط  زا  دورب و  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ۀـناخ  رد  هب  دوـمرف ،  ار  شیاـفواب 
امـش زا  زور  لـهچ  دـیاب  نم  اـهنت  تسین و  نیب  رد  یتلع  بیع و  چـیه  تشگ و  مهاوخرب  يدوز  هب  مدرک و  كرت  ار  هناـخ  ادـخ ،  روتـسد 

 ، زور هنابش  رد  راگدرورپ  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  یتسیک ،  وت  هجیدخ  ینادب  هک  نیا  يارب  و  تسا ،  نینچ  ادخ  روتسد  منک و  يریگهرانک 
رد ار  یـسک  راطفا  تقو  دیدنبب و  ار  برد  تفگ :  دمآ و  لیئربج  ملهچ  بش  دنکیم .  تاهابم  هکئالم  مامت  رب  وت  دوجو  هب  راب ،  نیدنچ 
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امرخ زا  ییاههشوخ  نآ  رد  دوشگ .  ار  قبط  سپـس  نک .  راطفا  ماعط  نیا  اب  تفگ :  تشاذگ و  ربمغیپ  يولج  یقَبَط  دعب  دیهدن .  هار  هناخ 
 . تفر تدابع  بارحم  تمـس  هب  دـش و  دـنلب  درک و  راطفا  ماعط  نآ  اب  ربمایپ  تشاد .  رارق  دوب ،  هدـش  هدروخ  نآ  زا  یتمـسق  هک  روگنا  و 

هنابـش لهچ  اب  وت  نآلا  تسا .  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  دزن  هب  نتفر  وت ،  بشما  تدابع  دیامرفیم  ادـخ  تفگ :  تفرگ و  ار  شاهناش  لیئربج 
لقتنم هجیدخ  هب  بشما  ار  هشیر  نیا  دیاب  دنزب و  هناوج  تدوجو  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ۀشیر  هک  ياهدش  نیا  ةدامآ  تدابع ،  هزور و  زور 

محر رگا  تسا .  ملاع  محر  نیرتكاـپ  محر  نیا  دـنک .  دـشر  دوش و  تیبرت  هاـم  ُهن  دـیاب  اـج  نآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ( 26  .) ییامن
 . درک یم  دشر  محر  نآ  رد  وا  تشاد ،  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  یگتسیاش  يرگید 

ردام مکش  رد  هجیدخ  اب  همطاف  نتفگ  نخس 

 . دیآیم تبحـص  يادص  هناخ  رد  دید  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زور  کی  دش ،  هلماح  هک  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ 
دینکب و بدا  ینعی  ملس ؛  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفر  نیا  دوشب .  مامت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تبحص  ات  درکن  زاب  ار  قاتا  رد  ناشیا 
 . تسین ششیپ  مه  يرگید  مناخ  تساهنت و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  دید  دش ،  مامت  هک  مه  اب  اهنآ  ياهفرح  دیودن .  مدرم  فرح  رد 

محر رد  هک  ياهچب  نیا  اب  اقآ !  تفگ :  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  يدز ؟ یم  فرح  یـسک  هچ  اب  امـش  سپ  تفگ :  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هب 
لیاـسم هچب ،  نیا  دـهدیم .  يرادـلد  نم  هب  دـنز و  یم  فرح  نم  اـب  وا  تسا .  هدـش  نـم  رارق  ۀـیام  شمارآ و  ثعاـب  راـک ،  نـیا  مراد . 

هک دناهداد  ربخ  نم  هب  مالسلا !  اهیلع  هجیدخ  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنکیم .  حرطم  نم  يارب  ار  يزیگناتفگش 
(27  . ) داد ماجنا  وت  هب  تبسن  ادخ  ار  تیانع  نیا  ماما .  رسمه  ماما و  هدزای  ردام  تسا و  رتخد  هچب  نیا 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگش  تاراهظا 

هک یتایرظن  نیا  تسا  تفگش  هچ  درک .  زاربا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ةرابرد  ار  یتفگـش  تاراهظا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
 . دوب ياهداعلاقوف  نز  هچ  نز  نیا  تشاد و  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  ةرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سّدـقم  دوجو 

ِْتِنب ُمَیْرَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ُۀَـمَطاَف  َو  ٍدـِْلیَوُخ ،  ِْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  ٌَعبْرَا :  ِۀَّنَْجلا  ِءاَسَن  ُُلَْـضفَا   : » دـیامرفیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
 ، مالسلا اهیلع  هجیدخ  دنتسین :  رتشیب  هدوب و  نز  راهچ  تشهب ،  تشه  نانز  نیرترب  ( : 28 «) َنْوَعِْرف ُةَأَْرِما  ٍمِحاَُزم ،  ِْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  َناَرْمِع ، 

اهیلع ارهز  رانک  رد  دمآ و  وا  درک .  زاورپ  اجک  ات  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  نآرق ،  لوغاش  نیا  اب  دینیبب  هیـسآ .  میرم ،  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف 
 ، دّمحم تنب  همطاف  و  دلیوخ ،  تنب  هجیدخ  نارمع ،  تنب  میرم  دنرفن :  راهچ  تشهب ،  نانز  نیرتهب  تفرگ .  رارق  هیـسآ  میرم و  مالـسلا ، 

َو َۀَیِـسآ ،  َو  َمَیْرَم ،  ًاََعبْرَا :  ِءاَـسِّنلا  َنِم  َراَـتِْخا  َهللا  َّنِا  ِهللا :  ُلوُسَر  َلاَـق   : » هدومرف ع )  ) مظاکیـسوم ماـما  نوعرف .  نز  محازم ،  تنب  هیـسآ  و 
ناشنیرخآ نیلوا و  نانز  مامت  هب  لمع ،  قالخا و  نامیا ،  رظن  زا  ادخ  دـیامرفیم :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ( : 29 «) َۀَمَطاَف َو  َۀَجیِدَخ ، 

 . مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  هیسآ ،  میرم ،  درک :  باختنا  رترب ،  ناگدنب  ناونع  هب  ار  نز  راهچ  درک و  رظن 
 ، َنْوَعِْرف ِۀَجْوَز  ِمِحاَُزم ،  َْتِنب  ِۀَیِسآ  َو  َناَرْمِع ،  ِْتِنب  َمَیْرَم  ِنلا :  ِءاَسّ َنِم  ٍَعبْرََا  َیلِإ  ُۀَّنَْجلا  ِِتَقاَتِْشا   : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

ِۀَمَطاَف َو  ِةَرِخْآلا ،  َو  اَْینُّدلا  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ِ ِّیبَّنلا ِۀَجْوَز  ِِدْلیَوُخ  ِْتِنب  ِۀجیِدَخ  َو  ِۀَّنَْجلا ،  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ُۀَـجْوَز  َیِه  َو 
رارق نم  رد  تقو  هچ  نز  راهچ  نیا  هک  دـیوگیم  دراد و  ار  نز  راهچ  نیا  اـب  رادـید  علو  تشهب ،  ( : 30 «) هلآ هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ِْتِنب 

نز محازم ،  رتـخد  ۀیـسآ  نارمع ،  رتـخد  میرم  تسا :  نز  راـهچ  نیا  هب  تشهب  قوـش  مریمیم ؛  اـهنیا ،  قارف  زا  مراد  نم  هک  دـنریگیم 
هللا یلص  ربمایپ  رـسمه  دلیوخ ،  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ۀجیدخ  ترخآ ،  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتشهب  نز  ایند و  رد  نوعرف 

 ، يریبعت هب  دنریگیمن و  تمایق  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  کی  ياج  نیعلاروح  نویلیم  هد  ینعی  ترخآ ؛  ایند و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ِنیعلاروح  دُزم  ياج  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  درادن ؛  هار  اج  نآ  نیعلاروح 
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 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  مالسلا ،  اهیلع  همطاف  و  تسا ،  سب  ملس  هلآ و  و 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  رب  ادخ  نداتسرف  مالس 

ناسرب هجیدخ  هب  ار  نم  مالس  اَهِّبَر : » .  ْنِم  َماَلَّسلا  َۀَجیِدَخ  ْاَْرِقا   : » تفگ سپ  دش .  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ع )  ) لیئربج
نم شیپ  ع )  ) لیئربج نآلا  َکِّبَر : » ْنِم  َماَلَّسلا  َکـُئِْرقَی  ُلـیئْربَج  اَذَـه  ُۀَـجیِدَخ !  اَـی   : » تفگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  سپ  ، 
(31 « . ) ُماَلَّسلا ِلیئْربج  یَلَع  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  ُهللا   : » تفگ مالسلا  اهیلع  هجیدخ  سپ  دناسریم ،  مالس  وت  هب  ادخ  بناج  زا  تسا و 

ع)  ) یلع اب  هجیدخ  ندومن  تعیب 

هجیدخ هب  و  نیـشنب ،  نم  رانک  ایب  ناج !  یلع  دومرف :  دز و  ادـص  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  هلاس  هدزیـس  ع )  ) یلع
بجاو ناـهج  رب  ع )  ) یلع تیـالو  نم ،  گرم  زا  سپ  تفگ :  اـهنآ  هب  ور  دـعب  اـیب .  مه  امـش  نم !  ۀـجیدخ  دوـمرف :  مه  مالـسلا  اـهیلع 

نم یلو  هدیـسرن ،  وا  تیـالو  ناـمز  زونه  تسا و  شلاـس  هدزیـس  وا  نـآلا  دـنچ  ره  تسا ،  ع )  ) یلع نم ،  گرم  زا  دـعب  ماـما  دوـشیم و 
نیمز يور  ار  شتـسد  ع )  ) نانمؤمریما و  نیمز ،  يور  راذـگب  ار  تتـسد  ناج !  یلع  دوشب .  لماک  رپ و  تاهدـنورپ  ادـخ  شیپ  مهاوخیم 

 ، دومرف مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هب  دـعب  و  ع ، )  ) یلع تسد  يور  تشاذـگ  ار  شتـسد  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشاذـگ . 
تیاضر مدرم ،  ةدنورپ  رد  رگا  تمایق  رد  نوچ  نک ؛  تعیب  ۀعاطالابجاو  ماما  ناونع  هب  ع )  ) یلع اب  و  نم ،  تسد  يور  راذگب  ار  تتسد 

یلع اب  مرخیم و  ار  ع )  ) یلع تیالو  ناج ،  هب  هللالوسر !  ای  تفگ :  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  دنتـسین .  تاجن  لها  ناـنآ  دـشابن ،  ع )  ) یلع
 . تسا حیحص  تعیب  کی  تعیب ،  نیا  ( . 32) منک ع )  ) یلع يادف  ار  مناج  مرضاح  هک  اج  نآ  ات  منکیم  تعیب  (ع )

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ۀفایقمه  ع )  ) یبتجم ماما 

متـساوخ هک  یلکـش  ره  هب  ناتردام  محر  رد  ار  امـش  نم  ( : 33 «) َکَبَّکَر َءاش  ام  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف   » ۀفیرـش هیآ  حیـضوت  رد  ع )  ) یبتجم ماـما 
َناَکَف ٍدَّمَُحم ،  ِةَروُص  یَلَع  ٍِبلاَطِیبَا  ِرْهَظ  ِیف  ٍِبلاَطیبََا  ِْنب  َِّیلَع  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهللا  َرَّوَص   : » دومرف مداد ،  امـش  هب  هفاـیق  مدرک و  يدـنبتروص 

ۀفایق لکش و  هب  ار  ع )  ) یلع ۀفایق  لکش و  بلاطیبا  بلص  رد  ادخ  ( : 34 « ) هلآ هیلع و  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَِرب  ِساَّنلا  َهَبْشََا  ٍِبلاَطِیبَا  ِْنب  ُّیَلَع 
َو  » دنتـسه مه  ناج  ربمغیپ ،  یلع و  دـیامرفیمن :  نآرق  رد  ادـخ  رگم  تسیک ؟ لکـش  ع )  ) یلع دـیتسنادیم  الاح  ات  درک .  یـشاقن  ربماـیپ 
هب ار  ع )  ) نیـسح مردارب  دناودخ  اّما  و  هلآ ، » هیلع و  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَِرب  ِساَّنلا  َهَبْـشََا  ٍِبلاَطِیبَا  ِْنب  ُّیَلَع  َناَکَف  ( ، » 35 « ) ْمُکَسُْفنَأَو اَنَسُْفنَأ 
هک ار  نـم  اـّما  و  ( ، 36 « ) ِۀَـمَطاَِفب ِساَّنلا  َهَبْـشََا  ٍیَّلَع  ِْنب  ُْنیَـسُْحلا  َناَک  َو   : » درک یـشاقن  ردام  محر  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  مرداـم  لـکش 

ُْتنُک  : » درک یشاقن  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  مگرزب  ردام  لکـش  هب  ار  نم  دنک ،  يرگتروص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  مردام  محر  رد  تساوخیم 
(. 37 « ) يَّربُْکلا ِۀَجیِدَِخب  ِساَّنلا  َهَبْشأ 

ایند رد  هچنآ  فالخرب  مینک ،  یفرعم  ار  ع )  ) نیـسح ماما  میهاوخیم  ام  هک  دیـسر  ییاـج  هب  شندـش  میقتـسم  نز و  نیا  تیـصخش  راـک 
َنباَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   : » مینکیم یفرعم  ردام  اـب  اـج ،  ود  رد  ار  ع )  ) هللادـبعابا اـم  دـننکیم ،  یفرعم  ناشناردـپ  اـب  ار  دارفا  هک  تسا  موسرم 

(38 « ) يَّربُکلا ۀَجیِدَخ  َْنباَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ءاَرْهَّزلا  ۀَمَطاَف 

مالسا نید  ییاپرب  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تورث  شقن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  قداص  ریزو  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تبرغ  زور  رد  هک  دراد  تیاور  رد 
اب جاودزا  زا  شیپ  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هک  نیا  اـب  ( . 39) تفاـییم شمارآ  وا  راـنک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب و  ملس 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 593 

http://www.ghaemiyeh.com


 . درک هنیزه  ربـمغیپ  هار  ریـسم و  رد  ار  دوخ  تورث  راـنید  نویلیم  تسیب  یماـمت  دوب ،  دـنمتورث  ینز  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک نآیب  تفای  ریقف  تموق ،  شیپ  ار  وت  دـنوادخ  دـیوگیم :  دـنوادخ  هدومرف :  ( 40 «) یَنْغَأَف ًِالئاَع  َكَدَجَو  َو   » ۀیآ ریـسفت  رد  سابعنبا 
اَِّلا ِینیِد  َماَقَتْـسا  َال  َو  َماَق  اَم   : » دومرف يراکادف  نیا  لیلجترد  زین  ربمغیپ  (. 41  ) درک زاینیب  ار  وت  هجیدخ  لام  اب  سپ  دـشاب ،  وت  يارب  یلام 
اج رب  اپ  تمایق  زور  ات  ع )  ) یلع ریشمش  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  لام  هب  نید  نیا  ( : 42 «) ٍِبلاَطِیبَا ِْنب  ِِّیلَع  ِْفیَس  َو  ِۀجیِدَخ  لاَم  َْنیَْئیَِشب : 

نیا هب  خـساپ  رد  ع . )  ) یلع ریـشمش  رانک  تشاذـگ  ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  لاـم  باوث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینعی  دـش ؛ 
ياهناخ داد ،  تراشب  تشهب  رد  ياهناخ  شاداپ  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  اهيرای  اهشالت و 

کی زا 
(43  .) تسین یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربز ) زا   ) هعطق

یلص ترضح  هک  يزور  هنابش  رازه  مامت  درک و  لّمحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هارمه  ار  اهیتخس  مامت  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
رد هنهرباپ  هنسرگ و  هنشت ،  زورهنابش ،  رازه  نز ،  نیا  درواین .  وربا  هب  مخ  وناب  نیا  دوب ،  سبح  بلاطیبا  بعش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ! داب وت  يادف  نم  ناج  تفگیم :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هشیمه  تّدم ،  نیا  رد  دروآرس و  هب  نمشد  ةرصاحم 
 . تشگ کیدزن  گرم  هب  دش و  رامیب  دوب ،  هدید  رجز  هرـصاحم  نیا  رد  هک  سب  زا  دـمآرد ،  هب  هرـصاحم ،  زورهنابـش  رازه  نآ  زا  هک  وا 

(44)

گرم ماگنه  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لاح  نابز 

هجیدـخ تسـشن .  شرتسب  رانک  تفر و  وا  دزن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفرگ ،  تدـش  هک  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  يرامیب 
مرمع رخآ  تاظحل  هک  نالا  درک :  ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ناج !  هجیدـخ  دومرف :  مالـسلا  اهیلع  ربمغیپ  درکیم .  هیرگ  مالـسلا  اهیلع 

؟ هن اـی  تسا  یـضار  نم  زا  ادـخ  اـیآ  مریمیم ،  مراد  هک  نـآلا  منادیمن  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  هیرگ  هلأـسم  کـی  يارب  طـقف  تسا ، 
یـضار وت  زا  نم  وگب ،  ناسرب و  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  هب  ار  نم  مالـس  دـیامرفیم ،  ادـخ  هللالوسر !  ای  دومرف :  دـش و  لزان  ع )  ) لیئربج

امـش هب  ار  نآ  مشک  یم  تلاجخ  یلو  مراد ،  امـش  زا  یـشهاوخ  نم  اقآ !  تفگ :  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  دـعب  دـش .  داش  هجیدـخ  متـسه . 
اهیلع هجیدخ  دیوگب .  امـش  هب  ار  نآ  ًادـعب  وا  ات  میوگب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نامرتخد  هب  ار  نآ  نم  ات  دـیورب  نوریب  قاتا  زا  امـش  میوگب ؛ 

ربق ۀناخ  هب  مهاوخیم  نم  نم !  ۀمطاف  تفگ :  وا  هب  سپـس  دنیـشنب .  شرانک  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  ادـص  ار  هلاس  جـنپ  ۀـمطاف  مالـسلا 
نفک دچیپب و  شدوخ  يابع  رد  ارم  وگب  تردپ  هب  وت  خزرب ،  ربق و  باذع  زا  نم  ندـنام  ظوفحم  يارب  موش ،  لخاد  خزرب  ملاع  هب  مورب و 

مالسلا اهیلع  همطاف  ردام .  مشچ  تفگ :  مالسلا  اهیلع  همطاف  هدرک ؟ تدابع  ار  ادخ  ردقچ  ابع  نیا  رد  تردپ  ینادیم  ناج !  همطاف  دنک . 
وا هب  ار  دوخ  يابع  و  مشچ ،  ناج !  همطاف  دومرف :  ربمغیپ  نک !  نفک  تدوخ  يابع  رد  ار  نم  دیوگیم  ردام  ردپ !  تفگ :  دـمآ و  نوریب 

 . دش لاحشوخ  رایسب  نآ ،  ندید  زا  ردام  دُرب و  ردام  يارب  ار  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  داد . 
عورش ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفای .  تافو  مه  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  دوب  هتـشذگن  ع )  ) بلاطوبا تافو  زا  زور  هس  زونه 

دش لزان  ع )  ) لیئربج دنک ،  نفک  ار  ترضح  تساوخ  هک  نیمه  دیامن ،  ترخآ  رفس  ةدامآ  ار  ترضح  نآ  فیرش  مسج  هک  نیا  هب  درک 
ياهچقب دعب  هدومن .  هیده  وا  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتشهب  ياهسابل  زا  تسا  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  نفک  هچقب ،  نیا  نایم  رد  تفگ :  و 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  هب  ّقلعتم  اهنآ  نیلوا  هک  هداتـسرف  نفک  جنپ  ادخ  هللالوسر !  ای  تفگ :  داد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب 
اهنفک نیا  نیمود  ناشوپب .  ماهداد ،  نم  هک  ینفک  اب  ار  وا  دـعب  ناشوپب و  نآ  اب  ار  شیور  تسخن ،  هتـساوخ ،  وت  زا  هک  ییابع  اما  تسا . 

ع)  ) یلع هب  ّقلعتم  مه  اـهنآ  نیمراـهچ  و  تسا ،  تدوخ  هب  ّقلعتم  مه  اـهنآ  زا  یکی  تسا و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترتخد  هب  ّقلعتم  مه 
(45  . ) تسا وت  ع )  ) نسح هب  ّقلعتم  مه  اهنآ  نیمجنپ  تسا و 
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هب درک و  لغب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دشاب ،  شردام  گرم  دهاش  مالسلا  اهیلع  همطاف  تساوخیمن  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هب ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  رـس  تشگرب  مه  دـعب  درپس .  ع ، )  ) یلع ردام  دـسا ،  تنب  همطاف  شیومع ،  نز  هب  ار  وا  درب و  بلاطوبا  ۀـناخ 

رّهطم دسج  سپس  ( 46  . ) دندوب هدمآ  ترـضح  لابقتـسا  هب  ناگتـشرف  گرم ،  ماگنه  تفر .  ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  تفرگ .  نماد 
ّتیم زامن  زونه  دنراپـسب .  كاخ  هب  هنمآ ،  ترـضح  شردام ،  ربق  رانک  رد  ار  وا  ات  دـندرب  نوجح  هب  شنارای  اب  ار  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ 
هدامآ مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  يارب  هک  يربق  نآرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دوخ  نیمه  يارب  دوب ،  هدـشن  عیرـشت 
 . دش نیشنمه  نایتوکلم  اب  وا  درپس و  كاخ  هب  اج  نآ  رد  ار  كاپ  رهوگ  نآ  دعب  دمآ .  نوریب  سپس  دیباوخ و  تفر و  دندوب ،  هدرک 

و تفرگیم ،  ار  شردام  غارس  دیخرچیم و  ربمایپ  درگ  هب  لاسدرخ  ۀمطاف  هتسویپ  تفر ،  هناخ  هب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
روتـسد وت  هب  تراگدرورپ  تفگ :  دش و  لزان  ع )  ) لیئربج هک  نیا  ات  دیوگب  هچ  وا  هب  تسنادیمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

رـس هب  نارمع ،  رتخد  میرم ،  و  نوعرف ،  نز  هیـسآ ،  نایم  رد  تردام  هک  ییوگب  وا  هب  ینک و  مالـس  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  رب  هک  دـهدیم 
مالسلا اهیلع  همطاف  سپ  تسا .  زمرق  توقای  زا  شیاهنوتـس ،  الط و  زا  شیاهبوچراچ ،  هک  هرقن  الط و  ياهرات  زا  ياهناخ  رد  دربیم ، 

(47 « . ) ُماَلَّسلا ِْهَیِلا  ُماَلَّسلا و  ُْهنِم  ُماَلَّسلا و  َوُه  َهللا  ّنِا   : » تفگ

یقرواپ
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مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان :

همدقم

ییوناب دوب ; هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ینامـسآ  يوناب  هجیدـخ ، یهارمه  لاس  رب 25  نایاپ  هطقن  تثعب ) هد  لاـس   ) ناـضمر مهد 
تثعب زا  لبق  لاس  هک 55  ( 5  ) هفیفع و  ( 4  ) هلماک هلضاف ، ( 3 ، ) هخماش ( 2 ، ) يربک هقیدص ، هیکز ، هیضرم ، هیـضار ، هرهاط ، ( 1 ، ) هکرابم

بیرق 25 زا  دعب  ماجنارـس  دوب و  هتفرگ  رارق  یهلا  هدیزگرب  رانک  رد  لوالاعیبر ) مهد   ) تثعب زا  لبق  لاس 15  زا  هدوشگ و  ناهج  هب  مشچ 
هعقاو نـیا  تشاذـگ . اـهنت  زوسناـج  یقارف  رد  ار  یهلا  لوـسر  تـسب و  ورف  ناـهج  زا  مـشچ  یگلاـس  رد 65  یماـگمه ، یهارمه و  لاــس 

لاس نآ  هک  درک  رثاتم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانچ  داد ، يور  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تافو  زا  یکدنا  هلـصاف  هب  هک  كاندرد 
(6 . ) تفریم نوریب  هناخ  زا  رتمک  هدش و  نیشنهناخ  هعقاو  نیا  زا  دعب  یسلجم  همالع  لقن  هب  دیمان . نزحلاماع   » ار

: دـهدیم ناشن  یبوخ  هب  ار  هودـنا  نزح و  نیا  نازیم  يو ، زا  ربمایپ  یمیاد  درکدای  مالـسلا و  اـهیلع  هجیدـخ  يراپـسکاخ  هوحن  رب  يرورم 
زا کشا  هک  هنوگنامه  ربمایپ  دـش ، رـضاح  راوگرزب  يوناب  نآ  ربق  هک  ینامز  درک و  هیرگ  تدـش  هب  ربمایپ  تفاـی ، تاـفو  هجیدـخ  یتقو 

ار شرـسمه  شیوختسد  اب  تساخرب و  درک و  اعد  ار  وا  ( 7 ، ) تسیرگ لبق  زا  رتنوزفا  دیباوخ و  دـش و  ربق  دراو  دوب ، نازیر  شنامـشچ 
هک ینامز  تسا . رتالاب  وا  زا  ناتماقم  دینکن  نامگ  دومرف : شنانز  هب  و  ( 9  ) درک هیرگ  زین  شتافو  درگلاس  رد  ربمایپ  ( 8 . ) تشاذگ ربق  رد 

همطاف زا  مالسلا  هیلع  یلع  يراگتـساوخ  ربخ  دنتـساوخیم  هک  دعب  اهلاس  یتح  ( 10 .« ) تسا منادـنزرف  ردام  دروآ و  نامیا  دـیدوب ، رفاک 
: دومرف دیسرپ ، شاهیرگ  تلع  زا  هملس  ما  هک  ینامز  دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  دش ، هجیدخ  زا  يدای  دنهدب و  ربمایپ  هب  ار  مالسلا  اهیلع 

رـشبا نا  ینرما  لج  زع و  هللا  نا  اهلامب  هیلع  ینتناعا  هللا و  نید  یلع  ینتدیا  سانلا و  ینبذکی  نیح  ینتقدـص  ۀـجیدخ  لثم  نیا  هجیدـخ و  »
(11;  ) بصن هیف و ال  بعص  درمزلا ال  رصق  نم  ۀنجلا  یف  تیبب  ۀجیدخ 

مکمک هب  شلام  اب  درک و  مايرای  ادـخ  نید  رب  درک . قیدـصت  ارم  دـندرک ، مبیذـکت  مدرم  هک  ینامز  هجیدـخ ؟ لثم  تساـجک  هجیدـخ و 
لیلجت و همه  نیا  مهد ». تراشب  تسین ، نآ  رد  یتنحم  یتخس و  هک  تشهب  رد  نیدرمز  يرـصق  هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  نم  هب  ادخ  تفاتش .
مییوگب و نخـس  مالـسلا  اهیلع  هجیدختیـصخش  نوماریپ  یکدـنا  هک  درادیم  نآ  رب  ار  اـم  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ماـقم  زا  تشادـگرزب 

. میرامشربتسا هدناسر  ياهبترم  نینچ  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  ییاههصخاش 
. تفگ میهاوخ  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبتبسن  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  يراتفر  ياهیگژیو  نوماریپ  هلاقم  نیا  رد 

یشزرا شرگن   - 1

. دوب يویند  يرهاظ و  ياهیگدنبیرف  ربارب  رد  وا  یعقاو  ياهشزرا  كرد  ربمایپ ، هب  تبـسن  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  یگژیو  نیلوا 
تیـصخش و مامت  دـش  رـضاح  دـبایب ، مرکا  ربمایپ  دوجو  رد  اهنت  ار  نآ  تسناوت  نوچ  تخانـش و  یبوخ  هب  ار  یناسنا  تـالامک  ياـنعم  وا 

نیا كرد  يارب  هجیدخ  شایعامتجا . تیعقوم  زا  مه  تشذگ ، دوخ  لام  زا  مه  هار  نیا  رد  وا  دـنک . ادـف  نآ  كرد  يارب  ار  دوخ  ییاراد 
ار مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دلوت  نامز  ات  یتح  نانز ، هطبار  عطق  هلمج  زا  نیگنس  ییاهب  تسکش و  ار  یلهاج  ياهبلاق  یعقاو ، لامک 

: درک حرطم  ربمایپ  اب  هنوگ  نیا  جاودزا ، هب  لیامت  زاربا  ماگنه  ار  دوخ  شرگن  عون  نیا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  دیرخ . ناج  هب 
هب نم  ومع ، رـسپ  يا  ( 12;  ) کثیدـح قدـص  کقلخ و  نسح  کتناما و  کموق و  یف  کتلعـس  کتبارقل و  کـیف  تبغر  ینا  مع  نباـی  »

.« مدرک ادیپ  لیامت  وت  هب  تاییوگتسار  یقلخشوخ و  يرادتناما ، مدرم ، نیب  رد  وت  تفارش  يدنواشیوخ ، رطاخ 
، دـننکیم يزیرهیاپ  ار  دوخ  طباور  يویند  ياـهقرب  قرز و  رهاوظ و  ساـسارب  اـههدوت  مومع  هک  ياهعماـج  رد  راـتفر ، شرگن و  عون  نیا 
هب نانز  زا  یهورگ  شیرق ، نیما  اب  يو  جاودزا  ربخ  شخپ  زا  كدنا  ياهلـصاف  هب  اذل  دشاب ، راوگان  خلت و  ياهدمآیپ  نودـبتسناوتیمن 
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میتی ابتکوش  تمـشح و  همه  نیا  اـب  وا  : » دـنتفگیم ناـنآ  دـندرک . شنزرـس  ار  وا  دوخ  لـفاحم  رد  دـندروآ و  يور  يو  زا  ییوج  بیع 
ار اهنآ  تسشنن و  تکاس  اهتلاهج  نیا  لباقم  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  یگرزب »! گنن  هچ  درک . جاودزا  تسا  ریقف  یناوج  هک  بلاطوبا 

دمحم اب  نم  جاودزا  دروم  رد  ناتدوخ ) و   ) امـش نارهوش  ماهدینـش  نانز ! يا  : » تفگ مسارم  نایاپ  زا  دـعب  درک و  توعد  راـهن  فرـص  هب 
دوجو دمحم  لثم  یتیـصخش  امـش ، نایم  رد  ایآ  مسرپیم  امـش  دوخ  زا  نم  دـینکیم ، ییوجبیع  دـیاهتفرگ و  هدرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا اب  اهیگژیو  نیا  رطاخ  هب  نم  دـیراد ؟ غارـس  وا  دـننام  کین ، قـالخا  لـئاضف و  رد  یتیـصخش  نآ  فارطا  هکم و  هرتسگ  رد  اـیآ  دراد ؟
هب اوران  ياهتبـسن  دـییوگب و  نخـس  هنوگ  نیا  امـشتسین  هتـسیاش  سپ  تسا . یلاع  رایـسب  هک  ماهدـید  وا  زا  ییاـهزیچ  مدرک و  جاودزا 

.« دیهد نارگید 
(13 . ) دندش هدنکارپ  جیردت  هب  دندرک و  رایتخا  توکس  یگمه  هجیدخ ، نانخس  نیا  زا  دعب  شیرق  نانز 

كرد لباق  زور  نآ  بصعتم  لهاج و  هعماج  يارب  دادیم ، ناشن  ار  اهباختنا  رد  ییارگشزرا  قمع  دنچ  ره  هجیدخ  لالدتسا  هویـش  نیا 
یتح دنتفریمن  وا  دزن  دندرکیمن و  مالـس  هجیدخ  هب  رگید  اهنآ  دندرکیم . راتفر  وا  اب  رهق  تلاح  هب  شیرق  جوجل  نانز  اذـل  دومنیمن ،

وا لمح ، عضو  ماگنه  یتح  اذل  دوب . اجرب  اپ  نانچمه  يراتفر  هویش  نیا  زین  دش ، دلوتم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  تثعب  مجنپ  لاس  ات 
يراک چـیه  رد  مییآیمن و  وت  دزن  زگره  ام  يدرک ، جاودزا  بلاطوبا  میتی  اب  تفلاخم و  ام  اـب  وت  : » هک دنداتـسرف  ماـیپ  هتـشاذگ و  اـهنت  ار 

اهيزروهنیک زا  مجح  نیا  مینکیمن »!! کمک 
داتسرف و وا  يرای  هب  ار  ربمایپ ) بیعـش  رتخد  اروفـص  میرم ، هیـسآ ، هراس ،  ) هزیکاپ يوناب  راهچ  دنوادخ  هک  اج  نآ  ات  درزآ  ار  هجیدخ  لد 
. دروآ ایند  هب  زین  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شدـنزرف  درک و  تفایرد  ار  یناسنا  تالامک  هب  هقالع  قشع و  شاداـپ  هجیدـخ  ناـسنیا  هب 

(14)

ربمایپ تیصخش  هب  مارتحا   - 2

تشادیم و ساپ  ار  وا  تمرح  هراومه  مرکا  لوسر  اب  دروخرب  رد  تشاد ، هک  ياهژیو  یعامتجا  تیعقوم  ناوارف و  لاوما  مغر  هب  هجیدـخ 
یـسورع يارجام  رد  ناوتیم  ار  راتفر  نیا  زا  یلاع  ياهولج  دادیمن . زورب  دوخ  زا  دـهد  يرترب  راهظا  زا  یناشن  هک  يراتفر  نیرتکچوک 

احطب هکلم  ددرگرب ، بلاطوبا  شیومع  هناخ  هبتساوخیم  ربمایپ  دوب و  هتفای  نایاپ  نشج  دقع و  مسارم  هک  هاگ  نآ  تفرگ . غارس  ود  نآ 
هب ( 15;  ) کتیراج انا  کتیب و  یتیبف  کتیب  یلا  : » دـهدیم رارق  بطاـخم  ار  وا  هنوگ  نیا  دوب ، هدـش  وا  رـسمه  کـنیا  هک  شیرق  يوناـب  و 
وا نامیا  هدیقع و  رطاخ  هبتشادساپ  مارتحا و  همه  نیا  هتبلا  و  متسه ». امش  زینک  نم  تسامـش و  هناخ  نم  هناخ  دیوش ، دراو  ناتدوخ  هناخ 

(16 . ) سب دوب و  دیحوت  هب 

تیاضر بلج  يارب  شالت   - 3

ربمایپ هقالع  نازیم  هب  نوچ  هلمج  زا  دنک . هرادا  ربمایپ  لیم  قباطم  ار  لزنم  روما  ات  دربیم  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 
يارب یعنام  ار  هجیدـخ  روضح  دـشاب و  لوغـشم  شزاین  زار و  تدابع و  هب  یتحار  هب  ربمایپ  هک  درکیم  راتفر  نانچ  دوب ، هاگآ  تداـبع  هب 

رکفت و هب  ارح  راغ  رد  ار  ناضمر  هام  هلاس  همه  زین  راب و  دنچ  هام  ره  رد  تثعب ، زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنادن . شتادابع 
زا سپ  مالسا  ربمایپ  : » دومرفیم مالسلا  هیلع  يداه  ماما  اذل  تشاد . همادا  زین  جاودزا  زا  دعب  لمع  نیا  و  ( 17  ) دنارذگیم دنوادخ  تدابع 

لوغشم تقلخ  ياهیتفگش  ياشامت  هب  تفریم و  ارح  هوک  زارف  هب  دادماب  زور  ره  درک و  میسقت  ارقف  نیب  ار  شدمآرد  ماش ، يراجت  رفس 
(18 .« ) درکیم تدابع  دوب  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  تفرگیم و  رارق  ادختمظع  ریثات  تحت  دشیم و 

ار وا  یهارمه  یلدـمه و  اب  هشیمه  درکیمن و  داجیا  یتمحازم  وا  يارب  زگره  ربمایپ ، زا  یتایحور  نینچ  كرد  اـب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ 
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همالع دشیم . هارمه  ترضح  اب  زین  دوخ  هاگ  داتسرفیم و  هوک  يالاب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  شیاذغ  درکیم ، هقردب 
، دشیم زاغآ  تثعب  یحو و  دربیم و  رس  هب  ارح  هوک  رد  ربمایپ  هک  ناضمر  هام  نآ  رد  : » دسیونیم تنـس  لها  حاحـص  زا  لقن  هب  یـسلجم 

(19 .« ) دندوب شروضح  رد  نامالغ  زا  یکی  هجیدخ و  یلع و  ترضح 
. دنارذگ ییاهنت  هب  ار  تدم  نیا  مامت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  دیشک  ازارد  هب  زور  ربمایپ 40  ياهتدابع  نیا  زا  یکی  اهنت  هنومن  يارب 

هن وا  اما  دوش ، هجیدـخ  يارب  یفلتخم  ياهینارگن  اـههروشلد و  یتحاراـن ، بجوم  تسناوتیم  یعیبط  روط  هب  ینـالوط  ياـهتدابع  نینچ 
، دوب هجیدخ  ياهینارگن  هجوتم  دوخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اذل  دومنیم ، زین  یهارمه  ادخ  لوسر  اب  هکلب  درکیمن  ضارتعا  اهنت 

هکلب تسا ، وـت  هب  ییاـنتعایب  رطاـخ  هب  نم  يریگهراـنک  نکن  ناـمگ  هجیدـخ ! يا  : » هـک داد  ماـیپ  داتـسرف و  هجیدـخ  دزن  ار  رـسای  راـمع 
هب وـت  رطاـخ  هب  راـب  دـنچ  زور ، ره  دـنوادخ  نکن . يرگید  رکف  تداعـس  ریخ و  زج  دـنک . ارجا  ار  دوـخ  رما  اـت  دوـمرف  نینچ  مراـگدرورپ 

(20 .« ) نک تحارتسا  دوخ  رتسب  رد  دنبب و  ار  رد  دش ، بش  یتقو  سپ  دنکیم . تاهابم  شگرزب  ناگتشرف 
هب شیاهتیصو  نمـض  رد  تافو  ماگنه  یتقو  هک  دوب  يدح  هب  مرکا  لوسر  تیاضر  بسک  يارب  وا  شالت  هجیدخ و  یلدمه  یهارمه و 
وت مدـیدن و  يریـصقت  وت  زا  زگره  : » دومرف ربماـیپ  نک ،  وـفع  ارم  مدرک ، یهاـتوک  امـش  قـح  رد  نم  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

(21 .« ) يدش هتسخ  رایسب  نم  هناخ  رد  يدرب و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دییات  قیدصت و   - 4

یلهاج و ياضف  نآ  رد  ربمایپ  هب  هجیدخ  درکیور  تیمها  يایوگ  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرایسب  تایاور 
اهنت ار  ربماـیپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناگتـسب  زا  يرایـسب  یتـح  هک  یتـقو  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تبرغ 

ات تسب و  ینادواج  ینامیپ  وا  اب  دروآ و  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  هجیدـخ  دنتـسب ، وا  يدوبان  هبتمه  رمک  یتح  دنتـشاذگ و 
لثم نیا   » درکیم دیکات  هراومه  هک  دوب  هجیدخ  زا  یتلیضف  نینچ  كرد  اب  زین  ربمایپ  دنام . راوتـسا  شنامیپ  دهع و  رب  یگدنز  رخآ  هظحل 
دای هب  وا  ندید  اب  ربمایپ  دمآ ، هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترایز  يارب  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه ، هک  ینامز  هلمج  زا  ۀـجیدخ 

ار شتروص  یگدروخلاس  هک  شیرق  نز  ریپ  زا  ردـق  هچ  دیـسرپ : هشیاع  وا ، نتفر  زا  دـعب  دـیزرل . دوخ  هب  رثات  تدـش  زا  داتفا و  هجیدـخ 
ربمایپ تسا ؟! هدیشخب  امش  هب  رتهب  يرسمه  دنوادخ  هدرک و  دوبان  ار  وا  راگزور  زورما  هک  نیا  اب  ینکیم  دای  دوب  هدرک  خرس  نیکورچ و 

: دومرف
 ... .« دندرکیم و بیذکت  ارم  مدرم  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  یماگنه  وا  دـشن ، مبیـصن  هاگچـیه  هجیدـخ  زا  رتهب  دـنگوس ! ادـخ  هب  زگره ، »

(22)
هنوگنیا دوب ، هدرواین  نامیا  ربمایپ  هب  یـسک  چیه  هک  نامز  نآ  ار  هجیدـخ  نامیا  نوماریپ  دوخ  تادـهاشم  زا  ياهنومن  دوعـسم  نب  هللادـبع 

نوـچ میدـش . هکم  دراو  هلیبـق ، ياـضعا  زا  يدادـعت  میاـهومع و  اـب  هک  دوـب  نـیا  متـسناد  مالـسا  زا  هـک  يزیچ  نیتـسخن  : » دـنکیم ناـیب 
ینامز دوب . هتـسشن  هبعک  رانک  رد  مزمز ، هاچ  يالاب  وا  دندرک . ییامنهار  بلطملادبع  نب  سابع  هب  ار  ام  میرخب  رطع  يرادقم  میتساوخیم 

تشاد و دیفـس و ...  ياهنادـند  رپ و  شیر  ناوـسیگ و  دوـب و  هدیـشوپ  دیفـس  ساـبل  ود  هـک  يدرم  میدـید  میدوـب ، هتـسشن  وا  شیپ  هـک 
ار هدیشوپ  ییوناب  شرـستشپ  ناوجون و  کی  وا  تسار  فرط  رد  دش . مارحلادجـسم  دراو  افـص  باب  زا  دیـشخردیم ، هام  لثم  شاهرهچ 
هب هس  ره  هاگ  نآ  وناب . نآ  دـعب  ناوجون و  نآ  سپـس  دیـشک ، تسد  دوسالارجح  هب  درم  نآ  ادـتبا  دـنتفر . دوسالارجح  رانک  اهنآ  مدـید .

ریبکت ماگنه  درم  نآ  دندناوختعامج . زامن  دندمآ و  لیعامـسا  رجح  رانک  دـندرک ، فاوط  رابتفه  یتقو  دـندش . لوغـشم  هبعک  فاوط 
نینچ هک  نم  دش . مامت  زامن  هک  نآ  ات  دندرک  ینالوط  ار  تونق  دندیـسر . زامن  تونق  هب  ات  درکیم  دـنلب  شـشوگ  رانک  ات  ار  شیاهتسد 

درم نیا  تفگ : مدوب ؟ هدیدن  هکم  رد  ار  ینید  نینچ  نم  تسا ؟ هدمآ  هکم  هب  يدیدج  نید  ایآ  مدیسرپ : سابع  نبا  زا  مدوب ، هدیدن  يزیچ 
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رتخد هجیدخ  دـمحم ; رـسمه  مه  مناخ  نآ  بلاطیبا و  نب  یلع  مرگید  هدازردارب  ناوجون  نآ  تسا و  هللادـبع  نب  دـمحم  نم ، هدازردارب 
(23 .« ) درادن داقتعا  نید  نیا  هب  نیمز  يور  رد  یسک  رفن  هس  نیا  زا  ریغ  مسق  ادخ  هب  تسا . دلیوخ 

لاوما قافنا   - 5

مشیربا اب  زبس  ریرح  زا  یهاگراب  دندرکیم ، لقن  لمح و  ار  وا  يراجت  لاوما  رتش ، رازه  داتشه  : » دناهتـشون هجیدخ  تورث  رهاظم  نوماریپ 
يداصتقا و روما  زینک  مالغ و  دـص  راهچ  دـشیم ، کـمک  ارقف  هب  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  مدرم  هک  دـندوب  هتـشارفارب  شاهناـخ  ماـب  رب 

داد وا  هب  یناوارف  لاوما  تفر و  لفون  نب  ۀقرو  شیومع  دزن  جاودزا  زا  دعب  هلـصافالب  وا  همه  نیا  اب  ( 24 .« ) دندرکیم هرادا  ار  وا  یصخش 
ره نک و  فرصت  اهنآ  رد  یهاوخب  هنوگره  تسامـش و  هب  هیده  لاوما  نیا  وگب  ربب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دزن  ار  اهنیا  تفگ : و 

ماقم مزمز و  نیب  دمآ و  هبعک  رانک  زین  لفون  نب  ۀقرو  مدیـشخب . وا  هب  ترـضح ، مارتحا  هب  ار  همه  مراد ، کلم  تورث و  زینک و  مالغ و  هچ 
، ناـمالغ زا  دوخ  تورث  همه  دوخ و  هک  دریگیم  دـهاش  ار  امـش  هجیدـخ  هک  دـینادب  برع ! يا  تفگ : دـنلب  يادـص  اـب  داتـسیا و  میهاربا 
ار نآ  دمحم  هک  تسا  ياهیده  اهنآ  همه  تسا و  هدیـشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  شیایاده  هیرهم و  اهماد ، كالما ، نازینک ،

یهاوگ دیشاب و  هاوگ  هراب  نیا  رد  امش  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  وا  تبحم  هقالع و  رطاخ  هب  هجیدخ  راک  نیا  تسا و  هتفریذپ 
(25 .« ) دیهد

لاوما زین  نآ  زا  دعب  یتح  بلاطیبا و  بعش  رد  يداصتقا  هرصاحم  ماگنه  هکلبتفاین  متخ  جاودزا  هیلوا  ياهلاس  هب  یلام  يرای  نیا  هنماد 
زگره یتورث ، چیه  : » دومرف بعش  يارجام  رد  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  درک  افیا  يدوبان  زا  ناناملـسم  مالـسا و  تاجن  رد  یـساسا  شقن  هجیدخ 

(26 .« ) دناسرن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  لثم 
ود زج  يزیچ   » مالـسلا اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  زا  لقن  هب  دـنامن و  يزیچ  هجیدـخ  لاوما  زا  هرـصاحم ، يارجاـم  رد  تاـیاور  یـضعب  قبط 

داماد عیبر ، نب  صاـعلاوبا  تدـم  نیا  رد  میهدیم .  رارق  زادـناور  ار  يرگید  زادـناریز و  ار  یکیتحارتسا  ماـگنه  هک  دـنامن  یقاـبتسوپ 
زا نانآ  فراصم  هرـصاحم ، لاس  هس  لوط  رد  دـناسریم و  اهنآ  هب  فلتخم  ياهدرگـش  اب  امرخ  مدـنگ و  اب  ار  اهرتش  هجیدـخ ، ترـضح 

(27 . ) دشیم نیمات  هجیدخ  لاوما 

ربص يریذپلمحت و   - 6

ياههیاسمه فلتخم  ياهراشف  ربارب  رد  تخاـس و  دوخ  هشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  یگدـنز  رد  ار  لـمحت  ربص و  هجیدـخ 
هب ناوتیم  عیاقو  نیا  هلمج  زا  دادیم . ناشن  دوخ  زا  ياهژیو  يریذـپلمحت  يراـبدرب و  يداـصتقا و ... هرـصاحم  بصعتم ، ناـنز  كرـشم ،
زا یکدنا  هلـصاف  هب  هک  ياهزادنا  هب  تشاد ، مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ینامـسج  ياوق  لیلحت  رد  زین  یمهم  شقن  هک  درک  هراشا  بعـش  هعقاو 
غاد يامرگ  رد  ار  لاس  مارح  هام  راهچ  زج  رفن ) لهچ   ) ربمایپ نارای  هرـصاحم  نیا  رد  تفاـی . تاـفو  راوگرزب  يوناـب  نآ  هرـصاحم ، ناـیاپ 

رد زین  دوخ  لاوما ، فرص  رب  هوالع  دوب ، هلاس  ات 65  هک 63  دمحم  يوناب  نامز  نیا  رد  دندرکیم و  لمحت  کشخ و ... نابایب  ناتـسبات و 
. دوب ناگدش  هرصاحم  رامش 

زا مدمآ ، نوریب  هرد  زا  یبش  تفگیم : وا  دیمهف . صاقو  دعـس  شرازگ  زا  ناوتیم  دشیم  دراو  ناگدشهرـصاحم  رب  هک  ار  يراشف  نازیم 
نتخپ و نتـسش و  زا  دعب  متـشادرب و  ار  نآ  داتفا ، يرتش  هدیکـشختسوپ  هب  ممـشچ  مدوب ، هداد  تسد  زا  ار  مناوت  مامت  یگنـسرگ  تدش 

(28 .« ) مدرب رس  هب  نآ  اب  يزور  هس  مدرک و  طولخم  ریمخ  بآ  اب  ندیبوک ،
لمحت هک  دوبن  ینس  رد  هجیدخ  دسیونیم : نارود  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  لمحت  نازیم  دروم  رد  برع  ناگدنسیون  زا  یطاشلا  تنب 

دوجو اب  لاح و  نیع  رد  اما  دشاب . هتفرگ  وختشیعم  یگنت  اب  یگدـنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  و  دـشاب ، ناسآ  شیاربجـنر  همه  نآ 
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(29 . ) درک لمحت  گرم  دح  رس  ات  دشیم  دراو  بعش  رد  هرصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاهیتخس  نستلوهک ،
درب مان  لهجوبا  زا  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـندوزفایم  اهراشف  نیا  رب  مامت  یمحریب  اـب  زین  ربماـیپ  ناگتـسب  یخرب  یتح  هرود  نیا  رد 

. دـناسرب هقوذآ  هجیدـخ  دوخ  لاوما  زا  یتح  دوب ، بعـش  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  شاهمع  يارب  مازح  نب  میکح  ات  دـشیم  عناـم  هک 
(30)

ربمایپ يادزمغ  سینا و   - 7

درگ رب  قیفـش ، ییوناب  ناس  هبتثعب  زا  دـعب  لبق و  یگدـنز  نارود  مامت  رد  دروآیمن و  وربا  هب  مخ  هجیدـخ  راشف ، یتخـس و  همه  نیا  اـب 
دنمناوت یناسرکمک  ریزو و  روای ، ناسهب  نیب  نیا  رد  دودزیم و  ربمایپ  خر  زا  ار  اهمغ  دوخ  نادنخ  يامیـس  اب  تشگیم و  ربمایپ  دوجو 

. درکیم يرای  ار  وا 
 ... داد و يرای  ار  وا  درک و  قیدصت  ار  شراتفگ  دروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  هجیدخ  دسیونیم : ماشه  نبا 

هک نیا  رگم  دینـشیمن  ار  بیذکت  در و  لیبق  زا  ياهدـننکتحاران  ربخ  چـیه  هک  يوحن  هب  داد  شمارآ  شربمایپ  هب  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
ناسآ وا  رب  ار  اهيراوشد  دـنادرگیمرب ، هجیدـخ  هب  ار  شربمایپ  ادـخ  یتقو  درکیم . داجیا  شیارب  شیاشگ  هجیدـخ  هلیـسو  هب  دـنوادخ 

(31 . ) داب وا  رب  ادختمحر  دادیم . هولج  تیمهایب  دوب ) هدش  رازآ  بجوم  هک   ) ار مدرم  لامعا  هدرک ، شقیدصت  درکیم و 
لثم يربمایپ  چیه  ( 32;  ) تیذوا ام  لثمب  یبن  يذوا  ام  : » هک دوشیم  نشور  ربمایپ  نخس  نیا  اب  ناکرشم  شیرق و  ياهراشف  نیگنس  مجح 

. دوب ربمایپ  يادزمغ  رای و  اهرازآ ، نیا  مامت  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  و  دیدن ». رازآ  نم 
زا نوزحم  نیگمغ و  ییامیس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  دوبتثعب  نیزاغآ  ياهلاس  رد  دسیونیم : یـسلجم  همالع 

یلع دومرف : تسا ؟ هدش  هچ  منیبیم ، تاهرهچ  رد  هودنا  هناشن  متفگ : ربمایپ  هب  دیوگیم ، مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تشگرب . هناخ  هب  ارح  راغ 
هیلع یلع  نایم  دندوب و  هدش  هدنکارپ  ناکرشم  دنزگ  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  ناناملـسم  زا  ياهدع  تساجک [ ؟ تسین  مولعم  هدش و  ادج  نم  زا 

! منارگن يو  هب  ناکرشم  یناسر  بیسآ  دروم  رد  دوب ] هداتفا  هلصاف  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و 
. دزادنایم هلصاف  وا  نم و  نیب  گرم  ای  مباییم و  ار  وا  ای  موشیم ، راوس  مرتش  رب  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 

تـسا یلع  دیمهف  شباوج  يادص  زا  درک و  مالـس  وا  رب  هدید  ار  یـسک  هفایق  هک  نآ  ات  تخادرپ  وج  تسج و  هب  دش و  رتش  راوس  هجیدخ 
بیجملل ارکش  راب  هدزای  ربمایپ  هک  ياهزادنا  هب  درک  لاحـشوخ  ار  ربمایپ  یلع ، یتمالـس  ربخ  نداد  اب  تشگرب و  هناخ  يوس  هب  هاگ  نآ  ... 

