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دهاوش همجرت 

باتک تاصخشم 

یناحور دمحا  رـشان : یعیـش  بهذـم : یـسراف  نابز : مهدزناپ  نرق : ییاور  عوضوم : دـمحا  یناحور  هدنـسیون : دـهاوش  همجرت  باتک : مان 
عوضوم حیضوت : قیقحت : پاچ : تبون  پاچ : لاس  پاچ : ناکم 

لیزنتلا دهاوش  ]

مجرتم همدقم 

هراشا

ماقم و تعفر  ار  نانآ  نّیزم و  تامارک  عاونا  هب  ار  شیوخ  يایلوا  ناتسود و  هک  ار  گرزب  يادخ  ساپس  دمح و  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. داب تانئاک  رورس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  رب  تاولـص  دورد و  نیرتهب  -1-27 و  نآرق . - دیامرف تیانع  تاجرد  ّولع 

مجنپ نرق  رد  هک  تسا  یناکسح  مکاح   » مان هب  ّتنس  لها  ياملع  زا  یکی  هب  ّقلعتم  لیضفتلا  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  همجرت  رـضاح  باتک 
تبـسانم هب  راب  نیلوا  يارب  تسا و  هدـشن  یـسراف  همجرت  نونکات  قوف  باتک  تفگ  تایح  دوردـب  ق  لاـس 490 ه . رد  تسیزیم و  ق  ه .

زا تایاور  تایآ و  هرامش  رکذ  رد  دیدرگ  شالت  یعس و  هعومجم  هکنیا  رد  دوشیم . پاچ  همجرت و  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاس 
هک هباشم  ياهتیاور  رضاح ، باتک  همجرت  رد  و  ددرگ . رتناسآ  ترورـض  ماگنه  رد  باتک  لصا  هب  هعجارم  ات  دوش  تعباتم  باتک  لصا 

دهاوش باتک  هحفص 6 ] ددرگن [ . باتک  ندش  ینالوط  بجوم  ات  دش  هدروآ  تیاور  نآ  هرامـش  رکذ  اب  یقرواپ  رد  هدش  لقن  رفن  کی  زا 
ای ود  طقف  هدش و  يراددوخ  دنس  یماسا  رکذ  زا  دش  یعس  لیوطت  مدع  تلعب  هک  دوب  هدش  نیودت  دنس  هلسلس  رکذ  اب  دلج  ود  رد  لیزنتلا 
اما دیدرگ . میظنت  همجرت و  دلج  کی  رد  یلصا  باتک  يدلج  ود  هعومجم  اذل  دوش . هدروآ  دندوب  ثیدح  لقن  نامز  هب  لصتم  هک  رفن  هس 

عبانم زا  هک  دـشابیم  دنتـسم  اوتحم و  رپ  هدـنزرا و  ياـهباتک  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  باـتک  هک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  باـتک  هکنیا  همجرت  هزیگنا 
یفاک و تاعالطا  ياراد  تنس و  لها  دامتعا  لباق  هتسجرب و  ياملع  زا  قوف  باتک  فلؤم  هک  هکنیا  مه  هدیدرگ و  لقن  تنـس  لها  ییاور 

يوبن تایاور  ینآرق و  تایآ  زا  ماهلا  اب  قوف  باـتک  ياوتحم  هک  هکنیا  مه  تسا و  هدوب  تیاور  لاـجر و  ثیدـح و  ملع  رد  یفاو  قیقحت 
مالـسا ناـهج  هنومن  هتـسجرب و  تیـصخش  هراـبرد  قوف  باـتک  عوضوم  ًاـصوصخم  تسا و  هداد  باـتک  يونعم  ياـضف  هب  یـصاخ  فطل 
نابحم ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  نینمؤملاریما  لاس  رد  باتک  هکنیا  دش  بجوم  اههصیصخ  هکنیا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

دیما دنوش . هاگآ  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن  ّتنـس  لها  نایوار  ناثدحم و  هاگدید  هشیدنا و  زا  مالّـسلا  مهیلع  شتیب  لها  یلع و  نابز  یـسراف 
نینمؤملاریما نادنمقالع  نّنـست و  لها  ناردارب  صخالاب  دنمجرا  ناردارب  هدافتـسا  دروم  دنتـسم  یملع و  دنمـشزرا ، هعومجم  هکنیا  تسا 

. دریگ رارق  مالّسلا  هیلع  یلع 

لیزنتلا دهاوش  باتک  فلؤم  یفرعم 

یطویس مینکیم  لقن  ار  نانآ  زا  نت  ود  نانخـس  هنومن  باب  زا  هک  دناهتـشاد  زاربا  ار  یتانایب  تنـس  لها  ناگرزب  باتک  بحاص  یفرعم  رد 
اذـحلا نبإ  هب  شمان  دوب  تسدربز  یـضاق  اناوت و  یثّدـحم  یناکـسح  دـیوگیم : یناکـسح  مکاح   » یفرعم رد  ظافح » تاقبط   » باـتک رد 

نیودـت و ار  ییاهباتک  نف  هکنیا  رد  دوب  ثیدـحلا  ملع  هب  تیانع  قوذ و  بحاـص  هک  ققدـم  قیقد و  یخیـش  لـضاف  يدرم  دوب  فورعم 
وبا ثدحملا  یضاقلا  یناکسحلا  دیوگیم : دلج 14  ۀقبطلا  باتک  زا  تنـس  لها  ياملع  زا  یبهذ  نینچمه  هحفص 7 ] درک [ . يروآعمج 
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نبإ هب  فورعم  مکاحلا  یفنحلا  يروباشینلا  يرماعلا  یشرقلا  ناکسح  دّمحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دبع  مساقلا 
دومن و دهج  ّدج و  نف  هکنیا  رد  لماک  تمه  رفاو و  تیانع  اب  هک  دوب  ثیدحلا  ملع  رد  مات  قوذ  بحاص  نقتم و  ققدم و  یخیـش  ءاذـحلا 

 ... شمحم و نب  رهاـط  یبا  مکاـح و  هللا  دـبع  یبا  يوـلع و  نسحلا  یبا  نبإ  زا  نینچمه  ّدـج و  زا  وا  درک . نیودـت  فیلأـت و  ار  ییاـهباتک 
ات درک  فرـص  هار  هکنیا  رد  ار  شیوخ  رمع  دوب و  يوبن  ثیدح  يروآ  عمج  ای  هضافا  ای  عامتـسا  لاح  رد  هتـسویپ  درکیم و  لقن  ثیدـح 

تفاتش یقاب  راد  هب  ق  لاس 490 ه . رد 

فلؤم نابز  زا  باتک  فیلأت  هزیگنا 

: درک لقن  ءاذحلا  یناکسح  یلع  نب  بهو  مان  هب  فّنـصم  دنزرف  داد ، ربخ  یکـشر  یلع  نب  ةزمح  نب  یلع  لجا  خیـش  هک  دناهدروآ  نینچ 
تفگ درک و  نایب  نینچ  هکنیا  ار  دنمـشزرا  باتک  هکنیا  فیلأـت  هزیگنا  رد  یندینـش  یتیاـکح  یناکـسح  مساـقلا  وبا  ماـما  مکاـح  شردـپ 

راگزور رد  هلمج  زا  دنتفگیم . نانآ  لیم  قاذم و  قبط  ینانخس  دنتشاد ، تسود  ار  ساّنلا  ماوع  رب  تسایر  هک  هدز  ماوع  ياملع  زا  یضعب 
اب تسـشن و  هظعوم  یـسرک  رب  دوب  ناملاع  فنـص  هکنیا  زا  هک  مارک  نبإ  باحـصا  زا  یکی  غولـش  تیعمج و  رپ  سلاـجم  زا  یکی  رد  اـم 
هب تفگ و  یمه  ناـشیرپ  نانخـس  و  دوـمن ، نادـنچ  تغلاـبم  و  درکیم . ءاوـغا  هارمگ و  ار  دوـخ  ناوریپ  ناـیولع  هراـبرد  هناـعیقو  ناـنخس 

ار اپ  درک  هدهاشم  ار  نیرضاح  توکس  نیعمتـسم و  یهارمه  یلدمه و  نوچ  تخادرپ  نانآ  دادجا  ءابآ و  نایولع و  تمذم  ییوجبیع و 
ار يرّـسفم  چیه  تفگ  داتفا و  مالّـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  نایولع  هلـسلس  رـس  ییوجبیع  ددـصرد  هداهن  رتارف  شیوخ  میلگ  زا 
وا تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  ناسنالا  یلع  یتا  هحفص 8 ]  ] 249-244- نآرق  - له هروس  دشاب  هتفگ  هک  مدیدن 

شتیب لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تاـمارک  تلیـضف و  رد  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه  هکلب  یتا  لـه  هروس  اـهنت  هن   21-1- نآرق  - تسا هدـش  لزان 
تردابم ارتفا  تمهت و  هب  تفگیم و  ناشیرپ  نانخس  نانچمه  داد و  همادا  شیوخ  یخاتسگ  هب  تراسج  تئرج و  اب  وا  تسا ؟  هدشن  لزان 

هدرک و توکـس  همه  هنافـساتم  یلو  دـنهد . وا  هب  وکین  تخـس و  یباوج  هک  متـشاد  عقوت  املع ، رباـکا  سلجم و  ناـگرزب  زا  نم  درکیم .
زا ار  وا  هدرک و  راکشآ  ار  شیوخ  ضارتعا  هک  هحور  سدق   ] دّمحم نب  دعاص  العلا  یبا  مالسالا  دامع  یـضاق  رگم  درکن  ضارتعا  یـسک 

هکنیا هب  دـیاب  هک  مدـید  نانچ  تحلـصم  سلجم  نآ  ناـیاپ  رد  نم  داد . رارق  شنزرـس  باـتع و  دروم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب 
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبـسن  نآرق  باحـصا  ناناملـسم و  ناهذا  ات  میوگ  وکین  یباوج  كانرطخ  ههبـش  باوصاـن و  ناـنخس 

دوب هدش  نایب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  هک  يوبن  تایاور  ینآرق و  تایآ  يروآعمج  هب  اتسار ، هکنیا  رد  اذل  ددرگن  شوشم 
هدنیآ ياهلـسن  دیدرت  کش و  دروم  ترـضح  نآ  رامـشیب  ياهتلیـضف  یگنهرف و  ياهتادهاجم  یملع و  تیـصخش  ات  مدرک  تردابم 
دنتسم تایاور  مدرک و  شرامش   ] ءاصقتسا دش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  الامتحا  ای  اعطق  هک  ياهیآ  ره  ساسا  نیمه  رب  دریگن . رارق 

لیـضفتلا دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  مان  هب  باتک  دـلج  ود  رد  ار  تیاور  هیآ و 1163  هک 209  مدرک  لقن  تایآ  لیذ  رد  نآ  دنـس  رکذ  اـب  ار 
ّقفوملا معن  هّللا و  انبسح  مشاب و  هدناسانش  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نارکیب  تلیضف  تمظع و  زا  ياهشوگ  دیاش  ات  مدرک  نیودت 

ینآرق و تایآ  هب  ندـش  دراو  زا  لبق  یناکـسح  مکاـح  دنمـشناد ، فلؤم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هحفـص 9 ] یناحور [  دمحا  لیکولا  و 
طابترا باتک و  دـصاقم  اب  یلیمکت  هطبار  هک  تسا  هدرک  حرطم  ثحب  زاـغآ  ناونع  هب  باـتک  هعیلط  رد  ار  یلوصف  اـهنآ  لوزن  نأـش  ناـیب 

مدقت مود  لصف  مالّسلا  هیلع  یلع  رامشیب  لئاضف  لوا  لصف   27-1- نآرق  - تسا ریز  حرش  هب  نآ  ياهلصف  دراد و  نآ  ثحابم  اب  یئالقع 
ریـسفت و هب  درف  نیرتملاع  مراـهچ  لـصف  نآرق  يروآعمج  رد  ناراـی  رب  تقبـس  موس  لـصف  نآرق  توـالت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرترب  و 
-310- نآرق  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  يانعم  مشـش  لصف  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  تایآ  ترثک  مجنپ  لصف  لـیزنت  هب  نیرتفراـع 

هحفص 11]  ] 336
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مالّسلا هیلع  یلع  رامشیب  لیاضف  لوا  لصف 

هراشا

ناثّدحم و رثکا  هک  تسا  ناوارف  دایز و  يردق  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هدنزرا  لیاضف  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ  هدیمح  تافص 
زا هک  ثیداـحا  هکنیا  زا  ياهراـپ  هب  اـج  هکنیا  رد  دـندرک . لـقن  شیوخ  ياـهباتک  رد  نیرخأـتم  نیمدـقتم و  زا  یّنـس  هعیـش و  نادنمـشناد 
زا ینالوط  دنـس  اب  یتیاور  [ 1 . ] دوشیم هراشا  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يریـسفت  درگاش  سابع  نب  هّللا  دـبع  صخالاب  نیمدـقتم 
ناک دقل  تسا  هتفگ  شداتـسا  تمظع  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  درگاش  سابع  نبإ  هک  دـش  لقن  دـهاجم  زا  ریبج  نب  میکح 
نم دحال  نکت  مل  ۀبقنم  رـشع  ۀثالث  هل  تناک  دقل  و  اهباجنل ، ةدحاو  ّالا  هل  نکی  مل  ول  ۀـبقنم  رـشع  ۀـینامث  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل 

تـشادیم ار  تبقنم  هدـجه  هکنیا  زا  یکی  رگا  یتـح  هک  دراد  دوجو  تبقنم  هدـجه  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب   172-1- تیاور  - ۀّمالا هذه 
[2  ] تسین یبیـصن  نآ  رد  ار  يدـحا  تسا و  رورـس  دیـس و  نآ  صتخم  تمارک  هدـجه  هکنیا  زا  تبقنم  هدزیـس  نینچمه  دوب  تاـجن  لـها 
هب مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ینخـس  سابع  نب  هّللا  دبع  روضح  رد  يزور  هحفـص 12 ] دناهدرک [ : لقن  نینچ  داّدش  نب  هّللا  دبع  دـهاجم و 
هب ار  تبقنم  هدـجه  هک  دـیتفگ ، نخـس  یـسک  زا   42-1- تیاور  ...« - ۀـبقنم رـشع  ۀـینامث  ّیلعل  تناک  دـقل   » تفگ سابع  نبإ  دـمآ . نایم 

تسوا هب  ّصتخم  وا  تبقنم  تفص و  هدزیس  دوب  تاجن  يراگتـسر و  لها  تشادیم  مه  ار  اهتبقنم  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تساراد  ییاهنت 
نب هّللا  دـبع  دـهاجم و   ] زا ریبج  نب  میکح  [ 3 . ] درادـن ار  اهتبقنم  هکنیا  وا  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تّما  زا  کی  چـیه  هک 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع   57-1- تیاور  .... - ۀـبقنم ةرـشع  ۀـینامث  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ناک  دـقل  درک : نایب  سابع  نبإ  تسا  هدرک  لـقن  داّدـش ]
بقانم ياراد  هک  نآ  لاـح  دوب  يراگتـسر  تاـجن و  لـها  تشادیم  ییاـهنت  هب  ار  تبقنم  هدـجه  هکنیا  زا  یکی  رگا  تسا  تبقنم  هدـجه 
تـسین اهتبقنم  هکنیا  ياراد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  زا  کی  چیه  هک  تسا  تبقنم  هدزاود  شیارب  نینچمه  تسا و  هناگهدجه 

هیلع یلع  بقانم  رد  دهاجم  هک  درک  لقن  میارب  الع  نب  لماک  دیوگیم : میعن  وبا  [ 4 . ] دراد مالّسلا  هیلع  یلع  هب  صاصتخا  بقانم  هکنیا  و 
مهکّرش دق  ّالا و  مهبقانم  نم  ءیش  نم  ام  اهلثم و  ص   ] یبّنلا باحصا  نم  دحال  تناک  ام  ۀبقنم  نیعبس  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ّنا  تفگ  مالّـسلا 

یلص یفطصم  باحصا  زا  کی  چیه  هک  دراد . دوجو  تبقنم  تلیضف و  داتفه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب   146-1- تیاور  - اهیف
نآ رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنراد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  باحـصا  هک  یتبقنم  اّما  دـنرادن . یبیـصن  یمهـس و  اهنآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعل  ناک  تسا  هدرک  لقن  شدج  ردپ و  زا  وا  رمتعم و  نب  دّمحم  زا  دابع  نب  دّـمحم  [ 5  ] تسا کیرش  بقانم 
174-1- تیاور  - ساّنلا بقانم  یف  كرتشا  دق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  نم  دحا  اهیف  هعم  كرتشی  مل  ۀبقنم  ۀئام  نورـشع و 

نآ رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  باحـصا  زا  يدـحا  هک  تسا  صوـصخم  بقاـنم  زا  تبقنم  تسیب  دـصکی و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هّللا یلص  یفطصم  باحصا  هک  ار  یتبقنم  ره  ینعی  تسا  کیرش  نارگید  بقانم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  تسین  یمهـس  بیـصن و  بقانم 

هحفص 13] دراد [ . ار  تبقنم  تلیضف و  نامه  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  تساراد  هلآ  هیلع و 

مالّسلا هیلع  یلع  لیضفت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  باحصا  هاگدید 

هراشا

بقانملا نم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعل  قبس  دقل  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  زا  یـضعب  لوق  زا  لیفط  یبا  [ 6]
هک تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  يریثک  بقاـنم   124-1- تیاور . - ًاریخ مهتعـس  قلخلا و  نیب  تمّـسق  اهنم  ةدحاو  ّنا  ول  ام 
زا روصنم  نب  دّمحم  [ 7  ] تفرگیم ارف  تکرب  یبوخ و  ریخ و  ار  نانآ  همه  دندرکیم  میسقت  قیالخ  عیمج  نیب  ار  بقانم  نآ  زا  یکی  رگا 
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 - مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعل  ءاج  اّمم  رثکا  لئاضفلا  نم  یبّنلا  باحـصا  نم  دـحال  ءاـج  اـم  تسا  هدرک  لـقن  نینچ  لـبنح  نب  دـمحا 
[8  ] تسا هدشن  دراو  بقانم  لیاضف و  بلاط  یبا  نب  یلع  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هباحـص  زا  يدحا  يارب   102-1- تیاور

ثیدح لها  ماما  لبنح  نب  دمحا  درک ، لقن  وا  هک  میدینش  روصنم  نب  دّمحم  زا  دناهتفگ : دمحا  نب  دّمحم  رـصن  وبا  یمرـضح و  دماح  وبا 
نب ّیلعل  ءاج  اّمم  رثکا  لئاضفلا  نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبّنلا  باحـصا  نم  دحال  ءاج  ام  تسا  هدرک  نایب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  رد 

مالّسلا هیلع  یلع  هزادنا  هب  یلیاضف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  باحـصا  زا  کی  چیه  يارب   129-1- تیاور  - مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصا  نم  دحال  يور  ام  تفگ  هک  مدینش  لبنح  نب  دمحا  زا  دیوگیم  قارو  نادمح  [ 9 . ] درادن دوجو 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  نایب  رد  هک  یحیحـص  تایاور   139-1- تیاور  - مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعل  يور  ام  حاحـصلا  لئاضفلا  نم 
وبا زا  دیوگیم  هفیلخ  نب  رطف  [ 10 [ ] هحفص 14 تسا [  هدشن  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  باحـصا  زا  کی  چیه  يارب  هدش  دراو 

ّیلعل ناک  دقل  دندرکیم : لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  بقانم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  باحـصا  زا  یـضعب  تفگ  مدینـش  لیفط 
ناشخرد قباوس  هدیمح و  تافـص   112-1- تیاور  - ًاریخ مهتعـسوال  قیالخلا  نیب  تمّـسق  اهنم  ۀـقباس  ّنا  ول  ام  قباوّسلا  نم  مالّـسلا  هیلع 

ریخ ار  نانآ  همه  دوش ، میسقت  قیالخ  نیب  مالّسلا  هیلع  یلع  هتسجرب  قباوس  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  شزرا  اب  نانچ  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع 
هیلع یلع  لیاضف  نایب  رد  ساّبع  نبإ  هک  هدرک  تیاور  لیفط  یبا  زا  وا  هفیلخ و  نب  رطف  زا  یـسیع  نب  دّـمحم  [ 11  ] تفرگیم ارف  یبوخ  و 

-1- تیاور  - ًاریخ مهتعسوال  قیالخلا  عیمج  نیب  تمّسق  اهنم  ةدحاو  ّنا  ول  ام  قباوّسلا  نم  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  تقبس  دقل  درک : لقن  مالّـسلا 
. دنوشیم یبوخ  ریخ و  لها  همه  دوش . میسقت  قیالخ  نیب  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  نانچ  مالّسلا  هیلع  یلع  ناشخرد  قباوس   118

مالّسلا هیلع  یلع  لیضفت  رد  باّطخ  نب  رمع  نبإ  هّللا  دبع  هاگدید 

وا تسویپ  ام  عمج  هب  قزرا  نب  عفان  مدوب  هتسشن  رمع  نب  هّللا  دبع  اب  تفگ  هک  مدینـش  يدبع  نوراهابا  زا  درک : نایب  هفیلخ  نب  فلخ  [ 12]
عفان يا  تفگ  رمع  نبإ  مراد  لد  رد  ار  وا  هنیک  متـسه و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمـشد  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  یخاتـسگ  ییایحیب و  اب 
قباوس زا  هقباس  کی  هک  ینکیم  ینمـشد  يدرم  اب  اـهیف  اـم  اینّدـلا و  نم  ریخ  هقباوس  نم  ۀـقباس  ـالجر  ضغبت  دـشاب  وت  نمـشد  دـنوادخ 

هحفص 15] تسا [  رترب  رتالاب و  اهیف  ام  ایند و  زا  وا  ناشخرد 

مالّسلا هیلع  یلع  لیضفت  رد  سابع  نبإ  یلوم  همرکع  رظن 

اهریما ّیلع  ّالا و   55-1- تیاور  - تاحلاّصلا اولمع  اونمآ و  نیّذلا  ۀـیآ  نآرقلا  یف  ام  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  ساّبع  نبإ  زا  همرکع  [ 13]
اب ياهیآ  ره  میرک  نآرق  رد  ریخب . ّالا  اّیلع  رکذ  ام  هّللا و  هبتاع  دـق  اـّلا و  لـجر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  باحـصا  نم  اـم  اهفیرـش و  و 

ناحلاص نآ  نیرتفیرـش  ناـنمؤم و  نآ  ریما  مالّـسلا  هیلع  یلع   74-42- نآرق  - تسا هدـش  رکذ  تاـحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  ناونع 
بلاط یبا  نب  یلع  رگم  دشاب  هتفرگن  رارق  ناحبـس  يادخ  باتع  دروم  هک  تسین  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  باحـصا  زا  تسا و 

مالّـسلا هیلع  یلع  هریثک  لـیاضف  هلیلج و  بقاـنم  رد  تفگ  همرکع  سپـس  تسا  هدـش  فیـصوت  ییوکین  ریخ و  هب  هشیمه  هک  مالّـسلا  هیلع 
. دنرادن ار  اهنآ  ندینش  لّمحت  بات و  نامسآ  نیمز و  راطقا  هک  منادیم  ییاهزیچ 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  رد  هشیاع  همان 

یلع بقانم  هک  مدرک  تفایرد  هشیاع  زا  ياهمان  متفگ  نامحّرلا  دبع  یبا  هب  هک  هدرک  لقن  ير  رهش  یضاق  نامحّرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  [ 14]
هدش روآدای  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  ردق  ره  هشیاع  نادـب  تفگ  باوج  رد  نامحّرلا  دـبع  یبا  تسا  هتـشون  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 
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ار یلیاضف  مه  هشیاع  رگا  دـشاب  شراگن  شرامـش و  لباق  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ترـضح  نآ  لیاضف  نوچ  تسا  هتفگ  مک  مه  زاب  دـشاب 
هحفص 17] تسا [  هدش  رّکذتم  ار  ياهرذ  یکشخ  زا  ياهرطق و  ایرد  زا  دشاب  هدرک  لقن 

نآرق توالت  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب  مّدقت و  مود  لصف 

- تیاور  - مالّسلا هیلع  ّیلع  نم  نارقلل  أرقا  ناک  ادحا  تیأر  ام  تسا  هدرک  رکذ  ار  تیاور  هکنیا  یملـس  نامحّرلا  دبع  یبا  زا  مصاع  [ 15]
تئارق نامحّرلا  دبع  وبا  دیوگیم : مصاع  سپـس  دشاب  رتمدـقم  رترب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نآرق  تئارق  رد  مدـیدن  ار  یـسک  چـیه   64-1
لوسر باحـصا  زا  نت  دنچ  فوع  نب  نامحّرلا  دـبع  دـنکیم  لقن  ساّبع  نبإ  زا  کلام  یبا  [ 16  ] تفرگ ارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآرق 

اریز دـنداد  رارق  شیوخ  تعامج  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندش  عمج  نوچ  درک ، توعد  تعامج  زامن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
تیأر ام  تسا  هدرک  لقن  یملس  نامحّرلا  دبع  وبا  زا  وا  ءاطع و  زا  لیـضف  نبإ  [ 17 . ] درکیم تئارق  نارگید  زا  رتهب  ار  نآرق  ترـضح  نآ 

میدیدن ار  یـسک  چیه  ینعی  مدیدن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رتيراق  ار  يدحا   50-1- تیاور  - مالّـسلا هیلع  ّیلع  نم  أرقا  ًادحا 
مدرم زا  یضعب  هحفـص 18 ] متفگ [  شاّیع  نب  رکب  یبا  هب  دـیوگیم  مدآ  نب  ییحی  [ 18 . ] دنک توالت  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رتهب  ار  نآرق 

یلع هکلب  تسا  هتفگ  غورد  تفگ  نینچ  یـسک  ره  تفگ  باوج  رد  دناوخیمن . ای  دنادیمن  ار  نآرق  تئارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنیوگیم 
نم أرقا  ًادحا  تیأر  ام  دنکیم : لقن  نینچ  یملـس  نامحّرلا  دـبع  زا  وا  دوجن و  یبا  زا  مصاع  [ 19  ] تسا نآرق  نایراق  دمآرس  مالّسلا  هیلع 
یبا زا  قاحسا  یبا  [ 20  ] متفاین مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رتاناوت  نآرق  تئارق  رد  ار  یـسک  چیه   68-1- تیاور  - مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
لها ضرفا   » تسا هدرک  لـقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  تسا  نآرق  فورعم  ناـیراق  زا  هک  دوعـسم  نب  هـّللا  دـبع  زا  وا  صوحـالا و 
دوب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هنیدم  مدرم  نیرتيراق  نیرتاناد و   71-1- تیاور  - مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهوأرقا  ۀنیدملا و 

 - مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نآرقلل  اـنؤرقأ  ءاـضقلاب و  اـنملعا   » تفگیم هشیمه  باّـطخ  نب  رمع  تفگ  ساـبع  نب  هـّللا  دـبع  [ 21]
هحفص 19] تسا [  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نآرق  هب  صخش  نیرتيراق  تواضق و  ملع  هب  درف  نیرتاناد   74-1- تیاور

نآرق يروآعمج  رد  نارای  رب  تقبس  موس  لصف 

نیشنهناخ مالّـسلا  هیلع  یلع  تسـشن و  تفالخ  دنـسم  رب  رکب  وبا  یتقو  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  نیریـس  نبإ  لوق  زا  رانید  نب  نسح  [ 22]
تسا تسرد  ایآ  تفگ  دناوخارف و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رکب ، وبا  دراد . هارکا  وت  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  رکب  وبا  هب  ضرغم  يدرم  دش ،

هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نوچ  اّما  مرادن  یهارکا  وت  زا  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  يراد  هارکا  نم  هب  تبـسن  يرازیب و  نم  زا  وت  هک 
زامن يارب  زج  ماهدرک  دای  دنگوس  دوش  دایز  ای  مک  نآرق  زا  يزیچ  مسرتیم  تسا  هدشن  يروآعمج  نآرق  هتـسویپ و  یلعا  توکلم  هب  هلآ 

ریخ دبع  زا  ّيدس  [ 23  ] یهدیم ماجنا  وکین  يراک  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ  رکب  وبا  منک  يروآعمج  ار  نآرق  ات  میاـین  نوریب  هناـخ  زا 
. درک هدهاشم  يرسهریخ  یلقع و  کبـس  هنامز  مدرم  یـضعب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تافو  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  درک : لقن 

ترـضح نآ  سپ  درک . يروآعمج  ار  نآرق  تسـشن و  هناخ  رد  سپ  دزادنین . شود  رب  ادر  دنکن  يروآعمج  ار  نآرق  ات  درک  دای  دـنگوس 
تشاـگن و فحـصم  رد  بوتکم  تروص  هحفـص 20 ] هب [  شبلق  زا  درک و  يروآعـمج  فحـصم  رد  ار  نآرق  هـک  دوـب  یـسک  نیتـسخن 
اب مدرم  زا  یضعب  یتقو  درک : تیاور  همرکع  زا  بویا  [ 24  ] تسا دوجوم  مالّسلا  هیلع  رفعج  لآ  دزن  رد  نونکا  مالّسلا  هیلع  یلع  فحصم 

هیلع یلع  غارـس  هب  رمع  دز ، زابرـس  تعیب  زا  تسـشن و  هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ  هدـهع  هب  ار  تفالخ  وا  دـندرک و  تعیب  رکب  وبا 
هّللا لوسر  تافو  زا  دعب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ینکیم  فّلخت  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  ایآ  یلع  ای  دیـسرپ : درک و  تاقالم  وا  اب  هتفر  مالّـسلا 

رد مسرتیم  نوچ  منک  يروآعمج  ار  نآرق  ات  بجاو  ياهزامن  يارب  رگم  مراذـگن  شود  رب  ادر  مدرک  داـی  دـنگوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هک ینامز  تسا  هدرک  تیاور  نامی  زا  وا  ریخ و  دبع  زا  ّيدـس  [ 25 . ] دوش فیرحت  شوخ  تسد  یهلا  مـالک  دریگ و  تروص  یبّلقت  نآرق 
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یمامت ماجنارـس  ات  دراذگن  شود  رب  ادر  هک  درک  دای  دنگوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسویپ  یلعا  توکلم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
ار فیرـش  نآرق  ماجنارـس  اـت  تشاذـگن  شود  رب  ادر  راوـگرزب  نآ  و  دروآرد . فحـصم  تروـص  هـب  دـنک و  يروآعـمج  ار  نآرق  روـس 
اب رکب  وبا  تاقالم  زا  مدوب و  هنیدـم  رد  تفگ  نیریـس  نبإ  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  نیریـس  نب  دّـمحم  زا  نوع  نبإ  [ 26 . ] درک يروآعمج 
ریخ تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراد ؟  هارکا  نم  تموکح  تراما و  زا  مدینـش  یلع  ای  تفگ  یلع  هب  رکب  وبا  مدش  ربخ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

اب ار  نآرق  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  داد و  همادا  نیریـس  نبإ  مراذـگن  شود  رب  ادر  منکن  يروآعمج  ار  نآرق  ات  ماهدرک  داـی  دـنگوس  هکلب 
نبإ میدرکیم  ادیپ  یسرتسد  ناوارف  ياهتمکح  ریثک و  ملع  هب  دیسریم ، ام  تسد  هب  نآرق  نآ  رگا  هک  درک  بوتکم  شتایآ  لوزن  نأش 
نب دّمحم  زا  بّویا  [ 27  ] تفگن ینخـس  دش و  تکاس  وا  تساجک  رد  نآرق  نآ  هک  مدیـسرپ  نآرق  نآ  هرابرد  همرکع  زا  دیوگیم  نیریس 

ار ینیـشنهناخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرف ، تلحر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  یتـقو  دـنکیم : لـقن  نومـضم  هکنیا  هب  یتـیاور  نیریس 
تموکح تراما و  هب  ًامتح  وا  دیآیمن . نوریب  هناخ  زا  یلع  دنتفگ ، رکب  وبا  هب  ياهّدع  دماین . هحفص 21 ] نوریب [  هناخ  زا  و  درک ، باختنا 

تراـما و هک  هکنیا  زا  اـیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـی  دیـسرپ : دـناوخ و  ارف  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکب ، وبا  دراد . هارکا  وت  زا  تسا و  ضرتعم  وت 
فیرحت شوختـسد  نآرق  مسرتیم  اـّما  مرادـن  تهارک  وت  تراـما  زا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  يراد  هارکا  تسا  نم  تسد  هب  تموـکح 

هحفص 23] میاین [  نوریب  لزنم  زا  مراذگن و  شود  رب  ادر  ابع و  منکن  يروآعمج  ار  نآرق  ات  مدرک  دای  دنگوس  اذل  دوش ،

لیزنت هب  سک  نیرتفراع  ریسفت و  هب  درف  نیرتملاع  مالّسلا  هیلع  یلع  مراهچ  لصف 

نآرقلا لیوأت  نم  يدعب  ساّنلا  مّلعی  ّیلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  لیفط  یبا  [ 28]
«. - 1» دـننادیمن هچنآ  رد  تسا  مدرم  هب  نآرق  لـیوأت  هدـنهد  میلعت  نـم  تاـفو  زا  سپ  مالّـسلا  هـیلع  یلع   65-1- تیاور  - نوملعی اـم ال 

دّمحم یلع  هّللا  لزنا  امب  ساّنلا  ملعا  ّیلع  تسا  هدرک  لقن  نینچ  رمع  نب  هّللا  دبع  لوق  زا  یمعثخ  رـشب  نب  ریمع  [ 29  ] 110-108- یقرواپ
هلظنح نب  دیعس  [ 30  ] تسا نآرق  هب  مدرم  نیرتفراع  نیرتملاع و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   79-1- تیاور  - هلآ هیلع و  هّللا  یلص 

ینولأست نا ال  لبق  ۀفوکلا ؟ لها  ای  ینولـس  دومرف : ياهبطخ  رد  هفوک  دجـسم  رد  يزور  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  تیاور  سیق  نب  ۀمقلع  زا 
یف وا  لبج  یف  ما  لهس  یف  تلزن  نمیف  تلزن و  هکنیا  اهب  ملعا  انا  ّالا و  ۀیآهللا  هحفص 24 ]  ] 84-1- تیاور  - تلزن ام  هدیب  یسفن  يّذلا  وف 
دینک لاؤس  نم  زا  دیناوتن  هک  نآ  زا  لبق  دیسرپب ، نم  زا  یهلا  ياهتمکح  یعرـش و  یملع و  لئاسم  زا  هفوک  لها  يا  ماقم }  یف  ما  ریـسم 

رد منادیم  هک  هکنیا  رگم  دشن  لزان  ياهیآ  چیه  تسوا  تردق  هضبق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب  مشابن  امـش  نایم  رد  نم  و 
رد منادیم  هاگلزنم و  رد  ای  هار  ریـسم  رد  هوک  رد  ای  هدش  لزان  تشرد  رد  ایآ  تسا  هدـش  لزان  يزیچ  هچ  يارب  یـسک و  هچ  يارب  اجک و 

لیفط یبا  درک  لقن  هّللا  دـبع  نب  بهو  [ 31 . ] دیوش اناد  ات  دیـسرپب  نآرق  هرابرد  نم  زا  سپ  تسا  هدش  لزان  یـسک  هچ  دـیجمت  ای  خـیبوت 
 - هب مکتثّدح  ّالا  ۀمایقلا  موی  یلا  نوکی  ءیـش  نع  ینولأست  هّللا ال  وف  ینولـس  : » دومرفیم مدید  هبطخ  لاح  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ 

-1- تیاور  . - لبج یف  وأ  تلزن  لهـسب  وا  راهنب ، وا  لیلب  تلزن  هکنیا  ملعا  انا  ّالا و  ۀیآ  نم  ام  هّللا  هّللا و  باتک  نع  ینولـس   89-1- تیاور
شربخ دیـسرپب ، ار  شاهلئـسم  تمایق  ات  الاح  زا  هک  يزیچ  ره  هرابرد  دنگوس ؟ ادخ  هب  دینک ، یملع  ياهلاؤس  نم  زا  هفوک  مدرم  يا   132

یـسک و هچ  رب  هنوگچ و  یک و  اـجک و  منادیم  هک  هکنیا  رگم  تسین  ياهیآ  دیـسرپب ، نآرق  ادـخ  باـتک  زا  مدرم  يا  مهدیم  امـش  هب  ار 
یسک چیه  تسا  هدرک  لقن  نینچ  یملس  نامحّرلا  دبع  یبا  [ 32 [ ؟  تسا هدش  لزان  تشد  رد  ای  هوک  رد  ایآ  هدـش و  لزان  يزیچ  هچ  يارب 

ّالا هّللا  باتک  نم  ءیـش  نع  ینولأست  هّللا ال  وف  ینولـس  : » دومرفیم هک  دوب  وا  مدـیدن  نآرق  تئارق  ملع  هب  ملاـع  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـثم  ار 
رگا میوگیم  هناملاع  باوج  دیسرپب ، هچ  ره  زا  میوگب  ات  دیسرپب   130-1- تیاور  . - لبج یف  وا  لهس  یف  وا  راهنب  ما  تلزن  لیلب  مکثّدحا 

نیسح ءادهشلا ، دیس  [ 33 [ ] هحفص 25 داد [ . مهاوخ  امـش  هب  ار  تایآ  لوزن  ناکم  نامز و  لوزن  نأش  زا  ربخ  دینک ، لاؤس  ینّابر  تایآ  زا 
. - اـهانعم ینمّلع  هّللا و  لوسر  یلع  اـهتارق  دـق  اـّلا و  ۀـیآ  نآرقلا  یف  اـم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  درک  ناـیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب 
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انعم و ترضح  نآ  مدرک و  تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  يارب  ار  نآ  هک  هکنیا  رگم  تسین  ياهیآ  چیه  نآرق  رد   79-1- تیاور
لقن مالّسلا  هیلع  نیسح  شردپ  زا  وا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  نب  یلع  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  [ 34 . ] داد میلعت  نم  هب  ار  شریسفت 

هب لزن  ام  مویلا  کلذ  تملع  یّتح  هّللا  لوسر  دـهع  یلع  یـسأر  ضمغ  ینیع و ال  مون  لـخد  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  هک  درک 
هار ممـشچ  هب  باوخ  هّللا  لوسر  دـهع  رد   191-1- تیاور  - تلزن نم  یف  یهن و  وا  رما  وا  باـتک  وا  ۀّنـس  وا  مارح  وا  لـالح  نم  لـیئربج 

هدروآ و ار  يزیچ  هچ  یهن  رما و  زا  باتک  ّتنـس و  زا  مارح  لالح و  زا  لیئربج  هک  مدرکیم  ادیپ  ملع  زور  نآ  رد  هک  نآ  رگم  تفاییمن 
لخد ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  درک  لقن  شّدج  ردپ و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  [ 35  ] تسا هدش  لزان  یسک  هچ  نأش  رد  تایآ 

هدش لزان  تایآ  هب  تفرعم  ملع و  هک  هکنیا  رگم  تفریمن  باوخ  هب  ممشچ  یبش  چیه   46-1- تیاور  .... - تملع یّتح  یسأر  ینیع و ال 
رکب وبا  [ 36  ] مدـیباوخیم هاگنآ  مدرکیم  ادـیپ  ملع  تایآ  لوزن  نأش  زا  باتک  ّتنـس و  زا  یهن  رما و  زا  مارح  لالح و  زا  زور و  نآ  رد 

دق ّالا و  ۀیآ  تلزن  ام  لوقع و  بلق  لؤس و  ناسل  یل  ناک  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  درک  لقن  شردپ  زا  هتخاف  یبا  نب  ربوث  زا  شاّیع  نب 
لزان ياهیآ  چـیه  دـش و  هداد  رارق  لقاع  یبلق  ایوگ و  یناـبز  نم  يارب   113-1- تیاور  - تلزنا مب  تلزن و  نم  یلع  تـلزن و  مـیف  تـملع 
نینچ سیق  نب  ۀمقلع  زا  هلظنح  نب  دیعس  [ 37  ] تسا هدش  لزان  يزیچ  هچ  يارب  یسک و  هچ  يارب  اجک و  رد  منادیم  هک  هکنیا  رگم  دشن ،
یفأ تلزن  نمیف  تلزن و  هکنیا  ملعا  انا  ّالا و  ۀیآ  هحفص 26 ] دراد [  همادا  -3- تیاور « - 2 دومرفیم : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  تیاور 

هک تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  هکنیا  شردپ  زا  یسمحا  نامیلـس  [ 38  ] 104- لبق زا  - تیاور  . - ماقم یف  ما  ریـسم  یف  ما  لبج  یف  ما  لـهس 
، دنگوس ادخ  هب   89-1- تیاور  - تلزن نم  یلع  تلزن و  هکنیا  تلزن و  امیف  تملع  دـق  ّالا و  ۀـیآ  تلزن  ام  هّللا  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

ّنأل : » دومرف داد و  همادا  سپـس  تسا  هدـش  لزان  يزیچ  هچ  يارب  اجک و  رد  یـسک و  هچ  هرابرد  منادیم  هک  هکنیا  رگم  دـشن  لزان  ياهیآ 
.« درک تیانع  نم  هب  دازآ ، ایوگ و  ینابز  لقاع و  یبلق  میکح  يادخ  هک  هکنیا  يارب   53-1- تیاور  - ًاقلط ًاناسل  ًالوقع و  ًابلق  یل  بهو  هّللا 

رگم دـشن  لزان  ياهیآ  چـیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  ار  تیاور  هکنیا  هّللا  دـبع  نب  دابع  زا  ورمع  نب  لاـهنم  [ 39]
تّمذم ای  تلزنم  نأش و  رد  ياهیآ  ره  منادیم  زین  تسا و  هدـش  لزان  زور  رد  ای  بش و  رد  تشد  رد  ای  هوک  رد  هیآ  نآ  منادیم  هک  هکنیا 

. - دّمحم یلع  لزنا  امب  دّمحم  باحصا  ملعا  یلع  تفگ  هشیاع  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  هشیاع  زا  ءاطع  [ 40  ] تسا هدش  لزان  یسک  هچ 
شاّیع یبا  نب  نابآ  [ 41  ] تسا میرک  نآرق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  باحصا  نیرتملاع  نیرتفراع و  مالّسلا  هیلع  یلع   51-1- تیاور

ّیلع اهینأرقا  اـّلا  ۀـیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  تلزن  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدینـش  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا 
- تیاور . - اهظفح اهمهف و  ینملعی  نا  هّللا  اعد  و  اههباشتم ، اهمکحم و  اهخوسنم و  اهخسان و  اهریسفت و  اهلیوأت و  ینمّلع  یّطخب و  اهبتکاف 

نآ متـشونیم  دوخ  طخ  اب  ار  نآ  نم  درکیم و  تئارق  نم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هک  هکنیا  رگم  دشیمن  لزان  ياهیآ   206-1
هّللا یلص  یفطـصم  ياعد  تکرب  هب  تخومآ و  هحفـص 27 ] نم [  هب  ار  تایآ  نآ  هباشتم  مکحم و  خوسنم  خسان  ریـسفت ، لیوأت  ترـضح 

. درک تیانع  نم  هب  ار  نآرق  طبض  ظفح و  مهف  ناحبس  يادخ  ترضح  نآ  ياعد  رثا  رب  مدرکن و  شومارف  ار  فرح  کی  یتح  هلآ  هیلع و 
نایفس یبا  نب  کلملا  دبع  [ 44  ] 54-52- یقرواپ «. - تسا 3 نآرق  هب  باحصا  ملعا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تسا  هدش  لقن  یبعـش  لوق  زا  [ 42]

. دوشیم تفای  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رتملاع  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  نارای  باحـصا و  نیب  رد  ایآ  مدرک  لاؤس  اطع  زا  تفگ 
مدینش ۀمربش  نبإ  زا  دیوگیم  لیـضف  نب  دّمحم  [ 46  ] 48-46- یقرواپ «. - تسین 4 وا  زا  رتملاع  یـسک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ  باوج  رد 

-1- تیاور  - مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّالا  نیحوللا  نیب  اّمع  ینولس  دیوگب . دنیشنب و  ربنم  رب  مرادن  غارس  ار  یسک  چیه  تفگیم  هک 
هک هدش  هدینش  زین  همربش  نبإ  زا  [ 47 . ] دیسرپب نم  زا  تسا  نآرق  رد  هچنآ  تفگن  درکن و  ییاعدا  نینچ  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج   72

تسشنن ربنم  رب  يدحا   96-1- تیاور  - بلاط یبا  نب  یلع  ّالا  نیحوللا  نیب  اّمع  ینولس  لوقیف  ربنملا  یلع  موقی  دحا  ناک  ام  تسا  هتفگ  وا 
- یقرواپ «. - مالّـسلا 5 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  میوگب  باوج  ات  دیـسرپب  نآرق  زا  ًاصوصخم  دـیهاوخیم  هچ  ره  زا  دیـسرپب  تفگن  و 

هحفص 29]  ] 151-149
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دالوا مالّسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  تایآ  ترثک  مجنپ  لصف 

چیه يارب   76-1- تیاور  - مالّـسلا هیلع  ّیلع  یف  لزن  ام  هّللا  باتک  نم  دـحا  یف  لزن  ام  دـنکیم : لقن  ساـّبع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 48]
 - دحا اهیف  هکرشی  مل  ۀیآ  نوعبس  ّیلع  یف  تلزن  دیوگیم : دهاجم  [ 49  ] تسا هدشن  لزان  هیآ  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هزادنا  هب  یسک 

104-102- یقرواپ «. - 6» درادن تکرـش  تلاخد و  نآ  رد  یـسک  چیه  هک  هدـش  لزان  هیآ  داتفه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد   52-1- تیاور
چیه  53-1- تیاور . - اهـسأر یلع  ّالا  نآرقلا  یف  ۀـیآ  هّللا  لزنا  اـم  تسا  هدرک  لـقن  نینچ  دـهاجم  زا  وا  ثیل و  زا  ثاـیغ  نب  صفح  [ 50]

نامور نب  دیزی  دیوگیم  قاحـسا  نبإ  [ 53  ] تسا هدوـب  هیآ  نآ  سأر  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  هکنیا  رگم  هدـشن  لزاـن  نآرق  رد  ياهـیآ 
یلع هدش  لزان  باحـصا  يارب  هک  ياهیآ  ره   63-1- تیاور  - بلاط یبا  نب  ّیلع  لزن  ام  نارقلا  نم  دـحا  یف  لزن  اـم  هحفص 30 ] تفگ [ 
دحا یف  تلزنا  ام  دنکیم : لقن  نینچ  نامور  نب  دیزی  زا  قاحسا  نب  دّمحم  [ 54  ] تسا هتشاد  یتکرش  یّظح و  هیآ  نآ  رد  مه  مالّسلا  هیلع 

زا يدـحا  يارب  هدـش  لزان  دراو و  نآرق  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  یلیاضف   67-1- تیاور  - نآرقلا یف  لـضفلا  نم  ّیلع  یف  لزنا  اـم 
دحا هکرـشی  ام  هّللا  باتک  یف  ًاوفـص  ۀیآ  نونامث  ّیلع  یف  تلزن  دقل  دیوگیم : یلیل  یبا  نب  نامحّرلا  دـبع  [ 55  ] تسا هدشن  دراو  هباحص 
هدـش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  قوقح  تمظع و  يراکادـف  هرابرد  میرک  نآرق  رد  یـصاصتخا  هیآ  داتـشه   91-1- تیاور . - ۀمالا هذـه  نم 

هیلع نیـسح  نب  یلع  [ 56  ] تسین کیرـش  تایآ  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  باحـصا  زا  يدحا  هک  تسا 
نبإ [ 57  ] تسا تیب  لها  اـم  يارب  نآرق  مئارک  دـش و  لزاـن  اـم  يارب  نآرق   35-1- تیاور  - همئارک انل  اـنیلع و  نارقلا  لزن  دومرف : مالّـسلا 
زامن تعکر  ود  ادتبا  درب . ریبث  هب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم و  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  اهزور  زا  يزور  دـنکیم ، لقن  ساّبع 

هدیزگرب هک  دّمحم  نم  درک و  یـشهاوخ  وت  زا  نارمع  نب  یـسوم  ایادخ ؟ تفگ  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شتـسد  سپـس  درازگ ،
ات ییامرف  تمحرم  نم  هب  قطان  ایوگ و  ینابز  ینادرگ و  ناـسآ  ار  میاـهراک  ییاـمرف و  تیاـنع  ردـص  حرـش  نم  هب  مهاوخیم  وت  زا  مأوت 
هب ددشا  یخا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع   31-1- تیاور  - یلها نم  ًاریزو  یل  لعجا  و  دومرف : دـعب  دـنمهفب . ار  منخـس  مجع  برع و 

تـسا نم  ردارب  تیب و  لها  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  ینواعم  ریزو و  ایادخ ؟  79-39- نآرق  - يرما یف  هکرشا  يرزا و 
نانخس نایاپ  رد  دهدیم : همادا  سابع  نبإ  هحفص 31 ] دشاب [  میاهراک  رد  کیرش  اهيراتفرگ و  اهمغ و  رد  نم  هناوتشپ  ات  هد  رارق  میارب 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  یبن  هاگ  نآ  مدرک  اطع  وت  هب  یتساوخ  هچنآ  دّمحم  ای  داد ، ادن  يدانم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
وت هب  یـشاب  هتـساوخ  ار  هچنآ  ات  نک  تساوخرد  تیادـخ  زا  نک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  تتـسد  نسحلا  اـبا  اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب 
. - ًاّدو كدنع  یل  لعجا  ًادهع و  كدـنع  یل  لعجا  مهّللا  تفگ  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیامرف . تیانع 

91-25- نآرق . - درک لزان  ار  ًاّدو  نامحّرلا  مهل  لعجیـس  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  ّنا  هفیرـش  هیآ  ناحبـس  يادخ  -1-56 و  تیاور
هّللا لوسر  دندرک ، بّجعت  هنحص  هکنیا  زا  باحصا  یتقو  درک . توالت  شیوخ  باحصا  يارب  ار  هیآ  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  سپس 
لها ام  صتخم  تمسق  کی  تسا  تمسق  راهچ  نآرق  تایآ  دینادب  دینکیم ؟! بّجعت  يزیچ  هچ  زا  نارای  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

رد هدـنام  یقاب  مراهچ  کی  مارح و  لالح و  هراـبرد  مراـهچ  کـی  و  دراد . اـم  نانمـشد  تّمذـم  هب  صاـصتخا  تمـسق  کـی  تسا و  تیب 
لقن هتابن  نب  غبصا  زا  هرسیم  نب  ایرکز  [ 58 . ] دومرف لزان  ار  نآرق  مئارک  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نامحر  يادخ  تسا  ضیارف  تابجاو و 

دش و لزان  ام  نأش  رد  تسا  نآرق  مراهچ  کی  هک  نآ  تمسق  کی  تسا  تمسق  راهچ  نآرق  تایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم 
ناتـساد لاثم و  نایب  ننـس و  ریـسفت  رد  مه  نآرق  مراهچ  کی  تسا  هدـش  دراو  نانآ  خـیبوت  ام و  نانمـشد  هرابرد  نآ  رگید  مراـهچ  کـی 

تسام نأش  رد  هک  یعبر  نآ  اّما  تسا  یهلا  تابجاو  یعرش و  ضیارف  نایب  رد  نآرق  رگید  مراهچ  کی  تسا  هدش  لزان  ایبنا  ناگتشذگ و 
یلع نینمؤملا  ریما  تسا  هدرک  لقن  هرـسیم  نب  ایرکز   ] ییحی یبا  زا  یلاـمث  هزمح  وبا  [ 59  ] 400-398- یقرواپ «. - تسا 7 نآرق  مئارک  زا 

لاثما ننسهللا و  هحفص 32 ]  ] 76-1- تیاور  - ماکحا و ضئارف و  ثلث  انّودع و  یف  ثلث  انیف و  ثلث  ًاثالثا  نآرقلا  لزن  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
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ثلث تسام و  نانمشد  تّمذم  خیبوت و  رد  ثلث  کی  تسا و  تیب  لها  ام  نأش  رد  ثلث  کی  دوشیم  میـسقت  تمـسق  هس  هب  نآرق  تایآ  { 
هدرک لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  وا  دوراج و  یبا  زا  نامیلس  نب  نیـسح  [ 60  ] تسا لاثما  ننس و  ماکحا و  تابجاو و  نییبت  حیـضوت و  رد  رگید 

انل ماکحا و  ضئارف و  عبر  مارح و  لـالح و  عبر  انّودـع و  یف  عبر  اـنیف و  عبر  عاـبرا  ۀـعبرا  نآرقلا  لزن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 
کی نانمشد  هرابرد  عبر  کی  تیب  لها  ام  نأش  رد  مراهچ  کی  تسا  هدش  لزان  تمـسق  راهچ  رد  نآرق   123-1- تیاور  - نآرقلا مئارک 

«. تسا 8 نآرق  مئارک  زا  تسام  هب  طوبرم  هک  یشخب  نآ  یلو  تسا  ماکحا  ضیارف و  حیـضوت  رد  رخآ  عبر  مارح و  لالح و  نییبت  رد  عبر 
اطع سواط و  دـهاجم ، هک  یلاح  رد  درک  اّیهم  یماعط  ام  يارب  کـهام  نب  فسوی  تفگ  تباـث  یبا  نب  بیبح  [ 62  ] 247-245- یقرواپ -
ریما نأش  رد   55-1- تیاور . - دحا اهیف  هکرـش  ام  ۀیآ  نوعبـس  ّیلع  یف  تلزن  دقل  تفگ  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دهاجم  دندوب . نم  هارمه 

یسوم نب  هّللا  دیبع  [ 63 . ] درادن تکرش  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  اههیآ  نآ  رد  یسک  چیه  هک  هدش  لزان  هیآ  داتفه  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
تلزن دقل  تفگ  دهاجم  نایم  نآ  رد  دنتفگیم . نخس  رگیدکی  اب  نارسفم  ناثدحم و  زا  یتعامج  تسا  هدرک  لقن  هبایس  نب  زیزعلا  دبع  زا 

هدش لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هیآ  داتفه  دینادب  ناتـسود  يا   55-1- تیاور . - دحا اهیف  هکرش  ام  ۀیآ  نوعبـس  ّیلع  یف 
دوراج یبا  زا  نامیلس  نب  نیسح  [ 65 [ ] هحفص 33  ] 161-159- یقرواپ  - 9  » تسین کیرش  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  اهنآ  رد  يدحا  هک  تسا 

مارح و لالح و  عبر  انّودع و  یف  عبر  و  انیف ، عبر  عابرا  ۀعبرا  نآرقلا  لزن  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  وا  و 
مراهچ کی  ام ، نأش  رد  مراهچ  کی  دش . لزان  تمسق  راهچ  رد  فیرش  نآرق   125-1- تیاور  - نآرقلا مئارک  انل  ماکحا و  ضئارف و  عبر 

يارب نآرق  مئارک  تسا و  ضیارف  بوجو  ماکحا و  عیرـشت  رد  مراهچ  کی  مارح و  لالح و  نییبت  رد  مراهچ  کـی  اـم و  نانمـشد  هراـبرد 
هحفص 35]  ] 216-214- یقرواپ «. - تسام 10

تسیچ اونمآ  نیذّلا  اهّیا  ای  يانعم  مشش  لصف 

هفیرـش هیآ  هکنیا  حیـضوت  حرـش و  رد  تسا  هدش  لزان  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  همیرک  هیآ  فیرـش  نآرق  زا  عضوم  داتفه  رد   43-17- نآرق -
ۀفیذح زا  بهو  نب  دیز  [ 67  ] 74-48- نآرق . - دوش هتخانش  رتشیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  نأش و  ات  دوشیم  لقن  هک  هدش  رکذ  یتایاور 

اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  باطخ  اب  نآرق  زا  ياهیآ  ره  دـنتفگیم : دـندرکیم و  هرکاذـم  مه  اب  مدرم  زا  ياهفیاط  هک  تسا  هدرک  لقن  ناـمی  نب 
باطخ اب  هک  ياهیآ  ره  دینادب  ناتسود  يا  تفگ  هفیذح   61-35- نآرق  - تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  هب  باطخ  هدش  لزان 

زا همیذب  نب  یلع  [ 70  ] 151-149- یقرواپ -90-63- نآرق «. - تسا 11 نآ  بابل  ّبل و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدش  لزان  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای 
ناک ّالا   62-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  ۀـیآ  نآرقلا  یف  هّللا  لزنا  ام  هحفـص 36 ] تفگ [  سابع  نب  هّللا  دبع  هک  دـنکیم  لقن  همرکع 
اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  باطخ  اب  نآرق  رد  ياهیآ  چـیه  ریخب . ّالا  اّیلع  رکذـی  مل  دّـمحم و  باحـصا  هّللا  بتاع  دـقل  و  اهفیرـش ، اـهریما و  ّیلع 

باحصا همه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يادخ  هک  دینادب  تسا  نانمؤم  نآ  دمآرس  ریما و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  رگم  هدشن  عورش 
-35- نآرق «. - تسا 12 هدرک  دای  یکین  اب  هشیمه  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار و  مالّسلا  هیلع  یلع  رگم  هداد  رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  وا 
ّالا و  56-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  نآرقلا  یف  هّللا  رکذ  اـم  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبإ  زا  همرکع  [ 74  ] 348-346- یقرواپ -61

اونمآ نیّذلا  اهّیا  ای  نآرق  ياج  چـیه  ریخب . ّالا  اّیلع  رکذ  ام  نآرقلا و  نم  يآ  یف  دّـمحم  باحـصا  هّللا  بتاع  دـقل  اهریما و  اهفیرـش و  ّیلع 
نآرق رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  باحـصا  راّبج  يادخ  تسا و  نانآ  فیرـش  ریما و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  رگم  هدشن  رکذ 

لقن ساـبع  نبإ  زا  همرکع  [ 75  ] 42-16- نآرق  - تسا هدرکن  داـی  یکین  هب  زج  نآرق  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  داد . رارق  باـتع  دروـم 
باطخ اب  هک  ياهمیرک  هیآ  ره  اهفیرش و ...  اهریما و  اهدّیـس و  ّیلع  ّالا   49-1- تیاور  - اونمآ نیّذلا  اهّیا  ای  ۀیآ  نآرقلا  یف  ام  تسا  هدرک 
يادخ باطخ  دروم  نانآ  دّیـس  فیرـش و  ریما و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدـش  لزان  میظع  نآرق  رد  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای 

هب دشاب  هدشن  عقاو  نآرق  شنزرس  باتع و  دروم  هک  تسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  باحـصا  زا  کی  چیه  تسا  هتفرگ  رارق  ناحبس 
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زا وا  ۀـمیذب و  نب  یلع  زا  دـشار  نب  یـسیع  [ 76  ] 63-37- نآرق  - تسا هتفرگن  رارق  هبتاـعم  دروـم  اـج  چـیه  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج 
ّالا  50-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  نآرقلا  یف  لزن  ام  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنومن  درگاش  ساـّبع  نبإ  هک  تسا  هدرک  لـقن  همرکع 

اهّیا ای  كرابم  تاملک  اب  ياهیآ  ره  هحفـص 37 ] ّیلع [ . مهیف  ام  ۀیآ  ریغ  یف  نآرقلا  یف  نینمؤملا  هّللا  بتاع  دقل  اهفیرـش  اهریما و  ّیلع 
باتع و دروم  ار  نانمؤم  يددعتم  تایآ  رد  ناّنم  يادخ  تسا  نانمؤم  تعامج  نآ  فیرش  ریما و  مالّسلا  هیلع  یلع  دش . لزان  اونمآ  نیّذلا 

ۀمیذب نب  یلع  زا  نینچمه  [ 77  ] 58-32- نآرق . - دشن عقاو  هبتاعم  هذخاؤم و  دروم  زگره  وا  هک  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  زج  داد  رارق  شنزرس 
دقل و  اهفیرـش ، اهریما و  ّیلع  ّالا   49-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  ّطـق  هّللا  لزنا  اـم  تسا  هدرک  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  مه  وا  همرکع و  زا 

ساّبع نبإ  زا  دهاجم  [ 78  ] 135-133- یقرواپ  - 13 .» ریخب ّالا  ًاّیلع  رکذ  ام  ناکم و  ریغ  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  هّللا  بتاع 
ییاج ره  اهریما . اهسأر و  ّیلع  -1-49 و  تیاور  - اونمآ نیّذلا  اهّیا  ای  ۀیآ  هّللا  لزنا  ام   64-62- یقرواپ  - 14  » تسا هدرک  لقن  نینچ  هکنیا 
نینچ ساّبع  نب  هّللا  دبع  زا  دهاجم  [ 81  ] 41-15- نآرق  - تسا نانمؤم  سیئر  ریما و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هدش  لزان  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  هیآ 

. ًانامیا نینمؤملا  لّوا  ّهنال  اهفیرـش  اهریما و  ّیلع  ناک  اـّلا   58-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  اـی  نآرقلا  یف  هّللا  لزنا  اـم  تسا  هدرک  تیاور 
وا نوچ  تسا  نینمؤم  نآ  فیرـش  ریما و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  رگم  هدشن  لزان  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  باطخ  اب  نآرق  رد  ياهیآ  چـیه 

یتعامج [ 82  ] 61-35- نآرق  - دوب ادخ  باتک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نییآ  مالسا و  نید  هب  نمؤم  نیتسخن  هدنروآ و  مالسا  نیلّوا 
و اهفیرش ، اهریما و  ّیلع  ّالا   58-1- تیاور  - اونمآ نیّذلا  اهّیا  ای  نآرقلا  یف  هّللا  لزنا  ام  دناهدرک : لقن  ار  ثیدح  هکنیا  دشار  نب  یـسیع  زا 

نیّذلا اهّیا  ای  ظافلا  اب  ياهیآ  چـیه  ریخب . ّالا  ًاّیلع  رکذ  ام  نآرقلا و  نم  ۀـیآ  ریغ  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  باحـصا  هّللا  بتاع  دـقل 
هیلع هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناحبس  يادخ  تسا  نانآ  نیرتفیرش  نانمؤم و  نآ  ریما  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  رگم  دشن  لزان  اونمآ 

- نآرق  - تسا هدرک  دای  ریخ  یکین و  هب  هشیمه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلو  داد ، رارق  شنزرـس  باـتع و  دروم  يدّدـعتم  تاـیآ  رد  ار  هلآ  و 
ام تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يریـسفت  درگاش  سابع  نبإ  زا  وا  دّمحم و  نب  رفعج  زا  ناورم  نب  دّمحم  [ 83 [ ] هحفص 38  ] 50-24

اونمآ نیّذلا  اهّیا  ای  هفیرش  هیآ  هاگره  شباتک  رد  ناحبـس  يادخ  اهریما . ّیلع  ّالا و   55-1- تیاور  - اونمآ نیّذلا  اهّیا  ای  هباتک  یف  هّللا  رکذ 
زا شارخ  نب  هّللا  دبع  [ 84  ] 71-45- نآرق  - تسا هفیرـش  هیآ  نآ  نینمؤملا  ریما  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دومرف  رکذ  ار 

کلذ و ۀـقباس  ّیلعل  ّناف   51-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اـهّیا  اـی  نآرقلا  یف  ناـک  اـم  تسا  هدرک  تیاور  دـهاجم  زا  وا  بشوح و  نب  ماوع 
نانمؤم نیرتهقباس  اب  نیلّوا و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  هدش  رکذ  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  هیآ  میظع  نآرق  رد  یعـضوم  ره  هتلیـضف 
تیاور نینچ  دـهاجم  زا  وا  ماوع و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـقم  رد  شارخ  نب  هّللا  دـبع  [ 85  ] 61-35- نآرق  - تسا نانآ  نیرتتلیـضف  اب  و 

نآرق رد  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  هیآ  اج  ره  هلـضف  هقبـس و  ّیلعل  ّناـف   51-1- تیاور  - اونمآ نیذـّلا  اهّیا  ای  نآرقلا  یف  ءیـش  ّلـک  تسا  هدرک 
هحفص 39]  ] 40-14- نآرق  - تسا نانمؤم  نآ  همه  رب  تلیضف  تقبس و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هدش  لزان 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یلع و  لیاضف  رد  ینآرق  دهاوش 

هراشا

دّمحم وبا  ردپ  مکاح  [ 86  ] 28-5- نآرق  - شاب ربهار  تسار  هار  هب  ار  اـم  ایادـخ ] [ ] 6 دمح /  ] میقتسملا طارّـصلا  اندها  [ 1 [ ] هحفص 41 ] 
طارص ینعی  میقتسم  طارص  هک  دنکیم  لقن  میقتسملا  طارّصلا  اندها  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  ةدیرب  یبا  زا  دنـس  هلـسلس  اب  دمحا  نب  هّللا  دبع 

یلع درگاش  سابع  نب  هّللا  دبع  [ 87  ] 128-105- نآرق  - هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تیب  لها  طارص  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم 
لها هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  ّبح  هب  اندها  دییوگب  ادخ  ناگدنب  يا  تسا  هتفگ  میقتـسملا  طارّـصلا  اندها  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع 
تنا ّیلع ؟ ای  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 88  ] 98-75- نآرق  - شایمارگ تیب 
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هدرکرس میقتسم و  طارص  راکشآ و  قیرط  وت  یلع  ای   » 84-1- تیاور  - نینمؤملا بوسعی  تنا  میقتسملا و  طارّصلا  تنا  حضاولا و  قیرط 
هئانبا هتجوز و  ًاّیلع و  لعج  هّللا  ّنا  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  دـیوگیم  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  [ 89  ] یتسه نانمؤم 

 - میقتـسم طارـص  یلا  يدـه  مهب  يدـتها  نم  یتّما  یف  هحفـص 42 ] دراد [  همادا  -1- تیاور  - ملعلا باوـبا  مه  هقلخ و  یلع  هـّللا  جـجح 
ياهباب نانآ  تسا و  هداد  رارق  مدرم  رب  دوخ  ياهتّجح  ار  شنادنزرف  رسمه و  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناحبـس  يادخ   . 53- لبق زا  - تیاور

رفعج یبا  [ 90 . ] دباییم تیاده  میقتـسم  طارـص  هب  دـشاب  نانآ  طسوت  تیادـه  يوج  تسج و  رد  یـسک  ره  دنتـسه . نم  تّما  يارب  ملع 
یلع زوجی  نا  دارا ] نم  هّرـس  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  شدـج  زا  وا  ردـپ و  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـبلا 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلها  یلع  یتفیلخ  یبحاص و  ّییصو و  ّییلو و  ّلوتیلف  باسح  ریغب  ۀّنجلا  جلی  فصاعلا و  حیّرلاک  طارّـصلا 
باسح نودب  ار  دوخ  درذگب و  يزییاپ  دنت  داب  لثم  طارص  لپ  زا  هک  تسا  قاتشم  یسک  ره   218-1- تیاور  .... - راّنلا جلی  نا  دارا  نم  و 

ره و  دراپسب . لد  رب  دریذپب و  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  هفیلخ  بحاصم و  ّیصو و  ّیلو و  تیالو  دناسرب ، نادیواج  تشهب  هب 
مراگدرورپ لـالج  تّزع و  هب  دـنک . اـهر  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  دوش ، نوگنرـس  مّنهج  شتآ  رد  دـهاوخیم  یـسک 

نآ مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  میقتـسم  طارـص  وا  باب و  نآ  زا  رگم  دوشیمن ، دراو  یـسک  چـیه  تسا  هّللا  باب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنگوس ،
یلـص ادخ  لوسر  زا  دیوگیم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 91 . ] درک دهاوخ  لاؤس  وا  تیالو  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ ، هک  تسا  یـسک 

ةرهّزلا تباغ  اذاف  ةرهزلاب ، اودتهاف  رمقلا  باغ  اذاف  رمقلاب ، اودتهاف  سمّـشلا  باغ  اذاف  سمّـشلاب  اودـتها  دومرف  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا 
تیاده هام  هلیسو  هب  دش ، بیاغ  دیشروخ  رگا  دیشاب ، دوخ  بولطم  تیاده و  لابند  دیشروخ  رون  اب   123-1- تیاور  - نیدقرفلاب اودتهاف 

ای دش  لاؤس  دیشاب . تیاده  لابند  هب  نیدقرف  هلیسو  هب  دش  دیدپان  هرهز  رگا  دیبایب ، ار  هار  هرهز  هراتـس  هلیـسو  هب  دش  ناهنپ  هام  رگا  دیبای ،
یلع متیاده  دیـشروخ  نم  دومرف : ترـضح  دنتـسیک ! نانیا  مینادب  ات  دییامرف  نایب  میـسانشیمن  ار  نادقرف  هرهز و  رمق ، سمـش  هّللا  لوسر 

هکنیا نادقرف  مه  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تسا  یناملظ  بش  رد  ینارون  هراتس  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسا  باتملاع  رمق  مالّـسلا  هیلع 
مدیسر راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  لزنم  رد  يزور  دیوگیم ، یفعج  رینتسم  نب  مالس  [ 92 [ ] هحفص 43 دنتسه [ . ناهج 
هزاجا متفگ  نک  لاؤس  يراد  تسود  هچ  ره  زا  دومرف : ترضح  دیهد . باوج  درادن  تقشم  رگا  مراد  یلاؤس  موش  تیادف  مدرک  ضرع  و 

- یقرواپ -118-94- نآرق « - میقتسم 15 ّیلع  طارـص  اذه  هفیرـش  هیآ  ینعم  مدیـسرپ  نک  لاؤس  دومرف : مسرپب  نآرق  لئاسم  زا  ییامرفیم 
تسا ناتروظنم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طارـص  ایآ  مدیـسرپ  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طارـص  نآ  دومرف :  121-119

، دنکیم لقن  نامیلس  نب  هّللا  دبع  [ 93  ] 83-81- یقرواپ «. - تسا 16 مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طارـص  نآ  یلب  دومرف : نایب  هرابود 
ًانیبم ًارون  مکیلا  انلزنا  مّکبر و  نم  ناهرب  مکءاج  دـق  دـنوادخ : مالک  رد  رون  ناـهرب و  زا  روظنم  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  رون ، زا  روظنم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ناـهرب  زا  روظنم  دومرف : راوگرزب  نآ   199-140- نآرق  - هچ ینعی 
یبا زا  دنکیم  لقن  ریـصب  وبا  [ 95  ] 202-200- یقرواپ «. - تسا 17 مالّسلا  هیلع  یلع  میقتـسم  طارـص  زا  روظنم  نینچمه  تسا و  مالّـسلا 

31-1- نآرق  - تسا طارص  هار و  مادک  روظنم  میقتسملا  کطارص  مهل  ّندعقال  تفگ  سیلبا  هک  ار  یطارص  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع 
لقن شردارب  زا  رفعج  یبا  نب  هّللا  دبع  [ 96  ] 41-29- نآرق  - تسا مالّسلا  هیلع  یلع  طارص  میقتسم  طارص  زا  روظنم  دومرف : ترـضح  نآ 

ربمایپ زا  دیوگیم  نامی  نب  ۀـفیذح  [ 97  ] 84-61- نآرق  - مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  طارص  ینعی  میقتـسم  ّیلع  طارـص  اذه  دنکیم 
هب بغار  اـیند و  رد  دـهاز  دـنچ  ره  منک  باـختنا  تراـما  تیـالو و  هب  ار  رکب  وبا  رگا  هحفـص 44 ] دوـمرف [ : مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

داقتنا تمالم و  زا  یلو  تسا  نیما  يوق و  مراـمگب  راـک  هکنیا  رب  ار  رمع  رگا  درادـن . یمـسج  ییاـناوت  تسا و  فیعـض  اـّما  تسا  ترخآ 
ییاـهن دـصقم  هب  دـنکیم و  تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  ار  امـش  مهد  تیـالو  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رگا  اـّما  درادـن . ییاـبا 

اّولوت نا  و  : » دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نامی  نب  ۀفیذح  [ 101  ] 139-137- یقرواپ «. - 18» دناسریم
ار وا  دینک ، باختنا  تیالو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  مدرم  يا   76-1- تیاور  - میقتسملا قیرّطلا  مکب  کلـسی  ًاّیدهم  ًایداه  هودجت  ًاّیلع 
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وا لئاو و  یبا  زا  ناظقی  یبا  [ 102  ] 156-154- یقرواپ «. - 19» دهدیم قوس  میقتسم  قیرط  هب  ار  امش  و  دیباییم ، شیوخ  يدهم  يداه و 
مکب کلسی  ًایدهم  ًاّیداه  هودجت  اولعفت  نل  ًاّیلع و  اّولوت  نا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  درک  تیاور  نامی  نب  ۀفیذح  زا 

، دیباییم يدهم  يداه و  ار  وا  دیریذپیمن  هک  دـیریذپب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  رگا   92-1- تیاور  - میقتسملا قیرّطلا 
ملسا نب  دیز  نب  نمحرلا  دبع  [ 105  ] 198-196- یقرواپ «. - 20» دشابن نآ  رد  یهارمگ  زگره  هک  دهدیم . ریس  میقتـسم  قیرط  هب  ار  امش 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  طارـص  نآ  تفگ  مردـپ  مدرک  لاؤـس  مهیلع  تمعنا  نیذـّلا  طارـص  هفیرـش  هیآ  هراـبرد  مردـپ  زا  دـیوگیم 
108-81- نآرق . - دومرف تیانع  ار  تیاده  تمعن  نانآ  هب  ناّنم  يادخ  هک  تسا  شنایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع  طارص  نینچمه  شناوریپ و 

چیه نآ  تیناّـقح   ] رد هک  یباـتک  تسا  هکنیا  مـیم  مـال  فـلا  هرقب 2 ]  ] نیقّتملل يدـه  هیف  بیر  ـال  باـتکلا  کـلذ  ملا  [ 2 [ ] هحفـص 45 ] 
هّللا دبع  زا  هک  دنکیم  لقن  كاّحض  زا  وا  لتاقم و  زا  حلاص  یبا  [ 106  ] 54-5- نآرق  - تسا ناگشیپ  اوقت  تیاده  هیام  تسین و  يدیدرت 

-163- نآرق  - میدیسرپ نیقّتملل  يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  هیآ  ریسفت  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يریـسفت  درگاش  سابع  نب 
تسا و نیقتم  يارب  رون  تیاده و  ینعی  يدـه  نآرق  رد  تسا و  نامحر  يادـخ  بناج  زا  نآرق  هک  تسین  کش  تفگ  باوج  رد  وا   207

يادخ يارب  ار  صلاخ  تدابع  دیتسرپن و  ار  تب  و  دشن ، كرشم  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  یتح  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دینادب ،
کئلوا [ 3  ] 246-244- یقرواپ «. - 21» دنوشیم تشهب  دراو  باسح  نودب  شایقیقح  نایعیش  وا و  تسا  نیقتم  زا  دروآ . ياج  هب  ناحبس 

نامه اـهنآ  دـنرادروخرب و  ناـشراگدرورپ  بناـج  زا  یتیادـه  زا  هک  دـنیاهنآ  هرقب 5 ]  ] نوـحلفملا مه  کـئلوأ  مـّهبر و  نـم  يدـه  یلع 
قادـصم نییعت  ریـسفت و  رد  تیاور  هس  دنتـسه  یناـسک  اـی  سک  هچ  هیآ  رد  نوحلفم  هک  تسا  هکنیا  لاؤس   58-5- نآرق . - دناناراگتسر

شردپ و زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  یـسیع  [ 107  ] 32-25- نآرق  - تسا هدـش  دراو  قوف  هیآ 
یسراف ناملس  يزور  هحفص 46 ] دومرف [ : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  شّدج و  زا  شردپ 

اذه و ناملـس  ای  دومرفیم : تشاذگیم و  مفتک  رب  تسد  ترـضح  نآ  مدشیم  دراو  ربمایپ  تمدخ  هب  هاگ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  تفگ 
[108  ] 76-74- یقرواپ «. - 22» دناناراگتـسر زا  شبزح  مالـسلا و  هیلع  یلع  درم  هـکنیا  ناملـس  يا   46-1- تیاور  - نوـحلفملا مه  هبزح 
ای تفگ  درک و  نم  هب  ور  یسراف  ناملس  دومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مردپ  زا  دیوگیم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـیدشیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  سلجم  دراو  امـش  مدوب و  ادـخ  لوسر  دزن  هک  راـب  ره  نسحلا  اـبا 
زا تماـــیق  زور  رد  شبزح  درم و  هــکنیا  ناملـــس  يا   58-1- تیاور . - ۀـمایقلا موـی  نوـحلفملا  مه  هـبزح  اذـه و  ناملـس  اـی  دوـمرفیم :
زا وا  شردـپ و  زا  مردـپ  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هّللا  دـیبع  نب  هّللا  دـبع  نب  یـسیع  [ 109 . ] دناناراگتسر
هّللا یّلص  ربمایپ  روضح  هب  هاگ  ره  یلع  ای  تفگ  نم  هب  یسراف  ناملس  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  شدج 

زا شبزح  نایعیـش و  تیـصخش و  هکنیا  ناملـس  يا  دوـمرفیم  تشاذـگیم و  ماهناـش  هب  ار  شتـسد  ترـضح  نآ  مدیـسریم  هلآ  هـیلع و 
یسراف ناملـس  دومرف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  درک  لقن  شّدج  ردپ و  نابز  زا  هّللا  دبع  نب  یـسیع  [ 110 . ] دناملاع ناراگتسر 

- تیاور  - نوحلفملا هبزح  اذه و  ناملـس  ای  لاق  یفتک و  نیب  برـض  ّالا  هعم  انا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلع  تعلطا  اّملف  تفگ 
یّلص هّللا  لوسر  يدیسریم  ترضح  نآ  روضح  هب  نوریب  زا  وت  مدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  تمدخ  رد  هاگ  ره  یلع  ای   143-1

هحفص 47] دنتـسه [ . ناحلفم  ناراگتـسر و  زا  شبزح  تیـصخش و  هکنیا  ناملـس  يا  دومرفیم : دزیم و  ماهناش  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا 
نامیا مه  امـش  دـندروآ ، نامیا  مدرم  هک  هنوگ  ناـمه  دوش : هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  و  هرقب 13 ]  ] ساـّنلا نمآ  اـمک  اونمآ  مهل  لـیق  اذإ  و  [ 4]
سابع نب  هّللا  دـبع  زا   52-28- نآرق . - دنتـسه یناسک  هچ  ساّنلا  نمآ  امک  اونمآ  كرابم  هلمج  قیداـصم  [ 111  ] 49-5- نآرق . - دیروایب
بلاط یبا  نب  یلع  نانآ  داد ، خـساپ  باوج  رد  سابع  نبإ   83-60- نآرق . - دش لاؤس  ساّنلا  نمآ  امک  اونمآ   » یلاعت يادـخ  مالک  هرابرد 

نیتسار نانمؤم  زا  تعامج  هکنیا  لاثما  نامی و  نب  ۀـفیذح  دادـقم ، راّمع ، رذ ، وبا  ناملـس  ءادهـشلا ، دیـس  هزمح  راّیط ، رفعج  مالـسلا  هیلع 
میدروآ نامیا  دنیوگیم  دننک ، دروخرب  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  اب  نوچ  و  هرقب 14 ] . ] اّنماء اولاق  اونماء  نیذـّلا  اوقل  اذإ  و  [ 5 . ] دنتسه
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دّمحم زا  وا  لتاقم و  زا  وا  لیذه و  زا  شردپ  شردـپ و  زا  يرقم  تباث  نب  هّللا  دـبع  ار  هفیرـش  هیآ  هکنیا  لوزن  نأش  [ 112  ] 46-5- نآرق -
، راّمع یـسراف  ناملـس  شباحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مردپ  يزور  دـنکیم : نایب  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنزرف  هّیفنح  نب 
ور هب  ور  شناوریپ  هنیدم و  نیقفانم  هدرک  رس  لولس  نب  یبا  نب  هّللا  دبع  اب  هک  دندشیم  هنیدم  رهش  دراو  نوریب  زا  رذ  وبا  دادقم و  بیهص 

هیخا و هّللا و  لوسر  ّیصو  مشاه  ینب  دّیسب  ابحرم  تفگ  داشگ و  قافن  نابز  یبا  نب  هّللا  دبع  دش ، کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دندش .
نیدیب یقفانم  وت  مهدیم  یهاوگ  نم  یلو  ّیبا ؟ نبإ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هسفن  هلام و  هل  لذاـبلا  نیطبّـسلا  یبا  هنتخ و 

متسه تنارای  وت و  لثم  ینمؤم  هحفص 48 ] نم [  دنگوس ، ادخ  هب  ییوگیم  نم  هرابرد  ار  نانخـس  هکنیا  ایآ  یلع  ای  تفگ  یبا  نبإ  یتسه 
ادخ لوسر  دزن  هب  یبا  نب  هّللا  دبع  یتسه  ینیدیب  قفانم  وت  منادیم  نیقی  دنیشنب . تیازع  هب  تردام  یبا  نبإ  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

لوسر سلجم  رد  زونه  یبا  نبإ  درک . یتحاران  راهظا  دوب  هتـشذگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  مردپ  وا و  نیب  هچنآ  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هک ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  هاـگ  ره  یبا  نبإ  ینعی   85-61- نآرق . - دش لزان  اونمآ  نیذـّلا  اوقل  اذا  هفیرـش و  هیآ  هک  دوب  ادـخ 

نیتسار نامیا  میظع  نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ینعی  اّنمآ  اولاق  دـیوگیم : دـنک  تاقالم  تسا  نآرق  هدـننک  قیدـصت  نمؤم و 
میتسه و امش  اب  كرش  رفک و  رد  ام  دنرادیم ، راهظا  دننیبیم  ار  دوخ  نیطایـش  قفانم و  ناتـسود  یتقو  اهنیمه   140-129- نآرق  - میراد

یلاعت يادخ  مهب  ءزهتـسی  هّللا  دومرف : دنوادخ   135-114- نآرق  - مینکیم ازهتسا  ار  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ام  نوزهتـسم  نحن  اّمنا 
و [ 6  ] 32-14- نآرق . - دیامنیم تخس  یتازاجم  كاندرد و  یباذع  ترخآ  رد  ار  نانآ  شنارای  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  ءازهتـسا  خساپ  رد 

هدژم دناهداد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  و  هرقب 25 ]  ] تاّنج مهل  ّنا  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  رّـشب 
روط هب  نآرق  زا  هچنآ  تسا  هدش  لقن  نآ  ینالوط  دنس  هلسلس  اب  سابع  نبإ  زا  [ 113  ] 62-5- نآرق  - دوب دهاوخ  ییاهغاب  ار  ناشیا  هک  هد 

اولمع اوـنمآ و  نیذـّلا  رّـشب  هفیرـش و  هیآ  دـش . لزاـن  شتیب  لـها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  قـح  رد  صاـخ 
لزان بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  راّیط و  رفعج  ادهشلا و  دیس  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  هک  تسا  تاحلاّصلا 

وت راگدرورپ  نوچ  و  هرقب 30 ] . ] ۀفیلخ ضرإلا  یف  لعاج  ّینإ  ۀـکئالملل  ّکبر  لاق  ذإ  و  [ 7 [ ] هحفص 49  ] 248-209- نآرق  - تسا هدش 
نم ۀفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ّینا  دومرف : یلاعت  يادـخ  [ 114  ] 61-5- نآرق  - تشامگ مهاوخ  ینیشناج  نیمز  رد  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب 

یتیاور دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  دنتـسه ؟! یناسک  هچ  ناگدیزگرب  افلخ و  هکنیا  تساجنیا  لاؤس  مدـیزگرب .  نیـشناج  هفیلخ و  نیمز  يور 
مالّسلا هیلع  مدآ  يارب  تفالخ  لوا   57-28- نآرق  - تسا هدش  عقاو  رفن  هس  يارب  دنوادخ  بناج  زا  تفالخ  نآرق  رد  هک  تسا  هدـش  لقن 

هیلع دواد  يارب  تفالخ  مود   140-85- نآرق . - ۀفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ّینا  ۀکئالملل  ّکبر  لاق  ذا  هیآ و  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  لیلد  هب 
سدقملا تیب  نیمزرس  تفالخ  دواد ؟ يا   97-95- یقرواپ -94-52- نآرق «. - ضرالا 23 یف  ۀفیلخ  كانلعج  ّانا  دواد  ای  هیآ  قبط  مالّـسلا 

امک ضرالا  یف  مهّنفلختـسیل  هیآ  ساسا  رب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایقتم  يالوم  يارب  تفـالخ  موس  میداد  رارق  وت  يارب  ار 
هک تسا  هدرک  لقن  دهاجم  زا  وا  روصنم و  زا  يروث  نایفـس  [ 115  ] 159-157- یقرواپ -156-98- نآرق « - مهلبق 24 نم  نیّذلا  فلختسا 

هفیلخ و یصو و  دینادب ، مدرم  يا  دومرف : ترضح  نآ  مدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  تمدخ  رد  يزور  تفگ  یسراف  ناملس 
هحفص 50] تسا [  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  ّمع  رسپ  دیامن  لمع  ارم  ياههدعو  دنک و  ادا  ارم  نید  نم  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  [ 116  ] 31-5- نآرق  - تخومآ مدآ  هب  ار  اهمان  یناعم  همه  ادـخ  و  هرقب 31 ]  ] اهّلک ءامـسألا  مدآ  مّلع  و  [ 8]
لوسر رانک  رد  یتعامج  اب  دنکیم ، لقن  ءارمح  یبا  لوق  زا  دشار  نبإ  داد . رارق  مدآ  هیبش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شناد  ملع و 

وا دورو  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دش ، سلجم  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  ضحم  هب  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
یبا نب  یلع  یلا  رظنیلف  هملح  یف  میهاربا  همهف و  یف  حوـن  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرـس  نم  دوـمرف : ار  بـلطم  هـکنیا  دـش و  رورـسم 

هراظن بلاط  یبا  نب  یلع  هب  درگنب  میهاربا  ملح  حون و  مهف  مدآ و  ملع  هب  دنک  هدارا  یـسک  ره  ینعی   135-1- تیاور  - مالّسلا هیلع  بلاط 
حون یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تسا  هدـش  لـقن  رگید  ياهنوگ  هب  ءارمح  یبا  زا  دـشار  یبا  زا  يرگید  تیاور  [ 117 . ] دنک
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-1- تیاور  - مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یـسوم  یلا  هدـهز و  یف  ییحی  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف 
بلاطیبا نب  یلع  هب  دنک  هراظن  یسوم  تردق  تبیه و  ییحی و  دهز  میهاربا و  ملح  حون و  مهف  مدآ و  ملع  هب  دهاوخب  یسک  ره  ینعی   196

تفگ سابع  نبإ  هک  دنکیم  لقن  دـهاجم  زا  وا  شمعا و  زا  هیواعم  وبا  [ 118 . ] دنک هدهاشم  وا  رد  ار  تافص  هکنیا  درگنب و  مالّـسلا  هیلع 
 - بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اـهباب ، یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع  لـضف و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
زا سابع  نبإ  دوش . دراو  ملع  رد  زا  دـیاب  تسا  ملع  بلاـط  یـسک  ره  سپ  تسا  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع و  رهـش  نم   65-1- تیاور

ریثک و ملع  نم  هنیـس  رد  تفگیم  هحفـص 51 ] مالّـسلا [  هیلع  یلع  هک  ماهدینـش  اهراب  دیوگیم : مالّـسلا  هیلع  یلع  ناکیدزن  نادرگاش و 
لقن قاحـسا  یبا  زا  وا  ینثم و  نـب  رمع  زا  وا  ینئادـم و  نامیلـس  نـب  مالـس  [ 122  ] 67-65- یقرواپ «. - تسا 25 عمج  یناوارف  تاـمولعم 
رتخد يا   78-3- تیاور « - 26 دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفگ  کلام  نب  سنا  هک  دنکیم 

ریثـک و یملع  میظع و  یملح  ار  وا  تسا  راـگزور  دمآرـس  يوـنعم  تـالامک  همه  رظن  زا  هک  مدروآرد  یـصخش  جاودزا  هب  ار  وـت  مزیزع 
زا وا  مراد و  یبا  نب  رکب  وبا  زا  ظـفاح  هّللا  دـبع  وـبا  مکاـح  [ 123  ] تسا درف  نیتسخن  یناملـسم  رد  تسا و  مالـسا  رد  ناشخرد  ياهقباـس 

ةرشع ملعلا  تسا  نینچ  هک  دنکیم . لقن  ار  یبلاج  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع  باب  رد  سابع  نبإ  زا  وا  رماع و  زا  وا  فاّفخ و  نب  دلاخ 
هد ملع   126-1- تیاور  - مهنم ملعا  ءزجلا  کلذـب  وه  ساّنلا و  عیمج  نیب  رـشاعلا  ءزجلا  و  ۀعـست ، اـهنم  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یطعا  ءازجا ،

ملاع تاقولخم  همه  نیب  مهد  ءزج  اّما  دیدرگ  ترـضح  نآ  صتخم  و  دش ، اطع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نآ  ءزج  هن  تسا  ءزج 
ةالّصلا اومیقأ  و  [ 9  ] 243-241- یقرواپ «. - تسا 27 نایملاع  همه  دمآرس  زین  ءزج  کی  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  دش . میـسقت 

-5- نآرق . - دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  و  دیهدب ، ار  تاکز  و  دـیراد ، اپ  رب  ار  زامن  و  هرقب 43 ]  ] نیعکاّرلا عم  اوعکرا  ةاکّزلا و  اوتآ  و 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صوصخم  هرقب  هروس  زا  هچنآ  دیوگیم ، نآرق  تایآ  هرابرد  سابع  نبإ  [ 124  ] 61
یبا نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هحفص 52 ] نأش [  رد  هک  تسا  هیآ 43  نیمه  دش  دراو  ترضح  نآ  تیب  لها  مالّـسلا و 

یتیاور [ 125  ] 157-155- یقرواپ «. - 28» دش لزان  دندوب ، ناگدـننک  عوکر  نارازگزامن و  نیتسخن  هک  ماگنه  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
يدنک فیفع  نب  ییحی  ّدج  تسا  هدش  لقن  شّدج  ردپ و  زا  يدـنک  فیفع  نب  ییحی  لوق  زا  طوبـضم  ینالوط و  تاور  هلـسلس  اب  دنـسم 
يدرم هک  بلطملا  دبع  نب  سابع  دزن  هب  رطع  سابل و  ندیرخ  يارب  يزور  دنکیم : نایب  نینچ  هکنیا  درک  هدهاشم  شدوخ  هک  ار  یناتساد 
شوخ یناوج  دش . ناهنپ  دیشروخ  صرق  دیسرارف و  باتفآ  بورغ  مدرکیم  هاگن  هبعک  هناخ  هب  متسشن و  شرانک  رد  هتفر  دوب  هشیپ  رجات 

وا تسار  تمـس  رد  دمآ و  یناوجون  ینامز  كدنا  زا  دـعب  داتـسیا . هلبق  هب  ور  ناوج  مدـید  درکیم  هاگن  نامـسآ  هب  هک  یلاح  رد  ار  امیس 
دنلب تسد  زین  ود  نآ  درک  دنلب  نامسآ  هب  تسد  ناوج  نآ  سپس  داتـسیا  نانآ  رـس  تشپ  هک  مدید  ار  ییوناب  ياهظحل  زا  دعب  تفرگ  رارق 

منکیم هدـهاشم  ار  یبـیجع  رما  ساـبع  يا  متفگ  دـندروآ . اـج  هب  عوکر  و  دـندرک ، يوریپ  مه  ود  نآ  تفر  عوکر  هب  ناوج  نآ  دـندرک .
نب هّللا  دبع  نب  دّـمحم  ناوج  نآ  تفگ  سابع  منادـب  ات  نک  یفّرعم  ار  نانآ  مسانـشیمن  ریخ ، متفگ  یـسانشیم  ار  نانیا  ایآ  تفگ  سابع 

ماهدازردارب تسا  ناوج  نآ  رسمه  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  نز  نآ  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ناوجون  نآ  تسا  نم  هدازردارب  بلطملا  دبع 
رفن هس  هکنیا  ریغ  نیمز  يور  رد  تسا  هدرک  رما  نییآ  نید و  هکنیا  هب  ار  وا  ادخ  نآ  تسا و  نامـسآ  نیمز و  يادخ  وا  يادـخ  دـیوگیم 

اوقالم مّهنا  نّونظی  نیّذلا  نیعشاخلا  یلع  ّالإ  ةریبکل  اّهنإ  ةالّصلا و  ربّصلاب و  اونیعتسا  و  [ 10 [ ] هحفص 53 تسین [  نید  هکنیا  رب  یسک  چیه 
- نآرق  - نانتورف رب  رگم  تسا  نارگ  راک ]  ] هکنیا یتسار  هب  و  دییوج . يرای  زامن  ییابیکـش و  زا  هرقب 45 46 ]  ] نوعجار هیلإ  مّهنأ  مّهبر و 

یبا لوق  زا  یبـلک  [ 126  ] تشگ دـنهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  درک و  دـنهاوخ  رادـید  دوخ  راگدرورپ  اـب  دـننادیم  هک  یناـسک  ناـمه   130-6
146-84- نآرق  - تفگ نیعشاخلا  یلع  ّالإ  ةریبکل  اّهنا  ةالّـصلا و  ربّصلاب و  اونیعتـسا  هکرابم  هیآ  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  دنکیم ، لقن  حلاص 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  شباطخ  هیآ  دـنیوگ و  عشاـخ  دـهد ، ناـشن  للذـت  زاـمن  رد  هک  یـسک  هب 
- نآرق : - دـیوگیم مّهبر  اوقالم  مّهنا  نّونظی  نیذـّلا  هرابرد  سابع  نبإ  نینچمه  دـنرازگیم . زامن  صالخا  عوشخ و  اـب  هک  تسا  مالّـسلا 
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مالّسلا هیلع  یلع  باحصا  رسای و  راّمع  نوعظم و  نب  نامثع  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هفیرـش  هیآ  زا  تمـسق  هکنیا   64-28
و هرقب 82 ]  ] نودلاخ اهیف  مه  ۀّنجلا  باحـصأ  کئلوأ  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  و  [ 11  ] 159-157- یقرواپ «. - تسا 29 هدش  لزان 
زا [ 127  ] 81-6- نآرق . - دـنام دـنهاوخ  نادواج  نآ  رد  و  دـناتشهب ، لها  نانآ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک 
رد هفیرـش  هیآ  نیمه  هدش  لزان  ترـضح  نآ  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نأش  رد  هک  یتایآ  هلمج 

ۀّنجلا باحـصا  کئلوا  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  هیآ  لوزن  نأش  رد  فورعم  نیرـسفم  زا  سابع  نبإ  هحفص 54 ] تسا [  هرقب  هروس 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  هب  نمؤم  نیتسخن  وا  نوچ  هدش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  طقف  ًاراصحنا و  هیآ  هکنیا  دیوگیم : نودلاخ  اهیف  مه 

هدـش لقن  همرکع  قیرط  زا  يرگید  تیاور  [ 128  ] 125-52- نآرق  - تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  رازگزاـمن  نیلّوا  هلآ و 
دوجو زراب  هدـنزرا و  تلـصخ  راهچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  دـیوگیم : سابع  نبإ  تیاور  هکنیا  رد  دـش  تیاکح  سابع  نبإ  نابز  زا  هک 

یلع درازگزامن . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  هک  تسا  یمجع  برع و  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدشن  رکذ  يدحا  يارب  هک  دراد 
اهنت دحا  گنج  رد  تشاد  تسد  رد  هنادنمزوریپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مچرپ  اهگنج  همه  رد  هک  تسا  یـسک  اهنت  مالّـسلا  هیلع 

ربمایپ هک  دوب  یباحـص  اهنت  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  درکن  رارف  تشاذگن و  اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یـسک 
ءادهش اونوکتل  ًاطسو  ۀّمأ  مکانلعج  کلذک  و  [ 12  ] 123-121- یقرواپ «. - تشاذـگ 30 ربق  رد  ار  وا  داد و  لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

61-6- نآرق  - دـشاب هاوگ  امـش  رب  ربمایپ  دیـشاب و  هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد  رارق  هناـیم  یتما  ار  امـش  هنوگ  نیدـب  و  هرقب 143 ]  ] ساـّنلا یلع 
هک دیسرپ  ًاطـسو  ۀّما  مکانلعج  کلذک  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  يو  هک  هدش  لقن  سیق  نب  میلـس  لوق  زا  [ 129]
ات میتسه  ام  قوف  هفیرش  هیآ  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  روظنم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع   137-112- نآرق ! - دنتسه رظن  دروم  یناسک  هچ 
 ] 138-112- نآرق  - تسام رب  دهاش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  میشاب و  مدرم  همه  رب  دهاش  ساّنلا  یلع  ادهـش  اونوکتل  هیآ  قبط  رب 
ام میتـسه  نیمز  رب  وا  تّجح  مدرم و  عیمج  رب  دـنوادخ  دـهاش  تیب  لـها  اـم  هضرا  یف  هتّجح  ساـّنلا و  یلع  هّللا  ءادهـش  نحن  هحفص 55 ]

یلع ّالإ  ةریبکل  تناـک  نا  و  [ 13  ] ساّنلا یلع  ءادهـش  اونوکتل  ًاطـسو  ۀّمأ  مکانلعج  کلذک  دومرف : ام  ّقح  رد  دـنوادخ  هک  میتسه  یناسک 
-59- نآرق -53-1- نآرق  - دوب نارگ  تخـس  هدرک  ناش   ] تیاده ادـخ  هک  یناسک  رب  زج  راک ] هکنیا  هتبلا  و  هرقب 143 ]  ] هّللا يده  نیّذلا 
وا یلاعت  يادخ  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  يدتهم و  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنکیم : تیاور  نسح  زا  مه  رذ  وبا  [ 130  ] 109

: دنکیم لقن  یبعش  [ 131  ] تسویپ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  دوب  يرای  نیلّوا  و  درک ، تیاده  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هارمه  ار 
نب جاـجح  دـش . سلجم  دراو  هک  دوـب  يرفن  نیرخآ  مه  نسح  میدـش و  دراو  فـسوی  نب  جاّـجح  رب  هرـصب  رهـش  رد  میدوـب  یهورگ  اـم 

ار وا  شّرش  زا  ندنام  رذحرب  روظنم  هب  سرت و  زا  همه  ام  تفگیم و  دب  وا  زا  درکیم و  ییوج  بیع  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هتـسویپ  فسوی 
دروم رد  ياهتسشن  تکاس  ارچ  دیعس ؟ ابا  يا  دیـسرپ :! فسوی  نب  جاجح  تفگیمن  يزیچ  دوب و  تکاس  مه  نسح  میدرکیم و  یهارمه 

عبّتی نم  ملعنل  اـّلا  اـهیلع  تنک  یّتلا  ۀـلبقلا  اـنلعج  اـم  و  دومرف : یلاـعت  يادـخ  تفگ  نسح  تسیچ  وت  رظن  يار و  منادـب  اـت  وگب ، بارت  وبا 
هک تسا  یناـسک  زا  مالّـسلا  هـیلع  یلع   178-33- نآرق  - هّللا يدـه  نیذـّلا  یلع  اـّلا  ةریبـکل  تناـک  نا  هیبـقع و  یلع  بلقنی  نمم  لوسرلا 

وا و رتخد  رسمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ّمع  رـسپ  وا  داد . رارق  نیقی  نامیا و  لها  زا  تسا و  هدرک  تیاده  ار  وا  یلاعت  يادخ 
هحفص يرگید [  سک  چیه  وت و  هک  تسا  هریثک  لیاضف  هدیمح و  قباوس  ياراد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  هرهچ  نیرتبوبحم 

وبا دیـسرپ : نسح  زا  فسوی  نب  جاجح  هک  تسا  هدش  لقن  يداده  ورمع  نب  هّللا  دـبع  زا  [ 132  ] تسین لیاضف  نآ  عنم  ای  در  هب  رداـق  [ 56
زا ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یـسک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ  نسح  ینادیم  هچ  شاهراـبرد  وت  تسا و  یـسک  هچ  بارت 

تفگ نسح  وگب . نخس  ناهرب  اب  روایب و  لیلد  دوخ  نخـس  يارب  نسح  يا  تفگ  فسوی  نب  جاجح  داد . رارق  نیدتهم  ناگتفای و  تیاده 
نیّذلا یلع  ّالا  ةریبکل  تناک  نا  هیبقع و  یلع  بلقنی  نمم  لوسّرلا  عبّتی  نم  ملعنل  ّالا  اهیلع  تنک  یّتلا  ۀلبقلا  انلعج  ام  و  دومرف : یلاعت  يادخ 

. درک تیاده  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هارمه  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع   178-33- نآرق  - هّللا يده 
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هسفن يرـشی  نم  ساّنلا  نم  و  [ 14 . ] درک جارخا  هرـصب  زا  ار  وا  نسح  نابز  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ندینـش  زا  دعب  فسوی  نب  جاجح 
و دشورفیم ، ادخ  يدونشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  و  هرقب 207 ] . ] دابعلاب فؤر  هّللا  هّللا و  تاضرم  ءاغتبا 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هک  یبش  دیوگیم : يردـخ  دیعـس  یبا  [ 133  ] 80-6- نآرق  - تسا نابرهم  ناگدنب  هکنیا  هب  تبـسن  ادـخ 
ادـخ و لوسر  ناج  ظـفح  يارب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـش ، یفخم  روث  راـغ  رد  تشاد و  ار  هنیدـم  هب  هّکم  زا  ترجاـهم  دـصق 

یکی رمع  مهدیم و  رارق  يردارب  نت  ود  امش  نیب  دومرف : لیئاکیم  لیئربج و  هب  گرزب  دنوادخ  دیباوخ . ترضح  نآ  رتسب  رد  شاهداوناخ 
کی ره  و  دندیزگرب ، ار  ینالوط  رمع  ود  ره  اّما  دنک ، باختنا  هحفص 57 ] ار [  ینالوط  رمع  امش  زا  یکی  منکیم  يرگید  زا  رتینالوط  ار 

ار مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یگتشذگ  دوخ  زا  راثیا و  دیرگنب  الاح  دومرف : ناحبـس  يادخ  دنتـساوخیم . دوخ  يارب  ار  ینالوط  رمع 
هّللا یلص  یفطصم  شردارب  رتسب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مدرک  رارقرب  يردارب  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  نیب  دینادب  و 
یلص ادخ  لوسر  هناخ  هب  لیئاکیم  لیئربج و  دینک . ظفح  شنانمـشد  ّرـش  زا  ار  وا  دینک و  طوبه  نیمز  هب  ود  ره  تسا  هدیباوخ  هلآ  هیلع و 

ای ّخب  ّخب  دادیم  ادن  لیئربج  تفرگ و  رارق  وا  ياپ  نییاپ  رد  لیئاکیم  مالّسلا و  هیلع  یلع  رس  يالاب  رد  لیئربج  دندش . دراو  هلآ  هیلع و  هّللا 
تاهابم و اهنامـسآ  هکئالم  رب  تراثیا  هطـساو  هب  گرزب  يادـخ  وت ، رب  داـب  كراـبم  بلاـط  وبا  رـسپ  يا   35-1- تیاور  - بلاـط یبا  نب 

یگتـشذگ دوخ  زا  ساپ  هب  بش  نآ  رد  دابعلاب . فؤر  هّللا  هّللا و  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـّنلا  نم  هیآ و  سپـس  دـنکیم . راـختفا 
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنکیم : لقن  نینچ  سابع  نبإ  [ 135  ] 277-275- یقرواپ -198-125- نآرق  - 31 .» دش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع 
يارب شیرق  دـیباوخ ، وا  رتسب  رد  دیـشوپ و  ار  ترـضح  نآ  سابل  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک ، تکرح  راـغ  يوس  هب  ترجاـهم  بش  رد  هلآ  و 

یلص یبن  ار  وا  نوچ  دنتشاد ، ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلمح  دصق  تعامج  نآ  دندرک . هرـصاحم  ار  هناخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  نتـشک 
هیلع و هّللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  دندید  دندرک ، هاگن  کیدزن  زا  تقد  اب  یتقو  اّما  دنتـشادنپیم ، هلآ  هیلع و  هّللا 

دیوگیم سابع  نبإ  [ 136  ] یتخادنا هابتشا  هب  ار  ام  يدروآرد و  شیوخ  بحاص  لکـش  هب  ار  دوخ  یلع  يا  دنتفگ : تسا  هتفرگ  رارق  هلآ 
دیشوپ ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  سابل  تخورف و  ار  دوخ  ناج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجه  بش  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

یبش رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دینـش ، سابع  نبإ  زا  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  نومیم  نب  نامحرلا  دبع  [ 137 . ] دیمرآ ترضح  نآ  رتسب  رد  و 
لوسر بلط  هب  رکب  وبا  هحفـص 58 ] دعب [  یتاظحل  دیباوخ ، ترـضح  نآ  رتسب  رد  دش  ناهنپ  راغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک 
بیقعت هب  رکب  وـبا  درک ، ربـخ  اـب  ارجاـم  زا  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دـمآ . ترـضح  نآ  لزنم  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ 

دندرکیم نامگ  دندیدیم و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  حبـص  ات  شیرق  دش . قحلم  ترـضح  نآ  هب  ات  تخادرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
دّمحم دندیسرپ  تینابـصع  اب  یگمه  دندرک . هدهاشم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اوه  ینـشور  اب  هاگحبـص  اّما  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 

هیلع هّللا  یلص  دّمحم  ار  وت  دش . هابتشا  ام  رب  رما  دنتفگ : مرادن  يربخ  وا  هاگیاج  زا  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  تساجک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
-21- نآرق  - 32 .» دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هّللا  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـّنلا  نم  هیآ و  بش  نیمه  رد  میتشادـنپ  هلآ  و 

یبا نب  یلع  دوب  راغ  مزاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یبش  دنکیم : نایب  نینچ  ار  راغ  ناتـساد  ّيدس  [ 139  ] 114-112- یقرواپ -72
دراو ترـضح  نآ  لزنم  هب  رکب  وبا  یتّدم  زا  دـعب  داتفا . هار  هب  راغ  يوس  هب  ییاهنت  هب  و  دـیناباوخ ، شیوخ  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط 

ربمایپ هک  ییاج  ات  تخادرپ  وا  بیقعت  هب  رکب  وبا  تسا  هدش  جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  دش .
ار دوخ  دوـشگ و  نخـس  هب  بل  هلـصافالب  رکب  وـبا  تسا  ناکرـشم  زا  وا  درک  ناـمگ  دینـش و  ییادـص  رـس ، تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

