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ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  لوصالا 

باتک تاصخشم 

نیدلا جارعم  میکح 
قیشا ۀبتکم  : رشان

همدقم

تاحـشر سدق و  تامـسن  زا  هک  تسا  يا  هرقف  دنچ  نیا  دعب  اما  یفطـصا  نیذـلا  هدابع  یلع  مالـس  دـمحلا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
عفتنم نآ  زا  بهذم  تلم و  ناردارب  ات  دنیآ  ریرحت  دـیق  هب  راگدای  تهج  زا  هک  متـساوخ  دـنا  هتخیر  ۀـعاضبلا  لیلق  نیا  رتاف  رطاخ  هب  سنا 
ۀنـسلا لها  هلباقم  رد  دنمان و  یم  ثیدح  لها  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  ادـیپ  مالـسا  رد  اوه  لها  زا  هقرف  نامز  نیا  رد  هک  دابم  یفخم  دـنوش 
بهذم تلم و  رون  ءافطا  سپ  رد  دنرآ و  یم  لمع  هب  یلعا  هنامیپ  هب  هنافلاخم  ياهییاور  راک  هیفنح  بهذم  نیدـلقم  صوصخ  ۀـعامجلاو 
يولوم ناتـسودنه  رد  هفئاط  نیا  لوا  داتـسا  دـنا و  هدومن  دوخ  برـشم  مه  هدروآ  دوخ  بیرف  ماد  رد  ار  ماوع  اسب  دـنا و  ناشوک  ناـج  هب 

باهولادبع نب  دمحم  دـیحوتلا  باتک  دوب و  هدرک  روهظ  دـنه  رد  يرجه  هاجنپ  دـص و  هدزاود  هنـس  رد  ابیرقت  هک  تسا  يولهد  لیعمـسا 
نتفیرف يارب  ار  لئاسر  هریغ  میقتسم و  طارـص  نآ  زا  دعب  دومن و  عیاش  دنه  رد  نامیالا  ۀیوقت  مانب  هدرک  همجرت  یـسراف  نابز  هب  ار  يدخب 

دیـشر یلاپوهب و  ناخ  نسح  قیدص  يولهد و  نیـسح  ریذن  يونزغ و  هللادـبع  نوچ  وا  نادرگاش  دومن  فیلأت  مالـسا  ینزهار  ناناملـسم و 
يرایـسب دندومن و  فیلأت  هریثک  رتافد  لئاسر و  بتک و  دندوزفا و  نآ  رب  اهنیا ، ذیمالت  هیدنبوید و  هسردـم  دارفا  ضعب  یهوگنگ و  دـمحا 

هتفگ ثیدح  لها  ار  دوخ  روهظ  رهاظ  هقرف  کی  دندرک  رایتخا  شور  عون  ود  هقرف  نیا  نیرخأتم  دندروآ  دوخ  ریوزت  ماد  رد  ار  هللا  قلخ  زا 
هحفص رگید [  هقرف  دنتفگ . نیعدتبم  نیکرشم و  ءایلوا  احلـص و  ءاملع و  هقبط  زا  ار  هموحرم  تما  رباکا  دندرک و  راکنا  یـصخش  دیلقت  زا 

ببس دنا و  سفق  مه  سفن و  مه  یلوا  هقرف  اب  اداقتعا  اما  دنشاب  یم  یفنح  المع  هتـشاد  روتـسم  تیفنح  هدرپ  رد  ار  دوخ  قافن  قیرط  هب  [ 2
راهظا هلیح  نیا  هتـشاد  رظن  دـم  ار  قلخ  ترفن  تیباهو  راهظا  تروص  رد  هک  تسا  فاـنحا  ناناملـسم  ماوع  لالـضا  هدارا  هقرف  نیا  ءاـفخا 
ءاوغا رد  هفئاط  نیا  ررـض  سپ  دنا  هدیـسر  دوخ  دوصقم  هب  رکم  هلیح و  نیا  هب  قحلاو  دـنا  هتـسناد  دوخ  دوصقم  لوصح  ببـس  ار  تیفنح 

هب رظن  رگا  تسا  هقرف  نیمه  اب  هلاسر  نیا  رد  هبطاخم  رثکا  نیاربانب  تسا  یلوا  هقرف  ررـض  زا  هداـیز  هیمالـسا  دـیاقع  ینز  مه  رب  هللا و  قلخ 
حالـص هب  شرهاظ  تسا  ناطیـش  زا  رتدـب  هک  ییوگ  يوش  رادربخ  شنطاب  تثابخ  زا  رگا  تسا و  ناملـسم  هتخپ  هک  ییوگ  ینک  شرهاظ 

زا رپ  شنطاب  سانلا و  ماوع  زا  يذا  لمحت  اب  نیریـش  مرن و  راتفگ  اب  يوقت  راهظا  اب  عورـشم  زارد  شیر  اـب  دیفـس  كاـپ  هماـج  اـب  هتـسارآ 
ءایلوا تمارک  زا  راکنا  هعبرا و  بهاذم  دیلقت  زا  راکنا  هعبرا و  لسالـس  خیاشم  قرط  زا  راکنا  هموحرم و  تما  هفاک  رب  نعل  نعط و  تثابخ 

تعافـش راکنا  هناـیلاس و  ملهچ و  مهد و  نییعبت  تاوما  حاورا  هب  باوث  لاـصیا  زا  راـکنا  هبیط و  حاورا  زا  دادمتـسا  نتـسناد  كرـش  هللا و 
هب بیاغ  ءادن  نتسناد  مارح  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  وا  ترایز  هب  رفس  نتسناد  مارح  هل و  هللا  نذأی  نأ  الإ  ملس  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

دیاقع رکذ  هکنوچ  مهدـئاقع  ءوس  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ءاحلـص  ءاـیبنا و  حاورا  هب  لـسوت  نتـسناد  مارح  کـلذ و  وحن  هللا و  لوسر  اـی  ظـفل 
رفک رفک  لقن  هچ  رگا  دوش  رکذ  هللا  قلخ  مالعا  يارب  اهنآ  هفنـصم  بتک  هب  بوسنم  اهنیا  دـیاقع  زا  يدـنچ  هک  دـیاب  دـمآ  نایم  رد  هیباهو 

هک تسا  نآ  یـضتقم  مالعا  ترورـض  رگم  هتیاکح  ولو  تسین  یلاـخ  بدا  ءوس  زا  شرکذ  هک  دزرل  یم  نآ  رکذ  زا  ملق  لد و  اـما  دـشابن 
و هحفـص 3 ] دنناد [ . یم  دوخ  تعامج  هب  صوصخم  ار  دیحوت  تسا و  دـیحوت  هلأسم  هفیاط  نیا  زان  هیام و  هک  نادـب  دوش  هدرک  نآ  رکذ 

تسا : نیا  اهنآ  دیحوت  لاوحا  اما  دنرادنپ  یم  دیحوتلا  یف  كرشم  ار  نارگید 
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یلاعت يراب  بذک  ناکما  هلأسم 

اـصخلم تسا  یهارمگ  تعدب و  نتـسناد  هزنم  ناکم  تهج و  زا  ار  یلاعت  قح  هللااب و  اذایع  دـیوگ  غورد  یلاعت  قح  هک  تسا  نکمم  ینعی 
دمحا دیشر  هقدصم  هعطاق  نیهارب  نیـسح و  ریذن  درگاش  قحلا  دوهـش  هفلؤم  هحفص 5  نامیالا  ۀنایـصو  هحفص 23  لیعمـسا  قحلا  حاضیا 

دیحو دـنکیم  رچرچ  نآ  زا  یـسرک  تسا و  هتـشاد  دوخ  ياـپ  ود  ره  یـسرک  رب  تسا  هتـسشن  شـشرع  رب  یلاـعت  قح  هحفص 2  یهوگنگ 
ناهربلا ۀـماقا  تسا . ثداح  مه  یلاعت  وا  یلیـصفت  ملع  دـنا و  ثداح  یلاعت  وا  تافـص  یـسرکلا  ۀـیآ  هیـشاح  رد  نآرق  همجرت  رد  ناـمزلا 

نیا رطس 23  هحفص 2  هیدمحم  يداتف  دنام  یم  اوه  رد  نیمز  نامسآ و  قلخ  زا  شیپ  یلاعت  وا  يدص  بیعلا  ۀحازاو  يروپیزاغ  دحالادبع 
تـسا یجراخ  دبع  يارب  مال  فلا  هک  تسین  نییبنلا  متاخ  ترـضح  نآ  دونـش  دیاب  تلاسر  هرابرد  نآلا  دیحوت  باب  رد  اهنآ  دـیاقع  تسا 

دهاوشلا عماج  دنتـسین  موصعم  ماکحا  غیلبت  رد  ءایبنا  مامت  ناخ  نسح  قیدص  هفلؤم  هحفص 2 و 12  نینموملا  رـصن  هلاوحب  دهاوشلا  عماج 
هب ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  میظعت  ناخ  نسح  قیدـص  هفلؤم  لوا  راـب  یقیدـص  هعوبطم  هحفـص 12  دـیلقت  در  باتک  هلاوح  هب 

دشاب درخ  قولخم  ره  يولهد  لیعمـسا  يولوم  هفلؤم  رطس 2 و 3  هحفـص 20  ظفل  هب  نامیالا  ۀیوقت  دیاب  ندرک  نالک  ردارب  میظعت  رادقم 
ربق رد  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  رطس 15  هحفص 13  نامیالا  ۀیوقت  تسا  لیلذ  مه  رامچ  [ 1  ] زا یلاعت  وا  نأش  شیپ  رد  نالک  ای 

ناتب و رگید  یلو و  ای  یبن  ربق  هب  رفـس  وا و  دجاسم  وا و  دهاشم  دمحم و  ربق  هب  رفـس  نامیالا  ۀـیوقت  دـش  كاخ  درم و  هکلب  درادـن  تایح 
وا هچنآ  ار  ترضح  نآ  بیغ  ملع  هحفص 133  باهولادبع  نب  دمحم  دیحوتلا  باتک  هحفص 63 و  نامیالا  ۀیوقت  تسا  ربکا  كرش  اهریغ 

هحفص 4 ] تسا [ . هدرک  اطع  یلاعت  يادخ  ار 

ماکحا رد  تیباهو  دیاقع  زا  يا  هشوگ 

طارـص تسا  رخ  واگ  لایخ  زا  رتدب  زامن  رد  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  لایخ  هحفـص 26  نامیالا  ۀیوقت  تسا  دـب  ندرک  داقتعا 
دیس هلاوح  هب  هحفـص 10  نیهاربلا  حضوا  هریغ  رام و  لتق  رد  تسا  رتهب  دـمحم  زا  نم  یئاضع  لیعمـسا  يولوم  هفلؤم  هحفص 93  میقتسم 
هیلع وا  ریظن  هحفص 23 و 29  دنونشیم  هن  دنرادن و  تردق  چیه  ءایلوا  ءایبنا و  هحفص 29  نامیالا  ۀیوقت  دناراکیب  ایبنا  ایلوا و  نالحد  دمحا 

تیصوصخ هچ  بیغ  ملع  رد  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ار  ترضح  نآ  هحفص 30  نامیالا  ۀیوقت  تسا  نکمم  ندش  ادیپ  مه  یبن  رگید  مالسلا 
تباـث صن  هب  تسا و  لـصاح  مه  ار  تاـناویح  مئاـهب و  عیمج  هکلب  هناوـید  كدوـک و  ره  هکلب  رکب  ورمع و  دـیز و  ملع  نینچ  نیا  تسا 

نآ هدـیقع  هک  ره  تسا و  مک  ناطیـش  توملا و  کلم  زا  ملع  ار  ترـضح  نآ  هحفص 7  يوناهت  یلع  فرـشا  هفلؤم  نامیالا  ظفح  تسین 
عامجا هحفص 51  هعطاق  نیهارب  تسا  كرش  نیا  تسا  تباث  صن  هب  تسا و  هدایز  ناطیش  توملا و  کلم  زا  مالسلا  هیلع  وا  ملع  هک  دنک 

دیاب دوش  یم  رفاک  یمدآ  هقف  هلوادتم  بتک  ندناوخ  زا  هحفص 121  قحلا  رایعم  تسین  یعرش  تجح  دشابن  مولعم  ام  هب  نآ  دنس  هک  تما 
ادن ار  ناگتـشرف  نادیهـش و  ناربمغیپ و  ترورـض  تقو  ره  رد  يدرماس  لیلجلادبع  يولو  زا  نیلـسغ  يوب  دنوش  هدیناتخوس  بتک  نآ  هک 
مامت ار  هنامز  نیا  هحفص 2  نامیالا  ۀیوقت  تسا  كرش  نتسناد  دوخ  عیفـش  ار  ءایلوا  ءایبنا و  هحفص 5  نامیالا  ۀیوقت  تسا . كرـش  ندرک 

بجاو ندروآ  نامیا  اـهنآ  رب  دـندوب  قح  رب  اـیبنا  هلمج  نیا  نمهچل  یج  نشکردـنچم  ار  هحفـص 45  هظفلب  نامیالا  ۀیوقت  دنارفاک ، مدرم 
زا لئاسلا  ۀیاده  تسا ، كرش  نتـساوخ  دمم  نآ  زا  تسا  تب  لثم  تارازم  ار  یلو  یبن و  نامزلا  دیحو  زا  هحفص 85  يدهملا  هتیده  تسا 

موس و ائیـش هللا و  ینالیج  رداقلا  مع  دـبع  هللا و  لوسر  ای  هفیظو  مایق و  كرابم و  دـالیم  یـصخش و  دـیلقت  هحفـص 20  ناخ  نسح  قیدص 
هلاووهاس و نسح  مالغ  هفلؤم  هحفص 80  راونالا  عماول  تسا  تعدب  كرـش و  رفک و  هلمج  نیا  تیم  طاقـسا  ناریپ و  ریپ  مهدزای  ملهچ و 

هحفص 5 ] نیهارب [ .

رادرم تشوگ  رد  تیباهو  لوق 
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تسا رتمک  مه  زیچان  هرذ  زا  یلاعت  وا  دزن  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يرست  رما  رابجلا  دبع  يوتف  عم  هیرورـض  ۀتـس  هحفص 38 و  هعطاق 
یلو رازم  زا  هک  ره  هحفص 23  نامیالا  ۀیوقت  تسا  كرش  ناداتسا  میظعت  قیرط  هب  ترضح  نآ  هضور  شیپ  رد  هحفص 55  نامیالا  ۀیوقت 

شقن يرداق  نادناخ  نامیالا  ۀیوقت  عم  هحفص 211  هحفـص 153 و  ناوخالا  ریکذت  تسا  ناطیـش  نامیا و  یب  رفاک و  وا  دهاوخ  دادما  هللا 
باب رد  هیباهو  داقتعا  تسا  نیا  هحفص 7 ) ناوخألا  ریکذت   ) تسا كرش  ندرک  تابقارم  هتـشر و  ذیوعت و  دنا  هارمگ  هریغ  یتشچ و  يدنب 

هحفـص بولقلا  ۀیاده  تسا ، زیاج  لسغ  ریغ  هب  وا  زامن  دشن  لازنا  درک و  عامج  هک  ره  ونـشب  زین  اهنآ  تایلمع  زا  يردق  ارـصتخم  تلاسر 
هلاوح هب  دهاوشلا  عماج  تسا  تسرد  هداز  رهاوخ  رب  دنـشاب  ادج  ناردام  دـشاب و  کی  ردـپ  هک  یقیقح  ریغ  هلاخ  حاکن  نیبملا  غالب  27 و 
ربمن ثیدح  لها  هچرپ  تسین  صوصنم  وا  تمرح  هک  تسا  زیاج  هداز  رسپ  اب  هدج  حاکن  نیـسح  ریذن  درگاش  دلقم  ریغ  رداقلادبع  يواتف 

هیدـمحا هقیرط  تسا  كاپ  وا  هدروخ  سپ  دروخب  بآ  گـس  یفرظ  زا  رگا  يرجه  هنس 1320  ناضمر  يرـست 3  رما  هللا  ءانث  رهم  هب  45 و 
تـسا كاپ  حرط  ره  نز  درم و  ینم  تسا  كاپ  ود  ره  ریزنخ  گس و  هدروخ  سپ  هک  هتـشون  هیـشاح  رب  هحفص 73  لوا  هراپ  يرابلا  رصن 
رادرم تشوگ  حیصفلا  ۀملک  هلاوح  هب  هحفص 11 و 12  هیدن  هضور  هحفص 16 و  نامزلا  دیحو  قیاقحلا  زنک  هحفص 10 و  يداجلا  فرع 

ترورض تقو  نتخادنا و  يدیلپ  ینعی  تاروذاق  رد  ار  دیجم  نآرق  ات 10  هحفـص 8  هیدن  هضور  تسا  كاپ  هلمج  یمدآ  ریغ  لوب  هگ و  و 
هحفص 3 و قاروا  قیرحت  باتک  تسا  تسرد  دسرب  تسد  ار  هریغ  ماعط و  دنلب  ناکم  هب  هک  نتشاد  اپ  ریز  ار  وا  ای  نتـشاد  دعقم  ریز  ار  وا 

نالک هیدـمحا  هقیرط  تسا  یفاک  وا  نتـسش  راب  کـی  دروخ  بآ  ریزنخ  هک  یفرظ  ره  زا  هحفص 32  حیصفلا  ۀملک  یلع  مالغ  فینـصت   5
تـسرد ندروآ  اج  کی  حاـکن  رد  ار  تروع  هد  هحفـص 13  قیاـقحلا  زنک  دوش  یم  كاـپ  تغاـبد  هب  نآ  یپ  ریزنخ و  تسوپ  هحفص 33 

هحفص 6 ] تسا [ .

بآ تساجن  رد 

يونزغ رابجلادـبع  يداتف  دـندرک  یم  لـمع  دوخ  يوتف  رب  دـندرک و  یم  راـکنا  ثیدـح  حیرـص  زا  باحـصا  هحفـص 115  يداجلا  فرع 
اهنآ هدروخ  سپ  ریزنخ و  گس و  باعل  دوشن  لدبم  وا  هثلث  فاص  وا  هک  ات  دنک  یمن  سجن  زیچ  چـیه  ار  وا  تسا  كاپ  بآ  هحفص 181 

ای دـشاب  مارح  ناویح  باـشیپ  بارـش و  جرف و  تبوطر  هحفـص 491  نامزلا  دـیحو  هفنـصم  راتخملا  یبنلا  هقف  نم  راربالا  لزن  تسا  كاـپ 
باتک زا  لوقنم  دندش  رکذ  هک  اه  هلاوح  دیاقع و  هلمج  نیا  راربالا  لزن  زا  موس  دـلج  هحفص 8  لوا و  دلج  هحفص 45  تسا  كاپ  لالح 

هب لصا  رد  دش  هتشون  رصتخم  اجنیا  اما  تسا  یناتلم  نیدلا  ماظن  زا  راربالا  فیس  باتک  يؤم و  یلع  دمحا  يولوم  فینـصت  هیباهو  لیطابا 
سپ دیامن  هعلاطم  ار  لصا  دشاب  یندرک  نیا  قیقحت  ار  یـسک  رگا  تسا  هدایز  مه  زاربمن 250  ار  اهنآ  هلطاب  دیاقع  هک  دنا  هتشون  لیـصفت 

، هدوب ار  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  لمع  دیاقع و  نیا  ایآ  هک  دییامرفب  دیهدن و  تسد  زا  فاصنا  ار  ادخ  مالسا  ناردارب  يا 
دیاقع نیا  رد  ایآ  هدوب  ار  تما  حـلاص  فلـس  لمع  دـیاقع و  نیا  ایآ  هدوب  ار  عابتا  عبت  اـی  هدوب  ار  باحـصا  عاـبتا  لـمع  دـیاقع و  نیا  اـیآ 
لوسر لیلذت  ریقحت و  نیهوت و  تلاسر  باب  رد  ناشیا  دـیاقع  نیا  رد  ایآ  دوش  یمن  تباث  ار  یلاعت  وا  زیجع  ناکم و  مسج و  اهنآ  دـیحوت 

ةالـصلا هلآ  یلعو  هیلع  يدـمحم  تعیرـش  ریقحت  نیهوت و  دـیاقع  نیا  رد  ایآ  تسین  تباث  احیولت  احیرـصت و  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ندوب ثیدـح  لها  يوعد  ایآ  ینطاب  تثاـبخ  نینچ  دوجو  اـب  سپ  تسا  تباـث  هلمج  فاـصنا  يور  زا  هک  هللاو  یلب  تسین  تباـث  مالـسلاو 

راتفگ و یمرن  هیحل و  يزارد  رهاظ و  سابل  یگزیکاپ  لمع  دیاقع و  نینچ  اب  ایآ  دسر  یم  ار  نانیا  یناملـسم  يوعد  ایآ  دزـس  یم  ار  نانیا 
هحفص 7 ] داد [ ؟ دهاوخ  تاجن  عرش  يور  زا  تمایق  زور  ار  نانیا  دنرآ  یم  لمع  هب  هللا  قلخ  نتفیرف  يارب  هک  ناسل  تقالط 

