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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  راثآ و 

: هدنسیون

یناهفصا یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  7راثآ و 

باتک 7تاصخشم 

8هراشا

رشان 14همدقم 

فلؤم لاح  16حرش 

23هچابید

دنسپان هلجع  هدیدنسپ و  لیجعت  27همدقم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  هناشن  میالع و  زا  29یخرب 

نمؤم ّقح  يادا  لّوا  32بلطم 

اعد مود  39بلطم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  ناماما  ياعد  موس  41بلطم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  اعد  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  مامتها  ّرس  مراهچ  48بلطم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  يویند  عفانم  مجنپ  50بلطم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  يورخا  عفانم  مشش  62بلطم 

اعد دیاوف  راثآ و  هب  ندیسر  71طیارش 

71هراشا

نامیا لّوا : 72طرش 

یعقاو ياوقت  لیصحت  مود : 73طرش 

قالخا بیذهت  موزل  موس : 75طرش 

اعد نامز  متفه  80بلطم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  طوبرم  ياهاعد  زا  یخرب  متشه  86بلطم 

ترضح يارب  اعد  بادآ  86یخرب 

نیسای لآ  ترایز  98همتاخ 
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نیسای لآ  ترایز  اب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترایز  98تیفیک 

نیسای لآ  ترایز  زا  دعب  100ياعد 

ماما يارب  رگید  101ياعد 

زکرم 104هرابرد 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  راثآ و 

باتک تاصخشم 

.1325 نسحلاوبا 1246 -  یناهفصا  هسانشرس : 

( مالسلا هیلع   ) میاقللءاعدلادیاوف یف  میانغلازنک  يدادرارق :  ناونع 

ریرحت قیقحت و  یناهفـصا ؛ يوسوم  یقتدـمحم  فلوم  مالـسلا /) هیلع   ) نامز ماما  يارب  اعد  تاکرب  راثآ و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يدیعس دمحا 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص 96 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 4-237-973-964-978  8000 کباش : 

( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

هدش رشتنم  ردب  لایکم  یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  طسوت  لاس 1380  رد  نارظتنم " شیاین  زار  ناونع "  اب  رـضاح  باتک  تشاددای : 
.تسا

.تسا مالسلا ") هیلع   ) میاقللءاعدلادیاوف یف  میانغلازنک  باتک " یسیون  زاب  رضاح  باتک  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.نارظتنم شیاین  زار  رگید :  ناونع 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

( جع  ) نامز ماما  ياعد  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

 - 1346 دمحا ، يدیعس ، هدوزفا :  هسانش 

6ر2 1388 فلا /BP224/4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 
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1849772ر یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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رشان همدقم 

موحرم فیلأت  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  ّلجع   » مئاقلل اعدلا  دئاوف  یف  مئانغلازنک  باتک  قیقحت  یسیونزاب و  امش ، يور  شیپ  باتک 
يدیعس دمحا  جاح  ققحم  ردارب  طسوت  یلاعت و  یگنهرف  یملع  هسـسؤم  رد  هک  دشاب  یم  یناهفـصا  یقت  دّمحم  هَّللا  تیآ  ترـضح 

دوخ هفیظو  اب  رتشیب  هچره  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ناقاتـشم  نارظتنم و  ات  تسا  هدش  یبایردـصم  قیقحت و  یـسیونزاب و 
.دنشاب هتشاد  يرفاو  هرهب  قیرط  نیا  زا  هدش ، انشآ  مامه  ماما  نآ  هب  تبسن 

.دریگ رارق  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تیاضر  دروم  تسا  دیما 

دیز  » يدباع دـمحا  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح  ترـضح  نآ  مرتحم  تسایر  هژیوب  یلاعت  هسـسؤم  ناراکردـنا  تسد  همه  زا 
.میراد ار  رکشت  لامک  هزع »

تاراشتنا لوؤسم  ریدم 

نارکمج سّدقم  دجسم 

يدمحا نیسح 

ص:7
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فلؤم لاح  حرش 

نـسحلا نب  تّجح  دوعوم ، يدهم  ناجلا ، سنالا و  ماما  ناکم ، نوک و  هرئاد  بطق  نامزلا ، رـصعلا و  بحاص  نینزان  دوجو  زا  ثحب 
، نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب 

.تسا هدومن  دوخ  بوذجم  ار  تماما  تلاسر و  نادناخ  نادنمتدارا  یهلا و  ناقشاع  اه ، نرق  اه و  لاس  هک  تسا  یعوضوم 

اب دومرف و  نشور  دوخ  دوجو  رون  هب  ار  ناهج  يرمق ، يرجه  لاس 255  نابعش  همین  رد  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما 
تماما لاعتم ، يادخ  نذا  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  يرجه و  لاس 260  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  تداهش 

هک ییاه  تمکح  حلاصم و  نامز و  توغاط  متس  و  مدرم ، یگدامآ  مدع  تهج  هب  نکل  تفرگ ؛ هدهع  هب  ار  یمالسا  تّما  يربهر  و 
نافعـضتسم و همه  دوخ و  ناوریپ  تبیغ ، هدرپ  سپ  زا  دش و  ناهنپ  اه  هدید  زا  ترـضح  نآ  تسا ، هاگآ  نآ  زا  رتهب  لاعتم  دـنوادخ 

.دیامرف یم  يریگ  تسد  تیاده و  ار  ناهاوخداد 

قارف رد  رظن ، زا  بیاغ  ماما  نآ  ناقشاع  ناگتفیش و  نونک ، ات  نامز  نآ  زا 

ص:9
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انشآ ترضح  نآ  كرابم  دوجو  هب  ار  مدرم  دننارذگ و  یم  بش  زور و  شرادید ، روهظ و  دیما  هب  نادرگرس و  دوخ  يالوم  قشع  و 
.دنزاس یم 

همحر  » یناهفصا يوسوم  یقت  دّمحم  دّیس  هَّللا  تیآ  ترـضح  هتـشاد ، يدایز  شالت  رفاو و  یعـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاملع  زا  یکی 
یفرعم هب  فلتخم ، ياه  باتک  نتشون  اب  مه  دوخ و  هباطخ  اویش و  نایب  اب  مه  هک  دشاب  یم  امش  يور  شیپ  باتک  بحاص  هیلع » هَّللا 

.تسا هدیشوک  ترضح  نآ  لابق  رد  شیوخ  فیاظو  هب  نایعیش  نتخاس  انشآ  و  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » رصع ماما 

ازریم دّیـس  دنزرف  داب ، وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  يدابآدمحا  هب  روهـشم  يوسوم ، یقت  دّـمحم  ازریم  جاح  موحرم  رـضاح  باتک  ّفلؤم 
.دمآ ایند  هب  ناهفصا  یبهذم  رهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1301  هب  قازرلا  دبع 

دلاو هلمج  زا  دوـخ ؛ راوـگرزب  دـیتاسا  رظن  تحت  ار  اوـقت  دـهز و  بسک  بتارم  و  یمالـسا ، فراـعم  موـلع و  لیـصحت  لـحارم  يو 
.دیدرگ روهشم  ياملع  الضف و  زا  یکی  دوخ  هک  ییاج  ات  دومن  یط  شمرکم 

یهلا و فراعم  بسک  رد  تدهاجم  شالت و  تین ، صولخ  یکاپ و  ببس  هب  تشاد ، هک  یهاتوک  ًاتبـسن  رمع  مغریلع  ّفلؤم  موحرم 
عجرم أجلم و  ناونع  هب  ار  وا  هّطخ ، نآ  ناملـسم  مدرم  هک  يروط  هب  دوب ؛ هدیـسر  يدنمجرا  تاماقم  هب  شیالآ ، یب  هداس و  یگدنز 

.دندوب هتفریذپ  دوخ 

ناشیا هک  يا  هدنزرا  یقالخا و  فاصوا  اه و  یگژیو  زا  یخرب 

ص:10
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: درمشرب ناوت  یم  نینچ  ار  دندوب  نآ  هب  نّیزم 

.دنا هدوب  لمع  ملع و  هب  روهشم  يوقت و  هب  فصتم  یگمه  هک  دادجا  رد  كاپ  بسن  ياراد   - 1

.لمع داقتعا و  رد  يرادم  دیحوت  هیحور   - 2

ياقترا تهج  رد  اه  نآ  زا  ییوج  هرهب  و  رمع ، تّدم  لوط  رد  هدمآ  شیپ  ياه  بیشن  زارف و  تالکـشم و  رد  ربص  ییابیکـش و   - 3
.رتشیب یکاپ  اوقت و  نامیا و 

.راثآ رد  يرگنفرژ  یملع و  تقد  ياراد   - 4

هک يّزج  میرکلا  دبع  خیـش  يدرکهد و  مساقلاوبا  دیـس  یـشاک و  دـنوخآ  نوچمه  يراوگرزب  دـیتاسا  رـضحم  زا  ضیف  بسک   - 5
.تسا هدش  ناشیا  زا  تیاور  داهتجا و  هزاجا  تفایرد  هب  قفوم 

هب زا ال  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامیالوم  هژیوب  مالـسلا ؛ مهیلع  موصعم  ناماما  تیالو  هب  تبحم  رد  ندش  بوذ  بوذـجم و   - 6
: دییامن هّجوت  تیب  ود  نیا  هب  هلمج  زا  دنک ؛ یم  ییامن  دوخ  تسه ، زین  ناوارف  هک  يو  راعشا  يال 

ام لد  دارملا  هیاغ  وت  لصو  يا 

ام رتفد  رویز  بیز و  وت  رکذ  يو 

درک لزنم  مغ  رکشل  ام  لد  ردنا 

ام لزنم  زا  یتشگ  رود  هک  زور  نآز 

فیلأت خاسنتـسا و  اه ، نآ  ریغ  تارایز و  هیعدا ، هقف ، ریـسفت ، رد  ار  يددـعتم  ياـه  باـتک  یناهفـصا  یقت  دّـمحم  هَّللا  تیآ  موحرم 
بلج همه  زا  شیب  و  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نوماریپ  هچنآ  هک  تسا  هدومن 
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: تسا نینچ  دنک  یم  رظن 

موحرم نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ؛ یم  يو  باتک  نیرت  فورعم  ًابیرقت  هک  مالسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   - » 1
ماما يارب  اعد  نآ  عوضوم  هدش و  فیلأت  یبرع  نابز  هب  دلج و  ود  رد  باتک  نیا  .تسا  هتـشگ  روهـشم  مراکملا » لایکم  بحاص   » هب
دروم هدش و  یسررب  زین  نارظتنم  فیاظو  تیودهم و  هدیقع  نوماریپ  بلاطم  زا  يرایـسب  نآ  نمـض  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز 

(1) .تسا هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نادنمتدارا  الضف و  املع و  لابقتسا  هّجوت و 

: دیامرف یم  رثالا » بختنم   » دوخ باتک  رد  نآ  فیصوت  رد  هلظ » ّدم   » یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترضح 

فیلأت مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  دیاوف  نوماریپ  هک  مدیدن  عوضوم  نیا  رد  نآ  دننامه  یباتک  تسا ، يدـیفم  گرزب و  باتک 
يارب ندومن  اعد  راثآ  ببـس و  اـعد ، دـیاوف  بادآ و  هدومن ؛ يروآ  عمج  ترـضح  نآ  يارب  یناوارف  ياـهاعد  فّنـصم  .دـشاب  هدـش 

(2) .تسا هدرک  نایب  ار  دومن  اعد  دیاب  هک  یتالاح  ناکم و  نامز و  و  ناشیا ،

يدهم دّیس  نیملسملا  مالسالا و  تّجح  ترضح  ار  روکذم  باتک 

ص:12

یقت دّمحم  ازریم  جاح  رصاعم  دّیس  زا  باتک  نیا  دسیون : یم  نآ  فلؤم  باتک و  نیا  فیصوت  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  موحرم  . 1 - 1
.تسا هدـشن  ماـمت  زونه  هک  تسا  طوسبم  یلیخ  باـب و  تشه  ياراد  تسا ، یناهفـصإلا  يداـبآ  دـمحألا  يوسوملا  قازرلادـبع  نب 

ص 182. ج 22 ، هعیشلا ،» فیناصت  یلا  هعیرذلا  »
باب 3. لصف 12 ، یفاص ، هَّللا  فطل  رثالا » بختنم  . 2 - 2
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رـشتنم پاچ و  اـهراب  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  هلمج  زا  رـشان ؛ دـنچ  طـسوت  هدومن و  همجرت  یـسراف  هب  ینیوزق  يرئاـح 
.تسا هدیدرگ 

«. راظتنالا هلیضف  یف  راصبالا  رون   - » 2

«. مالسلا هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مئانغلازنک   - » 3

«. مالسلا هیلع  مامالا  هبیغ  نمز  یف  مانالا  هفیظو   - » 4

هـسسؤم  » ار راصبالا  رون  باتک  .تسا  هدـش  هتـشاگن  یـسراف  نابز  هب  دـشاب ، یم  یبرع  هک  اه  نآ  ماـن  فـالخ  رب  باـتک  هس  ره  نیا 
پاچ و نارظتنم » ینـشور  مشچ   » مان هب  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  هدرک و  یـسیونزاب  قیقحت و  یلاعت (1)  یگنهرف  یملع 

.تسا هدومن  رشتنم 

هک تسا  مراکملا  لایکم  نامه  باتک ، نیا  عوضوم  .دـشاب  یم  امـش  تسد  رد  کنیا  هک  تسا  باتک  نیمه  زین  مئاـنغلا  زنک  باـتک 
دجـسم تاراشتنا  شرافـس  هب  درذـگ ، یم  اه  لاس  نآ  فیلأت  نامز  زا  نوچ  نکل  ؛(2)  تسا هتشون  یـسراف  هب  ار  نآ  ّفلؤم  موحرم 

زین یسیونزاب و  زور ، لوادتم  نابز  هب  یلاعت  یگنهرف  یملع  هسّسؤم   » طسوت نارکمج و  سّدقم 

ص:13

دنمـشناد تسایر  تیریدـم و  هب  مق و  هیملع  هزوح  رگراثیا  دـهاش و  بالط  زا  یعمج  طسوت  یلاـعت  یگنهرف  یملع  هسـسؤم  . 3 - 1
ياـه هنیمز  رد  هدـش و  سیـسأت  یـسمش  يرجه  لاـس 1387  رد  يدـباع  دـمحا  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح  ترـضح  هنازرف 

.دنک یم  تیلاعف  ییاعد  یطخ و  خسن  يایحا  هلمج  زا  فلتخم ؛
ص 182. ج 22 ، هعیشلا ،» فیناصت  یلإ  هعیرذلا  « ؛ تسا هدومن  هراشا  نآ  هب  دوخ  باتک  رد  زین  ینارهت  گرزب  اقآ  موحرم  . 4 - 2
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(1) .تسا هدش  رشتنم  مالسلا » هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  راثآ و   » مان هب  کنیا  هک  هدش  قیقحت 

زا ار  دـنا  هدومن  مهارف  ار  باتک  نیا  رـشن  پاچ و  هنیمز  هک  ینازیزع  ریاـس  ّفلؤم و  موحرم  یمارگ ، هدـنناوخ  امـش  هک  هَّللا  ءاـش  نا 
.درک دیهاوخن  شومارف  دوخ  ریخ  ياعد 

(2): تسا رارق  نیا  زا  فلؤم  راثآ  ریاس 

( یبرع  ) میرک نآرق  ریسفت   - 5

( رعش  ) نیملعتملا بادآ  همجرت  یف  نیبلاّطلا  هرکذت   - 6

( یسراف  ) تاعمجلا بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا   - 7

( یبرع حرش   ) نایبلا یناعملا و  یف  نانجلا  نیتاسب   - 8

( یبرع  ) لیللا هالص  بادآ   - 9

( بش زامن  بادآ   ) روبقلا جارس   - 10

«( دهاوّشلا عماج   » باتک دهاوش  حیضوت   ) دهاوّشلا حیضوت   - 11

( برع تایبدا   ) بالّطلا بیغرت   - 12

ص:14

مق مظعا  دجسم  هناخباتک  رد  فلؤم و  يابیز  طخ  هب  هک  دوب  يا  هخـسن  باتک ، نیا  یـسیونزاب  رد  ام  عبنم  هک  نیا  هّجوت  لباق  . 5 - 1
رد نیا  ربانب  دشاب .} یم  رقتسم  هیضیف  هکرابم  هسردم  رد  یـسمش -  يرجه  لاس 1388  نونکا -  هناـخباتک  نیا  هتبلا   } تسا دوجوم 

.دوش یم  رکشت  ریدقت و  هنیمز ، نیا  رد  يراکمه  تهج  هب  هناخباتک  نآ  مرتحم  نالوؤسم  زا  اج  نیمه 
.نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  پاچ  مراکملا  لایکم  باتک  رد  فلؤم  لاح  حرش  همدقم و  زا  هتفرگرب  . 6 - 2
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( نیبلاّطلا هیاده  حرش   ) نیبّدأتملا سینأ   - 13

( هظعوم  ) ربانملا باتک   - 14

بیراعالا قئاقد  یف  بیدالا  نساحم   - 15

رعش ناوید   - 16

ناهفصا رهش  رد  يرمق و  يرجه  خیرات 1348  رد  یگلاس ، ّنس 47  رد  ینعی  دوخ ؛ تکرب  رپ  اّما  هاـتوک  رمع  زا  سپ  ّفلؤم  موحرم 
.دش هدرپس  كاخ  هب  رهش  نآ  دالوف  تخت  فورعم  ناتسربق  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید 

هاگراب دبنگ و  هدش و  عقاو  ناهفـصا  رورپ  دیهـش  رهـش  سّدـقم  عافد  يادهـش  رازلگ  بنج  رد  کنیا  ینّابر  ملاع  نیا  فیرـش  دـقرم 
.دشاب یم  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » نامز ماما  نادنمتدارا  ناقاتشم و  ترایز  لحم  ناشیا 

رارق مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باحـصا  ناروای و  هرمز  زا  روشحم و  شدوخ  يایلوا  اب  ار  موحرم  نآ  حور  لاعتم ، دنوادخ  هَّللا  ءاش  نا 
.نیمآ .دیامرفب  ررقم  شا  همیرک  تلود  كرابم و  مودق  یعقاو  نارظتنم  زا  زین  ار  ام  و  دهد ،

دندومن مهارف  ار  رثا  نیا  رـشن  هنیمز  هک  شهوژپ  دـحاو  ناردارب  نارکمج و  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  مرتحم  تیریدـم  زا  نایاپ  رد 
.دوش یم  یناد  ردق 

یلاعت یگنهرف  یملع  هسسؤم 

ص:15
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هچابید

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

یبسح وه  و 

هلآ دّمحم و  یفطصا ، نیذلا  هدابع  یلع  مالس  هَّللدمحلا و 

.ءازجلا موی  یلا  مهئادعا  یلع  هَّللا  هنعل  و  يرولا ، تاداس 

هب درذگرد » نانآ  يود  ره  ناهانگ  زا  دنوادخ  هک   » یناهفـصا يوسوم  قازرلادـبع  دـنزرف  یقت  دّـمحم  راکهنگ ، هدنمرـش  هدـنب  نیا 
: دناسر یم  ینامیا  ناردارب  ضرع 

زین موصعم و  ماما  نیرخآ  سّدقم  كرابم و  دوجو  هب  ییوگاعد  رد  نتـشاد  مامتها  نامز ، نیا  رد  هصاخ  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
موصعم ناماما  همه  تالامک  ياراد  هک  یماما  نامه  تسا ، ندومن  تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  بانج  نآ  روهظ  جرف و  رد  لیجعت 

نب یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هّجح  ام  يـالوم  ینعی  دـشاب ؛ یم  رگ  تیادـه  و 
.مالسلا هولصلا و  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا 

ص:16
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نآ جرف  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  ینعی  دـنا ؛ هتـشاد  نآ  هب  يدایز  مامتها  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و 
رد طـقف  ناـنآ  ياـهاعد  زا  يرایـسب  یتـح  دراد ؛ دوجو  ناـشیا  ياـهاعد  زا  يرایـسب  رد  ندومن ، بلط  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  باـنج 

دوخ دیدج  میدق و  ياه  باتک  رد  هیماما  هعیش  گرزب  ياملع  هک  تسا  هدوب  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  صوصخ 
.ما هدرک  لقن   (2)« مراکملا لایکم   » »(1) و تانجلا باوبا   » باتک رد  ار  اهاعد  نآ  زا  یخرب  زین  ریقح  دنا و  هدومرف  تیاور  ار  اهنآ 

نیا هک  تسا  هدافتـسا  لباق  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  یناوارف  يورخا  يویند و  دیاوف  راثآ و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تهج  اعد  يارب 
؛ ما هدرک  فیلأت  تهج  نیمه  هب  ار   (3)« مراکملا لایکم   » باتک هدومن و  يروآ  عمج  ار  اه  نآ  زا  هدیاف  دصکی  زا  شیب  ریقح ، هدـنب 

هب تمدخ  تهج  مدرک  دصق  دنربب ، هرهب  نآ  زا  دنناوت  یمن  مدرم  مومع  تسا و  یبرع  باتک  نآ  هک  اجنآ  زا  نکل 

ص:17

لامعا بادآ و  نوماریپ  هک  اه  تشهب  ياهرد  يانعم  هب  تاعمجلا » بادآ  یف  تانجلا  باوبا  : » تسا نینچ  باـتک  لـماک  ماـن  . 7 - 1
.تسا هتشاد  لاس  نآ 25  فیلأت  نامز  رد  فلؤم  موحرم  هدش و  هتشون  یسراف  هب  هعمج و  ياهزور 

.ثلاثلا دصقملا  عباسلا ، بابلا  ص 66 ، ج 2 ، مئاقلل ،» اعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 8 - 2
هدومن فیلأت  یبرع  نابز  هب  دلج و  ود  رد  ار  مالـسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » باتک نیا  فلؤم  موحرم  . 9 - 3

ناقشاع و الـضف و  لابقتـسا  دروم  هدش و  پاچ  راب  اه  هد  نارکمج ، سدقم  دجـسم  تاراشتنا  هلمج  زا  فلتخم ؛ نارـشان  طسوت  هک 
.تسا هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  تحاس  نادنمتدارا 
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ناردارب ات  منادرگرب  یـسراف  نابز  هب  ار  راثآ  دـیاوف و  نآ  زا  يرـصتخم  دوخ ، ینامیا  ناردارب  هب  کـمک  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما 
.دنشابن مورحم  ضیف  نیا  زا  زین  نابز  یسراف 

کی بلطم و  تشه  همدـقم و  کی  لماش  هک  مدـیمان   (1)« مالـسلا هیلع  مئاقلل  ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مئانغلا  زنک   » زین ار  باتک  نیا  مسا 
.دشاب یم  همتاخ 

: باتک نیا  هناگتشه  بلاطم  هصالخ 

هک تسا  رت  گرزب  رتدایز و  ینمؤم  ره  ّقح  زا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  قوقح  تسا و  نمؤم  ّقح  يادا  لامعا ، لضفا  هکنیا  نایب  - 1
.دشاب یم  ام  هدهع  رب 

تـساوخرد زین  بانج و  نآ  يارب  ندرک  اـعد  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع   » ناـمز ماـما  ّقح  يادا  ياـه  هار  زا  یکی  هکنیا  - 2
رد ام  همه  هک  ناشیا  ماقم  نأش و  تعفر  اب  بانج ، نآ  يارب  اعد  هتبلا  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  رد  لیجعت 

.درادن یتافانم  میراد ، جایتحا  راوگرزب  نآ  هب  دوخ  روما  حالصا 

.دنا هتشاد  يدایز  مامتها  ناشیا  روهظ  جرف و  بلط  بانج و  نآ  ّقح  رد  ياعد  يارب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هکنیا  - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  رد  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  دایز  مامتها  ّتلع  نایب  - 4

ص:18

هب نآ  زا  ام  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق  ترـضح  يارب  اعد  دیاوف  راثآ و  رد  اه  تمینغ  هنیجنگ  يانعم  هب  . 10 - 1
.میدومن ریبعت  مالسلا » هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  راثآ و  »
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.دوش یم  رتشیب  زین  ترضح  نآ  هب  ياعد  رد  وا  مامتها  یعس و  دوش ، رتشیب  بانج  نآ  هب  صخش  ّتبحم  ردق  ره  هکنیا  و 

.دوش یم  لصاح  نمؤم  يارب  ناشیا ، روهظ  جرف و  بلط  بانج و  نآ  يارب  ياعد  اب  هک  يویند  عفانم  دیاوف و  زا  یخرب  نایب  - 5

.فیرش لمع  نیا  يورخا  عفانم  دیاوف و  زا  یخرب  نایب  - 6

.تسا بسانم  رگید  ياه  تقو  زا  شیب  رما ، نیا  هب  مامتها  هک  یتاقوا  نایب  - 7