رگید فرط  زا  دندش ، راغ  لخاد  هب  هک  هکنیا  ات  دندرک  تکرح  راغ  يوس  هب  ود  ره  سپ  دوشن . رتشیب  ترضح  نآ  ینارگن  ات  درک  یفّرعم 
ار مالّسلا  هیلع  یلع  دنتفر ، ترضح  نآ  رتسب  فرط  هب  دندوب ، هدرک  هرصاحم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هناخ  هک  شیرق  ناکرـشم 
هیلع و هّللا  یلـص  ربمایپ  دندرک  نامگ  ادتبا  دـندید . ترـضح  نآ  ياج  رد  دوب  هدیـشوپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  سابل  هک  یلاح  رد 

میزاسیم مامت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  راک  مینکیم و  هلمح  دنتفگ  رگید  یـضعب  هب  ناکرـشم  زا  یـضعب  هحفـص 59 ] تسا [  هلآ 
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رد ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، حبص  نوچ  اّما  میروآیمرد  ياپ  زا  ریشمش  اب  ار  وا  هاگنآ  دوش . رادیب  ات  مینکیم  ربص  دنتفگ : رگید  یـضعب 
منادیمن ار  وا  هاگیاج  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تساجک ؟  وت  قیفر  دنتفگ : تینابصع  یتحاران و  اب  دندید ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  رتسب 

یلع تمدخ  ساپ  هب  مه  دنوادخ  تسا  هدش  راپسهر  هنیدم  بناج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  نانیدیب  نآ  اّما 
نب یلع  دیوگیم ، ریبج  نب  میکح  [ 141  ] 105-54- نآرق . - درک لزان  ار  هّللا  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  ساّنلا  نم  هیآ و  مالّـسلا  هیلع 

تئارق ار  هکرابم  هیآ  هکنیا  سپـس  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  هلماعم  دنوادخ  اب  ار  شناج  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
بـش نآ  رد  وا  یناشفناج  مالّـسلا و  هیلع  یلع  راثیا  ساپ  هب  هیآ  هکنیا  داد  همادا  هّللا و  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـّنلا  نم  و  دومرف :

نم هیآ و  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  زا  دـیوگیم ، ریبج  نب  میکح  [ 142  ] 203-201- یقرواپ -95-44- نآرق «. - 33» دش لزان 
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  ماگنه  نآ   132-81- نآرق : - دومرف ترـضح  نآ  دش  لاؤس  هّللا  ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساّنلا 

مالّسلا هیلع  یلع  دش و  لزان  قوف  هفیرش  هیآ  تخاس  دوخ  هاگهانپ  ار  راغ  ترضح  نآ  دیمرآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتسب  رد 
دق ینب و  ونی  ام  مهنم  یعارا  ّتب  رجحلا و  تیبلاب و  فاط  قلخ  مرکا  یصحلا و  یصو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو  دناوخیم : ار  تایبا  هکنیا  زین 
امف ًانمآ  راغلا  یف  هّللا  لوسر  تاب  رکملا و  نم  میظعلا  لوطلا  وذ  هاّجنف  هب  اورکمی  نا  فاخ  اّمل  دّـمحم  رـسالا  لتقلا و  یلع  یـسفن  تربص 
نبإ نیکــسملا و  یمتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هـّبح  یلع  لاـملا  یتاء  و  [ 15 [ ] هحفـص 60  ] 286-1- تیاور  - رتس یف  هلـالا و  ظـفح  یف  لاز 

ناگدـنام و هار  رد  ناـیاونیب و  نادـنواشیوخ و  هب  نتـشاد  تسود  دوجو  اـب  ار  دوـخ  لاـم  و  هرقب 177 ]  ] باـقّرلا یف  نیلئاّـسلا و  لـیبّسلا و 
ناورم نب  دّمحم  زا  وا  دیلو و  نب  سابع  نب  یلع  زا  یعیبس  رکب  یبا  [ 143  ] 112-6- نآرق . - دهدب ناگدنب  ندرک  دازآ  هار   ] رد نایادگ و 

یلع نأش  رد  یبرقلا  يوذ  هّبح  یلع  لاملا  یتا  هیآ و  تفگ  يّدس  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  وا  ریهظ و  نب  مکح  نب  میهاربا  زا  وا  لازغ و 
ةوبرب ۀّنج  لثمک  مهـسفنأ  نم  ًاتیبثت  هّللا و  تاضرم  ءاغتبا  مهلاومأ  نوقفنی  نیّذلا  لثم  و  [ 16  ] 42-4- نآرق  - تسا هدش  لزان  بلاط  یبا  نب 
لاوما هک  یناسک  تاقدـص   ] لـثم و  هرقب 265 ] . ] ریـصب نولمعت  امب  هّللا  ّلطف و  لباو  اهبـصی  مل  نإف  نیفعـض  اـهلکأ  تتآـف  لـباو  اـهباصأ 

رگا هک  دراد  رارق  ياهتشپ  زارفرب  هک  تسا  یغاب  لثم  نوچمه  دننکیم ، قافنا  ناشحور  يراوتسا  ادخ و  يدونـشخ  بلط  يارب  ار  شیوخ 
هب دـنوادخ  و  تسا ،  سب  نآ  يارب  يزیر  ناراـب  دـسرن ، نآ  رب  مه  يراـبگر  رگا  و  دروآرب ، لوصحم  نادـنچ  ود  دـسرب ، نآ  رب  يراـبگر 

رفعج نبإ  زا  وا  رینتـسم و  نب  مالـس  زا  وا  لوـحا و  رفعج  یبا  زا  بوـبحم  نب  نسح  [ 144  ] 186-6- نآرق  - تسانیب دـیهدیم  ماجنا  هچنآ 
رد هکرابم  هیآ   170-141- نآرق : - دومرف ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  مهلاوما ...  نوقفنی  نیذـّلا  لثم  هیآ  هرابرد  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع 

نیّذلا لثم  هیآ  حیضوت  ریـسفت و  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  درک  لقن  ریـصب  یبا  [ 145 . ] دش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش 
تسا هفیرش  هیآ  رد  قادصم  نیرترب  لضفا و  مالّسلا  هیلع  یلع  هحفص 61 ]  ] 134-84- نآرق : - دومرف هّللا  تاضرم  ءاغتبا  مهلاوما  نوقفنی 
تؤی نم  ءاـشی و  نم  ۀـمکحلا  یتؤـی  [ 17 . ] درکیم قاـفنا  یلاـعت  يادـخ  تیاـضر  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  شلاوما  هتـسویپ  هک  دوـب  وا 
نیقی هب  دوش ، هداد  تمکح  یـسک  ره  هب  و  دشخبیم ، تمکح  دهاوخب  هک  یـسک  ره  هب  ادخ  هرقب 269 ] . ] ًاریثک ًاریخ  یتوأ  دقف  ۀـمکحلا 

لقن سابع  نب  هّللا  دبع  زا  وا  همقلع و  زا  وا  میهاربا و  زا  وا  روصنم و  زا  يروث  نایفـس  [ 146  ] 70-6- نآرق  - تسا هدش  هداد  ناوارف  يریخ 
یلع تمکح  شناد و  ملع و  زا  یصخش  مدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  يزور  تفگ  هّللا  دبع  هک  تسا  هدرک 

- تیاور . - ًادحاو ءزج  ساّنلا  یطعا  ءازجا و  ۀعست  ّیلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  ۀمکحلا  تمّسق  دومرف : ترضح  نآ  درک . لاؤس  مالّـسلا  هیلع 
هداد مدرم  هیقب  هب  نآ  مسق  کی  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نآ  تمسق  هن  تسا  هدش  میسقت  تمسق  هد  هب  تمکح  دینادب ،  78-1

یف فـسوی  یلا  هتمکح و  یف  حوـن  یلا  هملح و  یف  مـیهاربا  یلا  رظنی  نا  دارا  نـم  درک : تـیاور  ادـخ  لوـسر  زا  ساـبع  نـبإ  [ 147 . ] دش
یتسود رد  تفگ  مثیخ  نب  عیبر  دـیوگیم ، يروث  نایفـس  [ 148  ] 152-1- تیاور  - مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هعاـمتجا 

، دندوب نیرتضوغبم  ار  وا  اهیضعب  ترضح  نآ  ینمشد  رد  نینچمه  مدیدن و  مدرم  دزن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  رتبوبحم  ار  یـسک  چیه 
هیلع یلع  نآ  تفگ و  درک و » تـئارق  ار  ًاریثـک  ًاریخ  یتوأ  دـقف  ۀـمکحلا  هحفص 62 ]  ] 188-175- نآرق  - تؤی نم  هفیرـش و  هیآ  سپس 
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نب نسح  دزن  هب  يزور  دـیوگیم : یبلغت  لّـضفم  نب  رماـع  [ 149  ] 31-1- نآرق  - تساراد ار  ریثـک  ریخ  رفاو و  تمکح  هک  تـسا  مالّـسلا 
نینچ مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ءامکحلا  میکح  تفگیم  ياهلئسم  ره  باوج  رد  مدرک  لاؤس  وا  زا  ار  يرایسب  لئاسم  متفر و  حلاص 

[151 . ] دنامیمن رد  زگره  تفگیم و  ار  ياهلئـسم  ره  باوج  هک  دوب  ناوارف  یملع  دایز و  یتمکح  ار  وا  ینعی  داد  خـساپ  نانچ  دومرف و 
، دیدرب مان  یـصخش  زا  تفگ  دیـشک و  یهآ  دش ، مالّـسلا  هیلع  یلع  مان  زا  يرکذ  مثیخ  نب  عیبر  دزن  رد  يزور  دنکیم : لقن  رماع  مه  زاب 

چیه مدرم  يا  تفگ  سپس  دنتشاد . دیدش  یضغب  يو  هب  تبسن  زین  وا  نانمشد  دنتـشادیم و  تسود  رایـسب  ار  وا  وا  ناّبحم  ناتـسود و  هک 
- نآرق . - درک توالت  ار  ًاریثک  ًاریخ  یتوأ  دـقف  ۀـمکحلا  تؤی  نم  هیآ و  هاگ  نآ  مدـیدن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هزادـنا  هب  تمکح  رد  ار  سک 

شدزن زا  دنیوگیم ، هچ  دـندیمهفیمن  مدرم  دـنچ  ره  هتبلا  ینکیم  هغلابم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  وت  عیبر  يا  دـنتفگ : مدرم   145-104
هک يدرم  دـیوگیم : نینچ  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نانمـشد  ناتـسود و  هراـبرد  میثـخ  نـب  عـیبر  [ 152  ] 75-73- یقرواپ  - 34 .» دندش قّرفتم 

یـسک وا  نینچمه  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنراد ، رتبوـبحم  رتیمارگ و  همه  زا  ار  وا  یتـسود  ّتبحم و  رد  شناتـسود 
یلع دنگوس ، ادخ  هب  تفگ  درک و  مدرم  هب  ور  سپس  دنتسه . رتضوغبم  رتدیدش و  ینمشد  ره  زا  هنیک  ینمشد و  رد  شنانمشد  هک  تسا 
رفاو تمکح  ياراد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  وا  ًاریثک و  ًاریخ  یتوأ  دقف  ۀمکحلا  تؤی  نم  نوچ و  تسا  یهلا  ءاضق  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع 

هحفـص 63] زا [  ياهّدع  متـشاد  روضح  سابع  نب  هّللا  دبع  دزن  دـیوگیم : باهـش  نب  قراط  [ 153  ] 147-106- نآرق  - تسا ریثـک  ملع  و 
هفوج ءیلم  تفگ  سابع  نبإ  دوب  يدرم  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ساـبع  نبإ  يا  دندیـسرپ ، دـندمآ و  نیرجاـهم  نادـنزرف 

ملع رفاو و  تمکح  ياراد  هک  تـسا  ياهناـگی  مالّـسلا  هـیلع  یلع   72-1- تیاور  - هّللا لوسر  نم  ًۀـبارق  ًةدـجن و  ًاسأب و  ًاـملع و  ًاـمکح و 
لیللاب مهلاومأ  نوقفنی  نیّذلا  [ 18  ] 156-154- یقرواپ «. - 35» دراد تبارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تسا و  دایز  تهبا  ناوارف و 

و زور ، بش و  ار  دوخ  لاوما  هک  یناـسک  هرقب 274 ]  ] نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  مّهبر و ال  دـنع  مهرجأ  مهلف  ۀـینالع  اّرـس و  راهّنلا  و 
- نآرق . - دنوشیم نیگهودنا  هن  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  دوب و  دهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دننکیم ، قافنا  اراکـشآ ، ناهن و 

راهّنلا لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیّذلا  هفیرـش  هیآ  هک  هدرک  لقن  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  وا  حـلاص و  یبا  زا  بئاس  نب  دّـمحم  [ 155  ] 126-6
راهچ ار  ترـضح  نآ  نوچ   163-106- نآرق  - تسا هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیجمت  نیـسحت و  رد  ۀـینالع ...  ًاّرس و 
يادخ ياضر  بلط  رد  اراکـشآ  مهرد  کی  یناهنپ و  رد  مهرد  کی  زور ، رد  مهرد  کی  بش  رد  ار  مهرد  کی  دوب  دوجوم  دـقن  مهرد 
لوسر ای  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  دش ! راک  هکنیا  ثعاب  يزیچ  هچ  دیـسرپ ، وا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  یتقو  داد . هقدص  ناحبس 

هّللا یلص  یفطصم  دهد . رارق  شیوخ  يوکین  فطل  اههدعو و  بجوتسم  ارم  یلاعت  يادخ  مراد  دیما  هک  تسا  نآ  قافنا  هکنیا  هزیگنا  هّللا 
ًاّرـس و راهّنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذـّلا  هیآ  سپـس  هحفـص 64 ] یتسه [  ییوکین  شاداـپ  نینچ  قحتـسم  هک  ًاـقح  دومرف : هلآ  هیلع و 

هرابرد ناورم  نب  دّمحم  دیوگیم : نامیلـس  نب  بویا  [ 3656  ] 66-9- نآرق . - دش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  راوگرزب  نآ  رب  ۀـینالع 
رد تسرد  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  ادـخ  مـالک  هکنیا  تسا  هتفگ  راـهّنلا  لـیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذـّلا  هیآ 
هار رد  اراکـشآ  مهرد  کی  ناهنپ و  رد  مهرد  کی  زور ، رد  مهرد  کی  بش  رد  مهرد  کی  تشاد  مهرد  راهچ  راوگرزب  نآ  هک  یناـمز 

قازّرلا و دبع  [ 159  ] 417-415- یقرواپ -106-64- نآرق «. - 36» دش لزان  قوف  هیآ  هاگنآ  درک . میدقت  هقدـص  ناونع  هب  گرزب  يادـخ 
. دش لاؤس  مهلاوما  نوقفنی  نیّذلا  ادخ  مالک  هرابرد  سابع  نبإ  زا  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  وا  دهاجم و  دنزرف  زا  باهولا  دـبع  شردارب 

بـش رد  ار  يرگید  زور ، رد  ار  یکی  دوب  دوجوم  رانید  راـهچ  اـی  مهرد  راـهچ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  ساـبع  نبإ   159-135- نآرق -
- یقرواپ «. - 37» درک نیـسحت  انث و  هفیرـش  هیآ  هکنیا  اب  ار  ترـضح  نآ  لاعتم  يادخ  درک و  قافنا  راکـشآ  ار  يرگید  ّرـس و  رد  ار  یکی 

تفگ مهلاوما  نوقفنی  نیّذلا  لوزن  نأش  رد  سابع  نبإ  هک  دنکیم  لقن  حلاص  یبا  زا  وا  شمعا و  زا  وا  يروث و  نایفـس  [ 161  ] 255-253
کی  130-106- نآرق . - دوبن شیب  مهرد  راهچ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  نامز  نآ  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا 
لزان قوف  هیآ  یتقو  درک . قافنا  ادخ  ياضر  هار  رد  اراکشآ  ار  رگید  مهرد  ّرس و  رد  مهرد  کی  بش و  رد  رگید  مهرد  زور و  رد  مهرد 
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نوقفنی دـیامرفیم  دـنوادخ  مونـشیم  نکیل  مداد و  هقدـص  هک  متـشاد  مهرد  راهچ  طقف  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش .
هیلع یلع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  هحفص 65 ]  ] 160-144- نآرق . - دـننکیم قافنا  شیوخ  ییاراد  لاوما و  زا  مهلاوما 
دبع [ 162  ] تسا ناحبـس  يادـخ  دزن  رد  دـنمتورث ]  ] رـسوم زا  مهرد  رازه  زا  لـضفا  رتـهب و  لوـپیب   ] ّلـقم زا  مهرد  کـی  قاـفنا  مالّـسلا 

نیّذلا ءارقفلل  هیآ  یتقو  دومن : نایب  سابع  نب  هّللا  دبع  هک  دنکیم  لقن  كاّحض  زا  وا  ربیوج و  زا  وا  راّشب و  نب  رـصن  زا  رباج  نب  نامحّرلا 
، دـش لزان  نانآ  ود  ره  يارب  راـهّنلا  لـیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذـّلا  هیآ  -53-55 و  یقرواپ -52-12- نآرق « - هّللا 38 لیبس  یف  اورـصحا 
50-8- نآرق  - مالّسلا هیلع  یلع  هنابش  يّرـس و  هقدص  ینعی  لیللاب  و  دش . هداتـسرف  زور  رد  هک  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هقدص  ینعی  راهّنلاب 

ۀینالع ًاّرس و  راهّنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیّذلا  هیآ  لوزن  نأش  رد  ساّبع  نبإ  هک  دنکیم  لقن  حلاص  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  ناّبح  [ 163]
ایند لام  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمز  نآ   155-98- نآرق . - دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  رد  طقف  هیآ  هکنیا  تشاد  ناـیب 
هار رد  راکـشآ  ار  مراهچ  رانید  ناهنپ و  رد  ار  موس  رانید  بش و  رد  ار  رگید  رانید  زور و  رد  ار  رانید  کی  تشادن  شیب  رانید  راهچ  طقف 
دنع اوّقتا  نیذـّلل  مکلذ  نم  ریخب  مکئّبنؤ  لق أ  [ 19 [ ] هحفـص 66 دش [ . لزان  شقح  رد  قوف  هفیرـش  هیآ  هاگنآ  درک . قافنا  ادـخ  ياضر 
امش ایآ  وگب : نارمع 15 ] لآ  . ] دابعلاب ریـصب  هّللا  هّللا و  نم  ناوضر  ةرّهطم و  جاوزأ  اهیف و  نیدـلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تاّنج  مّهبر 
ناور اهرهن  اهنآ  ناتخرد   ] ریز زا  هک  تسا  ییاهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  دـناهدرک ، هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  مهد  ربخ  اـهنیا  زا  رتهب  هب  ار 

168-6- نآرق  - تسانیب دوخ  ناگدنب  روما ]  ] هب دنوادخ  دنراد و  ار  ادخ  يدونشخ  زین  هزیکاپ و  ینارسمه  و  دننامب ، هنادواج  نآ  رد  تسا 
مکلذ نم  ریخب  مکئّبنؤ  لق أ  هیآ  هرابرد  سابع  نب  هّللا  دبع  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبإ  زا  وا  حلاص و  یبا  زا  یبلک  یبلک و  زا  ناّبح  [ 164]

- نآرق . - دـش لزان  ثراح  نب  ةدـیبع  ادهـشلا و  دیـس  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأـش  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  .... 
، دنوادخ نیقی  هب  نارمع 33 ] لآ   ] 81-6- نآرق  - نیملاعلا یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاـحون و  مدآ و  یفطـصا  هّللا  ّنا  [ 20  ] 158-128

تسا هداد  يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و 

تسیچ هفیرش  هیآ  رد  نارمع  لآ  زا  روظنم 

رد تسا  هدرک  نایب  نینچ  ثیدح  تاور  زا  قیقش  [ 165  ] تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  نامه  نارمع  لآ  دنکیم  لقن  دوعسم  نبإ 
لآ نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  ًاـحون و  مدآ و  یفطـصا  هـّللا  ّنا  هحفص 67 ] مدید [  هنوگ  هکنیا  ار  قوف  هفیرش  هیآ  دوعـسم  نبإ  فحـصم 
یلع ٍدّـمحم  لآ  نارمع و  لآ  مـیهاربا و  لآ  ًاـحون و  مدآ و  یفطــصا  هـّللا  ّنا   91-89- یقرواپ -60-1- نآرق « - نیملاعلا 39 یلع  دّـمحم 

رد دّـمحم  لآ  هک  تسین  یکـش  دوشن  تیبثت  مه  سابع  نبإ  دوعـسم و  نبإ  تئارق  رگا  مدـقتعم  نم  دـیوگیم : یناکـسح  مکاح  نیملاـعلا 
انءانبأ و عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  اـم  دـعب  نم  هیف  کّـجاح  نمف  [ 21  ] 59-1- نآرق . - دـنوشیم لـخاد  میهاربا  لآ  ناونع  تحت 

هراـب  ] هکنیا رد  هک  ره  سپ  نارمع 61 ] لآ   ] نیبذـکلا یلع  هّللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  ّمث  مکـسفنأ  انـسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءاـنبأ و 
ام ناتنانز و  نامنانز و  ناتنارـسپ و  نامنارـسپ و  دـییایب   178-6- نآرق : - وگب دـنک ، هّجاحم  وت  اب  هدـمآ  لـصاح   ] ار وت  هک  یـشناد  زا  سپ 

هفیرـش هیآ  میهد  رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپـس  میناوخارف  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امـش  کیدزن و  ناـشیوخ 
دعس نب  ورمع  لوق  زا  نامحّرلا  دبع  نب  نیـصح  [ 168  ] تسا ترـضح  نآ  مارک  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمظع  رد  قوف 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  هنیدم  رد  نانآ  هک  دنکیم ، لقن  ار  هنیدم  هب  شناوریپ  یحیـسم و  نانابهر  ندـمآ  ناتـساد  ذاعم ، نب 
هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 68 ] يربیم [  مان  دوخ  باتک  رد  ام  بحاص  زا  امش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ای  دنتفگ : و  دندیـسر ،
ادخ دبع  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تسا  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ام ، بحاص  دنتفگ : تسیک  امـش  بحاص  دیـسرپ : هلآ  و 

لزان لیئربج  دش . ادج  نانآ  زا  تفگن و  ینخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دوب  هنوگچ  وا  تقلخ  وگب ، ام  هب  دندیـسرپ : دوب  ادخ  لوسر  و 
نآ روضح  هب  دـعب  زور  ًاددـجم   80-78- یقرواپ -77-23- نآرق « - بارت 40 نم  هقلخ  مدآ  لـثمک  هّللا  دـنع  یـسیع  لـثم  ّنإ  هـیآ  دـش و 
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هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دراد ! دوجو  یتقلخ  ام  بحاص  تقلخ  لثمب  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  اـی  دـنتفگ : دـندمآ و  ترـضح 
- نآرق . - درک تئارق  ار  مدآ  لثمک  هّللا  دنع  یسیع  لثم  ّنإ  هیآ  سپـس  تسا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  لثم  امـش  ربمایپ  تقلخ  یلب  دومرف :

عدن اولاعت  هیآ  قبط  رب  دنوادخ  روتـسد  هب  ترـضح  نآ  سپ  دنتفریذپن . ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  تعامج  نآ   48-11
تسد هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  رّرقم  زور  رد   97-48- نآرق . - دـش نانآ  اب  هلهابم  هب  رومأم  مکءاسن ...  انءاسن و  مکءانبا و  اـنءانبا و 
نیرفن هلهابم و  هدامآ  نوچ  دنتـسه . نم  ناـج  ناـنز و  نادـنزرف و  ناـنیا  دومرف : هتفرگ  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و 

ام دـیاع  بیـصن و  يزیچ  دنـشاب  وـگغرد  رگا  تسین  حیحـص  ناـگرزب  هکنیا  اـب  هلهاـبم  تفگ  شناوریپ  هـب  ناـنآ  رتـهم  گرزب و  دـندش .
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  سپ  میوشیم  كـاله  نایحیـسم  اـم  همه  دـننک  هلهاـبم  نیرفن و  دنـشاب و  قداـص  رگا  دـنوشیمن و 

يردـق هب  نانآ  رد  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تفگ  نانآ  دّیـس  ناـیاپ  رد  دـنتفریذپ . ار  هیزج  نداد  دـندرک و  هحلاـصم 
ار نارجن  نایحیسم  ناتـساد  سابع  نبإ  [ 169 . ] دنامیمن یقاب  ام  زا  يدحا  دـندرکیم  تنعل  هلهابم و  رگا  هک  مدـید  هحفص 69 ] تمظع [ 

یفطـصم روضح  هب  هنیدم  رد  دوب  حیـسملا  دـبع  شمان  هک  شیوخ  فقـسا  تسایر  هب  یحیـسم  ياملع  زا  يّاهدـع  تسا  هدرک  نایب  نینچ 
وا تقلخ  تیفیک  نک  نایب  ینکیم  دای  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  ام  بحاـص  زا  دّـمحم  اـی  دندیـسرپ : و  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
رب ار  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هّللا  دنع  یسیع  لثم  ّنا  هیآ  دش و  لزان  لیئربج  ات  دنام  رظتنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دوب  هنوگچ 
دش رداص  راگدرورپ  بناج  زا  هلهابم  روتسد  دندرک ، تجاجل  نایحیسم  نوچ   243-189- نآرق . - درک تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ 
هیلع هّللا  یلص  یفطصم  دندش . هدامآ  هلهابم  هنعالم و  يارب  زین  نایحیسم  درک . هنعالم  هلهابم و  هب  رومأم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  و 

مهّللا دومرف : دروآ و  هاگهدعو  هب  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  و 
هک یتمظع  اب  تفگ  نایحیسم  دّیس  دش ، هلهابم  هدامآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  نوچ   42-1- تیاور . - انسفنا انؤاسن و  انؤانبا و  ءالؤه 
هب رـضاح  هدرک  هحلاصم  ترـضح  نآ  اب  سپ  دراد . دوجو  ام  كـاله  میب  اریز  مینکیمن  هلهاـبم  ناـنآ  اـب  زگره  اـم  دـنراد  نت  جـنپ  هکنیا 

دندرکیم هنعالم  هلهابم و  ام  اب  نت  جـنپ  هکنیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  ناـنآ  سیئر  ماـگنه  ناـمه  رد  دـندش . هنـالاس  هیزج  تخادرپ 
ياملع زا  یهورگ  دـنکیم : لقن  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  یبعـش  [ 170 . ] درکیم كاله  ار  ناملاظ  دـنوادخ  دـنامیمن و  یقاب  اـم  زا  يدـحا 

زا لبق  اـم  دـنتفگ : درک ، توعد  مالـسا  هب  ار  ناـنآ  ترـضح  نآ  نوچ  دندیـسر ، هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  روضح  هب  یحیـسم 
دّمحم ای  دنتفگ : دیاهدشن ، ناملسم  زونه  منیبیم و  ار  یناملسم  عناوم  امش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  میدش  ناملـسم  روضح 

 - ریزنخلا محل  لکا  رمخ و  برـش  بیلـص و  ّبح  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هد  ربخ  ار  ام  ینادیم  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
. دـندرک هلهابم  هنعالم و  هب  توعد  ار  ترـضح  نآ  سپ  هحفص 70 ] تسامش [  یناملـسم  عنام  اهنیا  تسامـش و  دوجو  رد   43-1- تیاور

لهتبن ّمث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  هیآ  رد  نادزی  نامرف  قبط  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 
نآ دیـسرارف  زور  نآ  نوچ   188-67- نآرق . - داد رارق  هلهابم  دـعوم  ار  رگید  زور  و  دـش ، هلهابم  هدامآ  نیبذاـکلا  یلع  هّللا  ۀـنعل  لـعجنف 
جنپ نآ  تمظع  یتقو  هورگ  نآ  اّما  دش . رضاح  هلهابم  هنعالم و  يارب  هتفرگ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف  یلع  تسد  ترـضح 

مکءانبا انءانبا و  عدن  هیآ  رد  دیوگیم  یبعش  دندش . هحلاصم  هب  یـضار  هنالاس  جارخ  تخادرپ  اب  دندشن و  هلهابم  هب  یـضار  دندید  ار  نت 
نب یلع  انسفنا ، مالّسلا و  اهیلع  همطاف  ینعی  انءاسن  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  انءانبا  زا  روظنم  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  و 

انءانبا و عدن  اولاعت  لقف  هیآ : ریـسفت  رد  سابع  نبإ  دنکیم ، لقن  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 171  ] 84-23- نآرق  - تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 
نأش رد  هیآ  تسا  هدرک  ناـیب   191-70- نآرق  - نیبذاکلا یلع  هّللا  ۀـنعل  لعجنف  لهتبن  ّمث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  و  انءاسن ، ترابع  اب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  انسفنا و  ظفل  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر 
نب رماع  [ 172  ] تسا نانآ  باحصا  حیسملا و  دبع  دّیـس و  بقاع و  ياهمان  هب  نارجن  ياملع  زا  نیبذاک  دض  رب  اعد  تسا و  انءانبا  هملک  اب 

یلـص ادخ  لوسر  دش . لزان  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  هیآ  هک  ینامز  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  دعس 
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نم تیب  لها  نازیزع و  نانیا  ایادخ  دومرف : دـندش ، عمج  نوچ  دـناوخ ، ارف  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا 
هنیدم رد  دّیـس  بقاع و  ياهمان  هب  یحیـسم  ياملع  زا  نت  ود  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 173  ] 127-66- نآرق . - دنتسه

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دنتفریذپن . ود  نآ  درک ، توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  ترضح  نآ  دندیسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تمدخ  هب 
 - توعد هلهابم  هب  ار  نانآ  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  هیآ  رد  ناحبـس  يادخ  نامرف  قبط  رب 

نیـسح مالّـسلا و  هیلع  نسح  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هارمه  هب  دوعوم  زور  رد  و  درک ، هحفص 71 ]  ] 382-309- نآرق
هّللا یلص  یفطصم  دندش ، یـضار  هیزج  جارخ و  هب  هکلب  دندشن ، هلهابم  هب  رـضاح  ود  نآ  اّما  دش . رـضاح  هلهابم  هاگیاج  رد  مالّـسلا  هیلع 

اج هکنیا  رد  دیرابیم . شتآ  نانآ  رب  نابایب  هکنیا  رد  دندادیم  نت  هلهابم  هب  رگا  داتـسرف ، تلاسر  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و 
زا مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  انءانبا ، مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انـسفنا ، زا  روظنم  دـنکیم : لقن  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  یبعش 
دّیس ياهمان  هب  نارجن  ياهفقسا  زا  نت  ود  متـشاد  روضح  هنیدم  رد  دیوگیم : نامی  نب  ۀفیذح  [ 174  ] تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  انءاسن ،
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دندرک  توعد  هنعالم  هلهابم و  هب  ار  ترـضح  نآ  و  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  دزن  هب  بقاع  و 
یبن وا  دوش ، رضاح  هنعالم  يارب  نارای  باحصا و  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رگا  دّیس ؟ يا  تفگ  دّیس  هب  بقاع  دش  هنعالم  هب  رضاح 

، دمآیم هنعالم  يارب  ربمایپ  یتقو  رگید  زور  تسادخ  هداتسرف  نیتسار و  يربمایپ  دوش  رضاح  شنادناخ  تیب و  لها  اب  رگا  تسین  ربمایپ  و 
مالّسلا و هیلع  یلع  تسار  تمس  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  پچ و  تمس  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  شتسار و  تمس  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دندید 

راگتسر زگره  نامنادنزرف  ام و  ینک  نینچ  رگا  نکن  هنعالم  نانآ  اب  تفگ  دیس  هب  بقاع  دنیآیم . نانآ  رس  تشپ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
هب نت  نانآ  رگا  دومرف : زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  و  دندرک . ضارعا  هلهابم  زا  لیلد  نیمه  هب  تفر  میهاوخ  نیب  زا  ًامتح  میوشیمن و 
هک دـناهدرک  لقن  ساـبع  نبإ  زا  نیثدـحم  [ 175 . ] دـنامیمن یقاب  نارجن  رد  یحیـسم  چـیه  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  هب  دـندادیم ، هنعـالم 

هیلع و هّللا  یلص  یفطصم  تمدخ  هب  هنیدم  رد  دنتشاد  روضح  حیسملا  دبع  ثراح و  دّیس و  نانآ  نایم  رد  هک  نارجن  ياراصن  زا  یتعامج 
: دنتفگ تسیک  امش  بحاص  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  يربیم  مان  ام  ربمایپ  بحاص و  زا  ارچ  دّمحم  ای  دنتفگ : و  دندمآ ، هلآ 
هّللا و دبع  وا  تسا  نینچ  یلب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هحفص 72 ] تسادخ [  هدنب  دبع و  وا  ینکیم  نامگ  هک  میرم  نب  یسیع 
دش و گنتلد  نانآ  نانخس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنک ! قلخ  وا  لثم  ياهدنب  ادخ  هک  يدینـش  ای  يدید  ایآ  دنتفگ : دوب  هّللا  لوسر 

یلاعت يادخ   69-67- یقرواپ -66-12- نآرق « - بارت 41 نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هّللا  دنع  یـسیع  لثم  ّنا  هیآ  لیئربج  درک . ضارعا  اهنآ  زا 
رب مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کّجاح  نمف  دومرف : رگید  راب 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  اب  هنعالم  هدامآ  مه  نانآ  دـناوخارف ، هنعالم  هب  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمحر  ناـمرف  قبط 

هاـگیاج رد  شیوـخ  هارمه  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر   154-30- نآرق . - دندش
دبع هب  درک ، هدـهاشم  ار  نت  جـنپ  نآ  تمظع  تبیه و  ثراح  نوچ  دنتـسه . نم  نادـنزرف  نز و  ناج  نانیا  ایادـخ ؟ تفگ  دروآ و  هلهابم 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  اب  مه  قاّفتا  هب  سپ  میوشیم  كاله  ام  همه  مینک  هنعالم  دنتـسه  هک  دنـشاب  قداـص  ناـنیا  رگا  تفگ  حیـسملا 
هک ییادخ  هب  مسق  دومرف : مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنزادرپب . هیزج  هّلح  سابل  تسد  رازه  هنالاس  هک  دـنتفریذپ  دـندرک و  هحلاصم 

. درکیم كاله  ار  نانآ  همه  دنوادخ  دندرکیم ، هنعالم  و  دندشیمن ، فرـصنم  رگا  تسوا  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ناج 
همطاف نیسح و  نسح  یلع  تشاد  ار  نارجن  لها  اب  هلهابم  دصق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دنکیم : لقن  يرتخبلا  یبا  [ 176]

و [ 22 [ ] هحفـص 73  ] 249-247- یقرواپ  - 42 .» دـبای قّقحت  هلهابم  هیآ  قادـصم  اـت  درب  هلهاـبم  هاـگیاج  هب  دوخ  هارمه  ار  مالّـسلا  مهیلع 
نب یلع  زا  دلاخ  نب  نیـسح  [ 177  ] 35-6- نآرق . - دینز گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  و  نارمع 103 ] لآ   ] ًاعیمج هّللا  لبحب  اومـصتعا 

دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دسریم  ات  دوخ  ناردپ  زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  اضرلا  یسوم 
هّللا لـبحب  مصتعی  یقثولا و  ةورعلاـب  کسمتـسی  ةاـّجنلا و  ۀنیفـس  بکری  نا  ّبحا  نم  دومرف : مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
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مکحم هریگتـسد  هب  و  دـیآرد ، تاـجن  یتـشک  هب  دراد  تسود  یـسک  ره   138-1- تیاور  - هدـلو نم  ةادـهلاب  ّمتأیل  ًاـّیلع و  لاویلف  نیتملا 
ییحی [ 178 . ] دوشن هارمگ  ات  دریذپب  ار  وا  نادنزرف  تماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  دیوج ، ماصتعا  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب  دزیوآرد و 

یمکحم نامـسیر  نآ  ام  دومرف : مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  نب  رفعج  زا  دـنکیم ، لقن  بلغت  نب  ناـبآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب 
ّرب و هب  کّسمت  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  کّسمت  ًاعیمج  هّللا  لبحب  اومصتعا  و  دومرف : نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  میتسه 

نامیا تقیقح  رد  دنک ، كرت  ار  وا  تیالو  یـسک  ره  تسا و  نمؤم  دنک ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  کسمت  هک  ياهدنب  ره  تسا  یکین 
صفح وبا  زا  نیسح  نب  نسح  [ 180  ] 384-382- یقرواپ -97-68- نآرق «. - تسا 43 هدـش  نامیا  هریاد  زا  جراخ  تسا و  هدرک  كرت  ار 

تیب لها  ام  دومرف : اوقّرفت  ًاعیمج و ال  هّللا  لبحب  اومـصتعا  هیآ و  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  هک  دـنکیم  لقن  یتیاور  عناص 
دنزرف هک  هدرک  لقن  عفان  زا  يرهز  باهـش  نب  دّـمحم  [ 181  ] 161-117- نآرق  - تسا بجاو  نآ  هب  ماصتعا  هک  میتسه  هّللا  لـبح  ربماـیپ 

: دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک . ناـیب  نینچ  ار  یتـیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  هحفـص 74 ] لوسر [  زا  باـطخ  نب  رمع 
89-1- تیاور  « - یباذع نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو   » هک هدروآ  ربخ  میارب  نیما  لیئربج 
. دنام دـهاوخ  ظوفحم  تارطخ  باذـع و  زا  دوش  هاگهانپ  هکنیا  لخاد  یـسک  ره  تسا  نم  نما  هاگهانپ  هعلق و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  »
رد هک  یناسک  نارمع 172 ] لآ   ] میظع رجأ  اوّقتا  مهنم و  اونـسحأ  نیذـّلل  حرقلا  مهباصأ  ام  دـعب  نم  لوسّرلا  هّلل و  اوباجتـسا  نیذـّلا  [ 23]

يراگزیهرپ یکین و  هک  نانآ  زا  یناسک  يارب  دـندرک ، تباجا  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  توعد  دـندوب ، هتـشادرب  مخز  هکنآ  زا  سپ  دـحا ] دربن 
ناناملسم زا  ياهّدع  يراگنالهس  رثا  رب  هک  دحا  گنج  رد  تسا  هدرک  لقن  عفار  یبا  [ 182  ] 109-6- نآرق  - تسا گرزب  یشاداپ  دندرک 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش . ناور  هّکم  يوس  هب  هدرک  كرت  ار  گنج  هنحـص  نیکرـشم  دـندش ، یمخز  زین  ياهّدـع  هتـشک و 
مالّـسلا و هیلع  یلع  داتـسرف . هّکم  نیکرـشم  بیقعت  هب  جرزخ  هلیبق  زا  یعمج  اب  دـناوخارف و  دوب  حورجم  هک  هکنیا  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یلع و تامدخ  ساپ  هب  ناحبـس  يادخ  ماگنه  نآ  رد  دـنتخیرگ . هکم  يوس  هب  نانآ  دـندرکیم و  بیقعت  ار  نانآ  لزنم  هب  لزنم  ناهارمه 
-72- نآرق . - دومرف لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  شربمایپ  رب  ار  حرقلا  مهباصأ  ام  دعب  نم  لوسّرلا  هّلل و  اوباجتـسا  نیذـّلا  هیآ  يو  ناهارمه 

نیذـّلا هفیرـش  هیآ  هکنیا  قیداـصم  زا  دـندرک  تباـجا  ار  شلوسر  ادـخ و  ناـمرف  هک  یناـسک  نآ  دـنکیم ، لـقن  ساـبع  نبإ  [ 183  ] 135
 - تسا هدـش  لزان  دوعـسم  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رمع و  رکب و  وبا  نأـش  رد  هیآ  هکنیا  و  دنتـسه ، لوسّرلا  هّلل و  اوباجتـسا 

هحفـص 75]  ] 93-84- نآرق  - نیذـّلا هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  رد  ساـبع  نبإ  دـنکیم : لـقن  حـلاص  یبا  زا  یبلک  [ 184  ] 156-123- نآرق
ادـخ لوسر  هک  شناـهارمه  زا  رفن  هن  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ياـنث  نیـسحت و  رد  هیآ  هکنیا  تفگ  لوسّرلا ...  هّلل و  اوباجتـسا 

اب مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ   27-1- نآرق . - دش لزان  داتـسرف ، ندرک  چوک  زا  دعب  نایفـس  یبا  هاپـس  بیقعت  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
رارق هفیرش  هیآ  رد  نیـسحت  دروم  تخادرپ  نایفـس  وبا  هاپـس  بیقعت  هب  درک و  تباجا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  حورجم  ندب 
دحا گنج  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  دنکیم ، لقن  هّللا  دـبع  وبا  لوق  زا  میرم  یبا  [ 185  ] تفرگ

نینمؤملاریما نیسحت  رد  میظع  رجا  اوّقتا  مهنم و  اونسحا  نیذّلل  هیآ  هک  داتسرف  هکم  نیکرـشم  بیقعت  هب  رگید  رفن  هد  اب  دوب  هدش  حورجم 
هّلل اوباجتـسا  نیّذلا  ادخ  مالک  هرابرد  سابع  نبإ  دنکیم : لقن  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 186  ] 266-227- نآرق . - دش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع 

ار نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  ناشناهارمه  زا  رفن  هن  مالّسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  هفیرش  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  نایب  لوسّرلا  و 
وبا هاپـس  دندرک و  تباجا  ار  یلاعت  يادخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  توعد  نانآ  دش و  لزان  داتـسرف ، هنیدـم  زا  نایفـس  وبا  بیقعت  هب 
. - دهدیم شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ  نارمع 144 ] لآ   ] نیرکاّشلا هّللا  يزجیس  و  [ 24  ] 107-74- نآرق . - دندرک يراوتم  ار  نایفس 

ود رد  ناحبـس  يادـخ  تفگ  گرزب  نیرـسفم  زا  سابع  نبإ  هک  دـنکیم  لقن  دّـمحم  نب  رفعج  زا  ناورم  نب  دّـمحم  [ 187  ] 32-6- نآرق
2 نارمع 144 ] لآ   ] نیرکاّشلا هّللا  يزجیس  1 و  دومرف : ینادردق  رّکشت و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شزرا  اب  ياهراک  زا  نآرق  ياج 

لقن نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  کیدزن  باحـصا  زا  نامی  نب  هفیذـح  لوق  زا  [ 188 [ ] نارمع 145 لآ   ] نیرکاّشلا يزجنـس  و 
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هیلع هّللا  یلص  یفطصم  باحصا  یتقو  دربن ، مرگامرگ  رد  تسرد  دحا  گنج  رد  هحفص 76 ]  ] 74-55- نآرق -31-5- نآرق  - تسا هدش 
يراصنا هناجدوبا  یهارمه  هب  شریشمش  اب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنتشاذگ ، اهنت  ار  ترضح  نآ  و  دندش ، يراوتم  مزهنم و  هلآ  و 

ياههیآ و ماگنه  نآ  رد  دندومن . هدنکارپ  ترـضح  نآ  فارطا  زا  ار  نیکرـشم  دندرک و  هناناج  یعافد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  ناج  زا 
نم نّیاک  هیآ و  نینچمه   93-91- یقرواپ -90-66- نآرق -52-26- نآرق « - نیرکاّشلا 44 هّللا  يزجیس  هیآ  ات  توملا ...  نّونمت  متنک  دقل 

. دنتسه دنتخادرپ  هکم  نیکرشم  بیقعت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ادخ و  روتسد  هب  هک  يرفن  هد  نامه  ریثک  ریثک  نّویبر  هعم  لتاق  ّیبن 
ام و  باّوثلا ....  نسح  هدـنع  هّللا  هّللا و  دـنع  نم  ًاـباوث  [ 25  ] 28-26- یقرواپ -25-1- نآرق « - نیرباّـصلا 45 ّبحی  هّللا  -14-57 و  نآرق -

و تسادـخ ....  دزن  زین  وکین  شاداپ  ادـخ و  بناـج  زا  باوث  نارمع 198 195 ] لآ   ] 91-58- نآرق -57-6- نآرق . - راربالل ریخ  هّللا  دـنع 
هیلع یلع  کیدزن  باحصا  ناتـسود و  زا  ۀتابن  نب  غبـصا  [ 189  ] تسا رتدنمـشزرا  رتهب و  زیچ  همه  زا  ناکین  يارب  تسادـخ  دزن  رد  هچنآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هک  دوـمرف  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  زا   85-83- یقرواپ «. - 46» دیوگیم مالّسلا 
ار راربالل  ریخ  هّللا  دنع  ام  باّوثلا و  نسح  هدنع  هّللا  هّللا و  دنع  نم  ًاباوث  یلاعت  يادخ  مالک  ینعم  ایآ  مردارب  يا  تفگ  تفرگ و  ار  متـسد 

ادخ لوسر  منادب  ات  دییامرفب  مدرک  ضرع  هحفص 77 ]  ] 255-227- نآرق -225-174- نآرق  - تسیچ راربا  هّللا و  دنع  باوث  هک  ینادیم 
نب نیسح  [ 190 . ] دنراربا تنایعیش  یتسه و  باوث  وت  ینعی   34-1- تیاور « - راربالا کتعیـش  باوثلا و  تنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
یلص ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هتابن  نب  غبصا  تسا  هدرک  تیاور  عیرز  نب  دّمحم  لوق  زا  باحصا  زا  یـضعب  زا  دیعس 

 - راربالا کباحصا  باّوثلا و  تنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای   242-220- نآرق : - دومرف هّللا  دنع  نم  ًاباوث  هیآ  ینعم  ریـسفت و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
نارمع لآ   ] نوحلفت مکّلعل  هّللا  اوّقتا  اوطبار و  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  [ 26 . ] دنراربا وت  باحصا  یباوث و  وت   63-1- تیاور

هک تسا  دیما  دییامن ، اورپ  ادـخ  زا  دـینک و  ینابهگن  ار  اهزرم  دـیزرو و  یگداتـسیا  دـینک و  ربص  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  [ 200
هک تسا  هدرک  نایب  شریسفت  باتک  رد  نآرق  فورعم  رّـسفم  سابع  نبإ  دیوگیم ، کلام  نب  سنا  [ 191  ] 89-6- نآرق . - دیوش راگتسر 

دیسرتب و ادخ  زا  هّللا و  اوّقتا  دیشاب و  روبص  رادیاپ و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّتبحم  رد  ینعی  اورباص  اوربصا و  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای 
- نآرق -147-105- نآرق . - دیراذگن اهنت  ار  نانآ  زگره  شنادنزرف و  مالّسلا و  هیلع  یلع  هب  تبـسن  نتـشاد  ّتبحم  رد  دیـشاب  هتـشاد  اورپ 
و  ] ناتدوخ دزن  دیشاب  روبص  ینعی  اوربصا ]  ] تفگ ادخ  مالک  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  هک  دنکیم  لقن  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 192  ] 240-225

یلـص یفطـصم  نأش  رد  نوحلفت  مکّلعل  هّللا  اوّقتا  هیآ و  دینک و  داهج  ادخ  هار  رد  اوطبار ] و  ، ] دیـشاب روبـص  نمـشد  اب  هلباقم  رد  اورباص ]
-128- نآرق -96-88- نآرق . - دنتـشاد یفاصوا  نینچ  هک  تسا  هدـش  لزان  ادهـشلا  دیـس  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  یـضترم  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ار ناـتدوخ  و  [ 29 ءاسن / . ] ًاـمیحر مکب  ناـک  هّللا  ّنإ  مکـسفنا  اولتقت  ـال  و  [ 27 [ ] هحفـص 78  ] 249-218- نآرق -185-175- نآرق -138

هیآ ریـسفت  رد  سابع  نبإ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  [ 193  ] 57-6- نآرق  - تسا نابرهم  امش  اب  هراومه  ادخ  اریز  دیـشکن 
[194  ] 107-86- نآرق . - دیـشکن ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  تیب  لها  ینعی  هیآ  هکنیا  زا  روظنم  تسا  هتفگ  مکـسفنا  اولتقت  هفیرش و ال 
ار ناتربمایپ  تیب  لها  ینعی  هک  تسا  هدرک  ناـیب  مکـسفنا  اولتقت  ـال  هیآ و  رد  ادـخ  مـالک  حیـضوت  رد  ساـبع  نبإ  دـیوگیم ، حـلاص  یبا 
انـسفنا و مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاـعت   95-74- نآرق  - هیآ قبط  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  تیب  لـها  و  دیـشکن ،

هّللا یلص  یبن  مالّسلا و  هیلع  یلع  سفن  دنتسه و  انءاسن  انءانبا و  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مکسفنا 
ام یلع  ساّنلا  نودسحی  مأ  [ 28  ] 68-1- نآرق . - دش رکذ  هیآ  رد  انـسفنا  ریبعت  اب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  دـحاو  هلزنم  هب  هلآ  هیلع و 

60-6- نآرق . - دـنزرویم کشر  هدرک  اـطع  ناـنآ  هب  شیوخ  لـضف  زا  ادـخ  هچنآ  يارب  مدرم  هب  هکلب  [ 54 ءاسن /  ] هلـضف نم  هّللا  مهاـتآ 
مالک نایب  رد  ترضح  نآ  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نب  رفعج  زا  دنکیم : لقن  بلغت  نب  نابا  زا  یعبر  یلعی  نب  ییحی  [ 195]
تّوبن نادناخ  ام  ینعی   18-1- تیاور  - نودوسحملا نحن   214-160- نآرق : - دومرف هلضف  نم  هّللا  مهاتآ  ام  یلع  ساّنلا  نودسحی  ما  ادخ 
بّدوم دیعس  وبا  [ 196  ] میوشیم هدـش و  عقاو  نادوسح  دـسح  دروم  هدیدنـسپ  تافـص  دایز و  لیاضف  تهج  هب  هک  میتسه  نودوسحم  زا 
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تّوبن و تلیضف  نوچ   74-55- نآرق  - میتسه نودوسحم  زا  ربمایپ  ناگتـسب  ام  تفگ  ساّنلا  نودـسحی  ما  هرابرد  سابع  نبإ  دـنکیم  لقن 
نب دّمحم  [ 197 [ ] هحفـص 79 دوشیم [ . هدرب  دـسح  ام  هب  تهج  نیمه  هب  دـش ، هداد  رارق  مشاه  ینب  نادـناخ  ام  نیب  رد  تلاـسر  راـختفا 

ام یلع  ساّنلا  نودسحی  ما  ادخ  مالک  ایآ  حابص  ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  يزور  تفگ  حابـص  یبا  دنکیم : لقن  لیـضف 
نآ منادب  نآ  هرابرد  ات  دییامرفب  ماهدینش  ار  هیآ  هکنیا  هّللا  لوسر  نبای  یلب  مدرک  ضرع   85-31- نآرق  - ياهدینش ار  هلضف  نم  هّللا  مهاتآ 

ببـس هب  میتسه  نودوسحم  زا  ربمایپ  نادناخ  ام  دنگوس  ادـخ  هب   47-1- تیاور  - نودوسحملا هّللا  نحن و  مه  هّللا  نحن و  دوـمرف : باـنج 
شردـپ لوق  زا  ماشه  نب  سابع  [ 198  ] میاهدش عقاو  نادوسح  دـسح  دروم  هدـش  تیانع  ام  هب  ّلج  ّزع و  يادـخ  بناج  زا  هک  ریثک  لیاضف 

هک يرگنیم  ایآ  همیزخ  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  درک . هاگن  مالّسلا  هیلع  یلع  هرهچ  هب  تباث  نب  ۀمیزخ  يزور  تسا  هدرک  لقن  نینچ 
دسح دروم  درک ، میزور  دنوادخ  هک  یملع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دزن  رد  هک  یهاگیاج  ببس  هب  دوشیم ، هدرب  دسح  نم  هب  هنوگچ 

میهاربا نادـناخ  هب  ام  تقیقح  رد  [ 54 ءاسن /  ] ًامیظع ًاکلم  مهانیتآ  ۀـمکحلا و  باتکلا و  میهاربإ  لآ  اـنیتآ  دـقف  [ 29  ] مدش عقاو  نادوسح 
لقن مـکح  نـب  ماـشه  زا  يدزا  رمع  یبا  نـب  دّـمحم  [ 199  ] 69-6- نآرق  - میدیـشخب گرزب  یکلم  ناـنآ  هب  مـیداد و  تـمکح  باـتک و 

نم ًۀـمئا  مهیف  لعج   88-65- نآرق : - دومرف ًامیظع  ًاکلم  مهانیتآ  ریـسفت و  حیـضوت و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نب  رفعج  دـنکیم .
نانآ یسک  ره  داد . رارق  یناماما  میهاربا  لآ  نیب  رد  ناحبس  دنوادخ   78-1- تیاور  - هّللا یصع  دقف  مهاصع  نم  هّللا و  عاطا  دقف  مهعاطا 

تـسا هدرک  نایـصع  ار  ادخ  دنک ، نایـصع  ینامرفان و  و  درمت ، نانآ  زا  یـسک  ره  تسا و  هدرک  تعباتم  تعاطا و  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار 
ًامیظع هحفص 80 ]  ] 105-87- نآرق  - ًاکلم مهانیتآ  هفیرـش و  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  دیوگیم  یلباک  دلاخ  یبا  [ 200]

مدرم نیب  رد  یناماما  ّلج  ّزع و  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا   8-1- نآرق  - تسیچ دـش  نایب  هک  میظع  کـلم  هکنیا  مدرک  لاؤس 
يادخ دـنک  نایـصع  ار  نانآ  یـسک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک ، تعاطا  تعباتم و  يرادربنامرف و  ار  نانآ  یـسک  ره  داد  رارق 

هّللا و اوعیطا  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  [ 30  ] 287-285- یقرواپ «. - 47» دنتسه ناماما  نیمه  میظع  کلم  تسا  هدرک  ینامرفان  درمت و  ار  گرزب 
[ زین  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  [ 59 ءاسن /  ] مکنم رمـألا  یلوأ  لوسّرلا و  اوعیطأ 

یلص ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لقن  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا  [ 202  ] 84-6- نآرق . - دینک تعاطا 
مان رانک  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  رمـالا  یلوا  دومرف : نم  هب  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسّرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  هیآ  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا 

ار مدرم  تاـعزانم  رد  تسا و  هداد  رارق  مکنم  رمـألا  یلوأ  لوسّرلا و  اوعیطأ  هّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـّلا  اـهّیا  اـی  هیآ  رد  شلوسر  شیوخ و 
: دومرف دنتسه ! یناسک  هچ  نانآ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع   283-205- نآرق -105-54- نآرق ! - دنتسیک ینادیم  ایآ  داد  نانآ  هب  عوجر 
هب قیدصت  هک  یناسک  يا  ینعی  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  تسا  هتفگ  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  دـهاجم  [ 203  ] یتسه نانآ  زا  رفن  نیلوا  وت  یلع  اـی 
رد ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  دینک  تعاطا  لوسّرلا  اوعیطا  شتابجاو و  ضیارف و  رد  ار  ادخ  دـینک  تعاطا  هّللا  اوعیطا  دـیراد  دـیحوت 

ریما زا  دننک  هحفص 81 ]  ] 286-267- نآرق -202-187- نآرق -137-124- نآرق -76-50- نآرق  - تعاطا مکنم و  رمـالا  یلوأ  شتّنس و 
نیشناج ار  مالّسلا  هیلع  یـضترم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  كوبت  گنج  رد  تسا  نیملـسم  رما  ّیلو  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

هیلع یلع  یتقو  دنک . تکرح  كوبت  نیمزرـس  هب  ات  تفرگ  هدهع  هب  ار  رکـشل  یهدنامرف  ترـضح  نآ  دوخ  داد و  رارق  هنیدـم  رد  شیوخ 
ای دومرف : ترـضح  يراذگیماو  نانز  لافطا و  نیب  رد  ارم  ایآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تمدـخ  هب  مالّـسلا 

یموق یف  ینفلخا  تفگ  نوراه  شردارب  هب  یسوم  هک  ینامز  یشاب  یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  هک  يوشیمن  یـضار  ایآ  یلع 
رما تیالو  ار  وا  ناحبس  يادخ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مکنم  رمالا  یلوا   ] یتسه و نم  نیشناج  رما و  ّیلو  وت  حلـصا و  و 

ار شناگدنب  نینچمه  و  دومرف ، تیانع  تشاذگ  هنیدم  رد  شیوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تایح  نامز  رد 
مالّسلا هیلع  رفعج  وبا  زا  دیوگیم  ریـصب  یبا  [ 204  ] 230-210- نآرق -173-147- نآرق . - داد نامرف  وا  تفلاخم  كرت  تعاـطا و  هب  رما 

يارب هیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  مدرک  لاوس  مکنم  رمالا  یلوأ  لوسّرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  یلاـعت  يادـخ  مـالک  ياـنعم  هراـبرد 
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مـسا یلاعت  يادخ  ات  هدـش  ثعاب  يزیچ  هچ  دـنیوگیم  مدرم  متفگ   51-1- نآرق . - دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تعاـطا 
هب رما  ناحبس  يادخ  دییوگب ، مدرم  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  دنکن . نایب  نآرق  رد  نشور  حیرص و  ار  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  یلع 
هب رما  یلاعت  يادخ  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رایتخا  هب  تعکر  ای 4  دشاب  تعکر  هک 3  اهتعکر  دادـعت  نایب  اّما  دومرف  زامن 

هّللا و اوعیطا  دومرف : یلاعت  يادخ  دش . هتشاذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  رایتخا  هب  طاوشا  دادعت  نایب  ریـسفت و  اّما  دومرف ، جح  کسانم 
هّللا لوسر  -21-72 و  نآرق . - دش لزان  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  نأش  رد  مالک  هکنیا  هک  مکنم  رمالا  یلوأ  لوسّرلا و  اوعیطا 

ضوحلا ّیلع  امهدروی  یتح  امهنیب  قرفی  نا ال  هّللا  تلأس  ّینا  یتیب  لها  هّللا و  باتکب  مکیصوا  هحفص 82 ] دومرف [ : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
رد اـت  دـیزادنین  ییادـج  ود  نآ  نیب  منکیم  هیـصوت  شیوخ  تیب  لـها  ادـخ و  باـتک  هب  ار  امـش  ینعی   122-1- تیاور  - کلذ یناـطعاف 

شردپ زا  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  میهاربا  [ 205 . ] دومرف اطع  نم  هب  ار  لـقث  ود  نآ  اـتکی  يادـخ  نوچ  دـیوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 
مالّسلا هیلع  یلع  نایمور  اب  گنج  يارب  كوبت  نیمزرس  هب  یشکرکشل  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنکیم . لقن  صاّقو  نب  دعس 

هارمه هب  ار  شیوخ  حالـس  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش . كوبت  مزاـع  تیعمج  هوبنا  اـب  داد و  رارق  هنیدـم  رد  شیوخ  نیـشناج  ار 
شیوخ نیـشناج  ارم  گنج  هکنیا  رد  هّللا  لوسر  ای  تفگ  و  دیـسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تمدخ  هب  فرج  نیمزرـس  رد  تشاد 
صاقو نب  دعـس  دننکیم . تّمذـم  راک  هکنیا  رب  ارم  نیقفانم  داتفین و  قاّفتا  نینچ  يدربن  چـیه  رد  هتـشذگ  رد  هک  هکنیا  لاح  يداد و  رارق 

ّیبن ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکت  نا  یـضرت  اما  یلع  اـی  دومرف : مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگیم :
يارب یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  وت  شاب  یضار  نم  ینیـشناج  هب  یلع  ای   131-1- تیاور  - کلها یلها و  یف  ینفلخاف  عجراف  يدعب 

[31  ] شاب دوخ  هداوناخ  نم و  لها  يارب  هنیدم  رد  نم  نیـشناج  درگرب و  سپ  درادن . دوجو  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  هکنیا  ءزج  یتسه  نم 
/ ءاسن  ] اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاّصلا و  ءادهّـشلا و  نیقیّدّصلا و  نیّیبّنلا و  نم  مهیلع  هّللا  معنأ  نیذـّلا  عم  کئلوأف  لوسّرلا  هّللا و  عطی  نم  و 

ناتـسار ناربمایپ و  اب  ینعی  هتـشاد  یمارگ  ار  ناشیا  ادخ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  هرمز  رد  دننک  تعاطا  ربمایپ  ادخ و  زا  هک  یناسک  و  [ 69
نب هّللا  دبع  دنکیم : لقن  حـلاص  یبا  [ 206 [ ] هحفص 83  ] 151-6- نآرق . - دنتسه نامدمه  وکین  هچ  نانآ  دناناگتـسیاش و  نادیهـش و  و 

تعاـطا ضیارف  رد  ار  یلاـعت  يادـخ  هک  یناـسک  ینعی  لوسّرلا  هّللا و  عطی  نم  دـهدیم : حرـش  نینچ  هفیرـش  هیآ  هکنیا  ریـسفت  رد  ساـبع 
نیّیبّنلا نم  مهیلع  هّللا  معنا  نیّذلا  عم  کئلواف   131-104- نآرق . - دنیامنیم يوریپ  شتّنس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  و  دننکیم ،

هدننک قیدصت  نیلوا  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نیقیدّـصلا  و   ] یهلا ءایبنا  زا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  اب  نانآ  ینعی 
مالّسلا و هیلع  نسح  ءادهشلا و  دیس  هزمح  راّیط و  رفعج  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  ءادهّشلا ] و   ] دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن 
ترا و نب  بابخ  لالب و  بیهص و  رذابا و  ناملـس و  ینعی  نیحلاّصلا  و  ، ] دنتـسه نادیهـش  تاداس  نارورـس و  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

راـنک رد  تاـقفر  لاـمک  رد  تـشهب  رد  نیحلاـص  ادهــش و  نیقیّدـص و  زا  رفن  هدزاـی  هـکنیا  ینعی  اـقیفر ] کـئلوا  نـسح  و   ] رــسای راّـمع 
نامیلس نب  دوواد  دمحا  وبا  [ 207  ] 543-525- نآرق -453-439- نآرق -271-259- نآرق -149-135- نآرق -57-1- نآرق . - دنرگیدکی

هّللا یلـص  هّللا  لوسر  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دسریم  ات  دنکیم  لقن  شناردپ  زا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـیوگیم ،
یلع نیقیّدّصلا  نم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نیّیبّنلا  نم  زا  دومرف  نیّیبّنلا ...  نم  مهیلع  هّللا  معنا  نیّذلا  عم  کئلوأف  هیآ  رد  هلآ  هیلع و 

کئلوا نسح  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  نیحلاّصلا  نم  ادهـشلا و  دیـس  هزمح  ءادهّـشلا  نم  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب 
-184- نآرق -140-125- نآرق -109-52- نآرق «. - تسا 48 رظن  دروم  تّما  يدـهم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  مئاق  ینعی  اقیفر 
اب باحصا  یمیمـص و  نارای  زا  نامی  نب  ۀفیذح  [ 209  ] 433-431- یقرواپ -349-330- نآرق -284-274- نآرق -249-241- نآرق -195

ءادهّـشلا و نیقیّدّصلا و  نیّیبّنلا و  نم  مهیلع  هّللا  معنا  نیّذلا  عم  کئلواف  هیآ  هک  يزور  دـیوگیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يافو 
میارب ار  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم   245-130- نآرق  - مدیسر ترضح  نآ  تمدخ  هب  دش ، لزان  اقیفر  کئلوا  نسح  نیحلاّصلا و 
لوسر تسا  هدروآ  مه  رانک  ار  نانآ  یماسا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  یبن  ای  مدیـسرپ  دومرف . تئارق 
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نییبّنلا هحفـص 84 ]  ] 110-106- نآرق  - نم دومرف  یلاـعت  يادـخ  هک  متـسه  ّیبـن  نآ  نم  ۀـفیذح ؟ يا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
ینامز نوچ  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیقیّدص  زا  متسه و  تثعب  رد  ناشرخآ  تّوبن و  رد  نانآ  لوا  هک  مهیلع  هّللا  معنا  نیّذلا 

دنتسه و راّیط  رفعج  ءادهشلا و  دیـس  هزمح  ادهـش ، زا  دوب و  تلاسر  هدننک  قیدصت  نیلوا  وا  تخیگنارب  تلاسر  هب  ارم  ناحبـس  يادخ  هک 
تسا شیوخ  نامز  يدهم  اقیفر ] کئلوا  نسح  و   ] و دنتسه . تشهب  لها  ناناوج  دّیس  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  نیحلاص  زا 
زورما هدئام 3 ] . ] ًانید مالسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکأ  مویلا  [ 32  ] 417-396- نآرق -39-11- نآرق -

[210  ] 82-6- نآرق  - مدیزگرب ینییآ  ناونع  هب  امش  يارب  ار  مالـسا  مدینادرگ و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ناتیارب  ار  امـش  نید 
يزور نآ  و  دسیونیم . ار  هام  تصـش  هزور  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دریگب  هزور  ار  هّجح  يذ  هدـجه  زور  یـسک  ره  دـیوگیم ، ةریره  یبا 
هالوم تنک  نم  دومرف : درک و  دنلب  نیرضاح  نیب  رد  هتفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  مخ  ریدغ  رد  هک  تسا 

یلع تساخرب و  ماگنه  نآ  رد  باّطخ  نب  رمع  تسوا و  يالوم  مه  یلع  میوا  يالوم  نم  یسک  ره  مدرم  يا   35-1- تیاور  - هالوم ّیلعف 
كرابم وت  رب  تیالو  هکنیا  بلاط  یبا  دنزرف  يا  ینعی  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ای  کل  ّخـب  ّخـب   ] تفگ کیربت  تینهت و  هنوگ  نیدـب  ار 

رد مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  یفرعم  زا  سپ  دـنکیم : لـقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  هباحـص  زا  يردـخ  دیعـس  یبا  [ 211  ] دشاب
ادخ لوسر   228-152- نآرق . - دـش لزان  ًانید  مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  مخ  ریدـغ 

راگدرورپ تیاضر  تمعن و  مامتا  نید و  لاـمکا  رب  ربکا ؟ هّللا  هحفص 85 ] دومرف [ : لیئربج  زا  هفیرش  هیآ  ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
لقن تیاور  هکنیا  ةریره  یبا  ناـسل  زا  [ 213  ] 120-3- تیاور « - 49 دومرف : ًادّدجم  نم  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب 

مخ ریدغ  زور  زور ، نآ  و  دنکیم ، تبث  وا  يارب  ار  هام  تصـش  هزور  دنوادخ  دریگب  هزور  هّجحلا  يذ  مهدجه  زور  یـسک  ره  تسا  هدش 
 [ - نینمؤملا ّیلو  تسلأ  : ] دومرف داتسیا و  تیعمج  نایم  رد  تفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هک  يزور  تسا 
هالوم تنک  نم  دومرف : سپـس  تسا  نینچ  هّللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : ادـصکی  یگمه  متـسین  نینمؤم  ّیلو  نم  ایآ  مدرم  يا   27-1- تیاور
تینهت يارب  باـطخ  نب  رمع  تسوا  يـالوم  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  مـیوا  يـالوم  نـم  یـسک  ره   35-1- تیاور  - هـالوم ّیلعف 

نم يالوم  داب ؟ كرابم  وت  رب  تیالو  هکنیا  بلاط  وبا  رسپ  يا  نمؤم  ّلک  الوم  يالوم و  تحبصا  بلاط  یبا  نبای  ّخب  ّخب  تفگ  تساخرب و 
ریبج نب  دیعس  [ 214  ] 66-41- نآرق . - دـش لزاـن  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  هک  دوب  مسارم  هکنیا  زا  دـعب  یتسه  ینمؤم  ره  يـالوم  و 

تـسامش نایم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  اـیآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هبعک  فاوط  رد  يزور  تفگ  ساـبع  نبإ  دـیوگیم :
مه یلع  اـی  کـل  یبوط  دومرف : دز و  وا  فتک  رب  ار  شتـسد  درک و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  هّللا  لوسر  اـی  یلب  میدرک  ضرع 

تممتا مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  هیآ  نآ  تسا و  هدـش  رکذ  يواـسم  روـط  هب  نآ  رد  وـت  نم و  ماـن  هک  دـش  لزاـن  میارب  ياهیآ  نوـنکا 
هیلع هّللا  یلص  یبن  اب  ار  نید  دومرف : دنوادخ   4-1- نآرق  - تسا انید  هحفص 86 ]  ] 83-13- نآرق  - مالسالا مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع 
دیعس دیعس و  زا  ءاطع  [ 215  ] مدیزگرب ناتیارب  تسا  مالـسا  هک  ار  نییآ  نیرتهب  مدـناسر و  نایاپ  هب  ار  تمعن  یلع  اب  مدرک و  لماک  هلآ  و 

: دومرف دش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هجوتم  همرکم  هّکم  رد  جـح و  مسوم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هک  دـنکیم  لقن  یتیاور  سابع  نبإ  زا 
نآ هدش و  رکذ  نآ  رد  يواسم  روط  هب  وت  نم و  مان  هک  دومرف  لزان  حیرـص  مکحم و  ياهیآ  نم  رب  دـنوادخ  نسحلا  ابا  ای  وت  رب  داب  اراوگ 

ةالّـصلا و نومیقی  نیّذلا  اونمآ  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  [ 33  ] 379-354- نآرق  ... - مکنید مکل  تلمکا  موـیلا  تسا  هیآ  هـکنیا 
اپ رب  زامن  هک  یناسک  نامه  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادـخ و  اـهنت  امـش  ّیلو  هدـئام 55 ]  ] نوعکار مه  ةاکّزلا و  نوتؤی 

هفیرش هیآ  دیوگیم : تنس  لها  دامتعا  لباق  نیرـسفم  زا  سابع  نبإ  [ 216  ] 107-6- نآرق . - دنهدیم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و 
سوواـط نبإ  [ 217  ] 122-77- نآرق . - دـش لزاـن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نأـش  رد  اوـنمآ  نیذـّلا  هلوـسر و  هـّللا و  مـکّیلو  اـّمنا 

، دیـسرپ نآرق  فورعم  رـسفم  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  و  دش ، دراو  بیرغ  يدرم  مدوب  هتـسشن  سابع  نبإ  دزن  يزور  تفگ  مردپ  دـیوگیم ،
هفیرش هیآ  هکنیا  نادب  تفگ  سابع  نبإ   199-170- نآرق  - تسا یـسک  هچ  هرابرد  هک  زاس  ربخ  اب  هلوسر ...  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  زا  ارم 
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نآرق رّسفم  سابع  نبإ  دیوگیم  ریبج  نب  دیعس  [ 221  ] 115-113- یقرواپ  - 50  » تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد 
 ] 95-66- نآرق . - دنتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  شلوسر  ادخ و  امش  نیعم  رصان و  ینعی  تفگ  هلوسر  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  هرابرد 

: دومرف و  داد . صاصتخا  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  طـقف  ناـنمؤم  نیب  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  اونمآ  نیذـّلا  و  هحفص 87 ]
هیضق نوعکار  مه  ةاکّزلا و  نوتؤی  دنهدیم و و  ماجنا  عوشخ  اب  ار  دوجس  عوکر و  تئارق و  وضو و  هک  نانآ  ینعی  ةالّـصلا  نومیقی  نیّذلا 

رد یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ریغ  دـنتفر ، همه  درازگ و  تعاـمج  هب  ار  رهظ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  يزور  هک  تسا  نـینچ 
؟ ّیبن ردارب  يا  تفگ  تفر و  شیوس  هب  هدید  زامن  لاح  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، دجسم  دراو  نیملـسم  يارقف  زا  يریقف  دوبن ، دجـسم 

قیقع رتـشگنا  راوگرزب  نآ   272-241- نآرق -161-138- نآرق -15-1- نآرق . - دـییامرف تیانع  نم  هب  تسامـش  رودـقم  نکمم و  هچنآ 
ّیبن دزن  هب  لیئربج  هلصافالب  درک . ادها  لئاس  هب  جراخ و  تشگنا  زا  درکیم ، تسار  تسد  تشگنا  رد  اهزامن  رد  طقف  هک  ار  ینمی  خرس 

هب ناحبـس  يادخ  زورما  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  دومرف : دناوخارف و  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دعب  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
مالّـسلا هیلع  یلع  يارب  ار  اونمآ ...  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  سپـس  دـنکیم ، تاهابم  نامـسآ  هکئالم  رب  وت  هناـمیرک  دوجو 

هچ تفگ  و  دش ، دجسم  دراو  ینیکسم  دنکیم . لقن  هنوگ  هکنیا  ار  لئاس  ناتـساد  کلام  نب  سنا  [ 222  ] 163-118- نآرق . - درک تئارق 
ایب هک  درک  هراشا  لئاس  هب  شتسد  اب  عوکر  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دنکیم . شزاون  نداد  ضرق  اب  ار  هراچیب  تسد و  یهت  هکنیا  یسک 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  ای  تفگ  رمع  دش ؟ بجاو  رمع ؟ يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رآ . نوریب  متـسد  زا  ار  رتشگنا  هکنیا  و 
همه هک  هکنیا  رگم  دماین  نوریب  وا  تسد  زا  رتشگنا  دش و  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دـش ! بجاو  يزیچ  هچ  هلآ  هیلع و 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  هحفـص 88 ] دش [ ! هداد  شاداپ  هکنیا  کچوک  لمع  هکنیا  يارب  ایآ  دیـسرپ : رمع  دـش . وحم  وا  ياهاطخ  ناهانگ و 
نب سنا  [ 223 . ] داد ماجنا  متّما  دارفا  زا  یکی  يارب  صالخا  رس  زا  ار  راک  هکنیا  هک  تسا  یسک  يارب  شاداپ  هکنیا  یلب  دومرف : هلآ  هیلع و 

مالّسلا هیلع  یلع  تفر  شیوخ  لزنم  هب  و  دش ، جراخ  دجسم  زا  رهظ  زامن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دنکیم : لقن  نینچ  کلام 
لاح رد  ترضح  نآ  دمآ . درد  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بلق  هک  دیلان  دوخ  یگراچیب  زا  نانچ  دش و  دجسم  دراو  یلئاس  دوب  هداتـسیا  زامن  رد 
یلع تفر  تفرگ و  ار  يرتشگنا  لئاس  نآ  و  دـنک ، جراخ  وا  تشگنا  زا  ار  يرتشگنا  ات  درک  هراـشا  لـئاس  هب  دوخ  تسار  تسد  اـب  عوکر 

درک و راضحا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و  ار  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـش . دوخ  لزنم  مزاع  زامن  نایاپ  رد  مالّـسلا  هیلع 
نایب ار  رتشگنا  يادها  ریقف و  ناتساد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يداد  ماجنا  تیادخ  دوخ و  نیب  ییابیز  راک  هچ  یلع  ای  دومرف : دش . رـضاح  نوچ 

نیّذلا هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  وت  نأش  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  دـشاب  اراوگ  وت  رب  نسحلا  ابا  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  درک .
هیلع یلع  دنزرف  ۀّیفنح  نب  دّـمحم  [ 224  ] 217-116- نآرق . - دومرف لزان  ار  نوعکار  مه  ةاکّزلا و  نوتؤی  ةالّـصلا و  نومیقی  نیذـّلا  اونمآ 

تدعاسم ياضاقت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  دجـسم  رد  نیکـسم  یلئاس  درک : تیاکح  نینچ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  متاخ  هیـضق  مالّـسلا 
، دیسرپ لئاس  زا  دش  جراخ  دجسم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  تخاونن  ییاطع  هب  ار  وا  یسک  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  درک ،

هّللا یلـص  یبن  مدرکن  تفایرد  يزیچ  درک ، ادها  نم  هب  يرتشگنا  دوب و  عوکر  لاح  رد  هک  يدرم  زا  ریغ  تفگ  يدرک  تفایرد  يزیچ  ایآ 
مه ةاکّزلا و  نوتؤی  ةالّـصلا و  نومیقی  نیّذلا  اونمآ  نیذـّلا  هیآ و  هاگ  نآ  مسانـشیمن  ریخ ، تفگ  یـسانشیم  ار  وا  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و 

بئاس نب  ءاطع  [ 226  ] 50-48- یقرواپ «. - 51» دش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هحفص 89 ]  ] 85-14- نآرق  - نأش رد  نوعکار 
عوکر لاح  رد  ار  شیوخ  يرتشگنا  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  هلوسر ...  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  هراـبرد 

 - تسا هتفگ  هلوسر ...  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  لوزن  هرابرد  یّکم  جـیرج  نب  کـلملا  دـبع  [ 227  ] 65-36- نآرق . - دـش لزان  داد  لئاس  هب 
دعب درکیم . کمک  بلط  هک  درک  هدهاشم  دجسم  رد  ار  یلئاس  تفریم  دجـسم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  یتقو   85-56- نآرق

. داد رارق  فطل  دروم  ارم  مسانـشیمن  ار  وا  هک  يدرم  یلب  تفگ  لئاس  درک . ادـها  وت  هب  يزیچ  یـسک  اـیآ  دیـسرپ : ادـخ  لوسر  یتّدـم  زا 
دیمهف تخانش و  ار  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  درک . تیانع  ار  يرتشگنا  هکنیا  تفگ  لئاس  تسیچ  شیاطع  دیـسرپ : ترـضح 
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نامیلـس یبا  نب  کلملا  دبع  [ 228 . ] دـش لزان  ترـضح  نآ  نأش  رد  قوف  هیآ  هاگ  نآ  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  بحاص 
یناسک هچ  نانآ  مدیسرپ  ةالّصلا ...  نومیقی  نیّذلا  اونما  نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  دیوگیم 
مالّسلا هیلع  یلع  دنیوگیم  مدرم  متفگ  دنتـسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  باحـصا  دومرف : ترـضح  نآ   164-90- نآرق ! - دنتسه

: دومرف ترضح  نآ  و  دش . لزان  هحفص 90 ]  ] 461-390- نآرق -53-51- یقرواپ « - تسا 52 نانآ  زا  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  تسا 
صاخ باحـصا  زا  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 232  ] 77-1- تیاور  - هاداع نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهّللا  هـالوم  ّیلعف  هـالوم  تنک  نم 

ادخ لوسر  تمدخ  ياهدع  یهارمه  هب  مالس  نب  هّللا  دبع  میدوب  هتسشن  یتخرد  ریز  رد  يزور  دیوگیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  درک . هلگ  هوکش و  ندش  ناملـسم  زا  دعب  شندرک  يوزنم  مدرم و  يریگهرانک  زا  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
وا میتفای  دجسم  هشوگ  رد  ار  ینیکسم  میدش  دجـسم  لخاد  ام  دیروآ . نم  دزن  دیبایب و  ار  یلئاس  دیدرگب و  یلاوح  هکنیا  رد  داد ، روتـسد 

یلص هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ  لئاس  ریخ ! ای  هدرک  اطع  وت  هب  يزیچ  یسک  ایآ  دیسرپ  وا  زا  ترضح  میدرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  دزن  ار 
وا دینیبب  دیورب و  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  درک . تیانع  نم  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  دوب  زامن  لاح  رد  هک  يدرم  هلآ  هیلع و  هّللا 

تمدـخ هب  درک . يراوگرزب  هک  دوب  اـقآ  نیمه  تفگ  لـئاس  تسا  زاـمن  لاـح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  میدـید  میتـفر  یگمه  اـم  تسیک 
نادنزرف [ 233  ] 95-66- نآرق . - دـش لزان  ترـضح  نآ  رب  مه  هلوسر ...  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  هک  میتشگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

هناـخ رد  اونمآ ...  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اـّمنا  هیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناهدرک  لـقن  ناشردـپ  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
تفر دجـسم  هب  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر   51-6- نآرق . - دـش لزان  ترـضح  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

، دـندید ار  یلئاـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنثا  نیمه  رد  دـندوب . دوجـس  لاـح  رد  ياهدـع  عوـکر و  لاـح  رد  مدرم  زا  ياهدـع 
ار دوخ  يرتشگنا  هک  عکار  هکنیا  زا  ریغ  هّللا  ّیبن  ای  تفگ  لـئاس  هحفص 91 ] تسا [  هدرک  اطع  وت  هب  يزیچ  یسک  ایآ  لئاس  يا  دندیـسرپ 

رانک رد  يزور  دیوگیم : يدنک  دوسا  نب  دادـقم  [ 234  ] دوب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  صخـش  نآ  دادن و  يزیچ  یـسک  داد  نم  هب 
طسو رد  رصع  رهظ و  زامن  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دش . دراو  يودب  برع  کی  میدوب  هتسشن  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر 

ای دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  یبن  درک . ادها  يو  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  لئاس  تساوخرد  هب  ترضح  نآ  دوب  هداتسیا  زامن  هب  دجسم 
انثا نیمه  رد  تشهب  ياههفرغ  وت  رب  داب  كرابم  داب  كرابم  داب  كراـبم  یلع  يا  ینعی   47-1- تیاور  - تافرغلا تبج  ّخب و  ّخب  ّخـب  یلع 

-48- نآرق . - دناوخ هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  رب  ار  نیّذلا ...  اونمآ  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  و  دـمآ ، نیمز  هب  لیئربج 
مدرم يارب  ار  يوبن  ثیداحا  دوب و  هتـسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع  هک  دـنکیم  لقن  یعبر  نب  ۀـیابع  زا  شمعا  [ 235  ] 102

فقوـت ثیدـح  لـقن  رد  دـیدیم ، ار  رادهماـمع  يدرم  هک  یناـمز  اـّما  هلآ ...  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لاـق  تفگیم  درکیم و  لـقن 
وا زا  دـش ، بجعتم  ساـبع  نبإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  تفگ  دـمآ و  کـیدزن  شوپهدـنژ  يدرم  ماـگنه  نیمه  رد  درکیم .
زا مدرم  يا  متـسه  يرافغ  رذوبا  نم  تفگ  تفرگرب و  تروص  زا  ار  هماـمع  سانـشان  نآ  یتسیک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دیـسرپ ،

ةرربلا دئاق  ّیلع  : » دومرف ترضح  نآ  نینچمه  منکیم و  شرافس  نکر  ود  هکنیا  هب  ار  امش  دومرف : مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر 
اب يزور  میوگب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ات  دینک  شوگ  ناتـسود  يا   76-1- تیاور  . - هلذخ نم  لوذخم  هرـصن و  نم  روصنم  ةرفکلا ، لتاق  و 

خـساپ ار  وا  يدـحا  درک ، کمک  ياضاقت  دجـسم  رد  یلئاس  زامن ، نایاپ  رد  میدوب  هداتـسیا  رهظ  زامن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هب يزیچ  درکن و  هدروآرب  ارم  تجاح  یـسک  هّللا  لوسر  دجـسم  رد  شاب  دهاش  ایادخ ؟ تفگ  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  لئاس  تفگن 
زا ار  رتشگنا  اـت  درک  هراـشا  تسد  اـب  دینـش . ار  وا  يادـص  نوچ  دوب  هحفـص 92 ] عوکر [  لاـح  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  درکن . اـطع  نم 

تسد سپ  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  روضح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرگراثیا  هکنیا  درک . نینچ  لئاس  نآ  و  دروآ . نوریب  يو  تشگنا 
يرما و یل  رّـسی  يردص و  یل  حرـشا  ّبر  درک . تساوخرد  وت  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مردارب  ایادـخ ؟ دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار 
-122- نآرق -121-59- نآرق «. - يرمأ 53 یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددـشا  یخا  نوراه  یلها  نم  ًاریزو  یل  لعجا  یناسل و  نم  ةدـقع  للحا 
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نم ایادخ   47-29- نآرق  - يدرک هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  کیخاب و  كدضع  ّدشنـس  يدومرف  وا  خساپ  رد  وت  -202-204 و  یقرواپ -201
یخا ًاّیلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یل  رّـسی  يردـص و  یل  حرـشاف  ّمهّللا   » منکیم تساوخرد  نینچ  وت  زا  ماوت و  هدـیزگرب  ّیبن و 
طوبه نیمز  هب  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  مالک  زونه  دنگوس ، ادخ  هب   105-1- تیاور  . - يرزا هب  ددشا 

. درک اطع  وت  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تردارب  هرابرد  ادخ  هچنآ  هب  وت  رب  داب  اراوگ  دّمحم  ای  تفگ  دـش و  رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  هب  درک و 
زور ات  تردارب  تیالو  هب  ار  تتّما  یلاـعت  يادـخ  تفگ  لـیئربج  تسیچ .  دـیون  نآ  لـیئربج  يا  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 

تیارب ار  نوعکار  مه  ةاـکّزلا و  نوتؤی  ةالّـصلا و  نومیقی  نیذـّلا  اونمآ  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اـّمنا  هیآ  تسا و  هدومرف  رما  تماـیق 
71-42- نآرق  - تسا هدرک  نایب  هلوسر ...  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  هرابرد  روهـشم  رّـسفم  ساـبع  نبإ  [ 236  ] 204-103- نآرق . - درک لزان 
ّزع و يادخ  روتسد  هب  هک  ۀبلعث  دیـسا و  دسا و  مالـس و  نب  هّللا  دبع  لثم  دندوب ، دوهی  نید  زا  باتک و  لها  اًلبق  هک  ناناملـسم  زا  یتعامج 
هیلع و هّللا  یلص  یفطصم  تمدخ  هب  دنتشاد  تنوکـس  هنیدم  رهـش  هیـشاح  رد  هک  ییاج  نآ  زا  دندرک . هطبار  عطق  يراصن  دوهی و  زا  لج 
رد نتفای  روضح  تسا  رود  امش  لزانم  دجاسم و  اب  ام  هلصاف  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : و  هحفص 93 ] دندیسر [  هلآ 

لوغـشم هک  انثا  نامه  رد  میاهدرک  هطبار  عطق  نایحیـسم  اب  مه  نایدوهی و  اب  مه  یفرط  زا  تسا  لکـشم  تخـس و  اـم  يارب  امـش  سلاـجم 
رب ار  نادزی  مالک  هکنیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم   328-299- نآرق . - دش لزان  هلوسر ...  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  دندوب . هلگ  هوکش و 

میتسه نینمؤم  یمارگ و  لوسر  ناحبس و  يادخ  روتسد  هب  یضار  ینعی  نینمؤملاب  هلوسرب و  هّللاب و  انیـضر  دنتفگ : نانآ  درک . تئارق  نانآ 
دوجس عوکر و  لاح  رد  مدرم  تفر  دجسم  هب  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  داد . رس  ار  ناذا  گناب  یشبح  لالب  تقو  نامه 

ایآ دیسرپ  دناوخارف و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درکیم . کمک  ياضاقت  تشگیم و  نارازگزامن  نیب  رد  ینیکـسم  و  دندوب ،
نیکسم نآ  داد ! وت  هب  ار  يرتشگنا  هکنیا  یسک  هچ  دیسرپ : ترضح  دنداد . يرتشگنا  کی  نم  هب  یلب  تفگ  درک ! اطع  وت  هب  يزیچ  یسک 

هچ رد  دیـسرپ : سپـس  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـید  درک ، هاـگن  ترـضح  نوچ  تسا  هداتـسیا  زاـمن  هب  هک  ناوج  نآ  تفگ 
اب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  درک . تیانع  نم  هب  عوکر  لاح  رد  ار  نآ  درمناوج ، نآ  تفگ  درک . اطع  وت  هب  ار  يرتشگنا  هکنیا  یتلاح 
 - نوعکار مه  ةاکّزلا و  نوتؤی  ةالّـصلا و  نومیقی  نیّذلا  اونمآ  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  درک . توالت  ار  هفیرـش  هیآ  هکنیا  يداش 

هباشم ًابیرقت  هک  دـش . لقن  ًاددـجم  تسا  ناـنآ  ناـیم  رد  حـلاص  یبا  ماـن  هک  يرگید  تاور  قیرط  زا  تیاور  هکنیا  [ 237  ] 184-83- نآرق
دوهی نید  وریپ  هک  شناکلسم  مه  زا  رفن  دنچ  مالـس و  نب  هّللا  دبع  دنکیم : لقن  هنوگ  هکنیا  ار  ناتـساد  سابع  نبإ  هک  تسا  تیاور 236 

ام لزانم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  روضح  هب  دنتسویپ  هحفص 94 ] مالسا [  هب  هدوب و 
ار ام  اب  مّلکت  تسلاجم و  جاودزا و  میاهدش  ناملسم  دندیمهف  نوچ  ام  ماوقا  میرادن  تبحص  مه  نیشنمه و  ام  تسامـش  ياهلزنم  زا  رود 

نیّذلا هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  نانآ  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تسا  لکشم  ام  يارب  ییاهنت  هکنیا  دناهدرک و  میرحت 
لاح رد  ياهدع  عوکر و  لاح  رد  ياهّدع  دجـسم  رد   108-55- نآرق . - درک تکرح  دجسم  يوس  هب  سپـس  توالت و  ار  نیّذلا ...  اونمآ 

وت هب  یکمک  یـسک  ایآ  دیـسرپ  لئاس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درکیم . کمک  ياضاقت  نانآ  نیب  رد  مه  یلئاس  دـندوب . دوجس 
وت هب  ار  نآ  یسک  هچ  دیسرپ : ترـضح  دش . هداد  نم  هب  يرتشگنا  کی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ  لئاس  ریخ ! ای  هدرک 

ار يرتشگنا  یتلاح  هچ  رد  دیسرپ : ترضح  درک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هراشا  تسا و  هداتـسیا  هک  ناوج  نآ  تفگ  لئاس  داد !
هفیرش و هیآ  سپس  تفگ  يدنلب  ریبکت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک . تیانع  نم  هب  عوکر  تلاح  رد  ار  نآ  تفگ  لئاس  داد . وت  هب 
-150-148- یقرواپ -147-69- نآرق «. - 55» دوـمرف تئارق  ار  نوبلاـغلا 54 » مه  هّللا  بزح  ّناـف  اوـنمآ  نیذـّلا  هلوـسر و  هّللا و  ّلوـتی  نـم 
. دـیوگیم مالّـسلا  هیلع  یلع  شّدـج  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـگداون  زا  ۀـّیفنح  نـب  دّـمحم  نـب  هـّللا  دـبع  [ 239  ] 171-169- یقرواپ
هب هراشا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  درک ، دجسم  رد  رضاح  تیعمج  زا  کمک  ياضاقت  یلئاس  دوب  هداتسیا  زامن  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ای هداد  وت  هب  يزیچ  یـسک  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  دمآ . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تمدـخ  هب  لئاس  درک ، اطعا  ار  دوخ  يرتشگنا  لئاس 
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زا سابع  نبإ  [ 240 [ ] هحفص 95  ] 54-9- نآرق . - دـش لزان  ترـضح  نآ  رب  اونمآ ...  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  سپـس  ریخ !
نب یلع  ّقح  رد  یـصاصتخا  روط  هب  طقف  نیّذلا ...  اونمآ  نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  دیوگیم : دامتعا  لباق  روهـشم و  نارّـسفم 

-59-6- نآرق . - دش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  مه  اونمآ ...  نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  ّلوتی  نم  هیآ و  و  دش . لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 
يادخ هک  نامز  نآ   42-21- نآرق . - دش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  مه  کیلا ...  لزنا  ام  غّلب  هفیرش  هیآ  نینچمه  -150-195 و  نآرق

دروآ و مدرم  نایم  هب  تفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  رورـس  دیـس و  نآ  دومرف . غـالبا  هب  رما  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  یلاـعت 
اومّرحت ادخ ال  مالک  نینچمه  تسوا و  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  ینعی   32-1- تیاور  - هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :
نتـشیوخ رب  ار  تاذـل  تاوهـش و  هک  دـش  لزان  رـسای  راّمع  نوعظم و  نب  نامثع  لثم  شباحـصا  یلع و  نأش  رد  مکل  هّللا  ّلحا  اـم  تاـبّیط 

یسک ره  و  هدـئام 56 ]  ] نوبلاـغلا مه  هّللا  بزح  ّنإـف  اونمآ  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  ّلوتی  نم  و  [ 34  ] 64-22- نآرق . - دـندوب هدرک  میرحت 
84-6- نآرق . - دنانادنمزوریپ نامه  ادخ  بزح  هک  ارچ  تسا  زوریپ   ] دـنادب دوخ  ّیلو  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  ربمایپ  ادـخ و 

ّلوتی نم  و   » تفگ ساّبع  نبإ  دـیوگیم  وا  دـنکیم . لقن  سابع  نبإ  زا  قوف  هیآ  لیذ  ار  یتیاور  كاّحـض  زا  وا  لتاقم و  زا  لیذـه  [ 241]
یتسود هک  یسک  ینعی  اونمآ » نیّذلا  و  . » دراد تسود  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مّرکم  لوسر  ناحبس و  يادخ  هک  یسک  ینعی  هلوسر  هّللا و 

هّللا یلص  يدّمحم  تعیرش  ادخ و  روتسد  ناوریپ  نوبلاغلا و  مه  هّللا  بزح  ّناف  . » دنتسه هّللا  بزح  نانیا  دراد . ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ّبح  و 
 ] 296-265- نآرق -172-155- نآرق -63-35- نآرق  - ّولع و نافلاخم  عیمج  رب  دـنرترب و  بلاغ و  مالّـسلا  هیلع  يولع  هعیـش  هلآ و  هیلع و 

هّللا یلص  یفطـصم  سپـس  درک ، شیاتـس  انث و  ار  دوخ  لّوا  هفیرـش  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  دیوگیم : سابع  نبإ  دنراد . يرترب  هحفص 96 ]
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دش ، لزان  هلوسر ...  هّللا و  ّلوتی  نم  هیآ و  یتقو  دوتـس . ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ  هلآ و  هیلع و 
ار ّقح  ایادخ  دنک ، تمحر  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنوادخ   56-1- تیاور .« - راد ثیح  هعم  ّقحلا  ردا  مهّللا  ًاـیلع  هّللا  محر   » 39-10- نآرق -

تسین نیرـسفم  نیب  یفالتخا  چیه  تسا  لئاق  نمؤم  نبإ  دیوگیم : نینچمه  سابع  نبإ  دشاب  وا  هک  اج  ره  نادرگب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رود 
150-105- نآرق . - دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  ماقم و  رد  اونمآ ...  نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  ّلوتی  نم  هفیرـش و  هیآ  هک 
مالس و نب  هّللا  دبع   86-84- یقرواپ -68-39- نآرق «: - 56» دیوگیم نینچ  هلوسر  هّللا و  ّلوتی  نم  هیآ و  لوزن  نأش  رد  سابع  نبإ  [ 242]
ای دنتفگ : و  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  رهظ  ناذا  کیدزن  دندوب  هدـش  ناملـسم  هک  يدوهی   ] باتک لها  زا  یتعامج 

یتقو مه  ام  قباس  ناشیکمه  ماوقا و  میرادن  اج  نآ  رد  مه  يدجسم  تسامش و  دجـسم  زا  رود  ام  لزانم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
میرحت ار  ام  اب  هلماعم  ترـشاعم و  تسلاجم و  دـندرک و  راکـشآ  اـم  هب  تبـسن  ار  هنیک  توادـع و  میدـمآرد  مالـسا  نییآ  هب  هک  دـندینش 

اونمآ نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  دوخ  لاوحا  زا  هوکش  هلگ و  يانثا  رد  میتسه  تقشم  رد  ام  دنیوگیمن و  نخس  ام  اب  دندرک و 
189-111- نآرق -100-47- نآرق . - دـش لزاـن  نوبلاـغلا  مه  هّللا  بزح  ّنإـف  اوـنمآ  نیذـّلا  هلوـسر و  هّللا و  ّلوـتی  نـم  هـیآ و  و  نیذـّلا ... 
اب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 97 ] هاگنآ [  دندش . دونشخ  یـضار و  نانآ  درک و  تئارق  نانآ  يارب  ار  تایآ  هکنیا  ترـضح 

لوغشم دوجس  رد  یعمج  عوکر و  رد  ياهفیاط  دندوب ، هداتسیا  زامن  رد  یتعامج  درک . تکرح  دجسم  يوس  هب  یـشبح  لالب  ناذا  يادص 
ایآ دیسرپ . دناوخارف و  ار  نیکسم  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تشاد  کمک  ياضاقت  تشگیم و  نانآ  نیب  رد  یلئاس  دندوب . تدابع 

لئاس يدرک  تفایرد  یـسک  هچ  زا  دیـسرپ : ترـضح  دـش . هداد  نم  هب  ياهرقن  يرتشگنا  تفگ  لئاس  ياهدرک  تفایرد  یکمک  لاح  هب  ات 
ار يرتشگنا  نآ  دیسرپ : ترضح  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دید  درک ، هاگن  ترـضح  نوچ  تسا  هداتـسیا  هک  ناوج  نآ  تفگ 

تفگ يدنلب  ریبکت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  مدیـشک  نوریب  شتـسد  زا  عوکر  لاح  رد  تفگ  لئاس  درک . تیانع  وت  هب  یلاح  هچ  رد 
کیلإ لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیأ  ای  [ 35  ] 144-66- نآرق  - نوبلاغلا مه  هّللا  بزح  ّنإف  اونمآ  نیّذلا  هلوسر و  هّللا و  ّلوتی  نم  و  دومرف : سپس 

لزان وت  يوس  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا  هدئام 67 ]  ] ساّنلا نم  کمصعی  هّللا  هتلاسر و  تغّلب  امف  لعفت  مل  نا  ّکبر و  نم 
زا ةریره  یبا  [ 244  ] 126-6- نآرق . - درادیم هاگن  مدرم  دنزگ ]  ] زا ار  وت  ادخ  ياهدناسرن و  ار  شمایپ  ینکن  غالبا  رگا  نک و  غالبا  هدـش 
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ییادـن مدرکیم  ریـس  نامـسآ  هب  هک  ماـگنه  نآ  جارعم  بش  رد  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر 
هب  67-1- تیاور - ؟ دّـمحم اـی  غّلب  یب  نمؤی  نم  بیبـح  يدـهلا و  ۀـیار  اـّیلع  ّنا  تفگیم  نینچ  هک  دیـسر  مشوگب  شرع  ریز  زا  باّذـج 

نوچ هحفـص 98 ] نک [  غـالبا  ار  تماـیپ  دّـمحم ؟ يا  تسا  نم  هب  نمؤم  بوبحم  بیبح و  تیادـه و  ملع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتـسرد 
اهّیا ای  هیآ  ناحبـس  يادـخ  هک  هکنیا  ات  درک . نامتک  تشاد و  هگن  يّرـس  ار  مایپ  هکنیا  تشگزاـب  نیمز  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 

: دومرف نامرف  همادا  رد  -37-91 و  نآرق . - دومرف لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  ار  ّکبر ...  نم  کیلا  لزنا  اـم  غّلب  لوسّرلا 
لوسّرلا اهّیا  ای  هیآ  هک  درک  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  نینچمه  -27-90 و  نآرق  - ساّنلا نم  کمصعی  هّللا  هتلاسر و  تغّلب  امف  لعفت  مل  نا 

مالک هکنیا  دیوگیم : سابع  نبإ  [ 245  ] 102-48- نآرق . - دش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  ّکبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب 
ار نامرف  هکنیا  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ّکبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیا  ای  ناـحبس 

هالوم ّیلعف  هـالوم  تنک  نم   103-49- نآرق : - دومرف داتـسیا و  تیعمج  نایم  رد  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  تساـخرب و  دـینش 
تسوا يالوم  مه  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  یسک  ره  ناناملـسم  يا  مدرم و  يا   79-1- تیاور  . - هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا 

زور رد  دـیوگیم : یفوأ  یبا  نب  هّللا  دـبع  [ 247  ] 69-67- یقرواپ  - 57  » شاب نمـشد  ار  وا  نانمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتـسود  ایادخ 
هتلاسر و تغّلب  امف  لعفت  مل  نا  ّکبر و  نم  کیلإ  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیا  ای  هفیرش  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  مدینـش  مخ  ریدغ 

هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  الا   » 237-117- نآرق : - دومرف درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  سپس  درکیم ، توالت  ار  ساّنلا  نم  کمـصعی  هّللا 
هب ار  وت  مایپ  زورما  شاب  دهاش  وت  ایادخ ؟ دومرف : درک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  هاگ  نآ   85-1- تیاور  . - هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا 

ار تیاکح  هکنیا  رذنم  نب  دایز  زا  شردپ  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  یلفون  نامیلس  نب  دّمحم  نب  یلع  [ 248  ] مدرک غالبا  تیعمج  هکنیا 
نایم رد  تفگیم  نخس  هحفص 99 ] مدرم [  يارب  بانج  نآ  میتشاد و  روضح  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  دزن  رد  يزور  دینش :

ام هب  يرـصب  نسح  موش  تیادف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نبای  تفگ  تساخاپب و  یـشعا  نامثع  مان  هب  هرـصب  لها  زا  يدرم  نخس 
. - درکن نایب  یفرعم و  ار  درف  نآ  اّما  تسا  هدـش  لزان  يدرف  هرابرد  ّکبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غّلب  لوسّرلا  اـهّیا  اـی  هیآ  هک  تسا  هداد  ربخ 

. دسرتیم وا  نکیل  و  دهد ، ربخ  درم  نآ  زا  دناوتیم  دهاوخب  يرصب  نسح  رگا  نامثع  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا   252-198- نآرق
یلاعت يادخ  تفگ  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  تمدخ  هب  لیئربج  یتصرف  کی  رد  منک  نایب  ار  نآ  حرش  تیارب  ات  نک  شوگ  سپ 
يادخ تفگ  دمآ و  لیئربج  رگید  راب  داد . میلعت  ار  زامن  بادآ  بانج  نآ  سپ  نک  ییامنهار  نآ  بادآ  زامن و  هب  ار  تتما  دیامرفیم  رما 
تفگ دمآ و  لیئربج  موس  راب  درک . نینچ  زین  ترضح  نآ  ینک  نایب  تناوریپ  يارب  ار  نآ  طیارـش  تاکز و  بوجو  ات  هداد  نامرف  ناحبس 

، دروآ مایپ  لیئربج  رگید  راب  درک . ناـنچ  راوگرزب  نآ  نک و  ییاـمنهار  نآ  بادآ  هزور و  هب  ار  دوخ  تّما  دومرف ، روتـسد  یلاـعت  يادـخ 
دوب ادخ  ّیـضرم  هک  نانچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  امرف . ییامنهار  نآ  بادآ  جـح و  رب  ار  دوخ  تما  دومرف ، ّلج  ّزع و  يادـخ 

تاکز زور و  زامن و  هک  هنوگنامه  نک  یفّرعم  تّما  رب  ار  ّیلو  داد  نامرف  تیادخ  تفگ  دیـسر ، تمدـخ  هب  لیئربج  رگید  راب  داد . ماجنا 
وت ایادخ ؟ درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دنـشاب . هتـشادن  ياهناهب  رذع و  دوش و  مامت  نانآ  رب  تّجح  ات  يدرک  نایب  ار  جح  و 

نینچ رگا  دراد و  هشیر  زونه  تیلهاج  تاـهابم  رخف و  ناـنآ  ناـیم  رد  دنتـسه و  تیلهاـج  نارود  هب  دـهعلا  بیرق  نم  هلیبق  موق و  ینادیم 
امف لعفت  مل  نا  ّکبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیا  ای  هیآ  ّلج  زع و  يادخ  مراد و  فوخ  راک  هکنیا  زا  نم  دـنریذپن و  دـیاش  منک 

هیلع و هّللا  یلص  یمارگ  لوسر  هحفص 100 ]  ] 142-22- نآرق  - داتسرف ورف  ترـضح  نآ  رب  ار  ساّنلا  نم  کمـصعی  هّللا  هتلاسر و  تغّلب 
درک و دنلب  تیعمج  نایم  رد  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  درک ، تفایرد  ار  دنوادخ  زا  تمـصع  تنامـض و  نوچ  هلآ 

نم بحا  هلذـخ و  نم  لذـخا  رـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ساّنلا  اهّیا  اـی  دومرف « :
ره ایادخ ؟ تسوا  يالوم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میوا  يالوم  نم  ار  هک  ره  مدرم  يا   173-1- تیاور  - هضغبا نم  ضغبا  هبحا و 
وا هدننک  راوخ  شاب و  نیعم  روای و  ار  وا  هدننک  ترصن  رادب ، نمشد  دراد  نمشد  ار  وا  یسک  ره  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  یـسک 
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[249 . ] رادب ضوغبم  ار  وا  دراد . ضغب  هنیک و  وا  هب  تبـسن  هک  نآ  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  یـسک  ره  نک و  لیلذ  راوخ و  ار 
هب یلاـعت  يادـخ  دـنتفگ : فورعم  یباحـص  رفن  ود  هکنیا  هک  دـنکیم  لـقن  هّللا  دـبع  نب  رباـج  ساـبع و  نبإ  زا  وا  حـلاص و  یبا  زا  یبـلک 

ترضح نآ  دنادرگ . ربخ  اب  وا  تیالو  زا  ار  مدرم  دنک و  بصن  تیالو  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ات  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم 
ياوراـن اـجیب و  هنعط  زا  نینچمه  درک و  بوصنم  باـختنا و  ینیـشناج  هب  ار  شیوخ  ّمع  رـسپ  دـنیوگن  مدرم  هک  هکنیا  فوخ  سرت و  زا 

هکنیا رد  ّکبر ...  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اـهّیا  اـی  داتـسرف : یحو  دـنوادخ  هک  هکنیا  اـت  تخادـنا  ریخأـت  هب  ار  مهم  رما  هکنیا  ناـنآ 
-232- نآرق . - داد ربخ  ناگمه  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یضترم  تیالو  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دوب  مخریدغ  رد  هک  ماگنه 
هک دنکیم  لقن  ترـضح  نآ  نابز  زا  میرک  نآرق  نیرـسفم  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  رـسپ  سابع  نب  هّللا  دـبع  [ 250  ] 286
نم نم  هدیزگرب  يا  دومرف : جارعم  بش  رد  دنوادخ  هک  هکنیا  هب  دیسر  ات  درکیم  نایب  ار  جارعم  ناتساد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هیلع یلع  یتسه و  نم  لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  يا  وت  مداد  رارق  يریزو  شیارب  هک  هکنیا  رگم  مدرکن  ثوعبم  ار  يّایبن  چـیه 