تیباهو ندوب  قفانم 
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مادـک نآ  هک  یـسرپ  رگا  دـندوجوم  موق  نیا  رد  وم  هب  وم  مالـسلاو  ةالـصلا  اـهبحاص  یلع  توبن  هناـمز  نیقفاـنم  تاـمالع  هکلب  هن  زگره 
ناطیـشلا نم  هللااب  ذوعأ  دیامرف  یم  نینچ  نیقفانم  لاوحا  مود  عوکر  هرقب  هروس  رد  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  ونـشب  میوگ  تسا  تامالع 

قح اما  ازج  زور  هب  ادـخ و  هب  میراد  نامیا  دـنیوگ  یم  مه  اهنیا  نینمؤمب  مه  ام  رخـآلا و  مویلاـبو  هللااـب  اـنما  لوقی  نم  ساـنلا  نم  میحرلا و 
دنهد یم  بیرف  ینعی  اونمآ  نیذلاو  هللا  نوعداخی  نانمؤم  دنتـسین  ینعی  نینمؤمب  مهامو  دیامرف  یم  دـنک و  یم  يوعد  نیا  بیذـکت  یلاعت 

الا نوعدخی  ام  دیامرف و  یم  یلاعت  قح  عادخ  نیا  دیدرت  ار  ناناملـسم  دـنهد  یم  بیرف  نینچمه  نامیا و  يوعد  هب  دوخ  معزب  ار  يادـخ 
يارب زین  هفیاط  نیا  ار  دوخ  لعف  تحابق  دـنناد  یمن  ار و  دوخ  ياه  سفن  رگم  تقیقح  رد  دـنهد  یمن  بیرف  ینعی  نورعـشی  ام  مهـسفنا و 

یف دـنراد  تداع  دـنرآ  دوخ  ماد  رد  رکم  هب  ارم  مدرم  ات  نتـشاد  ار  ثیداـحا  تاـیآ و  ناـبز  رـس  رب  ندرک و  يوقت  راـهظا  هللا  قلخ  بیرف 
باذـع مهلو  يرامیب  نآ  یلاعت  قح  ار  اهنآ  درک  هدایز  سپ  تسا  قافن  يراـمیب  ناـشیا  ياـهلد  رد  ینعی  اـضرم  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق 

رد دینکم  داسف  ار  نیقفانم  دوش  هتفگ  هاگره  ینعی  نوحلـصم  نحن  امنا  اولاق  ضرالا  یف  اودـسفت  مهل ال  لیق  اذاو  نوبذـکی  اوناک  امب  میلا 
دیدرت رد  یلاعت  قح  دنناد  یم  تعیرـش  نید و  نایماح  ار  دوخ  هک  هیباهو  تداع  تسا  نیمه  میناحلـصم و  ام  هک  یتسردـب  دـنیوگ  کلم 

لیق اذاو  ار  دوخ  دیاقع  داسف  دنناد  یمن  رگم  دننادسفم  نانیا  هک  یتسردب  ینعی  نورعشی  نکلو ال  نودسفملا  مه  مهنا  الا  دیامرف  یم  اهنآ 
مدرم رگید  هچنانچ  قدـص  هب  دـیرآ  نامیا  هک  ار  اهنآ  دوش  هتفگ  هاگ  ره  ینعی  ءاهفـسلا  نمآ  امک  نمآ  اولاق  ساـنلا  نمآ  اـمک  اونمآ  مهل 
تـسا لاوحا  نیمه  نالقع و  یب  نانادان و  تسا  هدروآ  نامیا  هچنانچ  میرآ  نامیا  ام  ایآ  دنیوگ  یم  باوج  رد  دنا  هدروآ  قدص  هب  نامیا 

هحفص 8 ] رگا [  ار  نامز  نایباهو 

تیباهو جراوخ و  تهابش 

یم دـییامن  تباث  حیحـص و  ار  دوخ  ياهلمع  دـیاقع و  هموحرم  تما  مومع  نوچ  دـیراذگب و  ار  دوخ  هلطاب  دـیاقع  دـیوگ  ار  اـهنآ  یـسک 
نامیا لثم  هب  زگره  ام  دینک  یم  لمع  ورمع  دیز و  لوق  هب  هتشاذگ  ار  لوسرلا  لوق  هللا و  لوق  دیتسه  لقع  یب  نادان و  نایامـش  هک  دنیوگ 

دوخ اهنیا  دیوش  رادربخ  ینعی  نوملعی  نکلو ال  ءاهفـسلا  مه  مهنإ  الأ  دیامرف  یم  ناشلوق  نیا  دیدرت  رد  یلاعت  قح  میروآ  یمن  نامیا  امش 
ذخأم دنناد  یمن  نایباهو  رگم  تسا  لوسرلا  لوق  هللا و  لوق  قفاوم  وم  هب  وم  بهذم  دهتجم  لوق  هک  ار  دوخ  ینادان  دنناد  یمن  رگم  دننادان 

یم یقالم  هاگره  ینعی  نوؤزهتـسم  نحن  امنإ  مکعم  انإ  اولاق  مهنیطایـش  یلإ  اولخ  اذإو  انمآ  اولاق  اونمآ  نیذـلا  اوقل  اذإو  ار  دـهتجم  ساـیق 
یم دوخ  ناگدرکرـس  ناقیفر و  هب  دـنوش  یم  صالخ  هاگ  ره  صالخا و  هب  میدروآ  نامیا  دـنیوگ  یم  صاخ  ناـنمؤم  اـب  ناـقفانم  دـنوش 

تعامج هک  امن  یفنح  نایباهو  لاوحا  تسا  نیمه  میتسه و  نانک  هرخـسم  نامیا  راهظا  رد  نانمؤم  اب  دـیاقع  رد  میتسه  امـش  اب  ام  دـنیوگ 
راهظا اهنآ  نتفیرف  يارب  طقف  ام  مییامـش  اب  ام  دـنیوگ  یم  دـنوش  یم  عمج  هیباهو  ياسؤر  اب  هاگ  ره  میتسه و  یفنح  ام  دـنیوگ  ار  فانحا 

لمع و رابتعا  هک  ینادب  هکنیا  يارب  دندوب  مدآ  ینب  راهظا  رد  اهنآ  دومرف و  نیطایش  ار  نیقفانم  ياسؤر  یلاعت  قح  هدیاف  مینک  یم  تیفنح 
هروس رد  هچنانچ  تسا  ناطیـش  وا  دـنک  یم  نیطایـش  راک  هکنوچ  اـما  دـشاب  ناـسنا  شتروص  وگ  ار  تروص  دـسج و  هن  تسه  ار  دـیاقع 

یف مهدتمیو  مهئزهتسی  هللا  دیامرف  یم  اهنآ  لوق  نیا  دیدرت  رد  یلاعت  قح  سانلاو  ۀنجلا  نم  سانلا  رودص  یف  سوسوی  دیامرف  یم  سانلاو 
تریح رد  دننادرگرس  هک  یتلاح  رد  اهنآ  یـشکرس  رد  دهد  یم  تلهم  دهد و  یم  اهنآ  رخـسمت  يازج  یلاعت  قح  ینعی  نوهمعی  مهنایغط 
لاوحا تسا  نیمه  تیاده و  هب  ار  یهارمگ  دندیرخ  هک  دننانیا  ینعی  يدهلاب  ۀلالضلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا  تریـصب  مشچ  زا  دننایانیبان  و 

یم نانچ  اهنآ  يرادـیرخ  نیا  هجیتن  یلاـعت  قح  هموحرم  هحفـص 9 ] تما [  تسار  هار  زا  دندرک  دنـسپ  یهارمگ  هک  بهذم  نادـلقم  ریغ 
هک نایباهو  لاح  تسا  نینچمه  ار  تسار  هار  دنتفاین  نیقفانم و  تراجت  درکن  هدیاف  ینعی  نیدـتهم  اوناک  امو  مهتراجت  تحبر  امف  دـیامرف 
زا نیدـلقم  ریغ  رگا  ار  هولتم  تایآ  نیمه  هک  دـیوگ  یـسک  رگا  اجنیا  رد  دنتـشگ  هارمگ  دـنتفاین و  تسار  هار  دوخ  هدـساف  دـیاقع  نیا  رد 
رد دنیامن  تباث  نایامـش  رد  ار  قافن  تامالع  هداد  ناقفانم  هب  هیبشت  ار  بهاذم  نیدـلقم  هک  دـنناوت  یم  دـنرآ  تجح  امـش  رب  دوخ  فرط 
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تـسا یـضیعبت  نم  ظفل  تسا و  هدومرف  سانلا  نمو  ظفل  تایآ  لوا  رد  یلاـعت  قح  هکنآ  لوا  هجو  هجو  ود  هب  دـنناوت  یمن  مییوگ  باوج 
هب نیدلقم  ریغ  نینچمه  دندوب  لیلق  لقا  باحـصا  دارفا  رگید  تبـسن  هب  اهنآ  دـندوب و  هبیط  هنیدـم  ناقفانم  تعامج  هک  سانلا  ضعب  ینعی 

نیا رد  هکنآ  رگید  نیدـلقم  رب  هن  دـیآ  یم  قداص  نیدـلقم  ریغ  رب  ناقفانم  اب  هیبشت  نیا  سپ  دـنا  لیلق  لقا  هعبرا  بهاذـم  نادـلقم  تبـسن 
رد تمالع  نیا  ۀـیآلا  مکعم  انإ  اولاق  مهنیطایـش  یلإ  اولخ  اذإو  انمآ  اولاق  اونمآ  نیذـلا  اوقل  اذإو  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  ار  ناـقفانم  تاـیآ 
هب ام  هک  دنیوگ  دنـسرب  نیدـلقم  ياسؤر  هب  هاگ  ره  مییامـش و  بهذـم  هب  ام  هک  دـنیوگب  نایباهو  دزن  هک  دوش  یمن  ادـیپ  یهاگ  نیدـلقم 

دوجوم امن  یفنح  نیدلقم  ریغ  رد  هنیع  هب  تمالع  نیمه  مییامن و  دلقم  بیرف  هب  ار  نایباهو  رگید  ات  میدومن  یباهو  ار  دوخ  رخسمت  قیرط 
ار دوخ  هک  دنتـسه  نایباهو  اهرازه  دزاس و  رهاظ  یباهو  قافن  هب  ار  دوخ  هک  تسه  یـسک  نیدلقم  مامت  رد  نیبب  هرخآ  یلإ  هلوا  نم  تسا 

هللا ریغل  میظعتلا  تسا  زیچ  راهچ  نیدـلقم  ریغ  نیدـلقم و  نایم  رد  عازنلا  هب  اـم  لوصا  لـصاحلا  هبنتو  فصناـف  دـنیوگ  یم  یفنح  قاـفن  هب 
هحفص 10 ] یتوملا [  عامسو  بئاغلل  ءادنلا  اهنم  دادمتسالاو  ءاحلصلا  حاورأب  لسوتلا 

دیلقت رد  تیباهو  لوق 

هلاوح هب  اهنآ  دـیاقع  رد  هچنانچ  دـنناد  یم  تعدـب  رفک و  كرـش و  هیباهو  زیچ  راهچ  ره  نیا  هعبرالا  بهاذـملا  بابرال  دـیلقتلاو  عاـبتالا 
ام رب  لاحلا  دنناد  یم  بجاو  نونـسم و  حابم و  ار  زیچ  راهچ  ره  نیا  هعبرا  بهاذم  نیدلقم  ۀـعامجلاو  ۀنـسلا  لها  تفای و  رکذ  اهنآ  بتک 

لاوقا و ملسو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثیدح  هللا و  باتک  يور  زا  همولعم  روما  بوجو  ننست و  تحابا و  لیالد  هک  تسا  مزال  نادلقم 
تعامج امومع و  ار  نیدـلقم  ریغ  تعامج  دوصقم  رد  عورـش  زا  لبق  اما  مینک  تباـث  هموحرم  تما  ءاـملع  روهمج  حـلاص و  فلـس  لاـعفا 
بهاذـم نادـلقم  اب  هک  لحم  یب  ظیغ  رهق و  شتآ  بصعت و  هدرپ  ادـخ  يارب  هک  ضورعم  بدا  لاـمک  هب  اـصوصخ  ار  اـمن  یفنح  هیباـهو 

هدروآ لمعب  هلاسر  نیماضم  رب  هنافـصنم  رئاغ  رکف  یلد  خارف  لامک  هب  تسا  فاصوالا  نسحا  هک  فاصنا  قیرط  هب  هتخادـنا  وسکی  دـنراد 
نآ حدـق  ود  رب  عبط  فلاـخم  لـیلد  عامـس  درجم  هب  هاوخم  هاوخ  تسا و  نیا  یبـلط  قح  هک  دـنرآ  رب  دـشاب  فاـصنا  ياـضتقم  هک  هجیتـن 
هللا باتکب  تسا  تباث  هللا  ریغل  میظعتلا  لوا  لـصا  میقتـسم  طارـص  یلإ  ءاـشی  نم  يدـهی  هللاو  تسا  يرورپ  سفن  هقیرط  نیا  هک  دنـشوکن 
هللا لاق  دقف  یلاعت  هللا  باتک  اما  تما  املع و  روهمج  حلاص و  فلـس  لاعفا  لاوقا و  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هحیحـص  ثیداحاو 

زا میظعت  نیا  سپ  ار  یلاعت  قح  ياه  هناشن  دـنک  میظعت  هک  ره  ینعی  بولقلا  يوقت  نم  اهنإف  هللا  رئاعـش  مظعی  نمو  زیزعلا  هباتک  یف  یلاعت 
تسا و هریعش  عمج  رئاعش  دیامرف  یم  هبر  همحر  قحلا  دبع  خیـش  يولهد  ققحم  دیمهف  دیاب  رئاعـش  يانعم  لوا  تسا  يراگزیهرپ  يوقت و 

هحفص 11 ] ادخ [  نآ  ندید  زا  هک  زیچ  ره  سپ  دنیوگ  ار  تمالع  هریعش 

؟ تسیچ هللا  رئاعش  زا  روظنم 

نا یلاعت  هللا  لاق  دنتسه  هللا  رئاعش  زا  یضعب  اهنآ  هکلب  تسین  هورم  افـص و  هب  صوصخم  هللا  رئاعـش  سپ  یهتنا  تسا  هللا  رئاعـش  زا  دیآ  دای 
هغلابلا هللا  ۀـجح  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  هللا  یلو  هاش  ترـضح  تسا  ینم  هفلدزم و  تافرع و  هب  صوصخم  هن  هللا و  رئاعـش  نم  ةورملاو  افـصلا 

دیامرف و یم  هحفص 30  سدقلا  فاطلا  رد  گرزب  نیمه  ةولصلاو و  یبنلاو  ۀبعکلاو  نآرقلا  ۀعبرا  هللا  رئاعش  مظعمو  دیامرف  یم  هحفص 69 
سپ یهتنا  زین  هللا  ءایلوا  یتح  ادـخ  هب  دـشاب  بستنم  هچ  ره  تبحم  هکلب  تسا  هبعک  ربماغیپو و  نآرق  تبحم  زا  تداـبع  هللا  رئاعـش  تبحم 
باب رد  میقتسم  طارص  دوخ  باتک  رد  لیعمسا  يولوم  نایباهو  هورگ  رس  دوخ  هللا  رئاعـش  لخاد  زین  هللا  ءایلوا  هک  دش  موهفم  ترابع  نیدا 

هک یسک  نهذ  هک  یتیثیح  هب  دراد  یم  هصاخ  تبسانم  نآ  هب  هک  يروما  ینعی  وا  رئاعش  میظعت  تسا  معنم  بح  عورف  زا  دیوگ و  یم  یلوا 
وا بکرم  هک  یتح  وا  حالس  وا و  سابل  وا و  مالک  وا و  مان  میظعت  لثم  دنک  یم  لاقتنا  معنم  نآ  هب  روما  نآ  زا  دشاب  تبسانم  نآ  هب  فقاو 

سپ تسا  یقیقح  معنم  تبحم  نیع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رئاعـش  میظعت  هک  دـش  مولعم  ترابع  نیا  زا  یهتنا  خـلا  وا  نکـسم  و 
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نیع وا  دجاسم  وا و  دهاشم  وا و  دقرم  دـلوم و  نکـسم و  وا و  بکرم  وا و  سابل  وا و  مالک  مالـسلاو و  ةولـصلا  هیلع  رورـس  نآ  مان  میظعت 
وا و باحصا  میظعت  وا و  تیبملا  میظعت  نآ  سپ  رد  تسا و  ةزعلا  بر  میظعت  تقیقح  رد  هک  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  تسا  رورس  نآ  میظعت 
هک اریز  تسا  ةزعلا  بر  میظعت  تقیقح  رد  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  تسا  رورـس  نآ  میظعت  دـنا  بوسنم  ناراوگرزب  نآ  هب  هک  ییاهزیچ 
زا سپ  لیعمـسا  يولوم  دـشاب  یم  بوبحم  ۀـلاحم  بوبحم ال  بوبحم  تسا و  ةزعلا  بر  بوبحم  هداتـسرف و  وا  هک  تسا  نآ  مظعت  ببس 

ياپ هب  متفا  تسا ++ هدید  وت  لامج  هک  دوخ  مشچ  هب  مزان  هحفص 12 ] دسیون [  یم  دوخ  میقتسم  طارص  رد  یعابر  [ 2  ] نیا قوف  ترابع 
ریغل میظعت  همه  نیا  تسا  هدیـشک  میوس  هب  هتفرگ  تنماد  وک  ار ++ شیوخ  تسد  منز  هسوب  رازه  مدره  تسا  هدیـسر  تیوک  هب  هک  دوخ 

مولعم دنک  یم  دیکأت  ردقنیا  مرکا  روضح  تابـستنم  باب  رد  دـیوگ و  یم  نینچ  موق  يادـتقم  هورگ و  رـس  هکنوچ  رگید  زیچ  ای  تسا  هللا 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  راثآ  وحم  مده و  نیهوت و  ریقحت و  میظعت  ضوع  رد  صخـش  مادک  يوریپ  هب  ناتخبدب  نیا  هک  تسین 
تـسا نیا  دنک  یم  اهنآ  میظعت  هب  رما  یلاعت  قح  دـسیون و  یم  هللا  رئاعـش  هلمج  زا  ار  هکربتم  راثآ  نیا  اهنیا  هورگ  رـس  دوخ  هک  دـننک  یم 

نم ةورملاو  افصلا  نا  ینک  عمج  مه  هب  یقطنم  سایق  قیرط  هب  ار  هیآ  ود  نیا  رگا  ار  دوخ  يادتقم  دشرم و  ار و  هللا  مالک  رم  موق  نیا  عابتا 
نم اهنإف  ةورملاو  افصلا  مظعی  نمو  دیآ  یمرب  نینچ  هجیتن  طسوا  دح  طوقـس  دعب  بولقلا  يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعـش  مظعی  نمو  هللا  رئاعش 

لیعمسا ترضح  هدلاو  هرجاه  انتدیس  دمآو  تفر  ببـس  هب  دنا  یکم  مرح  لصتم  درخ  کهوک  ود  هک  هورم  افـص و  میظعت  بولقلا  يوقت 
هک هسدـقم  هنکما  تسا  همرتحم  هموصعم  نآ  راگدای  هک  دـش  تباث  نآرق  صن  هب  هللا  رئاعـش  زا  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلعو  اـنیبن  یلع  هللا  یبن 
وا دبعم  وا و  نکسمو  وا  دلوم  نوچ  دنتسه  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  نیرخآلاو  نیلوالا  رخف  راگدای 

ءاقبلا لباق  هیباهو  به  دنراد  دوخ  ياج  هب  میظعت  ملسو  هیلع  هللا  یلص  وا  باحصا  لآ و  دقرم  راثآ و  وا و  دقرم  وا و  دجـسم  وا و  رجهم  و 
رپ نآرق  مامت  دیجم  نآرق  ینادرگ  قرو  فاصنا  رظن  هب  رگا  نوعجار  هیلا  اناو  انا هللا  دنتـشگ  بیرختلا  بجاو  هکلب  دندنامن  مه  دوخ  لاحب 

لوسرو هللا  يدی  نیب  اومدقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیأ  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تارجح  هروس  یبای  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  وا  ریقوت  میظعت و  زا 
هحفص 13 ] میلع [  عیمس  هللا  نا  هللا  اوقتاو 

یبنلا توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  هفیرش  هیآ 

متنأو ال مکلاـمعأ  طـبحت  نا  ضعبل  مکـضعب  رهج  لوقلاـب  هللا  اورهجت  ـالو  یبـنلا  توص  قوف  مکتاوصأ  اوعفرت  ـال  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیأ  اـی 
کنودانی نیذلا  نا  میظع  رجأو  ةرفغم  مهل  يوقتلل  مهبولق  هللا  نحتما  نیذلا  کئلوا  هللا  لوسر  دـنع  مهتاوصأ  نوضغی  نیذـلا  نا  نورعـشت 

