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 ( ع  ) یلع نب  دیز  مایق  تیصخش و 

: هدنسیون

یناکدرا يوضر  لضافوبا  دیس 

: یپاچ رشان 

هاگنب یگنهرف  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  20تیصخش و 

باتک 20تاصخشم 

20راتفگشیپ

یصخش ياه  یگژیو  لوا :  21لصف 

 ( ع  ) یلع نب  دیز  21ردپ 

 ( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  یسایس  21تیعقوم 

ریبز هّللادبع  هنتف  و  ع )   ) داجس 22ماما 

 ( : مالسلا هیلع   ) داجس ماما  22نادنزرف 

 ( ع  ) دیز 22ردام 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز 23تاصخشم 

رتشگنا 23شقن 

 ( ع  ) دیز 23يامیس 

يو 23نارسمه 

دلوت مود :  23لصف 

تدالو 23خیرات 

ام 24رظن 

 ( ع  ) مراهچ ماما  25يایؤر 

25يراذگمان

تسا دیز  نامه  25نیا 

دیز هرابرد  نایاوشیپ  ياهیئوگشیپ  موس :  26لصف 

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ 26ياهییوگشیپ 

 ( ع  ) یلع نینم  ؤملاریما  یبیغ  27رابخا 
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گرزب 27ماقم 

دننز یم  راد  هب  ار  وا  اجنیا  28رد 

شنامزرمه وا و  رب  ادخ  28دورد 

قارع هار  28رد 

مهد یم  هانپ  ادخ  هب  29ارت 

 ( ع  ) دیز لئاضف  مراهچ :  30لصف 

 ( ع  ) یلع نب  دیز  یملع  30ماقم 

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  30ملاع 

 ( ع  ) دیز هب  تبسن  ع )   ) قداص ماما  هداعلا  قوف  30مارتحا 

 ( ع  ) دیز یملع  تیصخش  هعیش و  31ناگرزب 

دیز یملع  تیصخش  تنس و  لها  31ناگرزب 

 ( ع  ) دیز يامن  31وشن و 

 ( ع  ) دیز یملع  32هطاحا 

نآرق زارمه  رسفم و  ع )   ) یلع نب  33دیز 

تفگ یم  نآرق  ریسفت  نادنز  رد  33وا 

 ( ع  ) دیز رظن  زا  نآرق  33تمظع 

هفوک مکاح  سلجم  34رد 

هعبرا بتک  34عماج 

هعبرا بتک  رد  یلع  نب  دیز  35تایاور 

ثیدح رد  ع )   ) یلع نب  دیز  35هقبط 

هیداجس هفیحص  يوار  36بتاک و 

بلاج نیریش و  36یناتساد 

راوگان 37ربخ 

هلماک 37هفیحص 
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رگید يا  38هفیحص 

ماما اب  38تاقالم 

ادخ لوسر  يای  39ؤر 

 !! تیانج هام  39رازه 

 ( ع  ) دیز تافیلءات  یملع و  40تیصخش 

 ( ع  ) دیز 41نادرگاش 

يوق 42هظفاح 

ثحب نایب و  درم  42دیز 

بلاج فارتعا  42دنچ 

نمشد 43فارتعا 

 ( ع  ) دیز نانخس  زا  43یئاهزارف 

دنتشون یم  ار  ع )   ) دیز 44نانخس 

ماش ياملع  دیز و  44هرظانم 

ثحب ماقم  رد  44دیز 

 ( ع  ) دیز ياهاعد  يا  46هنومن 

ارس نخس  رعاش و  ع )   ) 46دیز

 ( ع  ) دیز يراگزیهرپ  دهز و  48ماقم 

قح هار  49دیهش 

راد هدنز  بش  49زرابم 

یبیجع لاح  50هچ 

نامیا 50رون 

دوب ةولصلا  مئاد  51وا 

قح 51تعاطا 

بالقنا هنیمز  مجنپ :  52لصف 
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یلخاد 52ياهگنج 

مالسا 52نیناوق 

شمارآ 52ظفح 

هیما ینب  دساف  53میژر 

هیما ینب  53تایانج 

تفالخ يالعا  53ماقم 

دیز 54رصع 

 ( ع  ) دیز رصاعم  54هفیلخ 

ماشه 54هرهچ 

ماشه هرهچ  زا  رگید  55یمیسرت 

هیما نامدود  هب  ماشه  55هقالع 

ماشه اب  دیز  55هرخافم 

ماشه سلجم  56رد 

تسا تلذ  یگدنز  56نیا 

کلملادبع 57باوخ 

دنتفرگ نشج  ار  ماشه  گرم  57مدرم ، 

گرم زا  سپ  57ماقتنا 

مایق هفسلف  مشش :  57لصف 

57همدقم

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح نوخ  58ماقتنا 

اهتضهن 58رذب 

نیباوت 58مایق 

راتخم 59مایق 

دوب ماما  نذا  هب  راتخم  59مایق 
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نادیهش هاوخنوخ  60دیز 

 . دوب نیسح  یهاوخنوخ  وا  61ضرغ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  61رما 

هباشت 61هجو 

تلم روما  61حالصا 

یمالسا تموکح  63لیکشت 

ام 63داقتعا 

دندادن تموکح  لیکشت  المع  نید  همئا  64ارچ 

مالسا 64گنهرف 

نویبالقنا هب  65کمک 

دندوب تما  حالصا  راتساوخ  ع )   ) 65همئا

دوب ع )   ) ماما نذا  هب  دیز  65مایق 

دومن یم  توعد  ص )   ) دّمحم لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  ع )   ) 67دیز

یمالسا تموکح  لیکشت  یناقمام -  بلاج  68نخس 

يزیوح ناخیلع  دیس  68لوق 

دیز نیشتآ  69هباطخ 

هنیدم رد  71دیز 

مایق زا  لبق  71یثداوح 

يوما كافس  هفیلخ  اب  دیز  دیدش  72دروخرب 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز 72یشنمدازآ 

درک تناها  ع )   ) رقاب ماما  هب  73ماشه 

دتفا یم  نادنز  هب  ماش  رد  مالسلا )  هیلع   ) 73دیز

تافوقوم تاقدص و  نیا  74هشیر 

 ( ص  ) ربمایپ 74تافوقوم 
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هنیدم رادنامرف  سلجم  74رد 

دجسم 75رد 

دیز دض  رب  75هئطوت 

مایق تامدقم  متفه :  76لصف 

هفوک رد  76دیز 

دندرک نوریب  هفوک  زا  ار  77دیز 

هفوک هب  77تشگزاب 

بالقنا دهم  78هفوک 

یگدامآ 78مالعا 

یئاهن 78میمصت 

نابلط میلست  79ناحصان و 

دوب یکی  ع )   ) یلع نب  نیسح  اب  ع )   ) یلع نب  دیز  79هار 

رگید تلع  80ود 

ناحصان هب  دیز  80باوج 

دیز تداهش  مایق و  متشه :  81لصف 

81همدقم

بالقنا نتسبآ  81هفوک 

هفوک رد  82جاودزا 

مایق هب  مدرم  توعد  يارب  دیز  82ناگداتسرف 

دنتسویپ ع )   ) دیز هب  هک  یفورعم  ياه  83تیصخش 

(428  ) قارع هیقف  هفینحوبا ،  85ینابیتشپ 

هفینحوبا 85خساپ 

دوب یمومع  دیز  86تضهن 

اجیب 86لاؤس 
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دش هاگآ  87نمشد 

دش علطم  هفوک  عاضوا  زا  87ماشه 

ماشه 87همان 

نما هناخ  يوجتسج  87رد 

هاگیفخم 88فشک 

يزوریپ هب  88دیما 

مایق عورش  89خیرات 

هفوک رد  یماظن  تموکح  89مالعا 

هفوک رد  مدرم  89تنایخ 

دجسم رد  مدرم  90هرصاحم 

 ( ع  ) دیز يوجتسج  90رد 

 ( ع  ) دیز نارای  90راعش 

دنتفر اجک  91نارای 

تفرگ الاب  گنج  91بت 

بالقنا 91حبص 

هناحلسم دروخرب  92نیلوا 

دیز نارای  92دادعت 

دیواج هسامح  ای  نینوخ  92دربن 

گنج 92زاغآ 

دربن نادیم  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز 93نانخس 

نمشد 93یشکرکشل 

گنج زور  94نیتسخن 

دربن نادیم  رد  يزوریپ  94نیلوا 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز 94دربن 
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نامرهق 94دیز 

یماظن 96کیتکات 

دجسم ناگدش  96روصحم 

دجسم فرط  هب  96هلمح 

دیز شترا  دیشر  رسفا  همیزخ  نب  رصن  97دایرف 

رازاب دجسم و  فارطا  97گنج 

دشک یم  هنابز  گنج  98شتآ 

نمشد لباقتم  98هلمح 

نمشد 98تافلت 

كانلوه 98بش 

گنج زور  99نیمود 

همیزخ نب  رصن  99تداهش 

نویبالقنا مظنم  100فوفص 

گنج نادیم  رد  نامرهق  101کشا 

بلاج 101هشقن 

قاحسا نب  ۀیواعم  101تداهش 

 ( ع  ) یلع نب  دیز  تداهش  زادگناج  102هعجاف 

گنج ههبج  رد  مالک  102نیرخآ 

نامرهق 103گرم 

مایپ 103نیرخآ 

تداهش 104خیرات 

تداهش زا  سپ  مهن :  104لصف 

104همدقم

ندب 104نفد 
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 ( ع  ) دیز دسج  ندروآ  نوریب  ربق و  105شبن 

قارع رادناتسا  105ینارنخس 

ینارنخس 105نتم 

راد 106يالاب 

راد 106ینابهگن 

دندز شتآ  ار  ع )   ) دیز كاپ  106ندب 

هنیدم رد  دیز  107رس 

رس 108نفدم 

 ( ع  ) دیز 108تامارک 

دیز 110هاگترایز 

هابتشا 110کی 

تضهن تسکش  و  ع )   ) دیز تداهش  110ساکعنا 

هفوک 111رد 

دیز تداهش  رد  قداص  ماما  ریثءات  مهد :  111لصف 

دیز نادقف  رد  ع )   ) قداص ماما  زوسناج  111ياهکشا 

میرگ یم  میومع  دای  111هب 

! راد يالاب  لاس  112راهچ 

دنادرگ کیرش  اهنوخ  نآ  رد  ارم  112ادخ 

زیگنا مغ  113همان 

داب وا  رب  ادخ  113دورد 

دنراد بلط  رگید  زیچ  114کی 

ادخ هانپ  114رد 

دناوخ زامن  ع )   ) دیز شیومع  رب  ع )   ) قداص 114ماما 

 ( ع  ) دیز نامزرمه  يونعم  114ماقم 
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نادیهش ناگدنامزاب  هب  قداص  ماما  115کمک 

دنا هدورس  رعش  دیز  يازع  رد  یئارعش  مهدزای :  115لصف 

115همدقم

نایارس نخس  راعشا  رد  بالقنا  115رثا 

115همدقم

 (( سینخ نب  دیز  نب  تیمک   - )) 1116

(565  ) يریمح دیس   - 2116

نومیم نب  فیدس   - 3117

 ( ع  ) دیز يازع  رد  نمحرلادبع  نب  سابع  نب  لضف  هیثرم   - 4117

 ( ع  ) دیز يازع  رد  رابالا  ۀلیمتوبا  هیثرم   - 5118

یلاله ردج  نب  بیج   - 6118

دیوگ دامح  نبا   - 7118

 ( ع  ) دیز نب  ییحی  راعشا   - 8118

دابع نب  بحاص  راعشا   - 9119

 (( بغارلا ۀفحت  رد ((   - 10119

دیوگ یم  یفوک  يدبع  دّمحموبا   - 11119

دیارس یفجن  لوقعی  خیش   - 12119

دیوگ زاوک  حلاص  خیش  و   - 13119

یجرعا دّمحم  دیس   - 14119

يدابودرا یلع  دّمحم  ازریم  و   - 15119

یئونهکل يوقت  یقن  یلع  دیس   - 16119

يدقن رفعج  خیش   - 17120

مایق تسکش  للع  مهدزاود :  120لصف 

تسکش 120للع 
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قارع رد  ماش  میظع  شترا  دوجو   - 1120

يذوفن لماوع  ناسوساج و  شقن   - 2121

تفالخ هلئسم   - 3121

هفوک مدرم  تنایخ   - 4123

نایسابع توعد   - 5124

تماما هلءاسم   - 6125

مایق جیاتن  مهدزیس :  126لصف 

126همدقم

مایق 126جیاتن 

نایوما 127طوقس 

هایس 127سابل 

ناسارخ ناگماج  128هیس 

نوخ 130مامح 

سابع ینب  تموکح  رد  مایق  130رثا 

هّللادبع نب  میهاربا  132مایق 

ابطابط میهاربا  نب  دّمحم  132مایق 

ایارسلاوبا 133تضهن 

ایارسلاوبا اب  133تاقالم 

دنک یم  تاهابم  هکئالم  رب  134دنوادخ 

ایارسلاوبا 134تضهن 

ناقلاط رد  135مایق 

هفوک رد  رمع  نب  ییحی  135مایق 

جنز بحاص  136مایق 

ناتسربط رد  يولع  تموکح  136لیکشت 
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ناتسربط 137تموکح 

دوبن تماما  یعدم  ع )   ) 137دیز

دنک یم  عافد  دیز  زا  ع )   ) متشه 138ماما 

ناخیلع دیس  139نخس 

دیفم خیش  اب  يدیز  درم  142يوگتفگ 

شهوکن حدق و  تایاور  در  یسررب و  مهدراهچ :  142لصف 

ثحب 142همدقم 

لوا 143ربخ 

مود 143ربخ 

موس 143ربخ 

مراهچ 144ربخ 

مجنپ 144ربخ 

مشش 145ربخ 

متفه 145ربخ 

متشه 146ربخ 

 ( ع  ) دیز مایق  هب  تبسن  نیفلاخم  هبرح  146نیرتمهم 

مالسا ياملع  هاگدید  زا  دیز  مهدزناپ :  147لصف 

دیز تیصخش  هعیش و  148ياملع 

تیب لها  نانمشد  152تایانج 

دیز تیصخش  هرابرد  تنس  لها  گرزب  ياملع  153نانخس 

دیز نادنزرف  مهدزناش :  153لصف 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز 153نادنزرف 

جورخ 155تامدقم 

سخرس ير و  155رد 

زا 216تسرهف هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خلب 156رد 

ییحی 156تشادزاب 

دوش یم  دازآ  نادنز  زا  157ییحی 

ییحی 158مایق 

( روباشین  ) رهشربا رد  158گنج 

گنج ههبج  رد  ییحی  159نانخس 

ییحی 159تداهش 

ییحی 159دسج 

161ناجزوج

دیز نب  161یسیع 

یسیع 161لئاضف 

شلاجر رد  یسوط  162خیش 

یناقمام 162هابتشا 

ثیدح نیا  162لاجر 

یسیع 164دربن 

دوب تضهن  ناربهر  زا  یکی  164یسیع 

مرادن دامتعا  مدرم  نیا  هب  164نم 

یسیع اب  165تاقالم 

نمشد 166نیمءات 

راوید يور  رد  166راعشا 

ناتسود 167رادید 

یسیع اب  يروث  نایفس  167دروخرب 

هاگیفخم 168فشک 

یسابع هفیلخ  اب  168وگتفگ 

زا 216تسرهف هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نادنز 169رد 

یسیع 170گرم 

هفیلخ اب  171تاقالم 

یسیع 172نادنزرف 

دیز نب  نیسح  173مایق 

نسح نب  هّللادبع  173تحیصن 

دیز نب  174دّمحم 

دیز نب  دّمحم  يراکادف  174تشذگ و 

دّمحم 175نادنزرف 

هیدیز دیز و  مهدفه :  176لصف 

هیدیز یلع و  نب  176دیز 

قاحسا نب  زیزعلادبع  ماما  ملق  هب  هیدیز  هاگدید  زا  176دیز 

هیدیز تاداقتعا  177لوصا 

تفالخ هلءاسم  179هیدیز و 

لضفا رب  لوضفم  179مدقت 

ماما 180طیارش 

ریشمش 180ملع و 

قح نانمشد  اب  180گنج 

هیدیز ياه  181هقرف 

هیدیز هیماما -  نیب  185تافالتخا 

هیدیز 185هضفار و 

هضفار 186فانصا 

لاوقا 186یسررب 

دامتعا لباق  187نخس 
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هیدیز بتک  زا  یتسرهف  مهدجه :  187لصف 

اهتشون 189یپ 

اهتشون 1 189یپ 

اهتشون 2 192یپ 

اهتشون 3 194یپ 

اهتشون 4 197یپ 

اهتشون 5 199یپ 

اهتشون 6 200یپ 

اهتشون 7 203یپ 

اهتشون 8 204یپ 

اهتشون 9 207یپ 

اهتشون 10 211یپ 

اهتشون 11 212یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  214هرابرد 
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ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  تیصخش و 

باتک تاصخشم 

یناکدرا يوضر  لضافوبا  هتـشون  یلعنبدیز / مایق  تیـصخش و  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1328 لضافوبا ، یناکدرا ، يوضر  هسانشرس : 
601 يرهاظ :  تاصخشم  . 1361 یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  باتک : رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت :]  : ] رشن تاصخشم  يزاریش .

: : رگید پاچ  تشاددای :  يراپسنورب . یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر   300 کباش :  یمالـسا  فراعم  مولع و  هعومجم  تسورف :  ص .
همانباتک تشاددای :  یلع . نبدیز  فطع : ناونع  تشاددای :  472 ص .) ) 1375 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج 

باتک رشن  همجرت و  هاگنب  هدوزفا :  هسانـش  122ق .  - 79 ع ،)  ) یلع نبدـیز  عوضوم :  یلع . نبدـیز  فطع :  ناونع  سیونریز . تروص  هب 
هرامش  297/998 ییوید :  يدنب  هدر  ز9ر6 1361   / BP56/2 هرگنک :  يدـنب  هدر  یگنهرف  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسوم  هدوزفا :  هسانش 

1994779 یلم :  یسانشباتک 

راتفگشیپ

نیتسار ناربهر  ياه  تدهاجم  اه و  يراکادف  نامه  بتکم  نیا  تمظع  ءاقب و  زار  و  تسا ،  هدش  هتشون  نوخ  اب  هعیش  خیرات  یلاعت  همسب 
صخـش نآ  راذگ  هیاپ  هک  مدرم ،  حیحـص  ناربهر  یمالـسا و  تفالخ  ریـسم  هک  يزور  نآ  زا  تسا .  نآ  هتفای  تیبرت  هتـسیاش و  نادرم  و 

نآ لـباقم  رد  دوخ  ناـیاوشیپ  يربهر  هب  نایعیـش  داـتفا ،  نارـسوه  قیـالان و  يا  هدـع  تسد  هب  دوب ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
ربمایپ نادـقف  نامز  رد  ار  مالـسا  تما  يربهر  تلاسر  دـنوادخ  هک  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  زا  نیموصعم  همئا  دـندرک و  مایق  گرزب  فارحنا 
بتکم نیا  نیتسار  ناعفادم  هک  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  ناشخرد  هرهچ  دنتساخ .  اپب  داهج  يرگنشور و  هب  دوب  هداهن  نانآ  هدهع  هب  نیملسم 

دربن اب  یهاگ  توکـس و  اب  یهاگ  و  داهج ،  اب  یهاگ  هعیـش  هتـسیاش  نایاوشیپ  ناربهر و  دشخرد .  یم  هعیـش  ناجیه  رپ  خیرات  رد  دندوب ، 
اهتضهن و دندیـشوک .  تسا  عیـشت ))   )) نآ یعقاو  ریبعت  هب  دوب و  تنـس  ترتع و  نآرق و  هک  ربمایپ  ثاریم  تمظع  ظفح و  رد  هناحلـسم ، 

نب دـیز  شخبرمث  تضهن  نینوخ و  مایق  نایم  نیا  رد  و  داد .  تکرح  ناـج و  بتکم  هب  رگید  لـماع  ره  زا  شیب  ناـنآ  نینوخ  ياـه  ماـیق 
رون و نایعیـش  هب  دـنازرل و  ار  بصاغ  يافلخ  یلاشوپ  ياـه  تموکح  ياـه  هیاـپ  هک  دوب  مرگ  ناـشخرد و  يا  هلعـش  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
نیرتدنمهوکـش و مالـسلا )  هیلع   ) یلع نـب  نیـسح  نینوـخ  ماـیق  زا  دـعب  دـیز  ماـیق  میوـگ :  یم  تیعطاـق  اـب  دیـشخب .  یمرگ  تـکرح و 

هزیگنا دنتفرگ .  هیام  لیصا  تضهن  ود  نیا  زا  اهتـضهن  رگید  و  تسویپ ،  عوقو  هب  هعیـش  ملاع  رد  هک  دوب  یـسدقم  تضهن  نیرتزیگناروش 
مان سک  ره  و  تسا .  هارمه  شا  هنادنـسپ  ادخ  مایق  نینوخ و  بالقنا  اب  مالـسلا ، )  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  راختفارپ  مان  شراگن 
دیز دننادب ،  دنهاوخب  هک  دنشاب  يدایز  دارفا  دیاش  تسا ،  هدروخ  ششوگ  هب  زین  وا  تداهش  مایق و  شیب  مک و  دشاب ،  هدینـش  ار  دیز )) ))

نونکات دیاش  دننادب .  ار  نآ  تیهام  دننک و  كرد  ار  ماهبا  نیا  هرخالاب  و  دش ؟  هچ  مایق  نآ  هجیتن  و  دوب ؟  هچ  شمایق  هزیگنا  و  دوب ؟  هک 
یلع نب  دـیز  مایق  تـالاح و  زا  یتاـعالطا  هک  یناـسک  اـهنت  دـشاب و  هدـشن  هتـشون  یقیقحت )  طوسبم و   ) وحن نیدـب  هنیمز  نیا  رد  یباـتک 
لاح حرش  لماش  هک  یلقتـسم  تاوزج  اه و  باتک  یـضعب  ای  یمالـسا و  خیرات  یناور و  فلتخم  بتک  يالبال  رد  دنراد  مالـسلاامهیلع )  )

دّمحم لآ  یبالقنا  لجر  نیا  مایق  تیهام  نوماریپ  ریاغتم  داـضتم و  ياـهرظن  راـهظا  فرطنآ ،  زا  دنـشاب .  هدـید  تسا  گرزب  دـهاجم  نیا 
ياملع هعیش و  ناگرزب  تسا .  هدش  ناملسم  دارفا  زا  یضعب  يارب  وا  تضهن  تیصخش و  ماهبا  ببس  يا  هزادنا  ات  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )
موصعم هیرظن  نذا و  قداص و  ماما  تیاضر  اب  هدـش و  باسح  لیـصا و  یتضهن  ار  وا  مایق  نیرـصاعم -  نیرخءاـتم و  اـت  امدـق  زا  لاـجر - 

ماما رظن  تیاضر و  نودب  هنارـسدوخ و  مایق  کی  ار  دیز  مایق  یحطـس ،  هناققحم و  ریغ  يرظن  اب  یخرب  نکیل ،  دنناد .  یم  مالـسلا )  هیلع  )
لیصا یتضهن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ترـضح  تضهن  هک :  درک  میهاوخ  تباث  باتک ،  نیا  رد  هّللا ))  ءاش  نا  ام ((  و  دنرادنپ .  یم 
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تلع و  تسا .  هتفرگ  تروص  موصعم  نذا  و  مالـسلا )  هیلع   ) ماـما تیاـضر  رظن و  اـب  ـالماک  و  تسا .  هدوـب  هدـنزومآ  شخبرمث و  ماـیق  و 
تسا هدوب  شبنج  ياضتقم  بالقنا و  ربهر  هناطاتحم  ریبدت  و  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  یسایس  تیعقوم  نآ ،  ماهبا  تقیقح و  نیا  يافخ 

هیلع  ) قداص ماما  يرـس  يربهر  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  بالقنا  هدنامرف  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تفگ :  ناوت  یم  عقاو  رد  و  . 
نایاوشیپ و  مالـسلا )  مهیلع   ) همئا ءاـیبنا و  تضهن  نوچ  هدـنزومآ  سرد  تسـالاب .  قیاـقح  رگنـشور  باـتک  نیا  و  تسا .  هدوب  مالـسلا ) 

ترضح مایق  یناگدنز و  ام  تسا  مزال  اذل  تسا .  هدوب  ناملـسم  ياه  هدوت  يارب  يا  هدنزومآ  سرد  قشمرـس و  هشیمه  یمالـسا ،  گرزب 
هار ادخ  يرای  هب  و  میریگب .  تبثم  هجیتن  نآ  لیلحت  هیزجت و  زا  و  مینک ،  یسررب  قیقد  هتسیاش و  زرط  هب  ار  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز 

قـشمرس نم  بالقنا  ةوسا ))  یف  مکل  دومرف (( :  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  هک  يروطناـمه  هداد و  همادا  ار  مالـسا  گرزب  دـهاجم  نیا 
مالسالا و ۀجح  ترضح  دهعتم  زرابم و  دنمشناد  زا  ینادردق  رکشت و  میهد .  رارق  شیوخ  یگدنز  شخب  ماهلا  ار  نانآ  بتکم  تسامش ، 

نیا فیلءات  رد  ارم  هک  مرهج ، )  ناتـسرهش  مرتحم  هعمج  ماما   ) هتاکرب تماد  يزاریـش  یهللا  تیآ  نیـسح  دیـس  ياـقآ  باـنج  نیملـسملا 
ناناملسم همه  لو و  ؤسم  رازگتمدخ و  یناحور  نیا  تیعقوم  یتمالـس و  منک .  یم  ینادردق  رکـشت و  هنامیمـص  دندومرف ،  بیغرت  باتک 

فل ؤم  مراد .  تلئسم  گرزب  دنوادخ  زا  یمومع  راکفا  ریونت  نآرق و  ماکحا  رشن  هار  رد  ار 

یصخش ياه  یگژیو  لوا :  لصف 

 ( ع  ) یلع نب  دیز  ردپ 

هتبلا دوب .  ریظن  یب  یتیـصخش  موصعم و  یماما  وا  تسا ،  نایعیـش  مراهچ  ماما  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  دیز ،  ردقیلاع  ردپ 
لیـصفت وحن  هب  هک  میناد  یمن  مزال  اـجنیا  رد  اـم  تسا و  هدـش  هتـشون  هدـنزرا  لقتـسم و  بتک  رد  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  نیا  لاـح  حرش 

رت هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک   . )) تسا اهتنا  یب  نارک و  یب  ماـقمیلاع  ماـما  نیا  لـئاضف  میوش ،  ناـشیا  تـالاح  ضرعتم 
(1  (( ) نیدتلا ةدابعلا و  یف  ۀیاغلا  غلب  دق  ناک  دوب ((  ریظن  یب  يدرم  اوقت  دهز و  رد  هراشا  وحنب  اّما  مرامشب ))  هحفـص  تشگنارـس و  منک 
ار وا  تکـاله  تشحو  ناـشیا  نایانـشآ  ناگتـسب و  تداـبع ،  ترثک  زا  هک  يروطب  دوب .  هدـش  لـئان  نیدـت  اوقت و  هجرد  اـهتنا  هب  وا  ینعی 
هب هجوت  زا  هظحل  کی  و  داد ،  یمن  رثا  بیترت  وا  یلو  دندرک ،  یم  یهن  زیمآ  تقشم  اسرف و  تقاط  تادابع  زا  ار  ترضح  نآ  و  دنتـشاد ، 
وا زا  مشاه  ینب  نادناخ  نیب  رد  ( 2  (( ) هنم هقفا  لضفا و ال  ایمـشاه  ری  ملف  تشادن ((  یئاتمه  لئاضف  هقف و  ملع و  رد  وا  دوبن .  لفاغ  ادخ 

مهاردلا ریناندلا و  الماح  لیللا  یف  جرخی  ناک  و  دوب (( .  لثملا  برـض  تواخـس  دوجو و  ناسحا  مرک و  رد  يو  دشن  هدـید  هقفا  لضفا و 
ناـنآ نیب  درب و  یم  ناتـسدیهت  هناـخ  رد  هب  اصخـش  دوخ  ار  یجرخ  لوپ و  بش ،  ياـه  همین  رد   ) ینعی ( 3  . . . (( ) ءارقفلا یلع  اــهعزویف 

ماما نانآ ،  زوسلد  تسرپرـس و  هک ،  دندیمهف  ارقف  تسب ،  ناهج  زا  مشچ  دنتخاس و  مومـسم  ار  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  درک ) یم  میـسقت 
 . تسا هدوب  داجس 

 ( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  یسایس  تیعقوم 

زا يرامیب  هلیسوب  ار  وا  دنوادخ  دوب و  هارمه  ادهش  ریاس  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  شموصعم  ردپ  شودب  شود  البرک  بالقنا  رد  يو 
هدوت تاجن  رطاخ  هب  دیـشک و  شود  هب  ار  تماما  تیلو  ؤسم  راب  اه  هرود  نیرت  تخـس  رد  وا  داد ،  تاجن  ساـسح  تیعقوم  نآ  رد  گرم 

یبالقنا یهلا و  تلاسر  هب  هنیدم  رد  سپـس  ماش و  هفوک و  رد  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  درک و  لمح  دوخ  هب  ار  تراسا  ریجنز  تراسا ،  زا  اه 
یمالـسا عیـسو  روشک  ياج  همه  يوما  تموکح  هیحان  زا  بعر  ناقفخ و  راشف و  هک  دوب  هتفرگ  رارق  يرـصع  رد  ماما  داد .  همادا  شیوخ 

یبا نب  راتخم  سدقم  تضهن  امسر  وا  دوب .  راتشک  لتق و  یهاوخنوخ و  اهتضهن و  رصع  داجس ،  ماما  رـصع  دوب .  هدرک  هطاحا  ار  زور  نآ 
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ار راتخم  درک و  بیوصت  دوب  البرک  نادیهـش  نوخ  ماقتنا  يولع و  تموکح  زا  يرادـفرط  حیحـص و  فدـه  هار  رد  نوچ  ار  یفقث  هدـیبع 
(4  . ) داد یم  رارق  تمحرم  دقفت و  دروم 

ریبز هّللادبع  هنتف  و  ع )   ) داجس ماما 

ندـنادرگرب رطاخب  ریبز  دـنزرف  مایق  نوچ  تشادـن ،  تلاخد  هجو  چـیه  هب  ام  موصعم  ماـما  هیما ،  ینب  هیلع  وا  ماـیق  ریبز و  هّللادـبع  هنتف  رد 
زا و  دز ،  یم  رود  شنارادـفرط  هّللادـبع و  دوخ  یـصخش  عفاـنم  يور  هک  دوب  یتـضهن  هکلب  دوبن ،  دوخ  یلـصا  ریـسم  هب  تفـالخ  يارجم 
ورف رکف  هب  تخس  تیعقوم  نیا  رد  داجس  ماما  اذل  دوبن ،  نایم  رد  ینخس  ربمایپ  تیب  لها  قح  اصوصخم  مالسا  تلم  هتفر  تسد  زا  قوقح 

مدیسر داجس  ماما  هناخ  رد  هب  ( )) 5  : ) دیوگ یم  شترضح  رادافو  رای  یلامث ،  هزمحوبا  دوب .  كانمیب  رایسب  تما  تشونرس  زا  دوب و  هتفر 
بدا ضرع  مالس و  دمآ ،  نوریب  هناخ  زا  ماما  دوخ  ات  متـسشن  دادن ،  نم  هب  ار  هزاجا  نیا  ماما  هب  تبـسن  بدا  منک ،  بابلا  قد  متـساوخ  ، 

یلب مدرک :  ضرع  ینیب ؟  یم  ار  راوید  نیا  هزمح  ابا  دومرف :  میدیـسر .  يراوید  رانک  هب  وا  اب  هاگنآ  دومرف .  اعد  ارم  داد و  مباوج  مدرک ، 
شوخ تروص و  شوخ  يدرم  ناـهگان  مدوب ،  هتفرگ  نوزحم و  رایـسب  مدوب و  هدز  هیکت  راوید  نیمه  رب  يزور  دومرف :  ربـمغیپ .  دـنزرف  ، 

؟  منیب یم  نوزحم  نیگمغ و  ار  وت  ارچ  نیسحلا ،  نب  یلع  يا  تفگ :  سپس  تسیرگن ،  یم  نم  هب  نم  يوربور  و  دش ،  رهاظ  نم  رب  سابل 
 ، مرادن يا  هصغ  ایند  يارب  هن  متفگ :  دنرادروخرب ،  نآ  زا  دب  بوخ و  و  رضاح ،  تسا  یقزر  هکنآ  لاح  و  يروخ ؟  یم  هصغ  ایند  رب  ایآ 
هن متفگ :  تسا ،  مکاح  زور  نآ  رب  رهاق  یکلم  تسرد و  تسیا  هدـعو  نآ  هکنآ  لاـح  و  تسا ،  ترخآ  يارب  وت  یتحاراـن  رگا  و  تفگ : 
ریبز رـسپ  هنتف  زا  مالـسا ،  تلم  تشونرـس  زا  متفگ :  تسیچ ؟  زا  وت  نزح  یگتفرگ و  نیا  سپ  دیـسرپ :  متـسین ،  نارگن  مه  ترخآ  يارب 

تاکرح مامت  و  دوب .  هتفرگ  رارق  نانآ  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  تراظن  تحت  يوما  راکتیانج  ماکح  نامز  رد  داجس ،  ماما  ( 6  . ) مکانمیب
عـضو اب  ار  وا  اهراب  دنتـشاد و  یم  زاب  یهقف  یعرف  لئاسم  یتح  یهلا و  ماکحا  نایب  زا  ار  ماـما  و  دـندوب .  بقارم  ار  شترـضح  تانکـس  و 

(7  . ) دندرک یم  راضحا  رابرد  هب  زیمآ  نیهوت  راب و  تقر 

 ( : مالسلا هیلع   ) داجس ماما  نادنزرف 

هیلع  ) رقاب دّمحم  ماما   - 1 زا :  دنترابع  هک  رسپ  هدزای  رتخد و  راهچ  دنرفن ،  مراهچ 15  ماما  دالوا  دادعت  ( 8  ) دیفم خیش  موحرم  لقن  قبط 
 - هجیدخ 12 یلع 11 -  نامیلس 10 -  نمحرلادبع 9 -  رغصا 8 -  رمع 7 -  دیز 6 -  نیسح 5 -  نسح 4 -  هّللادبع 3 -   - 2 مالسلا ) 

موثلک ما  هیلع 15 -  همطاف 14 -  رغصا 13 -  دّمحم 

 ( ع  ) دیز ردام 

دنناد یم  نادـیح ))   )) ار وا  مان  یـضعب  و  ( 9  ) دـنا هدرک  دای  دـّیج ))  )) ای ءادـیج ))  )) مان هب  ار  وا  یـضعب  تسا ،  فالتخا  يو  ردام  مان  رد 
یبا نب  راتخم  هک  تباجن ،  اب  هتسیاش و  دوب  زینک  وا  ( 11) دناوخ یم  ءاروح ))  )) مان هب  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  یتیاور  رد  و  ( 10)

تقایل نم  هن ،  تفگ :  دوخ  اـب  هک  دـش ،  دـنیاشوخ  ار  وا  درک و  هولج  شرظن  رد  نیا  ( 12  ، ) دیرخ مهرد  رازه  یـس  هب  ار  وا  یفقث  هدیبع 
نیا و  داتـسرف ،  ماما  تمدخ  هب  هدنزرا  يا  هیده  ناونع  هب  ار  وا  تسا و  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هتـسیاش  وا  مرادـن ،  ار  نز  نیا 

و دش .  هدیمان  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ام  باتک  نامرهق  وا ،  لوا  دنزرف  رتخد ،  کی  رـسپ و  هس  دـش ،  دـنزرف  راهچ  ياراد  مراهچ  ماما  زا  وناب 
رقاب ماما  يزور  دوب .  نمادـکاپ  راگزیهرپ و  تباجن و  اب  ینز  وناـب ،  نیا  ( 13  . ) دندش يراذگمان  هجیدـخ  یلع و  رمع ،  رگید  دـنزرف  هس 

(14  . ) تسا هداز  ار  وت  یبیجن  ردام  دیز  يا  ینعی  دیز ))  ای  کتدلو  ما  تبجنا  دقل  دومرف (( :  داتفا ،  دیز  هب  شمشچ  مالسلا )  هیلع  )
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 ( مالسلا هیلع   ) دیز تاصخشم 

شیارب ار  مان  نیا  وا ،  دالیم  زا  لبق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  دیز ))  )) دـمآ دـهاوخ  اطوسبم  هک  يروطنامه  وا  سدـقم  مان 
 (( نآرقلا فیلح   - )) 2 دنا .  هدرک  دای  بقل  نیا  اب  ار  وا  تایاور  یضعب  رد  هک  دیهـش ))  - )) 1 زا :  دـنترابع  وا  ياه  بقل  درک .  باختنا 

(( دایزالادیز  - )) 3 تسا .  هدـنام  راگدای  وا  يارب  بقل  نیا  ادـخ  باتک  اب  وا  ناوارف  طابترا  تسراـمم و  رطاـخب  نآرق .  ناـمیپیمه  ینعی 
 ، . . . نسح نب  دیز  مقرا ،  نب  دیز  هثراح ،  نب  دیز  دننام :   ) وا ياه  مانمه  هب  تبسن  وا  ریظن  یب  تیـصخش  تمظع و  الاو و  ماقم  زا  هیانک 

هینک نیا  هب  ار  وا  نیاربانب  دوب ،  نیـسح  مان  هب  وا  دیـشر  نادنزرف  زا  یکی  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  نیـسحلاوبا ))   )) وا هینک  ( 15  . ) دشاب یم  ( 
(16  . ) دنناوخ یم 

رتشگنا شقن 

رد هک  دندرک  یم  کح  ار  یبلطم  هلمج و  دوخ  رتشگنا  نیگن  يور  نیملـسم  مالـسلا )  مهیلع   ) همئا نامز  رد  زین  مالـسا و  ردـص  ناگرزب 
نیرتهب زا  تفص  ود  دوب ،  هیلاع  تافص  عیمج  رهظم  هک  دیز  دش .  یم  هتشاذگ  صخـش  یحور  یلجت  يرکف و  راعـش  باسح  هب  نیا  عقاو 

هداد تنیز  نآ  اب  ار  دوخ  رتشگنا  نیگن  داد و  رارق  شیوخ  راعـش  دـشاب  یم  یئوگتـسار ))   )) و ربص ))  )) زا ترابع  هک  ار  هیلاـمک  تاـفص 
 (( یبای تاجن  ات  شاب  وگتسار   )) و یـسرب ))  نآ  شاداپ  هب  ات  شاب  ابیکـش   )) ینعی حجنت ))  قدصءا  رج -  ؤت  ربصا  هلمج ((  ود  نآ  دوب و 

(17  . ) دوب مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  یبالقنا  دنزرف  دیز ))  )) متاخ شقن 

 ( ع  ) دیز يامیس 

نامـشچ دوب .  راکـشآ  یبوخ  هب  نآ  زا  راقو  تناتم و  هک  تشاد  تهبا  اب  اـبیز و  یتروص  دوب و  دیـشر  یتماـق  ياراد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز
ره وا  هدیشک  هدمآرب و  ینیب  دنلب و  هتسجرب و  یناشیپ  تشپرپ و  ینـساحم  مه و  هب  کیدزن  هدیـشک و  یناوربا  اب  باذج  هایـس و  تشرد و 
رد یلو  دوب ،  هایس  شتروص  رس و  يوم  تخادنا .  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شدج  نیکمن  ابیز و  تروص  دای  هب  ار  هدننیب 
وا تروص  رد  ناـمیا  رون  يونعم و  غورف  ( 18  . ) داد یم  شیامن  یمدـنگ  وج و  وا  نساحم  يدیفـس ،  ياهرات  اب  شا  هیامنارگ  رمع  رخاوا 

تیار مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  تیءار  اذا  تنک  دـیوگ (( :  یم  یـشباو  بیـصخ  هک  يروطب  تخاـس ،  یم  دوخ  بوذـجم  ار  هدـننیب 
(19  . ) مدرک یم  هدهاشم  شتروص  رد  ار  رون  غورف  مدید  یم  ار  یلع  نب  دیز  هاگره  ینعی  ههجو ))  یف  رونلا  ریراسا 

يو نارسمه 

مشاه یبا  رتخد  هطیر ))   )) درک باختنا  مالسلا )  هیلع   ) دیز هک  يرسمه  نیلوا  تشاد  زینک  هس  يدقع و  نز  هس  دوخ  یگدنز  لوط  رد  وا 
رایتخا هفوک  رهـش  رد  رگید  نز  ود  رمع  رخاوا  رد  وا  دوب ،  مشاه  ینب  مانب  تیـصخش و  اب  ناوناب  زا  نز  نیا  دوب ،  هیفنح  دّمحم  نب  هّللادبع 

 ، ییحی ياهمان  هب  دندوب ،  دهاجم  ملاع و  هدنزارب و  یتیصخش  دوخ  کی  ره  هک  دوب  رسپ  دنزرف  راهچ  ياراد  وا  دیز  نادنزرف  ( 20  . ) درک
حرـش مهدزناش )  لصف   ) باتک نیمه  رد  ام ،  و  دندوب . ) زینک  رفن  هس  نیا  ردام  هک   ) دّمحم نیـسح و  یـسیع ،  تسا )  هطیر  شردام  هک  )

 . میا هتشاگن  لیصفت  هب  ار  اهنآ  لاح 

دلوت مود :  لصف 

تدالو خیرات 
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 ( يافوتم 571 ه ق  ) رکاسع نبا  تسا .  فالتخا  زین  شتدالو  لاس  رد  نیخروم  نیب  تسین و  صخـشم  هجو  چیه  هب  دـیز ))  )) تدالو زور 
و ( 22  ) دنک یم  دای  ار 75 ه ق  وا  تدالو  لاس  يافوتم 652 ه ق )   ) یلحمم مان  هب  رگید  خروم  و  ( 21  ) دناد یم  ار 78 ه ق  وا  دلوت  لاس 

اّما هدرکن ،  وا  تدالو  لاس  زا  يداـی  ( 24  ) دیفم خیش  هعیش ،  گرزب  دنمـشناد  هچرگ  ( 23  . ) دنا هتشادنپ  هنـس 80  ار  وا  دالیم  لاس  یخرب 
رد مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ترـضح  هیامنارگ  رمع  هک  تسا  قفتم  تایاور  اریز  تسا ،  بیذـهت  رد  رکاسع  نبا  لوق  دـی  ؤم  يو  مالک  هجیتن 
اّما دشاب .  هنـس 78  وا  تدالو  لاس  دـیاب  نیاربانب  دـناد .  یم  ار 120 ه ق  وا  تداهش  هنـس  دیفم  خیـش  و  ( 25  ) دوب لاس  تداهش 42  عقوم 

رایتخا ار  خـیرات  نیا  ارهاظ  دـنک و  یم  رکذ  رفـص  لوا  هنـس 121  ار  وا  تداهـش  لاس  هعیـشلاراسم )) )   )) ) شرگید باتک  رد  دیفم  خـیش 
ار 76 وا  تدالو  لاس  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ترضح  لاح  حرـش  رد  ( 27 (( ) دیز ماما  دنسم   )) باتک همدقم  رد  ( 26  . ) تسا هدرک 
و دـنناد .  یم  ربتعم  ار  خـیرات  نیا  ارثکا  يدـیز  نایعیـش  دـناد و  یم  لاس  ار 46  شترـضح  رمع  تدـم  ار 122 و  تداهـش  لاـس  يرجه و 

تسین لوقعم  اذل  دیسر ،  تداهش  هب  لاس 67  رد  راتخم  نوچ  هک  دنروآ  یم  لیلد  و  ( 28  ) دنا هتسناد  ای 67  ار 66  وا  تدالو  لاس  یضعب 
 . دشاب هداد  هیده  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  هب  ار  دیز  ردام  زا 67 ،  سپ  ياه  لاس  رد  وا 

ام رظن 

يا هزادنا  ات  تسا و  تقیقح  هب  نورقم  رتشیب  هک  داد  هئارا  ار  يرگید  هیرظن  ناوت  یم  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  تدالو  لاس  نییعت  رد 
گرزب و ياملع  ياملع  رثکا  دـش  هراشا  لبق  هحفـص  رد  هک  يروطنامه  ناـیب :  نیا  هب  تسا .  79 ه ق ))   )) لاس نآ  تسا و  روآ  ناـنیمطا 
 : دننام دـنناد ،  یم  ار 121 ه ق .  وا  تداهش  هنـس  هدوب و  لاس  دـیز 42  كرابم  رمع  هک ،  دـنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رد  ربتعم  نیخروم 
زا يرگید  عـمج  و  ( 34  (( ) لاجرلادـقن و ((  ( 33  ) يربط ( 32  ) یناهفـصا جرفلاوبا  ( 31  ) يدوعسم ( 30  ) دیفم خیـش  ( 29  ) یسوط خیش 

رمع رادقم  رگا  هدوب و  121 ه ق )) .   )) یلع نب  دیز  تداهـش  لاس  هک  درک  لصاح  نانیمطا  ناوت  یم  لاوقا  نیا  زا  نیثدحم .  نیخروم و 
ینامز رد  دیز  دیما  رون  ملعا )) .  هّللاو  دـیآ (( .  یم  تسدـب  ( 79  ) تدالو لاس  مینک ،  مک  تدـم  نیا  زا  تسا  لاس  هک 42  ار  شترضح 
عیـسو روشک  نادـیم  زات  هکی  ناشلامع  تردـق و  جوا  رد  هیما  ینب  هک  یناـمز  رد  دوشگ ،  ناـهج  هب  مشچ  راـب  تشحو  يا  هرود  تخس و 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  راگدای  اهنت  نانآ و  گرزب  صخ  الاب  يولع  نویبالقنا  ناهاوخیدازآ و  نامز ،  نآ  رد  دندوب .  زور  نآ  یمالسا 
فیثک لامع  لرتنک  رد  شترضح  تانکس  تاکرح و  مامت  دندوب و  یسایس  تخس  راشف  رد  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  ینعی 

هیلع  ) یلع نب  دـیز  دوب .  ناـنآ  لرتـنک  رد  مه  دارفا  اـب  وا  ياـه  ساـمت  هکلب  دوب ،  عونمم  یهلا  ماـکحا  ناـیب  زا  وا  اـهنت  هن  دوب ،  تموکح 
زا اـصوصخم  یبـالقنا ،  يا  هدـنامرف  يوزرآ  زور  نآ  ناملـسم  هدیـشک  دـنب  رد  تلم  هک  داـهن  دوجو  هصرع  هب  اـپ  يا  هرود  رد  مالـسلا ) 

مهیلع  ) نید همئا  طسوت  ینلع  هناحلسم  مایق  نیرتکچوک  هک  دش  دلوتم  ینامز  رد  وا  دنارورپ .  یم  لد  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یتلع نادناخ 
و مالسلا )  مهیلع   ) موصعم همئا  دوجو  زا  مدرم  ندنام  مورحم  هجیتن  رد  نویبالقنا و  نایعیـش و  لامآ  مامت  ندیـشاپ  مه  زا  ببـس  مالـسلا ) 
قیال و یهدـنامرف  هب  جایتحا  تخـس  طیارـش  نیا  رد  دـنام .  یمن  یقاـب  یعقاو  مالـسا  زا  يرثا  نیرتمک  یتح  و  دـش ،  یم  شیوخ  ریظن  یب 
 ، یکیتکات يرـس و  وحن  هب  ماما  دیدحالـص  اب  ناشیا  زا  يزراب  درف  دـیاب  دوب و  سوسحم  اج  همه  رد  بلاـطوبا  هنومن  ناـمدود  زا  هدـنزرا 

ینعی اهزور  زا  یکی  هاگرحس  رد  ناقفخ و  رپ  ساسح و  طیحم  نینچ  کی  رد  يرآ ،  دریگب .  هدهع  هب  ار  هناحلسم  دربن  یمسر  یهدنامرف 
تدـالو و  دیـشخرد ،  مشاـه  ینب  هلحم  هنیدـم ،  رد  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ماـما  کـچوک  هناـخ  رد  يرون  رجف  عولط  ماـگنه 

هاگتشادزاب اهرهـش و  اه و  هیرق  اه و  هچوک  اه و  هناخ  ای  سویءام و  کیرات و  ياهلد  اهنت  هن  ادعب  رون  نیا  و  ( 35  ) داد تراشب  ار  يدازون 
بلق رد  دیواج  كانبات و  یلعشم  نوچ  هشیمه  يارب  و  تشذگ ،  راصعا  نورق و  زارف  زا  هعشا  نیا  هکلب  تخاس ،  نشور  ار  اه  نادنز  اه و 

 . تخاس رونم  ار  یمالسا  لیصا  ياه  تضهن  مخ  چیپ و  رپ  کیرات و  هار  دوخ  یئانشور  توق  هب  تفرگ و  ندیشخرد  ناملسم  نویبالقنا 
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 ( ع  ) مراهچ ماما  يایؤر 

ماما زا  ار  یلامث  هزمح  یبا  فورعم  لصفم  ياعد  تسا و  مالـسلا )  هیلع   ) راهچ ماما  کیدزن  رادافو و  نارای  زا  یکی  یلامث ))  هزمحوبا  ))
مراهچ ماما  هقالع  دروم  رایـسب  و  ( 36  ) دور یم  رامـشب  مالـسا  ردـقیلاع  ياهقف  زا  ثیدـح و  ملع و  هتـسجرب  لاجر  زا  یکی  وا  تخومآ ، 
میالوم تمدخ  ات  مدش  فرـشم  هنیدم  هب  اجنآ  زا  مدـش و  هبعک  هناخ  ترایز  مزاع  یلاس  ( 37  : ) دیوگ یم  هزمحوبا  دوب .  مالـسلا )  هیلع  )
متسشن یقاطا  رد  دورو  نذا  زا  سپ  مدز ،  رد  متفر و  ماما  هناخ  هب  روظنم  نیمه  هب  منک ،  یتدارا  ضرع  دهع و  دیدجت  مسرب و  داجس  ماما 

 : دومرف دوشگ و  نخـس  هب  ار  بل  هنامیمـص  یتلاـح  اـب  شترـضح  تقو ،  یکدـنا  یـسرپلاوحا و  مالـس و  زا  سپ  و  دـمآ ،  نم  دزن  ماـما  ، 
رادروخرب یتشهب  ياهتمعن  همه  زا  اجنآ  رد  متسه و  تشهب  لخاد  هکنیا  لثم  مدید  باوخ  منک ،  فیرعت  تیارب  ما  هدید  یباوخ  هزمحابا ، 

هاـگیاج رب  نم  هک  لاـح  نیمه  رد  مدوب ،  هدـیدن  ار  يدـحا  وا  ییاـبیز  هب  هاـگچیه  هک  دـندروآ ،  میارب  اـبیز  يا  هیروـح  هلمج  زا  مدوـب ، 
یم هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادـص  ناـهگان  هک  دوب ،  هتـشذگ  هیروح  نآ  اـب  نم  ترـشاعم  زا  یتاـظحل  و  مدوب ،  هدز  هیکت  دوخ  صوصخم 

رد يادص  باوخ ،  نآ  زا  دعب  زور  ( 38  . ) مدینش ار  یبیغ  تراشب  نیا  هبترم  هس  داب و  كرابم  وت  يارب  دیز  نیسحلا ،  نب  یلع  يا  دیوگ : 
 ( هر  ) یسلجم ( ) 39  . ) تسا هداتـسرف  امـش  يارب  راتخم  میالوم  ار  نیا  تفگ :  دروآ و  ماما  تمدخ  هب  ار  ابیز  يزینک  یـصخش  دش و  دنلب 
یم هفاضا  مالـسلا )  هیلع   ) مراهچ ماما  يای  ؤر  لقن  نمـض  رد  هزمحوبا  ( 40  . ( ) دـنک یم  لقن  یتافاضا  رتشیب و  یلیـصفت  اب  ار  ربخ  نیمه 

 ، دندوشگ میارب  ار  رد  مدرک  بابلا  قد  مدیـسر ،  میالوم  تمدخ  هب  مدش و  هنیدـم  مزاع  اجنآ  زا  متفر و  جـح  هب  زاب  دـعب  لاس  هک :  دـنک 
هیآ نیا  هلصافالب  ترضح  مدش و  لاحشوخ  هرظنم  نیا  زا  نم  تشاد ،  شوغآ  رد  ابیز  يدازون  هک  یلاح  رد  داتفا  ماما  هب  ممـشچ  ناهگان 

و ( 41  ) داد رارق  قح  ارنآ  دنوادخ  هک  تسنم  باوخ  ریبعت  نیا  ینعی  اقح )) یبر  اهلعج  دق  يای  ؤر  لیوءات  هذه  دومرف (( :  توالت  میارب  ار 
(42  . ) تسا دیز  نم  دنزرف  نیا  درک :  هفاضا 

يراذگمان

هشیمه دنا  هدومرف  شرافس  هک  هدیسر  هنیمز  نیا  رد  ام  نایاوشیپ  زا  یناوارف  تایاور  دراد ،  يدایز  تیمها  مالـسا ،  رد  يراذگمان  هلءاسم 
 . مییامن یم  بلج  هحفص  یقرواپ  رد  ربخ  دنچ  هب  ار  امـش  رظن  هنومن  يارب  دینک ،  باختنا  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  هتـسیاش  بوخ و  ياهمان 

وحن هب  ار  نآرق  ماما  روظنم  نیمه  هب  دیوج ،  یم  دادمتسا  نآرق  زا  شزیزع  دازون  مان  باختنا  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) مراهچ ماما  اذل ،  ( 43)
دوشگ و ار  نآ  هرابود  تسب و  ار  نآرق  زاب  ددرگ ،  یم  يا  هدشمگ  لابند  ماما  ییوگ  تسیرگن ،  نآ  ردص  هب  هریخ  هریخ  دوشگ و  لءافت 

گنج تایآ  همه ،  دـنیب ،  یم  شکدوک  ماـن  باـختنا  يارب  ماـما  هک  تاـیآ  نیا  تسا ،  بیجع  درک .  رظن  تقد  هب  هحفـص  ردـص  هیآ  رد 
لوا هعفد  تسا ،  يرـس  هچ  ایادخ  بالقنا .  تسا و  دربن  هیآ  ندـش ،  هتـشک  تسا و  نتـشک  هیآ  تداهـش  تسا و  لتق  هیآ  داهج ،  تسا و 

نابلط و تحار  رب  ار  ناگدننک  راکیپ  دنوادخ ،  ینعی  ( 44  (( ) نیدعاقلا یلع  نیدهاجملا  هّللا  لضف  دوب (( :  هیآ  نیا  نآرق  هحفـص  يالاب 
هیآ نیا  نآ  و  دمآ ،  لوا  هعفد  زا  رت  هدنهد  ناکت  رت و  حیرص  هیآ  دوشگ ،  ار  نآرق  ماما  هک  مود  هعفد  رد  و  دیـشخب .  يرترب  نانیـشن  هناخ 
یف اـقح  هیلع  ادـعو  نولتقی  نولتقیف و  هّللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  ۀـنجلا ،  مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنءا و  نینم  ؤملا  نم  يرتـشا  هّللا  نا  دوب (( : 

دنوادخ ( 45  . (( ) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  هب و  متعیاب  يذـلا  مکعیبب  اورـشبتساف  هّللا ،  نم  هدـهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  لـیجنالا و  ۀـیروتلا و 
یم هتـشک  دنـشک و  یم  دننک و  یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  هکنانآ  دـیواج ،  تشهب  تسا  نانآ  يارب  هکنیا  هب  دـیرخ ،  ار  نانم  ؤم  لام  ناج و 

داشلد نات  هلماعم  نیا  هب  سپ  ادخ ،  زا  دهع  هب  رت  هدننک  افو  تسیک  و  نآرق ،  لیجنا و  تاروت و  رد  ادـخ  رب  قح  تسا  يا  هدـعو  دـنوش ، 
 . تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  و  دیشاب ، 

تسا دیز  نامه  نیا 
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زا و  تسا !!  دـیز  نامه  نیا  مسق  ادـخ  هب  دـیز )) . . .  هّللاو  وه  دومرف (( :  هبترم  هس  نئمطم ،  مارآ و  يا  هرهچ  اب  و  تسب ،  ار  نآرق  ماـما 
زا زین  وا  نینم  ؤملاریما  زا  وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  شردـپ ،  زا  اهراب  ماـما ،  يرآ  ( 46  . ) دـندناوخ دـیز ))  )) مان هب  ار  وا  سپ  نآ 

تـسرد تسار و  وا  ياه  هتفگ  تسین و  سوه  اوه و  يور  زا  شدج  نخـس  هک  تسناد  یم  و  دوب ،  هدینـش  ار  دیز  مان  ررکم  ادـخ  لوسر 
دنزرف نیا  دسر و  یم  تداهش  هب  ادخ  هار  رد  و  دیآ ،  یم  دوجو  هب  وا  زا  يدهاجم  دیـشر و  دنزرف  هک  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  و  تسا ، 

یم لصاح  نیقی  شناردپ  دج و  ياه  یئوگشیپ  اب  تداهش  داهج و  تایآ و  قیبطت  اب  ماما  اذل  دنا .  هدناوخ  دیز  مان  هب  شناردپ  ربمایپ و  ار 
هتفگ و ربمایپ  هب  ار  نآ  لیئربج  هدرک و  نییعت  ار  وا  مان  دـنوادخ  هک  تسا  يدیهـش  یبـالقنا  ناـمه  نیا  تسا ،  دـیز  ناـمه  نیا  هک  دـننک 

بطخا تسا .  هدش  روآدای  بیغلا ))  حاتفم  هلاسر ((  رد  یسلجم  همالع  ار  بلطم  نیا  تسا ،  هدرک  دای  مان  نیا  هب  ار  وا  ررکم  ادخ  لوسر 
دولوملا اذه  نع  تیزع  دومرف (( :  هراختسا  نآ  زا  سپ  ماما  دش  دلوتم  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  یعقوم  دیوگ :  یم  لتقم  رد  مزراوخ 

مالسا ربمایپ  البق  هک  تسا  یکدوک  نامه  نیا  ( 47  . ) تسا نادیهش  زا  وا  و  متـشگ ،  رختفم  دولوم  نیا  زا  نم  ینعی  ءادهـشلا )) نمل  هنا  و 
دـندرک و یم  يراج  نابز  هب  ار  ماـن  نیا  اـهراب  نید  همئا  و  ( 48  . ) تسا هدرک  داـی  رهم  تمظع و  اـب  ار  وا  ماـن  هدرک و  نییعت  ار  يو  مـسا 
هداد و ار  وا  مایق  روهظ و  تراشب  ـالبق  نینم  ؤملاریما  هک  تسا ،  يدـنزرف  ناـمه  نیا  دـنداد .  یم  تراـشب  ار  يو  ماـیق  روهظ و  تدـالو و 

نامه نیا  ( 50  . ) دـنک یم  لـیلجت  داـی و  وا  زا  رابکـشا  مشچ  مغ و  رپ  لد  اـب  يدراوم  رد  و  ( 49  ) دـنک یم  کیرحت  شیراـی  هب  ار  مدرم 
هنحص رد  ءادهش  نایم  رد  وا  ماقم  هک  تسا  يراد  هدنز  بش  ملاع  نامه  نیا  ( 51  . ) دش یم  روآدای  اهراب  داجس  ماما  هک ،  تسا  يدنزرف 
یهن فورعم و  هب  رما  رطاخب  دنک و  یم  ءایحا  ار  مالـسا  هدش  شومارف  راثآ  هک  تسا  یلو  ؤسم  هیقف  نامه  نیا  ( 52  . ) دشخرد یم  تمایق 
دباع نامه  نیا  ( 54  . ) تسا نیزرابم  نویبالقنا و  همه  قشمرس  وا  دربن  هک  تسا  يروشحلـس  زابناج  نامه  نیا  ( 53  . ) دگنج یم  رکنم  زا 
هدوت تاجن  رطاخب  هک  تسا  یقح  هار  هدیتلغ  نوخ  رد  نامه ،  نیا  ( 55  . ) دـنداد نآرقلا ))  فیلح  بقل ((  ار  وا  هک  تسا  نآرق  هارمه  و 

نیا ( 56  . ) دشون یم  تداهش  ماج  قداص ،  ماما  هب  نآ  ضیوفت  يولع و  تموکح  لیکشت  تقو و  بصاغ  میژر  رییغت  تراسا و  دنب  زا  اه 
وا زا  دعب  دنوادخ  هک  تسیا  هتخوس  دسج  نامه  تسا و  تیانج  ملظ و  ناینب  هدننک  لزلزتم  هیما و  ینب  نیگنن  تموکح  هدننز  مهرب  نامه 

نیا ( 58  . ) تسا لثملا  برض  خیرات  رد  وا  تعاجش  اهیراکادف و  هک  تسا  يریلد  نامرهق  نامه  نیا  ( 57  . ) داد هیما  ینب  تکاله  هب  نذا 
يدهاجم نامه ،  نیا  ( 59  . ) دراد تسود  دسوب و  یم  دریگ و  یم  لغب  هب  نیریش  ناج  نوچ  ار  وا  مراهچ  ماما  هک  تسیزیزع  دنزرف  نامه 

(61  . ) دزیر یم  کشا  وا  دای  هب  قداص  ماما  هک  تسیزیزع  دیهش  نامه ،  نیا  ( 60  . ) دنک یم  راختفا  شدوجو  هب  رقاب  ماما  هک  تسا 

دیز هرابرد  نایاوشیپ  ياهیئوگشیپ  موس :  لصف 

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ ياهییوگشیپ 

ییوگشیپ نیموصعم  همئا  مالسا و  ربمایپ  هلیسو  هب  البق  شترضح  تداهش  مایق و  لئاضف و  تایـصوصخ  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  مان 
زیزع ناگدـنناوخ  رتشیب  هجوت  يارب  ام  و  دـییامرف ،  یم  هظحالم  کـنیا  هک  تسا  تسد  رد  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تاـیاور  و  دوب ،  هدـش 

هب باطخ  مالـسا  ربمایپ  يزور  دـنوش 1 -  یم  تشهب  لخاد  باسح  نودـب  شنارای  دـیز و  میروآ .  یم  یقرواـپ  رد  ار  تاـیاور  نیا  نیع 
لئاضف و هب  ربماـیپ  سپـس  دـیز .  ماـنب  دوش  یم  جراـخ  يدرم  وت  بلـص  زا  نیـسح ،  يا  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح شزیزع ،  دـنزرف 

همه رب  دنراد و  همه  زا  رترب  صخـشم و  ماقم  تمایق ،  زور  رد  شنارای  وا و   : ) دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  شنامزرمه  دـیز و  تیـصخش 
رگید ياـج  رد  و   - 2 ( 62  . ) دـنوش یم  تشهب  لخاد  باسح  نودـب  نوگلگ  ییاه  هرهچ  ینارون و  ياهتروص  اـب  ناـنآ  دـنمدقم ،  مدرم 

نیگنس اسر و  یتالمج  اب  سپس  دهد و  یم  ربخ  ار  وا  ندز  راد  هب  تداهش و  ناکم  تداهـش و  مایق و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
یم تداهـش  هب  هفوک  رد  و  دنک ،  یم  مایق  وا  دیامرف :  یم  دـنک و  یم  هراشا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يورخا  هیلاع  تاجرد  يونعم و  ماقم  هب 
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شحور جورع  يارب  نامسآ  ياهرد  دنزاس ،  یم  جراخ  ربق  زا  ار  وا  ندب  نانمشد ،  نفد ،  زا  دعب  و  دننز ،  یم  شراد  هب  هسانک  رد  دسر و 
 ( مالـسلاامهیلع  ) یلع نب  دـیز  دـیز 3 -  مانمه  ( 63  . ) دـندرگ یم  داـش  وا  حور  زا  نیمز  لـها  نامـسآ و  ناگتـشرف  ددرگ و  یم  هدوشگ 

شترـضح يزور  دـنک .  یم  هقالع  زاربا  دـیز  مانمه  هب  مالـسا  ربمایپ  یتح  هک  دوب  شترـضح  هقالع  دروم  ادـخ و  لوسر  بوبحم  ردـقنآ 
زا یبوبحم  مانمه  وت  دوش ،  رتشیب  وت  هب  متبحم  هک  هدش ،  ببـس  وت  مان  ایب ،  نم  کیدزن  دیز ،  يا  دومرف :  درک و  هثراح  نب  دـیز  هب  هراشا 
یم سپـس  دهد و  یم  ربخ  ار  شترـضح  نتخیوآ  راد  هب  دـیز و  تداهـش  مالـسا  ربمایپ  رگید  ياج  رد  و   - 4 ( 64  . ) یـشاب یم  متیب  لها 
راد هب  یـشارخلد  وحن  هب  دیز  ترـضح  سدقم  ندب  لاس  راهچ  نوچ  ( 65  . ) دنیبن ار  تشهب  دنک  هاگن  وا  تروع  هب  هک  یمـشچ  دـیامرف : 
نآ يراـفغ ،  رذوبا   - 5 ( 66  . ) دـندرک یم  يریگولج  نآ  نفد  ندروآ و  نیئاـپ  زا  هیما  ینب  ماـشآ  نوخ  تموـکح  لاـمع  دوـب و  هتخیوآ 

 ، مدـش فرـشم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  تمدـخ  هب  يزور  دـیوگ :  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نیتسار  یباحص 
 : دومرف مباوج  رد  ربماـیپ  مدیـسرپ ،  ار  ترـضح  هیرگ  تلع  درک ،  بلقنم  ارم  تلاـح  نیا  مدـید ،  رثءاـتم  ناـیرگ و  تخـس  ار  شترـضح 
ار وا  یهلا  نابرقم  ناگتـشرف و  نایم  رد  هک  یلع ))   )) مان هب  دـیآ  یم  ایند  هب  يرـسپ  نیـسح  مدـنزرف  بلـص  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 

ریرج  - 6 ( 67  . ) دوش یم  لئان  تداهش  ماقم  هب  دنزرف  نیا  دیز ))  )) مان هب  دمآ  دهاوخ  دوجوب  يدنزرف  وا  زا  دنناوخ و  نیدباعلا ))  نیز  ))
یلع نب  دـیز  هک  یتـخرد  هب  هـک  یلاـح  رد  وا  مدـید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  ار  هـلآ )  هـیلع و  هـّللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  دـیوگ :  یم  مزاـح ،  نـب 

نولعفت اذـکها  تفگ (( :  یم  بجعتم  تلاح  اب  ربمایپ  دوب ،  هدز  هیکت  دوب  راد  يـالاب  دـیز  دـسج  دـندز و  راد  نآ  هب  ار  مالـسلاامهیلع )  )
(68  . ) دینک یم  راتفر  نینچ  مدنزرف  اب  ایآ  ینعی  يدلوب )) 

 ( ع  ) یلع نینم  ؤملاریما  یبیغ  رابخا 

ار وا  لتاق  مان  یتح  دهد و  یم  ربخ  ار  دـیز  مایق  مدرم ،  هب  باطخ  روشرپ  یـسامح و  يا  هبطخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ماما   - 7
هب ار  امش  نم  مدرم ،  يا  ( 69  : ) دومرف هبطخ  نیا  رد  ماما  دنباتشب ،  وا  يرای  هب  هک  دهاوخ  یم  دیز  رصاعم  مدرم  زا  دیامرف و  یم  حیرـصت 

انامه دیتفریذپن  ار  منخـس  مه  زاب  مدرک  بدا  بوچ  اب  ار  امـش  دیدرکن ،  تعاطا  نم  زا  و  دیدرک ،  یچیپرـس  امـش  اّما  مدرک ،  توعد  قح 
نکیل دنهد  هجنکش  هنایزات  ریشمش و  اب  ار  امش  هکلب  دنوشن ،  عناق  مک  باذع  نیا  اب  هک  دنوش  طلسم  امش  رب  يرگمتس  ماکح  نم ،  زا  دعب 
ترخآ رد  ار  وا  دنوادخ  دهد ،  رازآ  ار  مدرم  ایند ،  رد  سک  ره  اریز  مهد ،  یمن  هجنکش  و  منک ،  یمن  باذع  ار  امش  بابسا  نیا  اب  نم ، 

رب ددرگ و  یم  طلـسم  امـش  رب  دـیآ و  یم  امـش  بناج  هب  نمی  هیحان  زا  يدرم  هک :  تسا  نیا  میاه  ینیب  شیپ  هناـشن  و  دـنک .  یم  باذـع 
نب فسوی  تسد  هب  يرسق  دلاخ  تموکح  لامع  يریگتسد  هب  هراشا  دیاش   ) دریگ یم  ار  نادنمراک  لامع و  وا  دوش  یم  راوس  امـش  هدرگ 
قح هب  ار  مدرم  وا  اریز  دنک ،  يرای  ار  وا  دنک ،  یم  مایق  ام  نادـناخ  زا  يدرم  زیگنا  تشحو  عاضوا  تخـس و  طیارـش  نیا  رد  دـشاب ) رمع 

 ، تسا دـیز  دـنک ،  یم  مایق  هک  تیب  لها  زا  درم  نآ  دـنتفگ :  یم  همه  ربخ ،  زا  دـعب  مدرم  تسامـش .  تاجن  يارب  شماـیق  دـناوخ و  یم 
(70  . ) دندوب هدینش  نینم  ؤملاریما  ربمایپ و  زا  ار  ربخ  نینچ  ریظن  البق  نوچ 

گرزب ماقم 

یم لقن  نینم  ؤملاریما  شیمارگ  ردپ  زا  وا  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  هک  ربخ  نیا  رد   - 8
هیلع  ) نینم ؤملاریما  هدش و  نایب  مکحم  اسر و  یتالمج  اب  شترضح  ریظن  یب  تیـصخش  ردق و  تمظع  دیز و  ترـضح  يالاو  ماقم  دنک ، 

خیرات رد  مک  رایسب  زرابم  نادرمدار  نیا  ریظن  هک  دیامرف  یم  فیصوت  لیلجت و  شدهاجم  باحصا  دیز و  ترضح  زا  يوحن  هب  مالـسلا ) 
نآ هتفرگ و  ارف  صاخ  یتهبا  ار  وا  هرهچ  دنک  یم  مایق  دیز ،  مان  هب  يدرم  هفوک  رهش  تشپ  رد  ( 71  ) دومرف ماما  تسا .  هدش  هدید  تیرشب 
نآ رگم  دیسر ،  دنهاوخ  نآ  هب  ناگدنیآ  هن  و  دنتفای ،  تسد  وا  خماش  ماقم  هب  ناینیشیپ  زا  سکچیه  هن  تسا ،  يربهر  تموکح و  تهبا  ، 
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وا و تماـیق  زور  یـصاخ  تیعـضو  اـب  دـنریگ ،  شیپ  ار  گرزب  دـهاجم  نآ  هار  هزراـبم  ناـمیا و  رد  دـننک و  لـمع  وا  نوـچ  هک  یناـسک 
مدرم ندرگ  رـس و  رب  نانآ  و  ددرگ ،  یم  هدـهاشم  نآ  هیبش  ای  ییاهراموط  ناـنآ  تسد  رد  دـنوش ،  یم  رگ  هولج  شباحـصا  ناـمزرمه و 

نیـشیپ و ناراکتـسرد  نانامیپ  مه  نانیا ،  دـنیوگ :  نانآ  هب  دـنیآ و  ناـشیا  لابقتـسا  هب  ناگتـشرف  دـننک ،  روبع  نارگید )  زا  رترب  یماـقم  )
یلـص  ) ادخ ربمایپ  دیامرف :  یم  هدرک و  هراشا  گرزب  نادهاجم  نآ  نءاش  تعفر  هتـسیاش و  ماقم  هب  ماما ،  دعب  دنقحب .  ناگدـننک  توعد 

 ، باسح نودب  سپ  دیدومن ،  لمع  دوخ  تیرومءام  هب  امـش  منادـنزرف ،  دـیامرف :  یم  و  دـیآ ،  یم  نانآ  لابقتـسا  هب  زین  هلآ )  هیلع و  هّللا 
(72  . ) دیوش تشهب  لخاد 

دننز یم  راد  هب  ار  وا  اجنیا  رد 

نآ رد  ترـضح  تشذگ ،  یم  دنتخیوآ  راد  هب  ار  دـیز  ترـضح  اجنآ  رد  ادـعب  هک  یعـضوم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  يزور   - 9
دندید ترضح  زا  ار  هرظتنم  ریغ  تلاح  نیا  هک  ماما  ناهارمه  باحـصا و  داتفا ،  هیرگ  هب  تدش  هب  رایتخا  یب  دومرف ،  فقوت  يردق  لحم 

تـشرد ياه  هناد  هک  یلاح  رد  ماما  دندومن ،  لا  ؤس  ماما  زا  ار  هیرگ  تلع  نایرگ  لاح  اب  دش و  ریزارـس  ناشکـشا  رایتخا  یب  زین ،  نانآ  ، 
یف بلصی  يدلو  نم  الجر  نا  دومرف (( :  دوب ،  هدش  سیخ  شمشچ  کشا  زا  شفیرـش  نساحم  دیتلغ و  یم  شـسدقم  تروص  رب  کشا 
ادخ ربمایپ  دیامرف :  یم  نینم  ؤملاریما   - 10 ( 73  . ) دش دهاوخ  هتخیوآ  راد  هب  اجنیا  رد  منادنزرف ،  زا  يدرم  انامه ،  ینعی  عضوملا ))  اذه 

هب یـضار  ایآ  مدرک :  ضرع  نم  داد .  ربخ  نم  هب  ار  یلع )  نب  دیز   ) وا دنزرف  نتخیوآ  راد  هب  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح مدـنزرف  تداهـش  ، 
هب ار  دوخ  ياهتسد  هاگنآ  مدونشخ ،  میلـست و  دنک  مکح  مدنزرف  هرابرد  دنوادخ  هچنآ  دومرف :  باوج  رد  یـشاب ؟  یم  تدنزرف  تداهش 
 : دومرف اـعد  زا  دـعب  متفگ ،  نیمآ  نم  درک و  نیرفن  ار  مالـسا  نانمـشد  وا  و  وگب ،  نیمآ  وت  منک ،  یم  اـعد  نم  دومرف :  درک و  دـنلب  اـعد 

(74  . ) تسا باجتسم  ام  ياعد  هک  داد ،  تراشب  نم  هب  لیئربج 

شنامزرمه وا و  رب  ادخ  دورد 

ناـشورف و مدـنگ  لـحم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هارمه  هتاـبن  نب  غبـصا  نم و  دـیوگ :  یم  نینم  ؤـملاریما  ناراـی  زا  ینرع ))  هـبح   - )) 11
ناکم نآ  هب  بترم  ماما  مدید  دورب ،  هفوک  دجـسم  هب  تشاد  دصق  ترـضح  میدرک ،  رذـگ  دوب ،  ینابایب  تقو  نآ  رد  هک  هفوک ،  ناباصق 
غبـصا تیادف ،  مردپ  تیادف ،  مردـپ  دومرف :  یم  مداد ،  شوگ  دـنک ،  یم  همزمز  ار  یتالمج  دزیر و  یم  کشا  تدـشب  دـنک و  یم  هاگن 

هب هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  دومرف :  هاـگنآ  دوبن ،  یـسک  تسیرگن ،  شیوخ  فارطا  هب  ماـما  دیـسرپ ،  ار  همزمز  هیرگ و  تلع 
دنوادـخ اب  هک  یلاح  رد  وا  دـیآ ،  یم  دوجوب  نم  زا  يدـنزرف  کیدزن  يا  هیتآ  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادـخ  بناج  زا  وا  لیئربج و  هلیـسو 

وا ندب  ياضعا   ) دوش و یم  هلثم ))   )) اج نیمه  رد  وا  تسا  یـضار  دونـشخ و  وا  زا  دنوادخ  هدرک و  بضغ  وا  يارب  هک  دـنک  یم  تاقالم 
حاورا وا و  حور  رب  ادخ  دورد  دننکن  يراتفر  نینچ  وا ،  زا  دعب  هن  وا ،  زا  لبق  هن  شارخلد  عضو  نیا  هب  يدـحا  اب  هک  دـننک ) هعطق  هعطق  ار 

(75  . ) داب وا  دیهش  نامزرمه 

قارع هار  رد 

یعدم وگغورد  يدرم  هلمج  زا  دمآ ،  یم  شیپ  یبلاج  عیاقو  هار  نیب  رد  تفر  یم  شیپ  قارع  فرط  هب  ینیسح  ناوراک  هک  یعقوم   - 13
نیا رد  دـندناسر ،  ماما  ضرع  هب  ار  هلءاـسم  تسا ،  هتفرگن  ار  شلوپ  هتخورف و  نیـسح  ماـما  ناـمالغ  زا  یکی  هب  ار  يدنفـسوگ  هک ،  دوب 

شورف هچراپ  يدرم  هنیدم  رد  دومرف :  ماما  دیز .  تفگ :  تسیچ ؟  تمان  دیـسرپ :  یعدم  درم  نآ  زا  تشاد  روضح  داجـس  ماما  هک  تقو 
مان  ) نیا اب  ار  وا  تفگ :  درک و  داجس  ماما  شدنزرف  هب  ور  مسبتم  نابل  اب  نیسح  ماما  تسا .  فورعم  ییوگغورد  رد  وا  دیز ،  مان  هب  تسا 
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تداهـش هب  شـسدقم  هار  رد  و  دیز ))  )) مان هب  دنک  یم  مایق  يدرم  يدوزب  ام ،  نادناخ  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  مراوگرزب  ردـپ  نکن ،  دای  ( 
نارای وا و  دنرب ،  یم  الاب  عیفر  یماقم  هب  ار  وا  دـننک و  یم  تاقالم  وا  حور  اب  لسرم  ناربمایپ  برقم و  ناگتـشرف  الاب  ملاع  رد  دـسر .  یم 

 . دنیوگ یم  قح ،  نایعاد  ینعی  قحلا ))  ةاعد  نانآ ((  هب  دنراد و  يرتالاو  ماقم  مدرم  همه  زا  رـشحم  هنحـص  رد  زیخاتـسر  زور  شدهاجم 
زا رپ  یبلق  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  مراهچ  ماما   - 14 مالسلا )  هیلع   ) دیز هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) مراهچ ماما  زوسناج  نخـس  ( 76)

شزیزع دنزرف  هب  هراشا   ) رـسپ نیا  هک  دید ،  یهاوخ  ینامب ،  هدنز  نم  زا  دـعب  رگا  هزمحابا ،  يا  دومرف :  یلامث  هزمحوبا  هب  مغ ،  هودـنا و 
نآ دروآ و  یم  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ندب  نمـشد ،  یلو  دننک ،  یم  شنفد  دعب  دنـشک و  یم  ار  وا  هفوک ،  یحاون  زا  يا  هیحان  رد  دومن ) دیز 
راد زا  ار  ندب  هیما  ینب  نالدگنـس  دـعب  و  دـننز ،  یم  راد  هب  ار  وا  دـسج  هسانک ))   )) مان هب  یلحم  رد  سپـس  دنـشک و  یم  كاخ  يورب  ار 

ار اهنیا  همه  هزمحوبا   . ) دنشاپ یم  ارحـص  هب  دننک و  یم  درخ  ار  وا  ندب  هتخوس  تاعطق  هاگنآ  دننز ،  یم  شتآ  ار  نآ  دنروآ و  یم  نییاپ 
(77 ( . ) دید دوخ  مشچ  اب 

مهد یم  هانپ  ادخ  هب  ارت 

ادص ار  دیز ))  )) شدنزرف ماما  مدوب ،  هتسشن  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مراهچ  ماما  رضحم  رد  دیوگ :  یم  دلاخ  مان  هب  يدرم   - 15
تشگ يراج  شتروص  زا  نوخ  و  دروخ ،  نیمز  هب  تروص  اب  هاگان  هک  دمآ  یم  ردپ  يوس  هب  باتش  اب  هچب  رسپ  نیا  دیبلط ،  ار  وا  درک و 

یم هانپ  ادخ  هب  ارت  مزیزع ،  دومرف :  يزوسلد  اب  درک  یم  كاپ  شیور  زا  ار  نوخ  هک  یلاح  رد  درک و  دنلب  نیمز  زا  ار  وا  هلـصافالب  ماما  ، 
نابز زا  هیفنح  دّمحم  نب  هّللادبع  رتخد  هطیر   - 16 ( 78  . ) دننز یم  راد  هب  ار  وا  هفوک  هسانک ))   )) رد هک  یـشاب  يدـیز  نامه  وت  هک  مهد 

وا يارب  هداتفا  دیز  هب  دّمحم  مشچ  ات  تشذگ ،  یم  هیفنح  دّمحم  شیومع  رب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  يزور  دنک :  یم  لقن  شردپ 
يدـیز نامه  هک  مهد  یم  هانپ  ادـخ  هب  ارت  ردارب ،  دـنزرف  تفگ :  درک  دـیز  هب  ور  سپـس  داد و  اج  شدوخ  رانک  رد  ار  يو  دـش و  رثءاتم 

ربخ ( 80  ( . ) تسا هدرکن  كرد  ار  وا  دوبن و  دیز  رصاعم  هیفنح  دّمحم  هک  دنلئاق  یضعب  ( ) 79  . ) دننز یم  راد  هب  قارع  رد  ار  وا  هک  یشاب 
ار دـیز  ماما ،  زور  کی  متفر ،  یم  بتکم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  دـیوگ :  یم  بابخ  نب  سنوی   - 17 مالـسلا )  هیلع  رقاب ( ماما 
 : دومرف رثات  هودـنا و  اب  هتخیمآ  یتلاح  اـب  درـشف و  دوخ  شوغآ  رد  ار  يو  هاـگنآ  تفرگ ،  مرگ  دومن و  تبحم  زاربا  رایـسب  وا  هب  دـیبلط و 

اذـه دومرف (( :  دـیز  ماقم  زا  لیلجت  رد  مجنپ  ماما  زاب  و   - 18 ( 81  ) یـشاب هسانک  هتخیوآ  راد  هب  مهد  یم  هانپ  ادـخ  هب  ار  وت  زیزع ،  ردارب 
زین و   - 19 ( 82  . ) تساخ دهاوخن  رب  نانآ  یهاوخنوخ  هب  تسا و  شیوخ  نادناخ  گرزب  نیا  ینعی  مهراتواب ))  بلاطلا  هتیب و  لها  دـیس 

يرزا ددـشا  مهللا  تفگ (( :  یم  اعد  تلاح  اب  و  تسناد ،  یم  ثداوح  رد  یهانپ  مکحم و  يا  هناوتـشپ  شیوخ  يارب  ار  دـیز  مجنپ ،  ماما 
هلمج نیا  زین  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  مهد 20 -  یم  هانپ  ادخ  هب  ارت  ناجومع  ( 83  . ) امرف يوق  دیز  هب  ارم  تشپ  ایادخ ،  ینعی  دـیزب ))

زا يدرم  دومرف .  رارکت  میدرک  لقن  همئا  ادـخ و  لوسر  زا  ـالبق  هک  یفورعم  ثیدـح  لـقن  نمـض  رد  ار  تداهـش  ربخ  دومرف و  دـیز  هب  ار 
نب یلع  نب  دـیز  هاـگان  مدوب ،  هتـسشن  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ترـضح  تمدـخ  نم  ( 84  : ) دـیوگ یم  رمعم  مان  هب  شترـضح  باحـصا 

دومرف وا  هب  تبحم  ینابرهم و  اب  داتفا  وا  هب  ماما  مشچ  ات  تفرگ ،  ار  قاطا  رد  فرط  ود  شتسد  ود  اب  دش و  دراو  مالسلا )  مهیلع   ) نیسحلا
 ، دینش ار  ماما  نخس  و  دوب ،  رضاح  اجنآ  دیز  ردام  اقافتا  یـشاب ،  هسانک  هتخیوآ  راد  هب  نامه  هک  مهد  یم  هانپ  ادخ  هب  ار  وت  ناجومع ،  : 

! ؟  یتفگ مدـنزرف  هب  دـسح  يور  زا  ار  نیا  وت  تفگ :  يو  درک ،  ضرع  ماما  هب  یناجیب  هلمج  هنانز ،  رکفت  زرط  يرداـم و  يزوسلد  اـب  و 
نیا هبترم  هس  و  دوب ،  دسح  شاک  يا  دوب ،  دـسح  شاک  يا  دومرف :  دـیز  ردام  باوج  رد  ینابرهم  تناتم و  اب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

يدرم داد :  ربخ  مالسلاامهیلع )   ) مدج زا  مردپ  دومرف :  هدرک و  هراشا  دیز  تداهش  مایق و  تشذگرس  هب  ماما  دعب  دومرف ،  رارکت  ار  هلمج 
یم نوریب  ربق  زا  ار  وا  ندب  دـننز ،  یم  راد  هب  ار  وا  هسانک  رد  دـسر و  یم  تداهـش  هب  هفوک  رد  دـنک ،  یم  مایق  دـیز ،  مان  هب  منادـنزرف  زا 

ياهرد وا ،  یتوکلم  حور  يارب  درک :  هفاضا  دومرف و  نایب  تسا  دـیز  تلزنم  ماقم و  تمظع  رد  هک  ار  ثیدـح  هیقب  ماما  سپـس  دـنروآ ، 
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هداد رارق  یگدنز  زبس  هدـنرپ  هنیـس  رد  وا  حور  دـنوش ،  یم  داش  وا  یتوکلم  حور  زا  نامـسآ ،  ناگتـشرف  و  ددرگ ،  یم  هدوشگ  الاب  ملاع 
 . دنک یم  زاورپ  دهاوخب  هک  اج  رهب  تشهب  رد  هدنرپ  نآ  و  دوش ، 

 ( ع  ) دیز لئاضف  مراهچ :  لصف 

 ( ع  ) یلع نب  دیز  یملع  ماقم 

هک نانآ  و  امـش ،  زا  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  همجرت :  ( 85  (( ) تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذلا  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هّللا  عفری  )) 
 ، ضئارفلا تنقتا  نآرقلا و  تءارق  یتح  اذه ،  یماقم  تمق  تجرخ و ال  ام  هّللا  و  درب (( .  یم  الاب  یلاع  تاجرد  هب  دـش  هداد  ملع  اهنآ  هب 

ماعلا صاخلا و  و  هباشتملا ،  مکحملا و  خوسنملا و  خـسانلا و  تمهف  لیزنتلا و  تفرع  امک  لیوءاتلا  تفرع  و  بادالا ،  ۀنـسلا و  تمکحا  و 
مدرکن و مایق  نم  دنگوس ،  ادـخ  هب  ( 86  . (( ) یبر نم  دـنیب  یلعل  ینا  و  هنع ،  ینغ  و ال  هنماهل ،  دـبال  امم  اهنید  یف  ۀـمالا  هیلا  جاتحی  ام  و 

نوچ ار  نآرق  لیوءات  ما  هتخاس  راوتسا  دوخ  رد  ار  بادآ  تنس و  تابجاو و  و  ما ،  هدناوخ  ار  نآرق  هکنآ  ات  ما ،  هتفرگن  رارق  ماقم  نیا  رد 
رد نآ  هب  مالـسا  تما  هچنآ  متفرگ و  ارف  ار  نآ  ماع  صاخ و  مدیمهف ،  هباشتم  زا  ار  مکحم  خوسنم و  زا  ار  نآ  خـسان  متخانـش ،  نآ  رهاظ 
نب دیز  دیواج  نانخس  زا  مهارمه .  هنیب  لیلد و  اب  مراگدرورپ  هیحان  زا  نم  انامه  متخومآ و  تسین ،  زاین  یب  نآ  زا  دراد و  مزال  دوخ  نید 

 ( مالسلاامهیلع  ) یلع

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  ملاع 

وا زین  شناد  ملع و  رد  هکلب  تسا ،  فورعم  یگنادرم  تواخـس و  تعاجـش و  تدابع و  دـهز و  رد  اـهنت  هن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز 
راشرـس و ملع  دوب ،  گرتس  سب  يدنمـشناد  قیمع و  یهیقف  یهلا ،  ماکحا  رد  دیز  تسا .  مالـسا  ناشخرد  ياه  هرهچ  نیرتزراب  زا  یکی 

ؤـس هنوگ  ره  هک  دوب  قیقد  نیبزیر و  نانچ  یهقف  لئاسم  یهلا و  ماکحا  نایب  عقوم  رد  وا  دوب .  نمـشد  تسود و  دزنابز  وا  نارک  یب  شناد 
ماقم تخاس .  یم  عناق  ار  هدـننک  لا  ؤس  دوب ،  هدینـش  شا  هدازردارب  ردارب و  ردـپ و  زا  هک  ثیداحا  تایاور و  نایب  اـب  دـش ،  یم  وا  زا  یلا 

هرابرد قداص  ماما  دندوب .  هتخاس  بقلم  تیبلها ))  هیقف   )) ای و  دّمحم )) لآ  ملاع   )) هب ار  وا  هک  دوب ،  ملـسم  فورعم و  ردقنآ  دـیز  یملع 
 : )) دومرف یم  وا  زا  شیاتس  لیلجت و  ماقم  رد  متشه  ماما  و  ( 87  . ) دوب راتفگتـسرد  یملاع  وا  دنک  تمحر  ار  دیز  ادخ ،  دومرف :  یم  شا 
رگید ياج  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زاب  ( 88  . ) دوب هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  ياملع  زا  وا  دّمحم )) لآ  ءاملع  نم  ناک  هنا 

نامیا و اب  يدرم  وا  ینعی  اقداص )) ناک  املاع و  ناک  افراع و  ناـک  اـنم و  ؤم  ناـک  هنا  دـیامرف (( :  یم  دـنک و  یم  داـی  تمظع  اـب  ار  دـیز 
تمدـخ رد  مه  دـیز  بانج  مدـش و  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  رب  دـیوگ :  یفعج  رباـج  ( 89  . ) دوب راکتـسرد  دنمـشناد و  فراـع و 

زا فورعم  دومرف :  وا  هب  ماما  دش .  دراو  یکم ))  ذوب  رخ  نبا  فورعم   )) برع بیدا  یمان و  رعاش  ماگنه  نیا  رد  دوب .  هتـسشن  شترـضح 
يدل دلاب  هاوق و ال  فیعضب  ناوب و ال  کلام  وبا  نا  ام  كرمعل  دناوخ (( :  ار  راعـشا  نیا  مه  وا  ناوخب ،  میارب  يرادقم  تبوخ  راعـشا  نآ 

 : همجرت هافک ))  هیلا  تلکو  اـمهم  هعاوطم و  تدـس  هتدـس  اذا  هاـنثولح  عیاـبطلا  میرک  عراـب  دیـس  هنکل  هاـهنام و  اذا  میکحلا  يداـعی  هلوق 
ار وا  ییاناد  هک  یعقوم  تسین ،  يوج  هزیتس  راتفگ  نخـس و  رد  دشاب و  فیعـض  وا  ياوق  هک  تسین  يریما  کلاموبا  وت ،  ناج  هب  دـنگوس 

يراذگاو يو  هدهعب  ار  يزیچ  رگا  تسا و  نیریش  وا  يانث  حدم و  قالخا و  شوخ  راوگرزب و  تسا  ییاقآ  وا  نکیل  دنک و  یهن  يزیچ  زا 
همه اهیبوخ  نیا  نسحلاابا  يا  دومرف :  داهن و  دـیز  هناش  يور  ار  شتـسد  رقاب  ماما  دیـسر ،  اجنیا  هب  راعـشا  هک  یعقوم  دـیآرب .  هدـهع  زا  ، 

(90  . ) تسوت تافص 

 ( ع  ) دیز هب  تبسن  ع )   ) قداص ماما  هداعلا  قوف  مارتحا 
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دوش و راوس  ات  تفرگ  یم  ار  بسا  نیز  باکر  دیز  شیومع  يارب  مدید  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دّمحم نب  رفعج  دیوگ :  یم  ریرج  نب  هّللادبع 
رـس رب  یلع  نب  دیز  نسح و  نب  هّللادـبع  نیب  دـیوگ :  مثیخ  نب  دیعـس  ( 91  . ) درک یم  نهپ  نیز  يور  ار  وا  ساـبل  ندـش ،  راوـس  زا  دـعب 

بکرم دیود و  هّللادبع  مدید  دـنورب ،  دنتـساخرب  هک  یعقوم  دـندرک ،  هعجارم  یـضاق  ود  نآ  دوب و  هرظانم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تافوقوم 
(92  . ) دش راوس  بکرم  رب  يو  ات  تفرگ  ار  باکر  دروآ و  ولج  ار  دیز 

 ( ع  ) دیز یملع  تیصخش  هعیش و  ناگرزب 

دنا هدرک  نایب  اسر  مکحم و  یتارابع  اب  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترضح  یملع  ماقم  ثیدح  لاجر و  ملع  تارظن  بحاص  گرزب و  ياملع 
یلع نب  دـیز  دـیوگ :  یم  هر )   ) یلیبدرا دـنیامن .  یم  شیاتـس  دّـمحم  لآ  یملع  یهقف و  ياه  هرهچ  نیرتزراـب  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  و 

هدیسر دایز  سب  یتایاور  وا  گرزب  تیصخش  هرابرد  دیسر و  تداهش  ماقم  هب  ادخ  هار  رد  وا  تسا ،  تلزنملا  میظع  ردقلا و  لیلج  يدرم 
 : دـیامرف یم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ترـضح  لئاضف  نایب  ماـقم  رد  هملکت ))   )) باـتک رد  خیـش  و  ( 93  . ) تسین نآ  لـقن  لاـجم  هک  تسا 

یسوم نب  رمع  زا  تسرهف ))   )) باتک رد  یسوط  خیـش  ( 94  . ) دـنراد قافتا  يو  لضف  ملع و  عرو و  تقاثو و  تلالج و  رب  مالـسا  ياملع 
خوـسنم و خـسان و  زا  نآرق  تاـیآ  صیخـشت  رد  ار  سکچیه  تفگ :  هـک  دـنک  یم  لـقن  تـسا )  مالـسا  ردـقیلاع  تاور  زا  هـک   ) یهجو

ماقم رد  ریدـغلا ))  باتک ((  رد  ینیما  گرزب  همالع  ( 95  . ) مدیدن مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  نوچ  مکحم ،  هب  نآ  هباشتم  ندـنادرگرب 
 . . . . (( تیبلا لها  ءاملع  یمدقم  نم  و  دیوگ . . . (( :  یم  شترضح  یملع  بقانم  لئاضف و  نایب  دیز و  ترضح  سدقم  تحاس  زا  عافد 

وا زا  ملع  دوب ،  هدرک  هطاحا  ار  وا  فرط  ره  زا  تالامک  لئاضف و  دوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  ياـملع  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  وا  ( 96)
 . دیشوج یم  همشچ  بآ  نوچ 

دیز یملع  تیصخش  تنس و  لها  ناگرزب 

نب دیز  یملع  خماش  ماقم  زا  لیلجت  عقوم  هبش  نبا  یمثیه و  هیمیت و  نبا  یبهذ ،  رجح ،  نبا  دننام :  تنـس ،  لها  گرزب  نایاوشیپ  ءاملع و 
ياهتیـصخش زا  یلع  نب  دـیز  ینعی  هقفلا ))  ملعلا و  یف  تیبـلا  لـها  لـضافا  ءاـملعلا و  رباـکا  نم  هنا  دـنیوگ (( :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

هقرف ماما  تنـس و  لها  ناـیاوشیپ  نیرتگرزب  زا  یکی  هفینحوبا  ( 97  . ) دوب نانآ  هیقف  ملاع و  نیرت  هتـسجرب  توبن و  نادـناخ  یملع  گرزب 
یلع نب  دیز  تدـهاش  دـیوگ (( :  یم  دـنک و  یم  دای  ار  وا  فرگـش  اسر و  يا  هلمج  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز یملع  ماقم  هرابرد  اه  یفنح 
نوچ ار  دـیز  ینعی  نیرقلا )) . ))  عطقنم  ناک  دـقل  الوق  نیبا  اـباوج و ال  عرـسا ،  ـال  هنم و  هقفا  هناـمز  یف  تیءار  اـمف  هلها  تدـهاش  اـمک 

اب وگتفگ  رد  وا  مدیدن ،  وا  زا  رت  نایب  شوخ  رت و  باوج  رضاح  رتاناد و  ار  یـسک  وا  رـصع  رد  یلو  ملع )  تمظع و  رد   ) مدید شنامدود 
نب نیـسح  ياج  وا  دوب ،  ادخ  باتک  هب  ادخ  قلخ  نیرتاناد  وا  دـیوگ :  یم  دـیز  هرابرد  يروث ،  نایفـس  ( 98  . ) تفگ یم  نخـس  تیعطاق 

هک تسا  نشور  ردقنآ  مالسلا )  هیلع   ) دیز هبترم  ماقم و  دیوگ :  مالـسا  ياملع  زا  یکی  بلاطوبا  ( 99  . ) درک رپ  ار  مالسلاامهیلع )   ) یلع
وا يرامــش  ار  ناریلد  ناعاجــش و  رگا  تـسا و  هتــسد  نآ  زا  ییوـگب  ار  داـهز  رگا  تـسا و  اـهنآ  زا  دــیز  ییوـگ  ار  نـیملکتم  ماــن  رگا 
زا دیز  نوچ  يدرم  دیوگ :  یبعش  ( 100  . ) دوش یم  لماش  ار  وا  ییوگب  ار  تسایس  ظفح و  تفرعم و  لها  رگا  و  تساهنآ ،  نیرتدنمورین 

(101  . ) تسا هدییازن  ردام 

 ( ع  ) دیز يامن  وشن و 

هلآ هیلع و  هللا و  لص  ادخ  لوسر  نامز  زا  دوب ،  یعیـسو  یملع  تکرح  زکرم  رـصع  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  دیز  يامن  وشن و  هاگیاپ  هنیدـم ، 
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هباحـص نیملـسم و  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناهج  نادنمـشناد  هجوت  ناکم  نیا  دـعب  هب  يرـشب  گنهرف  نیرتلماـک  نیرتگرزب و  راذـگناینب 
تقد هب  ار  نآرق  نیملـسم  و  دنتفرگ .  یم  ارف  ار  یمالـسا  مولع  ریاس  و  هقف ،  ثیدـح  ریـسفت ،  فلتخم :  مولع  هلآ  هیلع و  هللا و  لص  ربمایپ 

نیا زاب  مالسا  ردقیلاع  ربهر  تلحر  زا  دعب  ( 102  ) دندوب هداد  رارق  شیوخ  یگدنز  هرمزور  همانرب  ار  نآ  دـندیمهف و  یم  دـندناوخ و  یم 
دیز رصع  اصوصخم  ( 103  ) دـندرک یم  لح  اجنآ  رد  ار  دوخ  یملع  تالکـشم  نیملـسم  دوب و  یمالـسا  هاگـشناد  نیرتگرزب  زکرم  رهش 
لح رد  شیوخ  راگزور  دمآرـس  دـیز و  ردـقیلاع  ردارب  ملع )  هدنفاکـش   ) رقاـب ماـما  یمالـسا .  لـئاسم  لـیلحت  هیزجت و  دوب و  ملع  رـصع 

(104  . ) دوب هتخاس  بقلم  ملع  هدنفاکش  ینعی  مولعلارقاب )) )   )) ) هب البق  ار  وا  ربمایپ  اذل  دوب ،  یملع  هدیچیپ  جنرغب و  لئاسم  تالکـشم و 
یم بوسحم  ناهج  یملع  هاگیاپ  نیرتگرزب  مالـسلاامهیلع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  رـصع  اصوصخم  نید  همئا  رـصع  رد  هنیدـم  هصالخ 

مینیب یم  اذل  ( 105  . ) دنتساخرب اجنآ  زا  یملع  یهقف و  ياه  تیصخش  زا  ییاه  هنومن  ناونعب  نانز  نادرم و  زا  هتسجرب  نایوجـشناد  دش و 
نیرتلماک و هب  عیشت  هعماج  و  دننک ،  یم  هولج  یملع  گنهرف  هنحـص  رد  تیرـشب  ناملعم  هنومن  نیرتیلاع  ناونعب  گرزب  ماما  ود  نیا  هک ، 

رـصع رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  ثیداحا  رابخا و  تایاور و  رثکا  و  دبای .  یم  تسد  دوخ  یهقف  یملع و  ریاخذ  نیرتاهبنارگ 
ماما ود  نیا  بتکم  زاتمم  نادرگاش  نارادلعشم و  زا  یکی  یلع  نب  دیز  تسا .  هدیسر  نیملـسم  تسد  هب  یمالـسا  گرزب  ياوشیپ  ود  نیا 
مولع ردـپ  بتکم  رد  وا  دـشاب .  یم  دومن  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  شراوگرزب  ردـپ  زا  هک  یملع  نایاش  ياـه  هدافتـسا  زا  سپ  گرزب 

راوگرزب ماما  شا  هدازردارب  دزن  یهاتوک  تدم  سپـس  رقاب و  ماما  شردـقیلاع  ردارب  ضیف  رپ  رـضحم  زا  وا  زا  سپ  تخومآ و  ار  یفلتخم 
یهاگ هک  تفای  عیفرت  ییاج  هب  یلع  نب  دـیز  یملع  ماـقم  و  ( 106  . ) دومن لیمکت  ار  نآ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  قداص  ماما 

هنومن و ناونعب  ام  دنداد .  یم  عاجرا  یلع  نب  دیز  رضحم  هب  نانآ  قیدصت  یملع و  هدافتسا  يارب  ار  يزربم  نادنمشناد  مالسا  گرزب  همئا 
 : مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  بلاج  تیاور  کی  دهاش ، 

 ( ع  ) دیز یملع  هطاحا 

يا هلاسر  دنیوگ :  یم  دنرظن  بحاص  هیقف و  دوخ  دنمالسا و  یملع  گرزب  ياهتیـصخش  زا  نت  ود  هک  یطـساو  دلاخوبا  یلامث و  هزمحوبا 
هک درذـگب  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  ام  گرزب  ملعم  كراـبم  رظن  زا  اـت  هدرب  هنیدـم  هب  ار  نآ  ماـمتا  زا  سپ  و  میتشون ،  ناـفلاخم  ّدر  رب  ار 

ترضح میدش ،  فرشم  ماما  تمدخ  میدمآ و  هنیدم  هب  هک  یعقوم  مییامن ،  فرطرب  ترضح  رکذت  اب  دشاب ،  هتشاد  یتالاکشا  رگا  انایحا 
ششوک یعس و  دیدرک و  هتسیاش  راک  رایـسب  دومرف :  راک  نیا  رد  ام  بیغرت  قیوشت و  نمـض  رد  ماما  میتخاس ،  علطم  باتک  نتـشون  زا  ار 
دیناوخب وا  روضح  رد  ار  نآ  دومرف :  ریخ ،  میتفگ :  دیا ؟  هداد  هئارا  دیز ))  )) هب ار  باتک  نیا  ایآ  دیسرپ :  ماما  دعب  و  تسا .  هدنزرا  امش ، 

دومرف ام  هب  میتخاس  علطم  باتک  نایرج  زا  ار  وا  میتفر و  مالسلا )  هیلع   ) دیز روضح  هب  ماما  روتسد  قبط  ام  تسیچ ؟  وا  رظن  دینیبب  هاگنآ  ، 
ناوارف ششوک  دیا و  هدیـشک  تمحز  بوخ ،  رایـسب  تفگ :  میدناوخ ،  رخآ  ات  ار  هچباتک  ام  تسیچ ؟  مینیبب  میناوخب  دیا  هتـشون  هچنآ  : 

زا میناد  یمن  ام ،  مسق  ادخ  هب  درک .  در  ار  ام  بلاطم  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  هاگنآ  تسامـش ،  تسکـش  هیام  هتـشون  نیا  اّما ،  دیا  هدرک 
لالدتسا و هار  وا  دوخ  هاگنآ  میشاب .  بجعتم  وا  لدتسم  ّدر  زا  ایآ  درک و  ظفح  هرابکی  ار  باتک  ییوگ  وا  هکنیا  زا  ایآ  مینک ،  بجعت  هچ 
 ، سلجم نیا  زا  دـعب  داد .  ناشن  ام  هب  نسحا  وحنب  ار  نافلاخم  ّدر  هیور  و  دومرف ،  ییامنهار  ام  هب  ار  بساـنتم  بلاـطم  ناـیب  ثحب و  هویش 
 . میدرک وگزاب  شترضح  يارب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دیز لالدتـسا  هوجو  ار و  نایرج  میدش و  فرـشم  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  تمدخ  زاب 

نآرق تالکشم  تایآ  مردپ  سپس  دناوخ ،  وا  دناوخب ،  نآرق  ات  داد  روتسد  تساوخ و  ار  دیز  مردپ ،  يزور  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) ماما
هک تفرگ ،  رارق  وا  شناد  هداعلا و  قوف  دادعتـسا  ریثءاـت  تحت  ردـقنیا  مردـپ  داد ،  یم  حیحـص  باوج  یکی  یکی  وا  و  دیـسرپ ،  وا  زا  ار 

شباحـصا هب  ار  دـیز  هداعلا  قوف  رحبت  یملع و  ماقم  زین ،  دوخ  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  دـعب ،  دیـسوب .  ار  دـیز  مشچ  ود  نیب  تساخرب و 
تعسو ردام  ملع  دننامه  دیز  هب  ینعی  ۀطسب ))  انیلع  ام  لثم  ملعلا  نم  یطعا  ادیز  نا  دومرف (( :  اسر  بلاج و  يا  هلمج  اب  درک و  دزـشوگ 
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(107  . ) تسا هدش  هضافا  هطاحا  و 

نآرق زارمه  رسفم و  ع )   ) یلع نب  دیز 

مدرک تولخ  نآرق  اب  لاس  هدزیـس   ) ینعی ( 108  . . . (( ) هربدتءا هءارقا و  ۀنـس  ةرـشع  ثالث  نآرقلاب  تولخ  دـیوگ (( :  یم  یلع  نب  دـیز 
هارمه ینعی  نآرقلا ))  فیلح  مالـسلاامهیلع (( )   ) یلع نب  دـیز  باـقلا  زا  یکی  مدیـشیدنا ) .  یم  نآ  هراـبرد  مدـناوخ و  یم  ارنآ  تاـیآ 
تیاور دوراج  نبا  زا  يراخب  رـصنوبا  دوبن .  لفاغ  وا  باتک  ادخ و  رکذ  زا  ینآ  تشاد و  راک  رـس و  نآرق  اب  هشیمه  وا  ( 109  ) تسا نآرق 

(( دجـسملا ۀناوطـسا  كاذ  نآرقلا  فیلح  كاذ  یل  لبق  یلع  نب  دیز  نع  تلئـس  املک  تلعجف  ۀنیدملا  تمدق  تفگ (( :  یم  هک  دنک  یم 
دجسم نوتس  نامه  نآرقلا ))  فیلح  نامه ((  دش ،  یم  هتفگ  مباوج  رد  مدیـسرپ ،  ار  یلع  نب  دیز  لاح  هک  ره  زا  مدمآ و  هنیدم  هب  ینعی 

زا ینوتـس  نوچ  هک  يروطب  دـنارذگ ،  یم  دجـسم  رد  ار  دوخ  تاقوا  رثکا  يو  هک  دوب  هتفرگ  سنا  تدابع  دجـسم و  اب  ردـقنآ  وا  يرآ  . 
اب هشیمه  دوخ ،  ياهثحب  رد  دوب و  رظن  بحاص  نآ ،  تئارق  زرط  نآرق و  یناعم  صیخـشت  رد  وا  ( 110  . ) درک یم  هولج  دجسم  ياهنوتس 
رد یـصاخ  تئارق  وا  ینعی  هصاخ ))  ۀـئارق  هیف  هل  تناک  و  دـنا (( :  هتفگ  دـیز  هرابرد  تخاس  یم  بولغم  ار  مصخ  باـتک ،  نیا  زا  ماـهلا 

تخومآ و ار  نآرق  وا  ینعی  همهف ))  یفوا  نآرقلا و  ملع  دـقف  دـنا (( :  هتفگ  و  دومن ،  فیلءات  هنیمز  نیا  رد  یباتک  و  ( 111  ) تشاد نآرق 
يا هلمج  اب  دـیوگ و  یم  نخـس  يو  قیمع  هعلاطم  تسرامم و  زا  ماقم  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( 112  . ) دیمهف یم  ارنآ  بوخ 

تشاد لاغتـشا  نآرق  تئارق  هب  همه  زا  شیب  ام  نایم  رد  وا  دنگوس ،  ادخ  هب  باتکلل ))  انءرقا  هّللاو  ناک  دنک (( :  یم  دای  وا  زا  زیمآراختفا 
(113 . )

تفگ یم  نآرق  ریسفت  نادنز  رد  وا 

هب هام  جـنپ  ماشه  رئاج  تموکح  نامز  رد  ماش  هب  ترفاسم  رد  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  دـیوگ :  یم  يدزا  ناسغ  یبا  ماـن  هب  يدرم 
روطب ار  هرقب  دمح و  هروس  مدوب  نادنزمه  وا  اب  هک  هاتوک  تدم  نیا  رد  مدـیدن ،  ادـخ  باتک  هب  وا  زا  رتاناد  ار  يدرم  چـیه  داتفا ،  نادـنز 
لیدبت یلاع  يا  هسردم  لکـش  هب  ار  نادـنز  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  وا  يرآ  متخومآ .  وا  زا  ریـسفت  وحن  هب  اسر  ینایب  اب  اویـش  بلاج و 

یم نآرق  ریـسفت  ناینادـنز  يارب  تخادرپ و  شیوخ  يرگنـشور  هفیظو  هب  دوب  نکمم  شیارب  هک  اجنآ  ات  يراـتفرگ  عقوم  رد  یتح  دومن و 
 . تفگ

 ( ع  ) دیز رظن  زا  نآرق  تمظع 

یم توعد  ادـخ  ماکحا  قح و  باتک  هب  ار  نانآ  دومن و  یم  باریـس  دوخ  ياوقت  دـهز و  اـهتمکح و  مولع و  همـشچرس  زا  ار  ناینادـنز  وا 
 ، یعقاو تداعس  هب  ندیـسر  يارب  اههار  نیرتنـشور  نیرتهب و  هک  دینادب  ددرگ .  امـش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  ( 114  : ) تـفگ یم  درک ، 
هب دنوادخ  هک  تسا  یصاخ  تمظع  تفارـش و  ياراد  زیزع ،  باتک  نیا  اریز  تسنآ .  نیناوق  اهروتـسد و  هب  ندرک  لمع  نآرق و  نتـسناد 

هـشقن نآ  زیمآزاجعا  تغالب  تحاصف و  اب  دنوادخ  تسا .  هداهن  رون  تیاده و  ءافـش ،  تمحر ،  حور ،  ار ،  نآ  مان  تسا و  هدیـشخب  نآ 
 ، اـه شوگ  يارب  هک  هداد  رارق  حور  میـالم  فیطل و  ناـنچ  ار  باـتک  نیا  تسا .  هتخاـس  بآ  رب  شقن  ار  قح  ناـفلاخم  نانمـشد و  ياـه 

ياهیتفگـش بیاجع و  ددرگن .  هنهک  دـسرن و  نآ  هب  یللخ  نافلاخم  در  اب  هک  تسا  هزات  مکحم و  ناـنچ  و  تسین .  راـجنهان  سونءاـمان و 
نیا دوش .  یمن  روصت  نآ  يارب  ییاهتنا  هک  تسا  نارکیب  دایز و  ردـقنآ  نآ  دـئاوف  دراد .  یـصاخ  توـالح  یگزاـت و  هشیمه  باـتک  نیا 

رت قیقد  يامیـس  مود -  دـنناد .  یم  ار  ماکحا  نیا  مدرم  رثکا  هک  مارح  لالح و  يامیـس  لوا -  تسا .  تروص  امیـس و  راهچ  ياراد  نآرق 
كرد ار  نآ  توالح  برع  ياحـصف  زج  هک  ظاـفلا  بولـسا  تحاـصف و  يامیـس  موس -  دـنباین .  تسد  نآ  هب  نارکفتم  ءاـملع و  زج  هک 
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و رهاظ ))  )) ياراد نآرق  هک  دـینادب  ( 115  . ) دنادن ار  نآ  یـسک  لاعتم  دنوادخ  زج  هک  نآرق  لیوءات  ای  ینطاب  يامیـس  مراهچ -  دـننکن . 
یناعم  ) لیوءات شنطاب  و  دـنمهف ) یم  مدرم  هدـش و  لزان  هک  یظافلا  و   ) تسا لیزنت  نامه  شرهاظ  قـالطا ))   )) و دـح ))  )) و نطاـب ))  ))
دشاب یم  نآ  باقع  باوث و  زا  ترابع  قلطم )   ) تسا و نآ  یعیرـشت  نیناوق  ماکحا و  نامه  نآ  دح )  ) تسا و نآ  قیقد )  رهاظ و  فالخ 

(116 . )

هفوک مکاح  سلجم  رد 

هب دلاخ  تفر ،  هفوک  رادناتـسا  هّللادبع  نب  دلاخ  دزن  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  يزور  دـنک :  یم  لقن  سلاجملا ))  ۀـنیز  باتک ((  رد 
گرزب ار  وت  دوهی  ارچ  تفگ :  درک و  ور  دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  يدوهی  يدرم  هب  هاگنآ  تساخرب ،  ياج  زا  باـنج  نآ  مارتحا  ساـپ 
يدوهی هطـساو ؟  دنچ  هب  تفگ :  دلاخ  متـسه .  ربمغیپ  دوواد  لسن  زا  نم  نوچ  تفگ :  يدوهی  دنراد ؟  یم  مدقم  دوخ  رب  دـنرادنپ و  یم 

 . هطساو هس  هب  تسام  ربمغیپ  دنزرف  یلع  نب  دیز  نیا  تفگ  درک و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هب  هراشا  دلاخ :  هطـساو .  لهچ  تفگ : 
مارتـحا و نم  تفگ :  دـلاخ  تسا .  هدرک  گرزب  ار  وت  وا  هطـساوب  دـنوادخ  هک  يدرم  نیا  راد  گرزب  نک و  مارتـحا  سپ  تفگ :  يدوهی 

دلاخ راپـسب .  وا  هب  ار  تیاج  ناشنب و  شیوخ  دنـسم  رب  ار  وا  ییوگ  یم  تسار  رگا  تفگ :  يدوهی  مناد .  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  وا  مارکا 
ادخ ياضر  زا  ار  وت  دناوت  یمن  ماشه  تفگ :  يدوهی  تسین .  یضار  راک  نیا  هب  کلملادبع  نب  ماشه  هفیلخ  اّما  مرادن  یفرح  نم  تفگ : 

دناوت یمن  یـسک  دهاوخن ،  ادـخ  ات  تفگ :  يدوهی  يورب .  تمالـس  هب  اجنیا  زا  یهاوخ  یم  رگا  شاب ،  تکاس  تفگ :  دـلاخ  دـنک .  عنم 
داب نشور  دروآ :  نابز  هب  ار  تاملک  نیا  تساخرب و  مالسلا )  هیلع   ) دیز دیشک ،  اجنیا  هب  هک  نخـس  دناسرب .  نم  هب  یبیـسآ  نیرتکچوک 

تیبلها هیقف  ثدحم و  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ( 117  () هیما ینب   ) مدرم نیا  ات  دـنراد  وا  هب  رتشیب  داقتعا  نایدوهی  هک  يربمغیپ  مشچ 
نیا رد  تسا ،  باتک  راهچ  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دنـس  كردـم و  ناونعب  عورف  ماکحا و  رد  هک  اـم  یئاور  بتک  نیرتربتعم  نیرتمهم و 

هدیـسر مالـسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  ادخ و  ربمایپ  ام  موصعم  نایاوشیپ  زا  ثیدـح  تیاور و  لکـش  هب  مالـسا  ماکحا  لئاسم و  مامت  اهباتک 
دانتسا هدافتسا و  دروم  هعیش  راثآ  ریاس  زا  رتشیب  ار  باتک  راهچ  نیا  نآرق  زا  دعب  مالسا  عیارش  طابنتسا  يارب  نید  ناگرزب  ءاهقف و  تسا و 

 (( یفاک لوصا   )) مان هب  هک  تسا  تاداـقتعا  لوصا  رد  نآ  زا  یتمـسق  یفاـک  باـتک   - 1 زا :  دـنترابع  باتک  راـهچ  نیا  دـنهد ،  یم  رارق 
لیلج فیدر  رد  یفاک  دـیوگ :  یم  دـیفم  خیـش  دراد .  مان  یفاک ))  عورف   )) تسا و ماکحا  عورف و  رد  نآ  رگید  تمـسق  تسا و  فورعم 

 ، سب ردـق  نیمه  ماکحا  فراعم و  ءاـنغ  رد  و  ( 118  ) ثیدح ( 16199  ) نآ ثیداحا  دادعت  تساهنآ .  نیرتدـنمدوس  هعیـش و  بتک  نیرت 
فل ؤم  تسا .  تنـس  لـها  هناگـشش ))  حاحـص   )) رد هدراو  تاـیاور  دادـعت  زا  شیب  عورف )  لوصا و   ) یفاـک باـتک  تاـیاور  دادـعت  هک 

 . دشاب یم  هعیش  ياملع  نیرتزربم  زا  وا  يافوتم 320 ق .  تسا  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  مالسالا  ۀقث  موحرم  یفاک  لوصا  باتک  راوگرزب 
دامتعا دروم  همه  زا  شیب  هدرک و  طبض  رتشیب  همه  زا  ار  ثیدح  دوب و  هعیش  ياوشیپ  خیش و  دوخ  نامز  رد  وا  هتفگ :  يو  هرابرد  یـشاجن 
فورعم  ) یمق هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  هعیش ،  لجا  خیـش  فیلءات  هیقفلا )) :  هرـضحی  نم ال  باتک ((   - 2 تسا . 

 - 3 ( 119  . ) دسر یم  ( 5963  ) هب نآ  ثیداحا  دادعت  تسا  هعیـش  یئاور  بتک  نیرتربتعم  زا  زین  باتک  نیا  يافوتم 381 ق .  قودص )  هب 
 )) باـتک  - 4 دـسر .  یم  ربـخ  هب 1359  نآ  ثیداـحا  دادـعت  تسا و  هعیـش  ربـتعم  یئاور  باـتک  نیموس  ماـکحالا ))  بیذـهت  باـتک (( 

و بیذهت )   ) فل ؤم  دسر .  یم  ثیدح  هب 4511  نآ  تیاور  دادعت  تسا ،  هعیش  یئاور  بتک  نیرت  هدنزرا  زا  زین  باتک  نیا  راصبتسالا )) 
 . يافوتم 460 ه ق تسا ،  یسوط )  خیش  هب  فورعم   ) نسح نب  دّمحم  رفعجوبا  سیئر  هفیاطلا و  خیش  راصبتسالا )) ، ) )) )

هعبرا بتک  عماج 

درک و عـمج  اـجکی  ار  باـتک  راـهچ  نیا  تاـیاور  همه  يافوتم 1104 ه ق .  یلماع  رح  نب  دّـمحم  خیـش  همـالع  ققحم  رحبتم و  ثدـحم 
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هک باتک  نیا  و  تسا .  هداد  رارق  مومع  سرتسد  رد  هعیـشلا ))  لـئاسو  دـیواج ((  ماـن  هب  دومن و  هفاـضا  نآ  هب  رگید  بتک  زا  ار  یتاـیاور 
یبلاج زرط  هب  يزاریش  ینابر  میحرلادبع  خیش  هّللا  ۀیآ  موحرم  لییذت  قیقحت و  حیحـصت و  اب  نآ  دلج  هدش 16  رشتنم  دلج  رد 20  ادیدج 

 . دور یم  رامشب  هیماما  هقف  كردم  هشیر و  و  تسا ،  هدش  پاچ 

هعبرا بتک  رد  یلع  نب  دیز  تایاور 

تاور ياه  هرهچ  نیرتزراب  زا  یکی  دوش و  یم  یهتنم  مالسلا )  مهیلع   ) نید همئا  هب  یمالـسا  لاجر  دانـسا و  قیرط  زا  هعبرا  بتک  تایاور 
ار شترـضح  زا  هلوقنم  ثیداحا  دادعت  تسرهف  ام  هک  دـشاب  یم  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  هعبرا  بتک  رد  ثیداحا  نیا 
یفاک 6 7 یفاک 3 3 76 6  یفاک 3 3 75 4  ثیدح  باب  باتک  دلج  باتک  مسا  هعبرا  بتک  رد  ع )  ) یلع نب  دیز  تایاور  مینک :  یم  لقن 

 - بیذهت 6  792 بیذهت 1 - -   321 بیذهت 6 - -   208 بیذهت 6 - -   578 بیذهت 2 - -   248 بیذهت 1 - -  یفاک 6 1 34 5   10 15
راصبتسا 6 راصبتسا 1 951  راصبتسا 6 347  راصبتسا 1 196  ثیدح  دلج  باتک  مسا  ثیدح  دلج  باتک  مسا   849 بیذهت 8 - -   326 - 
راصبتسا 3 484 راصبتسا 1 711  راصبتسا 7 977  راصبتسا 1 1000  راصبتسا 7 976  راصبتسا 1 976  راصبتسا 7 64  راصبتسا 1 972   780
راصبتسا 3 راصبتسا 1 1517  راصبتسا 3 1309  راصبتسا 1 718  راصبتسا 3 511  راصبتسا 1 1433  راصبتسا 3 1085  راصبتسا 1 1426 

راصبتسا راصبتسا 3 108  راصبتسا 8 136  راصبتسا 1 1432  راصبتسا 3 804  راصبتسا 2 1449  راصبتسا 3 1457  راصبتسا 2 1119   712
راصبتسا 1 راصبتسا 9 201  راصبتسا 4 1003  راصبتسا 4 107  راصبتسا 8 954  راصبتسا 3 449  راصبتسا 8 852  راصبتسا 3 191   679 8

راصبتسا راصبتسا 4 898  راصبتسا 3 215  راصبتسا 4 987  راصبتسا 1 1099  راصبتسا 10 698  راصبتسا 1 758  راصبتسا 9 451   1341
رضحیال 3 1669 نم  رضحیال 4 753  نم  رضحیال 4 417  نم  رضحیال 3 1740  نم  راصبتسا 1 648  راصبتسا 4 1092   585 10

ثیدح رد  ع )   ) یلع نب  دیز  هقبط 

لقن مالسلا )  مهیلع   ) شکاپ ناردپ  زا  ار  تایاور  نیا  همه  تسا و  هدش  عقاو  تیاور  کی  تصش و  دودح  دانـسا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
نیموصعم زا  ار  یثیداحا  هیقفلا ))  هرضحی  نم ال  باتک ((  رد  قودص  خیـش  موحرم  ع )   ) یلع نب  دیز  هب  ( 120  ) قودص قیرط  دنک .  یم 

رخآ رد  هاگنآ  هدرکن  لقن  ار  اه  هطساو  نآ  هک  تسا  هدوب  طئاسوب  هدرک  تیاور  ناشیا  زا  هچنآ  هدوبن و  نانآ  رـصاعم  هک  تسا  هدرک  لقن 
زا تسا .  هدرک  لقن  ار  قیرط  نیا  مود  دلج  رخآ  ةاورلا ))  عماج  رد ((  یلیبدرا  موحرم  تسا .  هدش  روآدای  نانآ  هب  ار  دوخ  قیرط  شباتک 
دیز هب  قودص  قیرط  دشاب .  یم  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  دراد  تیاور  وا  زا  طئاسوب  قودـص  موحرم  هک  یناسک  هلمج 
نب هبنم  ءازوـجلا  یبا  زا  هّللادـبع  نب  دعـس  زا  ود  نیا  نسح ،  نب  دّـمحم  شردـپ و  زا  قودـص  خیـش  تسا :  بیترت  نیا  هب  مالـسلا )  هیلع  )
نیا تحص  رد  مالـسلا . )  مهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  زا  دلاخ ،  نب  ورمع  زا  ناولع ،  نب  نیـسح  زا  هّللادبع ، 
یم فیعـض  ار  قیرط  نیا  هک  یناسک  نآ  دنا .  هدرک  فیعـضت  یـضعب  دـنناد و  یم  حیحـص  قیرط  ار  نآ  اروهـشم  تسا ،  هیرظن  ود  قیرط 

یماع ار  ود  نیا  هکنیا  رب  هوالع  نوچ  تسا ،  دانـسا  نیا  هلـسلس  رد  دـلاخ )) نب  ورمع   )) و ناولع ))  نب  نیـسح   )) دوجو رطاـخ  هب  دـنناد ، 
نیا رطاخب  ار  قیرط  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  یلیبدرا  موحرم  و  تسا ،  هدشن  تباث  رفن  ود  نیا  تقاثو  دنیوگ  یم  دنناد  یم  هعیـش )  ریغ  )

حیحص ار  قیرط  نیا  دنداتسا  رظن و  بحاص  لاجر  ملع  رد  هک  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  رگید  هتـسد  اّما  ( 121  . ) تسا هدناوخ  فیعض  ود 
یماع هب  هچرگ  ناولع ))  نب  نیسح   )) اّما دندامتعا ،  قوثو و  دروم  همه  دنا  هدمآ  قیرط  نیا  رد  هک  يدارفا  عیمج  دنیامرف  یم  دنناد و  یم 

تسا و رت  کیدزن  هعیـش  هب  تسا و  قثاو  وا  زا  ناولع ))  نب  نیـسح   )) شردارب هتبلا  تسا ،  داـمتعا  دروم  هقث و  اـّما  تسا ،  فورعم  ندوب 
نیا هرابرد  لاجر ))   )) باتک رد  یـشاجن ))   )) و هصالخ ))   )) باتک رد  همالع ))   )) و دـنا .  هدرک  قیثوت  ار  يو  همه  هعیـش  لاجر  ياـملع 

ود نیا  تسا  دّـمحموبا  وا  هینک  نسح  شردارب  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  باحـصا  زا  تسا و  یماع  یفوک و  وا  دـنیوگ :  یم  درم 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 35 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ، هدقع نبا  ( 122  . ) تسا رتکیدزن  هیماما )   ) ام هب  نسح  یلوا ))  انب و  صخا  نسحلا  و  دـنا (( :  هدرک  لقن  یتاـیاور  قداـص  ماـما  زا  ردارب 
رت و مکحم  شتقاثو  نیـسح )   ) شردارب زا  نسح )   ) ام باحـصا  دزن  انباحـصا )) دـنع  دـمحا  هیخا و  نم  قثوا  ناک  نسحلا  نا  دـیوگ (( : 

تقاـثو رد  هدـقع  نبا  مـالک  نیمه  تسا و  قثوا  شردارب  تسا و  هقث  نیـسح  ینعی  تسا  هقث  لـباقم  رد  قـثوا )   ) هملک تسا  رت  هدیدنـسپ 
الیم و مهل  نا  الا  دنا ((  هماع  لاجر  زا  رگید  نت  دـنچ  اب  ناولع  نب  نیـسح  دـیوگ  یم  یـشک )   ) لاجر رد  تسا .  یفاک  ناولع  نب  نیـسح 

دلاخ هب  وا  دـلاخ -  نب  ورمع  اـّما  ( 123  . ) دوب مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  هب  تبـسن  يدیدش  تبحم  لیم و  نانآ  رد  اّما  ةدـیدش ))  ۀـبحم 
مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  باحصا  زا  وا  ( 124  . ) تسا هدرک  فیلءات  یگرزب  باتک  دراد و  تیاور  یلع  نب  دیز  زا  تسا و  فورعم  یطـساو 

یم لاضف  نبا  ( 125  . ) تشاد ربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  يدیدش  تبحم  هقالع و  ناولع  نب  نیـسح  دننامه  اّما  دوب ،  هماع  زا  زین  و  تسا .  ( 
دنناد یم  وا  تماما  هب  نیلئاق  دیز و  ناوریپ  زا  يدیز )   ) ار وا  یـضعب  تسا و  دامتعا  قوثو و  دروم  ثیدح  لقن  رد  دلاخ  نب  ورمع  دیوگ : 
دلاخ نب  ورمع  ناولع و  نب  نیسح  دنناد و  یم  حیحص  ار  قیرط  نیا  هعیـش  ناگرزب  رتشیب  دش  هتفگ  ثحب  همدقم  رد  هک  روطنامه  ( 126 . )
ناک نا  حیحـص و  قیرطلاو  دیامرف (( :  یم  ثیدحلا ))  لاجر  مجعم  باتک ((  رد  یئوخ  مساقلاوبا  دیـس  جاح  هّللا  ۀیآ  دـندرک .  قیثوت  ار 

نآ رد  هچ  رگا  تسا  حیحـص  قیرط  نیا  ینعی  افیعـض )) . )) قیرطلادع  یف  یلیبدرالا  اهـس  دقل  و  دلاخ ،  نب  ورمع  ناولع و  نب  نیـسح  هیف 
(127  . ) تسا هتسناد  فیعض  ار  قیرط  نیا  هک  هدش  وهس  راچد  یلیبدرا  و  دشاب ،  یم  دلاخ  نب  ورمع  ناولع و  نب  نیسح 

هیداجس هفیحص  يوار  بتاک و 

نب ییحی  نابز  زا  ینیریش  ناتساد  هب  هفیحص  دنس  نتسناد  نمـض  رد  ات ص 23  باتک  لوا  زا  دیدج  ياهپاچ  هیداجـس  هفیحـص  همدقم  رد 
مان هب  قداص  ماما  ناکیدزن  باحـصا و  زا  يدرم  اب  وا  هبحاصم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  یبالقنا  دیهـش و  دنزرف  مالـسلا )  هیلع   ) دیز

رگید یـضعب  ییحی و  دیز و  هرابرد  شترـضح  تواضق  قداص و  ماما  نانخـس  دش و  لدب  در و  نانآ  نیب  هک  یبلاطم  نوراه و  نب  لکوتم 
زا تسا  یلصفم  تشذگرس  ناتساد و  نوچ  میروآ و  یم  اجنیا  رد  ار  نآ  همجرت  ام  کنیا  هک  مینک ،  یم  دروخرب  دّمحم  لآ  نویبالقنا  زا 

همدقم نیا  رد  و  دیامرف .  هعجارم  هیداجـس  هفیحـص  همدقم  هب  دـناوت  یم  زیزع  هدـنناوخ  مینک .  یم  يراددوخ  نآ  یبرع  نتم  نیع  ندروآ 
رکذ زا  همدـقم  نیا  لقن  رد  راصتخا  يارب  ام  هتبلا  دـشاب .  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ترـضح  هفیحـص  بتاـک  يوار و  هک  دوش  یم  نشور 

هفیحص باتک  دیوگ :  یم  شا  هرابرد  يرصم  نادنمشناد  زا  یکی  هک  يا  هفیحص  مینک .  یم  يراددوخ  نآ  نیلقان  ثیدح و  دنـس  هلـسلس 
دّمحم لآ  ملاع  نآ  ظفاح  بتاـک و  هفیحـص  نیا  يرآ  دـش .  هدوشگ  اـم  يور  هب  هک  دوب  تمکح  شناد و  ملع و  زا  يا  هنیجنگ  هیداـجس 

(128  . ) تسا نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

بلاج نیریش و  یناتساد 

تفر یم  ناسارخ  هب  هک  یماگنه  شردـپ  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  نب  ییحی  تفگ :  نوراه  دـنزرف  لـکوتم 
ناـسک و لاوـحا  نـم  زا  سپـس  جـح .  زا  مـتفگ  ییآ ؟  یم  اـجک  زا  دوـمرف :  داد ،  باوـج  مدرک ،  مالــس  وا  هـب  ( 129  . ) مدرک تاـقالم 

نم درک ،  شسرپ  رایسب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص دّمحم  نب  رفعج  لاح  زا  اصوصخم  دیـسرپ ،  هنیدم  رد  ار  شیوخ  ناگتـسب  ناگدازومع و 
ندرکن گنج  هب  ار  مردپ  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  شردپ  ندش  هتشک  هب  شترضح  هودنا  و  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  لاح  زا  ار  وا 

 . دماجنا یم  اجک  هب  شراک  نایاپ  دور  نوریب  هنیدم  زا  و  دـنک ،  مایق  رگا  هک  دومن  هاگآ  ار  وا  داد و  زردـنا  دـنپ و  دومرف و  رما  هیما  ینب  اب 
یم تسدب  رابخا  زا  هچنآ  یلو  تسا ،  هدوبن  ماما  رما  قفاوم  هدیهوکن و  دیز  ترضح  لمع  دوش :  یم  هدافتـسا  نینچ  ییحی  بانج  نایب  زا 

اب نیا  دنناد و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  یهاوخنوخ  يارب  هیما  ینب  اب  ار  وا  گنج  جورخ و  تسا و  بانجنآ  ندوتـس  دـیآ 
تقفـش و يور  زا  ای  دوب و  کیتکات )   ) هیقت و يور  زا  ای  ترـضح  نآ  یهن  اریز  درادـن ،  تافانم  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماـما  ترـضح  یهن 
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(130  . ) تسا هدوب  وا  رب  ینابرهم 

راوگان ربخ 

نم هرابرد  ییحی :  يرآ .  لکوتم :  يدومن ؟  رادید  ار  مالسلا )  هیلع   ) دّمحم نب  رفعج  میومع  رسپ  ایآ  دیـسرپ - :  لکوتم  زا  ییحی  سپس 
هدینش تا  هرابرد  وا  زا  هچنآ  مرادن  تسود  موش  تنابرق  لکوتم :  وگب .  نم  هب  دومرف ؟  هچ  ییحی :  یلب .  لکوتم :  يدینـش ؟  وا  زا  يزیچ 

راد هب  هتـشک و  وت  دومرف :  ترـضح  نآ  لـکوتم :  وـگب .  يا  هدینـش  هچ  ره  یناـسرت ؟  یم  گرم  زا  ارم  ییحی :  میوـگب .  وـت  اـب  وربور  ما 
اوحمی دناوخ (( :  ار  هیآ  نیا  دـش و  ضوع  ییحی  گنر  ماگنه  نیا  رد  دـش .  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  تردـپ  هکنانچ ،  يوش  یم  هتخیوآ 

تباث دهاوخ  هچنآ  دنک و  یم  وحم  دشاب ) هدش  ردـقم  و   ) دـهاوخ هچنآ  دـنوادخ  ینعی  ( 131  (( ) باتکلا ما  هدـنع  تبثی و  ءاشی و  اـم  هّللا 
مکحم ام  ریگ  یپ  تازرابم  هلیسوب  ار  یمالـسا )  تموکح   ) رما نیا  لاعتم  دنوادخ  لکوتم ،  يا  تسا .  وا  دزن  باتک  لصا  دنام و  دهاوخ 
تیادف لکوتم :  ( 132  . ) داد اهنت  ملع  ام  ناگدازومع  هب  دومن و  عمج  ام  رد  ار  ود  ره  داد و  ریشمش  ملع و  ام  هب  دنوادخ  تخاس .  دهاوخ 

 : ییحی دنریگ .  یم  رتشیب  ار  اهنآ  رود  تسا و  رتشیب  تردپ  وت  زا  مالسلا )  هیلع   ) رفعج تیومع  رسپ  هب  ناشتبغر  مدرم  منیب  یم  نم  موش ، 
یم توعد  گرم  هب  ار  نانآ  ام  یلو  دنناوخ  یم  یگدـنز  هب  ار  مدرم  شدـنزرف  و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دّـمحم  میومع  یتفگ  تسرد 

شنامشچ زارد  یتدم  دش و  تکاس  ییحی  مدید  دیتسه ؟  ملعا  مادک  ناشیا و  ای  دیناد  یم  رتهب  امـش  ادخ  لوسر  دنزرف  لکوتم :  مییامن . 
ماما هرابرد  ار  ییحی  هدـیقع  اـت  دـسرپ  یم  دـناد و  یم  اـیآ  تسیچ ؟  لـکوتم  دوصقم  هک  درک  یم  رکف  ییحی  اـیوگ  دـش .  هریخ  نیمز  هب 

خیبوت و يور  زا  وا  شسرپ  ماهفتسا و  ای  و  دسرپ ،  یم  دناد  یمن  نوچ  ای  دنادب ،  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  شردپ  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
ماما رقاب و  ماما   )) اهنآ اـم و  قرف  اـّما  میـشناد  ملع و  ياراد  اـم  همه  تفگ :  درک و  دـنلب  ار  رـس  ییحی  نآ  زا  سپ  ( 133  . ) تسا شنزرس 

 . میناد یمن  اـم  دـنناد ،  یم  ناـنآ  هچ  ره  یلو  دـنناد ،  یم  زین  ناـنآ  میناد ،  یم  اـم  هچ  ره  هک :  تسا  نـیا  رد  مالـسلاامهیلع )))   ) قداـص
یم نادان  هیهلا  مولع  قیاقح و  هرابرد  شا  هدازومع  ومع و  هب  تبـسن  ار  دوخ  هک  تسنآ  يارب  دـنرتاناد ،  ناـنآ  هدومرفن :  هکنیا  و  ( ) 134)

(135  ( . ) تشادنپ

هلماک هفیحص 

 . منیبب ییحی :  مراد .  وا  زا  ییاه  هتـشون  تشاددای و  يرآ ،  لکوتم :  يا ؟  هدرکن  ظفح  اـی  تشادداـی و  میومع  زا  يزیچ  بوخ ،  ییحی : 
قداص ترـضح  هک  ییاعد  ناـیم  نآ  رد  مداد و  ناـشن  وا  هب  مدوب  هدومن  تشادداـی  ترـضح  نآ  زا  هک  ملع  زا  یعاونا  نم  سپ  لـکوتم : 
ءالما هب  ار  نآ  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  شردپ  هک  دوب  هدومرف  نم  هب  شترـضح  دوب و  هدومرف  ءالما  نم  هب  ار  نآ  اصخـش  مالـسلا )  هیلع  )

هب ار  اعد  نآ  ( 136  ) تسا هلماک  هفیحص  ياهاعد  هلمج  زا  و  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  شردپ  ياهاعد  زا  ءاعد  نآ  هدرک و 
رـسپ لکوتم :  منک .  سیونور  ار  نآ  یهد  یم  هزاـجا  تفگ :  و  درک ،  هعلاـطم  تقد  هب  دـنارذگ و  رظن  زا  رخآ  هب  اـت  ارنآ  ییحی  مداد .  وا 

شردپ زا  ار  نآ  مردـپ  هچنآ  زا  هلماک  هفیحـص  زا  یئاعد  کی  الا ن  ییحی :  دـیهاوخ ؟  یم  هزاجا  تسا  ناتدوخ  زا  هچنآ  رد  ادـخ  لوسر 
درک شرافس  رایسب  مهدن  لهاان  هب  ار  نآ  هکنیا  نآ و  ظفح  يارب  مردپ  مهد ،  یم  ناشن  وت  هب  هدش  لقن  مالسلاامهیلع )  نیسحلا  نب  یلع  )

تبحم نانچ  دیـسر ،  اجنیا  هب  ییحی  اب  میوگتفگ  یعقوم  هک :  درک  فیرعت  میارب  لکوتم )   ) مردـپ دـیوگ :  یم  لکوتم  دـنزرف  ریمع )) . ))
امـش يوریپ  یتـسود و  اـب  ار  دـنوادخ  نم ،  مسق  ادـخ  هب  متفگ :  و  مدیـسوب ،  ار  وا  رـس  متـساخرب و  راـیتخا ،  یب  هک  داـتفا  ملد  رد  ییحی 

لکوتم سپس  دیامرف .  تخبکین  دنمتداعس و  امش  یتسود  تیالو و  هلیـسوب  گرم  یگدنز و  رد  ارم  هک ،  مراودیما  و  منک ،  یم  شتـسرپ 
يارب گنشق  طخ  اب  ار  اعد  نیا  دومرف :  وا  هب  داد و  دوب ،  شهارمه  هک  یناوج  هب  مدوب ،  هداد  وا  هب  هک  يا  هفیحـص  نآ  ییحی  دیوگ :  یم 

ار وا  ادخ  مالسلاامهیلع )   ) دّمحم نب  رفعج  میومع  رـسپ  زا  ار  اعد  نیا  نم  نوچ  منک ،  ظفح  ار  نآ  موش  قفوم  دیاش  روایب ،  سیونب و  نم 
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نامیـشپ دوخ  راک  زا  مدرک و  یهابتـشا  هچ  هک  مدـش  هجوتم  هبترم  کی  نم  دـیوگ :  یم  لکوتم  داد !! یمن  اّما  متـساوخ ،  یم  دـنک  ظفح 
 . مهدن یسک  هب  ار  نآ  هک  دوب  هدومرفن  رما  مه  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  منکب ،  هچ  متسناد  یمن  مدش و 

رگید يا  هفیحص 

داتفا نآ  رهم  هب  شمـشچ  ات  دروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  هدرک  رهم  هدز و  لفق  يا  هفیحـص  کی  تساوخ و  یناد  هماج  ییحی  مدید ،  دـعب  اّما 
رب هدرک  زاب  ار  هفیحـص  دوشگ و  ار  لفق  تسکـش و  ار  رهم  سپـس  دش .  ریزارـس  شمـشچ  زا  کشا  تارطق  لاح  نیا  رد  دیـسوب و  ار  نآ 

رـسپ زا  هک  ار  مندش  هتخیوآ  راد  هب  ندش و  هتـشک  نایرج  رگا  لکوتم ،  يا  مسق  ادـخ  هب  دومرف :  دـیلام و  شتروص  هب  داهن و  دوخ  مشچ 
هفیحص ادابم  هک  دوب  نآ  تهج  زا  لخب  نیا   . ) متشاد لخب  وت  هب  نآ  نداد  زا  و  مداد .  یمن  وت  هب  ار  هفیحـص  نیا  دوبن  يدرک  لقن  میومع 

نیسحلا نب  یلع  شدج  يالما  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز شردپ  طخ  هب  هک  يدننام  یب  اهبنارگ و  هخـسن  نینچ  ای  دتفیب و  لهاان  تسد  هب  يا 
مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  ییوگشیپ  هک  مناد  یم  نم  یلو  درک :  فاضا  ییحی  سپس  ددرگ . ) دوبان  هدشمگ و  تسا  مالـسلاامهیلع )  )

تسد هب  یملع  نینچ  هک  مدیسرت  سپ  دش ،  دهاوخ  راکـشآ  نآ  یتسرد  يدوزب  و  هتفرگ ،  ارف  شناردپ  زا  ار  نآ  تسا و  تسرد  قح و  ( 
رظتنم رادـهگن و  نم  ياجب  ریگب و  ار  نآ  سپ  ( 137  . ) دننک يرادهگن  دوخ  يارب  اه  هنیجنگ  رد  دـنراد و  ناهنپ  ار  نآ  دـتفیب و  هیما  ینب 

هفیحـص نیا  هک ،  نادـب  تساهراک و  همه  هدـنهد  نایاپ  وا  دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  هیما )  ینب   ) هورگ نیا  نم و  راک  دـنوادخ  هاگره  شاب ، 
مالسلا مهیلع   ) یلع نب  نیسح  نب  هّللادبع  نادنزرف  ( 138  ) میهاربا دّمحم و  میاهومع  رـسپ  هب  ار  نآ  ات  دشاب  وت  دزن  نم  هب  هدرپس  تناما و 

 . دنتسه نم  نانیشناج  هیما )  ینب  بصاغ  تموکح  هیلع  مایق   ) راک نیا  رد  ود  ره  اریز  یناسرب ،  ( 

ماما اب  تاقالم 

هیلع  ) قداص ماما  تمدـخ  متـشگ و  زاب  هنیدـم  هب  هدـش  هتـشک  دـیز  نب  ییحی  هک  مدینـش  یعقوم  متفرگ و  ار  هفیحـص  نم  تفگ :  لکوتم 
درک و هیرگ  یلیخ  ماما  مدرک ،  فیرعت  شترضح  يارب  دوب  هدش  عقاو  ام  نیب  هک  یتارکاذم  ییحی و  تشذگرس  مدش و  فرشم  مالـسلا ) 

تلع لکوتم  يا  مسق  ادخ  هب  دیامرف ،  روشحم  شدادجا  ناردپ و  ار  وا  و  دزرمایب ،  ار  میومع  رـسپ  ادخ  دومرف :  دش و  كانهودـنا  تخس 
هفیحـص نآ  نونکا  دوب ) لهاان  تسدـب  نداـتفا  نآ  و   ) دیـسرت یم  شردـپ  هفیحـص  رب  وا  هک  دوب  ناـمه  مدادـن  ییحی  هب  ار  هفیحـص  هکنآ 

یلع مدج  ياعد  دـیز و  میومع  طخ  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف :  دوشگ و  ارنآ  ماما  تسا .  هفیحـص  نامه  نیا  دـیئامرفب  متفگ :  تساجک ؟ 
ظـفح و هـب  ار  وـت  هـک  یئاـعد  زیخرب و  لیعامــسا ،  دوـمرف :  ( 139  ) لیعامـسا شدـنزرف  هب  سپـس  تسا .  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نـب 

نم هب  دیز  نب  ییحی  هک  دوب  يا  هفیحـص  نامه  ایوگ  هک  دروآ  نوریب  يا  هفیحـص  تساخرب و  لیعامـسا  روایب ،  مدومن ،  رما  شیرادـهگن 
ار نآ  مردپ  مدوخ  روضح  رد  هک  تسا  مدج  هتفگ  مردپ و  هتشون  نیا  دومرف :  داهن و  دوخ  مشچ  رب  دیسوب و  ارنآ  قداص ،  ماما  دوب .  هداد 
 . منک هلباقم  قیبطت و  ییحی  دیز و  هفیحـص  اب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  هزاجا  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  یم  لکوتم  تشون . 
مه لثم  ود  ره  مدـید  مدرک  قیبطت  مه  اب  ار  هفیحـص  ود  نآ  نم  هک  یعقوم  مدـید .  راوازـس  راک  نیا  يارب  ار  وت  دومرف :  داد و  هزاجا  ماما 

فرح کی  دیز  نب  ییحی  هفیحـص  اب  دوب  هداد  نم  هب  ماما  هک  يا  هفیحـص  یتح  دنتـشادن ،  یقرف  مه  اب  بلاطم  تارابع و  رظن  زا   ) تسا و
ماما مهدب .  نسح  نب  هّللادبع  نادنزرف  هب  وا ) تیصو  هب  انب   ) ار ییحی  هفیحـص  هک  متـساوخ  هزاجا  قداص  ماما  زا  سپـس  تشادن )  توافت 

نآ هب  ار  هفیحص  لکوتم  يا  هلب ،  ( 140  ) دیناسرب نآ  بحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دنک  یم  رما  ار  امـش  دنوادخ  دناوخ :  ار  هیآ  نیا  مباوج  رد 
داتسرف میهاربا  دّمحم و  بلط  هب  ار  یسک  سپس  نیشنب ،  دومرف :  ماما  مورب  ود  نآ  غارـس  هب  هک  متـساخرب  نم  هدب .  دّمحم ) میهاربا و   ) ود

نآ تسا و  هدیسر  وا  هب  دیز  شردپ  زا  هک  تسا  ییحی  امش  يومع  رسپ  ثرا  نیا  دومرف :  داد و  اهنآ  هب  ار  هفیحص  ماما  دندمآ ،  ود  نآ  و 
 : دنتفگ ردارب ،  ود  نآ  مدنب .  یم  ینامیپ  امـش  اب  هراب  نیا  رد  نم  و  هدادـن .  ( 141  ) شناردارب هب  تسا و  هداد  صاصتخا  رفن  امـش و  هب  ار 
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؟  ارچ میهاربا :  دّمحم و  دیربم .  نوریب  هنیدم  زا  ار  هفیحص  نیا  دومرف :  ماما  تسا .  هتفریذپ  امش  نخس  دیئامرفب  دنک ،  تمحر  ار  وت  ادخ 
نیا زا  یعقوم  وا  هلب  میهاربا :  دّـمحم و  مراد .  ار  نآ  میب  مه  امـش  هرابرد  نم  هک  تشاد  میب  يزیچ  زا  نآ ،  هرابرد  امـش  ومع  رـسپ  ماـما : 
ماـیق يدوز  هب  مناد  یم  مسق  ادـخ  هب  دیـشابن  عمج  رطاـخ  مه ،  امـش  قداـص :  ماـما  دوـش .  یم  هتـشک  تسناد  یم  هک  تشاد  میب  ناـیرج 

دنتساخرب و ردارب  ود  نآ  ماگنه  نیا  رد  دش .  هتشک  زین  وا  هکنانچ  دش  دهاوخ  هتشک  درک و  مایق  ییحی )   ) وا هک  يروطنامه  درک  دیهاوخ 
رترب و يادـخ  يرای  هب  زج  ییورین  شبنج و  تسین  ینعی  میظعلا ))  یلعلا  هّللاـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  دـندرک (( :  یم  همزمز  ار  هلمج  نیا 

میومع  ) هک تفگ  وت  اب  ییحی  ناسچ  لکوتم ،  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  سپـس  دنتفر ،  دنتـساخرب و  میهاربا  دّمحم و  گرزب . 
هلب لـکوتم :  مینک ) ؟  یم  توـعد  گرم  هب  ار  ناـشیا  اـم  دـنناوخ و  یم  یگدـنز  هب  ار  مدرم  دّـمحم  نب  رفعج  شرـسپ  یلع و  نب  دّـمحم 

ار ییحی  ادـخ  ییحی )) ، ))  هّللا  محری  ماـما (( :  تفگ .  نم  هب  ییحی  تیومع  رـسپ  ار  بلطم  نیا  دـنک )) حالـصا  ار  وـت  راـک  دـنوادخ  ))
 : داد ربخ  ارم  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ( 142  ، ) دزرمایب

ادخ لوسر  يای  ؤر 

هب ناگ  هنیزوب  دننام  دنچ  یمدرم  دید  باوخ  ملاع  رد  داد ،  تسد  شترضح  هب  یکبس  باوخ  اقافتا  دوب ،  هتـسشن  ربنم  يور  ربمایپ  يزور 
رادیب هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ دننادرگ .  یم  رب  تیلهاج )  رـصع  هب  عاجترا  یئارگ و  بقع   ) ارهقهق هب  ار  مدرم  دنهج و  یم  شربنم 

ترضح نآ  يارب  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  هاگان  سپ  دوب ،  هتفرگ  ارف  ینایامن  مغ  هودنا و  ار  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  تسـشن  دش و 
زا  ) ار ناـنآ  و  دوبن ،  مدرم  شیاـمزآ  يارب  زج  تسا  هدـش  داـی  نآرق  رد  هک  ینوعلم  تخرد  میدـنایامن و  وت  هب  هک  ار  یباوـخ  و   : )) دروآ
 (( نوعلم هرجـش   )) زا دوصقم  دومرف :  ماما  سپـس  ( 143  . ) دیازفین تخـس  یـشکرس  نایغط و  زج  ار  اهنآ  یلو  میناسرت ،  یم  ادـخ ) رفیک 

 ، هن داد :  خساپ  لیئربج  دوب ؟  دـنهاوخ  نم  راگزور  دـهع و  رد  ناشیا  ایآ  لیئربج  يا  دومرف :  ربمایپ  دـنا .  هیما  ینب  نوعلم ،  تخرد  ینعی 
زا لاسهد  نیا  رد   ، ) تسا لاس  هد  نآ  شدرگ  و  ددرگ ،  یم  هنیدم ))  هب  هکم  زا   )) وت ندمآ  نوریب  ترجه و  زاغآ  زا  مالسا  بایسآ  یلو 

تفه لاس و  ود   )) ینعی هفیلخ  هس  تفالخ  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  رد  لاسهد  نیا  زا  دعب  دهد و  یمن  خر  مالسا  رد  یتعدب  وت  تموکح 
رد سپس  دنام ،  یم  زاب  شدرگ  زا  مالـسا  تموکح  نامثع ))  هام  هدزای  لاس و  هدزای  رمع و  هام ،  شـش  لاس و  هد  و  رکبوبا ،  تفالخ  هام 

ؤملاریما تفالخ  قح و  تلادع و  تموکح  لاس  جنپ  دتفا ،  یم  شدرگ  هب  لاس  جنپ  تدم  ات  زاب  وت  ترجه  زا  دعب  جـنپ  یـس و  لاس  نایاپ 
هراشا هلمج  نیا   ) تساجرب اپ  دوخ  روحم  رب  دتفا و  یم  شدرگ  هب  تلالض  یهارمگ و  بایـسآ  راچانب  هاگنآ  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) نینم
تبون سپس  دوب ) رامح ،  ناورم  نانآ  رخآ  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  نانآ  لوا  دندوب  رفن  هدراهچ  هک  تسا  هیما  ینب  یعاجترا  تموکح  هب 
سابع ینب  فیثک  تموکح  هب  هراشا  هلمج  نیا   ، ) دیـسر دـهاوخ  ناـشک )  ندرگ  ناـهاوخدوخ و   ) هنعارف یهاـشداپ  یتنطلـس و  تموکح 

مامز لاس  راهچ  تسیب و  دصناپ و  اعومجم  تسا و  مصعتسم  هّللادبع  ناشرخآ  حافس و  هّللادبع  ناشلوا  دندوب ،  رفن  تفه  یس و  هک  تسا 
( . دندش هدیچرب  يرمق  يرجه  شش  هاجنپ و  دصشش و  لاس  رد  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح 

 !! تیانج هام  رازه 

ام داتـسرف :  ار  اه  هیآ  نیا  نآ )  تدـم  هیما و  ینب  هدولآ  تنطلـس   ) هراب نیا  رد  یلاعت  يادـخ  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  سپس 
نآ رد  هیما  ینب  هـک  ( 144  ) تسا هاـم  رازه  زا  رتـهب  ردـق ،  بش  تسیچ ،  ردـق  بش  هک  ینادـیم  هچ  و  میداتـسرف ،  ردـق  بش  رد  ار  نآرق 

ار هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) شربمایپ لجوزع  يادـخ  سپ  دومرف :  ماما  دـعب  ( 145  . ) تسین ردـق  بش  نامز  نآ  رد  دـننک و  یم  یهاشداپ 
یـشکرس ناشیا  اب  اههوک  رگا  دنریگ ،  یم  تسد  هب  هام )  رازه   ) تدم نیا  رد  ار  تما  نیا  تنطلـس  یهاشداپ و  هیما  ینب  هک  دومن ،  هاگآ 

 ، تدـم نیا  رد  هـیما  ینب  و  ( 146  ) دـهاوخب ار  اهنآ  یهاشداپ  يدوبان  لاوز و  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـنوش ،  هریچ  اـههوک  نآ  رب  دـننک 
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دّمحم تیب  لها  اب  نانآ  تموکح  مایا  رد  هچنآ  هب  ار  شربمایپ  ادخ  دنهد ،  یم  رارق  شیوخ  شور  راعش و  ار  تیب  لها  ام  هنیک  ینمـشد و 
 : دنک یم  لالدتسا  هیما  ینب  هرابرد  هیآ  نیا  اب  ماما  هاگنآ  تسا .  هداد  ربخ  دسر ،  یم  اهنآ  ناوریپ  ناتسود و  هب  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص  )

راید هب  ار  ناشناوریپ  موق و  دوخ و )  ) دندومن و لیدبت  یـساپسان  رفک و  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  هیما )  ینب  هریغم و  ینب   ) یناسک يدـیدن  ایآ 
 : دندومرف هیآ  لیوءات  نمـض  رد  ماما  سپـس  ( 147  . ) دـنیآرد تسا  یهاگیاج  دـب  هک  خزود  هب  اهنآ  دـندرک ،  راپـسهر  یهابت  تکاله و 
اب ینمـشد  و  دـنک ،  یم  تشهب  لخاد  ار  ناسنا  هک  تسا  نامیا  نانآ ،  یتسود  تسا ،  وا  تیب  لـها  دّـمحم و  هیآ  نیا  رد  ادـخ )) تمعن  ))
 ( مالـسلا مهیلع   ) وا تیب  لها  یلع و  اب  یناهنپ  رد  ار  زار  نیا  ادـخ  لوسر  سپ  درب ،  یم  خزود  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  قاـفن  رفک و  ناـنآ ، 

نـسحلا نب  ۀجح   )) ) ام مئاق  مایق  زور  ات  تیب  لها  ام  زا  کی  چیه  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  سپـس  دیوگ :  یم  لکوتم  دومرف . 
ار وا  یتفآ  ءالب و  هکنآ  رگم  دنک  یمن  مایق  یقح  نتشاداپ  هب  یمتس و  زا  يریگولج  يارب  فیرـشلا )) )  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يرکـسعلا 

تسا لمءات  دروم  یتاهج  زا  نآ  ریاظن  تیاور و  نیا  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال   ) دیازفایب نامنایعیـش  ام و  هودنا  رب  وا  مایق  و  دنکرب ،  خیب  زا 
یلاعت هّللا  لجع  نامز  ماما  صتخم  هک  دشاب  یناهج  تموکح  لیکشت  يارب  مایق  ترضح  دوصقم  ای  دشاب و  هیقت  باب  زا  تسا  نکمم  اریز 

نامز رد  یمالسا  تموکح  راکنا  اریز  درادن  يدودحم  هقطنم  ای  يروشک  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  اب  تافانم  نیاربانب  تسا و  هجرف 
لکوتم دنشاب ) .  یم  هیقف  تیالو  هب  لئاق  هعیش  ياهقف  رثکا  تبیغ  نامز  رد  اذل  تسا  لقع  تنـس و  باتک و  حیرـص  صن  فلاخم  تبیغ ، 

نم تسد  زا  نآ  باب  هدزای  دوب ،  باب  جنپ  داتفه و  اهنآ  و  متشون ،  نم  و  دومرف ،  ءالما  نم  هب  ار  هفیحص  ياهاعد  قداص  ماما  دیوگ :  یم 
مه رگید  باب  هد  دیاش  تسین ،  اعد  راهچ  هاجنپ و  زا  شیب  هفیحـص  ياه  هخـسن  رد   ) مدرک ظفح  ار  نآ  باب  ( 64  ) دنچ تصش و  تفر و 

ۀمئالا یلع  صوصنلا  یف  رثالا  ۀـیافک  باـتک ((  رد  یمقلا  زازخلا  دّـمحم  نب  یلع  لـجا  خیـش  ( 148  . () دشاب هدـش  طقاس  لکوتم  زا  دـعب 
 . تسا هدرک  لقن  تالمج )  زا  یضعب  رد  يا  هفاضا  رییغت و  رصتخم  اب   ) الصفم ار  ناتساد  نیمه  رشع )) ینثالا 

 ( ع  ) دیز تافیلءات  یملع و  تیصخش 

دمآرـس مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  شردارب  زا  سپ  شیوخ  رـصع  فلتخم  مولع  رد  هکلب  دوب ،  هنومن  يوق و  يرـسفم  نآرق  رد  اـهنت  هن  وا 
 (( هوفـصلا باتک ((  تسا .  هلاسر  هد  زا  شیب  نآ  دادعت  هک  دومن  فیلءات  ییاهباتک  ثیدـح و . . .  هقف ،  مالک ،  ملع  رد  وا  دوب .  نارگید 
قح یعقاو  ناگدـیزگرب  تفالخ  تماما و  هلءاسم  تسا  بختنم  هدـیزگرب و  يانعم  هب  هک  هوفـصلا ))  باـتک ((  تماـما  هلءاـسم  و  ( 149)

یمالـسا يداقتعا  لوصا  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  تماما  تفـالخ و  هلءاـسم  تسا .  هداد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  مالـسا  همئا  ینعی 
زا کی  چیه  اب  دراد و  یـصاخ  لکـش  تماما  تیالو و  مالـسا  رد  دسرن  نآ  تیمها  هب  هلءاسم  چیه  توبن  دیحوت و  زا  دعب  دیاش  هک  تسا 

رظن زا  ۀـعاطلا ))  ضرتفم  موصعم و ((  صوصنم و  مکاح  یلو و  ماما و  درادـن .  قیبطت  يرـشب  رکف  هتخاس  ياهتموکح  زرط  اـه و  بتکم 
وا هب  دـنوادخ  بناج  زا  وا  تیالو  بصنم  دـشاب و  تمـصع  ماقم  هیلامک و  تافـص  نیرتیلاع  ياراد  هک  ناسنا  نیرت  هتـسجرب  ینعی  مالـسا 

میناد و یمن  دنرفن  هدزاود  هک  مالـسا  نیتسار  همئا  زج  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  ار  نآ  قادصم  ام  دشاب و  هدش  راذگاو 
نـسحلا نبا  ۀـجح  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  و  داد .  رارق  یمیظع  یهار  ود  رـس  رب  ار  نیملـسم  هک  تسا  تماـما  تفـالخ و  هلءاـسم  نیمه 

باتک رد  یلع  نب  دـیز  هیقف . )  تیالو   ) تسا هدـش  ضیوفت  طئارـشلا  عماج  هیقف  هب  موصعم  ماـما  هماـع  تباـین  هجرف )  یلاـعت  هّللا  لـجع  )
اب باتک  نیا  رد  وا  تسا .  هداد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآرق  کمک  اب  یلدتـسم  بلاج و  وحن  هب  ار  هلءاسم  نیا  هوفـصلا ))  هدنزرا (( 

تابثا یـسررب و  ار  مهیلع )  هّللا  تاولـص   ) همئا تیناقح  تماما و  مهم  هلءاـسم  هیآ  زا 150  شیب  اب  لالدتـسا  نآرق و  زا  دادمتـسا  ماهلا و 
رب تیناقح  کسام  اب  ربمغیپ و  نیـشناج  ماـن  هب  هک  هیما  ینب  نوچ  یناراـکتیانج  هتـسیاش  ار  یمالـسا  تموکح  تفـالخ و  وا  تسا .  هدرک 

مایق اب  دهاوخب  وا  هک  دوش  یم  ببـس  تموکح  تفالخ و  هلءاسم  هب  وا  قیمع  یعقاو و  ملع  نیمه  و  دـناد ،  یمن  دـندش  راوس  مالـسا  تلم 
تما موصعم  ياوشیپ  یعقاو و  ماما  هب  ار  تموکح  دنادرگرب و  شیوخ  یلصا  ریسم  هب  ار  تفالخ  دوبان و  ار  تقو  میژر  شیوخ  هناحلـسم 
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و یملع ،  تیـصخش  درک .  میهاوخ  تابثا  مکحم  هلدا  اب  ار  بلطم  نیا  باتک  نیمه  رد  ادـعب  اـم  دراپـسب .  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  ، 
یم تسا ،  هدیـسر  وا  یملع  ماقم  هرابرد  هک  یتایاور  رابخا و  هوالع و  ار  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز لـماک  تراـهم 

راـگدای هب  دوخ  زا  ییاـهباتک  تشاد و  يداـیز  رحبت  دوـخ  رـصع  نوـنف  موـلع و  رد  وا  دروآ .  تسد  هب  وا  ياـه  هتـشون  اـهباتک و  زا  ناوـت 
مامالا دنـسم  مان ((  هب  هیدیز  ياملع  یـضعب  فرط  زا  یـصاخ  میظنت  اب  ادـعب  باتک  نیا  یهقفلا :  عومجم   - 1 هلمج :  زا  تسا ،  هتـشاذگ 

دلاخوبا میا .  هتشاگن  هنیمز  نیا  رد  یحرش  باتک  نیمه  رخاوا  رد  ام  تسا .  ماکحا  هقف و  رد  باتک  نیا  دش و  پاچ  يروآ و  عمج  دیز ))
یباتک ۀعامجلا :  ۀلقلا و   - 2 ( 150  . ) تسا هدرک  يروآ  عمج  هتشون و  ار  باتک  نیا  مالسلا )  هیلع   ) دیز بانج  دوخ  دیوگ :  یم  یطساو 

یم لالدتسا  نآ  هب  تفرگ و  یم  کمک  نآ  زا  دارفا  اب  شیملع  ياهثحب  تاجاحم و  رد  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هک  یلالدتسا  تسا 
تابثا  - 5 نآرق )  يریسفت  ياهثحب  نمضتم   : ) نآرقلا بیرغ  ریسفت   - 4 تیاور . )  ثیدح و  رد   : ) یثیدحلا عومجملا   - 3 ( 151  . ) درک
ترضح هصاخ  تئارق   ) بلاط یبا  نب  یلع  هدج  ۀئارق   - 7 دیز ) ترـضح  هصاخ  تئارق  نآرق و  ظافلا  ملع  رد   ) هصاخلا هتئارق  ۀیصولا 6 -
مالسلا هیلع   ) دیز رابخا   - 10 تماما )  ثحابم  رد  یمالک ،   ) هوفصلا  - 9 جح )  ماکحا  رد  یهقف و   ) جحلا کسنم   - 8 مالسلا )  هیلع  ریما 

نامز و تشذگ  راصعا و  نورق و  يالبال  رد  هک  تسا  یتافیلءات  عومجم  اهنیا  دنا ) هدرک  يروآ  عمج  ارنآ  هعیش  نادنمـشناد  زا  یـضعب  ( )
(152  . ) تسا هدنام  راگدای  هب  یلع  نب  دیز  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  ملاع  زا  ثداوح 

 ( ع  ) دیز نادرگاش 

هس نیا  زا  امیقتسم  ار  یمالسا  فلتخم  مولع  دوب و  شردقیلاع  ردارب  رـسپ  ردارب و  ردپ و  بتکم  نادرگاش  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  دوخ  وا 
دنچ ینادرگاش  تیبرت  هب  زین  دوخ  مولع  نیا  رد  لماک  طلـست  نیگنـس و  شزرارپ و  ياه  تشادرب  نیا  زا  سپ  و  درک ،  ذـخا  موصعم  ماـما 
نیا رد  ار  يدارفا  ریظن  یب  لدتـسم و  اسر و  ینایب  اـب  درک و  لاغـشا  ار  فلتخم  مولع  یـسرک  یلاـع  یحور  دـنلب و  یتمه  اـب  وا  تخادرپ ، 

دنمورب دنزرف  زا  ار  دوخ  مولع  دنراد  راختفا  هک  دندوب  ریظن  مک  ییاهتیصخش  گرزب و  ینادهتجم  دوخ  دیز  نادرگاش  داد .  شرورپ  مولع 
هیقف دنزرف  ( ) 153  ) ییحی  - 1 زا :  دندوب  ترابع  يو  هتـسجرب  نادرگاش  دنا .  هتفرگ  ارف  یلع  نب  دیز  دّـمحم  لآ  ملاع  ماما و  هدازردارب  و 
ریظن مک  هیقف و  درم   ) یلاـمث هزمح  یبا   - 3 تسا )  مالسا  هدنزارب  ياهقف  ردقیلاع و  ياهتیـصخش  زا   ) ملـسم نب  دّمحم   - 2 شدیهش )  و 
اهدص ( 155  ) جاجح نب  ۀبعش   - 6 ( 154  ) يرهز باهش  نبا   - 5 تسا )  مالـسا  ردقیلاع  ياملع  ءاهقف و  زا   ) ریکب نب  دّمحم   - 4 مالسا ) 

هفینحوبا  - 7 ( 156  . ) دندرک یم  ظفح  دنتشون و  یم  ار  وا  ثیداحا  دندومن و  یم  نایاش  ياه  هدافتـسا  يو  بتکم  زا  دارفا  نیا  هنومن  رفن 
دیز ترـضح  سدـقم  رـضحم  رد  لاس  ود  دوب ،  قداص  ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  یملع  بتکم  درگاش  یتدـم  يو  هکنیا  رب  هوالع  )

زا رگید  يا  هتسجرب  نادرگاش  و  ( 157  . ) تشاد یمن  زاب  راک  نیا  زا  ار  هفینحوبا  یسک  هیما  ینب  ناربهر  زج  دوب و  درگاش  مالسلا )  هیلع  )
لضاف يدرم  دراد و  یفاک  بیذهت و  رد  یتایاور  تسا و  هعیش  گرزب  نیثدحم  زا   ) لیهک نب  ۀملـس   - 8 دننام :  دنا  هدرک  ثیدح  لقن  وا 

نب نوراه   - 10 دومن . ) توعد  شیوخ  اـب  يراـکمه  تضهن و  هب  ار  يو  دـیز   ) داـیز یبا  نب  دـیزی   - 9 ( 158  . ) دوب نایعیـش  رابک  زا  و 
رد دیز  اب  ناگدننک  تعیب  هلمج  زا  يو  ( 160  ) دنناد یم  هثجرم )   ) زا ار  يو  یـضعب  و  ( 159  ) تشاد هیدیز  مارم  وا   ) یفوک یلجع  دـیعس 
نب ماـسب  ملاس 15 -  نب  قاحـسا  یمعثخ 14 -  هّللادـبع  نـب  مدآ  رانید 13 -  نب  جاـجح  ینامر 12 -  نب  مشاـهوبا   - 11 دوـب . ) تضهن 

یملع سالک  زا  هک  دـندوب  يزاتمم  نادرگاش  اهنیا  هیواعم  نب  ورمع  نب  هّللادـبع  هقالع 18 -  نب  دایز  دعس 17 -  نب  دشار  یفریص 16 - 
ینثم نسح  نب  میهاربا   - 19 دننام :  دنا   ( مالـسلا هیلع   ) بلاطوبا دنزرف  مشاه و  ینب  نامدود  زا  يو  نادرگاش  زا  ریغ  دـنا و  هتـساخرب  يو 

یم داشرا  رد  دیفم  خیش  تسا ) .  ربمایپ  تیبلها  هتسجرب  لاجر  زا   ( ) مالسلاامهیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  نیـسح  ثلثم 21 -  نسح   - 20
مالسلا مهیلع  رفعج  یبا  هیخا  نیسحلا و  تنب  ۀمطاف  هتمع  نیسحلا و  نب  یلع  هیبا  نع  اریثک  اثیدح  يور  اعر  الـضاف و  ناک  هنا  دیامرف (( : 

رقاب ماما  شردارب  نیـسح و  ماما  رتخد  همطاف  شا  همع  داجـس و  ماما  شردـپ  زا  ار  يدایز  ثیداحا  دوب ،  اسراپ  لضاف و  يدرم  وا  ینعی  (( 
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 - 22 ( 162  . ) تسا هدـش  نفد  عیقب  ناتـسربق  رد  تفر و  ایند  زا  یگلاس  راهچ  داتفه و  ای  راهچ  تصـش و  رد  وا  ( 161  . ) تسا هدرک  لقن 
یم مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  باحـصا  زا   ( ) مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللادیبع 

رـضحیال نم  بیذهت و  راصبتـسا و  رد  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  باحـصا  زا   ) یلع نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هّللادـبع   - 23 ( 163 ( . ) دشاب
ارف وا  زا  ار  يداـیز  ثیداـحا  راـبخا و  مولع و  هک  دـندوب  يو  بتکم  نادرگاـش  زا  يزراـب  هنوـمن  دارفا  همه  اـهنیا  ( 164 ( . ) دراد تـیاور 

(165  . ) دندومن یم  یناشفارون  نیملسم  نایم  رد  رظن  بحاص  یهیقف  دوخ  کی  ره  دنتفرگ و 

يوق هظفاح 

نب دـیز  دور ،  یم  امـش  هب  ناسنا  یلاع  كرد  يوق و  دادعتـسا  غوبن و  تمالع  نهذ  هب  فلتخم  مولع  ندرپس  نوگاـنوگ و  بلاـطم  ظـفح 
نآ دندناوخ  یم  راب ! کی  طقف  وا  يارب  ار  یباتک  رگا  هک  يروط  هب  دوب  يوق  يا  هظفاح  ياراد  هداعلا  قوف  درم  نیا  مالـسلاامهیلع )   ) یلع

 . دومن یم  ریرقت  تساک  مک و  نودب  تفگ و  یم  ظفح  زا  ار 

ثحب نایب و  درم  دیز 

 ، ناسللا ولح  هنا  تخومآ (( .  نخس  نایب و  وا  هب  هدیرفآ و  ار  ناسنا  نابرهم ،  يادخ  ( 166  (( ) نایبلا هملع  ناسنالا ،  قلخ  نمحرلا . . .  )) 
فاطلا زا  ( 167  . ) دوب ناور  مالک  هدـنزاس  مکحم و  ینایب  نیریـش و  ینابز  ياراد  مالـسلا )  هیلع  دـیز   ) وا مالکلا ))  هیومتب  نایبلا  دـیدش 

و تسا .  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نمحرلا  هروس  نآرق  رد  تسا و  مدآ  دنزرف  هب  نایب  نداد  دای  ناسنا ،  تقلخ  ماقم  رد  گرزب  دنوادخ 
ماقم رد  هک  یناسک  تسا .  تغالب  تحاصف و  نف  تیاعر  تاملک و  حیحـص  يادا  شور  ناـیب و  زرط  ناـسنا ،  هدـنزرا  تـالامک  زا  یکی 
ناهنپ وا  ناـبز  ریز  ناـسنا  تیـصخش  دـنوش و  یم  هتخانـش  شناد  رنه و  درم  ناونع  هب  هشیمه  دنـشاب ،  تفـص  نیا  ياراد  وگتفگ  ثحب و 
هتفگن نخس  درم  ات  ( 168  (( ) هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  دـیامرف (( :  یم  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  نخـس  يانعم  نیا  تسا و 

ماقم رد  وا  هک  يروط  هب  دوب  هدنزرا  تلیـضف  نیا  ياراد  راتفگ و  نامرهق  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  دـشاب  هتفهن  شرنه  بیع و  دـشاب 
هب ار  تالامک  لئاضف و  همه  تیالو ،  نماد  رد  یحو و  هناـخ  رد  وا  تسا .  هدـش  هتخانـش  برع  ياحـصف  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  نخس 
 (( هتغالب هتحاصف و  یف  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماـمالا  هبـشی  ناـک  و  دـنا (( :  هتفگ  وا  تغـالب  تحاـصف و  هراـبرد  درب ،  ثرا 

 . تشاد مات  تهابش  نینم  ؤملاریما  شدج  هب  تحاصف  تغالب و  يرونخس و  رد  وا  ینعی  ( 169)

بلاج فارتعا  دنچ 

سلجم رد  ار  وا  نم  دوش ،  یم  یهتنم  دـیز  هب  مشاه  ینب  رد  تداـبع  اوقت و  دـهز و  هباـطخ و  تحاـصف و  دـیوگ :  یم  ناوفـص  نب  دـلاخ 
و ( 170  . ) تشادن يرارف  هار  هک  درک  گنت  وا  رب  ار  سلجم  دیبوک و  شمکحم  نایب  اب  ار  وا  نانچ  دیز  مدید  کلملادبع  نب  ماشه  هفیلخ 

نایب یبوخ  دهز و  ترثک  ناسل و  تحاصف  لضف و  رد  مالسلا )  مهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  دننامه  نم  تفگ :  یعیبس  قاحساوبا  زین 
رتدنمـشناد و رت و  تحاصف  اب  مدـیدن و  رتـالاب  وا  زا  متفاـین و  وا  نوچ  دـیز  نادـناخ  رد  تسا :  هتفگ  شمعا  ( 171  . ) مدیدن وا  رـصع  رد 
 . تشاد یم  او  نشور  يا  هیور  تسار و  هار  هب  ار  نانآ  دـندوب ،  هدرک  يرای  اـعقاو  ار  وا  شناوریپ  رگا  و  مرادـن ،  غارـس  يو  زا  رت  عاـجش 

مشاه ناگداون  نیرتهب  زا  عاجـش و  رادنید و  يدرم  هنع  هّللا  یـضر  یلع  نب  دیز  دیوگ :  یم  بادالارهز ))  باتک (( ،  رد  یناوریق  ( 172)
دنریگب سامت  دـیز  اب  هفوک  مدرم  دـیراذگن  دنتـشون :  یم  قارع  رد  ناشماکح  هب  هیما  ینب  نارـس  دوب و  راتفروکین  مالک و  شوخ  وا  دوب ، 

(173  . ) دراد رترث  ؤم  هدش  هدیمد  اه  هرگ  رد  هک  تناهک  رحس و  زا  هزین و  كون  زا  رتزیت  ریشمش و  زا  رت  هدنرب  ینابز  وا  نوچ 
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نمشد فارتعا 

 . دنک فارتعا  نآ  هب  مه  نمشد  یتح  هک  تسا  نآ  تلیـضف  ینعی ،  ءادعالا )) هب  تدهـش  ام  لضفلا  دنا (( :  هتفگ  هک  فورعم  تسا  یلثم 
تحاصف و نایب و  تلیـضف  زا  لیلجت  ماقم  رد  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  تخـسرس  نمـشد  رـصاعم و  هفیلخ  کلملادـبع ،  نب  ماـشه 

يدرم وا  ینعی  مالکلا ))  هیومتب  قیلخ  نایبلا ،  دـیدش  ناـسللاولح ،  هنا  دـیوگ (( :  یم  دراد و  یبلاـج  هلمج  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تغـالب 
مالسا رصع  رد  هچ  تیلهاج و  نارود  رد  هچ  برع ،  نایم  رد  ( 174  . ) دوب ناور  مالک  قلاخ  اسر و  مکحم و  ینایب  ياراد  نخس و  شوخ 

شوخ هک  دنتسناد  یم  یسک  ار  درف  نیرتدنمرنه  تیصخش و  نیرتگرزب  دندوب و  لئاق  هداعلا  قوف  تیمها  تغالب  تحاصف و  هلءاسم  يارب 
دوب تیمها  جوا  رد  يدح  هب  هلءاسم  نیا  نآرق  لوزن  رصع  رد  یتح  دنتخاس ،  یم  رختفم  برعلا ))  حصفا  بقل ((  هب  ار  وا  دشاب و  رت  نایب 

هب ار  برع  ياحـصف  يدراوم  رد  نآرق  داد ،  رارق  مالـسا  ربمایپ  دـیواج  زاجعا  تغـالب  تحاـصف و  رظن  زا  ار  نآرق  گرزب  دـنوادخ  هک  ، 
هک تشاد  تراهم  ناـیب  ثحب و  شور  نتفگ و  نخـس  رد  يردـق  هب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  ( 175  . ) تسا هدرک  توعد  يدـحت 

ینعی مشاه ))  ینب  ءابطخ  دحا  ادغ  یتح  دوب (( :  زاتمم  يرونخـس  ماقم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  دـسیون :  یم  شا  هرابرد  خـیرات 
یکی نتم  انیع  باتک  نیمه  رد  مایق ))  هفـسلف   )) لصف رد  ام  ( 176  . ) دـش یم  بوسحم  مشاه  ینب  يابطخ  نیرتهب  زا  یکی  وا  هک  يروطب 

رب هوالع  هبطخ  نیا  درک ،  میهاوخ  رکذ  تسا  هتفر  راکب  لماک  تغالب  تحاصف و  نآ  رد  هک  ار  دیز  ترـضح  روشرپ  جـیهم و  يابطخ  زا 
نایب ینارنخس و  نف  رظن  زا  ادخ  هار  رد  راکیپ  داهج و  هب  مدرم  جییهت  مالسا و  تلم  زور  نآ  ناماسبان  عاضوا  نایب  تضهن و  هفسلف  حیرشت 

 . تسا هجوت  لباق  رایسب  ، 

 ( ع  ) دیز نانخس  زا  یئاهزارف 

زا نینم  ؤملاریما  شردپ  زا  وا  و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  شردپ  زا  وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  شردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز  - 1
مهل یـضاقلا  و  یتیرذـل ،  مرکملا  ۀـمیقلا :  موی  عیفـشلا  مهل  اـنا  ۀـعبرا  دوـمرف (( :  هک  هدرک  تیاور  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر 
زور رد  نم  هک  دنا ،  هتـسد  راهچ  ینعی  هناسل )) . ))  هبلقب و  مهل  بحملا  و  هیلا ،  مهرارطـضا  دـنع  مهروما  یف  مهل  یعاسلا  و  مهجئاوح ، 
عقوم رد  هک  یسک  و  دروآرب ،  ار  نانآ  ياه  هتـساوخ  هک  یـسک  و  دنک ،  مارتحا  نم  هیرذ  هب  هک  یـسک  منک :  یم  تعافـش  اهنآ  زا  تمایق 
لوسر زا  دیز  دانـسا  نیمهب   - 2 دشاب .  هتـشاد  تسود  ار  نانآ  نابز  بلق و  هب  هک  یـسک  و  دـنک ،  ناشیا  کمک  رد  یعـس  نانآ  يراتفرگ 

رطاخ هب  ار  نادناخ  ام  سک  ره  ینعی  ۀنجلا ))  انعم  هانلخدا  انعم و  رـشح  هّللا  یف  تیبلا  لها  انبحا  نم  دومرف (( :  هک  دنک  یم  تیاور  ادـخ 
تاجردـلا یف  انعم  وهف  اـنب  کـسمت  نم   - )) ј� Š. 3یم گ تشهب  لـخاد  ار  وا  اـم  دوش و  یم  روشحم  اـم  اـب  درادـب  تسود  ادـخ 

یلص ادمحم  یفطصا  یلاعت  كرابت و  هّللا  نا   - )) 4 تسام .  اب  زین  نآ  هیلاع  تاماقم  تشهب و  رد  وا  دشاب ،  ام  اب  سک  ره  ینعی  یلعلا )) 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ  ینعی  ةرخالا )) . ))  ایندلا و  هّللا  قلخی  مل  انالولف  هتیرذل  انراتخا  هلآ و  هیلع و  هّللا 

 . درک یمن  قلخ  ار  ترخآ  ایند و  دـنوادخ ،  میدوبن ،  اـم  رگا  و  درک ،  راـیتخا  وا  نادـنزرف  هیرذ و  ار  اـم  و  دـیزگرب ،  ار  يو  نادـناخ  و  ( 
يو مالسلا ، )  هیلع   ) نیسح ماما  زا  يو  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  شردپ  زا  يو  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  شردارب  زا  یلع  نب  دیز  ( 177)
ینب نــحن   - )) 5 دوـمرف :  هک  هدرک  تیاور  هـلآ )  هـیلع و  هـّللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  وا  و  مالـسلا ، )  هـیلع   ) نـینم ؤـملاریما  شردـپ  زا 
چیه بلطملادـبع  نادـنزرف  ام  اب  ینعی  برجیلف )) .  قدـصی  مل  نم  برج و  الا و  بلک  اناداع  ام  برخ و  الا و  تیب  اناداع  ام  بلطملادـبع 

 ، درکن سراپ  ام  رب  يا )  هدنرد   ) تفـص گس  چیه  و  دش ) دوبان  نآ  لها   ) دش بارخ  هناخ  نآ  هکنآ  رگم  دومنن ،  هزیتس  يا  هناخ  لها )  )
نینچ يرآ  ( 178  . ) دـنک ناحتما  درادـن ،  رواب  ار  بلطم  نیا  سک  ره  و  دـش ) راتفرگ  یتسوپ  ضرم  هب  اـی   ) دـیدرگ كـاله  هک  نآ  رگم 

یف سانلا  ةداس  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  لاق  داتفارب 6 (( -  داـتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اـب  تاـفاکم  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب  تسا : 
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دننادنمتواخس و مدرم  رورس  اقآ و  ایند  رد  دومرف :  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ینعی  ( 179 (( ) ءایقتالا ةرخ  الا  یف  و  ءایخسالا ،  سانلا ، 
هالوم یلعف  هالوم ،  تنک  نم  هلمج ((  رد  ربمایپ  نخس  لیوءات  دندیـسرپ ،  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  زا   - 7 ناراکزیهرپ .  ترخآ  رد 
عقوم رد  ادخ  بزح  دشاب و  امنهار  ات  درک  بوصنم  ار  وا  ینعی  ۀقرفلادنع ))  هّللا  بزح  هب  ملعیل  املع  هبصن  دومرف (( :  تسیچ ؟  ( 180 (( )

رد تسا . )  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  لطاب ،  قح و  زیمت  تمالع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ینعی   ) دنوش هتخانـش  یگتـسد  دـنچ  هقرفت و 
طقاس هماع  رظن  زا  ار  نانآ  و  دـننک ،  دراو  ادـخ  لوسر  هیرذ  رب  یکانلوه  تابرـض  دنتـشاد ،  یعـس  اوق  ماـمت  اـب  هیما  ینب  هک  یطیارـش  نآ 
يارب هک  ار  نانآ  فیثک  هماع  هیما و  ینب  تاغیلبت  شقن  دیوگ ،  یم  نخـس  ربمغیپ  نادناخ  دیدش  يرادفرط  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دـنیامن 

یعقوم رد  دنک .  یم  بآ  رب  شقن  تفرگ  ماجنا  ادخ  لوسر  مولع  ناثراو  ناگدـنامزاب و  هب  مدرم  هجوت  مدـع  ناشنیگنن و  تموکح  ظفح 
هک دنتفرگ  یم  ار  مدرم  ولج  یتخـس  هب  يوما  ماکح  دمآ و  یم  باسح  هب  مرج  نیرتگرزب  مالـسلااهیلع )   ) ارهز نادنزرف  زا  يرادفرط  هک 

هدنز و ثیداحا  دوخ  رابررد  تاملک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دوش ،  هتفگ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  تلیـضف  رد  یثیدـح  ادابم 
رد راک  نیا  و  درک .  یم  نایب  مامت  تعاجش  تماهش و  اب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  هیرذ  تمظع  رد  ادخ  لوسر  زا  ار  يا  هدنزرا 

 . دوب گرزب  يداهج  دوخ  بعر  ناقفخ و  طئارش  نآ 

دنتشون یم  ار  ع )   ) دیز نانخس 

نب رفعج  نیب  دسیون :  یم  وا  يرونخس  تراهم  مالک و  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز یتسدربز  نایب  ماقم  رد  گرزب  نیخروم  زا  یکی  یناوریق ، 
نیا فارطا  مدرم  ثحب  هعزانم و  عقاوم  رد  و  دندوب ،  برع  ياحصف  زا  ود  نیا  دمآ و  شیپ  ییوگتفگ  یتیصو  هیثرا و  رس  رب  دیز  نسح و 

يرگید دـنک و  ظـفح  ار  رفعج  تاـملک  هک  دوـب  فـظوم  یکی  دـندرک  یم  تقد  ود  نآ  هرواـحم  هثحاـبم و  زرط  هـب  دـنتفرگ و  یم  ار  ود 
نیا و  دنتـشون ،  یم  دندوب  هدرک  ظفح  هک  ار  یتاملک  دنتـسشن و  یم  ود ،  نآ  هثحابم  مامتا  زا  سپ  هاگنآ  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نانخس 
یم لالدتـسا  هدومن و  هدافتـسا  تغالب  نف  رد  نآ  زا  دنداد و  یم  رارق  ملعت  میلعت و  ضرعم  رد  اه  هناخ  بتکم  اه و  سالک  رد  ار  تاملک 
 )) دندوب شیوخ  رصع  هثودحا  ود  ره  هبوجعا و  مالک  ملع  رد  رفعج ) مالسلا و  هیلع  دیز   ) ود نآ  دیوگ :  یم  خروم ،  نیا  سپس  دندرک . 