بارتل نیملاعلا  حاورا  یحور و  نامزلا -  بحاص  ترضح  نوماریپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  ییاهاعد  زا  یـضعب  لقن  - 8
.تسا هدش  تیاور  ءادفلا -  همدقم 

ص:19
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دنسپان هلجع  هدیدنسپ و  لیجعت  همدقم 

هَّللا لّجع   » رمالا بحاص  ترـضح  روهظ  رما  رد  ندومن  هلجع  زا  هدـش ، تیاور  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  يرابخا  زا  یخرب  رد 
زا دارم   ) .دوـش یم  صخـش  كـاله  ببـس  بلطم ، نیا  رد  ندرک  هلجع  هک  دـنا  هدوـمرف  تسا و  هدـش  یهن  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت 

(1) (. تسا نامیا  زا  جورخ  رفک و  كاله ،

یتافانم  (2)، دنا هدومرف  رما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  بلط  هب  هک  يددعتم  ناوارف و  رابخا  اب  تایاور ، نیا  هتبلا 
.درادن

ص:20

دیهد ربخ  نم  هب  موش  ناتیادف  درک : ضرع  مزهم  مان  هب  باحـصا  زا  یکی  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلمج  زا  . 11 - 1
نانآ مزهم ! يا  نومّلـسملا ؛ اجن  نولجعتـسملا و  کله  نوتاقولا و  بذک  مزهم ! ای  : » دندومرف ماما  .دیتسه  نآ  رظتنم  هک  يرما  نیا  زا 

« .دنبای یم  تاجن  دـنیام  رما  میلـست  هک  نانآ  دـنوش و  یم  كاله  دـننک  یم  هلجع  هک  نانآ  دـنیوگغورد ، دـننک  یم  نییعت  تقو  هک 
ج یسلجم ، همالع  راونالاراحب » « ؛ ص 294 ینامعن ، خیـش  هبیغلا » « ؛ ص 426 یسوط ، خیـش  هبیغلا » « ؛ ص 368 ج 1 ، ینیلک ، یفاک » »

ص 103. ، 52
ءاعدـلا اورثکا  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  نامثع  نب  دّـمحم  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فیرـش  عیقوت  زا  یتمـسق  رد  هک  نانچ  . 12 - 2

ص 469؛ ج 2 ، یسربط ، جاجتحا » «. » تسامش جرف  نیمه  هک  دینک  اعد  رایـسب  جرف  لیجعت  يارب  مکجرف ؛ کلذ  ّناف  جرفلا  لیجعتب 
ص 1113؛ ج 3 ، يدنوار ، نیدلا  بطق  حـئارجلا » جـئارخلا و  « ؛ ص 452 یـسربط ، يرولا » مالعا  « ؛ ص 290 یسوط ، خیـش  تبیغ » »
ص 122؛ راونـالا ،» بختنم  « ؛ ص 483 ج 2 ، قودـص ، خیـش  همعنلا » مامت  نیدـلا و  لامک  « ؛ ص 531 ج 2 ، یلبرا ، همغلا » فـشک  »

ص 180. ج 53 ، راونالاراحب ،» »
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: تسا نینچ  بلطم  نیا  تافانم  مدع  نایب  رصتخم و  حیضوت 

، دوش یم  وا  نارسخ  ررـض و  ناسنا و  كاله  بجوم  هکنیا  دنا و  هدرک  شهوکن  تمذم و  ار  نآ  تایاور ، رابخا و  رد  هک  يا  هلجع 
: تسا مسق  هس  رب 

دنک لیجعت  دراد ، هک  يربص  مک  یتقاط و  مک  تهج  هب  ینعی  دوش ؛ ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  زا  يدیماان  ببـس  هک  يا  هلجع  لّوا :
یهتنم مالـسلا  هیلعرظتنم  مئاق  روهظ  لصا  راکنا  هب  فرح ، راک و  نیا  رخآ  هک  دشاب .» هدش  دیاب  لاح  ات  دوب  یندـش  رگا  : » دـیوگب و 

! ادخ رب  هانپ  دوش ، یم 

هچ يارب  دوش و  یمن  رهاظ  ارچ  دیوگب : درف  ًالثم  دـشاب ؛ هتـشاد  تافانم  لاعتم  دـنوادخ  رما  هب  ياضر  میلـست و  اب  هک  يا  هلجع  مود :
داریا ادخ  هب  هک  تسا  ناطیش  عبات  یـسک  نینچ  تسا و  لاعتم  دنوادخ  هب  ضارتعا  نخـس ، نیا  تشگرب  هک  تسا !؟ هتـشاذگ  ینامز 

.دنادب تمکح  قباطم  ار  نآ  دومرف ، ریخأت  ار  اعد  تباجا  ناحبس ، دنوادخ  مه  رگا  دنک و  اعد  دیاب  نمؤم  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ یم 

لطاـب هب  ناگدـننک  توعد  وگغورد و  نایعّدـم  ندومن  يوریپ  تعباـتم و  ببـس  هک  تسا  هدـش  شهوکن  تمذـم و  يا  هلجع  موس :
ندش رهاظ  زا  شیپ  تسا ، مک  شتقاط  دراد و  هلجع  هک  یصخش  نینچ  نوچ  دوش ؛

ص:21
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یم دامتعا  لطاب  وگغورد و  نایعدم  هب  هدش ، تیاور  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  يراثآ  روهظ و  یمتح  ياه  تمالع  اه و  هناشن 
هک نانچ  دنشاب ؛ رَظتنم  دوعوم  اهنآ  هکنیا  دیما  هب  دنک ، یم  ادیپ  تدارا  امن  ناسنا  ياه  ناطیش  هب  دوخ  مّهوت  لایخ و  ببس  هب  دنک و 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  هدـش ، تیاور  هک  لقن  لقع و  قباطم  هکنآ  دوجو  اب  دـندش ، كـاله  ببـس ، نیمه  هب  مدرم  زا  يرایـسب 
.دومن دامتعا  يو  هب  دیابن  دوشن  تفای  یسک  رد  میالع  نیا  یتقو  ات  هک  تسا  یعطق  صوصخم و  ياه  هناشن  میالع و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  هناشن  میالع و  زا  یخرب 

هراشا

(1) .دنزن رس  وا  زا  یهانگ  هاگ  چیه  هک  تسا  نیا  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ياه  هناشن  زا 

(2) .دشاب فورعم  وا  بسن  مان و  هکنآ  رگید 

ص:22

هک ریهطت  هفیرـش  هیآ  هژیو  هب  دنـشاب ، یم  موصعم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همه  ددـعتم ، تایاور  تایآ و  هلدا و  هب  انب  هک  ارچ  . 13 - 1
زا ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  ًاریِهْطَت ... ؛» ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » دـیامرف یم 

هیآ 33. بازحا ، هروس  .دزاس  كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش 
دنزرف تسا ، ربمایپ  مسا  وا  مسا  هکنیا  هب  دـنا  هدومن  یفرعم  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  مرکا و  ربماـیپ  هک  روط  ناـمه  ینعی  . 14 - 2

اهیلعارهز همطاف  دنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دنزرف  نیمجنپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  : » ینعی مالـسلا 

بختنم « ؛ ص 16 ج 51 ، راونـالاراحب ،» « ؛ ص 271 یـسوط ، خیـش  هبیغ » « ؛ ص 424 ج 2 ، نیدـلا ،» لامک  «. » مالـسلا مهیلع  بلاـط 
ص 224. ج 2 ، یضایب ، یطابن  میقتسملا » طارصلا  « ؛ ص 142 راونالا ،»
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زا ندیـسرپ  جاتحم  دـشابن و  زجاع  يا  هلئـسم  لاؤس و  چـیه  رد  دـنادب ، ار  اه  نابز  تاـغل و  ماـمت  دـشاب ، ملاـع  یهلا  ماـکحا  همه  هب 
(1) .دشابن باتک  رد  ندید  ای  نارگید 

ای تاناویح و  ناتخرد و  اب  نتفگ  نخـس  لثم  دوش ؛ یمن  رداص  یـسک  چیه  زا  نآ  لثم  هک  دـنک  يراک  ینعی  دـشاب ؛ هزجعم  بحاص 
روط هب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  ریاس  زا  هک  دراوم  نیا  لاثما  دنازوسن و  ار  وا  ندب  شتآ  هکنیا  زین  وا و  ياعد  اب  ناگدرم  ندش  هدنز 

.درادن یقرف  نارگید  اب  دشابن  نینچ  رگا  هک   (2) تسا هدش  رداص  رّرکم 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   (3)« ینامعن تبیغ   » باتک رد 

یمن رب  اهنآ  هدـهع  زا  یـسک  ماما  زا  ریغ  هک  دـینک  بلط  ار  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  وا  زا  درک ، ندوب  مئاق  ياـعدا  یـسک  هاـگره  »
(4) «. دیآ

زا يزیچ  هکنآ  هن  دشاب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنا  متاخ  نید  نامه  هدـننک  نییبت  هک  تسا  نیا  ماما  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی 
.دیامن عارتخا  لعج و  دوخ  شیپ 

ص:23

.دشاب نارگید  زا  ملعا »  » دیاب تساه و  نابز  همه  اب  اهداژن و  همه  زا  اه ، ناسنا  مامت  هدننک  تیاده  امنهار و  وا  هک  ارچ  . 15 - 1
هتشون مالسلا  مهیلع  ناماما  تامارک  تازجعم و  صوصخ  رد  هک  اه  نآ  هژیوب  یثیدح ؛ فلتخم  ياه  باتک  هب  دوش  هعجارم  . 16 - 2

.تسا هدش 
يرجه مراهچ  نرق  ياملع  زا  ردقلا  لیلج  رایسب  هللا و  همحر  ینیلک  خیش  درگاش  ینامعن و  میهاربا  نب  دّمحم  نآ  فلؤم  مان  . 17 - 3
.تسا هدروآ  یتوافت  كدـنا  اب  یفاک  لوصا  رد  زین  ینیلک  ار  ثیدـح  نیا  .دـشاب  یم  رابتعا  تیاهن  رد  وا  باتک  تسا و  هدوب  يرمق 

« فلؤم »
ص 157. ج 52 ، راونالاراحب » « ؛ ص 173 ینامعن » تبیغ  . 18 - 4
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.درادن ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  رصتخم  نیا  هک  تسه  دراوم  نیا  زا  ریغ  يرگید  ياه  هناشن 

يارب ات  هدش  نییعت  یتایـصوصخ  اه و  هناشن  ترـضح  نآ  روهظ  و  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  كرابم  دوجو  يارب 
.دنوش علّطم  نآ  رب  اه  نابز  فالتخا  اب  نایناهج  همه  دشاب و  هتشادن  يا  ههبش  دیدرت و  دنامن و  ناهنپ  یسک 

: دـننام زین ؛ هتـشذگ  ياملع  ما و  هدومن  يروآ  عمج   (1)« مانالا هفیظو   » باتک رد  ار  اه  هناشن  میـالع و  نآ  زا  یـضعب  ریقح  هدـنب  نیا 
(2) .دنا هدومرف  نایب  دوخ  ياه  باتک  رد  یلاعت » هَّللا  مهمحر   » ناشیا ریغ  یسلجم و  قودص و  ینامعن و  خیش 

تسا سک  رگا  هناخ  رد 

تسا سب  فرح  کی 

ص:24

رـشتنم هدـش ، یـسیونزاب  قیقحت و  هسـسؤم  نیمه  طسوت  يدوزب  هک  تسا  مامالا » هبیغ  نمز  یف  مانالا  هفیظو   » نآ لماک  ماـن  . 19 - 1
.دومن دهاوخ 

ياهدلج 51 یسلجم ، هماّلع  راونالاراحب ،» « ؛ قودص خیـش  موحرم  همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک  « ؛ ینامعن خیـش  هبیغلا » باتک  . 20 - 2
رتسگداد هب  ناوت  یم  یـسراف ، ياه  باتک  زا  تسا و  هدـش  همجرت  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  یـسوط ؛ خیـش  هبیغلا » باـتک  « ؛ و 53 و 52 

يامیس مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  تیودهم ، نامتفگ  ناسحلا ، يرقبع  بقاثلا ، مجن  یسانشدوعوم ، مالـسلا ، هیلع  يدهم  هار  ناهج ،
.دومن هعجارم  هدرک ، پاچ  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  ار  راثآ  نیا  مامت  هک  ...مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج 
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نمؤم ّقح  يادا  لّوا  بلطم 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب   (1)« یفاک لوصا   » باتک رد 

(2) «. دشاب نمؤم  ّقح  ندومن  ادا  زا  رترب  هک  يزیچ  هب  تسا  هدشن  تدابع  لاعتم  دنوادخ  »

ص:25

تبیغ نامز  رد  هعیش  ناگرزب  زا  يزار  ینیلک  قاحسا  بوقعی  نب  دّمحم  خیاشملا ، خیـش  مالـسالا و  هقث  فیلأت  یفاک  لوصا  . 21 - 1
نیا رد  ینیلک  .دمآ  ایند  هب  ير  رهش  فارطا  رد  نیلک  مان  هب  ییاتسور  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  دهع  رد  يو  .تسا  يرغص 

ثیداـحا طبـض  يروآ و  عمج  هب  سپـس  دـیدرگ و  لوغـشم  ملع  يریگارف  هب  دـش  یم  بوـسحم  ناریا  زکرم  ناـمز  نآ  رد  هک  رهش 
.دیـسر دادغب  هب  هکنیا  ات  هفوک ، هلمج  زا  رگید  ياهرهـش  هب  اجنآ  زا  دومن و  ترجه  مق  هب  ادتبا  اذـل  تخادرپ ؛ مالـسلا  مهیلع  ناماما 

دزن نکل  دوبن ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  بیان  هچ  رگا  يو  .تساهنآ  نیرتراختفا  اب  ینـس  هعیـش و  ناثدحم  مامت  نیب  رد  ینیلک 
؛» دلج یفاک 4  لوصا   » شخب هس  لماش  باتک  نیا  .تسا  یفاـک  وا  باـتک  نیرت  فورعم  .دوب  رادروخرب  یـصاخ  مارتحا  زا  ناـگمه 
اب دومن و  تافو  دادـغب  رد  یگلاس  نـس 70  رد  ق.ه  لاس 329  رد  ینیلک  .دشاب  یم  دـلج » یفاک 2  هضور   » و دـلج » یفاک 2  عورف  »

.دش هدرپس  كاخ  هب  نیمظاک  رهش  رد  یصاخ  مارتحا  عییشت و 
ج 12، یلماع ، رح  خیش  هعیـشلا » لئاسو  « ؛ ص 441 یـسربط ، نیدلا » مالعا  « ؛ ص 170 ج 2 ، ینیلک ، موحرم  یفاـک » لوصا  . 22 - 2

ص 222. ج 71 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 39 ج 9 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ،» كردتسم  « ؛ ص 203
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: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا   (1)« جاجتحا  » باتک رد 

دزن يرتـالاو  تلزنم  نأـش و  دـیامن ، یم  ادا  رتـهب  رتـشیب و  ار  ناـنآ  ّقح  دراد و  يرتـشیب  ییانـشآ  یناـمیا  ناردارب  قوقح  هب  هک  ره  »
(2) «. دراد لاعتم  دنوادخ 

زا شیب  وت ، رب  شقوقح  ّقح و  هک  دوش  یمن  ادـیپ  یـسک  ناـهج  نیا  لـها  ماـمت  نیب  رد  هک  نادـب  یتسناد ، ار  بلطم  نیا  هک  نونکا 
، ملاع نیا  رد  وت  شمارآ  نوکس و  و  وت ، ياقب  یتسه و  ناوارف ، یعطق  ثیداحا  قباطم  هک  ارچ  دشاب ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قوقح 

(3) .تسوا كرابم  دوجو  تکرب  هب  همه  یماشآ ، یم  يروخ و  یم  هک  یبآ  يزور و  و  دسر ، یم  وت  هب  هک  ییاه  تمعن  مامت  و 

ص:26

يرایسب ار  يو  دلوت  .تسا  يرمق  يرجه  نرق 6  ياملع  زا  یسربط ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم ، وبا  فیلأت  جاجتحا » . 23 - 1
ریغ یسربط  نیا  هتبلا  دنا ؛ هتـسناد  تسا  شرفت  یبرع  هک  شیربط  هب  بوسنم  ار  وا  مه  یخرب  یلو  دنناد ؛ یم  ناردنزام  ناتـسربط  رد 

.تسا قالخالا » مراکم   » فلؤم یسربط  و  نایبلا » عمجم   » فلؤم یسربط  زا 
ص ج 41 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 460 ج 2 ، یـسربط ، موحرم  جاجتحالا » « ؛ ص 325 مالسلا ،» هیلع  يرکـسعلا  مامالا  ریـسفت  . 24 - 2

ص 295. ج 11 ، يرون ، ثدحم  لئاسملا » طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  « ؛ 55
نامز ماما  تکرب  نمی و  هب  ءامـسلا ؛» ضرالا و  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنُمیب  : » تسا هدمآ  هلیدع  ياعد  زا  یتمـسق  رد  . 25 - 3

خیش هعیـشلا » لئاسو   » .تسا هدنام  رارق  رب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسوا  دوجو  ببـس  هب  دنروخ و  یم  يزور  تاقولخم  همه  هک  تسا 
.یمق سابع  خیش  نانجلا ،» حیتافم  « ؛ ص 310 ج 19 ، یلماع ، رح 
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هدید دنچره  دشاب ؛ هدـش  ناهنپ  ربا  ریز  هک  هاگنآ  باتفآ ، دـننام  تسوا ؛ سّدـقم  تاذ  عفانم  زا  همه  دراد ، دوجو  تسه و  هک  هچنآ 
: دسر یم  همه  هب  نآ  راثآ  هدیاف و  (1) و  تسا نشور  وا  رون  زا  ناهج  مامت  نکل  دوش  یمن 

هرون قارشاب  يداهلا  ملعلا  وه 

هروهظ تقوک  ینیع  نع  باغ  نا  و 

اهءوض رشنت  سمشلا  ّنا  َرت  ملا 

(2) هروبع نیح  عزقلا  تحت  یه  اذا 

وا سدقا  دوجو  نُمی  دوبن ز  رگا 

لاس هن  هام و  هن  امس  ضرا و  هن  دوبن  اپب 

موس باب  رد  ناهرب  لیلد و  اب  ار  بانج  نآ  قوقح  زا  یخرب  ریقح 

ص:27

نع اهبّیغ  اذا  سمـشلاب  عافتنالاکف  یتبیغ  یف  یب  عافتنالا  هجو  اّما  دندومرف ...« : هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ثیدـح  هلمج  زا  . 26 - 1
ار نآ  اهربا  هک  هاگنآ  تسا  دیشروخ  زا  مدرم  هدافتسا  دننامه  تبیغ ، نامز  رد  نم  زا  مدرم  هدافتسا  یگنوگچ  ...باحـسلا ؛ راصبالا 

ماما زا  ثیدـح  نیا  هباشم  ص 469 . ج 2 ، جاجتحا ،» « ؛ ص 92 ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 290 یسوط ،» تبیغ  «. » دنـشاب هدناشوپ 
ج راونالاراحب ،» « ؛ ص 531 ج 2 ، یلبرا ، همغلا » فشک  « ؛ ص 186 قودص ، خیش  یلاما » : » تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص 

ص 5. ، 23
یم تیادـه  ار  همه  دوخ  دوجو  رون  شبات  اب  هک  تسا  يا  هتـشارفارب  مچرپ  ناـمه  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  فلؤم : زا  رعـش  . 27 - 2

هک ینیب  یمن  ار  دیشروخ  رگم  .دیامرف  یم  يرگ  تیاده  شروضح ، نامز  دننامه  اما  تسا ؛  بیاغ  نم  ناگدید  زا  هچرگا  وا  دنک ؛
.دشاب هتفرگ  رارق  اهربا  تشپ  رد  روبع ، ماگنه  هب  رگا  یتح  دناسر ؛ یم  اج  همه  هب  ار  دوخ  ییانشور  رون و 
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رت مهم  رت و  گرزب  همه  زا  تیعر  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّقـح  قوـقح ، ماـمت  نیب  زا  هـک  ما  هدوـمن  رکذ   (1)« مراکملا لایکم   » باتک
: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  زین   (2) یفاک هضور  باتک  رد  هک  نانچ  تسا ؛

(3) «. تیعر رب  ماما  ّقح  ینعی  « ؛ تسا یلاو  ّقح  تسا ، هدومرف  بجاو  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یقح  نیرت  گرزب  »

؛ مینک ادا  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  ار  ترـضح  نآ  ّقح  میناوت  یمن  مینک ، یعـس  ردقچره  ام  هک  ینادب  دـیاب  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح 
زور رد  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  بلطم  نیا  تاـیاور ، تاـیآ و  قباـطم  اریز  مییاـمنن ؛ یهاـتوک  میناوـت ، یم  هک  هچنآ  زا  دـیاب  نکل 

: هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  نانچ  .دش  دهاوخ  هذخاؤم  شسرپ و  یسک  ره  زا  تمایق 

(4)« ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلُسَتل  َُّمث  »

(5) .تسا هدش  دراو  یتایاور  رگید ، تایآ  و 

ص:28

ص 37. باب 3 ، ج 1 ، مالسلا ،» هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 28 - 1
ص 352. ج 8 ، . 29 - 2

ص 251. ج 27 ، راونالاراحب ،» « ؛ هبطخ 216 هغالبلا ،» جهن  . 30 - 3
هیآ 8. رثاکت ، هروس  دش ! دیهاوخ  یسرپزاب  دیا  هتشاد  هک  ییاه  تمعن  زا  امش } همه   } زور نآ  رد  سپس  . 31 - 4

دهاوخن تساوخزاـب  يداـم  تمعن  زا  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  تسین ؛ يداـم  ياـه  تمعن  اذـغ و  بآ و  میعن ، نیا  زا  دارم  هک  . 32 - 5
تیب لها  تبحم  تیالو و  دارم ، هکلب  زاـین ؛ یب  يادـخ  هب  دـسر  هچ  تسین ، هدیدنـسپ  مه  يداـع  مدرم  زا  یتح  راـک  نیا  اریز  درک ؛
راحب « ؛ ص 298 ج 24 ، هعیشلا » لئاسو  « ؛ ص 129 ج 2 ، مالسلا » هیلعاضرلا  رابخا  نویع   » .توبن دیحوت و  زا  دعب  تسا  مالسلا  مهیلع 

ص 272. ج 7 ، راونالا »
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ماما ّقح  ندومن  ادا  هار 

ترـضح نآ  هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش و  رد  یعـس  ادـتبا  فیرـشلا ،» هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  ّقح  ندومن  ادا  قیرط  هار و 
لاعتم دـنوادخ  تسام و  رمـالا  بحاـص  کـنیا  وا  هک  اریز  تسوا ؛ يرادرب  ناـمرف  تعاـطا و  رد  شـشوک  ماـمتها و  سپـس  تسا و 

: تسا هدومرف 

(1) ؛» ْمُکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأی  »

.دینک يرادرب  نامرف  دوخ  رما  نابحاص  وا و  لوسر  زا  زین  ادخ و  زا  دییامن  يرادرب  نامرف  نانمؤم ! يا 

(2) .دنیوا موصعم  ناردپ  ناماما و  زا  رفن  هدزای  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  رما ، نابحاص  زا  دوصقم  هک 

»(3) و نیدـلا لامک   » ياـه باـتک  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  عیقوت  رد  هک  ناـشیا  هعاـطالا  بجاو  ياـه  ناـمرف  اهروتـسد و  زا  یکی 
: تسا نیا  هدش ، تیاور   (5)« راونالا راحب   » »(4) و جاجتحا »

ص:29

هیآ 59. ءاسن ، هروس  . 33 - 1
یف نازیملا   » .میتسه ام  طقف  هدومرف ، دـنوادخ  هک  رمالا » یلوا   » زا دارم  دـندومرف : هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ثیدـح  هلمج  زا  . 34 - 2

{. یبرع  } ص 410 ج 4 ، نآرقلا » ریسفت 
روهشم یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نآ  فلؤم  ص 483 - . ج 2 ، قودص ، خیـش  همعنلا ؛» مامت  نیدلا و  لامک  . 35 - 3

زا ات  تساوخ  هعبرا  باون  زا  یکی  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  زا  شردپ  دـمآ ، ایند  هب  مق  رد  ق.ه  لاس 305  قودص  خیش  هب 
ترـضح نآ  ياعد  لوصحم  قودص  خیـش  دوش و  يدنزرف  بحاص  يو  دیامرفب ، اعد  ناشیا  ات  دـنک ، اضاقت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