رگا هیآ  جـنپ  نیا  رد  میحر ط 5  روفغ  هللاو  مهل  اریخ  ناـکل  مهیلا  جرخت  یتـح  اوربـص  مهنا  ولو  نوـلقعی  ـال  مهرثـکا  تارجحلا  ءارو  نم 
ار دوخ  لوبقم  لوسر  ریقوت  میظعت و  تزع و  تحاس  رادـقم  هچ  یلاعت  قح  هک  درک  دـناوت  یم  مولعم  دـنک  رکف  فاـصنا  روغ و  هب  یـسک 

مادک ات  هدومن و  ضرف  وا  تما  رب  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  وا  بادآ  تاعارم  داشرا  رما و  هبترم  مادک  هب  هتخاس و  دنلب  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
ار لامعا  هدومرف و  لامعا  طبحت  ببس  مالسلاو  ةولـصلا  هیلع  وا  زاوآ  رب  ار  زاوآ  يدنلب  طقف  هک  هدومرف  نایب  نابدا  یب  عیرقت  دیدهت و  دح 

ياه لمع  زا  تسا  یلمع  مه  مالـسا  دوخ  هکلب  دـنا  هدرک  مالـسا  رد  هک  هحلاص  لامعا  عیمج  هکنآ  هب  راعـشا  يارب  دومرف  عمج  هغیـص  هب 
یم نیرـسفم  تارجحلا  ءارو  نم  کنودانی  نیذـلا  نا  لوزن  ناش  رد  دـندرگ و  یم  دوباـن  طوبحم و  توص  عفر  بدا  ءوس  ببـس  هب  کـین 

روضح دندیسر و  هرونم  هنیدم  رد  زور  مین  تقو  میمت  ینب  دوخ  موق  زا  رفن  داتفه  اب  سباح  نب  عرقا  يرازف و  نصح  نب  هنییع  هک  دنـسیون 
هنابدا یب  قیرط  هب  تارهاـط  جاوزا  ياـه  هرجح  نوریب  موق  نیا  سپ  دـندوب  هلولیق  تحارتسا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوبقم  لوسر  سدـقا 

میظعت و هب  رما  ار و  موق  نآ  هنابدا  یب  شور  نیا  درک  خـیبوت  رجز و  یلاعت  قح  سپ  انیلا  جرخا  دـمحم  اـی  دـنتفگ  دـندرک و  اـپرب  اـه  هرعن 
نامز لوا  زا  دننک  یم  میمت  ینب  هب  بوسنم  ار  دوخ  مه  نامز  نیا  نایدـجن  هک  میمت  ینب  موق  نیا  هکنیا  بجع  دومرف  ربص  تابث و  ریقوت و 

قح رد  صاخ  قرـشملا و  یتءافجلاو  ظلغلا  تسا  دراو  ثیدـح  رد  هجو  ناز  دـندوب ، هنالهاج  شور  اب  بدا و  یب  نینچمه  هحفص 14 ] ] 
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یف لزالزلاو  نتفلا  تعقو  هنمو  ناطیشلا  نرق  هنم  جرخ  دق  هللاو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هقدص  ناطیـشلا  نرق  علطی  هنم  دومرف  دجن 
لاحلا اذـه  یلإ  نیمرحلا  لها  یلع  لابولا  رمتاو  لاـفطألاو  میرحلا  تیبسو  لاـجرلا  تلتقو  لاومـالا  تبهن  لـئالزلاو  نتفلا  يأو  نیملـسملا 

یلص وا  سدقا  روضح  لاقتنا  هب  نآرق  لوزن  رگا  لاملاو  لاحلا  نسحیو  لاکنلاو  ءوسلا  فشکیو  هلضفب  نمی  نا  لاعتملا  میرکلا  هللا  لأستف 
هلـسلس نآ  هک  سوسفا  اـما  دنتـشگ  یم  لزاـن  دـیدش  دـیعو  تاـیآ  هچ  نایدـجن  ناـبدا  یب  نیا  قح  رد  تشگ  یمن  عطقنم  ملـسو  هیلع  هللا 
عورـش تارجح  هروس  تایآ  لوا  رد  هدیاف  دندونـشخ  بیرخت  نآ  نیـسحت  رد  نایدـنه  راثآ و  بیرخت  رد  نایدـجن  لاحلا  تشگ  عوطقم 

هچ رگا  دومرف  ررکم  ار  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  ظفل  زاب  هیناث  هیآ  عورـش  رد  دومرف و  ۀیآلا  اومدـقت  اونما ال  نیذـلا  اهیا  ای  ظفل  هب  بادآ  داشرا 
هکنیا هب  راعـشا  دوب  یفاک  دومرف  یم  ۀـیآلا  رخا  یلإ  مکتاوصا  اوعفرت  الو  رگا  ینعی  تسا  هفطاع  واو  یـضتقم  میرک  نآرق  تلازج  زاجیا و 

رگیدکی و اب  اهنآ  هبطاخم  لثم  هب  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  وا  هبطاخم  مدع  داشرا  مالسلاو و  ةولصلا  هیلع  وا  روضح  هب  توص  عفر  مدع  داشرا 
هب فصتم  هک  یسک  ره  هکلب  تسین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  رورـس  نآ  نامز  لها  هب  صوصخم  لامعا  طبحت  دیعو  لاثتما  مدع  تروص  رد 

يدوب نامز  لها  هب  صوصخم  رگا  تسوا  ریگنماد  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  ترضح  نآ  بادآ  ظفحت  مکح  نیا  همایقلا  موی  یلإ  دشاب  نامیا 
وا هحفـص 15 ] برثی [  لها  ای  وا  یبنلا  ءاسن  ای  نوچ  تسا  نامز  لها  هب  صوصخم  هک  یماکحا  نآ  دومرف و  یم  هوحنو  یبنلا  باحـصا  ای 

اهیأ ای  ظفل  هب  ار  مالسا  لوصا  یقاب  تاکز و  جح و  هزور و  زامن و  نوچ  هکلب  تسا  هدومرف  رکذ  هصوصخم  ظافلا  هب  اوداه  نیذلا  اهیأ  ای 
ای ررکم  ظفل  هب  حرط  نامه  هب  مه  ار  بادآ  داشرا  نیا  دـنیامن  لمع  نآ  رم  نانمؤم  هلمج  تمایق  زور  ات  هک  تسا  هدرک  رکذ  اونمآ  نیذـلا 

مالـسلاو ةولـصلا  هیلعو  روس  نآ  میظعت  هک  دنیوگ  یم  نایباهو  هچنآ  هدیاف  نیا  رکذ  هب  تشگ  عوفدم  سپ  دومرف  داشرا  اونمآ  نیذـلا  اهیا 
روضح بادآ  تاعارم  هک  اریز  دنتسین  دادمتسا  میظعت و  لباق  ندرم  زا  دعب  ءاحلص  ءایبنا و  حاورا  داسجا و  دوب و  وا  تایح  مایا  هب  دودحم 

هللا ریغل  میظعت  بادآ  تاعارم  تادـیکأت  همه  نیا  فصناو  ربدـتف  تشگ  ضرف  تایآ  نیمه  مکح  هب  نانمؤم  عیمج  رب  تمایق  زور  اـت  رونا 
باذـع نیرفاکللو  اوعمـساو  انرظنا  اولوقو  انعار  اولوقت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیأ  ای  همیرک  هیآ  تسا هللا  هللا  ریغ  میظعت  هکلب  رگید  زیچ  اـی  تسا 

برع تغل  حالطـصا  بسح  انعار  مارک  باحـصا  دنتفگ و  یم  انیعار  رونا  روضح  تابطاخم  رد  ار  انعار  ظفل  ناقفانم  رافک و  هکنوچ  میلا 
رد دومرف و  عنم  دوب  رافک  ظفل  هباشم  هک  یظفل  لامعتسا  زا  ار  نانمؤم  یلاعت  قح  تشاد  مه  اب  تهباشم  تروصب  ظفل  ود  ره  دنتفگ و  یم 

باذـع ار  نارفاـک  تسا و  رفاـک  وا  دـنک  نآ  رب  رارـصا  دـنکن و  بدا  تاـعارم  یـسک  رگا  ینعی  مـیلا  باذـع  نیرفاـکللو  دوـمرف  نآ  سپ 
اونمآ نیذـلا  اـهیأ  اـی  هیآ  ردـص  رد  رگید و  زیچ  اـی  تسا  رونا  روضح  میظعت  يارب  ار  ناـنمؤم  رم  یهلا  بناـج  زا  رما  نیا  تسا  كاـندرد 

مهسفنأ اوملظ  ذإ  مهنأ  ولو  همیرک  تسا  ضرف  رونا  روضح  بادآ  تاعارم  وا  رب  ۀمایقلا  موی  یلإ  دشاب  نمؤم  هک  ره  هکنیا  هب  راعشا  دومرف 
دنیایب قسف  هب  ای  رفک  هب  دوخ  رب  دننک  ملظ  هک  هاگ  ره  اهنآ  رگا  ینعی  امیحر  اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتساو  هللا  اورفغتـساف  كؤاج 

هحفص 16 ] بلط [  سپ  وت  دزن 

لوسرلا مهل  هللا  رفغتساف  كؤاج  مهسفنا  اوملظ  ذإ  مهنا  ول  هفیرش و  هیآ 

نیا نابرهم  رایـسب  هدننک و  لوبق  هبوت  ار  یلاعت  وا  تفای  دنهاوخ  هنیآ  ره  لوسر  اهنآ  يارب  دنک  ترفغم  بلط  یلاعت و  وا  زا  دـننک  ترفغم 
هچنآ سپ  کیدزن  زا  ای  دنیایب  رود  زا  تسا  ماع  كوؤاج  ظفل  هک  اریز  دنک  یم  نیدلقم  ریغ  بهذـم  دـیدرت  حاضیا  لامک  هب  هفیرـش  هیآ 
تسا یلاعت  وا  لوق  مداصم  فلاخم و  حیرص  تسا  كرـش  مارح و  هیربلا  ریخ  ترـضح  هکرابم  هضور  رفـس  هک  دنیوگ  یم  نامورحم  نیا 

هکربـتم نکاـما  رد  تاـجاح  ياـضق  ترفغم و  ياـعد  هک  دـنک  یم  ادـن  هللا  اورفغتـساف  تسین  نکمم  رفـس  ریغ  هب  رودزا  تئیجم  هـک  اریز 
زا سپ  هک  يرافغتسا  ینعی  دنک  یم  نآ  حیضوت  رت  هدایز  یبیقعت  ءاف  دوب  نکمم  ناکم  ره  رد  یهلا  يرافغتـسا  هن  رو  تسا  لوبقم  هسدقم 
رد یلخد  يریثات و  ار  هسدقم  نکاما  تسا  انیبو  اناد  اج  ره  یلاعت  وا  هک  ار  نامورحم  لوق  تسا  دیدرت  تسا  لوبقم  نآ  دوش  عقاو  تئیجم 
یم دیفم  تقو  نآ  یهلا  رافغتـسا  هک  تسا  ترفغم  طرـش  لوسر  رافغتـسا  هک  ایوگ  داشک  تعافـش  باب  لوسرلا  مهل  رفغتـساو  تسین  نآ 
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یمن یـسک  نذا  ریغ  هب  تعافـش  هک  دنیوگ  یم  دننک و  یم  تعافـش  راکنا  نامورحم  نیا  هچنآ  لوسر و  رافغتـسا  هب  دوش  نورقم  هک  دتفا 
لوسر اما  درک  تعافش  دناوت  یمن  یسک  نذا  ریغ  هب  حیحص  لکلاب  مییوگ  هنذاب  الإ  هدنع  عفـشی  يذلا  اذ  نم  یلاعت  هلوقب  الالدتـسا  دناوت 
یضام هغیص  هب  ۀعافشلا  تیطعا  حیحص  ثیدح  لیلدب  تسا  يربک  تعافش  ماقم  نیمه  دوعوم  دومحم  ماقم  هک  تسا  هدش  نذا  ار  لوبقم 

یم دیدرت  ذإ  ظفل  میئوگ  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  دوب  وا  تایح  تلاح  هب  صوصخم  هیتآ  نیا  هک  دنیوگ  دـنرآ و  ضارتعا  نامورحم  رگا  و 
ةولصلا هیلع  وا  هرهطم  هضور  رفس  دش  تباث  رما  هس  همیرک  نیا  زا  سپ  تسین  نامز  نود  نامز  هب  صوصخم  ذإ  هک  ار  امـش  ضارتعا  دنک 

هحفص 17 ] هسدقم [  نکاما  رد  اعد  تباجا  مالسلاو و 

تعافش

نآ ینعی  مهیدیا  قوف  هللا  دی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  همیرک  ۀبنتف  ار  نایصاع  رم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  رورـس  نآ  تعافـش  و 
لوسر مه  قلطم  هفیلخ  يرآ  تسا  برق  هبترم  رادقم  هچ  هللا  ناحبـس  دننک  یم  ادخ  اب  تعیب  هک  یتسردب  وت  اب  دننک  یم  تعیب  هک  یناسک 
هبذعیل هللا  ناک  امو  همیرک  تسکشب  رس  دیسر و  اجنیا  ملق  تسا  ریرحت  هطیح  زا  نوریب  هک  دراد  يرارـسا  مهیدیا  قوف  هللا  دی  تسا  قح  رب 

دعب یبن  ره  موق  زیزع  يا  تسا  اهنآ  نایم  رد  وت  دوعـسم  دوجو  هکنآ  لاح  [ 3  ] رافک و رب  دتـسرف  یمن  باذع  یلاعت  قح  ینعی  مهیف  تناو 
وا كرابم  دوجو  ندوب  ببـس  هب  دنا  نومأم  ایند  راد  رد  یهلا  باذع  لوزن  زا  ترـضح  نآ  تما  تشگ و  یم  باذع  لوزن  دروم  نایغط  زا 

ببس هب  هنیآ  ره  يدوبن  ام  نایم  رد  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  وا  دوعـسم  دوجو  رگا  همیقلا  موی  یلإ  دوخ  تما  نایم  رد  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع 
ناهد رد  دشاب  كاخ  دش  كاخ  تفر و  ام  نایم  زا  وا  هک  ار  نامورحم  لوق  رم  تسا  دیدرت  میتشگ  یم  باذع  عاونا  قحتـسم  نایغط  عاونا 

رد ارت  میداتسرف  ام  مرکم  یبن  يا  ینعی  ارینم  اجارسو  هنذاب  هللا  یلإ  ایعادو  اریذنو  ارشبمو  ادهاش  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیأ  ای  همیرک  موق  نآ 
لوخد هب  ار  راـفک  رم  یتسه  هدـنناسرت  تنج و  لوخد  هب  ار  ناـنموم  رم  یتسه  هدـنهد  تراـشب  تما و  لاوحا  رب  یتـسه  دـهاش  هک  یلاـح 

بناج زا  هک  تامیظعت  تافیرـشت و  هلمج  نیا  یتسه  نشور  غارچ  وا و  نذا  هب  یلاعت  وا  یگدنب  يوسب  ارم  درم و  یتسه  هدنناوخ  خزود و 
زا غارچ  نیا  یتسه و  نشور  غارچ  دومرف و  هتیآ  رخآ  رد  دنتـسه  روغ  لباق  تسا  هدش  اطع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ار  وا  بیبح  رم  یلاعت  وا 

هحفص 18 ] هللاو [  مههاوفأب  هللا  رون  اؤفطی  نأ  نودیری  دنتسه  غارچ  نیا  ءافطا  یپ  رد  نایباهو  تسا  هدش  نشور  یهلا  تاذ  رون 

یهلا رون  ندرک  شوماخ  لابند  هب  نویباهو 

اما تسا  ناسآ  نتخوس  شیر  دزوسب  ششیر  دنز  فپ  سک  رگا  دزورفرب -  دزیا  هک  ار  یغارچ  هکنآ  لاح  نورفاکلا و  هرک  ولو  هرون  متم 
عابـشا لیـصفت و  هب  دوخ  هیلیلهت  هلاـسر  رد  باـب  نیا  قلعتم  رگید  همیرک و  نیا  زومر  هنع  یفع  هلاـسر  فلؤم  لکـشم  رما  نتخوس  ناـمیا 
یتسناد یمن  هچنآ  ارت  تخومآ  ینعی  امیظع  کیلع  هللا  لضف  ناکو  ملعت  نکت  مل  ام  کـملعو  همیرک  اـهیلا  عجریلف  ءاـش  نم  تسا  هتـشون 

دناوت یم  مومع  نیا  لخاد  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هک  دـنک  یم  مومع  ياضاقت  ام  ظـفل  تسا  میظع  مرکم  یبن  يا  وت  رب  ادـخ  لـضف  ارنآ و 
دیاب دشاب  میظع  نآرق  صن  هب  وا  رب  ادخ  لضف  هک  یـسک  بجع  هچ  دنا و  هدیـسر  رتاوت  هبترم  هب  زین  هحیحـص  ثیداحا  باب  نیا  رد  دش و 
هدایز ناطیـش  ملع  توملا و  کلم  ملع  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  وا  ملع  زا  دنیوگ  یم  هک  ار  نامورحم  لوق  رم  تسا  دـیدرت  دـشاب  نینچ  هک 

نآ ارچ  تسا  ناطیـش  توملا و  کـلم  ملع  مومع  رب  لاد  هک  تسا  صن  مادـک  نآ  هک  تسا  نیا  لاوـس  لوا  تسا  تباـث  صن  هب  هک  تسا 
 - داب هدنک  رب  هک  شیدنا  دب  مشچ  تفگ  شوخ  يدعس  تسا  روک  اهنیا  تریصب  مشچ  ارچ  روکذم  صن  نیا  زاو  دننک  یمن  رهاظ  ار  صن 

هاگرد رد  تیبوبحم  هبترم  وا  تعباتم  هب  هک  یـسک  دـناوت  یم  هتـشون  رادـقم  هچ  ناـیاپ  یب  رحب  نیا  زا  فلؤم  رظن ، رد  شرنه  دـیامن  بیع 
هک یـسک  هللا  مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لـق  دوـب  دـهاوخ  برقم  بوـبحم و  هبترم  مادـک  هب  شدوـخ  دوـش  یم  لـصاح  یهلا 

رما و لاثتما  هک  یـسک  هللا  عاطا  دقف  لوسرلا  عطت  نم  درک  دناوت  یم  نایب  نابز  مادک  هب  وا  برق  فصو  دشاب  ادخ  تعاطا  نیع  وا  تعاطا 
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هب ار  ثحب  نیا  اوهتناف  هنع  مکاهن  امو  هوذخف  لوسرلا  مکاتآ  ام  دناد  یم  وا  مه  ار  وا  ردق  تمظع  دنک  یم  شرافـس  یلاعت  قح  ار  وا  یهن 
دمحم اندیـس  یلع  هللا  یلـص  رـصتخم ، هصق  ییوت  گرزب  ادخ  زا  دـعب  هقح ++ ناک  امک  ءانثلا  نکمیال  هحفـص 19 ] منک [  متخ  تیب  نیا 

قح دراد  مکح  هچ  هللا  ریغل  میظعت  هک  مینک  بلطم  لصا  هب  عوجر  هتنـس  یلع  انتماو  هتعافـش  اـنقزرا  مهللا  ملـسو  كراـبو  هباحـصاو  هلآو 
دوجس هب  ار  مارک  هکئالم  رما  نیا  نیرفاکلا  نم  ناکو  ربکتساو  یبأ  سیلبا  الإ  اودجسف  مدآل  اودجـسا  ۀکئالملل  انلق  ذإو  دیامرف  یم  یلاعت 

زا هک  تسا  ناـنآ  لوا  وا  هک  درکن  ترداـبم  ارچ  ناطیـش  دوب  ریقحت  رگا  وا  ریقحت  تهج  هب  اـی  دوب  مدآ  میظعت  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ 
مدآ میظعت  تهج  هب  رگا  دنراد و  یم  رظن  دم  مالـسلاو  ةولـصلا  مهیلع  ءایبنا  ریقحت  هک  تسا  نانآ  لوا  وا  دنا و  هدرک  راکنا  هللا  ریغ  میظعت 

تهج هب  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  فسوی  نیوبا  ناوخا و  هدجـس  نیا  ادجـس  هل  اورخو  همیرک  هن  اـی  تشگ  هب  رومأـم  هللا  ریغ  میظعت  سپ  دوب 
ام دزن  هچ  رگا  دومرف  یمن  نآ  رکذ  فیـصوت  لـحم  رد  یلاـعت  قـح  يدوـب  كرـش  رفک و  هللا  ریغ  میظعت  رگا  رگید  زیچ  اـی  دوـب  وا  میظعت 

هدجس زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  تسا و  دبعت  هدجس  هباشم  میظعت  هدجـس  هک  تسا  مارح  هللا  ریغل  هنیعب  هدجـس  نیدلقم  هعامج 
دحأل دجـسی  نأ  ادحأ  رمأ  تنک  ول  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاق  هنع  هللا  یـضر  ةریرـصح  یبا  ثیدح  هب  تسا  هدومرف  عنم  هللا  ریغل 
نانآ لوا  هدیاف  دندیمهف  اجک  زا  هللا  ریغل  میظعت  كرش  رفک و  هکلب  تمرح  هدجس  تمرح  زا  اما  يذمرت  اهجوزل  دجست  نأ  ةأوملا  تومال 