. تفگ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  عافد  تدهاجم و   - 8

طیارش رد  دیدش  هیقت  زین  یهارمگ و  لهج و  ياهلاس  رد  مالسا  شریذپ  عوضوم  هب  ناوتیم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تدهاجم  قیداصم  زا 
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هک  دوب  يدـح  هب  هرود  نآ  رد  مالـسا  شریذـپ  تارطخ  نازیم  درک . هراـشا  رـصع  نآ  كانتـشحو  كاـنفوخ و 

هیقت تدـش  هب  ناهنپ و  ار  دوخ  مالـسا  دـندوب و  وا  اب  هجیدـخ  یلع و  تسیزیم ، یناهنپ  روط  هب  هکم  رد  لاسجـنپ  ادـخ  ربماـیپ  دومرفیم :
(33 . ) دندرکیم

رد دجسم  رد  هعمج  زور  رصع  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا  هلمج  زا  دمآیمرب . زین  ربمایپ  زا  عافد  ماقم  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  نیا  رب  هوالع 
زا تفگ : یبلاطم  ندش  لدب  در و  زا  دعب  وا  دمآ . ماما  تمدخ  براق  نب  داوس  مان  هبتماق  دنلب  يدرم  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح 

شیرق نادناخ  نوماریپ  مدرک و  مالس  وا  رب  دوب . نایفسوبا  مدش  ورهبور  هک  یـسک  نیتسخن  اب  مدمآ . هکم  يوس  هب  مدش و  رتش  راوس  نمی 
. تسا هدرک  دساف  ار  ام  نید  بلاطوبا  میتی  طقف  تسین  یلکشم  تفگ : مدیسرپ ،
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رتش راهم  تسوا . هناخ  رد  هدرک و  جاودزا  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ابتفگ  تساجک ؟ مدیسرپ  دمحا . دمحم و  تفگ : تسیچ ؟ وا  مان  متفگ 
اب مهاوخیم  متفگ : مدرک و  یفرعم  ار  دوـخ  یتـسیک ؟ دیـسرپ : دـمآ و  رد  تشپ  هجیدـخ  مدز . رد  متفر و  هجیدـخ  هناـخ  هب  مدیـشک و  ار 

. منک تاقالم  دمحم 
هب کلمع ; یلا  بهذا  هومتنـصح  هومتبره و  هومتدرط و  دق  تیب  لظ  هیوای  ادمحم  نورذتام  کلمع  یلا  بهذا  : » داد خـساپ  هنوگ  نیا  وا 

شلباقم رد  دـیداد و  يرارف  دـیدرک و  رود  دوخ  زا  ار  وا  امـش  دـیاسایب . شاهناخ  هانپ  رد  ات  دـینکیمن  اهر  ار  دـمحم  ورب ، دوخ  راک  لابند 
.« تراک لابند  هب  ورب  دیدرک ، يدنبرگنس 

نمی هب  عادو  زا  دعب  مدروآ و  نامیا  وا  تلاسر  هب  مدید و  ار  ربمایپ  ینارون  يامیس  مدش  دراو  یتقو  اشگب ، ار  رد  هجیدخ  يا  دومرف : ربمایپ 
(34 . ) متشگرب

، دندرک نارابگنس  ار  هناخ  دندمآ و  هجیدخ  هناخ  ات  وا  یپ  رد  دندرک و  یمخز  ار  ترضح  ینارپگنـس  اب  برع  لاهج  هک  مه  راب  کی 
نخس نیا  ندینش  اب  مدرم  و  دیرادن ؟ مرـش  تسامـش ، موق  نیرتبیجن  هک  ینز  هناخ  ندرک  نارابگنـس  زا  ایآ  تفگ : دمآ و  نوریب  هجیدخ 
مالـس وا  هب  دـنوادخ  يوس  زا  ربمایپ  هک  دوب  هعقاو  نیمه  رد  تفاتـش . شرـسمه  ياوادـم  هب  هجیدـخ  هاـگ  نآ  دـندش و  قرفتم  هدـنمرش و 

مالـسلا و هللا  لوسر  ای  کـیلع  مالـسلا و  لـیئربج  یلع  مالـسلا و  هنم  مالـسلا و  وه  هللا  نا  : » تفگ یهلا  مالـس  ربارب  رد  هجیدـخ  دـناسر و 
(35 .« ) هتاکرب

اهتشونیپ

ص 352. ج 21 ، راونالاراحب ، ( 1
ص 272. ج 102 ، نامه ، ( 2

ص 69. ج 16 ، نامه ، ( 3

ص 56. ج 75 ، نامه ، ( 4

ص 69. ج 16 ، نامه ، ( 5

ص 21. ج 19 ، نامه ، ( 6
ص 511. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 11 ; ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  هریس  ( 7

ص 593. ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 8
ص 380. ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، ( 9

ص 199. ج 1 ، ماشه ، نبا  يوبن ، هریس  ( 10
ص 381. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 11

ص 521. ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 201 ; ج 1 ، ماشه ، نبا  يوبن ، هریس  ( 12
ص 374. ص 81 ;ج 103 ، ج 16 ، راونالاراحب ، ( 13

ص 80. نامه ، ( 14
ص 4. ج 1 ، راونالاراحب ، ( 15

ص 7. مرقم ، ارهزلا ، تافو  ص 570 ; ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 16
ص 208. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ( 17

ص 309. ج 17 ، راونالاراحب ، ( 18
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ص 363. ج 15 ، نامه ، ( 19
ص 79 و 80. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 20

ص 235. ج 2 ، یبوط ، هرجش  ( 21
ص 432. ج 10 ، لاجرلا ، سوماق  ( 22

ص 225. ج 13 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 23
ص 22. ج 16 ، راونالاراحب ، ( 24
ات 77. ص 75  ج 16 ، نامه ، ( 25

ص 63. ج 19 ، نامه ، ( 26
ص 211. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 27

ص 79. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 379 ; ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 28
. ناملسم دهاجم  نز  هنومن  يربک ، هجیدخ  ( 29

ص 18. ج 19 ، راونالاراحب ، ص 335 ; ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 30
. كدنا فالتخا  اب  ص 1820 ; ج 4 ، باعیتسا ، ص 249 ; ج 1 ، ماشه ، نبا  يوبن ، هریس  ( 31

ص 1. ج 39 ، راونالاراحب ، ( 32
. دینک هعلاطم  دعب  هب  ص 8  ناغلبم ش 11 ، همانهام  رد  وناب  نیا  تدهاجم  زا  ییاههنومن  ص 197 ; نیدلا ، لامک  ( 33

ص 98. ج 18 ، راونالاراحب ، ص 181 ; دیفم ، صاصتخا  ( 34
ص 438. ج 5 ، ۀباغلا ، دسا  ص 719 ; ص 111 و ج 2 ، ج 4 ، باعیتسا ، ( 35

... هجیدخ لثم  تساجک  و  - 36

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

نایم نیا  رد  دوریم ، رامش  هب  ام  هعماج  رد  نانز  زاین  نیرتیساسا  یگنهرف و ... یعامتجا ، ياهتیلاعف  يارب  بسانم  يراتفر  ياهوگلا  نییبت 
هخـسن اـهنت  ار  عاـمتجا  رد  اـباحمیب  روضح  رگید  ياهدـع  دـنزاسیم و  مورحم  یتیلاـعف  هنوگره  زا  ار  ناـنز  هدوـمیپ ، طارفا  هار  یهورگ 

. دننادیم شخبافش 
نودـب ندنارنخـس  اریز  تفرگ ، رظنرد  ار  نآ  یمالـسا  هاگتـساخ  دـیاب  نانز  هعماج  هب  طوبرم  لیاسم  نوماریپ  رظنلاـمعاوراهظارد  املـسم 

. دزاسیم راتفرگ  اهیرگنیحطس  بادرگ  رد  جراخ و  یلصا  رتسب  زا  ار  نانز  هعماج  ناموصعم ، هریس  زا  قیمع  تخانش 
هب ار  ام  دناوتیم  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  نانز ، هعماج  حرطم  رثؤم و  ياهتیـصخش  یگدـنز  رد  دوجوم  ياهتیعقاو  لیلحت  یخیرات و  هاگن 

. دزاس کیدزن  نانآ  یعامتجا  ياهتیلاعف  هوحن  هدودحم و  صیخشت  نانز و  نوماریپ  ینید  تارظن  یلصا  هاگتساخ 
زا شیب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  اریز  تسناد ؛ لامک  تمـس  هب  ریـس  تبثم و  لوحت  زا  لماک  ياهنومن  ناوتیم  ار  هجیدخ  ترـضح  یگدـنز 
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هب و  درپس . مالـسا  هب  لد  یعامتجا  دوجوم  ياهداضت  مامت  رب  هبلغ  اـب  هاـگنآ  درکيرپستیلهاـج ، نارود  رد  ار  شایگدـنز  زا  لاـسلهچ 
یمالـسا نارود  رد  شیاهتنا  تیلهاج و  نارود  رد  نآ  يادتبا  هک  تسا  یلپ  نوچ  وا  یناگدنز  داهنماگ .  یمالـسا  کچوک  عامتجا  نیلوا 

، هعماج ياههورگ  همه  يارب  دهديرایتبثم و  يوگلا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  دناوتیم  يو  یناگدنز  ساسح  طاقن  یسررب  ورنیا  زا  تسا .
. دشاب دنمدوس  دناهدرک  هبرجت  ار  هناگیب  ياهگنهرف  موجه  اهبصعت و  اهتیلهاج ، نارود  هک  نانز ، هژیوهب 

یلهاج رصعرد  نانز  یعامتجا  عاضوا 

ياهندـمت اب  طابترا  مدـع  ینابایب ، نشخ  یگدـنز  رثا  رب  شنوماریپ  مدرم  اما  دوب  ياجرباپ  راوتـسا  هدیـشک و  یتماق  اب  دـیحوت ، دامن  هبعک ،
یتایح نوئش  مامت  رد  هللالیلخ  يدیحوت  نییآ  زا  فارحنا  دنتشادیمرب ، ماگ  طاطحنا  يوس  هب  یناسفن  لایما  لهج و  ییامرفمکح  رگید و 
نایرج نیرتدنمروز  و  دوب ، ینابایب  یماظن  ناتـسبرع  یعامتجا  ماظن  دوبهتـشابنا . لهاج  محریب و  دارفا  زا  دـشیمهدید و  نانآ  یعامتجا  و 
روهقم لماک  روط  هب  دندوب  هعماج  هورگ  نیرتفیعـض  یعامتجا  ظاحل  زا  هک  نانز  تشادياج . تردق  مره  سار  رد  ياهلیبق  یعامتجا و 
. دندوب هطلستحت  یعامتجا  ننس  بادآ و  یگنهرف و  یقالخا ، يداصتقا ، ياههبنج  رد  دندمآیم و  رامش  هب  نادرم  تالیامت  هدارا و 

یناوخزاوآ و شزومآزا  سپ  هدرک ، يرادیرخ  ار  نانز  زا  یهورگ  دندوب  تورث  هعسوت  هشیدنا  رد  ای  دنتـشاد و  یلام  زاین  هک  ینادرم  هاگ 
. دـندرکیم بصن  ناشیاههناخ  ماب  رب  دوب  ناگمه  دورو  يدازآ  هناـشن  هک  یمچرپ  دنتـشاذگیم و  ناـشرایتخا  رد  ییاـههناخ  یگدـنزاون 

چیهیب نادنمتورث  هک  دوبهداد  تسدزا  ار  دوختحاقو  نانچ  تشز  رادرکنیا  . دوب هعماج  طلسم  هقبط  يارب  دمآرد  بسک  نانز  نیا  هفیظو 
هب لسن  دایدزارطاخ  هب  اهنت  زین  ینامز  . دندروآیم درگ  نالک  ياهتورث  هار  نیازا  دنتخادرپیم و  نانز  تزعو  تفع  رامثتـسا  هب  ياهغدغد 
هب ار  ینز  یکارتـشا  روط  هب  یخرب  دنتـسجیم ؛ دوس  نکمم  هاررهزا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنتـشاذگیم و  مارتـحا  نز  تیدوـجوم 

. دندروآیمرد دقع  هب  ار  ینز  ياهلیبق  روط  هب  ياهدعو  دنتفرگیم  يرسمه 
هک تسا  یکانفوخعیاجفاههد  زا  یکی  اهنت  یشکرتخد  دناشکیم ، كانلوه  ياهتنس  هب  ار  مدرم  دروخیمهرگ ، رقف  دوپ  هب  لهج  رات  یتقو 
زا ار  رتخد  داتـشهوتسیود  ییاـهنت  هب  قدزرف  دـج  یعـشاجم  هیجاـن  نبۀعـصعص  ، » دوجوم عباـنم  ساـسارب  تشادجاور . برعلاةریزج  رد 

تنـس نیا  ذوفن  عیـسو  هرتسگ  دناوتیم  ربخ  نیا  دادتاجن . یمتح  گرم  زا  ار  اهنآ  مادک  ره  يارب  رتش  هستخادرپ  اب  دیرخ و  ناشناردـپ 
ملف دـیئولا  اـیحاو  نیدـئاولا  عـنم  يذـلا  يدـجو  :" تـساهدرک هدـنز  نـینچ  ار  شیوـخ  دـج  ناـسحا  هرطاـخ  قدزرف  دـهدناشن . ار  تـشز 

تـشاذگن دادتاجن و  ار  ناگدـشروگ  هبهدـنز  تشادزاب و  ندرکروگهبهدـنز ، زا  ار  ناشنارتخد  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  مدـج  ." دـئوت
. دنوشنفد

هراتس شیور 

نبدـسا نادـنزرف  زا  دـلیوخ  شردـپ  . دوشگ ناـهج  هب  مشچ  هکمرد  ترجهزا  شیپ  لاستشهوتصـش  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
. دندوب شیرق  هلیبقزا  تشادمان و  رهف »  » ودره دج  دوب . مصا  نبةدئازرتخد  همطاف  شردام  دمآیمرامش و  هب  يزعلادبع 

. داهن اهنتراگزور  نآ  بوشآرپ  يایندرد  ار  هجیدخ  دشهتشک و  راجف  ياهگنج  زا  لبق  شردپ  یتیاور  هب 
دیامنیم ملسم  هچنآ  اما  تسین  تسدرد  یقیقد  عالطا  یلاسنایم ، نینس  زا  لبق  ات  يو  یناگدنز  هوحن  مالسلا و  اهیلع  هجیدختشونرـس  زا 

موجه دـهاش  هک  تشذـگیمن  شرمعزا  رتشیب  لاسهدزناپ  دـیاش  دوبهتخودـنا ، گنـسنارگ  یتاـیبرجت  تیلوفط  نارودرد  وا  هک  تسا  نیا 
. دوب ادخ  هناخ  هب  ههربا  هاپس 

تیریدم و اب  وا  تخادرپ  دـمآرد  بسک  هب  يراجت  ياهناوراک  ندادبیترت  اب  هک  دـنراد  هراشا  ینامز  هب  وا  دروم  رد  یخیرات  نوتم  نیلوا 
. دروآيور ياهبراضم  تراجت  هب  دندوبهداد ، رارق  تورث  بسک  هیلوا  لوصا  زا  ار  يراوخابر  هک  هنامز  راجت  مسر  زا  رود  هبیوق  یتیارد 
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اما تسا  مهم  ياهلوقم  دوخ  دیشکیم ، راکهدب  دنزرف  نز و  ندادتسدزا  ات  هاگ  هک  يوبر ، تراجت  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  زیتس  هچرگ 
رد زگره  هنانز  یلاع  تافـص  مامت  زا  يرادروخرب  ورهاظ  ییاـبیز  دوجو  اـب  هک  دریگیم  لکـش  یناـمز  وا  یگدـنز  تاحفـص  نیرتکاـنبات 
رد ناگدنـسیوندنداد  هرهاط  " بقل يو  هب  هک  تفایتسد  یکاپ  لامک و  زا  ياهجرد  نانچ  هب  تخابن و  ار  دوخ  راگزور  نآ  دـساف  هعماج 

. دناهدرب راک  هب  ار  دشیمهدیمان ، هرهاط  هبتیلهاج  رد  ةرهاطلا  ۀیلهاجلا  یف  یعدت  " نوچ یتارابعوا  فیصوت 
ییوناب يو  زا  تفع " تیارد و" یشیدنارود و   ، " تواخس مرک و  ." دوب نادنمزاین  هاگهانپ  شاهناخ  دنادرگیمنرب و  يور  ارقف  يرای  زا  وا 
مارتحا ساسحا  قمع  یعامتجا و  ذوفن  زا  دشهداد ، يو  هب  نامز  نآ  رد  هک  شیرق  ءاسن  ةدیس  " بقل تخاس . ناگمه  مارتحا  دروم  اسراپ و 

رس رد  ار  وا  يرسمه  هشیدنا  نادرم ، زا  يریثک  هورگ  ات  دشببس  يو  رهاظنسح  یلقع و  یحور و  تالامک  درادیمرب . هدرپ  يو  هب  مدرم 
هک دـندوب  شیرق  ذوفن  بحاص  دـنمتورث و  نادرم  هلمجزا  نایفـسوبا " لهجوبا "و" "،" باهـش نبتلـص   ، " طیعمیبا نبۀـبقع   " دـننارورپب

شیاهوگتفگ زا  یـشخب  رد  وا  درکدر . جاودزا  هب  یگقالعیب  زاربا  اب  ار  اهنآ  تساوخرد  هجیدـخ  امادـندرکزارد  وا  يوس  هب  اـنمت  تسد 
رب هک  هجیدخ  . تساهتـسناد جاودزا  هب  لیامت  مدع  لیلد  ار  رظندروم  صخـش  نتفاین  شیومعرـسپ ، يزعلادـبع ،  نبدـسا  لفون  نبۀـقرو  " اب

نیا رد  دربیمهرهب . ناشفراعم  نانخـس و  زا  دـنارذگیم و  یبهذـم  ياـملع  اـب  ار  زور  زا  یتاـقوا  دوبیقاـب ، هللالـیلخ  میهاربا  فینح  نییآ 
. دربیم ورف  رکفت  رد  تخس  ار  هجیدخ  هک  دمآیم  نایم  هب  شیرق  زا  يربمایپ  روهظ  زا  تبحص  هاگ  اهتسشن 

ملاع درکبلج . ار  ناشهجوت  تماقدـنلب  ناوج و  يرذـگهر  هک  درکیم  وگتفگ  دوهی  ياـملع  زا  یکی  اـب  ناـنز  زا  یهورگ  هارمه  يزور 
ار دوـخ  فـتک  تساوـخ  ناوـج  زا  يدوـهی  ملاـع  دروآ ، لزنم  هب  ار  رذـگهر  وا  دـناوخارف  سلجم  هب  ار  وا  تساوـخ  هجیدـخ  زا  يدوـهی 
رد دوب ، هدـش  هداد  تراشب  ناشیاهباتک  رد  هک  ار  توبن  رون  شـشخرد  تسیرگن ، تقد  هب  وا  دزراـنک . ار  دوخ  نهاریپ  رذـگهر  دـنایامنب .

. تسا يربمایپ  رهُم  نیا  تفگ : دید و  شفتک 
اریز ینک ، نینچ  وت  دـندادیمن  هزاجا  دـندوب  اجنیا  شیاهومعرگا  تفگ : باوج  تفایرد  يدوهی و  ملاع  لیلد  زا  لاؤس  زا  دـعب  هجیدـخ ،

. دننکیم تبقارم  يو  زا  تدشهب 
دید باوخرد  زین  رابکی  نیا  رب  هوالع  . درکدـهاوخ جاودزا  دوشیمهدرمـش ، شاهلیبق  گرزب  هک  شیرق  زا  ینز  اب  وا  تفگ : يدوهی  ملاع 

ینامـسآ بتک  اب  دوب و  یحیـسم  هک  ۀقرو ،  " شیومعرـسپ اب  ار  باوخ  نیا  وا  دـمآدورف . شاهناخرد  دـیخرچ و  هکم  يالاب  دیـشروخ  هک 
. درکیهاوخ جاودزا  دباییم  یناهج  ترهش  هک  یگرزب  درم  اب  تفگ : هقرو  داهن . نایمرد  تشاد ، ییانشآ 

شیرق نیما  دزن  ار  یـصخش  سپ  دناشکب ، دوخ  يوس  ار  شاهدـشمگ  هنالقاع  یهار  زا  هک  تشادیماو  ار  هجیدـخ  قوف  دـهاوش  هعومجم 
ماش یهار  هرـسیم  شمالغ  اهالاک و  نیرتهب  اب  ار  وا  تفریذپ  نیما  نوچ  دزادرپب و  تراجت  هب  وا  لاومازا  يرادـقم  اب  هک  دادمایپ  داتـسرف و 

دمحمرایتخا رد  تراجت  يارب  یلام  ات  تساوخ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  زا  بلاطوبا  هک  دناهدیقع  نیارب  ناراگنخـیرات  زا  يریثک  هورگ  . درک
هک دادیمنهزاجا  بلاطوبا  فرـش  تزع و  دـنیوگیم : هتخادرپ ، هلباقم  هب  رظن  نیا  اـب  رگید  یهورگ  . دراذـگب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تـشگزاب رد  هرـسیم  . دـشن هجیدـخ  ریجا  تخادرپ و  تراجت  هب  هبراضم  روطهب  يو  هک  تفگ  دـیاب  سپ  دـنوشرگید . صخـش  ریجا  اـهنآ 
. درکوگزاب هجیدخ  يارب  ار  يو ،  اب  بهار  تاقالم  اصوصخ  شیرق ، نیما  تامارک 

لصو لصف 

نازیر شتروص  زا  تباجن  قرع  هک  تشاد  دوخ  يور  شیپ  نیما  نمادکاپ و  یناوج  وا  دوبهتـسشنراب ، هب  هجیدـخرد  کنیارهم  ياههناوج 
معنبای :" تفگ نینچ  شیرق  نیما  هب  وا  درک . جاودزا  ياضاقت  میقتسم  روطب  شیرق  يوناب  دوبراکـشآ . شیامیـستقادص  زا  شلد  یکاپ  و 

 " کثیدح قدصو  کقلخ  نسحو  کتناماو  کموق  یف  کتطسو  کتبارقل  کیف  تبغر  ینا 
. مدرکادیپ لیامت  وت  هب  تاییوگتسار  یقلخشوخ و  تناما ، مدرم ، نایمرد  وت  تفارش  يدنواشیوخرطاخ ، هب  نم  ومعرسپ ، يا 
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هارمه بلاطوبا  تخاسهاگآ . دوبهداد  خر  هچنآزا  ار  بلاطوبا  شیومع  تفریذپ و  ار  هجیدخ  داهنشیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
هب وا  تفگ ... : دقع  ندناوخ  ماگنه  بلاطوبا  دندرک . جاودزا  ياضاقت  تفر و  " دسا نبورمع  " هجیدـخ يومع  دزن  هب  مشاهینب  زا  یعمج 

.« میناوخب هبطخ  شدوختیاضر  اب  هک  میاهدش  عمج  اجنیا  درادهقالع  يو  هب  هجیدخ  هجیدخ و 
ندیبات شیرق  نانز  رورستخب  ماب  رب  تشاذگیمرـستشپ ،  ار  شرمعزا  لاسجنپوتسیب  اهنت  هک  یلاحرد  هکم ، دیـشروخ  بیترت  نیا  هب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  دمآدیدپ . ودره  یگدنز  رد  ینیون  لصف  دش و  باتفآرـسمه  ، هجیدخ تفرگ ،
. دش يو  زارمه  رسمه ، لدمه ، تخاسرارقرب ؛ يدبا  يدنویپ 

یحو عولط  زا  لبق 

نامالغ و وگب : ورب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دزن  تفگ : تساوخ و  ار  ۀقرو  شیومعرسپ  هجیدخ  يراگتـساوخ ، مسارم  زا  دعب 
اب داتسیا و  ماقم  مزمز و  نایم  هقرو  سپ  . ینک فرصت  اهنآرد  یناوتیم  یهاوخب  هک  هنوگره  مدیشخب ؛ وت  هب  منآ  کلام  هچنآره  نازینک و 

دمحم هب  ار  دراد  هچنآرهو  نامالغو  لامو  سفنوا  هکنیا  رب  دهدیم  رارق  دهاش  ار  امـش  هجیدخ  برع ! هورگ  يا  داد : رد  ادن  دنلب  يادـص 
. تسا هدیشخب 

یکی ،" دـیز كاپ  قالخا  هب  ربمایپ  هقالعزا  یتقو  وا  ناخروم  هتـشون  هب  دـناسر ، تابثا  هب  ار  شراتفگزین  لمعرد  شیرق  ناـنز  رورـس  هتبلا 
(. دش مالسارد  نیقباس  ءزج  هک  تسا  یصخش  نامهوا  .) دیشخب يو  هب  ار  مالغ  دشهاگآ ، شنامالغزا 

مهارف شیارب  ار  ارحراغرد  رتشیب  تولخو  تدابع  تصرف  قشع  هیاسردو  دادرارق  شرـسمه  تمدخرد  تافو  هظحل  ات  ار  شیداصتقا  ناوت 
. تخاسیم

شوخ دـننام  یمیهافم  اب  نادرم  نوچراگزور  نآ  نانز  دوب ؛ هارمهزین  ییاهیخلت  اب  تازاـیتما  نیاراـنکرد  شیرق  نانزرورـس  یگدـنز  هتبلا 
هب بل  ورنیا  زا  دندرکیمن . كرد  ار  شیرق  تسدـیهت  میتی  اب  هجیدـخ  جاودزا  هفـسلف  دـندوب و  هناگیب  يرادـتناما  ییوگتـسار و  يراتفر ،

ار وا  دندرکعطق و  هجیدخ  اب  ار  دوخ  طباور  اهنآ  دندربیم . ورف  هودنارد  ار  شیرق  ناونابرورـس  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دندوشگیم ، هنعط 
. دنتشاذگ اهنت 

امـش نارهوش  هک  ماهدینـش  برع  نانز  زا  تفگ : دروآدرگ و  ار  نانز  یلهاج  تشز  هدـیدپ  نیا  اب  ییوراـیور  يارب  شیرق  ناوناـب  گرزب 
، لامجرد دمحم  دننام  ایآ  مسرپیم  امـش  زا  کنیا  ماهدرک . تلـصو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  ارچ  هک  دنریگیم  هدرخ  نمرب 
هب لاؤس  نیا  حرط  اب  هجیدخ  هچرگ  دیرادغارـس ؟ نآریغو  هکمرد  بسن  لصارد و  فرـش  لضف و  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ  يراتفرشوخ ،
ردو دنکكاپ  ار  ناشاهلد  لهج  راگنز  تسناوتن  اما  دوشیمن  تفای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارب  یگنـسمه  هک  دـنامهف  نانآ 

. دروآ دیدپ  یسوسحم  ینوگرگد  ناشراتفر 

ینلعریغ تلاسر 

دمآ و هناخ  هب  ارحراغزاربمایپ  یتقو  ورنیا  زا  دوب  شرسمه  نابرهم  يامیسزا  توبن  راونا  شـشخردراظتنارد  هتـسویپ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
، ومعرـسپ يا  تفگ : وا  . دروآنامیاربمایپ راتفگ  یتسرد  هب  درکدـییات و  ار  نآ  گنردیب  تفگزاب ، شیارب  ار  یحو  هتـشرف  لوزن  يارجام 

. یشابتمانیاربمایپ وت  مراودیما  نم  تسوا ، تسدرد  هجیدخ  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس  شاب . مدقتباث  داش و 
بجعت يارب  ییاج  هتبلا  دوب . ناشیا  شخب  مارآو  رای  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اب  شیگدـنز  لحارم  مامت  رد  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
دیکاـت نآ  هبزین  مالـسا  نییآ  هک  یطباور  تسا ؛ یناـمرآ  یقطنمراـک و  نیا  یگداوناـخ  ملاـس  طـباور  هدودـحمردهک  ارچ  درادـن  دوـجو 

ات دیرفآ  ییاهجوز  ناتدوخزا  امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا  (21/ مور .") اهیلا اونکستل  اجاوزا  مکسفنا  نم  مکل  قلخ  يذلاوه  ." تساهدومن
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. دراد دوجو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  یگدنز  ردشمارآ  داجیازا  یعونتم  ياههنومن  . دیبای شمارآ 
: دسیونیم ماشهنبا 

تسا یصخش  نیلواو  داديرای  ار  واو  درکقیدصت  ار  شراتفگ  دروآنامیا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  "

ربـخ چـیه  هک  يوـحن  هب  دادشمارآ  شربماـیپ  هـب  قـیرط  نـیا  هـب  دـنوادخ  دروآناـمیا . یهلا  تاـیآ  یتـسرد  شلوـسر و  ادـخ و  هـب  هـک 
. درکیم داجیا  شیارب  یشیاشگ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  هطـساو  هب  دنوادخ  هکنیارگم  دینـشیمن  ار  بیذکت  در و  لیبقزا  ياهدننکتحاران 

شقیدـصت درکیم و  ناسآ  وارب  ار  اـهیراوشد  درکیم ؛ مدـقتباث  ار  وا  دـنادرگیمرب ، مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  هب  ار  شربماـیپ  ادـخ  یتقو 
." داب وارب  ادختمحر  تخاسیم  ناسآ  شیارب  ار  مدرم  راک  هدرک ،

لوسر اب  هک  نامز  نآ  هن  دشن ، رادروخرب  یبولطم  يرهاظ  یتحار  زا  دوخ  هاگچـیه  هک  تسا  نیا  دـیازفایم  تمدـخ  نیا  تمظع  رب  هچنآ 
ناگدنهدرازآ و زا  یخرب  مسا  یبوخهب  خیرات  رگید . لحارم  رد  هن  دینشتمالم و  نعط و  درکجاودزا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
، طـیعمیبا نبۀـبقع  هیما ، نبصاـعنبمکح  بهلوبا ، ." تساهدرک تبث  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هناـخ  شمارآ  ناگدـننزمهرب 
زا یکی  دندرکیم . بلـس  يو  هناخزا  ار  شیاسآ  و  دندادیم . شرازآ  هک  دـندوب  یناگیاسمه  یلذـه  ءادـصالانبا  یفقثارمح و  نبيدـع 
زین راـبکی  . تخادـنا راوگرزب  نآرـسرب  ار  يدنفـسوگ  محر  دوب ، زاـمن  لاـحرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  ناـنیا ،

رد ار  همهردـپ  ناشیرپ  عضو  تفر . هناخ  هب  لاح  نامه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیر ، ترـضح  نآرـسرب  كاخ  یـصخش 
: تفگ ردپ  تسیرگ . دودز و  ردـپ  رـس  زا  كاخ  تساخاپب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نارتخدزا  یکی  دربورف . هودـنا  ینارگن و 

. تسا تردپ  نابهاگن  دنوادخ  نکنهیرگ  مکرتخد 
رتخد ورنیازا  دـننکنوریب . ناشیاههناخ  زا  ار  يو  ناگتـسب  دـنتفرگ  میمـصت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپزا  ماقتنا  يارب  برع  لاـهُج 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ياسراپ  يوناب  لاح  نیااب  دنتخاسدراو . شیرق  نانزرورس  هب  رگید  ياهبرض  دندادقالط و  ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
شـالت ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهیتحاران  عفر  يارب  یتـح  تخاـسیممارآ و  ار  هناـخ  طـیحمربص  تیارد و  اـب  ملـس  هلآ و 

. درکیم

مالسلا اهیلع  هجیدخ  نامیا 

نیب رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ   " ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمبو  هللااب  نامیالا  یلا  نیملاعلاءاسن  هقباس  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  :" هفیذح
. دروآ نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحمو  ادخ  هبهک  دوب  ینز  نیلوا  نانز 

." هبر نعهب  ءاج  امیف  ادمحم  قدصو  هلوسرو  هللااب  نمآ  نم  لوا  دلیوختنب  مالسلا  اهیلع  ۀجیدختناک  سابعنبا ":
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  دروآنامیا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخهب و  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 

. درکقیدصت دوبهدروآ ، شیادخ  يوس  زا  هچنآ  رد  ار ،
قدصو هلوسربو  هللااب  نمآ  نم  لوا  تناکو  هرما  یلع  هترزاووهللانم  ءاجامبتقدصو  دلیوختنب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هبتنمآ  ماشهنبا ":

." هنم ءاج  امب 
دوب یـسک  نیلواو  داديرای . شراک  رد  ار  وا  درکقیدصت ، هدروآ  ادخ  فرطزا  ارهچنآو  دروآنامیا  دمحم ]  ] وا هب  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 

. دروآنامیا دوبهدروآ  هچنآ  یتسردو  لوسرو  ادخ  هب  هک 
." اهیلا نکسی  ناک  مالسالایلعقدص  هریزو  هجیدختناک  ملسم ":

. تفاییم شمارآوا  هطساو  هبربمایپو  درکقیدصت  ار  مالسا  دوبربمایپریزو ، هجیدخ 
." هجیدخ هبتنمآ  هتوبنب  هللالوسر  مرکا  املف  يربط ":
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. دروآنامیا وا  هب  هجیدخ  تفایفرشت ، توبن  هبربمایپ  یتقو 

مالساراهظا

هک فیفع ، شدـجزاوا  شردـپزا و  فیفعنب  ییحیوبا  درکمالعا . ار  دوخ  مالـسا  لوا ) لاس  هس   ) یناهنپ توعد  نارود  نامهرد  هجیدـخ 
ندناوخزامن لاح  رد  ار  رفن  هس  وا  دش  ورهبور  تفگـش  ياهرظنم  اب  داهن  مارحلادجـسم  هب  ياپ  یتقو  هک  هدرک  تیاور  دوب  يروهـشمرجات 

دمحم رـسمه  مه  نز  نآو  یلع  شرـستشپ  درم  تسا ، توبن  یعدـم  تسخن  رفن  تفگ : دیـسرپ . اهنآ  رادرک  هرابرد  ساـبعنبا  زا  دـید .
. مرادن غارس  نییآ  نیارب  ار  یسک  اهنیا  زاریغ  تسا . هجیدخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يرا امهثلاث  اناو  هجیدخو  هللالوسرریغ  مالـسالایف  ذئموی  دحاو  عمجیمل  دنکیم ": نایب  نینچ  ار  اهزور  نآ  هرطاخ  دوخ  (ع ) یلعترـضح
یحورون و مدوب . اهنآ  نیموس  نم  هجیدـخ و  ادـخلوسرزاریغ ، دـشنعمج  مالـسارد  زورنآ  یـسک  ." ةوبنلا حـیر  مشا  ۀـلاسرلاو  یحولارون 

. مدرکیم ساسحا  ماشم  هب  ار  توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر 
يرهاظ یناور و  ياـهراشف  راـبزا  دـندوب ، یعاـمتجارتربتیعقوم  ياراد  هک  لـیلد  نیا  هب  هجیدـخ ، بلاـطوبا و  نوچ  ییاهتیـصخش  دوجو 

هب نانچمه  دـناوتب  هکنیارطاخ  هب  بلاطوبا  . تساکیم يدایز  دودـح  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  ياپون  نییآ  هیلع  ناکرـشم 
ظفح ار  دوخ  ياهلیبـق  یعاـمتجا و  تیعقومو  تشادناـهنپ  ار  شیوـخ  ناـمیا  دـهدهمادا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يراـی 

یعامتجا تیعقومزا  تسجتکرـش و  یمالـسا  کچوک  هعماـج  تیدوجوم  مـالعارد  (ع ) یلع هارمه  ماـمت  تماهـش  اـب  هجیدـخ  اـما  . درک
. درک یشوپمشچ  شیوخ 

راکشآ توعد 

. تخاسینلع ار  شتوعد  مرکاربمایپ  تثعبزاغآزا ، سپ  لاسهس 
. تسا یبایزرا  لباق  هبنج  ودزا  نارود  نیارد  هجیدخ  ترـضح  تامدخ  دندرک . ینابیتشپ  يوزالد  ناج و  اب  (ع ) یلعو هجیدـخ  بلاطوبا ،

یعامتجا تیامح  - 1
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  لاثم  يارب  دناهرب ؛ لاهجرش  زا  ارربمایپ  اهرابتسناوت  یعامتجا  بسانم  ههجو  لیلد  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
تفر هورم  هوک  هب  هاگنآ  مراگدرورپ . هداتسرف  نم  مدرم  يا  هک ، دادادن  دنلب  يادص  اب  تفر و  افص  هوک  يالاب  جح ، مایا  رد  ملـس  هلآ و  و 

. دندشهناور ربمایپ  یپرد  هتشادرب  یگنس  کیره  بصعتم  ياهبرع  درکرارکت . ار  نیشیپ  نخسرابهس  و 
هب ربمایپ  دشيراج . شایناشیپ  زا  نوخ  درکتباصا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناشیپ  هب  هک  درکباترپ  یگنـس  لهجوبا 

کـشا تفگزاب . يو  هب  ار  عوضوم  دناسر و  هجیدخ  هب  ار  دوخ  (ع ) یلع ترـضح  دندشهناور . وا  یپردزین  ناکرـشم  تفر ، سیبقوبا  هوک 
هللا یلص  ربمایپرب  لییربج  دش . اهتـشد  اههوک و  یهار  (ع ) یلعابربمایپ نتفای  يارب  تشادرب و  اذغزا  یفرظ  دشيراج ، هجیدخ  ياههنوگرب 

. دناسریم مالس  وت  هب  ادخ  وگب  ناسرب ، مالس  هاوخب ، ار  وا  دندمآ . هیرگ  هب  کیالم  هجیدخ  هیرگ  زا  دومرف : دشلزان و  ملس  هلآ و  هیلع و 
. هدبتراشب هدشتنیز ، رون  زا  هک  یتشهب  ياهناخ  هب  ار  وا  و 

دمآنوریب هجیدـخ  دـندرک . نارابگنـس  ار  هناخ  هدـشروهلمح ، هجیدـخ  هناخ  هب  مدرم  دـندروآ . هناـخ  هب  هتفاـی ، ار  ربماـیپ  یلع  هجیدـخ و 
؟ دیرادن مرش  تسامش ، موق  نیرتبیجن  هک  ینز  هناخ  ندرک  نارابگنس  زا  ایآ  تفگو :

مالس ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  تشگزاب . هناخ  هب  شرـسمه  ياوادم  يارب  وا  دندش و  هدنکارپ  شنانخـس  ندینـش  اب  مدرم 
: تفگ خساپردوا  دناسر . يو  هب  ار  ادخ 

مالس تسوا و  زا  مالسو  تسامالس  دوخ  ادخ  هتاکربو . مالسلا  هللالوسرای  کیلعو  مالسلا  لییربج  یلعو  مالـسلا  هنم  مالـسلا و  وه  هللا  نا 
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یلام یلمع و  ياهتیامح  - 2 داب . وترب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ادخلوسر ، يا  وترب  لییربجرب و 
هب راوشد  ياههنحـص  هب  دورو  اب  هکلب  دربیم ، دوس  مرکالوسرزا  عافد  يارب  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  وراـبتعازا  اـهنتهن  هجیدـخ  ترـضح 

ناوتیم ار  لاسهس  نیا  دربرـس . هب  اجنآرد  لاسهس  ربمایپ  هارمه  .و  تفایروضح بلاطیبا  بعـش  رد  دوخ  وا  تخادرپ . توبن  میرحزا  عافد 
لاومارب هوالع  . تشاد هدهعرب  ار  ناناملسم  یلام  ياهزاین  نیمات  يداصتقا  میرحت  لاسهس  لوطرد  وا  دیمان . هجیدخ  يراکادف  جوا  ياهلاس 

. دشیم فرص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  نید  يرایتهجرد  زین  مازح  نبمیکح  دننام  وا  ناگتسب  تورث  هجیدخ ،
. درکدیکات تشذگ  شلاوما  زا  مالسا  هار  رد  وا  هک  تقیقح  نیارب  تخاسحرطم و  ار  هجیدخ  ترضح  يراکادف  اهراب  مرکاربمایپ 

دوبعم يوس  هب 

وا نیلاـبرب  هک  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داـتفا . يراـمیبرتسبرد  ماجنارـس  درکیگدـنز و  ربماـیپ  اـب  لاـسراهچوتسیب  هجیدـخ 
. تساهداد يربارب  محازمرتخد  هیسآ  نارمعرتخد و  میرم  اب  ار  وت  ادخ  دومرف : يو  اب  يوگتفگ  نمض  دوبرضاح ،

؛ داتفا هار  هب  دوخ  ربمایپ  دندنک ، شیارب  يربق  نوجحرد  نوچ  تسیرگ . تخسربمایپ  دیـشکرپ  نادواج  ناهج  يوس  هب  هجیدخ  حور  یتقو 
اب تساـخرب و  هاـگنآ  . درکاـعد ار  وا  تسیرگ و  لـبق  زا  رتـنوزفا  دـیباوخ ، دـش و  ربـق  لـخاد  دـیرابیم  شنامـشچزا  کـشا  هـک  ناـنچمه 

هجیدخراگدای همطاف ، . دشنهدناوخ يو  رب  زامن  دوبهدـشن ، بجاو  تیم  زامن  نامز  نآرد  نوچ  . تشاذـگربقرد ار  شرـسمه  شیوختسد 
يزیچ توکـسزجربمایپ  دزیم . شتآ  ار  ردـپ  دـنمدرد  لد  تفرگیم و  ردام  هناهب  تخیوآیم ، وا  ناماد  هب  ار  دوخ  تشگیمردـپ ، درگ 

اجنآرد تسا و  راکشآ  شنورد  هک  هتخاس  ؤلؤل  زا  يرصق  تردام  يارب  ادخ  وگب  همطاف  هب  ربمایپ ، يا  تفگ : دشلزان و  لییربج  تشادن ؛
. تسین یخلت  یتخس و  چیه 

. درکمالعا ار  هجیدخ  ياهتنحم  اهجنر و  نایاپ  یهلا  هتشرف  بیترت  نیا  هب 
هلیـسو هب  لاـسرد 1344ه.ق  هک  دـنتخاس  يو  ربـق  رب  ياهـبق  727ه.ق  لاس رد  . دـننادیم ترجهزا  لبق  لاسهس  ار  شتاـفو  ناـمز  ناـققحم 

. دشناریو نویباهو 

وت دای  هب 

نازورف رمع  رخآ  ات  ار  يورهم  غارچ  درکنكاپ و  شیوخ  هحفص  زا  ار  هجیدخ  مان  هاگچیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپرهمرپ  بلق 
ات دـیایب . ربماـیپ  تمدـختساوخ  هجیدـخ  رهاوـخ  يزور  دـیوگیم : هشیاـع  تـشادیم . تـسود  ار  هجیدـخ  نارادتـسود  وا  تشادهاـگن .
وت هب  ار  نآ  زا  رتهب  ادخ  دُرم و  هک  دوب  ینزریپ  یتسه . شرکف  هب  دایز  ردقچ  متفگ : دزقرب . شنامـشچ  دینـش ، ار  هجیدخ  مان  ادـخلوسر 

. تساهدناسر
ینامز دروآنامیا و  نم  هب  دندرک  بیذکت  ارم  مدرم  یتقو  تساهدشن . نم  يزور  هجیدخزا  رتهب  هللاو  دومرف : تفـشآرب و  تدش  هب  ربمایپ 

. درکقافنا ار  دوخ  لام  دندرکیم  يراددوخ  شیوخ  تورث  قافنازا  مدرم  هک 
هب سکچـیه  هب  دـیوگیم : هشیاع  تشادیماو . یتفگـش  هب  ار  نارگید  شراتفگ  هک  درمـشیم  گرزب  ار  هجیدختیـصخش  ناـنچ  ربماـیپ 

ملاـع رد  ینز  وا  زج  اـیوگ  هـک  درکیمداـی  ناـنچ  هجیدـخ  زا  ادـخلوسر  . وازاربماـیپ درکداـی  رطاـخهب  مدربـن ، ترــسح  هجیدـخ  هزادـنا 
. دوتسیم ار  هجیدخ  هکنیارگم  تفریمن  نوریب  هناخزاربمایپ  هاگچیه  . دوبن

، دیدوب رفاک  هک  ینامز  تسوازا  رتالاب  ناتماقم  دینکنرکف  دومرفیم : شنانز  هب  وا  . درکاعد ار  وا  تخیرکشا و  شتافو  درگلاس  رد  ربمایپ 
یعالطایب راهظا  نارـضاح  تسیچ ؟ دینادیم  دیـسرپ : دیـشک و  نیمز  رب  طخراهچ  يزورراوگرزب  نآ  . تسا منادنزرف  ردام  دروآنامیا و 

 ، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمرتخد  همطاف  دلیوخرتخد ، هجیدخ  دنرفن : راهچ  تشهب  نانز  نیرتتلیـضفاب  دومرف : ترـضح  دندرک .
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. نوعرف رسمه  محازمرتخد  هیسآ  نارمعرتخد و  میرم 
هیـسآ نارمع ، رتخد  میرمرگم  دندیـسرن  لامک  هب  نانز  نایمزا  دندیـسر و  لاـمک  هب  يرایـسب  دادـعت  نادرم ، زا  دومرف : باحـصا  هب  يزور 

. دمحمرتخد همطاف  دلیوخرتخد و  هجیدخ  نوعرف ، نز  محازمرتخد 
اب دـنتفگ : هدـمآ ، شدزن  هب  نانز  زا  یهورگ  دـنناسر ، شعالطا  هب  ار  (ع ) همطاف زا  (ع ) یلع يراگتـساوخربخ  دنتـساوخ  یتقو  دـعب  اـهلاس 

هجیدخ مان  ات  دشیم . نشور  شمشچ  دوبهدنز  هجیدخ  رگا  هک  میاهدشعمج  يراک  يارب  ادخلوسر ، يا  میوشتیادف  نامیاهردام  وردپ 
: دومرف دییرگیم ؟ هچ  يارب  دیسرپ  هملسما  تسیرگربمایپ . دشهدرب ،