 ، هنومن ناونع  هب  هدنسیون  سپس  دوب .  هدش  هتخانـش  نخـس  دیتاسا  زا  یکی  ناونعب  دیز  و  ( 181  ( (( ) مالکلا مالعا  نم  املع  دیز  ادـغت  (و 
 . دنک یم  لقن  ماش  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز ثحابم  زا  یکی 

ماش ياملع  دیز و  هرظانم 

لالدتسا يرونخس و  تحاصف و  رد  هک  ماش  ياملع  زا  نت  دنچ  درب  یم  رس  هب  هفاصر  رد  دیز  هک  یماگنه  دیوگ :  یم  ناوفـص ،  نب  دلاخ 
حرطم دوب  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  روظنم  هک  تعامج ))  تلق و   )) ناونع تحت  ار  یثحب  و  دندمآ ،  يو  تمدخ  هب  دنتـشاد ،  ییالوط  دی 

 ، تسا تعامج  اب  دنوادخ ،  ینعی  لالـضلا ))  ۀعدبلا و  لها  مه  ۀلقلا  لها  نا  و  ۀعامجلا ،  عم  هّللا  نا  فورعم ((  هلمج  اب  نانآ  و  دندرک ، 
ماگنه نیا  رد  دیوگ :  یم  دلاخ  دوب .  هعیـش  تیلقا )   ) زا نانآ  دوصقم  دندرک و  عورـش  ار  ثحب  دنا ،  یهارمگ  تعدـب و  لها  اه  تیلقا  و 

نانچ نآ  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  ادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  وا  درک ،  نخس  هب  عورش  باوج  ماقم  رد  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز 
چیه دشن ،  هدینـش  ینعی  ۀـجهل ))  حـصفا  ۀـجح و ال  رهظا  ۀـظعوم و ال  غلبا  یبرع  یـشرق و ال  عمـس  ام  هک (( :  تفگ  نخـس  اسر  یلاع و 

وا نخـس  لابق  رد  همه  نایماش  دـشاب و  رترب  وا  زا  هجهل  تحاصف  رد  رتهب و  لالدتـسا  رد  و  رتاـسر ،  وا  زا  هظعوم  رد  یبرع ،  اـی  یـشیرق و 
(182  . ) دندش شوماخ 

ثحب ماقم  رد  دیز 
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تقد لمءات و  تسا .  هدرک  ناونع  یحو  نادناخ  زا  عافد  ماقم  رد  ةوفصلا ))  دوخ ((  باتک  رد  ینیریش  ثحب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز 
یم نومنهر  يو  يریسفت  هطاحا  نآرق و  رد  وا  تسرامم  هعلاطم و  یملع و  طلـست  هب  ار  ام  مالـسلا )  هیلع   ) دیز لالدتـسا  ثحب و  زرط  رد 

(183 (( ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا  دـیامرف (( :  یم  نآرق  دـنک :  یم  لالدتـسا  نینچ  وا  دزاس ، 
زا یعمج  دنادرگ .  هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  و  دیامن ،  رود  تلاسر  نادناخ  امـش  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ ،  ینعی 

دوب اهنز  روظنم  رگا  اریز  دنیوگ ،  یم  دوخیب  اهنیا  تسا .  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ نانز  نءاش  رد  هیآ  نیا  دننک  یم  نامگ  نادرخیب 
 ( نکرهطی  ) و نکنع )   : )) ) دومرف یم  دروآ و  یم  ثینءات  ار  اهریمـض  تسیاب  یم  مالک )  تحـص  تیاعر  برع و  تایبدا  ياضتقا  قبط  )

قیدصت ار  فلاخم  نخس  سپ  دنتسه ،  ناشیاهنز  ءایبنا ) لها   ) رگا دینک ) ریـسفت  نآرق  مشچ  هب  ار  نآرق  و  دینک ،  تقد  نآرق  تایآ  هب  (( 
 . دنیوگ یم  نخـس  ینادان  لهج و  يور  زا  نافلاخم ، )   ) نانآ تسا ،  هدشن  قالطا  نانآ  نانز  هب  طقف  ناربمایپ  لها  نآرق  رد  رگا  دـینک و 

نیجوز لک  نم  اهیف  لمحا  دیامرف (( :  یم  حون  ترضح  هب  باطخ  نآرق  رد  دنوادخ  تسا .  نانز  طقف  ینعی  لها  هملک  دنا  هدرک  لایخ  و 
نآ رگم  تدوخ  لها  نینچمه  نک و  یتشک  راوس  ار  تفج  ود  يا  هدام  رن و  ره  زا  ینعی  ( 184  (( ) لوقلا هیلع  قبس  نم  الا  کلها  نینثا و 

هملک الصا  ای  تسین و  نز  هب  رصحنم  لها  دعب ،  تایآ  هیآ و  نیا  رد  تسا )  حون  هرفاک  نز  دوصقم   ) تشذگ وا  زا  نخـس  البق  هک  یـسک 
(185  (( ) نیرباغلا یف  ازوجع  الا  هلها  هانیجن و  ذا  نیلـسرملا  نمل  اطول  نا  دـیامرف (( :  یم  نآرق  زاب  و  تسا .  هدـشن  قالطا  ناـنز  هب  لـها 

نآرق رد  زاب  و  دوب .  هدـنام  یقاب  نانآ  زا  هک  طول ) رـسمه   ) ینزریپ زج  میداد  تاجن  ار  شلها  وا و  هک  تسا  ام  ناگداتـسرف  زا  طول  ینعی 
 (( . کیوبا یلع  اهمتا  امک  بوقعی  لآ  یلع  کیلع و  هتمعن  متی  ثیداحالا و  لیوءات  نم  کملعی  کبر و  کـیبتجی  کلذـک  و  تسا (( : 

لآ وت و  رب  ار  شیوخ  تمعن  تخومآ و  باوخ )  ریبعت   ) ثیداحا لـیوات  ملع  وت  هب  دـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  نینچ ،  نیا  ینعی  ( 186 (( )
اهنز لماش  و  تسا ،  هدـمآ  لها ))   )) ینعم هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لآ  دومن .  تمعن  مامتا  وت  ناردـپ  رب  هک  روطناـمه  درک ،  ماـمت  بوقعی 

نیـسای لآ  یلع  مالـس  و  دیامرف (( :  یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  و  تسین .  وا  نز  ربمایپ ،  بوقعی  لها ))   )) نیاربانب دوش ،  یمن 
هیآ نیا  رد  تسا  نشور  و  دشاب -  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ لآ  زا  دوصقم  يریـسفت  رب  انب  نیـسای  لآ  رب  مالـس  ینعی  ( 187 (( )

ربمایپ لیعامسا  ینعی  ( 188  (( ) ةوکزلا ةولـصلاب و  هلهءا  رمءای  ناک  و  تسا (( :  نآرق  رد  زاب  و  تسا .  ادـخ  لوسر  ياهنز  زا  ریغ  دوصقم 
لماش ار  لیعامسا  نز  زا  ریغ  لها  زا  ضرغ  زین  هیآ  نیا  رد  و  درک .  یم  رما  تاکز  نداد  زامن و  هب  ار  شیوخ  لها  لیلخ )  میهاربا  دنزرف  )

میهاربا لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هّللا  نا  دیامرف (( :  یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  زاب  تسوا .  ناگتـسب  نامدود و  دوصقم  هکلب  دوش  یم 
هیآ نیا  رد  دـیزگرب و  نایملاع  رب  ار  نارمع  میهاربا و  ناـمدود  حون و  مدآ و  راـگدرورپ  ینعی  ( 189  (( . (( ) نیملاـعلا یلع  نارمع  لآ  و 

زا دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  رت  نشور  دنـشاب و  یم  نارمع  میهاربا و  نارـسمه  زا  معا  تسا  لها ))   )) نامه هک  لآ ))   )) زا دوصقم 
نم لها  زا  اراـگدرورپ  ینعی  ( 190  (( ) یلها نم  اریزو  یل  لعجاو  دـنک (( :  یم  ضرع  وا  هک  دـنک  یم  لـقن  نینچ  یـسوم  ترـضح  لوق 

رد نینچمه  و  دوب .  شردارب  نوراه  يو  ریزو  تسا و  یـسوم  نارـسمه  زا  ریغ  اجنیا  رد  لها  زا  روظنم  تسا  مولعم  هدب  رارق  میارب  يریزو 
موق ینعی  ( 191  (( ) نوقداصل انا  هلها و  کلهم  اندهـش  ام  هیلول  نلوقنل  مث  هلها  هنتیبنل و  هّللاب  اومـساقت  اولاـق  تسا (( :  هدـمآ  میرک  نآرق 
یم وا  یلو  هاوخنوخ و  هب  هاگنآ  میـشکب ،  ماگنه  بش  ار  وا  لها  حـلاص و  هک  دـینک  دای  دـنگوس  دـنتفگ :  یم  رگیدـمه  هب  ربمایپ  حـلاص 

يدـنزرف نز و  حـلاص  هک  یناد  یمن  ایآ  مییوگ  یم  تسار  ام  میـسانش و  یمن  ار  وا  لها  حـلاص و  لـتاق  میا و  هدرکن  نینچ  اـم  هک  مییوگ 
نارـسمه هب  نآرق  ناسل  رد  ناربمایپ  لها  هک  دوش  یم  نشور  تاـیآ  نیا  عومجم  زا  دنـشاب .  یم  وا  ناوریپ  وا  لـها  راـچان  سپ  تشادـن ، 

ار نآرق  زا  يرگید  تایآ  شنانخـس  دییءات  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  هاگنآ  تسین .  ناشیاهنز  هب  رـصحنم  ای  هدشن و  هتفگ  نانآ 
هبر یـسع  هدـمآ (( :  ربمایپ  نانز  هب  باطخ  نآرق  رد  هلمج :  زا  تسا  ربمایپ  ياهنز  زا  ریغ  ریهطت  هیآ  رد  تیب  لها  زا  روظنم  هک  دروآ  یم 

ربماـیپ رگا  ینعی  ( 192 (( ) اراکبا تایبث و  تاحئاس  تادـباع  تابئات  تاـتناق  تاـنم  ؤم  تاملـسم  نکنم  اریخ  اـجاوزا  هلدـبی  نا  نکقلط  نا 
دباع بئات و  عضاخ و  نم و  ؤم  ناملسم و  هک  دهدب  وا  هب  امش  زا  رتهب  ییاهنز  شیادخ  دیاش  دهد ،  قالط  ار  امش  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص  )
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نیا هک  تسیچ  نآ  ریظن  هیآ و  نیا  سپ  هدـش ،  نانز  ربمایپ  نانز  نءاـش  رد  ریهطت ،  هیآ  رگا  دنـشاب .  هزیـشود  نز و  تداـبع ،  هار  هدـنور 
 ( مالسلا هیلع   ) دیز لالدتـسا  زرط  ثحب و  تمـسق  نیا  رد  بوخ  مرتحم ،  هدنناوخ  ( 193  . ) دراد یم  رب  اهنآ  زا  ار  ینعم  مامت  هب  تراـهط 

یملع لجر  کی  یلع  نب  دیز  هک  ددرگ ،  یم  نشور  امش  يارب  بلطم  نیا  الماک  دیئامرف ،  تقد  هدش  لقن  وا  هوفـصلا ))  باتک ((  زا  هک 
 . تسا هدوب  ریظن  مک  نآرق  یناعم  كرد  ریسفت و  رب  طلست  رد  و  لماک ،  لالدتسا  ثحب و  رد  وا  رحبت  و  هداعلا ،  قوف 

 ( ع  ) دیز ياهاعد  يا  هنومن 

هدنز بش  ماما  نآ  دنزرف  تسوا ،  یبلق  تفرعم  زا  يا  هلعـش  يداجـس ))  هفیحـص   )) هک يدرم  دنزرف  تسا ،  داجـس  ماما  دنزرف  دیز  يرآ 
هدوب وا  ياهاعد  اهزاین و  زار و  اهتاجانم و  دـهاش  زور  بش و  ردـپ  نیا  رانک  رد  دـیز  دزاـس .  یم  بلقنم  ار  ناـسنا  وا  ياـهاعد  هک  يراد 

زا هنومن  ناونعب  یتالمج  دوش .  قرغ  ادخ  هب  هجوت  توکلم و  ملاع  رد  وا  دننامه  دـشاب و  ردـپ  نوچ  تسا  راوازـس  زین  دـنزرف  نیا  تسا . 
رد ار  داجس  ماما  ياهاعد  ایوگ  هک  دناشک  یم  یتلاح  نامه  هب  ار  ام  تالمج ،  نیا  رد  تقد  میوش .  یم  روآدای  اجنیا  رد  ار  دیز  ياهاعد 
یم تاجانم  نینچ  قح  ياقل  قوش  زا  زیربل  یلد  گرزب و  يادخ  هب  تبحم  قشع و  زا  هدـنکآ  یبلق  اب  دـیز  میناوخ .  یم  هیداجـس  هفیحص 

و قتری ،  اهوفص  و  ذفنی ،  اهعمج  و  دیتع ،  اهرش  دیهز و  اهریخ  ناف  اهلهال ،  اهلاضغب و  ایندلا و  نع  اولس  کلئـسا  ینا  مهللا  دنک . . . (( . 
نمشد ار  ناتـسرپایند  ایند و  دنک و  شومارف  ار  ایند  هک  مراد ،  تلئـسم  وت  هاگرد  زا  نم  ادنوادخ ،  ینعی . . .  دکنی )) .  اهریخ  اهدیدج و 

هدولآ نآ  یکاپ  و  دوش ،  یم  مامت  دـشاپ و  یم  مه  زا  نآ  عمج  و  تسا ،  ایهم  رـضاح و  نآ  رـش  و  كدـنا ،  نآ  یبوخ  ریخ و  اریز  مراد ، 
دهد یم  همادا  نینچ  صالخا  زا  رپ  یبلق  اب  هاگنآ  ددرگ .  یم  زیچان  نآ  ياه  یبوخ  اهیگزات و  و  دوش ) یم  تشز  نآ  یئابیز   ، ) ددرگ یم 

 ، بنذلا رفغی  برلا و  فعی  مل  نا  بذعا ،  اهب  فرتعا  نا  و  بذکا ،  اهرکنا  نا  یتئیطخب ،  فرتعم  یبنذب ،  رقم  یتیـصان  يدی و  هذهف  : )) 
ابرک و فشکی  ایعاد و  بیجی  اثیغتـسم و  ثیغی  افیعـض و  نیعب  لازیال  ناعتـسملا ،  وهف  دـیبعلل ،  مـالظب  سیل  هّللا  نا  و  اـهرکتف ،  رفغی  ناـف 
زا هیانک   ) مرـس يولج  يوم  تسد و  نیا  كاذ )) . ))  نم  ریخ  كاذـک و  تنا  لجا  لجا ،  ۀـلیل ،  موی و  لـک  ۀـجاحلا  يذ  ۀـجاح  یـضقت 
 ، منک فارتعا  رگا  ما و  هتفگ  غورد  منک  راکنا  ار  ناهانگ  نیا  رگا  دـنفرتعم ،  میاهاطخ  هب  دـنراد و  رارقا  مناـهانگ  هب  هک  راـکفا ) راـتفر و 
هب یملظ  چـیه  دـنوادخ  انامه  تسوا و  يراوگرزب  تمارک و  زا  دـشخبب  رگا  دـشخبن ،  ار  هانگ  دـنکن و  وفع  ادـخ  رگا  موش ،  یم  باذـع 
اه ینارگن  و  دنک ،  تباجا  ار  ناراتـساوخ  ددم و  ار  ناگراچیب  دهد و  يرای  ار  نافیعـض  هشیمه  و  تسه ،  هاگهانپ  وا  درادن ،  اور  ناگدنب 

یتقو وا  نیا .  زا  رتالاب  رتهب و  ینینچ و  وت  ادـخ  يا  يرآ ،  يرآ ،  دزاـس .  اور  ار  نادـنمتجاح  تجاـح  زور  بش و  و  دـنیامن ،  فرطرب  ار 
تعاط زا  رگا  ینعی  ( 194  (( ) مکلاثما اونوکی  مث ال  مکریغ ،  اـموق  لدبتـسی  اولوتت  نا  و  درک (( :  یم  توـالت  ار  نآرق  زا  همیرک  هیآ  نیا 

هکلب  ) دنشابن امش  دننامه  تدابع  تعاط و  رد  هک  دروآ ،  یم  امش  ياجب  امش  زا  ریغ  ار  یهورگ  دنوادخ ،  دیوش  نادرگور  لوسر  ادخ و 
 ، مهللا تفگ (( :  یم  روط  نیا  هناعـضاخ  یتلاح  اـب  هاـگنآ  تسا ،  فیوخت  دـیدهت و  دـنوادخ ،  مـالک  نیا  رد  دومرف :  یم  دنـشاب ) عیطم 

ناشیا زا  ریغ  هب  ار  نانآ  وت  دندرکن و  ار  وت  تعاطا  هک  نانآ  هلمج  زا  ار  ام  اهلاراب ،  ینعی  الدـب )) هب  تلدبتـساف  کنع  یلوت  نمم  انلعجتال 
 . هدم رارق  يدومن  لیدبت 

ارس نخس  رعاش و  ع )   ) دیز

و هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تسا .  هداعلا  قوف  یمارتحا  ياراد  تیمها و  زئاح  مالـسا  رظن  زا  زیمآ ،  تمکح  هدنزاس و  راعـشا 
مارتحا دـندوب ،  یناسنا  یهلا و  فدـه  ياراد  هک  رادـیب  قوذ و  شوخ  نایارـس  نخـس  ارعـش و  يارب  هشیمه  مالـسلا )  مهیلع   ) راـهطا همئا 

و تباث ))  نب  ناسح   )) نوچ یئارعش  مالسا  ردص  رد  دنداد .  یم  رارق  شیوخ  فطل  شزاون و  دروم  رایسب  ار  نانآ  دندوب و  لئاق  یـصاخ 
رد ای  دندروآ .  یم  تسد  هب  هدنزرا  یتازایتما  شیوخ  يارب  دندورـس ،  یم  رعـش  دندز و  یم  مد  فدـه  تقیقح و  زا  هک  یمادام  وا  لاثما 
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دوخ راعشا  اب  هک  لبعد ))   )) ای و  قدزرف ))   )) و يریمح ))  دیس   )) ای و  يدسا ))  تیمک   )) نوچ یئارعش  مالـسلا )  مهیلع   ) نید همئا  نامز 
هداد رارق  شیوخ  راعـش  ار  يولع  تموکح  زا  يوریپ  تیب و  لها  تیناقح  دـندوب و  هتخادرپ  شیوخ  رـصع  رابج  تموکح  هیلع  هزرابم  هب 

ای دندورـس و  یم  هسامح  تموکح ،  هیلع  مدرم  کیرحت  يارب  انایحا  و  دـندرک ،  یم  دای  نید  همئا  تالامک  لئاضف و  زا  اـبترم  و  دـندوب ، 
 ، نید نایاوشیپ  صاخ  تمحر  فطل و  دروم  ریلد  نایارـس  هسامح  نیا  دنتفگ ،  یم  راعـشا  ماقتنا  يارب  تلم  کیرحت  ءادهـش و  ءاثر  يارب 

هدـنزاس و راعـشا  هک  تسین  یکـش  هصالخ  دـنتفرگ .  یم  رارق  مالـسلا )  مهیلع   ) اضر ماما  قداص و  ماما  رقاـب و  ماـما  داجـس و  ماـما  نوچ 
 ( مالسلا مهیلع   ) نید همئا  هب  هک  مینیب  یم  ار  يدایز  راعشا  ربتعم  بتک  رد  ام  اذل  تسا ،  یصاخ  شزرا  ياراد  مالسا  رظن  زا  زیمآ  تمکح 
ار لماک  ناسنا  کی  تالامک  لئاضف و  عیمج  هک  مالسلا )  هیلع   ) دیز میناد .  یم  نانآ  تالامک  لئاضف و  زا  زین  ار  نیا  دنهد و  یم  تبـسن 

تـسا هدـنام  بتک  يالبال  رد  راگدای  هب  وا  زا  هک  يراعـشا  دوب و  رادروخرب  رعـش  عبط  راشرـس و  قوذ  فیطل و  هحیرق  زا  زین  وا  دوب ،  اراد 
ریظن مک  هنومن و  درم  نیا  راعـشا  زا  هعطق  دـنچ  هنومن  ناونعب  ام  کنیا  تسوا .  خـسار  هدـیقع  بئاـص و  داـقتعا  گرزب و  حور  زا  یکاـح 

رما یماما و  وت  ایآ  دیـسرپ  دـیز  زا  ریکب  نب  دّـمحم  مان  هب  یـصخش   - 1 مینک .  یم  لـقن  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نادـناخ 
رد دوش و  یم  روآدای  زین  ار  ربمایپ  نادـنزرف  يـالاو  ماـقم  انمـض  دـنک و  یم  در  ار  بلطم  نیا  باوج ،  رد  وا  تسا ؟  وت  تسد  هب  تیـالو 

یفطـصملا انم  نحن  انک  قلخلا  قلخ  لیق  نم  یتلا  راونـالا  نحن  اـنیف  قحلا  ماوق  شیرق و  تاداـس  نحن  دـیامرف (( :  یم  نینچ  راعـشا  نمض 
میشیرق و ناگرزب  زا  ام  همجرت :  ( 195  (( ) انم مویلا  یلوت  نم  ریعـس  هالـصی  فوس  انمقا  قحلاب  هّللا و  فرع  دق  انیف  انم  يدهملا  راتخملا و 
ار وا  دـنوادخ  هک  ادـخ  ربمایپ  تسام  زا  هک  میتسه  یناسک  ام  میا ،  هدوب  تاقولخم  تقلخ  زا  لبق  هک  میتسه  يراونا  ام  تسام  رد  قح  موق 

هدش طلسم  ام  رب  بصغ  هب  هک  نانآ  يدوزب  میراوتـسا .  قح  هب  دوش و  یم  هتخانـش  ام  هلیـسو  هب  ادخ  تسا ،  ام  زا  تما  يدهم  هدیزگرب و 
یپ نآ  هب  دنناوت  یم  تمکح  ملع و  نانیب  زیر  شناد و  نابحاص  هک  تسا  یقیقد  رایسب  تاکن  راعـشا  نیا  رد  تفر .  دنهاوخ  خزود  هب  دنا 

يرونخس و زا  یکاح  تسا  دیز  بانج  هب  بوسنم  هک  رگید  یعابر  دنچ  زاب  و  دش .  دهاوخ  یباتک  دوخ  رعـش  دنچ  نیمه  حرـش  و  دنربب ، 
لبق نم  انلئاوا  تناک  ام  لمانلانا  رزو  یل  هّللا  ربخ و  یب  حـمرلا  هتبیه و  دـنع  یمزع  فرعی  فیـسلا  هلمج (( :  زا  تسا ،  وا  تماهـش  اب  حور 

دنوادـخ تسا و  ربخ  اب  نم  لاح  زا  هزین  و  دسانـش ،  یم  گنج  ماـگنه  ارم  هدارا  يورین  ریـشمش  همجرت  ( 196  (( ) ردقلا دـعاس  نا  هلمءات 
نینم ؤملاریما  دنک .  یهارمه  ام  اب  ردق  اضق و  رگا  نمشد )  رب  يزوریپ   ) دنتشاد ام  ناینیـشیپ  هک  میراد  ارنآ  يوزرآ  ام  تسا .  نم  نابیتشپ 

 . تسا عیشت  ملاع  هتسجرب  مظاعا  زا  یکی  هک  هرس )  سدق   ) يرتشوش هّللارون  یضاق  موحرم  تسین  هسیاقم  لباق  نارگید  اب  مالـسلا )  هیلع  )
وا هک  یفشم ))  باتک ((  رد  هر )   ) يدهلا ملع  یضترم  دیس  موحرم  هعیش  گرزب  تیـصخش  زا  لقن  هب  نینم ))  ؤملا  سلاجم  باتک ((  رد 

هتسشن یتعامج  سلجم ،  رد  مدوب و  ( 197 ( ) طساو  ) رد مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  اب  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  هعیـش  نایعا  زا  یکی  زا 
لیـضفت و مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  ار  ود  نآ  یعمج  دـمآ و  ناـیم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  رمع و  رکبوـبا و  ثحب  و  دـندوب ، 

هورگ نیا  نانخـس  دومرف :  نم  هب  دیز  دنتفر  نانآ  هک  دعب  و  تفگن .  نانآ  هب  يزیچ  هیقت  باب  زا  دیاش  ماگنه  نآ  رد  دیز  دنداد ،  حـیجرت 
یناسرب و نانآ  هب  ار  راعشا  نیا  دیاب  هک  ما  هتفگ  يراعـشا  نانآ  ياجیب  نانخـس  ربارب  رد  نم  نونکا  مه  تفگ :  یلب  متفگ :  يدینـش ! ؟  ار 

فونا هنم  تمغر  نا  هلوق و  لوقلا  و  هّللا ،  لوسر  لوق  بقانملا و  هتفرـش  ایلع  ناف  هیءارب  اـموی  ماوقـالا  فرـش  نم  و  تسنیا (( :  راعـشا  نآ 
لاز امف  براضب  هلالا  تاذ  یف  ردابف  هرمال  باجتـساف  ردـبب  هاعد  بحاص  یل و  خا  یـسوم  نم  نورهک  انلاعم  یلع  ای  ینم  کـناب  بذاوک 

لئاضف و انامه  دـننادب .  رترب  رت و  فیرـش  ار  وا  دوخ  يءار  هب  مدرم  هک  یـسک  ینعی :  بقاـث ))  سباوقلا  هاـقلت  باهـش  هناـکو  هب  مهولعی 
لیم فـالخ  هچرگ  تسوا  نخـس  نخـس ،  تسادـخ و  ربماـیپ  نخـس  تسا .  هدیـشخب  يرترب  نارگید  رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع بقاـنم ، 

 ، یـشاب یم  نم  زارمه  ردارب و  وت  تسا ،  یـسوم  هب  نوراه  دـننام  مه ،  اب  ام  تبـسن  ینم و  زا  یلع  يا  وت  دـشاب .  نایوگ  غورد  ناقفانم و 
 . تسج تقبس  ندز  ریشمش  دربن و  يارب  نارگید  زا  ادخ  هار  رد  و  درک .  تباجا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دناوخ و  ار  وا  ردب  گنج  رد  ربمایپ 

داقتعا یبوخ  هب  راعشا  نیا  ( 198  . ) تسج یم  نوریب  نامک  زا  هک  دوب  یباهش  ریت  وا  ایوگ  دندش ،  یم  زارفارـس  هلیـسوب  نیملـسم  هراومه 
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اب يرادفرط  حدم و  ناونعب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مان  دای  هک  يرـصع  رد  دناسر  یم  نینم  ؤملاریما  ماما  تیلـضفا  هب  ار  یلع  نب  دـیز  خـسار 
یم نینم  ؤملاریما  لئاضف  وحم  رد  ثیداحا  لـعج  اـب  ناـنآ  يراـبرد  ياهدـنوخآ  فیثک و  لاـمع  هیما و  ینب  ءاـفلخ  دوب و  ناـسکی  گرم 

راعشا زا  زاب  دیوگ .  یم  نخس  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیناقح  يانث و  حدم و  رد  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دندیـشوک ، 
هلوح لاح  ذا  هلذاب  وه  نم  یکزی  فیک  هلامب و  یکزیال  ادیز  نولوقی  دـنک (( :  یم  وگزاب  ار  يو  يدرمناوج  تواخـس و  حور  هک  تسوا 
یـسک دهدب  تاکز  هنوگچ  دهد ،  یمن  ار  شلام  تاکز  دیز ،  دنیوگ  همجرت  ( 199  (( ) هلئاضف همـسر و  الا  لاملا  نم  انراید  یف  نکی  مل 
مالسلا هیلع   ) دیز هک  يراعشا  دش .  یمن  تفای  يزیچ  ناشن  مان و  زج  لام  زا  ام ،  راید  رد  تشذگ و  ام  رب  یلاس  دشخب .  یم  ارنآ  همه  هک 

يوس یل  نمف  دلوملا  بیط  يرولا  ماما  دحلم  یف  ملعلا  رقاب  يوث  تسا (( :  هدورس  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  شموصعم  ردارب  گوس  رد  ( 
ربق رد  رقاب ) ماما   ) ملع هدنفاکـش  همجرت :  دـغ ))  يولبل  یجرملا  تنا  مامالا و  تنا  ریخلا  رفعجابا  دـجمالا  رهزالا  يرولا  ماـما  هدـعب  رفعج 

رت و ینارون  هک  نایناهج  ياوشیپ  مرادن  قداص )  ماما   ) رفعج زج  یسک  وا  گرم  زا  سپ  دوب .  دازکاپ  وا  هک  تادوجوم  مامت  ماما  دیمرآ ، 
تیب دنچ  نیا  رد  ( 200  . ) تسا وت  هب  دیما  طقف  رـشحم  اولب و  زور  رد  و  ییاوشیپ ،  وت  لاصخ  وکین  رفعجابا  يا  تسا .  رتراوگرزب  همه  زا 
رقاب ماما  شردارب  دوجوب  دوبن و  تماما  یعدـم  دوخ ،  وا  هک  دروآ ،  تسد  هب  ناوت  یم  تماما  هلءاـسم  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هدـیقع 

ام هتبلا   ) تشادـنپ یم  دوخ  ياوشیپ  یلو و  ماما و  ار  نانآ  درک و  یم  راختفا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  شا  هدازردارب  و  مالـسلا )  هیلع  )
يو هک  یماگنه  زاب  و  دوبن . ) تماما  یعدم  یلع  نب  دیز  ترضح  هک  درک  میهاوخ  تابثا  ار  بلاطم  نیا  مکحم  هلدا  اب  هنیمز  نیا  رد  ادعب 
ربقم سانا  لکل  دورـس (( :  نینچ  نآ  هب  نتـسبن  لد  ایند و  زا  تربع  رد  داتـسیا و  جاـبنا ))   )) ناتـسربق رد  تفر  یم  ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب 

اّما نادـف و  مهرازم  اّما  ءایحالا  ةریج  مه  دـیدج  تویبلا  ءانف  اب  ربق  تبرخا و  دـق  یحراد  لازت  نا  امف  دـیزت  روبقلا  نوصقنت و  مهق  مهئاـنفب 
بارخ اه  هناخ  امئاد  ددرگ .  یم  دایز  اهربق  دنوش و  مک  نانآ  و  دـنراد ،  يربق  نادرم  زا  سپ  مدرم  همه  همجرت :  ( 201  (( ) دیعبف یقتلملا 

 . رود ناشرادید  اّما  کیدزن  ناشرازم  و  دنیاه .  هدنز  هیاسمه  نانآ  ددرگ .  یم  انب  يدیدج  ربق  هبورخم  هناخ  ره  لباقم  رد  و  ددرگ ،  یم 

 ( ع  ) دیز يراگزیهرپ  دهز و  ماقم 

(202  (( . (( ) نوقداصلا مه  کئلوا  هّللا  لیبس  یف  مهسفنا  مهلاوماب و  اودهاج  اوباتری و  مل  مث  هلوسر  هّللاب و  اونما  نیذلا  نونم  ؤملا  امنا  )) 
دیدرت کش و  چیه  شیوخ  هدـیقع  رد  و  دـندروآ ،  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دـنا  یناسک  یعقاو )   ) نینم ؤم  هک  تسین  نیا  زجب  ینعی 

دیز نا  یلع  نب  دیز  دیرو  تحت  ام  ملعی  يذلاو  دننایوگتسار (( .  نامه  نانیا  دندرک ،  داهج  ادخ  هار  رد  ناشلام  ناج و  اب  و  دندادن ،  هار 
یلع نب  دـیز  ندرگ  گر  ریز  هب  ملاع  هک  ییادـخ  هب  مسق  ینعی  ( 203  (( . (( ) هلامـش نع  هنیمی  فرع  ذـنم  امرحم  هّلل  کتهی  مل  یلع  نب 
دیز يراکزیهرپ  دـهز و  ماقم  تسا .  هدـشن  بکترم  ار  یمارح  تخانـش  ار  دوخ  تسار  پچ و  هک  یناـمز  زا  یلع  نب  دـیز  اـنامه  تسا ، 

عوضخ خسار و  هدیقع  و  راوتسا ،  نامیا  رکنم  یسک  دور .  یم  رامش  هب  وا  یهلا  لئاضف  يونعم و  ياه  هیامرس  نیرتیلاع  زا  مالسلا )  هیلع  )
راوتسا خسار و  نامیا  دوب  هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  ربمایپ و  گرزب و  يادخ  هب  وا  تسین .  لاعتم  راگدرورپ  لباقم  رد  وا  تیاهن  یب  عوشخ  و 

ماما سپس  ( 204  . ) دوب راکتسرد  ملاع و  فراع و  نامیا و  اب  يدرم  وا  دیامرف :  یم  دیز  ترضح  نامیا  نایب  ماقم  رد  قداص  ماما  تشاد . 
تـسا دیز  سدقم  مارم  اوقت و  زا  یکاح  هک  وا  مایق  هزیگنا  یهلا و  فدـه  هب  دیاتـس و  یم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز سدـقم  تضهن  قداص 

اب تسناد  یم  تفرگ  یم  تسد  هب  ار  تموکح  رگا  درک ،  یم  افو  دوخ  دـهع  هب  امتح  دـش  یم  زوریپ  رگا  وا  دـیامرف :  یم  هدرک و  هراـشا 
قح نانمـشد  رب  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  تموکح  وا  رگا  هک  تسا  دـیز  ترـضح  سدـقم  فدـه  هب  هراشا  هلمج  نیا  رد  دـنک .  هچ  نآ 
هلدا اب  طوسبم  ادعب  ام   . ) دنادرگ یم  زاب  شیلـصا  حیحـص و  يارجم  هب  ار  تفالخ  درک و  یم  لوحم  قداص  ماما  هب  ار  نآ  دـش  یم  زوریپ 

زا تیاور  نیمه  لقن  نمض  رد  دنک و  یم  دییءات  ار  بلطم  نیا  زاب  متشه  ماما  رگید  ياج  رد  و  درک ) میهاوخ  تابثا  ار  بلطم  نیا  مکحم 
وا دیامرف :  یم  شترضح  ياوقت  دهز و  ماقم  نایب  وا و  سدقم  تحاس  زا  عافد  ماقم  رد  دیامرف و  یم  نایب  ار  دیز  سدقم  مارم  قداص  ماما 
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وا هب  شیاوقت  دوب و  نیا  زا  رتراـکزیهرپ  وا  درکن ،  توعد  ار  یـسک  دوب  یمن  وا  قـح  هچنآ  هب  تساوـخ و  یمن  شیوـخ  يارب  ار  تفـالخ 
(205  . ) منک یم  توعد  دّمحم  لآ  ياضر  هب  ار  امش  نم  تفگ :  یم  وا  هکلب  داد .  یمن  يا  هزاجا  نینچ 

قح هار  دیهش 

وا دیـسر  تداهـش  هب  نامیا  تزع و  اب  درک و  یگدنز  يراکزیهرپ  یکاپ و  اب  وا  دوب ،  اوقت  دهز و  رهظم  مالـسلا )  هیلع   ) دیهـش دـیز  يرآ 
ار تالمج  نیا  تخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  دینـش و  ار  شزادـگناج  تداهـش  ربخ  یعقوم  قداص  ماـما  هک  تشاد  گرزب  سب  یماـقم 

میومع مسق  ادـخ  هب  دوب ،  ام  ترخآ  ایند و  راختفا  هیام  هک  دوب  يدرم  میومع  انامه  دوب ،  میارب  ییوکین  يومع  وا  دومرف :  نایب  وا  هراـبرد 
مسق ادخ  هب  دندیشون  تداهش  تبرش  مالسلا )  مهیلع   ) نیسح یلع و  ادخ و  لوسر  رانک  رد  هک  ینادیهش  هار  دومیپ ،  ار  قح  يادهـش  هار 
نوچ قح ،  هار  يادهـش  هب  وا  هیبشت  دیز و  دوجوب  شترـضح  راختفا  قداص و  ماما  مالک  ( 206  . ) تشگ شبیصن  تداهـش  راختفا  میومع 
مارم نامیا و  اوقت و  خماش و  ماقم  زا  یکاح  دوخ  البرک ،  يادهـش  دـندش و  هتـشک  نینم  ؤملاریما  رانک  رد  هک  ینادیهـش  دـحا و  نادـیهش 
نایب و  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترضح  شیاتس  ماقم  رد  هر )   ) دیفم خیش  دنک .  یم  دای  دیهـش  ار  وا  مسق  اب  ماما  تسا و  دیز  ترـضح  سدقم 

لضفا و شناردارب  عیمج  زا  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  سپ  ار  وا  دیامن و  یم  فیصوت  عرو  دباع و  هب  ار  شترضح  وا  ياوقت  دهز و  ماقم 
يردق وا  دیامرف :  یم  دیز  ترضح  دهز  تیصخش و  نایب  ماقم  رد  ةاورلا ))  عماج  ربتعم ((  باتک  بحاص  یلیبدرا  ( 207  . ) دناد یم  رترب 

دهز اوقت و  تمظع و  تلالج و  هب  هر )   ) یـسوط خیـش  زین  و  ( 208  . ) دش هتـشک  قح  تعاط  ادـخ و  هار  رد  دراد ،  میظع  یتلزنم  لیلج و 
رد هلمکت ))  باتک ((  رد  خیـش  ( 209  . ) نشور حضاو و  رایـسب  تسا  یبلطم  نیا  دیامرف :  یم  دـهد و  یم  تداهـش  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز

دنراد رظن  قافتا  مالسلا )  هیلع   ) دیز لضف  ملع و  عرو و  تقاثو و  تلالج و  رب  مالسا  ياملع  دیامرف :  یم  دیز  بقانم  لئاضف و  نایب  عقوم 
ياوقت دـهز و  نایب  وا و  سدـقم  تحاس  زا  عافد  دـیز و  ترـضح  ماقم  تمظع  تلـالج و  ناـیب  عقوم  رد  ینیما  گرزب ،  همـالع  ( 210 . )

تسا هدیـسر  دیز  هرابرد  نید  ناگرزب  هیرظن  رابخا و  تایاور و  هچنآ  هصالخ  ( 211  . ) دیامرف یم  فیصوت  عرو  هملک  اب  ار  وا  شترضح 
دشاب و یم  ترـضح  تلزنم  یگرزب  ردق و  تلالج  اوقت و  دـهز و  ماقم  تابثا  يارب  لیلد  دـهاش و  نیرتمکحم  ناهرب و  نیرت  نشور  دوخ 

 . دنام یمن  یقاب  يا  ههبش  یکش و  چیه  شترضح  يراکزیهرپ  یکاپ و  هنیمز  رد  یسک  يارب 

راد هدنز  بش  زرابم 

ات ار  شزور  وا  منک ،  فیرعت  تیارب  شتدابع  دهز و  مردپ و  زا  مهاوخ  یم  دومرف :  نم  هب  دـیز  نب  ییحی  دـیوگ :  یم  نوراه  نب  لکوتم 
زامن هب  بش  لد  رد  تساخ و  یم  رب  و  درک ،  یم  یکبس  رـصتخم و  باوخ  دسر  یم  ارف  هک  بش  دناوخ و  یم  زامن  تسناوت  یم  هک  اجنآ 

درک و یم  عرـضت  دناوخ و  یم  اعد  داتـسیا و  یم  اپ  ود  يور  روط  نیمه  زامن  زا  دعب  تشاد و  یئاناوت  هک  هزادـنا  نآ  ات  دـش  یم  لوغـشم 
ار حبص  زامن  تساخ و  یم  رب  سپس  دراذگ ،  یم  هدجـس  هب  رـس  رجف  عولط  زا  دعب  و  ( 212  . ) دیمد یم  حبـص  هکنآ  ات  تخیر  یم  کشا 
هب تساخ و  یم  رب  هاگنآ  تفرگ ،  یم  ارف  ار  اج  همه  باتفآ  اـت  تخادرپ  یم  زاـمن  تاـبیقعت  هب  تسـشن و  یم  نآ  زا  دـعب  و  دـناوخ ،  یم 

راکذا دار و  وا  هب  تفر و  یم  شیوخ  يالـصم  تدابع و  لحم  هب  هدـنام  رهظ  هب  تعاس  کی  رهظ و  کیدزن  ات  تفر  یم  شیاهراک  لابند 
یم یکدـنا  نآ  زا  دـعب  دـناوخ و  یم  ار  رهظ  زامن  تساخ و  یم  رب  دیـسر  یم  رهظ  زامن  تقو  ات  دـش ،  یم  لوغـشم  راـگدرورپ  حـیبست  و 

دراذگ و یم  هدجس  هب  رـس  دعب  دیدرگ ،  یم  زامن  بیقعت  لوغـشم  یتعاس  نآ  زا  سپ  دروآ و  یم  ياجب  ار  رـصع  زامن  سپـس  تسـشن و 
ياهزور مامت  وا  ایآ  مدرک :  ضرع  ییحی  هب  نم  دیوگ  یم  لکوتم  دـناوخ .  یم  ار  ءاشع  و  برغم )   ) زامن درک ،  یم  بورغ  باتفآ  نوچ 

تفرگ یم  هزور  ار  زور  هس  مه  هام  ره  رد  هام و  هس  لاـس  ره  رد  هکلب  دوبن ،  روطنیا  هن  دومرف :  دـنارذگ ! ؟  یم  هزور  هب  ار  شا  یگدـنز 
 ، عقاو رد  و  دوب ،  راشرس  ادخ  تبحم  زا  شـسدقم  ناور  باریـس و  تیالو  همـشچرس  زا  وا  حور  يرآ  بجاو . )  ياهزور  زا  ریغ  ( ) 213)
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قلخ ادخ و  لباقم  رد  ار  دوخ  وا  دوب ،  وا  ینیب  نشور  اوقت و  دهز و  ماقم  نامه  وا ،  نینوخ  تضهن  بالقنا و  یلصا  كرحم  تفگ :  دیاب 
زیزع و دـنزرف  دـیز  نب  ییحی  تـسناد .  یم  راـختفا  هـفیظو و  شیوـخ  يارب  سدـقم  هار  نـیا  رد  ار  تداهـش  و  دـید ،  یم  لو  ؤـسم  ادـخ 
ار اهزور  دنارذگ و  یم  تدابع  هب  ار  اهبـش  دوب ،  نیدبعتم  زا  یکی  وا  مسق  ادخ  هب  دـنک ،  تمحر  ار  مردـپ  ادـخ  دـیوگ :  یم  شدـهاجم 

هّللا لوسر  نبای  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  نوراه  نب  لکوتم  ( 214  . ) دروآ ياجب  ار  داهج  قح  دیگنج و  ادخ  هار  رد  تفرگ ،  یم  هزور 
زا وا  دوب و  نانآ  داهز  راوگرزب و  تاداس  زا  وا  نکیل  دوبن  ماما  نم  ردپ  هّللادـبعابا ،  يا  دومرف :  مباوج  رد  وا  تسا .  ماما  قح  تفـص  نیا 

نیا زا  دومرف :  داد .  یم  اوتف  ناشنید  ملاعم  رد  ار  مدرم  تردپ ،  مدیـسرپ ،  دـیوگ :  یم  لکوتم  دـعب  ( 215  . ) دوب ادخ  هار  رد  نیدـهاجم 
هک ( ) 216  ) داد ناشن  نم  هب  دوب  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هیعدا  لماش  هک  ار  هلماـک  هفیحـص  نآ  دـعب  مرادـن ،  رطاـخ  هب  يزیچ 

رانک رد  يدرم  تفگ :  نینچ  هفوک  لها  هب  باطخ  دـیز ،  تداهـش  زا  سپ  باطخلا  نب  رمع  نب  هّللادـبع  نب  مصاع  تشذـگ . )  نآ  حرش 
ات مدید ،  یناوج  رد  ار  وا  مینیب ،  یمن  وا  دـننام  ار  یـسک  مه  وا  زا  دـعب  دوبن و  يو  دـننامه  شنامز  لها  زا  سکچیه  هک  دـش  هتـشک  امش 

(217  . ) تسا هدرم  رگید  وا  دنتفگ  یم  یضعب  هک  يروطب  تشگ ،  یم  شوهدم  دش  یم  وا  دزن  ادخ  زا  يدای 

یبیجع لاح  هچ 

یئاج دیز  ایآ  متفگ :  مدیسرپ و  ار  یلع  نب  دیز  ترضح  لاح  دلاخ  نب  دّمحم  زا  ( 218  : ) دیوگ یم  هر )   ) ریبج نب  دیعس  دیهش  دنمشناد 
مان هب  هنیدـم  رد  هک  يدرم  زا  ار  یبلطم  اّما  میوگ ،  یمن  تیارب  يزیچ  قارع  لها  زا  تفگ :  مباوج  رد  وا  ریخ ؟  ای  دراد  قارع  لها  لد  رد 

رد وا  مدوب ،  رفسمه  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  اب  هنیدم  هکم و  هار  نیب  هک :  درک  فیرعت  میارب  وا  میوگب ،  تسا  فورعم  یلزان ))  ))
بجاو زامن  تقو  ات  دـش  یم  زامن  لوغـشم  زاب  شبجاو  زامن  زا  دـعب  وا  تشاد .  یبیجع  لاح  یلاـع و  يا  هیحور  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و 
توملا ةرکـس  تئاج  و  درک (( :  یم  همزمز  بترم  ار  هیآ  نیا  دنارذگ و  یم  حـیبست  زامن و  لاح  رد  همه  ار  بش  و  دیـسر ،  یم  ارف  رگید 

رد و  بش ،  ياه  همین  ات  درک  یم  رارکت  بترم  ار  هیآ  نیمه  دناوخ و  یم  ار  ماش  زامن  ام  اب  دـعب  ( 219 (( ) دیحت هنم  تنک  ام  کلذ  قحلاب 
یم هتخادرپ و  تاجانم  هب  زاونلد  زوسناج و  ینحل  اب  ادخ  قشع  زا  هدنکآ  یبلق  اب  هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شتـسد  وا  هک  مدید  تقو  نیا 

متفر و وا  فرط  هب  نم  تسیرگ ،  یم  تدش  هب  دـعب  تسا )) .  رت  ناسآ  ترخآ  ياه  هجنکـش  باذـع و  زا  ایند  باذـع  یهلا ،   : )) دـیوگ
امـش زا  ریغ  یـسک  زا  لاح  هب  ات  ار  ادخ  فوخ  زا  یبات  یب  عزج و  نیا  يراد و  یبیجع  لاح  بش  نیا  رد  وت  ربمغیپ ،  دنزرف  مدرک :  ضرع 

عزف و نم و  لاـح  رب  وت  یلزاـن ،  وت  رب  ياو  دومرف :  مباوج  رد  مدیـسرپ  وا  زا  ار  عضو  نیا  یعقوم  دـیوگ :  یم  یلزاـن  ما .  هدرکن  هدـهاشم 
یبلاج ياهسابل  کی  اب  مدرم  زا  یتیعمج  مدید ،  دوب ،  هفشاکم  ملاع  رد  یئوگ  مدوب و  هدجـس  رد  بشما  نیمه  يدش ؟  بجعتم  نم  عزج 

گرزب مدید  مدوب ،  هدجـس  لاح  نامه  رد  نم  دندوب و  هدز  هقلح  مرود  هب  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  ارم  تسا ،  هدـیدن  ار  نآ  یمـشچ  هک 
یتوکلم ییادص  اب  تخانش ،  یعقوم  تسنامه ،  يرآ  دنتفگ :  تسوا ؟  نامه  نیا  تفگ :  یم  دندوب  لئاق  يدایز  مارتحا  شیارب  هک  نانآ 

یم ار  تدـسج  سپـس  دـننز و  یم  راد  هب  ار  وت  هاگنآ  و  دـش ،  یهاوخ  هتـشک  ادـخ  هار  رد  وت  نوچ  دـیز ،  يا  ار  وت  داـب  تراـشب  تفگ : 
عزج و نیا  متـشگرب ،  دوخ  يداع  لاح  هب  هک  هاگنآ  دومرف :  دعب  دیـسر ،  دهاوخن  وت  هب  ادبا  ترخآ )  باذع   ) يرگید شتآ  اّما  دننازوس 
 ، یلزان يا  مسق ،  ادخ  هب  دومرف :  تساخ  یم  رب  شبلق  لامعا  زا  ییوگ  هک  ار  یلاع  هلمج  نیا  شترضح  سپس  درک ،  هطاحا  ارم  یبات  یب 
ار تلم  تما و  نیا  رما  دـنوادخ  دـننازوسب و  ارم  هبترم  ود  موش و  هدـنز  هراـبود  مه  زاـب  موش و  هدـنازوس  شتآ  هب  هدـنز  هک  مراد  تسود 

 . دنک حالصا 

نامیا رون 

دیز هاگره  دـیوگ :  یم  یـشباو  بیـصخ  مان  هب  يدرم  هک  دوب ،  ادـیوه  عطاس و  رون  نآ  يوحن  هب  دیـشخرد و  یم  وا  هرهچ  زا  ناـمیا  رون 
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وا يرآ  ( 220  . ) دوب عطاس  شـسدقم  تروص  زا  رون  غورف  مدرک و  یم  هدهاشم  ناشخرد  يا  هرهچ  اب  ار  وا  مدـید  یم  ار  مالـسلا )  هیلع  )
دـش و یم  بلقنم  شلاح  دـمآ  یم  نایم  هب  شدزن  رد  هّللا )   ) وا قلاخ  مان  هاـگره  دـیزرل و  یم  دوخ  هب  شگرزب  يادـخ  لـباقم  رد  تخس 
رد دوب ،  ناوج  مدـید ،  هنیدـم  رد  ار  وا  دوب ،  رتـشیب  وا  زا  نم  نس  دـیوگ :  یم  هّللادـبع  نب  مصاـع  هک  يروطب  دـش ،  یم  شوـهیب  یهاـگ 

یمن رب  ایند  هب  رگید  نیا  تفگ :  یم  دـید ،  یم  لاح  نآ  رد  ار  وا  سک  ره  هک  تفر  شوه  زا  وا  ناهگان  دـش و  هدرب  ادـخ  ماـن  شروضح 
(221  . ) ددرگ

دوب ةولصلا  مئاد  وا 

رد هک  دوب  نآ  رد  وا  تمظع  تزع و  دیئاس ،  یم  كاخ  هب  ار  رس  شراگدرورپ  هب  تبسن  دوخ  تیدوبع  یگدنب و  زاربا  يارب  اهبـش  زور و 
اب وا  درواین  دورف  رـس  ادـبا  قحان  لباقم  رد  یلو  دـتفا ،  هدجـس  هب  شیادـخ  هناتـسآ  رد  لیلذ  يدـبع  نوچ  و  دروآ ،  دورف  رـس  قح  لـباقم 

شدج دننامه  و  دشن ،  میلست  يرگدادیب  ملظ و  لباقم  رد  هاگچیه  شکاپ ،  دادجا  دننامه  وا  درپس .  ناج  تزع  اب  درک و  یگدنز  تمظع 
تبرـش هنادرمناوج  تفگ و  نخـس  هنادرم  داد ،  حـیجرت  ار  تلذـم  يراوخ و  اـب  یگدـنز  زا  ار  تفارـش  اـب  گرم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

اب ار  يداـیز  تدـم  زور  هنابـش  وا  دـنتفگ ،  یم  دجـسم  هناوتـسا  ار  وا  هک  يروطب  دوب  هتفرگ  وـخ  دجـسم  زاـمن و  هب  وا  دیـشون ،  تداـهش 
هک يروطب  دـنارذگ  یم  ادـخ  هب  هجوت  رکذ و  زامن و  لاح  رد  ار ،  دوخ  تاقوا  رثکا  تخادرپ ،  یم  تاجانم  زاین و  زار و  هب  شراگدرورپ 

دوب ادیوه  راکشآ  الماک  شکرابم  یناشیپ  رب  هدجس  رثا  هک  يوحن  هب  داهن  یم  هدجس  هب  ار  رس  ردق  نیا  دنتفگ و  یم  ةولصلا )  مئاد   ) وا هب 
هب ار  اهزور  زامن و  هب  ار  اهبـش  وا  دوب ،  هدـش  وا  تداع  بءاد و  نیا  و  ( 223  ) تخادرپ یم  تاجانم  زاـمن و  هب  بش  يزارد  رد  وا  ( 222)
نب دـلاخ  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  مثیم  نـب  ماـشه  ( 225  . ) دوـب تبغر  یب  هجوـت و  یب  اـیند  هب  تبـسن  و  ( 224  ) درک یم  يرپـس  هزور 

تـسیا هیرق  هک  هصاصر ،  رد  تفگ :  يدرک ؟  تاقالم  اجک  ار  دیز  مدرک  لا  ؤس  تسا ،  دـیز  ترـضح  نایوار  هلمج  زا  دوخ  هک  ناوفص 
تیـشخ فوخ و  زا  هک  یتلاح  رد  مدید  ار  وا  متـسناد ،  یم  هک  مدید  نانچ  ار  دیز  تفگ :  يدـید ؟  لاح  هچ  رد  ار  وا  متفگ :  هفوک ،  رد 

(226  . ) دش یم  طولخم  شا  ینیب  بآ  اب  وا  ياهمشچ  کشا  هک  درک ،  یم  هیرگ  نانچ  گرزب ،  دنوادخ 

قح تعاطا 

تدـشب مارح  زا  تیاعر و  تخـس  ار  تابجاو  دروآ .  یم  ياجب  ار  شیادـخ  یبابحتـسا  تاروتـسد  یتح  درک  یم  لاثتما  ار  قح  رماوا  وا ، 
هارمه يزیچ  یلاخ و  تسد  میتفر  یم  نابج  يوسب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  اب  یبش  ( 227  : ) دیوگ یم  هرقوبا  دـیزرو .  یم  بانتجا 

ار تشم  الماک  هک  گرزب  یبالگ  هناد  کی  مدید  ناهگان  ما ،  هنـسرگ  یلب  متفگ :  يا ؟  هنـسرگ  ایآ  ةرقابا ،  يا  دومرف :  نم  هب  تشادـن ، 
نآ يوب  مدیمهفن  نم  هک  دوب ،  هزمشوخ  بوغرم و  بوخ و  یلیخ  هویم  نیا  دیوگ :  یم  ةرقوبا  روخب ،  دومرف :  و  داد ،  نم  هب  درک  یم  رپ 

ام هلب  میا ،  هداهن  مدق  یتشهب  ياهغاب  زا  یغاب  رد  الا ن  ام  میتسه ؟  اجک  رد  یناد  یم  ةرقابا ،  يا  دومرف :  دعب  شا ،  هزم  ای  تسا  رت  شوخ 
نب دـیز  ندرگ  گر  ریز  هب  ملاع  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  ةرقاـبا ،  يا  دومرف :  سپـس  میـشاب  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ربق  دزن 
ادخ عیطم  وا  يرآ  ( 228  . ) دشن بکترم  ار  یمارح  راک  تخانـش ،  ار  دوخ  تسار  پچ و  هک  ینامز  زا  یلع ،  نب  دـیز  انامه ،  تسا  یلع 
ماقم نیا  دنوش ،  وا  رادربنامرف  زیچ  همه  درب  قح  نامرف  سک  ره  دـیامرف :  دوخ  هک  يروطنامه  دومن .  یم  لاثتما  ار  قح  تاروتـسد  دوب و 

دـنرب و نامرف  وا  زا  قح  برقم  ناگتـشرف  یتح  هک  ییاجنآ  ات  دوش  لـئان  قح  هب  برق  لاـمک و  زا  يا  هبترم  هب  هک  یـسک  تسین  یکچوک 
وا قح .  هاگـشیپ  ابرقم  و  یبوبر ،  هاگرد  ناـصاخ  يارب  رگم  تسین ،  گرزب  هاـگیاج  نیا  دـنوش و  عضاـخ  وا  لـباقم  رد  تادوجوم  ماـمت 

اجبان و کچوک  لعف  کـی  دـهد  یم  صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  هک  یناـمز  زا  دوخ و  رمع  ماـمت  هک  دوب ،  اـشوک  قح  تعاـطا  رد  ردـقنآ 
هب ادخ  دورد  دناسر .  هیلاع  تاجرد  نآ  هب  ار  وا  هک  تسا  دیز  ياوقت  دهز و  ماقم و  نیا  يرآ  دنز .  یمن  رـس  وا  زا  راگدرورپ  رما  فالخ 
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 . داب وا  كاپ  ناور 

بالقنا هنیمز  مجنپ :  لصف 

یلخاد ياهگنج 

هتـسد راد و  و  هیغاب )  هئف   ) راـکهبت هورگ  اـب  نینم  ؤملاریما  یلخاد  ياـهگنج  دـندز و  مالـسا  رکیپ  رب  یکلهم  هبرـض  هیما  ینب  هتـسد  راد و 
قداص یهاوگ  زین  دوخ  دـندوب ،  هتـشاذگن  مدرم  يارب  ینید  یگدـنز و  شیاسآ و  هک  شفیثک  لامع  هیواـعم و  يربهر  هب  ماـش  تموکح 

رثا رد  کش  یب  هک  تسایـس  هنحـص  زا  نسح  ماما  نتفر  رانک  دنک .  یم  دییءات  ار  نآ  هصاخ  زا  هچ  هماع و  زا  هچ  مالـسا  خـیراوت  تسا و 
هیلع هیواعم  هنادرمناوجان  هئطوت  هرخالاب  دوب و  زور  نآ  یمالـسا  هتفر  باوخ  هب  هدز و  تلفغ  هعماـج  يدـشر  مک  حیحـص و  كرد  ندوبن 

 . تسام ياعدم  رگید  دهاش  مه  دوب و  مالسا  رکیپ  رب  ریذپان  ناربج  يا  هبرض  زین  دوخ  تشگ  وا  تداهش  هب  رجنم  تبقاع  هک  ترضح  نآ 
تراسا راتـشک و  لتق و  اروشاع و  هعجاف  ندـمآ  دوجو  هب  شا و  هنومن  نارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نادیهـش  رورـس  ریظن  یب  ماـیق 

نینوخ ياهدمایپ  هرخالاب  و  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  هب  تبسن  اهملظ  تشادزاب و  تیرشب و  نامدود  نیرت  هدبز  و  مدآ ،  نادنزرف  نیرتهب 
 ، رادیب ناناملـسم  هناهاوخیدازآ  ياه  شبنج  رگید  ریبز و  هّللادـبع  هنتف  روشحلـس و  نارگماقتنا  راتخم و  نیباوت و  مایق  دـننام  البرک  هثداح 

 . دور یم  رامشب  زور  نآ  نیملسم  ناماسبان  عاضوا  هب  رگید  لیلد  دوخ 

مالسا نیناوق 

نانآ یـصخش  عفانم  فلاخم  هچره  و  ارجا ،  دوب  تقو  تلود  میژر و  عفن  هب  هک  یمکح  ره  دوب ،  هدش  لیطعت  المع  یهلا  ماکحا  نیناوق و 
دروخ و یم  مشچ  هب  مدرم  نایم  رد  تافیرـشت  وحنب  حور و  یب  یتروصب  نآرق  شخبحور  ماکحا  نیناوق و  دش ،  یم  هتـشاذگ  رانک  دوب ، 

 . دوب سابع  ینب  سپس  هیما و  ینب  یعاجترا  تموکح  اهیئارگ  بقع  و  اهجرم ،  جره و  اهیناماسبان و  نیا  مامت  ءاشنم 

شمارآ ظفح 

 . دندوب تموکح  لامع  بیقعت  تحت  تدـشب  يا  هدـع  یناسنا و  ریغ  هجنکـش  ریز  مشاه  ینب  نادـناخ  زا  ناهاوخیدازآ  يولع و  نویبالقنا 
هب اهنآ  تاماهتا  نیرتمهم  زا  یکی  دوب .  هتـشگ  راد  هدنز  بش  ینادـباع  زرابم و  نادنمـشناد  تلیـضف و  اب  نادرم  زا  رپ  یـسایس  ياهنادـنز 
دنچ ره  تموکح  نامیخژد  دوب .  يولع  تموکح  يوسب  شیارگ  و  مالـسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  هّللا و  لوسر  نادنزرف  زا  يرادفرط  دارفا 
هبوچ ياپ  هب  ار  اهنآ  امـسر  ای  و  دندناسر .  یم  لتق  هب  یفخم ،  روطب  هجنکـش  ریز  ای  نادنز  رد  ای  ار  زرابم  نادرم  دار  نیا  زا  یعمج  رابکی 

يدابع یئزج  لئاسم  یهقف و  ماکحا  نایب  زا  مالسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  یتح  دوب و  هدیـسر  ناوختـسا  هب  دراک  رگید  دنداتـسرف ،  یم  راد 
یتایاور دندوب .  هدرک  بلس  اهنآ  زا  ار  یگدنز  نیمءات  يدازآ و  هنوگره  هک  يوحنب  دنتفرگ  یم  رارق  تشادزاب  انایحا  راشف و  تحت  مدرم 

بلطم نیا  رب  ایوگ  يدهاش  دوخ  تسا  تسد  رد  نونکا  مه  هدش و  دراو  مالسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  زا  هیقت )   ) وحنب ماکحا ،  رد  هک 
 ، هزینرـس هیاس  رد  دنتـساوخ  یم  دـندوب و  هدرک  بلـس  مدرم  زا  ار  یـشمارآ  تینما و  هنوگره  شمارآ  ظفح  تینما و  ماـن  هب  اـهنآ  تسا . 

تموکح هیلع  مالـسلا )  مهیلع   ) دّـمحم لآ  نویبـالقنا  دـنراذگب .  تینما )   ) ار نآ  ماـن  دـننک و  لـیمحت  مدرم  رب  ار  يروآ  بعر  توـکس 
دندیـسر و تداهـش  ماقم  هب  شیوخ  سدق  هزرابم  هار  رد  همه  يولع  نانامرهق  زا  هدع  نیا  دـندومن و  مایق  سابع  ینب  هیما و  ینب  یعاجترا 

نیا تداهـش  هزراـبم و  تیفیک  حیـضوت و  حرـش و  يارب  دـیدرگ .  نیگنر  ناـشیا  نوخ  هب  ناـنآ ،  رـصاعم  تموکح  فیثـک  لاـمع  تسد 
زا ریغ  دنـشاب  یم  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  دالوا  زا  طقف  هدع  نیا  هزات  دـییامرف و  هعجارم  نییبلاطلا ))  لتاقم  باتک ((  هب  زیزع  نویبالقنا 
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 . دندیسر تداهش  هب  دندوب و  اه  هدوت  فوفص  رد  هک  يزرابم  اهرازه 

هیما ینب  دساف  میژر 

ار مدرم  یمومع  عضو  نانآ  تافارحنا  تایانج و  نانچ  دنتـشاد ،  یم  اور  امیقتـسم  تیب  لها  نارادفرط  نویولع و  رب  هک  یملاظم  رب  هوالع 
یم عمج  هیما  ینب  ياه  هنازخ  رد  و  هدـش ،  هدرب  امغی  هب  نیملـسم  لاوما  دوبن .  یحالـصا  هار  هناحلـسم  مایق  زج  رگید  هک  دوب  هدرک  دـساف 

یقـشمد نالیغ  دش .  یم  هیما  ینب  راکهبت  مکاح  دناب  ياهینارذگـشوخ  جراخم و  همه  نانآ  جنرتسد  لصاح  نیملـسم و  هجدوب  دـیدرگ ، 
روتـسد زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یعقوم  نانآ  هنیزخ  رد  ار  هیما  ینب  لاوما  نم  دـیوگ :  یم  و  دراد ،  یم  رب  زار  زا  هدرپ  يافوتم 105 ه ق )  )

لداع ناربهر  همئا و  يوما )  ماکح   ) اهنیا هک  دریذپب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  متفگ ،  دوخ  هب  و  مدرک :  هدـهاشم  دـنروایب  نوریب  ار  نانآ  داد 
ردقنآ ( 229  . ) دـندرم یم  یگنـسرگ  زا  مدرم  و  اـعوج )) نوتومی  ساـنلاو  دـنروخ ((  یم  مدرم  یمومع  لاوـما  نیا  زا  ناـنآ  دـنا ،  هدوـب 

درک راتفر  نانآ  اب  تلادع  اب  يا  هزادنا  ات  هک  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  ندـمآ  راک  يور  مدرم  هک  دوب  دـح  یب  دایز و  هیما  ینب  يراک  تفاثک 
دناد و یم  رـصع  نآ  میژر  نیرتدـساف  ار  هیما  ینب  میژر  يافوتم 105 ه ق )   ) یبعش ( 230  . ) دنتـسناد یم  شیوخ  يارب  یتحار  تمحر و 

هیحان زا  مالـسا  تما  ندناشک  داسف  هب  تایانج و  یتسپ و  ( 231  . ) مدیدن رتراکتیانج  اهنآ  زا  نیمز  يور  رب  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم 
نامدب گرم  زا  ام  ارچ  دیسرپ :  وا  زا  نامیلس  ددرگ .  یم  نشور  يوما ،  کلملادبع  نب  نامیلس  يارب  یجرعا  مزاحوبا  حیضوت  زا  هیما  ینب 

بارخ ار  شیوخ  يابقع  ترخآ و  دیتحار و  دوخ  ارس  نیا  رد  دیا  هدرک  هتسارآ  ار  ناتدوخ  يایند  امـش  نوچ  تفگ :  مزاحوبا  دیآ ؟  یم 
میژر هیما و  ینب  هاگتسد  مومع  روطب  و  ( 232  ) دیآ یم  شدب  نتفر  شوخان  دب و  ياج  هب  شوخ  تحار و  ياج  زا  ناسنا  هتبلا  دیا .  هدومن 

یلع نب  دیز  و  دندوب .  راع  یب  نارذگشوخ و  تسرپ و  توهش  يا  هدع  يوما  ماکح  دوب و  راکهبت  یلاشوپ و  دساف و  هاگتـسد  کی  نانآ 
عاضوا نیا  ندید  زا  مالسلا )  هیلع   ) دیز ( 233  . ) درک یم  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  عاضوا  نیا  ماش )   ) تختیاپ هب  شیاه  ترفاسم  لالخ  رد 
فـسا عضو  نیا  دناوتب  هکلب  نینوخ  یمایق  اب  هک  دید ،  یم  مزال  و  دش ،  یم  رثءاتم  تخـس  تساخ و  یم  رب  وا  هلک  زا  دود  تالیکـشت ،  و 

ار هناحلـسم  مایق  اهنت  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  دـنادرگرب .  نآ  یلـصا  يارجم  هب  ار  تموکح  تفالخ و  ریـسم  و  دـهد ،  رییغت  ار  راب 
مدرم رب  ار  راـگزور  هیما ،  ینب  ناـمدود  ردـقنآ  ( 234  . ) دوب هتـشذگ  راـک  زا  راـک  رگید  نوـچ  تفاـی  یم  رث  ؤـم  عاـضوا  نیا  رییغت  يارب 

يافوتم 93 ه  ) بیسم نب  دیعس  هک  يروطب  دنتـشاد .  ار  نانآ  طوقـس  يوزرآ  يوما )  نایرابرد  زج   ) همه هک  دندوب  هدرک  هایـس  کیرات و 
 . مدرک یم  نیرفن  ار  نانآ  میاهزامن  مامت  رد  ( 235  . (( ) مهیلع هّللا  توعد  الا  ةالص  یلصا  ام  دیوگ (( :  یم  ق ) 

هیما ینب  تایانج 

نیا و  ددرگ :  یم  لصفم  یباتک  دوخ  نآ  تسرهف  اـهنت  میرامـشب  دـعب  هب  ناـمثع  نایفـسوبا و  ناـمز  زا  ار  هیما  ینب  تاـیانج  میهاوخب  رگا 
دوجو هب  هیما  ینب  نامز  رد  هک  يراب  فسا  تیعضو  زا  يا  هشوگ  ام  تساهنآ ،  نایاپ  یب  ملاظم  نآ  زا  یتمـسق  دوش  یم  رکذ  هک  یتایانج 

هک يافوتم 110 ه ق )   ) يرـصب نسح  تسا .  هدش  روآدای  دایز  ار  دراوم  نیا  زا  خیرات  میدرک و  لقن  نانآ  نیرـصاعم  نابز  زا  دوب  هدـمآ 
ناـنآ اـیا  دنـشاب .  رود  شتمحر  زا  دـنک و  هایـس  ار  هیما  ینب  يور  ادـخ  دـیوگ :  یم  هراـب  نیا  رد  دوب  شنم  یفوص  يوزنم و  یمدآ  دوـخ 

دندـناوخ ریـسا  زینک و  ناونعب  ار  اهنآ  نارتخد  نانز و  دنتـشک و  ار  وا  نادـنزرف  دـندومن  يو  تیب  لها  ربمایپ و  تمرح  کـته  هک  دـندوبن 
باذع تنعل و  دندرک .  ماع  لتق  ار  مدرم  دندش و  رو  هلمح  هنیدـم  هب  دندیـشک و  شتآ  گنـس و  هب  ار  نآ  دـنتخات و  هبعک  هناخ  رب  هاگنآ 

(236  . ) داب نانآ  رب  ادخ 

تفالخ يالعا  ماقم 
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يراوس نانآ  زا  رتشیب  هکنیا  يارب  و  دنتسناد ،  یم  قمحا  درخبان و  ار  مدرم  هک  دندوب ،  رورغم  تسم و  دوخ  هب  ردق  نیا  ناتفـص  تسپ  نیا 
ملظ و بصغ و  هیاپ  رب  هک  یتموکح  تنطلـس و  ناـنآ  تفـالخ  مه  نآ  تفـالخ ،  ماـقم  مک  مک  دـنکمب ،  ار  ناـنآ  نوخ  رتهب  و  دـنریگب ، 

نانز هویب  لد  نوخ  نامیتی و  مشچ  کشا  ار  نانآ  تخت  جات و  فارطا  اه  توقاـی  اـهرد و  هک  یتفـالخ  ماـقم  دوب ،  هدـش  راوتـسا  تیاـنج 
ار هفیلخ  رما  هک  دندوب ،  هدش  رورغم  دوخ  هب  اهنآ  ردقنیا  ( 237  ) دنتسناد یم  توبن  ماقم  زا  رتالاب  ار  تفالخ  ماقم  نیا  دوب .  هداد  لیکـشت 

ناتساد کی  هب  دنزاس ،  دقتعم  نامه  هب  مه  ار  مدرم  دنتساوخ  یم  کحضم ،  هدیقع  نیا  اب  و  دنتـشادنپ ،  یم  شلوسر  ادخ و  رما  زا  رتالاب 
نب ماـشه   ( ) مالـسلا هیلع   ) دـیز رـصاعم  هـفیلخ  رب  يزور  يوـما  راـبرد  ناـسیل  هساـک  زا  یکی  یفیـص  نـب  هّللادـبع  دـینک :  هجوـت  بلاـج 

نیشناج و ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  تا  هداتـسرف  تدوخ  نادناخ  نایم  رد  امـش  رظن  هب  نانم ،  ؤمریما  يا  تفگ :  دش و  دراو  کلملادبع ) 
دّمحم یشاب و  یم  نیمز  يور  رد  ادخ  نیشناج  هفیلخ و  وت  تفگ :  مهاوخ .  یم  رتشیب  ار  مبیان  هفیلخ و  هتبلا  تفگ :  ماشه  ار ،  تا  هفیلخ 

نیاربانب سپ  هنم )) ، ))  هّللا  یلع  مهمرکا  تناف  تفگ (( :  هاگنآ  دوبن ،  رتشیب  مدرم  يوسب  رومءام  لوسر و  کی  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )
(238  . ) دـش تکاس  داد و  ناکت  يرـس  رفاک  دـترم و  درم  نیا  مالک  قیدـصت  ناونعب  ماشه  وا ،  لوسر  زا  تسا  رترب  ادـخ  دزن  رد  وت  ماقم 

دوخ هب  ار  تافرخزم  تایرفک و  هچ  نیملـسم  هفیلخ  مالـسا و  ناطلـس  حالطـصا  هب  تسا  رکفت  زرط  هچ  نیا  دینک  تواضق  ادخ  هب  ار  امش 
هب نایرج  نیا  یعقوم  و  تسا . )  هدرک  رواب  مه  شدوخ  ایوگ   . ) دنک یم  قیدـصت  هنوگچ  ار  سولپاچ  کی  زیمآرفک  نانخـس  ددـنب و  یم 
زج يروای  رگا  ( 239  : (( ) هیلع تجرخل  ینبا  اـنا و  ـالا  نکا  ملول  مسق ((  ادـخ  هب  دومرف :  دیـسر  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  شوـگ 

 . منک یم  مایق  مدرم  نیا  دض  رب  مشاب  هتشادن  مدنزرف 

دیز رصع 

راوس مدرم  هدرگ  رب  دندوب  لثملا  برض  يزیرنوخ  تیانج و  رد  مادک  ره  هک  يا  هدولآ  قئالان و  نامدرم  رارـشا و  ماشه  تفالخ  نامز  رد 
یعمج دوبن .  هفیلخ  اب  یلیماف  یشیوخ و  تبسن  انایحا  ای  فیثک و  رابرد  اب  دنب  تسب و  زج  يزیچ  تسپ  نادرمان  نیا  طلست  تلع  و  دندش . 
لماوع ندرک  بوکرـس  رطاخب  يا  هدـع  دنتـشاد و  تفـالخ  راـبرد  يارب  هک  ییاـه  یـصقر  شوخ  رطاـخب  تریغ  یب  ناـشورفدوخ  نیا  زا 

هفیلخ يارب  ءاشحف  رد  تطاسو  رطاخب  مه  یضعب  یتح  يا و  هلیبق  یصخش و  عفانم  ظفح  رطاخب  يرگید  عمج  تموکح و  دض  یبالقنا و 
عیـسو و روشک  رـصع  نآ  رد  دندرک .  یم  لاغـشا  ار  روشک  ساسح  ياهتـسپ  دندش و  یم  لئان  خـماش  تاماقم  هب  رابرد ،  نامـشچ  رون  و 

(240  . ) دوب هیما  ینب  فیثک  لامع  هاگنالوج  تسد  رود  طاقن  ناسارخ و  ات  اقیرفآ  یلامش  سلدنا  زا  یمالسا  روانهپ 

 ( ع  ) دیز رصاعم  هفیلخ 

تـسدب ار  تردق  نامز  نآ  رد  هک  يدارفا  تموکح و  عاضوا  طیارـش  نتـسناد  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق  تیعقوم  ندـش  نشور  يارب  ام 
هیلع  ) دـیز رـصاعم  هفیلخ  تایانج  تالاح و  هب  عجار  يا  هزادـنا  ات  میراچان  درک ،  ماـیق  ناـنآ  لـباقم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز و  دنتـشاد ، 

يافلخ مانب  هک  یبصاغ  نانارمکح  تیعضو  هتشذگ  ياهثحب  نمض  رد  ام  هچرگ  میوش ،  نخس  دراو  يوما  کلملادبع  نبا  ماشه  مالسلا ) 
نوماریپ ثحب  اّما  میداد ،  رارق  ثحب  دروم  هصالخ  وحنب  یلک و  روطب  ار  نانآ  طیحم  عاضوا  طیارش و  دندوب و  هدش  طلسم  مدرم  رب  مالسا 

هصالخ وحن  هب  ام  اذل  تسمزال .  رایسب  يوما  درم  نیا  فیثک  تیـصخش  هب  ندرب  یپ  دیز و  رـصع  مه  هفیلخ  یحور  تایـصوصخ  یـضعب 
 . میوش یم  روآدای  تسا  دیز  سدقم  تضهن  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  ار  راکتیانج  بصاغ و  هفیلخ  نیا  تیعضو  تالاح و  زا  يا  همش 

ماشه هرهچ 

بیرق 20 يو  تفالخ  تدم  دیسر و  تفالخ  هب  لاس 105 ه ق  رد  وا  تسا  هیما  نامدود  زا  هفیلخ  نیمهد  ناورم  کلملادبع  دنزرف  ماشه 
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بآ هک  ماش  ( 242  ) هفاصر ( 241  ) تفر ایند  زا  لاس 125 ه ق  رد  لوالا  عیبر  رخآ  هب  هدنام  زور  هبنشراهچ 9  زور  دیماجنا و  لوط  هب  لاس 
رد دـمآ و  شیپ  رهـش  نیا  رد  يو  گرم  دوب ،  ماشه  یقالیی  تختیاـپ  تشاد و  یناتـساب  راـثآ  لـلجم و  ياـه  تراـمع  شوخ و  ییاوه  و 
 ، دوب نارتوهش  نارذگـشوخ و  كابیب و  كاته و  يدرم  وا  دنا ،  هتفگ  ماشه  هرابرد  ( 243  . ) درک رمع  لاس  ماشه 53  دش .  نفد  اجنامه 

انتعا یب  مالسا  نیناوق  هب  وا  دوب ،  هدروآرد  هیما  ینب  ماکح  دوخ  غوی  ریز  ار  مالسا  هدیدمتس و  تلم  دوب و  هداد  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  وا 
تساوخ یم  هک  ار  یهانگ  ره  وا  دوب  وا  نارصع  مه  هاوگ  دروم  وا ،  ینلع  قسف  هانگ و  دوب  توافت  یب  نآرق  ماکحا  عیارـش و  هب  تبـسن  و 

ار هتفه  زا  يزور  هـک  يروـطب  ( 244  . ) دـش یمن  ادـج  وا  زا  هاـگچیه  بارـش  ماـج  شوـن و  شیع و  لوغـشم  هشیمه  دـش و  یم  بـکترم 
(245  . ) دوب هداد  رارق  ندروخ  بارش  صوصخم 

ماشه هرهچ  زا  رگید  یمیسرت 

ینب تنطیش )  اب  مءاوت  هتبلا   ) لاجر نیرت  تسایس  اب  نیرت و  تاملپید  زا  ماشه ،  دیوگ :  یم  ماشه  تیصخش  هرابرد  گرزب  خروم  یبوقعی 
هیما ینب  رادمتسایس  وا  دیوگ :  هبیتق  نبا  و  ( 246  . ) دوب زارد  نابز  محر و  یب  بلقلا و  یـسق  وخدنت و  دوسح و  لیخب و  يدرم  وا  دوب  هیما 

یم يدوعسم  ( 248  . ) دوب يویند )  روما  رد   ) لقع رپ  يدرم  وا  دـیوگ :  یم  يربط  تنطیـش .  ریوزت و  ینعم  هب  تسایـس  هتبلا  ( 247  . ) دوب
هیواعم و زا :  دنترابع  هک  دوب  هیما  ینب  فورعم  رادمتـسایس  هس  زا  یکی  وا  تسا  هیما  ینب  فورعم  نارادمتـسایس  هلمج  زا  ماشه ،  دسیون : 
هک تسا  فورعم  و  هدرکن ،  لقن  اج  یب  ار  نخـس  نیا  يدوعـسم  هتبلا  ( 249  . ) دش هتخت  تسایـس  ياهرد  ماشه ،  هب  ماشه و  کلملادـبع 
هب تافانم  نیا  و  ( 250  . ) تسا هدوب  لثملا  برـض  روشک  هرادا  تقد و  رد  وا  تالیکـشت  هنیباک و  درک و  مظنم  ار  تفالخ  هاگتـسد  ماشه 

نیا و  دـکمب ،  ار  مدرم  نوخ  دـناوتب  رتهب  اـت  درک  مظنم  ار  شراـبرد  عاـضوا  وا  اریز  تسا  هتـشادن  يو  هناراـکتیانج  حور  یتاذ و  تثاـبخ 
شلوق هب  درک و  یمن  لمع  دوخ  ياه  هدـعو  هب  ماشه  دـنا :  هتفگ  شا  هرابرد  هک  يروطب  تشادـن  يدروخرب  وا  یقالخا  تلاذر  اب  هیحور 

زا دـعب  هفیلخ  دوب :  هتفگ  هک  ار  کلملادـبع  نب  دـیزی  شردارب  تیـصو  يو  هک  تسا  فورعم  دوب و  نکـش  نامیپ  يدرم  وا  دوبن .  رادافو 
دنزرف هملسم  يارب  يو  ياجب  دهد و  افعتـسا  ماقم  نیا  زا  هک  درک  روبجم  ار  دیلو  ماشه ،  داهن ،  اپ  ریز  دشاب  کلملادبع  دنزرف  دیلو  ماشه 

ماشه و لباقم  رد  یگداتسیا  نیا  رطاخ  هب  و  دشن ،  يدهعتیالو  ماقم  زا  افعتسا  هب  رضاح  تفرن و  راب  ریز  دیلو  اّما ،  تفرگ ،  تعیب  شدوخ 
(251  . ) درک وغل  ار  يو  قوقح  ایازم و  مامت  ماشه  شیوخ ،  زا  عافد 

هیما نامدود  هب  ماشه  هقالع 

ماشه دندوب و  رتزیزع  رت و  برقم  همه  زا  ماشه  دزن  رد  هیما  ناگداون  تشاد ،  هیما  ینب  شفیثک  دادجا  نامدود و  هب  يدـیدش  هقالع  ماشه 
اهنآ زا  مادک  ره  هفیلخ )  اب  یشیوخ  لیلد  هب  طقف  ( ) 252  . ) دوب هداد  اهنآ  هب  صاصتخا  نیملسم  لاملا  تیب  زا  ار  یتفگنه  قوقح  لاوما و 

هاگ هگ  هک  ینلع  دوب و  نشور  بلطم  نیا  ردق  نیا  و  دندوب .  هدش  فولا  فالآ و  بحاص  مورحم  هدیـشک و  دنبب  تلم  لاوما  هجدوب و  زا 
و دـش ،  یم  فالتخا  اوعد و  ایازم  ندروآ  تسدـب  نارکیب و  ياه  شـشخب  بحاصت  لوپ و  رـس  رب  هیما  ینب  يراـبرد  ياـهروخ  تفم  نیب 

(253  . ) دنداتفا یم  مه  ناج  هب  رعش  اب  رگیدمه  وجه  دیدش و  تارجاشم  هب  نانآ  زا  یضعب  یهاگ 

ماشه اب  دیز  هرخافم 

 ، مداد رارق  راشف  انگنت و  رد  ثحب  رد  ار  کلملادـبع  نب  ماـشه  دومرف :  نم  هب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  دـیوگ :  یم  مثیخ  نب  رمعم 
هیما ینب  مسق  ادخ  هب  تفگ :  یم  وا  دومن  شثیبخ  دادجا  هب  راختفا  ندرمـش و  ار  هیما  ینب  لئاضف  درک  عورـش  وا  مدـش ،  دراو  وا  رب  يزور 

تیلهاج رد  اهنآ  نارـس  دنرامـش و  یب  شیرق  رد  اهنآ  نارای  دـنرت  ماقمالاو  ناطلـس و  شیرق و  رترب  اهنآ  دنـشیرق و  ناکرا  نیرتمکحم  زا 
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ینب زا  ایآ  دندوب  رترب  شیرق  نامدود  مادـک  هب  متفگ  يو  باوج  رد  نم  دومرف  یلع  نب  دـیز  نارمکح .  مالـسا  رد  دـندوب و  شیرق  نارس 
ینب رب  اـی  دـندوب .  عشاـخ  عضاـخ و  اـهنآ  لـباقم  رد  شیرق  دوب و  هدرتسگ  شیرق  يور  رب  هشیمه  ناـشتمعن  ناوخ  هک  یناـسک  نآ  مشاـه 

دـنداتفا و یم  هار  نارگید  دـندش  یم  راوس  هاگره  دـندوب ،  دـعم ))  )) وگب رتالاب  و  رـضم ))  )) هفیاط ياقآ  هک  ییاهنآ  دـندوب  رترب  بلطملا 
اه هلق  زارف  رب  ار  ناگدنرد  یتح  نانآ  دندش ،  یم  تکاس  نارگید  دنتفگ  یم  نخـس  هاگره  دندوب ،  عبات  زین  نارگید  دنداتـسیا  یم  هاگره 

نادنزرف رب  ای  دندوب .  ادخ  هناخ  نیرئاز  جاجح و  یقاس  دندرک و  رفح  ار  مزمز  هاچ  نانآ  دـنداد ،  ماعط  ار  ناسنا  شوحو و  ناگدـنرپ و  و 
لمح دوخ  اب  ار  وا  قارب  هک  یتیـصخش  نآ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدآ  نادنزرف  رورـس  رب  ای  نادرم  نیرتفیرـش  بلطملادـبع 

زا سک  ره  تشگ و  تشهب  لخاد  درک  وا  يوریپ  هک  یـسک  ره  سپ  داد ،  رارق  وا  پچ  فرط  ار  خزود  وا و  تسار  فرط  ار  تشهب  درک 
هیلع هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  ردارب  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نییصو  دیـس  نینم و  ؤملاریما  رب  ای  دیدرگ .  خزود  لخاد  دش  رود  وا 
چیه تفگ  هّللا ))  الا  هلا  ال  هلمج ((  دـش و  ناملـسم  دـیورگ و  وا  هب  هک  یـسک  لوا  شتاور و  شخب  يداـش  شیومع و  دـنزرف  و  هلآ )  و 

ناراـی و رگید  يارب  هک  درک  ناـیب  یلئاـضف  يو ،  تیـصخش  هراـبرد  ادـخ  لوسر  تشکب و  ار  يو  هکنآ  رگم  دـشن  وربور  وا  اـب  یناـمرهق 
! زیزع هدنناوخ  دیدرگ .  خرـس  مشخ  تدش  زا  ماشه  گنر  دیـسر  اجنیا  هب  منانخـس  یعقوم  دومرف :  دیز  ترـضح  دعب  دومرفن .  شنادناخ 

نوچ نانخـس  داد و  رارق  انگنت  رد  ار  وا  هنوگچ  نیبب  نک  تقد  يوما  كاته  هفیلخ  شرـصع  درف  نیرتردلق  اب  یلع  نب  دـیز  هثحابم  نیا  رد 
نانآ مالـسا  تیلهاج و  نامز  هب  دـنک و  یم  دای  هیما  ینب  دوخ  فیثک  دادـجا  زا  ماـشه  دـیبوک  مهرد  ار  هفیلخ  تحارتسا  رکیپ  شریـشمش 

یقطنم و اسر و  اویـش و  ینانخـس  اب  نآ  زا  دعب  مالـسا و  زا  لبق  ار  بلطم  ینب  مشاه و  ینب  لباقم ،  رد  دیز  ترـضح  و  دیامن .  یم  راختفا 
(254  . ) تسوا هبترم  تلالج و  تمظع و  زا  یکاح  نایب  تیعطاق  هجهل و  تحارص  تماهش و  حور  نیا  دنک و  یم  دای  تسرد  لدتسم و 

ماشه سلجم  رد 

لباقم رد  يروط  دهد و  ناشن  دوخ  زا  یتلذ  نمشد  لباقم  رد  دوبن  رـضاح  هاگچیه  هک  دوب  يدحب  یلع  نب  دیز  سفن  تمارک  دنلب و  حور 
يدرم يارب  وا  رادید  هک  دوب  لذر  تسپ و  ماشه  ردـقنآ  ( 255  . ) ددرگ هتـساک  يزیچ  شلیلج  هبترم  وا و  عیفر  ماقم  زا  هک  درگ  رارق  اهنآ 

وا توخن  رورغ و  رب  دیبوک و  یم  ار  وا  هناعاجـش  درک  یم  دروخرب  وا  اب  هک  یـسلجم  ره  رد  یلع ،  نب  دیز  دوب و  نارگ  رایـسب  دـیز  نوچ 
ياه يدب  همه  تحارص  لامک  اب  دیز  اّما  تسوربا  تمـشچ  يالاب  دیوگب  وا  هب  تشادن  تءارج  یـسک  هک  يا  هفیلخ  درک  یم  دراو  هبرض 

رب مالس  ( 256  . (( ) لوحا ای  کیلع  مالسلا  تفگ (( :  وا  هب  دش و  دراو  ماشه  رب  دیز  يزور  یتح  درمـش ،  یم  شنایفارطا  لباقم  رد  ار  وا 
هفیلخ نیا  تاـیانج  لـصفم  روطب  لـصف  نیا  رد  میهاوـخب  رگا  ( 257  . ) یناد یم  ماـن  نیا  قحتـسم  ار  دوخ  وـت  نوـچ  مشچ ،  چوـل  يا  وـت 

یلع نب  دـیز  هب  تبـسن  ماشه  كانلوه  تایانج  ملاظم و  اصوصخم  و  دـش .  دـهاوخ  يا  هناگادـج  باتک  دوخ  میـسیونب  ار  يوما  بصاـغ 
 . تسا نارک  یب  دح و  یب  يولع  نیدهاجم  ناهاوخیدازآ و  ریاس  و  مالسلاامهیلع )  )

تسا تلذ  یگدنز  نیا 

هب ماشه  تشاد ،  ییاه  هتساوخ  جئاوح و  دش و  دراو  کلملادبع  نب  ماشه  رب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هک  دیوگ :  رفعج  نب  هّللادبع 
ناتشگنا هک  یلاح  رد  و  دش ،  جراخ  ماشه  دزن  زا  نیگمـشخ  دیز  داد .  وا  هب  تبـسن  ار  یتشز  نانخـس  و  درکن ،  یهجوت  وا  ياه  هتـساوخ 

خیرات تداهش  هب  ( 258  . ) دومن هفوک  گنهآ  تفر و  نوریب  اجنآ  زا  تسا و  تلذ  یناگدـنز  نیا  تفگ :  دوب  هداهن  شبراش  رب  ار  شیوخ 
 ، رورغم دنسپدوخ ،  درک :  هصالخ  هلمج  دنچ  رد  ار  وا  هلیذر  تافص  دومن و  میـسرت  نینچ  ار  ماشه  ینعی  كاته  درم  نیا  هرهچ  ناوت  یم 

اهرویز و رد  قرغ  ار  دوخ  وا  تشاد .  يدایز  هقالع  يرهاظ  تافیرشت  تالیخت و  هب  وا  لیخب  رگمتـس ،  كاته ،  بیرفماوع ،  زاس ،  رهاظ 
رتش دصـشش  ار  شناکیدزن  يو و  تالمجت  اهـسابل و  طقف  جح !  یناحور  رفـس  رد  دنیوگ  یم  هک  يوحنب  دوب  هدرک  گنراگنر  ياهـسابل 
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 ، دیـسر یم  وا  ياپب  روج  يافلخ  زا  یـسک  رتمک  یتسرپاـیند  رد  دـیاش  دـیزرو و  یم  قشع  تورث  لوپ و  هب  وا  ( 259  . ) دـندرک یم  لمح 
(260  . ) دوب لثملا  برض  لاوما  نیا  عمج  لخب و  رد  درک و  یم  طبض  تبث و  دوخ  مان  هب  ار  نیملسم  لاملا  تیب 

کلملادبع باوخ 

نیا تیم  نب  دیعـس  مانب  يدرم  درک .  لوب  راب  راهچ  دجـسم  بارحم  رد  هک  دـید  ای  ؤر  ملاـع  رد  ماـشه  ردـپ  ناورم  کلملادـبع  دـنیوگ : 
بآ زا  تسرد  ریبـعت  نیا  و  ( 261  ) دنـسر یم  تفالخ  تموکح و  هب  کلملادـبع  نادـنزرف  زا  رفن  راـهچ  هک :  درک  ریبعت  نینچ  ار  باوخ 

زا کلملادبع  باوخ  نیا  اعقاو  دندیسر .  تفالخ  هب  ماشه  يو  زا  دعب  دیزی و  سپس  نامیلس  هاگنآ  دیلو  کلملادبع ،  زا  سپ  اریز  دمآرد 
نیا دـش  ریبـعت  يو  دـنزرف  راـهچ  هب  درک و  هدولآ  ار  دجـسم  راـب  راـهچ  وا  باوخ  ملاـع  رد  هک  روطناـمه  تسا ،  هدوب  هقداـص  ياـهای  ؤر 

دـح و لباق  ناترطف  تسپ  نیا  تاـیانج  يرآ  ( 262  . ) دـندرک هدولآ  شیوخ  تساجن  تفاـثک و  هب  ار  مالـسا  ياـیند  مه  فیثک  نادـنزرف 
ماشه شردارب  تیاعس  اب  دیلو  نامرف  هب  داجس  ماما  نوچ  يریظن  یب  ياهتیصخش  لتق  نتشک و  رتمهم ،  همه  زا  تسین و  شرامـش  رـصح و 

 . دوب ماشه  روتسد  هب  زین  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  تداهش  و  ( 263  . ) تفرگ تروص 

دنتفرگ نشج  ار  ماشه  گرم  مدرم ، 

زا تلم  هک  دوـب  زیمآ  ترـسم  مدرم  يارب  ردـقنیا  يوـما  راـکتیانج  هفیلخ  نیا  ماـشه  گرم  ملظ ،  تموـکح و  لاـس  تسیب  بیرق  زا  دـعب 
دنتفگ و رعش  هنیمز  نیا  رد  ءارعش  تسا و  تلم  نشج  هشیمه  يروتاتکید  يدوبان  يرآ ،  دنتخادرپ ،  یبوکیاپ  صقر و  هب  ربخ  نیا  ندینش 

نینچ ار  تیعـضو  نیا  دوب  ماشه  نانیـشن  هیـشاح  ناکیدزن و  زا  هک  بلاـغ  ماـن  هب  يدرم  هلمج  زا  دنتـشاد  زاربا  ار  شیوخ  يداـش  رورس و 
لک دئاز  هنا  هّللا  رکـشاف  رجـشلا  قروا  دقف  اذ ك  دعب  نم  انکلم  رطملا و  لسرا  دق  مو و  ءوشملا  لوحالا  کله  تسا (( :  هدرک  فیـصوت 

شیوخ کلام  دازآ و  وا  زا  سپ  ام  و  دـمآ - ،  تمحر  ناراب  دیـسر و  تکـاله  هب  كراـبمان  سحن -  نآ  مشچ  چول  ینعی :  رکـش ))  نم 
زا دعب  ماش  مدرم  ( 264  . ) دنک دایز  نارکاش  هب  ار  دوخ  تمعن  وا  هچ  ار  تیادخ  رازگ  ساپـس  سپ  دندش -  نافوکـش  ناتخرد  و  میدش - 

ملاظم زا  ار  نانآ  دیلو ،  هکلب  دنتـشاد  دیما  و  دندروآ .  لمعب  يو  دـنزرف  بیقر  ماشه و  هدازردارب  دـیلو  زا  ینایاش  لابقتـسا  ماشه ،  گرم 
( . دوب اج  یب  دیما  نیا  اّما  ( ) 265  . ) دوش عورش  يا  هزات  نارود  دشخب و  تاجن  ماشه  هاگتسد 

گرم زا  سپ  ماقتنا 

تشادن و ماشه  زا  یـشوخ  لد  دوب و  هدش  يو  نیـشناج  هک  دیزی  نب  دـیلو  شا  هدازردارب  دیـسر ،  تکاله  هب  ماش  هفاصر  رد  ماشه  یتقو 
نآ زا  داد  روتـسد  دیلو ،  دنتـشاد ،  فالتخا  مه  اب  لاملا  تیب  لواپچ  ینیـشناج و  تفالخ و  هلءاسم  رـس  دـش و  هراشا  البق  هک  يروطنامه 

نادـنزرف و عضو  و  دـش ،  نفعتم  ات  دـنام  نیمز  يور  يزور  دـنچ  ماشه  ندـب  و  دـننکن ،  نفک  ار  يو  هدرک  يروآ  عمج  ماـشه  هک  لاوما 
راک هب  نانآ  زا  یـضعب  دـنداد و  یم  رد  نت  یتسپ  هنوگره  ییادـگ و  هب  شاعم  رارما  يارب  هک  دیـسر ،  ییاجب  ماشه  کیدزن  ناگدـنامزاب 

(266  . ) دندش لوغشم  مامح  رد  ندرک 

مایق هفسلف  مشش :  لصف 

همدقم

امومع مالسا  تلم  هب  تبسن  نانآ  فرط  زا  هک  ییاهملظ  و  دش ) هراشا  البق  هک   ) روج يافلخ  نامز  رد  نیملسم  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب 
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مایق تلع  تفرگ ،  یم  تروص  نانآ ،  ملسم  قوقح  ندرک  لامیاپ  اصوصخ و  يولع  نیدهاجم  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  و 
هصالخ هلمج  دنچ  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  تضهن  هفـسلف  للع و  ناوت ،  یم  ددرگ و  یم  نشور  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح 
یمالسا یعقاو  تموکح  لیکشت  نیملسم 3 -  هعماج  عضو  الـصا  و  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نادیهش 2 -  نوخ  ماقتنا   - 1 درک : 

 . يزوریپ تروص  رد 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح نوخ  ماقتنا 

اهتضهن رذب 

زا یلیخ  یلصا  هشیر  هیما ،  ینب  رگدادیب  هاگتسد  هیلع  فط ،  نادیهش  نینوخ  هسامح  و  البرک ،  شارخناج  هثداح  و  نیـسح ،  سدقم  مایق 
یلعشم اروشاع  هعجاف  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  مایق  دیدرگ .  يوما  نیبصاغ  ناراکتنایخ و  دض ،  رب  هنایوجماقتنا  ياهتـضهن  اهمایق و 

زا سپ  داد  ادخ  هار  نیدهاجم  شخبیدازآ و  ياهتضهن  نارادمچرپ  هب  ار  لعـشم  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح تشادن و  یـشوماخ  هک  دوب 
یم دوجو  هب  ادخ ،  هار  نادیهش  نیسح و  یهاوخ  نوخ  ناونعب  مالسا ،  نانمشد  دض  رب  ینینوخ  هناحلسم و  ياه  مایق  دیهـش ،  ماما  بالقنا 

و مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ندش  هتـشک  زا  سپ  دـیدرگ .  نانآ  طوقـس  هیما و  ینب  زا  يریثک  ياه  هورگ  تکاله  هب  رجنم  هرخالاب  هک  دـمآ 
 . دراد دای  هب  ار  ییوجماقتنا  نینچ  رتمک  خیرات  هک  تفرگ  الاب  تیب  لها  نانمـشد  دـض  رب  توادـع  ضغب و  ترفن و  جوم  نانچ  شنارای ، 
مه زونه  و  دش .  يرگدادـیب  ملظ و  هیلع  اهدربن  اه و  تدـهاجم  زا  يرایـسب  قشمرـس  البرک ،  نادیهـش  مایق  هک  تفگ :  ناوت  یم  عقاو  رد 

اروشاـع نینوـخ  هثداـح  زا  یحابـص  دـنچ  يرآ  دـنک .  یم  توـعد  تزع  تفارـش و  هار  هب  ار  مدرم  و  دـشوج ،  یم  مالـسا  نازیزع  نوـخ 
زا هیما ،  ینب  نارـس  زونه  دش  هدیمد  رادـیب  نایعیـش  زا  یعمج  دـبلاک  رد  شنارای ،  نیـسح و  یهاوخنوخ  ماقتنا و  حور  هک  دوب ،  هتـشذگن 
رد اصوصخم  مالـسا ،  روانهپ  روشک  رانک  هشوگ و  زا  ماقتنا  ضارتعا و  ياهدایرف  هک  دـندوب  هدربن  یتذـل  البرک  رد  دوخ  يرهاظ  يزوریپ 

 . دش دنلب  نادیهش )  نیمزرس   ) هب کیدزن  یحاون 

نیباوت مایق 

دوب یعازخ  درص  نب  نامیلس  مایق  درک ،  نشور  ار  زرابم  نارگماقتنا  ياهلد  اونین ،  هیرضاغ و  ياهنیمزرـس  نماد  زا  هک  یتضهن  هقرج  نیلوا 
تلاخد لمج  هعقاو  رد  درک و  كرد  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  وا  دوب  مالسا  رد  یفورعم  تیـصخش  هقباس و  اب  درم  نامیلـس  . 

 . دوب یعازخ  هفیاـط  گرزب  دـهاز و  يدرم  وا  و  دوب ) وا  يارب  یهاـنگ  دوخ  نیا  ربخ  نیا  تحـص  تروص  رد  ( ) 267  ) دروآ رذع  درکن و 
(270  () ع  ) نیسحلا تاراثلای  ( 269  . ) دوب نانآ  داـهز  اـس و  ؤر  زا  و  ( 268  ) نیعبات ناگرزب  زا  وا  دـیوگ :  یم  وا  هرابرد  ناذاش  نب  لـضف 
 ، هلمج نیا  دش ،  دـنلب  قارع  هفوک و  رد  راعـش  نیا  هب  وا  يادـن  هک  دوب  یـسک  لوا  درـص  نب  نامیلـس  دوب ،  نارگماقتنا  راعـش  هلمج ،  نیا 

حرـش هتبلا  دنتفرگ  یم  تسد  هب  ار  اهریـشمش  هیما  ینب  هیلع  مشخ  نیک و  زا  زیربل  یبلق  اب  مادک  ره  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  نایعیـش  نوخ 
دوش یم  هراشا  تسرهف  هصالخ و  وحنب  تسین و  ام  ثحب  هلـصوح  رد  راتخم  تضهن  دـننام  اه  مایق  ریاس  ماقتنا و  نیا  تایـصوصخ  ماـیق و 

زا یناگرزب  يراکمه  یعازخ و  درص  هب  نامیلـس  يربهر  هب  هورگ  نیا  دییامرف . ) هعجارم  يربط  خیرات  ریثا و  نبا  لماک  هب  حیـضوت  يارب  )
لاو نب  هّللادبع  يدزا و  دعس  نب  هّللادیبع  و  یلجع ،  دادش  نب  دعافر  يرازف و  هبجن  نب  بیسم  زا  دندوب  ترابع  هک  قارع  نایعیش  ياس  ؤر 

هکنیا تلع  دـندرک .  مایق  لاس 65  یلوالا  يدامج  هام  اوق  عمجت  هیواعم و  نب  دـیزی  گرم  زا  دـعب  لاسکی  هرـصب  نارـس  زا  یعمج  یمیت و 
ماما يرای  يارب  هک  دندوب  یناسک  زا  نامیلـس  دوخ  هلمج  زا  نانآ  زا  یعمج  هک  تسنیا  دنناوخ  یم  ناگدـننک )  هبوت   ) نیباوت ار  هورگ  نیا 

يو کمک  هب  دـش  هرـصاحم  البرک  رد  ماما  یعقوم  اـّما  دـندرک ،  توعد  قارع  هب  ار  شترـضح  تفـالخ ،  تموکح و  لیکـشت  نیـسح و 
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نامـشچ و کشا  زج  هک  دندروخ  یم  ترـسح  دـندوب و  هدـش  نامیـشپ  مدان و  شیوخ  لمع  نیا  زا  ردـقنآ  البرک  هعقاو  زا  سپ  دنتفاتـشن 
ماقتنا مظنم  ییاوق  لیکـشت  اب  هدـش  هک  یتمیق  ره  هب  دـنتفرگ  میمـصت  ناـنآ  دیـشخب .  یمن  یلـست  ار  ناـنآ  يرگید  زیچ  ماـقتنا  هب  میمـصت 

تفر نیـسح  هک  یهار  نامه  تداهـش  راختفا  ماقتنا ،  زا  سپ  زین  ناـشدوخ  هرخـالاب  دـنریگب و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نیلتاـق  زا  ینینوخ 
نمشد هب  ینیگنس  تافلت  دندش و  گنج  دراو  هیما  ینب  نارس  رگید  دایز و  هّللادیبع  يربهر  هب  ماش  هاپس  اب  امسر  نانآ  و  ددرگ .  ناشبیصن 

ینب زا  ءادهش  نیلتاق  زا  يریثک  راتـشک  زا  سپ  نیدهاجم  نارـس  رگید  دیـسر و  تداهـش  هب  نامیلـس  گنج  نآ  رد  ( 271  . ) دنتخاس دراو 
 . داب نانآ  كاپ  ناور  رب  ادخ  تاولص  مالس و  ( 272  . ) دندش لئان  دنتساوخ  یم  هک  تداهش ،  ماقم  هب  نمشد ،  نایرکشل  هیما و 

راتخم مایق 

زا یکی  یفقث  هدـیبعوبا  دـنزرف  راتخم  ( 273  . ) دوب راتخم  مایق  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نایوج  ماـقتنا  زیگنا  هساـمح  نینوخ و  ماـیق  نیمود 
تمظع و اب  ار  وا  هر )   ) ینیما گرزب  همالع  دوب .  نامیا  اب  يدرم  ریلد و  ینامرهق  وا  تسا  عیـشت  ناـشخرد  خـیرات  رد  زاـتمم  ياهتیـصخش 

هدیبع یبا  نب  راتخملا  ( 274  . (( ) راوغملا لطبلا  دهاجملا ،  ضهانلا  يدهلا ،  لجر  دـیامرف (( :  یم  دـنک ،  یم  فیـصوت  یـصاخ  لیلجت 
تمظع رد  یلـصفم  عماج و  اتبـسن  حرـش  ریدغلا )) سیفن ((  باتک  رد  روشحلـس ،  نامرهق  دهاجم  هدـننک  تضهن  تیادـه ،  درم  یفقثلا : 

لاجر ملع  ثیدح و  خیرات و  رد  یـسک  رگا  دیامرف :  یم  يو  خماش  ماقم  زا  عافد  ماقم  رد  ینیما  ریبک  همالع  دروخ و  یم  مشچ  هب  راتخم 
مل ۀمیرکلا  هتـضهن  نا  صالخالا و  يدهلا و  نیدـلا و  تالاجر  نم  ۀـعیلطلا  یف  راتخملا  نا  هک . . . (( :  دـمهف  یم  درگنب ،  تقد  هدـید  اب 

 (( . (( یناسیکلا بهذملا  نم  دعبم ) يا   ) حزنم هنا  يومالا و  ملظلا  موذج  حایتجا  و  نیدحلملا ،  هفءاش  لاصیتساب  لدعلا ،  ۀـماقال  الا  نکت 
 ، تلادـع نتخاس  راوتـسا  رطاخب  رگم  دوبن  وا  سدـقم  تضهن  تسا و  صالخا  تیادـه و  نید و  نادرم  ماگـشیپ  هعیلط  رد  راـتخم  ( 275)
هک ییاوران  ياهتمهت  نآ  دیامرف :  یم  هاگنآ  تسا .  رود  یناسیک  بهذـم  زا  وا  و  يوما ،  ملظ  ياه  هخاش  ندرک  عطق  ناراکهبت و  يدوبان 
دزن يو  ندوب  هجوت  دروم  راتخم ،  هدیقع  یکاپ  تلع  و  دراد .  هلصاف  یتسرد  تقیقح و  زا  دنا  هدرک  دراو  راتخم  سدقم  تحاس  هب  تبسن 

نیموصعم همئا  رطاخ  نیمه  هب  و  مالـسلا ))  مهیلع  قداصلا  رقابلا و  داجـسلا و  انتداس :  ةادهلا  ۀمئالا  هیلع  محرت  اذـل  و  تسا (( .  نید  همئا 
 : )) دیامرف یم  هلمج  نیا  زا  دعب  و  دنا .  هدرک  تمحر  بلط  يو  يارب  مالسلا )  مهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  ام ،  نارورس 

لاجر و رد  سوواط  نب  دیـس  دـننام :  دـنا  هدرمـش  هزنم  گرزب و  ار  يو  مالعا  ياملع  یتسارب  و  مـالعالا )) .  ءاـملعلا  ههزن  هربکا و  دـق  و 
تمظع تالاح و  رد  راضنلا )) ) بوذ   )) ) مان هب  لصفم  هلاسر  دوخ  هک  امن  نبا  و  لاجرلا )) )   )) ) رد دوواد  نبا  و  هصالخ ، )   ) رد همالع 
یشعرم هّللارون  یـضاق  و  یـسوواط )  ریرحت   ) رد ملاعم  بحاص  هعیـشلا )) )  ۀقیدح   )) ) رد یلیبدرا  ققحم  نینچمه  تسا و  هتـشون  راتخم 

يارب هصاخ  یترایز  رازم )  ) باـتک رد  دیهـش  موحرم  و  دـنا .  هدرک  عاـفد  وا  زا  لاـقملا )) )  یهتنم   )) ) رد یلعوبا  خیـش  و  سلاـجم )   ) رد
 . درمـش یم  دنا  هتفگ  نخـس  وا  ردـق  تلالج  راتخم و  تمظع  رد  هک  ار  باتک  زا 20  شیب  ینیما  همالع  هاگنآ  تسا .  هدرک  لـقن  راـتخم 

کئنهی تسا (( :  هدرک  لقن  دوش  یم  عورش  عرصم  نیا  هب  هک  یلصفم  هدیصق  هلمج  زا  يو  تبقنم  حدم و  رد  ار  یلصفم  راعـشا  و  ( 276)
ماقتنا هک  هچنآ  هب  یهاوخنوخ ،  تیادـه و  نامرهق  يا  داـب  وت  هب  کـیربت  ( 277  (( ) راتوالا كردمب  تیوح  دـق  ام  راثلا  يدـهلا و  لطب  ای 

 . یتفرگ ار  اهنوخ 

دوب ماما  نذا  هب  راتخم  مایق 

رظن دشن و  تضهن  دراو  انلع  کیتکات ،  هیقت و  يور  ماما  دوب و  هیفنح  دّمحم  تطاسو  هب  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  هزاجا  اب  راتخم  مایق 
انل بصعت  ایجنز  ادبع  نا  ول  مع  ای  دومرف (( :  ماما  دومن  نایب  تساوخ  مایق  هزاجا  راتخم  تساوخرد  هب  هیفنح  دّمحم  هک  یعقوم  ار  شیوخ 

حـلاص و هدـنب  رگا  وـمع  يا  ( 278  (( . (( ) تئـش اـم  عنـصاف  رمـالا  اذـه  مع  اـی  کـتیلو  دـق  هترزا و  ؤم  ساـنلا  یلع  بجوـل  تیبـلا  لـها 
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ار هناحلسم )  مایق   ) رما نیا  يربهر  نم  و  دنباتـشب ،  يو  کمک  هب  تسا  بجاو  مدرم  رب  دریگب ،  ار  ربمایپ  نادناخ  ام  بناج  يرادهگنرس ، 
قارع زا  ینارس  و  رتشا ) کلام  نب  میهاربا   ) نوچ يریلد  نامرهق  يراکمه  اب  راتخم  هدب .  ماجنا  يدید  حالـص  هچ  ره  مراذگ  یم  او  وت  هب 

نـشور ار  اهلد  هک  دوب  يدـیما  هقرج  نیمود  راـتخم  تضهن  ( 279  . ) درک مایق  نیـسح  ماـما  نوخ  ماـقتنا  هب  هیما  ینب  هیلع  زهجم  رکـشل  اـب 
یبا نب  راتخم  یهدنامرف  و  هیفنح ،  دّـمحم  يربهر  و  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  يرـس  روتـسد  هب  روشحلـس  نارگماقتنا  هرخالاب  تخاس . 

زا یـضعب  لقن  هب  انب  دنـسرب و  هیما  ینب  ناراـکتیانج  ـالبرک و  هلتق  باـسح  هب  دنتـسناوت  رتشا  کـلام  نب  میهاربا  تنواـعم  اـب  یفقث  هدـیبع 
هدـیرب ياهرـس  هک  یعقوم  و  دـندش .  ماع  لتق  ربمغیپ  نادـناخ  نانمـشد  هیما و  ینب  زا  رفن  رازه  داتفه  زا  شیب  اـمن  نیا  لـقن  هب  نیخروم و 

تلاح اب  ماـما  دنداتـسرف  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماـما  دزن  هب  نسح  ماـما  ردارب  هیفنح  دّـمحم  طـسوت  راـتخم و  هلیـسو  هب  ار  هیما  ینب  نارس 
ماقتنا هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  ( 280 (( ) اریخ راـتخملا  هّللا  يزج  يودـع و  نم  يراـث  یل  كردا  يذـلا  هّللدـمحلا  دومرف (( :  يا  هنارکش 

 . دهد ریخ  شاداپ  راتخم  هب  دنوادخ  تفرگ و  منمشد  زا  ارم  نوخ 

نادیهش هاوخنوخ  دیز 

اهنآ همه  زا  شیب  دیز  مایق  تسویپ ،  عوقوب  البرک  هدازآ  نادیهش  ماقتنا  یهاوخنوخ و  ناونعب  هک  نینوخ  ياه  مایق  اهتـضهن و  نیا  نایم  رد 
کی هب  دوب و  نیـسح  ماما  هون  دـیز   - 1 تهج :  دـنچ  زا  تسا ،  رتارجاـم  رپ  رت و  هدـنزومآ  لاـح  نیع  رد  و  رت ،  هدـش  باـسح  رت و  مهم 

رد مالسلا )  هیلع   ) نیسح مرگ  نوخ  و  تماما )  ياهنم   ) دوب ماما  نیا  لئاضف  تعاجـش و  تماهـش و  ثراو  وا  دیـسر :  یم  ماما  هب  هطـساو 
و ددرگ ،  هنحـص  نامرهق  دنک و  مایق  دیاب  دیز  هک  دوب  نیعم  يا  هفیظو  دوهعم و  يدهع  ردقم و  یتشونرـس   - 3 دیشوج .  یم  دیز  قورع 

طئارش  - 3 دوش .  یم  نشور  الماک  بلاـطم  نیا  دـمآ  دـهاوخ  هک  یتاـیاور  نمـض  رد  و  دوب ،  هتـشگ  نییعت  نادیهـش  هاوخنوخ  ناونعب  وا 
الماـک هناحلـسم  ینلع  ماـیق  کـی  يارب  هنیمز  و  دوب ،  تضهن  نینچ  کـی  یـضتقم  هیما  ینب  تموکح  تیفیک  ناـمز و  تیعقوـم  طـیحم و 

هیلع  ) دـیز فدـه ،  هب  ندیـسر  رد  یعـس  ماما و  روتـسد  هب  ندرک  لمع  یهلا و  نامیپ  قداص و  ماما  ناج  ظفح  رطاـخب   - 4 دوب .  دعاسم 
ناگدنامزاب دوب و  هدشن  هتفرگ  ربمغیپ  تیبلها  مالسا و  نانمشد  زا  ینعم  مامت  هب  ماقتنا  نوچ   - 5 دوب .  تضهن  یهدنامرف  هتسیاش  مالسلا ) 

شکورف ماـقتنا  رو  هلعـش  شتآ  دـندوب ،  یهدـنامرف  تموکح و  نادـیم  زاـت  هکی  زونه  نارگید  راـتخم و  نامیلـس و  تضهن  زا  دـعب  يوما 
بلاطلا هتیبلها و  دیس  اذه  دومرف (( :  یم  دیمان و  یم  نادیهش  هاوخنوخ  ار  دیز  رقاب ،  ماما   : )) دیدرگ تضهن  رادلعـشم  دیز  دوب ،  هتـشگن 

ار شمایق  للع  زا  یکی  زین  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دوخ  و  تسا .  ناشیا  هاوخنوخ  تسا و  شیوخ  نادناخ  گرزب  وا  ( 281  (( . (( ) مهراتواب
يدج اولتاق  نیذلا  یلع  تجرخ  امنا  دـیوگ (( :  یم  دـناد و  یم  مالـسلا )  مهیلع   ) شتیب لها  زا  يادهـش  شنارای و  نیـسح و  یهاوخنوخ 

ره ناورم  هیواعم و  نادنزرف  اب  گنج  وا  ما .  هدرک  مایق  دندیگنج  نیـسح  مدج  اب  هک  نانآ  دـض  رب  نم  ( ، 282  ((( ) مالسلا هیلع   ) نیسحلا
ندرک نک  هشیر  ار  شیوخ  دربن  تلع  دوخ  مایق  نمـض  رد  دناد و  یمن  دیزی  زا  رتمک  ار  ماشه  تایانج  وا  دناد ،  یم  ناسکی  دنـشاب  مادک 

موی ۀـنیدملا  یلع  اوراغا  نیذـلا  یلع  تجرخ  امنا  دـیامرف (( :  یم  دوش و  یم  روآدای  ار  ناـنآ  تاـیانج  دـناد و  یم  هیما  ینب  هثیبخ  هرجش 
هبعک هناخ  دندش و  رو  هلمح  هنیدم  هب  هک  ما ،  هدرک  جورخ  یناسک  نآ  رب  نم  ( : 283 (( ) رانلا قینجنملا و  رجحب  هّللا  تیب  اومر  مث  ةرحلا ، 

تافـص دـهز و  ملع و  یقالخا و  لئاضف  یناسفن و  تالامک  رب  هوـالع   - 6 دندیـشک .  شتآ  هب  دندرک و  ناراب  گنـس  قینجنم  هلیـسوب  ار 
ربهر یلبج  تالامک  یتاذ و  تایصوصخ  ماقتنا ،  نادیم  هب  نانآ  ندناشک  و  نیملـسم ،  بولق  بلج  يارب  تماهـش  تعاجـش و  یتوکلم و 

دّمحم لآ  نایم  رد  درک  یم  يرای  ار  دیز  هیقت  هدرپ  تشپ  رد  هک  قداص ،  ماما  سدقم  دوجو  زا  سپ  و  دوب ،  یهجوت  لباق  بلطم  تضهن 
دیفم خیـش  تشذگ .  باتک  نیا  فلتخم  لوصف  رد  بلطم  نیا  تابثا  تشادن و  دوجو  دـیز  زا  رتزراب  یتیـصخش  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )

بلطی دیامرف (( :  یم  دناد و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح شدج  یهاوخنوخ  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تضهن  للع  زا  یکی  داشرا  رد  هر )  )
(284  ((( . (( ) مالسلا هیلع   ) نیسحلا تاراثب 
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 . دوب نیسح  یهاوخنوخ  وا  ضرغ 

 . درک جورخ  نیسح  نوخ  ماقتنا  هب  وا  ( 285  ((( . ) مالسلا هیلع   ) نیسحلا راث  بلطب  جرخ  امنا  و  دیامرف (( :  یم  یسلجم  همالع 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

باتک نیا  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق  ماکحا  نیرت  تیمهارپ  یمالـسا و  مهم  ضیارف  زا  یکی 
داسف ندرک  نک  هشیر  رشب و  هعماج  حالـصا  رطاخ  هب  دناد و  یم  لو  ؤسم  گرزب  هفیظو  نیا  لباقم  رد  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  ام ،  ینامـسآ 
روطب اّما  مییوگب  نخس  هنیمز  نیا  رد  الـصفم  میهاوخ  یمن  باتک  نیا  رد  ام  هتبلا  دنک ،  یم  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ار  ام 

و تسین ،  ریذـپ  ناـکما  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندرک  لـمع  هب  زج  مالـسا  ماـکحا  ماود  نید و  ماوق  هک ،  دوـش  یم  هتفگ  هصـالخ 
نیدسفم ناراکتیانج و  مایق  داهج و  دور .  یم  رامـشب  یمالـسا  هقف  رد  یلقتـسم  باتک  دوخ  هک  تسا  دایز  يدح  هب  باب  نیا  رد  تایاور 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  دـیوگ  یم  مالـسا  تسا .  فورعم  هب  رما  بتارم  زا  يا  هبترم  یعرف و  دوـخ  یـضعب )  رادـنپ  سکعب   ) نـیمز يور 
یم لو  ؤسم  ار  همه  مالـسا  تسا .  داهج  نامه  نیا  دوشب و  ارجا  تردق  اب  دیاب  نآ  ریثءات  مدـع  زیمآ و  تملاسم  بتارم  یط  زا  سپ  رکنم 
نوخ ردـلق و  نارگمتـس  لباقم  رد  مایق  رئاج ،  مکاح  لباقم  رد  داهج  اصوصخم  تسا ،  نیملـسم  همه  هدـهع  هب  هعماـج  حالـصا  و  دـناد ، 
یلع نب  دـیز  دوـب و  لـصا  نـیمه  يور  دـش .  یم  اـهنآ  تداهـش  لـتق و  هـب  یهتنم  هـمه  هرخـالاب  هـک  نـید  هـمئا  سدـقم  ماـیق  و  ماـشآ ، 

هفیظو دوب ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایـصوصخ  طئارـش و  مامت  هب  ملاـع  دوب و  هداـعلا  قوف  یتیـصخش  دوخ  هک  مالـسلاامهیلع )  )
هیلع  ) نیسحلا هّللادبع  یبا  دیهـش  ماما  هک  یلیلد  نامه  هب  نیـسح و  شدج  دننامه  هیما  ینب  راکتیانج  هاگتـسد  لباقم  رد  هک  دنیب  یم  دوخ 

نیسح ناسنا  نادنزرف  نیرت  هدبز  يربهر  هب  اروشاع  نینوخ  مایق  یسک  رگا  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  دنک .  مایق  زین  يو  درک  مایق  مالـسلا ) 
دیز مایق  دیوگب ،  دناوت  یم  یناسآ  هب  دروآ ،  تسدب  ار  نآ  هشیر  هفـسلف و  دـنک و  یـسررب  بوخ  ار  شنارای  و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب 

 . تشادن یقرف  چیه  دوب و  ناسکی  نامز ،  هلءاسم  زا  رظن  فرص  مالسلا )  هیلع   ) نیسح سدقم  تضهن  اب  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب 

هباشت هجو 

یم فارتعا  نآ  هب  گرزب  نیدهاجم  نیا  یگدنز  هعلاطم  اب  هاگآ  ناملـسم  ره  هک  دشاب  یم  سدقم  تضهن  ود  نیا  نیب  يدایز  هباشت  هجو 
بلطل تجرخ  امنا  و  تشون . . . ((  داد  هیفنح  دّـمحم  شردارب  هب  هک  دوخ  فورعم  همانتیـصو  نآ  رد  نیـسح  ماما  هک  يروطنامه  دـنک و 

نم هدارا  و  دشاب .  یم  مدج  تما  حالصا  يارب  نم  مایق  انامه ،  رکنملا )) . )) نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  يدج  ۀما  یف  حالـصالا 
هک دنک  یم  وزرآ  دراد و  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح شدج  قطنم  مه  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
اب دیوگ :  یم  ملـسم  نب  هّللادبع  مان  هب  يدرم  ددرگ .  هاتوک  تلم  رـس  رب  نیبصاغ  نارگمتـس و  تسد  دوش و  حالـصا  تما  ناماسبان  عضو 

دیز ماگنه  نیا  رد  دندز ،  یم  کمشچ  نامسآ  رد  ابیز  ناگراتس  دیسر و  ارف  بش  مدرک ،  ادخ  هناخ  ترایز  گنهآ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
هن متفگ :  دبای ؟  تسد  نآ  هب  دناوت  یم  یسک  دومرف :  یلب .  متفگ :  ینیب ؟  یم  ار  هراتس  نآ  ایآ  دومرف :  درک و  نم  هب  ور  مالـسلا )  هیلع  )
هّللا یلـص  دّمحم  ۀما  نیب  حلـصا  هّللا  نا  ۀعطق و  ۀعطق  عطقتاف  عقا  ثیحوا  ضرالا  یلا  عقاف  اهب  ۀقـصلم  يدی  نا  تددول  هّللا  و  دومرف (( :  . 

تباصا اج  ره  هب  ای  موش  باترپ  نیمز  هب  اجنآ  زا  دبـسچب و  هراتـس  نآ  هب  متـسد  هک  مراد ،  تسود  مسق  ادخ  هب  ( 286  (( . (( ) هلآ هیلع و 
 . دهد حالصا  ار  دّمحم  تما  نیب  دنوادخ  لباقم ،  رد  دوش و  هعطق  هعطق  مندب  منک و 

تلم روما  حالصا 
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رکفت زرط  نیا  و  دوب ،  نیملسم  ندرک  رادیب  ملظ و  تموکح  ندرک  اوسر  مالسا و  تما  رما  حالصا  يارب  نیسح  سدقم  تضهن  هصالخ ، 
تارمث زا  یکی  تفگ :  ناوت  یم  عـقاو  رد  و  دـش .  ملظ  هیلع  اـه  ماـیق  تسوـیپ و  عوـقوب  اهتـضهن  نیـسح  تضهن  زا  سپ  تفرن و  ناـیم  زا 

تمـس هب  قارع  مدرم  شهاوخ  توعد و  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما دوب .  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  مایق  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح تضهن 
 . دوش راوتـسا  نآ  ياـج  هب  لدـع  تموکح  تلود و  ددرگ و  نک  هشیر  يوما  هناـملاظ  تموـکح  هک  دوـب  لـیام  وا  درک و  تکرح  هفوـک 

هّللا یلص   ) هّللا لوسر  نا  سانلا  اهیا  دومرف (( :  نایب  شفورعم  جیهم و  زیگناروش و  هبطخ  نآ  نمض  رد  ار  دوخ  تضهن  هفسلف  ماما  ( 287)
لمعی هلآ ، )  هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هّللادهعل ،  اثکان  هّللا ،  مارحل  الحتـسم  ارئاج ،  اناطلـس  يءار  نم  لاق :  هلآ )  هیلع و 

ناطیشلا ۀعاط  اومزل  دق  ءال  ؤه  نا  الا و  هلخدم ،  لخدی  نا  هّللا  یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریغب  ملف  ناودعلا ،  مثالاب و  هّللادابع  یف 
 ، مدرم  (( . (( )) يریغ نم  قحا  انا  و  هّللا ،  مارح  اولحا  یفلاب ء و  اورثءاتسلا  دودحلا و  اولطع  داسفلا و  اورهظا  و  نمحرلا ،  ۀعاط  اوکرت  و  ، 

راگدرورپ دهع  و  دناد ،  یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب ،  ار  يراکمتس  ناطلس  سک  ره  دومرف :  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 
ینارمکح متـس  هانگ و  اب  ناگدنب  نایم  رد  و  دشاب ،  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تعیرـش  تنـس و  فلاخم  و  دنکـش ،  یم  ار 

 (( خزود  )) شهاگیاج هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  قح و  لاعتم  يادخ  رب  دنکن ،  مایق  یگداتـسیا و  نابز  ای  لمع  اب  وا  لباقم  رد  و  دیامن ،  یم 
هدز و نماد  ار  هانگ  داسف و  دنا ،  هدرک  كرت  ار  يادخ  تعاطا  دننک و  ناطیـش  يوریپ  هیما )  ینب   ) هورگ نیا  دینادب ،  انامه  دیامن .  لخاد 

نیا رد  دنرادنپ و  لالح  ار  ادخ  مارح  دنعلب و  یم  دوخ  ار  یمومع  لاوما  دنا ،  هدومن  لیطعت  ار  ادـخ  نیناوق  دودـح و  و  دـنا ،  هدرک  ینلع 
هب هیواعم  نب  دـیزی  دـض  رب  مایق  جورخ و  دـید  یم  ماما ،  ( 288  (( . ) متـسه یلوا  قحا و  نارگید  رب  تماـما  تموکح و  يارب  نم  طـیارش 

(289  . ) دوب هتـشگ  روهـشم  فورعم و  ماع  صاـخ و  دزن  رد  روجف  قسف و  هب  دـیزی  هک  دوب  ماـگنه  نیا  تسا و  بجاو  ینید  هضیرف  کـی 
باوص و هداج  زا  هک  همکاح  تءایه  تافارحنا  دـساف و  عاـضوا  دـض  رب  مه  وا  دریگ  یم  رارق  طیارـش  نینچ  رد  یلع  نب  دـیز  روط  نیمه 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  قفو  رب  لمع  و  مالـسا ،  تعیرـش  يایحا  يو  فده  و  درک ،  مایق  دندوب  هدش  رود  قح 

ملظ و ياهیگریت  ندرک  فرطرب  اه و  بلق  ندـش  نشور  تلم و  يرادـیب  تاـفارخ و  لـهج و  ملظ و  اـب  هزراـبم  يارب  وا  ( 290  . ) دوـب یم 
قبط ار  تداهش  تبرش  هکنیا  ای  دزاس و  نشور  ار  هایس  ياهیکیرات  شریشمش  ینارون  قرب  اب  ات  درک ،  مایق  نید  رطاخب  وا  درک .  مایق  لهج 

رطاخب هانگ و  داسف و  ندرک  نک  هشیر  نآرق و  نیناوق  يارجا  مالـسا و  تما  حالـصا  يارب  وا  يرآ  ( 291  . ) دشک رسب  شیوخ  تشونرس 
فورعملاب و رمءای  فیـسلاب  رهظ  دـیامرف (( :  یم  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  ردـقلا  میظع  دنمـشناد  درک  مایق  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

رثالا بضتقم  باتک ((  رد  یشایع  درک .  مایق  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  وا  ( 292 (( ) رکنملا نع  یهنی 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  رطاخب  دـیز  مایق  رکنملا )) .  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  لـیبس  یلع  جرخ  یلع  نب  دـیز  نا  دـیوگ (( :  یم  (( 

هراشا مالسلا )  هیلع   ) دیز ترضح  مایق  هب  لاثم  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب  دعاوق ))  )) باتک رد  لوا  دیهـش  دوب ،  رکنم 
یم دناد و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  یلع  نب  دیز  سدـقم  تضهن  للع  زا  یکی  زین  یـسلجم :  همالع  ریبک  ثدـحم  دـنک .  یم 
رما رطاخب  نیسح و  ماما  یهاوخنوخ  هب  وا  ( 293 (( . (( ) رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نیسحلا و  راث  بلطل  جرخ  امنا  و  دیامرف (( : 

 ، دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دش  هراشا  نآ  هب  هک  رگید  تلع   : )) دـیوگ خـسان  هیداجـس  رد  درک .  مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
عاضوا نآ  عایـش و  نآ  ینامز  چـیه  رد  هک  دوب  هتفای  عویـش  نانچ  روجف  قسف و  تامرحم و  یهانم و  باکترا  هیما  ینب  يافلخ  مایا  رد  هک 

ماما ردارب  ماما و  دنزرف  هک  دیز  بانج  تفر و  یمن  بانتجا  چیه  ار  یئادا  یصاقر و  یناوغ  ینغت  عامتسا  رمخ و  برش  رد  دوبن ،  دوهـشم 
یم ناقفاوم  اب  ماـگنه  رهب  تفهن و  یم  لد  رد  ار  هلمج  نیا  دوب ،  تعاجـش  تریغ و  تداـیع و  دـهز و  بتارم  نآ  بحاـص  ماـما و  مع  و 

ضغب مومس  ات  تشگ ،  راومهان  راگزور  و  راوشد ،  يو  رب  يروبص  تقاط  ات  دیـشک ،  یمه  هلعـش  شرطاخ  نوناک  رد  شتآ  نیا  تفگ و 
یلع نب  دـیز  ( 294  (( . ) تخاـس راـچان  جورخ  رب  ار  باـنج  نآ  تـشگ و  ناـنز  نـماد  شتآ  نآ  رب  زین  کلملادــبع  نـب  ماـشه  نـیک  و 

ناکف دیامرف (( :  یم  يدنوار  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رطاخب  درک و  مایق  یعامتجا  تلادـع  نتخاس  ققحم  يارب  مالـسلاامهیلع )  )
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 . دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  وا  مایق  ( 295  . (( ) رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  لیبس  یلع  هجورخ 

یمالسا تموکح  لیکشت 

ام داقتعا 

يارب لاعتم  دـنوادخ  مییوگ  یم  تسین .  ادـج  توبن  تلاسر و  هلءاسم  زا  تفالخ  تماما و  هلءاسم  هک  میدـقتعم  عطاـق  هلدا  هب  نایعیـش  اـم 
یبوخ زا  ار  يدب  تواقش و  زا  ار  تداعس  تکاله و  زا  ار  تاجن  هار  نانآ  ات  درک ،  ثوعبم  یناربمایپ  اه  ناسنا  تداعـس  رـشب و  ییامنهار 

تیاده ار  نانآ  شناگدنب  هب  تبحم  فطل و  باب  زا  ملاع  راگدرورپ  هک  دنک ،  یم  اضتقا  هدـعاق  نیا  رب  هوالع  دـننک و  نشور  مدرم  يارب 
لقع رکف و  نوچ  و  دسرب .  تداعـس  لامک  هب  دناوت  یمن  نومنهر  امنهر و  نودب  رـشب  هک  تسا  قح  هدارا  ادخ و  تساوخ  نیا  اذل  دـنک . 
هوالع لاعتم  دنوادخ  اذل  دنک ،  مکح  میظنت  نیناوق و  عیرشت  یتایح  لئاسم  مامت  رد  دناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  ناسنا  تسا و  دودحم  رشب 

نوناق و زین  نانآ  هب  دـیزگرب ،  تیرومءام  نیا  يارب  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا ینعی  یناسفن  تالامک  هنومن  هتـسجرب و  ياـهناسنا  هکنیا  رب 
لهج و لاگنچ  زا  ار  رـشب  تسا .  یبوبر  تاذ  نآ  یعقاو  نودـم  یقیقح و  عراش  هک  یماکحا  یهلا و  نیناوق  يارجا  ءاول  رد  ات  داد  باـتک 
هب ملاع  راگدرورپ  تشادن ،  بولطم  هجیتن  نیناوق  ندرک  هدایپ  لامعا و  نودب  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  نوچ  و  دشخب .  تاجن  تافارحنا 

یلو ماما و  امـسر  ءایبنا  و  دـنوش ،  لبقتم  زین  ار  نآ  يارجا  مکح ،  نایب  رب  هوالع  دـنریگب و  تسدـب  ار  تلم  مامز  امـسر  داد  هزاـجا  ءاـیبنا 
دقل دیامرف (( :  یم  نآرق  دنزاس .  راوتسا  رشب  نایم  رد  ار  یعقاو  تلادع  نانآ  و  دنشاب .  مدرم  لاوما  ناج و  هب  تبـسن  قح  بناج  زا  قلطم 

ياهلیلد اب  ار  یناربماـیپ  اـم  ( ) 296 (( . (( ) دـیدحلا انلزنا  طسقلاب و  ساـنلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم  اـنلزنا  تاـنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا 
رد لیـصفت  روطب  میهاوخ  یمن  ام  هتبلا  میداتـسرف )  اـم  ار  نهآ  دـننک و  راداو  تلادـع  هب  ار  مدرم  اـت  میداتـسرف  نوناـق  باـتک و  نشور و 
زا یضعب  هصالخ .  وحنب  نآ  لیکشت  یمالسا و  تموکح  تماما و  هلئسم  رب  تسا  يا  همدقم  ضرغ  هکلب  میشاب  هتفگ  نخس  توبن  هلءاسم 

تلادع هب  مدرم  لام  ناج و  رب  ادخ  روتـسد  هب  دـنداد و  تموکح  لیکـشت  امـسر  ام ،  ربمایپ  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  نینچمه  یهلا و  يایبنا 
دراد و يرترب  نینم  ؤم  لام  ناـج و  هب  تبـسن  ربماـیپ  ( 297  (( . (( ) مهلاوما مهـسفنا و  نم  نینم  ؤملاـب  یلوا  یبـنلا  دـندنار (( .  یم  مکح 

بناج زا  دـیاب  ربمایپ  یبن و  هک  يروطنامه  هک  میراد  داقتعا  ام  هاتوک ،  همدـقم  نیا  رکذ  اب  تسوا .  نآ  زا  تیالو  تسا و  مدـقم  وا  مکح 
هفیلخ ماما و  روطنیمه ،  مه  ماما  تسین ،  يداع  ناسنا  نءاش  رد  نوچ  درادن  ار  یهلا  ربهر  ربمایپ و  باختنا  قح  رـشب  دوش و  ثوعبم  ادـخ 

زا دـیاب  ربمایپ  هک  لیلد  نامه  هب  دوش .  یم  قـالطا  دـنا  هدـش  بوصنم  قح  بناـج  زا  هک  قلخ  نیتسار  همئا  ناربهر و  هب  اـم  حالطـصا  رد 
صن هب  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  میدقتعم  ام  دشاب .  نینچ  دیاب  مه  ربمایپ  نیـشناج  ماما و  دـشاب  قح  فرط  زا  وا  ماقم  ياطعا  ادـخ و  بناج 

مخ ریدغ  هعقاو  رد  دومن و  یفرعم  قلخ  ياوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  دنوادخ  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  قح  نامرف  نآرق و  حیرص 
راگدرورپ رما  هب  نینم  ؤملاریما  و  ( 298  . ) دومرف مالعا  امسر  مالسا  ردص  ناملـسم  درم  نز و  نارازه  لباقم  رد  ار  بلطم  نیا  ادخ  لوسر 

نیسح ماما  هتسیاش  بصنم  نیا  وا  زا  دعب  داد و  نایعیـش  مود  ياوشیپ  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم ماما  هب  ار  تماما )   ) هعیدو نیا  دوهعم  دهع  و 
بصنم و تفالخ و  نیا  هدومرف و  ءاطعا  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دشاب  یم  مالسلا )  هیلع   ) رـصع ماما  ات  شموصعم  دنزرف  و 9  مالسلا )  هیلع  )
 ( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم همئا  هیقب  دندش  بوصنم  نیعم و  قح  بناج  زا  نینم  ؤملاریما  ادخ و  لوسر  هک  روط  نامه  سپ  تسا  تیـصو 

روما قتف  قتر و  نیملـسم و  مامز  نتفرگ  تسدب  يارب  دوخ  تاناکما  همه  زا  نینم  ؤملاریما  مالـسا و  ربمایپ  هک  يروطنامه  و  دندوب ،  نینچ 
یم شحلاص  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یبصنم  تماما  دـندوب .  هلءاسم  نیا  ناهاوخ  زین  نید  همئا  ریاـس  دـندرک  ماـیق  تلم  حالـصا  و 

یمالسا تموکح  لیکشت  مدرم و  ییاوشیپ  نامه  هک  یعیرشت  تیالو  هلءاسم  هصالخ  تسین ،  اهنآ  زا  علخ  هب  رداق  ادخ  زج  یـسک  دشخب 
نانآ رما  ذوفن  ینیوکت و  يالو  رب  هوالع  همئا  و  تسا ،  هدوب  نید  همئا  یعقاو  قح  ماکحا ،  يارجا  ناـیب و  تلم و  ماـمز  نتفرگ  تسد  هب  و 
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هب تیالو  ماقم  بصنم و  نیا  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  و  دنـشاب .  یم  یعیرـشت  تیالو  ماـقم  ياراد  یلوا  قیرطب  ملاـع ،  تادوجوم  رد 
 . دناد یمن  ریذپ  لیطعت  ار  تموکح  مهم  رما  لقع  تنس و  باتک و  و  ددرگ .  یم  ضیوفت  ادخ  بناج  زا  دیلا  طوسبم  طئارشلا  عماج  هیقف 

دندادن تموکح  لیکشت  المع  نید  همئا  ارچ 

دح رد  نینم  ؤملاریما  ادخ و  لوسر  رگا  هک  تسنیا  دیایب  شیپ  مرتحم  ناگدـنناوخ  یـضعب  نهذ  رد  تسا  نکمم  هک  یلا  ؤس  اهنت  لا :  ؤس 
رایـسب بلطم  نیا  باوج :  دندرکن ؟  نینچ  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموصعم  رگید  ارچ  دـنتفرگ  تسدـب  ار  روما  مامز  شوخ  يرهاظ  ناکما 

نآ راتساوخ  همه  دنتشاد و  شودب  ار  یهلا  گرزب  تلاسر  کی  همه  هتشادن و  یقرف  رگیدکی  اب  قح  همئا  ریسم  هک  تسا  راکشآ  نشور و 
هدـهعب زین  ار  مدرم  يرهاظ  يربهر  ینطاب  يربهر  رب  هوالع  ناشدوخ  دـننک و  جارخا  هنحـص  زا  ار  تفالخ  تموکح و  نیبصاغ  هک  دـندوب 

اجنآ ات  ربتعم  نیخروم  مالسا و  تایاور  ثیداحا و  تداهش  هب  یبتجم  ماما  الثم :  درک  یم  قرف  نانآ  تیعقوم  نامز و  طئارـش  اّما  دنریگب . 
راچانب قیال  یناراکادـف  نارکفمه و  دـعاسم و  هنیمز  ندوبن  رثا  رد  یلو  درک .  عاـفد  شدوخ  يرهاـظ )  تفـالخ   ) قح نیا  زا  تسناوت  هک 
تسایس هنحص  زا  دوش  دنم  هرهب  يو  سدقم  دوجو  زا  تسا  نکمم  هک  يدح  نآ  ات  مالـسا  تما  هکنیا  يارب  نیملـسم و  نوخ  ظفح  يارب 

هیلع  ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  ماما  درک .  لمع  دوخ  یهلا  هفیظو  هب  داد و  همادا  راکفا  ریونت  يرگنـشور و  تلاسر و  هب  دـنام و  رانک  يرهاظ 
نیا لـباقم  رد  هشیمه  هک  نانمـشد  اـّما  تشگ  نیملـسم  ياوـشیپ  ماـما و  امـسر  نسح  ماـما  شیوـخ  ردارب  تداهـش  زا  دـعب  مه  مالـسلا ) 

هنومن ینارای  اب  دوبن  نآ  زا  رت  هنالقاع  یهار  هک  ینامسآ  تیرومءام  یهلا و  هفیظو  کی  قبط  نیـسح  ماما  اذل  دنتـشاذگن  دندوب  نادرمدار 
ار هیما  ینب  هتـسد  راد و  مالـسا و  نانمـشد  تیهام  شنارای  دوخ و  نوخ  اب  داد و  حیجرت  يراوخ  تلذ و  اب  یگدنز  زا  ار  تفارـش  اب  گرم 
رب هدـیقع  مارم و  رظن  زا  دیـسر ،  تداهـش  هب  ماما  اّما  تفرگ و  یم  تسدـب  ار  مدرم  مامز  امـسر  تشگ  یم  زوریپ  رگا  تخاـس و  راکـشآ 

البرک شارخ  ناج  هعقاو  ردپ و  تداهش  زا  دعب  داجس  ماما  اّما  داب .  قح  هار  نازابناج  نآ  كاپ  ناور  رب  ادخ  دورد  تشگ ،  زوریپ  نانمشد 
زج یهار  مه  وا  و  ( 299  . ) دش بوصنم  ادخ  نامرف  هب  نیسح  ماما  بناج  زا  قح  نیشناج  ماما و  ناونعب  امسر  تخس  رایـسب  یطیارـش  رد 
هب دوتـس و  یم  ار  راتخم  مایق  هنامرحم  وا   ) تشادـن ملظ  ندـیبوک  يارب  میقتـسم  ریغ  داهج  يرـس و  هزراـبم  ماـکحا و  ناـیب  راـکفا و  ریونت 
وا هکلب  ات  درک  تیبرت  دـیز  نوچ  يدـنزرف  زین  ماما  ( 300  . () داتـسرف تمحر  دندرک  مایق  نیـسح  یهاوخنوخ  هار  رد  هک  يو  ناگدـنمزر 
اب تداهش  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح هار  نامه  هب  ای  داد و  یم  لیکـشت  ار  مالـسا  یعقاو  تموکح  تفرگ  یم  قلعت  قح  هدارا  رگا  دنک و  مایق 

تازرابم اهگنج و  فرط  کی  زا  دوب  هتفشآ  رایسب  نیملسم  عاضوا  مالـسلاامهیلع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  داهن .  یم  مدق  تزع 
هیلع  ) نیـسح سدـقم  مایق  زا  سپ  شبنج  اه و  تضهن  نیا  همه  هکنیا  بلاج  تفرگ و  یم  تروص  هیما  ینب  ملاظم  لـباقم  رد  هک  یفلتخم 
ياه هورگ  بازحا و  مایق  دوب .  مالـسلا )))  هیلع   ) نیـسح نوخ  ماقتنا   )) زرابم ياهورین  نویبـالقنا و  راعـش  لوا  تسویپ و  عوقوب  مالـسلا ) 

اه هورگ  دوـب و  شزیر  طوقـس و  رطخ  رد  هیما  ینب  دادـیب  خاـک  هظحل  ره  تفرگ و  یم  جوا  هیما  ینب  هـیلع  نویـسابع  نوـیولع و  فـلتخم 
 . دندوب دربن  لوغشم 

مالسا گنهرف 

ات داجس  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نوچ  موصعم  همئا  يوما  بصاغ  ياهتموکح  راشف  رثا  رد  تخـس  طیارـش  رادوریگ و  نیا  رد  اّما 
ماکحا رد  تایاور  هک  يوحنب  دنزاس  باریس  ار  مدرم  هنشت  ماک  دنزادرپب و  مالـسا  یعقاو  گنهرف  رـشن  هب  القا  دندوب ،  هتـسناوتن  نامز  نآ 

هیلع  ) رقاب ماـما  اذـل  تسا .  هدوب  طـیحم  ناـقفخ  ءاـفتخا و  يداـیا  نآ  تلع  تسا و  مک  دودـحم و  اـم  یئاور  بتک  رد  همئا  نیا  زا  مالـسا 
طیارـش و نیا  دننزب و  تسد  یگنهرف  یملع و  میظع  داهج  کی  هب  هکلب  دـندوب  تصرف  ددـص  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا ) 

ییانثتـسا طیارـش  نیا  زا  دـندز و  رمک  هب  ار  تمه  نماد  موـصعم  ماـما  ود  نـیا  تـهج  نـیا  زا  دوـب .  تـصرف  نیرتـهب  ناـنآ  يارب  عاـضوا 
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رشن هب  ریظن  یب  یهاگشناد  زهجم و  بتکم  لیکـشت  اب  دندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  هیما )  ینب  اب  سابعلا  ینب  نویولع و  یـضعب  يریگرد  )
ماما ود  نیا  زا  هک  یلصفم  ثیداحا  تایاور و  زا  تسا  رپ  ام  یئاور  یهقف و  یملع و  بتک  هک  مینیب  یم  و  دنتخادرپ .  مالسا  یعقاو  ماکحا 

یناهنپ هیقت و  لکش  هب  ار  ماکحا  زا  یلیخ  اذل  دندوب  وربور  نانمـشد  ینکـشراک  تیدودحم و  اب  اهنآ  هچرگ  تسا .  هدیـسر  ام  هب  موصعم 
 . دنتخومآ دوخ  نادرگاش  هب 

نویبالقنا هب  کمک 

نانآ يارب  هک  یطئارـش  ره  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) نید همئا  هکلب  دوبن  اهنآ  هفیظو  اهنت  اهبنارگ  نایاش و  تمدخ  نیا  یمالـسا  گنهرف  رـشن 
رد هک  یئاهنآ  هب  و  دندومن ،  یم  مایق  شیوخ ،  رـصع  تموکح  دض  رب  دندرک و  یم  کمک  دهعتم  ناملـسم و  نویبالقنا  هب  دوب ،  دعاسم 

شنارای زا  یکی  زا  يرایـس  هّللادبعوبا  دنداد .  یم  يرای  دندرک  یم  هزرابم  سابع  ینب  سپـس  هیما و  ینب  دـساف  ياه  میژر  نتخادـنارب  هار 
نایم هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  نیدهاجم  ناگدننک و  مایق  زا  نخس  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رـضحم  رد  هک  دنک ،  یم  لقن 
دیدش هقالع  ماما  هاگنآ  دنک .  مایق  دّمحم  لآ  زا  يا  هدننک  مایق  هک  یمادام  تسین  ادج  ام  نایعیش  ام و  زا  تداعس  ربخ و  دومرف :  ماما  دمآ 

تسود ( ، 301  (( ) هلایع ۀقفن  یلع  جرخ و  دّمحم  لآ  نم  یجراخلا  نا  تددول  دیامرف (( :  یم  دنک و  یم  زاربا  ناگدننک  مایق  هب  ار  دوخ 
 . مریگب هدهع  هب  ار  شناگدنامزاب  جراخم  نم  دنک و  مایق  دّمحم  لآ  زا  يا  هدننک  مایق  مراد 

دندوب تما  حالصا  راتساوخ  ع )   ) همئا

هب هشیمه ،  دندوب و  تماعز  يربهر و  رداک  رد  اصوصخم  نیملسم  عاضوا  حالصا  راتـساوخ  نید  همئا  هک  دش  مولعم  تامدقم  نیا  رکذ  اب 
موصعم ماما  نامز  رد  فرط  نآ  زا  و  دندرک .  یم  دراو  هبرـض  روج ،  ماکح  رکیپ  رب  شیوخ  يرهاظ  تاناکما  دودح  رد  فلتخم  نیوانع 

مارآ تسناوت  یمن  لو ،  ؤسم  تفارش و  اب  ناسنا  ره  هک  دندرک ،  یم  ینارمکح  هناملاظ ،  هیما  ینب  نانچ  مالسلا )  هیلع   ) دّمحم لآ  قداص 
دیسر یم  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  يو  نادرگاش  دادعت  هک  یگنهرف  یملع و  عیسو  هزوح  کی  ماما  دراذگب .  تسد  يور  تسد  دنیـشنب و 

هیما ینب  ماکح  يریگرد  یلمع  نینچ  هب  مادقا  تصرف و  نیا  ندمآ  شیپ  تلع  تخادرپ و  مالسا  گنهرف  فراعم و  رشن  هب  داد و  لیکـشت 
هب قفوم  رتمک  رگید  و  دندوب ،  هنابلط ،  حالصا  هاوخیدازآ و  ياه  تضهن  ندرک  شوماخ  مرگرس  اهنآ  دوب ،  یـسابع  يولع و  نویبالقنا  اب 

هزوح ظفح  سرد و  اـّما ،  ( 302  . ) دندرک مهارف  ار  ماما  بلج  تمحز و  بابـسا  راب  نیدـنچ  ولو  دـندش ،  یم  ماما  نتـشاذگ  راشف  تحت 
یلع نب  دـیز  یهدـنامرف  هب  ار  شا  هناحلـسم  تضهن  شیوـخ ،  یگنهرف  تضهن  شود  هب  شود  ماـما  هدوـبن و  ماـما  هـفیظو  اـهنت  هـیملع ، 

 . تسوا ياعدم  دهاش  دوخ  دوش  یم  یسررب  باتک  نیا  رد  هک  ءاملع  صوصن  تایاور و  نوتم  و  دید ،  یم  كرادت  مالسلاامهیلع )  )

دوب ع )   ) ماما نذا  هب  دیز  مایق 

 ، دنیوگب و  تسا ،  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دوخ  هتـساوخ  هنارـسدوخ و  مالـسلاامهیلع )   ) دیز مایق  هک  دننک ،  لایخ  یـضعب  تسا  نکمم 
ماما نذا  تیاضر و  نودـب  يو  مایق  اّما  تشاد  یم  تسود  ار  وا  مالـسلا )  هیلع   ) ماما و  دوب ،  ملاع  نامیا و  اب  تلیـضف و  اـب  درم  دـیز  یلب ، 

يزراب تیـصخش  هک  تسا ،  لوقعم  ریغ  نخـس  نیا  میا  هدش  رکذـتم  باتک  نیا  رد  هک  یتایاور  هلـسلس  رکذ  اب  الوا  باوج :  تسا .  هدوب 
 ، شیاوقت یملع و  ماقم  هبترم و  نآ  اب  دیز  اریز  دهد ،  نتـشک  هب  ار  یعمج  دوخ و  دنک و  مایق  باسح  همدقم و  نودب  یلع  نب  دـیز  نوچ 

هدز يراک  نینچ  هب  تسد  يو ،  هزاجا  نودـب  ماما ،  روضح  نامز  رد  نینوخ ،  یمایق  یتاـیح و  رما  کـی  رد  يو  مییوگب ،  تسین  حـیحص 
 ، ماما تیالو  هب  تبسن  يداقتعا  نینچ  اب  یـسک  زگره  تسناد  یم  ۀعاطالا  بجاو  ادخ و  تجح  ار  ماما  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نوچ  تسا ، 

نادنمـشناد ءاملع و  لاوقا  صوصن و  تیاور و  زا  یعطاـق  هلدا  اـیناث ،  دـنک .  یمن  راـک  موصعم ،  تروشم  نودـب  مهم  رما  نیا  رد  مه  نآ 
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نذا هب  مالسلا )  هیلع   ) دیز مایق  دنیوگ  یم  و  دنا ،  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  تسد  رد  نیرـصاعم  ات  ءامدق  زا  هعیـش  لوا  زارط 
هک یباوج  نمض  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز مایق  هب  عجار  مالـسلا )  هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  تسا .  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

دقل لوقی . . . .  مالسلا )  مهیلع   ) یلع نب  دّمحم  نب  رفعج  هابا  عمس  هنا  عمس  هنا  رفعج ،  نب  یـسوم  یبا  ینثدح  دومرف (( :  داد  نومءام  هب 
دّمحم نب  رفعج  لاق  یلو ،  املف  کنءاشف ،  ۀسانکلاب ،  بولصملا )   ) لوتقملا نوکت  نا  تیـضر  نا  مع  ای  تلقف :  هجورخ ،  یف  ینراشتـسا 

 : متفگ وا  هب  نم  درک .  تروشم  نم  اب  شمایق  يارب  وا  دومرف :  قداص  ماما  ( 303  . (( ) هبجی مل  هتیعاو و  عمس  نمل  لیو  مالسلاامهیلع : )  )
دزن زا  دـیز ،  یعقوم  و  تسا ،  نیمه  وت  هار  سپ  یـشاب ،  هساـنک  هتخیوآ  راد  هب  ناـمه  هک  یتـسه  یـضار  يراد و  تسود  رگا  ناـجومع 

تیاور و نیا  دباتـشن .  شیرایب  دونـشب و  ار  وا  يادن  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تفر ،  نوریب  شترـضح 
یهگناو تسا  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما نذا  هب  دیز  مایق  هک  تسام  ياعدم  زا  يرگید  دهاش  دوخ  تشذـگ  هک  يرابخا  یـضعب  نومـضم 

هب تسا  هدوب  نکمم  يو  نذا  روتسد و  ای  ماما و  تلاخد  هدوب و  یم  طایتحا  هیقت و  لصا  يور  رایسب  تسیاب  یم  دیز  جورخ  هلءاسم  نوچ 
دندوبن لیام  هجو  چیه  هب  نانآ ،  کیدزن  باحـصا  هن  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دوخ  هن  و  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هن  اذـل  دـسرب ،  نمـشد  شوگ 

نشور حضاو و  رایسب  تسا  یبلطم  نیا  دیآ و  شیپ  مالسلا )  هیلع   ) ماما يارب  يرطخ  رذگهر  نیا  زا  ادابم  دنک ،  ادیپ  عالطا  نآ  هب  یـسک 
ریظن مک  تیـصخش  دوب  ماما  نذا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق  دـنا  هدرک  حیرـصت  هک  ياـسک  هلمج  زا   - 1 هعیـش :  ناگرزب  لاوقا  کـنیا  . 

 : )) . . دیامرف یم  تحارص  لامک  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  دعاوق ))  )) باتک رد  يو  دشاب ،  یم  لوا  دیهش  موحرم  مالسا 
زئاج هکنیا  ای  ( 304  ( (( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ینب  نم  هریغ  یلع و  نب  دـیز  جورخک  ۀـعاطلا  بجاو  ماما  نذاب  مهجورخ  نوکی  نازاج  وا  . 