قلعت و نایدجن  اب  ار  سیلبا  هجو  نآ  زا  تسا  سیلبا  ناتسرپ  يدجن  نایدجن و  لوا  داتـسا  سپ  دوب  سیلبا  هللا  ریغل  میظعت  زا  درک  راکنا  هک 
رهاظ نایدجن  هیلجس  تسا  هدش  رهاظ  مدآ  ینب  تروص  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  رونا  روضح  رد  هک  هاگره  هچ  تسا  مکحم  يراد  هتـشر 
خیـش تروص  هب  ناطیـش  دـندرک و  یم  تروشم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  رونا  روضح  لتق  رد  شیرق  راـفک  هک  هودـنلا  راد  هصق  تسا  هدـش 
یلاعت قح  اما  يدجنلا  خیشلا  لاق  ام  لوقلا  هحفـص 20 ] دنتفگ [  رافک  هلمج  داد و  ناشن  ار  اهنآ  لتق  قیرط  تشگ و  رهاظ  اهنآ  رب  يدـجن 

ثایغ و تغل  بتک  نیبب  تشگ  ررقم  يدجن  خیـش  ناطیـش  مان  زور  نآ  زا  تسا  فورعم  روهـشم و  داد  تاجن  اهنآ  رـش  زا  ار  دوخ  بیبح 
عـضو رد  دـندرک و  یم  همظعم  هبعک  يانب  شیرق  هیکلاس  هک  تسا  هدروآ  دوخ  تارماسم  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یبرع  نبا  خیـش  هریغ 

هک ره  هک  تفرگ  نآ  رب  رارق  اهنآ  زا  یکی  حالص  هب  رخآ  متمدخ  نیا  قحتسم  نم  هک  تفگ  یم  موق  سیئر  ره  داتفا  فالتخا  دوسا  رجح 
دوب یگلاس  رمع 25  رد  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  رونا  روضح  اقافتا  دوش  راـک  نیا  درپس  ار  وا  دـیآ  رد  مرح  هب  نـالف  هزاورد  زا  لوا  ادرف 

هک دومرف  رما  ناسیئر  همه  رطاخ  تاعارم  تهج  هب  ترـضح  نآ  هب  انیـضر  نیمالا  اذـه  دـنتفگ  قافتا  هب  هلمج  دـمآرد  هزاورد  نآ  زا  لوا 
دندرک نانچ  نوچ  دننک  الاب  ار  فیرش  رجح  هتفرگ  ار  میلگ  هشوگ  کی  هک  دومرف  رما  ار  سیئر  ره  دنتـشاد و  یمیلگ  رب  ار  كرابم  رجح 
لوسر درک  هراشا  تشگ و  رهاظ  يدجن  خیش  تروص  هب  ناطیش  تلاح  نآ  رد  دومن  تبث  وا  ررقم  لحم  رب  هتشادرب  كرابم  تسد  هب  دوخ 

نآ رد  رگید  گنس  هاگره  هک  دوب  نآ  شدوصقم  نکب  راوتسا  رجح  سپ  رد  ار  گنس  نیا  ینعی  یگنس  هب  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  ار  لوبقم 
رونا روضح  اما  تسناد  دنهاوخ  موئشم  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  ار  وا  لعف  مدرم  دیطلغ و  دهاوخ  سپ  دوسا  رجح  هنیآ  ره  دوش  هتـشاد  قاط 

تارماسم تشگ  ادیپان  رساخ  بئاخ و  سپ  میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  دومرف  هتفایرد  ار  وا  دصقم  توبن  رون  هب  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع 
اهبو نتفلاو  لزالزلا  كانه  يراخبلا  یف  امک  دومرف  ناطیشلا  نرق  ار  نایدجن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  رونا  روضح  هجو  نآ  زا  هبعکلا  ءانب  باب 
نرق علطی  ثیح  نم  انهه  ۀنتفلا  نا  الا  لوقی  قرشملا  لبقتـسم  وهو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  هنا  رمع  نبا  نعو  ناطیـشلا  نرق  علطی 
هتشر نآ  مویلا  ات  تسا و  يدرگاش  يداتسا و  يراد  هتشر  یمیدق و  هقالع  ناطیـش  هحفص 21 ] اب [  ار  نایدجن  هک  هاگره  يراخب  ناطیشلا 

هک ار  همظعم  رثآم  هسدقم و  تاماقم  ریقحت  بیرخت و  مدـه و  هنرو  دـنراد  یم  یعرم  بدا  لامک  هب  ناتـسرپ  يدـجن  نایدـجن و  ار  يراد 
ثعاب مادک  رگید  دننک  یم  كرـش  نآ  رد  مدرم  هکنیا  تمهت  هب  دـندوب  وا  دالوا  باحـصا و  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  رونا  روضح  راگدای 
تسا كرـش  مادک  نتـساوخ  هسدقم  نکاما  رد  یلاعت  يادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  ندرک و  اعد  ندناوخ و  لفن  كرـشلا  نم  هللااب  اذایع  دوب 

نم اوذختاو  رما  تسا و  بلطم  مادک  يارب  جحلاب  سانلا  یف  نذا  رما و  سپ  دنشابن  نتساوخ  اعد  ندناوخ و  لفن  لباق  هسدقم  تاماقم  رگا 
رب قلخ  نداتسیا  دوش و  هچ  فاوط  رد  ار  دوسا  رجح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ندیـسوب  هچ و  يارب  یلـصم  میهاربا  ماقم 
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هدش ررقم  دصقم  مادـک  يارب  ماقم  ره  رد  نتـساوخ  اعد  هورملاو و  افـصلا  نیب  یعـس  تارمج و  یمر  ینم و  هفلدزم و  هب  عوجر  تافرع و 
کندل نم  انل  بهو  انتیده  ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال  رگید  زیچ  ای  تسا  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلعو  انیبن  یلع  لیلخ  ترـضح  راگدای  ایآ  تسا 

يارب ضر  ذاعم  نب  دعس  ترضح  مودق  تقو  ونشب  هللا  ریغل  میظعت  باب  رد  زین  ملسو  هیلع  هللا  یلص  لوبقم  لوسر  ثیداحا  زا  يردق  همحر 
يارب مایق  هب  رما  نیا  يراـخب )  ) مکریخ وا  مکدیـسل  اوموق  دومرف  ار  راـصنا  هعاـمج  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هظیرق  ینب  میکحت 
دومرف عمج  ظفل  هب  اوموق  هک  ماـنالا  ریخ  مـالک  ياوحف  ثیدـح و  ظـفل  هب  تسا  دودرم  دوب  راـمیب  وا  هک  وا  هباد  زا  دوب  روس  ندرک  ناـیاپ 
دوصقم وا  میظعت  رگا  رورض  هچ  نتساوخرب  ار  تعامج  یمامت  دنا  یفاک  فرع  بسح  صخـش  ود  تیاهن  صخـش  کی  لوزن  دادما  يارب 

هحفـص رگید [  هدیاف  اجنیا  زا  یظعت  رد  تسا  حیرـص  دومرف  مکریخ  مکدیـسل و  اوموق  هکنوچ  دوب و  یفاک  دعـسل  اوموق  يدوبن  ترـضح 
هنع هللا  یـضر  هثراـح  نب  دـیز  مودـق  تقو  تسا  زیاـج  میظعت  لـحم  رد  نتفگ  ار  موق  سیئر  رم  دیـس  ظـفل  هک  دوش  یم  دافتـسم  مه  [ 22
نع تسا  نیا  ثیدـح  ظفل  تسا  هداد  هسوب  هدرک و  هقناعم  وا  اب  هتـساوخ و  رب  دـنک  تسار  دوخ  رب  ار  هماـج  هکنآ  ریغب  دوخ  رونا  روضح 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هیلا  ماقف  بابلا  عرقف  هاتاف  یتیب  یف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرو  ۀنیدملا  هثراح  نب  دیز  مدق  تلاق  ضر  ۀشئاع 

لوسر هسوب  مییوگ  میظعت  يارب  هن  دوب  تبحم  يارب  هسوب  هقناعم و  مایق و  نیا  هک  دنیوگ  رگا  يدنرت  هلبق  هقنتعاف و  هبوث  رجی  انایرع  ملسو 
افتکا مه  نیا  رب  رگا  درادـن و  ینعم  گنـس  اب  ناـسنا  تبحم  میظعت  يارب  اـی  دوب  تبحم  يارب  ار  دوسا  رجح  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  لوبقم 

يور رب  تبحم  هسوب  افرع  هک  میظعت  هب  تسا  حیرصت  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  ار  تزع  اب  ترضح  ياپ  تسد و  نایدوهی  لیبقت  مییوگ  دننکن 
يدادـن نآ  تزاجا  ار  اهنآ  ترـضح  يدوبن  زیاج  میظعت  تهج  هب  یـسک  ياپ  تسد و  لیبقت  رگا  ياپ  تسد و  رب  میظعت  هسوب  دوش و  یم 
کعمـس ول  هنا  یبن  لقتال  هبحاص  لاقف  یبنلا  اذـه  یلإ  انب  بهذا  هبحاصل  يدوهی  لاق  لاق  لاـسع  نب  ناوفـص  نع  تسا  نیا  ثیدـح  ظـفل 

اونزت الو  اوقرست  الو  ائیش  هللااب  اوکرـشتال  مهل  لاقف  تانیتب  تایا  عست  نیع  هالاسف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ایتاف  نیعا  ۀعبرا  هل  ناکل 
الو ۀنـصحم  اوفذـقت  الو  ابرلا  اولکات  الو  اورحـست  الو  هلتقیل  ناطلـس  يذ  یلإ  یئیربب  وشمت  الو  قحلاب  الا  هللا  اهمرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  ـالو 

ثیدحلا رخآ  یلإ  یبن  کنا  دهـشن  اولاقو  هیلجرو  هیدی  اولبقف  لاق  تبـسلا  یف  اودتعت  نادوهیلا ال  ۀصاخ  مکیلعو  فحزلا  موی  رارفلا  اولوت 
 ] لاـقف ۀـبعکلا  یلإ  وأ  تیبـلا  یلإ  اـموی  رمع  نبا  رظن  دـیوگ و  یم  دـنک  یم  تیاور  رمع  نبا  زا  هتـشاذگ  نمؤملا  میظعت  رد  یباـب  يدـنرت 

هحفص 23 ]

ندرک ترایز  رد  تنس  لها  ياملع  راتفگ 

باحصا مالـسالا  رامـس  موجن  لمعب  عوجر  يردق  ثیدحلا  رخآ  یلإ  کنم  هللادنع  ۀمرح  مظعا  نمؤملاو  کتمرح  مظعا  امو  کمظعا  ام 
یلص وا  رونا  روضح  رد  مارک  هباحص  هک  تسا  تباث  ریس  ثیداحا و  بتک  رد  درک  دیاب  زین  مهنع  یضرو  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مانالا  ریخ 

ملـسو و هیلع  هللا  یلـص  وا  میظعت  ترثک  زا  ینعی  ریطلا  مهـسؤر  یلع  امناک  دنتـسشن  یم  عوشخ  ینتورف و  بدا و  هب  نانچ  ملـسو  هیلع  هللا 
یم هدیرپ  مرحت  یندا  هب  هک  تسا  هتـسشن  یـشحو  غرم  اهنآ  رـس  رب  ایوگ  هک  دنتـسشن  یم  هتخادنا  ورف  ار  اهدوخ  ياهرـس  وا  سلجمریقوت 
یف هرـصب  مهنم  دـحا  هیلا  عفری  الف  تسا  نیا  يذـمرت  ظفل  دنتـسناوت  یمن  هدـید  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  وا  فرط  هب  میظعت  لامک  زا  دور و 

رد یهدنـس  مشاه  دـمحم  مودـخم  انالوم  دـنیامرف  هظحالم  فاصنا  رظن  هب  زین  ار  تما  ءاملع  لامعا  لاوقا و  ضعب  لاـحلا  لـیوط  ثیدـح 
تارابع هصالخ  يراق  یلع  خیـش  کسانم و  بحاص  هللا  ۀـمحر  انالوم  زا  موس  لصف  مهدراهچ  باب  رد  بوبحملا  ةرایز  یف  بولقلا  ةویح 

تسا ربارب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  يوس  هب  دنا  بوسنم  هک  راثآ  رابآ و  دجاسم و  ترایز  تسا  بحتـسم  دسیون  یم  نینچ  اهنآ 
هیکلام هیعفاش و  زا  هفیاط  هیفنح و  زا  یتعامج  قالطالا  یلع  بابحتسا  نیا  هب  دنا  هدرک  حیرصت  اهنآ و  تهج  ای  اهنآ  نیع  دوش  هتسناد  هک 
حیحـص هک  تسربارب  وا  ياضعا  زا  يوضع  ای  وا  مدق  ای  وا  يولهپ  ای  وا  تسدب  دشاب  هدرک  ساسم  هک  يزیچ  ره  میظعت  هلوق  یلإ  هلبانح  و 

الاح ارـصتخم  یهتنا . راثآ  راـبخا و  رد  نآ  توبث  ریغ  هب  راهتـشا  هجو  رب  مدرم  رد  دـشاب  فورعم  هکنیا  اـی  وا  توبث  رد  لـقن  دـشاب  هتـشگ 
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مقرا نب  مق  راراد  یبنلا  دـلوم  باب  رد  تسا  ترورـض  ار  نع  نع  انثدـح و  ای  تسا  یفاک  ترهـش  هکربتم  راثآ  باب  رد  هک  دـیاب  فاـصنا 
هحفـص تحـص [  رب  هلمج  هکلب  دنا  یلعج  نیا  هک  تسا  هتفگن  یـسک  راثآ  دـجاسم و  ضر و  همطاف  هدـلوم  ضر  يربکلا  ۀـجیدخ  ناکم 
یبطق خیرات  يراق و  یلع  الم  کسانمو  يدون  مایا  کسانملا  حاضیا  نیبب  دنیوگ  یم  بحتـسم  ار  راثآ  نآ  ترایز  دنراد و  قافتا  لآ  [ 24
دنیوگ یم  مارح  ارنآ  تراـیز  دوخ  بهذـم  بجوـم  يرآ  دـنا  هتفگن  یلعج  ار  نآ  زین  هریغو  هیمیت  نبا  تیدـجن  ياوـشیپ  هک  دـح  نیا  اـت 

هب هک  هاگ  ره  رمع  نبا  هللادبع  ترـضح  دـنک  یم  لقن  نومـضم  نیمه  هیمیت  نبا  زا  قیدـصلا  ۀـلحر  باتک  رد  ناخ  نسح  قیدـص  هچنانچ 
رد دنام و  یم  دندوب  هدش  تسرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  راثآ  رب  نیمرحلا  نیب  هک  تاماقم  دـجاسم و  رد  سپ  تفر  یم  جـح 

ار تخرد  نآ  دوب  هدومرف  تحارتسا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  رونا  روضح  هک  یتخرد  ره  ریز  تکرب و  لوصح  تهج  هب  درک  یم  ادا  زامن  نآ 
رمع نبا  یئر  دسیون  یم  دعس  نبا  تاقبط  رد  تسا  دوجوم  ترثک  هب  مجاعم  دیناسم و  ننـس و  حاحـص و  رد  تایاور  نیا  دیناهد  یم  بآ 
ضر لبنح  نب  دمحا  ماما  ترضح  زا  تاهوجو  نیا  زا  ههجو  یلع  اهعضو  مث  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ربنم  ینعی  ربنملا  یلع  هدی  احضاو 

هحفص 443 دلج 2  افولا  ءافو  رد  يدوهمـس  خیـش  تسا  يدرم  تکرب  لوصح  تهج  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ربق  هسوب  ربنم و  هسوب 
هللا لوسر  ربنم  سمی  لجرلا  نع  یبا  تلأس  هللادـبع  لاق  دوخ  دـلاو  زا  دـمحا  نب  هللادـبعل  تالاوسلاو  للعلا  باتک  یفرغلا  لاـق  دـیامرف  یم 
یفع دیوگ  یم  فلؤم  یهتنا  هب  سأب  ال  [ 4  ] لاق یلاعت  هللا  باوت  أجر  کلذ  لثم  ربقلاب  لعفیو  هلبقیو  هسمب  كربتیو  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
تهج هب  دیاش  هیلع  هللا  ۀمحر  لبنح  نب  دمحا  ماما  زا  تیاور  صیـصخت  اما  دنا  بابحتـسا  نیمه  رب  هعبرا  بهاذم  باحـصا  هلمج  هک  هنع 

یم رفک  كرـش و  هلیلج  راثآ  هب  كربت  دـنک و  یم  لیلج  ماما  نیمه  دـیلقت  يوعد  رهاـظ  هب  اـهنآ  هک  تسا  هدروآ  هیدـجن  هیباـهو  تیکبت 
يراقلا ةدـمع  رد  یفنح  ینیع  همالع  تسا  ارتفا  بذـک و  ضحم  اـهنآ  تیلبنح  يوعد  هک  دـش  مولعم  هحفـص 25 ] مولعم [  اجنیا  زا  دنناد 

یف تیأر  لاق  یئالعلا  نب  دیعـس  وبا  ظـفاحلا  ینربعا  دومرف  یم  یقارع  نیدـباعلا  نیز  ظـفاح  مداتـسا  هک  دـیامرف  یم  هحفص 607  دلج 4 
ملس هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ربق  لیبقت  نع  لئس  دمحا  مامالا  نا  ظفاحلا  نم  هریغ  رصان و  نبا  طخ  هیلع  میدق  ءزج  یف  لبنح  نب  دمحا  مالک 

ینعم وا  همالک  اذه  لیلج  يدنع  دمحا  تبجع  لوقیو  کلذ  نم  بجعتی  راصف  هیمیت  نبا  خیـشلل  هانیراف  کلذب  ساب  لاقف ال  هربنم  لیبقتو 
لهال همیظعت  اذه  ناک  اذاو  هب  هلـسغ  يذـلا  ءاملا  برـشو  یعفاشلل  اصیمق  لسغ  ذا  مامالا  نع  انیور  دـقو  کلذ  یف  بجع  ياو  لاق  همالک 
باتک رد  یکلام  يرقم  ماما  ترهش  ببـس  هب  ار  لوق  نیمه  مالـسلاو و  ةالـصلا  مهیلع  ءایبنالا  راثآب  فیکو  ۀبحـصلا  ریداقمب  فیکف  ملعلا 

لوق نیمه  هک  دـسیون  یم  لقن  نیا  زا  سپ  يرقم  همالع  یملق  هخـسن  هحفـص 81  تسا  هدرک  لقن  هسنجب  لاعنلا  ۀفـصب  لاعتملا  حتف  دوخ 
یلص رونا  روضح  ربق  رب  ضر  يراصنا  بویأ  وبأ  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  دنسم  رد  وا  هک  یتیاور  زا  تسا  ذوخأم  ضر  دمحا  ماما 

هیلع و هللا  یلص  وا  سدقا  روضح  هب  ما  هدماین  یگنـس  دزن  راذگب  دومرفوا  تفرگ  ار  وا  ندرگ  نادرم  سپ  داهن  دوخ  يور  ملـس  هیلع و  هللا 
زین یکبس  ماما  یکم و  رجح  نبا  همالعو  يدوهمس  خیش  تسا  دوجوم  هحفص 433  دلج 5  دمحا  ماما  دنسم  رد  تیاور  نیا  ما  هدمآ  ملس 

نکش لطاب  باتک  رد  اضیا  ارـصتخم  یهتنا  دنیامرف  هعلاطم  ار  ماقـسلا  ءافـشو  ءافولا  ءافوو  مظنم  رد  دنا  هدرک  نایب  ثیدح  نیا  ةاور  قیرط 
سپ بآ  زا  وا  كرابم  نهد  بآ  زا  دنتـسج  یم  كربت  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  وا  راثآ  هلمج  زا  مهنع  هللا  یـضر  مارک  هباحـص  دیامرف  یم 
باب هحفص 438  لوا  دلج  تسا  هدرک  مئاق  یباب  دوخ  عماج  رد  يراخبلا  حیحص  بحاص  وا  كرابم  قرع  زا  وا  يوضو  بآ  زا  وا  هدروخ 

هحفص 26 ] عرد [  نم  رکذ  ام 

دوب هدنام  ياجب  مرکا  لوسر  زا  هچنآ  هب  ءافلخ  نتسج  كربت 

هلعنو هرعش  نم  هتمـسق و  رکذت  مل  امم  کلذ  نم  هدعب  ءافلخلا  لمعتـسا  ام  همتاخ و  هحدقو و  هفیـسو  هاصعو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
دینانکیم ترایز  هک  دوب  ترـضح  نآ  هدابل  هشئاع  ترـضح  دزن  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هتافو  دـعب  مهریغو  هباحـصا  هیف  كربتی  اهم  هتیناو 