رـشبا نا  ینرما  لجوزع  هللا  نا  اـهلامب  هیلع  یتناـعاو  هللا  نید  یلع  ینتدـیاو  ساـنلا  ینبذـکی  نیح  ینتقدـص  هجیدـخ  لـثم  نیاو  هجیدـخ  »
.« بصنالو هیف  بعصال  درمزلا  رصق  نم  ۀنجلا  یف  تیب  هجیدخ 

. تفاتـش مکمک  هب  شلام  اب  و  دومن . میرای  ادخ  نیدرب  درک . مقیدصت  دندرک  مبیذکت  مدرم  هک  ینامز  هجیدخ ؟ لثم  تساجک  و  هجیدخ !
. مهدتراشبتسین نآ  رد  تنحم  یتخس و  هک  یتشهب  نیدرمز  يرصق  هب  ار  وا  ات  دادنامرف  نم  هب  ادخ 

عبانم

 / ءالبنلا مالعا  ریـس  برعلا /  صـصق  تیلهاج / »  مالـسا و  ای « يرـشب  ءارآو  دیاقعو  مالـسا  يربط /  خـیرات  ۀباحـصلا /  زییمت  یف  ۀـباصالا 
 / برالا ۀـیاهن  یبنلا /  ةریـس  نم  حیحـصلا  سیمخلا /  خـیرات  هباغلا /  دـسا  ماشه /  نبا  يوبن  هریـس  دعـس /  نبا  يربک  تاقبط  باعیتسالا / 

همغلا فشک  ۀعصاق /  هبطخ  هغالبلا /  جهن  نیحیحص /  یلع  كردتسملا  قودص /  یلاما  هیبلح /  ةریـس  راونالاراحب /  خیراتلا /  یف  لماکلا 
راحبلا  ۀنیفس  ۀمهملا /  لوصفلا  بلاطیبا /  لآ  بقانم  / 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  بلاط و  وبا  تافو  - 37

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

زا شیب  دندادیم و  ماجنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  همدص  رازآ و  عاونا  نیکرـشم  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
زین یهورگ  دوب و  نارگید  زا  رتاورپ  یب  ترـضح  نادـب  رازآ  رد  دوب  مشاـه  ینب  زا  دوخ  نوچ  هک  دوب  بهل  وبا  ترـضح  نآ  يومع  همه 

نیئزهتـسم ناونع  هب  یلاعت  يادخ  هدمآرب و  راوگرزب  نآ  ءازهتـسا  هرخـسم و  ددص  رد  دننزب  دنتـسناوتیمن  یندب  همدـص  نوچ  هک  دـندوب 
راتفرگ ياهیلب  هب  مادک  ره  درک و  رود  ترضح  نآ  زا  لیئربج  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  رـش  دنوادخ  رخآ  رد  و  ( 1  ) هدرک رکذ  نآرق  رد  ار  اـهنآ 

ازهتـسا و دودـح  زا  دـنناوتن  اهنآ  هک  دوب  یگرزب  عنام  ترـضح  نآ  زا  بلاط  یبا  تیامح  لاوحا  همه  نیا  اـب  یلو  دـندش  كـاله  هدـش و 
نایم نیا  رد  اما  ، دنـشکب ار  ترـضح  نآ  دـیعبت  ای  لتق  هشقن  دـنهن و  رتارف  یمدـق  ، رگید رـصتخم  ياهرازآ  یخرب  انایحا  ،و  ینابز ياهرازآ 

رد يرتشیب  تئرج  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  دروآ  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  راوگان  تبیـصم  ودریدـقت  تسد 
ماجنارس ات  هدیشک  ار  وا  دیعبت  لتق و  هشقن  راب  دنچ  نیخروم  هتفگ  هب  دنداد و  رارق  يرتشیب  هقیـضم  رد  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  ادیپ  تیذا 

درک . ترجه  هنیدم  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  هنابش  اهنآ  سرت  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زین 
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. داتفا قافتا  یهاتوک  هلصاف  هب  لاس و  کی  رد  ود  ره  فورعم  لقن  قبط  هک  دوب  هجیدخ  توف  يرگید  بلاط و  وبا  گرم  یکی 

هجیدخ بلاط و  وبا 

ملـس هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  تیاـمح  مالــسا و  تفرــشیپ  يارب  ییاـفو  اـب  دـنمورین و  راـک  کـمک  گرزب و  ناـبیتشپ  ود 
نآ ندرک  مرگلد  مالـسا و  تفرـشیپ  هب  دوخ  يداـم  تورث  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نداد  يرادـلد  اـب  هجیدـخ  ، دـندوب

رازآ ربارب  رد  يرثؤم  یماـح  هاـگهانپ و  تشاد  شیرق  ناـیم  رد  هک  یتدایـس  یـسایس و  ذوفن  اـب  زین  بلاـط  وـبا  ، درکیم کـمک  ترـضح 
دوب . نانمشد 

تفر و ایند  زا  هجیدـخ  زا  شیپ  بلاط  وبا  ،و  داتفا قافتا  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  ، تثعب مهد  لاـس  رد  ود  ره  گرم  هک  تسا  نآ  فورعم 
زور و جنپ  یس و  یعمج  ، زور هس  یخرب  زین  ار  بلاط  وبا  هجیدخ و  گرم  نایم  هلـصاف  دناهتـشون و  ار  نآ  سکع  یبوقعی  دننام  زین  یخرب 
رد ار  هجیدخ  تافو  یبوقعی  هدرک و  رکذ  بجر  مشـش  تسیب و  زور  ار  بلاطیبا  تافو  حابـصم  باتک  رد   . دناهتـشون هام  شـش  زین  یخرب 

تفر ... ایند  زا  یگلاس  جنپ  تصش و  نس  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  ناضمر  هام  رد  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  : دیوگ هتشون و  ناضمر  هام 
لاس دون  ار  وا  نس  مه  یخرب  تفر و  ایند  زا  یگلاس  شش  داتشه و  نس  رد  هجیدخ  زا  سپ  زور  هس  بلاط  وبا  :و  دیوگرطس دنچ  زا  سپ  و 

. دناهتشون

ماشه نبا 

يریلد سانشرس و  دارفا  هتفرگ و  الاب  دمحم  راک  : دنتفگ رگیدکی  اب  شیرق  دش  تخـس  بلاط  وبا  يرامیب  هک  یماگنه  : دسیونیم هریـس  رد 
بوخ دزیخرب  ام  گنج  هب  دـمحم  هک  دوریم  نآ  میب  دورب  نایم  زا  بلاط  وبا  رگا  دـناهتفریذپ  ار  وا  نید  زین  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  نوچ 

رگیدـمه راک  هب  وا  ام و  هک  میریگب  ( ضرعت مدـع  نامیپ  ) ینامیپ دـمحم  زا  وا  تطاسو  اب  هتفر و  وا  دزن  هب  تسا  هدـنز  بلاـط  وبا  اـت  تسا 
سپ هدمآ و  بلاط  وبا  هناخ  هب  رگید  نت  دنچ  نایفس و  وبا  ، فلخ نب  ۀیما  ، لهج وبا  ، هبیـش ، هبتع وگتفگ  نیا  لابند  هب  میـشابهتشادن و  يراک 

وت يرامیب  نونکا  ینادیم و  دوخ  هک  تسا  نانچ  شیرق  هناـیم  رد  وت  تیـصخش  ماـقم و  بلاـط  وبا  يا   : دـنتفگ تداـیع  یـسرپلاوحا و  زا 
دمحم تاهدازردارب  اــب  ار  اــم  فــالتخا  رگید  يوــس  زا  ،و  دروآرد ياــپ  زا  ار  وــت  يراــمیب  نـیا  هـک  دوریم  نآ  مـیب  هدــش و  تـخس 

راتفر لامعا و  ام و  اب  تفلاخم  زا  تسد  ات  یهاوخب  وا  زا  ینک و  توعد  اجنیا  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  میراد  وت  زا  ام  هک  یـشهاوخ  ، ینادیم
دراذگ . میهاوخ  دازآ  ار  وا  شنییآ  مارم و  رد  درک و  میهاوخن  وا  اب  تفلاخم  زین  ام  ، درادرب ام  نییآ  و 

یلص ادخ  لوسر  تفگ و  ودب  ار  نایرج  دش  رضاح  ترـضح  نوچ  داتـسرف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لابند  هب  بلاط  وبا 
دومرف : باوج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تردـق و ریز  زین  ار  مجع  هدرک  ییاقآ  تدایـس و  برع  مامت  رب  دـنیوگب و  ار  نآ  هک  هملک  کی  نتفگ  زج  مهاوخیمن  يزیچ  اهنیا  زا  نم 
! دنریگ دوخ  نامرف 

تفگ لهج  وبا 

هک تسا  نیا  هملک  نآ  : دومرف ؟ تسیچ هملک  کـی  نآ  وگب  ، مییوـگب هملک  هد  هملک  کـی  ياـج  هب  میرـضاح  اـم  دـنگوس  تردـپ  قـح  هب 
دیراد ... زاب  تسد  یتسرپ  تب  زا  نآ  لابند  هب  »و  هللا الا  هلا  ال  :» دییوگب

کی ار  نایادخ  همه  یهاوخیم  ایآ   : دنتفگ هدز  مه  هب  ( فرح نیا  اب  تفلاخم  ناونع  هب  ) ار اهتسد  هدرک  مه  هب  یهاگن  نارگید  لهج و  وبا 
لوق و هنوگ  چیه  هب  رـضاح  درم  نیا  ادخ  هب  : دنتفگ رگیدکی  هب  نآ  لابند  هب  !و  تسا زیگنا  تفگـش  يراک  نیا  هک  یتسارب  ! یهد رارق  ادخ 
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. دیورب دوخ  راک  لابند  هب  دیزیخرب و  تسین  ام  اب  ینامیپ 

بلاط وبا  گرم  ربخ  هک  یماگنه 

هدناسر بلاط  وبا  نیلاب  هب  ار  دوخ  هناباتیب  تفرگ و  ارف  ار  ترضح  نآ  يرایسب  هودنا  دنداد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار 
رد يدرک و  تیبرت  ارم  یکدوک  رد  ناجومع  : دومرف هاگ  نآ  دیـشک  تسد  راب  هس  ار  پچ  بناج  راب و  راهچ  ار  شتروص  تسار  بناج  و 

نداد تکرح  تقو  رد  ،و  دهد وکین  شاداپ  نم  بناج  زا  تیادخ  يداد  مترـصن  يرای و  یگرزب  رد  يدومن و  یتسرپرـس  تلافک و  یمیتی 
. دومرفیم ریخ  ياعد  شاهرابرد  تفریم و  نآ  شیپاشیپ  هزانج 

هجیدخ نیلاب  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  هتشذگن  زیگنا  مغ  هثداح  نآ  بلاط و  وبا  گرم  زا  يزور  دنچ  دیاش  يدایز و  تدم  زونه 
اب دومرف و  هدـهاشم  گرم  رتسب  رد  ار  دوخ  رادافو  راک  کمک  نابرهم و  رـسمه  فیحن  ندـب  هدـش  راـچد  ياهزاـت  راـب  هودـنا  تبیـصم  هب 

هجیدـخ يرادـلد  يارب  هاگ  نآ  دومرف  غالبا  يو  هب  لاح  نآ  هدـهاشم  زا  ار  دوخ  رثأـت  بتارم  هتـسشن و  وا  رتسب  راـنک  رد  ناوارف  یهودـنا 
تخاس . دنسروخ  ار  هجیدخ  هداد و  عالطا  ودب  دوب  هدومرف  ایهم  يو  يارب  تشهب  رد  ادخ  هک  ار  یهاگیاج 

نفد ( هکم رهـش  رد  یناکم  «) نوجح » رد هتـشادرب و  ار  وا  هزانج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفر  ایند  زا  هجیدخ  هک  یماگنه 
نآ يور  كاخ  داهن و  ربق  رد  ار  هزاـنج  هتـساخرب  سپـس  دـیباوخ و  تفر و  ربق  ناـیم  هب  دوخ  ، دراذـگب ربق  رد  ار  وا  تساوخ  نوچ  ،و  درک

تخیر .
ناـیرگ مـشچ  اـب  تـخیوآ و  وا  نـماد  هـب  تـسد  هدـمآ  ردـپ  دزن  (ع) همطاـف تـفر  اـیند  زا  هجیدـخ  نوـچ  هـک  تـسا  یبوـقعی  خــیرات  رد 

انب تردام  يارب  ياهناخ  تشهب  رد  یلاعت  يادـخ  : وگب همطاف  هب  : درک ضرع  هدـش  لزان  لیئربج  تقو  نیا  رد  ؟ تساـجک مرداـم  : تفگیم
درادن . یجنر  يراوشد و  هنوگ  چیه  رگید  اجنآ  رد  هک  هدرک 

رد هکلب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هیحور  رد  يداـیز  رادـقم  هب  هاـتوک  هلـصاف  نیا  رد  مه  نآ  راوگاـن  تبیـصم  ود  نیا 
هدش لقن  ریبز  نب  ةورع  زا  هک  اجنادب  ات  تخاس  راوشد  وا  رب  ار  نید  غیلبت  راک  تشاد و  رثا  ترضح  نآ  سدقم  فده  مالـسا و  تفرـشیپ 

دنتخیر و شرس  رب  كاخ  يرادقم  تشذگیم  هکم  ياههچوک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچمه  يزور  : دیوگ هک 
هب عضو  نآ  هدهاشم  زا  هتساخرب و  اج  زا  درک  هدهاشم  ار  لاح  نآ  هک  راوگرزب  نآ  نارتخد  زا  یکی  ، دمآ هناخ  هب  عضو  نامه  اب  ترـضح 

هدومرف : هداد  يرادلد  ار  وا  ادخ  ربمغیپ  ، دش اهکاخ  ندرک  كاپ  لوغشم  هیرگ  لاح  نامه  اب  داتفا و  هیرگ 
هب تبـسن  شیرق  دوب  هدنز  بلاط  وبا  ات  : دومرفیم زین  یهاگ  درک و  دـهاوخ  ینابهگن  تظفاحم و  ار  تردـپ  ادـخ  هک  نکم  هیرگ  مکرتخد 

. دنتشادن يراجنهان  راتفر  نینچ  نم 

بلاط وبا  نامیا  هرابرد  هلمج  دنچ  کنیا  و 

لها ناگدنـسیون  زا  یخرب  هنافـسأتم  هک  ـ بلاط وبا  نامیا  هرابرد  ياهلمج  دـنچ  تسا  مزال  میوشب  يرگید  ثحب  دراو  هکنیا  زا  لبق  اجنیا  رد 
يرگید هعیـش  ره  ام و  رظن  زا  بلطم  هچرگ  ، میورب يدـعب  ثحب  لابند  هب  هدرک و  رکذ  امـش  يارب  الیذ  ـ دـناهدرک دـیدرت  شاهراـبرد  تنس 

تسین . ثحب  ياج  ملسم و 
نآ زا  سپ  هیما و  ینب  تسد  هب  ناناملسم  يرادمامز  تفالخ و  هاگتسد  (ع) نینمؤملا ریما  تداهش  زا  سپ  نوچ  هک  تسا  ملسم  بلطم  نیا 

يارب دنتـشادنپیم و  تفـالخ  رد  دوـخ  بیقر  ار  (ع) نینمؤـملا ریما  نادـنزرف  صوـصخب  مشاـه و  ینب  زین  اـهنآ  داـتفا  ساـبع  ینب  تسد  هب 
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دنتـشادن غیرد  بیقر  تلیـضف  راکنا  ارتفا و  تمهت و  دوخ و  عفن  هب  غیلبت  هنوگ  چیه  زا  دوخ  تموکح  ياههیاپ  رارقتـسا  بیقر و  ندـیبوک 
فدـه اهنآ  يارب  نوچ  . ددرگ مالـسا  هسدـقم  تعیرـش  یمارگ و  ربمغیپ  صخـش  هب  تناها  مالـسا و  ربهر  تلیـضف  راکنا  هب  رجنم  هچ  رگا 
یفصنم رظن و  یب  عبتتم  ققحم و  ره  يارب  بلطم  نیا  ،و  دندوب هلیسو  یگمه  هیقب  دوب و  تسایر  تموکح و  نامه  یلصا  هلئسم  یـساسا و 

تسین . دیدرت  لباق 
دهاش رکذ  ،و  ناهرب لیلد و  هماقا  هب  يزاین  بلطم  نیا  تابثا  دـشاب  هتـشاد  مالـسا  خـیرات  اب  ییانـشآ  نیرتمک  هک  یـسک  ره  يارب  ارهاظ  و 

درادن . یثیدح  یخیرات و 
ربارب رد  هدرک و  راـکنا  تشاد  یگتـسب  طاـبترا و  راوـگرزب  نآ  هب  هک  ار  سک  ره  (ع)و  نینمؤـملا ریما  لـیاضف  دنتـسناوتیم  هک  ییاـج  اـت 

 . دندرکیم لعج  دوخ  يدایا  هلیسو  هب  ناشیا  تمذم  رد  یثیدح 

(2  ) دیوگ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

یلمع راک  نیا  ،و  دنیوج يرازیب  وا  زا  هداد و  مانشد  ار  (ع) یلع عماجم  ربانم و  رد  ات  تخاس  رومأم  ار  نارگید  قارع و  ماش و  مدرم  هیواعم  »
.« درک يریگولج  نآ  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنیا  ات  دش  یتنس  نایرج  نیا  هیما  ینب  نامز  رد  ،و  دیدرگ

درم نیا  نعل  يولج  تسا  بوخ  يدیـسر  دوخ  يوزرآهب  نونکا  وت  : دنتفگ هیواعم  هب  هیما  ینب  زا  یعمج  هک  هدرک  تیاور  نامثع  یبا  زا  و 
يریگب ؟ ار 

یناسک هرابرد  ییاهناتـساد  سپـس  و   . دندرگ ریپ  نآ  اب  نالاس  گرزب  دـنوش و  گرزب  وا  نعل  هب  نالاسدرخ  هک  یتقو  ات  ، ادـخ هب  هن  : تفگ
یماسا هدرک و  لقن  دندرکیم  لعج  ثیدح  نینمؤملا  ریما  تمذم  رد  دنتفرگیم و  لوپ  هیواعم  زا  هتـشاد و  توادع  (ع) یلع هب  تبـسن  هک 

نب دیلو  ، بیـسم نب  دیعـس  ، کلام نب  سنا  ، بدنج نب  ةرمـس  يرهز و  ، ریبز نب  ةورع  ، هبعـش نب  ةریغم  ، هریره وبا  دننام  دنکیم  رکذ  ار  اهنآ 
دنکیم . رکذ  ار  اهنآ  یلعج  ثیداحا  زا  یخرب  زین  مادک  ره  زا  و  ( 3  ) ناشیا لاثما  هبقع و 

ترضح و نآ  نادنزرف  رگید  (ع)و  نیسح نسح و  راوگرزب و  نآ  مرتحم  يوناب  (ع)و  ارهز همطاف  زا  ار  يرایـسب  لیاضف  هطبار  نیمه  رد  و 
. تسا هتشادن  (ع) نینمؤملا ریما  اب  هطبار  نیمه  زج  یتلع  هدرک و  راکنا  مولظم  ماما  نآ  ناردارب  ردپ و  ، لیقع ، رفعج ، بلاط وبا 

ناگدنسیون زا  یکی  هتفگ  هب  و 

ریما ردـپ  هـکنآ  زج  دریگ  رارق  كرــش  رفک و  ياوراـن  ماـهتا  دروـم  نـینچ  نـیا  هـک  هتــشادن  یهاـنگ  یمرج و  چـیه  بلاـط  وـبا  باـنج  »
نایوما و مشچ  رد  يراخ  نوچمه  هک  هدوب  وا  دـنمورب  دـنزرف  اوراـن  عینـش و  ماـهتا  نیا  رد  یعقاو  فدـه  تقیقح  رد  ،و  هدوب (ع) نینمؤملا

يریگولج دننزب  ناوج  مالسا  رکیپ  هب  دنتساوخیم  هک  ییاههبرض  فالخ و  لامعا  زا  ،و  تفریم ورف  مالسا  نانمـشد  همه  ریبز و  نادنزرف 
درکیم .

مـسق ودب  نایفـس  وبا  هکنادب  دـنگوس  : تفگ اراکـشآ  نامثع  سلجم  رد  هک  هیواعم  ردـپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  یندینـش  بیجع و  رایـسب  و 
،و كرـشم رفاک و  نینمؤملا  ریما  ردپ  بلاط و  وبا  اما  ، تسا لداع  راگزیهرپ و  نمؤم و  وا  ! یمنهج هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  هک  دروخیم 

( 4 ...!« ) تسا شتآ  لادوگ  رد 
دشاب و انشآ  مالـسا  ینعی  ترـضح  نآ  سدقم  نییآ  ادخ و  لوسر  زا  بلاط  وبا  غیرد  یب  ياهتیامح  مالـسا و  خیرات  اب  هک  یـسک  هنرگ  و 

ناوـنع هـب  ادـخ  لوـسر  زا  عاـفد  رد  هـک  ار  وا  داـیز  راعــشا  نانخــس و  ،و  دـنارذگب رظن  زا  هار  نـیا  رد  ار  وا  راـثیا  يراکادــف و  هـمه  نآ 
نیرتراد هقباس  نانمؤم و  نیرتالاو  وا  هک  دنامیمن  یقاب  هراب  نیا  رد  وا  يارب  دیدرت  ياج  دونـشب  تسا  هتفگ  ادخ  فرط  زا  هدـیزگربربمایپ 

. تسا هدوب  ناناملسم 
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دنیبیم ار  (ع) یلع ربمغیپ و  یتقو  هک  یسک 

درازگب و زامن  ود  نآ  اب  ات  دهدیم  روتسد  زین  شرگید  دنزرف  رفعج  هب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  تسار  فرط  رد  یلع  دنناوخیم و  زامن  هک 
دیوگیم : ودب  هراب  نیا  رد 

( 5 « ) هراسی نع  لص  کمع و  نبا  حانج  لص  »
تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دیوگیم  ار  فورعم  راعشا  نآ  هراب  نیا  رد  و 

یتقث  ارفعج  ایلع و  نا 
بونلا  نامزلا و  ملم  دنع 

امکمع  نبا  ارصنا  الذخت و  ال 
یبأ  مهنیب و  نم  یمال  یخأ 

یبنلا و ال  لذخا  هللا ال  و 
( 6  ) بسح وذ  ینب  نم  هلذخی 

رد دتسرفیم و  هشبح  هاشداپ  یشاجن  يارب  هدومرف و  اشنا  ياهدیصق  دننکیم  ترجه  هشبح  هب  ناناملسم  یتقو  هک  يراوگرزب  تیصخش  و 
دیوگیم : هدیصق  نآ 

ادمحم  نا  سانلا  رایخ  ملعیل 
میرم  نب  حیسملا  یسومل و  ریزو 

هبایتأ  ام  لثم  يدهب  اناتا 
( 7  ) مصعی يدهی و  هللا  رمأب  لکف 

دیوگ : ترضح  نآ  هرابرد  دناهدرک  لقن  ثیدح  رعش و  نایوار  هک  يرگید  هدیصق  رد  ای  و 
موسم  دابعلا  یف  بیبح  نیمأ 
متاوخلا  یف  رهاق  بر  متاخب 
هبر  دنع  نم  یحولا  هاتا  یبن 

( 8  ) مدان نس  اهب  عرقی  لاق ال  نم  و 
دیوگ : هک  رگید  ياج  رد  ای  و 
ادمحم  اندجو  انأ  اوملعت  ملأ 

( 9  ) بتکلا لوا  یف  طخ  یسومک  الوسر 
دیوگیم :  اهنادب  هدروآ و  درگ  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  دسریم  ارف  بانج  نآ  گرم  ماگنه  نوچ  و 

( 10 « ) اودشرت اوحلفت و  هوقدص  ادمحم و  اوعیطأ  ! مشاه ینب  رشعم  ای  »
،ج رـصم (ط  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ریدغلا و  فیرـش  باتک  هب  دـیاب  دـهاوخ  هک  ره  هک  يرگید  يرایـسب  نانخـس  راعـشا و  و 

ایآ و  ( 11  ) دش دهاوخ  ياهناگادـج  باتک  میروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  اجنیا  رد  ار  همه  میهاوخب  رگا  .و  دـیامن هعجارم  صص 318ـ310) ،3
دبایب . میتفگ  هک  نامه  زج  یهیجوت  یلمحم و  بلاط  وبا  نامیا  رد  دیدرت  يارب  دناوتیم  رایسب  نانخس  راعشا و  همه  نآ  زا  دعب  یسک 

دیوگیم : هک  تسا  بلاج  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نخس  نومضم  و 
یکرتشم دحاو  رما  رب  تلالد  اهنآ  هعومجم  ـو  دـشابن رتاوتم  نآ  داحآ  هچ  رگا  ـ تـسا رتاوتم  میرگنب  عومجم  تروص  هب  یتقو  ار  راعـشا  نیا 
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ربخ تروص  هب  (ع) یلع تعاجـش  ياهناتـساد  زا  مادک  ره  هکنانچ  ، تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  قیدصت  نآ  دراد و 
رد رتاوت  دـننام  رتاوت  نیا  .و  ددرگیم (ع) یلع تعاجـش  هب  یهیدـب  ملع  بجوم  ام  يارب  تسا و  رتاوتم  اهنآ  عومجم  یلو  هدـش  لقن  دـحاو 

( 12 . ) تسین اهنآ  رد  دیدرت  ياج  هک  تساهنیا  ریغ  سایا و  تواکذ  فنحا و  ملح  متاح و  تواخس  رابخا 
ای ،و  گرم ماگنه  رمع و  نایاپ  رد  وا  نامیا  ای  بلاط و  یبا  نامیا  مدع  هرابرد  هک  یتایاور  دینادب  تسین  دب  همدقم  نیا  رکذ  زا  سپ  نونکا 

(13  ) ددرگیم زاب  بیسم  نب  دیعـس  ای  يرهز و  ای  ریبز و  نب  ةورع  نامه  هب  رتشیب  اهنآ  دنـس  هدیـسر  نآ  لاثماو  شتآ  لادوگ  رد  وا  ندوب 
زین تنـس  لها  دوخ  دزن  هک  هدـش  لقن  یناسک  زا  ای  هدیـسر و  تابثا  هب  راکـشآ و  (ع) نینمؤملا ریما  هب  تبـسن  اهنآ  فارحنا  ینمـشد و  هک 

( 14 . ) دنتسه ثیدح  عضو  غورد و  هب  مهتم 
هدومرف : تالاقملا  لیاوا  رد  ( هر ) دیفم خیش  هکنانچ  تسا  یقافتا  یعامجا و  بلطم  زین  هعیش  ياملع  رظن  زا  و 

(15 « ) تفر ایند  زا  نمؤم  بلاط  وبا  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  هیماما  »

دیامرف نایبت  رد  ( هر ) یسوط خیش 

(16 . ) دنرادن یفالتخا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رب  زین  هیماما  عامجا  دوب و  ناملسم  نمؤم و  بلاط  وبا  هک  هدش  تیاور  (ع) قداص رقاب و  ماما  زا 
دیوگ : راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  و 

یتب هاگ  چیه  دروآ و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  راک  زاغآ  رد  وا  هکنیا  ،و  بلاط وبا  مالـسا  رب  دنراد  عامجا  نایعیش 
( 17 ... ) تسا هدوب  (ع) میهاربا يایصوا  زا  وا  هکلب  ، درکن شتسرپ  ار 

زا شیب  ( هر ) ینیما همالع  موحرم  هک  هدیـسر  ام  هب  ثیدح  راهطا  همئا  ادخ و  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  رتاوت  دـح  زا  شیب  زین  تایاور  رظن  زا  و 
مینکیم : افتکا  اهنآ  زا  ثیدح  هس  رکذ  هب  كربت  نمیت و  يارب  ام  هدرک و  لقن  ( 18  ) ریدغلا فیرش  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  ثیدح  لهچ 

هک تسا  شتآ  زا  یلادوگ  رد  بلاط  وبا   : دنیوگیم مدرم  نم  ياقآ  يا  : مدرک ضرع  (ع) رقاب ماما  هب  : دیوگ هک  هدش  تیاور  ریـصب  وبا  زا  .1
دیآیم ؟ شوج  هب  نآ  زا  شرس  زغم 

هفک رد  ار  مدرم  نـیا  ناـمیا  دـنراذگب و  وزارت  زا  ياهـفک  رد  ار  بلاـط  وـبا  ناـمیا  رگا  یتـسارب  ، دـنگوس ادــخ  هـب  دــنیوگ  غورد  : دوـمرف
( 19 ... ) دبرچیمناشیا نامیا  رب  بلاط  وبا  نامیا  اعطق  ، يرگید

وا دنرادنپیم  هک  دنتسه  یمدرم  اجنیا  رد  : دش ضرع  ! يرآ : دومرف ؟ دوب نمؤم  ایآ  هک  دندیسرپ  بلاط  وبا  نامیا  هرابرد  (ع) داجـس ماما  زا  .2
ربمغیپ یلاعت  يادـخ  هکنیا  اب  ؟ ادـخ لوسر  هب  ای  دـنریگیم  داریا  هدز و  نعط  بلاط  وبا  هب  نانیا  ایآ  ! تسا تفگـش  یلیخ  : دومرف ؟ هدوب رفاک 

دسا تنب  همطاف  هک  درادن  کش  یسک  !و  دراد هاگن  يرفاک  درم  دزن  رد  ار  ینامیا  اب  نز  هکنیا  زا  هدومرف  یهن  نآرق  ياج  دنچ  رد  ار  دوخ 
ایند زا  بلاط  وبا  هک  یتقو  ات  دوب  وا  دقع  رد  بلاط و  وبا  هناخ  رد  هتـسویپ  وا  تسج و  تقبـس  ادـخ  لوسر  هب  نامیا  هب  هک  تسا  ییاهنز  زا 

( 20 . ) تفر
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ع)  ) نینمؤملا ریما  تفر  ایند  زا  بلاط  وبا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  یعوفرم  دانسا  هب  ( هر ) دیفم خیش  .3

نوزحم تدشب  دش و  نیگمغ  تخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ، دیناسر ترـضح  نآ  عالطا  هب  ار  وا  تلحر  هدمآ و  ملـس  و 
ربـخ ارم  دـیتشادرب  ار  وا  هزاـنج  نوچ  ریگ و  هدـهع  هب  ار  وا  طونح  نفک و  لـسغ و  راـک  ورب و  یلع  يا  : دوـمرف (ع) یلع هب  سپـس  دـیدرگ 

يدرک محر  هلص  ناج  ومع  يا  : دومرف هتشگ و  كانهودنا  دمآ  یمارگ  ربمغیپ  نوچ  داد و  ماجنا  ار  ادخ  لوسر  روتـسد  نینمؤملا  ریما  ! نک
مدرم هب  ور  سپـس  ! يداد کـمک  يراـی و  یگرزب  رد  ،و  يدرک یتسرپرـس  تیبرت و  یکدوک  رد  هک  یتـسارب  ! يداد وکین  ریخ و  شاداـپ  و 

دومرف : هدرک 
( 21  ! ) دزادنا تفگش  هب  ار  ملاع  ود  لها  هک  درک  مهاوخ  یتعافش  دوخ  يومع  يارب  نم  دنگوس  ادخ  هب  ناه 
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رتهب هکنیا  يارب  تشادیم و  یفخم  ار  دوخ  نامیا  بلاط  وبا  بانج  رایـسب  تایاور  قبط  نوچ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذـت  ناـیاپ  رد  و 
دننادب شیوخ  زا  ار  وا  دـنریگن و  عضوم  وا  ربارب  رد  نیکرـشم  دـنک و  تیامح  عافد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـناوتب 

،و دناهداد بانج  نآ  هب  رفک  تبسنهک  هدش  هابتشا  ببس  تنـس  لها  ناردارب  زا  یخرب  يارب  رما  نیمه  دیاش  درکیمن  رهاظ  ار  دوخ  مالـسا 
دننام دناوخب و  زامن  دشن  هدید  اجک  چیه  ارچ  دوب  ناملـسم  بلاط  وبا  رگا  هک  دـناهدرب  لاؤس  ریز  هدـیقع  نیا  دروم  رد  ار  هعیـش  زین  یهاگ 
نامیا هب  تقبس  ناشیوخ  زا  ادخ  لوسر  توعد  يارجام  »و  رادلا موی  » رد ارچ  ؟و  دیوج تکرش  اهنآ  زامن  رد  ناناملـسم  رگید  شنادنزرف و 

درکیمن ؟ تکرش  یمالسا  مسارم  زا  کی  چیه  رد  ارچ  ؟و  تسجن ترضح  نآ  هب 
بلاط وبا  هک  یتسارب  : دومرف (ع) قداص ماما  هک  تسا  ثیدـح  کی  رد  هکنانچ  دـناهداد  راهطا  همئا  ار  نآ  خـساپ  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  لج  زع و  يادخ  دیـسر  ارف  وا  تافو  نوچ  ،و  تشاد ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  درک و  رفک  هب  رهاظت 
( . 22  ) درک ترجه  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  ،و  يرادن يروای  هکم  رد  رگید  هک  وش  جراخ  هکم  زا  هک  دومرف 

یفخم ار  دوخ  نامیا  هک  تسا  فهک  باحـصا  تیاکح  بلاط  وبا  تیاکح  : دومرف هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
(23 . ) دومرف تیانع  شاداپ  ناشیا  هب  راب  ود  یلاعت  يادخ  دندرک و  كرش  هب  رهاظت  هتشاد و 

اهتشونیپ

دنلب يادـص  اب  ربمغیپ  يا  « ] نیئزهتـسملا كانیفک  انا  نیکرـشملا  نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عدـصاف  : » هدومرف رجح  هروس  رد  یلاعت  يادـخ  .1
نانیا و   ، میرادیم ظوفحم  ناگدنک  ازهتسا  رش  زا  ار  وت  ام  انامه  نادرگب  يور  ناکرـشم  زا  ناسرب و  مدرم  هب  ياهدش  نادب  رومأم  ار  هچنآ 

نب ثراح  اهنآ  یمجنپ  هلطالط و  نب  ثراح  ، یمهس لئاو  نب  صاع  ، هریغم نب  دیلو  ، ثوغی دبع  نب  دوسا  ياهمان  هب  دندوب  رفن  شش  ای  جنپ 
. هدش رکذ  یخیرات  بتک  ریسافت و  رد  هک  یلیصفت  هب  دومرف  تیافک  ار  ناشرش  دنوادخ  دندرک و  گرم  هب  دیدهت  ار  ربمغیپ  هک  دوب  سیق 

356  . ص (، رصم پاچ  ، يدلج راهچ  ،ج 1( هغالبلا جهن  حرش  .2
356 . ـ صص 364 ، نامه .3

156  . ،ج 2،ص ةریسلا نم  حیحصلا  .4
116  . ،ج 4،ص ۀباصالا ،ج 3،ص 315، دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ،ج 1،ص 287، ۀباغلا دسا  .5

314  . ،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 36، بلاط یبا  ناوید  .6
623  . ،ج 2،ص يروباشین مکاح  كردتسم  .7

313  . ،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 32، بلاطیبا ناوید  .8
87  . ،ج 3،ص ریثک نبا  خیرات  ،ج 1،ص 261، بدالا ۀنازخ  ،ج 1،ص 373، ماشه نبا  هریس  .9

10  . ،ص بلاطملا ینسا  ،ج 1،ص 372، هیبلح هریس  ،ج 1،ص 87، يربکلا صئاصخلا  ،ص 5، يزوج نبا  هرکذت  .10
هدرک لقن  (ج 7،ص 400) ریدغلا رد  ار  تنـس  لها  هعیـش و  گرزب  ياملع  نادنمـشناد و  زا  رفن  تسیب  دودح  مان  ینیما  همالع  موحرم  .11

یف بلاطملا  ینـسا  باتک  دـننام  دـناهدراذگ  ییاهمان  دوخ  ياهباتک  يارب  هتـشون و  باتک  هناگادـج  روط  هب  بلاـط  وبا  ناـمیا  هراـبرد  هک 
بلاط . یبا  نامیا  یف  بجاولا  لوقلا  باتک  بلاط و  یبا  ریفکت  یلا  بهاذلا  یلع  ۀجحلا  باتک  ، بلاط یبا  نامیا 

هراب نیا  رد  یباـتک  ـ یزینخ هللا  دـبع  داتـسا  ـ فیطق ءاـسحا و  هقطنم  زا  رد  برع  نادنمـشناد  زا  یکی  زین  ریخا  ياـهلاس  رد  مینادیم  هکناـنچ  و 
هب موکحم  هدـنکفا و  نادـنز  هب  ار  وا  اجنآ  تلود  يدوعـس  ياملع  تیاعـس  اب  راشتنا  زا  سپ  ،و  داهن ماـن  « شیرق نمؤم  بلاـط  وبا  تشون و«

دیدرگ . دازآ  هتفای و  تاجن  گرم  زا  ( هر ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تطاسو  اب  هک  دندرک  مادعا 
315  . )ج 2،ص رصم پاچ  ،) هغالبلا جهن  حرش  .12
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216 . ـ صص 219 ، یفطصملا ةریس  .13
نامه . .14

45  . ،ص تالاقملا لئاوا  .15
287  . ،ج 2،ص یگنس پاچ  ، نایبت .16

29  . ص (، یناپمک پاچ  ،) ،ج 9 راونالا راحب  .17
342 . ـ صص 400 ،ج 7، ریدغلا .18

390  . ،ج 7،ص نامه .19
389  . ،ص نامه .20
386  . ،ص نامه .21

103  . ،ص قودص نیدلا  لامکا  ،ص 80، ةراتخملا لوصفلا  .22
312  . ،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ،ج 7،ص 390، ریدغلا ،ص 366، قودص یلاما  ،ص 121، نیظعاولا ۀضور  .23

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  یتیصخش  ياه  یگژیو  - 38

باتک تاصخشم 

هنزو يدهم  هدنسیون : 
هنزو يدهم  : رشان

دلج 1

هدیکچ

نیا زا  یخرب  رصتخم  دنچ  ره  میدش  نآ  رب  دنتسه ، اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  مالسا  ناهج  رد  تیـصخش  اب  نانز  نیرترب  زا  یکی 
. دتفا ناشلوبقم  هک  دشاب  مینک . فیصوت  یمالسا  فراعم  ناگنشت  يارب  ار  یتیصخش  ياهیگژیو 

هژاو دیلک 

. تیصخش اهیگژیو ، اهیلع ،) هللا  مالس   ) هجیدخ

همدقم

بآ و یگنسرگ  یگنشت و  عفر  يارب  میرگیدکی ، هیبش  بلاغ  یصخش  هبنج  رد  یتیصخش . یـصخش و  میتسه : هبنج  ود  ياراد  اهناسنا  ام 
 ... میشوپیم سابل  میروخیم ، اذغ 

ياراد یخرب  سکعلب  میتـسه ، يوـنعم  لاـعف و  تـبثم ، ياهتیــصخش  ياراد  یخرب  میتواـفتم . رگیدـکی  اـب  یتیــصخش  هـبنج  رد  نـکیل 
... تیوه یب  چوپ ، یفنم ، یتیصخش 

و نارگید ، قشمرـس  ناشیگدـنز  هشیمه  و  دـنراذگب ، ریثأـت  رگید  دارفا  رب  دـنناوتیم  دـنرتربو ، تبثم  ياهتیـصخش  ياراد  هـک  یناـسک 
. تسا قیقحت  هعلاطم و  يهتسیاش 
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. دنتسه اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  ندش  وگلا  يارب  بسانم  رترب و  دارفا  نیا  هلمج  زا 
( هلاو هیلع  هللا  تاولـص   ) ادخ لوسر  اب  شکرتشم  یگدـنز  ریـسم  رد  وناب  نیا  یتیـصخش  ياهیگژیو  زا  یخرب  نایب  لابند  هب  هلاقم  نیا  رد 

. میتسه

ندوب ادخ  دای  هب  - 1

نیرترب شتـسرپ و  یعون  تردق ، ییابیز و  یگدنز و  يهمـشچرس  نآ  اب  زاین  زار و  ادـخ و  روشرپ  هناصلاخ و  هناقـشاع و  ندـناوخ  ای  اعد 
اب دـنریگیم و  وخ  اعد  هب  ناـنآ  دراد  يزارفرپ  هاـگیاج  ادـخ  ناتـسود  یگدـنز  رد  شیاـین  اـعد و  تهج  نیمه  هب  تسا  یتسرپاـتکی  عون 
نآ دنباییم و  نآ  رد  ار  دوخ  مارآان  لد  هدشمگ ي  دنسریم و  شمارآ  جوا  هب  نآ  اب  دنباییم  هار  ادخ  شرع  ات  روعش  روشرپ و  تاجانم 

. دننیبیم اهيزاسدوخ  اهیگدنزارب و  اهلالقتسا و  اهيزاین و  یب  اهیگدازآ و  هاگشناد  ار 
زرح ود  ناشیا  یتح  دوب و  رگـشیاین  نانز  دمآرـس  دنتفگیم و  ار  ادخ  رکذ  ندوب و  ادخ  دای  هب  ًامئاد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح 

ُثیغَتْـسَا َِکتَمْحَِرب  مّویَق ، ای  ُّیَحاـی  میحَّرلا ؛ ِنمحَّرلا  َهللا  مسب  : » هلمج زا  دـندرکیم  همزمز  ار  اـهرکذ  نآ  ًاـبترم  دنتـشاد و  دوخ  صوصخم 
! راوتسا هدنز و  يادخ  يا  رگشیاشخب ! هدنشخب ي  دنوادخ  مان  هب  « ؛». ُهَّلُک ِینأَش  ِیل  ِْحلْصَا  َو  ًاَدبَا ، ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یسْفَن  یِلا  ِیْنلِکَت  الَو  ینثِغأَف ،
ار نم  یگدنز  لاح و  يهمه  راذگناو ، مدوخ  هب  ندز  مهرب  مشچ  کی  يهزادنا  هب  زگره  ارم  هدب و  هانپ  نم  هب  مدـش . هدـنهانپ  تتمحر  هب 

.«. شخبب ناماس 
يا ادخ ! يا  رگـشیاشخب ! يهدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  « ؛» ُبیقَر ای  ُظیفَح  ای  ُِظفاح  ای  ُهللا  ای  میحَّرلا ؛ ِنمحَّرلا  َهللا  مسب  : » ناشیا زرح  نیمود  و 

(1 .«) رادساپ بقارم و  يهدنرادهگن  يا  نابهگن ،
کی ًاملـسم  ادخ  دای  طابترا و  نیا  تسا  شمارآ  اب  هارمه  نیـشنلد و  ابیز و  نیریـش ، دشاب  ادخ  دای  اب  هک  یگدـنز  هک  تسنادیم  وناب  نیا 

یگدنز رد  هفرط  ود  طابترا  نیا  دریگیم ، کسمت  ادخ  زا  یهلا  لضف  هب  مه  هدـنب  تسا و  شاهدـنب  دای  هب  هک  تسادـخ  نیا  تسین ، هفرط 
: هدش نایب  ابیز  یلیخ  یتیاور  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ

لیئربـج هب  تعجارم  ماـگنه  درب ، اهنامـسآ  يوس  هب  ار  نم  لـیئربج  جارعم  بش  رد  هک  یتـقو  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
.»؟ يراد یتجاح  ایآ  « ؛»؟ ٍۀَجاح ْنِم  ََکل  ْلَه  : » متفگ

هجیدخ هب  ار  نم  مالـس  ادـخ و  مالـس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  « ؛» ... مالَّسلا یّنِمَو  ِهللا  َنِم  ۀَـجیدَخ  یلَع  َاَْرقَت  ْنَا  یتَجاح  : » تفگ لیئربج 
.«. یناسرب اهیلع ) هللا  مالس  )

هللا مالـس   ) هجیدـخ دـناسر ، اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هب  ار  لیئربج  ادـخ و  مالـس  دیـسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(. اهیلع

مالس و تسوا  زا  تسا و  مالس  ادخ  كاپ  تاذ  انامه  ( » 2 ( ؛» ُمالَّسلا َلیئربِج  یلَع  َو  ُمالَّسلا ، ِهَیِلاَو  ُمالَّسلا ، ُْهنِم  َو  ُمالَّسلا ، َوُه  َهللا  َّنِا  : » تفگ
.«. داب مالس  لیئربج  رب  ددرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  مالس 

رد دای و  هب  طابترا و  نیا  ترـضح ، زا  ییاههناشن  تازجعم و  ندـید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ یهارمه 
زا دهدب و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  تورث و  يهمه  دوشیم  رـضاح  هک  ییوناب  هک  ارچ  درکیم ، رتمکحم  ًاعطق  ار  ندوب  ادخ  رکذ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدـمآ  تیاور  رد  تسادـخ ، اب  وا  مکحم  قیمع و  رایـسب  طابترا  يهدـنهد  ناشن  درذـگب ، شایتسه  يهمه 
هب تهج  نیمه  هب  دنهد ، افش  ار  ییانیبان  نز  نامشچ  ود  دنتساوخیم  هدافتـسا و  دوخ  تیالو  يورین  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ روضح 

.«. دنروآ تسدب  ار  دوخ  یتمالس  دیاب  وت  نامشچ  ود  ًاعطق  : » دنتفگ انیبان  نز  نآ 
اب تسالاب  یماـقم  ياراد  ادـخ  دزن  رد  مه  ربماـیپ  تسنادیم  دوب و  ادـخ  اـب  ینز  دوخ  مه  نوچ  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هظحل  نیا  رد 
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.«. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تکربرپ  ياعد  يهجیتن  ییانیب ، نیا  ( » 3 ( ؛» ٌكَرابُم ٌءاعُد  اذه  : » تفگ تیعطاق 

تیافک تعاجش و  - 2

نیا ندوب  سدـقم  تیونعم و  بجوم  هک  دـندوب  ییـالاب  یتیـصخش  ياـهیگژیو  تازاـیتما و  ياراد  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح 
یلـص ربمایپ  زا  لماک ، يراثیا  اب  اناوت  صلخم و  يرای  دننام  هک  شیاه  هنانامرهق  تیافک  هناعاجـش و  ياهيراکادف  هلمج  زا  دوب  یگدـنز 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ياپمه  هارمه و  وا  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  يداش  شمارآ و  يهیام  درکیم و  تیاـمح  هلآ  هیلع و  هللا 
ربمایپ اب  ییانشآ  زور  زا  درک و  یگداتسیا  هناعاجـش  دیرخ و  ناج  هب  هنادنم  تماهـش  ار  اهجنر  اهدرد و  تفریم ، شیپ  نامز  رذگرد  هلآ 
یشنم درد  راشف و  جوا  ات  وا  مایپ  ربمایپ و  اب  نارادم  روز  تفلاخم  زاغآ  زا  و  مالسا ، هب  شیارگ  ات  تثعب  زا  تثعب و  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نآ ياوشیپ  تضهن و  ینابیتشپ  زا  تشاذگ و  هیام  شرابتعا  ناج و  لام و  زا  اج  همه  هشیمه و  دیعبت ، هبناج و  همه  يهرصاحم  ات  نمشد و 
. تلادع هار  رد  داد  ناشن  دوجو  يهمه  اب  دیسرتن و  اهریشمش  قرب  زا  ياهظحل  درکن و  غیرد 

يهلمج زا  دسارهیمن . ياهشیپ  متس  راکبیرف و  ياهدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  دتـسیایم و  دادیب  ربارب  رد  هنادنم  تماهـش  هناصلاخ و 
: زا دنترابع  ناتساد  بلاق  رد  یگدنز  رد  وناب  نیا  تعاجش  ياههنومن 

: دیوگیم اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ دوب ، تثعب  زاغآ  ياهلاس  - 
َْملام ِنزُحلا  َو  َۀباکلا  َنِم  َِکب  َيرَا  يّذلااَم  : » مدیسرپ دندوب ، تحاران  رایـسب  یلو  تشگرب ، هناخ  هب  ارح  راغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
روط نیا  ار  وت  لاح  ات  كرتشم  یگدنز  يادتبا  زا  زگره  هک  منیبیم  تاهرهچ  رد  ار  هودنا  ياههناشن  ربمایپ  يا  « ؛»؟ یتَبْحُـص ُْذنُم  َکین  َُهرَا 

.»؟ تسیچ تلع  مدوب  هدیدن  نوزحم 
نم زا  مالسلاهیلع  یلع  .« تسا هدرک  نارگن  ار  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  ندش  دیدپان  « ؛». ِِّیلَع ُۀَْبیغ  ِیُننُزْحَی   » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هدش هدنکارپ  نیکرشم  شروی  دنزگ  زا  يرود  رثا  رب  ناناملسم  زا  ياهدع  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام   ] تساجک رد  تسین  مولعم  دش و  ادج 

[. دوب هداتفا  ییادج  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  نیب  نایم  نیا  رد  دندوب 
مالـسلاهیلع یلع  يوجتـسج  هب  موـشیم و  راوـس  مرتـشرب  : » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ

.«. دزادنیب هلصاف  وا  نم و  نیب  گرم  هکنیا  رگم  مسرب ، وا  هب  ات  مزادرپیم 
، یکیرات رد  ناهگان  دادیم . همادا  وجتسج  هب  هکم  ياههوک  رانک  رد  دش و  دوخ  رتش  رب  راوس  مامت  تعاجش  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ

. تسا يرگید  صخش  ای  تسا  مالسلاهیلع  یلع  وا  ایآ  هک  دمهفب  مالس  باوج  يادص  زا  ات  درک  مالس  وا  هب  دید ، ار  یصخش  يهفایق 
.»؟ یتسه اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ وت  ایآ  مالس ، داب  وت  رب  و   ... ُمالَّسلا کیلع  و  : » تفگ دوب  مالسلاهیلع  یلع  وا 

.«. وش رتش  راوس  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : » تفگ مالسلاهیلع  یلع  هب  دناباوخ و  ار  شرتش  دعب  و  يرآ ، تفگ : اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ
نم ات  هدـب  ربخ  وا  هب  ورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شیپ  يوش ، راوس  رتش  رب  هک  یتسه  رتراوازـس  نم  زا  وت  : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع 

.«. میایب
نیا راب  هس  دشکیم و  شاهنیس  هب  تسد  هداتـسیا و  يرانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دید  دیـسر ، هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ

رادید هب  ار  ملد  نک و  فرطرب  ار  مهودـنا  ایادـخ ! ( » 4 ( ؛». ٍبلاط یبَا  ُْنبا  ِِّیلَع  لیلَِخب  يِدَـبِک  دَِّرب  َو  یّمَه  جِّرَف  َمُهَّللَا  : » دـناوخیم ار  اـعد 
.«. نک کنخ  مالسلاهیلع  یلع  متسود  لیلخ و 

.«. داب هدژم  وت  رب  درک ، باجتسم  ار  تیاعد  دنوادخ  : » تفگ ربمایپ  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ
، بیجُْمِلل ًارکُش  : » تفگ راب  هدزای  درک و  دنلب  نامسآ  تمس  هب  ار  شیاهتسد  دش و  دنلب  هدژم  نیا  ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هجیدخ تعاجش  رگید  ياههنومن  زا  منکیم - .». يرازگساپس  رکـش و  اعد ، يهدننک  تباجا  دنوادخ  هاگرد  زا  ( » 5 ( ؛» ... بیجُْمِلل ًارکُش 
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( : اهیلع هللا  مالس  )

ِنَع ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اـِمب  ْعَدْـصاَف  : » هک دـش ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بلق  رب  تاـیآ  نیا  هک  دوب ، تثعب  مجنپ  اـی  مشـش  لاـس  رد 
هب يرومأم  هچنآ  دـنلب  يادـص  هب  وت  سپ  ( » 6 ( ؛» َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیذَّلا  َنیئِزْهَتْـسُْملا ، َكاـْنیَفَک  اَّنِإ  َنیکِرْـشُْملا ،

يادخ اب  هک  نانآ  میرادیم . ظوفحم  كرشم  ناگدننک  ازهتسا  رخـسمت و  ّرـش  زا  ار  وت  ام  انامه  نادرگب . يور  ناکرـشم  زا  ناسرب و  قلخ 
.«. تسناد دنهاوخ  يدوزب  دنتفرگ  رگید  ییادخ  اتکی 

یِّنِا ُساّنلا  اهُّیَا  ای  : » دومرف راب  هس  دنلب  ییادن  اب  تفر ، افـص  هوک  يالاب  رب  جح  مسارم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیمه  رطاخ  هب 
.«. متسه نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  لوسر  نم  مدرم ! يا  « ؛» نیَملاعلا ُّبَر  ِهللا  ُلوُسَر 

رب ار  شتـسد  دنتفر و  هوْرَم  هوک  يالاب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دندش ، وا  هجوتم  دـندمآ و  ترـضح  نآ  يوس  هب  مدرم 
.«. متسه ادخ  لوسر  نم  مدرم ! يا  ( » 7 ( ؛» ِهللا ُلوُسَر  یِّنِا  ُساّنلا  اهُّیَا  ای  : » دومرف دنلب  يادص  اب  راب  هس  دنتشاذگ و  ناششوگ 

نیب هک  تخادنا ، ترضح  نآ  يوس  هب  یگنس  نانچنآ  لهجوبا  دندرکیم ، هاگن  وا  هب  يدولآ  مشخ  يهرهچ  اب  ناتـسرپ  تب  ماگنه  نیا  رد 
. دندرکیم باترپ  گنس  ترضح  نآ  هب  لهجوبا  لابند  هب  مه  نیکرشم  ریاس  تسکش ، شنامشچ  ود 

ادخ لوسر  لابند  هب  مه  زاب  نیکرشم  دنداد ، هیکت  یگنس  هب  نآ  يالاب  رب  و  دنتفر ، هوک  فرط  هب  هلجع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
دمآ و تشاد ] لاس  هدزیـس  دودح  ماگنه  نآ  رد   ] مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  شیپ  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دندیودیم . فرط  ره  هب  دندوب و 

.«. دش هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  : » تفگ
دمآرد و تشپ  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ دیبوک ، ار  رد  تفر و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ يهناخ  هب  همیـسارس  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

. متسه نم  تفگ : مالسلاهیلع  یلع  تسیک ؟ دومرف :
؟ تساجک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیسرپ : اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ

هدش هتشک  ای  تسا  هدنز  وا  هک  منادیمن  الاح  دناهدرک . ناراب  گنس  ار  وا  نیکرـشم  هک  مدینـش  یلو  مرادن ، ربخ  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع 
لابند هب  ات  ایب  نم  اب  هدب و  نم  هب  دشیم ) تسرد  درآ  نغور و  امرخ و  زا  دوب  اولح  عون  کی  هک  « ) سیح  » ياذـغ بآ و  يرادـقم  تسا ؟

. تسا هنسرگ  هنشت و  نالآ  ًاملسم  هک  میورب  وا 
هوک هب  ات  دندرک  تکرح  هوک  فرط  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هارمه  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشادرب و  ار  بآ  اذغ و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ

.«. موریم هوک  يالاب  هب  نم  ورب و  هوک  يهرد  فرط  هب  وت   » دومرف اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دندیسر ،
.»؟ ياهداتفا هشوگ  مادک  رد  و  یتسه ؟ اجک  تیادف  هب  مناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  : » دز دایرف  مالسلاهیلع  یلع 

َِیل َّسَحَا  ْنَم  یضَّترُملا ؟ َعیبَّرلا  َِیل  َّسَحَا  ْنَم  یفَطصُملا ؟ ِِّیبَّنلا  َِیل  َّسَحَا  ْنَم  : » تفگیم یهآ  اب  مه  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ترـضح 
نم هب  هدیدنـسپ  راـهب  زا  یـسک  هچ  دروآ ؟ یم  ربـخ  نم  يارب  هدـیزگرب  ربماـیپ  زا  یـسک  هچ  « ؛» ِمِساـقلَابَا َِیل  َّسَحَا  ْنَم  هللا ؟ ِیف  َدورطَملا 
ربـخ اـب  ار  نم  مساـقلاوبا  زا  یـسک  هچ  دـنکیم ؟ هاـگآ  ار  نم  هدـش  هدـنار  ادـخ  هار  رد  هک  یـصخش  نآ  زا  یـسک  هچ  دـهدیم ؟ عـالطا 

.»؟! دیامنیم
ریزارس شنامشچ  زا  کشا  دید  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یتقو  دمآ ، دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  هظحل  نیا  رد 

.«. دندرک هلمح  نم  هب  دندنار ، هعماج  زا  دندرک و  بیذکت  ار  نم  دندرک ؟ هچ  نم  اب  نم  موق  هک  ینیبیم  : » دومرف دش و 
یلمخم شرف  دناشن و  هوک  يالاب  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  دعب  و  هدـب » نم  هب  ار  تتـسد  دـمحم ! يا  : » درک ضرع  لیئربج 

برقم ناگتـشرف  دعب  دـناشن و  نآ  يور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخادـنا و  هوک  نیمز  رب  ار  نآ  دروآ و  نوریب  شرپ  ریز  زا  یتشهب 
، دننک كاله  دوبان و  ار  نیکرـشم  ات  دنتـساوخ ، هزاجا  وا  زا  دندمآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  هب  يرگید  زا  سپ  مادـکره 
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هتخیگنارب ناـیناهج  يارب  تمحر  ناونع  هب  هکلب  ماهدـشن ، ثوعبم  یناـسر  باذـع  ناونع  هب  نم  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یلو 
.«. دنتسه هاگآان  اهنآ  دیراذگاو ، دوخ  هب  ار  مموق  نم و  « ؛» َنوُمَْلعَیال ْمُهَّنِاَف  یِمْوَق  َو  ِینوُعَد  : » ماهدش

ضرع ادخ  لوسر  هب  تسا ، دوخ  يهدشمگ  لابند  هب  هوک  رد  هک  درک  هاگن  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ترـضح  هب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
هاـگن اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هب  اـیآ  « ؛». ٍبصَنـال َو  هِیف  ٍبحَـضال  ٍبصَق  نِم  ۀَـنَّجلا  ِیف  ٍتَیب  اهرَّـشبَو  ُمـالَّسلا ، یّنم  َو  اـّهبر  نـم  : » درک

مالس وت  هب  دنوادخ  وگب  وا  هب  ناسرب ، وا  هب  ار  نم  مالـس  و  نزب ، ادص  ار  وا  دننکیم ، هیرگ  وا  يهیرگ  زا  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  ینکیمن 
. تشهب يهدژم  ار  وا  و  دناسریم ،

.«. تسین ینارگن  جنز و  هنوگ  چیه  نآ  رد  و  تسا ، الط  هب  هتسارآ  هدش و  هتخاس  نیرولب  يهعطق  کی  زا  ياهناخ  نآ  رد  هک  هدب 
نوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تروص  زا  هک  یلاح  رد  دز ، ادص  ار  وا  دـید و  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  یتـقو  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ درکیم . كاـپ  ار  اـهنوخ  نآ  ربماـیپ  تخیریم و  نیمز  يور 
نیمز رب  تاهرهچ  نوخ  تارطق  راذـگب  تیادـف ، هب  مردام  ردـپ و  : » تفگ هاک  ناج  یهآ  اب  دـید  ار  وا  دولآ  نوخ  يهرهچ  دـش و  کیدزن 

.«. دزیرب
.«. دنک بضغ  نیمز  لها  رب  نیمز  راگدرورپ  مسرتیم ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هناخ هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ مالـسلاهیلع و  یلع  هارمه  دندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش ، بش  هک  یتقو 
فقس دادرارق و  دوب ، هدش  هتخاس  گنس  اب  شیاهراوید  هک  ياهرجح  رد  ار  ترضح  نآ  دوخ ، يهناخ  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ دنتفر 

. درک ناهنپ  شاهماج  رد  ار  وا  داتسیا و  ترضح  نآ  يور  هبور  رد  دناشوپ و  ییاهگنس  هتخت  اب  ار  نآ 
فقـس اهراوید و  دـمآیم ، گنـس  فرط  ره  زا  و  دـنتخادنایم ، گنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاـگیاج  يوس  هب  دـندمآ و  نیکرـشم 

هللا مالـس   ) هجیدخ دـندمآیم ، ور  هبور  فرط  زا  هک  ییاهگنـس  نآ  دـشیم و  اهگنـس  ندـمآ  زا  عنام  رپس ، دـننام  ربمایپ ، لحم  یگنس 
دروخرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرسمه  نینزان  ندب  هب  ات  دادیم  رارق  اهگنس  نآ  رپس  ار  دوخ  رایـسب  تماهـش  تعاجـش و  اب  اهیلع )

.»؟ دینکیم ناراب  گنس  دوخ  يهناخ  رد  ار  دازآ  نز  ایآ  شیرق ! هورگ  يا  : » دزیم دایرف  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ماگنه  نیا  رد  دنکن 
. دنتفر اجنآ  زا  دندش و  فرصنم  دندینش ، ار  دایرف  نیا  نیکرشم  هک  یتقو 

. تخادرپ ادخ  اب  زاین  زار و  هب  دناوخ و  زامن  اجنآ  رد  تفر و  هبعک  رانک  دـش و  جراخ  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زور  نآ  يادرف 
(8)

تفع ایح و  - 3

. مامت ایح ، تفع و  دنکیم . راهم  ار  شکرس  يورین  توهش  هک  تسا  یناسفن  تافص  زا  یکی  تفع ،
ملق و هب  درک  هدارا  شـسفن  ار  هچره  دنکن و  دهاوخیم  شلد  هک  ار  هچنآ  ات  دـنکیم  لرتنک  ار  ناسنا  ملق  راتفگ و  تانکـس و  تاکرح و 
زا تسا ، زرودرخ  دنمدرخ و  ناسنا  ياهیگژیو  زا  یقرتم  شنم  نیا  یناور و  یحور و  يهدیدنسپ  تلاح  نیا  دهدن . ماجنا  درواین و  نابز 

اـهراک و هار  زا  تسا و  يرـسدوخ  یگماـکدوخ و  ینکـش و  زرم  يزیرگ و  نوناـق  زا  يریگولج  رد  یمدرم  یناور و  رثؤم  مهم و  لـماوع 
نیمأت يارب  بولطم  يداصتقا  ییاضق و  یـسایس و  یعامتجا و  ياضف  طیارـش و  طیحم و  ندـمت و  هعماج و  نتخاـس  يارب  مزـال  ياـهرازبا 

، ادـخ ربارب  رد  ماظن  هداوناخ و  هعماج و  درف و  يوربآ  تمارک و  ییابیز و  تهاجو و  ثعاب  اهناسنا و  تینما  يدازآ و  تمرح و  قوقح و 
. تسا خیرات  و  یمومع ، راکفا  نتشیوخ ،

هجیدـخ ترـضح  رد  یتیـصخش  یگژیو  نیا  تسا ، رتهدیدنـسپ  رتوکین و  نانز  ناوناب و  رد  اما  تسا ، وکین  یناسنا  ره  يارب  اـیح  لـک  رد 
. دوب هنومن  زراب و  رایسب  زین  اهیلع ) هللا  مالس  )
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هب ناشیراگتـساوخ ، يهسلج  رد  یتح  دندرکیم ، تبحـص  باجح  هدرپ و  تشپ  زا  هشیمه  مرحمان  اب  دروخرب  رد  ناشیگدنز  رد  وناب  نآ 
(9 . ) دندرک ار  رخآ  ياهتبحص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  ییاج  رگم  دندرکیم  تبحص  هدرپ  تشپ  زا  خیرات  لقن 

لهچ یهلا  رما  هب  هک  یبش  هک  دوب  نیا  دـندوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاهبش  رد  ًاصوصخم  ایح ، تفع و  رگید  ياـههنومن  زا 
رد دنتخادنا و  یم  ار  رد  يهدرپ  دندناشوپیم و  بش  ماگنه  رد  ار  دوخرـس  وناب  نیا  هک  هدـش  هتـشون  دـندوب ، دوخ  رـسمه  زا  رود  ار  بش 

(10 . ) دنتسبیم ار  هناخ 
غارس یصخش  رد  ناوتیمن  ار  ییاهراتفر  نینچ  هک  کیرات  ریت و  تیلهاج و  ياه  نامزرد  مه  نآ  تسایح ، تفع و  ياههناشن  همه  اهنیا 

. تفرگ
ار دوخ  هظحل  نآ  رد  وا  مینک . ادیپ  ناشیگدنز  رخآ  تاظحل  رد  میناوتیم  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ راقو  ایح و  يهنومن  نیرتزراب  زا 
ار شیاـعد  هک  تساوـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  رطاـخ  نیمه  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هن  تسنادیم و  راـکبلط  ادـخ  زا 

ربق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  یتاظحل  شندرپس  كاخ  هب  زا  لبق  دبلطب و  شزرمآ  شیارب  یهلا  هاگرد  زا  دـنک ، وا  هار  يهقردـب 
. دنک تکرب  زا  رپ  ار  اجنآ  شیاعد  زامن و  اب  دراو و  وا 

. حرطم يهزاجا  وا  هب  ایح  مرش و  ساسحا  یلو  تشاد  شرسمه  زا  يدام  ياضاقت  کی  نآ  زا  سپ 
اهنت ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف شرتخد  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیمه  رطاـخ  هب  دادیمن ، ار  نآ  ندرک 

َکئادَر َکنِمُدـیُراربَقلا  َنِم  ٌۀَِـفئاخ  اَنَا  ُلوقَت  ّینَا  َّنا  کیبال  یلوَق  ینْبیَع ! َةَُّرقای  َو  یبیبَحاـی  : » تفگ شرتخد  هب  وا  دـمآ ، نوریب  تشاذـگ و 
زا نم  دـیوگیم  مرداـم  وگب ، تردـق  نارگ  ردـپ  هب  ممـشچ ، رون  رداـم ، بوبحم  يا  ناـه  « ؛» هیف ِیُننِّفَکَت  ُیحَوـلا  ِلوُُزن  َنیح  ُهُسِبَلت  يّذـلا 

هتشرف ي دورف  ماگنه  هب  هک  ار  دوخ  ياههماج  زا  یکی  مراد  اضاقت  امـش  زا  مسرتیم ، منارگن و  ربق  رد  ییاهنت  ربق و  لوا  بش  ربق ، يهناخ 
(11 .«) منک نفک  نآ  اب  ار  مندب  گرم ، زا  سپ  ات  دینک  هیده  نم  هب  دیدیشوپ ، یم  هنابش  ياهزاین  زار و  ادخ و  مایپ  تفایرد  یحو و 

ار شیادر  هلصافالب  داد و  ماجنا  ار  شرای  يهتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  تفگ ، ردپ  هب  ار  ردام  ياضاقت  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف
. درب ردام  شیپ  یلاحشوخ  اب  ار  ادر  نآ  مه  وا  دنداد و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف هب 

هقالع یلیخ  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دوب ، تخس  رایـسب  تاظحل  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب 
شمارآ یمرگ و  هک  دوـب  یلماوـع  زا  یکی  هک  ار  شتفع ، اـیح و  شرمع ، تاـظحل  نیرخآ  رد  یتـح  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ تشاد ،

. درک ظفح  درکیم ، رتشیب  ار  شرسمه  هب  هقالع  قشع و  یگدنز و  موادت  هداوناخ و  نوناک 
ياراد مه  شرهوش  دشاب ، ایح  باجح و  ياراد  نز  رگا  هدش ، راوتسا  اوقت  نامیا و  تفع و  ایح و  يهیاپ  رب  مالسا  رد  هداوناخ  ماظن  ًالوصا 

مه هب  ار  هداوناخ  مرگ  نوناک  اهنت  هن  دـنک ، دـیلقت  برغ  ناهج  يرابودـنبیب  زا  ینز  رگا  اما  دوب ، دـهاوخ  وا  رطاخ  شمارآ  كاپ و  مشچ 
. تخوس دهاوخ  یمئاد  يدبا و  منهج  رد  هکلب  دنزیم 

تواخس یگدنشخب و  - 4

مـشچ هب  رتشیب  تفرگ  لکـش  سدـقم  دـنویپ  نیا  هک  ینامز  نامه  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ تواخـس  یگدنـشخب و  زراـب  يهنومن  - 
دهاوخ یم  هک  روط  ره  دـمحم ، هب  مدرک  هبه  دـبع  لام و  زا  تسا  نم  تسد  رد  هچره  تفگ : هقرو  هب  هک  ییاـجنآ  ًاـصوصخم  دروخیم ،

رد هک  هچنآ  مامت  شیاه و  هدـنب  شلام و  شدوخ و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ برع ، تعاـمج  يا  دز : داـیرف  هقرو  سپ  دـنک ، فرـصت 
. درک هبه  ربمایپ  هب  ار  تسوا  کلم 

(12 « ) رازه  40 رازه ،  40 درک ، قافنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ : » دیوگیم يرهز  - 
.«. ٍۀَبِحاص ْنِم  ُتیأَر  ام  : » هلمج زا  دنراد  یتاشیامرف  وا  یگرزب  ششخب و  دروم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 
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رت سانش  قح  رترهمرپ و  ییامرفراک  نم  ( » 13 ( ؛ اََنل ُهَابَْحت  ٍماعَط  ْنِم  ًۀَفُْحت  انَْدنِع  انْدَجَو  ّالا  یبِحاصَو  اَنَا  ْعِجَْرن  اُّنلام  ۀجیدَخ ، ْنِم  ًاریَخٍریجَال 
، میتفریم وا  شیپ  راک ، زا  سپ  متـسود  نم و  هاـگره  مدـیدن . شنارازگراـک  ناـنکراک و  هب  تبـسن  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ زا  رتهب  و 

.«. درکیم راتفر  یناسنا  هناش و  نم  گرزب  دادیم و  هیده  ام  هب  ار  نآ  هدرک و  هدامآ  ام  يارب  اراوگ  ییاذغ  میدیدیم 
لماوع زا  یکی  بلاـطوبا ) بعـش   ) بلاـطوبا يهرد  رد  نارگید  یمـشاه و  ناراـی  هارمه  هب  ربماـیپ  هلاسدـنچ ي  يهرـصاحم  ناـیرج  رد  - 

مالس  ) هجیدخ یلام  داهج  بلاطوبا و  بانج  تواخس  یشنم و  گرزب  یگدنشخب و  نامیا ، اب  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرادیاپ 
تورث و يهمه  مدرم ، تاـجن  يارب  هجیدـخ  بلاـطوبا و  ( » 14 ( ؛» امَُهلام َعیمَج  َۀَـجیدَخ  َو  ٍبلاـطوبَا  َقَْفنَاو  : » دـناهتفگ هک  دوب  اـهیلع ) هللا 

.«. دندرک جرخ  هار  نیا  رد  ار  ناشتاناکما 
ٍبلاط یبَا  ْنب  ِِّیلَع  َْفیَـس  َو  اِهلاِمب  ِّالا  ْمُقَی  َْمل  َمالـسِالا  َّنَا  ٍفَرَـش  َقوَف  ًافَرَـش  اهافَک  : » هدـمآ خـیرات  رد  رایـسب  هک  تسا  ساـسا  نیار  هب  - 

اپ مالسا  نییآ  هک  سب  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ يارب  تسا  تفارش  راختفا و  نیرترب  هک  تفارش  راختفا و  نیمه  ( » 15 ( ؛» ًاِرتاوَتُم َيِوُرامَک 
ینعی  ) رتاوتم روط  هب  بلطم  نیا  هک  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ تورث  اب  رگم  درکن  تسار  رمک  تفرگن و 

.«. تسا هدش  لقن  تسا ) ملع  بجوم  هک  رایسب 

اهتشونیپ

، سوواط نب  دیـس  ص 302 ؛ یمعفک ، حابـصم  یمعفک ، لـماع  یلع  نـب  مـیهاربا  ص 5 ؛ تاوعدلا ، جـهنم  ینـسح ، سوواط  نب  دیـس  - 1
ص 137. لابقإلا ،

. نآرقلاریسفت یف  ناهربلا  ینارحب ، مشاهدیس  ص 529 ؛ ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، ص 175 ؛ یسوط ، یلاما  یسوط ، - 2
ۀفرعم یف  ۀباصالا  ینالقـسع ، رجح  نبا  ص 349 ؛ ج 7 ، بئارقلارحب ، قئاقدلا و  زنکریـسفت  يدهـشم ، یمق  اضر  دـمحم  ص 493 ؛ ج 3 ،

ص 157. ج 11 ، دابعلا ، ریخ  ةریس  یف  داشرا  يدهلا و  لبس  یماش ، یحلاص  فسوی  نبدمحم  ص 102 ؛ ج 8 ، هباحصلا ،
ص 17. ج 18 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  ص 83 ؛ ج 1 ، بلاطیبلا ، نبا  یلع  مامالا  بقانم  یعفاش ، یلزاقم  نبا  - 3

، دلیوخ تنب  ۀـجیدخ  هرهاطلاءارغلا  نم  هعطاسلاراونالا  يوالیـس ، ص 547 ؛ یفوک ، تارف  ریـسفت  یفوـک ، میهاربا  نب  تارف  مساـقلاوبا  - 4
ص 348.

ص 217. یفطصملا ، تراشب  يربط ، نیدلادامع  - 5
ات 96. تایآ 94  (، 15  ) رجح هروس  - 6

ص 241. ج 18 ، راوناراحب ، زا  هتفرگرب  ص 159 ، نامه ، يوالیس ، - 7
نبا نیدلازع  ص 248 ؛ ج 16 ، نآرقلاب ، نآرقلاریسفت  یف  ناقرفلا  ینارهت ، یقداصدمحم  ص 243 ؛ ج 18 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، - 8

دمحم ص 25 ؛ ج 6 ، عامسالا ، عاتما  يزیرقم ، یلع  نب  دمحا  ص 102 ؛ ج 8 ، نامه ، ینالقسعرجح ، نبا  ص 86 ؛ ج 6 ، هباغلادسا ، ریثا ،
ص 508. ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 148 ؛ ج 7 ، نامه ، یماش ، یحلاص  فسوی  نب 

ص 69؛ ج 16 ، نامه ، یـسلجمرقابدمحم ، ص 203 ؛ ج 14 ، هعیـشلا ، لئاسو  كردتـسم  يرون ، ثدحم  ص 100 ؛ نامه ، يوالیـس ، - 9
ص214. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتالحم ، هللا  حیبذ 

ص 127. نامه ، يوالیس ، ص 219 ؛ ۀیوقلا ، ددعلا  یلح ، فسوی  نب  یلع  - 10
ص 203. ج 2 ، نامه ، یتالحم ، هللا  حیبذ  ص 375 ؛ نامه ، يوالیس ، - 11

ص 321. ءاسنلا ، مالعا  نوسحلادمحم ، - 12
ص90. ج 1 ، ةوبنلا ، لئالد  یقهیب ، ص 211 ؛ ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  ص 64 ؛ ج 1 ، رثألا ، نویع  سانلادیس ، نبا  - 13
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ص16. ج 19 ، یسلجمرقابدمحم ، ص 85 ؛ ج 1 ، نامه ، يدنوار ، نیدلا  بطق  - 14
ص 77. ج 3 ، ءاسنلا ، لضف  نم  لاقملا  حیقنت  یماقمام ، هللادبع  - 15

دلج 2

همه رواشم  کیرش و  - 5

هللا مالـس   ) هجیدـخ دـنکیم ، رتنیریـش  نیریـش و  ار  یگدـنز  هک  تسا  ندرک  تبحم  عون  کی  دوخ  هداوناـخ  رد  يراـکمه  تکراـشم و 
هراومه دندوب ، دمآراک  اناوت و  يریزو  ربمایپ ، ياههغدغد  رد  ًاصوصخم  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعقاو  رواشم  کیرش و  اهیلع )

يهلیـسو هب  دـنوادخ  دـشیم ، ربمایپ  یتحاران  بجوم  هک  ياهثداح  ره  دـندوب ، ربمایپ  راوخ  مغ  کیرـش و  صلخم و  راـی  سنوم ، مدـمه ،
ات همانرب  نیا  دشیم و  ربمایپ  شمارآ  و  هودـنا ، عفر  نیکـست و  بجوم  وا  درکیم و  داجیا  وا  راک  رد  شیاشگ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ
نآ رد  توعد  تثعب و  مـالعا  نوچمه : زاـس ، تشونرـس  رطخرپ و  ياههنحـص  يهمه  رد  و  دـشیمن ، مک  تشاد و  همادا  ناـشرمع  ناـیاپ 

نید و ادخ و  اب  تعیب  رد  (، 16  ) ناکیدزن ناگتـسب و  توعد  رد  نآ ، گنهرف  زامن و  يهماقا  رد  یـشیدنا ، کیرات  بصعت و  زا  رپ  ياضف 
زا سپ  ياـهلاس  رد  ًاـصوصخم  داد  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یگدـنز  لوـط  رد  هک  یتالکـشم  ماـمت  رد  وناـب  نآ  ربماـیپ ، نییآ و 

روای رای و  اـهنت  هن  دوب ، هارمه  نارگدادـیب  هناـملاظ  رپ  یفن  اـب  هک  تاـیآ  دورف  وا و  ینامـسآ  توعد  زا  سپ  تلاـسر و  هب  ربماـیپ  شزیگنا 
اب دوب و  نابیتشپ  هانپ و  بلق و  توق  یمرگ و  تشپ  دـیما و  يهیام  اهناملـسم  مامت  يارب  دـنمدرخ  رهمرپ و  يردام  دـننام  هکلب  دوب ، ربمایپ 

. دوب اهنامز  يهمه  نامز و  نآ  نابلاط  يهمه  يارب  رترب  یقشمرس  یلاع ، يارادم  لمحت و  هنانامرهق ، ییابیکش 
اهدرد و تیارد ، رهم و  اب  دادیم و  تروشم  تمواقم  يرادـیاپ و  هب  ار  ربماـیپ  دوخ ، یگدـنز  ياـتمه  هشیمه  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ
یهارمه و رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ شقن  دادیم . هزیگنا  لح و  هار  وا  هب  ادـخ  يرای  هب  درکیم و  مارآ  ار  ربمایپ  یعامتجا  ياهجـنر 

نآ تلح  راب  هک  دوب  يروط  شایگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  تثعب  ياهزور  لیاوا  زا  هاوخ  يدازآ  مدرم  ربماـیپ و  اـب  تروشم  يرکفمه و 
رواشم و رای و  ربمایپ ، رابتعا و  رپ  ینابیتشپ  مالسا  هک  دندیمهف  نمشد  تسود و  هکلب  ناناملـسم ، مالـسلا و  هیلع  یلع  ربمایپ و  اهنت  هن  وناب ،

(17 . ) دناهداد تسد  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ نوچ  راوتسا  یهاگهانپ  ناملسم  مدرم  دنمناوت و  رتهب و  يریزو 
هللا مالس   ) هجیدخ ( » 18 ( ؛». اْهَیِلا ُنُکْـسَی  ِهللا  ُلوُسَر  َناکَو  مالـسِالا ، یَلَع  ٍقْدِـص  َةَریزَو  ُۀَـجیدَخ  َْتناکَو  : » هک دـنا  هدروآ  دروم  نیا  رد  و 

شمارآ دوشیم و  قفوم  تالکشم  هوبنا  رب  وا  تیامح  هب  ترضح  نآ  و  دوب ، ربمایپ  عاجش  دنمدرخ و  رواشم  مالسا و  نیتسار  ریزو  اهیلع )
.«. درکیم ادیپ 

تالکشم رب  ربص  - 6

دادیم و خر  ربمایپ  اب  شایگدـنز  رد  هک  اسرف  تقاط  تالکـشم  راد  ریگرد و  یتخـس و  يراوشد و  نارود  رد  لامک  لامج و  يوناب  نیا 
لد شخب  شمارآ  یتح  روبـص و  گنـس  یپ  رد  یپ  تخـس و  ياهدادـیور  يهمه  ربارب  رد  دوب و  راکددـم  نی  رت  لمحترپ  نیرتاـبیکش و 

. دوب نایفارطا  ربمایپ و 
ات ربمایپ  يهداوناخ  ربمایپ و  هب  يراگنا  غورد  تناها و  تراسج و  هدننز و  ياهيریگ  عضوم  هدنزگ و  ياهنخس  زا  اهیتخس  تالکشم و 

، بلاطوبا میتی  اـب  تکوش  تمـشح و  همه  نآ  اـب  ارچ  هک  دنتـشاد  هجیدـخ  هب  شیرق  ضرغم  لـهاج  ناـنز  فرط  زا  هک  ییاـهییانتعا  یب 
. تسا ریقف  تسد و  یهت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

جاودزا زا  دعب  ات  یتح  نانز  نیا  دشیمن و  متخ  اجنیا  تالکشم  یلو  درکیم  ربص  درشفیم و  دوخ  بلق  رد  ار  همه  همه و  هدرک ، جاودزا 
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هتبلا درک و  ربص  اهیتخس  نیا  هب  نانچمه  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ دندوب و  رهق  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب 
دروم ار  وا  یتشهب  يوناب  راهچ  نداتـسرف  اب  دـنوادخ  دیـسر  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز لمح  عضو  ناـمز  یتقو  نوچ  دوبن  هجیتن  یب  ربص  نیا 

(19 . ) داد رارق  شفطل  تمحر و 
هب توعد  رطاخ  هب  شایمارگ  ياتمه  رب  هک  ار  فلاـخم  ناـمیخژد  یحور  یمـسج و  ياههجنکـش  ینـالوط  ییاـهلاس  نینچمه  وناـب  نیا 

دیعبت شریذپ  اب  دادن و  تسد  زا  ییاهب  چیه  هب  ار  ربمایپ  یهارمه  درک و  لمحت  دوب ، رـشب  قوقح  ادخ و  تاررقم  تیاعر  اوقت و  دیحوت و 
(20 . ) دوزفایم دوخ  تاقیفوت  رب  تشحو  سرت و  رپ  ياهبش  يرادیب  راوشد و  ياهزور  یگنسرگ و  لمحت  هرصاحم و  و 

مساق و شرـسپ  ود  نداد  تسد  زا  هلمج  زا  درک ، شایگدنز  لوط  رد  يرگید  زوسناج  ياهتبیـصم  رب  ربص  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ
هللا یلـص  ربمایپ  دنامیمن ؛ هجیتن  نودب  يربص  چیه  هشیمه  یلو  درکیم  هیرگ  اهتبیـصم  نیار  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ دوب ، هللادـبع 

ِبَاب َیلِإ  َءیَِجت  ْنَأ  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َْنیَـضَْرت  اَمَأ  ُۀَجیِدَخ  اَی  : » دومرف وا  هب  دـید  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ یبات  یب  یتقو  هلآ  هیلع و 
َنِمْؤُْملا َُبلْـسَی  ْنَأ  ُمَرْکَأ  َو  ُمَکْحَأ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ٍنِمُْؤم  ِّلُِکل  ِِکلَذ  َو  اَهَلَْـضفَأ  َِکلِْزُنی  َو  َۀَّنَْجلا  ِکَلِخُْدی  َو  ِكِدَِیب  َذُخْأَیَف  ٌِمئاَق  َوُه  َو  ِۀَّنَْجلا 
كدوک نآ  یـسرب ، تشهب  رد  ولج  دوش  تمایق  زور  هاگره  يوشیمن  دونـشخ  ایآ  هجیدخ ، يا  ( » 21 ( ؛» ًاَدبَأ اَهَدَْعب  َُهبِّذَُـعی  َُّمث  ِهِداَُؤف  َةَرَمَث 

دوجو ینامیا  اب  ناسنا  ره  يارب  همانرب  نیا  دـهد ؟ ياج  تشهب  يهناـخ  نیرتیلاـع  هب  ار  وت  دریگب و  ار  تتـسد  دـشاب و  هداتـسیا  اـجنآ  رد 
ار ادخ  دروآ و  باسح  هب  ادخ  هار  رد  و  دـنک ، لمحت  ربص و  دریگب و ا و  ار  ینمؤم  لد  يهویم  هک  تسا  رتراوگرزب  لاعتم  دـنوادخ  دراد ،

.»؟! دنک باذع  ار  وا  ادخ  فصو  نیا  اب  دنک ، رکش  دمح و 
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قشع و زا  زیربل  شایگدنز  ياضف  هک  ارچ  دشیم ، رت  تفاطل  اب  رتابیز و  زور  ره  دـیدج ، طیارـش  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ یگدـنز 
. دوب تیارد  یگتسیاش و  یتسود و  ناسنا  یتسرپادخ و  درخ و 

فلتخم داـعبا  رد  درکیم و  يراـی  دوجو  ماـمت  اـب  اـهراک  هشیدـنا و  رد  ار  وا  تشاد و  ینامـسآ  یقـشع  رهم و  شایگدـنز  ياـتمه  هب  وا 
. دوب هنانامرهق  هناتسود و  وا  اب  اهراک  يهمه  رد  درکیم و  تبحص  وا  اب  یعامتجا  يدرف و  شنم  یقالخا و  یگنهرف و  رظن  زا  یگدنز ،

نآ لحارم  مامت  رد  دوش ، لیکـشت  بدا  نامرآ و  رد  ییارگمه  فده و  هشیدنا و  رد  یگنهامه  ساسا  رب  یگداوناخ  یگدنز  رگا  یتسار 
ینتشاد تسود  ردقچ  دشاب ، مکاح  یعقوت  مک  یسانش و  قح  ًاصوصخم  یتیصخش  مهم  ياهشزرا  لباقتم و  قوقح  تیاعر  قشع ، رهم و 

. دوب دهاوخ  هنادنمتداعس  و 
رد دوخ  رسمه  راب  هوکش  تیعقوم  الاب و  شنم  هشیدنا و  زا  یکدنا  ات  وا  هک  ارچ  دوب ، زراب  رایسب  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ رد  یگژیو  نیا 

شرـسمه هب  نآ ، زا  رتشیب  رتهب و  هکلب  بدا ، اب  شیدناون و  نز  کی  دننام  نیمه  رطاخ  هب  دوب . هاگآ  وا  ناشخرد  يهدنیآ  و  ادـخ ، هاگراب 
سانـشردق دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  درکیم  شالت  دوب و  یـسانش  قح  قشع و  شوه و  شوگ و  اپارـس  وا  ربارب  رد  تشاذگیم و  مارتحا 

. دشاب
، نیرتاناوت نیرتدـنمدرخ ، ار  دـمحم  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدـخ مه  دوب ، لباقتم  هفرطود و  هقـالع  رهم و  یـسانش و  قح  یگدـنز  نیا  رد 

دمحم لباقم  رد  دـیدیم و  اهناسنا  نیرتهتـسارآ  نی و  رت  تیونعم  اب  نی  رت  هشیپ  اورپ  نیرتكاپ ، نیرترادـتناما ، نیرتزیزع ، نیرتیمارگ ،
ریذپان فصو  هتسیاب و  هتـسیاش و  هک  یمارتحا  تشاذگیم ، مارتحا  دیزرویم و  قشع  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ زین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دوب
یشیدناون يدنمشوه و  تیونعم و  ینعی  وا  یتیصخش  زراب  ياهیگژیو  رطاخ  هب  اهنت  هن  مه ، هجیدخ  هب  دمحم  یـسانش  قح  میرکت و  نیا 

یگنهرف دوب و  شراگدنام  لسن  ردام  دیدیم ، نانز  نارتخد و  رالاس  ار  وا  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  هکلب  دوب  یگدـنز  رد  یـشنم و ... كاپ  و 
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، دـشاب هتـشاد  دوجو  ینز  رد  اهنآ  زا  یکی  اهنت  رگا  هک  ییاهشزرا  دوب ، ییالاب  ياهشزرا  اـهتمظع و  زا  ياهعومجم  و  اهتلیـضف ، زا 
. دراد یسانشردق  یگتسیاش 

ار هجیدخ  هاگیاج  الاو و  تیعقوم  ات  دـننکیم  شالت  ياهدـع  دـیدیم  اج  ره  لباقتم  يهقالع  قشع و  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تحارـص و اب  یقالخا ، یتیبرت و  ياهتفارظ  اهزردنا و  دنپ و  زا  سپ  دـنربب ، نیب  زا  ای  دـنروایب  نییاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  رد 

«. رذگدوز ینیمز و  هن  تسا ، ینامسآ  ییادخ و  وناب ، نآ  قشع  راک  : » دومرفیم تفارظ ،
، ربمایپ بلق  رد  وا  نوچ  مدرکن . تداسح  ساسحا  شاهجیدخ ، دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  زا  مادک  چیه  هب  : » دـیوگیم هشیاع 
ار تشاد  هجیدـخ  زا  ناشن  هک  ار  هچره  سک و  ره  هکلب  هجیدـخ ، اـهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يروط  هب  دوب ، صاـخ  روط  هب 

.«. درکیم هاگن  يرگید  مشچ  هب  دیدیم ،
تمظع هوکش و  زا  ردقچ  هک : درک  ضارتعا  وا  راک  نیا  هب  رابکی  داتسرفیم . ار  هجیدخ  ناتسود  مهس  ادتبا  تشاد ، ياهیده  تقو  ره  وا 

؟! ییوگیم هجیدخ 
.«. تسا هتخاس  میزور  قزر و  ار  وا  قشع  ادخ  ( » 22 ( ؛». اهَّبُح ُْتقِزُر  یِّنِا  : » دومرف ترضح  نآ 

(23 .«) اهَْبِیبَح ُّبِحَُال  یِّنِا  : » دراد تسود  زین  ار  وا  ناتسود  هکلب  ار ، وا  شنم  هجیدخ و  دوخ  اهنت  هن  هک  درک  نشور  هشیاع  يارب  و 
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هب یگتـسارآ  یگدازآ و  یکاپ و  هب  دناهداد و  اهب  یناسنا ، یقالخا و  ياهشزرا  هب  جـیردت  هب  لامک  دـشر و  هار  رد  اهندـمت  اههعماج و 
یتمرح میرح و  اهنآ  يارب  دـنریگیم و  رارق  مارتحا  لیلجت و  دروم  اهنامز  اهناکم و  یخرب  نیمه  رطاخ  هب  دـناهداد ، تیمها  اهتلیـضف 

. دوشیم هتفرگ  رظن  رد 
ياهژیو تاررقم  نآ ، تمرح  ظفح  يارب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  مارحلادجـسم »  » ًاـصوصخم اهدجـسم  يهمه  مه ، یمالـسا  شرگن  رد 

. دوش يریگولج  يزیتس  قح  رفک و  بورکیم  كرش و  يابو  هب  ناگدولآ  دورو  زا  ًالثم  هک  دناهداد  رارق 
هجیدخ دوخ  ياهریبدـت  اهشالت و  و  ادـخ ، تساوخ  هب  هک  تسا ، سدـقم  ياهناکم  نآ  زا  یکی  مه  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ يهناخ 

. دنام یقاب  زاس  خیرات  تیونعم و  اب  تکربرپ و  از و  تداعس  تداعس و  يارس  ارس ، نیا  اهیلع ،) هللا  مالس  )
هک ارچ  دوب  اورپ  یکاپ و  يهناخ  ربمایپ ، تثعب  یحو و  دورف  مالسا و  زا  شیپ  كرابم  يهناخ  نیا  ناراگن  خیرات  ناثدحم و  یهاوگ  هب  هک 

شنم كاـپ  نـشور و  كاـپ  هرهاـط ،»  » ار وا  گرزب  کـچوک و  هناــگیب و  انــشآ و  هـمه ، هـمه و  هـک  درکیم  یگدــنز  نآ  رد  ییوناــب 
ياههزومآ زا  هک  ياهتـسیاش  ياهراک  ماجنا  هعماـج و  ناگدـنامرد  ناـمورحم و  هب  یگدیـسر  قاـفنا و  هب  هناـخ ، نیا  رد  وا  دنتخانـشیم ،

. تخادرپیم هتفرگ ، دای  ینامسآ ، ياهباتک  نیشیپ و  ناربمایپ 
، دـیدرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  تبحم  رهم و  نوناـک  هک  تشاد  ار  تقاـیل  تداعـس و  نیا  مالـسا  زا  شیپ  هناـخ  نیا  نـینچمه  - 

. كرابم دنویپ  كرتشم و  یگدنز  هب  ار  ترضح  نآ  صالخا  افص و  تیاهن  اب  هجیدخ 
. دومن رتتکربرپ  ار  هناخ  نیا  درک و  باختنا  یگداوناخ  یگدنز  يارب  ار  هناخ  نآ  بلاطوبا  يهناخ  زا  سپ  زین  وا  درک و  توعد 

مالـس  ) هجیدخ و  دش ، لیدبت  ناشیدنا  کیرات  نامیخژد و  شروش  زا  ربمایپ  ینعی  دارفا  نیرترب  هاگهانپ  ناونع  هب  هناخ ، نآ  بیترت  نیا  هب 
تمالـس و نیمأت  يارب  ار  دوخ  یقالخا  ذوفن  تهاجو و  رابتعا و  يهمه  داد و  هانپ  شایگدـنز  درم  نآ  هب  دوخ  یعـس  ماـمت  اـب  اـهیلع ) هللا 
، دوب جارعم  ياهرفس  ای  رفـس ، هب  ربمایپ  جورع  يارب  دش  یناکم  نینچمه  دشیم . رت  تیونعم  اب  هناخ  نآ  نامز  تشذگ  اب  درک ، ادف  تینما 

هناخ نامه  هرابود  مه  ترضح  نآ  تشگرب  لحم  تفر و  الاب  ملاع  اهنامسآ و  هب  جورع  يارب  یصقالادجسم »  » هب اجنآ  زا  ترضح  نآ  و 
. دش مه  ناناملسم  هاگهانپ  درک و  روهظ  هناخ  نآ  رد  مالسا  بیترت  نیا  هب  دوب 
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هب ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هناگی  هک  دوب  هناخ  نیا  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ترـضح  - 
لحم ناکم  نیا  دـش . هجیدـخ  شردام  اب  وا  تفلا  سنا و  لحم  رتخد و  نآ  تیونعم  رپ  تیـصخش  ییافوکـش  دـشر و  لحم  و  دروآ ، ایند 

. دوب مه  وا  تیبرت  دشر و  لحم  مالسلا و  هیلع  یلع  یناوج  یناوجون و  یکدوک و  یلاسدرخ و  نارود 
دندمآیم و ربمایپ  روضح  هب  هورگ  هک  دوب ، ناگتشرف  دمآ  تفر و  یحو و  يهتـشرف  دورف  لحم  هناخ  نآ  رتالاب ، رترب و  اهنیا  يهمه  زا 
وا تینما  يدازآ و  رب  هک  هعماج  ینوگرگد  لوحت و  نافلاخم  ناراک و  هظفاحم  نایرگ و  كرـش  هک  تثعب  يهیلوا  ياهلاس  رد  دنتفریم .