ریرحن یناقمام ،   - 2 مالـسلا . )  هیلع   ) یلع نادنزرف  رگید  یلع و  نب  دیز  جورخ  دننام  دـشاب  ۀـعاطلا  بجاو  ماما  نذا  هب  اهنآ  مایق  دـشاب 
نذاب هجورخ  نوک  دـعب  احاحـص  هرابخا  ۀـقث و  ادـیز  ربتعا  ینا  لاقملا ،  صخلم  و  دـیامرف (( :  یم  تحارـص  اب  هنیمز  نیا  رد  لاـجر  ملع 

دـش مولعم  هکنآ  زا  سپ  مناد  یم  ربتعم  تقاثو  رظن  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نم  هکنیا  نخـس  هصالخ  ( 305  . (( ) مالـسلا هیلع  قداصلا 
دلاخ نب  نامیلـس  دیوگ :  یم  ملاعم ،  باتک  بحاص  نسح  خیـش   - 3 تسا .  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نذا  هب  يو  ماـیق  جورخ و 

وا شود  هب  شود  تفاتش و  دیز  کمک  هب  ماما  نذا  اب  نامیلس  هک  یتروص  رد  ( 307  ) تشاد نذا  تقو  ماما  فرط  زا  دیز  مایق  رد  ( 306)
مساقلاوبا دیس  ياقآ  هّللا  ۀیآ  ترضح   - 4 درک .  مایق  ماما  نذا  نودب  تضهن  ربهر  دیز  دوخ  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  دـیگنج ،  نمـشد  اب 

نینچ مالسلا )  هیلع   ) دیز هرابرد  ار  دوخ  هدیقع  تیعطاق  و  تایاور ،  لیدعت  حرج و  یسررب و  زا  سپ  شلاجر ،  سیفن  باتک  رد  یئوخ ، 
تضهن رد  امیقتسم  ماما  ارچ  دوب .  نوذءام  ماما  بناج  زا  دیز  انامه  ( 308  ( (( ) مامالا  ) هلبق نم  انوذءام  ناک  ادیز  نا  دیامرف (( :  یم  نایب 

دراو تضهن  رد  امیقتسم  ار  ماما  ياپ  هدش  يوحن  ره  هب  هک  دنتشاد ،  یعس  يولع  نویبالقنا  زا  یضعب  طئارـش ،  نیا  رد  درکن  تکرـش  دیز 
يو نوچ  تسین ،  يداع  ناسنا  چیه  نءاش  روخ  رد  ماما  يارب  فیلکت  هفیظو و  نییعت   - 1 دوبن :  حالص  تهج  دنچ  زا  راک  نیا  اّما  دننک ، 

زا یضعب  يوق  نامیا  يروشحلـس و  حور   - 2 نارگید .  هن  دـنک  نیعم  ار  نارگید  فیلکت  دـیاب  هک  تسوا  نینم ،  ؤم  یلو  تسا و  موصعم 
ماما و  دندرک ،  یم  هلجع  یهاگ  مایق  تضهن و  رد  هک  دوب ،  هدرک  زیربل  روج  ماکح  ملاظم  لباقم  رد  ار  نانآ  ربص  هساک  نانچ  نیدـهاجم 

نآ رد  ار  شیوخ  تکرش  تسناد و  یمن  مایق  بسانم  ار  نامز  و  دومرف ،  یم  یهن  هلجع  زا  دوب ،  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  ملاع  وا  هک  قداص ، 
ار نمـشد  نظ  ءوس  اصوصخ  مشاه  ینب  امومع و  نایعیـش  رب  وا  تسایر  و  ماما ،  ساسح  تیعقوم   - 3 تسناد .  یم  قح  ردـقم  رما  فالخ 

یم یلـصا  كرحم  ار  ماـما  تفرگ ،  یم  تروـص  نیدـهاجم  نیا  هیحاـن  زا  هـک  يزیمآ  ضارتـعا  مادـقا  هنوـگره  درک و  یم  بـلج  رتـشیب 
 ، ماما ینلع  تلاـخد  هنوگره  تروص  رد   - 4 داد .  یم  همادا  هزرابم  هب  هیقت )   ) وحن هب  رگید  ترابعب  هناـطاتحم  یلیخ  ماـما  اذـل  دـنتخانش 

یگنهرف ماظن  نیا  ندیـشاپ  مهب  تمیق  هب  دندنام و  یم  مورحم  مالـسا  فراعم  مولع و  كرد  ضیف  زا  مدرم  دش و  یم  یعطق  ماما  تداهش 
هب مشاه  ینب  صخ  الاب  نیملسم  هعماج  نطب  رد  لیـصا  یتضهن  نیوکت   - 5 دمآ .  یمن  تسدب  زین  بولطم  هجیتن  و  دـیدرگ .  یم  حـیحص 

نیا هدرپ )  تشپ  رد   ) ماـما و  دوب ،  يزوریپ  اـب  نورقم  حالـص و  تهج  ره  زا  هک  دوب  یبساـنم  تیعقوم  اـهنت  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يربـهر 
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حیحص تسایس  عون  کی  دوخ  ماما  میقتسم  تلاخد  مدع  مالسا  گرزب  نادنمشناد  زا  یـضعب  هدومرف  هب  انب  و  درک .  یم  دییءات  ار  تضهن 
دیز مایق  هب  تبـسن  ماما  تفلاخم  زا  یکاح  تضهن  رد  میقتـسم  وحن  هب  ماـما  ندرکن  تلاـخد  دـیامرف :  یم  یمق  زازخ  موحرم  تسا .  هدوب 
نم موق  مهوت   )) ) درکن ماـیق  ماـما  درک و  ماـیق  دـیز  دـندید  مدرم  یعقوم  و  دـمآ ،  دوجو  هب  مدرم  هیحاـن  زا  فـالتخا  نیا  و  تسا ،  هدوبن 

هک دندرک  نامگ  نایعیـش  زا  یهورگ  ( 309 ( . (( ) ریبدـتلا نم  برـضل  ناک  امنا  هفلاخملل و  ناک  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج عاـنتما  نا  هعیـشلا 
 . تسا هدوب  يریبدت  تسایس و  عون  کی  دوخ  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  هدوب  تفلاخم  رطاخب  دیز  اب  مایق  جورخ و  زا  قداص  ماما  يراددوخ 

ضرغ دریگ .  یم  تسدب  ار  تضهن  نیا  ینلع  يربهر  یهلا  ررقم  هفیظو  کی  قبط  امسر و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  روظنم  نیمه  هب 
و دریگ ،  تروص  نیون  یبالقنا  یعقاو و  حالـصا  کی  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیـسح و  نوخ  ماقتنا  رب  هوـالع  هک :  تسا  نیا  وا 

ماما هب  ار  نآ  هتفرگ و  تسدـب  ار  تردـق  دیـسر و  یم  شیوخ  فدـه  هب  و  دـش ،  یم  زوریپ  هکنآ  لوا :  دوب .  تروص  ود  ماـیق  نیا  هجیتن 
یعقاو تمظع  تزع و  و  دـندش ،  یم  رادروخرب  ریظن  یب  يربـهر  موصعم و  یماـما  دوجو  زا  مالـسا ،  تما  تخاـس و  یم  لوـحم  قداـص 
لوسر شراوگرزب  دج  البق  تسناد و  یم  ار  نآ  دوخ  هک  مالسلا )  هیلع   ) دیز ندش  هتـشک  تداهـش و  مود :  دیدرگ .  یم  ققحم  نیملـسم 

تزع اب  گرم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح شدج  دننام  وا  و  دندوب .  هدرک  ینیب  شیپ  ار  نآ  مالسلا )  مهیلع   ) همئا رگید  نینم و  ؤملاریما  ادخ و 
هرخالاب و  داد ،  يولع  نویبالقنا  رگید  هب  ار  سدـقم  تضهن  نیا  نادـیواج  لعـشم  داد و  یم  حـیجرت  يراوخ  تلذـم و  رد  یگدـنز  رب  ار 

( دش دهاوخ  ثحب  ادعب  مایق  هجیتن   . ) دیدرگ نانآ  یعقاو  يزوریپ  هب  رجنم 

دومن یم  توعد  ص )   ) دّمحم لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  ع )   ) دیز

تموکح يزوریپ  تروص  رد  هتساوخ  یم  تسا و  هدوب  مالسا  تما  رما  حالصا  راتساوخ  یلع  نب  دیز  هک  دش  نشور  تامدقم  نیا  رکذ  اب 
کنیا دنادرگرب ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  ياضر   ) شترضح لوق  هب  ای  قداص  ماما  نآ  یعقاو  یلـصا و  بحاص  هب  ار  تفالخ  و 

 ، ارغ يا  هبطخ  نمـض  رد  نینم  ؤملاریما  مینک .  یم  رکذ  اجنیا  رد  هعیـش  گرزب  ياملع  صوصن  تیاور و  اب  ار  شیوخ  ياعدـم  لـیلد  اـم 
يدرم طیارش  نیا  رد  قحلا )) . ))  یلا  عاد  هناف  هورصناف  تیبلا ،  لها  انم  لجر  کلذ  دنع  موقیل  دومرف (( :  دومن و  ییوگـشیپ  ار  دیز  مایق 

وه لجرلا  کلذ  نا  نوثدـحی  سانلا  ناکف  دـنک ((  یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  وا  نوچ  دـیهد  يراـی  ار  وا  دـنک ،  یم  ماـیق  اـم  نادـناخ  زا 
شنارای دیز و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  زا  يربخ  نمـض  رد  و  تسا .  دیز  نامه  دوعوم  لجر  نیا  دنتفگ  یم  مدرم  و  ( 310 (( ، (( ) دیز

ول ادیز ،  یلع  هّللا  محر  دومرف (( :  یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ( 311  . ) تسا هدش  دای  قح  هب  ناگدـننک  توعد  قحلا )) ، )  ةاعد  )) )
مدرم يو  انامه ،  درک ،  یم  افو  شیوخ  هدعو  هب  دـش ،  یم  زوریپ  رگا  ( 312 (( ) اضرلا انا  دّـمحم و  لآ  نم  اضرلا  یلا  اعد  امنا  یفول  رفظ 
قداص ماما  زاب  مدوب .  نم  اضر )  ) زا روظنم  و  درک ،  یم  توعد  قداص )  ماما  يرـس  مان   ( ) هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  ياضر  هب  ار 
فیک فرعل  کلم  ول  هنا  اّما  یفول ،  رفظ  ول  هنا  اّما  دـیامرف (( :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز خـماش  ماقم  زا  لـیلجت  نمـض  رد  مالـسلا )  هیلع  )

تسناد یم  دیـسر ،  یم  تموکح  کلم و  هب  رگا  و  درک ،  یم  لمع  شیوخ  نامیپ  هب  دش  یم  زوریپ  وا  رگا  انامه ،  ( 313 (( . (( ) اهعنصی
اضرلا یلا  مکاعد  امنا  هسفن و  یلا  مکعدی  مل  و  دیامرف . . . (( :  یم  رگید  ياج  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نینچمه  دنک .  هچ  ار  نآ 

و دـناوخ ،  یمن  شیوخ  هب  ار  مدرم  وا  ( 314  (( . (( ) هنـصقنیل ناطلـس  یلا  جرخ  امنا  و  هیلا ،  مکاعد  امب  یفول  رفظ  ول  و  دّـمحم ،  لآ  نم 
هچنآ هب  دـش  یم  شبیـصن  رفظ  حـتف و  رگا  و  درک ،  یم  توعد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ نادـناخ  زا  ياضر  هب  هک ،  تسین  نیا  زج 

 ( مالـسلا هیلع   ) متـشه ماما  و  دزاس .  بوکنم  درخ و  ار  وا  تردق  ات  درک  جورخ  یناطلـس  رب  وا  انامه  و  درک ،  یم  افو  دوب  هدناوخ  ار  امش 
یلا سانلا  وعدی  و  تساوخ (( ،  یمن  شیوخ  يارب  ار  ییاوشیپ  تموکح و  وا  دومرف :  دیز  سدـقم  تحاس  زا  عافد  رد  نانخـس  نمـض  رد 

ول هّللا  و  اّما ((  درک  یم  توعد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  يو  هلآ )) )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  نم  اضرلا 
یسلجم همالع  هر : )   ) یسلجم همالع  حیرص  مالک  درک .  یم  لمع  شیوخ  نامیپ  هب  دش  یم  زوریپ  رگا  مسق  ادخ  هب  ( 315  (( ) یفول رفظ 
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یلا هضوف  رم  الا  یلع  بلغ  نا  هنا  یلع  اـمزاع  ناـک  هنا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  نم  اـضرلا  یلا  اوعدـی  ناـک  و  دـیوگ (( :  یم 
یم توعد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص  ( ) دّمحم لآ  زا  ياضر   ) هب ار  مدرم  وا  هریغ )) :  مهمالک  یفرا  مل  انباحـصا و  رثکا  بهذ  هیلا  مهلـضفا و 

نادـناخ زا  درف  نیرتملاـع  نیرترب و  هب  ار  نآ  دروآ ،  یم  تسد  هب  ار  تموـکح  تشگ و  یم  زوریپ  رگا  هک :  دوـب ،  نیا  رب  وا  مزع  درک و 
هدیدن نانآ  زا  يرگید  مالک  بلطم  نیا  زا  ریغ  دنلوق و  نیا  رب  هعیش  ياملع  رثکا  و  دومن ،  یم  ضیوفت  مالـسلا )  هیلع  قداص  ماما   ) ربمغیپ

مل هسفن و  کلذب  دیری  هنا  اونظف  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  نم  اضرلا  یلا  وعدـی  دـیوگ (( :  یم  هر )   ) دـیفم خیـش  ( 316  ( . ) ما
شدوخ يو  دندرک  یم  نامگ  نانآ  درک  یم  توعد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ياضر   ) هب ار  مدرم  وا  ( 317 (( . (( ) اهدیری نکی 

 . درک یمن  رکف  نینچ  وا  هکنآ  لاح  و  تسا ،  هدرک  هدارا  ار 

یمالسا تموکح  لیکشت  یناقمام -  بلاج  نخس 

یتضهن ار  دیز  جورخ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  تمظع  رد  تایاور  لیدـعت  حرج و  لقن و  زا  دـعب  شلاجر  باتک  رد  یناقمام  همالع 
ۀجحلل امامتا  ۀمامالا ،  قح  ۀبلاطم  وه  میظع و  یئالقع  دصقمل  دنک (( :  یم  نایب  نینچ  ار  يو  فده  درامـش و  یم  هدش  باسح  لیـصا و 

يارب دوب  تماما  قح  هبلاطم  نآ  و  دوب ،  یئالقع  دصق  کی  يور  مالـسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  مایق  ( 318  . (( ) مهرذعل اعطق  سانلا و  یلع 
نایب حیرـص  ار  دوخ  هدیقع  سپـس  راوگرزب  تیـصخش  نیا  ددرگ .  دودسم  نانآ  يارب  رذـع  ياههار  و  دوش ،  مامت  مدرم  رب  تجح  هکنیا 

یف اهعـضیل  نیبلغتملا ،  يدیا  نع  ۀفالخلا  جارخا  جورخلا ،  نم  هّللا  همحر  دیز  ضرغ  نا  اذه  نم  رهظی  لوقا :  دیامرف (( :  یم  دـنک و  یم 
کلذـب ررـضتی  هعاـبتا  نع  یتح  کـلذ  یفخی  ناـک  هنکل  مالـسلاامهیلع و  هّللادـبع  یبا  رفعج و  یبا  ۀـماماب  قدـص  دـق  ناـک  اهقحتـسم و 

هک دوب ،  نیا  داب ،  وا  ناور  رب  ادخ  تمحر  دیز  ضرغ  هک  دوش ،  یم  طابنتـسا  نینچ  تایاور  نیا  زا  ( 319  ( . (( ) مالسلا هیلع   ) هّللادبعوبا
و رقاب ) ماما   ) رفعج یبا  تماما ،  وا  دـهد ،  رارق  شا  یقیقح  يارجم  هب  ارنآ  ات  دروآ  نوریب  بصاغ  ماکح  تسد  زا  ار  تموکح  تفـالخ و 

هجوتم يررـض  ادابم  شیوخ ،  ناوریپ  زا  یتح  تشاد  یم  ناهنپ  ار  بلطم  نیا  يو  نکیل ،  تشاد ،  قیدصت  ار  قداص )  ماما   ) هّللادـبع یبا 
 . ددرگ قداص ))  ماما 

يزیوح ناخیلع  دیس  لوق 

یم یلـصفم  بلاطم  نایب  زا  سپ  دـیز  مایق  هفـسلف  نایب  رد  نایبلا )) )  تکن   )) ) بحاص يزیوح  ناخیلع  دیـس  موحرم  ردـقیلاع  دنمـشناد 
هّللادبعوبا هعنمی  مل  امنا  هنع و  مهاضر  کلذ  یلع  لدی  هلها و  یلا  قحلا  عاجرا  رمالا  هل  ماقتـسا  نا  هتین  هدصق و  نا  بیر  و ال  دـیامرف (( : 

و  ) دش یم  راوتسا  شراک  رگا  هک  دوب ،  نیا  مالسلا )  هیلع   ) دیز تین  دصق و  هک  تسین  يدیدرت  جورخلا ، ))  نم  مالـسلا )  هیلع   ) قداصلا
 ( مالـسلا مهیلع   ) همئا تیاـضر  بلطم  نیا  رب  لـیلد  و  دـینادرگ ،  یم  رب  ماـما )   ) شلها بحاـص و  هب  ار  قح  نیا  دیـسر ) یم  تموکح  هب 

رمالا عجری  لالـضلا  لها  لازا  رمالاب و  رفظ  نا  هنا  دیامرف (( :  یم  ناشیا  زاب  و  درکن .  عنم  مایق  زا  ار  يو  قداص  ماما  و  تسوا ،  هب  تبـسن 
دیـسر و یم  تموـکح  هب  دـش و  یم  زوریپ  وا  رگا  قـیقحت  هـب  ( 320  (( . (( ) هلآ هیلع و  هـّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  نـم  موـصعملا  ماـمالا  یلا 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  زا  موصعم  ماما  هب  ار  تما  يربهر  تموکح و  و  دیـشک ،  یم  نیئاپ  تردق  هکیرا  زا  ار  هارمگ  نانمـشد 

هیکت تردق  هکیرا  رب  هک  ناراکتیانج  نیبصاغ و  نآ  قح  تفالخ  تماما و  هک  دناد  یم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  درک .  یم  راذگاو 
نیسح ماما  شدج  هک  يروطنامه  هدومرف  نیعم  ربمایپ  نادناخ  زا  موصعم  لداع و  همئا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یقح  نیا  تسین و  دنا  هدز 

دیزی زا  اـی  نارگید  زا  تفـالخ  تموکح و  يارب  نم  ( 321  (( ) يریغ نم  قحا  انا   ) ای رمالا ) اذـهب  هنم  قحا  اـنا  دومرف (( :  جورخ  ماـقم  رد 
همئا ربماـیپ و  ناـمدود  قح  نیا  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یمن  يربهر  تفـالخ و  قیـال  ار  هیما  ینب  نیبصاـغ  زین  یلع  نب  دـیز  مرتراوازس . 
يارب ام  ( 322  (( ) هنع انوعفد  انیلع و  اورثءاتـسا  موقلا  نکل  رمالا و  اذـهب  سانلا  قحا  انک  انا  دومرف (( :  یم  تسا و  نانآ  دوخ  نیموصعم و 
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يارب هنومن  ناونعب  کنیا  دنا .  هدز  رانک  ار  ام  دنا و  هتفرگ  ام  تسد  زا  ارنآ  هیما )  ینب   ) هورگ نیا  نکیل  میرتراوازس و  نارگید  رب  تفالخ 
هک مالـسلا )  هیلع   ) دیز هدنزرا  ناجیه و  رپ  ياه  هبطخ  زا  یکی  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  مایق  فدـه  تضهن و  هفـسلف  ندـش  نشور 

دزاس و یم  انـشآ  تضهن  حور  اب  ار  ام  هبطخ  نیا  ياـهزارف  تـالمج و  رد  تقد  مینک ،  یم  رکذ  لـصف  نیا  رد  هدومرف  داریا  ماـیق  زا  لـبق 
 . دروخ دهاوخ  مشچ  هب  یبوخب  نآ  رد  مایق  هزیگنا 

دیز نیشتآ  هباطخ 

نب یلع  نب  دیز  ترـضح  ام ،  راتفگ  نامرهق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  گرزب  دهاجم  بالقنا و  ربهر  ینارنخـس  نتم  هبطخ  نیا 
دیز ترـضح  مایق  هفـسلف  ناوت  یم  نآ  رد  هک  تسا  یمهم  رایـسب  تاـکن  روش  رپ  چـیهم و  هبطخ  نیا  رد  تسا  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسحلا

تسا تاجن  ادخ و  لوسر  تثعب  هب  هراشا  يربهر و  هلءاسم  تلاسر و  لصا  نایب  زا  سپ  هباطخ ،  نیا  رد  دروآ  تسد  هب  ار  مالـسلا )  هیلع  )
هب هباطخ ،  نیا  رد  تسا .  هدـش  حیرـشت  نامز  نآ  رگمتـس  بصغ و  ماکح  تایانج  تما و  ناماسبان  عاـضوا  تملظ ،  لـهج و  لاـگنچ  زا 

یلص  ) ربمایپ تیبلها  اصوصخم  تلم  هب  تبـسن  هیما  ینب  ماشآ  نوخ  تموکح  لامع  هک  ياهیراتفرگ  و  اهالب ،  اهیدعت ،  اهلواپچ ،  اهملظ ، 
نیا رد  تسا .  هدـش  حیرـصت  دنتـشاد  یم  اور  ناـهاوخیازآ  نییوـلع و  نایعیـش و  و  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموـصعم همئا  و  هلآ )  هـیلع و  هـّللا 
ماقم هنابـصاغ  لاغـشا  تفالخ و  یمالـسا و  تموکح  ریـسم  رییغت  ینعی  ادـخ ،  لوسر  زا  دـعب  مالـسا  تما  فارحنا  نیرتگرزب  ینارنخس ، 

دزـشوگ هشیپ  تیانج  نارتوهـش و  لهاج و  يدـناب  هلیـسوب  مدرم  مامز  نتفرگ  تسدـب  فیثک و  دارفا  ناکاپان و  هنارئاج  يدـصت  يربهر و 
نب دـیز  ترـضح  بالقنا  ربهر  قیمع  ناجیه و  رپ  قطن  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  داقتنا  ثحب و  دروم  یکی  یکی  نانآ ،  تایانج  هدـش و 

یمایق اب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  دنزیخرب و  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  وا  دـنک .  یم  توعد  شروش  هب  ار  مدرم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع
تسین رگید  يزیچ  ینوبز  يراوخ و  تلذ و  زج  نیـشن  هناخ  توکـس و  رگید  هک  دهاوخ ،  یم  مدرم  زا  وا  دنریگ .  سپ  زاب  شخب  يدازآ 

همئا ناشربمایپ و  تیبلها  زا  يرادـفرط  هب  دـنزیخ و  اـپب  هک  دـهاوخ ،  یم  مدرم  زا  وا  دـنوشن .  یـضار  دوخ  راـب  تلذ  عضو  نیا  زا  شیب  و 
هدرک دادملق  ار  دوخ  نیملسم  ربهر  هفیلخ و  مانب  هک  یبصاغ  ياه  هنیزوب  وختشز و  ناتفص  گرگ  نآ  دنریگب و  تسدب  هحلسا  نیموصعم 
یتسه هنادرمناوجان  هک  هدیـشک  متـس  ياه  هدوت  هدیدجنر و  تلم  يادن  هب  دهاوخ ،  یم  مدرم  زا  وا  دنـشک .  نیئاپ  ادخ  لوسر  ربنم  زا  دنا 

حور زا  هک  وا ،  هاوخ  قح  دایرف  هب  هک  دهاوخ ،  یم  مدرم  زا  وا  دـنهد ،  باوج  دوش  یم  لامیاپ  تموکح  نامیخژد  ياه  همکچ  ریز  نانآ 
قح و تلود  ندـمآ  راک  يور  میژر و  رییغت  تموکح و  حالـصا  هب  وا  دـیدش  هقالع  و  قح ،  هب  خـسار  داقتعا  ادـخ و  هب  ناـمیا  تیـالو و 

دربـن نیا  رد  ار  وا  هک  دـهاوخ ،  یم  مدرم  زا  وا  دـنهد .  تبثم  يادـن  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  ینعی  نآ  بحاـص  هب  تفـالخ  ضیوفت 
ناج و اب  ار  تداهش  هداد و  رارق  یمالـسا  تما  يادف  اهالب و  رپس  ار  دوخ  وا  يرآ  دنراذگن .  شیاهنت  دنهد و  يرای  یهلا  داهج  سدقم و 

ارنآ نتم  انیع  هدنهد  ناکت  زیگناروش و  هبطخ  نیا  تیمها  رطاخب  ام  کنیا  دهد .  یم  حیجرت  نارگمتس  اب  شزاس  تلذ و  اب  یگدنز  زا  لد 
لک نم  و  ةریخ ،  نامز  لک  یف  ثعب  هّللا  نا  سانلا ،  اهیا  ع (( )   ) دیز ینارنخس  نتم  مینک :  یم  لقن  ( 323  ) یسلجم راونالاراحب  باتک  زا 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادمحم  جرخا  یتح  هتریخ  خسانتی  هّللا  لزی  ملف  ( 324  ، ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  لاق :  هنم ،  ةویح  اـبجتنم  ةریخ 
ناب ءایبنالا  رئاس  یلع  شیرق  ترختفا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادّـمحم ضبق  اـملف  ساـنلل ،  تجرخا  ةرتع  رهطا  ۀـبرت و  لـضفا  نم  ملـس  و 

هملکلا و ترهظ  یتح  ایبرع ،  ناک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم ناب  برعلل  مجعلا  تناد  ایـشرق و  ناک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادمحم
و مهئایبنا ،  اوبذک  لیئارسا ،  ینب  ۀنـس  اذخءات  و ال  مهیلا ،  مکاعد  نمل  اناوعا  اونوک  قحلا و  یلا  اوبیجا  هّللادابع و  هّللا  اوقتاف  ۀمعنلا ،  تمت 

رکذ اذا  هلثمب ،  نورکذملا  رکذی  مل  يذلا  میظعلا  هّللاب  انتلاقم ،  نومهفتملا  هتوعدـل ،  نوعماسلا  اهیا  مکرکذا  انا  مث  مهیبن ،  تیب  لها  اولتق 
انیطعا ثارت  انیف و ال  مهسالف و  نوروهقملا  نومولظملا  مکیبن  دلو  انا  نوملعت  متسلا  مکدولج ،  کلذل  ترعـشقا  و  مکبولق ،  تلجو  هومت 

و لذـلاب .  انتیم  تومی  و  رهقلاب ،  انئـشان  ءوشنی  و  فوخلا ،  یف  انالوم  دـلوی  فرعی ،  انلئاق  و  کتهنت ،  انمرح  و  مدـهت ،  اـنتویب  تلازاـم  و  ، 
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 ، هباتک یلا  هّللا و  یلا  نیعادلا  هئایلوا  ةرـصن  ضرف  و  مهیغب ،  یلع  مکتما  نم  ناودـعلا  یغبلا و  لها  داهج  مکیلع  ضرف  دـق  هّللا  نا  مکحی 
انعضو و  انتلم ،  لها  یف  هب  لومعملا  روجلا  انمقن  و  انبر ،  هّلل  انبضغ  موق  انا  مکحی  و  زیزع . )) يوقل  هّللا  نا  هرصنی  نم  هّللا  نرـصنیلف   )) لاق

 ، اهلها ریغ  یلا  اهعفد  و  اههجو ،  ریغ  نم  ةاکزلا  ذخا  و  اهتقو ،  ریغل  ةالـص  دهعلا و  ضقن  وهلاب و  مکحی  و  ۀـفالخلا ،  همامالا و  ثراوت  نم 
و نیحلاصلاب ،  لثم  و  نیقـسافلا ،  برق  لزانملا و  تاعافـشلا و  اشرلاب و  مکح  و  لـیزجلا ،  اـهب  لازا  و  اهیدـه ،  ریغب  کـسانملا  کـسن  و 

رما و  دلاولا ،  لتق  و  نیبملا ! ؟  دلج  و  سباحملا ،  یف  دلخ  شویجلا و  زهج  و  سوجملا ،  طلـس  و  ۀنامالا ،  لها  نوخ  و  ۀـنایخلا ،  لمعتـسا 
نع دـصی  و  ۀـفالخب ،  مکحی  هقلختـسا  هّللا  نا  مکمعاز  معزی  مث  هیبن ،  ۀنـس  هّللا و ال  باتک  نع  ذوخءاـم  ریغب  فورعملاـب  یهن  رکنملاـب و 

اجوع هاغب  وا  هلیبس  نع  دص  وا  ابذک ،  هّللا  یلع  يرتفا  نمم  ۀلزنم  هّللا  دنع  رشا  نمف  هرما ،  یلا  اعد  نم  لتقی  و  همراحم ،  کهتنی  و  هلیبس ، 
نا معزی  نمم  ۀـلزنم  هّللادـنع  رقحا  نما  و  داهجلا ،  یف  عراس  و  هلیبس ،  یف  دـهاج  هرماب و  نذآ  و  هعاطا ،  نمم  ارجا  هّللادـنع  مظعا  نم  و  ، 

لمع هّللا و  یلا  اعد  نمم  ـالوق  نسحا  نم  ایندـلل و  اراـثیا  هّللا و  رما  یف  اـنواهت  هقحب و  افافختـسا  کـلذ  كرتی  مث  هیلع ،  نمب  کـلذ  ریغب 
نایم زا  تخیگنارب و  تلاسر  يارب  ار  يا  هتـسیاش  ناسنا  ینامز  ره  رد  دـنوادخ  مدرم ،  ( )) 325  (( . (( ) نیملـسملا نم  یننا  لاق  احلاص و 

زا دعب  ار  يربمایپ  ابترم  دنوادخ   : ) دیامرف دنوادخ  دوب و  ناگدنب  هب  تبـسن  شدوجو  هیطع  يور  زا  نیا  و  دیزگرب ،  ار  يا  هنومن  دارفا  نآ 
مدرم يوس  هب  اه ،  هداوناخ  اهترتع و  نیرت  كاپ  اه و  تنیط  نیرتهب  زا  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم هکنیا  ات  داتـسرف ، ) یم  يربمایپ 

هک دـندرک ،  راختفا  مما  ریاـس  رب  شیرق  داد ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم هب  ار  ماـقم  تلاـسر و  نیا  دـنوادخ  هک  یناـمز  و  داتـسرف ، 
هملک هک  نآ  ات  دوب  برع  زا  دّمحم  هک  نوچ  تفای ،  رت  نیئاپ  یماقم  برع  هب  تبسن  مجع  و  تسا ،  یشرق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم

و دینک ،  تباجا  ار  قح  يادن  و  دیسرتب ،  دنوادخ  زا  ادخ ،  ناگدنب  يا  سپ  تفریذپ  مامتا  ناگدنب  رب  دنوادخ  تمعن  تشگ و  زوریپ  قح 
نوخ هب  ار  ناشتسد  و  دندرک ،  بیذکت  ار  شیوخ  ناربمایپ  نانآ  دیریگن ،  شیپ  ار  لیئارـسا  ینب  شور  امـش  دیـشاب ،  قح  نایعاد  نابیتشپ 
يادخ هب  میوگ  یم  دـیمهف  یم  ار  ام  نخـس  هک  یناسک  يا  و  قح ،  توعد  ناگدنونـش  يا  امـش ،  هب  نم  دـندرک .  نیگنر  نانآ  نادـنزرف 
تسار امش  ندب  زا  يوم  دزرلب و  امش  ياهلد  دیتفا  وا  دای  هب  یعقوم  دوش و  یمن  دای  یگرزب  هب  وا  نوچ  یـسک  هک  ییادخ  نآ  هب  گرزب ، 

ام هب  یمهس  هن  میا ،  هدش  عقاو  بولغم  مولظم و  هنوگچ  و  میشاب ،  یم  ناتربمایپ  نادنزرف  ام  هک  دیناد  یمن  امش  ایآ  مهد ،  یم  مسق  ددرگ 
ار ام  و   ) میوش هتخانـش  مییوگ  ینخـس  رگا  دوشن ،  هتـشادهگن  ام  مارتحا  و  دوش ،  بارخ  ام  ياه  هناخ  ددرگ ،  ءاطعا  ام  هب  یثرا  هن  دسر و 
 ، امـش رب  ياو  دهد .  ناج  يراوخ  اب  ام  رـضتحم  و  دننک ،  یگدـنز  تیمورحم  اب  ام  دارفا  دـنوش  هداز  سرت  اب  ام  ناکدوک  دـننک ، ) بیقعت 

تسا و هدومن  بجاو  امـش  رب  ناشیرگدادیب  ملظ و  رطاخب  امن ) ناملـسم  نارگمتـس   ) ناتدوخ تما  زا  نانمـشد  نایغاط و  اب  داهج  دنوادخ 
هّللا نرـصنیلف  دیامرف (( :  یم  دنوادخ  و  تسا .  هدنادرگ  مزال  دـنناوخ  یم  ادـخ  نیناوق  ادـخ و  يوسب  ار  مدرم  هکنانآ  قح ،  يایلوا  يرای 

ام امـش ،  رب  ياو  تسا .  زیزع  يوق و  راگدرورپ  تسا و  هدنهد  يرای  هکنآ  دنک  يرای  ار  ادـخ  دـیاب  سپ  زیزع )) يوقل  هّللا  نا  هرـصنی  نم 
دنراد یم  اور  مالـسا  تلم  هب  تبـسن  هک  ییاهیرگمتـس  روج و  و  میوش ،  یم  نیگمـشخ  ادـخ  رطاـخب  هک  میتسه  یهورگ  ربماـیپ  نادـناخ 

اوه و يوریپ  دـینیبب :  ار  تموکح  تافارحنا  امـش ،  رب  ياو  هداد .  رارق  ام  نادـناخ  رد  دـنوادخ  ار  تفالخ  تماما و  و  مینک .  یمن  لـمحت 
تورث لاوما و  لیم  فیح و  نآ ،  نیقحتـسم  ریغ  زا  تایلام  نتفرگ  ندناوخ ،  دوخ  تقو  ریغ  رد  زامن  ینکـش  دهع  یناسفن ،  ياهـشهاوخ 
يراوخ هوشر  نآ ،  لابق  رد  نتفرگ  لوپ  یهلا ،  دودح  نیناوق و  لیطعت  نانیکسم ،  نادنمتسم و  ءارقف و  قوقح  ندیسرن  نیملسم ،  یمومع 

هالک يراک و  تنایخ  ندز ،  رانک  هنحص  زا  ار  نابوخ  ندروآ و  راک  يور  ندش و  برقم  نادب  اه ،  یمـشچ  رون  تیاعر  يزاب و  یتراپ  و 
ندرک رپ  نادرم  دازآ  زا  ار  اه  نادنز  ندومن و  زهجم  متس  رایتخا  رد  ار  شترا  ندرک و  طلسم  ناناملسم  رب  ار  نایسوجم  نارفاک  يراذگ و 
تنـس ادخ و  باتک  اب  یطابترا  اهروتـسد  نیا  هکنآ  نودـب  اهیکین ،  زا  يریگولج  اهیدـب و  هب  رما  و  ردـپ ،  نتـشک  ندز  هنایزات  ار  هانگیب  و 

هدنیامن نانآ  تسا و  هداد  تفالخ  تردق و  ار  ناراکتیانج  نیا  دنوادخ  هک  دـنرب  نامگ  امـش  ناحول  هداس  تقو  نآ  دـشاب .  هتـشاد  ربمایپ 
دـنرد و یم  ار  قح  ياه  هدرپ  دـنیامن و  یم  يریگولج  قح  زا  و  دـننک .  یم  رداص  قح  نامرف  فالخب  نامرف  نانآ  هکنآ  لاـح  دـنا و  قح 
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ایآ تسیک ! ؟ ؟  دندنب  یم  ادخ  هب  ءارتفا  هک  نانآ  ادخ و  دزن  رد  دارفا  نینچ  نیا  زا  رتدب  ایآ  دنـشک .  یم  ار  نایوگ  قح  ادـخ و  هب  نایعاد 
هنوگنآ هیاپ  هب  شـشاداپ  رجا و  یـسک  هچ  و  تسه ؟  مه  رت  كانرطخ  دـننک  یم  نایغط  وا  لـباقم  رد  دـنیادخ و  نیناوق  عناـم  هک  اـهنیا  زا 

یسک هچ  و  ددرگ .  مدقشیپ  هزرابم  رد  دنک و  داهج  ادخ  هار  رد  دیامن و  لمع  وا  روتسد  هب  دنک و  یم  يوریپ  ادخ  زا  هک  دسر  یم  یـسک 
قح نامرف  وا  هکنآ  لاح  دراد و  ادخ  رب  یتنم  ادخ  هار  رد  داهج  قح و  تعاطا  نودب  درب  نامگ  هک  یـسک  زا  تسا  رتکچوک  ادـخ  دزن  رد 

 . )) تسا هتـسب  تایدام  ایند و  هب  ار  لد  و  هدمآ ،  هاتوک  شتعاط  رد  هدرمـش و  مک  شا  هدنب  رب  ار  راگدرورپ  قح  نوچ  دنک  یمن  لمع  ار 
هک دراد  یصخش  زا  رتهب  يراتفگ  یسک  هچ  و  ( 326  (( . (( ) نیملسملا نم  یننا  لاق  احلاص و  لمع  هّللا و  یلا  اعد  نمم  الوق  نسحا  نم  و 

 . مناملسم نم  انامه  دیوگب  دهد و  ماجنا  وکین  لمع  دناوخ و  ادخ  يوس  هب 

هنیدم رد  دیز 

دوب بسانم  تصرف  لابند  و  دوب ،  تضهن  رکف  هب  زین  هنیدم  رد  دنربب ،  هفوک  ماش و  هب  ار  وا  ماشه  هئطوت  هب  هنآ  زا  لبق  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
میهاربا نب  دعـس  نانآ  نایم  رد  دندوب و  هتـسشن  يا  هدع  دش ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  دراو  هنیدـم ،  رد  يزور  وا  ( 327 . )

دیز تسین .  نینچ  هن  دنتفگ :  نانآ  دیرت .  ناوتان  مه  هرح )   ) لها زا  یتح  دیتسه و  یفیعـض  مدرم  امـش  دومرف :  نانآ  هب  دیز  دوب .  ( 328)
نب دـیز  دوش  یم  مولعم  بلاطم  نیا  زا  ( 329  . ) دیا هتـسشن  هچ  امـش  دوبن ،  رتراکتیانج  ماشه  زا  دـیزی  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  تفگ : 

تایانج هک  تشاد  هدیقع  وا  دیشیدنا .  یم  بلطم  نیا  هب  هشیمه  هدرک و  یم  يزیر  یپ  ار  شیوخ  تضهن  هنیدم  رد  مالسلاامهیلع )   ) یلع
 . دنک مایق  ماشه  لباقم  رد  دیاب  مه  وا  نونکا  مه  درک ،  مایق  دـیزی  لباقم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح شدـج  تسین .  دـیزی  زا  رتمک  ماشه 

بانج هناخ  هب  متفرگ  میمـصت  داتفا ،  هنیدـم  هب  مروبع  مدوب  همظعم  هبعک  ترایز  مزاع  دـیوگ :  یم  نادـمه  هفیاط  زا  ایرکز  ماـن  هب  يدرم 
(330  : ) مدینش وا  زا  ار  راعشا  نیا  وا  رضحم  رد  و  مدرک ،  مالس  وا  رب  متفر و  وا  هناخ  هب  دصق  نیمه  هب  مورب  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز 
ملاظملا و کبنتجت  اـیمحافنا  اـمراص و  یکذـلا و  بلقلا  عمجت  یتم  مراـخملا  همرتخت  وا  ادـجام  شیعی  اـناقلاب  عنمملا  لاـملا  بلطی  نم  )) 

رـس اب  دروآ ،  تسدـب  هزین  رـس  روز  هب  ار  يدایز  لام  سک  ره  ( 331  (( ) ملاظ نادـمه  لایاذ  یفاـنا  لـهف  مهتوزغ  ینوزغ  موقا ،  ذا  تنک 
رد سفن ،  تزع  و  نارب ،  يریـشمش  و  كاپ ،  یلد  هاگره  دروآرد .  ياپ  زا  ار  يو  نابایب  هوک و  رد  يردـب  رد  ای  دـنک ،  یگدـنز  يدـنلب 
نم ایآ  ینادمه ،  يا  مگنج .  یم  اهنآ  اب  راچان  نم  دگنجب ،  نم  اب  یهورگ  هاگره  دنراد .  زاب  ندیشک  متس  زا  ارت  اهنیا  يروآدرگ ،  دوخ 

تـشاد مایق  دصق  وا  دش  مه  روطنیمه  و  دراد ،  یمهم  دصق  وا ،  هک  مدـیمهف  راعـشا  نیا  زا  نم  دـیوگ :  ایرکز  مراکمتـس .  ماگنه  نیا  رد 
(333  . ) درک یم  عافد  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلها قوقح  زا  و  ( 332)

مایق زا  لبق  یثداوح 

هب ندـش  رجنم  مایق و  عیرـست  رد  ثداوح  نیا  هک  دـمآ  دوجوب  شترـضح  يارب  راوگان  یثداوح  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نینوخ  دربن  زا  شیپ 
دریگب و ار  شیوخ  یعطق  میمـصت  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  بالقنا  نامرهق  هک  دـش  ببـس  ثداوح  نیا  و  دوبن .  رثا  یب  گنج 
مرگ و نوخ  تشاذـگ و  هداعلا  قوف  رثا  يولع  ریلد  هدـنامرف  حور  رد  راوگان  ياهدـماشیپ  نیا  دروآ  مهارف  ار  بالقنا  تضهن و  تامدـقم 
هک مالـسا  تلم  ناماسبان  عضو  راوگان و  ياهدماشیپ  نیا  لمجت  تخاس .  زیربل  ار  وا  ربص  هساک  و  دروآ ،  شوج  هب  ار  شترـضح  سدقم 

هیلع  ) دـیز نوچ  تماهـش  اب  هداعلا و  قوف  تیـصخش  يارب  دوب  هدـنامن  ناشیارب  یقمر  همین  ماش  تموکح  ناـمیخژد  ياـه  همکچ  ریز  رد 
 ( مالسلا هیلع   ) دیز ترضح  ینامسآ  هفیظو  قح و  نامرف  يارجا  عقوم  ثداوح ،  نیا  ندمآ  شیپ  اب  دوب .  لکشم  تخس و  رایسب  مالسلا ) 

 : ثداوح نآ  کنیا  دیسر ،  ارف 
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يوما كافس  هفیلخ  اب  دیز  دیدش  دروخرب 

اب دش و  یم  راضحا  بلج و  رابرد  هب  يوما  نارمکح  کلملادبع  نب  ماشه  روتـسد  هب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  اهراب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
یم تحیصن  ار  يوما  دبتسم  هفیلخ  و  درک ،  یم  هدافتـسا  اهتـصرف  نیا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تشاد  یفلتخم  ياه  تاقالم  بصاغ  هفیلخ 

سءار رد  اصخش  ماشه  دش و  یم  هتشاد  اور  يولع  نویبالقنا  صخ  الاب  مدرم  هب  تبسن  هک  یتایانج  مالسا و  تلم  ناماسبان  عاضوا  درک و 
رب مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يزور  دـیوگ :  یم  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  هلمج  زا  دومن .  یم  دزـشوگ  حیرـشت و  يو  يارب  دوب ،  اهملظ  نیا  همه 

دنزرف مالسا  زراب  تیـصخش  هک  یعقوم  دندوب  هتـسشن  رورغم  هفیلخ  درگ  همه  يوما  نایوگ  نابرق  هلب  نایفارطا و  دش ،  دراو  ماشه  هاگراب 
سدقم تحاس  هب  تبـسن  تراسج  تناها و  دصق  هب  ماشه  دنیـشنب  ماشه  کیدزن  تساوخ  یم  دش ،  نانآ  رب  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

هب تبسن  یتناها  رذگهر  نیا  زا  و  دننکن .  زاب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نتـسشن  يارب  ییاج  هک  درک  هراشا  شنایفارطا  هب  مالـسلا ، )  هیلع   ) دیز
هب ارم  وت  دننامه  تفگ :  ماشه  شاب .  راکزیهرپ  سرتب و  ادخ  زا  ماشه ،  دومرف :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دشاب .  هدش  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
زا یـسک  و  دنک ،  تیـصو  یکاپ  اوقت و  هب  ار  نارگید  هک  تسین  رترب  سکچیه  ادخ ،  ناگدنب  نایم  رد  دیز :  دنک ؟ ! یم  رما  يراکزیهرپ 

ینارورپ و یم  لد  رد  ار  تفالخ  يوزرآ  وت  دز :  دایرف  دش و  دنت  ماشه  هاگنآ  سرتب ،  ادـخ  زا  سپ  ددرگن ،  تسپ  اوقت  هب  ندـش  تیـصو 
هک یتناتم  راقو و  اب  دیز  یتسین .  شیب  يزینک  دـنزرف  وت  ردام ،  یب  راکچ ! ؟  تفالخ  تموکح و  اب  ار  وت  اّما  يا  هتـسب  لد  هب  ار  نآ  دـیما 
ادخ دزن  رد  ناربمایپ  زا  رت  ماقمالاو  ار  یناسک  نم  ماشه ،  دومرف :  داد ،  نابزدـب  هفیلخ  هب  ینکـش  نادـند  باوج  دوب ،  وا  دوخ  صوصخم 
یمن ثوعبم  تلاـسر  هب  يو  دوب ،  یگیاـمورف  زا  یکاـح  تهج  نیا  رگا  دوب ،  هداززینک  ادـخ  ربماـیپ  لیعامـسا  هکنآ  لاـح  و  مباـی ،  یمن 

هنوگچ وت  هاگنآ  دوش ،  یمن  صقن  نیا  سپ  تفالخ ! ؟  ای  تسا  رتالاب  توبن  بصنم  ایآ  مسرپ  یم  وت  زا  نم  ماـشه ،  يا  ( 334  . ) دیدرگ
زا ماشه ،  تسا .  نینم  ؤملاریما  دنزرف  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریبن  وا  هک  ینک ،  تناها  یسک  هب  یهد  یم  تءارج  دوخ  هب 
 ، ایب میخژد ،  دز .  دایرف  دش و  نیگمشخ  تخس  سولپاچ  نایفارطا  لباقم ،  رد  مه  نآ  مالسلا )  هیلع   ) دیز هدنبوک  لدتـسم و  نانخـس  نیا 
هب تحیـصن ،  نتفگ و  نخـس  رگید ،  دـید  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز شاب .  بظاوم  دـنامب ،  نم  نایفارطا  نایرکـشل و  ناـیم  رد  درم  نیا  اداـبم 
 : دـمآ نوریب  ماشه  سلجم  زا  درک  یم  همزمز  دوخ  اب  ار  نیرفآ  هسامح  تالمج  نیا  هک  یلاح  رد  تسا و  هجیتن  یب  ماـشه  نوچ  يدرماـن 
 )) باتک رد  دـندش .  نوبز  تسپ و  دندیـساره ،  ریـشمش  یغاد  زا  هک  یتلم  انامه ،  ( 335 (( ) اولذالا فویـسلا  رح  طـق  موق  هرکی  مل  هنا  )) 
لایخ امش  تفگ :  درک و  نایفارطا  هب  ور  دولآ ،  بضغ  یتلاح  اب  دینش و  دروخ و  ماشه ،  شوگ  هب  هلمج  نیا  هک :  تسا  بلاطلا ))  ةدمع 
زگره دنا  هتـشاذگ  ياجب  دوخ  زا  درم  نیا  لثم  هک  يا  هداوناخ  دنگوس .  مدوخ  ناج  هب  هن ،  دنوش ،  یم  دوبان  نادناخ ،  نیا  هک  دـینک  یم 

 . دش جراخ  ماش  زا  دوب  نیگمشخ  ماشه  اب  تاقالم  زا  هک  یلاح  رد  دیز  ( 336  . ) دش دهاوخن  ضرقنم 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز یشنمدازآ 

هب دیز  دورو  زا  ماشه  دنک ،  تاقالم  يوما  هفیلخ  ماشه  اب  تساوخ  یم  درک  ماش  گنهآ  مالسلا )  هیلع   ) دیز رگید  راب  نایرج  نیا  زا  سپ 
 . دهد شرازگ  ار  وا  تاکرح  تاملک و  دشاب و  دیز  بقارم  ات  تشامگ  یـسوساج  دادن و  تاقالم  هزاجا  دـیز  هب  و  دـش ،  نارگن  تختیاپ 

دوخ هناخ  هب  کتلزنم )) )  یلا  حـجرا   )) ) تشون همان  لیذ  ماشه  داد ،  حرـش  ماـشه  يارب  ار  دوخ  بلاـطم  هماـن  هلیـسو  هب  راـچان  هب  دـیز 
وا اب  دیایب  وا  هاگراب  هب  دیز  هک  داد  هزاجا  ماشه ،  هرخالاب  دنک .  فقوت  ماش  رد  تفرگ  میمصت  دش و  تحاران  باوج  نیا  زا  دیز  درگرب ، 
هب درک :  یم  همزمز  ار  هلمج  نیا  دوخ  اب  دورب  ماشه  صوصخم  قاطا  هب  هک  تفر  یم  ـالاب  خاـک  ياـه  هلپ  زا  یعقوم  دـیز  دـنک ،  هرکاذـم 

ار هلمج  نیا  درک  یم  بیقعت  ار  دیز  راو  هیاس  هک  هفیلخ  سوساج  مرادن .  تسود  ار  يراوخ  تلذم و  اب  مءاوت  یناگدـنز  دـنگوس ،  ادـخ 
یم هک  يرگید  نئارق  دیز و  نایحور  هب  ییانـشآ  اب  ماشه ،  داد . . .  شرازگ  ار  نایرج  ماشه  صوصخم  هفرغ  هب  دیز  دورو  زا  لبق  دینش و 
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 : )) تفگ داتفا .  دیز  هب  شمـشچ  یعقوم  تهج  نیمه  هب  درک ،  دـهاوخ  مایق  يزور  هرخالاب  دریگ و  یمن  مارآ  دـیز ،  دـیمهف ،  تسناد ، 
باوج نامه  دیز  درک و  شاخرپ  وا  هب  ینارورپ و  یم  رـس  رد  ار  تفالخ  يوزرآ  هک  يدـیز  نامه  وت  ۀـفالخلل )) . ))  لم  ؤملا  دـیز  تنا 
هدرـش درک (( :  يراج  نابز  هب  ار  راعـشا  نیا  تساخرب و  ماـشه  سلجم  زا  دـیز  ( 337  . ) داد كافـس  هفیلخ  هب  ینکـش  نادند  دنت و  ياه 

ۀحار و هل  توملا  یف  ناک  دق  دادحلا  انقلا و  فارطا  هیکبت  اجولا  اوکشی  نیفکلا  فرخنم  دالجلا  رح  هرکی  نم  كاذک  هب  يرذا  فوخلا و 
يراوخ نعط و  دروم  درک و  هراوآ  ار  وا  سرت  همجرت :  دامرلاک ))  يدعلا  راثآ  كرتت  ۀلود  هل  هّللا  قدـحی  نا  دابعلا  باقر  یف  قح  توملا 

 ، دلان یم  يور  هدایپ  جنر  زا  هدش  هراپ  وا  شفک  هک  یسک  دش .  دهاوخ  نینچ  درادن  شوخ  ار  ریـشمش  يزیت  هک  یـسک  يرآ  تفرگ  رارق 
ملـسم متح و  ناگدـنب  همه  رب  ندرم  و  تسا ،  گرم  رد  وا  یتحار  هک  یتـسارب  تسا .  هدرک  حورجم  اراـخ  ياهگنـس  ار  شیاـپ  هک  نوچ 

هیلع  ) دیز هک  هدش  لقن  و  ( 338  . ) دوش دوبان  رتسکاخ  دننامه  نمـشد  راثآ  دزاس ،  اورمکح  طیحم و  یتلود  ار  نانآ  دنوادخ  رگا  تسا . 
هب هک  سک  نآ  همجرت :  افـصتناف ))  شاعوا  لجع  یلع  اتوم  ابجع  هجرف  یقـال  فیـسلاب  ذاـع  نم  تسج (( :  لـثمت  رعـش  نیا  هب  مالـسلا ) 

یعقوم دیوگ :  یم  رکاسع  نبا  تسا .  هنافـصنم  نیا  تزع و  اب  یگدنز  ای  ناسآ  دوز و  یگرم  ای  دـنیب  تفگـش  شیاشگ  درب  هانپ  ریـشمش 
تحت نع  انمع  ینب  الهم  ( )) 339  : ) درک یم  همزمز  دوخ  اب  ار  راعشا  نیا  دوب  نیگمشخ  رایسب  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ماشه  دزن  زا  دیز 

مکبحنال و ال اـنا  ملعی  هّللا  اـنوذءوت  مکنع و  يذـالا  فکن  نا  مکمرکن و  اـنونیهت و  نا  اوعمطت  ـال  اوریـست  متنک  اـمک  ادـیور  اوریـس  اـنتلثا 
هتـشادن ار  نیا  تشاد  مشچ  عمط و  دیهد  یم  ریـس  ار  ام  هک  هنوگنامه  دـینک  تکرح  مارآ  مارآ ،  ناگدازومع ،  يا  انوبحت ))  الا  مکمولن 

 ، دنوادخ ار  ام  دینک  یم  تیذا  امـش  هکنآ  لاح  میناسرن و  رازآ  ار  امـش  دیراد و  کبـس  ار  ام  امـش  میراذـگ و  مارتحا  ار  امـش  هک  دیـشاب 
اب ینمـشد  رد  سک  ره  مینکن  شنزرـس  ار  امـش  دیـشاب ،  هتـشادن  تسود  ار  اـم  هکنیا  زا  و  میراد ،  یمن  تسود  ار  امـش  هـک  تـسا  هاـگآ 

هکنیا زا  سپ  هک  دنا  هدرک  لقن  یـضعب  و  دییوگ .  یم  مییوگ و  یم  هچنآ  زا  میرازگـساپس  ار  يادـخ  ام  و  دراد .  علو  صرح و  شهارمه 
 . داتسرف وا  يارب  همان  هلیسوب  ار  يراعشا  دش  جراخ  ماشه  دزن  زا  دیز 

درک تناها  ع )   ) رقاب ماما  هب  ماشه 

 ، موصعم ماما  دـیز و  راوگرزب  ردارب  هب  يوما  هفیلخ  کلملادـبع  نب  ماـشه  هک ،  دـنک ،  یم  لـقن  اـضرلا )) ) راـبخا  نویع   )) ) رد قودـص 
یم راکچ  ( 340  ( ) هرقب  ) تردارب تفگ :  درک و  دیز  هب  ور  زیمآ  نیهوت  هلمج  اب  درک و  تراسج  مالـسلاامهیلع )   ) رقابلا یلع  نب  دّـمحم 

وت یلو  درک ،  يراذگمان  شناد ، )  هدنفاکـش   ( (( ) ملعلارقاب  )) ) ار مردارب  ادخ ،  ربمایپ  تفگ  باوج ،  رد  دـیز  هّللاب )) .  ذایعلا  دـنک (( . 
 . تفرگرد مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يوما و  نابزدـب  رورغم و  هفیلخ  نیا  ماشه ،  نیب  یتخـس  یظفل  تارجاـشم  و  یناوخ ! ؟  یم  هرقب )   ) ار وا 

(341)

دتفا یم  نادنز  هب  ماش  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز

كرد ار  وا  تیرح  یـشنمدازآ و  هیحور  الماک  دـیز  اب  شیوخ  ياه  تاقالم  اـهدروخرب و  نیا  زا  يوما ،  راـکبان  زومرم و  هفیلخ  ماـشه ، 
نینم ؤملاریما  دـنزرف  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربـمغیپ هریبـن  وا  تسـشن ،  دـهاوخن  مارآ  درم  نیا  هک  تسناد  یم  بوخ  وا  و  دوـب ،  هدرک 

زا ماشه  تسا .  تیالو  نآرق و  بتکم  هدش  تیبرت  وا  تسا  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  هداز  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح هون  و  مالـسلا )  هیلع  )
و تـسناد ،  یم  قارع  زاـجح و  مدرم  ناـیم  رد  ار  وا  مارتـحا  تیــصخش و  فرط  نآ  زا  و  دوـب ،  هاـگآ  ـالماک  دــیز  تاـکرح  ناــنخس و 

ياه شرازگ  اـب  و  تفرگ ،  رظن  تحت  ماـش  رد  ار  وا  اذـل  تشاد ،  یمن  رود  رظن  زا  هاـگچیه  ار  دـیز  یـشیدنارود  تقاـیل و  یگدـنزارب و 
اب دنزب .  وا  هیلع  مادقا  يرگنـشور و  تیلاعف و  هب  تسد  زین  تختیاپ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دیـسرت  یم  دوخ  ناسوساج  هیحان  زا  فلتخم 

اه و تمهت  اـهتناها و  نیا  يرآ  ( 342  . ) ددرگ عطق  الماک  مدرم  اب  وا  سامت  اـت  دزادـنایب ،  نادـنز  هب  ار  وا  تفرگ  میمـصت  تامدـقم  نیا 
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ینعی تعاجش  اوقت و  ملع و  نامرهق  يوق  هدارا  خسار و  میمصت  رد  يرثا  نیرتکچوک  مادک  چیه  هجنکـش  نادنز و  هرخالاب  اه و  ییوگدب 
رد یتح  درک و  هسردم  هب  لیدبت  ار  نادنز  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  ملاع  یلو  داتفا ،  نادنز  هب  هام  جنپ  وا  تشادن  یلع  نب  دیز 
یم نشور  ناینادنز  يارب  ار  مالسا  فراعم  قیاقح و  تفگ و  یم  نآرق  ریسفت  نادنز  رد  يو  تشادنرب  غیلبت  يرگنشور و  زا  تسد  نادنز 
اّما دش ،  دازآ  نادـنز  زا  هام  زا 5  سپ  وا  میدـش .  روآدای  باتک  نیمه  رد  نآرق )  زارمه  رـسفم و  دـیز   ) لـصف رد  اـم  هک  ( 343  ) تخاس

 . درک جارخا  ماش  زا  ار  وا  یگتخاس  هئطوت  کی  اب  دنک .  لمحت  ماش  رد  ار  وا  يدازآ  دیز و  دوجو  تسناوتن  ماشه  دوب و  رظن  تحت  الماک 
عازن و داجیا  انایحا  مه  اب  نایولع  ندرک  مرگرس  يارب  کلملادبع ،  نب  ماشه  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) ربمایپ تافوقوم  رس  رب  فالتخا 

نادنزرف رگید  اب  دیز  رذگهر  نیا  زا  هک  ( 344  . ) داد یم  رارق  زیواتسد  ار  ربمایپ  تافوقوم  تاقدص و  نانآ ،  ندرک  لوغشم  شکمـشک و 
نایولع  - 1 دوب .  تموکح  هاگتسد  عفن  هب  تهج  دنچ  زا  راک  نیا  دنتفیب و  مه  ناج  هب  نآ  زا  هدافتسا  تیلوت و  رس  رب  مالسلا )  هیلع   ) یلع
تفالخ هاگتسد  يارب  یگدنز  عفن  نیا  و  دندرک .  لوغشم  دوخ  اب  نمـشد ،  اب  هزرابم  ياج  هب  دندوب ،  هیما  نامدود  نیفلاخم  سءار  رد  هک 

نوچ  - 3 دورب .  نیب  زا  مدرم  ناـیم  رد  ناـشیونعم  ههجو  ناتـسود  لوپ  ناتـسرپایند و  ناونع  هب  نوـیولع  رگید  یلع و  نب  دـیز   - 2 دوب . 
یم رامـش  هب  نانآ  يارب  یتردق  دوخ  نیا  دوب و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نادنزرف  تسد  هب  نآ  تیلوت  تافوقوم  تاقدص و  زا  یـضعب 

هب نیسحلا  ینب  نسحلا و  ینب  نیب  عازن  داجیا   - 4 دشک .  نوریب  ناشیا  تسد  زا  ارنآ  فالتخا  هقرفت و  داجیا  اب  تساوخ  یم  نمـشد  تفر 
 . دز یم  نماد  نانآ  نایم  فالتخا  هب  تفالخ .  تماما و  هلءاسم  رب  هوالع  تافوقوم  هناهب 

تافوقوم تاقدص و  نیا  هشیر 

 ( ص  ) ربمایپ تافوقوم 

رد یـضارا  زا  یـضعب  هک  درک  تیـصو  شترـضح  دراد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دوخ  نامز  هب  تشگرب  تاـفوقوم  نیا  لـصا 
 ، ینسح ناوع ،  لالد ،  ياهمان :  هب  هقطنم  دنچ  رد  یضارا  نیا  دنک ،  هدافتـسا  نآ  زا  دشاب و  مالـسلااهیلع )   ) همطاف شرتخد  هناگی  تسد 

كالما و  ( 346  . ) دوب هنیدـم  رهـش  رواجم  کیدزن و  رد  كالما  نیا  و  ( 345  ) دـندوب فورعم  هقری  بیثم ،  میهاربا ،  ما  كالما  هیفاـص ، 
دوب مالـسلااهیلع )   ) همطاف نادنزرف  تسد  رد  ادعب  كالما  نیا  دوب .  نانآ  تسد  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یتلع تافوقوم  ناونع  هب  مه  يرگید 
یم نوریب  نآ  ینوناق  نایلوتم  یعرـش و  ناـبحاص  تسد  زا  ار  نآ  اـبترم  دنتـشاد و  عمط  مشچ  نآ  هب  تبـسن  هشیمه  تموکح  لاـمع  یلو 

ینارگن فالتخا و  داجیا  ببـس  فلتخم  ياه  هناهب  هب  اهراب  تافوقوم  كالما و  نیا  میدـش ،  روآدای  ـالبق  هک  روط  ناـمه  یلو  دـندروآ . 
هب تافوقوم و  نیمه  رطاخب  زین  کلملادبع  نب  ماشه  رـصع  رد  دندوب ،  رـصاعم  ياه  تردق  نآ  یلـصا  تلع  عقاو  رد  هک  دش  نویولع  نیب 

 . دوبن رثا  یب  مایق  هب  يو  میمصت  رد  هک  دندروآ  دیدپ  دیز  يارب  ار  یناوارف  ياه  یتحاران  اهنآ  هناهب 

هنیدم رادنامرف  سلجم  رد 

نب رفعج  دوخ  يومع  رـسپ  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دنـسیون :  یم  شخیراـت  رد  ریثا  نبا  و  ( 347  ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هیلع  ) نیـسح ماما  دالوا  بناج  زا  دنتـشاد ،  رظن  فالتخا  مه  اب  نینم  ؤملاریما  تاقدـص  تاـفوقوم و  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) یلع نب  نیـسح 
ینثم نسح  نب  ضحم  هّللادبع  رفعج ،  گرم  اب  و  دنتـشاد .  ییوگتفگ  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  دالوا  زا  رفعج  و  مالـسلا ) 
وربور مه  اب  ثراح ، )  نب  کلملادبع  نب  دـلاخ   ، ) هنیدـم رادـنامرف  سلجم  رد  هّللادـبع  دـیز و  يزور  دـش .  فرط  دـیز  اب  هنیمز  نیا  رد 
يالبال رد  تینابـصع  يور  یهاـگ  تفگ و  یم  نخـس  دـنت  يردـق  هّللادـبع ،  تفرگرد ،  ناـنآ  نیب  يدـیدش  یظفل  تارجاـشم  دـندش و 

البق نوچ   ) هداززینک هیدنـسلا )) ، )  نب  ای   )) ) تفگ وا  هب  هّللادبع  هلمج  زا  دش ،  یم  تناها  دـیز  هب  هک  دوب ،  يا  هدـننز  نانخـس  شمالک 
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حرش ام  و  دیشخب ،  مراهچ  ماما  هب  ار  وا  یفقث  راتخم  هک  لامک  لامج و  اب  يزینک  و  دوب )) هچب  ردام  ینعی  دلو )) ما   )) دیز ردام  مان  میتفگ 
اب دیز  تفگ ،  دیز  هب  ار  هلمج  نیا  هّللادبع  یعقوم  میدش .  روآدای  باتک  لئاوا  رد  دیز  ردام  ردـپ و  لصف  رد  ار  ردـقیلاع  يوناب  نیا  لاح 

رداـم هکنیا  هچ  دوـش ،  یمن  نم  يارب  یبـیع  نیا  تـسا ،  زینک  نـم  رداـم  هـکنیا  زا  تـفگ :  داد و  ار  هّللادـبع  باوـج  مـسبت  یئورـشوخ و 
ربص مالسلا )))  هیلع   )) داجس ماما   ) دوخ دیس  تافو  زا  سپ  نم  ردام  یهگناو ،  دوب ،  زینک  زین  مالسا ،  ربمایپ  يالعا  دج  ربمغیپ  لیعامـسا 

نـسح ماما  رتخد  همطاف  دوب ) هّللادـبع  ردام  هلمج  نیا  زا  دـیز  دوصقم   . ) دـندرک نارگید ،  هکناـنچ  تفرن ،  رگید  رهوش  هناـخ  هب  دومن و 
رداـم همطاـف  شا  همع  درک  رهوش  مالـسلا )  هیلع   ) نسح نب  نسح  شرهوش  تاـفو  زا  سپ  وا  دـش  یم  دـیز  همع  هک  دوـب  مالـسلا )  هیلع  )

تردام تلزنم  ماقم و  هب  تبـسن  مدـنزرف  هّللادـبع  دـننام  مه  وت  هک  مناد  یم  نم  ردارب ،  دـنزرف  هک  داد  ماغیپ  شا  همع  اّما  تفرن ،  هّللادـبع 
دنگوس ادخ  هب  يدرک ،  تراسج  دیز  ردام  هب  ما  هدینش  تفگ ،  دش و  دنت  هّللادبع  شدنزرف  هب  هّللادبع  ردام  و  ایب ،  نم  دزن  یلئاق ،  مارتحا 

دیئآ نم  شیپ  حبـص  ادرف  دیورب  تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  هنیدم ،  رادنامرف  دلاخ ،  هصالخ  ( 348  . ) دوب يا  همرتحم  هتسباو  لیماف  رد  وا 
 ، يرادنامرف رد  ود  نیا  هرجاشم  بش  نآ  منکن .  حالصا  ار  امـش  راک  رگا  مشابن  کلملادبع  دنزرف  منک ،  یگدیـسر  امـش  تایاکـش  هب  ات 

 . دوب هدش  سلاجم  لقن 

دجسم رد 

دنـشاب و دونـش  تفگ و  همکاحم و  رظان  ات  دندوب  هدـش  عمج  مدرم  زا  يا  هدـع  دـمآ و  سلجم  هب  ود  نآ  حالـصا  يارب  دـلاخ  حبـص  ادرف 
توکـس و هب  ار  وا  دیز  اّما  دنک ،  عورـش  ار  نخـس  تساوخ  هّللادبع  دـندمآ ،  سلجم  هب  مه  دـیز  هّللادـبع و  تفگ .  یم  ینخـس  سکره 

ابا يا  ادـبا )) ، )) دـلاخ  یلا  کمـصاخ  نا  کلمت  ام  دـیز  قتعا  دّـمحم  ابا  ای  لجعت  ال  تفگ (( :  يو  هب  مارتحا  اب  درک و  توعد  شمارآ 
 . منک هزیتس  لادـج و  وت  اب  دـلاخ  رـضحم  رد  نم  رگا  دنـشاب ،  دازآ  نم  ناگدـنب  کیلامم و  مامت  نکم ،  باتـش  هّللادـبع )  هینک   ) دّـمحم

و دنک ،  ثحب  رج و  کچوک  هلءاسم  کی  رس  رب  دوخ  مع  رسپ  اب  نمشد  سلجم  رد  هک  داد  یمن  هزاجا  يو  هب  دیز  يرادیب  یشیدنارود و 
وت دلاخ ،  تفگ :  درک و  رادنامرف  هب  ور  هاگنآ  دنک .  هدافتـسا  ءوس  ربمغیپ  نادـناخ  هیلع  تصرف  نیا  زا  رادـنامرف  دنـشاب و  رظان  مه  مدرم 

ار ام  مارتحا  اهنآ  یتح  دندرک و  یمن  نینچ  دـندوب  رمع  رکبوبا و  رگا  هک  يا ،  هدرک  عمج  کچوک  یبلطم  يارب  ار  ادـخ  لوسر  نادـنزرف 
نوبز ار  هّللادبع  دیز و  مدرم  ولج  ات  دوب  هدناشک  دجـسم  هب  ار  همکحم  دوب و  هتفاین  تسد  شیوخ  روظنم  هب  هک  دـلاخ  دـندرک .  یم  ظفح 

نامدود زا  يدرم  دنک  تکاس  ار  هناوید  نیا  تسه  یـسک  دز :  دایرف  نیگمـشخ  یتلاح  اب  تسا ،  هدناوخ  ار  وا  موش  رکف  دیز  و  دـنادرگ ، 
مالـسلا هیلع   ) نیـسح دنزرف  بارت و  یبا  دنزرف  تفگ :  درک و  هّللادبع  دیز و  هب  ور  تساخرب و  رادنامرف  دنواشیوخ  يارب  مزح ،  نب  ورمع 

وت و یناطحق )   ) يا شاب  تکاس  دز :  دایرف  كانبـضغ  یتلاح  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دیـشاب .  يو  عیطم  دـیاب  دراد  قح  امـش  رب  مکاح ،  ( 
 ، وت زا  مدوخ  نم  مسق  ادخ  هب  ارچ  تفگ :  برع  نآ  میهدب .  باوج  ام  دییوگ و  نخـس  ام  اب  هک  دیرادن ،  ار  نیا  تقایل  شزرا و  وت  لاثما 
هب باطخ  تشاد  بل  هب  یخلت  مسبت  هک  یلاح  رد  راجنهان  نخـس  نیا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دنرتهب .  تردام  ردپ و  زا  مردام ،  ردـپ و  و 
زا نید  منیب ،  یم  نم  نونکا  اّما  درک ،  وغل  ار  بسن  بسح و  دادجا و  هب  راختفا  یتسرپداژن و  نید ،  شیرق  هورگ  يا  تفگ :  درک و  مدرم 

تساخرب و دیز  زا  عافد  يرادفرط و  هب  باطخلا  نب  رمع  هون  دـقاو  هّللادـبع  نیب  نیا  رد  تسا .  هدـنام  یقاب  داژن  باسحا و  یلو  هتفر  نایم 
ردپ و  تسا ،  رت  ماقمالاو  رترب و  وت  زا  تهج  ره  زا  دیز  يدز  اجیب  فرح  دنگوس  ادخ  هب  یناطحق  يا  تفگ :  درک و  برع  درم  نآ  هب  ور 

هدنکارپ مدرم  تفر و  نوریب  سلجم  زا  دیز  تفرگرد و  برع  نآ  وا و  نیب  يدنت  تاملک  و  دنراد ،  تفارش  وت  ردام  ردپ و  رب  يو  ردام  و 
(349  . ) دندش

دیز دض  رب  هئطوت 
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تـسپ زا  هک  رمع ) نب  فسوی  زا  لبق  قارع  رادناتـسا   ) يرـسق هّللادـبع  نب  دـلاخ  ماـشه  بناـج  زا  یفقث  نب  فسوی  يرادناتـسا  ناـمز  رد 
رمع نب  دّمحم  یلع و  نب  دیز  زا  رانید  رازه  هد  تمیق  هب  یلاوما  هک  دش  یعدم  دوب ،  وا  نادنزرف  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نانمشد  ناترطف و 

تیاکش دیدج  رادناتسا  رمع  نب  فسوی  هب  باب  نیا  رد  و  تسا .  راکبلط  هملـس  نب  بویا  میهاربا و  نب  دعـس  یلع و  نب  دوواد  یلع و  نب 
تختیاپ ماش  هفاصر  رد  مایا  نآ  ود  نیا  نوچ   ) دّـمحم دـیز و  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  ماـشه  يوما  هفیلخ  يارب  يا  هماـن  فسوی  درب ، 

دندرک و راضحا  ار  دّمحم  دیز و  داد  روتسد  ماشه  دنک .  همکاحم  دلاخ  لاوما  هرابرد  ار  نانآ  هتساوخ و  ار  دندرب ) یم  رـسب  ماشه  یقالیی 
 ، تسین راکبلط  ام  زا  يزیچ  وا  دیوگ :  یم  غورد  دلاخ  دنتفگ :  دندش و  رکنم  دّمحم  دـیز و  اّما  درک .  تئارق  نانآ  يارب  ار  رادناتـسا  همان 
 . دیوش وربور  دلاخ  دوخ  یعدم  اب  ام  رادناتسا  رضحم  رد  و  متسرفب ،  هفوک  هب  ار  امـش  نم  هک  تسا  نیا  رتهب  تفگ  ماشه  دندش .  رکنم  و 
راد فاعم  ترادناتسا  اب  تاقالم  زا  ار  ام  هک  مهد  یم  دنگوس  گرزب  يادخ  هب  ار  وت  نم  ماشه ،  دومرف :  دیز  ( 350  . ) دوش مولعم  قح  ات 

 . دنک متـس  ام  رب  تواضق  رد  تسا  نکمم  دیز :  دیراد ! ؟  یتشحو  سرت و  فسوی  زا  رگم  تفگ :  بجعت  تلاح  اب  درک و  دـنلب  ار  رـس  ، 
کی رد  ار  همه  دنیآ  یم  وت  دزن  شیاقفر  دـیز و  سیونب ،  قارع  رد  ام  رادناتـسا  فسوی  هب  تفگ :  وا  هب  دز و  ادـص  ار  دوخ  یـشنم  ماشه 

و تسرفب ،  نم  دزن  ار  همه  دندرک ،  فارتعا  رارقا و  تسا  یعدم  دلاخ  هچنآ  هب  اهنیا  رگا  امن ،  راضحا  مه  ار  یعدـم  نک و  عمج  سلجم 
دـیز و راذـگب .  دازآ  ار  نانآ  هاگنآ  نک  مسق  بلط  نیرکنم  زا  درادـن  يدـهاش  يدـید  رگا  هاوخب و  دـهاش  دـلاخ  زا  دـندرک ،  راکنا  رگا 

نآ هارمه  ار  رفن  کی  نم  هن  تفگ :  ماشه  دـسرن .  الـصا  تسا  نکمم  ای  دـسر  یم  فسوی  هب  رید  همان  نیا  دـنتفگ ،  ماشه  هب  شناهارمه 
تمکح نیا  نوچ  دـهدب  یبوخب  ار  وت  يزاون  محر  يازج  ادـخ  دـنتفگ ،  نانآ  دـهد .  ماجنا  ار  تیرومءاـم  نیا  تعرـس  هب  اـت  متـسرف  یم 

هک هملس  نب  بویا  نیب  نیا  رد  دوب .  هریح  رد  زور  نآ  وا  و  داتـسرف .  رمع  نب  فسوی  رادناتـسا ،  دزن  هفوک  هب  ار  نانآ  ماشه  دوب .  هنالداع 
ماشه هب  یـشیوخ  تبـسن  رطاخ  هب  وا  يارب  دور و  هفوک  هب  هک  تشگن  رـضاح  ناـنآ  اـب  درک و  یچیپرـس  روتـسد  زا  دوب  ماـشه  هداز  هلاـخ 

دیز وا  دندرک  مالـس  دندمآ ،  رمع  نب  فسوی  دزن ،  شیاقفر  دیز و  اّما  ماشه .  تلادع  زا  هنحـص  کی  مه  نیا  دیدرگن ،  مهارف  یتمحازم 
هاگنآ دـندش ،  رکنم  اهنآ  درک  لا  ؤس  لام  زا  نانآ  زا  هاگنآ  تفگ :  یم  نخـس  وا  هب  یناـبرهم  تفطـالم و  اـب  و  دـناشن ،  شدوخ  راـنک  ار 

رد نانآ  فرط  دـید  یعقوم  دـلاخ  يا .  هدـش  نانآ  یعدـم  وت  هک  رمع ،  نب  دّـمحم  دـیز و  نیا  تفگ  وا  هب  تساوخ و  ار  دـلاخ  فسوی ، 
نم و وت  سپ  تفگ :  دش و  ینابـصع  فسوی  متـسین .  راکبلط  اهنیا  زا  يزیچ  نم  تفگ  دش ،  دهاوخ  زاب  وا  تشم  و  دنا ،  هتـسشن  شلباقم 
وا هک  دوب  کیدزن  دنداد  هجنکش  باذع و  ار  وا  دندرب و  هاگ  هجنکـش  هب  ار  وا  داد ،  روتـسد  يا ! ؟  هدرک  هرخـسم  ار  ماشه  نینم  ؤملاریما 

نخس تابثا  يارب  هک  تساوخ  نانآ  زا  رصع  زامن  زا  دعب  درب و  دجسم  هب  ار  شنایفارطا  دیز و  رادناتسا ،  هاگنآ  دوش .  هتشک  هجنکـش  ریز 
ار دلاخ  دیز ،  ادعب  دندش .  قرفتم  دازآ و  همه  تفای و  هلصیف  هیـضق  دندروخ و  مسق  دنتفگ  یم  تسار  هک  مه  نانآ  دننک ،  دای  مسق  دوخ 
 ( تموکح هتـسد  راد و   ) ناشدوخ اهنآ  تسا  نیا  تقیقح  تفگ :  دلاخ  يدش ؟  ام  یعدم  تهج  یب  وت  هک  دوب  هچ  تلع  تفگ ،  دـید و 

(351  . ) متفگ نینچ  نانآ  تیذا  باذع و  زا  مدوخ  تاجن  يارب  نم  و  منک ،  ییاعدا  نینچ  امـش  هیلع  ات  دنداد  رازآ  هجنکـش و  ردـقنآ  ارم 
دندـش یم  کسمتم  يا  هناهب  ره  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  نوچ  یـصخش  ندرک  راد  هکل  يارب  ماـش  تموکح  هتـسد  راد و  يرآ ، 

روما هب  ار  دـیز  فرط  نآ  زا  و  دروخ .  یم  ار  مدرم  لاوما  وا  دـنیوگب  دـنزاس ! نیبدـب  ربماـیپ  ناـمدود  درمدار  نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هکلب 
هب ار  نآ  بسانم  تقو  انایحا  ای  ددرگ و  فرـصنم  دوب  نآ  رکف  هب  هشیمه  هک  تضهن  مایق و  زا  وا  هکلب  دـنزاس  لوغـشم  یگتخاس  یئزج و 

ناشدوخ رظن  ریز  يو  ياه  تیلاعف  اـت  دـنهد .  رارق  شیوخ  تبظاوم  تبقارم و  تحت  ار  دـیز  هناـهب  نیمه  هب  هکنیا  رگید  درواـین و  تسد 
 . تشگ یم  بسانم  تصرف  لابند  وا  دوب و  ربخ  اب  اه  هئطوت  نیا  مامت  زا  دیز  اّما  دشاب 

مایق تامدقم  متفه :  لصف 

هفوک رد  دیز 
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دوخ یعطق  میمصت  دننک ،  یمن  يراددوخ  وا  هیلع  ماهتا  هئطوت و  هنوگره  زا  تسوا و  بقارم  الماک  تموکح  هاگتسد  هک  دش  هجوتم  دیز 
يزور دنچ  دیز  دـش ،  الم  رب  دـلاخ  ماهتا  ماش و  رادناتـسا  هئطوت  هکنآ  زا  سپ  تخاس .  ایهم  گرزب  يداهج  يارب  ار  شیوخ  تفرگ و  ار 
بناج زا  ار  وا  الماک  دوب و  رظن  تحت  رایـسب  وا  هچرگ  دروآ ،  تسد  هب  ار  مدرم  هیحور  دنک و  مهارف  ار  مایق  تامدقم  ات  دـنام ،  هفوک  رد 

تیـصخش و دراد و  یبـالقنا  حور  روشرپ و  رـس  دـیز  هک  تسناد  یم  قارع ،  یلاو  رمع  نب  فسوی  دـندوب .  هدرک  لرتنک  هفوک  رادناتـسا 
داهج و هب  ار  نانآ  مه  وا  دنریگب و  سامت  دـیز  اب  مدرم  هک  تشاد  ار  نآ  میب  تسا و  مرتحم  رایـسب  قارع  زاجح و  مدرم  نایم  رد  وا  ههجو 

اهتضهن بالقنا و  دهم  هشیمه  هفوک  نآ  زکرم  صخ  الاب  قارع  فرط  نآ  زا  دنک و  کیرحت  يوما  هتـسد  راد و  هاش و  تموکح  هیلع  دربن 
 ، تسا نارگید  زا  ریغ  نانآ  یهاگآ  دسانش و  یم  ار  شترضح  موصعم  نادنزرف  دوب و  نینم  ؤملاریما  تموکح  اب  اهلاس  قارع  تسا ،  هدوب 

اـصوصخم قارع  نیمه  زا  و  دوب .  هتخاـس  شحوتم  ار  ماـش  تموـکح  هشیمه  اـه  یقارع  هناروشحلـس  هناـیوجگنج و  حور  فرط  نآ  زا  و 
هدش يوحن  ره  هب  تساوخ  یم  قارع  رادناتسا  هک  دوب  نیا  دوب .  هدش  دراو  ماش  تموکح  لامع  هیما و  ینب  رکیپ  رب  یتخس  تابرـض  هفوک 

 . دنک نوریب  هفوک  زا  ار  دیز 

دندرک نوریب  هفوک  زا  ار  دیز 

نتفرگ رظن  تحت  دیدش و  تبقارم  اب  یلو  دنک  دعاسم  ار  مایق  هنیمز  درب و  رـس  هب  هفوک  رد  ار  زور  دـنچ  دوب  هتفرگ  میمـصت  یلع  نب  دـیز 
تموکح هب  يراک  نم  هکنیا  هناهب  هب  دیز  دوب .  هیقت  وحن  هب  هنامرحم و  يرس و  رایسب  مدرم  اب  وا  ياهسامت  تموکح ،  لامع  بناج  زا  يو 

شیوخ هیلاع  فادها  نمـض  رد  تخادرپ و  الاک  دتـس  داد و  هلماعم و  هب  ار  يزور  دنچ  مشاب ،  هتـشاد  يداع  یگدنز  مهاوخ  یم  مرادن و 
دـیز و زا  رادناتـسا  اّما  دـنداد ،  یم  شرازگ  هفوک  رادناتـسا  رمع ،  نب  فسوی  هب  ار  دـیز  تالاح  بترم  ناـسوساج ،  درک .  یم  بیقعت  ار 

مایپ مالـسلا )  هیلع   ) دیز دور .  نوریب  هفوک  زا  دنهاوخب و  ار  يو  رذع  داد ،  روتـسد  دوب .  ناساره  تخـس  مدرم  رد  يو  ذوفن  تیـصخش و 
رادرب تسد  فسوی  اّما  دـنام .  مهاوخ  هفوک  رد  ار  رگید  زور  دـنچ  موش و  جراخ  رهـش  زا  مناوت  یمن  مراد  یتلاـسک  نوچ  ـالعف  نم  داد ، 
یکلم رـس  رب  هّللادـیبع  نب  ۀـحلط  هفیاط  زا  يدرم  اـب  هکنیا  هناـهب  هب  راـب  نیا  دـیز  دـنک  كرت  ار  هفوک  رتدوز  هچ  ره  داد  ماـیپ  وا  هب  دوبن ، 
هـشقن نیا  هصالخ ،  ورب ،  اجنیا  زا  رتدوز  هچ  ره  نک و  نیعم  یلیکو  داد ،  مایپ  وا  هب  رمع  نب  فسوی  دشن ،  جراخ  هفوک  زا  دراد ،  وگتفگ 

 . دش جراخ  رهش  زا  ( 352  (( ) هیسداق  )) قیرط زا  هنیدم  دصق  هب  دیز  هرخالاب  و  دنک ،  فرطرب  ار  هفوک  مکاح  نظ  ءوس  تسناوتن  اه 

هفوک هب  تشگزاب 

ار تلص  نب  مکح  دش و  هریح  مزاع  حیرفت  ناونع  هب  دش و  تحار  شلایخ  هدش ،  جراخ  رهـش  زا  دیز  دیمهف  قارع ،  رادناتـسا  هک  یعقوم 
اب مالسلا )  هیلع   ) دیز دندینش  یعقوم  مدرم  دوب  هدش  هیسداق  دراو  مه  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ددرگرب .  وا  ات  تخاس  شیوخ  تقوم  نیـشناج 

دزاس یلمع  ار  شیوخ  فده  ات  دننادرگرب  هفوک  هب  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  دندش و  بلقنم  ناشیرپ و  تخس  هدش  جراخ  هفوک  زا  عضو  نیا 
اب تموکح  تایانج  دـندوب و  هدـید  ماش  تموکح  لامع  هیحان  زا  نآ  فارطا  یحاون  هفوک و  صخ  الاب  قارع  مدرم  هک  یئاهملظ  ( 353 . )
 ( مالسلا هیلع   ) دیز دوخ  هب  تبسن  هک  دندوب  دهاش  نانآ  و  دوب .  هدرک  رفنتم  هیما  ینب  زا  ار  مدرم  رایسب  نایعیـش  ربمایپ و  نادناخ  نایولع و 
 . دوب مایق  يارب  تصرف  نیرتهب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ندوب  اب  نونکا  مه  و  دندوب ،  بسانم  تصرف  رظتنم  اهنآ  دندرک ،  اهتیذا  هچ 

رایسب مدرم  يارب  دندوب .  لئاق  ار  مارتحا  لامک  يو  هب  تبسن  دنتسناد و  یم  ریظن  مک  یتیصخش  قیال و  يربهر  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز نانآ 
یـضار هفوک  زا  دـیز  جورخ  ینعی  رما  نیا  هب  ار  دوخ  دنتـسناوت  یمن  دـنهدب و  تسد  زا  ار  یقیال  هدـنزارب و  يربهر  نینچ  هک  دوب  راوگان 
هرخالاب و  دننادرگزاب .  هفوک  هب  ار  وا  دننک و  فرصنم  قارع  زا  نتفر  نوریب  زا  ار  دیز  تسا  يوحن  ره  هب  دنتفرگ  میمـصت  اذل  دنرادهگن ، 

(354  . ) دننادرگرب هفوک  هب  ار  وا  دننک  تاقالم  ار  دیز  هیسداق  رد  دندش  قفوم 
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بالقنا دهم  هفوک 

نینچ یگدامآ  هفوک  دهد و  رارق  نیدهاجم  هاگداعیم  بالقنا و  لحم  ار  اجنآ  ددرگرب و  هفوک  هب  دید  حالص  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز 
نیا رطاـخب  ناـنآ  و  دوـب ،  وا  نادـنزرف  و  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع نارادـفرط  نایعیـش و  زکرم  هفوـک   - 1 تشاد :  تـهج  دـنچ  زا  ار  یبـلطم 

درـص و نب  نامیلـس  مایق  دـندوب ،  نینوخ  تازرابم  ثداوح و  شیپاشیپ  ربمایپ  تیب  لها  هب  تبـسن  شیوخ  غیرد  یب  تیاـمح  يرادـفرط و 
زونه ماقتنا  حور  دـندوب و  هدـید  یناوارف  تاراسخ  هداد و  اه  هتـشک  هار  نیا  رد  نانآ  و  دوب .  هفوک  رد  رگید  ياه  شبنج  یـضعب  راتخم و 
شدج دننامه  وا  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هب  تبـسن  مدرم  ییانـشآ  نایفوک و  هب  تبـسن  دـیز  لماک  ییانـشآ   - 2 تسا .  هدـنز  اهنآ  رد 

لاس دنچ  مه  دـیز  داد ،  رارق  شیوخ  ياه  تیلاعف  زکرم  ار  اجنآ  دـمآ و  هفوک  هب  مدرم  داشرا  يربهر و  يارب  هنیدـم  زا  هک  نینم  ؤملاریما 
همان  - 3 دندیزرو .  یم  قشع  تدارا و  وا  هب  تبسن  يدایز  دارفا  و  دوب ،  لوغـشم  مدرم  ندرک  رادیب  یملع و  يرکف و  يربهر  هب  هفوک  رد 

دندوب هدرک  شیوخ  يربهر  بالقنا و  مایق و  هب  توعد  ار  وا  دوب و  هدیـسر  دیز  تسد  هب  هنیدـم  رد  هفوک  مدرم  فرط  زا  هک  يدایز  ياه 
تایاور یـسررب  لصف  رد  ام  هک  تسا  بلطم  نیا  يوگزاب  یفاک  لوصا  رد  یثیدـح  و   . ) دوب داهج  يارب  مدرم  یگدامآ  زا  یکاح  ( 355)

ؤـسم هفوک  مدرم  یپ  رد  یپ  ياه  تساوخرد  اه و  همان  نیا  لابق  رد  ار  دوخ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز میا . )  هدش  نآ  ضرعتم  باتک  نیمه  رد 
زا مایق  يارب  ار  هفوک  تهج  نیا  زا  تفگ و  خساپ  هدیدمتس  تلم  هثاغتسا  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  شدج  دننامه  وا  و  دید ،  یم  لو 

نادـناخ نانمـشد  هیما و  ینب  اب  راکیپ  يارب  نانآ  یگدامآ  اه و  یقارع  رد  تریغ  يروشحلـس و  حور   - 4 داد .  یم  حـیجرت  رگید  ياهاج 
 . دنک عورش  ار  دیز  تضهن  اجنآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز هک  دوب  يرگید  تلع  زین  تلاسر 

یگدامآ مالعا 

يارب ار  دوخ  یگدامآ  كرحت  رپ  جیهم و  تالمج  اب  دندرک و  هفوک  هب  تشگزاب  هب  روبجم  ار  دیز  هیسداق  رد  هفوک  نارس  طیارـش  نیا  رد 
وت فیـس )) : ))  فلا  ةءام  کعم  انع و  جرخت  نیا  دنتفگ (( :  دیز  هب  نانآ  دنتـشاد .  مالـسا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هار  رد  یناشفناج  دربن و 

هرـصب و نایعیـش  هفوک  مدرم  رب  هوالع  و  دـنک ،  یم  ینابیتشپ  وت  زا  ریـشمش  رازه  دـص  کی  هکنآ  لاح  يور و  یم  نوریب  اـم  ناـیم  زا  ارچ 
رتشیب ماش  مدرم  زا  يدودعم  تسا و  فیعض  رایسب  ام  لباقم  رد  نمـشد  و  دنگنج ،  یم  هیما  ینب  اب  وت  هار  رد  دنهارمه و  وت  اب  زین  ناسارخ 

يراشفاپ رارصا و  همه  نیا  لباقم  رد  دیز  اّما  ( 356  . ) دیسر میهاوخ  نانآ  همه  باسح  هب  ام  دننک  یم  تموکح  ام  رب  هک  دنتسین  اجنیا  رد 
ار هنیمز  ات  تشگرب  هفوک  هب  نانآ  رارـصا  هب  راچان  یلو  تسیرگن .  یم  دـیدرت  هدـید  اب  نانآ  نانخـس  هب  تفرگن و  رارق  ریثءات  تحت  مدرم 

دیز ندـید  هب  هتـسد  هتـسد  جوف و  جوف  هفوک ،  ناگرزب  نایعیـش و  دروآ .  تسدـب  ار  مدرم  یگدامآ  دودـح  دـنیبب و  کـیدزن  زا  رهـش  رد 
یمن دوخ  رد  يوما  ماکح  ياهملظ  لمحت  بات  هدیـسر و  ام  ناوختـسا  هب  دراک  رگید  هک  دـندرک ،  یم  دومناو  ار  دوخ  يروط  دـنتفاتش و 

رد مه  يا  هدـع  تسناد  یم  تخانـش و  یم  بوخ  ار  هفوک  مدرم  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز میرادـن .  وت  زج  یهاگهانپ  نونکا  مه  و  مینیب ، 
 : تفگ نانآ  هب  تحارـص  اب  ار  بلطم  نیا  وا  دـنراذگب ،  اـهنت  رطخ  عقوم  رد  ار  وا  دـننکن و  اـفو  شیوخ  هدـعو  هب  هک  دنتـسه  ناـنآ  ناـیم 

یلع مدج  هب  هک  روطنامه  مسرت  یم  نم  دیتسین  یمکحم  هدارا و  اب  مدرم  امـش  دیرادرب .  نم  زا  تسد  دییوگ ،  یم  غورد  امـش  زا  یـضعب 
دایز رارصا  يراشفاپ و  اب  نانآ  اّما  دینک .  نینچ  مه  نم  اب  دیدرک ،  تنایخ  مالسلا )  هیلع   ) نیسح و  مالسلا )  هیلع   ) نسح و  مالسلا )  هیلع  )
غیرد وت  زا  ار  شیوخ  تیامح  و  مینک ،  داهج  وت  هار  رد  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  مینک  یم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ،  دـنتفگ :  یم  ، 

 . میرادن

یئاهن میمصت 
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ناگنیزوب دـنک و  عطق  ار  ملظ  هشیر  هنادرم  یتضهن  میظع و  یمایق  اب  هک  دوب  بسانم  تصرف  یپ  رد  اـهلاس  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز 
راکادـف هتـشذگ و  دوخ  زا  ینادرم  هب  وا  تشاد ،  مدرم  يرای  کمک و  هب  جایتحا  وا  دـشکب ،  نیئاـپ  هّللا  لوسر  شدـج  دنـسم  زا  ار  يوما 

هیما و ینب  نامدود  هثیبخ  هرجش  ناشورخ  یلیـس  نوچ  دروآ و  دوجو  هب  يوق  نک و  ناینب  میظع  يورین  کی  نانآ  هلیـسو  هب  ات  دوب  جاتحم 
كاپ نایعیـش  ربمغیپ و  نادـناخ  وا و  هب  هک  ییاه  تیذا  هدـید و  نمـشد  زا  هک  یتامیالمان  نآ  اـب  و  دـنک .  رب  نب  زا  ار  مکاـح  ناراـکمتس 

هماج راهطا  همئا  ادخ و  لوسر  هدعو  دنک و  عورش  ار  دوخ  یخیرات  داهج  مالسلا )  هیلع   ) دیز هک  تسا  بسانم  تقو  نونکا  مه  هدیـسر ، 
هفیظو رگید  دـنا ،  هتـشاد  مالعا  وا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  غیرد  یب  ینابیتشپ  قارع  ناگرزب  نایعیـش و  هک  نونکا  مه  دـشوپ .  دوخ  هب  لمع 

اب رگید  ددرگ .  ققحم  ادـخ ،  هار  رد  تداهـش  اـب  قح و  نانمـشد  رب  يزوریپ  زا  تراـبع  هک  وا  هنیرید  يوزرآ  دوـش و  یم  صخـشم  دـیز 
هب تفرگ و  ار  دوخ  یعطق  یئاهن و  میمصت  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  يرآ  تسوا .  هار  اهنت  نیا  تفارـش  اب  یگدنز  ای  تزع  اب  گرم 

(357  . ) مشاب یم  ادخ  هار  رد  دربن  هدامآ  نم  دومرف ،  احیرص  دوخ  ناوریپ 

نابلط میلست  ناحصان و 

 . دندش هاگآ  دیز  دصق  زا  قارع  زاجح و  ناگرزب  و  دش ،  رشتنم  اج  همه  رد  مالسا ،  نانمشد  اب  داهج  هب  مالسلا )  هیلع   ) دیز میمـصت  ربخ 
دننک و تحیصن  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز ناشدوخ  حالطـصا  هب  ات  دندمآ  شیپ  هدید  ایند  راک و  هنهک  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  نیب  نیا  رد 
رب یشبنج  تکرح و  هنوگره  طئارش  نیا  رد  هک  دندوب  دقتعم  شیوخ  ینابم  يور  نانآ  دنزاس .  فرصنم  كانرطخ  میمصت  نیا  زا  ار  يو 
راک تعامج  اب  ندش  گنرمه  زیرم و  راد و  جـک  توکـس و  شزاس و  زج  العف  دـش و  دـهاوخ  وربور  تسکـش  اب  هیما  ینب  هاگتـسد  دـض 
نب دّمحم  سابع ،  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  دواد  دننام :  دندوب  یمرتحم  فورعم و  ياه  هرهچ  دارفا ،  نیا  زا  یضعب  تسین .  تحلصم  رگید 

تشون دیز  يارب  يا  هدننک  سویءام  همان  هک  ضحم ،  نب  هّللادبع  یمرضح و  لهک  نب  ۀملس  مالـسلا ، )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع 
هیلع  ) دـیز هب  ناـنآ  دنتـشاد ،  قح  مه  يا  هزادـنا  اـت  دـندوبن و  نیب  شوخ  هفوک  مدرم  هب  تبـسن  اهدـماشیپ ،  هبرجت و  يور  اـهنیا  ( 358 . )

دنتسین دوخ  نامیپ  هب  دنبیاپ  هدارا و  اب  مدرم  هفوک ،  مدرم  هک  تسا  نیا  میا  هدروآ  تسدب  و  میا ،  هدرک  هبرجت  ام  هچنآ  دنتفگ :  مالـسلا ) 
نیمه وت  ناردپ  دج و  هب  تبسن  مه  البق  اهنآ  دنراذگ ،  یم  تیاهنت  سپس  دنناوخ و  یم  گنج  هکرعم  هب  ار  وت  هک  تسین  راب  نیلوا  اهنآ  ، 

نانآ رگم  دـندرکن  يرای  ییاهن  يزوریپ  ات  ماش  تموکح  یبوکرـس  يارب  ار  نینم  ؤملاریما  تبقاع  هک  دـندوبن  اـهنآ  رگم  دـندرک ،  هلماـعم 
اهنآ رگم  دنتشاذگ .  اهنت  ار  وا  دندرکن ،  افو  دوخ  دهع  هب  یلو  دنتسب  نامیپ  دهع و  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  نسح  مود  ماما  اب  هک  دندوبن 
هوبنا نایم  رد  دهن ،  مدـق  ناشرهـش  هب  وا  هکنآ  زا  لبق  اّما  دـندرک  توعد  هفوک  هب  ار  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  نیـسح  تدـج  هک  دـندوبن 

راک و عقوم  هک  هاگنآ  دندرک و  تعیب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح هدنیامن  لیقع  نب  ملـسم  اب  هک  دندوبن  اهنآ  رگم  دنتـشاذگ .  شیاهنت  نمـشد 
ناحصان و نیا  ( 359  . ) دـنتخاس اهر  نمـشد  نایم  رد  اهنت  ار  ملـسم  دنتـسب و  ار  اهرد  دـندرب و  هانپ  ناشیاه  هناخ  هب  همه  دیـسر  ارف  داهج 
ار رکفت  زرط  نامه  انیع  دـندرک و  یم  یهن  هفوک  يوس  هب  تکرح  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  هک  دـندوب  یناسک  دـننامه  اهزوسلد 
نآ دنتفرگ و  یمن  رظن  رد  ار  تداهش  گرم و  اهنآ  دوب ،  يرهاظ  يزوریپ  نآ  دندرک و  یم  هاگن  هیضق  فرط  کی  هب  طقف  اهنآ  دنتـشاد ، 
هاوخ تسوا  هفیظو  اهنت  مایق  وحن  ره  هب  هک  دوب  هداد  صیخـشت  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  هک  يروطنامه  اـّما  دنتـسناد .  یمن  يزوریپ  ار 

رد تداهش  و  تداهـش .  ای  يرهاظ  هبلغ  هیـضق :  فرط  ود  ره  ینعی  دوب  نیینـسحلا ))  يدحا  بلاط ((  وا  ددرگ و  هتـشک  هاوخ  دوش  زوریپ 
مه نآ  هک  دوب  یمارم  يزوریپ  مالسلا )  هیلع   ) نیسح دوصقم  و  دوب ،  نیسح  ماما  يارب  يزوریپ  یعون  دوخ  يرهاظ  يزوریپ  مدع  تروص 

 . تشاد تقباطم  تداهش  اب 

دوب یکی  ع )   ) یلع نب  نیسح  اب  ع )   ) یلع نب  دیز  هار 
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یگنهامه لماک و  هباـشت  يداـیز  دراوم  رد  میزادرپب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  ماـیق  یـسررب  هب  یعقوم  ( 360)
ملسم یعطق و  وا  دوخ  رظن  زا  مالسلا )  هیلع   ) نیسح تداهش   - 1 تهج :  دنچ  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  سدـقم  تضهن  ود  نیا  رد  یناسکی 

ؤملاریما و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  يدایز  تاـیاور  دوب و  روط  نیمه  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  يارب  هکنیا  اـمک  دوب 
ار تایاور  نیا  انیع  اه  ییوگـشیپ  لصف  رد  ام  دوب و  هدرک  ییوگـشیپ  ار  دّـمحم  لآ  هتـسجرب  لجر  نیا  تداهـش  هک  تسا  تسد  رد  نینم 

دیز و  مالسلاامهیلع )   ) نیسح ماما  هک  یتیعقوم  رد   - 3 دوب .  نانآ  يارب  يزوریپ  لامتحا  تداهش  هب  ملع  نتسناد و  اب   - 2 میدش .  رکذتم 
دنتسناد و یم  تداهش  گرم و  رد  ار  راختفا  تفارش و  دوبن و  يراوخ  تلذ و  زج  نانآ  يارب  یگدنز  دنتسیز  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب 
ار گرم  نم  امرب )) . )) الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعس و ال  الا  توملا  يراال  ینا  دومرف (( :  هک  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  فورعم  هلمج 
مه وا  دوب .  زین  هلمج  نیا  لماک  قادصم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  انیع  و  تلذ ،  يراوخ و  ار  نیملاظ  اب  یگدـنز  منیب و  یم  تداعس 
چیه هدید  هک  نونکا  منیب .  یم  دیواج  تداعـس  ار  تداهـش  گرم و  مناد و  یم  يراوخ  تلذ و  ار  ناراکمتـس  اب  یگدنز  نم  دومرف :  یم 
یلع نب  دـیز  و  مالـسلا )  هـیلع   ) نیـسح ماـما  تـضهن  فرط  نآ  زا  دوـس  هـچ  یگدـنز  نـیزک  تشذـگ  ناـج  دـیاب ز  مـلظ  ریغ  هـب  دـنیبن 

نکمم دوب .  نانآ  راختفا  نیرتگرزب  دوخ  نیا  دوب و  هدـش  ریدـقت  ناـنآ  يارب  هک  دوب  یهلا  ررقم  هفیظو  تلاـسر و  کـی  مالـسلاامهیلع )  )
تحیـصن هب  تشاد  قح  وا  دوب و  نشور  ـالماک  وا  هفیظو  دوب ،  موـصعم  ماـما و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  نوـچ  دـیوگب :  یـسک  تسا 

کی وا  دوبن ،  موصعم  ماما و  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز اّما  دـهد .  همادا  ار  شیوخ  هار  دـهنن و  یعقو  نارگید  سابع و  نبا  دـننام  نیحـصان 
ماقم ياراد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  باوج :  درک .  یم  یهجوت  ناگرزب  ياه  يزوسلد  هب  دـیاب  دوب  يداع  ناسنا 
هدرک دییءات  مالسلا )  مهیلع   ) نیموصعم ار  يو  ریـسم  دوبن  موصعم  رگا  وا  اّما  دوبن ،  تسا  قح  همئا  ءایبنا و  صوصخم  هک  نامه  تمـصع 

تروشم و اب  قداص و  ماما  نوچ  یموصعم  ماـما  تجح و  ناـمز  رد  و  تسا ،  داـهج  وا  هفیظو  هک  دوب  نشور  شیارب  ـالماک  وا  و  دـندوب ، 
 . ( میدش رکذتم  دوب  ماما  نذا  هب  دیز  مایق  لصف  رد  ام  هک   ) دز مهم  مادقا  نینچ  هب  تسد  يو  نذا 

رگید تلع  ود 

کی مالـسلا )  هیلع   ) دیز یهگناو  دنکن  شوگ  ناحـصان  نخـس  هب  تشاد  قح  وا  هک  دوب  يرگید  تلع  دـیز  يرادـیب  یـشیدنارود و   - 1
رترب و همه  زا  رقاب  ماما  زا  دـعب  داجـس  ماما  نادـنزرف  نایم  رد  وا  دـیفم  خیـش  لوق  هب  هکلب  دوبن  ربمغیپ  نادـناخ  زا  یلومعم  يداع و  ناـسنا 

یم رتهب  نارگید  زا  ار  شیوخ  هفیظو  وا  و  دوب .  هنومن  يدهاز  رادیب و  یملاع  راکتسرد و  یهیقف  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  دوب  رتالاب 
کی رگا  دوب و  يوق  رایـسب  نانمـشد  رب  شنارای  دیز و  يرهاظ  يزوریپ  لامتحا  اهنیا  رب  هوالع  و  يرهاظ :  يزوریپ  لامتحا   - 2 تخانش . 

 ، دوب مک  نآ  ندماشیپ  لامتحا  دوب و  هدماین  شیپ  دـش  میهاوخ  ثحب  ادـعب  هک  هفوک )  مظعا  دجـسم  رد  مدرم  هرـصاحم   ) یقافتا دـماشیپ 
(361  . ) تشگ یم  لئان  ینایاش  يزوریپ  هب  دیز 

ناحصان هب  دیز  باوج 

يارب بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  یعقوم  الثم  دومن .  یم  دزشوگ  ار  یفلتخم  بلاطم  ناگدننک  تحیصن  باوج  رد  یلع  نب  دیز 
لباقم رد  ار  دوخ  نم  دنا ،  هدش  هدنهانپ  نم  هب  مدرم  نیا   : )) دومرف درک ،  یم  یهن  هفوک  رد  ندنام  مایق و  زا  ار  وا  درک و  یم  يزوسلد  وا 

ار اهمتـس  اهملظ و  همه  نیا  لمحت  بات  رگید  مه  مدوخ  نم  و  منکن ،  یهجوت  ناـنآ  هثاغتـسا  تساوخرد و  هب  هک  مناد  یم  لو  ؤسم  ادـخ 
هریزج هب  یهاـگ  ماـش و  هب  ارم  یهاـگ  دـنا ،  هداد  رارق  شیوخ  هچیزاـب  ارم  هنوگچ  تموـکح )  لاـمع   ) ناـنیا هک  ینیب  یمن  رگم  مرادـن ، 
شیوخ هبعلم  ارم  قارع )  رادناتـسا  رمع  نب  فسوی  دـیز ،  دوصقم   ) فیقث ییوگروز  و  دـنناشک .  یم  زاجح  هب  یهاگ  قارع و  هب  یهاـگ 
لزعمب فوتحلا  ضرع  نع  تحبـصا  ینناک  نونملا  ینفوخت  ترکب  دناوخ (( :  دّمحم  يارب  ار  راعـشا  نیا  دـیز  هاگنآ  تسا . ))  هداد  رارق 
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کل ابا  کلابح ال  ینثاف  لزنملا  قیـضب  اولزن  اذا  یلثم  تلثم  لـثمت  ول  ۀـینملا  نا  لـهنملا  ساـکب  یقـسا  نا  دـبال  لـهنم  ۀـینملا  نا  اـهتبجاف 
مداد باوج  نآ  هب  سپ  متـسه ،  ادـج  رود و  ندرم  زا  نم ،  ایوگ  دـناسرت  یم  ارم  گرم  هراومه  لتقا ))  مل  نا  توماـس  ؤرما  ینا  یملعاو 

رد دیآرد ،  نم  لکش  هب  دوش ،  مسجم  رگا  گرم  انامه  دیشچ .  مهاوخ  ار  گرم  تبرش  راچان  نم  و  تسا ،  یندیشون  گرم  تبرـش  هک 
متـسه يدرم  نم  هک  نادب ،  مسرت و  یمن  هک  نک  عمج  ردـپ  یب  يا  گرم  يا  ار ،  تماد  هتـشر  دـنا .  هداد  رارق  انگنت  رد  ارم  هک  یطیارش 

ياه یگتسبلد  اهوزرآ و  هب  ارم  امـش ،  دومرف :  یم  ناقفـشم  ناحـصان و  رگید  خساپ  رد  وا  و  ( 362  . ) درم مهاوخ  مدرگن  هتـشک  رگا  هک 
یجیردـت گرم  زج  نم  يارب  تلذ  يراوخ و  اب  یگدـنز  نیا  ما و  هتـسبن  لد  ایند  زور  راهچ  يارب  نم  هکنآ  لاح  دـینک و  یم  توعد  ایند 

ریسم هار  ود  نیا  زا  یکی  مدنسپ و  یم  ار  ادخ  هار  رد  ندرم  تداهش و  ای  ایند و  رد  تزع  نمـشد و  رب  يزوریپ  نم  درادن .  يرگید  موهفم 
نیا رد  هشیمه  هک  نم  مدرگ ،  هتـشک  رگا  دیبعلا ))  نم  تیفتـسا  قبا  نا  دولخ و  يذب  تسلف  لتقا  ناف  دـناوخ (( :  ار  رعـش  نیا  تسا و  نم 
يو هک  رمع  نب  دوواد  باوج  رد  و  ( 363  . ) ما هدش  اهر  یگدرب  تراسا و  دنب  زا  مدرگ ،  زوریپ  رگا  و  تشاد .  مهاوخن  دـیواج  رمع  ایند 

(364 ( ؟  منک ربص  ماشه  رب  ردقچ  ومع ،  رسپ  ماشهل )) )  ربصن  مک  مع  نبای   : )) ) دومرف درک ،  یم  یهن  مایق  زا  ار 

دیز تداهش  مایق و  متشه :  لصف 

همدقم

ةاروتلا و یف  اـقح  هیلع  ادـعو  نولتقی  نولتقیف و  هّللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  ۀـنجلا  مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینم  ؤملا  نم  يرتشا  هّللا  نا  )) 
انامه همجرت :  ( 365  (( . (( ) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  و  هب ،  متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورـشبتساف  هّللا  نم  هدهعب  یفوا  نم  و  نآرقلا ،  لیجنالا و 

دنـشک و یم  دننک و  یم  راکیپ  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  تشهب ،  تسا  نآ  يارب  هکنیا  هب  ار ،  ناشلاوما  ناج و  نانم  ؤم  زا  دیرخ  دنوادخ  ، 
نات هلماعم  نیا  هب  سپ  ادخ  نوچ  دهع ،  هب  رت  هدننک  افو  تسیک  لیجنا و  تاروت و  رد  ادخ ،  رب  قح ،  تسا  يا  هدـعو  دـنوش ،  یم  هتـشک 

 . تسا گرزب  یبایماک  نامه  نیا  و  دیشاب ،  داش 

بالقنا نتسبآ  هفوک 

هدرسفا و مالسلا )  هیلع   ) دیز جورخ  عقوم  رد  هک  يرهـش  درک ،  ضوع  ار  رهـش  هرهچ  هفوک ،  هب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  تشگزاب 
تضهن مایق و  دصق  هب  يرمق  يرجه  هنـس 120  لاوش  هام  رد  یلع  نب  دیز  تسا .  هدش  یبیجع  شوج  بنج و  زکرم  نونکا  دوب ،  شوماخ 

لامع ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  شنارای و  دوخ و  ناج  تظافح  شیوخ و  راک  تیقفوم  يارب  وا  دش ،  هفوک  دراو  هیما  ینب  هاگتـسد  دض  رب 
لحم يو  نارادـفرط  راداـفو و  ناراـی  زج  دـش .  هفوـک  دراو  کـیتکات  طاـیتحا و  اـب  هناـیفخم و  تضهن ،  نتـسکش  مهرد  يارب  تموـکح 
رگنـس ار  اجنآ  درب و  یم  رـس  هب  شنادنمتدارا  نایعیـش و  زا  یکی  هناخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دنتـسناد ،  یمن  ار  وا  هاگیفخم  تنوکس و 

یم رس  هب  ( 366  ( ) هریح  ) رد هفوک  رادناتـسا  رمع ،  نب  فسوی  مایا  نیا  رد  درک .  یم  ضوع  ار  دوخ  ياج  یهاگ  هاگ  داد و  رارق  بالقنا 
مایق و تضهن و  هب  ار  مدرم  هرـصب ،  هفوک و  رد  هاـم  تدم 5  دـیز  دوب .  وا  لماع  يو  نیـشناج  نواعم و  تلـص  نب  مکح  مانب  يدرم  درب و 
ار يو  تسد  دندرک و  یم  تعیب  وا  اب  دنتفر و  یم  يو  تنوکس  لحم  هب  هورگ  هورگ  جوف و  جوف  مدرم  و  درک ،  یم  توعد  دوخ  اب  تعیب 
ادـخ و باتک  هب  ار  امـش  نم   : )) درک یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  فدـه  تعیب  ماگنه  وا  ( 367  . ) دندرـشف یم  وا  ینابیتشپ  کمک و  ناونع  هب 
ناـمولظم و زا  مینک و  دربـن  ناـملاظ  نارگمتـس و  اـب  مینک و  لـمع  نآ  هب  هک  منک  یم  توعد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تنس 
زا مییامن ،  میـسقت  نانآ  نیب  يواست  تلادـع و  اب  ار  نیملـسم  تورث  میبایزاب و  ار  شیوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  مییامن  عافد  ناگدـیدمتس 

تسد قارع  ياهتیصخش  لئابق و  ياس  ؤر  ( 368 ( . ))! ؟  دینک یم  تعیب  نم  اب  طئارـش  نیا  اب  ایآ  مینک  عافد  ربمایپ  نادناخ  سدـقم  میرح 
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یم شیوخ  فده  میکحت  يارب  تفرگ و  یم  ار  نانآ  تسد  وا  دنتشاذگ و  یم  وا  تسد  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز اب  تعیب  ناونع  هب  ار  دوخ 
! ؟  هن ای  دینک  گنج  ادخ  نانمشد  اب  دینام و  رادافو  دوخ  هتفگ  هب  شیوخ و  دهع  دنبیاپ  هک :  دیدنب  یم  نامیپ  ربمایپ  ادخ و  اب  ایآ  دومرف : 
ایادخ  : ) تفگ یم  درشف و  یم  ار  وا  تسد  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  دومن ،  یم  نامیپ  هب  لمع  يرادافو و  راهظا  لباقم  فرط  هاگره 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز فرط  زا  رفن  دنچ  ( 370  . ) تفرگ یم  تروص  هنایفخم  طایتحا و  اب  تعیب  هتبلا  ( 369  ( ) مریگ یم  هاوگ  موق  نیا  رب  ارت 
نایفوک زا  طقف  رفن  رازه  هدزناپ  هب  هورگ  نیا  دادعت  یهاتوک  تدم  رد  دنـسیونب و  ار  نانامیپ  مه  ناگدـننک و  تعیب  مان  هک  دـندوب  رومءام 

ار یبش  دنچ  ره  داد و  یم  رییغت  ار  دوخ  ناکم  هیقت  يرس و  يوحن  هب  دوخ  تیلاعف  همادا  يارب  تدم  نیا  رد  دیز  و  ( 371  . ) تفای شیازفا 
(372  . ) درب یم  رس  هب  ییاج  رد 

هفوک رد  جاودزا 

هب ار  يدزا  سیغلا  یبا  نب  هّللادبع  رتخد  یملس و  هّللادبع  نب  بوقعی  رتخد  هفوک  رد  دوخ  تماقا  مایا  رد  دیز  دیوگ :  یم  يربط  خیرات  رد 
دراد هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  يربط  دندوب .  تیب  لها  رادفرط  هعیـش و  نادـناخ  زا  نز  ود  نیا  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  دروآرد و  شیوخ  دـقع 

(373  . ) میتسنادن مزال  اجنیا  رد  ارنآ  لیصفت  ام  هک 

مایق هب  مدرم  توعد  يارب  دیز  ناگداتسرف 

رود زکارم  یتح  قارع و  مهم  ياه  شخب  اهرهش و  رگید  هب  دوب  قارع  زکرم  رصع  نآ  رد  هک  هفوک  رب  هوالع  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز 
مایق هشقن  نیا  اب  دنزاس و  نشور  تلم  يارب  ار  وا  فده  و  دنریگب ،  تعیب  مدرم  زا  وا  يارب  ات  تشاد  لیسگ  یناگداتسرف  تاعد و  تسد ، 

حالـصا ربمایپ و  نادناخ  زا  ینابیتشپ  ناونع  هب  ناملـسم  مدرم  زا  يدایز  عمج  تفای و  هعـسوت  نیملـسم ،  دالب  ریاس  هب  قارع  زکارم  زا  دیز 
دیز تضهن  هب  دوخ  یلصا  يارجم  هب  تموکح  تفالخ و  ریسم  ندنادرگرب  هیما و  ینب  فیثک  نامدود  ندرک  نک  هشیر  تموکح و  عضو 
ذخا يارب  تابـصق  اهرهـش و  هب  درک و  باختنا  دوخ  نارای  نایم  زا  ار  يا  هتـسجرب  تقایل و  اب  دارفا  دـیز  ( 374  . ) دنتسویپ مالـسلا )  هیلع  )

اب دربن  دـیز و  تعیب  هب  ار  مدرم  اـجنآ  رد  وا  داتـسرف و  ( 375  ( ) هقر  ) فرط هب  ار  داـیز ،  یبا  نـب  دـیزی   - 1 هلمج :  زا  درک ،  هناور  تـعیب 
و متسویپ .  دیز  هب  دایز  یبا  نب  دیزی  توعد  هب  هقر  رد  نم  دیوگ ،  یم  دیز ،  ناوریپ  زا  یکی  یمرج ،  جارـس  درک .  توعد  ماش  تموکح 
 ، دـیدحلا یبا  نب  ملاس   - 2 ( 376  . ) دنورب مالـسلا )  هیلع   ) دیز يرای  هب  ات  دندرک  تعیب  دـیز  هداتـسرف  اب  نم  نایرهـشمه  زا  يدایز  عمج 

مدوب و دیز  ناگداتسرف  هلمج  زا  نم  دیوگ  یم  تسا )) .  هدرک  توف  هنس 100  يو  نکیل  هدمآ  خسن  زا  یضعب  رد  دیدحلا  یبا  نب  ملاس  ))
يوس هب  ار  رفن  ود  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز  - 3 ( 377  . ) منک توعد  يو  يراکمه  داـهج و  هب  ار  وا  اـت  داتـسرف  یماـیا  دـیبز  يوس  هب  ارم  وا 
يرای هب  ار  مدرم  هک  دوب  فورعم  هیقف  هب  دوب و  ملاع  دنمشناد و  يدرم  دوخ  هک  دعس  نب  نسح  یمرج و  ریثک  ةدبع  مان  هب  داتسرف  ناسارخ 

 . تسا ثیدـح  تاور  هلمج  زا  وا  دوب  دـیز  تاـعد  هلمج  زا  زین  هیقف  ناـظقیوبا  ریمع  نب  ناـمثع   - 4 ( 378  . ) دـننک توعد  وا  اـب  تعیب  و 
دیعس نب  نایفس  ردارب  دیعـس  نب  ورمع  سلجم  نآ  رد  مدوب و  هتـسشن  ( 380  ( ) شمعا  ) دزن نم  دـیوگ :  یم  کیرـش  مان  هب  يدرم  ( 379)

امش اب  هنامرحم  نخس  کی  تفگ :  وا  هب  دمآ و  شمعا  دزن  هیقف  ناظقیوبا  نب  فورعم  رمع  نب  نامثع  لاح  نآ  رد  دوب .  رضاح  مه  يروث 
 . وگب ار  تنخس  دننم ،  زار  مرحم  ود  ره  دیعـس  نب  ورمع  مه  نآ  تسا و  کیرـش  نیا  دندوخ و  زا  همه  اهنیا  وگب ،  تفگ :  شمعا  مراد . 

دیز ماقم  دوخ  وت  منک و  توعد  ادخ  هار  رد  داهج  وا و  يرای  هب  ارت  ات  هداتسرف  وت  يوس  هب  ارم  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  تفگ :  نامثع 
 : وـگب نم  بناـج  زا  وا  هب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  مسانـش .  یم  يراوـگرزب  هب  ار  وا  نم  تسا  نینچ  هلب ،  تـفگ :  شمعا  یناد !  یم  ار 

امش يارب  ار  دامتعا  دروم  درم  دصیس  ام  رگا  و  مرادن ،  نانیمطا  نانآ  هب  مسانش و  یم  ار  مدرم  نیا  نم  مدرگ ،  تنابرق  دیوگ :  یم  شمعا 
مایپ و تشاد  تیرومءام  وا  دوب و  دـیز  تاعد  هلمج  زا  ریبز :  نب  لیـضف   - 5 ( 381  . ) درک میهاوخ  رازراک  دراو  وت  عفن  هب  ار  همه  میتفاـی 
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توعد دـیز  اب  داهج  تعیب و  هب  ار  نانآ  دربب و  تاضق  ءاهقف و  ناگرزب و  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  يارب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ياه  همان 
(382  . () تسا هدمآ  لضف  خسن  یضعب  رد   ) دشاب یم  تاور  زا  رقاب و  ماما  باحصا  زا  لیضف  دنک ، 

دنتسویپ ع )   ) دیز هب  هک  یفورعم  ياه  تیصخش 

ادخ هار  رد  داهج  وا و  يرای  ناونع  هب  ار  دـیز  تسد  هک  دـندوب  یفورعم  ياه  تیـصخش  هتـسجرب و  ياه  هرهچ  ناگدـننک  تعیب  نایم  رد 
يا هبترم  دنمجرا و  یماقم  دوخ  کی  ره  هک  دندوب  مان  هب  نادنمشناد  ءارعـش و  تاور و  نیثدحم و  ءاهقف و  دیز  نارای  نایم  رد  دندرـشف . 

تالاح باب  رد  دوخ  باتک  رد  یلصف  ( 383  (( ) نییبلاطلا لتاقم  هدنزرا ((  باتک  بحاص  یناهفصا  جرفلاوبا  هک  يروط  هب  دنتشاد .  عیفر 
( . ءاهقفلا راثالا و  ۀلقن  ملعلا و  لها  نم  یلع  نب  دیز  عم  جرخ  نمم  فرع  نم  ۀیمست   : )) ) ناونع هب  هدرک  زاب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز 

نانآ زا  یعمج  یماسا  هنومن  ناونع  هب  کنیا  و  ءاهقف . ) نیثدحم و  نادنمشناد و  زا  دندرک  مایق  دیز  اب  هک  یفورعم  ياه  تیصخش  مان  (( )
( دوب مدرم  مارتحا  دروم  اناوت و  يرعاش  دوب و  فورعم  تاـضق  زا  وا   (( ) لـیفط نب  ۀـمربش  نب  هّللادـبع   - )) 1 مینک :  یم  لقن  اـجنیا  رد  ار 

یفوک نارهم  نب  نامیلـس  شمعا   - )) 2 ( 385  . ) دوب نیثدـحم  ءاـهقف و  زا  وا  دوـب .  نیثدـحم  ءاـهقف و  زا  وا  يافوتم 144 ه ق )  ( ) 384)
نیثدحم زا  دّمحموبا و  وا  هینک  ( 386  . ) تساهنآ تاقث  زا  هعیش و  ناگرزب  زا  یکی  وا  نیثدحملا ، ))  تابثا  هعیشلا و  خویش  دحا  یلهاک ، 

اب ار  وا  دـنفرتعم  وا  عیـشت  هب  هکنیا  اب  هماـع  ياـملع  و  دوب ،  دنمـشناد  لـضاف و  تماقتـسا و  اـب  دوخ  نید  رد  هعیـش و  يدرم  وا  دوب ،  هفوک 
نب نامیلس   - )) 3 تسا .  هدمآ  هعیـش  ناگرزب  ددـع  رد  وا  مان  ج 3 ص 110 )  (( ) ریدـغلا رد ((  ( 387  . ) دـننک یم  دای  لـیلجت  مارتحا و 

درک و عطق  ار  وا  تسد  رمع  نب  فسوی  دوب و  نآرق  بحاصم  هشیمه  وا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  باحصا  زا  یلاله  عیبر  وبا  (( : ) دلاخ
 - 4 درک . ) تکرـش  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز داهج  رد  قداص  ماما  نذا  اب  وا  ( ) 388  ) دوب مالـسلا )  هیلع   ) دیز شترا  رد  نیدـهاجم  هلمج  زا 

ۀـصالخ رد ((  یلح  همالع  مالـسلاامهیلع . )))   ) قداصلا رقاـبلا و  باحـصا  نم  ناـک  یملـس )  باـتعوبا  هّللادـبع  نب   ) رمتعم نب  روصنم  ))
زا یکی  هیرتبا  تسا ،  هیرتبا  هقرف  زا  تشاد و  ار  هیدیز  بهذم  يو  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  باحـصا  زا  درم  نیا  دـیوگ :  لاجرلا )) 

دوجو اب  دـنتفر و  اطخ  نآ  باختنا  رد  مالـسا  تما  هچرگ  دـنیوگ :  یم  دـنرمع و  رکبوبا و  تفالخ  تحـص  هب  لئاق  هک  تسا  هیدـیز  هقرف 
یم هعیش  لاجر  زا  ار  وا  فراعم ))   )) رد هبیتق -  نبا  دنراد .  فقوت  نامثع  هرابرد  دنتسناد و  نیملسم  هفیلخ  ار  ود  نآ  مالسلا )  هیلع   ) یلع

رکذتم ار  وا  تالاح  تاعجارملا )) )   )) ) باتک رد  نیدلا  فرـش  دیـس  موحرم  دوب و  نانآ  داهز  لاجر و  زا  وا  هک  تسا  نآ  قح  و  دـناد . 
بیذهت  )) ) رد ینالقع  ( 390  . ) دـشاب یم  یفوک  تسا و  تنـس  لها  نایوار  زا  وا  هتفگ :  ةاورلا )) )  عماـج   )) ) رد یلیبدرا  ( 389  . ) هدش

هب ار  مدرم  هک  دوب  دیز  ناگداتـسرف  تاعد و  زا  روصنم  دیوگ :  میعنوبا ،  تسا .  هدومن  شیاتـس  رایـسب  هدرک و  ناونع  ار  وا  بیذهتلا )) ) 
و دوبن .  هکرعم  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز تداهش  گنج و  عقوم  رد  درک و  يدنک  دوخ  تیرومءام  رد  وا  یلو  دناوخ  یم  شترضح  اب  تعیب 
 . دشخبب ار  وا  دنوادخ  هکلب  تفرگ  هزور  شیوخ  هانگ  هرافک  رطاخ  هب  مامت  لاسکی  هک  دش  تحاران  نارگن و  دـمآ  شیپ  نیا  زا  ردـق  نیا 

دیوگ تاقبط )   ) رد دعس  نبا  ( 392  . ) تفر ایند  زا  لاس 132 ق  رد  وا  درک .  تکرـش  رفعج  نب  هّللادبع  نب  ۀیواعم  مایق  رد  وا  ادعب  ( 391)
مادک نب  دعسم   - )) 5 ( 393  . ) دش فیعض  شمـشچ  ات  تسیرگ  ردقنآ  ادخ  فوخ  زا  وا  هّللا )) . ))  نم  ۀیـشخ  ءاکبلا  نم  شمع  هنا  : )) 

 ( یفاک  ) باتک رد  تسا و  ثیدح  نایوار  زا  يو  ( 394  . ) تفاتش شترضح  کمک  هب  دیز  مایق  رد  هک  دوب  ییاهتیـصخش  هلمج  زا  وا  (( : 
وا هینک  یفوـک  داـیز : )) یبا  نـب  دـیزی   - )) 6 ( 395  . ) تسا هدرک  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  یثیدـح  ءاـملعلا ) ۀـسلاجم   )) ) باـب
هقر  ) مدرم وا  دوب .  شترـضح  نایعاد  هلمج  زا  تسویپ و  دیز  تضهن  هب  هک  دوب  یمانب  نادنمـشناد  زا  تشذگ ،  يو  مان  البق  هّللادبعوبا )  )

و یفاک )   ) رد وا  تسا ،  نیثدحم  تاور و  زا  لضاف و  يدرم  وا  ( 396  . ) دنتسویپ وا  هب  يریثک  تیعمج  درک و  توعد  دیز  تضهن  هب  ار  ( 
 )) رد ار  وا  رصتخم  لاح  حرش  نیدلا  فرش  دیس  موحرم  ( 398  . ) دوب نایعیش  فیراعم  ناگرزب و  زا  يو  ( 397  . ) دراد تیاور  بیذهت )  )
یم لقن  تسا  تنس  لها  دامتعا  دروم  هک  هعیش  ناگرزب  زا  ار  وا  ج 3 ص 94  ریدغلا ))  رد ((  تسا و  هدرک  لقن  ص 130  تاعجارملا )) 
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سیق  ) هب فورعم  وا  ( 399  . ) تفرن وا  يراـی  هب  اـّما  درک ،  تعیب  دـیز  اـب  هک  تسا  ینادنمـشناد  هلمج  زا  عیبر : ))  نب  سیق   - )) 7 دنک . 
سدقم و کشخ  درم  يو  تشگ ،  نئادم  مکاح  یلاو و  یـسابع  هفیلخ  نیمود  روصنم ،  رفعجوبا  فرط  زا  ادعب  وا  دشاب .  یم  زین  ناوج ) 
هب نیمرجم  هرابرد  ار  یمالسا  تازاجم  دودح و  تشاد ،  هک  یـسدقت  يور  زا  وا  دوب ،  بصعتم  يرـشق و  شناد ،  ملع و  نتـشاد  دوجو  اب 
رس رب  ار  اهروبنز  تخیوآ و  یم  ناتسپ  زا  ار  هراکدب  نانز  يو  دنیوگ ،  درک .  یم  ءارجا  مالـسا  روتـسد  زا  جراخ  يا  هزادنا  ات  دشا و  وحن 

هفیاط زا  تشاد و  هیدـیز )   ) بهذـم وا  دنتـشاد .  ترفن  وا  هب  تبـسن  مدرم  شیاهیریگ  تخـس  اهراک و  نیمه  يور  و  دـناروش ،  یم  نانآ 
وا دنا  هتفگ  سیق  هرابرد  یضعب  هدرک و  لقن  وا  زا  تسا  قداص  ماما  باحصا  زا  هعیـش و  ریهاشم  زا  هک  بلغت  نب  نابا  تسا ،  هفوک  يدسا 
 ، نیصحوبا  - )) 8 ( 400  . ) تشاد هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ تیبلها  هب  يداـیز  تبحم  دوب و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  باحـصا  زا 

بیذـهت  )) ) رد ینالقـسع ،  رجح  نبا  تسا ،  يدـسا  یفوک  يو  درک .  تعیب  دـیز  اـب  هک  دوب  یماـنب  ياـهقف  زا  وا  مصاـع )) :  نب  ناـمثع 
رایـسب تفرن  شیرای  هب  هدرک و  تعیب  دیز  اب  هکنآ  رطاخ  هب  ار  عیبر  نب  سیق  نیـصحوبا ،  تسا .  هدرک  دای  وا  زا  لیـصفت  هب  بیذهتلا )) ) 
تشاد هیدیز  مارم  وا  ( 402  . ) تسویپ دـیز  تضهن  هب  هک  دوب  ناگرزب  ءاهقف و  هلمج  زا  وا  رانید :  نب  جاجح   - 9 ( 401  . ) دومن شنزرس 

زا تسا و  هیماما  نایعیـش  زا  درم  نیا  هک  تسنآ ،  قح  اـّما  ( 404  . ) دنناد یم  هثجرم  زا  ار  وا  یـضعب  و  ( 403  ) دوب دقتعم  دـیز  تماما  هب  و 
نیا وا  عیشت  رد  لیلد  و  تسویپ ،  يو  هب  تضهن  رد  دوب و  لئاق  یصاخ  مارتحا  مالسلا )  هیلع   ) دیز هب  تبـسن  دوب و  تیب  لها  نادنم  هقالع 

هک دوب  هعیـش )   ) یـضفار يدرم  وا  نکیل  تسا  یتسرد  درم  اـتاذ  وا  ضیغب ))  یـضفار  هنکل  هقث ،  یف  قودـص  هتفگ (( :  یبهذ  هک :  تسا 
بهذم رد  وا  غیـشتلا )) ، ))  یف  ۀیلاغلا  نم  دیوگ (( :  نیعم  نبا  و  ( 405  . ) تشاد توادع  ضغب و  تنس  لها  بصاغ و  يافلخ  هب  تبـسن 

 )) رد ینیما  همـالع  و  ( 407  . ) دنک یم  فیصوت  هعیـش  ناگرزب  زا  ار  وا  نیدلا  فرـش  دیـس  موحرم  ( 406  . ) درک یم  ولغ  شیوخ  عیـشت 
ناگرزب و زا  وا  یفوک  یلجع  دعـس  نب  نوراه  - 10 ( 408  . ) تسا تنـس  لها  دامتعا  دروم  هک  دناد  یم  هعیـش  ياملع  زا  ار  يو  ریدغلا ))
هک تسنا  قح  اما  دنناد  یم  هثجرم  ار  وا  یـضعب  دوب و  دقتعم  دیز  تماما  هب  تشاد و  هیدـیز  مارم  وا  تسویپ  دـیز  هب  هک  دوب  هفوک  ياهقف 

تسویپ و يو  هب  تضهن  رد  دوب و  لیاق  یصاخ  مارتحا  دیز  هب  تبسن  دوب و  تیب  لها  هب  نادنم  هقالع  زا  تسا و  هیماما  نایعیش  زا  درم  نیا 
یضفار يدرم  وا  نکیل  تسا  یتسرد  درم  اتاذ  وا  ضیغب ))  یضفار  هنکل  هقث  یف  قودص   : )) هتفگ یبهذ  هک :  تسا  نیا  وا  عیـشت  رد  لیلد 
بهذم رد  وا  عیشتلا )) یف  هیاغلا  نم   : )) دیوگ نیعم  نبا  تشاد و  توادع  ضغب و  تنس  لها  بصاغ و  يافلخ  هب  تبـسن  هک  دوب  هعیـش ( (

زا ار  يو  ریدغلا ))  )) رد ینیما  همالع  درک و  یم  فیـصوت  هعیـش  ناگرزب  زا  ار  وا  نیدـلا  فرـش  دیـس  موحرم  درک  یم  ولغ  شیوخ  عیـشت 
ياـهقف زا  يو  یلیلوبا .  وا  هینک  هفوـک  یـضاق  نمحرلادـبع :  نب  دّـمحم  تسا 11 -  تنـس  لها  دامتعا  دروم  هک  دـناد  یم  هعیـش  ياـملع 

(410  . ) داد دـیز  تسد  هب  يرای  تعیب و  تسد  وا  ( 409  ، ) دوب راکتـسرد  ملاع و  يدرم  وا  تشاد .  ار  هفوک  تواـضق  بصنم  فورعم و 
نامدود زا  دوعوم  يدهم  مسق  ادخ  هب  دیوگ :  هک  تسا  جع  رصع  ماما  هرابرد  وا  ياه  هتفگ  زا  ( 411  . ) تفر ایند  زا  لاس 148 ق  رد  يو 

وا هینک  تسا  یفوـک  یماـی )   ) حیحـص یماـیا : )   ) یماـما میرکلادـبع  نب  ثراـح  نـب  دـیبز   - 12 ( 412  . ) تسا مالـسلا )  هـیلع   ) نیـسح
ناـیاسراپ و زا  وا  اهیثدـحم ))  هفوکلا و  داـبع  نم  ناـک  دـنا (( :  هتفگ  شا  هراـبرد  دوب و  هفوـک  نیثدـحم  ناـگرزب و  زا  وا  نمحرلادـبع ، 
اب تعیب  داهج و  رد  تکرش  هب  ار  يو  ات  داتسرف ،  وا  دزن  ار  دیدحلا  یبا  نب  ملاس  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ( 413  . ) دوب هفوک  نیثدحم 

تاقث زا  وا  دنراد و  تیاور  يو  زا  تنـس  لها  همئا  هک  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  وا  ( 414  ) تسویپ دیز  تضهن  هب  وا  دـنک ،  توعد  شیوخ 
دیز درک ،  یم  تواضق  نئادـم  رد  هک  ( 416  ) دوب نیثدحم  ءاهقف و  زا  وا  نئادـم :  یـضاق  بابخ ،  نب  لاله   - 13 ( 415  . ) تشاد نیعبات 
مان ینامز :  مشاهوبا   - 14 ( 417  . ) دومن تعیب  دـیز  اب  وا  و  درک ،  توعد  شیوخ  کمک  هب  ار  وا  همان  هلیـسو  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب 

وا زا  رمتعم  نب  روصنم  تسویپ ،  دـیز  هب  هک  دوب  گرزب  ياـهقف  زا  هفینحوبا  فارتعا  هب  وا  تسا ،  طـساو  لـها  زا  و  راـنید ،  نب  ییحی  يو 
یلعوبا شا  هینک  دیز :  نب  مشاه   - 15 ( 418  . ) تفای تافو  لاس 142 ق  رد  وا  دـناد ،  یم  هماع  تاقث  زا  ار  يو  نابج  نبا  دراد ،  تیاور 

هعیـش ناگرزب  زا  وا  دراد ،  تیاور  بیذهت  یفاک و  رد  يو  دوب  هعیـش  یمک  وا  لیلق )) )  عیـشت  هیف   : )) ) دیوگ لبنح  دمحا  تسا  یفوک  و 
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 . درب یم  مان  فورعم  ءاـهقف  زا  ار  وا  ریبز  نب  لـضف  دوب  ماـن  هب  نادنمـشناد  زا  وا  ( 419  . ) دـشاب یم  زین  تنـس  لها  دامتعا  دروم  هک  تسا 
وا شناد  تهاـقف و  هب  هفینحوبا  و  درب ،  یم  ماـن  دـیز  هارمه  ياـهقف  رامـش  رد  ار  وا  یناهفـصا ،  جرفلاوبا  لـیهک :  نب  ۀملـس   - 16 ( 420)

دننک یم  تناـیخ  وا  هب  هفوک  مدرم  هک  دوب  دـقتعم  درک و  یم  عنم  جورخ  زا  ار  دـیز  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  وا  و  ( 421  ) تشاد فارتعا 
هیلع  ) دـیز ترـضح  اب  یلـصفم  يوگتفگ  دـندرک و  تنایخ  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماـما  نینم و  ؤملاریما  اـب  هک  روطناـمه 
دیز بناج  زا  دوب و  قارع  فورعم  نادنمـشناد  زا  زین  وا  یمرج :  ریثک  نب  ةدبع   - 17 ( 422  . ) درک تعیب  وا  اب  ادعب  یلو  تشاد  مالـسلا ) 
دوب دیز  تاعد  دادع  رد  وا  دعـس :  نب  نسح   - 18 ( 423  . ) دزاس انـشآ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز فدـه  اب  ار  مدرم  ات  تفر  ناسارخ  فرط  هب 

هیدیز کلسم  وا  دنیوگ  یم  یضعب  درک  تعیب  وا  اب  دیورگ و  دیز  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يروث :  نایفـس   - 19 میدش .  رکذتم  البق 
زا یطساو :  رانید  نب  ییحی   - 20 ( 424  . ) تفر ایند  زا  لاس 161 ه ق  رد  دش و  دلوتم  لاس 97  رد  نایفس  دومن .  باختنا  شیوخ  يارب  ار 
نب هّللادـبع  نب  دّـمحم  مدرم )  هدوت  زا  ریغ   ) دنتـسویپ دـیز  هب  هک  یفورعم  يوـلع  ياهتیـصخش  هلمج  زا  ( 425  . ) دوب نیثدـحم  ناگرزب و 

 . نیبلاط زا  یعمج  و  ( 427  ) نیسحلا نب  یلع  نب  هّللادبع  و  تسا )  دیدرت  لحم  نخس  نیا  ( ) 426  ( ) هیکز سفن   ) هب فورعم  نسح 

(428  ) قارع هیقف  هفینحوبا ،  ینابیتشپ 

دیز نادرگاش  زا  یکی  وا  دنـشاب .  یم  وا  یهقف  بهذـم  وریپ  هماع  ناناملـسم  زا  رفن  اهنویلیم  نونکا  مه  هک  اه  یفنح  هقرف  ماـما  هفینحوبا ، 
دوخ ادعب  و  درک ،  یم  هدافتـسا  هفوک  رد  دیز  رـضحم  رد  لاس  ود  زا  شیب  تدم  هب  ار  یمالـسا  فراعم  مولع و  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب 
مایق نامز  رد  تسا و  هدوب  صاخ  یتیعقوم  ياراد  نیملـسم  هماع  نایم  رد  هفینحوبا  دش .  تیب  لها  بتکم  زا  ازجم  لقتـسم و  ییءار  ياراد 

نیملسم قرف  مامت  تشاد  دصق  مالسلا )  هیلع   ) دیز هکنیا  هب  رظن  تشاد .  يدایز  ناوریپ  دوب و  شیوخ  نامز  هتـسجرب  ياهقف  هلمج  زا  دیز 
زا معا   ) امومع ناناملـسم  زا  يوق  شترا  دـحاو و  لکـشتم و  فص  کی  دنـشاب و  هارمه  وا  اب  هیما  ینب  يدوبان  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  رد 
نب لضف   ) مان هب  شدامتعا  دروم  کیدزن و  نارای  زا  یکی  طسوت  ار  يا  همان  اذل  دـهد  لیکـشت  یمالـسا )  ياه  هقرف  رگید  ینـس و  هعیش و 

هک دـید  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دومن .  توعد  هیما  ینب  تموکح  دـض  رب  داـهج  دوخ و  کـمک  هب  ار  وا  داتـسرف و  هفینحوبا  يارب  ریبز )
هب دـمآ  یم  دوجو  هب  میظع  یئاوق  نانآ  داحتا  یگنهامه و  تروص  رد  دـنراد و  شیوخ  ذوفن  تحت  ار  يدایز  دارفا  يو  لاـثما  هفینحوبا و 

 . دومن توعد  شیوخ  يرای  هب  ار  هفینحوبا  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  روظنم  نیمه 

هفینحوبا خساپ 

هب دنا و  هدرک  تعیب  دیز  اب  یناسک  هچ  ءاملع  ءاهقف و  زا  منیبب  وگب  دیسرپ :  يو  دروآ ،  هفینحوبا  يارب  ار  دیز  مایپ  ریبز ،  نب  لضف  یعقوم 
هدع رانید و  نب  جاجح  ینامز و  مشاهوبا  دیرب ،  نب  مشاه  دعس ،  نب  نوراه  دایز ،  یبا  نب  دیزی  لیهک ،  نب  ۀملس  متفگ :  دنا .  هتـسویپ  وا 

دومن فیصوت  مزال  اجب و  ار  يو  مایق  درک و  دای  تمظع  اب  ار  دیز  هفینحوبا ،  دنهارمه .  دیز  اب  تضهن  نیا  رد  ءاهقف  ءاملع و  زا  رگید  يا 
نم دوبن ،  نینچ  رگا  دننک ،  یم  نینچ  مه  وا  اب  دنتـشاذگ ،  اهنت  ار  وا  ناردپ  هک  يروطنامه  مرادـن ،  دامتعا  هفوک  مدرم  هب  نم  تفگ  یلو 

 : تفگ لضف  هب  هاگنآ  تسا .  قح  وا  تضهن  توعد و  مناد  یم  نوچ  مداد ،  یم  يرای  دوخ  ناج  اـب  ار  وا  مدرک و  یم  ماـیق  وا  کـمک  هب 
یم يرای  دوخ  تاناکما  اب  ار  وت  تنانمشد  اب  داهج  هار  رد  و  مهد ،  یم  امـش  هب  یلام  کمک  نم  وگب ،  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هب  نم  لوق  زا 

شترا تردـق  دـینک و  هیهت  هحلـسا  بسا و  دـیناوت  یم  اـت  امـش  و  مراپـس .  یم  وت  هب  تضهن  نیا  هار  رد  هک  تسا  یلاوما  نم  دزن  و  منک ، 
رازه هد  یلقن  هب  و  هدـب .  دـیز  هب  ار  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  دروآ و  مهرد  رازه  یـس  تفر و  هفینحوبا  هاگنآ  دـیهد .  شیازفا  ار  شیوخ 

هیواعم نب  ناورم  ( 430  . ) درک لوـبق  وا  مداد و  دـیز  هب  ار  لاوـما  نآ  مه  نم  ( 429  . ) دیـشخب دیز  هب  شیوخ  یـصوصخ  لاوما  زا  مهرد 
یف اـنل  هتدوم  تققحت  دـقل  هفینحاـبا ،  هّللا  محر  تفگ (( :  یم  هک  مدینـش  هراـمالاراد  رد  ( 431  ) دّمحم نب  رفعج  نب  دّـمحم  زا  دـیوگ : 
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هقالع یتسود و  وا  ار ،  هفینحوبا  دـنک  تمحر  ادـخ  هیلع )) . ))  یعدو  انلئاضف ،  هنامتک  یف  كرابملا  نباب  لعف  و  یلع ،  نب  دـیز  هترـصن 
هذـخا و ؤم  تیب ،  لها  لئاضف  ندرک  نامتک  رطاخ  هب  ار  ( 432  ) كرابم نبا  وا  درک .  تباث  دـیز ،  زا  شا  ینابیتشپ  رطاخ  هب  اـم  هب  ار  شا 

(433  . ) درک نیرفن 

دوب یمومع  دیز  تضهن 

رد هک  یناسک  نآ  یتح  درک و  هیکت  یمالسا  قرف  مامت  هب  شیوخ  تضهن  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز ارچ  دننک ،  لا  ؤس  یـضعب  تسا  نکمم 
همانرب زا  درک .  یم  توعد  تضهن  هب  نتـسویپ  هب  دندوبن  هارمه  وا  اب  تماما  تفالخ و  هلئـسم  دننام  یمالـسا  مهم  لئاسم  رد  رکف  هدیقع و 

للم مامت  زا  يوق  یشترا  میظع و  يورین  کی  لیکـشت  شمایق  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز فده  هک  دوش  یم  مولعم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز مایق 
کی داجیا  دیز  فده  دنوش ،  زوریپ  دـننک و  تمواقم  نویوما  تردـق  نمـشد و  میظع  شترا  لباقم  رد  دـناوتب  ات  دوب ،  زور  نآ  یمالـسا 

وا روظنم  نیمه  هب  دـنکرب  نب  زا  ار  ملظ  هشیر  دـناوتب  هکلب  اـت  دوـب ،  زور  نآ  یمالـسا  هعماـج  نطب  رد  دـحاو  تردـق  یـسایس و  تدـحو 
یم یفخم  مدرم  زا  دوب  نیملـسم  فالتخا  دروم  هک  تفالخ  هلءاسم  اصوصخم  یمالـسا  مهم  لئاسم  زا  یلیخ  رد  ار  دوخ  یعقاو  تاداقتعا 

هحوبحب نآ  رد  ار  دوخ  تاداقتعا  انلع  امـسر و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز رگا  و  دـندوبن .  هاگآ  بلطم  نیا  زین  وا  ناوریپ  زا  يرایـسب  یتح  درک 
رگید هک  دـمآ  یم  دوجو  هب  نیملـسم  فلتخم  ياههورگ  نیب  یمهم  فالتخا  فاکـش و  درک  یم  ناـیب  تضهن  هب  مدرم  نتـسویپ  تعیب و 

يورین کی  تساوخ  یم  مالسلا )  هیلع   ) دیز دوب .  لاحم  ای  لکشم و  نمشد  لباقم  رد  يوق  دحاو  يدربن  کی  لیکشت  نانآ و  یئامهدرگ 
تردق نمـشد و  اب  وا  نامرف  هب  ربمایپ  نآرق و  همانرب  تحت  همه  دروآ و  دوجوب  دوب  نانآ  نایم  رد  هک  تافالتخا  مامت  اب  ار  یمالـسا  میظع 

دشاپب مه  هب  هوبنا  رکشل  نیا  ادابم  هک  دوب  ظفح  هیقت و  ياج  اجنیا  دوب و  يا  هنالقاع  هدنزرا و  رایـسب  کیتکات  کی  نیا  و  دنگنجب .  يوما 
هقباس و یب  یتدحو  تسناوت  هناریدم  تسایـس  نیا  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دنک  رام  رات و  هتـشک و  ار  یعقاو  نویبالقنا  یناسآ  هب  نمـشد  و 

تعیب اهلک )) ،  ۀـمالا  قرف  لمـشت  ۀـعیبلا  تناکف  دروآ (( ،  دوجو  هب  نیملـسم  فلتخم  ياه  هورگ  نایم  رد  ار  يا  هدـنزرا  یگنهامه  کی 
رد قحلا )) )  قاقحا   )) ) هدـنزرا باتک  بحاص  يرتشوش ،  هّللارون  یـضاق  دیهـش  همالع  ( 434  . ) دش یم  یمالـسا  قرف  مامت  لماش  دـیز 

عمج دوخ  درگ  هب  ار  ناملـسم  مدرم  تساوخ  یم  دوب ،  نکمم  هک  یهار  ره  هب  وا  دـیامرف . . . (( :  یم  نینم )) )  ؤملا  سلاجم   )) ) باـتک
هارمه وا  اب  یلزتعم و . . .  هعیش و  ینس و  نابوخ و  نادب و  زا  یـسک  ره  دزادرپب و  ربمایپ  نادناخ  دوخ و  نانمـشد  يدوبان  عفد و  هب  ات  دنک 

(435  . (() دش

اجیب لاؤس 

نارظن هتوک  زا  یضعب  دوب ،  هدرک  عمج  مهدرگ  هب  ناشتافالتخا  مامت  اب  ار  ناملسم  مدرم  مالسلا )  هیلع   ) دیز هک  یساسح  هحوبحب  نآ  رد 
 . دـننک یم  لا  ؤس  رمع  رکبوبا و  هب  تبـسن  وا  هدـیقع  و  نیملـسم )  فالتخا  دروم  هلءاسم  نیرت  مهم   ) تفالخ هلءاـسم  زا  اـنلع  حول  هداـس 

هرابرد شا  هدیقع  تفالخ و  هلءاسم  رد  ار  دوخ  یعقاو  داقتعا  انلع  دـناوت  یمن  ساسح ،  طیارـش  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تسا  مولعم 
رکبوبا و هب  عجار  تفالخ و  هلءاسم  رد  تا  هدیقع  دندیـسرپ  وا  زا  بسانم  ریغ  تقو  نآ  رد  هارمگ  نانادان  نیا  دـنک  نایب  ار  رکبوبا  رمع و 

ظفح هیقت و  يور  زا  ار  باوـج  نیا  مناد و  یمن  دـب  ار  ود  نآ  نم  تفگ  ناـنآ  هب  هیقت  طاـیتحا و  اـب  مالـسلا )  هـیلع   ) دـیز تـسیچ ؟  رمع 
یم مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نک .  نعل  انلع  ار  ود  نآ  هک  دـندرک  رارـصا  زاب  نانآ  درک .  نایب  دوخ  ناوریپ  داحتا  ناگدـننک و  تعیب  تدـحو 

ءاـفلخ بس  نعل و  زا  تسین ،  لا  ؤس  نیا  ياـج  دروم و  مه  ـالا ن  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  يداـیز  هدـع  دـنک  نینچ  رگا  دـناد 
ار دوخ  دندش و  ادج  دیز  زا  دعب  هب  نیا  زا  هتـسد  نیا  و  دـندرک .  ضفر  ار  وا  یتسه و  ینـس  وت  دـنتفگ ،  نالد  هداس  نآ  درک .  يراددوخ 
رد و  میا .  هتـشاگن  ار  هیدیز  هضفار و  شیادیپ  للع  هیدـیز  لصف  باتک  نیمه  رد  ام  ( ) 436  ) دندش فورعم  هضفار  هب  دنتـسناد  یم  هعیش 
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 . ( میا هدش  روآدای  ار  اه  باوج  لا و  ؤس  اهوگتفگ و  نیا  الصفم  مایق )  تسکش و  للع   ) لصف

دش هاگآ  نمشد 

ناسنا ره  زومرم  ياه  تیلاعف  تفر و  دمآ و  دوب و  هدرک  لیدبت  زیمآراجفنا  هقطنم  کی  هب  ار  رهش  تفرگ  یم  لکش  هفوک  رد  هک  یبالقنا 
اّما دوب  هدرک  عورش  هناطاتحم  حیحص و  يزرط  اب  ار  دوخ  همانرب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  هچرگ  درک ،  یم  كوکـشم  زین  مه  ار  يداع 

 ، دوبن تظافح  هیقت و  لباق  اه  هناخ  رد  نویبالقنا  فلتخم  عمجت  اه و  هچوک  رد  ناـنآ  يزور  هنابـش  تفر  دـمآ و  مدرم و  لابقتـسا  ترثک 
راکادف و هنومن و  يدرم  هک  دندوب  لاحشوخ  دنداد و  یم  يزوریپ  دیون  دوخ  هب  مدرم  دوب و  هدش  لدبم  بالقنا  رهـش  کی  هب  هفوک  رگید 
هب نوگانوگ  فلتخم و  ياه  شرازگ  تسا .  هتفرگ  هدهع  هب  سدقم  دربن  نیا  رد  ار  نانآ  يربهر  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  نوچ  عاجش 

 . دزاس یم  شحوتم  رتشیب  ار  وا  نآ  ره  دسر و  یم  هریح  رد  هفوک  رادناتسا 

دش علطم  هفوک  عاضوا  زا  ماشه 

رظتنم همه  مدرم  و  دوب .  هتخاـس  لدـبم  بـالقنا  رهـش  کـی  هب  ار  هفوک  هتفرگ ،  ارف  ارنآ  یحاون  هفوک و  رهـش  هک  یمیظع  شوـج  بنج و 
زکرم هب  مهبم  لکش  هب  ار  تانایرج  نیا  دندوبن و  راک  یب  زین  هیما  ینب  ناسوساج  فرط  نآ  زا  دمآ .  شیپ  هرخالاب  هک  دندوب  یمهم  هعقاو 

تقو هفیلخ  ماشه  دیـسر .  یم  زکرم  هب  هفوک  عاضوا  زا  ییاه  شرازگ  و  دـش ،  یم  رت  میخو  قارع  عاـضوا  زور  ره  دـنداد و  یم  شرازگ 
ياه همان  تشادـن  یتحار  رکف  دوب  هدـمآ  هفوک  هب  ماـش  زا  دـیز  هک  یتقو  زا  دوب و  هدـش  شحوتم  هفوک  عاـضوا  زا  سک  همه  زا  شیب  هک 

هک قارع  یلاو  رمع  نب  فسوی  دوخ  هچرگ  دوب .  هدرک  علطم  عاضوا  تماخو  زا  ار  وا  داتـسرف و  هریح  هب  هفوک  رادناتـسا  يارب  ار  يددعتم 
هفیلخ نحللا  دـیدش  ياه  همان  اّما  دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  هفوک  عضو  دوخ  نارومءاـم  شرازگ  زا  درب و  یم  رـس  هب  هریح  رد  ار  اـهزور  نآ 

 . دزاس هفخ  هفطن  رد  ار  بالقنا  دزادرپب و  شنارای  دیز و  تضهن  یبوکرس  هب  هنادجم  هک  درک  روبجم  ار  وا  يوما 

ماشه همان 

هفوکلا لها  عامتجاب  یلا  بتک  هیما  ینب  نم  الجر  ناف  دعب ،  اّما  دیسر . . . (( :  رادناتسا  تسد  هب  هریح  رد  نومـضم  نیا  هب  ماشه  دنت  همان 
زا سپ  هلتاقف )) : ))  اهنم  هجارخا  نم  عیطتست  مل  اذاف  هل  عیابی  ۀفوکلاب  هبنذ  زراغ  دیز  و  کلهج ،  و  کتلفغ ،  نم  تبجعت  دقل  دیز و  یلع 
وت يربـخ  یب  تلفغ و  زا  نم  دـنا .  هتـسویپ  وا  هب  دـنا  هتفرگ  ار  دـیز  رود  هفوـک  مدرم  هک  هتـشون  میارب  هـیما ،  ینب  زا  يدرم  یـسرپلاوحا ، 
وا اـب  ینک  نوریب  هفوـک  زا  ار  وا  یناوـت  یمن  رگا  دـنریگ  یم  تعیب  شیارب  هدرک و  مکحم  ار  دوـخ  مد  اـجنآ  رد  دـیز  و  منک ،  یم  بجعت 
هب اجنآ  زا  حیحص  ياه  شرازگ  دنک و  بیقعت  ار  هفوک  عاضوا  مامت  تیدج  اب  يو  هک  دش  ببـس  هفوک ،  رادناتـسا  هب  ماشه  همان  گنجب . 

عاضوا بقارم  الماک  هک :  درک  دـیکءات  هماـن  نآ  رد  تشون و  هفوک  رد  تلـص  نب  مکح  دوخ  لـماع  يارب  يا  هماـن  فسوی  دروآ .  تسد 
يرس یهدنامرف  کی  ساسح  تیعقوم  نآ  رد  دیز  دهد .  شرازگ  دسانشب و  ار  وا  هب  هتسباو  دارفا  و  دنک ،  فشک  ار  دیز  هاگیفخم  دشاب ، 

 . دندرب یم  رسب  ییاج  رد  ار  یبش  ره  دوخ  ياقفر  نیرواشم و  اب  دوب و  هداد  لیکشت  رایس  لکش  هب 

نما هناخ  يوجتسج  رد 

رسب نآ  رد  شنارای  دیز و  هک  نما  هناخ  دنک و  فشک  ار  دیز  هاگیفخم  تفرگ  میمصت  وا  دیسر ،  تلص  نب  مکح  هب  رادناتسا  همان  یعقوم 
ياج هب  ییاپدر  هناطاتحم  یکیتکات و  همانرب  کی  اب  نایعیش  دوب و  لکشم  رایسب  دیز  ءافتخا  لحم  هب  یبایتسد  دیامن ،  هرـصاحم  دندرب  یم 

ناسوساج زا  یکی  هب  لسوتم  راچان  هفوک  مکاح  دنرادهگن .  یفخم  نمشد  زا  ار  دیز  هاگیاج  دربن  زور  ات  دنتشاد  یعـس  دنتـشاذگ و  یمن 
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یـسوساج قیقد  هشقن  کـی  اـب  تلـص  نب  مکح  بناـج  زا  تشاد ،  مه  یناـبز  تنکل  دوب و  ناـسارخ  لـها  زا  يا  هدرب  وا  دـش ،  تسدربز 
رتمک وا  اریز  دوب  مهم  رایـسب  ریطخ  تیرومءام  نیا  يارب  یناسارخ  مالغ  نیا  باختنا  دنک ،  فشک  ار  دیز  یفخم  هاگیاج  تشگ ،  رومءام 

گنـس رد  ار  دوخ  یقیقد  هشقن  اب  وا  متـسه و  یناسارخ  نایعیـش  زا  نم  تفگ  یم  وا  هکنیا  تهج  هب  تفرگ  یم  رارق  مدرم  نظ  ءوس  دروم 
زا ربماـیپ و  نادـناخ  هب  نادـنمتدارا  زا  ناـسارخ و  لـها  زا  یناوج  نم ،  هک  هناـهب  نیا  هب  و  دوب .  هدرک  دادـملق  دـیز  نایعیـش  نارادـفرط و 
نم تفگ  یم  دمآرد و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نازابرـس  هگرج  رد  ما ،  هدمآ  هفوک  هب  وا  ترایز  دیز و  يرای  يارب  مشاب و  یم  دیز  نادـیرم 

ار هدازمارح  سوساج  نیا  بیرف  حول  هداس  نایعیـش  زا  یـضعب  ما  هدروآ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز بالقنا  ربهر  يارب  نایعیـش  زا  ار  يدایز  لوپ 
تبسن دیز  نظ  ءوس  عفر  يارب  دوب و  هتفرگ  هفوک  لماع  زا  هک  مهرد  رازهجنپ  غلبم  وا  دندرک .  یئامنهار  دیز  هاگیفخم  هب  ار  وا  دندروخ و 

(437  . ) داد لیوحت  وا  هب  ار  اهلوپ  درب و  دیز  دزن  هب  شدوخ  هب 

هاگیفخم فشک 

رمع نب  فسوی  هفوک  مکاـح  هب  ار  ناـیرج  امیقتـسم  دـنک و  فشک  ار  دـیز  هاـگیاج  دـش  قفوم  داـهن ،  تسپ  سوساـج  نیا  قـیرط  نیدـب 
ود تفگ :  تفر و  فسوی  دزن  تشاد  یسوساج  تیرومءام  دیاش  هک  یقراب ،  هقارـس  نب  نامیلـس  مان  هب  يدرم  فرط  نآ  زا  داد .  شرازگ 

و دومن .  یفرعم  همعط *)   ) و رماع )  ) مان هب  ار  نآ و  و  دننک ،  یم  تفر  دمآ و  دیز  هاگیفخم  هب  هک  مسانـش  یم  دـیز  نارادـفرط  زا  ار  درم 
فـسوی هب  شرازگ  نیا  هک  یعقوم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نارای  زا  نت  ود  تداهـش  ( 438  . ) دشاب دـیز  هاگیفخم  ود  نیا  لزنم  دـیاش  تفگ 

نآ ياه  هناخ  دیز  ندرک  ادیپ  يارب  دتسرفب و  وا  دزن  هب  هدرک  ریگتسد  ار  رفن  ود  نیا  اروف  داد  روتسد  تلص  نب  مکح  دوخ  لماع  هب  دیسر 
دزن هب  هدرک و  ریگتسد  ار  ود  نیا  داتسرف و  بلج  رومءام  رفن  دنچ  مکح ،  دنتفاین ،  ود  نآ  هناخ  رد  ار  دیز  نانآ  اّما  دننک ،  وجتـسج  ار  ود 

دش هاگآ  مالسلا )  هیلع   ) دیز ياهتیلاعف  زا  و  درک ،  همکاحم  اصخش  ار  ود  نیا  فسوی  داتـسرف .  فسوی  دزن  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دندروآ  يو 
تـضهن ماگـشیپ  نادیهـش  ود  نیا  دـندز و  ار  ود  نآ  ندرگ  داد  روتـسد  شیوخ  نادالج  هب  دـندیز  ناراـی  زا  نت  ود  نیا  تسناد  یعقوم  و 

دهاوخ بیقعت  هب  ار  نانآ  هناتخسرس  نمشد  هک  تسناد  دومن و  رثءاتم  تخـس  ار  بالقنا  ربهر  رفن ،  ود  نیا  تداهـش  ربخ  ( 439  . ) دندوب
رتدوز یلع  نب  دیز  دندوب .  هتخادرپ  مالسلا )  هیلع   ) دیز يوجتسج  هب  ادیدش  هفوک  رد  فسوی  ناسوساج  نارومءام و  فرط  نآ  زا  درک ، 

یم زور  نآ  دوب و  هتـشاد  ررقم  ناگدـنمزر  يارب  هک  یتقو  رفـص  لوا  هبنـشراهچ  زور  دوب  مایق  گـنج و  هدـعو  هک  يزور  دوعوم  زور  زا 
زا داد ،  روتـسد  شنایفارطا  نارای و  هب  دـباین  ار  نانآ  هرـصاحم  ندرک و  ریگلفاغ  تصرف  نمـشد  هکنآ  يارب  دوش ،  عورـش  گنج  تسیاـب 

(440  . ) دننک يدنبرگنس  بسانم  ياه  لحم  رد  رهش  زا  نوریب  دنوش و  جراخ  هفوک 

يزوریپ هب  دیما 

هرـصب و زا  يدایز  مدرم  هکلب  دندوب ،  هفوک  زا  ارفا  نیا  اهنت  هن  تفای  یم  شیازفا  دیز  اب  ناگدننک  تعیب  ناگدـنمزر و  دادـعت  زور  هب  زور 
 . دـش یگنج  درم  رازه  لهچ  رب  غلاب  ناـنآ  ادعت هک  يروط  هب  دـندوب  هتـسویپ  دـیز  سدـقم  تضهن  هب  ير  ناسارخ و  لصوم و  نئادـم و 

بلطواد شترا  نیا  دیمد و  هفوک  مدرم  بالقنا و  ربهر  رد  ار  دیما  حور  دیز  تضهن  هب  نتسویپ  ندیورگ و  مدرم و  هوکش  اب  لابقتـسا  نیا 
نیئاپ تردق  هکیرا  زا  ار  تفالخ  نیبصاغ  هک  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  دندرک  یم  نامگ  مدرم  و  دیدرگ ،  یم  رتشیب  رت و  هدرـشف  زور  هب  زور 

ام تسا  نکمم  نآ  ره  هک  داد  رادشه  دوخ  نارادفرط  نازابرـس و  هب  دیز ،  ( 441  . ) دنزاس لوحم  نآ  یعقاو  نابحاص  هب  ار  قح  دنـشک و 
بنج و نیا  بقارم  هفوک  لماع  هتبلا  و  دنشاب ،  يو  نامرف  هب  شوگ  هشیمه  دندرب و  رسب  لماک  شاب  هدامآ  رد  تهج  نیا  زا  میوش  ریگلفاغ 

(442  . ) دوب هفوک  رادناتسا  فسوی  فرط  زا  روتسد  رظتنم  و  دوب ،  اهادص  رس و  اه و  شوج 
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مایق عورش  خیرات 

رارق یلوق 122 ) هب  و   ) لاس 121 ه ق رفص  لوا  هبنشراهچ  بش  ار  مایق  خیرات  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  دش ،  هراشا  البق  هک  روط  نامه 
 ( مالسلا هیلع   ) دیز هک  دش  ببس  نمشد  هناریگلفاغ  هلمح  لامتحا  هفوک و  رادناتسا  روتـسد  هب  دیز  نارای  زا  نت  ود  تداهـش  اّما  دوب .  هداد 

نانآ ( 443  . ) دندرگ دربن  هدامآ  امـسر  دـننک و  مکحتـسم  ار  دوخ  عضاوم  نمـشد  موجه  زا  لبق  دـنوش و  راک  هب  تسد  رتدوز  شنارای  و 
رد لوق  نیا  هتبلا  دـنتخاس .  ایهم  گـنج  يارب  ار  دوخ  دـندش و  جراـخ  رهـش  زا  ماـگنه  بش  هبنـشراهچ ،  مرحم  رخآ  هب  هدـنام  زور  تفه 

مایق دعوم  زا  لبق  هتفه  کی  ابیرقت  نانآ  هک  تسا .  هدرک  لقن  اجنآ  زا  نییبلاطلا ))  لتاقم  رد ((  یناهفـصا  جرفلاوبا  هدمآ و  يربط  خـیرات 
تسا نیا  دسر  یم  حیحص  رظن  هب  هچنآ  اّما  دوش ،  یمن  مامـشتسا  خیرات  زا  نمـشد  هلمح  مایق و  تیعقوم  اب  هلـصاف  نیا  و  دندومن ،  جورخ 

يربط و دوخ  تداهـش  قبط  نوچ  دنـشاب  هدـش  جراـخ  دربـن  يارب  رفـص  لوا  هبنـشراهچ  بش  ناـمه  رد  ناراـی  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هک 
یلع نب  دیز  ترضح  بالقنا  ربهر  رفص  هعمج 3  زور  ات  تفای  همادا  زور  هس  دش و  زاغآ  هبنشراهچ  زور  یمـسر  روط  هب  گنج  جرفلاوبا 

(444  . ) تفرگ نایاپ  گنج  و  دیسر .  تداهش  هب  مالسلا )  هیلع  )

هفوک رد  یماظن  تموکح  مالعا 

هفوـک رادناتـسا  بناـج  زا  شناراـی  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز جورخ  زا  لـبق  زور  کـی  هفوـک  رد  رمع  نب  فـسوی  لـماع  تلـص  نـب  مـکح 
لرتنک رد  الماک  ار  رهـش  دـیامن و  عمج  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  ار  مدرم  همه  دـنک و  یماظن  تموکح  مالعا  هفوک  رد  تفای .  تیرومءاـم 

یلاوملا برعلا و  نم  لجر  امیا  دز (( :  یم  دایرف  ماب  تشپ  ای  هنذءام  يـالاب  رد  تموکح ،  یچراـج  دـهد .  رارق  دوخ  نارومءاـم  هطرش و 
نتفر نوریب  تکرح و  رد  بشما  ار  برع  ریغ  برع و  زا  سک  ره  مظعالا )) . ))  دجـسملا  اوتئا  هتمذ ،  تئرب  دقف  لیللا  ۀـلحر  یف  هانکردا 

نالدزب ياهلد  تموکح  نارومءام  موقلح  زا  دایرف  نیا  دیئایب .  مظعا  دجـسم  هب  تسا ،  ردـه  وا  لام  نوخ و  دوش و  یم  يرب  وا  همذ  میبایب 
ار دیز  یـسک  هچ  سپ  دنورب  رگا  تسا  رده  ناشلام  ناج و  نوخ و  دنورن  دجـسم  هب  رگا  دننک ،  هچ  دنناد  یمن  ریحتم  مدرم  و  دنازرل ،  ار 

هرخالاب دـش ،  مولعم  دـنتفگ  دـیز  هب  هک  ییاه  نخـس  راعـش و  نآ  اجنیا  تسا  ناحتما  ياج  اجنیا  تسا  ناـمیا  هلحرم  اـجنیا  دـنک .  يراـی 
اه هطرش  نایماظن و  تفرگ و  رارق  رظن  تحت  الماک  دمآ  تفر و  دمآرد و  نمشد  لرتنک  رد  الماک  رهـش  دنتفر و  دجـسم  هب  همه  نایوسرت 
 . دروخ یم  مشچ  هب  رهـش  رد  یماظن  تموکح  تلاح  کی  دـندوب و  هتفرگ  عضوم  اه  ماب  تشپ  اه و  نادـیم  اه و  هچوک  رد  ناـسوساج  و 

(445)

هفوک رد  مدرم  تنایخ 

و دندومن ،  نوخ  زا  رپ  ار  شترـضح  بلق  نینم  ؤملاریما  تموکح  رخاوا  رد  هک  دندوب  یناسک  نامه  هفوک  مدرم  دوش ،  یم  رارکت  خـیرات 
مدرم نیا  هچرگ  ( 446  . ) دندرک یم  یلاخ  هناش  تیلو  ؤسم  زا  نانآ  دومن ،  یم  توعد  نمشد  اب  داهج  هب  ار  نانآ  موصعم  ماما  نآ  هچ  ره 

زا اه  هسامح  دنداد و  هتشک  دندیگنج و  ادخ  هار  رد  هنادرم  ههبج  نیدنچ  رد  دندرک و  کمک  ار  يو  اعقاو  شترـضح  تموکح  لئاوا  رد 
تیاضر ماما  یهاگ  و  دـش ،  زوریپ  نانآ  کمک  اب  يرایـسب  ياهگنج  رد  نینم  ؤملاریما  و  دـنداهن .  راگدای  هب  شیوخ  يروالد  تعاجش و 

نانآ تیاضر  يدنسرخ و  اب  ماما  لمج  گنج  رد  يزوریپ  زا  دعب  اصوصخم  تشاد  یم  راهظا  هفوک  مدرم  يراکادف  يزابناج و  زا  ار  دوخ 
متعطا و متعمـس و  دـقف  هتمعنل ،  نیرکاشلا  هتعاطب و  نیلماعلا  يزجی  ام  نسحا  مکیبن  تیب  لها  نع  هّللا  مکازج  درک (( :  شیاتـس  نینچ  ار 
تعاط و هب  ناگدـننک  لـمع  هب  هچنآ  زا  رتوکین  شاداـپ  هفوک  مدرم  امـش  هب  ناربماـیپ  نادـناخ  بناـج  زا  دـنوادخ   (( . (( ) متبجاـف متیعد 

مدرم نیا  هک  دـش  هچ  اّما  ( 447 ( ) دیتفریذپ ارم  توعد  و  دـیدرک .  تعاطا  دیدینـش و  ارم  رما  امـش  دـنک ،  تیانع  شتمعن  هب  نارازگرکش 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 89 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دماشیپ نیمه  تلع  دیاش  دندوبن .  یلبق  نازرابم  ناروشحلس و  نآ  رگید  تیمکح  هیضق  نیفـص و  گنج  زا  سپ  دنتخاب و  ار  دوخ  هیحور 
رگید مدرم  نیمه  دـندش و  طلـسم  عاضوا  رب  الماک  هیما  ینب  دـعب  دـنتخاب و  ار  دوخ  هیحور  دـنروخ و  بیرف  اهنآ  نیفـص  گنج  رد  دوب ، 

هداد تسد  زا  ار  گنج  عافد و  حور  نآ  دش و  یم  دراو  نانآ  هب  نمـشد  زا  یتابرـض  بترم  دنریگب و  ار  نانآ  تامجاهت  يولج  دنتـسناوتن 
هضبق رد  ار  ماش  صخ  الاب  قارع و  زاجح و  دوب و  هدش  طلسم  عاضوا  رب  الماک  هیواعم  دوب  روط  نیمه  مه  یبتجم  ماما  نامز  رد  و  دندوب . 

دوز دنتـشادن و  يزوریپ  هب  دـیما  نانآ  مه  تقو  نآ  رد  دـندوب و  هدـش  تسایـس  تموکح و  نادـیم  زات  هکی  هیما  ینب  دوب و  هتفرگ  تردـق 
طلـسم هفوک و  عاضوا  ندمآ  شیپ  لیقع و  نب  ملـسم  ندـمآ  البرک و  هعقاو  دـنتفرن  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  يرای  هب  دـنتخاب و  ار  دوخ 

دریگ و ارف  ار  نانآ  تشحو  سرت و  دراد و  زاب  نیـسح  ماما  يرای  زا  ار  نانآ  هک  دش  ببـس  نانآ  رب  ماش  تموکح  فرط  زا  دایز  نبا  ندش 
راتخم درص و  نب  نامیلس  نایفوک  نیمه  نایم  رد  تشادن و  تیمومع  نیا  هتبلا  دش .  رت  فیعض  نانآ  هیحور  زین  شترضح  تداهـش  زا  دعب 

ات دـندرک و  يرادـساپ  تیب  لها  سدـقم  میرح  زا  ناج  دحرـس  ات  هک  دـندوب  نانآ  و  دـنروخ .  یم  مشچ  هب  زین  قارع  يوجگنج  ناراـی  و 
نامه دیز  مایق  عقوم  رد  نانآ  و  دندوب ،  نینچ  نایفوک  همه  شاک  يا  یلو  دنتفرگ .  هیما  ینب  زا  ار  نادیهـش  نوخ  دوخ و  ماقتنا  يا  هزادـنا 

نانآ زا  يدایز  تیعمج  تشحو  بعر و  داجیا  هفوک و  یماظن  تموکح  زا  سپ  اّما  دندرک .  یم  لمع  دنداد  یم  هدعو  دـنتفگ و  هک  روط 
حورـشم روط  هب  ار  بلطم  نیا  تضهن )  تسکـش  للع   ) لـصف رد  اـم  و  ( 448  ، ) دندیـشک دـیز  يرای  زا  تسد  دـنتخاب و  ار  دوخ  هیحور 

 . میا هدش  رکذتم 

دجسم رد  مدرم  هرصاحم 

تساجک مالسلا )  هیلع   ) دیز دش و  دهاوخ  هچ  دنناد  یمن  دنور و  یم  هفوک  مظعا  دجـسم  فرط  هب  جوف  جوف  تشحو  سرت و  اب  تیعمج 
اّما دنورب .  دـیز  يرای  هب  دـنناوتب  نانآ  هرخالاب  ددرگ و  گنج  نادـیم  رازاب  دجـسم و  نحـص  تسا  نکمم  دـنداد  یم  لامتحا  یـضعب  و  ، 

ناشیاه هناخ  زا  ددنبب و  ار  رازاب  دجسم و  ياهرد  دنک و  هرصاحم  دجـسم  رد  ار  مدرم  هک  داد  مایپ  تلـص  نب  مکح  يارب  رمع  نب  فسوی 
ینادنز دجـسم  رد  مدرم  هک  یعقوم  داد  روتـسد  و  ددنویپب .  دیز  هب  دنک و  رارف  ام  گنچ  زا  دـناوتن  یـسک  هکنیا  ات  دـنربب  اذـغ  نانآ  يارب 
(449  . ) هد نایاپ  ار  هلئاغ  گنجب و  وا  اب  درک  تمواقم  وت  لباقم  رد  رگا  امن و  ریگتسد  ار  وا  نک و  هرصاحم  ار  دیز  هاگیفخم  دندش 

 ( ع  ) دیز يوجتسج  رد 

رد مالـسلا )  هیلع   ) دیز دندرک  یم  لایخ  نانآ  دنتفاین  يو  زا  يرثا  اّما  دنتخادرپ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز يوجتـسج  هب  هناخ  هب  هناخ  نارومءام 
بـش نآ  اریز  دنتفاین .  ار  دیز  دنتـشگ و  مه  ار  هناخ  نیا  اّما  دشاب  شرادافو  نارای  زا  یکی  هثراح  نب  دیز  دـنزرف  قحـسا  نب  ۀـیواعم  هناخ 

هک یبش  دوب ،  یکانتـشحو  درـس و  یبش  بش  نآ  دندرب .  رـس  هب  نابایب  رد  دـندوب و  هدـش  جراخ  رهـش  زا  شنارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز
ریگتسد ار  شراکادف  نارای  دیز و  دنهاوخ  یم  و  هدومن ،  ینادنز  دجسم  رد  ار  مدرم  هدرک و  هرـصاحم  ار  رهـش  ماش ،  تموکح  نانمیرها 

دودعم هدع  دیز و  اسرف .  تفاط  درـس و  یبش  دوب ،  رفـص  لوا  هبنـشراهچ  بش  بش ،  نآ  نیخروم  رگید  يربط و  خیرات  لقن  هب  دـنیامن . 
یگدامآ تمالع  دوخ  شتآ  نیا  و  دندنام .  رادیب  حبص  هب  ات  ار  بش  نآ  شتآ  رانک  رد  دنتخورفا و  شتآ  نابایب  رد  شیافو  اب  ناگدنمزر 

(450  . ) دوب دربن 

 ( ع  ) دیز نارای  راعش 

نیزرابم ممـصم  هتخورفا و  ياهتروص  شتآ  ياه  هلعـش  دـید  یم  یبلاـج  هنحـص  تشذـگ ،  یم  ناـبایب  نآ  راـنک  زا  بش  نآ  یـسک  رگا 
هنابز نادرمدار  نآ  بلق  زا  ترتع  نآرق و  میرح  زا  عافد  ماقتنا و  داهج و  ياه  هلعش  اه ،  هلعـش  نیا  لباقم  رد  دوب و  هدرک  مرگ  ار  گرزب 
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هار رد  دربن  قح ،  هار  رد  دربن  دربن ،  يارب  ار  دوخ  مزج  یمزع  نینهآ و  يا  هدارا  اب  شراکادـف  ناراـی  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دیـشک .  یم 
ریشمش ياه  هتسد  نانآ  دنتخاس .  یم  هدامآ  نادیهش  نوخ  ماقتنا  نامورحم و  تاجن  هار  رد  دربن  تلیضف و  هار  رد  دربن  يدازآ ،  تفارش و 

ای  ، ) هّللا لوسر  راعش  هب  ناشدایرف  و  ردب ،  باحصا  راعـش  و  ربکا ))  هّللا  يادص ((  دندنابـسچ و  یم  مه  هب  ار  اه  نادند  دندرـشف و  یم  ار 
(451  . ) دوب دنلب  تما )  روصنم 

دنتفر اجک  نارای 

درب یم  رس  هب  هدنمزر  افو و  اب  یناتسود  رانک  رد  تسود  ياقل  هب  دیما  ادخ و  هب  قشع  زا  راشرس  یبلق  اب  نیسح  دنزرف  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
وا هب  مدرم  هنوگچ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دیز ،  یتحاران  اهنت  دباتش .  یم  نآ  لابقتـسا  هب  وا  تسوا و  تشونرـس  نیا  درادن  ینارگن  چیه  وا 

ياه هلعـش  هک  نارای  هتخورفارب  تروص  هب  یهاگن  دیز  دنا  هداد  رارق  نمـشد  لباقم  رد  مک  هدع  اب  اهنت  ار  وا  نونکا  مه  دـندرک و  تنایخ 
 . دنیاجک مدرم  سپ  دنک  یم  بجعت  هّللا  ناحبـس  سانلا ))  نیاف  هّللا ،  ناحبـس  دیوگ (( :  یم  دـنک و  یم  تسا  هدرک  نشور  ار  نآ  شتآ 
 ، ادرف يارب  ار  دوخ  همه  و  دـنا .  هتفرگ  ار  وا  فارطا  رفن  هدـجه  تسیود و  اهنت  دـنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  يرفن  رازه  لـهچ  نآ  زا  ( 452)

دندرک تعیب  ام  اب  هک  یناسک  نآ  وک  سپ  دیوگ  یم  وا  ( 453  . ) دننک یم  هدامآ  تداهش  زور  هرخالاب  تشونرـس و  زور  گنج  زور  ادرف 
انعیاب نمل  اذـه  ام  هّللاو  ال  دومرف (( :  یتحاران  فسءاـت و  تلاـح  اـب  وا  دـنا ،  هدرک  نادـنز  دجـسم  رد  ار  مدرم  ربمغیپ ،  دـنزرف  دـنتفگ :  . 

(454  . ) دوش یمن  رذع  دندرک  تعیب  ام  اب  هک  نانآ  يارب  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هن ،  رذعب ))

تفرگ الاب  گنج  بت 

رادناتـسا دوب ،  هتفرگ  الاب  تدـش  هب  گنج  بت  هک  یعقوم  هفوک ،  نوگرگد  عاـضوا  ساـسح و  تاـظحل  نیا  رد  دیـسر ،  ارف  گـنج  زور 
دوب و هتخاس  نارگن  تخـس  ار  يو  هفوک )   ) ناتـسا زکرم  عاـضوا  درب و  یم  رـس  هب  هریح )   ) هفوک رواـجم  رهـش  رد  رمع  نب  فسوی  قارع 
دیز و هک  دنداد  ربخ  وا  هب  یعقوم  و  درک ،  یم  بیقعت  ار  هفوک  ياهدماشیپ  نایرج  هفوک  رد  تلـص  نب  مکح  دوخ  لماع  هلیـسو  هب  بترم 

دنا هتشاد  ییارس  هسامح  یناوخزجر و  شتآ  ياه  هلعش  رانک  رد  حبص  هب  ات  دندرک و  اپ  هب  اه  شتآ  نابایب  رد  هبنشراهچ  بش  رد  شنارای 
يارب ًۀمدقم  و  دوش .  جراخ  هریح  زا  تضهن  یبوکرـس  يارب  دنک و  تکرـش  دربن  رد  اصخـش  تفرگ  میمـصت  داتفا و  تشحو  هب  تخـس  ، 

 : تفگ دوخ  نایفارطا  هب  دـنک ،  بسک  یتاعالطا  تقد  هب  نانآ  عاضوا  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  يو  نازابرـس  دادـعت  دـیز و  تیعقوم  هکنیا 
مان هب  يدرم  دروایب ،  ام  يارب  يربخ  اهنآ  زا  کیدزن  زا  و  مهربخب )) ، ))  انیتءایف  ءال  ؤه  برقیف  دورب ((  هفوک  هب  تسا  رـضاح  یـسک  هچ 

تکرح هفوک  فرط  هب  راوس  هاجنپ  اب  وا  مهد .  یم  ماجنا  ار  تیرومءاـم  نیا  امـش  يارب  نم  تفگ :  ینادـمه ،  فونتم  ساـبع  نب  هّللادـبع 
زا ار  دیز  نارای  هدع  تیعـضو و  و  دندیـسر ،  ملاس  هنابج  مان  هب  دوب  يا  هلحم  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دیز یهدنامرف  رقم  کیدزن  ات  دـندرک ، 

(455  . ) دنداد رارق  عاضوا  نایرج  رد  ار  رمع  نب  فسوی  دنتشگزاب و  هریح  فرط  هب  دندرک و  هدهاشم  کیدزن 

بالقنا حبص 

هدیپس دش و  يرپس  بش  نآ  دننک ،  هرـصاحم  ار  رهـش  هک  دندرک  هدامآ  ار  دوخ  دندنام و  رادیب  حبـص  هب  ات  ار  هبنـشراهچ  بش  دیز  نارای 
ناروشحلـس نآ  نوخ  ندـیماشآ  يارب  ار  دوخ  ياه  نادـند  ماش  تموکح  ناتفـص  گرگ  دـیمد ،  هفوک  قفا  زا  رفـص  لوا  هبنـشراهچ  زور 

رد نایفوک  زا  یهوبنا  تیعمج  دـنا و  هدروآرد  شیوخ  هرـصاحم  هب  رومءام  هطرـش و  یماـظن و  يا  هدـع  اـب  ار  رهـش  دـنا ،  هدرک  زیت  رویغ 
تاظحل نیلوا  رد  درک ،  یم  عمج  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  نماد  یهایـس  و  دش ،  یم  نشور  تشاد  مک  مک  اوه  دنا .  هدـش  ینادـنز  دجـسم 

دنورب و رهـش  فرط  هب  داد  روتـسد  مادص  مان  هب  رگید  يدرم  یمرـضح و  ریثک  نب  مساق  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز بالقنا  هدـنامرف  حـبص ، 
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دـندروآرد و تکرح  هب  ار  دوخ  بسا  ود ،  نیا  دـننک .  توعد  داـهج  هب  ار  مدرم  دـننک و  دـنلب  تما )  روصنم  اـی   ) راعـش هب  ار  ناـشدایرف 
زا یهورگ  هب  دـندرک  یم  توعد  تموکح  هاگتـسد  هیلع  دربـن  هب  ار  مدرم  ناـنآ  هک  لاـح  نآ  رد  دوب .  دـنلب  بـالقنا  راعـش  هب  ناـشدایرف 

(456  . ) دوب سیقلادبع  نابایب  نانآ  دروخرب  لحم  دندرک ،  دروخرب  سابع  نب  رفعج  یگدرکرس  هب  نمشد 

هناحلسم دروخرب  نیلوا 

دش و هتشک  تسا )  هدرک  دای  مادص  ار  يو  مثیخ  نب  دیعس  هک   ) مساق هارمه  درم  نآ  هجیتن  رد  تفرگرد و  نانآ  نیب  يدیدش  دروخ  دز و 
ار وا  ندرگ  داد  روتسد  فسوی ،  دوب  تکاس  فسوی  تالا  ؤس  لباقم  رد  مساق ،  دندرب .  رمع  نب  فسوی  دزن  هب  ار  وا  دش و  ریگتسد  مساق 

زور دیهش  نیلوا  ار  يو  یضعب  و  ( 457  . ) دوب گنج  عورش  زا  لبق  نانآ  سدقم  داهج  هار  رد  دیز  نارای  زا  ینابرق  نیمراهچ  نیا  و  دندز . 
دورس وا  يازع  رد  ار  راعشا  نیا  هنیکس  مرتخد  تشاذگ و  ریثءات  رایسب  ام  رب  مساق  گرم  دیوگ  یم  مثیخ  نب  دیعـس  ( 458  ) دنناد یم  دربن 

ام کیکبا  فوس  رورشلا  يدرلا و  كرشلا و  یلوا  نم  مائل  موق  فویـسلا  هتکردا  ریزغ  عومدلا  نم  روردب  ریثک  نب  مساقل  يدوج  نیع  : )) 
وا تسا .  ریزارـس  وت  زا  هک  کشا  ياه  هناد  اب  ریثک ،  نب  مساق  يارب  نک ،  کمک  مشچ  يا  ریـضن ))  نوصغلا  نم  نصغ  قوف  مامح  ینغت 
وت يارب  نم  دناوخ  یم  اه  هخاش  زارف  رب  هک  مغ ،  غرم  ياه  هلان  هارمه  دش .  راکدب  تیمح و  یب  نیکرشم  زا  تسپ ،  هورگ  ریـشمش  همعط 

شروش و داهج و  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  ار  مثیخ  نب  دیعس  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ود ،  نیا  تداهـش  زا  سپ  ( 459  . ) مزیر یم  کشا 
(460  . ) داد ماجنا  ار  شیوخ  تیرومءام  مه  وا  دوب .  فورعم  تفص  نیا  هب  يوق و  ییادص  ياراد  دیعـس  دنک .  توعد  بالقنا  هب  کمک 

 . دنتسویپ تضهن  هب  یعمج  تساهنآ و  نارای  دیز و  بناج  زا  اهراعش  نیا  هک  دندیمهف  همه  و 

دیز نارای  دادعت 

نانآ دادعت  یضعب   - 1 تسا :  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  لوق  هس  تسا و  فلتخم  تایاور  مایق  زور  رد  دیز  نارادـفرط  نارای و  هدـع  هرابرد 
هیلع  ) دیز تسا و  هدمآ  رفن  هدجه  تسیود و  نانآ ،  ددع  تایاور  یـضعب  رد  و   - 2 ( 461  . ) دنناد یم  یگنج  درم  هاجنپ  دـص و  کی  ار 

نب دیعس   - 3 ( 462  . ) دنباتشب وا  کمک  هب  دنداد  تعیب  تسد  وا  اب  هک  نانآ  همه  تشاد  راظتنا  وا  نوچ  دوب  نارگن  تباب  نیا  زا  مالـسلا ) 
 . دندوب رفن  رازه  هدزاود  زا  شیب  نمـشد  رکـشل  دوب و  رفن  دصناپ  دربن  زور  رد  ام  دادعت  دـیوگ :  یم  تسا  دـیز  نارای  زا  دوخ  هک  مثیخ ، 

رهـش هب  مامت  زور  ود  نانآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنا  هدوب  هدع  نیا  دیز  نارای  دادعت  هک  درک  هیکت  ناوت  یمن  ربخ  دـنچ  نیا  هب  هتبلا  ( 463)
باحصا و امتح  سپ  دوب .  نانآ  ربارب  نیدنچ  ماش  رکشل  هکنآ  لاح  دنزاس و  جراخ  نمـشد  گنچ  زا  ار  نآ  و  ( 464  ) دنوش طلسم  هفوک 

لوق دی  ؤم  رفن و  دصناپ  زج  دننک  فلخت  همه  هدننک  تعیب  رازه  لهچ  زا  هک  تسین  لوقعم  یهگناو  دندوب  دادـعت  نیا  زا  شیب  دـیز  نارای 
 . دندوب رفن  رازه  اهنت  دندمآ  دیز  کمک  هب  ناشیا  زا  هک  نانآ  دندش و  توعد  دربن  هب  سیق  هفیاط  دیوگ :  یم  هک  تسا  يرذالب  نخس  ام 

 . تسا هدوب  اهنیا  زا  شیب  وا  نارای  تسا  مولعم  دنشاب  هتسویپ  دیز  هب  هدع  نیا  سیق  هفیاط  زا  طقف ،  هک  یعقوم  ( 465)

دیواج هسامح  ای  نینوخ  دربن 

هب دننک  دربن  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  دنوادخ  انامه  صوصرم ))  ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذلا  بحی  هّللا  نا  )) 
(( هیآ 4 فص ،  هروس   . )) راوتسا مکحم و  يا  هراوید  دننامه  مظنم ،  لکش 

گنج زاغآ 

زور زور ،  نآ  یگدولآ ،  اب  یکاپ  تلیذر ،  اب  تلیـضف  لـطاب ،  اـب  قح  نینوخ  دربن  زور  نیتسخن  هنس 121 ه ق  رفص  لوا  هبنـشراهچ  زور 
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تداهـش زیگنا  فسءات  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  دوب .  يوما  کلملادـبع  نب  ماشه  ینمیرها  يورین  اب  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  یلع  نب  دـیز  دربن 
زازتها هب  ار  دوخ  ياه  مچرپ  دنوش و  دربن  هدامآ  داد ،  روتسد  شروشحلس  نارای  هب  دّمحم  لآ  بالقنا  هدنامرف  مالسلا )  هیلع   ) دیز مساق ، 
نانمشد اب  گنج  هب  ادخ  هار  رد  هدارا  اب  ممصم و  ینادرم  دیسر و  یم  شوگ  هب  هفوک  رهش  زا  جراخ  رد  ربکا ))  هّللا  دایرف ((  دندروآرد . 

 : دومرف یم  درک :  یم  توعد  شیوخ  کمک  هب  ار  مدرم  دروآرد و  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  دـنیآ ،  یم  قح 
هدیب تذخا  ادـحا ال  مهلاتق  یلع  یننیعی  ال  اریذـن ،  اریـشب و  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلاوف  ماشلا ،  لها  طابنا  لاتق  یلع  مکنم  یننیعی  نم  )) 

ییادخ نآ  هب  دننک ، ؟ ؟  یم  کمک  ماش  لها  ( 466  ) طابنا اب  دربن  رد  ارم  امش  زا  یـسک  هچ  هّللا )) : ))  نذاب  ۀنجلا  هتلخداف  ۀمایقلا ،  موی 
نم هکنآ  رگم  دنک  یمن  يرای  اهنآ  اب  گنج  رد  ارم  یـسک  هک  منک ،  یم  دای  دـنگوس  تشاد  ثوعبم  ریذـن  ریـشب و  یتسارب  ار  دّـمحم  هک 

زا یکی  ریثکوبا  زور  نآ  رد  هک  دـنک :  یم  لـقن  رکاـسع  نبا  ( 467  . ) مزاـس تشهب  لـخاد  ادـخ  نذا  هب  مریگب و  ار  وا  تسد  تماـیق  زور 
ییادخ ساپـس  يدهلا )) : ))  تایار  تحت  یبراس  يذلا  هّللدمحلا  تفگ (( :  دروآرد و  تکرح  هب  ار  نآ  دوب و  یبسا  رب  راوس  دیز  نارای 

یبلق اب  داتفا  دـیز  رـس  هب  نویبالقنا  ياه  مچرپ  هیاس  هک  یعقوم  و  ( 468  . ) منز ریـشمش  تیادـه  قح و  مچرپ  ریز  تشاد  قـفوم  ارم  هک  ار 
هیلع درا  نا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  نم  یبحتسا  ینا  هّللا  ینید و  لمکا  يذلا  هّللدمحلا  دومرف (( :  دونشخ  یتلاح  لاحـشوخ و 
مرـش ادخ  ربمایپ  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومن ،  لماک  ار  منید  هک  ار  يادـخ  دـمح  رکنملا )) : )) نع  یهنا  فورعمب و  رمآ  مل  ضوحلا و 

(469  . ) مشاب هدرکن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یلاح  رد  موش  دراو  وا  رب  هک  متشاد 

دربن نادیم  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز نانخس 

يارب و  درک .  یم  تیاده  دربن  هنحص  هب  ار  شنارای  نینم  ؤملاریما  شدج  دننامه  دروآرد و  تکرح  هب  رهـش  يوس  هب  ار  دوخ  رکـشل  دیز 
اوزهجت اربدم و ال  اوعبتت  ماشلا ال  ةریصبلاب و  یلع  نینم  ؤملاریما  ةریسب  مکیلع  دروآرب (( :  دایرف  نانآ  یمالسا  طابضنا  رکشل و  مظن  ظفح 

ماش لمج و   ) هرصب گنج  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  شور  هب  لیکو )) : ))  هلوقن  ام  یلع  هّللا  اقلغم و  اوحتفت  حیرج و ال  یلع 
یم هچنآ  رب  ادخ  و  دینکن ،  زاب  دـنا  هتـسب  ار  يرد  رگا  دـیوشن ،  رو  هلمح  یمخز  مدآ  هب  دـینکن و  بیقعت  ار  نایرارف  دـیگنجب  نیفـص )  و 

تنـس نآرق و  هب  نم  مایق  دـنگوس ،  ادـخ  هب  تفگ :  درک و  مارآ  شمایپ  ندینـش  يارب  ار  رکـشل  هاگنآ  ( 470  . ) تساوگ دـهاش و  مییوگ 
نیا هب  ار  دوخ  نارای  سپـس  مدرگ .  راپـسهر  ادخ  تمحر  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دـننازوسب ،  مشتآ  اب  هک  مرادـن  كاب  نم  دراد  هیکت  ربمایپ 

نیسحلا نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دّمحم و  عم  یلعالا  قیفرلا  یف  ناک  الا  دحا  ینرصنی ،  هّللاو ال  دنک (( :  یم  ضیرحت  گنج  هب  تالمج 
مالسلا مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  اب  تشهب  یلاع  هاگیاج  رد  دهد  يرای  ارم  هک  یـسک  نآ  دنگوس ،  ادخ  هب  (( . (( 

(471  . ) دوب دهاوخ  نیشنمه  ( 

نمشد یشکرکشل 

نکمم هظحل  ره  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نارای  هک  تسناد  تشگ و  ربخ  اب  هفوک  عاضوا  زا  الماک  قارع ،  یلاو  رمع  نب  فسوی  هکنآ  زا  سپ 
هک هبنـشراهچ  حبـص  تفرگ  میمـصت  دـنیامن  ماـع  لـتق  اـجنآ  رد  ار  يوما  لاـمع  دـننک و  ریخـست  ار  هفوک  اـسآ  قرب  هلمح  کـی  اـب  تسا 
رد فسوی  دـهد .  تکرح  هفوک  يوس  هب  دزاس و  هدامآ  دربن  يارب  ار  دوخ  نایرکـشل  دـنا  هدرک  يدنبرگنـس  رهـش  کـیدزن  رد  نویبـالقنا 

دوخ رود  ار  شیرق  هیما و  ینب  نازابرـس  زا  يا  هدـع  و  دوب .  هداد  رارق  شیوخ  یهدـنامرف  لـحم  ار  یلت  هریح  هار  رد  هفوـک  رهـش  یکیدزن 
رهـش يوس  هب  هملـس )  نب  نایر   ) یگدرکرـس هب  ار  فئاوط  رگید  و  هیناقیق ))   )) هفئاط زا  رفن  دصیـس  رازه و  ود  اجنآ  زا  دوب .  هدرک  عمج 

زا تخاـس .  دربـن  ياـیهم  زهجم  يرکـشل  اـب  هفوـک  رد  زین  ار  رهـش  نارومءاـم  سیلپ و  سیئر  نمحرلادـبع )  نب  ورمع   ) و تشاد .  لیـسگ 
رب گنج  هب  مدرم  ضیرحت  کیرحت و  يارب  ار  يدارفا  دوب و  هدرک  هدامآ  دربن  يارب  ار  دوخ  نارای  بالقنا ،  هدنامرف  یلع  نب  دیز  فرطنآ 
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 . داتسرف فارطا  رهش و  هب  نمشد  دض 

گنج زور  نیتسخن 

رد نینوخ  يدربـن  رفـص 121 ه ق ،  لوا  هبنـشراهچ  رهظ  زا  شیپ  نآ  نازوس  عاعـش  ریز  رد  و  دوب ،  هدرتسگ  ار  دوخ  نیرز  هعـشا  باتفآ ، 
اب یگدازآ ،  یکاپ و  تلیـضف ،  ادـخ ،  هار  رد  هک  دوب  هنومن  ینادرم  ریلد و  ینازاـس  هساـمح  دـهاش  باـتفآ ،  تشاد .  ناـیرج  هفوک  رهش 

رهاظم نیرتیلاع  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دندیگنج .  یم  یهارمگ  داسف و  اب  يروتاتکید ،  ناقفخ و  اب  یکیرات ،  تملظ و  اب  ینمیرها ،  يورین 
همطاف هون  وا  تسا .  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  دربن  نیا  يربهر  مالـسا  ربمایپ  نامدود  زا  ناشخرد  ياه  هرهچ  نیرتزراب  زا  یکی  یناسنا ،  لئاضف 
یلحم بالقنا ،  هدنامرف  دشاب .  یم  یمشاه  ریلد  نامرهق  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  وا  تسا .  ماما  ردارب  ماما و  دنزرف  وا  نیـسح ،  ءارهز و 
نادیم هب  ار  دوخ  عاجـش  حلـسم و  نادرم  هتـسد  هتـسد  اجنآ  زا  هدرک و  باختنا  یهدنامرف  يارب  ( 472  ( ) ملاس هباـنج   ) ماـن هب  هفوک  رد  ار 
دادعت اب  راکادف  قیال و  رـسفا  نیا  داتـسرف .  نادیم  هب  ( 473  ( ) همیزخ نب  رـصن   ) یگدرکرـس هب  ار  هورگ  کی  تشاد .  یم  لیـسگ  گنج 
يرای يا   ( (( ) تما روصنم  اـی   )) ) دوخ صوصخم  راعـش  و  ربکا ))  هّللا  هب ((  ناـشدایرف  دـندش و  رو  هلمح  رهـش  فرط  هب  شناگدـنمزر 

 . دوب دنلب  ناریمب )  هدش ، 

دربن نادیم  رد  يزوریپ  نیلوا 

دروخرب نمحرلادـبع  نب  ورمع  ماـن  هب  رهـش  سیلپ  سیئر  یگدرکرـس  هب  نمـشد  هاپـس  زا  یعمج  هب  رهـش  یکیدزن  رد  مالـسا  ناگدـنمزر 
نامرف شنارای  يارب  رصن  دوب .  تکاس  هدز  تشحو  وا  لباقم  رد  ورمع  و  دش ،  دنلب  تما )) )  روصنم  ای   )) ) راعش نب  رـصن  دایرف  دندرک . 