ءاسک ضر  ۀـشیاع  انل  جرخا  تسا  نیا  يراـخب  ظـفل  تسا  هدومرف  تلحر  هداـبل  نیمه  رد  ناـشیا  ترـضح  هک  دـندومرف  یم  وا  دار  مدرم 
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نیواد رج  نیلعن  سنا  انل  جرخا  يراخب  ظفل  ار  مدرم  دینانکیم  ترایز  هک  دندوب  كرابم  نیلعن  ضر  سنا  ترضح  دزن  هحفص 438  ادیطا 
هدرب وبا  لاق  يراخب  ظفل  دیناشون  یم  ار  مدرم  هتخادنا  بآ  نآ  رد  هک  دوب  سدقا  روضح  هلایپ  مالس  نب  هللادبع  ترـضح  دزن  هحفص 438 

نب رمع  ار  هلاـیپ  نـیمه  سپ  هحفص 842  دلج 3  هیف  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  برـش  حدـق  یف  کیقـسا  الا  مالـس  نب  هللادـبع  یل  لاق 
هب شبآ  هتـسش  ار  نآ  دش  يرامیب  هک  ره  دـندوب  كرابم  ياهوم  نینموملا  مأ  هملـس  مأ  ترـضح  دزن  تشاد  هاگن  كربت  يارب  زیزعلادـبع 

كرابم ربق  دندش  میظعتلا  بجاو  كربتم و  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  وا  راثآ  هلمج  هاگره  هحفص 845  دلج 2  يراخب  دیناروخ  یم  افش  تین 
ماـما ربق  هصق  تسا  هداـهن  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  وا  مدـق  رب  يور  اـیوگ  هک  داـهن  ور  نآ  رب  بویا  وبا  ببـس  نآ  زا  دـشابن  كربتم  ارچ  وا 
تلحر دندرب  یم  كربت  هب  ار  نآ  كاخ  مدرم  دش و  یم  ادیپ  کشم  يوب  وا  ربق  زا  هک  تسا  دوجوم  يراخب  حارش  بتک  رد  ضر  يراخب 

رگم تسا  هدـش  عقاو  باستحا  اـضق و  ياـه  همکحم  تعیرـش و  یقرت  تکلمم  نیع  رد  هیـسابع  تنطلـس  رد  هنـس 454  رد  فوصوم  ماما 
نتشاد تسد  ربق  رب  طقف  اهنآ  دزن  هک  تیدجن  نایاوشیپ  لاح  رب  ياو  نیحلاص  فلس  تداع  دوب  نیمه  درکن و  باستحا  لعف  نیا  رب  یسک 

هحفص 27 ] هنامز [  تسا  نیا  ینابر و  نیثدحم  هنامز  دوب  نآ  تسا  تعدب  رفکو و  كرش 

اهنآ زا  دادمتسا  ءاحلص و  حاورا  هب  لسوت 

لصا ار  فاصنا  لها  رم  تسا  تیافک  نیا  رد  مینک و  یم  متخ  اجنیا  ار  ثحب  نیا  اجک  هب  ات  تسا  اجک  زا  هار  توافت  نیبب  ینابز  نیثدحم 
نادبالا ۀـقرافم  دـعب  تسا  حاورا  تایح  رب  فوقوم  هلأسم  نیا  قیقحت  هکنوچ  اهنم  دادمتـسالاو  ءاحلـصلا  حاوراب  لسوتلا  عازنلا  هب  ام  یناث 

نم حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسیو  یلاعت  هللا  لاق  میئامن  عرفتم  نآ  رب  ار  دادمتسا  لسوت و  نآ  زا  دعب  هدومن  هلئسم  نیا  لح  لوا  هک  دیاب 
هچنآ دوخ  لیلق  ملع  ردـق  هب  ام  اما  تسا  هدـیچیپ  تیاهن  دـیجم  نآرق  قوطنم  بسح  حور  هلأـسم  ـالیلق  ـالإ  ملعلا  نم  متیتوأ  اـمو  یبر  رمأ 

تسا و رما  ملاع  زا  فیرـش  نآرق  قوطنم  بجوم  هب  حور  هک  وا  تیهاـم  تیفیک و  رد  هن  مینک  یم  وا  تاـمم  تاـیح و  رد  مینک  یم  ملکت 
لوصا رد  وا  تایح  اما  تسا  تکاس  وا  تیهام  تیفیک و  زا  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  عراش  هک  دـناوتیم  نایب  ردـقنآ  رما  ملاـع  زا  قلخ  ملاـع 

رد وا  يراتفرگ  تلاح  زا  هدایز  مسج  سفق  يدازآ  زا  دـعب  وا  كاردا  روعـش و  هکلب  تسا  تباث  قاـفتا  هب  فیرـش  عرـش  دـعاوق  مالـسا و 
تاکرب ضویف و  رداصم  ملاع  نیا  رد  هچنانچ  هیسدق  سوفن  دننک و  یم  لماک  یقرت  يرخا  ةأشن  رد  أدعس  حاورا  تسا  مسج  هعبرا  رصانع 

مالـسا و ءامکح  هلأسم  نیا  رب  دنـشاب  یم  تاکرب  ضویف و  رداصم  ملاع  نیا  ةویح  لاح  زا  هدایز  همات  توق  هب  ملاع  نآ  رد  نانچمه  دندوب 
هاش يواضیب  یـضاق  فیرـش  دیـس  همالع  ینازاتفت  همالع  يزار  ماما  یلازغ  ماما  دـنراد  قافتا  نید  رباـکا  نیثدـحم و  نیملکتم و  نیققحم 

ياسؤر هک  یتح  دنا  هدرک  تباث  هیلقن  هیلقع و  لئالد  نیهارب و  هب  ار  هلأسم  نیا  اهدوخ  لئاسر  بتک و  رد  هللا  ءانث  یضاق  يدنه و  هللا  یلو 
هحفص 28 ] مهریغو [  میق  نبا  نوچ  نیدلقم  ریغ 

حور روعش  تایح و  رد  تنس  لها  لوق 

هیآ تحت  رد  دـسیون  یم  هحفـص 85  دنه  عوبطم  لوا  دـلج  يواضیب  ریـسفت  رد  دـنا  هدرک  حور  مات  كاردا  روعـش و  تایح و  فارتعا  زین 
ۀباحصلا روهمج  هیلعو  ۀکارد  توملا  دعب  یقبت  ندبلا  نم  سحی  امل  ةرئاغم  اهسفناب  ۀمئاق  رهاوج  حاورالا  نا  یلع  ۀلالد  اهیفو  ادهش  ةویح 

كاردا و ننس  تایآ و  مادک  رد  دنیوگ  دنربخ  یب  مه  هیسرد  بتک  نیماضم  زا  هک  نیدلقم  ریغ  رگا  ننسلاو  تایالا  تقطن  هب  نیعباتلاو و 
لها بیذـعت  میعنت و  رکنم و  ریکن و  باوج  لاؤس و  تسا و  مالـسا  فیاوط  هیلع  قفتم  هک  ربق  باذـع  مییوگ  تسا  هدـش  تباث  نآ  روعش 
حور رگا  تسا  حور  روعـش  كاردا و  تایح و  رب  فوقوم  هلمج  نآ  تسا  هدیـسر  رتاوت  هبترم  هب  بیرق  حاحـص  ثیداحا  رد  هچنانچ  روبق 

هک مییوگ  تسین  نآ  زا  دـعب  تسا  روعـش  ار  وا  لاؤس  هظحل  نآ  رد  هک  دـنیوگ  رگا  تسیک و  اـب  نیکلم  باوج  لاؤس و  يدوـبن  روعـش  ار 
نآ رب  هوالع  زیخاتسر  زور  ات  وا  روعش  كاردا و  رب  تسا  حیرص  لیلد  تسا  هدمآ  حاحص  ثیداحا  رد  ۀمیقلا  موی  یلإ  هک  بیذعت  میعنت و 
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هربقم هب  هک  ره  هک  دـنیامرف  یم  داشرا  هک  اجنآ  تاوما  اب  ندرک  ملکت  هب  میرومأم  ناـیام  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  قودـصم  قداـص  لوق  هب 
مکل نحنو  طرف  انل  متنا  نوقحالل  مکب  هللا  ءاشنا  اناو  نینمؤم  موق  راد  مکیلع  مالـسلا  روبقلا  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  دیوگ  دسرب  ناناملـسم 

دوب یمن  روعـش  ار  اـهنآ  رگا  هحفـص 154  نصح  هبراقتم  ظافلا  هب  دواد  وباو  هجام  نباو  يذـمرت  ملـسم و  ۀـیفاعلا  مکلو  اـنل  هللا  لئـسا  عبت 
نیا هب  مالسلا  هیلع  رونا  روضح  دوخ  هکلب  الک  اشاح و  دومرف  یمن  رومأم  تادامج  باطخ  هب  ار  نایام  ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوبقم  لوسر 

تـسا هدش  تباث  هرتاوتم  راثآ  زا  دـسیون  یم  هحفـص 5  حور  باتک  رد  میق  نبا  نیدـلقمریغ  سیئر  دـندومرف  یم  روبق  لها  ترایز  ظاـفلا 
هحفص 29 ] یطویس [  ماما  دنوش  یم  شوخ  اهنآ  زاوآ  زا  دنسانش و  یم  ار  نیرئاز  ناگدرم  هکنیا  رب  تسا  عامجا  ار  فلسو 

روبق ترایز  دروم  رد  سابع  نبا  هریرهوبا و  هشیاع و  زا  یثیداحا 

همالس درو  هب  سنا  همالک و  عمسو  روزملا  هب  ملع  ءاج  یتمرئازلا  نأ  یلع  لدت  راثآلاو  ثیداحالا  دسیون  یم  هحفص 151  رودص  حرش  رد 
یقهیب ماما  روبقلا و  باتک  رد  ایندلا  یبا  نبا  تایاور  ددعتم  مهنع  هللا  یضر  سابع  نباو  ةریره  وباو  هقیدص  ضر  هشیاع  ترـضح  زا  هیلع 
دونشخ وا  زاوآ  زا  دسانش و  یم  ار  وا  هدرم  نآ  دور  یم  دوخ  هدرم  ربق  دزن  یسک  هاگ  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  نامیالا  بعـش  باتک  رد 

ربق روزی  لجر  نم  ام  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تلاق  اهنع  یلاـعت  هللا  یـضر  هشئاـع  نع  دـهد  یم  وا  مالـس  باوج  دوش و  یم 
ورمع ترضح  تهج  نیا  زا  هحفص 136  رودصلا  حرش  هحفص 5 و  حور  باتک  موقی  یتح  هیلع  درو  هب  سنأتـسا  الا  هدنع  سلجیو  هیخأ 

هب منک  امـش  اب  سانیتسا  نم  هک  ات  دینک  فقوت  نم  ربق  رب  نایامـش  هلمج  یتعاس  نم  نفد  زا  دـعب  هک  درک  تیـصو  گرم  تقو  صاعلا  نب 
ترابع نیا  زا  میق  نبا  مکب  سنأتـسا  یتح  اهمحل  مسقیو  روزج  رحنت  ام  رادـقم  يربق  لوحا  اومیقا  مث  هدـمآ  ملـسم  حیحـص  رد  ظافلا  نیا 

املع لوق  زا  میدوب  هتفگ  هچنآ  دنک و  یم  لصاح  طاسبنا  سنا و  نارـضاح  زا  تیم  هک  دـسیون  یم  هحفص 13  حور  باتک  رد  هدرک  ذخا 
ذفنم چیه  هک  درک  یم  سوبحم  یناکم  رد  ار  وا  یـسک  رگا  تایح  تلاح  رد  هک  هجو  نیا  هب  دوش  یم  هدایز  توم  زا  دعب  حور  كرد  هک 

تیملا نا  هدـمآ  ملـسم  حیحـص  رد  هک  ات  دونـش  یم  لبق  ام  تایاور  بجوم  هب  ربق  رد  اـما  دینـش  تسناوت  یمن  سکچیه  زاوآ  تشاد  یمن 
ءاذیا شربق  یلام  ياپ  زا  ار  تیم  دسر و  یمن  ءاذیا  ار  وا  هناخ  يالاب  رب  یـسک  نتفر  هب  دشاب  هناخ  هت  رد  یـسک  رگا  مهلاعن و  قفخ  عمـسی 
دمحا مامالا  هاور  ربقلا  اذه  بحاص  ذؤت  دندومرف ال  دوب  هدرک  ربق  رب  هیکت  هک  ار  یـسک  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  رونا  روضح  هک  دـسر  یم 

هحفـص 104 لعنلا  یف  روبقلا  نیب  یـشملا  باب  یف  مود  دـلج  دواد  وبا  تسا  هدومرف  عنم  نتفر  ناتـسربق  رد  شوپ  ياپ  اب  هک  ات  هدنـسم  یف 
هک اریز  دـیاب  ندرکن  فافختـسا  تناها و  روبق  اب  هک  تسا  نیا  ثیداـحا  موهفم  هک  دنـسیون  یم  ثیداـحا  حارـش  هحفـص 30 ] دنه [  عبط 

هحفص دـلج 6  دـمحا  ماما  دنـسم  رد  تسا  مزال  مارتحا  بدا و  روبق  لها  بتارم  ظاحل  هب  ار  روبق  هکلب  دـسر  یم  ءاذـیا  نآ  زا  ار  ناگدرم 
یلص رونا  روضح  نفد  زا  دعب  دوخ  هرجح  رد  نم  هک  تسا  هتشون  تیاور  ضر  هقیدص  هشیاع  ترضح  زا  هک  تسا  هتشون  رصم  عبط   202

ترضح نفد  زا  دعب  تسا  ردپ  رونا و  روضح  هک  متفگ  یم  متفریم و  هنافلکت  یب  هنع  هللا  یضر  قیدص  رکبوبا  ترضح  ملـس و  هیلع و  هللا 
ةوکشم رد  تسا و  هدرک  ثیدح  نیا  حیحصت  كردتـسم  رد  مکاح  رمع  نم  اءایح  دش  مناوت  یمن  لخاد  باقن  ریغ  هب  هنع  هللا  یـضر  رمع 

دنک هبترم  نابرق  بدا  مارتحا و  رئاز  هکنیا  رب  تسا  حضاو  لیلد  ثیدح  نیا  رد  هک  دسیون  یم  تاعمل  رد  تسا  هدـش  لقن  ثیدـح  نیا  زین 
ما ترضح  کلسم  هک  دیمهف  دیاب  اجنیا  زا  هحفص 146  یماظن  عبط  ةوکـشم  ار  نیحلاص  روبق  صوصخلاب  درک  یم  وا  تایح  لاح  رد  هک 

ار تاوما  روعـش  راکنا  اعطق  ناشیا  رگا  دوب  ینعم  مادـک  هب  عامـس  زا  وا  راکنا  تسیچ و  تاوما  روعـش  باـب  رد  هقیدـص  هشیاـع  نینموملا 
هک تسا  يدرم  دندومرف  یمن  وگتفگ  باطخ و  ضر  قیدصلا  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  ترـضح  دوخ  هدرم  ردارب  اب  دنتـشاد  یم  کلـسم 

يارب هقیدص  ترـضح  هکنوچ  دندرک  نوفدم  هدروآ  همظعم  هکم  هب  ار  وا  شعن  دومرف  تلحر  همظعم  هکم  برق  هب  نمحرلادبع  ترـضح 
اجنآ رگا  مدرک و  یم  نفد  اج  نامه  رد  ار  وت  مدوب  یم  رضاح  وت  تافو  تقو  نم  رگا  ردارب  يا  دومرف  دروآ  فیرـشت  دوخ  ردارب  ترایز 
بجع حور  هلماعم  هک  لـصاحلا  هحفـص 131  لوا  دلج  زئانجلا  باتک  يذـمرت  دوبن  رگید  راب  امـش  دزن  ندـمآ  تجاح  میدوب  یم  رـضاح 
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اهنآ تافص  هب  هدش  لماش  یلعا  ألم  اب  هک  هسدقم  حاورا  صوصخ  تسا  توق  تقاط و  بجع  وا  توق  تقاط و  تسا و  هلماعم  ازفا  تریح 
هحفص 31 ] فرصت [  ریس و  روعش و  كرد و  ملع و  دنوش  یم  فصتم 

ارما تاربدملاف  دنوادخ  لوق  تحت  يواضیب  یضاق  لوق 

حاورا ۀکئالملاک و  دسیون  یم  ارما  تاربدملاف  یلاعت  هلوق  تحت  يواضیب  یـضاق  دـش  دـناوت  یمن  زجاح  بجاح و  چـیه  ملاع  رد  ار  اهنآ 
ملـس هیلع و  هللا  یلـص  رونا  روضح  جارعم  بش  دـنراد  یم  لـماک  قلعت  زین  دوخ  ربق  اـب  دـشاب  نییلع  یلعا  اـهنآ  نکـسم  هچ  رگا  ءاحلـصلا 

اب مشش  نامسآ  رد  دومرف و  تاقالم  ءایبنا  رگید  حاورا  اب  یـصقا  دجـسم  رد  دید و  زامن  لوغـشم  ربق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
نبا ظفاح  دوب  ندز  مشچ  نامز  رادـقم  رد  جارعم  هصق  یمامت  هکنآ  لاـح  دومن و  هبطاـخم  هملاـکم و  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  رونا  روضح 
هلوق یلإ  يونعم  لاـصتا  اهدـسجب  حور  لـکلو  نیجـس  یف  راـفکلا  حاورا  نیتـلع و  یف  نینمؤملا  حاورا  دـیامرف  یم  دوخ  يواـتف  رد  رجح 

هک تسا  هدومرف  داشرا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  ملاعرورـس  تهج  نآ  زا  هحفص 163  رودص  حرش  فرـصتلا  یف  اهل  نوذأم  یهف  کلذعمو 
دابع ظفل  داشرا  نیا  رد  ینونیعأ و  هللا  دابع  ای  دیئوگب  هبترم  هس  دیاین  رظن  راکددم  رای و  دیآ و  شیپ  یلکشم  ار  نایامش  يارحـص  رد  رگا 

هبرجت اهراب  ار  هصق  نیا  تاقث  ءاملع  هدـهاشم و  باحـصا  ار  ءاحلـص  هبیط  حاورا  هکئالم و  بیغلا و  لاجر  تسا  لماش  هک  تسا  ماـع  هللا 
دازآ تینامـسج  قئالع  زا  حور  هاگره  دـسیون  یم  یلاعت  هللا  همحر  يولهد  هللا  یلو  هاش  هحفص 103  نصح  دنا  هتفای  حیحـص  دنا و  هدرک 
رصنو هللا  ۀملکو  العا  ناشراک  رثکا  ددرگ و  یم  اهنآ  ياهراک  کیرـش  هدش  قحلم  هکئالم  اب  هدرک  دوخ  یلـصا  جازم  هب  عوجر  دوش  یم 

دش تباث  هسدقم  حاورا  فرـصت  ریـس و  ملعو و  روعـش  كاردا و  تایح و  هلأسم  هکنوچ  هحفـص 34  هغلابلا  هللا  ۀجح  دشاب  یم  هللا  بزح 
یهلا نوع  رهظمو  دنا  قولخملاو  قلاخلا  نیب  هلیـسو  هطـساو و  یگدنز  رد  هچنانچ  ءایلوا  ءایبنا و  دیمهف  دیاب  دادمتـسا  لسوت و  هلأسم  الاح 

هحفص 32 ] ملاع [  رد  نانچمه  دنوشیم  بایماک  دوخ  يویند  ینید و  دصاقم  رد  قولخم  اهنآ  عفشت  لسوت و  هب  هک  دنا 

خزرب ملاع 

یم قلخ  تاجاح  ياضق  تالکـشم و  لح  ثعاب  عفـشت  لسوت و  تقو  اـهنآ  یناـحور  تاـکرب  ضویف و  هک  دـنا  یهلا  نوع  رهاـظم  خزرب 
ضحم و هلیـسو  هسدقم  حاورا  رگم  تسا  کیرـش  دحاو ال  كاپ  تاذ  فرـص  لاح  ره  رد  تاجاحلا  یـضاق  تالکـشملا و  لالح  دـنوش 
رد هک  ره  زا  هدومرف  هیلع  هللا  ۀـمحر  یلازغ  ماما  دـنا  نامه  زین  تامم  لاح  رد  دـندوب  تایح  لاـح  رد  هچناـنچ  دنـشاب  یم  فرـص  هطـساو 
رد دوخ  نایادتقم  ناریپ و  زا  تقیرط  ناکلاس  قح و  نابلاط  درک  دناوت  یم  دادمتسا  وا  زا  زین  تافو  زا  دعب  درک  دناوت  یم  دادمتـسا  تایح 
یم حور  ددم  هب  ناگرزب  مه  یگدنز  رد  هللا  یلإ  برقت  دنیوج و  یم  هللا  یلإ  برقت  دادمتسا  نیمه  تافو  زا  دعب  ناشحاورا  زا  یگدنز و 