زا يزیچ  مدرم  يارب  تشاد  هارکا  دـمآ ، دورف  نامـسآ  زا  هّللا  لوسر  نوچ  دـنکیم : نایب  ساـبع  نبإ  هحفص 101 ] تسوت [  ریزو  مالّـسلا 
هیآ هک  هکنیا  ات  دـیدیمن . بسانم  ار  طیارـش  تسنادیم و  تیلهاج  نامز  هب  دـهعلا  بیرق  ار  ناناملـسم  نوچ  دـنک  لـقن  ار  ثیدـح  هکنیا 

لّمحت هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مه  زاب   286-252- نآرق . - دـش لزان  ترـضح  نآ  رب  کیلا ...  یحوی  ام  ضعب  كرات  کّلعلف  هفیرش 
-89- نآرق . - درک ییاهن  ار  فیلکت  دش و  لزان  ّکبر ...  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیا  ای  هفیرـش  هیآ  ات  درکن  راکـشآ  يزیچ  درک و 

مخریدغ رد  مدرم  همه  ات  دیوگب  ناذا  دومرف  رما  یصاصتخا  نّذوم  یـشبح  لالب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  هکنیا  رد   143
تلاسر هب  ارم  ناحبـس  يادخ  مدرم  يا  دومرف : داتـسیا و  يدنلب  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش . عمج  همه  نوچ  دـنوش . عمج 

دـینک و مهتم  ارم  متـشاد  فوخ  نوچ  مدرک  گنرد  راک  هکنیا  رد  اّما  منک  یفّرعم  تیالو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  داد  نامرف  دـیزگرب و 
هیلع یلع  تیالو  غالبا  داد و  رارق  باتع  دروم  ارم  نامحر  يادخ  هک  هکنیا  ات  دینک . بیذکت  ارم  دوخ  ّمع  رـسپ  تیالو  غالبا  رد  مدیـسرت 
ناـیم رد  تفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپـس  کـّبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غّلب  لوسّرلا  اـهّیا  اـی  دومرف : و  داد . ناـمرف  نم  رب  ار  مالّـسلا 

انا يالوم و  هّللا  ساـّنلا  اـهّیا   » 63-9- نآرق : - دومرف هاـگنآ  دـش . فوشکم  وا  ياـهلغب  ریز  هک  ياهنوـگ  هب  درک  دـنلب  رـضاح ، تیعمج 
رد  156-1- تیاور  . - هلذـخ نم  لذـخا  رـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نمف  مکـالوم 

126-85- نآرق . - دش لزان  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  هفیرش  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رب  هفراعم  مسارم  نایاپ 
ياهزیچ دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  هدـئام 87 ]  ] مکل هّللا  ّلحأ  اـم  تاـبّیط  اومّرحت  ـال  اونمآ  نیذـّلا  اـهّیأ  اـی  [ 36 [ ] هحفـص 102 ] 

نبإ زا  دیوگیم  حلاص  یبا  [ 251  ] 75-6- نآرق . - دیرذگم ّدح  زا  دیرامشم و  مارح  هدرک  لالح  امش  هدافتسا  يارب  ادخ  هک  ار  ياهزیکاپ 
تفگ باوج  رد  دش . لاوئس  مکل  هّللا  ّلحا  ام  تابّیط  اومّرحت  ال  دنوادخ : مالک  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  روای  رای و  نآرق و  رّـسفم  سابع 

زا دنتفرگ  میمصت  هک  ماگنه  نآ  رسای ، راّمع  نوعظم و  نب  نامثع  لثم  وا  نارای  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  هکنیا   154-112- نآرق -
تفگ قوـف  هفیرـش  هیآ  هراـبرد  یمیمت  ثرح  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  [ 252 . ] دش لزان  دـننک  يریگهرانک  لالح  تاوهـش  يویند و  تاذـل 

مه رگیدکی  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  زا  رگید  رفن  کی  نوعظم و  نب  نامثع  نافع  نب  نامثع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
رد دننکن و  لوانت  ذیذل  ياذغ  تشوگ و  دنوشن و  رتسبمه  دوخ  نانز  اب  دننامب ، رادیب  ار  اهبش  هزور و  ار  اهزور  ات  دـندش  نامیپ  دـهع و 

نیّذلا اهّیا  ای  هیآ  نامحر  دـنوادخ  مه  رگید  فرط  زا  دیـسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هب  ربخ  هکنیا  نوچ  دنـشوکب  سفن  بیذـهت 
نآرق نارّـسفم  زا  ّيدس  [ 253  ] 107-38- نآرق . - درک رتنشور  ار  نانآ  فیلکت  درک و  لزاـن  مکل  هّللا  ّلـحا  اـم  تاـبّیط  اومّرحت  ـال  اونمآ 

هحفص 103]  ] 131-129- یقرواپ -121-52- نآرق « - 58  » تفگ مکل  هّللا  ّلحا  ام  تابّیط  اومّرحت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیا  ای  ادـخ  لوق  هرابرد 
اب ندش  رتسبمه  ياهفیاط  و  دـناهدرک . عونمم  شیوخ  رب  ار  باوخ  زین  اهیـضعب  و  دـنروخیمن ، اذـغ  زور  رد  یتعامج  دـناهدرک و  میرحت 

هّللا یلـص  هّللا  لوسر  درک . لزان  ار  مکل  هّللا  ّلحا  ام  تابّیط  اومّرحت  هیآ ال  نابرهم  يادـخ  نانخـس  هکنیا  زا  دـعب  دـندرک . لیطعت  ار  ناـنز 
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موقا و مانا و  ّینا  الا  مّونلا  ماعّطلا و  ءاسّنلا و  اومّرح  موق  لاب  ام   246-204- نآرق : - دومرف هاگنآ  دنوش  رضاح  همه  داد  روتسد  هلآ  هیلع و 
ربمایپ هک  نم  دـیدرک . باـختنا  هک  تسا  يراـک  هچ  هکنیا   138-1- تیاور  - یّنم سیلف  یّنع  بغر  نـمف  ءاـسّنلا ، حـکنا  موـصا و  رطفا و 
تـسین نم  زا  دـنکن  راتفر  نم  لـثم  یـسک  ره  منکیم و  جاودزا  ناـنز  اـب  مه  مریگیم و  هزور  مه  منکیم  تحارتسا  مباوخیم و  میاـمش 

ام تاـیآ  هب  هک  یناـسک  نوچ  و  ماعنا 54 ] . ] ۀـمحّرلا هسفن  یلع  مّکبر  بتک  مکیلع  مالـس  لقف  اـنتایآب  نونمؤی  نیذـّلا  كءاـج  اذا  و  [ 37]
زا نسح  نب  نسح  [ 254  ] 91-6- نآرق  - تسا هدرک  رّرقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امش  رب  دورد  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دنراد ، نامیا 

لاؤس انتایآب ...  نونمؤی  نیّذلا  كءاج  اذا  هفیرـش و  هیآ  هرابرد  ساّبع  نبإ  زا  دنکیم : لقن  حـلاص  یبا  زا  وا  یّبلک و  زا  وا  یلع و  نب  ناّبح 
رفعج ادهّشلا ، دیـس  هزمح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  ادخ  مالک  هکنیا  تفگ  باوج  رد  ساّبع  نبإ   173-138- نآرق . - دش

هک یناسک  ماعنا 82 ]  ] نودتهم مه  نمألا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیّذلا  [ 38 [ ] هحفص 104 دش [ . لزان  دیز  راّیط و 
زا يروث  نایفس  [ 255  ] 84-6- نآرق . - دناناگتفای هار  زا  هدوب و  ناما  نما و  رد  نانآ  دـناهدولاین ، كرـش  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا 

ینعی اونمآ ] نیّذلا   ] تسا هدرک  نایب  نینچ  هفیرـش  هیآ  هکنیا  هرابرد  نآرق  رّـسفم  سابع  نب  هّللا  دبع  دـنکیم  لقن  دـهاجم  زا  وا  روصنم و 
نامیا ینعی  مهنامیا  اوسبلی  مل  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دّـحوم  نیلوا  هکنیا  لاح  دـندرک و  دـیحوت  هب  قیدـصت  هک  یناسک 

- نآرق -153-131- نآرق -16-1- نآرق « - لـطابلاب 59 ّقحلا  نوسبلت  مل  هیآ  هکنیا  ریظن  و  دـندرکن ، جوزمم  طوـلخم و  لـطاب  اـب  ار  دوـخ 
هیلع و هّللا  یلـص  ربمایپ  نارای  همه  دنگوس  ادخ  هب  هک  دـنکیم ، دـیکأت  سابع  نبإ  كرـش  هب  ینعی  ملظب   ] 266-264- یقرواپ -263-235

ادیپ شیارگ  مالسا  تکرب  رپ  يداو  هب  كرـش  رفک و  تکربیب  يداو  زا  دناهدروآ و  نامیا  ربمایپ  ادخ و  هب  هدرک و  اهر  ار  یتسرپتب  هلآ 
دوب دّحوم  لّوا  زا  دوبن و  كرشم  زگره  و  دشن ، كرشم  یندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  یتح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نکیل  دندرک و 
هیلع یلع  و  دـنباییم . هار  تشهب  هب  باسح  نودـب  و  دنتـسه ، نمیا  نآ  باذـع  مّنهج و  شتآ  زا  نانیا  نودـتهم  مه  نمالا و  مهل  کـئلوأ 

34-1- نآرق  - تسویپ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نییآ  نید و  هب  دوب  هلاس  تفه  یکدوک  هک  یلاح  رد  تسا  هدنروآ  نامیا  نیلوا  مالّسلا 
ار هتسد  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا  رب  و  فارعا 46 ]  ] مهامیسب اًلک  نوفرعی  لاجر  فارعألا  یلع  و  [ 39 [ ] هحفص 105 ] 

یبا نب  یلع  رانک  رد  يزور  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  یلع  یمیمص  نارای  زا  ۀتابن  نب  غبـصا  [ 256  ] 50-6- نآرق . - دنسانشیم ناشیامیس  زا 
لاجر فارعالا  یلع  هیآ و  ياـنعم  زا  ارم  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ  دـش و  سلجم  دراو  ءاّوک  نب  هّللا  دـبع  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط 
ۀّنجلا نیب  ۀمایقلا  موی  فقون  نحن  اّوک ؟ نبإ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع   204-160- نآرق . - امرف ربخ  اب  مهامیسب  اًلک  نوفرعی 

رد هک  میتسه  ام  نادرم  نآ   140-1- تیاور . - راّنلا هانلخداف  هامیسب  هانفرع  انضغبا  نم  ۀّنجلا و  هانلخداف  هامیسب  هانفرع  انرصنی  نمف  راّنلا ، و 
ره میربیم و  تشهب  هب  میسانشیم و  شیامیس  هرهچ و  هب  ار  وا  دشاب  هدرک  ترصن  ار  ام  ياهدنب  ره  میتسیایم  مّنهج  تشهب و  نیب  تمایق 
زا هک  تسا  هدرک  لقن  كاّحض  [ 257  ] مینکیم لخاد  منهج  رد  میسانشیم و  شیامیس  اب  مه  ار  وا  تشاد  توادع  ینمشد و  ام  اب  یـسک 

. راـهنألا مهتحت  نم  يرجت  ّلـغ  نـم  مهرودـص  یف  اـم  اـنعزن  و  [ 40 [ ] هحفـص 106  ] 96-74- نآرق -56-54- یقرواپ « - ساـبع 60 نبإ 
نب هّللا  دبع  [ 259  ] 66-6- نآرق  - تسا يراج  اهرهن  ناش  ياهرصق   ] ریز زا  مییادزیم  ناشیاههنیس  زا  ار  ياهنیک  هنوگ  ره  و  فارعا 43 ] ]
نآ  135-103- نآرق  - مدرک لاؤس  ّلغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  هیآ  قادصم  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگیم ، لیلم 
وا نایفـس و  زا  وا  شردپ و  زا  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللا  دبع  [ 260  ] تسا هدش  لزان  تیب  لها  ام  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  دومرف : راوگرزب 

هیآ و دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : بلاط  یبا  نب  یلع  شردـپ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  یـسوم  یبا  یـسوم و  یبا  زا 
نیملاّظلا یلع  هّللا  ۀنعل  نا  مهنیب  نّذؤم  نّذأف  [ 41  ] 258-224- نآرق . - دش لزان  ربمایپ  تیب  لها  ام  نأش  رد  ّلغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن 

زا ۀّیفنح  نب  دّـمحم  [ 261  ] 60-6- نآرق . - داب ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  هک  دـهدیم  زاوآ  نانآ  ناـیم  ياهدـنهد  زاوآ  سپ  فارعا 44 ] ]
هّللا ۀنعل  نا  مهنیب  نّذؤم  نّذاف  هیآ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  دنکیم ، تیاکح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ 

ربمایپ هباحـص  زا  یکی  سابع  نبإ  [ 262  ] 203-149- نآرق  - متـسه نم  تسا  هدمآ  لیلج  دـنوادخ  مالک  رد  هک  نّذؤم  نآ  نیملاّظلا  یلع 
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زا دنـسانشیمن . ار  اهنآ  مدرم  هک  تسا  ییاهمسا  ادخ  باتک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  دنکیم ، لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
-236- نآرق  - تسا هدـش  هدروآ  نّذؤم  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  کین  مان  هک  تسا  مهنیب  نّذؤم  نّذأف  هفیرـش  هیآ  رد  اـهمسا  نآ  هلمج 

تیالو هک  یناسک  رب  دنوادخ  تنعل  ینعی  دومرف : نیملاّظلا  یلع  هّللا  ۀـنعل  ّنا  هیآ و  هیقب  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  256 و 
نّذأف هرابرد  هنیذا  نبإ  زا  لیـضف  نب  دّمحم  [ 263 [ ] هحفص 107  ] 96-61- نآرق . - دندرمش کبـس  ارم  ماقم  قح و  دندرک و  بیذکت  ارم 

یبا زا  وا  نارمح و  زا  هـنیذا  نـبإ  [ 265  ] 72-52- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هفیرـش  هیآ  رد  نّذؤـم  تفگ  مهنیب  نّذؤـم 
انقلخ نّمم  و  [ 42  ] 153-151- یقرواپ  - 61  » تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نّذؤم  درک : نایب  قوف  هیآ  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  رفعج 

ّقح هب  دـننکیم و  تیادـه  ّقح  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  میاهدـیرفآ  هک  یناسک  ناـیم  زا  و  فارعا 181 ]  ] نولدعی هب  ّقحلاب و  نودـهی  ۀـّما 
- نآرق  - تفگ ۀّما  انقلخ  نّمم  دنوادخ و  مالک  ریسفت  حیضوت و  رد  سابع  نبإ  دیوگیم  دهاجم  [ 266  ] 54-6- نآرق . - دنیامنیم يرواد 

قح هب  ار  مدرم  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـیم  نآ  زا  ار و  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  دّـمحم  تـما  مـیدرک  قـلخ  ینعی   84-66
-178-164- نآرق . - دننکیم یچیپرـس  لودع و  وا  تفالخ  زا  وت  زا  دعب  مدرم  نولدعی  هب  و   ] هک یلاح  رد  ّقحلاب  نودهی  دنکیم  تیاده 
هب ّقحلاب و  نودـهی  ۀـّما  انقلخ  نّمم  هیآ و  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  ّقلعتم  نآرق  مهف  باـتک  رد  [ 267  ] 211-195- نآرق
هب ار  مدرم  هک  تسا  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا   140-92- نآرق : - دومرف نولدعی 

هّللا و اونوخت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیأ  ای  [ 43 [ ] هحفـص 108 دننکیم [  لودع  نانآ  زا  مدرم  هک  هکنیا  لاح  دننکیم و  تیاده  نومنهر و  قح 
تنایخ دوخ  ياهتناما  رد  زین ]  ] دینکن و تنایخ  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  لافنا 27 ]  ] مکتاناما اونوخت  لوسّرلا و 

نایب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  زا  وا  ردپ  شردپ و  زا  راّکب  نب  سنوی  قیتع  ریسفت  باتک  رد  [ 268  ] 81-6- نآرق . - دیزرون
هیلع و هّللا  یلـص  لوسر  لآ  دینادیم  هک  یلاح  رد  دیامرفیم : مکتاناما  اونوخت  لوسّرلا و  هّللا و  اونوخت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیا  ای  هفیرـش  هیآ 

نیّذلا ّنبیـصت  ّال  ۀنتف  اوّقتا  و  [ 44  ] 218-143- نآرق «. - دـینکن تنایخ  نانآ  هب  دنتـسه ، یهلا  ياهتناما  زا  ترـضح  نآ  تیب  لـها  هلآ و 
: دـیوگیم سابع  نبإ  [ 269  ] 57-6- نآرق . - دیـسرتب دـسریمن  امـش  ناراکمتـس  هب  اهنت  هک  ياهنتف  زا  و  لافنا 25 ] . ] ۀّـصاخ مکنم  اوملظ 

نم  90-38- نآرق : - دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  دش . لزان  ۀّصاخ  مکنم  اوملظ  نیذـّلا  ّنبیـصت  ۀـنتف ال  اوّقتا  هیآ و  یتقو 
یصو و هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  یسک  ره   87-1- تیاور  - یلبق ءایبنالا  ةّوبن  یتّوبن و  دحج  اّمنأکف  یتافو  دعب  اذه  يدـعقم  اّیلع  ملظ 

ماّوع نب  ریبز  [ 270  ] دشاب هدش  رکنم  ار  یلبق  يایبنا  عیمج  نم و  تّوبن  هک  تسا  هکنیا  لثم  دنک ، ملظ  متافو  زا  دعب  رد  تسا  نم  نیـشناج 
و دیسر . دهاوخ  ارف  ياهنتف  هچ  هک  میدش  بّجعتم  همه  دش ، لزان  ۀّصاخ  مکنم  اوملظ  نیّذلا  ّنبیصت  ۀنتف ال  اوّقتا  هیآ و  یتقو  دنکیم ، لقن 

نابهص هب  ۀبقع  [ 271  ] 99-47- نآرق . - داد خر  لمج  گـنج  رد  هک  میدـید  ار  هنتف  نآ  هک  هکنیا  اـت  داد  دـهاوخ  خر  یبیجع  هثداـح  هچ 
اّما مدرکیم  تئارق  ار  نیّذلا ...  ّنبیصت  ال  هحفص 109 ]  ] 96-81- نآرق  - ۀنتف اوّقتا  هیآ و  اهلاس  تفگیم  مدینش  ماّوع  نب  ریبز  زا  تفگ 
نب كاّحض  زا  وا  ربیوج و  زا  نایفس  [ 272  ] 22-1- نآرق  - موشیم بوشآ  هنتف و  لها  هک  متسه  نآ  قیداصم  هلمج  زا  نم  هک  متسنادیمن 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبن  باحـصا  يارب  هیآ  هکنیا  دیوگیم : ۀّصاخ  مکنم  اوملظ  نیّذلا  ّنبیـصت  ۀنتف ال  اوّقتا  هفیرـش و  هیآ  هرابرد  محازم 

128-76- نآرق . - دندرک مه  نینچ  دننکیم و  داجیا  هنتف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  زا  دعب  یـضعب  هک  داد  ربخ  دش و  لزان 
، دنکیم هیصوت  دندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  هک  ردب  لها  هب  ۀنتف ...  اوّقتا  هیآ و  دنکیم : لقن  شباحـصا  زا  ّيدس  [ 273]

ّدـض رب  يزیرنوخ  گنج و  دـندش و  نارگهنتف  ءزج  ردـب  لها  زا  یـضعب  انامه  هک  دـش  رهاظ  لمج  گنج  رد  هنتف  اّما  دـنخرچن ، هنتف  درگ 
هیآ راب  کی  ریبز  هک  دنکیم  لقن  ماّوع  نب  ریبز  زا  وا  نسح و  زا  رانید  نب  نسح  [ 274  ] 60-43- نآرق . - دنتخادنا هار  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 

ار ام  هدمآ و  نارگهنتف  ام  يارب  ادخ  مالک  هکنیا  میدیمهفیمن  تفگ  هاگ  نآ  درک ، تئارق  لمج  گنج  يانثا  رد  ار  رخآ  ات  ۀنتف ...  اوّقتا  و 
دنوادـخ مالک  باطخ  دروم  میدـیمهف  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هبراحم  لمج و  گنج  رد  هک  هکنیا  ات  تسا  هدرک  يراد  نتـشیوخ  هب  هیـصوت 

میتسنادیمن اّما  میتشادیم  رذح  رب  هنتف  زا  ار  رگیدمه  ام  تفگ  ماّوع  نب  ریبز  دـیوگیم  نسح  [ 275  ] 113-96- نآرق  - میتسه ام  ناحبس 
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زا یـضعب   198-181- نآرق . - درک تـئارق  ار  ۀـنتف ...  اوـّقتا  هـیآ و  سپـس  دوریم . هـنتف  لاـبند  هـب  دـنکیم و  فـّلخت  اـم  زا  کـی  مادـک 
میراد تریصب  یهاگآ و  هنتف  هب  ام  امش  رب  ياو  تفگ  ریبز  ینکیم  زاغآ  ار  گنج  هک  دش  هچ  ار  وت  سپ  هّللا  ناحبـس  دنتفگ : شناهارمه 

امـش هّللا  دبع  ابا  ای  متفگ  ریبز  هب  هک  دـنکیم  لقن  فرطم  زا  وا  ریرج و  نب  نالیغ  زا  دیعـس  نب  داّدـش  [ 276  ] میرادن ییابیکـش  ربص و  اّما 
لوسر دهع  رد  ام  تفگ  ریبز  دینکیم . هبلاطم  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وا  نوخ  نونکا  و  دش . هتـشک  ات  دیدرک  عییـضت  ار  نامثع  هفیلخ  ّقح 

اّما میدرکیم  تـئارق  هحفــص 110 ]  ] 113-87- نآرق  - ار ّنبیـصت  ـال  ۀـنتف  اوـّقتا  هـیآ و  رمع  رکب و  وـبا  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ادـخ 
هکنیا هرابرد  سابع  نبإ  هک  دنکیم  لقن  كاّحـض  [ 277 . ] داتفا قاّفتا  ام  تسد  هب  هعقاو  نآ  هک  هکنیا  ات  میتسه  اـم  هنتف  لـها  میتسنادیمن 

هلتاقم و زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  ناحبس  يادخ   104-70- نآرق : - درک نایب  نیّذلا ...  ّنبیصت  ۀنتف ال  اوّقتا  ادخ و  مالک 
رد ّيدس  [ 279  ] 177-175- یقرواپ « - 62 .» درک عنم  هتـشاد و  رذـح  رب  ربمایپ  تایح  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  گـنج 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ّدض  رب  هک  دندوب  لمج  باحـصا  هنتف  لها  تفگ  ۀّصاخ  مکنم  اوملظ  نیذـّلا  ّنبیـصت  ۀـنتف ال  اوّقتا  هیآ و  قادـصم 
مدید لمج  گنج  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنکیم : لقن  يدهن  نامثع  یبا  [ 280  ] 83-31- نآرق . - دنتخادنا هار  هب  ار  لمج  گنج  مالّسلا 
لوزن دعب  زا  هیآ  هکنیا  لها  دنگوس ، ادخ  هب   98-59- نآرق : - دومرفیم درکیم و  توالت  ار  مهدهع  دـعب  نم  مهنامیا  اوثکن  نا  هیآ و  هک 
نّذؤم نب  نامثع  [ 281 . ] دنتـساخرب ام  گنج  هب  هک  دوشیم  نانآ  لاح  لماش  هیآ  هکنیا  زورما و  رگم  دندرکن ، گنج  هلتاقم و  زورما  هب  ات 

يرازیب ای  یتسود  رد  یمالک  تدم  هکنیا  لوط  رد  ترضح  نآ  مدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بحاصم  لماک  لاس  کی  دیوگیم :
لیم و اب  ود  نآ  دنراد ؟ يرذع  هچ  نالف  نالف و  تفگیم  مدینـشیم  ترـضح  نآ  كرابم  نابز  زا  هک  هکنیا  رگم  دومرفن  لمج  نارـس  زا 

نم مهنامیا  اوثکن  نا  هیآ و  هکنیا  لها  دنگوس  ادخ  هب  دنتسکش . نامیپ  يریصقت  لیلد و  نودب  سپـس  دندرک ، تعیب  هارکا  نودب  تبغر و 
ذا و  [ 45 [ ] هحفص 111  ] 482-480- یقرواپ -424-385- نآرق  - 63 .» دنداتـسیا نم  لباقم  رد  هک  زورما  رگم  دندرکن  لاتق  مهدهع  دـعب 

یماگنه نک  دای   ] و لافنا 30 ]  ] نیرکاملا ریخ  هّللا  هّللا و  رکمی  نورکمی و  كوجرخی و  وا  كولتقی  وا  كوتبثیل  اورفک  نیذـّلا  کب  رکمی 
ریبدـت ادـخ  و  دـندزیم ، گنرین  و  دـننک ، جارخا  هّکم  زا  ای  دنـشکب  ای  دنـشک  دـنب  هب  ار  وت  ات  دـندرکیم  گنرین  وت  هرابرد  نارفاـک  هک  ار 

 ... اورفک نیذـّلا  کب  رکمی  ذا  ادـخ و  مالک  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  [ 283  ] 116-6- نآرق  - تسا ناگدننک  ریبدـت  نیرتهب  ادـخ  و  درکیم ،
ارجا بش  کی  رد  ار  میمصت  نآ  ات  دنتفرگ . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هرابرد  یکانرطخ  میمـصت  هّکم  شیرق  زا  ياهفئاط  دیوگیم :

ار وا  دنتفگ : رگید  ياهتسد  مینک  نوریب  رهش  زا  ار  وا  دنتفگ : ياهدع  میشکب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  دنتفگ : نانآ  زا  یـضعب  دننک .
بـش نآ  دـینادرگ . علّطم  ناـنآ  دـیلپ  تاـّین  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  ریبـخ ، دـنوادخ   69-42- نآرق  - مینک تازاـجم  تخس 

هانپ راغ  رد  دش و  جراخ  رهش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  دوش . شردارب  ییادف  ات  تفرگ  ياج  یفطصم  رتسب  رد  مالّسلا  هیلع  یـضترم 
دوش جراخ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ادابم  ات  دندرکیم  تبقارم  نآ  زا  تخس  هدرک  هرـصاحم  ار  هناخ  مه  نیکرـشم  تفرگ 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  بش  نآ  هاگرحـس  رد  نوچ  تسا  هدـیمرآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  هناـخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  زا  لـفاغ 
تساجک رد  منادیمن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تساجک  وت  بحاصم  قیفر و  یلع  ای  دندیـسرپ : سپ  دناهدروخ . بیرف  دندیمهف ، دندید ،

هب یتقو  دندرک ، لابند  هوک  ياپ  ات  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ّدر  و  دنتفاتـش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بیقعت  هب  كرـشم  تعامج  نآ 
، دشیم راغ  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  رگا  دنتفگ  دـندید . هتفاب  ار  توبکنع  رات  نآ  رد  رب  دندیـسر ، دوب  اج  نآ  هک  يراغ  هناهد 

«. - 64» دنتفاتـش هوک  يالاب  هب  و  دـندش ، فرـصنم  راـغ  لـخاد  هب  نتفر  زا  تیاـهن  رد  تفریم  نیب  هحفـص 112 ] زا [  دـیاب  توبکنع  رات 
 - تفگ اورفک ...  نیذـّلا  کب  رکمی  ذا  هیآ و  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  هک  دـنکیم  لقن  مسقم  زا  يرزج  نب  ناـمثع  [ 286  ] 96-94- یقرواپ
نآ حبص  اما  دننک . تازاجم  تخس  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  دوش ، ناهاگرحـس  نوچ  هک  دنتـسشن  تروشم  هب  شیرق   107-80- نآرق

هنهد نوچ  دندیـسر ، راغ  هب  ات  دنتخادرپ  ترـضح  نآ  بیقعت  هب  دـندید . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ياج  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زور ،
زا وا  شردپ و  زا  قازّرلا  دـبع  [ 287 . ] دـندنام رظتنم  راغ  نآ  رانک  رد  زور  هس  دـنتفرن و  راغ  لخاد  هب  دوب  هدـناشوپ  توبکنع  راـت  ار  راـغ 
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رکب وبا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز   99-72- نآرق . - دنکیم لقن  اورفک ...  نیّذلا  کب  رکمی  ذا  ادـخ و  مالک  هرابرد  همرکع 
تظفاحم تسارح و  هب  بش  نآ  نیکرـشم  دوب و  هدیباوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتسب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندرب ، هانپ  راغ  هب 

رظتنم دنتـشادن و  يراک  سپ  تسا  هدـیمرآ  رتسب  رد  وا  هک  دیـسریم  ناشرظن  هب  و  دـندرکیم ، هاگن  هاگره  دـندوب و  لوغـشم  ربمایپ  تیب 
وت بحاصم  قیفر و  یلع  ای  دندیـسرپ : دـندش . هجاوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ناهگان  دیـسر ، ارف  حبـص  ینـشور  نوچ  دوش  حبـص  اـت  دـندوب 

ار وا  یلو  دـنتخادرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  بیقعت  هب  تاـناکما  همه  اـب  سپ  دـنادیم ؟ رتـهب  ادـخ  منادیمن  دوـمرف : یلع  تساـجک 
عّمجت هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ییاهر  يارب  هودنلا  راد  رد  شیرق  هک  ینامز  دنکیم : لقن  سابع  نبإ  زا  دهاجم  [ 288 . ] دنتفاین

زا یخیش  تفگ  وا  تسیک  خیش  هکنیا  دندیسرپ : رگیدمه  زا  شیرق  نارس  دش . هضرع  نانآ  رب  يردقلا  لیلج  خیش  لکش  هب  سیلبا  دندرک 
زور نآ  رد  وش . لخاد  سپ  دنتفگ  مدیـسر  روضح  هب  دیریگیم  میمـصت  یّمهم  رما  هرابرد  مدینـش  نوچ  متـسه  هحفـص 113 ] دجن [  لها 
نخس وا  نییآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  تلاسر  زا  ییاهر  يارب  هلیبق  ره  و  دنتـشاد . روضح  لیابق  همه  زا  شیرق  نارـس  فارـشا و 

رهـش و زا  ار  وا  تفگ  يرگید  دهد . ناج  ات  دیهدن  نان  بآ و  وا  هب  دینک و  ینادنز  ار  وا  دـنتفگ : یـضعب  درکیم . يداهنـشیپ  تفگیم و 
يأر هکنیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  تساخرب و  سیلبا   ] يدجن خیـش  نایم  نآ  رد  دورب . دهاوخیم  هک  اج  ره  هب  ات  مینک  نوریب  شیوخ  راید 

وا رگا  دینیبیمن ؟ وا  زا  ار  مدرم  بولق  رب  هبلغ  وکین و  قطنم  قلخ و  نسح  راتفگ و  توالح  مالک و  نسح  رگم  تسین  وکین  امش  هشیدنا  و 
تـسد زا  ار  روما  و  دنکیم ، يروآعمج  يدایز  ناوریپ  بذج و  دوخ  هب  ار  مدرم  دینک ، دـیعبت  ینیمزرـس  ره  هب  ، و  دیتسرفب اجک  ره  هب  ار 

لهج وبا  مینادب  ات  نک  نایب  دنتفگ : شیرق  تسا  يرگید  يأر  هشیدـنا و  ارم  تفگ  لهج  وبا  دـیرذگرد . هشیدـنا  هکنیا  زا  دـیابریم . امش 
هب نانآ  میهدیم  هدـنرب  يریـشمش  کی  ره  تسد  رد  مینکیم و  باـختنا  كـالاچ  دیـشر و  یناوج  هلیبق  ره  زا  دنرایـسب ، اـم  لـیابق  تفگ 

میبای تاجن  وا  نییآ  نید و  زا  ات  دننز  وا  رب  ریشمش  هبرض  کی  مادک  ره  دنروآ و  شروی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  رب  یهورگ  تروص 
یضار هید  و  اهب ، نوخ  هب  راچان  هب  سپ  دنتسین . لیابق  همه  اب  گنج  هب  رداق  فانم  دبع  ونب  دنشاب . کیرـش  وا  نوخ  رد  فلتخم  لیابق  رگا 

سپ تسین  بولطم  یمیمـصت  چیه  يأر  هکنیا  دوجو  اب  تسا  درم  هکنیا  يأر  يأر  وت ؟ رب  تنـسحا  تفگ  سیلبا   ] يدجن خیـش  دنوشیم .
یلص ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  یحو  کیپ  ماگنه  نآ  رد  هحفص 114 ] دندش [ . قرّفتم  دندرک و  قاّفتا  هشیدنا  يأر و  هکنیا  رب  لیابق  همه 

نآ دیـسر . ارف  بش  نوچ  باوخن  شیوخ  رتسب  رد  بشما  هّللا  ّیبن  ای  تفگ  و  داد . ربخ  شیرق  كانرطخ  میمـصت  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا 
ات دنداتسرف . هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  فارطا  رد  دندوب  هتسب  هک  یقاثیم  دهع و  قبط  رب  ار  شیوخ  ناناوج  كرـشم  تعامج 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دـید ، شیوخ  هناخ  درگ  رد  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یتقو  دـننک . یلمع  ار  دوخ  هشقن 
ياهماج نآ  و  دسرن . وت  هب  یبیـسآ  چیه  هک  هکنیا  ات  زادـنیب  دوخ  يور  رب  ار  زبس  هماج  هکنیا  باوخب و  نم  رتسب  رد  بشما  یلع  ای  دومرف :

نبإ لوق  زا  ریکب  نب  سنوی  اّما  تسا  تیاور  نایاپ  اجنیا  ات  تخادنایم  شیوخ  يور  رب  باوخ  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هک  دوب 
نآ هک  داد ، رارق  شیوخ  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  یناـمز  تفگ  درک و  هفاـضا  ار  بلاـطم  هکنیا  قاحـسا 

جورخ ماگنه  هب  ترـضح  دـش . جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  ناـمه  رد  دـندوب  هداتـسیا  لزنم  رد  رب  لـهاان  تعاـمج 
ار لزنم  نورصبی  مهف ال  مهانیـشغاف  ات  میکحلا ...  نآرقلا  سی و  تایآ  ندناوخ  اب  دیـشاپ و  نانآ  رـس  رب  تشادرب و  نیمز  زا  كاخ  یتشم 
داد و ار  هّکم  زا  جورخ  نذا  شلوسر  هب  یلاعت  يادخ  دیسر ، ارف  حبص  نوچ  دنیبب  ار  ترضح  نآ  یـسک  چیه  هک  هکنیا  نودب  درک . كرت 

شرتسب رد  دومرف  رما  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  اریز  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دش . هنیدم  دراو  هک  مه  يدرف  نیرخآ 
هیآ و  درک . نینچ  مه  وا  دوش و  قحلم  ترـضح  نآ  هب  سپـس  دنک ، درتسم  ار  تاناما  نوید و  ات  دـنک ، فّقوت  هّکم  رد  زور  هس  و  دـباوخب ،

هحفص 115]  ] 158-130- نآرق -120-98- نآرق . - درک عفد  هلیـسو  نیدـب  ار  شیرق  راّـفک  رکم  دـش و  لزاـن  صوصخ  هکنیا  رد  هفیرش 
ادخ اب  یتسود  هطبار  چـیه  ار  نانآ  [ » لافنا 34  ] 84-6- نآرق  - نوملعی مهرثکأ ال  ّنکل  نوقّتملا و  ّالإ  هؤایلوا  نإ  هءایلوأ  اوناـک  اـم  و  [ 46]

ام هیآ و  ریسفت  رد  سابع  نبإ  دنکیم  لقن  نسح  زا  هداتق  [ 289 .« ] دننادیمن ناشرتشیب  یلو  دنتسین ، اوقت  لها  زج  ادخ  ناتسود  هک  تسین 
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نوقّتملا ّالا  هؤایلوأ  نا  هکلب  دنتـسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ناتـسود  ءایلوا و  هکم  راّفک  ینعی   87-63- نآرق  - تفگ هؤایلوا ...  اوناک 
مالّـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  دنـشابیم و  نیقتم  زا  دناكاپ و  هریبک  هانگ  كرـش و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  وا  يایلوا  ناتـسود و 
مهرثـکا ال ّنکل   110-82- نآرق . - دنتـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  نیتـسار  یقیقح و  ناتـسود  هـک  دنتـسه ، لـیقع  رفعج و  هزمح و 
هک دنکیم ، نایب  وا  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  ناراکتمدخ  زا  کلام  نب  سنا  [ 290  ] 26-1- نآرق . - دننادیمن نانآ  رثکا  اّما  نوملعی 

نیقتم ناکاپ و  زا  یگمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تیب  لها   25-1- تیاور « - ّیقت ّلک  دّمحم  لآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ 
هیآ قادصم  دنتفگ  نوقّتملا  ّالا  هؤایلوا  نا  هیآ  نایب  رد  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  شدوخ  نارای  لوق  زا  ّيدـس  [ 291 . ] دنتسه

يذل لوسّرلل و  هسمخ و  هّلل  ّنأف  ءیش  نم  متمنغ  اّمنأ  اوملعا  و  [ 47  ] 125-97- نآرق . - دنتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  قوف 
ربمایپ و ادخ و  يارب  نآ  مجنپ  کی  دیتفرگ ، تمینغ  هب  ار  يزیچ  ره  هک  دـینادب  و  لافنا 41 ]  ] لیبّسلا نبإ  نیکاسملا و  یماـتیلا و  یبرقلا و 

یسوم نب  یلع  زا  مردپ  دیوگیم : ورمع  نب  راّبجلا  دبع  نب  ورمع  [ 292  ] 121-6- نآرق  - تسا نایاونیب  نامیتی و  وا و  نادنواشیوخ  نآ  زا 
ترضح نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دسریم  ات  شناردپ  زا  وا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هحفص 116 ] نب [  رفعج  نب 

يادخ -6-37 و  نآرق . - دراد ام  هب  صاصتخا  لاوما  سمخ  تسا و  تیب  لها  ام  صوصخم  ءیـش ...  نم  متمنغ  اـّمنا  اوملعا  هیآ و  دومرف :
تـسد خاـسوا  كرچ و  اـم ، مارکا  مارتحا و  يارب  هکلب  دادـن  رارق  تیب  لـها  اـم  يارب  ار  تاقدـص  اـم ، مارتحا  تمارک و  ببـس  هب  ناـحبس 

، دنکیم لقن  ۀمرکع  زا  سابع  نب  هّللا  دیبع  نب  هّللا  دـبع  [ 293 . ] دومرف ررقم  ام  يارب  ار  سمخ  نآ  ياج  هب  درک و  عفد  اـم  زا  ار  نیملـسم 
. دنتـشاد روضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  مردپ  سلجم  رد  دـیز  نب  ۀـماسا  ساّبع و  یلع و  يزور  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک 

امـش زا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  سابع  دنک . تساوخرد  نم  زا  يزیچ  امـش  زا  کی  ره  ناتـسود  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
اـضاقت سابع  نم  يومع  هچ  ره  موش  تیادـف  ناج  ردـپ  متفگ  نم  دـشاب  وت  نآ  زا  لام  نآ  دومرف : ترـضح  مهاوخیم  لام  رادـقم  نـالف 

دیز نب  ۀـماسا  دـشاب  وت  لام  نآ  تسا  لوبق  همطاف  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  منکیم  تساوخرد  هزادـنا  نامه  هب  درک ،
هیلع هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هاگ  نآ  دشاب  وت  لام  نآ  مدنادرگرب  دومرف : ترـضح  نادرگرب  نم  هب  ار  هقطنم  نالف  نیمز  هّللا  لوسر  ای  تفگ 

ار لاوـما  سمخ  باـنج  نآ  زا  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاوـخب  يزیچ  زین  وـت  یلع  اـی  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  هـب  هـلآ  و 
هّلل ّناف  ءیش  نم  متمنغ  اّمنا  اوملعا  هیآ و  یلاعت  يادخ  دشاب  وت  نآ  زا  سمخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  منکیم  تساوخرد 

مالّـسلا هیلع  یلع  دش . لزان  ياهیآ  نینچ  سمخ  هرابرد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  سپـس   69-20- نآرق . - درک لزاـن  ار  هسمخ 
هتفرگ تمینغ  ار  هتـسکش  هزین  ملاس و  هزین  هچ  ره  سپـس  درک . بجاو  ار  نآ  نم  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نم  نآ  زا  سمخ  دومرف :

. درک راذـگاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هیقب  تشاد و  هگن  ار  اـهنآ   4 هلآ 5 / هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  هحفـص 117 ] لوسر [  دندروآ ، دندوب ،
مالّسلا اهیلع  همطاف  سابع و  قاّفتا  هب  يزور  دومرف : مدینش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگیم  یلیل  یبا  نب  نامحّرلا  دبع  [ 294]

هّللا لوسر  ای  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  روضح  رد  هثراح  نب  دـیز  و 
هدامآ میارب  ماعط  لام و  زا  رادقم  نالف  ات  امرف  رما  تسا  دایز  زین  مایگدنز  جرخ  تسا و  هدـش  تسـس  میاهناوختـسا  هتفر و  الاب  نم  نس 

ای تفگ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپس  درک . ایهم  شیارب  دوب  هتساوخ  هچنآ  هدرک  تباجا  ار  وا  شهاوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دوش .
هیلع و هّللا  یلـص  ربمایپ  دوش . مهارف  زین  نم  يارب  یتفرگ  رظن  رد  ساـبع  میومع  يارب  هچنآ  اـمرف  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

نم زا  دوب و  نآ  زا  منادنزرف  شاعم  رارما  هک  ینیمز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  تفگ  هثراح  نب  دیز  مدرک  تباجا  یلب  دومرف : هلآ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  نم  دـشاب  وت  نآ  زا  نیمز  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نادرگرب  نم  هب  یتفرگ 
امش زا  دعب  ات  امرف  نّیعم  صّخـشم و  تتایح  رد  تفرگ  رظن  رد  میارب  شباتک  رد  دنوادخ  هک  سمخ  زا  ار  مّقح  میـسقت  تیلوت  ّتیلؤسم و 

رد دومرف و  نیعم  سمخ  زا  ارم  مهـس  و  درک . مهاوخ  نینچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـنکن . هعزانم  نم  اب  ّقح  هکنیا  رد  یـسک 
راذگاو نم  هب  ارم  مهـس  زین  وا  دـش  رادهدـهع  ار  تموکح  رکب  وبا  هک  هکنیا  ات  دـنداد . لیوحت  نم  هب  ارم  مهـس  ترـضح  نآ  تایح  نامز 
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تفگ داتسرف و  میارب  درک و  ادج  ارم  ّقح  دروآ . تسد  هب  میانغ  زا  يدایز  لام  شرمع  رخآ  رد  وا  دش ، نیملـسم  مکاح  رمع  سپـس  درک .
نآ هب  مه  نیملـسم  میزاینیب و  مدرم  زا  سمخ  هیمهـس  هکنیا  اب  متفگ  ریگب . لیوحت  ار  نآ  تسوت  مهـس  قح و  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای 

هحفـص 118] مدیـسر و [  دوـخ  ماـقم  هب  هک  هکنیا  اـت  درکن  تـخادرپ  میاـنغ  سمخ  زا  ار  مّـقح  سک  چـیه  لاـس  نآ  زا  دـعب  دـندنمزاین .
تـشگ دهاوخن  رب  ام  هب  زگره  هک  دـنتفرگ  ار  یّقح  ام  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  تفگ  میومع  سابع  مدـش  رادهدـهع  ار  تیالو  تموکح و 

یلـص یبن  ناگتـسب  براقا و  یبرقلا  يذل  درک ، نایب  یبرقلا و ..  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  هّلل  ّناف  ادـخ  مالک  هکنیا  هرابرد  دـهاجم  [ 295]
يذ ، ] دنکیم نایب  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  دهاجم  [ 296  ] 87-40- نآرق  - تسین لالح  نانآ  يارب  هقدص  نتفرگ  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا 

لالح هقدص  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  رب  نوچ  دنتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نادنزرف  براقا و  یبرقلا 
نینمؤملاب هرـصنب و  كدّیأ  يذـّلا  وه  [ 48  ] 273-271- یقرواپ «. - 65» داد رارق  ناراوـگرزب  نآ  يارب  ار  سمخ  دـنوادخ  تـسین  حاـبم  و 

لقن ةریره  یبا  زا  وا  حلاص و  یبا  زا  یبلک  [ 299  ] 44-6- نآرق . - درک دـنمورین  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  دوب  نامه  وا  لافنا 62 ] ]
هتـشون مدید  یتوکلم  شرع  رد  مدـش  هداد  ریـس  نامـسآ  هب  یتقو  جارعم  بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک 
یکیرـش تسین و  نم  زج  يدحاو  يادخ   81-1- تیاور  - یّلعب هتدّیا  یلوسر  يدـبع و  دّـمحم  یل و  کیرـش  يدـحو ال  انا  ّالا  هلا  دوب ال 

هرصنب و كدّیا  يّذلا  وه  هفیرش  هیآ  هکنیا  مدرک و  تیوقت  دییأت و  مالّسلا  هیلع  یلع  هطـساو  هب  ار  وا  تسا  نم  لوسر  هدنب و  دّمحم  مرادن 
بش رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  دیوگیم : کلام  نب  سنا  [ 300  ] 61-23- نآرق  - تسا شرع  رب  هتشون  يانعم  نامه  نینمؤملاب 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  هحفـص 119 ] تسا [  هدش  هتـشون  نآ  يور  هک  مدید  یبوتکم  شرع  قاس  رب  جارعم 
مالّـسلا هیلع  یلع  هب  ار  وا  تسا  نم  لوسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تسین  هّللا  زج  ییادـخ   100-1- تیاور  - یلعب هترصن  یلعب  هتدّیا 

. دـش ضراع  دـیدش  یگنـسرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  رب  يزور  دـنکیم : لقن  کلام  نب  سنا  [ 301  ] مداد يرای  مدرک و  دـییأت 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  میدقت  تشهب  زا  ماداب  دننام  يزیچ   ] زبس هزول  کی  دش و  رضاح  ترضح  نآ  دزن  هب  لیلج  ّبر  بناج  زا  لیئربج 
هّللا مسب   » دوب هتـشون  نآ  يور  هک  دـید  یبوتکم  دوشگ ، ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  اـشگب . ار  نآ  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  درک و 
هّللا زج  ییادـخ  نانابرهم  نابرهم  ماـن  هب   110-1- تیاور «. - ّیلعب هترـصن  ّیلعب و  هتدـّیا  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  میحّرلا  نمحّرلا 

ربمایپ دنکیم  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 302  ] مداد ترـصن  مدرک و  دییأت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  وا  تسا  نم  لوسر  دّمحم  تسین 
ّالا هلا  دوب ال  هتـشون  تشهب  رد  رب  نامـسآ  نیمز و  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  دینادب . نم  ناوریپ  نارای و  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

ار وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  نم  تسادخ  لوسر  دّمحم  تسین  هّللا  زا  ریغ  يدوبعم  ینعی   64-1- تیاور «. - ّیلعب هتدّیا  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا 
هک دنکیم  لقن  ءارمح  یبا  زا  وا  ربیج و  نب  دیعس  زا  یلامث  هزمح  یبا  [ 304  ] 142-140- یقرواپ  - 66  » مداد يرای  مدرک و  دییأت  یلع  هب 

هتشون هک  مدید  ار  ياهتشون  شرع  قاس  تسار  تمس  رد  نامسآ  رفس  ریس و  رد  جارعم و  بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
هّللا یلص  دّمحم  تسین و  هّللا  زج  ییادخ  چیه   75-1- تیاور  - هب هترصن  ّیلعب و  هتّدیا  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  هحفص 120 ] دوب [ 
نم کعّبتا  نم  هّللا و  کبـسح  یبّنلا  اهّیأ  ای  [ 49  ] مداد يرای  مدرک و  دییأت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هطـساو  هب  ار  وا  تسادـخ  لوسر  هلآ  هیلع و 
هّللا یلص  دّمحم  نب  رفعج  [ 305  ] 69-6- نآرق  - تسا سب  ار  وت  دنآوت  وریپ  هک  نانمؤم  زا  یناسک  ادخ و  ربمایپ ، يا  لافنا 64 ]  ] نینمؤملا
هیآ هکنیا   145-81- نآرق : - دـیامرفیم نینمؤملا  نم  کـعّبتا  نم  هّللا و  کبـسح  یّبّنلا  اـهّیا  اـی  هیآ  لوزن  نأـش  رد  شردـپ  زا  هلآ  هیلع و 
دبع مساق و  [ 306  ] دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیتسار  ناوریپ  زا  هک  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هفیرش 
 ... هّللا کبـسح  ّیبّنلا  اهّیا  ای  هیآ  دروم  رد  شردپ  زا  ترـضح  نآ  رفعج و  یبا  زا  ناشردپ  ناشردپ و  زا  دـیز  نب  نیـسح  نادـنزرف  زا  هّللا 

ساـّنلا یلا  هلوسر  هّللا و  نم  ناذأ  و  [ 50 . ] دش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا   169-135- نآرق : - دومرف
ربکا ّجح  زور  رد  مدرم  هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یمالعا  تایآ  هکنیا  و  هبوت 3 ]  ] نیکرـشملا نم  ءيرب  هّللا  ّنأ  ربکألا  ّجحلا  موی 

: دنکیم لقن  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نب  ّیلع  زا  ریبج  نب  میکح  [ 307  ] 99-6- نآرق . - دنرادن يدهعت  ناکرـشم  ربارب  رد  شربمایپ  ادخ و  هک 
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هناگیب و اهمسا  نآ  اب  مدرم  هحفص 121 ] هک [  دش  هداد  رارق  يددعتم  ياهمسا  نآرق   ] هّللا باتک  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب 
ادـخ هب  هلوسر ...  هّللا و  نم  ناذا  هیآ و  رد  دومرف : دـییامرف . نایب  تسا  مادـک  اـهمسا  نآ  هّللا  لوسر  نباـی  مدرک  ضرع  دنتـسه . سانـشان 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  نیب  دـنکیم  نایب  سابع  نبإ  [ 308  ] 46-18- نآرق  - تسا ربکا  جح  زور  رد  ناذا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنگوس ،
. دراذـگب رانک  ار  قاثیم  دـهع و  همه  ات  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلاعت  يادـخ  تشاد  دوجو  ینامیپ  دـهع و  برع  لـیابق 

هیلع یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دننکیم . ادا  ار  ضورفم  تاکز  دـنروآیم و  ياج  هب  ار  بوتکم  ياهزامن  هک  یلیابق  نآ  رگم 
نامیپ وغل  تسا  ربکا  جح  زور  هک  نابرق  دیع  رد  ات  دومرف  رما  درپس و  وا  هب  ار  تئارب  هروس  لوا  زا  یلاوتم  هیآ  تفه  دـناوخارف ، ار  مالّـسلا 

يوق یلد  خسار و  مزع  مامت و  تعاجـش  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیوج . يرازیب  نانآ  اب  دوخ  قاثیم  زا  دنک و  مالعا  ار  ناناملـسم  ریغ  لیابق  اب 
ناراکتمدـخ زا  کلام  نب  سنا  [ 309 . ] درک تئارق  لـیابق  مدرم و  ماـمت  يارب  گرزب  هرمج  راـنک  رد  ینم و  نیمزرـس  رد  ار  قوـف  تاـیآ 

رومأم ار  وا  درپس و  رکب  وبا  هب  ار  تئارب  هروس  لوا  هیآ  تفه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
ار وا  دیـسر و  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  کیپ  دیـسر  هفیلحلا  وذ  هب  رکب  وبا  نوچ  دـناوخب ، فارطا  لیابق  هکم و  لها  رب  ات  درک 

ارجا مایپ و  لماح  نم  تیب  لها  زا  يدرف  دیاب   44-1- تیاور  - یتیب لها  نم  لجر  ّالا  هب  بهذی  ال  دومرف : ترضح  نآ  سپس  و  دنادرگرب ،
هکم يوس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  دوبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تیب  لها  رکب  وبا  نوچ  دشاب  نادزی  نامرف  هدـننک 
یلص یفطـصم  دنکیم ، لقن  کلام  نب  سنا  [ 310  ] 185-183- یقرواپ «. - 67» دـنک هفیظو  ماجنا  لمکا  نسحا و  وحن  هب  اـت  درک . مازعا 

ال دومرف : و  دـناوخ ، ارف  ار  وا  هدرک  یط  ار  یتفاـسم  هک  هکنیا  زا  دـعب  درک ، هّکم  مزاـع  تئارب  تاـیآ  اـب  ار  قیّدـص  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا 
یصخش تسد  هب  هیغالبا  هکنیا  هک  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  یلها . }  نم  لجر  ّالا  اذه  هللا  هحفص 122 ]  ] 27-1- تیاور  - غّلبی نا  یغبنی 

هکم بناج  هب  درپس و  وا  هب  ار  تئارب  تایآ  و  دومرف ، راضحا  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاـگ  نآ  دریذـپ . ماـجنا  نم  تیب  لـها  زا 
لّوا تایآ  تئارق  يارب  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  برح  نب  كاّمس  [ 312 . ] درک هناور 

درک و رومأم  هکم  هب  قوف  تایآ  غـالبا  يارب  ار  وا  راـضحا و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يدـنچ  زا  دـعب  درک . مازعا  هّکم  بناـج  هب  تئارب  هروس 
«. - نم 68 تیب  لها  زا  يدرف  طسوت  رگم  دریگیمن  تروص  تئارب  هروس  تایآ  غیلبت   37-1- تیاور  - یلها نم  لجر  الا  اهغّلبی  ال  دومرف :
تایآ غالبا  يارب  ار  رکب  وبا  لوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دنکیم : لقن  کلام  نب  سنا  زا  برح  نب  كاّمس  [ 315  ] 78-76- یقرواپ

نیکرـشم و عمج  رد  ات  درک  راذگاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هتفرگ  وا  زا  ار  تایآ  دناوخ و  ارف  ار  وا  سپـس  درک ، مازعا  هّکم  بناج  هب  تئارب 
- تیاور  . - یتیب لها  نم  لجر  وا  انا  ّالا  یّنع  يّدؤی  ال  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دنک . تئارق  ینم  نیمزرس  رد  هکم  فارطا  لیابق 

تسا هدرک  تیاور  نینچ  ار  تئارب  تایآ  تئارق  هّکم و  هب  مازعا  تیاکح  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  وا  شیج و   ] شنح زا  كاّمـس  [ 319  ] 58-1
گرزب تیرومأم  هکنیا  بسانم  هبطخ  داریا  نس و  رظن  زا  نم  هّللا  لوسر  ای  متفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هک 

هکنیا مینک و  باختنا  ار  رفـس  هکنیا  دـیاب  نم  ای  وت  راچان  هب  یلع  ای  دومرف : راوگرزب  نآ  دـییامن . راک  هکنیا  رومأـم  ار  يرگید  درف  متـسین 
هیلع و هّللا  یلـص  یبن  تسرفب  رفـس  هکنیا  يارب  ارم  ماهدامآ و  يرازگتمدخ  هب  دشاب  نینچ  رگا  مدرک  ضرع  میهد  ماجنا  ار  مهم  تیرومأم 

سپـس دشاب  يداه  ار  وت  دـنک و  مارآ  هحفـص 123 ] ار [  تبلق  مکحم و  ار  تناـبز  ناحبـس  يادـخ  نک  تکرح  هّکم  يوس  هب  دومرف : هلآ 
یبعش رماع  [ 320  ] ناوـخب مدرم  نیکرـشم و  يارب  ار  تئارب  تاـیآ  ورب و  هکم  بناـج  هب  زیخرب ، تـفگ  تشاذـگ و  مناـهد  رب  ار  شتـسد 
تاـیآ غـالبا  يارب  جـح  مسوم  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یناـمز  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  درک ، تیاور 

ار جح  مسارم  نداد  ماجنا  قح  یکرـشم  چیه  لاسما  زا  دـعب  دیـشاب ، هاگآ  مدرم  يا  متفگ  متـساخ و  اپب  ربکا  جـح  زور  رد  داتـسرف . تئارب 
دّمحم اب  اًلبق  هک  نانآ  دوشیمن . تشهب  لخاد  یسک  ناناملسم  زا  ریغ  دینادب ، مدرم  يا  تسین  نایرع  فاوط  هب  زاجم  یسک  چیه  و  درادن .

ادخ و ینعی  هلوسر  نیکرـشملا و  نم  ءيرب  هّللا  ّنا  ، » دیـشاب هاگآ  تسا  ربتعم  تّدـم  نایاپ  ات  ناشقاثیم  دنتـسب ، نامیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
تایآ غالبا  ناتـساد  ساـبع  نبإ  [ 322  ] 242-240- یقرواپ -168-128- نآرق «. - 69» دـنرازیب نیکرـشم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر 
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نانآ يارب  ار  تئارب  تایآ  ات  دومرف  رما  داتـسرف و  هّکم  بناج  هب  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  دـنکیم : نایب  هنوگ  هکنیا  ار  تئارب 
، دینش ار  هّللا  لوسر  رتش  هرعن  يادص  هار  ریسم  رد  رکب  وبا  هک  ینامز  درک . مازعا  وا  لابند  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  دنک ، غالبا  نایب و 
هّللا و لوسر  همان  ترـضح  نآ  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دید  دش ، کیدزن  راوس  رتش  نوچ  دـیآیم  رـس  تشپ  زا  ترـضح  نآ  درک ، نامگ 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  درک و  تکرـش  جـح  مسارم  رد  رکب  وبا  دـندش ، راپـسهر  هّکم  يوس  هب  ود  ره  تفرگ  رکب  وبا  زا  ار  تئارب  تاـیآ 
هّللا لوسر  مدرم  يا  تفگ  نانآ  هب  دیناسر و  برع  لیابق  عمس  هب  ینم  نیمزرـس  رد  قیرـشت  مایا  رد  اسر  يادص  اب  ار  تئارب  تایآ  مالّـسلا 
رفک كرش و  زا  دینک و  صّخشم  ار  دوخ  فیلکت  ات  دیراد  تلهم  هام  راهچ  سپ  دنکیم  تئارب  مالعا  یکرشم  ره  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

دزادرپب و هّللا  تیب  فاوط  هب  نایرع  درادـن ، قح  یـسک  چـیه  دـیامرفیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هحفـص 124 ] دیبای [ . ییاهر 
بعصم [ 323 . ] دوشیمن تشهب  دراو  يدحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  نمؤم  زج  هب  تسا و  عیاض  امـش  شالت  یعـس و  دینادب 

نانجض هب  وا  نوچ  داتسرف ، هّکم  يوس  هب  تئارب  تایآ  اب  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  دنکیم : لقن  نینچ  دعس  شردپ  زا  دعس  نب 
نآ درک ، ناـمگ  دینـش ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رتـش  يادـص  یتـقو  رکب  وبا  داتـسرف ، يو  یپ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیـسر ،

رکب وبا  زا  ار  تئارب  هروس  تایآ  مالّسلا  هیلع  یلع  درک . هدهاشم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش . کیدزن  نوچ  دیآیم . هّکم  بناج  هب  ترـضح 
ادـتبا رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  ود  هکنیا  زا  یکی  يردـخ  دیعـس  وبا  اـی  ةریره  وبا  [ 324 . ] دـناوخ نیکرـشم  يارب  تفر و  هکم  هب  تـفرگ و 

رس تشپ  زا  دیـسر ، نانجـض  هب  وا  یتقو  درک ، مازعا  هّکم  بناج  هب  تئارب  تایآ  تئارق  يارب  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رب هک  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش  کیدزن  نوچ  تسا  ترـضح  نآ  درک  نامگ  دینـش ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هقان  يادص 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  يراد  دیدج  ربخ  هچ  دیسرپ : رکب  وبا  دیآیم . هّکم  فرط  هب  تسا و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رتش 
تکرـش جـح  مسارم  رد  طقف  وت  مناوخب و  نیکرـشم  نیب  رد  نم  ار  تئارب  تایآ  ات  داد  ناـمرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسا  ریخ 

دنتشگرب نوچ  دندرب ، نایاپب  ار  دوخ  هفیظو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  روتـسد  قبط  کی  ره  دندش و  ناور  هکم  بناج  هب  ود  ره  سپ  ینک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مدش  تیرومأم  بلس  هک  داتفا  یقافتا  هچ  دیـسرپ : رکب  وبا  دندیـسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تمدخ  هب  و 
 . - یّنم لـجر  وا  يریغ  یّنع  غّلبی  ـال  ّهنا   » اـّما یتسه  رثوک  ضوح  رد  نم  بحاـصم  راـغ و  رد  بحاـصم  یتسه و  ریخ  اـم  يارب  وت  دومرف :

ای مدشیم  نآ  رادهدـهع  هحفـص 125 ] ًاصخـش [  مدوخ  ای  دـیاب  دوب  ياهداعلا  قوف  راک  نآ  غالبا  تیرومأـم و  هکنیا  نوچ   51-1- تیاور
تئارب تایآ  اب  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دنیوگیم : ةریره  یبا  دیعس و  یبا  [ 325 . ] دادیم ماجنا  ار  نآ  نم  تیب  لها  زا  يدرم 

هک دید  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  درک ، هاگن  نوچ  دینش ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  رتش  هرعن  يادص  نانجـض  رد  وا  درک ، مازعا  هّکم  هب 
ارم هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسین  ینارگن  ياـج  تسا  ریخ  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدـش  هچ  دیـسرپ : تسا  راوس  رتش  رب 
هّللا یلص  ربمایپ  تسا  هدش  ربخ  هچ  هّللا  لوسر  ای  دیسرپ : دیـسر ، ربمایپ  روضح  هب  تشگرب  هار  همین  زا  رکب  وبا  داتـسرف . تئارب  مالعا  يارب 

ای دـیاب  ار  تمظع  اب  تیرومأم  هکنیا  اـّما  یتسه  رثوک  ضوح  رد  نم  بحاـصم  يدوب و  راـغ  رد  نم  قیفر  وت  تسا  ریخ  دومرف : هلآ  هیلع و 
زا دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  درک : لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 326  ] یتسین يدوخ  وت  و  دادیم . ماجنا  مدوخ  زا  یـصخش  ای  دوخ 

لوسر رتش  هرعن  يادـص  حبـص  زامن  تقو  رد  جرع  يداو  رد  میدوب  وا  هارمه  اـم  داتـسرف . هّکم  يوس  هب  ار  رکب  وبا  هرمع  ّجـح  زا  تعجارم 
هیلع یلع  دـش ، کیدزن  رتش  نوچ  دـیآیم ، ام  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میدرک  نامگ  میدینـش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

هیلع و هّللا  یلص  یفطـصم  ملوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  یلوسر  ای  يریما  ایآ  یلع  ای  دیـسرپ : رکب  وبا  دوب  راوس  رتش  نآ  يور  مالّـسلا 
ناـیم رد  تساـخرب و  رکب  وبا  هیورت  زا  لـبق  زور  دـنتفر ، هکم  هب  ود  نآ  تسا  هداتـسرف  هّکم  هب  تئارب  تاـیآ  تئارق  غـالبا و  يارب  ارم  هلآ 
تایآ تساخاپب و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سپس  تفگ  نخـس  نآ  کسانم  جح و  لامعا  زا  و  دناوخ ، ياهبطخ  داتـسیا و  تیعمج 

نابرق و دـیع  زور  هفرع و  زور  رد  نینچمه  هحفـص 126 ] دومرف [ . تئارق  كرـشم  تعامج  نآ  يارب  اسر  ییادـص  اب  ار  تئارب  هروس  لّوا 
هّللا لوسر  باحصا  زا  نیرسفم و  زا  سابع  نبإ  [ 327 . ] دناوخ نیکرشم  يارب  ار  تئارب  تایآ  داتـسیا و  تیعمج  نیب  رد  ندرک  چوک  زور 
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درپس و وا  هب  ار  تئارب  هروس  لوا  تایآ  دناوخارف و  ار  رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  و 
یتفاسم یط  زا  دعب  داتفا و  هار  هب  هّکم  دصق  هب  رکب  وبا  دنک ، تئارق  جـح  مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  مدرم  يارب  ار  تایآ  نآ  ات  داد  نامرف 

یلص هّللا  لوسر  ای   49-1- تیاور «. - ّیلع وا  تنا  ّالا  کنع  يّدؤی  ّهنا ال   » تفگ دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  هب  لـیئربج 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  هلصافالب  تسین  هتفریذپ  يرگید  زا  دیناسرب و  نایاپ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  دوخ  ای  دیاب  ار  راک  هکنیا  هلآ  هیلع و  هّللا 
ّیبـن رتـش  هرعن  يادـص  هار  نیب  رد  رکب  وبا  درک . مازعا  هّکم  يوس  هب  تئارب  مـالعا  يارب  رکب  وبا  لاـبند  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 

تـشپ رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  درک  لاؤس  دـید . ترـضح  نآ  رتش  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  هاـگن  نوچ  دینـش ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نکیل  شابن و  نارگن  ریخ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دش ! لزان  نم  هرابرد  يزیچ  ایآ  تسا  ربخ  هچ  ترس 
« - ّیلع وا  انا  ّالا  یّنع  يّدؤی  ـال  دومرف : ربماـیپ  تسین و  وت  راـک  تئارب  مـالعا  نوچ  ینک  راذـگاو  نم  هب  ار  تئارب  تاـیآ  هک  تسا  هدومرف 

داتسیا و نیکرشم  نایم  رد  تبالص  تعاجش و  اب  درک و  تکرـش  جح  مسوم  رد  تفرگ و  ار  تایآ  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع   . 42-1- تیاور
نمک مارحلا  دجـسملا  ةرامع  ّجاحلا و  ۀیاقـس  متلعج  أ  [ 51 [ ] هحفـص 127 درک [ . تئارق  ار  تایآ  نآ  یلاوتم  ياهزور  رد  راـب و  نیدـنچ 

ادخ هب  هک  دیاهتشادنپ  یسک  راک ]  ] دننامه ار  مارحلادجسم  ندرک  دابآ  نایجاح و  نتخاس  باریـس  ایآ  هبوت 19 ]  ] رخآلا مویلا  هّللاب و  نمآ 
، دیوگیم یبعش  [ 328  ] 84-6- نآرق . - دنتـسین ناسکی  ادخ  دزن  ود ] هکنیا  هن   ] دنکیم داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  نیـسپزاب  زور  و 
140-138- یقرواپ «. - 70» دش لزان  دندرکیم  وگ  تفگ و  مه  اب  هک  ینامز  سابع  شیومع  مالّسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  قوف  هفیرش  هیآ 

سابع مالّسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  ّجاحلا ...  ۀیاقس  متلعج  هیآ أ  تسا  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  وا  دلاخ و  یبا  نب  لیعامـسا  زا  عیکو  [ 330]
زا مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  دـنکیم : لـقن  نینچ  ار  شیوـخ  تیاور  نیریـس  نـبإ  [ 332  ] 84-82- یقرواپ -32-6- نآرق «. - 71» دش لزان 

قحلم هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ینکیمن و  ترجاـهم  ارچ  ادـخ  لوسر  يومع  يا  تفگ  ساـّبع  شیومع  هب  دـش ، هّکم  دراو  هنیدـم 
مناوتیمن تسا و  دنمجرا  يراک  هکنیا  مراد و  هدهع  هب  ار  هّللا  تیب  يرادهدرپ  مارحلا و  دجسم  ینادابآ  ترامع و  تفگ  سابع  يوشیمن 

مارحلا دجـسملا  ةرامع  ّجاحلا و  ۀیاقـس  متلعج  هفیرـش أ  هیآ  سابع  خساپ  رد  ناحبـس  يادـخ  میامن  ترجاهم  هنیدـم  هب  منک و  اهر  ار  نآ 
هیلع و هّللا  یلـص  شربمایپ  رب  ار  نیملاّظلا  موقلا  يدهی  هّللا ال  هّللا و  دـنع  نووتـسی  هّللا ال  لیبس  یف  دـهاج  رخآلا و  مویلا  هّللاب و  نمآ  نمک 
هب هّکم  ناـگرزب  زا  نت  ود  دـنکیم : لـقن  نینچ  هفیرـش  هیآ  هکنیا  لوزن  نأـش  رد  ریبز  نب  ةورع  [ 333  ] 206-41- نآرق . - دومرف لزاـن  هلآ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  ات  دندرکن  ترجاهم  هنیدـم  هب  اّما  دـندش ، ناملـسم  نامثع  نب  ۀبیـش  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  ياهمان 

ار هّللا  تیب  يرادهدرپ  مه  هبیـش  تشاد و  هدـهع  هب  ار  ناـیجاح  نداد  بآ  تیاقـس و  ّتیلوئـسم  هحفـص 128 ] ساّبع [  هتبلا  دـنوش . قحلم 
مالّـسلا هیلع  یلع  اـی  تفگ  تخورف و  رخف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ناـیجاح  ییاّقـس  بصنم  نتـشاد  تهج  هـب  ساـّبع  يزور  دوـب  رادهدـهع 

ود نآ  مالک  نوچ  تسا  نم  نآ  زا  لیـضفت  يرترب و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  متـسه  نایجاح  یقاـس  نوچ  تسا  رتشیب  وت  زا  نم  تلیـضف 
زا نسح  [ 334  ] 74-48- نآرق . - دـنرترب مادـک  دوش  صّخـشم  ات  دومرف  لزان  ار  ّجاحلا ...  ۀیاقـس  متلعج  هیآ ا  گرزب  يادـخ  تفرگ  الاب 
مه اب  هک  یماگنه  نامثع  نب  ۀبیـش  ساّبع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  ّجاحلا  ۀیاقـس  متلعج  هیآ أ  دـنکیم : لـقن  نینچ  نآرق  نیرـسفم 

ّجاحلا ۀیاقـس  متلعج  ادخ أ  مالک  دروم  رد  شدوخ  نارای  باحـصا و  لوق  زا  ّيدـس  [ 335  ] 26-4- نآرق . - دش لزان  دـندرکیم ، جاجتحا 
رترب يرگید  زا  ار  دوخ  دـندرکیم و  راختفا  دوخ  لامعا  هب  کی  ره  هبیـش  ساّبع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع   89-67- نآرق . - دنکیم تیاکح 

اب دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  مرترب  رتالاب و  امش  زا  متسه  نایجاح  یقاس  نوچ  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ساّبع  دنتـسنادیم .
نارمع و تفگ  هبیش  تسا  نم  نآ  زا  لیضفت  يرترب و  نیاربانب  مدومن  تدهاجم  شرانک  رد  مدرک  ترجه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم 

هیآ لوزن  اب  لاعتم  دنوادخ  تسا  نارکیب  تلیضف  زین  ار  دجسم  رماع  تسا  رایسب  تلیضف  ار  دجسم  نوچ  تسا  نم  اب  ادخ  دجـسم  يدابآ 
74-29- نآرق . - دومرف مالعا  رفن  ود  نآ  رب  ار  وا  لیـصفت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يرترب  مارحلا ...  دجـسملا  ةرامع  ّجاـحلا و  ۀیاقـس  متلعج  أ 

هیلع یلع  زا  ار  دوخ  بلطملا  دبع  نب  ساّبع   65-39- نآرق . - دنکیم نایب  ّجاحلا ...  ۀیاقـس  متلعج  هیآ أ  لوزن  نأش  رد  سابع  نبإ  [ 336]
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ناـیجاح یقاـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّمع  نم  یلع  هحفـص 129 ] ای [  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  وا  تسنادیم  رترب  مالّـسلا 
یلع تسا  نم  نآ  زا  يرترب  مراد و  هدهع  هب  ار  مارحلا  دجسم  ریمعت  ترامع و  نم  تفگ  زین  هبیش  مرترب  وت  زا  هصیصخ  ود  هکنیا  اب  متسه 

 - متسه هّللا  لیبس  یف  دهاجم  مه  هّللا و  یلا  رجاهم  مه  نوچ  مرترب  امش  يود  ره  زا  نم  تفگ  ود  نآ  نانخس  ندینـش  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع 
هدهع هب  ار  نایجاح  ۀیاقس  هفیرـش  هیآ  قبط  هک  سابع  ایآ  ینعی  دش ، لزان  ّجاحلا  ۀیاقـس  متلعج  هیآ أ  لاقم  هکنیا  زا  دعب   258-241- نآرق

یلع لثم  رخالا ...  مویلا  هّللاب و  نمآ  نمک  دراد  هدهع  هب  ار  مارحلا  دجـسم  ترامع  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  هیآ و  قبط  هک  ۀبیـش  تشاد و 
- نآرق -180-158- نآرق -53-31- نآرق . - دراد لماک  يرترب  ود  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  هکلب  تسین  نینچ  زگره  دنتسه ؟! مالّـسلا  هیلع 

ّتیلوؤسم لغش و  رب  دندوب و  هتسشن  مه  رانک  هبیش  بلطملا و  دبع  نب  سابع  يزور  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  [ 337  ] 258-222
مردارب دنزرف  يا  تفگ  سابع  درک ، روبع  ناشرانک  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ماگنه  نآ  رد  دندرکیم ، راختفا  دنتخورفیم و  رخف  شیوخ 

هیلع یلع  تسا  نم  زا  رترب  رتفیرـش و  دنکیم  نامگ  دشورفیم و  رخف  نم  رب  هبیـش  تفگ  سابع  داتـسیا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  امرف . فّقوت 
نایجاح یقاس  شردپ و  ّیـصو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  نوچ  میوگیم  نم  تفگ  سابع  ییوگیم  هچ  امـش  دومرف : مالّـسلا 

تیب رب  ادخ  نیما  نوچ  مرترب  نم  تفگ  هبیش  تسیچ  تلیلد  ییوگیم و  هچ  وت  تفگ  ۀبیش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپـس  مرترب  وا  زا  متـسه 
ای یلب  دنتفگ : ود  نآ  منک  نایب  ار  دوخ  تاراختفا  نم  دیوشیم  یضار  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  مراد  هدهع  ار  نآ  ترامع  متـسه و  وا 

هارمه رجاهم  هدـنروآ و  ناـمیا  نیتسخن  نوچ  تسا  رتشیب  متلیـضف  رترب و  امـش  يود  ره  زا  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  اـمرف . ناـیب  یلع 
ات دنتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تمدخ  هب  هس  ره  سپـس  هحفص 130 ]  ] 82-65- نآرق  - متـسه هّللا  لیبس  یف  دهاجم  هّللا و  لوسر 

دنچ زا  دعب  تفر  شیوخ  لزنم  هب  دومرفن و  ینخس  ترـضح  نآ  دندرک  نایب  ار  دوخ  تاراختفا  کی  ره  نوچ  دیامرف . یفّرعم  ار  رترب  درف 
هیآ أ راـضحا و  ار  نت  هس  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  میدـقت  ار  ياهـیآ  یحو  کـیپ  زور 
86-64- نآرق . - دـیناسر تبث  هب  نانآ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  يرترب  دومرف و  تئارق  نانآ  يارب  ار  يدـعب  هیآ  هد  ات  ّجاـحلا  ۀیاقـس  متلعج 

رخافت رگیدـکی  هب  بلطملا  دـبع  نب  سابع  ۀبیـش و  یـسلجم  رد  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  وا  ةدـیرب و  نبإ  زا  نامیلـس  نب  ناـمثع  [ 338]
هک یتلیـضف  تفگ  ساّبع  دینکیم ! رخافت  رگیدکی  اب  يزیچ  هچ  هب  دیـسرپ : تشذگیم  نانآ  رانک  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دندرکیم ،

مسوم رد  نایجاح  یقاس  تفگ  تسا  هدش  وت  بیصن  یتبهوم  هچ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدشن  تیانع  يدحا  هب  هدش  هداد  نم  هب 
نم اب  مارحلا  دجسم  ترامع  تفگ  هبیش  يراد  یتبهوم  تلیضف و  هچ  وت  ۀبیش  يا  تفگ  درک و  ۀبیـش  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  یلع  متـسه  جح 

: دنتفگ ود  نآ  منک  نایب  ار  نآ  مراد  مرش  هک  تسا  یتلیـضف  ارم  نیخیـش  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  میظع  یتلیـضف  هکنیا  تسا و 
ادخ و هب  ات  متشاذگ  رفن  ود  امش  ندرگ  تشپ  رب  ریشمش  هک  تسا  نآ  نم  تلیضف  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  نک  نایب  تسیچ  تلیـضف  نآ 

روضح هب  تینابـصع  نامه  اب  دش و  تحاران  گنتلد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  زا  ساّبع  دـیدروآ . نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  شلوسر 
مّدـقم ام  رب  ار  دوخ  یلفط  ینیبیمن  ایآ  تفگ  ساـبع  تسا  هدرک  لولم  ار  وت  ياهثداـح  هچ  ساـّبع  يا  دیـسرپ : ترـضح  نآ  تفر  ربماـیپ 
ربمایپ مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ  ساـبع  هحفـص 131 ] تسیک [  لفط  نآ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  درادیم !
فرح زا  وا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  يدرک  گنتلد  تحاران و  ار  سابع  تیومع  ارچ  تفگ  دناوخ و  ارف  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

وت رب  ناحبـس  يادخ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دش و  لزان  لیئربج  انثا  نامه  رد  دوش . كانبـضغ  ای  دشاب  یـضار  دهاوخیم  دـش . تحاران  قح 
رخآلا مویلا  هّللاب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  ةراّمع  ّجاحلا و  ۀیاقـس  متلعج  نک أ  تئارق  نانآ  يارب  ار  هیآ  هکنیا  دومرف : و  دیناسر . مالس 

مدیمهف مدـش و  یـضار  تفگ  راب  هس  درک  عامتـسا  ار  هیآ  هکنیا  نوچ  سابع   128-1- نآرق  - هّللا دنع  نووتـسی  هّللا ال  لیبس  یف  دـهاج  و 
یلع هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هّللا  لزنا  ّمث  [ 52  ] 152-150- یقرواپ  - 72  » تسا رایسب  یتلیـضف  يرترب و  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

رد محازم  نب  كاّحض  [ 340  ] 62-6- نآرق . - دروآ ورف  نانمؤم  رب  دوخ و  هداتـسرف  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادـخ  هاگ  نآ  هبوت 26 ]  ] نینمؤملا
یفطـصم رانک  رد  ننینح  گنج  رد  هک  یناسک  هرابرد  هیآ  هکنیا  تفگ  نینمؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هّللا  لزنا  ّمث  هیآ  لوزن  نأـش 
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هّدع بلطملا و  دبع  نب  ثراح  نب  نایفـس  وبا  سابع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لثم  دندشن ، يراوتم  دندنام و  مدـق  تباث  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
 ] زا يدوعسم  يدوعـسم و  زا  وا  دّمحم و  نب  نیـسح  زا  يذمرت  هّللا  دبع  نب  حلاص  [ 341  ] 102-46- نآرق . - دـش لزان  مشاه  ینب  زا  یلیلق 

تباث زا  نت  راهچ  يارب  کشیب  نینمؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هّللا  لزنا  ّمث  هفیرـش  هیآ  دنکیم : لقن  ۀبیتع  نب  مکح  هحفص 132 ]
نولّوألا نوقباّسلا  و  [ 53  ] 69-13- نآرق  - تسا نت  راهچ  نآ  نیرتمواقم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دش و  لزان  نینح  گنج  نامدق 

ًادبأ اهیف  نیدلاخ  راهنألا  اهتحت  يرجت  تاّنج  مهل  ّدعأ  هنع و  اوضر  مهنع و  هّللا  یضّر  نسحإب  مهوعّبتا  نیّذلا  راصنألا و  نیرجاهملا و  نم 
زا ادـخ  دـندرک ، يوریپ  نانآ  زا  يراکوکین  اب  هک  یناسک  و  راصنا ، نارجاـهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  و  هبوت 100 ]  ] میظعلا زوفلا  کـلذ 
نآ رد  هشیمه  تسا  ناور  اهرهن  نآ  ناتخرد   ] ریز زا  هک  هدرک  هدامآ  ییاهغاب  نانآ  يارب  و  دندونـشخ ، وا  زا  زین ]  ] ناـنآ دونـشخ و  ناـشیا 
 ... نولّوالا نوقباّسلا  هیآ و  لوزن  نأش  رد  فوع  نب  نامحّرلا  دـبع  [ 342  ] 193-6- نآرق  - گرزب یبایماک  نامه  تسا  هکنیا  دـناهنادواج .
نت شش  هکنیا  نایم  زا  تسا  هدش  لزان  دندروآ ، مالـسا  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  هک  شیرق  زا  نت  شـش  دروم  رد  هیآ  هکنیا  درک : نایب 

حیضوت رد  سابع  نبإ  دنکیم  لقن  كاّحـض  [ 343  ] 79-53- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناـنآ  نیرترادهقباـس  نیلّوا و 
دیس هزمح  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هفیرـش  هیآ  هکنیا   93-69- نآرق . - درک نایب  نولّوالا ...  نوقباّسلا  یلاعت  يادـخ  لوق 

يزور هحفص 133 ] دنکیم [ : لقن  سیق  نب  میلس  [ 345  ] 131-129- یقرواپ «. - 73» دش لزان  دادقم  ناملس و  رذ و  وبا  راّمع و  ادهـشلا و 
نامه تفگ  دومرف و  تئارق  ار  نولّوالا ...  نوقباّسلا  هفیرـش  هیآ  سپـس  دروآ و  اج  هب  ادخ  يانث  دمح و  ادـتبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 

زا رتـالاب  یتلیـضف  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مردـپ  يارب  تسا  يراـبتعا  تلیـضف و  یناملـسم  مالـسا و  رد  نیقباـس  يارب  هـک  روـط 
دیوگیم نولّوـالا ...  نوقباّـسلا  هیآ  لوزن  نأـش  رد  ساـّبع  نبإ  [ 346  ] 116-92- نآرق  - تسا ناـنآ  نیلوا  وا  هک  اریز  تـسا  نارادهقباـس 

تقبـس مدرم  همه  زا  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  رد  هک  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیجمت  نیـسحت و  رد  ینّابر  مـالک  هکنیا 
زا ۀملـس  یبا  نـب  رمع  [ 347  ] 64-40- نآرق . - درک ترجاـهم  راـبود  دوـمن و  تعیب  راـبود  درازگزاـمن و  هلبق  ود  فرط  هب  دوـب و  هـتفرگ 

هناخ رد  تشپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ساّبع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يزور  تسا  هتفگ  دیز  نب  ۀـماسا  هک  دـنکیم ، لقن  شردـپ 
مدرک ضرع  دـنیآیم . يزیچ  هچ  يارب  ینادیم  ایآ  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنتـساوخیم ، دورو  هزاجا  دـندوب و  ربمایپ 

یلع دـندش . سلجم  دراو  ود  نآ  هک  یماگنه  نک  زاب  ار  رد  ورب  منادیم  نم  اّما  دومرف : ترـضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  ریخ 
تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : ترضح  تسیک  امش  تیب  لها  زا  درف  نیرتبوبحم  هّللا  لوسر  ای  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع 
تفگ مالّـسلا  هیلع  یلع   . 42-1- تیاور  - هیلع تمعنا  هیلع و  هّللا  معنا  نم  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا  نادرم  زا  مروـظنم 

هب ناـبز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  ساـّبع  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـی  وـت  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  تسا  یـسک  هچ  سپس 
زا ترجه  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف : ربمایپ  يداد  رارق  رفن  نیرخآ  ار  تیومع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دوشگ و  ضارتعا 

دجـسم لخاد  يزور  درک : تیاکح  دیز  نب  ۀماسا  هک  درک  تیاور  شردپ  زا  هملـس  یبا  نب  رمع  [ 348 [ ] هحفص 134 تفرگ [  تقبـس  وت 
تمدخ هب  ریگب . تاقالم  هزاجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  دیز ؟ يا  دنتفگ  ود  نآ  مدش  ورهبور  سابع  مالّسلا و  هیلع  یلع  اب  هدش 

. دنهاوخیم تاقالم  هزاجا  دنالزنم و  رد  تشپ  سابع  مالّسلا و  هیلع  یلع  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ 
ربمایپ دـنراد . يراک  هچ  منادیمن  هّللا  لوسر  اـی  متفگ  دـنراد ! يراـک  هچ  تسیچ و  ناـشتجاح  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

نآ رانک  رد  دـندش  لخاد  نوچ  دـنوش . لخاد  هدـب  هزاجا  دـنهاوخیم . هچ  منادیم  نم  اـّما  ییوگیم  تسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
ات میدمآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  دروآ ! اج  هکنیا  هب  ار  امش  یبلطم  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دنتسشن . ترضح 
زا دعب  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تسیک  امـش  تیب  لها  نیرتبوبحم  میـسرپب 
 . 42-1- تیاور  - هیلع تمعنا  هیلع و  هّللا  معنا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  رتبوبحم  یـسک  هچ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف 

هّللا لوسر  ای  تفگ  ساّبع  یلع  ای  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا  رتبوبحم  یسک  هچ  سپس  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  یلع 
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يرترب یتاهج  هب  وت  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  بلطملا  دبع  نب  سابع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يداد  رارق  رفن  نیرخآ  ار  تیومع 
يا هبوت 119 ]  ] نیقداّصلا عم  اونوک  هّللا و  اوّقتا  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  [ 54 [ ] هحفص 135 تسا [  ترجه  رد  وا  تقبس  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد 
درک لقن  ار  یثیدح  شردپ  زا  تلص  نب  دّمحم  [ 350  ] 70-6- نآرق . - دیشاب ناتـسار  اب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

دیشاب و مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  اب  ینعی  نیقداّصلا  عم  اونوک  هّللا و  اوّقتا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هک 
عم اونوک  هّللا و  اوّقتا  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  رد  سابع  نبإ  دـنکیم : لقن  حـلاص  یبا  زا  یبلک  [ 351  ] 37-1- نآرق . - دیوشن ادـج  نانآ  زا 

تاور قیرط  زا  مه  زاـب  [ 352  ] 118-81- نآرق . - دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  دـنوادخ  مالک  هکنیا  تفگ  نیقداّصلا 
مالّـسلا و هیلع  یلع  هرابرد  نیقداّصلا  عم  اونوک  هّللا و  اوّقتا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  هیآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  نآرق  رّـسفم  ساـبع  نبإ  زا  رگید 

هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  یبا  زا  رباج  رباج و  زا  حـلاص  نب  لّضفم  [ 353  ] 157-93- نآرق . - دش لزان  راوگرزب  نآ  باحصا 
-126- نآرق . - دیوشن ادـج  نانآ  زا  دیـشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  اب  ینعی  نیقداّصلا  عم  اونوک  دومرف : راوگرزب  نآ  هک  تسا 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هارمه  اهگنج  رد  دش  هظعوم  شرافـس و  راصنا  زا  ياهفیاط  هب  درک : تیاور  سابع  نبإ  زا  كاّحـض  [ 354  ] 147
نابا [ 355 . ] دومرف یفرعم  ار  هّدع  نآ  مان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنوش و  تیبرت  بیدأت و  وا  تاروتسد  قبط  رب  دنـشاب و  مالّـسلا 

و دیشاب . مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  نیقداّصلا  عم  اونوک  هّللا و  اوّقتا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نب 
هیلع یلع  اب  ینعی  دـیوگیم  نیقداّصلا  عم  اونوک  هّللا و  اوّقتا  هفیرـش  هیآ  هرابرد  ساـبع  نبإ  [ 356  ] 37-1- نآرق . - دـینکن اهر  ار  وا  ناماد 
دبع هک  دـنکیم  لقن  عفان  زا  سنا  نب  کلام  [ 357  ] 77-40- نآرق . - دینکن يریگهرانک  نانآ  زا  دیشاب و  یلع  باحـصا  هارمه  مالّـسلا و 
هیلع هّللا  یلص  دّمحم  باحـصا  همه  هب  گرزب  يادخ  ینعی  هّللا  اوّقتا   » تفگ نینچ  هحفص 136 ] هفیرش [  هیآ  هکنیا  حرـش  رد  رمع  نب  هّللا 

زگره نانآ  زا  دنـشاب و  شتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  اب  هشیمه  ینعی  نیقداّصلا  عم  اونوک  دـننک و  هشیپ  اوقت  داد ، نامرف  هلآ  و 
و سنوی 25 ]  ] میقتـسم طارـص  یلإ  ءاشی  نم  يدـهی  مالّـسلا و  راد  یلإ  اوعدـی  هّللا  و  [ 55  ] 139-116- نآرق -16-1- نآرق . - دنوشن ادج 
اب تیاور  هکنیا  [ 358  ] 76-6- نآرق . - دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  و  دناوخیم ، ارف  تمالـس  يارـس  هب  ار  امـش  ادـخ 
راد یلا  اوعدـی  هّللا  ریـسفت و  رد  سابع  نبإ  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچ  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع  زا  ینالوط  تاور  هلـسلس 

میقتسم طارـص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  و  دناوخیم . تشهب  غاب  ّتنج و  هب  ار  شناگدنب  یلاعت  يادخ  ینعی   186-153- نآرق  - تفگ مالّسلا 
زا ریبز  نب  لیـضف  [ 359  ] 105-69- نآرق . - دـنکیم داشرا  تیادـه و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  ار  ناناملـسم  نینچمه  و 

یبا نب  یلع  تیالو  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  دنکیم ، لقن  میقتسم  طارص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هیآ و  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز 
يّدهی ّال  نّمأ  عبّتی  نا  ّقحأ  ّقحلا  یلإ  يدهی  نمف  أ  [ 56 [ ] هحفص 137  ] 110-74- نآرق . - دنکیم ییامنهار  تیاده و  مالّسلا  هیلع  بلاط 

رد تسا  هدش  لقن  سابع  نبإ  زا  قیتع  ریسفت  رد  [ 361  ] 107-105- یقرواپ -104-6- نآرق «. - نومکحت 74 فیک  مکل  امف  يدهی  نا  ّالإ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  روضح  هب  تعامج  نآ  دمآ  شیپ  فالتخا  تموصخ و  ياهفیاط  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  راگزور 

دارفا نآ  نوچ  دننک . مکح  تواضق و  ات  دومرف  رما  شباحـصا  زا  یـضعب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنک . مکح  نانآ  نیب  ات  دندیـسر 
نآ نیب  ات  داد  ناـمرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  دـندشن . ناـنآ  یـسرداد  میلـست  هفیاـط  نآ  دـندرک ، مکح 
زا ناگمه  دومرف ، رداص  فاصنا  هب  مکح  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  دهد . همتاخ  ار  فالتخا  دـنک و  مکح  لدـع  هب  تعامج 
هب اّما  دیدشن  یضار  درک  مکح  سک  نالف  دیتسه ؟ يدب  موق  هچ  امش  دنتفگ : نیمصاختم  هب  نیقفانم  زا  یضعب  دندش . یـضار  وا  تواضق 
هیآ تواضق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیناقح  نیقفانم و  ندیبوک  يارب  لج  ّزع و  يادخ  دیدش . میلست  دیداد و  نت  مالّـسلا  هیلع  یلع  تواضق 

تـسا عقاو  قباـطم  هشیمه  شتواـضق  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  دومرف . لزاـن  ار  عبّتی ...  نا  ّقحا  ّقحلا  یلا  يدـهی  نمف  ا 
لقن نینچ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  لوـق  زا  ناـّیح  نـب  مـیهاربا  [ 362  ] 132-89- نآرق  - دـشاب هدـید  تواـضق  رد  یمیلعت  هک  هکنیا  نودـب 
نانآ نیب  ات  داتسرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  ود  نآ  رمع  دندمآ . شروضح  هب  تموصخ  عفر  يارب  رمع  تموکح  نامز  رد  رفن  ود  دنکیم :
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هکنیا تفگ  دوشگ و  ضارتعا  هب  بل  موکحم  صخـش  درک . رداص  هحفص 138 ] مکح [  تواضق و  اهنآ  نیب  ترـضح  نآ  دنک . تواضق 
تفگ تفرگ و  تخـس  ار  وا  نابیرگ  و  دش ، تحاران  نخـس  هکنیا  زا  رمع  مرادن  لوبق  ار  وا  تواضق  نم  دنک . تواضق  ام  نیب  هک  تسیک 
هالوم نکی  مل  نمف  نمؤم  ّلـک  یلوم  يـالوم و  اذـه  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  وا  تسیک  درم  هکنیا  ینادیم  هچ  وت ؟ رب  ياو 

و [ 57 [ ؟  تسین نمؤـم  دـشابن  شیـالوم  مالّـسلا  هـیلع  یلع  یـسک  ره  تـسا  ینمؤـم  ره  يـالوم  نـم و  يـالوم  اـقآ  هـکنیا  نموـمب  سیلف 
يرآ وگب  تسا  تسار  نآ  اـیآ  دـنریگیم ، ربـخ  وت  زا  و  سنوی 53 ]  ] نیزجعمب متنأ  اـم  ّقحل و  ّهنإ  ّیبر  يإ و  لـق  وـه  ّقـح  کنؤبنتـسی أ 

زا دیعس  نب  ییحی  [ 363  ] 428-356- نآرق . - دینک هدنامرد  ار  ادخ  دـیناوتیمن  امـش  تسا و  تسار  ًاعطق  نآ  هک  مراگدرورپ  هب  دـنگوس 
هّکم لها  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  يا  ینعی  وه  ّقح  کنؤبنتـسی أ  و  دومرف : نایب  شردـپ  زا  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج 

قح وا  تماما  دنگوس ، ادخ  هب  وگب  نانآ  خساپ  رد   23-1- نآرق  - هن ای  تسا  ماما  وا  ایآ  دنسرپیم ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد 
سنوی  ] 70-6- نآرق  - نوعمجی اّمم  ریخ  وه  اوحرفیلف  کلذبف  هتمحرب  هّللا و  لضفب  لق  [ 58 [ ] هحفص 139  ] 63-61- یقرواپ «. - تسا 75

« - سابع 76 نبإ  [ 365  ] تسا رتهب  دنروآیم  درگ  هچ  ره  زا  هکنیا  و  دنوش . داش  دیاب  نانمؤم   ] هک تسادـخ  تمحر  لضف و  هب  وگب : [ 58
- نآرق  - تسا رظن  روظنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  هتمحرب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  ینعی  هّللا  لـضفب   112-86- نآرق -21-19- یقرواپ

یمیب هن  ادخ  ناتـسود  رب  هک  دیـشاب ، هاگآ  سنوی 62 ]  ] نونزحی مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـال  هّللا  ءاـیلوأ  ّنا  ـالأ  [ 59  ] 62-53- نآرق -12-1
ناگدنب نیب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دنکیم  لقن  ةریره  وبا  [ 366  ] 66-6- نآرق . - دنوشیم نیگهودنا  نانآ  هن  تسا و 
بوبحم ایند ، ییاراد  لام و  نودب  نانآ  دنروخیم . هطبغ  نانآ  ماقم  هب  ایبنا  دنتسه ، الاب  يوربآ  الاو و  ماقم  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ 

رد یهودـنا  نانآ  تسا  سرت  فوخ و  ار  قیالخ  هک  ییاج  رد  دنتـسه ، نئمطم  یبولق  ینارون و  ياههرهچ  ياراد  دنتـسه . اـهناسنا  بولق 
هّللا لوسر  ای  دنتفگ  دنتـسه ! یناسک  هچ  نانآ  دینادیم ! ایآ  تسین  نانآ  لد  رد  ینزح  دـنوش  نوزحم  اهناسنا  هک  یماگنه  و  دـنرادن ، لد 

نآ زا  لیقع  رفعج و  ادهشلا ، دیس  هزمح  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  میـسانشب  ات  دییامرف  نایب  دنتـسیک ، نانآ 
[60  ] 78-18- نآرق . - دومرف تئارق  ار  نونزحی  مه  مهیلع و ال  فوخ  هّللا ال  ءایلوأ  ّنا  الا  هفیرش  هیآ  سپـس  هحفص 140 ] دنتسه [  ناسک 
زا هـک  هــکنیا  و  [ 3 دوـه /  ] هلـضف لـضف  يذ  ّلـک  تؤـی  ًیّمـسم و  لـجا  یلا  ًانـسح  ًاـعاتم  مـکعّتمی  هـیلا  اوـبوت  ّمـث  مـّکبر  اورفغتـسا  نأ  و 

، دزاس دنمهرهب  نّیعم  ینامز  ات  ییوکین  يدنمهرهب  اب  ار  امـش  هک  هکنیا  ات  دینک ، هبوت  وا  هاگرد  هب  سپـس  دیهاوخب ، شزرمآ  ناتراگدرورپ 
رد مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هب  قلعتم  نآرق  مهف  باتک  رد  [ 367  ] 113-6- نآرق . - دنک اطع  دوخ  مرک  زا  یتمعن  ياهتـسیاش  ره  هب  و 

-131- نآرق -117-91- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نامه  لضف  يذ  دومرف : نایب  هلـضف  لضف  يذ  ّلک  تؤی  هیآ و  لیذ 
هّللا ریذن و  تنا  اّمنا  کلم  هعم  ءاج  وا  زنک  هیلع  لزنا  الول  اولوقی  نا  كردـص  هب  قئاض  کیلا و  یحوی  ام  ضعب  كرات  کّلعلف  [ 61  ] 139

ارچ دنیوگیم : هک  دوش  گنت  نادب  تاهنیـس  ییوگ و  كرت  دوشیم  یحو  وت  هب  هچنآ  زا  یخرب  ادابم  و  [ 12 دوه /  ] لیکو ءیش  ّلک  یلع 
[368  ] 159-6- نآرق  - تسا نابهگن  يزیچ  ره  رب  ادخ  ياهدنهد و  رادـشه  طقف  وت  دـماین ! وا  اب  ياهتـشرف  ای  هدـشن  هداتـسرف  وا  رب  یجنگ 

تیالو ربخ  تافرع  نیمزرـس  رد  هفرع  زور  رهظزادـعب  رد  نیما  لیئربج  دـنکیم : لـقن  نینچ  مقرا  نب  دـیز  شردارب  لوق  زا  مقرا  نب  رباـج 
ناقفانم و زا  ياهفیاط  راکنا  تهج  زا  ترضح  نآ  درک . غالبا  مالعا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
ار یمیمص  کیدزن و  باحصا  زا  یتعامج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هحفـص 141 ] دوب [  گنتلد  نارگن و  تمهت  ارتفا و  لها 

ربمایپ ناـیم  نآ  رد  میهدـب  یباوج  هچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هب  میتسنادیمن  اـم  مدوب  نم  ناـنآ  هلمج  زا  هک  دـناوخ  ارف  تروشم  يارب 
یلـص ادخ  لوسر  ینکیم  یباتیب  عزج و  ّلج  ّزع و  يادخ  نامرف  زا  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  لیئربج  دـش . نایرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
مدرک لّمحت  ار  یتالکـشم  هچ  شیرق  لیابق  زا  دنادیم  تسا و  هاگآ  نم  راگدرورپ  هکلب  تسین  نینچ  هکنیا  زگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 
سرت زا  ات  داد  ترـصن  ارم  نامـسآ  زا  ینازابرـس  اب  درک و  نانآ  اب  گنج  داهج و  هب  رما  ارم  میادخ  ات  دـنتفریذپن  ارم  تّوبن  تلاسر و  نانآ 
سپـس تفر و  نامـسآ  هب  لیئربج  دننکیم ؟! مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  فارتعا  رارقا و  هنوگچ  نونکا  دندرک ، متلاسر  هب  رارقا  ریـشمش 
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زا رمع  نب  دّمحم  [ 369  ] 516-463- نآرق . - درک تئارق  ار  كردـص  هب  قئاض  کیلا و  یحوی  ام  ضعب  كرات  کـّلعلف  هیآ  تشگزاـب و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  هدرک  لقن  نینچ  شراوگرزب  ردپ  زا  وا  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  ار  یثیدح  ةدابع 

دـشاب تامیالمان  ره  رد  وا  راکددـم  نابیتشپ و  و  دـیازفیب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  بلق  صالخا  رب  ات  مدرک  تساوخرد  مراـگدرورپ  زا  دومرف :
یلـص دّمحم  رگا  تفگ  دینـش  ار  نخـس  هکنیا  نوچ  یلهاج  درم  دومرف . تباجا  ارم  شهاوخ  هکنیا  تشاذگ و  ّتنم  نم  رب  ناّنم  دـنوادخ 

گنتلد دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هب  ربخ  هکنیا  نوچ  دوب  رتوکین  رتهب و  درکیم ، بلط  شیادخ  زا  امرخ  عاص  کی  هلآ  هیلع و  هّللا 
هب درک و  تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار  كردـص  هب  قئاض  کیلا و  یحوی  ام  ضعب  كرات  کّلعلف  هیآ  لیئربج  هلـصافالب  دـش .