ورمع نمشد  ورگ  هدنامرف  اسآ ،  قرب  هلمح  کی  اب  شنارای  اب  عاجش  رسفا  نیا  رصن  تفرگرد ،  نانآ  نیب  يدیدش  دروخ  دز و  داد .  هلمح 
یشالتم نانآ  رکشل  هدنامرف  گرم  اب  دوب  رتشیب  نمشد  دارفا  نازابرـس و  دادعت  هک  يدوجو  اب  ( 474  . ) دروآرد ياپ  زا  ار  نمحرلادبع  نب 

جوا تدـش  هب  گنج  ساسح  تاظحل  نآ  رد  ( 475  . ) دنداد حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  يا  هدع  دندش و  هتـشک  نانآ  زا  يدایز  هدـع  و  دـش ، 
هدـنامرف نیم ،  ؤملاریما  دـنزرف  مالـسا  ریلد  نامرهق  هک  دوب  نآ  تقو  دـندوب .  هدـش  لئان  یبسن  يزوریپ  کی  هب  دـیز  ناراـی  و  دوب ،  هتفرگ 

زا ساسح  زارف  نیا  هک  ینیخروم  مامت  دـنک .  تکرـش  نمـشد  ندرک  رام  رات و  ندـیبوک و  گـنج و  رد  اصخـش  یلع  نب  دـیز  بـالقنا ، 
هک دنا  هدرک  حیرشت  دربن  نادیم  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز تقایل  تعاجـش و  نانچ  دنا ،  هدرک  لقن  ار  مالـسا  گرزب  نامرهق  نیا  یگدنز 

هـسامح هوکـشرپ و  دربن  تاظحل  ناشخیرات ،  باتک  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  يدوعـسم و  يربط و  ددرگ .  یم  تسار  ناسنا  ندـب  رب  يوم 
 : دنا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  يولع  زرابم  نیا  زیگنا 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز دربن 

هلمح نمـشد  رکـشل  هب  راسی  نیمی و  زا  ناشورخ  یگنهن  نارغ و  يریـش  دننام  یلع  نب  دیز  تشاد .  همادا  تدش  هب  هفوک  رهـش  رد  گنج 
نیا دـیز ،  دـش .  رارف  هب  روبجم  هدـش و  تشحو  راچد  ماش  شترا  هک  دـناشک  یم  تکاله  كاـخ  هب  ناـنچ  ار  بکرم  درم و  و  دـش ،  رو 
دبال ناک  ناف  الیب  اماعط و  هارا  الکو  تامملا  زع  ةویحلا و  لذف  دوب (( :  دنلب  زجر  ناونع  هب  جیهم  راعـشا  نیا  هب  شیادص  یمـشاه  ناولهپ 

هک نونکا  مه  و  ( 476  . ) تسا راوگان  یندیشچ  ود  ره  تفارـش  اب  گرم  ای  تلذ  اب  یگدنز  الیمج ))  اربص  توملا  یلا  يریـسف  دحاو  نم 
 . تسنم هار  وکین ،  تماقتسا  اب  تزع و  اب  گرم  هار  سپ  درک ،  باختنا  ار  یکی  دیاب  راچان 

نامرهق دیز 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 94 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا اهنآ  دندوب ،  رادروخرب  نسحا  وحن  هب  تبهوم  نیا  زا  نینم  ؤملاریما  نادنزرف  تسا و  ناسنا  هتسجرب  تافص  زا  یکی  يریلد  تعاجش و 
رهظم تیناسنا و  ملاع  درمدار  نآ  دنزرف  دیز  دندوب و  هدرب  ثرا  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  زا  ار  یناسنا  لامک  هدنزرا و  تفص 

نآ دوب .  ریظن  یب  تیصخش  نآ  نیسح  شدج  دننامه  وا  تسوا .  لئاضف  ثراو  یلع و  نب  نیـسح  دنزرف  دیز  تسا .  تماهـش  تعاجش و 
نادـیم رد  اّما  دـید ،  زور  نآ  رد  هک  یتامیالمان  مامت  اب  اروشاع ،  شارخلد  ياه  هنحـص  اسرفناج و  بئاصم  ندـید  اـب  هک  يدرم  ناـمرهق 
دننامه وا  يرآ  تخاس .  نیرز  ریظن  یب  هسامح  نآ  زا  ار  خیرات  هحفص  درک و  رام  رات و  ار  نمشد  هوبنا  رکشل  نارغ  يریش  نوچ  هنت  کی 

مهرد ار  اـهنآ  فوفـص  دز و  ناـنآ  بلق  هب  ار  دوخ  رکـشل  هوبنا  لـباقم  رد  درک و  هوـلج  دربـن  نادـیم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح 
ياملع دنا .  هدرک  شیاتس  ار  وا  تعاجش  مالسلا )  هیلع   ) دیز تالامک  لئاضف و  يروآدای  عقوم  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) نید همئا  تسکش . 

نمض رد  هک   ) دنا هدوتس  ار  يولع  نامرهق  نیا  يریلد  تماهش و  دنا  هتفگ  وا  لئاضف  رد  هک  یبلاج  ارغ و  تالمج  نمض  رد  مالسا  گرزب 
و دروخ ) یم  مشچ  هب  باتک  نیمه  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تمظع  رد  مالـسا  ناگرزب  نانخـس  رکذ  هتـشذگ و  لوصف  رد  تاـیاور  لـقن 

یعاجش درم  وا  اعاجش )) ) اناک  هنا   )) ) هلمج اب  دنناد و  یم  يو  يریلد  تماهش و  ار  وا  هتـسجرب  تافـص  هلمج  زا  ثیدح  لاجر و  ياملع 
عاجش يدرم  وا  اعاجش )) ناک  و  دیامرف . . . (( :  یم  وا  شیاتس  نمض  رد  هر )   ) دیفم خیش  دنا .  هدرک  هراشا  هدنزرا  تلیـضف  نیا  هب  دوب ، 

لئاضف و رد  دـیز  دـننامه  نانز ،  دـنگوس  ادـخ  هب  یلع ))  نب  دـیز  نم  عجـشا  لضفا و  ءاسنلا  دـلو  ام  هّللا  و  دـیوگ (( :  یم  یبعـش  دوب و 
 ، راربالا عیبر  باتک ((  رد  فاشک  ریـسفت  بحاص  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  یکی  يرـشخمز ،  هّللاراج  دنا . )) هدازن  يدنزرف  تعاجش 

ینثنا لئامحلاب و  يدرت  املف  دنک (( :  یم  لقن  ار  تایبا  نیا  ینانک  نب  نسح  زا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز لضف  تعاجـش و  فصو  ماقم  رد  (( 
يدیا نیب  يذغی  ادیلو  یقتلا  زعلا و  مسیم  هیف  نیبت  لکاوثلا  تاهمالا  نینح  لیطی  هنانـس  نا  ءادـعالا  تنیبت  لباوذـلا  جامرلا  فارطاب  لوصی 

دیز تعاجـش  رد  هعیـش  یبالقنا  رعاش  يدـسا  تیمک  زا  ار  راعـشا  نیا  نایبلا )) ، )  تکن   )) ) باتک رد  ناـخیلع  دیـس  موحرم  لـباوقلا )) 
بیط لابرس  يوس  اعرد  هنرجش  حامرلا  اذا  نا  ام  ربنم  ةورذ  هدئاق و  رـشنب  فهرم و  مئاقب  هلمانا  تکبـش  دنک (( :  یم  رکذ  مالـسلا )  هیلع  )

اذا رقعت و  مل  نا  دـجملا  نکر  ترقعف  انقلاابـشل  ربطـصا  فرطلل  لوقی  رفغملا و  ماقم  هتماه  میقی  هرحنب و  هردـصب و  حاـمرلا  یقلی  رـصنعلا 
باسنا بحاص ((  ( 477  (( ) رحنت مل  نا  ءادعالا  ینترحن  قراط  اذه  ءاموکلا  یلا  یموا  ربغا  لیل  تابلج  بلجتم  لبقم  فیص  صخش  لمات 

یب يریلد و  هب  ار  ینامرهق  مدرم  هنم )) )  عجـشا  اسراف  طق  سانلا  يءار  امف   : )) ) دـیوگ یم  وا  دربن  دـیز و  تعاجـش  هرابرد  فارـشالا )) 
رازاب تلتاقم و  نادـیم  نوچ   : )) دـیوگ بهذـلا )) )  جورم   )) ) رد يدوعـسم  زا  لقن  هب  ناروشناد  همان  رد  ( 478  . ) دندوب هدـیدن  وا  یکاب 

زا دنکفارد و  گنج  تخادنارد و  گنچ  ناشوج  گنهن  نامد و  لیپ  نارغ و  ریـش  دننام  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  دـش  مرگ  تلداجم 
هدیمش ریش  نوچ  مالسلا )  هیلع   ) دیز دیوگ . . . . ( :  خسان  هیداجـس  رد  و  درک . )) راسنوگن  نوخ  كاخ و  هب  بکرم  درم و  راسی  نیمی و 

دیز يرآ  ( 479  ( . ) تشادب فص  دنچ  ار  شیوخ  باحصا  تشگ و  نایوجگنج  دربن  هتخاس  تسب و  رازراک  رب  لد  هدید  راکش  گنلپ  و 
ناگدش و هتشک  داسجا  ار  هفوک  ياهنابایخ  اهنادیم و  اه و  هچوک  درک  یم  هدنکارپ  هاک  دننامه  ار  نمشد  رکـشل  دیدش  يداب  دنت  نوچمه 

 ( (( تما روصنم  ای   )) ) هب نارای  دایرف  و  ربکا ))  هّللا  گناب ((  نابسا و  ههیش  نازوس و  باتفآ  دوب .  هتفرگ  ارف  نمشد  قمر  یب  ياه  یمخز 
دیز دوب .  هدرک  لیدبت  دـیعلب  یم  دوخ  رد  ار  نآ  گنج ،  شتآ  هنابز  هک  دربن  نادـیم  کی  هب  ار  نآ  دوب و  هدروآرد  هزرل  هب  ار  هفوک  رهش 

تالمح شریلد  نازابرـس  زا  يا  هدـع  و  قاحـسا ))  نب  ۀـیواعم   )) و همیزخ ))  نب  رـصن   )) نوچ شراکادـف  نارـسفا  زا  نت  دـنچ  اب  یلع  نب 
رد فلاخم  نایرکـشل  زا  نت  دصناپ  دودح  هک  نیدئاص )  هنابج   ) مان هب  هفوک  زا  يا  هلحم  رد  ار  نمـشد  و  دنهد ،  یم  همادا  ار  دوخ  دیدش 

هیلع  ) دیز ( 480  . ) دـندرک رارف  هیقب  دـندروآرد و  ياپ  زا  ار  نمـشد  شترا  زا  يدایز  عمج  دـندیبوک و  مهرد  دـندوب  هتفرگ  رگنـس  اجنآ 
تسیب و هب  ار  نآ  دهن ) ینب   ) هفیاط زا  یکی  هک  دوب  یکالاچ )  کباچ و  كرت  بسا   ) ینوزرب بکرم  کی  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مالسلا ) 
( ورمع نب  سنا   ) مان هب  دزا )  ) هفیاط ياس  ؤر  زا  يدرم  هناخ  رد  هب  يور ،  شیپ  تالمح و  عقوم  دـیز  دوب ) .  هدرک  يرادـیرخ  راـنید  جـنپ 
قحلا و ءاج  دناوخ ((  ار  هیآ  نیا  و  ایب ،  نوریب  تا  هناخ  زا  دنک ،  تمحر  ارت  ادخ  سنا  دروآ  دایرف  دیسر و  دوب  هدرک  تعیب  وا  اب  البق  هک 
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زا دادـن و  یباوج  سنا  اّما  ( 481  . ) تسا ینتفر  نیب  زا  لطاب  انامه  تفر  نایم  زا  لطاب  دـمآ و  قح  اقوهز )) ناـک  لـطابلا  نا  لـطابلا  قهز 
 . دسر یم  امش  باسح  هب  دنوادخ  تشاداو  تفلاخم  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  دومرف :  دش و  تحاران  دیز  دماین  نوریب  هناخ 

یماظن کیتکات 

هفوک رهـش  هک  ییاجنآ  زا  و  دزاس ،  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  اهنآ  دروآرد و  ياپ  زا  ههبج  مامت  رد  ار  نمـشد  تساوخ  یم  یلع  نب  دیز 
هدرک هطاحا  نمشد  رکشل  ار  نآ  یشیجلا  قوس  مهم و  ياه  هلحم  مامت  تسا و  هدوب  گرزب  رایسب  يرهـش  دوب و  قارع  زکرم  نامز  نآ  رد 

یهاگیاپ يا و  هلحم  يوس  هب  ار  هتسد  ره  دومن و  يدنب  هورگ  ار  دوخ  دارفا  حیحـص  یماظن  کیتکات  کی  اب  يولع  روشحلـس  هدنامرف  دوب 
هب دوب  مک  رایـسب  نمـشد  هب  تبـسن  اـهنآ  دادـعت  هک  يدوجو  اـب  دارفا  نیا  گـنج  زور  نیتسخن  هبنـشراهچ  زور  رد  و  داتـسرف ،  نمـشد  زا 

نیا لباقم  رد  تمواقم  بات  ام  دنتفگ  یم  ماش  مدرم  دـش و  یـشالتم  نمـشد  شترا  هک  يروطب  دـنتفای  تسد  ینایاش  يورـشیپ  يزوریپ و 
رارف هفوک  زا  هنابـش  دـنتفگ و  كرت  ار  نادـیم  هبنـشراهچ  زور  رد  نمـشد  نایرکـشل  زا  يدایز  عمج  میرادـن و  ار  هتـشذگ  دوخ  زا  ناریلد 

اب اـجنآ  رد  دـندرک و  تکرح  دـندز ) راد  اـجنآ  رد  ار  يو  ندـب  ادـعب  هک  یلحم   ) هفوک هساـنک  يوس  هب  شناراـی  دـیز و  ( 482  . ) دندرک
 . دندیـسر تکاله  هب  نمـشد  زا  يدایز  عمج  دـندنار و  بقع  هب  ار  نانآ  یتاـفلت  نداد  نودـب  دـندش و  ریگرد  نمـشد  شترا  زا  یهورگ 

مظعا تمسق  دندروآرد و  فرـصت  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هفوک  تالحم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  یهدنامرف  اب  زوریپ  ناگدنمزر 
 ( نیدـئاص هنابج   ) مان هب  رهـش  رگید  ساسح  ياـه  هلحم  فرط  هب  هساـنک  زا  ناـنآ  دوب .  هداـتفا  نویبـالقنا  ناـهاوخیدازآ و  تسد  هب  رهش 

يریگمـشچ يزوریپ  هب  دیز  نارای  زین  ههبج  نیا  رد  هک  تفرگ  رد  نانآ  نیب  يدیدش  گنج  دنتـسب و  اهرگنـس  اجنآ  رد  دندرک و  تکرح 
فانکا فارطا و  زا  بترم  رمع  نب  فسوی  اّما  دوب  تسکـش  هب  نورقم  میخو و  رایـسب  گنج  نیتسخن  زور  رد  نمـشد  عضو  دـندش .  لئان 

یم هکرعم  دراو  نمـشد  فرط  زا  یـسفن  هزات  نازابرـس  تشذـگ  یم  گنج  زا  هچ  ره  تشاد و  یم  لیـسگ  دـیز  گنج  هب  ار  لئابق  هفوک 
 . دندش

دجسم ناگدش  روصحم 

هفوک مدرم  زا  يدایز  تیعمج  فرطنآ  زا  دهد و  تسکـش  ار  نمـشد  اه ،  ههبج  مامت  رد  هک  دوب  نیا  رب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز یگنج  هشقن 
ماش نازابرس  زا  يدایز  تیعمج  اب  تلـص )  نب  مکح   ) رهـش سیلپ  سیئر  دندوب  هدش  ینادنز  دجـسم  رد  دندوب  هداد  تعیب  تسد  وا  اب  هک 

دجـسم زا  ار  دوخ  دـناوتب  يدـحا  ادابم  هک  دـندوب  هدرک  هرـصاحم  تشاد  رارق  دجـسم  ولج  رد  هک  ار  رازاب  دجـسم و  فارطا  ماـب و  تشپ 
میمـصت راکادف  هنومن و  رـسفا  ود  نیا  قحـسا  نب  ۀیواعم  همیزخ و  نب  رـصن  کمک  اب  یلع  نب  دیز  ددنویپب .  دیز  رکـشل  هب  دزاس و  جراخ 

یهوبنا تیعمج  دنیاشگب و  مدرم  يور  هب  ار  نآ  رد  دنناسرب و  دجـسم  هب  ار  دوخ  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  ناگدنمزر  زا  يا  هدـع  اب  دـنتفرگ 
تسکش دندش  یم  قفوم  راک  نیا  هب  رگا  اعطق  دوب و  يا  هدش  باسح  یلاع و  رایـسب  رکف  نیا  دننک و  دربن  نادیم  دراو  ار  شیوخ  نارای  زا 
تسکش همدقم  دوخ  نیا  دجسم  رد  دیز  نارای  مدرم و  ندش  ینادنز  دیسر .  یم  رظن  هب  یعطق  یلع  نب  دیز  يزوریپ  دوب و  یمتح  نمـشد 

 . دش دراو  بالقنا  رکیپ  رب  هک  دوب  يا  هبرض  نیلوا  دوب و  تضهن 

دجسم فرط  هب  هلمح 

نادنز نیا  زا  ار  دوخ  هکلب  ات  درک ،  رداص  ار  دجـسم  هب  هلمح  نامرف  دوخ  نارای  زا  يا  هدـع  هب  یمـشاه  روشحلـس  هدـنامرف  یلع  نب  دـیز 
نازابرس زا  يدایز  هدع  اب  نمشد  رکشل  سیئر  يدنک )  سابع  نب  هّللادیبع   ) عقوم نیا  رد  دنکشب .  ار  نمشد  هرصاحم  دس  دشخب و  تاجن 

نیرتکچوک رگا  هک  تشاد  هجوت  مهم  عضوم  نیا  هب  بوخ  نمشد  دنتشاد و  هدهع  هب  ار  مدرم  هرـصاحم  دجـسم و  ظفح  تیرومءام  دوخ 
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نمشد دندومن .  یم  هکرعم  دراو  دنتخاس و  یم  جراخ  دجسم  زا  ار  دوخ  نارادفرط  اسآ  قرب  هلمح  کی  اب  دیز  نارای  دندرک  یم  یهاتوک 
دیز ات  دوب  هدرک  زکرمتم  هفوک  رازاـب  دجـسم و  فارطا  رد  ار  دوخ  يورین  مظعا  تمـسق  روظنم  نیمه  هب  تشاد  لـماک  هجوت  هتکن  نیا  هب 
دوب هدرک  هرصاحم  ار  دجسم  نمشد  شترا  هک  يدوجو  اب  لاح  نیع  رد  دنهد  تاجن  هرصاحم  زا  ار  نآ  دنناوتن  شنارای  و  مالـسلا )  هیلع  )
دننک درخ  مهرد  ار  نمشد  رکشل  فوفص  دنتسناوت  ریلد  ناگدنمزر  زا  يا  هدع  اب  همیزخ  نب  رصن  شراکادف  قئال و  رسفا  یلع و  نب  دیز  ، 

رد هب  ار  دوخ  دنتـسناوت  نیدهاجم  دش و  روبجم  ینیـشن  بقع  هب  نمـشد  شترا  هدنامرف  هّللادیبع  هک  يروطب  دـنزاس ،  یـشالتم  ار  نانآ  و 
نیدهاجم يزوریپ  دنتفای  یم  تاجن  مدرم  اهبنارگ  تیعقوم  نیا  رد  رگا  دوب  دربن  تاظحل  نیرتساسح  زا  یکی  نیا  ( 483  . ) دنناسرب دجسم 

رد دننک .  دازآ  هرـصاحم  زا  ار  مدرم  دنیاشگب و  ار  دجـسم  رد  شنارای  یلع و  نب  دیز  هک  دوب  هدیـسر  نآ  لاجم  الا ن  دوب .  یعطق  مالـسا 
الاب دجسم  راوید  زا  ار  نآ  دنروآرد و  زازتها  هب  ار  دوخ  ياه  ملع  مچرپ و  داد  روتسد  شنارای  هب  مالسلا )  هیلع   ) دیز ساسح  تاظحل  نیا 
باب  )) ) رانک رد  شنارای  دیز و  و  ( 484  . ) دنا هدمآ  ولج  هنادنمزوریپ  دجـسم  رد  ات  نانآ  هک  دننادب  دننیبب و  ار  ام  مچرپ  مدرم  هکلب  دنربب 

 . دنتفرگ رگنس  دجسم ،  لیفلا )) ) 

دیز شترا  دیشر  رسفا  همیزخ  نب  رصن  دایرف 

رصن دیسر  یم  ناگدش  هرصاحم  شوگ  هب  الماک  نانآ  دایرف  دنا و  هدش  کیدزن  دجسم  رد  راوید و  هب  شنارای  دیز و  هک  تیعقوم  نیا  رد 
دجسم لها  يا   . (( ) ایند نید و ال  یف  متسل  مکناف  ایندلا ،  نیدلا و  یلا  اوجرخا  زعلا ،  یلا  لذلا  نم  اوجرخا  دجسملا  لها  ای  دز (( :  دایرف 

نیا يادن  ( 485  ( . ) نید هن  دیراد و  ایند  هن  الا ن  امـش  انامه  ایند ،  نید و  يوس  هب  دیوش  جراخ  دییآ ،  نوریب  تزع  هب  تلذ  يراوخ و  زا 
رـصن تفارـش  يدازآ و  يادـن  نیا  هب  تیمح  یب  ناـترطف  تسپ  وسرت و  نـالدزب  نآ  رثـکا  اّـما  دیـسر ،  نایدجـسم  شوگ  هب  ریلد  ناـمرهق 

هدع اّما  ( 486  . ) دندادن ناشدوخ  زا  دشاب  دجـسم  زا  ندـمآ  نوریب  يارب  تیلاعف  زا  یکاح  هک  یتکرح  شبنج و  کی  دـندادن و  یخـساپ 
ار دوخ  دجـسم  راوید  زا  ای  دـننک و  زاب  ار  رد  دـنناسرب و  دجـسم  رد  کـیدزن  زا  ار  دوخ  تسیا  هلیـسو  ره  هب  دـندرک  یعـس  مدرم  زا  یلیلق 

نیا دش  هراشا  هک  روطنامه  و  دندش ،  مدرم  تکرح  عنام  دوخ  يزادناریت  اب  نمـشد  ظفاحم  نارومءام  نازادـناریت و  یلو  دـنزادنایب  نوریب 
مدرم نیا  هک  مسرت  یم  نم  دومرف :  همیزخ  نب  رـصن  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز لاـح  نیا  رد  دـش .  دراو  تضهن  رب  هک  دوب  يا  هبرـض  نیلوا 
ۀینیسح اهولعف  دق  اونوکی  نا  فاخا  ینا  و  دننک ((  نینچ  زین  نم  اب  دنتـشاذگ  اهنت  ار  وا  دندرک و  راتفر  نینم  ؤملاریما  مدج  اب  هک  روطنامه 

 . دننک نانچ  نآ  زین  نم  اب  دندرک  لمع  نیسح  مدج  اب  هک  روطنامه  مسرت  یم  و  (( 

رازاب دجسم و  فارطا  گنج 

ماش نازابرـس  زا  يرگید  تیعمج  اب  نانآ  دمآ و  ولج  دجـسم  يوس  هب  فسوی  فرط  زا  سفن  هزات  رکـشل  هک  دوب  ساسح  تاظحل  نیا  رد 
ات شنارای  دـیز و  هک  دـش  ربخ  اـب  هک  یعقوم  رمع  نب  فسوی  دـنتخادرپ ،  دـیز  اـب  گـنج  هب  مه  اـب  دوب  هدرک  قرق  ار  دجـسم  فارطا  هک 

اروف دننک ،  ریخست  ار  رهش  میظع  رکشل  اب  دنزاس و  دازآ  ار  ناگدش  هرـصاحم  تسا  نکمم  نآ  ره  دنا و  هدرک  يورـشیپ  دجـسم  یکیدزن 
هک دوب  لاح  نیمه  رد  دنرادهگن ،  دوخ  هرصاحم  رد  ار  دجسم  دننک و  تکرح  دجسم  فرط  هب  سفن  هزات  شترا  نوتس  دنچ  داد  روتـسد 

راچان و  دندش .  وربور  نمشد  زا  يوق  سفن و  هزات  یشترا  اب  هاگان  هک  دنیاشگب  ار  دجـسم  رد  هدش  هلیـسو  ره  هب  دنتـساوخ  یم  دیز  نارای 
دجـسم لها  تفرگ و  رد  نانآ  نیب  تشاد  رارق  دجـسم  ولج  هک  رازاب ،  دجـسم و  فارطا  رد  يدیدش  گنج  دنتـساخرب و  دوخ  زا  عافد  هب 

دیدـش لمعلا  سکع  اـب  دـنناسرب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز شخبیدازآ  شترا  هب  دـنهد و  تاـجن  ار  دوخ  دنتـساوخ  یم  هک  مه  يا  هتـسد  نآ 
(487  . ) دش جراخ  دیز  نارای  تسد  زا  ساسح  تیعقوم  نیا  عضو  نیدب  دندرک  دروخرب  حلسم  نیظفاحم 
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دشک یم  هنابز  گنج  شتآ 

رهش رگید  هلحم  هب  ار  دوخ  دننارب و  بقع  هب  ار  نانآ  دندش  قفوم  دنداد و  همادا  دربن  هب  نمشد  لباقم  رد  دیدش  تمواقم  اب  شنارای  دیز و 
 . داد یم  دربن  نامرف  دوخ  يورین  هب  اجنآ  زا  دید و  یهدنامرف  رقم  بسانم  ار  لحم  نآ  مالسلا )  هیلع   ) دیز دنناسرب و  قزرلاراد )   ) کیدزن

ياهنامتخاس زا  یکی  رد  میانغ  تاقدـص و  لاملا و  تیب  لاوما  دوب و  رهـش  هنیزخ  یئاراد و  لحم  هب  کـیدزن  هکنیا  رطاـخ  هب  لـحم  نیا  و 
مهم يزوریپ  نیا  دنروآرد و  گنچ  هب  ار  ساسح  هلحم  نیا  دنتشاد  یعس  شخبیدازآ  شترا  تشاد .  يدایز  تیساسح  دوب  زکرمتم  اجنآ 

و دنیامن .  فرص  نمشد  یعاجترا  يورین  هیلع  هدوت و  تلم و  حالـص  هب  ادعب  هک  دوب  نانآ  قح  دوب و  مهم  تضهن  يارب  يداصتقا  هبنج  زا 
باب  )) ) کیدزن تشاد و  رارق  یمکحم  رایـسب  يراوید  راهچ  کی  رد  هنیزخ  نیا  هتبلا  دوب ،  نآ  رد  فرـصت  هب  یلوا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز

(488  ) دوب راوشد  عـضوم  نآ  هب  هلمح  نآ  رـس  تشپ  زا  دوـب و  تارف  هناـخدور  روـبع  لـحم  نآ ،  تشپ  هک  يروـط  هب  دوـب  نیـسحلا )) ) 
لباقم رد  ات  داد  روتـسد  شناراـی  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز اریز  تفرگ  تروص  یناـسآ  هب  شخبیدازآ  يورین  فرط  زا  هلحم  نیا  هرـصاحم 

نارگلواپچ نادزد و  و  دنامب ،  ظوفحم  نمـشد  دربتـسد  زا  لحم  نیا  ات  دـنزیرب  بوچ  مزیه و  دوش  یم  کیدزن  تایلام  لحم  هب  هک  یهار 
(489  . ) دنیامن هدافتسا  ءوس  مدرم  لاوما  تراغ  يدزد و  يارب  تیعقوم  زا  دنریگن و  یهام  دولآ  لگ  بآ  زا 

نمشد لباقتم  هلمح 

شترا لـباقم  رد  ار  شیوـخ  سفن  هزاـت  نازابرـس  زا  حلـسم  زهجم و  هورگ  کـی  دـش  عـلطم  ناـیرج  نیا  زا  رمع  نب  فـسوی  هـک  یعقوـم 
نیفرط نیب  يدیدش  گنج  دوب ،  هملس )  نب  نایر   ) هدهع هب  نمشد  رکشل  زا  هورگ  نیا  هدنامرف  داتسرف و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز شخبیدازآ 

دوخ زا  ینیگنـس  تافلت  نمـشد  هک  یلاح  رد  دندرک و  یثنخ  ار  نمـشد  تالمح  دندش و  زوریپ  دـیز  نارای  زین  ههبج  نیا  رد  تفرگرد و 
باتفآ ( 490  . ) دیدرگ يرپس  بالقنا  يورین  يزوریپ  اب  هبنـشراهچ  زور  دندرک و  ینیـشن  بقع  نویبالقنا  لباقم  رد  دوب ،  هتـشاذگ  ياجب 
هـسامح دـهاش  ار  زور  نآ  و  دیـسر .  ارف  بش  یهایـس  درک ،  یم  عـمج  هفوـک  هدز  گـنج  رهـش  زا  ار  دوـخ  نماد  درک  یم  بورغ  تشاد 

 . دوب زرابم  روشحلس و  نادرم 

نمشد تافلت 

بیصن يریگمـشچ  ياه  يزوریپ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز شخبیدازآ  يورین  دربن  لوا  زور  ینعی  هبنـشراهچ  زور  نیخروم ،  مامت  تداهـش  هب 
هتیارف رمعموبا (( :  لاق  دندیسرن .  تداهش  هب  رتشیب  رفن  دنچ  نانآ  زا  هکنآ  لاح  دندرک و  دراو  نمشد  رب  ار  ینیگنس  تافلت  تشگ و  نانآ 

 . (( افوخ دشا  ۀـفوکلا  لها  نم  انک  نیتقرف و  انقرفت  ۀـفوکلا و  ةریحلا و  نیب  ام  لاجر  یفلا  نم  رثکا  مهنم  انلتق  یتح  تیللا  هناک  مهیلع  دـش 
هلمح نمـشد  بلق  هب  اسآ  قرب  دوب و  نارغ  يریـش  دننامه  مدید ،  دربن  مرگامرگ  رد  ار  دیز  دیوگ :  یم  تسا  دیز  نارای  زا  یکی  رمعموبا 

میدروآرد و ياپ  زا  زور  نآ  رد  ار  نانمشد  زا  رفن  رازه  ود  ام   : ) دهد یم  حرش  نینچ  ار  هبنـشراهچ  زور  دربن  نایاپ  هاگنآ  و  دش .  یم  رو 
مدرم دوخ  زا  رتشیب  ام  تشحو  اّما  میدیگنج  یم  ههبج  ود  رد  ام  و  دوب .  هداتفا  نیمز  يور  هریح )   ) و هفوک )   ) نیب رد  ناگتشک  نیا  داسجا 

يورین يرای  هب  دندرک و  ینادنز  دجـسم  رد  ار  دوخ  نمـشد  روتـسد  هب  هک  دندوب  نانآ  نوچ  دوب  تسرد  سدـح  نیا  ( 491 ( . ) دوب هفوک 
 . دنتفاتشن بالقنا 

كانلوه بش 

داد نایاپ  هبنشراهچ  زور  هلئاغ  هب  بش  یکیرات  دید ،  یم  دوخ  هب  یشمارآ  هفوک  هدز  گنج  رهش  هک  یبش  دوب ،  رفص  مود  هبنش  جنپ  بش 
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بش نآ  دنرب ،  یم  رس  هب  دوب  هدروآرد  فرـصت  هب  زور  نآ  رد  هک  قزرلاراد )   ) هلحم رد  یلع  نب  دیز  یهدنامرف  هب  شخبیدازآ  شترا  و 
اب هدوب و  هدرک  مین  ود  ار  نمـشد  لد  دوـخ  نیگآ  مشخ  ياـهدایرف  اـب  زور  رد  هک  یناعاجـش  دوـب  یکاـنلوه  تخـس و  بش  نمـشد  يارب 

نانآ دـنتخادرپ ،  اهیمخز  نامـسناپ  تحارتسا و  هب  ار  بش  نآ  دـندوب  هدومن  دراو  ماش  شترا  هب  ینیگنـس  تاـفلت  دوخ  يریلد  تداـشر و 
یم تضهن  هب  ینیبدـب  اب  هک  یناسک  هتـسد  نآ  رب  دوب  یبسانم  تصرف  بش  نآ  رد  دـندرک .  یم  ادرف  دربن  ياـیهم  ار  دوخ  هتفوک  هتـسخ و 

يزوریپ اب  تاهج  مامت  رد  شخبیدازآ  يورین  گنج  لوا  زور  اریز  دـندش  قحلم  تضهن  هب  میوش  یمن  زوریپ  اـم  دـنتفگ  یم  دنتـسیرگن و 
يرآ دندشن .  قحلم  هتـشذگ  ناج  زا  نازرابم  نیا  هب  بش  نآ  رد  هنوگچ  دنتـشادن  يرذـع  هک  یناسک  نآ  و  ( 492  . ) دندوب وربور  لماک 

یبـیجع تشحو  سرت و  هک  كاـنلوه  بش  نآ  رد  دـنداد .  حـیجرت  قح  هار  رد  دربـن  رب  ار  اـیند  راـب  تبکن  هزور و  راـهچ  یگدـنز  ناـنآ 
رد رمع  نب  فسوی  قارع ،  یلاو  دوب ،  بالقنا  يورین  يزوریپ  زا  نخس  یسلجم  لفحم و  ره  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نمشد  شترا  ياپارس 

یعطاق میمصت  تراسخ و  ناربج  گنج و  ياهدمایپ  ات  داد ،  لیکشت  يوما  یماطن  نارس  زا  یعامتجا  کی  شـصوصخم  رقم  رد  بش  نآ 
 ( مالسلا هیلع   ) دیز نارادفرط  نویبالقنا و  زا  هک  یتشحو  سرت و  دوجو  اب  يوما  نارـس  بش  نآ  رد  دیامن ،  ذاختا  تضهن  یبوکرـس  يارب 

دوخ عفن  هب  ار  هلئاغ  دـننک و  بوکرـس  ار  تمواقم  يورین  هدـش  وحن  ره  هب  زهجم  شترا  کی  اب  بش  نآ  يادرف  دـنتفرگ  میمـصت  دنتـشاد 
 . دنشخب هلصیف 

گنج زور  نیمود 

نیگمهس يدربن  يارب  ار  هفوک  رهش  ياه  هچوک  اه و  نادیم  ات  دروآ  یم  نوریب  قفا  زا  رس  تشاد  رفص 121 ه ق  مود  هبنشجنپ  زور  هدیپس 
دربن يایهم  ار  دوخ  شراکادف  روشحلس و  نارای  اب  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  دنمورب  دنزرف  مالسلا )  هیلع   ) دیز دزاس .  ایهم  كانتـشحو  و 
يارب دربن  هرخـالاب  و  متـس ،  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  يارب  دربن  یکاـپ ،  تلیـضف و  هار  رد  دربن ،  تفارـش ،  قح و  هار  رد  دربن  دـننک ،  یم 

 . تسا گنج  يارب  یگدامآ  تقو  نونکا  مه  دندوب و  هدنام  رادیب  حبـص  هب  ات  ار  بش  رتشیب  تقیقح  هار  نازابکاپ  نیا  راختفا ،  تداهش و 
دهاش هتـشذگ  زور  دننامه  مه  ار  زورما  ات  دنارتسگ ،  یم  رپ  لاب و  اج  همه  رب  باتفآ  نیرز  هعـشا  و  دـش ،  یم  نشور  تشاد  مک  مک  اوه 

هب نینهآ  یهرز  هک  یلاح  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  دشاب .  ماش  ینمیرها  يورین  اب  مالسا  گرزب  نیدهاجم  یهلا و  نادرمریـش  دربن 
نینم ؤملاریما  شدج  دای  هب  ار  ناسنا  تسا  هتشاذگ  يدوخ  هالک  دوخ  روش  رپ  رـس  رب  تسا و  هدیـشوپ  نآ  ریز  يدیفـس  يابق  تشاد و  نت 
هتـسد دراد و  تسد  رد  هقرد  ریـشمش و  وا  تخادنا .  یم  اروشاع ،  هنحـص  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح اهگنج و  نادیم  رد  مالـسلا )  هیلع  )

نازابرـس نارای و  يولع  هنومن  هدـنامرف  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دـنک .  یم  دربن  يایهم  ار  دوخ  دراشف و  یم  شیوخ  تسد  اب  ار  ریـشمش 
قاحـسا نب  ۀـیواعم  وا و  فرط  کـی  ناـمرهق  همیزخ  نب  رـصن  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  ناـیم  رد  دوخ  هداد و  رارق  مظنم  فوفـص  رد  ار  دوـخ 

هدروخ و مخز  نمـشد  فرط  نآ  زا  دزاس .  یم  نمـشد  هب  هلمح  هدامآ  ار  دوخ  دنا  هداتـسیا  وا  رگید  فرط  رد  گرزب  رـسفا  نیا  يراصنا 
یهدنامرف رقم  قزرلاراد  فرط  هب  رهش  سیلپ  سیئر  ینزم  دیعس  نب  سابع  یهدنامرف  هب  ار  مظنم  یشترا  هبنش  جنپ  زور  حبص  رد  وجماقتنا 

(493  . ) تشاد لیسگ  مالسلا )  هیلع   ) دیز

همیزخ نب  رصن  تداهش 

نایرکـشل زا  يا  هدـع  دـیدش  دروخرب  نیا  رد  درک .  ادـیپ  همادا  رت  هنامحر  یب  رت و  كانتـشحو  لوا  زور  زا  بتارم  هب  مود  زور  رد  گنج 
رد يرآ  دنداد ،  تسد  زا  همیزخ  نب  رصن  نوچ  ار  یعاجش  قئال و  دیشر و  يرسفا  نویبالقنا  ضوع  رد  اّما  دندیـسر ،  تکاله  هب  نمـشد 

رصن درک ،  دراو  ریلد  زرابم  نیا  نار  رب  تخس  يریشمش  هورف )  نب  لئان   ) مان هب  نمشد  نایهاپـس  زا  يدرم  هک  دوب  گنج  نیتسخن  تاظحل 
ورف ایند  زا  ار  دوخ  سدقم  نامـشچ  روشحلـس  ناولهپ  نیا  دعب  هظحل  دنچ  اّما  تشک ،  ار  یماش  درم  نآ  درک و  هلمح  وا  هب  لاح  نامه  رد 
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رد راکادف  رـسفا  نیا  گرم  ( 494  . ) داـب وا  كاـپ  ناور  رب  ادـخ  دورد  تسویپ .  يدازآ  تلادـع و  قـح و  هار  نادیهـش  فـص  هب  تسب و 
نیا رد  ( 495  . ) تخاس رت  يدج  دربن  همادا  رب  ینبم  شیوخ  میمـصت  رد  ار  وا  تشاذگ و  رثا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز بالقنا  هدنامرف  هیحور 

هک دوب  هدـش  دـنلب  نانآ  زا  هجـض  هلان و  دایرف  نانچ  دز و  نمـشد  بلق  هب  ار  دوخ  نیگمهـس  یناـفوط  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تاـظحل 
زور نآ  رد  دندوب ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم نادناخ  زا  گرزب  يدرم  يزابناج  هناریلد و  دربن  دهاش  مدرم  هدروآ ،  دردب  ار  شوگ 
نوخ كاـخ و  هب  ار  هفوک  شریلد  ناراـی  دوخ و  درب و  راـکب  نمـشد  اـب  دربـن  رد  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  ياـهتنم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز

دیز دیدش  تالمح  راد و  ریگ و  نیا  رد  دوب .  هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  نانآ  تما )) )  روصنم  ای   )) ) و ربکا ))  هّللا  دایرف ((  و  دندیـشک ، 
اب هبنـشجنپ  زور  رهظ  زا  شیپ  رد  ماـش  هاپـس  درک و  رارف  تمواـقم  يورین  لـباقم  رد  نمـشد  هاپـس  هدـنامرف  خـیرات  تداهـش  هب  شناراـی  و 

ظفح الماک  ار  دوخ  رگنـس  بالقنا  يورین  دندیـسر .  تکاله  هب  نمـشد  زا  يدایز  عمج  و  دش ،  یـشالتم  مه  زا  شنارای  دـیز و  ینامرهق 
(496  . ) دندرک یم  نمشد  هب  رگید  هلمح  هدامآ  ار  دوخ  دندوب و  هدرک 

نویبالقنا مظنم  فوفص 

دیز دنتخاس و  یم  ایهم  مجاهت  عافد و  يارب  ار  دوخ  دیشر  رسفا  کی  نداد  تسد  زا  اب  هتشذگ  دوخ  زا  ناریلد  دربن  مود  زور  رهظ  زا  شیپ 
فص دیوگ (( :  یم  خیرات  داد  یم  رارق  مظنم  فوفص  رد  نمـشد  دیدش  تالمح  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  دارفا  هنومن  نامرهق  نیا  یلع  نب 

زا یسک  هک  دوب  هداد  رارق  مظنم  فوفص  رد  ار  شیوخ  شترا  نانچ  هقنع ))  يولی  نا  مهدحا  عیطتسی  یتح ال  فص ،  دعب  افـص  هباحـصا 
فـسوی فرط  نآ  زا  دوب و  هبنـش  جنپ  رهظ  زا  دعب  یگدامآ  ؤیهت و  نیا  ( 497  . ) دربب رتولج  فص  زا  ار  شیوخ  ندرگ  تشادـن  قح  نانآ 

نارای اب  تفرگ  میمصت  یلع  نب  دیز  دنوش .  رو  هلمح  بالقنا  هاپـس  هب  ات  تخاس  ایهم  دیعـس  نب  سابع  يربهر  هب  زهجم  يرکـشل  رمع  نب 
هلمح نامرف  مالسلا )  هیلع   ) دیز دنرب  موجه  نانآ  هب  دوخ  دهد  هلمح  تصرف  اهنآ  هب  هکنآ  زا  لبق  دریگب و  ار  نمـشد  هلمح  ولج  شزرابم 
نوچ ریلد  ینامرهق  يربهر  هب  ریظن  یب  یتداشر  اب  شخبیدازآ  شترا  دوب  یبیجع  ياـغوغ  ربکا ))  هّللا  درک (( ،  رداـص  ار  نمـشد  هاپـس  هب 
بقع ملس )  ینب   ) هلحم فرط  هب  اهنآ  زین  اجنآ  زا  و  دندنار ،  بقع  هخبس )   ) فرط هب  ار  نانآ  دنتـسکش و  مهرد  ار  نمـشد  فوفـص  دیز 

 . دنتخاس مزهنم  ار  نانآ  ةانـسم )   ) ات هرخالاب  دندرک و  بلـس  نانآ  زا  ار  عافد  تصرف  دنتـشادنرب و  نمـشد  بیقعت  زا  تسد  زاب  و  دـندز ، 
دایرف تخاس و  يراوتم  ار  نمشد  نایرکـشل  ریظن  یب  یتداشر  اب  وا  دوب  حرـسم )  نب  کلام  یبا  نب  دمـصلادبع   ) بالقنا يورین  رادمچرپ 

همه دوب  کیدزن  و  نومزهنی ))  اوداک  و  دوب (( .  هدش  هدنکارپ  نمشد  رکـشل  دیوگ :  یم  خیرات  تساخرب .  نامـسآ  هب  نانآ  هجـض  هلان و 
یکمک رکشل  رگا  هک  داد  مایپ  رمع  نب  فسوی  يارب  دیعس  نب  سابع  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  اّما  دنشاپب  مه  زا  مزهنم و  نمشد  نایرکـشل 

ار دوخ  ناکیدزن  زا  يدرم  فسوی  دتسرفب .  نانآ  کمک  هب  ار  سفن  هزات  نازابرس  زا  يا  هدع  هک  تساوخ  وا  زا  میا و  هدش  دوبان  ام  دسرن 
هک دـندوب  يرهاـم  نازادـناریت  اـهنیا  و  داتـسرف ،  ساـبع  يراـی  هب  هیراـجن )  هیناـقیق و   ) زا یهورگ  اـب  یبلک )  ناـسیک  نب  نامیلـس   ) ماـن هب 
يا هدع  نیب  رد  دنتخادرپ و  نارابریت  خساپ  هب  راوتـسا  يا  هدارا  اب  بالقنا  يورین  اّما  دننک .  نارابریت  ار  وا  نارای  دیز و  دنتـشاد  تیرومءام 

نمشد و سفن  هزات  ياوق  ندیسر  یپ  رد  یپ  دنتشاد  یبیجع  لاح  زرابم  هتـسخ و  ناگدنمزر  هبنـش  جنپ  رـصع  دندیـسر .  لتق  هب  نیفرط  زا 
کیدزن هخبـس )   ) هلحم رد  تدـش  هب  گنج  زور  نآ  رـصع  و  دوب .  هدرک  گنت  نانآ  رب  ار  هصرع  يا  هزادـنا  اـت  ناـنآ  دارفا  ندوب  دودـعم 

ات هخبـس  هلحم  رد  هدرک  بیقعت  ار  نانآ  شنارای  دیز و  دوب .  هدرک  ینیـشن  بقع  اجنآ  ات  نمـشد  يورین  تشاد و  همادا  رامت ،  مثیم  نفدم 
راتفگ نامرهق  لحم  نیا  رد  هکنیا  بلاج  دنداهن .  مان  هخبسلا )) )  موی   )) ) دربن ار  مود  زور  گنج  نیخروم  اذل  دیـشک و  لوط  دربن  یتدم 

رب نینم  ؤملاریما  يزوریپ  عقوم  قدـنخ  دربن  رد  يرهف )  باصخ  نب  رارـض   ) هک ار  یفورعم  راعـشا  ناـمه  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  اـم 
زور دربن  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  دیهـش  ماما  تسج و  لثمت  نآ  هب  نیفـص  زور  رد  ماـما  دوب و  هتخاـس  دودـبع  نب  ورمع 

نامرهق نیا  ریلد  دنزرف  دـیز ،  نب  ییحی  ادـعب  دـناوخ و  ار  راعـشا  نیا  ساسح  تاظحل  نیا  رد  مه  دـیز  ترـضح  دـناوخ و  ار  نآ  اروشاع 
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دناوخ ار  راعشا  نیا  شمایق  عقوم  رد  يرمخاب )   ) تضهن نامرهق  ضحم  هّللادبع  نب  میهاربا  نینچمه  دش و  نآ  رکذتم  شمایق  زور  دیـشر 
اذا یمن  ینا ال  قفرلا  نم  انباسحا  زمغن  فویـسلا و ال  لمحن  مکلثمل  قلفلا  نم  ةروس  انب  نا  انتمالظ  انمع  ینب  الهم  دوب (( :  نیا  راعـشا  نآ  . 

تسد ام  متـس  زا  ام ،  ناگدازومع  يا  همجرت :  قلعلاب ))  جایهلا  موی  لحکت  مهنیعا  ناک  طایـس  ضیب  قدص  رـشعم  زیزع و  زع  یلا  تیمتنا 
چیه شیوخ  بسح  رد  و  میتفرگ ،  تسدـب  امـش  يارب  ار  دوخ  ياهریـشمش  ام  میرطاخ .  شیوشت  یتحاران و  راچد  دوخ  ام  هک  دـیرادرب ، 

هک مادنا ،  شوخ  نادرم  دسر .  یم  وگتسار  فیرـش و  گرزب و  ینادرم  هب  میـسن  دمآ  نایم  هب  نم  مان  هاگره  میـشابن  یتمالم  دروم  هنوگ 
(498  . ) تسا هدش  هدیشک  دوخ  همرس  ناشنامشچ  ایوگ  گنج  ماگنه  رد 

گنج نادیم  رد  نامرهق  کشا 

عاجـش ینامرهق  رثءات  کشا  ددرگ ،  بلقنم  یتماهـش  اب  ناسنا  رایتخا  یب  دزاس و  رثءاتم  تخـس  ار  ناسنا  بلق  هک  يدراوم  هلمج  زا  دـیاش 
 ، دیگنج یم  دش و  یم  رو  هلمح  راسی  نیمی و  هب  نیگمشخ  يریـش  نوچ  یلع  نب  دیز  هک  دربن  راد  ریگ و  نآ  رد  دشاب .  گنج  نادیم  رد 

عورش بیجنان  نیا  دوب ،  نیگمـشخ  كانبـضغ و  تخـس  نامرهق  هک  یلاح  رد  دناسر و  دیز  هب  ار  شدوخ  یماش  كاته  درم  کی  ناهگان 
نارای ندوبن  داد .  شحف  تفگ و  ازسان  مالسلا )  هیلع   ) دیز رتخا  دنلب  هدج  ادخ  لوسر  رتخد  ءارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  هب  درک 

هب راوگان  تالمج  نیا  ات  تاظحل  نآ  رد  اّما  تخاس .  نایرگ  بلقنم و  ار  يولع  دهاجم  نیا  یگتسخ ،  گنج و  یتخس  نانآ و  تداهش  و 
هیرگ دنلب  يادص  اب  دش و  ریزارـس  وا  سدقم  نامـشچ  زا  کشا  تشرد  ياه  هناد  ناهگان  دیـسر ،  دـیز  تماهـش  تریغ و  نامرهق  شوگ 

ادخ و لوسر  ادـخ و  يارب  هک  تسین  یـسک  ایآ   : )) دروآرب دایرف  و  تشگ .  يراج  يو  نساحم  يور  شمـشچ  کشا  هک  يروط  هب  درک 
)) ؟  دهدب ار  روسج  درم  نیا  يازس  دنک و  بضغ  ءارهز  همطاف 

بلاج هشقن 

دیز شیوخ ،  ربـهر  زا  ار  تلاـح  نیا  نم  یعقوم  دـیوگ :  یم  دوب ،  تضهن  هتـسجرب  دارفا  زا  راکادـف و  ناراـی  زا  یکی  مثیخ )  نب  دیعـس  )
وا مناسرب و  تسپ ،  كاته  درم  نآ  هب  ار  دوخ  هدش  يوحن  ره  هب  متفرگ  میمصت  مدش  بلقنم  تخس  مدینش  ار  وا  نانخس  مدرک و  هدهاشم 

دش و راوس  يرتسا  هب  دـمآ و  دورف  شبـسا  زا  مدـید  دور ،  یم  اجک  مدوب  بظاوم  الماک  متـشادن و  رود  رظن  زا  ار  درم  نآ  نم  مشکب .  ار 
رـس تشپ  زا  مدیـشوپ و  رداچ  هب  ار  دوخ  متـساوخ و  يرداچ  وا  زا  متـشاد  یمالغ  نم  دوب  دایز  رایـسب  نایوجگنج  رگاشامت و  زا  تیعمج 

مدروآ دورف  وا  قرف  رب  يریـشمش  نانچ  تصرف  نداد  تسد  زا  نودـب  مدیـسر  هک  وا  کیدزن  مدرک  بیقعت  ار  یماش  درم  نآ  نارگاـشامت 
هب نمـشد  نازابرـس  زا  يا  هدـع  داـتفا ،  رگید  فرط  هب  شدـسج  داـتفا و  نیمز  هب  شرتسا  تسد  ود  ولج  شرـس  دـش و  نیمز  رب  شقن  هک 

تمینغ هب  ار  رتسا  نم  دنداد ،  تاجن  ارم  دنتساخرب و  نم  زا  عافد  هب  نایوگ  ریبکت  ام  ياقفر  وجگنج و  نارای  اّما  دندروآ  موجه  نم  فرط 
ود نیب  دمآ و  کیدزن  دش و  لاحـشوخ  داتفا  نم  هب  دیز  مشچ  ات  مدـمآ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  شیوخ  هدـنامرف  يوس  هب  متفرگ و 

ۀلغبلاب بهذا  ةرخالا ،  ایندلا و  فرش  هّللا  تکدرا و  انراث ،  هّللاو  تکردا  دومرف (( :  نم  هب  ار  زیمآ  نیـسحت  هلمج  نیا  دیـسوب و  ارم  مشچ 
ناونع هب  مه  رتسا  نآ  ورب و  يدش ،  لئان  ترخآ  ایند و  فرـش  هب  دنگوس ،  ادخ  هب  یتفرگ ،  ار  ام  ماقتنا  دنگوس  ادـخ  هب  اهکتلفن )) : )) . 

دوخ زا  اه و  يریلد  دهاش  مدرم  گنج  زور  نیمود  هبنـش  جنپ  رـصع  دنداد و  همادا  گنج  هب  شنارای  دیز و  دـعب  مدیـشخب .  وت  هب  تمینغ 
(499  . ) دندوب شراکادف  نارای  و  مالسلا )  هیلع   ) دیز ياه  یگتشذگ 

قاحسا نب  ۀیواعم  تداهش 

دوب يراصنا  هثراح  نب  دیز  نب  قاحسا  نب  ۀیواعم  نوچ  راکادف  دیشر و  يرسفا  تداهش  دش  دراو  تضهن  رکیپ  رب  هک  رگید  راوگان  هبرض 
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راوگاـن هثداـح  نیا  زا  وا  ناـمزرمه  بـالقنا و  ربهر  بلق  يو  تداهـش  اـب  دوب و  بـالقنا  ههبج  راکادـف  نادراـک و  ریلد و  نادرم  زا  يو  ، 
داد و یم  همادا  دربن  هب  هناتخـسرس  دوب  هدش  دراو  شـسدقم  ندـب  رب  هک  ییاهمخز  دوجو  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دـیدرگ .  ملءاتم  تخس 

راثآ اّما  دیـسر ،  یم  تکاله  هب  نمـشد  زا  هک  دوب  بکرم  درم و  تشذگ  یم  هک  هظحل  ره  دندیگنج  یم  تداشر  لامک  اب  مه  يو  نارای 
زور رد  ( 500  . ) دنیآ یم  باسح  هب  تیرـشب  خیرات  رد  ریظن  یب  یناراکادـف  نانآ  قحلا  دوب و  نایامن  همه  هرهچ  رد  یگتفوک  یگتـسخ و 
ههبج مامت  رد  ار  نانآ  و  دنتخاس ،  دراو  نمـشد  رب  ینیگنـس  تافلت  دنتخادرپ و  داهج  هب  ریظن  یب  یتداشر  اب  شنارای  دـیز و  گنج ،  مود 

مهانعبتا مهنم و  هصیح  تصاح  سیمخلا  موی  ناک  اـملف  دـیوگ (( :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ناراـی  زا  یکی  رمعموبا )  ) دـندنار بقع  اـه 
زا شیب  میدرک و  بیقعت  ار  نانآ  میدرک و  هرـصاحم  ار  نمـشد  زا  یهورگ  هبنـش  جـنپ  زور  لجر )) : )) .  یتءاـم  نم  رثکا  اـنلتقف  اـنناسرف 

 . میتشک ار  نانآ  زا  رفن  تسیود 

 ( ع  ) یلع نب  دیز  تداهش  زادگناج  هعجاف 

تداهـش هب  ادخ  هار  رد  هک  ییاهنآ  دیربن  نامگ  ( 501  . (( ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هّللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  و ال  )) 
يروالد دهاش  دیشروخ  گنج  زور  نیمود  هبنش  جنپ  زور  رصع  دننامهیم .  راگدرورپ  ناوخ  رد  هدنز و  نانآ  هکلب  هن  دنا ،  هدرم  دندیـسر 

نارای زا  يا  هدع  دیـسر ،  یم  دوخ  تدـش  جوا  هب  گنج  هظحل  هظحل  و  دوب .  شراکادـف  نارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز داهج  تداشر و  و 
هک دوب  رـصع  تعاس  نآ  رد  دنک .  یم  شالت  نمـشد  ندیبوک  مهرد  يارب  تخـس  تضهن  دنا و  هدیـسر  تداهـش  هب  بالقنا  دارفا  دیز و 

مهرد ار  نانآ  فوفـص  نانچ  دـندز و  نمـشد  هاپـس  بلق  هب  ار  دوخ  يروآ  تریح  بیجع و  زرط  هب  شنارای  دـیز و  دـندید  مدرم  ناهگان 
یپ رد  یپ  تالمح  اب  ناگدنمزر  دـنا  هتفرگ  نادـند  هب  بجعت  تریح و  تشگنا  نیرظان  هک  دـنزاس  یم  هتـشپ  هتـشک  زا  دـننک و  یم  درخ 

نمشد رکشل  هدنامرف  ینزم )  دعس  نب  سابع   . ) دندرک بیقعت  میلس )  ینب   ) هلحم ات  ار  نانآ  دننار و  یم  بقع  ار  نمشد  هوبنا  رکـشل  دوخ 
فـص رد  دیدش  داب  دنت  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز داتـسرف .  نانآ  تیامح  هب  ار  رهام  نازادناریت  زا  يا  هدع  وا  درک و  دادمتـسا  فسوی  زا 

هک دوب  باتفآ  بورغ  ماگنه  تسرد  دـیراب .  یم  وا  يوس  هب  ناراـب  نوچ  نمـشد  ياـهریت  تفر و  یم  شیپ  ناراـی  زا  رتولج  ههبج  مدـقم 
(502  ) تفر ورف  وا  ینارون  ههبج  رد  اهتنا  ات  هک  دوب  يدـحب  نآ  تدـش  درک و  تباصا  دـیز  سدـقم  یناشیپ  پچ  فرط  هب  يریت  ناـهگان 
 ( یبلک ناسیک  نب  نامیلـس   ) مان هب  يرگید  درم  هیحان  زا  ای  دوب  هتخادـنا  دـشار )  ) مان هب  رمع  نب  فسوی  راکبان  نامالغ  زا  یکی  ار  ریت  نیا 
راک ریت  نیا  درک .  بورغ  مه  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نادـنزرف  زا  ریظن  یب  هنومن و  نامرهق  رمع  باتفآ ،  بورغ  اب  يرآ  دوب .  هدـش  اـهر 
مه نآ  دیـسر و  ارف  قح  هدـعو  دوب .  هدـش  رگراک  وا  زغم  ات  ریت  نآ  دـیاش  دـهد و  همادا  گـنج  هب  تسناوتن  ناـمرهق  رگید  درک ،  ار  دوخ 

تاظحل نیا  مناد  یمن  نم  دیـشوپ  دوخ  هب  لـمع  هماـج  نینم  ؤملاریما  ربماـیپ و  شدـج  هیحاـن  زا  دـیز  تداهـش  رد  اـسر  ياـه  ییوگـشیپ 
زا ناهگان  يولع  دیشر  نامرهق  سدقم  ندب  هک  دندید  دندوب  شارخناج  هنحص  نیا  دهاش  دیز  باحصا  مهد -  حرش  هنوگچ  ار  زادگناج 

زونه دـنداد و  تکرح  نیمز  يور  زا  ار  وا  دوب  يوحن  ره  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  همه  دـیز  ناراـی  درک و  طوقـس  نیمز  يوس  هب  بسا 
 . دندرب یلزنم  هب  ار  وا  دوب ،  تلیضف  ناولهپ  نیا  روشحلس  رکیپ  رد  یقمر  همین 

گنج ههبج  رد  مالک  نیرخآ 

نآ رد  دزاـس .  یم  نوگرگد  ار  يا  هدنونـش  ره  لاـح  دـهد و  یم  ناـکت  ار  ناـسنا  بلق  هک  هدـننک  بلقنم  رایـسب  تسا  یبـلطم  اـجنیا  رد 
هب يا  هدنهد  ناکت  بیجع و  هلمج  دنک  طوقـس  بسا  زا  دوب  کیدزن  دوب و  هدرک  تباصا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز یناشیپ  هب  ریت  هک  یتاظحل 
 ، رمع رکب و  یبا  نع  یلئاس  نیا  تفگ (( :  ار  هلمج  نیا  رثءاتم  نیگمغ و  یتلاـح  اـب  دروخب ،  نیمز  هب  هکنیا  زا  لـبق  درک و  يراـج  ناـبز 

لاح زور و  نیا  هب  ارم  نانآ  هدرک  یم  لا  ؤس  نم  زا  رمع  رکبوبا و  هب  عجار  هک  یـسک  نآ  تساجک  ( 503  (( . (( ) ماقملا اذه  یناماقا  امه 
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ثداوح نیا  ثعاب  مدـش  یمن  هتـشک  لاح  نیا  اب  نم  دوبن و  اهدـماشیپ  نیا  دـندوب  هدرکن  بصغ  ار  تفالخ  ود  نآ  رگا  ینعی  دـندناشک . 
ار نیسح  ماما  یـسک  هچ  دندیـسرپ ،  شترـضح  زا  تقو  کی  هک  دنا  هدرک  لقن  و  دندوب .  ود  نآ  تماما  تفالخ و  هلءاسم  رـس  رب  راوگان 

نیا و  دندرک ،  دیهـش  هدعاس ))  ینب  هفیقـس   )) ار مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح دومرف :  خساپ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز درک ! ؟  دیهـش  البرک  رد 
همطاف نسحم  هکنآ  رطاخب  اعیرص ))  داوجلا  نع  نیسحلا  طقس  انـسحم  ۀمطاف  طاقـسا  نم  مویلا  دیوگ (( :  یم  هک  تساج  هب  رعاش  نخس 

 ، البرک هعجاف  نیسح و  ماما  تداهش  ینعی   ، ) داتفا نیمز  رب  بسا  يور  زا  زین  نیسح  اروشاع ) زور   ) زورما دندرک  طقس  ار  مالـسلا )  هیلع  )
ۀفیقسلا موی  نم  فوفطلا و  موی  ادب  شیج  نیمک  دیارـس (( :  نینچ  مولعلارحب  موحرم  تبـسانم  نیمه  هب  و  دوب ) هفیقـس  موش  راثآ  زا  یکی 

(504  (( ) هعبارم تطش  نم  نیسمخ  دعب  نم  ۀئطخم  یه  تباصا و  دق  ۀیمرای  هعیالط  تحال  دق 

نامرهق گرم 

هناخ هب  تحارتسا  هجلاعم و  يارب  ار  وا  دندرک و  جراخ  نادیم  زا  ار  ناشنءاشلا  میظع  هدنامرف  هدروخ  ریت  ندـب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نارای 
هب ار  وا  دنیوگ ،  یـضعب  و  ( 505  . ) دندرب دیربلا )) ۀکـس   )) کیدزن رازاب  تمـسق  رد  ۀمیرک ))  یبا  نب  نارح   )) مان هب  شباحـصا  زا  یکی 
زا رفن  دنچ  نم و  دیوگ :  یم  تسا  دیز  نارای  زا  تباث  نب  ۀملس  ( 506  . ) دندرک لمح  هخبس  یکیدزن  رد  نیراوحلاراد )   ) مان هب  يا  هناخ 
 )) متفگ داتفا  وا  سدـقم  هرهچ  هب  ممـشچ  ات  مدـش  وا  صوصخم  قاطا  لخاد  نم  دـندرب  نارح  هناخ  هب  ار  وا  میتفر و  نانآ  لاـبند  هب  اـقفر 
دنچ شیوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دنک .  تیادف  ارم  دنوادخ  نیـسحلاابا  يا  نیـسحلاابا ))  ای  كادف  هّللا  ینلعج 

ءال ؤه  نا  مهللا  درک (( :  اعد  نینچ  دنتـشگ  یم  شدوجو  عمـش  درگ  راو  هناورپ  هک  دوخ  راداـفو  ناراـی  يارب  دوشگ و  ار  مشچ  يا  هظحل 
 ، ینعی نینم )) . ))  ؤملا  كدابع  نم  ادحا  تیزاج  ام  لضفا  مهزجاف  كدابعل  هتیـضترا  يذلا  کنید  کلوسر و  دعو و  كودع  ناولتافی 

نیرتهب ار  نانآ  سپ  دندیگنج .  تناگدنب  يارب  يدش  یضار  نآ  هب  هک  تنید  ربمایپ و  نانمشد  تنانمـشد و  اب  وت  هار  رد  اهنیا  ادنوادخ  : )
غورف رپ  تروص  نوخ ،  دندروآ .  بیبط  دـنتفر و  نارای  زا  یـضعب  هاگنآ  ( 507 ( . ) امرف اطع  یهد  یم  تنامیا  اب  ناگدـنب  هب  هک  یـشاداپ 

 . دوب طایخ )) نب  دّمحم   )) مان هب  شناتسود  زا  یکی  وناز  يور  يو  رس  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  دیز 

مایپ نیرخآ 

ییادص نایرگ و  ینامـشچ  اب  و  دنکفا ،  ردپ  يور  هب  ار  دوخ  دش و  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) دیز یمارگ  دیـشر و  دـنزرف  ییحی  لاح  نیا  رد 
 ( مالـسلا مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یـضترم و  یلع  ادخ و  لوسر  رادـید  هب  يدوز  هب  هک  داب  تراشب  ار ،  وت  ردـپ ،  تفگ :  نازرل 
هب ار  یبالقنا  هدنزاس و  هلمج  نیا  یتخس  هب  دوشگ و  دوخ  دنزرف  يور  هب  ار  دوخ  نابرهم  نامـشچ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تفاتـش .  یهاوخ 
هک منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  نک ،  هزرابم  راکهبت  هورگ  نیا  اب  وت  مدنزرف  اّما  تسا ،  تسرد  مدـنزرف  هلب   : ) دومرف وا  هب  تیـصو  ناونع 
( . دـنخزود لها  اهنآ  نانمـشد  نیلتاق و  تسا و  تشهب  لـها  دـسر ،  تداهـش  هب  وت  باـکر  رد  هک  سک  ره  دـنلطاب ،  ناـنآ  یقح و  رب  وت 

یناشیپ زا  ار  ریت  نیا  رگا  اقآ ،  تفگ :  تشادرب و  ار  رـس  هاگنآ  تخادرپ  هنیاعم  هب  و  تسـشن ،  حورجم  ناـمرهق  رتسب  راـنک  دـمآ و  بیبط 
يربنا  ) نیتبلک اب  بیبط  متسه .  نآ  رد  هک  یتلاح  نیا  زا  تسا  رت  ناسآ  يارب  گرم  دومرف :  دیز  تسه .  هارمه  امـش  گرم  اب  مشکب  امش 
ۀعاسف  . )) ) دوب نآ  اب  مه  وا  ناج  ایوگ  هعم )) )  هسفن  تناکف   . )) ) دیـشک نوریب  وا  یناشیپ  زا  ار  ریت  دوخ ،  دنـشک ) یم  نادند  نآ  اب  هک 

نآ يرآ  درک .  میلـست  ناـناج  هب  ار  ناـج  مه  وا  دندیـشک  نوریب  ار  ریت  هـک  يا  هـظحل  ناـمه  ( 508  ( (( ) هیلع هّللا  تاولـص  تاـم  هعازتنا 
لباقم رد  وا  ناج  یب  ندب  نونکا  مه  دیشورخ  یم  دیشوج و  یم  ادخ  نانمـشد  اب  داهج  هار  رد  شیپ  تعاس  دنچ  هک  يروشحلـس  نامرهق 

تضهن مچرپ  تسویپ و  نیتسار  نادیهش  فوفص  هب  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  وا  و  دراد ،  رارق  شرادافو  باحصا  کشا  زا  رپ  نامشچ 
دنتفرگ تسد  هب  ار  ریشمش  مچرپ و  نیا  وا  زا  دعب  شنامرهق ،  دنزرف  ییحی  درپس و  دوخ  زا  سپ  نادرمدازآ  هب  ار  شیوخ  داهج  ریـشمش  و 
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دـشخب و یم  رون  ار  ناگدیدمتـس  ياهلد  تسا و  ناملـسم  نیزرابم  يولع و  نیدـهاجم  رگید  تسد  هب  نازورف  لعـشم  نیا  يو  زا  سپ  و 
 . دنازوس یم  ار  نمشد  هشیر 

تداهش خیرات 

ام نایاپ  یب  دورد  مالس و  ( 509  . ) تشذگ یم  شترـضح  كرابم  رمع  زا  لاس  تقو 42  نآ  رد  هنس 121 ق و  هعمج  زور  دیز  تداهش 
بر ای  نیمآ  دیامرف (( .  تیاده  تلیضف  نادرمدار  نیا  هار  هب  ار  ام  دنوادخ ،  داب ،  يو  راکادف  نارای  وا و  كانبات  ناور  سدقم و  حور  هب 

 (( نیملاعلا

تداهش زا  سپ  مهن :  لصف 

همدقم

ینادرم نانم  ؤم  زا  الیدـبت )) .  اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هّللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاجر  نینم  ؤملا  نم  و  )) 
نآ راظتنا  رد  رگید  یضعب  دندومیپ و  تداهش  هار  ناشیا  زا  یضعب  سپ  دندوب .  هتسب  نامیپ  ناشیادخ  اب  هچنآ  هب  دنتفگ  تسار  هک  دندوب 

هیآ 23 بازحا  هروس  دندادن .  یلیدبت  و  رییغت ) شیوخ  هار  رد   ) و

ندب نفد 

هب روظنم  نیمه  هب  و  دننک ،  ادیپ  ار  نآ  هکلب  دندوب  دـسج  درگ  یپ  تدـش  هب  دـندوب  هدـش  طلـسم  هفوک  رب  گنج  زا  سپ  هک  يوما  لامع 
وا رس  دنروآ و  تسد  هب  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  دسج  هدش  يوحن  ره  هب  دنتـشاد  یعـس  و  دنتخادرپ ،  اه  هناخ  يوجتـسج  شیتفت و 

نفد هنوگچ  ار  ندب  هک  دنریحتم  نایرگ  نامشچ  رثءاتم و  یتلاح  اب  رادافو  نارای  دنتـسرفب .  کلملادبع  نب  ماشه  راکتیانج  هفیلخ  يارب  ار 
ياهبآ جاوما  هب  ار  نآ  هاگنآ  دوش ،  نیگنـس  ندب  ات  میناشوپ  یم  وا  نت  هب  ار  نینهآ  هرز  دنتفگ :  یـضعب  دوشن .  هجوتم  نمـشد  هک  دـننک 
گنچ هب  هک  دوب  ندب  ظفح  يارب  هار  نیرتهب  قیرط  نیا  اّما  دشن ،  هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  هچرگ  دور .  ورف  بآ  رعق  هب  ات  میراپـس  یم  تارف 
 ( (( هعیـشلا لئاسو   )) ) باتک رد  دوب ،  شترـضح  هتـساوخ  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هجوت  دروم  ادعب  داهنـشیپ  نیا  و  دتفین .  نمـشد 

 : هک تسا  یتیاور  هقارحا )) )  هل و  ودـعلا  شبن  فوخ  دـنع  ءاملا  یف  هئاقلا  تیملا و  لیقثت  زاوج   : )) ) ماـن هب  تسا  یباـب  تراـهط  باـتک 
لا ؤس  تضهن  یگنوگچ  زا  هکنآ  زا  ماما  دیوگ :  یم  دوب ،  دیز  رانک  رد  ماما و  باحـصا  زا  هک  دـلاخ  نب  نامیلـس  دـیز  تداهـش  زا  سپ 

تارف دور  ات  تفر  ایند  زا  میومع  هک  یلحم  نآ  زا  دومرف :  ماما  میدرک ،  هچ  وا  ندب  اب  متفگ  میداد و  وا  هب  ار  دیز  تداهش  ربخ  ام  درک و 
ینهآ هب  ار  دسج  هک  دـیتسناوت  یمن  امـش  ایآ  هّللا ))  ناحبـس  دومرف (( :  ماما  گنـس .  کی  باترپ  هزادـنا  هب  متفگ :  دوب ؟  هلـصاف  ردـقچ 

هدش روآدای  یقرواپ  رد  تبـسانم  هب  دعب  هحفـص  دنچ  رد  ار  تیاور  نتم  ام  و   . ) دوب رتهب  راک  نیا  دیزادنیب ،  تارف  بآ  هب  ار  نآ  دیدنبب و 
ات میزاس  ادج  شندب  زا  ار  وا  رـس  هک  تسا  رتهب  دنتفگ :  یـضعب  دـندرک .  در  ار  رظن  نیا  ساسح  هحوبحب  نآ  رد  دـیز  نارای  ( 510  () میا

هّللاو ال ال   : )) ) تفگ درک و  در  ار  يءار  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) دـنزرف ییحی  اّما  میزاس .  اـهر  ءادهـش  رگید  ناـیم  ار  ندـب  دوشن و  هتخاـنش 
هک هدوب  نیا  ییحی  دوصقم  دیاش   ، ) ددرگ یمن  ناگدنرد  همعط  مردپ  ندـب  تشوگ  دـنگوس ،  ادـخ  هب  هن ،  عابـسلا )) ، )  یبا  محل  لکای 
 ( هیسابع  ) ات ار  ندب  تسا  رتهب  تفگ :  يرگید  دنـسانشب ) ار  ندب  هک  دوش  یم  تلع  نیمه  دنروخ و  یمن  اهگـس  ناگدنرد و  ار  دیز  ندب 
ادص یب  دننک و  هدافتـسا  بش  نامه  یکیرات  زا  دنتفرگ  میمـصت  همه  و  دـش ،  هتفریذـپ  نخـس  نیا  مینک ،  شنفد  اجنآ  رد  میربب و  ( 511)

يربق يوج  طسو  رد  دنتسب و  ار  بآ  یبآ و  يوج  رانک  دندروآ  نوریب  هناخ  زا  توکس  اب  مارآ و  ار  ندب  نانآ  ( 512  . ) دننک نفد  ار  ندب 
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 . ددرگن ندب  هجوتم  هجو  چـیه  هب  نمـشد  ات  دـنداد  روبع  نآ  يور  زا  ار  بآ  نآ ،  يور  يزیر  كاخ  ندـب و  نفد  زا  سپ  دـندرک و  رفح 
(513)

 ( ع  ) دیز دسج  ندروآ  نوریب  ربق و  شبن 

 . دوب يدنـس  یمالغ  وا  و  دوب ،  نایرج  رظان  نمـشد  زا  یـسوساج  نانآ  هارمه  دـندرک  یم  نفد  ار  ندـب  دـیز  باحـصا  هک  یعقوم  نآ  رد 
یم رامش  هب  یساور )  دیمحلادبع   ) ناگدنب زا  دوب و  یشبح  هدرب  کی  وا  دیوگ :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نارای  زا  یکی  مثیخ ،  نبا  دیعس 
هیلع  ) دـیز دوـخ  ناـمالغ  زا  وا  هک  تشاد  هدـیقع  حـلاص  نب  ییحی  و  دوـب .  هتفرگ  تعیب  دـیز  يارب  مـالغ  نیا  زا  مثیخ ،  نب  رمعم  تفر و 

نایماش زا  وا  هک :  هدمآ  نینچ  مالغ  نیا  هب  عجار  فنخموبا  تیاور  رد  دوب .  باحصا  هارمه  دوب و  يدنـس  تفر و  یم  رامـش  هب  مالـسلا ) 
هب لاوقا  نیا  زا  هچنآ  هصالخ  ( 514  . ) دوب نفد  مسارم  دهاش  وا  داد و  یم  بآ  تعارز  وا  دندرک  یم  نفد  ار  ندب  هک  یتقو  نآ  رد  دوب و 
دزن دوز  حبـص  هزیاج  عمط  هب  وا  دوب و  ندـب  ندرک  نفد  رظان  هیامورف  تسپ و  سوساـج و  یمـالغ ،  کـی  هک :  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد 
لحم هب  ار  نمشد  داد و  شرازگ  ار  ندب  نفد  تشذگرـس  تفر و  رمع  نب  فسوی  نواعم  هفوک و  رهـش  هطرـش  سیئر  تلـص )  نب  مکح  )

دندرک و شبن  ار  ربق  يرگید  اب  بشوح )  نب  شارخ   ) مان هب  شناکیدزن  زا  یکی  داد  روتسد  رمع ،  نب  فسوی  ( 515  . ) درک ییامنهار  ربق 
 . درب هرامعلاراد  هب  هتسب  رتش  يور  یبانط  اب  ار  ندب  نینزان  نآ  مساق  نب  جاجح  دندروآ  نوریب  ار  سدقم  دسج 

قارع رادناتسا  ینارنخس 

هکلب دنرگن ،  یم  مشخ  بضغ و  مشچ  هب  نانآ  هب  ناتـسرپ  قح  قح و  لها  اهنت  هن  تسا  نوعلم  دورطم و  هشیمه  درمان  و  ورود ،  و  قفانم ، 
 ( مالسلا هیلع   ) دیز هک  هفوک ،  تریغ  یب  وسرت و  قفانم و  مدرم  زا  هتـسد  نآ  دنیآ .  یمن  رانک  نانآ  اب  مه  لطاب  نارادفرط  قح و  نانمـشد 
زا هتـسد  نآ  دـندرب ،  هانپ  دجـسم  اه و  هناـخ  هب  دنتـشاذگ و  اـهنت  گـنج  هحوبحب  دربن و  نارحب  رد  ار  هنومن  درمدار  ردـقیلاع و  ربهر  نآ 

ناکلـسمه ناراکمتـس و  رظن  رد  مه  دارفا  نیمه  دنتفرگ ،  هلـصاف  دـیز  زا  نوگانوگ  ياهرذـع  هب  هک  جوجل  نایوج  هناهب  نابلط و  تحار 
هفوک نارمکح  یلاو و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تداهـش  زا  سپ  دـنوش .  یم  عقاو  ناـنآ  ترفن  ضرعت و  دروم  دـنرادن و  یبوخ  ياـج  دوـخ 
جیهم یقطن  اـب  دـنک و  یم  عمج  دجـسم  رد  ار  هفوک  راـکتنایخ  مدرم  دوش و  یم  دوخ  تساـیر  تموـکح و  رقم  دراو  زوریپ  حـتاف  ناوـنعب 

ات درک  دیدهت  تدش  هب  ار  مدرم  وا  دهد ،  یم  رارق  نخس  داد  دروم  مایق  عقوم  رد  ار  مدرم  يریگ  ههبج  تضهن و  تسکش  دوخ و  يزوریپ 
 . دننک تلاخد  اهدماشیپ  هنوگ  نیا  رد  رگید  ادابم 

ینارنخس نتم 

یل عقعقی  و ال  ۀبعـصلا ،  یب  نرقتام  هّللاو  ینا  ۀـثیبخلا ،  ةردـملا  لها  ای  دز (( :  دایرف  صاخ  یتوخن  رورغ و  اب  تفر و  ربنم  يـالاب  فسوی 
مکمرحا و  مکرود ،  مکدالب و  برـضا  نا  تممـص  دـقل  و  قزر ،  ـال  يدـنع و  مکءاـطع  ـال  ناوهلا ،  راغـصالاب و  فوخا  ـال  و  ناـشلاب ، 

 ، هلوسر هّللا و  براح  نم  الا  مکنم  ام  فالخ  یغب و  لها  مکناف  هیلع ،  نوهرکت  ام  مکعمسا  الا  يربنم  یلع  تولع  ام  هّللا  اّما و  مکلاوما ، 
لها يا  هفوـک ،  مدرم  يا  ( )) 516  (( . (( ) مکیرارذ تیبـس  مکتلتاـقم و  تلتقل  نذا  ول  و  مکیف ،  یل  نذاـی  نا  نینم  ؤـملاریما  تلاـس  دـقل 

 ، مرادن یفوخ  نتشگ  کبس  ندش و  کچوک  زا  مرادن و  یبارطضا  تتامـش  زا  تسین و  راوشد  نم  رب  دنگوس ،  ادخ  هب  یتسپ ،  گنرین و 
ناتیتسه زا  ار  امـش  منک و  ور  ریز و  ار  امـش  ياه  هناـخ  رهـش و  هک  متـشاد ،  میمـصت  نم  دـیرادن ،  یقوقح  هریج و  چـیه  اـم  دزن  رد  اـمش 

لها امـش  نوچ  میامن  دزـشوگ  دـیآ  یم  ناتدـب  هچنآ  هب  ار  امـش  هکنیا  رطاـخ  هب  رگم  متفرن  ربنم  يور  نم  مسق ،  ادـخ  هب  مزاـس ،  مورحم 
ار دوخ  هیما  ینب  نوچ  تسا ،  مولعم   . ) دیـشاب هدیگنج  ادخ  لوسر  ادـخ و  اب  هک  نآ  رگم  تسین  یـسک  امـش  زا  دـیتسه ،  دانع  ینمـشد و 
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امـش باسح  هب  ات  دهد  هزاجا  متـساوخ  کلملادبع )  نب  ماشه   ) نینم ؤملاریما  زا  نم  دنتـسناد )!! ؟  یم  ادـخ  لوسر  تفالخ  قح و  ثراو 
 (( . متفرگ یم  يریسا  هب  ار  ناتنانز  مدرک و  یم  دوبان  ار  امش  دوب  هداد  هزاجا  رگا  مسرب ، 

راد يالاب 

نهاریپ کی  وا  نت  هب  دندوب و  هتـسب  یبانط  اب  ار  نآ  دندرک و  یم  لمح  يرتش  رب  هک  ار  دیز  ندب  مدـید  نم  دـیوگ :  یم  سوباق  نب  رـصن 
 . تفرگ رارق  نیمز  رب  هوک  دـننامه  ندـب  لبجلا ))  هناک  رخف  دـنتخادنا ((  نیئاپ  رـصق  رد  رانک  رد  ار  ندـب  هاگنآ  دوب ،  يوره  گـنر  درز 

هاگنآ دنداتـسرف  ماش  هب  کلملادبع  نب  ماشه  يارب  ار  نآ  دنتخاس و  ادج  ندـب  زا  ار  دـیز  سدـقم  رـس  داد  روتـسد  رمع  نب  فسوی  هاگنآ 
 ( يدهن دایز   ) و يراصنا )  هثراح  نب  دیز  نب  قحسا  نب  ۀیواعم   ) ندب اب  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  بالقنا  نامرهق  سدقم  ندب 

(517  . ) دندز راد  هب  هفوک  رانک  رد  دیشر  نارسفا  نیا  همیزخ )  نب  رصن   ) و يدنه )  )

راد ینابهگن 

ات تشامگ  راد  رانک  ار  نابهگن  رفن  دنچ  رمع ،  نب  فسوی  دندز  راد  هب  ار  شراکادف  نارای  زا  نت  دنچ  دیز و  سدقم  دـسج  هکنیا  زا  سپ 
رد ار  ادخ  ربمایپ  نم  دیوگ :  یم  راد  هبوچ  نانابهگن  زا  یکی  دنک .  نفد  دیابرب و  ار  نآ  هنابش  یسک  ادابم  دنـشاب ،  ندب  بقارم  زور  هنابش 
نم زا  دعب  ایآ  دومرف :  یم  بجعت  تلاح  اب  و  دوب ،  هداتـسیا  دوب ،  نازیوآ  نآ  يالاب  دیز  ندب  هک  يراد  هبوچ  رانک  وا  مدید ،  باوخ  ملاع 

هب ار  اهنآ  دنوادخ  دنتـشک  ار  وت  دیز  يا  تفگ :  درک و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دسج  هب  باطخ  هاگنآ  دـینک ؟ ! یم  راتفر  مدـنزرف  اب  روطنیا 
نآ يالاب  دیز  سدقم  دسج  هک  يراد  هبوچ  هب  وا  مدـید ،  ار  ادـخ  لوسر  باوخ  ملاع  رد  دـیوگ  یم  مزاح )  نب  ریرج  ( ) 518  . ) دنز راد 

اه و باوخ  لیبق  نیا  دینک ! ؟  یم  لمع  نم  دـنزرف  اب  روط  نیا  ایآ  يدـلوب ))  نولعفت  اذـکها  تفگ (( :  یم  مدرم  هب  دوب و  هدز  هیکت  دوب 
ام ادعب  هک  ( ) دندید یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  سدقم  ندب  زا   ) مدرم هک  یتامارک  رگید 
هک يروط  هب  دنتـسیرگن .  یم  یـصاخ  داقتنا  اب  وا  هب  دندرب و  یم  یپ  وا  يونعم  ماقم  هب  میوش ، )  یم  رکذتم  ار  وا  تامارک  زا  يزارف  دنچ 
 : هک تسا  هدمآ  ۀنـسلا )) )  جاهنم   )) ) باتک رد  دننک  عنم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دـسج  ترایز  زا  ار  مدرم  دـندرک  یمن  تءارج  نارومءام 

نیا و  ( 519  . ) دنتخادرپ یم  نایملاع  دنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  دنتفر و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز راد  هبوچ  رانک  اهبـش  هفوک  مدرم 
رد دیز  هب  تبـسن  تسادق  تمظع و  اب  مءاوت  يا  هدیقع  دنتـشاد و  یـصاخ  هجوت  وا  هب  مدرم  هک  دـناسر  یم  ار  دـیز  يونعم  ماقم  یبوخ  هب 
هک يروط  هب  دنتـشاد  تشحو  تهج  نیا  زا  هدیـسر و  تموکح  لامع  شوگ  هب  تامارک  اهدـماشیپ و  نیا  دوب .  هدـمآ  دوجو  هب  ناـشنهذ 

يارب رمع  نب  فسوی  دوب ،  هتخاس  دـقتعم  دوخ  هب  ار  يا  هدـع  مهنآ  نوچ  دـندرک  هیبشت  يرماس  هلاسوگ  هب  ار  سدـقم  ندـب  نیا  هیما  ینب 
 . تسا هتفیرف  ار  مدرم  قارع  هلاسوگ  انامه  ( 520  (( ، (( ) مهنتف قارعلا  لجع  نا  تشون (( :  ماشه 

دندز شتآ  ار  ع )   ) دیز كاپ  ندب 

دنناسرتب بوخ  ار  مدرم  فرط  نآ  زا  دنشاب و  هتفرگ  یهاوخلد  ماقتنا  هکنیا  يارب  و  دندوب ،  هدروخ  یتخس  هبرض  دیز  تضهن  رد  هیما  ینب 
هنیمز نیا  رد  لاوقا  دنتـشاد .  هگن  راد  يالاب  ار  دیز  رهطم  ندب  ینالوط  یتدم  دننک .  نوریب  نانآ  رـس  زا  ار  یتضهن  مایق و  هنوگ  ره  رکف  و 

هس لاس 3 -  ود  دوب 2 -  راد  يالاب  ندب  هام  دنچ  لاس و  کی   - 1 دیآ :  یم  تسد  هب  لوق  نیخروم 6  لاوقا  نانخس و  زا  تسا :  فلتخم 
لوق اب  دندروآ  نیئاپ  راد  زا  ار  وا  ندب  ماشه  روتسد  هب  دنیوگ  یم  یضعب  هک  نیا  هتبلا  لاس .  شش  لاس 6 -  جنپ  لاس 5 -  راهچ  لاس 4 - 

دوب و راد  يالاب  دیز  سدقم  ندب  لاس  راهچ  دـیآ  یم  تسد  هب  یثیدـح  یخیرات و  ربتعم  بتک  زا  هچنآ  اّما  ( 521  . ) دزاس یم  مود  لوا و 
لاس 125 رد  دـندز .  شتآ  دـندروآ و  نیئاپ  ار  نآ  دوب  روهـشم  تما )  نوعرف   ) هب هک  يوما  راکبان  هفیلخ  نیا  دـیزی ) نب  دـیلو   ) نامز رد 
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فسوی يارب  دیلو  ییحی ،  تضهن  نراقم  درک ،  مایق  وا  دیـشر  دنزرف  ییحی  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تداهـش  زا  سپ  لاس  راهچ  ینعی  يرجه 
هقرحاف قارعلا  لها  لجع  رظناف )  ) لزناف اذه  یباتک  كاتا  اذا  تشون . . . (( :  نومضم  نیدب  يا  همان  هنیمز  نیا  رد  قارع  رادناتسا  رمع  نب 

ار نآ  روایب و  نیئاپ  راد  زا  ار  قارع  لها  هلاسوگ  نیا  دیسر ،  وت  تسد  هب  نم  همان  یعقوم  ( ) 522  (( . (( ) مالسلا و  افسن ،  میلا  یف  هفسنا  و 
لدگنـس محر و  یب  يدرم  كاته  راکمتـس  نآ  دیـسر ،  فسوی  هب  همان  یتقو  مالـسلاو . )  هد ،  داـب  هب  ار  شرتسکاـخ  نازوسب و  شتآ  اـب 

اب ار  شرتسکاخ  دـنازوسب و  ار  نآ  دروآ و  نیئاپ  راد  زا  ار  دـیز  ندـب  ات  تخاـس  رومءاـم  ار  بشوح )  نب  شارخ   ) ماـن هب  شیوخ  دـننامه 
راک نیا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هفوک ،  لها  يا  تفگ :  داد و  رارق  شیوخ  بطاخم  ار  مدرم  كاته  نآ  هاگنآ  تخیر .  تارف  دور  هب  یقیاق 

 ، قارع رادناتسا  رمع  نب  فسوی  دنداتـسرف  ماش  هب  ار  دیز  سدقم  رـس  ( 523  . ) دـیروخب ناتنان  بآ و  هارمه  ار  وا  ندـب  تارذ  ات  مدرک  ار 
 ( ، مالسلا هیلع   ) دیز باحصا  زا  نت  دنچ  ياهرس  اب  دنیوگ  یضعب  و   ) درک ادج  ندب  زا  ندز  راد  زا  لبق  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  رس 
رازه هد  دوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز رـس  لماح  هک  سک  نآ  هب  ماشه  داتـسرف ،  ماش  هب  کلملادـبع  نب  ماـشه  يوما ،  بصاـغ  هفیلخ  يارب 
بلج دوخ  هب  ار  نیرباع  رظن  هک  يروط  هب  دننک  بصن  يدنلب  رب  ماش  هزاورد  رد  ار  دیز  كرابم  رـس  داد  روتـسد  هاگنآ  داد .  هزیاج  مهرد 
رانک رد  یـسورخ  هک  دش  یم  ییانتعا  یب  نآ  هب  ردقنآ  دندوب  هتـشاذگ  ماشه  دزن  ار  دیز  سدـقم  رـس  یتقو  دـنیوگ :  یم  ( 524  . ) دیامن

ار رعـش  نیا  دـید  ار  شارخلد  هرظنم  نیا  یعقوم  دوب ،  یماش  يدرم  هک  سلجم  راـضح  زا  یکی  دز ،  یم  نآ  هب  ار  شراـقنم  ماـشه  دنـسم 
يور هب  ناغرم  هکنآ  ات  دـینک ،  رود  دـیز  یناشیپ  زا  ار  سورخ  جاجدـلا ))  هاطیال  ناـک  دـقلف  دـیز  ۀـباوذ  نع  کیدـلا  اودرطا  تفگ (( : 

نب فسوی  روضح  رد  هیضق  نیا  هدوب و  هعیش  يدرم  رعش  نیا  هدنیوگ  هک  هدش  لقن  درم  زا  لماک )   ) باتک رد  دنراذگن .  ياپ  يو  یناشیپ 
ربق امـش  دیوگ :  یم  هیما  ینب  تایانج  رکذ  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا .  هتفگ  ار  رعـش  نیا  اجنآ  رد  هداتفا و  قافتا  هفوک  یلاو  رمع 
نآ هب  سورخ  هکنیا  ات  دیداد  رارق  شیوخ  دنـسم  رانک  ار  وا  سدـقم  رـس  دـیدز و  راد  هب  هنهرب  ار  وا  رهطم  دـسج  دـیدرک و  شبن  ار  دـیز 
نک رود  دیز  یناشیپ  زا  ار  سورخ  جاجدلا ))  هاظن  دق  ناک  املاظ  دیز  ۀباوذ  نع  کیدلا  درطا  دیارس (( :  رعـش  نینچ  رعاش  و  دنز ،  راقنم 

(525  . ) تسا هتفرگ  رارق  نآ  ياپ  ریز  یتدم  هکنآ  زا  دعب 

هنیدم رد  دیز  رس 

يو دنیوگ  سپس  ( 526  . ) داتسرف هنیدم  رد  دوخ  یلاو  ماشه )  نب  میهاربا  نب  دّمحم   ) يارب ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز رس  یتدم  زا  دعب  ماشه 
هاگنآ ( 527  . ) دننادرگرب ار  رس  هاگنآ  دننکفیب  وا  نماد  هب  ار  نآ  دنربب و  بنیز  شرهاوخ  هناخ  هب  ار  دیز  رـس  داد  روتـسد  زیچ  ره  زا  لبق 

اّما دندرک  ضارتعا  هنیدم  مدرم  ( 528  . ) درک بصن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ سدقم  ربق  کیدزن  ار  دیز  كرابم  رس  زور  هنابش  کی 
داجیا دنتخانش  یم  ار  وا  يالاو  ماقم  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک  ار  هنیدم  مدرم  تاساسحا  مشخ و  جوم  راک  نیا  درکن ،  ییانتعا  نانآ  هب  وا 

ماما يارب  هک  يروطنامه  دندرک و  یم  نایب  ار  هیما  ینب  تایانج  دنداد و  یم  لیکشت  ناشیاه  هناخ  رد  یضعب  یتاسلج  هک  يروط  هب  دومن 
داتفا دـیز  سدـقم  رـس  هب  شمـشچ  هک  یتقو  یمهـس  نب  ریثک  دـندومن .  یم  يراوگوس  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يارب  دـندوب  رادازع  نیـسح 

تموکح لامع  لامعا  هب  تبـسن  زیمآرفنت  تالمج  نیا  زا  زین  مدرم  و  دشکب ،  ار  وت  لتاق  ادخ  دیز  يا  تفگ  دش و  دنلب  هیرگ  هب  شیادص 
هنیمز نیا  رد  مدرم  نتفگ  نخـس  عامتجا و  زا  داتفا و  تشحو  هب  مدرم  ياه  لمعلا  سکع  نیا  زا  هنیدـم  یلاو  دـندرک .  یم  يراج  نابز  هب 
طیحم کی  تخادنا و  نادنز  هب  ماش  تموکح  لامعا  هب  تبـسن  رفنت  راهظا  رطاخ  هب  ار  بلطم  نب  ریثک  نیمه  دومن ،  يریگولج  تدـش  هب 

تاساسحا دوب و  هدـش  جنـشتم  هنیدـم  عضو  داد .  یم  شرازگ  تشون و  یم  ماشه  يارب  ار  نایرج  مامت  دروآ و  دوجو  هب  هنیدـم  رد  یبعر 
هزین يور  دجـسم  ياهتنا  رد  هنیدم  رد  ار  دیز  سدقم  رـس  یتقو  دیوگ :  هداوس  نب  سیع  مان  هب  يدرم  دوب ،  هتـشگ  کیرحت  تخـس  مدرم 

 . تسا رده  وا  نوخ  دیاین  دجسم  هب  هدیسر و  غولب  دحب  هک  یسک  هک :  دننک  نالعا  رهش  رد  هک  داد  روتـسد  هنیدم  مکاح  دندرک ،  بصن 
هب ار  مدرم  زا  نیفورعم  اه و  هلیبق  ناگرزب  اس و  ؤر  هنیدـم  یلاو  دـنتفر و  یم  دـندمآ و  یم  دجـسم  هب  هتفه  کـی  تشحو  سرت و  زا  مدرم 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 107 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم روتسد  نانآ  هب  درک و  یم  روبجم  تموکح  هاگتسد  قلمت  يرادفرط و  شنارادفرط و  و  مالسلا )  هیلع   ) دیز نویبالقنا و  هیلع  ینارنخس 
دازآ نیا  ناوریپ  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  یلع  هب  ناـشیاه  ینارنخـس  رد  داد 

دجسم رد  ار  نآ  داتسرف و  رصم  هب  ماشه  روتسد  هب  ار  رـس  دوش ،  یـشروش  ادابم  تشاد  تشحو  زاب  هنیدم  یلاو  دننک .  نعل  بس و  نادرم 
مارتحا اب  یضحلا )) )  سرحم   )) ) مان هب  يدجسم  رد  دندیدزد و  هنابش  ار  رس  نآ  رصم  دیشر  مدرم  اّما  ( 529  . ) دندومن بصن  رصم  عماج 

یبا نب  مکحلاوبا   ) رخالا يدامج  مهد  هبنشکی  زور  لاس 122 ه ق  رد  دیوگ :  یم  ءارمالا )) )  )) ) باتک رد  يدنک  ( 530  . ) دندومن نفد 
دوـمن و بصن  مدرم  ناگدـید  لـباقم  رد  ار  نآ  و  دروآ .  دجـسم  هب  ار  مالـسلا )  هـیلع   ) دـیز سدـقم  رـس  رـصم ،  یلاو  یـسیق )  ضیبـالا 

 . درک ینارنخس 

رس نفدم 

رس نفد  لحم  زا  شیب  مک و  مدرم  دنهد ،  رارق  شیوخ  هاگترایز  ار  اجنآ  دننک و  نفد  دجسم  بارحم  رد  ار  دیز  رس  دندش  قفوم  نایرصم 
 ( لضفا ریما   ) روتـسد هب  لاس 525 ه ق  رد  ار  سدقم  هاگیاج  نیا  و  دـنتخادرپ .  یم  اعد  تدابع و  هب  دـنتفر و  یم  اجنآ  هب  دـندش و  هاگآ 

نیدلا رخف   ، ) دنتفای دجـسم  بارحم  رد  ار  رـس  هکنآ  ات  دنتخادرپ  وجتـسج  هب  دندرک و  بارخ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز رـس  ندرک  ادـیپ  يارب 
تسا فورعم  دومن ،  ترایز  ار  دیز  سدقم  رس  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دوب و  رصم  ياوشیپ  بیطخ و  رـصع  نآ  رد  يدیز ، )  حوتفلاوبا 

ای دومن و  تباصا  وا  یناشیپ  هب  گنج  رد  هک  دوب  يریت  رثا  نیا  ایوگ   ) درک هدـهاشم  دـیز  یناشیپ  رد  مهرد  کـی  هزادـنا  هب  يرثا  يو  هک 
شیوخ لزنم  هب  ار  نآ  تخاس و  رطعم  دوب و  شوخ  ار  رـس  رـصم  بیطخ  دش ) هراشا  نآ  هب  یتیاور  رد  هک  تسا  هدوب  وا  هدجـس  رثا  هکنآ 
دجـسم بارحم  رد  سدـقم  لـحم  نیا  نونکا  مه  دومن و  نفد  اـجنآ  رد  هدـنادرگرب و  دوخ  لـحم  هب  ار  نآ  دجـسم  ریمعت  زا  سپ  و  درب . 
هـشیمه دـننک و  یم  ترایز  دـنور و  یم  اجنآ  هب  زور  بش و  اـه  هبنـش  کـی  هتفه  همه  مدرم  تسا و  رـصم  تنیط  شوخ  مدرم  هاـگترایز 

(531  . ) دنتسرف یم  دورد  دنزیر و  یم  کشا  هنومن  تلیضف و  اب  ینامرهق  دای  هب  سدقم  هاگیاج  نیا  رد  لد  شوخ  ینیرئاز 

 ( ع  ) دیز تامارک 

يارب تامم  نامز  رد  هچ  تایح و  نامز  رد  هچ  يدام  ریغ  يروما  دنراد  يو  دزن  هک  یبرق  ماقم  رطاخب  وا ،  هاگرد  نابرقم  و  ادـخ ،  نادرم 
تازجعم و هک  مینیب  یم  دـیآ . . . .  یمن  عوقو  هب  يداع  دارفا  رگید  يارب  هک  تسا  نانآ  برقت  نامه  زا  یکاح  هک  دـیآ ،  یم  شیپ  نانآ 

قراخ روما  تامارک و  نیا  زورب  و  تسا .  ناشیا  يونعم  ماقم  نامه  رطاخ  هب  نیا  تسا و  ناـنآ  صتخم  طـقف  قح  همئا  ءاـیبنا و  تاـمارک ، 
تازجعم هـتبلا  تـسا .  قـح  هاگـشیپ  رد  ناـنآ  تـمظع  هـبترم و  يدـنلب  رگناـیامن  تیدـحا ،  هاـگرد  ناگدـبز  قـح و  نادرم  يارب  هداـعلا 

ماما ای  ربمغیپ و  ولو  تسا  رایـسب  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  يارب  يداع  ریغ  روما  تاـمارک و  زورب  اّـما  تسا ،  قح  ياـیلوا  ءاـیبنا و  صوصخم 
لوصف رد  ام  تسا ،  رت  نیئاپ  هبترمکی  ماـما  زا  وا  اـّما  تسین ،  ۀـعاطالا  بجاو  ماـما  تسین ،  ربماـیپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  دنـشابن . 

صاخ و هاگیاج  ادخ  هب  يو  برقت  يونعم و  هبترم  ماقم و  رظن  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  هک  میدش ،  روآدای  یتایاور  رکذ  اب  هتشذگ 
ناگدـنب هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  تسا  هیئزج  تیالو  ماقم  ياراد  قح  هقلطم  تیالو  توبن و  يالعا  ماـقم  زا  دـعب  وا  دراد .  یگرزب  تلزنم 

هب بیرغ  بیجع و  رایـسب  يداع  ياهناسنا  يارب  اّما  هداس ،  يداع و  يزیچ  برقم ،  دارفا  نینچ  يارب  تامارک  نیا  درادن و  غیرد  شحلاص 
 . میوش یم  روآدای  اجنیا  رد  تسا  وا  يونعم  هبترم  دهاش  هک  هنومن ،  ناونعب  ار  دیز  ترـضح  تامارک  زا  دروم  هد  نونکا  ام  دسر  یم  رظن 

یم رب  ار  نآ  هچ  ره  ددرگ و  یم  رب  هلبق  هب  ور  ندـب  دـندش  هجوتم  بجعت  لامک  اـب  دـندز ،  راد  هب  ار  دـیز  ندـب  هک  یعقوم  نانمـشد   - 1
دـسج مه  تداهـش  زا  دـعب  دوب ،  قـح  هاـگرد  هب  شیور  هشیمه  شیوـخ  تاـیح  ناـمز  رد  وا  يرآ  تشگ ،  یم  هلبق  هبور  زاـب  دـننادرگ ، 

هک یعقوم  تسا ،  دـیز  نانمـشد  زا  روعالا )) ) میکح  ای   )) ) يوما رعاش  یبلک  ساـبع  نب  مکح   - 2 ددرگ .  یم  هلبق  يوس  هب  وا  سدـقم 
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شتبحم تلاسر و  نادناخ  اب  يو  توادع  زا  یکاح  هک  رعش  تیب  دنچ  دش و  لاحشوخ  رایسب  دینش  ار  وا  ندز  راد  هب  دیز و  تداهـش  ربخ 
دیز مکلانبلص  دیوگ (( :  یم  ار  زیمآرفک  رعش  نیا  هرخافم  ربمایپ و  تیب  لها  شنزرس  ماقم  رد  يو  دورس ،  تسا  شیوخ  يوما  دادجا  هب 
خاش رب  ار  دیز  ام  ( 532  (( ) بیطا یلع و  نم  ربخ  نامثع  ۀهافس و  ایلع  نامثعب  متسق  بلصی و  عذجلا  یلع  ای  دهمرن  مل  ۀلخن و  عذج  یلعا 
هکنآ لاح  و  دیدرک ،  هسیاقم  نامثع  اب  ار  یلع  ینادان ،  يور  زا  امش  دنـشک  رادرب  ار  يدهم )   ) هک میدیدن  و  میدز ،  راد  هب  امرخ  تخرد 

هک یلاح  رد  ماما  دش .  بلقنم  تخـس  هتفگ  روط  نیا  يوما  رعاش  نیا  دینـش  قداص  ماما  هک  یعقوم  تسا .  رتهب  رت و  كاپ  یلع  زا  نامثع 
بلک تسا ،  وگغورد  رعش  ود  نیا  هدنیوگ  رگا  اراگدرورپ ،  درک  ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  هب  دیزرل ،  یم  یتحاران  تدش  زا  شیاهتسد 

رو هلمح  وا  هب  يریش  هار  نیب  رد  دوب ،  هفوک  مزاع  نامیا  یب  رعاش  نیا  یعقوم  و  دش ،  باجتسم  ماما  ياعد  و  نک ،  طلـسم  يو  رب  ار  دوخ 
 (( هدعو زجنا  يذلا  هّللدـمحلا  تفگ (( :  داتفا و  هدجـس  هب  ماما  دیـسر ،  قداص  ماما  هب  ربخ  نیا  یعقوم  و  دروآرد .  ياپ  زا  ار  يو  دـش و 

 ( تسا يا  هدلب  مان   ) رجنلب زا  يدرم  هک :  هدش  لقن  خیش ،  یلاما )   ) باتک رد   - 3 درک .  افو  دوخ  هدعو  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  ( ، 533)
هنوگچ هک  دینیب  یمن  هّللاب )) )  ذوعن   )) ) ار قساف  نیا  ایآ   : ) تفگ یمرـش  یب  لامک  اب  دید  راد  يالاب  ار  دیز  ندب  یعقوم  دـمآ و  هفوک  هب 

 )) باـتک رد   - 4 تشگ .  اـنیبان  مشچ  ود  ره  زا  هک  دـش  دـیدپ  یـسامآ  وا  ياهمـشچ  رد  هک  دیـشکن  یلوـط  اـّما  تـشک )  ار  وا  دـنوادخ 
لباقم رد  یتقو  دندوب ،  هتفرگ  ار  مه  تسد  ود  نآ  و  دندمآ ،  هفوک  هسانک  هب  هبـض )   ) هفیاط زا  رفن  ود  هک :  هدمآ  ۀیدرولا )) )  قئادـحلا  )

ادخ و اب  هک  یناسک  شاداپ  تسا  نیا   : ) دناوخ ار  هیآ  نیا  دز و  راد  هبوچ  هب  ار  دوخ  تسد  نانآ  زا  یکی  دنداتسیا ،  دندیـسر ،  راد  هبوچ 
اپ تسد و  عـطق  اـی  نتخیوآ و  راد  هب  اـی  تسا  لـتق  اـی  ناـنآ  يازج  هک  دـنوش ،  یم  نیمز  يور  رد  داـسف  ثعاـب  دـیگنج و  یم  وا  لوـسر 

يدـیدش درد  درادرب  راد  هبوـچ  زا  ار  دوـخ  تسد  تساوـخ  هک  نیمه  درم  نیا  پچ . )  ياـپ  تسار و  تـسد  ( ) 534  . . . ) مه فـالخرب 
دیز ندب  هک  یعقوم   - 5 درم .  درک و  تیارس  وا  ندب  مامت  هب  دوب و  ناطرس ))  ای  هروخ   ( )) هلکآ  ) ضرم دنیوگ  تفرگ و  ارف  ار  وا  تسد 

دماشیپ نیا  دیاش  ( 535  . ) دوب هدناشوپ  ار  وا  نیتروع  یصوصخم  وحن  هب  وا  مکش  تسوپ  زا  یتمسق  دوب ،  راد  يالاب  هنهرب  مالسلا )  هیلع  )
تـسد یـصخش  هک :  هدمآ  ۀیدرولا )) )  قئادحلا   )) ) رد زین  و  درک .  ادج  ندب  عضوم  زا  ار  توبکنع  ياهرات  نمـشد  هک  دوب  نآ  زا  دـعب 

ار وا  تسد  ياهتشگنا  انآ  دنوادخ  تراسج  نیا  يارب  قساف ،  دنزرف  قساف  رفیک  تسا  نیا  تفگ :  تشاذگ و  دیز  راد  هبوچ  يور  ار  دوخ 
هفیاط زا  هک  همرزع )   ) مان هب  یصخش  هک :  هدش  لقن  روبزم  باتک  رد  زین  و   - 6 ( 536  . ) درب ورف  شتسد  فک  هب  دوب  راد  هبوچ  يور  هک 

هزیر گنس  دیز  سدقم  ندب  هب  تراسج  یمرـش و  یب  لامک  اب  دوب و  هتـسشن  دوخ  ناگتـسب  زا  نت  دنچ  اب  راد  هبوچ  رانک  رد  دوب ،  يدسا 
تقو ار  همرزع  دـنگوس ،  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم  يرماـع  عمـسی  نـب  لیعامـسا  دوـمن .  یم  رارکت  ار  راـک  نـیا  زور  ره  و  درک .  یم  باـترپ 
رهطم ندب  هک  یماگنه   - 7 ( 537  . ) دندوب زبس  هشیش  ود  ایوگ  دوب  هدمآ  نوریب  هقدح  زا  یکانتـشحو  روط  هب  شیاهمـشچ  مدید  شگرم 

نانمـشد هاگره  دـندناشوپ و  یم  ار  وا  تروع  يور  دوخ  ياهرات  اب  اهتوبکنع  دوب  نازیوآ  هنهرب  راد  هبوچ  يور  يراب  تفر  عضو  اب  دـیز 
زا ینز  هک :  تسا  ۀیدرولا )) )  قئادـحلا   )) ) رد  - 8 ( 538  . ) دندینت یم  رات  نآ  يور  اهتوبکنع  اددجم  دـندرک  یم  فرطرب  ار  اهرات  نآ 

ندب هب  ادخ ،  نذا  هب  هچراپ  نآ  تخادنا  ندب  فرط  هب  ار  دوخ  شوپور  زا  یتمـسق  دید  هنهرب  ار  دیز  ندب  نوچ  دـش ،  در  راد  هبوچ  رانک 
زا سپ  دـیوگ :  دـقزع  نب  بیبـش  ماـن  هب  يدرم  هـک :  هدـش  رکذ  هدربماـن  باـتک  رد  زین  و   - 9 ( 539  . ) دـناشوپ ار  نآ  دـش و  قحلم  دـیز 
نآ يالاب  دیز  ندب  هک  يراد  هبوچ  هب  دوب  بش  تقو  میدیسر ،  هفوک  هسانک  هب  دوخ  نارفس  مه  اب  مدمآ ،  هفوک  هب  هکم  رفس  زا  تعجارم 
هک ییادـص  ناهگان  تسا ،  نینچ  ناگتخیوآ  راد  لوب  متفگ :  ناتـسود  هب  دیـسر ،  یم  ماشم  هب  يرطعم  رایـسب  يدوب  میدـش  کیدزن  دوب 

یلب ( ، 540  (( ) نولدعی هب  قحلاب و  نوضقی  نیذلا  ءایبنالا  دالوا  ۀحئار  دجوت  اذکه  تفگ (( :  یم  هک  میدینش  میدید  یمن  ار  نآ  هدنیوگ 
شتآ زا  سپ  هک :  تسا  روکذـم  باتک  نامه  رد  و   - 10 تسا .  نینچ  نیا  دنداهن ،  تلادع  قح و  هار  هب  مدق  هک  ناربمایپ  نادـنزرف  يوب 
يرآ ( 541  . ) دشخرد یم  رون  زا  يا  هلاه  دننامه  رتسکاخ  دندید  دـنتخیر  مالـسلا )  مهیلع  ) ارف بآ  يور  ار  نآ  رتسکاخ  دـیز  ندـب  ندز 

 . داب نانآ  كاپ  ناور  هب  ادخ  دورد  تسا ،  تایح  تمظع و  ناش ،  یگدنز  گرم و  هک  ینانآ  ادخ  نادرم  ماقم  تسا  نیا 
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دیز هاگترایز 

شترایز هب  رادیب  نادرمدازآ  ربمایپ و  نادناخ  هب  نادنم  هقالع  نایعیش و  زا  يدایز  تیعمج  هنالاس  هک  تسا  هاگترایز  ود  دیهـش  دیز  يارب 
سرد يو  سدقم  تبرت  زا  دـننک و  یم  يراوگوس  دـنزیر و  یم  کشا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نوچ  تلیـضف  اب  ینامرهق  دای  هب  دـنور و  یم 
میدش روآدای  البق  هک  روطنامه  تسا .  قارع  رد  يرگید  رصم و  رد  یکی  لحم  ود  نیا  دنزومآ .  یم  راختفا  تریغ و  يراکادف و  داهج و 

هاگترایز لحم  نآ  سدقم  بارحم  تمسق  رد  دجسم  نآ  نونکات  سپ  نآ  زا  دندومن و  نفد  يدجسم  رد  ار  دیز  سدقم  رس  رصم  مدرم  ، 
 . تسوا دهشم  دیز و  سدقم  رس 

هابتشا کی 

اهلاس هک  تسا  یگرزب  هابتشا  نیا  تسا و  فورعم  مان  نیا  هب  دنیوگ و  یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  دهشم  ار  لحم  نیا  رصم  مدرم 
نب دیز  سدقم  رس  نفدم  نامه  لحم  نیا  هک  دنلئاق  عامجالاب  همه  ققحم  نادرم  لاجر و  گرزب ،  ياملع  دنا و  هدرک  تداع  نآ  هب  تسا 

سپس دندز و  راد  هب  ار  دیز  ندب  هک  یناکم  نامه  تسا .  هفوک  هسانک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هاگترایز  نیمود  تسا .  نیـسحلا  نب  یلع 
دندروآ نیئاپ  راد  يالاب  زا  لاس  راهچ  زا  سپ  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز ندب  هک  میدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  البق  ام  هتبلا  دندز ،  شتآ  ار  نآ 

هاگیاج نیا  هکلب  دوش ،  نفد  اجنآ  رد  هک  دنامن  ياج  هب  يو  سدقم  ندـب  زا  يزیچ  دـنداد و  داب  هب  ار  نآ  رتسکاخ  ندز  شتآ  زا  سپ  و  ، 
تداهـش اهتداشر و  لئاضف و  دای  هب  دنیآ و  یم  مهدرگ  اجنآ  رد  مالـسا  رادیب  تما  هک  تسا  دوبدای ) يانب   ) ناونع طقف  هاگراب  دـبنگ و  و 

هسانک نآ  مان  و  دراد ،  رارق  هفوک  یکیدزن  رد  لحم  نیا  تدابع .  يارب  تسا  یلحم  دوخ  اجنآ  دننک و  یم  يراوگوس  مالسلا )  هیلع   ) دیز
یم روآدای  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز موصعم  ناردـپ  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اهراب  هک  تسا  یلحم  نامه  تسا  فاک )  مضب  )

هتشادن ینادنچ  هلصاف  تارف  دور  ات  تسا و  هدوب  هفوک  ياه  هلحم  زا  یکی  کیدزن  هسانک  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  دندش . 
ندز و راد  لحم  تسا ،  دـیز  هاگترایز  لحم  العف  هک  يدهـشم  دـیوگ :  یم  ةاجنلا )) )  کلف   )) ) باتک رد  ینیوزق  گرزب  همالع  تسا . 

هاگترایز دیوگ :  یم  فراعملا )) )  دقارم   )) ) باتک رد  نیدـلازرح  همالع  ( 542  . ) دشاب یم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  ندب  ندنازوس 
نونکا مه  دنا .  هدرک  دییءات  زین  نارگید  ار  لوق  نیا  و  ( 543  ) تسا لفک )   ) هیرق یبونج  قرش  یخسرف  ود  دودح  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز

ياهرهش ریاس  هفوک و  فرـشا و  فجن  زا  ناناملـسم  یمالـسا ،  ياه  مسوم  رد  هبنـشراهچ و  هعمج و  ياهبـش  اصوصخ  لاس  مایا  مامت  رد 
دراد هلصاف  فجن  اب  گنسرف  شش  دودح  الا ن  لحم  نیا  دنیآ و  یم  لحم  نیا  ترایز  هب  یمالسا  دالب  تسد  رود  طاقن  زا  یتح  قارع و 
ياور يارب  و  دنلئاق ،  نآ  يارب  یـصاخ  تسادق  دنناد و  یم  ربمایپ  نادـناخ  دـهاشم  زا  یکی  ار  لحم  نیا  مدرم  تسا ،  عقاو  ینابایب  رد  و  ، 

 . دنرب یم  هانپ  ادخ  درم  نیا  مرح  هب  ادخ  هیحان  زا  دوخ  ياه  هتساوخ  جئاوح و 

تضهن تسکش  و  ع )   ) دیز تداهش  ساکعنا 

رثءات بجوم  زور  نآ  یمالـسا  دالب  مامت  رد  شراکادف  نارای  يو و  زادگناج  هعجاف  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  يرهاظ  تسکـش  ربخ 
هفوک رد  دوب .  مالسلا )  هیلع   ) دیز تداهـش  تضهن و  زا  ثحب  زور ،  نآ  یمالـسا  لفاحم  مامت  رد  و  دش ،  رادیب  هاگآ و  ناناملـسم  قیمع 
مهم هاگیاپ  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هاگداز  هنیدـم  رد  نمـشد ،  ذوفن  تحت  لحم  رـصم  رد  نمـشد ،  تردـق  لحم  ماش  رد  بالقنا ،  لحم 
ياه لمعلا  سکع  ناسارخ و . . .  ير ،  دـننام ،  زور  نآ  یمالـسا  عیـسو  روشک  رود  طاقن  رد  یتح  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  یملع 

گرزب و يا  هعجاف  ار  وا  نوچ  یتلیضف  اب  راکادف و  ینامرهق  نداد  تسد  زا  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تداهـش  مالـسا  تلم  و  تشاد ،  يدنت 
هثداح و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دـعب  اصوصخم  مدرم  تاـساسحا  دنتـسناد .  یم  مالـسا  ملاـع  رد  ریذـپان  ناربج  يا  هملث 
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دالب زا  يا  هشوگ  رد  دیواج  لعشم  نیا  تفر  یم  راظتنا  نآ  ره  و  دوب ،  هتشگ  راد  هحیرج  تدش  هب  دیز  تداهش  عقوم  رد  البرک  كانلوه 
هاگتـسد دـض  رب  نینوـخ  یماـیق  هـب  تـسد  ناملـسم  يوـلع و  روشحلـس  نیزراـبم  ناـیوج و  ماـقتنا  و  ددرگ ،  رو  هلعـش  زور  نآ  یمالـسا 

يارب همه  زا  شیب  ییحی  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دیـشر  نادنزرف  اصوصخم  يولع  نامرهق  نیا  ناگدنامزاب  دننزب ،  هیما  ینب  يروتاتکید 
هنیدم هفوک و  اّما  میا .  هدرک  هراشا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نادـنزرف  لصف  رد  ام  و  دـش ،  نینچ  دـندوب و  مدرم  نامگ  دروم  مایق  نیا  يربهر 

 . دوب رثءاتم  بلقنم و  راوگان  هثداح  نیا  زا  همه  زا  شیب  زاجح  قارع و  ناتسا  زکرم 

هفوک رد 

دیواج يا  هسامح  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يربهر  هب  روشحلـس  نازابناج  نیا  هک  دوب  اـجنآ  دوب و  نویبـالقنا  شروش  بـالقنا و  لـحم  هفوک 
هدز و گنج  يرهش  عضو  هتبلا  دندیشون .  تداهش  تبرش  تداشر  لامک  اب  هاگنآ  دنداد و  تسکش  يدایز  دح  ات  ار  نمـشد  و  دندیرفآ ، 

نیا دـهاش  دوخ  هک  هفوک  مدرم  رب  بیجع  یتشحو  بعر و  ندـش  طلـسم   - 1 تسا :  هنوگچ  تسا  مولعم  هفوک  نوـچ  نیفرط  هاگراتـشک 
دوجو هب   - 3 تموکح .  لامع  فرط  زا  يزیرنوخ ،  يروتاتکید و  اب  مءاوت  ناقفخ  بعر و  ندـش  طلـسم   - 2 دنا .  هدوب  كانلوه  نایرج 

رد رگم  نآ ،  ندرک  راکـشآ  راـهظا و  نودـب  اـّما  تموکح ،  ناراـکتیانج  هب  تبـسن  مدرم  ناـیم  رد  یبـلق  دـیدش  راـجزنا  ترفن و  ندروآ 
 ، نانآ زا  یضعب  يریگتسد  دندیگنج و  نمـشد  هیلع  ههبج  رد  هک  دیز  نارای  ناگدنامزاب  زا  يا  هدع  زیرگ  رارف و   - 4 ییانثتسا .  يدراوم 
زا هک  زیزع  ینادیهش  يارب  نانآ  يراوگوس  مدرم و  قیمع  هودنا   - 5 اهنآ .  دیدش  تازاجم  و  رگید ،  نت  دنچ  دلاخ و  نب  نامیلـس  دننامه 

 . دوب هفوک  رد  دیز ،  تداهش  تضهن و  دیدش  ساکعنا  زا  يا  هصالخ  اهنیا  دندوب .  هداد  تسد 

دیز تداهش  رد  قداص  ماما  ریثءات  مهد :  لصف 

دیز نادقف  رد  ع )   ) قداص ماما  زوسناج  ياهکشا 

هیلع  ) قداص ماما  بالقنا  یعقاو  ربهر  همه  زا  شیب  تشاد و  راوگان  قیمع و  يرثا  هنیدم  رد  وا  نارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تداهـش  ربخ 
هک دوب ،  هتفرگ  ارف  ار  وا  ناوارف  هصغ  مغ و  نانچ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تداهـش  زا  دـعب  شترـضح  و  دوب .  رثءاـتم  هعقاو  نیا  زا  مالـسلا ) 

ناکت زوسناج و  تالمج  اب  و  دش ،  یم  ریزارس  شسدقم  نامشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  داتفا  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هفوک و  دای  هب  هاگره 
یم کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  يو  راکادف  نارای  و  مالسلا )  هیلع   ) دیز شدیهش  يومع  هب  تبـسن  قیمع  مارتحا  لیلجت و  اب  مءاوت  هدنهد 

ياهکـشا هدز و  متاـم  نیگمغ و  هرهچ  و  دوب ،  بلقنم  رثءاـتم و  تخـس  زادـگناج  هعقاو  نیا  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  دوـمن . 
هیلع  ) دیز تداهـش  دننامه  يدماشیپ  چیه  اروشاع ،  زوسناج  هعقاو  زا  سپ  دیاش  دوب .  يو  یبلق  هودنا  ینورد و  تلاح  يوگزاب  شمـشچ 

 . تشادن يراوگان  رثا  نینچ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  رد  مالسلا ) 

میرگ یم  میومع  دای  هب 

مدش بایفرش  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  میالوم  تمدخ  يزور  ( 544  : ) دیوگ یم  نارمح )  نب  ةزمح   ) مان هب  مشش  ماما  ناتسود  زا  یکی 
هک يروطب  درک  هیرگ  تدش  هب  دینـش  ار  هفوک  مان  ات  ماما  هفوک .  زا  مدرک :  ضرع  ییآ ؟  یم  اجک  زا  هزمح  يا  دیـسرپ :  نم  زا  ترـضح 

بجعت يور  زا  مدرک ،  هدـهاشم  ترـضح  زا  ار  هرظتنم  ریغ  تلاح  نیا  نم  هک  یعقوم  دـش  شیخ  شمـشچ  کـشا  زا  شکراـبم  نساـحم 
 : - دومرف کشا  زا  رپ  نامشچ  زیگنا و  نزح  یتلاح  اب  ماما  تخادنا ؟  هیرگ  هب  نینچ  ار  امـش  یبلطم  هچ  هّللا  لوسر  نبای  مدرک - :  ضرع 
متفگ تفرگ - .  ما  هیرگ  مداتفا ،  دندروآ  وا  رس  رب  هچنآ  و  دیز ،  میومع  دای  هب  تیکبف ))  هب  عنص  ام  مالسلا و  هیلع  ادیز  یمع  ترکذ  )) 
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دیز شیومع  تداهـش  هوحن  زیگنا و  مغ  راب و  تقر  عضو  ماما  دعب  وا .  تداهـش  لتق و  دندومرف :  دـمآ - ؟  امـش  دای  هب  وا  زا  يزیچ  هچ  : 
نیا رد  درک ،  تباصا  شسدقم  یناشیپ  هب  يریت  ناهگان  دیگنج ،  یم  وا  هک  یعقوم  رد  دومرف :  داد و  حرش  هزمح  يارب  ار  مالـسلا )  هیلع  )

ار ردپ  زوسناج  ینحل  اب  دنکفا و  ردپ  يور  رب  ار  دوخ  درک ،  هدهاشم  نینچ  ار  ردـپ  لاح  ات  دیـسر و  ییحی  شزیزع  دـنزرف  ساسح  هظحل 
رادید هب  نونکا  مه  وت  نوچ  داب  تراشب  ار  وت  ردپ ،  يا  تفگ :  یم  و  دیشخب ،  یم  نیکست  اویش  یتالمج  اب  ار  وا  حور  داد و  یم  تیلـست 

درک قیدصت  ار  دنزرف  ياه  هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) دیز يوش .  یم  لئان  مهیلع )  هّللا  تاولص   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ادخ و  ربمایپ 
 ، دنزاس جراخ  شا  یناشیپ  زا  ار  ریت  نآ  ات  دندروآ  ار  يدادح  سپس  دومرف :  هفاضا  ماما  دعب  مدنزرف .  تسا  روطنیمه  يرآ ،  تفگ - :  و 

 . دش جراخ  شدبلاک  زا  نآ ،  هارمه  ییوگ  مه  مالسلا )  هیلع   ) دیز ناج  دیشک ،  نوریب  ار  ریت  دادح  ات  ینعی  دوب ،  نآ  اب  وا  ناج  اّما 

! راد يالاب  لاس  راهچ 

ندب تداهـش  زا  سپ  دیامرف :  یم  هراشا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  تداهـش  زا  سپ  تشذگرـس  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هاگنآ 
یمالغ اّما  دنادن . ) ار  گرزب  نامرهق  نیا  نفدم  نمـشد  ات   ) دـنداد نایرج  ربق  يور  ار  بآ  دـندرک و  نفد  یبآ  يوج  طسو  ار  وا  سدـقم 

ربخ رمع  نب  فسوی  هفوک ،  راکتیانج  رادناتـسا  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نفد  لحم  تفر و  كاپان  ناوج  نیا  دوب ،  عمج  نآ  رد  يدـنس 
لاس راهچ  ات  دنتخیوآ و  رادب  هفوک  هسانک  رد  ار  نآ  دنتخاس و  جراخ  شنفدم  زا  ار  كرابم  ندـب  داد  روتـسد  كاته  بیجنان و  نآ  داد ، 
ماما سپـس  دنداد .  داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  ار  نآ  دندروآ و  نیئاپ  راد  زا  ار  وا  ندب  هاگنآ  داد :  همادا  ماما  دعب  دوب .  راد  يالاب 
ادـخ هب  نک ،  تنعل  دـندرکن  يرای  ار  وا  هک  یناسک  نآ  شلتاق و  ایادـخ  دومرف :  هودـنا  مغ و  زا  هدـنکآ  یبلق  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص

وا میوش و  زوریپ  نامنانمـشد  درب  ات  میهاوخ  یم  کمک  وا  زا  دـسر و  یم  وا  زا  دـعب  شربمایپ  تیب  لـها  اـم  رب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاـکش 
 . تسا ینابیتشپ  وکین 

دنادرگ کیرش  اهنوخ  نآ  رد  ارم  ادخ 

دربن هناحلسم و  مایق  هب  قیوشت  ار  مدرم  شترضح  مایق ،  جورخ و  زور  حبـص  ( 545  : ) دیوگ یم  ناسر )  لضف   ) مان هب  دـیز  نارای  زا  یکی 
دربن نیا  رد  ارم  یـسک  هچ  دومرف :  یم  دـیبلط و  یم  دوخ  يرای  هب  ار  مدرم  هک  مدینـش  وا  زا  ار  هلمج  نیا  دومن و  ماش  تموکح  نایغاط  اب 

هک ییادـخ  نآ  هب  درک :  هفاضا  نئمطم  مکحم و  ینحل  يوق و  ینامیا  اب  وا  سپـس  دـنک ؟  یم  يرای  ماـش  طاـبنا  اـب  گـنج  ینعی  سدـقم 
وا تسد  زیخاتسر  زور  رد  نم ،  هکنیا  رگم  دهد  یمن  کمک  دربن  نیا  رد  ارم  امـش  زا  يدرف  تخیگنارب ،  تراشب  يارب  قح و  هب  ار  دّمحم 

گنج دیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  دیوگ :  یم  درم  نیا  سپـس  میامن ،  تشهب  لخاد  راگدرورپ  نذا  هب  مریگب و  ار 
بایفرـش مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تمدـخ  هب  رهـش  هب  دورو  زا  سپ  مدومن ،  هنیدـم  گنهآ  مدرک و  هیارک  ار  یبکرم  نم ،  دـش ،  مامت 
تبیـصم نیا  متـسناد  یم  نوچ  مهد  یمن  ربخ  یلع  نب  دیز  ترـضح  تداهـش  هفوک و  نایرج  زا  ار  ترـضح  متفگ  دوخ  لد  رد  و  مدش ، 

دوب لاح  هچ  رد  میومع  لیضف ،  دومرف :  هلصافالب  ماما  مدش ،  ماما  رب  لخاد  ات  مراظتنا  فالخ  رب  اّما  تسا ،  راوگان  تخـس و  وا  رب  رایـسب 
وا ادخ  هب  یلب  دنتـشک - ؟  ار  وا  دوب - .  نم  باوج  نامه  نیا  دیاش  و  دش ،  دنلب  هیرگ  هب  میادص  رایتخا  یب  و  دادن ،  تلهم  ارم  کشا   - ؟

ياه هناد  دننام  کشا  تشرد  تارطق  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  ترـضح  مدید  دندرک ! نینچ  یلب  دـندز - ! ؟  راد  هب  ار  وا  دنتـشک - ! ار 
نمشد زا  مدوب - .  ههبج  رد  مه  نم  هلب  يدیگنج - ؟ ؟  میومع  کمک  رد  مه  وت  لیضف  يا  دومرف :  سپـس  و  دیتلغ ،  یم  شتروص  رب  رد 

 ( ماش لها   ) نانآ نوخ  نتخیر  رد  رگم  دومرف - :  اذـل  دـناوخ  یم  يدـیدرت  نم  هرهچ  زا  ترـضح  ایوگ  رفن .  شـش  یتشک - ؟  رفن  دـنچ 
رد متـشاد  نامدوخ  تیناقح  رد  يدیدرت  کش و  رگا  مدرک :  ضرع  يرادنپ ؟ ؟  یمن  رجا  شاداپ و  بجوتـسم  ار  دوخ  يراد و  يدـیدرت 

 : )) دومرف یم  هک  مدینـش  ماما  زا  ار  هلمج  نیا  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگ :  یم  لیـضف  متـشک .  یمن  ار  يدـحا  مدرک و  یمن  تکرـش  گـنج 
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ترضح زا  لیلجت  ماقم  رد  ماما  دعب  دنادرگ .  کیرش  نانآ  نوخ  نتخیر  رجا  باوث و  رد  ارم  دنوادخ  ءامدلا )) ، )) کلت  یف  هّللا  ینکرشا 
شباحصا بلاط و  یبا  نب  یلع  هار  هب  نانآ  دندومیپ ،  ار  قح  نادیهـش  هار  شنامزرمه  میومع و  مسق  ادخ  هب  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) دیز

 . دنداهن مدق 

زیگنا مغ  همان 

تمدخ میدیسر ،  رهـش  هب  هک  یعقوم  و  میدش ،  هتنیدم  مزاع  هفوک  زا  میدوب  رفن  تفه  ( 546  : ) دیوگ یم  هبایـس  نب  هّللادبع  مان  هب  يدرم 
مایق متفگ :  دیراد - ؟  ربخ  هچ  دیز ،  میومع  زا  دوب :  نیا  دومن  ام  زا  هک  یلا  ؤس  نیلوا  ماما  میدش ،  بایفرـش  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

هنیدم رد  يزور  دنچ  ام  دیوگ :  یم  هّللادبع  دیهد .  عالطا  نم  هب  دیدروآ  تسد  هب  يربخ  وا  زا  رگا  ماما :  دوب .  مایق  ددـص  رد  ای  هدرک و 
يزوسناج ربخ  هچ  هآ  میدناوخ ،  ار  همان  ام  تشاد .  هارمه  يا  همان  و  دش ،  هنیدم  دراو  هفوک  زا  یفریص  مان  هب  هداتسرف  هاگان  هک  میدنام ، 

زور رد  دعب ،  اّما   : )) دوب هتشون  دوب ،  دیز  ترضح  تداهش  ربخ  همان ،  رد  میدناوخ .  یمن  میدینش و  یمن  شاک  يا  يزیگنا ،  مغ  همان  هچ 
 ( مالسلا هیلع   ) دیز ترضح  یلو  تشاد  همادا  هبنشجنپ  هبنشراهچ و  زور  گنج  درک و  مایق  مالسلا )  هیلع   ) دیز رفص ،  هام  لوا  هبنـشراهچ 
هب ار  همان  ام  تسـشن )  ام  هرهچ  رب  هک  دوب ،  هودـنا  مغ و  زا  يرابغ  همان  نیا  (( . ) دندیـسر تداهـش  هب  هعمج  زور  رد  شنارای  زا  یعمج  اب 
زا گنر  ناهگان  داد  تسد  ماما  هب  یلاح  هچ  دناد  یم  يادخ   . ) دش نآ  ندناوخ  لوغشم  و  دوشگ ،  ار  همان  ترضح  میدرب ،  ماما  تمدخ 

تمظع ماقم و  زا  نایرگ  یمشچ  اب  سپـس  داتفا ،  هیرگ  هب  رایتخا  یب  و  دش ) نایامن  شتروص  رد  هودنا  مغ و  راثآ  دیرپ و  شکرابم  هرهچ 
انا هّلل و  انا  دومرف (( :  نوزحم  هتفرگ و  یتلاح  اب  وا  دهد ،  تیلست  ار  ام  دوخ و  یتالمج  اب  تساوخ  یم  ییوگ  درک و  دای  شدیهش  يومع 

يومع انامه  دوب ،  وکین  ییومع  وا  درک ،  زاب  یباـسح  بوخ  ادـخ  دزن  رد  میومع ،  تسوا ،  يوس  هب  همه  تشگزاـب  نوعجار )) ، ))  هیلا 
رد هک  تسا  ینادیهش  نوچ  وا  ماقم  دش ،  لئان  تداهش  ماقم  هب  میومع  مسق  ادخ  هب  دوب ،  ام  ترخآ  ایند و  تزع  ببس  هک  دوب  يدرم  نم 

 . دندیسر تداهش  هب  مهیلع )  هّللا  تاولص   ) نیسح نسح و  یلع و  ادخ و  لوسر  باکر 

داب وا  رب  ادخ  دورد 

هب کمک  رد  ام  شقن  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  تداهـش  زا  سپ  دیوگ :  یم  ( 547  ) دلاخ نب  نامیلس 
رـس ات  نیدهاجم  وا و  نارادفرط  متفگ :  دیدرک ؟ ؟  راتفر  هنوگچ  دیز  میومع  اب  دومرف :  دـش و  ایوج  دـیز  ترـضح  نآ ،  ربهر  تضهن و 

طـسو رد  یلادوگ  رد  و  میتفرگ ،  ار  وا  دـسج  ام  دـندش  هدـنکارپ  مدرم  هک  یعقوم  اّما  دندیـشوک ،  یم  وا  تسارح  ظفح و  رد  ناـج  دـح 
رد دندز .  شتآ  هب  هنادرمناوجان  دـنتفای و  ار  نآ  تبقاع  تخادرپ و  دـسج  يوجتـسج  هب  اج  همه  رد  نمـشد  اّما  میدرک ،  نفد  بآ  يوج 

جاوما هب  تارف  دور  هب  ار  نآ  دش و  یم  نیگنس  ات  دیتسب  یم  دیز  ندب  هب  نهآ  شاک  يا  دندومرف :  زیمآ  فسءات  یتلاح  اب  ماما  ماگنه  نیا 
ترضح شراوگرزب  يومع  هب  تبـسن  مارتحا  تمظع و  اب  هتخیمآ  ینحل  اب  ماما  سپـس  دش ،  یمن  روط  نیا  ات  دیدرپس ،  یم  بآ  ناشورخ 

زا دعب  لاس  دنچ  هک  تسا  یکاح  تیاور  نیا  هتبلا  ( ) 548  . ) شنیلتاق ارب  قح  ترفن  نعل و  و  داب ،  وا  ناور  هب  ادخ  دورد  درک :  هفاضا  دیز 
 . ( دندز شتآ  لاس  راهچ  زا  دعب  ار  دـیز  ندـب  نوچ  هدوب  شدیهـش  يومع  دای  هب  هشیمه  ماما  تسا و  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تداهش 

مدرم و  مدرک ،  هدهاشم  راد  يالاب  ار  وا  یلب ،  متفگ :  يدید ؟  ار  دـیز  میومع  دومرف :  یلهاک )  دالو  یبا   ) هب مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
 : دومرف ماما  دوب .  هتفرگ  شتآ  ناشلد  نوزحم و  وا  يارب  يا ،  هتسد  دنتفگ و  یم  رازسان  وا  هب  هتسد  کی  دندوب ،  هتـسد  ود  يو  هب  تبـسن 
رد يو  يوگدب  اّما  و  تسا ،  تشهب  رد  يو  اب  وا  رب  هدننک  هیرگ  ( 549  (( ) همد یف  کیرـشف  تماشلا  اّما  و  ۀنجلا ،  یف  هعمف  یکابلا  اّما  )) 

 . تسا کیرش  وا  نوخ 
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دنراد بلط  رگید  زیچ  کی 

ماما تمدخ  هب  اجنآ  رد  و  مدمآ ،  هنیدـم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تداهـش  زا  دـعب  زور  ود  ( 550  : ) دـیوگ یم  يدـسا  هدرب  یبا  نب  مزهم 
راد هب  ار  وا  دسج  متفگ :  دش ؟ ؟  هچ  دـیز  مزهم ،  يا  دومرف :  هاگنآ  درک ،  هاگن  ارم  یتدـم  ماما  مدـش ،  بایفرـش  مالـسلا )  هیلع   ) قداص

 ، مدید یلب ،  متفگ :  يدید ؟ ؟  راد  يالاب  اجنآ  رد  ار  وا  ندب  تدوخ  وت  دومرف :  دـسا .  ینب  هسانک  رد  متفگ :  اجک ؟  رد  دومرف :  دـندز . 
کی مسق  ادخ  هب  دومرف :  سپـس  دنتخادرپ .  يرادازع  نویـش و  هب  دندوب ،  هدرپ  تشپ  هک  ینانز  هک  يروطب  دش  دنلب  هیرگ  هب  ماما  يادص 

 ، ندز راد  نتـشک و  زا  دعب  رگید  متفگ :  دوخ  اب  متفر و  ورف  رکف  هب  نم  دیوگ :  مزهم  دنا .  هتفرگن  زونه  هک  دـنهاوخ  یم  وا  از  رگید  زیچ 
هسانک رد  و  مدومن ،  تشگزاب  هفوک  هب  اهدعب  مدرک . . .  یظفاحادخ  شترضح  اب  متـساخرب و  اجنآ  زا  رگید  نم  دنهاوخ .  یم  هچ  يو  زا 
نامه نیا  متفگ ،  دوخ  اب  دننازوسب  شتآ  هب  ار  نآ  دنهاوخ  یم  دنا و  هدروآ  نیئاپ  راد  زا  ار  دـیز  ندـب  مدـید  مدرک  هدـهاشم  ار  یتعامج 

(551  . ) دومرف نم  هب  البق  ماما  هک  دوب  نانآ  هتساوخ 

ادخ هانپ  رد 

نم تفگ :  عمج  نآ  نایم  زا  يدرم  دیـسرپ ،  ار  دیز  شیومع  لاح  نانآ  زا  ماما  دـندش ،  دراو  ( 552  (( ) قداص ماما  رب  نایعیش  زا  یعمج 
مالسلاامهیلع  ) یلع نب  دیز  بانج  بش  نامه  رد  میدوب  يراصنا  قاحـسا  نب  ۀیواعم  هناخ  رد  وا  اب  بش  کی  ام ،  معلطم ،  امـش  يومع  زا 

نوچ هن ،  هن - .  ای ،  دش  سدقم  ناکم  نآ  رد  زامن  هب  قفوم  دیسرپ :  ماما  میورب .  هلهس  دجسم  هب  زامن  يارب  همه  هک  درک  داهنـشیپ  ام  هب  ( 
زا دش و  یم  نآ  رد  زامن  هب  قفوم  دوب و  هتفر  دجسم  هب  وا  رگا  مسق ،  ادخ  هب  دشن - .  دجـسم  نتفر  هب  قفوم  و  دمآ ،  شیپ  وا  يارب  يراک 

سیردا هک  یناد  یمن  ایآ  دوب ) نوصم  نمـشد  رـش  زا  و   ، ) داد یم  هانپ  وا  هب  راگدرورپ  تساوخ ،  یم  یگدنهانپ  لاس  کی  لاعتم  يادخ 
تولاج یبوکرـس  يارب  اجنآ  زا  دوواد  و  دـش ،  راپـسهر  نمی  يوس  هب  هقلامع  اب  لحم  نآ  زا  میهاربا  و  درک ،  یم  یطایخ  اجنآ  رد  ربماـیپ 

ماـمت تنیط  كاـخ و  گنـس  نآ  ریز  زا  تسا و  هدـش  شقن  يربماـیپ  ره  لـمع  نآ  يور  هک  تسا  يزبس  گنـس  اـجنآ  رد  درک .  تکرح 
هیلع  ) رـضخ دومرف :  تسیک ؟  بکار  زا  دوصقم  دـش :  هتفگ  تسا ،  راوس  رتش  تحارتسا  هاگیاج  اـجنآ  و  تسا ،  هدـش  هتـشادرب  ناربماـیپ 

(553  ( . ) مالسلا

دناوخ زامن  ع )   ) دیز شیومع  رب  ع )   ) قداص ماما 

 ، مدومن لا  ؤس  تسا ،  هتخیوآ  راد  هب  هک  یتیم  رب  زامن  یگنوگچ  تیفیک و  هب  عجار  شترضح  زا  دیوگ  یم  متشه  ماما  باحـصا  زا  یکی 
رب مالسلا )  هیلع   ) مدج هک  یناد  یمن  رگم  دومرف :  درک و  داهشتسا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  لعف  هب  یلمع  نینچ  زاوج  يارب  ترـضح ، 
راد رب  زامن  یگنوگچ   (( ) بولـصملا نع  ةالـصلا  ۀـیفیک  باب  مانب ((  دراد  یباـب  هعیـشلا ))  لـئاسو  رد ((  ( 554  . ) دـناوخ زامن  شیومع 
(555  . ) دهد یم  دای  هدننک  لا  ؤس  هب  ار  زامن  نیا  تیفیک  ماما  و  میدرک ،  رکذ  هک  تسا  ثیدح  کی  نیمه  طقف  باب  نیا  رد  هدیشک ) 

 ( ع  ) دیز نامزرمه  يونعم  ماقم 

اب ناناملـسم  هورگ  نآ  نارای و  تمظع  رد  میدش )  روآدای  هک   ) هدیـسر دیز  لئاضف  تمظع و  رد  هک  يدایز  ثیداحا  تایاور و  رب  هوالع 
مهیلع  ) نیموصعم همئا  زا  یثیداحا  تایاور و  دـندیگنج  ادـخ  هار  رد  وا  راـنک  رد  و  دـندرک ،  ماـیق  يو  کـمک  هب  هک  يراکادـف  ناـمیا و 

نیا زا  هنومن  دـنچ  هب  کنیا  و  تشذـگ ،  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز لئاضف  تایاور  لقن  نمـض  رد  نانآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) 
هسانک رد  دنک و  یم  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  دومرف :  هک  هدیسر  ادخ  لوسر  زا  هک  يربخ   - 1 مینک :  یم  بلج  ار  امش  رظن  ثیداحا ، 
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ره ( ، 556  (( ) نم ؤم  لک  هعبتی  و  دیامرف (( :  یم  ربمایپ  هاگنآ  دنک ،  یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  وا  دـیز ))  )) مان هب  دوش  یم  هتـشک  هفوک 
یلع جرخ  ادیز  یمع  هّللا  محر  هدومرف (( :  هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا   - 2 دنک .  یم  تعباتم  يو  زا  ینامیا ،  اب  ناملسم 

مالسلاامهیلع  ) یلع نب  نیسحلا  عم  لتق  مک  یلع  نب  دیز  عم  لتق  نم  یمع ،  لثم  نوکاف  عنـصا  نا  تعطتـسا  ینا  تددو  ؤابآ ه و  جرخ  ام 
هک يراـک  متـسناوت  یم  متـشاد  تسود  نم  و  دوب ،  يو  ناردـپ  هار  ناـمه  وا  جورخ  ماـیق و  دـنک ،  تمحر  ار  میوـمع  ادـخ  ( ، 557 ((( )
هک تسا  یسک  دننام  دش ،  هتشک  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  هارمه  سک  ره  يرآ  مدرک . . . )  یم  مایق  و   ، ) مداد یم  ماجنا  درک  میومع 
هّللا یلص   ) ادخ لوسر  زا  اه  ییوگشیپ  تمسق  رد  هک  یثیدح  رد  و   - 3 تسا .  هدیسر  تداهش  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  رانک  رد 

و نیلجحملا ))  رغ  هلمج ((  اب  ار  نانآ  و  دیامرف ،  یم  فیصوت  نارگید  زا  ریغ  ار  دیز  نارای  باحـصا و  ماقم  هک  میدرک  لقن  هلآ )  هیلع و 
نانآ يرآ  تسا  نانآ  ياپ  تسد و  یناشیپ و  رد  رون  راثآ  زا  هیانک  نیلجحملا )) )  رغ   . )) ) دنک یم  دای  باسح ))  ریغب  ۀنجلا  نولخدـی  ))

(558  . ) دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب 

نادیهش ناگدنامزاب  هب  قداص  ماما  کمک 

مایق رد  هک  ینادیهش  هداوناخ  نایم  رد  ار  نآ  ات  داد  روتسد  داد و  نم  هب  ییاهلوپ  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دیوگ :  هبایس  نب  نمحرلادبع 
ناسر لیضف  نب  هّللادبع  هداوناخ  مهـس  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  منک ،  میـسقت  دنا ،  هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز شیومع 

هک يدیدش  هقالع  تبحم و  رب  هوالع  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هتـشذگ  تایاور  زا  ( 559  . ) دش رانید  راهچ 
زا دنک و  یم  هدافتسا  دیز  شیومع  تشادگرزب  رطاخ  هب  یتصرف  ره  زا  ابترم  تسا  هدوب  لئاق  وا  يارب  هک  یـصاخ  مارتحا  تشاد و  دیز  هب 

ماقم هب  ار  مدرم  هک  دشاب  هدوب  نیا  ررکم ،  ياه  يروآدای  نیا  زا  ماما  روظنم  دیاش  دیامرف ،  یم  لیلجت  ار  وا  دروآ و  یم  نایم  هب  نخس  وا 
مایق و مدرم  ادابم  و  دـنربب ،  دای  زا  ار  وا  مایق  وا و  مان  فلتخم ،  نیوانع  اب  نانمـشد  ادابم ،  ات  دزاس  انـشآ  دـیز ،  لـمع  تحـص  تلزنم و  و 

 . دنزاس شومارف  ار  مالسا  ملاع  درمدار  نیا  تیصخش 

دنا هدورس  رعش  دیز  يازع  رد  یئارعش  مهدزای :  لصف 

همدقم

 ، دیارسب يرعش  تیب ))  لها   )) ام هرابرد  سک  ره  همجرت :  ج 2 ص 3 ) ریدغلا ))   (( . ) ۀنجلا یف  اتیب  هل  هّللا  ینب  رعـش  تیب  انیف  لاق  نم  )) 
 . داد دهاوخ  وا  هب  تشهب  رد  يرصق )   ) یتیب نآ  تیب  ره  لباقم  رد  دنوادخ 

نایارس نخس  راعشا  رد  بالقنا  رثا 

همدقم

دیسر تداهش  هب  سدقم  هار  نیا  رد  درک و  مایق  نیملسم  تاجن  نید و  نایک  مالسا و  يدابم  زا  عافد  هار  رد  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز 
نآ ادخ  هار  نیزرابم  نءاش  یلب  دشاب ،  نینچ  مه  دـیاب  دور و  یمن  نوریب  يدـقتعم  هدازآ و  ناملـسم  چـیه  لد  زا  وا  دای  تهج  نیمه  هب  ، 

ردصم هداهـشتسا  ناک  و  تسا (( .  نیمه  دندرک ،  مالـسا  يادـف  ار  دوخ  ناج  ( ، 560  (( ) هّللا لیبس  یف  مهـسفناب  اوحـض  هک (( :  یناسک 
هار رد  ار  دوخ  میلس  قوذ  دهعتم  نایارس  نخس  ءارعش و  اذل  دوب .  هدازآ  ناگدنیارس  شخب  ماهلا  دیز ،  تداهـش  ( ، 561 (( ) ءارعشلل یحو 

رـصع و نآ  لو  ؤسم  فده و  اب  يارعـش  و  دنتفرگ .  راک  هب  هدازآ  نویبالقنا  رـشب و  راکادف  ناربهر  زا  لیلجت  نیملـسم و  يرادیب  فده و 
 . میوش یم  روآدای  اجنیا  رد  ار  نانآ  زا  یضعب  مان  ام  هک  دندورس  دیز  ياثر  رد  یبالقنا  زوسناج و  كرحم  ینانخـس  راعـشا و  نآ  زا  سپ 
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دنا هدورس  هیثرم  رعش و  مالسلا )  هیلع   ) دیز هرابرد  هک  يا  هدازآ  يارعش 

 (( سینخ نب  دیز  نب  تیمک   - )) 1

ادخ و هار  رد  ار  دوخ  يدادادـخ  هحیرق  میلـس و  قوذ  هک :  دوب ،  یفدـه  اب  نایوگ  قح  هدازآ و  ءارعـش  زا  یکی  وا  لهتـسموبا )   ) شا هینک 
نانیشن هیشاح  زا  تیصخش ،  یب  سولپاچ و  قلمتم و  يرابرد و  نارعاش  رگید  نوچ  تسناوت  یم  وا  درب .  راکب  شسدقم  مارم  ییوگقح و 

تزع و تفارـش و  اب  یگدـنز  دوب ،  درم  تیمک ،  اّما  دـنک  هدافتـسا  یگدـنز  يایازم  همه  زا  و  دـشاب ،  هیما  ینب  نیطالـس  ناـسیل  هساـک  و 
یضعب لاس 61   ) دوشگ ایند  هب  هدید  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  لاس  رد  وا  داد .  یم  حیجرت  زیچ  همه  رب  ار  فدـه  ییوگقح و 

هب مه  تبقاع  و  درب ،  رـس  هب  اه  هاگ  هجنکـش  اه  هاگیفخم  اه و  نادـنز  رد  ار  دوخ  راختفا  رـسارس  یگدـنز  مایا  رتشیب  دـنناد ) یم  لاس 60 
رد لاس 127 ه ق  رد  هیما  ینب  بصاغ  میژر  اب  تفلاخم  يولع و  تموکح  هب  شیارگ  و  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  زا  يرادـفرط  رطاـخ 

هتخیر شیلاع  یبالقنا و  فده  هار  رد  هدازآ  رعاش  نیا  سدـقم  مرگ  نوخ  و  دیـسر ،  تداهـش  هب  يوما  دّـمحم  نب  ناورم  تموکح  نامز 
لقن شردپ  زا  تیمک  دنزرف  درو )  ) هک دنک  یم  لقن  رثالا )) ) ۀیافک   )) ) زا یـسلجم  همالع  داب .  وا  كاپ  ناور  هب  ام  دورد  مالـس و  دـش ، 

دیئامرف یم  هزاجا  ما  هدورس  امش  هرابرد  ار  یتایبا  نم  میاقآ ،  مدرک :  ضرع  مدش و  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  رب  تفگ :  هک  دنک  یم 
 ، مدناوخ يراعـشا  نم  تسین ،  يرگید  زیچ  ما و  هتفگ  امـش  حدـم  رد  طقف  ار  راعـشا  نیا  متفگ :  ضیبلا ! ؟  مایا  دومرف :  ماما  مناوخب ؟ ؟ 

يراوگوس رد  هیثرم  ندـناوخ  هیرگ و  باوث  رد  یبلاطم  شترـضح  هاگنآ  تسیرگ ،  تدـش  هب  ماما  و  دوب ،  ربمایپ  تیب  لـها  يازع  رد  هک 
 ، اراگدرورپ رخءات )) ام  هبنذ و  نم  مدـقت  ام  تیمکلل  رفغا  مهللا  تفگ (( :  تفرگ و  ارم  تسد  ماما  سپـس  دومرف .  ناـیب  ربماـیپ  نادـناخ 
هب دننادب  ار  تیمک  راعشا  تشذگرـس و  زا  یتمـسق  دنـشاب  لیام  رگا  مرتحم  هدنناوخ  ( 562  . ) شخبب ار  تیمک  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ 

دنزرف و  مالسلا )  هیلع   ) دیز هرابرد  يراعشا  دوخ  تایمشاه )   ) هدیـصق رد  تیمک ،  دنیامرف .  هعجارم  ج 2 ص 211 ) ریدغلا ))   )) ) باتک
له و  لمءاتم ؟  هیار  یف  مع  لهالا  دوش (( :  یم  زاغآ  رعـش  نیا  هب  و  تسا .  مشاـه  ینب  حدـم  رد  نآ  علطم  هک ،  دراد  دـیز  نب  نیـسح  وا 
نم سما  هنبا  باصا  يذلاب  دمحا  یلع  زعی  دیوگ (( :  یم  هک  دراد  يرگید  راعـشا  هدیـصق ،  نآ  رب  هوالع  و  لبقم )) ؟  ةءاسالا  دعب  ربدـم 

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحا رب  تسراوگان  ینعی :  ( 564  (( ) فذقا مل  نیناز ،  تلق :  نا  نیثبخالا و  هبـصعلا  نم  ثیبخ ،  ( 563  ) فسوی
 . ما هدزن  اوران  تمهت  دنراکانز  میوگ  رگا  و  اهدیلپ ،  نیرتدب  هورگ  زا  تسا  يدیلپ  وا  دیسر ،  شدنزرف  هب  فسوی  زا  هچنآ 

(565  ) يریمح دیس   - 2

ادیوه رهاظ و  وا  ماقم  تلالج و  و  تسا ،  فورعم  نارعاش  رورس  ءارعشلادیس ))  ) هب وا  يریمح )   ) بقل دّمحم )  ) دنزرف لیعامسا )   ) وا مان 
ادیس و کما  کتمس  دومرف (( :  وا  هب  درک و  تاقالم  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  يزور  دوب .  باوج  رضاح  ملاع و  يدرم  وا  تسا ، 
رد همالع ،  ینارعاش .  ياقآ  وت  يرآ  یتفای ،  ار  مان  نیا  قیفوت  وت  داهن و  مان  دیـس )  ) ارت تردام  ءارعـشلا )) . )) دیـس  تنا  کلذ  یف  تقفو 

لیلج تقاثو و  دروم  وا  یلاعت )) )  هّللا  ۀـمحر   ) ۀـلزنملا نءاشلا و  میظع  ردـقلا  لیلج  ۀـقث  دـیامرف (( :  یم  هدازآ  رعاش  نیا  زا  لیلجت  ماقم 
تیب لها  نینم و  ؤملاریما  لئاضف  رد  ندورـس  رعـش  هب  وا  ّمه  مامت  دـنک .  تمحر  ار  وا  يادـخ  تسا  هبترم  ـالاو  نءاـشلا و  میظع  ردـقلا و 

هیلع  ) نینم ؤملاریما  زا  یتلیضف  سک  ره  تفگ  دیـس  يزور  هک  دنک  یم  لقن  ینئادم  زا  یناغا )   ) باتک بحاص  هک  يروط  هب  دوب  شکاپ 
هیلع  ) یلع لئاضف  زا  هک  هچ  ره  هتسد  هتـسد  مدرم  و  مهد ،  یم  هزیاج  وا  هب  ار  مسا  مشاب  هتفگن  يرعـش  نآ  رد  نم  هک  دنک  لقن  مالـسلا ) 

دمآ و یبرع  کی  هکنیا  ات  دوب ،  هدورـس  رعـش  اهنآ  همه  هرابرد  دیـس  و  دـندروآ ،  دـندوب  هتـشون  ای  هدینـش و  دنتـشاد و  رظن  رد  مالـسلا ) 
 ( تایمیم  ) راعشا دنیوگ  یم  دورس .  يراعشا  داد و  هزیاج  وا  هب  ار  شبسا  دوب و  هتفگن  يرعش  هنیمز  نآ  رد  دیـس  هک  درک  لقن  ار  یتلیـضف 

دمآ و یم  شدب  دش  یمن  دای  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  لئاضف  نآ  رد  هک  یـسلجم  زا  وا  و  دندرک .  یم  لمح  اهرتش  اب  ار  دـیس 
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نامدود زا  يدای  نآ  رد  هک  یـسلجم  زا  مراد  تهارک  نم  ص )) )   ) دّـمحم ـال ل  هیف  رکذـال  سلجمب  لـیطا  نا  هرکـال  ینا  تفگ (( :  یم 
رامش هب  دیس  يرعش  راثآ  نیرتهب  نیرت و  فورعم  زا  یکی  هدیصق  نیا  دیـس  هینیع  هدیـصق  دشابن .  نایم  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم

نیا اب  هدیصق  نیا  علطم  هدورس ،  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رضحم  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز تداهش  زا  دعب  دیس ،  ار  هدیصق  نیا  دور ،  یم 
شترـضح هک  هدش  تیاور  متـشه  ماما  زا  راونالاراحب )) )  )) ) رد عقلب ))  اهمالعا  ۀـسماط  عبرم  يوللاب  رمع و  مال  دوش (( :  یم  زاغآ  تیب 

هتـسشن و نانآ  ولج  دیـس  و  دـندوب ،  ربمایپ  هارمه  زین  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  دـید ،  باوخ  ملاع  رد  ار  ربمایپ 
دومن و مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  شردقیلاع  دنزرف  هبور  ربمایپ  دش ،  غراف  نآ  ندناوخ  زا  دیـس  هک  یعقوم  دـناوخ .  یم  ار  هدیـصق  نیمه 

نیا  (( . (( ) یلاعت هّللا  یلع  ۀـنجلا  هل  تنمـض  اهتئارق  نمدا  اهظفح و  نم  نا  ملعا  اهظفحب و  انتعیـش  رم  ةدیـصقلا و  هذـه  ظفحا  دومرف (( : 
ندناوخ هب  دیامن و  ظفح  ار  نآ  سک  ره  هک  نک  هاگآ  ار  نانآ  و  دنیامن .  ظفح  ار  نآ  هدـب  روتـسد  ام  نایعیـش  هب  نک و  ظفح  ار  هدیـصق 
تیاکح و  تسب .  ناهج  زا  مشچ  دادـغب  رد  لاس 179  رد  دیـس  میامن ) .  یم  تنامـض  وا  يارب  ار  دنوادخ  تشهب  نم  دنک ،  تموادم  نآ 

وا ندرک  نفک  يارب  مالـسا  فورعم  ياهیتصخـش  ناـگرزب و  فرط  زا  هدـنزرا  نـفک  رازه  داـتفه  دودـح  دیـس ،  گرم  زا  دـعب  هـک  هدـش 
وا هب  ار  هدنزرا  نفک  کی  دوخ  و  دنادرگرب .  شنابحاص  هب  ار  یتمیق  ياه  نفک  نآ  همه  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نوراه  اّما  هدـش  هداتـسرف 

تیب لها  نانمشد  بس  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ترضح  ءاثر  رد  هک  تسا  يراعشا  دیس ،  فورعم  دیاصق  هلمج  زا  ( 566  . ) دناشوپ
هّللا نعل  ادلبتلا  تلطا  ۀلوق و  تلق  دقل  ادصقم و  فرطلا  رهاس  ادهسم  یلیل  تب  دوش (( :  یم  لقن  اجنیا  رد  نآ  رعـش  دنچ  و  تسا ،  هدورس 

اوکرـش ادمحم  اوذآ  هلالا و  اوبراح  مهنا  ادمرـس  نعللا  نم  فلا  فلا  فلا و  فلا  ادنعاو  یتعا  ناک  هناف  ادیزی  ادـبزم و  واشارخ  ابـشوح و 
زا لیعامسا ،  ( 568  (( ) ادغ يرولا  یقشا  تنا  ( 567  ) بشوح نب  شارخ  ای  ادرجم  اعیرـص  عذج  قوف  هولاع  مث  ادنعت  دیز  رهطملا  مد  یف 
 ( مالـسلا هیلع   ) دـیز تداهـش  زا  دـعب  تفگ :  لیـضف  هک :  دـنک  یم  لقن  يریمح  دیـس  تالاح  رد  ینابزرم  ظـفاح  میرکـشتم !  تراـتفگ 

یملاـع وا  دـنک ،  تمحر  ار  دـیز  ادـخ  دوـمرف :  یم  و  تسیرگ ،  یم  تخـس  شترـضح  مدیـسر و  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  تمدـخ 
رعـش دیئامرف  یم  هزاجا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  لیـضف  دراپـسب .  یک  هب  ار  تموکح  تسناد  یم  دش  یم  زوریپ  رگا  و  دوب ،  راکتـسرد 

 . دندرک زاب  رد  کی  زا  ریغ  ار  اه  قاطا  رد  دـندز و  ییاه  هدرپ  داد ،  روتـسد  ماما  دـعب  نک .  ربص  یمک  دومرف :  مناوخب ؟  ناتیارب  ار  دـیس 
لیـضف رخآ .  ات  عبرم ))  يوللاب  ورمع  مال  ( )) 569  : ) دیوگ یم  هک  مدناوخ  ار  دیـس  فورعم  راعـشا  نآ  نم  ناوخب .  امرفب  دومرف :  سپس 

هب نانز  نویش  نایم  رد  هدرپ  تشپ  زا  ییادص  مدناوخ ،  یم  ار  اهرعـش  یعقوم  دیوگ :  یم  و  دناوخ ،  ماما  يارب  سلجم  رد  ار  نآ  تیب   13
یم بارش  دیس  تسا  فورعم  میالوم ،  مدرک :  ضرع  ماما  هب  نم  مرکـشتم .  تراتفگ  زا  ( 570  ) لیعامسا تفگ :  یم  هک  دیسر ،  مشوگ 

ار ام  هدـننک  حدـم  ام و  نارادتـسود  ناـهانگ  هک  تسین  تخـس  دـنوادخ  رب  دـهد ،  یم  شتاـجن  هبوت ،  وا ،  نوچ  یـسک  دومرف :  دروخ !!
شا هدازردارب  تمدخ  تیلست  ضرع  يارب  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  تداهـش  زا  دعب  دیوگ :  یم  ناسر  لیـضف  زاب  و  ( 571  . ) دشخبب

نم ناوخب .  دومرف :  مناوخب ؟  ناتیارب  ار  ( 572  ) دیس رعش  دیئامرف  یم  هزاجا  ناج  اقآ  مدرک :  ضرع  مدیسر .  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
(573  (( ) مهتایار ثعبلا  موی  سانلاف  دش (( :  یم  عورش  راعشا  نیا  اب  هک  مدناوخ  ار  دیس  فورعم  هدیصق  نآ 

نومیم نب  فیدس   - 3

بناجب الیتق  دیز و  نیسحلا و  عرصم  اورکذاو  سارغ  ۀلحن و  لک  اوعطقا  اراثع و  سمش  دبع  نلیقتال  ( )) 574  : ) دیوگ یم  شا  هدیصق  رد 
(575  (( ) سارهملا

 ( ع  ) دیز يازع  رد  نمحرلادبع  نب  سابع  نب  لضف  هیثرم   - 4

(578  ) دوع قوف  ۀسانکلاب  بیلـص  نیـسحوبا  یبنلا  نبا  ةادغ  ( 577  (( ) دومجلا نیحاذ  سیل  کعمدـب  يدوجو  قرتال  نیعاـیالا  ( )) 576)
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نوشبنی اولظف  ( 580  ) دـیحللا ربقلا  نم  هجرخءاف  هیف  رابجلا  رفاکلا  يدـعت  ( 579  ) دومعلا قوف  مظعا  یـسفنب  یـسمی  مهدومع و  یلع  للظی 
هیبا و ینب  ناـنجلا  یف  رواـج  و  ( 582  ) دیعـصلا حورلا  یتلع  اوردـق  اـم  اوتع و  مهبعلت  هب  لاـطف  ( 581  ) دیسج مدب  مهنیب  ابیـضخ  نیـسحابا 

دنع هب  یلوا  مه  یقلیـس  ماـمعا  ءاـنبا  نم  و  ( 584  ) دیهـش معوا  ءادهـشلا  نم  نیـسح  یبال  دلاو  نم  مکف  ( 583  ) دودجلا ریخ  مه  ادادـجا 
فیک و  ( 587  ) دوقعلا کلت  یتلع  اوعر  امف  مهاتا  یتح  مهیلا  راـسف  ( 586  ) دوهعلا دیکوت  دعب  انیسح  هابا  اوثکن  رشعم  ءامد  ( 585  ) دورولا

لئابقلل عمجت  ( 589  ) دوسالاب ودـعت  لیخلا  دایج  ینارت  مل  داـقرلااهل و  فیک  و  ( 588  ) دوجهلا یف  دیز  دـعب  عمطت  ینیع و  تاربعلاب  نضت 
تافهرم حئافص  مهیدیاب  ( 591  ) يدوع ءادـعالا  یلا  نا  تدانت :  الیتق  تدرا  املک  بئاتک  ( 590  ) دیدحلا قلح  یف  ناطحق  نم  دـعم و  نم 

یلاوـعلا و مکحلا  ینب  یف  مـکحن  و  ( 593  ) دـینع رابج  لک  لتقن  اـنیقتلا و  اذا  سوفنلا  یفـشن  اـهب  ( 592  ) دوه دـهع  نم  تصلخا  مراوـص 
نم یتای  ام  مکنم و  رهدلا  فورـص  نکمت  نا  و  ( 595  ) دـیلولاونب مهنم و  ةرامع  ابرح  نییطعملاب  لزنن  و  ( 594  ) دیصحلا لثم  اهب  مهلعجن 

دیرط وا  لیتق  نم  یتشو  یعرـص  ماشلا  ضراب  مککرتن  و  ( 597  ) دیزملا یلع  دـیزن  وا  اصاصق  انومتیلوا  امب  مکیزاجن  ( 596  ) دیدجلا رمالا 
(600  (( ) دورقلا هابشا  اریزانخ و  اوریصت  نا  نم  سیآب  تسل  و  ( 599  ) دوس عقب و  نم  ریطلا  يراض  سلط و  اهعماوخ و  مکب  ءونت  ( 598)

 ( ع  ) دیز يازع  رد  رابالا  ۀلیمتوبا  هیثرم   - 5

مل هب  تمر  ثیح  رادـقالا  هب  تمر  كاوـسول  داهـسلادغف و  ( 602  ) دـمکی اهنم  تیقل  ام  قلی  نم  ۀـعول  كدـقف  راعا  نیـسحلاابا  ( )) 601)
ۀمالا رمال  یجرت  یهنلا  مئاـظعلل و  لـم  ؤملا  تنک  ( 604  ) دعبی ۀینملا  قلی  نم  كاذـک  ان و  ؤد  كدـعب  و  دـعبتال ،  لوقن :  و  ( 603  ) دهشی
میرک ریـس  یف  هّللاب  اهتلنف  نیقباس  ۀیاغ  تبلطف  ( 606  ) دعصم لک  ءایلعلا  یف  تدعـص  لضانم و  لک  تیـضر  نیح  تلتقف  ( 605  ) دوءاتملا

لاعفلاب يرحاو  مکنم  ۀیجـس  هلالا  تاذ  یف  لتقلا  و  ( 608  ) دجنتسم قداص  ةریسب  مهیف  رـست  مل  تومت و  نا  کهالا  یبا  و  ( 607  ) دروملا
مل مهلیلو  مامحلا ،  دقر  هروتـس  مالظلا  یقلءا  اذا  بصن  ( 610  ) درـشم نیب  لوتقم و  نیب  نم  دمحم  لآ  اونما و  دـق  سانلا  و  ( 609  ) دجمالا

لهارذـع ام  وا  سمالاب  هلتقب  نیرـشبتسملا  ۀـجحام  ( 612  ) دروی مل  اـم  اـهدروم و  بابـسا  ةریثک  بوطخلا  يرعـش و  تیل  اـی  ( 611  ) دقری
(613  ) دجسملا

یلاله ردج  نب  بیج   - 6

یلا رومالا  نیسحابای و  دیارـس (( :  نینچ  هفوک  مدرم  گنرین  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هیثرم  رد  ( 614  ) جراوخ رعاش  یلاله  ردج  نب  بیج 
كوملسا ةزرد  دالوا  دیوگ (( :  یم  زین  و  رادصا ))  مهدرول  ناک  کتقلع  ۀبابصع  ةارشول  نیسحابای  اوراط  كوملـسا و  ةزرد  دالوا  يدم 

 (( رظانلا نیعت  ۀملسم  ناکمب  هدوقت  مارکلا  ۀمطاف  نبا  اوکرت  رداصلا  درو  ریغل  سیمخلا  موی  اللبم 

دیوگ دامح  نبا   - 7

 (( رفظی مل  نا  ریغ  دهاع  ناک  دق  امب  یفول  ارفاظ  یمع  ناک  ول  ربعتسملاک  لاق  دیزب  يزع  امدنع  رفعج  لوق  کلذ  لیلد  و  ( )) 615)

 ( ع  ) دیز نب  ییحی  راعشا   - 8

یتح بئاجعلا و  مج  رهدلاو  مکرایخ  مکنم  لتقی  ناورم  یتم  یتحف  براجتلا  یهنلا و  لها  مشاه  ینب  اغلب  ۀـنیدملاب  ینع  یلیلخ  ( )) 616)
ارم مایپ  تسود  يا  بلاط ))  نیقارعلاب  دیزل  سیل  هنوبلطی و  رثعم  لیتق  لکل  براحتلا  دـنع  فسخلا  ةابا  متنک  مهنم و  قرخلاب  نوضرت  یتم 

تسا تفگش  رپ  راگزور  دشکب و  ار  امـش  نابوخ  زا  ناورم  ینب  یک  ات  وگب ) و   ) ناسرب هبرجت  درخ و  اب  نادرم  نآ  مشاه  ینب  هب  هنیدم  رد 
 ، تسا یهاوخناوخ  يدیهش  ره  يارب  دیرازراک  رد  نادرم  دازآ  امـش  هکنآ  لاح  دیهد و  رد  نت  نانآ  ینکـش  دهع  يراتفردب و  اب  یک  ات  ، 
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 . تسین یهاوخناوخ  زاجح  قارع و  رد  دیز  يارب  اّما 

دابع نب  بحاص  راعشا   - 9

اهل قیوعت  مهلا  ضعب  دیز و  مویب  ینقوعی  مه  نم  وهل  الف  اذـه  قیلطت  قیحمت و  وهلل  لاح  قیرافت و  یـسار  یف  بیـشلا  نم  يدـب  ( )) 617)
هّللا قحب  ماـمالا  لاـق  قیدـنت  سجرلا  نا  ارـش و  دادزی  هنعرفت  یف  ماـشه  رما  نا  قـیحمت و  بهن و  هسمقت  دـق  حرطم و  نیدـلا  قـح  نا  يار 

 (( قومرم هّللا  نیعب  وه  هیلا و  انمز  هءابآ  یعد  ام  یلاوع  دی  قومرم  نیدلا  نا  نیدلا  ۀجحم  هضهنت 

 (( بغارلا ۀفحت  رد ((   - 10

قوف ازراب  اشبین  الیتق  ابئاصملا  تیـسن  اموی  ترکذ  اذا  ۀمیظعل  اهنا  دیز  ۀبیـصم  تسا (( :  هدمآ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هیثرم  رد  تیب  ود  نیا 
بئاصم رگید  یتفا  نآ  دای  هب  هک  یعقوم  تسا ،  گرزب  رایسب  دیز  نتفر  تسد  زا  هودنا  تبیصم و  ابظاوقلا ))  ابظلا و  یقلی  هتنجوب  هعذج 

(618  . ) دوب ریت  مخز  رثا  وا  یناشیپ  رد  دندز و  شراد  دندرک و  شبن  ار  شربق  هک  يا  هتشک  نآ  ینک .  شومارف 

دیوگ یم  یفوک  يدبع  دّمحموبا   - 11

لذ لذت  اهنوزح و  اهلوهس و  عابت  یتح  ههلا  دّمحم و  بر  الک و  اهنیسح  اهدیز و  بهذی  اهنع و  مشاه  یضرتس  نا  ۀیما  تبسح  ( )) 619)
 (( اهنوید درتست  یفرشملاب و  اهلیلحل  ۀلیلح 

دیارس یفجن  لوقعی  خیش   - 12

 (( ابصن دق  موقلا  لابنل  هنبا  يءار  تدق  نیسحلا و  نب  یلع  لاح  فیکف  ابرض  دحاو  مهسب  ادیز  نا  هرکذی و  نیح  دیزل  مامالا  یکبی  )) 

دیوگ زاوک  حلاص  خیش  و   - 13

 (( بلاصل یسیع  هبش  هیف  لکشت  يذلا  حبشلا  یقلا  هیلع  ناک  بیاطالا  مارکلا  رغلا  هئابال  ۀیجس  ءابالا  ناک  دق  دیز و  و  )) 

یجرعا دّمحم  دیس   - 14

هیقسال عبرلا  کلذ  یلع  یباجوع  یلیلخ  تسا (( :  رعش  نیا  نآ  علاطم  هک  دراد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ءاثر  رد  تسا  تیب  هک 19  يا  هدیصق 
 (( عمدلا لط  اهایحلا  حش  نا 

يدابودرا یلع  دّمحم  ازریم  و   - 15

سفن هلربـقت  ملف  ۀـمارکلا  ـالا  ؤاـیلع ه  تبا  تسا (( :  رعـش  نیا  نآ  لوا  هک  دراد  دـیز  يازع  حدـم و  رد  تسا )  تیب   25  ) هک يا  هدیـصق 
 (( هماضم

یئونهکل يوقت  یقن  یلع  دیس   - 16

لالظ یف  اوتومی  نا  يوس  مشاه  لآ  نم  فارشالل  هّللا  یبا  تسا (( :  رعش  نیا  شعلاطم  هک  دراد  تسا )  تیب   22  ) يراعشا دیز  هیثرم  رد 
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 (( مراوصلا

يدقن رفعج  خیش   - 17

(620  (( ) همیتم دعب  یلع  اوجش  هیکبی  همسرا  نبیغالبلاب  لزنم  ای  تسا (( .  تیب   31 دیوگ :  مالسلا )  هیلع   ) دیز هیثرم  رد 

مایق تسکش  للع  مهدزاود :  لصف 

تسکش للع 

لـصف رد  نوچ  هن ،  دنام ،  رمث  یب  مایق  هک  تسین  نیا  تسکـش  زا  ام  دوصقم  هتبلا  دیماجنا  تسکـش  هب  هفوک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز مایق 
يزوریپ ای  تداهـش   ) هار ود  ره  نوچ  اّـما  دـیماجنا  يزوریپ  هب  عقاو  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ماـیق  هک  دـش  میهاوخ  روآداـی  ماـیق )  جـیاتن  )

رد تضهن  يرهاظ  تسکـش  للع  لصف  نیا  رد  ام  دوصقم  دوب  شنارای  وا و  راختفا  رپ  هار  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز دوخ  هتـساوخ  يرهاـظ ) 
تـسکش لـلع  ناوت  یم  میزادرپ ،  یم  نآ  یـسررب  هب  لـصف  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  بلطم  نیا  و  دوب ،  ماـیق  زا  لـبق  دـعاسم  طیارـش  نآ 

 : تسناد زیچ  دنچ  ار  مایق  يرهاظ 

قارع رد  ماش  میظع  شترا  دوجو   - 1

روشک بلق  هفوک  نآ  مهم  زکرم  قارع و  هفوک  صخ  ـالاب  قارع  هب  يوـما  تموـکح  لـماک  هجوـت  و  قارع ،  رد  ماـش  میظع  شترا  دوـجو 
کی رـصع  نآ  رد  قارع  لاملا ،  تیب  دـمآرد  يداـصتقا و  مهم  زکرم  فلا -  تهج :  ود  زا  دـمآ  یم  باـسح  هب  زور  نآ  یمالـسا  عیـسو 

تعارز و يرادماد و  دمآرد  تشاد .  رب  رد  ار  يرایسب  هدنزرا  رئاخذ  دمآرد و  تفر و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  روشک  يداصتقا  مهم  زکرم 
قارع زا  لاملا )  تیب   ) ناونع هب  ار  يدایز  لاوما  يوما  تموکح  لامع  نارس و  ( 621  . ) نآ یعیبط  بسانم  تیعقوم  رطاخ  هب  مهم  ياهغاب 