هثاغتـسا زرط  هدنام  یقاب  دوب  تایح  لاح  رد  هک  تسا  نآ  زا  يوقا  هکلب  رارقرب  حور  نامه  مه  ندرم  دعب  اپ و  تسد و  توق  هب  هن  دنیامرف 
هنادحلم و تاکرح  تاملک و  یضعب  زا  دنسر و  یم  طارفا  دح  هب  دادمتسا  رد  هک  تسا  حالـصا  لباق  رورـض  نآ  سانلا  ماوع  دادمتـسا  و 
زا ار  مدرم  دنناد و  كرش  ار  احلص  روبق  ترایز  اقلطم  هکنیا  هن  تسا  مزال  اهنآ  تیاده  حالـصا و  رب  املع  رب  دنوش  یم  دز  رـس  هناکرـشم 

ار وا  هکنآ  مزال  نایانیب  رب  درک  عورـش  زاـمن  هدرک  هلبق  تهج  ریغ  هب  ور  دـمآ و  رد  يدجـسم  رد  اـنیبان  یـسک  ـالثم  دـنیامن  عنم  اـعطق  نآ 
تنـس لـها  ناناملـسم  هحیحـص  هدـیقع  دـننک  عنم  ار  وا  زاـمن  زا  اـی  دـنیامن  مدـهنم  ار  دجـسم  هکنآ  هن  دوش  هلبق  هب  ور  هک  دـننک  تیادـه 

ای دناد  یقیقح  راض  عفان و  ار  اود  مادک  یسک  رگا  ار  هدرم  هن  دنناد  یم  اور  تجاح  لالقتسالاب  ار  هدنز  هن  اه  نیا  هک  تسا  نیا  ۀعامجلاو 
نیا دناد  تاذـلاب  تاجاحلا  یـضاق  ار  گرزب  مادـک  ای  دـناد  لقتـسم  قازر  ار  دوخ  ياقآ  هاشداپ و  ای  دـناد  یلـصا  یفاش  ار  میکح  مادـک 
رما دناد و  تحص  عیارذ  ار  نامیکح  دناد و  ررض  عفن و  ببس  ار  اود  رگم  دناد  کیرش  دحاو ال  رما  تسا  كرـشم  دحلم و  نانچ  صخش 

تالکشم و لح  هطساو  هلیسو و  ضحم  تافو  دعب  و  هحفص 33 ] یگدنز [  رد  ار  ءایلوا  ءایبنا و  دناد و  قزر  لوصح  عیارذ  ار  نیطالس  وا 
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همالع هچنانچ  تسا  هدرک  لمع  ۀلیـسولا  هیلا  اوغتباو  همیرک  رب  وا  هک  تسا  داقتعالا  قداـص  ناملـسم  صخـش  نیا  دـنناد  تاـجاح  ياـضق 
نیرت هدمع  و  خ )  ) هدابع نم  نیحلاصلاو  خ ر س )  ) هئایبنأب یلاعت  هللا  یلإ  لسوتی  ناو  دسیون  یم  اعدـلا  بادآ  ریز  دوخ  نصح  رد  يرزج 

هیباهولا فونا  مغر  یلع  هلمج  دادمتـسا  عفـشت و  هثاغتـساو و  لـسوت  نآ  رد  هک  تسا  یمعا  ثیدـح  دادمتـسا  لـسوت و  باـب  رد  لـیالد 
ینـشور يارب  هک  درک  ضرع  دـش و  رـضاح  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  رونا  روضح  هب  يانیبان  کـی  هک  تسا  نیا  ثدـح  نآ  تسا و  دوجوم 

مهللا یل  یـضقتل  هذه  یتجاح  یف  یبر  یلإ  کب  هجوتا  یلإ  دمحم  ای  ۀمحرلا  یبن  دـمحم  کیبنب  کیلا  هجوتاو  کلئـسا  ینا  مهللا  دومرف 
یف یقهیبلا  هاورو  نیخیـشلا  طرـش  یلع  هححـصو  كردتـسملا  یف  مکاـحلاو  هجاـم  نباو  یئاـسنلاو  هححـصو  يذـمرتلا  هاور  یف  هعفـشف ،

ماقسلا ءافشو  هحفـص 125  نیـصحلا  نصحو  رجح  نبا  مظنم  رهج  زا  رـصبا  دقو  ماقف  دازو  حیحـص  دانـساب  تاوعدلا  باتک  یفو  لئالدلا 
يارب مارک  باحـصا  دـش  نـشور  یلاـعت  وا  مـلح  هـب  شمـشچ  دـناوخ و  اـعد  يوـبن  داـشرا  بـسح  صخـش  نآ  هحفص 123 و  یکبـسلل 
ضعب هچنانچ  دوب  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هنامزب  صوصخم  اعد  نیا  ریثأت  رگا  دنتـشاد  یم  لومعم  ار  اعد  نیمه  نادـنمتجاح 
تسا نیا  نآ  ار و  ضر  فینح  نب  نامثع  ترضح  هصق  ونشب  دندومرف  یمن  لمع  نآ  رب  مارک  باحصا  دنیارـس  یم  رذع  نیا  هب  نیمورحم 

دـش یمن  وا  لاح  هجوتم  هفیلخ  هک  تقو  هفیلخب  دوب  یتجاح  ار  یـسک  هنع  هللا  یـضر  يرونلا  يذ  نامثع  ترـضح  تفـالخ  هناـمز  رد  هک 
رد دش و  وا  لاح  هجوتم  هفیلخ  وا  ندـناوخ  درجم  هب  داد  ناشن  وا  هب  یمعا  ياعد  نیمه  وا  دومن  ضر  فینح  نب  نامثع  دزن  دوخ  تیاکش 
نب ناـمثع  همجرت  ریز  دوخ  ریبک  مجعم  رد  تسا  هدرک  تباـث  هقیرط  دـنچ  هب  ربتعم  دنـس  هب  یناربط  ار  هعقاو  نیا  دـش  باـیماک  دوخ  راـک 

هحفص 34 ] ماما [  مهاجنپ و  ءزج  رد  فینح 

ندرک تجاح  تساوخرد 

نیا رصم  هعوبطم  هحفص 103  رد  زین  ریغص  مجعم  رد  هحفص 125 و  دابآ  ردیح  هعوبطم  یکبلل  ماقسلا  ءافش  تسا . هدرک  تباث  زین  یقهیب 
نم دـحا  یلاوا  یلاعت  هللا  یلإ  ۀـجاح  هل  ناک  نم  باب  دـننک  یم  مئاق  نانچ  باب  ثیدـح  نیا  تیاور  يارب  نیثدـحم  تسا  دوجوم  تیاور 
یتا مهللا  وعدـی  مث  نیتعکر  یلـصی  مث  هؤضو  نسحیف  أـضوتیلف  ةرورـض  هل  ناـک  نم  دـیامرف و  یم  نینچ  نیـصحلا  نصح  بحاـص  هقلخ 

هحفص نیصحلا  نصحرو  هقلخ  نم  دحا  یلاوا  هللا  یلإ  ۀئجلع  ۀجاح  يا  ةرورض  هلوق  دسیون  یم  نیا  حرش  رد  يراق  یلع  الم  خلا  کلئـسا 
عبط نیـصحلا  نصح  هدع  رد  باجتـسی و  عضوم  يا  یفف  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ربق  دنع  ءاعدـلا  بجی  مل  ناو  تلق  دـسیون  یم   23

هفورعم طورش  هب  نیحلاصلا  روبق  دنع  ءاعدل  ۀباجتـسا  تبرجو  مالـسلا  مهیلع  ءایبنالا  روبق  دنعو  تسا  هتـشون  نیا  ریز  رد  هحفص 85  رصم 
ربق دزن  یصخش  داتفا  هرونم  هنیدم  رد  طحق  یلاس  یقوراف  تفالخ  رد  هک  دسیون  یم  هحفص 428  دلج 2  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  همالع 
رون رپ  روضح  باوخ  رد  ار  صخش  نامه  سپ  نیبب  ار  تما  لاوحا  ادخ  لوسر  يا  هک  درک  هثاغتـسا  هدمآ  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  وا  رهطم 
هداد هلاوح  همیثخ  یبا  نبا  زا  ار  هصق  نیمه  جیرخت  رصم  عبط  هحفص 144  دلج 6  هباصا  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  داد  شراب  تراشب 

نورق رد  هک  لصاحلا  حیحص  دانساب  هبیـش  یبا  نبا  یقهیبلا و  هاور  دیامرف  یم  هحفص 77  رصم  عبط  قحلا  ةوعد  رد  حر  یناهنب  خیـش  تسا 
ملس هیلع و  هللا  یلص  رونا  روضح  هب  صوصخم  ناش  لسوتو  تسا  دوجوم  توبث  ترثک  هب  ار  دادمتسا  لسوت و  ریخلاب  اهل  دوهـشملا  هثالث 
دبع نبا  همالع  دوب  هقباس  نورق  لومعم  هثاغتساو  هضافتـسا  لسوت و  زین  تما  ناحلاص  ضر و  تیب  لها  ضر و  هباحـص  روبق  زا  هکلب  دوبن 

هحفـص 35] بویا [  یبا  ربق  دـسیون و  یم  هنع  هللا  یـضر  يراصنا  بویا  وبا  ترـضح  رکذ  رد  دوب  مراهچ  يدـص  نیثدـحملا  ماما  هک  ربلا 
دـسیون نم  هباغلا  دـسا  رد  ریثالا  نبا  همالع  هحفـص 156 و  لوا  دلج  باعیتسا  نوقـسیف  هب  نوقـستسی  مظعم  مویلا  یلإ  مولعم  اهروس  برق 

دص راهچ  هنس  رد  هینطنطـسق  هک  تسا  مولعم  دیوگیم  هلاسر  فلؤم  فورحلا  بتاک  رـصم  عبط  هحفص 90  دلج 2  هب  نوقـستسی  اهب  هربقو 
هب یلاعت  قح  دندرک  یم  نآ  هب  اقستسا  هتشاد  مظعم  ار  بویا  وبا  ترضح  ربق  مالـسا  توادع  رفک و  دوجو  اب  اهنآ  دوب و  يراصن  هضبق  رد 

هباحـص رباکا  روبق  هک  هیدجن  هفیاط  مالـسا  نییعدم  لاح  رب  ياو  دسیون  یم  باعیتسا  رد  هچنانچ  درک  یم  اهنآ  ییاور  تجاح  دوخ  لضف 
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لوصا هظحـالم  چـیه  دـندرک و  لاـماپ  ناریو و  هلمج  ار  تما  ءاحلـص  نیعمجا و  مهیلع  هللا  ناوضر  نینموملا  تاـهماو  ةوبنلا  تیب  لـها  و 
تاعمللا و ۀعـشا  ءاعدلا  ۀباجال  رجم  قایرت  مظاکلا  یـسوم  ربق  دندومرف  یم  هک  تسا  يدرم  هیلع  هللا  ۀمحر  یعفاش  ماما  زا  دندرکن  مالـسا 

مولعم اهنآ  رگم  دیامرف  یم  نینچ  روط  هچ  ردق  ۀلالج  اب  ناشیا  هک  دتفا  یم  نارگ  رایـسب  نادلقم  ریغ  عبط  رب  یعفاش  ماما  تیاور  نیا  هریغ 
، درک یم  هیلع  هللا  ۀمحر  هفینحوبا  ماما  ترضح  ربق  صوصخلاب  احلص  روبقب  عفـشتو  لسوت  هشیمه  هیلع  هللا  ۀمحر  یعفاش  ماما  هک  دنرادن 

هفینحوبا ماما  بقانم  رد  یکم  دمحا  نب  قفوم  ماما  نینچمه  هرـضاحملا و  سنا  دوخ  باتک  رد  ثدحم  هعامج  نب  نیدلازع  همالع  هچنانچ 
سنا هباـتک  یف  ۀـعامج  نب  نیدـلازع  لـقن  يراـخبلا و  ثیداـحا  نم  سلاـجم  ضعب  حراـش  يریفـسلا  رکذ  تـسا  هدرک  رکذ  هحفص 199 
ۀجاـح یل  تضرع  اذاـف  ارئاز  ینعی  هربق  یلإ  ئیجاو  ۀـفینح  یباـب  كربـت  ینا  لوقی  یعفاـشلا  تعمـس  لاـق  نومیم  نب  یلع  نع  هرـضاحملا 

عبط يدـلاخلا  دواد  دیـسلل  ناوخالا  حلـص  یـضقت  یتح  ینع  دـعبت  امف  هدـنع  ۀـجاحلا  یلاعت  هللا  تلأـسو  هربق  یلإ  تئجو  نیتعکر  تیلص 
هحفص 36 ] هحفص 29 [  رصم  عبط  ناسحلا  تاریخ  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یکم  رجح  نبا  همالع  هحفص 83  یئبمب 

تنس لها  ناگرزب  نتفر  اضر  ماما  ترایز  هب 

کلذ حجن  نوریو  مهجئاوح  ءاضق  یف  هب  نولسوتیو  ۀفینح ) یبا  ربق  يا   ) هربق نوروزی  تاجاحلا  ووذو  ءاملعلا  لزی  مل  هنا  ملعا  دیامرف  یم 
رد يزوجلا  نبا  همالع  خـلا  هربق  یلإ  ئیجاو  حر  ۀـفینح  یبأب  كربتال  ینا  لاق  هنادـنع  ءاج  هناف  دادـغب  هب  ناک  امل  حر  یفاشلا  مامالا  مهنم 

فورعم ربق  دندومرف  یم  هک  دنک  یم  تیاور  تسا  لبنح  نب  دمحا  ماما  هذمالت  دشرأ  زا  هک  یبرح  میهاربا  ماما  زا  ةوفـصلا  ةوغـص  باتک 
ماما ترـضح  تسا  روهـشم  فورعم و  حر  فورعم  ربخ  نیا  دادـغب  رباکا  مامت  دزنو  هحفص 139  هلیلج  هلیـسو  برجملا  قایرتلا  یخرکلا 

ترضح هرکذت  رد  هحفص 11  رصم  عبط  هیریشق  هلاسر  رد  دوب  يدص  راهچ  يدص و  هس  هیفوص  نیثدحم و  رباکا  زا  هک  يریشق  مساقلاوبا 
قایرت فورعم  ربق  نویدادغبلا  لوقی  هربقب  یفـشتسی  ناوعدلا  باجم  رابکلا  خـئاشملا  نم  ناک  دـیامرف  یم  هنع  هللا  یـضر  یخرک  فورعم 

ماـما وا  فیرعت  رد  هک  همیزخ  نب  رکبوـبا  ماـما  هحفص 136  دـلج 2  نایعالا  تایفو  رد  دـسیون  یم  نینچ  زین  ناـکلخ  نبا  همـالع  برجم 
مالسالا خیش  بقلم  هک  یبهذ  ماما  هحفص 130 و  دلج 2  يربک  تاقبط  رد  جاجعلا  رحبلا  قلطملا  دهتجملا  ۀمئألا  ماما  دـسیون  یم  یکبس 

یسوم نب  یلع  ماما  اندیس  ناسارخ  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هاگره  رباکا  نیا  هک  دسیون  یم  هحفص 86  دلج  ظافحلا  ةرکذت  رد  تسا 
بیذهتلا بیذهت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  دندروآ  یم  اجب  عرـضت  عضاوتو و  عوضخ  رادـقم  هچ  دندیـسر  یم  هنع  هللا  یـضر  اضرلا 

لها ماما  عم  انجرخ  لوقی  یـسیع  نب  نسحلا  نب  لمؤملا  نب  دـمحم  رکباـبا  تعمـسو  مکاـحلا ) يا   ) لاـق دـسیون  یم  هحفص 388  دلج 7 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ربق  ةرایز  یلإ  نورفاوتم  كاذ  ذا  مهو  انخئاشم  نم  ۀعامج  عم  یفقثلا  یلع  یبا  هلیدعو  ۀمیزخ  نب  رکب  یبا  ثیدحلا 
روهشم ثدحم  انریحت  ام  اهدنع  هعرضتو  اهل  هعـضاوتو  هحفـص 37 ] ۀـعقبلا [  کلتل  ۀـمیزخ  نبا  ینعی  همیظعت  نم  تیأرف  لاق  سوطب  حر 
دـسیون یم  نینچ  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسوم  نب  اضر  یلع  ماما  همجرت  رد  نابح  نبال  تاقثلا  باتک  رد  حیحـصلا  بحاص  نابح  نبا  متاـحوبا 

الا ینع  اهتلازا  یلاعت  هللا  توعدو  هیلعو  هدج  یلع  هللا  تاولص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ربق  ترزو  سوطب  یماقم  تقو  یف  ةدش  یب  تلحام 
زا هیمالسا  بتک  رد  هربتعم  تایاور  لیبق  نیا  زا  هیملق  همیدق  هخسن  زا  لوقنم  ارارم  هتبرج  یئش  اذهو  ةدشلا  کلت  ینع  تلازو  یل  بیجتسا 

ةوبنلا تیب  لها  احلصو و  ایلوا  روبق  زا  نید  رباکا  احلـصو و  املع  هشیمه  هک  تسا  لوقنم  رتاوت  قیرط  هب  اذه  اننامز  یلإ  نورقلا  ریخ  هنامز 
نیمه ار  فاصنا  بحاص  تشون  دیاب  هدـحیلع  یباتک  ددرگ  لقن  تایاور  هلمج  رگا  دـندروآ  یم  اجب  اهنآ  میظعت  دـندرک و  یم  دادمتـسا 
لـصا هب  عوجر  هک  دیاب  تقو  نیا  تسا و  تلالـض  ثعاب  هدایز  تیاور  تیارد و  هریثک  رتافد  ار  فاصنا  یب  تسا و  تیافک  زا  هدایز  ردق 

لوق تسا و  روبقلا  یف  نم  عمسمب  تنا  ام  همیرکو و  یتوملا  عمست  کنا ال  هیآ  یتوم  عامس  نب  رکنم  لالدتـسا  هک  مییوگ  مینک و  دصقم 
ار يرگید  یسک  رگا  هک  دنسیون  یم  فلح  باب  رد  هیفنح  ءاهقف  هک  نیا  ردب و  بیلق  تاوما  عامس  راکنا  باب  رد  هقیدص  هشیاع  ترضح 

لالدتسا ار  هوجو  هس  نیمه  دونش  یمن  تیم  هک  اریز  دوش  یمن  ثناح  دیوگ  نخـس  وا  گرم  زا  دعب  رگا  منکن  نخـس  وت  اب  نم  هک  تفگ 
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ءاهقف لوق  هن  طلغ  ضر  هقیدص  ترضح  لالدتسا  هن  طلغ  ینآرق  تایآ  هن  تسا  حیحـص  هلمج  نیا  هک  دیوگ  یم  هلاسر  فلؤم  دننک  یم 
زگره یتوم  عامـس  یفن  هفیرـش  تایآ  زا  هک  دـنیوگ  یم  اهنآ  دـنیامرفب  لمأت  روغ  هب  مه  ار  نیتبثم  لیالد  يردـق  ار  ادـخ  اـما  طـلغ  مارک 

دنروکذم تایآ  رد  هک  تاوما  نیا  زا  دوش و  شیپ  لالدتسا  روطب  هک  تسا  هدشن  دراو  نوعمسی  تاومالا ال  نا  هک  اریز  دوش  یمن  طبنتسم 
تسا تباجا  مدع  هبـش  هجو  تسا و  هداد  تاوما  هب  هیبشت  ار  رافک  هک  دندارم  رافک  هراعتـسا  قیرط  هب  هکلب  دندارم  ناگدرم  هحفص 38 ] ] 
دندرک یمن  تباجا  اما  دندینـش  یم  هللاو  دوب ال  هدشن  لیاز  رافک  هعماس  توق  دـندوبن  نارک  رافک  هک  تسا  رهاظ  نیا  عمـس و  مدـع  هک  هن 

یفع دیوگیم  هلاسر  فلؤم  دندوب  ناروک  نارک و  ناگنگ و  هتقیقح  رافک  هک  دـیوگیم  ملع  لها  زا  یـسک  یمع  مکب  مص  همیرک  رد  نیبب 
تسین عمس  قلطم  شیانعم  هدمح  نمل  هللا  عمس  ظفل  نیبب  دوش  یم  عقاو  رایسب  تباجا  يانعم  هب  عمس  ظفل  برع  ۀغل  حالطـصا  رد  هک  هنع 

ار دماح  دمحا  یلاعت  وا  دنک  یم  لوبق  ینعی  تسا  تباجا  شیانعم  هکلب  دیوگن  ای  دیوگ  دـمح  دونـش و  یم  سک  ره  زا  یلاعت  وا  هک  اریز 
یم هتفگ  دنک  یمن  لوبق  تحیصن  هک  ار  یسک  هچنانچ  تسا  عیاذ  عیاش و  حالطصا  ندرک  لوبق  يانعم  هب  ندینـش  نابز  ره  رد  نینچمه  و 

نخس کی  ام  زا  میتفگ و  نخس  دص  تفر -  دیسرپ و  ام  لاوحا  نابرهم  ان  نآ  شود  دیوگیم  رعاش  يدینشن  اما  متفگ  ار  وت  رایسب  هک  دوش 
لاعفا باب  زا  ود  ره  عمسمب  تنا  ام  ظفل  ای  عمـست  ظفل ال  هکنآ  هجو  رگید  یهتنا  تسا  رک  قوشعم  هک  تسین  نیا  شیانعم  تفر  دینـشن و 