خیـش تافیلأت  زا  یخرب  دنتـسه ، یناوارف  ردـق  نارگ  تاـفیلأت  ياراد  هعیـش و  ناثدـحم  ناـگرزب و  زا  ود  ره  رـسپ  ردـپ و  نیا  .تسا 
 - همعنلا 4 مامت  نیدـلا و  لاـمک  .ملعلا 3 -  هنیدـم   - 2 هعیـش » هعبرا  بتک  زا  یکی   » هیقفلا رـضحیال  نـم   - 1 تسا : نینچ  قودـص 

تفر ایند  زا  ق.ه  لاس 381 رد  قودص  خیش  .مالسلا  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  یلاما 8 -  رابخالا 7 -  یناعم  لاصخلا 6 -  دیحوتلا 5 - 
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناقشاع  هاگترایز  ير  رهش  رد  کنیا  شفیرش  دقرم  هک 

ص 469. ج 2 ، یسربط ، موحرم  جاجتحالا » . 36 - 4
ص 92. ج 52 ، راونالاراحب » . 37 - 5
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(1) ؛» مکجرف کلذ  ّناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا  «و 

«. تسامش راک  شیاشگ  جرف و  نیا ، هک  اریز  دینک ؛ اعد  رایسب  جرف  رد  لیجعت  يارب  »

بابسا و مامت  هک  صوصخ  هب  دریگ ؛ راک  هب  ترضح  شیامرف  نیا  ماجنا  رد  ار  دوخ  شـشوک  مامتها و  تیاهن  دیاب  ینمؤم  ره  سپ 
نامز ماما  سدقا  دوجو  رد  همه  مینک ، اعد  یسک  ّقح  رد  ام  دوش  یم  ثعاب  هک  یللع 

ص:30

ص راونالا ،» بختنم  « ؛ ص 531 ج 2 ، همغلا ،» فشک  « ؛ ص 290 یسوط ، خیـش  هبیغلا » : » تسا نینچ  زین  رگید  عبانم  یخرب  . 38 - 1
ص 1113. ج 3 ، حئارجلا ،» جئارخلا و  ص 452 ؛ يرولا ،» مالعا  « ؛ 122
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رد ابفلا  فورح  بیترت  هب  لّصفم و  روط  هب  ار  تاهج  نآ  ماـمت  ریقح  نیا  هک  ناـنچ  تسا ؛ عمج  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  »
(1) .ما هدومن  عمج  مراکملا » لایکم   » باتک مراهچ  باب 

ص:31

ص 45. عبارلا ، بابلا  لّوا ، ج  مئاقلل » ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 39 - 1
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اعد مود  بلطم 

روهظ جرف و  رد  لیجعت  تساوخرد  ترضح و  نآ  هب  اعد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  ّقح  ندومن  ادا  ياه  هار  زا  یکی  یتسناد  هک  لاح 
نآ هب  جاتحم  دوخ  روما  مامت  رد  ام  هک  بلطم  نیا  اب  درادـن  یتافانم  ام  ياعد  نیا  هک  تسناد  دـیاب  تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  زا  ناـشیا 

.دنتسه تاضویف  مامت  هطساو  راوگرزب  نآ  میتسه و  بانج 

يارب دندومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  نامرف  رما و  نیمه  دنرادن ، یتافانم  مه  اب  بلطم  ود  نیا  هکنیا  رب  ام  لیلد  دهاش و  نیرت  گرزب 
(1) .دینک اعد  جرف 

: دومن حیضوت  ریرقت و  ناوت  یم  هجو  دنچ  هب  ار  قوف  بلطم 

رشب ياضتقم  هب  نکل  دنتسه ؛ یهلا  ياه  ضیف  همه  هطساو  دشاب و  یم  لماک  تافـص ، مامت  رد  ناشیا  ترـضح  هکنآ  دوجو  اب  لّوا :
يراـمیب و درد و  یتخـس و  هودـنا ، مغ و  لـیبق : زا  دوش ؛ یم  ضراـع  زین  ناـشیا  رب  تسا ، ّتیرـشب  همزـال  هک  يروما  یـضعب  ندوب ،

.ناحتما

مه دـندرک و  یم  اعد  ناشدوخ  مه  اذـل  .تسا  ندرک  اعد  اهنآ  زا  یکی  هک  هداد  رارق  یبابـسا  روما ، نیا  عفد  يارب  لاعتم  دـنوادخ  و 
رما ار  نارگید  هاگ 

ص:32

.دش هتفگ  لّوا  بلطم  نایاپ  رد  هک  یثیدح  . 40 - 1
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زا ار  كرابم  دوجو  نآ  هب  اعد  دـیاب  میراد ، ناشیا  هب  هک  یتّبحم  ياضتقم  هب  زین  ام  سپ  .دـننک  اعد  ناـشیا  ّقح  رد  هک  دـندومرف  یم 
.درادن هتشادن و  نانآ  يالاو  ماقم  نأش و  اب  یتافانم  ًالصا  بلطم  نیا  اذل  .میهد  رارق  دوخ  مزال  يرورض و  ياهراک  نیرت  مهم 

زین تسا و  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هللا  همحر  ینامعن  خیـش  تبیغ »  » باتک رد  هک  یثیدـح  قباـطم  مود :
ام ناهانگ  يدایز  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندش  بیاغ  للع  بابسا و  زا  یکی  هدش ، لقن  جاجتحا »  » رد هک  ترضح  نآ  فیرـش  عیقوت 

(1) .دشاب یم 

یعـس و ندرک ، هبوت  هب  مینک ؛ عنام  نآ  عفر  رد  مادقا  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  تسام ، بناج  زا  ترـضح  نآ  روهظ  عنام  هک  لاح  سپ 
.ندومن بانج  نآ  يارب  جرف  روهظ و  بلط  ندرک و  اعد  رد  ششوک 

جایتحا تمـالع  هکلب  تسین ؛ درف  نآ  تجاـح  لـیلد  گرزب ، یـصخش  يارب  ندرب  هیدـه  نیا  نکل  تسا ، هیدـه  هلزنم  هب  اـعد  موس :
.درب یم  وا  يارب  ار  هیده  هک  یصخش  نآ  هب  تسوا  ّتبحم  هناشن  هدنهد و  هیده  صخش 

.ما هدومن  رکذ  مراکملا » لایکم   » باتک مجنپ  باب  رد  ار  بلاطم  زا  رگید  یضعب  روما و  نیا  لیصفت 

ص:33

یمن سوبحم  ناهنپ و  نامنایعیش  زا  ار  ام  يزیچ  چیه  ...مهنم » هرثؤن  ههرکن و ال  اّمم  مهنم  انب  لصتی  ام  ّالا  مهنع  انـسبحی  امف  . 41 - 1
ج یسربط ، جاجتحا »  » .میدنـسپ یمن  نانآ  يارب  تسام و  تهارک  دروم  هچنآ  زا  دسر ، یم  ام  هب  ناشیا  دوخ  زا  هک  هچنآ  رگم  دنک ؛

ص 177. ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 498 ، 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  www.Ghaemiyeh.comراثآ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  ناماما  ياعد  موس  بلطم 

اعد هب  تبسن  رادقم  هچ  هک  دیمهف  دهاوخ  دشاب  هتشاد  یـسررب  قیقحت و  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  ياهاعد  تالاح و  رد  یـسک  رگا 
مامتها لاعتم  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  جرف  تساوخرد  و  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع   » ناـمزلا بحاـص  ترـضح  يارب  ندرک 

.دنا هتشاد 

: دییامن هظحالم  ار  دراوم  نیا  دیوش ، هاگآ  اعّدا  نیا  قدص  هب  دیهاوخ  یم  رگا 

.تسا هدش  تیاور   (1)« ینامعن تبیغ   » رد هک  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياعد  - 1

ص  » رد هک  هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیس  ترضح  ياعد  - 2

ص:34

ص 140. ینامعن ، موحرم  هبیغلا » . 42 - 1
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.تسا هدمآ   (1)« هیداجس هفیح 

.تسا هدش  تیاور   (2)« عوبسالا لامج   » باتک رد  هک  هعمج  زور  رصع  زامن  رهظ و  زامن  زا  دعب  ياعد  - 3

هدش لقن  راونالاراحب »  » »(3) و لئاسلا حالف   » رد هک  رهظ  زامن  زا  دعب  رد  ترـضح  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ياعد  - 4
.تسا

.هدش لقن   (4)« لامعالا لابقا   » رد هک  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  حبص  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد  - 5

.هدش تیاور   (5)« لئاسلا حالف   » رد هک  رصع  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ياعد  - 6

.هدش تیاور   (6)« عوبسالا لامج   » رد هک  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ياعد  - 7

.هدش تیاور  یفاک »  » رد هک  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ياعد  - 8

.هدش تیاور   (7)« تاوعدلا جهم   » رد هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياعد  - 9

ص:35

ص 93. ج 2 ، سوواط ، نب  دّیس  لامعالا » لابقا  « ؛ ياعد 47 مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیداجس » هلماک  هفیحص  . 43 - 1
ص 493. سوواط ، نب  دّیس  عوبسالا » لامج  « ؛» ....مهتعاط تضرف  نیذلا  کئایلوا  نبا  کیلو و  یلع  لص  مهللا  . 44 - 2

ص 168. سوواط ، نب  دّیس  لئاسلا » حالف  « ؛» جرفلا کیلول  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  . 45 - 3
ص 157. ج 95 ، راونالا » راحب  « ؛ ص 200 سوواط ، نب  دّیس  لامعالا » لابقا  . 46 - 4

ص 199. سوواط ، نب  دّیس  لئاسلا » حالف  . 47 - 5
خیش دجهتملا » حابـصم  « ؛ ص 506 عوبـسالا » لاـمج  «. » ...کـتفیلخ کـیلو و  نع  عفدا  مهللا  تسا : نینچ  اـعد  يادـتبا  هک  . 48 - 6

.یمق سابع  خیش  نانجلا ،» حیتافم  « ؛ ص 330 ج 92 ، راونالا » راحب  « ؛ ص 409 یسوط ،
ص 273. سوواط ، نب  دّیس  تاوعدلا » جهم  . 49 - 7
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.تسا هدش  تیاور   (1)« نیدلا لامک   » رد مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  زا  هک  ییاعد  - 10

.هدش تیاور   (2)« عوبسالا لامج   » رد هک  هعمج  رهظ  زامن  تونق  - 11

.هدش لقن   (4)« حالفلا حاتفم   » »(3) و دجهتملا حابصم   » رد هک  بش  هلفان  زامن  یلوا  تعکر  ود  زا  دعب  ياعد  - 12

(5) .هدعق يذ  هام  مجنپ  تسیب و  زور  ياعد  - 13

(6) .هعمج زور  ره  حبص  ياعد  - 14

(7) .هضیرف ياهزامن  زا  دعب  ياعد  - 15

.هعمج زور  رد  دجسم  هب  نتفر  تقو  ياعد  - 16

(8) .حاتتفا ياعد  - 17

ص:36

ص 512. ج 2 ، همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک  . 50 - 1
ج 86، راونالاراحب » « ؛ ص 366 دجهتملا » حابـصم   » نینچمه ص 413 ؛ عوبـسالا » لامج  : » مالـسلا هیلعاضر  ماما  زا  ثیدح  . 51 - 2

ص 251.
ص 136. یسوط ، خیش  دجهتملا » حابصم  . 52 - 3

ص 289. ییاهب ، خیش  حالفلا » حاتفم  . 53 - 4
ص 312؛ لامعالا » لاـبقا  « ؛ ص 669 دـجهتملا » حابـصم  : » ضرـالا وحد  زور  ياـعد  ....هبحلا » قلاـف  هبعکلا و  یحاد  مهللا  . 54 - 5

.ضرالا وحد  زور  لامعا  نانجلا ،» حیتافم  « ؛ ص 243 نیمالا » دلبلا  »
دهع ياعد  زین  هبدن و  ياعد  زا  دعب  نانجلا » حـیتافم  « ؛ ص 110 ج 99 ، راونالا » راحب  «: » ...نامزلا بحاص  يـالوم  غلب  مهللا  . 55 - 6

.مالسلا هیلع  نامز  ماما 
.دش دهاوخ  رکذ  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  زا  باتک  نیمه  متشه  بلطم  ياعد  نیلوا  رد  هک  هچنآ  هلمج  زا  . 56 - 7

راحب « ؛ ص 294 سوواط ، نب  دّیس  عوبسالا » لامج  « ؛ ص 108 ج 3 ، یسوط ؛ خیش  بیذهتلا » « ؛ ص 577 دجهتملا » حابصم  . 57 - 8
.یمق سابع  خیش  نانجلا » حیتافم  « ؛ ص 166 ج 24 ، راونالا »
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.دوش یم  ثحب  ندش  ینالوط  بجوم  نآ  نایب  هک  يرگید  دراوم  و 

ّهلدا یخرب  زین  هدش و  تیاور   (1)« عوبسالا لامج   » رد هعمج  زور  تونق  باب  رد  هک  ییاعد  هفرع و  زور  ياعد  ترابع  زا  یتمـسق  زا 
هجرف و یلاعت  هَّللا  لّجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  دیاب  ادتبا  دیامنب ، ییاعد  دهاوخ  یم  هاگره  نمؤم  هک  دوش  یم  مولعم  رگید 

.مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  تسا ، راصتخا  رب  باتک  نیا  يانب  هک  اجنآ  زا  نکل  دنک ؛ اعد  بانج  نآ  روهظ 

فیرش ثیدح 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  هللا  همحر  ینامعن  میهاربا  نب  دّمحم  راوگرزب  خیش 

، لاـعتم دـنوادخ  شرع  دزن  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماـما  نـسح و  ماـما  ناـنمؤمریما و  لوـسر و  ترـضح  يارب  هـعمج  ياـهزور  »
هتشاذگ رون  زا  ییاهربنم 

ص:37

هب هّلح  رد  يرمق  يرجه  لاس 589  مرحم  رد 15  سوواط  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس  موحرم  نآ  فلؤم  . 58 - 1
فیلأت تارایز  تیاور و  هیعدا و  ددـعتم  ياه  باتک  هتـشاد و  يدایز  ياهرفـس  هک  هدوب  اناوت  يرعاش  بیدا و  هیقف و  يو  .دـمآ  ایند 

هدرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  رد  شرهطم  ندب  نکل  هدرک ؛ تافو  دادغب  رد  يرمق  يرجه  رد 664  .تسا و  هدومن 
.تسا هدش 
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نامسآ ياهرد  هدش ، عمج  نانآ  دزن  نانمؤم  ناربمایپ و  حاورا  ناگتشرف و  همه  هاگ  نآ  دننیـشن ؛ یم  اهربنم  نآ  رب  ناشیا  دوش و  یم 
: هک دننک  یم  اعد  تارضح  نآ  دسر ، یم  ارف  هعمج  رهظ  هک  یماگنه  .دوش  یم  هدوشگ 

: يدومرف هفیرش  هیآ  نیا  رد  دوخ و  باتک  رد  هک  ار  يا  هدعو  نآ  نادرگ  کیدزن  ایادخ !

(1) ؛» ...ِضْرَْألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  ْمُکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »

يور نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  »
(2) «. ...درک دهاوخ  نیمز 

ماما نینمؤملاریما و  لوسر و  ترـضح  سپـس  دـننک ، یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  اـعد  نیمه  لـثم  زین  ناربمغیپ  هکئـالم و  هاـگنآ 
: دنیوگ یم  دنیامن و  یم  هدجس  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

.دندرک راوخ  ار  نانآ  ای  دنتشک و  ار  وت  هدیدنسپ  ناگدنب  دندومن و  ار  وت  تمرح  کته  هک  یناسک  رب  امن  بضغ  ایادخ !

نیا ققحت  زور  .دیامرف  یم  رّدقم  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  زین  دنوادخ  سپ 

ص:38

هیآ 55. رون ، هروس  . 59 - 1
مالـسلا مهیلعراهطا  همئا  تلود  تعجر و  زین  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تموکح  روهظ و  هدعو  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  هدـعو  . 60 - 2

.فلؤم موحرم  زا  .دهد  یم  خر  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا 
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(1)« .تسا مولعم  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  طقف  زین  رما 

: دیوگ فلؤم 

تایاور رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع   » رمـالا بحاـص  ترـضح  تموکح  روهظ و  ناـمز  زور ، نآ  زا  دارم 
(2) .تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  رگید 

ههبش

هیلع نامز  ماما  روهظ  ارچ  سپ  دـنا ، هدرک  اعد  نینچ  تسا و  باجتـسم  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  ياعد  رگا  دـسرپب : یـسک  هچنانچ 
؟ تسا هداتفا  بقع  ردقنیا  مالسلا 

باوج

ربمایپ ترضح  ياعد  رگا  هک  دراد  یلاکشا  هچ  لاح  .تسا  ینامز  هچ  هک  میتسین  هاگآ  ترضح  نآ  روهظ  تقو  هب  یـسک  چیه  ام و 
رایـسب نامز  رد  ار  بانج  نآ  روهظ  لاعتم ، دـنوادخ  دوبن ، ترـضح  نآ  روهظ  رد  لـیجعت  يارب  نینمؤم  ءاـیبنا و  هکئـالم و  همئا و  و 

هدومرف رّدقم  يرود 

ص:39

ص 297. ج 52 ، راونالاراحب » « ؛ ص 276 ینامعن » تبیغ  . 61 - 1
: دـندومرف تسیچ ؟ هفیرـش  هیآ  رد  مولعملا » تقولا  موی   » زا دارم  هک  دـنک  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  . 62 - 2
ج راونالاراحب ،»  » .تسا مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  زور  نامه  مولعم ، تقو  زور  زا  دارم  ...مئاقلا ،» ماـیق  موی  مولعملا  تقولا  »
ص یسربط ، يرولا » مالعا  « ؛ ص 371 ج 2 ، نیدلا ،» لامک  : » تسا هدمآ  زین  رگید  ياه  باتک  رد  ثیدح  نیا  هباشم  ص 377 . ، 52
« همغلا فشک  « ؛ ص 240 يربط ، همامالا » لـئالد  « ؛ ص 242 ج 2 ، یشایع ،» ریـسفت  « ؛ ص 498 يدابآرتسا ، تاـیآلا » لـیوأت  « ؛ 434

ص 203. راونالا ،» بختنم  « ؛ ص 274 یمق ، زاّزخ  رثالا » هیافک  « ؛ ص 524 ج 2 ، یلبرا ،
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دنچره هدومرف ؛ ردقم  ار  يرت  کیدزن  نامز  زین  دنوادخ  ترـضح ، روهظ  يارب  اعد  رد  ناراوگرزب  نآ  مامتها  تهج  هب  نکل  دـشاب ،
.تسا هدیسرن  ارف  مه  رت  کیدزن  نامز  نامه 

.ما هدومن  رکذ  مراکملا » لایکم   » باتک رد  هک  تسه  مه  يرگید  ياه  باوج  لاؤس ، نیا  دروم  رد 

: تسا هدمآ  تایاور  زا  یکی  رد 

لاس لهچ  دـندرک ، هبلغ  ناینوعرف  رب  هک  ینامز  ات  دومرف ، تباجا  ار  نوراه  یـسوم و  ترـضح  ياعد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینامز  زا  »
(1) «. دیشک لوط 

.دوشن هتسخ  ندرک  اعد  زا  دیامن و  ربص  دیاب  نمؤم  سپ 

ص:40

ص 539؛ ج 2 ، قودص ، خیش  لاصخ » « ؛ ص 489 ج 2 ، یفاکلا » : » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  . 63 - 1
ج راونالا « راحب  « ؛ ص 203 یّلح ، دهف  نبا  یعادلا » هدع  « ؛ ص 127 ج 2 ، یشایع » ریسفت  « ؛ ص 151 ج 2 ، یملید ، بولقلا » داشرا  »

ص 128. ، 13
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  اعد  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  مامتها  ّرس  مراهچ  بلطم 

بلط مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هب  اعد  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ناوارف  مامتها  ّرـس  زار و  نایب  هب  ثحبم  نیا  رد 
: مییامن یم  افتکا  هجو  کی  نایب  هب  طقف  رصتخم  نیا  رد  نکل  میزادرپ ؛ یم  نایملاع  دنوادخ  زا  بانج  نآ  روهظ  جرف و 

هک تسا  نآ  زین  یتـسود  ّتبحم و  ّتلع  ببـس و  نیرت  مهم  .دـشاب و  یم  درف  نآ  هـب  تـّبحم  هناـشن  عرف و  یـسک ، يارب  ندرک  اـعد 
ردق ره  سپ  .تسوا  هب  ّتبحم  بجوم  یضتقم و  یسک  ره  رد  ریخ  دوجو  نیمه  دنادب و  تکرب  ریخ و  أشنم  ار  يرگید  دوجو  یسک 

ّتبحم هچ  ره  دـش و  دـهاوخ  رت  لماک  رتشیب و  زین  وا  هب  ّتبحم  ددرگ ، رتشیب  یـسک  رد  یکین  ریخ و  دوجو  هب  ام  تخانـش  تفرعم و 
.ددرگ یم  رتشیب  زین  وا  كرابم  دوجو  هب  اعد  رد  مامتها  دشاب  رتدایز 

هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامزلا بحاص  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  یقیقح  تخانـش  تفرعم و  هک  تسا  نشور  حضاو و  هتبلا 
همئا ادـخ و  لوسر  زج  سکچیه  يارب  لـماک  تروص  هب  ترـضح  نآ  سدـقا  دوـجو  ياـه  یکین  تاریخ و  ییاسانـش  و  فیرـشلا »

تاقولخم زا  رگید  یسک  دنشاب و  یم  يدحاو  هبیط  هرجش  زا  نانآ  هک  اریز  تسین ؛ رّسیم  نکمم و  مهیلع » هیلع و  هَّللا  یلص   » نیرهاط
نوؤش هب  هک  تسین  نآ  ناوت  ار 

ص:41
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هک تسا  تهج  نیمه  هب  تساه ؛ ّتبحم  مظعا  لمکا و  زا  بانج ، نآ  هب  ناشیا  ّتبحم  نیاربانب  .دـنک  ادـیپ  هطاـحا  ناـنآ  تاـماقم  و 
مامتها و ترضح  نآ  يارب  جرف  ترـصن و  حتف و  بلط  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  هب  اعد  رد  یـسک  ره  زا  شیب  نانآ ،

.دنراد شالت  یعس و 

باـتک رد  یناـمعن  خیـش  هک  یثیدـح  نآ  رد  دوـش ، یم  نشور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیاـمرف  ّتلع  هتکن و  زین  ناـیب  نـیمه  زا 
: دندومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  دوخ   (1)« تبیغ »

(2) «. مدرک یم  تمدخ  ار  وا  مدوب  هدنز  ات  مدومن ، یم  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نامز  نم  رگا  »

بانج نآ  كرابم  دوجو  تاریخ  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  شتخانـش  تفرعم و  هک  مادـک  ره  ینعی  دنتـسه ؛ نینچمه  زین  ناـنمؤم 
نآ هب  ییوگاـعد  رد  زین  وا  یعـس  ماـمتها و  دـشاب ، رت  لـماک  شتبحم  هچره  دوـب و  دـهاوخ  رت  لـماک  زین  شتبحم  تـسا ، رت  لـماک 

.تسا رتدایز  رت و  لماک  ترضح 

تبیغ هدرپ  سپ  ابیز ز  تعلط  نآ  بر  ای 

ناسرب شیاقل  هب  ار  ام  روآ و  نورب  وت 

رادرب اج  زا  هدش  شروهظ  عنام ز  هچنآ 

ناسرب شیارب  تسا  روهظ  بابسا  هچناو 

زاس یلاخ  ناور  اه ز  نت  همه  شنانمشد 

ناسرب شیاپ  هب  هسوب  ار  همه  شناتسود 

ص:42

ص 245. ینامعن ، خیش  هبیغلا » . 64 - 1
ص 148. ج 51 ، راونالاراحب ،» . 65 - 2
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  يویند  عفانم  مجنپ  بلطم 

ترـضح نآ  روهظ  جرف و  بلط  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  ندرک  اعد  اب  هک  تسا  يویند  عفاـنم  دـیاوف و  ناـیب  رد  مجنپ  بلطم 
: مینک یم  افتکا  هدیاف  هد  رکذ  هب  رصتخم  نیا  رد  ام  .دوش و  یم  لصاح 

؛ دوش یم  رمع  لوط  بجوم  اعد  - 1

ماما ریـسفت  باتک  رد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  محر  هلـص  یعون  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  يارب  ندرک  اـعد  هک  اریز 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

(1) «. تسا صخش  دوخ  محر  هلص  زا  رت  بجاو  لضفا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  محر  هلص  »