یبا زا  دیزی  نب  رباج  قیرط  زا  ار  یتیاور  قیتع  ریـسفت  رد  دـیوگیم  یناکـسح  مکاح  [ 370  ] 76-23- نآرق . - داد رطاخ  نیکست  ترـضح 
شیوخ يادخ  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفص 142 ] دوب [  نینچ  تیاور  نآ  مدید  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج 

زا يدرم  دومرف . تباجا  مدوب  هتـساوخ  ار  هچنآ  مد  نامه  مراگدرورپ  مدوب  هتـساوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  يردارب و 
یلـص دّمحم  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ام  دزن  رد  امرخ  عاص  کی  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  دینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ارم  ياعد  نوچ  شیرق 

دمآ نارگ  تخس  وا  رب  دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  یشیرق  درم  نآ  نخس  نوچ  تسا  هتـساوخ  شیوخ  يادخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا 
نآ ندرک  داش  نیکـست و  يارب  ار  كردـص ...  هب  قئاـض  کـیلا و  یحوی  اـم  ضعب  كراـت  کـّلعلف  هیآ  ناحبـس  يادـخ  دـش . گـنتلد  و 

تـسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یثیدـح  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  دوراج  یبا  [ 371  ] 70-17- نآرق . - داتسرف ترضح 
زا  74-1- تیاور  - یناطعاف هتحیـصن  هبلق و  صـالخا  هترزاوم و  ّیلع و  ةاـخاوم  ّیبر  تلاـس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک 
نم هب  متـساوخ  راگدرورپ  زا  هچنآ  سپ  مدرک  تساوخرد  ار  شتحیـصن  شبلق و  صـالخا  وا و  یناـبیتشپ  یلع و  يردارب  شیوخ  يادـخ 

و دنکیم ، ییاهاعد  نینچ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  زا  مراد  بجع  تفگ  دینـش  ار  نخـس  هکنیا  نوچ  شیرق  زا  يدرم  دومرف . اطع 
هتـشرف و ات  درکن  اعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ارچ  سپ  مدرم  يا  تسا  هتـساوخ  وا  هچنآ  زا  رتبوبحم  ام  دزن  رد  امرخ  عاص  کی  هّللا 

هکنیا نوچ  ددرگ . بلاغ  شنانمـشد  رب  دوش و  يوق  نآ  اـب  اـت  درکن  بلط  هرقن  ـالط و  اـی  دـهد . يراـی  شنانمـشد  لـباقم  رد  ار  وا  یکلم 
ضعب كرات  کّلعلف  هیآ  ناحبس  يادخ  هاگ  نآ  و  دش . نیگمغ  لولم و  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  شوگ  هب  هدوهیب  نانخس 

هیلع هّللا  یلص  یفطصم  كرابم  بلق  هفیرش  هیآ  ندینش  اب   64-30- نآرق . - دومرف لزان  راوگرزب  نآ  رب  ار  هیآ  رخآ  ات  کیلا ...  یحوی  ام 
بناج زا  هک  یـسک  ایآ  [ 17 دوه /  ] هنم دـهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀـّنیب  یلع  ناـک  نمف  أ  [ 62 [ ] هحفـص 143 دش [ . داش  تفای و  یّلـست  هلآ  و 

درک لقن  ار  یثیدح  هّللا  دبع  نب  داّبع  [ 372  ] 61-6- نآرق  - تسا نآ  وریپ  وا  ناشیوخ   ] زا يدهاش  تسا و  نشور  یتّجح  رب  شراگدرورپ 
هنّیب و اب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّهبر  نم  ۀنّیب  یلع  ناک  نمف  زا أ  روظنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ  و 
هب ارم  هفیرش  هیآ  هک  متـسه  نم  دهاش  زا  روظنم  هنم  دهاش  هولتی  -11-46 و و  نآرق . - دش هدیزگرب  تلاسر  هب  میرک  ّبر  بناج  زا  ناهرب 

هیلع یلع  نینمؤـملا  ریما  راـنک  رد  دـیوگیم  هّللا  دـبع  نب  داـّبع  [ 373  ] 100-98- یقرواپ -21-2- نآرق «. - 77» دومرف رکذ  دـهاش  ناونع 
یلع ناک  نمف  هیآ أ  ریسفت  رد  امش  رظن  يأر و  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  تساخرب و  اج  زا  يدرم  متـشاد  روضح  هبحر  نیمزرـس  رد  مالّـسلا 
قلخ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع   261-206- نآرق  - تسیچ هنم  دهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀـنّیب 

لیئارـسا ینب  نیب  رد  ۀّطح  باب  دننام  شموق و  نایم  رد  حون  هنیفـس  لثم  امـش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ام ، لثم  درک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیآ  هکنیا  رد  هک  نادب  يدرک  تئارق  هک  ار  هنم  دهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀنّیب  یلع  ناک  نمف  هیآ أ  اّما  تسا 

لیفط یبا  [ 377  ] 66-11- نآرق  - متـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  بناج  زا  دـهاش  وا و  وریپ  نم  تسا و  لیلج  ّبر  ناـهرب  هنّیب و 
تفگ تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  ءاّوک  نبإ  دومرف . داریا  غیلب  ياهبطخ  هفوک  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يزور  دنکیم : لقن 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  دشابن ! کیرش  نآ  رد  وت  اب  يدحا  هحفص 144 ] هک [  تسا  هدش  لزان  وت  نأش  رد  ياهیآ  ایآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای 
مالک هکنیا  قبط  نادب   113-58- نآرق  - يدرک تئارق  ار  هنم  دـهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀـّنیب  یلع  ناک  نمف  هفیرـش أ  هیآ  ایآ  دومرف : مالّـسلا 
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لقن ّیجن  نب  هّللا  دـبع  قیرط  زا  یفعج  رباج  [ 378  ] متـسه وا  دهاش  نم  تسا و  نایمدآ  رب  راگدرورپ  هنّیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  ادـخ 
زگره مدرک  مهارف  ار  یـسک  یهارمگ  بجوم  هن  مدـش و  هارمگ  هن  نم  مدرم  يا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  هدرک 
دینادب متـسه و  داد  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  رب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  ياهنّیب  رب  نم  مدرکن  شومارف  دـش  هتفرگ  نم  زا  هک  يدـهع 

متفگ غورد  هن  لاح  هب  ات  هّللا  و  دومرف : مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ  ّیجن  نب  هّللا  دبع  [ 379  ] متسه نّیب  طارص  حضاو و  قیرط  رب  نم 
یلاعت يادخ  هک  متـسه  ياهّنیب  نم  دینادب  دشن . ضراع  نم  رب  یـشومارف  نایـسن و  هاگچـیه  مداتفین و  ههبـش  رد  زگره  مدینـش  غورد  هن  و 
ساـّبع نبإ  زا  [ 381  ] 143-141- یقرواپ  - 78  » متـسه نیبم  طارـص  راکـشآ و  قیرط  رب  نم  دومرف . ناـیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  يارب 

یفطصم تفگ  خساپ  رد  ساّبع  نبإ   99-64- نآرق . - دش لاؤس  ّهبر ...  نم  ۀنّیب  یلع  ناک  نمف  یلاعت أ  يادخ  لوق  هرابرد  روهـشم  رّـسفم 
، درک تیاور  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 382  ] تسا نآ  رب  دهاش  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  ناگدنب  رب  گرزب  يادـخ  هنّیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر   133-78- نآرق  - تفگ هنم  دهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀنّیب  یلع  ناک  نمف  هفیرش أ  هیآ  حیضوت  رد  سابع  نبإ 
نمف یلاعت أ  يادـخ  مالک  هرابرد  کلام  نب  سنا  [ 383 [ ] هحفـص 145 تسوا [  فرط  زا  دهاش  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  راگدرورپ  هنّیب 
دهاش هولتی  رد  دهاش  زا  روظنم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هنّیب  زا  روظنم  هک  دـهدیم  حیـضوت  نینچ  ّهبر  نم  ۀـنّیب  یلع  ناک 

یلص ّیبن  يایوگ  نابز  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنگوس  ادخ  هب   218-201- نآرق -86-51- نآرق  - تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هنم 
تئارق نیکرـشم  رب  جـح  مسارم  رد  مامت  تبالـص  تماهـش و  اب  ار  تئارب  تایآ  هک  دوب  هکم  نیکرـشم  اب  ناـمیپ  خـسف  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارـصع  مه  زا  ناذاز  هک  درک  لقن  ار  یثیدح  راسی  نب  بیبح  [ 384 . ] دومرف

مهروبزب و روبّزلا  لها  نیب  مهلیجناب و  لیجنالا  لها  نیب  مهتاروتب و  ةاروتلا  لها  نیب  تمکحل  اـهیلع  تسلجف  ةداـسولا  یل  تینث  ول  دومرف :
يارب منیـشنب و  نآ  رب  اـت  دوش  هتـشاذگ  میارب  یـسرک  رگا   204-1- تیاور  ...«. - هّللا یلا  دعـصی  رهزی  ءاضقب  مهناقرفب  ناـقرفلا  لـها  نیب 

هب روبز  نارادـفرط  نیب  رد  لیجنا و  باتک  هب  لیجنا  ناوریپ  نایم  رد  تاروت و  نوناق  قبط  تاروت  لها  نیب  رد  مناوتیم  منک  مکح  قیـالخ 
رد هوک  ای  نابایب  رد  زور  ای  بش  رد  هک  ياهیآ  ره  دـنگوس ، ادـخ  هب  منک  مکح  تواـضق و  نآرق  هب  ناـقرف  ناوریپ  نیب  رد  روبز و  باـتک 
هچ نأش  رد  تعاس و  زور و  هچ  رد  منادیم  هک  تسا  نافرع  ملع و  ارم  تایآ  نآ  هرابرد  ياهزادـنا  هب  تسا  هدـش  لزان  اـیرد  اـی  یکـشخ 

تـسا هدرک  صّخـشم  تسا  رون  ای  ران  رد  هک  ار  وا  هاگیاج  ادخ  باتک  رد  هک  هکنیا  رگم  تسین  یـشیرق  درم  چیه  تسا  هدش  لزان  یـسک 
ناک نمف  هیآ أ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  هدش  لزان  وت  نأش  رد  ياهیآ  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  دیسرپ : تساخرب و  يدرم  نایم  هکنیا  رد 

تسا و ناحبـس  يادخ  هنّیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نادب   88-33- نآرق  - يدرک تئارق  ًامتح  ار  هنم  دـهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀـنّیب  یلع 
یلع هک  تسا  هدـش  لقن  نینچ  دوراج  وبا  قیرط  زا  یلبق  ثیدـح  [ 385  ] متـسه وا  راثآ  تمکح و  هدننک  يوریپ  وا و  فرط  زا  دـهاش  نم 
لها نیب  تاروت و  هب  تاروت  لها  نیب  لیجنا و  هب  لیجنا  لها  نیب  منیـشنب  قیالخ  نیب  تواـضق  هحفص 146 ] هب [  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
نایم زا  يدرم  دـشاب  هتـشادن  اطخ  ياهرذ  هک  ياهنوگ  هب  منکیم  تواضق  نآرق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تما  نیب  روبز و  هب  روبز 
نمف هیآ أ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا  هدـش  لزان  وت  نأش  رد  ياهیآ  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  تفگ  تساخرب و  تیعمج 

تسا و ناحبس  يادخ  هنّیب  ادخ  لوسر  هک  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  نم و  نأش  رد  هنم  دهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀنّیب  یلع  ناک 
ود ناذاز  زا  وا  راسی و  نب  بیبح  زا  دوراـج  وبا  زا  زاـب  [ 386  ] 105-50- نآرق  - متسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  بناج  زا  دهاش  نم 

فلتخم و لـلم  نیب  مهاوخب  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  تسا  هدرک  لـقن  هنوـگ  هکنیا  يرگید  ناـیوار  قـیرط  زا  ار  یلبق  تیاور 
مادک میوگب  مناوتیم  ینآرق  تایآ  ینّابر و  مالک  دروم  رد  یتح  منک  نینچ  مرداق  منک  مکح  نانآ  ینامـسآ  باتک  قبط  رب  ددـعتم  نایدا 

هک تسا  هنوگ  نآ  تفرعم  ارم  یتح  تسا  هدـش  لزان  یکـشخ  ای  ایرد  رد  هیآ  مادـک  نمد و  ای  تشد  رد  ياهیآ  هچ  زور و  ای  بش  رد  هیآ 
قبط رب  شیرق  نانز  نادرم و  میوگب  مناوتب  هک  دومرف  تیانع  ملع  اج  نآ  ات  ارم  یلاعت  يادـخ  منک  نایب  مناوتیم  ار  تایآ  همه  لوزن  نأـش 

نینمؤملا ریما  ای  تفگ  تساخرب و  نایم  نآ  زا  يدرم  دیـسر  اج  نیدـب  نخـس  نوچ  دـنوشیم . هداد  قوس  مّنهج  ای  تشهب  هب  تایآ  مادـک 
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یلـص یفطـصم  هنم  دهاش  هولتی  ّهبر و  نم  ۀنّیب  یلع  ناک  نمف  هیآ أ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدش  لزان  امـش  ّقح  رد  هیآ  مادـک 
حیضوت رد  ساّبع  نبإ  [ 387  ] 95-40- نآرق  - متـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  فرط  زا  دهاش  نم  تسا و  یهلا  هنّیب  هلآ  هیلع و  هّللا 

هحفص 147]  ] 19-1- نآرق  - تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طقف  هیآ  هکنیا  رد  دهاش  هنم  دهاش  هولتی  و  دیوگیم : قوف  هفیرش  هیآ 
یبا زا  یبلک  [ 388  ] 43-6- نآرق . - داد میهاوخ  هتساکان  مامت و  ار  ناشیا  هرهب  ام  و  [ 109 دوه /  ] صوقنم ریغ  مهبیصن  مهّوفومل  ّانا  و  [ 63]

روظنم درک : نایب  صوقنم  ریغ  مهبیصن  مهّوفومل  ّانا  گرزب و  دنوادخ  مالک  حیضوت  رد  نآرق  رّسفم  ساّبع  نبإ  هک  تسا  هدرک  لقن  حلاص 
لیوحت تساک  مک و  نودب  ار  مشاه  ینب  بیـصن  مهـس و  دیامرفیم  هفیرـش  هیآ  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  مشاه  ینب  هفیرـش  هیآ  دوصقم  و 

زا ارچ  سپ  [ 116 دوه /  ] ضرـالا یف  داـسفلا  نع  نوهنی  ۀـّیقب  اولوا  مکلبق  نم  نورقلا  نم  ناـک  ـال  وـلف  [ 64  ] 145-108- نآرق  - مهدیم
یلع نب  دیز  زا  ینیدـم  دایز  [ 389  ] 88-6- نآرق ! - دنراد زاب  نیمز  رد  داسف  زا  ار  مدرم   ] هک دـندوبن  ینادـنمدرخ  امـش  زا  شیپ  ياهلسن 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  نادناخ  ام  نأش  رد  مکلبق ...  نم  نورقلا  نم  ناک  ولف ال  دیوگیم : نینچ  الاب  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  رد  مالّـسلا  هیلع 

هکنیا وگب : فسوی 108 ]  ] ینعّبتا نم  انا و  ةریصب  یلع  هّللا  یلا  اوعدأ  یلیبس  هذه  لق  [ 65  ] 141-102- نآرق  - تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و 
 - متـسین ناکرـشم  زا  نم  ادـخ و  تسا  هّزنم  مینکیم و  توعد  ادـخ  يوس  هب  ییاـنیب  اـب  درک  مايوریپ  یـسک  ره  نم و  هک  نم ،  هار  تسا 
یلا اوعدا  یلیبس  هذه  لق  هفیرش  هیآ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  دیمحلا  دبع  [ 390  ] 73-6- نآرق
لزان هیآ  هکنیا  رگا  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هحفص 148 ]  ] 80-13- نآرق  - ّقح رد  ینعّبتا  نم  اـنا و  ةریـصب  یلع  هّللا 
مجن هک  دـنکیم  لـقن  نوـمیم  نب  ۀـبلعث  زا  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  [ 3979 . ] دشیمن یـسک  چیه  لماش  مّدج  تعافـش  دـشیمن ،

ره ینعی  ینعّبتا  نم  دومرف : راوگرزب  نآ  مدرک  لاؤس  ینعّبتا  نم  و  یلیبس ...  هذـه  لق  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  دـیوگیم :
زا اّذحلا  مّلـس  [ 393  ] 295-293- یقرواپ -226-211- نآرق -177-141- نآرق  - 79 .» دـنک تعباتم  تعاطا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یـسک 
انا ةریصب  یلع  هّللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  هیآ  ریسفت  رد  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  زا  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز 
هب ار  امـش  دنریگیم و  هدهع  هب  ار  تماما  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  میتسه  هفیرـش  هیآ  هکنیا  قادصم  متیب  لها  نم و  دومرف : ینعّبتا  نم  و 

ریـسفت رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نب  رفعج  هک  تسا  هدش  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  [ 394  ] 200-133- نآرق  - میناوخیم ارف  هّللا  لیبس 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تیب  لها  ام  تیالو  هیآ  زا  روظنم  دنگوس  ادخ  هب   143-113- نآرق : - دومرف ةریصب  یلع  هّللا  یلا  اوعدا  هیآ 

ییوجبیع یـسک  ناهارمگ  نّیلاض و  زج  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دوشیمن . رکنم  ار  اـم  تیـالو  یـسک  نّیلاـض  ناـهارمگ و  زج  هک  تسا 
یتاـعطق نیمز  رد  و  [ 4 دـعر /  ] ناونـص ریغ  ناونـص و  لیخن  عرز و  بانعأ و  نم  تاّنج  تارواـجتم و  عطق  ضرـإلا  یف  و  [ 66 . ] دنکیمن

باریـس بآ  کی  اب  هک  هشیر  کـی  ریغ  زا  هچ  هشیر و  کـی  زا  هچ  اـمرخ ، ناـتخرد  اـهرازتشک و  روگنا و  زا  ییاـهغاب  مه و  راـنک  تسا 
نامگیب  93-6- نآرق  - میهدیم يرترب  رگید  یخرب  رب  تیفیک  عون و  هزم و  ثیح  زا  هویم  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  همه  هکنیا  اب  و  دنوشیم ،

یباحـص يراصنالا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 395 [ ] هحفـص 149 تسا [  ینـشور   ] لـیالد دـننکیم  لـقعت  هک  یمدرم  يارب  زین ] رما   ] هـکنیا رد 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  هب  ترضح  نآ  مدید  مدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  روضح  رد  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  فورعم 

ناـتخرد زا  مدرم  یلع  اـی   72-1- تیاور .« - ةدـحاو ةرجـش  نم  تنا  اـنا و  یّتـش و  ةرجـش  نم  ساـّنلا  یلع  اـی  دومرف « : درک و  ور  مالّـسلا 
لیخن عرز و  بانعا و  نم  تاّنج  هیآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  سپـس  میتسه  دحاو  هرجـش  زا  وت  نم و  اّما  دنافلتخم  هدـنکارپ و 

زا هک  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  درک  لقن  يدـبع  نوراه  [ 396  ] 118-45- نآرق . - دومرف تئارق  ار  دـحاو  ءاـمب  یقـسی  ناونـص  ریغ  ناونص و 
يردخ دیعس  وبا  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تلزنم  ماقم و  هرابرد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  کیدزن  باحـصا 

ّیلع انا و  تقلخ  یّتش و  راجشا  نم  ساّنلا  قلخ  : » دومرف مدینش  ترضح  نآ  زا  مدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  رد  يزور  تفگ 
فلتخم و راجشا  زا  مدرم   141-1- تیاور .« - اهعرف نم  لکا  اهلصاب و  کسمتسا  نمل  یبوطف  اهعرف  ّیلع  اهلـصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم 
زا دنز و  گنچ  لصا  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا  نآ  عرف  یلع  متخرد و  لصا  نم  میتسه  دحاو  تخرد  زا  یلع  نم و  اّما  دـندّدعتم 
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هک مدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  تافرع  نیمزرـس  رد  دیوگیم : يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 397 . ] دنک لوانت  شعرف 
سمخ رد  ار  دوخ  سمخ  ایب و  رتکیدزن  یلع  ای  دومرف : هّللا  لوسر  دوب  هداتسیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  زا  رترود  مالّسلا  هیلع  یلع 

ّقلعت نم  یلع  ای  اهناصغا ، نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا  اهلصا و  انا  ةرجـش ، نم  تنا  انا و  تقلخ  ّیلع ؟ ای  دومرف « : هاگ  نآ  زیمآ  رد  نم 
نیـسح نسح و  یتسه  نآ  عرف  وت  لصا و  نم  میتسه  دـحاو  تخرد  زا  وت  نم و  یلع  اـی   157-1- تیاور .« - ۀـّنّجلا هّللا  هلخدا  اهنم  نصغب 

. ] دنکیم تشهب  دراو  ار  وا  گرزب  يادخ  دنز  گنچ  تخرد  هکنیا  هخاش  هب  یـسک  ره  یلع  يا  دناتخرد ، نآ  ياههخاش  مالّـسلا  هیلع 
38-6- نآرق  - تسا يربـهر  یموق  ره  يارب  ياهدـنهد و  رادـشه  طـقف  وت  [ 7 دـعر /  ] داه موق  ّلکل  رذـنم و  تنا  اـّمنا  [ 67 [ ] هحفص 150
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش . لزان  داه  موق  ّلکل  رذنم و  تنا  اّمنا  هیآ  هک  یماگنه  درک . تیاور  ساّبع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 398]

تشاذگ مالّسلا  هیلع  یلع  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  سپس   103-71- نآرق  - تسا نم  زا  دعب  يداه  مالّسلا  هیلع  یلع  رذنم و  نم  دومرف : هلآ 
وت ببس  هب  یتسه  نم  زا  دعب  تما  يداه  وت   68-1- تیاور  - نودتهملا يدتهی  کب  یلع  ای  يدعب  يداهلا  تنا  یلع  ای  دومرف : رگید  راب  و 
ّمع رـسپ  سابع  نبإ  تسا  هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  بئاس  نب  ءاـطع  [ 399 . ] دنباییم تیاده  تقیقح  ناگدنیوج  تیادـه و  ناگنـشت 

هنیـس هب  تسد  اب  درک . تفایرد  ار  داه  موق  ّلکل  رذنم و  تنا  اّمنا  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تفگ  قوف  هیآ  هرابرد  هّللا  لوسر 
هیلع یلع  هب  تسد  اـب  سپـس  متـسه  تما  رذـنم  نم  ینعی   15-1- تیاور « - رذـنملا انا   » 200-168- نآرق : - دومرف درک و  هراـشا  شیوـخ 

تیادـه تقیقح  ناـبلاط  وـت  هلیـسو  هب  یلع  اـی   45-1- تیاور  - يدـعب نودـتهملا  يدـتهی  کـب  ّیلع ؟ اـی  دومرف « : درک و  هراـشا  مالّـسلا 
80-65- نآرق . - دش لزان  رذنم ...  تنا  اّمنا  هیآ  یتقو  درک  لقن  سابع  نبإ  لوق  زا  ریبج  نب  دیعس  [ 401  ] 62-60- یقرواپ «. - 80» دنباییم
اب سپـس  متـسه  ادخ  ناگدنب  يارب  رذـنم  نم  دومرف  تشاذـگ و  شاهنیـس  يور  هب  ار  دوخ  تسد  ادـتبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ناگنشت وت  هطساو  هب  یلع  يا   40-1- تیاور  . - نودتهملا يدـتهی  کب  ّیلع ؟ ای  دومرف « : درک و  هراشا  مالّـسلا  هیلع  یلع  فتک  هب  تسد 
: ] دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  یباحص  ساّبع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 403  ] 59-57- یقرواپ  - 81 .» دنوشیم تیاده  تقیقح 
ّبر دیسر و  تباجا  هب  همه  مدرک  ییاعد  تساوخرد و  ره  جارعم  بش  رد  دومرف  دینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  هحفص 151 ]
ّلکل رذنم و  تنا  دّمحم ؟ ای  تفگ «  داد و  رس  ادن  يدانم  مدینـش  رـس  تشپ  زا  نینچمه  دومرف . اطع  نم  هب  ارم  ياهتساوخرد  همه  لیلج 

هب تّما  ربهر  تسا و  يدتهم  يداه و  یلع  دمآ ، ادن  تسا  یـسک  هچ  يداه  سپ  متـسه  تّما  رذنم  نم  متفگ   « . 44-1- تیاور  - داه موق 
هفیرـش هیآ  رد  يداه  زا  روظنم   52-36- نآرق : - درک نایب  داه  موق  ّلـکل  هیآ و  ریـسفت  رد  ساـبع  نبإ  [ 404  ] تسا ناوضر  تشهب  يوـس 

هزرب یبا  [ 405 . ] دریگیم هدـهع  هب  وا  زا  دـعب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تما  تیادـه  هک  تسا  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع 
تـشاذگ شیوخ  هنیـس  يور  هب  تسد  درک و  تئارق  ار  رذنم  تنا  اّمنا  هفیرـش  هیآ  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  دـیوگیم :

تـسوا نم  موق  يداه  دومرف : درک و  هراشا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تسد  اب  درک و  توالت  ار  داه  موق  ّلکل  هیآ و  همادا  سپس 
تـسا تما  رذنم  هک  هّللا  لوسر  ینعی  رذنم  تنا  اّمنا  درک . لقن  ةریره  یبا  زا  ّبیـسم  نب  دیعـس  [ 406  ] 165-149- نآرق -78-63- نآرق -

رگتیاده يداه و  دومرف : ترضح  نآ  تسا  یسک  هچ  روظنم  مدیسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  زا  داه  موق  ّلکل  هیآ و  همادا  زا  اّما 
یملـسا ةزرب  یبا  [ 407  ] 311-309- یقرواپ -147-131- نآرق -65-50- نآرق «. - تسا 82 مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تما  هـکنیا 

سپـس مرذـنم و  نم  ینعی  درک  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  تسد  اب  درک و  تئارق  ار  رذـنم  تنا  اـّمنا  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تفگ 
-173-157- نآرق -62-47- نآرق «. - 83» درک مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  هراـشا  درک و  تـئارق  ار  داـه  موـق  ّلـکل  هـیآ و  هـمادا 

هفیرـش هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  درک  لقن  شدج  ردـپ و  زا  هّرم  نب  یلعی  نب  هّللا  دـبع  نب  رمع  [ 409  ] 248-246- یقرواپ
نم  31-1- تیاور  - يداهلا ّیلع  رذنملا و  انا  [ » هحفص 152  ] 168-135- نآرق  - تفگ درک و  تئارق  ار  داه  موق  ّلکل  و  رذـنم ، تنا  اّمنا 
ریما تسا  هدرک  تیاور  هّللا  دـبع  نب  دابع  [ 413  ] 67-65- یقرواپ «. - تسا 84 مدرم  رگتیاده  یلع  متـسه و  مدرم  هدنهد  راذنا  رذـنم و 

هچ هب  یـسک و  هچ  يارب  منادیم  هک  هکنیا  رگم  دـشن  لزاـن  فیرـش  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه  نینمؤم  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا 
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بلطم هکنیا  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دش ! لزان  امش  نأش  رد  ياهیآ  هچ  یلع  ای  دیـسرپ : يدرم  نایم  نآ  رد  تسا  هدش  لزان  يروظنم 
دش لزان  داه  موق  ّلکل  رذنم و  تنا  اّمنا  هیآ  نم  تیلوئسم  نایب  رد  دومرف : سپس  متفگیمن  نخس  نتـشیوخ  زا  زگره  يدرکیمن  لاؤس  ار 
یبا زا  ریبج  نب  میکح  [ 414  ] 75-43- نآرق  - متسه نم  نآرق  هب  رگتیاده  يداه و  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رذنم  دینادب 
یلع تسد  تراهط  زا  دعب  درک  بلط  وضو  تراهط و  يارب  یبآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  یملـسا  هزرب 

رب ار  تسد  نامه  سپس  رذنم  تنا  اّمنا  دومرف : تشاذگ و  شاهنیـس  رب  تفرگ و  دوب  هتـسشن  شرانک  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
ای  » 399-385- نآرق -299-284- نآرق : - دومرف و  درک . تئارق  دوب  داه  موق  ّلکل  هک  هیآ  همادا  تشاذگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیـس  يور 

[415  ] میوگیم هک  یتـسه  هنوگ  هکنیا  وت  شاـب و  دـهاش  یلع  يا   . 67-1- تیاور « - ءاّرقلا ریما  يدـهلا و  ۀـیاغ  مانالا و  ةرانم  ّکنا  یلع 
هب هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تافو  زا  دعب  یفوک  ءاقرز  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم  زا  هک  رماع  نب  هّللا  دـبع 

تمظع و نایب  رد  ار  تیب  ود  هکنیا  ءاقرز  تسیچ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  وت  رظن  دیـسرپ : هیواـعم  تفر  هیواـعم  دزن  ماـش 
انوفدم لدعلا  هیف  حبصاف  رون   || هنّمضت  ربق  یلع  هلالا  یّلـص  هحفـص 153 ] دناوخ [ : درک و  داشنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دیجمت 

ءاقرز ینکیم  دای  تمظع  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ارچ  تفگ  هیواعم  ًانورقم  نامیالا  لدعلاب و  راصف   || ًانرتقم  نامیالا  لدعلا و  فلاح  نم 
تسا و هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  رذنم  هیواعم  يا  نادب  داه  موق  ّلکل  رذـنم و  تنا  اّمنا  دومرف  مدینـش  نآرق  رد  ناحبـس  يادـخ  زا  تفگ 
[29 دعر /  ] بآم نسح  مهل و  یبوط  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  [ 68  ] 87-55- نآرق  - تسا هّللا  یلو  مالّسلا  هیلع  یلع  وا  تّما  يداه 

نب نیصح  [ 417  ] 62-6- نآرق . - دـنراد ییوکین  ماجنارـس  ناشلاح و  هب  اشوخ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک 
لاؤس هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  تسا  هدرک  لقن  نینچ  شناردپ  ردپ و  زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  قراخم 

-1- تیاور  - ۀّنجلا لها  یلع  اهعرف  يراد و  یف  اهلصا  ةرجش  یه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تسیچ  هفیرش  هیآ  رد  یبوط  دش .
ترضح نآ  تسیچ  یبوط  دش ، لاؤس  هرابود  تسا  تشهب  رد  نآ  ياههخاش  نم و  هناخ  رد  نآ  هشیر  لصا و  هک  تسا  یتخرد  یبوط   53

ود هک  تسا  هنوگچ  هکنیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دـش و  بّجعتم  هدـننک  لاؤس  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیب  رد  هک  تسا  یتخرد  نآ  دومرف :
سپ تسا  دـحاو  یناـکم  رد  تشهب  رد  یلع  نم و  نکـسم  لزنم و  نادـب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـش . هتفگ  نخـس  هنوگ 
یلص هّللا  لوسر  زا  هحفـص 154 ] تسا [  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 418  ] متفگن نخس  هناگود 

یف ةرجـش  یه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ   87-64- نآرق . - دـش لاؤس  بآـم  نسح  مهل و  یبوـط  هیآ  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
ياـههخاش نم و  لزنم  رد  نآ  هشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط   69-1- تیاور «. - ۀّنجلا لها  یلع  اهعرف  يراد و  یف  اهلـصا  ۀّنجلا 

راد یف  اهلصا  ۀّنجلا  یف  ةرجـش  یه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تسیچ  یبوط  دش ، لاؤس  ًاددجم  تسا  تشهب  لها  لزانم  رد  نآ 
نآ ياههخاش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لزنم  رد  نآ  لـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط   73-1- تیاور «. - ۀـّنجلا لها  یلع  اهعرف  ّیلع و 
رد نآ  لصا  هک  تسا  یتخرد  یبوط  يدومرف  لوا  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندرک و  بّجعت  سلجم  رد  نارضاح  تسا  تشهب  لها  لزانم  رد 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تسا ؟  تشهب  لها  يور  رب  نآ  ياههخاش  یلع و  هناخ  رد  نآ  لصا  يدرک  ناـیب  هراـبود  تسا  نم  هناـخ 

دنمونت یتخرد  تشهب  رد   353-351- یقرواپ « - تسا 85 ناکم  کی  رد  دـحاو و  تشهب  رد  یلع  هناخ  نم و  هناخ  هک  هکنیا  يارب  دومرف :
هنت لـصا و  دزادـنایم و  هیاـس  نآ  يور  رب  تخرد  هکنیا  ياـههخاش  هک  هکنیا  رگم  تسین  یـسلجم  لزنم و  رـصق و  چـیه  هک  دراد  دوجو 

هب بل  باحـصا  عمج  رد  راوگرزب  نآ  ًاددـجم  هک  هکنیا  اـت  تشذـگ  زور  هس  یفطـصم  نخـس  هکنیا  زا  تسا  نم  لزنم  رد  تخرد  هکنیا 
اههناخ و و  هحفـص 155 ] لزاـنم [  اهرـصق و  یماـمت  يور  رب  هک  دراد  دوجو  گرزب  یتخرد  تشهب  رد  رمع ؟ يا  دومرف : دوشگ و  نخس 

رمع تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیب  رد  تخرد  هکنیا  لصا  دینادب  اّما  دتفایم . نکاما  هکنیا  يور  رب  نآ  ياههخاش  دزادنایم و  هیاس  سلاجم 
هیلع یلع  هناخ  رد  نآ  لصا  ییامرفیم  زورما  تسامـش و  لزنم  رد  تخرد  لـصا  يدومرف  لـبق  زور  دـنچ  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  بّجعت  اـب 

ۀّنجلا یف  ّیلع  رصق  يرـصق و  و  ةدحاو ، ۀّنجلا  یف  ّیلع  لزنم  یلزنم و  ّنا  تملع  اما  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسا  مالّـسلا 
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رـصق تسا و  دـحاو  ناکم  رد  تشهب  رد  یلع  نم و  لزنم  ینادیمن  ایآ   133-1- تیاور . - دحاو ۀّنجلا  یف  ّیلع  ریرس  يریرـس و  دحاو و 
ینیب و ًادیهش  هّللاب  یفک  لق  [ 69 [ ؟  تسا دـحاو  یناکم  رد  یلع  تخت  نم و  تخت  تسا و  دـحاو  ياج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  خاک  نم و 

سک نآ  ادخ و  تسا  یفاک  وگب : ياهدشن  هداتـسرف  وت  : ] دنیوگیم دـندش  رفاک  هک  یناسک  و  [ 43 دعر /  ] باتکلا ملع  هدـنع  نم  مکنیب و 
یلص ربمایپ  نارای  باحصا و  زا  یکی  يردخ  دیعس  وبا  [ 422  ] 247-183- نآرق  - دشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسا  باتک  ملع  وا  دزن  هک 

 - تسیک باتکلا  ملع  هدـنع  نم  زا و  روظنم  هّللا  لوسر  ای  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا 
نب دیعس  [ 423  ] تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  دومرف : باوج  رد  ترـضح   58-33- نآرق
یلع روظنم ، هک  درک ، نایب  باتکلا  ملع  هدـنع  نم  دـنوادخ و  لوق  هرابرد  ربمایپ  یباحـص  نآرق و  رّـسفم  سابع  نبإ  تسا  هدرک  لقن  ریبج 
هدنع نم  ادخ و  مالک  حیـضوت  رد  ۀّیفنح  نبإ  زا  ناذاز  رمع  یبا  [ 424  ] 84-59- نآرق  - تسوا دزن  رد  باتکلا  ملع  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع 
ءاطع نب  هّللا  دـبع  [ 425 [ ] هحفص 156  ] 90-65- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  قادـصم  هک  درک  لـقن  باـتکلا  ملع 

تمسق رد  مالس  نب  هّللا  دبع  ناگداون  نادنزرف و  مدید  میدوب  هتسشن  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  تمدخ  رد  يزور  درک : تیاکح 
ملع مالـس  نب  هّللا  دـبع  ناشردـپ  دزن  رد  دـننکیم  نامگ  نانیا  هّللا  لوسر  نبای  متفگ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  هب  دناهتـسشن . دجـسم  رگید 

ّدج مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  رد  باتکلا  ملع  تسین  هنوگ  هکنیا  ریخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا   132-120- نآرق  - دوب دوجوم  باتکلا 
باتکلا ملع  هدنع  نم  هیآ و  حیضوت  رد  وا  هک  درک  لقن  حلاص  یبا  نابز  زا  یثیدح  دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  [ 426  ] 69-57- نآرق  - تسام

رکذ ار  وا  ماـن  اـم  اـّما  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  قوف  هفیرـش  هیآ  راکـشآ  زراـب و  قادـصم  درک  ناـیب  شیرق  زا  يدرم  تفگ 
تفگ هنازرف  درم  نآ  دش . لاؤس  باتکلا  ملع  هدنع  نم  هفیرش و  هیآ  حیضوت  ریسفت و  رد  حلاص  یبا  زا  [ 427  ] 122-97- نآرق  - مینکیمن

- نآرق  - دوب فیرـش  نآرق  مارح  لالح و  خوسنم  خسان و  لیوات  ریـسفت و  هب  ملاع  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  قادـصم 
اّهبر و نذاب  نیح  ّلک  اهلکا  یتؤت  ءامّـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصأ  ۀبّیط  ةرجـشک  ًۀبّیط  ًۀملک  اًلثم  هّللا  برـض  فیک  رت  مل  أ  [ 70  ] 81-56

تـسا كاپ  یتخرد  دننام  كاپ  ینخـس  هدز  لثم  هنوگچ  ادخ  يدیدن  ایآ  میهاربا 24 و 25 ]  ] نورّکذتی مهّلعل  ساّنلل  لاثمألا  هّللا  برـضی 
، دـنزیم مدرم  يارب  ار  اهلثم  ادـخ  و  دـهدیم . شراگدرورپ  نذا  هب  مد  ره  ار  شاهویم  تسا  نامـسآ  رد  شاهخاش  راوتـسا و  شاهشیر  هک 

مالّـسلا هیلع  یلع  نب  دّمحم  روضح  هب  يزور  تفگ  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  یمعثخ  مالـس  [ 428  ] 180-6- نآرق . - دنریگ دنپ  هک  دـیاش 
 - تسیچ ءامّسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  ۀبّیط  ةرجـشک  ًۀبّیط  ًۀملک  رد  یلاعت  يادخ  مالک  ریـسفت  هّللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  مدیـسر و 

ریما مالّسلا  هیلع  یلع  هرجش  نآ  عرف  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ۀبّیط  ةرجـش  مالـس  يا  دومرف : هحفص 157 ]  ] 180-123- نآرق
فلتخم ياههبعش  تسا و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تخرد  نآ  هخاش  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نسح و  نآ  هویم  هرمث و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 

هیلع یلع  تیب و  لها  ناّبحم  نایعیـش و  تخرد  نآ  زبس  ياهگرب  دنتـسه و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  نادـنزرف  زا  نیموصعم  همئا  هخاـش  نآ 
قرو کی  دیایب ، ایند  هب  تیب  لها  ّبحم  يدولوم  نامز  ره  دتفایم و  تخرد  زا  یقرو  دورب ، ایند  زا  ام  زا  هعیش  کی  هاگره  دنتسه . مالّسلا 

71-38- نآرق  - تسانعم هچ  هب  اّهبر  نذاب  نیح  ّلک  اهلکا  یتوت  سپ  هّللا  لوسر  نباـی  مدرک  لاؤس  دوشیم . هدـییور  تخرد  هکنیا  رب  زبس 
انیم [ 429 . ] دننکیم نایب  و  دنهدیم ، يوتف  ناشنایعیـش  هب  هرمع  جح و  مسارم  رد  ار  مارح  لالح و  مکح  هک  نیموصعم  همئا  ینعی  دومرف :

زا ار  ّقح  هک  منک  لقن  تیارب  یثیدـح  یهاوخیم  ایآ  انیم ؟ يا  تفگ  نم  هب  نامحرلا  دـبع  دـنکیم ، لقن  فوع  نب  ناـمحّرلا  دـبع  مـالغ 
 ... تباث اهلصا  ۀبّیط  ةرجشک  هیآ  ریسفت  حیضوت و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  تفگ  درک و  ور  نم  هب  سپـس  یـسانشزاب  لطاب 
ۀّنج یف  مه  اهقرو ، یتما  نم  مهّوبحم  اهرمث و  نیسح  نسح و  اهحاقل و  ّیلع  اهعرف و  ۀمطاف  ةرجش و  انا   211-188- نآرق : - دومرف مدینش 
یلع تسا و  هرجـش  نآ  عرف  همطاف  متـسه  هفیرـش  هیآ  هکنیا  رد  هرجـش  تخرد و  نم  ینعی   134-1- تیاور . - ّقحلاب ینثعب  يّذلا  ندـع و 

تخرد هکنیا  زبس  ياهگرب  ام  نایعیش  نابحم و  دنتـسه ، نآ  ياههویم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسا  تخرد  هدننک  روراب  حاقل و 
، اـنیم لوق  زا  يرگید  تاور  زا  [ 430  ] تفرگ دنهاوخ  اوأم  ناوضر  تشهب  رد  ام  نایعیـش  درک  ثوعبم  ارم  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دنتـسه ،
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مدینش هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  زا  تفگ  انیم  شمالغ  هب  فوع  نب  نامحّرلا  دبع  هک  دش  تیاور  نینچ  فوع  نب  نامحّرلا  دبع  مالغ 
تسا هرجش  نآ  هنت  عرف و  همطاف  تسا و  هدش  رکذ  ءامّسلا ...  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  ۀبّیط  ةرجـشک  هیآ  رد  هک  ماهرجـش  نآ  نم  دومرف :

. دنتسه تخرد  نآ  ياهگرب  ام  نایعیش  دنتسه ، نآ  ياههویم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  هحفص 158 ]  ] 132-88- نآرق  - مدنزرف ود 
نب دایز  [ 433  ] 179-177- یقرواپ  - 86  » تساهتشهب ریاس  رد  تخرد  ياهتمـسق  ریاس  تسا و  ندـع  تشهب  رد  تخرد  هشیر  لصا و 
ناک اهناصغا  نم  نصغب  ّقلعت  نم  قاس  یلع  ۀمئاق  ةرجـش  لثمک  تیبلا  لها  انلثم  دومرف : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  درک  لقن  رذنم 

هکنیا ياههخاش  زا  ياهخاش  هب  یسک  ره  دشاب  راوتسا  ياهیاپ  قاس و  رب  هک  تسا  یتخرد  لثم  تیب  لها  ام  لثم   95-1- تیاور  - اهلها نم 
یبا نب  یلع  نآ  هیاپ  دومرف : تسیک  نآ  هیاپ  قاس و  هّللا  لوسر  نبای  مدیـسرپ  دش . دهاوخ  هعومجم  نآ  لها  ءزج و  دوش . نازیوآ  تخرد 

هک ار  یناسک  دـنوادخ  میهاربا 27 ] . ] ةرخألا یف  اینّدـلا و  ةایحلا  یف  تباّثلا  لوقلاـب  اونمآ  نیذـّلا  هّللا  ّتبثی  [ 71  ] تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط 
زا ار  یتیاور  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 434  ] 84-6- نآرق . - دنادرگیم تباث  راوتسا  ینخـس  اب  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  دناهدروآ ، نامیا 

ساـبع نبإ  هک   143-99- نآرق . - درک لقن  تباـّثلا ...  لوقلاـب  اونمآ  نیذـّلا  هّللا  ّتبثی  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  فورعم  رّـسفم  ساـّبع  نبإ 
هگن مدـق  تباث  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  ار  نانمؤم  ناحبـس  يادـخ  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تباـّثلا  لوقلاـب  زا  روظنم  تفگ 
ناتب ندیتسرپ  زا  ار  منادنزرف  ارم و  ایادخ ] [ ] میهاربا 35  ] مانصألا دبّعن  نأ  ّینب  ینبنجا و  و  [ 72 [ ] هحفص 159  ] 51-35- نآرق . - درادیم

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  زا  تفگ  نآرق  روهـشم  يراـق  فورعم و  یباحـص  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  [ 435  ] 43-6- نآرق . - راد رود 
لوسر ای  متفگ  میتسه  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نامردـپ  توعد  اعد و  هب  ام   40-1- تیاور  - مالّـسلا هیلع  میهاربا  یبا  ةوعد  انأ  دومرف : مدینش 

هیلع میهاربا  هب  ناحبس  يادخ  هک  ماگنه  نآ  دومرف : دیتسه . مالّسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  توعد و  هب  هنوگچ  امش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
رد ایآ   107-80- نآرق . - درک لاؤس  دـنوادخ  زا  دـش و  لاحـشوخ  داش و  رایـسب  میهاربا  ًاماما  ساّنلل  کلعاج  ّینا  داتـسرف ، یحو  مالّـسلا 

ارجا لباق  هک  يدـهع  میهاربا  يا  دومرف : ّلـج  ّزع و  يادـخ  يدومرف  رّرقم  نم  يارب  هک  هنوگناـمه  یهدیم  رارق  ار  تماـما  مه  نم  هیّرذ 
زا ناملاظ  هب  نم  دـهع  دومرف : یلاـعت  يادـخ  تسین  ارجا  لـباق  ارچ  تسیچ و  نآ  ایادـخ ؟ تفگ  میهاربا  داد . مهاوخن  هدـعو  وت  هب  دـشابن 

يادخ دنرادن . ار  وت  قاثیم  دهع و  ّتیلباق  هک  هک  دناملاظ  نم  نادنزرف  زا  ياهفیاط  هچ  ایادخ ؟ درک : ضرع  میهاربا  دوشیمن  اطع  وت  هّیرذ 
اضاقت میهاربا  دنرادن . ارم  نامیپ  دهع و  تیلباق  تماما و  تیلها  دنشاب  هدرک  هدجـس  میظعت و  ار  منـص  تب و  هک  یناسک  نآ  دومرف : یلاعت 

نم تسشن  تباجا  یسرک  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  هجیتن  رد  ساّنلا  نم  ًاریثک  نللضا  ّنّهنا  ّبر  مانصالا  دبعن  نا  ّینب  ینبنجا و  و  درک :
ارم ناحبس  يادخ  هاگنآ  میدرکن  هدجس  ار  تب  ياهظحل  هک  میتسه  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  هجیتن  هرمث و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مردارب  و 

/ رجح  ] نیلباقتم ررس  یلع  ًاناوخا  ّلغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  و  [ 73 [ ] هحفص 160  ] 96-20- نآرق . - داد رارق  نم  ّیصو  ار  یلع  ّیبن و 
-6- نآرق . - دناهتـسشن رگیدـکی  يورهبور  ییاهتخت  رب  هناردارب  مینک  رب  تسا  نانآ  ياههنیـس  رد  یناسفن  ياههبئاش   ] هنیک هچنآ  و  [ 47

 ... ًاناوخا ّلغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  هفیرش و  هیآ  دنکیم : لقن  ساّبع  نبإ  زا  وا  حلاص و  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  يروث  نایفس  [ 436  ] 68
، رـسای راّـمع  یـسراف  ناملـس  رذ ، وبا  لـیقع  راـّیط ، رفعج  ادهـشلا ، دّیـس  هزمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  یناراوگرزب  ّقح  رد 
[437  ] 52-10- نآرق  - تسا هتشادرب  ار  دسح  ّلغ و  نانآ  بولق  زا  دنوادخ  هک  دش . لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  دادقم ،

ّلغ نم  مهرودـص  یف  ام  انعزن  هفیرـش و  هیآ  دومرف : بانج  نآ  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  درک : ناـیب  لـیلم  نب  هّللا  دـبع 
183-121- نآرق . - دـش لزان  بعک  نب  ّيدـع  ینب  هّرم و  نب  میت  ینب  مشاه  ینب   ] شیرق زا  هفیاـط  هس  ّقح  رد  نیلباـقتم  ررـس  یلع  ًاـناوخا 
ار ّلغ ...  نم  مهرودـص  یف  ام  اـنعزن  هیآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا  هدرک  لـقن  يرـصب  نسح  زا  يرـصب  یـسوم  وبا  [ 438]

شارح نب  یعبر  [ 439  ] 131-97- نآرق . - دـش لزان  ردـب  نایوجگنج  تیب و  لها  ام  ّقح  رد  طقف  ادـخ  مالک  هکنیا  دومرف  درک و  توالت 
مالس مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  دش ، سلجم  دراو  هحلط  دنزرف  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  یلع  روضح  رد  يزور  تسا  هدرک  لقن 

ار ملاوما  یتشک و  ار  مردـپ  وت  یلع  ای  تفگ  هحلط  دـنزرف  هاـگنآ  تفگ  دـمآ  شوخ  وا  هب  مالـس  خـساپ  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک .
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نتـشک رد  اـّما  ناتـسب  ار  شیوخ  ییاراد  ورب  زیخرب و  مدرک  قحلم  لاـملا  تیب  هب  ار  وـت  لاوـما  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  يدرک  هرداـصم 
نآرق رد  هک  دهد . رارق  هیآ  هکنیا  قیداصم  زا  ار  تردـپ  هحفـص 161 ] نم و [  میحر  يادخ  مراودیما  دوبن . وا  يدوبان  رد  ياهراچ  تردپ 

هیلع یلع  ای  تفگ  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  نخـس  نایاپ  رد   106-72- نآرق  ... - ّلغ نم  مهرودـص  یف  ام  انعزن  و  دومرف :
راد هک  دیـشک  شرـس  رب  يدایرف  نانچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دهد . رارق  شیوخ  مالک  هکنیا  قادصم  ار  وت  هک  تسا  رتلداع  دنوادخ  مالّـسلا 

یناسک هچ  نانآ  سپ  دوش ، هدیچرب  ناشیاههنیـس  زا  ّلغ  هک  میـشابن  ناسک  نآ  ام  رگا  وت ؟ رب  ياو  دومرف : هاگ  نآ  دمآرد . هزرل  هب  هرامالا 
هحلط و نم  هک  مراد  قثاو  ءاجر  لماک و  دیما  دومرف : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا  هدرک  لقن  شارح  نب  یعبر  [ 440 [ ؟  دوب دنهاوخ 

یلع ای  تفگ  تساخرب و  نادـمه  هلیبق  زا  يدرم   112-78- نآرق  - میـشاب ّلغ ...  نم  مهرودـص  یف  ام  انعزن  هیآ و  زراب  قیداـصم  زا  ریبز 
دومرف سپس  دمآرد  هزرل  هب  هرامالا  راد  هک  دز  يدایرف  شرس  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  دهد ؟ رارق  ناسک  نآ  زا  ار  امـش  هک  تسا  رتلداع  ادخ 

هیآ لوزن  نأش  رد  مدینش  يروث  نایفـس  زا  درک : لقن  هصیبق  [ 441 [ ؟! دنتسه یتیانع  نینچ  قیال  یناسک  هچ  سپ  میـشابن  ناسک  نآ  ام  رگا 
دوعـسم نبإ  نامثع و  رمع ، رکب ، وبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  ینّابر  مالک  هکنیا  تفگ  ًاناوخا ...  ّلغ  نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  هفیرش و 

مهرودـص یف  ام  انعزن  هیآ و  لوزن  نأش  رد  یبلک  هک  درک  لـقن  يروث  نایفـس  زا  فسوی  نب  دّـمحم  [ 442  ] 397-355- نآرق . - دش لزان 
- نآرق . - دـش لزان  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  دیعـس و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامثع  رمع ، رکب ، وبا  ّقح  رد  یهلا  مالک  هکنیا  درک ، نایب  ّلغ ...  نم 
هک ردب  لها  ام  هرابرد  ّلغ ...  نم  مهرودـص  یف  ام  انعزن  هیآ و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدرک  لقن  يرـصب  نسح  [ 443  ] 120-86

ریما هک  تسا  هدـش  لقن  يرـصب  نسح  لوق  زا  [ 444 [ ] هحفص 162  ] 38-4- نآرق . - دـش لزان  میدوب  راّفک  اب  دربن  نیتسخن  ناـیوجگنج 
یف ّنا  [ 74  ] 133-99- نآرق . - دش لزان  ام  مارتحا  مارکا و  رد  ّلغ ...  نم  مهرودـص  یف  ام  انعزن  هیآ و  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

ریـسفت و رد  مـکح  زا  مـیرم  یبا  [ 445  ] تساـهتربع نارایـشوه  يارب  رفیک ]  ] هکنیا رد  نـیقی  هـب  [ 75 رجح /  ] نیمّـسوتملل تایآل  کـلذ 
نارایـشوه  ] نیمـسوتم زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  نیقی  هب  تفگ  نیمّـسوتملل  تاـیآل  کـلذ  یف  ّنا  هیآ  حیـضوت 

کلذ یف  ّنا  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  درک ، لقن  نانب  نب  هّللا  دـبع  [ 446  ] 198-164- نآرق -40-6- نآرق . - دنتسه
هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  نانآ  لّوا  دومرف :  130-96- نآرق ! - دنتسه یناسک  هچ  نیمّسوتم  هک  مدرک  لاؤس  نیمّـسوتملل  تایآل 

دعب مالّسلا و  هیلع  نیسح  نب  یلع  سپس  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  وا  زا  دعب  تسا  هلآ 
هیلع و هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نبای  مدیسرپ  تسا  نیمّـسوتم  زا  یـسک  هچ  تسا  ملاع  ادخ  وا  زا  دعب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  وا  زا 
-1- تیاور  - هسفن نع  یّنک  اّمبر  لجّرلا  ّنا  دومرف : ییوگیمن  تدوخ  زا  ارچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  يا  تنا  کلاب  اـمف  هلآ 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  درک  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  [ 447 . ] دـیوگیم نخـس  هیانک  اب  شدوخ  زا  ناسنا  یهاـگ  ینعی   37

درک تیاکش  شرسمه  زا  ینز  درکیم ، یگدیسر  مدرم  تایاکش  هب  دوب و  هتسشن  هفوک  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يزور 
هب يدرک  رداص  هک  یمکح  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  تفگ  نز  دومرف . رداص  مکح  هدرک  تواضق  شرهوش  عفن  هب  راوگرزب  نآ  دومن . مّلظت  و 

تسیرگن وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هحفص 163 ] تسین [  ادخ  ّیـضرم  وت  تواضق  ینکیمن و  راتفر  تلادع  هب  ّتیعر  نیب  رد  وت  تسین  قح 
تـشاذگ رارف  هب  اپ  دـید  نینچ  نوچ  نز  ییوگیم  اوران  نانخـس  يدـناسر و  تیاغ  هب  ار  یخاتـسگ  راـکبان ؟ وگغورد و  نز  يا  تفگ  و 

هب دـنار و  نخـس  قح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  خاتـسگ  نز  يا  تفگ  وا  هب  درک ، ریگتـسد  ار  وا  یتـقو  تخادرپ  وا  بیقعت  هب  ثیرح  نب  ورمع 
مکح قح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنگوس ، ادـخ  هب  تفگ  دوب  هدیـسرت  هک  نز  ییوگیم  تشرد  نانخـس  وت  اّما  درک  راتفر  تفطالم  یمرن و 

تشگزاب و مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  ثیرح  نب  ورمع  مدرکیم  نامتک  وا  زا  ار  یبلطم  مدرک  جاودزا  مرـسمه  اب  هک  ینامز  زا  نم  اّما  درک 
هیلع یلع  يدومرف ؟  رداص  یمکح  نینچ  هک  ینادیم  تناهک  ملع  اـیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـی  دیـسرپ ، سپـس  تفگ  زاـب  دوب  هدینـش  هچنآ 
یف ّنا  دومرف  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  دنگوس  ادخ  هب  تسین  تناهک  زا  هکنیا  تسا و  طابترا  هچ  تناهک  هب  ارم  وت ؟ رب  ياو  دومرف : مالّـسلا 

يده همئا  مه  نم  زا  دعب  متسه و  نم  ناشیا  زا  دعب  دوب و  مّسوتم  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیمّـسوتملل  تایآل  کلذ 
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قحاــن وا  متـــسناد  مدرک  هاــگن  نز  نآ  يامیـــس  رد  نوــچ  ورمع ؟ يا   374-340- نآرق . - دنتـسه نارایــشوه  نیمـّـسوتم و  ماهـّیرذ  زا 
86-52- نآرق  - تفگ نیمّـسوتملل  تایآل  کـلذ  یف  ّنا  هیآ  هراـبرد  ۀـبیتع  نب  مکح  زا  میرم  یبا  [ 449  ] 79-77- یقرواپ  - 87 .» دیوگیم
رد مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  درک  لقن  ملـسم  نب  دّـمحم  [ 450  ] تسا نیمّـسوتم  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  نیّـسرفتم و  ینعی  نیمّـسوتم 

یلص هّللا  لوسر  دنتسه و  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نیمّـسوتم   108-74- نآرق : - دومرف نیمّسوتملل  تایآل  کلذ  یف  ّنا  هیآ  حیـضوت 
عاعش رد  وا  هک  دیـشاب  رذح  رب  نمؤم  یکریز  تسارف و  زا   49-1- تیاور  - هّللا رونب  رظنی  ّهناف  نمؤملا  ۀـسارف  اوّقتا   » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا 

وبا هک  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  هکنیا  یفعج  دـیزی  نب  رباج  [ 451 . ] دنیبیم درگنیم و  ار  اهتیعقاو  هحفص 164 ] قیاقح و [  ادخ  رون 
نآ نوچ  درک  تیاکـش  شرهوش  زا  ینز  دوب  هتـسشن  هفوـک  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  يزور  تفگ  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
یف ّنا  هیآ  ساسا  رب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  ات  تفگ  اوران  ناشیرپ و  نانخس  دش و  كانبـضغ  نز  درک . مکح  قح  هب  ترـضح 
اوناک اّمع  نیعمجأ  مهّنلئـسنل  ّکبر  وف  [ 75  ] 96-62- نآرق  - میتسه نارایشوه  نیمّـسوتم و  زا  نم  هّللا و  لوسر  نیمّـسوتملل  تایآل  کلذ 
هچنآ سپ  دندادیم  ماجنا  هچنآ  زا  دیـسرپ . میهاوخ  نانآ  همه  زا  هک  تراگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  [ 94 رجح / . ] رمؤت امب  عدصاف  نولمعی 

تمایق رد  تسا  هدرک  لقن  نیعمجا  مهّنلئسنل  ّکبر  وف  هیآ  هرابرد  ّيدس  زا  يروث  نایفس  [ 452  ] 72-6- نآرق  - نک راکشآ  يرومأم  نادب 
لامعا نینچمه  و  دیدرک ؟! لمع  هنوگچ  وا  یهاون  رماوا و  هب  هک  دوشیم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  زا  باسح  زور  و 

يادخ  46-29- نآرق  - تسا هدرک  نایب  رمؤت  اـمب  عدـصاف  هیآ  ریـسفت  رد  ساـبع  نبإ   69-42- نآرق . - دوشیم هبـساحم  ناگدنب  لاعفا  و 
لیاضف نینچمه  دنک و  راهظا  نانیدیب  ناکرشم و  يارب  ار  نادزی  مالک  نآرق و  مایپ  ات  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هب  یلاعت 

هحفـص دـنامن [ . یقاب  نانآ  يارب  ياهناهب  رذـع و  ات  دـیامرف  یفّرعم  راهظا و  مدرم  يارب  نآرق  دـننامه  ار  تیب  لها  شزرا  اب  بقانم  دایز و 
. دننکیم یبایهار  یبطق   ] هراتس هلیسو  هب  نانآ  و  دادرارق ،] زین  رگید   ] ییاههناشن و  لحن 16 ]  ] نودتهی مه  مّجنلاب  تامالع و  و  [ 76 [ ] 165

نودتهی مه  مّجنلاب  هیآ و  ریسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  شردپ  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  دیزی  نب  دّمحم  [ 453  ] 39-6- نآرق -
دننام هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مجن  زا  روظنم  دومرف : بانج  نآ   132-109- نآرق  - تسیچ مجن  زا  روظنم  هک  درک  لاؤس 
مالک ریـسفت  حرـش و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  زا  تفگ  بلغت  نب  نابآ  [ 454 . ] دـشخردیم قیالخ  نایم  رد  مجن  هراتس 

. - دـننکیم مهارف  ار  مدرم  تیادـه  تابجوم  هک  تسیچ  مجن  تاـمالع و  زا  روظنم  مدرک  لاؤس  نودـتهی  مه  مّجنلاـب  تاـمالع و  ادـخ و 
دّمحم نانیشناج  ایصوا و  تامالع  زا  دوصقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  مجن  زا  روظنم  دومرف : راوگرزب  نآ   140-107- نآرق

ّنا اهوصحت ، هّللا ال  ۀمعن  اوّدعت  نا  و  [ 77 . ] دنتسه وا  نادنزرف  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دنتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم 
 - تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  ًاعطق  دیرامـشب . دـیناوتیمن  ار  اهنآ  دـینک ، هرامـش  ار  ادـخ  ياه   ] تمعن رگا  و  لـحن 18 ]  ] میحر روفغل  هّللا 
رد هودـّنلا  راد  رد  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناوجون  یباحـص  ساّبع  نبإ  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـهاجم  [ 455  ] 68-6- نآرق
وت هب  یلاعت  يادخ  هک  یتمعن  نیتسخن  یلع  ای  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ترـضح  نآ  میدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح 
مود تمعن  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  درک . قلخ  درم  ارم  هک  هکنیا  هّللا  یبن  ای  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  مادـک  دومرف  تیاـنع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دومرف . تیانع  نم  هب  هک  یناملـسم  تیاده و  تمعن  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هحفص 166 ] تسا [  مادک 
ياـهتمعن دـنوادخ  هّللا  لوـسر  اـی  ینعی  درک . تئارق  ار  اـهوصحت  ـال  هّللا  ۀـمعن  اوّدـعت  نا  هیآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسیچ  موـس  تـمعن 

مالّسلا هیلع  یلع  فتک  رب  ار  شتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن   63-26- نآرق . - دنتسین شرامش  لباق  هک  دومرف  تیانع  نم  هب  يرامشیب 
ریطـسا اولاق  مّکبر  لزنا  اذاـّم  مهل  لـیق  اذا  و  [ 78  ] تسین قفاـنم  زج  وت  نمـشد  یلع  اـی  وـت  رب   8-1- تیاور  - تنـسحا دومرف : تشاذگ و 
ناینیشیپ ياههناسفا   64-6- نآرق : - دـنیوگیم تسا  هدرک  لزان  يزیچ  هچ  ناتراگدرورپ  دوش : هتفگ  ناـنآ  هب  نوچ  و  لحن 24 ]  ] نیلّوالا

مهل لیق  اذا  هیآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  رب  لیئربج  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  هک  دـنکیم  لقن  یلامث  هزمح  یبا  [ 456  ] ار
ییاهزیچ هچ  مالّسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  نأش و  رد  ناحبـس  يادخ  دوش  هتفگ  ناکرـشم  هب  رگا  ینعی  درک . تئارق  ار  مّکبر  لزنا  اذاّم 
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نودـب يریطاسا و  ياهناتـساد  ینعی  نیلّوالا  ریطاسا  دـنیوگیم : باوج  رد  ناکرـشم  ناشیک و  رفاک  نآ   86-50- نآرق ! - دومرف لزاـن  ار 
اب و  لحن 38 ]  .... ] تومی نم  هّللا  ثعبی  مهنامیا ال  دـهج  هّللاـب  اومـسقا  و  [ 79 [ ] هحفص 167  ] 64-48- نآرق  - تسا هداتـسرف  ار  تیعقاو 

یبا [ 457  ] 64-6- نآرق  - تخیگنا دـهاوخن  رب  دریمیم  هک  ار  یـسک  ادـخ  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  ناشیاهدـنگوس  نیرتتخس 
ثعبی مهنامیأ ال  دهج  هّللاب  اومـسقأ  هیآ و  دومرف  بلاط  یبا  نب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  مدینـش  مرـصا  نب  دیرب  زا  دیوگیم  یلامث  هزمح 

ۀنسح و اینّدلا  یف  مهّنئّوبنل  اوملظ  ام  دعب  نم  هّللا  یف  اورجاه  نیّذلا  و  [ 80  ] 176-118- نآرق  - تسا هدش  لزان  نم  نأش  رد  تومی  نم  هّللا 
ناـنآ هب  ییوـکین  ياـج  اـیند  هکنیا  رد  دـناهدرک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  یگدیدمتـس  زا  سپ  هک  یناـسک  و  لحن 41 ] . ] ربکا ةرخـآلا  رجـأل 

نم هّللا  یف  اورجاه  نیذـّلا  هیآ و  لوزن  نأـش  رد  [ 458  ] 104-6- نآرق  - دوب دـهاوخ  رتگرزب  ترخآ  شاداپ  ًاعطق  دـننادب ، رگا  میهدیم و 
! دندرک ترجه  گرزب  يادخ  هار  رد  هک  دنتسه  یناسک  هچ  روظنم  دش : لاؤس  نآرق  روهشم  رّـسفم  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  اوملظ ...  ام  دعب 
ملظ و رثا  رب  هک  دنتـسه  ینارجاهم  زا  لیقع  راّیط و  رفعج  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ  باوج  رد  ساـّبع  نبإ   78-29- نآرق -

یحون ًالاجر  ّالا  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و  [ 81 [ ] هحفـص 168 تسا [  نانآ  نیـسحت  دیجمت و  رد  هیآ  هکنیا  و  دندرک ، ترجاهم  نایّکم  دادیب 
سپ میتشادـن  لیـسگ  میدرکیم  یحو  ناـنآ  هب  هک  ینادرم  زج  مه  وت  زا  شیپ  و  لحن 43 ]  ] نوملعت متنک ال  نا  رکّذـلا  لهأ  اولأـسف  مهیلا 
تفگ ثراح  هک  درک  تیاور  ّيدس  زا  يروث  نایفس  [ 459  ] 97-6- نآرق . - دیوش ایوج  ینامسآ  ياهباتک  ناگدنهوژپ  زا  دینادیمن ، رگا 

146-123- نآرق ! - دنتسه یناسک  هچ  رکذ  لها  مدیـسرپ  رکّذلا ...  لها  اولأساف  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  میتسه  لیزنت  لیوأت و  هب  فراع  ملع و  ندعم  رکذ ، لها  ام  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

يدورو رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ملع و  رهش  نم   72-1- تیاور  . - هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  : » دومرف نم  ّقح 
نب رباج  زا  وا  لیئارسا و  زا  نامی  نب  ییحی  [ 460 . ] دوش دراو  دیاب  ملع  نآ  رد  زا  تسا  تفرعم  هنشت  ملع و  بلاط  یسک  ره  تسا  رهش  نآ 

173-154- نآرق  - مدرک لاؤس  رکّذـلا  لها  اولأساف  هیآ  حیـضوت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  تفگ  رباج  هک  درک  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع 
دیاب مولع  بسک  نید و  تفرعم  رد  هک  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  تیب  لها  ربمایپ و  نادناخ  ام  رکّذلا ، لها  دومرف : بانج  نآ 

دّمحم تفگ  رباج  هک  درک  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  یمرـضح  نامثع  نب  یـسوم  [ 463  ] 162-160- یقرواپ  - 88 .» دنسرپب ام  زا 
هب رما  نآرق  رد  هک  رکذلا » لها   » مدرک لاؤس  مردپ  زا  دش ، لزان  رکّذلا  لها  اولأساف  هیآ  هک  ماگنه  نآ  درک  تیاکح  مالّسلا  هیلع  یلع  نب 
هب رما  نآرق  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  رکذ  لها  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع   179-160- نآرق ! - دنتـسه یناسک  هچ  تسا  هدـش  نانآ  زا  لاؤس 

[464  ] میتسه تمکح  همشچرس  ملع و  ندعم  هک  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تیب  هحفص 169 ] لها [  ام  درک ، نانآ  زا  شسرپ 
لها ام  رکذ  لها  دومرف  رکّذلا  لها  اولأساف  هیآ  حیضوت  رد  بانج  نآ  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج 

ادخ مالک  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  زا  فاکـسا  دعـس  [ 465  ] 130-111- نآرق  - میتـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیب 
لیضف [ 466  ] 97-78- نآرق  - میتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تیب  لها  ام  رکذ ، لها  دومرف : بانج  نآ  درک  لقن  رکّذـلا  لها  اولأساف 

رکذ لها   122-103- نآرق : - دومرف رکّذلا  لها  اولأساف  هیآ  ریسفت  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  راسی  نب 
[82 . ] درک توالت  ار  ًالوسر  ًارکذ  مکیلع  انلزنا  هیآ و  سپس  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تیب  لها  ترتع و  زا  موصعم  ناماما 
ار هدنام  هار  رد  دنمتـسم و  هدب و  وا  هب  ار  دنواشیوخ  قح  و  [ 26 ءارسا /  ] ًاریذبت رّذبت  لیبّسلا و ال  نبإ  نیکـسملا و  هّقح و  یبرقلا  اذ  تآ  و 

ینامز درک : لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  وا  هّیطع و  زا  قوزرم  نب  لیـضف  [ 467  ] 77-6- نآرق  - نکم فارسا  یجرخلو و  نک و  يریگتـسد  ]
ناتسب غاب و  و  دناوخارف ، ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دش . لزان  ۀّقح  یبرقلا  اذ  تآ  هکرابم و  هیآ  هک 

لقن يردخ  دیعس  یبا  زا  يرگید  تاور  هلـسلس  زا  مه  زاب  [ 468  ] 47-26- نآرق . - درک راذگاو  وا  هب  یبرقلا  يذ  قح  ناونع  هب  ار  كدـف 
یمارگ تخد  هب  ار  كدـف  دـناوخارف و  ار  همطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـش ، لزاـن  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  هیآ و  یتقو  تسا  هدـش 

زا وا  هیطع و  زا  قوزرم  نب  لیـضف  زا  یئاط  دواد  زا  مشاه  نب  یلع  [ 469  ] 112-90- نآرق . - دومرف اـطع  یبرقلا  وذ  قح  ناونع  هب  شیوخ 
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-35-13- نآرق «. - 89» دش لزان  یحو  کیپ  هلیـسو  هب  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  هیآ و  یتقو  هحفص 170 ] تسا [  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  یبا 
یبا هک  درک  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  هّیطع  زا  قوزرم  نب  لیـضف  قیرط  زا  ار  یثیدح  راصق ، ماشه  نب  ۀیواعم  [ 471  ] 68-66- یقرواپ

مالّسلا اهیلع  همطاف  شرتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  هفیرـش و  هیآ  لوزن  زا  سپ  هلـصافالب  تفگ  يردخ  دیعس 
تیاور يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  زا  قتعا  نب  رکب  [ 472  ] 61-39- نآرق . - دومرف راذگاو  وا  هب  ار  كدف  نیمزرـس  دـناوخارف و  ار 

شرتـخد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رب  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  هفیرـش و  هیآ  نوچ  درک :
هک تسوت  مهـس  هکنیا  دومرف : سپـس  درک ، اطع  هرهاط  هقیّدص  هب  ار  یلاوع  كدف و  نیمزرـس  و  دیبلط ، روضح  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
زا وا  مالّـسلا و  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  بـلغت  نـب  ناـبا  [ 473  ] 37-15- نآرق  - تسا هدرک  رّرقم  تنادـنزرف  وـت و  يارب  ناحبـس  يادـخ 
هّللا لوسر  هلـصافالب  دش ، لزان  هّقح  یبرقلا  اذ  تآ  هفیرـش و  هیآ  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دـسریم  ات  شردـپ 

39-17- نآرق . - دومرف میدـقت  وا  هب  یبرقلا  وذ  هیمهـس  ناونع  هب  ار  كدـف  نیمزرـس  دـناوخارف و  ار  همطاـف  شرتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
. ًاروذـحم ناک  کـّبر  باذـع  ّنا  هباذـع  نوفاـخی  هتمحر و  نوجری  برقا و  مهّیأ  ۀلیـسولا  مّهبر  یلا  نوغتبی  نوعدـی  نیذـّلا  کـئلوأ  [ 83]
وا هب  ناـنآ  زا  کـی  مادـک  دـننادب ] اـت  دـنیوجیم  برقت  ناـشراگدرورپ  يوـس  هب  دوـخ  دـنناوخیم  ناـشیا  هـک  یناـسک  نآ  [ 57 ءارسا / ]

-6- نآرق  - تسا زیهرپ  روخ  رد  هراومه  تراگدرورپ  باذع  هک  ارچ  دنـسرتیم ، شباذع  زا  و  دـنراودیما ، يو  تمحر  هب  و  دـنرتکیدزن ،
کئلوا هفیرـش  هیآ  قادصم  درک : لقن  نآرق  رّـسفم  همرکع  لوق  زا  ۀمیذب  نب  یلع  دـیوگیم : رّهـسم  نب  یلع  [ 474 [ ] هحفـص 171  ] 133

یلاعت يادخ  هک  دنتسه  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  ۀلیسولا  مّهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیّذلا 
یف مهکراش  کلجر و  کلیخب و  مهیلع  بلجأ  کتوصب و  مهنم  تعطتسا  نم  ززفتسا  و  [ 84  ] 70-20- نآرق . - دنناوخیم دنیوجیم و  ار 

اب نک و  کـیرحت  دوخ  ياوآ  اـب  یتسناوت  ار  هک  ره  ناـشیا  زا  و  [ 64 ءارـسا /  ] ًارورغ ّالا  ناطیّـشلا  مهدعی  ام  مهدـع و  دالوالا و  لاومألا و 
ياهدـعو اهنآ  هب  بیرف  زج  ناطیـش  هدـب و  هدـعو  ناشیا  هب  نک و  تکرـش  دالوا  لاوما و  رد  اهنآ  اب  زاـتب و  ناـنآ  رب  تناـگدایپ  ناراوس و 

هّللا یلص  هّللا  لوسر  روضح  رد  يزور  تفگ  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  درک  تیاور  يدبع  نوراه  یبا  [ 475  ] 148-6- نآرق . - دهدیمن
؟ دـناوخیم ییوکین  زاـمن  هچ  هّللا  لوسر  اـی  متفگ  مدـید  عوشخ  عّرـضت و  دوجـس و  عوکر و  لاـح  رد  ار  يدرم  مدوـب  هتـسشن  هلآ  هیلع و 

هیلع یلع  نامز  نیمه  رد  درک . نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  امـش  ردـپ  هک  تسا  یـسک  نامه  هکنیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار وت  رگهلیح ؟ يا  تفگ  وا  هب  و  دـیچیپ . مه  رد  ار  شیاهناوختـسا  تفر و  يو  يوس  هب  دـید  ار  وا  نوچ  تشذـگیم  شرانک  زا  مالّـسلا 

هنوـگچ سپ  متفرگ  تلهم  وا  زا  هک  تسا  موـلعم  یلجا  ادـخ  دزن  رد  ارم  نوـچ  یـشکب  ارم  یتـسین  رداـق  وـت  تفگ  سیلبا  تشک  مهاوـخ 
دراو شردـپ  هفطن  زا  رتدوز  نم  هفطن  هک  هکنیا  رگم  دوشیمن  وت  نمـشد  یـسک  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  یلع  يا  اّما  یـشکب  ارم  یناوتیم 

و دومرف : نم  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  نوچ  متـسه  کیرـش  وت  نانمـشد  دـالوا  لاوـما و  رد  نم  یلع  اـی  هحفـص 172 ] دوش [ . شرداـم  محر 
ای دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هاگ  نآ   180-104- نآرق . - ًارورغ ّالا  ناطیّـشلا  مهدعی  ام  مهدـع و  دالوالا و  لاومالا و  یف  مهکراش 

برعلا نم  ًاّیدوهی و ال  ّالا  راصنالا  نم  ًاّیحافس و ال  ّالا  شیرق  نم  کضغبی  ال  ّیلع ؟ ای  تسا «  هتفگ  تسار  تفگ  هچ  ره  نوعلم  هکنیا  یلع 
درک و راصنا  هب  ور  سپس   217-1- تیاور  - اهربد نم  ضیحت  یتلا  یه  ًۀقلقلـس و  ّالا  ءاسّنلا  نم  ًاّیقـش و ال  ّالا  ساّنلا  رئاس  نم  ًاّیعد و ال  الا 

ّبح اب  ار  نامنادـنزرف  ارجام  هکنیا  زا  دـعب  ام  دـیوگیم ، رباج  دـینک . تیبرت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  اب  ار  ناتنادـنزرف  راصنا ؟ يا  تفگ 
ار يدـنزرف  ره  تسام و  دالوا  میتشاد  نیقی  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبحم  نامنادـنزرف  زا  کی  ره  رگا  میدرکیم  تیبرت  مالّـسلا  هیلع  یلع 

یلع نینمؤملا  ریما  زا  درک  تیاور  ینرع  ۀّبح  زا  یئاّلم  ملـسم  [ 476  ] تسوا هفطن  رد  یللخ  میتسنادیم  میتفاییم  مالّسلا  هیلع  یلع  نمـشد 
مدوب هتفرن  وا  تمدـخ  هب  عقوم  نآ  هاگ  چـیه  هک  متفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاقالم  هب  تقو  کـی  دومرف  مدینـش  مالّـسلا  هیلع 

رانک زا  دید  ارم  نوچ  مدوب  هدیدن  ار  وا  هکنیا  زا  لبق  هک  هتـسشن  وا  رانک  رد  تسا  شّوشم  ياهرهچ  ياراد  هک  هقلخلا  بیجع  يدرم  مدـید 
ناحبس يادخ  زا  دوب  سیلبا  هرهچ  هکنیا  دومرف : ماهدیدن  ار  وا  لاح  هب  ات  هک  تسیک  درم  هکنیا  هّللا  لوسر  ای  متفگ  دش . رود  ترضح  نآ 
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مالّـسلا هیلع  یلع  تسا  هدیدن  تشز  شّوشم و  هرهچ  هکنیا  اب  ار  وا  یـسک  وت ، نم و  زا  ریغ  نونکات  دهد . ناشن  نم  هب  ار  وا  مدوب  هتـساوخ 
رب ار  وا  سپـس  متخاون  شتروص  هب  یمکحم  یلیـس  متفرگ و  ار  شنابیرگ  متفای  ار  وا  تیزلا  راجحا  رانک  رد  ات  مدرک  بیقعت  ار  وا  دومرف :

تردق وت  تفگ  سیلبا  مشکب  ار  وت  مهاوخیم  متفگ  یهاوخیم  هچ  نم  ناج  زا  یلع  ای  تفگ  سیلبا  متسشن  شاهنیـس  يور  مدز و  نیمز 
وت و دـض  رب  نم  نک  میاـهر  سپ  تسا  هداد  تلهم  نم  هب  تماـیق  هحفـص 173 ] زور [  ات  وت  يادخ  نوچ  یـشکب  ارم  هک  يرادن  ّطلـست  و 

یلع ای  تفگ  تسیچ  لیاسو  بابـسا و  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  منزب  نماد  ار  ینمـشد  ات  مراد  رایتخا  رد  يرازبا  بابـسا و  تنادنزرف 
نآرق رد  وت  يادخ  رگم  مشاب  هدش  کیرـش  ناشیاهردام  محر  رد  نم  هک  دـنریگیم  لد  هب  یناسک  طقف  ار  تنادـنزرف  وت و  هنیک  ضغب و 

رگا دومرف : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  درک  لقن  ریثک  نب  ناـمحّرلا  دـبع  [ 477 [ ؟! دالوالا لاومـالا و  یف  مهکراـش  تفگن و 
کتملکب اهتذخا و  کتناماب  ّمهّللا   198-165- نآرق : - دیناوخب ار  اعد  هکنیا  عامج  یکیدزن و  زا  لبق  دیوش ، رتسبمه  ناتنانز  اب  دیتساوخ ،

مدرک ضرع   157-1- تیاور  - ناطیّشلل ًاکرش  هیف  لعجت  ًاّیوس ال  ًانمؤم  ًاّیقت  ًاّراب  هلعجاف  ًائیش  اهمحر  یف  تلعج  ناف  مهّللا  اهجرف  تللحتسا 
يدینشن و سیلبا  هب  ار  یلاعت  يادخ  مالک  رگم  یلب  دومرف : تسا  یتکارش  یبیصن و  تعماجم  ماگنه  رد  ار  ناطیـش  ایآ  دّمحم  نب  رفعج  ای 
ّبح و هب  دومرف : تسا  هتشاد  تکرش  نآ  رد  ناطیـش  دوشیم  هدیمهف  هنوگچ  مدیـسرپ   33-1- نآرق  .... - دالوالا لاومالا و  یف  مهکراـش 

یبن دـبوکب . شرـس  رب  اصع  اب  تفرگ  میمـصت  مالّـسلا  هیلع  یلع   64-62- یقرواپ «. - 90» دوشیم صّخـشم  نآ  عضو  تیب  لها  اـم  ضغب 
وت نافلاخم  نانمـشد و  ناردام  محر  رد  تسا  رومأم  وا  تسا  سیلبا  نآ  رادهگن ، تسد  شاـب و  مارآ  یلع  اـی  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

هحفص 174]  ] 254-221- نآرق  ... - دالوالا لاومالا و  یف  مهکراش  و  دومرف : هک  تسادخ  مالک  ببـس  هب  هکنیا  دـشاب و  هتـشاد  تکارش 
ارم اراگدرورپ ، وگب : و  [ 80 ءارسا /  ] ًاریصن ًاناطلس  کندل  نم  یل  لعجا  قدص و  جرخم  ینجرخا  قدص و  لخدم  ینلخدأ  ّبر  لق  و  [ 85]

- نآرق  - هداد رارق  شخب  يرای  یطلـست  نم  يارب  دوخ  بناج  زا  و  زاس ، جراخ  تسرد  زرط  هب  نک و  لخاد  تسرد  زرط  هب  يراـک  ره  رد 
لخدم ینلخدا  ّبر  لق  هفیرـش و  هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  درک : لقن  ءاطع  زا  شردپ  شردپ و  زا  رانید  نب  ورمع  [ 479  ] 94-6

هیلع و هّللا  یلص  یفطصم  ياعد  ناحبس  يادخ  دنگوس ، ادخ  هب   171-109- نآرق  - تفگ یل ...  لعجا  قدص و  جرخم  ینجرخا  قدص و 
هدنبوک ریشمش  اب  ات  دومرف . اطع  وا  هب  شنانمشد  دض  رب  ترصن  يرای و  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  و  درک ، باجتـسم  ار  هلآ 

/ ءارـسا . ] ًاقوهز ناک  لطابلا  ّنا  لطابلا  قهز  ّقحلا و  ءاج  لـق  و  [ 86 . ] دزادرپب ترضح  نآ  ترصن  هب  دبوکب و  نانمـشد  رـس  رب  اهگنج  رد 
هّللا دـبع  نب  رباـج  زا  ةریره  یبا  [ 480  ] 63-6- نآرق  - تسا یندـش  دوبان  هراومه  لـطاب  يرآ  دـش . دوباـن  لـطاب  دـمآ و  قح  وگب : و  [ 81

ترـضح نآ  قافتا  هب  متـشاد  روضح  هکم  حـتف  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هارمه  تفگ  رباج  هک  تسا  هدرک  تیاکح  يراـصنا 
هیلع و هّللا  یلص  هّللا  یبن  روتـسد  هب  دوب  نازیوآ  هبعک  هناخ  نوریب  لخاد و  رد  منـص  تب و  تصـش  دصیـس و  میدش  مارحلا  هّللا  تیب  دراو 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  تشاد  دوجو  لبه  مان  هب  لیوط  گرزب و  یتب  تیب  لخاد  رد  میتخادنا  نیمز  يور  تروص  اب  ار  اهتب  نآ  همه  هلآ 
 ] مینک نوگنرس  ار  تب  نآ  ات  متسیایم  وت  شود  رب  نم  ای  تسیاب  نم  شود  رب  ای  یلع  ای  دومرف : سپس  درک و  یهاگن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب 

ینیگنـس هّللا  لوسر  اـی  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  داتـسیا . مالّـسلا  هیلع  یلع  شود  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یتـقو  هحفص 175 ]
شود رب  وت  سپ  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  مرادـن  تمواقم  ییاناوت  رگید  تسا و  هتفرگ  ارم  لّمحت  بات و  توبن  تلاسر و 
هاگیاج نانچ  مداتـسیا  ترـضح  نآ  شود  رب  نوچ  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دمآ . دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  شود  زا  هدنخ  اب  تسیاب و  نم 

متسد اب  متـسناوتیم  منک  سمل  ار  نامـسآ  هک  مدرکیم  هدارا  رگا  درک ، قلخ  ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  متفای  یعیفر 
قهز ّقحلا و  ءاج  لق  هیآ و  تمظع  اب  يادـخ  هلـصافالب  متخادـنا  هبعک  تشپ  رب  مدرک و  نوگنرـس  ار  لبه  تب  هاـگ  نآ  منک  سمل  ار  نآ 
قهز -347-404 و  نآرق . - دروآ هنحـص  هب  ار  هّللا  لوسر  دّـمحم  مان  هّللا و  الا  هلا  دـیحوت ال  راعـش  ینعی  ًاـقوهز  ناـک  لـطابلا  ّنا  لـطابلا 

-2- نآرق  - تسا ینتفر  نیب  زا  تسین و  یتابث  ار  لطاب  ینعی  ًاقوهز  ناک  لـطابلا  ّنا  -1-14 و  نآرق  - تفر نایم  زا  یتسرپتب  ینعی  لطابلا 
هکنیا یثیدح  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  [ 481 . ] درازگ رکـش  زامن  تعکر  ود  دـش و  هّللا  تیب  لخاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  سپـس   27
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هار هب  هتسشن  هدرک  راوس  شتشپ  رب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور   » تسا هدش  تیاکح  هنوگ 
تسامـش و بکرم  بکرم  نیرتهب  ینعی   68-1- تیاور « - امکنم ریخ  امکوبا  و  امتنا . ناـبکاّرلا  معن  اـمکیطم و  ّیطملا  معن   » تفگ داـتفا و 

یبأف لثم  ّلک  نم  نارقلا  اذه  یف  ساّنلل  انفّرـص  دقل  و  [ 87  ] تسا رتهب  رترب و  نت  ود  امـش  زا  ناتردپ  اما  دیتسه  رفن  ود  امـش  راوس  نیرتهب 
راـکنا رـس  زج  مدرم  رتـشیب  یلو  مـیدروآ  یلثم  هنوـگره  زا  مدرم  يارب  نآرق  هـکنیا  رد  یتـسار  هـب  و  [ 89 ءارـسا / . ] ًاروفک ّالا  ساـّنلا  رثکا 

هیلع نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  درک  لقن  یلامث  هزمح  یبا  زا  لیـضف  نب  دّـمحم  [ 482 [ ] هحفـص 176  ] 91-6- نآرق . - دنرادن
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  مخ  ریدغ  رد  نارـضاح  رثکا   158-128- نآرق : - دومرف ًاروفک  ّالا  ساّنلا  رثکا  یبأف  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا 

ار ناـنآ  هفیرـش  هیآ  هکنیا  دنتـشاد و  هارکا  اـبا و  درک  یفرعم  تیـالو  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هک  زور  نآ  رد  ار  مالّـسلا 
 ... نآرقلا اذه  یف  ساّنلل  انفّرـص  دقل  هیآ و  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  یلامث  هزمح  وبا  [ 483 . ] دنکیم تمالم 

مالّسلا هیلع  یلع  مان   54-1- تیاور  - نآرق ّلک  یف  اّیلع  انرکذ  دقل  ینعی  انفّرـص  دقل   » 129-90- نآرق : - دومرف ترضح  نآ  مدرک  لاؤس 
[484  ] 84-61- نآرق  - تشادن يرگید  دوس  نانآ  يارب  رارف  زیرگ و  زج  هک  یلاح  رد  ًاروفن  ّالا  مهدیزی  امف  میدرک  رکذ  نآرق  مامت  رد  ار 

نآ مدرک  لاؤس  ساّنلل ...  نآرقلا  اذه  یف  انفّرـص  دـقل  هفیرـش و  هیآ  حرـش  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  تفگ  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج 
هیلع یلع  تیالو  زا  اـما  مدرک  رکذ  ياهیآ  ره  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـن  دـیامرفیم  یلاـعت  دـنوادخ   135-96- نآرق : - دومرف راوگرزب 

ام انلعج  ّانإ  [ 88  ] 173-149- نآرق  - تشادن نانآ  يارب  رارف  زج  ياهدـیاف  و  اروفن » ّالا  مهدـیزی  امف   » دـندش نازیرگ  دـندرک و  ابا  مالّـسلا 
ار ناـنآ  اـت  میداد  رارق  نآ  يارب  يرویز  تسا  نیمز  رب  هچنآ  اـم  تقیقح  رد  فهک 7 ] . ] اًلمع نسحأ  مهّیأ  مهولبنل  اهل  ۀـنیز  ضرـالا  یلع 

یباحـص دوعـسم ، نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدرک  لقن  ءاطع  زا  ةداتق  [ 485  ] 70-6- نآرق . - دنرتراکوکین ناشیا  زا  کی  مادـک  هک  مییامزایب 
-160- نآرق  - تفگ اهل  ۀنیز  ضرالا  یلع  ام  انلعج  ّانإ  هفیرـش  هیآ  حرـش  رد  هنیدـم  روهـشم  يراق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  فورعم 
[486 [ ] هحفص 177 تسا [  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیمز  يور  نادرم  تنیز  تسا و  نآ  يور  نادرم  هب  نیمز  تنیز  رویز و   196

کنّیز هّللا  ّنا  ّیلع ؟ ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  نایب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تفگ  رسای  راّمع  درک ، تیاور  میرم  یبا 
. - ًاماما کباوضر  ًاعابتا و  مهب  تیـضرف  ءارقفلا ، کیلا  ّببح  اـهیف و  كدّـهز  اینّدـلا و  کـیلا  ضّغب  اـهنم ، نسحأـب  داـبعلا  نّیزی  مل  ۀـنیزب 

وت و هب  تبـسن  ایند  هنیک  ضغب و  دشن ، نّیزم  هنوگ  نآ  يدحا  هک  درک  نّیزم  وکین  یتنیز  هب  ار  وت  ناحبـس  يادـخ  یلع  ای   170-1- تیاور
ناج هب  ار  وت  تماما  تسا  نانآ  تعباتم  تعاطا و  هب  یـضار  وت  بلق  تسوت و  هاگیاج  ارقف  بلق  تسا  نآ  هلمج  زا  ایند  هب  تبـسن  وت  دهز 

هک دش  راکشآ   ] اجنآ رد  فهک 44 ] . ] ًابقع ریخ  ًاباوث و  ریخ  وه  ّقحلا  هّلل  ۀـیالولا  کلانه  [ 89 . ] دنراد لماک  تیاضر  نآ  هب  دـنرادیرخ و 
یلاـمث هزمح  وبا  [ 487  ] 61-6- نآرق  - هدـنهد ماـجرف  نیرتهب  تسوا   ] هدـنهد و شاداـپ  نیرتـهب  تسوا  دراد . قلعت  قح  يادـخ  هب  يراـی 

هیآ رد  تیالو  زا  روظنم  دومرف : ّقحلا ...  هّلل  ۀیالولا  کلانه  هفیرش  هیآ  حرش  ریـسفت و  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دیوگیم 
- نآرق  - مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  رگم  دشن  ثوعبم  يربمایپ  چیه  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هفیرش 

مساقلا وبا  [ 488  ] 37-6- نآرق  - مـیداد رارق  ناـشیا  رب  يدــنلب  ریخ  رکذ  و  میرم 50 ] . ] ًاّیلع قدـص  ناـسل  مهل  اـنلعج  و  [ 90  ] 134-107
نب یلع  هب  دسریم  ات  شردپ  زا  مه  وا  شردپ و  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  درک  لقن  شردپ  زا  یعازخ  ّیلع  نب  لیعامـسا 
: ] دومرف نایب  میارب  هنوگ  هکنیا  ار  جارعم  بش  ناتـساد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

يریـسم رد  دادیم ، ریـس  نامـسآ  يوس  هب  ارم  هک  یلاح  رد  وا  مدوب و  هتـسشن  لیئربج  تسار  لاب  رب  جارعم  بش  رد  یلع  ای  هحفص 178 ]
بلاط یبا  نب  یلع  اًلها  اهل  اـهلها  ریخ   » متفگ يداد  رارق  نیمز  رد  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  دّـمحم  اـی  تفگ  نم  هب  هک  مدینـش  يزاوآ 

ّمع رـسپ  داماد و  بیبح و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیمز  لها  نیرتهب   92-1- تیاور  . - یّمع نبإ  يرهص و  یبیبح و  مالّـسلا  هیلع 
ار وا  نیملاعلا  بر  ای  یلب  متفگ  يراد  تسود  ار  وا  ایآ  دّمحم ؟ ای  دومرف : نم  هب  یلاعت  يادخ  هاگنآ  مداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  شیوخ 
-1- تیاور . - ًاّیلع هتیّمسف  ًامسا  یئامسا  نم  تقتشا  یلعالا  ّیلعلا  انا  ّیناف  هّبحب  کتّما  رم  هّبحا و  دومرف : ناحبس  يادخ  مراد  تسود  رایسب 
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وا مدرک و  قتـشم  شیوخ  مان  زا  ار  وا  مان  متـسه و  یلعا  ّیلع  نم  دنرادب ، تسود  ار  وا  نک  رما  ار  تما  رادب و  تسود  ار  وا  دّـمحم  ای   98
هچ متفگ  ناوخب  دومرف  داتـسرف و  مالـس  تیادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ و  مدزن  هب  لیئربج  سپـس  مدـیمان  یلع  ار 

-14- نآرق  - ناوخب ار  هیآ  هکنیا  تفگ  درک و  تئارق  ار  ًاّیلع  قدـص  ناسل  مهل  انلعج  انتمحر و  نم  مهل  انبهو  هیآ  لـیئربج  مناوخب  ار  زیچ 
هتـسیاش ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  [ » میرم 96 . ] ًاّدو نـمحّرلا  مـهل  لعجیـس  تاـحلاّصلا  اوـلمع  اوـنماء و  نیذـّلا  ّنإ  [ 91  ] 69

تیاور يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 489  ] 72-6- نآرق .« - دـهدیم رارق  اهلد ] رد  یتبحم  نانآ  يارب  نامحر  يادـخ   ] يدوز هب  دـناهدرک ،
نک اعد  هنوگ  هکنیا  نک و  تاجانم  نامحر  يادخ  اب  یلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک 

هد رارق  ینامیپ  دـهع و  تدوخ  دزن  رد  نم  يارب  ایادـخ ؟ هد  ياـج  ناـنمؤم  بولق  رد  ارم  هحفـص 179 ] تّدوم [  ّتبحم و  ایادـخ ؟ وگب ، و 
تاحلاّصلا اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  ّنا  هیآ  دـمآ و  دورف  لیئربج  مالّـسلا  هیلع  یلع  تاـجانم  زا  دـعب  هد  رارق  دوخ  دزن  رد  ارم  تّدوم  ایادـخ ؟

چیه دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ   134-67- نآرق . - درک تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  يارب  ار  ًاّدو  نامحّرلا  مهل  لعجیس 
- یقرواپ « - بزاع 91 نب  ءارب  [ 490 . ] دـشابن نم  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّتبحم  تّدوم و  شاهنیـس  رد  هک  تسین  ياهنمؤم  نمؤم و 

هیلع یلع  نوچ   74-1- تیاور «. - ةّدوم نینمؤملا  رودص  یف  یل  لعجا  و  ًادهع ، كدنع  یل  لعجا  مهّللا  . » وگب مالّسلا  هیلع  یلع  ای   25-23
مالّسلا هیلع  یلع  ّقح  رد  ار  ًاّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیس  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  ّنا  هیآ  ناحبـس  يادخ  دناوخ . ار  اعد  هکنیا  مالّـسلا 

یلع هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يزور  درک ، تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  یعیبس  قاحـسا  یبا  [ 494  ] 135-70- نآرق . - دومرف لزان 
74-1- تیاور «. - ةّدوم نینمؤملا  بولق  یف  یل  لـعجا  ًادـهع و  كدـنع  یل  لـعجا  مهّللا   » وـگب مالّـسلا  هیلع  یلع  اـی  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع 

اولمع اونمآ و  نیذـّلا  ّنا  هیآ  یلاعت  يادـخ  اـعد ، هکنیا  زا  سپ  هد  رارق  میارب  ار  تّدوم  ناـنمؤم  بولق  رد  دـهع و  تدوخ  دزن  رد  ایادـخ ؟
نآ هب  دوـب  هتـساوخ  ادـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  و  دوـمرف . لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأـش  رد  ار  ًاّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاّصلا 

مالّسلا هیلع  یضترم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دش . لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  مه  زاب  [ 495  ] 106-41- نآرق . - دومرف تیانع  ترضح 
100-1- تیاور «. - ًةّدوم نینمؤملا  رودص  یف  یل  لعجا  و  ًاّدو ، كدـنع  یل  لعجا  و  ًادـهع ، كدـنع  یل  لعجا  مهّللا  : » وگب یلع  ای  دومرف :
هحفـص 180]  ] 111-74- نآرق  - تاـحلاّصلا اوـلمع  اوـنمآ و  نیذـّلا  ّنا  هفیرـش  هیآ  درب ، ناـیاپ  هب  ار  اـعد  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوـچ 
27-1- نآرق . - داد رارق  نینمؤم  بولق  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تّدوم  و  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  باوج  رد  ًاّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیس 

یلع ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  درک  لقن  شّدج  ردپ و  زا  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  نب  دّمحم  [ 496]
رب مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ   82-1- تیاور «. - ًادـهع ًاّدو و  كدـنع  یل  لـعجا  نینمؤملا و  بولق  یف  ّدولا  یل  ّتبث  مهّللا  : » وگب مالّـسلا  هیلع 

. دش تیبثت  دوب  هتساوخ  یلع  هچنآ  هبعک  يادخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  درک . اعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  روتـسد  قبط 
يارب هیآ  هکنیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  -18-55 و  نآرق . - دش لزان  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  ّنا  هفیرش  هیآ  سپس 
دّمحم زا  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 497 . ] دش لزان  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  مسق  مه  هک  یناسک 

مزومایب يزیچ  ار  وت  يراد  تسود  یلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یضترم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نب 
یل لـعجا  ًادـهع و  كدـنع  یل  لـعجا  مهّللا   » وگب دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هّللا  لوـسر  اـی  یلب  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع 

تاحلاّصلا اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  ّنا  ینآرق  هیآ  دیـسر ، نایاپ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بناج  زا  اعد  هکنیا  نوچ   58-1- تیاور « - ًاّدو كدنع 
. دومرف ریرقت  تیبثت و  نینمؤم  ياههنیس  رد  ترـضح  نآ  يارب  ار  تّدوم  و  دش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ًاّدو  نامحّرلا  مهل  لعجیس 

یلع هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هک  درک . لقن  ار  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  [ 498  ] 147-81- نآرق -
رب مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نوچ   63-1- تیاور «. - ًاّدو نینمؤملا  رودص  یف  ًادـهع و  كدـنع  یل  لعجا  مهّللا  : » وگب یلع  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

هیلع یلع  هتـساوخ  خـساپ  رد  تاـحلاّصلا ....  اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  ّنا  هفیرـش  هیآ  درک . اـعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  میلعت  قـبط 
اونمآ نیّذلا  ّنا  هفیرش  هیآ  ریسفت  حرش و  رد  سابع  نبإ  درک . تیاور  كاّحض  [ 500 [ ] هحفص 181  ] 142-105- نآرق . - دش لزان  مالّسلا 
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درک و تیبثت  نینمؤم  بولق  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  ناحبـس  يادـخ  هک  درک  ناـیب  اّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاّصلا  اولمع  و 
نیّذلا ّنا  هفیرـش  هیآ  درک ، لقن  یمـشاه  مالـس  نب  نوع  [ 5092  ] 131-67- نآرق . - دش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هفیرـش  هیآ  هکنیا 

 - 92 .» داد رارق  نینمؤم  بولق  رد  ار  وا  ّتبحم  ناحبـس  يادـخ  و  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  اّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیـس  اونمآ ... 
ًاّدو نمحّرلا  مهل  لعجیـس  یلاعت  يادخ  مالک  تفگ  ساّبع  نبإ  درک ، لقن  حـلاص  یبا  زا  یبلک  [ 503  ] 205-203- یقرواپ -99-50- نآرق
هیآ دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ًاصاصتخا  مه  نیقّتملا  هب  رّـشبتل  هیآ  دـش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتسود و  ياطعا  رد 
یبا [ 504  ] 287-265- نآرق -194-173- نآرق -106-79- نآرق . - دش لزان  هریغم  ینب  هیما و  ینب  تمّذـم  رد  اّدـل  ًاموق  هب  رذـنت  هفیرش و 

لعجا مهّللا   » ناوخب ار  اعد  هکنیا  نسحلا  ابا  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یـضترم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک . تیاور  يردخ  دیعس 
نامه مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما   98-1- تیاور  . - هّدوم نینمؤملا  رودص  یف  یل  لعجا  ًاّدو و  كدنع  یل  لعجا  ًادـهع و  كدـنع  یل 

تاحلاّصلا اولمع  اونمآ و  نیّذلا  ّنا  هفیرـش  هیآ  ناحبـس  يادخ  اعد  نایاپ  رد  درک . اعد  دومرف  میلعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنوگ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  سپس   107-43- نآرق . - دومرف لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  رب  ار  اّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیس 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  ۀـّیفنح  نب  دّـمحم  [ 505 . ] دـشابن مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبح  شاهنیـس  رد  هک  یباییمن  ار  ینمؤم  چـیه  دومرف :

شبلق هنیـس و  رد  هک  هکنیا  رگم  ینکیمن  تاـقالم  ار  ینمؤم  چـیه  تفگ  اّدو  ناـمحّرلا  مهل  لعجیـس  ناحبـس  مـالک  حیـضوت  رد  مالّـسلا 
رمع یبا  [ 506 [ ] هحفص 182  ] 264-262- یقرواپ -120-93- نآرق  - 93  » تسا هتفهن  شنادـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تّدوـم  ّتبحم و 
هدید ینمؤم  چیه  تفگ  ًاّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیـس  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  حرـش و  رد  ۀـّیفنح  نب  یلع  نب  دّـمحم  لوق  زا  بلاغ  نب  رـشب  مالغ 
چیه سپ   248-246- یقرواپ -134-107- نآرق  - 94  » تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  تّدوـم  رهم و  زا  لاـمالام  شبلق  هک  هکنیا  رگم  دوـشیمن 

تیاور هّیفنح  نب  دّـمحم  زا  لتاقم  [ 509  ] دـشاب هتفهن  وا  هنیـس  رد  شنادـنزرف  یلع و  ّتبحم  رهم و  هک  هکنیا  رگم  دوشیمن  هدـید  ینمؤم 
هب  159-132- نآرق  - مدرک لاؤس  ًاّدو  نمحّرلا  مهل  لعجیس  هیآ  يانعم  ریسفت و  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  مردپ  زا  تفگ  ۀّیفنح  دّمحم  هک  درک 
رد هک  هکنیا  رگم  دوشیمن  تفاـی  ياهنمؤم  نمؤم و  چـیه  دوـمرف : هیآ  هکنیا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  دوـمرف  باوـج  نم 

يرما یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددـشا  یخأ  نوراه  یلها  نم  ًاریزو  یل  لـعجا  و  [ 92  ] تسا هتفهن  شتیب  لـها  یلع و  ّتبحم  تّدوـم و  شبلق 
-6- نآرق  - نادرگ مراک  کیرش  ار  وا  نک و  راوتسا  وا  هب  ار  متـشپ  ار  مردارب  نوراه  هد  رارق  مناسک  زا  يرایتسد  نم  يارب  و  هط 32 29 ] ]

یلع ای  دومرف : تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  درک ، لقن  دیسا  نب  هفیذح  لوق  زا  لیفط  یبا  [ 510  ] 83
. دهد رارق  شیارب  دـشاب  نوراه  هک  شلها  زا  يریزو  ات  درک  تساوخرد  میکح  يادـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  میلک  ياسوم  هک  ار  وت  داب  تراشب 
رد کیرش  ار  وا  و  دنادرگ ، يوق  ار  متشپ  وا  اب  ات  دهد . رارق  مریزو  تسا  مردارب  تیب و  لها  زا  هک  ار  یلع  متـساوخ  مراگدرورپ  زا  نم  اّما 
امک لوقاهللا  هحفص 183 ]  ] 12-1- تیاور  - ّمهّللا  » 31-29- یقرواپ « - سیمع 95 تنب  ءامسا  زا  [ 511 . ] دهد رارق  نم  نیگنس  تیلوئسم 

یسوم مردارب  هک  هنوگ  نامه  ایادخ ؟ يرما }.  یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددشا  یخا و  ًاّیلع  یلها  نم  ًاریزو  یل  لعجا  مهّللا  یـسوم  یخا  لاق 
ینیگنس نادرگ و  مکحم  ار  ماهناوتشپ  وا  اب  هد و  رارق  نم  ریزو  تسا  مردارب  نم و  تیب  لها  زا  هک  ار  یلع  ایادخ ؟ میوگیم  زین  نم  تفگ 

هدرک لـقن  نیـصح  زا  وا  نامیلـس و  نب  نارمع  زا  رمحا  رفعج  [ 512  ] هد رارق  میاهراک  رد  کیرـش  ار  وا  نادرگ و  رتمک  ار  متیلوئـسم  راـب 
زا دوخ  ینابیتشپ  يارب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  مردارب  لثم  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک ، تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  تسا 

- نآرق -39-3- نآرق  . - یلها نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشا  ّبر   » منکیم تساوخرد  هنوگ  هکنیا  ناّنم  يادخ 
ءامـسا درک ، لقن  ساّبع  نبإ  زا  ءاطع  [ 513  ] منکیم اضاقت  دوخ  زا  تیامح  هناوتـشپ و  يارب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  هلیـسو  نیدـب   68-40
نوراـه مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  هنوگ  ناـمه  ایادـخ ؟ دومرف : مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  زا  هک  درک  تیاـکح  سیمع  تنب 

يرزا و هب  ددـشا  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  یلها  نم  ًاریزو  یل  لـعجا  مهّللا   » میوگیم مه  نم  درک . اـضاقت  دوخ  زا  یناـبیتشپ  يارب  ار  شردارب 
تشپ و وا  هلیـسو  هب  هد  رارق  مریزو  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـم  تـیب  لـها  زا  ایادـخ ؟  100-1- تیاور  . - يرما یف  هکرـشا 
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ساّبع نبإ  لوق  زا  بلطملا  دبع  نب  لفون  نب  ثراح  نب  هّللا  دبع  [ 514  ] هد رارق  نم  ياهراک  رد  کیرش  ار  وا  نادرگ و  يوق  ار  ماهناوتـشپ 
روضح هب  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دش . لزان  نیبرقالا  کتریشع  رذنا  هفیرـش و  هیآ  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دنکیم  لقن 

دنراد هارکا  نم  تلاسر  توعد و  زا  نانآ  هک  ینادیم  وت  دومرف . رما  ماهریـشع  غیلبت  راذنا و  هب  ارم  ناحبـس  يادخ  یلع  ای  دومرف : دناوخ و 
خیبوت یهدن  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  رگا  دّمحم  ای  تفگ  دش و  لزان  مود  راب  يارب  لیئربج  هک  هکنیا  ات  درک  توکس  سپس  دنانازیرگ  و 

ارم هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هحفص 184 ]  ] 168-144- نآرق  - ناـسرب ماـجنا  هب  ار  شیوخ  راذـنا  هفیظو  رتدوز  هچ  ره  يوشیم 
ار بلطملا  دبع  نادنزرف  نک و  ایهم  ییاریذپ  يارب  ریـش  فرظ  کی  دنفـسوگ و  نار  کی  ماعط و  عاص  کی  یلع  ای  تفگ  درک و  راضحا 

درک زاغآ  نخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دندش ، عمج  مشاه  ینب  نوچ  میامن  غالبا  ار  میادخ  رما  منک و  تبحـص  نانآ  اب  ات  امن  توعد 
ایادـخ تسا  نآ  رد  ترخآ  تداعـس  ایند و  ریخ  هک  مدروآ  ناـتیارب  ار  نییآ  نیرترب  نیرتهب و  برع  ناـیم  رد  بلطملا  دـبع  ّینب  يا  تفگ 

ردارب و ات  دنکیم  ینابیتشپ  راک  هکنیا  رد  ارم  یسک  هچ  مناوخب  وا  يوس  هب  منک و  نییآ  نید و  هب  توعد  ار  امش  ات  دومرف  رما  ارم  ناحبس 
هک نم  دنتفگن . ینخس  دندینش ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  نانخس  نوچ  تعامج  نآ  دوش ! امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  ّیلو و  ّیصو و 

بلاط وبا  هب  یتعامج  دنتـساخرب و  موق  نآ  موشیم  راک  هکنیا  رد  وت  ریزو  نم  هّللا  لوسر  ای  متفگ  مدوب  رتکچوک  همه  زا  نانآ  ناـیم  رد 
یلص هّللا  لوسر  درک . لقن  کلام  نب  سنا  [ 515  ] نک تعاطا  مالّسلا  هیلع  یلع  تدنزرف  زا  زیخرب و  بلاط  وبا  يا  دنتفگ  ازهتسا  تلاح  اب 

بلاـط یبا  نب  یلع  يدـعوم  زجنی  ینید و  یـضقی  يدـعب  كرتا  نم  ریخ  یلها و  یف  یتـفیلخ  يریزو و  یخا و  ّنا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا 
ارم ياههدعو  دنک و  ادا  ار  منید  نم  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب  هفیلخ و  نیـشناج و  ریزو و  ردارب و  مدرم  يا   129-1- تیاور  - مالّسلا هیلع 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدـش  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  مه  زاـب  [ 516  ] تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیامن  افو 
 - مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینید  یـضقی  يدعوم و  زجنی  يدـعب  كرتا  نم  ریخ  یلها و  یف  یتفیلخ  يریزو و  یلیلخ و  ّنا  : » دومرف

منید ضرق و  دنک و  افو  ارم  ياههدعو  هک  یسک  نیرتهب  دینادب  متیب و  لها  نایم  رد  هفیلخ  ریزو و  تسوا  هحفص 185 ]  ] 133-1- تیاور
تفگ مدینـش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  دـیوگیم  لیلم  نب  هّللا  دـبع  [ 517  ] تسا مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـیامن  ادا  ار 

-1- تیاور « - رشع ۀعبرا  تیطعا  دق  ّینا  ءارزو و  ءابجن  ءاقفر  ۀعبـس  یطعا  دق  ّالا  ّیبن  نکی  مل  ّهنا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
داد رارق  ریزو  قیفر و  هدراهچ  نم  يارب  اّما  داد  رارق  ریزو  تفه  قیفر و  تفه  شیارب  ناّنم  يادـخ  هک  هکنیا  رگم  دوبن  يربمایپ  چـیه   . 95
نب هّللا  دـبع  رمع ، رکب ، وبا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا  هیلع  نسح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راـیط ، رفعج  هزمح  زا  دـناترابع  هک 

هب و  هط 82 ]  ] يدـتها ّمث  ًاحلاص  لمع  نماء و  بات و  نمل  راّفغل  ّینا  و  [ 93  ] یشبح لالب  ناملس و  راّمع ، هفیذح  دادقم ، رذ ، وبا  دوعـسم ،
[518  ] 64-6- نآرق . - دوش راپـسهر  تسار  هار  هب  دیامن و  هتـسیاش  راک  دروایب و  نامیا  دـنک و  هبوت  هک  متـسه  یـسک  هدـنزرمآ  نم  نیقی 

 - مدیـسرپ يدـتها  ّمث  یلاعت  يادـخ  مالک  حیـضوت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  تفگ  یفعج  رباج  تسا  هدرک  لقن  قاحـسا  نب  لـالمش 
لمع دنروآ و  نامیا  دننک و  هبوت  هک  متسه  یناسک  هدنشخب  راّفغ و  نم  تسا  هدومرف  ناحبـس  يادخ  دومرف : بانج  نآ   135-124- نآرق
رفعج وبا  زا  هک  دش  تیاور  یفعج  رباج  زا  [ 519 . ] دنبای تیاده  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  تیالو  هب  دنرآ و  ياج  هب  حلاص 

هدنشخب ناحبس  يادخ  دومرف : ترضح  نآ  دش . لاؤس  يدتها  ّمث  ًاحلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  راّفغل  ّینا  هیآ و  حرـش  رد  مالّـسلا  هیلع 
ناحبس يادخ  لوق  حیضوت  ریسفت و  رد  ینانب  تباث  [ 520  ] 139-82- نآرق . - دنبای تیاده  ربمایپ  تیب  لها  ام  تیالو  هب  هک  تسا  یناسک 
شیارگ تیب  لها  تیالو  هب  هک  یـسک  تفگ  يدـتها  ّمث  ًاـحلاص  لـمع  و  هحفـص 186 ]  ] 89-58- نآرق  - نمآ باـت و  نمل  راّـفغل  ّینا  و 

رقابلا یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  درک . لقن  شردـپ  زا  ضیف  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  [ 521  ] 26-1- نآرق . - دوشیم تیاده  دبای ،
يادـخ : » دومرف تفریم  نوریب  شلزنم  زا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  يزور  تسا  هدرک  تیاور  شّدـج  ردـپ و  زا  مالّـسلا  هیلع 

دوش تیاده  وت  تیالو  ببـس  هب  یـسک  ره  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  يدتها  ّمث  ًاحلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  راّفغل  ّینا  دـیامرفیم : ناحبس 
 ... بات نمل  راّفغل  ّینا  ناحبـس و  يادـخ  مـالک  حیـضوت  ریـسفت و  رد  رذ  یبا  [ 522  ] 81-26- نآرق . - دریگیم رارق  وـفع  نارفغ و  دروـم 
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لآ بح  هب  دنک  نینچ  یسک  ره  دنک . ادا  ار  تابجاو  ضیارف و  دروایب و  هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  هچنآ  هب  نامیا  ینعی  تفگ 
هل ّناـف  يرکذ  نع  ضرعأ  نم  و  [ 94  ] 78-54- نآرق . - دوش تیادـه  تیب  لها  تبحم  اـب  ددرگ و  نومنهر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 

دهاوـخ یتخـس  و   » گـنت یگدـنز  تقیقح  رد  دـنادرگب ، لد  نم  داـی  زا  سک  ره  و  هط 124 ]  ] یمعا ۀمیقلا  موی  هرـشحن  ًاکنـض و  ۀـشیعم 
نیسح نب  یلع  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  یبا  زا  بلغت  نب  نابا  [ 523  ] 79-6- نآرق  - مینکیم روشحم  انیبان  ار  وا  زیخاتـسر  زور  تشاد و 

عمج رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  درک . لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  وا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  وا  مالّسلا و  هیلع 
- تیاور  ...« - کلذـب ینرما  هّللا  ّنکل  یلبق و  نم  اذـه  مکل  تلق  ام  هّللا  یتمارکل و  هومرکا  یّبحل و  ًاّیلع  اّوبحا  : » دومرف راصنا  نیرجاـهم و 
مارکا و ار  وا  دـیراد و  تسود  ارم  هک  هنوـگ  ناـمه  دـیرادب  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  راـصنا ؟ رجاـهم و  يا  هحفـص 187 ]  . ] 117-1

هیلع یلع  میرکت  رد  هک  تسا  ناحبس  يادخ  نامرف  هکلب  تسین  نم  راتفگ  هیصوت  هکنیا  دینکیم . مارکا  ارم  هک  هزادنا  نامه  دینک  مارتحا 
لدروک یسک  ره   80-1- تیاور «. - ۀّجح هل  سیل  یمعا  ۀمایقلا  موی  هّللا  هرشح  يدعب  نم  ًاّیلع  ضغبا  نم  برع  ناتسود  يا  متفگ  مالّـسلا 
تریصب رصبیب و  انیبان و  روک و  تمایق  زور  رد  ار  وا  ّیلع  يادخ  دریگب ، لد  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیک  ضغب و  دشاب و  تریـصبیب  و 

زا ياهبطخ  رد  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 524 . ] دوشیمن هتفریذپ  وا  زا  ياهناهب  رذع و  چیه  هک  یلاح  رد  دـنک  روشحم 
ره  63-1- تیاور «. - ًاّیدوهی ۀـمایقلا  موی  هّللا  هرـشح  تیبلا  لها  انـضغبا  نم  دومرف : ترـضح  نآ  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

[525 . ] دزیگنارب يدوهی  تماـیق  زور  رد  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  درورپ ، لد  رد  هنیک  ضغب و  نم  تیب  لـها  هب  تبـسن  داـنع  يور  زا  یـسک 
ًاکنض ۀشیعم  هل  ّناف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  همیرک و  هیآ  حیضوت  حرش و  رد  نآرق  روهشم  رّسفم  سابع  نبإ  درک . لقن  حلاص  یبا  زا  لماک 

زور رد  ار  وا  رداق  يادخ  دریذپن . دوش و  رکنم  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  یسک  ره  درک . نایب  یمعا  ۀمایقلا  موی  هرـشحن  و 
و هط 132 ] . ] اهیلع ربطـصا  ةولّـصلاب و  کلهأ  رمأ  و  [ 95  ] 174-101- نآرق . - دـنازیگنارب انیبان  ربق  زا  دـنک و  روشحم  رک  روک و  باـسح 

هیآ هک  یماگنه  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  مداخ  ارمح ، وبا  [ 526  ] شاب ابیکش  نآ  رب  دوخ  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  ناسک 
 - هناخ ولج  هب  زامن  تقو  رد  زور  ره  ترـضح  نآ  دـش . لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  هب  اهیلع  ربطـصا  ةالّـصلاب و  کـلها  رما  همیرک و 
 - هّللا مکمحر  ةالّـصلا  تـفگیم  دـمآیم و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  هحفــص 188 ]  ] 250-216- نآرق -41-6- نآرق

دجـسم هب  زامن  يارب  هاگ  نآ  درکیم و  توالت  ار  تیبلا  لها  سجّرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـّمنا  هفیرـش  هیآ  سپـس  -1-23 و  تیاور
راظتنا رد  سپ  دـنراظتنا . رد  همه  : ] وگب هط 135 ]  ] يدتها نم  ّيوّسلا و  طارّصلا  باحـصا  نم  نوملعتـسف  [ 96  ] 70-20- نآرق  - تفریم

زا شمعا  نب  ۀیواعم  [ 527  ] 58-6- نآرق  - تسا هتفای  هار  یسک  هچ  دنتـسه و  یناسک  هچ  تسار  هار  نارای  دینادب  هک  دشاب  دوز  دیـشاب .]
دّمحم ّيوّسلا  طارّصلا  باحصا  دنگوس  ادخ  هب  درک : نایب  قوف  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  ساّبع  نبإ  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  یتیاور  حلاص  یبا 

- نآرق ! - دنتـسه یناسک  هچ  ناـگتفای  تیادـه  ینعی  يدـتها  نم  سپ و  دـش  لاؤس  دنتـسه ، شایمارگ  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
نیّذلا ّنا  [ 97 . ] دنتـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  نارای  باحـصا و  ناـنآ  تفگ  باوج  رد  ساـبع  نبإ   260-247- نآرق -170-147

زا تسا  هدـش  هداد  وکین  هدـعو  نانآ  هب  ام  بناج  زا  اًلبق  هک  یناسک  نامگیب  [ 100 ءایبنا /  ] نودعبم اهنع  کئلوا  ینـسحلا  اّنم  مهل  تقبس 
ات شناردـپ  ردـپ و  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  دـشار  نب  نـسح  [ 528  ] 63-6- نآرق . - دش دـنهاوخ  هتـشاد  رود  شتآ   » نآ

نیّذلا ّنا  هفیرش  هیآ  ّیلع ؟ ای  دومرف : نم  هب  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  زا  دومرف : ترضح  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دسریم 
مالّـسلا هیلع  یلع  مه  زاب  [ 529  ] 291-234- نآرق  - تسا هدـش  لزان  وت  هرابرد  وت و  يارب  نودـعبم  اهنع  کئلوا  ینـسحلا  اـّنم  مهل  تقبس 

-1- نآرق « - 96» ربکالا عزفلا  مهنزحی  ال  هحفـص 189 ] همیرک [  هیآ  یلع  اـی  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسا  هدومرف 
مّهبر یف  اومصتخا  نامـصخ  ناذه  [ 98  ] 177-120- نآرق -35-33- یقرواپ « - 97» ریـشب نب  نامعن  رمع  یبا  [ 530  ] 30-28- یقرواپ -27

تیاور داّبع  نب  سیق  [ 532  ] 38-6- نآرق . - دنرگیدکی نانمـشد  دنتخادرپ ، لادج  هب  مه  اب  ادـخ  نید  رد  هک  هورگ   ] ود هکنیا  جح 19 ] ]
موشیم هتخیگنارب  ربق  زا  نانمـشد  اـب  همـصاخم  يارب  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسا  هدرک 
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مالّـسلا هیلع  یلع  لثم  ردـب  گنج  نازرابم  نأش  رد  مّهبر  یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذـه  هفیرـش  هیآ  تفگ  همادا  رد  دابع  نب  سیق  سپس 
هک دش . لزان  ادخ  نید  نافلاخم  بناج  زا  هبتع  نب  دیلو  هعیبر و  نب  ۀـبتع  هعیبر  نب  ۀـیبش  ادـخ و  نید  ناقفاوم  بناج  زا  ةدـیبع ، وبا  هزمح 

تاور قیرط  زا  حیحـص  عماج  رد  يراخب  ار  تیاور  نیمه   81-49- نآرق . - دندیسر تکاله  هب  مالـسا  نیزرابم  تسد  هب  نیفلاخم  نت  هس 
تفگ  91-75- نآرق  ... - نامصخ ناذه  هیآ  لوزن  نأش  رد  يردخ  دیعـس  وبا  رذ و  وبا  زا  هدابع  نب  سیق  [ 533  ] تسا هدرک  لقن  يرگید 
لزان ردب  گنج  رد  ناکرشم  هاپـس  زا  شناهارمه  هعیبر و  نب  ۀبتع  هّللا و  لوسر  هاپـس  زا  شناهارمه  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  هکنیا 
مدینـش رذ  وبا  زا  دـیوگیم : هداـبع  نب  سیق  [ 534 . ] دـندرک هزرابم  ّبر  ياـضر  هحفـص 190 ] بسک [  رد  وا  ناـهارمه  یلع و  هـک  دـش .