نیبب دیناونش  دناوت  یمن  ار  اهنآ  مه  یلاعت  وا  دنونش و  یمن  هسفن  یف  تاوما  هک  دش  مولعم  اجک  زا  نیا  دیناونـش  یناوت  یمن  وت  ینعی  تسا 
هب نآ  باوج  ضر  هقیدص  ترضح  لالدتسا  دنام  یقاب  تسا ، لیبق  نیا  زا  مهءاشی  نم  يدهی  هللا  نکل  تبجا و  نم  يدهت  کنا ال  همیرک 
دـش دـناوت  یمن  تجح  لیلد و  مارک  باحـصا  رگید  لاوقا  هلباقم  رد  نآرق و  صن  هلباقم  رد  یباحـص  کـی  لوق  هک  دـنیوگ  یم  هجو  نیا 

میلست اهنیا  دوب و  هدش  رداص  اهنآ  هب  مه  یتوم  عامس  باطخ  دندوب و  رـضاح  ردب  عقوم  رب  هک  هباحـص  رباکا  رگید  ضر و  رمع  ترـضح 
وغل رباکا  نآ  لمع  لوق و  ضر  هقیدـص  ترـضح  لالدتـسا  هب  روط  هچ  دـندوب  هدرک  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  عامس 

رب تسا  حیرـص  تشذگ  هچنانچ  شگرم  زا  سپ  دوخ  ردارب  اب  ضر  هقیدـص  ترـضح  باطخ  تیاور  زا  هحفـص 39 ] دوش و [  هداد  رارق 
رمع ترـضح  ردب  هصق  رد  هچنانچ  تسا  تباث  یتوم  عامـس  حاحـص  ثیداحا  رد  نارب  هوالع  دوخ  لوق  زا  ضر  هقیدـص  ترـضح  عوجر 

تیاور رد  دونش و  یم  نارئاز  لعن  زاوآ  هدرم  هک  تسا  دراو  ملسم  حیحص  رد  دیونش و  یمن  هدایز  ناگدرم  زا  نایامش  هک  دومرف  ار  ضر 
یناکوش یضاق  داهلادبع و  نبا  میق و  نبا  هیمیت و  نبا  نوچ  هیباهو  نایاوشیپ  هو  دهدیم  نآ  باوج  دونـش و  یم  رئاز  مالـس  هدرم  هک  رگید 

هحفص ار  میق  نبا  حورلا  باتک  رد  ار  یکنم  مراص  نیبب  دنا  هتـشگ  لئاق  ار  یتوم  عامـس  دنا و  هدرک  ثیداحا  نیا  حیحـصت  هلمج  مهریغو 
یم یعطق  صن  نوچ  ار  اهنآ  لاوقا  دنهد و  یم  باقلا  هریغ  مالسالا و  خیش  ار  دوخ  نایاوشیپ  اجنآ  ار  نیدلقم  ریغ  تسا  تلاح  بیجع   71
بتک هفیعـض  تایاور  ضعب  دنرمـش و  یمن  يوجب  ار  اهنآ  لاوقا  دشاب  یم  اه  نیا  برـشم  فالخ  هک  اهنآ  هقح  دـیاقع  ضعب  رد  دـنناد و 

لیوات ال ار  حاحـص  ثیداحا  دنهد و  یمن  تعقو  ارچ  ار  لوسرلا  ربخب  یلوق  اوکرتا  عضاوم  نینچ  رد  دننک  یم  شیپ  لالدتـسا  هب  ار  هیفنح 
تاوما باطخ  هب  رما  ار  تما  رگا  هک  دوب  لوقعم  تقو  نآ  تیـصوصخ  هریغ  دوب و  صیاـصخ  زا  نیا  هک  دـننک  یم  فاـصنا  زا  رود  ینعی 

هاش انالوم  عقوم  نیا  رد  تسا  انعم  مادـک  هب  تیـصوصخ  سپ  تسا  رما  تما  یمامت  يارب  رایدـلا  لـها  مکیلع  مالـسلا  هکنوچ  دومرف  یمن 
جومت زا  هکنیا  ناشریرقت  هصالخ  تسین  فطل  زا  یلاخ  نآ  رکذ  هک  هدومرف  يریرقت  هیلع  هللا  ۀـمحر  يوراولهپ  بحاـص  نامیلـس  دـمحم 

دوش یم  هتفگ  عامـس  ار  نآ  دوش  یم  ادـیپ  نآ  زا  یـسح  هعماس  توق  رد  دـسر و  یم  غامد  هب  شوگ  هفوجم  هبقث  هار  زا  هک  يزاوآ  ياوه 
مه قوذ  مش و  سمل و  رصب و  عمس و  ياهتوق  دوش  یم  یناف  تایح  هکنوچ  توم  ببس  هب  هک  تسا  یفنم  ناگدرم  زا  هتقیقح  عامـس  نیا 
ریغ هب  دوخ  ياج  رب  یتوملا  عمـست  کـنا ال  سپ  دنونـش  یمن  تاـیح  لومعم  هحفـص 40 ] عمـس [  هب  ناگدرم  کش  یب  دـنوش  یم  لطعم 

كاردا اما  هقفلا  ماکحا  هیلع  سقو  تسا  حیحص  دوخ  ياجب  عمس  زا  ضر  هقیدص  هشیاع  ترضح  راکنا  نینچمه  تسا و  حیحـص  لیوات 
ةویح لاح  زا  هدایز  هکلب  دنوش  یمن  یناف  مه  وا  روعش  كاردا و  تسین  یناف  حور  هکنوچ  تسا  حور  هصاخ  هک  تسا  رگید  زیچ  روعش  و 
يارب عمـس  ظـفل  هفیرـش  ثیداـحا  رد  هک  اـج  ره  تسین و  تاـیح  لومعم  عمـس  اـما  تسه  كاردا  روعـش و  ار  ناـگدرم  دـنوش و  یم  زیت 
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ار فرع  نامیا  رد  تسا و  ماع  فرع  ربانب  یتوم  عامس  زا  اهقف  راکنا  یهتنا و  تسا  روعـش  كاردا و  نآ  زا  دارم  تسا  هدش  دراو  ناگدرم 
يومح همالع  مالـسالا  خیـش  دادمتـسا  ۀـلأسم  همتت  فصناو  مهفاف  دـیآ  یمن  مزال  كاردا  روعـش و  یفن  عامـس  یفن  زا  سپ  تسا  راـبتعا 

ملذا لاض  يدهلا  لها  قیرط  نعو  مهاو  تامارکلا  عاطقناب  لوقلا  حر  هفینح  یبا  مامالا  یلإ  بسن  نم  دسیون  یم  برقلا  تاحفن  رد  یفنح 
بهاذملا بتک  نم  ئـش  یف  تبثی  مل  لب  توملاب  تامارکلا  عاطقناب  لوقلا  اعورفو  الوصا  حر  ۀفینح  یبا  بهذم  بتک  نم  یئـش  یف  تبثی 

امنا مهتاممو  مهتایح  یف  ءایلوالا  فرصت  نا  مث  دسیون  یم  هحفص 218  باتک  نیمه  رد  رصم و  عبط  ماقسلا  ءافش  هحفص 216  خلا  ۀثالثلا 
قلخلا یلإ  مهتبـسن  هدـعبو  توملا  لبق  مهلاؤسب  سانلا  دـصقی  الو  اداجیا  ـالو  اـقلخ  کـلذ  یف  هل  کیرـش  ـال  هتداراو  یلاـعت  هللا  نذاـب  وه 

نم هعنمو  هیلا  مالکلا  فرـصف  مهریغ  نع  الـضف  ماوعلا  نم  دحا  لابب  رطخی  الو  ملـسم  هدصقی  اذـه ال  ناف  لاعفالاب  لالقتـسالاو  داجیالاو 
هب یلعف  تبـسن  یـسک  رگا  دننک  یمن  لوبق  زگره  هراعتـسا  يزاجم و  يانعم  اهنآ  نایماح  نایباهو و  نایدجن  خـلا  نیدـلا  یف  سیبلتلا  باب 
رد هک  میرک  هحفـص 41 ] نارق [  تایآ  دننک و  یم  يراج  رفکو  كرـش  مکح  اهنآ  رب  مد  کی  دشاب  زاجم  قیرط  هب  هچ  رگا  دنکب  یـسک 

نیفرصتم ار  دوخ  ههلآ  رافک  هکنآ  لاح  دننک و  یم  كرـش  مکح  هدرک  ناپـسچ  ناناملـسم  رب  دنا  هدش  دراو  اهنآ  هلطاب  ههلآ  رافک و  نأش 
چیه دشاب  یماع  هچ  رگا  یناملسم  چیه  دنتـسج و  یم  هللا  یلإ  برقت  تدابع  نیا  هب  دندرک و  یم  اهنآ  تدابع  دنتـسناد و  یم  لالقتـسالاب 
دننک یم  یلاعت  وا  هاگرد  هلیـسو  اتیم  ایح و  ار  ناگرزب  حاورا  طقف  هکلب  دناد  یم  لالقتـسالاب  فرـصتم  ار  وا  هن  دناد و  یمن  هلإ  ار  گرزب 

ازاجم ار  لعف  نامه  زاب  دنک  یم  یلاعت  وا  هب  بوسنم  ۀقیقح  ار  لعف  کی  هک  ونـشب  نآرق  تایآ  زا  حیـضوت  ار  تقیقح  زاجم و  ۀلأسم  الاح 
یلاعت وا  هب  مکح  صیـصخت  یفن  دعب  تابثا  الا هللا  مکحلا  نا  همیرک  تسا  یلاعت  وا  مکاح  هک  دناد  یم  سک  ره  دنک  یم  دابع  هب  بوسنم 

وا مکح  هب  ندرم  یگدـنز و  هک  دـناد  یم  سک  ره  مهنیب و  رحـش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبرو ال  ـالف  دـیامرف  یم  زاـب  دـنک  یم 
دنک یم  توملا  کلم  هب  بوسنم  لـعف  نیمه  ازاـجم  زاـب  اـهتوم  نیح  سفن  ـالا  یفوتی  هللاو  تیمیو  ییحی  وه  همیرک  ۀـقیقح  تسا  یلاـعت 
رگم نیفـشی  وهف  تضرم  اذاو  همیرک  ۀـقیقح  تسا  یلاعت  وا  مکح  هب  رامیب  یئافـش  مکب  لـکو  يذـلا  توملا  کـلم  مکاـفوتی  لـق  همیرک 

ازاجم ۀـقیقح و  تسا  یلاعت  وا  هدـنهد  دالوا  هللا  نذاب  یتوملا  ییحاو  صربالاو  همکـالا  ئرباو  هدومرف  حیـسم  ترـضح  هب  بوسنم  ازاـجم 
مکح نیمه  ازاجم  رگم  تسا  یلاعت  اونما و  نیذـلا  یلو  هللا  مکح  هب  یقیقح  يالوم  ایکرن  اـمالغ  کـل  بهـال  دـیوگیم  لـیربج  ترـضح 

يزاجم تسا و  یلاعت  وا  یقیقح  نیعم  نانچمه  مهسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  و )  ) هلوسرو هللا  مکیلو  امنا  تسا  هدومرف  هدابعب  بوسنم 
ربصلاب اونیعتـساو  همیرک  تسا  صوصنم  نآرق  رد  زین  کین  لـمع  زا  تناعتـسا  يوقتلاو و  ربلا  یلع  اونواـعتو  تسا  هدومرف  رما  ار  ناگدـنب 

دبع یبنلادبع  مان  زا  دـنیوگ و  یم  هحفـص 42 ] كرـشم [  ار  وا  اباحم  یب  دنونـش  یم  ریغ  هب  بوسنم  دبع  ظفل  رگا  نید  نانزهر  ةولـصلاو 
هب همیرک  نیا  زا  مکءاماو  مکدابع  نم  نیحلاـصلاو  یماـیالا  اوحکناو  دـیامرف  یم  نآرق  رد  یلاـعت  قح  دنتـسه و  رازیب  رادـقم  هچ  لوسرلا 

اهتبر ۀمالا  دـلت  وا  کبر  دـنع  ینرکذاو  تسا  ملاع  راگدرورپ  یقیقح  بر  نانچمه  دوش  یم  تباث  ریغ  هب  تیدـبع  تبـسن  زاوج  حیرـصت 
تسا هدش  دراو  هودع  نم  يذلا  یلع  هتعیش  نم  يذلا  هثاغتساف  ازاجم  اما  تسا  یلاعت  وا  یقیقح  ثاغتسم  دوش  یم  هتفگ  ازاجم  ار  يرگید 

ای لقیلف  انوع  دارا  ناو  هکنیا  نآ  تسا و  روکذم  نسح  ثیدح  نیـصحلا  نصح  رد  مدآب و  اوثاغتـساف  تسا  هدـمآ  تعافـش  ثیدـح  رد  و 
لقن یثیدـح  درفملا  بدا  رد  حر  يراخب  ماما  زین  تسا و  دادمتـسا  ای و  ظفل  هب  بئاغ  ءادـن  حیرـصتب  ینونیعا  هللا  دابع  ای  ینونیعا  هللا  دابع 
بحا رکذا  لجر  هل  لاقف  رمع  نب  لجر  ترذخ  لاق  دعـس  نب  نمحرلادبع  نع  قحـسا  یبا  نع  نایفـس  انثدح  لاق  میعن  وبا  انثدح  دنک  یم 

نوچ ردقلا  لیلج  یباحـص  يدوبن  زئاج  بئاغ  ءادـن  رگا  هحفـص 140  هادـمحم  ای  حاصو  رگید  تیاور  رد  دـمحم و  ای  لاقف  کیلا  سانلا 
یبنلا اهیا  کیلع  مالسلا  اذه  انموی  یلإ  هکرابم  هنامز  زا  هناگجنپ  زامن  رد  ناناملسم  یمامت  نیا  رب  هوالع  يدرکن  ادن  نینچ  رمع  نب  هللادبع 
نیمه هب  ار  تایحتلا  رثکا  زین  نیدلقم  ریغ  دوخ  تسا و  مالـسا  لها  مامت  لومعم  رظن  زا  تسا  بئاغ  هک  یـسک  هب  بطاخت  نیا  دنیوگ  یم 

نا مههاوفا  نم  جرخت  ۀملک  تربک  دـنیوگ  یم  رفاک  كرـشم و  ار  وا  تفگ  هللا  لوسر  ای  ظفل  یـسک  رگا  نآ  دوجو  اب  دـنناوخ  یم  ظافلا 
بهنو سفنلا  لتق  هجو  نآ  زا  دـنناد  یم  كرـشم  امومع  ار  هموحرم  تما  یماـمت  اـصوصخ و  ار  نیمرح  لـها  نایدـجن  ابذـک  ـالا  نولوقی 
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هللا یلص  ار  ملاع  رورس  هحفص 43 ] حیحص [  ثیدح  دنمان و  یم  نیطایشلا  ةدبع  ار  نیمرح  ناناملسم  دنناد و  یم  زئاج  ار  ناناملسم  لاوما 
ار زاجح  لـها  رگید  ثیدـح  رد  برعلا و  ةریزج  یف  دـبعی  نا  سئی  دـق  ناطیـشلا  نا  تسا  هدومرف  نیمرح  لـها  نأـش  رد  هک  ملـس  هیلع و 

بولقلا ظلغ  تسا  نیا  ثیدح  ظفل  هدومرف  تسا  زاجح  قرش  رد  دجن  هک  قرشم  لها  رد  ار  ءافج  یلدگنس و  تسا و  هداد  نامیا  تراشب 
تسا هدرک  ضرع  یهلا  هاگرد  هب  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زین  ملـسم و  حیحـص  زاجحلا  لها  یف  نامیالاو  قرـشملا  یف  ءافجلاو 

نایدجن ار  سدقم  رازم  نیمه  سپ  تسا  باجتـسم  یلاعت  وا  هاگرد  هب  وا  ياعد  نیمه  هک  نیقی  يدـعب و  دـبعی  انث  يربق و  لعجت  مهللا ال 
ملس هیلع و  هللا  یلص  تسا  ترضح  نآ  نیهوت  یخاتسگ و  یبدا و  یب  رادقم  هچ  نیا  دنشوک  یم  نآ  مادهنا  رد  دنا و  هدرک  مان  ربکا  منص 
یم زجاع  شباوج  زا  دـنوش و  یم  شیپ  اهنآ  دـیدرت  رد  يوبن  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  هاگره  هک  تسا  تداـع  ار  ناتـسرپ  يدـجن  هدـعاق 

هفـسوب فیرـش و  دولومو  سرع  دادمتـسا و  یتوم و  عامـس  باب  رد  نک  شیپ  حر  هفینحوبا  دوخ  ماما  لوق  زا  یلیلد  هک  دنیوگ  یم  دنوش 
ره رد  هک  دـنناد  یم  بوخ  هعبرا  بهاذـم  نیدـلقم  هک  اریز  تسا  هنایماع  داینب  یب  لوق  تیاهن  نیا  نک و  شیپ  دوخ  ماما  لوق  اـهریغو  ربق 
زا اهنآ  مکح  سپ  دنوش  یم  ادیپ  ون  زور  هب  زور  هنامز  دادتما  ببس  هب  هیهقف  لئاسم  تسا  بهذم  لوصا  فالخ  نتسج  ار  ماما  لوق  هیئزج 
رفز دـمحم و  فسوی و  وبا  مظعا و  ماما  ترـضح  لوق  مان  طقف  یفنح  بهذـم  دـنناوت  یم  ندرک  ادـیپ  تقو  ءاملع  بهذـم  دـعاوق  لوصا 

هحفـص 166 رد  یحلادبع  يولوم  انالوم  تسا  یفنح  بهذم  مه  نیرخاتم  ءاملع  تادیقنت  لئاسم  تایئزج  رد  هک  تسین  مهیلع  هللا  ۀـمحر 
بسحب هحفـص 44 ] امویف [  اموی  دـئازتت  مولعلاف  ۀـمئألا  نع  تایئزجلاو  عورفلا  نم  لک  حیرـصت  مزلیال  دـیامرف  یم  روکـشم  یعـس  باتک 

هلدا رد  لیـصفت  لامجا و  هلـسلس  هنع  هللا  افع  دـیوگیم  فلؤم  زاوجلاب  مکحی  هفالخ  یلع  مهحیرـصت  رهظی  ملامف  ۀـمالا  ثداوح  فالتخا 
تسا نآرق  مکح  الثم  دومن  لیصفت  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثیداحا  ار  دیجم  نآرق  لامجا  نیبب  تسا  دوجوم  هیعطق 

ام مکحبو  سایقلا  اذه  یلع  تعکر  راهچ  رهظ  ضرف  تعکر و  ود  حبـص  ضرف  هک  درک  نآ  لیـصفت  ثیداحا  لامجالاب و  ةالـصلا  اومیقا 
لیـصفت دوب  لامجا  ثیداحا  ضعب  رد  زاب  تشگ  یعطق  صن  مه  سدقا  روضح  لعف  لوق و  اوهتناف  هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ 

یباحـصاو يدعب  نم  نیدشارلا  ءافلخلا  ۀنـسو  یتنـسب  مکیلع  مکحبو  دـندرک  باحـصا  نیعبات  مارک و  باحـصا  لاعفا  لاوقا و  لامجا  نآ 
یعطق صن  نوچ  زین  عابتاو  باحـصا  لعف  لوق و  مهنولی  نیذلا  مث  مهنولی  نیذلا  مث  ینرق  نورقلا  ریخ  متیدـتها و  متیدـتقا  مهیاب  موجنلاک 
الوصا دوخ  بهاذم  بتک  رد  هعبرا  بهاذم  باحصا  لیـصفت  ار  عابتاو  باحـصا  لوق  لامجا  هنامز  ثداوح  فالتخا  ببـس  هب  زاب  تشگ 

رکذ مدع  ای  لامجا  زاب  دـیدرگ  هیعطق  هلدا  زا  سایق  طابنتـسا و  نیا  تما  عامجا  هب  هنوطبنتـسی  نیذـلا  هملعل  مکح  هب  دـندرک  تبث  اعورفو 
هچنآ رکذ  ای  لامجا  نآ  لیـصفت  دوخ  بهذـم  بحاص  لوصا  قفاوم  بهذـم  ره  تما  ءاملع  بهاذـم  باحـصا  زا  لئاسم  تاـیئزج  ضعب 

لیئارـسا ینب  ءایبنا  هچنانچ  لیئارـسا  ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  مکح  هب  دـندرک  يوتف  نآ  رب  هتـشون و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  دوب  هدـنام  یقاـب 
تما ءاملع  زا  دارم  اما  دنا  يوتف  طابنتـسا و  باحـصا  هموحرم  تما  ءاملع  دـندوب  عئارـش  باحـصا  تامیلـستلاو  ةالـصلا  مهیلعو  انیبن  یلع 
تـسا یعطق  تجح  زین  نیا  دنا و  نید  هحفـص 45 ] نانزهر [  هک  ناشورف  نید  هن  دنـشاب  هیکز  سوفن  باحـصا  ءایبنالا و  هتثرو  هک  دننانآ 