هب مهرد  نویلیم  هاجنپ  زا  شیب  هنالاس  نآ  یحاون  هفوک و  زا  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  تردق  رـصع  رد  ( 622  . ) دـندرک یم  لقتنم  قشمد  هب 
زا ریغ  نیا  ( 625  ) دوب لاس  رد  مهرد  نویلیم  جـنپ  ( 624  ( ) حـئاطب  ) هقطنم دـمآرد  هنازخ و  اهنت  ( 623  . ) دـش یم  هفاضا  اـه  يوما  هنازخ 
نب رمع  تموکح  نامز  رد  هک  یلاوما  ( 626  . ) دیسر یم  هرصب  زا  طقف  مهرد  نویلیم  تسیب  هب  نآ  دح  هک  دوب  یتمیق  ياه  هفحت  ایاده و 

ۀملسم ( 627  . ) دوب مهرد  نویلیم  راهچ  تسیب و  دـص و  کی  زا  شیب  شزرا  هب  دـش  یم  هتخیر  تلود  هنازخ  هب  قارع  زا  يوما  زیزعلادـبع 
و ( 628  . ) تشاد يدایز  دـمآرد  نآ  تعارز  هلغ و  هک  دوب  هدرک  فرـصت  قارع  رد  ار  يدایز  ياـهنیمز  یـضارا و  يوما  کلملادـبع  نب 

يرسق دلاخ  ( 629  . ) دوب هدرک  تبث  دوـخ  ماـن  هب  ار  قارع  زا  يداـیز  كـالما  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز رـصاعم  يوـما  هفیلخ  ماـشه  نینچمه 
نویلیم هدزیس  دودح  نآ  دمآرد  تمیق  هک  تشاد  قارع  رد  يدایز  كالما  ماش  تموکح  نامز  رد  رمع  نب  فسوی  زا  لبق  قارع  رادناتسا 

هفوک اصوصخم  قارع  رد  ذوفن  هطلـس و  هب  ار  ماـش  تموکح  هک  يرگید  تلع  یـشیجلا :  قوس  ساـسح  هقطنم  ب -  ( 630  . ) دوب مهرد 
دوب هاگیاپ  نیرتهب  قارع  زور ،  نآ  یمالسا  تکلمم  قرش  رد  ذوفن  يارب  و  دوب ،  نآ  یشیجلا  قوس  یماظن و  تیعقوم  دوب ،  هدرک  صیرح 
رگید جراوخ و  ياه  بالقنا  یبوکرـس  يارب  قارع  رد  شاب  هداـمآ  روط  هب  تموکح  فرط  زا  یناـیوجگنج  هشیمه  فرط  نآ  زا  ( 631 . )

رد ماش  زا  زین  يرکـشل  دوبن و  یفاـک  قارع  شترا  اـهنت  یماـظن  گرزب  فدـه  ود  نیا  يارب  و  ( 632  . ) دنتـشاد تموکح  فلاخم  بازحا 
(633  . ) دهد رارق  یماظن  هاگیاپ  دنک و  انب  ار  طساو ) رهش   ) تسناوت شترا  نیمه  کمک  هب  فسوی  نب  جاجح  و  دندرب ،  یم  رس  هب  قارع 

یلع نب  دـیز  ماـیق  عقوم  رد  تاـهج  نیا  يور  دوب ،  رث  ؤم  مهم و  رایـسب  قارع  رد  يوـما  تموـکح  ياـه  هیاـپ  میکحت  يارب  هاـگیاپ  نیا  و 
 . دـندرک هدافتـسا  تضهن  یبوکرـس  يارب  دنتـشاد  نآ  رد  يداـیز  نایرکـشل  هک  دوخ  مهم  ياـههاگیاپ  نیا  زا  اـه  يوما  مالـسلاامهیلع )  )
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و ( 635  ( ) هیناقیق  ) دـننام قارع  مهم  لیابق  زا  دایز  ینارودزم  دوب ،  هدـش  لیکـشت  یماش  یقارع و  نایهاپـس  زا  هک  شترا  رب  هوالع  ( 634)
دندوب و برع  هلیبق  ود  نیا  هبتلا  دندوب  هداد  لیکـشت  يوق  زهجم و  رایـسب  یـشترا  هتفر  مه  يور  دـندرک و  مادختـسا  ار  ( 636  ( ) هیراخب )
هب ماش  زا  يزهجم  شترا  دش ،  علطم  مالسلا )  هیلع   ) دیز اب  مدرم  تعیب  زا  ماشه  یعقوم  دنتشاد .  میقتـسم  تلاخد  بالقنا  یبوکرـس  نانآ 

ياـه يزوریپ  اـب  و  ( 637  . ) دنـشاب قارع  رد  دوـجوم  نایرکــشل  يارب  یکمک  هریخذ  يورین  ناوـنع  هـب  اـت  تـشاد  لیــسگ  هفوـک  يوـس 
بوکرـس ار  نمـشد  هوبنا  نایرکـشل  مامت  دنتـسناوتن  نویبالقنا  دش ،  وا  نارای  دیز و  بیـصن  دربن  مود  لوا و  ياهزور  رد  هک  يریگمـشچ 

 . تشاد ناوارف  رثا  تضهن  تسکش  رد  دوخ  نیا  دننک و 

يذوفن لماوع  ناسوساج و  شقن   - 2

هک دوب  نویبالقنا  نایم  رد  نمـشد  يذوفن  لماوع  ناسوساج و  زا  يدایز  دادعت  دوجو  دـش  تضهن  ندیـشاپ  مه  زا  ببـس  هک  یتلع  نیمود 
هجدوب اه  تلود  و  هدوب ،  رث  ؤم  رایسب  اه  مایق  اه و  تضهن  تسکش  رد  شقن  نیا  راصعا  مامت  رد  دندرک و  یم  شرازگ  ار  اهدماشیپ  مامت 

تالیکـشت هک  یـسک  نیلوا  هیما  ینب  تموکح  زا  دـنناسر .  یم  یـسوساج  مهم  ياـهنامزاس  نیا  لیکـشت  فرـصم  هب  ار  روـشک  زا  یمهم 
مدرم زا  يدایز  عمج  زور  نآ  یمالسا  عیسو  روشک  مهم  ياهرهش  رثکا  رد  وا  دوب  يوما  نایفسوبا  نب  ۀیواعم  دروآ  دوجو  هب  ار  یـسوساج 

هدش هتخانش  نانآ  زا  يدارفا  هفوک  نآ  زکرم  قارع و  رد  اصوصخم  دوب  هدرک  مادختسا  نیع )   ) سوساج و ناونع  هب  فلتخم  تاقبط  زا  ار 
داصرالا نویعلا و  اوثبنف  دنداد (( ،  يرتشیب  قنور  ار  نآ  و  دـندرک .  بیقعت  يوما  نانارمکح  ار  هیور  نیا  هیواعم  زا  دـعب  و  ( 638  . ) دندوب

هیلع  ) دیز تضهن  نامز  رد  دندوب .  هتشامگ  ناشنانمشد  نتخانش  يارب  ار  يرـس  نارومءام  ناسوساج و  اه  يوما  ( 639 (( ) ءادعالا ۀفرعمل 
دروآ و تسد  هب  نویبالقنا  ياه  هاـگیفخم  تضهن و  زا  ار  یمهم  تاـعالطا  دـش  قفوم  ناـسوساج  نیمه  کـمک  هب  قارع  یلاو  مالـسلا ) 

ررقم تقو  زا  رتدوز  دهد  روتسد  شنارای  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک  دش  ببـس  نیمه  دندوب و  هدش  علطم  مه  ار  مایق  جورخ و  تقو  یتح 
(641  . ) تشاد یمهم  رثا  یمالسا  تضهن  تسکش  رد  ناسوساج  شقن  هک  تسین  یکش  و  ( 640  . ) دننک جورخ 

تفالخ هلئسم   - 3

يافلخ تنس  لها  ناردارب  دوب .  تفالخ  هلءاسم  رد  ناناملـسم  دیاقع  ءارآ و  فالتخا  تسکـش  ار  تضهن  يوزاب  هک  یمهم  تلع  نیموس 
بجاو و  رمـالاولوا )  ) مکاـح و ار  یـسابع  يوما و  ماـکح  رگید  دـنناد و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  ار  نیدـشار 

ار هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترضح  لصفالب  تفالخ ،  دنا  نیملـسم  زا  یمهم  هقرف  هک  نایعیـش  هکنآ  لاح  دنناد و  یم  هعاطالا 
دنزرف هدزای  رد  ار  مالسا  تماعز  يربهر و  وا  زا  دعب  دنناد و  یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ملسم  قح  لقع  تنس و  نآرق و  زا  عطاق  هلدا  هب 

یمالـسا و مهم  شهج  کـی  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ماـیق  عقوم  رد  تسین .  عوضوم  نیا  رد  ثحب  ياـج  ـالعف  هک  دـنناد  یم  شموصعم 
روآدای دوب ) یمومع  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق   ) شخب باتک  نیمه  رد  ام  و  درک ،  زورب  فالتخا  نیا  دوب  یهجوت  لـباق  یبـالقنا  تکرح 

تدـحو و هب  جاـیتحا  يوـما  میژر  ندرک  دوباـن  يارب  زهجم  يوـق و  شترا  کـی  داـجیا  يارب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  هک :  میوـش 
نیا اـت  تشاد  یم  ناـهنپ  دوـخ  ناگدـننک  تعیب  ناوریپ و  یتـح  مدرم و  زا  ار  دوـخ  یعقاو  هدـیقع  اذـل  تشاد  نیملـسم  هبطاـق  یگنهاـمه 
یتح دـندوبن  هعیـش  هکنیا  دوجو  اب  ناملـسم  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  دـش  قفوم  ددرگن و  نیزراـبم  يورین  ندیـشاپ  مه  زا  ببـس  فـالتخا 

ندوب يرـشق  ینیب و  هاتوک  هطـساو  هب  بالقنا  ربهر  حیحـص  هشقن  نیا  هک  فیح  اّما  دـنک .  هارمه  دوخ  اب  ار  هماع  ياهقف  همئا و  زا  یـضعب 
دب نظ و  ءوس  ببـس  نیا  رب  هوالع  و  دـنک ،  بلج  دوخ  هب  ار  نیملـسم  قرف  بازحا و  اه و  هورگ  همه  تسناوتن  نیملـسم  زا  یـضعب  راکفا 
ولج انلع  ار  رمع  رکبوبا و  وا  هکنیا  لیلد  هب  دندرک و  اهر  نادیم  رد  ار  وا  تفرگ و  رارق  شیوخ  باحصا  هعیش و  ياقفر  زا  یعمج  ینامگ 
هفوک رد  دیز  یعقوم  دندش .  نیملـسم  نایم  رد  یـصاخ  هدیقع  رکفت و  زرط  شیادیپ  ببـس  دـندیرب و  تضهن  زا  تسا  هدرکن  تنعل  مدرم 
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يا هدع  و  دنتـسناد ،  یم  ربمایپ  نادـناخ  ملـسم  قح  ار  تموکح  تفالخ و  قارع  لها  دوب ،  جـیار  مدرم  نیب  تدـش  هب  تافالتخا  نیا  دوب 
باختنا تسدـب  تفالخ  هن  دـنتفگ ،  یم  رگید  یعمج  دنـشابن و  ای  دنـشاب  تیب  لها  زا  هاوخ  تسا  شیرق  نآ  زا  تفـالخ  هک  دـندوب  لـئاق 

مامت نیب  دهد و  لیکشت  يدحتم  مظنم و  شترا  کی  تسناوت  یم  تخس  طیارش  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تسا .  تما  ياروش  مدرم و 
تفالخ زا  یعقوم  دننک ،  یهارمه  وا  اب  دندنـسپب و  اه  هقرف  مامت  هک  درک  باختنا  ار  یهار  روظنم  نیمه  هب  دـنک و  عمج  ءارآ  تاداقتعا و 

 . دوشن هدز  نماد  تافالتخا  هب  هک  دهد  یم  یباوج  رکفت  زرط  نیمه  يور  وا  هک  دـننک  یم  لا  ؤس  ساسح  طیارـش  نآ  رد  رمع  رکب و  یبا 
نیکـست نم  اهوعار  هنیب  ةدعاق  اهوءار و  ۀحلـصمل  رمع  رکب و  یبا  یلا  تضوف  ۀـفالخلا  نا  الا  ۀباحـصلا ،  لضفا  ایلع  نا  دـیوگ (( :  یم  و 

رمع رکبوبا و  هب  تفالخ  هکنآ  الا  دوب  رترب  ربمایپ  باحـصا  ماـمت  زا  مالـسلا )))  هیلع   ) یلع ( 642  ( (( ) ۀـماعلا بولق  بییطت  ۀـنتفلا و  رئان 
هک يءار  نیا  نایب  و  دوب .  مدرم  ياهلد  يدونـشخ  هنتف و  شتآ  ندش  شوماخ  هک  راکـشآ  يا  هدعاق  تیاعر  تحلـصم و  يارب  دش  هدرپس 
هک دـش  ببـس  تشاد و  یمهم  رثا  شیوـخ  رود  هـب  نیملـسم  زا  یمیظع  يورین  يروآدرگ  رد  درک  حیرـصت  نآ  هـب  مالـسلا )  هـیلع   ) دـیز

هدش میسرت  یمالسا  تلم  داحتا  فالتئا و  رطاخ  هب  هک  حیحـص  هشقن  نیا  هک  فیح  اّما  ( 643  . ) دننک تعیب  وا  اب  هماع  زا  يدایز  تیعمج 
فوفـص نیب  ضرغ  اـی  بصعت و  اـی  لـهج و  يور  زا  اـی  ناـبلط  تصرف  نارظن و  هتوک  زا  یـضعب  تسـسگ و  مه  زا  هک  دـییاپن  يرید  دوب 

لوق هب  و  دـندروآ ،  دوجو  هب  تسا  هیدـیز  يرفعج و  نایعیـش  نیب  نوـنکا  مه  اـت  هک  یبـیجع  یگتـسد  ود  دـنتخادنا و  فـالتخا  نیملـسم 
رمع رکبوبا و  زا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هب  تعیب  هکرعم  طسو  رد  نایعیـش  زا  یعمج  دـیوگ :  یم  هک  ربحم )  ) بحاـص
هتشگ اهر   ( ) هضفار  ) ناونع هک  دندقتعم  یضعب  و  ییوگغورد ،  وت  دنتفگ  دندرک و  اهر  ار  وا  نانآ  درکن ،  ار  راک  نیا  وا  و  دیوج ،  يربت 

زا دـعب  تسا :  هدرک  لقن  نینچ  ار  نایعیـش  دـیز و  نایم  يوگتفگ  نیا  یبلک  ماشه  و  ( 644  . ) دش هتـسب  نایعیـش  هب  هحوبحب  نآ  رد  ناگ ) 
دش راک  هب  تسد  تضهن  ندیشاپ  مه  زا  يارب  دیدرگ ،  هاگآ  نایرج  زا  رمع  نب  فسوی  دندرک و  تعیب  مالسلا )  هیلع   ) دیز اب  مدرم  هکنآ 

(( ، (( رمع رکب و  یبا  یف  کلوق  ام  هّللا  کمحر  دـنتفگ (( :  نانآ  دـننک و  ثحب  وا  اب  ات  داتـسرف  دـیز  دزن  هب  ار  موق  نارـس  زا  یعمج  وا  ، 
تمحر ار  ود  نآ  ادـخ  تفگ :  مدرم )  تدـحو  ظفح  هیقت و  باب  زا   ) دـیز ییوگ ؟  یم  هچ  رمع  رکبوبا و  هرابرد  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ 
هوضفر کلذ  اوعمس  املف  دییوگن (( ! يزیچ  یبوخ  زج  ود  نآ  هرابرد  هتسجن و  يربت  اهنآ  زا  ام  نادناخ  زا  یسک  تسا و  هدیشخب  هدرک و 

نیا دـیوگ :  یم  يدادـغب ،  دـنتخاس .  شیاـهر  دـندرک و  ضفر  ار  وا  دندینـش  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز زا  ار  باوج  نیا  یعقوـم  ( ، 645 (( )
اب مظنم و  دیاب  شترا  فوفص  هک  ساسح  تاظحل  نآ  رد  و  دمآ ،  شیپ  گنج  لاتق و  نادیم  عقوم  رد  تعیب و  زا  دعب  وگتفگ  تارظانم و 

کیءارب انربخت  نا  دعب  کئادعا  یلع  كرصنن  انا  دندیـسرپ (( :  دندمآ و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دزن  نایعیـش  زا  یـضعب  دگنجب ،  یگنهامه 
 . ینک نایب  نامیارب  رکبوبا  رمع و  هرابرد  ار  تا  هدیقع  هک  یطرش  هب  مینک  یم  يرای  تنانمشد  رب  ار  وت  ام  رمع )) ، )) رکب و  یبا  ۀماما  یف 

(646 (( ) اریخالا امهیف  لوقا  ینا ال  تفگ (( :  راچان  دیوگب ،  نانآ  هب  ار  تقیقح  تسناوت  یمن  تخس  طیارـش  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز
و دنتـسکش .  ار  وا  تعیب  دـنتخاس و  اـهر  ار  يو  دندینـش  ار  نخـس  نیا  یعقوـم  ناـنآ  میوـگ  یمن  یبوـخ  زج  يزیچ  ود  نآ  هراـبرد  نم  ، 
 ، دندومن يو  زا  ار  لا  ؤس  نیا  هک  دوب  گنج  تدش  رد  دیوگ :  یم  دناد ،  یم  گنج  هحوبحب  رد  ار  باوج  لا و  ؤس  نیا  زین  ینیئارفـسا ، 

دندینش يو  زا  ار  هلمج  نیا  نانآ  یعقوم  نارگید ،  هن  تسا  هیما  ینب  اب  نم  گنج  میوگ و  یم  ار  ود  نآ  يانث  نم  هک  داد  باوج  مه  وا  و 
امف انرما  ةالو  انتداس و  متنا  متفگ (( :  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هب  دیوگ :  يدس  ( 647  . ) دنتفگ كرت  ار  گنج  نادیم  دـندومن و  ضفر  ار  وا 

؟  دییوگ یم  هچ  رمع  رکبوبا و  هرابرد  دیئام ،  ياوشیپ  رما و  یلاو  و  ام ،  گرزب  امش  ( ، 648 (( ) امهیلوتا لاقف  رمع ،  رکب و  یبا  یف  لوقت 
نیا مرتحم ،  هدنناوخ  ( 649  . ) تسا هدرک  لقن  ار  باوج  لا و  ؤس  نیمه  ریظن  زین  ملاـس  نب  دّـمحم  و  مناد .  یم  یلوا  ار  ود  نآ  تفگ :   ؟

رد هک  ار  دیز  ياه  باوج  تالا و  ؤس  و  دش ،  لقن  دربن  نارحب  رد  دیز  نارای  یگتسد  ود  فالتخا و  ندمآ  دوجو  هب  رد  هک  دوب  یتالمج 
هیلع  ) دیز زا  هفوک  هعیـش  نارـس  هوجو و  زا  يا  هدع  هک  دش  ببـس  دماشیپ  نیا  و  تشذگ .  رظن  زا  دوب ،  هدرک  نایب  يداع  ریغ  طیارـش  رثا 
ایلع نا  هک (( :  دندوب  دقتعم  و  دنراد ،  یم  مدقم  نارگید  هب  ار  نینم  ؤملاریما  تفالخ  تماما و  هفوک  نایعیـش  نوچ  دـنوش  ادـج  مالـسلا ) 
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یلوا و نارگید  رب  ادخ ،  ربمایپ  ینیشناج  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ( 650  (( . (( ) هتما یف  رمالاب  مهقحا  هّللا و  لوسر  ماـقمب  ساـنلا  یلوا 
زا تفـالخ  رد  هک  ییاـفلخ  همه  هفوک  نایعیـش  و  دوب .  راوازـس  قحا و  نارگید  زا  يو  تما  ناـیم  رد  تموـکح  هلءاـسم  رد  وا  دوـب و  رترب 

و مالسلا )  هیلع   ) دیز یـشیدنا  تحلـصم  هفوک و  نایعیـش  نایم  رد  هک  رکفت  زرط  نیا  اب  دنناد و  یم  بصاغ  دنتـسج  یـشیپ  نینم  ؤملاریما 
نیا دیآ و  دوجو  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نارادفرط  نایعیـش و  نیب  یقیمع  یگتـسد  ود  هک  دش  ببـس  نیملـسم  قرف  تدحو  يارب  وا  هیور 

ؤم رایسب  هقرفت  نیا  داجیا  رد  نانمشد  زومرم  تسد  فرط  نآ  زا  و  تشاد .  یئازسب  مهـس  نآ  ندرک  راد  هکل  تضهن و  تسکـش  رد  دوخ 
یم مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  هدـنزارب  ياهتیـصخش  زا  هعیـش و  گرزب  ناربـهر  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز يوما  ماـکح  نوچ  دوـب و  رث 

نویبالقنا نایم  تتـشت  فالتخا و  داجیا  يارب  دندوب ،  هدـش  هاگآ  نیملـسم  فوفـص  ظفح  رد  وا  هنالقاع  هشقن  زا  فرط  نآ  زا  دنتـسناد و 
دیز دزن  کلملادـبع  نب  ماشه  نایفارطا  هیما و  ینب  ناراداوه  زا  یعمج  گرزب :  نیخروم  زا  یـضعب  لوق  هب  دـندش و  راـک  دراو  ناـشدوخ 
هیلع هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  یبحاص  رمع  رکبابا و  هّللا  محر  لاقف :  رمع ؟  رکب و  یبا  یف  لوقت  ام  دنتفگ (( :  وا  هب  دندمآ و  مالسلا )  هیلع  )

هرابرد ( 651  (( . (( ) هنع اوقرفتف  لدع ،  اماما  امه  لعفاال ،  لاقف :  امهنم ،  ءربتت  وا  کعم  جرخن  ام  اولاقف :  مویلا ؟  لبق  متنک  نیا  هلآ ، )  و 
اجک زورما  زا  لـبق  امـش  دـندوب ،  ادـخ  لوسر  بحاـص  ود  نآ  دـنک ،  تمحر  ار  ود  نآ  دـنوادخ  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  رمع  رکبوبا و 

ياوشیپ ود  نآ  منک ،  یمن  ار  راک  نیا  هن ،  تفگ :  یئوج .  يور  ود  نآ  زا  هکنآ  رگم  مینک ،  یمن  جورخ  وت  هارمه  ام  دنتفگ :  دیدوب ؟ ؟ 
 . دندش ادج  يو  زا  نانآ  هاگنآ  دندوب ،  یلداع 

هفوک مدرم  تنایخ   - 4

هب هک  روطنامه  هفوک  مدرم  دوب .  دربن  هحوبحب  رد  هفوک  مدرم  ندرکن  کمک  لذاخت و  دوب  رت  مهم  لـلع  ریاـس  زا  دـیاش  هک  يرگید  تلع 
زین مالسلا )  هیلع   ) دیز يو ،  دیشر  دنزرف  هب  تبسن  تفرگ  ار  نانآ  نماد  یندوشخبان  یهانگ  دندرک و  تنایخ  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 

روتسد تلص  نب  مکح  دوخ  هدنیامن  هب  رمع  نب  فسوی  یعقوم  دندیـساره و  نمـشد  ياهدیدهت  زا  نانآ  ( 652  . ) دندرک راتفر  هنوگنامه 
اروف دـندادن و  ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  نیرتکچوک  نئاخ  راخب و  یب  تلم  نیا  بلغا  دـنک .  هرـصاحم  دجـسم  رد  مایق  زا  لـبق  ار  مدرم  داد 

نشور لیلد  و  دش .  نانآ  يارب  یبوخ  رایـسب  هناهب  نیا  دنراد ،  هگن  رود  هکرعم  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  و  دنتخاس ،  نمـشد  میلـست  ار  دوخ 
مالعا نانآ  هب  دندروآرد و  شیوخ  هرصاحم  هب  ار  دجسم  دندومن و  يورشیپ  دجسم  رد  ات  شنارای  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز یعقوم  هکنیا  رت 
شیوخ گرزب  هانگ  نیا  يارب  يرذع  چـیه  لدزب  مدرم  نیا  و  ( 653  . ) دندادن ناشدوخ  زا  یتکرح  نانآ  دنداد  دربن  هب  نتـسویپ  شروش و 
یماگنه تسناد ،  یم  بوخ  ار  بلطم  نیا  هفوک  هیقف  شمعا )   . ) دوب نمشد  ياوق  زا  نانآ  تشحو  سرت و  نامه  تلع ،  اهنت  دنتـشادن و 

نیا هب  نم  مدرگ ،  تنابرق  تفگ :  دیز  باوج  رد  وا  دومن  توعد  شیوخ  اب  تعیب  تضهن و  هب  نتسویپ  هب  ار  يو  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک 
شمعا ( 654  . ) میدرک یم  ضوع  ار  عاضوا  میتفای ،  یم  وت  رانک  رد  ار  دامتعا  لباق  مدرم  رفن  دصیـس  القا  ام  رگا  و  مرادـن ،  دامتعا  مدرم 

هلمج زا  هنومن  باـب  زا  ـالثم  دوب .  صیخـشت  نیمه  يور  يو  نخـس  نیا  دوب و  هدـناوخ  ار  ناـنآ  تناـیخ  گـنرین و  هفوـک و  مدرم  بوـخ 
هک يدزا )  ورمع  نب  سنا   ، ) دوب هداد  دربن  يراکمه و  لوق  وا  هب  دوب و  هدرـشف  تعیب  ناونع  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تسد  هک  یناسک 

یعقوم تخاس  یفخم  شا  هناخ  رد  ار  دوخ  دربن  مرگامرگ  رد  نئاخ  درم  نیا  اـّما  دوب ،  دـمآ ،  یم  باـسح  هب  هفوک  ذـفنتم  نادرم  زا  یکی 
ادخ هار  رد  داهج  هب  ار  وا  دندومن و  دـنلب  ار  يزوریپ  و  قحلا )) )  ءاج   )) ) دایرف دندیـسر و  وا  هناخ  رد  هب  شنارای  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز

 ، درک تعیب  دیز  اب  هک  دوب ،  فورعم  ياهتیـصخش  زا  عیبر ،  نب  سیق  نینئاخ ،  هلمج  زا  و  ( 655  . ) دادن یباوج  الصا  وا  دندرک ،  توعد 
 : )) تفگ دندرک و  تنایخ  وا  هب  هفوک  درم  هک  دـش  هجوتم  دـیز  هک  دوب  عضو  نیا  رد  ( 656  . ) درکن تکرـش  گنج  رد  هجو  چیه  هب  اّما 

 ( همیزخ نب  رصن   ) شراکادف رای  دیشر و  رـسفا  هب  و  ( 657  . ) دنک تیافک  ارم  ادخ  دـندرک  ار  ناشدوخ  راک  رخآ  هّللا )) )  یبسح  اهولعف  )
راتفر مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح اب  هک  هنوگ  نامه  هک  یـسرت ،  یم  ایآ  ( 658  (( ، (( ) ۀینیـسح اهولعف  اونوکی  نا  فاخت  ارـصن  اـی  دومرف (( : 
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بولغم اهتـسکش و  رد  هشیمه  فلاخم  يورین  لباقم  رد  نتخاب  دوخ  نمـشد و  زا  تشحو  سرت و  هیحور  دـننک .  ناـنچ  زین  اـم  اـب  دـندرک 
نادناخ کیدزن  نارای  زا  یـضعب  یتح  دش و  نایامن  حوضو  هب  بلطم  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تضهن  رد  و  هتـشاد .  یمهم  رثا  اه  ندـش 
نادناخ رادـفرط  زرابم و  هدازآ و  يارعـش  زا  هک  يدـسا )  تیمک   . ) دندیـشک رانک  هکرعم  زا  ار  دوخ  دـندش و  نمـشد  بوعرم  زین  ربمایپ 
ریشمش اب  كاپ و  يدرم  تیمک  هچرگ  دادن ،  داهج  رد  تکرش  هزاجا  وا  هب  نمـشد  زا  سرت  تشحو و  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دوب  ربمایپ 

درک و توعد  نمشد  اب  دربن  تعیب و  هب  ار  يو  تشون و  همان  وا  هب  مالسلا )  هیلع   ) دیز یعقوم  اّما  درک  یم  درخ  ار  نمشد  شنایب  راعـشا و 
مالسلا هیلع   ) دیز باوج  رد  تیمک  ماوللا ))  ۀمالم  مکیف  مس  اقلاابا  تظفح  نا  یلابا  ام  لئاقلا ))  تسلا  انیلا ،  جرخا  تشون . . . (( :  وا  هب 
هصالخ ( 659  (( ) لمجت لوح  نابرغلا  رغلا  اهل  للظت  ۀیث  نود و  امب  سفن  مکل  دوجت  تسج (( :  لثمت  شرعـش  نیدـب  تشون و  يا  همان  ( 

 : )) تشاد یم  زاربا  ار  دوخ  تمادن  راعـشا  نیا  اب  تشگ و  نامیـشپ  دوخ  راک  نیا  زا  تخـس  ادعب  اّما  دـشن ،  قحلم  تضهن  هب  هناهب  نیا  اب 
تـشگ قفوم  وا  اّما  ( 660  (( ) قیرط نم  ۀـینملا  نود  له  اهنم و  دـبال  ۀـینمراذح  قیثولا  یعادـلل  فهل  ای  ـالا  هبجا  ملف  لوسرلا  نبا  یناـعد 

ام و   ) دیسر تداهش  هب  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلها يرادفرط  ملظ و  اب  هزرابم  سدقم  فده  هار  رد  تبقاع  اریز  دنک ،  ناربج  ار  دوخ  هابتـشا 
دنمجرا دـنزرف  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع میا . )  هدرک  هراشا  لد  هدـنز  رعاش  نیا  تالاح  زا  يا  هشوگ  هب  باتک  نیا  هدازآ  ءارعـش  لصف  رد 

(( ءاقللا دـنع  تبثی  هتعیبب و  یفی  ۀـقث  عضوم  فرغاال  دـنک (( :  یم  فیـصوت  نینچ  ار  هفوک  مدرم  هعدـخ  گـنرین و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز
سانش مدرم  و  دننام .  رادیاپ  دهعتم و  نآ  هب  دربن  تاقالم و  عقوم  رد  هک  مدیدن  نانآ  تعیب  هب  تبـسن  هفوک  مدرم  هب  يداقتعا  نم ،  ( 661)

 ، دوـب هداد  صیخـشت  بوـخ  ار  ناـنآ  هیحور  دوـب و  هفوـک  مدرم  ناـیم  رد  اـهلاس  ماـما  دوـبن ،  یـسک  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  زا  رت 
مکب و  عامـسا ،  وذ و  مص  نیتنثا ،  ثالثب و  مکنم  تینم  ۀفوکلا ،  لها  ای  دـیامرف (( :  یم  فیـصوت  نینچ  ار  نانآ  يا  هبطخ  رد  شترـضح 

 ، اهتاعر اهنع  باغ  لبالا  هابـشا  ای  مکدیا  تبرت  ءالبلا ،  دنع  ۀقث  ناوخا  ءاقللا و ال  دنع  قدـص  رارحاال  راصبا ،  وذ و  یمع  و  مالک ،  وذ و 
نبا نع  متجرفنا  دق  بارـضلا ،  یمحو  یغولا  سمحول  نا  لاخا  امیف  مکب  یناکل  هّللا  و  رخآ ،  بناج  نم  تقرفت  بناج  نم  تعمج  املک 

مغ و هب  دیرادن  هک  زیچ  ود  دیراد و  هک  زیچ  هس  هب  امـش  راک  زا  هفوک  لها  يا  همجرت :  ( 662  . . . (( ) اهلبق نع  ةءارملا  جارفنا  بلاط  یبا 
 . دیرادن هک  ود  نآ  اّما  دیروک .  اّما  دـیراد ،  مشچ  دـیتسه ،  گنگ  اّما  دـیتسه  ایوگ  دـیتسه  رک  اّما  دـیراد  شوگ  ما .  هدـش  التبم  ینارگن 

امـش ياهتـسد  دـیتسین .  دامتعا  دروم  ناردارب  يراتفرگ  یتخـس و  رد  مود )   ) دـیرادن ار  رارحا  مدـق  تابث  یتسار و  گنج  ماـگنه  لوا )  )
رگید فرط  زا  دـننک ،  ناتعمج  فرط  کی  زا  رگا  دـشاب  هدـش  رود  اهنآ  زا  ناشنابراس  هک  دـیتسه  ییاهرتش  دـننام  امـش  داب  هدولآ  كاخ 

دیهاوخ هدنکارپ  ادج و  بلاطوبا  رسپ  زا  دریگ ،  هلعـش  دربن  شتآ  دوش و  تخـس  گنج  رگا  هک  مراد  نامگ  مسق  ادخ  هب  دیوش ،  هدنکارپ 
تواضق نیا  زا  مراد .  تجح  مراگدرورپ  بناج  زا  نم  هک  يدوجو  اب  دوخ .  مکـش  رد  هچب  زا  ندیئاز )  عقوم   ) نز ندش  ادج  دننام  دش . 

یمن شیپ  رطخ  هک  یعقوم  اـت  دـندوب  مرگ  ساـسحا و  رپ  یمدرم  ناـنآ  داد :  صیخـشت  نینچ  ار  هفوک  مدرم  هیحور  ناوت  یم  اهدـماشیپ  و 
گنرین و نانآ  ياهلد  اّما  بیرفلد ،  بوخ و  ناشرهاظ  دوب .  یلکـشم  راک  نانآ  هب  داـمتعا  دوب و  اـتود  ناـشرهاظ  لـمع  ناـبز و  و  دـمآ ، 

لحارم هک  تسا  یمدرم  اهتلم و  همه  تافـص  هیحور و  نیا  دنامن ،  هتفگان  ( 663  . ) تسا بلطم  نیا  دهاش  یبوخ  هب  خـیرات  دوب و  هدولآ 
نیا دـندش ،  فورعم  گنرین )  ییافو و  یب   ) تفـص نیا  رد  هفوک  مدرم  مالـسا  خـیرات  رد  هکنیا  تلع  دنـشاب و  هدـنارذگن  ار  تیبرت  هیلاع 

یمالـسا راطقا  ریاس  رد  عیاقو  نیا  دنتفرگ و  رارق  اهدـماشیپ  نیا  رذـگهر  رد  و  دـندش ،  عقاو  ثداوح  تاقافتا و  نیا  دروم  نانآ  هک  تسا 
(664  . ) تسویپ عوقو  هب  رتمک 

نایسابع توعد   - 5

ینب ندمآ  راک  يور  هیما و  ینب  علخ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  يرس  ياهتضهن  نیوکت  یفخم و  ياه  هورگ  لیکشت  ادتبا  يرجه  دصکی  هنس  رد 
يو روتـسد  هب  داتفا و  بلطم  نیا  رکف  هب  هک  تسا  یـسابع  لجر  نیلوا  سابع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  نب  دّـمحم  و  درک ،  یم  توعد  ساـبع 
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سابع و ینب  تفالخ  هب  ار  مدرم  زور  نآ  یمالسا  عیـسو  روشک  دالب  راطقا و  مامت  رد  ات  دندش  نیعم  هنایفخم  روطب  یناگداتـسرف  تاعد و 
 . دندش لمحتم  اهلتق  اه و  هجنکش  دندید و  هیما  ینب  زا  یتخـس  ياه  هبرـض  اههورگ  دارفا و  نیا  هچرگ  ( 665  . ) دننک انشآ  نانآ  اب  تعیب 

دـننک و شیوخ  رکفت  زرط  هجوـتم  ار  مدرم  زا  يداـیز  راـکفا  دـندش  قـفوم  دنتـشادنرب و  تسد  دوـخ  فدـه  زا  اـه  هورگ  نیا  اـّما  ( 666)
تیعقوم رد  زین  هورگ  نیا  یگتخاسدوخ  دارفا و  تایحور  هب  هجوت  نانآ و  یـسانش  مدرم  هتبلا  دـنیامن ،  بلج  شیوخ  هب  ار  نانآ  یناـبیتشپ 

یکی یکی  ار  تاهد  اهرهش و  نانآ  ( 668 (( ) راجنلا يز  یف  ادلب  ادلب  ةروک و  ةروک  نورودـی  اوناکف  ( )) 667  . ) تشاد ییازسب  رثا  نانآ 
نیا سابع و  ینب  تاعد  تیلاعف  مهم  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  هفوک  دندومن .  یم  بیقعت  ار  شیوخ  فده  تراجت ،  سابل  رد  و  دنتشگ ،  یم 
رتهب شیوخ  فدـه  دربشیپ  يارب  هک  ار  اجک  ره  دـندرک  یمن  افتکا  یمالـسا  روشک  رد  ینیعم  نیمزرـس  هب  نانآ  هتبلا  هک ،  دوب  دارفا  هنوگ 
دوبن یکش  اّما  ( 669  ) تسد رود  طاقن  رگید  ير و  و  ناسارخ ،  دننام  دنتخاس ،  یم  زکرمتم  اجنآ  رد  ار  دوخ  تیلاعف  دنداد  یم  صیخشت 

علخ مایق و  دصق  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  لاس 120 ه ق  رد  یعقوم  ( 670  ) دوب هورگ  نیا  رتشیب  تیلاـعف  راـشتنا و  زکرم  هفوک  هک 
تاغیلبت تامحز و  هجیتن  تیقفوم ،  نیا  للع  زا  یکی  دش و  وربور  هفوک  مدرم  لماک  هجوت  مرگ و  لابقتسا  اب  لوا  دمآ ،  هفوک  هب  هیما  ینب 

ناوت یم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق  عقوم  رد  دوب .  بـالقنا  يارب  ناـنآ  ندرک  هداـمآ  مکاـح و  میژر  هب  مرم  ندرک  نیبدـب  رد  ساـبعلا  ینب 
ندرک دوباـن  هیما و  ینب  علخ  نآ  و  دوب ،  كرتـشم  ناـنآ  یلوا  فدـه  هک  دـنتفرگ  رارق  مه  راـنک  رد  هفوک  رد  یبـالقنا  يورین  ود  تفگ : 
شروش هب  ار  مدرم  دندرک و  یم  دییءات  ار  رگیدـمه  ورین  ود  نیا  ( 671  . ) دوب مشاه  ینب  هب  نانآ  نتـسویپ  مدرم و  تعیب  ماـش و  تموکح 

قح رت ،  مهم  همه  زا  تضهن و  يربهر  يارب  يو  یگدنزارب  تقایل و  وا و  هب  مدرم  هجوت  رد  دیز  يزوریپ  تعرس  اّما  دندومن ،  یم  توعد 
تضهن زا  ار  دوخ  ساسح  تیعقوم  نآ  رد  دش و  نانآ  نارادفرط  سابعلا و  ینب  تشحو  بجوم  تخس  تفالخ  هلءاسم  رد  نویولع  ملـسم 

تفرـشیپ تلع  دنتخادرپ .  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تضهن  هب  نانآ  ندرک  نیبدب  مدرم و  نایم  يزادنا  هقرفت  يراکبارخ و  هب  دندیـشک و  رانک 
نیا يور  سابع و  ینب  هعیش  هن  تسا  یلع  هعیش  هفوک  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  وا  اریز  دوب ،  مولعم  هفوک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز

هب نویولع  اّما  دـننک  بلج  دوخ  رکف  مارم و  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـییءات  دنتـسناوتن  دوخ  دوخ  تاغیلبت  تیلاعف و  ترثک  اب  سابع  ینب  تهج 
زا یـسابع  یلع  نب  دّمحم  هک  دش  ببـس  يزوریپ  نیا  و  ( 672  . ) دندش لئان  ریگمـشچ  تیقفوم  نیا  هب  الماک  مالـسلا )  هیلع   ) دیز يربهر 
رما رد  دنک و  هدنکارپ  مالسلا )  هیلع   ) دیز فارطا  زا  ار  مدرم  دهاوخب ،  دوب  سابعلا  ینب  نارادفرط  قارع و  نارس  زا  هک  ناهام )  نب  ریکب  )

هجورخ یف  رتغی  ۀـفوکلاب  یتیب  لها  نم  لجر  جورخ  مکلظا  تفگ (( :  نینچ  مدرم  هب  باـطخ  يا  هلمج  رد  وا  ( 673  . ) دیامن لالخا  دیز 
دمآ هفوک  هب  یلع  نب  دّمحم  روتسد  هب  ناهام  نب  ریکب  لصا ،  نیا  يور  هرما )) . ))  مکلبق  هعیشلا  رذخف  بلـصی  وا  لتقیف  هریغ ،  رتغا  امک 

 ، مهتطلاخم دیز و  باحصا  اوبنجت  مکتویب و  اومزلا  تفگ (( :  یم  شیوخ  نارای  هب  درک و  عنم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز اب  تعیب  زا  ار  مدرم  و 
نایفارطا باحصا و  هب  تسا  هدرک  مایق  مالسلا )  هیلع   ) دیز دینش  ریکب  هک  یماگنه  و  ( 674  (( ) مکباحصا عمجمب  نبلصیل  نلتقیل و  هّللاوف 

هکنآ ات  دندنام  هریح  رد  نانآ  و  ددـنوپب ،  تضهن  هب  نانآ  زا  یـسک  ادابم  دـنور ،  هریح )   ) هب دـنوش و  جراخ  هفوک  زا  داد  روتـسد  شیوخ 
رثا مدرم  فالتخا  تضهن و  تسکش  رد  هک  دوب  یللع  هلمج  زا  مه  نیا  دنتشگرب .  هفوک  هب  هاگنآ  دیسر ،  تداهش  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز

 . تشاد یمهم 

تماما هلءاسم   - 6

تماما و هلءاسم  تشاد  یمهم  رثا  تضهن  تسکـش  رد  دوب و  رث  ؤم  نایعیـش  دیز و  نارای  نیب  فالتخا  ندـمآ  دوجو  رد  هک  يرگید  تلع 
رکذ البق  هک  دوبن ) تماما  یعدم  مالسلا )  هیلع   ) دیز  ) لصف رد  باتک  نیمه  رد  ام  و  مایق ،  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ندرکن  تکرش 
ماما شا  هدازردارب  تماما  هب  لئاق  وا  تشادن و  ار  نیملسم  يربهر  تفالخ و  تماما و  ياعدا  دیز  دوخ  هک  میداد  حرـش  الـصفم  دوب  هدش 
همئا تماما  هب  تبسن  ار  شیوخ  داقتعا  تشاد و  یم  یفخم  ار  بلطم  نیا  هزیگنا  ود  يور  تضهن  عقوم  رد  و  دوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداص

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 125 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


عوضوم نیا  و  ماما ،  سدـقم  دوجو  هب  تبـسن  نمـشد  نظ  ءوس  داجیا  مدـع  قداص و  ماما  ناج  ظـفح   - 1 تشاد :  یم  ناـهنپ  نیموصعم 
اّما دوب ،  مالسلا )  هیلع   ) دیز مایق  دی  ؤم  تشاد و  هدهع  هب  ار  تضهن  يرس  يربهر  ماما  اعقاو  هچرگ  دوب ،  دیز  ترضح  هجوت  دروم  رایسب 

ناهارمه نامزرمه و  فوفـص  تدحو  ظفح   - 2 دیاین .  نایم  هب  مایق  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یمان  الـصا  هک  دوب  نیا  تحلـصم 
ار تماما  يو  دـندرک  یم  لایخ  مدرم  تشاد و  یم  هگن  یفخم  ار  قداص  ماما  مان  شترـضح  هک  دوب  يرگید  هزیگنا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز

ترضح فرط  کی  زا  منک  یم  توعد  قداص  ماما  هب  ار  امـش  نم  تفگ  یم  امـسر  مالـسلا )  هیلع   ) دیز رگا  و  تسا ،  لئاق  شیوخ  يارب 
یم مورحم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نوچ  موصعم  يربهر  دوجو  زا  ررقم  تقو  زا  شیپ  مالسا  تما  دوب و  هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار 
نیا دیز  ضرغ  دنتـسناد  یم  رگا  دوب  ادج  قداص  ماما  اب  نانآ  یـشم  هک  هفوک  مدرم  ءاهقف و  زا  يدایز  تیعمج  رگید  فرط  زا  و  دـندش . 

 . دنتشاد یم  رب  وا  کمک  زا  تسد  دنتفگ و  یم  كرت  ار  يو  دراپسب ،  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  ار  تفالخ  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا 
مناوخ یم  دّمحم ) لآ  ياضر   ) رب ار  امش  نم  تفگ  یم  تشاد و  یم  ناهنپ  تضهن  رد  ار  ماما  مان  مالـسلا )  هیلع   ) دیز لصا  ود  نیا  يور 

مالسلا هیلع   ) قداص ماما  تماما  هب  دقتعم  هک  نایعیش  زا  یعمج  هک  دش  ببـس  نیا  تسا .  هدرک  دصق  ار  شدوخ  دندرک  یم  لایخ  مدرم  و 
يو تماما  هب  لئاق  مه  وا  نارای  زا  رگید  تیعمج  دنوش و  ادج  وا  زا  دندوب ،  هدرک  ادیپ  نظ  ءوس  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هب  تبـسن  دندوب و  ( 

تبحص و  تشاد .  یمهم  رثا  یمالسا  تضهن  تسکش  رد  هک  دوب  یبابسا  هلمج  زا  دروآ و  دوجو  هب  يدیدش  فالتخا  دوخ  نیا  دندرگ و 
( دوبن تماما  یعدم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز  ) و درک ) یم  توعد  دّـمحم  لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز  ) لصف رد  هنیمز  نیا  رد 

میدش رکذـتم  مایق )  هفـسلف   ) رد البق  هک  یحلاصم  يور  اصخـش  قداص  ماما  هکنیا  رطاخ  هب  هصالخ  تسا ،  هدـمآ  باتک  نیا  رد  الـصفم 
رد تهج  نیا  دندیـشک و  راـنک  تـضهن  زا  ار  دوـخ  شترـضح  يوریپ  هـب  زین  يو  باحـصا  زا  یـضعب  درکن و  تکرـش  ماـیق  رد  امیقتـسم 

(675  . ) تشاد یناوارف  رثا  تضهن  تسکش 

مایق جیاتن  مهدزیس :  لصف 

همدقم

نآرق  . ) نانم ؤم  يرای  تسام  رب  میتفرگ و  ماقتنا  ناراکتیانج  زا  ام  نینم )) . ))  ؤملا  رـصن  انیلع  اقح  ناک  اومرجا و  نیذـلا  نم  اـنمقتناف  )) 
ندب هیما  ینب  هک  زور  تفه  زا  دعب  ( 676  (( . (( ) مایا ۀعیـسب  دیز  قارحا  دعب  هیما  ینب  كاله  یف  نذا  هیآ 47 (( . ) مور ،  هروس  میرک ، 

 . دومن ار  نانآ  يدوبان  كاله و  هدارا  دنوادخ ،  دندنازوس  ار  دیز 

مایق جیاتن 

هیلع  ) یلع نب  دـیز  تضهن  هاگنآ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  مایق  جـیاتن  راثآ و  زا  یکی  هیما  ینب  هنارباج  تموکح  يدوباـن  كـاله و 
زع هّللا  نا  دومرف (( :  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تسا .  یتربع  سرد  دوخ  ناشتیانج ،  نآ  زا  سپ  هیما  ینب  تشذگرـس  و  دوب ،  مالـسلا ) 

شتآ هب  ار  دـیز  دـسج  هیما  ینب  هـکنآ  زا  دـعب  زور  دنوادخ 7  ( 677  (( ) مایا ۀعبـسب  ادـیز  مهقارخا  دـعب  ۀـیما  ینب  كـاله  یف  نذا  هرکذ 
هگن راد  يالاب  ار  دـیز  ندـب  لاس  راـهچ  هیما  ینب  نوچ  ناـیب  نیا  هب  دوش  هیجوت  دـیاب  تیاور  نیا  داد .  ار  ناـنآ  كـاله  نذا  دـندنازوس ، 
حرـش هک  دندنازوس  ارنآ  دندروآ و  نیئاپ  راد  زا  يوما  دیلو  ای  ماشه  روتـسد  هب  دیز  دنزرف  ییحی  مایق  یعقوم  لاس 125 ه ق  رد  دنتشاد و 

لاس هیما 7  ینب  سپ  ( 678  ) تسا هدوـب  لاس 132 ه ق  رد  سابع  ینب  ندـمآ  راک  يور  هیما و  ینب  طوقـس  فرط  نآ  زا  و  تشذـگ ،  نآ 
دوجو هب  ار  نانآ  يدوبان  یـضتقم  هداد و  تکاله  هب  نذا  راگدرورپ  تیاور ،  نیا  رد  هتبلا  و  دندرک .  طوقـس  دیز  ندب  ندـنازوس  زا  دـعب 

لوا هیجوت  هتبلا  دـنا ،  هدرک  دای  مایا  ار  نآ  هدوب و  لاس  موی  ياج  هب  ربخ  رد  هک  دراد  لامتحا  و  تسا .  هدـش  عقاو  تکـاله  ادـعب  هدروآ ، 
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یبا لآ  نا  دومرف (( :  شترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یبلح  دّـمحم  تسا .  نیمه  تیاور  رهاظ  و  تسا ،  رتهب 
دیلولا لتق  و  هکلم ،  هّللا  عزنف  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ماشه  لتق  و  مهکلم ،  هّللا  عزنف  هیلع  هّللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  اولتق  نایفس 

ار تموکح  کلم و  مه  دنوادخ  دنتشک  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح نایفـسوبا ،  نامدود  ( 679  (( ) هکلم هّللا  عزنف  هّللا  ۀمحر  دـیز  نب  ییحی 
رد مه  دنوادخ  تشک ،  ار  ییحی  دیلو  و  تخاس ،  لیاز  ار  يو  تموکح  ضوع  رد  مه  دـنوادخ  تشک ،  ار  دـیز  ماشه  تفرگ و  نانآ  زا 

 . تخاس دوبان  ار  وا  تموکح  لباقم 

نایوما طوقس 

هیلع  ) دـیز مایق  دـمآ .  تسدـب  نآ  زا  يریطخ  جـیاتن  تشاد و  هیما  ینب  کلم  لاوز  رد  یمهم  رثا  وا  تداهـش  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ماـیق 
هب ار  يوما  تموکح  دـض  رب  مایق  شروش و  مچرپ  ییحی )   ) شدیـشر دـنزرف  يربهر  هب  نویبالقنا  و  دـشن ،  مامت  وا  تداهـش  اـب  مالـسلا ) 
نک دربن  موق  نیا  اب  مدنزرف   : ) دومرف دش و  روآدای  ییحی  هب  تداهش  رتسب  رد  هک  دوب ،  مالسلا )  هیلع   ) دیز تیـصو  نیا  و  دنتفرگ .  تسد 
یم یبوقعی  دیدرگ .  هیما  ینب  تموکح  طوقس  يارب  يا  همدقم  مایق  ود  نیا  اّما  دیسر ،  تداهـش  هب  شراوگرزب  ردپ  دننام  ییحی  هچرگ  ( 
نیا زور  هب  زور  دندمآرد و  شبنج  هب  ناسارخ  نایعیـش  دـیز  تداهـش  زا  دـعب  ناسارخب )) ، ))  ۀعیـشلا  تکرحت  دـیز  لتق  امل  دـیوگ (( : 
مدرم يارب  ار  هیما  ینب  يرادرکدـب  تاـیانج و  بترم  و  ۀـیما )) ، ))  ینب  لاـعفا  ساـنلا  نورکذـی  اوـلعج  و  دـش (( ،  یم  رت  عیرـس  تکرح 

(( ربخلا اذه  هیف  یشف  الا  دلب  قبی  مل  یتح  دندرک (( .  یم  نایب  دنتشاد  یم  اور  ربمایپ  نادناخ  هب  تبسن  هک  ییاهملظ  و  دندش ،  یم  روآدای 
 ، دندش راک  هب  تسد  يوما  هاگتـسد  دـض  رب  ادـیدش  نویبالقنا  نایعیـش و  دنـشاب و  ربخ  یب  هیما  ینب  تایانج  زا  هک  دوبن  ییاج  رگید  ، (( 

روـشک و  ( 680  . ) دـندید یم  یکانتــشحو  ياـهباوخ  داد و  یم  يور  یمهم  گرزب و  ثداوـح  دـندوب  هدرک  ادــیپ  یبـیجع  تلاـح  مدرم 
طوقـس اریز  دوب  رییغت  لاح  رد  زیچ  همه  ایوگ  و  دـش ،  یم  طوبرم  مه  هب  همه  ثداوح  نیا  دوب و  عوقولا  بیرق  یثداوح  نتـسبآ  یمالـسا 

راهظا انلع  يوما  ماکح  هب  تبـسن  ناسارخ  مدرم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تداهـش  زا  سپ  ( 681  . ) دیـسر یم  ارف  هیما  ینب  ههاـم  رازه  تلود 
تفرگ یم  هتفرگ و  ياج  ناشبلق  رد  ییحی ،  دیز و  صخ  الاب  ربمایپ  نادناخ  تبحم  يرادـفرط و  ضوع  رد  دـندرک و  یم  راجزنا  ترفن و 

دیز و ار  وا  مان  دش  یم  دلوتم  هک  يدازون  ره  لاس  نآ  رد  ییحی ))  ادـیز و  هومـسا  الا  ۀنـسلا  کلت  یف  ادـلو  مهل  دـلی  مل  هک ((  يروط  هب 
يارب یـسابع  تموکح  ناهاوخاوه  ساـبعلا و  ینب  تاـعد  هک  هدز  مه  هب  يذوفن  ناـنچ  ناـسارخ  رد  ییحی  و  ( 682  ) دنتـشاذگ یم  ییحی 

دوب قارع  مهم  ياهتیصخش  زا  اه و  یـسابع  صرق  اپ  رپ و  نارادفرط  زا  هک  ناهامریکب )   ) هک يروطب  دنتـسویپ  يو  هب  شیوخ  مارم  دربشیپ 
يارب دوخ  تاغیلبت  رد  دندرک و  هدافتسا  ءوس  نویولع  تیبوبحم  زا  سابع  ینب  ( 683  . ) درک یم  توعد  ییحی  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  امسر  ، 

ماما میهاربا  نب  دّمحم   ) نیب هکم  رد  هک  یعامتجا  رد  دندش و  یم  روآدای  ربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  ار  هیما  ینب  تایانج  مدرم  ياهلد  بلج 
رد ار  دیز  ندب  ام  دننک ، )) هیذغت  ربمایپ  نادـنزرف  تشوگ  زا  اهغرم  یک  ات   : )) دـنتفگ نانآ  دـمآ  شیپ  سابع  ینب  تاعد  زا  يا  هدـع  و  ( 

تشحو فوخ و  درب و  یم  رس  هب  دورطم  نادرگرس و  اهرهش  رد  شدنزرف  میا و  هتشاذگ  ياج  هب  هسانک  رد  دوب  هتخیوآ  راد  هب  هک  یلاح 
(684  . ) تسا هتشگ  ینالوط  امش  رب  تیانج  ملظ و  نارود  هدش و  مکاح  امش  رب 

هایس سابل 

تدوس مالـسلا )  هیلع   ) دیز لتق  امل  دیوگ (( :  يزیرقم  دندیـشوپ  هایـس  سابل  ازع  ناونع  هب  نایعیـش  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تداهـش  زا  دـعب 
مالسلا هیلع   ) دیز نب  ییحی  متام  رد  ناسارخ  مدرم  نینچمه  و  دندش .  شوپهایس  نایعیش  مالـسلا )  هیلع   ) دیز گوس  رد  ( 685  (( ) هعیشلا

 . دندش شوپهایـس  ییحی  يازع  رد  ناسارخ  مدرم  هیلع ))  مهبایث  ناسارخ  لها  تدوسف  دـیوگ (( :  يدادـغب  دـندرک .  نت  هب  هایـس  سابل  ( 
هب هیما  ینب  نتخادـنارب  يارب  نویبالقنا  ییحی و  هک  یبسانم  هنیمز  تیعقوم و  زا  یناسارخ  ملـسموبا  ییحی ،  تداهـش  ماـیق و  زا  دـعب  ( 686)

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 127 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یهاوخنوخ ناونع  هب  همه  دندش و  لمع  دراو  شیوخ  عفن  هب  بسانم  تصرف  نیا  زا  مه  سابع  ینب  و  درک ،  هدافتـسا  دندوب  هدروآ  دوجو 
ناسارخ ناگماج  هیس   ) دندرک و نت  هب  هایس  هماج  ییحی  دیز و  تداهش  زا  ندش  رثءاتم  و  هیما ،  ینب  تایانج  دض  رب  مایق  ربمایپ و  نادنزرف 

ینب نمشد  لدع و  تموکح  رادفرط  دوب  شوپهایـس  سک  ره  و  دنتـشگ .  هیما  ینب  اب  هزرابم  رهظم  دندش  فورعم  هدوسم )) )   )) ) هب هک  ( 
هب ییحی و  شدنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تیـصخش  مارتحا  هب  یمـشاه  تاداس  يولع و  نویبالقنا  سابع و  ینب  دـش و  یم  هتخانـش  هیما 
رد هک  یناسک  يارب  دـش  يراعـش  دوخ  هایـس  سابل  نیا  دـندرواین و  نوریب  نت  زا  ار  هایـس  سابل  گرزب  تیـصخش  ود  نیا  يراکادـف  ساپ 

راعـش سابل و  نیا  نوچ  دندرک  یم  نت  هب  هایـس  سابل  هایـس و  همامع  همه  یـسابع  يافلخ  دنتـشاد .  رارق  هیما  ینب  تموکح  فلاخم  ههبج 
دنتشاد رارصا  نانآ  و  دش ،  یمشاه  نیزرابم  يولع و  نویبالقنا  ییاسانش  يارب  یتمالع  نیا  مک  مک  اّما  دناسر .  تردق  هب  ار  نانآ  هک  دوب 

هگن ار  راعش  نیا  یمشاه  تاداس  نویولع و  یلو  دندیشوپن  هایـس  سابل  رگید  سابعلا  ینب  يزوریپ  زا  دعب  مدرم  دننک ،  ظفح  ار  راعـش  نیا 
و دنراد ،  رس  رب  هایس  همامع  ربمایپ  نادنزرف  تاداس و  تسا  نرق  زا 13  شیب  بیرق  هک  الا ن  ات  و  دش ،  نانآ  تاصخشم  هلمج  زا  دنتشاد و 

 . دنشیدنا یم  دنشوپ  یم  هچنآ  هب  رتمک  اّما  دنلئاق ،  یصاخ  مارتحا  نانآ  يارب 

ناسارخ ناگماج  هیس 

زا دعب  دندیگنج و  مالسلا )  هیلع   ) دیز نب  ییحی  باکر  رد  دیز  تداهش  زا  دعب  هک  دش  یم  هتفگ  ینویبالقنا  هب  ناسارخ  ناگماج )  هیـس  )
مان هب  تیافک  اب  عاجـش و  يدرم  ناـسارخ ،  زراـبم  مدرم  ناـیم  رد  هرخـالاب  و  دـندرواین ،  نوریب  نت  زا  ار  هایـس  ساـبل  ییحی  ندـش  هتـشک 

دوجو هب  میظع  يرکشل  و  ( 687  ) تفرگ هدهع  هب  ار  ناگماج  هیس  يربهر  و  درک ،  هدافتسا  بسانم  تیعقوم  نیا  زا  یناسارخ )  ملـسموبا  )
هتبلا دوش ،  یم  یلـصفم  باتک  دوخ  وا  يزوریپ  مایق و  ملـسموبا و  لاح  حرـش  هک  ددرگ ،  زوریپ  هریچ و  هیما  ینب  رب  هک  دش  قفوم  دروآ و 

زا خـیراوت  رد  و  ربرب ،  ای  كرت  ای  مجع  اـی  هدوب  برع  وا  تسین ،  مولعم  و  هدـشن .  هتخانـش  ـالماک  مالـسا  خـیرات  رظن  زا  ملـسموبا  صخش 
تـسد ساـبع و  ینب  تاـعد  زا  ملـسموبا  دوـخ  یهگناو  دـنهد .  یم  تبـسن  وا  هب  ار  یـشک  مدآ  یکاـته و  يزیرنوـخ و  وا  تافـص  هـلمج 

دیاب دوب  نویولع  زا  ربمایپ  تیب  لها  رادفرط  یناسارخ  ملسموبا  رگا  و  دش ،  نایـسابع  ندمآ  راک  يور  وا  راک  هجیتن  دوب و  نانآ  ناگدناشن 
مهیلع  ) مالسا همئا  نایعیش و  رظن  رد  یبوخ  ههجو  ملسموبا  اذل  یسابع ،  نادنزرف  هن  درپس ،  یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  ار  تموکح 

یم نینچ  هراب  نیا  رد  ناریا )  مالـسا و  لـباقتم  تامدـخ   ) باـتک رد  دیهـش  يرهطم  ياـقآ  موحرم  مظعم  داتـسا  ( 688  . ) درادن مالـسلا ) 
(( ، رگید مان  هب  هن  تشگ  زاغآ  یمالـسا  لدـع  مالـسا و  مان  هب  يوما  تاضیعبت  ملاظم و  هیلع  ناـسارخ  ناـگماج  هایـس  تضهن   : )) دـسیون

(( دّمحم لآ  نم  یـضرلا  هب ((  ار  مدرم  دندز و  یم  یمالـسا  تلادع  زا  مد  دـنتخادرپ  یم  توعد  هب  هنایفخم  هک  نایـسابع  نابیقن  نایعاد و 
هیآ دوب و  یکشم  دیسر  دش )) یم  هتـشاد  هگن  یفخم  شمان  هک   )) توعد نابحاص  فرط  زا  ناسارخ  مدرم  يارب  هک  یتیار  دندناوخ ،  یم 

ناراکمتس اب   ) هک دش  هداد  نذا  ناگدید  متس  هب  ( ) 689 (( ) ریدقل مهرـصن  یلع  هّللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  نآرق ((  هکرابم 
مان هن  ملـسموبا و  مان  هن  دوب و  نایم  رد  سابع  لآ  نآ  مان  هن  تضهن  زاغآ  رد  دوب ،  تبث  تسا )  رداق  نانآ  يراـی  رب  دـنوادخ  دـنگنجب و  ( 

ياهراعـش زج  دوبن  نیب  رد  يراعـش  چیه  یمالـسا ،  تاواسم  لدـع و  تیب و  لها  نآرق و  مالـسا و  مان  زج  رگید ،  مان  هن  یناریا و  تیموق 
هکم هب  هنایفخم  یـسابع  نایعاد  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  دـش ،  یفرعم  ماما  ( 690  ) میهاربا فرط  زا  اهدعب  ملـسموبا  مالـسا  سدقم  یبهذم 

؟  یناریا ای  تسا  برع  تسا ؟  اجک  لـها  تسا ؟  یک  تسین  مولعم  چـیه  هک  ار  ملـسموبا  وا  دـندرک ،  تاـقالم  ماـما  میهاربا  اـب  دـندمآ و 
اریخا یناریا ،  ناـسیون  خـیرات  زا  یخرب  دـش .  فورعم  یناـسارخ  ملـسموبا  ماـن  درک و  روـهظ  ناـسارخ  رد  ملـسموبا  نوـچ  درک و  یفرعم 
یقیال رادرس  ملسموبا  هک  تسین  یکش  دننک ،  یفرعم  ملسموبا  تیصخش  نوهرم  ار  ناگماج  هایس  مایق  ياهتیقفوم  همه  هک  دنراد  ششوک 

رارق باـتع  دروـم  هک  هاـگنآ  روـصنم  سلجم  رد  ملـسموبا  دـنیوگ  دوـب ،  رگید  زیچ  درک  مهارف  ار  هنیمز  هک  يزیچ  نآ  یلو  تسا ،  هدوـب 
 ، دنک مار  ار  روصنم  شیوخ  تامدخ  يروآدای  اب  درک  ششوک  دنار و  نخس  یسابع  تفالخ  رارقتـسا  هار  رد  شدوخ  تامدخ  زا  تفرگ 
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زا ینک  ماـیق  یتـساوخ  یم  تدوخ  يورین  هب  وـت ،  رگا  و  دـش ،  یم  قـفوم  درک  یم  توـعد  رما  نیا  رب  يزینک  رگا  هک  داد  خـساپ  روـصنم 
تـسناوت روصنم  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تقیقح  اّما  تسا ،  هغلابم  یکدـنا  روصنم  نایب  رد  دـنچ  ره  يدـمآ .  یمن  رب  مه  رفن  کـی  هدـهع 

ار مایق  نایناریا  یمالـسا  تاساسحا  کیرحت  اـب  نایـسابع  دروخن .  ناـکت  بآ  زا  مه  بآ  دـشکب و  شتردـق  تزع و  جوا  رد  ار  ملـسموبا 
دّمحم لآ  تیمولظم  زا  رتشیب  دندرمشرب ،  ار  نایوما  ملاظم  اوملظ )) مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  هیآ (( :  تئارق  اب  مه  اجنآ  دندرک و  يربهر 

دالب رد  اـنلع  ناـگماج  هیـس  رطف  دـیع  زور  لاس 129 ه ق  رد  ناـیناریا .  دوخ  ياـهتیمولظم  اـت  دـنتفگ  یم  نخـس  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )
تسا و برع  دوخ  هک  ریثک ) نب  نامیلـس   ) مان هب  يدرم  ار  دـیع  زامن  دـندرک و  مالعا  دـیع  زامن  هبطخ  نمـض  ار  شیوخ  مایق  رهنلاءارواـم 

نم مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  همیرک (( :  هیآ  درک  یم  صخـشم  ار  اهنآ  فدـه  هک  موق  نیا  راعـش  دـناوخ  تسا  نایـسابع  تاعد  زا  ارهاظ 
 ، میدیرفآ نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم ،  يا  ( : 691  (( ) مکیقتا هّللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و 

(692  . ) تسا امش  نیرتاسراپ  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  انامه  دیسانشب ،  ار  رگیدمه  ات  میداد  رارق  هلیبق  هلیبق  هبعش و  هبعش  ار  امـش  و 
تکاله یلصا  تلع  ییحی  سپس  دیز و  مایق  هک  تسا  نایامن  حوضو  هب  بلطم  نیا  نایـسابع  يزوریپ  نایوما و  طوقـس  خیرات  رد  تقد  اب 

عقاو رد  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هاوخاوه  يورین  ( 693  (( ) ۀیـسابعلا ةروثلا  زاکترال  ساـسالا  یه  ۀـیدیزلا  يوق  نوکتف  دـیدرگ (( .  هیما  ینب 
نایسابع هک  دنتساوخ  یمن  ییحی  و  مالسلا )  هیلع   ) دیز هار  نایهار  ناسارخ و  ناگماج  هیـس  دوب .  نایـسابع  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  ساسا 

دنک و لمع  تنس  باتک و  هیاپ  رب  هک  دوب  یلدع  تلود  هماقا  هیما ،  ینب  میژر  ندرک  نوگنرس  رد  ناشفده  نانآ  هکلب  دنـسرب  تموکح  هب 
ربمایپ نادـناخ  زا  موصعم  ماما  ناشدوصقم  و  ( 694 ( ) دشاب دّمحم  لآ  ياضر   ) هدـهع هب  تلود  نیا  يربهر  دـیامن و  ارجا  ار  نآرق  ماکحا 

نتفای و نایاپ  يانعم  هب  نایـسابع  ندمآ  راک  يور  دوب .  ییحی  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز فدـه  بیقعت  نامه  عقاو  رد  هک  دوب  قداص )  ماما  )
یم ییحی  شدـنزرف  دـیز و  ناـنآ  سءار  رد  ناـیولع و  يراکادـف  داـهج و  نوهرم  ار  دوخ  يزوریپ  ساـبع  ینب  دوب و  ناـیوما  لالحمـضا 
دوب سابع  ینب  بالقنا  نارس  زا  هک  لاس 132 ه ق  يافوتم   ) یئاط بیبس  نب  ۀبطحق  یعقوم  لاس 130 ه ق  رد  لصا  نیمه  يور  دنتسناد . 

هک ینامز  و  ( 695  . ) دنتـشاد تسد  ییحی  اب  گنج  رد  هک  یناسک  هب  رگم  داد  ناما  نادرم  ماـمت  هب  دـش  طلـسم  روباـشین  ناـسارخ و  رب  ، 
ندب داد :  روتـسد  تفای  طلـست  هیما  ینب  تردق  زکرم  ماش ،  رب  نایـسابع  بالقنا  ربهر  لاس 147 ه ق )  يافوتم  یـسابع  یتلع  نب  هّللادبع  )
هچنآ یفالت  نیا  یلع ))  نب  دیزب  لعف  امب  اذه  تفگ (( :  دندز و  راد  هب  ار  نآ  دـندروآ و  نوریب  شربق  زا  ار  کلملادـبع  نب  ماشه  نیگنن 

وا هدیرب  رس  هبطحق  نب  نسح  روتسد  هب  دیـسر ،  لتق  هب  لاس 132 ه ق  رد  دّمحم  نب  ناورم  هک  یعقوم  و  دش .  بکترم  دیز  هب  تبـسن  هک 
اولعج هولتق  اـمل  یلع  نب  دـیزب  مهلعف  تلعف  تفگ (( :  باوـج  رد  يو  دندیـسرپ .  ار  تلع  داد ،  رارق  ناورم  نارتـخد  زا  یکی  نماد  رد  ار 

رس نانآ  مداد ،  ماجنا  دندش ،  بکترم  دیز  هب  تبسن  نانآ  هک  يرطاخ  هب  ار  راک  نیا  نم  نیـسحلا ))  نب  یلع  تنب  بنیز  رجح  یف  هسءار 
هک یعقوم  و  ( 696  . ) دنداد رارق  مالسلاامهیلع )   ) نیـسح نب  یلع  رتخد  بنیز  نماد  رد  ندب  زا  ندرک  ادج  زا  دعب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دیز

انرفظا يذلا  هّللدـمحلا  تفگ (( :  درک و  دـنلب  ار  رـس  داتفا و  هدجـس  هب  وا  دـندروآ  حافـس  سابعلاوبا  يارب  ار  يوما  دّـمحم  نب  ناورم  رس 
ار ام  هک  ار  يادخ  ساپس  ادیز )) یمع  نباب  ماشه  ولش  تقرحا  هیما و  ینب  نم  افلا  نیسحلاب  تلتق  دق  توملا و  ینقرط  ینم  یلابا  ام  کیلع 

ینب زا  رفن  رازه  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح یهاوخنوخ  هب  اریز  مرادن ،  یکاب  رگم  زا  رگید  نونکا  نم  دیـشخب ،  يزوریپ  تخاس و  هریچ  وت  رب 
لثمت رعش  نیا  هب  هاگنآ  مدز ،  شتآ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز میومع  رـسپ  ندب  ندز ،  شتآ  یفالت  هب  ار  ماشه  دسج  ياضعا  متـشک و  ار  هیما 
حلاص روضح  هب  دّـمحم  نب  ناورم  نارتخد  هک  یماگنه  ( 697  (( ) ینیورت اعمج  مهئامدال  مهبراـشوری و  مل  یمد  نوبرـشی  ول  تسج (( : 

دی یلع  ةریحلاب  دیز  ةءارما  لتق  ۀفوکلا و  ۀسانکب  هبلص  یلع و  نب  دیز  کلملادبع  نب  ماشه  لتقی  ملا  تفگ (( :  حلاص  دندمآ  هّللادبع  نب 
هیلع  ) یلع نب  دیز  کلملادبع  نب  ماشه  ایآ  ( ) 698  (( . (( ) ناسارخ یف  هبلص  دیز و  نب  ییحی  دیزی  نب  دیلولا  لتقی  ملا  رمع ،  نب  فسوی 

 ، دیزی نب  دیلو  ایآ  و  تشک ،  هریح  رد  ار  دیز  رسمه  رمع  نب  فسوی  تخیواین ؟  راد  هب  هفوک  هسانک  رد  ار  وا  ندب  تشکن و  ار  مالـسلا ) 
ناراکتیانج يرآ  دـندروخ  اذـغ  دنتـسشن و  هیما  ینب  داسجا  يور  یـسابع  ناـحتاف  دزن .  راد  هب  ناـسارخ  رد  و  تشکن ؟  ار  دـیز  نب  ییحی 
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ییحی و  مالسلا )  هیلع   ) دیز بالقنا  ياه  هلعش  ندرک  شوماخ  شنارای و  نیسح و  ماما  ندش  هتـشک  زا  دعب  رگید  هک  دنتـشادنپ  یم  يوما 
یم تموکح  شیوخ  ياوه  لیم  هب  ینارتوهـش  شیع و  هب  تمعن  زان و  اب  تردق  هکیرا  رب  هشیمه  دـندمآ و  قئاف  تالکـشم  مامت  رب  رگید 

دهاوخن یماود  ملظ  اب  اـّما  دروآ ،  ماود  رفک  اـب  تموکح  ملظلا ))  عم  یقبی  ـال  رفکلا و  عم  یقبی  کـلملا  هکنیا (( :  زا  لـفاغ  اـّما  دـننک ، 
يرآ دـلامب .  تلذـم  كاخ  هب  ار  نانآ  هزوپ  دـیآ و  ردـب  تلادـع  نیتسآ  زا  ماقتنا  تسد  يزور  هک  دـندرک  یمن  لایخ  یتح  ناـنآ  تشاد 

تدهاجم اهیراکادف و  نوهرم  عقاو  رد  هک  سابع  ینب  يزوریپ  زا  سپ  دش ،  دهاوخ  هتفرگ  نانمـشد  ماقتنا  دـشوج و  یم  نادیهـش ،  نوخ 
باتفآ دوب .  يولع  نیدهاجم  رگید  ییحی و  شدنزرف  سپس  وا و  نارای  دیز و  هاگنآ  شا و  هنومن  نارای  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ترـضح 

هقباس مک  خـیرات  رد  هک  دـندش  راتفرگ  تبکن  تلذ و  هب  نانچ  نایـضار  دوخ  زا  نارورغم و  نآ  و  درک ،  بورغ  هیما  ینب  تزع  تردـق و 
دوـخ هب  ترخآ  رد  هن  اـیند و  رد  هن  یـشوخ  يور  رگید  تفاـی و  ماود  ناـنآ  تلذ  دـبا  اـت  هک  تفرگ  ناـنآ  زا  یماـقتنا  دـنوادخ  و  تسا ، 

 . تسا هاگنیمک  رد  وت ،  يادخ  انامه  ( 699 (( ) داصرملابل کبر  نا  يرآ ((  دندیدن ، 

نوخ مامح 

هدنز ار  دیز  دای  رعش ،  تیب  کی  داشنا  و  دش ،  یمن  عطق  سابع  ینب  روصق  فارطا  رد  مالسلا )  هیلع   ) دیز هسامح  بالقنا و  گنز  يادص 
دراو یـسابع  یلع  نب  هّللادبع  رب  هّللادبع  نب  لبـش  هک  دوب  نایـسابع  تردـق  لیاوا  رد  دروآ .  یم  شوج  هب  ار  مدرم  تاساسحا  درک و  یم 

فیدس هب  ار  راعشا  نیا  یضعب   ) دناوخ ار  راعشا  نیا  لبش  دندوب .  هتسشن  ماعط  هرفس  رانک  هیما  ینب  نارس  زا  رفن  داتـشه  وا  فارطا  و  دش ، 
نامزلا و لیم  دعب  اهوفعش  مشاه  رتو  اوبلط  سابع  ینب  نم  لیل  اهبلل  ساسالا  تباث  کلملا  حبـصا  ( )) 700 ( . ) دنهد یم  تبسن  نومیم  نب 

ظاغو ینـضاغ  دـقل  یـساوملا و  دـحک  مکنم  اهب  اهنم و  دروتلا  رهظا  اهلذ  سارغ  ۀـلخن و  لک  نعطقا  اراثع و  سمـش  دـبع  نلیقتال  سءاـی 
بناجب ـالیتق  ادـیزو و  نیـسحلا  عرـصم  اورکذاو  ساـعت  ـالاو  ناوهلا  رادـب  هّللا  اـهلزنا  ثیحب  اـهولزنا  یـسارک  قراـمن و  نم  مهیرف  یئاوس 

 ، دـنوش رو  هلمح  هیما  ینب  هب  داد ،  ناـمرف  هّللادـبع  ماـگنه  نیا  رد  یـسانت ))  ۀـبرغ و  نیب  اـیواث  یحـضا  نارحب  يذـلا  لـیتقلا  سارهملا و 
مامح دـندرک و  درخ  مه  اب  ار  همه  دـنتخیر و  نانآ  رـس  رب  دـندوب ،  هدرک  رازراک  نیا  هدامآ  ار  دوخ  البق  هک  نادالج  نامیخژد و  ناهگان 

 . دندش كاله  نانآ  همه  ات  دنتسشن  نآ  يور  و  دنداد ،  رارق  اهـشرف  ریز  ار  نانآ  ناج  همین  هدرم و  داسجا  دمآ و  دوجو  هب  نانآ  زا  ینوخ 
 ، راعـشا نیا  هدنیارـس  یلوق  هب  نومیم  فیدـس  دـنا ،  هدرک  لـقن  زین  یـسابع  هفیلخ  نیلوا  حافـس  سلجم  رد  ار  دـماشیپ  نیا  ریظن  و  ( 701)
ات مدروآ  راشف  ردـق  نیا  نم  درک ،  یم  تکرح  دوب و  هدـنز  مدوب  هتـسشن  نم  هک  یـشرف  ریز  رد  نانآ  زا  یکی  هک  مدرک  سح  نم  دـیوگ 
 : دناوخ ار  راعشا  نیا  تساخرب و  فیدس  هاگنآ  ناراکمتـس .  يازـس  تسا  نیا  نیملاظلا ))  ءازج  کلذ  و  درکن (( ،  تکرح  رگید  درم و 
رثا و  ( 702  (( ) اهنو ؤخ  اهروفک و  دابی  یتح  ههلا  دّمحم و  بر  الک و  اهنیـسح  اهدیز و  بهذی  اهنع و  مشاه  یـضریس  نا  ۀیما  تمعط  )) 

هک يافوتم 296 )  ) رتغم نبا  رب  در  ماقم  رد  وا  دوش ،  یم  هدـید  هنس 342 ه ق )  تافوتم   ) یخونت یضاق  دّمحم  نب  یلع  نخس  نیا  رد  دیز 
لآ ای  رادـقالا  یلع  اباضغ  مکل  امف  ینورت  اـم  ـالا  هّللا  یبا  تسا (( :  هتفگ  هدرک و  راـختفا  نویولع  بلاـط و  ینب  لـباقم  رد  ساـبع  ینب  هب 

مکراعش ناک  میهاربا  ای  الهف  براجتلا  دنع  ریخلا  دیز  تاراثب  انراعـش  نیرئاث  انـضهن  متلق  و  تسا (( :  هداد  باوج  نینچ  یخونت  بلاط )) 
نانآ زا  نایسابع  ماقتنا  نایوما و  تلود  طوقـس  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  هتـشذگ  بلاطم  لقن  زا  ( 703  (( ) بئاخ ۀـلمت  مکاوعد  عجرتف 

رد مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق  هجیتن  رثا و  هرابرد  دـش  رکذ  هتـشذگ  شخب  رد  هچنآ  دوب .  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق  جـیاتن  راـثآ و  زا  یکی 
 . دوب هیما  ینب  تموکح  يدوبان 

سابع ینب  تموکح  رد  مایق  رثا 

اب هزرابم   ) نانآ راعـش  دیـشک  یم  هنابز  نویبالقنا  تسد  هب  هک  دوب  نازورف  یلعـشم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز مایق  دش ،  هتفگ  البق  هک  روطنامه 
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دلج رد  نارگمتس  هاوخ  دنک ،  یمن  قرف  رگید  دوب  مولعم  نآ  ریـسم  راکـشآ و  نشور و  شفده  تضهن  نوچ  و  دوب ،  يرگدادیب )  ملظ و 
نامدود زا  لداع  یماما  يربهر  هب  قح  تموکح  ندـمآ  راک  يور  دـساف و  ياه  میژر  طوقـس  دوصقم  ساـبع ،  ینب  هاوخ  دنـشاب  هیما  ینب 

نویبالقنا و زا  دنتـسناد  یم  الماک  ار  فده  نیا  ندش  طلـسم  عاضوا  رب  تردـق و  نتفرگ  تسد  هب  زا  دـعب  سابع  ینب  نوچ  و  دوب ،  ربمایپ 
دنتسناد یم  بوخ  دوخ  سابع  ینب  دنداتفا ،  تشحو  هب  تخس  دندومیپ ،  یم  ار  ییحی  دیز و  و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح هار  هک  ینیدهاجم 
تموکح تفالخ و  قحتسم  ار  نانآ  تفر و  دنهاوخن  نانآ  يدادبتـسا  قحان و  تموکح  راب  ریز  هجو  چیه  هب  ناهاوخیدازآ  نویولع و  هک 

رد هک  ییاه  ماـیق  اـه و  تضهن  ریاـس  دوب و  وا  موصعم  كاـپ و  نادـنزرف  قداـص و  ماـما  نوچ  نید  همئا  یعقاو  قح  نیا  هکلب  دـنناد  یمن 
یم هفوـک  هساـنک  رد  هک  ینازورف  لعـشم  يرآ  تسوـیپ .  عوـقو  هب  هدـیقع  رکفت و  زرط  نـیمه  يور  تسوـیپ  عوـقو  هـب  نویـسابع  لـباقم 

هب تسد  لعـشم  نآ  دـنازوس و  ار  هیما  ینب  هشیر  و  دـش ،  رو  هلعـش  ناـسارخ  رد  ییحی  نوچ  يدرمناوج  تمه  هب  دوش  شوماـخ  تساوخ 
رظن زا  يرات  رد  هک  يدارفا  تشگ ،  یم  دندمآ  یم  باسح  هب  ریظن  مک  یتیصخش  ییاهنت  هب  مادک  ره  هک  هنومن  زرابم و  یناناوج  تسد ، 

 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  هک  روشحلس  ینیزرابم  دش ،  یم  تفای  نانآ  ریظن  رتمک  ییاسراپ  ملع و  تمارک و  تقایل و  يونعم و  تیصخش 
ياه هیرگ  و  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هودنا  نزح و  دندیـسر ،  تداهـش  هب  ناشیا  زا  هک  يدارفا  و  دنک ،  یم  دای  تمظع  اب  ار  نانآ  همه 
مامت تردق  هب  ندیـسر  زا  دـعب  سابع  ینب  يرآ  دوب .  ایوگ  ار  اهنآ  عیفر  هبترم  الاو و  ماقم  نادرم  زیزع  نآ  نادـقف  رد  شترـضح  زوسناج 

هنابیرف ماوع  رت و  كانرطخ  یلکـش  اب  و  ( 704  ) دندرک شومارف  ناهاوخیدازآ  نویولع و  اب  يراکمه  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياهلوق  اهدـهع و 
 ، دندش دربن  دراو  بصاغ  ناراکتیانج  نآ  نانآ ،  دض  رب  امسر  و  دندروخن ،  بیرف  نویبالقنا  اّما ،  دنتخادرپ ،  ینارمکح  هب  هیما  ینب  زا  رت 
 )) دایرف و  دش ،  دیدجت  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تضهن  اهراب ،  رگید و  راب  ارجام و  رپ  نیگمهـس و  ياهدربن  نینوخ ،  مایق  و  هناحلـسم ،  دربن 
دـض رب  هک  یمایق  نیگآ و  مشخ  دایرف  نیلوا  ( 705  ) هیکز سفن  مایق  تخادـنا .  تشحو  هب  ار  یـسابع  نانیـشن  خاک  تما )) )  روصنم  ای  )

کمک اب  هک  تسا  هیکز )  سفن   ) نسح نب  هّللادبع  نب  دّمحم  دایرف  دنازرل .  ار  نارگمتـس  تشپ  و  دـش ،  دـنلب  نایـسابع  بصاغ  هاگتـسد 
هب طقف  اج  نیا  رد  میا و  هتخادرپ  وا  لاح  حرـش  هب  باتک  نیمه  رد  دـیز ) نادـنزرف  لصف   ) رد اـم ،  هک  درک  ماـیق  یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع 

مایق یـسابع  كانرطخ  كاته و  هیلخ  روصنم  رفعج  یبا  دض  رب  یـسیع  ددرگ .  یم  هحفـص  نیا  شخب  تنیز  وا  سدقم  مان  دهاش ،  ناونع 
رات هب  میمصت  سابع  ینب  تردق  اّما  ( 706  . ) دناچیپب مه  هب  ناشتردق  راهب  رد  ار  نایـسابع  تموکح  راموط  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  و  درک ، 
ادـخ لوسر  نامدود  زا  تلیـضف  اب  ریلد و  يدرمناوج  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  دوصقم  هب  زونه  تفرگ و  شنارادـفرط  یـسیع و  ندرک  رام  و 
دوب فورعم  هیکز )  سفن   ) هب هک  نسح  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  مان  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم ماـما  نادـنزرف  زا  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )
دوب تماما  تیودهم و  یعدم  يو  هک  دنلئاق  یضعب  تسا  فالتخا  شبالقنا  زا  هیکز  سفن  فده  هرابرد  تشاد .  هدهع  هب  ار  مایق  يربهر 

نب دیز  هک  دوب  نامه  وا  فده  هک  دنلئاق  یضعب  اّما  تسه  تسد  رد  مه  يدهاوش  هلدا و  هتبلا  درک و  یم  قرف  یلع  نب  دیز  اب  وا  فده  و 
یلا قوقحلا  عاجرا  دـش (( .  یم  هصالخ  هلمج  کی  رد  ناـنآ  دـندرک و  یم  بیقعت  ار  نآ  مالـسلا )  هیلع   ) ییحی و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع
ماما ملـسم  قح  هک  یمالـسا  تفـالخ  ریـسم  رییغت  و  ( 707  ) نآ یعرـش  یعقاو و  ناـبحاص  هب  قوـقح  ندـنادرگرب  نییعرـشلا ))  اهباحـصا 

نآ يرهاـظ  تسکـش  هب  یلماوع  يور  مه  تضهن  نیا  هچرگ  نآ ،  یعقاو  بحاـص  هب  قـح  ضیوـفت  و  دوـب ،  ربماـیپ  نادـناخ  زا  موـصعم 
تضهن نیا  نارادمچرپ  زا  هک  مالسلا )  هیلع   ) دیز نب  یـسیع  ملعا )) )  هّللاو   . )) ) تشگن شوماخ  لعـشم  نیا  تفای و  همادا  اّما ،  دیماجنا 

و دوب ،  ملظ  يدوبان  سابع و  ینب  زا  ماقتنا  نآ  تشاد و  لد  رد  یگرزب  يوزرآ  يو  اّما  تشگرب ،  هنیدم  هب  نآ  ندیـشاپ  مه  زا  دـعب  دوب ، 
 . دـشاب اه  ندیـشاپ  مه  زا  اهتـسکش و  زا  دـعب  ولو  تسا ،  نارگمتـس  ناروتاتکید و  ياهتردـق  ندرک  دوبان  هار  اهنت  مایق  هک  دوب  دـقتعم  وا 

میهاربا تداهش  تضهن و  تسکش  زا  دعب  تسویپ و  يرمخاب )   ) تضهن نامرهق  میهاربا  وا  ردارب  هب  دّمحم  تداهش  زا  دعب  یـسیع  ( 708)
رد ار  يولع  گرزب  درم  نیا  لاح  حرـش  تفر  ایند  زا  يدهم  تموکح  نامز  رد  درک و  یم  یگدنز  هفوک  رد  هنایفخم  روطب  دش و  يراوتم 

سفن  ) هب ار  تضهن  مچرپ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نب  ییحی  دـیوگ :  یم  یناتـسرهش  دـیئامرف .  هظحالم  دـیز ) نادـنزرف   ) شخب باتک  نیمه 
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حور داجیا  ببـس  دیز  مایق  ( 709  . ) تشاد هدـهع  هب  تقو  تموکح  هیلع  ار  نویبـالقنا  يربهر  ییحی  تداهـش  زا  دـعب  وا  درپـس و  هیکز ) 
تفرگ و شیپ  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هار  ناـمه  شماـیق  رد  هیکز  سفن  تفاـی و  همادا  هک  دوب  هناـهاوخیدازآ  ياـه  شبنج  رد  تمواـقم 

يرزاو فوخلا  هدرش  دیوگ (( :  یم  هک  تسج  یم  لثمت  فلتخم  یعقاوم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز فورعم  رعـش  نامه  هب  وا  هکنیا  بلاج 
نینچ درادن  تسود  ار  ریـشمش  يزیت  هک  یـسک  تفرگ  یم  رارق  يراوخ  دروم  درک و  هراوآ  ار  وا  سرت  دالجلارح ))  هرکی  نم  كاذک  هب 

دیز نادنزرف  زا  نیسح  دیز و  نب  یسیع  و  ( 711  ) دوب مالسلا )  هیلع   ) دیز تضهن  نامه  هیکز  سفن  مایق  هشیر  دیاش  ( 710  . ) دوب دهاوخ 
دنتسویپ هیکز  سفن  تضهن  هب  ادعب  دندوب  دیز  نارای  ءزج  هک  یناسک  زا  یضعب  و  ( 712  . ) دندرک يراکمه  يو  اب  مایق  رد  مالسلا )  هیلع  )

زا ( 714  . ) درک ماـیق  وا  هارمه  دوب  نسم  يدرمریپ  هکنیا  دوـجو  اـب  زمره  نبا  ( 713  . ) یملس هملـسم  نب  مساق  و  یطـساو ،  دلاخوبا  دننام 
 . دـندرک تعیب  هیکز  سفن  اب  شیرق  ناگرزب  ریاس  دـیز و  ياه  هون  باطخ و  نب  رمع  دالوا  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  نادـنزرف  هلمج 

 . دوب شبنج  زا  مدرم  ینابیتشپ  يدونشخ و  زا  یکاح  تضهن ،  هب  ناملسم  ياهتیصخش  ناگرزب و  نتسویپ  ( 715)

هّللادبع نب  میهاربا  مایق 

يو زا  دـعب  و  تشگن ،  شوماـخ  نازورف  لعـشم  نیا  اـّما  دـیدرگ .  بوکرـس  روـصنم  رفعجوـبا  یـسابع  هفیلخ  هلیـسو  هب  هیکز  سفن  ماـیق 
ینب خاک  فک  رب  ناج  ینارای  نایعیـش و  اب  درک و  مایق  هرـصب  رد  و  تفرگ ،  تسد  هب  ار  مچرپ  نیا  نسح  نب  هّللادـبع  نب  میهاربا  شردارب 
هلمج زا  مایق  ود  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز دیشر  نادنزرف  ود  نیسح  یسیع و  دندرک و  مایق  هرصب  رد  نانآ  دندروآرد ،  هزرل  هب  ار  سابعلا 

رد ( 716  . ) دندیسر تداهش  هب  یعیجف  عضو  اب  يرمخاب )   ) نیمزرس رد  شا  هنومن  ریلد و  نارای  زا  یعمج  میهاربا و  و  دندوب ،  ناهدنامرف 
 . دـندومن تیوقت  ار  تضهن  دوخ  لاوما  هب  زین  نانآ  زا  يا  هدـع  دـندرک و  تروشم  میهاربا  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز رادافو  ناوریپ  مایق  نیا 
 . دنتـشاد تکرـش  ناسارخ  ير و  دننام  یمالـسا  تسد  رود  دالب  ریاس  زاوها و  سراف و  یلاها  زا  يدایز  ناهاوخیدازآ  مایق  نیا  رد  ( 717)

سپـس ییحی و  مایق  زا  دـعب  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ماـیق  رد  هکنیا  مهم  و  تسویپ .  عوقو  هب  هرـصب  رد  لاس 145 ه ق  رد  ماـیق  نیا  ( 718)
هتشاد تکرش  ناملـسم  فورعم  نانارنخـس  نارعاش و  ءاهقف و  ملع و  لها  زا  یگرزب  نادرم  میهاربا  شردارب  مایق  و  هیکز )  سفن   ) تضهن

یگدنز ای  هتشک و  نانآ  زا  یتیـصخش  هاگ  ره  تسا و  هتـشاد  روج  ماکح  لد  رد  یبیجع  تشحو  بعر و  هشیمه  هیدیز ،  مان  ( 719  . ) دنا
اهلاس هکنآ  زا  دعب  ار  دیز  نب  یسیع  تشذگرد  ربخ  یسابع  يدهم  یعقوم  دندش ،  یم  لاحشوخ  رایسب  روج  يافلخ  تفگ  یم  دوردب  ار 

هناحلسم مایق  رد  هکنیا  دوجو  اب  دیز ،  نب  یـسیع  نب  دمحا  ( 720  . ) دش لاحشوخ  رایسب  دینـش  دوب ،  يراوتم  درب و  یم  رـسب  هاگیفخم  رد 
رایسب یسابع ،  كاته  هفیلخ  دیشرلا  نوراه  دنارذگ  یم  نید  رد  هقفت  مولع و  بسک  تدابع و  هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  تشادن و  تکرش 

 . تشاد یم  هگن  اههاگتـشادزاب  اـه و  نادـنز  رد  ار  وا  تاـقوا  رثکا  دوب ،  هتفرگ  گـنت  وا  رب  ار  یگدـنز  تدـش  هب  تشاد و  تشحو  وا  زا 
 ، دوب هدرک  بلـس  نانآ  زا  ار  شیاسآ  هک  يرطخ  نیرتگرزب  دـندوب و  ناساره  هشیمه  نایعیـش  شبنج  تکرح و  زا  یـسابع  تلود  ( 721)

لتاقم هب ((  ردارب  ود  نیا  مایق  لیصفت  يارب  دوب ،  مالسلا )  هیلع   ) دیز زا  يوریپ  هب  يولع  ياه  تیصخش  یپ  رد  یپ  ياه  مایق  اه و  تضهن 
 . دیئامرف هعجارم  نییبلاطلا )) 

ابطابط میهاربا  نب  دّمحم  مایق 

كانلوه هبرـض  ابطابط  میهاربا  نب  دّمحم  مایق  مالـسلا ، )  هیلع   ) نسح نب  هّللادبع  نب  میهاربا  يربهر  هب  يرمخاب )   ) نینوخ تضهن  زا  دعب 
لیان یمهم  ياه  يزوریپ  ریگ و  مشچ  ياهتیقفوم  هب  ایارـسلاوبا  کمک  اب  میهاربا  هب  دّمحم  و  دش ،  دراو  نایـسابع  رکیپ  رب  هک  دوب  يرگید 
تشاد مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک  دوب  نامه  مایق  زا  وا  فده  مارم و  درک و  مایق  نومءام  تفالخ  نامز  رد  لاس 199 ه ق  رد  دّمحم  دندش ، 

رثکا دوب و  ایارسلاوبا  هدهع  هب  شترا  نیا  یهدنامرف  ( 722  ) درک یم  توعد  دّمحم ) لآ  ياضر   ) هب ار  مدرم  مالسلا )  هیلع   ) دیز دننامه  وا 
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دش و حتاف  قارع  دالب  رب  وا  دیـسر  رمث  هب  يا  هزادنا  ات  دّمحم  مایق  ( 723  . ) دندوب مالسلا )  هیلع   ) دیز ناراداوه  دنتـسویپ  وا  هب  هک  یناسک 
هب فورعم  یلع  نب  رفعج  نب  نسح  نب  نیـسح  و  دـش ،  هدـناشک  زاجح  ات  وا  تاحوتف  هنماد  و  ( 724  . ) تسکـش مه  رد  ار  نومءام  شترا 

ابطابط نبا  مایق  هشیر  ساسا و  ( 725  . ) دنداد يرای  تسد  وا  هب  مدرم  دومن و  توعد  وا  هب  نتسویپ  تعیب و  هب  ار  مدرم  هنیدم  رد  سطفا )  )
(726  . ) دوب نادیهش  نوخ  ماقتنا  مالسا و  نیناوق  يارجا  یمالسا و  لدع  تموکح  لیکشت  نامه  ، 

ایارسلاوبا تضهن 

بصاغ تموکح  تعیب  گنن  دشن  رضاح  هک  دوب  زرابم  تماهش و  اب  رویغ و  نایعیـش  زا  یکی  يو  تسا  روصنم ) نب  يرـس   ) ایارـسلاوبا مان 
تقو رد  دنتسه  وا  فارطا  هک  یعمج  اب  ات  دوب  تصرف  رظتنم  درک و  یم  یگدنز  یناهنپ  روطب  يراوتم و  اهتدم  وا  دنک  لمحت  ار  نایـسابع 

عیشتلا یف  بهذماذ  يءارلا  يولع  ناک  دنا (( :  هتفگ  شا  هرابرد  تشاد و  یناوارف  صالخا  ربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  وا  دننک  مایق  یبسانم 
لیعامسا نب  میهاربا  نب  دّمحم  هب  دوخ  رکشل  اب  ریلد  درم  نیا  دوب ،  عیشت  بهذم  ياراد  دوب ،  تفالخ  هلءاسم  رد  نویولع  هدیقع  مه  وا  (( 

مان هب  ( 728  ) هریزج یلاها  زا  يدرم  ( 727  . ) میراگن یم  میهاربا  نب  دّـمحم  هب  ار  وا  نتـسویپ  نایرج  هصالخ  روطب  و  تسویپ .  ابطابط  نب 
یعیـش و يدرم  وا  بهذـملا ))  نسح  اعیـشتم  ناک  و  درک ((  یم  هدـیقع  راهظا  عیـشت  هب  دوب و  شیوخ  هلیبق  نارـس  زا  هک  ثیـش  نب  رـصن 
ار ربمایپ  نادناخ  ناگدنامزاب  زا  یکی  یکی  مدرم  دش  ایوج  تیب  لها  يایاقب  زا  دمآ و  هنیدم  هب  دوخ  جح  رفـس  رد  وا  دوب ،  هدـیقع  شوخ 

رثءات زا  هتخیمآ  ینحل  اب  دمآ و  دّمحم  دزن  هب  درم  نیا  دندوتس ،  ار  وا  دندرب  مان  ار  ( 729  ) میهاربا نب  دّمحم  اصوصخم  دندرمش و  وا  يارب 
زا ار  ناتقح  دینک و  یمن  مایق  ارچ  دشاب ؟  بوصغم  ناتقح  هراچیب و  تنایعیـش  دیـشاب و  تسد  ریز  یک  ات  تفگ :  زیمآداقتنا  ترـسح و  و 
نم دییایب  هریزج  هب  امـش  تفگ :  وا  دنا .  كدنا  ام  ناروای  میرادن و  ار  یـسک  رخآ  تفگ :  مارآ  ینحل  اب  دّـمحم  دـیریگ ؟  یمن  نانمـشد 

ثیش نب  رصن  هفیاط  اّما  تفر  هریزج  هب  و  دش ،  دونشخ  ینابیتشپ  زاربا  نیا  زا  دّمحم  و  درک .  مهاوخ  امش  هارمه  ار  ما  هفئاط  هریشع و  مامت 
 . تشگزاب زاجح  هب  هریزج  زا  نیگمشخ  دّمحم  دنتفرن ،  وا  يرای  هب  دنتفرن و  راب  ریز 

ایارسلاوبا اب  تاقالم 

کمک وت  هب  میاقفر  نامالغ و  نیا  اب  مرضاح  نم  تفگ  ایارسلاوبا  تفگ  وا  اب  ار  دوخ  تشذگرس  درک و  دروخرب  ایارسلاوبا  هب  هار  نیب  رد 
عمج دوخ  رود  هب  ار  نویبالقنا  نایعیش و  دمآ و  هفوک  هب  و  دش ،  داشلد  هدعو  نیا  زا  میهاربا  نب  دّمحم  هفوک ،  ام  هدعو  میئامن  مایق  منک و 

تموکح نیبصاغ  اب  گنج  يارب  دّمحم  میمـصت  یعقوم  و  دندش ،  وا  رکـشل  اب  ایارـسلاوبا  رظتنم  دـندرک و  تعیب  وا  اب  يدایز  مدرم  درک و 
نیمز يور  امرخ  زا  هک  ییاه  هناد  هک  یهاگهاگ  دیود و  یم  دوب  ناشراب  امرخ  هک  ییاهرتش  لابند  ینز  دندید  هار  نیب  رد  هک  دـش  یعطق 
باوج يو  دیسرپ ،  ار  شراک  تلع  نزریپ  نآ  زا  تفر و  ولج  دّمحم  تخیر  یم  دوب  شرس  يور  هک  ییابع  رد  درک و  یم  عمج  داتفا  یم 

عمج ار  امرخ  ياه  هناد  نیا  نم  تسین  هتخاس  نانآ  زا  يراک  هک  مراد  میتی  رتخد  دـنچ  مرادـن و  یتسرپرـس  درم و  هک  متـسه  ینز  نم  داد 
نادناخ دنزرف  وا  يرآ  دش ،  رثءاتم  تسیرگ و  تخس  دّمحم  منک ،  یم  مهارف  ار  منارتخد  دوخ و  يزور  هنابش  توق  هار  نیا  زا  منک و  یم 

هک تسا  تموکح  لامع  تیانج  یفاـصنا و  یب  هجیتن  عاـمتجا  ناـتخب  هریت  ناـمورحم و  نیا  دوجو  هک  دـناد  یم  وا  تسا و  تبحم  مرک و 
دنگوس ادخ  هب  تفگ :  لد  هتسخ  نزریپ  نآ  هب  وا  دنیامن  یم  دوخ  ياهیشایع  عفانم و  فرص  طقف  دننک و  یم  لیم  فیح و  ار  مدرم  لاوما 

هدـعو هب  ایارـسلاوبا  مگنج  یم  ناـمولظم  ناـمورحم و  امـش  هار  رد  منوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  منک و  یم  ماـیق  وت  لاـثما  وـت و  رطاـخ  هب  نم  ، 
 ( مالسلا هیلع   ) نیـسح ربق  رانک  نم  تفگ :  هک  درک  تیاور  يدرم  زا  محازم  نب  رـصن  درک  تکرح  دّمحم  يرای  يارب  درک و  افو  شیوخ 

دندناوخ یلصفم  ترایز  دندرک و  مالس  دندش و  ربق  کیدزن  دندمآ  راوس  بسا  ود  مدید  دمآ  یم  ناراب  داب و  دوب و  يدرس  بش  مدوب و 
هیلع  ) نیـسح ربق  ترایز  رطاخ  هب  ادخ  دزن  رد  وت  درمریپ ،  يا  دنتفگ :  دندومن و  لدـب  در و  ار  یتاملک  نم  اب  دـندرک و  همزمز  ار  یتایبا  و 
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هک امش  مدرم ،  تفگ :  دناوخ و  يا  هبطخ  وا  دندش و  عمج  وا  رود  نایعیش  زا  يدایز  تیعمج  تفگ :  هاگنآ  يراد  یگرزب  رجا  مالـسلا ) 
دّمحم ثاریم  ظفح  رطاخ  هب  دنک و  یم  مایق  دوخ  نوخ  اب  وا  دینک  کمک  وا  ناگدنامزاب  هب  الاح  دیدرکن  يرای  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح

هنید و نع  بذـلا  و  هّللا ،  رماب  مایقلل  مور ((  یم  هفوک  فرط  هب  نم ،  نونکا  مه  دـنک و  یم  جورخ  نید  هماـقا  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )
سک ره  سپ  وا ،  تیب  لها  يرای  شنید و  زا  عافد  ادخ و  رما  هب  مایق  رطاخ  هب  یب ))  قحلیلف  کلذ  یف  ۀین  هل  ناک  نمف  هتیب ،  لهال  رـصنلا 

يدایز تیعمج  دروآ و  شورخ  شوج و  هب  ار  مدرم  ایارسلاوبا ،  روش  رپ  مرگ و  نانخـس  ددنویپب ،  نم  هب  تسا  نم  هدیقع  مه  راک  نیا  رد 
شوگ درز و  مچرپ  ود  رود  زا  هک  دندوب  وا  رظتنم  شنارای  اب  میهاربا  نب  دّـمحم  و  دـمآ ،  هفوک  کیدزن  هب  دوخ  نارای  اب  وا  دنتـسویپ  وا  هب 

دراو مه  اب  دنتسویپ و  دّمحم  هب  دوخ  رکـشل  ایارـسلاوبا و  و  دش ،  دنلب  ربکا ))  هّللا  هب ((  دّمحم  يادص  دروخ  مشچ  هب  اه  هزینرـس  اهبـسا و 
فورعم و هب  رما  ربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  و  دّمحم ) لآ  ياضر   ) هب تعیب  هب  ار  مدرم  دناوخ و  يا  هبطخ  دّمحم  دندش و  هفوک 

هلحم رد  تعیب  مسارم  دنتـسویپ و  دّمحم  هب  يا  هقباس  یب  تیعمج  دش و  یبیجع  ماحدزا  دومن ،  توعد  ادـخ  باتک  شور  رکنم و  زا  یهن 
(730  . ) تفرگ تروص  نیترضلا )  رصق   ) مان هب  هفوک  زا  يا 

دنک یم  تاهابم  هکئالم  رب  دنوادخ 

عست ۀنس  نیترضلا ،  رصق  دنع  انم  لجر  سانلا  عیابی  دومرف (( :  یم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  مدینـش  دیوگ :  رمعم  نب  مثیخ  نب  دیعس 
دننک یم  تعیب  ام  زا  يدرم  اب  نیترضلا  رصقلا  هلحم  رد  مدرم  ۀکئالملا ))  هب  هّللا  یهابی  یلو ،  الا  يدامج  نم  رـشع  یف  ةءام ،  نیعـست و  و 
رقاب ماما  زا  یفعج  رباـج  ( 731  . ) دـنک یم  تاهابم  شا  هکئالم  رب  وا  هب  دـنوادخ  دوب ،  دـهاوخ  یلوالا  يدامج  مهد  لاس 199  رد  نیا  و 
لجر یلوالا  يدامج  یف  ةءام  نیعـست و  عست و  ۀنـس  ۀفوکلا  لها  ای  مکداوعا  یلع  بطخی  دومرف (( :  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا )  هیلع  )

ام زا  يدرم  یلوالا  يدامج  هام  رد  هن  دون و  دـص و  لاس  رد  هفوک  مدرم  يا  امـش  ربنم  رب  ۀـکئالملا )) . ))  هب  هّللا  یهاـبی  تیبلا ،  لـها  اـنم 
نب دّمحم  مایق  ایارسلاوبا  تضهن  رد  نویولع  تکرش  ( 732  . ) دنک تاهابم  شا  هکئالم  رب  وا  هب  دنوادخ  دناوخ ،  یم  هبطخ  ربمایپ  نادناخ 

و تخاس .  دراو  نمـشد  هب  ار  یتخـس  تابرـض  ایارـسلاوبا  هدنزرا  یهدنامرف  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نب  دّمحم  نب  دّمحم  سپـس  میهاربا و 
هب ایارـسلاوبا  تضهن  رد  ناگدـننک  تعیب  دادـعت  دـنیوگ  یم  هک  يروط  هب  دـندرک  ادـیپ  مایق  نیا  هب  تبـسن  یبیجع  شیارگ  هجوت و  مدرم 

نادنزرف نویولع  دنتشاد و  تکرش  لئابق  نارس  ءارعش و  ءاهقف و  زا  قارع  زاجح و  ناگرزب  دوجو  مایق  نیا  رد  و  دیـسر .  رفن  رازه  تسیود 
زا دـندوب  تضهن  ياوـشیپ  هک  دـیز  نب  دّـمحم  میهاربا و  نب  دّـمحم  زا  ریغ  دنتـشاد .  دربـن  نیا  رد  یلاـعف  شقن  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـطوبا

گنج رد  هفوـک  هرطنق  زور  رد  وا  مالـسلا . )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  نب  نسح  نب  نسح   - 1 دنتـشاد .  تکرـش  نآ  رد  زین  دارفا  نیا  نویولع 
نسح هتفگ  یضعب  و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  قاحـسا  نب  نسح   - 2 ( 733  . ) دوب ایارسلاوبا  تضهن  ناریلد  زا  وا  دش ،  هتـشک 

یم ایارسلاوبا  هارمه  سوس )   ) هعقاو رد  وا  دنا .  هدرک  دای  نیسح ،  نب  دیز  یضعب  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  نب  نیسح  نب  قاحسا  نب 
رانک رد  نمی  گنج  رد  وا  مالـسلا ، )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  دّمحم   - 3 ( 734  . ) دش هتـشک  اجنآ  رد  دیگنج و 

مهیلع  ) بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  نب  هّللادـبع  نب  یلع   - 4 ( 735  . ) دش هتشک  ایارـسلاوبا 
هناهاوخ و يدازآ  ياهگنج  رد  هک  دندوب  ربمایپ  نادناخ  زا  هتسجرب  يدارفا  اهنیا  ( 736  . ) دیسر تداهش  هب  نمی  گنج  رد  زین  وا  مالسلا ) 

 . دندیسر تداهش  هب  ایارسلاوبا  هنابلط  تلادع 

ایارسلاوبا تضهن 

نخس دهاش  دوخ  نیا  ( 737  . ) دندرک تعیب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  نب  دّمحم  دیز ،  هون  هب  مدرم  ابطابط  دّمحم  تشذگرد  زا  دعب 
دوب و ایارسلاوبا  هدهع  هب  مایق  نیا  یهدنامرف  تسا .  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز مایق  راثآ و  جیاتن و  اهدمایپ و  همه  اهـشبنج  نیا  هک  تسا  ام 
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تفرگ تروص  یـسابع  نومءام  هاگتـسد  دـض  رب  هک  شبنج  نیا  دوب  ابطابط  نبا  نالوسر  تاعد و  هلمج  زا  ـالبق  هک  روشحلـس  لـجر  نیا 
ار سابع  ینب  ياه  هناخ  وا  دوب و  مایق  نیا  ریلد  دارفا  زا  زین  متفه ،  ماما  دـنزرف  رانلا ))  دـیز  و ((  ( 738  . ) دنتشاد یلاعف  شقن  هیدیز  ياوق 

قفوم نانآ  هک  يروطب  تفای  هعسوت  رایسب  ایارسلاوبا ،  تضهن  هنماد  دنداد .  بقل  رانلا )) ) دیز   )) ) ار وا  تهج  نیمه  هب  دیشک و  شتآ  هب 
ناینب مهنءاک  افـص  هلیبس  یف  نولتاـقی  نیذـلا  بحی  هّللا  نا  دوب (( :  شوقنم  هیآ  نیا  اـه  هکـس  يور  دـننزب و  هکـس  تضهن  ماـن  هب  دـندش 
یئانب دـننامه  مظنم و  هدز و  فص  روط  هب  دـننک و  دربن  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  نآ  دراد  یم  تسود  دـنوادخ  انامه  ( 739  (( ) صوصرم
عوقو هب  لاس 199 ه ق  رد  هعقاو  نیا  دیـشاپ و  مه  زا  شبنج  روشحلـس  هدنامرف  ایارـسلاوبا  ندش  هتـشک  اب  مایق  نیا  ( 740  . ) دنشاب راوتسا 
حرـش يارب   ، ) دـندش طلـسم  عاضوا  رب  يدایز  تدـم  ات  ایارـسلاوبا  نویبالقنا  تشاد و  یناوارف  تاـحوتف  زین  تضهن  نیا  ( 741  . ) تسویپ
يولع ناگدنامزاب  دیـسر و  رمث  هب  ابطابط ،  نبا  مایق  نمی  رد  يدـیز  تموکح  لیکـشت  دـیئامرف ) .  هعجارم  نییبلاطلا ))  لتاقم  هب ((  رتشیب 

تموکح شیادـیپ  تلع  دـنریگب .  تسد  هب  یحاون  نآ  رد  ار  روما  ماـمز  امـسر  دـنداد و  لیکـشت  هیدـیز  تموکح  نمی  رد  دـندش  قفوم 
هب اجنآ  رد  تخیرگ و  دـنه  دالب  يوس  هب  سر )   ) هب فورعم  مساق  شردارب  ابطابط ،  نبا  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  نمی  رد  يدـیز 
 . تشذگرد دنه  رد  لاس 245 ه ق  رد  وا  دومن  یم  توعد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  تخادرپ و  مدرم  داشرا 

بـسن اوقت و  دـهز و  رد  هک  یماـقم  يور  و  ( 743  ، ) دمآ نمی  هب  دـنه  زا  نیـسح  تشاد ،  نیـسح  مان  هب  يدیـشر  دـنزرف  سر )  ( ) 742)
يو اب  لاس 288 ه ق  رد  مدرم  دهد  لیکـشت  هیدـیز  دـیاقع  ساسا  رب  یتموکح  دـش  قفوم  اجنآ  رد  دومن و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تشاد 

 . دندوب سر )   ) مساق نب  نیسح  نیمه  دالوا  زا  نمی  هیدیز  تموکح  نایاوشیپ  شیپ  لاس  دنچ  ات  رضاح  رصع  رد  و  ( 744  . ) دندرک تعیب 
(745)

ناقلاط رد  مایق 

جیاتن راثآ و  تشاد و  زور  نآ  یمالسا  روانهپ  روشک  رد  یعیسو  داعبا  مالسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  تضهن  دش ،  هراشا  البق  هک  روط  نامه 
نب یلع  نب  رمع  نب  مساق  نب  دّمحم  فرط  زا  یمالسا  لدع  تموکح  لیکشت  هب  توعد  هلمج  زا  تسویپ ،  عوقو  هب  ساسح  زکارم  رد  نآ 

ياضر  ) هب ار  مدرم  يولع  لجر  نیا  تسویپ و  عوقو  هب  لاس 219  رد  توعد  نیا  درک  روهظ  ناقلاط  رد  هک  دوب  مالسلا )  مهیلع   ) نیسحلا
هیدیز دوب ،  شترضح  ینابم  لوصا و  يور  و  مالسلا )  یلع  ) دیز فده  بیقعت  توعد ،  نیا  عقاو  رد  هک  ( 746  ) دناوخ یم  دّمحم ) لآ 
لامع هیحان  زا  تکرح  نیا  اـّما  ( 747  . ) دنناوخ یم  شیوخ  يدهم  ماما و  ار  وا  دنتـسه و  لئاق  یـصاخ  مارتحا  مساق  نب  دّمحم  هب  تبـسن 

(748  . ) داتفا نادنز  هب  مساق  نب  دّمحم  نآ  ربهر  و  دش ،  بوکرس  یسابع  هفیلخ  مصتعم  تموکح 

هفوک رد  رمع  نب  ییحی  مایق 

يا هطقن  رد  رگا  دوبن و  یندش  شوماخ  دوب  هداد  نایعیـش  نویولع  قح و  هار  ناگدنیوپ  تسد  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک  ینادواج  لعـشم 
دهاش هفوک  زاب  دنکفا .  یم  ناراکتیانج  مادـنا  رب  هزرل  دیـشک و  یم  هنابز  رگید  يا  هطقن  رد  هلـصافالب  دـش  یم  شوماخ  یمالـسا  دالب  زا 

تسویپ عوقو  هب  لاس 250 ه ق  رد  رمع  نب  ییحی  مایق  ( 749  . ) دوب مالسلا )  هیلع   ) رمع نب  ییحی  مان  هب  دّمحم  لآ  نامدود  زا  يدرم  مایق 
نیا رد  هیدیز  هورگ  ( 750  . ) دهد لیکشت  میظع  ییاوق  دزاس و  شیوخ  هجوتم  ار  نایعیـش  زا  يدایز  تیعمج  هفوک  رد  دش  قفوم  ییحی  و 

لاوما تخادرپ و  شیوخ  عضوم  میکحت  لیکـشت و  هب  ییحی  ( 751  . ) دنتـشاد یلاعف  شقن  وا  تضهن  رد  دندرک و  يراکمه  ییحی  اب  مایق 
دوب و یمالـسا )  لدـع   ) مایق رد  ییحی  راعـش  ( 752  . ) دروآ مهارف  یـسابع  تلود  اب  هلتاـقم  يارب  ار  يداـیز  ياـه  حالـس  اـه و  بکرم  و 

مه تضهن  نیا  اـّما  ( 753  . ) دوب ادـخ  هار  رد  ندـش  نیگمـشخ  يارب  وا  جورخ  اـنامه  هّللابـضغ )) ، )  جرخ  هنا   : )) ) دـنا هتفگ  وا  هراـبرد 
 : دیوگ يدوعـسم  ( 754  . ) دیـسر تداهـش  هب  زیزع  تیـصخش  نیا  ییحی  و  دـش ،  بوکرـس  ساـبع  ینب  لاـمع  فرط  زا  هک  دـیئاپن  يرید 
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 (( کلذ نم  سانلا  جض  دندرک (( ،  نازیوآ  يدنلب  رد  ار  نآ  دندرب  یـسابع  تموکح  تختیاپ  دادغب  هب  ار  ییحی  سدـقم  رـس  هک  یعقوم 
نع عروتلا  و  ءامدلا ،  نع  فکلاب  هروما  حتفتـسا  هنال  هل  ۀـبحملا  نم  مهـسوفن  یف  ناک  امنا  دـندش (( ،  بلقنم  هنحـص  نیا  ندـید  زا  مدرم 

اب ار  شماـیق  وا  نوچ  دنتـشاد ،  یم  تسود  ار  وا  مدرم  هکنآ  رطاـخب  ( 755  (( ) فاصنالا لدـعلل و  رهظا  و  سانلا ،  لاوما  نم  یـش ء  ذـخا 
دادغب مدرم  اصوصخم  درک .  راهظا  ار  فاصنا  تلادع و  وا  دومن و  عورش  نانآ  زا  نتفرگ  لوپ  يذاخا و  زا  يراددوخ  مدرم و  نوخ  ظفح 

رهاط هّللادبع  نب  دّمحم  هک  یسلجم  رد  مثیه  نب  دواد  نب  یلع  دنیوگ :  یم  ( 756  ) دندرک یم  راهظا  يو  هب  تبسن  يدایز  تبحم  هقالع و 
يدرم ندـش  هتـشک  زا  وت  ریما  يا  تفگ :  وا  هب  دواد  نب  یلع  دوب .  دونـشخ  ییحی  لتق  زا  وا  دوب  رـضاح  دوب  هتـسارآ  يافوتم 253 ه ق )  )

هب ار  ییحی  رس  هک  یعقوم  و  ( 757  ) درک یم  يراوگوس  وا  يارب  دوب  هدنز  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  رگا  هک  يا  هدش  لاحـشوخ 
يراوگوس و هب  دنتفرگ و  ار  نآ  رود  يدایز  مدرم  دندرک ،  بصن  هماع )  باب   ) رد دـندوب و  ءارماس  هب  نیعتـسم )   ) یـسابع هفیلخ  روتـسد 

دصق مدرم  نوچ  دنک  بصن  دادغب  رسج ) باب   ) رد ار  ییحی  رس  هک  درکن  تءارج  مدرم  عامتجا  سرت و  زا  یسابع  میژر  و  دنتخادرپ ،  ازع 
 . دنریگب تموکح  لامع  زا  ار  رس  دنتشاد 

جنز بحاص  مایق 

دایز بلاطم  خیرات  رد  وا  هرابرد  دش .  فورعم  جنز  بحاص  هب  دندوب  رابگنز  ناگدرب  وا  نایفارطا  رثکا  هکنآ  رطاخب  جـنز )  بحاص   ) مایق
یلع جنز )  بحاص   ) دوصقم دنیوگ ،  یم  دنناد و  یم  هیدـیز  تضهن  هب  بوسنم  ار  وا  یـضعب  ( 758  ) تسا هدـمآ  ییاوران  ياه  تمهت  و 

یم یفرعم  ییحی  یتح  دّمحم و  یهاگ  نیـسح و  نادـنزرف  زا  ار  شدوخ  یهاگ  وا  و  دوب .  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نب  یـسیع  هون  دّـمحم  نب 
رب تروص ،  ره  رد  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  يرگید  تبـسن  هچرگ  دوب ) بقعالب  ییحی  هکنآ  لاـح  و   . ) تسین مولعم  وا  یعقاو  بسن  درک و 

تابرض هدرک و  هدافتـسا  شیوخ  عفن  هب  هیدیز  تادهاجم  دعاسم  هنیمز  زا  وا  اّما  دشاب ،  هدوبن  مه  تلادع  يور  درم  نیا  مایق  هکنیا  ضرف 
 . تخاس دراو  نانآ  لامع  نایسابع و  تموکح  رکیپ  رب  یتخس 

ناتسربط رد  يولع  تموکح  لیکشت 

كافـس هفیلخ  ياوق  نیگمهـس  دربن  دـهاش  یلعف )  ناردـنزام   ) ناریا ناتـسربط  یـسابع ،  نیعتـسم  تموکح  ناـمز  رد  لاـس 250 ه ق  رد 
دوش حتاف  ناتسربط  رب  دش  قفوم  يولع  ریلد  لجر  نیا  دش و  يزیر  هیاپ  ( 759  ) دیز نب  نسح  يربهر  هب  تضهن  نیا  دوب  نایعیش  یسابع و 

ات يزوریپ  تاحوتف و  نیا  هنماد  و  دهد ،  لیکـشت  مالـسا  ربمایپ  نادناخ  تیالو  تبحم و  فاصنا و  لدع و  ساسا  رب  یتموکح  اجنآ  رد  و 
نب دّـمحم  مان  هب  هفیلخ  لماع  هعیـش و  ياوق  نیب  هک  يدـیدش  يریگرد  گنج و  زا  دـعب  هتبلا  تفای ،  هعـسوت  ناگرگ )   ) ناـجرج یـضارا 

و ( 760  ، ) تشذگرد ناتسربط  رد  هنس 270 ه ق  رد  تموکح  لاس  زا 20  دعب  دـیز  نب  نسح  تسویپ  عوقو  هب  ناسارخ  ياورنامرف  رهاط 
تـشاد يدیدش  دروخرب  یلعف )  نالیگ   ) ملید دالب  یلاو  همثره  نب  عفار  اب  دّمحم  تفرگ .  تسد  هب  ار  رما  مامز  دـیز  نب  دّـمحم  شردارب 
دّمحم ( 761  . ) دش مامت  عفار  تعیب  و  دش ،  ملید  دراو  هناحتاف  مالـسا  ماکحا  يارجا  تلادع و  طسب  رطاخ  هب  و  دـش ،  زوریپ  يو  ياوق  اّما 

اجنآ رد  يولع  تموکح  داجیا  ناسارخ و  فرـصت  روظنم  هب  دـعب  لاـس  هد  ینعی  لاس 287  رد  و  دـش ،  طلـسم  ملید  رب  لاس 277 ه ق  رد 
اّما درک ،  دروــخرب  هنـس 295 ه ق )  يافوتم   ) یناماس لیعامـسا  ریما  ياوق  اب  اـجنآ  رد  دومن ،  تکرح  اـجنآ  يوس  هب  دـش و  راـکب  تسد 
وا هون  دّمحم ،  تداهـش  زا  دعب  ( 762  . ) تشذگرد گنج  رد  هدراو  تاحارج  رثا  رد  يو  دوخ  و  دـش ،  وربور  تسکـش  اب  دّـمحم  يورین 
زا دعب  و  دومن .  توعد  يو  فده  بیقعت  دّـمحم و  هار  هب  ار  مدرم  و  ( 763  ) دناوخ هبطخ  ملید  دالب  رد  دیز ،  نب  نسح  دّمحموبا  يدـهم 

 . دوب یمالسا  تموکح  يانبم  رب  هنالداع  یتموکح  دهاش  ناتسربط  زاب  وا 
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ناتسربط تموکح 

فورعم یلع  نب  نسح  مان  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  نامدود  زا  قیال  هنومن و  يدرم  هدهع  هب  ناتسربط  هقح  تموکح  يربهر 
ار عیشت  لوصا  ناتـسربط  رد  وا  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  نادنزرف  زا  هعیـش و  گرزب  ياهقف  ءاملع و  زا  شورطا  دوب .  شورطا )   ) هب

تیعمج و  دنتشاد ،  یسوجم  نید  ناتـسربط  مدرم  دومن و  جیورت  یعقاو  عیـشت  ( 764  ) دوب لئاق  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هچنآ  هب  انب 
تـسا هیماما  ناگرزب  زا  شورطا  دنتفریذپ .  ار  عیـشت  لوصا  يولع  گرزب  تیـصخش  نیا  تیافک  اب  تسد  اب  هقطنم  نآ  نانکاس  زا  یهوبنا 
یـضر دیـس  یـضترم و  دیـس  نیملع  یما  دج  دوب و  رـشع  ینثا  همئا  تماما  هب  لئاق  وا  اّما  دنناد  یم  دوخ  بهذم  مه  ار  وا  هیدـیز  هچ  رگا 
تافل ؤم  اهباتک و  شورطا  میا .  هدرک  هراشا  گرزب  درم  نیا  تافیلءات  مان و  هب  باتک  نیمه  رد  هیدـیز )  تافل  ؤم   ) لصف رد  اـم  هک  تسا 

اب و  ( 765  ) تفای الیتسا  ملید  ناتـسربط و  عیـسو  قطانم  رب  لاس 301 ه ق  رد  شورطا  دراد .  هعیـش  ماکحا  تاداـقتعا و  لوصا  رد  يداـیز 
(766  . ) تفاـی شرتسگ  ير  هقطنم  رد  يو  ذوفن  دـمآ و  قئاـف  وا  رب  هرخـالاب  هک  تشاد  يدـیدش  هناحلـسم  ياـهدروخرب  ير  ياورناـمرف 

 (( ۀـحلاصلا ةریـسب  سانلا  شورطالا  ساـس  دـق  و  دـیوگ (( :  یم  هدرک  تواـضق  فاـصنا  تلادـع و  هب  خـیرات  وا  تموکح  عضو  هراـبرد 
هتماقا و  هتریـس ،  نم  نسحا  و ال  هنم ،  لدـعا  سانلا  ری  ملف  دـنا (( :  هتفگ  زاب  و  درک ،  یم  تموکح  مدرم  رب  يا  هحلاص  شور  اـب  شورطا 

هیقف و يدرم  شورطا  دنتفاین .  رتوکین  وا  زا  قح  هماقا  شور و  رد  ار  یسک  دندیدن و  وا  زا  رترگداد  ار  یمکاح  مدرم  ( 767  (( ، (( ) قحلل
لاح حرـش  ینیما  ریبک  همالع  تشاد .  دیاقع  ءارآ و  رد  یناوارف  ملع  وا  ( 768  (( ) لحنلا ءار و  الا  یف  رفاو  ملع  هل  ناک  و  دوب ((  دنمـشناد 

لاس 304 ه ق هب  ار  يو  تافو  تسا .  هدرک  عورش  شورطا  مان  هب  هلیضفلا )) )  ءادهـش   )) ) شا هدنزرا  باتک  رد  ار  تلیـضف  دیهـش  نیلوا 
دومن هرادا  شورطا  شور  هریس و  هب  ار  نانآ  تفرگ و  هدهع  ار  مدرم  يربهر  یعاد )   ) هب بقلم  مساق ،  نب  نسح  وا  زا  دعب  دنا و  هدرک  دای 

لعـشم نایعیـش  يدیز و  ياوق  ( 769  . ) دـش ضرقنم  ناتـسربط  رد  يوـلع  تـلود  لاس 316 ه ق ،  رد  یعاد  تداهـش  اب  هنافـسءاتم  اـّما  ، 
زا یمالسا  فلتخم  دالب  رد  دندش  قفوم  دندرک و  یناشفناج  تلادع  قح و  يارجا  يارب  و  دنتـشاد ،  تسد  هب  هشیمه  ار  تضهن  نادیواج 

همادا زا  یکرادم  اهنیا  ( 770  . ) دنـشاب مدرم  همئا  نانارمکح و  ناریما و  دـنه  ناریا و  برغم و  رئازجلا و  یبیل و  رـصم و  اـت  زاـجح  نمی و 
رثا رد  رگم  دوبن  تشاد  ییازـسب  رثا  مالـسا  تما  تشونرـس  رد  هک  یخیرات  مهم  ثداوح  نیا  دوب و  دیز  سدقم  فدـه  بیقعت  تضهن و 

يادـن هاگچیه  هرخالاب  و  ناملـسم ،  ناهاوخیدازآ  نایعیـش و  ياهلد  رب  وا  كانبات  راـکفا  ریثءاـت  و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  تضهن 
 . دوش یمن  شوماخ  اهـشوگ  رد  ( 771 (( ) اولذ دـق  الا و  فویـسلا  رح  موق  طـق  هرکی  مل  دومرف (( :  یم  هک  دـیز  نیـشنلد  شخب و  يدازآ 

ردـتقم هفئاـط  و  دوب .  عیـشت  لوـصا  هب  ير  نیوزق و  ناردـنزام و  نـالیگ و  مدرم  ندرک  انـشآ  شورطا  مهم  ناـیاش و  تامدـخ  زا  یکی  ))
رخاوا هک  دوب  هیوب  لآ  نیطالـس  روهظ  تیبرت ،  نیا  هجیتن  و  دـندش .  هعیـش  گرزب  ملاع  نیا  تیافک  اب  تسد  هب  ناریا  لامـش  رد  نایملید 

انـشآ هعیـش  رئاعـش  فراعم و  لوصا و  اـب  ار  یمالـسا  دـالب  زا  يرایـسب  ناریا و  قارع و  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق  نایـسابع  تموکح 
(772 (( . ) دنتخاس

دوبن تماما  یعدم  ع )   ) دیز

نایعیش زا  يرایسب  دیوگ :  یم  داشرا  رد  هر )   ) دیفم خیـش   - 1 مینک :  لقن  هراب  نیا  رد  ار  ناگرزب  املع و  تارظن  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
لآ ياضر   ) هب ار  امـش  نم  تفگ  یم  مایق  عقوم  رد  دیز  هک :  دش  نیا  هدیقع  نیا  شیادیپ  تلع  دندقتعم و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تماما  هب 

نوچ تشادن  ار  هدارا  نیا  دیز  هکنآ  لاح  تسا و  وا  دوخ  دّمحم  لآ  ياضر  زا  دوصقم  دندرک  یم  لایخ  مدرم  منک ،  یم  توعد  دّمحم )
دیوگ یم  یسلجم  همالع   - 2 ( 773  . ) تشاد رارقا  فارتعا و  قداص  ماما  رقاب و  ماما  شا  هداز  ردارب  ردارب و  تماما  هبترم و  ماـقم و  هب  وا 

 - 3 ( 774  . ) دوب دقتعم  مالـسلاامهیلع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  تماما  هب  وا  مالـسلاامهیلع )))   ) قداصلا رقابلا و  ۀـماماب  الئاق  ناک  و  : )) 
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ار هدیقع  نیا  دیز  دوخ  هک  يدوجو  اب  تسا ،  ناطیش  بیرف  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تماما  هب  تبـسن  يا  هدع  هدیقع  دیامرف :  یم  یناقمام 
 : دیوگ یم  ۀـنجلا )) )  ضایر   )) ) بحاص  - 4 ( 775  . ) دوب مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  شردارب  دـنزرف  تماما  هب  لئاق  و  درک ،  یم  یفن 

دریگب و نمشد  زا  ار  البرک  نادیهش  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح شدج  نوخ  ماقتنا  هک  دوب  رکف  نآ  رد  هشیمه  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز 
ماقم و وا  نوچ  تسا  هدوهیب  اطخ و  نامگ  نیا  دراد و  شدوخ  يارب  تماما  يوعد  يو  دنتـشادنپ  یهورگ  اّما  درک ،  ماـیق  روظنم  نیمه  هب 

تشاد نیقی  دوب و  رضاح  داد  رارق  نیشناج  ار  قداص  ماما  هک  شردپ  تیـصو  عقوم  تسناد و  یم  ار  شا  هدازردارب  شیوخ و  ردارب  هبترم 
 )) رد یفجن  یلین  دیمحلادبع  نب  یتلع  لیلج  دیس   - 5 تسا .  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  وا  زا  دعب  و  دشاب ،  یم  شردارب  اب  تماما  هک 

هک دوب  نآ  رطاخ  هب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مایق  دندرک ،  لایخ  نارکف  هتوک  نادـشر و  مک  زا  یعمج  دـیوگ :  یم  هئیـضملا )) )  راونا  )
زگره وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز بانج  سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  تسا  یگرزب  ناتهب  بذـک و  ءارتفا و  نیا  تشاد ،  تماـما  يوعد  دوخ 

هفوک لاهج  نارظن و  هتوک  زا  يدایز  مدرم  دوب  هناحلسم  شمایق  درک و  توعد  دّمحم  لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  وا  تشادن . . .  ییاعدا  نینچ 
ماما هک  تسناد  یم  وا  تشادن ،  يا  هدیقع  نینچ  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هکنآ  لاح  و  تسا ،  شیوخ  يارب  تماما  یعدم  يو  دندرک  نامگ 
 . . . تشاد ملع  نآ  هب  دوخ  هک  تیصو  صن  رطاخب  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  شا  هدازردارب  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  شردارب  ، 

رد نانآ  زا  يرایـسب  دندنام ،  دوخ  یهارمگ  رب  دـندش و  رـشتنم  ملاع  رد  طلغ  هدـیقع  نیا  ناوریپ  هیدـیز  هورگ  و  دـیوگ :  یم  هک  اجنآ  ات 
هن دـنراد و  مالـسا  رظن  زا  یمکحم  هاـگ  هیکت  هن  ناـنیا  دـننک ،  یم  یگدـنز  رگید  ياـهاج  نـالیگ و  رد  يا  هدـع  هکم و  نمی و  نیمزرس 
 : دیوگب یسک  رگا  هک :  تسا  ( 776  (( ) رثالا ۀیافک  رد ((   - 6 دنرت .  هارمگ  هکلب  نایاپ  راهچ  نوچ  نانآ  دننزب ،  گنچ  نآ  هب  هک  يدنس 

يوعد و  درک ؟  مایق  ریشمش  اب  ارچ  دوب  نآ  هب  دقتعم  دوب و  هدینـش  موصعم  همئا  قح  رد  ار  هدراو  صوصن  تایاور و  یلع  نب  دیز  هکنیا  هب 
یلحم دـنمجرا و  ماقم  ياراد  قداص  ماما  تسناد  یم  هکنآ  لاح  و  دومن ؟  تفلاخم  راهظا  قداص  ماما  اب  و  تشاد ؟  شیوخ  يارب  تماما 

نیا مییوگ :  یم  تسا .  روهـشم  دـهز  شناد و  ملع و  هب  ماع  صاخ و  دزن  دـناد و  یم  ار  تما  حالـص  و  تسا ،  عیفر  یهاگیاج  فیرش و 
ماقم رد  یمق  زازخ  موحرم  زاب  تشاد .  يرادنپ  نینچ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هک  اشاح  دـیوگ ،  یمن  وج  هزیتس  دـناعم و  ناسنا  زج  ار  نخس 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رطاخ  هب  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  مایق  میوگ :  یم  ادخ  يرای  هب  نم  سپ  دـهد :  یم  همادا  نینچ  عافد 

مایق دیز  یعقوم  نوچ  دـش ،  عورـش  مدرم  هیحان  زا  فالتخا  یلو  مالـسلا ، )  هیلع   ) قداص ماما  شا ،  هدازردارب  اب  تفلاخم  لیبس  رب  هن  دوب 
دیز جورخ  لباقم  رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  توکس  دندرک ،  لایخ  يا  هدع  درکن ،  مایق  مالـسلاامهیلع )   ) دّمحم نب  رفعج  یلو  درک 
عون کی  دوخ  نیا  هکنآ  لاح  و  تسین .  قفاوم  وا  هار  اب  ماما  سپ  دـنتفگ  درکن ،  يراکمه  وا  اـب  نوچ  تسا و  يو  اـب  ترـضح  تفلاـخم 
امتح هک  تسا  یـسک  ماما  دندرک  نامگ  دیز ) ناوریپ   ) هیدـیز دـمآ  شیپ  نینچ  یعقوم  و  دوب .  يا  هنالقاع  یـسایس و  کیتکات  تسایس و 

توکـس دیز و  مایق   ) تهج ود  نیا  ددنبب .  دوخ  رب  ار  هناخ  رد  دنکفیب و  ار  هدرپ  دنیـشنب و  شا  هناخ  رد  هکنآ  هن  دننک  مایق  حالـس  اب  دـیاب 
تحص رب  لیلد  دوبن و  یفالتخا  هنوگچیه  مالسلا )  هیلع   ) دیز و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نیب  اّما  دش .  مدرم  نیب  فالتخا  ببـس  ماما ) 

 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  ما  هدازردارب  دزن  هب  تسا  ملع  رادفرط  سک  ره  دومرف :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دوخ  هک ،  تسا  نیا  ماما  لوق 
زا تسا  لامک  نیرتیلاع  دوخ  هک  ملع  تشاد  تماما  ياـعدا  شدوخ  يارب  وا  رگا  و  دـیایب ،  نم  دزن  هب  ریـشمش ،  رادـفرط  سک  ره  دورب و 

بحاص يرتشوش :  هّللارون  یـضاق  دیهـش  همالع   - 7 دـشاب .  رترب  ملعا و  نارگید  زا  دـیاب  ماـما  تسا  مولعم  نوـچ  درک ،  یمن  یفن  دوـخ 
دوب دقتعم  وا  دوبن و  تماما  یعدم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هک  تسا  نیا  قیقحت  دـیامرف :  یم  قحلا )) )  قاقحا   )) ) فورعم باتک 

ناشیا شیامرف  زا  رگید  یتمسق  ام  ( 777  ) دشاب یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  شا  هدازردارب  وا  نامز  رد  تفالخ ،  تماما و  قحتـسم  هک 
 . میا هتشاگن  دوب ) یمومع  دیز  توعد   ) لصف رد  ار 

دنک یم  عافد  دیز  زا  ع )   ) متشه ماما 
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هیلع امـسر  درک و  ماـیق  ایارـسلاوبا )  ) کـمک هب  وا  تشاد ،  هداـعلا  قوـف  یتعاجـش  تماهـش و  وا  دـیز  ماـن  هب  تشاد  يردارب  متـشه  ماـما 
لامع ( 778  . ) تشگ فورعم  رانلادیز )) )  )) ) هب تهج  نیا  هب  دیـشک ،  شتآ  هب  ار  نانآ  هناخ  و  دش ،  هزرابم  دراو  سابعلا  ینب  تموکح 

هب نومءام  اّما  دش ،  یم  موکحم  گرم  هب  دیاش  دوبن  ماما  تطاسو  رگا  دندرب  شتختیاپ  هب  نومءام  دزن  هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا  نومءام 
دننام مه  دیز  نیا  مع ،  رسپ  درک ،  ضرع  متـشه  ماما  هب  نیگمـشخ  یتلاح  اب  تبـسانم  نیمه  هب  يزور  نومءام  دیـشخب .  ار  وا  ماما  رطاخ 

ماما درک ،  ضرع  ماما  تمدخ  ار  هلمج  نیا  نومءام  ات  دـش ،  هتـشک  درک و  مایق  دوب و  يرگ  بوشآ  درم  مه  وا  تسا  یلع  نب  دـیز  نامه 
 )) ار دیز  نیا  نومءام  دومرف :  درک .  عافد  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ترضح  يالاو  ماقم  زا  لدتسم  جیهم و  نانخس  اب  و  دش ،  بلقنم 

وا هلیبس ))  یف  لتق  یتح  هئادعا  دهاجف  لجوزع  هّلل  بضغ  دّـمحم  لآ  ءاملع  نم  ناک  هناف  نکن ((  هسیاقم  یلع  نب  دـیز  اب  رانلا )) ) دـیز  )
یسوم مردپ  نومءام  يا  دیسر ،  تداهش  هب  وا  هار  رد  دیگنج و  وا  نانمشد  اب  دش و  نیگمشخ  ادخ  يارب  دوب  ربمایپ  نادناخ  نادنمشناد  زا 

یم لمع  شیوخ  هدعو  هب  تشگ  یم  زوریپ  رگا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دیز میومع  دنک  تمحر  ادـخ  دومرف :  یم  مالـسلاامهیلع )   ) رفعج نب 
یمع ای  دومرف (( :  باوج  رد  مردپ  درک ،  تروشم  شمایق  هرابرد  قداص )  ماما   ) مردپ اب  درپس ) یم  قداص  ماما  هب  ار  تموکح  و   ، ) درک

هـسانک هتخیوآ  راد  هب  لوتقم  ناـمه  يراد  تسود  رگا  میومع  يا  کـنءاشف )) ، ))  ۀـسانکلاب  بولـصملا  لوـتقملا  نوـکت  نا  تیـضر  نا 
ملف هتیعاو  عمـس  نمل  لیو  دومرف (( :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  تفر ،  تساـخرب و  دـیز  هاـگنآ  تسا .  نآ  وت  هار  سپ  یـشاب  هفوک )  )

زا ـالماک  دـیز  ضرغ  تاـیاور  لاوـقا و  نیا  زا  زیزع  هدـنناوخ   . ) دباتـشن وا  کـمک  هب  دونـشب و  ار  وا  يادـن  هک  سک  نآ  رب  ياو  هبجی )) 
رگا و  دهد ،  یم  مایق  داهج و  تصخر  ماما  هک  تسا  راکـشآ  بلطم  ثیدح  رخآ  زا  دوبن و  تماما  یعدـم  وا  هک  دوش  یم  نشور  شمایق 

شیوخ هدیقع  تحارص  ماما  ثیدح  لیذ  رد  درک .  یم  یهن  ار  وا  تروشم  ماقم  رد  ماما  اعطق  دوب  ادخ  هتساوخ  ماما و  لیم  فالخ  مایق و 
زا یعمج  اذل  دنک ،  یم  نایب  دنکن ) کمک  دهدن و  تبثم  باوج  وا  تضهن  هب  هک  یسک  رب  ياو   ) هلمج اب  لیصا  تضهن  نیا  هب  تبـسن  ار 
دیز مایق  هک  دننک  یم  حیرصت  شلاجر  رد  یئوخ  هّللا  ۀیآ  و  لاقملا )) ،  حیقنت  رد ((  یناقمام  دعاوق  رد  دیهش  موحرم  نوچ  هعیش  ناگرزب 
مایق هرابرد  مالسا  ياملع  لاوقا  لصف  رد  میا و  هتخاس  نشور  ار  بلطم  نیا  باتک  نیا  ياج  دنچ  رد  ام  و  دوب .  مالسلا )  هیلع   ) ماما نذا  هب 

متـشه ماما  هب  نومءام  هاگنآ  بلطم : )  لـصا  هب  میدرگرب   . ) ددرگ یم  نشور  ـالماک  بلطم  باـتک  نیا  رخاوا  رد  يو  تیـصخش  دـیز و 
 : دومرف خساپ  رد  ماما  دوبن ؟  يو  قح  زا  نوریب  و  تشگن ،  شیوخ  يارب  تماما  یعدم  دـیز  ایآ  نسحلاابا  يا  درک  ضرع  مالـسلا )  هیلع  )

نینچ هک  دوب  نیا  زا  رتـالاب  شیاوقت  وا  تشاد ،  میب  ادـخ  زا  ییاـعدا  نینچ  زا  وا  تشگن ،  نآ  یعدـم  دوبن  شدوخ  قح  هک  يزیچ  دـیز ، 
هاگنآ هدومرف ،  حیرـصت  صن و  يو  تماما  رب  هک  دـنک  اعدا  تسا  بوخ  یـسک  يارب  نانخـس  تـالایخ و  هاوگ  نیا  نومءاـم  يا  درادـنپ . 

نمم هّللا  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  دیز  ناک  و  داد (( :  نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  تالمج  ماما  سپـس  دنادرگ و  هارمگ  نیبدـب و  ار  مدرم 
نیا قادصم  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دـیز  مسق  ادـخ  هب  ( 779  (( . (( ) مکیبتجا وه  هداهج  قح  هّللا  یف  اودهاج  و  ۀـیالا :  هذـهب  بطوخ 

(780  . ) دیزگرب امش  وا  هک  ار  داهج  قح  ادخ ،  هار  رد  دینک  داهج  دریگ :  یم  رارق  هفیرش  هیآ 

ناخیلع دیس  نخس 

 : دیوگ یم  یبلاطم  نایب  زا  سپ  وا  دراد ،  ییابیز  هلمج  دـیز  بانج  لئاضف  نایب  رد  نایبلا )) )  تکن   )) ) رد يزیوح  ناخیلع  دیـس  موحرم 
هب دقتعم  وا  ( 781  (( ، (( ) هیدیزلا قرف  نم  هرانم  اورانتسا  ةرانا و  ءاضتسا و  هراثآ  اوعبت  مهنا  نومعزی  نیذلا  دقتعمک  ادقتعم  نکی  مل  و  )) 

همئا تماما  هب  دـیز  دوبن .  هیدـیز  قرف  زا  دـننک  یم  هدافتـسا  شدوجو  رون  زا  دـننک و  یم  يوریپ  يو  زا  دـندرک  نامگ  هک  یناسک  داقتعا 
هک دراد  مالسلا )  هیلع   ) دیز دنزرف  ییحی  اب  یلـصفم  يوگتفگ  نوراه ،  نب  لکوتم  تشاد 1 -  رارقا  نامیا و  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم

میروآ یم  اجنیا  رد  هک  تسا  لصف  نیا  هب  طوبرم  نانخس  زا  يا  هلمج  اّما  میا ،  هدروآ  باتک  نیمه  رد  هیداجس )  هفیحص  يوار   ) مسق رد 
يا تفگ :  ییحی  دـشاب ،  نینچ  دـیاب  ماما  ربمغیپ ،  دـنزرف  دـیوگ :  لکوتم  داد  حرـش  ار  شردـپ  دـهز  تداـبع و  تـالاح  ییحی  یعقوم  : 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 139 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوب تماما  یعدم  تردپ  ایآ  متفگ :  دوب .  ادخ  هار  رد  نیدهاجم  داهز و  زا  راوگرزب و  تاداس  زا  يو  یلو  دوبن ،  ماما  مردـپ  هّللادـبعابا ، 
زا رتاناد  رت و  كریز  مردپ  شاب ،  تکاس  تفگ :  ییحی  تسا !  هدیـسر  ام  هب  ادخ  لوسر  زا  تماما  نیغورد  نایعدـم  در  رد  یثیداحا  و   ؟

منک و یم  توعد  دّـمحم ) لآ  یـضرم )   ) ياـضر  ) هب ار  امـش  نم  تفگ :  یم  وا  هکلب  دـنک .  اـعدا  تسین  يو  قح  هک  يزیچ  هک  دوب  نآ 
رد یلب  تفگ :  تسا ؟  ماما  هیقف و  قداص  ماما  نامز  نیا  رد  سپ  متفگ :  دوب .  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  میومع  رسپ  اضر  زا  يو  روظنم 

ورمع زا  هر )   ) قودص یلاما  زا  راونالاراحب ))  رد ((  یسلجم  موحرم  نامز 2 -  تجح  ( 782  . ) تسا رتالاب  رتاناد و  همه  زا  دوخ  نادناخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمغیپ نادناخ  زا  ام  زا  يدرم  ینامز  ره  رد  دومرف  یم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب 

یمن هارمگ  زگره  وا  ناوریپ  تسا  مالـسلاامهیلع )   ) قداصلا دّمحم  نب  رفعج  مردارب  دنزرف  ام  نامز  تجح  و  مدرم ،  رب  تسادخ  تجح  ( 
رشب نب  حلاص  و  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  رب  مدش  لخاد  دیوگ :  ریکب  نب  دّمحم   - 3 ( 783  . ) دباین تیاده  هار  يو  فلاخم  دنوش و 

زا ربمغیپ ،  دـنزرف  مدرک :  ضرع  تشاد ،  رـس  رد  مایق  گـنج و  لاـیخ  ماـگنه  نآ  رد  وا  و  مدرک ،  مالـس  وا  رب  نم  دوب ،  هتـسشن  يو  دزن 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  شدج  زا  مردپ  دومرف :  نم  باوج  رد  وا  نک ،  ثیدح  ارم  يا  هدینـش  تراوگرزب  ردپ  زا  هک  يزیچ 

دسر رید  شیزور  قزر و  هک  سک  نآ  دروآ و  ياج  هب  ار  وا  رکش  ساپـس و  سپ  دشخب  تمعن  وا  هب  دنوادخ  سک  ره  هک  درک  ثیدح  ( 
تـسد هب  رگم  یتردق  ورین و  تسین  هّللاب ))  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دیوگب (( :  ددرگ  نیگهودنا  هک  سک  نآ  دـنک و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا 
یبلاطم ترـضح  وگب ،  میارب  رتشیب  نیا  زا  ربمغیپ  دنزرف  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم  ریکب  نب  دّـمحم  هک . . . .  دـسر  یم  اجنیا  هب  ات  ادـخ ، 

تسام زا  میئادخ  يوس  هب  قیرط  ام  دوش  یم  تدابع  ام  هلیسو  هب  دش و  هتخانش  ادخ  ام  هلیسو  هب  ریکب  دنزرف  يا  دومرف :  هاگنآ  درک .  نایب 
هدننک مایق  تما و  نیا  مالسلا )  هیلع   ) يدهم تسام  زا  و  مالسلا )  هیلع   ) یضترم یلع  تسام  زا  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم دّمحم 

صخـشم ررقم و  يدـهع  امـش  اب  ادـخ  ربمایپ  ایآ  هّللا ،  لوسر  نبای  تفگ :  ریکب  نبا  دـنک  یم  مایق  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ( 784  . ) نانآ
ءایصوالا نم  ۀتـس  دعب  نوکی  رمالا  اذه  نا  هقحلت و  مل  کنا  ریکب (( ،  رـسپ  يا  دومرف :  دنک .  یم  مایق  امـش  مئاق  تقو  هچ  رد  هک  هدومرف 

شش تماما  زا  دعب  وا  یتسین ،  يو  اب  رـصع  مه  وت  املظ )) اروج و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  اه  المیف  انمئاق  جورخ  هّللا  لعجی  مث  اذه  دعب 
یم جورخ  يو  هاگنآ  تفرگ  دـهاوخ  تسد  هب  ارهاظ ) امـسر و   ) ار تماما )   ) رما نیا  مهدزای )  ماما  اـت  قداـص  ماـما  زا   ) نانیـشناج زا  نت 

زا نم  هن ،  دومرف :  یتسین ؟ ؟  تماما )   ) رما نیا  بحاص  وت  ایآ  ربمغیپ  دنزرف  مدرک :  ضرع  دشاب .  هدش  متس  روج و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و 
شنیب و ملع و  يور  زا  يدومرف  هچنآ  متفگ :  متـشگرب و  دوز  یلو  متفر  متـساخرب و  نم  نانخـس ،  نیا  زا  دعب  مربمایپ .  نادـناخ  ترتع و 

 : )) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  نم  خساپ  رد  ترـضح  تسا ! ؟  هدیـسر  وت  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ ربمغیپ  زا  ای  دوب  تدوخ  داهتجا 
دـهع و یلو  مدرک .  یم  عمج  دوخ  دزن  رتشیب  ار  اه  یبوخ  متـسناد  یم  بیغ  نم  رگا  ( 785 (( ) ریخلا نم  ترثکتـسال  بیغلا  ملعا  تنک  ول 

 - دنرفن 4 هدزاود  همئا  ( 787 ( ) 786  . ) دناوخ ار  يراعـشا  هاگنآ  تسا  هتـسب  ام  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  ینامیپ 
نم ۀعبرا  رـشع ،  ینثا  ۀمئالا  دومرف (( :  مدرک .  لا  ؤس  ار  نیموصعم  همئا  دادعت  مردپ  زا  دیوگ :  یم  دـیز  ترـضح  دـنمورب  دـنزرف  ییحی 

رد نانآ  رصع  دنا و  یقاب  رفن  تشه  و  مراهچ )  ماما  ات   ) دنناگتـشذگ زا  رفن  راهچ  دنرفن ،  هدزاود  ناماما  نیقابلا ))  نم  ۀینامث  نیـضاملا و 
نسح و بلاـط و  یبا  نب  یلع  ناگتـشذگ ،  اـّما  دومرف :  دـیئامرفب .  ار  ناـنآ  یماـسا  ردـپ ،  مدرک  ضرع  دـیوگ :  یم  ییحی  تسا .  شیپ 

هیلع  ) قداص رفعج  وا  زا  دعب  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب مردارب ،  ناگدنیآ  ناگدنامزاب و  اّما  و  مالـسلا ، )  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نیـسح و 
نانآ يرخآ  نسح و  سپـس  یلع ،  وا  زا  دعب  يو و  دنزرف  دّمحم  يو  زا  دعب  يو و  دنزرف  یلع  هاگنآ  شدنزرف  یـسوم  سپـس  و  مالـسلا ) 

 : متفگ مترتع .  زا  نم  نکیل  هن ،  دومرف :  یتسین ؟ ؟ )  ماـما  ینعی   ) یتسین اـهنآ  زا  وت  اـیآ  مهنم )) ؟ ))  تسلا  ردـپ ((  يا  متفگ :  يدـهم . 
هیلع  ) دـیز بانج  نیا  رب  هوـالع  ( 788  . ) تسا هدیـسر  اـم  هب  هک  ادـخ  لوسر  زا  دوب  يدـهع  دومرف :  یتسناد ؟  اـجک  زا  ار  اـهنآ  ماـن  سپ 

دّمحم  - 5 ( 789  . ) تسا هدرک  راکشآ  مالسلاامهیلع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  تماما  هب  ار  دوخ  فارتعا  يراعشا ،  نمـض  رد  مالـسلا ) 
قداص ماما  بتکم  نادرگاش  نیرت  هتـسیاش  نیرتزربم و  زا  یکی  وا  تسا  مالـسا  رد  هقف  ملع و  ناشخرد  ياـه  هرهچ  زا  یکی  ملـسم -  نب 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 140 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیماما امش  دننک  یم  نامگ  مدرم  زا  یعمج  مدرک ،  ضرع  وا  هب  مدیسر و  مالسلا )  هیلع   ) دیز تمدخ  دیوگ :  یم  تسا ،  مالـسلا )  هیلع  )
تفه دومرف :  تسیک  ماما  تفالخ و  بحاص  سپ  متفگ :  میادـخ  لوسر  ترتع  زا  هکلب  متـسین ،  ماما  نم  تسین  روط  نیا  دومرف :  دـیز   ؟
يارب دـیز  اب  ار  دوخ  تارکاذـم  مدیـسر و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  تمدـخ  ادـعب  دـیوگ :  یم  ملـسم  نب  دّـمحم  هاـگنآ  ءاـفلخ ،  زا  نت 

( دّـمحم لآ   ) يدـهم ءایـصوا و  ناماما و  زا  رفن  تفه  رـصع  ادـعب  تسا  هتفگ  تسرد  دـیز  مردارب  دومرف :  ماما  مدرک ،  وگزاب  شترـضح 
منیب یم  ایوگ  ملسم  رـسپ  يا  دومرف :  زیمآ  نزح  ینابز  اب  دز و  هقلح  ماما  كرابم  نامـشچ  رب  کشا  نیب ،  نیا  رد  ناهگان  دیـسر .  دهاوخ 

زا شردپ  زا  دیز  بانج  هک :  هدرک ،  تیاور  یطـساو ،  دلاخوبا   - 6 ( 790  ( . ) تیاور رخآ  ات   ) دنا هدز  راد  يالاب  هسانک  رد  ار  دیز  ندـب 
هن وت و  نیسح  يا  دومرف :  نیـسح  ماما  هب  ادخ  لوسر  هک :  درک ،  لقن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 
منک یم  تنعل  ار  ود  نآ  دشاب .  نمشد  نانآ  اب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دشاب ،  یم  يدهم  اهنآ  یمهن  دنماما ،  وت  موصعم  نادنزرف  زا  رفن 

 . منک یم  تنعل  ار  ود  نآ  دومرف :  ییوگ ؟  یم  هچ  ود  نآ  هرابرد  متفگ :  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هب  دیوگ :  یم  ءالع  نب  هّللادـبع 
و  ) ینک یم  رما  یـسک  هچ  يوس  هب  ار  ام  سپ  متفگ :  مشاب .  یم  هرهاـط  ترتع  زا  نم  هن  دومرف :  یتسه ؟  وت  رما  بحاـص  ماـما و  متفگ : 

سابل نآ  داب  وت  رب  ( 791  ((( ) مالـسلاامهیلع  ) دّـمحم نب  رفعج  قداصلا  یلا  راشا  رعـشلا و  بحاصب  کیلع  دومرف (( :  تسیک ) ؟  ام  ماما 
هب دنمقالع  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  زا  یکی  یطاباس -  رامع   - 7 مالـسلا . )  هیلع   ) قداص ماما  هب  درک  هراشا  نساحم و  بحاص  اـی  یئوم 
زا و  مالسلا )  هیلع   ) دیز نارادفرط  زا  دوخ  هک  دلاخ  نب  نامیلس  زا  يدرم  يزور  دیوگ :  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) مرکا لوسر  نادناخ 
دیز و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هرابرد  دیـسرپ :  درک ،  جورخ  يو  هارمه  دـیز  کمک  هب  هک  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نادرگاش 

هب تفگ :  نامیلـس  دوب .  هداتـسیا  يا  هشوگ  رد  مه  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ماگنه  نیا  رد  و  دنرتهب ؟  مادک  ییوگ ؟  یم  هچ  مالـسلا )  هیلع  )
دوخ بکرم  نامیلس  دیوگ :  يوار  دعب  دیز .  هب  تبسن  ایند  ياهزور  مامت  زا  تسا  رتهب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زور  کی  دنگوس  ادخ 
رفعج تفگ :  دـیز  مدینـش  متفر ،  ناـنآ  فرط  هب  مه  نم  و  داد ،  حرـش  وا  يارب  ار  تشذگرـس  تفر و  دـیز  دزن  دروآرد و  تکرح  هب  ار 

تماما یعدم  دـیز  تشاد  تلالد  هک  دوب  یتایاور  ثیداحا و  اهنیا  زیزع ،  هدـنناوخ  ( 792  . ) تسا ماما  مارح  لـالح و  رد  مالـسلا )  هیلع  )
رد وا  هکنیا  دیز و  ییاوقت  یملع و  ماقم  كرد  اب  ایآ  تسا ،  هدوبن  شنهذ  رد  نآ  هبئاش  یتح  داتفین و  بلطم  نیا  رکف  هب  هاگچیه  و  دوبن ، 

اوقت و شنیب و  ملع و  تهج  زا  دـشاب  رترب  رتـالاب و  همه  زا  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  دـعب  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماـما  نادـنزرف  ناـیم 
تمهت نیا  فالتخا و  هکلب  دنک .  شیوخ  يارب  تماما  يوعد  هک  هتشاد  رسب  رکف  نیا  یتیـصخش  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  يراکتـسرد 

مک و مدرم  دش و  یم  لا  ؤس  تماما  هلءاسم  رد  دیز  زا  ررکم  هکنآ  اب  دوب ؟  هچ  تلع  هدمآ .  دوجوب  وا  ناوریپ  زا  یـضعب  مدرم و  هیحان  زا 
دنا هدوب  دیز  ترضح  هداعلا  قوف  تیصخش  ریثءات  تحت  هک  یضعب  يارب  ههبش  نیا  دنتـسناد ،  یم  هدینـش و  ار  دیز  بقانم  لئاضف و  شیب 

تبـسن نیا  زا  ار  دوخ  شترـضح  هدـش و  یم  لا  ؤس  وا  زا  باب  نیا  رد  بترم  اذـل  تسا ،  ماما  وا  سپ  تالامک  نیا  اب  هک  هدـمآ  یم  شیپ 
رظن رد  اب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هکنیا   - 1 دوب .  مدرم  زا  یـضعب  ناـهذا  رد  ههبـش  نیا  داـجیا  يارب  یللع  فرط  نآ  زا  و  تسا .  هدرک  هئربت 

تـسا نکمم  هیقت  باب  نم  راچان  ترـضح ،  ناج  ظفح  يارب  هیقت  هب  تیرومءام  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  ساـسح  تیعقوم  نتفرگ 
هتشاد و قح  همئا  هب  تبـسن  یـصاخ  تیـساسح  هیما  ینب  تفالخ  هاگتـسد   - 2 منک .  یم  توـعد  دوـخ  هب  ار  امـش  نم  هتفگ :  یم  یهاـگ 

تحت راضحا و  ار  اهنآ  اهراب  هک  يروط  هب  دندوب و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  وا  دنزرف  رقاب و  ماما  بقارم  رایـسب  دـیز  رـصع  مه  يافلخ 
ینامـسآ و تلاسر  هب  نانآ  نمـض  رد  دندرگن و  مورحم  ماما  ود  نیا  راشرـس  مولع  دوجو و  تکرب  زا  مدرم  هکنیا  يارب  اذل ،  دنتـشاد  رظن 

رایـسب ناشیا  یـسایس  تیلاعف  نانآ و  تیعقوم  دوب ،  مزال  دنهد  همادا  ناگدنمزر  نیدـهاجم و  هب  يرـس  کمک  دوخ و  يرگنـشور  هفیظو 
 . درک یمن  یفرعم  تضهن  ياوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ار  اهنآ  مدرم  لباقم  رد  انلع  مالـسلا )  هیلع   ) دیز اذل  دشاب .  هارمه  کیتکات  اب  يرس و 
هک دش  ببس  يو  زا  رصع  نآ  مالسا  گرزب  ياملع  زاتمم و  ياه  تیصخش  يرادفرط  وا و  هناحلسم  مایق  دیز و  هداعلا  قوف  تیصخش   - 3

ترضح هیقت  اب  هتخیمآ  نانخس  دربن و  هنحص  زا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  يرهاظ  ندیشک  رانک   - 4 دیایب .  شیپ  یضعب  يارب  ههبش  نیا 
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ود هبنج  هک  دـیز  نانخـس  راـکفا و   - 5 دوبن .  رثا  یب  دـیز ) تماـما   ) رکف نیا  ندـمآ  دوـجوب  رد  تشاد  هیقت  هبنج  اـهنت  هک  دـیز  نوـماریپ 
نایعیش ریغ  زا  یعمج  یتح  هک  دش  یم  ناونع  شیوخ  ناوریپ  ناگدنمزر و  نایم  تدحو  داجیا  ورین و  ندرک  عمج  يارب  تشاد و  ییولهپ 

نوچ قداص  ماما  هتسجرب  نادرگاش  زا  یضعب  اب  ینلع  يرس و  ياه  تاقالم   - 6 دش .  هدیقع  نیا  شیادیپ  بجوم  دندوب ،  وا  رانک  رد  مه 
ندرک وگزاب  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  اب  نانآ  تاـقالم  دـعب  دـیز و  هملاـکم  زرط  و  ملـسم )  نب  دّـمحم   ) و هارز )   ) و قاـط )  نم  ؤم  )

نهذ رد  تاهبـش  نیا  شیادیپ  بجوم  ماما  هتـسبرس  زیمآ و  هیقت  باوج  و  رگید ،  دارفا  انایحا  ماما و  تمدخ  رد  هتـشاد  دیز  اب  هک  تاملک 
نیا مامت  هب  تایاور )  یـسررب  لصف   ) رد ام  هک  دوب  ماما  ياضر  ماما و  نذا  نودب  وا  مایق  ای  تسا و  تماما  یعدـم  دـیز  هک  دـش  يا  هدـع 
نیا ندوب  اب  هصالخ  میا .  هداد  خساپ  یسررب و  تسا ،  دیز  سدقم  تضهن  هب  تبسن  ماما  تیاضر  مدع  ای  حدق و  هب  رعشم  هک  رابخا  هنوگ 
هیلع  ) دیز فده  مارم و  تیـصخش و  دش ،  رکذ  هک  یللع  نیا  و  تسا ،  رتاوت  زا  شیب  نآ  دـح  هک  دـیز  تمظع  حدـم و  رد  تایاور  همه 

 . ددرگ یم  نشور  الماک  مالسلا ) 

دیفم خیش  اب  يدیز  درم  يوگتفگ 

نم هرابرد  وت  دومرف :  دیفم  خیـش  ینک ؟  یم  یفن  ار  دـیز  تماما  لیلد  هچ  هب  دیـسرپ :  دـیفم  خیـش  زا  ناحتما  ناونع  هب  هیدـیز ،  زا  يدرم 
هدیقع دیـسرپ :  يدیز  درم  دریذپ .  یم  ار  نآ  دنک و  یمن  راکنا  هیدیز  زا  يدحا  دـیز ،  هرابرد  ار  نم  هدـیقع  يا ،  هدرب  يا  هدوهیب  نامگ 
تابثا دیز  هرابرد  هیدیز  ار  هچنآ  هیفنت )) ، ))  ام  کلذ  نم  ام  هنع  یفنا  ۀیدیزلا و  تبثت  ام  هتماما  یف  تبثا  دومرف (( :  دـیفم  تسیچ ؟  تا 

دهزلا و ملعلا و  یف  اماما  ناک  میوگ (( :  یم  و  منک .  یم  یفن  زین  نم  دـننک  یم  یفن  وا  زا  ار  هچنآ  و  منک ،  یم  تابثا  زین  نم  دـننک ،  یم 
(( . (( دـحا ینفلاخی  الام  اذـهف  ةزجعملا  صنلا و  و  ۀمـصعلا ،  اهبحاصل  ۀـبجوملا  ۀـمامالا  هنع  یفنا  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا 
دـشاب بصنم  نآ  بحاص  يارب  تمـصع  بجوم  هک  ار  یتماما  و  دوب ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دهز و  ملع و  رد  ماما  دیز ،  ( 793)

دیفم خیـش  مالک  نیا  دـنک .  یمن  تفلاخم  ارم  يدـحا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  منک ،  یم  یفن  دـیز  هراـبرد  دـشاب  زاـجعا  صن و  نآ  رد  و 
 . میدش روآدای  البق  هک  دنناد  یمن  طرش  ار  تمصع  زاجعا و  صن و  ماما  رد  هیدیز  اریز  تسا ،  تسرد  حیحص و  رایسب 

شهوکن حدق و  تایاور  در  یسررب و  مهدراهچ :  لصف 

ثحب همدقم 

يرای هب  و  مینک ،  یم  یسررب  دراد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  شهوکن  رد  حیرـصت  ای  حدق و  هب  رعـشم  هک  یتایاور  لصف ،  نیا  رد  ام 
ام بلطم  ثحب و  ندش  نشور  يارب  و  مینک ،  یم  در  هدننک  عناق  مکحم و  هلدا  اب  ار  اهنآ  همه  شترـضح  سدقم  حور  زا  دادمتـسا  ادخ و 
ار دوخ  هتفگ  هعیـش ،  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  تالمج  لقن  اب  دوخ ،  رظن  رب  هوالع  میروآ  یم  یقرواپ  رد  نآ  دانـسا  اـب  ار  تاـیاور  نیع 
 . میروآ یم  لصف  نیا  رد  مینک ،  یم  لقن  نآ  زا  هک  یبتک  تاحفـص  قیقد  هرامـش  ذـخءام و  رکذ  اب  ار  تاـیاور  نیا  و  مینک .  یم  دـییءات 
نآ زا  همه  و  دـنا ،  هدرکن  ءانتعا  رابخا  نیا  هب  مادـکچیه  نیرـصاعم  اـت  امدـق  زا  هعیـش ،  لوا  زارط  نادنمـشناد  ءاـملع و  زا  هکنیا :  بلاـج 
ربخ کی  اهنت  هلب ،  تسین .  لالدتـسا  کسمت و  لـباق  فیعـض و  ادنـس  راـبخا  تاـیاور و  نیا  رثکا  نیا ،  رب  هوـالع  و  دـنا .  هدومن  ضارعا 
نآ نومـضم  تلالد و  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یفاک  لوصا  رد  هک  هدرک  لـقن  لوحا )   ) قاـط نم  ؤم  ار  نآ  هک  دنـس ،  رظن  زا  حـیحص 

1 لیلد :  دنچ  هب  تسا  دودرم  رابخا  نیا  مییوگ  یم  هصالخ  وحن  هب  ام  و  دمآ .  دهاوخ  اهنآ  همه  باوج  یـسررب و  و  تسا ،  دراو  هشدـخ 
3 تسا .  هدرکن  لمع  نآ  هب  یسک  دنشاب و  یم  اهنع  ضرعم  همه  یلو  حیحـص ،  ربخ  کی  دوجو  اب   - 2 دنا .  فیعض  دنس  رظن  زا  ارثکا  - 

رتاوت ياعدا  ناوت  یم  هدیسر و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز ترـضح  تبقنم  حدم و  رد  هک  يا  هریثک  تایاور  رابخا و  اب  دنـضراعم  رابخا ،  نیا  - 
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 ، حدم رابخا  عیمج  دانـسا  فعـض  ضرف  رب   - 4 دـنرادن .  ار  حدـم  رابخا  لباقم  رد  تمواقم  بات  شهوکن  رابخا  و  ( 794  . ) درک يونعم 
یتسرد ضرف  رب   - 5 تسا .  نآ  دنس  فعض  هب  رجنم  نیرـصاعم ،  نیرخءاتم و  ات  امدق  زا  هعیـش  گرزب  ياملع  کسمت  باحـصا و  لمع 
یمالسا ياهتضهن  ندرک  راد  هکل  يارب  سابع  ینب  سپـس  هیما و  ینب  رتمهم  همه  زا   - 6 تسا .  هدش  هیقت  رب  لمح  اهنآ  رثکا  حدق ،  رابخا 

مدرم نایم  رد  دـندرک و  یم  تسرد  همئا  باحـصا  ریهاشم  مان  هب  یگتخاس  یلعج و  یتایاور  نویولع  ياه  مایق  اـصوصخم  شیوخ  رـصع 
فرط نآ  زا  دنریگ و  شیپ  ار  نانآ  هار  دنریگ و  رارق  اهـشبنج  نیا  ریثءات  تحت  نایعیـش  اصوصخم  ناناملـسم  ادابم  ات  دـندرک ،  یم  شخپ 

 . دندرک یم  هئربت  مایق  نیا  لباقم  رد  زین  ار  دوخ 

لوا ربخ 

رـضحم رد  یلع  نب  دیز  تفگ :  هرارز  ( - 795  ) ربخ دنک .  یم  لقن  دوعسم  نب  دّمحم  زا  هرارز ،  لاح  حرـش  رد  یـشک  هک  تسا  یتیاور 
شیوخ يرای  هب  ارت  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم نامدود  زا  يدرم  رگا  ناوج ،  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما 
دـشابن هعاطلا  ضرتفم  ماما  رگا  الاو  مهد ،  یم  تبثم  باوج  دشاب ،  بجاو  نم  رب  وا  تعاطا  رگا  متفگ :  داد ؟  یهاوخ  یباوج  هچ  دبلط ، 

ولج و زا  مسق  ادخ  هب  دومرف :  نم  هب  قداص  ماما  تفر  نوریب  سلجم  زا  دـیز  یعقوم  و  مهدـب ،  وا  هب  یفنم  ای  تبثم  باوج  هک  مریخم  نم 
 . تسا دودرم  قیرط  دنـس و  ود  ره  هب  و  تسین ،  ربتعم  ثیدح  نیا  هجو  چیه  هب  یتشاذگن .  شیارب  يرارف  هار  و  یتسب ،  وا  رب  ار  هار  تشپ 

(796  . ) دنوش یم  هدید  سانشان  و  لوهجم )   ) دارفا دنس  هلسلس  رد  هک  نوچ 

مود ربخ 

 ، دـش هتفگ  قاـط  نموـم  هب  تفگ  هک  ( - 797  ) ربـخ هیودـمح .  زا  قاـط )  نم  ؤم   ) لاوحا رفعج  یبا  لاـح  حرـش  رد  یـشک  لاـجر  رد  و 
هب تفگ :  نم  هب  یلع  نب  دیز  يزور  تفگ :  نم  ؤم  نک ،  فیرعت  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رـضحم  رد  دیز  اب  ار  دوخ  هثحابم  يارجام 

نانآ زا  یکی  تردـپ  و  تسا ،  نم  داقتعا  نیا  هلب ،  متفگ  تسه ؟  هعاـطلا  بجاو  یماـما  دّـمحم  لآ  رد  هک :  يدـقتعم  وت  هک  هدیـسر  نم 
یم درـس  ار  غاد  همقل  هک  يروط  هب  تشاد  نم  هب  هک  يداـیز  تبحم  نآ  اـب  مردـپ  اـّما  یناد )  یم  ار  تماـما  وت   ) روطچ تفگ :  وا  تسا ، 

شتآ دـش  یم  یـضار  روطچ  یتبحم  نینچ  اب  ایآ  دزوسب ،  نم  ناهد  دـش  یمن  یـضار  تشاذـگ و  یم  مناهد  رد  شیوخ  تسد  اب  درک و 
یمن لوبق  وت   ) دـیوگب و وت  هب  ار  هلءاسم  نیا  تشادـن  تسود  وا  متفگ :  دراد ) .  ناـهنپ  نم  زا  ار  تماـما  هلءاـسم   ) و دـنازوسب ! ارم  منهج 

قاط نم  ؤم  دش .  یم  يراج  وت  هرابرد  قح  تیشم  و  يدش ،  یم  مورحم  شتعافـش  زا  مه  رـشحم  رد  یتح  و  يدش ،  یم  رفاک  و  يدرک ) 
شریگ بوخ  دوـمرف :  درک و  نم  هب  ور  ثحب  رد  میزوریپ  نم و  راـتفگ  دـییءات  ناوـنع  هب  ماـما  دیـشک ،  اـجنیا  هب  نخـس  یعقوـم  دـیوگ : 

لیذ رد  رگید  قیرط  هب  یـشک  ار  ثیدـح  نیمه  و  یتشاذـگن .  زاـب  شیارب  يرارف  ریـسم  چـیه  یتـسب و  شیور  هب  ار  اـههار  ماـمت  يدروآ 
لوا قیرط  هب  تیاور  تسا و  دودرم  ثیدح  نیا  تسا .  هدروآ  لوحا  لاح  حرـش  رد  يرییغت  رـصتخم  اب  دـیئامرف ،  یم  هظحالم  یقرواپ )  )

دمحا و دنا و  هدرک  فیعضت  ار  قاحسا )   ) لاجر ياملع  نوچ  تسا  فیعض  ادج  شمود  قیرط  هب  و  دروخ ،  یمن  درد  هب  تسا و  هلـسرم 
اب تـسا و  شودـخم  زین  نآ  تلـالد  و  ( ) 798  ) تسا طقاس  رابتعا  زا  ثیدـح  سپ  دسانـش  یمن  ار  اهنآ  یـسک  دـنلوهجم و  مه  کـلاموبا 

 . ( تسین تلالد  تجح و  ياج  دنس  فعض 

موس ربخ 

دیعس ناهگان ،  هک  مدوب  نیسح )   ) نسح نب  نسح  دزن  نم  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  ریدس  نب  نانح  زا  شلاجر  رد  یشک  زاب  ( 799  ) ربخ
 ، دیـشون یم  ام  رـضحم  رد  دیز  نوچ  ییوگ ؟  یم  هچ  بارـش )   ) ذیبن هرابرد  دیـسرپ  وا  دش ،  دراو  دوب  هیدـیز  ياس  ؤر  زا  هک  روصنم  نب 
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يراـک نینچ  مه  رگا  تفگ :  نسح  نب  نسح  دیـشون ! یم  هلب  تفگ  دیـشون .  یم  بارـش  وا  هک  منک ،  یمن  قیدـصت  نـم  تـفگ :  نـسح 
ثیدـح نیا  رد  دوبن .  موصعم  باوص و  تشاد و  اـطخ  دوـب ،  دّـمحم  لآ  زا  يدرم  وا  ربـمغیپ ،  نیـشناج  هن  دوـب و  ربـمغیپ  هن  هک  وا  هدرک 
یحدـم قیثوت و  هنوگچیه  دوب و  بهذـملا ))  دـساف  وا ((  نوـچ  تسین ،  روـصنم  نب  دیعـس  هتفگ  هب  يداـمتعا  مییوـگب :  هک  تسا  یفاـک 

دودرم ار  نآ  امـسر  دـنیآ و  یم  رب  ثیدـح  در  ماقم  رد  شلاجر  باتک  رد  لاجر  نف  تیرخ  یناقمام  موحرم  و  تسا .  هدیـسرن  وا  هرابرد 
هب لئاق  هک  وا  ناوریپ  هیدیز و  هقرف  هک  تسین  یکـش  اّما  تسا ،  هزنم  حودمم و  شدوخ  هچرگ  یلع  نب  دـیز  دـنیامرف :  یم  دنرمـش و  یم 

هدناوخ باصن  هلزنم  هب  ای  یبصان و  ار  نانآ  همه  مالـسلا )  مهیلع   ) يداه ماما  داوج و  ماما  قداص و  ماما  و  دنرجاف ،  هقـسف و  دندز  تماما 
زا عافد  ماقم  رد  بجعت  تلاح  اب  ناشیا  و  تسین .  تسا  هدرک  لقن  روصنم  نب  دیعس  هیدیز )   ) نانآ سیئر  هک  یتیاور  هب  دامتعا  سپ  دنا . 