رتهب رت و  لماک  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  محر  هلص  رد  دوش ، یم  لصاح  صخـش ، دوخ  محر  هلـص  زا  هک  يدیاوف  نیاربانب ،
.دشاب یم  رمع  لوط  دیاوف ، نآ  زا  یکی  هک  دش  دهاوخ  لصاح 

ص:43

ص 206. مالسلا » هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت  . 66 - 1
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: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا   (1)« یفاک  » رد

(2) «. ددرگ یم  رمع  ندش  ینالوط  تمایق و  باسح  ندش  ناسآ  ثعاب  دنک و  یم  عفد  ار  اهالب  هزیکاپ و  ار  لامعا  محر ، هلص  »

هب دـش ؛ دـهاوخ  دـیاوف  عفانم و  نیا  هب  ندیـسر  ثعاـب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  یتمدـخ  عون  ره  هک  تفگ  ناوت  یم  ناـیب  نیا  اـب 
.دوش یم  رمع  لوط  بجوم  هک  دش  دهاوخ  رکذ  نآ  تیاور  هک  ترضح  نآ  هب  اعد  رثا  باوث و  رد  صوصخ 

.تسا يزور  تعسو  اهالب و  عفد  بجوم  اعد  - 2

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب   (3)« یفاک  » رد

(4) «. دنک یم  رود  يو  زا  ار  اه  يدب  دایز و  ار  يزور  وا ، بایغ  رد  دوخ  ینید  ردارب  هب  ندومن  اعد  »

سپ .دوب  دهاوخ  رت  لماک  رتشیب و  هدـیاف ، نیا  لوصح  دـشاب ، رت  تلیـضف  اب  رتهب و  هدـنوش ، اعد  نمؤم  نآ  هچره  هک  تسا  مّلـسم  و 
دوجو هب  اعد 

ص:44

ص 157. ج 2 ، یفاکلا ،» . 67 - 1
ص 197؛ ج 2 ، سارف ، یبا  نـــب  مارو  مارو » هعوـــمجم  « ؛ ص 210 ج 2 ، یـشایع ، دوعـسم  نـب  دّـمحم  یـشایع » ریـسفت  . 68 - 2

ص 100. ج 71 ، راونالاراحب ،» »
ص 507. ج 2 ، یفاکلا ،» . 69 - 3

ص 183؛ یلح ، دهف  نبا  یعادلا » هدع  « ؛ ص 328 ج 2 ، يروباشین ، لاتف  نیظعاولا » هضور  « ؛ ص 455 قودص ، خیش  یلاما » . 70 - 4
ص 358. ج 90 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 106 ج 7 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا » لئاسو  « ؛ ص 275 یسربط ، قالخالا » مراکم  »
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، تسا نامیا  همشچرس  لصا و  قیالخ و  همه  لضفا  هک  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامزلا بحاص  ترـضح 
.دوب دهاوخ  گرزب  تعفنم  نیا  هب  ندیسر  ببس  ینمؤم ، ره  هب  اعد  زا  شیب 

.تساهاعد ریاس  تباجا  بجوم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اعد  - 3

رد درف  هک  تسا  ییاهاعد  ریاس  ندش  باجتـسم  ببـس  دـشاب ، هتـشاد  تبقارم  تبظاوم و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  رب  هک  ره 
(1) .ما هدومن  رکذ  مراکملا » لایکم   » باتک رد  بلطم  نیا  يارب  هجو  هد  دودح  هک  دنک  یم  نارگید  ای  دوخ  ّقح 

ترضح نآ  جرف  روهظ و  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  دوجو  يارب  لّوا  شیاهاعد ، مامت  يادتبا  رد  نمؤم  صخش  هک  تسا  راوازس  سپ 
.دنک اعد 

؛» هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  تاقالم  هب  فرشت  - 4

رد هک  نانچ  باوخ ؛ ای  يرادـیب  رد  تسا  باـنج  نآ  تاـقالم  هب  ندـش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  يارب  اـعد  دـیاوف  زا  یکی 
.تسا هدش  تیاور  رگید  ياهاعد  یخرب  زین  دوش و  یم  رکذ  هک  مود  ياعد  صوصخ 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ییاور  ياه  باتک  رگید  »(2) و  راونالاراحب  » رد

ِلآ دّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  : » دیوگب رهظ  حبص و  زامن  زا  دعب  هک  ره  »

ص:45

ص 332. ج 1 ، مئاقلل ،» اعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 71 - 1
ص 77. ج 83 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب » . 72 - 2
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(1) «. دوش فّرشم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تاقالم  ضیف  هب  ات  دریمن  مُهَجَرَف ،» لِّجَع  دَّمَُحم َو 

لیجعت تساوخرد  زین  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  اعد و  لماش  هک  دشاب  یم  لمع  نیا  رب  تموادم  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاظ 
.دوش یم  لصاح  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » مئاق ترضح  روهظ  اب  هک  تسا  ناشیا  جرف 

؛ یهلا ياه  تمعن  ندش  دایز  - 5

كرابم دوجو  دوش و  یم  تمعن  ندش  دایز  ببس  تمعن ، رکش   (2)، نآرق هیآ  حیرص  ّصن  هب  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هدیاف  نیا  نایب 
يرهاظ ياه  تمعن  مامت  هطساو  دوخ ، هکنیا  رب  هوالع  تسا ، یهلا  ياه  تمعن  نیرتالاب  نیرت و  گرزب  زا  زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

نیز ماـما  ترـضح  زا  هریغ ، »(3) و  راونالاراحب  » رد هلمج  زا  هدـش ؛ ناـیب  یناوارف  رتاوتم و  راـبخا  رد  هک  ناـنچ  دـشاب ؛ یم  ینطاـب  و 
: دندومرف  (4) یلامث هزمحوبا  هب  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

ص:46

ص 96. ج 5 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا » كردتسم  « ؛ ص 368 یسوط ، خیش  دجهتملا » حابصم  . 73 - 1
هک ار  یماگنه  دـیروایب } رطاخ  هب  نینچمه   } و ٌدـیِدََشل ؛» ِیباَذَـع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِنَئلَو  ْمُکَّنَدـیِزََأل  ُْمتْرَکَـش  ِنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأـَت  ْذِإَو  . 74 - 2

دیدش متازاجم  دینک ، یساپسان  رگا  و  دوزفا ؛ مهاوخ  امش  رب  ار ) دوخ  تمعن  ، ) دینک يرازگرکـش  رگا  : » تشاد مالعا  ناتراگدرورپ 
هیآ 7. میهاربا ، هروس  تسا »!

ص 185. ج 73 ، راونالاراحب » . 75 - 3
ماـما زا  مه  هک  هدوـب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  صاـخ  باحـصا  زا  دـشاب ، یم  راـنید  نب  تباـث  يو  ماـن  هک  یلاـمث  هزمح  وـبا  . 76 - 4

زا .تسا  هدرک  لقن  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  مه  مالـسلا و  هیلعرقاب  ماما  مه  مالـسلا و  هیلعداـجس 
هدومن تمدخ  ار  ماما  راهچ  هک  هدوب  شنامز  رد  نامقل  دننام  شدوخ  نامز  رد  یلامث  هزمح  وبا  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 

.تسا
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يزور لاـعتم  دـنوادخ  تعاـس ، نآ  رد  هک  ارچ  یـشاب ؛ باوخ  باـتفآ  عولط  رجف و  عولط  نیب  تاـعاس  رد  هک  اداـبم  هزمحوـبا ! يا  »
(1) «. دنادرگ یم  يراج  ام  تسد  هب  ار  اهنآ  هک  هتبلا  دیامرف و  یم  میسقت  ار  ناگدنب 

، بانج نآ  يارب  اعد  هک  ارچ  دوش ؛ یم  تمعن  يدایز  ببـس  تسا و  يرورـض  مزال و  كراـبم ، دوجو  نآ  تمعن  يرازگرکـش  سپ 
.تسا يرازگرکش  یعون 

: دیوگ یم  هک  هدش  تیاور   (3) يدزا دایز  نب  دّمحم  زا  نآ  ریغ  »(2) و  نیدلا لامک   » باتک رد 

ترضح مدیسرپ ،  (4)« ًهَنِطاب ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  : » هفیرش هیآ  ریسفت  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا 
: دندومرف

«. تسا بیاغ  ماما  هنطاب ، تمعن  تسا و  راکشآ  رهاظ و  ماما  هرهاظ ، تمعن  »

؟ دوش یم  بیاغ  ناماما  زا  یکی  هک  تسا  نینچ  ایآ  متفگ :

: دندومرف ماما 

زا وا  دای  یلو  دوش ؛ یم  بیاغ  مدرم  ياه  مشچ  زا  ماما  نآ  يرآ ، »

ص:47

ص 343. رافص ، نسح  نب  دّمحم  تاجردلا » رئاصب  . 77 - 1
ص 368. ج 2 ، همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک  . 78 - 2

«، یشاجن لاجر   » .دشاب یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  تسا ، ریمع  یبا  نب  دّمحم  نامه  هک  يدزا  دایز  نب  دّمحم  . 79 - 3
.ییوخ هَّللا  تیآ  موحرم  لاجرلا » مجعم  « ؛ ص 326

هیآ 20. نامقل ، هروس  تسا !؟ هتشاد  ینازرا  امش  رب  ناوارف  روط  هب  ار  دوخ  ناهنپ  راکشآ و  ياه  تمعن  و  . 80 - 4

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  www.Ghaemiyeh.comراثآ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_47_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_47_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_47_4
http://www.ghaemiyeh.com


ره دـنک و  یم  ناسآ  شیارب  ار  یلکـشم  ره  لاعتم  دـنوادخ  هک  تساـم  زا  ماـما  نیمهدزاود  وا  .دوش  یمن  بیاـغ  ناـنمؤم  ياـه  لد 
ره وا  هلیسو  هب  دزاس ، یم  کیدزن  شیارب  ار  يرود  ره  راکـشآ و  شیارب  ار  نیمز  ياه  جنگ  دیامن ، یم  راومه  شیارب  ار  يراومهان 

مدرم رب  شتدالو  نایرج  هک  تسا  نازینک  هدّیـس  رـسپ  وا  .دـنک  یم  كاله  ار  يراکبان  ناطیـش  ره  دوبان و  ار  يراکمتـس  شکرس و 
داد لدع و  زا  ار  نیمز  وا  .دوب  دهاوخن  لالح  دنادرگ ، رهاظ  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  نامز  نآ  ات  زین  شمان  ندرب  دوش و  یم  یفخم 

(1) «. دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دنک  یم  رپ 

.دوش یم  نانمشد  رب  هبلغ  ادخ و  يرای  بلج  بجوم  اعد  - 6

رب هدننک  اعد  صخـش  هبلغ  لاعتم و  دنوادخ  يرای  بلج  ببـس  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  دـیاوف  زا  رگید  یکی 
دشاب و یم  ادخ  يرای  زین  ناشیا  يرای  تسا و  بانج  نآ  هب  ندناسر  يرای  یعون  ترضح ، نآ  يارب  اعد  هک  اریز  دوش ؛ یم  نانمشد 
َو : » هفیرـش هیآ  رد  هلمج  زا  دـنک ؛ يرای  ار  وا  هک  ره  دـیامن  يراـی  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  رد  یلاـعت  ّقح 

.دنک يرای  ار  ادخ  هک  ار  یسک  ره  هتبلا  یلاعت  يادخ  دیامرف  یم  يرای  انامه   (2) ؛» ُهُرُصنَی نَم  ُهَّللا  َّنَرُصنََیل 

ص:48

ص 270. یمق ، زاّزخ  رثالا » هیافک  « ؛ ص 150 ج 51 ، راونالاراحب ،» . 81 - 1
هیآ 40. جح ، هروس  . 82 - 2
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.دنک یم  يرای  ار  امش  مه  ادخ  دینک ، يرای  ار  ادخ  امش  رگا   (1) ؛» ْمُکْرُصنَی َهَّللا  اوُرُصنَت  نِإ  : » هفیرش هیآ  زین  و 

؛ مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  ایند  هب  تشگرب  - 7

هب  (3) هماندـهع ياـعد  تلیـضف  رد  زین  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا   (2)« هعیـشلا هقیدـح   » باتک رد  هک  ناـنچ 
.تسا هدش  تیاور  هریغ  و  راونالا » راحب   » دننام يددعتم  بتک  رد  صوصخ ،

؛ نامزلارخآ ياه  هنتف  زا  تاجن  نامیا و  توبث  - 8

هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد 

ص:49

هیآ 7. دّمحم ، هروس  . 83 - 1
رد مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  نینمؤملاریما و  تماما  هصاخ و  توبن  تابثا  رد  یـسراف  تسا  یباتک  . 84 - 2
مرح رد  هـک  تــسا  ق.ه } 993  } رفـص هاـم  یفوـتم  یلیبدرـالا ، دّـمحم  نب  دـمحا  یلوـملا  هب  بوـسنم  هـک  ناـشیا  بقاـنم  لـیاضف و 
یلا هعیرذلا   » .تشگ روهشم  یلیبدرا » سّدقم   » هب هک  دوب  يّدح  هب  موحرم  ياوقت  دهز و  .تسا  هدش  نفد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص 81. ج 3 ، یلماع ، نیما  نسحم  دّیس  هعیشلا » نایعا  « ؛ ص 385 ج 6 ، ینارهت ، گرزب  اقآ  هعیشلا » فیناصت 
مالسلا هیلع  مئاق  ترـضح  نارای  زا  دناوخب  حابـص  لهچ  ار  دهع  ياعد  یـسک  ره  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 85 - 3

ّبر مهللا  تسا : نینچ  نآ  لوا  ...دروآ ؛  یم  نوریب  ربـق  زا  روهظ  ماـگنه  هب  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  روـهظ  زا  لـبق  رگا  دـش و  دـهاوخ 
«، لئاسولا كردتسم  « ؛ ص 95 ج 53 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 663 دیفم ، خیش  ریبکلا » رازملا   ... . » عیفرلا یـسرکلا  ّبر  میظعلا و  رونلا 

ص 393. ج 5 ،
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خیـش هک  تسا  یثیدـح  بلطم ، نیا  رب  لیلد  .دوش  یم  نامزلارخآ  ياه  هنتف  اه و  هکلهم  زا  تاـجن  ناـمیا و  توبث  ثعاـب  فیرـشلا »
: دیوگ یم  وا  هک  هدومرف  تیاور  هللا  همحر  یمق  قاحسا  نب  دمحا  زا   (1)« نیدلا لامک   » رد هللا  همحر  قودص 

نم هکنیا  زا  شیپ  مسرپب ، ناشیا  زا  دعب  نیشناج  ماما و  دروم  رد  بانج  نآ  زا  ات  مدیسر  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رـضحم  هب 
: دومرف بانج  نآ  منک ، حرطم  ار  دوخ  لاؤس 

ات تسا و  هتـشاذگن  تّجح »  » زا یلاخ  ار  نیمز  نونکات  مدآ  تقلخ  ناـمز  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  »
ناراب يو  تکرب  هب  دـنک و  یم  عفد  نیمز  لها  زا  ار  اهالب  وا  هلیـسو  هب  هک  یتّجح  نامه  دراذـگ ، یمن  تّجح »  » زا یلاخ  زین  تماـیق 

.دروآ یم  نوریب  ار  نیمز  تاکرب  دراب و  یم 

؟ تسیک امش  زا  دعب  نیشناج  ماما و  سپ  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحا 

دوب هدراهچ  بش  هام  نوچ  شیور  هک  هلاس  هس  دودح  يرسپ  هک  یلاح  رد  دندمآ ؛ نوریب  دنتفر و  قاطا  لخاد  هلجع  اب  ترضح  نآ 
: دومرف دروآ و  هارمه  هب 

وا .مداد  یمن  ناشن  وت  هب  ار  مرسپ  نیا  نم  دوبن  وا  ياه  تجح  ادخ و  دزن  وت  یگرزب  تمارک و  تهج  هب  رگا  قاحسا ! نب  دمحا  يا  »
مانمه

ص:50

ص 384. ج 2 ، همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک  . 86 - 1
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.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ؛ یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هینک  مه  و 

هب تشاد ؛ دـهاوخ  ینالوط  یتبیغ  يو  مسق ! ادـخ  هب  .تسا  نینرقلاوذ  رـضخ و  دـننامه  تّما  نیا  رد  وا  لـثَم  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
تباث يو  تماما  هب  داقتعا  لوق و  رب  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  رگم  دـبای ؛ یمن  تاجن  تبیغ  نامز  رد  تکاله  زا  یـسک  چـیه  هک  يا  هنوگ 

«. دیامن اعد  ناشیا  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  هک  دهد  قیفوت  وا  هب  دنک و 

: متفگ دیوگ ، یم  قاحسا  نب  دمحا 

.دوش مارآ  نئمطم و  ملد  ات  امنب  نم  هب  يا  هناشن  تمالع و  نم ! يالوم  يا 

: دومرف درک و  زاغآ  نخس  حیصف ، یبرع  نابز  هب  رسپ  نآ  ناهگان 

.ادخ نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  و  نیمز ، رد  هَّللا  هیقب  منم  »

(1) «. شابن يا  هناشن  تمالع و  لابند  رگید  نیا  زا  دعب  سپ  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

؛ اهالب عفد  - 9

یلاعت هَّللا  لّجع   » نامز ماما  روهظ  يارب  نارگید  هکنیا  تکرب  هب  دنشاب  یم  نآ  قحتـسم  هک  یناسک  زا  اه  تبوقع  اهالب و  ندش  عفد 
اعد دش ، نایب  یلبق  هدیاف  رد  هک  روط  نامه  اریز  دننک ؛ یم  اعد  فیرشلا » هجرف 

ص:51

ج 2، یضایب ، یطابن  میقتسملا » طارـصلا  « ؛ ص 439 یسربط ، يرولا » مالعا  « ؛ ص 384 ج 2 ، همعنلا ،» مامت  نیدـلا و  لامک  . 87 - 1
ص 143. راونالا ،» بختنم  « ؛ ص 231
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، هدیاف نیمه  زا  تسا و  نامزلارخآ  ياه  هنتف  زا  تاجن  ثعاب  و  نآ ، تمالع  هکلب  نامیا ؛ رب  توبث  ببس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب 
یناسک دوجو  تکرب  هب  تسا ، یناهگان  ياه  تبوقع  اـهالب و  زا  نارگید  ندوب  ظوفحم  نآ  هک  دوش  یم  لـصاح  زین  يرگید  عفاـنم 

هک هدش  تیاور   (2) مالسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا   (1)« راونالاراحب  » رد هک  نانچ  دـننک ؛ یم  اعد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  يارب  هک 
: دندومرف

راوتـسا تباث و  ام  تماما  رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دوش ؛ یم  ناهنپ  اهنآ  ماما  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  »
: دیامرف یم  ادن  ار  اهنآ  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  نانآ  يارب  باوث  زا  هک  يزیچ  نیرتمک  هک  یتسرد  هب  .دنتسه 

بناج زا  وکین  باوث  هب  امـش  رب  داب  هدژم  سپ  .دیدومن  قیدصت  ارم  بیاغ  تّجح  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرـس  هب  امـش  نم ! ناگدـنب  يا 
ار امش  منک و  یم  وفع  ار  امش  تشز  لامعا  لوبق و  ار  امش  بوخ  لامعا  انامه  دیتسه ، نم  نازینک  ناگدنب و  امش  هک  یتسار  هب  نم ،
رب ار  دوخ  باذع  انامه  دیدوبن ، امش  رگا  .منک و  یم  عفد  ناشیا  زا  ار  الب  مراب و  یم  مناگدنب  رب  ار  ناراب  امش ، تکرب  هب  .مزرمآ  یم 

(3) «. مدرک یم  لزان  نانآ 

ص:52

ص 145. ج 52 ، راونالاراحب ،» . 88 - 1
.دشاب یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تیاور  میتفای  ام  هچنآ  . 89 - 2

ص 79. راونالا ،» بختنم  « ؛ ص 330 ج 1 ، همعنلا ،» مامت  نیدلا و  لامک  . 90 - 3
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؛ مالسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  روهظ و  ندش  کیدزن  هب  دیما  - 10

، میظع رما  نیا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  جرف و  لـیجعت  تساوخرد  رد  ناـنمؤم  عّرـضت  ندرک و  اـعد  تکرب  هب  هک  تسا  دـیما 
.ددرگ عقاو  رتدوز 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   (1)« راونالا راحب   » رد هک  تسا  یثیدح  بلطم  نیا  رب  دهاش 

.دیامرف یم  اطع  وا  هب  يرسپ  هک  دومن  یحو  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  »

نامز ما و  هدش  ریپ  نم  هکنآ  دوجو  اب  دوش ؛ یم  دلوتم  دنزرف  نم  زا  هنوگچ  تفگ : هراس  درک ، نایب  هراس  شرـسمه  هب  ار  ربخ  یتقو 
!؟ تسا هتشذگ  نم  يرادراب 

ام یحو  هکنیا  تهج  هب  یلو  دش ؛ دهاوخ  دلوتم  وت  يارب  يدـنزرف  هراس  زا  يدوز  نیمه  هب  دومرف : یحو  میهاربا  هب  ّلجوّزع  يادـخ 
هک دوب  ینامز  نامه  نیا  .دش و  دنهاوخ  بّذعم  راتفرگ و  نانمشد ، تسد  هب  لاس  دصراهچ  وا  نادنزرف  درک ، ّدر  بجعت  يور  زا  ار 

.دندش ناینوعرف  راتفرگ  لیئارسا  ینب 

بلط ادخ ، يوس  هب  هّجوت  اب  دـندرک و  هیرگ  زور  لهچ  دـندمآ و  رد  يراز  هب  دیـشک ، لوط  ناینوعرف  نایم  رد  نانآ  يراتفرگ  یتقو 
دوجو اب  دومرف ؛ دهاوخ  صالخ  ناینوعرف  باذع  زا  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  یحو  نوراه  یـسوم و  هب  لاعتم  دنوادخ  اذل  دـندومن ؛ جرف 

داتفه دصکی و  زونه  هکنآ 

ص:53

ص 131. ص 118 و ج 52 ، ج 4 ، راونالاراحب ،» . 91 - 1
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«. دوب هدنام  یقاب  لاس  دصراهچ  نآ  زا  لاس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ 

، دیدرک یم  بلط  دنوادخ  زا  ار  ام  جرف  يراز ، هیرگ و  اب  دیدومن و  یم  قافتا  همه  ینعی  دیدرک ؛ یم  راتفر  نینچ  نیا  رگا  مه  امـش  »
، دـیاب هک  دوخ  تیاهن  هب  رما  نیا  دـینک ، یمن  راتفر  اـهنآ  دـننام  امـش  نوچ  اـّما  دومرف ؛ یم  رهاـظ  ار  اـم  جرف  لاـعتم  يادـخ  هک  هتبلا 

(1) «. دیسر دهاوخ 

ص:54

ص 239. ج 5 ، لئاسولا ،» كردتسم  « ؛ ص 154 ج 2 ، یشایع ،» ریسفت  . 92 - 1
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  يورخا  عفانم  مشش  بلطم 

مالـسلا و هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  هب  اعد  رد  مامتها  تموادـم و  يورخا  تاکرب  دـیاوف و  نایب  رد  باتک  تمـسق  نیا  ثحاـبم 
.تسا ترضح  نآ  جرف  روهظ و  رد  لیجعت  رب  ادخ  زا  تساوخرد 

هلاسر نیا  ياـنب  نوچ  نکل  میا ، هدومن  رکذ   (1)« مراکملا لایکم   » باتک رد  ناهرب  لیلد و  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  هدـیاف  دـص  زا  شیب  ام 
: دشابن روآ  لالم  ناگدنناوخ  يارب  ات  میرمش  یم  رب  راو  تسرهف  روط  هب  ار  دیاوف  نآ  زا  یخرب  طقف  تسا  راصتخا  رب 

(2) .تمایق رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تعافش  زا  يرادروخرب  - 1

(3) .مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ترضح  تعافش  زا  يدنم  هرهب  - 2

.مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تعافش  هب  ندیسر  - 3

.تسا بانج  نآ  هب  ّتبحم  راهظا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  - 4

ص:55

ص 278. سماخلا ، بابلا  ج 1 ، مالسلا ،» هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 93 - 1
ص 111؛ ج 4 ، یسوط ، خیـش  بیذهتلا » « ؛ ص 65 ج 2 ، قودـص ، خیـش  هیقفلا » هرـضحی  نم ال  ص 60 ؛ ج 4 ، یفاـکلا ،» . 94 - 2

ص 332. ج 16 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا » لئاسو  »
ص 470. مالسلا ،» هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 95 - 3
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: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   (1)« یفاک  » رد و 

ّتبحم و تابث  يدایز و  ببـس  راـک  نیا  اریز  نک ؛ راـهظا  ار  وا  هب  تبـسن  دوخ  ّتبحم  يراد ، تسود  ار  ناـمیا  لـها  زا  یـسک  رگا  »
(2) «. دوش یم  یتسود 

زین راظتنا  تسا و  راظتنا  هناشن  تمالع و  لاعتم ، دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  روهظ  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  اـعد  - 5
(3) .ما هدومن  رکذ  راصبالا » رون   » باتک رد  هک  دراد  رایسب  ياه  باوث 

.دوش یم  تمایق  رد  صخش  ینامداش  رورس و  بجوم  زین  ترضح و  نآ  رما  يایحا  ببس  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  يارب  اعد  - 6

.دوش یم  هدننک  اعد  صخش  زا  ناطیش  ندش  رود  ثعاب  اعد  - 7

(4) .دومن ادا  ار  ترضح  نآ  قوقح  زا  یخرب  ناوت  یم  ندرک  اعد  نیمه  اب  - 8

.دشاب یم  اهنآ  حور  هکلب  تادابع ؛ مظعا  نآ  هک  تسا  ناّنم  دنوادخ  میظعت  ببس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  - 9

: هدومرف رما  نآ  هب  هفیرش  هیآ  رد  هک  تسا  یهلا » هلیسو   » هب نتسج  لسوت  یعون  اعد  نیا  - 10

ِیف اوُدِهاج  َهَلیِسَْولا َو  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای  »

ص:56

ص 644. ج 2 ، یفاکلا ،» . 96 - 1
ص 54. ج 12 ، هعیشلا ،» لئاسو  « ؛ ص 266 ج 1 ، یقرب ، دّمحم  نب  دمحا  نساحملا » . 97 - 2

هدش پاچ  نارکمج  سدقم  دجـسم  تاراشتنا  طسوت  نارظتنم » ینـشور  مشچ   » مان هب  هک  راظتنالا ،» هلیـضف  یف  راصبالا  رون  . 98 - 3
.تسا

ص 305. مالسلا ،» هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 99 - 4

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  www.Ghaemiyeh.comراثآ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_56_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_56_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ؛» َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس 

، دینک داهج  وا  هار  رد  و  دیئوجب ! وا  هب  برقت  يارب  يا  هلیسو  و  دیزیهرپب ! ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
! دیوش راگتسر  هک  دشاب 

راهظا یعون  اعد  نیا  اریز  دوش ؛ یم  لصاح  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  تلاسر  دزم  ترـضح ، نآ  هب  اـعد  اـب  - 11
: هدومرف هک  اجنآ  تسا ؛ هداد  رارق  تلاسر  دزم  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  هب  ّتبحم  تّدوم و 

(2) ؛  َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  َآل  ُلق  »

 ... «. متیب لها   ] مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  : » وگب ... 

.دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  - 12

زا نیا  هک  دریگ  یم  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  ناردارب  هرمز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  ببـس  هب  نمؤم  - 13
.تسا ناسنا  يارب  تاماقم  نیرتالاب 

(3) .تسا مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  يوریپ  ادتقا و  یعون  اعد  نیا  - 14

نآرق رد  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  دهع  هب  يافو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اعد  - 15

ص:57

هیآ 35. هدئام ، هروس  . 100 - 1
هیآ 23. يروش ، هروس  . 101 - 2

ص 123. ج 52 ، راونالاراحب » « ؛ ص 84 رافص ، نسح  نب  دّمحم  تاجردلا » رئاصب  . 102 - 3
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(1) .تسا هدومرف  رما  نآ  هب 

(2) .دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  انامه  هک  تسا  یهلا  تناما  تیاعر  ماما ، يارب  اعد  - 16

.دوش یم  هدننک  اعد  درف  بلق  رد  ماما  رون  شبات  ندش  دایز  ثعاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  اعد  - 17

یکین تاریخ و  مامت  ترضح  نآ  روهظ  اب  نوچ  ؛(3)  تساوقت یکین و  هب  کمک  تناعا و  یعون  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اعد  - 18
.دوش یم  رهاظ  اه 

.دوش یم  دیجم  نآرق  ادخ ، باتک  رون  هب  تیاده  ثعاب  اعد  نیا  - 19

.دوش یم  ناسنا  کین  لامعا  ندش  لوبق  بجوم  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامزلا بحاص  ترضح  هب  ياعد  - 20

.دشاب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ینابر  مولع  زا  هدافتسا  شدوصقم  رگا  دسر  یم  ملع  بلط  باوث  شاداپ و  هب  اعد  نیا  اب  - 21

.هَّللا ءاش  نا  تمایق ، زور  ياه  یتخس  اه و  تبوقع  زا  ندش  نمیا  - 22

.دوش یم  هداد  خساپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصوا  ربمایپ  ادخ و  توعد  هب  اعد  نیا  اب  - 23

ص:58

نمف هَّللا  دهع  نحن  : » دنا هدومرف  هک  هدش  دراو  ثیدح  دنچ  دهعلاب » اوفوا   » و يدهعب » اوفوا   » و هَّللا » دـهع   » تایآ دروم  رد  . 103 - 1
«، یفاک « ؛» .تسا هدومن  لمع  یهلا  دهع  هب  دیامن  افو  ام  دهع  هب  هک  ره  میتسه ، یهلا  دهع  نامه  ام  هَّللا » دهعب  یفو  دقف  اندـهعب  یفو 

ص 245. ج 26 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 221 ج 1 ،
ص 147. یفوک ، میهاربا  نب  تارف  تارف » ریسفت  . 104 - 2

هیآ 2. هدئام ، هروس  يوقَّتلا » ِِّربلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  . 105 - 3
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(1) .دش دهاوخ  هارمه  ناشیا ، ماقم  هجرد و  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  تمایق  زور  رد  هدننک  اعد  هک  دوش  یم  ثعاب  - 24

(2) .دوش یم  ادخ  قلخ  نیرت  بوبحم  زا  لاعتم  دنوادخ  دزن  هدننک ، اعد  - 25

(3) .ددرگ یم  مدرم  نیرتزیزع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  هدننک ، اعد  - 26

.هَّللاءاش نا  .دش  دهاوخ  تشهب  لها  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  جرف و  يارب  هدننک  اعد  - 27

(4) .دوش یم  یصخش  نینچ  لاح  لماش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  ياعد  - 28

.دیامرف یم  يرای  تدابع  رما  رد  ار  وا  دنوادخ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اعد  رد  یعس  مامتها و  ببس  هب  - 29

.دنک یم  دوخ  لاح  لماش  ار  مولظم  هب  کمک  تناعا و  شاداپ  باوث و  - 30

.دوش یم  لصاح  ناگرزب  لیلجت  مارتحا و  شاداپ  باوث و  اعد ، نیا  هلیسو  هب  - 31

.تسا نامولظم  ریاس  البرک و  مولظم  هدش  هتخیر  ّقحان  هب  نوخ  هدننک  بلط  هک  یسک  باوث  هب  ندیسر  - 32

لمحت ییاناوت  درف  هک  دوش  یم  ثعاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اعد  - 33

ص:59

ثیدح 14. باب 26 ، ج 1 ، نیدلا ،» لامک  . 106 - 1
ص 164. ج 2 ، یفاک » . 107 - 2

ص 129. ج 52 ، راونالاراحب » . 108 - 3
ص 88. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا » . 109 - 4
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.دنک ادیپ  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ثیداحا  شریذپ  و 

.درک دنهاوخ  هدافتسا  نآ  زا  نارگید  هک  دش  دهاوخ  عطاس  يرون  تمایق  زور  رد  هدننک  اعد  صخش  نیا  زا  - 34

(1) .دوش یم  هتفریذپ  ناراکهانگ  زا  رفن  رازه  داتفه  يارب  وا  تعافش  - 35

.دوش یم  تمایق  رد  بلق  شمارآ  نانیمطا و  ثعاب  - 36

.ددرگ یم  لصاح  جح  تسیب  باوث  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  جرف و  لیجعت  ياعد  رد  مامتها  رارمتسا و  اب  - 37

.دراد هرمع  جح  باوث  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  - 38

.تسا مارحلادجسم  رد  فاکتعا  هام  ود  باوث  ربارب  جرف ، يارب  اعد  باوث  - 39

.دراد ار  مارحلا  دجسم  رد  فاکتعا  اب  هزور  هام  ود  باوث  - 40

.تسا رترب  ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  ندرک  دازآ  زا  - 41

.تسا نآ  باوث  ندوب  رتشیب  هناشن  زین  يرترب  نیا  .تسا و  رتهب  ادخ  هار  رد  ناگدنمزر  هب  یگنج  بسا  رازه  ندرک  کمک  زا  - 42

.تسا رترب  هبعک  هناخ  رود  فاوط  هبترم  هد  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  روهظ و  لیجعت  يارب  اعد  رد  دایز  مامتها  - 43

.دوش یم  اور  تمایق  زور  رد  هدننک  اعد  تجاح  رازه  دص  - 44

مهیلع هَّللا  مالس  نیرهاط -  همئا  ادخ و  لوسر  ترضح  اب  - 45

ص:60

ص 121. ج 8 ، راونالاراحب » . 110 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  www.Ghaemiyeh.comراثآ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دش دهاوخ  روشحم  نیعمجا - 

.داد دنهاوخ  تراشب  هدژم و  وا  هب  ندرم ، ماگنه  رد  - 46

.دننک یم  اعد  وا  ّقح  رد  ادخ  ناگتشرف  - 47

.دنز یم  ریت  ناطیش  بلق  هب  اعد  نیا  اب  ایوگ  - 48

یم دـنم  هرهب  یتشهب  ياه  ماعط  زا  وا  دنتـسه ، دوخ  لامعا  یـسرباسح  لوغـشم  مدرم  همه  هک  هاگنآ  رـشحم ، تمایق و  زور  رد  - 49
.دوش

.دنام یم  ظوفحم  تمایق  زور  نازوس  باتفآ  زا  - 50

.دش دهاوخ  ناما  رد  خزرب  ملاع  ياه  یتخس  اه و  باذع  زا  - 51

.دوش یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یلاحشوخ  رورس و  ببس  - 52

.دنک یم  ادیپ  وکین  هارمه  قیفر و  خزرب ، ربق و  ملاع  رد  - 53

.دوش یمن  يریگ  تخس  ددرگ و  یم  وفع  وا  ناهانگ  ینعی  دوش ؛ یم  ناسآ  تمایق  رد  وا  لامعا  یسر  باسح  - 54

(1) .دوش یم  هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  ياهرد  - 55

(2) .ددرگ یم  وا  لاح  لماش  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیس  ترضح  ياعد  - 56

لصاح  (3)« هَّللا لبح  هب  ماصتعا   » مالسلا هیلع  نامز  ماما  ّقح  رد  ندرک  اعد  اب  - 57

ص:61

«. نانجلا حیتافم  « ؛ هفرع ياعد  رد  . 111 - 1
ص 353. سوواط ، نب  دّیس  لامعالا » لابقا  « ؛ ياعد 47 مالسلا ، هیلعداجس  ماما  هیداجس » هفیحص  . 112 - 2

ام ...هَّللا  لاق  يذـلا  هَّللا  لبح  نحن  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  مالـسلا ؛ مهیلع  موصعم  ناـماما  شیاـمرف  رباـنب  اریز  . 113 - 3
ص 169؛ ج 1 ، یناکـسح ، مکاح  لیزنتلا » دـهاوش  « ؛ ص 91 تارف » ریـسفت  «. » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  میتسه  یهلا  لـبح  ناـمه 

ص 19. ج 36 ، راونالاراحب » »

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  تاکرب  www.Ghaemiyeh.comراثآ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/626/AKS BARNAMEH/#content_note_61_3
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدومرف  رما  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نامه  دوش ؛ یم 

(1) ؛» اُوقَّرَفَت ًاعیمَج َو ال  هَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  «َو 

! دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  تدحو ،  هلیسو  هنوگره  و  مالسا ، نآرق و   ] ادخ نامسیر  هب  یگمه  :103 و  نارمع لآ 

(2) .دوش یم  مالسلا  مهیلعءایبنا  متاخ  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  کّسمت  لسوت و  لوصح  ببس  - 58

وا ندرک  اعد  رگا  دیسر ، دهاوخ  نانآ  تدابع  موس  ود  هب  هکلب  دسر ؛ یم  نادباع  همه  تدابع  باوث  موس  کی  هب  اهاعد  نیا  اب  - 59
هب ار  دوخ  ياه  تسد  ندرک  اعد  ماگنه  زین  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ّتبحم  راهظا  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هب 

لصاح و مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  یندب  ینابز و  یبلق و  ّتبحم  تیفیک ، نیا  هب  اعد  رب  تموادم  اب  اریز  دریگب ؛ الاب  عّرـضت  يراز و 
.دوش یم  راهظا 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا 

دنوادخ درادب ، تسود  تسد ، نابز و  لد و  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ره  »

ص:62

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  . 114 - 1
، تیب لها  نآرق و  مراذگ ؛ یم  ناتیارب  اهبنارگ  رهوگ  ود  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  رتاوتم  ثیدـح  نامه  . 115 - 2
ص 62؛ ج 2 ، مالسلا » هیلعاضرلارابخا  نویع  « ؛ ص 234 ج 1 ، نیدلا » لامک   » .دیبای یم  تیادـه  دـییوج  کّسمت  اه  نآ  هب  رگا  هک 

ص 225. ج 2 ، راونالاراحب » « ؛ ص 415 قودص ، خیش  یلاما » »
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(1) «. دیامرف یم  تمحرم  وا  هب  ار  نادباع  همه  تدابع  باوث  لاعتم 

.دوش یم  نامیا  ندش  لماک  ببس  - 60

.دراد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  روضح  رد  ندیسر  تداهش  هب  شاداپ  باوث و  - 61

.دراد ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  روضح  رد  تداهش  شاداپ  - 62

.دراد ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ندرک  یکین  ناسحا و  باوث  - 63

یم بوسحم  تاداـبع  نیرت  گرزب  زا  یکی  لـِماع ، ملاـع  ندومن  مارتحا  مارکا و  اریز  دراد ؛ ار  ملاـع  زا  لـیلجت  مارکا و  باوث  - 64
.دوش

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا   (2)« راونالاراحب  » باتک رد 

یمارتحا یب  وا  هب  هک  ره  دش و  دـهاوخ  دونـشخ  وا  زا  تمایق  زور  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـیامن  مارتحا  مارکا و  یهیقف  نمؤم  هب  هک  ره  »
(3) «. دوب دهاوخ  كانمشخ  يو  زا  دنوادخ  دیامن 

.دراد ار  میرک  صخش  تشادگرزب  باوث  - 65

.دوش یم  ام  هب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ياه  ناسحا  زا  یخرب  لوصح  ببس  - 66

ص:63

ص 288. ج 39 ، راونالاراحب » « ؛ ص 106 ج 1 ، يروباشین ، لاتف  نیظعاولا » هضور  « ؛ ص 824 يدابآ ، رتسا  تایالا » لیوأت  . 116 - 1
ص 44. ج 2 ، راونالاراحب » . 117 - 2

ص 359. ج 2 ، ییاسحا ، روهمج  نبا  یلاللا » یلاوع  . 118 - 3
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.تسا هدومن  ار  رمالا  یلوا  تعاطا  ایوگ  - 67

.دیسر دهاوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  رد  نادیهش  هکلب  نادیهش ؛ هجرد  ماقم و  هب  - 68

(1) .دش دنهاوخ  رضاح  دنوادخ  ناگتشرف  دوش ، یم  اعد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  هک  یسلجم  رد  - 69

نامز رد  اعد  هب  تبسن  دراد  يرتشیب  تلیضف  ترضح ، نآ  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  هب  اعد  - 70
(2) .تسا هدیسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  قباطم  تموکح ، لیکشت  ناشیا و  روهظ 

هک دیامن  عوجر  مراکملا » لایکم   » باتک هب  تسا  يرتشیب  بلاطم  راتـساوخ  هک  ره  منک ، یم  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  رـصتخم  نیا  رد 
(3) .ما هدومن  رکذ  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  ثیداحا  ّهلدا و  هارمه  هب  لصفم و  روط  هب  اجنآ  رد 

اعد دیاوف  راثآ و  هب  ندیسر  طیارش 

هراشا

ماما يارب  ندرک  اعد  هک  دوش  یم  مولعم  دش  هداد  حیضوت  هچنآ  زا 

ص:64

ص 205. ج 1 ، راونالاراحب » . 119 - 1
ص 127. ج 52 ، راونالاراحب » « ؛ ص 77 ج 1 ، هعیشلا » لئاسو  « ؛ ص 645 ج 2 ، نیدلا » لامک  « ؛ ص 333 ج 1 ، یفاک » . 120 - 2

ص 278. مجنپ ، باب  ج 1 ، مراکملا » لایکم  . 121 - 3
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رادروخرب يا  یگژیو  نینچ  زا  رگید  تادابع  هک  تسا  يدایز  دـیاوف  تیعماـج و  ياراد  تاداـبع ، ریاـس  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز 
یمامت هب  ندیـسر  هک  تسناد  دـیاب  نکل  ددرگ ؛ یم  لصاح  نآ  ببـس  هب  يدایز  تاکرب  ناوارف و  شاداپ  هک  تهج  نیا  زا  دنتـسین ،

: دراد مهم  طرش  هس  دوش ، یم  مولعم  تایاور  تایآ و  زا  هچنآ  قباطم  لماک ، روط  هب  اه  باوث  دیاوف و  نآ 

نامیا لّوا : طرش 

: دوش یم  هصالخ  بلطم  هس  رد  هک  تسا  بهذم  نید و  لوصا  هب  ینابز  رارقا  یبلق و  نیقی  نامیا ، زا  دوصقم 

.دشاب یم  لدع  اهنآ  زا  یکی  هک  هیتوبث  هیبلس و  تافص  وا و  تینادحو  هب  داقتعا  لاعتم و  دنوادخ  هب  تفرعم  تخانش و  مکی :

ناشیا هچره  هکنیا  ترضح و  نآ  تیمتاخ  هب  هدیقع  مالسلا و  مهیلعءایبنالا  متاخ  ترضح  ینعی  وا ؛ لوسر  تخانـش  تفرعم و  مود :
.تسا نید  تایرورض  ریاس  داعم و  هلمج ، نآ  زا  هک  تسا  ّقح  هدومرف 

رخآ مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اـهنآ  لّوا  هک  مالـسلا  مهیلع  ماـما  هدزاود  ییاسانـش  تفرعم و  موـس :
هدـنز و ترـضح  نآ  هکنیا  .دنـشاب و  یم  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  ترـضح  نامز  ماما  ناـشیا 

.دیامن رپ  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  دوش و  رهاظ  هکنآ  ات  دُرم  دهاوخن  تسا و  بیاغ 

لاح نیا  هب  رگا  و  دوش ، یمن  لوبق  وا  زا  مه  یلمع  چیه  تسین و  نمؤم  دشاب ، هتـشاد  کش  روما  نیا  زا  یکی  رد  یـسک  هاگره  سپ 
تاجن لها  دریمب 

ص:65
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.دنک راکنا  ار  نید  تایرورض  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  .دوب  دهاوخن 

نآ هک  تسا  نشور  هدوـمن ، دـشر  یناملـسم  مالـسا و  رد  هک  يدرف  ره  يارب  هک  دنتـسه  ییاـه  مکح  نآ  نید ، تایرورـض  زا  دارم 
ندوب مارح  ناضمر ، هام  هزور  ندوب  بجاو  زور ، هنابـش  ره  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  ندوب  بجاو  لـثم  تسا ؛ مالـسا  نید  وزج  مکح 

.اهنآ دننام  ندیشون و  بارش  ابر ،

یعقاو ياوقت  لیصحت  مود : طرش 

شاداپ و باوث و  تاـجرد ، نیا  تواـفت  اـب  هک  دـشاب  یم  هجرد  راـهچ  ياراد  تسا و  يراـکزیهرپ  ياـنعم  هب  اوقت  هک  تسناد  دـیاب 
.دش دهاوخ  توافتم  زین  يوقتاب  درف  لامعا  شریذپ 

: مادک ره  هرمث  يوقت و  تاجرد 

هدـش هدرمـش  گرزب  مالـسا ، نید  رد  هک  دـشاب  یم  یناهانگ  نآ  تسا و  يوقت  هجرد  نیلوا  هریبک ، ناهانگ  زا  باـنتجا  لوا : هجرد 
دسر و یم  ریخ  لامعا  باوث  هب  دوش و  یم  وفع  مه  وا  هریغص  ناهانگ  دروآ ، تسد  هب  ار  يوقت  زا  هجرد  نیا  یصخش  هاگره  .تسا 

: دیامرف یم  هک  تسا  هفیرش  هیآ  مه  نآ  لیلد  .دوش  یم  تشهب  لخاد 

(1) ؛» ًامیِرَک ًالَخْدُم  مُْکلِخُْدن  ِیَس َو  ْمُِکتاّ ْمُکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئآَبَک  اُوِبنَتَْجت  نِإ  »

ص:66

هیآ 31. ءاسن ، هروس  . 122 - 1
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یبوخ هاگیاج  رد  ار  امـش  و  میناشوپ ؛ یم  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دـینک ، زیهرپ  دـیوش  یم  یهن  نآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا 
.میزاس یم  دراو 

(1) .دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  مه  یتایاور 

اهنآ زا  ات  دسانـشب  لقادـح  ار  هریبک  ناهانگ  هک  تسا  مزـال  دـسرت ، یم  یهلا  باذـع  زا  تسا و  باوث  بلاـط  هک  ینمؤم  ره  رب  سپ 
.دیامن زیهرپ 

هتشون یبوخ  هلاسر  دیامرفب » یلاع  ار  وا  تاجرد  دنوادخ  هک   » یلع دّمحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسالا  هقث  روربم  موحرم  دروم  نیا  رد 
(2) .دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  هدومن و  هیهت  ار  نآ  نانمؤم  تسا  هتسیاش  هک  دنا 

هک نانچ  دش ؛ دهاوخ  هریبک  دننک ، رارصا  نآ  رب  دوش و  ماجنا  دایز  هک  يا  هریغـص  هانگ  ره  هک  تسا  نیا  یکی  هّجوت : لباق  هتکن  ود 
(3) .دنا هدومن  قافتا  نآ  رب  زین  ءاملع  هدش و  لقن  تیاور  رد 

یم بوسحم  هریبک  هانگ  اهنآ  كرت  هک  دـنراد  ّتیمها  ردـقنآ  تابجاو  زا  یـضعب  نکل  تسا ؛ مارح  یبجاو  ره  كرت  هکنیا  رگید  و 
؛ دشاب یم  هریغص  نآ  هانگ  و  تسا ؛ مارح  طقف  اهنآ  كرت  زین  یخرب  .زامن و  كرت  لثم  دوش ؛

ص:67

ص 316؛ ج 15 ؛ هعیـشلا » لـئاسو  « ؛ ص 129 قودـص ، خیـش  لاـمعالا » باوث  « ؛ ص 575 ج 3 ، هیقفلا » هرـضحی  ـال  نـم  . 123 - 1
ص 351. ج 8 ، راونالاراحب » »

هعلاطم هک  تسا  هریبک » ناهانگ   » مان هب  بیغتـسد  هَّللا  تیآ  دیهـش  رثا  هنیمز ، نیا  رد  فورعم  ياه  باتک  زا  یکی  نینچمه  . 124 - 2
.دشاب یم  دیفم  مومع  يارب  نآ 

ج راونالاراحب » « ؛ ثیدح 187 يدمآ ، ملکلا » ررد  مکحلا و  ررغ  « ؛ ص 337 ج 15 ، هعیشا » لئاسو  ص 288 ؛ ج 2 ، یفاک » . 125 - 3
ص 40. ص 250 و ج 85 ، ، 68
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هدـننک و مالـس  نمؤم  هب  یمارتحا  یب  ثعاب  هکنیا  رگم  تسین ؛ مولعم  نآ  ندوب  هریبک  هک  دـهدن  ار  مالـس  باوج  یـسک  هکنیا  لـثم 
.دوش وا  رازآ  یتحاران و 

هجرد نیا  یسک  ره  هک  تسا  نشور  دشاب و  یم  ناهانگ  مامت  زا  ندومن  زیهرپ  تسا ، لّوا  هجرد  زا  رتالاب  هک  هجرد  نیا  مود : هجرد 
، هدیـسر تایاور  تایآ و  قباطم  يوقت ، زا  هجرد  ود  نیا  لیـصحت  .تسا  یلوا  زا  رت  لماک  شتادابع  باوث  دنک ، لصاح  ار  يوقت  زا 