هّللا یلص  هّللا  لوسر  رکشل  زا  شنامزرمه  مالّسلا و  هیلع  یلع  نیسحت  رد  مّهبر  یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذه  هیآ  هک  درکیم  دای  دنگوس 
«. - 98» دـش لزان  دـندرک  دربن  ردـب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نافلاخم  زا  شناهارمه  ۀـبتع و  لباقم  رد  هک  هلآ  هیلع و 

مدینـش هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  فورعم  یباحـص  رذ  وـبا  زا  تـفگ  هداـبع  نـب  سیق  [ 537  ] 300-298- یقرواپ -78-46- نآرق
هیلع یلع  هدیبع و  وبا  ادهـشلا ، دیـس  هزمح  رفن  شـش  هکنیا  يارب  مّهبر  یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذه  هفیرـش  هیآ  هک  درکیم  دای  دنگوس 
. - دش لزان  دندرک  راکیپ  دنتـشاد و  تموصخ  رگیدکی  اب  هک  راّفک  بناج  زا  هبتع  نب  دیلو  هبتع و  هبیـش و  ناناملـسم و  رکـشل  زا  مالّـسلا 

هفیرش هیآ  درک ، دای  دنگوس  مدینـش  رذ  وبا  زا  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هدابع  نب  سیق  زا  رگید  دنـس  هلـسلس  اب  [ 538  ] 169-137- نآرق
دربن هب  ناکرشم  اب  هدیبع  وبا  هزمح و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دش . لزان  ردب  گنج  نیمـصاختم  هرابرد  مّهبر  یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذه 

- یقرواپ -154-122- نآرق «. - 99» دندیسر تکاله  هب  مالسا  ناروالد  زا  نت  هس  ریشمش  اب  كرشم  نازرابم  رفن  هس  ماجنارـس  دنتخادرپ و 
هیلع و هّللا  یلص  یفطـصم  ترجاهم  زا  دعب  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  برـضم  نب  ۀثراح  [ 541  ] 364-362

هکنیا ات  درکیم  ربخ  بسک  ردب  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دندوب ، هدیـسر  اههویم  میدرکیم  یگدنز  رهـش  نآ  رد  هنیدـم  هب  هلآ 
دنتفگ دـش . لاؤس  نانآ  رازبا  هحلـسا و  دادـعت  نیکرـشم و  هّدـع  هرابرد  ود  نآ  زا  دـندرک  ریگتـسد  ار  شیرق  زا  رفن  ود  یلاوح  نآ  رد  هک 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دزن  ار  ود  نآ  سپـس  دنتـسنادیمن  ار  تسرد  ماقرا  رامآ و  اّما  تسا  میظع  ناشتازیهجت  داـیز و  ناشهّدـع 
هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هحفص 191 ] رتش [ . هد  يزور  دنتفگ : دننکیم . رحن  اذغ  يارب  رتش  دنچ  زور  ره  دیسرپ : ترـضح  نآ  دندروآ .

رکـشل میدرک  تکرح  ردب  ياههاچ  يوس  هب  سپ  دننکیم . حبذ  رتش  کی  رفن  دـص  ره  يارب  اریز  تسا  رفن  رازه  نانآ  هّدـع  دومرف : هلآ  و 
نب دیلو  هعیبر و  نب  ۀبیـش  هعیبر و  نب  ۀبتع  ياهمان  هب  دـندوب  رترورغم  همه  زا  هک  نانآ  زا  نت  هس  دـندمآ و  شیپ  هب  گنج  يارب  نیکرـشم 

هیلع و هّللا  یلص  یفطـصم  باحـصا  زا  راصنا  يدرم  دنک ؟! دربن  ام  اب  ات  تسا  هزرابم  تأرج  ار  یـسک  هچ  دنتفگ ، دندمآ و  نادیم  هب  هبتع 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  میناوخیم  هزرابم  هب  ار  شیرق  نادـنزرف  ام  تسین  وت  هزرابم  هب  يزاین  دـنتفگ : نت  هس  نآ  تشاذـگ  نادـیم  هب  اپ  هلآ 

فیرح هزمح  میتفر  نانآ  دربن  هب  نت  هس  اـم  دـیهدب . ار  ناـنآ  باوج  دـیزیخرب و  ةدـیبع  يا  هزمح و  يا  زیخرب ، یلع  اـی  دومرف : هلآ  هیلع و 
اب ار  وا  مدش و  کیدزن  دیلو  هب  نم  دندوب  راکیپ  مرگ  زونه  هدیبع  دـیلو و  متخادـنا  كاخ  هب  ار  هبیـش  مه  نم  درک و  كاله  ار  هبتع  دوخ 

ساّبع راصنا ، زا  يدرم  گنج  نایاپ  رد  میدرک  كاله  ار  رفن  داتفه  ریسا و  ار  رفن  داتفه  زور  نآ  رد  مدناسر  تکاله  هب  يریشمش  تبرض 
هکنیا تسد  هب  نم  هک  هکنیا  زا  لبق  هّللا  لوسر  ای  تفگ  سابع  دروآ . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دزن  تراسا  هب  ار  بلطملا  دـبع  نب 

منیبیمن امش  باحصا  نایم  رد  ار  درم  نآ  نونکا  اّما  مدش  ریسا  دوب  هتسشن  قلبا  یبسا  رب  هک  امیس  شوخ  يدرم  تسد  هب  موش  راتفرگ  درم 
یلاعت يادخ  شاب  تکاس  يراصنا  درم  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مدرک  ریسا  ار  وا  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  يراصنا  درم 

یلع درک ، لقن  هداـبع  نب  سیق  [ 542 . ] دینادرگ ریسا  كولفم و  بولغم و  ار  نانآ  داد و  يرای  ترـصن و  ار  ام  میرک  ناگتـشرف  هلیـسو  هب 
«. - 100» دش لزان  ردب  گنج  رد  نیکرـشم  رافک و  اب  ام  هزرابم  نأش  رد  مّهبر ...  یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذـه  هیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

راهنالا اهتحت  نم  يرجت  تاّنج  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  لخدـی  هّللا  ّنا  [ 99 [ ] هحفص 192  ] 173-171- یقرواپ -101-69- نآرق
رد دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  جح 23 ] . ] ریرح اهیف  مهـسابل  ًاؤلؤل و  بهذ و  نم  رواسا  نم  اهیف  نّولحی 
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و دـنوشیم ، هتـسارآ  دـیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتـسد  اب  اج  نآ  رد  دـنوش . لـخاد  تسا  ناور  اـهرهن  اـهنآ  ناـتخرد   ] ریز زا  هک  ییاـهغاب 
زا ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  راکتمدخ  دـیزی  نب  دّـمحم  [ 546  ] 155-6- نآرق  - تسا ناینرپ  زا  ناشـسابل 

مالّسلا و هیلع  یلع  نأش  رد  دیمحلا  طارـص  یلا  اونمآ ...  نیّذلا  لخدی  هّللا  ّنا  یلاعت  يادخ  مالک  هک  تسا  هدرک  تیاور  شّدج  شردپ و 
-188-157- نآرق . - دنکیم ابیز  تشهب  دراو  ار  نانآ  میرک  يادخ  هک  تسا  دادقم  و  رذ ، وبا  یـسراف  ناملـس  ثراح  نب  ةدـیبع  هزمح و 

نیّذلا لخدی  هّللا  ّنا  همیرک  هیآ  حیضوت  رد  نآرق  فورعم  رسفم  ساّبع  نبإ  تسا  هدرک  لقن  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 547  ] 210-189- نآرق
یلص دّمحم  نییآ  زا  هتشاذگ و  فک  رد  ار  ناج  ردب  گنج  رد  هک  دنتسه  ةدیبع  هزمح و  یلع و  اونمآ  نیّذلا  قادصم  درک . نایب  اونمآ ... 

- نآرق -134-103- نآرق . - درک روظنم  ناشیا  رب  نانآ  تامدـخ  ساپ  هب  ار  یـشاداپ  نینچ  گرزب  يادـخ  دـندرک و  عاـفد  هلآ  هیلع و  هّللا 
یلع هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هک  میدینـش  نیّفـص  رد  رـسای  راّمع  زا  دناهتفگ  ود  ره  میرم  یبا  هتابن و  نب  غبـصا  [ 548  ] 170-157

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  رـسای  راّمع  زا  ۀتابن  نب  غبـصا  [ 549  ] 208-3- تیاور « - 101 دومرف : مالّسلا  هیلع 
و ایندلا ، یف  دـهّزلا  اهنم ، هّللا  یلا  ّبحا  ۀـنیزب  قیالخلا  نّیزتی  مل  ۀـنیزب  کنّیز  هّللا  ّنا  یلع  ای  هحفص 193 ] دومرف [ : مالّـسلا  هیلع  هّللا  یلو 
رد تنیز  نآ  زا  رتبوبحم  هک  تسارآ  اهبنارگ  يرویز  هب  ار  وت  ناحبـس  يادـخ  یلع  ای   151-1- تیاور . - ًائیـش کنم  لانت  اینّدلا ال  لعج 

دوخ هب  ار  وت  دـشاب و  راودـیما  وت  هب  دـناوتیمن  زین  ایند  يرادـن و  ایند  هب  یتبغر  لیم و  هک  تسایند  رد  وت  دـهز  نآ  تسین و  دـنوادخ  دزن 
اّمم ةولّـصلا و  یمیقملا  مهباـصأ و  اـم  یلع  نیرباّـصلا  مهبولق و  تلجو  هّللا  رکذ  اذا  نیذـّلا  نیتبخملا  رّـشب  و  [ 100 . ] دنک بلج  بذـج و 

رب هچ  ره  رب  هک  نانآ   ] دـبای و تیـشخ  ناشیاهلد  دوش ، داـی  ادـخ  ماـن   ] نوچ هک  اـنامه  هد  تراـشب  ار  ناـنتورف  جـح 35 ]  ] نوقفنی مهنقزر 
ّيدع نب  ریبز  [ 550  ] 134-7- نآرق . - دنکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  و  دنزامن ، ناگدنراد  اپ  رب  دننک و  هشیپ  ربص  دـیآ  ناشرس 

مهباصأ ام  یلع  نیرباّصلا  مهبولق و  تلجو  هّللا  رکذ  اذا  نیّذلا  نیتبخملا  رّشب  هفیرش و  هیآ  لوزن  نأش  رد  سابع  نبإ  درک . لقن  كاّحض  زا 
نیـصلخم و زا  هک  تسا  یـسراف  ناملـس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  یناـّبر  مـالک  هکنیا  تفگ  نوقفنی  مهنقزر  اّـمم  ةولّـصلا و  یمیقملا  و 

یلع هّللا  ّنا  اوملظ و  مّهنأب  نولتقی  نیذـّلل  نذأ  [ 101  ] 212-86- نآرق . - دـناعشاخ عضاوتم و  هک  یناسک  ینعی  نیتبخم  دنتـسه و  نیتبخم 
و دناهتفرگ ، رارق  ملظ  دروم  هک  ارچ  تسا  هدش  هداد  داهج ]  ] تصخر هدـش  لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب  جح 39 ]  ] ریدقل مهرصن 

یلع نب  دیز  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  لوق  زا  ینیدم  دایز  [ 551  ] 74-7- نآرق  - تساناوت تخس  نانآ  يزوریپ  رب  ادخ  هتبلا 
مالک هکنیا  تفگ  سپـس  و  درک . تئارق  ار  اوملظ ...  مّهناب  نولتاقی  نیذّلل  هحفص 194 ]  ] 121-115- نآرق  - نذا هفیرش  هیآ  مالّسلا  هیلع 

اولوقی نأ  ّالا  ّقح  ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیذـّلا  [ 102  ] 32-1- نآرق . - دش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  ام  هرابرد  ینّابر 
: دـنتفگیم هک  هکنیا  زج  دنتـشادن ] یهاـنگ  ناـنآ  . ] دـندش هدـنار  نوریب  ناـشیاههناخ  زا  قـح  اـنب  هک  یناـسک  ناـمه  جـح 40 ]  ] هّللا اـّنبر 

هیلع یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وـبا  زا  تفگ  شردـپ  هک  درک  لـقن  شردـپ  زا  دـیز  نب  دّـمحم  [ 552  ] 74-7- نآرق  - تسادـخ ام  راگدرورپ 
رد هفیرش  هیآ  دومرف :  181-145- نآرق ! - دنتـسه یناسک  هچ  ّقح »...  ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیّذلا   » هّللا لوسر  نب  ای  مدیـسرپ  مالّـسلا 

لقن ینیدم  دایز  [ 553 . ] دراد نایرج  هیآ  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دـش و  لزان  راـّیط  رفعج  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نأـش 
نیذـّلا نینچمه  اوملظ و  مّهناب  نولتاقی  نیذـّلل  نذا  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأـش  حیـضوت و  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  دـنزرف  دـیز  هدرک 

195-158- نآرق -147-112- نآرق . - دـش لزاـن  هّللا  لوسر  نادـناخ  اـم  يارب  یهلا  مـالک  هکنیا  تفگ  ّقح ...  ریغب  مهراـید  نم  اوـجرخا 
نامه جح 41 ] . ] رومالا ۀبقع  هّلل  رکنملا و  نع  اوهن  فورعملاب و  اورمأ  ةوکّزلا و  اوتا  ةولّـصلا و  اوماقأ  ضرإلا  یف  مهّنّکم  نا  نیّذلا  [ 103]

و دنرادیم ، او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  ار  نارگید  دنهدیم و  تاکز  دنرادیم و  اپ  رب  زامن  میهد  ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناسک 
یلع نب  دّـمحم  رفعج  وبا  زا  بلغت  نب  نابا  [ 554  ] 129-7- نآرق  - تسادخ نآ  زا  اهراک  همه  ماجرف  و  دنرادیم ، زاب  دنـسپان  ياهراک  زا 
تیب لها  ام  يارب  ضرالا ...  یف  مهاّنّکم  نا  نیّذلا  هفیرـش  هیآ  دنگوس  ادخ  هب  هحفص 195 ] دومرف [ : راوگرزب  نآ  درک . لقن  مالّسلا  هیلع 
رفعج وبا  تمدخ  هب  ءاّذح  هدـیبع  وبا  نم و  يزور  دـیوگیم  هفیلخ  یبا  [ 555  ] 64-30- نآرق . - دش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم 
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ای دومرف : مینیشنیم  اج  نیمه  هّللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  دینیشنب . نم  رانک  رد  دییایب  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  میدیسر  مالّسلا  هیلع 
ماما رـصع و  بحاص  میناوتیم  هنوگچ  مدرک  ضرع  سپ  دـشاب  اپ  راهچ  رامح و  هکنیا  رگم  دـنکیمن  در  یـسک  ار  مارکا  نادـب  هفیلخ  ابا 

وا رکنملا  نع  اوهن  فورعملاب و  اورما  ةوکّزلا و  اوتا  ةولّـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنّکم  نا  نیّذلا  ادخ  مالک  هب  دومرف : میـسانشب  ار  نامز 
125-24- نآرق  - تسامـش رمالا  بحاص  وا  دینادب  دینک و  تعباتم  وا  زا  دیتفای  ینّابر  هیآ  هکنیا  تاصخـشم  اب  ار  يدرم  رگا  دیـسانشب . ار 

یلص دّمحم  لآ  مئاق  هاگ  ره  تفگ  هفیرش  هیآ  حیـضوت  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  هک  درک  لقن  ّیلع  نب  دیز  زا  ریبز  نب  لیـضف  [ 556]
نا نیذـّلا  دوـمرف : نیبـم  نآرق  رد  میرک  يادـخ  هک  یـسک  نآ  مدرم  يا  دـیوگیم : دتـسیایم و  مدرم  نیب  رد  دـنک  روـهظ  هلآ  هیلع و  هّللا 

یفرعم هیآ  هکنیا  اـب  ار  نتـشیوخ  میتـسه و  اـم  رکنملا  نع  اوهن  فورعملاـب و  اورما  ةوـکّزلا و  اوـتا  ةولّـصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مهاـّنّکم 
ترخآ هب  هک  یناـسک  یتسار  هب  و  نونموم 74 ]  ] نوبکانل طارّـصلا  نع  ةرخألاب  نونمؤی  نیذـّلا ال  ّنا  و  [ 104  ] 163-62- نآرق . - دنکیم

یلع نینمؤملا  ریما  هک  درک  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  فاکسا  دعـس  [ 557  ] 64-7- نآرق . - دنافرحنم تخـس  تسرد   ] هار زا  دنرادن ، نامیا 
هک یناسک  هحفص 196 ]  ] 170-115- نآرق : - دومرف نوبکانل  طارّصلا  نع  ةرخالاب  نونمؤی  نیّذلا ال  ّنا  همیرک  هیآ  حرش  رد  مالّـسلا  هیلع 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  درک : لقن  هتابن  نب  غبـصا  [ 558 . ] دننکیم طوقس  طارـص  زا  دنـشاب . هتـشادن  داقتعا  نامیا و  ام  تیالو  هب 
دـصقم هب  هدش و  فرحنم  طارـص  زا  دـنرود  ام  تیالو  زا  هک  یناسک  ینعی  نوبکانل  طارّـصلا  نع  ةرخآلاب  نونمؤی  نیذـّلا ال  ّنا  و  : ] دومرف
مهدـعن ام  کیرن  نأ  یلع  ّانا  نیملّظلا و  موقلا  یف  ینلعجت  ـالف  ّبر  نودـعوی  اـم  ینّیرت  اـّما  ّبر  لـق  [ 105  ] 138-82- نآرق . - دنسریمن

125-7- نآرق  - یهد ناـشن  نم  هب  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  ناـنآ  هـب  باذـع  زا  هـچنآ  رگا  اراـگدرورپ ، وـگب : نونمؤم 95 93 ]  ] نوردـقل
دبع [ 559  ] مینایامنب وت  رب  میاهداد  هدعو  نانآ  هب  ار  هچنآ  مییاناوت  ام  هک  یتسار  هب  هدم و  رارق  راکمتـس  موق  نایم  رد  ارم  سپ  اراگدرورپ ،
هیلع هّللا  یلص  یفطصم  زا  ینم  نیمزرس  رد  جح  نیرخآ   ] عادولا ۀّجح  رد  دناهدرک  لقن  ود  ره  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  ساّبع و  نب  هّللا 
نینچ رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنزن . ار  يرگید  ندرگ  امش  زا  یـضعب  دییارگن و  ینیدیب  رفک و  هب  نم  زا  دعب  مدرم  يا  دومرف : میدینـش  هلآ  و 

- تیاور «. - ّیلع وا  ّیلع   » تفگ تشاذگ و  نم  تسار  هناش  رب  تسد  رـس ، تشپ  زا  لیئربج  ماگنه  نیمه  رد  دیتسه ، ورهبور  نم  اب  دینک .
لقن يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  [ 560  ] 50-17- نآرق [. - درک تئارق  میارب  ار  نودـعوی ...  ام  یّنیرت  اّما  ّبر  لق  هفیرـش  هیآ  سپـس   22-1

لق هفیرش  هیآ  سپـس  درک . دنهاوخ  اپب  هنتف  شلاحترا  زا  دعب  وا  تّما  داد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هب  ناحبـس  يادخ  هک  درک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رانک  رد  عادولا  ۀّجح  رد  دیوگیم  همادا  رد  رباج   214-181- نآرق . - دش لزان  نودعوی  ام  یّنیرت  اّما  ّبر 

. دنزن ار  يرگید  ندرگ  امش  زا  یضعب  دینکن و  تعجر  ینیدیب  رفک و  هب  نم  زا  دعب  مدرم  يا  دومرف : مدینش  ترـضح  نآ  زا  مدوب  هتـسشن 
رگید راب  مریگیم و  رارق  امـش  لباقم  رد  فص و  رگید  بناج  رد  هک  دینیبیم  رگید  راب  ارم  دـینک  نینچ  رگا  دیـشاب  هاگآ  هحفص 197 ] ] 

هیلع هّللا  یلص  دّمحم  ای  تفگ  متشگرب  وا  يوس  هب  نوچ  تشاذگ  نم  هناش  رب  تسد  لیئربج  سپ  درک . مهاوخ  راکیپ  امش  اب  مالـسا  يارب 
هیلع یلع  اب  سپ  دومرف : تشگرب و  ام  فرط  هب  ترـضح  نآ  منکیم  هلتاقم  امـش  اب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رطاـخ  هب  وگب ، هلآ  و 
هّللا یلـص  یبن  يارب  لیئربج  درک : لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  حـلاص  یبا  قیتع  باتک  رد  [ 561 . ] دینکن تفلاخم  ینمشد و  مالّسلا 

ام یّنیرت  اّما  ّبر  لق  هیآ ؟ هاگ  نآ  دنزیخیم . رب  لادج  گنج و  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  وت  زا  دـعب  وت  تّما  ناوریپ و  دروآ  ربخ  هلآ  هیلع و 
وا نوـمقتنم  مهنم  اـّناف  کـب  ّنبهذـن  اـّماف  هیآ  -92-94 و  یقرواپ -90-15- نآرق  - 102  » نیملاّـظلا موـقلا  یف  ینلعجت  ـالف  ّبر  نودـعوی 

ناراـی و هب  ور  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  یفطـصم   101-99- یقرواپ -98-8- نآرق « - نوردـتقم 103 مهیلع  ّاناف  مهاندـعو  يذـّلا  کـّنیرن 
هار هب  يزیرنوخ  لتق و  و  دـنزب . ریـشمش  اب  ار  يرگید  ندرگ  امـش  زا  یـضعب  ات  دـیوشن  رفاک  رگید  راب  مدرم  يا  دومرف : درک و  باحـصا 

سپ نونمؤم 101 ]  ] نولءآستی ذـئموی و ال  مهنیب  باسنا  الف  روّصلا  یف  خـفن  اذاـف  [ 106 [ ] هحفص 198  ] 196-194- یقرواپ « - 104 .» دتفا
72-7- نآرق . - دنـسرپیمن رگیدکی  لاح   ] زا و  درادن ، دوجو  يدنواشیوخ  تبـسن  ناشنایم  زور  نآ  رد  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک  هاگ  نآ 
: دومرف مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  زا  تفگ  ناوجون  یباحـص  ساّبع  نبإ  درک  لقن  ءاطع  زا  جیرج  نبإ  زا  يروث  نایفـس  [ 564]
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تمایق زور  رد  یبسن  یبسح و  زا  معا  یلیماـف  ياـههطبار  همه   59-1- تیاور  - یبسن یبسح و  ّالا  عطقنم  ۀـمایقلا  موی  بسن  بسح و  ّلـک  »
مهنیب باسنأ  الف  روّصلا  یف  خفن  اذاف  هفیرـش  هیآ  دیراد . تسود  رگا  دوشیمن . عطق  شطابترا  هک  نم  بسن  بسح و  رگم  دوشیم  عطقنم 

مه نم  نونموم 111 ]  ] نوزئاـفلا مه  مّهنأ  اوربص  اـمب  مویلا  مهتیزج  ّینا  [ 107  ] 219-156- نآرق . - دـینک توالت  ار  نولأستی  ذـئموی و ال 
هدرک لقن  همقلع  [ 565  ] 61-7- نآرق . - دناناراگتسر زا  هک  دنتسه  ناشیا  يرآ  مداد  شاداپ  نانآ  هب  دندرک ، ربص  هک  نآ  ساپ   ] هب زورما 
همیرک هیآ  حیضوت  ریسفت و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  فورعم  یباحـص  میرک و  نآرق  روهـشم  يراق  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  تسا 

مالّـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  رب  هک  دوشیم  هداد  یناسک  هب  ناوضر  ّتنج  وکین و  شاداپ  تفگ  اوربص  امب  مویلا  مهتیزج  ّینا 
تاعاط و نداد  ماـجنا  رد  نینچمه  -170-202 و  نآرق . - دناهدوب روبص  هدرک و  يرادیاپ  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  ّتبحم 

یباتیب يراتفرگ  الب و  ماگنه  هب  هدـشن و  کیدزن  یـصاعم  هب  دـناهدرکن ، یئابیکـشان  یگنـسرگ  رقف و  رب  هدوب  رادربنامرف  عیطم و  ضیارف 
-186- نآرق . - دنباییم ییاهر  هبـساحم  باسح و  زا  دناتاجن و  لها  دناهنوگ  هکنیا  هک  هفیاط  هکنیا  ینعی  نوزئافلا  مه  مّهنا  دناهدرکن و 

عیب ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا  ودغلاب و  اهیف  هل  حّبـسی  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نأ  هّللا  نذأ  تویب  یف  [ 108 [ ] هحفص 199  ] 207
هک هداد  تصخر  ادخ  هک  ییاههناخ  رد  [ 37 رون / . ] رـصبالا بولقلا و  هیف  ّبلقتت  ًاموی  نوفاخی  ةوکّزلا  ءاتیا  ةولّـصلا و  ماقا  هّللا و  رکذ  نع 

227-7- نآرق . - دـننکیم شیاین  ار  وا  هاگماش  دادـماب و  ره  اه  هناخ   ] نآ رد  دوش . دای  اهنآ  رد  شمان  دـبای و  تعفر  اهنآ  تلزنم  ردـق و  ]
هک يزور  زا  و  درادیمن ، لوغشم  دوخ  هب  تاکز  نداد  زامن و  نتشاد  اپ  رب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  هزرب  یبا  زا  دواد  یبا  [ 566 . ] دنـسارهیم دوشیم  ور  ریز و  نآ  رد  اههدید  اهلد و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تیب  هیآ  رد  تویب  زا  روظنم  دومرف  همـسا ...  اـهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هّللا  نذا  تویب  یف  هفیرـش  هیآ  هراـبرد 

هکلب یلب  دومرف : تسا  هلمج  نآ  زا  مه  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  تیب  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دش ، لاؤس   169-116- نآرق  - تسا
هّللا یلص  یفطصم  نوچ  دناهتفگ : ةدیرب  کلام و  نب  سنا  هک  درک  لقن  ثراح  نب  عیفن  زا  بلغت  نب  نابا  [ 567  ] تسا تویب  نآ  لضفا  زا 

هکنیا دیـسرپ : تساـخرب و  ناـیم  نآ  زا  يدرم  دوـمرف  تئارق  تیعمج  ناـیم  رد  ار  عـفرت ...  نا  هّللا  نذا  توـیب  یف  همیرک  هیآ  هـلآ  هـیلع و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم   179-146- نآرق  - تسا ياهفیاط  هچ  ياههناخ  زا  اههناخ و  مادـک  دـیدومرف  توالت  هیآ  رد  هک  اههناخ » »

مالّـسلا هیلع  یلع  تیب  هب  هراشا  تسد  اب  تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  رکب  وبا  تسا  یتلزنم  نینچ  ياراد  هک  تسایبنا  ياههناخ  نآ  دومرف :
 ... هل حّبـسی  همـسا  اهیف  عفرت  نا  هیآ  اب  هک  تسا  ییاههناخ  نآ  زا  مه  هناخ  هکنیا  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دیـسرپ : درک و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  و 

هب هک  تسا  یتویب  نیرتهب  زا  تیب  هکنیا  یلب  دومرف : دیکأت  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هحفص 200 ]  ] 121-86- نآرق ! - دراد طابترا 
زا یتعامج  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک : لقن  ةدیرب  کلام و  نب  سنا  [ 568 . ] دنکیم ادیپ  طابترا  هفیرش  هیآ  هکنیا 
اب نینچ  هکنیا  هک  یتویب  تفگ  تساـخرب  ناـیم  نآ  زا  يدرم   109-76- نآرق . - درک تئارق  ار  عـفرت ....  نا  هّللا  نذا  توـیب  یف  هیآ  تاور 

تیب ایآ  هّللا  لوسر  ای  دیـسرپ ! رکب  وبا  تساـیبنا  تویب  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تسا  یناـسک  هچ  تویب  دنتـسه  شزرا 
یلع مالّسلا و  اهیلع  همطاف  تیب  تویب  نآ  لضفا  زا  هکلب  یلب  دومرف : ترضح  دنتسه ! تویب  نآ  هلمج  زا  مه  مالّـسلا  امهیلع  یلع  همطاف و 

ار وا  هداتسرف  ادخ و  هک  یـسک  و  [ 52 رون /  ] نوزئاـفلا مه  کـئلوأف  هقّتی  هّللا و  شخی  هلوسر و  هّللا و  عطی  نم  و  [ 109  ] تسا مالّسلا  هیلع 
روهشم رّسفم  ساّبع  نبإ  زا  كاّحـض  [ 569  ] 80-7- نآرق . - دنابایماک دوخ  هک  دنانانآ  دـنک  اورپ  وا  زا  دـسرتب و  ادـخ  زا  و  درب ، نامرف 

زا دـننکیم و  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  هک  یناسک  ینعی  هّللا ...  شخی  هلوسر و  هّللا و  عطی  نم  درک و  لقن  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  نآرق 
نانآ نوزئافلا  مه  کـئلواف  دـننکیم . تبقارم  لرتنک و  هدـنیآ  يارب  ار  شیوخ  سفن  و  دـنافئاخ ، شیوخ  هتـشذگ  ياـهاطخ  ناـهانگ و 
هفیرش هیآ  هکنیا  تفگ  نخس  همادا  رد  سابع  نبإ   311-289- نآرق -125-84- نآرق . - دنوشیم تشهب  دراو  دناتاجن و  لها  راگتسر و 

مکنم و اونمآ  نیّذلا  هّللا  دعو  [ 110 [ ] هحفص 201 تسا [  هدوب  یتافص  نینچ  ياراد  هک  دش  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد 
، دناهدرک هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  ادخ  [ 55 رون /  ] 81-7- نآرق  - ضرالا یف  مهّنفلختسیل  تاحلاّصلا  اولمع 
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مالّـسلا هیلع  یلع  درک  تیاور  شنح  زا  قداص  یبا  [ 570 . ] دهد رارق  دوخ  نیشناج  نیمزرـس  هکنیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  رب  ار  نآرق  ناحبـس  يادخ  درک ، قلخ  ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دومرف :

. دـنادرگ نیمز  ناثراو  ار  ناحلاص  دـناسرب و  لامک  هب  ار  شیوخ  تفوطع  ینابرهم و  هفیرـش  هیآ  هکنیا  اب  ات  درک  لزان  لدـع  قدـص و  هب 
هیلع هّللا  یلص  دّمحم  لآ  نأش  رد  نادزی  مالک  هکنیا  تفگ  اونمآ ...  نیّذلا  هّللا  دعو  همیرک  هیآ  لوزن  نأش  رد  ساّبع  نبإ  زا  ّيدس  [ 571]

فوع نب  مساق  زا  نامحّرلا  دـبع  [ 572  ] 84-60- نآرق  - تسا هداد  نیمز  يور  رب  تفالخ  هدـعو  ار  ناراوگرزب  نآ  هک  دـش . لزاـن  هلآ  و 
تفالخ هدعو  نانآ  هب  ناحبس  يادخ  هک  یناسک  نآ   182-133- نآرق -91-89- یقرواپ « - دّمحم 105 نب  هّللا  دبع  مدینش  درک ، تیاکح 

ًارـشب ءاملا  نم  قلخ  يّذلا  وه  و  [ 111  ] میتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  نادـناخ  تیب و  لها  ام  تسا  هداد  ار  نیمز  رد  ینیـشناج  و 
يداماد یبسن و  يدنواشیوخ  ياراد   ] ار وا  دیرفآ و  يرشب  بآ  زا  هک  یسک  تسوا  و  ناقرف 54 ] . ] ًاریدق ّکبر  ناک  ًارهص و  ًابسن و  هلعجف 

يو هک  درک ، لـقن  ّيدـس  زا  یثیدـح  ریهظ  نب  میکح  [ 573 [ ] هحفـص 202  ] 84-7- نآرق  - تساـناوت هراومه  وت  راـگدرورپ  و  داد ، رارق 
ربمایپ هک  ماگنه  نآ  دـش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هرابرد  ًارـشب ...  ءاملا  نم  قلخ  يذـّلا  وه  ینّابر  مالک  هتفگ 

هک دراد . دوجو  یببس  مه  یبسن و  هطبار  مه  جاودزا  هکنیا  رد  هک  دروآرد . دوخ  ّمع  رـسپ  جیوزت  هب  ار  شیوخ  رتخد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
 - تسا هدرک  هراشا  ینعم  هکنیا  هب  هفیرش  هیآ  تسا و  ترضح  نآ  داماد  مه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  يومع  رسپ  مه  مالّسلا  هیلع  یلع 

100-80- نآرق : - درک نایب  ًارهص  ًابسن و  هلعجف  هفیرش  هیآ  حیضوت  رد  مدینش  نیریس  نبإ  زا  تفگ  یّمیت  هبیتق  وبا  [ 574  ] 113-80- نآرق
یفطصم داماد  مه  مع و  رـسپ  مه  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  درک ، ادیپ  ار  یببـس  یبسن و  دنویپ  راختفا  هک  یگرزب  درم  نآ 

و [ 112 . ] داد رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  داماد  مع و  رسپ  ینعی  یببـس  یبسن و  لیماف  ار  وا  ناحبـس  يادخ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هیلع دّـمحم  نب  رفعج  زا  تفگ  بلغت  نب  نابا  [ 575  ] 32-7- نآرق  - هد رارق  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  اـم  و  ناقرف 74 ]  ] ًاماما نیقّتملل  انلعجا 

- نآرق  - مدرک لاؤس  اماما  نیقّتملل  انلعجا  نیعا و  ةّرق  انتایّرذ  انجاوزا و  نم  انل  به  اّنبر  نولوقی  نیذـّلا  نامحر  مـالک  حیـضوت  رد  مالّـسلا 
میوش نیقتم  ياوشیپ  ماما و  ات  میتفرگ  رارق  اضاقت  دروم  هک  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تیب  لها  ام  دومرف : بانج  نآ   184-95

هّللا یلص  یفطصم  هک  تسا  هدرک  لقن  انتاّیرذ ...  انجاوزا و  نم  انل  به  اّنبر  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  يردخ  دیعـس  یبا  زا  نوراه  یبا  [ 576]
210-201- نآرق -101-64- نآرق  - يربـک هجیدـخ  تفگ  لـیئربج  تسیک  اـنجاوزا »  » زا روـظنم  مدیـسرپ  لـیئربج  زا  دوـمرف : هلآ  هیلع و 

! - دنتـسه یناسک  هچ  نیعا  ةّرق  سپ  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  تفگ  لـیئربج  هحفـص 203 ] تسیچ [  انتایّرذ  زا  روظنم  مدیـسرپ 
48-23- نآرق  - تسیک ًاماما  نیقّتملل  انلعجا  مدرک و  لاؤس  هاگ  نآ  دنتـسه . مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تفگ  لیئربج   66-56- نآرق

اهل مهقانعا  ّتلظف  ۀیا  ءامّسلا  نم  مهیلع  لّزنن  أشن  نا  [ 113  ] تسا نینمؤم  نیقتم و  ماما  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ  لیئربج 
75-7- نآرق . - دوش عضاخ  ناشیاهندرگ  نآ  ربارب  رد  ات  میروآیم  دورف  نانآ  رب  نامسآ  زا  ياهزجعم  میهاوخب  رگا  [ 4 ءارعش /  ] نیعضاخ

مالک هکنیا  تفگ  ساـبع  نبإ  هک  تسا  هدرک  لـقن  نینچ  قوف  همیرک  هیآ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  زا  حـلاص  یبا  [ 577]
دنوشیم و هدیـشک  ّتلذ  هب  تنطلـس  تّزع  زا  دعب  هّیما  ینب  دوب و  دهاوخ  ام  يارب  تموکح  تلود و  دش . لزان  هّیما  ینب  ام و  هرابرد  یهلا 
[101 ارعـش /  ] میمح قیدص  نیعفاش و ال  نم  انل  امف  [ 114  ] 344-305- نآرق . - درک تئارق  ار  أمّـسلا ...  نم  مهیلع  لّزنن  أشن  نا  هیآ  سپس 

رفعج درک  لقن  شردپ  زا  وا  یـسیع و  زا  بوقعی  نب  داّبع  [ 578  ] 47-7- نآرق  - میراد یکیدزن  تسود  هن  هدـننک و  تعافـش  هن  هجیتن  رد 
ام یقیقح  نایعیش  تیب و  لها  ام  نأش  رد  میمح  قیدص  نیعفاش و ال  نم  انل  امف  هیآ  دومرف : شراوگرزب  ردپ  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب 

شدوخ ياج  رد  ات  درک  تیانع  تعافش  تلیـضف  نامنایعیـش  ام و  هب  ناحبـس  يادخ  نوچ  هحفص 204 ]  ] 45-6- نآرق  - تسا هدش  لزان 
دنیوگیم ترسح  اب  دنوش ، هاگآ  تعافش  عیفش و  زا  و  دنوش ، رضاح  تمایق  هنحص  رد  هک  یناسک  مینک  تعافش  نانآ  زا  دشاب  تمایق  هک 

لوسر  303-279- نآرق -181-157- نآرق -150-148- یقرواپ -115-95- نآرق « - 106  » تسین یعیفش  ام  يارب  ینعی  نیعفاش  نم  انل  امف 
نار هک  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  درک . توـعد  دـندوب  رفن  لـهچ  زور  نآ  رد  هک  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
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زا ناگمه  دنتـسشن و  هرفـس  رـس  رب  رفن  هد  رفن  هد  نانآ  ناوخب  ارف  ادخ  مان  اب  ار  نانآ  هاگ  نآ  نک  ایهم  ییاذـغ  هدرک  نایرب  ار  يدنفـسوگ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تسا  يرهام  رحاس  هچ  درم  هکنیا  تفگ  درک و  نخـس  هب  عورـش  بهل  وبا  دندش . ریـس  دندرک و  لوانت  اذغ  نآ 
نانآ راذـنا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ندروخ  زا  سپ  دـندرک و  ایهم  ار  ماعط  نامه  زین  دـعب  زور  تفگیمن  ینخـس  دوب و  تکاس 
امـش يارب  ار  ترخآ  ایند و  متـسه  امـش  يوس  هب  ریـشب  ریذن و  نم  بلطملا  دبع  نادـنزرف  يا  دومرف : درک و  غالبا  ار  ناحبـس  يادـخ  مایپ 

ینرزاوی ینیخاوی و  نم  دومرف : سپـس  دیبای . تاجن  دیوش و  تیادـه  ات  دـینک  تعاطا  تعباتم و  نم  زا  و  دـیوش . ناملـسم  مدروآ  ناغمرا 
هناوتشپ ریزو و  ردارب و  یسک  ره  زورما  [ » هحفص 205  ] 93-1- تیاور  . - ینید یضقی  یلها و  یف  یتفیلخ  يدعب و  ّیـصو  یّیلو و  نوکی 

هّللا لوسر  ياضاقت  هب  خساپ  رد  دنکیم » ادا  ارم  نید  دوشیم و  ماهداوناخ  لها و  نایم  رد  نم  نیشناج  ّیصو و  ّیلو و  دوش ، نم  ياهراک 
رارکت راب  هس  ار  شیوخ  مایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تفگیمن  ینخـس  یـسک  دـندنام و  تکاـس  موق  همه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

تعاطا و ار  وت  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  راب  ره  رد  اّما  دـنتفگیمن ، ینخـس  دـندوب و  تکاـس  ناـنچمه  ناـنآ  و  درک ،
نآ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نانخـس  زا  دعب  شاب  مارآ  تکاس و  یلع  ای  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  منکیم  تباجا 
وا هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نوچ  نک  تعاطا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترسپ  زا  ورب  دنتفگیم : بلاط  وبا  هب  هک  یلاح  رد  دنتساخرب . تعامج 

راّنلا یف  مههوجو  ّتبکف  ۀئیّـسلاب  ءاج  نم  نونمآ و  ذـئموی  عزف  نم  مه  اهنم و  ریخ  هلف  ۀنـسحلاب  ءاج  نم  [ 116  ] تسا هداد  رارق  وـت  ریما  ار 
زور نآ  ساره  زا  نانآ  تشاد و  دـهاوخ  نآ  زا  رتهب  یـشاداپ  دروآ ، ناـیم  هب  یکین  یـسک  ره  لمن 90 ]  ] نولمعت متنک  ام  ّالا  نوزجت  لـه 

-7- نآرق ! - دیوشیم هداد  ازـس  دیدرکیم  هچنآ  زج  ایآ  دوش . نوگنرـس  خزود   ] شتآ رد  ور  هب  دروآ ، نایم  هب  يدب  یـسک  ره  دنانمیا .
هب یلدج  هّللا  دبع  وبا  يزور  دومرف : بانج  نآ  هک  دینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  وبا  زا  شردـپ  درک  لقن  دـیز  نب  دّـمحم  [ 581  ] 149

تقیقح زمر و  زار و  زا  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  هّللا  دبع  ابا  ای  دومرف : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیـسر . مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  روضح 
ام ّالا  نوزجت  له  راّنلا  یف  مههوجو  ّتبکف  ۀئیّـسلاب  ءاج  نم  نونمآ و  ذـئموی  عزف  نم  مه  اـهنم و  ریخ  هلف  ۀنـسحلاب  ءاـج  نم  همیرک  تاـیآ 

روظنم دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  موش  هاگآ  ات  دییامرفب  نینمؤملا  ریما  ای  یلب  تفگ  هّللا  دبع  وبا   226-84- نآرق  - منک علطم  نولمعت  متنک 
تـسام هب  تبـسن  هنیک  ضغب و  هئّیـس  زا  روظنم  تسا و  تیب  هحفـص 206 ] لها [  اـم  یتسود  ّبح و  هفیرـش  هیآ  رد  ۀنـسح »  » زا دوصقم  و 
مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تمدـخ  هب  يزور  تفگ  یلدـج  هّللا  دـبع  یبا  هک  درک  لـقن  یعیبـس  دواد  یبا  زا  ریبز  نـب  لیـضف  [ 582]
دنکیم لخاد  تشهب  هب  ار  وا  ادخ  دهد  ماجنا  یسک  رگا  هک  ياهنـسح  زا  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  هّللا  دبع  ابا  ای  دومرف : راوگرزب  نآ  مدیـسر 

ریما ای  یلب  متفگ  مهد  ربخ  دوشن ، هتفریذپ  هئیـس  نآ  اب  یلمع  چـیه  دوش و  هدـنکفا  شتآ  رد  یناشیپ  اب  نآ  هدـنهد  ماجنا  هک  ياهئّیـس  زا  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تیب  لها  ام  هب  تبـسن  هنیک  ضغب و  هئّیـس »   » تیب و لها  اـم  ّبح  ۀنـسح »، : » دومرف ترـضح  نآ  نینمؤملا 

ات دنریگب  هزور  ردق  نآ  متما  رگا  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 583  ] تسا
وت هنیک  دنشاب و  وت  نمـشد  رگا  هزور  زامن و  همه  هکنیا  اب  دنوش  ینحنم  نامک  لثم  ات  دنـشاب  زامن  لاح  رد  زور  بش و  دنوش و  خیم   » لثم
رد درک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  هّیطع  [ 584 . ] دزادنایم مّنهج  شتآ  رد  ینیب   ] تروص و اب  ار  نانآ  راّبج ، يادخ  دنشاب  هتـشاد  لد  رد  ار 

تسـشن و ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـش . هتـشک  يدرف  تسد  هب  یـصخش  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـهع 
[585 . ] دنکفایم منهج  شتآ  رد  تروص  اب  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادخ  دـشاب  نمـشد  نم  تیب  لها  اب  یـسک  ره  دومرف : درک و  داریا  ياهبطخ 

یلع هّللا  مهّبکـال  كوضغبا  یتـّما  ّنا  وـل  یلع  اـی  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  دـنتفگ : کـلام  نب  سنا  هّللا و  دـبع  نب  رباـج 
منهج شتآ  رد  ینیب  تروص و  اب  ار  وا  ناحبـس  يادخ  دنک . ینمـشد  وت  اب  متّما  زا  یـسک  ره  یلع  ای   73-1- تیاور «. - راّنلا یف  مهرخانم 

ینب عمج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  لوق  زا  حاـبر  یبا  نب  ءاـطع  [ 586 . ] دنکیم نوگنرس 
ملاع هب  تمکح و  ملع و  مشاه  ینب  لـهاج  هب  هحفص 207 ] متساوخ [  امـش  يارب  ناّنم  يادخ  زا  زیچ  هس  نم  مشاه  ینب  يا  دومرف : مشاه 
دزاس دوخ  هنال  ار  ماقم  نکر و  نیب  یسک  رگا  دینادب  و  دیامرف . اطع  تباجن  ار  امش  دنک و  تمحر  امش  هب  تبسن  دنک و  تیانع  مدق  تابث 
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منهج شتآ  رد  تروص  اـب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  مشاـه  ینب  ضغب  ینمـشد و  یلو  دزادرپ  تداـبع  هب  اـج  نآ  رد  و 
درک تیاور  ار  یثیدح  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  یلدج  هّللا  دبع  وبا  درک ، لقن  یعیبس  دواد  یبا  زا  ناسر  لیـضف  [ 587 . ] دنکیم نوگژاو 

نآ ناگدـنراد  ناحبـس  يادـخ  هک  ياهنـسح  نآ  زا  ار  وت  مهد  ربخ  ایآ  هّللا  دـبع  اـبا  اـی  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تیب  لها  ام  یتسود  ّتبحم و  هنسح  نآ  هک  نادب  دهدیم ! رارق  شیاسآ  هافر و  رد  تمایق  زور  رد  ار  هنسح 

سپس تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  تیب  لها  ام  هب  تبسن  هنیک  ینمـشد و  تسا  منهج  رد  ینوگنرـس  بجوم  هک  ياهئّیـس  نآ  تسا و 
یلـص هّللا  لوسر  تفگ  یلهاب  هماما  یبا  [ 588  ] 62-16- نآرق . - درک توالت  ار  راّنلا  یف  مههوجو  ّتبکف  ۀئیّـسلاب  ءاـج  نم  همیرک و  هیآ 

نیسحلا نسحلا و  اهعرف و  ّیلع  اهلصا و  اناف  ةدحاو ، ةرجش  نم  ًاّیلع  ینقلخ و  یّتش و  رجـش  نم  ءایبنالا  قلخ  هّللا  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 
ماع فلا  ّمث  ماع  فلا  ّمث  ماع  فلا  هّللا  دـبع  ًادـباع  ّنا  ول  يوه و  غاز  نم  یجن و  اهناصغا  نم  نصغب  ّقلعت  نمف  اهقاروا . انعایـشا  اهرامث و 

فلتخم و ياهتخرد  زا  ار  ناربمایپ  ناحبـس  يادـخ   349-1- تیاور . - راّنلا یف  هیرخنم  یلع  هّللا  هّبکا  تیبلا  لـها  اـنتّبحم  كردـی  مل  ّمث 
تـسا نآ  عرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  متـسه و  هرجـش  لصا  نم  درک . قلخ  دحاو  تخرد  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم و  اّما  درک . قلخ  هدـنکارپ 

زا ياهخاـش  هب  یـسک  ره  دـناتخرد . هکنیا  زبـس  ياـهگرب  اـم  نایعیـش  دنتـسه . تخرد  هکنیا  ياـههویم  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  نـسح و 
هحفص 208] ددرگ [ . كاله  دریگ  هلصاف  دوش و  ادج  نآ  زا  یسک  ره  دباییم و  تاجن  دوش ، نازیوآ  دبسچب و  تخرد  هکنیا  ياههخاش 

شتآ رد  تروص  اب  ار  وا  نامحر  يادـخ  دـنکن ، كرد  ار  تیب  لها  ام  ّتبحم  هک  هکنیا  لاح  دـنک و  تداـبع  لاـس  رازه  هس  يدـباع  رگا 
و [ 117  ] 81-26- نآرق . - درک توالت  ار  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالا  ًارجا  هیلع  مکلأسا  ـال  لـق  هفیرـش  هیآ  هکنیا  سپـس  دـنک . نوگنرـس  منهج 

نیمزرس نآ  رد  هک  یناسک  رب  میتساوخ  و  صصق 4 ]  ] نیثراولا مهلعجن  ۀّمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیّذلا  یلع  ّنمن  نأ  دیرن 
دّمحم [ 589  ] 95-7- نآرق  - میهد رارق  نیمز   ] ثراو ار  ناشیا  مینادرگ و  مدرم   ] نایاوشیپ ار  نانآ  میراذگ و  ّتنم  دندوب  هدـش  تسد  ورف 

هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  يزور  دومرف : مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  دّمحم  نب  رفعج  زا  تفگ  وا  هک  درک ، لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  نانس  نب 
نم زا  دعب  نیفعضتسم  امش  دومرف : سپس  تخیر  کشا  درک و  هیرگ  هب  عورش  تخادنا و  رظن  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع  هب  هلآ  و 
هیلع هّللا  یلص  یفطصم  ینعی  دومرف : تسیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مالک  هکنیا  ینعم  هّللا  لوسر  نبای  مدیـسرپ  تفگ  لّضفم  دیتسه .
یلع ّنمن  نأ  دـیرن  و  دـیامرفیم : ناحبـس  يادـخ  و  دـیتسه ، ماما  همئا و  نم  زا  دـعب  تفگ  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  هب  هلآ  و 

نایرج تمایق  ات  تما  ناماما  تیب و  لها  ام  هراـبرد  همیرک  هیآ  هکنیا  نیثراولا و  مهلعجن  ۀّـمئا و  مهلعجن  ضرـإلا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـّلا 
-1- تیاور  - اهدلو یلع  سورضلا  فطع  اینّدلا  انیلع  ّنفطعیل  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  ذجان  نب  ۀعیبر  [ 590  ] 89-1- نآرق . - دراد

ریما هک  تـسا  هدرک  لـقن  شنح  زا  قداـص  یبا  [ 591  ] 44-13- نآرق . - درک توـالت  ار  نیذـّلا ...  یلع  ّنمن  نا  دـیرن  هـیآ و  سپـس   ، 49
 ] زا نامنایعیش  ام و  هک  دنادب  دنک ، لاؤس  شیرق  موق  مدرم و  اب  ام  طابترا  اهراک و  زا  دهاوخب  یسکره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

میتسه و میدوب و  وا  ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یسوم  هریـس  ّتنـس و  رب  درک  قلخ  ار  نامـسآ  نیمز و  ناحبـس  يادخ  هک  يزور  هحفص 209 ]
هیآ ود  هکنیا  سپس  دنتسه . دندوب و  شناوریپ  عابتا و  نوعرف و  ّتنس  کلـسم و  مارم و  رب  نامـسآ  نیمز و  تقلخ  زور  زا  مه  ام  نانمـشد 
هاگ نآ   114-74- نآرق -73-45- نآرق  .... - اوفعـضتسا نیذـّلا  یلع  ّنمن  نا  دـیرن  ضرإلا و  یف  ـالع  نوعرف  ّنا  دـنک  توـالت  ار  هفیرش 
دوب هداد  ربخ  ار  بلطم  هکنیا  هک  دـش  لزان  لدـع  قدـص و  رـس  زا  یباـتک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رب  هک  ناحبـس  يادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :

قداص یبا  زا  وا  یفقث و  یـشعا  نامثع  زا  راّبجلا  دبع  [ 592  ] 57-1- تیاور . - اهدلو یلع  سورـضلا  فطع  تایآلا  ءالوه  مکیلع  ّنفطعیل 
يارب نیثراولا  مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیّذلا  یلع  ّنمن  نا  دیرن  هفیرـش و  هیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  لقن 

يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج  لوق  زا  لیقع  نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  [ 595  ] 234-232- یقرواپ -204-117- نآرق  - 107  » تسام هرابرد  ام و 
-1- تیاور  - يدعب نّولذتـسملا  نوروهقملا  نوفعـضتسملا  متنا  مشاه  ّینب  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن 

نم تایح  ناـمز  رد  هک  یتّزع  نآ  و  دـنهدیم ، رارق  روهقم  فعـضتسم و  ار  امـش  فیعـضت و  ار  امـش  قح  نم  زا  دـعب  مشاـه  یّنب  يا   69
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نب نیسح  شردپ  زا  وا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  تنب  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هّللا  دبع  [ 597 . ] دننکیم لیدبت  يراوخ  تلذ و  هب  دیتشاد ،
لوسر ةرتع  نحن  نوروهقملا و  نحن  نوفعـضتسملا و  نحن  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  هک  دـناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
روهقم فعضتسم و  ندشن  تیامح  ببس  هب  ام  نیقی  هب   125-1- تیاور  - لذخ هّللا  لوسرف  انلذخ  نم  رصن و  هّللا  لوسرف  انرـصن  نمف  هّللا 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دهد  ترـصن  يرای و  ار  ام  یناملـسم  ره  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  ترتع  ام  میتفرگ  رارق 
اـم و دـینادب  تسا  هدرک  راوـخ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  دـنادرگ ، راوـخ  ار  اـم  یـسک  ره  تـسا و  هحفـص 210 ] هداد [  يراـی 

ینمـشد يازـس  هب  ناـنآ  مینکیم  عمجت   83-40- نآرق  ... - ًارـضحم ریخ  نم  تلمع  اـم  سفن  ّلـک  دـجت  موـی  هـک  يزور  رد  نامنانمـشد 
تردارب هلیسو   ] هب ار  تیوزاب  يدوز  هب  دومرف : صصق 35 ] . ] ًاناطلس امکل  لعجن  کیخأب و  كدضع  ّدشنس  لاق  [ 118 . ] دنسریم شیوخ 
راکتمدـخ کلام  نب  سنا  زا  وا  بلغت و  نب  ناـبا  زا  رذـنم  [ 598  ] 52-7- نآرق  - میهدیم تردق  ود  ره  امـش  هب  درک و  میهاوخ  دـنمورین 

باحصا زا  ياهدع  ترضح  نآ  دنتخادرپ ، ینامرفان  زواجت و  هب  ياهدع  هک  ینیمزرس  کی  رد  درک ، لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هب وا  نتـشک  ربخ  نوچ  دـندناسر . لتق  هب  ار  قّدـصم  نازواجتم  نآ  داتـسرف ، ناـنآ  یبوکرـس  يارب  قّدـصم  ماـن  هب  يدرف  یهدـنامرف  هب  ار 
زا ياهّدـع  یهدـنامرف  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع  هلـصافالب  دـش . تحاراـن  ّرثأـتم و  یلیخ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر 

تشک و ار  نانآ  نایوجگنج  دـمآ . دورف  نایغای  نآ  رـس  رب  هقعاص  لثم  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک . مازعا  نانآ  هیبنت  یبوکرـس و  هب  باحـصا 
داشلد رورسم و  رایسب  دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هب  يزوریپ  ربخ  یتقو  تشگزاب  هنیدم  يوس  هب  تفرگ و  ریـسا  ار  ناشنادنزرف 
هقناعم تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دمآ و  يو  لابقتـسا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  دیـسر . هنیدم  کیدزن  هب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش .

- تیاور  . - نوراهب یسوم  دضع  ّدش  امک  هب  يدضع  ّدش  نم  یّما  تنا و  یباب  یلع  ای  دومرف « : و  دیـسوب . ار  وا  مشچ  ود  نیب  سپـس  درک .
يوزاب هک  روط  نامه  درک . تیوقت  وا  هلیـسو  هب  ارم  ناوزاب  یلاعت  يادخ  هک  يروای  رای و  نآ  يادـف  مردام  ردـپ و  هحفص 211 ]  ] 86-1

نم ۀمیقلا  موی  وه  ّمث  اینّدلا  ةایحلا  عاتم  هانعّتم  نمک  هیقال  وهف  ًانـسح  ًادعو  هاندـعو  نمف  أ  [ 119 . ] درک مکحم  نوراه  هلیسو  هب  ار  یـسوم 
ایند یگدـنز  زا  هک  تسا  یـسک  دـننام  دیـسر ، دـهاوخ  نآ  هب  وا  مـیاهداد و  وا  هـب  وـکین  هدـعو  هـک  یـسک  اـیآ  صصق 61 ]  ] نیرـضحملا

دهاجم لوق  زا  بلغت  نب  نابأ  [ 599  ] 116-7- نآرق  - تسا شتآ  رد  ناگدش  راضحا  هلمج ]  ] زا تمایق  زور  وا  سپ  میاهدرک  شدـنمهرهب 
هزمح مالّسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  هکنیا   106-69- نآرق : - درک نایب  هیقال ...  وهف  ًانـسح  ًادعو  هاندعو  نمف  همیرک أ  هیآ  لوزن  نأش  رد 

. دش دهاوخ  هداد  باذع  هدعو  لهج  وبا  هب  وکین و  هدـعو  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  تمایق  رد  هک  دـش  لزان  لهج  یبا  ادهـشلا و  دـیس 
مالّـسلا و هیلع  یلع  نأش  رد  هیآ  هکنیا  تفگ  هیقال ...  وهف  ًانـسح  ًادعو  هاندعو  نمف  هفیرـش أ  هیآ  هرابرد  دـهاجم  زا  بلغت  نب  نابأ  [ 600]
-56-93 و نآرق  - تسا هداد  نانآ  هب  وکین  هدعو  هیآ  هکنیا  رد  و  دنتسه ، ناحبس  يادخ  تیانع  فطل و  دروم  هتـسویپ  هک  دش  لزان  هزمح 

نب هّللا  دبع  زا  حلاص  یبا  [ 601  ] 49-15- نآرق  - تسا هدش  لزان  وا  خیبوت  لهج و  وبا  تمّذم  رد  اینّدلا  ةایحلا  عاتم  هانعّتم  نمک  هیآ  همادا 
راّیط و رفعج  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ًانـسح  ًادـعو  هاندـعو  نمف  تفگ أ  ساّبع  نبإ  هک  درک  نایب  هفیرـش  هیآ  هکنیا  حیـضوت  رد  ساـّبع 

نت هس  هکنیا  داد و  وکین  هدعو  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبن  نابز  زا  ایند  رد  ناحبـس  يادخ  هک  نوچ  دش ، لزان  ادهـشلا  دیـس  هزمح 
اینّدلا ةایحلا  عاتم  هانعّتم  نمک  هیآ  هلابند  زا  روظنم  -116-142 و  نآرق . - دننکیم تفایرد  ار  شیوخ  يوکین  ياهشاداپ  تمایق  رد  رایخا 
لوسر دّمحم  ّدض  رب  تفلاخم  نایغط و  هار  ایند  هزور  دـنچ  عاتم  هطـساو  هحفص 212 ]  ] 60-26- نآرق  - هب هک  تسا  ماشه  نب  لـهج  وبا 

بّذـعم مّنهج  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نیرـضحملا  نم  ۀـمایقلا  موی  وه  ّمث  هیآ  قبط  وا  و  داد ، همادا  رارـصا  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
مدرم اـیآ  میم  مـال  فلا  توـبکنع 2 ]  ] نوـنتفی ـال  مه  اـّنمآ و  اوـلوقی  نأ  اوکرتـی  نأ  ساـّنلا  بسح  ملا أ  [ 120  ] 188-152- نآرق  - تسا

زا نیـسح  نب  هّللا  دـیبع  [ 602  ] 76-7- نآرق ! - دـنریگیمن رارق  شیامزآ  دروم  دـنوشیم و  اهر  میدروآ  ناـمیا  دـنتفگ  اـت  هک  دنتـشادنپ 
ملا أ همیرک  هیآ  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  وا  ّدج  شّدج و  زا  وا  ردپ  شردـپ و 

هّللا لوسر  ای  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دـش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نونتفی  ـال  مه  اـّنمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـّنلا  بسح 
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 - کب یلتبم  یلتبم و  کـّنا  ّیلع ؟ اـی  دومرف « :  250-180- نآرق ! - دـش رکذ  لیلج  يادـخ  مالک  رد  هک  تسا  یـشیامزآ  هنتف و  هچ  هکنیا 
نوتفم دـنتفایم و  هنتف  رد  دـنوشیم و  شیاـمزآ  وت  ببـس  هب  مه  مدرم  يوشیم و  عقاو  شیاـمزآ  دروـم  وـت  یلع  اـی  ینعی   44-1- تیاور

، درک حـتف  ار  هرـصب  یتقو  مدوب  لمج  گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هارمه  دـنکیم ، لقن  يرـصب  ذاـعم  یبا  [ 603 . ] دنوشیم
داّبع دیسرپب ! دیهاوخیم  هچنآ  مدرم  يا  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  زامن  نایاپ  رد  درک . هماقا  تعامج  هب  نایرکشل  مدرم و  اب  ار  رهظ  زامن 

نآ یلب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  يدرک !  یلاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  هنتف  دروم  رد  ایآ  یلع  ای  تفگ  تساخرب و  سیق  نب 
مردام ردپ و  هّللا  لوسر  ای  متفگ  میدـش و  عمج  ترـضح  نآ  فارطا  دـش . لزان  ربمایپ  رب  اوکرتی ...  نا  ساّنلا  بسح  ملا أ  هیآ  هک  ماگنه 

هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 213 ]  ] 89-57- نآرق  - تسیچ دنوشیم  التبم  نآ  هب  وت  تّما  هک  ياهنتف  هکنیا  تنینزان  دوجو  يادـف 
داـهج و ییاـهزیچ  هچ  يارب  وت  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اـی  متفگ  نک  لاؤـس  يراد  نهذ  رد  هچنآ  زا  یلع  اـی  دوـمرف : هلآ 

فلاخی ءیـش  ّلک  دومرف :  . 35-1- تیاور  - یل اهنّیبف  هّللا  لوسر  ای  مدیـسرپ   30-1- تیاور  - یلع ای  ثادـحالا  یلع  دومرف : مینک  شالت 
نولمعی نیّذلا  بسح  مأ  [ 121 . ] دینک هلباقم  تفلاخم و  تسا  نم  ّتنس  نآرق و  فلاخم  هک  يزیچ  ره  اب   36-1- تیاور  - یتّنس نآرقلا و 

ّنا هسفنل  دهاجی  اّمنإف  دهاج  نم  میلعلا و  عیمّسلا  وه  تال و  هّللا  لجأ  ّناف  هّللا  ءاقل  اوجری  ناک  نم  نومکحی  ام  ءاس  انوقبـسی  نأ  تائیّـسلا 
توبکنع 8 4]  ] نولمعی اوناک  يّذلا  نسحأ  مهّنیزجنل  مهتائّیـس و  مهنع  ّنرّفکنل  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  نیملاعلا و  نع  ّینغل  هّللا 

دیما ادخ  رادید  هب  هک  یـسک  دننکیم . يرواد  دب  هچ  تسج  دنهاوخ  یـشیپ  ام  رب  هک  دـنرادنپیم  دـننکیم ، دـب  ياهراک  هک  یناسک  ایآ 
، دشوکیم دوخ  يارب  اهنت  دـشوکب ، هک  ره  -7-313 و  نآرق . - اناد ياونـش  تسوا  تسا و  یندمآ  ادخ  يوس  زا  وا  لجا  هک  دـنادب   ] دراد
مییادزیم و نانآ  زا  ار  ناشناهانگ  ًاعطق  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  تسا و  زاینیب  تخس  نایناهج  زا  ادخ  اریز 

نولمعی نیذـّلا  بسح  مأ  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  ساـّبع  نبإ  درک ، لـقن  حـلاص  یبا  [ 604  ] میهدیم ناشـشاداپ  دـندرکیم  هچنآ  زا  رتهب 
رد هدیبع  هزمح و  مالّسلا و  هیلع  یلع  هزرابم  هب  هک  هبتع  نب  دیلو  هبیـش و  هبتع و  تمّذم  رد  هفیرـش  هیآ  تمـسق  هکنیا  درک . نایب  تائیّـسلا 

دهاج نم  میلعلا و  عیمّـسلا  وه  تآل و  هّللا  لجا  ّناف  هّللا  ءاـقل  اوجری  ناـک  نم  هیآ  -66-100 و  نآرق . - دش لزان  دندش  رـضاح  ردب  گنج 
هک دش  لزان  هدیبع  وبا  ادهشلا و  دیس  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دیجمت  نیـسحت و  رد  هسفنل  دهاجی  هحفص 214 ]  ] 102-6- نآرق  - اّمناف

یبا زا  یبلک  [ 605  ] 14-1- نآرق . - دـنتفر داهج  نادـیم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  رد  راگدرورپ  ءاقل  عّقوت  باوث و  دـیما  هب 
یلع ینعی  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  تفگ و  هفیرش  هیآ  لوزن  نأش  حیـضوت  رد  روهـشم  رّـسفم  سابع  نب  هّللا  دبع  درک ، لقن  حلاص 

مینکیم و دوبان  وحم و  ردـب  گنج  رد  ناشتامدـخ  ساپ  هب  ار  نانآ  ناهانگ  هک  مهتّآیـس  مهنع  ّنرّفکنل  هدـیبع  وبا  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع 
هک يورخا  رجا  باوث و  نانآ  هب  مهنّیزجنل  -201-225 و  نآرق -150-116- نآرق  - میهدیم رارق  ششخب  شزاون و  فطل و  دروم  ار  نانآ 

هیلع یلع  نأش  رد  هیآ  هس  هکنیا  و  دـنداد ، ماجنا  ایند  رد  ار  لامعا  نیرتهب  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنیا   12-1- نآرق  - میهدیم دشاب  تشهب 
مهّنیدهنل انیف  اودهاج  نیذـّلا  و  [ 122 . ] دوشیم زین  دشاب  تفـص  هکنیا  رب  هک  یـسک  ره  لماش  سپـس  دـش . لزان  شبحاصم  ود  مالّـسلا و 

رد مینایامنیم و  ناـنآ  رب  ار  دوخ  ياـههار  نیقی  هب  دناهدیـشوک ، اـم  هار  رد  هک  یناـسک  و  توبکنع 69 ]  ] نینـسحملا عمل  هّللا  ّنا  اـنلبس و 
ناحبـس و يادـخ  مالک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  درک ، لقن  رذـنم  نب  دایز  [ 606  ] 74-7- نآرق  - تسا ناراکوکین  اب  ادـخ  تقیقح 

مالّسلا هیلع  رفعج  وبا  درک . تیاور  بلغت  نب  نابا  [ 607  ] 58-20- نآرق . - دش لزان  تیب  لها  ام  هرابرد  انلبس  مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیّذلا 
هیآ لماک  قادـصم  و  دـش . لزان  تیب  لها  ام  ّقح  رد  نینـسحملا  عمل  هّللا  ّنا  انلبـس و  مهّنیدـهنل  اـنیف  اودـهاج  نیذـّلا  همیرک و  هیآ  دومرف :

دنواشیوخ و قح  سپ  مور 38 ]  ] لیبّسلا نبإ  نیکـسملا و  هّقح و  یبرقلا  اذ  تآـف  [ 123 [ ] هحفص 215  ] 80-13- نآرق  - میتسه ام  هفیرش 
ریـسفت و رد  سابع  نبإ  درک  لقن  ءاـطع  زا  وا  بدـحا و  لـصاو  زا  يروث  نایفـس  [ 608  ] 56-7- نآرق  - هدب ار  هدـنام  هار  رد  تسدـگنت و 
دـناوخ و ارف  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـش . لزان  هّقح  یبرقلا  اذ  تاـف  هیآ  یتقو  تفگ  هیآ  هکنیا  حیـضوت 
دنهد و ماعط  ار  وا  دیاب  دنکیم و  ماعط  ياضاقت  هک  تسا  ياهنسرگ  نیکـسملا   ] زا دوصقم  دومرف و  وا  میلـست  میدقت و  ار  كدف  نیمزرس 
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. - درک مارتحا  مارکا و  ار  وا  نامهم  ناونع  هب  زور  هس  دیاب  دوریم ، یـسک  لزنم  هب  تفایـض  يارب  هک  تسا  ینامهم  لیبسلا  نبإ  زا  روظنم 
ار تامدخ  هکنیا  رگا  دّمحم  ای  دیامرفیم : باطخ  شلوسر  هب  گرزب  يادـخ  سپـس   290-275- نآرق -191-181- نآرق -31-10- نآرق
ره وت و  هّللا  لوسر  ای  نوحلفملا .  مه  کئلوا  و   » هد ماجنا  هّللا  هجو  تبرق و  دـصق  هب  یهدیم  ماـجنا  لـیبس  نبإ  نیکـسم و  یبرقلاوذ و  هب 

25-3- نآرق . - دش دهاوخ  تشهب  دراو  راگتـسر  زئاف و  دباییم و  تاجن  منّهج  شتآ  زا  ترخآ  رد  دهد ، ماجنا  ار  تانـسح  هکنیا  یـسک 
راکوکین هک  یلاـح  رد  ار  دوخ  یـسک  ره  و  نامقل 22 ]  ] یقثولا ةورعلاـب  کسمتـسا  دـقف  نسحم  وه  هّللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نم  و  [ 124]

ادخ مالک  حرش  حیضوت و  رد  کلام  نب  سنا  [ 609  ] 79-7- نآرق  - تسا هدز  گنچ  يرتراوتسا  نامسیر  هب  ًاعطق  دنک ، ادخ  میلست  دشاب 
نیتسخن ترضح  نآ  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ماقم  نأش و  هرابرد  هیآ  هکنیا   85-54- نآرق  - تفگ هّللا ...  یلا  ههجو  ملسی  نم  و 

ناحبـس يادخ  میلـست  هداد و  رارق  نادزی  رایتخا  رد  ار  شدوجو  همه  هک  دوب  هّلل  صلخم  نیلّوا  ناحبـس و  يادخ  هحفص 216 ] هب [  نمؤم 
یقثولا ةورع  هک  یقثولا  ةورعلاب  کسمتـسا  دـقف  دـش  کسمتـسم  یقثولا  ةورع  هب  دوب و  راگدرورپ  عیطم  نمؤم و  وا  ینعی  نسحم  وه  دوب 

110-83- نآرق -10-1- نآرق  - تشاد یتیـصوصخ  نینچ  رمع ، لوـط  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هّللا  ـالا  هلا  ـال  راعـش  دـیحوت و  هملک 
- نآرق  - تسا نامرفان  هک  تسا  یسک  نوچ  تسا  نمؤم  هک  یسک  ایآ  هدجس 18 ]  ] نووتسی ًاقساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  أ  [ 125]

 - تفگ نووتسی  ًاقـساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  هیآ أ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  هک  تسا  هدرک  لقن  حلاص  یبا  زا  یبلک  [ 610  ] 57-7
نامیا لبمس  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هبقع  نب  دیلو  قساف  زا  دوصقم  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نمؤم  زا  روظنم   131-81- نآرق

یلع لباقم  رد  ییاتس  دوخ  ماقم  رد  هبقع  نب  دیلو  درک . تیاکح  سابع  نب  هّللا  دبع  [ 611  ] دوب روجف  قسف و  رد  فورعم  هبقع  نب  دیلو  و 
ألما ًاناسل و  کنم  طلـسا  ًانانـس و  کنم  ّدـحا  انا  یلع  ای  تفگ «  تخادرپ و  هرجاشم  هرظانم و  هب  ترـضح  نآ  اـب  هدـمآ و  رب  مالّـسلا  هیلع 

مالّـسلا هیلع  یلع  تسا  رتنوزفا  وت  زا  نم  تّوق  رتشیب و  وت  زا  نم  تحاصف  رتهدـنّرب ، وت  هزین  زا  نم  هزین  یلع  ای  ۀـبیتکلا .» یف  ًاوشح  کـنم 
یفطـصم رب  همیرک  هیآ  هکنیا  سپـس  ینادب  رترب  ای  هسیاقم  نم  اب  ار  دوخ  هک  دسرن  ار  وت  رادقم ؟ یب  يا  قساف و  يا  شاب  شوماخ  دومرف :

لثم یقساف  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  لثم  ینمؤم  هک  دومرف  دیکأت  دییأت و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نانخس  تحص  و  دش . لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  هبقع  نب  دیلو  يزور  هحفـص 217 ] درک [ : لقن  ساّبع  نبإ  لوق  زا  حلاص  یبا  [ 612 . ] دنتسین هسیاقم  لباق  زگره  دیلو 

هزین زا  نم  هزین  رتهدنّرب و  رتایوگ و  وت  زا  نم  نابز  یلع  ای  ۀبیتکلا .» یف  ًاوشح  کنم  ألما  ًانانس و  کنم  ّدحا  ًاناسل و  کنم  طسبا  انا   » تفگ
هزره نانخس  یتسین و  شیب  یقساف  وت  وگم ، فازگ  نخـس  شاب و  تکاس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  رتشیب  وت  زا  نم  تّوق  رتزیت و  وت 

ایآ ینعی  دـش . لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رب  نووتـسی  ًاقـساف ال  ناـک  نمک  ًاـنمؤم  ناـک  نمف  هفیرـش أ  هیآ  سپـس  ییوگیم ؟ 
یلع اب  دیلو   ] زگره و  دناناسکی ! مه  اب  هبقع  نب  دیلو  لثم   ] تنیط دب  یقساف  اب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم   ] تریـس كاپ  ینمؤم 

ًاقـساف ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  همیرک أ  هیآ  درک  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  ۀـمرکع  [ 613  ] 68-18- نآرق  - تسین هسیاقم  لباق  مالّـسلا  هیلع 
قسف و زراـب  قادـصم  هبقع  نب  دـیلو  نمؤم و  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک   89-52- نآرق . - دش لزان  دـیلو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد 

ناک نمف  أ  درک : نایب  همیرک  هیآ  لوزن  نأش  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  حـلاص  یبا  [ 614 . ] دنتسین هسیاقم  لباق  مه  اب  زگره  هک  تسا  قساف 
ربارب يواسم و  مه  اب  زگره  نووتـسی  طیعم ال  یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  ینعی  ًاقـساف  ناک  نمک  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  ًانمؤم 

-210- نآرق -171-154- نآرق -106-87- نآرق  - تسا تشرـس  دب  یقـساف  هبقع  نب  دـیلو  بسنالا و  نمؤم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـسین .
راّنلا مهاوامف   42-22- نآرق  - تسا ّتنج  رد  شنکـسم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  يوأـملا  تاـّنج  مهلف  هفیرـش  هـیآ  هـمادا  222 و 
ساّبع نب  هّللا  دبع  زا  رانید  نب  ورمع  [ 615  ] 15-1- نآرق  - تسا نازوس  شتآ  رد  دیلو  لثم  یقـساف  ياج  هک  تسا  هبقع  نب  دیلو  هرابرد 

هّللا لوسر  رب  هبقع  نب  دـیلو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هلداجم  زا  دـعب  نوؤتـسی  ًاقـساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  هفیرـش أ  هیآ  درک . تیاور 
يادخ هک  هبقع  نب  دیلو  قساف  تسا و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  رد  نمؤم  سپ   61-11- نآرق . - دش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

ربارب دیلو  لثم  یقساف  اب  زگره  یلع  لثم  ینمؤم  هک  درک . نایب  ار  کی  ره  تلیضف  ماقم و  نشور و  ار  ود  ره  نطاب  ناحبس  هحفص 218 ] ] 
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نوؤتسی ًاقساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  تسا أ  هدرک  لقن  شدنـس  هلـسلس  اب  ةریغم  نب  دّمحم  [ 619  ] 65-63- یقرواپ «. - تسین 108
نبإ  50-1- نآرق . - دنتـسین يواسم  زگره  ادـخ  دزن  یترخآ  باوث  ییایند و  نامیا  رد  مه  اب  هک  قفانم  ینعی  قساـف  قّدـصم و  ینعی  نمؤم 

ییاتـسدوخ رد  دـیلو  تفرگ و  رد  یظفل  عازن  هبقع  نب  دـیلو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  تفگ  نینچ  قوف  همیرک  هیآ  لوزن  هفـسلف  رد  ساّبع 
ره قسف  نامیا و  کلـسم و  مارم و  هک  دش . لزان  هفیرـش  هیآ  هاگ  نآ  دیـشک . تنوشخ  يدنت و  هب  ود  نآ  نانخـس  و  درک . يرایـسب  هغلابم 

هروس دناهدرک . لقن  راسی  نب  ءاطع  لوق  زا  هباحص  زا  یضعب  [ 620 . ] دنزن هدوهیب  فال  هبقع  نب  دیلو  رگید  راب  ات  دومرف . صخشم  ار  کی 
نآ دش . لزان  هنیدم  رد  تسا و  هبقع  نب  دـیلو  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  هس  هکنیا  هک  دـش . لزان  هکم  رد  نآ  هیآ  هس  زج  هب  هدـجس 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  مرترب  رترونخـس و  رتعاجـش و  وت  زا  نم  تفگ  داتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  هبقع  نب  دـیلو  هک  ماـگنه 
هرابرد ار  ًاقساف  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  هیآ أ  ناحبس  يادخ  هاگ  نآ  نکن  هسیاقم  نم  اب  ار  دوخ  یتسین و  شیب  یقساف  وت  شاب  تکاس 
مدینش نیریس  نب  دّمحم  زا  تسا  هدرک  لقن  هبیتق  وبا  [ 622  ] 64-27- نآرق  - تسیک قساف  ای  نمؤم  دـننادب  ناگمه  ات  دومرف ، لزان  ود  نآ 
نامه قساف  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نمؤم  تفگ  نووتـسی  ًاقـساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم  ناک  نمف  هفیرـش أ  هیآ  حیـضوت  رد 
هدجـس  ] نونقوی انتایآب  اوناک  اوربص و  اّمل  انرمأب  نودـهی  ۀّـمئأ  مهنم  انلعج  و  [ 126 [ ] هحفص 219  ] 138-88- نآرق  - تسا هبقع  نب  دـیلو 
تیادـه ار  مدرم   ] ام ناـمرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  زا  یخرب  دنتـشاد ، نیقی  اـم  تاـیآ  هب  دـندرک و  ییابیکـش  نوچ  و  [ » 24

هفیرـش و هیآ  دومرف : باـنج  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  لوق  زا  یلاـمث  هزمح  وـبا  [ 624  ] 75-7- نآرق .« - دندرکیم
رما هب  هک  دنتسه  یناماما  نانآ   145-112- نآرق  - تسا هدش  لزان  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هرابرد  انرماب ...  نودهی  ۀّمئأ  مهنم  انلعج 

همیرک هیآ  درک . لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 625 . ] دننکیم نومنهر  تیاده  هب  ار  ادخ  ناگدنب  راگدرورپ ،
مالّـسلا اهیلع  ارهز  نادنزرف  زا  ناحبـس  يادخ  دش  لزان  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  ّقح  رد  ًارـصحنم  انرماب  نودـهی  ۀّـمئا  مهنم  انلعج  و 

رـسفم ساّبع  نبإ  زا  راسی  نب  ءاطع  [ 626  ] 124-91- نآرق . - دنیامنیم تردابم  ناگدـنب  تیادـه  هب  نادزی  رما  هب  هک  داد  رارق  ار  یناماما 
زا دعب  یلاعت  يادـخ   123-90- نآرق  - تسا هدرک  نایب  انرماب  نودهی  ۀّـمئأ  مهنم  انلعج  هفیرـش و  هیآ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  نآرق  روهـشم 
هّللا لوسر  تلحر  زا  دـعب  نینچمه  داد . رارق  تعامج  نآ  ماما  ار  نوراه  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  لیئارـسا  ینب  يارب  نوراه  میلک و  یـسوم 
دعب سپس  دنتـسه . وا  نادنزرف  زا  رفن  شـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  درک . یفّرعم  بصن و  ماما  ناونع  هب  ار  رفن  تفه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

زا دـعب  نینچمه  و  دـیناسر . رفن  هدزاود  هب  ار  نانآ  و  درک . یفرعم  بصن و  ماـما  ناونع  هب  ار  رگید  رفن  جـنپ  نوراـه  نادـنزرف  رفن  تفه  زا 
هیآ و قبط  ات  دیناسر  رفن  هدزاود  هب  ار  نانآ  هّدع  دیزگرب و  تماما  هب  ار  وا  نادنزرف  زا  رگید  نت  جنپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  رفن  شش 
ام اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  [ 128 [ ] هحفص 220  ] 209-176- نآرق . - دنتفرگ هدهع  هب  ار  تّما  تماما  انرماب  نودـهی  ۀّـمئا  مهنم  انلعج 

ادخ اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  بازحا 23 ] . ] اًلیدبت اولّدـب  ام  رظتنی و  نّم  مهنم  هبحن و  یـضق  نّم  مهنمف  هیلع  هّللا  اودـهاع 
لیدبت ار  دوخ  هدیقع  زگره   ] دنراظتنا و نیمه   ] رد اهنآ  زا  یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دـهع 
لاـجر همیرک  هیآ  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  قاحـسا  یبا  [ 627  ] 121-7- نآرق [. - دندادن رییغت   ] دـندرکن
يادخ اب  هک  ینامیپ  دهع و  هار  رد  تداهـش  نارظتنم  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دش ، لزان  ام  تلزنم  نأش و  رد  هیلع ...  هّللا  اودهاع  ام  اوقدـص 

حرش و رد  سابع  نب  هّللا  دبع  درک  لقن  كاّحض  زا  لتاقم  [ 628  ] 47-11- نآرق  - تسین نآ  رد  مه  يرییغت  لیدبت و  متسه و  متسب  هناگی 
قداص نانمؤم  زا  هک  رفعج  هزمح و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینعی  درک  نایب  هیلع  هّللا  اودهع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  هفیرـش  هیآ  حیـضوت 

هب ات  دندرک  راثیا  تماقتسا و  ادخ  اب  نامیپ  هار  رد  راّیط  رفعج  هزمح و  نت  هس  نآ  نایم  زا  هبحن  یضق  نّم  مهنمف  دنتـسه ، ادخ  اب  نامیپ  رد 
ادـخ و هار  رد  تداهـش  رظتنم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  طـقف  رظتنی  نّم  مـهنم  -249-271 و  نآرق -141-91- نآرق . - دندیـسر هّللا  ءاقل 

یفک و  [ 129  ] 18-1- نآرق . - درک ترضح  نآ  بیـصن  ار  تداهـش  ناحبـس  يادخ  شرمع  نایاپ  رد  دنگوس  ادخ  هب  تسا  دهع  هب  يافو 
ةّرم زا  وا  ریبز و  زا  يروـث  نایفـس  [ 629  ] 38-7- نآرق  - تشادرب نانمؤم  زا  ار  گـنج  تمحز   ] ادـخ و  بازحا 25 ]  ] لاـتقلا نینمؤملا  هّللا 
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لاتقلا نینمؤملا  هّللا  یفک  هفیرش و  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  فورعم  یباحـص  هحفص 221 ]  ] 58-56- یقرواپ « - 109» درک لقن 
درکیم و عافد  نیملسم  نینمؤم و  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلیـسو  هب  اهگنج  رد  ناحبـس  يادخ  تفگیم  درکیم و  تئارق  ار 

كاّحض زا  لتاقم  [ 633  ] 91-60- نآرق . - درکیم شوماخ  بوکرس و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسد  اب  ار  ناناملـسم  دض  رب  راّفک  هنتف 
رد رداق  يادخ   122-91- نآرق : - درک نایب  لاتقلا  نینمؤملا  هّللا  یفک  همیرک و  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  درک ، لـقن 
زا نامی  نب  ۀـفیذح  [ 634 . ] درک عفد  مالّـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هلیـسو  هب  ار  دو  دـبع  نب  ورمع  ترارـش  راّفک و  رطخ  قدـنخ  گـنج 
زا دو  دبع  نب  ورمع  تسا  نینچ  هک  دنکیم  لقن  قدنخ  گنج  زا  ار  یلّـصفم  تیاکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  کیدزن  باحـصا 
هب ادخ  لوسر  دیبلط . زرابم  هناتسم  يدایرف  دنلب و  ییادص  اب  داتسیا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  رکـشل  لباقم  رد  درک و  روبع  قدنخ 

شوماخ ناگمه  درکن و  تکرح  دروخن و  ناکت  شیاـج  زا  یـسک  چـیه  دـنکیم ! شوماـخ  ار  وا  يادـص  یـسک  هچ  دومرف : دوخ  ناراـی 
نک و ربص  یلع  ای  دومرف : ادخ  لوسر  متـسه  يزابناج  هدامآ  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نآ  رد  دـندوب ،

مه زاب  دنکیم ! تردابم  ورمع  هزرابم  هب  یـسک  هچ  دومرف : دوخ  نارای  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرابود  نیـشنب  دوخ  ياج  رد 
هرعن هک  تسه  امـش  نایم  رد  یـسک  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  موس  راب  دنتـسشن  تکاس  یگمه  تفگن و  ینخـس  یـسک 

ار دوخ  یـضعب  یتح  دندوب و  تکاس  همه  دوبن ، نتفگ  نخـس  تئارج  ار  یـسک  مه  زاب  دـنادرگ . رود  ار  وا  ّرـش  دـنک و  شوماخ  ار  ورمع 
مزر و هحفـص 222 ] هدامآ [  هتـسب و  نایم  رب  تمه  رمک  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  تساخرب و  اـج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندرکیم . ناـهنپ 
دو دـبع  نب  ورمع  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  دومرف : دـناوخ و  ارف  شیوخ  دزن  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  متـسه  ورمع  اب  راـکیپ 

ار یناولهپ  هک  متسه  بلاط  یبا  نب  یلع  مه  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا  ریظنیب  تعاجـش  رد  هک  تسا 
، راـقفلا وذ  تسب و  شرـس  رب  ار  شاهماـمع  دـناشوپ و  وا  نت  رب  ار  دوخ  هرز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  متخوـمآ  شیوـخ  دادـجا  زا 

مالّسلا هیلع  یلع  امرف . ظفح  بقع  ولج و  زا  تسار و  پچ و  زا  ار  یلع  ایادخ ؟ دومرف : سپس  داد  وا  تسد  هب  ار  دوخ  صوصخم  ریـشمش 
ارم یسک  مدرکیمن  نامگ  تفگ  ورمع  تسیچ  تمان  یتسیک و  تفگ  وا  هب  دناسر و  دو  دبع  نب  ورمع  هب  ار  دوخ  یکباچ  اب  تعرس و  هب 

يدوب یناوجون  تفگ  ورمع  متسه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تفگ  تسیچ  وت  مان  اّما  دنیوگیم . دو  دبع  نب  ورمع  ارم  دسانشن ؟
رد اهنت  هن  نم  اـّما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  متـسین  یـضار  وت  لـتق  هب  مراد و  هارکا  وت  نتـشک  زا  نم  مدـید  ار  وت  بلاـط  وبا  هرجح  رد  هک 

هتساوخ هس  هک  ره  يدرک  دهع  یتخادنا و  هبعک  هدرپ  رد  تسد  مدینش  نکیل  مبغار و  رایسب  وت  يدوبان  رد  هکلب  مرادن  یهارکا  وت  نتـشک 
؟ ورمع يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مدرک  يدـهع  نینچ  نم  تسا  تسرد  تفگ  ورمع  ینکیم  تباجا  ار  یکی  ًامتح  دـشاب  هتـشاد  وت  زا 

مالّـسلا هیلع  یلع  تسا  لاـحم  هکنیا  تفگ  ورمع  درگرب . يدـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا  رادرب و  تسد  گـنج  زا  اـیب  تسا  نـینچ  هـک  ـالاح 
هیلع یلع  مریذپیمن  مه  ار  هکنیا  تفگ  ورمع  هحفـص 223 ] دوب [  دهاوخ  زین  وت  يارب  تسام  يارب  هچنآ  ریذپب  ار  ام ، نییآ  نید و  دومرف :

بـسا ماهدینـشن  ار  یتساوخرد  نینچ  نونکات  تفگ  تینابـصع  اب  ورمع  تسین  راوازـس  هکنیا  ماهداـیپ و  نم  ياهراوس و  وت  دومرف : مالّـسلا 
قرف رب  ار  يریـشمش  هزرابم  يانثا  رد  دوب  لکیه  يوق  يدرم  هک  ورمع  تخادرپ  دربن  هب  هاگ  نآ  درک . رود  نادـیم  زا  هدز  هناـیزات  ار  دوخ 

ترضح نآ  كرابم  یناشیپ  رب  ریـشمش  طخ  تفاکـش و  ار  رـس  رپس ، رب  هوالع  هک  دوب  مکحم  نانچ  هبرـض  دروآ . دورف  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نیمز رب  ورمع  درک ، عطق  ار  وا  ياپ  ود  تفرگ و  فده  ار  ورمع  ياهاپ  نییاپ  زا  ریـشمش  اب  ماگنه  نآ  رد  تسرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنام .
ریبکت يادص  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دش . زادنانینط  نادیم  ياضف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  ریبکت  يادص  و  داتفا ،

دید دناسر ، وا  هب  ار  دوخ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  باطخ  نب  رمع  دش . هتشک  ورمع  و  دش ، زوریپ  مالّسلا  هیلع  یلع  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف :
رطاخ هدوسآ  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  تفگ و  ریبکت  دنلب  يادص  اب  رمع  دـنکیم ، كاپ  ورمع  رپس  اب  ار  دوخ  ریـشمش  مالّـسلا  هیلع  یلع 

کلمع مویلا  نزو  ولف   » یلع ای  دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دش . هتـشک  دو  دـبع  نب  ورمع  هک  شاب 
لتقب نه  هلخد و  دـق  ّالا و  نیکرـشملا  تویب  نم  تیب  قبی  مل  ّهنا  کلذ  مهلمعب و  کـلمع  حـجرل  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ۀـّما  لـمعب 
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. داب كراـبم  وت  رب  نآ  باوث  يزوریپ و  هکنیا   260-1- تیاور «. - ورمع لتقب  ّزع  هلخد  دـق  ّالا و  نیملـسملا  تویب  نم  تیب  قبی  مل  ورمع و 
همه زا  رتتلیـضف  اب  رترب و  وت  لمع  کی  نیمه  دوش ، هنزاوم  هسیاـقم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تّما  لاـمعا  اـب  وت  زورما  لـمع  رگا 

يدیمون سأی و  یتسس و  دو ، دبع  نب  ورمع  نتشک  اب  هک  تسین  نانآ  زا  یبلق  چیه  ناکرـشم و  زا  ياهناخ  چیه  نوچ  تسا  نم  تّما  لامعا 
رورس و يداش و  دو ، دبع  نب  ورمع  نتشک  اب  هک  تسین  ناناملسم  زا  ياهناخ  چیه  رگید  فرط  زا  و  هحفص 224 ] دشاب [  هتفاین  هار  نآ  رد 

هیلع یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  [ 635 . ] دراد ناحجر  نم  تّما  لامعا  همه  رب  وت  دحاو  لمع  سپ  دشاب  هدشن  لخاد  نآ  رد  تّزع 
شیرق زا  یعمج  اب  قدـنخ  گنج  رد  دو  دـبع  نب  ورمع  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  لـقن  شردـپ  زا  وا  ردـپ  شردـپ و  زا  مالّـسلا 

نب ورمع  دنداتسیا . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  رکـشل  لباقم  رد  دندرک و  روبع  هگنت  نآ  زا  شیوخ  نابـسا  اب  ادیپ و  ار  قدنخ  زا  ياهکیراب 
يارب نم  دوبن . وا  اب  هلباقم  تردـق  تئارج و  ار  یـسک  عقوم  نآ  رد  دـیبلطیم . زراـبم  دـناوخیم و  زجر  دوب  رترورغم  همه  زا  هک  دو  دـبع 

یلع مه  نم  هّللا  لوسر  ای  متفگ  تسا  دو  دـبع  نب  ورمع  زرابم ، نآ  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  متـساخرب  وا  اب  هلباقم 
دوب هداد  میلعت  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  ییاعد  متفر و  شیوس  هب  سپ  مرادـن  وا  زا  یـسرت  یفوخ و  چـیه  مبلاط  یبا  نب 

رب یتبرض  مدش  لوغشم  دربن  هب  نوچ   55-1- تیاور  - هرحن یف  ءردأ  کب  لوجا و  کب  لوصأ و  کب  ّمهّللا  دوب  نینچ  اعد  نآ  مدـناوخ و 
شردپ زا  میکح  نب  زهب  [ 636 . ] دنتخیرگ هدش  هدنکارپ  وا  ناهارمه  متخادنا  كاخ  رب  رتمکحم  یتبرض  اب  ار  وا  مه  نم  درک . هلاوح  مرس 

موـی دو  دـبع  نب  ورمعل  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ةزراـبمل  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  هک  تسا  هدرک  لـقن  شدـج  زا  وا  و 
دو دبع  نب  ورمع  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دربن  تلیضف  هزرابم و  شاداپ  ینعی   121-1- تیاور . - ۀمایقلا موی  یلا  یتّمأ  لمع  نم  لضفأ  قدنخلا 

دیری اّمنأ  [ 130 [ ] هحفص 225  ] 169-167- یقرواپ  - 110  » تسا رترب  رتتلیـضف و  اب  تمایق  زور  ات  متّما  لامعا  همه  زا  قدنخ  گنج  رد 
دیادزب و ربمایپ ]  ] نادناخ امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  بازحا 33 ] . ] اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا 
 ، 31-1- تیاور  - تیبلا لها  ای  ةالّـصلا   » 25-23- یقرواپ « - کـلام 111 نب  سنأ  [ 637  ] 75-7- نآرق . - دـنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش 

تئارق ار  اریهطت . مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  سپس  تسا  حبـص  زامن  تقو  تیب  لها  يا  ینعی 
رهاط و ار  امـش  دـنک و  رود  نم  تیب  لها  زا  ار  یکاـپان  سجر و  هک  تسا  هکنیا  رب  ناحبـس  يادـخ  هدارا  ینعی   87-19- نآرق . - درکیم

هناخ رد  زا  حبـص  زامن  يارب  هام  شـش  تّدم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  درک : لقن  کلام  نب  سنأ  زا  دـیز  نب  یلع  [ 638 . ] دنادرگ رّهطم 
- تیاور  - تیبلا لها  ای  ةالّصلا  : » دومرفیم راب  هس  نآ  لها  هب  باطخ  دیسریم  هناخ  کیدزن  هب  نوچ  درکیم ، روبع  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

امش نأش  رد  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  دینادب » دیزیخرب و  زامن  يارب  لزنم  لها  يا   » ینعی  31-1
هناـخ رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  نینمؤملا  ریما  دـش : لـقن  بزاـع  نب  ءارب  زا  [ 645  ] 122-54- نآرق . - دـش لزان 

ار یگمه  دیروایب ، ارم  ءادر  دومرف  هّللا  لوسر  دش ، لماک  نت  جنپ  هّدع  نوچ  دـندش . هحفص 226 ] رضاح [  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم 
لقن يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  تاور  [ 646 . ] دنتـسه نم  تیب  لها  ترتع و  اهنیا  ایادـخ ؟ دومرف ؟ هاگ  نآ  داد  رارق  ءادر  اـبع و  ریز  رد 
ناـنآ يور  رب  ار  شیوـخ  هماـج  دـناوخ و  ارف  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـندرک :

نب رباج  زا  ردکنم  نب  دّمحم  [ 648 . ] دنتسه نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ   38-1- تیاور  . - یلها ءالوه  یلها  ءالؤه  ّمهّللا  : » دومرف تخادنا و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رب  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  یتقو  درک  لقن  هّللا  دبع 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبن   145-77- نآرق . - دنتشاد روضح  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع  ترضح  نآ  يارـس  رد  دش ، لزان 

[649 . ] دنتفرگ رارق  وت  نارکیب  فطل  دروم  هک  دنتـسه  نم  تیب  لها  نت  راهچ  هکنیا  ایادـخ   . 25-1- تیاور  - یلهأ ءالوه  ّمهّللا  : » دومرف
لهأ سجّرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اّمنأ  هفیرـش  هیآ  هک  یماگنه  درک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  وا  ناذاز و  زا  ناـظقی  یبا 

هک يربیخ  ءاسک  ریز  رد  دناوخارف و  ار  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  ام ، راوگرزب  ّدج  دش ، لزان   161-111- نآرق  .... - تیبلا
80-1- تیاور «. - ًاریهطت مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذاـف  یترتـع  یتـیب و  لـهأ  ءـالؤه  ّمهّللا  : » دومرف درک و  عمج  دوب  هملـس  ّما  هب  قلعتم 
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هد رارق  نانآ  بیـصن  ار  یکاپ  تراهط و  امرف و  لـیاز  ناـشیا  زا  ار  یکاـپان  سجر و  دنتـسه . نم  كاـپ  ترتع  تیب و  لـها  اـهنیا  ایادـخ ؟
هماقا تعامج  زامن  مدرم  اب  هفوک  رد  هحفص 227 ]  ] 65-63- یقرواپ « - 112  » تسا هدش  لقن  نومضم  نیدب  یتیاور  هلیمج  یبا  زا  [ 650]