رکسم برش  هک  یسک  يارب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  راگزاس  لقع  اب  هنوگچ  دننک :  یم  هفاضا  دیز  ترـضح  سدقم  تحاس 
 (( لاقملا حـیقنت   )) ) تسین يا  ههبـش  چـیه  تسا و  ضحم  غورد  ربخ  نیا  اـعطق  سپ  دزیرب .  کـشا  دوش و  كانهودـنا  ادـیدش  درک  یم 

 ( . يز فرح 

مراهچ ربخ 

دندش و یلع  نب  دیز  رب  دراو  ۀمقلع  رکبوبا و  هک ،  هدروآ  همقلع  یمرضح و  رکب  یبا  لاح  حرش  رد  شلاجر  رد  یـشک  زاب  ( - 800  ) ربخ
هتفگ ار  هلمج  نیا  دیز  هک  دندوب  هدینش  ود  نیا  و  تسشن ،  وا  پچ  فرط  يرگید  تسار و  فرط  یکی  دوب ،  رتشیب  رکبوبا  زا  همقلع  نس 

زا هک  رکبوبا  دنک ) مایق  ریـشمش  اب  هک  تسا  یـسک  ماما  هکلب  دزادنیب ،  ار  هدرپ  دنیـشنب و  شا  هناخ  رد  هک  تسین  یـسک  ام  زا  ماما   : ) هک ، 
ای دـش ،  نیـشن  هناخ  دوب و  ماـما  بلاـط  یبا  نب  یلع  منیبب ،  وگب  نیـسحلاابا  يا  تفگ :  درک و  دـیز  هب  ور  تشاد  يرتشیب  تءارج  ۀـمقلع 
 ، تفگ یمن  يزیچ  دوب و  تکاـس  باوج  رد  دـیز  دـیوگ :  یم  دوب ؟  تماـما  ياراد  درک  ماـیق  ریـشمش  اـب  یعقوم  هکلب  دوبن ،  ماـما  هکنیا 

یبا نبا  یلع  هک  یعقوم  رد  رگا  تفگ :  رکبوبا  ادـعب  داد .  یمن  یباوج  دـیز  لـباقم  رد  و  دومن ،  رارکت  ار  شیوخ  لا  ؤس  راـب  هس  رکبوـبا 
ار وت  یبلطم  هچ  سپ  تسشن  هناخ  رد  دوبن و  ماما  رگا  و  دنک ،  نینچ  وا  زا  دعب  یماما  درادن  لاکشا  سپ  دوب ،  ماما  دوب  نیـشن  هناخ  بلاط 

همتاخ ثحب  هب  درادرب و  شرـس  زا  تسد  دهاوخب  رکبوبا  زا  ات  تساوخ  ۀمقلع  زا  دـیز  دـیوگ :  يوار  تسیچ ؟  تنخـس  دروآ و  اجنیا  هب 
روهمج نب  دّـمحم  نوچ  تسین ،  تیاور  نیا  رب  يداـمتعا  باوـج :  تسا . )  هدرک  لـقن  زین  رگید  قـیرط  هب  ار  تیاور  نیا  یـشک   . ) دـهد

 . تسا لاحلا  لوهجم  راکب  و  تسا ،  فیعض 

مجنپ ربخ 

حابـصلا یبا  زا  شدانـسا  هب  دوعـسم  نب  دّمحم  زا  حابـصلا  یبا  میعن  نب  میهاربا  لاح  حرـش  تبـسن  هب  انب  شلاجر  رد  یـشک  ( - 801  ) ربخ
ما هدینش  نیسحلاابا ،  ای  متفگ :  مالس ،  ضرع  زا  سپ  مدش و  بایفرش  مالسلا )  هیلع   ) دیز تمدخ  هب  تفگ :  يو  هک  دنک  یم  لقن  ینانک 

نیا یلب ،  تفگ :  خساپ  رد  يو  دنک ،  یم  مایق  هک  تسا  یسک  ناشیا  یمراهچ  هتـشذگ و  نانآ  زا  رفن  هس  دنرفن ،  راهچ  ماما  يا  هتفگ  هک 
دیز اب  میوگتفگ  نایرج  رد  ار  وا  و  متفر ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  تمدـخ  هب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  دـیوگ :  یم  يوار  ما ،  هتفگ  روط 

ام زا  مئاق )  ود   ) ریـشمش ود  و  دش ) یم  كاله  و   ) دومن یم  التبم  ار  دیز  دـنوادخ  رگا  يدرک  یم  ینیب  شیپ  هچ  دومرف :  ماما  مداد ،  رارق 
جورخ رگا  تسین و  تسرد  هتفگ  وا  هچنآ  مسق ،  ادـخ  هب  يداد ؟  یم  صیخـشت  لـطاب  زا  ار  قح  ریـشمش  هلیـسو  هچ  هب  درک ،  یم  جورخ 

نم هب  دیز  لتق  ربخ  اجنآ  رد  مدیـسر و  هیـسداق  هب  ات  مدومن ،  تشگزاب  گنهآ  نم  دیوگ :  یم  درم  نیا  دـش .  دـهاوخ  هتـشک  امتح  دـنک 
نوچ تسا ،  دودرم  اـم  رظن  هب  قـیرط  ود  ره  زا  ربـخ  نیا  تسا .  هدـش  لـقن  يرگید  قـیرط  هب  ربـخ  نیمه  و  دزرماـیب .  ار  وا  ادـخ  دیـسر ، 

 . دنا قثوم  ریغ  ود  ره  دندنس  قیرط  رد  هک  دّمحم  نب  یلع  یناذاش و 
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مشش ربخ 

هچ دومرف :  مدش ،  بایفرش  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  تفگ :  هک  دنک ،  یم  لقن  حابـص  یبا  زا  لیذ  دنـس  اب  ینامعن  ( 802  ) ربخ
دنزرف وا  تسا و  تما  نیا  مئاق  شدوخ  هک  درب  یم  ناـمگ  هدرک و  ماـیق  وا  دـیز  تیومع  زا  منک  یم  بجعت  مدرک :  ضرع  يا ؟  هدـیمهف 

دوش یم  هتـشک  دنک  مایق  رگا  تسین ،  دیوگ  یم  هکنآ  وا  دیوگ ،  یم  غورد  دومرف :  ماما  تسا  ناکزینک  نیرتهب  دنزرف  هدش و  ریـسا  مناخ 
یمن ار  دّـمحم  نب  مساق  نوچ  تسا  فیعـض  تیاور  نیا  دـنک .  مایق  تسا  ناکزینک  نیرتهب  دـنزرف  يو  هک  تما  نیا  مئاـق  هکنیا  زا  لـبق  ، 

 . میراد فرح  زین  هریغم  نب  یلع  تقاثو  رد  تسا و  لوهجم  میسانش و 

متفه ربخ 

رقاب ماما  رب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  يزور  دیوگ :  یم  هک  تسا  یتیاور  ثیدح 16  تجح  باتک  یفاک ج 2  لوصا  رد  ( - 803  ) ربخ
توعد تضهن  يربهر  يارب  ار  وا  و  دـندوب ،  هتـشون  يو  هب  هفوک  مدرم  هک  دوب  يدایز  ياه  همان  يو  هارمه  و  دـش ،  دراو  مالـسلا )  هیلع  )

 ( مالـسلا هیلع   ) ماما دندوب ،  هدرک  جورخ  هب  رما  ار  وا  دنتـضهن و  هدامآ  همه  مدرم  هک  دندوب  هدش  روآدای  اه  همان  نآ  رد  و  دـندوب ،  هدرک 
اهنآ داد :  باوج  دیز  تسوت ؟ ؟  ياه  همان  باوج  ای  تسا ،  هدـش  عورـش  ءادـتبا و  اهنآ  زا  همان  نیا  دیـسرپ :  دـیز  زا  اه  همان  نیا  لابق  رد 

ضرف یتسود و  بوجو  ادخ  باتک  زا  و  دنناد ،  یم  ار  ادـخ  ربمغیپ  اب  ام  تبارق  و  دنـسانش ،  یم  ار  ام  قح  نوچ  دـنا ،  هتـشون  همان  ءادـتبا 
 : دومرف مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  تسا .  هدرک  داجیا  يراتفرگ  ناقفخ و  ام  يارب  نمـشد  هنوگچ  هک  دـننیب  یم  و  دـنا ،  هتفای  ار  ام  تعاـط 
زین ناگدـنیآ  رب  هدـش و  یمتح  هتـشذگ و  ناینیـشیپ  رد  هک  تسا  یـشور  هتـشگ و  ضورفم  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  يزیچ  اـم  زا  يوریپ 
قح نامرف  و  تسا ،  هتشگ  ضرف  مدرم  رب  ام  همه  یتسود  تدوم و  تسا و  بجاو  ام  زا  یکی  تعاطا  يوریپ و  نیا  و  تسا ،  هتشگ  يراج 
وت دنرادن  نیقی  دوخ  هک  یناسک  دیز  يا  تسا  هدش  يراج  ادخ  يایلوا  يارب  نیعم  یتقو  رودقم و  يردق  یمتح و  يرما  یعطق و  مکح  هب 
ادخ نامرف  زا  لبق  و  دنک ،  یمن  باتش  ناگدنب  باتـش  رطاخ  هب  راگدرورپ  اریز  نکم ،  هلجع  دنزاسن ،  کبـس  ارت  دننک  زاین  یب  ادخ  زا  ار 

زا ماما ،  تفگ :  دش و  نیگمـشخ  دیز  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ :  يوار  دروآ .  یم  رد  ياپ  زا  ار  وت  اه  يراتفرگ  هک  ریگم  تقبـس  يزیچ  رد 
عافد مالـسا  هزوح  زا  هک  تسا  یـسک  ام ،  زا  ماما  هکلب  دنک  یلاخ  هناش  داهج  زا  دنکفیب و  ار  هدرپ  دنیـشنب و  هناخ  رد  هک  تسین  یـسک  ام 
نیا ینیب  یم  دوخ  رد  وت  اـیآ  ردارب ،  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  دزاـس .  رود  شا  هناـخ  زا  ار  نمـشد  دوش و  تیعر  رپـس  و  دـنک ، 

همادا ماما  سپـس  يروایب ؟  يا  هنومن  لثم  ناونع  هب  ای  وا  لوسر  زا  یلیلد  ای  ادخ  باتک  زا  يدـهاش  یناوتب  هک  يروط  هب  یتفگ  هک  تافص 
 . دنا هتفرگ  شیپ  ار  شلوسر  ینامرفان  دـنا و  هدـیزرو  رفک  قح  تایآ  هب  هک  ینک  ءایحا  ار  یهورگ  تعیرـش  یهاوخ  یم  ایآ  ردارب ،  داد : 

تارطق لیس  دش و  کشا  زا  رپ  ماما  نامـشچ  سپـس  یـشاب .  هسانک  هتخیوآ  راد  هب  نامه  ادرف  هک  مهد ،  یم  هانپ  ادخ  هب  ار  وت  نم  ردارب ، 
و دنتفرگ ،  هدیدان  ار  ام  قح  دندومن و  کته  ار  ام  تمرح  هک  نانآ  نیب  ام و  نیب  تسا  مکاح  ادخ  دومرف :  هاگنآ  دـیتلغ  شا  هرهچ  رب  نآ 

نیا لاجر  ءاملع و  میتسبن .  دوخ  هب  ارنآ  ام  هک  دنتسب  ام  هب  ییاهزیچ  و  دنتشگ ،  رکنم  نامدج  هب  ار  ام  تبـسن  دنتخاس و  شاف  ار  ام  رارـسا 
داوج دیـس  ياقآ  دـنا .  لاحلا  لوهجم  ریکب  نب  یـسوم  دوراج و  نب  نیـسح  اـیناث  تسا و  هلـسرم  ـالوا  نوچ  دـنرادن ،  لوبق  مه  ار  تیاور 

دیز بانج  زا  میرکت  سیدقت و  ماقم و  تلالج و  رد  تایاور  رابخا و  دیوگ :  یم  ربخ  نیا  همجرت  لیذ  رد  یفاک  لوصا  حراش  يوفطصم 
ادیپ هچنانچ  تیاور  نیا  و  تسا ،  رایسب  يو  هب  تبسن  مالسلا )  مهیلع   ) قداص رقاب و  ماما  نتـسیرگ  محرت و  اعد و  نیـسحلا و  نب  یلع  نب 

عاضوا یـسررب  هرابرد  ییوج  هراچ  يارب  دـیز  بانج  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  نایم  یمیمـص  هناتـسود و  هبحاصم  هرواشم و  کی  تسا 
نیملـسم و راب  تقر  عاضوا  هدهاشم  رظن  زا  دیز  بانج  ندـش  نیگمـشخ  و  ینید ،  هفیظو  بسک  تقو و  تایـضتقم  زا  قیقحت  نیملـسم و 

يرگید بلطم  دـیز  بانج  یهاوخریخ  تحیـصن و  زج  مه  رقاب  ماما  تاـشیامرف  زا  هدوب و  تقو  ياـفلخ  یگتخیـسگ  ماـجل  يرگناـیغط و 
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(804  . ) دوش یمن  هدافتسا 

متشه ربخ 

قاط نم  ؤم   ) لوحا دیوگ :  یم  نابا  دیدج  پاچ  ثیدح 5 ص 224   1 ۀجحلا ))  یلا  رارطضا  باب  یفاک ج 1 ((  لوصا  رد  ( : 805  ) ربخ
نم هب  متفر .  يو  دزن  نم  دیبلط ،  ارم  درب ،  یم  رس  هب  یناهنپ  رد  هک  یعقوم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  هک  داد  ربخ  نم  هب  ( 
یم مایق  جورخ و  وا  هارمه  ایآ  یهد ؟  یم  باوج  هچ  وت  دناوخب ،  شیوخ  يرای  هب  ار  وت  هداوناخ  ام  زا  یسک  رگا  رفعج ،  یبا  يا  تفگ : 

کمک نم  هب  منک ،  دربن  هیما )  ینب   ) موق نیا  اب  مهاوخ  یم  نم  تفگ :  تفر .  مهاوخ  دـنهاوخب ،  ارم  تردارب  ردـپ و  رگا  متفگ :  ینک ؟ 
 ، مرادـن رتشیب  ناج  کی  نم  متفگ :  ینک ؟  یم  غیرد  نم  زا  ار  تناج  تفگ :  درک .  مهاوخن  يراـک  نینچ  مدرگ ،  تناـبرق  متفگ :  نک . 
زا یماما  رگا  تسا و  هدش  كاله  دیایب  وت  اب  سک  ره  هتفای و  تاجن  دریگ  هرانک  وت  زا  سک  ره  دـشاب ،  وت  زج  یماما  نیمز  يور  رد  رگا 
رس مردپ  اب  نم  رفعجابا ،  يا  متفگ  تسا .  ناسکی  دنک  تیهارمه  هکنآ  اب  دریگ  هرانک  وت  زا  هک  یسک  دشابن ،  نیمز  يور  رد  ادخ  بناج 
 ، درک یم  درس  نم  هب  يزوسلد  تبحم و  رطاخ  هب  ار  غاد  همقل  و  درک ،  یم  همقل  میارب  ار  برچ  تشوگ  هکت  وا  میتسشن ،  یم  هرفـس  کی 
نم هب  هداد و  ربـخ  وت  هب  تماـما )  هلءاـسم   ) نید زا  و  تسا ؟ ؟  هدرکن  يزوـسلد  نم  هب  خزود  شتآ  زا  وا  اـیآ  تشاذـگ ،  یم  مناـهد  رد 

 ، تسا هدادـن  تربـخ  يوش  هتخوس  شتآ  هب  هتـساوخ  یمن  هتـشاد و  تسود  ارت  نوچ  مدرگ ،  تناـبرق  مدرک  ضرع  تسا ؟  هتفگن  يزیچ 
لوبق رگا  و  مباـی ،  تاـجن  مریذـپب  رگا  هک  داد ،  ربـخ  نم  هب  یلو  يور  خزود  هب  تهج  نآ  زا  يریذـپن و  يو  زا  وـت  هک  هدیـسرت  یم  اریز 

 . ناربمایپ دومرف :  ادـخ ! ؟  ناربمایپ  ای  دـیرتهب  امـش  مدرگ ،  تنابرق  متفگ :  وا  هب  سپـس  دـشابن .  وا  رب  یکاـب  نم  نتفر  خزود  زا  مدرکن ، 
تفگن و ار  شباوخ  وا  دنزیرب ) یگنرین  تیارب  ادابم  وگن ،  تناردارب  هب  ار  تباوخ  ناتـساد   : ) دیوگ یم  فسوی  هب  بوقعی  مدرک :  ضرع 
 : دومرف دـیز  تشاد .  میب  وت  رب  اریز  درک  ناهنپ  وت  زا  ار  تماما  بلطم  وت  ردـپ  نینچمه  دـشاب ،  ناما  رد  نانآ  گنرین  زا  اـت  تشاد  ناـهنپ 

یم مراد  هب  هفوک  هسانک  رد  موش و  یم  هتـشک  نم  هک :  داد  ربخ  نم  هب  هنیدم  رد  قداص )  ماما   ) تیالوم هکنادب  ییوگ ،  نینچ  هک  نونکا 
 : دیوگ لوحا  تسا .  هدش  هتشون  نآ  رد  نم  ندش  هتخیوآ  راد  هب  ندش و  هتـشک  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  هفیحـص و  يو  دزن  انامه  دننز و 

پچ تسار و  سپ و  شیپ و  هار  وت  دومرف :  مدرک .  ضرع  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  هب  دیز  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  متفر و  جح  هب  نم 
 . ( يا هداد  ار  شباوج  هتفگ  هچ  ره   . ) درادرب مدق  یهار  هب  یتشاذگن  یتسب و  وا  رب  ار  الاب  و 

 ( ع  ) دیز مایق  هب  تبسن  نیفلاخم  هبرح  نیرتمهم 

هلدا اب  لصف  نیا  رد  اـم  هک  تسا .  هدـش  وا  تضهن  تیناـقح  رد  ههبـش  دـیز و  ندـیبوک  يارب  يزیواتـسد  هنافـسءاتم  هک  تسا  تیاور  نیا 
نآ زا  دروم  کی  هنومن  ناونع  هب  تسین  دب  اجنیا  رد  میا و  هدش  رکذتم  ار  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  هب  ثبـشت  لالدتـسا و  یگیاپ  یب  ددعتم 

هحفص نآ  لوا  دلج  رد  هک  هدش  رشتنم  ینارهط  ینیـسح  نیـسح  دّمحم  دیـس  همالع  فیلءات  یـسانش )  ماما   ) مان هب  یباتک  اریخا  دوش  رکذ 
 . تسا هتـسناد  یم  موصعم  نذا  تیاضر و  نودـب  رظن و  فالخ  ار  نآ  هدرب و  لا  ؤس  ریز  ار  دـیز  ماـیق  ثیدـح  نیا  اـب  کـسمت  اـب   ، 204

ثیدح نیا  هب  نیرصاعم  نیرخءاتم و  ات  امدق  زا  هعیش  گرزب  ياملع  زا  کیچیه  نونکات  هکنیا  هب  هجوت  نودب  راوگرزب  فل  ؤم  هنافسءاتم 
یتح و  دـنا ،  هتـسناد  تسوا  يونعم  لئاضف  دـیز و  یملع  ماـقم  اوقت و  تمظع و  رد  هک  هرتاوتم  ثیداـحا  ضراـعم  ار  نآ  هدومنن و  لـمع 
دیز ندوب  نوذءام  هب  حیرـصت  ناگرزب  رگید  و  ثیدحلا ))  لاجرلا  مجعم  رد ((  یئوخ  هّللا  تیآ  دعاوق و  رد  لوا  دیهـش  نوچ  یتیـصخش 

ثیدح ملع و  ناگرزب  کسمت  دروم  تسا و  باحصا  هنع  ضرعم  ثیدح  نیا  هکنیا  رب  هوالع  و  دنا .  هدومن  مالسلا )  هیلع   ) ماما بناج  زا 
دوبن لیام  ساسح  طئارش  نآ  رد  دیز  هک  دنا ،  هدومن  وا  تضهن  صاخ  طئارش  رب  لمح  ار  دیز  نانخس  هیجوت و  ار  نآ  یضعب  هدش ،  عقاو 

تـضهن کیتکات  هیقت و  فالخ  رب  دوخ  نیا  وب و  نآ  هعاشا  لامتحا  اریز  دوش ،  حرطم  باحـصا  صاوخ  ناـیم  رد  یتح  موصعم  ماـما  ماـن 
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پاچ رد  تسا  دیما  مینک ،  وگزاب  هدش  باتک  نآ  رد  هک  ییاجبان  ياهتواضق  دنت و  تالمج  میناد  یمن  مزال  اجنیا  رد  ام  دوب .  شترـضح 
هک تسا  نیا  رب  فقوتم  دیز  شهوکن  حدـق و  رب  نآ  تلالد  اّما  تسا ،  بوخ  دنـس  تهج  زا  هچرگ  تیاور  نیا  دوش .  حالـصا  دـعب  ياه 

لوحا دوب و  هتفگ  وا  هب  شردـپ  تشاد  رارقا  رگا  و  تسا ،  هتـشادن  رارقا  فارتعا و  شدوخ  زا  ریغ  یماـما  تجح و  دوجو  هب  دـیز  مییوگب 
ربخ اب  تماما )  هلءاسم  زا   ) ارت هتشاد  تبحم  تقفش و  وت  هب  تردپ  نوچ  هک :  تسا  هتفگ  درک و  ثحب  وا  اب  تهج  نیا  رد  قاط )  نم  ؤم  )

فراع هدوب و  دنمشناد  زربم و  يالضف  زا  دوخ ،  لوحا  بلطم :  نایب  ( 806  . ) تسا يا  هدوهیب  دساف و  هجو  نیا  مزج  روط  هب  تسا  هدرکن 
شترضح هک  دهدب  مالسلا )  هیلع   ) داجس ماما  هب  ار  تبسن  نیا  یـسک  نینچ  تسا  نکمم  روطچ  تسا ،  هدوب  نآ  يایازم  تماما و  ماقم  هب 

ماما تسا  زیاج  ایآ  هتخاسن .  ربخ  اب  شیوخ  زا  دـعب  ماما  یفرعم  مهم و  هلءاسم  نیا  زا  ار  يو  دـیز  شدـنزرف  هب  تبحم  تقفـش و  رطاخ  هب 
 ، (( هّللاب ذایعلا  دـیز  تفگ ((  یم  يو  هب  رگا  هک  دراد ،  یفخم  دـیز  زا  یبسن  تقفـش  مه  نآ  تقفـش  تبحم و  رطاخ  هب  ار  تماما  هلئـسم 
دروم دانع ،  نیا  اـب  دـیز  هک  دوب  نکمم  هنوگچ  تقو  نآ  تشگ  یم  نیدـناعم  زا  و  تسیک ،  شترـضح  زا  دـعب  ماـما  هک  تفریذـپ ،  یمن 
تسا نیا  ربخ  نیا  زا  دارم  هکلب  تسین  تهج  نیا  هب  رظان  تیاور  نیا  هک :  تسا  نیا  حیحص  نخس  سپ  دریگ .  رارق  ماما  تقفش  تبحم و 

 ، دیز اب  وا  یهارمه  دوب و  فورعم  ياه  تیـصخش  زا  مه  لوحا  دنک و  جورخ  وا  کمک  هب  هک  دنک  یم  توعد  لوحا  زا  دـیز  یعقوم  هک 
جورخ وت  اب  هک  یـسک  الا  دشاب و  هعاطلا  بجاو  ماما  اب  دیاب  جورخ  هکنیا  هب  دروآ  رذـع  دـیز  اب  جورخ  زا  وا  دـش ،  یم  دـیز  راک  تیوقت 

نیا رد  شحالـص  دوبن و  نکمم  دیز  يارب  ماگنه  نیا  رد  تسا .  هتفای  تاجن  دزرو  فلخت  هک  یـسک  هدناشک و  تکاله  هب  ار  دوخ  دـنک 
یمن نخـس  دـیز  اب  روط  نیا  الا  هتـشادن و  ربخ  بلطم  نیا  زا  لوحا  نوچ   ) تسا ماما  نذا  هب  يو  جورخ  مایق و  دـنامهفب  لوحا  هب  هک  دوبن 

هب دوش  یم  راچان  مالسلا )  هیلع   ) دیز تهج  نیا  يور  دوبن ،  حالص  زیاج و  هجو  چیه  هب  نآ  فشک  هک  دوب  يرارسا  زا  نیا  نوچ  تفگ ) 
 ، دروآ لیلد  لوحا  يارب  و  دـناد ،  یم  ار  شنید  ماکحا  دسانـش و  یم  ار  شدوخ  هفیظو  وا  هکنیا  اب  دـیوگ ،  خـساپ  لوحا  هب  يرگید  وحن 

دیز تشاد و  نم  هب  هک  يا  هقالع  تقفـش و  نآ  اب  دراذگ  ربخ  یب  ارم  یلو  دهد ،  ربخ  نید  ملاعم  هب  ار  وت  مردـپ  تسا  نکمم  هنوگچ  هک 
شاف ار  بلطم  نیا  تسناوت  یمن  دـیز  هتبلا  موش ،  یمن  بکترم  دـشابن  زیاج  میارب  هک  ار  يراـک  نم  هک :  دـنامهف  لوحا  هب  هراـشا  روط  هب 

 ، دوب كانرطخ  مالـسلا )  هیلع   ) ماـما دوجو  يارب  بلطم ،  نیا  راـشتنا  نوچ  تسا ،  نوذءاـم  ماـما  بناـج  زا  شجورخ  رد  يو  هک :  دـنک 
تقفـش وت  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما نوچ  تفگ :  دـیز  باوج  رد  اذـل  دـیمهفن ،  ار  وا  دوصقم  درواین و  رد  رـس  دـیز  باوج  زا  لوحا  نکیل 

اّما هتفگ ،  نم  هب  ار  بلطم  نیا  ماما  و  تسین ،  زیاج  ماما  نذا  نودب  وت  جورخ  دـیوگب :  تساوخ  یم  لوحا  و  تسا ،  هدادـن  تربخ  هتـشاد 
اب هک  دهدب  وا  هب  یباوج  هنوگچ  هک  دوب  ریحتم  هدرکن  كرد  ار  وا  دوصقم  لوحا  هک  دش  هجوتم  دـیز  تسا .  هتفگن  شا  هقالع  يور  وت  هب 

بحاص هک  نادب  ییوگ  یم  روط  نیا  هک  وت  تفگ :  وا  هب  دزاس  عناق  ار  وا  يرگید  روطب  تساوخ  راچان  دشاب ،  قفاوم  طایتحا  تحلصم و 
 ، دز دـنهاوخ  مراد  هب  هفوک  هسانک  رد  دـش و  مهاوخ  هتـشک  نم  هک :  داد  ربخ  نم  هب  هنیدـم  رد  مالـسلا ))  هیلع   ) قداص ماـما   ) تیـالوم و 
مه شدوخ  تسین و  مدرم  يربهر  یبلط و  تسایر  سوه و  اوه و  يور  وا  مایق  هکنیا  اـب  دوب ،  لوحا  ههبـش  عفر  باوج  نیا  زا  دـیز  ضرغ 
نیا دوجو  اب  دنک .  وگزاب  ار  نآ  دهاوخ  یمن  هک  تسا  یتهج  رما و  يور  شجورخ  و  دننز ،  یم  شراد  هب  دوش و  یم  هتشک  هک  دناد  یم 
ماما يارب  دیز  اب  ار  شیوگتفگ  نایرج  هدیـسر و  ماما  تمدخ  دوب ،  هتفر  هبعک  هناخ  ترایز  هب  هک  دعب  و  دـشن ،  دـیز  روظنم  هجوتم  لوحا 

هار چیه  یتفرگ و  وا  رب  ار  نیئاپ  الاب و  تسار و  پچ و  بقع و  ولج و  هار  وت   : ) دومرف شباوج  رد  هک  ماما  لوق  اّما  و  تسا .  هدرک  وگزاب 
هدرک هرظانم  بوخ  هک  دـیامرفب ،  لوحا  هب  هتـساوخ  ماـما  هکلب  درادـن ،  دـیز  شهوکن  هب  تلـالد  هلمج  نیا  یتشاذـگن ، )  شیارب  يرارف 

دیز هک  یعقوم  هدروآ ،  وا  اـب  جورخ  رد  ندرکن  تباـجا  يارب  هک  ییاـهلیلد  هداد و  دـیز  هب  لدتـسم  ياـهباوج  شدوخ  مهف  يور  تسا و 
 . تسا نوذءام  ماما  بناج  زا  مالسلا )  هیلع  )

مالسا ياملع  هاگدید  زا  دیز  مهدزناپ :  لصف 
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دیز تیصخش  هعیش و  ياملع 

رد لوا  دیهش   - 2 داشرا .  رد  دیفم  خیش   - 1 دنا :  هتفگ  نخـس  وا  تضهن  تیناقح  و  ع )   ) دیز تمظع  رد  هک  هعیـش  ياملع  زا  یناگرزب 
خیش  - 5 راونالاراحب )) .  و  لوقعلا .  ةآرم  رد ((  یسلجم  همالع   - 4 راصبتسا .  حرش  رد  ملاعم  بحاص  خیش  نب  دّمحم  خیش   - 3 دعاوق . 

 - 8 لاقملا )) .  حـیقنت  رد ((  یناقمام   - 7 كردتسم .  همتاخ  رد  يرون  خیـش   - 6 دیدج .  عبط  دـلج 20 )  ) لئاسو همتاخ  رد  یلماع  رح 
12 شلاجر .  رد  يدابآرتسا   - 11 شلاجر .  رد  دوواد  نبا   - 10 يدجملا )) .  رد ((  يرمع  هباسن   - 9 رثالا )) .  ۀیافک  رد ((  یمق  زازخ 

لاجرلا ۀلمکت  رد ((  ینیمظاک  یبنلادبع  خیش   - 14 ءاملعلا )) .  ضایر  رد ((  یناهفصا  هّللادبع  ازریم   - 13 شلاجر .  رد  عماج  یبا  نبا  - 
18 يرولا )) .  مالعا  رد ((  یسربط   - 17 شلاجر .  رد  یلع  یبا  خیش   - 16 شا .  هلاسر  رد  مولعلارحب  هّللا  ۀیآ  ّدج  دّمحم  دیس   - 15 . (( 
21 ریدغلا )) .  رد ((  ینیما  همالع   - 20 هعیشلا )) .  نایعا  رد ((  نیما  نسحم  دیس  همالع   - 19 هعیشلا )) .  عیبر  رد ((  سوواط  نب  دیس  - 
و هیقف .  تیالو  ثحبم  هقف  جراـخ  سرد  رد  يرظتنم  هّللا  تیآ   - 22 ثیدحلا )) .  لاجر  مجعم  رد ((  یئوخ  مساقلاوبا  دیـس  هّللا  تیآ  - 

نب میهاربا   - 1 زا :  دنترابع  اهنآ  زا  يا  هدع  دـنا :  هتـشون  هلاسر  باتک و  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تلیـضف  رد  هیماما  ناگرزب  زا  يدایز  دارفا 
نب زیزعلادبع   - 4 یفوتم 298 .  ایرکز  نب  دّمحم   - 3 یفوتم 333 .  هدقع  نب  دمحا  ظفاح   - 2 يافوتم 283 ه ق .  یفقث  یلاله  نب  دیعس 
دراد یباتک  یفوتم 381  یمق  رفعجوبا  قودص  خیش   - 6 یفوتم 372 .  ینابیش  هّللادبع  نب  دّمحم   - 5 يافوتم 368 .  يدولج  يولع  ییحی 

يا هدنزرا  ياهباتک  گرزب  درم  نیا  ( 807  ) مرقم قازرلادبع  دیس   - 8 ریبک .  لاجر  بحاص  يدابآرتسا  دّمحم  ازریم   - 7 دیز .  رابخا  رد 
هنیکس ترضح  تالاح  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا هّللادبعابا  دیهش  ماما  یناگدنز  و  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم ماما  تالاح  رد  یباتک  هلمج  زا 

تلیضف رد  یباتک  همیمض  هب  هک  دیهش ،  دیز  باتک  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  دنزرف  ربکا  یلع  تالاح  رد  يا  هلاسر  و  مالـسلااهیلع )  )
فیلءات يرگید  هدنزرا  بتک  و  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  سابع  لضفلا  یبا  تمظع  رد  یباتک  و  تسا ،  هتشون  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم 

مظاعا زا  رگید  يرایـسب  همه و  اهنیا  دـیامرف  یم  هعیـش  ناگرزب  زا  يدایز  هدـع  ماـن  رکذ  زا  سپ  ینیما  گرزب  همـالع  ( 808  . ) دـنا هدرک 
یهلا و وا  توعد  تسا و  هزنم  يا  هتسیاشان  یبیع و  ره  زا  مالسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  تحاس  هک  دنراد  قافتا  بلطم  نیا  رب  هعیـش  ياملع 

خیش نخـس  زا  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هرابرد  ار  هعیـش  يءار  هنومن  ناونع  هب  ناوت  یم  دننک :  یم  هفاضا  سپـس  و  دوب ،  ادخ  هار  رد  شداهج 
یبوخ زج  هیماما  هورگ  ام  دیامرف :  یم  هک  دروآ  تسد  هب  مالـسلا )  هیلع   ) رظتنم ماما  دوجو  تابثا  هلاسر  رد  یلماع  نیدـلا  ءاهب  ناشگرزب 

 )) رد ینیمظاک  همـالع  زین  میراد و  تسد  رد  داـیز  ناـم  همئا  زا  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور  مییوگ و  یمن  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هراـبرد  يزیچ 
مایق لوا  دیهش   - 1 ( 809  . ) دنراد رظن  قافتا  دیز  تلیـضف  يراکزیهرپ و  تلالج و  تمظع و  رب  مالـسا  ياملع  دیامرف :  یم  هلمکت )) )  )

(810  (( ) یلع ینب  نم  هریغ  یلع و  نب  دیز  جورخک  ۀعاطلا  بجاو  ماما  نذاب  مهجورخ  نوکی  نا  زاج  وا  دـناد ((  یم  ماما  نذا  هب  ار  دـیز 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع نادنزرف  زا  وا  ریغ  یلع و  نب  دیز  جورخ  دننام  دشاب .  هعاطلا  بجاو  ماما  نذا  هب  نانآ  مایق  جورخ و  هک  دشاب  زیاج  ای 

مالسلا هیلع  رفعج  یبا  دعب  هتوخا  ( 811  ) نیع مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ناک  و  دنک ((  یم  شیاتس  ار  دیز  دیفم  خیـش   - 2 . 
نیـسحلا تاراثب  بلطی  رکنملا و  نع  یهنی  فورعملاب و  رمءای  فیـسلاب  رهظ  و  اعاجـش ،  ایخـس ،  اهیقف ،  اعر ،  ادـباع و  ناک  مهلـضفا و  و 

دـباع و يدرم  وا  دوـب ،  شناردارب  زا  لـضفا  نیرتراوـگرزب و  نیرتفیرـش و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  دـعب  وا  ( 812  ((( ) مالـسلا هیلع  )
دیهش ماما  یهاوخ  نوخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  وا  هناحلـسم  مایق  دوب  عاجـش  تواخـس و  اب  دنمـشناد و  یهیقف  راگزیهرپ و 

دهاجملا وه  اذـه  یلع ،  نب  دـیز  دـیز (( :  تالامک  تلیـضف و  هب  تداهـش  یـسوط و  خیـش   - 3 دوـب .  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  نیـسح 
 ، هتایح یف  تافل  ؤم  تفلا  دق  و  فرعی ،  نا  نم  رهشا  هردق  ۀلالج  و  مالسلا ،  هیلع  رقابلا  مامالا  وخا  ۀیدیزلا ،  هیلا  بسنت  يذلا  فورعملا ، 

ردارب وا  و  دنهد ،  یم  تبـسن  وا  هب  ار  هیدیز  هک  تسا ،  فورعم  دهاجم  نامه  نیا  یلع ،  نب  دیز  همجرت :  ( 813 (( . (( ) اهعجارف هتریس  و 
هدش هتـشون  وا  شور  یناگدنز و  هرابرد  يددـعتم  ياهباتک  درادـن  فیرعت  هب  جایتحا  وا ،  ماقم  تلالج و  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما 
یلع نب  دیز  یف  لوقن  ال  ۀیمامالا ،  رـشعم  انا  دیز ((  هبترم  ماقم و  هرابرد  یلماع  نیدـلا  ءاهب  حیـش  رظن   - 4 دـینک .  هعجارم  نآ  هب  تسا ، 
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تمظع رد  مولعلارحب  مالک   - 5 مییوگن .  رگید  زیچ  یبوخ  زج  دیز  هرابرد  یماما  هدزاود  نایعیش  هورگ  ام  همجرت :  ( 814 (( . (( ) اریخالا
تایاور و  دنـضراعتم ،  دیز  مذ  حدم و  رد  تایاور  هکنادب  دیوگ :  یم  داجـس  ماما  نادـنزرف  تالاح  رد  هلاسر  رد  وا  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز

نآ تسا و  یگرزب  ماقم  تلزنم و  ردـق و  ياراد  دـیز ،  دـیامرف  یم  لئاسولا  كردتـسم  لاجر  رد  يرون  ثدـحم   - 6 تسا .  رتشیب  حدـم 
مالک  - 7 دوش .  یم  هیقت  رب  لمح  راـبتعا  ضرف  رب  و  تسا ،  طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  تسا  دـیز  شهوکن  هب  رعـشم  هک  یتاـیاور  زا  هتـسد 

قیـضی تایاور  هردق  ولع  یف  درو  هتعاط  هّللا و  لیبس  یف  لتق  ۀلزنملا  میظع  ردقلا  لیلج  وه  مالـسلا (( )  هیلع   ) دیز تمظع  هرابرد  یلیبدرا 
ماقم هب  قح  تعاطا  ادخ و  هار  رد  تسا ،  هلزنملا  میظع  ردـقلا و  لیلج  مالـسلاامهیلع )))   ) یلع نب  دـیز   )) وا ( 815  (( ) هداریا نع  ماقملا 

نب دیز  یلماع ((  رح  خیش  نخس   - 8 تسین .  نآ  نتفگ  لاجم  هک  تسا  هدیسر  يدایز  تایاور  شا  هبترم  يدنلب  هرابرد  دیـسر ،  تداهش 
هداشرا یف  دیفملا  و  مالسلاامهیلع )   ) قداصلا رقابلا و  باحصا  یف  خیشلا  هرکذ  مالـسلا )  مهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

مهیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  هـمجرت :  ( 816  (( . (( ) ةریثک حـئادم  هل  ثیداحالا  یف  و  ـالیلج ،  احدـم  هحدـم 
يا هتسیاش  وحن  هب  ار  وا  داشرا )  ) رد دیفم )  ) تسا و هدومن  دای  قداص  ماما  رقاب و  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  یـسوط )   ) خیـش مالـسلا : ) 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز تلزنم  ماقم و  هب  عجار  یسلجم  همالع  هیرظن   - 9 دراد .  یناوارف  شیاتس  حدم و  ثیداحا ،  رد  تسا و  هدرک  شیاتس 
مدع و  هحدم ،  دیز و  ۀلالج  یلع  ۀـلادلا  رابخالا  نکل  تفرع .  امک  هبارـضا  دـیز و  لاوحا  یف  تضراعت  تفلتخا و  رابخالا  نا  ملعا  مث  )) 

ضرعتلا مدـع  لب  هیف  حدـقلا  مدـع  و  هب ،  نظلا  نسح  بسانملاف  هنءاـش .  ولعب  باحـصالا  رثکا  مکح  دـق  و  رثکا ،  قحلا  ریغل  ایعدـم  هنوک 
مث ( 817  . ) مهنع يربتلا  موزل  و  مهرفکب ،  مکحلا  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئالا  لبق  نم  تبث  نم  الا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعملا  دالوا  نم  هلاثمال 

ۀمئا ۀماما  دحج  ۀمامالا و  یعدا  هنا  یلع  اهتلالدـل  هّللاب )  ذوعن   ) هرفک لب  همذ  یلع  لدـی  ام  اهنمف  دـیز ،  لاح  یف  تفلتخا  رابخالا  نا  ملعا 
رقابلا و ۀـماماب  الئاق  ناک  هنا  ۀـمامالا و  عدـی  مل  هنا  اروکـشم و  هنوک  یلع  لدـی  ام  رثکا  و  ( 818  . ) ربـخلا اذـهک  رفکلا  بجوی  وه  قحلا و 

رابخا هک  نادب  سپ  رکنملا )) . )) نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالل  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا راث  بلطل  جرخ  امنا  و  مالسلاامهیلع )   ) قداصلا
هک دراد  نیا  رب  تلالد  نوچ  دراد .  تلالد  شرفک  رب  هکلب  وا  شهوکن  رب  نآ  زا  يا  هتسد  تسا .  فلتخم  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تالاح  رد 
يو هک  دراد  تلالد  تایاور  نیا  رثکا  اـّما  ربخ :  نیا  دـننام  تسا ،  رفک  بجوم  نیا  دومن و  راـکنا  ار  قح  همئا  درک و  تماـما  ياـعدا  يو 

تشاد و فارتعا  مالـسلاامهیلع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  تماـما  هب  و  دوبن ،  شیوخ  يارب  تماـما  یعدـم  وا  تسا و  ءاـنث  حدـم و  دروم 
 (( )) رثالا ۀیافک  رد ((  یمق  زازخ   - 10 دوب .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح یهاوخنوخ  رطاخ  هب  وا  مایق  انامه ، 

لیبس یلع  ال  رکنملا ،  نع  یهنلاو  فورعملاب ،  رمالا  لـیبس  یلع  جرخ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  دـیز  نا  قیفوتلا ،  هّللاـب  کـلذ و  یف  لوقاـف 
امل مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  نا  کلذ  و  سانلا ،  ههج  نم  فالخلا  عقو  امنا  و  مالـسلاامهیلع ،  دّـمحم  نب  رفعج  هیخا  نبال  ۀـفلاخملا 
ناک اـمنا  و  ۀـفلاخملل ،  ناـک  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج عاـنتما  نا  ۀعیـشلا  نم  موق  مهوت  مالـسلاامهیلع )   ) دّـمحم نب  رفعج  جرخی  مل  جرخ و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  هک  میوگ :  یم  دنوادخ  يرای  هب  سپ  همجرت :  ریبدتلا )) .  نم  برضل 

هک دوب  نیا  نآ  تلع  دـش و  ادـیپ  مدرم  هیحان  زا  رظن  فالتخا  و  مالـسلا . )  هیلع   ) رقاب ماما  شردارب  دـنزرف  اب  تفلاخم  هار  زا  هن  درک  ماـیق 
ماما ینلع  ندرکن  تکرـش  هک  دندرک  لایخ  نایعیـش  زا  یعمج  اذل  دشن ،  ماگمه  وا  اب  قداص  ماما  درک  مایق  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز یماگنه 

هـشقن یـسایس و  کیتکات  ریبدـت و  عون  کی  دوخ ،  تسایـس  نیا  هکنآ ،  لاح  و  تسا .  هدوب  دـیز  اب  ترـضح  تفلاـخم  تلعب  تضهن  رد 
وه ام  رکذ  ۀمث  یتءایسو  دیوگ . . . (( :  یم  مالسلا )  هیلع   ) دیز حدم  رد  يدایز  تایاور  لقن  زا  سپ  یناقمام :   - 11 تسا .  هدوب  یبلاج 

(819  . (( ) انومضم اهرودصی  عطقلا  ادنـس و  اهرتاوت  یف  کش  یقبیال  ثیحب  ۀلالدلا  حوضو  ةرثکلا و  نم  یه  و  اهنم ،  حدملا  یف  حرـصا 
هک تسا  نشور  ناشتلالد  دایز و  ردقنآ  تایاور  نآ  دراد و  يرتشیب  تحارـص  دیز  شیاتـس  رد  هک  دـمآ ،  دـهاوخ  يرگید  تایاور  دـعب 

نومـضم انعم و  رظن  زا  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هیحان  زا  نآ  رودـص  هب  نیقی و  دنـس و  رتاوت  رد  ناسنا  يارب  يدـیدرت  کش و  ياج  هنوگچیه 
مج مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ناک   : )) دیامرف یم  نیکاسملا )) )  ضایر   )) ) رد يزاریـش  ناخیلع  دیـس  موحرم   - 12 دنام .  یمن  یقاب 
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دوب و راوگرزب  تلیضف و  رپ  يدرم  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ( 820  (( ، (( ) نآرقلا فیلح  هل  لاقی  ناک  و  بقانملا ،  میظع  لئاضفلا ، 
نب دیز  نم  لضفا  ءاسنلا  تدلو  ام  هّللاو  دیوگ (( :  یبعـش   - 13 دـندوب .  هداد  نآرق  زارمه  نیـشنمه و  نآرقلا )) )  فیلح   )) ) بقل ار  وا 
یلع نب  دیز  زا  رتاسراپ  رتریلد و  رت و  ملاع  رترب و  يدنزرف  ملاع  رد  ینز  دنگوس ،  ادخ  هب  هنم )) . ))  دهزا  عجشا و ال  هقفا و ال  یلع و ال 

فالسالا بهاذم  لیقت  نمم  و  دیوگ (( :  ص 315  ج 1 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا   - 14 دیئازن .  مالسلاامهیلع )  )
بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نسحلاوبا  امیرک ،  تومی  نا  کلذ و  یلع  لتقلا  راتخا  لذلا و  ۀیهارک  میـضلا و  ةءابا  یف 

درک راـیتخا  ار  تداهـش  دـیزگرب و  نآ  رب  ار  خرـس  گرم  تـسناد و  گـنن  ار  تـلذ  هـک  ینادرم  دازآ  هـلمج  زا  و  مالــسلا )) . ))  مـهیلع 
و دـیوگ ((  ءاـملعلا ))  ضاـیر  بحاـص ((   - 15 تسا .  مالـسلا )  مهیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  دـیز  نسحلاوـبا 

رهظی امک  هلئاضف  رابخا  رکذ  یلع  ةروصقم  ةدیدع  ابتک  میمدقتم  ۀعیشلا و  ءاملع  يرخءاتم  نم  ۀعامج  فلا  دق  ریثک و  هلـضف  یف  تایاورلا 
هعیـش ياملع  نیمدـقتم  نیرخءاتم و  زا  يا  هدـع  تسا و  داـیز  وا  تلیـضف  رد  تاـیاور  اـضیا )) .  اـهریغ  نم  لاـجرلا و  بتک  يواـطم  نم 

ار وا  لئاضف  یلاجر  ریغ  بتک  و  ناگرزب )  لاح  حرـش   ) لاجر ياهباتک  هک  هنوگناـمه  دـنا  هتـشون  وا  لـئاضف  لاوحا و  رکذ  رد  ییاـهباتک 
هب هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  بقانم  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  دنزرف  دیهـش  دیز  دیوگ :  بلاطلا ))  ةدمع  بحاص ((  دنا و  هدش  روآدای 

ینکم یلع  نب  دیز  دیوگ  ناروشناد  همان  مجنپ  دلج  رد  يرصان   - 16 دجنگ .  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  شتلیضف  و  دیآ ،  شرامش 
دیز تعاجش  لضف و  تیص  تسا ،  نایب  زا  ینغتسم  بانج  نآ  يونعم  يروص و  لئاضف  یناسفن و  تالامک  روهظ  تسا ،  نیـسحلا  یبا  هب 
هّللا همحر  ادیز  نا  دـیوگ . . . ((  نایبلا ))  تکن  رد ((  ناخیلع  دیـس  موحرم   - 17 روکذم . . .  هنسلا  رب  وا  نانس  فیس و  رثءام  روهـشم و 

هقح و یف  دروام  کلذـک  نیموصعملا و  دـنع  ةزعالا  نم  هنا  نینم و  ؤملا  صلخلا  نم  هنا  نیرهاطلا و  ۀـمئالا  یـضر  نم  بتارملا  یلعا  یف 
هل لصحی  مل  هنا  کش  ریثک و ال  ثیداحا  نم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نع  ثیدـحلا  اذـه  ریغ  یف  هباصا  ام  یلع  هیلع و  نزحتلا  هحدـم و 

ةاتع و ال نم  میـضلا  نم  هلاناملالا  جرخی  مل  وه  هنع و  اضرلا  راهظا  مهحدـم و  کلذ  نع  یبنی ء  امک  جورخلا  نع  حیرـص  یهن  ماـمالا  نم 
هیلع  ) قداصلا هّللادبعوبا  هعنمی  مل  امنا  هنع و  مهاضر  کلذ  یتلع  لدـی  هلها و  یلا  قحلا  عاجرا  رمالا  هل  ماقتـسا  نا  هتین  هدـصق و  نا  بیر 

نال مهیلع  ردق  ام  مهتیرذب و  مهب و  عقی  ام  نوملعی  مالـسلا  مهیلع  مهنال  لتقی  هنا  هل و  متیال  رمالا  اذه  ناب  هملع  عم  جورخلا  نم  مالـسلا ) 
رد داب ) وا  رب  ادـخ  تمحر   ) دـیز انامه  همجرت :  ( 821  . (( ) عنملل هجو  الف  ردـق ،  امم  رفم  نا ال  ملعی  نوکی و  ام  ناـک و  اـم  ملع  مهدـنع 

نازیزع زا  يو  هک  یتسرد  هب  دوب و  نانم  ؤم  نیرت  صالخا  اب  زا  وا  و  دراد .  رارق  مالـسلا )  مهیلع   ) نیرهاط همئا  يدونـشخ  هبترم  نیرتیلاع 
زا يو  هک  یتـسرد  هب  دوـب و  ناـنم  ؤـم  نیرت  صـالخا  اـب  زا  وا  و  دـمآ .  یم  رامـش  هب  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموـصعم همئا  دزن  ناریظن  مک  و 

هچنآ رب  يو و  رب  هودـنا  وا و  حدـم  قح و  رد  نینچمه  و  دـمآ .  یم  رامـش  هب  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموـصعم همئا  دزن  ناریظن  مک  نازیزع و 
هک تسین  یکش  و  تسا .  هدیسر  هک  یناوارف  ثیداحا  مالـسلا )  مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  هیحان  زا  ثیدح )  نیا  ریغ  رد   ) دمآ شیپ  شیارب 

نانآ يدونشخ  شیاتس و  دروم  يو  هک  دراد  تلالد  يرابخا  هک  هنوگنامه  تسا  هدوبن  وا  مایق  زا  حیرص  یهن  مالسلا )  هیلع   ) ماما هیحان  زا 
دـصق و هک  تسین  يدـیدرت  دیـسر .  وا  هب  هیما  ینب  ناراکتیانج  زا  هک  ییاهیئوگروز  اه و  متـس  رطاخ  هب  رگم  درکن  مایق  وا  و  تسا .  هدوب 

یم موصعم  ماـما  هب  ار  تموکح  و   ) دـنادرگ یم  رب  نآ  یعقاو  ناـبحاص  هب  ار  قح  دـش .  یم  زوریپ  رگا  هک  دوـب  نیا  شتـضهن  رد  وا  تین 
 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  انامه  و  دوب .  مالـسلا )  مهیلع   ) همئا يدونـشخ  دروم  يو  راک  هک  دراد  تلالد  هنیمز  نیا  رد  يرابخا  و  درپس . )

هچنآ مالسلا )  مهیلع   ) همئا نوچ  دوش  یم  هتـشک  دسر و  یمن  مامتا  هب  وا  راک  هک  تسناد  یم  ماما  هکنآ  دوجو  اب  درکن ،  عنم  مایق  زا  ار  وا 
هب تساهنآ و  دزن  هدنیآ )  هتـشذگ و   (( ) نوکی ام  ناک و  ام  ملع ((  اریز  دنناد .  یم  دشاب  هدش  ردـقم  دـیآ و  شیپ  نادـنزرف  نانآ و  يارب 

تسا و هدیاف  یب  يریگولج  عنم و  روما  نیا  رد  سپ  تسین ،  يزیرگ  هار  هدش  نیعم  ناشیارب  هک  یهلا  تاردـقم  زا  هک  دـنفقاو  بلطم  نیا 
یقتلا و لضفلا و  نم  هب  ام  ناک  نیموصعملا و  ۀـمئالا  دالوا  ةریخ  نم  ۀـمحرلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  ناک  دـیامرف (( :  یم  هفاضا 

نم وه  افـصوی و  نا  نم  رهظا  امهف  همرک  هتعاجـش و  اّما  نوموصعملا و  ۀمئالا  الا  هلـضفی  نکی  مل  هریغ و  یلع  هب  قوفتی  ام  عرولا  دهزلا و 
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بیط یلع  ۀـینملا  باستحا  مائللا و  ۀـتیم  یلع  مارکلا  ۀـلتق  راتخا  و  مالـسلا ، )  هیلع   ) نیـسحلا هدـج  قیرط  کلـس  هناکف  میـضلا  ةابا  ؤر س 
تمحر  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  ( 822  (( ) ارم لذلا  نم  اوبرشی  نا  فوخ  اولح  ۀهیرکلا  یف  توملا  اوبرـش  ۀیندلا . ))  بوکر  یف  شیعلا 

اراد هک  یعرو  ییاسراپ و  يراگزیهرپ و  تلیضف و  رطاخ  هب  و  تسا .  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  نادنزرف  نیرتهب  زا  داب ) وا  رب  ادخ 
اّما دیـسر .  یمن  وا  تلیـضف  ياـپ  هب  یـسک  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموـصعم همئا  زج  و  تـشاد .  يرترب  هـمئا )  نادـنزرف  زا   ) نیریاـس رب  دوـب 
هار وا  تفرن .  ملظ  راب  ریز  هک  دوب  ینادرم  زا  ناـهاوخیدازآ و  نارـس و  زا  وا  و  دـیآ ،  ناـبز  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  دـیز ،  تعاـجش 

رگنایامن یبوخ  هب  رعش  نیا  داد ،  حیجرت  تلذم  يراوخ و  اب  یگدنز  زا  ار  تفارش  اب  گرم  يو  دومیپ .  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح شدج 
 - 18 دنـشونب .  یخلت  اب  ار  ینوبز  تلذ و  ماـج  هکنآ  اداـبم  دندیـشون .  ینیریـش  هب  شا  یتخـس  یخلت و  اـب  ار  گرم  ماـج  دوب :  وا  هیحور 

 ، فوصوم عرو  قفدتم و  ملع  هبناوج ،  یتش  نم  لئاضفلا  هتفنتکا  دق  تیبلا ،  لها  ءاملع  یمدقم  نم  میـضلا و  ةابا  دحا  وه  ینیما ((  همالع 
دجم يوبن و  فرـشب  لوصوم  کلذ  لک  میـض ،  يا  هنع  حسکی  ءابا  و  عماج ،  لک  هل  عضخی  ممـش  و  سابلا ،  یف  ةدش  ۀمولعم و  ۀـلاسب  و 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم لآ  یملع  ياه  هرهچ  نیرتزراب  نادرمدازآ و  زا  یکی  وا  ( 823  . (( ) ینیسح حور  یمطاف و  دد  ؤس  يولع و 
ثداوح رد  يرادیاپ  مولعم ،  یتعاجش  همه  دزنابز  ییاسراپ  راشرس ،  یملع  ياراد  وا  دوب ،  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  فرط  ره  زا  لئاضف  دوب ،  ( 

هیلاع تافص  نیا  مامت  ءاشنم  دریذپن و  ار  یملظ  گنن  هنوگ  ره  هک  یشنمدازآ  دش و  یم  عضاخ  شلباقم  رد  سک  ره  هک  یـشنمگرزب  و  ، 
و هعیـشلا . . . (( ))  نایعا  رد ((  نیما  نسحم  دیـس  همالع   - 19 دوب .  وا  ینیـسح  حور  یمطاف و  تدایـس  يولع و  تمظع  يوبن و  تفارش 

مالـسالا ءاملع  قفتا  و  نیزرابلا . . .  میـضلا  ةابا  دـحا  وه  لامکلا و  تافـصل  اعماج  ایبآ ،  ایقت ،  ادـباع ،  املاع  ناک  هنا  هیف :  لوقلا  لـمجم 
نا عیمجلا  لقن  یتایـس  ۀضراعملل و  حلـصت  ۀلیلق ال  تایاور  يوس  کلذ  یلع  تایاورلا  مظعم  تقفتا  امک  هماقم  ومـس  هلبن و  هلـضف و  یلع 

 ، دوب هدازآ  یقتم و  دـباع  ملاع و  وا  هکنیا  مالـسلا : ))  هیلع   ) یلع نب  دـیز   ) وا هرابرد  مالک  هصالخ  همجرت :  یلاـعت )) . )) . . .  هّللا  ءاـش 
يراوگرزب و لضف و  رب  مالـسا ،  ءاملع  همه  هک :  دـننک  یم  هفاـضا  ناـشیا  دوب . . .  زراـبم  ناـگدازآ  زا  لاـمک و  تافـص  همه  ياراد  يو 
اب هضراعم  تردق  هک  كدنا  یثیدح  دنچ  رگم  دنراد ،  تلالد  نآ  هب  تایاور  مظعم  هک  هنوگ  نامه  دـنراد ،  رظن  قافتا  شا  هبترم  يدـنلب 

یمظعلا هللا  ۀیآ  ترـضح  ردـقیلاع  هیقف  ام ،  مظعم  داتـسا   - 20 ( 824  . ) دـمآ دـهاوخ  هّللا  ءاش  نا  هک  دـنرادن  ار  حدـم  ثیداحا  همه  نآ 
مالسلا هیلع  تیب  لها  گرزب  املع  هتسجرب و  لاجر  زا  مالسلا )  امهیلع   ) یلع نب  دیز  دومرف . . . :  هیقف  تیالوثحب  نمض  هلظ  دم   ) يرظتنم

راهظا مالسلا  هیلع  دیز  تمظع  رد  یتایاور  لقن  نمض  ناشیا  تسا  میظع  يا  هبترم  ياراد  موصعم  ماقم  زا  سپ  اوقت  دهز و  رظن  زا  تسا و 
يارب تماما  یعدـم  وا  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ياـضر  نذا و  دروم  شتـضهن  و  دوب ،  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  دـیز  ماـیق  دنتـشاد : 

دنچ زا  ضارعا  نمض  هلظدم ،  داتسا  ترـضح  داد .  یم  لیوحت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  توکح  دش  یم  زرویپ  رگا  دوبن و  شیوخ 
تضهن تیناقح  وا و  یلاع  هبترم  رب  لیلد  ار  دیز  تمظع  رد  مالـسا  گرزب  املع  لاوقا  هرتاوتم و  تایاور  تسا ،  دیز  حدق  رد  هک  یثیدح 

یئوخ يوسوم  مساقلاوبا  دیـس  هّللا  ۀـیآ   - 21 دوش ) .  هعجارم  راـشتنا  پاـچ و  تروص  رد  ناـشیا  هیقف  تیـالو  باـتک  هب   . ) دنتـسناد يو 
يدـهلا ۀـمئا  ۀـماماب  دـیز  فارتعا  نم  تایاورلا  نم  ةدـع  یف  ام  هرکذ  ام  دـک  ؤی  و  مامالا )   ) هلبق نم  انوذءام  ناک  ادـیز  نا  هلظدـم . . . (( 

 . (( هفارحنا وا  هیف  حدق  یلع  لدی  یش ء  انه  سیل  حودمم و  لیلج  ادیز  نا  انرکذ ،  امم  لصحتف  اهنم .  ۀلمج  تمدقت  دق  و  مالسلا ،  مهیلع 
شمایق رد  ماما  بناج  زا  مالسلا )  هیلع   ) دیز دیامرف :  یم  دراد  تیاور  هیجوت  رد  هک  هلمج  نیا  نمـض  رد  یئوخ  هّللا  تیآ  همجرت  ( 825)
یتمسق تشاد و  فارتعا  مالسلا )  مهیلع   ) نیتسار همئا  تماما  هب  وا  هکنیا  هب  تسام  نخس  دک  ؤم  میدرک  رکذ  هک  تایاور  و  تشاد .  نذا 

رب هک  يزیچ  هنیمز  نیا  رد  تسا و  شیاتـس  دروم  راوگرزب و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک :  دش  نیا  ام  مالک  لصاح  و  تشذـگ .  رابخا  نآ  زا 
همحر  ) ینیما گرزب  همالع  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هعیـش و  زا  ینیما  همالع  عافد   - 22 درادن .  دوجو  دـنک ،  تلالد  وا  فارحنا  ای  شهوکن 

وا نخس  هک  یناسک  ۀیمیت و  نبا  تمهت  در  ماقم  رد  دیز ،  تمظع  رد  هعیش  ناگرزب  راعشا  تاملک و  لاوقا و  تایاور و  لقن  زا  سپ  هّللا ) 
نادناخ بح  و  هّللا )  همحر   ) تیب لها  ءالو  رگنایامن  هک  وا  سدقم  حور  زا  هک  هدنزرا  یتاملک  لدتسم و  یتالمج  اب  دنا ،  هدرک  رارکت  ار 
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شیاجک ۀـیمیت  نبا  نخـس  مناد  یمن  نم  اّما  نایعیـش ،  همه  دزن  وا  تسادـق  ماـقم و  و  مالـسلا )))  هیلع   ) دـیز نیا   : )) دـیامرف تسا  ربماـیپ 
هالاو و نم  نیـسحلا و  نب  یلع  نب  دیز  اوضفر  ۀضفارلا  نا  دـیوگ (( :  یم  هدز و  هعیـش  هب  ار  تمهت  نیا  وا  تسا ،  تسرد  دراد و  تقیقح 
رفک و هب  دـندرک و  اـهر  تشاد  تسود  ار  يو  هک  سک  ره  دـیز و  تسا )  نایعیـش  دوصقم   ) هضفار قسفلا )) . ))  رفکلاـب و  هیلع  اودـهش 
 : دیامرف یم  دنک و  یم  هلمح  دـنا  هدرک  رارکت  ار  ۀـیمیت  نبا  لوق  هک  یناسک  هب  ام ،  گرزب  همالع  هاگنآ  ( 826  . ) دنداد تداهش  وا  قسف 

دومحم ياقآ  دننام :  دنا  هدومن  لقن  ناش  هلاسر  باتک و  رد  ار  وا  نخـس  دـنا و  هدرک  يوریپ  ۀـیمیت  نبا  شزغل  هابتـشا و  نیا  زا  زین  یـضعب 
ۀـضفارلا دوهیلا ،  لثمک  مهلثم  ۀضفارلا  دـیوگ (( :  تسا  هتـشاگن  هحفـص 52  ۀعیـشلا )) )  ۀنـسلا و   )) ) باتک رد  هک  يا  هلاقم  رد  یـسولآ 

هـضفار میظع )) .  بناج  یلع  دهزلا  ملعلا و  یف  ناک  دق  و  یلع ،  نب  دیزک  مهنوبـسی  لب  اهنع  هّللا  یـضر  ۀـمطاف  دالوا  نم  اریثک  نوضغبی 
یم ازـسان  دننک و  یم  بس  ار  نانآ  هکلب  دنراد ،  یم  نمـشد  ار  اهنع  هّللا  یـضر  همطاف  نادنزرف  زا  يرایـسب  اه  یـضفار  دندوهی ،  دـننامه 

اوران نخس  نیا  مه  یمیـصق )   ) و دراد ،  ياج  گرزب  یماقم  رد  ییاسراپ  شناد و  رظن  زا  دیز  هکنآ  لاح  و  یلع ،  نب  دیز  دننام  دنیوگ ، 
دادع رد  ار  اوران  ياهتبسن  نیا  اهنآ  تسا ،  هدروآ  ۀینثولا )) )  مالسالا و  نیب  عارصلا   )) ) شباتک رد  ار  نآ  هتفرگ و  یسولآ  زا  ار  غورد  و 
هعیش رخآ  دیوگب ،  نایاقآ  نیا  هب  هک  تسین ،  یـسک  ایآ  دنتخاس .  هعیـش  هجوتم  ار  دوخ  تالمح  سپـس  دنا ،  هدش  روآدای  هعیـش  ياهیدب 

یم دانتـسا  ار  شیوخ  هدوهیب  رادـنپ  نیا  باتک  كردـم و  مادـک  هب  و  تسا ؟  هدرک  لقن  ار  نآ  یک  و  تسا .  هتفگ  ار  اهزیچ  نیا  اجک  رد 
هدوهیب اه و  هطـسفس  نیا  اب  هکنآ  رگم  دنرادن  ضرغ  دـصق و  اهنیا  هلب :  دـیا ؟ ؟  هدینـش  یـسک  هچ  نابز  زا  تسین  یباتک  رد  رگا  دـیهد ؟ 

ره زا  يا  هدنسیون  یعقوم  دنا و  هتشادرب  ناشدوخ  يزادرپ  غورد  زا  هدرپ  نانآ  سپ  دننک ،  طاقسا  دراد  هک  یتیعقوم  زا  ار  هعیـش  اه  ییوگ 
شاـمق نیا  لـثم  تقو  نآ  دـهد ،  یم  هولج  هنوراو  ار  بلطم  دـناد و  یم  اـی  دـنادن ،  ار  نآ  تـالاح  اهینتـسناد و  زا  يزیچ  دـشاب  هک  یتلم 

 . دور نوریب  يرگید  نامک  زا  هک  يریت  هک :  تسا  لثم  نیا  ناگدنسیون 

تیب لها  نانمشد  تایانج 

يا هعلاطم  و  دنناد ،  یمن  يزیچ  مالسا  خیرات  زا  بلاطم  نیا  ناگدنناوخ  دنا ،  هدرک  نامگ  دیز ،  سدق  تحاس  زا  نیعفادم  تارـضح  نیا 
رگا دسرپب :  اهنیا  زا  هک  تسین  یسک  ایآ  دنزاس .  ناهنپ  ناشیا  زا  ار  تقیقح  دنناوت  یم  تسردان  نانخس  نیا  اب  دنا  هدرک  لایخ  و  دنرادن ، 

فالسا نوناق  تنس و  مادک  باتک و  مادک  مکح  هب  سپ  تسا  دهز  ملع و  زا  گرزب  هاگیاج  رد  ناتیاه  هدیقع  مه  امش و  دزن  رد  هک  دیز 
رمع نب  فسوی  ایآ  دندنادرگ .  رهش  هب  رهش  ار  وا  سدقم  رس  دندز و  شراد  دنتشک و  ار  وا  دنتخادرپ و  گنج  هب  وا  اب  امش  ناگتـشذگ  و 
امش زا  يو  هطرش  سیئر  دیز  اب  دربن  رد  دعس ،  نب  سابع  ایآ  تسین .  تیب  لها  نانمشد  زا  تشک  ار  يو  دش و  ریگرد  وا  اب  هک  یسیئر ،  ، 

فسوی هک  یسک  مساق ،  نب  جاجح  ایآ  تسین ؟  امش  زا  درک  ادج  شندب  زا  ار  دیز  فیرش  رس  هک  یـسک  تلـص ،  نب  مکح  ایآ  تسین ؟ 
تسین امـش  زا  دروآ  نوریب  شربق  زا  ار  دیز  دسج  هکنآ  بشوح ،  نب  شارخ  ایآ  دوبن ؟ ؟  ناشیا  زا  داد ،  تراشب  وا  نتـشک  هب  ار  رمع  نب 

ماش هب  ار  يو  رس  هک  نآ  میلـس ،  نب  ةرهز  ایآ  تسین ؟  امـش  زا  دندز  شتآ  ار  وا  دسج  داد  روتـسد  هک  کلملادبع  نب  ماشه  اب  دیلو  ایآ   ؟
رد یبش  زور و  يارب  ار  نآ  دندرب و  هنیدم  هب  ار  دیز  رس  داد  روتسد  هک  یسک  کلملادبع ،  نب  ماشه  ایآ  تسین ؟  امـش  زا  درب  ماشه  يارب 

رعاش تیمک  تسد  نابز و  تشون ،  همان  يرـسق  دلاخ  يارب  هک  کلملادـبع  نب  ماشه  ایآ  تسین ؟  امـش  زا  دـندومن  بصن  ربمایپ  ربق  رانک 
نب دّـمحم  ایآ  تسین ؟  امـش  زا  دـنک ،  عطق  دوب ،  هدورـس  مشاه  ینب  حدـم  شدـنزرف و  دـیز و  هرابرد  هک  يا  هیثرم  رطاخ  هب  ار  تیب  لـها 

هک درک  یم  عمج  نآ  رد  ار  ءابطخ  تفرگ و  نشج  ار  دـیز  تداهـش  مامت  هتفه  کـی  هک  دوبن  هفیلخ ،  هدـنیامن  لـماع و  ینوزخم  میهاربا 
مل ۀلخن و  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص  دیوگ (( :  یم  هک  تسین  امش  يارعـش  زا  روعا  میکح  ایآ  دننک ؟ ؟  نعل  ار  شنایعیـش  دیز و  یلع و 

میدز راد  امرخ  تخرد  هب  امش  يارب  ار  دیز  ام  بیطا ))  یلع و  نم  ریخ  نامثع  ۀهافس و  ایلع  نامثعب  متسق  بلـصی و  عذجلا  یلع  ایدهم  رن 
رت كاپ  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  لاح  دـیدرک و  هسیاقم  یلع  اب  ار  ناـمثع  امـش  دـننز .  راد  هب  تخرد  دزن  ار  يدـهم )   ) هک میدـیدن  و 
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مهرکذ یـسماف  شیرق  نم  حـیجاحج  اـنکلها  و  تسا (( :  هتفگ  دـیز  لـتق  رد  هک  تسین  امـش  رعاـش  مکح  نب  رح  نـب  ۀملـس  اـیآ  تـسا . 
 ، ام همجرت :  سءات ))  نم  ۀـلاحم  نکل ال  انزح و  الکن و  مهنم  انمـض  ساریغب  موقی  کلم  اـم  امیدـق و  مهکلم  سا  اـنک  سما و  ثیدـحک 

ییاورنامرف چیه  میا و  هدوب  نانآ  تموکح  هشیر  میدق  زا  ام ،  دورب .  دای  زا  هتـشذگ  هصق  نوچ  نانآ  دای  میدرک و  دوبان  ار  شیرق  ناگرزب 
زا دیاب ،  راچان  نکیل  میدرک و  تنامـض  نانآ  زا  ار  نارگید  يارب  ندـش  تربع  هودـنا و  نزح و  ام ،  ددرگن .  راوتـسا  ناینب  لصا و  نودـب 

ضقان ای  الا  دیوگ (( :  یم  دنیب  یم  يدنلب  رب  هنیدـم  رد  یعقوم  ار  دـیز  رـس  هرظنم  یـسک  تسین ،  نانآ  زا  ایآ  و  درک .  يوریپ  ناگتـشذگ 
نامیپ يا  همجرت :  اکانم ))  ناک  دـق  يذـلا  سیلبا  فلخا  دـقل  اکام  دـق  ناک  ام  دـق  قاثیملا  دـهعلا و  تضقن  اـکاس  يذـلاب  رـشبا  قاـثیملا 
تسا لاح  تقیقح  نیا  زیزع ،  هدنناوخ  دوب .  هداهن  وت  رب  تنم  هچنآ  هب  درک  فلخت  ناطیش  يدش .  فیعـض  هک  ار  وت  داب  تراشب  هدننکش 

ثیدـحلا اذـه  نمفا  دـنهد (( :  یم  همتاخ  هیآ  نیا  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  نانخـس  ینیما ،  همالع  هاگنآ  دـینک .  تواضق  ناتدوخ  امـش  ، 
دینک و یمن  هیرگ  دیدنخ و  یم  و  دیراد ،  تفگش  تشذگرـس  نیا  زا  ایآ  ( ) 827  (( ) نودماس متنا  نوکبت و  نوکحـضت و ال  و  نوبجعت ، 

 . میدرک لقن  دوخ  دراوم  رد  دشاب ،  یم  ریدغلا )) باتک ((  زا  شخب  نیا  رد  هک  یلاوقا  تایاور و  ام  ( 828 () دیریحتم توهبم و  امش 

دیز تیصخش  هرابرد  تنس  لها  گرزب  ياملع  نانخس 

یم متخ  دیز  هب  مشاه  ینب  رد  تدابع  دهز و  هباطخ و  تحاصف و  دیوگ :  ناوفـص  نب  دلاخ  زا  لقن  هب  دوخ  لتقم  رد  مزراوخ  بطخا   - 1
 . متفاین دیز )  ) وا زا  رت  نخس  شوخ  رت و  باوجلا  حیرص  رتدنمـشناد و  رت و  هیقف  ار  یـسک  نم  دیوگ :  اه  یفنح  ماما  هفینحوبا   - 2 دوش . 

دوب عاجش  رادنید و  يدرم  وا  دوب ،  مشاه  ینب  نیرتهب  زا  هنع )  هّللا  یـضر   ) یلع نب  دیز  دیوگ :  بادالا ))  رهز  باتک ((  رد  یناوریق   - 3
رت حیصف  رترب و  شنادناخ ،  نایم  رد  یلع  نب  دیز  دننامه  دیوگ :  یعیبس  قاحـساوبا   - 4 متفاین .  رتزادرپ  هلمج  رت و  نخـس  شوخ  وا  زا  ، 

 . متفاین رت  نایب  شوخ  رتدهاز و  و 

دیز نادنزرف  مهدزناش :  لصف 

 ( مالسلا هیلع   ) دیز نادنزرف 

هک ییحی ، )   ، ) دوب رـسپ  راهچ  ياراد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز هک :  تسا  نیا  تسا  دیز  نادـنزرف  هرابرد  باسنا  ياملع  نیب  روهـشم  هچ  نآ 
 ( ۀعمدلاوذ نیسح   ) و دنا .  هدرک  دای  نکس )   ) يو مان  هبون و  لها  دوب  يزینک  شردام  هک  یسیع )   ) دوب و مشاهوبا  رتخد  هطیر )   ) شردام

دیز نب  رفعج  زا  هک  دراد  یثیدح  ( 829  ) یسوط خیش  نبا  یلاما  رد  اّما  دوب .  يدنس  يزینک  شردام  هک  دّمحم )  ) دوب زینک  زین  شردام  هک 
تقد و اب  اّما  ریخ ؟  ای  تسا ،  هدوب  نینچ  اـعقاو  اـیآ  تسا ،  هتـسناد  دـیز  نادـنزرف  زا  ار  رفعج  زین  يرمع ،  نسحلاوبا  و  دـنک .  یم  تیاور 

نبا یلاما  رد  هچنآ  يوق  نامگ  هب  تسا و  هتشادن  رفعج  مان  هب  يدنزرف  مالسلا )  هیلع   ) دیز هک  میبای  یم  رد  بسن  ياملع  نانخس  یـسررب 
نب دّمحم  نب  رفعج  هکنیا  ای  دـیز و  نب  دّـمحم  نب  رفعج  دـیاب  ای  تسا  هدـش  طقاس  هدوب و  يا  هطـساو  دـیز  رفعج و  نیب  امتح  تسا  خـیش 

يدواد دنا .  هدش  فذح  دنـس  رد  رفن  ود  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  بلاطلا )) )  ةدـمع   )) ) رد يدواد )   ) نانخـس زا  دـشاب .  دـیز  نب  دّـمحم 
هک تشاد  دنزرف  راهچ  دمحا  نیا  هک  دوب  دمحا  نانآ  زا  یکی  دمآ  دوجو  هب  دنزرف  هس  رفعج  زا  تسا و  دّمحم  دنزرف  رعاش  رفعج  دیوگ : 
دیز هزمح و  نیب  ياه  هطـساو  يدواد  هتفگ  هب  باسح  نیا  يور  دمآ .  دوجو  هب  هزمح  رغـصا  دّمحم  زا  دوب و  رغـصا  دّـمحم  اهنآ  زا  یکی 

اب مالـسلا )) . )))  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  ةزمح  تسا (( :  هدوب  نینچ 
نسحلا یلعوبا  خیشلا  لاق  تسا (( :  نیا  دنس  هلسلس  دنا و  هدش  فذح  هطساو  ود  نیا  هک  مینیب  یم  خیش  نیا  یلاما  ثیدح  دانسا  رد  تقد 

دّمحم نب  ةزمح  نب  دّمحم  نامیلـس  یبا  نع  رافحلا  رفعج  نب  دّمحم  نب  لاله  حتفلا  یبا  نع  یبا  ینثدح  یـسوطلا ،  نسحلا  نب  دّمحم  نب 
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نادنزرف باقعا و  دیامرف  راحب  رد  یسلجم  مالسلا )) . )))  مهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  رفعج  نب  دمحا  نب 
يدنزرف دیز  هک  دوش  یم  مولعم  خیـش  نبا  دنـس  هب  هجوت  اب  یـسلجم و  نخـس  نیا  زا  سپ  دنـشاب ،  یم  رفعج  شدنزرف  زا  دیز  نب  دّـمحم 
بالقنا نامرهق  دیز  نب  ییحی  دنا .  هدرک  رکذ  ار  رسپ  دنزرف  راهچ  نامه  هک  تسا .  تسرد  روهشم  لوق  هتشادن و  رفعج  مان  هب  هطـساوالب 

نب هّللادبع  مشاه  یبا  رتخد  هطیر )   ) وا ردام  مان  دـشاب .  یم  ییحی  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نادـنزرف  نیرت  هدـنزارب  نیلوا و  ( 830  ) ناجزوج
ما محار  لعل  و  دـیوگ (( :  یم  هک  تسا  هطیر  نیمه  شدوصقم  لـیذ  رعـش  رد  ناـیبذ )  نب  حاـص   ) راـبا هلیمثوبا  تسا .  هیفنح  نب  دّـمحم 
نآ دـیاش  همجرت :  يدـتری ))  بئاتکلا  یف  ییحی  ییحی و  اهدا  ؤف  نزح  دـعب  هطیر )   ) رـسیس دـیزم  مضخ  جـجل  نم  هاـجن  يذـلاو  یـسوم 
شا یبلق  هودنا  زا  دعب  ار  هطیر  دیشخب .  تاجن  ایرد  ناشورخ  جاوما  زا  ار  یـسوم  دوخ ،  درک و  محر  یـسوم  ردام  هب  هک  ینابرهم  يادخ 

دلوتم لاس 107 ه ق  رد  ییحی  ( 831  . ) دیگنج یم  درک و  نت  هب  مزر  سابل  دربن ،  نادـیم  رد  هک  یئایحی  نآ  دـنادرگ ،  رورـسم  ییحی  هب 
رکذ لاس  ار 28  وا  نس  یـضعب  و  درکن ،  رمع  رتـشیب  لاـس  هدـجه  وا  باـسح  نیا  يور  تسا .  هدوب  لاس 125 ه ق  رد  وا  تداهـش  دش و 

نز نیا  زا  ینادنزرف  دنیوگ  یم  درک و  جاودزا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  رتخد  هنحم )   ) مان هب  شیومع  رتخد  اب  ییحی  ( 832  . ) دنا هدرک 
نیخروم قاـفتا  دروم  لوق  نیا  هدـماین و  دوجو  هب  يدـنزرف  بقع و  ییحی  زا  و  ( 833  . ) دنا هتـشذگرد  یکدوک  رد  همه  هک  تسا  هتـشاد 

ابیز و تروص  ياراد  يونعم  تالامک  رب  هوالع  و  دوب ،  اسراپ  عاجـش و  ملاـع و  لاـصخ و  وکین  نماد و  كاـپ  یناوج  ییحی  تسا .  ربتعم 
الباقتم قداص  ماما  و  تشاد ،  ار  تعاطا  عوضخ و  لامک  نانآ  لباقم  رد  تشاد و  یـصاخ  صالخا  راهطا  همئا  هب  تبـسن  وا  دوب .  یباذج 

مولعم و  درک ،  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  تسیرگ و  یم  تدـش  هب  دینـش  ار  يو  تداهـش  ربـخ  یعقوـم  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  وا 
يدنمجرا ماقم  هچ  ياراد  دوش  رادازع  وا  گرم  رد  ماما  هک  یـسک  دراد و  يا  هبترم  هچ  دـشاب  ماما  هقالع  محرت و  دروم  هک  یـسک  تسا 

ثدـحم و دـیز   ) لصف رد  ام  و  هدـش ،  لقن  وا  تیاور  الـصفم  هیداجـس  هفیحـص  همدـقم  رد  نوراه  نب  لکوتم  زا  لقن  هب  ربخ  نیا  تسا ، 
ثیداحا تاور  هلمج  زا  ییحی  هتبلا  تشاد  فارتعا  مالـسلا )  مهیلع   ) قح همئا  قداص و  ماما  تماـما  هب  ییحی  میا .  هتـشاگن  ار  نآ  يوار ) 

زا ییحی  هک  تسا  نیا  دهاش  مینیب ،  یم  هیداجس  هفیحص  دنس  رد  هچنآ  اّما  دنا ،  هدادن  لیصفت  وا  لاح  حرـش  رد  دایز  لاجر  املع  اذل  دوبن 
هک تسا  نیا  دهاش  هلمج  دـنچ  نیا  و  دراد .  رارقا  فارتعا و  وا  تماما  هب  تسا و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نادـنمتدارا  نادـنم و  هقالع 

مالـسلاامهیلع  ) دّمحم نب  رفعج  نع  لا  ؤسلا  یفحا  ۀنیدملاب و  همع  ینب  هلها و  نع  ینلءاسف   - )) . . . 1 دنک :  یم  لقن  نوراه  نب  لکوتم 
نم زا  هنیدـم  رد  شناگدازومع  ناگتـسب و  لاح  يایوج  وا  مالـسلاامهیلع )) .  یلع  نب  دـیز  هیبا  یلع  مهنزح  مهربخ و  هربخب و  هتربخاف  ( 

تداهـش رطاخ  هب  ار  ناشهودنا  نزح و  نانآ و  لاح  مه  نم  دش ،  ایوج  همه  زا  رتشیب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  لاح  زا  اصوصخم  دش ، 
هک تسا  یکاح  دش  قداص  ماما  يایوج  همه  زا  شیب  ییحی  هک  هلمج  نیا  زا  شناگتسب  نایم  رد  مدرک  وگزاب  وا  يارب  مالسلا )  هیلع   ) دیز

لهف دیسرپ (( :  سپس  دیوگ :  لکوتم  هتسناد .  یم  نارگید  زا  زاتمم  ار  وا  هتسیرگن و  یم  يرگید  هدید  اب  مالسلا )  هیلع   ) ماما هب  تبسن  وا 
قداص ماما  میومع  رـسپ  ایآ  يرما )) ؟  نم  ائیـش  رکذـب  هتمـس  لهف  لاـق :  معن ،  تلق  مالـسلاامهیلع ، )   ) دّـمحم نب  رفعج  یمع  نبا  تیقل 

تنابرق وگب - .  يدینش  هچ  ره  دومرف ؟  هچ  یلب - .  يدینـشن - ؟  يو  زا  يزیچ  نم  هرابرد  یلب - .  يدرک - ؟  تاقالم  ار  مالـسلا )  هیلع  )
ترضح نآ  وگب - .  يدینـش  هچ  ره  یناسرت ؟  یم  گرم  زا  ارم  منک - .  وگزاب  تا  هرابرد  ما  هدینـش  وا  زا  هچ  نآ  مرادن  تسود  مدرگ . 

 : )) دـناوخ ار  هیآ  نیا  دـش و  نوـگرگد  ییحی  گـنر  ماـگنه  نیا  رد  يوـش .  یم  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  تردـپ  دـننام  مه  وـت  دوـمرف : 
تباث دهاوخ  هچنآ  دنک و  یم  وحم  دـشاب ) رودـقم  و   ) دـهاوخ هچ  نآ  دـنوادخ  ( ، 834  (( ) باتکلا ما  هدـنع  تبثی و  ءاـشیام و  هّللاوحمی 

 ( مالـسلا هیلع   ) قداـص ماـما  نانخـس  يارب  ییحی  هک  تسا  نشور  اـه  باوج  لا و  ؤس  نیا  زا  تسا .  باـتک  لـصا  وا  دزن  دـنام و  دـهاوخ 
لیم اوه و  يور  زا  ماـما  نانخـس  هک  تسا  شا  هدـیقع  دـناد و  یم  عقاو  قباـطم  ار  شترـضح  تاـملک  دوب و  لـئاق  يا  هداـعلا  قوـف  شزرا 

زا دـیوگ :  لـکوتم  هک  دراد  ار  هلمج  نیا  لـکوتم  تیاور  نـیمه  رد   - 2 مالـسلا )  هیلع   ) ماما ملع  هرابرد  ییحی  هدـیقع  تسین .  یـصخش 
زا دـعب  ییحی  مالـسلا ؟ ))  هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما   ) نانآ ای  دـیرتاناد  امـش  اـیآ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  مدیـسرپ :  ییحی 
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میناد یم  ام  هچنآ  هک :  تسا  نیا  مالـسلاامهیلع )  قداص  ماما  رقاب و  ماما   ) ناـنآ اـم و  نیب  قرف  اـّما  میملع  ياراد  اـم  همه  تفگ :  یلمءاـت 
هکنیا و  دیوگ :  یم  هلمج  نیا  لیذ  رد  هیداجس  هفیحص  حراش  ضیف  ياقآ  میناد .  یمن  ام  دنناد  یم  نانآ  هچنآ  ره  یلو  دنناد  یم  زین  نانآ 

دوخ هلمج  نیا  تشادنپ و  یم  نادان  هیهلا  مولع  قیاقح و  هرابرد  شا  هدازومع  هب  تبسن  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  دنرتاناد  نانآ  هدومرفن 
نیا رد  سپ  دیسرپ :  ییحی  زا  لکوتم  هکنیا  رت  نشور  اهنیا  زا  و   - 3 تسا .  دقتعم  ماما  ماقم  تیلضفا  یگرزب و  هب  ییحی  هک  تسا  یکاح 
همئا هب  ییحی  و  ( 835  ) تسا مشاه  ینب  هقفا  وا  یلب  دـیوگ :  یم  خـساپ  ییحی  تسام ؟ ؟  رما  یلو  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  ناـمز 

زا یکاح  هک  یتایاور  ییحی  نادـقف  رد  ماما  دـیدش  هودـنا  نزح و  اه و  هیرگ  ( 836  . ) تشاد داقتعا  نامیا و  مالـسلاامهیلع )   ) رـشع ینثا 
ماما دزن  رد  ییحی  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  ییحی  تداهـش  زا  دـعب  شترـضح  دـیدش  ياه  هیرگ  قداص و  ماـما  ناوارف  هودـنا  نزح و 

باسح يور  هکلب  درادن  یفطاع  هبنج  طقف  دارفا  هب  تبسن  ماما  ضغب  بح و  هک  دنامن  هتفگان  هتکن  نیا  و   ) هتـشاد صاخ  يا  هبترم  ماقم و 
دیـس تسا .  ناـمه  زین  ماـما  دزن  رد  تسا  ادـخ  ضوغبم  سک  ره  تسا و  ماـما  بوبحم  دـشاب  ادـخ  بوـبحم  سک  ره  تسا  یهلا  هبنج  و 

هل هئاعد  هدـجو و  ةدـش  دـیز و  نب  ییحی  یلع  مالـسلا )  هیلع  قداصلا  يا   ) هئاکب یف  هیبنت  دـیوگ (( :  نیکلاسلا ))  ضاـیر  رد ((  ناـخیلع 
هیلع  ) قداص ماما  هیرگ  ( 837  (( . (( ) هنع هّللا  یـضر  هیبا  لاحک  جورخلا  یف  هلاح  نا  هلا و  دقتعم  قحلاب ،  افراع  ناک  ییحی  نا  یلع  لیلد 

دوب و تماما  هب  دـقتعم  قح و  هب  فراع  ییحی  هکنیا  رب  تسا  لیلد  يو  يارب  شترـضح  ریخ  ياـعد  هودـنا و  تدـش  ییحی و  رب  مالـسلا ) 
 . داب وا  رب  ادخ  دورد  دوب  دیز )  ) شردپ همانرب  نامه  وا  مایق  همانرب 

جورخ تامدقم 

يادا تیلو و  ؤسم  ساسحا  ردـپ و  تیـصو  هب  انب  وا  دوب  مک  وا  ریظن  دّـمحم  لآ  نامدود  رد  هک  دوب  یقیال  عاجـش و  ملاع و  یناوج  ییحی 
زا دعب  دیوگ :  فنخموبا  زا  لقن  هب  یناهفصا  جرفلاوبا  دیـشون .  تداهـش  تبرـش  درک و  راکیپ  هنادرم  نید  نانمـشد  اب  ادخ  هار  رد  هفیظو 

هارمه يو  اب  یسک  نارای  زا  رفن  هد  زج  دندش و  هدنکارپ  ییحی  وا  دنزرف  فارطا  زا  مدرم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ترـضح  تداهش 
فرط هب  تفگ :  تفر ؟  یهاوخ  اجک  هب  کنیا  متفگ :  ییحی  هب  نم  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز تداهـش  زا  دـعب  دـیوگ :  تباـث  نب  ۀملـس  دوبن 

 ( هفوـک  ) نیمه رد  هک  تسا  نیا  رتـهب  يورب  نیرهن  هب  یهاوـخ  یم  رگا  متفگ :  دوـب .  هارمه  وا  اـب  يدـبع  رابـصوبا  و  مور ،  یم  نیرهن )  )
نیا هک  الاح  متفگ :  تسا .  البرک  رهن  ود  نیرهن ))   )) زا نم  دوصقم  تفگ :  يوش .  لئان  تداهـش  هب  ات  ینک ،  راکیپ  نانمـشد  اب  ینامب و 

میدش و جراخ  هفوک  زا  وا  هارمه  زین  ام  تساخرب و  ییحی  ور ،  نوریب  رهـش  زا  رتدوز  هچ  ره  هدشن  حبـص  ات  نک  هلجع  سپ  يراد  ار  دصق 
زا هار  نیب  رد  ام  میدش ،  یم  رود  هفوک  زا  تعرس  هب  ام  دیسر  یم  شوگ  هب  حبص  ناذا  يادص  میداهن  رس  تشپ  ار  رهش  ياهراوید  یعقوم 

عضو نیا  اب  و  مدرب .  یم  ناهارمه  ییحی و  دزن  هب  ار  هقوذآ  نان و  نم  میتساوخ و  یم  ماعط  میدرک  یم  دروخرب  هک  یناوراک  ره  نیرفاسم 
تشاذـگ و ام  رایتخا  رد  ار  شا  هناخ  دـشاب .  جاحلا )  قیاـس  ناـیب  نب  دیعـس  دوصقم  دـیاش   ( ) قیاـس  ) اـجنآ رد  میتفر ،  شیپ  يونین )   ) اـت

نآ تفای و  همتاخ  اجنامه  هب  ییحی  اب  نم  رادـید  دـیوگ :  هملـس  داد .  ياج  شیوخ  هناـخ  رد  ار  ییحی  تفر و  ( 838  ( ) مویف  ) هب شدوخ 
هار رـس  نامز  نآ  رد  نئادم  دناسر ،  نئادـم )   ) هب ار  دوخ  اجنآ  زا  یتدـم  زا  دـعب  ییحی  نئادـم  رد  ییحی  دوب .  يو  اب  نم  تاقالم  نیرخآ 

یلاو رمع  نب  فسوی  هب  نئادـم  اونین و  هب  وا  ندـمآ  هفوک و  زا  ییحی  رارف  ربخ  دـنتفر .  یم  ناـسارخ  فرط  هب  قارع  زا  هک  دوب  ینیرفاـسم 
هب وا  هکنآ  زا  شیپ  یلو  داتسرف ،  نئادم  هب  ییحی  يریگتسد  يارب  یبلک ))  مهجلا  یبا  نب  ثیرح   )) مان هب  ار  يدرم  فسوی  دیـسر .  قارع 

یناقهد هناخ  نئادم ،  رد  ییحی  لزنم  دنبایرد .  ییاپ  در  وا  زا  دنتـسناوتن  فسوی  نارومءام  دوب و  هدش  جراخ  اجنآ  زا  ییحی  دـسرب  نئادـم 
 . درک یم  ییاریذپ  وا  زا  هک  دوب 

سخرس ير و  رد 
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هک دـیزی  نب  مکح  تفر و  یمیت  ورمع  نب  دـیزی  دزن  هب  اجنآ  رد  دومن و  سخرـس )   ) گـنهآ اـجنآ  زا  دـیناسر و  ير )   ) هب ار  دوخ  ییحی 
 . دـنام درم  نآ  دزن  هاـم  شـش  ییحی  درک .  توـعد  شیوـخ  کـمک  هب  هیما  ینب  اـب  هزراـبم  يارب  دوـب  ورمع  نب  دیـسا  ینب  نارـس  زا  یکی 

بصنم نیا  هریبه  نب  رمع  بناج  زا  وا  دوب و  هلظنح )  نبا   ) هب فورعم  يدرم  دوب  هدش  بصن  يوما  ماکح  بناج  زا  هک  سخرـس  رادنامرف 
هب هیما  ینب  دض  رب  مایق  رد  ار  نانآ  يربهر  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندمآ و  ییحی  دزن  هب  جراوخ )   ) زا یهورگ  طیارـش  نیا  رد  دوب  هتفرگ  ار 
 ، دریگب یعطق  میمصت  نانآ  اب  يراکمه  رد  دوب  کیدزن  ییحی  هک  دندرک  يراشفاپ  رارـصا و  دوخ  ياضاقت  رد  ردقنیا  نانآ  دریگ .  هدهع 
رب ینک و  گنج  یمدرم  کمک  هب  يراد  دیما  روطچ  تفگ :  درک و  فرـصنم  راک  نیا  زا  ار  وا  ییحی  رایـشوه  نابزیم  ورمع  نب  دـیزی  اّما 
 ، نخـس نیا  هطـساو  هب  ییحی  دـنیوج .  یم  يرازیب  شنادـناخ  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  ناـنآ  هـک  یلاـح  رد  يدرگ  زوریپ  دوـخ  نمـشد 

 . تشگ فرصنم  نانآ  یهارمه  هب  مایق  زا  و  دش ،  بلس  مدرم  نآ  زا  شدامتعا 

خلب رد 

ار وا  نانآ  درک و  سویءام  شیوخ  یهارمه  زا  ار  اهنآ  شوخ  ینایب  اب  تفگن و  نانآ  هب  دوش  اهنآ  يدرـسلد  بجوم  هک  ینخـس  ییحی  اـّما 
نارادـفرط نیدـهاجم و  زا  يوق  يورین  دـناوتب  هکلب  تسا ،  بساـنم  تیعقوـم  تصرف و  لاـبند  هب  دریگ و  یمن  مارآ  ییحی  دـندرک .  اـهر 

يا هدارا  اب  دنک و  یم  بیقعت  ار  شفده  وا  دنک .  مایق  هیما  ینب  تموکح  دض  رب  نانآ  کمک  هب  دـنک و  عمج  دوخ  رود  هب  ربمایپ  نادـناخ 
زا زا  یکی  هناخ  هب  دیدرگ و  خلب  مزاع  اجنآ  زا  هدش و  سویءام  مه  سخرس  زا  وا  دهن ،  یم  ماگ  تداهش  داهج و  هار  رد  راوتسا  مکحم و 

تکاله ربخ  هکنیا  ات  دوب  درم  نیا  هناخ  رد  یتدم  ییحی  دش .  دراو  ینابیـش  نمحرلادـبع  نب  شیرح  مان  هب  ربمایپ  نادـناخ  هب  نادـنمقالع 
هفیلخ ناونع  هب  ماشه  هدازردارب  دـیزی  نب  دـیلو  هک ،  دینـش  و  دیـسر ،  يو  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  شردـپ  لـئاق  يوما و  كافـس  هفیلخ 

یم تیلاعف  نیدهاجم  نویبالقنا و  هیلع  زور ،  نآ  یمالـسا  تسد  رود  دالب  رد  یتح  يوما  تموکح  ناسوساج  تسا .  هدش  يو  نیـشناج 
لامع نتفاین  تسد  ییحی و  ندش  دیدپان  اصوصخم  دندومن .  یم  شرازگ  تموکح  زکرم  انایحا  ای  هفوک و  هب  ار  دوخ  تاعالطا  دندرک و 

يروشحلس و حور  تخانش و  یم  ار  ییحی  هک  قارع  رادناتسا  رمع  نب  فسوی  دوب .  هتخاس  شحوتم  تخس  ار  نانآ  وا  رب  يوما  تموکح 
یم يو  دوب  هدرک  رارف  قارع  يو  تیرومءاـم  هزوح  زا  ییحی  نوچ  دوب .  نارگن  تخـس  ناـیرج  نیا  زا  تسناد  یم  بوخ  ار  يو  تماـهش 
هفوک هب  دـندش و  علطم  ییحی  دورو  زا  خـلب  رد  يو  ناـسوساج  دنـشکب .  ار  وا  اـی  دـنک و  ریگتـسد  ار  ییحی  هدـش  يوـحن  ره  هب  تساوـخ 

هک تشون  راـسی  نب  رـصن  ناـسارخ  یلاو  هب  فسوی  درب  یم  رـسب  شیرح  هناـخ  رد  خـلب  رد  ییحی  هک  دـیمهف  فـسوی  و  دـنداد ،  شرازگ 
خلب رادـنامرف  یثیل  لقعم  نب  لیقع  دزن  ار  يدرم  ناسارخ  رادناتـسا  دـنک .  ریگتـسد  ار  ییحی  وا  ات  دنتـسرفب  شیرح  هناـخ  هب  ار  يرومءاـم 

تساوخ ار  شیرح  لیقع ،  دهد .  لیوحت  ار  ییحی  ات  دهد  هجنکش  ار  وا  ردق  نآ  دنک و  ریگتسد  ار  شیرح  هک  داد  روتسد  وا  هب  داتسرف و 
اّما تشک .  مهاوخ  ارت  یهدن  لیوحت  ار  ییحی  رگا  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  وا  هب  دندز و  هنایزات  دصـشش  ار  وا  داد  روتـسد  زیچ  ره  زا  لبق  و 
ادخ هب  عناصب )) . ))  تنا  ام  عنـصاف  هنع  اهتعفر  یمدق  تحت  ناک  ول  هّللاو  تفگ (( :  رادنامرف  باوج  رد  راکادف  هنومن و  درم  نیا  شیرح 

 ( مهد یمن  لیوحت  ار  ییحی  یتمیق  چـیه  هب  ینعی   ) تشاد مهاوخن  رب  وا  يور  زا  ار  دوخ  ياپ  دـشاب  نم  ياهاپ  ریز  رد  ییحی  رگا  دـنگوس 
رادنامرف هب  تسا  رطخ  رد  شردپ  ناج  هک  دـید  یعقوم  وا  شیرق ، ))   )) مان هب  تشاد  يدـنزرف  شیرح  نکب .  دـیآ  یم  تتـسد  زا  هچ  ره 

 . مهد یم  وت  لیوحت  ار  ییحی  نم  شکن  ار  مردپ  تفگ : 

ییحی تشادزاب 

دوـب وـت  رد  وـت  هناـخ  ود  هک  ییحی  هاـگیفخم  هب  ار  ناـنآ  وا  داتـسرف و  شیرق  هارمه  ار  دوـخ  حلـسم  نارومءاـم  زا  یهورگ  خـلب  رادـنامرف 
دوب رفـسمه  يو  اب  هفوک  زا  دوب و  ییحی  هارمه  راـی و  هک  سیقلادـبع  هفیاـط  زا  ورمع  نب  دـیزی  هارمه  هب  ار  ییحی  ناـنآ  درک ،  ییاـمنهار 
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نادنز هب  ار  ییحی  وا  داتسرف و  ناسارخ  رادناتسا  راسی  نب  رـصن  دزن  ار  ییحی  لیقع  دندرب .  خلب  رادنامرف  لیقع  دزن  هب  و  دندرک .  ریگتـسد 
دیارس نینچ  ییحی ،  نداد  هجنکش  يریگتسد و  هرابرد  ثیل  ینب  زا  يدرم  تشون  هفوک  رادناتـسا  رمع  نب  فسوی  يارب  ار  نایرج  دنکفا و 
تفشک دقل  لیازتملا  اهناطلس  یف  لیولا  اهل  هب  تمتح  يذلا  اماشیلرت  ملا  لسالسلا  یف  قثوم  ییحی  ۀیـشع  هنوعنـصت  ام  هّللا  نیعب  سیلا  : )) 

نیا ادخ  ایآ   - 1 لکال ))  لحیال  دیصب  تئاجف  اهرما  هّللا  سدقال  توع  بالک  لئابقلا  یف  ۀکحض  تراص  اریخا و  اهتـسا  نع  ثیل  سانلل 
 ( یثیل راسی  نب  رصن  دوصقم   ) ثیل ینب  هک  يدیدن   - 2 دیدناشک .  ریجنز  هب  ار  ییحی  هک  یبش  نآ  رد  دنیب .  یمن  ار  امـش  تشز  ياهراک 

دوخ هک  تسا  ثیل  ینب  نیا  يرآ   - 3 تفر .  دهاوخ  نوریب  اهنآ  تسد  زا  هک  یتردق  نیا  رد  اهنآ  رب  ياو  دندش  راتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب 
 : هک دـندوب  نانک  وعوع  یناگـس  دـننام  نانآ   - 4 تفرگ .  رارق  مدرم  ءازهتـسا  دروـم  درک و  ـالم  رب  ار  شیوـخ  بیع  تخاـس و  اوـسر  ار 

ۀیواعم نب  هّللادبع  هب  بوسنم  راعشا  نیا  نسحلا  نب  ییحی  زا  نیسحلا  نب  یلع  تیاور  هب  انب  دوبن  لالح  يا  هدنروخ  رب  هک  دندروآ  يدیص 
(839  . ) تسا رفعج  هّللادبع  نب 

دوش یم  دازآ  نادنز  زا  ییحی 

نب دیلو  يارب  يا  همان  دش  هاگآ  ییحی  يریگتسد  نایرج  زا  قارع  رادناتـسا  هفوک و  رد  يوما  هفیلخ  هدنیامن  رمع  نب  فسوی  هکنآ  زا  سپ 
وا هب  دننک و  دازآ  ار  ییحی  دهد  روتـسد  هک  تشون  وا  يارب  دیلو  تشاذگ .  نایرج  رد  ار  يو  تشون و  يوما  هفیلخ  کلملادبع  نب  دـیزی 

راضحا ار  ییحی  رـصن  دـنک .  دازآ  ار  ییحی  هک  تشون  ناسارخ  یلاو  راسی  نب  رـصن  نب  فسوی  دورب .  تساوخ  اجک  ره  ات  دـنهد  نیمءاـت 
یف له  و  تفگ (( :  ناـسارخ  رادناتـسا  خـساپ  رد  ییحی  درک .  توعد  يرگ  لـالخا  هنتف و  شروش و  زا  يراددوخ  اوقت و  هب  ار  وا  درک و 
یلص  ) دّمحم تما  نایم  رد  ایآ  لهاب ))! ؟  هل  متسلام  ذخا  ءامدلا و  کفـس  نم  هیف  متنا  امم  مظعا  ۀنتف  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّمحم ۀما 

باوج دیریگ .  یم  اجبان  ار  لاوما  دیزیر و  یم  قحان  هب  ار  اهنوخ  دراد ،  دوجو  دینآ  رد  امـش  هک  نآ  زا  رت  میظع  يا  هنتف  هلآ )  هیلع و  هّللا 
ود غلبم  داد  روتسد  رصن  هاگنآ  دنام .  تکاس  راچان  هب  دیوگب  تسناوتن  ینخس  هک  دیبوک  ار  ناسارخ  رادناتسا  نانچ  ییحی ،  نکش  نادند 
هب دش و  نوریب  خلب  زا  ییحی  اّما  ناسرب ،  دیلو  هفیلخ  هب  ار  دوخ  هک  درک  هیصوت  وا  هب  و  دنداد ،  ییحی  هب  شفک  تفج  کی  اب  مهرد  رازه 
زا ار  يو  تشون و  وا  يارب  يا  همان  رـصن  دوب .  يرکب  سیق  نب  هّللادـبع  مان  هب  يدرم  سخرـس  مکاح  تقو  نآ  رد  دـمآ .  سخرـس  فرط 

ياپ تسد و  هب  هک  يریجنز  زا  نایعیـش  دـنک .  نوریب  سخرـس  زا  ار  ییحی  هک  تخاس  ناشنرطاخ  وا  هب  و  درک .  هاـگآ  سخرـس  هب  دورو 
دنتـشادرب شیاـپ  زا  ار  ریجنز  دـنک و  و  دـش .  دازآ  نادـنز  زا  ییحی  نوچ  دـیوگ :  یناهفـصا  جرفلاوبا  دـنتخاس  رتـشگنا  نیگن  دوـب  ییحی 

اهنآ هـب  ار  ریجنز  هـک  دنتـساوخ  وا  زا  دـنتفر و  دوـب  هدروآ  نوریب  ییحی  ياـپ  زا  ار  هدـنک  هـک  يرگنهآ  شیپ  هعیـش  نارگناوـت  زا  یهورگ 
عقوم نیا  رد  دیـسر .  مهرد  رازه  تسیب  ات  درب  ـالاب  ار  نآ  تمیق  ناـنچمه  دراذـگ و  هدـیازم  هب  ار  نآ  دـید  ناـنچ  هک  درم  نآ  دـشورفب . 

یگمه امش  تفگ :  نارادیرخ  هب  دنریگب ،  وا  زا  لوپ  دننک و  داجیا  يرسدرد  وا  يارب  تموکح  لامع  دوش و  عیاش  نایرج  نیا  هک  دیسرت 
سک ره  دنتخاس و  رتشگنا  نیگن  نآ  زا  نایعیـش  درک و  هعطق  هعطق  ار  ریجنز  نآ  زین  وا  دندش و  یـضار  اهنآ  دـینک .  تکرـش  تخادرپ  رد 

رادنامرف يارب  مه  رگید  يا  همان  ناسارخ  رادناتسا  ( 840  . ) تسج یم  كربت  نآ  هب  تشادرب و  دوب  ریجنز  نآ  زا  نآ  نیگن  هک  يرتـشگنا 
هدم و ار  رهـش  رد  فقوت  تصرف  وا  هب  دمآ  سوط  هب  ییحی  رگا  هک  دوب  هدـش  روآدای  همان  نآ  رد  داتـسرف و  یمیمت  دـیز  نب  نسح  سوط 

مان هب  يرومءام  داد و  قوس  رهـش  ربا  هب  ار  ییحی  سوط  رادـنامرف  تسرفب .  هرارز  نب  رماـع  دزن  هب  ( 841  ) رهـش ربا  هب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره 
نب رـصن  هار  نیب  رد  ییحی  دیوگ :  ناحرـس  دناسرب .  رهـش  ربا  هب  ار  يو  ات  تخاس  وا  لکوم  ار  اه  هحلـسا  رادرابنا  يربنع  حون  نب  ناحرس 

فسوی مان  سپـس  دوب  اهیتحاران  نیا  داجیا  رطاخ  هب  ای  تسناد و  یم  مک  دوخ  هب  تبـسن  ار  شیاطع  وا  ایوگ  درک و  یم  شنزرـس  ار  راسی 
هک دسرت  یم  تسا و  كانمیب  فسوی  گنرین  زا  هک  دش ،  روآدای  تفگ و  وا  هب  تبسن  هتسبرس  يا  هلمج  دمآ  نایم  هب  قارع  یلاو  رمع  نب 
هچ ره  دنک  تتمحر  ادخ  متفگ :  وا  هب  دیوگ  ناحرس  درک .  عطق  فسوی  هرابرد  ار  دوخ  نخـس  و  دناسرب .  لتق  هب  ار  يو  دورب  وا  دزن  رگا 
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ینانخـس اب  هاگنآ  تسا )  هدوب  يا  هداز  لالح  رومءام  دوش  یم  مولعم   ) متـسین سوساج  نم  شاـب ،  نئمطم  نم  هیحاـن  زا  وگب  یهاوخ  یم 
ادـخ هب  دراذـگ ،  یم  ناـبهگن  نم  رب  هنوگچ  دوـب ) سوـط  رادـنامرف  یلاو و  یمیمت  نسح  شدوـصقم   ) درم نیا  تفگ :  نئمطم  مکحم و 

هب متفگ :  ( 842  . ) مناوت یم  دننک  بوک  دگل  اپ  تسد و  ریز  مهد  روتسد  دنرآ و  نم  دزن  ار  وا  ات  متسرفب  ار  یـسک  مهاوخب  رگا  دنگوس 
دنرامگ یم  هار  نیا  رد  نانابهگن  لاوما ،  ظفح  يارب  هک  تسا  یمسر  نیا  هکلب  يوش  تیذا  هک  هتشامگن  وت  رب  ار  نابهگن  وا  دنگوس  ادخ 

.

ییحی مایق 

یمالـسا روشک  ياج  همه  رد  هک  يوما  لامع  تشاد  تشحو  وا  زا  تخـس  نمـشد  هک  دوب  هتخیرگ  سفق  زا  يریـش  نوچمه  ییحی  يرآ 
یبالقنا رادیب و  یلجر  دوجو  دنتسناوت  یمن  دندرب  یم  رس  هب  يروخ  مدرم  لام  يزیرنوخ و  تیانج و  هب  دندوب و  تردق  هکیرا  رب  زور  نآ 

رد ار  نویبالقنا  ناهاوخیدازآ و  نیگمـشخ  ياهدایرف  دـندوب  ددـص  رد  هشیمه  اذـل  دـننیبب  هدـنز  نیمز  يور  رد  ار  ادـخ  ربمایپ  نامدود  زا 
تخس وا  رب  ار  یگدنز  نانچ  تشاد و  دنهاوخن  رب  يو  رـس  زا  تسد  يوما  ناتفـص  گرگ  هک  تسناد  یم  بوخ  ییحی  دننک .  هفخ  هفطن 

رد رگید  يزیچ  راب  تبکن  یگدـنز  و  دنتـسج ) یم  يرود  نآ  زا  يو  نارکفمه  وا و  هک  يزیچ  نآ   ، ) يراوخ تلذ و  زج  هک  دـنریگ  یم 
وا يرآ  دـنازرل ،  ار  هیما  ینب  نیگنن  تموکح  ياه  هیاـپ  هک  تسا  يروشحلـس  ناـمرهق  نآ  دـیز ،  دـنزرف  ییحی  تسین .  وا  يارب  اـیند  نیا 
اب هزرابم  ادخ و  هار  رد  داهج  تفارش و  اب  گرم  وا  اجک ،  يراوخ  تلذ و  اب  یگدنز  اجک و  وا  تسادخ  ربمایپ  هریبن  دیهش و  نیسح  دنزرف 

دیز شراوگرزب  ردپ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح شدج  دننامه  ییحی  دـهد .  یم  حـیجرت  ایند  هزور  راهچ  یگدـنز  نیا  رب  ار  قح  نانمـشد 
رازه داد  روتـسد  وا  میدمآ  هرارز  نب  ورمع  دزن  هب  رهـش ) ربا   ) ات نانچمه  ام  دـیوگ :  ناحرـس  درادـن .  شیپ  رد  تداهـش  مایق و  زج  یهار 

نآ ناسارخ  هطخ  نیرخآ  هک  قهیب  زا  ییحی  درک .  هناور  ( 843  ( ) قهیب  ) يوس هب  ار  وا  سپـس  دنک و  هار  یجرخ  ات  دنداد  ییحی  هب  مهرد 
مکاح هرارز  نب  ورمع  داد .  دوخ  نارای  هب  دیرخ و  بکرم  يدادـعت  تشگزاب و  رهـش  ربا  يوس  هب  شیوخ  نارای  زا  نت  داتفه  اب  دوب  نامز 

هّللادبع هب  يا  همان  رصن  تخاس .  علطم  عاضوا  زا  ار  وا  داتسرف و  ناسارخ  رادناتسا  راسی  نب  رصن  يارب  همان  دینش  ار  نایرج  یعقوم  رهش  ربا 
اب داد  روتـسد  اهنآ  هب  داتـسرف و  سوط  مکاح  یمیمت  دـیز  نب  نسح  يارب  یهباشم  همان  تشون و  سخرـس  مکاح  يرکب  دابع  نب  سیق  نب 
هب ار  دربن  یهدـنامرف  و  دنباتـشب ،  وا  نارای  ییحی و  گنج  هب  هرارز  نب  ورمع  اجنآ  مکاـح  کـمک  هب  دـنورب و  رهـشربا  هب  دوخ  نایرکـشل 
رفن رازه  هد  هب  نانآ  نایرکشل  و  دنتـسویپ ،  ورمع  ياوق  هب  دندمآ و  رهـش  ربا  هب  دوخ  نایرکـشل  زا  یهورگ  اب  اهنآ  دنراذگب .  ورمع  هدهع 

(844  . ) دندوب راکادف  قیال و  نادرم  زا  همه  تشادن .  هارمه  رتشیب  رفن  داتفه  البرک  نیدهاجم  دادعت  هب  ییحی  اّما  دیسر ،  یم 

( روباشین  ) رهشربا رد  گنج 

ییحی تفرگرد .  نمـشد  ياهورین  نانآ و  نیب  يدیدش  گنج  دنتفرگ  رارق  ییحی  دودـعم  دارفا  لباقم  رد  يوق  تازیهجت  اب  نمـشد  ياوق 
یتافلت نداد  اب  نمـشد  هک  دـندرک  گنت  نمـشد  رب  ار  نادـیم  هصرع  نانچ  دوخ  دودـعم  ناراـی  اـب  يولع  روـالد  ناـمرهق  ریلد و  ریـش  نیا 

 . دندش مدـهنم  نانآ  نایرکـشل  دیـسر و  تکاله  هب  هرارز  نب  ورمع  نمـشد  ياوق  هدـنامرف  دربن  لوا  زور  رد  درک و  ینیـشن  بقع  نیگنس 
مان هب  يدرم  تاره  مکاح  دندرک .  تکرح  تاره  فرط  هب  هناحتاف  نانآ  و  دیسر ،  وا  نارای  ییحی و  تسد  هب  یناوارف  هحلسا  اه و  بکرم 
زین يو  نارای  ییحی و  تشگن و  نانآ  ضرعتم  دـنا  هدـمآ  نیمزرـس  نآ  هب  شنامزرمه  ییحی و  هک  دینـش  یماگنه  و  دوب ،  دایز  نب  سلفم 

ناجزوج مکاـح  ناـجزوج  نینوخ  دربن  ( 846  . ) دندیـسر ( 845  (( ) ناجزوج  )) نیمزرـس ات  دنتـشذگ  تاره  زا  دـندشن و  ناـنآ  ضرعتم 
ییحی هک  دـیمهف  ناسارخ  مکاح  راسی  نب  رـصن  فرط  نآ  زا  دوب  يدعـس )   ) يربط لوق  هب  ای  يدیعـس )  ورمع  نب  دامح   ) ماـن هب  یـصخش 
فرط هب  یگنج  درم  رازه  تشه  زا  بکرم  ياوق  تسا  هتفر  ناجزوج  هب  هاگنآ  تاره و  هب  رهـشربا  زا  ناـنآ  ياوق  نتـسکش  مهرد  زا  سپ 
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ياهتیصخش زا  نت  ود  عقوم  نیا  رد  دیسر .  ییحی  يورین  هب  ناجزوج  نیمزرس  رد  يوغرا )   ) یحاون رد  ورین  نیا  تشاد  لیـسگ  ناجزوج 
دش و ریگتسد  ییحی  تداهش  زا  دعب  شاخشخ   . ) دنتسویپ ییحی  يورین  هب  يدزا  شاخـشخ  یفنح و  مراجعلاوبا  مان  هب  ناماس  نآ  فورعم 
وا دوب  روحا ) نب  میلـس   ) مان هب  يدرم  نمـشد  يورین  هدنامرف  دیـسر ) .  تداهـش  هب  دـندیرب و  ار  شیاپ  تسد و  راسی  نب  رـصن  روتـسد  هب 
اب ار  دوخ  ناراـی  زین  ییحی  درپـس و  يدیعـس ))  ورمع  نب  داـمح   )) هب ار  هرـسیم  و  يدنـس ))  دّـمحم  نب  ةروـس   )) هب ار  دوـخ  رکـشل  هنمیم 

دیشک لوط  زور  هس  ات  نویبالقنا  دیدش  تمواقم  اب  راکیپ  نیا  دش .  عورش  یکانتـشحو  لکـش  هب  گنج  تخاس  دربن  هدامآ  مظنم  ياهفص 
رد هشیمه  دوب و  ریلد  یناوـج  وا  دـنا :  هتفگ  ییحی  يریلد  تعاجـش و  هراـبرد  ( 847  . ) دندیـسر تداهـش  هب  ییحی  نارای  تدم  نیا  رد  و 

 . دیگنج یم  هنادرم  و  تشادن .  یتشحو  سرت و  شدوخ  ییاهنت  نانمشد و  هوبنا  زا  و  دش .  یم  وربور  نمشد  اب  ههبج  مدقم  فص 

گنج ههبج  رد  ییحی  نانخس 

 . دومن یم  کیرحت  يرگدادـیب  ملظ و  اب  هزرابم  ادـخ و  هار  رد  داهج  هب  ار  مدرم  دوخ  روشرپ  هدـنزرا و  نانخـس  اـب  دربن  مرگاـمرگ  رد  وا 
گنج ههبج  رد  ییحی  ددرگ ) .  یم  رث  ؤم  نارگید  رد  وا  نانخس  هک  تسا  تقو  نآ  دنک  لمع  دوخ  دیوگ  یم  رگا  هک  تسنآ  درم  يرآ  )
تـسا ناسنا  بیقعت  رد  گرم  ادخ ،  ناگدنب  يا  دشاب .  هدمآ  رـس  یناسنا  تدم  هک  دسر  ارف  گرم  هاگنآ  ادخ ،  ناگدنب  يا   : )) دز دایرف 

هب ات  دیگنجب  و  داتسرف .  امش  رب  ار  شتمحر  ادخ  دینک ،  هلمح  نمـشد  هب  سپ  تفرگ .  ار  وا  ولج  ناوت  یمن  و  تسین ،  نآ  زا  يرارف  هار  و 
ادخ هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  زا  رتالاب  ناسنا  يارب  يراختفا  هک  دینادب  و  دیهن ،  مدق  تشهب  يوس  هب  دیوش  قحلم  دوخ  ناگتـشذگ 

ۀنیدملاب انع  یلیلخ  دیوگ (( :  یم  دتسرف و  یم  هنیدم  رد  دوخ  ناگتسب  يارب  راعشا  نیا  لکـش  هب  ار  یمایپ  گنج  نادیم  رد  وا  تسین . )) 
یف دیزل  سیل  هنوبلطی و  رشعم  لیتق  لکل  بئاجعلا  مج  رهدلا  مکرایخ و  مکنم  لتقی  ناورم  یتحف م  براجتلا  یهنلا و  لها  مشاه  ینب  اغلب 

یناورم یک  ات  سپ  وگب :  ناسرب و  هنیدم  رد  ناراد  هبرجت  ناکریز و  نآ  مشاه  ینب  مناگتسب  هب  ارم  مایپ  نیا  نم  تسود  بلاط ))  نیقارعلا 
رد اّما  دـنزیخرب ،  يو  یهاوخنوخ  هب  هک  دنـشاب  یهورگ  يا ،  هتـشک  ره  تسا .  رپ  اهیتفگـش  زا  راگزور  دنـشکب و  ار  امـش  ناـبوخ  زا  اـه 

(848  . ) تسین یهاوخنوخ  دیز  يارب  قارع  نیمزرس 

ییحی تداهش 

و دندیسر .  تداهش  هب  نمشد ،  زا  يریثک  دادعت  راتـشک  تمواقم و  دربن و  زور  هنابـش  هس  زا  سپ  مک  دادعت  نامه  اب  ییحی  راکادف  نارای 
درک تباصا  وا  سدقم  یناشیپ  هب  يریت  هکنآ  ات  دـیگنج  هنادرم  دوب  هدیـسر  وا  هب  یناوارف  ياهمخز  هکنآ  اب  دربن  موس  زور  رد  دوخ  ییحی 

ار ریت  نیا  هک  یـسک  دیـسر ) .  تداهـش  هب  درک  تباصا  وا  یناشیپ  هب  هک  يریت  اب  زین  شردـپ  هکنیا  بیجع   ) تخاس ار  يو  راک  ریت  نآ  و 
ادـج ندـب  زا  ار  وا  سدـقم  رـس  تخانـش و  ناگدـش  هتـشک  نایم  رد  ار  ییحی  دـسج  هروس  هاگنآ  دوب  هزنع  هفیاط  زا  يدرم  دوب  هدرک  اهر 

يوما هفیلخ  دیزی  نب  دیلو  يارب  ار  نآ  رصن  داتسرف و  راسی  نب  رصن  يارب  ار  رس  و  تفرگ ،  يزینع  درم  نامه  ار  وا  هحلسا  هرز و  تخاس و 
داد روتسد   ) ملـسموبا دندش و  ریگتـسد  يزینع  درم  دّمحم و  نب  ةروس  ینعی  رفن  ود  نیا  یناسارخ  ملـسموبا  مایق  عقوم  رد  داتـسرف .  ماش  هب 

(849 ( . ) دندز ناشراد  هب  دندرک و  عطق  ار  نانآ  ياپ  تسد و 

ییحی دسج 

ناجزوج هزاورد  رد  راد  رـس  رب  ار  ییحی  دسج  دوخ  نم  دـیوگ :  رمحا  رفعج  ( 850  . ) دـندز راد  هب  ناجزوج  هزاورد  رد  ار  ییحی  هزاـنج 
تلود هک  یتقو  ات  دوب  راد  يالاب  نانچمه  شا  هزانج  و  ( 851  ) داتفا قافتا  لاس 125 ه ق  هعمج  زور  رصع  ییحی  تداهش  مدرک .  هدهاشم 

و دـندرپس .  شکاخ  هب  ناجزوج  نامه  رد  دـندرازگ و  زامن  دـندرک و  نفک  دـنداد و  لسغ  هدروآ  ریز  هب  ار  نآ  دـمآ  راـک  يور  یـسابع 
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تسا نیا  دسر  یم  حیحـص  رظن  هب  هچنآ  اّما  دندوب .  ناهام  نب  یـسیع  همیزخ و  نب  مزاح  دوادوبا و  میهاربا  نبا  دلاخ  اهراک  نیا  يدصتم 
 . تسا هدرک  رایتخا  ار  لوق  نیا  ربحم ) بحاص   ) و دومن .  نفد  درازگ و  زامن  نآ  رب  دروآ و  نیئاپ  یناـسارخ  ملـسموبا  ار  ییحی  هزاـنج  هک 

هاوخیدازآ ياهورین  سابعلا و  ینب  نایعاد  اب  وا  دیـسر و  رمث  هب  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) ییحی تضهن  بیقعت  عقاو  رد  هک  ملـسموبا  مایق  ماقتنا 
تفرگ میمـصت  ملـسموبا  دنریگب .  نانآ  زا  كانلوه  یماقتنا  دـنزاس و  دوبان  ار  هیما  ینب  نامدود  دـندش  قفوم  ناسارخ  مدرم  ریاس  يولع و 

لامع اه و  يوما  مان  هک  يرتفد  دـنتفگ :  وا  هب  دـناسرب .  لتق  هب  دـنک و  ریگتـسد  دنتـشاد  تسد  وا  نارای  ییحی و  لتق  رد  هک  یناسک  مامت 
ره تموکح و  لامع  ییحی و  نیلتاق  همه  رتفد  نآ  يور  زا  ملـسموبا  تخانـش  یهاوخ  ار  اهنآ  نک  هاگن  هدـش  تبث  نآ  رد  قباس  تموکح 
نب دیلو  ( 852  . ) تشک ار  همه  دناسر و  شیوخ  لامعا  يازس  هب  ار  نانآ  درک و  ریگتسد  هتشاد  تکرـش  ییحی  لتق  رد  یعون  هب  هک  سک 

نماد رد  ار  ییحی  رـس  هک  یعقوـم  دـیزادنیب .  هطیر  شرداـم  نماد  رد  ار  نآ  تفگ  داتـسرف و  هنیدـم  هـب  ار  ییحی  رـس  يوـما  کلملادـبع 
الیوط ینع  هومتدرش  تفگ (( :  کشا  زا  رپ  ینامشچ  نازرل و  ییادص  اب  هدرک و  شزیزع  دنزرف  رـس  هب  زیمآرثءات  یهاگن  دنداهن  شردام 
هیده نم  هب  هتشک  ار  وا  لاح  دیدرک و  رود  نم  زا  يدایز  تدم  ار  وا  الیصا )) ةرکب و  هئابآ  یلع  هیلع و  هّللا  تاولص  الیتق  یلا  هومتیدها  و 

تردق هب  نایـسابع  یعقوم  هک :  دـش  نینچ  راک  نیا  ماقتنا  و  ناهاگنابـش .  ناهاگحبـص و  داب  شناردـپ  رب  وا و  رب  ادـخ  دورد  دـیهد .  یم 
دنلب وا  هلان  دنداد ،  رارق  شنماد  رد  ار  نآ  ات  داتسرف  شردام  يارب  ار  دّمحم  نب  ناورم  رـس  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  هّللادبع  دندیـسر 

هابتشا کی  ( 853  . ) تسا دیز  نب  ییحی  هب  تبـسن  امـش  راک  یفالت  هب  راک  نیا  مالـسلا )) . )  هیلع   ) دیز نب  ییحیب  اذـه  تفگ (( :  دـش و 
یم لقن  دـننیبب  اج  ره  ار  هچ  ره  دـنرادن  یخیرات  ياهدـماشیپ  بلاطم و  رد  عبتت  قیقحت و  هب  تداع  هنافـسءاتم  هک  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 

هک تسا  نیا  ما  هدید  ناگدنسیون  یـضعب  زا  هدنراگن  هک  یتاهابتـشا  هلمج  زا  دنروآ .  یم  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  نانیمطا  لامک  اب  دننک ، 
یعازخ لبعد  راعشا  تسا و  ناگرگ  رد  دیز  نب  ییحی  ربق  دنسیون :  یم  عطاق  سرض  اب  دنتفرگ و  هابتشا  ناگرگ )   ) ناجرج اب  ار  ناجزوج 

خیراوتلا بختنم  بحاص ((  دشاب ! ؟  یم  دابآرتسا  سوباک و  دـبنگ  نیب  هک  تسا  ناگرگ  نامه  دوصقم  هدرک  ناجزوج  دیهـش  زا  دای  هک 
ییحی ربق  اعطق  و  دنا .  هدش  روآدای  ار  نآ  دنا  هدرکن  لوا  تسد  كرادم  هب  عوجر  هب  تداع  هک  مه  نارگید  هدرک و  رکذ  ار  هابتشا  نیا  (( 

رد ییحی  ربق  و  تسا .  ناجرج  زا  ریغ  ناجزوج  نادلب  خـیرات و  ياملع  مامت  تداهـش  هب  الوا :  لیلد :  دـنچ  هب  تسین  ناگرگ  رد  دـیز  نب 
دیز ترضح  نادنزرف  زا  نانآ  زا  یضعب  هک  دشاب  یم  مالسلا )  مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  زا  يا  هفرـشم  دهاشم  ناگرگ  رد  تسا .  ناجزوج 

تسا و ناگرگ  هقطنم  رد  هک  نانآ  رباقم  تسرهف  ام  تسین و  اجنآ  رد  ییحی  ربق  دشاب و  هدش  هابتشا  ببس  نیمه  دیاش  دنـشاب و  یم  دیهش 
جورم  )) ) رد يدوعـسم  و  راصتخالا )) ) ۀـیاغ   )) ) بحاص يراخب و  رـصنوبا  لـقن  هب   - 1 میوش :  یم  روآداـی  هدـش  رکذ  ربتعم  بتک  رد 
ناجرج رد  ( 854 (( ) اهیف نفدـف  مالـسلاامهیلع . . . )   ) قداـصلا رفعج  ماـمالا  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  اـهب  یفوت  و  دـنیوگ (( :  بهذـلا )) ) 

نب دیز  نب  دّمحم  ربق   - 2 تسا .  یجابید  دّمحم  هب  فورعم  يو  هدش .  نفد  اجنآ  رد  و  تفر . . .  ایند  زا  قداص  ماما  نب  دّمحم  نسحلاوبا 
احیرج و دجو  و  دیوگ (( :  یناهفصا  جرفلاوبا  تسا .  ناگرگ  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) نسح ماما  نب  دیز  نب  نسح  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم 
رد و  ( 855  ) دندرب ناجرج  هب  دـنتفای و  هتـشاد  یقمر  همین  دوب و  یمخز  هک  یلاح  رد  ار  وا  اهب و )) . . .  تامف  ناجرج  یلا  لمحف  قمر  هب 
نب دّمحم  هلتق  دیوگ (( :  باسنالارس )) )   )) ) رد يراخب  رصنوبا  دیسر و  تداهـش  هب  دضتعم  تموکح  نامز  رد  وا  و  تفر ،  ایند  زا  اجنآ 
ورم هب  ار  وا  رـس  یناماس و  لیعامـسا  نارای  زا  نوراه  نب  دّـمحم  وا  لتاق  ناجرجب )) . . .  هندـب  نفد  ورم و  یلا  هسءار  لمح  و  نوراه . . . 

ناتـسربط و رب  یتدم  ینـسح  یعاد  هب  فورعم  دیز  نب  دّمحم  نیا  دـش ،  نفد  جابید  دّـمحم  ربق  کیدزن  ناگرگ  رد  وا  ندـب  دنداتـسرف و 
لاس 287 ه ق رد  ار  هعقاو  نیا  دش و  هتـشک  یناماس  دـمحا  نب  لیعامـسا  فرط  زا  هدوسم  اب  گنج  رد  يو  و  درک .  تموکح  نآ  یحاون 
 . دش هتشک  ناگرگ  رد  زین  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  رغصا  نیـسح  نب  هّللادبع  نب  رعفج  نب  دّمحم  نب  یقیقع  نسح   - 3 ( 856  . ) دنا هتشاگن 
 ، دـش هتـشک  ناـگرگ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  رفعج  نب  روج  نب  دّـمحم  نینچمه   - 4 ( 857)
رد شربق  هک  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  نادـنزرف  زا  اهنت   - 5 تسا .  هدروآ  باسنالارـس )) )   )) ) رد ار  بلطم  نـیا  يراـخب  رـصنوبا 
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نامرف هب  یسابع  يدتقم  رصع  رد  هک  تسا  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  دیز  نب  یـسیع  نب  نیـسح  نب  دیز  نب  یـسیع  نب  نسح  تسا .  ناگرگ 
 ( مالـسلا هیلع   ) تیب لها  زا  هک  يرباقم  هلمج  زا  و  دشاب .  هدش  هابتـشا  دیز  نب  ییحی  مان  اب  مان  نیمه  دـیاش  و  ( 858  ) دش هتشک  یناشحج 
ار نیا  تسا و  مالـسلا )  مهیلع   ) نسح ماـما  نب  دـیز  نب  نسح  نب  مساـق  نب  دّـمحم  نب  یـسیع  نـب  فـسوی  ربـق   - 6 تسا .  ناـگرگ  رد 

نب یلع  نبا  گنهارس )   ) هب فورعم  هزمح  نب  رصان  نب  یندم  نب  یضترم   - 7 تسا .  هدش  روآدای  لوجملا )) )   )) ) رد يرمع  نسحلاوبا 
رکذ فاشکلا ))  رجـشم  رد ((  يدـیمع  ار  بلاطم  نیا  و  نسح .  ماما  نب  دـیز  نب  نسح  نب  مساق  نبا  يرجـش  نمحرلادـبع  یلع  نب  دـیز 

كرادم نیا  زا  کی  چیه  رد  تسا و  هدـش  هدـید  باسنا  دامتعا  دروم  بتک  رد  هک  تسا  يربتعم  ناگداز  ماما  تسرهف  اهنیا  تسا .  هدرک 
ییحی هب  بوسنم  هک  فورعم  دهـشم  نیا  رگا  اعطق  هدـشن و  يا  هراشا  تسا ،  ناگرگ )   ) ناـجرج رد  دـیز  نب  ییحی  ربق  هک  نیا  هب  هربتعم 

 . میدرک یم  دروخرب  نآ  هب  ربتعم  كردم  کی  رد  القا  تشاد  تحص  تسا 

ناجزوج

خلب و ذورلا و  ورم  نیب  یه  و  ناسارخب ،  خلب  روک  نم  ۀعـساو  ةروک  مسا  دنا (( :  هتفگ  ناجزوج  هرابرد  خـیراوت  نادـلب و  بتک  رد  اثلاث : 
ناسارخ خلب  قطانم  زا  یعیـسو  هقطنم  مسا  ناجزوج  ( 859  ( . (( ) تالک  . . . ) رالک بایراف و  رابنالا و  اهندـم  ۀـیدوهیلا و  اهتبـصقل  لاقی 

و باـیراف )   ) و راـبنالا )  ، ) نآ مهم  ياهرهـش  دراد و  ماـن  هیدوـهی )   ) هقنطم نیا  زکرم  تسا  عـقاو  خـلب  ذورورم و  نیب  رهـش  نیا  و  تسا . 
رد و  ( 861  ((( ) مالـسلا هیلع   ) دیهـشلا دیز  نب  ییحی  لتق  اهب  و  دنک (( .  یم  هفاضا  نادلبلا ))  مجعم  بحاص ((  دعب  ( 860  ) تسا رالک ) )

ۀیتف عراصم  تلقتسا  اذا  باحسلا  نزم  یقس  دیوگ (( :  ییحی  هرابرد  یلـشهن  ریثک  دیـسر .  تداهـش  هب  دیهـش  دیز  دنزرف  ییحی  ناجزوج 
هتشک زا  دعب  دیوگ :  ۀیدرولا )) )  قئادح   )) ) بحاص دیمحلادبع  ناعرقالا ))  كانه  مهداقا  طوخ  قاتـسر  نم  نیرـصقلا  یلا  ناجزوجلاب 

روطنیمه وا  ندب  ( 862  . ) دوب هلاس  ( 28  ) ای هلاس  ( 18  ) تداهـش عقوم  وا  دندز و  راد  هب  ناجزوج  هزاورد  رانک  رد  ار  وا  ندب  ییحی  ندـش 
زامن نآ  رب  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  نآ  دروآ و  ریز  هب  راد  زا  ار  ییحی  ندـب  يو  درک  مایق  یناسارخ  ملـسموبا  هکنیا  اـت  دوب  راد  يـالاب 

ضراب ربق  و  هتدیصقب :  هربق  عضوم  یلا  یعازخلا  لبعد  راشا  روزم و  ناجزوجلاب  هدهشم  و  دنک (( :  یم  هفاضا  دعب  درک .  شنفد  درازگ و 
هب شا  هدیـصق  رد  یعازخ  لبعد  تسا و  هاگترایز  ناجزوج  رد  وا  ربق  و  ( 864  (( ) تابرقلا يذل  ( 863  ) يرمخابب ربق  اهلحم و  ناجزوجلا 
زا هک  يرمخاب )   ) رد يربق  تسا و  ناـجزوج )   ) نیمزرـس رد  همطاـف )  نادـنزرف  زا   ) يربق و  دـیوگ :  یم  هک  تسا  هدرک  هراـشا  وا  دـقرم 

 . دندرگ لئان  ییحی  ربق  ترایز  هب  ات  دنور  یم  ناتسناغفا  هب  رویغ  نایعیش  زا  يا  هدع  لاس  ره  تسا  ناکیدزن 

دیز نب  یسیع 

مرحم هام  رد  وا  دشاب .  یم  نسحلاوبا  ییحیوبا و  شا  هینک  و  لابـشالا )) )  متوم   )) ) وا بقل  تسا ،  یـسیع  دـیز ،  دـنمورب  دـنزرف  نیمود 
(866  . ) دوب زینک  وا  رداـم  ( 865  ) دوب هلاس  شردپ 12  تداهـش  عقوم  تشذگرد و  لاس 169  رد  دوشگ و  اـیند  هب  هدـید  لاس 109 ه ق 
زا یکی  رد  دندرک  بلج  ماش  هب  ار  یلع  نب  دیز  راب  نیدـنچ  ماشه  تفالخ  نامز  رد  هک :  تسا  نیا  دـنداهن ،  مان  یـسیع  ار  وا  هکنیا  تلع 

بـش نآ  اقافتا  دـندرب و  هانپ  اراصن  رید  کی  هب  راچان  تفرگ و  ارف  ار  وا  ندـیئاز  درد  هار  نیب  دوب  دـیز  هارمه  زین  یـسیع  ردام  هک  اـهرفس 
نیا رطاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  داد .  دـیز  هب  ار  دـنزرف  نیا  بش  نآ  رد  دـنوادخ  دوب و  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم یـسیع  دـلوت  زورلاس  نشج 

(867  . ) داهن یسیع  ار  شدازون  مان  قافتا  نسح 

یسیع لئاضف 

 . دوب يراگزیهرپ  دهز و  عرو و  نید و  ملع و  رظن  زا  دوخ  نادناخ  صخش  نیرترب  یسیع  دنتفگ :  یم  وا  يراوگرزب  لضف و  هرابرد  مدرم 
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رد وا  راعـشا  زا  یـضعب  دوب و  مه  رعـش  عبط  ياراد  وا  لئاضف  تالامک و  نیا  رب  هوالع  و  دوب .  شناد  تریـصب و  اب  شبهذـم  مارم و  رد  وا 
(869  ) دوب نآ  ناگدنیوج  ثیدح و  نایوار  زا  يریپ  یناوج و  نس  رد  یـسیع ،  ( 868  ) تسا هدمآ  نییبلاطلا )) )  ءارعش  مجعم   )) ) باتک
سنا و نب  کلام  نایفـس و  دّمحم و  نب  هّللادـبع  و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  شردـپ  زا  ار  یتایاور  وا 

نب یلع  زا  شدنس  هب  رفعج  دّمحم  نب  رفعج  ( 870  . ) تسا هدرک  تیاور  تسا  رایـسب  ناشددع  هک  نانآ  لاثما  و  يرمع ،  رمع  نب  هّللادبع 
دوبن دیز  نب  یسیع  زا  رتهب  یسک  میدوب .  يرایسب  عمج  هک  ام  نایم  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  خف )  بالقنا  نامرهق   ) نیسح ردپ  نسح 
یلع ردپ  رفعج ،  نب  هّللادبع  نیمه  و  تسا .  هدرک  تئارق  رفعج  نب  هّللادبع  رب  دیز  نب  یـسیع  تفگ :  یهیقف  رمع  نب  دّـمحم  نینچمه  و  : 
مایق هّللادبع  نب  دّمحم  کمک  هب  يو  دوب .  نیثدـحم  لاجر  زا  نآرق و  فورعم  نایراق  زا  وا  تسا و  ثدـحم  یندـم  رفعج  نب  هّللادـبع  نب 

دنا و هدوتس  ار  وا  لاجر  ءاملع و  دوب .  یسابع  هفیلخ  روصنم  بیقعت  تحت  دش و  يراوتم  دّمحم  تداهش  زا  دعب  دوب و  وا  اب  هشیمه  درک و 
ار وا  هتفگ و  نخـس  يو  تمظع  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دـنا .  هتفگ  ناوارف  نخـس  يو  قیثوت  حدـم و  رد  دـنا و  هدرک  لوبق  ار  وا  تایاور 

 . دنا هدرک  لیلجت 

شلاجر رد  یسوط  خیش 

يو میرکت  لیلجت و  رد  لاجر  ملع و  ناگرزب  كردتـسم .  رد  يرون  ثدحم  هزیجو .  رد  یـسلجم  ماقملا )) .  جهنم  رد ((  يرئاح  یلعوبا 
یم رامش  هب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ناکیدزن  باحـصا و  زا  وا  مالـسلا )))  هیلع   ) قداصلا باحـصا  نم  ادودعم  ناک  و  دنیوگ (( :  یم 
دوخ تسا  هدرک  لقن  هتخومآ و  قداص  ماما  زا  یسیع  هک  يدایز  ثیداحا  تسا .  هدرک  لقن  بیذهت  رد  ار  وا  تایاور  یسوط  خیش  تفر . 
دوخ ینید  مکاحا  دوبن  وا  تماما  هب  لئاق  رگا  هتشاد و  خسار  داقتعا  فارتعا و  تماما  خماش  ماقم  هب  تبسن  یـسیع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

 . دیسرپ یمن  شترضح  زا  ار 

یناقمام هابتشا 

رد هک  ( 871  ) تسا یفیعض  تیاور  ناشیا  لیلد  و  دوبن ) نطاب  شوخ  یـسیع ،   : ) تسا هتفگ  لاقملا ))  حیقنت  رد ((  یناقمام  هّللادبع  خیش 
هّللادبع نب  دّـمحم  مایق  عقوم  رد  هک  دراد  ثیدـح  نآ  نمـض  رد  تسا  ینالوط  یلیخ  ثیدـح  نیا  تسا ،  هدـش  لقن  ( 872  ) یفاک لوصا 

ماما درک  توعد  دّمحم  اب  تعیب  مایق و  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  یعقوم  دوب و  تضهن  ناربهر  زا  یکی  یـسیع  هیکز ،  سفن  نسح 
لوق یسیع  حدق  رد  ار  ربخ  نیا  یناقمام  تشاد .  هضرع  شترـضح  هب  يا  هدننز  تالمج  و  درک .  نیهوت  ماما  هب  یـسیع  درک و  يراددوخ 

 : دـیوگ یم  نآ  لقن  زا  دـعب  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  لـئاسولا )) )  كردتـسم   )) ) باـتک مهد  هدـئاف  رد  مه  يرون  ثدـحم  تسا .  هدرک 
رد دیهـشلا ))  دـیز  باتک ((  رد  فورعم  هدنـسیون  مرقم  يوسوم  قازرلادـبع  دیـس  موحرم  تسا .  هدرک  هبوت  شیوخ  هانگ  نیا  زا  یـسیع 

حدق رد  درک و  یم  يوریپ  يرون  ثدحم  زا  اج  نیا  رد  مه  یناقمام  دوب  بوخ   : )) دنا هتفگ  نینچ  بلطم  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسیع  تالاح 
تیاور اب  و  تخاس ،  یمن  دراو  وا  رب  تسا  يربم  نآ  زا  یـسیع  تحاس  هک  ار  اوران  ياهتمهت  نیا  تفر و  یمن  دنت  نینچ  یـسیع  شهوکن 
دنزرف هب  تبسن  نینچ  تسا .  هدرک  فیعضت  ار  ناشیا  زا  یضعب  یناقمام  دوخ  یتح  دنا و  هدش  فیعضت  نآ  نایوار  زا  رفن  هس  هک  یفیعض 

(873  . ) داد یمن  رارق  شهوکن  دروم  ار  نانآ  دمآ و  یمن  هاتوک  ربمایپ ، 

ثیدح نیا  لاجر 

دواد و نبا  يرئاضغ و  نبا  نینچمه  گرزب و  سانـش  لاجر  یـشاجن  ناسح ،  نب  دّمحم  لوا :  دنا .  هدـش  فیعـضت  دنـس  لاجر  زا  رفن  هس 
يو هک  یتیاور  تسا و  فیعض  ناسح  نب  دّمحم  دنیوگ  یم  دنصصختم  لاجر  ملع  رد  هعیـش و  ياملع  لوحف  زا  همه  هک  یـسلجم  همالع 
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دواد و نبا  يرئاضغ و  نبا  یـشاجن و  دـننام  لاجر  گرزب  ياملع  هیوجنز .  نب  یـسوم  نارمعوبا  مود :  دـنرادن .  لوبق  دـشاب  شدنـس  رد 
تیرثـکا هک  دراد  یباـتک  هیوجنز  نب  یـسوم  دـنناد .  یمن  قوثو  دروـم  ار  وا  یناـقمام  دوـخ  هزیجو و  رد  یـسلجم  همـالع  یلح و  همـالع 

هّللادبع دنـس  نیا  لاجر  زا  موس :  تسا .  فیعـض  لاجر  ياملع  رظن  زا  مه  صخـش  نیا  هک  تسا  ینمرا  مکح  نب  هّللادـبع  زا  نآ  تایاور 
امش لاح  دناد .  یم  تالغ  زا  ار  وا  یسلجم  همالع  دنا و  هدرک  فیعـضت  ار  وا  دوواد  نبا  يرئاضغ و  نبا  یـشاجن و  تسا  ینمرا  مکح  نب 

یناقمام زا  تسا  بجع  درک و  کـسمت  نآ  هب  دوش  یم  هنوگچ  دراد  دوجو  قثوم  ریغ  شدنـس 3  رد  هک  یثیدح  دیئامرفب .  تواضق  دوخ 
همـالع تسا .  هتخاـت  ادـخ  لوسر  كاـپ  نادـنزرف  زا  یکی  هب  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  ربـخ  نیا  هنوگچ  تسا  لاـجر  نف  تیرخ  دوـخ  هک 

رد مکحم  لیلد  ات  مییوگب و  يزیچ  نامدوخ  زا  لیلد  نودب  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  نینچمه  دیز و  هرابرد  میرادـن  قح  ام  دـیوگ :  یـسلجم 
راد هکل  يولع  نامرهق  نیا  تیصخش  فیعـض  تیاور  نیا  اب  سپ  مییامن .  ینیبدب  راهظا  دیابن  مینیبن  ناشیا  زا  نیموصعم  همئا  يربت  رفک و 

دـیگنج و یم  هیکز )  سفن   ) هب فورعم  دّـمحم  کمک  هب  گنج  ههبج  رد  یـسیع  تسا .  نایعیـش  همه  اـم و  مارتحا  دروم  وا  دوش و  یمن 
نب میهاربا  شترا  هب  دمآ و  هرـصب  هب  رازراک  نایاپ  زا  دعب  تسا و  هدش  لقن  زین  یفاک  رد  هکنانچ  دوب .  دّـمحم  شترا  ناهدـنامرف  زا  یکی 

يرمخاب  ) رد میهاربا  یعقوم  ( 874  . ) دوب میهاربا  نواعم  شترا و  هدنامرف  رادمچرپ و  امسر  وا  و  دیگنج ،  وا  کمک  هب  تسویپ و  هّللادبع 
هدننک میتی  ینعی  لابشالا )) )  متوم   )) ) ناگ هچب  ریـش  هدننک  میتی  لابـشالا )) )  متوم   . )) ) تشگرب هفوک  هب  یـسیع  دیـسر  تداهـش  هب  ( 

هفوک هجوتم  دـش  غراف  هرـصب  گنج  زا  وا  یعقوم  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  و  دـندوب ،  هداد  یـسیع  هب  مدرم  هک  تسا  یبقل  نیا  ناگ  هچب  ریش 
دش و رو  هلمح  ریش  هب  يولع  عاجـش  لد و  رپ  ناولهپ  نیا  یـسیع  دومن و  هلمح  وا  هب  ریـش  درک  دروخرب  هدنرد  يریـش  هب  هار  نیب  رد  دش ، 

ریـش هک  دندینـش  ار  شخب  ترـسم  مهم و  ربـخ  نیا  مدرم  یعقوـم  دـش  یم  مدرم  مـحازم  هار  نـیب  رد  هـشیمه  ریـش  نـیا  تـشکب و  ار  ریش 
میالوم تفگ :  بجعت  يور  زا  وا  مالغ  دنتفگ ،  بجعت  يور  زا  وا  مالغ  دنتفگ ،  نیرفآ  نآ  هدنشک  رب  تسا  هدش  هتشک  محازم  كانرطخ 

وا يارب  راعتسم  یمان  نیا  زا  دعب  مناگ و  هچب  ریـش  هدننک  میتی  نم  لابـشالا )) ، ))  متوم  انا  هلب (( ،  تفگ  يدرک ! ؟  میتی  ار  اهریـش  هچب  ، 
يرعش رد  ار  لابشالا )  متوم   )) ) بقل نیمه  هب  ( 876 ( ) رعاش  ) عرزم نب  تومی  ( 875  . ) دندرک یم  دای  بقل  نیمه  هب  ار  يو  نارای  دش و 

رد هک  يا  هدیصق  رد  هیماما  يارعش  زا  یکی  ( 877  ) یطیمش نینچمه  و  تسا .  هدروآ  هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  ءادهـش  ياثر  رد  هک 
ونب لاقعوذ و  مامالا  ملظ  نا  دیز  سانلل  مامالا  ملظ  نس  دیوگ (( :  تسا و  هدروآ  ار  مان  نیا  دـنا  هدرک  جورخ  هیدـیز  زا  هک  نآ  شهوکن 
درد ماما  متس  هک  یتسارب  و  درک .  تنس  مدرم  يارب  دیز  ار  ندرک  ماما  رب  متس  همجرت :  لابشالا ))  متوم  ییحی و  دعب  خفب  لیتقلا  خیشلا و 
خف هتشک  و  دنـشاب ) یم  نسح  هّللادبع  نادنزرف  میهاربا  دّمحم و  دوصقم   ) گرزب ریم  نآ  نادنزرف  نینچمه  و  همجرت :  تسا .  ینامرد  یب 
دنا هتفگ  یخرب  تسا .  فـالتخا  وا  نتـشگ  يراوتم  يو و  رارف  ببـس  رد  ( 878 ( . ) دـیز نب  یـسیع   (( ) لابـشالا متوم  ییحی و ((  زا  سپ 
دیز نب  یـسیع  تنـس )  لها  بهذم  قباطم   : ) تفگ ریبکت  راهچ  تیم  زامن  رد  يرمخاب ، )  دیهـش   ) هّللادبع نب  میهاربا  هک  دوب  نآ  شببس 
راـک نیا  تفگ :  میهاربا  يدرک ؟  مک  ار  ریبکت  کـی  ارچ  تسا )  ریبکت  جـنپ  هک   ) یناد یم  ار  دوخ  نادـناخ  بهذـم  هک  وت  تفگ :  وا  هب 
کی ندرک  مک  اب  میراد و  جایتحا  مدرم  یگتـسبمه  داحتا و  هب  زورما  ام  تسا و  رتهب  اهنآ  ندشن  هدنکارپ  مدرم و  تدحو  عامتجا و  يارب 
رایسب ساسح  طیارـش  نآ  رد  هیقت  کیتکات و  هیور  نیا  هتبلا   . ) دش دهاوخن  یـسک  هجوتم  ینایز  ررـض و  هّللا  ءاش  نا  تیم ،  زامن  زا  ریبکت 

يو دیـسر ،  یـسابع  روصنم  شوگ  هب  بلاطم  نیا  تفرگ ،  هرانک  میهاربا  زا  دیدنـسپن و  ار  خـساپ  نیا  یـسیع  تسا )  هدوب  مزـال  اـج و  هب 
تداهش هب  میهاربا  یعقوم  تفرن و  راب  ریز  یسیع  اّما  دزاس ،  هدنکارپ  میهاربا  فارطا  زا  ار  نایعیش  هیدیز و  ات  داتسرف  یسیع  دزن  ار  یـسک 

زا سپ  نم  دنگوس  ادخ ،  هب  هن ،  تفگ :  ییآ ؟  یمن  رب  یـسیع  يریگتـسد  ددص  رد  وت  دنتفگ :  روصنم  هب  دـش .  يراوتم  یـسیع  دیـسر ، 
خروم یناهفـصا  جرفلاوبا  دراذـگ .  مهاوخن  ياج  هب  یمان  اهنآ  يارب  نیا  زا  سپ  منک و  یمن  بیقعت  ار  یـسک  ناشیا  زا  میهاربا  دّـمحم و 
یسیع عطق  روط  هب  اریز  تسا ،  هابتشا  لقن  و  تسین ،  حیحص  میهاربا )  زا  یسیع  نتسج  يرود  ندش و  يراوتم   ) بلطم نیا  دیوگ :  ریبک ، 

یهدنامرف گنج  ههبج  رد  داد و  یم  يرای  ار  وا  دوب و  هّللادبع  نب  میهاربا  رانک  رد  هشیمه  يو  دوب و  يرمخاب  تضهن  زراب  ناگدـنمزر  زا 
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(879  . ) دیسر ارف  شگرم  ات  دش  يراوتم  میهاربا  تداهش  زا  سپ  یسیع  و  دش ،  راذگاو  وا  هب  میهاربا  فرط  زا  هعیش  شترا 

یسیع دربن 

ردارب دّمحم  رکـشل  هنمیم  تسایر  تشاد و  هدهع  هب  گنج  رد  ار  میهاربا  رکـشل  هنمیم  تسایر  دیز  نب  یـسیع  دیوگ :  هّللادبع  نب  یـسیع 
هک دندوب  یناسک  زا  یلع  نب  دیز  نادنزرف  نیسح :  یسیع و  هک :  هدرک  تیاور  شردپ  زا  یلفون  دّمحم  دوب .  یسیع  اب  زین  دربن  رد  میهاربا 

شوگ هب  ربخ  نیا  نوچ  دـندوب و  نایوجگنج  نیرت  تریـصب  نازرابم و  نیرت  تخـسرس  زا  روصنم  دـض  رب  میهاربا  دّـمحم و  ياهگنج  رد 
میدوبن ام  ایآ  دنراد ، ؟  ام  اب  ینمشد  هچ  ود  نآ  راکچ ؟  دیز  دنزرف  ود  اب  ارم  تفگ :  ضارتعا  هلگ و  يور  زا  يو  دیـسر  یـسابع  روصنم 

یم افـش  ناشنمـشد  ماقتنا  يدوبان و  اب  ار  ناشلد  شزوس  و  میا !  هدرک  مادقا  ناشیهاوخنوخ  هب  نونکا  مه  میتشک و  ار  ناشردـپ  نیلتاق  هک 
یم وا  هب  هک  دوب  یناسک  زا  درک و  جورخ  هّللادبع  نب  دّمحم  يرادفرط  هب  دیز  نب  یسیع  هک  دیوگ :  هّللادبع ،  نب  یسیع  ( 880 ( ؟  میشخب

رد منزب .  ار  شندرگ  ات  راپـسب  نم  هب  ار  وا  دیـشک ،  وت  يرای  زا  تسد  ای  تساخرب و  وت  اب  تفلاخم  هب  بلاطوبا  نامدود  زا  هک  ره  تفگ : 
یم خساپ  ار  نآ  مینک و  یم  هراشا  نادب  یـسیع  لاح  حرـش  رخاوا  رد  هک  قداص  ماما  اب  یـسیع  دروخرب  رد  هدش و  لقن  یتیاور  هنیمز  نیا 

يرمخاب تضهن  رد  ام  هک  یماگنه  دـیوگ :  مالـس  نب  یلع  میدـش .  رکذـتم  یناـقمام  موحرم  هابتـشا  رد  شیپ  هحفـص  دـنچ  رد  و  میهد . 
میتفر و دوب  هداتـسیا  اپرـس  هک  دـیز  نب  یـسیع  دزن  هب  میتـشگ ،  مزهنم  همه  و  میداد ،  تسد  زا  ار  میهاربا  دوخ  ربـهر  میدروخ و  تسکش 

دض رب  هک  تسین  یسک  رگید  میهاربا  زا  دعب  تفگ :  درک و  دنلب  ار  رـس  یـسیع  میدش .  شوماخ  هدرک و  شنزرـس  تمالم و  ار  وا  يردق 
رد میدوب  وا  اب  مه  ام  و  دیـسر ،  يا  هناریو  هب  ات  تفر  روط  نیمه  و  تفر .  يرانک  هب  تفگ و  ار  هلمج  نیا  دنک .  مایق  سابعلا )  ینب   ) نانیا

دوب هدمآ  میهاربا  اب  گنج  هب  روصنم  فرط  زا  هک  یسوم  نب  یسیع  رکشل  هب  میتفرگ  میمـصت  میداد و  لیکـشت  یگنج  ياروش  کی  اجنآ 
(881  . ) دز مه  رب  ار  ام  هشقن  وا  نتفر  نیمه  مدیدن و  دوخ  نیب  ار  یسیع  ام  دش ،  بش  همین  نوچ  اّما  مینز .  نوخیبش 

دوب تضهن  ناربهر  زا  یکی  یسیع 

اهنآ هب  درک و  عمج  دوخ  دزن  هب  دندوب  شهارمه  هک  ار  هیدیز  نارـس  ملع و  ناگرزب  دّـمحم  نسح ،  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  مایق  عقوم  رد 
 ، دش هتشک  میهاربا  رگا  تسا و  میهاربا  شردارب  اب  هیدیز  نایعیش و  امـش  يربهر  بصنم  موش  هتـشک  گنج  نیا  رد  رگا  هک  درک  شرافس 

هتشک زا  دعب  تسا :  هدرک  هفاضا  نآ  لابند  هدرک و  تیاور  رمع  نب  دمح  نب  هّللادبع  ار  ثیدح  نیا  تسا .  دیز  نب  یسیع  نآ  زا  ماقم  نیا 
نب یلع  هناخ  رد  و  تشادن )  یتبثم  رثا  نارای  كدنا  دادعت  اب  هناحلسم  دربن  رگید  نوچ   ) تخیرگ هفوک  هب  یسیع  میهاربا ،  دّمحم و  ندش 

ناـمز رد  هک  درک  ادـیپ  يرتخد  نز  نآ  زا  دروآ و  رد  شیوخ  دـقع  هب  ار  وا  رتخد  و  دـش ،  یفخم  حـلاص  نب  نسح  ردارب  یح  نب  حـلاص 
(882  . ) تفر ایند  زا  ردپ  تایح 

مرادن دامتعا  مدرم  نیا  هب  نم 

ناردـپ و دـننامه  یـشنمدازآ  عـبط و  تعاـنم  تماهـش و  تعاجـش و  رد  یـسیع  هک  يدوـجو  اـب  هک  دـننک :  لا  ؤـس  یـضعب  تسا  نکمم 
هدرک راذـگاو  وا  هب  ار  زرابم  نایعیـش  تماعز  دوخ  زا  دـعب  يرمخاب )   ) بالقنا ربهر  هّللادـبع  نب  میهاربا  هکنیا  دوجو  اـب  دوب و  شناردارب 

نب هّللادبع  نادنزرف  میهاربا  دّمحم و  شیاهومع  رـسپ  ییحی و  شردارب  دیز و  شردپ  دننامه  تشاد  ینارای  هک  يدوجو  اب  وا  ارچ  دـندوب 
 : اریز تسا ،  نشور  حضاو و  رایـسب  لا  ؤس  نیا  باوج  داد .  حیجرت  داهج  نادـیم  رب  ار  راب  تقر  هنایفخم و  یگدـنز  درکن و  مایق  نسح ، 

کی يور  وا  همانرب  الماک  تشاد و  يدایز  تایبرجت  شیاهومع  رسپ  ردارب و  ردپ و  مایق  زا  دوب و  شیدنارود  تریـصب و  اب  يدرم  یـسیع 
ییحی دیز و  هب  تبسن  ار  مدرم  لذاخت  تنایخ و  وا  دوب ،  هتخومآ  یخلت  ياهسرد  تایبرجت  نیا  زا  وا  و  دوب .  یحیحـص  هنالقاع و  تسایس 
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يریگ هرانک  تلع  دوخ  وا  تشادن و  لغد  ورود و  مدرم  هنوگ  نیا  هب  يدامتعا  ياج  چیه  رگید  دوب و  هدـید  باوخ  میهاربا ،  دّـمحم و  و 
نایب لا  ؤس  نیمه  لباقم  رد  دندوب  يرامـش  تشگنا  دارفا  هک  شرادافو  نارای  زا  نت  دنچ  يارب  ار  نمـشد  لباقم  رد  یـشور  نینچ  ذاختا  و 

زا يا  هدع  اب  یح  نب  حلاص  نادـنزرف  نسح  یلع و  سنوی و  نب  لیئارـسا  نم و  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  رفعج  نب  یلع  درک . 
لمتشا دق  جورخلاب و  انعفادن  یتم  دیسرپ (( :  یسیع  زا  حلاص  نب  نسح  ام  نایم  رد  میدوب .  دیز  نب  یسیع  تمدخ  نامناتسود  اهزارمه و 

یگنج درم  رازه  هد  هب  وت ،  نارای  دادعت  هکنآ  لاح  ینک و  یم  عنم  جورخ  مایق و  زا  ار  ام  یک  ات  لجر )) ؟ ؟  فالآ  ةرـشع  یلع  کناوید 
بوخ نم  هکنآ  لاـح  یـشک و  یم  نم  خر  هب  ار  دادـعت  دارفا و  ترثک  وت  وت ،  رب  ياو  تفگ :  نینچ  نسح  باوج  رد  یـسیع  دـسر ؟  یم 
لجر ۀئامثلث  مهیف  تدجو  ول  هّللا  اّما و  تفگ (( :  تساوخ  یم  رب  شروش  هب  رس  هک  شعترم  نازرل و  ییادص  اب  هاگنآ  مسانش  یم  ار  اهنآ 
ارذع هّللادنع  یلبا  یتح  حابصلا  لبق  تجرخل  هتعاط ،  یف  هودع  ءاقلل  نوقدصی  و  هل ،  مهـسفنا  نولذبی  و  لجوزع ،  هّللا  نودیری  مهنا  ملعا 

دنـشاب رـضاح  و  دشاب ،  ادخ  ناشفده  طقف  هک  متفای  یم  ار  مدرم  نیا  زا  رفن  دصیـس  القا  نم  رگا  دـنگوس ،  ادـخ  هب  هّللا )) . ))  ءادـعا  یف 
ات مدرک  یم  مایق  حبـص  زا  لبق  نیمه  نم  دندوب  راوتـسا  وگتـسار  قح  تعاط  رد  نمـشد و  اب  تاقالم  رد  دـنهدب و  وا  هار  رد  ار  دوخ  ناج 
اب اّما  مدرک .  یم  ارجا  شلوسر  ادخ و  تنـس  قبط  ار  نیملـسم  رما  و  مشاب .  هدروآ  يرذع  نانمـشد  دروم  رد  و  دنوادخ ،  لباقم  رد  هکنیا 

يوار مبای .  یمن  دشاب  مدق  تباث  گنج  نادیم  رد  دشاب و  رادافو  ادخ  رطاخ  هب  شیوخ  تعیب  هب  هک  يدامتعا  عضوم  نم  فسءات ،  لامک 
(883  . ) داتفا نیمز  يور  هب  شوهیب  ات  تسیرگ  ردق  نآ  یسیع  نخس  لباقم  رد  حلاص  نب  نسح  دیوگ : 

یسیع اب  تاقالم 

دوخ هنیـس  رد  اّما  متـشونن و  ار  وا  تاملک  نم  هتبلا  درک  لقن  میارب  وگتفگ  هرکاذم و  لیبس  رب  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  دیوگ :  جرفلاوبا 
یسیع هداز  ردارب   ) دیز نب  نیـسح  نب  ییحی  زا  دوخ  دنـس  هب  يو  تسین .  يرییغت  شیانعم  رد  اّما  هدش  دایز  مک و  شظافلا  مدرک و  طبض 

نم يارب  نوچ  منیبب .  ار  وا  دـهاوخ  یم  ملد  هدـش و  گنت  یـسیع  میومع  يارب  ملد  نم  متفگ :  مردـپ  هب  تفگ :  هک  هدرک  لقن  دـیز ) نب 
وا اب  رادید  تفگ :  یم  نم  خـساپ  رد  راب  ره  درک و  ادرف  زورما و  یتدـم  مردـپ  مشاب .  هدـیدن  ار  وا  نوچ  یمرتحم  درمریپ  تسین ،  راوازس 

يور وا  هک  دوش  ببس  وت  رادید  نیمه  دیاش  دنک و  یم  یگدنز  هنایفخم  وا  نوچ  دوش  رسدرد  داجیا  وا  يارب  تسا  نکمم  تسا و  لکشم 
تشادن و زاب  دوخ  روظنم  زا  ارم  نانخس  نیا  دیوگ :  ییحی  دوش .  یتحاران  ببس  وا  يارب  نیمه  دنک و  ضوع  ار  دوخ  ياج  یتینما  تاهج 
ات مدرک .  یم  لابند  ار  دوخ  هتـساوخ  يوحن  هب  داد  یم  تسد  هک  یتصرف  ره  رد  و  مدرک .  یم  وگزاب  مردـپ  هب  ار  دوخ  ياضاقت  ناـنچمه 
یم هفوک  هب  وت ،  تفگ :  مردـپ  دتـسرفب .  وا  تاقالم  هب  ارم  دـهد و  ناشن  نم  هب  ار  یـسیع  میومع  ياج  دـش  یـضار  مردـپ  هرخالاب  هکنیا 

هچوک طسو  رد  ورب ،  هچوک  نالف  دـندرک  ییامنهار  لحم  نآ  هب  ار  وت  هکنیمه  ریگب ،  ار  یح )  ینب   ) ياـه هناـخ  غارـس  هفوک  رد  يور و 
شوخ تماـق و  دـنلب  يدرمریپ  دـش ،  بورغ  کـیدزن  نوـچ  نیـشنب و  هناـخ  نآ  رد  وـلج  تسا ،  ناـنچ  نینچ و  شرد  هک  تسا  يا  هناـخ 

نآ رد  تسا و  رتش  اب  یـشک  بآ  يو  راک  دراد و  نت  هب  نیمـشپ  يا  هعماج  تسا و  هدجـس  رثا  شیناشیپ  رد  هک  دید ،  یهاوخ  ار  تروص 
دـهنن و نیمز  رب  یماگ  يو  هک :  تسا  نیا  وا  رگید  تمالع  و  ددرگ .  یم  رب  هناخ  هب  شیوخ  رتش  اب  هدرک و  مامت  ار  شراـک  بورغ  تقو 

مالـس وا  رب  زیخرب و  دوخ  ياج  زا  يدید  ار  وا  نوچ  دسر .  یم  رظن  هب  نایرگ  وا  نامـشچ  و  دراد .  نابز  رب  ادـخ  رکذ  هکنآ  زج  درادـن  رب 
ار شیوخ  بسن  نک و  یفرعم  ار  تدوخ  اروـف  وـت  اـّما  درازاـیب  ار  دوـخ  دـنک و  تشحو  وـت  زا  درمریپ  نآ  تخـس  ریگرب .  رد  ار  وا  نک و 
ار ترادـید  وگن و  نخـس  وا  اب  دایز  شاب  هجوتم  و  ددرگ .  ایوج  لیماف  یگمه  لاوحا  زا  دـنک و  ینابرهم  وت  اب  دریگ و  مارآ  وا  يوگزاب . 
 . هدب ماجنا  داد  روتسد  ره  ریذپب و  درک ،  یهاوخرذع  وت  ددجم  تاقالم  زا  رگا  و  ایب ،  نک و  یظفاحادخ  وا  اب  رتدوز  هچ  ره  نک و  هاتوک 

ییحی تسا .  راوشد  وا  يارب  راک  نیا  دـنک و  ضوع  ار  دوخ  ياج  دوش و  نارگن  وا  يور ،  يو  تاـقالم  هب  رگید  راـب  رگا  تسا  نکمم  و 
مردپ هک  یتایصوصخ  نامه  اب  ار  میومع  متفر و  یناشن  یسردآ و  نامه  هب  مدرک و  لمع  ار  همه  ردپ  تاشرافـس  نم  دیوگ :  نیـسح  نب 
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متفگ نم  هک  تسیرگ  نادنچ  دینابسچ و  دوخ  هنیـس  هب  تخانـش و  ارم  وا  مدومن  یفرعم  يو  هب  ار  دوخ  یعقوم  مدرک و  تاقالم  دوب  هتفگ 
دیـسرپ و نم  زا  ار  لیماف  ناکدوک  نانز و  نادرم و  کی  کی  لاوحا  تسـشن و  نم  يولهپ  دناباوخ و  ار  شرتش  دعب  دمآ و  رـس  هب  شرمع 

مریگ یم  دزم  مشک و  یم  بآ  رتش  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم  لغـش  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  دعب  تسیرگ .  یم  وا  و  مداد ،  یم  باوج  نم 
یم عوج  دس  ارحـص  تالوقب  اهیزبس و  زا  مور  یم  ارحـص  هب  دوشن  رـسیم  میارب  راک  نیا  هک  یهاگ  و  منارذـگ ،  یم  ار  دوخ  یناگدـنز  و 

و متسیک .  نم  دناد  یمن  وا  نونکات  ما و  هتفرگ  ینز  هب  ار  حلاص )  نب  نسح  شا  هناخبحاص  ینعی   ) درم نیا  رتخد  هک  تسا  یتدم  و  منک . 
نم هب  شرداـم  يزور  تخانـش ،  یمن  ارم  متـسیک و  نم  تسناد  یمن  دـش و  گرزب  رتخد  نآ  هک  داد  ادـخ  نم  هب  نز  نآ  زا  مه  يرتـخد 

هب ار  وا  تسا ،  رتهب  ام  زا  اهنآ  یناگدنز  عضو  و  هدمآ ،  ترتخد  يراگتـساوخ  هب  دوب  ام  یگیاسمه  رد  هک  اقـس ،  درم  نالف  رـسپ  تفگ : 
تسین تسرد  راک  نیا  هک  منک  راهظا  متسناوت  یمن  موش  هتخانش  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  نم  درک ،  رارـصا  هراب  نیا  رد  روآرد و  وا  جاودزا 
هکنیا اـت  متـساوخ  یم  ار  بلطم  نیا  تیاـفک  دـنوادخ  زا  نم  و  تشاد ،  يراـشفاپ  راـک  نیا  رد  نز  نآ  اـّما  تسین .  وا  وـفک  ناوـج  نیا  و 
نایرگ یمـشچ  اب  یـسیع  هاـگنآ  متـشگ .  رطاـخ  هدوسآ  هراـب  نیا  رد  نم  درم و  وا  تفرگ  نم  زا  زور  دـنچ  زا  سپ  ار  رتخد  نآ  دـنوادخ 

دوخ تبـسن  رمع  رخآ  ات  دریمب و  مرتخد  هک  ما  هدروخن  فسءات  هزادنا  نیا  یبلطم  چیه  يارب  نونکات  میگدنز  نارود  رد  نم  درک :  هفاضا 
 ، دش مامت  هک  نانخـس  نیا  دیوگ :  ییحی  تسا .  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  زا  وا ،  دـمهفن  و  دـنادن ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ار 

روش و اّما  متفگ .  عادو  ار  وا  مه  نم  درک و  یظفاحادخ  نم  اب  هاگنآ  مورن ،  شغارس  هب  رگید  موش و  ادج  وا  زا  ات  داد  دنگوس  ارم  میومع 
نیلوا تاقالم  نامه  مدیدن و  رگید  ار  وا  اّما  متفر  لحم  نآ  هب  وا  ددجم  تاقالم  يارب  دز و  نم  رـس  هب  یتدم  زا  دعب  میومع  رادید  قایتشا 

(884  . ) دوب ام  نیرخآ  و 

نمشد نیمءات 

دـندرک و یم  یگدیـسر  وا  ياه  هتـساوخ  اهراک و  هب  یـسیع  یناـهنپ  عقوم  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  ینارفعز  حابـص  و  ( 885  ) رمحا رفعج 
ادعب یلو  دوب  يرمخاب  نامرهق  میهاربا  کیدزن  نارای  زا  درم  نیا   ) دواد نب  بوقعی  هلیسو  هب  یـسابع  يدهم  نوچ  دندوب و  يو  رازگتمدخ 

رد داتسرف  دیز  نب  یسیع  يارب  ییایاده  زئاوج و  دیـسر ) ترازو  ماقم  هب  دش و  کیدزن  نایرابرد  زا  تسج و  برقت  تفالخ  هاگتـسد  رد 
رفعج هب  دیسر .  یسیع  شوگ  هب  ربخ  نیا  یعقوم  دوش  رهاظ  تسه  اجک  ره  تسا و  ناما  رد  هک  دنادب  یـسیع  هک  دندز  راج  اهرهـش  مامت 
دصق مدمآ  هفوک  هب  نم  یعقوم  دنگوس  ادخ  هب  تسا .  یسابع )  هفیلخ   ) درم نیا  بناج  زا  دینیب  یم  هک  یلاوما  نیا  تفگ :  حابص  رمحا و 

همه لاوما و  نیا  مامت  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  بارطـضا  سرت و  لاـح  رد  هفیلخ  بش  کـی  باوخ  و  متـشادن .  يو  رب  جورخ  ماـیق و 
جح هب  سانـشان )  روط  هب   ) حلاص نب  نسح  اب  دیز  نب  یـسیع  دـیوگ :  هدرک  لقن  یلخب  دیعـس  زا  وا  شردـپ و  زا  نادـیز  هّللادـبع  و  ایند . 

رد هچ  دوش  رهاظ  هچ  دیز  نب  یـسیع  دـنهد  عالطا  نابئاغ  هب  نارـضاح  هک  دز  یم  دایرف  یـسابع  يدـهم  فرط  زا  يدانم  هکم  رد  دـنتفر ، 
لاحشوخ ربخ  نیا  زا  وا  دید  درک و  نسح  تروص  هب  یهاگن  ربخ  نیا  ندینـش  اب  یـسیع  تسا .  ناما  رد  لاح  ره  رد  درب  رـس  هب  هاگیفخم 

تعاس کی  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  یـسیع  يرآ ،  تفگ :  يدـش ! ؟  لاحـشوخ  یلیخ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ایوگ  تفگ :  وا  هب  یـسیع  تسا 
 . تسا رتالاب  زیچ  همه  زا  نم  يارب  نم  زا  نانآ  سرت 

راوید يور  رد  راعشا 

رد میتفر و  یم  ناسارخ  هب  یسابع  هفیلخ  يدهم  اب  هک  يرفس  رد  تفگ :  هک  هدرک  لقن  دواد  نب  بوقعی  زا  شیوخ  دنـس  هب  قارو  یـسیع 
شیپ يدهم  تسا  هدش  هتـشون  رعـش  رطـس  دنچ  راوید  هنیـس  میدـید  میتفر و  نآ  ياهقاطا  زا  یکی  رد  میدـش ،  دراو  اهارـسناوراک  زا  یکی 

ءادتعا له  یندرش  دابعلا  نویع  تمان  اذا  افوخ  داقرلا  معط  معطا  ام  هّللاو  دوب (( :  هدش  هتـشون  راعـشا  نیا  مدید  متفر  کیدزن  مه  نم  تفر 
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قرخنم داهسلا  ریثک  یبلق  درطم  فلاخ  هلاق  الوق  لوقا  دازرش  مهدنع  يداز  ناکف  اونم  ؤی  مل  هّللاب و  تنمآ  داعملا  رکذ  ریغ  ابنذ  تبنذا  ام  و 
توملا ۀحار و  هل  توملا  یف  ناک  دق  دالجلارح  هرکی  نم  كاذک  هب  يرزاف  فوخلا  هدرش  دادح  ورم  فارطا  هبکنت  یجولا  وکشی  نیفخلا 

 - 2 دشچ .  یمن  ار  باوخ  هزم  سرت  زا  نم  نامـشچ  دور ،  باوخ  هب  يا  هدید  هک  یماگنه  دنگوس  ادـخ  هب   - 1 دابعلا ))  باقر  یف  متح 
ادخ هب  نم   - 3 مدروآ .  نابز  هب  تمایق  زور  داعم و  زا  نخس  هکنیا  زج  متشادن  یهانگ  دندرک و  هراوآ  ما  هناشاک  هناخ و  زا  ارم  نارگمتس 
یم هک  ینخس  نیا   - 4 تسا .  بوسحم  هتشون  نیرتدب  اهنآ  دزن  رد  مراد  نم  هک  يا  هتـشون  نیمه  دندرواین و  نامیا  نانآ  یلو  مراد  نامیا 
يور هدایپ  جنر  زا  دشاب  هراپ  ششفک  هک  یسک   - 5 رایسب .  یباوخ  یب  ناشیرپ و  تسا  یبلق  ياراد  اریز  تسا  ناسرت  نآ  هدنیوگ  میوگ ، 
يرآ هتفرگ ،  رارق  يراوخ  نعط و  دروـم  هدرک و  هراوآ  ار  وا  سرت   - 6 تسا .  هدرک  حورجم  اراخ  ياهگنـس  ار  شیاپ  هک  نوچ  دلان  یم 

متح و ناگدـنب  همه  هب  ندرم  و  تسا ،  گرم  رد  وا  یتحار  هک  یتـسارب   - 7 دوب .  دهاوخ  نینچ  درادن  شوخ  ار  ریشمش  يزیت  هک  یـسک 
یم هک  تقو  ره  یناما و  رد  نم  ادخ و  بناج  زا   ) دسیون یم  راعشا  نیا  زا  کی  ره  ریز  یسابع  يدهم  مدید  دیوگ :  بوقعی  تسا .  ملسم 
امـش رظن  هب  نینم  ؤملاریما  يا  متفگ :  هدـش ،  يراـج  شا  هنوگ  رب  کـشا  مدـید ،  مدرک  هاـگن  شتروـص  هب  نم  وـش ) .  راکـشآ  یهاوـخ 
دیز نب  یسیع  زج  ینز ؟  یم  ینادان  هب  ار  دوخ  نم  ربارب  رد  ایآ  تفگ :  درک و  نم  هب  يدنت  هاگن  یسابع  هفیلخ  تسیک ! ؟  راعشا  هدنیوگ 

 . ( دنک یم  در  ار  نآ  هک  هدروآ  تایبا  نیا  رخآ  رد  ار  رگید  رعش  ود  یناهفصا ،  جرفلاوبا   . ) دیوگب ار  راعشا  نیا  هک  تسیک 

ناتسود رادید 

هّللادبع نب  دّمحم  رکشل  هنمیم  یگدرکرس  دیز  نب  یسیع  دیوگ :  تسا  یـسیع  شدنزرف  ناکیدزن  زا  دیز و  نارای  زا  هک  یـشباو  بیـصخ 
میهاربا دربن  رد  ار  تمس  نیمه  تفاتش و  شردارب  میهاربا  کمک  هب  دّمحم  تداهش  زا  دعب  تشاد و  هدهع  هب  گنج  رد  ار  هیکز )  سفن  )

حلاص نب  یلع  هناخ  رد  تفر و  هفوک  هب  يرمخاب )   ) رد میهاربا  تداهش  زا  دعب  وا  دوب .  میهاربا  رکشل  هنمیم  هدنامرف  وا  تشاد و  نمشد  اب 
هب هک  میدـش .  یم  فداصم  وا  اب  نابایب  رد  یهاگ  میتفر و  یم  وا  ندـید  هب  تشحو  سرت و  اب  یهاـگ  اـم  و  تسیز .  یم  سانـشان  روط  هب 

و تخادرپ .  یم  وگتفگ  هب  اب  تسـشن و  یم  ام  دزن  دید  یم  ار  ام  نوچ  دیـشک .  یم  بآ  دوب  هفوک  لها  زا  يدرم  نآ  زا  هک  يرتش  هلیـسو 
زا متفگ و  یم  نخـس  امـش  اب  يرتشیب  تحارـص  اب  ات  دـیتشاد  تینما  سابعلا )  ینب   ) ناـنیا بناـج  زا  هک  مراد  تسود  ادـخ  هب  تفگ :  یم 
امش دای  هب  باوخ  رتسب  رد  یتح  ییاهنت و  رد  متـسه و  امـش  رادید  قاتـشم  یلیخ  نم  ادخ  هب  مدرب  یم  يرتشیب  هرهب  امـش  رادید  وگتفگ و 

دسرب امش  هب  هیحان  نیا  زا  ینایز  همدص و  دنوش و  هاگآ  امش  نم و  عضو  زا  نیرومءام  ادابم  هک  دیورب  اجنیا  زا  دیزیخرب و  نونکا  متـسه . 
دوخ تسد  تشاذگ و  یمن  یسیع  دوب و  هدش  مخ  دیز  نب  یسیع  تسد  ندیسوب  يارب  هک  مدید  ار  بیـصخ  دیوگ :  یم  رمع  نب  راتخم  . 

 . درکن عنم  راک  نیا  زا  ارم  وا  مدیسوب و  ار  نسح  نب  هّللادبع  تسد  نم  تفگ :  وا  هب  بیصخ  دیشک .  یم  ار 

یسیع اب  يروث  نایفس  دروخرب 

نب بانج  ۀمقلع و  نب  ۀبر  دبع  حـلاص و  نب  یلع  شردارب  حـلاص و  نب  نسح  نم و  میهاربا ،  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـیوگ :  يدـبع  رفعج 
یم یفخم  ار  دوخ  مان  دوب و  ام  نایم  رد  نابراس  کی  تروص  هب  یسیع  میدرک .  تکرح  جح  رفس  يارب  دیز  نب  یـسیع  هارمه  هب  ساطن ، 
مه اب  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  حلاص  نب  نسح  اب  یـسیع  میدش و  عمج  مهدرگ  مارحلا  دجـسم  رد  یبش  میدیـسر ،  هکم  هب  هکنیا  ات  تشاد ، 
هب يروث  نایفس  دمآ ،  امش  فالتخا  يافـش  تفگ :  دمآ و  ام  قیفر  ۀبر ،  دبع  زور  نآ  يادرف  تشذگ و  نایرج  نیا  دنتـشاد  رظن  فالتخا 

هدمآ نخس  هب  یسیع  میتسشن .  میدرک و  مالس  وا  رب  دوب  هتسشن  مارحلا  دجسم  رد  وا  میتفر و  نایفس  دزن  هب  دنتساخرب  یگمه  هدمآ ،  هکم 
ار دوخ  دنک  یم  تقو  تموکح  اب  دروخرب  دراد و  یسایس )  هبنج   ) هلءاسم هک  دش  هجوتم  نایفس  درک ،  حرطم  ار  فالتخا  دروم  هلءاسم  و 

دیز نب  یـسیع  درم  نیا  سرتن  تفگ :  حـلاص  نب  نسح  میوگب :  يزیچ  مسرت  یم  مناد و  یمن  ار  بلاـطم  نیا  نم  تفگ :  دیـشک و  راـنک 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 167 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار یسیع  ات  نایفـس  تسا .  دیز  نب  یـسیع  یلب  تفگ :  بانج  درک .  ساطن  نب  بانج  تروص  هب  یهاگن  راسفتـسا  روط  هب  نایفـس  تسا ! 
دوخ نانخـس  زا  درک و  هیرگ  تدش  هب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  دـمآ و  یـسیع  يور  شیپ  بد  ؤم  تساخرب و  اج  زا  گنردالب  تخانش 

ۀمطاـف ینب  بـح  نا  تـفگ (( :  درک و  اـم  هـب  ور  و  درک .  ناـیب  ار  هلءاـسم  باوـج  دوـب  ناـیرگ  هـک  یلاـح  رد  هاــگنآ  تساوـخ  شزوـپ 
هک یتـسارب  ناـمیالا )) . ))  نم  یـش ء  هبلق  یف  نم  یکبیل  دـیرطنلا ،  لـتقلا و  فوـخلا و  نم  هیلع  مهاـمم  مـهل ،  عزجلا  و  مالـسلااهیلع )  )
ره یگ ،  هراوآ  سرت و  لتق و  زا  دـنراد  اهنآ  هک  يراب  تقر  عضو  نیا  زا  نانآ  يارب  يزوسلد  و  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف نادـنزرف  یتسود 

ار دوخ  زیخرب و  دوش  تیادـف  مردـپ  تفگ :  درک و  یـسیع  هبور  هاگنآ  دـتفا .  یم  هیرگ  هب  دـشاب  شلد  رد  یناـمیا  رـصتخم  هک  یـصخش 
لتاـقم بحاـص ((  میدـش .  قرفتم  هتـساخرب و  اـم  دـیوگ :  يوار  دـیآ .  ترـس  رب  میراد  میب  ناـنیا  زا  اـم  هک  ار  هچ  نآ  اداـبم  نک  یفخم 

 . تشادن یموزل  نآ  رارکت  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  رگید  تیاور  هب  ار  هیضق  نیا  نییبلاطلا )) 

هاگیفخم فشک 

نسح و حـلاص و  نب  یلع  شردارب  حـلاص و  نب  نسح  دـیز و  نب  یـسیع  نم و  دـیوگ :  تشذـگ )  شمان  ـالبق  هک   ) رمحا داـیز  نب  رفعج 
ربخ یسابع  يدهم  ناسوساج  زا  یکی  میدرک .  یم  عامتجا  هفوک  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  هیدیز  زا  یهورگ  ساطن و  نب  سنوی  نب  لیئارسا 

ام بقارم  ار  نیرومءام  زا  يدارفا  هک  تشون  هفوک  رد  دوخ  مکاح  هب  يدـهم  و  داد .  ار  روبزم  هناخ  یناشن  دـناسر و  هفیلخ  شوگ  هب  ار  ام 
 ، میتشاد هسلج  هناخ  نآ  رد  ام  اهبش  زا  یکی  اقافتا  دنزاس .  ریگتسد  ار  ام  دنزیرب و  ام  رس  رب  میدرک ،  عامتجا  هناخ  نآ  رد  هاگره  ات  دنک . 