مالسلا و هیلع  یلع  هجیدخ و  ترـضح و  نآ  مارآ  تولخ و  شتـسرپ  لحم  ناما و  نما و  نوناک  هک  دوب  هناخ  نآ  اهنت  دندروآیم ، موجه 
. دوب رگید  ناماگشیپ  زا  یخرب 

تینما تمالس و  نیمضت  يارب  دنتخادنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  نینمؤملاریما  داتفا و  قافتا  رطخرپ  یبش  هک  دوب  تالکشم  نیا  لابند  هب  و 
هب نمشد  يهرصاحم  يهقلح  زا  دنتسناوت  ربمایپ  دیـسر و  گرزب  راختفا  نآ  هب  دیباوخ و  دوب  هناخ  نیمه  زا  هک  ربمایپ  باوختخر  رب  ربمایپ ،
ادخ دنام و  هناخ  نآ  رد  نارحب  نیا  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف شا  هیامنارگ  رتخد  و  دنتفر ، هنیدم  تمـس  هب  اجنآ  زا  و  ارح »  » راغ يوس 

دهاش و  ترجه ، أدـبم  نامیا ، يارـس  هک  دوب  هناخ  نیا  اـهنت  دـش و  مکاـح  وا  رب  ياهرهلد  تشحو و  هچ  تخـس  بش  نآ  رد  هک  دـنادیم 
. تسا اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ياههرهلد  اههغدغد و 

یگتـسیاش و هچ  ياراد  وا  يهناخ  هجیدخ و  هک  تسا  نآ  يهدـنهد  ناشن  مادـکره  هناخ ، نیا  دروم  رد  زاس  تشونرـس  مهم و  تاکن  نیا 
گرزب و ياهادیور  نیا  دنک و  ظفح  تیونعم  اب  روطنیا  ار  هناخ  نیا  هتـسناوت  هک  هتـشاد  یتیریدم  یتیارد و  هچ  تسا و  هدوب  یگدـنزارب 

. دتفیب قافتا  نآ  رد  زاس  خیرات 
ییاج رد  هن  دتفایم ، قافتا  تیونعم  اب  هزیکاپ و  كاپ و  ناکم  رد  ینامـسآ ، سدقم و  ياهدادیور  نیا  هک  تسین  يدیدرت  ًاملـسم  هک  ارچ 

. دشابن سدقم  هک 
نیا زاجح ، تلود  يراکمه  تقفاوم و  بسک  اب  ات  تسا  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  نارادـمامز  هتخیهرف و  ناـملاع  مدرم و  يهفیظو  سپ 
اجنآ رد  هرمع ، جح و  رفـس  رد  ادخ  يهناخ  نارئاز  ات  دنزاسب ، دننک و  دابآ  ار  نآ  و  (، 24  ) دننک ادیپ  قیقد  روط  هب  ار  تیونعم  رپ  هاگتماقا 

دنوش و انشآ  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ یتیصخش  ياهیگژیو  اب  هناخ  نآ  تاکرب  زا  هدافتسا  نمض  و  دنزادرپب ، شیاین  ادخ و  شتـسرپ  هب 
یگدـنز کبـس  نیرتـهب  اـب  وناـب ، نآ  جاودزا  یگدـنز و  يریگ  وگلا  اـب  دنـسانشب و  ار  دوخ  ياـیند  دوخ و  دوشیم  روطچ  هک  دـننک  رکف 

. دنشاب قفوم  دنهد و  لیکشت 
ندیسر رارف  ماگنه  هب  « ؛» ... ۀجیدَخ ِباب  یلَع  ِقاُربلِاب ... ُلیئرَبج  َلََزن  ِِهب  َيِرُْـسا  اََّمل  ِهللا  َلوُسَر  َّنِا  : » هک دنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هب نآ  هب  نتـسشن  زا  سپ  ربمایپ  و  دروآ ... هجیدـخ  يهناخ  رد  هب  ار  هژیو  بکرم  نآ  یحو  يهتـشرف  جارعم ، ریذـپان  فصو  رفـس  يهظحل 
دندرک ادتقا  ربمایپ  رب  یگمه  یحو ، يهتشرف  ناذا  اب  و  دندمآ ؛ ترـضح  نآ  زاوشیپ  هب  ادخ  ناربمایپ  اجنآ  رد  تفر و  فیرـش  سدق  يوس 

... «. دندناوخ زامن  و 
جح و مسارم  رد  هدیدنسپ  ياهراک  زا  و  ( » 25 ( ؛» ۀجیدَخ ِلزنَم  ِیف  ُفِرشتلا  ۀّکَم  ِیف  ُبَحَتْـسَم  َو  : » هدمآ تیونعم  رپ  يهناخ  نآ  دروم  رد 

.«. تسا نآ  ترایز  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ يهرطاخرپ  يهناخ  زا  رادید  هکم ، هب  فرشت 

تیریدم تردق  - 9

تراجت هب  هک  دوب  یتاناکما  بحاص  دـنمتورث و  فیرـش و  نز  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  هک  دـهد  یم  ناـشن  یخیراـت  دانـسا 
هدش نومزآ  راکتـسرد و  راد و  تناما  ملاس و  ياهناسنا  نایم  زا  ار ، ییارجا  لماوع  نادـنمراک و  نارازگراک و  دوب . لوغـشم  ياهدرتسگ 

تیادـه دوخ  يوق  تیریدـم  اب  ار  یتراجت  ناوراک  نیا  تسـشنیم و  شراک  لحم  هناـخ و  زکرم و  رد  مه  ناـشدوخ  درکیم و  مادختـسا 
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. دیسریم دوخ  يداصتقا  ياهراک  هب  درکیم و 
يروط ناکم ، نامز و  زا  یهاگآ  اب  ار  ناوراک  فقوت  تشگزاب و  تکرح و  نآ ، رادـقم  الاک و  عون  تصرف ، تقو و  باختنا  رد  تقد  اـب 

. دوبیم شایتراجت  گرزب  ناوراک  نیسحت  دروم  هک  درکیم  يزیر  همانرب  ریبدت و  میظنت و 
تـسد هب  یناوارف  هنـالداع و  راشرـس و  دوـس  و  يراـجت ، يداـصتقا و  مهم  زکارم  رگید  ماـش و  هب  زاـجح  زا  تفریم و  زاـجح  هب  نـمی  زا 

. دروآیم
زا نز »  » لماک تیمورحم  تراـسا و  رگا  زین  و  میـشاب ، انـشآ  ناـمز  نآ  رد  زاـجح  ورملق  برع و  ياـیند  ناـهج و  زور  نآ  طیارـش  هب  رگا 

يهلیـسو هب  يداصتقا  مهم  رما  يهرادا  هاگنآ  مینادـب ، ار  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  و  میروآ ، داـی  هب  ار  شایعاـمتجا  یناـسنا و  قوقح 
رد وا  راکتبا  هتـسجرب و  يونعم و  یگژیو  تیـصخش و  هب  ار  اـم  وا ، فیرظ  دـنمناوت و  تیریدـم  هب  شنم و  كاـپ  دنمـشوه و  رتخد  کـی 

نانز نیرتدمآراک  نیرتربدـم و  نیرتدـنمدرخ و  اهراگزور ، نآ  رد  وا  ًاعقاو  هک  دـنکیم  رتانـشآ  وا  يهدـنزاس  تیریدـم و  حور  اهراک و 
. دوب

ياهیـشک هرهب  يراوخاـبر و  بیرف ، یـشورف و  مک  راـصحنا ، راـکتحا و  ینعی  ناـمز ، نآ  رازاـب  جـیار  مـسر  قـبط  رب  وا  رتمـهم  هـمه  زا 
يرود تورث  نتـشابنا  يارب  تاناکما  رابتعا و  تصرف و  زا  هدافتـساءوس  یئرماـن و  یئرم و  یگرا  وخ  مارح  عون  ره  زا  جـیار و  يهناـملاظ 

هک دادیم  رادشه  زین  دوخ  ناریدم  نادنمراک و  نارگراک و  هب  درکیمن و  هدولآ  گرزب  ناهانگ  نیا  هب  ار  دوخ  تفارش  رپ  راک  درکیم و 
هب تمدـخ  تادراو و  تارداص و  تراجت و  يهنالداع  عورـشم و  ياههار  زا  يدنمـشوه و  تقادـص و  اب  ار  دـمآرد  دوس و  دتـس و  داد و 

. دنروآ تسد  هب  صصخت  دهعت و  تلم و  روشک و 
هکلب یلخاد ، ياـهرازاب  داـمتعا  اـهنت  هن  هنادـنمدرخ  یقطنم و  تیریدـم  یناـسنا و  یقـالخا و  يهتـسجرب  ياـهیگژیو  نیمه  لـیلد  هـب  وا 

تیقفوم ياههار  هجیتن  رد  درکیم ، زاب  مه  نارگید  يارب  ار  دشر  یقرت و  تفرـشیپ و  هار  دوب و  هدروآ  تسد  هب  مه  ار  ياهقطنم  ياهرازاب 
(26 . ) تفرگیم رارق  ... هشبح و ماش و  نمی و  رصم و  ياهرازاب  لابقتسا  دروم  دشیم و  رتزاب  وا 

ییوج لالقتسا  راکتبا و  - 10

اهیگتسجرب زا  نیا  و  دوشیم ، ادیپ  شاهتسیاش  رادرک  راتفر و  يال  هبال  زا  وناب  نیا  یشیدنا  لالقتسا  یبلط و  لالقتـسا  ییوج و  لالقتـسا 
تراجت لمع و  نادیم  رد  دناوتیمن  دشابن ، لقتـسم  ربکتم و  هشیدنا ، رکف و  رظن  زا  ناسنا  رگا  هک  ارچ  دوریم . رامـشب  وا  دنلب  تازایتما  و 

. دنک لمع  دنک و  رکف  لقتسم  روط  هب  يریگ ، میمصت  تاظحل  نیرتساسح  تیریدم و  و 
بحاص یتراجت و  ناوراک  رویز و  رز و  يهدـنراد  راگتـساوخ  اـههد  هک  دوب  یگژیو  نیا  ساـسا  رب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح 

هک یتقو  اما  درادن ، جاودزا  هب  میمـصت  وا  دـندرک  رکف  همه  هک  درک  لمع  يروط  تفگ و  هن !»  » اهنآ يهمه  هب  درکن و  لوبق  ار  تاناکما 
بادآ و يهمه  دـش ، انـشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ینعی  گرزب  یحور  رادرک و  هتـسیاش  رکفتم و  لدكاـپ و  نیما و  یناـسنا  اـب  وا 

. داد دمحم  هب  جاودزا  داهنشیپ  دوخ  درک و  هرخسم  ار  یفارخ  یلهاج و  موسر 
جاودزا دیابن  دـمحم  نوچ  یتسد  یهت  ناوج  اب  امـش  نوچ  يردـتقم  دـنمتورث و  رتخد  هک  داتفا  هار  هب  لاجنج  وهایه و  زا  ییاغوغ  یتقو  و 

نسُح هک  داد  ناشن  دیـشخبهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  دوخ  تاناکما  تورث و  يهمه  داتـسیا و  راکتبا ، راوتـسا و  یتردق  اب  دنک ،
ناوراـک لوـپ ، اـهنت  هن  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هـک  تـسا  يزیچ  هوکـش و ... تـمظع ، تیـصخش ، تداعـس ، تبقاـع ، نـسُح  باـختنا ،

. تشذگ یتسه  زا  دیاب  هکلب  تسین ، مهم  تردق ، ترهش و  رویز ، رز و  یتراجت ،
َو یِّنِم  َِکَتبارِِقل  َکیف  ُتبِغَر  ّینِا  َّمَع ! ْنبای  َتلاق : ًۀفیرَـش ... ًۀَلیبَن  ًۀَـمِزاح  ًةاَْرِما  ۀَـجیدَخ  َتناکَو  : » هک تسا  هدروآ  یخیرات  دانـسا  زا  یکی 

دنمدرخ ییوناب  یتسار  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ( » 27 ( ؛» ... َکِْقلُخ نْسُح  َو  َِکثیدَح  ِقْدِصَو  ْمُهَدـْنِع  َِکتَنامَا  َو  َکِمْوَق  ْنِم  َِکفَرَش 
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، تاـناکما تورث و  رظن  زا  دوـب و  شیرق  ياـهنیرتهب  زا  راـبت  هـشیر و  رظن  زا  دوـخ  راـگزور  رد  وا  دوـب . تفارـش  رپ  رایــسب  زرودرخ و  و 
دندوب وا  رارق  یب  راگتساوخ  دندیشوکیم و  تخس  وا  اب  دنویپ  يارب  مجع  برع و  سانشرس  ياههرهچ  زا  يرایـسب  دوب . اهنآ  نادنمتورث 

رطاخ هب  نم  تفگ : تفر و  ربمایپ  يراگتـساوخ  هب  يرگن  هدـنیآ  يدنمـشوه و  اب  دوخ  لاح  ناـمه  رد  داد و  یفنم  خـساپ  ناـنآ  هب  وا  اـما 
يریذپب رگا  هک  متسه  نآ  هب  مراد و  وت  رهم  ورگ  رد  لد  تاهتـسیاش  شنم  یتسار و  تناما ، تفارـش ، لیلد  هب  يرکفمه و  يدنواشیوخ و 

.«. منک اضما  كرتشم  یگدنز  نامیپ  وت  اب 

يراکادف يراد و  فده  - 11

هب هک  تسا  نآ  يهناشن  وا  بیـشن  زارفرپ و  یگدـنز  دـید ، اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ زراب  ياـهیگژیو  ماـمت  رد  ناوتیم  ار  یگژیو  نیا 
یگدنز زا  رتالاب  یفدـه  ... یتراجت و ياهناوراک  ایند و  رویز  رز و  زا  رتالاب  یفدـه  دوب . یناشخرد  دـنلب و  فاص و  كاپ و  فدـه  لابند 

. یگداوناخ یصخش و  شمارآ و  شیاسآ و  زا  رتدنمجرا  یفده  و  باوخ ، روخ و  هّرمزور و 
رد دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوجو  لحاس  هب  یتقو  یلو  تشادن  شمارآ  فده ، هار  رد  هک  دوب  يرارق  یب  ِجوم  دننام  وناب  نیا 

رگید ترطف و  نادجو و  تمارک ، یتسودرـشب و  تفارـش ، تباجن و  تناما ، یکاپ و  صالخا ، نامیا و  قح و  یهاوخ و  تلادع  هب  اج  نآ 
. دید فده  یکیدزن  رد  ار  دوخ  دید  ار  هنادنسپادخ  یناسنا و  ياهشزرا 

مارتـحا وا  هب  دنتـشاد و  تسود  ار  وا  ردـقچ  ربماـیپ  هک  نـیا  هـب  میـسرب ، هجیدـخ »  » هـب ربماـیپ  رایـسب  مارتـحا  زار  هـب  میناوـتیم  اـجنیا  زا  و 
هدافتسا وا  ياههاگدید  زا  دنتسنادیم و  دوخ  نارواشم  زا  ار  وا  یگنهرف ، یعامتجا و  ياهنافوت  یگدنز ، بیشن  زارف و  رد  دنتـشاذگیم ،

(28 . ) دندرکیم
. دندوب لئاق  مارتحا  تشاد ، ياهرطاخ  وناب  نآ  زا  هک  سکره  يارب  دوب و  ربمایپ  نابز  رب  هجیدخ »  » ياهیکین هشیمه  و 

، دیتفگ نخس  هجیدخ  زا  ( » 29 ( ؛»....؟ ِۀَجیدَخ ُْلثِم  َنیَاَو  ُۀَجیدَخ  : » دندومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  رایسب 
.»....؟ دوشیم ادیپ  وا  دننام  اجک 

يریذپ قح  ییوج و  قح  - 12

قزر و ناـشدوجو و  يـالب  یگدـنز  ياـهتمعن  دوشیم و  ناـشناج  تفآ  نوگاـنوگ ، ياـهیتسم  هک  دنتـسه  دارفا  زا  یلیخ  اـیند  نیا  رد 
، ییورهام ییابیز و  یتسم  نامه  و  تسا ، مادـنا  بسانت  ییابیز و  جوا  رد  یکی  دوشیم . ناـشگرم  بجوم  خـلت و  رهز  ادـخ ، ياـهيزور 
تورث و نامه  یلو  دزیریم ، شیارب  نیمز  نامـسآ و  راوید و  رد و  زا  تسا و  تاـناکما  تورث و  رد  قرغ  يرگید  . دوشیم شناـج  تفآ 

تخاوـنکی شخرچ  نیا  و  تسا ، شداُرم  قـفو  رب  راـگزور  تـسا و  رادـتقا  جوا  رد  یموـس  . دـناشکیم يدوباـن  یهاـبت و  هـب  ار  وا  ییاراد 
نیا و  تسا ، یناوج  تسم  یمراهچ  . شدـناشک یم  نایغط  هب  هتخاس و  لفاغ  نآ  یناهگان  شخرچ  زا  ار  وا  يزاین ، یب  ساسحا  راـگزور و 
قرغ نآ  یتسم  رد  تساهشناد و  اـهیهاگآ و  جاّوم  ياـیرد  یکی  . دوشیم شورخ  ناـمیا و  ناـج و  لـتاق  ناـشورخ ، ناـشوج و  يورین 

هدرک و شوخ  اج  ییاورنامرف  تردق و  یـسرک  رب  یکی  . دوشیم وا  تیـصخش  ۀـلاتق  تلآ  نامه  تسا و  ترهـش  جوا  رد  يرگید  تسا و 
. دناسریم یتحاران  هب  یتحار  زا  ار  وا  دنازوسیم و  ار  شترخآ  ایند و  دناسریم و  نایغط  یگماکدوخ و  هب  ار  وا  یتحار ، تسایر و  نامه 
، روعـش روش و  لامک ، لامج و  رویز ، رز و  رد  قرغ  هکنیا  اب  هبترمدـنلب ، يوناب  نیا  اما  دوشیمن ... مه  ماـمت  درمـش و  ناوتیم  روط  نیمه 
يریذـپ و قح  حور  ياراد  هک  ارچ  درک  ظفح  ار  دوخ  اهنآ  ياهیتسم  اهتفآ و  زا  دوب ، ... لالقتـسا و و  زاوآ ، ترهـش و  كرد ، لقع و 

داهج ترجه و  زامن و  مالسا و  رد  نی  رت  ماگشیپ  نانز و  زا  ربمایپ  ادخ و  هب  يهدنروآ  نامیا  نیتسخن  مه  نیمه  رطاخ  هب  دوب ، ییوج  قح 
. دوب يراکادف  و 
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هللا یلص  ربمایپ  رب  دورف  تقو  رد  هک  داد  نامرف  یحو  يهتشرف  هب  زاون ، هدنب  رهمرپ و  يادخ  هک  دوب  نیا  مه  يریذپ  قح  نیا  شاداپ  سپس 
شاداپ هب  ادخ  هک  دوش  تباث  ات  دناسرب ، اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هب  شاهدیزگرب  يهدنب  يهلیـسو  هب  مه  ار  وا  مالـس  دورد و  هلآ ، هیلع و 

نِم ٍۀَّنَجلا  ِیف  ٍْتَیب  اهُرَِّشبَو   ) تسا هدرک  هدامآ  وا  يارب  تشهب  رد  ییابیز  رقم  رادـیاپ ، هتـسیاش و  لاـمعا  نآ  فرژ و  صلاـخ و  ناـمیا  نآ 
(30 ... () بصَن الَو  هیف  ٍبحضال  ٍبْصَق 

يدنمدرخ تیارد و  - 13

رد تقد  ینعی  اـهنآ ، طـباور  تخانـش  شنیرفآ و  ياههدـیدپ  رب  هـنارکفتم  هاـگن  ینعی  تـسرد ، يزرودرخ  يدـنمدرخ و  درخ و  تـمعن 
ینعی لک  رد  اه و  شزرا  دض  زا  یگتـساریپ  اهشزرا و  هب  یگتـسارآ  یـسانش و  فدـه  يراد و  فدـه  ینعی  نامدوخ ، يدوجو  نامزاس 

. يراکادف راثیا و  يربارب و  لدع و  قح و  ساسا  رب  ترخآ  ایند و  يهتسیاب  هتسیاش و  نتخاس  یگدنب و  هب  نتفرگ  جوا 
نآ يهلیسو  هب  دوش و  شتسرپ  نامحر  يادخ  نآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  نآ  لقع  ( » 31 ( ؛» نانَجلا ِِهب  َبُِستْکا  َو  نمْحَّرلا  ِِهب  َدـِبُع  ام  ُلقَعلَا  »

.«. دوش ناسنا  بیصن  تشهب 
هک دوب  شورخ  وترپ  رد  وا  هک  ارچ  تسا ، راگزور  ناوناب  نیرتدنمدرخ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هجیتن  رد  سپ  لقع ، يانعم  رد  تقد  اب 

ار دوخ  یتـسه  يهمه  دـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راکددـم  رگنـسمه و  زارمه و  دروآ ، مالـسا  ناـمیا و  هک  دوب  ییوناـب  نیتـسخن 
. درک ادف  تخیر و  شترخآ  ایند و  نتخاس  يارب  هنادنمدرخ 

. دادیم شهانپ  درکیم و  مرگلد  ار  وا  دادیم ، دیما  وا  هب  دادیم ، يرادلد  ار  ربمایپ  درکیم ، يراکادف  داهج و  هار ، نیا  رد  وا 
ًةَّوُُرمَو ًءایحو  ًایندَو  ًۀَّفِع  َّنُهُرثْکَاَو  ًایأَر ، َّنُهَمتَاَو  ًالقَع ، َّنُُهلَمْکَاَو  ًالامَج ، ِءاسِّنلا  ِنَسْحَا  ْنِم  َْتناکَو  : » دیوگیم یخیرات  ياههتـشون  زا  یکی 

، هشیدـنا درخ و  رظن  زا  دوـب و  شراـگزور  ناـنز  نیرتاـبیز  ینطاـب ، يرهاـظ و  ییاـبیز  رد  اـهیلع ) هللا  مالــس   ) هجیدـخ ( » 32 ( ؛» ... ًـالامَو
یگدازآ تزع و  اـیح و  راـقو و  ییوجادـخ ، يرواـب و  نید  یـشنم ، كاـپ  یـشور و  كاـپ  رد  وا  ناـنآ ، نیرتدنمـشیدنا  نیرتدـنمدرخ و 

.«. تفر یم  رامشب  اه  نآ  نیرتدنمتورث  تاناکما ، تورث و  رد  دوب و  اه  نیرتهتسارآ 

هجیتن

نیا دنتسه . یشیدنا  ون  یشیدنا و  دوخ  ياراد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  هک ، تسا  صخـشم  هدش  حرطم  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب 
يزیگنارب نیـسحت  تازایتما  ياراد  ناشدوخ ، نکیل  دـندوب  نامز  نآ  برع  تفارـش  اب  لیـصا و  ياـهناسنا  راـبت  زا  هچرگا  همرکم  يوناـب 

. دندرکیم شالت  هنادنسپادخ  یناسنا و  تافص  نینچ  شرورپ  دشر و  يارب  هراومه  دندوب و 

اهتشونیپ

، دعس نبا  ص 367 ؛ ج 2 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  یف  مظتنملا  يزوج ، نبا  جرفلاوبا  نمحرلادـبع  ص 63 ؛ ج 2 ، لماکلا ، ینابیش ، - 16
ص 485. ج 1 ، لیضفتلا ، دئاوقل  لیزنتلا  دهاوش  یناکسحدمحا ، نب  هللادیبع  ص 147 ؛ ج1 ، يربکلا ، تاقبطلا 

ص 175. ج 1 ، بلاط ، یبا  لا  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  یلع  نبدمحم  نیدلا  نیز  - 17
ص 11. ج 16 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، - 18

ص 102. نامه ، يوالیس ، صص 71-70 ؛ ج 16 ، نامه ، - 19
ص 379. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس ي  ماشه ، نبا  ص 79 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نبدمحم  - 20

لیاسو یلماعرح ، نیـسح  نبدمحم  نب  یلع  نب  نسح  نبدمحم  ص 218 ؛ ج 3 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، قاحـسا  نب  بوقعی  نبدمحم  - 21

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 630 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 243. ج 3 ، هعیشلا ،
ص 359. بلاطلا ، ۀیافک  یعفاش ، یجنگ  - 22

ص 438. ج 5 ، نامه ، ریثا ، نبا  نیدلازع  ص 206 ؛ ج 2 ، نامه ، یتالحم ، هللا  حیبذ  - 23
ج 22، راونالاراحب ، تسا . روهشم  مولعم و  هکم  رد  هناخ  نیا  ناکم  هک : دروآ  ناگرزب  زا  یضعب  زا  دوخ  نامز  رد  یسلجمرقابدمحم  - 24

ص 167.
ص ج 20 ، مالسالا ، عیارش  حرـش  یف  مالکلارهاوج  یفجن ، نسحدمحم  ص 122 ؛ جح ، کسانم  یلوفزد ، نیمادمحم  نبا  یـضترم  - 25

.69
ص 271. صاوخلا ، ةرکذت  يزوجلا ، نبا  طبس  - 26

ص 19. نامه ، نوسحلادمحم ، - 27
ص 1. ج 16 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، - 28

ص 130. ج 43 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، ص 207 ؛ ج 2 ، نامه ، یتالحم ، هللا  حیبذ  - 29
ص 272. نامه ، يزوجلا ، نبا  طبس  - 30

ص11. ج 1 ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ص 376 ، ج 2 ، نازیملاریسفت ، ییابطابط ، نیسحدمحم  - 31
ص 204. ج 2 ، نامه ، یتالحم ، هللا  حیبذ  - 32

همانباتک

. ات یب  ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ،
،1409ه. رکفلاراد تاراشتنا  توریب ، ۀباغلا ، دسا  نیدلازع ، ریثا ، نبا 

،1409ه. رکفلاراد توریب ، هباغلادسا ، نیدلازع ، ریثا ، نبا 
،1358ه. قداص تاراشتنا  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  یف  مظتنملا  نمحرلا ، دبع  يزوج ، نبا 

،1414ه. ملقلا راد  تاراشتنا  توریب ، رثألا ، نویع  سانلادیس ، نبا 
. ات یب  مود ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  اج ، یب  بلاط ، یبا  لا  بقانم  یلع ، نبدمحم  نیدلا  نیز  بوشآ ، رهش  نبا 

،1411ه. لیجلاراد تاراشتنا  توریب ، ماشه ، نبا  هریس ي  ماشه ، نبا 
،138ش. مشاه ینب  هبتکم ي  زیربت ، ۀمغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ،

،1425ه. یمالسا رکف  عمجم  تاراشتنا  مق ، جح ، کسانم  دمحم ، نبا  یضترم  يراصنا ، نیما 

،1416ه. تثعب داینب  هسسوم  تاراشتنا  نارهت ، نآرقلاریسفت ، یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ،
. ات یب  رداص  راد  رشنلا  راد  توریب ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  يرهزلا ، يرصبلا 

. اج یب  ات ، یب  ةوبنلا ، لئالد  یقهیب ،
. مود پاچ : ،1365 ش ، یمالسا گنهرف  تاراشتنا  مق ، نآرقلاب ، نآرقلاریسفت  یف  ناقرفلا  دمحم ، ینارهت ،

. مق ،1418 ه ، یضر فیرش  صاوخلا ، ةرکذت  جرف ، نب  طبس  یفنح ، يزوج 
،1308ه. تیبلا لا  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لیاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماعرح ،

،1411ه. داشرا ترازو  نارهت ، لیضفتلا ، دئاوقل  لیزنتلا  دهاوش  هللا ، دیبع  یناکسح ،
 . ،1367ش ۀیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، لابقإلا ، سوواط ، نب  دیس  ینسح ،
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،1411ه. رئاخذلاراد مق ، تاوعدلا ، جهنم  سوواط ، نب  دیس  ینسح ،
،1411ه. هوسا تاراشتنا  اج ، یب  تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعا  دمحم ، نوسحلا ،
،1408ه. ءادهشلا دیس  تاراشتنا  مق ، هیوقلا ، ددعلا  فسوی ، نب  یلع  یلح ،

 . ،1409ه يدهم ماما  هسسؤم  مق ، حئارجلا ، جئارخلا و  نیدلا ، بطق  يدنوار ،
،1409ه. يدهم ماما  هسسؤم  مق ، حئارجلاو ، جئارخلا  نیدلا ، بطق  يدنوار ،

،1421ه. هیملع هناخباچ  ۀعطاسلا ، راونالا  يوالیس ،
هللا دـبع  قیقحت :  ط 2 ، ۀـعبطلا :  ،1415 ه ،ـ توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  رـشنلا ، راد  خـیراتلا ، یف  لماکلا  میرکلا ، دـبع  نب  دـمحم  ینابیش ،

. یضاقلا
 . ،1414ه ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، دابعلاریخ ، ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  فسوی ، یماش ، یحلاص 

. يرجه  1383، مود پاچ :  هیردیح ، هناخباتک  تاراشتنا  فرشا ، فجن  یفطصملا ، تراشب  نیدلا ، دامع  يربط ،
،1414ه. ۀیفاقثلاراد تاراشتنا  مق ، یسوط ، یلاما  نسح ، نب  دمحم  یسوط ،

،1415ه. ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، هباصألا ، رجح ، نبا  ینالقسع ،
. يرجه  1410، لوا پاچ :  یمالسا  داشرا  ترازو  هب  هتسباو  رشن  پاچ و  هسسؤم  یفوک ، تارف  ریسفت  میهاربا ، نب  تارف  یفوک ، تارف 

،1368ش. یمالسا گنهرف  ترازو  تاراشتناو  پاچ  نامزاس  نارهت ، قئاقدلا ، زنک  اضر ، دمحم  يدهشم ، یمق 
. يرجه  1405، مود پاچ :  يدهاز ،)  ) یضر تاراشتنا  مق ، یمعفک ، حابصم  یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ،

،1365ش. مراهچ پاچةۀیمالسالا  بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ،
پاچ 1404 ه ، نارهط ، تیبلا ، لها  ثارت  ءایحاراد  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  هحلط ، نب  دـمحم  یعفاـشلا ، یجنگلا 

. موس
. ات یب  هیوضر ، هعیطم  یگنس ، پاچ  یلحر ، عبط  فجن ، لاقملا ، حیقنت  هللا ، دبع  یماقمام ،

،1404ه. افولا هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ،
،1308ه. تیبلالآ هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  كردتسم  يرون ، ثدحم 

،1404ه. متفه پاچ  ۀیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هعیرشلا ، نیحایر  هللا ، حیبذ  یتالحم ،
،1420ه. ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، عامسالا ، عاتما  یلع ، نب  دمحا  يزیرقم ،

. ات یب  متفه ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلل  ءایحالا  راد  اج ، یب  مالسالا ، عیارش  حرش  یف  مالکلارهاوج  نسحدمحم ، یفجن ،
. لوا پاچ  ، 1424، اعنص نمی ، راثالا ، راد  بقانملا ، دمحم ، نب  یلع  یعفاش ،)  ) یلزاغملا نبا  هب  فورعم  یطساو 

مود 1995ه . پاچ  رداصلاراد ، تاراشتنا  اج ، یب  نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يونعم  ياه  یگژیو  - 39

باتک تاصخشم 

هنزو يدهم  هدنسیون : 
هنزو يدهم  رشان : 

تالاقم مالسلا -  اهیلع  هجیدخ  ترضح  عوضوم : 
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دلج 1

هدیکچ

یکی میشاب ، هتشاد  یقفوم  یگدنز  وگلا  نآ  میلاعت  هب  ندرک  لمع  هیاس  رد  ات  میتسه  بسانم  يوگلا  نتشاد  هب  دنمزاین  یگدنز  رد  ام  همه 
هلاقم رد  دنتسه . اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  دشابیم ، یمالـسا  هعماج  نادرم  نانز و  يارب  بسانم  يوگلا  هک  رتربو  هنومن  نانز  زا 

. دیوشیم انشآ  شترضح  يونعم  ياهیگژیو  زا  یخرب  اب 

هژاو دیلک 

. تعیب یهارمه ، يزاتشیپ ، يونعم ، ياهیگژیو  اهیلع ،) هللا  مالس   ) هجیدخ

همدقم

زا دنتـشاذگ  اپ  اج  ره  رد  نارگرامعتـسا  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  تاطابترا ، تعنـص و  ملع و  رـصع  رد  صوصخ  هب  خـیرات ، لوط  رد 
هب هتـسیاش ، نارتخد  زاتمم و  ناگشیپ  رنه  ناونع  هب  ناهج  يهزره  نانز  یفرعم  ابو  دندرک ، هدافتـسا  ءوس  نز  ینعی  هعماج ، ساسح  وضع 

. دنسرب دوخ  فادها 
مه هنوگره  زا  ار  دوخ  ناوریپ  رتربو  هنومن  نانز  یفرعم  ابو  تسا  هدرک  هجوت  بلطم  نیا  هب  هدـنزاس  نییآ  کی  ناونع  هب  مالـسا  لباقم  رد 

. تسا هتشاد  رذح  رب  بذاک  ياهوگلا  اب  ییوس 
نز نیتـسخن  هک  میدـمآ  رب  ییوناـب  يوـنعم  صاـخ و  ياـهیگژیو  یفرعم  لاـبند  هب  مالـسا  نید  ناوریپ  ناوـنع  هب  زین  اـم  ساـسا  نیمه  رب 

. تسا هلاو ) هیلع  هللا  تاولص   ) ربمایپ رسمه  نیتسخن  ناملسم و 
هجیدـخ ترـضح  مالـس ،) اهیلع   ) رهطا يارهز  ردام  ینعی  رورپ  تلیـضف  هدومزآ و  يردام  تراقو ، راثیا  یناـسنا ، تـالامک  رهظم  ناـشیا 

. دنشابیم اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک
. میشاب هدرک  میسرت  ار  یملع  يوناب  نآ  يونعم  ياهیگژیو  زا  یخرب  ناوت  دح  رد  رصتخم  نیا  رد  میراودیما 

. تلادع قح و  هب  شیارگ  رد  وناب  نیرتزاتشیپ  فلا -

هراشا

، مالـسا رد  يزاتـشیپ  نیا  و  تسا ، تلادـع  قح و  هب  شیارگ  رد  مالـسا ، خـیرات  رد  نز  نیرتزاتـشیپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح 
زا ربمایپ ، اب  نداد  تعیب  تسد  رد  تقبـس  و  یقرتم ، شنم  گـنهرف و  ییاـپرب  اـتکی و  يادـخ  اـب  شیاـین  زاـمن و  رد  ناـمیا ، رد  یماگـشیپ 

. دوریم رامش  هب  وا  ناشخرد  يونعم  ياهیگژیو 
ياهبصعت اه و  شیدـنا  کیرات  ینابرق  رتشیب  هک  نارتخد ، نانز و  دروم  رد  ًاصوصخم  تیلهاـج ، راـت  هریت و  طیارـش  نآ  رد  هک  هژیو  هب 

. دندشیم يزاس  هفارخ  هناروکروک و 
ناـفلاخم هاـگودرا  رد  تسیاـبیم  یعیبط  روط  هب  شتیریدـم ، يداـصتقا و  یعاـمتجا و  تیعقوم  رطاـخ  هب  مه  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 633 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناگدـنروآ  ناـمیا  ناگدـنروآ و  ور  ناشیدـناون و  هاـگودرا  رد  هن  دریگب ، رارق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نایرگدـیح  وـت  تـضهن 
زارفرپ هاگیاج  رب  ددرگ و  یگدازآ  نامیا و  مالـسا و  ناماگـشیپ  نازاتـشیپ و  زا  هک  دـسر  هچ  اـت  تلاـسر ، یحو و  زیتس  متـس  ياـههزومآ 

. دریگب رارق  هتسجرب  ياههرهچ 
: میزادرپیم دراوم  نیا  رد  تایاور  زا  يدادعت  هب 
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َُکِلبْقَتْـسَت َُّمث  : » دومرف اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف شرتخد  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ هک  دناهدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا 
هللا مالس   ) هجیدخ تدنمجرا  ردام  دنیآیم  وت  زاوشیپ  هب  سپـس  « ؛»......) 1  ) ِِهلوُسَِرب َو  ِهللاِاب  ِتانمؤُملا  ُلَّوَا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ُۀَجیدَخ ِکُُّما 

.«. دوب شلوسر  هب  ادخ و  هب  يهدنروآ  نامیا  نیتسخن  هک  ییوناب  نآ  اهیلع ،)
راـغ رد  يزور  دوـب ، ناشیگدـنز  زا  زور  نیملهچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک ؛ دـناهدروآ  ناراـگن  ثیدـح  زا  یخرب  نـینچمه  و 
یلع وا ، هارمه  راـی  ود  هـک  یلاـح  رد  و  دـمآ ، دورف  ترـضح  نآ  رب  یحو  يهتـشرف  وا ، اـب  زاـین  زار و  ادـخ و  اـب  شیاـین  لاـح  رد  ءارح » »

هب ار  تایآ  نیا  و  داد ، وا  هب  ار  تلاسر  یناسر و  مایپ  يهدژم  دندوب ، راوگرزب  نآ  یمدق  دنچ  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ مالـسلاهیلع و 
. نابرهم يهدنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  « ؛) 2  ) قَلَع ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ ، يذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  : » دـناوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  بلق 

... دیرفآ هتسب  نوخ  زا  ار  یمدآ  هک  ییادخ  نآ  نک . تئارق  تسا  ملاع  يهدننیرفآ  يادخ  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ار  نآرق  دمحم )! یناه  )
«.

هب دوخ  هار  رد  اما  دندمآ ، اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ شیپ  هب  دـش ، لزان  ناشیار  هب  یهلا  تایآ  هکنآ  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دندرک مالس  وا  رب  دندوب و  هدروآ  دورف  میظع  ترس  وا  ربارب  رد  هک  دندیدیم  ار  ناتخرد  ناهایگ و  اهنش و  اهگنس و  هناخ ، تمس 

هب ار  ماهماج  دـیناشوپب و  ارم  ( » 3 ( ؛» ینورِّثَد َو  ِینولِّمَز  : » دنتفگ دنتـساوخ و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ زا  دـندش ، هناخ  دراو  هک  یماگنه 
.«. منک ادیپ  شمارآ  یکدنا  ات  دیشکب  میور 

زا و  دید ، یصاخ  تیونعم  یگدنشخرد و  ناشیتوکلم  يامیس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لابقتـسا  ماگنه  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ
.»؟! تسیچ رون  نیا  « ؛» رّونلا اَذهامَو  « ؟ دندیسرپ ربمایپ 

كانبات غورف  ییانـشور ، نیا  هجیدخ ! ( » 4 ( ؛» َهللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهللا ، ّالا  َهِلاـال  ِیلُوق  ِةَُّوبُّنلا  ُرُون  اَذـه  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.«. تسادخ ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  وگب  دوجو  مامت  اب  کنیا  سپ  تسا ، تلاسر 

نینچ راظتنا  رد  هتـشذگ  ياهنامز  زا  نم  تفگ : درک و  شلد  رد  ياهژیو  ساسحا  اـهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  هک  دوب  اـج  نیا 
نامیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاـسر  ادـخ و  ییاـتکی  هب  دوجو  يهمه  اـب  سپ  ماهدرک ، رکف  هعلاـطم و  دروم  نیا  رد  مدوب و  يزور 

ار وا  نییآ  نید و  مدروآ و  ناـمیا  هداتـسرف ، ورف  ادـخ  هچنآ  هب  نم  ادـخ ! ربماـیپ  يا  ( » 5 ( ؛» ُتْمَّلَـس َو  ُتیـضَر  َو  ُْتقَّدَص  َو  ُْتنَمآ  : » دروآ
.«. مرادرب نامرف  ادخ  نامرف  ربارب  رد  ماهدیدرگ و  دونشخ  مسر  هار و  نیا  هب  شیارگ  هب  مدومن و  قیدصت 

هللا لوسَِرب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَا  : » اهنآ زا  ياهنومن  تسا ، دایز  مالسا  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ يزاتـشیپ  دروم  رد  یخیرات  ياههتفگ  اما  و  - 
لوسر هب  دروآ  نامیا  هک  یـسک  نیلوا  ( » 6 ( ؛») اهیلع هللا  مالـس   ) هَجیدَـخ ءاسِّنلا  َنِم  َو  مالـسلا  هیلع  ُِّیلَع  لاـجِّرلا  َنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(.«. اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ نانز  زا  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نادرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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هک ارچ  دنراد ، توافت  مه  اب  رگید  ياهدع  هاگدید  زا  اما  تسا ، موهفم  انعم و  کی  ياراد  نامیا ، مالسا و  يهژاو  ود  ياهدع ، يهدیقع  هب 
. دوشیم هتفگ  یبلق  قیمع  رواب  هب  نامیا ، اما  تسا ، نابز  هب  رارقا  شریذپ و  موهفم  هب  مالسا 

هک تسا  ساسا  نیمه  رب  تسا . تلاسر  یحو و  دروآ  هر  شریذـپ  قح و  زا  يرادرب  نامرف  ییارگ و  نوناق  مالعا  زا  تسا  تراـبع  مالـسا 
، نآ يهدنراد  هب  دوشیم و  ریبعت  نامیا  هب  نآ  زا  دـشاب ، یبلق  يهدـیقع  رواب و  اب  هارمه  مالعا ، نیا  رگا  اما  دوشیم ، نیمـضت  ناسنا  تینما 

. دنیوگیم نامیا  اب  ناملسم و 
، دـناهدمآ هار  نیا  هب  هنیزه ، رطخ و  عفد  فارطا و  طیارـش  اهتصرف و  زایتما و  رطاخ  هب  دـناهدروآ و  مالـسا  نابز  اب  اـهنت  هک  یناـسک  اـما 

. دنشاب ناملسم  رهاظ  هب  دنچره  دنتسه ، نوریب  نامیا  يهریاد  زا  اهنیا 
َو انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق  : » دیامرفیم هک  تسا ، نآرق  يهفیرـش  يهیآ  زا  هتفرگرب  اههتـشون  اهتوافت و  نیا 

هریغ دسا و  ینب  بارعا  ( » 7 ( ؛» ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ْمُْکِتلَی  َُهلوُسَر ال  َو  َهَّللا  اوُعیُطت  ْنِإ  َو  ْمُِکبُوُلق  یف  ُناـمیْإلا  ِلُخْدَـی  اََّمل 
دیاهدرواین نامیا  زونه  تقیقح  هب  هدشن  دراو  بلق  هب  ناتنامیا )  ) هک امـش  وگب  اهنآ  هب  میدروآ  نامیا  ام  دنتفگ  هدراذـگ و  تنم  وت  رب  هک 

يهتشذگ هانگ  زا  تساک و  دهاوخن  چیه  امش  لامعا  رجا )  ) زا وا  دینک  تعاطا  ار  يو  لوسر  ادخ و  رگا  میدروآ و  مالسا  ام  دییوگب  نکل 
.«. تسا نابرهم  هدنزومآ و  رایسب  ادخ  هک  درذگیم  امش 

راکشآ مالسا  ( » 8 ( ؛» ِبلَْقلا ِیف  ُنامیِالاَو  ٌۀَینالَع ، ُمالْـسِالَا  : » دومرف نامیا  مالـسا و  توافت  رد  هک  دناهدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
«. تسا یبلق  قیمع  رواب  نامیا  اما  دوشیم ، ادیوه  نابز  يهلیسو  هب  تسا و 

هک تسا  یسک  نآ  ناملسم  ( » 9 ( ؛»...  ِهْدَی َو  ِِهناِسل  ْنِم  َنوُِملْسُملا  َُملَس  ْنَم  ُِملْسُملا  : » دومرف درک و  هراشا  دوخ  يهنیـس  هب  تسد  اب  هاگ  نآ 
.«. دنکن لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  ادخ و  تاررقم  تاناکما و  تردق و  وا  و  دنشاب ، هتشاد  تینما  وا  نابز  تسد و  زا  نارگید 

يدرف و یگدـنز  ادـخ ، تاررقم  فراعم و  نید و  عورف  لوصا و  هب  هنادازآ  هناهاگآ و  رارقا  رب  هوـالع  تسا و  مالـسا  زا  رتارف  ناـمیا  هلب ،
شاهـطبار و دـنکیم و  مـیظنت  نآرق  هدـندروآ ي  نآرق و  رظن  دروـم  شنم  رواـب  هشیدـنا و  ساـسا  رب  ار  دوـخ  جاودزا  یتـح  یعاـمتجا و 

جاودزا یگدنز و  کی  دوشیم  نیا  دوشیم و  داد  لدع و  ساسا  رب  ناعونمه  یعیبط و  عونتم  ياههدیدپ  نتـشیوخ ، ادخ ، اب  مه  شراتفر 
. دراد ار  ندش  وگلا  تقایل  هک  رترب  يونعم و 

رواب ربماـیپ و  ادـخ و  هب  یعقاو  يهدـنروآ  ناـمیا  ارگ و  دـیحوت  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ يونعم  ياـهیگژیو  زا 
لامک شیدـناون و  نانز  يهمه  زا  ریـسم  نیا  رد  هکلب  دوب  رواب  نامیا و  يوناـب  لـک  رد  دوب و  خزود  تشهب و  رفیک و  شاداـپ و  يهدـننک 

. دش نانز  نیرتزاتشیپ  نی و  رت  ماگشیپ  ربمایپ ، ادخ و  هب  یعقاو  نامیا  رد  و  دوب ، رتولج  بلط 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  مینکیم - : تیافکدروم  ود  رکذ  هب  ام  هک  هدش  نایب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدخ یگژیو ، نیا 
ْدََقل اْهنِم  ًاریخ  ُهللا  َِیَنلَدـْبَا  ام  : » دومرف اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ زا  لیلجت  رد  دوخ ، نانز  زا  یخرب  نیغورد  ياـعدا  ربارب  رد  اـهراب  هلآ ، و 

هب هجیدخ )  ) وا زا  رتهب  يرواشم  هارمه و  رـسمه و  زگره  دنوادخ  ( » 10 ( ؛» ... ُساّنلا ِیَنبَّذَک  َنیِح  ِیْنتَقَّدَـص  َو  ُساّنلا  َرَفَک  َنیِح  ِیب  ْتَنَمآ 
هار و هب  تیارد  تماهـش و  اب  وا  دندیزرویم ، رفک  نم  يدیحوت  توعد  هب  مدرم  هک  ینارحب  طیارـش  نآ  رد  هک  ارچ  تشادـن ، ینازرا  نم 
رد ار  نم  یتسار  یتسرد و  صالخا و  اب  وا  دنتـسنادیم ، وگغورد  متلاسر ، رد  ار  نم  ناـنآ  هک  هاـگنآ  و  دروآ ، ناـمیا  نم  ینامـسآ  مسر 

... «. داد و یهاوگ  متوعد 
مالـس  ) هجیدخ دش ، رهاظ  توبن  رما  نوچ  ( » 11 ( ؛»...  ِِهب ْتَنَمآ  ٍةأَْرمإ  ُلَّوَا  َیِهَف  ْتَمَلْـسأَف  َةَُّوبُّنلا  ِتَءاجَو  : » تسا هدمآ  نینچمه  خـیرات  رد 

... «. دروآ نامیا  هب  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  وا  دروآ ، ور  مالسا  اب  اهیلع ) هللا 
؛ هک تسا  نیا  ییاور  یخیرات و  قیقد  قیاقح  زا  یکی 

مالسلا اهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  تالاقم  بتک و  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 670زکرم  هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


روهشم و يروط  هب  وا  يونعم  یگژیو  نیا  و  دروآ ، نامیا  وا  ینامـسآ  مایپ  ربمایپ و  هب  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ
. درادن یفلاخم  رظن  نادنمشناد  ناثدحم و  ناراگن و  خیرات  نایم  رد  هک  تسا  فورعم 

زامن رد  يزاتشیپ  - 3

هاگیاج زا  ییوشانز ، یگدـنز  رد  ًاصوصخم  تموکح ، هعماـج و  هداوناـخ ، يدرف ، یگدـنز  رد  رگا  نآ ، یعقاو  ياـنعم  هب  شیاـین  زاـمن و 
يهطبار يهناـشن  مه  دوشن ، هاـگن  نآ  هب  هنارگادوـس  اـی  یتافیرـشت و  یمـسارم  ناوـنع  هب  دـشاب ، رادروـخرب  یتـسرد  هناـصلاخ و  ربـتعم و 

مه تساهنآ و  یتسود  رـشب  يرادـم و  نوناق  یبلط و  قح  یتیونعم و  ياهیگژیو  رب  لیلد  مه  تسادـخ و  اب  نارازگزامن  نآ  يهناتـسود 
. دراد اهنآ  ياهلسن  همادا  رد  یگدنز و  درکلمع و  شنم و  شنیب و  رد  هدنزاس  هداعلاقوف  رثا 

یگدـنب و عون  نیرتزراب  شتـسرپ ، ناج  تداـبع ، حور  تقیقح  رد  اـم ، تاـیاور  نآرق و  گـنهرف  رد  يزور  هنابـش  يهماـنرب  نیا  هک  ارچ 
، راـگدرورپ برق  هب  نتفرگ  جوا  تشهب ، دـیلک  تیونعم ، نارک  یب  ياـضف  رد  ناـسنا  جارعم  قـح ، يهتفیـش  ناـج  حور و  زاورپ  صوـلخ ،

. دشابیم هلآ و ... هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  نیرتمهم 
ِهَّللا ُرْکِذـَل  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  تسا ...« : رارق  نیا  زا  یهلا ، تاـیآ  رد  زاـمن  هب  شرافـس  زراـب  يهنومن 

ره زا  ار  زامن  لها  هک  تسا  زامن  انامه  هک  رآ  ياجب  هتسب  تسا ) ادخ  تدابع  گرزب  هک   ) ار زامن  و  ( » 12 ( ؛» َنوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُرَبْکَأ 
.«. تسا هاگآ  دینک  هچره  هب  ادخ  تسا و  رتگرزب  ادخ  رکذ  انامه  درادیم و  زاب  رکنم  تشز و  راک 

ِءاـشْحََفلا ِنَع  َیِهَْتنَی  ْنأ  ِةولَّصلا  ُۀَـعاطَو  َةولَّصلا  ِعُِطی  َْمل  ْنَِمل  َةولَـصال  : » هک دـناهدروآ  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  زا 
زا يرادرب  نامرف  و  تسین ، ياهنادنـسپادخ  تسرد و  زامن  تقیقح  رد  وا  زامن  دـنکن ، زامن  زا  يرادرب  ناـمرف  هک  یـسک  ( » 13 ( ؛» ُرِکنُملاَو

.«. دنیزگ يرود  هانگ  یتشز و  زا  رازگزامن  هک  تسا  نآ  زین  زامن 
: هک تفگ  روطنیا  ناوتیم  ار  تیاور  نیا  مایپ  رگید  یترابع  هب 

ار نآ  زاس  ناسنا  مایپ  میهد و  لد  نآ  هب  هک  دـشاب  يزامن  ینعی  دـشاب  یعقاو  زاـمن  هک  دزاـسیم ، رود  یتشز  هاـنگ و  زا  ار  ناـسنا  يزاـمن 
تینما نتخاس  لامیاپ  یتشز و  هانگ و  زا  رازگزامن  هکنیا  هن  دنک . کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  میهد  ماجنا  ار  ییاهراک  شرانک  رد  میونـشب و 

ینامرفان زا  هک  تسا  شخبرثا  زامن  یتقو  اهنت  مینک ، ادـیپ  ار  نامیاههدـشمگ  هزات  زاـمن  رد  یتح  هکنیا  اـی  دـنکن و  يرود  مدرم  يدازآ  و 
هنوگنیا اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هک  روط  نامه  مینک ، رود  یناطیـش  ياههسوسو  اهاوه و  تراسا  زا  ار  دوخ  مینک و  یعقاو  يهبوت  ادخ 
يزاتشیپ يهنیمز  رد  تایاور  یخرب  هلمج  زا  دندوب ، زاتـشیپ  نآ  ماجنا  رد  هکلب  دنتـشاد  یعقاو  شیاین  زامن و  اهنت  هن  دندوب و  رتالاو  رترب و 

؛ زامن رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ
ار شیاین  زامن و  دوب و  هدید  ار  یحو  يهتشرف  اهراب  نامیا ، هب  توعد  مالسا و  توعد  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  - 