هب يدوـبهب  زا  سپ  ترـضح  دـش . يرتـسب  هاـم  ود  تحارج  رثا  رب  هـک  درک . ورف  باـنج  نآ  نار  رد  يرجنخ  جراوـخ  زا  یلهااـن  درکیم ،
نیمزرس نامهیم  ارمأ و  ام  دیـشابن . اورپیب  ردق  هکنیا  دیـشاب و  هتـشاد  اوقت  قارع  لها  يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دمآ و  دجـسم 

لهأ سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دـیری  اّمنأ  دومرف : ام  نأش  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  میتسه  امـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تیب  لها  امش و 
لوسر زا  هیواعم  يا  تفگ  هیواعم  هب  هنیدم  رد  دعـس  مردپ  درک ، تیاکح  دعـس  نب  رماع  [ 654  ] 68-1- نآرق . - اریهطت مکرّهطی  تیبلا و 

مدزن رد  يوم  خرـس  نارتـش  زا  دوـب  میارب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینـش  تلیـضف  هس  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقـح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
مالّسلا و امهیلع  نیسح  نسح و  شنادنزرف  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هک  مدوب  دهاش  يزور  هیواعم  يا  دوب  رتشزرا  اب  رتبوبحم و 

رود نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنتـسه ، نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ ؟ دومرف : دز و  ادـص  ار  شیوخ  يادـخ  هتفرگ و  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
ار مردپ  هیواعم  يزور  درک  لقن  دعـس  شردپ  زا  دعـس  نب  رماع  [ 656  ] 109-107- یقرواپ «. - نادرگهزیکاپ 113 كاپ و  ار  ناـنآ  نک و 

دروم رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نوچ  تفگ  مردپ  ییوگیمن  تنعل  ازـسان و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  بارت  وبا  ارچ  تفگ  دید و 
اهنآ زا  یکی  رگا  نادب  تسا و  هدـش  وا  هب  نتفگ  ازـسان  ّبس و  زا  عنام  ارم  هک  مدینـش  تیاور  هس  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراوگرزب  تلیـضف و 

همیرک هیآ  ریسفت  حیـضوت و  رد  يردخ  دیعـس  وبا  زا  هّیطع  [ 657  ] دوب رتاهبنارگ  رتبوبحم و  يوم  خرـس  نارتش  زا  میارب  دوب  نم  هراـبرد 
-65- نآرق  - یلع هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  درک ، نایب  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دـیری  اّمنأ 

عمج هکنیا  ایادخ ؟ دومرف : تخادنا و  نانآ  هناش  رب  ار  دوخ  ءاسک  دناوخارف و  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف  هحفص 228 ]  ] 133
تراهط نانآ  هب  نک و  رود  نانآ  زا  ار  یکاپان  ایادـخ   48-1- تیاور . - اریهطت مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذا  ّمهّللا  دنتـسه . نم  تیب  لها 

لهأ سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دـیری  اّمنأ  هیآ  حیـضوت  رد  یفوع  هیطع  زا  دـیوگیم  ملـسم  نب  نارمع  [ 659 . ] امرف تیاـنع  ناور  حور و 
مدینش هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  فورعم  هباحص  يردخ  دیعـس  وبا  زا  تفگ  باوج  رد  هّیطع  مدرک  لاؤس  اریهطت . مکرّهطی  تیبلا و 

. دش لزان  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  تلزنم  نأش و  رد  همیرک  هیآ  هکنیا   135-67- نآرق  - تفگ
یتیب و لهأ  ءالؤه  ّمهّللا  دومرف : درک و  عمج  ار  نت  راهچ  نآ  دینـش ، ار  هفیرـش  هیآ  هکنیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یماـگنه  و 

هّللا لوسر  نخس  هکنیا  نوچ  دوب  هداتسیا  هناخ  رد  لباقم  رد  هک  هملس  ما   76-1- تیاور . - اریهطت مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذاف  یترتع 
بوخ ناـنز  زا  وت  هملـس  ّما  يا  دوـمرف : ترـضح  متـسه  تیب  لـها  زا  مه  نم  اـیآ  هّللا  یبـن  اـی  درک : ضرع  دینـش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

یفوع و هّیطع  زا  اونلا  ریثک  زا  يدوعسم  نامحّرلا  دبع  وبا  [ 660  ] یتسین نت  جنپ  تعامج  هکنیا  تیب و  لها  زا  اّما  یتسه  یکین  هاوخریخ و 
رد  186-118- نآرق . - اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  درک  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  وا 

- یقرواپ «. - 114» دش لزان  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  ینعی  نت  جنپ  سفن  تراهط  حور و  یکاپ 
زا فاّـحج  وبا  زا  یئـالم  ملـسم  نب  هّللا  دـبع  [ 665 [ ] هحفـص 229  ] 144-127- نآرق -122-105- نآرق -128-111- نآرق  - 136-134

مالّـسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  رحـس  ماگنه  زور  لهچ  تّدم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک ، لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هیطع 
تقو  66-1- تیاور  - هتاکرب هّللا و  ۀمحر  یفطصم و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا  دومرفیم : دیدیم  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  یتقو  دمآیم و 

اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  سپس  دنک . تمحر  ناتیادخ  تسا  زامن  هماقا  نامز  زامن و 
یسک نمشد  نم   47-1- تیاور  . - متملاس نمل  مّلـس  مکبراح و  نمل  برح  انأ  دومرفیم : ًاددـجم  -18-86 و  نآرق . - درکیم تئارق  ار 

142-140- یقرواپ  - 115  » متسه دیشاب ، مّلس  حلص و  رد  نانآ  اب  امش  هک  یناسک  اب  تمالس  حلص و  رد  متسه و  دشاب  نمـشد  امـش  اب  هک 
لزان ةالّصلاب  کلهأ  هحفص 230 ]  ] 82-77- نآرق  - رمأ همیرک و  هیآ  هک  یماگنه  درک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  [ 667]

14-1- نآرق : - دومرفیم دمآیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  ناهاگرحـس  رد  هام  تشه  تّدم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـش ،
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هّللا دیری  اّمنأ  هفیرـش  هیآ  سپـس  دنک . تمحر  ناتیادخ  تسا  زامن  ماگنه  یفطـصم  تیب  لها  يا   . 26-1- تیاور  - هّللا مکمحر  ةالّصلا  »
- یقرواپ -86-18- نآرق  - 116 .» دنونشب ناگمه  ات  درکیم ، تئارق  دنلب  يادص  اب  ار  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل 

بهذـیل هّللا  دـیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  هک  یماگنه  درک  ناـیب  هملـس  ما  تسا  هدرک  لـقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  [ 706  ] 145-143
لها زا  مه  نم  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدوب  هتـسشن  هناخ  رد  رانک  نم  دش  لزان  تیبلا ...  لهأ  سجّرلا  مکنع 
یتسه ادخ  ربمایپ  کین  نارسمه  زا  بوخ و  نانز  زا  وت  هملس  ّما  يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن   153-103- نآرق  - متسه امش  تیب 

بهذیل هّللا  دیری  اّمنأ  هفیرش  هیآ  یتقو  درک  نایب  هملس  ما  هدرک  تیاکح  يردخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  [ 707  . ] یتسین تیب  لها  زا  اما 
نیـسح نسح و  همطاف  یلع   129-91- نآرق  - تشاد روضح  نم  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـش ، لزاـن  سجّرلا ...  مکنع 

متسه ترضح  نآ  تیب  لها  زا  مه  نم  ایآ  هّللا  لوسر  ای  متفگ  مدوب  هتـسشن  لزنم  رد  رانک  رد  نم  دندوب و  نم  لزنم  رد  زین  مالّـسلا  مهیلع 
طقف یتسین و  تیب  لها  زا  اّما  یتسه  اوقت  اب  بوخ و  نانز  زا  یبن و  نارـسمه  زا  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هحفص 231 ] ] 

هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رسمه  هملـس  ما  مالغ  هعیبر  نب  هّللا  دبع  [ 720  ] 172-170- یقرواپ  - 117 .» دنتسه نم  تیب  لها  نت  راهچ  هکنیا 
یلص هّللا  لوسر  دش ، لزان  سجّرلا ...  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  هک  یماگنه  درک  نایب  هملـس  ما  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  و 
نوچ  199-161- نآرق . - دـنوش رـضاح  اـت  منک  توـعد  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف  یلع  دوـمرف  رما  نم  هب  هلآ  هیلع و  هـّللا 

رد ار  مالّسلا  هیلع  نسح  داد و  رارق  شیوخ  تسار  تمـس  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  روضح  هب  یگمه 
هب تسد  هاگ  نآ  دـیناشن . شیاپ  يور  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  تفرگ و  دوخ  لـغب  رد  هنیـس و  يور  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  پچ و  تمس 

لها اهنیا  ایادخ ؟  80-1- تیاور «. - ًاریهطت مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذاف  یترتع  یتیب و  لهأ  ءالؤه  ّمهّللا  : » دومرف درک و  دـنلب  نامـسآ 
هیلع و هّللا  یلـص  ربمایپ  امرف . تیانع  نانآ  هب  نطاب  يافـص  حور و  تراهط  لیاز و  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  یکاپان و  دنتـسه ، نم  ترتع  تیب و 
هیلع و هّللا  یلص  یبن  متسه  تیب  لها  زا  مه  نم  ایآ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  دیوگیم  هملـس  ما  درک . رارکت  ار  اعد  هکنیا  هبترم  هس  هلآ 

یبا زا  نیریـس  نب  دّمحم  [ 734  ] 107-105- یقرواپ  - 118  » یتسین تیب  لـها  زا  یلو  یتـسه  شیدـناریخ  بوخ و  ناـنز  زا  وت  دومرف : هلآ 
شردپ لباقم  ار  نآ  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  روضح  هب  اذغ  زا  یفرظ  اب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  درک  لقن  هملـس  ما  زا  هریره 

همطاف دنتسه ! اجک  نیـسح  نسح و  تدنزرف  ود  یلع و  وت  ّمع  رـسپ  همطاف  ای  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هحفص 232 ] تشاذگ [ 
شیوخ هناخ  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ناوخب  ارف  نم  دزن  هب  ار  نانآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  دنتـسه ، هناخ  رد  تفگ  مالّـسلا  اهیلع 
امهیلع نیسح  نسح و  تسد  مالّسلا  هیلع  یلع  دینک . تباجا  ار  وا  هدیبلط  ار  نیسح  نسح و  تدنزرف  ود  وت و  ربمایپ  یلع  ای  تفگ  تفر و 

. دـندمآ هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يوـس  هب  یگمه  دوـب  ناـنآ  رـس  تشپ  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  یلاـح  رد  هتفرگ  ار  مالّـسلا 
رارق نآ  ریز  رد  ار  رفن  راهچ  نآ  تشادرب و  درکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  باوخ  عقوم  رد  هک  یئاسک  دـید ، ار  نانآ  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  درک ، تیاکح  هملس  ّما  زا  بشوح  نب  رهش  زا  دیز  نب  یلع  [ 747  ] 82-3- تیاور « - 119 دومرف : داد و 
تفر و دوخ  لزنم  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ناوخبارف  نم  دزن  هب  ار  نیـسح  نسح و  تنادنزرف  یلع و  ترـسمه  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

هناش رب  هتشادرب  ار  یکدف  ءاسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دندیسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تمدخ  هب  یگمه  دناوخارف و  ار  نانآ 
ّکنأف دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  یلع  کتاولـص  لعجاف  دّـمحم  لآ  ءـالؤه  ّنأ  ّمهّللا  : » دومرف درک و  عمج  دوخ  ناتـسد  ریز  تخادـنا و  ناـنآ 

 - یتسه دیجم  دیمح و  وت  هک  یتسرد  هب  هد  رارق  نانآ  رب  ار  دوخ  تاولص  دنتسه ، دّمحم  لآ  اهنیا  ایادخ ؟  . 91-1- تیاور « - دیجم دیمح 
هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اّما  مریگ  ياج  نآ  ریز  رد  ات  مدز  رانک  ار  ءاسک  هشوگ  نم  دیازفایم  هملس  ما  هحفص 233 ]  ] 136-119- نآرق

 - 120  » یتسه بوخ  نانز  زا  اما  یتسین  دّـمحم  لآ  تیب و  لـها  زا  وت  دومرف  تفرگ و  متـسد  زا  ار  ءاـسک  هشوگ  دز و  یبیهن  نم  رب  هلآ  و 
لزان نم  يارس  رد  سجّرلا ...  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  هفیرـش  هیآ  درک : لقن  هملـس  ما  زا  یعفا  تنب  ةرمع  [ 757  ] 257-255- یقرواپ

همطاف و یلع و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لیئاکیم و  لیئربج و  زا  ترابع  هک  دنتشاد ، روضح  رفن  تفه  هناخ  رد  ماگنه  نآ  دش و 
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هیلع و هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  مدید  ار  تمظع  اب  هنحص  هکنیا  نوچ  مدوب  هداتسیا  هناخ  رد  رب  نم  دندوب و  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
زا بوخ و  نانز  زا  وت  هملـس  ما  يا  دومرف : متـسه  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  مه  نم  اـیآ  هّللا  لوسر  اـی   49-11- نآرق  - مدرک ضرع  هـلآ 

[131 [ ] هحفص 234  ] 147-145- یقرواپ  - 121  » یتسین هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  تیب و  لها  زا  نکیل  یتسه و  یبن  کین  نارسمه 
اوبستکا ام  ریغب  تانمؤملا  نینمؤملا و  نوذؤی  نیّذلا  و  انیهم . اباذع  مهل  ّدعأ  ةرخالا و  اینّدلا و  یف  هّللا  مهنعل  هلوسر  هّللا و  نوذؤی  نیّذلا  ّنأ 

ترخآ ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دـنناسریم ، رازآ  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک  نامگیب  بازحا 58 57 ] . ] انیبّم امثأ  انتهب و  اولمتحا  دـقف 
لمع  ] بکترم هکنآیب  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  -7-193 و  نآرق  - تسا هتخاس  هدامآ  رابتّفخ  یباذع  ناشیا  رب  هدرک و  تنعل 

هیآ ریـسفت  رد  یخلب  نامیلـس  نب  لتاقم  [ 775 . ] دـناهتفرگ ندرگ  هب  راکـشآ  یهانگ  تمهت و  ًاعطق  دـنناسریم ، رازآ  دنـشاب  هدـش  یتشز 
مرج و نودـب  ار  تانمؤم  نینمؤم و  هک  یناـسک  ینعی   55-1- نآرق  - تفگ اوبـستکا  ام  ریغب  تانمؤملا  نینمؤملا و  نوذؤی  نیذـّلا  هفیرش و 

دش لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  هیآ  هکنیا  انیبّم و  امثأ  انتهب و  اولمتحا  دقف  داب . نانآ  رب  دنوادخ  تنعل  دنرازآیم  ریـصقت 
هّللا لوسر  تایح  نامز  رد  ناقفانم  زا  ياهّدـع  هک  تسا  رارق  نیدـب  قوف  هیآ  لوزن  نأش   31-1- نآرق  - تسا نانمؤم  ریما  هدرک و  رـس  هک 

. درک تمّذم  راک  هکنیا  ببس  هب  ار  نانآ  هفیرش  هیآ  دندرکیم و  تیذا  رازآ و  نخـس  نابز و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  مالّسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  وا  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دیز  [ 776]

کنم ًةرعش  يذآ  نم  دومرف : دوب  هتفرگ  ار  دوخ  يوم  تسد  اب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا 
، درازایب ار  وت  ییوم  رس  هزادنا  هب  یسک  ره  یلع  ای   102-1- تیاور  - هّللا ۀنعل  هیلعف  هّللا  يذآ  نم  هّللا و  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف 

. ] درازاـیب ار  وت  دـنک و  نینچ  هک  داـب  وا  رب  ادـخ  تنعل  تسا و  هدروآ  مشخ  هب  ارم  يادـخ  دـشاب  هدرزآ  ارم  یـسک  ره  تسا و  هدرزآ  ارم 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ترضح  نآ  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  زا  درک ، لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  [ 777 [ ] هحفص 235
شردپ و زا  ۀملس  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  ۀملس  [ 778  ] تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وت  یسک  ره  یلع  ای   26-1- تیاور  - یناذآ دقف  كاذآ  نم 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هب  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  زا  درک : تیاکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رـسمه  هملـس  ّما  زا  وا 
یسک ره  یتسه  نم  يایریب  تسود  افواب و  ردارب  وت  یلع  ای   45-1- تیاور  . - یناذآ دقف  كاذآ  نم  یبیبح  یخأ و  تنأ  دومرف : مالّـسلا 

زا رطاف 28 ] . ] ءاملعلا هدابع  نم  هّللا  یـشخی  اّمنأ  [ 132  ] تسا نم  شجنر  بجوم  وت  شجنر  تسا و  هدرزآ  ارم  دـهد  رازآ  تیذا و  ار  وـت 
نب هّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  لقن  كاّحض  لوق  زا  نامیلس  نب  لتاقم  [ 779  ] 45-7- نآرق . - دنسرتیم وا  زا  هک  دنانایاناد  اهنت  ادخ  ناگدنب 
نب یلع  هفیرش  هیآ  رد  املع  زا  روظنم   157-119- نآرق : - درک نایب  ءاملعلا  هدابع  نم  هّللا  یشخی  اّمنأ  همیرک  هیآ  ریسفت  حرش و  رد  سابع 

تـسا تالاح  همه  رد  شیوخ  راتفگ  رادرک و  بقارم  تسا و  عضاخ  عشاخ و  ناحبـس  يادخ  لباقم  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
دنتسه یناملاع  هفیرش  هیآ  هکنیا  رد  ءاملع  زا  روظنم  تفگ  ءاملعلا  هدابع  نم  هّللا  یـشخی  اّمنأ  هیآ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  سابع  نبإ  [ 780]

هب درف  نیرتملاع  نیرتفراع و  مالّسلا  هیلع  یلع   81-43- نآرق . - دنراد قح  ترضح  یبوبر  ماقم  زا  فوخ  راّبج و  يادخ  هب  تفرعم  هک 
. رّونلا تاملّظلا و ال  و ال  ریصبلا . یمعالا و  يوتـسی  ام  و  [ 133 [ ] هحفص 236 دراد [ .] نایرج  وا  قح  رد  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  یبوبر  ماقم 
هیاس و هن  ییانشور و  اهیگریت و  هن  و  دنتسین . ناسکی  انیب  انیبان و  و  [ 19 22 رطاف /  ] تومالا ءایحالا و ال  يوتسی  ام  رورحلا و  ّلّظلا و ال  و ال 

هیآ حیـضوت  ریـسفت و  رد  سابع  نبإ  درک ، لقن  حـلاص  یبا  [ 781  ] 135-7- نآرق . - دنتـسین ناسکی  ناگدرم  ناگدـنز و  باتفآ و  يامرگ 
قح دوب و  هتفای  هار  وا  تریصب  رصب و  رد  يروک  هک  تسا  لهج  وبا  یمعا  زا  روظنم  ریصبلا  یمعالا و  يوتـسی  ام  و  درک . نایب  قوف  همیرک 

ال و   258-248- نآرق -116-87- نآرق  - تـسا مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ریـصبلا ] و   ] زا روـظنم  تخانــشیمن و  زاـب  ار  لـطاب  و 
هیلع یلع  بلق  ینعی  رّونلا  -1-16 و ال  نآرق  - تسا هدرک  روک  انیبان و  ار  وا  نطاب  رفک ، كرـش و  هک  لد  کیرات  لهج  وبا  ینعی  تاملّظلا 

ياههیاس ّلّظلا  ـال  -1-13 و  نآرق  - دوب نادزی  ناـمرف  عباـت  نآرق و  وریپ  لـماک  تریـصب  اـب  هدرک و  رّونم  ار  شلد  ناـمیا  رون  هک  مالّـسلا 
لهج وـبا  ياوأـم  لزنم و  هک  منهج  شتآ  ترارح  ینعی  رورحلا »  » اـب زگره  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاـگیاج  نآ  ریز  هک  یتـشهب  ناـتخرد 
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نیسح نسح  رفعج ، هزمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  دننام  یناگدنز  ءایحالا و  يوتـسی  ام  -100-108 و  نآرق -14-1- نآرق . - دنتسین ربارب  تسا 
نیذـّلا باتکلا  انثروأ  ّمث  [ 134  ] 149-140- نآرق -20-1- نآرق . - دنتـسین ربارب  تومالا   ] هکم رافک  اب  مه  مالّـسلا  مهیلع  هجیدـخ  همطاف 

هک دوخ  ناگدنب  نآ  هب  ار  باتک  هکنیا  سپـس  [ 32 رطاف /  ] تاریخلاب قباس  مهنم  دـصتقّم و  مهنم  هسفّنل و  ملاظ  مهنمف  اندابع  نم  انیفطـصا 
ياهراک رد  نانآ  زا  یخرب  و  ورهنایم ، ناشیا  زا  یخرب  دنراکمتـس و  دوخ  رب  نانآ  زا  یخرب  سپ  میداد  ثاریم  هب  میدوب  هدیزگرب  ار  نانآ  ]

هیلع نیـسح  نب  یلع  روضح  رد  درک  تیاـکح  یلاـمث  هزمح  وبا  [ 782 [ ] هحفـص 237  ] 114-7- نآرق . - دناماگـشیپ ادخ  نامرف  هب  کین 
تایآ ریسفت  زا  ات  میدیـسر  امـش  تمدخ  هب  هّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : دندمآ و  بانج  نآ  دزن  هب  قارع  لها  زا  رفن  ود  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا 

انیفطصا نیّذلا  باتکلا  انثروأ  ّمث  هیآ  ینعم  زا  دنتفگ : نآرق  هیآ  مادک  زا  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ییامرف  ربخ  اب  ار  ام  ینآرق 
هچ هفیرـش  هیآ  هـکنیا  هراـبرد  ناـیقارع  منادـب  اـت  دـییوگب  لوا  قارع  لـها  يا  دیـسرپ : مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  نـب  یلع   59-24- نآرق ... -

یلع دنتسه . نآرق  ناثراو  هک  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  هرابرد  هیآ  هکنیا  دنیوگیم  قارع  رد  دنتفگ : دنیوگیم !
دنشاب و ناحلاص  زا  دنوش و  دراو  تشهب  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  همه  دیاب  تروص  هکنیا  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب 

نبای متفگ  متـساخرب و  تیعمج  نایم  زا  دیـسر ، اج  هکنیا  هب  ترـضح  نآ  نخـس  نوچ  دیوگیم  یلامث  هزمح  وبا  دوشن . تازاجم  يدـحا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  میوش  ربخ  اب  ات  دییامرف  نایب  هدش  لزان  یناسک  ای  یـسک  هچ  ّقح  رد  همیرک  هیآ  هکنیا  سپ  هّللا  لوسر 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تیب  لها  ام  قح  رد  قوف  هفیرـش  هیآ  ینعی  درک  رارکت  راـب  هس  و   . 27-1- تیاور  - تیبلا لهأ  انیف  تلزن  »
دنچ ره  دشاب  يواسم  ربارب و  شتائیس  تانسح و  هک  یـسک  نآ  دومرف : تسا  نتـشیوخ  هب  ملاظ  یـسک  هچ  سپ  مدیـسرپ  تسا  هدش  لزان 
ياج هب  ار  ادخ  تدابع  شاهناخ  رد  هک  يدباع  دومرف : تسا  یسک  هچ  ورهنایم  دصتقم و  مدیسرپ  سپـس  تسا  تشهب  ّتنج و  رد  شیاج 

رد هک  یسک  دومرف : هحفص 238 ] دنتسه [ ! یناسک  هچ  تاریخ  رد  نیقباس  مدیـسرپ  دنک . عادو  ار  ینافراد  دور و  ّقح  تاقالم  هب  ات  دروآ 
رد مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  هدرک  لقن  دـلاخ  یبا  [ 783 . ] دنک توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  هتـسویپ  هدیـشک و  ماین  زا  ار  ریـشمش  ادـخ  هار 

ینعی دصتقملا  دنک و و  ملظ  نتشیوخ  هب  هک  یـسک  ینعی  هسفنل  ملاظ  درک : نایب   105-83- نآرق  ... - بتکلا انثروأ  ّمث  هفیرش  هیآ  ریـسفت 
يارب تسا و  هدیـشک  ماین  زا  ریـشمش  هک  یـسک  ینعی  تاریخلاب  قباس   63-54- نآرق -12-1- نآرق . - دزادرپب ّبر  تدابع  هب  هک  يدـباع 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  درک  تیاور  ریخ  دبع  زا  ّيدـس  [ 784  ] 15-1- نآرق . - دـنک تدـهاجم  هزرابم و  ادـخ  هار  رد  قح و  نید  هب  توعد 
- نآرق ! - دنتـسه یناسک  هچ  روظنم  مدیـسرپ  نیّذلا ...  بتکلا  انثروأ  ّمث  همیرک  هیآ  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  دومرف :
رد مدرم  دسرارف  زیخاتسر  زور  یتقو  دنتـسه . ادخ  باتک  ناثراو  هک  وت  هیّرذ  نادنزرف و  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم   100-70

26-14- نآرق . - دندرم هبوت  نودب  هک  دنتسه  یناسک  هسفنل  ملاظ  لوا  هتسد  دنوشیم . هتخیگنارب  ناشروبق  زا  دنتسه ، هتـسد  هس  هک  یلاح 
هتسد نآ  تاریخلاب  قباس  موس  هتسد   25-14- نآرق  - تسا يواسم  نانآ  تائیس  تانسح و  هک  وت  هیّرذ  زا  یناسک  دصتقم  مهنم  مود  هتسد 
مّهنأ مهوفقو  [ 135 [ ] هحفص 239  ] 29-14- نآرق . - دناتاجن يراگتسر و  لها  هک  دشاب  بلاغ  ناشتائیـس  رب  ناشتانـسح  هک  وت  هیّرذ  زا 

هّللا یلص  یبن  زا  ياهعوفرم  تیاور  رد  يزنع  لدنم  [ 785  ] 29-7- نآرق . - دنالوئسم نانآ  هک  دینک  ناشتشادزاب  و  تافاص 24 ]  ] نولؤسم
فقوتم طارـص  رد  مدرم  دومرف  نوـلؤسم  مّهنأ  مهوـفقو  همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـنکیم  لـقن  هلآ  هیلع و 

[786 [ ؟! دندرک هچ  مالّسلا  هیلع  یضترم  تیالو  ّقح  رد  هک  دوشیم  لاؤس  نانآ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  دنوشیم و 
تساوخزاب و مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  زا  تمایق  رد  تفگ  نولؤسم  مّهنأ  مهوفقو  هفیرش  هیآ  حیـضوت  رد  يردخ  دیعـس  وبا 
زا نوراه  وبا  [ 787  ] 407-385- نآرق -170-148- نآرق . - دـندرک راتفر  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  اب  هک  دوشیم  لاؤس 
زا دنرادیم و  هگن  زیخاتـسر  رد  ار  مدرم  یهلا  نارومأم   76-54- نآرق : - درک نایب  نولؤسم  مّهنأ  مهوفقو  هیآ  حرش  رد  يردخ  دیعـس  وبا 

. دنتشاد يراتفر  داقتعا و  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تبسن  دوش  نشور  ات  دننکیم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو 
رد مدرم  دومرف : نولؤسم  مّهنأ  مهوفقو  هفیرـش  هیآ  نییبت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک : لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هّیطع  [ 788]
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هک دنوش  لاؤس  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  ات  دنوشیم  فقوتم  تمایق  رد  دنتسه و  لوئسم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  لباقم 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  درک : تیاور  سابع  نب  هّللا  دـبع  لوق  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 789  ] 80-58- نآرق . - دـندرک راتفر  هنوگچ  وا  تیالو  اب 

رب مالّـسلا  هیلع  یلع  نم و  دـسرارف  يربـک  زیخاتـسر  تماـیق و  زور  نوچ  دومرف : نولؤسم  مّهنأ  مهوفقو  همیرک  هیآ  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و 
هیلع یلع  تیالو  اب  رگا  مینکیم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  دنک  روبع  ام  لباقم  زا  هک  یـسک  ره  میتسیایم و  طارص 

دهاوخن روبع  هزاجا  دشاب  دناعم  رکنم و  ای  هناگیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  رگا  درذـگب و  نادـنخ  دـبای و  تاجن  دـشاب  هتـسیز  مالّـسلا 
هیآ حیضوت  رد  نآرق  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ  درک  لقن  یبعـش  [ 790  ] 87-65- نآرق . - دش دـهاوخ  نوگنرـس  منهج  شتآ  رد  تفای و 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  لباقم  رد  تمایق  رد  مدرم   9-1- نآرق : - درک نایب  نولؤسم  هحفص 240 ]  ] 86-70- نآرق  - مّهنأ مهوفقو 
: - دومرف نولؤسم  مّهنأ  مهوفقو  ادخ  مالک  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  نینچمه  دنریگیم . رارق  شـسرپ  دروم  دنالوئـسم و  مالّـسلا 
رگا هک  دنکیم  وج  سرپ و  لاؤس و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  تبـسن  قیالخ  زا  ناحبـس  يادخ  تمایق  رد   79-57- نآرق

رب دورد  تافاص 130 ]  ] نیسای لا  یلع  مالس  [ 136 . ] دنریگیم رارق  تخس  خیبوت  هیبنت و  دروم  دنـشاب  هدرک  عیاض  ار  راوگرزب  نآ  تیالو 
لآ درک ، نایب  نیـسای  لا  یلع  مالـس  همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  هدرک  لقن  حـلاص  یبا  [ 79122  ] 30-7- نآرق  - نیـسای لا  ناوریپ 

دّمحم نب  رفعج  زا  حداـک  ار  یثیدـح  [ 792  ] 157-155- یقرواپ -88-66- نآرق «. - هلآ 122 هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ینعی  نیـسای 
ریسفت ینعم و  رد  رورس  دّیس و  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  دسریم  ات  شناردپ  ردپ و  زا  بانج  نآ  مالّـسلا و  هیلع  قداصلا 
دّمحم لآ  ام  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  كرابم  مان  نیـسای   234-212- نآرق : - دومرف نیسای  لا  یلع  مالس  هفیرش  هیآ 

حیضوت ریسفت و  رد  سابع  نبإ  درک  تیاکح  نارهم  نب  نومیم  [ 795  ] 133-131- یقرواپ «. - میتسه 123 نیسای  لآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
یلع مالس  هحفص 241 ]  ] 137-115- نآرق -110-82- نآرق  - تشاد نایب  نیسای  لا  یلع  مالس  نیلسرملا ...  نمل  سایلأ  ّنأ  همیرک و  هیآ 
لقن ّيدـس  زا  ریهظ  نب  مکح  [ 797  ] 84-82- یقرواپ -22-1- نآرق  - 124  » هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  یلع  مالـس  ینعی  نیـسای  لا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نیسای  لآ  زا  روظنم  درک . نایب  نیسای  لا  یلع  مالس  همیرک  هیآ  حرش  رد  یفوک  يرافغ  کلام  یبا  هک  درک 
نیقّتملا لعجن  مأ  ضرالا  یف  نیدسفملاک  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  لعجن  مأ  [ 137  ] 116-94- نآرق  - تسا بانج  نآ  تیب  لـها 

ار ناراگزیهرپ  ای  مینادرگیم  نیمز  رد  نادسفم  نوچ  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدـیورگ و  هک  ار  یناسک  رگم ]  ] ای ص 28 ] . ] راّجفلاک
هیآ حیـضوت  ریـسفت و  رد  نآرق  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ  درک  تیاـکح  حـلاص  یبا  [ 798  ] 101-7- نآرق  - میهدیم رارق  نادـیلپ  نوـچ 

هک مان  بحاص  نیملسم  زا  رفن  هس  نیسحت  رد  هیآ  هکنیا   134-92- نآرق : - درک نایب  تاحلاّصلا ...  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  لعجن  مأ  همیرک 
لزان دندوب  راّجف  دسفم و  رارـشا و  ءزج  هک  جوجل  راّفک  زا  نت  هس  تّمذـم  رد  نینچمه  دنتـسه ، راکادـف  رادهقباس و  ناحلاص  نیقتم و  زا 

هک بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  بلطملا و  دبع  نب  ةزمح  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راکادـف  ناملـسم  رفن  هس  اما  تسا  هدـش 
كاخ هب  ار  دیلو  ادتبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـساخرب و  هبیـش  هبتع و  دیلو ، ياهمان  هب  ناکرـشم  زا  نت  هس  اب  دربن  هزرابم و  هب  ردب  گنج  رد 

درک لقن  شیومع  زا  وا  شردپ و  زا  هّللا  دیبع  نب  دّمحم  [ 799 . ] درک كاله  ار  هبیـش  مه  هدیبع  تخادرپ و  هبتع  لتق  هب  هزمح  تخادنا و 
لعجن مأ  ضرالا  یف  نیدسفملاک  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  لعجن  مأ  همیرک  هیآ  ناحبس  يادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

زا دعب  ثراح  نب  ةدیبع  ادهـشلا و  دیـس  هحفـص 242 ]  ] 113-91- نآرق  - 229-135- نآرق  - هزمح نم و  نأـش  رد  ار  راّـجفلاک  نـیقّتملا 
راّجف هب  دندیسر  تکاله  هب  ام  هلیسو  هب  هک  ار  راّفک  زا  رفن  هس  و  درک . لزان  دومرف  نّیزم  نیقتم  نینمؤم و  ياهناونع  اب  ار  ام  مان  هک  هکنیا 

 - تسا هدرک  لـقن  تاـحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  لـعجن  مأ  هیآ  زا  تمـسق  هکنیا  ریـسفت  رد  ساـبع  یبا  زا  حـلاص  یبا  [ 800 . ] درب مان 
لباقم رد  نیدسفم  ضرالا  یف  نیدـسفملاک  دنتـسه و  ثراح  نب  ةدـیبع  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هیآ  هکنیا  قادـصم   112-70- نآرق

دنراّجف لثم  راّجفلاک  ةدـیبع  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دـننام  نیقتم  ایآ  نیقّتملا  لعجن  مأ  دنتـسه . هریغم  نب  دـیلو  هبتع و  هبیـش و  ناـنآ 
يواسم نیقتم  اب  دندرک  تردابم  ناناملسم  اب  هزرابم  هب  ردب  گنج  رد  هک  دیلو  هبیـش و  هبتع و  ياهمان  هب  رجاف  دسفم و  رفن  هس  نآ  زگره 
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ار هریغم  نب  دیلو  مالّسلا  هیلع  یلع  زور  نآ  رد  هک  هکنیا  لاح  -243-251 و  نآرق -187-168- نآرق -101-79- نآرق . - دنتسین ناسکی  و 
یبا زا  یبلک  [ 803  ] 170-168- یقرواپ «. - تخادنا 125 تکاله  كاخ  هب  ار  هبیـش  هدـیبع  تشک و  ار  هبتع  هزمح  دـیناسر و  تکاله  هب 

مالّـسلا هیلع  یلع  ناحلاص  زا  روظنم  تفگ  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  لعجن  مأ  هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  هک  هدرک  تیاور  حلاص 
ناکرشم فص  رد  هک  دنتسه . هریغم  نب  دیلو  هبیـش و  هبتع  ضرالا  یف  نیدسفملاک  -77-119 و  نآرق . - دنتسه ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و 

رارق شنارای  هبتع و  لـثم  يراّـجف  دـننام  ار  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اـیآ  نیقّتملا  لـعجن  مأ   24-2- نآرق . - دنتـشاد رارق  نارفاـک  و 
هیآ درک ، تیاور  شدـج  شردـپ و  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  كاّحـض  [ 804  ] 19-1- نآرق  - تسین نینچ  ًاـعطق  میهدیم 

 ] 143-101- نآرق . - دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیـسحت  نأش و  رد  تاحلاّصلا ...  اولمع  اونمآ و  نیذـّلا  لـعجن  مأ  هفیرش 
دـننادیم و هک  یناسک  اـیآ  [ 9 رمز /  ] ببلالا اولوأ  رّکذـتی  اّمنأ  نوملعی  نیذـّلا ال  نوملعی و  نیذـّلا  يوتـسی  لـه  لـق  [ 138 [ ] هحفص 243

يراصنا هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  یفعج  بوقعی  [ 805  ] 88-7- نآرق . - دنریذپ دنپ  هک  دنانادنمدرخ  اهنت  دـناناسکی ! دـننادیمن  هک  یناسک 
نیّذلا  156-126- نآرق : - دومرف نوملعی ...  نیذـّلا  يوتـسی  له  لق  همیرک  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  درک : تیاور 

دـنانالهاج و نانادان و  هک  ام  نانمـشد  نوملعی  نیذـّلا ال  میتسه و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تیب  لها  ام  هک  ینّابر  ناملاع  ینعی  نوملعی 
189-162- نآرق -120-98- نآرق -15-1- نآرق . - دنتـسه ام  نایعیـش  لقع  ناگدنراد  هشیدنا و  درخ و  نابحاص  ببلالا  اولوأ  رّکذتی  اّمنأ 

هیلع یلع  ینعی  نوملعی  نیّذلا  درک  لقن  نوملعی  نیّذلا  يوتسی  له  هفیرش  هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  زا  كاّحـض  قیتع  ریـسفت  رد  [ 806]
ینعی نوملعی  نیذـّلا ال  -110-125 و  نآرق -100-74- نآرق . - دـناتما نایاناد  هک  مشاه  ینب  هفیاط  زا  راوگرزب  نآ  تیب  لـها  مالّـسلا و 
تیب لها  ناوریپ  یلع و  نایعیش  هب  نینچمه  دنتسین و  يواسم  مه  اب  زگره  ود  هکنیا  -1-22 و  نآرق . - دنانالهاج نانادان و  زا  هک  هیما  ینب 

ءاکرـش هیف  اًـلجر  اًـلثم  هـّللا  برـض  [ 139  ] 149-135- نآرق . - دنتــسه باـبلالا  یلوا  هـک  دـنیوگیم  لـقع  ناگدـنراد  درخ و  ناـبحاص 
وا تیکلام   ] رد راگزاسان  هجاوخ  دنچ  هک  تسا  يدرم  تسا  هدز  یلثم  ادـخ  [ 29 رمز / . ] اًلثم نایوتسی  له  لجرل  ًاملس  اًلجر  نوسکاشتم و 
! - دـناناسکی لثم  رد  ود  هکنیا  ایآ  تسا  درم  کی  ربنامرف  اهنت  هک  تسا  يدرم  و  دـنرامگیم ] يراک  هب  ار  وا  کی  ره  و   ] دـنراد تکرش 

تیاور ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دنزرف  هّیفنح  نب  دّمحم  هفیرش  هیآ  هکنیا  حیضوت  ریسفت و  رد  [ 807 [ ] هحفص 244  ] 91-7- نآرق
هیآ هک  متـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يارب  یمیلـس  لجر  هناگی  نآ  نم  لجرل  املـس  اًـلجر  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درک 
هیآ حرـش  رد  سابع  نبإ  درک  لقن  ءاطع  زا  ةداـتق  [ 808  ] 308-306- یقرواپ -177-159- نآرق  - 126 .» دش لزان  نم  فیـصوت  رد  همیرک 

دروم هک  تیصاخیب  ناجیب و  ياهتب  نآ  وا  ياکرش  تسا و  لهج  وبا  كرـشم  درم  تفگ  نوسکاشتم  ءاکرـش  هیف  اًلجّر  اًلثم  هّللا  برض 
میلس شبلق  ملاس و  شنامیا  نید و  هک  یملاس  لجر  میلـس و  درم  املـس  الجر  -60-106 و  نآرق . - دنتفرگیم رارق  وا  لاثما  وا و  شتـسرپ 

اًلثم نایوتسی  له   11-1- نآرق . - دیتسرپیم ار  وا  طقف  تسنادیم و  دوخ  دوبعم  ار  ادخ  اهنت  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب 
قدّصلاب و ءاج  يّذلا  و  [ 140  ] 18-1- نآرق . - دنايواسم باوث  شاداپ و  تفایرد  راگدرورپ و  تدابع  تعاط و  رد  صخـش  ود  هکنیا  ایآ 
63-7- نآرق . - دناناراگزیهرپ دوخ  هک  دنانانآ  دنک  رواب  ار  نآ  دروآ و  یتسار  هک  سک  نآ  و  [ 33 رمز /  ] نوقّتملا مه  کئلوأ  هب  قّدص 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  قدّصلاب  ءاج  يّذلا  و  درک : نایب  هفیرـش  هیآ  هکنیا  ریـسفت  رد  شردـپ  زا  دـهاجم  نب  باّهولا  دـبع  [ 810]
هک تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  قّدـص  تسا و  هدروآ  ادـخ  ناگدـنب  تیادـه  يارب  ار  قطاـن  نآرق  قداـص و  مـالک  هک  تسا 

[811  ] 246-234- نآرق -108-87- نآرق . - دومرف قیدصت  یبلق  نیقی  اب  دروآ  وا  هچنآ  هب  دـییأت و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هلـصافالب 
دّمحم نآ  دش و  ثوعبم  تقادص  قدص و  هب  هک  یـسک  نآ  ینعی  قدّصلاب  ءاج  يذـّلا  درک و  نایب  هفیرـش  هیآ  نییبت  ریـسفت و  رد  دـهاجم 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  قیدـصت  هب  هک  یـسک  نآ  هب و  قّدـص  يذـّلا ...  و  هحفـص 245 ]  ] 77-56- نآرق  - تسا هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلص 
زور نیرخآ  ات  درک و  دییأت  قیدـصت و  ار  ترـضح  نآ  تّوبن  مالعا  هظحل  نیتسخن  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تخادرپ 

ریسفت باتک  رد  [ 813  ] 428-418- نآرق -364-352- نآرق -330-296- نآرق -248-246- یقرواپ -23-1- نآرق « - 127» دنام رادافو  مه 
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132-98- نآرق : - درک نایب  هب  قّدص  قدّصلاب و  ءاج  يّذلا  ناحبس و  يادخ  مالک  حیضوت  رد  فورعم  رّسفم  سابع  نبإ  زا  كاحض  قیتع 
مدرم تیاده  داشرا و  هب  هتـشاذگ و  نادیم  رد  مدق  یتسار  تقادص و  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  قدّـصلاب  ءاج  يذـّلا  و 

 - 128  » دوب وا  قداص  قیدص و  روای  هتـسویپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  رادافو  رای  هب  قّدـص  زا  روظنم  تسا و  هتخادرپ 
هک هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  وا  لـیفط و  وبا  زا  شاـّیع  وبا  [ 815  ] 286-284- یقرواپ -179-169- نآرق -21-1- نآرق

قیدصت ار  وا  هتسویپ  هک  متسه  نم  هب  قّدص  يّذلا ...  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  قدّصلاب  ءاج  يّذلا  و  دومرف : ترـضح  نآ 
قیدصت ار  مالـسا  نآرق و  یـسک  وا  نم و  زا  ریغ  نامز  نآ  دندوب و  ناگدـننک  بیذـکت  نارفاک و  هلمج  زا  مدرم  هیقب  مدرکیم و  دـییأت  و 

نیذّلل نورفغتسی  هب و  نونمؤی  مّهبر و  دمحب  نوّحبـسی  هلوح  نم  شرعلا و  نولمحی  نیّذلا  [ 141  ] 93-70- نآرق -21-1- نآرق . - درکیمن
-7- نآرق  - تاّنج مهلخدأ  اّنبر و  میحجلا  باذـع  مهق  کلیبس و  اوعّبتا  اوبات و  نیذـّلل  رفغاف  املع  ًۀـمحّر و  ءیـش  ّلک  تعـسو  اّنبر  اونماء 

قت نم  تائّیّسلا و  مهق  میکحلا و  زیزعلا  تنأ  ّکنأ  مهتاّیّرذ  مهجوزأ و  مهئاباء و  نم  حلص  نم  مّهتدعو و  یّتلا  ندع  هحفص 246 ]  ] 223
هب دـننآ ، نوماریپ  هک  نانآ  دـننکیم و  لمح  ار  ادـخ  شرع  هک  یناـسک  [ 9 رفاغ /  ] میظعلا زوفلا  وه  کلذ  هتمحر و  دـقف  ذـئموی  تائّیّـسلا 

تمحر اراگدرورپ ، دننکیم : شزرمآ  بلط  دناهدیورگ  هک  یناسک  يارب  دنراد و  نامیا  وا  هب  دـنیوگیم و  حـیبست  ناشراگدرورپ  ساپس 
. رادهاگن رود  شتآ  باذـع  زا  ار  نانآ  ياشخبب و  دـناهدرک  لابند  ار  وت  هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  یناسک  دراد  هطاحا  زیچ  ره  رب  وت  شناد  و 

حالـص هب  هک  ناشنادنزرف  نارـسمه و  ناردپ و  زا  هک  ره  اب  ياهداد  ناشهدعو  هک  دیواج  ياهغاب  رد  ار  نانآ  اراگدرورپ ،  180-1- نآرق -
هّتبلا ینک  ظـفح  اهیدـب  زا  زور  نآ  رد  ار  هک  ره  و  رادهاـگن ، اهیدـب  زا  ار  ناـنآ  یمیکح و  دـنمجرا و  دوخ  وـت  اریز  نک  لـخاد  دـناهدمآ ،

هیآ هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک ، لـقن  شردـپ  زا  یلؤدـلا  دوسـالا  وبا  [ 816  ] تسا گرزب  یباـیماک  ناـمه  هـکنیا  ياهدرک و  شتمحر 
رافغتـسا نم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يارب  طقف  هام  دنچ  لاس و  دـنچ  تدـم  ینامـسآ  ناگتـشرف  هکئالم و  دومرف : قوف  هفیرش 

نیذّلل نورفغتسی  هب و  نونمؤی  مّهبر و  دمحب  نوّحبسی  هلوح  نم  شرعلا و  نولمحی  نیّذلا  همیرک  هیآ  هکنیا  رفن  ود  ام  هرابرد  و  دندرکیم ،
یّتلا ندـع  تاّنج  مهلخدأ  اّنبر و  میحجلا  باذـع  مهق  کلیبس و  اوعّبتا  اوبات و  نیذـّلل  رفغاف  املع  ًۀـمحّر و  ءیـش  ّلک  تعـسو  اـّنبر  اونماء 

زا سپ  نیقفانم  زا  ياهفیاط   312-1- نآرق . - دش لزان  میکحلا  زیزعلا  تنأ  ّکنأ  مهتاّیّرذ  مهجوزأ و  مهئاباء و  نم  حلـص  نم  مّهتدـعو و 
هیلع یلع  دش ! لزان  نانآ  هرابرد  هکرابم  هیآ  هکنیا  هک  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هّیرذ  ناردـپ و  ءزج  یناسک  هچ  دـنتفگ : هیآ  هکنیا  لوزن 

ام دادجا  ءابآ و  نانآ  ایآ  دنابوقعی ، قاحـسا و  لیعامـسا  میهاربا  ام ، ناردپ  دننادیمن  ایآ   19-1- تیاور  « - هّللا ناحبس  : » دومرف مالّـسلا 
ینامسآ ناگتشرف  هحفـص 247 ] دومرف [ : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  درک ، لـقن  شردـپ  زا  وا  رمتعم و  وبا  زا  دوراـج  وبا  [ 817 ! ] دنتسین

نورفغتـسی هفیرـش و  هیآ  رفن  ود  ام  هرابرد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم و  يارب  رگم  دندرکیمن  رافغتـسا  هام  دنچ  لاس و  تفه 
: دنتفگ نیقفانم  دـش ، لزان  ام  نأش  رد  هیآ  هکنیا  یتقو   212-150- نآرق . - دش لزان  املع ...  ًۀمحّر و  ءیش  ّلک  تعـسو  اّنبر  اونماء  نیذّلل 
ءابآ و قاحسا  لیعامسا و  میهاربا و  رگم  هّللا  ناحبس  : » دومرف داد و  همادا  مالّسلا  هیلع  یلع  سپـس  دنتـسه ! یناسک  هچ  نانآ  دادجا  ءابآ و 

ّیلع یلع  ّیلع و  ّتلـص  ۀـکئالملا  ّنأ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک ، لـقن  رذ  وبا  زا  ناـیبظ  وبا  [ 818 [ »؟ دنتسین ام  دادجا 
هیلع یلع  نم و  هب  نامـسآ  ناگتـشرف  دوش ، ناملـسم  يرـشب  هک  هکنیا  زا  لبق  لاـس  تفه   75-1- تیاور . - رشب ملـسی  نا  لبق  نینـس  عبس 
یلع ّیلع و  ۀکئالملا  ّتلص  درک : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  کلام  نب  سنا  [ 819 . ] دنداتسرفیم تاولص  دورد و  مالّسلا 

نم و رب  لاس  تفه  تّدم  یهلا  ناگتشرف   130-1- تیاور . - ّیلع نم  یّنم و  ّالا  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  ةداهش  عفری  مل  ّهنا  کلذ  نینس و  عبس  ّیلع 
یلع نم و  هناخ  زا  زج   23-1- تیاور  - هّللا ّالا  هلا  هملک ال  دیحوت و  راعش  هک  ماگنه  نآ  دنداتسرفیم  تاولـص  دورد و  مالّـسلا  هیلع  یلع 
لوا هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  درک : نایب  ار  تیاور  هکنیا  عفار  وبا  شّدج  زا  وا  ردپ  شردپ و  زا  هّللا  دیبع  نب  دّـمحم  [ 820  ] تساخیمنرب

ار ندرازگ  زامن  هبنـشهس  زور  مالّـسلا  هیلع  یلع  درازگ و  زامن  هبنـشود  زور  رخآ  مالّـسلا  اهیلع  هجیدـخ  تشاداپب و  ار  زامن  هبنـشود  زور 
هحفص درکیم [ . هماقا  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  اب  یناهنپ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هام  دنچ  لاس و  تفه  تدم  اًلبق  هتبلا  درک . راکشآ 
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ای تسا  رتهب  دوشیم  هدـنکفا  شتآ  رد  هک  یـسک  ایآ  تلـصف 40 ] . ] ۀـمایقلا موی  ًانمآ  یتای  نّم  ما  ریخ  راـّنلا  یف  یقلی  نمف  أ  [ 142 [ ] 248
درک أ نایب  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  فورعم  رّـسفم  سابع  نبإ  زا  دهاجم  [ 821  ] 68-7- نآرق . - دیآیم رطاخ  هدوسآ  تمایق  زور  هک  یـسک 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ای  تسا  رتهب  رترب و  هریغم  نب  دـیلو  لثم  دوشیم  هتخادـنا  منهج  شتآ  هب  هک  یـسک  اـیآ  ریخ  راـّنلا  یف  یقلی  نمف 
نیملاعلا بر  روضح  هب  دراد و  ادخ  بضغ  زا  تینوصم  باذع و  زا  تینما  هک  یلاح  رد  ۀمایقلا  موی  ًانمآ  یتأی  تمایق  زور  رد  هک  مالّـسلا 

نآ يازا  هـب  وـگب : يروـش 23 ]  ] یبرقلا یف  ةّدوـملا  اـّلأ  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  اـّل  لـق  [ 143  ] 279-256- نآرق -103-75- نآرق . - دسریم
درک تیاکح  سابع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 822  ] 61-7- نآرق  - نادنواشیوخ هرابرد  یتسود  رگم  مهاوخیمن  یـشاداپ  امـش  زا  تلاسر 

هچ یبرق   » هکنیا هّللا  لوسر  ای  دندیـسرپ  باحـصا  زا  ياهّدـع  دـش ، لزان  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالأ  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  ّال  لـق  همیرک  هیآ  یتقو 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم   200-193- نآرق -123-69- نآرق . - دومرف نانآ  تّدوم  هب  رما  ار  ام  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  دنتـسه  یناسک 

- یقرواپ  - 129 .» دـینک ّتبحم  دـیرادب و  تسود  ار  نانآ  دـیاب  هک  دنتـسه  نیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  همطاف و  یلع  نم  تیب  لها  تفگ 
یف ةّدوملا  اـّلأ  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  اـّل  لـق  همیرک  هیآ  هک  یماـگنه  درک : لـقن  ساـبع  نبإ  زا  ریبـج  نب  دیعـس  زا  شمعا  [ 824  ] 154-152

هک وت  تبارق  هّللا  لوسر  ای  دندیسرپ : نارای  باحصا و  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هحفص 249 ]  ] 80-26- نآرق  - رب یبرقلا 
نانآ دنزرف  ود  همطاف و  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  دنتـسه ! یناسک  هچ  دـینادرگ  بجاو  ام  رب  ار  نانآ  تّدوم  ناحبـس  يادـخ 

[828  ] 170-168- یقرواپ  - 130 .» درک بجاو  ار  ناشتّدوم  نامحر  يادـخ  هک  دنتـسه  نم  تیب  لـها  نادـنواشیوخ و  زا  نیـسح  نسح و 
ًارجأ هیلع  مکلئسأ  ّال  لق  هفیرش  هیآ  حیضوت  رد  نآرق  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ  درک  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  وا  شمعا و  زا  عیبر  نب  سیق 

مالّـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دش  بجاو  دـیکأت و  نآرق  رد  نانآ  تّدوم  هک  ینادـنواشیوخ  تفگ  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالأ 
تفگ درک و  تیاـکح  ار  یتیاور  ساـبع  نبإ  دـنکیم : لـقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  ناـظقی  یبا  نب  ناـمثع  [ 829  ] 179-125- نآرق . - دنتسه
تسا حالص  دنتفگ : دنتسشن و  تروشم  هب  دنداد و  لیکـشت  یـصوصخ  هسلج  دوخ  نیب  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  راصنا 
روضح هب  سپـس  دـشابن ، یـسک  جاتحم  دوش و  نّکمتم  تسدهداشگ و  اـت  مینک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  میدـقت  مینک و  عمج  یلاوما 
يدحا هب  ات  مینک  عمج  دوخ  لام  زا  امش  يارب  یلاوما  میاهتفرگ  میمصت  ام  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم 
یبرقلا یف  ةّدوملا  ّالأ  ًارجأ  هیلع  مکلئسأ  ّال  لق  همیرک  هیآ  دنتشاذگ ، نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  دصق  میمصت و  نوچ  یـشابن  هتـسباو 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  راصنا  هب  نشور  حیرـص و  باوج  درک و  نشور  ار  نانآ  فیلکت  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  رب 
زا هرسیم  کلملا  دبع  [ 830  ] 132-78- نآرق . - دنریذپب ار  وا  تیب  لها  یتسود  تّدوم و  نآ  ياج  هب  دـننکن و  ار  راک  هکنیا  هک  دـش  هداد 
هیآ نوچ  دـشابن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـنواشیوخ  هک  تسین  یمـشاه  ینب  چـیه  درک  نایب  سابع  نبإ  هک  درک  لقن  سوواـط 

ناـشیوخ و هب  دومرف : ادـخ  لوسر  دـش  لزاـن  یبرقلا  یف  ةّدوملا  اـّلا  هحفـص 250 ]  ] 205-177- نآرق  - ًارجأ هیلع  مکلئـسأ  ّال  لـق  هفیرش 
نبإ زا  يدرم  تفگ  مدینش  سوواط  زا  تفگ  هرـسیم  نب  کلملا  دبع  [ 831  ] 25-1- نآرق . - دیرادب تسود  ار  نانآ  دـیدنویپب و  مناکیدزن 

نآ رد  هک  ریبج  نب  دیعـس   139-114- نآرق -102-97- نآرق ! - دنتـسه یناسک  هچ  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالأ  هیآ  رد  یبرق  درک  لاؤس  ساـبع 
هّللا دبع  تسا  هفیرـش  هیآ  رظن  دروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  نادنواشیوخ  طقف  تفگ  هدـننک  لاؤس  باوج  رد  تشاد  روضح  اج 

 - 131  » تسا شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ياـبرقا  روظنم  نادـب  يدرک  لـیجعت  باوج  رد  دیعـس ؟ وـبا  يا  تفگ  ساـبع  نب 
درک نایب  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالأ  ًارجأ  هیلع  مکلئسأ  ّال  لق  هیآ  ریسفت  رد  سابع  نبإ  درک ، لقن  نارهم  نب  فسوی  [ 832  ] 151-149- یقرواپ

تیذا و نانآ  هب  دینک و  تّدوم  نم  ناشیوخ  هب  ینعی   43-1- تیاور  - ینوذؤت یتبارق و ال  یف  ینوّدوت  نا   118-64- نآرق : - دومرف ربمایپ 
هب ياهمان  دندرک ، فالتخا  نم  اب  قوف  هفیرـش  هیآ  يانعم  رد  هفوک  لها  دـیوگیم : یبعـش  [ 834  ] 73-71- یقرواپ «. - 132» دیناسرن رازآ 

هیلع مکلئـسأ  ّال  لق  تشون  باوج  رد  سابع  نبإ  دنک . صخـشم  ار  ادخ  مالک  ریـسفت  موهفم و  ات  متـشون  نآرق  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ 
هّللا لوسر  نادنواشیوخ  اب  دنویپ  تلـصاوم و  هفیرـش  هیآ  هکنیا  زا  یلاعت  يادخ  دـصق  هدارا و   84-30- نآرق  - یبرقلا یف  ةّدوملا  اـّلا  ًارجأ 
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لوسر یتقو  درک : لقن  سابع  نبإ  لوق  زا  حلاص  یبا  [ 835 . ] دینک مارتحا  مارکا و  ترضح  نآ  تیب  لها  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
اج هب  هّکم  رد  ار  لاوما  ییاراد و  همه  نوچ  دوب  یلاخ  لاوما  لاـم و  زا  شتـسد  درک ، ترجاـهم  هنیدـم  رهـش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
هب راصنا  زا  ياهفیاط  دوب  یلاخ  شتسد  اّما  دوب  ترـضح  نآ  هدهع  هب  یفیلاکت  هحفص 251 ] جراخم و [  هنیدم  رد  هک  یلاح  رد  هتـشاذگ 
وا هدرک  يروآعمج  ار  یلاوما  دوخ  ییاراد  زا  تسا  هتـسیاش  درک و  ییامنهار  تیاده و  ار  ام  یهلا  درم  هکنیا  دـنتفگ  دنتـسشن و  تروشم 

ماگنه نآ  رد  دننک . ترضح  نآ  میدقت  ار  یلاوما  ات  دندیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  روضح  هب  سپـس  میهد  يرای  تدعاسم و  ار 
يارب وگب  نانآ  هب  هّللا  یبن  يا  ینعی  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رب  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالا  ًارجأ  هیلع  مکلئسأ  ّال  لق  همیرک  هیآ 

ار ناـنآ  دـیریگب و  لد  هب  ارم  نادـنواشیوخ  تّدوم  هک  هکنیا  رگم  منکیمن  تفاـیرد  يدزم  امـش  زا  نآرق  ندروآ  تیادـه و  ییاـمنهار و 
یلص هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  هداتق  ار  یثیدح  [ 836  ] 82-28- نآرق . - دیهدن رازآ  دینکن و  تیذا 
ینّابر درم  هکنیا  تسد  هب  ار  ام  یلاعت  يادخ  دنتفگ : دندرک و  تروشم  مه  اب  هنیدم  راصنا  درک ، ترجاهم  هنیدـم  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا 

ار وا  شیوخ  لاوما  زا  تسا  هتـسیاش  تشاذـگ  اج  هب  هّکم  رد  ار  دوخ  ییاراد  همه  نوچ  درادـن ، يزیچ  ایند  لام  زا  نونکا  درک و  تیادـه 
ام ردارب  وت  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  روضح  هب  هدرک  عمج  رانید  دصتـشه  هجیتن  رد  مینک  کمک 

تسد هک  هکنیا  لاح  تسا و  رانید  مهرد و  هب  زاین  هک  تسامش  هدهع  هب  يروما  درک و  تیاده  وت  تسد  هب  ار  ام  ناحبس  يادخ  یتسه و 
، دیـسر اج  نیدب  نخـس  نوچ  ریذپب . ام  زا  ار  غلبم  هکنیا  راذـگب و  ّتنم  ام  رب  دـیاهدش ، رود  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  تسا و  یلاخ  مه  امش 

رگم منکیمن  بلط  ار  يدزم  رجا و  امـش  تیادـه  نآرق و  میلعت  يارب  ینعی  دـش . لزان  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالا  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  ّال  لق  هیآ 
یلهاب ۀـمامأ  یبا  زا  ریبج  نب  لاضف  زا  داـّبع  نب  تولاـط  [ 837  ] 83-29- نآرق . - دـیرادب تسود  ار  متیب  لـها  منادـنزرف و  ارم و  هک  هکنیا 

- تیاور  - ةدحاو ةرجش  نم  ّیلع  انأ و  تقلخ  یّتش و  راجشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هّللا  ّنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک  تیاور 
نم یجن و  اهناصغا  نم  نصغب  ّقلعت  نم  اهقاروا و  انعایـشا  اهرامث و  نیـسحلا  نسحلا و  ّیلع و  اهلـصا و  اناف  هحفص 252 ] دراد [  همادا  -1

تخرد کی  زا  یلع  نم و  اّما  درک . قلخ  فلتخم  ناتخرد  زا  ار  دوخ  نالوسر  ایبنا و  ناحبـس  يادـخ   122- لبق زا  - تیاور  ... - يوه غاز 
ياهگرب ام ، نایعیـش  تخرد و  نآ  نیریـش  هویم  هرمث و  نیـسح  نسح و  تسا  نآ  عرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخرد و  لصا  نم  میدش  قلخ 

تخرد هکنیا  زا  یـسک  ره  دـباییم و  تاجن  دبـسچب  تخرد  هکنیا  ياههخاش  زا  ياهخاـش  هب  یـسک  ره  دـناتخرد ، هکنیا  ياـبیز  زبس و 
اتکی قلاخ  تدابع  هب  هورم  افـص و  نیب  رد  لاس  رازه  ود  ياهدنب  رگا  دینادب  نارای  يا  دـتفایم . یهارمگ  سوه و  يوه و  هب  دـیوج  يرود 

ّال لق  هفیرـش  هیآ  سپـس  دنکیم . نوگنرـس  مّنهج  شتآ  رد  تروص  اب  ار  وا  ناحبـس  يادخ  دنکن  كرد  ار  تیب  لها  ام  ّتبحم  دزادرپب و 
مالّـسلا هیلع  یلع  درک  لقن  ناذاز  زا  یناّمر  مشاه  یبا  [ 838  ] 72-18- نآرق . - دومرف توالت  ار  یبرقلا  یف  ةّدوملا  اـّلا  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ 

هاگ نآ  دـننکیم  تیاعر  ظفح و  نینمؤم  طقف  ار  ام  ّتبحم  تّدوم و  هک  هکنیا  نآ  تسه و  ياهیآ  نآرق  رد  تیب  لها  ام  نأـش  رد  دومرف :
 - 133  » تسام قح  رد  یلاعت  يادـخ  مالک  هکنیا  دومرف : و  درک ، توـالت  ار  یبرقلا  یف  ةّدوملا  اـّلا  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  اـّل  لـق  هفیرـش  هیآ 

یبرقلا یف  ةّدوملا  ّالأ  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  ّال  لق  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  ۀمرکع  زا  ریکب  نبإ  [ 839  ] 276-274- یقرواپ -203-149- نآرق
یلص هّللا  لوسر  يابرقا  زا  دشاب  هتـشاد  شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يدنواشیوخ  تبارق و  ره   108-54- نآرق  - تفگ
درک نایب  یبرقلا  یف  ةّدوملا  اـّلأ  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  دـهاجم  زا  حـیجن  یبا  [ 842  ] 159-157- یقرواپ  - 134 .» دنتـسه هلآ  هیلع و  هّللا 

- نآرق . - دینک مارکا  مارتحا و  ار  نانآ  دیدنویپب و  نم  نادـنزرف  هب  دـینک و  تعباتم  تعاطا و  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
87-62- نآرق : - درک لقن  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالا  ناحبـس  يادـخ  لوق  حیـضوت  رد  ریبج  نب  دیعـس  زا  رفعج  [ 843 [ ] هحفـص 253  ] 79-54

فرتقی نم  و  [ 144  ] 98-96- یقرواپ  - 135 .» دـیهدن رازآ  ارم  منادـنواشیوخ  ابرقا و  رازآ  تیذا و  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ 
لقن ریهظ  نب  میکح  [ 845  ] 47-7- نآرق  - مییازفایم شایکین  رب  دهد  ماجنا  یکین  لمع  یـسک  ره  يروش 23 ] . ] انسح اهیف  هل  دّزن  ۀنسح 
بسک ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  ّتبحم  تّدوم و  یـسک  ره  درک ، نایب  ۀنـسح  فرتقی  نم  هفیرـش و  هیآ  حیـضوت  رد  ّيدس  درک 
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درک و تیاور  ساـبع  نبإ  زا  کـلام  یبا  [ 847  ] 212-210- یقرواپ -81-63- نآرق  - 136 .» دیازفایم شتانـسح  رب  گرزب  دنوادخ  دنک ،
تانـسح و رب  انـسح  اـهیف  هل  دزن  دـنک  بسک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  تّدوـم  یتـسود و  یـسک  ره  ینعی  ۀنـسح  فرتـقی  نـم 

هدرک تیاور  حـلاص  یبا  زا  کلام  یبا  [ 850  ] 215-213- یقرواپ -171-151- نآرق -64-46- نآرق  - 137 .» دوشیم هدوزفا  شیاهیبوخ 
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تیب  لها  تّدوم  یسک  ره  تفگ  ۀنسح  فرتقی  نم  هیآ و  حیضوت  ریسفت و  رد  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ 
هحفص 254]  ] 104-79- نآرق  - 251-249- یقرواپ -116-98- نآرق  - 138 .» دیازفایم وا  شاداپ  باوث و  رب  یلاعت  يادـخ  دـنک ، بسک 

یلع ّکنأ  کیلأ  یحوأ  يذـّلاب  کسمتـساف  نوردـتقّم  مهیلع  ّانأف  مهاندـعو  يذـّلا  کّنیرن  وأ  نومقتنّم  مهنم  ّانأف  کب  ّنبهذـن  اّمأف  [ 145]
ماـقتنا ناـنآ  زا  ًاـعطق  میربب  اـیند ] زا  ار  وت  اـم  رگا  سپ  فرخز 44 41 ]  ] نولئـست فوـس  کـموقل و  کـّل و  رکذـل  ّهنأ  میقتـسّم و  طارص 

هدـش یحو  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  سپ  میراد  تردـق  نانآ  رب  ام  ًامتح  میهد  ناـشن  وت  هب  میاهداد  هدـعو  ناـنآ  هب  ار  هچنآ  رگا  اـی  میـشکیم 
رد يدوز  هب  تسا و  يرّکذـت  هیاـم ]  ] وت موق  يارب  وـت و  يارب  نآرق   ] هک یتـسار  هب  يراد و  رارق  تسار  یهار  رب  وـت  هک  نز  گـنچ  تسا 

یبا شردپ  زا  وا  رفعج و  نب  یسوم  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبإ  یلع  [ 851  ] 198-7- نآرق . - دش دیهاوخ  هدیسرپ  نآ  دروم 
نیرخآ رد  درک . تیاکح  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـبلا  ّیلع  نب  دّـمحم  یبا  شردـپ  زا  وا  رفعج و 

يدعب نوعجرت  مکّنّیفلا  ال  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مدوب  هداتـسیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  کیدزن  رد  عادولا  ۀّـجح  ینعی  جـح  مسارم 
هیصوت ار  امش  نارای  يا   130-1- تیاور  - مکبراضت یتلا  ۀبیتکلا  یف  ینفرعتل  اهومتلعف  نئل  هّللا  میأ  ضعب و  باقر  مکضعب  برضی  ًاراّفک 

نینچ رگا  دنگوس  ادخ  هب  دینزب . ار  رگیدمه  ندرگ  دیتفیب و  رگیدکی  ناج  هب  ریشمش  اب  هک  دییارگن  ینیدیب  رفک و  هب  نم  زا  دعب  منکیم 
راب هس  نوچ  ّیلع ؟ ای  ّیلع  ای  ّیلع  دومرف : درک و  هاگن  شرس  تشپ  هب  سپس  منارب  ریشمش  اب  ار  امش  هک  تفای  دیهاوخ  یناسک  زا  ارم  دینک 

-1- تیاور  - نومقتنّم مهنم  ّاناف  کب  ّنبهذن  اّماف  تفگ  دمآ و  دورف  ترضح  نآ  رب  لیئربج  میدید  دروآ ، نابز  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مان 
-67-39- نآرق  - میقتسّم طارص  یلع  ّکنا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  رما  نم  کیلا  یحوا  يّذلاب  کسمتساف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعب   41

نم لوسر  هحفص 255 ] يا [  مریگیم  ماقتنا  نانآ  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلیسو  هب  دیامرفیم : ناحبـس  يادخ   124-99- نآرق
قیرط میقتسم و  طارص  رب  وت  هک  میقتسم  طارـص  یلع  ّکنا  نک  کسمت  منکیم  یحو  وت  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رما  زا  هچنآ 

یباحـص يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  هک  درک  لقن  حـلاص  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  شاـّیع  نب  رکب  وبا  [ 852  ] 123-99- نآرق  - یتسه تقیقح 
هلیـسو هب  نانآ  زا  رداق  يادخ  ینعی  تفگ  نومقتنم  مهنم  ّاناف  کب  ّنبهذن  اّماف  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هک یماگنه  درک ، لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  ریبز  یبا  [ 853  ] 217-179- نآرق . - دریگیم ماقتنا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
رد رداق  يادـخ  درک  نایب  ترـضح  نآ  دـش . لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رب  نومقتنّم ...  مهنم  ّانأف  کب  ّنبهذـن  اّمأف  هفیرـش  هیآ 
زا وا  ریهظ و  نب  مکح  زا  قوزرم  نب  قیرز  [ 854  ] 128-89- نآرق  - مریگیم ماقتنا  مالّسلا  هیلع  یلع  هلیسو  هب  نانآ  زا  دومرف : دوخ  مالک 

ماقتنا نانآ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلیـسو  هب  دـیامرفیم  ناحبـس  يادـخ  نومقتنم  مهنم  اناف  کب  ّنبهذـن  اّماف  درک  لقن  يدـس 
زا و  فرخز 45 ]  ] نودـبعی ًۀـهلاء  نمحّرلا  نود  نم  انلعج  انلـسّر أ  نم  کلبق  نم  انلـسرأ  نم  لئـس  و  [ 146  ] 108-71- نآرق  - میریگیم
 - میاهتشاد رّرقم  دنریگ  رارق  شتسرپ  دروم  هک  ینایادخ  نامحر  يادخ   ] ربارب رد  ایآ  وش  ایوج  میتشاد  لیـسگ  وت  زا  شیپ  هک  ام  نالوسر 
هّللا دبع  ای  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يزور  دندرک  تیاور  سابع  نب  هّللا  دـبع  زا  دوسا  همقلع و  [ 855  ] 90-7- نآرق
هّللا یلص  یفطصم  يا   236-195- نآرق ! - اوثعب ام  یلع  انلـسّر  نم  کلبق  نم  انلـسرأ  نم  لئـس  دّمحم و  ای  تفگ  دـمآ و  مدزن  هب  لیئربج 

هتـشذگ يایبنا  متفگ  لیئربج  هب  دننک . نایب  ات  سرپب  دندش  ثوعبم  نآ  رب  هک  یتلاسر  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  هتـشذگ و  نالوسر  زا  هلآ  هیلع و 
 - 139 .» دندش ثوعبم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تیالو  رب  تفگ  هحفص 256 ] دندش [ ! رومأم  ثوعبم و  یتلاسر  هچ  رب 

روهـشم یباحـص  نآرق و  فورعم  يراـق  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  درک  تیاـکح  دوسا  همقلع و  زا  هقوـس  نب  دّـمحم  [ 857  ] 85-83- یقرواپ
اب میرک و  یکلم  مدوب  هتفر  ینامسآ  رفس  هب  هک  یبش  دومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
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رـشاعم ای  متفگ  دندش . ثوعبم  ینامیپ  دهع و  هچ  رب  سرپب  فلـس  ناربمایپ  هتـشذگ و  يایبنا  زا  دّـمحم  ای  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  هب  تلزنم 
ثوعبم و ار  امـش  نامحر  يادـخ  يزیچ  هچ  رب  هتـشذگ  ياـیبنا  یهلا و  نـالوسر  يا   60-1- تیاور  - هّللا مکثعب  اـم  یلع  نیّیبّنلا  لـسّرلا و 

 - 140  » میدـش ثوعبم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیـالو  وت و  تیـالو  رب  اـم  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : باوج  رد  اـیبنا  دومرف ! رومأـم 
یلاثم میرم  رـسپ  دروم ] رد  هک  یماـگنه  و  فرخز 57 ]  ] نوّدـصی هنم  کموق  اذأ  اًلثم  میرم  نبإ  برـض  اّـمل  و  [ 147  ] 128-126- یقرواپ

لقن معن  یبا  نب  نامحّرلا  دـبع  [ 859  ] 60-7- نآرق [. - دندرک ضارعا  و   ] دـنتخادنا رد  هلهله  نخـس   ] نآ زا  وت  موق  هاگان  هب  دـش ، هدروآ 
هّللا دبع  نب  یسیع  [ 860  ] 116-87- نآرق . - دش لزان  نم  هرابرد  اًلثم ...  میرم  نبإ  برض  اّمل  همیرک و  هیآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  درک 

هحفـص 257] دومرف [ : ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّـمحم  نب 
نم هب  رادانعم  یهاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مدیسر  راوگرزب  نآ  روضح  هب  نم  دوب  هتـسشن  شیرق  زا  یتیعمج  نایم  رد  ربمایپ  يزور 

رد مه  ياهدع  دنتشاد و  اور  طارفا  وا  اب  یتسود  رد  ياهفیاط  تسا  میرم  نب  یسیع  دننام  تّما  هکنیا  نایم  رد  وت  لثم  یلع  ای  دومرف  درک و 
دینیبب دیرگنب و  دنتفگ : دندیدنخ ، دندوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  روضح  رد  هک  یتعامج  دندومیپ . ار  طیرفت  هار  هنیک  ینمشد و 

اذأ اًلثم  میرم  نبإ  برض  اّمل  همیرک و  هیآ  دمآ و  دورف  لیئربج  دنکیم ؟ هسیاقم  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  اب  ار  دوخ  ّمع  رـسپ  هنوگچ 
-269-216- نآرق «. - دـشاب 141 لهاج  تعامج  نآ  ياـجبان  هدـنخ  ازهتـسا و  رب  هدـنبوک  یباوج  اـت  درک  لزاـن  ار  نوّدـصی  هنم  کـموق 

یفطـصم يزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  درک  لقن  ار  یتیاور  ذجان  نب  ۀعیبر  زا  قداص  یبا  [ 862  ] 359-357- یقرواپ
نمـشد ار  وا  نایدوهی  تسا  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لثم  وت  يدوجو  تیـصخش  یلع  اـی  تفگ  دـناوخارف و  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

رد نانچ  يراصن  رگید  فرط  زا  دنتـسب ، ارتفا  دندز و  ناتهب  میرم  شردام  هب  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  هنیک  ضغب و  ینمـشد و  رد  دـندش و 
هحفص 258]  ] 246-3- تیاور « - تفگ 142 نخس  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندناشن . ییادخ  هاگیاج  هب  ار  وا  ات  دندرک  طارفا  یتسود 

ربمایپ نم  هک  دیشاب  هاگآ  ناتـسود  يا  دیزرو ، هزادنایب  دانع  هک  ینمـشد  درک و  طارفا  هک  یّبحم  دندش  كاله  نم  هطـساو  هب  هفیاط  ود 
بجاو امش  رب  دیراد  قایتشا  ای  هارکا  هچنآ  رد  نم  يوریپ  تعاطا و  متسه  گرزب  دنوادخ  باتک  هب  لماع  یلو  متـسین  مرکم  ّیبن  لسرم و 
ندینش اب  نیقفانم   57-55- یقرواپ « - 143» درک لقن  یعبر  نب  ۀیابع  زا  مثیم  نب  حـلاص  [ 866 . ] دینکن تفلاخم  نم  یهن  رما و  اب  سپ  دـش 

هب ار  وا  هک  تسا  یضار  دوخ  ّمع  رسپ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ردق  هچ  دینیبب  دنتفگ : نم  قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مالک 
رشتنم نیقفانم  زا  اوران  نانخس  هکنیا  نوچ  تسا  هدرب  الاب  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ماقم  ات  ار  وا  ماقم  هداد و  رارق  میرم  نب  یسیع  هلزنم 
هکنیا لقن  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع   331-278- نآرق . - دش لزان  نوّدصی ...  هنم  کموق  اذأ  اًلثم  میرم  نبإ  برـض  اّمل  هفیرـش و  هیآ  دش ،

یبا نب  هّللا  دیبع  نب  دّمحم  [ 868  ] 114-3- تیاور « - تسا 144 هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  شیامرف  نیمه  ببـس  هب  دومرف  تیاکح 
رد تلـصخ  ود  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دنتفگ : ود  نآ  هک  درک  لقن  عفار  یبا  شدـج  ردـپ و  زا  عفار 

هیبشت مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  ادخ  ناربمایپ  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دندیسرپ : هباحـص  زا  یـضعب  دوب  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  رد  هک  تسوت 
ّبح دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هحفص 259 ] تسیچ [  تلصخ  ود  نآ  درک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  یلع  انثا  هکنیا  رد  ینکیم ؟ 

هک ییاج  ات  تبحم  یتسود و  رد  طارفا  وت  هرابرد  اما  دندش . كاله  هک  يّدح  ات  دوهی  ضغب  دندیـسر و  تکاله  هب  هک  اج  نآ  ات  يراصن 
ي فطصم تانایب  هکنیا  نوچ  دوشیم . نانآ  كاله  ثعاب  هک  وت  ینمـشد  هنیک و  ضغب و  رد  يورهدایز  دوشیم و  نانآ  تکاله  بجوم 

نب یـسیع  دننام  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنتفگ  شیرق  زا  یعمج  نیقفانم و  زا  ياهفیاط  دـش ، رـشتنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هتسب نادناعم  نافلاخم و  ناهد  ات  دش  لزان  نودصی 145 » هنم  کموق  اذأ  اًلثم  میرم  نبإ  برض  اّمل  هفیرش و  هیآ  ماگنه  نآ  رد  دشاب  میرم 

نیّذلاک مهلعّجن  نأ  تائیّـسلا  اوحرتجا  نیذـّلا  بسح  مأ  [ 148  ] 324-322- یقرواپ -270-268- یقرواپ -267-215- نآرق « - 146 .» دوش
دناهتـشادنپ دناهدش  دب  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  ایآ  هیثاج 21 ]  ] نومکحی ام  ءاس  مهتامم  مهایحّم و  ًءاوس  تاـحلاّصلا  اولمع  اونماء و 

دشاب ناسکی  ناشگرم  نانآ و  یگدنز  هک  يروط  هب  دناهدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  میهدیم  رارق  یناسک  دننام  ار  نانآ  هک 
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نیّذلا بسح  مأ  همیرک  هیآ  حرـش  حیـضوت و  رد  سابع  نبإ  هک  دندرک  لقن  دهاجم  زا  كاّحـض  ءاطع و  [ 872 [ ؟ دننکیم يرواد  دـب  هچ 
-131-7- نآرق  - درک نایب  نومکحی  ام  ءاس  مهتاـمم  مهاـیحّم و  ًءاوس  تاـحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلاک  مهلعّجن  نأ  تائیّـسلا  اوحرتجا 
اب ثراح  نب  ةدیبع  ءادهشلا و  دیس  هزمح  مالّسلا  هیلع  یلع  صلاخ  نانمؤم  زا  رفن  هس  نیب  هسیاقم  رد  هیآ  هحفص 260 ]  ] 583-459- نآرق

بسک ار  ینیدیب  كرش و  هک  یناسک  ینعی  تائیّسلا  اوحرتجا  نیّذلأ  دش . لزان  هبتع  نب  دیلو  هبیش و  هبتع و  لثم  رجاف  ناکرشم  زا  نت  هس 
زا رفن  هس  اـب  هکم  رد  هبتع  نب  دـیلو  هبیـش و  هبتع و  لـثم  دـیلپ  نیکرـشم  زا  نت  هس  هک  دوـب  رارق  هـکنیا  زا  هیـضق  -1-25 و  نآرق . - دندرک

يانبم رب  نینمؤم  ناناملـسم و  امـش  مینادیمن و  دوخ  زا  رترب  رتلضاف و  ار  امـش  دـنتفگ  دـنتخادرپ و  هعزانم  هلداجم و  هب  هدـش  دای  نینمؤم 
رتالاو و هاگیاج  رد  میرتالاب و  رترب و  امـش  زا  ام  مه  زاـب  دـشاب  راـک  رد  یترخآ  یتماـیق و  ضرف  رب  مه  رگا  دـیتسین ، یحیحـص  تسرد و 

نانآ هرابرد  ار  تائیّـسلا ...  اوحرتجا  نیّذلا  بسح  مأ  هفیرـش  هیآ  تسا  ناهن  ّرـس و  ياناد  هک  ناحبـس  يادـخ  میوشیم  هداد  ياج  يرتهب 
تسردان و تواضق  دـییوگب ، ینانخـس  نینچ  رگا  دنتـسین . يواسم  ام  دزن  رد  زگره  حـلاصان  نارفاک  اب  حـلاص  نانمؤم  دومرف : درک و  لزان 

ناـیب همیرک  هیآ  حرـش  رد  ساـبع  نبإ  درک  لـقن  حـلاص  یبا  زا  یبلک  [ 874  ] 267-265- یقرواپ -91-57- نآرق  - 147 .» دیاهدرک یّقحان 
تاحلاّصلا اولمع  اونماء و  نیّذلاک  دندوب  تائیس  اهيدب و  بسک  لابند  هک  سمش  دبع  ینب  ینعی  تائیّـسلا  اوحرتجا  نیّذلا  بسح  مأ  درک 

[875  ] 214-180- نآرق -117-83- نآرق . - دنتـشاد مامتها  شیارگ و  حـلاص  لمع  نامیا و  هب  هک  دنتـسه  بلطملا  دـبع  ینب  مشاه و  ینب 
ینعی تائیّسلا  اوحرتجا  نیّذلا  بسح  مأ  تفگ  هفیرـش  هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  هک  درک  لقن  ار  یتیاور  كاّحـض  زا  نامیلـس  نب  لتاقم 
ینعی تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلاک  مهلعّجن  نأ  دـندوب و  مالـسا  نآرق و  اب  تفلاخم  تیّدـض و  تائیـس و  لابند  هتـسویپ  هک  هیما  ینب 

دیـس هزمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  ناـنآ  دـندوب و  نآرق  عیطم  نادزی و  ناـمرف  هب  شوگ  هتـسویپ  هک  حـلاص  نینمؤم 
رد هیآ  هکنیا  هک  دنتسه  هحفص 261 ]  ] 285-237- نآرق -144-110- نآرق  - مالّسلا مهیلع  همطاف  نیسح و  نسح  راّیط ، رفعج  ءادهـشلا ،

یبا نب  یلع  درک : لقن  ذـجان  نب  ۀـعیبر  زا  قداـص  وبا  [ 876 . ] داد رارق  نیـسحت  دـیجمت و  دروم  ار  ناگرزب  هکنیا  دـش و  لزان  ناـنآ  نأـش 
لزاـن هیما  ینب  تّمذـم  اـم و  نیـسحت  تلیـضف و  رد  هک  تسه  ياهیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هروس  رد  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  بلاـط 

مالّـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  روضح  رد  یعمج  ناـیم  رد  هّکم  رد  درک ، لـقن  نزح  نب  هّللا  دـبع  [ 877  ] 212-210- یقرواپ  - 148 .» دش
یلع لّزن  امب  اونمآ  تاـحلاّصلا و  اولمع  اونمأ و  نیذـّلا  مهلاـمعا و  ّلـضأ  هّللا  لـیبس  نع  اوّدـص  اورفک و  نیذـّلا  همیرک  هیآ  میدوب  هتـسشن 

تیب و لها  ام  نأـش  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  دومرف : راوگرزب  نآ   289-287- یقرواپ -286-139- نآرق « - مّهبر 149 نم  ّقحلا  وه  دّـمحم و 
مهلمعأ ّلـضی  نلف  هـّللا  لـیبس  یف  اوـلتق  نیذـّلا  و  [ 149  ] 120-118- یقرواپ  - 150 .» دـش لزاـن  هـیما  ینب  هار  ّدـس  تفلاـخم و  ینیدیب و 

عیاض ار  ناشیاهراک  زگره  دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  و  دّمحم 6 4 ] مهل  اهفّرع  ۀّنجلا  مهلخدـی  مهلاب و  حلـصی  مهیدـهیس و 
-7- نآرق . - دربیم هدرک  فصو  نانآ  يارب  هک  یتشهب  رد  و  دـنادرگیم ، وکین  ار  ناـشلاح  دـیامنیم و  هار  ار  ناـنآ  يدوز  هب  دـنکیمن .

ینعی هّللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـّلا  تفگ و  ّلج  ّزع و  يادـخ  مـالک  حیـضوت  ریـسفت و  رد  ساـبع  نبإ  درک  لـقن  ءاـطع  زا  ةداـتق  [ 878  ] 115
تانسح و زگره  رایط  رفعج  ءادهشلا و  دیس  هزمح  لثم  هحفص 262 ]  ] 33-1- نآرق  - دندش دیهـش  نید  جیورت  ادخ و  هار  رد  هک  یناسک 

نادهاجم هکنیا  هب  ناحبـس  يادخ  ینعی  مهیدهیـس  تسا و  ناوضر  تشهب  ّتنج و  نانآ  شاداپ  دوشیمن و  شومارف  نانآ  ياهتدـهاجم 
ار نانآ  لامعا  تالاح و  تاّین و  نینچمه  مهلاب و  حلصی  -1-10 و  نآرق . - دیامرفیم تیانع  ار  ریخ  ياهراک  حلاص و  لامعا  ماجنا  قیفوت 

نانآ يدبا  هاگیاج  لزانم و  سردآ  دنوش ، لخاد  تشهب  رد  هک  یماگنه  نآ  مهل  اهفّرع  ۀّنجلا  مهلخدـی  -1-14 و  نآرق . - دنکیم حالصا 
هک ارچ  دّـمحم 11 ] مهل  یلوم  نیرفکلا ال  ّنأ  اونماء و  نیذـّلا  یلوم  هّللا  ّنأـب  کـلذ  [ 150  ] 29-1- نآرق . - دـنکیم یفرعم  هداد  ناشن  ار 

ریبج نب  دیعس  زا  ةداتق  [ 879  ] 79-7- نآرق  - تسین يرای  و   ] تسرپرس ار  نارفاک  یلو  دناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  ادخ 
ینانمؤم ّیلو  ناحبس  يادخ  ینعی  اونماء  نیّذلا  یلوم  هّللا  ّنأب  کلذ  درک ، نایب  همیرک  هیآ  حیضوت  رد  روهشم  رّـسفم  سابع  نبإ  درک  لقن 

تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  راّیط ، رفعج  هزمح  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لثم 
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لثم نارفاک  يارب  نیرفاکلا و  ّنأ  -102-141 و  نآرق  - تسا نینمؤم  نیقتم و  نآ  زا  تبقاع  دهدیم و  هبلغ  ترصن و  نانمشد  رب  ار  نانآ  و 
هحفص 263]  ] 16-1- نآرق . - دـنک عفد  نانآ  زا  ار  ترخآ  ایند و  باذـع  اـت  تسین  ّیلو  چـیه  شراـصنا  ناوعا و  برح و  نب  نایفـس  وبا 
زا یتّجح  رب  هک  یـسک  اـیآ  دّمحم 14 ]  88-7- نآرق  - مهءاوـهأ اوـعّبتا  هلمع و  ءوـس  هل  نّیز  نمک  ّهبّر  نّم  ۀـنّیب  یلع  ناـک  نـمف  أ  [ 151]

ار دوخ  ياهسوه  هدش و  هداد  هولج  ابیز  وا  يارب  شرادرک  يدب  هک  تسا  یـسک  نوچ  تسا  یـسک  نوچ  تسا  شیوخ  راگدرورپ  بناج 
114-78- نآرق  - ّهبّر نّم  ۀنّیب  یلع  ناک  نمف  أ  درک ، نایب  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  درک  لقن  ءاطع  زا  لتاقم  [ 880 ! ] دناهدرک يوریپ 

دیحوت راعش  هل و  کیرـش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  نأ ال  تداهـش  هک  نامز  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يارب  هیآ 
برح نب  نایفس  وبا  ماشه و  نب  لهج  وبا  لثم  اب  یـسانشادخ  دحوم و  ناسنا  نینچ  هکنیا  ایآ  هلمع  ءوس  هل  نّیز  نمک  دش . لزان  دنداد  رس 

وبا نایفس و  وبا  هک  هکنیا  لاح  -185-210 و  نآرق . - دنايواسم ربارب و  تسا  هداد  تنیز  نانآ  يارب  ار  ایند  لام  ناطیش  سفن و  ياوه  هک 
مّهل ًاریخ  ناکل  هّللا  اوقدـص  ولف  رمالا  مزع  اذاف  [ 152 . ] دنتـسه ادخ  هدنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  يوه و  عبات  لهج 

هکنیا رد  نانآ  ریخ  ًاعطق  دشک ، میمـصت  هب  راک  نوچ  و  دّمحم 22 21 ] مکماحرأ  اوعّطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نأ  متّیلوت  نأ  متیـسع  لهف 
مدرم تسرپرـس  ای  دـیتشگرب [  ادـخ  زا  نوچ  هک  دـیتسب  دـیما  ایآ  ناقفانم  يا   ] سپ  127-7- نآرق . - دنـشاب لد   ] تسار ادـخ  اب  هک  تسا 

درک لقن  ءاطع  زا  وا  جـیرج و  نبإ  زا  يروث  نایفـس  [ 881 ! ] دیـسلگب مه  زا  ار  دوخ  ياهیدنواشیوخ  دینک و  داسف  نیمز  يور   ] رد دـیدش ]
رب ماگ  تعباتم  تعاط و  هار  رد  دـندروآیم و  نامیا  هیما  ینب  رگا  دـش ، لزان  هیما  ینب  هراـبرد  هّللا  اوقدـص  ولف  هیآ  درک : ناـیب  ساـبع  نبإ 

نایصع تیصعم و  زا  رتوکین  رتهب و  نانآ  هحفص 264 ]  ] 20-4- نآرق  - يارب دندرکیم ، ار  نآرق  نید و  ياهروتسد  تباجا  دنتشادیم و 
هب دندیرب و  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  زا  هفیاط  هکنیا  مکماحرأ  اوعّطقت  دوب و  دنتشاد ، نادزی  نآرق و  قح  رد  هک  ینامرفان  و 

لوـقلا نحل  یف  مهّنفرعتل  و  [ 153  ] 18-1- نآرق . - دنتـشاد اور  ار  یلد  گنـس  یمحریب و  لامک  ینمـشد  رد  هتخادرپ  نانآ  اـب  تفلاـخم 
زا يدبع  نوراه  [ 882  ] 36-7- نآرق  - یـسانشب ار  اهنآ  یناوتیم  ناشنتفگ  نخـس  زرط  زا  تسا  ضرم  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  دّمحم 30 ]

ینانخس راتفگ و  نحل  زا  ار  نالد  رامیب  ناقفانم و  ینعی  لوقلا  نحل  یف  مهّنفرعتل  درک  لقن  همیرک  هیآ  ریسفت  حرش و  رد  يردخ  دیعـس  وبا 
268-266- یقرواپ -107-80- نآرق  - 151  » تخانـش ناوـتیم  دـنرادیم  مـالعا  زاربا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هنیک  ضغب و  رد  هک 

یف مهامیـس  انوضر  هّللا و  نّم  اًلـضف  نوغتبی  ادّجـس  اعّکر  مهرت  مهنیب  ءامحر  راّـفکلا  یلع  ءاّدـشأ  هعم  نیذـّلا  هّللا و  لوسّر  دّـمحم  [ 154]
بجعی هقوس  یلع  يوتـساف  ظلغتـساف  هرزائف  هئطـش و  جرخأ  عرزک  لیجنالا  یف  مهلثم  ةرّوتلا و  یف  مهلثم  کلذ  دوجّـسلا  رثأ  نّم  مههوجو 

هحفص 265]  ] 376-7- نآرق [ - حتف 29 . ] امیظع ارجأ  ةرفغّم و  مهنم  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلا  هّللا  دـعو  راّفکلا  مهب  ظیغیل  عاّرّزلا 
عوکر و رد  ار  نانآ  دنانابرهم . رگیدمه  اب  و ]  ] ریگتخس نارفاک  رب  دنتسه ، وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 

ناشیا تفص  هکنیا  تسا  ناشیاههرهچ  رد  دوجـس  رثا  رب  نانآ  هصّخـشم ]  ] تمالع دنراتـساوخ . ار  ادخ  يدونـشخ  لضف و  ینیبیم  دوجس 
دوخ ياههقاس  رب  دوش و  ربتـس  ات  دهد  هیام  ار  نآ  دروآ و  رب  دوخ  هناوج  هک  تسا  ياهتـشک  نوچ  لیجنا  رد  نانآ  لثم  تاروت و  رد  تسا 

هدروآ و نامیا  هک  نانآ  زا  یناسک  هب  ادخ  دزادنا . رد  مشخ  هب  ار  نارفاک  ادخ  نانآ  یهوبنا   ] زا ات  دروآ ، تفگـش  هب  ار  ناناقهد  دتـسیاب و 
نبإ هک  درک  لقن  ءاطع  زا  وا  حیرج و  نبإ  زا  يروث  نایفـس  [ 886  ] تسا هداد  هدعو  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک 

باحـصا هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هعم  نیّذلا  هّللا و  لوسّر  دّـمحم  درک  نایب  همیرک  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  روهـشم  رّـسفم  سابع 
مههوجو یف  مهامیس  ریبز  هحلط و  ینعی  هّللا  نّم  اًلضف  نوغتبی  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  اًدّجـس  اعّکر  مهرت  نیقباس  زا  شنمؤم 

حاّرج هدـیبع  وبا  ینعی  لیجنالا  یف  مهلثم  ةرّوتلا و  یف  مهلثم  کلذ  صاّقو  یبا  نب  دعـس  فوع و  نب  ناـمحرلا  دـبع  ینعی  دوجّـسلا  رثأ  نّم 
یلع ینعی  راّفکلا  مهب  ظیغیل  عاّرّزلا  بجعی  نامثع  ینعی  هقوس  یلع  يوتـساف  رمع  ینعی  ظلغتـساف  رکب  وبا  ینعی  هرزأـف  هئطـش  جرخأ  عرزک 

 - 152  » هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  باحـصا  یمامت  ینعی  مهنم  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلا  هّللا  دـعو  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
-558-551- نآرق -535-511- نآرق -485-437- نآرق -381-344- نآرق -323-298- نآرق -252-234- نآرق -169-135- نآرق
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دبع زا  درک  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  يرزج  میرکلا  دبع  [ 887  ] 794-792- یقرواپ -734-684- نآرق -638-604- نآرق -589-570- نآرق
تفگ دـش . لاؤس  امیظع  ًارجأ  ًةرفغّم و  مهنم  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلا  هّللا  دـعو  ادـخ  مـالک  ریـسفت  حیـضوت و  رد  ساـبع  نب  هّللا 
یـسک هچ  هرابرد  یهلا  مالک  هکنیا  هّللا  لوسر  اـی  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  یعمج  مدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  رد  يزور 

ینارون دیفس و  یمچرپ  دوش ، اپرب  يربک  تمایق  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هحفص 266 ]  ] 190-118- نآرق ! - دش لزان 
نامیا هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تثعب  زا  دعب  وا  اب  هک  یناسک  نانمؤم و  دّیـس  دهدیم : ادـن  راگدرورپ  بناج  زا  يدانم  دـنروآیم و  ار 

هداد شتـسد  هب  دیفـس  مچرپ  ینارون و  ياول  دزیخیمرب و  تعرـس  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزات . شیپ  هب  دنزیخرب و  دـندروآ 
اب یـسک  رادهقباس  نیتسخن و  راصنا  رجاهم و  زا  ریغ  دـنوشیم و  عمج  ینارون  ياول  هکنیا  ریز  رادهقباس  راـصنا  نارجاـهم و  همه  دوشیم .
نآ دزن  هب  یکی  یکی  ادخ  ناگدـنب  هاگ  نآ  دریگیم . رارق  ینّابر  رون  زا  يربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  ات  دوب  دـهاوخن  هارمه  نانآ 

، دوشیم هتفگ  نانآ  هب  دندرک  تفایرد  ار  دوخ  شاداپ  يدایز  تیعمج  یتقو  دننکیم ، تفایرد  ار  شیوخ  شاداپ  دنیآیم و  رورس  دّیس و 
هیلع یلع   . 25-1- تیاور  - میظع رجا  ةرفغم و  يدنع  دیامرفیم : امش  هب  ناحبـس  يادخ  دیتخانـش ، تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  امـش  همه 

دنیشنیم و دوخ  ربنم  رب  سپـس  دربیم ، تشهب  لخاد  هب  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هتـساخرب و  دنتـسه  وا  ياول  ریز  هک  یفیاوط  مالّـسلا و 
دناشتآ منهج و  لها  هک  يرگید  فیاوط  دربیم و  تشهب  لخاد  هب  دناهدرک  تفایرد  ار  دوخ  بیـصن  هک  ار  یناحلاص  نانمؤم و  هتـسویپ 

هک تسا  مهرون  مهرجأ و  مهل  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلا  ناحبـس و  يادـخ  لوق  ببـس  هب  راک  هکنیا  و  دـنوشیم . هدرپس  شتآ  هب 
اورفک نیّذلا  -78-99 و  نآرق -77-44- نآرق . - دـیامرفیم تیانع  یعیفر  هاگیاج  وکین و  شاداپ  نینچ  ار  تیالو  لها  رادهقباس و  نانمؤم 

-1- نآرق . - دنتـشاذگ اپ  ریز  تسا  نیملاع  همه  رب  بجاو  مّلـسم و  ّقح  هک  ار  وا  ّقح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هک  نانآ  انتایاب  اوبّذک  و 
. - دنتسه مه  مّنهج  قحتسم  هدرک و  تمسق  نانآ  يارب  ار  مّنهج  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  میحجلا  باحـصأ  کئلوأ   32

 ] 114-83- نآرق  - نیّذلا هّللا و  لوسّر  دّمحم  همیرک  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـیوگیم  کلام  نب  سنا  [ 891  ] 21-1- نآرق
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هئطش  جرخأ  عرزک  زا  روظنم  تفگ  دومرف و  تئارق  ار  مهنیب ...  ءآمحر  راّفکلا  یلع  ءآّدشأ  هعم  هحفص 267 ]
 - 153  » تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راّفکلا  مهب  ظیغیل  عاّرّزلا  بجعی  نامثع و  هقوس  یلع  يوتـساف  رمع  ظلغتـساف  رکب  وبا  هرزائف 

اّمنأ [ 155  ] 274-272- یقرواپ -226-192- نآرق -182-163- نآرق -158-151- نآرق -142-135- نآرق -99-82- نآرق -44-1- نآرق
رد تارجح 15 ]  ] نوقداّصلا مه  کئلوأ  هّللا  لیبس  یف  مهـسفنأ  مهلاومأب و  اودـهاج  اوباتری و  مل  ّمث  هلوسر  هّللاب و  اونماء  نیذـّلا  نونمؤملا 

اهنیا دناهدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  ناشناج  لام و  اب  هدرواین و  کش  رگید ]  ] هدـیورگ و وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنایناسک  نانمؤم  تقیقح 
نونمؤملا اّمنأ  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  درک  تیاکح  ءاطع  زا  رانید  نب  ورمع  [ 893  ] 142-7- نآرق . - دنرادرک تسار  هک  دنتسه 

110-80- نآرق . - دنتشادن نامیا  رد  ياههبش  ّکش و  دندرک و  قیدصت  ار  شلوسر  ناحبس و  يادخ  هک  یناسک  ینعی  تفگ  اونماء  نیّذلا 
ربمایپ ادخ و  هب  نیتسار  نانمؤم  زا  هک  دش . لزان  راّیط  رفعج  ءادهشلا و  دیس  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  هیآ  هکنیا  و 

ناج اب  صولخ  قدص و  رس  زا  هک  نوقداّصلا  مه  کئلوأ  هّللا  لیبس  یف  مهسفنأ  مهلاومأب و  اودهاج  و  دندوب . نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
هب ار  نانآ  ناحبـس  يادخ  هک  دـنرادافو  قداص و  نانمؤم  نانیا  دـندرک و  تدـهاجم  راکیپ و  هّللا  تعاط  هار  رد  ادـخ و  نانمـشد  اب  لام  و 

قئاس و اهعّم  سفن  ّلک  تءآـج  و  [ 156 [ ] هحفص 268  ] 69-1- نآرق  - تسا هدرب  مان  هدوتـس و  هفیرـش  هیآ  هکنیا  رد  یتسار  تقادـص و 
نب رفعج  [ 894  ] 43-7- نآرق  - تسه یهاوگ  هدـنهد و  قوس  وا  هارمه  هک  یلاـح  رد  دوـشیم ، رـشحم  دراو  یناـسنا  ره  ق 21 ] . ] دیهش
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر   96-60- نآرق : - درک لقن  دیهش  قئاس و  اهعّم  سفن  ّلک  تءآج  همیرک و  هیآ  حرش  رد  هملس  ّما  زا  میکح 

ایقلأ [ 157  ] تسا ناگدنب  رب  هاوگ  دیهش و  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا و  مدرم  هدنهد  قوس   ] قئاس ناونع  هب  تمایق  رد 
دّمحم [ 895  ] 40-7- نآرق . - دینکفیب منهج  رد  ار  جوجل  ّربکتم و  رفاک  ره  دـهدیم ] نامرف  دـنوادخ  [ ] ق 24 . ] دـینع راّفک  ّلک  مّنهج  یف 

هک مدوب  هتـسشن  تدایع  مسر  هب  دوب  ضیرم  هک  شمعا  روضح  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  هکنیا  هّللا  دبع  نب  کیرـش  زا  لیفط  نب 
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رمع و ياهزور  نیرخآ  رد  وت  دّمحم  ابا  ای  دنتفگ : دندرک و  شمعا  هب  ور  و  دـندش . سلجم  دراو  یلیل  یبا  نبإ  ۀـمربش و  نبإ  هفینح و  وبا 
زا رمع  نایاپ  رد  تسا  راوازـس  ياهدرک  لقن  يزیمآهغلاـبم  ثیداـحا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  یتسه و  ترخآ  هناتـسآ  رد 

مادـک منادـب  اـت  دـینک  ناـیب  متفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  نأـش و  رد  هک  ار  یثیداـحا  دنـس  تفگ  شمعا  ینک  هبوت  شیوخ  ياـههتفگ 
میارب يردخ  دیعـس  وبا  ار  یثیدـح  یجان  لکوتم  وبا  یلب  تفگ  شمعا  دـندرک . هراشا  ار  ثیداحا  زا  یـضعب  نانآ  دـییوگیم . ار  ثیدـح 

هیلع یلع  هحفص 269 ] نم و [  هب  ناحبس  يادخ  دوش ، اپرب  يربک  تمایق  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تفگ  درک و  لقن 
تسا یلع  وت و  زوتهنیک  نمشد  یـسک  ره   64-1- تیاور «. - امکّبحأ نم  ۀّنجلا  لخدأ  امکـضغبأ و  نم  راّنلا  یف  ایقلأ  : » دیامرفیم مالّـسلا 

راّفک ّلک  مّنهج  یف  ایقلأ  هفیرش  هیآ  تهج  هب  هکنیا  دینک و  لخاد  تشهب  رد  تسامش  عیطم  ّبحم و  یسک  ره  دیزادنا و  منهج  شتآ  رد 
هتفگ یمالک  رتدـیدش  رتدـب و  هکنیا  زا  دـیزیخرب  تفگ  شناتـسود  هب  تساخرب و  تینابـصع  اب  هفینح  وبا   185-152- نآرق  - تسا دینع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  درک  تیاور  ار  یثیدح  يردخ  دیعـس  وبا  زا  وا  یجان و  لّکوتم  وبا  زا  شمعا  [ 896 . ] دوشیمن
ناوریپ ناّبحم و  ناتسود و  زا  هک  یسک  ره  دیزیخرب  دیامرفیم ، روتسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم و  هب  رداق  يادخ  دسر ، ارف  تمایق  زور  نوچ 

دتسیایم مّنهج  هبل  ریفش و  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  دیزادنا . منهج  هب  تسامش  فلاخم  نمـشد و  یـسک  ره  دینک و  لخاد  تشهب  هب  تسامش 
هکنیا هزاجا  هک  تسا  نیمه  مه  دینع  راّفک  ّلک  مّنهج  یف  ایقلأ  نآرق  رد  ناحبـس  مالک  يانعم  وت . يارب  نآ  نم و  يارب  هکنیا  دیوگیم ، و 

حیـضوت و رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شدج  زا  وا  شردـپ و  زا  نیـسح  نب  دّـمحم  [ 897  ] 64-31- نآرق . - دوشیم هداد  رفن  ود  اـم  هب  راـک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع   145-112- نآرق . - درک نایب  دینع  راّفک  ّلک  مّنهج  یف  ایقلأ  همیرک  هیآ  ریـسفت 

نم و هب  هاگ  نآ  میوشیم  نکاس  شرع  تسار  تمـس  رد  وت  نم و  دننک ، عامتجا  تمایق  زور  رد  مدرم  هک  یماگنه  نآ  دومرف : نایب  میارب 
نانمـشد و دیزیخرب و  یلع  وت و  دّمحم  ای   62-1- تیاور «. - راّنلا یف  امکبّذـک  امکفلاخ و  امکـضغبا و  نم  ایقلاف  اموق  : » دوشیم هتفگ  وت 

ناک نمل  يرکذل  کلذ  یف  ّنأ  [ 158 [ ] هحفص 270  ] 107-105- یقرواپ  - 154 .» دیزادنا منهج  هب  ار  دوخ  ناگدننک  بیذکت  نافلاخم و 
یتربع دتسیا ، یهاوگ  هب  دوخ  هک  یشوین  قح  لدبحاص و  ره  يارب  اهتبوقع ]  ] هکنیا رد  ًاعطق  ق 37 ] . ] دیهش وه  عمّسلا و  یقلأ  وأ  بلق  هل 

ّنأ ادخ  مالک  حیضوت  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  دنزرف   ] هّیفنح نب  دّمحم  زا  يروث  رذنم  [ 899  ] 81-7- نآرق  - تسا
هب قوف  هیآ  رد  لیلج  ّبر  هک  متسه  یمیلس  بلق  بحاص  نآ  نم  دومرف : دیهش  وه  عمّـسلا و  یقلأ  وأ  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف 
رتش ود  يزور  درک  نایب  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ  درک  لقن  ءاطع  زا  ّيدس  زا  يروث  نایفـس  [ 900  ] 203-129- نآرق . - دومرف هراشا  نآ 

ود هک  تسه  یـسک  امـش  نیب  رد  اـیآ  دومرف  درک و  باحـصا  هب  ور  ترـضح  نآ  دـش ، هیدـه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  گرزب 
دنکن روطخ  شبلق  رد  يزیچ  ایند  راک  زا  دـشاب و  هّللا  هّجوتم  طقف  شبلق  دروآ و  ياج  هب  لج  ّزع و  يادـخ  يارب  هناصلاخ  ار  زامن  تعکر 

، دـیناسر نایاپ  هب  ار  زامن  یتقو  داتـسیا . زاـمن  هب  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مهدـب  وا  هب  ار  رتش  ود  زا  یکی  اـت  دـباین ، هار  شنهذ  رد  و 
فقوت گنرد و  دّهـشت  رد  وا  دومرف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  امرف . تیاـنع  وا  هب  ار  رتش  ود  زا  یکی  تفگ  هّللا  لوسر  هب  لـیئربج 

هک دـنک  باختنا  ار  کی  مادـک  هک  دوب  هکنیا  يارب  شرکفت  تفگ  لیئربج  دـنک . باختنا  ار  کی  مادـک  ات  درک  يرّکفت  دومن و  یهاتوک 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  سپ  دوخ  يایند  دوخ و  يارب  هن  دوب  هّللا  هجو  يارب  وا  رّکفت  دـهدب و  هقدـص  دـشکب و  ادـخ  هار  رد  ات  دـشاب  رتقاچ 

 - وأ بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  ّنأ  هفیرـش  هیآ  ناحبـس  يادخ  ماگنه  نآ  رد  داد . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  رتش  ود  ره  هلآ  هیلع و 
رد ینعی   27-1- نآرق . - دومرف لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  رب  ار  دیهـش  وه  عمّـسلا و  یقلأ  هحفص 271 ]  ] 92-42- نآرق

نابز اب  هچنآ  زامن  رد  هک  یناسک  نآ  ای  دنراد  لماک  یلقع  ملاس و  یبلق  هک  تسا  یناسک  يارب  وکین  يزردنا  دنپ و  مالّسلا  هیلع  یلع  زامن 
ره دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوشیم . هدـیمان  بلقلا  رـضاح  دیهـش و  يدرف  نینچ  هکنیا  و  دنونـشیم . شوگ  اب  دـنیوگیم 

همه دوشیم و  یضار  وا  زا  یلاعت  يادخ  دنکن ، روطخ  شنهذ  بلق و  هب  زامن  نآ  رد  ایند  روما  هک  دناوخب  افـص  اب  زامن  تعکر  ود  یـسک 
مورحملا لـئاّسلل و  ّقح  مهلومأ  یف  نورفغتـسی و  مه  راحـسالاب  نوـعجهی و  اـم  لـیللا  نّم  اًـلیلق  اوناـک  [ 159 . ] دـنکیم وفع  ار  شناـهانگ 
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مورحم لئاس و  يارب  ناشلاوما  رد  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ناهاگرحس  رد  و  دندونغیم ، ار  یکدنا  بش  زا  و  تایراذ 19 17 ] ]
ام لیّللا  نّم  اًلیلق  اوناک  همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  هک  درک  لـقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  ةداـتق  [ 901  ] 111-7- نآرق  - دوب نیعم   ] یّقح

هیلع بلاـط  یبا  نبإ  یلع   125-84- نآرق . - دـش لزاـن  مالّـسلا  مهیلع  همطاـف  نیـسح و  نسح  یلع  ّقح  رد  هیآ  هکنیا  تفگ  نوـعجهی ... 
نوچ درکیم . تحارتسا  ار  بش  لوا  ثلث  دوب و  لوغـشم  نآرق  توالت  تاجانم و  زاـمن و  هب  ار  بش  رخآ  ثلث  ود  هک  دوب  ناـنچ  مالّـسلا 
بـش ره  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هریـس  رد  درکیم . تردابم  رافغتـسا  اعد و  هب  ترـضح  نآ  دیـسریم  ارف  ناهاگرحس 

[17 روـط /  ] میعن تاـّنج و  یف  نیقّتملا  ّنأ  [ 160 [ ] هحفـص 272 دادیم [ . ماجنا  زامن  نآ  نایاپ  رد  نآرق  متخ  کـی  زاـمن و  تعکر  داـتفه 
نبإ درک ك  لقن  دهاجم  زا  وا  روصنم و  زا  ۀنییع  نب  نایفـس  [ 902  ] 41-7- نآرق . - دناتمعن زان و  رد  دنتـسه و  ییاهغاب  رد  ناراگزیهرپ 
راّیط رفعج  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  هزمح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نیقّتملا  ّنأ  درک ، ناـیب  قوف  همیرک  هیآ  ریـسفت  لوزن و  نأـش  رد  ساـبع 
نبإ  145-131- نآرق . - دـنباییم تسد  ابیز  ییاهناتـسوب  هب  ترخآ  رد  نانیا  دنتـسه و  ادـخ  دزن  رد  نیقتم  زراب  قادـصم  هک  دـش  لزاـن 
الط زا  یتخت  ياهمیخ  ره  لخاد  رد  دراد و  دوجو  ؤلؤل  زا  ياهمیخ  شطـسو  رد  ایلع ، تشهب  زا  ناتـسوب  ره  رد  دـیوگیم : همادا  رد  سابع 

انقحلأ نمیأب  مهتّیّرذ  مهتعّبتا  اونماء و  نیذـّلا  و  [ 161  ] تسه نیقتم  نآ  زا  هک  تساـیهم  شرف  رتسب و  داـتفه  یتـخت  ره  رد  تسا و  بصن 
، دـناهدرک يوریپ  نامیا  رد  ار  ناـنآ  ناشنادـنزرف  هدـیورگ و  هک  یناـسک  و  [ 21 روـط / . ] ءیـش نّم  مهلمع  نّم  مهاـنتلأ  اـم  مهتّیّرذ و  مهب 
زا وا  ّيدس و  زا  ریهظ  نب  مکح  [ 903  ] 111-7- نآرق  - میهاکیمن ناش  اه ]  ] راک زا  يزیچ  درک و  میهاوخ  قحلم  نانآ  هب  ار  ناشنادـنزرف 

یلـص یبن  نأش  رد  مهتّیّرذ ...  مهتعّبتا  اونماء و  نیذـّلا  همیرک و  هیآ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبإ  زا  وا  کلام و  یبا  زا  وا  کـلام و  یبا 
ره هک  درک  تیاکح  رمع  نب  نامحّرلا  دبع  [ 904  ] 178-136- نآرق . - دش لزان  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا 
ارچ ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  رمع ؟ نب  ای  تفگ  تساخرب و  يدرم  میدربیم  مان  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  میدرمـشیم  ار  ناگرزب  هاـگ 

، درک هسیاقم  وا  اب  ناوتیمن  ار  یسک  چیه  تسا و  تیب  لها  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  وت ؟ رب  ياو  متفگ  باوج  رد  هحفص 273 ] يربیمن [  مان 
اونماء و نیذـّلا  تسا و  هدوـمرف  نآرق  رد  ناحبـس  يادـخ  دنتـسه . هبتر  هجرد و  کـی  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هیلع یلع  تسا و  هجرد  کـی  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  اـب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  نـینچمه  -39-77 و  نآرق  - مهتّیّرذ مـهتعّبتا 
دبع یبا  مالّسلا و  هیلع  رفعج  وبا  زا  وا  ملـسم و  نب  دّمحم  زا  نارمح  هرارز و  [ 905 . ] دنتسه هجرد  کی  رد  زین  راوگرزب  ود  نآ  اب  مالّـسلا 

تظفاحم ناردپ  حلاص  لامعا  هطساو  هب  نادنزرف  لافطا و   148-120- نآرق : - دناهدرک لقن  نمیأب  مهتّیّرذ  مهتعّبتا  هیآ و  حیـضوت  رد  هّللا 
اوقت و نامیا و  تهج  هب  ار  دنزرف  ود  هنیفد  لام و  یلاعت  يادخ  هک  هکنیا  امک  دنریگیم . رارق  راگدرورپ  تیانع  فطل و  دروم  دنوشیم و 

هّیرذ ناحبـس  يادـخ  تسا  هدرک  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  ریبـج  نـب  دیعـس  [ 907 . ] درک تظفاـحم  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  تسد  هب  ردـپ  حـالص 
ینـشور يداش و  بجوم  هک  هکنیا  يارب  دنـشاب  دوخ  ناردپ  زا  رتنییاپ  لامعا  رظن  زا  دنچ  ره  دـنکیم ، قحلم  ناشناردـپ  هب  ار  ناناملـسم 

-51- نآرق  - 155 .» درک تئارق  ار  مهتّیّرذ ...  مهب  انقحلأ  هیآ  شیوخ  راتفگ  دییأت  يارب  هاگ  نآ  سابع  نبإ  دیامرف . مهارف  ار  ناردـپ  مشچ 
یحوی یحو  ّالأ  وه  نأ  يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ و  ام  مکبحاـص و  ّلـض  اـم  يوه  اذا  مّجنلا  و  [ 162 [ ] هحفص 274  ] 96-94- یقرواپ -72

نخـس سوه  رـس  زا  تسا و  هدـنام  یناداـن  رد  هن  هدـش و  هارمگ  هن  امـش  راـی  هک  دـیآیم ، دورف  نوچ  نآرق   ] رتخا هب  دـنگوس  مجن 3 1 ] ]
نب سنا  زا  وا  تباث و  زا  یلـشهن  ناّسغ  نب  کلام  [ 910  ] 106-7- نآرق  - تسین دوشیم  یحو  هک  ییحو  زج  هب  نخـس  هکنیا  دیوگیمن .