(1) .دشاب یم  بجاو 

زا سرت  تهج  هب  دوـش ، یم  لـصاح  تاـهورکم  كرت  اـب  تسا ، یلبق  هجرد  ود  زا  رتـالاب  هـلحرم  رد  هـک  هـجرد  نـیا  موـس : هـجرد 
.مارح ياهراک  باکترا 

ار تاحابم  یـصخش  نینچ  دوش ، یم  لصاح  تاحابم  كرت  اـب  دـشاب  یم  يوقت  زا  يرت  لـماک  هجرد  هک  هجرد  نیا  مراـهچ : هجرد 
.دوشن تامرحم  تاهورکم و  بکترم  هتساوخان  ات  دنک  یم  كرت 

یم ناحبـس  دـنوادخ  تیاـضر  دروم  دـنهد ، یم  ماـجنا  یلمع  ره  هک  تسا  لـماک  ناـنمؤم  ماـقم  صوصخم  مراـهچ ، موـس و  هجرد 
(2) .دشاب

قالخا بیذهت  موزل  موس : طرش 

كاپ سفن و  بیذهت  لماک ، ياه  باوث  هب  ندش  راگتسر  طیارش  زا  یکی 

ص:68

هنرگ دشاب و  یم  يوقت  بسک  رد  لوا  مدق  نیا  عقاو ، رد  هک  دـنک  كرت  ار  هریغـص  ناهانگ  مه  هریبک و  ناهانگ  مه  ینعی  . 126 - 1
.دناشک یم  قسف  هب  ار  صخش  نآ ، رب  رارصا  اب  هارمه  هبوت و  نودب  هریغص  هانگ  باکترا 

زا ات  دـننک  یم  لمع  ار  تابحتـسم  ًاثلاث  دـننک ؛ یم  لمع  تابجاو  همه  هب  ًایناث  دـنهد ؛ یمن  ماجنا  یهاـنگ  چـیه  ًـالوا  ینعی  . 127 - 2
.دنوشن مارح  بکترم  هتساوخان  ات  دنیامن  یم  كرت  ار  تاحابم  مه  تاهورکم و  مه  ًاعبار  دنوشن ؛ مورحم  یضیف 
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یهلا برق  تحاس  زا  ار  وا  هدرک و  نیمک  ناسنا ، نطاب  رد  هک  یتشز  تافـص  ینعی  تسا ؛ تسیاـشان  هلیذر و  تافـص  زا  نآ  ندومن 
نینچ دوجو  اب  نوچ  دیامن ؛ رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  ریغ  بجُع و  ایند ، ّتبحم  قافن ، هنیک ، دسح ، صرح ، ربکت ، لثم  دنا ؛ هتخادـنا  رود 

مورحم باوث  زا  یّلک  هب  ار  صخش  هک  تسا  رثؤم  ردقنآ  تافص  نیا  زا  یضعب  یتح  .دیسر  دهاوخن  دوخ  بولطم  هب  ناسنا  یتافص ،
.نآ دننام  ایند و  ّتبحم  لثم  دنوش ؛ یم  وا  نامیا  لاوز  ثعاب  هکلب  دننک ؛ یم 

.مدومن هراشا  رادقم  نیمه  هب  نیاربانب  دش ، دهاوخ  یگرزب  باتک  مسیونب ، لّصفم  روط  هب  هنیمز  نیا  رد  مهاوخب  رگا 

میوگ یم  وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 

لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 

« فیرـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  كرابم  دوجو  يارب  اعد  رب  دروآ و  تسد  هب  ار  طیارـش  نیا  نمؤم  صخـش  هاگره  سپ 
مامت هب  هَّللا  ءاش  نا  دیامن ، تساوخرد  ّلجوّزع  دنوادخ  زا  ار  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  دشاب و  هتـشاد  مامتها  تموادم و 

.دیسر دهاوخ  هدش  هتفگ  ياه  باوث  تاکرب و 

ههبش لاکشا و 

اه باوث  همه  نیا  رصتخم ، کچوک و  لمع  کی  لباقم  رد  هنوگچ  هک  دننادب  دیعب  ار  هتکن  نیا  نارظن ، هتوک  زا  یخرب  تسا  نکمم 
؟ دوش یم  هداد  دیاوف  و 

ص:69
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ههبش زا  باوج 

: دوش یم  هداد  باوج  هس  ههبش ، لاکشا و  نیا  هب 

لها دزن  فیرـشلا ،» هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع   » ترـضح نآ  روهظ  ناـمز و  ماـما  كراـبم  دوـجو  هب  اـعد  فیرـش  لـمع  لّوا : باوـج 
.تسا نأش  تمظع  لامک  یگرزب و  تیاهن  رد  هکلب  دشاب ، هتشاد  ار  داعبتسا  نیا  ياج  هکنآ  ات  تسین  یکچوک  لمع  تریصب ،

اهرازه کچوک ، رهاوج  هناد  کی  اسب  هچ  هکنآ  لـثم  دـهد ؛ یم  صیخـشت  نآ  هب  ملاـع  فراـع و  ار  يزیچ  ره  یگرزب  یکچوک و 
اناد درف  نآ  هب  درادـن  ّقح  عالّطا  یب  هربخ و  ریغ  صخـش  دـنراد و  عالّطا  نآ  هربخ  لها  طقف  ار  شزرا  نیا  نکل  دراد ؛ تمیق  ناموت 

؟ یتشاذگ تمیق  دایز  ردقنیا  ار  هناد  نیا  ارچ  هک  دنک  ضارتعا 

مهیلع نیرهاط  همئا  ناربمایپ و  متاخ  نایملاع و  دـنوادخ  طقف  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  اعد  تمیق  ماما و  نأـش  هب  ياـناد 
.دنشاب یم  مالسلا 

هب نکل  تسا ؛ رـصتخم  کچوک و  دـنچره  هک  تسا  نیتداهـش  دـننامه  ءادـفلا » هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و   » ناـمز ماـما  يارب  اـعد 
ّقح یسک  سپ  .دراد  هک  يراثآ  ریاس  تسا  نینچمه  .دوش  یم  یتشهب  مرتحم و  كاپ و  ناملسم و  رفاک ، صخش  نآ ، نتفگ  ضحم 

.دیامن راکنا  ار  نآ  راثآ  نآ ، یناسآ  هملک و  رهاظ  ندوب  کچوک  يارب  درادن 

اطع یلمع  ره  لباقم  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاه  باوث  مود : باوج 

ص:70
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جاتحم یصخش  هک  تسا  يا  هیده  لثم  ناگدنب ، تادابع  ریاس  اعد و  نیا  لَثَم  صخش ؛ قاقحتسا  هن  تسا  لّضفت  وحن  هب  دیامرف  یم 
مرک لـضف و  ياـضتقم  هب  هکلب  دـنک ؛ یمن  هاـگن  هیدـه  نیا  تمیق  هب  میرک  درف  نآ  نیقی  هب  درب ، یم  مـیرک  یتیـصخش  تمدـخ  هـب 

.دیامرف یم  اطع  شدوخ 

نیـسحت ار  وا  مرک  نیا  زین  همه  دهد و  یم  ماعنا  ار  نآ  ربارب  اهدص  لباقم ، رد  وا  یلو  دـننک  یم  فراعت  یـسک  هب  لگ  کی  اسب  هچ 
.دننک یم 

وا بانج  نآ  درک و  فراعت  ترضح  نآ  هب  لگ  ددع  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نازینک  زا  يزینک  هک  تسا  ثیدح  رد 
.دندومن دازآ  ار 

ششخب هیطع و  تقیقح  رد  دوش ، یم  هداد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّقح  رد  هدننک  اعد  هب  هک  ییاه  باوث  اهاطع و  مامت  موس : باوج 
ایاطع و نیا  قاقحتـسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هک  تسا  نشور  تسا و  راوگرزب  نآ  مارکا  ترـضح و  نآ  دوخ  هب  لاـعتم  دـنوادخ 

.دنشاب یم  اراد  زین  ار  اهنآ  قوف  بتارم 

وا نامالغ  ناهارمه و  نامداخ و  زا  کی  ره  هب  تبـسن  دیامن ، تفایـض  ار  يرگید  گرزب  درف  دـهاوخب  یگرزب  صخـش  هاگره  ًالثم 
تهج هب  نکل  دنرادن ، ار  ییاریذـپ  لیلجت و  نینچ  تقایل  دوخ  يدوخ  هب  دارفا  نآ  هک  یتروص  رد  درک ؛ دـهاوخ  ماعنا  ناسحا و  مه 

.دنوش یم  عقاو  فطل  دروم  دنراد ، گرزب  درف  نآ  هب  هک  یقّلعت  باستنا و 

كدنا نانآ  زا  کی  ره  هب  تبسن  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  .تساهنآ  بحاص  مارتحا  لیلجت و  تقیقح  رد  نامداخ ، مارکا  نیا  لاح  ره  هب 
یهاتوک

ص:71
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.دوش یم  گرزب  صخش  نآ  هلگ  رطاخ و  رّدکت  ثعاب  دریگ ، تروص 

هب دوش ، یم  تیانع  مالـسلا  هیلعادهـشلا  دّیـس  ترـضح  ناگدـننک  هیرگ  ناریاز و  هب  هک  مه  ییاـیاطع  اـه و  باوث  ترثک  هک  ناـنچ 
(1) .ناشدوخ قاقحتسا  تهج  زا  هن  تسا  ترضح  نآ  هب  نانآ  قلعت  باستنا و  تهج 

دنرآ رگا  بیبح  لامج  نسُح  راثن 

دنرادنپن بجع  نامیرک  یملاع ز  ود 

ص:72

رد تمایق  زور  ات  کلم  رازه  داتفه  فلا ) دـییامرف : هجوت  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  ثیداحا  نیا  هب  هلمج  زا  . 128 - 1
ماما نارئاز  هب  ادتبا  لاعتم  دنوادخ  هفرع ، زور  .دننک ب ) یم  اعد  ترضح  نآ  نارئاز  يارب  دنرضاح و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح 

یم وزرآ  هکنیا  رگم  تسین  تمایق  زور  رد  یسک  چیه  .تافرع ج ) يارحص  رد  نایجاح  هب  سپس  دنک  یم  رظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
« راونالاراحب « ؛ ص 462 ج 14 ، هعیشلا » لئاسو  « ؛ ص 581 ج 2 ، هیقفلا » هرضحی  نم ال   » .دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  زا  دنک 

ص 18. ج 98 ،
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اعد نامز  متفه  بلطم 

جرف لیجعت  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  رد  يرتشیب  دیکأت  مامتها و  تاقوا ، ریاس  هب  تبـسن  هک  تسا  تالاح  تاقوا و  یخرب 
: میزادرپ یم  راصتخا  وحن  هب  اهنآ  زا  یخرب  نایب  هب  رصتخم  ثحب  نیا  رد  ام  تسا ، هدش  ترضح  نآ 

؛ اهزامن تونق  رد  لّوا :

(1)« لـئاسولا كردتـسم   » رد هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  زا  يددـعتم  ياـه  توـنق  رد  هـک  ناـنچ 
ّالا هلا  ال   » جرف تاملک  زا  دعب  اهزامن  تونق  رد  هک  دـندومرف  یم  رما  دوخ  نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  تیاور 

(3): دنناوخب ار  اعد  نیا   (2)« رخآ ات  میرکلا ...  میلحلا  هَّللا 

ص:73

ص 404. ج 4 ، لئاسولا ،» كردتسم  . 129 - 1
ّبر عبـسلا و  تاوامـسلا  ّبر  هَّللا  ناحبـس  میظعلا  یلعلا  هَّللا  ـالا  هلا  ـال  میرکلا  میلحلا  هَّللا  اـّلا  هلا  ـال  : » تسا نینچ  نآ  هیقب  . 130 - 2

ص ج 3 ، ینیلک ، یفاکلا » « » .نیملاعلا بر  هَّلل  دـمحلا  میظعلا و  شرعلا  بر  نهتحت و  اـم  نهنیب و  اـم  نهیف و  اـم  عبـسلا و  نیـضرالا 
ص 288. ج 1 ، یسوط ، خیش  بیذهتلا » « ؛ ص 131 ج 1 ، قودص ، خیش  هیقفلا » هرضحی  نم ال  « ؛ 122

.تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  اعد  نیا  لصا  هتبلا  . 131 - 3
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ْمُهیوَْجن ْمُهُّرِـس َو  َْکَیلِإ  ِنُْسلَألِاب َو  َتیِعُد  َْتنَأ  ُقانْعَألا َو  ِتَّدُم  يِْدیَألا َو  ِتَِعفُر  ُماَدـْقَألا َو  ِتَلُِقن  ُراْصبَألا َو  ِتَصِخُـش  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  »
.َنیِِحتافلا ُْریَخ  َْتنَأ  ِّقَحلِاب َو  انِمْوَق  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْحَْتفا  اَنَّبَر  ِلامْعَألا ، ِیف 

َِکلَذ ْجِّرَفَف  اِنب ، ِنَتِفلا  َعُوقُو  اْنیَلَع َو  ِءآدـْعَألا  َرُهاظَت  اِنئآدـْعَأ َو  َهَرثَک  انِدَدَـع َو  َهَِّلق  انِمامِإ َو  َهَْبیَغ  انِِّیبَن َو  َدـْقَف  َکـَْیلِإ  اوُکْـشَن  اـّنِإ  َّمُهَّللَا 
(1) «. َنیَِملاعلا َّبَر  َنیِمآ  ِّقَحلا  َهلِإ  ُُهفِْرعَن  ٍّقَح  ِمامِإ  ُهُرِهُْظت َو  ٍلْدَِعب  َّمُهَّللا 

ماما روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  تهج  دـنک  یم  تیافک  دـشاب ، گنت  تقو  ای  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  دـناوتن  هاـگره  دـیوگ : ریقح 
: دیوگب هکنیا  لقادح  مالسلا  هیلع  نامز 

«. ِِهئآدْعَأ َيْزِخ  ْلِّجَع  ِنامَّزلا  ِبِحاص  انالْوَم  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللَا  »

(2) .دش دهاوخ  نایب  هک  نانچ  بجاو ، زامن  ره  زا  دعب  مود :

(3) .بش هلفان  زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  موس :

ص:74

ص 57. ییاهب ، خیش  حالفلا » حاتفم  « ؛ ص 207 ج 82 ، راونالاراحب ،» . 132 - 1
ج 2، یفاک » « ؛»...  هتحت نم  هقوف و  نع  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  هظفحاف  ًّابر ...  هَّللاب  تیـضر  . 133 - 2

ص 42. ج 83 ، راونالاراحب » « ؛ ص 327 ج 1 ، هیقفلا » هرضحی  نم ال  « ؛ ص 548
ص 75. یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  یمعفک » حابصم  . 134 - 3
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(1) .ماش حبص و  ره  صوصخ  هب  مراهچ :

.تسا هدومرف  دوخ  سورد  باتک  رد   (2) هللا همحردیهش  هک  هچنآ  قباطم  .ینک  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  تقو  ره  مجنپ :

نانچ .امن  اعد  تدوخ  يارب  هاگنآ  نک ، اعد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  يارب  لّوا  ینک ، اـعد  تدوخ  يارب  یهاوخ  یم  تقو  ره  مشش :
.دوش یم  هدافتسا  هیعدا  تایاور و  زا  هک 

دص هک  تسا  بحتـسم  هبنـشجنپ  زور  رد  هک  هدومرف  تیاور   (3)« عوبـسالا لامج   » باتک رد  صوصخ  هب  هبنـشجنپ ؛ ياهزور  متفه :
: دنیوگب هبترم 

نیا هک   (4) «. نیِرِخـآلا َنِیلَّوَـألا َو  َنِم  ِْسنِـإلا  ِّنِجلا َو  َنِم  ْمُهَّوُدَـع  ْکـِلْهَأ  ْمُهَجَرَف َو  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا  »
.تسا رایسب  تلیضف  ياراد  تاولص 

ص:75

.نانجلا حیتافم  رد  دهع  ياعد  و  ص 150 ؛ ج 83 ، راونالاراحب » « ؛ ص 213 دجهتملا » حابصم  « ؛ ص 529 ج 2 ، یفاک » . 135 - 1
يافوتم دلوتم 736 و  لوا ، دیهـش  هب  فورعم  هحیرـض » هَّللا  رّون   » یلماع یکم  نیدلا  لامج  نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  وبا  شمان  . 136 - 2

نکل تشاد ؛ رارق  ینس  هعیش و  ياهقف  مامت  هّجوت  دروم  هچرگا  يو  .تسا  هعیـش  مالـسا و  لوا  زارط  ياملع  زا  يرمق و  يرجه   786
رارق نیا  زا  يو  یهقف  ییاور و  ياـه  باـتک  زا  یخرب  .دیـسر  تداهـش  هب  یعیجف  زرط  هب  هتفرگ ، رارق  نیبصعتم  هنیک  دـسح و  دروم 

.لوا دیهش  هعومجم  و  رازم ، سورد ، نیعبرا ، يرکذ  هعمل ، تسا :
ص 178. . 137 - 3

ص 142. یمعفک ، نیمالا » دلبلا  « ؛ ص 265 یسوط ، خیش  دجهتملا » حابصم  . 138 - 4
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هیلع قداص  ترـضح  زا  هک  نانچ  زور ؛ نآ  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دـعب  و  رهظ )  ) لاوز تقو  رد  صوصخ  هب  هعمج ؛ ياهزور  متـشه :
: ییوگب هبترم  دص  رصع ، زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  هعمج  زور  لامعا  نیرترب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا 

(1) «. ْمُهَجَرَف ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

(2) (. رطف دیع   ) ناضمر هام  دیع  زور  مهن :

(3) .نابرق دیع  زور  مهد :

(4) .ریدغ دیع  زور  مهدزای :

(5) .هفرع زور  مهدزاود :

(6) .تسا ضرالا » وحد   » زور هک  هدعقیذ  هام  زور 25  مهدزیس :

ص:76

ج 6، يرون ، ثدحم  لئاسولا » كردتسم  « ؛ ص 353 ج 86 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 449 سوواط ، نب  دّیس  عوبـسالا » لامج  . 139 - 1
ص 94.

نب دّیـس  لاـمعالا » لاـبقا  « ؛»...  عدـصلا هب  بعـشا  مهللا  کـئایلوا ، جرفل  رظتنملا  كرما ، رظتنملا  کـیلو  یلع  لـص  مهللا  . 140 - 2
ص 16. ج 88 ، راونالاراحب » « ؛ ص 283 سوواط ،

ص 280. سوواط ، نب  دّیس  لامعالا » لابقا  . 141 - 3
ص 319. ج 95 ، لامعالا » راحب  « ؛ ص 492 سوواط ، نب  دّیس  لامعالا » لابقا  « ؛ ص 25 دیفم ، خیش  هعنقملا » . 142 - 4

لابقا « ؛ مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  ياـعد  ياعد 47 و  هیداجـسلا » هفیحـص  ، » هفرع زور  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  ياـعد  . 143 - 5
ص 350. لامعالا »

ص 236. داعملا » داز  « ؛ ص 312 لامعالا » لابقا  . 144 - 6
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(1) .نابعش هام  همین  بش  مهدراهچ :

(2) .نابعش هام  همین  زور  مهدزناپ :

(3) .ناضمر كرابم  هام  مامت  مهدزناش :

.ناضمر هام  ياه  بش  صوصخ  مهدفه :

(4) .ردق بش  صوصخ  مهدجه :

.حبص زامن  زا  دعب  ناضمر ، هام  زور 21  صوصخ  مهدزون :

(5) .ءاروشاع زور  متسیب :

.ما هدرک  رکذ   (6)« مراکملا لایکم   » باتک رد  ار  کی  ره  لیالد  و 

سینُخ نب  یّلعم  زا  هک  یثیدح  هب  هّجوت  اب  زورون ؛ زور  مکی : تسیب و 

ص:77

.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  رون  رسارس  دالیم  بش  هک  . 145 - 1
تبث يرما و  یل  ممتأ  يدـعو و  یل  زجنا  مهللا  : » درک اعد  نینچ  شتدـالو  زور  رد  زین  ترـضح  نآ  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  . 146 - 2

ص 13. ج 51 ، راونالا » راحب  « ؛ ص 428 ج 2 ، نیدلا » لامک  « ؛» ...ًاطسق ًالدع و  یب  ضرالا  ألما  یتأطو و 
ج 42، راونالاراحب » « ؛ ص 114 ج 3 ، یسوط ، خیش  بیذهتلا » « ؛ ص 614 دجهتملا » حابصم  ، » ص 336 دیفم ، خیش  هعنقُم » . 147 - 3

ص 252.
بـش صوصخب  ردـق ، ياـه  بش  يارب  راوـگرزب  ياـملع  زین  ار  ....نسحلا » نب  هجحلا  کـیلول  نک  مهللا   » فورعم ياـعد  . 148 - 4

ج 3، یسوط ، خیش  بیذهتلا » « ؛ ص 162 ج 4 ، یفاکلا »  » .دنناوخب یلاح  ره  رد  هتسشن و  هداتسیا و  هک  دنا  هدومن  لقن  موس  تسیب و 
ص 349. ج 94 ، راونالاراحب » « ؛ ص 102

ص 305. ج 98 ، راونالاراحب » « ؛ ص 569 سوواط ، نبا  لامعالا » لابقا  « ؛ ص 782 یسوط ، دجهتملا » حابصم  . 149 - 5
يادتبا ج 2. زا  مالسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 150 - 6
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: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  داعملاداز »  » باتک رد 

(1)« .میشک یم  جرف  راظتنا  ام  هکنآ  رگم  تسین  يزورون  زور  چیه  »

.دیامن دایز  مامتها  ناشیا  ییوگاعد  راظتنا و  رد  دنک و  یسأت  دوخ  ماما  هب  دیاب  مه  نمؤم  سپ 

نآ ّمغ  ّمه و  عفر  دنک و  اعد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ًاصوصخم  دـیاب   (2)، دهد یم  خر  یهودـنا  مغ و  تقو  ره  مود : تسیب و 
: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نوچ  دیامن ؛ بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ترضح 

«. دنک یم  رثا  زین  شنایعیش  بلق  رد  مغ  نآ  دوش ، یم  ضراع  ماما  بلق  رب  یهودنا  مغ و  تقو  ره  »

یتلع ببـس و  چـیه  رهاظ  رد  هکنآ  دوجو  اب  دوش ، یم  كاـنمغ  نوزحم و  نمؤم ، بلق  تاـقوا ، یـضعب  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
.دبای یمن  نآ  يارب 

ص:78

ص 308؛ ج 52 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 173 ج 8 ، هعیـشلا ،» لئاسو  « ؛ ص 40 ج 3 ، ییاـسحا ، روهمج  نبا  یلـآللا » یلاوع  . 151 - 1
ص 352. ج 6 ، لئاسولا ،» كردتسم  »

«. مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتل  ءاعدلا  اورثکاو  : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فیرش  عیقوت  نامه  قباطم  . 152 - 2
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  طوبرم  ياهاعد  زا  یخرب  متشه  بلطم 

وحن هب  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  بلط  مالسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  هب  اعد  ياه  باوث  دیاوف و  هب  ندیـسر  هک  تسناد  دیاب 
تموادـم دایز و  مامتها  ناـیملاع ، دـنوادخ  زا  شروهظ  جرف و  بلط  ماـما و  هب  اـعد  رد  صخـش  هک  دوش  یم  لـصاح  یتقو  لـماک ،

یلاعت ّقح  زا  وا  كرابم  بلق  زا  هودنا  مغ و  عفر  يارب  دهاوخب ، دنوادخ  زا  ار  شروهظ  جرف و  دـنک و  اعد  دایز  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد 
.اهنآ زا  ریغ  یبرع و  هچ  یسراف و  هچ  دوش ؛ رّسیم  هک  ینابز  ره  هب  دیامن ، تساوخرد 

ترضح يارب  اعد  بادآ  یخرب 

ترضح (1) يارب  اعد  بادآ  یخرب 

لها نیرتزیزع  يارب  هک  یسک  لثم  دشاب ؛ هتشاد  يراز  عّرضت و  تلاح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  ماگنه  هک  تسا  راوازـس  - 1
.دنک یم  اعد  رارطضا  ماگنه  رد  شدوخ 

ص:79

زاغآ و رد  تاولص  دنوادخ ، هب  هجوت  صالخا و  ندوب ، رهاط  هبوت ، رافغتـسا و  هلمج : زا  ندرک ؛ اعد  یلک  بادآ  رب  هوالع  . 153 - 1
 ... . لاعتم دنوادخ  تمحر  تباجتسا و  هب  دیما  نیقی و  اعد ، نایاپ 
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ماما هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لاعتم و  دنوادخ  هب  ّتبحم  راهظا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ندرک  اعد  زا  شفده  - 2
.دشاب مالسلا  هیلع  نامز 