دیز و نب  یـسیع  دنتخیر .  هناخ  راوید  رد و  زا  نمـشد  نارومءام  میدـید ،  ناهگان  دـنداد .  هفوک  مکاح  هب  ار  ام  عامتجا  ربخ  نارومءام  و 
نیا مشچ  ات  دـندرب ،  یـسابع  يدـهم  دزن  ارم  مدـش ،  ریگتـسد  مزیرگب و  متـسناوتن  نم  اّما  دـندش  رارف  هب  قفوم  هناـخالاب  قیرط  زا  نارگید 
شیپ هک  ینامه  وت  هداز  كاپان  يا  تفگ :  نم  هب  داد و  یگدازانز  تبـسن  ارم  نتفگ و  ازـسان  هب  درک  عورـش  داـتفا ،  نم  هب  كاـته  هفیلخ 

زا ایآ  متفگ :  نم  ییامن ! ؟  یم  توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  ینک و  یم  کـیرحت  نم  دـض  رب  ماـیق  هب  ار  وا  يور و  یم  دـیز  نب  یـسیع 
نیا وت و  هتسیاش  هک  یتروص  رد  یهد ؟  یم  انز  تبسن  ییوگ و  یم  ازسان  نمادکاپ  نانز  هب  هک  يرادن  سرت  وا  زا  ینک و  یمن  مرـش  ادخ 
رگید نم  يزاس ! ؟  يراـج  وا  رب  دـح  دـیوگ .  ار  نانخـس  نیا  لاـثما  يدرخباـن  صخـش  رگا  هک  تسا  نآ  يراد  تسد  رد  وت  هک  یماـقم 

ینابصع تخس  هک  یلاح  رد  هاگنآ  نداد  شحف  نم  هب  درک  عورش  هرابود  دنک ،  ییانتعا  نم  نانخس  هب  هکنیا  نودب  وا  یلو  متفگن  يزیچ 
درم نونکا  وت  متفگ :  نم  داد .  یم  مانـشد  دز و  یم  ارم  دـگل  تشم و  اب  هنایـشحو  تخادـنا و  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  ارم  تساخرب و  دوب 

 . درادن مه  يروای  دنک و  عافد  دوخ  زا  دناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  هتفای  تسد  نم  نوچ  یناوتان  درمریپ  هب  هک  یتسه  يدـنمورین  عاجش و 
 . مدوب نادنز  رد  اهلاس  دنتسب و  ینارگ  ریجنز  هب  ارم  اروف  نارومءام  دنریگب .  تخس  نم  رب  دننکفا و  نادنز  هب  ارم  داد  روتسد  تقو  نیا  رد 

یسابع هفیلخ  اب  وگتفگ 

وا شیپ  نوچ  دیبلط  دوخ  دزن  هب  نادنز  زا  ارم  يو  دیسر ،  یـسابع  هفیلخ  هب  دیز  نب  یـسیع  گرم  ربخ  نوچ  دیوگ :  رمحا  دایز  نب  رفعج 
یمدرم هچ  زا  سپ  تفگ :  هن .  متفگ :  یتسه ؟  یناـبایب  تفگ :  نیملـسم .  زا  متفگ :  یتسه ؟  یتـلم  هچ  زا  دیـسرپ  درک و  نم  هب  ور  متفر 

دیز نب  یـسیع  تفگ :  درک و  عطق  ارم  نخـس  اـج  نیا  رد  درک .  دازآ  ار  وا  شیـالوم  دوب ،  هفوک  لـها  زا  يا  هدرب  مردـپ  متفگ :  یتسه ؟ 
زا و  دوب .  قح  يرادربنامرف  رد  ياشوک  اسراپ و  دباع و  درم  يو  هک  دنک  تمحر  شیادخ  تسا .  یگرزب  تبیصم  وا  گرم  متفگ :  درم !!

هدژم نیا  نم  هب  ارچ  تفگ :  یلب .  متفگ :  یتشادن ؟  ربخ  شگرم  زا  وت ،  ایآ  تفگ :  تشادن .  كاب  هار  نیا  رد  یسک  تمالم  شنزرس و 
یم ربخ  نآ  زا  دوب و  هدـنز  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رگا  هک  مهد  ربخ  يزیچ  هب  ار  وت  متـشادن  تسود  متفگ :  يدادـن ؟ ؟  ار 

دادعتـسا نیا  زا  شیب  تفگ :  درک و  دنلب  ار  رـس  یتدم  زا  سپ  تخادنا و  ریز  هب  ار  رـس  یـسابع  يدهم  اجنیا  رد  دش .  یم  تحاران  تفای 
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یهگناو يراپسب  ناج  هجنکش  ریز  يرواین و  بات  مهدب  ار  تا  هجنکـش  روتـسد  رگا  هک  مراد  ار  نآ  سرت  منیب و  یمن  وت  ندب  رد  هجنکش 
يا هدز  اهراک  نیا  هب  تسد  هرابود  هک  مونـشب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  و  داـب .  ترادـهگن  ادـخ  ورب  تسا .  هتفر  اـیند  زا  هک  مه  اـم  نمـشد 
ایآ تفگ :  هدرک و  صوصخم )  نابرد   ) عیبر هب  ور  يدـهم  خاک ،  زا  نم  جورخ  ماـگنه  مدـش ،  نوریب  وا  دزن  زا  نم  منز .  یم  ار  تندرگ 

تمدخ دیوگ :  دایز  نب  رفعج  دنتـسه .  نینچ  نیا  لدنـشور  نامدرم  ادخ  هب  دوب ؟  مکحم  شلد  كدنا و  نم  زا  شـسرت  هنوگچ  يدـیدن 
دومرف داد و  نم  هب  رایخ  ددع  ود  نان و  هدرگ  ود  وا  تسا .  رایخ  نان و  ندروخ  لوغـشم  مدـید  مدیـسر ،  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز نب  یـسیع 

دنچ مدراذگ .  دوخ  ياج  هب  ارنآ  دمآ ،  دایز  رایخ  فصن  نان و  فصن  مدـش و  ریـس  مدروخ و  ار  رایخ  نان و  زا  یفـصن  یکی و  نم  روخب 
دروآ و نم  يارب  دوب  هدنام  هدرمژپ و  هک  ار  رایخ  نان و  هفـصن  نآ  یـسیع  متفر .  وا  تاقالم  هب  رگید  راب  يارب  تشذگ  نایرج  نیا  زا  زور 
يدروخ و ار  یتمـسق  وت  دـش .  وت  لام  مداد و  وت  هب  ار  اـهنیا  نم  تفگ :  یتشادـهگن ؟  نم  يارب  هک  دوب  هچ  اـهنیا  متفگ :  روخب .  تفگ : 

 . هدب هقدص  ای  روخب  ار  هدنامیقاب  یهاوخ  یم  رگا  نونکا  يدراذگ ،  ار  يردق 

نادنز رد 

هب ارم  داد  روتـسد  یـسابع  هفیلخ  يدهم  مدرک ،  يراددوخ  نتفگ  رعـش  زا  نم  هک  ینامز  دیوگ :  یـسابع  رـصع  فورعم  رعاش  هیهاتعلاوبا 
اجنآ رد  یکانلوه  هرظنم  داد و  تسد  نم  هب  یبیجع  تشهد  دیرپ و  مرـس  زا  شوه  دندروآ  نادنز  هب  ارم  هکنیمه  دننکفا .  نامرجم  نادنز 
نیا رد  مریگب .  سنا  وا  اب  هک  مبایب  ار  رفن  کی  ای  منک  ادـیپ  یهاگهانپ  هکلب  مدرک  یم  هاـگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  و  مدرک .  هدـهاشم 

هب اروف  داتفا  وا  هب  ممشچ  هکنیمه  دوب ،  راکـشآ  شا  هرهچ  زا  یکین  یگرزب و  راثآ  هک  داتفا  یـسابل  شوخ  رقوم و  درمریپ  هب  ممـشچ  نایم 
وا رانک  رد  همدـقم  نودـب  میامن  بدا  ضرع  منک و  مالـس  وا  هب  تفر  مدای  متـشاد ،  هک  یتحاراـن  بارطـضا و  هطـساو  هب  متفر و  وا  فرط 

سم تدوعت  درک (( :  هراشا  ار  ریز  رعش  ود  نیا  درمریپ  نآ  مدید  هاگان  هک  مدرک  یم  رکف  دوخ  لاح  رد  هتخادنا و  ریز  هب  ار  رس  متسشن و 
ردقنآ همجرت :  يرداال ))  ثیح  نم  هّللا  عینص  نسحب  اقثاو  سانلا  نم  یسای  ینریص  ربصلا و  یلا  ءازعلا  نسح  ینملسا  هتفلا و  یتح  رـضلا 

هدروآرد و ییابیکـش  نامرف  تحت  ازع  منامرد و  ارم  میوخ  لمحت  نیا  ما و  هتفرگ  وخ  نادـب  هک  مداد  تداع  اهالب  يراـتفرگ و  هب  ار  دوخ 
 . هتخاـس راودـیما  مناد  یمن  هک  ییاـج  هـب  دـنوادخ ،  يوـکین  راـتفر  هـب  هدرک و  سویءاـم  مدرم  زا  ارم  و  تـسا .  هدرپـس  دیـص  تـسد  هـب 
 : متفگ مدرک و  درمریپ  نآ  هب  ور  و  مدـمآ .  دوخ  هب  يروف  متـشاد  هک  یتحاران  زا  دـمآ و  مشوخ  رعـش  ود  نیا  زا  نم  دـیوگ :  هیهاـتعلاوبا 

هینک و  لیعامسا ،  وت  رب  ياو  تفگ :  دش و  تحاران  يروف  درم  نآ  مدید  ناوخب .  هبترم  ود  ار  رعش  نیا  مدنمشهاوخ  دهد .  تزع  تیادخ 
رگید ناملـسم  هب  هک  یناملـسم  ره  دننام  يدمآ و  نم  شیپ  یتسه ؟  يدرخ  مک  بدا و  یب  مدآ  ردـقچ  تفگن .  دوب  هیهاتعلاوبا )   ) هک ما 

ات یتسـشن  مرانک  ینزب  یفرح  نم  اب  هکنیا  نودـب  و  يدرکن ؟  یتحاران  راهظا  میراد  هک  یعـضو  زا  و  يدرکن ! ؟  مالـس  دـنک .  یم  مـالس 
ضوع و  يدینـش ،  نم  زا  هدادن  رارق  يزیچ  وت  يارب  نآ  زج  یـشاعم  یگدـنز و  یبدا و  تلیـضف و  دـنوادخ  هک  ار  رعـش  ود  نیا  هک  یتقو 

ود ار  رعش  نیا  یتفگ  نم  هب  همدقم  نودب  يدرک و  شومارف  ار  همه  یهاوخب .  شزوپ  ینک و  ناربج  ار  دوخ  زیمآ  تراسج  تاکرح  هکنآ 
! ؟  میا هتشاد  لماک  ییانشآ  مه  اب  البق  هدوب و  هنیرید  یتقافر  سنا و  وت  نم و  نایم  ایوگ ،  هک  دناسر  یم  وت  راتفر  زرط  نیا  ناوخب .  هبترم 

رد رگم  تفگ :  داد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دـش  یم  راتفرگ  نم  نوچ  سک  ره  هک  راد  روذـعم  ارم  متفگ :  وا  هب  دـیوگ :  هیهاـتعلاوبا 
 - تسوت ندیـسر  ماقم  هب  هلیـسو  هک  ناـیرابرد -  هفیلخ و  یـسولپاچ  حدـم و  نتفگ  زا  هک  نآ  رطاـخ  هب  طـقف  وت  یتسه ؟ ؟  یعـضو  هچ 
نم يراتفرگ  اّما  تسین .  مهم  اهنیا  ییوگب ،  رعش  نانآ  حدم  رد  هک  دننک  مار  ار  وت  دیاش  ات  دنا ،  هتخادنا  نادنز  هب  ارت  يدرک ،  يراددوخ 

ار وا  مهد  ناـشن  اـهنآ  هب  ار  یـسیع  هاـگیفخم  رگا  متـسه  نئمطم  نم  دـنهاوخ و  یم  نم  زا  ار  دـیز  نب  یـسیع  اـهنیا  هک :  تسا  نـیا  يارب 
ادخ ربمایپ  تمایق  زور  و  دوب .  دهاوخ  نم  ندرگ  هب  وا  نوخ  هک  یلاح  رد  منک  رادید  ار  يادـخ  هنوگچ  نم  تقو  نآ  و  تشک .  دـنهاوخ 

هن مشاب  هدز  تریح  دیاب  نم  نیاربانب  دش  مهاوخ  هتـشک  مدوخ  منکن  مه  ار  راک  نیا  رگا  دش و  دهاوخ  نم  مصخ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  )
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مرس و  دیامن -  حالصا  ار  تراک  دنوادخ  متفگ :  وا  هب  نم  متـسه .  رادهگن  دوخ  مراد و  یلاع  هیحور  هچ  هک  ینیب  یم  لاح  نیا  اب  و  وت !!
تـشهاوخ زا  مه  منک و  شنزرـس  ارت  مه  متـسین  رـضاح  نم  لاح  نیا  اب  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  درمریپ  متخادـنا ،  ریز  هب  تلاجخ  زا  ار 

ات دـناوخ  میارب  راب  دـنچ  ار  رعـش  ود  نآ  هاگنآ  راپـسب .  رطاخ  هب  ار  اـهنآ  مناوخب و  تیارب  ار  رعـش  ود  نآ  اـت  نک  شوگ  منک .  يراددوخ 
؟  یتسیک وت  دشخب  تزع  تیادخ  متفگ :  وا  هب  متـساخرب  نتفر  يارب  نوچ  تساوخ و  ار  ام  يرومءام  ناهگان  لاح ،  نیا  رد  دـش .  مظفح 

دیسرپ رضاح  زا  يدهم  دندرب ،  یسابع  هفیلخ  يدهم  دزن  ار  وا  نم و  سپ  متسه ،  دیز  نب  یسیع  یمیمص  تسود  رـضاح ))  )) نم تفگ : 
اهرهـش رد  زین  وا  يدنکفا ،  ساره  هب  ار  وا  يدمآرب و  وا  بیقعت  ددص  رد  وت  مناد ،  یمن  نم  تفگ :  رـضاح  تساجک ؟  دیز  نب  یـسیع  : 

 : تفگ يدهم  تساجک ؟ ؟  وا  مناد  یم  هچ  مدرب ،  یم  رسب  وت  نادنز  رد  هک  نم  يدرک و  ینادنز  ارم  وس  نآ  زا  و  دش .  يرارف  يراوتم و 
ار وا  نم  دش  يراوتم  هک  يزور  زا  تفگ :  رـضاح  دوب ؟  یـصخش  هچ  هناخ  رد  اجک و  رد  وا  اب  وت  تاقالم  نیرخآ  و  هدرک ،  رارف  اجک  هب 

مهد یم  روتـسد  الا ن  ای  یهد  ناشن  نم  هب  ار  وا  ياج  دیاب  ای  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  يدـهم  مرادـن .  يربخ  هنوگچیه  يو  زا  مدـیدن و 
زا سپ  یشکب و  ار  وا  هک  منک  ییامنهار  دیز  نب  یسیع  هاگیفخم  هب  ارت  ایآ  نکب ،  یناوت  یم  يراک  ره  تفگ :  رـضاح  دننزب .  ار  تندرگ 

تخـس يدـهم  لاـح  نیا  رد  داد .  مهاوـخن  ناـشن  وـت  هب  ار  وا  منک .  تاـقالم  دنتـسه  وا  هاوـخنوخ  هک  یلاـح  رد  ار  شلوـسر  ادـخ و  نآ 
وت الاح  بوخ  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  يدهم  رضاح  نتشک  زا  سپ  دندز .  ار  رضاح ))  )) ندرگ نم  مشچ  ولج  نامرف  و  دش .  نیگمـشخ 

دّمحم و  دندرک .  دازآ  ارم  داد  روتـسد  يدـهم  میوگ ،  یم  رعـش  هن ،  متفگ :  منک .  قحلم  درم  نیا  هب  مه  ارت  ای  ییوگ  یم  رعـش  ام  هرابرد 
یناهفـصا جرفلاوبا  تسا .  هیهاتعلاوبا  راعـشا  ناوید  ءزج  نونکا  مه  هدینـش  رـضاح  زا  هک  ار  يرعـش  ود  نآ  و  هتفگ :  هیورهم  نب  مساق  نب 

 . تسا رت  حیحص  لوا  تیاور  نامه  هتفگ  و  تسا .  هدرک  لقن  زین  يرگید  لکش  هب  ار  تیاور  نیا 

یسیع گرم 

(886  . ) تفر ایند  زا  یگلاـس  نس 60  هب  لاس 169  هب  هفوک  رد  یـسابع  يدهم  تموکح  نامز  رد  هنایفخم  یگدـنز  اهلاس  زا  سپ  یـسیع 
ناهنپ يراوتم و  يرمخاب  گنج  زا  سپ  یـسیع  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  شیومع  ردپ و  زا  وا  یلفون و  دّمحم  نب  دّمحم  زا  قارو  یـسیع 

شرازگ یـسابع  يدهم  هب  نارومءام  درک .  یم  یگدـنز  هنایفخم  لکـش  هب  رمع  رخآ  ات  دـشن و  رهاظ  یـسابع  هفیلخ  ناما  دوجو  اب  دـش و 
ار رضاح )  ) يدهم دنریگ ،  یم  تعیب  مدرم  زا  یـسیع  يارب  ینارفعز ،  حابـص  رـضاح و  یفریـص و  قالع  نبا  ياهمان  هب  رفن  هس  هک  دنداد 
 ، دهد ناشن  ار  یسیع  هاگیفخم  هکنیا  ات  تفرگ  تخـس  وا  رب  هاگنآ  تفرگ  رارقا  وا  زا  ینابرهم  قفر و  اب  تسایـس  يور  زا  درک و  ریگتـسد 

نبا ندومن  ریگتـسد  ددص  رد  دوب  هدـنز  یـسیع  هک  یتدـم  مامت  رد  دنتـشک .  ار  وا  داد  روتـسد  يدـهم  دادـن ،  ناشن  درک و  عانتما  وا  یلو 
تفگ حلاص  نب  نسح  هب  حابص ،  عقوم  نیا  رد  تفر .  ایند  زا  دیز  نب  یسیع  هکنیا  ات  تفاین .  تسد  ود  نآ  هب  یلو  دمآرد  حابص  قالع و 

دش مولعم  نوچ  و  دوب ،  وا  رطاخ  هب  مه  ام  بیقعت  تفر و  ایند  زا  یسیع  هک  کنیا  میراچد ،  یتحاران  یتخـس و  هچ  هب  ام  تهج  یب  سپ  : 
نیا دزن  هب  نم  هدـب  هزاجا  سپ  دراد .  یم  رب  ام  رـس  زا  تسد  دوش و  یم  هدوسآ  وا  هیحان  زا  تقو  تموکح  لایخ  تسا  هتفر  ایند  زا  وا  هک 

؟  میدرگ هدوسآ  همهاو  سرت و  زا  اـم  دـشک .  تسد  اـم  بیقعت  زا  اـت  مهدـب  وا  هب  ار  یـسیع  گرم  ربخ  مورب و  یـسابع  يدـهم  ینعی  درم 
نـشور ار  شا  هدید  یهد و  هدژم  وا  ربمایپ  دنزرف  ادخ و  تسود  گرم  هب  ادخ  نمـشد  دیابن  دنگوس  ادخ  هب  هن ،  تفگ :  حـلاص  نب  نسح 

ادـخ هب  اهتدابع )) ۀنـس و  داهج  نم  یلا  بحا  هنم  اـفئاخ  اـهتیبی  ۀـلیلل  هّللاوف  تفگ (( :  درک و  هفاـضا  تقو  نآ  ینادرگ  داـش  ار  وا  ینک و 
نایرج نیا  ادخ .  تدابع  داهج و  لاس  کی  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  درب  رس  هب  وا  سرت  زا  حبـص  هب  ات  يدهم  هک  ار  بش  کی  دنگوس 
یسیع دنزرف  ود  نم  حلاص  نب  نسح  گرم  زا  سپ  دیوگ :  حابص  تفر .  ناهج  نیا  زا  ( 887  ) هام ود  زا  سپ  حلاص  نب  نبسح  تشذگ و 

هب متفر و  يدهم  رصق  رد  هب  مدیشوپ و  هنهک  هماج  تسد  کی  هاگنآ  مدراذگ  ینما  ياج  رد  مدرب و  دادغب  هب  هتـشادرب و  ار  دیز  دمحا و  : 
هب نانابرد  ددرگ .  رورـسم  هک  مهد  وا  هب  يا  هدژم  زین  منک و  یتحیـصن  ار  هفیلخ  ات  ما  هدمآ  نم  دـییوگب  بجاح )   ) عیبر هب  متفگ  نانابرد 
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 : متفگ تسیچ ؟ ؟  تتحیـصن  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  دـندرب  عیبر  دزن  هب  ارم  نوچ  موش ،  رـصق  دراو  نم  داد  هزاـجا  وا  دـنداد و  ربـخ  وا 
وت هب  يزیچ  نم  هک  نادـب ،  ار  نیا  متفگ :  تسین .  یـسرتسد  هفیلخ  هب  ارت  ییوگن  ات  دوش  یمن  تفگ :  عیبر  تفگ .  مهاوخ  هفیلخ  هب  طقف 
نم زا  ار  نخـس  نیا  ات  عیبر  مدرک .  یم  توعد  دیز  نب  یـسیع  هب  ار  مدرم  هک  متـسه  ینارفعز  حابـص  نم  هک  نادـب  یلو  تفگ .  مهاوخن 

ار وت  لاح  ود  ره  رد  هفیلخ  نادب  ملـسم  غورد و  ای  ییوگ  یم  تسار  ای  تراتفگ  نیا  رد  وت  درم ،  يا  تفگ :  دناشن و  دوخ  دزن  ارم  دـینش 
بیقعت رد  وا  هک  يراد  عالطا  دوخ  هب  تبسن  ار  هفیلخ  ياه  هدقع  هک  یشاب  ینارفعز  حابص  وت  ییوگب و  تسار  رگا  اریز  تشک .  دهاوخ 

دهاوخ ار  وت  دتفا  وت  هب  شهاگن  هکنیمه  دیدرت  نودب  هدرکن و  راذگورف  یمادقا  چیه  زا  هار  نیا  رد  تسوت و  ندرک  ریگتـسد  ددـص  رد  و 
رطاخ هب  هکنادب  دروآرب  وت  زا  یتجاح  ات  ینک  ادـیپ  یـسرتسد  وا  هب  ات  یهد  رارق  هلیـسو  ار  فرح  نیا  وت  و  ییوگب ،  غورد  رگا  و  تشک . 
دـشاب هچ  ره  ار  تتجاح  مرـضاح  نانخـس  نیا  نودب  نم  و  دشک .  یم  ار  وت  تفرگ و  دـهاوخ  مشخ  وت  رب  يا  هدز  هک  يا  هقح  راک و  نیا 

رگا مرادن و  وا  هب  یتجاح  چیه  نم  دنگوس  ادخ  هب  میوگ  یمن  غورد  متسه و  ینارفعز  حابص  نم  تفگ :  حابـص  مروآرب .  ءانثتـسا  نودب 
رگا منیبـب و  ار  وا  صخـش  مهاوخ  یم  نم  طـقف  تسین .  يزاـین  اـهنآ  هب  ارم  تفریذـپ و  مهاوخن  وا  زا  دـهدب  نم  هب  ار  دوـخ  ییاراد  ماـمت 

 . مناسر یم  وا  هب  ار  دوخ  منک و  یم  مادقا  رگید  قیرط  زا  يوش  عنام  يراذگن و 

هفیلخ اب  تاقالم 

نتخیر زا  ار  دوخ  همذ  هک  شاب  هاوگ  وت  ایادخ  تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  رس  دینش  نم  زا  ار  نخـس  نیا  عیبر  یعقوم  دیوگ :  حابص 
ردـق نیمه  نم  و  تفر ،  هفیلخ  دزن  هب  دوخ  تشاـمگ و  نم  رب  رومءاـم  دـنچ  هاـگنآ  تفگ :  ار  مـالک  نیا  منک .  یم  هئربـت  درم  نیا  نوـخ 

هب ارم  دایرف  نیا  لابند  هب  و  دیروایب ،  ار  ینارفعز  حابص  دز :  ادص  يدهم  هک  دوب  هدیسرن  ای  هدیـسر  هفیلخ  قاطا  نورد  شیاپ  هک  مدیمهف 
درواین و شوخ  زور  تیادخ  تفگ :  يرآ .  متفگ :  یتسه ؟ ؟  ینارفعز  حابـص  وت  تفگ :  داتفا  نم  هب  هفیلخ  مشچ  ات  دندرب .  يدهم  دزن 
هب یلب  متفگ :  ینک !  یم  توعد  نم  نانمشد  يوس  هب  ار  مدرم  هدرک و  مایق  نم  رب  هک  ینامه  وت  ادخ  نمـشد  يا  دشخبن  ناماس  ار  تراک 

ياپ هب  هک  ینئاخ  نامه  وت  سپ  دز :  داـیرف  دـش و  ینابـصع  يدـهم  تسا  تسرد  یتفگ  هک  هچنآ  همه  ییوگ و  یم  هک  مناـمه  نم  ادـخ 
هدمآ نم  متفگ :  يا ! ؟  هدمآ  نم  دزن  هب  تحار  لایخ  اب  فصو  نیا  اب  يراد و  فارتعا  شیوخ  راک  هب  ایآ  يا  هدمآ  گرم  يوس  هب  دوخ 

! ؟  ییوگ تیلـست  هچ  هب  و  یهد ؟  هدژم  هچ  هب  تفگ :  بجعت  اب  دـش و  مارآ  يردـق  يدـهم  میوگ .  تیلـست  مه  مهد و  هدژم  ار  وت  اـت  ما 
ار نانخس  نیا  هک  يدهم  دوب ! وت  نوخ  تشوگ و  زا  مع و  رسپ  وا  اریز  رطاخ  نیمه  هب  زین  تیلست  دیز و  نب  یـسیع  گرم  هب  هدژم  متفگ : 

تقو دـنچ  تفگ :  و  درک .  نم  هب  ور  هاگنآ  درک و  دـمح  ار  ادـخ  دروآ و  ياـجب  رکـش  هدجـس  درک و  هلبق  فرط  هب  ار  دوخ  يور  دـینش 
تشاذـگن و حـلاص  نب  نسح  متفگ :  يدادـن ؟  ربـخ  رتدوز  ارچ  تفگ :  تسا .  هاـم  ود  دودـح  متفگ :  تسا ؟ ؟  هدرم  یـسیع  هک  تـسا 
ار ربخ  نیا  نم  تشاذگ  یمن  دوب  هدنز  وا  رگا  تفر و  ایند  زا  مه  وا  متفگ :  دش ؟  هچ  وا  دیـسرپ :  يدهم  متفگ ،  زاب  شیارب  ار  وا  نانخس 

نمـشد وا  یتسارب  درک .  هدوسآ  مه  وا  تسد  زا  ارم  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تفگ :  دروآ و  اج  هب  رگید  هدجـس  يدـهم ،  مرواـیب .  تیارب 
یتجاح ره  نونکا  تشادیماو .  نم  دض  رب  مایق  هب  یـسیع  ياج  هب  ار  يرگید  صخـش  دنام  یم  هدنز  رگا  دیاش  دوب و  نم  يارب  یتخـسرس 

چیه نم  ادـخ  هب  متفگ :  دـیوگ :  حابـص  مهد .  یم  وـت  هب  یهاوـخب  هچ  ره  و  درک .  مهاوـخ  زاـین  یب  ارت  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  وـگب  يراد 
نادـنزرف عضو  هب  یگدیـسر  متفگ :  تسیچ ؟  تجاـح  نآ  تفگ :  يدـهم  زیچ ،  کـی  زج  مهاوخ ،  یمن  وت  زا  يزیچ  مرادـن و  یتجاـح 

وت زا  منک  یتسرپرس  هرادا و  ار  اهنآ  متسناوت  یم  هک  دوب  يروط  نم  یگدنز  یلام و  عضو  رگا  دنگوس  ادخ  هب  نانآ ،  یتسرپرس  یـسیع و 
یب یگنـسرگ و  زا  دوـشن  یگدیـسر  اـهنآ  هـب  رگا  دـنکدوک و  اـهنآ  یلو  مدروآ  یمن  وـت  دزن  ار  اـهنآ  متـساوخ و  یمن  يزیچ  اـهنآ  يارب 

یتخـس هب  دیـشک و  یم  بآ  دوب  یفخم  هک  تدم  نیا  مامت  رد  ناشردـپ  دـنرادن .  يا  هتخودـنا  یلام و  اهنآ  اریز  درم  دـنهاوخ  یتسرپرس 
و تسین .  هتخاس  نم  زا  مه  راک  نیا  و  دوش .  یمن  تفای  دشاب  اهنآ  جراخم  راد  هدهع  هک  یـسک  نم  زج  نونکا  و  درک .  یم  هرادا  ار  نانآ 
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اهنآ نوچ  يدرگ .  اهنآ  یگدنز  جراخم  دهعتم  هک  یشاب  یسک  نیرتراوازس  زین  یتسه و  اهنآ  تسارح  ظفح و  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  وت 
اجنآ ات  تسیرگ  يدهم  تفای ،  نایاپ  هک  نم  نانخـس  دیوگ :  حابـص  دنتـسه .  وت  نادناخ  نامیتی  وت و  نوخ  تشوگ و  وت و  نادنواشیوخ 

يا منک  یم  تبقارم  اهنآ  زا  مدوخ  ياه  هچب  دننام  دنشاب  نم  دزن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هاگنآ  دش و  ریزارس  شا  هنوگ  زا  کشا  هک 
زا ینیگنـس  راب  يدرک و  ادا  بوخ  شیوخ  ندرگ  رب  ار  ناشردـپ  نانآ و  قح  وت  دـهد .  ریخ  يازج  وت  هب  اهنآ  نم و  هیحاـن  زا  ادـخ  درم ، 

تسه وت  ناما  لوسر و  ادخ و  ناما  اه  هچب  نآ  يارب  لاح  متفگ :  نم  يدروآ !  هیده  یلاحشوخ  رورـس و  نم  يارب  یتشادرب و  نم  شود 
زا یـسک  ینکن و  بیقعت  ار  نانآ  هک  يریگ  یم  ندرگ  هب  ناشردپ  نارای  ناشناگتـسب و  نانآ و  ناج  ظفح  رد  ار  تناردپ  دوخ و  همذ  و   ؟

طرـش و هنوگ  ره  دنتـسه .  مناردـپ  نم و  همذ  رد  دـشاب و  نانآ  يارب  تدوخ و  يارب  ناـما  تفگ :  يدـهم  ییاـمنن !  يریگ  یپ  ار  ناـشیا 
زا نامیپ  طرش و  متساوخ  یم  هک  ینابز  تغل و  ره  هب  نم  دیوگ :  حابص  تسا .  هتفریذپ  همه  هک  وگب ،  یهاوخ  یم  بلطم  نیا  رد  ینامیپ 
هب دـنا ،  هدرک  یهانگ  هچ  لاسدرخ  ناکدوک  نیا  رخآ  نم  تسود  بیبح و  يا  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  يدـهم  تقو  نیا  رد  متفرگ .  وا 
یم وا  هب  تساوخ  یم  هچ  ره  متفای  یم  تسد  وا  هب  نم  ای  دـمآ  یم  نم  دزن  هب  دوخ  ياپ  هب  دوب و  نانآ  ياـج  ناشردـپ  رگا  دـنگوس  ادـخ 
یم وت  زا  مراد  وت  رب  نم  هک  یقح  هب  و  روایب .  نم  دزن  هب  ار  اه  هچب  ورب و  نونکا  دـهد  تیوکن  شاداپ  ادـخ  اـهنیا ! هب  دـسر  هچ  اـت  مداد ، 

زا نم  مـتفگ :  باوـج  رد  یهد .  رارق  تیگدـنز  کـمک  ار  نآ  يریگب و  مـینک  یم  ررقم  تدوـخ  يارب  اـم  هـک  زین  ار  یلوـپ  هـک  مهاوـخ 
يدهم دزن  زا  و  متفگ :  ار  نیا  منک .  یم  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  نانآ  دننامه  مناناملسم و  زا  رفن  کی  نم  هک  نوچ  مروذعم ،  نآ  نتفریذپ 

هنیـس هب  ار  كدوک  ود  نآ  دمآ و  ولج  دید  ار  اهنآ  ات  يدهم  مدرب ،  يدهم  شیپ  ار  ود  نآ  متفر و  یـسیع  نادنزرف  غارـس  هب  مدـمآ  نوریب 
تشامگ و نانآ  يرازگتمدـخ  هب  ار  يزینک  درک و  هدامآ  نانآ  يارب  ییاج  دـندروآ و  نانآ  يارب  ابیز  ياه  هماـج  داد  روتـسد  دینابـسچ و 

نایرج نیا  زا  سپ  داد .  صاصتخا  اهنآ  هب  ار  یقاطا  دوخ  رـصق  رانک  رد  داد و  رارق  نانآ  يربنامرف  یگدیـسر و  رومءام  زین  ار  مـالغ  دـنچ 
ات دـنرب  یم  رـس  هب  یـسابع  هفیلخ  یتنطلـس  رـصق  رد  نانچمه  ود  نآ  هک  متفای  یم  عالطا  مدـش ،  یم  ایوج  نانآ  عضو  زا  هاگیب  هاگ و  نم 
نآ رد  دندش ،  هدنکارپ  دندوب  رصق  رد  هک  یناسک  دروخ و  مه  هب  دادغب  رصق  عاضوا  دش و  هتشک  دیشرلا  نوراه  دنزرف  نیما  دّمحم  هکنیا 

يدنچ زا  سپ  دش و  رامیب  نایرج  نیا  زا  شیپ  یـسیع  نب  دیز  شردارب  اّما  تشگ ،  يراوتم  دمآ و  نوریب  اجنآ  زا  یـسیع  نب  دـمحا  تقو 
 . ( تسین نآ  رکذ  هب  یجایتحا  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  يرگید  وحن  هب  ار  تشذگرس  نیا  نییبلاطلا ))  لتاقم  بحاص ((   . ) تشذگرد

یسیع نادنزرف 

تشذگرد و ردپ  تایح  نامز  رد  يو  هک  دنک  یم  هفاضا  ار  یسیع  نب  نسح  تشاد و  دنزرف  راهچ  یـسیع  هک  دراد  هفاضا  تیاور  نیا  رد 
اب تاقالم  نیا  زا  سپ  مه  دـیز  دـمحا و  دـنام و  هفوک  رد  دروآرد و  دوخ  دـقع  هب  ار  حـلاص  نب  نسح  رتخد  هک  یـسیع  نب  نیـسح  رگید 
رد دمحا  تشذگرد و  هنیدم  رد  دیز  و  دنتفر ،  هنیدم  هب  دنتفرگ و  هزاجا  يدهم  زا  ود  نآ  دـنیوگ :  یم  و  دـندش .  هدرب  يو  دزن  هب  هفیلخ 

دش و ریگتسد  وا  دزن  رد  هیدیز  نایعیـش و  عامتجا  رطاخ  هب  يدنچ  زا  دعب  دش و  يراوتم  دیـشرلا  نوراه  ناسوساج  تیاعـس  شرازگ و  رثا 
دمحا ( 889  . ) تشذگرد دوب  يرارف  هک  یلاح  رد  لکوتم  نامز  رد  وا  ( 888  ) تخیرگ نادنز  زا  يدنچ  زا  سپ  داتفا و  نوراه  نادنز  رد 

لاس 247 ه ق ناضمر  بش 23  رد  مردپ  دیوگ :  دمحا  دنزرف  یلع  دش .  فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  راب   30 دیز ،  نب  یسیع  نب 
 ، تسا نیسح  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترضح  دنزرف  نیمود  مالـسلا )  هیلع  قداص  ماما  بیبر   ) دیز نب  نیـسح  ( 890  . ) تشذگرد هرصب  رد 

(891  . ) دشاب یم  لاس  شرمع 76  تدـم  ای 115 ه ق و  لاس 114  وا  دلوت  خیرات  دوب .  زینک )  ) دـلو ما  شردام :  دـش .  دـلوتم  ماش  رد  وا 
رابغ هک  دوب ،  هتشذگن  شرمع  زا  لاس  تفه  زونه  دشاب  یم  کشا )  بحاص   (( ) هربعلااذ هعمدلاوذ و  شبقل ((  ( 892  ) هّللادبعوبا وا  هینک 
ملع وا  هب  و  درک ،  تیبرت  یبوخ  هب  داد و  شرورپ  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دیسر .  تداهش  هب  شردپ  و  تسشن ،  شرـس  رب  یمیتی 

هدـهع هب  ار  وا  تیبرت  میلعت و  شردـپ  تداهـش  زا  دـعب  شترـضح  درک و  یگدـنز  ماـما  فطل  هیاـس  رد  وا  تخومآ ،  تمکح  شناد و  و 
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 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  وا  ( 894  ) یسوط خیـش  لاجر  رد  ( 893  . ) درک يدایز  یملع  ياه  هدافتـسا  ماـما  زا  و  تشاد ، 
رد مه  رجح ،  نبا  زین  و  دنا ،  هدرک  ناونع  ار  وا  یـسوط  خیـش  یـشاجن و  تسا و  باتک  بحاص  تاور و  زا  دـیز  نب  نیـسح  درمـش .  یم 
 (( هربعلا يذ  هعمدلا و  يذ  هب ((  ار ،  دـیز  نب  نیـسح  هکنآ  تلع  ( 895  . ) تسا هدوتـس  هدرک و  دای  ار  وا  بیذـهت )   ) رد مه  و  بیرقت )  )

شدنزرف دوب ،  ریزارس  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  تاقوا  رثکا  تسیرگ و  یم  رایـسب  وا  هک  دوب  نیا  دندوب ،  هداد  بقل  کشا )  بحاص  )
و شتآ ،  ایآ  تفگ :  شباوج  رد  مردپ  تسا ؟  دایز  وت  ياه  هیرگ  ردقچ  درک :  ضرع  دیز  نب  نیـسح  مردپ  هب  مردام  دیوگ :  یم  ییحی 

زادـگناج هرطاـخ  يروآداـی  شتآ  زا  شدوصقم  مریگب .  ار  میاـه  هیرگ  وـلج  هک  هتـشاذگ  یقاـب  يرورـس  یلاحـشوخ و  میارب  ریت  ود  نآ 
شردارب هب  يرگید  دیز و  شردپ  هب  یکی  هک  دوب  يریت  ود  نآ  ریت  ود  زا  روظنم  و  مالـسلا )  هیلع   ) دیز شردـپ  سدـقم  دـسج  ندـنازوس 

 (( هموق میرک  هلها و  خیـش  الیلج  ادیـس  ناک  دیوگ (( :  یم  نیـسح  هرابرد  راصتخالا )) ) ۀیاغ   )) ) بحاص و  ( 896  . ) درک تباصا  ییحی 
نایب و  نابز ،  رظن  زا  وا  دوب .  یمارگ  رایسب  شناشیوخ  نایم  رد  وا  دوب  شنادناخ  گرزب  مرتحم و  راوگرزب و  اقآ و  دیز  نب  نیسح  ( 897)

کمک هب  وا ،  ( 898  . ) دـمآ یم  باسح  هب  مشاه  ینب  لاجر  زا  خـیرات  دارفا و  ییاسانـش  باسنا و  رب  وا  هطاحا  لـضف و  دـهز و  ملق و  و  ، 
وا دش .  يراوتم  ود  نآ  تداهـش  زا  سپ  دیگنج و  یم  نانآ  هارمه  گنج  ههبج  رد  تفاتـش و  ضحم  هّللادبع  نادنزرف  دّـمحم و  میهاربا و 
لاس رد  وا  دوب .  وا  نتـسیرگ  دایز  نامه  نآ  تلع  دیاش  دش و  انیبان  شرمع  رخآ  نوچ و  دـنداد  بقل  انیبان )  ) فوفکم شرمع  رخآ  رد  ار 

(899  . ) تفگ دوردب  ار  یگدنز  لهچ ه ق  دص و  کی 

دیز نب  نیسح  مایق 

يراوتم ینالوط  یتدـم  يارب  سپـس  درک و  مایق  نیـسح  نب  هّللادـبع  نادـنزرف  میهاربا  دّـمحم و  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  دـیز  نب  نیـسح 
دروم دـیز  نب  دّـمحم  شردارب  تخاس .  رهاـظ  ار  دوخ  دـش  دـهاوخن  ریگتـسد  هک  تفاـی  ناـنیمطا  دـندرکن و  بیقعت  ار  وا  نوچ  تشگ و 

داد و یم  نیمءات  روصنم  بناج  زا  ار  نیـسح  شردارب  همان  هلیـسو  هب  دّمحم  درب  شدوخ  دزن  ار  يو  تفرگ و  رارق  یـسابع  روصنم  تبحم 
نانیمطا الماک  یسک  زا  ات  تفرگ و  یمن  سامت  یـسک  اب  یلو  دش  راکـشآ  هنیدم  رد  انلع  دش .  رطاخ  هدوسآ  روصنم  فرط  زا  هک  یعقوم 

دّمحم تضهن  رد  تفگ :  هدرک  تیاور  دـیز  نب  نیـسح  زا  دوخ  دنـس  هب  یعناقم  یلع  داد .  یمن  هار  شیوخ  هناخ  هب  ار  وا  درک  یمن  ادـیپ 
نادنزرف هّللادبع  یسوم و  یسیع و  مردارب  نم و  دندرک .  جورخ  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  نت  راهچ  هّللادبع ،  نب 

(900  . ) دندوب مالسلاامهیلع )   ) دّمحم نب  رفعج  ماما 

نسح نب  هّللادبع  تحیصن 

داتفا و دناوخ  یم  زامن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  هک  نسح  نب  هّللادبع  هب  نم  راذگ  يزور  دیوگ :  دـیز  نب  نیـسح 
وت نوچ  هدازردارب  يا  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  دش  مامت  شزامن  هکنیمه  متفر  شدزن  هب  نم  درک ،  نم  هب  هراشا  شتـسد  اب  دید  ارم  نوچ 
هک یتسارب  مدـنزرف :  دـشخب ،  دوس  نادـب  ار  وت  دـنوادخ  دـیاش  مهد  وت  هب  يدـنپ  اـت  تساوخ  ملد  يدازآ  راـیتخا و  بحاـص  ـالا ن  دوخ 

مدرم یتسه و  یناوج  نینـس  رد  کنیا  وت  تسین و  هاگیاج  ماـقم و  نآ  رد  وت  زج  یـسک  هک  هداد  رارق  یماـقم  ییاـج و  رد  ار  وت  دـنوادخ 
دشاب هتشاد  ناگتشذگ  راتفر  هب  تهابش  ینک  يراک  رگا  سپ  دنناباتش ،  تیوس  هب  مه  يدب  یبوخ و  دنا ،  هتخود  وت  هب  ار  دوخ  ياه  هدید 
تیوس هب  هک  تسا  يرـش  يدب و  دنگوس  ادـخ  هب  یهد  ماجنا  اهنآ  فلاخم  يراک  رگا  هدروآ و  يور  وت  هب  یبوخ  ریخ و  هک  تسا  مولعم 

هک تسا  یلع  نب  دیز  تناردپ  نیرتکیدزن  دنتشادن و  هبترم  ماقم و  رد  يریظن  هک  يا  هدراذگ  رـس  تشپ  یناردپ  وت  انامه  و  تسا ،  هتفاتش 
 ، یلع نوچ :  ینک ،  دروخرب  يرترب  تلیـضف و  هب  يور  الاب  هچ  ره  و  مدیدن .  ار  شدننامه  نارگید  نایم  رد  هن  نامدوخ و  نایم  رد  هن  نم 

ات ص دلج 6 ص 23  توریب  پاچ  هعیـشلا )) ،  نایعا  هدنزرا ((  باتک  رد  ( 901  ( . ) مالـسلا مهیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دعب  نسح و  دعب  و 
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 . دوش هعجارم  هدمآ  مالسا  ردقیلاع  تیصخش  نیا  لصفم  اتبسن  لاح  حرش   26

دیز نب  دّمحم 

هتفگ شا  هرابرد  دوب .  دنـس  لها  زا  يزینک  شردام  دنا  هتفگ  زین  هّللادبعوبا  رفعجوبا و  وا  هینک  تسا ،  دّمحم  دیز  دـنمورب  دـنزرف  نیرخآ 
يولع ییحی  نب  دّمحم  نب  نیسح  دوب .  هدیسر  لامک  تلیضف و  هجرد  نیرتیلاع  هب  وا  لبنلا )) . ))  ۀیاهن  لضفلا و  ۀیاغ  یف  ناک  و  دنا (( : 

دیز نب  دّمحم  انایب )) . )) اناسل و  مشاه  ینب  تالاجر  نم  دیز  نب  دّمحم  ناک  و  تفگ (( :  یم  دّمحم  هرابرد  هک  دـنک  یم  لقن  شدـج  زا 
نامز رد  وا  دسیون :  یم  وا  لاح  حرش  رد  يدادغب ،  بیطخ  تفر ،  یم  رامش  هب  مشاه  ینب  هتـسجرب  نادرم  زا  نخـس  یمرگ  نایب و  رظن  زا 

زا هیکز )  سفن   ) نسح نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  مایق  رد  هک  تسا :  هتفگ  تشذـگرد و  اجنآ  رد  دـمآ و  دادـغب  هب  یـسابع  يدـهم  تفالخ 
هب تضهن  يربهر  مدش  هتـشک  نم  رگا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  هّللادبع  نب  دّمحم  دوب و  نیزرابم  زا  قیال و  ناهدنامرف  ناگدـنمزر و  هلمج 
 : رکذت ( 902  . ) دنریگ هدهع  هب  ار  مایق  یهدنامرف  دیز  نب  دّمحم  دیز و  نب  یـسیع  دش ،  هتـشک  میهاربا  رگا  تسا و  میهاربا  مردارب  هدهع 
زا نیـسح  یـسیع و  دوبن و  نسح  هّللادـبع  نادـنزرف  دربن  رد  دّـمحم  هدرک ،  لقن  نییبلاطلا ))  لتاقم  بحاـص ((  هک  يرگید  تاـیاور  قبط 

ادیپ یبرق  ماقم  تفر و  روصنم  یسابع  هفیلخ  دزن  وا  هکلب  دّمحم  هن  دنتشاد  تکرـش  میهاربا  دّمحم و  مایق  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نادنزرف 
طابترا روصنم  اب  و  هدوسم )   ) درک نت  هب  هایس  سابل  نایسابع  لثم  دمآ و  رانک  یسابع  هفیلخ  روصنم  اب  شیناوج  نینس  رد  وا  ( 903  . ) درک

هزاجا درک  یمن  داـمتعا  هک  سک  ره  هب  دوب و  ساـمت  رد  مدرم  اـب  رتمک  وا  دومن  رهاـظ  ار  دوخ  درک و  ماـیق  هنیدـم  رد  ادـعب  وا  اـّما  تشاد 
تماما هب  وا  دوبن و  تماما  یعدم  هاگ  چیه  دّمحم  تماما  هلءاسم  رد  دیز  نب  دّمحم  خـسار  داقتعا  ( 904  . ) داد یمن  ار  شا  هناخ  هب  دورو 

وا تشاد  ار  مارتحا  عوضخ و  لامک  متـشه ،  ماما  شدـنزرف  رفعج و  نب  یـسوم  ماـما  هب  تبـسن  تشاد و  فارتعا  ناـمیا و  نیموصعم  همئا 
لقن الیذ  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  دراد و  تلالد  عوضوم  نیا  رب  دایز  يدهاوش  هلدا و  تسناد و  یم  تماما  قحتـسم  ار  قح  نیتسار  همئا 

 ، دوش قحلم  ام  عمج  هب  مه  دیز  نب  دّـمحم  دوب  انب  میدوب و  ابق  هدـکهد  رد  رفن  دـنچ  ام  دـیوگ :  بویا  نب  ردـیح  مان  هب  يدرم  دوش :  یم 
 : تفگ درک .  رکذ  دوـخ  يارب  یهجوـم  رذـع  وا  يدرک ؟  رید  ارچ  میتـفگ  وا  هب  دـمآ .  اـم  دزن  هب  رترید  ررقم  دـعوم  زا  يرادـقم  دّـمحم 

هراـبرد اـم  زا  درک و  عمج  شتیـصو  دوهـش  ناونع  هب  میدوب  همطاـف  یلع و  نادـنزرف  زا  رفن  هدـفه  هک  ار  اـم  متفه )  ماـما  هینک   ) میهارباوبا
هک دومن  نیعم  دوخ  لیکو  یصو و  ار  اضر )  ) شدنزرف میهارباوبا  درک :  هفاضا  سپس  تفرگ .  دهاش  اضر )  ) شدنزرف ینیـشناج  تماما و 

شدنزرف زورما  وا  دنگوس  ادخ  هب  ردیح  يا  تفگ :  راوتـسا  خسار و  ینامیا  اب  دّمحم  هاگنآ  دشاب .  شنیـشناج  شتامم  تایح و  نامز  رد 
هک تسا  نشور  الماک  تیاور  نیا  زا  دنـشاب .  يو  تماما  هب  دقتعم  دیاب  وا  زا  دـعب  نایعیـش  همه  و  درک .  باختنا  تماما  ناونع  هب  ار  اضر 

 . تشاد یم  تسود  ار  نانآ  تسا و  هتشاد  فارتعا  نامیا و  نیموصعم  همئا  تماما  هلءاسم  رد  دّمحم 

دیز نب  دّمحم  يراکادف  تشذگ و 

هدینش هکم  رد  یـسابع  هفیلخ  روصنم  رفعج  یبا  هکنیا  نآ  دراد .  تلالد  دّمحم  تمارک  يدرمناوج و  تلیـضف و  رب  هک  یبلاج  تشذگرس 
نوریب وا  گنچ  زا  تسا  نکمم  هک  يا  هلیسو  ره  هب  تساوخ  یم  يو  تسا .  یتمیق  رهوگ  کلملادبع  نب  ماشه  نب  دّمحم  دزن  رد  هک  دوب 

رد کی  طقف  دنکن و  رارف  دّمحم  ات  تشامگ  دنچ  ینیرومءام  دندنبب و  ار  مارحلا  دجسم  ياهرد  مامت  داد  روتـسد  حبـص  زور  کی  دروآ . 
تـسوا دوخ  نتفرگ  يارب  اه  هشقن  نیا  هک  دیمهف  ماشه  نب  دّمحم  دـننک .  ریگتـسد  ار  دّـمحم  نیرومءام  ات  داد ،  روتـسد  دراذـگ و  زاب  ار 

دید مدرم  نیب  رد  دـهد .  تاـجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  هکلب  دـنک و  ادـیپ  یهاـگهانپ  هاـنپ و  اـت  تفر  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هدز  تشحو 
رد تخانـش .  یمن  ار  ناوج  نیا  يو  هتـسشن  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  دوش  یم  هدـناوخ  وا  هرهچ  زا  يراوگرزب  تمارک و  راثآ  هک  یناوج 

دنزرف مه  دیز  نب  دّمحم  دوب و  دیز  دنزرف  دّمحم  دنمهوکـش  ناوج  نیا  اقافتا  دـهد و  رارق  وا  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  دـید  نیا  رتهب  لاح  نیع 
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ارم منک  یفرعم  ار  مدوخ  رگا  اقآ  تفگ :  ماشه  دنزرف  ینادرگرـس ؟  هدز و  تشحو  ارچ  تفگ :  دـیز  نب  دّـمحم  تخانـش .  یمن  ار  ماشه 
امـش تفگ :  ماشه  نب  دّمحم  مهد .  یم  تاجن  ارت  نم  نم و  هانپ  رد  وت  تفگ :  دیز  دنزرف  دیهد ؟  یم  ناما  دیریگ و  یم  ناتدوخ  هانپ  رد 
ناوج نیا  تسناد  دینـش و  ار  دیز  مان  ماشه  دنزرف  ات  مشاب .  یم  یلع  نب  دیز  نب  دّمحم  نم  تفگ  دـیز  دـنزرف  دـینک .  یفرعم  ار  ناتدوخ 

وا تسا .  یعطق  نم  گرم  رگید  تفگ :  دوخ  اب  دیرپ و  شا  هرهچ  زا  گنر  تسوا  لتاق  ماشه  شردپ  هک  تسا  ینامرهق  دیهش  نآ  دنزرف 
دوب وا  نادناخ  صاخ  هک  يراوگرزب  شمارآ و  اب  دّمحم  درک .  یم  کمک  تشذگ و  وفع و  ياضاقت  دـیز  نب  دّـمحم  زا  نایرگ  نازرل و 

اب مراچان  ار  وت  نم  مشک .  یمن  مردـپ  نوخ  صاصق  هب  ار  وت  نم  تسا  نم  ردـپ  لـتاق  تردـپ  مرادـن  يراـک  وا  هب  نم  سرتن  ناوج  تفگ 
ماـشه دـنزرف  مهاوخ .  یم  شزوپ  منک  يدـنت  راـتفر  وت  هب  تتاـجن  يارب  رگا  مهد و  تاـجن  روصنم  نارومءاـم  لاـگنچ  زا  يا  هشقن  کـی 

رس يور  ار  دوخ  يابع  دیز  نب  دّمحم  هد .  ماجنا  نم  تاجن  يارب  ینیب  یم  حالـص  یناوت و  یم  روج  ره  اقآ  تفگ :  دینـش ،  نینچ  یعقوم 
دنزرف هب  يراد  بآ  یلیس  دنچ  دیـسر  هک  شیتفت  نارومءام  کیدزن  دناشک  دجـسم  یجورخ  رد  اهنت  فرط  هب  ار  وا  دنکفا و  ماشه  دنزرف 

هب هکنیا  يارب  مدرک  هیارک  وا  زا  ییاهرتش  تسا و  ناـبرتش  سنجدـب  درم  نیا  لـضفلاوبا  يا  تفگ :  درک  ور  هطرـش  سیئر  هب  دز و  ماـشه 
دروم رد  مربب و  یـضاق  دزن  ات  ما  هدروآ  ریگ  ار  وا  الا ن  هداد و  ناسارخ  رکـشل  نارـسفا  هب  ار  اهرتش  درک  تناـیخ  نم  هب  وا  اـّما  مورب  هفوک 
دّمحم هک  هطرش  سیئر  مربب .  یضاق  همکحم  هب  ار  وا  هکلب  دنکن  رارف  وا  ات  نک  نم  هارمه  ار  نابساپ  ود  افطل  مریگب .  ار  مقح  دوخ  ياعدا 

زا تشاذـگ و  دـیز  نب  دّـمحم  رایتخا  رد  ار  رومءام  ود  اروف  نابرق و  مشچ  تفگ :  درک و  میظعت  تخانـش  یم  ار  وا  تیـصخش  دـیز و  نب 
بوخ تفگ :  ماشه  دنزرف  هب  دنلب  يادص  اب  دنا ،  هدـش  جراخ  هکلهم  زا  دـش  نئمطم  الماک  دندیـسر و  هک  هار  نیب  دـندش  جراخ  دجـسم 

نابـساپ ود  هب  ور  دیز  نب  دّمحم  هاگنآ  منک .  یم  ادا  ار  وت  قح  مراد  لوبق  نم  هلب  هلب  تفگ :  مه  ماشه  دنزرف  هن  ای  یهد  یم  ارم  قح  الاح 
دنتفر نارومءام  هک  یعقوم  دیورب .  مه  امش  میورب  یضاق  هب  تسین  یجایتحا  رگید  دهد  یم  ارم  قح  درم  نیا  بوخ  رایـسب  تفگ :  درک و 

ار تدوخ  ینما و  ياج  ورب  دوز  تسین  يربخ  رگید  ـالاح  تفگ :  درک و  ماـشه  دـنزرف  هب  ور  تفرگ  هجیتن  بلاـج  هشقن  نیا  زا  دّـمحم  و 
يرازگـساپس باب  زا  دید  دیز  نب  دّمحم  زا  ار  ریظن  یب  تشذگ  يراکادف و  نیا  یعقوم  ماشه  دنزرف  يوش .  یم  ریگتـسد  الا  نک و  ناهنپ 

نب دّمحم  هب  تشگ  یم  نآ  لابند  روصنم  هک  یتمیق  اهبنارگ و  رهوگ  نآ  دوخ  هماج  رد  درب و  تسد  دیز  دـنزرف  تمدـخ  نیا  زا  رکـشت  و 
زیمآ تبحم  نحل  اب  دیز  نب  دّمحم  دوب .  هداتفا  شرسپ  تسد  هب  هک  دوب  يوما  هفیلخ  ماشه  هنازخ  زا  هدنام  یقاب  اهنت  رهوگ  نیا  داد و  دیز 
همه زا  رت  مهم  هک  مردپ  سدـقم  نوخ  نم  میهاوخ .  یمن  دزم  کین  راک  تمدـخ و  ربارب  رد  ربمایپ  نادـناخ  ام  هن  تفگ :  ماشه  دـنزرف  هب 

تشذگرس نیا  يرآ  ( 905  ) نک ناـهنپ  ار  تدوخ  ورب و  رتدوز  هچ  ره  و  دـشاب .  تدوخ  يارب  یتمیق  هناد  نیا  متـساوخن .  وت  زا  دوب  زیچ 
هناخ هدش  گرزب  نیتسار و  نادرم  كاپ و  ماما  بتکم  هتفای  تیبرت  وا  دشابن ،  نینچ  ارچ  دناسر .  یم  ار  دـیز  دـنزرف  تیـصخش  تمظع و 

هب ادخ  دورد  توبن .  تخرد  ياه  هخاش  زا  تمارک و  نادناخ  زا  تسا  ادخ  لوسر  كاپ  نادناخ  زا  وا  تلیـضف ،  يراکادـف و  تشذـگ و 
 . داب وا  كاپ  ناور 

دّمحم نادنزرف 

دیز نب  دّمحم  دالوا  باقعا و  و  دّمحم .  یلع و  نیسح ،  نسح ،  مساق ،  رفعج ،  ياهمان :  هب  تشاد  رتخد  هس  رسپ و  شـش  دیز  نب  دّمحم 
دـمحا و دّـمحم و  ياهمان  هب  تشاد  رـسپ  هس  رفعج  دنـشاب .  یم  موثلک  و  نسحلا ،  ما  همطاف ،  ياهمان  هب  نارتخد :  و  ( 906  . ) دنارفعج زا 

تسا فورعم  یباتک  هک  يوضرلا )) )  هقف   )) ) باتک تشاد و  یخماش  ماقم  شترضح  دزن  رد  دوب و  متشه  ماما  باحصا  زا  دمحا  مساق . 
تـسایر هب  ار  وا  دّـمحم  شردارب  دوب .  رعاـش  بیدا و  يدرم  رفعج  دـنک :  یم  لـقن  نآ  زا  ءاـملعلا ))  ضاـیر  بحاـص ((  تسوا و  ملق  هب 

وا ربق  و  دش .  هتشک  ورم  رد  درک و  مایق  ناسارخ  رد  رفعج  دنتفگ .  یم  رعاشلا )) ) سیئر   )) ) ار وا  تهج  نادب  تشامگ  ایارـسلاوبا  رکـشل 
(907  . ) دشاب یم  یناساس  هیکت  مان  هب  یلحم  رد 
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هیدیز دیز و  مهدفه :  لصف 

هیدیز یلع و  نب  دیز 

 ، زاجح نوچ  یبرع  راطقا  ریاس  رد  هیقب  و  نمی ،  دالب  رد  نانآ  رثکا  دسر ،  یم  رفن  نویلیم  نیدنچ  هب  نانآ  دادعت  هک  یلع  نب  دـیز  ناوریپ 
هب تبسن  ار  نآ  هک  دنراد  یـصاخ  لوصا  تاداقتعا  رد  نانآ  دنزکرمتم .  ییاقیرفآ  ياهروشک  ریاس  رـصم و  رد  و  قارع ،  نانبل ،  هیروس ، 

نانآ همه  هک  دنراد ،  شیوخ  ماکحا  دیاقع و  رد  يدایز  بتک  دنا و  لقتسم  مه  عورف  رد  و  دنهد ،  یم  مالسلا )  هیلع   ) دیز ترضح  دوخ 
گرزب ياملع  زا  یکی  ملق  هب  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تالاح  زا  یهاتوک  حرـش  لوا  اجنیا  رد  ام  و  دنناد .  یم  یلع  نب  دیز  هب  بوسنم  ار 

هیدیز و هاگدـید  زا  یلع  نب  دـیز  تیـصخش  هلاقم  نیا  زا  مینک و  یم  لقن  تسا  هدـمآ  ( 908 ( (( ) دیز مامالا  دنـسم   )) ) باتک رد  هیدـیز 
تیصخش هدرک  یعـس  دیز ) دنـسم   ) باتک هدنراگن  تشاگن :  میهاوخ  ار  نانآ  قرف  هیدیز و  دیاقع  سپـس  و  ددرگ .  یم  نشور  شناوریپ 

ترضح ماقم  ات  میزادرپ  یم  نآ  همجرت  هب  نآ  راصتخا  رطاخ  هب  ام  دهد و  هولج  هحفـص  دنچ  رد  يا  هصالخ  وحن  هب  ار  یلع  نب  دیز  زراب 
 . ددرگ نشور  شناوریپ  هاگدید  زا  یلع  نب  دیز 

قاحسا نب  زیزعلادبع  ماما  ملق  هب  هیدیز  هاگدید  زا  دیز 

و دوب ،  شناـمز  لـها  رورـس  نید و  حـصان  وا  دـناوخ ،  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  داـهج  قح  هار  رد  وا  تسا ،  اـم  ماـما  یلع  نب  دـیز 
مولع وا  دوشگ ،  وا  يارب  ار  ملع  باب  لاعتم  دنوادخ  دوب ،  شیوخ  نامز  رد  توبن  نادـناخ  ماما  وا  دوب .  شنایرـصع  مه  دوجو  نیرتزیزع 
رفعج ماما )   ) زا ینامز  و  دومن .  یملع  ياه  هدافتـسا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  زا  تفرگ و  ارف  نیدـباعلا  نیز  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  دوخ 

ادخ و باتک  تئارق  رد  يدرف  نیرتهب  ام  نایم  رد  دیز )  ) وا تفگ :  باوج  رد  دندیسرپ  ار  شراوگرزب  يومع  لاح  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
هرابرد ثیدح  ملع و  ناگرزب  زا  یبعش  ( 909  . ) تشاذگن ام  ترخآ  ایند و  يارب  ار  یسک  وا  نوچ  دنوادخ  دوب  محر  هلـص  نید و  رد  هقف 

ار وا  لاح  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما )   ) يو ردارب  زا  و  دـیز .  زا  رتراـسراپ  رت و  عاجـش  رتدنمـشناد و  ار  يدـنزرف  ینز  دـیئازن  دـیوگ :  وا 
دریگ یم  رقاب  ماما  رب  دیز  يرترب  لیلد  ار  هلمج  نیا  يدیز  دنمشناد  نیا  سپـس   ، ) دوب رتشیب  همه  زا  دیز  یملع  هطاحا  تفگ :  دندیـسرپ ، 

تبـسن وت  نامگ  سپ  دناد ،  یم  شیوخ  زا  لضفا  ملعا و  ار  دیز  رقاب  ماما )   ) هک تسا  یتسرد  فارتعا  نیا  دنک ) :  یم  لالدتـسا  نینچ  و 
لاح رقاب  دّمحم  ماما )   ) زا تفگ :  رباج  تسیچ ؟  دـناد ،  یم  شیوخ  زا  رترب  ار  وا  شـشناد  لضف و  نآ  هب  رقاب  ماما )   ) هک يدرم  نینچ  هب 

ات رـس  قرف  زا  شندـب  يازجا  ماـمت  دوب و  ملع  ناـمیا و  زا  زیربـل  وا  دوجو  هک  يدرک  لا  ؤـس  يدرم  زا  دوـمرف :  مدیـسرپ  ار  دـیز  شردارب 
ماشه اب  وا  دروخرب  یلع و  نب  دیز  دربن  هب  عجار  راربالا ))  ةاکـشم  رد ((  یملید  دوب .  شنادـناخ  گرزب  وا  دوب ،  شناد  نید و  اپ  تشگنا 

ناردپ دادجا و  ربمایپ و  زا  ییوگشیپ  وحن  هب  هک  تایاور  زا  یتمسق  هب  راصتخا  وحن  هب  هلاقم  هدنسیون  سپس   . ) تسا هدرک  لقن  ار  یتاملک 
عماج رد ((  یطویس  ظفاح  دیوگ ) :  یم  دزادرپ و  یم  دنا  هدرک  لقن  هماع  گرزب  نیثدحم  نادنمشناد و  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دیز نیرهاط 

نآ تفگ :  یم  تسیرگ و  تخـس  داتفا و  هثراح  نب  دـیز  هب  شرظن  يزور  ربماـیپ  هک :  دـنک  یم  لـقن  ناـمی  نب  ۀـفیذح  زا  ریبکلا )) . . . 
 ، ایب نم  دزن  دـیز  يا  دومرف :  درک و  هثراـح  نب  دـیز  هب  هراـشا  تسا و  ناوج  نیا  ماـنمه  هساـنک )   ) رد لوتقم  و  نم ،  تیب  لـها  زا  مولظم 

تسا هدرک  لقن  رکاسع  نبا  ار  ربخ  نیا  یشاب :  یم  دیز  ینعی  منادنزرف  زا  یبیبح  مانمه  وت ،  اریز  هدرک  دایز  ملد  رد  ار  وت  تبحم  دنوادخ 
 ( جاهنملا  ) رد رهطم  نب  دّمحم  هّللا  نیدل  يدهملا  و  راونالا (( )) . ) ةاکشم   )) ) رد یملید  و  میدش . )  روآدای  هعیـش  قیرط  زا  ار  نآ  ام  (و 
 : دوـمرف ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  یلاـما )   ) رد نیـسح  نب  ییحی  بلاـطوبا  ماـما  و  راـصبالا )) . ) ءـالج   )) ) رد مکاـح  و  . (( 

نیدهاجم و ياوشیپ  وا  نوچ  دننز  یم  راد  هب  ار  وا  هفوک  هسانک  رد  هک  دـشاب  یم  مدـنزرف  نامه  تسا  قح  هب  وا  مایق  هک  متما  زا  يدـیهش 
 : هک دنهد  یم  ادن  دننک و  یم  تاقالم  ار  نانآ  برقم  ياه  هتشرف  هک  يزور  نآ  رد  تسا ،  تمایق  هنحص  رد  ناشخرد  ياهتروص  ورـشیپ 
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یم لقن  ادخ  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  شباتک  رد  رکذلا  قوف  دنمـشناد  زین  و  تسین .  امـش  رب  ینزح  یفوخ و  چـیه  دـیوش و  تشهب  لخاد 
مامت رب  رـشحم  زور  رد  شنارای  وا و  هک  دوش  یم  جراخ  يدرم  وت  بلـص  زا  نیـسح ،  يا  دومرف :  نیـسح  شدیهـش  دنزرف  هب  وا  هک  دنک : 

رکذ لصفم  كرادم  اب  هعیش  ربتعم  بتک  زا  ار  ثیدح  نیا  زین  ام  و   ) دنوش یم  تشهب  لخاد  باسح  نودب  نانآ  دنراد ،  يرترب  ماقم  مدرم 
هب ار  مدرم  وا  دوش  یم  هتـشک  هسانک  مان  هب  یعـضوم  رد  منادنزرف  زا  يدرم  دومرف :  ادخ  ربمایپ  هک  دننک  یم  لقن  سنا  زا  زین  و  میدرک . ) 

هنهرب وا  ندب  تداهـش  زا  دعب  نوچ  دنیبن ) تشهب  درگنب  وا  تروع  هب  هک  یمـشچ   : ) دراد هفاضا  ار  هلمج  نیا  جاهنم  رد  دناوخ و  یم  قح 
دیز زا  يدای  یفعج  رباج  لاح  حرـش  رد  یبهذ -  میدـش .  روآدای  باتک  نیمه  رد  هعیـش  قرط  زا  زین  ار  ثیدـح  نیا  ام  و  دوب .  راد  يالاب 

رارقا دـیز )  ) تلالج ملع و  ینوزف  هب  وا  لاح  نیع  رد  اّما  تخومآ ،  شردارب  زا  ار  ثیدـح  رازه  داتفه  دـیز )  ) وا دـیوگ :  یم  دـنک و  یم 
همئا هک  یتـالاقم  اـهباتک و  هب  هلاـقم ،  هدنـسیون  سپـس   ) متفاـین هقف  ملع و  رظن  زا  دـیز  نوچ  ار  يدـحا  نم  دـیوگ :  یم  هفینحوبا  تشاد . 

لاح حرش  هک  یناسک  زا  دیوگ ) :  یم  هتخادرپ و  دنا ،  هتشاگن  مالـسلا )  هیلع   ) دیز لاح  حرـش  رد  تنـس  لها  لوا  زارط  ياملع  گرزب و 
ظفاح  - 3 لامکلا )) . )  بیذهت   )) ) رد يزم  ظفاح   - 2 ءالبن . )  ) رد و  یفعج ،  رباج  لاح  حرش  تمسق  رد  یبهذ   - 1 دنا :  هتشاگن  ار  وا 

6 رابتعا . ) ظعاوم و   ) رد يزیرقم   - 5 ریبکلا )) . ) عماج   )) ) رد یطویـس  ظفاح   - 4 شدنـسم . )   ) رد و  راکذا )  ) رد یملید  رکاسع و  نبا 
يدایز عمج  و  باـسنالارحب )) . )   )) ) رد هتبنع  نبا   - 8 راصبا )) . ) ءالج   )) ) رد مکاـح  ریثا و  نبا   - 7 ربعلا )) . )  )) ) رد نودـلخ  نبا  - 
تـشاد دوخ  هب  صوصخم  تئارق  نآرق  رد  ریظن و  یب  تغالب  تحاصف و  رد  وا  تسین .  نآ  نتفگ  لاجم  هک  دـنا  هتـشاگن  ار  دـیز  تالاح 

عمج ار  وا  تئارق  هیور  هداهن ،  ماـن  یلع ))  نب  دـیز  ةءارق  یف  یلجلا  رینلا   )) ) ار نآ  هک  یباـتک  رد  ناـیحوبا  دـنا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  هک 
 . تسا هدرک  لقن  ار  نآ  زا  يدایز  رادقم  فاشک  بحاص  هدرک و 

هیدیز تاداقتعا  لوصا 

ملاع يادخ  دنیوگ :  یم  اهنآ  دناد ،  یم  هزنم  بئاوش  مامت  زا  ار  ادخ  تاذ  و  تسا ،  نایملاع  دنوادخ  یگناگی  هب  لئاق  هیدیز  دـیحوت   - 1
یمیدـق ملاع  رگا  و  تسا ،  دوجوم  هدام  رد  هک  تسا  ینوگرگد  نامه  ثودـح  نوچ  ثداح ،  ماسجا  ماـمت  تسا و  یتسه  ماـظن  ریدـم  ، 

نکمم تسا  هارمه  مسج  اـب  ضرع  نوچ  و  دـنریغتم ،  نوچ  دـنثداح  لـیلد  نیمه  هب  زین  ضارعا  تشادـن و  هار  نآ  رد  یتسین  مدـع و  دوب 
ثدحم هب  جایتحا  هدیدپ  ثداح و  تفگ  دیاب  راچان  تسا  ثداح  ملاع  دش  تباث  یعقوم  و  ثداح ،  مسج  دشاب و  میدـق  ضرع  هک  تسین 

وا مظنم  مکحم و  راک  نامه  لیلد ،  تسا و  ملاع  دـنوادخ  دـنیوگ :  یم  ( 910  . ) تسا ادخ  شـسدقم  تاذ  نآ  و  دراد ،  هدنروآ  دیدپ  و 
رد دـش و  یم  لتخم  یتسه  ماظن  دوب  رتشیب  ای  ات  ود  رگا  تسا  یکی  دـحاو و  ادـخ  تسا .  ملاع  تادوجوم  اه و  نیمز  ینامـسآ و  ماظن  رد 

يرگید دـنک  داجیا  نکاـس  ار  مسج  درک  یم  هدارا  یکی  رگا  ـالثم  ددرگ ،  یم  ملاـع  ندیـشاپ  مه  هب  بجوم  ضراـعت ،  تروص  رد  هدارا 
يارب نآرق  هک  ار  یتافـص  نامه  هیدیز  ادخ  تافـص  تسا .  بجاو  دنوادخ  ییاتکی  دیحوت و  سپ  دوب  لاحم  نیا  دحاو  لاح  رد  كرحتم 

هک دوب  مزـال  دوـبن  تاذ  نیع  رگا  و  ( 911  ) دـنناد یمن  شیادـج  نآ  زا  دـنناد و  یم  تاذ  نیع  ار  نآ  دـنلئاق و  تسا  هدرک  رکذ  دـنوادخ 
نیا قحتسم  دنوادخ  سپ  درادن ،  لعاف  هب  یجایتحا  تافـص  توبث  رد  تسا و  میدق  دنوادخ  هک  دش  تباث  دروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  یلعاف 
رداق هشیمه  وا  دنک و  یمن  رما  وا  هب  يرگید  تسا و  یتاذ  ادخ  تردق  سپ  ( 912  . ) ملع تردق و  دننام  شیوخ  تاذ  يارب  تسا  تافص 

یم دونش و  یم  تسا و  ریصب  عیمـس و  وا  ( 913  . ) تسین ییاهتنا  يو  ملع  يارب  هک  روط  نامه  تسین  یتیاغ  وا  تردـق  يارب  تسا  اـناد  و 
هلثمک سیل  دیامرف (( :  یم  دوخ  درادن و  دننامه  وا  دشاب ،  ینامـسج  مه  وا  تافـص  هک  تسین  مسج  وا  نوچ  قولخم  دـننام  هن  اّما  دـنیب ، 

هک هچنآ  فالخ  هب  دوش .  یمن  هدید  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  وا  تسین و  يزیچ  هیبش  وا  تسین .  وا  دـننامه  يزیچ  ( 914 (( ، (( ) یش ء
نمحرلا دراد (( :  نآرق  رد  الثم  دننک  یم  لیوءات  ادخ  تافـص  رد  ار  نآرق  هباشتم  تایآ  نانآ  ( 916  . ) دنیوگ یم  ( 915  ( ) هبشم  ) هورگ

زیچ همه  رب  دنوادخ  ینعی  تسا  تردق  کلم و  زع و  يانعم  هب  دنیوگ  یم  تسا  هتـسشن  شرع  رب  دـنوادخ  ( 917  (( ) يوتسا شرعلا  یلع 
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رب تلالد  اـنعم و  نیمه  زین  ( 918  (( ) ۀـینامث ذـئموی  مهقوف  کبر  شرع  لـمحی  و  دـیامرف (( :  یم  هک  هیآ  نیا  و  دراد .  هرطیـس  ـالیتسا و 
یم ینعم  ملع  ار  یسرک  ( 920  (( ) ضرالا تاومسلا و  هیـسرک  عسو  هیآ ((  و  ( 919  . ) دراد ار  تادوجوم  رب  ادـخ  يرترب  ولع و  عافترا و 

دـسج مسج و  دنوادخ  نوچ  ( 921 ( . ) دراد شرتسگ  اه  نیمز  اهنامـسآ و  مامت  هب  دـنوادخ  ملع  ینعی   ) تسا هدـمآ  مه  تغل  رد  دـننک و 
هک نآرق  وا  ( 922  . ) دشاب یمن  تیهام  تیفیک و  ياراد  وا  دوش .  هتخانش  شقولخم  تایآ  هب  وا  دشابن و  داسجا  زا  یتفص  يو  رد  تسین و 

تدـحو هب  لئاق  هیدـیز  تسا .  اهنامـسآ  رب  دـنوادخ  تردـق  نایب  نامه  دوصقم  ( 923  (( ) هـنیمیب تاـیوطم  تاومـسلا  و  دـیامرف (( :  یم 
سپ ( 924  (( . (( ) ثدحم مهبر  رکذ  نم  مهیتءای  ام  دیامرف (( :  یم  هک  ادخ  نخس  هب  دننک  یم  دامتعا  دنناد و  یم  میدق  ار  نآ  دننآرق و 

یحیبق لعف  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیدیز  دزن  لدـع  تقیقح  لدـع   - 2 تسا .  ملکتم  لعف  مالک  نوچ  هدومرف  ثادـحا  ار  مالک  دـنوادخ 
ساسا و  ( 925  . ) تسا ینغ  نآ  ماجنا  زا  تسا و  حئابق  اهیدـب و  هب  ملاع  يو  نوچ  دـنز ،  یمن  رـس  وا  زا  نیا  لاثما  بذـک و  ملظ و  دـننام 

 : دـنک یم  نایب  نینچ  حـبق )  نسح و   ) هرابرد ار  دوخ  رظن  نیـسحلا  نب  ییحی  ماما  دـنناد ،  یم  ربتعم  حـبق  نسح و  نامه  يور  ار  تلادـع 
مدرم ( 926  . ) تسا شهوکن  مذ و  لخدم  ینعی  تسا  نآ  سکع  رب  حـبق  اّما  دـشاب ،  هتـشادن  شهوکن  مذ و  هب  یهار  هک  تسا  نآ  نسح 

تـسین ادخ  بناج  زا  تسا و  نانآ  دوخ  زا  ناگدنب  دب  کین و  ياهراک  هک :  دنلئاق  هیدیز  انبم  نیا  يور  دندازآ و  دب  کین و  ياهراک  رد 
 . تسا ناگدـنب  دوخ  ماجنا  راـیتخا و  هب  لاـعفا  نیا  سپ  تسا ،  يدـب  زا  یهن  یبوخ و  هب  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  رما  بلطم  نیا  رب  لـیلد  و  ، 

نیا ریظن  یتایآ  و  ( 928  (( ) نولمعی اوناک  امب  ءازج  دیامرف (( :  یم  دهد و  یم  تبـسن  نانآ  دوخ  هب  ار  ناگدنب  لاعفا  دـنوادخ ،  و  ( 927)
ادخ هب  تبـسن  ار  ناگدنب  لاعفا  هک  ییاه  هیآ  و  ( 929  . ) تسا صخـش  دوـخ  تسد  هب  تیـشم  هدارا و  سپ  تسا .  لاد  بلطم  نیا  هب  هیآ 

وا دنک و  یمن  هدعو  فلخ  دنوادخ  دیوگ :  یم  و  تسا ،  لئاق  دیعو  دعو و  هب  هیدیز  دـیعو )  ) و دـعو )  - ) 3 دننک :  یم  لیوءات  دهد  یم 
هدعو هب  هداد  نانآ  هب  باذع  هدعو  دـنا و  هدرک  هریبک  تیـصعم  هک  ار  یناسک  وا  باذـع و  هچ  دـشاب  شـشخب  هچ  تسا  رداق  زیچ  همه  رب 

دننک یم  لالدتسا  رفاغ  فاق و 17  دعر و 29  هروس  هیآ 31  دننام  یتایآ  هب  و  ( 930  . ) دوش یم  هدعو  فلخ  الا  دنک و  یم  لمع  شیوخ 
فلخ شا  همزال  نوچ  تسین  هریبک  ناهانگ  نیبکترم  يارب  تعافـش  هک :  دنلئاق  داقتعا  نیمه  يور  و  دنک .  یمن  هدعو  فلخ  دنوادخ  هک 

نیملاظ يارب  عاطی ))  عیفـش  میمح و ال  نم  نیملاظلل  ام  هیآ (( :  هب  و  ( 931  ) تسا نم  ؤم  يارب  ربمایپ و . . .  تعافـش  تسا و  ادخ  هدعو 
نیبکترم هک  دنلئاق  هیدیز  طسوتم  هاگیاج  نیتلزنملا ))  نیب  ۀلزنم  دـننک (( .  یم  لالدتـسا  ( 932  . ) تسین دوش  هتفریذـپ  شلوق  هک  یعیفش 

هدناوخ قساف )   ) نآ لاثما  راکانز و  راوخبارـش و  دننام ،  مالـسا ،  ربمایپ  تما  زا  تسا )  نآ  رد  باذع  هدـعو  هک  یناهانگ   ) هریبک ناهانگ 
نانآ هب  دوش  یم  هن  نیقـساف )   ) دارفا هنوگ  نیا  تسا .  نامیا )   ) و رفک )  ) لزنم ود  نیب  هک  دنتـسه  یهاگیاج  رد  نانآ  و  ( 933  . ) دوش یم 
سپ تسا ،  زیاج  ریغ  قساف  تشادگرزب  حدم و  مزال و  مالـسا  عیرـش  رد  نم  ؤم  تشادـگرزب  حدـم و  نوچ  نم )  ؤم   ) هب تفگ و  رفاک ) )

 ، دوش یم  راب  نآ  رب  مالـسا  راثآ  نوچ  ددرگ  یمن  هدـناوخ  مه  رفاک  هک  روطنامه  ( 934  . ) دوش هتفگ  نم  ؤم  قساـف  هب  هک  تسین  تسرد 
رخآ ات  گرزب  ناهانگ  رب  هک  یناسک  هک ،  دنلئاق  هیدـیز  ( 935  . ) دنقساف نانآ  سپ  نیملـسم ،  ناتـسربق  رد  ناشنفد  نانآ و  اب  حاکن  دننام 

هّللا و صعی  نم  و  دـیامرف (( :  یم  هک  تسا  نآرق  نانآ  لیلد  و  ( 936  . ) دندلاخ خزود  شتآ  رد  هشیمه  دنتشاد ،  يراشفاپ  رارـصا و  رمع 
هـشیمه تسا و  وا  يارب  خزود  شتآ  انامه  سپ  دنک  شلوسر  ادـخ و  نایـصع  هک  سک  نآ  ( 937 (( ) اهیف ادـلاخ  منهج  ران  هل  ناف  هلوسر 

نیا ام  هتبلا  میدرک .  لقن  ام  هک  دوب  نانآ  بتک  رد  هیدیز  يارآ  تاداقتعا و  ریوصت  زا  يا  هصالخ  لمجم و  بلاطم  نیا  تسا .  اج  نآ  رد 
تـسا هدش  هراشا  یقرواپ  رد  هک  كرادم  یـضعب  میدرک و  لقن  هیدـیز ))  تاداقتعا   )) لصف یلع ))  نب  دـیز  ةروث  باتک ((  زا  ار  بلاطم 

هب لئاق  داعم ،  توبن و  رد  هیدیز  میا .  هدروآ  اجنآ  زا  ام  و  تسا ،  هدرک  لقن  ار  نآ  فل  ؤم  هک  هیدیز  ربتعم  كرادم  زا  یطخ  تسا  یبتک 
زور مدرم )  مامت  ندش  هدـنز   ) داعم هب  دنـشاب و  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللادـبع نب  دّـمحم  ترـضح  تمـصع  و  تیمتاخ ،  توبن و 

جایتحا دوخ  هنیمز  نیا  رد  مالک  نیا  لیـصفت  و  دنناد .  یم  ینامـسج  ار  داعم  دنلئاق و  ءازج  باوث و  ياطعا  لامعا و  شجنـس  يارب  تمایق 
 . تسا جراخ  ام  ثحب  هلصوح  زا  دراد و  لقتسم  باتک  هب 
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تفالخ هلءاسم  هیدیز و 

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  رمع  رکب و  یبا  هک  دندقتعم  و  دنراد ،  ار  تنـس  لها  ناردارب  يءار  تفالخ  هلءاسم  رد  هیدیز 
یم هک  تسا  نیا  دنراد  هدیقع  نیا  رد  تنس  لها  رثکا  اب  هک  رصتخم  یقرف  اّما  دنراد .  فقوت  نامثع  هرابرد  و  دنشاب ،  یم  نیملـسم  هفیلخ 

یهاگ هک  تسا  زیاج  اـّما  ( 938  . ) دوب زاـتمم  نارگید  زا  يونعم  هبتر  ماـقم و  رظن  زا  دوب و  هباحـص  لـضفا  مالـسلا )  هیلع   ) یتـلع دـنیوگ 
 ، دـنلئاق زین  ار  بلطم  نیا  دنـشاب  یم  تنـس  لها  زا  يا  هتـسد  هک  هلزتعم  و  دوش ،  مدـقم  لـضفا  رب  تسا )  رتمک  شتلیـضف  هکنآ   ) لوضفم

دنشاب مدقم  ادخ  لوسر  تفالخ  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع رب  رمع  رکبوبا و  هک  درادن  لاکـشا  لضفا )  رب  لوضفم  يرترب   ) لصا نیمه  يور 
تلع رد  هیدیز  دـش ،  رکذ  هک  يا  همدـقم  نیا  اب  رکب و . . .  یبا  تفالخ  تلع  ( 939  . ) لضفا دوجو  اب  لوضفم  تماما  تسا  زیاـج  سپ  ، 

یم  - 1 دنا :  لوق  ود  رب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ینیـشناج  تفالخ و  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  رمع  رکب و  یبا  نداتفا  ولج 
مدرم و یـشیدنا  تحلـصم  يور  نیا  ددرگ و  ضیوـفت  رکب  یبا  هب  تفـالخ  هک  درک  یم  اـضتقا  روـط  نیا  مالـسا  تـما  تحلـصم  دـنیوگ 

ياهلد يدونـشخ  مالـسا و  تما  رد  قافن  هنتف و  ياه  هلعـش  ندـش  شوماخ  يارب  و  دوب ،  ینید  نیناوق  تیاـعر  يور  دوب و  ناـنآ  باـختنا 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هب  تبسن  شیرق  هک ،  دوب  نیا  یـشیدنا  تحلـصم  باختنا و  نیا  هزیگنا  و  ( 940  . ) تفرگ ماجنا  ناناملسم  مومع 

هتشک ار  نانآ  زا  يدایز  نارس  درک و  یم  تکرش  مالسا  ردص  رد  يو  هک  ینینوخ  ياهدربن  رطاخ  هب  دنتـشاد ،  توادع  ضغب و  عون  کی 
ملاع میظع  يا  هنتف  دـننکن و  تعاطا  يو  زا  مدرم  هک  دـش  یم  ببـس  شترـضح  هب  تبـسن  هنیک  هلءاسم  و  دـحا ،  ردـب و  گنج  دـننام  دوب 
ماـما  )) ) يزار رخف  هتبلا  ( 941  ) دوب هنتف  زا  يریگولج  یمومع و  تحلـصم  تایـضتقم  قفو  رب  رکب  یبا  تفالخ  سپ  دریگ ،  ارف  ار  مالـسا 

و ( 942  . ) تسا بلطم  نیمه  دروآ  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  رکب  یبا  تفـالخ  مدـقت  يارب  هـک  يا  هـلدا  هـلمج  زا  زین  نیککـشملا )) ) 
دننام شترـضح ،  يارب  دوب  ناحتما  عون  کی  يو  رب  نارگید  مدقت  اّما  دوب ،  لضفا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هچرگ  دنیوگ ،  یم  رگید  یـضعب 

وا هب  تفالخ  سک  ره  و  تسا )  هشدـخ  لباق  هوجو  نیا  مامت  هتبلا   ، ) تسا لضفا  ناسنا  زا  هکئالم  هکنآ  لاح  ناسنا و  رب  هکئـالم  هدـجس 
(943  . ) تسین زیاج  يو  اب  تفلاخم  تسا و  بجاو  شتعاطا  دیسر 

لضفا رب  لوضفم  مدقت 

هتفای مدـقت  رتالاب )  ) لضفا رب  رت ) نییاپ   ) لوضفم هیدـیز ،  هدـیقع  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  تفـالخ  هلءاـسم  رد 
قح ادخ و  هب  هجوت  تبغر و  لیم و  يور  زا  هک  مالسا ،  رد  ندوب  مدقـشیپ  لوا -  تسا :  زیچ  راهچ  هیدیز  دزن  رد  تلیـضف  سایقم  تسا . 

 . نید رد  ندوب  رظن  بحاص  هیقف و  موس -  تسا .  ترخآ  هب  تبغر  نآ و  تبحم  ایند و  هب  ییاـنتعا  یب  ییاـسراپ و  دـهز و  مود -  دـشاب . 
و ( 944  . ) تسا مدقم  نارگید  رب  وا  دش ،  ادـیپ  وا  رد  تفـص  راهچ  نیا  سک  ره  ادـخ .  هار  رد  هناحلـسم  داهج  حالـس و  اب  مایق  مراهچ - 

نیرترب بلاط  یبا  نب  یلع  ماـما  ( 945  (( ) هّللا لوسر  دـعب  سانلا  لضفا  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  نا  هک (( :  تسا  نیا  رب  هیدـیز  داـقتعا 
وا دشاب و  یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ملسم  قح  تفالخ  لصا  نیا  يور  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  تسا  مدرم 

هیلع  ) یتلع اب  نانآ  هک  دـنفرتعم  هک  نآ  اب  دـننک ،  هیجوت  ار  رمع  رکبوبا و  تفـالخ  هکنیا  يارب  تقو  نآ  تسا .  یلوا  مدـقم و  نارگید  زا 
یسک  ) لضفا رب  تسا )  رتمک  شلضف  هک  یسک   ) لوضفم تسا  زیاج  دنیوگ :  یم  دنتـسین  سایق  لباق  تالامک  لئاضف و  رظن  زا  مالـسلا ) 

یهورگ موق و  هدنامرف  ریما و  هک  اسب  هچ  تسا .  لاکشا  یب  بلطم  نیا  مه  فرع  لقع و  رظن  زا  و  دشاب .  مدقم  تسا )  رتالاب  وا  لضف  هک 
رظن زا  شناتـسد  ریز  یـضعب  زا  ولو  تسا ،  حیحـص  وا  تراما  یحلاصم  يور  اّما  تسا  رت  نیئاپ  يونعم  تـالامک  رظن  زا  شتیعر  ضعب  زا 
نیا يور  ( 947  ((( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ماـمالا  یلع  رمع  رکب و  یبا  میدـقت  زوجی  کلذـب  و  ( )) 946  . ) دـشاب اراد  يرتمک  ماقم  يونعم 

رد تحلـصم  دـش ،  رکذ  البق  هک  یللع  يور  و  تفالخ ،  هلءاسم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  رمع  رکبوبا و  ندـش  مدـقم  تسا  زیاج  لـصا 
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هیلع  ) نینم ؤملاریما  ماما  زا  دـعب  تفالخ  تماما و  هک  دـندقتعم  هیدـیز  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  تماما  هب  داقتعا  دوب .  نانآ  تفـالخ 
 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  زا  دعب  و  دیسر .  یم  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  هب  سپـس  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  يو  دنزرف  هب  مالـسلا ) 
 . دشاب یم  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  رد  تماما  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  زا  سپ  تسا و  ماما  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ماما 

نادـنزرف نایم  رد  ار  ود  نآ  نادـنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  و  ( 948  ) تسین مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نادـنزرف  هب  رـصحنم  و 
(949  . ) نانآ ریبدـت  تریـصب و  اوقت و  عرو و  ملع و  رطاخ  هب  دـنهد  یم  صاصتخا  نانآ  هب  ار  تماـما  و  دـنناد ،  یم  زاـتمم  نینم  ؤملاریما 

(950  . ) دنلئاق یطیارش  اب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  مالسلااهیلع )   ) همطاف نادنزرف  رد  ار  تماما  سپس 

ماما طیارش 

نادنزرف زا  ربمایپ و  تیب  لها  زا  دنک ،  عافد  نید  زا  دشاب :  لیذ  طیارـش  ياراد  هک  دنناد  یم  بجاو  ار  وا  تعاطا  ماما و  ار  یـسک  هیدـیز 
 ، یخـس راکزیهرپ ،  دـهتجم  لداع ،  ناملـسم ،  هدـنز ،  درم ،  لقاع ،  غلاب ،  دـنک ،  داهج  حالـس  تردـق و  اب  دـشاب  مالـسلااهیلع )   ) همطاف

لصا نیا  يور  دهد .  رارق  شدوخ  ياج  رد  ار  قوقح  دنیبب و  دونـشب و  بوخ  هدوب ،  مدقـشیپ  عاجـش ،  نیبزیت ،  راد ،  مدرم  رادمتـسایس ، 
هیکت ماما  یملع  ماقم  يور  هیدیز  و  دوب .  تماما  تافص  همه  لمکتـسم  درک و  مایق  ریـشمش  اب  وا  نوچ  تسا  دیز  تماما  هب  دقتعم  هیدیز 

 . دشاب هتشاد  ناوارف  هرهب  مالسا  یلقن  یلقع و  مولع  مامت  رد  ماما  هک  تسا  مزال  دیوگ :  یم  دراد و  ناوارف 

ریشمش ملع و 

رد درف  نیرتاناد  ملعا و  دیاب  ماما  دـنیوگ :  یم  دـنناد و  یم  طرـش  ار  تیملعا )   ) اه نیا  رب  هوالع  هیفرطم )   ) مان هب  هیدـیز  زا  يا  هقرف  ماما 
هقف ملع و  رد  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  نوچ  دنیوگ :  یم  و  دنتـسین .  لئاق  هیدیز  همه  ار  تیملعا )   ) طرـش نیا  اّما  دشاب ،  مدرم  نایم 

ماکحا عورف و  دناوتب  ینعی  دشاب ،  دهتجم  دیاب  و  تسا .  تیمها  دروم  رتشیب  یمالـسا  هقف  رد  ماما  ملع  هتـشاد ،  ییالوط  دی  نید  ماکحا  و 
مامت زا  ادخ  هار  رد  ار  هحلـسا  اب  گنج  تعاجـش و  طرـش  اّما  دـنک  طابنتـسا  و  دـنادب ،  ار  عرـش  نیناوق  هلدا  و  دروایب ،  نوریب  لوصا  زا  ار 
مامت هک  دندقتعم  هیدیز  نوچ  دیدرگ ،  هیماما  هیدـیز و  نیب  هلـصاف  بابـسا  زا  یکی  لصا  نیا  دراد و  يرتشیب  تیمها  رکذـلا  قوف  طیارش 

اب ود  نآ  نوچ  اّما  دوب ،  عمج  هتسیاش  نسحا و  وحن  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  رد  يربهر  تماما و  طیارش 
ماع روط  هب  تماما   : ) هک ار  نخس  نیا  هیدیز  تسا .  مدقم  نانآ  رب  تماما  رد  دیز  سپ  درک ،  ار  راک  هک  نیا  دیز  اّما  دندرکن  مایق  ریشمش 

هب دنشیرق ،  زا  نایاوشیپ  انامه  ( 951  (( ) شیرق نم  ۀمئالا  نا  دیامرف (( :  یم  هک  ار  يوبن  ثیدـح  نیا  و  دـنک ،  یم  در  تسا )  شیرق  رد 
دنتماما ماقم  قیال  اهیشیرق  مامت  هک  دناسر  یم  ار  نیا  ثیدح  نیا  دیوگ :  یم  هنس 246 ه ق )  يافوتم   ) یسر مساق  دنرادن .  لوبق  انعم  نیا 

همطاف نطب  زا  نینم  ؤملاریما  دالوا  اریز  تسا  تسرد  نیا  و  دنـشیرق ،  زا  ناماما  یـضعب  ینعی  تسا ،  ضیعبت  يارب  نم )   ) هملک هکلب  هن ،  ، 
ینیـشناج تثارو و  رد  ربمایپ  نادناخ  ام  دومرف :  یم  یلع  نب  دیز  بانج  لصا  نیمه  يور  و  ( 952  . ) دنشاب یم  شیرق  زا  مالسلااهیلع )  )

(953  . ) میتسه مدقم  نارگید  رب  ادخ  لوسر 

قح نانمشد  اب  گنج 

مایق نید  نانمشد  ناراکمتـس و  هیلع  هحلـسا )   ) ریـشمش اب  هک  دوب  نیا  دنا  لئاق  ماما  رد  هیدیز  هک  یطرـش  هدمع  دش ،  هراشا  هک  روطنامه 
رب قح  يزوریپ  يراگتـسر و  تلع  ار  ریـشمش  تردق  هب  هیکت  و  دنهد ،  یم  مالـسا  رد  داهج )  ) لصا نیا  هب  یناوارف  تیمها  هیدـیز  دـنک . 

تزع هار  اهنت  یلع ،  نب  دـیز  ام  ماما  نوچ  دـنیوگ  یم  دـنا .  هتـشگ  فورعم  لاعف )  یعیـش  حانج   ) هب لصا  نیمه  يور  دـنناد .  یم  لـطاب 
نوکی نا  بجی  مامالاف  تسا (( .  ماما  تافـص  نیرتمهم  زا  نیا  سپ  هدرک ،  باختنا  ار  هار  نیا  تسناد و  یم  ریـشمش  مایق و  رد  ار  مالـسا 
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 . دشاب دربن  هدامآ  هدیشک و  هشیمه  شریشمش  گنج و  رد  مدقشیپ  عاجـش و  هک  تسا  بجاو  ماما  سپ  هفیـس ))  ارهاش  امادقم ،  اعاجش ، 
دادعت هب  دسرب ،  رفن  هدزیس  دصیس و  هب  لقادح  نایوجگنج  ددع  هک  یطرـش  هب  دناد ،  یم  بجاو  ار  نایغط  یغب و  لها  لاتق  هیدیز  ( 954)
زوجی هعابتا و ال  زوجی  ال  هرتس ،  هیلع  خرم  هتیب  یف  دعاق  وه  ۀمامالا و  یعدا  نم  لک  دنیوگ (( :  یم  لصا  نیمه  يور  و  ردب ،  نیدـهاجم 

زیاج يو  زا  يوریپ  دنکن ) مایق   ) دـنکفیب ار  هدرپ  دنیـشنب و  هناخ  رد  یلو  دـشاب  هتـشاد  تماما  يوعد  هک  سک  ره  ( 955  (( ) هتماماب لوقلا 
هک یتروص  رد  بجاو ،  تسا  يرما  حالـس  ریـشمش و  نتفرگ  راـک  هب  هیدـیز  داـقتعا  هب  سپ  دـش .  لـئاق  وا  تماـما  هب  ناوت  یمن  تسین و 
هک میرک  نآرق  زا  دنروآ  یم  لیلد  دومن و  هماقا  ار  قح  درک و  بوکرس  ار  نید  نانمشد  نایغط و  یغب و  لها  نآ ،  هطساو  هب  دشاب  نکمم 
ادخ يوس  هب  اهنآ  ات  دننک  یم  یچیپرس  قح  زا  هک  یناسک  اب  دیگنجب  ( 956  (( ) هّللا رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاق  دـیامرف (( :  یم 

زا و  دنسر .  یمن  نم  تفالخ )   ) دهع هب  ناراکمتـس  ( 957  (( ) نیملاظلا يدهع  لانی  ال  دیامرف (( :  یم  دـنوادخ  زاب  و  دـنیامن .  تشگزاب 
يارب يدایز  دراوم  رد  هیدـیز  هک  مینیب  یم  و  دوش ،  یم  ادـج  تسا  دراوم  یـضعب  رد  هیقت )   ) هلءاـسم هب  لـئاق  هک  هیماـما  زا  هیدـیز  اـجنیا 
نامیا تسا و  نیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانعم  دنیوگ  یم  و  دنوش ،  یم  لسوتم  حالس  ریـشمش و  هب  ناشمارم  بهذم و  دربشیپ 

(958  . ) درادن شزرا  لمع  نودب 

هیدیز ياه  هقرف 

یهجو ام  هتبلا  ( ) 959  ) ءایوقا ءافعض 2 -   - 1 دناد :  یم  هقرف  ود  ار  نانآ  یتخبون ،   - 1 تسا .  فالتخا  نانآ  ياه  هتسد  هیدیز و  قرف  رد 
 ، هیمیعن هیرتب ،  هینامیلس ،  هیدوراج ،  دوش :  یم  میـسقت  هقرف  شـش  هب  هیدیز  هفئاط  دیوگ :  یم  يرعـشا ،   - 2 میتفاین . )  میـسقت  نیا  يارب 
هب ناشدوخ  رصع  رد  ار  هیدیز  بهذلا )) )  جورم   )) ) باتک بحاص  يدوعسم ،   - 3 ( 960  . ) تسا هدرکن  رکذ  ار  مشش  هقرف  و  هیبوقعی ، 
 . نامی نب  دّمحم  باحصا  و  هیریرج ،  هیرتبا ،  هیبقع ،  هیبوقعی ،  هیئربا ،  هیثرم ،  هیدوراج ،  دناد ،  یم  هقرف  تشه  قارو  یـسیع  یبا  زا  لقن 

تسا و هتفگ  ار  نیمه  زین  یناتسرهش ،   - 5 ( 962  . ) هیرتب هینامیلـس ،  هیدوراج ،  تسا ،  هدرک  لقن  ار  هقرف  هس  طقف  يدادغب ،   - 4 ( 961)
 ، هیحابـص هیریرج ،  هیحلاص ،  هیدوراج ،  هیرتب ،  دناد :  یم  هقرف  هدزناپ  ار  هدیز  یـسرب ،   - 6 ( 963  . ) دـناد یم  یکی  ار  هیرتبا  هیحلاص و 
ار هیمساق )   ) یسک میدن  نبا  زا  ریغ  و  ( 964  . ) هیفـسلح هیبشخ ،  هیبکر ،  هیرمع ،  هیناقلاط ،  هیدـمحم ،  هینامی ،  هیبقع ،  هیقربا ،  هیبوقعی ، 

نامه رد  اـه  هقرف  زا  یـضعب  هتبلا  ( 965  . ) دراد هیدـیز  زا  يداـیز  ناوریپ  یـسر  يولع  میهاربا  نب  مساـق  دـیوگ :  یم  تسا و  هدرکن  رکذ 
نب دایز  دوراجلا  یبا  ناوریپ  هک  تسا  هیدیز  مهم  قرف  زا  یکی  هیدوراج  هقرف  هیدوراج  هیفرطم . )   ) دننام دنا  هتفر  نایم  زا  شیادـیپ  لئاوا 

هب لئاق  دش و  لیامتم  يو  هب  درک  مایق  دیز  یعقوم  دوب و  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  باحـصا  زا  دوراجوبا  ( 966  . ) دنشاب یم  ینادمه  رذنم 
(968  . ) تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  رقاب  ماما  زا  هک  ریـسفت  رد  تسا  یباتک  هدـش  لـقن  دوراـج  یبا  زا  هچنآ  و  ( 967  . ) دیدرگ دـیز  تماما 
 ( تیب لها  مولع   ) و مالـسلا ))  هیلع   ) رظتنم يدـهم   ) هرابرد یـصاخ  رظن  و  دـنراد .  تماما )   ) هلءاسم رد  یـصاخ  دـئاقع  ءارآ و  هیدوراج 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  دنیوگ :  یم  تماما  هلءاسم  رد  نانآ  تسا  کیدزن  رایـسب  هعیـش  هب  نانآ  رظن  تماما ،  هلءاسم  اّما  دنراد 

یتافـص هب  ار  یلع  ربماـیپ  و  رگید .  تایـصوصخ  فصو و  هب  هکلب ،  ماـن ،  هب  هن  هتبلا  تشاد  حیرـص  صن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع فـالخ  رب 
زا ریغ  تموکح  هب  دندرک و  كرت  ار  یلع  تعیب  هک  نانآ  ربمایپ ،  باحـصا  رثکا  و  ( 969  ) دش یمن  تفای  يرگید  رد  هک  هدرک  فیـصوت 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع زا  دعب  تماما  رد  نانآ  اّما  ( 971  . ) دـنریذپ یمن  ار  رکبوبا  رمع و  تفالخ  هیدوراج  ( 970  . ) دنرفاک دندش  یضار  وا 

دالوا يور  ار  تماما  دنشاب و  یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  سپس  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  تماما  هب  لئاق  اهنآ  دنراد .  رظن  فالتخا 
دوب تماما  قحتسم  درک و  مایق  نانآ  زا  سک  ره  دنیوگ  یم  و  دنناد ،  یم  ناسکی  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما 

هلءاسم هب  هیدوراج  دشاب ،  یم  هعیـش  هدیقع  نامه  مالـسلا ))  هیلع   ) رظتنم يدهم   ) لصا هرابرد  نانآ  هدـیقع  اّما  ( 972  . ) تسا ماـما  يو  ، 
هعیش اب  دنک  یم  تعجر  یسک  هچ  تسا و  يدهم  یصخش  هچ  هکنیا  و   ) قادصم رد  اّما  تسا  دقتعم  تسا  هعیـش  تاصتخم  زا  هک  تعجر 
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هّللادبع نب  دّـمحم  تماما  هب  لئاق  هک  هیدـمحم )   ) مان هب  هیدوراج  زا  يا  هقرف  ( 973  . () تسا فالتخا  زین  ناشدوخ  نیب  دـننک و  یم  قرف 
رظتنم و ماـما  وا  دـیوگ :  یم  و  دـشاب ،  یم  تسا  هیکز )  سفن   ) ناـمه هک  مالـسلاامهیلع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نـب  نـسح  نـب 
 . دیامن یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  و  دـنک ،  یم  جورخ  دـشن و  هتـشک  تسا و  هدرمن  وا  دومن .  دـهاوخ  تعجر  تسا و  تما  نیا  يدـهم 
هک مساق  نب  دّمحم  رد  تماما  دنیوگ  یم  دنراد و  فارتعا  هیکز )  سفن   ) گرم هب  هک  هیناقلاط )   ) هب فورعم  نانآ  زا  رگید  هتـسد  ( 974)
مان هب  نانآ  زا  موس  هتسد  و  ( 975  . ) دومن دهاوخ  جورخ  هدشن و  هتشک  تسا و  هدرمن  وا  و  دشاب ،  یم  درک  یم  تموکح  ناقلاط  رب  یتدم 

مراهچ هتسد  ( 976  . ) تسا هدشن  هتشک  یلو  دش ،  هتشک  هفوک  رد  تسا  فورعم  هک  تسا  رمع  نب  ییحی  رظتنم  ماما  دنیوگ  یم  هیرمع )  )
ماما اب  و  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نادـنزرف  زا  سک  ره  هکلب  تسین ،  ینیعم  یـصخش  ماـن  رظتنم ،  يدـهم  دـنیوگ :  یم  ناـنآ  زا 
اجنیا رد  يریمح  ( 977  . ) تسا تما  يدهم  رظتنم و  ماما  وا  دنک ،  توعد  نید  هب  ار  مدرم  دـنک و  مایق  ریـشمش  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

یم یسر  مساق  نب  دّمحم  نب  هّللادبع  نب  مساق  نب  نسح  تماما  هب  لئاق  نانآ  هینسح )   ) مان هب  تسه  هیدوراج  زا  يرگید  هقرف  دیوگ :  یم 
هتشک نمی  رد  لاس 404 ه ق  رد  وا  هکنآ  لاح  و   . ) دنک داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  ات  دریم  یمن  هدرمن و  تسا و  هدـنز  وا  دـنیوگ  دنـشاب و 
شناد ملع و  رظن  زا  ادخ  لوسر  نادنزرف  مامت  هک  تسا  لئاق  هیدوراج  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  مولع  هیدوراج و  ( 978  ( . ) تسا هدش 

رد هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لـها  دـنیوگ :  یم  ( 979  . ) دوش یمن  لـئاق  ناـنآ  نیب  یقرف  دـنناسکی و  ادـخ  زا  نآ  نتفرگ  ارف  و 
ملعتلا لبق  مهل  لصحی  ملعلا  دـنریگ ((  یمن  دای  یـسک  زا  ار  ملع  نانآ  هکنیا  نآ  و  دـنراد ،  قرف  مدرم  ریاس  اـب  فراـعم  مولع و  باـستکا 

نیا بیجع  و  ترورض .  ترطف و  ياضتقا  يور  تسا ،  لصاح  نانآ  يارب  نتفرگ  دای  زا  لبق  شناد  ملع و  هکلب  ( 980  (( ) ةرورض ةرطف و 
 (( . كرشم رفاک  وهف  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  ملع  لثم  سیل  قرخلا  دهملا و  یف  مهنم  ناک  نم  نا  یعدا  نم  دنیوگ ((  یم  هک 

دشابن هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دننام  ملع  رظن  زا  تیلوفط  نامز  رد  یتح  تیب )  لها   ) نانآ زا  یـسک  هک  دنک  اعدا  سک  ره  (( 
دنوادخ و  دوش ،  یم  زبس  ناراب  بآ  زا  هایگ  هک  روطنامه  دشوج ،  یم  نانآ  هنیـس  رد  ملع  دـنیوگ :  یم  ( 981  . ) تسا كرشم  رفاک و  وا 

 ، دنناد یم  ناسکی  ار  همه  دناد و  یمن  رترب  يرگید  رب  تیب  لها  زا  ار  یسک  هیدوراج ،  هصالخ  ( 982  . ) دهد یم  میلعت  ار  نانآ  هک  تسا 
یم بیع  هیدوراج  شور  نیا  هب  ظـحاج ،  ( 983  . ) دنـشاب یم  يربهر  و  تماما )   ) ماقم هتـسیاش  نانآ  همه  دـنیوگ  یم  لـصا  نیمه  يور 
دنا هدرک  لایخ  و  دنورب ،  شناد  ملع و  بسک  لابند  نانآ  هتـشاذگن  هدرک و  تیانج  ادخ  لوسر  نادـنزرف  هب  هعیـش  دـیوگ :  یم  و  دریگ ، 
دیاب ظحاج  هتبلا  ( ) 984  . ) دنـشاب یم  ینغتـسم  نارگید  زا  نآ  نتفرگ  ارف  زا  نانآ  دنک و  یم  ماهلا  ار  فراعم  مولع و  نانآ  هب  دنوادخ  هک 

ناوریپ زا  نانآ  دنفورعم .  هینامیلـس  هب  هیدیز  زا  يرگید  هتـسد  هینامیلـس  تیب . )  لها  هعیـش و  هب  هن  دـنک  دراو  هیدوراج  رب  ار  لاکـشا  نیا 
ادخ لوسر  زا  دعب  هک  دندید  حالص  تما  و  دوش ،  یم  لوحم  تما  ياروش  هب  تماما  هلءاسم  هک  دنلئاق  اهنیا  دنشاب .  یم  ریرج  نب  نامیلس 

دندـقتعم و  دوب ) رت  نیئاپ  یلع  زا  ناشماقم   ) دـندوب لوضفم  نآ و  هکنیا  دوجو  اب  ( 985  . ) دـننک باختنا  تفالخ  يارب  ار  رمع  رکب و  یبا 
 . دـنتخاس اـهر  ار  حلـصا  ود  نآ  اـب  ندرک  تعیب  اـب  تما  و  دنتـسین ،  قیـسفت  قاقحتـسا  یلو  هابتـشا ،  دوب و  اـطخ  رکبوبا  رمع و  تعیب  هک 
رد هک  یناسک  نینچمه  و  ( 986  . ) دنناد یم  رفاک  دـش ،  بکترم  هک  یتایانج  ناهانگ و  رطاخ  هب  ار  مّوس  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  هینامیلس 

ناگدنب لاعفا  ادخ و  تافـص  دـیحوت و  رد  هینامیلـس ،  ( 987  . ) دـنناد یم  رفاک  دـندرک ،  هبراحم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اب  لمج )   ) گـنج
 . ( دیئامرف هعجارم  دـعب  هب  ج 2 ص 138  نییمالـسالا ))  تالاقم  هب ((   . ) تسین نآ  طسب  حرـش و  هب  یجایتحا  هک  دنراد  یـصاخ  دـیاقع 

بحاص یشک ،  ( 988  . ) دشاب یم  ناشسیئر  هب  تبـسن  يور  نانآ  مسا  و  دشاب ،  یم  رتبا )  ) هب بقلم  ءاونلا ،  ریثک  باحـصا  زا  هیرتب ،  هیرتب 
انسح و ایلع و  یلوتن  دنتشاد (( :  هضرع  دندمآ و  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  تمدخ  دارفا ،  نیا  دیوگ :  اهنآ  هیمـست  هجو  رد  فورعم  لاجر 

لاق و  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  مهیلا  تفتلاف  امهئادعا ،  نم  ءربتن  رمع و  رکبابا و  یلوتن  اولاق :  معن ،  لاق  مهئادعا ،  نم  ءربتن  انیسح و 
مهیلع  ) نیـسح نسح و  یلع و  ام   ، ) دنتفگ ۀیرتبلا ))  اومـس  ذـئمویف  هّللا ،  مکرتب  انرما ،  مترتب  مالـسلااهیلع ؟ )   ) ۀـمطاف نم  ؤربتتا ن  مهل : 

تـسود ار  رمع  رکبوبا و  دنتفگ :  دـعب  تسا ،  تسرد  یلب  دومرف :  ماما  میـشاب ،  یم  يرب  نانآ  نانمـشد  زا  و  میراد ،  تسود  ار  مالـسلا ) 
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يربت همطاف  زا  ایآ  تفگ :  درک و  ناشیا  هب  ور  دوب ) رضاح  هسلج  رد  هک   ) یلع نب  دیز  ماگنه  نیا  رد  میرازیب  ود  نآ  نانمـشد  زا  میراد و 
(989  . ) دندش فورعم  هیرتب )   ) هب نانآ  دعب  هب  هسلج  نآ  زا  دنک ،  عطق  ار  امـش  دنوادخ  دیدش ،  عطقنم  ادج و  ام  زا  امـش  دیئوج ؟ ؟  یم 

حلاص نب  نسح  دنشاب .  یم  یح  نب  حلاص  نب  نسح  ناوریپ  زا  هیحلاص  هیحلاص  ( 990  . ) دنناد یم  دعس  نب  ةریغم  بقل  ار  يرتب  یضعب  و 
دـصتشه دـیوگ :  یم  شا  هرابرد  میعنوبا  ( 991  . ) تسا هدوـب  ثدـحم  ملکتم و  دـهاز و  هیقف و  يدرم  وا  هیحلاـص ،  هقرف  يرکف  ياوـشیپ 

رد یباتک  هلمج :  زا  دراد ،  ییاه  هتـشون  تافیلءات و  حـلاص  نسح  ( 992  . ) مدیدن رترب  حـلاص  نب  نسح  زا  و  مدرک ،  تاقالم  ار  ثدـحم 
نب یسیع  ( 993  . ) تشذگ رد  لاس 167 ه ق  رد  هنایفخم  روطب  وا  هقف ،  رد  عماج )   ) باتک و  مالسلا ، )  هیلع   ) یلع تماما  رد  و  دیحوت ) )
ربهر ءاونلاریثک )  ، ) اّما ( 994  . ) دندمآ دوجو  هب  وا  زا  ینادنزرف  دروآرد و  شیوخ  دـقع  هب  ار  وا  رتخد  و  دـش ،  یفخم  يو  هناخ  رد  دـیز 

رد اهنآ  ( 996  . ) دـنراد رظن  قافتا  مه  اب  ناشدـیاقع  ءارآ و  رثکا  رد  هیرتب  هیحلاص و  و  ( 995  . ) دوب هفوک  گرزب  نیثدـحم  زا  وا  هیرتب )  )
دندرک باختنا  مدرم  ار  رکبوبا  رمع و  و  دننک ،  باختنا  دوخ  يارب  هیلخ  ناونع  هب  ار  یـسک  مدرم  تسا  زیاج  هک  دنیوگ ،  تفالخ  هلءاسم 

ای دشاب  شیرق  زا  هاوخ  دـنک  تفلاخم  مدرم  بختنم  هفیلخ  هب  تبـسن  سک  ره  و  دوب ،  نانآ  نایم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  يدوجو  اب  ، 
لها تفالخ  يارب  ار  ود  نآ  دنناد و  یمن  رفاک  ار  نانآ  دننک و  یم  حیبقت  ار  رکبوبا  رمع و  تفالخ  نانآ  ( 997  . ) تسا رفاک  مشاه  ینب  زا 
يارب يرابجا  هارکا و  هکنیا  نودب  و  درک ،  راذگاو  نانآ  هب  ار  تفالخ )   ) رما نیا  مالسلا )  هیلع   ) یلع دنیوگ :  یم  و  دنناد ،  یم  راوازس  و 
مامت رد  رگا  و  دش ،  يواسم  طورش  ریاس  رگا  دنتـسه  دهزا  لضفا و  تماما  هب  لئاق  نانآ  ( 998  . ) دومن تعیب  ود  نآ  اب  دشاب ،  شترضح 

روشک و رد  مادـک  ره  رگا  و  دـننک ،  باختنا  ار  وا  دراد ،  يرتشیب  تسایـس  رت و  مکحم  يءار  مادـک  دـننیبب  دـیاب  دـندش ،  يواسم  طورش 
بجاو شا  هقطنم  هورگ  موق و  رب  شتعاطا  و  دـشاب ،  شیوخ  هقطنم  ياوشیپ  ماما و  ود  نآ  زا  مادـک  ره  هک  درادـن  لاکـشا  دنـشاب  يدـالب 

 . دنناد یم  طرـش  ماما  رد  ار  تروص  نسح  ییابیز و  نانآ  زا  یـضعب  و  ( 999  . ) دـهدب رگید  هقطنم  ماما  لـتق  هب  ياوتف  وا  هچ  رگا  تسا ، 
 ، دنلئاق ار  نامثع  ياوقت  عرو و  یضعب  و  دننک ،  یم  دای  يدب  هب  وا  زا  و  دنراد ،  فقوت  نامثع  هب  تبسن  نانآ  دیوگ :  یناتـسرهش  ( 1000)

درادن و ار  يءار  نیا  یح  نب  حلاص  اّما  ( 1001  . ) دنهد یم  عاجرا  ادخ  هب  ار  وا  عضو  هصالخ  و  دننک ،  یم  شهوکن  مذ و  ار  وا  یضعب  و 
ناوریپ نانآ  دوش ،  یم  نمی  هیدیز  لماش  هقرف  نیا  هیمساق  ( 1002  . ) دیوج یم  تئارب  وا  زا  دناد و  یمن  تفالخ  بصنم  قحتسم  ار  نامثع 

 . دنهد یم  تبسن  میهاربا )  نب  مساق   ) هب ار  هیمساق  یضعب  دنشاب ،  یم  يافوتم 298 ه ق )   ( ) یسر  ) هب فورعم  مساق  نب  نیسح  نب  ییحی 
رد يدراوم  رد  هیمـساق  ( 1004  . ) هیمـساق هن  دنتـسه ،  هیدوراج  هقرف  زا  ارثکا  نمی  هیدـیز  دـیوگ :  یم  يریمح  دیعـس  نب  ناوشن  ( 1003)

هلیـسو هب  دنوادخ  ینعی  دشاب ،  نییعت  صن و  قیرط  زا  دیاب  ماما  هک  دنلئاق :  نانآ  دنراد ،  يءار  فالتخا  هیدیز  قرف  رئاس  اب  تماما  هلءاسم 
هیبن رما  هّللا  نا  و  دنیوگ (( :  یم  هیمـساق  دشاب ) .  یم  زین  هیماما  هعیـش  هدـیقع  نیا  و   . ) دـشاب هدرک  بوصنم  ماما  ناونع  هب  ار  وا  شربمایپ 
ماما ناونع  هب  ار  ینیعم  درم  هک  دنک  یم  رما  شربمایپ  هب  دنوادخ  انامه  ۀـمامالاب ))  یلوا  هنا  دـحا  لوقی  یتح ال  هنیعب  لجر  یلع  صنی  ناب 

نم ضرف  ۀـمامالاف  دـناد (( .  راوازـس  شدوـخ  يارب  ار  بصنم  نیا  يرگید  سک  اداـبم  اـت  دـنک  حیرـصت  يو  تماـما  هـب  دـیامن و  بـصن 
مهیلع  ) تیب لها  ربمایپ و  نادناخ  زا  ماما  دـیاب  بجاو و  يرما  ماما  بصن  و  تسا ،  ینید  ضئارف  زا  یکی  تماما  سپ  ۀـینیدلا ))  ضورفلا 

زا يربهر  تماـما و  رگا  هک ،  تسا  نیا  دـشاب  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  دـیاب  اـمتح  ماـما  دـنیوگ :  یم  هکنیا  تلع  و  ( 1005  . ) دشاب مالـسلا ) 
هجیتن تسا  مولعم  و  دیآ .  یم  دوجوب  نیملـسم  نیب  یگرزب  فالتخا  و  دوش ،  یم  نآ  یعدم  يا  هقرف  ره  دوش ،  رود  ادخ  لوسر  نادـناخ 

دنتـسین ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  نارگید  رمع و  رکبوبا و  تفـالخ  تماـما و  لـصا ،  نیمه  يور  هیمـساق  تسا .  نید  نتفر  نیب  زا  فـالتخا 
صن وا  هرابرد  دـنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  و  دـشاب ،  یم  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ملـسم  قح  تماما  هک  دـندقتعم  دـنرادن و  لوبق 

دوخ هیحان  زا  هفیلخ  نیـشناج و  ناونع  هب  امـسر  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ربمایپ  هک  دـننک  یم  مخ  ریدـغ  هعقاو  هب  لالدتـسا  دراد و  حـیرص 
ربماـیپ هک :  دـنلئاق  و  تسوا .  یلو  یلع  میوا ،  یلو  نم  سک  ره  هـالوم ))  یلعف  هـالوم ،  تنک  نم  دوـمرف (( :  دوـمن و  نـیعم  بوـصنم و 
نوکی نا  یغبنیف  سانلا  ملعا  سانلا و  ریخ  ناک  لوسرلا  نا  دنیوگ (( :  یم  و  تسا .  هدومرف  تیصو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تماما  هب  تبـسن 
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نیرتاناد نیرتهب و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  انامه   (( ) هتیـصول مهذفنا  و  هرمال ،  مهعوطا  مهملعا و  و  مهریخ ،  هدعب  نم  هیـصو 
مدقم نیریاس  رب  وا  زا  يوریپ  رد  و  دشاب .  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمغیپ دننامه  هک  دراد  ار  وا  ینیشناج  یگتسیاش  یسک  اذل  دوب ،  مدرم 

لضفا و هب  ار  تسایر  وا  تسا  بجاو  دوش ،  مدقم  لضاف  رب  تسا )  رتمک  شتلیضف  هک  یسک   ) لوضفم رگا  تسا  دقتعم  هیمـساق  دشاب ) . 
(1006  . ) دـنیوگ یمن  ار  نیا  هیدـیز  قرف  ریاس  تسا و  هیمـساق  تاـصتخم  زا  هدـیقع  نیا  هتبلا  دریگ ،  هراـنک  دوخ  و  دـیامن ،  میلـست  رترب 
ار ود  نآ  تفالخ  یـسک  رگا  اـّما  دـنلئاق ،  ار  رمع  رکب و  یبا  تفـالخ  تیـالو و  ناـنآ  و  ( 1007  ، ) دنـشاب یم  بوقعی  ناوریپ  زا  هیبوـقعی 
هب ناگدرم  هرابود  تشگزاب   ( ) تعجر  ) هلءاسم هب  لـئاق  ناـنآ  ( 1008  . ) دنناوخ یم  نم  ؤم  ناملـسم و  دنناد و  یمن  دـب  ار  يو  دریذـپن ، 

میعن باحـصا  زا  هیمیعن  ( 1009  . ) دـننیزگ یم  يرود  دـنراد  ار  هدـیقع  نیا  هک  یناسک  زا  و  دنتـسین ،  تسا  هعیـش  تاصتخم  زا  هک  اـیند )
مالسا تما  اّما  ددرگ .  ربمایپ  لصفالب  هفیلخ  تسیاب  یم  وا  دوب و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ملسم  قح  تماما  هک  دنلئاق  نانآ  دنشاب ،  یم  ینامی 

(1010  . ) دـنناد یم  شـشخب  لباق  ار  هابتـشا  اطخ و  نیا  نکیل  دنتـسناد ،  هفیلخ  ار  نارگید  دـندرک و  كرت  ار  رترب  لضفا و  دـنتفر و  اطخ 
هیدیز و ( 1012  . ) دـندقتعم زین  تعجر  هلءاسم  هب  اهنآ  ( 1011  . ) دشاب لضفا  ملعا و  دـیاب ،  ماما  هک  دـنلئاق  هیدـیز ،  زا  هقرف  نیا  هیفرطم 

 (( یـضفار يدیز و  نالجر  ۀعیـشلا  نا  دیوگ (( :  ظحاج  هیدیز .  هیماما ،  دوش :  یم  هتفگ  یمالـسا  مهم  هقرف  ود  هب  هعیـش )   ) هملک هیماما 
عیشت  ) ناونع تحت  هقرف  ود  نیا  یعقوم  هتبلا  هیماما  هیدیز و  كرتشم  دئاقع  یضفار .  يدیز و  دوش ،  یم  هتفگ  سک  ود  هب  هعیـش  ( 1013)

یم مشچ  هب  نانآ  نیب  یتاـفالتخا  دراوم  یـضعب  رد  هچرگ  دـنراد ،  یکرتشم  قفتم و  دـیاقع  قیـالع و  ناـنآ  نیب  اـمتح  دـنیآ ،  یم  درگ  ( 
لوسر زا  دـعب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لصفالب  تفالخ  تماما و  هب  لئاق  هیماـما ،   - 1 تماما :  هلءاسم  رد  نانآ  كرتشم  دـیاقع  اـّما  دروخ . 

یم لیلد  هیماما  ( 1014  . ) دنیامن یم  یفن  دنتسج  مدقت  شترضح  رب  هک  یناسک  زا  ار  تفالخ  و  دشاب ،  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ
هقرف هک  هیدوراـج :  ( 1015  . ) تسا هدـش  نیعم  ماـما  ناونع  هب  وا  تشاد و  حیرـص  صن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تفـالخ  رب  ربماـیپ  هک  دروآ 
هقرف هیمساق :  ( 1016  . ) درکن نییعت  ار  ینیعم  درف  اّما  تشاد  حیرـص  صن  ماما  تافـص  رب  ربمایپ  هک  تسا  دقتعم  زین  تسا  هیدیز  زا  یمهم 
دوب بجاو  و  دومرف ،  نیعم  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  تشاد  تفالخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  صن  ربمایپ  هک ،  تسا  لئاق  زین  هیدیز  رگید 

عیـشت نیب  یـساسا  مهم و  هلءاسم  تفالخ  تماما و  هلءاسم  یعقوم ،  و  ( 1017  . ) دـنیامن میلـست  يو  هب  ار  يربهر  تموکح و  نارگید  هک 
تفالخ هیماما :  ( 1018  . ) دنـشاب یمن  جراخ  نآ  زا  دنتـسه و  انعم  نیا  هب  مزتلم  نوچ  ددرگ ،  یم  ناونع  نیا  لـخاد  هیدـیز  راـچان  دـشاب 

ار نامثع  تفالخ  اّما  دوب  هابتـشا  اطخ و  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هک  دنلئاق ،  زین  هیدوراج :  ( 1019  . ) درادن لوبق  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و 
یبا نب  یلع  هیماـما :  ( 1021  . ) درادن لوبق  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رب  ار  هثالث  يافلخ  مدـقت  هیمـساق :  ( 1020  . ) دـنناد یمن  زیاج  هجوچیهب 

هیلع و هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  دعب  سانلا  لضفا  هنا  دیوگ (( :  یم  دناد و  یم  رترب  لضفا و  ربمغیپ  هباحص  مامت  رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط
ار هدیقع  نیمه  زین  هیدیز :  دوب .  رترب  ادـخ  ربمایپ  زا  دـعب  مدرم  مامت  رب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع انامه  هیدـیزلا )) . ))  تلاق  کلذـک  و  هلآ ) 
 . دـیوگ یم  ار  نیمه  زین  هیدـیز :  تسا .  رفاـک  دـگنجب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اـب  سک  ره  هـک ،  دـنک  یم  مـکح  هیماـما :  ( 1022  . ) دراد
ارف ار  اج  همه  متـس  ملظ و  هکنآ  زا  دـعب  دـیامن ،  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  يو  تسا و  مهدزاود  ماما  روهظ  هب  لـئاق  هیماـما :  ( 1023)
یم هدنز  ار  يو  دنوادخ  ادعب  دش و  هتشک  وا  دنیوگ  یم  اّما  دنـشاب ،  یم  ماما  روهظ  هب  لئاق  زین  هیدیز ،  هیدوراج :  ( 1024  . ) دشاب هتفرگ 
مه هیدیز :  و  تسا .  نکمم  ماما  تسد  هب  تازجعم  روهظ  هک  دـنیب  یمن  یعنام  هیماما :  دـنیوگ .  یمن  ار  نیا  هیماما  اّما ،  ( 1025  ) دنادرگ
 )) مک هن  دایز و  هن  دناد  یم  وا  تاذ  نیع  ار  ادخ  تافـص  هیماما  هیماما  هیدیز و  نیب  یلوصا  كرتشم  دیاقع  ( 1026  . ) دنراد ار  يءار  نیا 

زا يدئاز  تایح  هب  هن  تسا  هدنز  دوخ  سفن  هب  دنوادخ  سپ   (( ) هسفنب ملاع  و  هسفنب ،  رداق  هنا  و  هتاذ ،  نع  دئاز  ةایحبال  هسفنب  یح  هّللاف 
یم میدق  ملع  هب  ملاع  ار  دـنوادخ  هیماما :  ( 1028  . ) دراد ار  هدیقع  نیا  هیدـیز ،  روهج  ( 1027  . () تسا رداـق  دوخ  تاذ  هب  وا  و  شتاذ ، 

 . دراد ار  هدـیقع  نیمه  زین  هیدـیز :  تسا .  نآرق  ثودـح  هب  لـئاق  هیماـما  ( 1029  : ) دـیوگ یم  نینچ  زین  هیدـیز :  ثداـح .  ملع  هن  دـنناد 
(1031  . ) دراد ار  هدیقع  نیمه  زین  هیدـیز :  دـش .  دـهاوخن  تی  ؤر  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  هیماما :  ( 1030)
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هب و  دومرف .  تیـصعم  زا  یهن  تعاطا و  هب  رما  ار  نانآ  دیرفآ و  شتدابع  يارب  ار  شناگدنب  و  تسا ،  میرک  دـنوادخ  دـیوگ ،  یم  هیماما : 
یمن باذع  یحیبق  لعف  نداد  ماجنا  نودب  ار  يدحا  و  دـنک .  یمن  فیلکت  شتقاط  عسو و  زا  شیب  ار  يدرف  چـیه  وا  دومن و  ناسحا  نامه 

(1032  . ) دیوگ یم  ار  نیمه  دیعو ) دعو و   ) هب هدیقع  نیمه  يور  هیدیز :  دیامرف . 

هیدیز هیماما -  نیب  تافالتخا 

 ، دنناد یمن  ریشمش  اب  جورخ  ار  ماما  طورش  دناد و  یم  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  دالوا  رد  رـصحنم  ار  تماما  هیماما : 
یم دـنک و  یم  زیوجت  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  دالوا  رد  ار  تماما  هیدـیز :  دـندقتعم .  هیقت )   ) لصا هب  و 
نیا هیدیز :  ( 1034  . ) تسا ماما  تمـصع  هب  لئاق  هیماـما :  ( 1033  . ) دنرادن هدیقع  هیقت )   ) هب و  دنک ،  مایق  ریـشمش  اب  دـیاب  ماما  دـیوگ : 

 ( تسا منهج  باذع  هدـعو  نآ  رد  هک  یهانگ   ) دـش هریبک  هانگ  بکترم  یناملـسم  رگا  دـنیوگ ،  یم  هیماما :  ( 1035  . ) دنرادن ار  هدـیقع 
هریبک ناهانگ  هب  وا  باکترا  نیا  يور  قساف )   ) ناونع هچرگ  تسا ،  ناملـسم  صخـش  نیا  و  دـنک ،  یمن  جراخ  مالـسا  زا  ار  وا  هاـنگ  نیا 

ترخآ رد  دوش ،  هریبک  هاـنگ  بکترم  هک  یناملـسم  دـنیوگ :  یم  هیماـما  اـّما  دـنیوگ ،  یم  ار  نیمه  هیدـیز  هتبلا  هیدـیز :  دوش .  یم  هداد 
یم هیدیز :  اّما  ( 1036  . ) دبایرد ار  نانآ  مالسلا )  هیلع   ) یلع تعافش  زین  راک  هنگ  نایعیش  و  ددرگ ،  ربمایپ  تعافش  لومشم  تسا  نکمم 
یم رتالاب  تشهب  رد  ناشتاجرد  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  نایتشهب  لماش  هکلب  دوش .  یمن  راکهنگ  تیصعم و  لها  لماش  تعافـش  دنیوگ ، 
ملظ هب  تردق  هکنیا  امک  تسا  تلادع  هب  رداق  دنوادخ ،  دنیوگ :  یم  هیماما :  تاداقتعا  لوصا  یـضعب  رد  فالتخا  دراوم  ( 1037  . ) دور

هب دنوادخ  دنیوگ ،  یم  هیدیز :  ( 1038  . ) تسا وا  تمظع  تردق و  لیلد  دوخ ،  نیا  و  دـنز ،  یمن  رـس  وا  زا  یملظ  هاگچیه  اّما  دراد  مه 
هک دراد  رظن  قافتا  هیماما :  ( 1039  . ) درادن تردق  دنوادخ  هک  میئوگب ،  تسین  مه  زیاج  دوش و  یمن  فیصوت  متـس  ملظ و  هب  ندوب  رداق 

یمن نامیا  مالسا و  نیب  یقرف  هیدیز :  ( 1040  . ) تسین نم  ؤم  یناملسم  ره  اّما  تسا :  ناملـسم  ینم  ؤم  ره  تسا و  نامیا  زا  ریغ  مالـسا  ، 
موصعم هریغـص  هچ  هریبک و  هچ  ناهانگ  مامت  زا  ار  ناربمایپ  هیماـما :  ( 1041  . ) سکعلاب دنناد و  یم  نم  ؤم  ار  یناملـسم  ره  و  دـنراذگ ، 

(1042  . ) دنز رس  نانآ  زا  يا  هریغص  هانگ  هک  تسا  زیاج  و  دنموصعم ،  هریبک  ناهانگ  زا  طقف  ناربمایپ  هک  تسا  لئاق  هیدیز :  دنناد .  یم 

هیدیز هضفار و 

نیا ( 1043  ) دوب دیعـس )  ) دعـس نب  ةریغم  تفگ ،  نایعیـش  هب  ار  هضفار )   ) هلمج هک  یـسک  لوا  دیوگ :  يافوتم 310 ه ق )   ) یتخبون  - 1
نایعیـش و تشاد  زاربا  ار  دوخ  هدـیقع  نوچ  و  دـش ،  لیامتم  هیکز )  سفن   ) تماما هب  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  تاـفو  زا  دـعب  درم 
هب ار  نانآ  يو  دناوخ و  هدننک )  اهر   ) هضفار ار  نایعیش  وا  دندومن ،  درط  ار  يو  دنتسج و  يربت  وا  زا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  باحـصا 

یناسک هب  نایعیـش  دزن  هیـضفار  هک :  تسا  نیا  هضفار  هراـبرد  يافوتم 322 ه ق )   ) یـسدقم هدیقع  اّما   - 2 ( 1044  . ) دومن داـی  مسا  نیا 
تفالخ هک  دنیوگ  یم  یناسک  هب  ار  هضفار  نایعیـش  ریغ  یلو  دنادب ،  نارگید  زا  دـعب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تفالخ  هک :  دوش  یم  هتفگ 

نیا هضفار  هب  تهج  نیا  هب  دیوگ :  هضفار  هرابرد  يافوتم 322 ه ق )   ، ) هبر دبع  نبا   - 3 ( 1045  . ) دنشاب هتشادن  لوبق  ار  رمع  رکبوبا و 
ریغ هعیش  تسا و  هدرکن  ضفر  ار  رمع  رکب و  یبا  نانآ  زا  ریغ  یـسک  و  دندرک ،  ضفر  ار  رمع  رکب و  یبا  نانآ  هک  تسا  هدش  هداد  ناونع 

هیمـست هجو  رد  يافوتم 330 ه ق )   ) يرعشا  - 4 ( 1046  . ) دـننک یم  ولغ  رایـسب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هراـبرد  هضفار  و  تسا ،  هضفار  زا 
هراب نیا  رد  يافوتم 606 ه ق )   ، ) يزار  - 5 ( 1047  . ) دندش فورعم  هضفار  هب  دندرک ،  اهر  ار  رمع  رکبوبا و  نانآ  نوچ  دیوگ :  هضفار 
دنتفگ دب  رکبوبا  رمع و  هب  تبسن  وا  باحصا  زا  یـضعب  شجورخ  ماقم  رد  یلع  نب  دیز  هک :  دنتفگ  هضفار  ار  نانآ  تهج  نیا  هب  دیوگ : 

ارم ینومتـضفر )) )   : )) ) تفگ نانآ  هب  دیز  دندرک ،  اهر  ار  دیز  لباقم  رد  مه  نانآ  درک  عنم  راک  نیا  زا  ار  نانآ  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز ، 
نیا شیادیپ  دیوگ :  یم  يدادغب   - 6 ( 1048  . ) دندش فورعم  هدننک )  اهر   ( ) هضفار  ) هب دعب  هب  خیرات  نآ  زا  یلب  دنتفگ :  دیدرک ؟  اهر 
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لوق نیا  و  ( 1049  . ) دنتفر دنتـشاذگ و  اهنت  گنج  رد  ار  دیز  هک  دش ،  هتفگ  یناسک  هب  و  دوب ،  دـیز  مایق  ماگنه  لاس 123 ه ق ،  رد  مان 
(1050  . ) تسا هدرک  باختنا  زین  يربط  ار 

هضفار فانصا 

هیدیز  - 1 دندش :  میـسقت  هقرف  هس  هب  ضفاور  دیوگ :  يافوتم 417 ه ق )   ، ) ینیئارفسا  - 1 دنا :  هدرک  رکذ  یفانصا  هضفار  يارب  یـضعب 
نادناخ زا  موصعم  تماما 12  هب  دـقتعم  هک  یناسک   ) هیماما  - 2 دنـشاب .  یم  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  تماما  هب  دقتعم  هک  یناسک  )

 - 2 دنـشاب ) .  یم  هیفنح  دّمحم  تماما  هب  دقتعم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  زا  دـعب  هک  یناسک  ( ) 1051  ) هیناسیک  - 3 دنـشاب ) .  ربمایپ 
هک یناسک  ( 1052  ) تالغ  - 4 هیناسیک .   - 3 هیماما .   - 2 هیدیز .   - 1 دـناد .  یم  فنـص  راهچ  ار  هضفار  يافوتم 429 ه ق )   ) يدادغب

هیدیز تالغ و  هیماما و  دنا :  هتسد  هس  هضفار  دیوگ :  یفنح ،   - 3 دننک .  یم  ولغ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ماقم  نءاش و  هرابرد 
میسقت نیا  دنا .  هدرک  اهر  ار  نامثع  رکبوبا و  رمع و  هک  دنیناسک  هیضفار  دنا ،  هتفگ  هک  تسا  ییانعم  نامه  يور  لاوقا  نیا  هتبلا  ( 1053)

 : زا ترابع  ضفاور  دش ،  دهاوخ  نشور  دعب  هحفـص  رد  لاوقا  یـسررب  نمـض  رد  نوچ  دشاب ،  تقیقح  فالخ  دیاش  لاوقا  نیا  رد  يدنب 
 . تسین هضفار  فانصا  رد  لاوقا  نیا  هب  ینانیمطا  و  دنتسین ،  هیناسیک )   ) و هیماما )   ) و هیدیز )  )

لاوقا یسررب 

 ، دوب فلتخم  لاوقا  نیب  یعمج  هجو  کی  و  تشذـگ .  هک  دوب  لحن  للم و  بتک  نابحاص  ملع و  ناگرزب  زا  یعمج  نانخـس  لاوقا و  اهنیا 
فالتخا هک  مینیب  یم  لاوقا  نیا  یـسررب  رد  ام  و  درک .  ادیپ  تیمـسر  قارع  رد  دـیز  مایق  ماگنه  راب  نیلوا  هضفار )   ) مسا نیا  هکنیا  نآ  و 

قداـص ماـما  ناوریپ  هب  دعـس  نب  ةریغم  ار  ماـن  نیا  هک :  تفگ  یم  یتخبون  دـشاب .  یم  هلمج  نیا  هیمـست  هجو  زا  نانخـس  نیا  نیب  شحاـف 
دیز هک  دش  هتفگ  یناسک  هب  دیز  مایق  ماگنه  لاس 122 ه ق  رد  ظفل  نیا  هک :  تشاد  ار  نخس  نیا  فالخ  ربحم  بحاص  یلو  داد .  تبسن 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تفالخ  هک  دنیوگ  یم  یناسک  هب  هضفار  تفگ :  یم  هک  یـسدقم  تیاور  اّما  دنتفر .  دندرک و  اهر  دربن  هکرعم  رد  ار 
ار لوق  نیا  نایدا  ملع و  ناگرزب  زا  یسک  تسا و  درفنم  لوق  نیا  رد  وا  الوا -  دسر .  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  دنناد ،  یم  نارگید  زا  دعب  ار 

نایعیـش هاگچیه  اثلاث -  دنناد .  یم  مدقم  ار  یلع  تفالخ  هک  دنا  یناسک  هضفار  هک  دـنلئاق  نارگید  ار  لوق  نیا  ضیقن  ایناث -  دـنا .  هتفگن 
یخیرات و دـهاش  ود  دـنرادن .  لوبق  ار  بلطم  نیا  دـنناد و  یمن  رخ  ؤم  نارگید  رب  ار  یلع  تفالخ  تسا  هدـش  هتـسب  نانآ  هب  مسا  نیا  هک 
و تفگ (( :  باوج  رد  دیـس  یـضفار .  يا  تفگ :  وا  هب  يریمح ،  دیـس  هب  نیهوت  ماقم  رد  یـسک  یماـگنه  هک :  تسا  لـصا  نیمه  يور 

رعـش نیا  زا  میـشاب .  یم  اهیدب  یهارمگ و  لها  ناگدـننک  اهر  وت ،  مغر  یلع  ام  رکنملا ))  ۀلالـضلا و  لهال  نوضفارلا  کمغر  یلع  نحن 
 - 2 نارگید . )  رب  یلع  تفالخ  ریخءات  ( ) 1054  . ) دنتسین لئاق  تسا  هتفگ  یسدقم  هک  ییانعم  هب  ار  هضفار  نایعیـش  هک  تسا  مولعم  دیس 
 ، زیخرب تفگ :  راـمع  هب  یلیل  یبا  نیا  دوـب ،  هدـمآ  یتداهـش  يادا  يارب  یـضاق  یلیل  یبا  نبا  همکحم  رد  ینهد  راـمع  هک  تـسا  فورعم 
 . دش دـنلب  سلجم  زا  نایرگ  تفرگ و  شلد  نخـس  نیا  زا  رامع  یتسه .  یـضفار  وت  نوچ  میـسانش ،  یم  ار  وت  ام  تسین  لوبق  وت  تداهش 
نآ زا  ار  تدوخ  يراد ،  گنن  هضفار  تبـسن  زا  رگا  یتسه و  ثیدـح  ملع و  لـها  زا  يدرم  وت  تفگ :  وا  هب  يو  زا  ییوجلد  يارب  یـضاق 
نم هیرگ  نکیل  تفر  مهاوخ  ما  هتفر  هک  یهار  نیمه  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  رامع  ییآ .  یم  باسح  هب  ام  ردارب  هاگنآ  نک ،  هئربت 
نآ لها  نم  هک  يداد  تبـسن  فیرـش  هبتر  کی  هب  ار  نم  وت  هک :  تسا  نیا  مدوخ  يارب  نم  هیرگ  اّما  وت ! يارب  مه  تسه  مدوخ  يارب  مه 
زین یخیرات  هتکن  نیا  زا  تسین .  یضفار  شدوخ  لوق  هب  ای  هعیش و  وا  ارچ  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  یـضاق  يارب  هیرگ  دیاش  و  ( 1055  ) متسین
اّما دنناد .  یم  نارگید  زا  دـعب  ار  یلع  تفالخ  هک  دـنیناسک  زا  ریغ  هضفار  و  درادـن ،  یـساسا  سدـقم  نخـس  هک  درک  لالدتـسا  ناوت  یم 
یم هک  تسا  هیاپ  یب  شنخس  ردقنیا  وا  و  هتفگن .  نخـس  طبـض  قیقحت و  يور  وا  اریز  تسین  دامتعا  لباق  هجو  چیه  هب  هبر  دبع  نبا  مالک 
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سپ ناسارخ .  رد  هن  دیسر  تداهش  هب  هفوک  رد  دیز  هک  تسا  ملسم  هک  نآ  لاح  و  ( 1056  . ) دش هتشک  ناسارخ  رد  یلع  نب  دیز  دیوگ : 
 . تسین انتعا  کسمت و  لباق  ادبا  دیرفلا )) ) دقع   )) ) بحاص نخس 

دامتعا لباق  نخس 

 ، تفگ شنایفارطا  زا  یضعب  هب  ار  هضفار )   ) ناونع نیا  هک  یسک  لوا  هک :  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  نیخروم  ياه  هتفگ  لاوقا و  یسررب  زا 
كرت تعیب ،  عقوم  ای  دربن  نادیم  رد  رکب  یبا  رمع و  ینلع  ندرکن  نعل  ّبس و  رطاخب  ار  يو  نانآ  نوچ  دوب .  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز 

ؤم و  دنام .  راگدای  نانآ  يارب  هشیمه  ناونع  نیا  دیدرک و  اهر  ارم  امش  ینومتضفر )) )   : )) ) دومرف نانآ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دنتفگ و 
(1058  ( . ) تسا ربـحملا )) )  )) ) باـتک رد  يدادـغب ،  و  ( 1057  (( ) نیملـسملا قرف  تاداقتعا   )) ) باتک رد  يزار  لوق  اـم ،  نخـس  دـی 
ملع و نایعیـش  يارب  دعب  هب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز مایق  خـیرات  زا  ناونع  نیا  هصالخ  ( 1059  . ) تسا هدرک  راـیتخا  ار  لوق  نیمه  زین  يربـط 
وا اّما  دندرک .  داهج  وا  رانک  رد  نایعیـش  زا  يریثک  عمج  دیمان و  هضفر  ار  نایعیـش  مامت  یلع  نب  دیز  هک  دنامن ،  هتفگان  هتبلا  دش  فورعم 

شیادیپ زا  دعب  دـنتفر و  دـنتخاس و  اهر  ار  وا  دربن  هنحـص  رد  ای  تعیب و  ساسح  عقوم  رد  هک  تفگ  نایعیـش  زا  هتـسد  نآ  هب  ناونع  نیا  هب 
اهر  ) هضفار هب  ننست  حالطصا  رد  نایعیش  هورگ  همه  و  درک .  ادیپ  لماک  ترهـش  ناونع  نیا  دندش ،  دیز  تماما  هب  دقتعم  هک  هیدیز  هقرف 
یم تفالخ  بصاغ  ار  نانآ  دـنرادن و  لوبق  ار  رمع  رکبوبا و  تفـالخ  هک  یناـسک  ماـمت  هب  اهدـعب  و  ( 1060  . ) دنتـشگ فورعم  هدننک ) 

دـشاب یم  یلع  نب  دیز  نامز  رد  ناونع  نیا  شیادیپ  سپ  دنیوگ .  یم  روط  نیمه  مه  ام  نامز  رد  دنتفگ و  یم  یـضفار  نایعیـش )   ) دـنناد
 . دندش روهشم  هضفار  هب  دندرک  اهر  ار  هثالث  يافلخ  تفالخ  هک  ینایعیش  هب  ادعب  یلو 

هیدیز بتک  زا  یتسرهف  مهدجه :  لصف 

باتک نیا  رد  تسا .  هیدـیز  كردـم  نیرتربتعم  یهقف و  بتک  نیرتیلاـع  نیرتعماـج و  زا  یکی  باـتک  نیا  یهقف  هعومجم  اـی  دـیز  دنـسم 
و دشاب .  یم  ادـخ  لوسر  ات  شکاپ  دادـجا  شردـپ و  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  دوخ  نآ  يوار  هک  تسا  يدایز  ثیداحا  تیاور و 

مان هب  باتک  نیا  ۀـمئالا )) )  تابثا   )) ) باتک رد  باتک  ماـن  تسا .  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دـیز  هب  دنتـسم  ماـمت  نآ  تاـیاور  راـبخا و 
حیحـص یباـتک  نینچ  هب  دنـسم )  ) ماـن هک :  دراد  نآ  همدـقم  رد  تسا .  دنـسم )  ) نآ فورعم  مسا  یلو  تسا  هدـش  داـی  یهقف )  هعومجم  )
دنـسم دننام ،  دنک ،  لقن  دراد  هک  يا  هددعتم  قیرط  زا  يدانـسا  هب  ار  ثیدح  نآ ،  يوار  هک  دـنیوگ  یم  یباتک  هب  ار  دنـسم  اریز  تسین ، 

ات شردپ  زا  قیرط  کی  هب  ار  همه  تسا  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  نآ  يوار  هک  باتک  نیا  تایاور  اّما  یعفاش و . . .  دنـسم  دـمحا و 
رد ار  دنسم  اریز  درادن  لاکشا  یباتک  نینچ  هب  دنـسم  قالطا  ام ،  رظن  هب  اّما  دنک .  یم  تیاور  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شدج 
هب باتک  نیا  باتک  هدنراگن  ددرگ .  یم  فذـح  لسرم  رد  دـشاب و  هدـش  رکذ  تاور  همه  مان  هک  یتایاور  ینعی  میناد ،  یم  لسرم  لباقم 

نرق دودح  ریهاشم  زا  وا  تسا .  هدـش  يروآ  عمج  لاقبلا ))  قاحـسا  نب  زیزعلادـبع  مامالا  مان ((  هب  هیدـیز  گرزب  ياملع  زا  یکی  هلیـسو 
وا زا  هیدیز  ياملع  زا  يدایز  عمج  و  ( 1061  . ) دنا هتشاگن  یگلاس ،  دون  نس  رد  هنس 363 ه ق  ار  وا  تافو  خیرات  تسا و  ترجه  مراهچ 
دیس هلیسو  هب  ادعب  و  تسا ،  هتشادن  يدنب  باب  لکش  هب  یبیترت  مظن و  دوب و  دلج  رد 6  البق  هعومجم  نیا  باتک  میظنت  دنا .  هدرک  تیاور 

ياراد باتک  نیا  باتک  همدـقم  ( 1062  . ) دـیدرگ بوـبم  مظنم و  يرجه  ( 1201  ) لاـس رد  یملید  میهاربا  نب  ییحی  نب  نیـسح  همـالع 
هک یطساو  دلاخوبا  و  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  زا  يرـصتخم  لاح  حرـش  لوا :  لصف  تسا .  لصف  رب 3  لمتـشم  هک  تسا  يا  همدقم 
 . نآ باوج  اب  هدـش  باتک  هدـنراگن  زا  هک  یتالا  ؤس  دنـسم و  باتک  هراـبرد  مّود :  لـصف  تاور .  زا  رگید  یـضعب  تسا و  دـیز  زا  يوار 

تسا هدش  رکذ  باوج  لا و  ؤس  روط  هب  هک  نآ ،  نیفل  ؤم  یضعب  زا  يرصتخم  لاح  حرش  اب  هیدیز  بتک  زا  یتمسق  يروآدای  مّوس :  لصف 
نیا تیمها  تسا .  هدش  لقن  مالسا  ماکحا  فراعم و  رد  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  زا  هک  تسا  یتایاور  هعومجم  باتک  نیا  دوخ  و  . 
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یثیداحا تایاور و  بلاطم و  نامه  هعومجم ،  نیا  ( 1063  : ) دنیوگ یم  و  دنرگن ،  یم  لوبق  رابتعا و  مشچ  اب  ار  باتک  نیا  هیدـیز  باتک 
لاجر زا  ریغ  دنشاب و  یم  نانآ  قوثو  دروم  همه  دنسم  نیا  لاجر  و  تسا .  دوجوم  نآ  ریغ  حاحص و  دننام  هیوبن  تنس  بتک  رد  هک  تسا 

ود نیا  دنثیدح و  باحصا  لوحف  هلجا و  زا  هک  میعنوبا  ظفاح  ینطق و  راد  ظفاح  نوچ ،  یملع  ياه  تیصخش  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها 
رد هیدیز  همئا  قرط  دنروخ .  یم  مشچ  هب  دنـسم  باتک  قیرط  رد  هک  دـنراطقا ،  ریاس  مور و  دـنه و  ماش و  رـصم و  نیمرح و  ياملع  لجا 

1 دننام :  تسا ،  هدمآ  يا  هربتعم  بتک  رد  قیرط  نیا  و  دشاب .  یم  دیز  بانج  هب  لصتم  نآ  دنس  دوجوم و  قیرط  نیا  ( 1064  ) باتک دنس 
دانسا یف  رباکالا  فاحتا   - )) 2 محشم .  دّمحم  نب  دمحا  همالع  یضاق  هب  بوسنم  یناثملا )) ،  هیلع  تلزنا  ام  دنـس  یف  ینامالا  غولب  - )) 

 ، (( دیتاسالا نم  لصتا  امیف  دیضنلا  دقع   - )) 3 تسا .  هدش  پاچ  دنه  رد  نآ  و  یناکوش ،  دّمحم  همالع  یضاق  هب ،  بوسنم  رتافدلا )) ، 
يدایز یشاوح  لصفم و  ياه  حرش  باتک  نیا  رب  اه  هیشاح  حرش و  بلاط .  یبا  هّللادبع  نب  میرکلادبع  همالع  خیاشملا  خیش  هب ،  بوسنم 
نیسح همالع  ملق  هب  هک  تسا  رت  لصفم  حورش  ریاس  زا  حرش  نیا  یضاقلا )) ،  حرش   - )) 2 یلجلا )) .  جاهنم   - )) 1 هلمج :  زا  دنا  هتشون 

 . نیدلا دامع  دیس  هیـشاح -   - 2 نیدلا .  مراص  دیس  هیـشاح -   - 1 یشاوح :  تسا .  باتک  رب  حرش  نیرخآ  نآ  هدش و  هتـشون  یغایـسلا 
هدز زین  باتک  دوخ  نتم  رب  يدایز  تاقیلعت  یشاوح و  و  تسا ،  هدش  هتشون  دیز  دنسم  باتک  رب  دوب  یلقتسم  ياه  هیـشاح  اهحرـش و  اهنیا 

و يوبن . )   ) تسا ثیدح  دسر 228  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ هب  باتک  نیا  رد  هک  یثیداحا  دادعت  باتک  رابخا  ثیداحا و  دنا . 
هک مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  زا  ثیدح  و 2  يولع )   ) تسا ثیدح  دسر 321  یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ماما  هب  هک  يرابخا 
لاق لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نع  هدـج  نع  هیبا  نع  یلع  نب  دـیز  ینثدـح   : )) ) هلمج اب  ثیداـحا  رثکا  و  دـشاب .  یم  ربخ  اعومجم 551 

ؤر تسا .  هدمآ  یلع )) ) . . .  نب  دیز  لاق   : )) ) هلمج اب  نآ  زا  يدایز  تمسق  و  دوش .  یم  عورش  هلآ )) ))  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر 
هب تسا ،  هدـش  رکذ  يدایز  رابخا  ثیداحا و  باب  ره  رد  تسا و  باـب  ( 105  ) رد باتک  ( 14  ) رب لمتـشم  باتک  نیا  باتک  باوبا  سو و 

باتک باب 5 -  تاکز 12  باتک  باب 4 -  زئانج 18  باتک  باب 3 -  تالص 43  باتک  باب 2 -  تراهط 10  باتک   - 1 بیترت :  نیا 
حاکن باتک  باب 10 -  تاداهش 2  باتک  باب 8 -  تکرش 9  باتک  باب 8 -  عیب 29  باتک  باب 7 -  جح 36  باتک  باب 6 -  مایص 11 

ثیداحا باب  ضئارف 16  باتک  باب 14 -  داهج 13  باتک  باب 13 -  تاید 7  دودح و  باتک  باب 12 -  قالط 7  باتک  باب 11 -   12
 . . تسا ربخ  ياراد 19  تسا  تراهط  باتک  هناگهد  باوبا  زا  یکی  هک  ءوضو  باب  الثم  تسا .  زواـجتم  ربخ  زا 20  شیب  ات  زا 1  باب  ره 

 . تسا ثیدح  رد  طقف  هک  مالـسلا )  هیلع   ) دیز یثیدح -  عومجم   - 1 مالسلا )) )  هیلع   ) دیز مامالا  دنـسم  زا ((  سپ  هیدیز  ربتعم  بتک  . 
و تسا .  فورعم  راثالا )) ) نساحم  یف  راونالا  عیادـب   )) ) مان هب  باتک  نیا  ( 1065  ( ) مالسلا هیلع   ) دیز نب  یـسیع  نب  دمحا  یلاما -   - 2

هّللا یلص   ) دّمحم لآ  مولع   - 3 تسا .  نانآ  بتک  نیرت  نقتم  زا  یکی  هیدیز و  ملع  ساسا  باتک  نیا  يدـیز :  نایاوشیپ  زا  یکی  هتفگ  هب 
نب ییحی  تافل  ؤم   - 5 باتک . )  دودح 20  ( ) 1067  ) میهاربا نب  مساق  تافل  ؤم   - 4 ( 1066  . ) يدارم روصنم  نب  دّـمحم  هلآ - )  هیلع و 
دلج رد 9  نآرقلا ))  یناعم   )) ) دلج و رد 6  نآرقلا )) )  ریـسفت   )) ) هلمج نآ  زا  هک  باتک )  دودح 40   ) میهاربا نب  مساق  دنزرف  نیسحلا 
هلمج زا  ( 1068  ) شورطا تافنصم   - 6 عومجملا )) .  نونفلا -  بختنم -  ماکحالا -  زا (( :  تسا  ترابع  وا  ربتعم  تافیلءات  زا  یـضعب  و 

باتک و دودـح 70   ) ینایع یلع  نب  مساق  تافنـصم   - 8 شورطا .  دنزرف  تافنـصم   - 7 یفـص )) .  ینغم -  هباـنالا -  تافنـصم (( :  نیا 
 . هّللاب دی  ؤم  ردارب  ( 1070  ) بلاطوبا تافیلءات   - 10 ینـسح .  میهاربا  نب  دمحا  سابعلا  یبا  و  ( 1069  ) هّللاب دی  ؤملا  بتک   - 9 هلاسر . ) 

هلمج زا   ) هّللاب دـشرم  تافیلءات -   - 12 تسا . )  دلج  رد 6  باتک  نیا   ) يولعلا یلع  نب  دّـمحم  هّللادـبعوبا  ( - 1071  ) یفاک عماج   - 11
باتک نآ 6  فورعم  هک  نیـسحریما ،  تاـفیلءات -   - 14 هیـسیمخ )) .  هینینثا ،  راونـالا ،   - )) 13 تسا . )  یگرزب  باـتک  هک  يو  یلاـما 

زا همیدـق  بتک  نیرت  فورعم  اهنیا  داشرا .  راـفکلا )) ،  ماـکحا  یف  راـکفالا  تارمث (( ،  هعیرذ ،  لخدـم ،  ریرقت ،  ( 1072  ) ءافش تسا : 
باتک همدـقم  رد  نآ  زا  يدایز  دادـعت  هک  دـنا  هتـشاگن  يدایز  بتک  زین  نانآ  نیرخءاتم  و  دوب .  هیدـیز  گرزب  نایاوشیپ  همئا و  تافیلءات 

ۀیغب  )) ) باتک هب  درواـیب ،  تسد  هب  رتهب  ار  هیدـیز  مهم  هعوبطم و  تاـفیلءات  ماـن  تساوخ  یـسک  رگا  تسا ،  هدـش  هدرب  ماـن  دـیز  دنـسم 
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 . دنک هعجارم  هیدیز )) )  تافل  ؤم  یف  ۀیفاشلا 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

كرادم ج 2 ص 259 و  نایعالا ))  تایفو  ج 2 و ((  هوفصلا ))  ةوفص  يربط ج 6 ص 263 2 (( - دعس ج 5 ص 156 و  نبا  تاقبط  - 1
راحب ج 46 ج 2 ص 54 و  هوفصلا )) ،  ةوفص  ج 3 ص 136 و ((  ءایلوالا ))  ۀیلح  - )) 3 دیئامرف . هعجارم  دیدج  راحب  دلج 46  هب  رگید 

ياضر دروم  یهلا و  یعرش و  یتضهن  ار  راتخم  مایق  ات 348 ، ج 2 ص 343  ریدغلا )) سیفن ((  باتک  رد  هرس  سدق  ینیما  ریبک  همالع  - 4
تلاصا رب  لیلد  ار  راتخم  تلیـضف  باـتک  دـلج  دودـح 20  فیلءات  راعـشا و  تایاور و  زا  يدایز  بلاـطم  و  دـنیامرف ، یم  فیـصوت  ماـما 

هدرک هراشا  مالـسا  دهاجم  راکادف و  لجر  نیا  تیـصخش  هب  هدرـشف  روطب  باتک  نیمه  مایق ))  هفـسلف   )) لصف رد  ام  دناد . یم  وا  تضهن 
هیلع و تملـسف  جرخ  یتح  تدـعقف  هبرـضا  نا  تهرکف  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  باب  تیتا  یلاـمثلا :  هزمحوبا  لاـق  - )) 5 میا . 

هّللا یلص   ) هّللا لوسر  نبای  یلب  تلق :  طئاحلا ،؟ اذه  يرت  ةزمح  ابا  ای  لاقف :  طئاح ، یلا  تیهتنا  مث  یلاعد ،  مالـس و  یلع  درف  هل ،  توعد 
نب یلع  ای  لاق :  مث  یهجو ،  هاجتا  یف  رظنی  بایثلا  نسح  هجولا  نسح  لجر  اذاف  نیزح  انا  اـموی و  هیلع  تءاـکتا  یناـف  لاـق :  هلآ )  هیلع و 

ای لاقف  لوقت ،  امک  نزحا  اهیلع  ام  تلقف :  رجافلا ، ربلا و  اهنم  لکءای  رـضاح ، قزر  وهف  ایندـلا ؟ یلع  انیزح ، ابیئک  كارا  یلاـم  نیـسحلا ، 
نب یلع  ای  کنزح  ام  و  لاقف :  لوقت ،  امک  هنا  ینزح  اذـه  یلع  ام  تلق :  رهاق . کلم  اـهیف  مکحی  قداـص  دـعو  وه  ةرخـالا ؟  یلعا  یلع ، 

هحفص حئارج  جئارخ و  زا  لقن  هب  دیدج ص 145  پاچ  ج 46  راونالاراحب ))  - )) 6 ریبزلا )) ... نبا  ۀنتف  نم  فوختا  ام  تلق :  نیـسحلا ؟ 
دیفم ص داشرا  ص 134 و  ج 3 ، ءایلوالا )) ، ۀیلح  و ((  دنک ، یم  یفرعم  ربمایپ  رضخ  ار  سانشان  درم  نیا  ماما ،  رگید  یتیاور  رد  و  ، 196
و يراخب ص 56 و 32 (( . هیولعلا )) ،  هلسلسلا  رس  - )) 9 داشرا ص 245 . - 8 دیدج . پاچ  ج 46 ص 123  راونالاراحب ))  - )) 7 . 241

نب دیز  ةروث  46 ص 215 و  راونالاراحب ))  - )) 10 ینیسح .  ص 107 : راصتخالا ))  ۀیاغ  یلحم و  ج 1 ص 45 ((  هیدرولا )) ،  قئادحلا 
درم ج 3 ص لماک  - 11 تسا .)  هدـش  پاچ  قالخالا ))  مراکم  هب ((  قحلم   ) يرغلا ص 51 ۀحرف  و  نسح .  یجان  فیلءات  یلع ص 26 
ج 46 ص 184 راونالاراحب ))  رد ((  - 12 دیدج . پاچ  ج 7 ص 107  هعیشلا )) ،  نایعا  و ((  دیهشلا ص 9 . دیز  هنس 1347 -  عبط   189

راونالاراحب ص 127 و ((  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 13 دیدج . پاچ  ج 7 ص 107  هعیـشلا )) ،  نایعا  و ((  تسا .  هدرک  لقن  رانید  هب 600 
، راونالاراحب - )) 14 قودص ص 335 و ص 336 . یلاما  یفوک و  فیلءات :  ص 71 ، تارفلا ))  خیرات  دیدج ص 208 و ((  عبط  ج 46  (( 

حیقنت دیدج (( ، پاچ  و ج 24 ص 107  یناغا ج 20 ص 127 ، ج 3 ص 70  ریدغلا )) ، قودص ص 335 (( . یلاما  ج 46 ص 170 ، (( 
رکاسع ج 6 ص نبا  خیرات  يربط ج 8 ص 275 و  خیرات  - 16 یجنلبش ص 178 . راصبالارون )) ، - )) 15 يز د .)  ) هدام یناقمام  لاقملا ، 
يزیرقم ج 2 ص ططخ  و  یناهفـصا .  جرفلاوبا  فیلءات  ص 96  نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 17 دیدحلا ج 1 ص 315 . یبا  نبا  حرـش  20 و 

فیلءات نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 19 ج 1 ص 49 . ریـضنلا )) ، ضور  نییبلاطلا و  لـتاقم  ج 4 ص 307 و ((  يزیرقم ،  طـطخ  - 18 . 307
قئادحلا - )) 22 رکاسع ج 6 ص 18 . نبا  بیذهت  - 21 يدجم .  زا  لقن  هب  ص 171 ، دیهشلادیز ))  - )) 20 یناهفصا ص 127 . جرفلاوبا 

هنس رصم  پاچ  ص 52  ج 1  ریضنلا ))  ضور  ناخیلع و ((  دیـس  هفیحـص  حرـش  ص 143 و  ج 1  هیدیزلا )) ،  ۀـمئالا  بقانم  یف  ۀـیرولا 
خیرات داشرا ص 148 و  - 25 داشرا ص 148 . - 24 رجح . نبا  بیذـهت  و  نسح ،  یجان  فیلءات  یلع ص 25  نب  دـیز  هروث  - 23 . 1347

-26 خیـش .  لاجر  زا  لقن  هب  ص 144  دیز ) هملک   ) یـشرفت لاجرلا ))  دقن  و ((  دعـس ج 5 ص 240 . نبا  تاقبط  يربط ج 8 ص 272 و 
. )) ددرگ یم  دیدجت  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  هودـنا  نزح و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دـیز  ترـضح  تداهـش  رد  دـیوگ : یم 

دیهشلا دیز  - )) 28 توریب .  پاچ  ص 10  دیز )) ، مامالادنسم  - )) 27 يرتست .  فیلءات  دیز ) هملک   ) ج 4 ص 471 لاجرلا )) ،  سوماق 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 189 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


- )) 30 رفـص ص 551 . هاـم  لاـمعا  رد  دـجهتملا )) ، حابـصم  - )) 29 ق .  ه  هنـس 1355  فجن  پاـچ  مرقم ص 5  موـحرم  فیلءاـت  (( 
-33 ص 144 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 32 دیدج ص 217 . عبط  ج 3  بهذـلا )) ،  جورم  - )) 31 دیفم . خیش  فیلءات  هعیـشلاراسم )) - 
تداهـش 122 و لاس  هک  دراد  يرگید  لوق  هچرگ   . ) يدقاو زا  لقن  هب  تسا  هدرک  تیوقت  ار  لوق  نیا  شخیرات ج 5 ص 482  رد  يربط 

همان  - ) ص 337 خیراوتلا ))  بختنم  دـنک (( ) یم  لقن  فنخم  یبا  زا  وا  یبلک و  ماشه  زا  ار  نخـس  نیا  دـناد و  یم  تداهش 121  همدقم 
لاجرلا دقن  - )) 34 تسا .)  طلغ   131  ) رفص لامعا  یمق ص 178  ثدحم  مایالا ))  عیاقو  دـناد (( ) یم   122 ار ، تداهش  هنس  ناروشناد 

یمق ج ثدحم  باقل ))  الا  ینکلا و  - )) 36 رکاسع ج 6 ص 15 . نبا  خیرات  - 35 خیش .  لاجر  زا  لقن  هب  ص 143  ز )  ) فرح یشرفت  (( 
تسا و هدـش  تیاور  زین  يرفعجلارمع  مانب  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  ترابع  رد  یتارییغت  اـب  ناتـساد  نیا  هتبلا  - 37 یلامث .)   ) ص 132  2

نآ رکذ  زا  ام  اذـل  دـنز ، یمن  ثحب  لـصا  هب  ررـض  تاـیاور  رد  فـالتخا  نیا  تسا و  هدـمآرد  يرگید  تارییغت  اـب  زین  هزمح  یبا  تیاور 
یفوک ص تارفلا ))  خیرات  - )) 39 دیدج ص 170 . عبط  ج 46  راونالاراحب ))  قودص ص 335 و ((  یلاما  - 38 مینک .  یم  يراددوخ 
قودص ص 335. یلاما  دـلج 46 ص 170 و  راونالاراحب ))  - )) 42 هیآ 100 . فسوی  هروس  - 41 ص 51 . يرغلا ))  ۀـحرف  - )) 40 . 71
ار نکاما  صاخشا و  دب  ياهمان  ربمایپ  ینعی  نادلبلا ))  لاجرلا و  یف  ۀحیبقلا  ءامسالا  ریغی  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  ناک  - )) 43

ینعی ینافج ))  دقف  یمـساب  مهدحا  مسی  مل  دلو و  ۀـعبرا  هل  دـلو و  نم  هلآ :)  هیلع و  هّللا  یلـص   ) یبنلا نع  داد (( . یم  رییغت  بوخ  مان  هب 
قح مالـسلا )  هیلع   ) یتلع نع  و  تسا (( .  هدرک  افج  نم  هب  دناوخن ، نم  مان  هب  ار  یکی  دشاب و  هتـشاد  دنزرف  راهچ  سک  ره  دومرف : ربمایپ 
وا يارب  یکین  ماـن  هک  تسا  نیا  ردـپ  رب  دـنزرف  قـح  دوـمرف ... : مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماـما  ینعی  همـسا ))...  نسحی  نا  دـلاولا  یلع  دـلولا 

هیآ 95. ءاسن  هروس  دیجم  نآرق  - 44 تسا .  امس )  ) هدام ج 1 ص 662  راحبلا ))  ۀنیفـس  زا ((  ریخا  زا  ریغ   ) قوف ربخ  دنچ  دـنک . باختنا 
- )) 47 رئارـسلا )) . تافرطتـسم  زا ((  لقن  هب  دیدج  عبط  ج 46 ص 192 ، راونـالاراحب ))  - )) 46 هیآ 111 . هبوت  هروس  دـیجم  نآرق  - 45

 )) و قودص ،  خیش  فیلءات  باب 25  اضرلا ))  رابخا  نویع  - )) 48 یمزراوخ ج 2 ص 119 . لتقم  ص 64 و  مایص )  رهش   (( ) مایالا عیاقو 
سفن و ((  میدـق .  پاچ  ص 468  ز )  ) فرح یناقمام ج 1  لاقملا )) ،  حـیقنت  و ((  دـیدج . پاچ  ج 46 ص 209 و 171  راونالاراحب )) 

 ، نییبلاطلا لتاقم  - )) 50 هبطخ 35 . دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 49 ج 3 ص 69 . ریدـغلا ))  و ((  ج 1 ص 330 -  ردصملا )) 
ج 1 لاـقملا )) ،  حـیقنت  ج 46 ص 168 و 183 و ((  راونـالاراحب )) ، قودـص ص 40 و ((  یلاما  - 51 یناهفـصا .  جرفلاوبا  ص 131 - 

لاقملا حیقنت  و ((  دیدج ص 171 و 209 . عبط  ج 46  راونالاراحب ))  و ((  باب 25 . قودص  خیش  اضرلا -  رابخا  نویع  - )) 52 ز .)  ) فرح
ج 3 ص 49. ریدغلا ))  و ((  دیفم ص 251 . داشرا  ج 1 ص 330 و  ردصملا ))  سفن  و ((  میدق ص 468 . پاچ  ز )  ) فرح یناقمام  - (( 

 - لاقملا حیقنت  یسلجم ج 1 ص 261 و ((  لوقعلا ))  ةارم  رکنم و ((  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  دیهـش  دعاوق  داشرا ص 251 و  - 53
لمع نم  الا  نورخالا  هکردیال  و  مالسلاامهیلع (( ...  نیسحلا  نب  یلع  نع   ) ص 131 نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 54 ز )  ) فرح یناقمام -  (( 

-57 ج 46 ص 198 . دـیدج ، پاچ  راونالاراحب ))  - )) 56 ص 130 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  ج 46 و ((  راونالاراحب ))  - )) 55 هلثمب )) )... 
تابثا رد ((  یلماع  رح  خیش  یفاص ج 1 ص 448 و  رد  ضیف  ج 1 ص 478 و  ناـهربلا ))  رد ((  ینارحب  یشایع ج 1 ص 325 و  ریسفت 

 (( ریدغلا دیفم ص 251 و ((  داشرا  - 58 ج 8 ص 161 . ردصملا ))  سفن  ج 46 ص 191 و ((  راونالاراحب ))  هادهلا ج 5 ص 426 و (( 
ج 46 ص راونالاراحب )) ، - )) 60 ص 131 . نییبلاطلا ))  لتاقم  و ((  يرغلا )) .  ۀـحرف  زا ((  لقن  هب  دیهش ص 7  دیز  - 59 ج 3 ص 69 .
و قودص ص 349 و ص 392 . یلاما  و  دلج 46 ص 171 و 172 . دیدج  پاچ  راونالاراحب ))  - )) 61 قودـص ص 235 . یلاما  و  ، 170

نم جرخی  نیسح  ای  هلآ :)  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  لاق  - )) 62 یسوط ص 277 . یلاما  و  ص 468 . ز )  ) فرح لاقملا ))  حـیقنت  )) 
 : لیذ كرادم  زا  لقن  باسح )) .  ریغب  ۀنجلا  نولخدـی  نیلجحم ،  ارغ  سانلا  باقر  هباحـصا  وه و  ءاطختی  دـیز ، هل :  لاقی  لجر ،  کبلص 

هدام ج 1  راحبلا ))  ۀنیفس  و ((  دیدج . پاچ  ج 46 ص 209 و 171  راونالاراحب ))  و ((  باب 25 . قودص  خیش  اضرلا )) -  رابخا  نویع  )) 
ج 3 ص 69. ریدغلا ))  و ((  ج 1 ص 330 . ردصملا ))  سفن  میدق و ((  پاچ  ص 468  ز )  ) فرح ج 1 ، لاقملا )) ،  حـیقنت  و ((  يز )  )
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و ءامـسلا ، باوبا  هحورل  حتفت  و  اشبن ، هربق  نم  جرخی  ۀسانکلاب ،  بلـصی  ۀفوکلاب و  لتقی  جرخی و  هنا  هلآ :  هیلع و  هّللا  یلـص  هلوق  - )) 63
هّللا یلص   ) یبنلا راشا  - )) 64 ج 3 ص 49 .)) ریدغلا ))  قودص و ((  خیـش  اضرلا )) -  رابخا  نویع   . )) ضرالا تاومـسلا و  لها  هب  جهتبی 

هنیفـس  . )) یتیبلها نم  بیبحلا  یمـس  تناف  ابح ، يدـنع  کمـسا  ینم  كداز  دـیز  اـی  ینم  ندا  لاـقف :  ۀـثراح ،  نب  دـیز  یلا  هلآ )  هیلع و 
تءار نیع  ۀنجلا  يرتال  بلصیف  یتیبلها  نم  لجر  لتقی  هلآ :)  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  لاق  - )) 65 يز .)))   ) هدام دلج 1  راحبلا )) 

 (( لاـقملا حـیقنت  قودـص ص 392 و ((  یلاما  و  دـیدج . پاـچ  ص 172  راـحب ج 46  - 66 ص 130 .)) نییبلاـطلا ))  لـتاقم   . )) هتروـع
یف هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) یبنلا تیءار  لاق :  مزاح ،  نب  ریرج  نع  - )) 68 داجس ص 12 . ماما  دنزرف  دیز  - 67 ز .)  ) فرح یناقمام ج 1 
 (( نییبلاطلا لتاقم  (( ؟  يدلوب نولعفت  اذکها  سانلل  لوقی  وه  بولصم و  وه  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  عذج  یلا  دناستم  وه  مانملا و 

نوضری ةالو ال  يدعب  مکیلیـس  هنا  ام  ینومتیعاف  ةردلاب  مکتبرـض  و  ینع ،  متیلوتف  قحلا  یلا  مکتوعد  ینا  سانلا  اهیا  - )) 69 ص 130 .))
ۀیآ و  ةرخالا ،  یف  هّللا  هبذع  ایندلا  یف  سانلا  بذع  نم  هنا  امهب ، مکبذعءا  الف  انا  اماف  دیدحلاب  طایسلاب و  مکوب  دعی  یتح  کلذب ،  مکنم 
دنع موقی  رمع ، نب  فسوی  هل  لاقی  لجر  لامعلا ،  لامع  لاـمعلا و  ذـخءایف  مکرهظا ،  نیب  لـحی  یتح  نمیلا  بحاـص  مکیتءاـی  نا  کـلذ 
نبا هغالبلا  جهن  حرش  - 70 دـیز )) . وه  لجرلا  کلذ  نا  نوثدـحی  سانلا  ناکف  قحلا  یلا  عاد  هناف  هورـصناف ،  تیبلا  لها  انم  لجر  کـلذ 
هیلع یلع  نع  هیبا ،  نع  نیـسحلا ،  نـب  یلع  نـع  - )) 71 يز .)   ) هداـم ج 1  راحبلا ))  ۀنیفـس  ج 2 ص 306 و ((  هبطخ 39  دـیدحلا ، یبا 

نم الا  نورخ ،  الا  هکردـی  و ال  نولوالا ،  هقـسی  کلملا ال  ۀـهب  الا  ۀـهبا و  یف  دـیز ، هل :  لاقی  لجر  هفوکلا ،  رهظب  جرخی  لاـق :  مالـسلا ، 
ۀکئالملا مهاـقلتت  قئـالخلا  قاـنعا  اوطختی  یتح  ریماوطلا ، هبـش  وا  ریماوطلا ، مهعم  هباحـصا ،  وه و  ۀـمایقلا  موی  جرخی  هلمع ،  لـثمب  لـمع 

 ، هب مترما  ام  متلمع  دـق  ینب ،  اـی  لوقیف :  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  مهلبقتـسی  و  قحلا ،  ةاـعد  و  فلخلا ،  فلح  ءـالوه  نولوقیف 
باب 31. سوواط  نب  دیس  محالم  ج 3 ص 69 -  ریدغلا ))  - )) 73 ص 131 . نیبلاطلا ))  لتاقم  - )) 72 باسح )) .  ریغب  ۀـنجلا  اولخداف 

بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  عم  انک  لاق :  ینرعلا ،  ۀبح  ثدـح  - )) 75 هیدرولا )) .  قئادـح  زا ((  لقن  ص 9  دیهـشلا ))  دیز  - )) 74
عضوملا کلذ  یلا  تفتلی  لازامف  مظعالا  دجسملا  دیری  وه  ءارحص و  ذئموی  نوطانحلا  نیرازجلا و  عضوم  یف  غبصالاو  انا  مالـسلا )  هیلع  )

 : لاقف ادـحا ، را  ملف  تفتلاف  اننویع  انبولق و  تکب  یتح  تیکب  دـقل  غبـصالا :  هل  لاـقف  یباـب ،  اـی  یباـب  اـی  لوقی :  ادـیدش و  ءاـکب  یکبی  و 
نع انابـضغ  هّللا  یقلی  دعب ، هاوبا  دول  ام  دلو  یل  دلوی  هنا  یلاعت  هناحبـس و  هّللا  نع  لیئربج  نع  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  ینثدح 

حاورالا هحور و  یلع  هّللا  تاولـص  هدعب  هلبق و ال  دحاب  لثم  ام  ۀـلثم  عضاوملا  اذـه  یف  هب  لثمی  هنا  و  قحلا ،  یلع  هنع  ایـضار  یلاعت و  هّللا 
اذه نیرتل  يدـعب  تتع  نا  هزمحابا ،  ای  - )) 77 مایص ص 64 . رهـش  مایالا ))  عیاقو  - )) 76 ص 45 .)) دیهـشلا ))  دیز   . )) هعم یفوتت  یتلا 

قرحیف و لزنی  مث  ۀسانکلا ،  یف  ابولصم ، ابوحسم ، ابولسم ، اشوبنم ، انوفدم ، الوتقم ، ۀفوکلا ،  یحاون  نم  ۀیحان  یف  هنبا )  ادیز  ینعی   ) مالغلا
هل لاقی  هل ،  انبا  اعدف  نیـسحلا  نب  یلع  دنع  انک  ریبز : لآ  یلوم  دلاخ  لاق  - )) 78 کلذ )) .  عیمج  ةزمحوبا  دهاشف  ربلا  یف  يرذی  قدی و 

- )) 79 ص 131 . نییبلاطلا ))  لتاقم  بولصملا .  ادیز  نوکت  نا  هّللاب  كذیعا  لاقی :  ههجو و  نع  مدلا  حسمی  لعج  ههجوب و  ابکف  دیز ، : 
هل و قرف  ۀیفنحلا  نب  دمحم  یلع  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیزرم  تلاق :  اهیبا  نع  هیفنحلا ،  نب  دمحم  نب  هللادبع  تنب  ۀطیر  نع 
ص 60 و ۀیولعلا ))  ۀلسلسلا  رس  - )) 80 نیبلاطلا ص 131 . لتاقم   ) قارعلاب بولـصملا  نوکت  نا  یخا  نبای  هللااب  كذـیعا  لاق :  و  هسلجا ، 

راونالاراحب نیبلاطلا ص 131 82 (( - لتاقم  - 81 ص 95 . نییبلاطلا ))  لتاقم  اضرلا و  رابخا  نویع  زا ((  لقن  هب  ج 3 ص 69  ریدغلا ))  )) 
دیدج پاچ  ج 24 ص 106  یناغالا ))  - )) 83 ز .)  ) فرح یناقمام  لاقملا ))  حیقنت  قودص ص 335 و ((  یلاما  و  ج 46 ص 170 -  (( 

نب یلع  نب  دیز  ءاجف  مالـسلا )  هیلع   ) دّـمحم نب  رفعج  قداصلا  دـنع  اسلاج  تنک  لاق  رمعم : نع  - )) 84 ج 3 ص 70 . ریدـغلا ))  و ((  - 
تلاقف ۀسانکلاب  بولصملا  نوکت  نا  هّللاب  كدیعا  مع  ای  مالـسلا :)  هیلع   ) قداصلا لاقف  بابلا  یتداضعب  ذخاف  مالـسلا ،)  مهیلع   ) نیـسحلا

يدج نع  یبا  ینثدح  لاق :  مث  اثالث  ادسح ، هتیل  ای  ادسح ، هتیل  ای  لاقف :  ینبال ،  دسحلا  ریغ  لوقلا  اذه  یلع  کلمحی  ام  هّللا  و  دـیز : ما  هل 
، ءامسلا باوبا  هحورل  حتفت  اشبن ، هربق  نم  جرخی  ۀسانکلاب  بلصی  هفوکلاب و  لتقی  دیز ، هل :  لاقی  لجر  هدلو  نم  جرخی  هنا  مالسلا )  هیلع  )
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یلاما ج 46 ص 168 -  راونالاراحب ))  ءاشی (( )) . ثیح  ۀنجلا  یف  حرسی  رـضخ  ریط  ۀلـصوح  یف  هحور  لعجی  تاومـسلا ،  لها  هب  جهتبی 
نویع تسا (( .  هدرک  لقن  ار  تیاور  مه  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  زا  قاـقد  ز )  ) فرح ج 1  لاقملا ))  حـیقنت  ص 40 ((  قودص 

هوفصلا ص یلع و  نب  دیز  فیلءات  ص 440  - 86 هیآ 11 . هلداجم  هروس  - 85 دلج 46 ص 168 . راحب  ج 1 ص 150 -  اضرلا ))  رابخا 
 (( لاقملا حیقنت  دـیز (( -  هملک  ج 1  راحبلا ))  ۀنیفـس  - )) 88 ج 2 ص 221 . ریدغلا ))  قودـصلا .  ملاعلا  هنا  ادـیز  هّللا  محر  - )) 87 . 8

ج 3 ص ریدغلا ))  ص 184 (( -  یشک ،  لاجر  - 89 اضرلا )) . رابخا  نویع  زا ((  لـقن  هب  ج 3 ص 71  ریدغلا ))  ص 468 ((  ز )  ) فرح
ج 3 ص ریدغلا ))  ردصملا ج 1 ص 251 (( . سفن  قودص ص 40 ((  یلاما  زا  لقن  ثیدح 14  راحب ج 46 ص 169  - 90 یفاک .  70 و 

نع ص 129 (( : نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 91 مایـص ص 65 . رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  ج 2 ص 127 (( -  یناـغالا ))  زا ((  لـقن   70
- )) 92 جرـسلا )) .  یلع  هبایث  يوسی  و  باکرلاب ،  یلع  نب  دیزی  کسمی  مالـسلا )  هیلع   ) دّـمحم نب  رفعج  تیءار  لاق :  ریرج  نب  هّللادـبع 

و باکرلاب ،  یلع  نب  دـیزی  کسمی  مالـسلا )  هیلع   ) دّـمحم نب  رفعج  تیءار  لاق :  ریرج  نب  هّللادـبع  نع  ص 129 (( : نییبلاطلا ))  لتاقم 
هملع و هعرو و  هتقث و  هتیلالج و  یتلع  مالـسالا ،  ءاملع  قفتا  - )) 94 ج 1 ص 343 . ةاورلا ))  عماج  - )) 93 جرسلا )) .  یلع  هبایث  يوسی 

ءاملع یمدقم  نم  میضلا و  هابا  دحا  وه  - )) 96 ص 14 . دیهشلا ))  دیز  - )) 95 ج 1 ص 467 . ز )  ) فرح یناقمام  لاقملا ))  حیقنت  هلضف 
ططخلا - )) 98 ص 14 . دیهشلا ))  دیز  - )) 97 ج 3 ص 69 . ریدغلا ))  قفدتم (( )) .  ملع  هبناوج  یتش  نم  لئاضفلا  هتفنتکا  دـق  تیب  لها 

لتقم زا ((  لقن  - 99 ص 14 . دیهـشلا ))  دیز  ینابایخ و ((  فیلءات  ص 71  مایـص )   (( ) مایالا عیاقو  ج 4 ص 307 و (( ، يزیرقملا )) ، 
ص 186. نیعلا ))  روحلا  - )) 100 ص 110 . ج 2 ، نیسحلا )) 

اهتشون 2 یپ 

ۀیاهنلا ج 9 ص ۀیادبلا و  - )) 103 یطویس ج 2ص 176 و 177 . نآرقلا -  مولع  یف  ناقتالا  يزیرقم ج 4 ص 307 102 - ططخ  - 101
- )) 104 ج 1 ص 28 . نیعقوملا ))  مالعا  یناهفـصا و ((  فیلءاـت  ص 33  یناـغا ج 1  ص 140 و  ج 3  رکاـسع ))  نبا  بیذـهت  4 و (( 

ج 4 ص باحـصالا ))  ۀفرعم  یف  باعیتسا  و ((  دعس ج 5 ص 89 . نبا  تاقبط  - 105 ینارعش .  فیلءات  ج 1 ص 32 -  راونالا ))  حقاول 
خیراـت ص 19 و ((  ج 6  رکاـسع )) ، نـبا  بیذـهت  و  ص 240 (( . دعـس ج 5  نبا  تاـقبط  - 106 هّللادـبع .  نبا  فیلءاـت   1860  - 1859

ج 2 ص 436 راث ))  الا  ططخلا و  رکذـب  رابتعالا  ظعاوملا و  - )) 108 مرقم .  موحرم  دیهش -  دیز  - 107 یبهذ ج 5 ص 74 . مالسالا )) 
لتاقم - )) 110 باتک .  همدقم  يزاریش  ناخ  یلع  دیـس  هیداجـس .  هفیحـص  حرـش  رد  نیکلاسلا )) -  ضایر  - )) 109 يزیرقم .  فیلءات 

 . يرشخمز فیلءات  ج 1 ص 43 -  لیزنتلا ))  قئاقح  نع  فاشکلا  - )) 111 ینابایخ ص 67 . مایالا ))  عیاقو  ص 130 (( -  نییبلاطلا )) ، 
نبا بیذهت  - )) 113 یئاعنـص .  فیلءات  ج 1 ص 52 -  ریـضنلا ))  ضورلا  - )) 112 يریمح .  فیلءاـت  ص 187 -  نیعلا ))  روـحلا  و  )) 

و همظع ،  همرک و  هفرش و  هّللا  نال  موقا ،  یه  یتلل  يدهی  هب  لمعلا  نآرقلا و  نا  هّللا ،  مکمحر  اوملعاو  - )) 114 ج 6 ص 18 . رکاسع )) 
و نیملکتملا ،  لیح  نع  مظنلا  بیجعب  هنابا  و  نیدـئاکلا ،  عامطا  فیلءاتلا  ةزجعمب  عطق  و  ارون ، يدـه و  ءافـش و  و  ۀـمحر ،  احور و  هامس 

 ((. (( )) هدئاوف دقنت  الا  دیفم  و  هبئاجع ،  یضقنت  ابجع ال  و  ددرتلا ، ةرثک  هنع  قلخی  اضغ ال  ناذالا و  دجمتال  اعومسم  لمیال و  اولتم  هلعج 
دیز - )) 116 دنهاگآ . نآرق  لیوءات  هب  دنـشاب  یم  ملعلا ))  یف  نوخـسار  هک ((  نید  همئا  هتبلا  - 115 ج 1 ص 147 . هیدرولا ))  قئادحلا 

ص 200، هعیـشلا ))  لئاسو  همدقم ((  - 118 ص 67 . سلاجملا ))  ۀـنیز  زا ((  لقن  هب  مایالا ))  عیاـقو  - )) 117 . 17 ص 13 -  دیهشلا )) 
یم هعیش  ریظن  یب  ياهتیـصخش  زا  مالـسا و  ءاملع  هلجا  زا  قودص  خیـش  - 120 ص 200 . هعیـشلا )) ،  لئاسو  همدـقم  - )) 119 یقرواپ . 
هلمج زا  تسا .  فورعم  زین  هیوباـب ))  نبا   )) هب و  رفعجوـبا ، شا  هینک  هیوباـب ،  یـسوم  نب  نیـسحلا  نـب  یلع  دـنزرف  دّـمحم  وا  ماـن  دـشاب .