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ياهراتـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـهع  رد  درک : لقن  کـلام 
بکوک نآ  دندید  دنتخادرپ و  هراظن  هب  نارضاح  همه  تسا  نم  نیشناج  هفیلخ و  وا  دیآ  دورف  یسک  ره  هناخ  رد  دیرگنب ، ار  هراتـس  هکنیا 

هقالع و تّدش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  دـنتفگ : راّضح  زا  یتعامج  دـمآ . دورف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لزنم  رد  ناشخرد 
قطنی ام  يوغ و  ام  مکبحاص و  ّلض  ام  يوه  اذإ  مّجنلا  هفیرش و  هیآ  لیئربج  دش . هدیـشک  یهارمگ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ّتبحم  يدایز 

- نآرق  - 156 .» داد نایوگ  هوای  نآ  هب  یمکحم  خساپ  درک و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  رب  ار  یحوی  یحو  ّالإ  وه  نأ  يوهلا  نع 
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هّللا یلـص  هّللا  لوسر  روضح  رد  یلفحم  رد  تفگ  سابع  نبإ  درک  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  رـشب  یبا  [ 912  ] 221-219- یقرواپ -121-20
هکنیا دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  درک ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ياهراتس  میدوب  هتسشن  مشاه  ینب  ناناوج  زا  ياهّدع  اب  هلآ  هیلع و 

ناشخرد بکوک  نآ  ياـشامت  هب  تساـخرب و  مشاـه  ینب  زا  یناوج  تسا  نم  نیـشناج  ّیـصو و  وا  دـیآ  دورف  یـسک  ره  لزنم  رد  هراـتس 
یلـص هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تعامج  نآ  زا  ياهّدع  هحفص 275 ] دمآ [ . دورف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هراتـس  نآ  هک  هکنیا  ات  تخادرپ 

ینکیم هغلابم  وا  نأش  رد  هدـناشک و  یهارمگ  تیاوغ و  هب  ار  وت  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  وت  ناوارف  هقالع  رفاو و  ّبح  هلآ  هیلع و  هّللا 
- یقرواپ -285-259- نآرق -258-240- نآرق  - 157 .» دـش لزان  ربمایپ  رب  یلعالا  قفـالاب  وه  و  يوه ...  اذا  مّجنلا  هفیرـش و  هیآ  هلـصافالب 

ترـضح نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دسریم  ات  شردپ  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  دوسا  یبا  نب  روصنم  [ 914  ] 310-308
هفیلخ یباحص  نآ  دیآ  دورف  مباحصا  زا  یکی  لزنم  هب  نامسآ  زا  ياهراتـس  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک  تیاکح 

ات دمآرد ، تکرح  هب  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  شرون  هک  ناشخرد  ینارون و  ياهراتس  دندید ، زور  نآ  يادرف  تسا  نم  نیشناج  ّیصو و 
هّللا لوسر  درم ، هکنیا  دنتفگ : هدـمآ  ناجیه  هب  ناقفانم  نیدـناعم و  نافلاخم و  زا  یتعامج  دـمآ . دورف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرجح  تیب و  رد 

ام مکبحاص و  ّلض  ام  يوه  اذإ  مّجنلا  هیآ و  ناحبـس  يادـخ  ماگنه  نآ  رد  تسا  هداـتفا  تلالـض  رد  هدـش و  هارمگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
درخ مک  نایوگهدوهیب  ناـهاوخژاژ و  نآ  ناـهد  رب  یمکحم  تشم  اـت  دومرف  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  رب  ار  يوغ ... 

هیآ و حیضوت  ریـسفت و  رد  سابع  نبإ  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  دهاجم  زا  وا  ّيدس و  زا  يروث  نایفـس  [ 916  ] 83-34- نآرق . - دوش هتخاون 
دقن راـنید  دـص  تفه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  راـصنا  زا  هنیدـم  مدرم  هـک  یماـگنه   134-114- نآرق  - تفگ يوـه  اذإ  مـّجنلا 

زا میدرک  يروآعمج  امش  يارب  ار  اهرانید  هکنیا  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  روضح  هب  دندرک و  يروآعمج 
هحفص  ] 335-281- نآرق . - داتـسرف نانآ  باوج  رد  ار  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ّالإ  ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  ّال  لق  هیآ  ناحبـس  يادـخ  دـیریذپب . اـم 

ار تیب  لها  ّتبحم  تّدوم و  دشاب  راک  رد  يدزم  مه  رگا  مهاوخیمن و  امش  زا  يدزم  رجا و  نآرق  میلعت  تلاسر و  غیلبت  يارب  ینعی  [ 276
تیب لها  هک  دهاوخیم  ام  زا  دراد ، ام  زا  ییاجبان  ياضاقت  هچ  دـنتفگ : امنناملـسم  نیقفانم  زا  یهورگ  مهدیم  رارق  نآ  شاداپ  ناونع  هب 

رب ًامجن  ًامجن  تروص  هب  ار  نآرق  هک  ینامز  يوه ...  اذأ  مّجنلا  و  دومرف : دش و  لزان  مجن  هروس  تایآ  ماگنه  نآ  رد  میرادب  تسود  ار  وا 
تلالـض رد  دـشن و  هارمگ  زگره  تسا و  راتفگ  تسار  نیتسار و  یلوسر  وا  مکبحاـص  ّلـض  اـم  میداتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 

- نآرق  - دوب ام  نامرف  هب  تسا  هداد  يرترب  لیـضفت و  ار  شتیب  لـها  هک  هکنیا  زا  يوغ  اـم  -304-320 و  نآرق -202-184- نآرق . - داتفین
یحو ّالأ  وه  نأ   21-1- نآرق  - تسین سوه  يوه و  رـس  زا  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هچنآ  رد  يوهلا  نع  قطنی  ام   10-1

هک تسوا  مـه  و  مجن 43 ]  ] یکبأ کحـضأ و  وـه  ّهنأ  و  [ 163  ] 25-1- نآرق . - دـیوگیم نخـس  یهلا  أـشنم  یحو و  عبنم  زا  هکلب  یحوی 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناوجون  یباحـص  سابع  نبإ  هک  درک  لقن  ءاطع  زا  ةداتق  [ 917  ] 33-7- نآرق . - دنایرگیم دنادنخیم و 
رد ار  راّیط  رفعج  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناحبـس  يادخ   154-128- نآرق  - تفگ یکبأ  کحـضأ و  وه  ّهنأ  همیرک و  هیآ  حرـش  رد 

لباقم رد  دینادرگ و  رورسم  داش و  نادنخ و  هبتع  نب  دیلو  هبیش و  هبتع و  لثم  راّفک  جوجل  نارـس  زا  یـضعب  نتـشک  هطـساو  هب  ردب  گنج 
خزرب امهنیب  نایقتلی  نیرحبلا  جرم  [ 164 [ ] هحفص 277 درک [ . نالان  نایرگ و  مّنهج  شتآ  رد  ندرک  نوگنرـس  اب  ار  هّکم  راّفک  زا  یـضعب 

دروخرب مه  اـب  هک  درک  ناور  ياهنوگ  هب  ار  اـیرد  ود  نمحر 21 19 ]  ] ناجرملا ؤلّؤللا و  امهنم  جرخی  نابّذـکت  امّکبر  ءالا  ّيابف  نایغبی  اـّل 
[ ایرد  ] ود ره  زا  دیرکنم ! ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ  دننکیمن . زواجت  مه  هب  هک  تسا  یلـصاف  ّدح  ود ، نآ  نایم  دننک .

جرم درک  لقن  همیرک  هیآ  هکنیا  حیـضوت  رد  كاّحـض  زا  وا  ربیوج و  زا  رذـنم  نب  دایز  [ 918  ] 115-7- نآرق . - دیآرب ناجرم  دـیراورم و 
ؤلّؤللا و امهنم  جرخی   116-94- نآرق . - دنتسه مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  دندرک  تاقالم  مه  هب  هک  رحب  ود  نایقتلی  نیرحبلا 
-1- نآرق  - 158 .» دـندش داجیا  ناجرم  ؤلؤل و  ناونع  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  راوگرزب  ود  نآ  جاودزا  قاحلا و  زا  هک  ناـجرملا 
یلع و رحب  ود  نایقتلی  نیرحبلا  جرم  درک : لقن  یلاعت  يادخ  لوق  ریـسفت  رد  سابع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  [ 920  ] 143-141- یقرواپ -30
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تسا مئاد  یتّبحم  رفاو و  ياهقالع  ود  نآ  نیب  نایغبی  ّال  خزرب  امهنیب   22-1- نآرق . - دندرک جاودزا  مه  اب  هک  دنتسه  مالّسلا  امهیلع  همطاف 
ّرد دـنمجرا و  رهوگ  ود  طابترا  دـنویپ و  هکنیا  هجیتن  ناجرملا  ؤلّؤللا و  اـمهنم  جرخی   24-1- نآرق . - ددرگن یناف  دوشن و  ادـج  زگره  هک 

نامحرلا دـبع  یبا  [ 922  ] 157-155- یقرواپ -30-1- نآرق  - 159  » تسا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ياـهمان  هـب  اـهبنارگ 
اوتاف رمقلا  متدـقف  اذا  و  رمقلا ، اوتاف  سمّـشلا  متدـقف  اذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک : لقن  کلام  نب  سنا  لوق  زا  یملس 

هب دش  ناهنپ  هام  رگا  دیباتـشب و  هام  يوس  هب  دیداد  تسد  زا  ار  دیـشروخ  رگا   103-1- تیاور  - نیدقرفلا اوتاف  ةرهّزلا  متدـقف  اذاف  ةرهّزلا 
هّللا لوسر  اـی  درک  لاؤس  يدرف  دـیور . نیدـقرف  بناـج  هب  دـینک  ادـیپ  تسد  دـیتسناوتن  هرهز  هب  رگا  دـیورب . هرهز  هحفـص 278 ] بناج [ 

نامـسآ بات  ملاع  رمق  متـسه  نم  تیادـه  نامـسآ  سمـش  دومرف : ترـضح  نآ  دـییامرف . نایب  دنتـسیچ ! نادـقرف  هرهز و  رمق و  سمش و 
نسح مدنزرف  ود  نادقرف  تسا و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  یناملظ  کیرات و  بش  رد  هرهز  هراتس  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو 
نامه دنانانآ  دنامّدقم . ناگدنریگ  تقبـس  و  هعقاو 10 ]  ] نوبّرقملا کئلوأ  نوقباّسلا  نوقباّـسلا  و  [ 165 . ] دنتسه مالّسلا  امهیلع  نیـسح  و 

هب قباس  نون  نب  عشوی  دندوب  رفن  هس  نوقباس  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبإ  زا  وا  دهاجم و  زا  حیجن  یبا  [ 924  ] 49-7- نآرق  . - ادخ نابّرقم 
هب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  موس  قباس  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  بناج  هب  نیـسای  بحاص  تسا  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  يوس 

لوسر هک  درک  تیاور  سابع  نبإ  زا  وا  دـهاجم و  زا  حـیجن  یبا  [ 925  ] 148-146- یقرواپ  - 160  » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  يوس 
یـسیع هب  نیـسای  بحاص  تقبـس  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  نون  نب  عشوی  دندوب ، رفن  راهچ  ناهج  نیقباس  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
نامیلس نب  لتاقم  [ 927  ] 209-207- یقرواپ  - 161  » میهاربا تقبس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تقبس  مالّسلا  هیلع 

نوبّرقملا کئلوأ  نوقباّسلا  نوقباّـسلا  هفیرـش و  هیآ  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  تفگ  ساـبع  نبإ  درک  لـقن  كاّحـض  زا 
یلع هفیرش  هیآ  رد  نوقباس  درک  نایب  مدرک  لاؤس  ار  هیآ  ریسفت  لیئربج  زا  دومرف : ترـضح  نآ  هحفص 279 ]  ] 109-67- نآرق  - مدیسرپ

هیآ و درک  لـقن  ّيدـس  زا  ریهظ  نب  مکح  [ 928 . ] دنریگیم تقبس  تشهب  هب  نتفر  رد  مدرم  همه  زا  هک  دنتـسه  شنایعیـش  مالّـسلا و  هیلع 
یبا زا  ّيدـس  [ 929  ] 132-130- یقرواپ -71-48- نآرق  - 162 .» دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأـش  رد  نوقباّـسلا  نوقباّـسلا 
یبا نب  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تّما  نوقباس  درک  لقن  نوقباّسلا  نوقباّـسلا  هیآ و  حرـش  رد  ساـبع  نبإ  زا  وا  يراـفغ و  کـلام 

نوقباّسلا نوقباّسلا  هفیرش و  هیآ  ریـسفت  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  لوق  زا  حابر  یبا  نب  ءاطع  [ 931  ] 99-76- نآرق  - تسا مالّسلا  هیلع  بلاط 
هیلع یلع  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  بناج  هب  اـّنحوی  نب  نوعمـش  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يوس  هب  نون  نب  عشوی  دـندوب ، نت  هس  نوقباـس  تفگ 
هعقاو  ] نیرخالا نّم  لیلق  نیلّوالا و  نّم  ۀـّلث  و  [ 166  ] 312-310- یقرواپ -109-86- نآرق  - 163  » هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  یبن  هب  مالّـسلا 
رفعج روضح  رد  درک  لقن  تارف  نب  دّمحم  لوق  زا  يراصنا  نیـسح  [ 932  ] 51-7- نآرق  - نارّخأتم زا  یکدنا  ناینیـشیپ و  زا  یهورگ  [ 13
بانج نآ   179-138- نآرق . - درک لاؤس  نیرخالا  نّم  لیلق  نیلّوالا و  نّم  ۀّلث  هفیرش  هیآ  يانعم  ریسفت و  زا  يدرم  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب 
نیسای بحاص  نوعرف و  لآ  نمؤم  دش و  هتشک  شردارب  تسد  هب  هک  لیباه  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دنزرف  دندوب  رفن  هس  نیلّوالا  نّم  ۀّلث  دومرف :

 - 164  » تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طـقف  نیرخـالا  نّم  لـیلق  اـّما  هحفـص 280 ]  ] 37-18- نآرق  - مالّسلا هیلع  یسیع  نیـشناج 
نآ هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  وا  لهـس و  نب  دّـمحم  زا  دـقاو  نب  بیعـش  [ 934  ] 76-74- یقرواپ -24-5- نآرق

نیرخالا نّم  لیلق  نکیل  دـش و  هتـشک  شردارب  تسد  هب  هک  تسا  لیباه  مان  هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دـنزرف  نیلّوـالا  نّم  ۀـّلث  دومرف : راوگرزب 
و هعقاو 27 ]  ] نیمیلا باحـصا  اـم  نیمیلا  باحـصا  و  [ 167  ] 259-240- نآرق -149-130- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 

هیلع یلع  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  زا  یفعج  رباـج  [ 936  ] 42-7- نآرق ! - دـنامادک تسار  نارای  تسار  نارای 
تلاسر زا  هبنشهس  زور  نم  دیدرگ و  مالعا  غالبا و  هبنشود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  دّمحم  تلاسر  تّوبن و  دومرف : مالّـسلا 

زامن ترضح  نآ  تسار  تمس  رد  نم  درازگیم ، زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هاگره  مدرک  مالعا  ار  دوخ  یناملسم  مدش و  علطم  يّوبن 
نم يارب  ار  نیمیلا ...  باحـصا  ام  نیمیلا  باحـصا  هیآ و  مه  ناحبـس  يادخ  دوبن ، ام  اب  نادرم  زا  يدـحا  مدرکیم و  ادـتقا  تعامج  هب  ار 
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دعب هک  یتکرح  نیتسخن  تفگ  دوعسم  نب  هّللا  دبع  هک  درک  لقن  بهو  نب  دیز  زا  هریغم  نب  نامثع  [ 937  ] 215-180- نآرق . - دومرف لزان 
نب سابع  مدرک  رفـس  هّکم  هب  الاک  دـیرخ  تراجت و  يارب  ینامز  کی  دوب  هکنیا  مدـید  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ندـش  ثوعبم  زا 

يدرم مدـید  دیـشکن ، یلوط  متـسشن  شرانک  رد  متفر و  وا  يوس  هب  دوب  هتـسشن  مزمز  هاـچ  راـنک  رد  دوب  تسود  نم  اـب  هک  بلطملا  دـبع 
هارمه راقو  اب  ییوناب  تسار و  تمـس  رد  يورابیز  یناوجون  تشاد و  نت  رب  دیفـس  هماج  ود  هک  یلاح  رد  ینارون  ياهرهچ  اب  امیـس  شوخ 
تفگ ریبکت  درک و  دنلب  ار  اهتسد  داتـسیا ، نکر  لباقم  رد  ادتبا  وا  هحفص 281 ] دندش [ . مارحلا  دجسم  دراو  افـصلا  باب  زا  نانآ  دوب  وا 

دوب هداتـسیا  ود  نآ  رـس  تشپ  رد  هک  وناب  نآ  دعب  تفگ  ریبکت  اهتسد  ندرک  دـنلب  اب  داتـسیا و  يو  تسار  تمـس  رد  ناوجون  نآ  سپس 
ماهدازردارب لوا  رفن  نآ  تفگ  دنتـسیک ! نانیا  مدیـسرپ  بلطملا  دـبع  نب  سابع  زا  دـندرک . ینـالوط  ار  تونق  سپـس  ناـنآ  تفگ و  ریبکت 

ینید تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  رـسمه  هجیدخ  وناب  نآ  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناوجون  نآ  تسا و  هّللا  دبع  نب  دّمحم 
اونماء نیّذلا  و  [ 168 . ] درادن نت  هس  هکنیا  زا  ریغ  يدـحا  نیمز  يور  رد  دـننکیم  تدابع  نآ  ساسا  رب  دـندیزگرب و  رفن  هس  هکنیا  هک  ار 
نامیا يو  ناربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک  و  [ 19 دیدح /  ] مهرون مهرجأ و  مهل  مّهبر  دنع  ءادهّـشلا  نوقیّدّصلا و  مه  کئلوأ  هلـسر  هّللاب و 

نبإ [ 938  ] 107-7- نآرق  - ناشرون رجا و  تسار  ناشیا  و ]  ] دوب دنهاوخ  هاوگ  ناشراگدرورپ  شیپ  دنانانیتسار و  نامه  نانآ  دـناهدروآ ،
نیقیّدص دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک  لقن  شردپ  زا  وا  یلیل و  یبا  نب  نامحّرلا  دبع  زا  وا  یـسیع و  شردارب  زا  یلیل  یبا 

اب هک  نمؤم  نیموس  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوعرف و  لآ  نمؤم  لـیقزح  تسا و  نیـسای  لا  نمؤم  هک  راّـجن  نب  بیبح  دـنرفن ، هس 
لالب نب  دواد  مان  هب  شدج  شردپ و  زا  وا  نامحّرلا و  دبع  نب  یسیع  زا  یلیل  یبا  نب  دّمحم  [ 939  ] تسا نانآ  همه  نیرترب  نیرتتلیضف و 

، راّجن نب  بیبح  دنرفن  هس  ملاع  نیقیّدص  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  درک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  ۀـحیحأ  نب 
-102-131 ا نآرق  - تفگ هک  نوعرف  لآ  نمؤم  لـیقزح  نیلـسرملا و  اوعّبتا  موق  اـی  دـش : هتفگ  وا  ناـبز  زا  نآرق  رد  هک  نیـسای  لآ  نمؤم 

نیموس مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّکبر و  نم  تانّیبلاب  مکءاج  دـق  هّللا و  ّیبر  لوقی  نأ  هحفص 282 ]  ] 16-1- نآرق  - الجر نولتقت 
هلوسرب اونماء  هّللا و  اوّقتا  اونماء  نیّذلا  اهّیأی  [ 169  ] 156-154- یقرواپ -62-1- نآرق «. - تسا 165 نانآ  نیرتلـضاف  نیرتهب و  هک  نمؤم 

زا دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  [ 28 دـیدح /  ] میحّر روفغ  هّللا  مکل و  رفغی  هب و  نوشمت  ًارون  مّکل  لـعجی  هتمحّر و  نم  نیلفک  مکتؤی 
هار نآ  تکرب   ] هب هک  دهد  رارق  يرون  امش  يارب  دنک و  اطع  هرهب  ود  ار  امـش  شیوخ  تمحر  زا  ات  دیورگب  وا  ربمایپ  هب  دیراد و  اورپ  ادخ 
نبإ درک  لقن  حلاص  وبا  زا  وا  یبلک و  زا  ناورم  نب  دّمحم  [ 943  ] 151-7- نآرق  - تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  دیاشخبب ، امش  رب  دیرپس و 

تیانع امش  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی  هتمحّر  نم  نیلفک  مکتؤی  تفگ  همیرک  هیآ  ریسفت  حیضوت و  رد  نآرق  رّـسفم  سابع 
ملع هانپ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  هکنیا  رد  رون  زا  روظنم  هب  نوشمت  ًارون  مّکل  لـعجی  -129-155 و  نآرق  - مدرک
رفعج وبا  زا  يراصنا و  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  بیعـش  یبا  نب  دّـمحم  [ 945  ] 155-153- یقرواپ -31-1- نآرق  - 166 .» دیوشیم تیاده  وا 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی  نیلفک  دومرف ، هتمحّر  نم  نیلفک  مکتؤی  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  بانج  نآ  هک  درک  تیاور  مالّسلا  هیلع 
ّقح هار  هب  وا  تماما  هیاس  رد  ات  مداد  رارق  لداع  ماما  امـش  يارب  ینعی  هب  نوشمت  ًارون  مّکل  لـعجی  -180-186 و  نآرق -172-146- نآرق -

دعـس زا  لصاو  نب  هّللا  دبع  [ 946  ] 31-1- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يداه  ماما  نآ  دیبای و  تیاده  میقتـسم  طارـص  و 
نیلفک مکتؤی  هلوسرب  اونماء  هّللا و  اوّقتا  اونماء  نیّذلا  اهّیأی  هحفص 283 ] هیآ [  حیضوت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  هک  درک  لقن  فیرط  نب 
لـصاح يرون  شیارب  دـنک  کّسمت  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  یـسک  ره  دومرف : هب  نوشمت  ًارون  مّکل  لعجی  هتمحّر و  نم 

درک لقن  شردپ  زا  وا  ملاس و  زا  يرهز  زا  سنا  نب  کلام  [ 948  ] 237-235- یقرواپ -111-1- نآرق  - 167 .» ددرگ ینارون  شبلق  دوش و 
82-1- تیاور  « - هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لـآل  اـّبح  مکرثـکا  ۀـمایقلا  موـی  ًاروـن  مکرثـکا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر 

اونماء نیّذلا  اهّیأی  [ 170  ] دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  هب  دارفا  نیرتقشاع  هک  تسا  یـسک  نآ  تمایق  زور  رد  امـش  نیرتینارون 
نیب اومّدقت  نأ  متقفـشأ  میحّر ء  روفغ  هّللا  ّنأف  اودجت  ّمل  نأف  رهطأ  مّکل و  ریخ  کلذ  ًۀقدص  مکوجن  يدی  نیب  اومّدـقف  لوسّرلا  متیجان  اذأ 
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نولمعت اـمب  ریبـخ  هّللا  هلوسر و  هّللا و  اوعیطأ  ةوکّزلا و  اوتاء  ةولّـصلا و  اومیقأـف  مکیلع  هّللا  باـت  اولعفت و  ملذأـف  تاقدـص  مکیوجن  يدـی 
هنامرحم يوگ  تفگ و  زا  شیپ  دینکیم ، هنامرحم  يوگ  تفگ و  ادخ  ربمایپ  اب  هاگره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  هلداجم 14 12 ] ]

 - تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  دینادب  دیتفاین  يزیچ  رگا  تسا و  رتهزیکاپ  رتهب و  امـش  يارب  راک ]  ] هکنیا دیرادب . میدقت  ياهقدـص  دوخ 
امـش رب  مه  ادـخ  دـیدرکن و  نوچ  و  دـیراد ! میدـقت  ییاههقدـص  دوخ  هناـمرحم  يوگ  تفگ و  زا  شیپ  هک  دیدیـسرت  اـیآ   315-7- نآرق

-1- تیاور  - تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دیرب ، نامرف  وا  ربمایپ  ادـخ و  زا  دـیهدب و  ار  تاکز  دـیراد و  اپ  رب  ار  زامن  سپ  دوشخب ،
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  ناگیار  تاجانم  الاب  تاـیآ  قبط  رب  درک ، لـقن  دـهاجم  زا  حـیجن  یبا  نبإ  [ 949 [ ] هحفـص 284  ] 158

باحصا همه  مالّسلا  هیلع  یلع  زج  دش ، نداد  هقدص  هب  طونم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  اب  ندرک  اوجن  نتفگ و  نخـس  دش و  عونمم 
رد ار  نآ  تشاد  دقن  يرانید  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  دندنامزاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  نتفگ  نخـس  زا  دـندرک و  ناهنپ  ار  دوخ 

هقدص نودب  ياوجن  دش و  لزان  تصخر  تایآ  هک  هکنیا  ات  داد . همادا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  اب  دوخ  ياوجن  هب  داد و  هقدـص  ادـخ  هار 
 ... ًۀقدص مکیوجن  يدی  نیب  اومّدقف  لوسّرلا  متیجن  اذا  اونماء  نیّذلا  اهّیأی  هیآ  حرـش  رد  دهاجم  زا  لوحا  نامیلـس  [ 950  ] تشاذگ دازآ  ار 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  اب  اوجن  نتفگ و  نخس  دصق  یسک  ره  دش  رما  راصنا  رجاهم و  زا  ناناملـسم  هب   126-48- نآرق  - تفگ
یفطصم اب  داد و  هقدص  هک  یسک  نیتسخن  دیوگب . نخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  اب  سپس  دناسرب ، شلها  هب  ار  هقدص  ادتبا  دشاب  هتـشاد 

هاگ نآ  تفگن  نخس  ترضح  نآ  اب  نداد  هقدص  اب  وا  ریغ  يدحا  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ  نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
[951 . ] دومرف رداص  هقدـص  نودـب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  اوجن  هزاجا  تشادرب و  ار  مکح  هکنیا  دـش و  لزاـن  يرگید  هیآ 

نم زا  دعب  درکن و  لمع  نآ  هب  نم  زا  لبق  یسک  چیه  هک  دراد  دوجو  ياهیآ  نآرق  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  درک ، لقن  دهاجم  زا  ثیل 
، درک عونمم  هقدص  نودب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  اب  اوجن  هیآ  نآ  نوچ  تساوجن  هیآ  نآ  درک و  دهاوخن  لمع  هیآ  نآ  هب  يدحا  مه 

یمهرد مدرکیم  ار  ترضح  نآ  اب  شسرپ  اوجن و  ای  نتفگ  نخـس  هدارا  هاگره  مدرک و  لیدبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد  رانید  کی  نم 
- نآرق . - درک خـسن  ار  مکح  نآ  دـش و  لزان  میحّر  روفغ  هّللا  ّنأف  اودـجت  ّمل  نأف  هیآ  دـش و  مامت  اـهمهرد  هک  هکنیا  اـت  مدادیم  هقدـص 

هحفص  ] 113-108- نآرق  - اذا هفیرش  هیآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  همقلع  نب  ّیلع  [ 954  ] 490-450
ایآ یلع  ای  دومرف : درک و  راضحا  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دش ، لزان  ًۀـقدص  مکیوجن  يدـی  نیب  اومّدـقف  لوسّرلا  متیجن  [ 285

رادـقم هکنیا  ییاناوت  ار  یـسک  تسا و  دایز  رانید  کـی  هّللا  لوسر  اـی  متفگ   50-1- نآرق  - تسا یفاک  اوجن  هملاکم و  يارب  راـنید  کـی 
دهاز یلیخ  وـت   ] 13-1- تیاور  - دـیهزل ّکنا  دومرف : ترـضح  نآ  ةریعـش . متفگ  تسا  یفاـک  راـک  هکنیا  يارب  رادـقم  هچ  دومرف : تسین 

- نآرق . - درک وغل  ار  هقدص  تخادرپ  اب  مّلکت  مکح  دش و  لزان  تاقدص  مکیوجن  يدی  نیب  اومّدـقت  نأ  متقفـشأ  هیآ ء  هلـصافالب  یتسه . 
دشن لزان  نم  زا  لبق  یسک  چیه  يارب  ياهیآ  نینچ  دش . هداد  فیفخت  تما  هکنیا  هب  نم  ببس  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  سپـس   62-14

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  درک ، لقن  دهاجم  زا  ثیل  [ 958  ] 199-197- یقرواپ  - 168 .» دش دهاوخن  لزان  مه  نم  زا  دعب  یسک  چیه  يارب  و 
لمع نآ  هب  دناوتیمن  مه  نم  زا  دعب  یـسک  چـیه  درکن و  لمع  نآ  هب  نم  زا  لبق  يدـحا  هک  تسا  ياهیآ  ادـخ  باتک  رد  دومرف : مالّـسلا 
کی طقف  ایند  لام  زا  ماگنه  نآ  رد  ًۀـقدص  مکیوجن  يدـی  نیب  اومّدـقف  لوسّرلا  متیجان  اذأ  اونماء  نیذـّلا  اهّیأ  ای  تساوجن  هیآ  نآ  دـنک و 

نآ زا  لبق  متـشاد  یـشسرپ  ای  مدرکیم  اوجن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  هاگره  مدرک  لیدبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد  دقن  رانید 
هیآ نآ  هب  نم  زا  لبق  یـسک  چیه  هک  یلاح  رد  دش ، خـسن  همیرک  هیآ  هک  هکنیا  ات   81-1- نآرق  - مدادیم هقدص  ادـخ  هار  رد  مهرد  کی 

زا وا  ثـیل و  زا  وا  ریرج و  زا  دـّـمحم  نـب  ناـمثع  [ 962 [ ] هحفـص 286  ] 130-128- یقرواپ  - 169 .» درک دـهاوخن  درکن و  لـمع  هفیرش 
همیرک هیآ  نآ  هب  نم  زا  ریغ  يدـحا  هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  درک  لـقن  ار  یتـیاور  دـهاجم 

- نآرق  - تسا ًۀقدص  مکیوجن  يدی  نیب  اومّدـقف  لوسّرلا  متیجان  اذأ  اونماء  نیذـّلا  اهّیأی  اوجن  هیآ  نآ  درک و  دـهاوخن  لمع  هدرکن و  لمع 
يرانید نم  اّما  دندرک ، ترضح  نآ  اب  نخس  مالک و  كرت  هتشاذگ  اهنت  ار  ربمایپ  ناگمه  دش ، رداص  نادزی  نامرف  هکنیا  نوچ   194-119
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متـسشن وگ  تفگ و  اوجن و  هب  هّللا  لوسر  اـب  هدرک  قاـفنا  ار  یمهرد  ییاوجن  ره  رد  مدرک و  لیدـبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  دوب  مهارمه  دـقن 
دومرف خسن  ار  شیوخ  نامرف  درک ، هدهاشم  ار  ناناملسم  ینیشنبقع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ییاهنت  ناحبـس  يادخ  نوچ 

-144- نآرق  - 170 .» درکن لمع  هیآ  هکنیا  هب  نم  زا  ریغ  يدحاو  درک  لزان  ار  تاقدص ...  مکیوجن  يدی  نیب  اومّدقت  نأ  متقفـشأ  هیآ ء  و 
هدرک نایب  اوجن  هیآ  حرـش  حیـضوت و  رد  سابع  نبإ  درک ، لقن  حلاص  یبا  زا  یبلک  زا  لیـضف  نب  دّـمحم  [ 964  ] 267-265- یقرواپ -196

نب یلع  تفگ  نخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  اب  اوجن  هیآ  زا  دعب  هک  یسک  نیتسخن  دش  روهشم  لوا  ردص  ناناملسم  نیب  رد  تسا 
نخس اوجن و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  اب  سپس  درک ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  تشاد  رایتخا  رد  يرانید  وا  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
ندرک جرخ  مه  تشاد و  تّقـشم  نانآ  يارب  هّللا  لوسر  نتـشاذگ  اهنت  هک  یلاح  رد  دـندرکن  يراک  نینچ  مدرم  ریاس  اـّما  تخادرپ  نتفگ 

نیذـّلا اهّیأی  هیآ  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  بّویا  وبا  [ 966  ] 501-499- یقرواپ  - 171  » دوب راوگان  تخـس و  نانآ  رب  ندرک  قاـفنا  لوپ و 
نامز نآ  دش . لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ًۀقدص  مکیوجن  يدی  نیب  اومّدـقف  هحفص 287 ]  ] 89-48- نآرق  - لوسّرلا متیجن  اذأ  اوـنماء 

ره رد  درک و  اوجن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  اب  راب  هد  مالّسلا  هیلع  یلع  دندش ، ناهنپ  ياهشوگ  هب  قافنا  سرت  زا  ناناملسم  همه  هک 
اوجن وا  اب  نم   64-62- یقرواپ « - 172 ،» درک لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ریبز  وبا  [ 967 . ] درک قافنا  ادخ  هار  رد  رانید  کی  ییاوجن 
رخالا مویلا  هّللاب و  نونمؤی  ًاموق  دجت  ّال  [ 171  ] 86-84- یقرواپ «. - 173» درکیم وگ  تفگ و  اوجن و  وا  اب  ناحبـس  يادخ  هکلب  مدرکیمن 
حورب مهدـّیأ  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوأ  مهتریـشع  وأ  مهنوخأ  وأ  مهءآنبأ  وأ  مهءآباء  اوناک  ول  هلوسر و  هّللا و  ّداـح  نم  نوّدآوی 

مه هّللا  بزح  ّنأ  ـالأ  هّللا  بزح  کـئلوأ  هنع  اوـضر  مهنع و  هـّللا  یـضر  اـهیف  نیدـلاخ  راـهنالا  اـهتحت  نـم  يرجت  تـّنج  مهلخدـی  هـنّم و 
تفلاخم شلوسر  ادـخ و  اـب  هک  ار  یناـسک  و ]  ] دـشاب هتـشاد  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  یباـین  ار  یموق  هلداـجم 22 ]  ] نوحلفملا

هتشون و ار  نامیا  ادخ  هک  تساهنیا  لد  رد  دنرادب . تسود  دنـشاب  نانآ  هریـشع  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشناردپ  دنچ  ره  دناهدرک 
-1- تیاور  - 346-7- نآرق  - ییاهیوج نآ  ناتخرد   ] ریز زا  هک  ییاهتشهب  هب  ار  نانآ  تسا و  هدرک  دییأت  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  اهنآ 

ادخ بزح  دنانانیا  دندونشخ  وا  زا  اهنآ  دونـشخ و  ناشیا  زا  ادخ  دنراگدنام  اجنآ  رد  هشیمه  دروآیم  رد  تسا  ناور  هحفص 288 ]  ] 36
شردپ زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  دیز  نب  نیسح  زا  ریهظ  نب  مکح  [ 970 . ] دناناراگتسر هک  تسادخ  بزح  يرآ 

وأ مهءانبأ  وأ  مهءاباء  اوناـک  ول  هلوسر و  هّللا و  ّداـح  نم  نوّدآوی  رخـالا  مویلا  هّللاـب و  نونمؤی  ًاـموق  دـجت  ـال  همیرک  هیآ  تسا  هدرک  لـقن 
یـضر اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  ّتنج  مهلخدی  هنّم و  حورب  مهدّیأ  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوأ  مهتریـشع  وأ  مهناوخأ 

لزان مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد   351-10- نآرق  - نوحلفملا مه  هّللا  بزح  ّنأ  الأ  هّللا  بزح  کـئلوأ  هنع  اوضر  مهنع و  هّللا 
مدوب هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  روـضح  رد  يزور  تفگ  رـشب  نب  دّـمحم  نب  یلع  تسا  هدرک  لـقن  بلغت  نب  ناـبا  [ 971 . ] دش

رد دـهاوخیم ! يزیچ  هچ  اـم  زا  ّبلهم  تفگ  دـناوخ  ار  هماـن  نوچ  ترـضح  نآ  درک  میدـقت  ار  ياهماـن  دـش و  دراو  رتش  رب  راوس  يدرم 
هّللا ءاش  ام  تفگ  بانج  نآ  تسا  ترخآ  مه  ایند و  مه  تیب  لها  امـش  دزن  رد  نوچ  دـهاوخیم ، امـش  زا  ار  ترخآ  اـیند و  تفگ  باوج 

دراگنیم و ناگدنب  ياهبلق  رب  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  يزیچ  تیب  لها  ام  ّبح  دربیم و  عفن  درادب  تسود  ادـخ  يارب  ار  ام  یـسک  ره 
نآرق رد  یلاعت  يادخ  هک  يدینشن  ایآ  تسین  نآ  وحم  هب  رداق  يدحا  دوش ، هتـشاگن  ام  ّتبحم  رهم و  شبلق  رد  یـسک  ره  دنکیم . تیبثت 

مهنع و هّللا  یـضر  اهیف  نیدـلخ  رهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تاـّنج  مهلخدـی  هنّم و  حورب  مهدـّیأ  نمیـالا و  مهبولق  یف  بتک  کـئلوأ  دومرف :
نامیا لصا  زا  هکلب  تسا  ناـمیا  زا  اـهنت  هن  تیب  لـها  اـم  یتسود  ّبح و  نوحلفملا و  مه  هّللا  بزح  ّنأ  ـالأ  هّللا  بزح  کـئلوأ  هنع  اوضر 

یجایتحا ناشدوخ  رد  دنچ  ره  و  [ 9 رشح / . ] ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنأ و  یلع  نورثؤی  و  [ 172 [ ] هحفص 289  ] 194-1- نآرق  - تسا
رد درک : تیاکح  ةریره  یبا  زا  وا  شردـپ و  زا  بیلک  نب  مصاـع  [ 972  ] 54-7- نآرق . - دنرادیم مّدقم  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دـشاب  مربم  ]
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درکیم ، هلاـن  هوکـش و  یگنـسرگ  زا  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  روضح  هب  يدرم  بش  لـیاوا 

ار ییاپ  يادص  یکیرات  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسین  هناخ  رد  يرگید  زیچ  بآ  زج  دنتفگ : داتـسرف ، ماغیپ  شنارـسمه  هناخ 
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زا تفر و  هناخ  هب  دش  رادربخ  ارجام  زا  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هّللا  لوسر  ای  متـسه  نم  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسیک  دیـسرپ ، دـینش و 
هنسرگ نامهیم  یلو  تسا  دوجوم  ناکدوک  ياذغ  طقف  تفگ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسه  يزیچ  هناخ  رد  ایآ  دیـسرپ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
نامهیم ات  منکیم  شوماخ  ار  غارچ  مه  نم  دننکن ، اذغ  ياضاقت  ات  ناباوخب  ار  ناکدوک  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مهدیم  حیجرت  ار 

مهسفنأ و یلع  نورثؤی  هفیرش و  هیآ  ناحبس  يادخ  دیسر ، ارف  حبص  نوچ  دندرک  ییاریذپ  نینچ  هکنیا  نامهیم  زا  نانآ  و  دشکن . تلاجخ 
یلع نورثؤـی  همیرک و  هیآ  درک  لـقن  ساـبع  نـبإ  زا  دـهاجم  [ 973  ] 140-93- نآرق . - درک لزاـن  ناـنآ  يارب  ار  ۀـصاصخ . مهب  ناـک  ول 

و [ 173 [ ] هحفص 290  ] 98-51- نآرق . - دش لزان  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف  یلع  نیسحت  رد  ۀصاصخ . مهب  ناک  ول  مهـسفنأ و 
فوءر ّکنأ  اّنبر  اونماء  نیذـّّلل  اّلغ  انبولق  یف  لعجت  نامیالاب و ال  انوقبـس  نیذـّلا  اننوخأل  انلرفغا و  اّنبر  نولوقی  مهدـعب  نم  اوءاـج  نیذـّلا 

رد هک  نامناردارب  نآ  رب  ام و  رب  اراگدرورپ ، دنیوگیم : و ]  ] دناهدمآ راصنا  نارجاهم و  نانآ  زا  دعب  هک  یناسک  زین ]  ] و [ 10 رشح /  ] میحّر
، اراگدرورپ راذگم . ياهنیک  هنوگ  چیه   ] دناهدروآ نامیا  هک  یناسک  هب  تبـسن  نامیاهلد  رد  ياشخبب و  دنتفرگ  یـشیپ  ام  رب  ندروآ  نامیا 

تیاکح عوکا  نب  ۀملس  درک ، لقن  میارب  ماّحش  نامثع  تفگ  میهاربا  نب  ّیکم  [ 974  ] 162-7- نآرق  - ینابرهم فوؤر و  وت  هک  یتسار  هب 
یبا نب  رفعج  درکیم ، یهارمه  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش و  رـضاح  زاـمن  يارب  عیقب  ناتـسربق  راـنک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  درک 

هب هس  ره  تسیاب  مالّسلا  هیلع  یلع  تردارب  رانک  رد  رفعج ؟ ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تسویپ  ترـضح  نآ  هب  مه  بلاط 
دروآ ربخ  نیملاعلا  ّبر  بناج  زا  لیئربج  نونکا  مه  رفعج ؟ ای  دومرف : بلاط  یبا  نب  رفعج  هب  هّللا  لوسر  زامن ، ناـیاپ  رد  دنداتـسیا ، زاـمن 

یناوتیم یهاوخب  هک  یناـکم  ره  هب  بش  حبـص و  رد  هک  تسا  هداد  رارق  توقاـی  دـجربز و  زا  گـنر  زبس  لاـب  ود  تشهب  رد  وت  يارب  هک 
یلـص هّللا  لوسر  تسا  يزیچ  هچ  نم  يارب  اـّما  تسا  رفعج  مردارب  يارب  تمارک  هکنیا  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینک  زاورپ 

. دننکیم تمحر  بلط  رافغتسا و  تیارب  تمایق  زور  ات  هک  هدرک  قلخ  ار  متّما  زا  ياهفیاط  ّلج  ّزع و  يادخ  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 
اؤاج نیّذلا  دومرف و  لزنم  باتک  رد  نامحر  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  دنتـسه ! یناسک  هچ  نانآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  یلع 

اونماء نیذّّلل  هحفص 291 ]  ] 191-75- نآرق  - اّلغ انبولق  یف  لعجت  نامیالاب و ال  انوقبـس  نیّذلا  اننوخال  انل و  رفغا  اّنبر  نولوقی  مهدـعب  نم 
یتسه و مالـسا  نامیا و  رد  قباس  وت  اهنت  تسا ؟  هتفرگ  تقبـس  وت  زا  نامیا  رد  يدحا  ایآ  یلع  ای   42-1- نآرق  - میحّر فوءر  ّکنأ  اّنبر 

هفیرش هیآ  هکنیا  حیضوت  حرـش و  رد  سابع  نبإ  درک  لقن  ۀمرکع  زا  ریـصب  یبا  [ 975 . ] دننکیم رافغتـسا  اعد و  وت  يارب  تمایق  ات  نانمؤم 
همیرک و هیآ  نآ  داد و  رارق  بجاو  ضرف و  یناملسم  ره  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  رافغتسا  فیرش  نآرق  رد  ناحبـس  يادخ  درک : نایب 

نانمؤم نیلوا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  -231-313 و  نآرق  - تسا نمیالاب  انوقبـس  نیّذلا  اننوخال  انلرفغا و  اّنبر  نولوقی  مهدعب  نم  اؤاج  نیّذلا 
، دیوگیم دنکیم و  تیاکح  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  یناتـساد  سابع  نب  هّللا  دبع  [ 976  ] تسا یناملـسم  نامیا و  رد  درف  نیرتهقباس  اب  و 
. دینک رافغتسا  اعد و  نم  يارب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دندوب ، اعد  لوغـشم  یهورگ  مدرکیم  روبع  ياهچوک  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هارمه 

انوقبـس نیّذلا  اننوخال  انلرفغا و  اّنبر  نولوقی  مهدعب  نم  اؤاج  نیذـّلا  و  دومرف : ّلج  ّزع و  يادـخ  دـیتسه و  نم  ّقح  رد  اعد  هب  رومأم  نوچ 
متـسه نامیا  رد  نارادهقباس  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  باتک  هب  هدـنروآ  نامیا  نیتسخن  نم  -1-83 و  نآرق  - نامیالاب

هار رد  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  ادـخ  تقیقح  رد  فص 4 ]  ] صوصرّم ناینب  مّهنأک  اّفـص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذـّلا  ّبحی  هّللا  ّنأ  [ 174]
لقن كاّحـض  زا  ّيدع  نب  ریبز  [ 977  ] 81-7- نآرق . - دـننکیم داهج  دنابرـس ، زا  هدـش  هتخیر  ییانب  ییوگ  هکناـنچ  فص  رد  فص  وا 

هک دش  لاؤس   157-83- نآرق  - صوصرّم ناینب  مّهنأک  اّفـص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیّذلا  ّبحی  هّللا  ّنأ  همیرک  هیآ  هرابرد  سابع  نبإ  زا  درک ،
هیلع و هّللا  یلـص  لوسر  دسا  هّللا و  دسا  هزمح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ  سابع  نبإ  هحفص 292 ] دنتسه [ ! یناسک  هچ  نانآ 

ّتبحم دروم  فیـصوت و  ار  ناـنآ  هفیرـش  هیآ  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  دـنانادرم  لـیبق  هکنیا  زا  دوسا ، نب  دادـقم  ثراـح و  نب  ةدـیبع  هلآ 
دربن لاـتق و  هب  یتـقو  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک  تیاور  ساـبع  نبإ  زا  كاّحـض  [ 978  ] 276-274- یقرواپ  - 174  » تسا هداد  رارق  شیوـخ 

ناـینب مّهنأـک  اّفـص  هلیبـس  یف  نولتاـقی  نیذـّلا  ّبحی  هّللا  ّنأ  هیآ  ناحبـس  يادـخ  دوب و  نینهآ  ّدـس  صوصرم و  ناـینب  نوـچ  تخادرپیم 
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هتیاء و مهیلع  اولتی  مهنّم  اـًلوسر  نّیّمـالا  یف  ثعب  يذـّلا  وـه  [ 175  ] 232-158- نآرق . - درک لزاـن  وا  دـیجمت  نیـسحت و  رد  ار  صوصرّم 
ار وا  تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  ياهداتسرف  ناداوسیب  نایم  رد  هک  سک  نآ  تسوا  هعمج 2 ] . ] ۀمکحلا بتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و 

یبا زا  وا  یبلک و  زا  ناورم  کلملا  دـبع  [ 980  ] 111-7- نآرق . - دزومایب ناشیدب  تمکح  باتک و  دـنادرگ و  ناشکاپ  دـناوخب و  نانآ  رب 
مهیّکزی و هتیاء و  مهیلع  اولتی  مهنّم  ًالوسر  نّیّمالا  یف  ثعب  يّذلا  وه  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  روهـشم  رّـسفم  سابع  نبإ  درک ، لقن  حلاص 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ینعی  ۀمکحلا  لزنم و  نآرق  ینعی  بتکلا   225-121- نآرق : - درک نایب  ۀمکحلا . بتکلا و  مهمّلعی 
هیلع یلع  تیـالو  میلعت  ادـخ و  باـتک  میلعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  تلاـسر  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم   34-26- نآرق -6-1- نآرق -

-7- نآرق . - ریهظ کلذ  دعب  ۀـکئلملا  نینمؤملا و  حـلاص  لیربج و  هیلوم و  وه  هّللا  ّنأف  [ 176 [ ] هحفص 293 تسادخ [  ناگدنب  هب  مالّـسلا 
مه ناگتـشرف  هکنیا  زا  هتـشذگ  و  دنتـسه ] وا  روای  زین   ] نانمؤم حلاص  لیئربج و  تسوا و  تسرپرـس  دوخ  ادخ  تقیقح  رد  میرحت 4 ]  ] 85
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دومرف : ترضح  نآ  هک  دش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  عوفرم  ثیدح  [ 981  ] دوب دنهاوخ  وا  نابیتشپ 

[982  ] تسا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  حلاص   96-81- نآرق : - دومرف نینمؤملا  حلاص  قادصم  نایب  همیرک و  هیآ  حیـضوت 
هّللا یلـص  هّللا  لوسر  درک ، لقن  شّدـج  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  نب  یلع  زا  وا  يرمع و  زا  یناشاق  یلع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  یلع  وبا 

-197- نآرق  ... - ۀـکئلملا نینمؤملا و  حـلاص  لـیربج و  هیلوم و  وه  هّللا  ّنأـف  همیرک  هیآ  رد  نینمؤملا  حـلاص  زا  روظنم  دوـمرف : هلآ  هیلع و 
راّمع [ 989 [ ] هحفـص 294  ] 210-195- نآرق  - 47-45- یقرواپ  - 175  » تسا مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع   296-231- نآرق -212

یلع ای  دومرف : دناوخارف و  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـنکیم  تیاکح  رـسای 
هاـگ نآ  یتسه  يدوب و  تاریخ  ریخ و  هب  هدـنهد  تراـشب  هتـسویپ  وت  هّللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  مهدـب  وت  هب  یتراـشب  يراد  تسود  اـیآ 

دمآ و نم  دزن  لیئربج  دومرف : مونشب  ات  دییامرفب  تسا  هیآ  مادک  مدرک  ضرع  دش . لزان  نآرق  رد  ياهیآ  وت  نأش  رد  یلع  ای  دومرف : ربمایپ 
نب مکح  [ 992 . ] دنانیحلاص زا  تردپ  نمؤم  نادنزرف  وت و  هک  شابداش   62-36- نآرق . - درک تئارق  ار  نینمؤملا  حلاص  لیربج و  هیآ و 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  حـلاص  هک  تسا  هدرک  نایب  قوف  هیآ  حرـش  رد  ساّبع  نبإ  درک  لـقن  کـلام  یبا  زا  وا  ّيدـس و  زا  ریهظ 

نب هّللا  دبع  درک  لقن  حـلاص  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  ناّبح  [ 995  ] 137-122- نآرق . - دنتسه وا  روای  نابیتشپ و  یهلا  هکئالم  تسا و  مالّـسلا 
يارب طقف  لیربج  هالوم و  وه  هّللا  ّناـف   18-1- نآرق . - دـش لزان  هصفح  هشیاع و  هرابرد  هیلع  ارهاظت  نأ  درک : نایب  هیآ  ریـسفت  رد  ساـّبع 

. - دش لزان  ًاصاصتخا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  نینمؤملا  حلاص  -1-33 و  نآرق . - دش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر 
رابود هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  وا  یفریـص و  ریدس  زا  نامیلـس  نب  نیـسح  [ 996  ] 17-1- نآرق

 - هـالوم ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  دوـمرف : نارـضاح  هب  هک  مخ  ریدـغ  رد  لّوا  راـب  درک ، یفرعم  شباحـصا  ناراـی و  هب  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع 
ۀکئلملا و  هحفص 295 ]  ] 93-42- نآرق  - نینمؤملا حلاص  لیربج و  هیلوم و  وه  هّللا  ّنأف  همیرک  هیآ  هک  یتقو  مود  هبترم  اّما   32-1- تیاور

مدرم يا  دومرف : دروآ و  دجـسم  رد  رـضاح  تیعمج  نایم  هب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  ترـضح  نآ   14-1- نآرق . - دش لزان  ... 
نیّذلا هوجو  تئیـس  ًۀفلز  هوأر  اّملف  [ 177 . ] دـینکن شومارف  ار  وا  قح  سپ  تسا  نینمؤملا  حـلاص  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هکنیا 

: دوش هتفگ  و  دور ، مهرد  دـناهدش  رفاک  هک  یناسک  ياـههرهچ  دـننیبب ، کـیدزن  ار  دوعوم ] هظحل   ] نآ هک  هاـگ  نآ  و  کلم 27 ] . ] اورفک
هیآ حیضوت  رد  شمعا  زا  ود  ره  کیرش و  زا  رماع  نب  لهـس  [ 997  ] 50-7- نآرق - .؟ دـیدناوخیم ارف  ار  نآ  هک  يزیچ  نامه  تسا  هکنیا 

يادخ دزن  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنلب  هاگیاج  تلزنم و  ماقم و  هک  یماگنه  دنتفگ : اورفک . نیذـّلا  هوجو  تئیـس  ًۀـفلز  هوأر  اّملف  همیرک 
- یقرواپ -122-79- نآرق  - 176 .» دوشیم بلاغ  یهایـس  نانآ  تروص  رب  ددرگیم و  راـت  هریت و  نارفاـک  هرهچ  دـننک ، هدـهاشم  ناـحبس 

اّملف همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  زا  یمیمت  راّکب  یبا  نب  ورمع  زا  قیتع  ریـسفت  رد  [ 998  ] 313-311
هیلع و هّللا  یلص  یبن  دزن  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يالاو  تلزنم  یشزرا و  هاگیاج  یتقو  نالد  رفاک   149-132- نآرق : - دش لقن  ًۀفلز  هوأر 

رفعج وبا  هک  درک ، لقن  ةریغم  زا  میهاربا  نب  داّـمح  [ 999 . ] دننکیم نآ  نامتک  رد  یعـس  دنزادرپیم و  وا  لیاضف  بیذکت  هب  دـنرگنب  هلآ 

دهاوش www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبن  اب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  ًۀفلز ...  هوأر  اّملف  همیرک  هیآ  حرش  ریـسفت و  رد  مالّـسلا  هیلع 
- نآرق -130-109- نآرق . - دوشیم رات  هریت و  نانآ  هرهچ  اورفک و  نیّذلا  هوجو  تئیس  هدش  نوزفا  نانآ  یگدنمرـش  مشخ و  شتآ  دننیبب 
زا کی  مادک  هک  دید  دـنهاوخ  دـید و  یهاوخ  يدوز  هب  ملق 6 5 ]  ] نوتفملا مکّیأب  نورصبی  رـصبتسف و  [ 178 [ ] هحفص 296  ] 293-268

هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  ياهدع  درک  لقن  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  ةرجع  نب  بعک  [ 1002  ] 41-7- نآرق . - دینونج شوختسد  امش 
ّیلع دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  تسا ؟  يدرم  هنوگچ  امـش  دزن  رد  هک  دـندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  هلآ 

ینأشب هتلّکو  يّرس و  هتعدوتسا  یملع و  هتمّلع  ًابضغ ، هّللا  یف  مکّدشا  ًاملح و  مکحجرا  ًاملع و  مکرثکا  ًانامیا و  مکرفوا  ًامالسا و  مکمدقا 
رد تسامش  نیرتمیلح  ناسنا و  نیرتملاع  نمؤم و  نیرترب  نیرترادهقباس و  یلع   196-1- تیاور  - یتّما یف  ینیما  یلها و  یف  یتفیلخ  وهف 
نم نیما  متّما  نایم  رد  ملاـیع و  لـها و  رد  نیـشناج  هفیلخ و  تسا  مراـک  رد  لـیکو  مرارـسا  مرحم  نم و  ملع  ثراو  ریگتخـس ، هّللا  ّقح 

وا زا  یبیع  چیه  هک  تسا  هدرک  دوخ  نوتفم  هتفیرف و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنتفگ : شیرق  دارفا  زا  یـضعب  تسا 
53-19- نآرق . - دومرف لزان  ار  نوتفملا  مکّیأب  نورـصبی  رـصبتسف و  هیآ  ناحبـس  يادخ  دنکیم . رکذ  ار  وا  ياهیبوخ  طقف  دیوگیمن و 

دوعسم نب  هّللا  دبع  زا  یلدج  هّللا  دبع  یبا  [ 1003 . ] دنرگهنتف نوتفم و  کی  مادک  دوشیم  صخشم  هاگ  نآ  تسا و  کیدزن  تمایق  ینعی 
مدرم میدـش  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  یهاگحبـص  دـیوگیم : دوعـسم  هّللا  دـبع  هک  درک  لقن  نآرق  روهـشم  يراق 

نوچ دارفا  زا  ياهدع  درک . بدا  مالـس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  رب  دش و  دجـسم  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هکنیا  ات  دـندنام ، توهبم 
نیرتـهب و دیـسرپیمن  اـیآ  دومرف : درک و  هاـگن  ناـنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دندیـشک . مهرد  هرهچ  دـندید  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هحفص 297 ] تسا [  یسک  هچ  دییامرفب  هّللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ : تسا  یسک  هچ  امش  نایم  نیرتهتسراو 

مکّدشا و  ًابضغ ، هّلل  مکّدشا  ًاملح و  مکحجرا  ًاملع و  مکرثکا  ًانامیا و  مکرفوا  ًامالسا و  مکمدقا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مکلضفا 
یبا نـب  یلع   259-1- تیاور  - یتـّما یلع  ینیما  وه  يّرـس و  هتعدوتـسا  یملع و  هتمّلع  دـقف  هلوسر  وخا  هّللا و  دـبع  وهف  ّودـعلا  یف  ۀـیاکن 

نیرتملاع نمؤم و  نیرترب  ناملـسم و  نیرترب  ناناملـسم و  نیرترادهقباس  زا  وا  تسامـش  نایم  رد  درف  نیرتتلیـضف  اب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  ردارب  هّللا و  دبع  وا  تسا  هدنبوک  نمـشد  لباقم  رد  ریگتخـس و  هّللا  ّقح  رد  تسامـش  نیرتمیلح  ناسنا و 

مالّـسلا هیلع  یلع  يالاو  ماقم  زا  هک  دجـسم  رد  نارـضاح  زا  یـضعب  تسا  متّما  رب  نیما  ّمع و  رـسپ  رادافو  یباحـص  وا  وا و  مّلعم  نم  تسا 
هشیمه دنیبیمن و  وا  زا  یبیع  چیه  هک  هتفیرف  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنتفگ : دندوب ، دنـسرخان 

هب ینعی   64-30- نآرق . - دـش لزان  نوتفملا  مکّیأب  نورـصبی  رـصبتسف و  هفیرـش  هیآ  هظحل  ناـمه  رد  دـیوگیم . نخـس  وا  ياـهیبوخ  زا 
ناـگتفای هار  هب  وا  و  ملق 7 ]  ] نیدـتهملاب ملعأ  وه  و  [ 179  ] میتسه ام  زا  کـی  مادـک  هک  دوشیم  صّخـشم  هدروخ  بیرف  نوتفم و  يدوز 

ماقم و شیرق  یتقو  درک : تیاکح  محازم  نب  كاّحـض  درک  لـقن  حـلاص  نب  مهلد  زا  رمـش  نب  ورمع  [ 1006  ] 30-7- نآرق  - تسا رتاناد 
مارکا ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هتسویپ  هک  دندیدیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  عیفر  هاگیاج  تلزنم و 

مالّـسلا هیلع  یلع  زا  اذل  دمآیم ، نارگ  تخـس و  نانآ  رب  دومنیم . میرکت  میظعت و  لیلجت و  هزادـنایب  تشادیم و  اور  یـصاخ  مارتحا  و 
یلص یبن  دنتفگ : هحفص 298 ] هدوشگ و [  ضارتعا  هب  بل  دنتشادن  ار  تمظع  ّتبحم و  همه  نآ  لّمحت  نوچ  دنتـشاد و  شجنر  هوکش و 

لوسر رب  ار  ملق  هروس  تایآ  رداق  رظان و  يادـخ  نالهاج  نآ  باوج  رد  دـش . هتفیرف  نوتفم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
یلعل ّکنأ  نونمم و  ریغ  ًارجال  کل  ّنأ  نونجمب و  ّکبر  ۀـمعنب  تنأ  ام  نورطـسی  اـم  ملقلا و  ن و  دومرف : لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
يادخ ینعی   218-1- نآرق  - نیدتهملاب ملعأ  وه  هلیبس و  نع  ّلض  نمب  ملعأ  وه  ّکبر  ّنأ  نوتفملا  مکّیأب  نورصبی  رصبتسف و  میظع  قلخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  قـح  رد  زیمآضارتـعا  اوراـن و  نخـس  هک  تسا  قـطنمیب  ناـهارمگ  نآ  هـب  هاـگآ  ناـحبس 
- نآرق  - 177  » تسه دشاب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نیدتهم  هب  ملاع  اناد ، يادخ  نینچمه  نیدتهملاب و  ملعأ  وه  و  دـنیوگیم .

نب ورمع  وبا  [ 1007  ] 48-46- یقرواپ -45-7- نآرق «. - 178» ۀـیعاو نذأ  اهیعت  ًةرکذـت و  مکل  اهلعجنل  [ 180  ] 124-122- یقرواپ -23-1
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میدینـش مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  درک  لقن  ام  يارب  ّجـشا  اینّدـلا  وبا  زا  دـیفم  رکب  وبا  دـنتفگ  نارگید  ینارعـش و  اـیرکز  یبا 
: دومرف دیبلط و  روضح  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم   43-26- نآرق . - دش لزان  ۀیعو  نذأ  اهیعت  هفیرـش و  هیآ  هک  یماگنه  دومرف :
زا وا  تباث و  نب  ّيدع  زا  شمعا  [ 1008  ] 133-123- نآرق . - دهد رارق  ۀیعاو  نذا  ار  وت  ياهشوگ  مدرک  تلئسم  میکح  يادخ  زا  یلع  ای 
هب ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هحفـص 299 ] دومرف [ : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  شیبح  نب  ّرز 

گرزب يادخ   91-1- تیاور  - یعت نا  هّللا  یلع  ّقح  یعت و  عمست و  نا  کیصقأ و  کیندا و ال  نا  ّیبر  ینرما  دومرف : دینابسچ و  شاهنیس 
هک دیدرگ  ررقم  دنوادخ  رب  يدرگ و  اونش  يونـشب و  ارم  نانخـس  ات  مزاسن  رود  دوخ  زا  مزاس و  کیدزن  نتـشیوخ  هب  ار  وت  داد  نامرف  ارم 

یبا نب  یلع  نب  ورمع  نـب  دّـمحم  [ 1009  ] 40-23- نآرق . - دش لزان  ۀـیعو  نذأ  اهیعت  هفیرـش و  هیآ  هاگ  نآ  دـنادرگ . اونـش  ار  وت  شوگ 
نم هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  يزور  درک  تیاـکح  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  وا  ردـپ  شردـپ و  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاـط 

يارب اونـش  شوگ  ۀیعاو و  نذا  وت  یلع  ای   40-23- نآرق . - دش لزان  ۀیعو  نذأ  اهیعت  هفیرـش و  هیآ  هکنیا  -3-81 و  تیاور « - 179 دومرف :
وا باب  وت  ملع و  رهش  نم   79-1- تیاور . - اهباب نم  ّالا  ۀنیدملا  یتوی  بابلا و ال  تنا  ۀنیدملا و  انا  ّیلع ؟ ای  یتسه  نم  ملع  نارکیب  يایرد 
نب ّیلع  [ 1011  ] 123-121- یقرواپ «. - 180» دوشیم زاـغآ  نآ  رد  زا  رهـش  هب  دورو  و  ددرگیم . هدوشگ  نآ  رد  زا  رهـش  هشیمه  یتـسه 
نم هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دـش  لزان  ۀـیعو  نذأ  اـهیعت  هیآ و  یتقو  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  لـقن  لوحکم  زا  بشوح 

-238-229- نآرق -108-91- نآرق «. - 181» دـهد رارق  اونـش  ۀـیعو و  نذأ  ار  وت  شوگ  متـساوخ  میکح  میلع و  يادـخ  زا  یلع  ای  دومرف :
هفیرش هیآ  هک  ماگنه  نآ  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  لوحکم و  زا  ملـسم  نب  دیلو  [ 1014  ] 257-255- یقرواپ

وت شوگ  متساوخ  ناّنم  يادخ  زا  یلع  ای  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر   150-133- نآرق . - دش لزان  ۀیعو  نذأ  اهیعت  و 
تباـجا مدوـب  هتـساوخ  هـک  ناـنچ  تفریذـپ و  ارم  تساوـخرد  زین  لـیلج  ّبر  و  هحفـص 300 ] دـهد [ . رارق  اونـش ] شوـگ   ] هـیعاو نذا  ار 

یلـص ادخ  لوسر  زا  تسا  هتفگ  لوحکم  هک  درک  لقن  يرازف  بشوح  نب  ّیلع  زا  ملـسم  نب  دـیلو  [ 1015  ] 78-76- یقرواپ «. - 182» درک
دومن و مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  یتاـفتلا  هّجوت و  سپـس  درک ، تئارق  ار  ۀـیعو  نذأ  اـهیعت  هفیرـش و  هیآ  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا 

اونش هیعاو و  نذا  ار  وت  ياهشوگ  متساوخ  میرک  يادخ  زا   46-1- تیاور  - کنذا اهلعجی  نا  هّللا  تلأس  یلع  ای   168-151- نآرق  - تفگ
ترـضح نآ  زا  هک  ار  یمـالک  زگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ياـعد  زا  دـعب  دوـمرفیم : هشیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دـهد . رارق 

اهیعت هیآ و  هراـبرد  لوحکم  زا  وا  بشوح و  نب  ّیلع  زا  حـلاص  نب  ییحی  [ 1016  ] 165-163- یقرواپ «. - مدرکن 183 شومارف  مدینشیم 
ياهشوگ متساوخ  شیوخ  يادخ  زا  دومرف : هاگ  نآ  درک و  تئارق  ار  قوف  هفیرش  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  درک  لقن  ۀیعو  نذأ 

هتـسویپ نآ  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع   280-271- نآرق -97-80- نآرق . - دـهد رارق  اونـش  ۀـیعو و  نذأ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
زا يراـتفگ  نخـس و  ره   96-1- تیاور  - هسنا ملف  هتظفح  هتیعو و  اـّلا  ًاـمالک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نم  تعمـس  اـم  تـفگیم 

«. - مدرکن 184 شومارف  ار  یثیدـح  مدـشن و  نایـسن  هب  یلتبم  زگره  مدرک و  تبث  طبـض و  ار  نآ  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  تفگ  هک  دینش  یملسا  ةدیرب  زا  وا  مثیم و  نب  حلاص  زا  ّيدسا  ریبز  نب  هّللا  دبع  [ 1020  ] 157-155- یقرواپ

یعت و نا  کمّلعا و  نا  کیـصقا و  ـال  کـیندا و  نا  ینرما  هّللا  ّنا   186-184- یقرواپ «: - 185» دومرف مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب 
ات مزومایب  شناد  ملع و  وت  هب  مزاس و  کیدزن  نتـشیوخ  هب  ار  وت  داد ، ناـمرف  ارم  ناحبـس  يادـخ   104-1- تیاور  - یعت نا  هّللا  یلع  ّقـح 
نب دیعس  زا  نیطب  ملـسم  زا  شمعا  [ 1027 [ ] هحفـص 301 دهد [ . رارق  اونـش  ار  وت  شوگ  هک  دومرف  ررقم  دوخ  رب  دـنوادخ  يدرگ و  اونش 
هّللا ّنا  ّیلع ؟ ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  يزور  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  وا  ریبج و 

يادـخ یلع  ای   139-1- تیاور  - یعت نا  هّللا  یلع  ّقـح  یعت و  کـمّلعا و  نا  کـّبحی و  نم  ّبـحا  نا  کیـصقا و  ـال  کـیندا و  نا  ینرما 
ملع و ار  وـت  مرادـب  تسود  ار  وـت  رادتـسود  منکن  رود  دوـخ  زا  ياهظحل  مزاـس و  کـیدزن  نتـشیوخ  هب  ار  وـت  داد ، ناـمرف  نم  هب  گرزب 
هفیرـش و هیآ  ناحبـس  يادخ  سپ  دینادرگ . اونـش  ار  وت  شوگ  درک و  نینچ  زین  اناوت  يادـخ  و  ددرگ ، اونـش  وت  شوگ  ات  مزومایب  تمکح 
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ای دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  هاگ  نآ   48-31- نآرق . - درک لزان  ار  ۀیعو  نذأ  اهیعت 
مالّـسلا هـیلع  یلع  سپ  نآ  زا   181-172- نآرق . - دـهد رارق  ۀـیعو  نذأ  اونـش و  ياهـشوگ  زا  ار  وت  شوگ  متـساوخ  مراـگدرورپ  زا  یلع 

هفیرـش و هیآ  لوزن  زا  سپ  ینعی   76-1- تیاور  - هتظفح هتیعو و  ّالا  نآرقلا  ملعلا و  ریخلا و  نم  ًائیـش  يانذا  تعمـس  ام  تفگیم  هتـسویپ 
طبـض و ار  همه  درک  تباـصا  نم  نذا  عمـس و  هب  نآرق  ملع و  ریخ و  زا  يزیچ  ره  نم  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  ریخ  ياـعد 

عقاو باذـع  زا  ياهدنـسرپ  جراـعم 2 1 ]  ] عفاد هل  سیل  نیرفکّلل  عـقاو  باذـعب  لـئاس  لأـس  [ 181  ] مدرکن شوــمارف  زگره  مدرک و  تـبث 
نب رفعج  زا  هنییع  نـب  نایفـس  [ 186030  ] 57-7- نآرق  - تسین ياهدـنرادزاب  ار  نآ  و ]  ] دراد نارفاک  هب  صاـصتخا  هک  دیـسرپ  ياهدـنوش 
اهّیا دومرف : درک و  بصن  هحفص 302 ]  ] 119-117- یقرواپ « - مالّـسلا 186 هیلع  یلع  درک  تیاور  شردپ  زا  وا  مالّـسلا و  امهیلع  دّمحم 
ریدغ ربخ  یتقو  يرهف  ثرح  نب  نامعن  دـش . رـشتنم  فانکا  فارطا و  رد  ربخ  هکنیا  -1-47 و  تیاور  - هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  ساـّنلا 

ار وت  هّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنا  هّللا و  ّالا  هلا  مییوگب ال  يدرک  رما  ار  ام  دّمحم  ای  تفگ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  هب  دینـش  ار 
هکنیا هب  وت  یلو  میدرک  لوبق  ار  اهنیا  همه  میروآ  ياج  هب  هزور  تاکز و  زاـمن و  جـح و  داـهج و  يداد  روتـسد  هاـگ  نآ  میدرک  تعاـطا 
هالوم تنک  نم  یتفگ  يدرک و  بصن  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مالغ  هکنیا  سپـس  يدـشن  یـضار  همه 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  وت ! يادخ  بناج  زا  ای  تسوت  فرط  زا  راک  هکنیا  ایآ  منکیم  یلاؤس  وت  زا  اّما   31-1- تیاور  - هالوم اذهف 
لوسر دزن  زا  نامعن  دوب  اتمهیب  يادخ  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  باختنا  تسین  يدوبعم  وا  ریغ  هک  ییادخ  نآ  هب  دومرف : رارکت  هرابود 

ارم تسا  قح  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بصن  راک و  هکنیا  رگا  ایادخ  تفگیم  دوخ  اب  دوب و  یـضاران  ینابـصع و  هک  یلاح  رد  تشگزاب  هّللا 
دیبوک و شرـس  رب  نیـشتآ  یگنـس  راّبج  يادخ  گنردیب  تسرفب  نم  رب  كاندرد  یباذع  ای  یگنـس  نامـسآ  زا  تسین  نآ  شریذپ  تقاط 
-129-79- نآرق  - 187 .» دش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  رب  عفاد  هل  سیل  نیرفکّلل  عقاو  باذعب  لئاس  لأس  هیآ  هاگ  نآ  درک . شکاله 
هیلع و هّللا  یلـص  یبن  یتقو  تسا  هدرک  تیاور  نامی  نب  ۀفیذح  زا  وا  یعبر و  زا  روصنم  زا  دیعـس  نب  نایفـس  [ 1033  ] 180-178- یقرواپ
ای تفگ  تساخرب و  ياج  زا  يرهف  رذنم  نب  نامعن  هالوم  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : مخ  ریدغ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  يارب  هلآ 

هتبلا دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هحفـص 303 ] تسوت [  بناج  زا  ای  تسا  راگدرورپ  روتـسد  هب  باـصتنا  هکنیا  اـیآ  دّـمحم 
یـضاران و باصتنا  هکنیا  زا  هک  رذـنم  نب  نامعن  منک  بصن  امـش  نایم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  دومرف  روتـسد  ارم  میلع  رداـق و  يادـخ 

یلع تیالو  لمّحت  بات و  ارم  ایادـخ ؟ ءامّـسلا . نم  ًةراجح  انیلع  لزنأ  ّمهّللا  تفگ  تفر و  دوخ  رتش  فرط  هب  تینابـصع  اـب  دوب  تحاراـن 
دمآ دورف  شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  رتش  کیدزن  هب  زونه  رآدورف . نم  رب  نامسآ  زا  یگنس  سپ  تسین  مالّسلا  هیلع 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  يارب   73-23- نآرق  - عفاد هل  سیل  نیرفکّلل  عقاو  باذعب  لئاس  لأس  همیرک  هیآ  هاگ  نآ  دش . كاله  مد  رد  و 
یلص یفطصم  نوچ  درب و  درک  لقن  ةریره  یبا  زا  يربقم  دیعس  یبا  نب  دیعـس  [ 1034 . ] درک نایب  هنوگ  هکنیا  ار  هثداح  هکنیا  دـش و  لزان 

- تیاور  - هالوم اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : رضاح  تیعمج  نایم  رد  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  يوزاب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
هّللا و ّالا  هلا  نا ال  دهشا  مییوگب  يدرک  توعد  ار  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  ای  تفگ  تساخرب و  یبارعا  يدرم  ماگنه  نآ  رد   31-1

مه ار  نآ  يداد  ناـمرف  تاـکز  هب  سپـس  میدرک  تباـجا  يدرک  هزور  زاـمن و  هب  رما  هراـبود  میدرک  قیدـصت  ار  وـت  هـّللا  لوـسر  ًادّـمحم 
نامرف هب  راک  هکنیا  ایآ  مراد  یلاؤس  يدینادرگ  ّیلو  ام  رب  ار  دوخ  ّمع  رـسپ  نونکا  يدشن و  عناق  اهنیا  هب  وت  اّما  میدـش  میلـست  میتفریذـپ و 
بناـج زا  راـک  هکنیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  يداد  تیـالو  اـم  رب  ار  وا  دوـخ  شیپ  زا  اـی  تسا  ناحبـس  يادـخ  نادزی و 

هـس نم و  بناج  زا  هن  تسا  ناحبـس  دنوادخ  روتـسد  هب  مهم  رما  هکنیا  درادن  اتمه  کیرـش و  هک  ییادخ  نآ  هب  نم  فرط  زا  هن  تسادخ 
تفر و دوخ  رتش  يوس  هب  تعرس  هب  دوب  هدش  ینابـصع  تخـس  راتفگ  هکنیا  زا  هک  یبارعا  هحفـص 304 ] درک [ . رارکت  ار  هلمج  هکنیا  راب 

نامسآ زا  تسا  ّقح  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  باصتنا  رگا  ایادخ ؟  58-1- تیاور  ....... - كدنع نم  ّقحلا  وه  اذـه  ناک  نا  ّمهّللا  تفگ 
ار وا  تخیر و  ورف  نامسآ  زا  هدنزوس  یـشتآ  هک  دوب  هدشن  مامت  تاملک  هکنیا  زونه  روآدورف . نم  رب  نیـشتآ  یگنـس  ای  كاندرد  یباذع 
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ضرعی نم  و  [ 182  ] 310-260- نآرق . - دش لزان  عفاد  هل  سیل  نیرفکّلل  عقاو  باذـعب  لئاس  لأس  همیرک  هیآ  نآ  لابند  هب  و  درک . كاله 
. دروآرد نوزفا  زور ]  ] یباذع دیق  رد  ار  يو  دـنادرگب ، لد  دوخ  راگدرورپ  دای  زا  سک  ره  و  نج 17 ] . ] ًادعص ًاباذع  هکلسی  ّهبر  رکذ  نع 

ریسفت رد  روهشم  رّـسفم  ساّبع  نبإ  درک ، لقن  حلاص  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  وا  بارغ و  نب  یلع  زا  ناولع  نب  نیـسح  [ 1035  ] 54-7- نآرق -
دالوا تیالو  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ینعی  ّبر  رکذ  تفگ   175-148- نآرق  ... - ّهبر رکذ  نع  ضرعی  نم  همیرک و  هیآ 
ّکبر ّنأ  [ 183 . ] دیـسر دهاوخ  ارف  دیدش  یباذع  ار  وا  دـنادرگب  يور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  یـسک  ره  شایمارگ و 

وت و هک  دـنادیم  تراـگدرورپ  تقیقح  رد  لمزم 20 ]  ] کعم نیذـّلا  نّم  ۀـفئاط  هثلث و  هفـصن و  لـیللا و  یثلث  نم  یندأ  موقت  کـّنأ  ملعی 
101-7- نآرق . - دـیزیخیمرب زاـمن ] هب  ار  نآ  موس  کـی  اـی  نآ  فصن  اـی  بش  زا  موس  ود  هب  کـیدزن  دـناوت ، اـب  هک  یناـسک  زا  یهورگ 

ّکبر ّنأ  همیرک  هیآ  حیضوت  هحفـص 305 ] ریـسفت و [  رد  سابع  نبإ  هک  درک ، لقن  حلاص  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  دیمح  نب  ةدـیبع  [ 1036]
یلع ینعی  کعم  نیّذلا  نّم  ۀفئاط   116-21- نآرق  - تفگ کعم  نیّذلا  نّم  ۀفئاط  هثلث و  هفـصن و  لیّللا و  یثلث  نم  یندأ  موقت  ّکنأ  ملعی 

. - دندوب رادیب  نآرق  تئارق  تاجانم و  زامن و  هب  ار  بش  موس  کی  ای  بش  زا  یمین  هّللا  لوسر  لثم  هک  رذوبا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب 
ّنأ تفگ  هفیرش  هیآ  هکنیا  حیـضوت  ریـسفت و  رد  ساّبع  نبإ  درک  لقن  ءاطع  زا  وا  ةداتق و  زا  ّيدس  ناورم  نب  دّمحم  [ 1037  ] 23-1- نآرق

ار بش  موس  ود  ای  موس  کی  ای  فصن  زا  رتمک  نآرق  توالت  زامن و  هماقا  يارب  هک  دـنادیم  وت  يادـخ  دّـمحم ؟ ای  ینعی  ّکنأ  ملعی  ّکبر 
تـسوت هارمه  هتـسویپ  هشیمه و  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  کعم  نیّذلا  نّم  ۀفئاط  دنادیم  ادخ  نینچمه  ینامیم و  رادـیب 

هّللا لوسر  اب  هک  یـسک  نیتسخن  تفگ  داد و  همادا  ساـبع  نبإ  سپـس   217-194- نآرق -22-1- نآرق . - دنکیم يرادهدـنز  بش  وت  لثم 
اب هک  یـسک  نیتسخن  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروآ  مالـسا  هک  یـسک  نیتـسخن  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  داتـسیا  زاـمن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

مالّسلا هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  هارمه  هّللا  لیبس  یف  رجاهم  نیتسخن  دوب  یلع  درک  تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هفیرش هیآ  هکنیا  دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  تخادرپیم  نآرق  توالت  زامن و  هب  دوب و  رادیب  اهبش  هّللا  لوسر  هارمه  هک  یسک  نیتسخن  دوب 

ورگ رد  یــسک  ره  [ 38 40 رثدـم /  ] نولءاستّی تاّنج  یف  نیمیلا  باحـصأ  اـّلأ  ۀـنیهر . تبـسک  اـمب  سفن  ّلـک  [ 184 . ] دـش لزاـن  وا  يارب 
هّللا دـبع  نب  رباج  [ 1038  ] 79-7- نآرق . - دنـسرپیم رگیدـکی  زا  اـهغاب  ناـیم  رد  هک  تسار  تسد  ناراـی  زج  هب  تسا  شیوخ  درواتـسد 

ام و هحفص 306 ]  ] 118-96- نآرق : - دومرف نایب  نیمیلا ...  بحـصأ  ّالأ  همیرک  هیآ  حرـش  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  درک  لـقن  يراـصنا 
بّذک و نکل  یّلص و  قّدص و ال  الف  [ 185  ] 79-77- یقرواپ  - 188  » میراد يوأم  لزنم و  تاّنج  رد  هک  میتسه  نیمی  باحـصا  نامنایعیش 
رد [ 1040  ] 54-7- نآرق . - دینادرگ يور  درک و  بیذـکت  هکلب  تشادـن  اپرب  زامن  درکن و  قیدـصت  دـنیوگ ]  ] سپ تمایق 32 31 ]  ] ّیلوت

روضح تفگیم  نخس  مدرم  اب  ساّبع  نبإ  هک  ياهمیخ  ریز  رد  يرافغ  رذوبا  نم و  درک : تیاکح  رسای  راّمع  قوف  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش 
ارم تقادـص  قدـص و  ایآ  متفگن  غورد  زگره  دـنیوگیم ، يرافغ  رذوبا   ] ةدانج نب  بدـنج  ارم  مدرم  يا  تفگ  تساخرب و  رذوبا  میتشاد 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  دینادیم ، ایآ  مدرم  يا  تفگ  رذوبا ؟ ای  یلب  دنتفگ : سلجم  رد  نارـضاح  دیراد ! لوبق 

ّمهّللأ هالوم  اّیلع  ّنأـف  هـالوم  تنک  نم  ّمهّللا  دومرف : درک و  يروآعمج  ار  صاوخ  زا  رفن  دـصناپ  تارمـس  زور  رد  ار و  رفن  دصیـس  رازه و 
يا خـب  خـب  تفگ  تساخرب و  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  باّـطخ  نب  رمع  ماـگنه  نآ  رد  -1-91 و  تیاور  - هاداع نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو 

نایفـس یبا  نب  ۀیواعم  هک  یماگنه  تقو  نامه  رد  يدش  ياهنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  داب  كرابم  وت  رب  بلاط  وبا  دـنزرف 
فارتعا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیـالو  هب  زگره  تفگ  دروآ و  ور  هبعـش  نب  ةریغم  هب  دینـش  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  مـالعا 

، دش هدینـش  هیواعم  زا  هدوهیب  نانخـس  هکنیا  نوچ  منکیمن  دییأت  قیدصت و  شراتفگ  هکنیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  منکیمن و 
هلهأ یلأ  بهذ  ّمث  ّیلوت  بّذـک و  نکل  یّلـص و  قّدـص و ال  الف  دومرف : لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  رب  ار  ریز  تاـیآ  ناحبـس  يادـخ 

یگمه دوبن ! نینچ  هکنیا  ایآ  ناراـی  ناتـسود و  يا  درک . دـیدهت  ار  ناـنآ  و  هحفـص 307 ]  ] 224-130- نآرق  - یلوأف کـل  یلوأ  یّطمتی 
ناـمی نب  ۀـفیذح  هک  درک ، لـقن  هّیطع  زا  وا  ناّـسح و  نب  سنوی  زا  میرم  یبا  [ 1041  ] دوب نینچ  ییوگیم  تسار  رذوبا ؟ اـی  یلب  دـنتفگ :
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لوسر دنتشاد ، روضح  سلجم  رد  راصنا  رجاهم و  رثکا  مدوب و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  رانک  رد  مخ  ریدغ  رد  درک  تیاکح 
اهّیا اـی  دومرف : درک و  رداـص  دـیدج  یناـمرف  نم  هب  ناحبـس  يادـخ  مدرم  يا  دومرف : داتـسیا و  همه  يور  هب  ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 

دینادیم ایآ  مدرم  يا  تفگ  داد و  رارق  دوخ  تسار  تمس  رد  دز و  ادص  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپـس  ّکبر  نم  کیلا  لزنأ  ام  غّلب  لوسّرلا 
نم لاو  ّمهّللأ  هالوم  ّیلعف  هـالوم  تنک  نم  دـینادب ، سپ  دومرف : هّللا  لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ :  119-65- نآرق  - مرتیلوا امش  زا  امـش  هب  نم 
زور نآ  رد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نخـس  همادا  رد  هفیذح   . 113-1- تیاور  - هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و 

يرعشا سیق  نب  هّللا  دبع  شتسار  تمس  رد  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  سلجم  زا  هتساخرب و  شیاج  زا  یکانبضغ  تلاح  اب  مدید  ار  هیواعم 
زگره تفگیم  درکیم و  همزمز  دوخ  اب  تفریم و  دوخ  هاـگیاج  هب  یـصاخ  رورغ  ّربکت و  اـب  دـندوب  هبعـش  نب  ةریغم  شپچ  تمـس  رد  و 
تایآ یلاعت  يادخ  مریذپیمن  تقو  چیه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  منکیمن و  قیدصت  هتفگ  هچنآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم 

96-20- نآرق . - دومرف لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  رب  ار  یّطمتی  هلهأ  یلأ  بهذ  ّمث  ّیلوت  بّذک و  نکل  یّلـص و  قّدص و ال  الف 
دمآ و دورف  لیئربج  رگید  هحفص 308 ] راب [  دنک ، تازاجم  هیبنت و  دنادرگرب و  ار  وا  تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطـصم  نوچ 

راربالا ّنأ  [ 186 . ] دش مارآ  تکاس و  ترـضح  نآ  تسوت و  تیب  لها  تخـسرس  نمـشد  وا  نکن  لیجعت  راک  هکنیا  رد  دّـمحم ؟ ای  تفگ 
و ًاریطتـسم . هّرـش  ناک  ًاموی  نوفاخی  رذـّنلاب و  نوفوی  ًاریجفت . اهنورّجفی  هّللا  دابع  اهب  برـشی  ًانیع  ًاروفاک . اهجازم  ناک  سأـک  نم  نوبرـشی 
. دراد روفاک  زا  ياهزیمآ  هک  دنشون  یماج  زا  ناکین  انامه  ناسنا 8 5 ]  ] 216-7- نآرق . - ًاریسأ ًامیتی و  ًانیکسم و  هّبح  یلع  ماعّطلا  نومعطی 
زا و  دندرکیم ، افو  دوخ  رذن  هب  هک  یناگدنب  نامه  . ] دننکیم شیراج  شیوخ  هاوخلد  هب  دنـشونیم و  نآ  زا  ادخ  ناگدنب  هک  ياهمـشچ 
نب مثیه  [ 1042 . ] دندادیم كاروخ  ار  ریـسا  میتی و  اونیب و  ادخ ،  یتسود  ساپ   ] هب و  دندیـسرتیم . تسا  هدنریگارف  نآ  دـنزگ  هک  يزور 

دّمحم شردپ  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  درک ، لقن  یناّمر  هّللا  دبع 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نب  یلع  شردپ  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  رقاب 

هّللا یلـص  هّللا  لوسر  روضح  هب  ار  ود  نآ  دـش ، ضراع  يرامیب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  يزور  درک : تیاـکح  نینچ  ار  یتیاور 
. دیامرف تیانع  افـش  رتدوز  میادخ  تسا  دیما  یهد  ماجنا  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  يرذـن  رگا  نسحلا  ابا  ای  دومرف : بانج  نآ  مدرب  هلآ  هیلع و 

رذن زور  هس  مه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  وا  لابند  هب  دریگب . هزور  مه  رـس  تشپ  زور  هس  دنزرف ، ود  يدوبهب  يارب  درک  رذن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هحفـص درک [ . بجاو  دوخ  رب  ار  رذن  زور  هس  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هب  مه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  راکتمدخ  هّضف  درک . فیلکت  دوخ  رب  ار 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تیب  لها  همه  دش ، زور  نآ  يادرف  نوچ  دـیناشوپ . تیفاع  سابل  ار  ود  نآ  یلاعت  يادـخ  زور  نامه  [ 309
يرادقم تفگ  تفر و  تشاد  ییانشآ  هقباس  يو  اب  لبق  زا  هک  يدوهی  نوعمـش  دزن  هب  رازاب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دنتخادرپ . يرادهزور 

هب داد و  رارق  ادر  ریز  رد  ار  اـهنآ  ترـضح  داد و  وا  هب  تساوخیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  نوعمـش  تسا  زاـین  دروم  مشپ  یکدـنا  وـج و 
هب راطفا  يارب  برغم  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تخپ  نان  صرق  جـنپ  درک و  ریمخ  هدرک  بایـسآ  ار  وج  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دروآ . لزنم 

هرفـس رـس  رب  دوب  بآ  يرادقم  و  روغلب ]  ] شیرج فرظ  کی  وج و  نان  صرق  دـنچ  لماش  هک  ار  يراطفا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـمآ . لزنم 
نیکسم نم  یفطصم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـس  تفگ  دروآرد و  ادص  هب  ار  لزنم  رد  ینیکـسم  هاگان  دننک  راطفا  دنتـساوخیم  نوچ  داهن .

نیزح و يادص  لزنم  لها  یتقو  دنک . نامهیم  تشهب  رد  ار  امـش  نامحر  يادخ  ات  دـینک  ماعطا  ارم  مباتیب  یگنـسرگ  زا  منیکـسم  دـنزرف 
بآ اب  طقف  دوخ  دنداد و  وا  هب  دوب  شیرج  يرادقم  نان و  صرق  دـنچ  نامه  هک  ار  يراطفا  یگمه  دندینـش ، ار  نیکـسم  نآ  هنازجاع  هلان 
لزنم هب  دجـسم  زا  زامن  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک . خبط  وج  نان  صرق  جـنپ  ًاددـجم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مه  دـعب  زور  دـندرک . راطفا 

رد یمیتی  دنربب ، اذغ  هب  تسد  دنتساوخ  ات  اّما  دوب  رضاح  هرفـس  يور  شیرج  يرادقم  نان و  صرق  جنپ  هدش و  هدامآ  يراطفا  هرفـس  دمآ .
گنج رد  مردپ  متسه  نیملـسم  دالوا  زا  یمیتی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  تفگ  دروآرد و  ادص  هب  ار  هناخ 

. ] دیامرف ماعطا  تشهب  رد  ار  امش  ناحبس  يادخ  ات  دینک  ماعطا  ارم  ماهنسرگ  دش . دیهـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  باکر  رد  دحا 
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هتخپ و مرگ  نان  جنپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  زین  موس  زور  دندرک . راطفا  بآ  اب  دوخ  دنداد و  میتی  هب  ار  بش  نآ  ياذغ  یگمه  هحفص 310 ]
ای مکیلع  مالّسلا  تفگ  دروآرد و  ادص  هب  ار  هناخ  رد  يریـسا  هاگان  دننک . راطفا  ات  تشاذگ  هرفـس  يور  بآ  شیرج و  يرادقم  اب  هارمه 

بش نآ  دیامرف . ماعطا  مارکا و  ّتنج  رد  ار  امش  گرزب  يادخ  دینک ، ماعطا  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  يا  تّوبن  تیب  لها 
یلع دش ، مراهچ  زور  نوچ  دندیباوخ . هنسرگ  ار  بش  دنتشاذگ و  نیلاب  رب  رس  راطفا  نودب  دنداد و  ریسا  نآ  هب  ار  راطفا  ياذغ  یگمه  زین 

نآ دندیـسر . هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  روضح  هب  دنتـشادن  ییورین  ناوت و  یگنـسرگ  زا  هک  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف 
مهظفحاف یتیب  لها  الؤه  مهل  رفغا  ّبر و  ای  مهمحراف  ًاعوج ، نوتومی  یتیب  لها  ءالؤه  یهلا  تفگ  درک و  دنلب  نامسآ  هب  تسد  ترـضح 

دروم ار  نانآ  امرفب و  یمحر  دـناهدش ، باتیب  یگنـسرگ  تّدـش  زا  دنتـسه و  نم  تیب  لها  نانیا  ایادـخ ؟  114-1- تیاور  - مهـسنت و ال 
هّللا یلص  ترـضح  نآ  دزن  لیئربج  تفای  نایاپ  ادخ  لوسر  نخـس  نوچ  امرفم . ناشـشومارف  امرف و  ظفح  ار  نانآ  ایادخ ؟ هد  رارق  ترفغم 
لها زا  مدرک  باجتـسم  ار  تیاعد  دیامرفیم ، دتـسرفیم و  مالـس  تیادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ای  تفگ  دـمآ و  دورف  هلآ  هیلع و 

ًاءزج و مکل  ناک  اذه  هیآ  ات  ًاروفاک ...  اهجازم  ناک  سأک  نم  نوبرشی  راربالا  ّنأ  هیآ  متسه و  یضار  ناشراک  زا  منکیم و  رّکشت  وت  تیب 
 ] 189-176- نآرق  - 154-152- یقرواپ -119-75- نآرق -59-8- نآرق «. - 189» درک تئارق  ترـضح  نآ  رب  ار  اروکـشم  مکیعـس  ناـک 

- نآرق  ... - هّبح یلع  ماعّطلا  نومعطی  همیرک و  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  ساّبع  نبإ  درک ، لقن  حـلاص  یبا  زا  یبلک  [ 1053 [ ] هحفص 311
هب ار  نآ  دنتـشادن و  رتشیب  ناـن  صرق  هس  هک  یتـقو  تسا  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیـسحت  رد  قوف  هیآ  تفگ   116-86
هیآ حیـضوت  رد  ساّبع  نبإ  زا  وا  ءاطع و  زا  حیجن  نب  قاحـسا  [ 1054 . ] دندیباوخ هنسرگ  ار  بش  دندرک و  ماعطا  ریـسا  میتی و  نیکـسم و 
همه دـندش . التبم  يدـیدش  يراـمیب  هب  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و   116-86- نآرق  - تفگ هـّبح ..  یلع  ماـعّطلا  نوـمعطی  هـفیرش و 

افش تسا  دیما  ینک  رذن  رگا  نسحلا  ابا  ای  دنتفگ : باحصا  زا  یـضعب  دندرک ، تدایع  ود  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  باحـصا 
، دنبای افش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  طبـس  ود  رگا  هک  دندرک  رذن  هّضف  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دوش . لصاح  رتدوز 
هحفـص 312] رذن [  مه  ام  دنتفگ ، دندینـش  ار  رذـن  تیفیک  ردام  ردـپ و  زا  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  نوچ  دـنریگب . هزور  زور ، هس 

رادهزور هناـخ  لـها  همه  زور  نآ  يادرف  دوـمرف . تیاـنع  افـش  ار  دّیـس  ود  نآ  رذـن ، تکرب  هب  ناحبـس  يادـخ  میریگب  هزور  هک  مینکیم 
يراطفا زور  ره  دنتفرگ و  هزور  مه  رـس  تشپ  زور  هس  درک ، ضرق  وج  عاص  هس  مشپ و  يرادقم  شاهیاسمه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندوب ،

هّللا لوسر  روضح  هب  دمآ و  نیمز  هب  لیئربج  مراهچ  زور  رد  ات  دـندرک . راطفا  بآ  اب  طقف  دندیـشخب و  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  دوخ 
نوبرشی راربالا  ّنأ  هیآ  سپـس  دیوگیم . کیربت  تینهت و  تتیب  لها  وت و  هب  یلاعت  يادخ  دّمحم ؟ ای  تفگ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

دناوخارف و ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم   41-11- نآرق . - درک تئارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  سأک ...  نم 
دمح و  35-1- تیاور  - کلذـب انّـصخ  يذـّلا  هّلل  دـمحلا   » تفگ داتفا و  هیرگ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و  توـالت  شیارب  ار  همیرک  هیآ 

نبإ [ 1056  ] 116-114- یقرواپ  - 190 .» دومرف تیانع  ام  هب  ار  اهتمعن  هکنیا  داد و  صاصتخا  ام  هب  ار  تایآ  هکنیا  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
تباب مالّـسلا  هیلع  یلع  درک : لـقن   102-72- نآرق  ... - هّبح یلع  ماـعّطلا  نوـمعطی  هیآ و  ریـسفت  رد  ساـّبع  نـبإ  زا  وا  ءاـطع و  زا  جـیرج 

همه زور  نآ  دمآ ، هناخ  رد  هب  ینیکـسم  دنتخپ . نان  هدرک  بایـسآ  ار  نآ  ثلث  تفرگ  ترجا  وج  يرادـقم  هنیدـم  لها  ناتـسلخن  يرایبآ 
رد هب  نیکرشم  زا  يریـسا  موس  زور  تفرگ و  ار  زور  نآ  نان  هیمهـس  دمآ و  هناخ  رد  هب  یمیتی  رگید  زور  دندیـشخب ، نیکـسم  هب  ار  اهنان 

لزان مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زور  هس  نآ  لمع  يارب  قوف  هفیرـش  هیآ  دنداد . ریـسا  نآ  هب  مه  ار  موس  زور  نان  دمآ ، هناخ 
هحفص 313]  ] 131-103- نآرق  - 149-129- نآرق  - 59-57- یقرواپ  - 191 .» دندرک ریس  هدرک  ماعطا  ار  میتی  ریسا و  نیکـسم و  هک  دش .
زا دهاجم  [ 1071  ] 40-7- نآرق . - دناناراسهمشچ رانکرب  اههیاس و  ریز  رد  اوقت  لها  تالسرم 41 ]  ] نویع لالظ و  یف  نیقّتملا  ّنأ  [ 187]
. - دنـشاب اورپ  ياراد  اوقت و  بحاص  دـننک و  زیهرپ  هریبک  ناهانگ  كرـش و  زا  هک  یناسک  ینعی  نیقّتملا  ّنأ  يانعم  درک  لـقن  ساـّبع  نبإ 
هیاس ریز  رد  دنتـسه و  یتشهب  يالاو  تاماقم  ياراد  هک  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع  نیقّتم  همه  دمآرـس  -48-62 و  نآرق
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دوشیم هتفگ  نانآ  هب  و  دـنوشیم . مّعنتم  اههویم  عاونا  زا  هدـیمرآ  لالز  ياههمـشچ  رانک  رد  ؤلؤل  زا  هدـش  هتخاـس  ياـههمیخ  ناـتخرد و 
نینسحملا يزجن  کلذک  ّانا   ] تسایند رد  امش  تعباتم  تعاطا و  شاداپ  اهنیا  دشاب  اراوگ  امـش  رب  عونتم  ياهاذغ  عوبطم و  ياهیندیـشون 

. - دنراد يوأم  ّتنج  رد  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تیب  لها  نینـسحم  میهدیم و  وکین  شاداپ  هنوگ  هکنیا  زین  ار  نینـسحم 
44-7- نآرق  - گرزب ربخ  نآ  زا  دنسرپیم ! رگیدکی  زا  زیچ  هچ  هرابرد  [ 1 2 ءابن /  ] میظعلا ءابّنلا  نع  نولءاستی  ّمع  [ 188  ] 77-52- نآرق
113-77- نآرق  - مدرک لاؤس  میظعلا  ءابّنلا  نع  نولءاستی  ّمع  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  درک  تیاکح  یلاـمث  هزمح  وبا  [ 1072]

هرابرد تّما  یمامت  هک  متسه  میظع  ءابن  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم  دوخ  باحصا  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دومرف : باوج  رد 
ّبر يارب  رتگرزب  نم  زا  ياهیآ  چـیه  تسین و  نم  زا  رتگرزب  رتمیظع و  یئبـن  ار  ناحبـس  يادـخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـندرک . فـالتخا  نم 
هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  وا  ریخ و  دـبع  زا  ّيدـس  زا  يروث  نایفـس  [ 1075 [ ] هحفص 314  ] 138-136- یقرواپ  - 192  » تسین نیملاعلا 

تفالخ تموکح و  درک  لاؤس  تسشن و  شرانک  رد  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  روضح  هب  برح  نب  رخص  درک  لقن  مالّسلا 
وا دوـب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  نوراـه  هلزنم  هب  نم  يارب  هک  سک  نآ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن  تسیک  هدـهع  هب  وـت  زا  دـعب 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  زا  هّکم  لها  هک  ماگنه  نآ  دمآ . دورف  هّللا  لوسر  رب  نولءاستی  ّمع  همیرک  هیآ  نیح  نیمه  رد  تسا  نم  نیـشناج 
هیآ هکنیا  نوملعیس  اّلک  ّمث  نوملعیـس  اّلک   43-29- نآرق . - دندرکیم بیذکت  رگید  یضعب  قیدصت و  ار  وا  تیالو  یـضعب  دندیـسرپیم .