رایـسب مه  اهنآ  تسا و  هدـش  تیاور  راوگرزب  نآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  هک  دـناوخب  ار  ییاهاعد  نامه  تسا  رتهب  - 3
: میامن یم  افتکا  اعد  دنچ  رکذ  هب  رصتخم  نیا  رد  ریقح  هک  تسا 

: ناوخب ار  اعد  نیا  بجاو ، زامن  ره  زا  دعب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  زا   (1)« هیقف  » باتک رد  لّوا :

ِْنیَسُحلا َو ِنَسَحلا َو  َو  ًاِّیلَو ، ٍِّیلَِعب  َو  ًاِّیبَن ، َمَّلَس  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ًاباتِک ، ِنآْرُقلِاب  َو  ًانیِد ، ِمالْـسِإلِاب  ًّابَر َو  ِهَّللِاب  ُتیِـضَر  »
ٍدَّمَُحم َو ِْنب  ِِّیلَع  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  یـسُوم َو  ِْنب  ِِّیلَع  ٍرَفْعَج َو  ِْنب  یَـسُوم  ٍدَّمَُحم َو  ِنـْب  ِرَفْعَج  ٍِّیلَع َو  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ِْنیَـسُحلا َو  ِنـْب  ِِّیلَع 

.ًهَِّمئَأ ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِنَسَحلا  ِْنب  ِهَّجُحلا  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِنَسَحلا 

َو ِهِرْمُع ، ِیف  َُهل  ْدُدـْما  َو  ِِهتَْحت ، ْنِم  ِِهقْوَـف َو  ْنِم  َو  ِِهلامِـش ، ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ ، ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَـف  ُهَّجُحلا  َکُِّیلَو  َّمُـهَّللا 
َو ِهِّوُدَع ، ِیف  ِِهتَعیِش َو  ِیف  ِِهلام َو  ِِهلْهَأ َو  ِیف  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِهِسْفَن َو  ِیف  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرَقَت  ُّبُِحی َو  ام  ِهِرَأ  َو  َِکنیِِدل ، َرِْصنَتْسُملا  َكِْرمَِأب  َِمئاقلا  ُْهلَعْجا 

(2) «. َنِینِمُْؤم ٍمْوَق  َروُدُص  انَروُدُص َو  ِفْشا  َو  ُُهْنیَع ، ِِهب  ُّرَقَت  ُّبُِحی َو  ام  ْمِهِیف  ِهِرَأ  َنوُرَذْحَی َو  ام  ُْهنِم  ْمِهِرَأ 

ص:80

ص 327. ج 1 ، قودص ، خیش  هیقفلا » هرضحی  نم ال  . 154 - 1
ص 42. ج 83 ، راونالا ،» راحب  « ؛ ص 547 ج 2 ، یفاکلا ،» . 155 - 2
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: دنناوخب زامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  ریغ  »(1) و  راونالاراحب  » رد مود :

َتْکَرابَت َو َْتُلق  َکَّنِإ  َلاق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  َنیِمَْألا  َقَّدَـصُملا  َقِداّصلا  َکـَلوُسَر  َّنِإ  َّمُهَّللَا  .ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  »
.ُهَتَئآسَم ُهَرْکَأ  اَنَأ  َتْوَملا َو  ُهَرْکَی  ِنِمْؤُملا  َيِْدبَع  ِحوُر  ِْضبَق  ِیف  يِدُّدَرَتَک  ُُهلِعاف  اَنَأ  یَش ٍء  ِیف  ُتْدَّدََرت  ام  َْتَیلاعَت 

(2) «. ِیتَّبِحَأ ْنِم  ٍدَحَأ  ِیف  یِسْفَن َو ال  ِیف  ِینْؤُسَت  َهَِیفاعلا َو ال  َرْصَّنلا َو  َجَرَفلا َو  َکِِّیلَِول  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا 

هب ناضمر و  كرابم  هام  رد  صوصخ  هب  دـنناوخب ؛ یتقو  ره  لاـح و  ره  رد  ار  اـعد  نیا  هک  هدـش  تیاور   (3)« یفاک عورف   » رد موس :
: ییوگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنا  متاخ  رب  تاولص  ادخ و  دمح  زا  دعب  سپ  هام ، نآ  موس  تسیب و  بش  رد  هژیو 

ًاِّیلَو َو ٍهَعاس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاّـسلا َو  ِهِذـه  ِیف  ُمـالَّسلا  ُهـالَّصلا َو  ِِهئآـبآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  ِناـمَّزلا  َبِحاـص  ِنَسَحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  »
(4) و ًارِصان ًاِظفاح َو 

ص:81

ص 7. ج 83 ، راونالاراحب » . 156 - 1
نبا تاوعدلا » جـهم  « ؛ ص 23 یمعفک ،» حابـصم  « ؛ ص 12 یمعفک ، نیمـالا » دـلبلا  « ؛ ص 57 یـسوط ، دجهتملا » حابـصم  . 157 - 2

ص 167. سوواط ، نبا  لئاسلا » حالف  « ؛ ص 134 سوواط ،
ص 162. ج 4 ، یفاکلا ،» . 158 - 3

حابصم « ؛ ص 103 ج 3 ، یـسوط ، ماکحالا » بیذهت  « ؛» ًانیع ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  : » تسا نینچ  اه  باتک  زا  یخرب  رد  . 159 - 4
ص 46. لئاسلا ،» حالف  ص 586 ؛ یمعفک ، حابصم » « ؛ ص 203 یمعفک ، نیمالا » دلبلا  « ؛ ص 630 یسوط ، دجهتملا »
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(2) «. ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح   (1) ًاْنیَع ًاِدئآق َو  ًالِیلَد َو  َ 

ترضح رب  تاولص  دیاب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زا   (3)« عوبسالا لامج   » باتک رد  مراهچ :
: داتسرف تیفیک  نیا  هب  ار  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رمالا  بحاص 

.ًاریِهْطَت ْمُهَتْرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  ْمُهَّقَح َو  َْتبَجْوَأ  ْمُهَتَعاط َو  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َِکئآِیلْوَأ  ِْنبا  َکِِّیلَو َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

.ْمُْهنِم اْنلَعْجا  ُهَراْصنَأ َو  ُهَتَعیِش َو  ُهَئآِیلْوَأ َو  َکَئآِیلْوَأ َو  ِِهب  ْرُْصنا  َِکنیِِدل َو  ِِهب  ْرِصَْتنا  ُهْرُْصنا َو  َّمُهَّللَا 

ُهْسُرْحا َو ِِهلامِش َو  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َکِْقلَخ َو  ِعیِمَج  ِّرَـش  ْنِم  ٍغاب َو  ٍغاط َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َّمُهَّللَا 
ِهِیلِذاخ ْلُذْخا  ِهیِرِصان َو  ْرُْصنا  ِرْصَّنلِاب َو  ُهْدِّیَأ  َلْدَعلا َو  ِِهب  ْرِهْظَأ  َِکلوُسَر َو  َلآ  ََکلوُسَر َو  ِهِیف  ْظَفْحا  ٍءوُِسب َو  ِْهَیلِإ  َلَصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنما 
اهِرَْحب اهَِّرب َو  اِهبِراغَم َو  ِضْرَألا َو  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک  ُْثیَح  َنیِدِْحلُملا  َعیِمَج  َنیِِقفانُملا َو  َراّفُکلا َو  ِِهب  ُْلْتقا  ِهَرَفَکلا َو  َهَِربابَج  ِِهب  ْمِْصقا  َو 

ِهِعاْبتَأ َو ِِهناوْعَأ َو  ِهِراْصنَأ َو  ْنِم  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  ُمالَّسلا َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َکِِّیبَن  َنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأ  ًالْدَع َو  َضْرَألا  ِِهب  ْأَْلما  اِهلَبَج َو  اِهلْهَس َو  َو 

ص:82

«. ًانیع ًانوع و  : » تسا هدمآ  نینچ  ردصم  رد  . 160 - 1
ص 483. ج 7 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا » كردتسم  « ؛ ص 85 سوواط ، نبا  لامعالا » لابقا  . 161 - 2

ص 493. سوواط ، نبا  عوبسألا » لامج  . 162 - 3
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(1) «. َنیِمآ َنیَِملاعلا  َّبَر  ِّقَحلا  َهلِإ  َنوُرَذْحَی  ام  ْمِهِّوُدَع  ِیف  َنُوُلمْأَی َو  ام  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأ  ِِهتَعیِش َو 

.تسا بسانم  یتقو  ره  لاح و  ره  رد  نآ  ندناوخ  ترضح ، نآ  هب  ياعد  رب  تسا  لمتشم  تاولص ، نیا  نوچ  دیوگ : فلؤم 

تجح ترـضح  هب  اعد  نیا  اب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا   (2)« عوبـسالا لامج   » رد هک  تسا  ییاعد  مجنپ :
ریقح نیا  و  دـنناوخب ، ار  اعد  نیا  دنتـسناوت  هک  تقو  ره  هکلب  درادـن ؛ یـصوصخم  تقو  اعد  نیا  .دـنیامن  اعد  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 

: تسا نینچ  اعد  دننک ، دای  ریخ  هب  زین  ار  یصاع 

ِقِطاّنلا َِکنْذِِإب  َْکنَع  ِرِّبَعُملا  َِکناِسل  َو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُح  َِکتَفیلَخ َو  َکِِّیلَو َو  ْنَع  ْعَفْدا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  »
.َِکب ِِذئآعلا  َكِْدبَع  ِدِهَتْجُْملا  ِدِهاجُملا   (3) ِّجاْحلا َكِدابِع ، یلَع  ًادِهاش  َِکتَّیَِرب َو  ِیف  ِهَرِظاّنلا  َِکْنیَع  َو  َِکتَمْکِِحب ،

ِهلامِش َو ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفحا  َو  َتْرَّوَص ، َتْأَْشنَأ َو  َْتأََرب َو  َْتأَرَذ َو  َْتقَلَخ َو  ام  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َّمُهَّللا َو 
َِمئاعَد َکَـتَِّمئَأ َو  ُهَئآـبآ  َکـِلوُسَر َو  َّیِـصَو  َکـَلوُسَر َو  ِهِیف  ْظَـفْحا  َو  ِِهب ، ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیِـضَی  ـال  يِذَّلا  َکِـظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِم  ِِهقْوَف َو  ْنِم 

ِیف ُْهلَعْجا  َو  نیعَمجَا ، ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َِکنیِد 

ص:83

ص 78. ج 91 ، راونالاراحب ،» « ؛ ص 304 یمعفک ، نیمالا » دلبلا  « ؛ ص 405 یسوط ، دجهتملا » حابصم  . 163 - 1
ص 512. سوواط ، نبا  عوبسالا » لامج  . 164 - 2

ص 420. ج 2 ، برعلا » ناسل   » .میرک یخس و  درم  گرزب  يانعم  هب  حاجحجلا » : » هدمآ نینچ  ردصم  رد  . 165 - 3
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.ُرَهُْقی يِذَّلا ال  َكِّزِع  َکِْعنَم َو  ِیف  (1) َو  ُرَفُْخی يِذَّلا ال  َكِراوِج  ِیف  ُعیِضَت َو  ِیتَّلا ال  َِکتَعیِدَو 

، ِزیِزَعلا َكِرْصَِنب  ُهْرُْـصنا  َو  ِهِیف ، َناک  ْنَم  ُماُضی  يِذَّلا ال  َکِفَنَک  ِیف  ُْهلعْجا  َو  ِِهب ، ُهَْتنِمَأ  ْنَم  ُلَذُْخی  يِذَّلا ال  ِقِیثَولا  َِکنامَِأب  ُْهنِمآ  َّمُهَّللَا َو 
.َِکتَِکئآلَِمب ُْهفِدْرَأ  َِکتَّوُِقب َو  ِهِّوَق  ِِبلاغلا َو  َكِْدنُِجب  ُهْدِّیَأ  َو 

.ًاّقَح ِهَِکئآلَملِاب  ُهَّفُح  َهَنیِصَحلا َو  َکَعْرِد  ُهِْسْبلَأ  َو  ُهاداع ، نَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللَا 

.َنیِِّیبَّنلا ِعاْبتَأ  ْنِم  َکِطْسِِقب  َنیِِمئآقلا  َْتغََّلب  ام  َلَْضفَأ  ُهْغَِّلب  َّمُهَّللَا َو 

ُهْرُْـصنا ِرْـصَّنلِاب َو  ُهْدِّیَأ  َو  َضْرَـألا ، ِِهئآـَقب  ِلوُِطب  ْنِّیَز  َلْدَـعلا َو  ِِهب  ْرِهْظَأ  َرْوَـجلا َو  ِِهب  ِْتمَأ  َقـْتَفلا َو  ِِهب  ْقـُتْرا  َعْدَّصلا َو  ِِهب  ْبَعْـشا  َّمُهَّللَا 
.ًاریِصَن ًاناْطلُس  ِهِّوُدَع  َكِّوُدَع َو  یلَع  َْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا  ًاریِسَی َو  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  َو  ِبْعُّرلِاب ،

َتْکَراب ِیتاّللا  اََهبِراغَم  ِضْرَألا َو  َقِراشَم  ُْهثِّرَو  ٍبیِرَق َو  ٍْحتَف  ٍزیِزَع َو  ٍرْصَِنب  ُهْدِّیَأ  ُرِـصَْتنَت َو  ِِهب  يِذَّلا  َمامِإلا  َرَظَْتنُملا َو  َِمئآقلا  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا 
ْلُذـخا ُهَرِـصان َو  ِّوَق  َو  ِْقلَخلا ، َنِم  ٍدَـحَأ  َهَفاخَم  ِّقَحلا  َنِم  ْیَِـشب ٍء  َیِفْخَتْـسَی  یّتَح ال  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  َکِِّیبَن  َهَّنُـس  ِِهب  ِیْحَأ  َو  اهِیف ،

.ُهَّشَغ ْنَم  یلَع  ْرِّمَد  َُهل َو  بَصَن  ْنَم  یلَع  ْمِْدمَد  َُهلِذاخ َو 

َهَیِّوَـقُم ِهَّنُّسلا َو  َهَتیِمُم  ِهَعَدـِبلا َو  َهَعِراـش  َِهلـالَّضلا َو  َسُؤُر  ِِهب  ْمِْصقا  َو  ِِهب ، َماّوـُْقلا  ُهَِمئآـعَد َو  ُهَدَـمُع َو  ِْرفُکلا َو  َهَِرباـبَج  ِِهب  ْلـُتقا  َّمُهَّللَا َو 
ِِهب ِْللْذَا  ِلِطابلا َو 
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اِهلْهَـس اهِرَْحب َو  اهَِّرب َو  اِهبِراغَم َو  ِضْرَألا َو  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک  َنیَأ  اُوناک َو  ُْثیَح  َنیِدِْحلُملا  َعیِمَج  (1) َو  َنیِِرفاْکلا ِِهب  ِْربَأ  َو  َنیِراّبَجلا ،
.ًاراثآ ْمَُهل  ِْقُبت  ًاراّیَد َو ال  ْمُْهنِم  َعَدَت  یّتَح ال  اِهلَبَج  َو 

اَم ِِهب  ْدِّدَج  َو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمْکُح  َسِراد  َنِیلَـسْرُملا َو  َنَنُـس  ِِهب  ِیْحَأ  َنِینِمْؤُملا َو  ِِهب  َّزِعأ  َكَدابِع َو  ْمُْهنِم  ِفْشا  َكَدِالب َو  ْمُْهنِم  ْرِّهَط  َّمُهَّللَا َو 
یّتَح ُهَعَم  َهَعِْدب  ِهِیف َو ال  َجَوِع  ًاضْحَم ال  ًاحیِحَص  ًادیِدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَی  یلَع  ِِهب َو  َکَنیِد  َدیُِعت  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َلُِّدب  َِکنیِد َو  ْنِم  َیُِحم 

.ِمْکُحلا ِتالِکْشُم  ِِهب  َحِضُوت  ِلْدَعلا َو  َلوُهْجَم  ِّقَحلا َو  َِدقاعَم  ِِهب  َرِهُْظت  ِْرفُکلا َو  َنارِین  ِِهب  َیِفُْطت  ِرْوَجلا َو  َمَلُظ  ِِهلْدَِعب  َرِیُنت 

َنِم ُهَتْمَـصَع  َِکْبیَغ َو  یلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َكِدابِع َو  یلَع  ُهَْتیَفَطْـصا  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ُهَْتیَفَطْـصا  َکِسْفَِنل َو  ُهَتْـصَلْخَتْسا  يِذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّنِإ  َّمُهَّللَا َو 
.ِْبیَّرلا َنِم  ُهَتْمَّلَس  ِسَنَّدلا َو  ِنَع  ُهَْتفَرَص  ِسْجِّرلا َو  َنِم  ُهَتْرَّهَط  ِبُویُعلا َو  َنِم  ُهَتْأََّرب  ِبُونُّذلا َو 

ََکل ْعِّیَُـضی  َْمل  ًهَیِـصْعَم َو  ََکل  ْبِکَتْرَی  َْمل  ًابوُح َو  ِتْأَی  َْمل  ًاْبنَذ َو  ِْبنْذـُی  َْمل  ُهَّنَأ  ِهَّمآّـطلا  ِلُولُح  َمْوَی  ِهَماـیِقلا َو  َمْوَی  َُهل  ُدَهْـشَن  اـّنِإَف  َّمُهَّللَا 
ُرِهاّطلا يِدَتْهُملا  ّيِدـهَملا )  ) يِداهلا ُّیِقَّتلا  ُمامِالا  ُهَّنَأ  َو  ًهَعیِرَـش ، ََکل  ْرِّیَُغی  َْمل  ًهَضیِرَف َو  ََکل  ْلِّدَُـبی  َْمل  ًهَمْرُح َو  ََکل  ِْکتْهَی  َْمل  ًهَعاط َو 

.ُّیِکَّزلا ُّیِضَّرلا  ُِّیفَولا  ُّیِقَّتلا 

ُعَمَْجت ُهَسْفَن َو  ِِهب  ُّرُـسَت  ُهَْنیَع َو  ِِهب  ُّرُِقت  ام  ِِهتَّیِعَر  ِعیِمَج  ِِهتَّمُأ َو  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِِهلْهَأ َو  ِهِدـَلَو َو  ِهِسْفَن َو  ِیف  ِهِطْعَأ  ِِهئابآ َو  یلَع  ِْهیَلَع َو  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا 
.ٍلِطاب َّلُک  یلَع  ِهِّقَِحب  َِبْلغَی  ٍمْکُح َو  ِّلُک  یلَع  ُهُمْکُح  َيِرْجَی  یّتَح  اِهلِیلَذ ، اهِزیِزَع َو  اهِدیَِعب َو  اِهبیِرَق َو  اهِّلُک ، ِتاکَّلَمُملا  َْکُلم  َُهل 
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.ِیلاّتلا اَِهب  ُقَْحلَی  ِیلاغلا َو  اَْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ِیتَّلا  یَطْسُولا  َهَقیِرَّطلا  یمْظُعلا َو  َهَّجَحَملا  يدُهلا َو  َجاْهنِم  ِْهیَدَی  یلَع  اِنب  ُْکلْسا  َّمُهَّللَا َو 

َنِیِبلاّـطلا ُهَعَم  َنیِِرباّـصلا  ِهِْرمَأـِب ، َنیِماّوَقلا  ِِهبْزِح ، ِیف  اـْنلَعْجا  َو  ِِهتََعباـتُِمب ، اـْنیَلَع  ُْنْنما  ِِهتَعَیاـشُم َو  یلَع  اـْنتِّبَث  ِِهتَعاـط َو  یلَع  اـنِّوَق  َّمُهَّللَا َو 
.ِِهناْطلُس ِهَیّوَقُم  ِِهناوْعَأ َو  ِهِراْصنَأ َو  ِیف  ِهَمایِقلا  َمْوَی  انَرُشَْحت  یّتَح  ِِهتَحَصانُِمب  َكاضِر 

ِِهب َدِـمَتْعَن  یّتَح ال  ٍهَعْمُـس  ٍءآیِر َو  ٍهَْهبُـش َو  ٍّکَش َو  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاخ  ََکل  اـّنِم  ُهَّلُک  َکـِلذ  ْلَـعْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
، ِلَشَفلا ِهَْرتَفلا َو  ِلَسَکلا َو  ِهَمْأَّسلِاب َو  ِهِْرمَأ  ِیف  اِنلَْتبَت  ُهَعَم َو ال  ِهَّنَجلا  ِیف  انَلَعَْجت  ُهَّلَحَم َو  انَّلُِحت  یّتَح  َکَهْجَو َو  ّالِإ  ِِهب  َُبلْطَن  ـال  َكَْریَغ َو 
، ٌرِیبَک اْنیَلَع  َوُه  ٌریِسَی َو  َْکیَلَع  انَْریَغ  اِنب  ََکلاْدِبتْسا  َّنِإَف  انَْریَغ  اِنب  ْلِْدبَتْـسَت  َو ال  َکِِّیلَو ، َرْـصَن  ِِهب  ُّزُِعت  َِکنیِِدل َو  ِِهب  ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجا  َو 

.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 

اْنلَعْجا َِکنید َو  ِْرمَأ  ْنِم  ْمِْهَیِلِا  َتْدَنْـسَأ  ام   (1) َُهل ْمِّمَت  ْمُهْرُْـصنا َو  ْمِِهلاجآ َو  ِیف  ْدِز  ْمَُهلامآ َو  ْمُهْغَِّلب  ِهِدوُهُع َو  ِهالُو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا َو 
.َنیِدِشاّرلا ِهَِّمئَألا  َنیِرِهاّطلا  ِِهئآبآ  یلَع  ِّلَص  َو  ًاراْصنَأ ، َِکنیِد  یلَع  ًاناوْعَأ َو  ْمَُهل 

ُِلئآلَـس َِکئآِیلْوَأ َو  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َُکتَرَیِخ  َكِدابِع َو  ْنِم  َُکتَِـصلاخ  َكِْرمَأ َو  ُهالُو  َکِْملِع َو  ُناّزُخ  َِکتاِملَک َو  ُنِداعَم  ْمُهَّنِإَف  َّمُهَّللَا 
.َنیِعَمْجَأ ْمِْهیَلَع  َُکتاکََرب  َُکتَمْحَر َو  َُکتاوَلَص َو  َِکئآیِفْصَأ  ُدالْوَأ  َُکتَْوفَص َو  َِکئآِیلْوَأ َو 

ُهَنْصِح َو ْمُهَْتلَعَج  َنیِذَّلا  َِکتَعاط  یلَع  ُهُونِواعُم  ِهِْرمَأ َو  ِیف  ُهُؤآکَرُش  َّمُهَّللَا َو 
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اوُّرَـضَأ ْمِِهتاراِجت َو  اوُضَفَر  ْدَـق  ِداهِملا  َنِم  َرِیثَولا  اُولَّطَع  َنَطَولا َو  اُوفاَجت  ِدالْوَألا َو  ِلْهَألا َو  ِنَع  اْوَلَـس  َنیِذَّلا  ُهَْسنُأ  ُهَعَْزفَم َو  ُهَحـالِس َو 
ْنَع َّدَص  ْنَّمِم  َبیِرَقلا  اوَُفلاخ  ْمِهِْرمَأ َو  یلَع  ْمُهَدَضاع  ْنَّمِم  َدیِعَبلا  اوَُفلاح  ْمِهِرْـصِم َو  ْنَع  ٍهَْبیَغ  ِْریََغب  ْمِِهتَیِْدنَأ  ِیف  اوُدـُِقف  ْمِهِِـشیاعَِمب َو 

َكِزرِْح َو ِیف  َّمُهَّللا  ُمُْهلَعْجاَف  اْینُّدلا ، َنِم  ٍماطُح  ِلِجاَعب  َهَلِصَّتُملا  َبابْـسَألا  اوُعَطَق  ْمِهِرْهَد َو  ِیف  ِعُطاقَّتلا  ُِربادَّتلا َو  َدَْعب  اوُفَلَْتئا  ْمِِهتَهْجِو َو 
ْمَُهل َو َِکتَنوُعَم  َِکتَیافِک َو  ْنِم  َِکتَوْعَد  ْنِم  ْمَُهل  ْلِزْجَأ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ِهَوادَـعلِاب  ْمِْهَیلِإ  َدَـصَق  ْنَم  َسْأـَب  ْمُْهنَع  َّدُر  َکـِفَنَک َو    ّ ِلِـظ ِیف 