هیلع یلع  هک  دوب  ندناوخ  زامن  لاح  رد  يزور  دناوخیم ، زامن  درکیم و  شتسرپ  ار  ادخ  یناهنپ  روط  هب  هک  دوب  اهتدم  و  دوب ، هتخومآ 
هدیدن ندناوخ  زامن  لاح  رد  یلو  دوب  هدید  شیاین  اعد و  لاح  رد  ار  ربمایپ  وا  دید ، ندناوخ  زامن  لاح  رد  ار  ترـضح  نآ  دمآ و  مالـسلا 

: دیسرپ سپ  دوب ،
.»؟! تسا یتدابع  هچ  نیا  ربمایپ ، يا  « ؛»؟! اذهام مساقلاباای ، »

(14 ...«) ۀَجیدَخ ْتَمَلْسَا  َو  ُهَعَم  یّلَصَو  َمَلْسَاَف  ِمالسإلا  یِلا  ُهاعَدَف  اِهب ... ُهللاَرَمَا  یتَّللا  ُةاولَّصلا  ِهِذه  َلاق : »
هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  تسا ... هداد  ناـمرف  نآ  ماـجنا  هب  ار  نم  ادـخ  هک  تسا  زاـمن  نیا  : » دومرف ربماـیپ 
نآ زا  دروآ و  مالـسا  زین  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ دـناوخ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دروآ و  مالـسا  وا  و  درک ، توعد  مالـسا 
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ترـضح نآ  اب  زین  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ مالـسلا و  هیلع  یلع  داتـسیایم ، زامن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دعب  هب  زور 
.«. دندناوخیم زامن 

ندناوخ زامن  لاح  رد  ولج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندید ، هک  تشذگیم  ییاج  زا  رفعج  شرـسپ  هارمه  هب  بلاطوبا  بانج  يزور 
، دندناوخیم زامن  هدرک و  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  وا ، رـس  تشپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ تسار و  تمـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـسه و 

یلص دمحم  تردق  نارگ  هدازومع  رانک  رد  ( » 15 ( ؛». کِّمَع ِْنبِا  َحانَج  ِّلَص  : » دومرف رفعج  شرسپ  هب  ندیمهف ، قیقحت و  زا  سپ  بلاطوبا 
.«. ناوخب زامن  وا  اب  ریگب و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 

. دناوخ ار  ییاههدورس  دش و  داش  بلاطوبا  لاح  نیا  رد  دناوخ ، زامن  و  دروآ ، مالسا  تفر و  ولج  شردپ  فرح  ندینش  اب  رفعج 
: تسا هدروآ  دوعسم  نب  هللادبع 

یهورگ هارمه  هب  نم  يزور  دوب ، شیاین  زامن و  متفرگ ، دای  قوش  روش و  یتفگش و  اب  مدید و  یمارگ  ربمایپ  مالـسا و  زا  هک  يزیچ  نیلوا 
رد وا  اب  متفر  ربمایپ  يومع  سابع  شیپ  دیرخ ، يارب  زور  نآ  مسر  هب  هبعک  ترایز  زا  سپ  میدوب ، هتفر  هکم  هب  ماهلیبق  دارفا  مناگتـسب و  زا 

ییوناب شرس  تشپ  هوکـشرپ و  یناوجون  وا  تسار  فرط  هک  یلاح  رد  دش ، مارحلادجـسم  دراو  گرزب  يدرم  میدید  میدوب  وگتفگ  لاح 
شهارمه ود . نآ  دیشک و  گنس  نآ  رب  یتسد  بدا  تیاهن  اب  راوگرزب  درم  نآ  سپس  دنتفر ، دوس » الا  رجح   » کیدزن ات  نانآ  دوب ، راقواب 

رانک فاوط  زا  سپ  دـندرک ، فاوط  راب  تفه  هتخادرپ و  ادـخ  يهناخ  فاوط  هب  رفن  هس  ره  نآ  زا  دـعب  دـندرک ، رارکت  ار  راک  نیمه  مه ،
سابع هب  متفر و  رکف  رد  مدوب ، هدـیدن  یـشیاین  زامن و  نینچ  زور  نآ  اـت  هک  نم  دنداتـسیا ، تعاـمج  زاـمن  هب  دـندمآ و  لیعامـسا » رجح  »

.»؟! میربخ یب  ام  هدش و  رهاظ  هکم  رد  ياهزات  نید  راگنا  تسا ؟! ینییآ  ینید و  هچ  نیا  : » متفگ
یلع مه  ناوجون  نآ  تسا و  نم  دنمجرا  هدازردارب ي  هللادبع و  دنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسا ! ياهزات  نید  هلب ، : » تفگ سابع 

زاجح و يوج  لامک  دـنمدرخ و  يوناـب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ زین  نز  نآ  تسا و  بلاـطوبا  رـسپ  مرگید ، يهدازردارب  مالـسلا  - هیلع
دیدـپ نامه  وا  راگدرورپ   : » هک تسا  هدروآ  مایپ  ادـخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رـسمه 

.«. هدروآ مدرم  تاجن  يراگتسر و  يارب  يا  همانرب  وا  يوس  زا  تسا و  ناسنا  ناهج و  رگریبدت  هدنروآ و 
؟! دنا هدمآ  وا  نییآ  نید و  هب  مه  مدرم  ایآ  : مدیسرپ

نیمز نیا  نارک  ات  نارک  هب  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  ( » 16 ( ؛» َهثالَّثلا ِءالُوه  ِّالا  نیّدـلا  اَذـِهب  ُنیدَـیٌدَحَا  اهِّلُک  ِضرالا  یَلَعام  ِهللاو  : » داد باوج 
.«. مسانش یمن  نید  نیا  رب  ار  يرگید  سک  ارگدیحوت ، ناسنا  نت و  هس  نیا  زج  روانهپ ،

: اهتشونیپ

ص 53. ج 8 ، راونالاراحب ، یسلجمرقابدمحم ، ص 354 ؛ دلیوخ ، تنب  ۀجیدخ  هرهاطلاءارغلا  نم  هعطاسلاراونالا  يوالیس ، - 1
ات 2. تایآ 1  (، 96  ) قلع هروس  - 2

ص 82؛ ج 6 ، هباغلادسا ، ریثا ، نبا  نیدلازع  ص 3 ؛ ج 3 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  یشرق ، ریثک  نبرمع  ص 118 ؛ ج 1 ، مالسا ، خیرات  یبهذ ، - 3
ص دابعلاریخ ، ةریـس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبـس  یماش ، یحلاص  فسوی  نبدمحم  ص 31 ؛ ج 1 ، عامـسالا ، عاتما  يزیرقم ، یلع . نبدمحا 
ص 44؛ ج 1 ، بلاطیبا ، لا  بقاـنم  بوشآ ، رهـش  نبا  یلع  نبدـمحم  نیدـلا  نیز  ص 340 ؛ هیوـقلا ، ددـعلا . یلح ، فـسوی  نب  یلع  15 ؛

ص 421. داهتجالا ، صنلا و  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع 
ص 48. ج 1 ، نامه ، بوشآ ، رهش  نبا  یلع  نبدمحم  نیدلا  نیز  ص 237 ؛ نامه ، یلح ، فسوی  نب  یلع  - 4

ص 232. ج 18 ، راونالاراحب ، یسلجمرقابدمحم ، - 5
ص 259. یسوط ، یلاما  یسوط ، نسح  نبدمحم  - 6
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هیآ 14. (، 49  ) تارجح هروس  - 7
، یسربط نسح  نب  لضف  ص 56 ؛ ج 5 ، یفاص ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  نسحم  ص 100 ؛ ج 6 ، روثنملاردریسفت ، یطویس ، نیدلا  لالج  - 8

ص 208. ج 9 ، نایبلا ، عمجم 
نبا ص 387 ؛ ج 10 ، بـئارقلارحب ، قئاقدلازنکریـسفت و  يدهـشم ، یمق  اضردـمحم  ص 56 ؛ ج 5 ، ناـمه ، یناـشاک ، ضیف  نـسحم  - 9

ص 293. ج 12 ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نبدمحمروظنم 
ص مامالا ، ۀفرعم  یف  همارکلا  جاهنم  حرش  یلح ، فسوی  نب  یلع  ص 217 ؛ نینمؤملاریما ، ۀماما  یف  حاصفالا  دیفم ، نامعن  نبدمحم  - 10

لقن قـبط  يراـخب  حیحـص  باـعیتسا و  زا  لـقن  هـب  ص 245 ، ج 13 ، لزنم ، هللا  باتکریـسفت  یف  لـثمألا  يزاریـش ، مراـکم  رــصان . 445 ؛
ص 229. هلاسر 72 ، تاعجارملا ،

ص7. ش 125 ، ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفص  جرفلاوبا ، دمحم  نب  یلع  نب  نامحرلادبع  - 11
هیآ 45. (، 29  ) توبکنع هروس  - 12

ص 198. باب 1 ، ج 79 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، - 13
ص 187. ج 1 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 184 ؛ ج 18 ، نامه ، - 14

ص 36. يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  یسربط ، نسح  نب  لضف  - 15
ج ص 557 ، ج 7 ، لطابلا ، قاهذا  قحلا و  قاـقحا  يرتشوش ، هللارون  ص 226 ؛ ج 13 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  - 16

ینمألادمحا نیسحلادبع  ص 25 ؛ نامه ، یسربط ، نسح  نب  لضف  ص 662 ؛ ج 30 ، ات 600 ، صص 592  ج 22 ، صص 415 و 416 ، ، 17
، نوسحلادمحم ص 198 ؛ یبنلادلوم ، یف  راونالا  ینامی ، هدبعدمحم  صص 227 و 327 ؛ ج 3 ، بدالا ، ۀنسلاو و  باتک  یف  ریدغلا  یفجن ،

نبا نیدلازع  ص 513 ؛ ج 1 ، نامه ، یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص 211 ؛ ج 1 ، دئاوفلازنک ، یکجارک ، حتفلاوبا  صص 319 و 320 ؛ نامه ،
لا هسسؤم  ص 459 ؛ ج 2 ، باعیتسالا ، ربلادـبع ، نبا  ص 21 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  يربط ، دیدج  نبدـمحم  ص 226 ؛ ج 3 ، نامه ، ریثا ،

ص252. یناثملا ، يراصنالا ، ةایح  دمحم  ص 200 ؛ ج 21 ، انثارت ، هلجم ي  تیبلا ،

دلج 2

ربمایپ اب  تعیب 

ییوناب نیتسخن  هکلب  دوب ، ادخ  شتسرپ  زامن و  نامیا و  مالسا و  هب  شیارگ  رد  نز  نیرتزاتشیپ  اهنت  هن  اهیلع ،) هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح 
یعیبط قوقح  ریاس  عافد و  قح  يربارب و  قح  يدازآ ، قح  تایح ، قح  زا  هک  تسب  نامیپ  هنانامرهق  و  داد ، ربمایپ  هب  تعیب  تسد  هک  تسا 

رد و  دنک ، عافد  دوخ  تاناکما  دوجو و  يهمه  اب  يزیگنا ، بصعت  یـشیدنا و  کیرات  راشف  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناسنا  و 
. تفر رامش  هب  وا  يونعم  ياهیگژیو  رگیدکی  دنام و  رادافو  نامیپ  نیا 

رد اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ یماگشیپ  يزاتشیپ و  نیا  لیلد  هدش ،) هراشا  ًالبق  اهنآ  زا  ياهراپ  هک   ) هجیدخ ترضح  ياهریـس  رد  تقد  اب 
؛ درک نایب  روطنیا  ناوتیم  ار  دراوم  نیا  مامت 

زا هک  اه  تخانـش  نیا  وترپ  رد  و  دوب ، هدرک  هعلاطم  رکف و  اهنآ  دروم  رد  و  دوب ، هدـش  انـشآ  ینامـسا  ناـیدا  اـب  شیپ ، اهتدـم  زا  وا  - 1
. تفرگ میمصت  دش و  هاگآ  رتتحار  یلیخ  دوب ، مالسا  ربمایپ  دروم  رد  حیسم  یسوم و  ياهتراشب 

و. دوب ، حیسم  بهذم  گرزب  ناملاع  زا  هک  دوب ، هقرو »  » شیومع شالت  روشرپ و  هاگآ و  درگاش  وا  - 2
. دوب زوسلد  هاوخریخ و  رواشم  هراومه  یگدنز ، هار  رد  و  دوب ، هداد  دای  هجیدخ  هب  ار  نیشیپ  بهاذم  فراعم  تاررقم و  میهافم و 
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تناما یتسرد و  یتسار و  هب  ترضح  نآ  ترهش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  وا  تخانش  نامیا ، مالسا و  هب  وا  يزاتشیپ  رگید  زار  - 3
دوخ راـگزور  ياـهناسنا  نیرترب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وا  رگید  يوـس  زا  و  دوـب ، زاـجح  رـسارس  رد  اورپ و ... یکاـپ و  يراد و 

. درکیم رتکیدزن  شفده  هب  ار  وا  نیا  تسنادیم و 
نیا لیلد  دوب . صلاخ  نیقی  بلق و  نانیمطا  زا  راشرـس  هناصلاخ و  رایـسب  هک  دوب  نیا  ربمایپ  اب  وا  تعیب  ناـمیا و  مالـسا و  رگید  زاـیتما  - 4

ار دوخ  تینما  شیاسآ و  رایـسب و  رابتعا  وربآ و  ناوارف  تورث  وا  هک  دوب  نیا  رگید  لیلد  راوتـسا و  قیمع و  ناـمیا  هب  ربماـیپ  یهاوگ  ناـیب 
. تسین الاب  نیقی  صالخا و  وترپ  رد  زج  يراکادف  همه  نیا  و  تخیر ، ادخ  نید  ياپ 

هظفاحم نایرج  زا  يوریپ  دـُم و  ساسا  رب  هن  هناور ، هلابند  هن  دوب و  یـساسحا  هن  وا  ییارگ  مالـسا  مالـسا و  هک  دوب  نیا  شرگید  زایتما  - 5
يزرودرخ و يدـنمدرخ و  تخانـش و  یهاگآ و  ساـسا  رب  هکلب  رذـگدوز ؛ یلـصف و  یمـسوم و  هن  دوب و  خـیرات  هعماـج و  جـیار  راـک و 

. دوب یبلط  لامک  صالخا و 
هب دروآ ، مالـسا  وا ، اـب  شیدـنا  مه  مزرمه و  رکفمه و  نینمؤـملاریما و  شوداـشود  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هک  دوـب  ساـسا  نیمه  رب 

. داد ربمایپ  هب  تعیب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  لامج ، لامک و  هار  شنامیپ  رد  تفرگ و  جوا  نامیا  لحارم  نیرتزارفرپ 
ربمایپ يزور  دندناوخ ، رامن  دناهدروآ و  مالـسا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  یماگنه  هک ؛ دـناهدروآ  دروم  نیا  رد 
مالسا ادخ  هاگرد  هب  برقت  يارب  امـش  ( » 17 ( ؛» ... قیثاومَو ًادهَعَو  ًاطورُـش  مالـسِالا  ّنا  : » دومرف دز و  ادـص  ار  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دوخ نامیا  مالـسا و  رد  رگا  الاح  تسا  نامیپ  دهع و  طورـش و  ياراد  مالـسا  نیا  دیاهدش ، میلـست  نامـسآ  يهمانرب  ربارب  رد  دیاهدروآ و 
.«. دیسرب يراگتسر  تمالس و  هب  ات  دینک  تعیب  شربمایپ  ادخ و  اب  دیاب  دنتسه  راوتسا 

ناج ياپ  ات  راثیا  يراکادـف و  يارب  وا ، نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ مالـسلا و  هیلع  یلع  سپس 
. دندومن تعیب 

ربمایپ يزور  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ مالـسلا و  هیلع  یلع  ندـناوخزامن  نامیا و  مالـسا و  زا  سپ  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  - 
: تفگ دز و  ادص  ار  ود  نآ  یمارگ 

، ادخ ییاتکی  دروم  رد  سپس  تسا ، ییاهنامیپ  طیارش و  ياراد  نآ  رواب  مالسا و  دیوگیم : هدمآ و  نم  دزن  هک  تسا  یحو  يهتشرف  نیا 
ایند و نآ  رفیک  شاداپ و  گرم و  زا  سپ  ناهج  داعم و  هب  نامیا  ینامـسآ ، مایپ  یحو و  دورف  ربمایپ ، تلاسر  وا ، لاـمج  لاـمک و  تاـفص 

: دیسرپ ود  نآ  زا  درک و  تبحص  مالسا ، عورف  لوصا و  رگید 
؟ دیهد یم  یهاوگ  متفگ ، امش  يارب  هچنآ  همه ي  هب  ایآ 

... ِهِفِّک ِیف  َّفَک  َعَضَوَف  : » سپس دنراد و  قیمع  رواب  هک  دندرک  مالعا  رارقا و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ سپس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ادتبا 
(18 «)

: دومرف دنتشاذگ و  دوخ  تسد  نایمرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دندرک و  زاب  ار  كرابم  تسد  ادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.«. ینک عافد  دوخ  زا  هک  ینک  عافد  هنوگنامه  نم ، نامرآ  نم و  زا  هک  نک  تعیب  مالسا  تاررقم  طیارش و  دروم  رد  نم  اب  ناج ! یلع  »

هک هنوگ  نامه  ادـخ ، تساوخ  هب  تیادـف ! مرداـم  ردـپ و  : » تفگ دولآ  کـشا  ینامـشچ  اـب  هک  دوب  هبذـج  روش و  رد  قرغ  نینمؤملاریما 
.«. مهدیم تعیب  تسد  وت  اب  يدومرف 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  يور  ار  شتـسد  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
. درک تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  زین  وا  دنک و  تعیب  روط  نامه  دهد و  رارق  هلآ 

(. مالسلا هیلع   ) یلع ماما  اب  یهارمه 
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هراشا

رد يدـج  تکرـش  قیفوت  مالـسلا ، هیلع  یلع  هب  شنایاپ  یب  فطل  رهم و  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  يونعم  ياـهزایتما  رگید  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح و  زا  عافد  رد  وا  اب  يرکفمه  ییارگمه و  یهارمه و  تداعس  ترـضح ، نآ  تیبرت  يراتـسرپ و  يرادهگن ،

. تسا ترضح  نآ  دوخ  يهراشا  هب  ربمایپ  نیتسار  نیشناج  نانمؤم و  ریما  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  مه  ماجنارس  و 
. یگدنز هک  دوب  وا  يونعم  ياهیگژیو  رگید  زا  وناب ، نیا  يرادم  تیالو  عقاو  رد  اهیگژیو و  نیا  دوجو 

: درکیم رتراگدنام  رتيونعم و  ار  نآ  جاودزا  و 

: یکدوک رد  مالسلا  هیلع  یلع  عفادم  یبرم و  - 1

تسد زا  ار  دوخ  ردام  ردپ و  ناشیگدنز ، هیلوا  ياهلاس  رد  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  رد  راگزور  ياهیتفگـش  زا 
يرادـهگن و درم  نز و  نیا  دـندمآ و  دـسا »  » رتخد همطاف »  » شرادافو رـسمه  و  بلاطوبا »  » بانج شیومع  لزنم  هب  رطاخ  نیمه  هب  دـنداد 

هفطاع تبحم و  يراکادـف و  راثیا و  زا  بیـشن  زارفرپ و  راختفارپ و  هار  نیا  رد  دـنتفرگ و  هدـهع  هب  ار  هنومن  كدوک  نآ  تیبرت  تبقارم و 
اهنامز نآ  رد  هک  درک  جاودزا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ اب  یگلاس  جنپ  تسیب و  دودـح  نس  رد  كدوک  نآ  هرخالاب  و  دنتـشاذگن ، مک 
نامزمه مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تدالو  دمآ ، ایند  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هب  ياهدیزگرب  ردام  ردپ و  زا  ادخ ، يهناخ  رد  یکدوک  هک  دوب 

نیا راب ، نیا  هک  دوب  ادـخ  تساوخ  دوب و  فداـصم  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یگدـنز  لوا  ياـهلاس  اـب 
. دوش گرزب  دوب  شناد  گنهرف و  تیونعم و  لامک و  نوناک  نیرترب  هک  ياهداوناخ  نوناک  رد  هدش  دلوتم  كدوک 

دنمجرا كدوک  وا ، رـسمه  بلاطوبا و  شراوگرزب  يومع  اـب  تروشم  زا  سپ  هناـمیکح  يریبدـت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ارچ 
هجیدـخ دوخ ، رـسمه  هارمه  هب  ار  وا  یقالخا  یفطاع و  يرکف و  یمـسج و  هیذـغت  یگدـنز و  يهرادا  و  دـندرب ؛ دوخ  يهناخ  هب  ار  اـهنآ 

. دنتفرگ هدهع  هب  اهیلع ) هللا  مالس  )
مالـسلا هیلع  ٍیلَِعل  ُۀَجیدَخ  َو  ُِّیبَّنلا  ََّیبَرَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِِیبَّنلا  ایَّبَر  ْدَسَا  ْتِنب  ۀَـمِطافَو  ٍبلاطوبَا  َناک  ُهَّنِا  َُّمث  : » دـناهدروآ دروم  نیا  رد 

تبقارم و شرـسمه  بلاطوبا و  باـنج  یکدوک ، رد  ربماـیپ  دـنمجرا  رداـم  ردـپ و  زوسناـج  تلحر  زا  سپ  هک : نومـضم  نیا  هب  (...« 19)
هب ار  ردام  ردپ و  نآ  دنزرف  شزومآ  تیبرت و  ریدـقت و  يهنامیکح  تسد  ههد ، ود  ًادودـح  تشذـگ  زا  سپ  دـنتفرگ ، هدـهعب  ار  وا  تیبرت 

. دومن ومن ، دشر و  راوگرزب  ود  نآ  يهیاس  ریز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  درپس و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ وا ، رسمه  یمارگ و  ربمایپ 
ُۀَجیدَخ ُْهتَّبَرَف  ٍِبلاطُوبأ ، ُهَذَخأ  َمْوَی  ِهِّنِسَک  ٍنینِس  ُّتِس  ُْنبِا  َوُه  َو  مالـسلا  - هیلع ًاِّیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َذَخأَو  : » هک تسا  هدمآ  و 

هیلع ٌِیلَع  یَِقبَو  یضَم ، ْنأ  یلإ  ِِّیبَّنلا  َعَم  َناکَف  ٍدِسأ ، ُْتِنب  َۀَمِطاف  َو  ٍِبلاطوبأ  ِۀَِیبَْرت  ْنِم  ُنَسْحأ  امُُهتَِیبَْرتَو  ُمالسالا ، َءاج  ْنأ  یلإ  یفَطْـصُملاَو 
اب دوب ، یگدـنز  زا  راهب  نیمـشش  رد  هک  شایکدوک  ياـهلاس  نیزاـغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یمارگ ، ربماـیپ  ( » 20 ( ؛» ... ُهَدَْعب مالـسلا 

تـسرد مهم ، دادیور  نیا  و  درب ، اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ دوخ و  يهناخ  هب  وا ، رـسمه  بلاطوبا و  شیومع  يهناخ  زا  هنامیکح  يریبدت 
يرادـهگن و همطاـف ، شرـسمه  بلاـطوبا و  باـنج  و  دوب ، هداـتفا  قاـفتا  ترـضح  نآ  دوخ  یکدوک  رد  هک  دوـب  يدادـیور  ناـمه  دـننام 

نوناک رد  مالـسلا  هیلع  یلع  بیترت  نیا  هب  دـنتفرگ ، هدـهع  هب  ناشهناخ  هب  كدوک  نآ  ندرب  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یتسرپرس 
زا رتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هجیدخ  ربمایپ و  يرادهگن  یتیبرت و  طیارـش  دمآ و  مالـسا  هک  ینامز  ات  دوب  هجیدخ  دمحم و  يهناخ  مرگ 

.«. دندوب هدروآ  دوجوب  ربمایپ  يارب  شرسمه  بلاطوبا و  هک  دوب  یطیارش 
(. 21 « ) ًاتِّلُع مُکیلَع  یل  ُهللا  راتْخا  ِنَم  ُتْرَتْخَا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  و  - 
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( : هیلع هللا  مالس   ) یلع ماما  هب  تبسن  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ رهم  - 2

يارب دوـخ  یناـسنا  دـهعت  زا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هکنیا  رب  هوـالع  ربماـیپ ، هجیدـخ و  هناـخ ي  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـتفر  زا  سپ 
هب دنادب و  دوخ  دنزرف  دننام  ار  وا  هجیدـخ  دـش  ثعاب  كدوک  نآ  رهم  یلو  درکیم ، هدافتـسا  كدوک  نآ  تیبرت  تبقارم و  يرادـهگن و 

. دش كدوک  نآ  يارب  ادیش  هتفیش و  يردام ، دننام  درک و  ساسحا  دوخ  لد  هب  ار  وا  تبحم  رهم و  يریذپان  فصو  تروص 
زیخ تـسج و  هـب  درکیم ، يزاـب  درکیم ، یگدـنز  وا  راـنک  رد  دوـب ؛ اـهیلع ) هللا  مالــس   ) هجیدــخ يهناـخ  رد  زور  بـش و  كدوـک  نآ 

زا هـتفرگرب  هـک  یقرتـم  شور  شنم و  یفطاـع و  يرکف و  یقـالخا ، يوـنعم و  رظن  زا  یمـسج ، يرهاـظ و  دـشر  اـب  هارمه  تـخادرپیم و 
. دیسریم ییافوکش  لامک و  هب  دوب ، هجیدخ  ربمایپ و  ناشخرد  ياه  یهدوگلا  اهنومنهر و 

تیونعم و رپ  هاگآ و  یبرم  ود  نیا  يهناخ  رد  طقف  ار  وا  شردام  ردـپ و  دوب و  هتـسب  لد  هجیدـخ ، ربمایپ و  هب  مه  كدوک  نآ  لـباقم ، رد 
. دندیدیم زوسلد  ملعم  ود 

؛ رد ار  هناصلاخ  تبحم  رهم و  نیا  ياههزیگنا  ناوتب  دیاش 
. تسناد دوب  زاتمم  ریظن و  یب  دوخ  ياجرد  هک  وا  دلوت  یگنوگچ  كدوک و  نیا  ریذپان  فصو  يهبذاج  ییابیز و  - 

( اهیلع هللا  مالـس   ) هجیدخ تبحم  ندش  رتشیب  بجوم  دشیم و  رتنایامن  نامز  تشذگ  اب  جیردت و  هب  هک  وا  یناسنا  يونعم و  ییابیز  ای  - 
. دشیم وا  هب 

رطاخ نیمه  هب  دیدیم ، كدوک  نآ  هب  تبسن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تبحم ، رهم و  یگتسبلد و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ هکنیا  - 
سابل و یگتسارآ  بقارم  مه  هناخ ، زا  وا  ندش  جراخ  ماگنه  هب  درکیم و  هیهت  مالسلا  - هیلع یلع  يارب  ار  اهسابل  نیرتابیز  اذغ و  نیرتهب 

. تمدخ يارب  ار  نارازگراک  زا  ياهدع  مه  دوب ، وا  يهراوس 
نآ دندرکیم ، رکف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ناکیدزن  ناراکتمدـخ و  زا  یخرب  هک  ییاج  ات  درکیم ، باختنا  كدوک  نآ  زا  تبقارم  و 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ردارب  كدوک ،
ییالاب ياهشزرا  ادخ و  نید  تفرـشیپ  اهناسنا و  یگدنز  رد  مالـسلا  - هیلع یلع  ماما  ریظن ، یب  شخب و  تاجن  شقن  رطاخ  هب  دـیاش  و  - 

. دوب اهنآ  رکف  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هک 
وا ربمایپ  تایاور ، رد  دنتشاد . مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاهفصو  تبحم ، رهم و  نیا  لیلد  نیرتمهم  و  - 
هب ریذـپان  فصو  یگتـسارآ  رطاخ  هب  یهاوخ ، يدازآ  یبلط و  تلادـع  رطاخ  هب  نامیا ، رد  يزاتـشیپ  مالـسا و  رد  یماگـشیپ  رطاـخ  هب  ار 

يوـگلا ار  وا  و  درکیم ، شیاتـس  ناـگمه ، رب  شرایـسب  ياـهيرترب  تازاـیتما و  اـهیگژیو و  رطاـخ  هب  یناـسنا و  یقـالخا و  ياـهشزرا 
ربمایپ هک  تایاور  يایرد  زا  ياهنومن  هلمجزا  دنکیم ؛ یفرعم  یـشنمدازآ  یگدازآ و  لبمـس  تلادع و  زکرم  قح و  روحم  ناگتسیاش و 

تما يهرهچ  نیرترابدرب  نیرتدنمـشناد و  نیرتهب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ( » 22 ( ؛» ًاْملِح ْمُُهلَْـضفَاَو  ًاْملِع ، ْمُهُمَلْعَاَو  یتَُّما ، َْریَخ  ُِّیلَع  : » دندومرف
.«. دشابیم نم 

ُعوجُر َرَهَظَف  اهَدَْعب  َجَّوََزت  َُّمث  ریغَـص ، َوُه  َو  ٍۀَجیدَخ  ِْتَیب  ِیف  أَشَن  ُّیلع  و  : » هدروآ دروم  نیا  رد  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  نینچمه 
( اهیلع هللا  مالـس   ) هجیدـخ يهناـخ  رد  یکدوک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  بیترت  نیا  هب  ( » 23 ( ؛»... اهِریَغ نود  ۀَـجیدَخ  َیِلا  ّيوَبَّنلا  ِْتیَبلا  لـْهَا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ساسا  هشیر و  هک  دوشیم  نشور  سپ  درک ، جاودزا  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف شرتخد  اب  سپس  دش و  گرزب 
... «. يرگید سک  هب  هن  دندرگ  یمرب  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ هب  ردام  يوس  زا  هلآ  و 

- هیلع یلع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحم  یتقو  ًاـصوصخم  دـشیم ، رتشیب  رتشیب و  زور  ره  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ تبحم  - 
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ینَـضَْغبَا ْدَقَف  ًاِّیلَع  ضََْغبَا  ْنَم  َو  ِهللا ، َّبَحَا  ْدَـقَف  ینَّبَحَا  ْنَمَو  ِینَّبَحَا ، دَـقَف  اِّیلَع  َّبَحَا  ْنَم  : » دومرفیم ترـضح  نآ  هلمج : زا  دـیدیم  مالـسلا 
و هتـشاد ، تسود  ار  نم  تقیقح  رد  دراد ، تـسود  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  سکره  مدرم ! يا  ناـه  ( » 24 ( ؛»... ِهللا َضَْغبَا  ْدَقَف  ینَـضَْغبا   َ ْنَمَو

نم اـب  تقیقح  رد  دـنک ، توادـع  ینمـشد و  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هک  یـسکره  و  هتـشاد ، تسود  ار  ادـخ  درادـب ، تسود  ار  نم  سکره 
.«. تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  تقیقح  رد  دنک ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  هدرک و  ینمشد 

دننام شنم ، شنیب و  شنیرفآ و  رد  وت  ناج ! یلع  ( » 25 ( ؛» اْهنِماَنَا یتَّلا  ِیتَرَجَش  ْنِم  َْتنَاَو  یْقلُخَو ، یْقلَخ  َتْهَبْشَا  : » دندومرفیم نینچمه  - 
.«. منآ زا  نم  هک  یتسه  يروانت  تخرد  نامه  زا  یتسه و  نم 

ياجرب تما  ناـیم  رد  دوخ  زا  سپ  نم  هک  تسا  ياهرهچ  نیرتهب  مالـسلا  - هیلع یلع  ( » 26 ( ؛» ِيدَْعب ُهُکُْرتَا  ْنَمُْریَخ  ٌِّیلَع  : » دـندومرفیم و  - 
. تسین نتشون  لاجم  هک  رگید  تاشیامرف  يرایسب  و  مرازگیم ».

: مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  هدننک  تعیب  نیلوا  - 3

(. 27 « ) ِۀَیَالَْولِاب َيِدُون  امَکٍءیَِشب  َيِدُون  اَم  َو  ِۀَیَالَْولاَو  ِّجَْحلاَو  ِمْوَّصلاَو  ِةوَکَّزلا  َو  ِةوَلَّصلا  یَلَع  : » هک تسا  هدمآ  مالسا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
رتشیب تاحیـضوت  اب  هک  ، ) هدش ناینب  ناکرا  ساسا و  نیار  هب  لمع  نادیم  رد  هناتـسودرشب ، هنایارگدیحوت و  رواب  هشیدنا و  زا  سپ  مالـسا 

؛ تسا بلطم ) رتهب  كرد  يارب 
. تسا هناگجنپ  يزور ، هنابش  ياهزامن  نآ ، ناشن  هک  صلاخ ، ییارگ  دیحوت  ادخ و  اب  هناهاگآ  هناتسود و  يهطبار  يهیاپ  رب  - 1

یب نیرتمورحم و  يداصتقا  یلام و  قوقح  نتخانـش  اهنآ ، نیرتمهم  زا  هک  یگدـنز  نوگانوگ  ياههولج  رد  اهناسنا  قوقح  تیاـعر  - 2
اب تفر و  اهنآ  غارس  هب  دیاب  هک  دنراد  ار  دوخ  قوقح  زا  عافد  ناوت  هن  دنراد و  ار  دوخ  قوقح  نتفرگ  ناوت  هن  هک  تساهناسنا  نیرتعافد 

. میزادرپب ار  اهنآ  قوقح  صلاخ ، ییادخ و  كاپ و  ياههزیگنا 
هب تردق  نابحاص  نادنمشیدنا و  ات  دوشیم  اپرب  لاسره  هک  نآ ، تاررقم  اب  ادخ  يهناخ  فاوط  جح و  تیونعم  رپ  مسارم  رد  تکرش  - 3
قح تینما ، يدازآ  تلادع ، يربارب ، هک  تسا  ياهعماج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  رب  مایپ  رظن  دروم  بولطم و  يهعماج  هک  دنـشاب  هتـشاد  دای 

قوقح درادن  قح  سک  چیه  تسا و  ناسکی  مورحم ، دـنمناوت و  هناگیب و  انـشآ و  دیفـس ، هایـس و  يارب  رـشب  قوقح  لوصا  رگید  تایح و 
. دنک لامیاپ  ار  رشب 

هبوت و اب  ادـخ  تفایـض  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  دـننک و  رکف  ادـخ  ینامهیم  هب  نتفر  يارب  همه  هام  کی  لاس  ره  رد  ات  ناـضمر ، هزور و  - 4
مرج و ندش  مک  دننک و  هدامآ  ادخ  ینامهم  يارب  ار  دوخ  يهعماج  دوخ و  یـسایس ، یعامتجا و  طباور  دوخ و  حالـصا  هتـشذگ و  ناربج 

. تسا هام  نیا  تکربرپ  راثآ  يهدنهد  ناشن  هام ، نیا  رد  تیانج 
هشیدنا و رد  يرترب  لیلد  هب  ار  نانآ  و  ترضح ، نآ  شور  كاپ  تشرـس و  كاپ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  ینعی  تیالو  و  - 5

. رگید سک  ای  زیچ  هن  تسا  تیالو  تیعقاو  نیا  هک  نداد ، رارق  یگدنز  يهنومن  قشمرس و  وگلا و  شنم ، راتفر و 
اب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يالاب  ماقم  تخانـش  اـب  توعد ، يهیلوا  ياـهلاس  ناـمه  زا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ هک  دوب  ساـسا  نیمه  رب 

تعیب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعقاو  نیشناج  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهنـشیپ  ادخ و  ییامنهار 
. درک

هجیتن

حلاص لمع  نامیا و  نایم  وا  رظن  رد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  يونعم  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب 
نیمه رب  تسین . صخـشم  درکلمع  طباوض و  نودب  یبلق  قیمع  رواب  اهنت  ناشیا  هاگدید  رد  نامیا ، ینعی  دراد . دوجو  یمکحم  دنویپ  کی 
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. دنشابیم هنادواج  راگدنام و  هشیمه  ببس  نیم  هب  دنتشاد  رظن  رد  ار  دنوادخ  هشیمه  شاهبیط  تایح  لوط  رد  شترضح  ساسا 

اهتشونیپ

ص 392. ج 65 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، - 17
ص 339. نامه ، يوالیس ، نامه ؛ - 18

ص 179. ج 2 ، بلاط ، یبا  لا  بقانم  بوشآرهش ، نبا  یلع  نب  دمحم  نیدلا  نیز  - 19
ص 294. ج 28 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، نامه ؛ - 20

ج يرتشوش ، هللارون  ص 294 ؛ ج 38 ، نامه ، یسلجمرقابدمحم ، ص 180 ؛ ج 2 ، نامه ، بوشآرهش ، نبا  یلع  نبدمحم  نیدلا  نیز  - 21
ص75. ، 17

ص 153. ج 6 ، لامعلازنک ، يدنه ، نیدلا  ماسح  - 22
ص 128. ج 7 ، يراخبلا ، حرشب  يرابلا  حتف  ینالقسع ، لضفلاوبا  نبا  یلع  - 23

فحت ینارح ، هبعـش  نب  نسح  ص 293 ؛ ج 11 ، نامه ، یماش ، یحلاـص  فسوی  نبدـمحم  ص 1101 ؛ ج 3 ، ناـمه ، ربلادـبع ، نبا  - 24
ص458. لوقعلا ،

ص 121. ج 5 ، راهزالا ، تاحفن  ینالیم ، ینسح  یلع  ص 8 ؛ ج 11 ، نامه ، یماش ، یحلاص  فسوی  نبدمحم  - 25
ص 113. ج 9 ، دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  یمثیه ، یبا  نبا  یلع  - 26

ص نامه ، قودص ، یمق  هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نبدمحم  ص 13 ؛ ج 1 ، یلماعرح ، نیسح  نبدمحم  نب  یلع  نب  نسح  نبدمحم  - 27
نب ییحی  ص 286 ؛ ج 1 ، هیوفطصملا ، لئاصخلا  هیدمحملا و  لئامشلا  يزمرت ، یسیعوبا  ص 124 ؛ نامه ، یسوط ، نسح  نبدمحم  268 ؛

، نامه ینیلک ، قاحـسا  نب  بوقعی  نبدمحم  ص 286 ؛ ج 1 ، نساحملا ، یقربدلاخ ، نبدمحم  ص 331 ؛ هدـمعلا ، قیرطب ، نبا  یلح  نسح 
ص18. ج2 ،

همانباتک

. ات یب  ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ،
،1409ه. رکفلاراد تاراشتنا  توریب ، ۀباغلا ، دسا  نیدلازع ، ریثا ، نبا 

،1358ه. قداص تاراشتنا  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  یف  مظتنملا  نمحرلا ، دبع  يزوج ، نبا 
. ات یب  مود ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  اج ، یب  بلاط ، یبا  لا  بقانم  یلع ، نبدمحم  نیدلا  نیز  بوشآ ، رهش  نبا 

ق. ،1414 ه . توریب رداص ، راد  عیزوتلا ، رشنلا و  ۀعابطلل و  رکفلا  راد  برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا 
،1399ه. مود پاچ  ۀفرعملاراد ، تاراشتنا  توریب ، ةوفصلا ، ةوفص  دمحم ، نب  یلع  نب  نامحرلادبع  جرفلا ، وبا 

میرکلا دبع  دمحم  قیقحت :  یلوألا ، ۀـعبطلا :  ،1418 ه ،ـ توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  رـشنلا ، راد  هغالبلا ، جهن  حرـش  هللا ، ۀبه  دیدحلا ، یبا 
. يرمنلا

،138ش. مشاه ینب  هبتکم ي  زیربت ، ۀمغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ،
.1379، مراهچ پاچ  یبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، بدالا ، ۀنسلاو و  باتک  یف  ریدغلا  دمحا ، نیسحلادبع  ینیما ،

. ات یب  ان ، یب  اج ، یب  یناثملا ، ةایح ، دمحم  يراصنالا ،
،1416ه. تثعب داینب  هسسوم  تاراشتنا  نارهت ، نآرقلاریسفت ، یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب ،
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.1371، ۀیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  مق ، نساحملا ، دلاخ ، نبدمحم  یقرب ،
. ات یب  رداص  راد  رشنلا  راد  توریب ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  يرهزلا ، يرصبلا 

،1412ه. ۀیفاقثلا بتکلا  هسسؤم  توریب ، هیوفطصملا ، لئاصخلا  هیدمحملا و  لئامشلا  يزمرت ،
،1308ه. تیبلا لا  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لیاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماعرح ،
،1411ه. هوسا تاراشتنا  اج ، یب  تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعا  دمحم ، نوسحلا ،

،1414ه. رهم تاراشتنا  مق ، راهزالا ، تاحفن  یلع ، ینالیم ، ینیسح 
،1408ه. ءادهشلا دیس  تاراشتنا  مق ، هیوقلا ، ددعلا  فسوی ، نب  یلع  یلح ،

. ات یب  اج ، یب  مامالا ، ۀفرعم  یف  همارکلا  جاهنم  حرش  فسوی ، نب  یلع  یلح ،
 . ،1407ه نیسردم هعماج  تاراشتنا  مق ، هدمعلا ، قیرطب ، نبا  نسح  نب  ییحی  یلح ،

. لوا پاچ  ،1407 ه ،ـ توریب نانبل ، یبرعلا ، باتکلا  راد  رشنلا ، راد  مالسالا ، خیرات  دمحم ، نیدلا  سمش  یبهذ ،
 . ،1409ه يدهم ماما  هسسؤم  مق ، حئارجلا ، جئارخلا و  نیدلا ، بطق  يدنوار ،

،1421ه. هیملع هناخباچ  ۀعطاسلا ، راونالا  يوالیس ،
،1402ه. یفجن یشعرم  هللا  تیا  هناخباتک  تاراشتنا  مق ، روثنملاردریسفت ، نیدلا ، لالج  یطویس ،

،1404ه. ءادهشلا دیس  تاراشتنا  اج ، یب  داهتجالا ، صنلا و  نیسحلادبع ، نیدلا ، فرش 
،1405ه. مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  مق ، لوقعلا ، فحت  نسح ، ینارح ، هبعش 

. لوا : پاچ ،1409 ه ق ، مق یشعرملا ، هللا  تیآ  هبتکم  قحلا ، قاقحا  هللا ، رون  یضاق  يرتشوش ،
هللا دـبع  قیقحت :  ط 2 ، ۀـعبطلا :  ،1415 ه ،ـ توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  رـشنلا ، راد  خـیراتلا ، یف  لماکلا  میرکلا ، دـبع  نب  دـمحم  ینابیش ،

. یضاقلا
 . ،1414ه ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، دابعلاریخ ، ةریس  یف  داشرلا  يدهلا و  لبس  فسوی ، یماش ، یحلاص 

،1390ه. موس پاچ  هیمالسا ، رشن  نارهت ، يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  نسح ، نب  لضف  یسربط ،
،1372 ه.ش. موس پاچ  ورسخ ، رصان  تاراشتنا  نارهت ، نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ،

،1414ه. ۀیفاقثلاراد تاراشتنا  مق ، یسوط ، یلاما  نسح ، نب  دمحم  یسوط ،
. يواجبلا دمحم  یلع  قیقحت :  یلوألا ، ۀعبطلا :  ، 1412، توریب لیجلا ، راد  رشنلا ، راد  باعیتسالا ، دمحم ، نب  هللا  دبع  ربلا ، دبع 

،1418ه. ۀیفاقثلا بتکلا  هسسؤم  توریب ، یبنلادلوم ، یف  راونالا  دمحم ، ینامی ، هدبع 
. بیطخلا نیدلا  بحم  قیقحت :  توریب ، ۀفرعملا ، راد  رشنلا ، راد  يرابلا ، حتف  لضفلا ، وبأ  رجح  نب  یلع  یعفاشلا ، ینالقسعلا 

،1415ه. ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، هباصألا ، رجح ، نبا  ینالقسع ،
،1415ه. مود پاچ  ردصلا ، تاراشتنا  نارهت ، یفاص ، ریسفت  نسحم ، یناشاک ، ضیف 

،1368ش. یمالسا گنهرف  ترازو  تاراشتناو  پاچ  نامزاس  نارهت ، قئاقدلا ، زنک  اضر ، دمحم  يدهشم ، یمق 
. يرجه  1410 لوا ، پاچ :  مق ، رئاخذلا ، راد  تاراشتنا  دئاوفلا ، زنک  حتفلا ، وبا  یکجارک ،

،1365 ه.ش. مراهچ پاچ  ۀیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، دمحم ، ینیلک ،
. توریب فراعملا -  ۀبتکم  رشنلا : راد  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  رمع ، نب  لیع  امسا  یشرق ، ریثک 

. انثارت هلجم ي  تیبلا ، لا  هسسؤم 
،1404ه افولا هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ،
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،1413 ق  لوا : پاچ دیفملا ، خیشلل  یملاعلا  رمتوملا  مق ، نینمؤملاریما ، ۀماما  یف  حاصفالا  نامعن ، نبدمحم  دیفم ،
،1420ه. ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، عامسالا ، عاتما  یلع ، نب  دمحا  يزیرقم ،

،1420ه. بلاط یبا  نب  یلع  ماما  تاراشتنا  مق ، لزنم ، هللا  باتکریسفت  یف  لثمألا  رصان ، يزاریش ، مراکم 
پاچ 1998 م ، -ـ 1419 ه توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  رـشنلا ، راد  لاعفألاو ، لاوقألا  ننـس  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یقتم  يدـنه ،

. یطایمدلا رمع  دومحم  قیقحت :  لوا ،
. 1407 توریب ، ةرهاقلا ، یبرعلا ، باتکلا  راد  ثارتلل ، نایرلا  راد  رشنلا ، راد  دئاوزلا ، عمجم  رکب ، یبا  نب  یلع  یمثیه ،

راکادفرسمه - 40

باتک تاصخشم 

( هرطق  ) یسینا هنامس   : هدنسیون
گربلگ هیرشن  رشان : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  قشع 

. دنکیم رورم  ار  ندوب  دمحم  رانک  رد  ياهزور  هتفرگ ، مغ  هّرد  نآ  ياوزنا  هشوگ  رد 
. دندیخرچیم شرود  هب  فص  رد  فص  يرامشیب  ناکزینک  دوب و  هوکش  رخف و  تورث و  جوا  رد  يزور  هک  ینز 

شیوخ لام  اب  ار  اهنآ  درکیم و  ریجا  ار  ینادرم  هک  ناشیا ، ناناگرزاب  شیرق و  نادنمتورث  زا  ینز  دلیوخ ؛ رتخد  هجیدخ ! يرآ  هجیدخ ،
(1 .) داتسرفیم تراجت  هب 

قمریب و نادرمریپ  باتیب ، ناکدوک  ياـهکشا  شطع ، شزوس  یطحق و  دـنکیم ؛ دادـیب  مه  راـنک  رد  زیچهمه  بعـش ، رد  اـهزور  نیا 
. بلاطوبا رامیب  نامشچ 

الاـح وا  تسا . قشع  صلاـخ  سنج  زا  تسارتاـهبنارگ ؛ مه  ربـص  رهوگ  زا  یتـح  هک  یتوکـس  دـنکیم ؛ توکـس  دـنامیم . هریخ  قـفا  هب 
قـشع تعـسو  ربارب  رد  شترهـش ، هوکـش و  شتنکم ، لام و  همه  دراد . دمحم  نوچ  يرهوگ  هک  ارچ  تسا ؛ نیمز  يور  نز  نیرتدنمتورث 

. دروآیمن وربا  هب  مخ  یتح  ناشنداد  تسد  زا  يارب  هک  تسا  ریقح  ردقنآ  دمحم ،
رقف و تیاهن  رد  يدرم  درک ؛ جرخ  شیاپ  شیپ  دوشیم  تحار  ار  يرسمه  قشع  هک  تسا  نتـشاد  تسود  زا  رتارف  ردقنآ  ادخ  ربمایپ  نیا 

. شرع توکلم  رد 

ربص سنج  زا  يرسمه 

. تخورف ار  اهراب  تشگزاب و  هکم  هب  یتقو  هجیدـخ . هیامرـس  اب  تفر ؛ تراـجت  هب  وا  دـنکیم : رورم  ار  شیاههتـشذگ  نهذ ، رد  هجیدـخ 
وا اب  جاودزا  راتساوخ  و  هاگآ ، وا  يافو  ییوگتسار و  تناما و  نازیم  و  ترضح ، تکرب  زا  هجیدخ  دنیوگ  درک . لصاح  ینادنچود  دوس 

؟ دنکیمن رایتخا  رسمه  ارچ  هک  دسرپب  يو  زا  ات  داتسرف  دمحم  دزن  ار  دوخ  زینک  هسیفن ، دش .
. منک جاودزا  ات  مرادن  زیچچیه  نم  دومرف : ترضح 

؟ دوب یهاوخ  قفاوم  ایآ  يوش ، تیافک  باب  نیا  زا  رگا  تفگ : هسیفن 
؟ تسیک نز  نیا  تفگ : ترضح 
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(2 !) هجیدخ تفگ : هسیفن 
شیرق ناناوخزجر  نایارـسهنارت و  هدیچیپ . اضف  رد  ربنع  رطع و  يوب  تسا ، دنلب  نانز  يداش  هلهله  يادص  دنـشکیم . لِک  دننزیم و  فد 

(3 «.) دشخردیم دقرف  هراتس  نوچ  هک  تسا  يروالد  وا  هدم ، جرخ  هب  دهز  دمحم  هرابرد  هجیدخ ، يا  . » دنناوخ یم 
هدـنز رتشیب  یلاـس  دـنچ  رـسپ  دـناهتفرگرب . نیمه  زا  ربماـیپ ، يارب  ار  مساـقلاوبا  هینک  تسا . مساـق  هجیدـخ ، زا  ربماـیپ  دـنزرف  نیرتگرزب 

شاهنیـس رب  نانچ  وا  غاد  دوب ، هتفرگن  ریـش  زا  ار  وا  زونه  دیرخیم ، ناج  رب  ار  شرـسپ  نیمود  هللادبع ، نداد  تسد  زا  مغ  یتقو  دـنامیمن .
شاب مارآ  دهدیم : خـساپ  دـمحم  و  متفرگیم ، ریـش  زا  ار  وا  ات  دـنامیم  هدـنز  شاک  : » دـیوگیم دـمحم  هب  باطخ  هک  دـنکیم  ینیگنس 

(4 «.) دوب دهاوخ  تشهب  رد  وا  نتفرگ  ریش  زا  ۀنجلا ؛ یف  ُهَماطَف  َّنِاف   » هجیدخ

مالسا توارط 

. هناوید دوشیم : رارکت  ناهد  هب  ناهد  دچیپیم ، هتـسهآ  دوشیم ، همزمز  بل  ریز  ياهملک  هجیدـخ ! یتسه  همه  هب  دـننزیم ؛ تمهت  وا  هب 
! دنوریم هسیر  دنشکیم و  دایرف  همه  هناوید !