رب وا  تفالخ  هک  دنمهفیم  کیدزن  هدنیآ  رد  دـنریذپیمن ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  تسا  ینانآ  راتفگ  رب  ضارتعا  راکنا و  هفیرش 
هتـشرف ود  رکنم  ریکن و   33-1- نآرق  - کـماما نم  کـّیبن و  نم  کـنید و  اـم  کـّبر و  نم  دوشیم  لاؤس  ناـنآ  زا  ربق  رد  نوچ  دوب  ّقح 

. ًازاـفم نیقّتملل  ّنأ  [ 189  ] نک یفّرعم  ار  دوخ  ماـما  تسیک و  تّایبـن  تسیچ  تنید  تسیک  تراـگدرورپ  دنـسرپیم ، ربـق  رد  صوـصخم 
ًاملسم أبن 36 31 ] . ] ًاباسح ًءاـطع  کـّبّر  نّم  ًءازج  ًابّذـک . ـال  ًاوغل و  اـهیف  نوعمـسی  ـال  ًاـقاهد . ًاـسأک  و  ًاـبارتأ . بعاوک  و  ًاـبنعأ . قئادـح و 

ياهدوهیب هن  اجنآ  رد  بلابل  ياههلایپ  هتـسجرب و  ياههنیـس  اب  لاسمه  ینارتخد  اهناتـسکات و  اـههچغاب و  تسا  يراگتـسر  ار  ناراـگزیهرپ 
زا ةداتق  [ 1076  ] 152-7- نآرق  - باسح يور  زا  ییاطع  وت ، راگدرورپ  زا  یـشاداپ  تسا  هکنیا  دـننک . بیذـکت  ار  رگیدـکی  هن  دـنونش و 
هیآ رد  نـیقتم  زا  روـظنم  هحفـص 315 ]  ] 87-66- نآرق . - درک نایب  ًازاـفم  نیقّتملل  ّنأ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  ساـّبع  نبإ  درک  لـقن  نسح 

هب یکیدزن  زا  هدرک و  يرود  شحاوف  هب  باکترا  زا  تسا  ناراکزیهرپ  رورس  ایقتا و  دّیس  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  همیرک 
هب دریگیم و  ياج  هّللا  برق  لزاـنم  رد  هک  تسوا  تسا  مّنهج  شتآ  زا  تاـجن  يراگتـسر و  زوف و  وا  شاداـپ  تسا  هدوب  رذـح  رب  رئاـبک 

یسک رگم  دنیوگن ، نخس  مدرم   ] و [ 38 ءابن / . ] ًاباوص لاق  نمحّرلا و  هل  نذأ  نم  ّالا  نومّلکتی  ـال  [ 190 . ] دوشیم معّنتم  یتشهب  ياهتمعن 
یلامث هزمح  وبا  درک  تیاکح  نانـس  نب  دّـمحم  [ 1077  ] 65-7- نآرق . - دیوگ تسار  نخـس  و  دـهد ، تصخر  وا  هب  نامحر  يادـخ   ] هک

تـشهب دراو  تماـیق  رد  مدرم  همه  هزمح  اـبا  اـی  دوـمرف : ترـضح  نآ  مدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  روـضح  هب  يزور  تـفگ 
راعش هک  ره  یلب  دومرف : دنک ! ابا  تشهب  هب  نتفر  زا  دوشیم  ادیپ  یسک  ایآ  متفگ  دنشاب . هتشاد  ابا  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  رگم  دنوشیم 

هّیردـق و هئجرم و  هّللا  لوسر  ای  متفگ  دربن . تشهب  زا  ییوب  دـیوگن ، ناـج  بلق و  زا  ار   45-1- تیاور  - هّللا لوسر  دّـمحم  هّللا و  ّالا  هلا  ال 
زا نیتداهـش  دـسر ، ارف  تمایق  نوچ  تاهیه  تاهیه  دومرف : دنتـسه . هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا و  الا  هلا  ناگدـنیوگ ال  زا  هّیما  ینب  ۀـیرورح و 

ۀکئلملا حوّرلا و  موقی  موی  همیرک  هیآ  ایآ  دوشیمن . هداد  هار  تشهب  هب  یـسک  نامنایعیـش  تیب و  لها  ام  زج  دینادب  دوشیم و  بلـس  نانآ 
لوسر دّـمحم  هّللا و  ّالا  هلا  هک ال  یناسک  نآ  نادـب   108-17- نآرق  - ياهدینـش ار  ًاباوص . لاق  نمحّرلا و  هل  نذأ  نم  ّالأ  نومّلکتی  اّـفص ال 

[1078 [ ] هحفـص 316 دـنوشیم [ . تشهب  لخاد  تسا  باوص  لوق  نآ  هک  دـنیوگب  صـالخا  اـب  قدـص و  رـس  زا  ار   45-1- تیاور  - هّللا
نم ّالأ  نومّلکتی  اّفـص ال  ۀکئلملا  حوّرلا و  موقی  موی  همیرک  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  درک ، لقن  دوراج  وبا  زا  لهـس  نب  حلاص 

اهبلق زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا و  ّالا  هلا  راعـش ال  دـسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  درک  نایب  ًاباوص  لاق  نمحّرلا و  هل  نذأ 
ّالا  » ناحبس يادخ  لوق  ببس  هب  هکنیا  و  دنشاب . هتشاد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  رارقا  هک  یناسک  رگم  ددرگیم  وحم  همه 
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تـشهب هب  لوخد  هزاجا  دنـشاب ، هتـشاد  رارقا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  هک  یناسک  نآ  هب  ناـمحر  يادـخ  هک  تسا  نمحّرلا  هل  نذأ  نم 
تاعزان  ] يوأملا یه  ۀـّنجلا  ّنأف  يوهلا  نع  سفّنلا  یهن  ّهبر و  ماقم  فاخ  نم  اـّمأ  و  [ 191  ] 482-455- نآرق -189-98- نآرق . - دهدیم

تسا تشهب  نامه  وا  هاگیاج  سپ  تشادزاب  سوه  زا  ار  دوخ  سفن  و  دیساره ، شراگدرورپ  ربارب  رد  نداتسیا  زا  هک  یسک  اّما  و  [ 40 41
: - درک نایب  یغط  نم  اّماف  همیرک  هیآ  حیضوت  ریسفت و  رد  سابع  نبإ  زا  وا  دهاجم و  زا  يرهز  زا  هنییع  نب  نایفـس  [ 1079  ] 88-7- نآرق -

هداد و حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  رورغ ، ّربکت و  اب  هک  دوب  یّـصق  نب  هّللا  دـبع  نب  ثرح  نب  ۀـمقلع  رگنایغط ، زا  روظنم   121-106- نآرق
يراکوکین هدنب  حلاص و  دبع  نآ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّهبر  ماقم  فاخ  نم  اّمأ  یلو و  دیزگرب . شیوخ  يدـبا  هاگیاج  ار  مّنهج 

سفن ناحبس  يادخ  میب  رثا  رب  يوهلا  نع  سفّنلا  یهن  تسا و و  كانمیب  راگدرورپ  هبساحم  باسح و  زا  فئاخ و  ّبر ، ماقم  زا  هک  تسا 
-188- نآرق -33-5- نآرق . - دنکن ادیپ  عورـشمان  تاّذـل  مراحم و  هب  شیارگ  ات  درکیم  یتسرپيوه  زا  یهن  هظعوم و  هشیمه  ار  شیوخ 

نازیرگ ناطیش  هسوسو  سفن و  ياوه  زا  فئاخ و  یلاعت  يادخ  زا  نینچ  هکنیا  هک  تسا  یـسک  هاگیاج  ّتنج  يوأملا  یه  ۀّنجلا  ّنأف   214
، دـنناشخرد ییاههرهچ  زور ، نآ  رد  سبع 39 38 ] . ] ةرشبتسّم ۀکحاض  ةرفـسّم . ذئموی  هوجو  [ 192 [ ] هحفص 317  ] 24-1- نآرق  - دشاب

همیرک هیآ  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  زا  دـنکیم  تیاـکح  کـلام  نب  سنا  [ 1080  ] 41-7- نآرق . - دناناداش و ]  ] نادـنخ
داش ياهلد  نادنخ و  ياههرهچ  سنا  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ترـضح  نآ   123-105- نآرق  - مدرک لاؤس  ةرفسّم  ذئموی  هوجو 
هیلع نیـسح  مالّـسلا  هیلع  نسح  رایط ، رفعج  هزمح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  لماش  هک  تسا  بلطملا  دبع  نادـنزرف  هب  قلعتم 

هک هکنیا  زا  تسا و  ینارون  باتفآ  لثم  ام  ياههرهچ  هک  یلاح  رد  میزیخیمرب  اهربق  زا  تمایق  رد  میتسه  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالّـسلا و 
باوث لیزج و  رجا  هب  ار  رگیدکی  تسام و  نابل  رب  يداش  ياههدنخ  میتسه و  داش  لاحـشوخ و  رایـسب  تسا  یـضار  ام  زا  ناحبـس  يادـخ 

رگیدـکی رب  دـیاب  ناقاتـشم  اهتمعن ]  ] هکنیا رد  و  نیففطم 26 ]  ] نوسفانتملا سفاـنتیلف  کـلذ  یف  و  [ 193  ] میهدیم دـیون  تراشب و  لـیمج 
هّللا دـبع  نب  رباـج  زا  وا  ریبز و  یبا  زا  ینهد  راّـمع  نب  ۀـیواعم  لوـق  زا  يریرح  یلع  نب  رفعج  [ 19308193  ] 41-7- نآرق . - دنریگ یشیپ 

ام اّیلع ، تیجتنا  ّینأ  نولوقت  مّکنأ   201-199- یقرواپ « - هوزغ 193 رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراـصنا 
هیلع یلع  اب  نم  هک  تسا  هکنیا  امـش  نخـس  هحفص 318 ]  ] 111-1- تیاور  - نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  هاـجتنا و  هّللا  ّنأ  هتیجتنا  اـنا 

هکنیا هب  و  درکیم . اوجن  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  زین  نامحر  يادـخ  هکلب  مدرکیمن  اوجن  وا  اب  اهنت  نم  دـینادب  یلو  متخادرپ  اوجن  هب  مالّـسلا 
نیففطم 28  ] نوبّرقملا اهب  برشی  ًانیع  مینـست  نم  هجازم  و  [ 194  ] 256-254- یقرواپ  - 194 .» دراد هقالع  لیم و  یبغار  قاتـشم و  ره  راک 
زا مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  هزمح  وـبا  [ 1082  ] 55-7- نآرق . - دنـشون نآ  زا  ادخ  نابّرقم  هک  ياهمـشچ  تسا  مینـست   ] زا شبیکرت  و  [ 27
هیآ نییبت  حیـضوت و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک  تیاور  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  شردـپ 

دّمحم لآ  هک  تسا  تشهب  رد  بارـش  یندیـشون و  نیرتهب  هک  اراوگ  یبارـش  ینعی   234-214- نآرق : - دومرف مینـست  نم  هجازم  همیرک و 
مالّسلا و هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لماش  هک  دنتسه  رادهقباس  نابّرقم  زا  نانآ  و  دنـشونیم . نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

اوناک اومرجأ  نیّذلا  ّنأ  [ 195 . ] دندرک ادـتقا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هب  لمع  نامیا و  رد  هک  نانآ  هّیرذ  هجیدـخ و 
هدروآ نامیا  هک  ار  نانآ  دـندرکیم ، هانگ  هک  یناسک  ایند ] رد  يرآ  [ ] نیففطم 29  ] نوزماغتی مهب  اوّرم  اذا  نوکحـضی و  اونماء  نیّذلا  نم 

 ] زا وا  ملاس و  نب  نامحّرلا  دبع  زا  وا  نامحّرلا و  دبع  نب  سنوی  زا  یسیع  نب  دّمحم  [ 1083  ] 87-7- نآرق . - دنتفرگیم دنخشیر  هب  دندوب 
نب یلع  نأش  رد  نوزماغتی  مهب  اوّرم  اذا  نوکحـضی و  اونماء  نیذـّلا  نم  اوناک  اومرجأ  نیذـّلا  ّنأ  هیآ  درک : لقن  هّللا  دـبع  یبا  هحفص 319 ]

هورگ نآ  درکیم . روبع  نیقفانم  هّیما و  ینب  زا  یعمج  رانک  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يزور   114-34- نآرق . - دش لزان  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 
تّمذم رد  همیرک  هیآ  دنداد ، همادا  ار  یتشز  تاکرح  نینچ  نوچ  دنتفرگ ، رخسمت  هب  ار  وا  ياهنخس  دنتخادرپ و  ترضح  نآ  ءازهتسا  هب 
اوـنماء نیذـّلأ  درک  لـقن  همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  ساـبع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  یبـلک  [ 1085  ] 255-253- یقرواپ  - 195 .» دـش لزان  نانآ 
شیرق هفیاط  زا  نیقفانم  هورگ  اومرجأ ، نیذـّلأ   103-81- نآرق . - دنراوگرزب نآ  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوکحـضی 
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[27 30 رجف /  ] یتّنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ًۀّیضرّم . ًۀیضار  ّکبر  یلأ  یعجرا  ۀّنئمطملا . سفّنلا  اهتّیای  [ 196  ] 14-1- نآرق . - دنتسه
- نآرق . - وش لخاد  نم  تشهب  رد  يآ و  رد  نم  ناگدنب  نایم  رد  درگ و  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  دنـسپادخ  دونـشخ و  هّنئمطم  سفن  يا 

هیآ لوزن  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نب  رفعج  هّللا  دبع  وبا  زا  وا  ملاس و  نب  نامحّرلا  دبع  زا  بوبحم  نب  نسح  [ 1089  ] 105-7
نب یلع  هرابرد  هفیرش  هیآ  درک : لقن  یتّنج  یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ًۀّیضرّم . ًۀیضار  ّکبر  یلأ  یعجرا  ۀّنئمطملا . سفّنلا  اهتّیای  همیرک 

و [ 197 [ ] هحفص 320  ] 258-160- نآرق . - دیمان هّنئمطم  سفن  ار  ترـضح  نآ  سفن  ناحبـس  يادخ  دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
نیسح زا  داّبع  نب  لیعامسا  [ 196090  ] 23-7- نآرق . - دروآ دوجو  هب  هک  ار  یسک  نآ  نانچ و   ] يردپ هب  دنگوس  [ 3 دلب /  ] دلو ام  دلاو و 

ریما دلاو  زا  روظنم  دومرف : دـلو  ام  دـلاو و  قیبطت  ریـسفت و  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  درک ، لقن  باحـصا  زا  یـضعب  زا  وا  روفعی و  یبا  نب 
هدرب مان  ناراوگرزب  نآ  زا  همیرک  هیآ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  دلو  زا  روظنم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا 

تساوخن یلو  [ 11 دلب / . ] ۀبقعلا محتقا  الف  [ 198  ] 344-342- یقرواپ -231-228- نآرق -177-173- نآرق -154-140- نآرق  - 196 .» دش
ریـسفت و رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  یتقو  درک  تیاکح  بلغت  نب  نابا  زا  لیـضف  نب  دّمحم  [ 1092 [ ؟ دور الاب  يرگن  تبقاـع   ] هندرگ زا 
232-213- نآرق -27-7- نآرق : - دومرف درک و  هراشا  شاهنیـس  هب  تسد  اب  ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  ۀبقعلا  محتقا  الف  همیرک  هیآ  حیـضوت 
116-114- یقرواپ  - 197 .» دش دهاوخ  ناراگتسر  زا  دبای و  تاجن  دنک ، روبع  هندرگ  نآ  زا  یـسک  ره  هک  میتسه  ياهبقع  هندرگ و  نآ  ام 

یپ نوچ  هم  هب  دنگوس  شایگدنبات  دیشروخ و  هب  دنگوس  سمش 3 1 ] . ] اهّلج اذا  راهّنلا  و  اهیلت ، اذا  رمقلا  و  اهیحض ، سمّشلا و  و  [ 199]
زا وا  رفعج و  زا  تارف  نب  دّمحم  [ 1094 [ ] هحفص 321  ] 65-7- نآرق . - دنادرگ نشور  ار  نیمز   ] نوچ زور  هب  دنگوس  دور ، دیـشروخ ] ]

یلص هّللا  لوسر  ینعی  اهیحض  سمّشلا و  درک و  نایب  قوف  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  نآرق  روهـشم  رّـسفم  ساّبع  نب  هّللا  دبع  درک  لقن  شردپ 
رمق هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  اهیلت  اذا  رمقلا  -144-161 و  نآرق  - تسا مدرم  نیب  رد  باتفآ  سمـش و  هک  هلآ  هیلع و  هّللا 

. دنتسه مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هفیرـش  هیآ  رد  راهّنلا ]  ] زا روظنم  اهّلج  اذا  راهّنلا  -1-17 و  نآرق  - تسا دیشروخ  رانک  رد  باتهم  و 
- نآرق  - 198 .» دـندنام یهارمگ  لهج و  تاملظ  رد  دنتـسه و  یناملظ  کیرات و  بش  هک  هّیما  ینب  ینعی  اهاشغی  اذا  لـّیلا  -1-19 و  نآرق -

ملسم [ 1096  ] 23-7- نآرق  - تساخ اپ  هب  نانآ  نیرتیقـش  هک  هاگ  نآ  سمش 12 ]  ] اهاقـشأ ثعبنا  ذا  [ 200  ] 110-108- یقرواپ -19-1
هیلع یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يزور  تفگ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  درک  تیاکح  ّيدع  نب  ۀـّیجح  زا  روعا 

ایآ دومرف  سپـس  تسا  ملاع  یقـش  نیلّوا  وا  دروآرد . ياـپ  زا  ار  حـلاص  رتش  هک  سک  نآ  متفگ  دوب  یـسک  هچ  نیلّوا  نیرتیقـش  مالّـسلا 
ار ترـس  قرف  ریـشمش  اـب  هک  یـسک  نآ  دومرف : تسیک  منادـب  اـت  دـییامرف  ناـیب  هّللا  لوسر  اـی  متفگ  تسیک  نیرخآ  نیرتیقـش  ینادیم 
هحفص 322]  ] 69-67- یقرواپ  - 199  » دوب نیلوا  نیرتیقش  هک  مالّسلا  هیلع  حلاص  رتش  هدنشک  لثم  تسا  نیرخآ  نیرتیقش  وا  دفاکـشب 

ناج يارب  ام  متفگ  مدیسر و  مالّسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  تفگ  یلئود  نانس  ابا  درک  تیاور  ملسا  نب  دیز  زا  لاله  یبا  نب  دیعس  [ 1099]
هّللا یلـص  قداص  لوسر  زا  نوچ  مرادن  یـساره  فوخ و  نتـشیوخ  يارب  زگره  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  میتسه  نارگن  كانمیب و  وت 

هک ناـنچمه  تسا  مدرم  نیرتیقـش  نـم  لـتاق  دـنکیم و  نـیگنر  ار  منـساحم  دـیآیم و  دورف  مرـس  قرف  رب  یتبرـض  مدینـش  هـلآ  هـیلع و 
بلاط یبا  نب  یلع  زا  تسا  هدرک  لـقن  رطم  یبا  [ 1101  ] 231-229- یقرواپ  - 200 .» درک یپ  ار  مالّـسلا  هیلع  حلاص  رتش  نیلّوا  نیرتیقش 

نآ دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  نیرتیقش  یـسک  هچ  و  دوشیم ! ادیوه  راکـشآ و  ینامز  هچ  مدرم  نیرتیقـش  دش ، لاؤس  مالّـسلا  هیلع 
لوسر زا  درک  لقن  ورمع  نب  هّللا  دبع  [ 1106  ] 101-99- یقرواپ  - 201  » تسا نیرتتخبدب  یقش و  وا  دناسرب ، تداهش  هب  ارم  هک  یـسک 

96-1- تیاور  - مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  نم  ّالا  یتما  نم  رئابکلا  لهال  یتعافش  ّنا  الا  دومرف : مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
تعافـش وفع و  دروم  زگره  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتاق  رگم  دوشیم ، متّما  زا  رئابک  لها  ناراکهانگ و  لـماش  نم  تعاـفش 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  لـتاق  مدرم  نیرتیقـش  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  درک  لـقن  ساـبع  نبإ  [ 1107 . ] دریگیمن رارق 
هحفـص 323] دـیراب [ . نوخ  نامـسآ  زا  یلاوتم  زور  ود  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  درک  هفاضا  ساـبع  نبإ  سپـس  تسا  مالّـسلا 
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34-7- نآرق  - يوش دنـسرخ  اـت  داد ، دـهاوخ  اـطع  ار  وت  تراـگدرورپ  يدوز  هب  و  یحـض 5 ]  ] یـضرتف ّکبر  کـیطعی  فوسل  و  [ 201]
هیلع هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يزور  درک ، لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  ینهج  داّمح  [ 1110]

مدـنگ ندرک  بایـسآ  هب  دوب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناش  رب  رتش  تسوپ  زا  یئاسک  هک  یلاح  رد  دـش ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  دراو  هلآ  و 
، درک هدـهاشم  تلاح  نآ  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  یتقو  دـنک . هیهت  نان  اههچب  يارب  اـت  دوب  لوغـشم 

هاگ نآ  نک  لّمحت  ترخآ  شیاسآ  توالح و  هب  ندیسر  يارب  ار  ایند  یخلت  یتخس و  همطاف  ای  دومرف : دش و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا 
- یقرواپ -50-23- نآرق  - 202 .» دـش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  يدونـشخ  يارب  یـضرتف  ّکبر  کیطعی  فوسل  همیرک و  هیآ 
93-66- نآرق . - درک نایب  یـضرتف  ّکبر  کـیطعی  فوسل  حیـضوت و  ریـسفت و  رد  ساـبع  نبإ  زا  حـلاص  وبا  زا  یبلک  [ 1111  ] 119-117
یـضار و میرک  ّبر  تیانع  زا  ترـضح  نآ  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم  تشهب  لخاد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  هّیرذ  ناحبـس  يادخ 

یضرتف ّکبر  کیطعی  فوسل  همیرک و  هیآ  حیضوت  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  هّیفنح  نب  دّمحم  [ 1112 . ] دوش دونشخ 
دّمحم ای  دهد ، رس  ادن  يدانم  ات  منکیم  تعافش  متّما  يارب  ردق  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر   130-103- نآرق . - درک نایب 

امش هاگ  نآ  دومرف : درک و  ور  قارع  لها  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  مرازگساپس  ار  وت  مدش و  یضار  ّبر ؟ ای  میوگیم  يدش  یـضار  ایآ 
هّللا ۀـمحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـّلا  يدابع  اـی  همیرک  هحفـص 324 ]  ] 205-178- نآرق  - هیآ هب  دـییوگیم  قارع  لـها 

يارب تعافـش  هک  میتسه  رتراودـیما  یـضرتف  ّکبر  کیطعی  فوسل  همیرک و  هیآ  هب  مییوگیم  تیب  لها  ام  اـّما   78-7- نآرق  - میراودیما
کیطعی فوسل  همیرک و  هیآ  ریـسفت  رد  ساـبع  نبإ  زا  ّيدـس  [ 1113  ] 72-45- نآرق . - دـش هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  تّما 

. - دوشن نوگنرـس  منهج  شتآ  رد  شتیب  لها  زا  يدحا  هک  تسا  هکنیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تیاضر  درک  لقن  یـضرتف  ّکبر 
[1115  ] 32-7- نآرق  - يوگ نخـس  مدرم  اب  شیوخ  راگدرورپ  تمعن  زا  و  یحـض 11 ]  ] ثّدحف ّکبر  ۀمعنب  اّمأ  و  [ 202  ] 82-55- نآرق

تفه يارب  نیمز  دومرف : ترضح  نآ  درک ، لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  شّدج و  زا  شردپ  شردپ و  زا  هّللا  دبع  نب  یـسیع 
ورف یهلا  رفظ  ترصن و  نانآ  رطاخ  هب  دوشیم . هدیراب  ناراب  دیوشیم و  هداد  يزور  قزر و  رفن  تفه  هکنیا  هطساو  هب  امش  دش . قلخ  رفن 

متسه تعامج  هکنیا  ماما  هک  نم  هفیذح و  دادقم ، ناملس  راّمع ، رذوبا ، دوعـسم ، نب  هّللا  دبع  زا  ترابع  نت  تفه  نآ  دوشیم و  هداتـسرف 
بـصناف تغرف  اذأف  [ 203  ] 164-162- یقرواپ -144-119- نآرق  - 203 .» درک توالت  ار  ثّدـحف  کـّبر  ۀـمعنب  اـّمأ  همیرک و  هیآ  سپس 

رد مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  زا  وا  ریـصب و  وبا  زا  ۀعامـس  [ 1116  ] 24-7- نآرق  - شوک رد  تعاـط  هب  یتفاـی  تغارف  نوچ  سپ  حرش 7 ] ]
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هب  ناحبـس  يادخ  درک : لقن  بصناف  تغرف  هحفص 325 ]  ] 110-106- نآرق  - اذأف همیرک  هیآ  حیضوت  ریسفت و 

[204  ] 170-168- یقرواپ  - 204  » نک بوصنم  تیالو  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتفای  تغارف  نوچ  هّللا  لوسر  اـی  دومرف :
اولمع اونماء و  نیّذلا  ّالا  نیلفاس  لفـسأ  هنددر  ّمث  میوقت  نسحأ  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  نیمالا  دلبلا  اذـه  نینیـس و  روط  نوتیّزلا و  نیّتلا و  و 

هوک ود   » نوتیز نیت و  هوک   ] هب دنگوس  نیت 8 1 ]  ] نیمکاحلا مکحأب  هّللا  سیلأ  نیّدلاب  دعب  کبّذکی  امف  نونمم  ریغ  رجأ  مهلف  تاحلاّصلا 
یتسپ بتارم   ] نیرتتسپ هب  ار  وا  سپس  میدیرفآ  لادتعا  نیرتوکین  رد  ار  ناسنا  یتسارب  هک  ناما  و   ] نما رهش  هکنیا  انیس و  روط  ماش و  رد 

زا دعب  ار  وت  زیچ ، هچ  سپ  تشاد  دنهاوخ  ّتنمیب  یـشاداپ  هک  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدـیورگ و  هک  ار  یناسک  رگم  میدـینادرگزاب 
سنا نب  کلام  زا  يدهم  نب  نامحّرلا  دـبع  [ 1120  ] 252-7- نآرق  - تسین نارواد  نیرتوکین  ادخ  ایآ  درادیم ! او  ازج  بیذـکت  هب  هکنیا 

داـش و رایـسب  ترـضح  نآ  دـش ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  رب  نیت  هروـس  یتـقو  تفگ  کـلام  نب  سنا  درک  لـقن  يرهز  زا 
رورـس و تلع  هرابرد  سابع  نبإ  زا  میدرک  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  یلاحـشوخ  يداش و  باحـصا  ام  همه  هک  ياهنوگ  هب  دش  لاحـشوخ 

نیمزرس ینعی  نوتیّزلا  ماش و  نیمزرس  ینعی  نیّتلا  درک و  نایب  سابع  نبإ  مدرک  لاؤس  نیت  هروس  ریسفت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  يداش 
هیلع یـسوم  مّلکت  هاـگیاج  هک  انیـس  روط  ینعی  نینیـس  روط  نیطـسلف و و  ضرأ  و  هحفـص 326 ]  ] 64-53- نآرق -31-22- نآرق  - نوتیز

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ینعی  نسنالا  انقلخ  دقل  تسا  هّکم  سدّقم  رهـش  روظنم  نیمالا  دلبلا  اذه  -17-29 و  نآرق  - تسادخ اب  مالّسلا 
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تب ناگدننک  تدابع  ینعی  نیلفس  لفسأ  هنددر  ّمث   69-52- نآرق -21-1- نآرق  - میدرک قلخ  میوقت  نسحا  رد  تسا  لماک  ناسنا  هک  ار 
ینعی نونمم  ریغ  رجأ  مهلف  رمع ، رکب و  وـبا  تاـحلاّصلا  اوـلمع  اوـنماء و  نیذـّلا  اـّلأ  دـنریگیم . رارق  هبترم  نیرتتسپ  نیرتلزاـن و  رد  هک 

- نآرق -183-161- نآرق -145-107- نآرق -24-1- نآرق « - مالّـسلا 205 هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نیّدلاب  دعب  کبّذـکی  امف  نامثع 
هیلع نسحلا  ابا  زا  درک  تیاور  راسی  نب  لیـضف  نب  دّـمحم  زا  متاح  نب  دّـمحم  [ 1121  ] 303-274- نآرق -273-271- یقرواپ -225-199

مالّسلا و هیلع  نیـسح  ینعی  نوتیّزلا  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ینعی  نیّتلا  و  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک  لاؤس  نیت  هروس  ریـسفت  هرابرد  مالّـسلا 
نیمالا دلبلا  اذه  -81-93 و  نآرق -50-39- نآرق -9-1- نآرق  - تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نآ  انیـس و  روط  نامه  نینیـس  روط 

لمع دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ینعی  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیّذلا  ّالأ   21-1- نآرق  - تسا نیما  دلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر 
206 .» دوشیم هداد  نونمم  ریغ  شاداپ  رجا و  نانآ  هب  دنتسه و  وا  یقیقح  نایعیش  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  هک  دنداد ، ماجنا  حلاص 
. ۀـّیربلا ریخ  مه  کئلوأ  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلا  ّنأ  [ 205 [ ] هحفص 327  ] 104-78- نآرق  - 223-221- یقرواپ -38-1- نآرق -

نیرتدب هک  دنانانیا  دننامیم  هراومه  نآ  رد  و ] ، ] دنخزود شتآ  رد  ناکرـشم  زین ]  ] دـناهدیزرو و رفک  هک  باتک  لها  زا  یناسک  [ 6 ۀنّیب / ]
مالّـسلا هیلع  یلع  زا  تفگ  درک و  لقن  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  بتاک  يراصنا  لیحارـش  نب  دیزی  [ 1125  ] 69-7- نآرق . - دناناگدیرفآ
کئلوأ تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیّذلا  ّنأ  ناحبـس  يادخ  مالک  یلع  ای  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک  نایب  مدینش 

ضوح رد  امـش  نم و  هاگهدعو  دیتسه و  تایقیقح  نایعیـش  وت و  ادخ ،  ناگدنب  نیرتهب   ] ۀّیربلا ریخ  هک  نادـب  يدینـش  ار  ۀـّیربلا  ریخ  مه 
- نآرق  - 207 .» دیوشیم توعد  نیلّجحم  ّرغ  مان  اب  تمایق  رد  امـش  دننک . عّمجت  باتک  باسح و  يارب  مدرم  همه  هک  یماگنه  تسا  رثوک 

ّنأ همیرک  هیآ  هک  یماگنه  دـندرک . لـقن  ساـبع  نبإ  زا  ملذـح  نب  میمت  یلع و  نب  دّـمحم  زا  رباـج  [ 1126  ] 349-347- یقرواپ -95-33
بلاط یبا  نب  یلع  هب  ترـضح  نآ  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رب  ۀّیربلا  ریخ  مه  کئلوأ  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیذـّلا 
ًاباضغ كّودع  یتای  نّیضرم و  نیضار  ۀمایقلا  موی  کتعیش  تنا و  یتات  کتعیش  تنأ و  وه   171-109- نآرق  - یلع ای  دومرف : مالّسلا  هیلع 

امش دسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  دیتسه ، ادخ  ناگدنب  نیرتهب  ینعی  هّیربلا  ریخ  تایعقاو  نایعیـش  وت و  یلع  ای   103-1- تیاور  « - نیحمقم
هّللا لوسر  ای  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  دنشاب . هدش  بوکرس  كانبضغ و  وت  نانمشد  دیوشیم و  رضاح  رـشحم  فص  رد  یـضرم  یـضار و 
هّللا محر  لاق  نم  و   » دننک تنعل  ار  وت  دـنیوج و  يّربت  وت  زا  هک  یناسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دنتـسیک ! نم  نانمـشد 

تمحر ار  وا  ناحبـس  يادـخ  دـنک ، تـمحر  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع  دـنوادخ  دـیوگب : یـسک  ره  ینعی   51-1- تیاور  « - هّللا هـمحری  ًاـّیلع 
هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  درک : لقن  شردپ  زا  وا  هدیرب و  نبإ  زا  یفعج  رباج  [ 1131 [ ] هحفص 328  ] 108-106- یقرواپ  - 208 .» دنکیم

مالّـسلا هیلع  یلع  فتک  رب  ار  شتـسد  درک و  توـالت  ار  ۀـّیربلا  ریخ  مه  کـئلوأ  تاـحلاّصلا  اولمع  اوـنماء و  نیذـّلا  ّنأ  همیرک  هیآ  هلآ  و 
وـت و تماـیق  رد  یلع  اـی  دـیتسه . هّیربـلا  ریخ  هفیرـش و  هیآ  هکنیا  قادـصم  تنایعیـش  وـت و  یلع  اـی   116-54- نآرق : - دومرف تشاذـگ و 

دیزی نب  رباـج  زا  [ 20920932 . ] دنوش رشحم  دراو  لیلذ  روهقم و  هنشت  تنانمـشد  اّما  دیوشیم ، رـشحم  يارحـص  دراو  باریـس  تنایعیش 
اونماء و نیّذلا  ّنأ  زا  روظنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  زا  یفعج 

ریبز یبا  [ 1139  ] 261-259- یقرواپ -207-165- نآرق  - 209 .» دنتـسه وا  یقیقح  نایعیــش  مالـّـسلا و  هـیلع  یلع  تاـحلاّصلا ...  اوـلمع 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  روضح  رد  يزور  تفگ  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  درک  تیاکح 
یلع مردارب  دومرف : داتفا ، مالّسلا  هیلع  یلع  راسخر  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  مشچ  هک  یماگنه  دیسر . ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مالّـسلا 

نازئاف و زا  تمایق  رد  شنایعیش  درم و  هکنیا  دنگوس ، هناخ  هکنیا  يادخ  هب  تفگ  درک و  هبعک  هب  ور  سپس  دمآ ، امش  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع 
دهعب مکافوأ  هّللا و  رماب  مکموقا  هّللاب و  ًانامیا  مکلّوا  ّهنأ  : » دـینادب نارای  يا  دومرف : درک و  ام  هب  ور  هاگ  نآ  هحفص 329 ] دناناراگتسر [ .

نمؤـم و نّیلوا  یلع   173-1- تیاور «. - ۀـّیزم هّللا  دـنع  مکمظعا  هیعّرلا و  یف  مکلدـعا  هیوّسلاـب و  مکمـسقا  هّللا و  مکحب  مکاـضقا  هّللا و 
رد نیرتلداع  لاملا و  تیب  میـسقت  رد  نیرتفاصنا  اب  هّللا  مکح  رد  نیرتملاع  هّللا و  دـهع  رد  نیرتاـفو  اـب  هّللا و  رما  رد  امـش  نیرترادـیاپ 
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کئلوأ تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیّذلا  ّنأ  هفیرـش  هیآ  تانایب  هکنیا  زا  دعب  تسادخ  دزن  رد  صخـش  نیرتایازم  اب  تیعر و  قوقح  ظفح 
یعمج رد  هاـگره  تفگ  داد و  همادا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  سپـس   101-39- نآرق . - دـش لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  رب  ۀـّیربلا  ریخ  مه 
دّمحم زا  دعب  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  مدرم  يا  دنتفگیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  باحصا  دیسریم ، هار  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  میدوب و 

يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج  هدرک  تیاور  ةرمـض  نب  مصاع  [ 1141  ] 272-270- یقرواپ  - 210 .» دیآیم امـش  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
نم ًادومع  رون و  نم  ًاءاول  هّلل  ّنا  دومرف : دوب  اـم  ناـیم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  میدوـب و  هتـسشن  هنیدـم  دجـسم  رد  درک  لـقن 

، ۀّیربلا ریخ  دّمحم  لآ  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  ءاوللا ال  کلذ  ءادر  یلع  بوتکم  ۀنـس ، یفلاب  تاوامّـسلا  قلخی  نا  لبق  اهقلخ  دـجربز 
نامسآ تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  هک  تسا  دجربز  زا  يدومع  رون و  زا  یئاول  ار  ناحبس  يادخ   218-1- تیاور  - موقلا ماما  ءاوللا  بحاص 

نآ ماـما  مچرپ  بحاـص  دـنامدرم و  نیرتهب  دّـمحم  لآ  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  تسا  هتـشون  ءادر  نآ  يور  رب  درک ، قلخ  ار  نآ 
ّزع و يادخ  ساپس  دمح و  تفگ  درک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  هب  ور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  تسا  هفیاط  تعامج و 

ینادیم ایآ  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  سپس  دومرف . تیانع  تفارش  تمارک و  هدرک و  تیاده  وت  هلیسو  هب  ار  ام  هک  ار  ّلج 
دعقم یف  هفیرـش  هیآ  هاگ  نآ  دنکیم و  تشهب  لخاد  ام ، هارمه  ار  وا  ناحبـس  هحفص 330 ] يادخ [  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ام  یـسک  ره 

يراصنا هّللا  دـبع  نب  رباج  روضح  هب  يزور  دـیوگیم  یفوع  هّیطع  [ 1142  ] 103-73- نآرق . - درک توالت  ار  ردتقم  کیلم  دـنع  قدـص 
. وگب نخـس  میارب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  متفگ  وا  هب  دوب  هداتفا  شنامـشچ  يور  رب  وا  ياهوربا  نس  ربک  زا  هک  ینامز  مدیـسر 

ریخ ار  وا  فیرـش  نآرق  هک  تسا  ناسنا  نیرتـالاو  قیـالخ و  نیرتهب  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  دز و  يراـنک  هب  ار  شیوخ  ناوربا  رباـج ،
مه کئلوا  هرابرد  سابع  نبإ  زا  وا  كاّحـض و  زا  نامیلـس  نب  لـتاقم  [ 1146  ] 164-162- یقرواپ -154-143- نآرق  - 211 .» دیمان ۀّیربلا 

اهناسنا نیرتالاو  ادـخ و  ناگدـنب  نیرتهب  هک  دـش  لزاـن  شتیب  لـها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّقح  رد  همیرک  هیآ  هکنیا  درک ، لـقن  ۀـّیربلا  ریخ 
هک ره  اـــّما  هعراـق 7 6 ] . ] ۀیــضاّر ۀــشیع  یف  وـهف  هنیزوـم  تـلقث  نـم  اــّمأف  [ 206  ] 237-235- یقرواپ -96-73- نآرق  - 212 .» دنتسه
هیآ حیـضوت  رد  سابع  نبإ  زا  حلاص  یبا  [ 1149  ] 53-7- نآرق  - دوب دهاوخ  یـشوخ  یگدنز  رد  يو  سپ  دیآرب ، نیگنـس  شیاههدیجنس 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  دراد ، ناـحجر  ناـگمه  رب  شتانـسح  هّفک  تماـیق  رد  هک  یـسک  اـهنت  درک  لـقن  هنیزوم ...  تلقث  نم  اـّمأف  هفیرش 

زا یلاـخ  رگید  هّفک  درادـن و  دوـجو  يرگید  زیچ  تانـسح  زج  ترـضح  نآ  لـمع  هماـن  رد  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  هکنیا  تسا و  مالّـسلا 
لیلد هب  سپ  تسا  هدرکن  ینامرفان  نایصع و  ینیع  هحفص 331 ]  ] 87-59- نآرق  - ۀفرط رد  یتح  ار  ناحبـس  يادخ  تساطخ و  تائیس و 

تاـیح یگدـنز و  زا  تسا و  نیزو  یلاـمعا  دـنمجرا و  یتیـصخش  ياراد  ترـضح  نآ  ۀیـضاّر  ۀـشیع  یف  وهف  هنیزوـم  تلقث  نم  اـّمأف  هیآ 
تمعن زا  هک  تسا  زور  نامه  رد  سپـس  [ 8 رثاکت /  ] میعّنلا نع  ذئموی  ّنلئـستل  ّمث  [ 207  ] 68-22- نآرق  - تسا دونشخ  یـضار و  يورخا 

هیلع دّـمحم  نب  رفعج  وـبا  درک  تیاور  غئاـص  صفح  وـبا  زا  نیـسح  نب  نسح  [ 1150  ] 40-7- نآرق . - دش دـیهاوخ  هدیـسرپ  نیمز  يور  ]
هّللا یلـص  دّـمحم  تیب  لها  ام  میعن   159-126- نآرق : - دومرف نایب  میعّنلا  نع  ذئموی  ّنلئـستل  ّمث  همیرک  هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  مالّـسلا 

148-146- یقرواپ -128-75- نآرق  - 213 .» درک تئارق  ار  هیلع  تمعنا  هیلع و  هّللا  معنا  يذـّلل  لوـقت  ذا  هیآ و  سپـس  میتـسه  هلآ  هـیلع و 
هب صفح  ابا  يا  درک  نایب  میعّنلا  نع  ذـئموی  ّنلئـستل  همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  نسح  نب  هّللا  دـبع  درک ، تیاـکح  غئاـص  صفح  وبا  [ 1152]
 ] 111-83- نآرق  ... - دـیدرک راتفر  هنوگچ  ام  قح  رد  هک  دـننکیم . لاؤس  تیب  لها  ام  تیالو  هراـبرد  امـش  زا  تماـیق  رد  دـنگوس  ادـخ 

[3 رـصع / . ] ربّصلاب اوصاوت  ّقحلاب و  اوصاوت  تاحلاّصلا و  اولمع  اونماء و  نیّذلا  ّالأ  رـسخ . یفل  ناسنالا  ّنأ  رـصعلا . و  [ 208 [ ] هحفص 332
قح هب  ار  رگیدمه  هدرک و  هتـسیاش  ياهراک  هدیورگ و  ادخ  هب  هک  یناسک  رگم  تسا  نایز  شوختـسد  ناسنا  ًاعقاو  هک  رـصع ، هب  دنگوس 
زا وا  ۀعافر و  نب  یلع  شیومع  زا  ۀعافر  نب  دـیزی  نب  دّـمحم  ماشه  وبا  [ 1153  ] 112-7- نآرق . - دناهدرک هیصوت  ییابیکـش  هب  شرافس و 
هّللا یلص  هّللا  لوسر  ربنم  هب  هبطخ  ندناوخ  يارب  هنیدم  رد  وا  متشاد  ار  جح  رفـس  دصق  سابع  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  اب  هک  درک  لقن  شردپ 
رـسخ یفل  ناسنالا  ّنأ  رـصعلا . تفگ و  نینچ  هروس  هکنیا  نییبت  حیـضوت و  رد  درک و  تئارق  ار  رـصع  هکرابم  هروس  تسـشن و  هلآ  هیلع و 
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زا نانمؤم و  ینعی  اونماء  نیّذلا  ّالأ   31-1- نآرق . - دناناراکنایز زا  هدوب و  نارسخ  رد  وا  شیک  مه  ياهناسنا  ماشه و  نب  لهج  وبا  ینعی 
اوصاوت باّطخ و  نب  رمع  دوب  لیبق  هکنیا  زا  هک  دـنهد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هک  یناسک  ینعی  تاحلاّصلا  اولمع  تسا و  رکب  وبا  نانآ  هلمج 

- نآرق . - دنکیم هدرک و  يراوتسا  ربص و  هب  شرافس  قح و  هب  هیـصوت  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  ربّصلاب  اوصاوت  ّقحلاب و 
تئارق ار  رصع  هروس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  يارب  درک ، تیاکح  بعک  نب  یبا  [ 1154  ] 210-177- نآرق -86-68- نآرق -19-1

ّنا رصعلا  و  دومرف :  » هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبن  دییامرف . نایب  میارب  ار  هروس  هکنیا  ریـسفت  دنوش ، تیادف  مردام  ردپ و  مدرک  ضرع  مدرک و 
- نآرق  - تسا نانآ  نیرتراب  نایز  هک  ماشه  نب  لهج  وبا  صخالاب  تسا و  نایز  نارسخ و  رد  ناسنا  هک  رـصع  هب  مسق  رـسخ  یفل  ناسنالا 
94-92- یقرواپ -16-1- نآرق « - تسا 214 مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ربـص ، هب  هدـننک  هیـصوت  دـینادب  ربّصلاـب  اوـصاوت  40-70 و 

رسخ یفل  نسنالا  ّنأ  رـصعلا . و  هحفـص 333 ] درک [  نایب  رـصع  هروس  نییبت  رد  سابع  نبإ  درک  لقن  كاّحـض  زا  ّيدـع  نب  ریبز  [ 1156]
-30-1- نآرق  - 215 .» دوعسم نب  هّللا  دبع  ناملس و  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  دناترابع  تاحلاّصلا  اولمع  اونماء و  نیّذلا  ّالأ  لهج و  وبا  ینعی 

هیلع یلع  هرابرد  نآرق  روهـشم  رّـسفم  ساـبع  نبإ  درک  لـقن  ءاـطع  زا  جـیرج  نبإ  زا  نایفـس  [ 1158  ] 163-161- یقرواپ -87-49- نآرق
هیلع ّیلع  اونماء  نیّذلا  ّالأ  هیآ  قبط  و  درک . عمج  مالّسلا  هیلع  یلع  يامیس  رد  ار  کین  ياهتلصخ  همه  ناحبس  يادخ  درک . نایب  مالّـسلا 
دوب راـگزور  دمآرـس  حـلاص  لاـمعا  رظن  زا  تاـحلاّصلا  اولمع  -95-114 و  نآرق  - دوب ناملـسم  نیرترادهقباـس  نمؤم و  نیتسخن  مالّـسلا 

مالّسلا هیلع  یلع  ّقحلاب  اوصاوت  -1-18 و  نآرق  - تخادرپ لیلج  ّبر  تدابع  هب  نیمز  لها  همه  نیب  رد  هک  دوب  وا  مه  رازگزاـمن  نیتسخن 
یلص ربمایپ  ربّصلاب  اوصاوت  -1-16 و  نآرق  - تفرگ میلعت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  ار  نآ  هک  ینآرق  دوب  نآرق  هب  هدننک  هیـصوت 

ار وا  نینچمه  نآرق و  يروآعمج  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  يرادهگن  ظفح و  ایند و  رد  ربص  هب  شرافـس  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا 
دریگن و رارق  تیذا  دروم  نآ  يور  رب  نانز  نتسشن  ندش و  عمج  هطـساو  هب  ات  شربق  رود  رب  ندیـشک  راوید  ندب و  لسغ  نید و  ياضق  هب 
ار وت  اـم  [ 1 رثوک / . ] رثوکلا کنیطعأ  اـّنأ  [ 209  ] 16-1- نآرق . - درک هیـصوت  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  يراتـسرپ  ظـفح و  هب  ار  وا 
هب ار  یسک  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  درک : تیاکح  ییحی  نب  دّمحم  زا  رکب  یبا  نب  ریبز  [ 1160  ] 26-7- نآرق  - میداد رثوک  همشچ ] ]
اب هنوگچ  تفگ  باوج  رد  وا  داتـسرف . کـلملا  دـبع  هحفـص 334 ]  ] 196-171- نآرق  - نب راّکب  نب  بیعـش  رتخد  ةذـئاع ، يراگتـساوخ 

لاـح و  دـنکیم ! ییوجبیع  يراداـن  هب  ارم  هنوگچ  وا  رب  ياو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  منک  جاودزا  درادـن  تورث  هک  يدرم 
هب دسریم  ات  شناردـپ  زا  وا  یلع و  نب  دـیز  زا  دـلاخ  نب  ورمع  [ 1161  ] تسا هدیـشخب  تیب  لها  ام  هب  ار  رثوک  ناحبـس  يادخ  هک  هکنیا 

ار متیب  لها  نم و  هاگیاج  میرک  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  درک : نایب  بانج  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
روـضح هب  يزور  تفگ  کـلام  نب  سنا  درک ، لـقن  یفوـع  هّیطع  [ 1163  ] 132-130- یقرواپ  - 216  » تسا هداد  ناـشن  نم  هـب  رثوـک  رد 

لاؤس دومرف . تیانع  نم  هب  ار  رثوک  ناحبـس  يادـخ   20-1- تیاور  - رثوکلا تیطعأ  دـق  دومرف : مدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
یّضوتی و ال  ءامظیف ، هنم  دحا  برـشی  برغملا ال  قرـشملا و  نیب  ام  هلوط  هضرع و  ۀّنجلا  یف  رهن  دومرف : تسیچ  رثوک  هّللا  لوسر  ای  مدرک 

لوط ضرع و  هک  تسا  تشهب  رد  يرهن  رثوک   186-1- تیاور  « - یتیب لها  لتق  نم  یتمذ و ال  رفخ  ناسنا  هبرشی  ثعشیف ال  ًادبا  دحا  هنم 
ثدـحم دزاس  وضو  بآ  نآ  اب  یـسک  ره  دوشن و  هنـشت  زگره  دـشونب  نآ  زا  یـسک  ره  تسا  برغم  اـت  قرـشم  نیب  هلـصاف  هزادـنا  هب  نآ 

راهب 1380 یناحور  دمحا  دشونیمن . بآ  نآ  زا  زگره  دریگب ، هدیدان  ارم  هّمذ  ای  دشاب  نم  تیب  لها  لتاق  یـسک  ره  دـینادب  یلو  ددرگن .
ش ه .

یقرواپ

[4 . ] دـش لقن  ینعم  نیمه  هب  یبعـش  رماع  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 43 / [ 3 . ] دـندرک لقن  میرکلا  دـبع  زا  یتعاـمج  ار  تیاور  نیمه  [ 1]
انعم نیمه  هب  رعشا  نیسح  هّللا  دبع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 48 / [ 5 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  هب  کلملا  دبع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 45 /
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زا رگید  یتعامج  ار  ثیدـح  هکنیا  [ 7 . ] دش لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  دـهاجم  زا  ًاددـجم  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 52 / [ 6  ] تسا هدش  لقن 
زا محازم  نب  رـصن  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 61 / [ 8 .[ ] دـش لقن  هرـسیم  نب  ایرکز  زا  هک  يروط  نامه   ] دـندرک تیاور  نسح  نب  دّـمحم 
رد يربح  مکح  نب  نیـسح  هّللا  دبع  وبا  زا  لیزنتلا  دـهاوش  هرامش 64 / تیاور  [ 9  ] تسا هدش  لقن  اوتحم  نومـضم و  نیمه  اب  ۀتابن  غبـصا 

نایب تسا و  هلزان  تایآ  ترثک  دروم  رد  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 66 / [ 10 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  هب  لیعامسا  نب  کلام  زا  شریسفت  باتک 
تیاور 67 لثم  يرگید  نایوار  لوق  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 68 و 69 / تاور  [ 11 . ] دش لزان  ياهیآ  ياهثداح  ره  يارب  نآرق  رد  دـنکیم 

همجرت [ 13  ] تسا هدش  لقن  سابع  نبإ  زا  تیاور  نیمه  لثم  لیزنتلا  دهاوش  / 71 ، 72 مقر 73 ، تیاور  [ 12 . ] دش لقن  نامی  نب  ۀفیذح  زا 
اب سابع  نبإ  زا  مه  لـیزنتلا  دـهاوش  / 80 هرامـش 79 ، تیاور  [ 14  ] تسا لیزنتلا  دـهاوش  هرامـش 76 / تیاور  همجرت  هباشم  راـتفگ  هکنیا 

هیلع رفعج  یبا  لوق  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 94 / تیاور  [ 17 . ] ص 78 لیزنتلا ج 1  دـهاوش  [ 16  ] 40 رجف / [ 15 . ] دـش لقن  ظافلا  نیمه 
ییامنهار طارـص  هکنیا  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  دنتـسه  یهلا  میقتـسم  طارـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  هک  دـش  لقن  مالّـسلا 

[19  ] تسا هدش  لقن  نومضم  موهفم و  کی  هب  یلو  فلتخم  ظافلا  اب  لیزنتلا  دهاوش  ياهتیاور 97 و 98 و 99 و 100 / [ 18  ] تسا هدرک 
لیزنتلا ج 1 ص دهاوش  [ 21 . ] دش لقن  نومـضم  ینعم و  نیمه  هب  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 103 و 104 / [ 20  ] لیزنتلا ج 1 ص 83 دهاوش 

نیمه هب  لیزنتلا  دـهاوش  / 119 ، 120 مقر 121 ، تیاور  [ 25  ] 55 رون / [ 24  ] هروـس ص 26 [ 23  ] ص 89 لیزنتلا ج 1  دـهاوش  [ 22  ] 86
یلقتسم باتک  فلؤم  [ 27  ] تسا هدش  دراو  زین  ود  هکنیا  ریغ  راسی و  نب  لقعم  هشیاع و  قیرط  زا  تیاور  هکنیا  [ 26  ] تسا هدش  لقن  ینعم 

تیاور هکنیا  [ 28 . ] دننک هعجارم  باتک  نآ  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  دنناوتیم  نادنمهقالع  تسا  هدرک  فیلات  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع  باب  رد 
باتک رد  دعـس  نبإ  ثیدـح 935 ، قشمد  خـیرات  رد  رکاسع  نبإ  صئاصخ ص 44 ، باتک  رد  یئاـنیم  تسا  هدـش  لـقن  فلتخم  قیرط  هب 
هدروآ شریسفت  باتک  رد  ار  تیاور  نیمه  يربح  نیسح  [ 29 . ] هباحص ج 5 ص 135 مجعم  باتک  رد  یقابلا  دبع  تاقبط ج 8 ص 17 ،

هب ًابیرقت  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 134 / [ 31 . ] دـندرک لقن  سابع  نبإ  زا  یتعامج  همرکع و  زا  رگید  یتعاـمج  ار  تیاور  هکنیا  [ 30  ] تسا
زا لیزنتلا  دـهاوش  مقر 140 / تـیاور  [ 33  ] تسا تیاور  نیمه  هباـشم  لـیزنتلا  دـهاوش  تـیاور 138 / [ 32  ] تسا تیاور  نـیمه  نومـضم 
هب رذنم  زا  قورسم  نب  دیعـس  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 150 / تیاور  [ 34 . ] دـش لقن  نتم  ظفل و  نیمه  اب  نیـسح  نب  یلع  زا  ریبج  نب  میکح 

[36 . ] دـش لقن  یفالتخا  كدـنا  اب  ینعم  نیمه  رد  میثخ  نب  عیبر  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 154 / تیاور  [ 35  ] تسا هدـش  لقن  ینعم  نیمه 
مقر تیاور  تسا و  هدش  لقن  فالتخا  یکدنا  اب  ناورم  نب  دّمحم  زا  رـصن  نب  دّمحم  نب  دمحا  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 157 / تیاور 

زا لیزنتلا  دهاوش  مقر 160  تیاور  [ 37 . ] دـش لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  ظافلا  نتم و  نیمه  اب  سابع  نبإ  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  / 158
لثم شمعا  زا  یلولس  هدانج  وبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 166 / تیاور  [ 39  ] هرقب 273 [ 38 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  هب  سابع  نبإ  زا  دـهاجم 

اج هکنیا  رد  هک  تسا  تاـیاور  زا  يرـصتخم  هـکنیا  [ 42 . ] نارمع 59 لآ  [ 41 . ] نارمع 59 لآ  [ 40 . ] دـش لقن  مقر 165  تیاور  نـیمه 
نب نسح  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 179 / تیاور  [ 43  ] تسا هدـش  رکذ  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  يریـسفت  ياهباتک  رد  نآ  لـصفم  هک  میدروآ 

قیرط زا  يرگید  تـیاور  [ 46 . ] نارمع 146 لآ  [ 45 . ] نارمع 144 142 لآ  [ 44 . ] دـش لـقن  ینعم  نیمه  رد  یلع  نـب  ییحی  زا  نیـسح 
نب کلام  زا  ینعم  ظفل و  نیمه  اب  زین  لیزنتلا  دهاوش  مقر 201 / تیاور  [ 47  ] تسا هدش  لقن  نیمه  هب  هتابن  نب  غبصا  زا  يرگید  صاخشا 

تسا هدش  لقن  ظافلا  نتم و  نیمه  اب  سابع  نبإ  زا  هتابن  نب  غبـصا  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 208 / تیاور  [ 48 . ] دش لقن  دلاخ  نبإ  زا  ۀیطع 
مقر 218 و 219 و 220/ تیاور  [ 50  ] تسا هدش  لقن  اوتحم  نتم و  نیمه  اب  يردخ  دیعـس  وبا  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 212 / تیاور  [ 49]

هّیفنح نب  دّـمحم  زا  مه  زاب  [ 51 . ] دـش لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  هفیرـش  هیآ  دـش ، لقن  ساّبع  نبإ  زا  لیزنتلا  دـهاوش 
لقن ظافلا  نتم و  نیمه  اب  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 229 و 230 / تیاور  [ 52 . ] دش لقن  تیاور 224  لثم  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 225 / تیاور 

نب دّمحم  زا  ینامح  [ 56  ] مدرکن رکذ  هک  دوب  یبرع  رعش  تیب  دنچ  طقف  مقر 238  تیاور  [ 55  ] هدئام 56 [ 54 . ] هط 25 هروس  [ 53 . ] دش
لیزنتلا دهاوش  تیاور 246 / [ 57 . ] دش رکذ  مقر 243  اب  لیزنتلا  دـهاوش  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  قیتع  ریـسفت  رد  ار  تیاور  نیمه  لیـضف 
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نارمع 71. لآ  [ 59  ] تسا هدرک  رـصتخم  ار  نآ  دوب  ینالوط  ثیدح  هکنیا  دیوگیم  باتک  فلوم  [ 58  ] تسا تیاور  نیمه  هباشم  ابیرقت 
هنیذا و نبإ  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 264 / تیاور  [ 61 . ] دش لقن  ظفل  ینعم و  نیمه  اب  سابع  نبإ  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 258 / تیاور  [ 60]

نایب ماّوع  نب  ریبز  لوق  زا  هک  تسا  ینعم  هب  ًابیرقت  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 278 / تیاور  [ 62 . ] دـش لقن  ظفل  ینعم و  نیمه  هب  نارمح  زا  وا 
رد ساّبع  نبإ  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 285 / تیاور  [ 64  ] تسا تیاور  نیمه  هباشم  ًابیرقت  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 282 / تـیاور  [ 63 . ] دش

مقر 303/ تـیاور  [ 66 . ] دـش لقن  ینعم  نیمه  هب  ساـبع  نبإ  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  و 298 / مقر 297  تـیاور  [ 65 . ] دـش لقن  ینعم  نیمه 
دهاوش مقر 316 و 317 / تیاور  [ 67  ] تسا هدش  لقن  هفیرش  هیآ  ریـسفت  حیـضوت و  رد  ظفل  نتم و  نیمه  اب  ءارمح  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش 

زا لیزنتلا  دهاوش  مقر 311 و 313 و 316 و 317 و 318 / تیاور  [ 68  ] تسا هدـش  لقن  ظافلا  نتم و  نیمه  اب  کلام  نب  سنا  زا  لـیزنتلا 
تیاور [ 70  ] تسا هدش  لقن  ینعم  نیمه  هب  ًابیرقت  لیزنتلا  دهاوش  مقر 321 / تیاور  [ 69 . ] دـش لقن  ینعم  نیمه  هب  ًابیرقت  کلام  نب  سنا 

لقن هنوگ  نیمه  یبعش  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 331 / تیاور  [ 71  ] تسا هدش  لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  یبعش  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 329 /
مقر 344/ تیاور  [ 73 . ] دش لقن  ینعم  اوتحم و  نیمه  اب  يراصنا  هّللا  دبع  نبإ  رباج  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 339 / تیاور  [ 72  ] تسا هدش 
[75  ] تسا هدش  لقن  يوتحم  ظفل و  نیمه  اب  لیزنتلا  دهاوش  مقر 360 / تیاور  [ 74 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  هب  سابع  نبإ  زا  لیزنتلا  دهاوش 

لقن يرقنم  نامیلس  زا  یناهفـصا  یـشرق  دّمحم  نب  مساق  زا  یناشاک  دّمحم  قیرط  زا  ار  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 364 / شریسفت  رد  یشایع 
ظفل و نیمه  اب  لیزنتلا  دهاوش  مقر 376 / تیاور  [ 77  ] تسا هدش  لقن  تیاور  نیمه  لثم  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  زا  [ 76  ] تسا هدرک 
[79 . ] دش لقن  رصن  نب  طابـسا  زا  ینعم  ظفل و  نیمه  اب  لیزنتلا  دهاوش  مقر 380 / تیاور  [ 78  ] تسا هدـش  لقن  هریغم  یبا  نب  یلع  زا  نتم 

سابع نبإ  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 400 / تیاور  [ 80 . ] دش لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 392 /
زا لیزنتلا  دـهاوش  مقر 416 / تـیاور  [ 82  ] تسا تیاور  نیمه  هباشم  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 402 / تـیاور  [ 81 . ] دـش لقن  ینعم  نیمه  رد 

نیمه هب  تیاور 411 و 412  نینچمه  و  [ 84  ] تسا ینعم  نیمه  هب  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 408 / [ 83 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  رد  دـهاجم 
تسا و هدـش  لـقن  تیاور  نیمه  یفوک  نسح  نب  دّـمحم  لوـق  زا  قیتـع  ریـسفت  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تـیاور 419  [ 85  ] تسا هدـمآ  ینعم 

مقر تیاور  [ 86  ] تسا هدـش  لقن  الاب  تیاور  نیمه  مه  زاب  نآ  تاور  هلـسلس  اب  یـشرق  دّـمحم  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 420 / نینچمه 
لیزنتلا دهاوش  مقر 448 / تیاور  [ 87  ] تسا هدش  لقن  یفالتخا  كدنا  اب  فوع  نب  نامحرلا  دبع  مالغ  انیم ، لوق  زا  لیزنتلا  دـهاوش  / 431

نیمه هباشم  لیزنتلا  دـهاوش  و 462  مقر 461  تیاور  [ 88 . ] دـش لقن  يوتحم  ظـفل و  نیمه  اـب  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  بّویا  نب  میهاربا  زا 
رد تیاور  دیوگیم  ّفلؤم  [ 90 . ] دش لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  ظفل  نتم و  نیمه  اب  لیزنتلا  دهاوش  مقر 470 / تیاور  [ 89  ] تسا تیاور 

تاور زا  و 493  و 492  تیاور 491  [ 91 . ] دـش رکذ  ًاحورـشم  هرتعلا  ّبح  یف  ةرطفلا  بیط  باتک  رد  هک  تسا  داـیز  رایـسب  باـب  هکنیا 
تیاور [ 93  ] تسا تیاور  نیمه  هباشم  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 499 و 502  [ 92 . ] دش لقن  تیاور 490  نومـضم  ظاـفلا و  هب  فلتخم و 

نیمه لثم  [ 95  ] تسا تیاور  نیمه  هباشم  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 508  [ 94  ] تسا هدـش  لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  لـیزنتلا  دـهاوش   507
مساقلا وبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 531 / [ 97 . ] 103 ءایبنا / [ 96 . ] دش لقن  یشایع  ریسفت  باتک  رد  ثرح  زا  ییحی  نب  حابـص  زا  تیاور 

هدابع نبإ  سیق  زا  لوقنم  لیزنتلا  دهاوش  مقر 535 و 536 / تیاور  [ 98 . ] دـش لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  رمع  نب  هّللا  دـیبع  قیرط  زا  يوغب 
مقر تیاور  [ 100 . ] دش لقن  نومـضم  يوتحم و  نیمه  اب  ًابیرقت  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 539 و 540 / تیاور  [ 99  ] تسا تیاور  نیمه  لـثم 

يارب [ 101 . ] دش لقن  شمزرمه  ود  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  نومـضم  يوتحم و  نیمه  اب  ًابیرقت  لیزنتلا  دـهاوش  543 و 544 و 545 /
مقر 562 و تیاور  [ 104 . ] فرخز 44 43 [ 103 . ] نونمؤم 95 93 [ 102 . ] دوش هعجارم  لیزنتلا  دـهاوش  هرامـش 549 / تیاور  هب  همجرت 

دهاوش مقر 579 / تـیاور  [ 106  ] تسا هّیفنح  نب  دّـمحم  رـسپ  هّللا  دـبع  نبإ  [ 105  ] تسا يوتحم  نیمه  هب  ًاـبیرقت  لـیزنتلا  دـهاوش  / 563
نیمه اب  هک  تسا  ینعم  کی  هب  ًاـبیرقت  لـیزنتلا  دـهاوش  و 594 / مقر 593  تـیاور  [ 107 . ] دـش لقن  يوتحم  نومـضم و  نیمه  هب  لـیزنتلا 
تـسا يرارکت  هک  دش . لقن  ینعم  نومـضم و  نیمه  اب  لیزنتلا  دـهاوش  و 612 / ، 618 ، 617 مقر 616 ، تـیاور  [ 108 . ] دش لقن  نومـضم 
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هکنیا زا  هرامـش 630 و 631 و 632  تیاور  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  يرگید  تاور  قیرط  زا  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  تیاور  نیمه  [ 109]
تحت ار  باب  هکنیا  تیاور  هدرک  ناـیب  تیاور  لـیذ  رد  فلؤم  [ 110 . ] دـنددعتم نآ  نایوار  یلو  تسا  دـحاو  تیاور  نتم  هک  تسا  لیبق 

زا لیزنتلا  دهاوش  هرامش 639 / تیاور  . 1 [. 111  ] تسا هدرک  نیودـت  يروآعمج و  صئاصخلا   » مان هب  یباتک  رد  تعاجـش  باـب   » ناونع
نب سنأ  زا  لیزنتلا  دهاوش  هرامش 640 / تیاور  تسا 2 . هدش  لقن  نومـضم  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  کلام  نب  سنأ 

هب لیزنتلا  دهاوش  / 641 ، 642 ، 643 هرامش 644 ، تیاور  . 3 دش . لقن  نومـضم  نتم و  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  کلام 
نیمه اب  فاسی  نب  لاله  زا  لیزنتلا  دهاوش  هرامش 651 و 652 / تیاور  [ 112 . ] دش رکذ  باتک  نتم  تیاور  رد  هک  تسا  نومـضم  نیمه 
هرامش تیاور  [ 113 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  هب  نوراه  نب  دیزی  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 653 / تیاور  تسا  هدش  لقن  نومضم  نتم و 
هرامش تیاور  [ 1 [. 114  ] تسا هدش  لقن  تیب  لها  هرابرد  اوتحم  نومضم و  نیمه  اب  دعـس  نب  رماع  قیرط  زا  مه  زاب  لیزنتلا  دهاوش  / 655

هیآ دـش ، تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هیطع  زا  فوع  یبا  نب  دواد  فاـجح  یبا  زا  يروث  نایفـس  زا  لـقن  هب  لـیزنتلا  دـهاوش  / 661
دّمحم نب  رامع  زا  لقن  هب  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 662 / تیاور  تسا 2 ] هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  نت  جـنپ  نأش  رد  هفیرش 
نوراه زا  لقن  هب  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 663 / تیاور  تسا 3 ] لیزنتلا  دـهاوش  مقر 660 / تیاور  لـثم  نتم  تیاور و  ظاـفلا  رظن  زا  يروـث 

اهیلع همطاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  هرابرد  هّللا ..  دـیری  اـّمنأ  هیآ  دـش  تیاـکح  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هیطع  زا  یلجع 
يردخ دیعس  وبا  زا  هیطع  زا  شمعا  زا  لقن  هب  لیزنتلا  دهاوش  مقر 664 / تیاور  تسا 4 ] هدش  لزان  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالّسلا 
امهیلع نیسح  نسح و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  ریهطت  تراهط و  رد  هّللا ..  دیری  اّمنأ  هیآ  هدش  هتفگ 

هیآ لقن  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  زا  يزنع  یلع  نب  ناّبح  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 671 / تیاور  تسا 5 ] هدش  لزان  مالّسلا 
هدش لزان  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نأش  رد  هّللا ..  دیری  اّمنأ 
مقر تیاور  تسا 7 ] هدش  لزان  تیب  لها  نأش  رد  دش  تیاور  هملس  ما  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 714 و 715 و 716 و 717 / تیاور  تسا 6 ]

تسا 8] هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  تیب  لها  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  دش  لقن  هملـس  ما  زا  دیعـس  نب  میکح  زا  لیزنتلا  دهاوش  / 756
هیلع یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  نأش  رد  همیرک  هیآ  دش . لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 767 / تیاور 

زا یفوع  هّیطع  زا  شمعا  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 769 / تیاور  تسا 9 ] هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا 
هیآ دش  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  هّیطع  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 770 / تیاور  تسا 10 ] هدش  لقن  نتم  ظفل و  نیمه  اب  يردـخ  دیعـس  وبا 

زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 666 / [ 1 [. 115  ] تسا هدش  لزان  دنتـسه  نت  جـنپ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  تیب  لها  نأش  رد  همیرک 
یبا زا  هصفح  یبا  نب  ملاس  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 700 / تیاور  تسا 2 ] هدـش  لقن  نتم  تیاور  ریظن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هیطع 
هدش لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  يردخ  دیعس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 668 / [ 1 [. 116 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  رد  ءارمح 

تسا هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  ءارمح  وبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 695 / تیاور  تسا 2 ] هدش  رکذ  هام  شش  تدم  هام  تشه  ياج  هب  یلو 
دواد وبا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 697 / تیاور  تسا 4 ] هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  سنوی  زا  میعن  وبا  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 696 / تیاور  [ 3
نیمه ءارمح  یبا  زا  عفاـن  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 698 / تـیاور  تسا 5 ] هدرک  لـقن  ار  تیاور  نـیمه  یفـالتخا  كدـنا  اـب  ءارمح  یبا  زا 

مقر 701/ تیاور  تسا 7 ] هدـش  لقن  تیاور  نیمه  ییحی  زا  هبیـش  یبا  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 699 / تـیاور  تسا 6 ] هدـش  لقن  تیاور 
ءارمح یبا  زا  دواد  وبا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 702 / تیاور  تسا 8 ] هدرک  لقن  نومـضم  ینعم و  نیمه  هب  ءارمح  یبا  زا  عفان  لیزنتلا  دهاوش 
تیاور ینعم  نیمه  رد  یفالتخا  كدنا  اب  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 766 و 771 و 772 و 773 / تیاور  تسا 9 ] هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیمه 
تیاور تیاور 709 و 701 و  تسا 2 ] هدش  لقن  تیاور  نیمه  یـسوم  نب  هّللا  دیبع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 708 / [ 1 [. 117  ] تسا هدش 

تیاور 731/ تسا 3 ] هدش  لقن  نومـضم  نتم و  نیمه  اب  هملـس  ما  زا  ددـعتم  نایوار  زا  لیزنتلا  دـهاوش  و 712 و 713 و 714 / مقر 711 
نب رمع  زا  دیبع  نب  ییحی  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 753 / تسا 4 ] هدش  لقن  تیاور  نیمه  هملس  ما  زا  بشوح  نب  رهش  زا  لیزنتلا  دهاوش 
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نومضم نیمه  اب  هملس  یبا  نب  رمع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 754 و 755 / تسا 5 ] هدش  لقن  یفالتخا  كدنا  اب  تیاور  نیمه  هملـس  یبا 
نومـضم و نیمه  اب  هملـس  ما  زا  لیزنتلا  دهاوش  / 724 ، 723 ، 722 مقر 721 ، تیاور  [ 118  ] تسا هدـش  لقن  همیرک  هیآ  هراـبرد  اوتحم  و 
تسا 2] هدـش  لقن  یفالتخا  كدـنا  اب  تیاور  نیمه  بشوح  نب  رهـش  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 740 / [ 1 [. 119  ] تسا هدـش  لقن  اوتحم 
تیاور 743 و 744 تسا 3 ] هدش  لقن  تیاور  نیمه  هملس  ما  زا  بشوح  نب  رهـش  زا  لیزنتلا  دهاوش  لیزنتلا و 742 / دهاوش  تیاور 741 /

تـسا هدـش  لقن  هّللا ..  دـیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  حیـضوت  رد  اوتحم  نومـضم و  نیمه  اب  یفالتخا  كدـنا  اب  لـیزنتلا  دـهاوش  و 746 / و 745 
رد ظافلا  رد  يرییغت  كدنا  اب  هملـس  ما  زا  ددعتم  نایوار  زا  لقن  هب  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 748 و 749 و 750 و 751 و 752 / [ 1 [. 120]

لقن نومضم  نیمه  اب  یفالتخا  كدنا  اب  يردخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هّیطع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 768 / تسا 2 ] هدش  لقن  دروم  نیمه 
زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 762 / تسا 2 ] ینعم  نیمه  رد  هملس  ما  زا  يدنک  یلیل  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 761 / [ 1 [. 121  ] تسا هدش 

نیمه رد  هملـس  ما  زا  هینادمه  ةرمع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 763 / تسا 3 ] هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  هملـس  ما  زا  برقع  زا  ینهد  رامع 
[5 دش . لقن  تیاور  نیمه  هملس  ما  زا  هینادمه  ةرمع  زا  یلجب  هیواعم  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 764 / تیاور  تسا 4 ] هدش  لقن  نومضم 

لقن ینعم  نیمه  رد  هملـس  ما  زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 759 / تیاور  تسا 6 ] هدـش  لقن  ینعم  نیمه  رد  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 758 / تیاور 
سیق نب  میلس  [ 123  ] تسا هدرک  لقن  لیزنتلا  دهاوش  هرامـش 793 / اب  ار  تیاور  نیمه  سابع  نبإ  زا  دهاجم  زا  شمعا  [ 122  ] تسا هدش 

هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دومرف : مدینش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ  درک و  لقن  ار  تیاور  نیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مه  يرماع 
هیآ لیذ  ار  تیاور  نیمه  سابع  نبإ  لوق  زا  دهاجم  زا  روصنم  زا  يروث  نایفس  [ 124  ] میتسه نیسای  لآ  وا  لآ  ام  دش و  يراذگمان  نیسای 

تیاور قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  هرامـش 801 / رد  تیاور  نیمه  [ 125 . ] درک لقن  لیزنتلا  دـهاوش  هرامش 796 / رد  نیـسای  لآ  یلع  مالس 
نیمه سابع  نبإ  زا  دـهاجم  زا  روصنم  زا  يروث  نایفـس  نینچمه  تسا و  هدـش  لقن  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  بئاـس  نبإ  لـثم  يرگید 

لجّرلا درک  لقن  لیزنتلا  دهاوش  هرامش 809 / تیاور  رد  رفعج  یبا  زا  یلباک  دلاخ  یبا  [ 126  ] تسا هدرک  لقن  تیاور 802  رد  ار  تیاور 
دّمحم ار  تیاور  هکنیا  [ 127 . ] دنتسه وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع  رگید ، لجر  يارب  سفنلا  میلس  درم  ینعی  هتعیـش  ّیلع و  لجرل  ملاسلا 

نیمه رد  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  مه  لیزنتلا  دـهاوش  هرامش 814 / تیاور  [ 128  ] تسا هدرک  لقن  زین  رـصن  زا  سیرـض  نب  ییحی  نب 
ار تیاور  نیمه  زین  یناّمح  زا  زاّزب  ذفنق  نینچمه  دناهدرک و  لقن  ییحی  لوق  زا  نایوار  زا  ياهّدـع  ار  تیاور  نیمه  [ 129 . ] دش لقن  ینعم 

نبإ زا  رافغ  نب  دمحا  یطساو و  یـسیع  نب  دّمحم  [ 130 . ] درک لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  لیزنتلا  دـهاوش  هرامش 823 / رد 
ظافلا و نیمه  اب  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 826 و 827 / نینچمه  دـناهدرک و  لقن  ار  تیاور  نیمه  لیزنتلا  دـهاوش  هرامش 825 / رد  سابع 

رماـع ار  تیاور  نیمه  [ 132  ] تسا هدرک  لـقن  شدنـس  رد  ار  تیاور  نیمه  دـیمح  نب  هّللا  دـبع  زا  هیوـهار  نـبإ  [ 131 . ] دـش لقن  ترابع 
[133  ] باتک نیمه  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 833 / ینوبّذـکت  دوب ال  هتـشون  ینوذؤت  ياـج ال  هب  طـقف  هدرک  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  زین  یبعش 
تیاور 840 و [ 134  ] تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  شدنـس  اب  روفغلا  دـبع  زا  ماـقله  نب  نحبـصم  ار  تیاور  نیمه 
هب تسا  يراعشا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 844 / [ 135  ] تسا نومضم  نیمه  اب  هدش  لقن  بیعش  نب  ورمع  هلیسو  هب  هک  لیزنتلا  دهاوش  / 841

سابع نبإ  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 846 / دیوگیم : یناکـسح  ماکح  [ 136  ] تسا ًارجا ... هیلع  مکلئسا  هفیرـش ال  هیآ  ینعم  نومـضم و 
[138  ] تسا هدش  لقن  نومضم  ینعم و  نیمه  اب  سابع  نبإ  زا  کلام  یبا  قیرط  زا  تیاور 848 و 849  [ 137  ] تسا هدش  لقن  هنوگ  نیمه 

دبع قیرط  زا  يرگید  تاور  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 856 / [ 139  ] تسا هدـش  لقن  سابع  نبإ  زا  يراـفغ  رذ  وبا  قیرط  زا  تیاور  نیمه 
دلاـخ نب  دّـمحم  قیرط  زا  تیاور  هکنیا  [ 140  ] تسا هدـش  لقن  نومـضم  ظافلا و  نیمه  اـب  رباـج  نب  یلع  زا  نارمع  نب  دّـمحم  نب  زیزعلا 

ظافلا و نیمه  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  زا  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  قیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 858 / تسا و  هدـش  لقن  زین  یطـساو 
ظافلا و دش و  لقن  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 861 / رد  هّللا  دـبع  نب  یـسیع  زا  بوقعی  نب  داّبع  زا  تیاور  نیمه  [ 141  ] تسا هدش  لقن  تارابع 

لقن هنوگ  نیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  کلملا  دبع  نب  مکح  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 863 / [ 142  ] تسا یکی  تیاور  هکنیا  اب  شنومضم 
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دهاوش تیاور 865 / و  تسا -  هدـش  تیاور  هنوگ  نیمه  قداص  یبا  زا  هرـسیم  نب  سیق  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 864 / و  تسا -  هدـش 
زا يدوعسم  نامحرلا  دبع  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 867 / [ 143  ] تسا یکی  تیاور  هکنیا  نومـضم  ظافلا و  اب  ضفح  یبا  زا  لیزنتلا 

. دوش هعجارم  هرامش 862  تیاور  هب  همجرت  يارب  [ 144  ] تسا هدش  لقن  ظافلا  نتم و  نیمه  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ۀتابن  نب  غبـصا  ثراح 
نیمه لثم  [ 146 . ] دـش تئارق  نوکحـضی  نوّدـصی  ياـج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شدـج  زا  شردـپ و  زا  دّـمحم  نب  رفعج  تأرق  [ 145]

اب دش  تیاکح  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ۀـتابن  غبـصا  زا  هک  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 869 / تیاور  نینچمه  و  دـش . لقن  یـشایع  ریـسفت  رد  تیاور 
یمک اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ناذاز  زا  ناـظقی  یبا  قیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 870 / تیاور  نینچمه  تسا و  ظاـفلا  تراـبع و  نـیمه 
لقن نومـضم  نیمه  اب  يردخ  دیعـس  یبا  قیرط  زا  قیتع  ریـسفت  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 871 / تیاور  تسا و  هدـش  تیاور  ظافلا  فـالتخا 
هدش لقن  طوسبم  تیاور  نیمه  لثم  یفالتخا  كدنا  اب  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 873 / [ 147  ] تسا هدش 

یناور بتک  رد  دانـسا  نیمه  اـب  طـقف  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  لوقنم  تیاور  هکنیا  هک  تسا  هداد  حیـضوت  یناکـسح  مکاـح  [ 148  ] تسا
تسا هدش  لقن  نومضم  ینعم و  نیمه  هب  یتیاور  یمشاه  نیسح  نب  رفعج  زا  رطف  زا  مشاه  نب  یلع  قیرط  زا  [ 150  ] دّمحم 1 [ 149  ] مدید

یبا قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 884 / [ 151  ] تسا هدـش  رکذ  تیاور  نیمه  مالّـسلا  هـیلع  رقاـبلا  رفعج  یبا  زا  یعیبـس  زا  نـینچمه  و 
نب رفعج  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 885 / تسا  هدش  لقن  اوتحم  ظافلا و  نیمه  اب  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  يدـبع  نوراه  زا  ینئادـم  نسحلا 
نب ورمع  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 888 / [ 152  ] تسا هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  يردخ  دیعـس  وبا  زا  يدـبع  نوراه  یبا  زا  نامیلس 
دیاش ربمایپ  نارای  باحصا و  هرابرد  تیاور  هکنیا  هک  هکنیا  حیضوت  تسا  هدش  لقن  نتم  ظافلا و  نیمه  اب  رفعج  نب  یسوم  زا  یلهاب  دایز 
هدرک لقن  ار  تیاور  نیمه  نسح  زا  هلاـضف  نب  كراـبم  قیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  / 890 ، 891 تیاور 892 ، دشاب و  زیمآهغلابم  يرادـقم 

وبا [ 153  ] تسا هدش  لقن  هنوگ  نیمه  نسح  زا  دینج  نب  ملـسا  زا  فالتخا  یکدـنا  اب  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 889 / تیاور  نینچمه  تـسا و 
دهاوش هرامش 892 / تحت  ار  نآ  تیاور  طقف  باتک  فلؤم  هدرک و  لقن  ار  تیاور  هکنیا  مه  نالیغ  نب  رمع  نب  دمحا  نب  یـسوم  نارمع 

هدش تیاور  ینعم  نیمه  رد  یفالتخا  كدنا  اب  همرکع  زا  فیرظ  نب  دعس  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 898 / [ 154  ] تسا هدرک  رکذ  لیزنتلا 
[156  ] تسا هدش  لقن  اوتحم  نومـضم و  نیمه  اب  سابع  نبإ  زا  يرگید  يوار  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 909 و 908 / [ 155  ] تسا
رد تیاور  هکنیا  [ 157  ] تسا هدش  لقن  اوتحم  نیمه  اب  کلام  نب  سنا  زا  ینانب  تباث  زا  فالتخا  یکدـنا  اب  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 911 /
زا نینچمه  هدش و  لقن  قودص  یلاما  رد  نینچمه  هعیبر و  كاّحـض و  نیدـباعلا و  نیز  سابع  نبإ  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  هرامش 913 /
هک دـش  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  یفوأ  نب  ةرارز  قیرط  زا  تیاور  هکنیا  نینچمه  تسا و  هدـش  لـقن  تارف  ریـسفت  رد  یملـسا  ةدـیرب  هشیاـع و 
نب دّمحم  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 919 / [ 158  ] تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  لماک  روط  هب  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 915 / رد  فنصم 

دهاوش و 923 / تیاور 921  [ 159  ] تسا هدـش  رکذ  قوف  همیرک  هیآ  حرـش  رد  نتم  ظافلا و  نیمه  اب  یـسراف  ناملـس  زا  ناذاز  زا  متـسر 
ياهدع هک  لیزنتلا  دهاوش  / 926 تیاور 915 / [ 160  ] تسا تیاور  نیمه  نیع  سابع  نبإ  زا  دـهاجم  زا  حـیجن  یبا  نبإ  قیرط  زا  لـیزنتلا 

رکذ ار  هدوب  یسک  هچ  هب  میهاربا  تقبس  [ 161  ] تسا یکی  تیاور  نیمه  ترابع  نتم و  اب  هک  دـندرک  لقن  سابع  نبإ  زا  تیاور  زا  رگید 
هکنیا [ 163  ] تسا هدـش  لـقن  ینعم  نیمه  هب  ساـبع  نـبإ  زا  يرگید  تاور  قـیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تـیاور 930 / [ 162  ] تـسا هدرکن 

اب مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  رگید  تاور  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 935 / [ 164  ] تسا هدش  رکذ  مه  قیتع  ریـسفت  رد  تیاور 
هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  رگید  نایوار  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 940 و 941 و 942 / [ 165  ] تسا هدش  لقن  نتم  ظافلا و  نیمه 
یلـص هّللا  لوسر  زا  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  هک  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 944 / [ 166  ] تسا هدـش  لقن  اوتحم  ظافلا و  نیمه  اـب  هلآ  و 

لیزنتلا دهاوش  مقر 947 / تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  مالک  هکنیا  دـّیؤم  [ 167  ] تسا نتم  ظافلا و  نیمه  اـب  دـش ، لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا 
ًارون هّللا  هاطعا  ّالا  دـبع  یتیب  لها  ّبحی  هّللا ال  امأ و  درک : لـقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لوق  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  هک  تسا 

يرگید تاور  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 955 / [ 168 . ] ۀـمایقلا موی  هنع  هّللا  بجتحا  ّالا  دـبع  یتیب  لها  ضغبی  ضوحلا و ال  ّیلع  دری  یّتح 
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نیمه يروث  نایفـس  زا  یعجـشا  زا  یناّمح  ییحی  نینچمه  تسا  یکی  تیاور  ود  نتم  هک  دـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  همقلع  نب  یلع  زا 
زا يروث  دیعس  نب  نایفس  زا  یعجشا  نب  هّللا  دیبع  زا  مدآ  نب  ییحی  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 957 / نینچمه  تسا و  هدرک  لقن  ار  تیاور 

لیزنتلا دهاوش  تیاور 959 / [ 169  ] تسا هدش  لقن  ظافلا  نتم و  نیمه  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  همقلع  نب  یلع  زا  ملاس  زا  هریغم  نب  نامثع 
زا مه  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 960 / تسا و  هدـش  تیاور  ظاـفلا  نیمه  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دـهاجم  زا  ثیل  قیرط  زا  يرگید  تاور  زا 

تیاور 961/ نینچمه  تسا و  هدـش  لـقن  رتهاـتوک  رـصتخم و  تیاور  هک  هکنیا  زج  دـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دـهاجم  زا  ثیل  قیرط 
لیزنتلا دهاوش  مقر 963 / تیاور  [ 170  ] تسا تیاور  نیمه  صّخلم  رـصتخم و  هک  هدش  لقن  دهاجم  زا  کیرـش  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش 

اب تیاور  نتم  ظاـفلا و  هک  درک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دـهاجم  زا  ثیل  زا  ریرج  لوق  زا  ریـسفت  باـتک  رد  يزمرک  هّللا  دـبع  نب  حـلاص 
لقن ظافلا  نتم و  نیمه  اب  دهاجم  زا  لوحا  نامیلس  زا  نایفـس  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 965 / تیاور  [ 171  ] تسا یکی  تیاور  هکنیا 

ار تیاور  هکنیا  حـیجن  یبا  زا  داّبع  نب  لبـش  نینچمه  دـندرک و  لقن  ار  تیاور  نیمه  قباـطم  ثیل  زا  يرگید  ناـیاور  نینچمه  و  دـیدرگ .
لقن هکلب  تسین  اوجن  ریسفت  حیضوت و  رد  قوف  تیاور  [ 172 . ] درک لقن  ار  تیاور  هکنیا  مه  دهاجم  زا  ثیل  زا  ناّبح  نینچمه  درک و  لقن 

زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 968 / [ 173 . ] دـش رکذ  اج  هکنیا  رد  تبـسانم  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رامـشیب  لیاضف  زا  تلیـضف  کی 
ود نآ  تاجانم  یتقو  رمع  رکب و  وبا  هک  تسا  تیاور  نتم  رد  یئزج  یتارییغت  طقف  تسا  هدش  لقن  هنوگ  نیمه  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج 
زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 979 / [ 174  ] هاجان هّللا  لب  هتیجان  انأ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـندرک و  لاؤس  دـش ، ینـالوط 

یبا ۀمص و  نب  ثراح  فینح و  نب  لهس  لثم  يدارفا  طقف  تسا  تیاور  نیمه  ًابیرقت  هک  دش  لقن  سابع  نبإ  زا  حلاص  یبا  زا  یبلک  قیرط 
هیلع رفعج  نب  یلع  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 983 / [ 1 [. 175  ] تسا هدرک  هفاضا  دادـقم  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  هناّـجد 

نب یلع  ینعی  نینمؤملا  حلاص  دش . لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  شردارب  زا  مالّـسلا 
نینمؤملا حلاص  دش . لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  سیمع  تنب  ءامسا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 984 / مالّسلا 2 ] هیلع  بلاط  یبا 

یلـص هّللا  لوسر  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  يرگید  تاور  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 985 / تسا 3 ] مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی 
زا هک  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  لقن  هب  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 986 / بلاط 4 ] یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حـلاص  دـش . لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا 

دهاوش تیاور 987 / مالّـسلا 5 ] هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حـلاص  دومرف  ترـضح  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حلاص  دـش  تیاور  هّللا  لوسر  زا  ناشناردـپ  شدـج و  ردـپ و  زا  دّـمحم  نب  رفعج  قیرط  زا  لیزنتلا 
دـش لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  شاهدـج  زا  رفعج  ما  قیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 988 / مالّسلا 6 ]

زا بهو  نب  دـیز  زا  شمعا  زا  عـیکو  قـیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 990 / مالّـسلا 7 ] هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حـلاص 
نب ریبز  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 991 / مالّـسلا 8 ] هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حـلاص  دـش  لقن  هّللا  لوسر  زا  هفیذـح 

زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 993 / تسا 9 ] مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حلاص  دش ، لقن  سابع  نبإ  زا  كاّحـض  زا  ّيدع 
مالّسلا 10] هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حلاص  دش ، لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  ءاطع  نب  هّللا  دبع  زا  یلامث  هزمح  وبا  قیرط 

تیاور [ 176  ] مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  نینمؤملا  حلاص  دش ، لقن  نیریس  نبإ  زا  ۀبیتق  وبا  لوق  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 994 /
نینچمه تسا و  هدش  تیاور  ینعم  نیمه  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ع   ] دّمحم نب  رفعج  زا  ناحرـس  نب  دواد  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  / 1000

ار تیاور  نیمه  لثم  [ 177  ] تسا هدش  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ناحرـس  نب  دواد  زا  ماشه  نب  یـسیع  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1001 /
هعجارم هرامش 1008  تیاور  هب  ص   ] ادخ لوسر  نخـس  همجرت  يارب  [ 179 . ] هقاح 12 [ 178 . ] درک لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سوواط 

تیاور 1013/ [ 181 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لیزنتلا  دـهاوش  و 101 / تیاور 1012 / [ 180 . ] دوش
رد [ 183  ] تسا هدـش  لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اـب  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1019 / [ 182  ] تسا نومـضم  ینعم و  نیمه  هب  لـیزنتلا  دـهاوش 

اوتحم ظفل و  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  زا  وا  سابع و  نبإ  زا  نارهم  نب  نومیم  زا  ناقرب  نب  رفعج  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1026 /
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هدـش لقن  اوتحم  ظفل و  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لوق  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  / 1018 تیاور 1017 ، [ 184  ] تسا هدرک  لقن 
اوتحم و  ظفل ، نیمه  هب  فلتخم  ناثّدـحم  زا  لیزنتلا  دـهاوش  1028 و 1029 / ، 1025 ، 1024 ، 1023 ، 1022 تیاور 1021 ، [ 185  ] تسا
دهاوش تیاور 1031 / [ 187  ] دشاب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  دـیاب  [ 186  ] میدرکن رکذ  ندوـب  يرارکت  تلع  هب  هک  تـسا  هدـش  لـقن 
دهاوش تیاور 1030 / نیع  دـش و  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  زا  شردـپ  زا  هنییع  نب  نایفـس  زا  نامعن  نب  حیرـش  قیرط  زا  لـیزنتلا 

ثرح نب  نامعن  ياج  هب  دـش و  لقن  یلع  نب  دّـمحم  زا  یفعج  رباج  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1032 / و  دومن . تیاکح  ار  لـیزنتلا 
دهاوش تیاور 1039 / [ 188  ] تسا یکی  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1030 / اـب  ربـخ  نتم  هـیقب  هدـش و  رکذ  يرهف  ورمع  نـب  ثراـح  يرهف 
نایعیـش دومرف  تیاور  هکنیا  رد  هک  هکنیا  زج  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  رگید  تاور  قیرط  زا  لیزنتلا 

قداص رفعج  ماما  زا  رباـج  نب  ۀملـسم  زا  نارهم  نب  نسح  قیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1043 / [ 1 [. 189 . ] دنتسه نیمی  باحـصا  ام ،
لقن مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  زا  هّللا  دبع  نب  حور  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1044 / تسا 2 ] هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  مالّسلا  هیلع 

ظافلا و اوتحم و  نیمه  اب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  زا  راّـمع  نب  ۀـیواعم  زا  تیاور  نیمه  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1045 / تسا 3 ] هدش 
هّللا دبع  نب  حور  زا  رحب  نب  دّمحم  زا  ۀیواعم  نب  دمحا  قیرط  زا  تیاور  نیمه  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1046 / تسا 4 ] هدش  لقن  عوضوم 
نب ثیل  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1047 / تسا 5 ] هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شدج  ردپ و  زا  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا 

مقر 1042/ تیاور  نامه  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1048 / تسا 6 ] هدـش  لقن  اوتحم  نتم و  نیمه  اـب  ساـبع  نبإ  زا  دـهاجم  زا  میلـس  یبا 
یلع و ندوب  هزور  زور ، هس  رذن و  ناتـساد  هک  دـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  دـهاجم  قیرط  زا  يرگید  تاور  قیرط  زا  هک  تسا  لیزنتلا  دـهاوش 

نب هّللا  دبع  قیرط  زا  هک  تسا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 1042 / تیاور  نامه  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1049 / تسا 7 ] هدرک  رکذ  ار  شاهداوناخ 
مقر 1042/ تیاور  نامه  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1050 / تسا 8 ] هدش  لقن  باهولا  دبع  نب  هّللا  دبع  زا  يرقم  رـصن  نب  دمحا  نب  دّـمحم 

دهاوش تیاور 1051 / [ 9 دناهدرک . لقن  میلـس  یبا  نب  ثیل  زا  يزورم  دمحا  زا  یتعامج  دماح و  یبا  زا  یتعامج  هک  تسا  لیزنتلا  دهاوش 
هیآ حیضوت  رد  ساّبع  نبإ  زا  دهاجم  زا  ثیل  زا  يدعـس  هّللا  دبع  نب  عاقعق  قیرط  زا  هک  تسا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1042 / نامه  لیزنتلا 

زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1052 / تسا 10 ] هدش  لقن  لصفم  شاهداوناخ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ندوب  رادهزور  زور  هس  ناتـسادرذنلاب  نوفوی 
لقن مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رذـن  ناتـساد  دروم  رد  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  زا  يزنع  یلع  وبا  ّیلع  ناّبح  قیرط 

ّنأ هیآ  حیـضوت  رد  سابع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ۀـتابن  نب  غبـصا  زا  لتاقم  قیرط  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1055 / [ 190  ] تسا هدش 
ترخآ رد  هک  دش  لزان  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  هک  دش . لقن  نوبرـشی ..  راربالا 

هیآ هک  دش  لقن  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  قیرط  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1057 / [ 191 . ] دنـشونیم صوصخم  یتشهب و  بارش 
یبن باحصا  زا  یکی  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1073 / [ 192  ] تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هّبح ..  یلع  ماعّطلا  نومعطی 

وبا زا  بلغت  نب  نابا  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1074 / تسا -  هدـش  لقن  نتم  ظاـفلا و  نیمه  اـب  یلاـمث  هزمح  وبا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
گنج [ 193 . ] دـندرک فالتخا  شاهرابرد  هک  تسا  یمیظع  أبن  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  هک  دـش ، لقن  میظعلا  ءاـبن  حیـضوت  رد  رفعج 
تسا هدرک  رکذ  زین  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ریبز  یبا  زا  راّمع  نب  هیواعم  قیرط  زا  شریسفت  رد  یعیبس  ار  تیاور  هکنیا  [ 194  ] فئاط

لیزنتلا دهاوش  تیاور 1091 / [ 196 . ] دش لقن  يرگید  تاور  زا  ینعم و  نیمه  رد  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1086 و 1087 و 1088 / [ 195]
نب دّمحم  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1093 / [ 197  ] تسا هدـش  لقن  انعم  نیمه  هب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا 

روصنم زا  يروث  نایفس  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1095 / [ 198  ] تسا هدش  لقن  ظفل  نتم و  نیمه  اب  لیضف  نب  دّمحم  زا  یقرب  دلاخ 
ملسا نب  دیز  لوق  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1097 / [ 199  ] تسا هدش  لقن  يرییغت  چیه  نودب  تیاور  نیمه  هیبش  سابع  نبإ  زا  دـهاجم  زا 
دهاوش تیاور 1098 / تسا  هدش  لقن  ترابع  نومضم و  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دسا  نب  ۀتابن  زا 
تیاور رخآ  رد  هک  هکنیا  زج  هدش  تیاور  ینعم  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  شردپ  زا  بیهـص  نب  رمع  قیرط  زا  لیزنتلا 
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منساحم دزیخرب و  امش  نیرتیقش  هک  مراد  تسود  دنگوس ، ادخ  هب  قارع  لها  يا  تفگ  قارع  لها  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدرک  رکذ 
راّمع زا  لیزنتلا  دـهاوش  مقر 1104 / تیاور  و  تسا -  ینعم  نـیمه  رد  لـیزنتلا  دـهاوش  مقر 1103 / تیاور  دـیامن - . نیگنر  منوخ  اـب  ار 

هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  محازم  نب  كاّحـض  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 1108 / تیاور  نینچمه  و  دش - . لقن  نومـضم  نیمه  اب  رـسای 
تیاور [ 201 . ] دش لقن  تیاور  نیمه  لثم  کلملا  دبع  نب  ریمع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1100 / [ 200 . ] درک لقن  نومضم  نیمه  هب  هلآ 

نآ دـمآ ، مالّـسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  تعیب  يارب  مجلم  نب  ناـمحرلا  دـبع  نوـچ  دـش . لـقن  نینچ  لـیفط  وـبا  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  / 1102
لیزنتلا دهاوش  تیاور 1109 / [ 202 . ] دنکیم نیگنر  منوخ  هب  ار  منساحم  هک  تسا  یقـش  نآ  وا  تفگ  دنادرگرب و  رابود  ار  وا  ترـضح 
فوسل همیرک و  هیآ  لوزن  نأـش  رد  ظاـفلا  نتم و  نیمه  اـب  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  وا  شردـپ و  زا  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  قـیرط  زا 

تـسا هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1114 / [ 203 . ] دش لقنیضرتف  ّکبر  کیطعی 
تیاور تسا و  هدش  تیاور  ظفل  نتم و  نیمه  اب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  زا  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1117 / [ 204]
دهاوش تیاور 1119 / نینچمه  تسا و  هدش  رکذ  ینعم  نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  زا  رگید  تاور  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  / 1118
تیاور [ 205 . ] دش لقن  ینعم  نیمه  رد  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  زا  لضف  زا  داّمح  نب  نامحّرلا  دبع  قیرط  زا  لیزنتلا 
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ینعی  نیّدلاب  دعب  کبّذـکی  امف  دـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  لیزنتلا  دـهاوش  / 1124

هدش لقن  نتم  ینعم و  نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  یفریـص  لیـضف  نب  دّمحم  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1122 / [ 206]
رد مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  یفریص  لیضف  نب  دّمحم  زا  يدنهس  دّمحم  نب  دواد  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1123 / نینچمه  تسا و 

هدـش لقن  ینعم  نیمه  رد  هزرب  وبا  زا  دواد  وبا  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1130 / [ 207 . ] دـش نایب  هنوگ  نیمه  نیت  هکرابم  هروس  ریـسفت 
تیاور 1129/ تسا -  هدـش  لـقن  اوتحم  نیمه  اـب  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  نوراـه  نب  رمع  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1128 / [ 208  ] تسا

لقن مالّـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  زا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  دیـشر  نب  دادش  زا  نینچمه  هّللا و  دـبع  نب  رباج  زا  رمـش  نب  ورمع  زا  لیزنتلا  دـهاوش 
زا رمـش  نب  ورمع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1133 / و  [ 209  ] تسا ینعم  نیمه  هب  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1130 / نینچمه  تسا و  هدـش 
نب ورمع  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1134 / تسا -  هدش  لقن  هنوگ  نیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  رفعج  وبا  زا  هّللا  دبع  نب  رباج 
هیلع یلع  اـی  تسا «  هدـش  هفاـضا  تیاور  رخآ  رد  طـقف  تسا  تیاور  نیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  رفعج  وبا  زا  رباـج  زا  رمش 
قیرط زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1135 / دیوشیم - ». دراو  نم  رب  تمایق  رد  دیتسه  یضرم  یـضار و  هک  یلاح  رد  تنایعیـش  وت و  مالّـسلا 

تیاور 1136 تسا -  هدش  لقن  ظفل  نتم و  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  رفعج  وبا  زا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  یفعج  زا  داّدـش 
 - تسا هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  رباج  زا  فلتخم  تاور  زا  و 1137 و 1138 

تیاور 1140/ [ 210 . ] دنتـسه شنایعیـش  یلع و  ۀـیربلا ، ریخ  درک  نایب  سابع  نبإ  زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1145 /
دیعـس وبا  زا  یفوع  هّیطع  زا  لیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1143 / [ 211  ] تساهدـش لقن  نتم  ظفل و  نیمه  اب  هعیهل  هّللا  دـبع  زا  لیزنتلا  دـهاوش 

زا حلاص  یبا  زا  یبلک  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1148 / [ 212  ] تسا هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  يردخ 
زا لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1147 / نینچمه  تسا و  هدـش  لزان  شنایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  همیرک  هیآ  هک  هدـش  لقن  ساـبع  نبإ 

یفرعم ناسنا  نیرتهب  ناونع  هب  ار  وا  تسا و  هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  طقف  هفیرـش  هیآ  هک  هدـش  لقن  سابع  نبإ 
رفعج زا  ضفح  وبا  زا  نیـسح  نب  نسح  زا  ینزم  دّمحم  نب  نسح  زا  سابع  نب  یلع  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1151 / [ 213 . ] دومرف

هّللا لوسر  زا  بعک  نب  یبا  زا  ۀـماما  یبا  لوق  زا  لـیزنتلا  دـهاوش  تیاور 1155 / [ 214 . ] دش لقن  اوتحم  نیمه  اب  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب 
هّللا یلص  هّللا  لوسر  زا  هریره  یبا  قیرط  زا  لیزنتلا  دهاوش  مقر 1157 / تیاور  [ 215  ] تسا هدش  رکذ  ینعم  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

هک دنتسه  شنایعیش  مالّسلا و  هیلع  یلع  هدش  لقن   ... اونماء و نیّذلا  ّالا  ینعم  رد  هک  هکنیا  طقف  تسا  هدش  لقن  ینعم  نیمه  رد  هلآ  هیلع و 
زا شّدج  شردپ و  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  زا  هزمح  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1162 / [ 216 . ] دنتسه هفیرش  هیآ  هکنیا  قادصم 
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نیـسح نب  یلع  زا  هزمح  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  تیاور 1162 / [ 216  ] تسا هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  شّدج  شردپ و  زا  مالّسلا  هیلع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
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هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

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

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