ْأَْلما ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َكِرُون َو  َءآفْطِإ  َدارَأ  ْنَم  َلِطاب  ْمِهِّقَِحب  ْقِهْزَأ  َِکتَعاط َو  یلَع  ِِهب  ْمُُهنیُِعت  ام  ْمُهاـّیِإ  َكِرْـصَن  َكِدـِییَْأت َو 
ام َكِدوُج َو  َکـِمَرَک َو  ِبَسَح  یلَع  ْمَُهل  ْرُکْـشا  ًالْـضف َو  (1) َو  ًهَمَحْرَم ًالْدَـع َو  ًاطِْـسق َو  ِراْطقألا  َنِم  ٍرُْطق  ِقافآلا َو  َنِم  ٍُقفُأ  َّلُـک  ْمِِهب 

، ُدیُِرت ام  ُمُکَْحت  ُءآشَت َو  ام  ُلَعْفَت  َکَّنِإ  ِتاجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُهل  ُعَفَْرت  ام  َِکباَوث  ْنِم  ْمَُهل  ْرُخْذا  َكِدابِع َو  ْنِم  ِطْسِقلِاب  َنیِِمئآقلا  یَلَع  ِِهب  َْتنَنَم 
(2) «. َنیَِملاعلا َّبَر  َنیمآ 

هدش و تیاور   (4)« راونالا راحب   » »(3) و عوبسالا لامج   » رد فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   » نامز ماما  زا  هک  تسا  یتاولـص  مشش :
: هیلع هَّللا  تاولص  ترضح  نآ  رب  تاولص  اعد و  رب  تسا  لمتشم 
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، ِقاـثیِملا ِیف  ِبَجَْتنُملا  َنیَِملاـعلا ، ِّبَر  ِهَّجُح  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاـخ  َنِیلَـسْرُملا َو  ِدِّیَـس  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ِمـیِحَّرلا ، ِنـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  »
.ِهَّللا ُنیِد  ِْهَیلِإ  ِضَّوَفُملا  ِهَعافَّشِلل ، یَجتْرُملا  ِهاجَّنِلل ، ِلَّمَؤُملا  ٍْبیَع ، ِّلُک  ْنِم  يِرَبلا ِء  ٍهَفآ ، ِّلُک  ْنِم  ِرَّهَطُملا  ِلالِّظلا ، ِیف  یفَطَصُملا 

َهجَرَّدـلا َو َهَلیِـضَفلا َو  َلْضَفلا َو  ِهِطْعا  ُهَهْجَو َو  ْضَِّیب  ُهَرُون َو  ْیِـضَأ  ُهَتَجَرَد َو  ْعَفْرا  ُهَتَّجُح َو  ْجـِْلفَأ  ُهَناهُْرب َو  ْمِّظَع  ُهَناـْیُنب َو  ْفِّرَـش  َّمُهَّللَا 
.َنوُرِخآلا َنُولَّوَألا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعبا  َهَعِیفَّرلا َو  َهَلیِسَولا 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّجُح  َنیِّیِصَولا َو  ِدِّیَس  َنِیلَّجَحُملا َو  ِّرُغلا  ِِدئآق  َنِیلَسْرُملا َو  ِثِراو  َنِینِمْؤُملا َو  ِریِمَأ  یلَع  ِّلَص  َو 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهَّجُح  َنیلَسْرُملا َو  ِثِراو  َنِینِمْؤُملا َو  ِمامِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَحلا  یَلَع  ِّلَص  َو 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهَّجُح  َنِیلَسْرُملا َو  ِثِراو  َنِینِمْؤُملا َو  ِمامِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُحلا  یَلَع  ِّلَص  َو 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهَّجُح  َنِیلَسْرُملا َو  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ  َنیِِدباعلا َو  ِدِّیَس  ِْنیَسُحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَصَو 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِّلَصَو 

.َنیَِملاعلا   ّ ٍبَر ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِّلَصَو 

.َنیَِملاعلا   ّ ِبَر ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَصَو 
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.َنیَِملاعلا   ّ ٍبَر ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ    ّ ٍِیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 

.َنیَِملاعلا   ّ ٍبَر ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ  ٍدَّمَُحم  ِْنب    ّ ٍِیلَع یلَع    ّ ٍلَصَو

.َنیَِملاعلا   ّ ٍبَر ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُملا  ِمامِإ    ّ ٍِیلَع ِْنب  ِنَسَحلا  یَلَع  ِّلَصَو 

.َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراو  َنِینِمْؤُملا َو  ِمامِإ  يدُْهلا  ِمامِإ  ِّيِدْهَملا  يِداهلا  ِِحلاّصلا  ِفَلَخلا  یَلَع  ِّلَص  َو 

َكِدـیِحَْوت َو ِناکْرَأ  َِکنیِد َو  ِِمئآعَد  َنیِقَّتُملا ، ِراْربَألا  َنِیقِداّـصلا ، ِءآـمَلُعلا  َنیِداـهلا ، ِهَِّمئَـألا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
َكِداـبِع َو یلَع  ْمُهَْتیَفَطـْـصا  َکِـسْفَِنل َو  ْمُهَتْرَتْـخا  َنـیِذَّلا  َکِـضْرَأ ، ِیف  َکـِئآفَلُخ  َکـِْقلَخ َو  یلَع  َکِـجَجُح  َو  َکــِیْحَو ، ِهَـمِجاَرت 
َِکتَمْکِِحب َو ْمُهَْتیَّذَـغ  َِکتَمِْعِنب َو  ْمُهَْتیَّبَر  َِکتَمْحَِرب َو  ْمُهَْتیَّشَغ  َکـِتَمارَِکب َو  ْمُهَْتلَّلَج  َکـِتَفِْرعَِمب َو  ْمُهَتْـصَصَخ  َِکنیِدـِل َو  ْمُهَْتیَـضَتْرا 

.ِِهلآ ِهیَلَع َو  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَِنب  ْمُهَْتفَّرَش  َِکتَِکئآلَِمب َو  ْمُهَتْفَفَح  َِکتوُکَلَم َو  ِیف  ْمُهَتْعَفَر  َكَرُون َو  ْمُهَتْسَْبلَأ 

.َكُْریَغ ٌدَحَأ  اهیِصُْحی  َکُْملِع َو ال  ّالِإ  اهُعَسَی  َْتنَأ َو ال  ّالِإ  اِهب  ُطیُِحی  ًهَبِّیَط ال  ًهَِمئآد  ًهَرِیثَک  ًهولَص  ْمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

ِیف َِکتَفِیلَخ  َکِْقلَخ َو  یلَع  َکـِتَّجُح  َکـْیَلَع َو  ِلِیلَّدـلا  َکـَْیلِإ  ِیِعاّدـلا  َكِْرمَأـِب  ِِمئآـقلا  َکَتَّنُـس  ِییْحُملا  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا َو 
.َكِدابِع یلَع  َكِدِهاش  َکِضْرَأ َو 

.ِِهئآَقب ِلوُِطب  َضْرَألا  ْنِّیَز  ِهِرْمُع َو  ِیف  َّدُم  ُهَرْصَن َو  َّزِعَأ  َّمُهَّللَا 

.َنیِراّبَجلا يِْدیَأ  ْنِم  ُهْصِّلَخ  َنیِِملاّظلا َو  َهَدارِإ  ُْهنَع  ْرُجْزا  َنیِِدئآکلا َو  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َنیِدِساحلا َو  َیَْغب  ِهِفْکا  َّمُهَّللَا 
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ُهْغَِّلب ُهَسفَن َو  ِِهب  ُّرُـسَت  ُهَْنیَع َو  ِِهب  ُّرِقَت  ام  اْینُّدـلا  ِلْهَأ  ِعیِمَج  ِهِّوُدَـع َو  ِِهتَّمآع َو  ِِهتَّصآخ َو  ِِهتَّیِعَر َو  ِِهتَعیِـش َو  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِهِسْفَن َو  ِیف  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللَا 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِهَرِخآلا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَلَّمَأ  ام  َلَْضفَأ 

ِْهیَدَـی یلَع  ِِهب َو  َُکنیِد  َدوُعَی  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َرِّیُغ  ام  ِِهب  ْرِهْظَأ  َِکباتِک َو  ْنِم  َلِّدـُب  ام  ِِهب  ِیْحَأ  َِکنیِد َو  ْنِم  َیُِحم  اـم  ِِهب  ْدِّدَـج  َّمُهَّللَا 
.ِْهیََدل َهَعِْدب  ُهَْدنِع َو ال  َلِطاب  ُهَعَم َو ال  َهَْهبُش  ِهِیف َو ال  َّکَش  ًاصَلُْخم ال  ًاِصلاخ  ًادیِدَج  ًاّضَغ 

ِْکلْهَأ ٍران َو  َّلُک  ِهِْفیَِـسب  ْدِمْخَأ  ٍراّبَج َو  َّلُک  ِِهب  ْمِْصقا  ٍهلالَـض َو  َّلُک  ِِهتَّزِِعب  ْمِدـْها  ٍهَعْدـِب َو  َّلُک  ِِهنْکُِرب  َّدُـه  ٍهَْملُظ َو  َّلُک  ِهِرُوِنب  ْرَِّون  َّمُهَّللَا 
.ٍناْطلُس َّلُک  ِِهناْطلُِسب  َّلِذَأ  ٍمْکُح َو  ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح  ِرْجَأ  ٍراّبَج َو  َّلُک  ِِهلْدَِعب 

ِهِرُون ِءآفْطِإ  ِیف  یعَس  ِهِْرمَِأب َو  َناهَتْسا  ُهَّقَح َو  َدَحَج  ْنَم  ْلِصْأَتْسا  ُهَداک َو  ْنَِمب  ْرُْکما  ُهاداع َو  ْنَم  َّلُک  ِْکلْهَأ  ُهاوان َو  ْنَم  َّلُک  َّلِذَأ  َّمُهَّللَا 
.ِهِرْکِذ َدامْخِإ  َدارَأ  َو 

ِحِیباصَم ِءآیِصْوَألا  ِعیِمَج  یّفَصُملا َو  ِْنیَسُحلا  اضِّرلا َو  ِنَسَحلاَو  ِءآرْهَّزلا  َهَمِطاف  یضَتْرُملا َو  ٍِّیلَع  یفَطْـصُملا َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
َكِدـْهَع َو ِهالُو  َکِِّیلَو َو  یلَع  ِّلَصَو  ِمیِقَتْـسُملا ، ِطارِّصلا  ِنِیتَملا َو  ِلـْبَحلا  یْقثُولا َو  ِهَوْرُعلا  یقُّتلا َو  ِراـنَم  يدُـهلا َو  ِمـالْعَأ  یجُّدـلا َو 
(2) «. ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًهَرِخآ ، ًاْینُد َو  ًانیِد َو  ْمِِهلامآ  َلَْضفأ  ْمُهْغَِّلب  ْمِِهلاجآ َو  ِیف  ْدِزَو  ْمِهِرامْعَأ  ِیف   (1) َّدُمَو ِهِْدلُو  ْنِم  ِهَِّمئَألا 
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نیسای لآ  ترایز  همتاخ 

نیسای لآ  ترایز  اب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترایز  تیفیک 

هَّللادبع نب  دّمحم  هب  فیرش  عیقوت  رد  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رمالا  بحاص  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور   (1)« جاجتحا  » باتک رد 
دینک و ترایز  نینچ  سپ  دـییامن ، هّجوت  نم  يوس  هب  دـینک و  ترایز  ارم  دـیتساوخ  هاگره  هک  دـندوب  هدومرف  رما  يریمح  رفعج  نب 

: دییوگب

ِهَّللا َهَفِیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهنیِد ، َناّیَد  ِهَّللا َو  َباب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتایآ ، َِّینّابَر  ِهَّللا َو  َیِعاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  سی ، ِلآ  یلَع  ٌمالَـس  »
َِکْلَیل ِءآنآ  ِیف  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَنامُجَْرت ، ِهَّللا َو  ِباتِک  َِیلات  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَدارِإ ، َلِیلَد  ِهَّللا َو  َهَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِّقَح ، َرِـصان  َو 

ِهَّللا َدْعَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَدَّکَو ، ُهَذَخَأ َو  يِذَّلا  ِهَّللا  َقاثیِم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهَّللا  َهَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َكِراهَن ، ِفارْطَأ  َو 
.ٍبوُذْکَم َْریَغ  ًادْعَو  ُهَعِساْولا  ُهَمْحَّرلا  ُثْوَْغلا َو  َو  ُبُوبْصَْملا ، ُْملِْعلا  ُبوُْصنَْملا َو  ُمَلَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَنِمَض ، يِذَّلا 

ُمالَّسلَا ُُتنْقَت ، یِّلَُـصت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِّیَُبتَو ، ُأَْرقَت  َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدـُعْقَت ، َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُموُقَت ، َنیِح  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ُِحبُْـصت َو َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِفْغَتْـسَت ، ُدَـمَْحت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِّبَُکت ، ُلِّلَُهت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدُجْـسَتَو ، ُعَکَْرت  َنیِح  َْکیَلَع 

یشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  ِیف  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یِسُْمت ،
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.ِمالَّسلا ِعِماوَِجب  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُلُومْأَْملا ، ُمَّدَقُْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنُومْأَْملا ، ُمامِْإلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یّلََجت  اذِإ  ِراهَّنلاَو 

.ُُهلْهَأ َوُه َو  ّالِإ  َبِیبَح  ال  ُُهلوُسَر ، ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  یِّنَأ  َيالْوَم ! ای  َكُدِهْشُأ 

َْنب َرَفْعَج  َو  ُُهتَّجُح ، ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َو  ُُهتَّجُح ، ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح ، َْنیَسُْحلا  َو  ُُهتَّجُح ، َنَسَْحلا  َو  ُُهتَّجُح ، َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
َْنب َنَسَْحلا  َو  ُُهتَّجُح ، ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  َو  ُُهتَّجُح ، ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َو  ُُهتَّجُح ، یـسُوم  َْنب  َِّیلَع  َو  ُُهتَّجُح ، ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  َو  ُهـُتَّجُح ، ٍدَّمَُحم 

.ِهَّللا ُهَّجُح  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُُهتَّجُح ، ٍِّیلَع 

.ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اهِیف ، َّکَش  ٌّقَح ال  ْمُکَتَعْجَر  َّنَأ  َو  ُرِخْآلا ، ُلَّوَْألا َو  ُُمْتنَأ 

، ٌّقَح َنازیِْملا  َو  ٌّقَح ، َداـصْرِْملا  َطارِّصلا َو  َّنَأ  َو  ٌّقَـح ، َْثعَْبلاَو  ٌّقَـح  َرْـشَّنلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  .ٌّقَـح َو  ًاریِکَن  ًارِکاـن َو  َّنَأ  َو  ٌّقَـح ، َتْوَْـملا  َّنَأ  َو 
.ٌّقَح امِِهب  َدیِعَْولا  َدْعَْولا َو  َو  ٌّقَح ، َراّنلا  َو  ٌّقَح ، َهَّنَْجلاَو  ٌّقَح ، َباسِْحلاَو 

ام ُّقَْحلاَف  َكِّوُدَـع ، ْنِم  يَِرب ٌء  ََکل ، ٌِّیلَو  اَنَأ  َو  ِْهیَلَع ، َُکتْدَهْـشَأ  ام  یلَع  ْدَهْـشاَف  ْمُکَعاطَأ ، ْنَم  َدِعُـس  ْمُکََفلاخ َو  ْنَم  َیِقَـش  َيالْوَم ! ای 
َو َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ِهَّللِاب  ٌهَنِمُْؤم  یِـسْفَنَف  ُْهنَع ، ُْمْتیَهَن  اـم  ُرَْکنُْملا  َو  ِِهب ، ُْمتْرَمَأ  اـم  ُفوُْرعَْملا  َو  ُهوُُمتْطِخَـس ، اـم  ُلِـطاْبلا  َو  ُهوُُمتیِـضَر ،

(1) «. َنیِمآ َنیِمآ  ْمَُکل ، ٌهَِصلاخ  ِیتَّدَوَم  َو  ْمَُکل ، ٌهَّدَعُم  ِیتَرُْصن  َو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوَأ  َيالْوَم ! ای  ْمُِکب  َنِینِمْؤُْملاِریِمَِأب َو  ِِهلوُسَِرب َو 
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نیسای لآ  ترایز  زا  دعب  ياعد 

: تسا نینچ  دوش ، هدناوخ  دیاب  ترایز  نیا  زا  دعب  هک  ییاعد 

َو ِنیِقَْیلا ، َرُون  ِیْبلَق  َأَـلْمَت  ْنَأ  َو  َكِرُون ، ِهَِملَک  َکـِتَمْحَر َو  ِِّیبـَن  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
ِِرئآصَْبلا َرُون  ِینیِد  َو  ِقْدِّصلا ، َرُون  ِیناـِسل  َو  ِلَـمَْعلا ، َرُون  ِیتَُّوق  ę�řИَ̠و  ِْعلا َرُون  یِمْزَع  تاینلا َو  َرُون  ِيرِْکفَو  ِناـمیِْإلا ، َرُون  يِرْدَـص 

ْدَقَو َكاْقلَأ ، یّتَح  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهلآ  ٍدَّمَحُِمل َو  ِهـالاوُْملا  َرُون  ِیتَّدَوَم  َو  ِهَمْکِْحلا ، َرُون  یِعْمَـس  َو  ِءآـیِّضلا ، َرُون  يِرََـصب  َو  َكِدـْنِع ، ْنِم 
.ُدیِمَح ای  ُِّیلَو  ای  َُکتَمْحَر  ِینَعَسَیَف  َِکقاثیِم ، َكِدْهَِعب َو  ُْتیَفَو 

، َكِْرمَِأب ِِرئّآثلا  َو  َکِطْـسِِقب ، ِِمئآْقلا  َو  َِکلِیبَس ، یلِإ  یِعاّدـلا  َو  َكِدِالب ، ِیف  َِکتَفِیلَخ  َو  َکِضْرَأ ، ِیف  َِکتَّجُح  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
ِبِقَتْرُْملا َکِضْرَأ ، ِیف  ِهَّمّآتلا  َِکتَِملَک  َو  ِقْدِّصلا ، ِهَمْکِْحلِاب َو  ِقِطاّنلا  َو  ِّقَْحلا ، ِرِینُم  ِهَْملُّظلا َو  یِّلَُجم  َو  َنیِِرفاـْکلا ، ِراَوبَو  َنِینِمْؤُْملا  ِِّیلَو 

ُأَلْمَی يِذَّلا  یمَْعلا  یِّلَُجم  يدـَتْرا َو  َصَّمَقَت َو  ْنَم  ِْریَخ  يرَْولا َو  ِراـْصبَأ  ِرُونَو  يدُْـهلا  ِمَلَعَو  ِهاـجَّنلا  ِهَنیِفَـس  ِحِـصاّنلا ، ِِّیلَْولا  ِِفئآـْخلا َو 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًارْوَج ، ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسق ، ًالْدَع َو  َضْرَْألا 

.ًاریِهْطَت ْمُهَتْرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َو  ْمُهَّقَح ، َْتبَجْوَأَو  ْمُهَتَعاط  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َِکئآِیلْوَأ ، ِْنبا  َکِِّیلَو َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

.ْمُْهنِم اْنلَعْجا  َو  ُهَراْصنَأَو ، ُهَتَعیِش  ُهَءآِیلْوَأ َو  َكَءآِیلْوَأ َو  ِِهب  ْرُْصنا  َو  َِکنیِِدل ، ِِهب  ْرِصَْتنا  ُهْرُْصنا َو  َّمُهَّللَا 

ْنِم ُهْظَفْحا  َو  َکِْقلَخ ، ِعیِمَج  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍغاط ، ٍغاب َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َّمُهَّللَا 
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َو َِکلوُسَر ، َلآ  ََکلوُسَر َو  ِهِیف  ْظَفْحا  َو  ٍءوُِسب ، ِْهَیلِإ  َلَصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنما  ُهْسُرْحا َو  َو  ِِهلامِش ، ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ ، ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب 
َراّـفُْکلا َو ِِهب  ْلـُْتقا  َو  ِْرفُْکلا ، َهَِرباـبَج  ِِهب  ْمِْصقاَو  ِهیِمِـصاق  ْمِْصقا  َو  ِهِیلِذاـخ ، ْلُذْـخا  ِهیِرِـصان َو  ْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلِاب ، ُهْدِّیَأَو  َلْدَْـعلا ، ِِهب  ْرِهْظَأ 

َکِِّیبَن َنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأَو  ًالْدَع ، َضْرَْألا  ِِهب  ْأَْلما  َو  اهِرَْحب ، اهَِّرب َو  اِهبِراغَم ، ِضْرَْألا َو  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک ، ُْثیَح  َنیِدِْحلُْملا  َعیِمَجَو  َنیِِقفانُْملا ،
ِیف َو  َنُوُلمْأَی ، ام  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأ  َو  ِِهتَعیِـش ، ِهِعاْبتَأ َو  َو  ِِهناوْعَأ ، ِهِراْصنَأ َو  ْنِم  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص 

(1) «. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِمارْکِْإلا ، ِلالَْجلا َو  اَذ  ای  َنیِمآ ، ِّقَْحلا  َهلِإ  َنوُرَذْحَی ، ام  ْمِهِّوُدَع 

ماما يارب  رگید  ياعد 

بحتـسم هدش ، تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  اب  »(2) و  تاوعدلا جـهم   » رد هک  فیرـش  ياعد  نیا  رب  تموادـم 
(: تسا راصتخا  اب  یفانم  نآ  رکذ  هک  داتفا  قافتا  یفیرش  هعقاو  ریقح  نیا  يارب  صوصخ  نیا  رد  ، ) تسا

َهامَْملا َو ََکل  َّنَأ  یلوُْألا َو  َهَرِخْآلا َو  َکـَل  َّنَأ  یعْجُّرلا َو  یهَْتنُْملا َو  َکـَْیلِإ  َّنِإ  یلْعَأـْلا َو  ِرَْظنَْملاـِب  َْتنَأ  يُرت َو  ـال  يَرت َو  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا  »
(3)  . يزْخَأ ْوَأ  َّلِذَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  ییْحَْملا َو 
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: تسا نیا  دوش ، هدناوخ  رایسب  دیاب  هک  رگید  ياعد 

(1) «. َِکنیِد یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیِحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللَا  ای  »

ّتبحم امـش  ردـق  هب  ءایبنا  زا  کی  چـیه  اب  نم  هک  دـینادب  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج 
.دیناوخب رایسب  ار  اعد  نیا  سپ  ما ، هتشادن 

يرتهب هفحت  رگا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  هب  لماک  ّتبحم  راهظا  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  مولعم  دیوگ : ریقح 
.دومن یم  رکذ  ار  نآ  تشاد  غارس 

: مرب یم  نایاپ  هب  ار  باتک  ما ، هدورس  ار  نآ  ریقح  هک  یعابر  دنچ  اب 

رون رپ  ناتسب  هلال  دش ز  دمآ و  دیع 

رورسم دش  ناهج  هب  یلایخ  هب  سک  ره 

روز رپ  دش  ملا  تنحم و  مغ و  ار  ام 

روتسم ام  زا  دوب  تلامج  هک  ورناز 

ناکم نوک و  زا  دارم  لصحام  يا 

نانج کشر  وت  هب  ناهج  دوش  هک  ازاب 

ناهج ناج  يا  وت  تعلط  ندید  یب 

ناتسب غابز و  ارم  دوبن  یّظح 

ص:95

« يرولا مالعا  « ؛ ص 148 ج 52 ، راونالاراحب ،» : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  قیرغ  ياـعد  هب  فورعم  . 180 - 1
ص 80؛ راونالا ،» بختنم  « ؛ ص 351 ج 2 ، نیدلا ،» لامک  « ؛ ص 228 ج 2 ، یضایب ، یطابن  میقتسملا » طارصلا  « ؛ ص 432 یسربط ،

ص 332. تاوعدلا ،» جهم  »
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زاغآز هتشرس  وت  رهم  هب  هک  لد  نیا 

زادگ زوس و  رد  وت  يرودز  هداتفا 

دنز هنعط  ام  هب  نود  مصخ  هک  شیپ  ناز 

زاونب اهاش  هراظن  یکی  هب  ار  ام 

.دش مامت  ءادفلا » هل  انحاورا  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مئانغلا  زنک   » باتک لاعتم ، دنوادخ  دییأت  کمک و  هب 

هَّللا اناده  نأ  ول ال  يدتهنل  اّنک  ام  اذهل و  اناده  يّذلا  هَّلل  دمحلا  و 

(1) بّجرملا بجر  هام 

ق  . 1333 ه

ص:96

يرجه لاس 1430  بّجرملا  بجر  خـیرات  رد  ینعی  دـعب ؛ نرق  کـی  دودـح  رد  فیرـش ، باـتک  نیا  قیقحت  یـسیونزاب و  . 181 - 1
.داب داش  فلؤم  موحرم  حور  .تفرگ  ماجنا  يرمق 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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