شرـس يور  رتش  نیگرـس  هبنکـش و  دوریم ، هدجـس  هب  دروخ ، یم  هرگ  مهرد  اه  هاگن  هتفرگ ، ار  شدوجو  مامت  ءارح ، ریگسفن  يادـص 
(5 .) تسا ناگدنروآنامیا  نیتسخن  زا  هک  وا  دنک . هدجس  مه  وا  دهاوخیم  شلد  ردقچ  دنزیریم .

، نانز بارـس . هدنـشک  هجیگرـس  یگنـشت و  َهل  َهل  باتفآ ، غاد ، ياهگنـس  هدیبسچ ؛ تشپ  رب  اهمکـش  دیآیم . یطحق  هلان و  يوب  بعش !
. ندروخ يارب  دننکیم ؛ درآ  گنسود  يال  ار  يرتش  تسوپ 

همه يرامیب  فعض و  اهزور ، نیا  دنادیمن ! دنادیمن  دهدیم ؟ ورف  ضغب  راب  دنچ  دنیبب . ار  شکشا  دمحم  ادابم  دهدیمورف ، ار  شـضغب 
. دـنکیم ینیگنـس  دـمحم  ياههناش  رب  مه  وا  مغ  دـنادیم . بوخ  دـبایب . ییاهیاس  ات  دـنکیم  ضوع  هار  راب  دـنچ  هدز . شتآ  ار  شدوجو 

بعـش رد  لاـس  هس  بلطمینب  مشاـهینب و  همه  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  شیاهیتخـس . راوـخمغ  (6 « ) ْمِّتنَع اـم  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  »
(7 .) دندمآ يراتفرگ  يرادان  یتخس و  هب  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراد  مامت  هجیدخ  بلاطوبا و  هکنآ  ات  دندنام 

مامت ار ، شیرق  هفیحص  هنایروم  دهاوخیم ، یناگدژم  دمحم  زا  لیئربج  دچیپیم ، بعش  رد  هنایروم  ناهد  رد  ذغاک  ندش  هدیوج  يادص 
نایاپ هب  بعـش  هدنـشک  ياهزور  یتخـس  ( 8 .) هتـشاذگن یقاـب  نآ  زا  يزیچ  ادـخ  ماـن  زج  هدـیوج و  ار  نآ  ياهيرگمتــس  اـهيرهم و  یب 

! اما دسریم ...

قارف ياههظحل 

. دـنیاپیم ار  همطاف  هنادزد  اههرجنپ ، زرد  يالزا  هک  ینانز  دـنوشیم و  هتـسب  یکییکی  هک  ییاـهرد  دـیآیم ؛ اـهرد  ندـش  هتـسب  يادـص 
دمحم ياـههناش  رب  هک  هدـش  یتبیـصم  وا  نداد  تسد  زا  مغ  درک ، تاـفو  ناـضمر  هاـم  رد  ترجه ، زا  لـبق  لاـس  هـس  هلاـس ، هجیدخ 65 

ًاریخ ِهرُْکلا  یف  َلَعْجَی  ْنَا  هللا  َّلََـعل  َو  « ؛ دـنک شبیـصن  میظع  يریخ  اـسرفتقاط  ياـهزور  نیا  رد  دـنوادخ  دراد  دـیما  وا  دـنکیم . ینیگنس 
»؟ تساجک مردام  تساجک ؟ مردام  ردپ ! : » تسا رارقیب  نوزحم و  همطاف ، ( 9 «) ًاریثک

زا ياهناخ  تشهب ، رد  تردام  يارب  لاعتم  يادخ  وگب  همطاف  هب  : » دوشیم لزان  دمحم  تخـس  ياهزور  راوخمغ  مالـسلا ،  هیلع  لیئربج  و 
(10 «.) تسین نآ  رد  دادیب  داد و  جنر و  هک  هدرک  انب  رهوگ  ّرد و 

رد هک  اهربا  يور  نتشادرب  مدق  هب  هیبش  یسح  ندوب ، رسمه  زا  رتابیز  رتیمیمـص و  رتارف ، یقـشع  دوجو ، ياههرذ  مامت  رد  یقـشع  قشع !
ات وا  يارب  ار  شلد  نامسآ  بلاطوبا ، ناتسربق  جنک  رد  تسا و  هدرب  ورف  شیوخ  رد  ار  دمحم  هجیدخ ، نداد  تسد  زا  تبیصم  جوا  هظحل 

. تسا هتخاس  يربا  ریگلد و  رمع  نایاپ 
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تمظع سونایقا 

هجیدخ ياپ  هب  اخس  رد  ینز  تسین 
شماقم ـد  یسر اج  اج تـا کـ ــ نی ز ک هجیدخ بـ يافو  رب  هریخ  کلف  مشچ 

، رهم تبحم ، سونایقا  تمظع  یهاوخب  هک  بیرغ  لکـشم و  هچ  و  اسرفتقاط ، تسا و  تخـس  هچ  ـه  جیدخ ياز  رد عـ تخ  ـ یر یبن  ِکشا 
دمحم مشچ  رون  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  خیرات . نانز  يوگلا  و  تسا ، تماقتسا  هوسا  هک  ینک  فیصوت  ار  ینز  يرادافو  تیناسنا و  هفطاع ،

اهتیانج و يروآدای  اب  شتافو ، زورلاس  رد  یناوتیم  هنوگچ  لاح  تشاد . وا  يارب  ار  هنمآ  رهم  يامرگ  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. ینکن هیوم  ار  مالسا  تیمولظم  يزیرن و  کشا  ینیشنن و  گوس  رد  شیپ  زا  رتشیب  مرشیب ، ياهدع  روآمرش  عیاجف 

ناراوگرزب نآ  رازم  دندرک و  ناریو  ار  ع )  ) هجیدخ ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  سدقم  هاگراب  هک  نیا ، زا  رتالاب  یتیمولظم  هچ  و 
. تسا ناریو  روجهم و 

! تلاسر ياهبش  نشور  غارچ  يا  وت  رب  مالس  هآ ...
فدـه رد  يرادـیاپ  تمظع و  ایند  کی  زا  نتفگ  نخـس  ع ، )  ) هجیدـخ زا  نتفگ  نخـس  نارود . يانگنت  رد  نامیا  هناشاک  ینعی  هجیدـخ ؛

ناوتن رگا  ار  ایرد  بآ  قادـصم  هب  اما  تسا . لکـشم  یـسب  دتـسرف ، یم  دورد  وا  رب  دـنوادخ  هک  یـسک  هرابرد  ییاـسرفملق  قحهب ، تسا .
دیشک

: مینکیم یسررب  ار  وناب  گرزب  نیا  یگدنز  تیصخش و  زا  ییاههشوگ  دیشچ  دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه 
رامـش رد  يدـنواشیوخ ،  ياهتبــسن  یگداوناـخ و  تفارــش  رظن  زا  وا ، هداوناـخ  دـمآ . اـیند  هـب  ترجه  زا  شیپ  لاـس   68 ع )  ) هجیدـخ

. دوب رادیدپ  زین  يو  راتفگ  رادرک و  رد  تفارش ، تباجن و  یگرزب و  راثآ  دنتشاد . ذوفن  زاجح  همه  رد  هک  دوب  برع  ياههلیبق  نیرترادمان 
. دوب مصا  نب  دئاز  رتخد  همطاف  شردام  تشاد و  مان  یشیرق  دسا  نب  دلیوخ  شردپ  دوب و  مشاه  هلیبق  زا  راوگرزب ، يوناب  نیا 

ورنیازا تشاد و  ترهـش  رایـسب  نایاش ، ياهییاریذپ  یقالخا و  ياهتلیـضف  هب  وا  دوب .  زاتمم  هناگی و  دوخ ، ماوقا  نایم  رد  ع )  ) هجیدخ
هکنانچ دوب . مالسا  ربمایپ  يارب  یبوخ  وفک  قح ، هب  یقالخا ، تالامک  نیمه  ببس  هب  دلیوخ ، رتخد  دندیزرویم . دسح  يو  هب  هکم  نانز 

(11 .) تسا هدش  یفرعم  ربمایپ  يارب  قیدص  يروای  تایاور ، رد 
 ، مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  یتایاور  ربانب  داتـسرف . دورد  وا  رب  اهراب  لجوّزع  دـنوادخ  هک  تشاد  یماـقم  ناـنچ  ع )  ) يربک هجیدـخ 

»؟ يراد یتجاح  ایآ  : » دومرف لیئربج  هب  جارعم ، زا  تشگزاب  ماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(12 «.) یناسرب مالس  هجیدخ  هب  نم ، ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  ماهتساوخ  : » درک ضرع  لیئربج 

يو اب  يدرم  هرهچ  رد  لیئربج  دمآ . نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یپ  رد  هجیدـخ  يزور  میناوخیم : رگید  یتیاور  رد 
رسهب اجک  رد  ترـضح  نآ  دیوگب  تسناوتیمن  هجیدخ  دیـسرپ . ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاوحا  وا ، زا  دش و  ور  هبور 

، تفگ زاب  ار  هصق  دیـسر و  ادخ  ربمایپ  تمدخ  یتقو  دنتـشاد . ار  ترـضح  نتـشک  دصق  هک  دـشاب  یناسک  زا  يو  دیـسرتیم  اریز  دربیم ؛
(13 .) مناسرب مالس  وت  هب  ادخ ، بناج  زا  هک  درک  رما  دوب و  لیئربج  درم ، نآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

هللا یلص  یمارگ  ربمایپ  مالسا و  هرکیپ  رب  تبیصم  ود  هک  دنوش  جراخ  بعـش  زا  ناناملـسم  همان ، حلـص  ياضما  اب  هک  دوب  هدنام  لاس  کی 
ایبنالا متاخ  ترـضح  ع . )  ) يربک هجیدـخ  تشذـگرد  و  ع )  ) بلاطوبا بانج  ناشیا ، گرزب  یماح  تافو  دـمآ ؛ دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و 

شوکتخس دارفا  ناناملسم ، هعماج  درذگیم . اهزور  نآ  زا  نرق  هدراهچ  دیمان . نزحلا » ماع   » ار مالـسا  هنادواج  هوسا  ود  نیا  تافو  لاس 
اـهدای و زا  هاگچـیه  ردـقنارگ  يوناـب  نیا  تاـمحز  دراد . صاـخ  یـششخرد  ع )  ) يربـک هجیدـخ  ماـن  یلو  تسا ، هدـید  دوخ  هب  یناوارف 

غیت هب  عیقب ، رد  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  نادـنزرف  رازم  نوچمه  نوجح ،»  » رد هکم و  رد  ناـشیا  رازم  دـنچره  دوشیمن . وـحم  اـههرطاخ 
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. دنام دهاوخ  هنادواج  تمدخ ، تفارش و  تیناسنا و  ناگدرپسرس  همه  ياهلد  رد  اهنآ  دای  مان و  تسا ، هدش  ناریو  تیباهو  ینادان 

اه تشون  یپ 

ص 646. ج 2 ،  ینکدک ،  یعیفش  اضردمحم  حیحصت :  همجرت و  خیرات ،  شنیرفآ و  باتک  همجرت  زا :  هتفرگ  رب  1 ـ 
 . نامه 2 ـ 

 . ص 81 ج 1 ،  هوبنلا ،  لئالد  همجرت  یناغماد ،  يودهم  دومحم  یقهیب ،  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  3 ـ 
 . ص 390 ج 1 ،  یبوقعی ،  خیرات  همجرت  زا :  هتفرگرب  4 ـ 
ص 397. ج 1 ،  یبوقعی ،  خیرات  همجرت  زا :  هتفرگرب  5 ـ 

.128 هبوت :  کن :  6 ـ 
ص 389. ج 1 ،  یبوقعی ،  خیرات  همجرت  زا :  هتفرگرب  7 ـ 

 . نامه 8 ـ 
ص393. ج 1 ،  یبوقعی ،  خیرات  همجرت  زا :  هتفرگرب  9 ـ 

. نامه 10 ـ 
ص 114. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  دیس  11 ـ 

ص 7. ج 6 ، راونالاراحب ، . 12
ص 206. ج 2 ، ۀعیرشلا ، نیحایر  13 ـ

هرامش 121 . ، گربلگ هیرشن  : عبنم

رثوک فدص  - 41

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
روپيدهم  ربکا  یلع  رثوک / فدص  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

همانیگدنز س - )  ) هجیدخ ترضح  عوضوم :

هعیلط

ام زا  تبرغ  عفر  هار  رد  ياهدرتسگ  شالت  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هتخابکاپ  نادـنمتدارا  هتفیـش و  نایعیـش  زا  یعمج  شیپ  لاس  راهچ 
زا روشرپ  ياههبحاصم  دـندومن ،  اپرب  روشک  فلتخم  ياهناتـسا  رد  یهوکـشاب  سلاجم  لفاحم و  دنتـشادرب ،  نآرق »  رثوک  هیامنارگ «  رد 

(1  .) دندومن عیزوت  پاچ و  الاب  رایسب  ژاریت  رد  روشورب  مچرپ و  هوزج ،  رتسوپ ،  باتک ،  دندرک ،  شخپ  اههناسر 
مّـسبت هک  دـیما  نیا  هب  ددرگیم ، میدـقت  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هاگـشیپ  هـب  اتـسار  نـیمه  رد  هوزج  نـیا  هـک  میتـقوشوخ  کـنیا  و 
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 . ددنب شقن  ارهز  فسوی  ِلگ  زا  رتکزان  ياهبل  رب  يدنمتیاضر 
ناضمر 1429 ق  مهد 

مق  هیملع  هزوح 
روپيدهم ربکایلع 

همدقم

ياتمهیب هنادُرد  شنیرفآ و  ناهج  راوهاش  ِّرُد  هک  درک  ادـیپ  ار  راـختفا  نیا  وناـب  کـی  اـهنت  ناـهج ،  تلیـضفاب  يوناـب  اـهنویلیم  ناـیم  رد 
دوخ فدـص  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  سدـقا  دوجو  متاخ ،  ربمایپ  هیاـمنارگ  تخد  ملاـع ،  ناوناـب  رورـس  دـشاب و  ناـّنم  دـنوادخ 

 . تسین مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  زج  یسک  وا  و  دنارورپب ، 
. تسا تراهط  تمصع و  نادناخ  هودنا  مغ و  زور  نآرق و  رثوک  یمیتی  زور  گرزب ،  يوناب  نیا  لاحترا  روآدای  ناضمر ،  مهد 

يوناب نآ  راـبرپ  یگدـنز  زا  ياهشوگ  هب  هتفگ ،  تیلـست  هادـف )  اـنحاورا  هَّللاۀـّیقب (  ترـضح  سّدـقم  هاگـشیپ  هب  ار  گرزب  تبیـصم  نیا 
 : مینکیم هراشا  تلیضفاب 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ِبَسَن 

دنزرف ّيَُؤل ، دنزرف  بعَک ،  دنزرف  ةَُّرم ،  دنزرف  بالِک ،  دنزرف  ّیَُـصق ،  دنزرف  يّزُعلادبع ،  دنزرف  دَسَا ،  دـنزرف  دـِلیَوُخ »  ِیمارگ «  تخد  وا 
، رماع رسپ  صیعَم ، رـسپ  دبع ،  رـسپ  رَجَح ،  رـسپ  هحاوَر ،  رـسپ  ّمصأ ،  رـسپ  هدئاز ،  تخد  همطاف ، شردام ،  ( 2  .) تسا رِهف  دـنزرف  بلاغ ،

(3 .) تسا رِهف  رسپ  بلاغ ، رسپ  ّيَُؤل ، رسپ 
 ، ربمایپ بسن  اب  ّيَُؤل )  متـشه (  ياین  رد  ردام  يوس  زا  و  ّیَُـصق )  مّوس (  ياین  رد  ردپ  يوس  زا  هک  تسا  شیرق  هریت  زا  هجیدـخ  ترـضح 

 . دروخیم دنویپ 
ریشمش هنادرم  شربارب  رد  درب ،  ریـشمش  هب  تسد  نمی ، »  هماکدوخ «  هاشداپ  عَُّبت ، »  مجاهت «  ماگنه  هک  دوب  يروالد  نامرهق  ِدلیَوُخ ، »  » 

(4  .) تخاس رود  هبعک  میرح  زا  ّتلذ  اب  ار  وا  دز و 
اب نادمُغ »  خاک «  رد  تفر و  اعنَـص »  هب «  شیرق  يوس  زا  بلّطملادـبع  هارمه  وا  تنطلـس ،  تخت  رب  نَزَیيذ »  نب  فیـس  سولج «  ماگنه 

(5  .) درک رادید  يو 
 - دش موسوم  نادرمناوج »  نامیپ  هب «  دش و  رازگرب  نامولظم  زا  عافد  يارب  هک  لوضُفلا - »  فلِح  عامتجا «  رد  زین  دسا »  دلیوخ « ،  ردـپ 

(6  .) تشاد لاّعف  تکرش 

باقلا هینک و 

 : زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدرک  لقن  یناوارف  ياههینک  باقلا و  مناخ ،  نآ  يارب 

نینمؤملا  ّما   . 1
 » ار وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و  ( 7) دناهتفای بقل  نینمؤملا »  ّما  نآرق «  ِّصن  هب  هجیدخ  ترضح  اهنآ  سأر  رد  ربمایپ و  نارـسمه 

(8  .) تسا هدناوخ  نینمؤم »  تاهّما  نیرتهب  نیرترب و 
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ناوناب  يوناب   . 2
 ، دومرف ریبعت  ناوسّنلا »  ةدّیس  ناونع «  هب  ترضح  نآ  زا  دورـس ،  هجیدخ  ترـضح  گوس  رد  هک  ياهماکچ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
 « نیملاـعلا ءاـسن  ُةدّیـس  ار «  مناـخ  نآ  سیَمُع ، تـنب  ءامــسا  ( 10  ،) دوـمرف ریبـعت  شیرق »  ةدّیـس  ار «  يو  مالــسلا  هـیلع  مظاـک  ماـما  ( 9)

(12  .) دندناوخیم شیرق »  ءاسن  ةدّیس  ار «  وا  یلهاج  دهع  رد  و  ( 11) دناوخیم

هقیّدص   . 3
هدرک اـنعم  هموصعم  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و  ( 13) هتفر راک  هب  میرم  ترـضح  هرابرد  راـبکی  طـقف  نآرق ، رد  هقیّدـص  هژاولگ 

(14 .) تسا
 : دومرف لیئربج  هب  باطخ  هجیدخ  ترضح  یفّرعم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 «. تسا نم  تّما  هقیّدص  نیا  ( 15 (؛  ِیتَّمُأ ُۀَقیِّدِص  ِهِذه  » 

هرهاط   . 4
(17  .) دوب نارود  نآ  يوناب  نیرتفیفع  نیرتكاپ و  وا  اریز  ( 16  .) دوب هرهاط »  یلهاج «  رصع  رد  ترضح  نآ  بقل  نیرتروهشم 

هکرابم   . 5
 « هکرابم ییوناب «  زا  نامّزلارخآ  ربمایپ  لسن  هک  دومرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  دـنوادخ  هک « :  هدرک  تیاور  یمق  ثدـحم 

(19  .) تسا هدرک  لقن  لیجنا  زا  ار  انعم  نیا  زین  نامیلس  نب  هَّللادبع  ( 18  «.) تسا

باقلا  رگید   . 6
هجیدخ هّیـضرم ،  هیـضار ،  هّیکز ،  هرهاط ،  هقیّدص ،  رب ...  مالـس  تسا :  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياههمانترایز  زا  یکی  رد 

(20  « .) نینمؤملا ّما  يربک 

یحو هنییآ  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  يامیس 

و ( 21  .) تفرگ ماجنا  لّوالا  عیبر  هام  رد  ياهبنـشود  بش  رد  تثعب  زا  سپ  لاس  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءاـیبنا  متاـخ  هنابـش  ریـس  نیتسخن 
 : دش باطخ  وا  هب  هنوگ  نیا  یحو ،  کیپ  يوس  زا  تشگیمزاب ،  نیمز  يوس  هب  جارعم  زا  هک  یماگنه 

؛  َمالَّسلا یِّنِمَو  ِهَّللا  َنِم  َۀَجیِدَخ  یلَع  َأَْرقَت  ْنَا  ِیتَجاح  » 
 « . یناسرب مالس  هجیدخ  هب  لیئربج )  نم (  فرط  زا  ادخ و  يوس  زا  هک  تسا  نیا  ماهتساوخ 

دنوادخ تشاد « :  هضرع  دومرف ،  غالبا  هجیدخ  ترضح  هب  ار  نیما  لیئربج  لاعتم و  دنوادخ  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یتقو 
(22  « .) داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  يوس  هب  وا و  زا  مالس  تسا ،  مالس  دوخ  ، 

نوچ تسا ؛  هدروآ  یندیـشون  اذغ و  وت  يارب  هک  تسا  هجیدخ  نیا  تفگ « :  دمآ و  دورف  ربمایپ  ترـضح  رب  یحو  کیپ  رگید ،  راب  کی 
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تسا و ییادص  رس و  هن  نآ ،  رد  هک  هدب  تراشب  تشهب  رد  دیراورم  زا  يرـصق  هب  ار  وا  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  زا  ادخ و  زا  دیآ  وت  دزن 
(23  « .) یهودنا مغ و  هن 

فارطا رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  وناب ،  نآ  لاحترا  زا  سپ  ( 24 .) تسه رظنقاّفتا  ثیدح ،  نیا  ندوب  حیحـص  رب  دـیوگ « :  یبهذ 
رما تراگدرورپ  تشاد « :  هضرع  دمآ و  دورف  یحو  کیپ  تساجک » ؟  مردام  تفگیم « :  دیخرچیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
خرس توقای  زا  شیاهنوتس  الط و  زا  شفقس  هک  تسا  دیراورم  زا  يرصق  رد  تردام  هک  ییوگب  یناسرب و  مالـس  همطاف  هب  هک  دیامرفیم 

 « . تسا هیسآ  میرم و  نایم  رد  و 
 « تسا وا  يوس  هب  وا و  زا  مالـس  تسا .  مالـس  دوخ  ْيادـخ ،  درک « :  ضرع  دوـب -  هلاـس  ماّیا 5  نآ  رد  هک  همطاف -  ترـضح  مه  اـجنیا 

(25 .)
هلآو /  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگدید  زا  يربک  هجیدخ  - 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ 

اهنآ زا  يرامـش  هب  طقف  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  بقانم  رد  یناوارف  ثیداحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
 : مینکیم هراشا 

(26  .) تسا نم  تّما  هقیّدص  هجیدخ ،   . 1
(27  .) دنکیم تاهابم  ناگتشرف  رب  هجیدخ  اب  دنوادخ  راب  نیدنچ  زور  ره   . 2

(28  .) تسا نینمؤم  تاهّما  نیرترب  هجیدخ   . 3
(29  .) تسا هدرکن  نیزگیاج  نم  يارب  وا  زا  رتهب  يرسمه  ادخ  زگره   . 4

(30  .) تسا دّمحم  تخد  همطاف  دلیوخ و  تخد  هجیدخ  یتشهب ،  ناوناب  نیرترب   . 5
(31  .) تسا هدش  هداد  يرترب  نم  تّما  ناوناب  رب  هجیدخ   . 6

(32  .) تشاد ینازرا  نم  رب  ار  هجیدخ  ّتبحم  دنوادخ   . 7
(33  .) دوبر ملاع  ناوناب  همه  زا  ار  تقبس  يوگ  نم ، ادخ و  هب  نامیا  رد  هجیدخ   . 8

(34  .) داد رارق  تماما  فرظ  مالسلا )  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  باطخ  ار (  تردام  مکش  دنوادخ   . 9
(35  .) تسا شیوخ  نامز  ناوناب  نیرتهب  هجیدخ  دوخ و  نامز  ناوناب  نیرتهب  میرم   . 10

اهتلیضف مام  هجیدخ 

امَّنِإ هفیرش «  هیآ  ریـسفت  رد  اریز  تسا ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  همـشچرس  هجیدخ ،  ترـضح  هک  دیوگ  ینالقـسع  رجح  نبا 
 : تفگ هملسّما  هک  تسا  هدش  تباث  ًاریِهْطَت »  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

زارف رب  ییاسک  دناوخارف و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش ،  لزان  هیآ  نیا  نوچ  » 
 ، نیـسح نسح و  اریز  دـناهتفرگ ؛  تأشن  هجیدـخ  زا  اهنیا  همه  و  دنتـسه . »  نم  تیب  لـها  اـهنیا  ایادـخ !  راـب  دومرف « :  تخادـنا و  اـهنآ 

تـسا هدـش  وا  داماد  یگرزب ،  رد  هدـش و  تیبرت  هجیدـخ  هناخ  رد  یکدوک  رد  زین  یلع  تسا و  هجیدـخ  رتخد  همطاف  همطاـف و  نادـنزرف 
(36 .)

 : تسا هدومرف  وکین  دنس  اب  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ  رجحنبا 
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؛  ِیتَّمُأ ِءاِسن  یلَع  ُۀَجیِدَخ  ْتَلُِّضف  ْدََقل  » 
 « . تسا هتفای  يرترب  نم  تّما  ناوناب  رب  هجیدخ 

(37  .) تسا هدش  لالدتسا  هشیاع  رب  هجیدخ  يرترب  رب  ثیدح ، نیا  اب 
 : تسا هدومرف  دنّسلا  حیحص  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگیم :  نینچ  سپس 

؛  ُۀَیِسآَو ُمَیْرَمَو  ُۀَمِطافَو  ُۀَجیِدَخ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  ُلَْضفَا  »
«. دناهیسآ میرم و  همطاف ، هجیدخ ، تشهب ؛ ناوناب  نیرترب 

(38  .) تسین لیوأت  لباق  تسا و  حیرص  ثیدح ، نیا  دیوگیم : هاگنآ 
نیدب ار  هشیاع  دننکیم و  ّولغ  ّتنس ،  لها  زا  یخرب  دیوگیم « :  سپس  هدرمشرب ،  ار  هجیدخ  ترضح  هژیو  لیاضف  زا  يرامـش  ریثک  نبا 

(39  « .) دنهدیم لیضفت  هجیدخ  رب  تسا  رکبوبا  رتخد  هک  ببس 
ره هک  تسا  نیا  هجیدـخ ،  هیـسآ و  میرم ،  ناـیم  رد  كرتشم  ردـق  تسا « :  نیا  نآ  دـنکیم و  لـقن  ار  یفیرظ  هتکن  همادا ،  رد  رجح  نبا 

 : تسا هتفرگ  دوخ  تلافک  تحت  ار  یلسرم  ربمایپ  اهنیا ،  زا  کی 
 . دروآ نامیا  وا  هب  دش  ثوعبم  نوچ  درک و  تیبرت  تلافک و  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هیسآ ،   . 1

 . دیورگ وا  هب  دش  ثوعبم  نوچ  درک و  شگرزب  دومن و  تلافک  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  میرم ،   . 2
وا هب  دـش  لزان  ترـضح  نآ  رب  یحو  نوچ  درک و  میدـقت  وا  هار  رد  ار  شلاوما  همه  داد ،  مالـسا  ربماـیپ  هب  جاودزا  داهنـشیپ  هجیدـخ   . 3

(40  .) دروآ نامیا 
هن درک ،  میدقت  ادخ  تّجح  ظفح  يارب  ار  شرادن  راد و  همه  وا  هک  دوشیم  نشور  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تلیضف  زمر  اجنیا  زا 
هب هک  دـمآ ،  لیان  َنیرِخْآلاَو »  َنیلَّوَْألا  َنِم  َنیَملاْعلا ،  ِءاِسن  ُهَدِّیَـس  ماقم « :  هب  دومن و  میدـقت  هار  نیا  رد  ار  شناج  دـقن  هکلب  نسحم ،  اهنت 

دننکیم و ادص  ار  وا  بّرقم  هتشرف  رازه  داتفه  داتـسیایم ،  دوخ  تدابع  بارحم  رد  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف 
هزیکاپ دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  همطاف !  يا  ناه  َنیَملاْعلا ؛ »  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  همطاف « !  يا  دنیوگیم : 

(41  .) داد يرترب  ار  وت  نایملاع  ناوناب  رب  تخاس و 
ربمایپ رازآ  تابجوم  قیرط  نیا  زا  دنزروب و  دسح  اهنآ  رب  لیاضف  نادقاف  هک  دش  بجوم  همطاف  هجیدخ و  عیفر  ماقم  دنلب و  هاگیاج  نامه 

 . دنروآ مهارف  ار 
 « . مدیزرون دسح  هجیدخ  نوچ  ینز  چیه  هب  زگره  نم  تفگیم « :  هک  دنکیم  تیاور  ربمایپ  نارسمه  یخرب  زا  حیحـص  دنـس  اب  يراخب 

 : دنکیم نایب  زیچ  ود  ار  دسح  نیا  لماع  هاگنآ 
؛  درکیم دای  ترثک  هب  وا  زا  ربمایپ   . 1

بَخَص نآ «  رد  هک  دیراورم ،  ینعی  بَصَق ، »  زا «  تشهب  رد  ياهناخ  هب  دهد  تراشب  ار  هجیدخ  هک  دوب  هدومرف  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ   . 2
(42  .) درادن دوجو  درد ،  جنر و  ادص و  رس و  ینعی  بَصَن ، »  و «  « 

ار تقبس  يوگ  راوگرزب ،  يوناب  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  بَصَق »  ریبعت «  هک  دنکیم  لقن  یلیهس »  زا «  ثیدح  نیا  حرش  رد  رجح  نبا 
ار شیادص  دشن ،  ریگرد  ربمایپ  اب  زگره  هجیدـخ ،  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  بَخَـص »  ریبعت «  تسا و  هدوبر  ناهج  ناوناب  همه  زا 

فـالخرب يو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  مه  بَصَن »  ریبـعت «  داد .  رارق  مارآ  نما و  طـیحم  ار  هناـخ  درکن و  داـجیا  ادـص  رـس و  درکن ،  دـنلب 
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 . درزاین ار  ترضح  نآ  زگره  ربمایپ  نارسمه  یخرب 
(43  .) دشاب رازآ  ّتیذا و  نودب  ادص و  رسیب و  مارآ ،  طیحم  هک  دومرف  اطع  ترضح  نآ  هب  تشهب  رد  يرصق  دنوادخ  رذگهر ،  نیا  زا 

نارود يوناب  نیرتدنمتورث 

ام باحـصا  نایم  رد  عوضوم  نیا  و  دوب ...  هتـشذگرد  راجف  گنج  زا  شیپ  هجیدـخ ،  ردـپ  دـلیوخ  هک  تسا  هدرک  لقن  يدـقاو  زا  یبهذ 
(44  .) تسا قاّفتا  دروم 

تفرگ و راک  هب  زاجح  ناـناوج  يارب  لاغتـشا  داـجیا  هار  رد  ار  دوب  هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  هچنآ  دوخ  تیارد  لـقع و  اـب  هجیدـخ  ترـضح 
دوس وا  هب  مه  دـنربب و  دوس  مه  دـننک ؛  تراجت  شتورث  اب  هک  درکیم  قیوشت  ار  ناـناوج  همه  يو  تخادـنا .  هار  هب  ياهدرتسگ  تراـجت 

 . دنناسر
 : دسیونیم هرابنیا  رد  ماشه  نبا  دوب .  هبراضم  تیارداب ،  يوناب  نآ  تراجت  هویش 

زا تسبیم و  دادرارق  اهنآ  اب  درکیم و  مادختـسا  ار  نادرم  وا  تشاد .  تفارـش  تورث و  دوب و  هشیپرجات  ییوناب  دـلیوخ  تخد  هجیدـخ  » 
(45  « .) درکیم راتفر  اهنآ  اب  هبراضم  قیرط 

نییعت يرتشیب  هبراضم  قح  ترـضح ،  نآ  يارب  هکنیا  زج  درکیم ؛  راتفر  هنوگنیمه  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  وناـب ،  نآ 
یسک يارب  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  ترضح  هنرگو  داتسرفیم  ترضح  نآ  رـضحم  رد  زین  ار  هرـسیم »  دوخ «  مالغ  درکیم و 

(46  .) تسا هدشن  ریجا 

شیرق هنازرف 

دـندنارذگ و زاجح  زرم  زا  ار  وا  هزاوآ  دـندرکیم ،  تراجت  وا  تورث  اب  هک  یناـناگرزاب  دـیچیپ .  زاـجح  رـسارس  رد  دـلیوخ  رتخد  هزاوآ 
 . دندناسر نیطالس  شوگ  هب  نمی  نیمزرس  رد  هژیو  هب  فارطا ،  دالب  رد  ار  شترهش 

فیـس اب «  نادمُغ »  خاک «  رد  يو  راذگریثأت  رادید  وسکی و  زا  ( 47) نمی هماکدوخ  هاشداپ  عَُّبت »  ربارب «  رد  دلیوخ  شردـپ  ياهیروالد 
دننارورپب لد  رد  ار  شیرق  هنازرف  يرسمه  يوزرآ  نمی ،  فارشا  نایعا و  همه  هک  دش  ثعاب  وس ،  رگید  زا  ( 48  ،) ءاعنَص رد  نَزَیيذ »  نب 

.
وا دروآ .  دورف  رـس  نانآ  ياهداهنـشیپ  ربارب  رد  لامک ،  لامج و  تنکم و  تورث و  نآ  اب  هک  دوب  نآ  زا  رترایـشه  هجیدـخ  ترـضح  یلو 

 . دبای هار  مشاهینب  نیما  لد  رد  هک  دوب  يزور  رظتنم  تشاد و  یمشاه  ناوج  ورگ  رد  لد  طقف 
هجیدخ ترـضح  زا  هکنیا  زج  دنامن ؛  یتنکم  بحاص  تورث و  بحاص  هقطنم ،  فارـشا  نایعا و  نایم  رد  هک  دـنراد  رظنقاّفتا  ناخّروم ، 

(49  .) دز ناگمه  هنیس  رب  ّدر  تسد  وا  درک و  يراگتساوخ 

خیرات فیرحت 

خیراـت مّلـسم  قیاـقح  زا  يرایـسب  رذـگهر  نیا  زا  دوـب ،  نارادـمروز  تمدـخ  رد  ناـسولپاچ و  تسد  رد  ملق  هراوـمه  خـیرات ،  لوـط  رد 
يور هب  ار  صیخـشت  هار  هتفرگ ،  دوخ  هب  یعقاو  گنر  زاسخیرات  ناتـسدهریچ  تسد  هب  یهاو  چوپ و  بلاطم  هدـش و  فیرحت  شوختـسد 

 : لثملا یف  تسا ،  هتسب  نایوجتقیقح  زا  يرایسب 
وا اب  تبقنم  نیا  رد  يرگید  درف  چـیه  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  هبعک  لخاد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما  ناـیقتم  يـالوم   . 1

(50  .) دشابیمن کیرش 
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گنرمک ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  نیا  ات  هدش ،  دـلوتم  هبعک  لخاد  رد  زین  وا  هک  دـناهداد  تبـسن  مازح »  نب  میکح  هب «  شیرق  بزح 
(51  .) تسا هدرک  در  ار  نآ  ّتیعطاق  اب  يروباشین  مکاح  دنهد و  ناشن 

هب ثیدح  اههد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  هتفریذپ ،  ار  ربمایپ  تلاسر  هک  یـسک  لوا  دیدرت  نودـب   . 2
 : هلمج زا  هدرک ،  حیرصت  نآ 

؛ »  ٍِبلاطیبَأ ُْنب  ُِّیلَع  ًامالْسِإ  ْمُُکلَّوَأ  َضْوَْحلا ،  َّیَلَع  ًادِراو  ْمُُکلَّوَأ  » 
(52  « .) تسا بلاطیبا  نب  یلع  امش  هدنروآ  مالسا  نیتسخن  دوشیم ،  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  امش  زا  هک  یسک  نیتسخن  » 

ییاـج هب  ار  بّصعت  دوـب و  هدـنروآ  مالـسا  نیتـسخن  رکبوـبا  هـک  دـناهتفگ  ناـنمؤمریما  گرزب  تلیـضف  نـیا  نداد  ناـشن  گـنرمک  يارب 
(53  « ! ! !) دوب هدروآ  نامیا  رکبوبا  دوش ،  ّدلوتم  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  شیپ  دناهتفگ « :  هک  دناهدناسر 

ربمایپ يارب  يرگید  داماد  دـننک ،  گـنرمک  ار  راـختفا  نیا  هکنیا  يارب  دوب ،  ربماـیپ  داـماد  اـهنت  ناـنمؤمریما  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه   . 3
! دننک تسرد  ترضح  نآ  يارب  یسایس  بیقر  ًایناث  دننک ، بلس  ترضح  نآ  زا  ار  تلیضف  نیا  ًالوا  هک  دناهدیشارت 

 ! دناهدز مقر  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  ار  هلاه  نارتخد  راختفا  نیا  بلس  يارب  دوب ،  ربمایپ  رتخد  اهنت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح   . 4
ِنآ زا  ار  تلیـضف  نیا  هکنیا  يارب  درک ،  جاودزا  وا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوب  ياهزیـشود  نیتسخن  هجیدـخ  ترـضح   . 5

 ! ! دننک یفّرعم  هلاس  لهچ  نزهویب  ار  وا  ات  دندیشارت ،  وا  يارب  رهوش  ود  دننک ،  یفّرعم  هشیاع 

زاجح هزیشود 

 : دسیونیم ّتیعطاق  تحارص و  اب  ياّفوتم 334 ق .  یبیصخ ،  نادمح  نب  نیسح   ( 1

دیزگنرب يرگید  ِرسمه  مرکا  ربمایپ  دوب  هدنز  هجیدخ  ات  هکنانچ  درکن ،  ادیپ  ار  هجیدخ  ِيرسمه  راختفا  يدحا  زگره  ادخ  لوسر  زج  هب  » 
(54 « .)

 : دسیونیم هطبار  نیا  رد  ياّفوتم 352 ق .  و  مالسلا ،  هیلع  داوج  ماما  هداون  عقربم ،  یسوم  هون  یفوک ،  دمحا  نب  یلع  مساقلاوبا   ( 2

(55  « .) درکن جاودزا  يدحا  اب  زگره  ادخ  لوسر  زج  هب  هجیدخ  ترضح  نامگیب  » 
عّیـشت و ناهج  هتـسجرب  هرهچ  راهچ  زا  دوخ ،  گنـسنارگ  باتک  رد  ياّفوتم 588 ق .  بوشآ ،  رهـش  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلادیـشر   ( 3

 : نّنست

 « فارشألا باسنأ  باتک «  بحاص  ياّفوتم 279 ق .  يرذالب ،  دمحا   . 1
 « ۀثاغتسالا باتک «  بحاص  ياّفوتم 352 ق .  یفوک ،  مساقلاوبا   . 2

 « ۀمامالا یف  یفاّشلا  باتک «  بحاص  ياّفوتم 436 ق .  يدهلا ،  ملع  یضترم  دیس   . 3
 « یفاّشلا صیخلت  باتک «  بحاص  ياّفوتم 460 ق .  یسوط ،  خیش  رفعجوبا   . 4

 : دناهدومرف هک  هدرک  تیاور 
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(56  « .) دوب هزیشود  يو  هک  درک  جاودزا  هجیدخ  اب  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  » 

 : دنکیم هفاضا  هاگنآ 

 « دندوب هجیدخ  رهاوخ  هلاه ،  نارتخد  بنیز  هیقر و  هک  هدمآ  عدـبلا »  و «  راونألا »  باتک « :  ود  رد  هچنآ  دـنکیم  دـیکأت  ار  بلطم  نیا  » 
(57 .)

(58  .) تسا هدرک  لقن  بوشآ  رهش  نبا  زا  ار  نتم  نیمه  زین  یسلجم  همالع   ( 4
(59  .) تسا هدرک  لقن  یسلجم  همالع  قیرط  زا  ار  نآ  زین  یناقمام  همالع   ( 5

(60  .) تسا هدرک  لقن  ار  نآ  زین  یتالحم  هَّللا  حیبذ  خیش   ( 6
هک هدروآ  یلیالد  هدرـشف و  ياپ  هجیدـخ  ترـضح  ندوب  هزیـشود  رب  دوخ  يارتکد  هلاـسر  رد  یئاـط  حاـجن  رتکد  رـصاعم  رگـشهوژپ   ( 7

 . تسا هدرکن  جاودزا  يدحا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زج  هجیدخ  ترضح 
 ( 2 هبئابر ؛  مأ  یبّنلا  تاـنب   ( 1 هدروآرد :  ریرحت  هتشر  هب  هطبار  نیا  رد  لقتـسم  باتک  ود  زین  یلماع  یـضترم  رفعج  دیـس  اناوت  ققحم   ( 8

(61  .) تسا هتفگ  نخس  هطبار  نیا  رد  لیصفت  هب  شاهریس  باتک  رد  ًاریخا  و  بئابرلا ،  تابثا  یف  بئاّصلا  لوقلا 
 : دیوگیم شنانخس  همادا  رد  یفوک  مساقلاوبا   ( 9

كرد بحاص  هنوگچ  تسا ،  هدز  نامز  هتسجرب  لاجر  فارشا و  همه  هنیس  هب  ّدر  تسد  ناسیونهریـس  ناخّروم و  قاّفتا  هب  هک  ياهجیدخ 
 . دهد تیاضر  میت  بارعا  زا  یمانمگ  صخش  جاودزا  هب  هک  دهد  لامتحا  ياهشیدنا  و 

جاودزا يدحا  اب  ادخ  لوسر  زج  هجیدخ  ترـضح  هک  دـننکیم  نیقی  تسا و  تالاحم  زا  یبلطم  نینچ  هک  دـننادیم  هشیدـنا  درخ و  لها 
(62  .) تسا هدرکن 

مرکا ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هجیدـخ  ترـضح  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  هتفریذـپ و  ار  رظن  نیا  زین  هللا  همحر  يزاریـش  هَّللاتیآ  موحرم   ( 10
(63  .) تسا هدوب  هزیشود  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  وا  تخانش  یگنوگچ  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ 

 ، میهاربا ترـضح  يایـصوا  نیرخآ  دوب .  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نییآ  وریپ  تسرپاتکی و  ینعی  دوب ؛  ءافَنُح  زا  راوگرزب  يوناب  نآ 
 . دوب هدینش  یمشاه  ناوج  هرابرد  ار  اهنآ  ياهدیون  هدرک و  كرد  ار  اهنآ  يو  هک  دندوب  بلّطملادبع  ترضح  بلاطوبا و  ترضح 

 - ار وا  دننامه  ات  نک  ربص  لاس  یس  دومرف « :  شرسمه  هب  باطخ  بلاطوبا  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوعـسم  دالیم  زور 
(64  « .) مروایب وت  يارب  تّوبن -  زج  هب 

نامیا وا  هب  دنک  كرد  ار  ترـضح  نآ  تثعب  مادـک  ره  هک  درکیم  شرافـس  شنادـنزرف  هب  بلّطملادـبع  هک  دوب  يو  یکدوک  نارود  رد 
(65  .) دروایب

(66  « .) تسا دوعوم  ربمایپ  نامه  وا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  مردپ  تفگ « :  بلاطوبا  هک  دوب  هلاس  یناوج 20  دّمحم ، 
زا ناراگتساوخ  همه  هب  دراپـسیم و  یمـشاه  ناوج  ورگ  رد  لد  تسا ،  هدروآدرگ  هظفاح  یناگیاب  رد  ار  تامولعم  نیا  هک  شیرق  هنازرف 

 . دهدیم یفنم  باوج  هورگ ،  هریت و  ره 
وا سولج  ماّیا  رد  نَزَیيذ »  نب  فیَس  هب «  تینهت  کیربت و  يارب  نمی  هب  بلّطملادبع  ترضح  اب  هجیدخ )  ردپ  دلیوخ (  یخیرات  رفس  رد 
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شاهناش نایم  رد  تسا ،  دّمحم »  شمان «  دشاب ،  هدش  ّدلوتم  دوعوم  ربمایپ  دیاب  ماّیا  نیا  هک  دهدیم  ربخ  وا  هب  هاشداپ  تنطلـس ،  تخت  رب 
(67  ...) دنریگیم هدهعرب  ار  وا  تلافک  شگرزب  ردپ  ومع و  دنکیم ،  توف  شردام  ردپ و  تسا ،  تّوبن  رهُم 

هب بلّطملادبع  ترـضح  سپ  یتسه .  دوعوم  ربمایپ  نآ  ِگرزبردپ  وت  هک  هبعک  هب  دـنگوس  دـیوگیم « :  تحارـص  هب  نزیيذ ،  نب  فیس 
(68  « .) دروآیم ياج  هب  رکش  هدجس  دتفایم و  هدجس 

ار نآ  شیرق ،  هنازرف  دـنکیم و  وگزاب  شلایع  لها و  ناـیم  رد  دروآیم و  رفـس  تاـغوس  ناونع  هب  ار  نانخـس  نیا  ددرگیمرب و  دـلیوخ 
 . دزاسیم دوخ  شوگ  هزیوآ 

دایرف دنلب  يادص  اب  دش  کیدزن  نوچ  دوب ،  نایامن  رود  زا  یـصخش  دندوب ،  هدمآ  درگ  یتب  رانک  رد  اهنز  بجر ،  هام  رد  دوب  يدیع  زور 
 : دروآرب

دیآرد وا  ِيرسمه  هب  دناوتب  امش  زا  مادک  ره  دش ،  دهاوخ  هتخیگنارب  تلاسر  هب  دنوادخ  يوس  زا  دمحا »  مان «  هب  يربمایپ  امش  رهـش  رد  » 
 « . دهد ماجنا  ًامتح 

(69  .) داد ياج  شاهظفاح  یناگیاب  رد  ار  وا  نخس  هجیدخ  یلو  دنتخادنا ،  گنس  شیوس  هب  دنداد و  مانشد  وا  هب  اهنز 
دربیم دوخ  هارمه  دوب ،  یناوجون  نینس  رد  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوریم و  ماش  هب  یتراجت  ناوراک  اب  بلاطوبا  ترـضح 

بلاـطوبا هب  ناوارف ،  يوـگتفگ  زا  سپ  دـنکیم و  توـعد  تفایـض  هب  ار  ناوراـک  راـب ،  نیلّوا  يارب  اریَُحب »  ماـن «  هب  یبـهار  يرـُصب  رد  . 
(70  « .) دنناسریم رازآ  يو  هب  دننکیم و  ییاسانش  دننیبب ،  ار  وا  دوهی  رگا  هک  نادرگرب  دوز  ار  وا  دیوگیم « : 

 . دراپسیم رطاخ  هب  ار  نآ  زین  شیرق  هنازرف  دوشیم و  شخپ  هّکم  رد  ربخ  نیا 
صوصخم مالغ  هجیدـخ ،  تسا .  تراجت  مزاع  هبراضم  تروص  هب  هجیدـخ  لوپ  اب  تسا و  هدیـسر  یگلاس  هب 25  یمشاه  ناوج  نونکا 

 . دراپسب رطاخ  هب  دنیبیم  هچ  ره  دوشن و  ادج  ترضح  نآ  زا  هک  دنکیم  هیصوت  وا  هب  دتسرفیم و  وا  اب  ار  هرسیم »  دوخ « 
زا يدرم  وا  دـیوگیم « :  تسیک » ؟  هتـسشن  تخرد  نیا  ریز  هک  درم  نیا  دـسرپیم « :  هرـسیم  زا  روطـسن »  مان «  هب  یبهار  رفـس ،  نیا  رد 

 . تسا ربمایپ  وا  هک  دنکیم  مالعا  وا  هب  تیعطاق  اب  روطسن  تسا » .  مرح  لها  زا  شیرق 
 ، دشیم مرگ  اوه  نوچ  هک  دیوگیم  دوخ  تادهاشم  نمض  رد  دنکیم و  وگزاب  شیوناب  يارب  ار  بهار  نخس  ددرگیمرب ،  نوچ  هرسیم 

(71  .) دنتخادنایم هیاس  وا  رب  دنتشارفایم و  وا  رس  رب  ار  دوخ  ياهلاب  هتشرف ،  ود 
ياههناشن هک  تسا  دوعوم  ربمایپ  نامه  وا  تفگ « :  وا  هب  دید و  هجیدخ  لزنم  رد  ار  یمـشاه  ناوج  دوهی ،  رابحا  زا  یکی  زین  شیپ  اهلاس 

 « يوش مورحم  فرـش  نیا  زا  وت  ادابم  تسا ؛  تشهب  ناوناب  رورـس  هک  دنکیم  جاودزا  وا  اب  شیرق  زا  ییوناب  ماهدـناوخ .  تاروت  رد  ار  وا 
(72 .)