نیثدحم دمآرـس  يو  تسا  نید  ناگرزب  لیلجت  دروم  رایـسب  وا  دشاب . یم  هیقفلا ))  هرـضحی  نم ال  هدـنزرا ((  باتک  وا  فورعم  تافیلءات 
: )) دـیامرف یم  وا  هرابرد  همالع )   ، ) تسا بقلم  نیثدـحملا )) )  سیئر   ) و هفئاطلا )  هجو   ) و ۀـظفحلا )  خیـش   )) ) هب وا  دـشاب ، یم  مالـسا 
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 (( فنـصم ۀـئءاملث  وحن  هل  هملع  ةرثک  هظفح و  یف  هلثم  نییمقلا  یفری  مل  رابخالل ، ادـقان  لاجرلاب ،  اریـصب  ثیداحالل  اـظفاح  ـالیلج  ناـک 
زا مق  هعیـش  ءاملع  نایم  رد  شدـننامه  دوب و  رابخا  رد  رظن  بحاص  لاجر  ملع  رد  ریـصب  ثیداحا و  ظفاح  ردـقلا و  لیلج  يدرم  وا   ) ینعی
لاس رد  دشاب . یم  دیفم  خیـش  موحرم  داتـسا  يو  تسا )  باتک  دصیـس  دودـح  وا  تافیلءات  تسا و  هدـشن  هدـید  ملع  يدایز  ظفح و  رظن 

-122 ص 534 . رخآ ج 2 ، ةاورـسلا )) ،  عماـج  - )) 121 ص 22 .) ج 1  باــقلالا ))  ینکلا و   )) ) تــفر اــیند  زا  ير )   ) رد 381 ه ق . 
لاجر زا  لقن  هب  ص 620 ، ج 1 ، ةاورلا )) ،  هعماـج  - )) 124 ص 247 . ج 1 ، ةاورلا )) ،  عماـج  - )) 123 ص 247 . ج 1 ، قوف ،  كردم 

لاجرلا مجعم  - )) 127 ص 280 . ج 20 ، هعیـشلا )) ،  لئاسو  - )) 126 همالع .  هصالخ  یـشک و  لاجر  - 125 همالع .  هصالخ  یشاجن و 
نآ ماما  هک  نوراه  نب  لکوتم  هب  تسا  قداص  ماما  يـالما  تسا  تسد  رد  هک  يا  هفیحـص  نیا  هتبلا  - 128 ص 358 . ج 7 ، ثیدحلا )) ، 

هفیحص اب  ار  قداص  ماما  هفیحـص  نم  یعقوم  تفگ  لکوتم  هک  دیتشاد  هجوت  زیزع  ناگدنناوخ  تسا و  هتفرگ  شردپ  زا  وا  شردپ و  زا  ار 
هب سخرس و  زا  تشگزاب  زا  سپ  رفـس  نامه  رد  دیز  نب  ییحی  فل 129 - ؤم  دنتـشادن . یقرف  مه  اب  فرح  کی  یتح  مدرک  هسیاقم  دیز 
هب یگلاس  هدجه  رد  يرمق  يرجه  جـنپ  تسیب و  دـصکی و  لاس  هعمج  زور  رـصع  ناجزوج  رد  هیما  ینب  هیلع  ینیون  بالقنا  نتخادـنا  هار 

ضیف هیجوت  زرط  نیا  هتبلا  - 130 دیئامرف . هعلاطم  باتک  نیمه  رخاوا  ار  وا  تالاح  هصالخ  هیداجس ص 9 -  هیفحص  دیسر  تداهش  ماقم 
هک یتایاور  ار و  نآ  ریظن  بلاطم و  نیا  طوسبم  روطب  دیز  سدقم  تحاس  زا  عافد  ماقم  رد  ادعب  ام  تسا و  تالمج  نیا  حرش  رد  مالسالا 

نیا ییحی  دوـصقم  هتبلا  - 132 هیآ 39 . دـعر  هروس  میرک  نآرق  - 131 درک . میهاوخ  ثحب  تسا .  هدیـسر  دیز  ترـضح  حدـق  رد  ارهاظ 
مالسالا ضیف  زا  حرش  نیا  - 133 ملع .  هن  تسا  ریـشمش  ام  تسد  هب  العف  دیوگب  دهاوخ  یم  هکلب  دـنادب  ماما  زا  لضفا  ار  دوخ  هک  تسین 
ناشدوخ زا  ار  ناشیا  تسا و  دـقتعم  ماما  ماقم  تیلـضفا  يرترب و  هب  الماک  دوخ  هک  تسا  مولعم  ییحی  باـنج  هلمج  نیا  زا  - 134 تسا . 

يزیچ نآ  رد  هک  تسا  يذغاک  ای  تسوپ  زا  يا  هراپ  يانعم  هب  هفیحص  - 136 مالسالا .  ضیف  حرش  فل 135 - ؤم  دناد . یم  رتالاب  ملعا و 
نیا زا  - 137 تسا .  زاجم  يور  زا  دنا ، هدیمان  هفیحص  ار  اعد  اجنیا  رد  هکنیا  و  تسا ،  فئاحـص )  فحـص و   ) نآ عمج  دنـشاب و  هتـشون 

ردـقنارگ هسیفن  نیا  ادابم  هک  تسا  نیا  زا  سرت  نآ ،  و  دوش ، یم  نشور  الماک  هفیحـص  نتـشاد  ناهنپ  نامتک و  تلع  ییحی  بانج  هلمج 
روصنم رفعجوبا  رابج  تموکح  نامز  رد  ود  نیا  میهاربا  دّـمحم و  - 138 دننک . ناهنپ  ای  وحم و  ار  نآ  دتفیب و  هیما )  ینب   ) نمـشد تسدب 

وا ترضح ،  تسا و  قداص  ماما  زیزع  دنزرف  لیعامسا  - 139 دندیسر . تداهش  ماقم  هب  هرصب  رد  میهاربا  هنیدم و  رد  دّمحم  دندرک و  مایق 
نا - )) 140 دوب . قداص  ماما  تافو  زا  شیپ  لاس  تسیب  ینعی  هس  یـس و  دصکی و  لاس  رد  لیعامـسا  تافو  تشاد ،  تسود  هزادنا  یب  ار 

یسیع و نیسح ،  زا : دنترابع  دیز  نب  ییحی  ناردارب  - 141 هیآ 58 . ءاسن  هروس  میرک  نآرق  اهلها )) . یلا  تانامالا  اود  ؤت  نا  مکرمءای  هّللا 
ماما بناـج  زا  شزرمآ  بلط  - 142 دـیئامرف . هعلاطم  باتک  نیمه  رخآ  دـیز  ترـضح  نادـنزرف  شخب  رد  ار  نازیزع  نیا  تالاح  دّـمحم 
هیرگ دش و  رثءاتم  تخس  تفایرد  ار  وا  تداهش  ربخ  ماما  هک  یعقوم  اذل  تشاد و  تسود  ار  ییحی  ماما  هک  تسا  یلیلد  دوخ  ییحی  يارب 

يا هبترم  ماقم و  هچ  دزیرب  کشا  وا  يارب  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  دنک و  تمحر  بلط  وا  يارب  ماما  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  و  درک ،
(( اریبک انایغط  الا  مهدـیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  ۀـنوعلملا  سانلل  ۀـنتف  الا  كانیرا  یتلا  اـیورلا  اـنلعج  اـم  و  - )) 143 فل )  ؤـم  . ) دراد

نآرق  (( )) رهـش فلا  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  ردقلا ، ۀلیل  ام  کیردا  ام  و  ردقلا ، ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  - )) 144 هیآ 60 . ءارسالا  هروس  میرک  نآرق 
 (( لوصالا عماج  رد ((  ریثا ، نبا  دسیون : یم  دوخ  هفیحـص  حرـش  رد  هیلع  هّللا  ۀـمحر  ناخیلع  دیـس  لجا  دیـس  - 145 ردق .)) هروس  میرک 

زاغآ و  تسا ،  نامه  دشاب  یم  هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  هکنیا  هب  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  تسا و  هام  رازه  هیما  ینب  تنطلس  تدم  هتفگ : 
تلود ضارقنا  ترجه و  زا  ملهچ  لاس  نایاپ  رد  تسا  هیواعم  اـب  مالـسلا ،)  هیلع   ) نسح ماـما  حلـص  ماـگنه  هیما  ینب  یهاـشداپ  لالقتـسا 

ریبز هّللادبع  تفالخ  و  دوش ، یم  لاس  ود  دون و  اعومجم  هک  تسا  يرجه  ود  یس و  دصکی و  لاس  رد  یناسارخ  ملـسموبا  تسد  هب  ناشیا 
. دوش یم  هام  رازه  تسرد  نآ  عمج  هک  هام  راهچ  لاس و  هس  داتـشه و  دوش ، یم  طـقاس  نآ  زا  دیـشک  لوط  هاـم  تشه  لاـس و  تشه  هک 
تموکح و تساوـخ  رگا  دـنوادخ  و  دوـب ، مارآ  تکاـس و  دـیاب  هشیمه  سپ  هک  درک  لالدتـسا  ناوـت  یمن  ماـما  هلمج  نیا  زا  هتبلا  - 146
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اهتموکح ریاس  هک  اجک  زا  دنشاب و  راک  رس  هام  رازه  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  تحلصم  هیما  ینب  تموکح  رد  هکلب  دنیچرب  ار  یمیژر 
مایق مدرم  رگا  هک  دریگب  قلعت  تسا  نکمم  دنوادخ  تحلـصم  هک  نآ ،  سکع  هکلب  دشاب  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  بناج  زا  یتحلـصم  نینچ 

نآرق  (( )) رارقلا سئب  اهنولـصی و  منهج  مهموق  اولحا  ارفک و  هّللا  تمعن  اولدب  نیذلا  یلا  رت  ملا  - )) 147 دوش . طقاس  تموکح  نآ  دننک 
یطخ تروصب  باتک  نیا  - 149 ات ص 23 . زا ص 9  مالسالا  ضیف  حرش  هیداجس ،  هفیحص  همدقم  - 148 هیآ 28 .)) میهاربا  هروس  میرک 
یجان دنا . هدرک  نودـم  لاس 1019 ه ق .  رد  ار  نآ  هک  تسا ،  هدـش  ظـفح  هیدـیز  هرامـش 203  تحت  ایناتیرب  هناخباتک  رد  خـسن  طخ  هب 

ج 1 ص 58. ریـضنلا ))  ضورلا  - )) 150 تسا .  هدرک  پاـچ  شیاـهباتک  زا  یکی  رخآ  رد  ار  باـتک  رخآ  لوا و  هحفـص  هشیلک  نسح ، 
 . (( )) هیدیزلا ۀمئا  بقانم  یف  هیدرولا  قئادـحلا  - )) 152 قباس .  كردم  هیلا )) )  ءاجلی  هموصخ و  ۀـجاحم  یف  هلمعتـسی  ناک  - )) ) 151
بیذهت - 154 دمآ . دهاوخ  باتک  نیمه  رخآ  رد  وا  رـصتخم  لاح  حرـش  - 153 . 17 ص 13 -  مرقم .  موحرم  فیلءات  دیهـشلا )) -  دـیز 

ریضنلا ضور  - )) 157 ج 3 ص 319 . بیذهتلا ))  بیذهت  - )) 156 رکاسع ج 6 ص 15 . نبا  بیذهت  - 155 رکاسع ج 6 ص 15 . نبا 
داشرا - 161 ج 2 ص 306 . ةاورلا ))  عماـج  - )) 160 همالع .  هصالخ  - 159 ج 2 ص 340 . ةاورلا ))  عماـج  - )) 158 ج 1 ص 66 . (( 

یلیبدرا ج 1 ص ةاورلا ))  عماج  - )) 164 ج 1 ص 530 . ةاورلا ))  عماج  - )) 163 ةاورلا ج 1 ص 248 . عماج  - )) 162 دیفم ص 252 .
خیرات يوما  هفیلخ  کلملادبع  نب  ماشه  - 167 نمحرلا .  هروس  دیجم  نآرق  - 166 ج 1 ص 149 . هیدرولا )) ،  قئادـحلا  - )) 165 . 506

رتکد هلمح 392 ص 545  هغالبلا ))  جـهن  هناسل ،  تحت  ءوبخم  ءرملا  ناف  اوفرعت  اوملکت ، - )) 168 توریب .  پاچ  یبوقعی ج 2 ص 325 
ةداهزلا و ۀباطخلا و  ۀحاصفلا و  تهتنا  لاق :  ناوفص  نب  دلاخ  نع  - )) 170 ج 1 ص 953 . هیدرولا ))  قئادحلا  - )) 169 حلاص .  یحبص 

لتقم باتک   . (( )) هسلجم قئاضت  دـق  هبطاخی و  کلملادـبع  نب  ماشه  دـنع  هتیار  هنع  هّللا  یـضر  یلع  نب  دـیز  یلا  مشاـه  ینب  یف  ةداـبعلا 
 : لاق یعیبسلا  قحسا  یبا  نع  - )) 171 مایص ص 71 )). رهـش  ینابایخ ،  مایالا ))  عیاقو  یکم (( -  دمحا  نب  دی  ؤملاوبا  یمزراوخ  بطخا 

هماـن . (( )) اـنایب ادـهز و  مهرثکا  اـناسل و  مهحـصفا  ناـک  لـضفا و  هلثم  هلها  یفرا  ملف  مالـسلا )  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  تیءار 
مایص ص 73. رهش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  - )) 173 مایص ص 71 . رهش  ینابایخ ،  موحرم  مایالا ))  عیاقو  - )) 172 يرصان ))  ناروشناد 
نایبلا و - )) 176 دننک . يدنب  هلمج  نآرق  تالمج  دننامه  ات  تساوخ  برع  ءاحصف  زا  ینعی  - 175 یبوقعی ج 2 ص 325 . خیرات  - 174

حرش - 178 تسا .  هدـمآ  هر )   ) یمق زازخ  رثالا )) -  ۀـیافک  باتک ((  رد  قوف  تاـیاور  - 177 ظحاج ج 1 ص 953 . فیلءاـت  نییبتلا )) 
ینابایخ مایـص )   (( ) مایالا عیاقو  زا ((  لقن  قودص -  یلاما  - 179 ینابایخ ص 88 . مایـص )   (( ) مایالا عیاقو  زا ((  لقن  سارفوبا -  هیفاـش 

 ( (( بدالا رهز   ، )) ) باـتک بحاـص  یناوریق ،  قیـشر  نبا  - 181 تسوا .  يـالوم  یلع  میوا ،  يـالوم  نم  هـک  سک  ره  - 180 ص 88 .
ج 1 ص 52. ریـضنلا ))  ضورلا  و  ج 1 ص 150 (( . هیدرولا )) ،  قئادـحلا  - )) 182 تسا .  هدرک  لـقن  رد ج 1 ص 78 ، ار  قوـف  بلطم 

نیثدحم نیرسفم و  نایاوشیپ و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  فارتعا  هب  هعیـش و  نیرـسفم  ءاملع و  قافتا  هب  هیآ  نیا  هیآ 33 ، بازحا  هروس  - 183
لیصفت يارب  تسا ،  هدش  لزان  مهیلع  هّللا  تاولص  نیسح ))  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  ربمایپ ،  )) سدقم نت  جنپ  نءاش  رد  تنس  لها  ناردارب 

-187 هیآ 6 . فسوی  هروـس  - 186 هیآ 132 . تاـفاص  هروس  - 185 هیآ 40 . دوه ، هروـس  - 184 دوش . عوجر  مارملا ))  ۀـیاغ  باـتک ((  هب 
-192 هیآ 49 . لمن  هروس  - 191 هیآ 29 . هط  هروس  - 190 هیآ 33 . نارمع  لآ  - 189 هیآ 55 . میرم  هروس  - 188 هیآ 130 . تافاص  هروس 

ماما دنزرف  دـیز  زا  لقن   61 فجن ص 57 -  پاچ  نسح  یجاـن  قیقحت  یلع ))  نب  دـیزل  هوفـصلا  باـتک ((  - 193 هیآ 5 . میرحت  هروـس 
زا لقن  ینابایخ ص 87  مایالا ))  عیاقو  - )) 195 هیآ 38 . هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم هروس  - 194 ترابع .  رد  رییغت  رصتخم  اب  داجس ،

. دوب هیما  ینب  تموکح  نامز  رد  قارع  مهم  ياهرهـش  زا  یکی  مان  طساو  - 197 هیدرولا )) .  قئادح  - )) 196 ص 337 . رثالا ))  ۀیافک  )) 
رهش نبا  بقانم  ج 1 ص 336 و  تایفولا ))  تاوف  هر (( )   ) یـضترم دیـس  يدهلا  ملع  تافیلءات  یفـشم  و  نینم ))  ؤملا  سلاجم  - )) 198

 . یناردنزام فیلءات  ءزج 4 ص 197 . بلاط  یبا  لآ  بقانم  - 200 دیهش ص 38 . دیز  - 199 ج 2 ص 285 . بوشآ ، 

اهتشون 3 یپ 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 194 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ؤم ناک  هنا  - )) 204 یلع .  نب  دیز  نانخس  زا  - 203 هیآ 15 . تارجح  هروس  میرک  نآرق  - 202 ج 3 ص 236 . دیرفلا ))  دقعلا  - )) 201
 )) یشک ص 184 و لاجر  . (( )) اهعنـصی فیک  فرعل  کنم  ول  هنا  اّما  یفول ،  رفظ  ول  هنا  اّما  اقودص  ناک  املاع و  ناک  افراع و  ناک  انم و 
مل یلع ،  نب  دـیز  نا  مالـسلا :)  هیلع   ) اضرلا لاق  - )) 205 دلج 3 ص 70 .)) ریدـغلا ))  و ((  ز )  ) فرح لوا  ج  یناقمام ))  لاقملا  حـیقنت 

ج ودعلا ))  داهج  باوبا  هعیـشلا  لئاسو   )) دّمحم لآ  نم  اضرلا  یلا  مکوعدا  لاق :  هنا  کلذ ،  نم  هّلل  یقتا  ناک  هنا  قحب و  هل  سیل  ام  عدی 
، ادیهـش یمع  هّللا  یـضم و  انترخآ ، انایندـل و  الجر  ناـک  یمع  نا  معلا  معن  ناـک  هنا  - )) 206 توریب .))  پاـچ  ثیدح 11  ص 39   11
ز)  ) فرح ج 1  یناقمام ))  لاقملا  حیقنت  . )) ادیهش یمع  هّللاو  یضم  مالسلا )  مهیلع   ) نیسحلا یلع و  هّللا و  لوسر  عم  اودهشتسا  ءادهشک 

نیع مالسلا )  مهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  ناک  و  - )) 207 اضرلا )) رابخا  نویع  و ((  يز )   ) هدام ج 1  راحبلا ))  ۀنیفس  ص 468 (( - 
ۀلزنملا میظع  ردقلا  لیلج  وه  - )) 208 دیفم ص 251 . داشرا  رخآ  ات  اعاجش ))  اهیقف  اعر  ادباع و  ناک  مهلـضفا و  رفعج و  یبا  دعب  هتوخا 

یسوط ص لاجر  فرعی ))  نا  نم  رهشا  هردق  ۀلالج  و  - )) 209 دیدج . پاچ  ج 1 ص 343  ةاورلا ))  عماج  هتعاط .  هّللا و  لیبس  یف  لتق 
- )) 212 دلج 3 ص 69 . ریدغلا ))  فوصوم ...  عرو  و  - )) ... 211 ج 3 ص 70 . ریدغلا ))  - )) 210 نیسحلا .  نب  یلع  باحصا  باب   89

یلصی ناک  هنا  هتدابع ،  هدهز و  و  مالسلا )  هیلع   ) یبا نع  كربخا  ینا  مالـسلا :)  هیلع   ) دیز نب  ییحی  یل  لاق  لاق :  نوره  نب  لکوتم  نع 
اوعدی هیمدق  یلع  امئاق  موقی  مث  هّللا ،  ءاش  ام  لیللا  فوج  یف  یلـصیف  موقی  مث  ۀیفخ ،  ۀـمون  مان  هیلع  لیللا  نج  اذاف  هّللا ،  ءاش  ام  هراهن  یف 

هب مایص ص 76  رهـش  لامعا  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  زا  لقن  ، )) رجفلا علطی  یتح  ۀیراج  عومدی  یکبی  هل و  عرـضتی  یلاعت و  كرابت و  هّللا 
ناک و ادیز  یبا  هّللا  محر  - )) .... 214 یمق .  زازخ  موحرم  رثالا ))  ۀـیافک  - )) 213 یمق .))  زازخ  نبا  موحرم  رثالا ))  ۀـیافک  زا ((  لقن 

نم نکل  ماماب و  نکی  مل  یبا  نا  هّللادبعابا  ای  - )) 215 هداهج )) .  قح  هّللا  لیبس  یف  دهاجی  هراهن ،  مئاص  هلیل و  مئاق  نیدبعتملا  دـحا  هّللا 
و هنس 1305 . ناریا  پاچ  زازخ ص 327  رثالا )) -  ۀیافک  - )) 216 هّللا )) .  لیبس  یف  نیدـهاجملا  نم  ناک  مهداهز و  مارکلا و  تاداسلا 

رمع نب  هّللادبع  نب  مصاع  نع  - )) 217 مایص ص 77 . رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  دیدج ج 46 ص 200 و ((  پاچ  راونالاراحب ))  )) 
رکذ نم  یشلا ء  عمسیل  هنا  ثدح و  مالغ  وه  هتیتا و  دقل  هلثم  دعب  يرا  لثم و ال  هنامز  یف  ناک  ام  لجر  مکدنع  بیصا  دقل  لاق :  باطخلا 

يزیرقم ج 4 ص 607. ططخ  و  مایص ص 67 -  رهش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  ایندلا ... یلا  دئاع  وه  ام  لئاقلا :  لوقی  یتح  هیلع  یشغیف  هّللا 
 ، قارعلا لها  نع  کثدحا  ال  لاقف :  قارعلا ؟  لها  بولق  یف  یلع  نب  دیز  فیک  دلاخ : نب  دمحمل  تلق  لاق :  ریبج  نب  دیعس  نع  - )) 218
ام یلـصی  مث  هضیرفلا  یلـصی  ناک  و  هنیدملا ،  هکم و  نیب  ام  ادیز  تبحـص  لاق :  ۀـنیدملاب  یلزانلا ،  هل :  لاقی  لجر  نع  کثدـحا  نکل  و 

قحلاب توملا  ةرکس  تئاج  و   ) هیالا هذه  ددر  مث  هلیل ،  انب  یلصف  ددری  و  حیبستلا ،  رثکی  و  هلک ،  لیللا  یلصی  و  ةالـصلا ،  یلا  ةالـصلا  نیب 
باذع نم  رـسیا  ایندلا  باذع  یهلا  لوقی :  ءامـسلا و  یلا  هدـی  عفار  وه  تیهتناف و  لیللا ،  فصن  نم  بیرق  یلا  دـیحت ) هنم  تنک  ام  کلذ 

ینا یلزان ،  ای  کحیو  لاق :  هتفرع ؟  تنک  ام  اعزج  هذـه  کتلیل  یف  تعزج  دـقل  هّللا  لوسر  نبای  تلق :  هیلا و  تمقف  بحتنا  مث  هرخالا ، 
يذلا مهریبک  لاقف  دـجاس  انا  یب و  اوطاحا  یتح  راصبالا ، هتءار  ام  بایث  مهیلع  سانلا  نم  ةرمز  یل  عفر  ذا  دوجـسلا  یف  انا  ۀـلیللا و  تیءار 

، ادبا اهدعب  رانلا  کسمت  رانلاب و ال  قورحم  بولصم و  و  هّللا ،  یف  لوتقم  کناف  دیز  ایرشبا  لاق :  معن ،  اولاق : کلذ ؟  وها  هنم :  نوعمـسی 
ج 46 راونالاراحب ))  اهرما . همالا  هذـهل  حلـصا  هّللا  نا  رانلاب و  تقرحا  مث  رانلاب  تقرحا  ینا  تددول  یلزاـن  اـی  هّللا  و  عزف ،  اـنا  تیهتناـف و 

تیءار اذا  تنک  لاق :  یشباولا  بیـصخ  نع  - )) 220 هیآ 19 . هروس ق  - 219 میهاربا ص 166 . نب  تارف  ریـسفت  دیدج ص 208  پاچ 
نب مصاـع  نع  - )) 221 ج 46 ص 309 . راونـالاراحب ))  ص 127 و ((  نییبلاطلا ))  لـتاقم  ههجو  یف  رونلا  ریراـسا  تیءار  یلع  نب  دـیز 

لوقی یتح  هیلع ،  یـشغیف  هدنع  هّللا  رکذی  باش ،  وه  هنیدملاب و  هتیءار  هنم  ربکا  انا  لاقف :  یلع  نب  دـیز  هدـنع  رکذ  لاق :  يرمعلا  هّللادـبع 
و مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  تیءار  لاق :  تارف ،  نب  دّمحم  انربخا  - )) 222 ص 128 . نییبلاطلا ))  لتاقم  ایندلا . یلا  عجری  ام  لئاقلا : 

موحرم نیکلاسلا ))  ضایر  زا ((  لـقن  ص 67  مایالا ))  عیاـقو  - )) 223 ص 129 .) نییبلاطلا ))  لتاقم  . ) ایفخ ارثا  ههجو  دوجـسلا  رثا  دـق 
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ج 1 ص 51. ریضنلا ))  ضورلا  - )) ... 224 ص 328 .) يدنوارلا ))  حیارجلا ،  جئارخلا و   . ) لیللا لوط  هتالـص  ةرثکل  و  ناخیلع (( ،  دیس 
مایالا عیاقو  هطاخمب  هعومد  طلتخی  یتح  هّللا  ۀیـشخ  نم  یکبی  تملع  امک  ناک  - )) 226 ج 2 ص 436 . رابتعالا ))  ظـعاوملا و  - )) 225
یخرم وه  و  نابجلا ،  یلا  الیل  یلع  نب  دـیز  عم  تجرخ  لاق :  ةرقوبا  ینثدـح  لاـق  میتخ ،  نب  دیعـس  نع  - )) 227 مایص ص 66 . رهـش  (( 

یل لاق  مث  اهمعط ، ما  بیطا  اهحیرا  يردا  ام  فکلا  ءالم  ةارثمک  ینلوانف  معن ،  تلق :  تنا  عئاجا  ةرقابا  ای  یل :  لاقف  هعم ،  یـشال ء  نیدیلا 
ام ملعی  يذلاو  ةرقابا ،  ای  یل :  لاق  مث  یلع ،  نینم  ؤملاریما  ربق  دنع  نحن  ۀنجلا ،  ضایر  نم  ۀـضور  یف  نحن  نحن ؟  نیا  يردـتا  ةرقابا  ای  : 

 . (( قلخ ام  هعاطا  هّللا  عاطا  نم  ةرقابا ،  ای  هلامـش ،  نع  هنیمی  فرع  ذنم  امرحم  هّللا  کتهی  مل  یلع  نب  دیز  نا  یلع ،  نب  دیز  دـیرو  تحت 
و دعـس ج 5 ص 152 ، نبا  تاقبط  - 230 هر ص 26 . یـضترم  هلزتعملا )) ،  تاـقبط  - )) 229 ص 128 . نییبلاـطلا )) ،  لـتاقم  - )) 228
يدوعسم ج 3 ص بهذلا ))  جورم  - )) 232 يربط ج 5 ص 121 . خیرات  - 231 ص 32 . میکحلادبع -  نبا  زیزعلادـبع - ، نب  رمع  هریس 

نبا لماک  - 236 دعس ج 5 ص 95 . نبا  تاقبط  - 235 یلع ص 101 . نب  دـیز  ةروث  - 234 ص 134 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 233 . 187
ظحاج ج نییبتلا )) -  نایبلا و  - )) 239 ص 346 . لاوطلا )) ،  رابخالا  - )) 238 ج 4 ص 220 . ریثا ، نبا  لماک  - 237 ج 4 ص 31 . ریثا ،
ص توریب .  پاـچ  یبوقعی ج 2  خـیرات  - 241 ص 49 . ج 1  برغملا ))  سلدـنالا و  راـبخا  یف  برغملا  ناـیبلا و  - )) 240 ص 310 .  1

تموکح رقم  يدالیم  دـعب  هب  لاـس 434  رد  رهـش  نیا  تارف ،  هب  بیرق  هیروس و  روشک  رد  عـقاو  تسیرهـش  ماـش ،  هفاـصر  - 242 . 316
فورعم اجنآ  رد  یحیسم  گرزب  ناسیدق  روبق  تسا و  یقاب  نآ  رد  يروهشم  هسینک  و  یکاکسا )  يانحوی   ) هلمج زا  دوب  یحیـسم  هفقاسا 
يروهشم رید  رهـش  نیا  رد  دیدرگ ، رومعم  دابآ و  یحیـسم  روطارپما  سناینیطـسوب )   ) روتـسد هب  يدالیم  مشـش  نرق  رد  رهـش  نیا  تسا . 

-243 هفاصرلا )) )   ) تغل دـجنملا : تشگ (( .  فورعم  ماشه ،  هفاصر  هب  اجنآ  رد  يوما  هفیلخ  ماـشه  نفد  زا  سپ  همیدـق و  ءاـنب  زا  تسا 
ج 6 ص 450 و دیرفلادقع ))  یناغا ج 6 ص 100 و ((  بارـش )) .  بحاص  ناک  اماشه  نا  و  - )) 244 ج 2 ص 328 . یبوقعی ،  خیرات 
. ظحاج فیلءات  ص 152  كولملا ))  قالخا  یف  جاتلا  هبارـشل  اصاخ  عوبـسالا  مایا  نم  اـموی  هل  لـعج  ثیح  - )) 245 دـیز ص 78 . ةروث 

خیرات ناسللا )) ،  لیوط  ۀـمحرلا ،  دـیعب  هوسقلا ،  دـیدش  اظف  ادوسح  ـالیخب  ناـک  و  مهلجرا ،  هیما و  ینب  مزحا  نم  ماـشه  ناـک  - )) 246
وشحم لجر  هنا  ص 285 (( . يربط ج 8 ، خیرات  - 248 ص 365 . فراعملا ))  هیما .  ینب  مزحا  نم  ناک  - )) 247 یبوقعی ج 2 ص 328 .
خیرات ج 6 ص 99 و  یناغالا )) ،  - )) 251 ص 285 . ج 8 ، يربط ،  خیرات  - 250 ج 3 ص 123 . بهذـلا )) ،  جورم  - )) 249 القع )) .

لتقم - )) 254 دیرد ص 82 . نبا  فیلءات  قاقتشالا ))  - )) 253 دیرد ص 82 . نبا  فیلءات  قاقتشالا ))  - )) 252 یبوقعی ج 2 ص 327 .
نا لیلذ و  سلجم  هودع  يدی  نیب  سلجی  نا  هفناب  خمـش  - )) 255 مایص ص 72 . رهـش  ینابایخ  موحرم  مایالا ))  عیاقو  مزراوخ ،  بطخا 

يانعم هب  لوحا  - 256 ص 66 .)) مایص ،  رهش  مایالا ))  عیاقو  زا  لقن  هب  ناخیلع  دیس  موحرم  نایبلا  تکن   . )) لیلجلا عیفرلا  هردق  نم  طحی 
ص سلدـنالا ))  رجف  ج 1 ص 50 و ((  برغملا ))  ناـیبلا  و ((  رکاسع ج 6 ص 22 . نبا  بیذـهت  - 257 دوب . نینچ  ماـشه  تسا و  چول 

بختنم - )) 259 توریب .  پاچ  یبوقعی ج 2 ص 125 -  خیرات  دعس ج 5 ص 325 ، نبا  تاقبط  - 258 سن .  ؤم  نیـسح  فیلءات :   162
-261 یبوقعی ج 2 ص 328 . خـیرات  ص 423 و  خـیراوتلا ))  بختنم  - )) 260 ج 2 ص 328 . یبوقعی ،  خـیرات  ص 423 و  خیراوتلا )) 

خیرات ص 422 و  خیراوتلا ))  بختنم  - )) 263 یبوقعی ج 2 ص 328 . خیرات  ص 422 و  خیراوتلا ))  بختنم  - )) 262 یمعفک .  حابصم 
 (( خیراوتلا بختنم  - )) 266 ج 1 ص 241 . یبرعلا ،  بدالا  خیرات  - )) 265 ریثا ج 5 ص 106 . نبا  لماک  - 264 یبوقعی ج 2 ص 328 .

فرح یلیبدرا ج 1 ص 381  ةاورلا ))  عماـج  - )) 267 یبوقعی ج 2 ص 328 . خـیرات  و  ص 83 . یهتنملا ))  ۀمتت  دـعب و ((  هب  ص 324 
یشک لاجر  - 269 تسا .  هدرکن  كرد  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  دشاب  نیعبات  زا  وا  رگا  لقن  نیاربانب  - 268 مال )  هدعب  (س 
خیرات ص 350 و  خـیراوتلا ))  بختنم  زا ((  ساـبتقا  - 271 دیبایرد . ار  نیـسح  نوخ  - 270 فرح س ج 1 ص 381 . ةاورلا  عماــج  و (( 

 (( ریدغلا - )) 275 ج 2 ص 343 . ریدغلا ))  - )) 274 یبوقعی ج 2 ص 258 . خیرات  - 273 يربط .  خیرات  - 272 یبوقعی ج 2 ص 257 .
-279 ص 353 . خـیراوتلا ))  بختنم  - )) 278 قوف .  كردـم  - 277 توریب .  پاـچ  ج 2 ص 345  ریدـغلا ))  - )) 276 ص 343 . ج 2 
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ج 46 ص 170. راونالاراحب ))  قودص ص 335 (( ، یلاما  - 281 ص 353 . خیراوتلا ))  بختنم  - )) 280 یبوقعی ج 2 ص 258 . خیرات 
-283 یسربط ص 257 . يرولا - ))  مالعا  و ((  يدادغب ص 25 ، قرفلا )) -  نیب  قرفلا  - )) 282 ز )  ) فرح یناقمام  لاقملا ))  حیقنت  )) 
رو هلمح  هنیدم  هب  دندش و  بکترم  نیـسح ،  تداهـش  زا  دـعب  هک  تسوا  لامع  تسا و  هیواعم  نب  دـیزی  تایانج  هب  هراشا  قوف :  كردـم 

دیفم ص داشرا  - 284 دندرک . نارابگنـس  دندز و  شتآ  ار  ادخ  هناخ  ریبز  هّللادبع  يریگتـسد  يارب  و  دـندرک ، ماع  لتق  ار  یعمج  دـندش 
خیرات - 288 ریثا ج 4 ص 9 . نبا  خـیرات  - 287 ص 129 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 286 ج 1 ص 261 . لوـقعلا ))  ةآرم  - )) 285 . 251
خیرات - 290 نودلخ ص 282 . نبا  همدـقملا )) -  - )) 289 . 335 یمزراوخ ج 1 ص 334 -  نیـسحلا ))  لـتقم  و ((  يربط ج 4 ص ... 

باستحاب ةداهشلا  سءاک  زوفی  وا  هماسح  رونب  ملظلا  ۀملظ  یلجی  نا  یلع  ماقف  - )) 291 نودلخ ج 2 ص 206 . نبا  ربعلا )) -  يربط و (( 
-294 ص 261 . ج 1 ، یسلجم ،  لوقعلا ))  ةارم  - )) 293 دیفم ص 251 . داشرا  - 292 ناخ .  یلع  دیـس  موحرم  نایبلا ))  تکن  همامح - 

هروس - 297 هیآ 25 . دیدح ، هروس  - 296 ص 327 . جئارجلا )) ،  جـئارخلا و  - )) 295 ص 91 . مایص ،  رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  )) 
ینیما گرزب  همالع  فیلءات  ریدغلا ))  سیفن ((  باتک  هب  دـنناوت  یم  زیزع  ناگدـنناوخ  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  - 298 هیآ 6 . بازحا ، 

 ( هر  ) راتخم تلالج  تمظع و  حرش  يارب  - 300 مراهچ .  ماما  لاح  حرش  دیدج  پاچ  ج 46 ، راونالاراحب )) ، - )) 299 دنیامرف . هعجارم 
. دیئامرف هعجارم  ص ...  ج 2 ، ریدغلا ))  سیفن ((  باتک  هب 
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ماما تالاح  دیدج  پاچ  ج 47  راونالاراحب ))  - )) 302 رئارسلا )) . تافرطتسم  دیدج ج 46 ص 172 و ((  پاچ  راونالاراحب ))  - )) 301
دیهش دعاوق  - 304 باتک .  لئاوا  يزاریش  ناخ  یلع  دیس  هیداجس  هفیحص  حرـش  رد  نیکلاسلا ))  ضایر  - )) 303 مالسلا .)  هیلع   ) قداص

زا یکی  دلاخ ، نب  نامیلس  - 306 يز .)   ) فرح ج 1 ص 469  یناقمام )) ،  لاقملا  حیقنت  - )) 305 رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  - 
ج 7 ص ثیدـحلا ))  لاجر  مجعم  - )) 308 راصبتسا . حرش  - 307 داد . يرای  ار  دـیز  گنج  رد  هک  تسا  قداص  ماما  هتـسجرب  نادرگاش 

فرح ج 1 ص 649  لاقملا ))  حیقنت  ص 377 و ((  رثالا ))  ۀیافک  زا ((  لقن  ج 46 ص 198  راونالاراحب ))  - )) 309 فجن .  پاچ   358
رد ار  هبطخ  نیا  مامت  ام   ( ) يز  ) هدام ج 1  راحبلا ))  ۀنیفس  هبطخ 39 و ((  ج 2 ص 306  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 310 (ز .)

ۀنیفـس قودص (( -  خیـش  اضرلا ))  رابخا  نویع  - )) 312 مایـص ص 64 . رهـش  مایالا ))  عیاقو  - )) 311 میدومن .)  لقن  اهیئوگـشیپ  لصف 
ج ریدغلا ))  یشک ص 184 (( -  لاجر  - 313 ج 3 ص 71 . ریدغلا ))  ج 1 ص 446 و ((  لاقملا ))  حیقنت  و ((  ز )  ) فرح ج 1  راحبلا )) 

لاح حرـش  مسق  اضرلا ))  رابخا  نویع  - )) 315 ج 3 ص 70 . ریدـغلا ))  هجحلا -  باب ((  یفاـک  لوصا  - 314 توریب .  پاـچ  ص 70   3
لاقملا حیقنت  - )) 318 دیفم ص 251 . داشرا  - 317 یسلجم ج 1 ص 261 . لوقعلا ))  ةءارم  - )) 316 ج 3 ص 71 . ریدغلا ))  دـیز و (( 

تکن - )) 320 میدق .  پاچ  ص 468  ز )  ) فرح ج 1  لاقملا ))  حـیقنت  - )) 319 يز .)   ) فرح میدـق ج 1 ص 469  پاچ  یناقمام  (( 
یمزراوخ ج 1 ص 334. نیـسحلا )) ،  لتقم  - )) 321 مایـص ص 44 . رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  ناخیلع (( ،  دیـس  موحرم  نایبلا )) ، 

میهاربا نب  تارف  ریـسفت  زا : لقن  دـیدج ص 206  عبط  ج 46  راونـالاراحب ))  - )) 323 میدـق .  پاچ  ص 472  يربط ج 5  خـیرات  - 322
تلصف هروس  میرک  نآرق  - 326 هیآ 33 . تلصف  هروس  میرک  نآرق  - 325 هیآ 124 . ماعنا  هروس  میرک  نآرق  - 324 فجن ص 42 . پاچ 

هک تسا  فوع  نب  نمحرلادبع  نادنزرف  زا  میهاربا  نب  دعـس  - 328 دیز ص 46 . ةروث  - 327 ج 46 ص 206 . راونـالاراحب ))  هیآ 33 (( .
هکنانچ تسا  ینادمه  هقارم  نب  ورمع  زا  راعشا ، نیا  - 330 رکاسع ج 6 ص 22 . نبا  خیرات  بیذهت  - 329 تشذگرد .  لاس 125 ه ق  رد 
هغالبلا جهن  حرش  رد  يرصتخم  رییغت  اب  راعـشا  نیا  - 331 . 114 یناغا 21 ص 113 -  و  تسا .  هدش  لقن  یلاقلا ج 2 ص 122  یلاما  رد 

نب کلام  زا  موس  مود و  رعـش  تسا و  هدـمآ  ینادـمه  هقارب  نب  ورمع  هب  بوسنم  لوا  رعـش  دیدج ج 3 ص 245  پاچ  دـیدحلا  یبا  نبا 
یضعب رد  - 334 نسح ص 47 . یجان  یلع -  نب  دیز  ةروث  - 333 ص 132 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 332 تسا ص 251 . ینادمه  میرح 
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یقرت عنام  ناردام  تایاغلا )) )  نع  لاجرلاب  ندعقیال  تاهمالا  نا   )) ) ماشه دومرف : دـیز  هک  دروخ : یم  مشچ  هب  زین  هلمج  نیا  اه ، لقن  زا 
 .( )) تسا هدش  لقن  زین  رگید  نیماضم  هب  تالمج  نیا  هتبلا  : ) دیفم ص 252 داشرا  - 335 ص 257 . يرولا ))  مالعا  دنتسین (( . نادنزرف 

مایص رهش  مایالا ))  عیاقو  ج 2 ص 326 (( -  همغلا ))  فشک  ص 257 (( -  يرولا ))  مالعا  ج 2 ص 254 (( -  نینم )) ،  ؤملا  سلاجم 
حرش - 337 ص 91 . مایالا ))  عیاقو  زا ((  لقن  - 336 یبوقعی ج 2 ص 325 . خیرات  ج 2 ص 35 -  لامالا ))  یهتنم  ینابایخ ص 90 (( - 

يدوعسم ج 3 ص بهذلا ))  جورم  یبوقعی ج 2 ص 326 و ((  خیرات  - 338 دیدج . پاچ  ج 3 ص 286  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 
ص يرولا )) ،  مالعا  - )) 341 واگ . ینعی  هرقب  - 340 رکاسع ج 6 ص 23 . نبا  بیذـهت -  - 339 ریثا ج 5 ص 931 . نبا  لـماک  218 و 

قئادحلا - )) 342 دـیدج . پاچ  ص 286  دـیدحلا ج 3  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ینیوزق ص 183 -  نازحـالا ))  ضاــیر   - )) 257
- )) 345 یلع ص 49 . نب  دیز  ةروث  - 344 ۀیدرولا ج 1 ص 147 . قئادحلا  - )) 343 ج 1 ص 147 . ۀیدیزلا )) ،  ۀمئا  بقانم  یف  ۀیدرولا 
حرش - 347 توقای ج 4 ص 712 . نادلبلا )) -  مجعم  - )) 346 ج 7 ص 48 . ینیلک ،  یفاک  لوصا  و  يربط ص 42 ، ۀمامالا )) -  لئالد 

رصم و پاچ  يربط ج 5 ص 485  خیرات  - 349 میدق .  پاچ  يربط ج 5 ص 485  خیرات  - 348 دیدج . پاچ  هغالبلا ج 3 ص 287  جهن 
يربط ج 5 ص 482 و خیرات  - 351 یبوقعی ج 2 ص 325 . خیرات  - 350 دیدج . پاچ  دیدحلا ج 3 ص 284  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
زا نارفاسم  هک  دوب  زاجح  قارع و  هار  نیب  هاگلزنم  هیـسداق  - 352 ص 133 . نییبلاطلا ))  لتاقم  زا ((  لـقن  ریثا ج 5 ص 99 -  نبا  خیرات 

يربط ج 5 ص خـیرات  - 353 ص 125 . کلامملا ))  کلاسملا و  دنتـشذگ (( . یم  هیـسداق  زا  هفوک  هب  اـجنآ  زا  زاـجح و  دـصق  هب  هفوک 
ریثا ج 5 نبا  خیرات  ص 488 . ج 8 ، يربط ،  خیرات  - 354 ینابایخ ص 96 . مایالا ))  عیاـقو  ص 135 (( -  نییبلاطلا ))  لـتاقم  و ((  ، 487

خیرات ریثا ج 5 ص 93 و  نبا  خیرات  - 356 ثیدح 16 . تجح  باتک  یفاک ج 1  لوصا  - 355 ص 135 . نییبلاطلا ))  لتاقم  ص 93 (( .
ص 135. نییبلاطلا ))  لـتاقم  يربط ج 5 ص 490 (( -  خـیرات  ریثا ج 5 ص 92 ، نبا  خـیرات  - 357 میدـق .  پاچ  ص 489  ج 5  يربط 

 ، (( نییبلاطلا لتاقم  ص 235 (( -  ج 5 ، ریثا ، نبا  خیرات  - 359 ص 135 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  ریثا ج 5 ص 435 (( -  نبا  خـیرات  - 358
ج 1 ریـضنلا ))  ضورلا  نیـسحلا -  هدج  لبق  نم  هیلع  راث  يذلا  وحنلا  یلع  ۀیومالا  ۀلودلا  یلع  یلع  نب  دـیز  راث  دـقف  - )) 360 ص 135 .
ریثا ج 5 ص نبا  خیرات  - 362 ریثا ج 5 ص 69 . نبا  خیرات  ج 5 ص 489 و  يربط ،  خیرات  - 361 يربط ج 6 ص 200 . خیرات  ص 50 ،

 (( مایالا عیاقو  - )) 363 دیدج ص 287 . پاچ  دیدحلا ج 3  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و  تاملک )  زا  یضعب  رد  يرییغت  رصتخم  اب   ) 233
هیآ هبوت ،  هروس  - 365 يرذالب ج 3 ص 201 . فارـشالا ))  باسنا  - )) 364 ناروشناد .  همان  زا  لـقن  هب  ینابایخ ص 95  مایـص -  رهش 
( (( دجنملا  )) ) دومن حتف  احلص  ار  نآ  دیلو ، نب  دلاخ  دوب ، فجن  هفوک -  هار  نیب  عقاو  هفوک  یکیدزن  رد  ابیز  یکرهش  هریح  - 366 . 111

ریثا ج 5 ص 92 نبا  خیرات  - 370 قوف .  كردم  - 369 يربط ج 5 ص 492 . خیرات  - 368 يربط ج 5 ص 491 . خیرات  - 367 هریح .)  )
-374 هرهاق .  پاچ  يربط ج 5 ص 491  خیرات  - 373 يربط ج 5 ص 491 . خیرات  - 372 ص 135 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 371 . 93 - 
-377 ص 145 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 376 هدوب .  تارف  لحاوس  رد  دابآ  ياهرهـش  زا  یکی  هقر  - 375 ص 135 . نییبلاطلا ))  لتاقم  )) 

هتسجرب ياهتیصخش  زا  یکی  شمعا  - 380 ص 147 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 379 ص 147 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 378 قوف .  كردم 
مالـسالا ۀـمالع  هب  وا  دـنرگن و  یم  مارتحا  هدـید  اب  وا  هب  مه  تنـس  لها  ناردارب  دوب و  هعیـش  هقث و  لضاف و  ملاع و  يدرم  وا  دوب و  هفوک 

لتاقم - )) 381 دـیئامرف . هـعجارم  ع )   - 1  ) هملک ص 47  ج 2  باـقلالا ))  ینکلا و  باـتک ((  هب  يو  رتـشیب  لاـح  حرـش  دوـب ، فورعم 
 (( هیدرولا قئادحلا  - )) 384 ص 144 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 383 ج 1 ص 152 . ۀیدرولا ))  قئادحلا  - )) 382 ص 147 . نییبلاطلا )) 

نیدلا فرش  دیس  تاعجارملا )) -  - )) 386 ص 491 . ءابلا ))  هدـعب  نیعلا  باب  یلیبدرا ج 1 ((  ةاورلا ))  عماج  - )) 385 ج 1 ص 152 .
- )) 388 ص 383 . مـاللا ))  هدـعب  نیـسلا  باـب  نیدـلا ((  فرـش  دیــس  تاـعجارملا )) -  - )) 387 دراد . یلـصفم  لاـح  حرـش  ص 91 ،

ج ةاورلا ))  عماج  - )) 390 ص 123 . تاعجارملا ))  - )) 389 ص 377 . ماللا ))  هدعب  نیسلا  باب  نیدلا ((  فرش  دیـس  تاعجارملا )) - 
تاقبط ج 6 ص - 393 ص 209 . فراعملا ))  - )) 392 ص 145 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 391 ص 268 . نونلا ))  هدـعب  میملا  باب   )) 2
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-397 ص 145 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 396 ج 2 ص 228 . ةاورلا ))  عماج  - )) 395 ج 1 ص 152 . ۀیدرولا ))  قئادحلا  - )) 394 . 235
-400 ص 148 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 399 ج 11 ص 329 . بیذهتلا ))  بیذهت  - )) 398 یلیبدرا ج 2 ص 340 . ةاورلا )) -  عماج  )) 

ج 1 ص 152. ۀیدرولا ))  قئادح  ج 2 ص 24 و ((  ةاورلا ))  عماج  و ((  سیق )  هملک   ) یشک لاجر  همالع و  هصالخ 

اهتشون 5 یپ 

ج 2 ص ةاورلا ))  عماـج  - )) 404 همالع .  هصـالخ  - 403 نییبلاطلا ص 146 . لـتاقم  - )) 402 ص 148 . نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 401
ج 3 ریدغلا ))  - )) 408 ص 126 . تاـعجارملا ))  - )) 407 ص 126 . تاـعجارملا ))  - )) 406 ص 126 . تاـعجارملا ))  - )) 405 . 306

 )) همالع و هصالخ  - 411 ص 148 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 410 یلیبدرا ج 2 ص 1 . ةاورلا ))  عماج  همالع و ((  هصالخ  - 409 ص 94 .
 .... ج لاجرلا ))  دقن  یف  لادتعالا  نازیم  - )) 413 ص 237 . راونالاراحب ))  دلج 13 ((  همجرت  - 412 یلیبدرا ج 2 ص 1 . ةاورلا ))  عماج 
- )) 417 ص 319 . ج 7  دعـس ، نبا  تاقبط  - 416 ص 85 . تاــعجرملا ))  - )) 415 ص 146 . نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 414 ص 354 .
، )) نیدلا ص 126 فرش  دیس  تاعجارملا )) -  - )) 419 مشاهوبا .)  هملک   ، (( ) بیذهتلا بیذهت  - )) 418 ص 146 . نییبلاطلا ))  لتاقم 
یم رکاسع  نبا  ص 146 ، نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 421 ص 146 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 420 . 17 ج 11 ص 16 -  بیذهتلا ))  بیذهت 

ص 97. ینابایخ ج ...  موحرم  مایص  رهش  مایالا ))  عیاقو  - )) 422 بیذهت ج 6 ص 24 ).  ) تفر همامی  هب  دش و  ادج  دیز  زا  هملـس  دیوگ 
بیذـهت و ((  ص 147 ، نییبلاـطلا )) ،  لــتاقم  - )) 425 نییبلاـطلا ص 147 . لـتاقم  - )) 424 ص 147 . نییبلاـطلا ))  لــتاقم  - )) 423

ج 1 ص هیدرولا ))  قئادـحلا  - )) 427 ج 1 ص 152 . هیدرولا ))  قئادـحلا  - )) 426 . 262 ص 261 -  ج 12 ، ینالقـسع ،  بیذهتلا )) 
مظعالا مامالا  بقانم  - )) 429 ص 323 . ج 13 ، دادغب ، خیرات  م 150 ه ق )   ( ) قارع هیقف   ) هب فورعم  تباث  نب  نامعن  وا  مان  - 428 . 152

رس و ((  ص 147 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 430 ج 1 ص 152 . ۀیدرولا ))  قئادحلا  يدرک ج 1 ص 255 و ((  رازب  نبا  هـفینح )) -  یبا 
تفالخ ياعدا  نوراه  تموکح  نامز  رد  وا  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دنزرف  رفعج  نب  دّـمحم  - 431 ص 58 . ۀیولعلا ))  ۀلسلسلا 

هیلع  ) قداص ماما  شردـپ  هتـسجرب  نادرگاـش  زا  وا  دوب ، شنادـناخ  رد  مرتحم  لـضاف و  يدرم  وا  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  هنیدـم  مدرم  درک ،
 ، تفرگ یم  هزور  نایم  رد  زور  کی  لاس  ياهزور  رثکا  دوب و  اسراپ  دباع و  يدرم  دنتـشون ، یم  ار  وا  سرد  شنادرگاش  دوب و  مالـسلا ) 

ج 2 ص دادغب ، خیرات  رد  يو  لصفم  لاح  حرـش  تشذگرد ،  نومءام  تموکح  نامز  رد  وا  تسا  لئاق  یـصاخ  مارتحا  يو  يارب  هیدـیز 
لتاقم - )) 433 دوب . لاس 181  وا  تافو  لاس 118 ق و  وا  دلوت  - 432 ص 532 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  يربط ج 10 ص 233 و ((  113 و 

يربط ج 8 ص 272. - 436 ج 2 ص 255 . نینم ))  ؤملا  سلاـجم  - )) 435 ص 186 . نیعلا ))  روـحلا  - )) 434 ص 146 . نییبلاـطلا )) 

ریثا ج 5 ص 96. نبا  خیرات  و  يربط ج 8 ص 271 . خیرات  ص 135 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 438 ج 8 ص 265 . يربط ،  خیرات  - 437

يربط ج 8. خیرات  - 440 ص 135 . نییبلاطلا ))  لتاقم  دـعب و ((  هب  ریثا ج 5 ص 97  نبا  خـیرات  ات 277 و  يربط ص 271  خیرات  - 439
يربط ج 5 ص خیرات  - 443 يربط ج 5 . خیرات  - 442 مایص ص 96 . رهش  مایالا ))  عیاقو  یلع و ((  نب  دیز  تالاح  ناروشناد  همان  - 441
نییبلاطلا ص لتاقم  - )) 445 ص 144 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  يربط ج 5 ص 295 (( . خیرات  - 444 ریثا ج 5 ص 96 . نبا  لـماک  495 و 

هغالبلا جهن  ص 75  داـهج )  ) هبطخ 27 ناوـنع  هب  ناوـت  یم  - 446 ص 96 . ریثا ج 5  نـبا  خـیرات  ص 494 و  يربـط ج 5  خـیرات  136 و 
هبطخ 120 ص هبطخ 118 ص 359 و  هبطخ 70 ص 157 و  هبطخ 68 ص 154 و  هبطخ 29 ص 94 و  و  مالسالا )  ضیف  حرش  همجرت و  )

ریثا نبا  خیرات  يربط ج 5 ص 485 و  خیرات  - 448 مود .  همان  هغالبلا  جهن  - 447 دروآ . دهاش  ار  هغالبلا  جهن  زا  يرایسب  تابطخ  363 و 
خیرات - 451 ج 3 ص 202 . فارشالا ))  باسنا  - )) 450 ریثا ج 5 ص 96 . نبا  خیرات  يربط ج 5 ص 485 و  خیرات  - 449 ج 5 ص 96 .
لتاقم - )) 454 ص 137 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 453 لبق .  كردـم  - 452 ص 136 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  ج 5 ص 486 و ((  يربـط ، 

فجن ص پاچ  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 456 هنـس 1353 ه ق ص 100 . فجن  پاچ  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 455 ص 137 . نییبلاطلا )) 
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ص 136. نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 459 ص 136 . نییبلاطلا ))  لتاقم  لـبق و ((  كردـم  - 458 ص 496 . يربط ج 5  خـیرات  - 457 . 99
- )) 463 ص 137 . نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 462 ص 202 . ج 3  فارـشالا ))  باـسنا  - )) 461 ص 136 . نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 460

، طابنا - 466 ج 3 ص 203 . فارـشالا ))  باسنا  - )) 465 ص 259 . هعیـشلا ))  جراوخلا و  - )) 464 . 41 ص 40 -  نییبلاطلا ))  لـتاقم 
رظن زا  يدایز  تهابش  نوچ  دنیوگ ، یم  طابنا  تهج  نادب  ار  ماش  لها  و  دنا ، برعتسم  ياه  مجع  نآ  نینکاس  و  قارع ،  رد  تسا  یهوک 

ریثا ج 4 ص نبا  هیاهن  . ) دـنیوگ یم  یطبن  ار  یبرع  حیـصف  ریغ  نخـس  دـنمورحم و  یبرع  تحاـصف  زا  دـنراد و  موق  نیا  هب  هجهل  ناـبز و 
-468 میدق .  پاچ  ص 468  ز )  ) فرح لاقملا ))  حـیقنت  ج 46 ص 171 (( ، راونـالاراحب ))  قودص ص 349 و ((  یلاما  - 467 .( 121

قئادحلا - )) 470 ص 256 . بلاـطلا ))  ةدـمع  ص 123 و ((  ۀیمالـسالا )) ،  لودلا  خـیرات  - )) 469 ص 24 . رکاسع ج 6  نبا  بیذـهت 
- )) 472 ج 4 ص 265 . لاجرلا ))  سوماق  ص 207 (( . بلاطلا ))  ةدمع  - )) 471 ج 1 ص 148 . ۀیدیزلا )) ،  ۀمئالا  بقانم  یف  ۀیدرولا 
هیلع  ) یلع نب  دیز  ترضح  دامتعا  دروم  لقاع و  قیال و  رایـسب  نارـسفا  زا  یکی  زرابم  درم  نیا  - 473 ج 3 ص 203 . فارشالا ))  باسنا 

تخـس و تلذ  يراوخ و  اب  یگدنز  - 476 میدق .  پاچ  يربط ج 5  خیرات  - 475 ص 138 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 474 دوب . مالسلا ) 
 . تسا نادرم  دازآ  هار  مود  هار  اّما  تسا  لکـشم  تخـس و  راختفا  تزع و  اـب  ولو  مه  گرم  تداهـش و  نتـشذگ و  یگدـنز  زا  راوگاـن و 

ینابایخ مایالا )) -  عیاقو  - )) 479 ج 3 ص 202 . فارشالا ))  باسنا  - )) 478 ص 101 . مایص )  رهش   ) ینابایخ مایالا ))  عیاقو  - )) 477
ص 138. نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 483 يربط ص 273 . - 482 هیآ 81 . ءارس  الا  میرک  نآرق  - 481 يربط ج 8 ص 272 . - 480 ص 101 .
يربط ج 8 - 487 یلع ص 120 . نب  دیز  ةروث  - 486 ج 3 ص 203 . فارشالا ))  باسنا  - )) 485 ص 138 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 484

 (( مایالا عیاقو  - )) 491 ص 139 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 490 يربط ج 8 ص 275 . - 489 ص 22 . هفوکلا ))  ططخ  - )) 488 ص 273 .
يربط ج 8 - 494 ج 3 ص 202 . فارشالا ))  باسنا  - )) 493 يربط ج 8 ص 274 . - 492 . 103 مایص ص 101 -  رهش  ینابایخ  موحرم 
ص 275. هبنع ،  نبا  بلاـطلا )) -  ةدـمع  - )) 497 ج 3 ص 202 . فارـشالا ))  باسنا  - )) 496 يربط ج 8 ص 202 . - 495 ص 274 .
ص 141. نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 499 ناروشناد .  هماـن  زا  لـقن  هب  ینابایخ ص 103  ماـیالا ))  عیاـقو  و ((  نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 498

يربط ج 8 ص 275. - 500

اهتشون 6 یپ 

جهن حرش  ، 142 ص 141 -  نییبلاـطلا ))  لـتاقم  ص 203 (( ، ج 3  فارـشالا ))  باـسنا  - )) 502 هـیآ 169 . نارمع ،  لآ  هروـس  - 501
نآ رد  ناسدقم  کشخ  یضعب  نایعیـش و  زا  يا  هدع  هک  میدش ،  رکذتم  البق  - 503 دیدج . پاچ  دیدحلا ج 3 ص 287  یبا  نبا  هغالبلا 
هب عجار  تا  هدـیقع  دـنتفگ : دـندمآ  تخاس  یم  ایهم  داهج  يارب  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  یمالـسا  قرف  ماـمت  دـیز  هک  يا  هحوبحب 

لایخ نانآ  هک  داد  باوج  نانآ  هب  يروط  هیقت  لصا  تیاعر  ناگدننک و  تعیب  نیملـسم و  تدحو  ظفح  يارب  دـیز  تسیچ  رکبوبا  رمع و 
موحرم مایص )  رهش   (( ) مایالا عیاقو  - )) 504 دنتفر . دنتـسکش و  ار  وا  تعیب  اهنآ  دشاب و  یم  ود  نآ  رادفرط  مالـسلا )  هیلع   ) دیز دندرک 

ص 143. دیهشلا ))  دیز  - )) 507 ج 3 ص 203 . فارشالا ))  باسنا  - )) 506 ص 141 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 505 ینابایخ ص 105 .
 (( هعیشلا لئاسو  - )) 510 ص 130 . نییبلاطلا ))  لتاقم  دعس ج 5 ص 240 (( ، نبا  تاقبط  - 509 ص 141 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 508
- )) 513 يربط ج 8 ص 276 . خیرات  - 512 ج 4 ص 75 . نادلبلا ))  مجعم  تشاد ((  رارق  ۀمیزخ  برغ  رد  هیسابع  - 511 ج 2 ص 167 .

قوف و كردم  - 515 ص 142 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 514 ص 203 . ج 3  فارـشالا ))  باـسنا  و ((  ص 142 -  نییبلاطلا ))  لـتاقم 
ص 142 و 143. نییبلاطلا ))  لـتاقم  يربط ج 8 ص 276 و ((  خیرات  - 517 يربط ج 8 ص 278 . خیرات  - 516 ص 276 . ج 8  يربط 

نبا بیذهت  - 521 رکاسع ج 6 ص 23 . نبا  بیذهت  - 520 ج 1 ص 8 . ۀنسلا ))  جاهنم  - )) 519 ص 144 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 518
يربط ج 8 خیرات  - 524 توریب .  پاچ  یبوقعی ج 2 ص 236 . خیرات  - 523 ص 147 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 522 رکاسع ج 6 ص 23 .
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حرش - 527 يربط ج 8 ص 277 . خیرات  - 526 ص 114 . رابخالا ))  ۀفحت  - )) 525 . 143 ص 142 -  نییبلاطلا ))  لـتاقم  ص 276 و (( 
 (( يدرب يرغت  نبا  هرهاقلا  رـصملا و  رابخا  یف  ةرهازلا  موجنلا  - )) 529 ص 258 . بلاطلا ))  ةدمع  - )) 528 هغالبلا ج 2 ص 212 . جهن 

عیاقو  )) 165 مرقم ص 162 -  موحرم  دیهـشلا ))  دـیز  - )) 531 ص 147 . يدـنک ))  ةاضقلا  باتک  ةـالولا و  - )) 530 ص 281 . ج 1 
بقانم ج 3 - 533 ج 3 ص 75 . ریدغلا ))  - )) 532 يرتست ج 4 ص 274 . لاجرلا ))  سوماق  و  مایص ص 106 (( . رهش  ینابایخ  مایالا )) 
وا اولتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعـسی  هلوسر و  هّللا و  نوبراحی  نیذـلا  ؤازج  امنا  - )) 534 ج 46 ص 192 . راونـالاراحب ))  ص 360 (( - 
دیز - )) 536 ص 144 . نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 535 هیآ 33 . هدـئام  هروس  نآرق  فـالخ )) ...  نم  مهلجرا  مهیدـیا و  عـطقت  وا  اوبلـصی 

ج 2 ص 274. لاجرلا )) ،  سوماق  - )) 539 ص 163 . دیهشلا ))  دیز  - )) 538 ص 163 . دیهشلا ))  دیز  - )) 537 ص 163 . دیهشلا )) 
دقارم - )) 543 مرقم ص 155 . موحرم  دیهـشلا ))  دیز  - )) 542 ص 160 . دیهـشلا ))  دیز  - )) 541 ص 160 . دیهـشلا ))  دیز  - )) 540

نب ةرمح  ای  یل :  لاقف  مالسلا )  هیلع   ) دّمحم نب  رفعج  قداصلا  یلا  تلخد  لاق ،  نارمح  نب  ةزمح  نع  - 544 ج 1 ص 320 . فراعملا )) 
 : لاق ءاکبلا ؟ ترثکا  کلام  هّللا  لوسر  نبای  هل :  تلقف  هتیحل  هعومد  تلب  یتح  مالـسلا  هیلع  یکبف  لاـق :  ۀـفوکلا ،  نم  تلق :  تلبقا ؟  نیا 

مهـس هنیبج  باصا  دـق  هلتقم و  ترکذ  لاقف :  هنم ؟  ترکذ  يذـلا  ام  و  هل :  تلقف  تیکبف .  هب  عنـص  ام  مالـسلا و  هیلع  ادـیز  یمع  ترکذ 
مهیلع هّللا  تاولص  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  هّللا و  لوسر  یلع  درت  کناف  هاتبا ،  ای  رشبا  هل :  لاق  و  هیلع ،  بکاف  ییحی  هنبا  هءاجف 

، اهیف هل  رفحف  ةدئاز ،  ناتسب  دنع  يرجت  ۀیقاس  یلا  هب  یجف  هعم ،  هسفن  تناکف  هنیبج ،  نع  مهسلا  عزنف  دادحب  اعد  مث  ینب ،  ای  لجا  لاق :  . 
فـسوی هجرخاف  هایا  مهنفدب  هربخاف  دغلا  نم  رمع  نب  فسوی  یلا  بهذف  مهـضعبل ،  يدنـس  مالغ  مهعم  ناک  و  ءاملا ، هیلع  يرجا  نفدف و 

همـسا لج  هّللا  یلاو  ۀـلذاخ  هلتاـق و  هّللا  نعلف  حاـیرلا ،  یف  يرذ  راـنلاب و  قرحاـف  هب  رما  لاـق  مث  نینـس  عبرا  ۀـسانکلا  یف  هبلـصف  رمع . نب 
قودص ص 392. یلاما  هلثم )) )  قودـصلا  نع  و   ) ناعتـسم ریخ  وه  انودـع و  یلع  نیعتـسن  هب  هتوم و  دـعب  هیبن  تیب  لها  انب  لزن  اموکـشا 

یلع نب  دـیز  یلا  تیهتنا  لاق :  لیـضفلا  نع  - )) 545 يز .)  فرح   (( ) لاقملا حـیقنت  یـسوط ص 477 (( . یلاما  ج 46 ص 172 . راحب 
اریشب و قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلاوف  ماشلا ،  لها  طابنا  لاتق  یلع  مکنم  یننیعی  نم  لوقی :  هتعمـسف  هفوکلاب  جرخ  موی  ۀحیبص  مالـسلا  هیلع 

تهجوت ۀـلحار و  تیرتکا  لتق  املف  لاق :  هّللا )) .  نذاب  ۀـنجلا  هتلخداف  همایقلا  موی  هدـیب  تذـخاال  ادـحا  مهلاتق  یلع  مکنم  یننیعیالا  ریذـن 
املف هیلع ،  عزجیف  یلع  نب  دـیز  لتقب  هتربخاال  یـسفن :  یف  تلقف  مالـسلا )  هیلع   ) دّـمحم نب  رفعج  قداصلا  یلع  تلخدـف  ۀـنیدملا ،  وحن 

 . هوبلص هّللا  يا و  تلق  هوبلصف ؟  لاق :  هولتق  هّللا  يا و  تلق  یل :  لاقف  ةربعلا ،  ینتقنخف  لاق :  دیز ؟ یمع  لعف  ام  لیضف  ای  یل :  لاق  تلخد 
لیـضف ای  لاق :  مث  ص 210 ))) سوماق ج 4   ) ؤل ؤل  ینعی  نامج )   .))) ناـمجلا اـهناک  هدـخ  یتجاـبید  یلع  ردـحنت  هعومد  یکبی و  لـبقاف 

تنک ول  تلقف :  لاق ،  مهئامد ،  یف  كاش  کلعلف  لاق :  ۀتس  تلق :  مهنم ؟  تلتق  مکف  لاق :  معن ،  تلق  ماشلا ؟  لها  لاتق  یمع  عم  تدهش 
نب یلع  هیلع  یضم  ام  لثم  ءادهش ، هباحصا  یمع و  هّللاو  یـضم  ءامدلا  کلت  یف  هّللا  ینکرـشا  لوقی :  وه  هتعمـسف و  لاق :  مهتلتق  ام  اکاش 
نع - 546 ص 468 . ز )  ) فرح لاـقملا ))  حــیقنت  قودـص ص 349 (( . یلاما  ص 171 . ج 46  راونـالاراحب ))  هباحـصا .  بلاـط و  یبا 

؟ دیز یمع  ریخ  مکدنعا  لاقف :  مالسلا )  هیلع   ) هّللادبع یبا  یلع  انلخدف  هنیدملا ،  انیتاف  رفن ، ۀعبس  نحن  انجرخ و  لاق :  ۀبایس ،  نب  هّللادیبع 
ادـیز ناف  دـعب  اّما  هیف :  باتکب  یف  ریـصلا  ماسب  لوسر  یتاف  امایا  انثکمف  ینوربخاف ،  ربخ  مکاتا  ناف  لاق :  جراـخ ،  وه  وا  جرخ  دـق  اـنلقف :

مالـسلا هیلع  قداصلا  یلع  انلخدف  نالف ،  نالف و  هعم  لتق  و  ۀعمجلا .  موی  لتق  و  سیمخلا ،  ءاعبرالا و  ثکمف  رفـص  ةرغ  اعبرالا  موی  جرخ 
انایندل الجر  ناک  یمع  نا  معلا ،  معن  ناک  هنا  یمع  بستحا  هّللادنع  نوعجار ،  هیلا  انا  هّلل و  انا  لاق :  مث  یکب ،  ارقف و  باتکلا  هیلا  انعفد  و 

ج راونالاراحب ))  مهیلع .  هّللا  تاولص  نیسحلا  نسحلا و  یلع و  هّللا و  لوسر  عم  اودهشتسا  ءادهـشک  ادیهـش  یمع  هّللا  یـضم و  انترخآ  و 
ناگدنمزر و زا  وا  دوب و  قداص  ماما  هتـسجرب  نادرگاش  زا  دـلاخ  یبا  نامیلـس  - 547 ج 1 ص 252 . ردـصملا ))  سفن  ص 175 (( .  46
هب ماـما  نذا  هب  وا  درک ، عطق  اصخـش  ار  شناتـشگنا  يو ،  يرادـفرط  مرج  هب  رمع ، نب  فسوی  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز هارمه  نیدـهاجم 

متعنص فیک  مالـسلا :  هیلع  هّللادبعوبا  یل  لاق  لاق :  دلاخ  نب  نامیلـس  نع  - )) 548 س .)   ) فرح ةاورلا  عماـج  تسویپ (( .  دـیز  تضهن 
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تئاج اوحبـصا  املف  تارفلا ،  یطاش ء  یلع  فرج  یف  هانفدـف  هتبـشخ  انذـخا  سانلا ،  فش  املف  هنوسرحی ،  اوناک  مهنا  تلق :  دـیز ؟ یمعب 
 (( راونالاراحب هلتاق .  هّللا  نعل  هیلع و  هّللا  یلـص  تارفلا  یف  هومتیقلا  و  ادـیدح ، هومترق  وا  الفا  لاقف :  هوقرحاف ،  هودـجوف  هنوبلطی ،  لیخلا 

-550 ج 46 ص 194 . راونالاراحب ))  ج 2 ص 442 (( . همغلا ))  فشک  - )) 549 ج 8 ص 161 . ردصملا ))  سفن  ج 46 ص 205 (( - 
 ( مالـسلا هیلع   ) هّللادبع یبا  یلع  تلخدف  لاق :  هنع ،  هّللا  یـضر  دیز  بلـص  ناثدح  ۀنیدملا  تلخد  لاق :  يدسالا  ةردب  یبا  نب  مزهم  نع 

ۀـسانک یف  ابولـصم  هتیءار  تنا  لاق :  دسا  ینب  ۀسانک  یف  تلق :  نیا ؟  لاق :  بلـص .  تلق :  لاق :  دیز ؟ لعف  ام  مزهم  ای  لاق :  ینآر  ۀعاسف 
، دعب هنم  اهوذخا  ام  ۀبلط  هدنع  مهل  یقب  دـقل  هّللا  اّما و  لاق :  مث  روتـسلا ، فلخ  ءاسنلا  تکب  یتح  یکبف  لاق :  معن .  تلق  لاق :  دـسا ؟ ینب 

ۀعامجب انا  اذاف  ۀسانکلا  یلا  تیهتنا  یتح  تفرصنا ،  هتعدوف و  لاق :  بلـصلا ؟  لتقلا و  دعب  مهتبلط  یـش ء  يا  لوقا :  رکفا و  تلعجف  لاق : 
خیش ص نیا  یلاما  - 551 یل )) .  لاق  یتلا  ۀبلطلا  هذه  تلق :  لاق :  هوقرحی ،  نا  نودیری  هتبشخ ،  نم  هولزنا  دق  دیز  اذاف  مهیلع ،  تقرشاف 

هدنع دحا  مکیفا  انلءاسف  مالـسلا )  هیلع   ) هّللادبع یبا  یلع  انلخد  لاق :  نابا  هّللادبع  نع  - )) 552 ج 46 ص 201 . راونالاراحب ))   - )) 46
يراصنالا قحـسا  نب  ۀیواعم  راد  یف  ۀلیل  تاذ  هدنع  انک  کمع ،  ملع  نم  ملع  يدنع  انا  موقلا :  نم  لجر  لاقف  یلع ؟؟  نب  دیز  یمع  ملع 

اّما لاقف :  باهذلا ،  نع  هلغشف  رما  هئاج  لاقف ال  لعف ؟  و  مالـسلا :)  هیلع   ) هّللادبعوبا لاقف  ۀلهـسلا  دجـسم  یف  یلـصن  انب  اوقلطنا  لاق :  ذا  ، 
و ۀـقلامعلاب ،  نمیلا  یلا  میهاربا  راس  هنم  و  هیف .  طیخی  ناک  يذـلا  یبنلا  سیردا  تیب  عضوم  هنا  تملع  اّما  هذاعال  الوح  هب  هّللاذاع  ول  هّللاو 

خانمل هنا  و  یبن ،  لک  ۀنیط  تذخا  ةرخـصلا  کلت  تحت  نم  و  یبن ،  لک  لاثم  اهیف  ءارـضخ ، ةرخـصل  هیف  نا  تولاج و  یلا  دوواد  راس  هنم 
ج 46 ص 207. راونالاراحب ))  یفاک ج 3 ص 494 (( -  عورف  - 553 مالسلا )) .)  هیلع   ) ءارـضخلا لاق :  بکارلا ؟  نم  و  لیق :  بکارلا ، 

یلع یلـص  مالـسلا  هیلع  يدـج  نا  تلمع  اّما  لاقف :  بولـصملا .  نع  مالـسلا )  هیلع   ) اضرلا تلءاس  لاق :  رفعجلا  مشاه  یبا  نع  - )) 554
و دیدج . پاچ  باب 35  ج 2 ص 812  هعیـشلا ))  لئاسو  - )) 555 ج 3 ص 215 . ردـصملا ))  سفن  راونالاراحب ج 46 ص 205 . همع . 

لتقم زا  لـقن  مایـص ص 112  رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاـقو  - )) 556 نوـیع ص 141 . ص 345 و  بیذـهت ج 1  یفاـک ص 59 و  عورف 
مایص رهش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  - )) 558 یمزراوخ .  لتقم  زا  لقن  مایص ص 112  رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  - )) 557 یمزراوخ . 

-561 یلع .  نب  دیز  ةروث  - 560 ج 46 ص 194 . راونالاراحب ))  یشک ص 127 (( . لاجر  - 559 رابخالا )) . نویع  زا ((  لـقن  ص 112 
رد ماشه  رادناتـسا  دیز و  لتاق  رمع  نب  فسوی  - 563 لهتسملاوبا .)   ) ج 1 ص 156 باـقلالا ))  ینکلا و  - )) 562 یلع .  نب  دـیز  ةروث 
 (( باقلالا ینکلا و  - )) 566 تسا .  هدوبن  مشاه  ینب  زا  يو  و  دیـس )  ) وا فورعم  مان  - 565 ج 3 ص 71 . ریدغلا ))  - )) 564 دوب . هفوک 

نوریب شربق  زا  ار  مالسلا )  هیلع   ) دیز سدقم  دسج  هک  دوب  یسک  بشوح ،  نب  شارخ  - 567 يریمح .  دیس  یمق ج 2 ص 337 . ثدحم 
ینیما همالع  ار  نآ  تیب  هک 25  تسا  تیب  اعومجم 54  هدیصق  نیا  - 569 يربط ج 8 ص 278 . ج 3 ص 72 -  ریدغلا ))  - )) 568 دروآ .

 (( ریدغلا - )) 571 تسا .  رعاش  يریمح  دیس  مان  لیعامسا  - 570 دنک . یم  لقن  موس  پاچ  ج 2 ص 221  ریدغلا ))  رد ((  هّللا )  همحر  )
ج 7 ص 251 و 279 یناغا )   ) رد جرفلاوبا  تسا و  هدروآ  یقرف  رـصتخم  اـب  ص 184  یشک )  لاجر   ) مه ار  هدیـصق  نیا  ج 2 ص 221 
ج 3 ص ریدـغلا ))  - )) 574 یناغا ج 7 ص 252 . - 573 دوب . تیب  لها  هدازآ  رعاـش  يریمح  دیـس  شدوصقم  - 572 تسا .  هدرک  لـقن 
هک تسا  مالـسا  ربمایپ  يومع  ءادهـشلادیس  هزمح  ترـضح  سارهم  بناج  هتـشک  زا  دوصقم  دحا و  هوک  رد  یبآ  مان  سارهم :  - 575 . 72
 (( هعیـشلا نایعا  ص 101 و ((  نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 576 ج 3 ص 72 .) ریدغلا ))  یقرواپ ((   ) دیـسر تداهـش  ماقم  هب  دحا  گنج  رد 

 . تسین ندش  کشخ  تقو  کنیا  هک  وشم  کشخ  و  تسرف ،  هیدـه  ار  دوخ  هدـید  بآ  رابب و  کشا  هدـید  يا  - 577 دلج 33 ص 128 .
یم وا  رب  ماش  حبص و  راد  يالاب  - 579 تفر .  راد  هبوچ  زارف  هب  هفوک  هسانک  رد  دیز ،) نیـسحلاوبا   ) ینعی ربمایپ  دنزرف  هک  یماگنه  - 578

نوریب ربق  زا  ار  وا  و  دینارذگ ، دح  زا  راک  وا  هرابرد  رگمتـس  رفاک  - 580 تسا .  راد  يالاب  یگرزب  تیـصخش  هک  مسق  مناج  هب  و  درذگ ،
يور زا  زارد  ینامز  - 582 دندروآ . نوریب  دوب  نیگنر  هتشغآ و  نوخ  هب  هک  ار ، نیسحابا  سدقم  دسج  دنتفاکش و  ار  شربق  - 581 دروآ .

نیـشنمه تشهب  رد  و  - 583 دنتـشادن . یـسرتسد  وا  سدـقم  حور  هب  یلو  دـنداد ، رارق  شیوخ  تسد  هچیزاب  نینزان  دـسج  نآ  یـشکرس 
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نآ زا  هک  ییاهومع  و  ناردپ ،  رایسب  هچ  دوبن  هزات  دیز  يارب  تداهش  ماقم  - 584 دندوب . ناردپ  نیرتهب  هک  شدادجا  و  شردپ ،  نادنزرف 
. دـننک رادـید  باـنج  نآ  زا  تشهب  هب  وا  دورو  ماـگنه  هک  تشاد ،  یمرتحم  ناـگدازومع  هچ  و  - 585 دندوب . هدیسر  تداهـش  هب  بانج 
هب يو  سپ  - 587 دندرک . ینکش  نامیپ  دهع  رد  يراک  مکحم  همه ،  نآ  زا  سپ  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح شردپ  اب  هک  يدرم  انامه  - 586

يراددوخ کشا  نتخیر  زا  ما  هدـید  تسا  نکمم  هنوگچ  - 588 دندرکن . افو  شیوخ  دهع  هب  اهنآ  و  دـیدرگ ، راپـسهر  مدرم  نامه  يوس 
هک تسا ،  هدـیدن  ار  ماقتنا )  زور   ) زونه هکنیا  ای  دور  باوخ  هب  تسا  نکمم  ناسچ  - 589 دراد . نتفخ  عمط  دیز  زا  سپ  هنوگچ  و  دنک ،

رادید مکحم  ياه  هرز  ياه  هقلح  رد  ار ، ناطحق  دـعم و  هدرـشف  فوفـص  مه  و  - 590 دنکفا . رد  ار  ناریش  زیخ  کبـس  ور و  کت  نابـسا 
ياهریشمش - 592 تشگ .  میهاوخ  زاب  نمشد  يوس  هب  ناه  دننز . دایرف  دننکفا ، نیمز  رب  يا  هتشک  هاگره  هک  ینایهاپس  - 591 ما .  هدرکن 

یم اـهنآ  هب  ار  ریـشمش  هزم  میریگ و  یم  ار  شیوخ  ماـقتنا  و  - 593 هدیـسر .  ناشتـسد  هب  دوه  دهع  زا  هک  دـنراد ، تسد  رد  يزیت  نهپ و 
یگرزب ام  رب  هک  ناـیناورم )   ) مکح نادـنزرف  ناـیم  و  - 594 تشک .  میهاوخ  ار  يرگمتـس  ره  مینک و  تاـقالم  ار  اـهنآ  یعقوـم  میناـشچ 

هرامع و نادنزرف  ینعی )   ) طیعم یبا  نادـنزرف  زا  هتـسد  ود  گنج  هب  و  - 595 مینک .  ورد  اهریـشمش  نیا  اب  ار  اهنآ  دینک و  مکح  دنتفرگ ،
ار امش  ياهراک  رفیک  ام  - 597 دیآ . شیپ  يا  هزات  زیچ  زور  ره  نکیل  هداد ،  تصرف  امش  هب  راگزور  تابالقنا  هچرگ  - 596 میورب .  دیلو 
رب ماش ،  نیمزرس  رد  ارت  ناجیب  داسجا  هتشک  هشال  - 598 میریگب .  ماقتنا  نآ  زا  شیب  هکلب  درک و  میهاوخ  صاصق  ار  امش  و  داد ، میهاوخ 
نم و  - 600 دـیدرگ . نآ  ریغ  ای  گنر و  هایـس  راوختـشوگ ، ناگدـنرپ ،  نابایب و  ناراتفک  اهگرگ و  همعط  ات  - 599 دنکفا . میهاوخ  نیمز 

. دیئآ رد  اهنومیم  اهکوخ و  تروص  هب  اهامش  هکنیا ،  زا  متسین  دیماان 

اهتشون 7 یپ 

رد وت ، نادقف  هودنا و  دیز ) هینک   ) نیـسحلاابا يا  - 602 ص 130 . دلج 33 ، هعیـشلا ))  نایعا  و ((  ص 102 ، نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 601
، ریت فده  وت  زج  رگا  هدیـسر و  ارف  يرادـیب  تنحم و  بش  - 603 ددرگ . نیگهودـنا  یتخـس  هب  نم  نوچ  سک  ره  هتخورفا و  شتآ  ملد 
 ، تسا نانچ  يرآ  تسا ،  ام  درد  وت  يرود  هک  وشن  رود  اـم  زا  - 604 تشگ .  یمن  رضاح  دیـسر و  یمن  ارف  يرادیب  زگره  دوب  اهالب  نیا 

ياهراک رد  صوصخ  هب  و  يدوب ،  گرزب  تخـس و  ياهراک  رد  ام  دـیما  هیاـم  وت  - 605 دش . دـهاوخ  رود  دـنک  تاقالم  گرم  اب  هک  ره 
مدـق الاو  هبترم  هب  و  يداد ،  رد  عاـفد  داـهج و  هب  نت  هک  یماـگنه  يدـش  هتـشک  - 606 دوب . وـت  هب  اـم  دـیما  مشچ  تما  راوـشد  نیگنس و 

يدیسر و نادب  مسق  ادخ  هب  و  يدوب ،  راتساوخ  ار  ناینیشیپ  ماجنارس  تبقاع و  وت  - 607 يدرک .  یط  ار  یگدنز  لحارم  مامت  یتشادرب و 
 . یشاب هدرکن  راتفر  وگتسار  يدرم  هریس  هب  مدرم ،  مایم  رد  يریمب و  هک  تساوخن  تیادخ  - 608 دوب . یمارگ  شلزنم  رس  هک  یقیرط  رد 
رد یگمه  مدرم  - 610 تسا .  هتـسیاش  مه  راوـگرزب  نادرم  راـک  هب  نیا  و  تسا ،  امـش  هـنیرید  تداـع  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  - 609

یکیرات نوچ  هک  یناگرزب  نآ  ینعی  - 611 دنتسه . هراوآ  ای  هتشک  ای  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم نادناخ  یلو  دنرب ، یم  رـسب  شیاسآ 
همه نیا  لـلع  بابـسا و  شاـک  يا  - 612 دـنرادیب . ناـشیا  بش  یلو  دـنور  باوـخ  هب  ناـغرم  دـندنکفارب و  ار ، شیوـخ  ياـه  هدرپ  بش 
هدژم مه  هب  ار  دیز )  ) لتق هک  ینامدرم  نیا  رذع  ایآ  - 613 دسر . یمن  ناسچ  دسر و  یم  ارف  هنوگچ  هک  متسناد  یم  ار  راوگان  ياهدماشیپ 

روحلا - )) 614 دوب ؟؟ دهاوخ  هچ  دنتفرن ) وا  يرایب  دـندنام و  دجـسم  رد  هک   ) دجـسم لها  رذـع  ای  و  تسیچ ؟  تمایق  يادرف  رد  دـنداد ،
ج 1 ص ۀیدرولا ))  قئادحلا  - )) 617 ص 131 . ج ،  نیمالسا ،  تالاقم  - )) 616 ص 73 . ج 3 ، ریدغلا )) ، - )) 615 ص 187 . نیعلا )) 
زا قوف  راعشا  هیلک  - 620 ج 3 ص 72 . ریدغلا ))  - )) 619 یعفاش ص 31 . بغارلا )) ،  ۀفحت  - )) 618 ج 3 ص 73 . ریدغلا ))   - )) 161

یبوقعی ج خیرات  - 623 ص 293 . نادلبلا ))  حوتف  - )) 622 ص 252 . نادلبلا ))  رصتخم  - )) 621 هدش .  لقن  ج 3 ص 73  ریدغلا ))  )) 
تشادرب و رد  ار  یلـصفنم  تاهد  اه و  هیرق  قارع و  رهـش  ود  هرـصب )   ) و طـساو )  ) نیب دوب  یعیـسو  نیمزرـس  حـئاطب  - 624 ص 258 .  2
ص 240. رفعج ))  نب  ۀمادق  ۀباتکلا  ۀعنـص  جارخلا و  - )) 625 ج 1 ص 666 .) نادـلبلا ))  مجعم   )) ) دوب دابآ  رومعم و  همه  نآ  یـضارا 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 203 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


-629 ص 294 . نادـلبلا ))  حوـتف  - )) 628 و 15 . ص 14  کـلامملا ))  کــلاسملا و  - )) 627 ص 259 . یبوـقعی ج 2  خـیرات  - 626
ریثا ج 5 نبا  - 633 يربط ج 7 ص 229 . - 632 ص 294 . نادلبلا ))  حوتف  - )) 631 يربط ج 8 ص 250 . - 630 قوف ص 293 . كرادم 

 )) تسا ناسارخ  هقطنم  دـعب  ناـغفا و  دـالب  زا  ناـقیق )   ) هب بوسنم  هیناـقیق ،  - 635 ص 279 . فارـشالا ))  هیبـنتلا و  - )) 634 ص 204 .
( اراخب  ) هب بوسنم  هیراـخب  - 636 دـندوب . اه  يوما  نامرف  تحت  قارع و  نکاـس  ناـنآ  زا  یعمج  هک  ج 4 ص 217 ) نادـلبلا )) )  مجعم  )

قارع رد  هک  دندوب  یمهم  هفیاط  دوخ  و  ج 1 ص 157 ، نادلبلا )) )  مجعم   )) ) تسا رهنلاءاروام  ناغفا و  مهم  ياهرهش  زا  یکی  هک  تسا 
 (( هعیرشلا هدیقعلا و  - )) 639 ج 6 ص 5 . خیراتلا ))  ءدـبلا و  - )) 638 ج 3 ص 203 . فارـشالا ))  باسنا  - )) 637 دندرب .) یم  رس  هب 
- )) 643 ص 116 . یناتـسرهش ج 1  لـحنلا )) ،  لـلملا و  - )) 642 دـیز ص 131 . ةروث  - 641 ص 272 . يربـط ج 8  - 640 ص 198 .

يدادـغب قرفلا )) ،  نیب  قرفلا  - )) 646 يربط ج 8 ص 272 . - 645 يدادـغب ص 483 . ربحملا )) ، - )) 644 ص 185 . نیعلا ))  روـحلا 
- )) 650 قوف .  كردـم  - 649 ص 19 . رکاسع ج 6  نبا  بیذـهت  - 648 ینیئارفـسا ص 34 . نیدـلا )) ،  یف  ریـصبتلا  - )) 647 ص 25 .
- )) 653 يربط ج 6 ص 228 . ص 261 -  لاوطلا ))  رابخالا  - )) 652 رکاسع ج 6 ص 23 . نبا  بیذهت  - 651 ص 154 . نیعلا ))  روحلا 

ص نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 656 ص 273 . يربـط ج 8  - 655 ص 100 . نییبلاـطلا ))  لـتاقم  - )) 654 ص 259 . هعیـشلا ))  جراوـخلا و 
یناغالا ج 15 ص 121. - 659 يربط ج 8 ص 274 . - 658 ج 2 ص 439 . راث ))  الا  ططخلا و  رکذـب  رابتعالا  ظعاوملا و  - )) 657 . 101
و مالسالا ص 285 . ضیف  هغالبلا  جهن  حرـش  - 662 ص 418 . نییبلاطلا )) ،  لـتاقم  - )) 661 ج 6 ص 50 . خیراتلا ))  ءدـبلا و  - )) 660
-666 يربط ج 8 ص 265 . - 665 یلع ص 138 . نب  دیز  ةروث  - 664 يربط ج 8 ص 265 . - 663 مالک 97 . حلاصلا ص 142  یحبص 

- )) 669 ص 337 و 344 . لاوطلا )) ،  راـبخالا  - )) 668 ص 337 و 344 . لاوطلا )) ،  راـبخالا  - )) 667 یبوقعی ج 2 ص 383 . خیرات 
ینادمه نادلبلا ،  باتک  رـصتخم  - 672 یبوقعی ج 2 ص 383 . خیرات  - 671 يربط ج 8 ص 188 . - 670 ص 335 . لاوطلا ))  راـبخالا 

یمق ص همعنلا )) ،  مامت  نیدـلا و  لامک  - )) 675 یلع ص 140 . نب  دـیز  ةروث  - 674 ص 336 . لاوطلا ))  راـبخالا  - )) 673 ص 315 .
 (( ، یفاصلا ینارحب ج 1 ص 478 ((  ناهربلا )) ،  یشایع ص 325 (( -  ریسفت  زا : لقن  هب  ج 46 ص 191  راونالاراحب ))  - )) 676 . 218

ج راونالاراحب ))  ج 8 ص 161 (( -  ردصملا )) ، سفن  - )) 677 یلماع ج 5 ص 436 . رح  يدـهلا )) ،  تابثا  ضیف ج 1 ص 448 (( - 
راحب ج 46 ص هنس 962 -  دادغب  پاچ  ص 198  اهباقع ))  لامعالا و  باوث  - )) 679 یبوقعی ج 2 ص 349 . خیرات  - 678 46 ص 205 .

جورم - )) 682 ص 113 . تایلیئارسالا ))  هعیشلا و  ۀیبرعلا و  ةدایسلا  - )) 681 توریب .  پاچ  یبوقعی ج 2 ص 326 ، خیرات  - 680 . 182
رکذب رابتعالا  ظعاوملا و  - )) 685 دیز ص 152 . ةروث  - 684 ص 111 . هلئاضف ))  سابعلا و  بقاـنم  - )) 683 ج 3 ص 225 . بهذلا )) 

فل ص ؤملا  لوهجم  خـیرات  باتک  زا  لقن  دیز ص 152  ةروث  - 687 ص 484 . ربـحملا ))  - )) 686 ج 2 ص 440 . راثالا ))  طـطخلا و 
هروس میرک ،  نآرق  - 691 سابع .  نب  یلع  نب  میهاربا  - 690 هیآ 39 . جح ،  هروس  میرک  نآرق  - 689 هعومجم ص 52 . رابخا  - 688 . 65
ةروث - 694 ص 152 . مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ةروث  - 693 . 545 ناریا ص 542 -  مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 692 هیآ 13 . تارجح ، 
جورم - )) 698 قوف ج 2 ص 205 . كردم  - 697 هغالبلا ج 2 ص 212 . جهن  حرـش  - 696 ص 153 . دیز ، ةروث  - 695 دیز ص 153 .

ج 3 ص 71. ریدغلا ))  - )) 700 هیآ 14 . رجف  هروس  میرک ،  نآرق  - 699 يدوعسم ج 3 ص 262 . بهذلا )) 

اهتشون 8 یپ 

 - (( بیدالا داشرا  - )) 703 ج 4 ص 487 . دیرفلا ))  دقعلا  - )) 702 یناغا ج 4 ص 94 و 95 . و  دربم ج 3 ص 1179 -  لماک  - 701
نب نسح  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  بقل  هیکز  سفن  - 705 ص 27 . ۀعیرـشلا ))  ةدیقعلا و  - )) 704 و 342 . ص 341  يومح ج 5  توقاـی 
- )) 708 يربط ج 8 ص 211 . - 707 هبیتق .  نبا  ص 175 و 176 . ۀسایسلا ))  ۀمامالا و  - )) 706 تسا .  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  نسح 

ضیف  ) هیداجس هفیحص  حرش  همدقم  ص 117 -  یناتـسرهش ج ...  لحن ))  للم و  - )) 709 يدعاس ص 65 . خیراتلا )) ،  یف  نوینیـسحلا 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 204 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يربط - 712 ص 408 . نییبلاطلا ))  لتاقم  يدوعسم ج 3 ص 308 (( ، بهذلا ))  جورم  - )) 711 يربط ج 9 ص 204 . - 710 مالسالا .) 
-716 ص 289 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 715 ریثا ج 5 ص 213 . نبا  خیرات  - 714 ص 408 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 713 ج 9 ص 232 .

 ، (( بهذلا جورم  - )) 718 ص 355 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 717 يدادغب .  بیطخ  زا  لقن  هب  ج 46 ص 159 ، راونالاراحب ))  یقرواپ (( 
نییبلاطلا لتاقم  - )) 721 ص 427 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 720 . 408 ص 359 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 719 يدوعسم ج 3 ص 308 .

نودـلخ ج 4 نبا  ربعلا )) ، - )) 723 دـیز ص 159 . ةروث  زا  لقن  هب  تسا  یطخ  يرون ص 31 ، بدالا )) ،  ۀـیاهن  - )) 722 ص 424 . (( 
لتاقم - )) 727 ص 523 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 726 ج 4 ص 521 . بهذلا ))  جورم  - )) 725 يربط ج 10 ص 227 . - 724 ص 237 .

 )) هیروـس روـشک  لامـش  یلاوـح  هیکرت  قارع و  ریـسم  رد  تارف )  هـلجد و   ) نـیرهنلا نـیب  هـقطنم  - 728 . 524 ص 521 -  نییبلاـطلا )) 
- )) 730 مالـسلا .)  مهیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  اـبطابط  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نـب  دّـمحم  - 729 دجنملا )) ) )

 (( نییبلاطلا لتاقم  - )) 733 ص 524 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 732 ص 524 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 731 ص 523 . نییبلاطلا ))  لتاقم 
نییبلاطلا لتاقم  - )) 736 . 518 ص 514 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 735 . 518 ص 514 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 734 . 518 ص 514 - 

هیآ فص ،  هروس  میرک  نآرق  - 739 ج 10 ص 238 . يربط -  خیرات  - 738 ج 10 ص 228 . يربط -  خیرات  - 737 . 518 ص 514 -  (( 
ربعلا - )) 743 ص 175 . بلاطلا ))  ةدمع  - )) 742 ص 549 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 741 ص 549 . نییبلاطلا )) ،  لتاقم  - )) 740 (. 5)

يدنشقلق یشعالا )) -  حبص  - )) 745 نآ .  دعب  ام  ینمی ص 7 و  نمیلا )) -  رابخاب  نمزلا  ءاـبنا  - )) 744 نودلخ ج 4 ص 237 . نبا  (( 
رمع نب  ییحی  - 749 يربط ج 10 ص 305 . - 748 ج 1 ص 118 . لحن ))  للم و  - )) 747 يربط ج 10 ص 305 . - 746 ج 5 ص 56 .

ریثا ج 7 نبا  - 751 يربط ج 10 ص 305 . - 750 مالسلا .)  هیلع   ) بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  لیعامسا  نب  هّللادبع  نب  نیـسح  نب 
 (( بهذلا جورم  - )) 755 يربط ج 11 ص 89 . - 754 ص 664 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 753 . 89 يربط ج 11 ص 88 -  - 752 ص 43 .
- )) 758 ریثا ج 7 ص 43 . نبا  يربط ج 11 ص 88 -  - 757 ریثا ج 7 ص 43 . نبا  يربط ج 11 ص 88 -  - 756 . 148 ج 4 ص 147 - 
یبا نب  یلع  نسح  نب  نسح  نب  دـیز  نب  لیعامـسا  نب  دـیز  نب  نسح  - 759 يربـط ج 11 ص 172 . ص 194 -  ج 4  بهذـلا ))  جورم 

-762 ج 4 ص 153 . بهذلا ))  جورم  - )) 761 ریثا ج 7 ص 88 . نبا  ج 4 ص 153 -  بهذلا ))  جورم  - )) 760 مالسلا .)  هیلع   ) بلاط
ج 1 ص لحن ))  للم و  - )) 764 يربون ج 23 ص 29 . برالا ))  هیاهن  - )) 763 ریثا ج 7 ص 179 . نبا  ءادفلاوبا ج 3 ص 74 -  خیرات 

 (( بهذلا جورم  - )) 768 يربط ج 11 ض 209 . - 767 يربط ج 11 ص 208 . - 766 ج 4 ص 308 . بهذـلا ))  جورم  - )) 765 . 118
دنتشادن هارکا  ار  ریـشمش  یمرگ  یتلم  چیه  - 771 ج 23 ص 43 . برالا ))  ۀـیاهن  - )) 770 ریثا ج 8 ص 36 . نبا  - 769 ج 4 ص 308 .

-774 داشرا ص 252 . - 773 هیوب .  لآ  تموکح  هیسابعلا )) )  ۀلودلا   ) هیمالـسالا ممالا  خیرات  - )) 772 دندش . نوبز  راوخ و  هکنآ  رگم 
- )) 777 رث )) . الا  ۀیافک  رد ((  یمق  زازخ  - 776 ج 1 ص 469 . لاقملا ))  حیقنت  - )) 775 یسلجم ج 1 ص 261 . لوقعلا )) -  ةآرم  )) 

لاس 199 ه رد  و  دشاب ، یم  مالسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  متفه  ماما  دنزرف  رانلا ))  دیز  - )) 778 ج 2 ص 255 . نینم ))  ؤملا  سلاجم 
لامع دعب  دش و  يراوتم  دیز  دـندش و  هدـنکارپ  مشاه  ینب  نیدـهاجم  نیزرابم و  دـش  هتـشک  ایارـسلاوبا  نانآ  ربهر  یعقوم  درک و  مایق  ق 

رخآ ات  وا  درک ، دازآ  متـشه  ماما  هیـصوت  هب  ار  يو  یـسابع ،  هفیلخ  نومءام  هکنآ  ات  دوب  ینادنز  یتدم  دـندرک و  ریگتـسد  ار  يو  نومءام 
میرک نآرق  - 779 ز .)  ) فرح ج 1  راحبلا ))  ۀنیفـس  تفگ (( .  دوردب  ار  ناهج  يءار )  نم  رـس   ) رد دوب و  هدنز  یـسابع  لکوتم  تفالخ 

 (( ریدغلا و ((  ز )  ) فرح ص 446  لاقملا ))  حیقنت  و ((  ز )  ) هدام ج 1  راحبلا ))  ۀنیفس  اضرلا -  رابخا  نویع  - )) 780 هیآ 78 . جح  هروس 
ینابایخ مایالا ))  عیاـقو  ص 181 (( ، نازحالا ))  ضاـیر  - )) 782 مایـص ص 66 . رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  - )) 781 ص 71 . ج 3 

مهیلع بلاط  یبا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  لاق  لاق :  دلاخ  نب  ورمع  نع  - )) 783 ج 4 ص 262 . لاجرلا ))  سوماق  مایص ص 75 (( 
يدتهی هعبت و ال  نم  لضی  دّمحم ال  نب  رفعج  یخا  نبا  اننامز  ۀجح  هقلخ و  یلع  هب  هّللا  جتحی  تیبلا  لها  انم  لجر  نامز  لک  یف  مالسلا ، 

دیری وـه  هیلع و  تملـسف  رـشب  نب  حـلاص  یلع و  نب  دـیز  یلع  تلخد  لاـق :  ریکب  نب  دّـمحم  نـع  ج 46 (( . راونـالاراحب ))  هفلاـخ .  نم 
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هیلع و هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  هدج  نع  یبا  تعمس  لاقف :  کیبا ،  نع  هتعمس  یـشب ء  ینثدح  هّللا  لوسر  نبای  تلقف  قارعلا ،  یلا  جورخلا 
انب ریکب  نبای  - )) 784 دیئامرف . هعجارم  تسا  هدش  لقن  باتک  نیمه  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دیز تاملک  شخب  رد  تاملک  نیا  همتت  هلآ )) .) 

هروس میرک  نآرق  - 785 ۀمالا )) .  هذه  مئاق  يدهم  انم  یـضترملا و  انم  یفطـصملا و  انم  هّللا و  یلا  لیبسلا  نحن  هّللادبع و  انب  هّللا و  فرع 
 (( رثالا ۀـیافک  - )) 787 میدرک .  لقن  ارـس ) نخـس  رعاش و  دـیز   ) لـصف رد  هک  شیرق )  تاداـس  نحن   ) راعـشا - 786 هیآ 188 . فارعا 

مایـص رهـش  مایالا ))  عیاـقو  یمق (( ،  زازخ  رثـالا ))  ۀـیافک  - )) 788 ص 203 . ج 46  راونــالاراحب ))  یمق ص 326 (( . زازخ  موــحرم 
- )) 790 فل .  ؤم  میدرک .  لقن  باتک  نیمه  رد  ارس  نخس  رعاش و  دیز  لصف  رد  هنیمز  نیا  رد  ار  دیز  راعـشا  ام  - 789 ینابایخ ص 87 .

ناریا پاچ  زازخ ص 327 -  رثالا )) -  ۀیافک  قودص و ((  موحرم  اضرلا ))  رابخا  نویع  دیدج و ((  پاچ  ج 46 ص 200  راونالاراحب )) 
ال لاق :  رمالا ؟ بحاص  تناق  تلق :  امهنعلا ، لاق :  امهیف ؟ لوقت  ام  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیزل  تلق  لاق :  ءالعلا  هّللادـبع  - ....)) 791 . 

 (. مالـسلاامهیلع  ) دّـمحم نب  رفعج  قداصلا  یلا  هدـیب  راشا  رعـشلا و  بحاصب  کیلع  لاـق :  اـنرمءات ؟ نم  یلاـف  تلق :  ةرتعلا .  نم  ینکل  و 
عم جرخ  دـلاخ ، نب  نامیلـس  ناک  لاق :  یطاباسلا ،  رامع  نع  - )) 792 ج 46 ص 201 . راونـالاراحب ))  ص 328 (( -  ردـصملا ))  سفن 
هیلع  ) رفعج ما  ریخ  وه  دـیز  یف  لوقت  ام  ۀـیحان  یف  فقاو  دـیز  ۀـیحان و  یف  فوقو  نحن  لجر و  هل  لاقف  لاق :  جرخ ،  نیح  یلع  نب  دـیز 

و لاق :  ۀصقلا .  هیلع  صق  دـیز و  یلا  یتا  هتباد و  كرحف  لاق :  ایندـلا . مایا  دـیز  نم  ریخ  رفعج  مویل  هّللا  تلق و  نامیلـس :  لاق  مالـسلا ؟) 
لاجر زا  لقن  هب  ز )  ) فرح یناقمام  لاقملا ))  حـیقنت  مارحلا .  لالحلا و  یفانم  اّما  رفعج  لوقی :  وه  و  دـیز ، یلا  تیهتناـف  هوحن ،  تیـضم 

-794 ج 46 ص 190 . راونـالاراحب ))  بقانم ج 1 ص 223 (( -  - 793 یلیبدرا ج 1 ص 378 . ةاورلا ))  عماـج  و ((  ز )  ) فرح یـشک 
 : لاق دوعـسم ، نب  دّـمحم  نع  ةرارز ،  ۀـمجرت  یف  یـشکلا  هاوراـم  - )) 795 دنـشاب . کیرـش  انعم  رد  و  فلتخم ،  ظاـفلا  رد  هک  يراـبخا 

قیرط دلاخ . یبا  نع  لیعامـسا ،  نب  یلع  نع  شادخ ،  یبا  نع  ءاشولا ، یلع  نب  نسحلا  ینثدح  لاق :  یـسلایطلا  دلاخ  نب  هّللادبع  ینثدح 
نسحلا نع  نایرلا ،  یبا  ع  ییحی ،  نب  دمحا  نب  دّمحم  ینثدح  لاق :  یمقلا ،  دّمحم  نب  یلع  ینثدح  لاق  دوعسم ، نب  دّمحم  نع  و  رگید :

ای لوقت  ام  مالسلا )  هیلع   ) هّللادبع یبا  دنع  انا  و  یلع ،  نب  دیز  یل  لاق  لاق :  ةرارز .  نع  دلاخ ، یبا  نع  لیعامسا ،  نب  یلع  نع  دشار ، نب 
ضورفم ریغ  ناک  نا  و  هترـصن ،  ۀـعاطلا  ضورفم  ناک  نا  تلقف :  كرـصنتسا ،  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  نم  لـجر  یف  یتف ، 

هل تکرت  ام  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  هّللا  هتذـخا و  مالـسلا :)  هیلع   ) هّللادـبعوبا لاق  جرخ  اـملف  لـعفاال  نا  یلو  لـعفا  نا  یلف  ۀـعاطلا ، 
فیلءات ص 350 -  دیز )  ) ۀملک ج 7  ثیدحلا ،  مجعم  لیهاجم .  هیف  ناف  فیعض ،  هیقیرط  الکب  ۀیاورلا  دنـس  لوقا :  - )) 796 اجرخم )) .

نع نامعنلا  نب  دّـمحم  لوحالا  رفعج  یبا  ۀـمجرت  یف  یـشکلا )   ) هاورام ربخلا : - )) 797 هلظدم )) .  یئوخ  مساقلاوبا  دیـس  جاح  هّللا  ۀـیآ 
هیلع  ) هّللادبع یبا  رـضحم  یف  یلع  نب  دیز  نیب  کنیب و  يرج  يذـلا  ام  هل :  لیق  قاطلا  نم  ؤم  نا  هیودـمح )  يا   ) رکذ و  لاق :  هیودـمح ، 

؟  ۀعاطلا ضرتفم  اماما  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم لآ  یف  نا  معزت  کنا  ینغلب  یلع ،  نب  دّمحم  ای  یلع :  نب  دیز  لاق  لاق :  مالسلا ؟) 
، اهینمقلی مث  هدیب ،  اهدربیف  ةراح  یه  ۀمقلب و  یت  ؤی  ناک  دق  فیک و  و  لاقف :  مهدـحا ،  نیـسحلا  نب  یلع  كوبا  ناک  و  معن ،  تلق  لاق : 

کیف هل  نوکت  ـالف  رفکتف  كربـخی  نا  هرک  هل :  تلق  لاـق :  راـنلا ؟ رح  نم  یلع  قفـشی  ـال  و  ۀـمقللا ،  رح  نم  یلع  قفـشی  ناـک  هنا  يرتـفا 
ینثدح لاق :  يرـصبلا ،  دّمحم  نب  قاحـسا  ینثدح  لاق :  دوعـسم ، نب  دّمحم  ینثدح  کلذ :  دـعب  لاقف  ۀئیـشملا .  کیف  هّلل  ۀعافـشلا و ال 

رفعجوبا نامعنلا  نب  یلع  نب  دّمحم  همـساو  قاطلا -  نم  ؤم  ینثدح  لاق :  یـسمحالا ،  کلام  یبا  نع  يرابنالا  بتاکلا  ۀـقدص  نب  دـمحا 
 (. (( نامعنلا یلع  نب  دّمحم  ۀمجرت  یف  یتات  و  ۀمدقتملا ،  ۀیاورلا  نم  ابیرق  رکذ  و   . ) مالـسلا هیلع  هّللادبع  یبا  دـنع  تنک  لاق :  لوحالا - 

 . نالوهجم کلاموبا  دـمحا و  فیعـض و  قاحـسا ،  ناف  ادـج ، ۀفیعـض  یناثلا  اهقیرطب  ۀلـسرم و  لوالا ،  اـهقیرطب  ۀـیاورلا  لوقا :  - )) 798
لاق هیودمح ،  نع  روصنم ، نب  دیعس  ۀمجرت  یف  یشکلا )   ) هاور ام  ربخلا -  - )) 799 ص 351 . ز )  ) فرح ج 7  ثیدحلا ))  لاجر  مجعم 

ؤر نم  ناک  و  روصنم ، نب  دیعس  ءاجف  نیـسحلا )   ) نسحلا نب  نسحلا  دنع  اسلاج  تنک  لاق :  ریدس ، نب  نانح  انثدح  لاق :  بویا ،  انثدح  : 
لاق هبرشی !  دق  یلب ،  لاق :  ارکسم ، برش  هنا  دیز  یلع  قدصا  ام  لاق :  اندنع  هبرـشی  ناک  ادیز  ناف  ذیبنلا ؟ یف  يرتام  لاقف :  ۀیدیزلا ،  ءاس 
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لوق یلع  دامتعا  ال  لوقا :  بیـصی .  یطخی و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  نم  لجر  وه  امنا  یبن ،  یـصو  وا  یبنب  سیل  ادـیز  ناف  : 
ادیز نا  هیف  و  یناقماملا :  لاق  ثیدحلا ج 7 ص 352 . لاجر  مجعم  حدم .  قیثوت و ال  هیف  دری  مل  بهذملا و  دساف  هناف  روصنم ، نب  دـیعس 

الف مهتلزنمب  وا  اباصن  مالسلا ،  مهیلع  يداهلا  داوجلا و  قداصلا و  مکحب  ۀقسف ،  ۀیدیزلا  نوک  یف  ۀهبش  نکل ال  احودمم ، هسفنب  ناک  نا  و 
ربخلاف رکسملا ؟ برـشی  ناک  نم  یلع  دیدشلا  هنزح  قداصلا و  ءاکب  لقعی ؟  فیک  روصنم و  نب  دیعـس  وه  مهـسیئر و  هاورام  یلع  دامتعا 

یمرـضحلا و رکب  یبا  ۀمجرت  یف  یـشکلا )   ) هءاورام ربخلا -  - )) 800 يز .)   ) هدام میدـق  پاچ  ج 1  لاقملا ))  حیقنت  ۀهبـش .  الب  بذک 
نب راکب  نع  روهمج ، نب  دّمحم  نع  یبا ،  ینثدح  لاق :  ناذاش ،  نب  لضفلا  انثدـح  لاق :  یبیتسقلا ،  ۀـبیتق  نب  دّـمحم  نب  یلع  نع  ۀـمقلع 
نع رخالا  هنیمی و  نع  امهدـحا  سلجف  یبا  نم  ربکا  ۀـمقلع  ناک  و  یلع ،  نب  دـیز  یلع  ۀـمقلع  رکبوبا و  لخد  لاق :  یمرـضحلا  رکب  یبا 

ای امهءرجا -  ناک  و  رکبوبا : هل  لاقف  هفیـس ،  رهـش  نم  مامالا  امنا  و  هرتس ،  هیلع  یخرا  نم  انم  مامالا  سیل  لاق :  هنا  امهغلب  ناک  و  هراسی ، 
 : لاق هفیـس ؟  جرخ  یتح  اماما  نکی  مل  وا  هرتس ،  هیلع  یخرم  وه  اماما و  ناـکا  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نع  ینربخا  نسحلااـبا 

اماما مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  نا  رکبوبا : هل  لاقف  یشب ء  هبجی  کلذ ال  لک  تارم  ثالث  مالکلا  هیلع  درف  هبجی  ملف  تکسف 
ۀمقلع یل  بلطف  لاق :  انهاه ؟ کب  ءاج  ام  تناف  هرتس  هیلع  خرم  وه  اماما و  نکی  مل  نا  و  هرتس ،  هیلع  خرم  ماما  هدـعب  نوکی  نازوجی  دـقف 

(. ج 7 ص 325 ثیدحلا ))  لاجر  مجعم   . ) ۀیاورلا یلع  دامتعا  الف  لوهجم ،  راکب  و  فیعض ،  روهمج  نب  دّمحم  لوقا :  هنع .  فکی  نا 

اهتشون 9 یپ 

 : لاق ینانکلا ،  حابصلا  یبا  نع  هدانـساب  ینانکلا ،  حابـصلا  یبا  میعن  نب  میهاربا  ۀمجرت  یف  دوعـسم  نب  دّمحم  نع  هاورام  ربخلا : - )) 801
لاق مئاقلا .  وه  عبارلا  و  اوضم ، ۀـثالث  ۀـعبرا  ۀـمئالا  تلق :  کنا  ینغلب  نسحلاابا  اـی  هل :  تلقف  هیلع  تملـس  هیلع و  تلخدـف  ادـیز )  ) هتیتاـف

تیارا لاقف :  دیز  نیب  ینیب و  يرجام  هیلع  تصصق  هیلع و  تلخد  و  مالـسلا )  هیلع   ) هّللادبع یبا  یلا  تیـضم  و  لاق :)  نا  یلا   ) تلق اذکه 
جرخ نئل  و  لاق ،  امک  وه  ام  هّللا  و  قحلا ؟  فیـس  فویـسلا  يا  فرعی  ییـش ء  يءاب  نارخآ  نافیـسانم  جرخف  ادیز ، یلتبا  یلاعت  هّللا  نا  ول 

نب لضفلا  دّمحموبا  انثدح  لاق :  ۀبیتق  نب  دّمحم  نب  یلع  هّللا .  همحر  هلتقب  ریخلا  ینلبقتساف  ۀیـسداقلا ،  یلا  تیهتناف  تعجرف  لاق :  لتقیل ، 
ۀفیعـض یه  و  میعن ،  نب  میهاربا  ۀمجرت  یف  ۀیاورلا  تمدقت  لوقا :  هنیعب .  ثیدحلا  اذـه  هدانـساب ،  مکحلا  نب  یلع  ینثدـح  لاق :  ناذاش ، 

یف ینامعنلا  هاورام  ربخلا : - )) 802 دیز )) . ۀملک  ثیدـحلا ج 7  لاجرلا  مجعم  اقثوی . ول  میهاربا  نبا  یلع  یناذاشلا و  نف  اهتقیرط ، ـالکب 
انثدح لاق :  دیعس ، نب  دّمحم  نب  دمحا  نع  هیبس )  نبا  هنا  هلعف و  هتریـس و  هیلع و  هّللا  تاولـص  مئاقلا  ۀفـص  یف  يورام   ) باب ۀبیغلا  باتک 

حابـصلا یبا  نع  ةریغملا ،  یبا  نب  یلع  نع  ۀـلیمج  نب  هّللادـبع  نب  مشاه  نب  سیبغ  انثدـح  لاق :  مزاح ،  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  مساقلا 
هذه مئاق  هنا  هببـس و  نبا  هنا  معزی  جرخ  دیز ، کمع  نم  رورـس  تلق :  کئاورام ؟  یل :  لاقف  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  یلع  تلخد  لاق : 
. (( ءامالا ةریخ  نبا  هنا  ۀـمالا و  هذـه  مئاق  لبق  لتق  جرخ  نا  لاق ،  امک  وه  سیل  بذـک  مالـسلا :)  هیلع   ) لاقف ءامالا ، ةریخ  نبا  هنا  ۀـمالا و 
هّللا ۀـیآ  فیلءات  ص 253 . ثیدـحلا ج 7  لاجر  مجعم  مـالک .  ةریغملا  یبا  نبا  یف  و  دّـمحم ، نب  مساـقلا  ۀـلاهجب  ۀفیعـض  هیاورلا  لوقا : 
رما یف  لطبملا  قحملا و  يوعد  نیب  هب  لصفی  ام  باب  مالـسلا )  هیلع   ) ۀجحلا باتک  ءزجلا 2  یفاکلا :  هاورام  ریخلا -  - )) 803 یئوخ )) . 
نب ریکب  نب  یـسوم  نع  دوراج  نب  نیـسحلا  نع  دیعـس  نب  نیـسحلا  نع  دّمحم  نب  دمحا  نع  ییحی  نب  دّـمحم  نع  ثیدح 16 ، ۀمامالا . 
هیلع  ) رفعج یبا  یلع  لخد  مالـسلاامهیلع )   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  نا  مالـسلا :  هیلع  رفعج  یبا  نع  هثدح  نمع  بائذ )   ( ) باذ  ) باد

رفعجوبا هل  لاقف  جورخلاب ،  هنورمءای  مهعامتجاب و  هنوربخی  و  مهسفنا ،  یلا  هنوعدی  ۀفوکلا  لها  نم  بتک  هعم  یلع و  نب  دّمحم  مالسلا ) 
نم انتبارقب  انقحب و  مهتفرعمل  مهنم  ءادـتبا  لب  لاقف  هیلا ؟  مهتوعد  و  مهیلا ،  تبتک  اـم  باوج  وا  مهنم  ءادـتبا  بتکلا  هذـه  مالـسلا )  هیلع  )

قیـضلا و نم  هیف  نحن  امل  انتعاط و  ضرف  انتدوم و  بوجو  نم  لج  زع و  هّللا  باتک  یف  نودجی  امل  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر 
یف اهیرجی  کلذک  نیلوالا و  یف  اهاضما  ۀنس  لج و  زع و  هّللا  نم  ۀضورفم  ۀعاطلا  نا  مالسلا :)  هیلع   ) رفعجوبا هل  لاقف  ءالبلا ، کنـضلا و 
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رودقم ردق  یـضقم و  متح  لوصفم و  ءاضق  لوصوم و  مکحب  هئایلو  يرجی ال  هّللا  رما  عیمجلل و  ةدوملا  و  انم ، دحاول  ۀعاطلا  و  نیرخ ،  الا 
، دابعلا ۀلجعب  لجعی  هّللا ال  ناف  لجعت  الف  ائیش ، هّللا  نم  کنع  اونغی  نل  مهنا  نونقوی  نیذلا ال  کنفختسی  الف  مولعم ،  تقول  یمسم  لجا  و 

طسب هرتس و  یخرا  هتیب و  یف  سلج  نم  انم  مامالا  سیل  لاق :  کلذ و  دنع  دیز  بضغف  لاق :  کعرضتف ،  ۀیلبلا  كزجعتف  هّللا  نقبست  و ال 
هیلع  ) رفعجوبا لاـق  همرح ،  بذ  هتیعر و  نع  عفد  هداـهج و  قح  هّللا  لـیبس  یف  دـهاج  هتزوح و  عـنم  نم  اـنم ، ماـمالا  نکل  و  داـهجلا ، نع 

هیلع و هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  نم  ۀجح  وا  هّللا  باتک  نم  دهاش  هیلع  ییجتف ء  هیلا  اهتبسن  امم  ائیش  کسفن  نم  یخا  ای  فرعت  له  مالـسلا ) 
ادـغ نوکت  نا  یخا  اـی  هّللاـب  كذـیعا  هلوـسر ؟  اوـصع  هّللا و  تاـیآب  اورفک  موـق  ۀـلم  ییحت  نا  یخا  اـی  دـیرتا  ـالثم . هب  برـضت  وا  هلآ ) 
یلا انبسن  انرس و  یـشفا  انقح و  دحج  انرتس و  کته  نم  نیب  اننیب و  هّللا  لاق :  مث  هعومد ،  تلاس  هانیع و  تضفرا  مث  ۀسانکلاب ،  بولـصملا 

لاجرلا مجعم  . ) ریکب نب  یـسوم  دوراج و  نب  نسح  ۀلاهجب  لاسرالاب و  ۀفیعـض  هیاورلا  لوقا :  انـسفنا . یف  هلقن  مل  ام  انیف  لاق  اندـج و  ریغ 
نب دمحا  نع  انباحصا ، نم  ةدع  ربخلا : - )) 805 لیذ ص 173 . یفاک ج 2  لوصا  - 804 یئوخ )) .)  هّللا  ۀـیآ  ثیدحلا ج 7 ص 356 - 
وه هیلا و  ثعب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نبا  دـیز  نا  لوحالا :  ینربخا  لاق :  نابا ،  نع  مکحلا ،  نب  یلع  نع  یـسیع ،  نب  دّـمحم 
 ، هعم تجرخ  كاخا  كابا و  ناک  نا  هل :  تلقف  لاق :  هعم ؟  جرختا  انم  قراط  کـقرط  نا  لوقت  اـم  یل :  لاـقف  هتیتاـف  لاـق :  ففختـسم ، 

کسفنب بغرتا  یل  لاقف  لاق :  كادف ،  تلعج  لعفا ،  ام  تلق ال ، لاق :  یعم ،  جرخاف  موقلا  ءال  ؤه  دهاجا  جرخا و  نا  دیرا  اناف  یل :  لاقف 
نکت مل  نا  و  کلاه .  کعم  جراخلا  جان و  کنع  فلختملاف  ۀـجح  ضرالا  یف  ناک  ناف  ةدـحاو ،  یـسفن  یه  امنا  هل :  تلق  لاق :  ینع ؟ 

ۀعـضبلا ینمقلیف  ناوخلا ،  یلع  یبا  عم  سلجا  تنک  رفعجابا  ای  یل :  لاقف  ءاوس ، کعم  جراخلا  کنع و  فلختملاف  ضرـالا  یف  ۀـجح  هّلل 
 : هل تلقف  هب ؟  ینربخی  مل  و  نیدلاب ،  كربخا  اذا  رانلا ، رح  نم  یلع  قفشی  مل  و  یلع ،  ۀقفش  دربت ، یتح  ةراحلا  ۀمقللا  یل  دربی  هنیمـسلا و 
نا و  توجن ،  تلبق  ناف  انا ، ینربخاف  رانلا ، لخدـتف  هلبقت  نا ال  کیلع  فاخ  كربخی ،  مل  رانلا  رح  نم  کیلع  هتقفـش  نم  كادـف  تلعج 

ای  : )) فسویل بوقعی  لوقی  تلق :  ءایبنالا  لب  لاق :  ءایبنالا ؟ ما  لضفا  متنا  كادـف ،  تلعج  هل :  تلق  مث  رانلا . لـخدا  نا  لاـبی  مل  لـبقا  مل 
هنودـیکی و اوناک ال  ول  یتح  مهربخی  مل  هیآ 5 . فسوی  هروس  میرک  نآرق  ادـیک )) کل  اودـیکیف  کتوخا  یلع  كای  ؤر  صـصقت  ینب ال 

لتقا ینا  ۀنیدملا  کبحاص  ینثدح  دقل  کلذ ،  تلق  نئل  هّللاو  اّما  لاقف  لاق :  کیلع ،  فاخ  هنال  کمتک  كوبا  اذکف  کلذ  مهمتک  نکل 
 : یل لاقف  هل ،  تلق  ام  دیز  ۀلاقمب  مالسلا )  هیلع   ) هّللادبعابا تثدحف  تججحف  یبلـس .  یلتق و  اهیف  ۀفیحـص  هدنع  نا  ۀسانکلاب و  بلـصا  و 

-806 هکلسی )) .  اکلـسم  هل  كرتت  مل  و  هیمدق ،  تحت  نم  هسءار و  قوف  نم  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هتذخا 
دوجوب دیز  فارتعا  مدع  یلع  اهتلالد  یلع  فقوتت  دـیز  حدـق  یلع  اهتلالد  نا  الا  ۀـیوق  دنـسلا  بسحب  تناک  نا  ۀـیاورلا و  هذـه  لوقا :  )) 

ناک کلذـب  هایا  هیبا  رابخا  مدـع  نا  رکذ  کلذ و  یف  قاطلا )  نم  ؤم   ) لوحالا هرظان  دـق  کلذـب و  هوبا  هریخـال  ناـک  ول  هنا  هریغ و  ۀـجح 
فیکف اهایازم  ۀـمامالا و  ماقمب  افراع  ناک  نیزربملا و  ءالـضفلا  نم  ناک  لوحـالا  نا  کـلذ :  ناـیب  اـمزج . ةدـساف  هذـه  هیلع و  هنم  ۀـقفش 
ۀقفـشلا ۀهج  نم  ۀـمامالا  ءافخا  زوجی  له  هیلع و  هنم  ۀقفـش  هدـعب  مامالاب  ادـیز  ربخی  مل  هنا  مالـسلا )  هیلع   ) داجـسلا یلا  بسنی  نا  نکمی 

 ، نیدـناعملا نم  ناک  وهف  هلبقی  مل  هدـعب  ۀـمامالاب  مالـسلا )  هیلع   ) داجـسلا هربخ  اول  ثیحب  ناک  ول  هّللاب -  ذاـیعلا  ادـیز -  نا  یلع  ۀـیبسنلا 
ادیز نا  اهب  دارملا  لب  کلذ ،  یلا  ةرضان  ریغ  ۀیاورلا  نا  حیحصلاف  هیلع .  مالـسلا )  هیلع   ) مامالا ۀقفـشلا  دروم  کلذ -  عم  نوکی -  فیکف 

جورخلا ناب  کلذ  نع  لوحالا  رذتعا  دیزرمال ، ۀـیوقت  هعم  هجورخ  ناک  فیراعملا و  نم  ناک  وه  هعم و  جورخلا  لوحالا  نم  بلط  ثیح 
نا مامالا و  لبق  نم  نوذءام  هناب  هباوج  نم  دـیز  نکمتی  مل  ذـئنیح  ایجان و  فلختملا  اکلاه و  نوکی  جراخلاف  الا  مامالا و  عم  ـالا  نوکی  ـال 
هنا هیلع  لدتـسا  هنید و  ماکحا  هتفیظوب و  فراع  هنا  وه  و  رخآ ، وحنب  هباجا  اهفـشک ، هل  زوجی  یتلا ال  رارـسالا  نم  ناک  هنال  هنذاـب  هجورخ 
مل الا  هل  زوجی  ائیش ال  بکتریال  هنا  یلا  کلذب  راشا ، یلع و  هتقفـش  ةرثک  عم  اهب  ینربخی  نیذلا و ال  ملاعمب  یبا  كربخی  نا  نکمی  فیک 

کلذـب ینربخ  ادـق  مامالا و  نذا  نودـب  جورخلا  کل  زوجیال  هنا  کلذـب :  دارا  کیلع و  ۀقفـش  ناک  هرابخا  مدـع  لاقف :  دـیز  دارم  مهفی 
کبحاص ینثدح  دقل  کلذ  تلق  نئل  هّللا  و  لاقف :  باوجلا  یف  دیز  ریحتف  کیلع  هنم  ۀقفش  کلذب  كربخی  مل  و  مالسلا )  هیلع   ) داجـسلا
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هجورخف بلصی  لتقی و  هناب  ملعی  وه  لب  ۀماعزلا  ۀسائرلا و  بلطل  سیل  هجورخ  نا  نایب  کلذب  دارا  ۀسانکلاب و  بلصا  لتقا و  ینا  ۀنیدملاب 
هّللادبع یبا  لوق  اّما  ۀصقلاب و  مالـسلا ،)  هیلع   ) هّللادبعابا ثدح  جحف و  دـیز  هدارا  ام  یلا  لصی  مل  لوح  الا  نا  و  اذـه . هنایب  دـیری  رمال ال 
اکلسم هل  كرتت  مل  هیمدق و  تحت  نم  و  هسءار ،  قوف  نم  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هتذخا  و   ( ) مالـسلا هیلع  )

نکی مل  هنا  ثیح  هعم  جورخلا  یف  ادـیز  هتباجا  مدـع  یف  لوحالا  ةرظانم  نسح  یلع  لدـی  امنا  و  دـیز ، حدـق  یلع  لدـی  ـال  وهف  هکلـسی ) 
ثیدحلا ج لاجرلا  مجعم  هلبق .  نم  انوذءام  ناک  ادیز  ناب  املاع  نکی  مل  هنا  ضورفملا  و  مالسلا )  هیلع   ) مامالا لبق  نم  کلذ  یف  انوذءام 

هّللازیزع ياقآ  مان  هب  مرتحم  يالـضف  زا  یکی  طسوت  اریخا  مرقم .  موحرم  فیلءات  دیهـشلا  دیز  باتک  - 807 یئوخ )) .  هّللا  ۀـیآ  7 ص 3 
ج 3 ص ریدغلا ))  - )) 809 ج 3 ص 74 . ریدغلا ))  - )) 808 دیامرف . تیانع  ریخ  قیفوت  ناشیا  هب  دنوادخ  تسا .  هدـش  همجرت  يدراطع 
 . مهدیس مهفیرش و  يا  - )) 811 دیدج )) . پاچ  ج 2 ص 207  رکنملا ))  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باب  دیهشلا  دعاوق  - )) 810 . 71

تابثا ۀـلاسر  - )) 814 مالـسلاامهیلع .)   ) نیـسحلا نب  یلع  باحـصا  باب  یـسوط ص 89  لاجر  - 813 دـیفم ص 251 . داشرا  - 812 (( 
ءاز ص 202. باـب  رخآ 0 20 ) دـلج  هعیـشلا )) ،  لئاسو  - )) 816 ص 343 . دـلج 1  ةاورلا ))  عماـج  - )) 815 رظتنملا )) . ماـمالا  دوجو 
هک مالـسلا )  مهیلع   ) همئا نادنزرف  زا  دیز  لاثما  هرابرد  نینچمه  تسا و  ضراعتم  فلتخم و  دیز  تالاح  رد  رابخا  هک  نادب ،  سپ  - 817

هعیـش و ناگرزب  رثکا  و  تسا .  رتشیب  تشادن  تسردان  ياعدا  وا  هکنیا  دیز و  تبقنم  حدم و  تلالج و  رب  هک  يرابخا  نکیل  دـندرک . مایق 
هکلب تساوران .  وا  شهوکن  دشاب و  یم  شترضح  هب  نظ  نسح  بسانم ،  سپ  دنا  هدرک  مکح  دیز ، نءاش  ولع  ماقم و  يرترب  هب  باحصا 

هدش و ناشرفک  هب  مکح  همئا  دوخ  بناج  زا  هکنانآ  هب  تبسن  الا  میشاب  هتشاد  ضارتعا  نیموصعم  همئا  نادنزرف  زا  وا  لاثم  اب  تبـسن  دیابن 
نیمه رد ص 323  ام  تسا و  هدمآ  ثیدح 16  یفاک ج 2 ص 170  لوصا  رد  ربخ  نیا  - 818 دنشاب . هداد  نانآ  زا  يرود  هب  روتسد  ار  ام 

حرش رد  نیکاسملا ))  ضایر  - )) 820 میدق .  پاچ  ص 469  ز )  ) فرح ج 1  لاقملا ))  حـیقنت  - )) 819 میا .  هدـش  نآ  ضرعتم  باتک 
- )) 822 مایـص ص 84 . رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  ناخیلع (( ،  دیـس  موحرم  نایبلا ))  تکن  - )) 821 باتک .  لئاوا  هیداجـس  هفیحص 

ج 7 ص 107، هعیـشلا ))  نایعا  و ((  مایص ص 66 ، رهـش  ینابایخ  مایالا ))  عیاقو  زا ((  لقن  يزیوح  ناخیلع  دیـس  فیلءات  نایبلا ))  تکن 
روطب  ) یلا 125 ص 107  ج 7 ، توریب ،  دـیدج ، پاچ  هعیـشلا )) ،  ناـیعا  - )) 824 ص 69 . دـلج 3  ریدـغلا ))  - )) 823 دیدج . پاچ 

- )) 825 دننک . هعجارم  اجنآ  هب  دنناوت  یم  نیبلاط  هک  دراد  لاوقا  ثیداحا و  لقن  زا  مالـسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  لاح  حرـش  رد  طوسبم 
-827 ج 3 ص 74 . ریدغلا ))  یقرواپ ((  ج 2 ص 126 ، هنسلا ))  جاهنم  - )) 826 فجن .  پاچ  ج 7 ص 358  ثیدحلا ))  لاجرلا  مجعم 
يربط ج 8 ص خیرات  - 830 ص 223 . یسوط ))  خیشلا  نبا  یلاما  - )) 829 . 69 ج 3 ص 76 -  ریدغلا ))  - )) 828 هیآ 60 . مجن ،  هروس 

 (( ربحملا ص 95 و ((  فراعملا ))  و ((  سارف ص 154 . نبا  هیعفاش  حرش  و  . 108  - 107 ریثا ج 5 ص 98 -  نبا  و  ، 301  - 299  - 277
لتاقم - )) 831 يراخب .  باسنالارس ))  و ((  یبوقعی ج 2 ص 326 . خیرات  دیدج و  پاچ  ج 3 ص 225  بهذلا ))  جورم  ص 483 و (( 

-834 ۀیدرولا )) .  قئادـح  - )) 833 ص 69 . ةرتعلا ))  دهاشم  ۀـیدرولا و  قئادـح  - )) 832 رصم .))  )) متـشه پاچ  ص 152  نییبلاطلا )) 
ج 46 راونالاراحب ))  ج 4 ص 262 (( -  لاجرلا ))  سوماق  ص 181 (( -  نازحالا ))  ضایر  - )) 835 هیآ 39 . دعر  هروس  میرک ،  نآرق 

یعضوم مان  - 838 ینابایخ ص 78 . مایالا ))  عیاـقو  نیکلاـسلا -  ضاـیر  - )) 837 ص 198 . ج 46  راونـالاراحب ))  - )) 836 ص 200 .
مان رهش  ربا  - 841 ص 155 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 840 ص 155 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 839 قارع .))   )) رد تیه  یکیدزن  رد  تـسا 

. دـش یم  هتفگ  نآ  یحاون  یلعف و  راوزبـس ))  )) هقطنم هب  قهیب  - 843 ص 156 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 842 تسا .  روباشین ))  )) یمیدـق
دهاوخ نآ  حیضوت  هک  تسا  هدوب  ناغفا  ياهرهش  زا  خلب ))   )) و ورم ))  )) نیب ناجزوج ))  - )) 845 ص 156 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 844

ج نییمالسالا ))  تالاقم  ۀیدرولا و  قئادحلا  - )) 848 ص 157 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 847 ص 157 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 846 دمآ .
 )) ص 191 و بدالا ))  رهز  ص 484 و ((  ربحملا ))  - )) 850 ص 158 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  ریثا ص 108 (( -  نبا  - 849 1 ص 131 .

نییبلاطلا لتاقم  - )) 852 ناخیلع .  دیس  فیلءات  هیداجس  هفیحص  حرش  نیکلاسلا ))  ضایر  همدقم  - )) 851 ص 158 . نییبلاطلا ))  لتاقم 
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يدوعسم بهذلا ))  جورم  - )) 854 يزاریش .  ناخ  یلع  دیس  هیداجس -  هفیحص  حرـش  نیکلاسلا ))  ضایر  لئاوا  - )) 853 ص 158 . (( 
 (( نییبلاطلا لتاقم  يربط ج 11 ص 370 (( -  ریثا ج 7 ص 179 و  نبا  خیرات  - 855 ص 64 . ةرهاطلا ))  ةرتعلا  دهاشم  ج 2 ص 331 (( .
- )) 858 يربط ج 11 ص 357 . و  ص 713 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 857 يدوعسم ج 2 ص 484 . بهذلا ))  جورم  - )) 856 ص 693 .
لماش ار  ناتـسنمکرت  ناتـسناغفا و  كاخ  زا  مظعا  یتمـسق  میدق  ناسارخ  هطخ  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  - 859 ص 714 . نییبلاطلا ))  لتاقم 

ص 407. ج 3 ، نادلبلا ))  مجعم  و ((  ناسارخ ))   )) هملک برغ  قرـش و  مالعا  مجعم  دجنملا ))  درک (( . مایق  ورم  رد  ملـسموبا  دش و  یم 
دنا 28 هتفگ  یضعب  و  - 862 يدومح ج 2 ص 167 . نادلبلا )) -  مجعم  - )) 861 يدومح ج 2 ص 167 . نادـلبلا )) -  مجعم  - )) 860

ةرهاطلا ةرتعلا  دهاشم  - )) 864 تسا .  نسح  نب  هّللادبع  نب  میهاربا  دـقرم  يرمخاب  رد  - 863 تسا .  فیعـض  لوق  نیا  تسا و  هدوب  هلاس 
نسحلاوبا تسا .  فالتخا  یسیع  تدالو  نس و  رد  هتبلا  يراخب -  رصنلاوبا  ۀیولعلا )) -  ۀلسلسلا  رس  - )) 865 ناجزوج .))  . )) ص 68 (( 

زور لهچ  دّمحم  لاس و  راهچ  نیـسح  لاس و  کی  شردپ  تداهـش  عقوم  رد  یـسیع  دیوگ : یم  يدـجملا ))  رد ((  فورعم  هباسن  يرمع 
نییبلاطلا لتاقم  - )) 866 تسا .  هدوب  یگلاس  نس 46  رد  لاس 166 و  یسیع  تافو  دیوگ : رابخالا )) ) حاحـص   )) ) رد یعافر  و  تشاد . 

يربط ج 9 ص 348 371. خیرات  - 868 ص 405 . نییبلاطلا ))  لتاقم  یقرواپ ص 158 و ((  ج 46  راونالاراحب ))  - )) 867 ص 405 . (( 
-872 مییوگ .  یم  ار  تیاور  فعض  دعب  هحفص  رد  - 871 ص 407 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 870 ص 407 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 869

دیز - )) 873 ثیدح 17 . ص 173  ۀـمامالا )) )  رما  نم  لطبملا  قحملا و  يوعد  نیب  لصفی  ام   )) ) باب تجح  باـتک  یفاک ج 2  لوصا 
عرزم نب  تومی  - 876 ص 419 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 875 ص 405 . نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 874 دیز . نب  یسیع  تالاح  دیهشلا )) ،

( دریمیم  ) تومی  ) شمان ادتبا  تسا ،  ظحاج  نامثعوبا  هدازرهاوخ  يو  تسا .  يرـصب  سیق و  دبع  زا  رکبوبا و  شا  هینک  يدبع  تومی  نب 
وا ج 3 ص 308  دادغب ) خیرات   ) رد راب  کی  بیطخ  دـندناوخ . یم  ار  وا  لوا  مان  نامه  هب  ابلاغ  یلو  درک . لیدـبت  دّـمحم )  ) هب دوخ  دوب و 

تسا و هتفر  اـیند  زا  هیربط  رد  لاـس 303 ه ق .  رد  يو  تومی )   ) ناونع هب  رد ج 14 ص 360  راب  کی  هدرک و  دای  دّـمحم )  ) ناونع هب  ار 
ارهاظ هطیمش  و  تسا .  یمعا  یطیمش  نادعم  يرسلاوبا  يو  - 877 دراد . وا  زا  یلصفم  لاح  حرش  ج 6 ص 52 ، تایفو )   ) رد ناکلخ  نبا 

ص 406 نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 880 ص 335 . نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 879 نییبلاطلا )) .  لـتاقم  - )) 878 تسا .  هیدـیز  زا  يا  هـقرف 
-883 متشه .  پاچ  ص 408  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 882 متشه .  پاچ  ص 407  نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 881 متشه .  پاچ  رصم ، پاچ 
وا هینک  هفوـک و  لـها  رمحـالا  داـیز  نب  رفعج  - 885 . 410 ص 408 -  نییبلاـطلا ))  لــتاقم  - )) 884 ص 418 . نییبلاـطلا ))  لــتاقم  )) 

و دوب . هعیش  حلاص و  وا  یعیش )  حلاص  وه  : ) دیوگ يدع  نبا  هدرمش و  یعیـش  قودص و  ار  وا  دوادوبا  تسا ،  نمحرلادبعوبا  ای  هّللادبعوبا 
یقرواپ ج 46  راونالاراحب ))  - )) 886 دمآ . دهاوخ  شندش  ینادنز  حرـش  تسا و  هتفر  ایند  زا  لاس 167  رد  هتفگ  بیذهت  رد  ینالقـسع 

گرم زا  دعب  هام  حلاص 6  نب  نسح  هک  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  - 887 مالسالا ص 17 . ضیف  هیداجس  هفیحص  حرش  همدقم  و  ص 158 .
اب دنمشناد و  يدرم  يو  هلـضف )) .  یف  افورعم  هلها  یف  امدقم  املاع ، الـضاف ، ناک  دنا (( : هتفگ  دمحا  هرابرد  - 888 تفر .  ایند  زا  یسیع 

نـساحم یف  راونـالا  عیادـب  ماـن ((  هب  دراد  یباـتک  دوب . فورعم  يراوگرزب  هب  يو  دوب و  مدـقم  نارگید  رب  شنادـناخ  رد  و  دوب . تلیـضف 
نآ رد  درک و  تسرد  ییاذغ  يدیز  نایعیش  زا  یکی  هک  دوب  نیا  نادنز  ناوارف  ببـس  تسا .  هیدیز  بتک  نیرت  نقتم  زا  یکی  هک  راثالا ))

لتاـقم دـندرک (( . رارف  ود  نآ  هاـگنآ  دـنتفر  ورف  قیمع  یباوخ  هب  دـندروخ و  ار  نآ  دـنداد ، اهنابنادـنز  هب  ار  اذـغ  ود  نآ  تخیر و  گـنب 
- )) 890 دیئامرف . هظحالم   627 ص 619 -  نییبلاطلا ))  لتاقم  رد ((  ار  یسیع  نب  دمحا  لصفم  لاح  حرـش  - 889 ص 619 . نییبلاطلا )) 

دلج 46 دیدج  پاچ  راونالاراحب ))  - )) 892 توریب ج 6 ص 23 .)  ) دیدج پاچ  هعیشلا ))  نایعا  - )) 891 ص 627 . نییبلاطلا ))  لتاقم 
( (( اریثک املع  هنع  ذخا  و   )) ) یناهفصا جرفلاوبا  ص 387  نییبلاطلا ))  لتاقم  زا ((  لقن  هب  راونـالاراحب ))  - )) 893 هحفص 158 . یقرواپ 

لتاقم یقرواـپ ((  - 895 یـسوط ص 168 . خیـش  لاجر  - 894 ص 23 . ج 6  توریب )   ) دـیدج پاـچ  هعیــشلا ))  ناـیعا  و ((  ص 387 .
ضیف حرش  هیداجس  هفیحـص  همدقم  و  نییبلاطلا ))  لتاقم  یقرواپ ص 157 و ((  دلج 46  راونالاراحب ))  - )) 896 ص 360 . نییبلاطلا )) 
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ۀطاحا الضف و  ادهز و  املع و  انایب و  اناسل و  مشاه  ینب  لاجر  نم  ناک  و  - )) 898 ص 12 . راصتخالا ))  ۀیاغ  - )) 897 ص 17 . مالسالا . 
مالسالا ضیف  حرش  هیداجس  هفیحص  همدقم  یقرواپ ص 158 و  دلج 46  دیدج  پاچ  راونالاراحب ))  - )) 899 سانلا )) .  مایا  بسنلاـب و 

 . (( نییبلاطلا لتاقم  - )) 900 دیدج ص 17 . پاچ 

اهتشون 10 یپ 

تالاح نییبلاطلا ))  لتاقم  - )) 903 یقرواپ .   159 دیدج ص 158 -  پاچ  ج 46  راونالاراحب ))  - )) 902 نییبلاطلا )) .  لتاقم  - )) 901
ص بلاطلا ))  ةدـمع  - )) 905 دیهشلا . دیز  زا  لقن  بلاطلا )) .  ةدمع  ناخیلع (( -  دیس  هیداجـس  هفیحـص  حرـش  - 904 دیز . نب  نیسح 
 . یقرواپ ج 46  راونالاراحب ))  - )) 907 ج 46 ص 160 . راونـالاراحب ))  - )) 906 یقرواپ .)   ) ج 46 ص 159 راونـالاراحب ))  299 و (( 

- )) 910 ص 18 . رکاسع ج 6  نبا  بیذـهت ،  زا : لـقن  هب  یلع ص 34  نب  دـیز  ةروـث  - 909 توریب .  پاـچ  باتک ص 7  همدـقم  - 908
 . تسا دوجوم  هرامـش 388  تحت  رـصم  بتکلاراد  رد  یطخ  تسا  یباتک  صاصر ص 164  مویقلا )) -  یحلا  ۀـفرعم  یف  مولعلا  حابـصم 

دوجوم یطخ  تسا  یباتک  قرو 210  میهاربا  نب  نسح  نب  مساق  فیلءات  هیدـیزلا )) -  دـنع  مـالکلا  ملع  - )) 911 دیز ص 174 .) ةروث  )
هقرو 1 هنایدلا ))  باتک  - )) 913 هقرو 167 . هیدیزلا ))  دنع  مالکلا  ملع  یف  ساسالا  - )) 912 دیز ص 175 . ةروث  رصم ) بتکلاراد   ) رد
هب دنوادخ  هک  دندقتعم  ههبشم  - 915 هیآ 11 . يروش  هروس  دیجم  نآرق  - 914 دیز ص 175 . ةروث  یطخ )   ) نیـسحلا نب  ییحی  فیلءات 

هروس - 918 هیآ 5 . هط  هروـس  میرک  نآرق  - 917 قوف .  كردـم  - 916 یناتـسرهش ص 76 .) لحن  للم و  . ) دوش یم  هدـید  مسج  لـکش 
ۀیدیزلا دنع  مالکلا  ملع  یف  ساسالا  - )) 921 هیآ 255 . هرقب  هروس  - 920 ص 150 . دیحوتلا ))  یف  دـشرتسملا  - )) 919 هیآ 17 . هقاحلا 
حابصم - )) 925 هیآ 2 . ءایبنا  هروس  - 924 هیآ 67 . رمز  هروس  - 923 نیسحلا ص 1 . نب  ییحی  ۀنایدلا )) -  باتک  - )) 922 ص 213 . (( 
حابصم - )) 927 ریزو ص 25 . نبا  هیدیزلا )) -  دئاقعلا  یف  يداهلا  ۀـموظنم  یلا  داشرالا  - )) 926 صاصر .  فیلءات  ص 170  مولعلا )) 

لئاسم - 930 نیسحلا .  نب  ییحی  ص 16  دیحوتلا ))  یف  دشرتسملا  - )) 929 هیآ 24 . سنوی  هروس  - 928 صاصر ص 171 . مولعلا )) - 
حابصم - )) 933 هیآ 18 . رفاغ  هروس  - 932 نیـسحلا ص 4 . نب  ییحی  دیعولا )) -  دـعولا و  - )) 931 میهاربا ص 8 . نب  مساـق  هقرفتم - 

نیسحلا ص 42. نب  ییحی  دیعولا )) -  دعولا و  - )) 935 صاصر ص 177 . ملوعلا )) -  حابصم  - )) 934 صاصر ص 177 . ملوعلا )) - 
تالاقم ظـحاج ص 241 (( ، لـئاسر -  - 938 هیآ 23 . نج  هروـس  - 937 نیــسحلا ص 42 . نـب  ییحی  دـیعولا )) -  دـعولا و  - )) 936

یناتـسرهش ج 1 ص 116. لحنلا )) -  للملا و  - )) 940 ج 1 ص 134 . نییمالـسالا ))  تالاقم  - )) 939 ج 1 ص 141 . نییمالسالا )) 
 - لئاسر - 944 یتـخبون ص 42 . ۀعیـشلا )) -  قرف  - )) 943 يزار ص 460 . رخف  نــیعبرا -  - 942 ظـحاج ص 246 . لـئاسر -  - 941

لحن ج 1 للم و  - 947 ج 1 ص 134 . نییمالسالا ))  تالاقم  - )) 946 ج 1 ص 141 . نییمالسالا ))  تالاقم  - )) 945 ظحاج ص 241 .
ۀیدیزلا یلع  درلا  یف  ۀیلجلا  لئاسملا  - )) 949 ج 1 ص 129 . نییمالسالا ))  تالاقم  - )) 948 يزار ص 460 . رخف  نیعبرا -  ص 116 و 

-950 دـیز ص 468 . ةروث  زا  لقن  تسا .  دوجوم  فجن  رد  میکح  هّللا  تیآ  موحرم  هناخباتک  رد  هک  یطخ  تسا  یباتک  دیفم ص 3  - (( 
تسا یباتک  هقرو 10  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  دیز  ترضح  فیلءات  ةوفـصلا )) -  باتک ((  زا  لقن  - 951 میدن ص 267 . نبا  تسرهف - 

دیز ةروث  - 953 یلع ص 170 . نب  دیز  ةروث  زا  لقن  - 952 تسا .  هدش  تبث  هرامش 703  تحت  ناتسلگنا و  ياه  هزوم  زا  کیی  رد  یطخ 
. )) ص 121 ج 1  لـحنلا ))  لــلملا و  ص 133 (( -  یـسدقم ج 5  خـیراتلا )) -  ءدـبلا و  - )) 954 نسح ص 170 . یجاـن  یلع -  نـب 

-958 هیآ 124 . هرقب  هروـس  - 957 هیآ 9 . تارجح  هروـس  - 956 یتـخبون ص 74 . ۀعیـشلا )) -  قرفلا  - )) 955 ص 156 . نیعلاروـح )) 
یتخبون ص هعیشلا )) -  قرف  - )) 959 یلع ص 173 . نب  دیز  ةروث  زا  لقن  هب  تسا )  یطخ  ، ) هقرو 23 میهاربا  نب  مساق  هروثنم -  لئاسم 

قرفلا - )) 962 يدوعسم ج 3 ص 220 . بهذلا )) -  جورم  - )) 961 . 137 ج 1 ص 136 -  نییمالسالا ))  تالاقم  - )) 960 . 78  - 77
نبا تسرهف -  - 965 یسرب ص 255 . نیقیلا )) -  راونا  قراشم  - )) 964 لحن ج 1 ص 118 . للم و  - 963 . 25 ص 24 -  قرفلا ))  نیب 
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-969 یسوط ص 98 . تسرهف -  - 968 یشاجن ص 121 . لاجر  - 967 ص 32 . نیملـسملا ))  قرف  تاداقتعا  - )) 966 میدن ص 193 .
ص 52. نیملـسملا ))  قرف  تاداـقتعا  - )) 971 . 23 ص 22 -  قرفلا ))  نــیب  قرفلا  - )) 970 ص 118 . یناتـسرهش ج 1  لحن -  لـلم و 

يزار نیملسملا )) -  قرف  تاداقتعا  - )) 974 ج 1 ص 134 . نییمالسالا ))  تالاقم  - )) 973 یتخبون ص 52 . هعیشلا )) -  قرف  - )) 972
یف ریصبتلا  - )) 976 ص 255 . نیقیلا ))  راونا  قراشم  لحن ج 1 ص 119 (( . للم و  - 975 ص 255 . نیقیلا ))  راونا  قراشم  ص 32 (( - 

یتـخبون ص 76. هعیـشلا -  قرف  - )) 979 ص 156 . نیعلا ))  روـح  - )) 978 ص 23 . قرفلا ))  نــیب  قرفلا  - )) 977 ص 32 . نیدـلا )) 
 (( هعیشلا قرف  - )) 983 ص 76 . هعیشلا ))  قرف  - )) 982 ص 76 . هعیشلا ))  قرف  - )) 981 یناتسرهش ج 1 ص 119 . لحن  للم و  - 980

 - (( نیملـسملا قرف  تاداقتعا  - )) 986 ص 153 . نییمالـسالا ))  تـالاقم  - )) 985 طاـیخ ص 153 . راـصتنالا )) -  - )) 984 ص 76 .
ج 1 ص نییمالـسالا ))  تالاقم  - )) 988 لحن ج 1 ص 119 . لـلم و  یتـخبون ص 30 -  هعیـشلا )) -  قرف  - )) 987 ص 33 . ینیارفسا 

بیذهت - )) 991 یقرواپ )  . ) ص 469 نییبلاطلا ))  لـتاقم  - )) 990 یشک ص 205 . لاجر  - 989 ص 155 . نیعلا ))  روـحلا  و  . )) 139
باتک نیمه  رخآ  رد  - 994 میدن ص 267 . نبا  تسرهف -  - 993 ج 2 ص 287 . بیذهتلا ))  بیذهت  - )) 992 بیذهتلا ج 2 ص 289 .

قرف - )) 997 لحن ج 1 ص 120 . لـلم و  - 996 ص 411 . ج 8 ، بیذهتلا ،  بیذـهت  - )) 995 میدش .  روآدای  ار  دـیز  نب  یـسیع  حرش 
 - لحن لـلم و  - 1000 ص 121 . یناتـسرهش ج 1  لـحن -  لـلم و  - 999 ص 42 . هعیـــشلا ))  قرف  - )) 998 . 43 ص 42 -  ۀعیـشلا )) 

یناتسرهش ج 1 ص 121.

اهتشون 11 یپ 

میدن ص نبا  تسرهف -  - 1003 ج 1 ص 127 . نییمالـسالا ))  تالاقم  - )) 1002 نید ص 278 . لوصا  ص 33 . ریـصبتلا ))  - )) 1001
نب دیز  ةروث  - 1006 ینیتال .  كرادم  زا  لقن  هب  یلع ص 193  نب  دیز  ةروث  - 1005 يریمح ص 156 . نیعلاروح )) -  - )) 1004 . 193

نییمالسالا تالاقم  - )) 1009 ج 1 ص 137 . نییمالسالا ))  تالاقم  - )) 1008 ص 24 . قرفلا ))  نـیب  قرفلا  - )) 1007 یلع ص 193 .
دوصقم هیدـیز ،)  - ) 1012 یلع ص 194 . نب  دـیز  ةروـث  - 1011 ص 137 . ج 1  نییمالـسالا ))  تـالاقم  - )) 1010 ص 137 . ج 1  (( 

بلاط یبا  نب  یلع  تماما  هب  لئاق  هک  دنیوگ  ار  ینایعیش  هیماما )   ) دنشاب و یم  يو  تماما  هب  لئاق  هک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  دیز  ناوریپ 
ظـحاج ص 241. لـئاسر -  - 1013 دـنناد . یمن  هعاطالا  بجاو  ماـما  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دـیز و  دنـشاب . یم  يو  موصعم  دـنزرف  هدزاـی  و 
ج 1 ص نییمالـسالا ))  تالاقم  - )) 1016 یتخبون ص 41 . ۀعیـشلا )) -  قرف  - )) 1015 دـیفم ص 3 . تالاقملا )) -  لـئاوا  - )) 1014
دـیفم ص 64. تـالاقملا )) -  لـیاوا  - )) 1018 یلع ص 195 . نب  دـیز  ةروـث  - 1017 ص 118 . یناتـسرهش ج 1  لـحن  لـلم و   - 330

 - لوصفلا - )) 1022 دیز ص 196 . ةروث  - 1021 لحن ج 1 ص 118 . للم و  - 1020 ج 2 ص 128 . نییمالسالا - ))  تالاقم  - )) 1019
 - ۀبیغلا - )) 1025 دیفم ص 10 . تالاقملا )) -  لئاوا  - )) 1024 دیفم ص 10 . تالاقملا )) -  لئاوا  - )) 1023 یضترم ج 1 ص 68 . (( 

دیفم تالاقملا )) -  لئاوا  - )) 1027 یناکوش ج 2 ص 43 . عباسلا )) -  نرقلا  دعب  نم  نساحمب  علاطلا  ردـبلا  - )) 1026 دیفم ص 8 . (( 
- )) 1030 طاـیخ ص 108 . راـصتنالا )) -  - )) 1029 میدـق .  پاچ  دـیفم ص 8 . تالاقملا )) -  لـئاوا  - )) 1028 میدـق .  پاچ  ص 8 .

لئاوا - )) 1032 میدق .  پاچ  دیفم ص 18 و 25 . تالاقملا )) -  لئاوا  - )) 1031 میدق .  پاچ  دیفم ص 18 و 25 . تالاقملا )) -  لئاوا 
 - یفاک لوصا  - 1034 ینیتال .  یباتک  زا  لقن  هب  یلع ص 197 -  نب  دیز  ةروث  - 1033 میدق .  پاچ  دیفم ص 18 و 25 . تالاقملا )) - 

 . میدق پاچ   15 دـیفم ص 14 -  تالاقملا )) -  لئاوا  - )) 1036 (. 2  ) هقرو نیـسح -  نب  ییحی  ۀمامالا -  - 1035 ینیلک ج 1 ص 203 .
- )) 1039 میدـق .  پاچ  دـیفم ص 23 -  تالاقملا )) -  لـئاوا  - )) 1038 هقرو 4 . نیـسحلا  نـب  ییحی  دـیعولا )) -  دـعولا و  - )) 1037

 - نسح نب  دّمحم  لوصولا )) -  ةاقرم  لیهـست  - )) 1041 ص 15 . تالاقملا ))  لـئاوا  - )) 1040 ج 1 ص 139 . نییمالسالا ))  تالاقم 
، اباذک ناک   )) ) هک تسا  هدیسر  رایسب  درم  نیا  مذ  رد  تایاور  - 1043 یضترم ص 67 . مالک -  ملع  هعومجم  - 1042 یطخ .)   ) هقرو 5
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ثیداحا و  هداد ،  یم  تبـسن  رقاب  ماـما  هب  ییاـهغورد  و  دوب ، یئوگ  غورد  رایـسب  درم  وا  مالـسلا ))  هیلع   ) رفعج یبا  یلع  بذـکی  ناـک  و 
غورد ام  هب  وا  انیلع )) ) بذـکی  ناک  و   : )) ) هدومرف شا  هرابرد  رقاب  ماما  تخیر و  یم  شترـضح  باحـصا  بتک  رد  ار  يدایز  یگتخاس 

ار هیریغم )   ) هقرف و  ج 2 ص 254 . ةاورلا ))  عماج  دومن (( . یم  توعد  هیکز )  سفن   ) هّللادـبع نب  دّـمحم  تماـما  هب  ار  مدرم  تسب و  یم 
یب الماک  تبسن  نیا  هتبلا  دیسر ، لتق  هب  لاس 119 ه ق  رد  هفوک  رد  يوما  ماشه  رادناتسا  يوما  دلاخ  تسد  هب  وا  دنهد ، یم  وا  هب  تبـسن 
ياه لاس  رد  هیکز  سفن  مایق  اریز ، تسا  هدوبن  هیکز  سفن  رـصع  مه  ادبا  وا  دشاب  هدش  هتـشک  لاس 119  رد  هریغم  رگا  اریز  تسا  ساـسا 

یسدقم ج 1 ص 38. میلاقالا )) -  ۀفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  - )) 1045 یتخبون ص 83 . ۀعیـشلا )) -  قرف  - )) 1044 تسا .  هدوب  دعب 
 - نیملسملا قرف  تاداقتعا  - )) 1048 يرعشا ج 1 ص 87 . نییبلاطلا )) -  تالاقم  - )) 1047 ج 2 ص 404 . دیرفلا ))  دقعلا  - )) 1046

نیدلا یف  ریصبتلا  - )) 1051 يربط ج 2 ص 272 . - 1050 بیبح ص 427 . نب  دّمحم  يدادغب  ربحملا )) -  - )) 1049 يزار ص 25 . (( 
- )) 1054 ص 30 . ۀقدنزلا ))  غیزلا و  لها  نیب  ۀفلتخملا  قرفلا  - )) 1053 ص 18 . قرفلا ))  نیب  قرفلا  - )) 1052 ینیئارفسا .  ص 92 . (( 

 (( دیرفلا دقعلا  - )) 1056 يرتشا ج 2 ص 106 . رظاونلا )) -  ۀـهزن  رطاوخلا و  هیبنت  - )) 1055 یضترم ج 1 ص 61 . دیس  لوصفلا )) - 
- )) 1060 يربط ج 8 ص 272 . - 1059 ص 427 . ربحملا ))  - )) 1058 ص 25 . نیملسملا ))  قرف  تاداقتعا  - )) 1057 ج 2 ص 409 .

ۀمدقم - )) 1063 دیز ص 13 و 20 . دنـسم  همدقم  - 1062 دیز ص 13 و 20 . دنـسم  همدقم  - 1061 یناعمـس ص 283 . باسنالا )) - 
یلع نب  دیز  ترضح  هون  دیز ، نب  یسیع  نب  دمحا  - 1065 ص 18 . دیز )) ، مامالا  دنسم  ۀمدقم  - )) 1064 ص 18 . دیز ))  مامالا  دنسم 

. دوب زرابم  دهاجم و  يدرم  وا  هدش  فرشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  راب  هک 30  دوب  دهاز  لضاف و  ملاع و  يدرم  وا  تسا  مالسلا )  هیلع  )
عادو ار  ایند  یگلاس  نس 80  رد  هرـصب  رد  شا  هناخ  رد  تخیرگ و  نادنز  زا  یلو  داتفا  نادـنز  هب  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد 

ایند زا  لاس 290 ه ق  دودح  وا  دـسر  یم  باتک  هب 32  وا  تافلوم  هک  تسا  هیدـیز  گرزب  ياهقف  زا  روصنم  نب  دّـمحم  - 1066 تفگ . 
گرزب همئا  زا  مالـسلا )  مهیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  مـیهاربا  نـب  مساـق  - 1067 تسا .  هـتفر 

رد وا  دوب ، مولع  عیمج  رد  زربم  يدرم  وا  دش  دـلوتم  خـف )  بالقنا  نامرهق   ) نیـسح تداهـش  زا  دـعب  لاس 170 ه ق  رد  وا  تسا .  هیدـیز 
یکیدزن رد  يا  هیحان  هب  سپس  دمآ و  اج  نآ  هب  هفوک  ناگرزب  توعد  قبط  سپس  دندوب و  دقتعم  وا  هب  يریثک  عمج  رک و  یم  غیلبت  رـصم 

نب نسح  نب  یلع  نب  نسح  بقل  شورطا  - 1068 تفگ .  دوردب  ار  ایند  لاس 241 ه ق  رد  دیزگ و  تنوکـس  سرلا )  لبج   ) مان هب  هنیدم 
گرزب املع  زا  وا  دـنتفگ ، یم  ریبکلا ) رـصان   ) زین ار  وا  تسا .  مالـسلا )  مهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع 

لاس 230 ه ق رد  دشاب . یم  یـضر  دیـس  یـضترم و  دیـس  نیملع  يردام  دج  وا  دـنناد ، یم  شیوخ  همئا  زا  ار  وا  هیدـیز  یلو  دوب ، هیماما 
وا تیافک  اب  تسد  هب  رفن  رازه  دـنچ  دـنیوگ  یم  دراد . يداـیز  تاـفیلءات  هک  دوب  رعاـش  لـضاف و  دـهاز و  ملاـع و  يدرم  وا  دـش ، دـلوتم 
 ( مالـسلا هیلع   ) رـصع ماما  ات  ۀـمئالا )) )  باسنا   : )) ) مان هب  هتـشون  يو  دوخ  هک  تسا  یباتک  وا  دـندوب  یماـما  رب  لـیلد  دـندش . ناملـسم 

حرش رد  وا  يرتخد  هریبن  یضترم  دیس  تشذگرد .  ناردنزام )   ) ناتسربط رد  یگلاس  نس 74  هب  لاس 304 ه ق  رد  وا  تسا .  هدش  رکذتم 
دنک یم  رکذ  هک  ار  يدیهـش  نیلوا  ۀلیـضفلا )) )  ءادهـش   )) ) باتک رد  ینیما  همـالع  تسا .  هدرک  هراـشا  وا  تـالاح  رـصتخم  هب  هیرـصان 
نسح نب  مساق  نب  دّمحم  نب  نوراه  نب  دّمحم  نب  نیسح  نب  نوراه  نب  نیسح  نب  دمحا  بقل  هّللاب  دی  ؤم  - 1069 تسا .  شورطا  بانج 

ییالوط دـی  تغل  وحن و  ملع  رد  وا  هتفگ :  شا  هرابرد  مساق  نب  میهاربا  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـیز  نب 
ار وا  تشاد .  تسد  زین  رعـش  تحاصف و  رد  وا  دوب . یبوخ  رـسفم  زین  نآرق  رد  تشاد  ثیدح  ملع  رد  هک  یمات  یتفرعم  دوجو  اب  تشاد و 

نیرت فورعم  هک  دراد  يا  هدنزرا  تافیلءات  وا  تشاد .  بیـصن  وا  یملع  ره  رد  هصالخ  دنا . هدناوخ  زین  هقف  رد  ياوشیپ  مالک و  ملع  ماما 
نیا رد  و  تسا .  وا  یهقف  یثیدـح و  باتک  نیرت  عفان  نیرتروهـشم و  اهنیا  و  نآ ،  حرـش  و  دـیرجت ، ریرحت ، هداقا  تارایز ،  یلاـما  ناـنآ : 
يو اب  تفالخ  ناونع  هب  لاس 380  رد  مدرم  دش و  دلوتم  لاس 321 ه ق  رد  ناردنزام  لمآ  رد  وا  دـنز . یم  جوم  هیلقن  هیلقع و  مولع  بتک 
هنس رد  دلوتم و  لاس 403  رد  ییحی  وا  مان  - 1070 دنا . هتشاگن  یگلاس  نس 90  رد  هنس 411  هفرع  زور  ار  وا  تافو  و  دنداد ، تعیب  تسد 

ع)  ) یلع نب  دیز  مایق  زا 216تیصخش و  هحفص 213 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  يدایز  تافیلءات  ياراد  وا  دندرک  تعیب  وا  اب  هّللاب  دـی  ؤم  شردارب  زا  دـعب  مدرم  تشذـگرد ،  لمآ  رد  یگلاس  نس 20  رد   424
ثیداحا مولع و  لماش  باتک  نیا  تسا )  هدرک  حرـش  ار  نآ  دیز  یـضاق  هک   ) ریرحت هرکذت ،  یلاما ،  زا : تسا  ترابع  نانآ  نیرتروهـشم 

زا یکی  یفاک  عماج  - 1071 دیسر . یم  باتک  دودح 600  هب  هّللاب  دی  ؤم  نامز  ات  هیدیز  همئا  تافیلءات  باتک و  دیوگ : یم  تسا .  يدایز 
 . تسا هدرک  باـختنا  باـتک  بیرق 300  ناـیم  زا  ار  نآ  شفل  ؤم  دـنیوگ : یم  هک  تسا  هیدـیز  یبهذـم  باـتک  نیرتـگرزب  نیرتـفورعم و 

. دنا هدرک  یقهیب  ننس  هب  هیبشت  ار  نآ  يدیز  بتک  نیرتربتعم  زا  - 1072

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 
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