رد ام  تسا و  هدـش  هداد  هدـعو  تّما  نیا  يارب  هک  يربمایپ  تفگیم « :  درکیم و  قیوشت  ار  وا  زین  هجیدـخ  يومع  رـسپ  لفون ،  نب  ۀـقرو 
(73  « .) تسا تّما  نیا  دوعوم  ربمایپ  نامه  دّمحم ،  یتسار ،  هب  تسا ؛  هدیسرارف  شروهظ  تقو  میتسه ،  وا  راظتنا 

عـضوم رد  ار  وا  تخاـسیم و  رتمکحم  دوـخ  میمـصت  رد  ار  شیرق  هنازرف  رگیدـکی ،  ِرـس  تشپ  اهدـیون ،  اـهتراشب و  نیا  ندـش  رادـیدپ 
نآ اـهنت  تخاـسیم و  ّتیمهایب  شرظن  رد  ار  هقطنم  فارـشا  همه  هک  دوب  اهدـیون  نیا  تخاـسیم .  رتمّمـصم  دوب  هتفرگ  هک  یتخـسرس 

 . دادیم هولج  يرسمه  هتسیاش  ار  یمشاه  ناوج 

رادیاپ یگدنز  يوس  هب  راوتسا  یماگ 
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رظنّتقد و يأر ،  تبالص  رکف ،  تمالس  هشیدنا ،  تلاصا  شنیب ،  شناد ،  زا  لانم ،  لام و  لامک ،  لامج ،  زا  هتشذگ  هجیدخ ،  ترضح 
ناگرزب فئاط و  فارـشا  نمی ،  نیطالـس  هنیـس  رب  ندز  ّدر  تسد  زا  سپ  رذـگهر  نیا  زا  دوب .  رادروخرب  عقوم  هب  يریگمیمـصت  تردـق 

کی اب  هکلب  دنیشنن ؛  یمـشاه  ناوج  يوس  زا  يراگتـساوخ  راظتنا  رد  دنکـشب و  ار  جیار  ّتنـس  مزج ،  مزع  اب  هک  تفرگ  میمـصت  زاجح ، 
 . دورب دوخ  لآهدیا  رهوش  غارس  هب  وا  ینکشّتنس ، 

تفگ تحارـص  اب  رادید  نیا  رد  هجیدخ  درک .  بلط  شیرق  نیما  اب  رادید  هدعو  تفرگ و  کمک  هسیفن »  مان «  هب  ياهنازرف  يوناب  زا  يو 
 « . ماهتفرگ رظن  رد  امش  يارب  ياهتسیاش  رتخد  نم  شیرق !  نیما  يا  : » 

 : » دومرف یمشاه  ناوج  ( 74  « .) تسا هجیدخ  امش  زینک  وا  ُۀَجیِدَخ ؛  َُکتَکُولْمَم  َیِه  تشاد « :  هضرع  تسیک » ؟  دیـسرپ « :  شیرق  نیما 
 « . متسه دوخ  نوچ  يرسمه  لابند  نم ،  مرادن .  ایند  لام  زا  يزیچ  نم  یتسه و  تنکم  لام و  بحاص  وت 

تسامش ِنآ  زا  تسا ،  نم  فّرصت  رد  هچنآ  منازینک و  متورث ،  مدوخ ،  نم  تشاد « :  هضرع  زاونلد ،  نیریـش و  ینایب  اب  هجیدخ  ترـضح 
(75  « .) امش نامرف  عبات  و 

هب ات  ینک  يرای  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  هّیفـص !  يا  تفگ « :  دیـشخب و  ربمایپ )  هّمع  هّیفـص (  هب  ییاهبنارگ  تعلخ  هاگنآ 
(76  « .) مسرب دّمحم  لاصو 

(77  .) دنک فرطرب  ار  سّدقم  دنویپ  نیا  عناوم  ات  داتسرف  راّمع  دزن  زین  ار  هلاه  شرهاوخ ،  يو 
*

جاودزا هزیگنا 

 : درک نایب  نینچ  هّیفص »  هب «  ار  سّدقم  دنویپ  نیا  نتفای  قّقحت  رب  يراشفاپ  همه  نیا  ّتلع  هجیدخ  ترضح 

 « تسا دـییأت  دروم  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  يوس  زا  وا  هک  منادیم  نیقی  متح و  روط  هب  نم  َنیَِملاـْعلا ؛  ِّبَر  ْنِم  ٌدَّیَؤـُم  ُهَّنَا  ُتِْملَع  ْدَـق  یَّنِا  » 
(78 .)

نامه امش  مراد  دیما  هکنیا  يارب  زج  منکیمن ،  راتفر  نینچ  امش  اب  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تشاد « :  هضرع  ربمایپ  صخش  هب  ترـضح ،  نآ 
(79  « .) دش دهاوخ  هتخیگنارب  هک  دیشاب  يربمایپ 

 : مراد وت  ورگ  رد  لد  لیالد ،  نیا  هب  نم  ومعرسپ ،  يا  درک « :  هرامش  نینچ  ار  ترضح  ياهیگژیو  رگید  هاگنآ 
؛  یتسه نم  دنواشیوخ   . 1

؛  يرادروخرب ییالاو  تفارش  زا   . 2
؛  يراد ترهش  تناما  هب  دوخ  موق  نایم  رد   . 3

؛  يراتفگ تسار  يدرف   . 4
(80  « .) يراد وکین  یقالخا   . 5

 . دنکیم وا  تیارد  قمع  رظنّتقد و  رفاو ،  شنیب  شناد و  راوتسا ،  هشیدنا  بئاص ،  رظن  زا  تیاکح  هجیدخ  نانخس  زا  يزارف  ره 

راظتنا هظحل 

هب تلاسر  نادـناخ  ناگرزب  رگید  هزمح و  بلاطوبا ،  ترـضح  دـش .  ریبعت  هجیدـخ  ییالط  ياهایؤر  دیـسرارف و  راظتنا  هظحل  ماـجنارس ، 
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 . دندروآ ناغمرا  هب  شیارب  ار  ناهج  ود  تداعس  دندمآ و  هجیدخ  لزنم 
رابت زا  میهاربا و  لسن  زا  ار  ام  هک  تیب  نیا  راگدرورپ  هب  شیاتس  ساپس و  دومرف « :  تفرگ و  تسد  هب  ار  نخس  هتـشر  بلاطوبا  ترـضح 

 . تخاس كرابم  ام  يارب  ار  رهش  نیا  درک و  مدرم  رادمامز  داد و  ياج  دوخ  نما  مرح  رد  ار  ام  داد ،  رارق  لیعامسا 
دوشیمن هسیاقم  نامدرم  زا  يدحا  اب  دبای و  يرترب  وا  رب  هکنیا  زج  دوشیمن ؛  هسیاقم  شیرق  لاجر  زا  يدـحا  اب  زگره  نم  هدازردارب  نیا 

نارذـگ يارب  تورث  یلو  دراد ؛  يرتمک  ِتورث  اـیند  لاـم  رظن  زا  وا  دـنکیمن .  يربارب  يدـحا  اـب  زگره  دـبای و  ینوزف  وا  رب  هـکنیا  زج   ؛
 . رادیاپان ياهیاس  تسا و  یگدنز 

هب دـنگوس  تسا .  نم  ِلاـم  زا  دـیهاوخب  هیـسن  دـقن و  زا  هّیرهم  هچنآ  و  شهاوخلد .  تیاـضر و  هب  میدـمآ  يراگتـساوخ  يارب  اـم  نوـنکا 
 « . تسا لماک  یتیارد  لومش و  ناهج  ینید  عیفر ،  یهاگیاج  وا  يارب  هک  تیب  راگدرورپ 

 . درک مالعا  ار  دوخ  تیاضر  تفگ و  نخس  ًاصخش  وناب  نآ 
(81  .) تفای ماجنا  فافز  دش و  رازگرب  یسورع  همیلو  درک ،  رحن  يرتش  بلاطوبا ،  ترضح 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  هیرهم 

نیا تسا ،  مّلـسم  هچنآ  یلو  ( 82 (؛  دزادرپب هّیرهم  ناونع  هب  هجیدـخ  هداوناـخ  هب  ار  نآ  هک  داد  ساـبع  هب  راـنید  هجیدخ 4000  ترضح 
(83  .) درک میدقت  هّیرهم  ناونع  هب  مهرد  وا 500  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا 

هجیدـخ ترـضح  هب  مـهرد  ینعی 500  هـیقوا ، مـینوهدزاود  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناسیونهریــس ،  ناـخّروم و  لـقن  ساـسارب 
يوناـب نیا  هراـبرد  یلو  ( 85 (؛  دوـب مهرد  ربماـیپ 500  نارـسمه  همه  هّیرهم  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تاـیاور  ساـسارب  ( 84 .) تخادرپ

(86  .) دوزفا شدوخ  لام  زا  ناوج  رتش  مالسلا 20  هیلع  بلاطوبا  ترضح  راوگرزب ، 
کی ینعی  مهرد ؛  اهنت 500  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلو  دتـسرفیم ؛  رانید  وا 4000  هک  تسا  نیا  ناـشیا ،  هّیرهم  رد  مهم  هتکن 

تیبلها ثیداحا  رد  دننک .  زیهرپ  نیگنس  ياههّیرهم  زا  هدرک ،  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  تّما  ات  دزادرپیم  هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  مداتـشه 
 . تسا هدش  دیکأت  كدنا ،  رهم  رب  تّدش  هب  زین  مالسلا  مهیلع 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  ّنس 

يارب یبیقر  ات  دناهتـشون ،  ات 46  زا 40  هتخادرپ ،  تباقر  هب  رگیدـکی  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  ّنس  دروم  رد  يوما  ناراگنعیاقو 
 . دوشن ادیپ  نارسمه  زا  یخرب 

هک دـناهتفگ  مّلـسم  لاسرا  هب  دـناهدیزگرب و  ار  نآ  ناخّروم  زا  يرایـسب  هک  تسا  ناـمه  هجیدـخ  ترـضح  ّنس  رد  لوقعم  لوبقم و  لوق 
 . تسا هدوب  هلاس  هجیدخ 25  ترضح 

یلص مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  ار  هجیدخ  ترـضح  ّنس  ياّفوتم 893 ق .  يرماع ،  دّمحم  نب  رکبیبا  نب  ییحی  نیّدـلادامع  ظفاح 
(87  .) تسا هدرکن  لقن  يرگید  لوق  چیه  هتسناد و  هلآو 25  هیلع  هللا 

 : دیوگیم هتسناد  حیحص  ار  لوق  نیمه  طقف  يربک ،  ننس  بحاص  ياّفوتم 458 ق ،  یقهیب ،  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح 
(88  .) تسا رتحیحص  نآ  هدوب و  یلوق 50  هب  تافو 65 و  ماگنه  هب  هجیدخ  ترضح  ّنس  » 

هس ناشیا ،  لاحترا  و  هدوب ،  هلاس  خیرات 25  نآ  رد  مرکا  ربمایپ  هک  هتفای ،  ماجنا  لیفلاماع  لاس 25  رد  هجیدخ  ترضح  جاودزا  نامگیب 
ماگنه هب  دـشاب ،  هلاس  جاودزا 25  ماگنه  هب  هجیدـخ  ترـضح  رگا  ناـیب  نیا  يور  هداد ،  خر  تثعب  مهد  لاـس  هب  ترجه ،  زا  شیپ  لاـس 
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 . تسا هتسناد  حیحص  ار  هلاس  یقهیب 50  هک  دوب ،  دهاوخ  هلاس  لاحترا 65  ماگنه  هب  دشاب  هلاس  لهچ  رگا  دوب و  دهاوخ  هلاس  لاحترا 50 
(89  .) تسا هدرک  لقن  یقهیب  زا  زین  ریثک  نبا  ار  نتم  نیمه 

ای 25 ماگنه 35 و  نآ  رد  زین  هجیدـخ  ترـضح  دوب ،  هلاس  هجیدخ 25  ترـضح  اب  جاودزا  ماگنه  هب  مرکا  ربمایپ  دـنکیم :  هفاضا  سپس 
(90  .) تسا هدرک  تیاور  هنوگنیا  مکاح  زا  یقهیب  دوب ،  هلاس 

سابع نبا  لوق  نیا  تسا و  هدوب  هلاـس  هلآو 28  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  ترـضح  هک  تسا  نیا  رگید  لوق 
 . تسا

(91  .) تسا هدوب  هلاس  ربمایپ 28  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  شدانسا  هلسلس  اب  یبهذ 
(92  .) تسا هدوب  هلاس  هجیدخ 28  هلاس و  ربمایپ 23  هدش :  هتفگ  هک  هدرک  لقن  فلتخم  لاوقا  نمض  رد  يرذالب 

(93  .) تسا هتسناد  هلاس  راکب 30  نب  ریبز  یلو  دوب  هلاس  هجیدخ 28  ترضح  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدانسا  هلسلس  اب  رکاسع  نبا 
هدوب هنوگنیا  ياطلغم  هریس  رد  تسا ،  هدوب  هلاس  هدش 28  هتفگ  هلاس و  هدش 30  هتفگ  دـسیونیم :  هدرک ،  لقن  یفلتخم  لاوقا  يرکب  راید 

(94  .) تسا
(95  .) دناهداد حیجرت  ار  لوق 28  ناسیونهریس  زا  يرایسب  دسیونیم :  یلبنح  دامعلا  نبا 

دوب هلاس  ربمایپ 28  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  هک  هدرک  لقن  هریس -  بحاص  قاحسا -  نب  دّمحم  زا  شدانسا  هلسلس  اب  يروباشین  مکاح 
(96 .)

ار نآ  یقهیب  تسین ،  شیب  ياهعیاش  هدوب ،  هلاسلهچ  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدـخ  ترـضح  هک  هدـش  لقن  فلتخم  عباـنم  رد  هچنآ 
(97  .) تسا هتسناد  ّذاش  لوق  ار  نآ  مکاح  هکنیا  هّجوت  بلاج  تسا ،  هتسناد  حیحص  ار  شندوب  هلاس  هدرک و 25  در 

هدوب هلاس  رثکادح 28  هلاس و  هلآو 25  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  ترـضح  هک  تسا  نآ  لوقعم  لوبقم و  لوق  سپ 
 . دشابیم ذاش  لوق  تسا و 40 

 . تسا هدرکن  جاودزا  مرکا  ربمایپ  زج  هب  يدحا  اب  هدوب و  هزیشود  قیقحت  لها  زا  ناگرزب  حیرصت  هدش و  ماجنا  تاقیقحت  ساسارب  و 

جاودزا خیرات 

لاس تثعب و 28  زا  شیپ  لاس   15 لیفلاماع ،  لاس 25  تمارکاب ،  يوناب  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  هداتـسرف  جاودزا  لاس  نامگیب ، 
(98  .) تسا هدشن  لقن  نآ  رد  یفالتخا  هدوب و  لّوالا  عیبر  هام  رد  كرابم  دادیور  نیا  تسا .  هدوب  ترجه  زا  شیپ 

دنکیم و لقن  نینچ  دیفم  خیش  زا  شدانـسا  هلـسلس  اب  سوواط  نب  دیـس  هک  نانچ  تسا ؛  روکذم  هام  مهد  روهـشم ،  ربانب  زین  جاودزا  زور 
(99  .) دنادیم بحتسم  سّدقم ،  دنویپ  نیا  هنارکش  يارب  ار  نآ  هزور 

(100  .) تسا هدرک  تبث  ار  خیرات  نامه  زین  دیفم  خیش 
(101  .) تسا هدرک  تیاور  دیفم  خیش  زا  سوواط  نب  دّیس  لقن  قبط  ار  نآ  زین  یسلجم  همالع 

 : دیازفایم لّوالاعیبر  مهن  زور  زا  ثحب  ماگنه  ءاطغلا  فشاک  موحرم 
كاپ و يوناب  اب  تاـنئاک  دّیـس  سّدـقم  دـنویپ  ماـّیا  مهد ،  مهن و  زور  هک  تسا  نیا  ارهز  ترـضح  رورـس  يداـش و  لـلع  زا  رگید  یکی  » 

تاهابم نآ  هب  تسا و  رورـسم  داـش و  يزور  نینچ  رد  هلاـس  همه  ارهز ،  ترـضح  ناـمگیب ، هک  تسا  هجیدـخ  ترـضح  تشرـسكاپ ،
(102  .) تسا هدیسر  ثرا  هب  شنادنمتدارا  نایعیش و  هب  ماّیا  نیا  رد  رورس  يداش و  نیا  دنکیم . 

ّرِس مه  رسمه و 
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 . درکیم كرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نارکیب  تمظع  هک  دوب  یحطـس  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تیارد  تیافک و 
(103  .) درکیم تروشم  يو  اب  يدایز  روما  رد  زین  ربمایپ  دوب .  ترضح  نآ  روای  رای و  تالکشم ،  رد  يو 

ترـضح 38 نآ  جاودزا  زا  سپ  نارود  لاس و  هلآو 25  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دّرجت  نارود  هک  تسا  ّتیمها  زئاح  رایـسب  هتکن ،  نیا 
 . رگید نز  اب 13  ار  رگید  لاس  درک و 13  يرپس  هجیدخ  ترضح  اب  ار  نآ  ِلاس   25 بانج ،  نآ  تسا .  لاس 

رـسمه هب  زاـین  زگره  هدرب و  رـس  هب  رـسمه  کـی  اـب  ار  دوخ  جاودزا  زا  سپ  نارود  مّوس  ود  ًاـقیقد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  ینعی 
درکیمن ساسحا  شیوخ  یگدنز  رد  يدوبمک  چیه  يرسمه ،  نینچ  دوجو  اب  دوب و  ربمایپ  ّرِس  مه  رـسمه و  وا ،  درکن .  ساسحا  يرگید 

.
ياهتسیاش نارسمه  اهنآ  زا  یخرب  هک  رسمه -  دوجو 13  اب  نآ ،  زا  سپ  لاس  نارود 13  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لباقم  رد 

یخرب دـسح  شجنر و  ثعاب  هک  درکیم  دای  وا  زا  يردـق  هب  درکیم و  ألخ  ساسحا  دـیدیم و  یلاخ  ار  هجیدـخ  ياج  هراومه  دـندوب - 
(104  .) دشیم نارسمه 

رثوک همشچرس 

 ، ناّنم دنوادخ  ياهنادرُد  شنیرفآ ،  ناهج  راوهاش  رُد  هک  درک  ادیپ  ار  راختفا  نیا  وناب  کی  اهنت  ناهج ،  تلیـضفاب  يوناب  اهدـص  نایم  رد 
دوخ فدـص  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ناهج ،  ناوناـب  رورـس  ناـیقّتم ،  يـالوم  هتـسیاش  رـسمه  ناربماـیپ ،  متاـخ  مشچ  رون 

 . دوبن يربک  هجیدخ  زج  یسک  وا  و  دنارورپب ، 
يراج هشیمه  رثوک  شرتخد  یلو  دنتشذگرد ،  یکدوک  نارود  رد  رسپ  ود  ره  دروآ ،  رتخد  کی  رسپ و  ود  ربمایپ  يارب  هجیدخ  ترضح 

 . دشابیم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رون ،  ماما  هدزای  ردام  تقلخ ،  ناهج 
 : دوب يربک  هجیدخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نادنزرف  رگید  میهاربا  زج  هب  هک  دنراد  رظنقاّفتا  ناسیونهریس  همه 

 . دش ّدلوتم  تثعب  زا  شیپ  هک  ربمایپ ،  دنزرف  نیرتگرزب  مساق   . 1
(105  .) دیدرگ بّقلم  رهاط  ّبیط و  هب  اذل  و  دش ،  ّدلوتم  تثعب  زا  دعب  هک  هَّللادبع   . 2

(106  .) تسبورف ناهج  زا  هدید  دوب ،  هراوخریش  زونه  هک  یلاح  رد  دعب  هامکی  زین  هَّللادبع  تشذگرد ،  یگلاس  راهچ  ّنس  رد  مساق 
 . دناوخ رتبأ »  ار «  ترضح  نآ  لئاو  نب  صاع  دنتشذگرد ،  یکدنا  هلصاف  رد  ربمایپ  دنزرف  ود  نوچ 

رثوک وت  هب  دـنوادخ  هک  دروآ ،  دورف  ترـضح  نآ  فیرـش  بلق  رب  ار  رثوک »  هکرابم «  هروس  دـمآ و  دورف  تمحر  ربمایپ  رب  یحو  کـیپ 
(107  .) دیدرگ يراج  يراس و  خیرات  رتسب  رد  وا  زا  ربمایپ  رهاط  ّبیط و  لسن  ناسنیدب  هدومرف و  اطع  ار  تقلخ  يراج 

هلاه نارتخد 

دش ّدلوتم  يو  زا  هلاه  مان  هب  يرتخد  درک و  جاودزا  هلاهوبا  مان  هب  موزخم  زا  يدرم  اب  هک  هلاه »  مان «  هب  تشاد  يرهاوخ  هجیدخ  ترضح 
.

 . دیدرگ ّدلوتم  دنه  مان  هب  يرسپ  وا  زا  درک و  جاودزا  دنهوبا  مان  هب  میمت  زا  يدرم  اب  سپس 
 . تشاد شایلبق  رسمه  زا  هّیقر »  و «  بنیز »  مان «  هب  رگید  رتخد  ود  دنهوبا 

 . دندنام هلاه  تلافک  تحت  هیقر  بنیز و  تسویپ ،  شايردپ  هداوناخ  هب  دنه  شرسپ  درک ،  توف  دنهوبا 
 . دروآ دوخ  تلافک  تحت  هیقر  بنیز و  دنهوبا ،  رتخد  ود  اب  ار  هلاه  شرهاوخ  دوب ،  ماتیألا  لمارألا و  ّما  هک  هجیدخ  ترضح 

 . دنتفای شرورپ  هجیدخ  يهناخ  رد  هّیقر  بنیز و  تشذگرد ،  زین  هلاه  هجیدخ  جاودزا  زا  سپ 
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ربمایپ هب  زین  رتخد  ود  نیا  رذگهر  نیا  زا  دشیم ،  هتخانش  وا  ِدنزرف  ناونع  هب  درکیم ،  تیبرت  ار  یمیتی  سک  ره  دوب  مسر  برع  نایم  رد 
(108  .) دنتفای تبسن  هجیدخ  و 

نارتخد ینعی  هلاه ،  ياههبیبر  هکلب  دندوبن ،  زین  هلاه  نارتخد  یّتح  دندوبن ،  هجیدـخ  ربمایپ و  نارتخد  طقف  هن  هّیقر  بنیز و  نایب  نیا  يور 
 . دندوب بوسنم  ترضح  نآ  هب  هجیدخ  هناخ  رد  ندش  گرزب  تهج  هب  هک  دندوب ،  شایلبق  رسمه  زا  دنهوبا 

يارب ياهلیـسو  دندمآرد ،  نامثع  ِيرـسمه  هب  هکنآ  زا  سپ  هدش ،  ماجنا  كّربت  دصق  هب  حـماست و  يور  زا  ربمایپ  هب  بنیز  هّیقر و  باستنا 
 . دنهد رارق  یلاوملا  یلوم  یسایس  بیقر  ار  وا  ات  دش ،  اهيوما  غیلبت 

 : دیامرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

؛ ...  یْلثِم اَنَأ  َتُوا  َْملَو  یْلثِم  ًارْهِص  َتیتُوا  اَنَأ ؛  الَو  ٌدَحَأ  َّنُهَتُْؤی  َْمل  ًاثالَث  َتیتُوا  ُِّیلَع !  ای 
نم هب  هک  هداد  نم  نوچ  ینز  ردپ  وت  هب  دنوادخ   ( 1 هدادن :  زین  نم  هب  یّتح  هدادن ،  يدحا  هب  هک  هداد  زایتما  هس  وت  هب  دنوادخ  یلع ،  يا 

(109  ...) هدشن هداد  مدوخ  ّدح  رد  ینز  ردپ 

تـشاد تکرـش  راختفا  نیا  رد  يرگید  درف  رگا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ِنآ  زا  ًارـصحنم  ربمایپ  يداماد  راختفا  ناـیب  نیا  يور 
 . دشیم ضقن  ادخ  لوسر  مالک 

هاپس سک  ره  دوب :  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگیم :  هدرک  لقن  یبلاج  ناتساد  یبیصخ  نامثع ، اب  هّیقر  جاودزا  دروم  رد 
تشهب رد  ار  ياهناخ  وا  يارب  نم  دهدب ،  شدوخ  لام  زا  ار  شاهنیزه  دنکب و  ار  همور  هاچ  دزادرپب و  ار  شاهنیزه  دنک و  زیهجت  ار  مالـسا 

 . منکیم نیمضت 
 . دش ربمایپ  تنامض  نیا  لومشم  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نامثع 

 : دومرف مرکا  ربمایپ  درک ،  يراگتساوخ  هّیقر  زا  هک  یماگنه 

هب هّیرهم  ناونع  هب  هدش  نیمـضت  وت  يارب  تشهب  رد  هک  ار  ياهناخ  نآ  هک  طرـش  نیا  هب  رگم  منکیمن  جاودزا  وت  اب  نم  دیوگیم :  هّیقر  » 
 « . یهدب نم 

(110  .) درک جاودزا  يو  اب  نامثع  هاگنآ  تشادرب ،  ار  شنامض  ربمایپ  تفریذپ ،  نامثع 
لوکوم رگید  یتصرف  هب  باتک  تاحفـص  ّتیدودحم  تهج  هب  هک  دراد  يرابهودنا  تشونرـس  تسا و  خـیرات  مولظم  ناوناب  زا  یکی  هّیقر 

 . مینکیم
مالسلا /  اهیلع  هجیدخ  ترضح  تاّیلّوا  - 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  تاّیلّوا 

(111  .) درک جاودزا  وا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  هجیدخ ،  ترضح   . 1
درک تبث  خـیرات  تاحفـص  كراـت  رب  نیّرز  یطوطخ  اـب  ار  دوخ  ماـن  دروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  تلاـسر  هب  هک  تسا  ییوناـب  نیتسخن  يو   . 2

(112 .)
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  هبعک  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يو و  اهنت  اهتّدـم  هک  تسا  رازگزامن  يوناب  نیتسخن  يو   . 3
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(113  .) تسویپ اهنآ  هب  زین  راّیط  رفعج  اهدعب  ات  دنتشادیم  اپرب  زامن 
تداهـش بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هب  دیاب  دومرف « :  شلاحترا  بش  رد  ربمایپ  هک  دوب  نانمؤمریما  تیالو  هب  دقتعم  يوناب  نیتسخن  يو   . 4

(114  « .) مدرک تعیب  مدروآ و  نامیا  وا  تیالو  هب  تفگ « :  هجیدخ  یهد . » 
(115  .) دومرف لوانت  یتشهب  روگنا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  تسد  زا  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  وا   . 5

- / 

رابمغ بورغ 

یّلـست هیام  اهنت  شیادزمغ  بذاج و  ياههاگن  دوب و  ربمایپ  هناخ  نازورف  هراتـس  اهنت  وا  تشاد و  سنا  يو  اب  تمحر  ربمایپ  مامت  لاـس   25
هک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  هداتـسرف  رب  رادـقم  نیمه  هب  شلاـحترا  مغ  ورنیا  زا  دوب ؛  هناـخ  طـیحم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رب هک  دـش  نیگهودـنا  يردـق  هب  شرـسمه  لاـحترا  مغ  رد  باـنج ،  نآ  هک  دناهتـشون  دوب .  زادـگناج  تخـس و  دوـب ،  فـطاوع  ياـیرد 

(116  .) دندش نارگن  شایتمالس 
و دوب »  ماهناخ  يونابدک  نادـنزرف و  ردام  وا  دومرف « :  دـیاهدش . »  هدرـسفا  یلیخ  هجیدـخ  لاحترا  زا  سپ  دـش « :  هتفگ  ربمایپ  رـضحم  هب 

(117  « .) دوب هداد  رارق  ملد  رد  ار  وا  تبحم  دنوادخ ،  دومرفیم « : 

تافو خیرات 

(118  .) تسا هدرک  تبث  تثعب  مهد  لاس  رد  ناضمر  مهد  ار  نآ  خیرات  يربط ، داد . خر  ناضمر  هام  رد  ناشیا ،  تافو  هک  تسین  یفالتخا 
عقاو هّکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  تثعب ،  مهد  لاس  ناضمر  مهد  رد  مناـخ ،  نآ  تاـفو  هک  دنتـسه  لوقلا  قفّتم  ناسیونهریـس  بلاـغ 

تشاذگ ربق  رد  ار  شایمارگ  رـسمه  دش و  ربق  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صخـش  دش .  هدرپس  كاخ  هب  نوجح  رد  يو  دش . 
(119 .)

هودنا مغ و  لاس 

بلاطوبا ترـضح  ربمایپ ،  ِیماح  گرزب  زادگناج  تلحر  زا  یکدنا  هلـصاف  اب  هجیدـخ  ترـضح  لاحترا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ 
داهن و مان  هودنا  مغ و  لاس  ینعی  نزحلا ، »  ماع  ار «  لاس  نآ  دش و  نیگهودـنا  تّدـش  هب  مرکا  ربمایپ  ورنیا ،  زا  داتفا ؛  قاّفتا  مالـسلا  هیلع 

(120  « .) دشن یلوتسم  نم  رب  هودنا  مغ و  دندوب ،  هدنز  هجیدخ  بلاطوبا و  ات  دومرفیم « :  هراومه 
(121  .) درک دای  ناوناب »  يوناب  ناونع «  هب  وا  زا  دورس و  ياهماکچ  هجیدخ ،  ترضح  گوس  رد  نایب  ریما 

(122  .) تسا هدش  تبث  بلاطوبا  ترضح  تافو  زا  سپ  زور  هس  ناشیا  تافو  مجارت  هریس و  بتک  زا  يرایسب  رد 
تـسا هدرک  تبث  بجر  رد 26  ار  نآ  یـسوط  خیـش  هک  یلاح  رد  دـشاب ،  ناضمر  متفه  رد  بلاطوبا  ترـضح  تافو  دـیاب  ناـیب  نیا  قبط 

(123 .)

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یسانشقح 

رگید اهتّبحم و  اهیگتسیاش ،  اهیراکادف ،  اهراثیا ،  تامدخ ،  ياهظحل  بانجنآ ،  دوب .  فطاوع  نوناک  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
 . درکن شومارف  ار  هجیدخ  لیاضف 

زا حاحلا  رارصا و  اب  هّکم  فارـشا  درک ،  كاپ  اهتب  ثول  زا  ار  هبعک  دش و  همظعم  هّکم  دراو  یگنج  زابرـس  اب 000/10  ربمایپ  هک  یماگنه 
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رد ار  هّکم  رد  شتماقا  ماّیا  دز و  همیخ  اجنآ  دـمآ ،  هجیدـخ  ربق  رانک  هب  افو  مسر  هب  وا  یلو  دراذـگب ؛  مدـق  اهنآ  هناخ  هب  هک  دنتـساوخ  وا 
(124  .) درک يرپس  شرسمه  ربق  رانک 

 : تشاد هجیدخ  ترضح  هب  يزاونلد  نیشنلد و  مایپ  تّما ،  هب  یسانشقح  سرد  زا  هتشذگ  ربمایپ ،  لمع  نیا 
نآ رد  يداصتقا ،  هرـصاحم  نارود  رد  یگدـنز ،  تخـس  ياهزور  همه  رد  رگا  نم !  ياـفواب  رـسمه  يا  نم !  روبـص  گنـس  يا  ناـه ،  » 
حتف زا  سپ  نم  نونکا ،  يدـیرخ ،  ناج  هب  ار  تّقـشم  جـنر و  همه  نآ  يدوب و  نم  راـنک  رد  شیرق  هاـکناج  قاـنتخا  ناـقفخ و  راـگزور 

 « . منک میسقت  وت  اب  ار  مايداش  ات  ماهدمآ  وت  كاپ  تبرت  رانک  هب  قافن  كرش و  ياههعلق 
*

اه یقرواپ 

هجیدخ تشادگرزب  هراودای   ( 3 هط ،  لفاحم  عمش   ( 2 رثوک ،  همشچرس   ( 1 زا :  دندوب  ترابع  لبق  ياهلاس  رد  هدش  رشتنم  ياههوزج  ( 1
 . يربک

 . ص 8 ج 2 ،  1410 ق ،  لیجلاراد ،  توریب ،  دعس ،  فؤرلادبع  هط  قیقحت  ماشه ،  نبا  ۀّیوبنلا ،  ةریسلا  ( 2
 . نامه ( 3

 . ص 9 يوالیس ،  ۀعطاسلا ،  راونالا  ( 4
 . ص 149 ج 1 ،  1398 ق ،  موس ،  چ  ۀفاقثلا ،  راد  ۀمرکملاۀّکم ،  نسحلم ،  حلاص  يدشر  قیقحت  یقرزا ،  هّکم ،  خیرات  ( 5

 . ص 266 نامه ،  ( 6
 . 6 بازحا :  ( 7

 . ص 226 يوالیس ،  ۀعطاسلا ،  راونالا  ( 8
 . ص 143 ج 35 ،  1380 ق ،  ۀیمالسالا ،  بتکلاراد  نارهت ،  یسلجم ،  همالع  راونالا ،  راحب  ( 9

 . ح 1232 ص 252 ،  1417 ق ،  روپناشوک ،  یگنهرف  هسسؤم  مق ،  يریمح ،  دانسإلا ،  برق  ( 10
 . ص 110 1412 ق ،  یتریصب ،  مق ،  ینیوزق ،  ءارهزلا ،  ۀمطاف  ( 11

 . ص 199 ج 1 ،  یناقرز ،  ۀّیندللا ،  بهاوملا  حرش  ( 12
 . 75 هدئام :  ( 13

 . ص 459 ج 1 ،  1405 ق ،  ءاوضألاراد ،  توریب ،  يراّفغ ،  ربکایلع  قیقحت  ینیلک ،  یفاک ،  لوصا  ( 14
 . ص 62 ج 2 ،  1408 ق ،  فراعملا ،  ۀبتکم  توریب ،  ریثک ،  نبا  ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ( 15

 . ص 60 ج 8 ،   . م  ، 1835 دنه ،  هتکلک  پاچ  تسفا ،  ۀیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب ،  رجح ،  نبا  ۀباصالا ،  ( 16
 . ص 199 ج 1 ،  یناقرز ،  ۀیندللا ،  بهاوملا  حرش  ( 17

 . ص 70 1404 ق ،  ءافولا ،  ۀسسؤم  توریب ،  یمق ،  ثّدحم  رشبلا ،  دّیس  ةریس  یف  رصبلا  لحک  ( 18
 . ص 22 ج 43 ،  راونالا ،  راحب  ( 19

 . ص 189 ج 100 ،  نامه ،  ( 20
 . ص 228 ج 1 ،  1412 ق ،  مود ،  چ  ءاوضالاراد ،  توریب ،  بوشآ ،  رهش  نبا  بلاطیبا ،  لآ  بقانم  ( 21

 . ص 35 ج 3 ،  1421 ق ،  ۀثعبلا ،  ۀسسؤم  مق ،  یشاّیع ،  ریسفتلا ،  ( 22
 . ص 48 ج 5 ،  1313 ق ،  قالوب ،  یناطلس ،  پاچ  تسفا  لیجلا ،  راد  توریب ،  يراخب ،  حیحصلا ،  ( 23
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 . ص 113 ج 2 ،  1413 ق ،  مهن ،  چ  ۀلاسرلا ،  ۀسسؤم  توریب ،  یبهذ ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  ( 24
 . ح 294 ص 175 ،  1414 ق ،  ۀثعبلا ،  ۀسسؤم  مق ،  یسوط ،  خیش  یلامالا ،  ( 25

 . ص 62 ج 2 ،  ریثک ،  نبا  ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ( 26
 . ص 78 ج 16 ،  راونالا ،  راحب  ( 27

 . ص 7 يوالیس ،  ۀعطاسلا ،  راونالا  ( 28
 . ص 140 ج 7 ،  ۀفرعملا ،  راد  توریب ،  رجح ،  نبا  يرابلا ،  حتف  ( 29

 . ص 139 نامه ،  ( 30
 . ص 84 ج 74 ،  1421 ق ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  رکاسعنبا ، قشمد ، خیرات  ( 31

 . ص 359 1404 ق ،  موس ،  چ  تیبلا ،  لها  ثارتلا  ءایحا  راد  نارهت ،  یعفاش ،  یجنگ  بلاطلا ،  ۀیافک  ( 32
 . ص 184 ج 3 ،  1398 ق ،  رکفلا ،  راد  توریب ،  مکاح ،  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسملا  ( 33

 . ص 383 ج 3 ،  بوشآ ،  رهش  نبا  بلاطیبا ،  لآ  بقانم  ( 34
 . ص 47 ج 5 ،  يراخب ،  حیحّصلا ،  ( 35

 . ص 138 ج 7 ،  اتیب ،  ۀفرعملا ،  راد  توریب ،  رجح ،  نبا  يرابلا ،  حتف  ( 36
 . ص 135 نامه ،  ( 37

 . نامه ( 38
 . ص 129 ج 3 ،  ریثک ،  نبا  ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ( 39

 . نامه ( 40
 . ص 24 ج 43 ،  یسلجم ،  همالع  راونالا ،  راحب  ( 41

 . ص 48 ج 5 ،  يراخب ،  حیحصلا ،  ( 42
 . ص 138 ج 7 ،  رجح ،  نبا  يرابلا ،  حتف  ( 43

 . ص 111 ج 2 ،  یبهذ ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  ( 44
 . ص 5 ج 2 ،  ماشه ،  نبا  ۀّیوبنلا ،  ةریسلا  ( 45

 . ص 16 ج 2 ،  1384 ق ،  ۀیردیحلا ،  ۀبتکملا  فجن ،  یبوقعی ،  خیراتلا ،  ( 46
 . ص 9 يوالیس ،  ۀعطاسلا ،  راونالا  ( 47

 . ص 149 ج 1 ،  یقرزا ،  هّکم ،  خیرات  ( 48
 . ص 70 ج 1 ،  اتیب ،  انیب ،  فجن ،  یفوک ،  مساقلاوبا  هثاغتسالا ،  ( 49

 ، هبعک دولوم  ك :  ر .  تسا .  هدناسر  تابثا  هب  ار  نآ  نقتم  لیالد  اهدص  اب  يدابودرا  هماّلع  تسا و  خیرات  تامّلـسم  زا  تقیقح  نیا  ( 50
 . 1420 ق تلاسر ،  رشن  مق ،  يدابودرا ، 

 . ص 483 ج 3 ،  مکاح ،  نیحیحّصلا ،  یلع  كردتسملا  ( 51
 . تنس لها  عبانم  زا  رگید  عبنم  زا 80  شیب  ص 134 و 465 و  نامه ،  ( 52

 . ح 339 ص 418 ،  ج 1 ،  1996 م ،  یمالسالا ،  برغلا  راد  توریب ،  يربط ،  ةرضّنلا ،  ضایّرلا  ( 53
 . ص 40 1426 ق ،  غالبلا ،  هسّسؤم  توریب ،  یبیصخ ،  يربکلا ،  ۀیادهلا  ( 54

 . ص 70 ج 1 ،  یفوک ،  دمحا  نب  یلع  هثاغتسالا ،  ( 55
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 . ص 206 ج 1 ،  بوشآ ،  رهش  نبا  بلاطیبا ،  لآ  بقانم  ( 56
 . نامه ( 57

 . ص 191 ج 22 ،  یسلجم ،  هماّلع  راونالا ،  راحب  ( 58
 . ص 77 ناوناب ،  شخب  ج 3 ،  1352 ق ،  انیب ،  فجن ،  یگنس ،  پاچ  یناقمام ،  همالع  لاقملا ،  حیقنت  ( 59

 . ص 268 ج 2 ،  نارهت ،  یتاّلحم ،  ۀعیرّشلا ،  نیحایر  ( 60
 . 221 ص 187 -  ج 2 ،  1426 ق ،  ثیدحلا ،  راد  مق ،  یلماع ،  مظعألا ،  ّیبنلا  ةریس  نم  حیحّصلا  ( 61

 . ص 70 ج 1 ،  یفوک ،  هثاغتسالا ،  ( 62
 . ص 90 1424 ق ،  مولعلاراد ،  توریب ،  يزاریش ،  هَّللاتیآ  نیموصعملا ،  تاهّما  ( 63

 . نامه ( 64
 . ص 452 ج 1 ،  یفاک ،  لوصا  ( 65

 . ص 90 1428 ق ،  ۀّیردیحلا ،  ۀبتکملا  مق ،  یلماع ،  بلاطلا ،  ۀیغب  ( 66
 . ص 11 ج 2 ،  یبوقعی ،  خیراتلا ،  ( 67

 . ص 97 ج 1 ،  1419 ق ،  سئافّنلا ،  راد  توریب ،  میعنوبا ،  ةّوبنلا ،  لئالد  ( 68
 . ص 155 ج 1 ،  1424 ق ،  هیملعلا ،  بتکلاراد  توریب ،  یطویس ،  يربکلا ،  صئاصخلا  ( 69

 . نامه ( 70
 . ص 322 ج 1 ،  ماشه ،  نبا  ۀّیوبنلا ،  ةریسلا  ( 71

 . ص 6 ج 2 ،  نامه ،  ( 72
 . ص 55 ج 16 ،  راونالا ،  راحب  ( 73

 . ص 10 ج 2 ،  ماشه ،  نبا  ۀّیوبنلا ،  ةریسلا  ( 74
 . ص 16 ج 2 ،  یبوقعی ،  خیراتلا ،  ( 75

 . ص 55 ج 16 ،  راونالا ،  راحب  ( 76
 . ص 58 نامه ،  ( 77

 . ص 16 ج 2 ،  یبوقعی ،  خیراتلا ،  ( 78
 . ص 57 ج 16 ،  راونالا ،  راحب  ( 79

 . ص 134 ج 7 ،  رجح ،  نبا  يرابلا ،  حتف  ( 80
 . ص 77 يربط ،  ۀمامالا ،  لئالد  ( 81

 . ص 374 ج 5 ،  یفاکلا ،  ( 82
 . ص 70 ج 16 ،  راونالا ،  راحب  ( 83

دودـح 165000 رد  ام  نامز  رد  صلاـخ و  هرقن  لاـقثم  ربارب 16212  مـهرد   500 دـناهداد ،  ماجنا  نف  لها  هک  ياهبـساحم  ساـسا  رب  ( 84
 . تسا ناموت 

 . ص 139 ج 1 ،  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ،  یبلح ،  ۀیبلحلا ،  ةریسلا  ( 85
 . ص 375 ج 5 ،  یفاکلا ،  ( 86

 . ص 48 ج 1 ،  اتیب ،  هّیملعلا ،  ۀبتکملا  هّرونم ،  هنیدم  يرماع ،  لفاحملا ،  ۀجهب  ( 87
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 . ص 71 ج 2 ،  1405 ق ،  اتیب ،  ۀیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب ،  یقهیب ،  ةّوبنلا ،  لئالد  ( 88
 . ص 294 ج 2 ،  ریثک ،  نبا  ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ( 89

 . ص 295 نامه ،  ( 90
 . ص 111 ج 2 ،  یبهذ ،  ءالبّنلا ،  مالعا  ریس  ( 91

 . ص 108 ج 1 ،  1420 ق ،  رکفلاراد ،  توریب ،  يرذالب ،  فارشألا ،  باسنأ  ( 92
 . 106 ص 105 -  ج 3 ،  رکاسع ،  نبا  قشمد ،  ۀنیدم  خیرات  ( 93

 . ص 264 ج 1 ،  يرکب ،  راید  سیمخلا ،  خیرات  ( 94
 . ص 14 ج 1 ،  اتیب ،  یبرعلا ،  ثاّرتلا  ءایحا  راد  توریب ،  دامع ،  نبا  بهّذلا ،  تارذش  ( 95

 . ص 182 ج 3 ،  مکاح ،  نیحیحّصلا ،  یلع  كردتسملا  ( 96
 . نامه ( 97

 . ص 182 ج 3 ،  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسملا  ( 98
 . ص 115 ج 2 ،  1377 ش ،  تاغیلبت ،  رتفد  مق ،  سوواط ،  نب  دیس  لابقالا ،  ( 99

 « . هیسفن هعومجم  نمض «  رد  ۀّمئالا ،  خیرات  تسویپ  هب  ص 29 .  1396 ق ،  یتریصب ،  مق ،  دیفم ،  خیش  ۀعیشلا ،  ّراسم  ( 100
 . ص 357 ج 98 ،  راونالا ،  راحب  ( 101

 . ص 94 1397 ق ،  زیربت ،  ءاطغلا ،  فشاک  يوأملا ،  ۀّنج  ( 102
 . ص 306 ج 2 ،  1426 ق ،  تیبلها ،  یناهج  عمجم  مق ،  يزوج ،  نبا  صاوخلا ،  ةرکذت  ( 103

 . ص 136 ج 7 ،  رجح ،  نبا  يرابلا ،  حتف  ( 104
 . ص 30 یبلک ،  نبا  بسّنلا ،  ةرهمج  ( 105

 . ص 26 ج 2 ،  یبوقعی ،  خیراتلا ،  ( 106
 . ص 245 1398 ق ،  رکفلا ،  راد  توریب ،  قاحسا ،  نبا  يزاغملاو ،  ریّسلا  ( 107

 . 69 ص 68 -  ج 1 ،  یفوک ،  هثاغتسالا ،  ( 108
 . ص 74 ج 5 ،  یشعرم ،  هَّللاتیآ  هناخباتک  مق ،  يرتشوش ،  هَّللارون  یضاق  قحلا ،  قاقحا  ( 109

 . ص 39 یبیصخ ،  يربکلا ،  ۀیادهلا  ( 110
 . ص 134 ج 7 ،  رجح ،  نبا  يرابلا ،  حتف  ( 111

 . ح 467 سلجم 10 ،  ص 259 ،  یسوط ،  خیش  یلامالا ،  ( 112
 . ص 80 ج 35 ،  یسلجم ،  همالع  راونالا ،  راحب  ( 113

 . ص 233 ج 18 ،  راونالا ،  راحب  ( 114
 . ص 225 ج 9 ،  یمثیه ،  دئاوزلا ،  عمجم  ( 115

 . ص 116 ج 2 ،  یبهذ ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  ( 116
ص ج 1 ،  یبهذ ،  مالسالا ،  خیرات  ص 359 ؛  1404 ق ،  تیبلا ،  لها  ثارتلا  ءایحا  راد  نارهت ،  یعفاش ،  یجنگ  بلاطلا ،  ۀـیافک  ( 117

 . 237
 . ص 8 يربط ،  ۀمامالا ،  لئالد  ( 118

ص ج 8 ،  رجح ،  نبا  ۀباصالا ،  ص 18 ؛  ج 8 ،  دعـس ،  نبا  يربکلا ،  تاقبطلا  ص 311 ؛  ج 2 ،  يزوج ،  نبا  صاوخلا ،  ةرکذـت  ( 119
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 . ص 128 1363 ش ،  مق ،  یضر ،  تاروشنم  يواربشلا ،  فارشالا ،  ّبحب  فاحتالا  62 ؛ 
 . ص 16 ج 1 ،  1401 ق ،  یمالسالا ، باتکلا  راد  توریب ، یلبرا ،  هّمغلا ،  فشک  ( 120

 . ص 143 ج 35 ،  راونالا ،  راحب  ( 121
مالعا ص 128 ؛  فارشالا ،  ّبحب  فاّحتالا  ص 439 ؛  ج 5 ،  ریثا ،  نبا  هباغلا ،  دسا  ص 112 ؛  ج 2 ،  یبهذ ،  ءالبّنلا ،  مالعا  ریس  ( 122

 . ص 132 ج 1 ،  یسربط ،  يرولا ، 
 . ص 812 1411 ق ،  توریب ،  ۀعیّشلا ،  هقف  یسوط ،  خیش  دّجهتملا ،  حابصم  ( 123

 . ص 57 ج 3 ،  يربط ،  خیراتلا ،  ( 124

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 

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)
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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 
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 
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