تسا ال نتخادنا  هطلاغم  رد  ار  ماوع  ندـیبلط  ار  ماما  لوق  هثداح  هیئزج  ره  رد  سپ  تسا  بهاذـم  باحـصا  هررقم  لوصا  نامه  عورد  هک 
مهد نایدـجن  هک  نادـب  تسا  یتوم  عامـس  بئاغ و  ءادـن  عازنلا  هب  ام  ثلاث  لصا  طارـصلا . ءاوس  مهایاو  هللا  انادـه  هللااب  ـالا  ةوق  ـالو  لوح 
حور هچ  رگا  دشاب  يدانم  ندوب  رـضاح  تین  هب  رگا  دنمان  یم  ربکا  كرـش  نابئاغ  ای  بطاخت  ای  نالف  ای  ظفل  هب  بئاغ  ءادن  ناشیا  برـشم 

روبقلا و میظعت  درآ  یم  دیضغلا  رد  دوخ  باتک  رد  یناکوش  نیدلقم  ریغ  ماما  دشاب  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  لوبقم  لوسر  ترـضح  كرابم 
تیم وا  یح  نم  قولخمب  کلذ  لعف  نم  دسیون و  یم  یلهد  یقوراف  عبط  هحفص 11  داقتعالا  ریهطت  رد  زاب  رفک  جئاوحلاب  یتوملا  باطخ 
ءادن رگا  هک  دنیوگ  یم  دننک  یم  قرف  هیباهو  ضعب  راربالا و  فیس  زا  لقن  دبعو  هللااب  ربخا  ناو  اکرشم  راص  ایلو  وا  ایبن  وا  اکلم  ناک  ءاوس 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  يدانم  هک  دشاب  تین  نیا  هب  رگا  تسا و  زئاج  يدانم  عامـس  هظحالم  ریغ  هب  ینعی  دشاب  هناقـشاع  هللا  لوسر  ای 
یم كرـشم  ار  لعاف  كرـش و  ار  حـلاص  فلـس  لعف  هک  هفئاـط  نیا  زا  هنع  هللا  اـفع  دـیوگ  فلؤم  تسا  رفک  سپ  دونـش  یم  ملـس  هیلع و 
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دوجولا نع  بئاغ  ای  دیاین  امـش  ندـید  رد  هک  تسا  رظنلا  نع  بئاغ  دارم  ایآ  تسا  مادـک  بئاغ  زا  نایامـش  دارم  هک  تسا  لاوس  دنـسیون 
سدـقت یلاعت و  يراب  كاپ  تاذ  هب  نایامـش  ءادـن  سپ  تسا  لوا  قش  نآ  زا  دارم  رگا  دـشاب  هتـشادن  دوجو  تقیقح  رد  هک  مودـعم  ینعی 

 ] ترـضح رادید  تقاط  قولخم  راصبا  راصبالا  هکردت  همیرک ال  مکح  هب  تسا و  بئاغ  امـش  رظن  زا  يدانم  هک  دوش  یم  لخاد  زین  همـسا 
رد یئانث  هدـیقع 20  نیبب  تسا  راکنا  زین  تشهب  رد  یهلا  رادـید  زا  هیباهو  دزن  هکلب  دـنرادن  ناـهج  نیا  رد  سدـقت  یلاـعت و  هحفص 46 ]

ءایلوا حاورا  مالـسلاو و  ةالـصلا  مهیلع  ءایبنا  حاورا  سپ  تسا  مودعم  بئاغ  زا  دارم  ینعی  تسا  یناث  قش  دارم  رگا  راربالا و  فیـس  باتک 
هدش تباث  نیقیرف  ءاملع  لاوقا  زا  هتـشذگ  لصا  رد  اهنآ  كاردا  روعـش و  فرـصت و  دوجو  هک  دـنا  مودـعم  اجک  مهیلع  هللا  ناوضر  مارک 

تقاط اما  دـنراد  مه  روعـش  كاردا و  دـنا و  هدـنز  حاورا  هک  میراد  لوبق  هک  دـنیوگ  رگا  قباـس و  لـصا  رد  لاوقا  نآ  لیـصفت  نیبب  تسا 
رد يواضیب  یضاق  صوصخلاب  نیرـسفم  ارما  تاربدملاف  همیرک  رد  دیامرف و  یم  یلاعت  وا  لوق  نیا  دیدرت  هک  میوگ  سپ  دنرادن  فرـصت 

تـسا فرـصت  نیع  ریبدتو  دش  تباث  دیجم  نآرق  رد  ار  حاورا  رم  روما  ریبدت  هک  سپ  ءاحلـصلا  حاورا  ۀکئالملاک و  دسیون  یم  نآ  تحت 
نآرق رد  یلاعت  هللا  رما  هب  هکئالم  فرـصت  نوچ  یلاـعت  وا  نذاو  رمأـب  ملاـع  رد  اـهنآ  فرـصت  تسا  تادرجم  لـیبق  زا  حاورا  هکنوچ  اـیناث 

رظن هب  ملاع  رد  نیطایـش  هنجا و  تافرـصت  هدـمآ  رتورف  نآ  زا  تسا  روطـسم  روکذـم و  اجباج  تتاما  ایحا و  داجیا و  اتا و  لـیبق  زا  دـیجم 
نوملعی همیرک  تسا  مولعم  هنجا  هقاش  تامدخ  تباب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  هصق  تسا  رثا  رپ  يوق و  دح  مادک  ات  هک  نیبب  فاصنا 

نیا رد  هک  نیبب  هدمآ  رتورف  مه  نآ  زا  نک  لمأت  فاصنا  رظن  هب  ار  تایـسار  رو  دقو  باوجلاک  نافج  لیثامت و  بیراحم و  نم  ءاشی  ام  هل 
تسا بئاغ  رظن  زا  اوه  دوجو  الثم  تسا  تاسوسحم  زا  هدایز  نآ  فرصت  توق  تسا و  بئاغ  رظن  زا  شدوجو  هک  تسا  ءایشا  رایسب  ملاع 
هریبک داسجا  دنتفا و  یم  نوگنرـس  همیظع  ناتخرد  دـنطلغ و  یم  نیمز  رب  تاخـسار  تارامع  یلاوع  تایـسار و  لابج  للق  نآ  جومت  زا  و 
رحس نیع و  رثا  دنوش و  یم  هدیشاپ  هحفص 47 ] مه [  زا  دنیوگ  رصرص  ار  نآ  هک  اوه  جومت  تخس  ةوقب  نایداع  نوچ  مدآ  ینب  توق  يذ 

تـسا بابـسا  هب  بوسنم  لاعفا  رهاظ  هب  اما  تسا  میکح  رداق  تردق  اهنآ  رثا  دـجوم  هچ  رگا  دـنراد  تافرـصت  بئاجع  هچ  اهریغو  رفج  و 
نذا هب  مه  نیا  تسا  یهلا  نذا  هب  نآ  رگا  دننک  یم  دودرم  ارچ  احلـص  حاورا  فرـصت  دننک  لوبق  رگا  هروکذـم  تافرـصت  هلمج  نیا  سپ 

تارثا و تسا و  تباـث  نآرق  هب  اـهنآ  تارثا  دـنیوگ  رگا  تسا و  میظع  نآرق  هلباـقم  همداـصم و  دـننکن  لوـبق  ار  همه  نآ  رگا  تـسا  یهلا 
رکذ لـحم  نیا  رد  يدرک  شومارف  ارچ  ار  ارما  تاربدـملاف  ینعا  قوف  هولتم  هفیرـش  هیآ  هک  میئوگ  تسین  تباـث  نآرق  هب  حاورا  تافرـصت 
لقن قاروا  نیا  فلؤم  هب  چولب  موق  دلقم  مان  میهاربا  الم  یـصخش  هکنیا  نآ  تسین و  فطل  زا  یلاخ  دلقم  یماع  اب  دـلقم  ریغ  ملاع  هرظانم 

مه نم  مدـید  ظعو  عامـس  يارب  مدرم  هوبنا  دوب  هداهن  ظعو  ءانب  يدجـسم  رد  دوب و  هدیـسر  ناتـسچولب  هنئوکب  باجنپ  زا  یملاع  هک  درک 
سک چیه  هب  شررض  عفن و  ندرم  زا  سپ  یلو  ای  دشاب  یبن  درم  هک  ره  هک  دیناسر  دح  نیا  هب  نخس  ظعو  رد  بحاص  يولوم  مدش  لماش 

رد ار  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  بحاص  يولوم  يا  مدرک  ضرع  دیوگ  لقان  روصتم  ریغ  ررـض  عفن و  كاخ  زا  دش و  كاخ  هک  اریز  دسر  یمن 
نآ متفگ  دندوب  يرآ  تفگ  هن  ای  دندوب  تامارک  ةویح  تلاح  رد  ار  هللا  ءایلوا  متفگ  دندوب  يرآ  تفگ  هن  ای  دـندوب  تازجعم  ةویح  تلاح 

ماوع ءایلوا و  ءایبنا و  دنا  هقبط  هس  رب  مدرم  بحاص  يولوم  متفگ  دندش  بولـسم  گرم  هب  تفگ  دنتفر  اجک  اهنآ  تامارک  نآ  تازجعم و 
نینمؤم ماوع  دزنو  مهیلع  هللا  ۀمحر  ار  هللا  ءایلوا  تامارک  تسا  بلاس  مالسلا و  مهیلع  ار  ءایبنا  تازجعم  تسا  بلاس  توم  هکنوچ  نینمؤم 

زا تسا  تمعن  بلاس  ءایلوا  ءایبنا و  زا  هاگره  دوش  نینمؤم  ماوع  نامیا  بلاس  توم  هک  دیاب  امـش  هدعاق  رب  تسین  زیچ  رگید  نامیا  ریغ  هب 
دومرف رما  سلجم  زا  نم  جارخا  هب  ار  دوخ  هعامج  هدـنام  ورف  هحفـص 48 ] باوج [  زا  بحاص  يولوم  سپ  دوشن  تمعن  بلاس  ارچ  ماوع 
ضعب رد  هک  لـمتحی  هدرک  ناـیب  نیا  زا  رت  حـضاو  دوخ  هیلیلهت  هلاـسر  رد  ریقف  ار  هصق  نیا  یهتنا و  درک  بارخ  ارم  عـبط  صخـش  نیا  هک 
تایاور لئالد و  نامه  رثکا  لصا  نیا  حلاص  فلس  تایاور  بئاغ و  ءادن  باب  نیا  لئالد  هکنوچ  تسا  کی  نومضم  اما  دشاب  ریاغت  ظافلا 

هللا دابع  ای  ثیدـح  یمعا و  ثیدـح  دـشن  نآ  ررکم  رب  دـنریرحت  بانطا  هجو  نآ  زا  دنتـشذگ  دادمتـسا  لصا  ینعی  مود  لصا  رد  هک  دـنا 
نیا زا  لبق  ام  باب  رد  هلمج  دـنا  باب  نیا  لصا  هک  فینح  نب  نامثع  ترـضح  رثا  مکیلع و  مالـسلا  ظفلب  روبقلا  ةرایز  ثیدـح  ینونیعا و 
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رهطم ربق  صوصخلاب  روبقلا  ترایز  باب  رد  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ثیداحا  زا  یباب  لـصا  نیا  رد  دـنا  هدـش  رکذ  اـفیتسالاب 
یبنلا ربق  ترایز  یف  مظنم  رهوج  باـتک  زا  لوقنم  نارئاز  میلـست  درو  دوخ  نارئاز  هب  یتوم  ملعو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ملاـع  رخف  مرکم 

لجالا و خیـشلل  روبقلاو  یتوملا  لاوحا  یف  رودـصلا  حرـش  باـتک  یکملا و  یمتیهلا  رجح  نب  دـمحا  نیققحملا  ۀـمتاخ  فینـصت  مرکملا 
رکذ باب  نیا  رد  هچنآ  هک  یلاعت  هللا  کقفو  نادب  هملع  ةرازغو  هعروو  هتلالج  یلع  قفتملا  یطویـسلا  نیدـلا  لالج  خیـشلا  لمکالا  مامالا 

ثیداحا هیدجن  ناوریپ  نیدلقم  ریغ  اما  تسا  بهاذم  نیدلقم  مالـسا  ناردارب  نیقی  تدایز  يارب  دوش  یم  حـلاص  فلـس  لاوقا  ثیداحا و 
بتک رد  اهنآ  هک  اریز  دـش  دـناوت  یمن  تجح  اهنآ  رب  دوخ  ۀـما  ءاملع  خـئاشم و  لاوقا  تفرگ و  دـنهاوخ  عوضوم  ای  فیعـض  ار  باب  نیا 

نیبـملا رفظو  يروصق  یلع  مـالغ  فینـصت  مـالکلا  قیقحت  باـتک  نیبـب  دـننک  یم  يراـج  بهاذـم  نیدـلقم  رب  رفکو  كرـش  مکح  دوخ 
رفاک و هیدرورهـس  هیتشچ و  هیدنبـشقن و  هیرداق و  نادناخ  بهذم و  راهچ  تسا  نیا  وا  يدـنه  ترابع  همجرت  هحفص 32  ۀنسلا  ماصتعاو 

هحفص 49 ] ثیدحلا [  رابخا  رد  دنتسه  یتعدب  كرشم و 

تیباهو رظن  زا  ندرک  دیلقت 

راربالا فیس  باتک  زا  لقن  تسا  نیگرس  زا  رتدب  تعدب و  كرش و  یـصخش  دیلقت  دسیون  یم  نامزلا  عیدب  دیلقتلا  رایعم  راونالا و  عماولو 
ماما اطؤم  دمحا و  ماما  دنسم  هتس و  حاحص  رد  رـصح  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  میرک  لوسر  ترـضح  ثیداحا  ۀمهم  هدئاف  هیباهو  لیطابا  و 

دنسیون یم  دوخ  بتک  رد  ار  یثیدح  نآ  نیعمجا  مهیعـس  یلاعت  هللا  رکـش  ثیداحا  بتک  نیفنـصم  هکلب  دنتـسین  یلاعت  هللا  مهمحر  کلام 
رکذ ار  نآ  دیاین  قفاوم  طورـش  نآ  هب  رگا  دشاب و  قفاوم  دنا  هدرک  ررقم  ثیدح  تاور  دنـس و  رد  هک  ثیدـح  لها  هررقم  طورـش  هب  هک 

ثیداحا امهکل  نیدنچ  زا  نم  هک  دسیون  یم  دوخ  هللا  باتک  دعب  تسا  بتکلا  حصا  هک  يراخب  حیحص  باتک  بحاص  هچنانچ  دننک  یمن 
بتک نیمه  ثیداحا  هک  دوش  یم  دافتـسم  نیا  زا  سپ  نافنـصم  رگید  لاوحا  نینچمه  مدرک و  بختنم  ار  باتک  هروکذـم  ثیداحا  نیمه 

ثیدح ملاع  مامت  رد  نآ  ياوس  ام  هک  دوش  یمن  دافتسم  نیا  اما  اردان  الا  تسین  عوضوم  فیعض و  نآ  رد  دنا و  حیحص  هلوادتم  هروهـشم 
ره سپ  دندومرف  یم  نایب  ثیدح  اهرازه  هنازور  دندوب  غیلبت  ماقم  رد  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  اریز  تسین  حیحص 

بتک نیفنـصم  هنامز  زا  لبق  هعبرا  بهاذـم  باحـصا  هنامز  دومن و  رکذ  دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  دیـسر  حیحـص  دنـس  هب  ثیدـح  ره  ار  هک 
دوخ باتک  رد  نآ  ضیقن  ای  درکن  رکذ  دوخ  باتک  رد  دیـسرن و  حیحـص  دنـس  هب  الثم  ار  يراـخب  بحاـص  هک  یثیدـح  سپ  دوب  ثیدـح 

هدیـسر فیعـض  دنـس  هب  زین  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  هریغ  هفینحوبا و  ماما  ترـضح  هب  ثیدح  نیمه  هک  دـیآ  یمن  مزال  نیا  زا  تشون 
رد ارتفا  بذک و  دندوب و  حالـص  يوقت و  لها  دندوب و  رتمک  طیاسو  دندوب و  نورقلا  ریخ  نامز  رد  یلاعت  هللا  مهمحر  اهنآ  هک  اریز  دشاب 

رگا ار  هتس  حاحص  بتک  باحصا  دندرک و  هحیحص  ثیداحا  نآ  هب  ار  دوخ  بهاذم  عضو  بهاذم  باحـصا  سپ  اردان  الا  دوبن  نامز  نآ 
نیمه هچنانچ  حدق  هچ  نآ  زا  ار  بهاذم  باحـصا  دندرک  هن  دوخ  بتک  رد  نآ  رکذ  دیـسر و  فیعـض  دنـس  هب  ثیدح  هحفص 50 ] نآ [ 

قیقحت یفاک و  طسب  هب  نامعنلا  بهذم  تابثا  یف  نانملا  حتف  دوخ  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  يولهد  قحلا  دبع  خیش  ترـضح  ار  نومـضم 
باحصا مهیلع و  هللا  ۀمحر  دنا  ثیداحا  ماسقا  نیعماج  حاحص  باحصا  هک  تسا  نیا  فاصنا  هیلا  عجریلف  ءاش  نم  تسا  هدرک  رکذ  یفاو 

یم عمج  ار  تادرفم  هیودا  ماسقا  هک  دـنا  ناراطع  هلزنم  هب  حاحـص  باحـصا  سپ  مهیلع  هللا  ۀـمحر  دـنا  ثیداحا  ماـسقا  نیدـقان  بهاذـم 
عمج مه  هب  ار  تادرفم  نآ  ضیرم  ره  جازم  قفاوم  هتخانش  هدرفم  هیودا  نآ  صاوخ  هک  دنا  نامیکح  هلزنم  هب  بهاذم  باحـصا  دنیامرف و 
رجح نبا  خیـش  بلطم  لصا  هب  عوجر  نیعمجا  مهیلع  یلاعت  هللا  ۀمحر  دوش  یم  ضیرم  نآ  يافـش  ثعاب  هک  دننک  یم  رایت  نوجعم  هدومن 

یف هانمدق  ام  رضحتسی  نأ  اضیأ  هل  یغبنی  ةرشاعلا  دسیون  یم  رـصم  عبط  هحفـص 52  سداس  لصف  رد  روکذم  مظنم  رهوج  باتک  رد  یکم 
هللا یلـص  هناو  مهلامعأو  مهبولقو  مهلاوحأو  مهتاجرد  فالتخا  یلع  هیرئازب  ملعی  هنأو  موکملا  هربق  یف  ۀـمرکملا  هتویح  نم  یناثلا  لصفلا 

هقیرط ریغ  نم  ۀیلعلا  ةرضحلا  یلإ  لصی  نا  ادحا  نکمی  هناو ال  ءاشی  يذلا  هللا  ۀفیلخ  هناو  هیلع  وه  ام  بسانی  امب  مهمالک  دمی  ملـس  هیلع و 
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ضعب ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هار  مث  نم  هنارـسخو و  ۀـعیطق  حـیبق  هناـمرحل و  اببـس  ناـک  کـلذ  نم  ائیـش  ۀـنیعللا  هسفن  هل  تلوـس  نـم  ناو 
ریغ نم  هللا  یلإ  لصی  نأ  دارأ  لـجر  کـلذ  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  انیـس  نبا  یف  لوقت  اـم  هللا  لوسر  اـی  هل  لاـقف  مونلا  یف  نیحلاـصلا 

روکذملا هباتک  نم  یناثلا  لصفلا  یف  یلاعت  هللا  همحر  لاقو  یهتنا  هتواقش  ماود  هرفک و  یلع  نیققحملا  نا  کلذل  دهـشیو  هتعطقف  یقیرط 
هحفص 51 ] ثیداحا [  ترم  هنا  ملعا  هحفص 22 

ندرک ترایز  تلیضف 

هللا یلص  هلوق  یهو  اهدئاوع  یجرتو  هدئاوف  رضحتستل  انههاه  درسب  سأب  الف  رئازلل  لصحت  ۀمیظع  لئاضفل  ۀنمضتم  اهریغو  ۀحیحص  ةریثک 
هیلع و هللا  یلص  هلوق  دافاو  اهنم  دبال  قداصلا  دعولاب  هل  ۀتباث  اهنا  یتعافش  هل  تبجو  ینعم  یتعافش و  هل  تبجو  يربق  رئاز  نم  ملـس  هیلع و 

اما مویلا و  کلذ  یف  هنع  لاوهالا  فیفختب  اما  میعنلا و  ةدایزب  اما  هلمع  میظع  بسانت  هتعافـشب  صخی  هنا  هریغلو  هل  هتعافـش  مومع  عم  ملس 
نیع امم ال  کلذ  ریغ  هب  اما  هیلا و  رظنلاو  قحلا  دوهـش  ةدایزب  اما  ۀـنجلا و  یف  تاجرد  عفرب  اما  باـسح و  ـالب  نورـشحی  نیذـلا  نم  هنوکب 
امم هتعافشب  درفی  هنا  داری  نا  لمتحیو  هریغل  لصحت  ۀعافشب ال  صخی  نا  دیرا  نا  هلک  اذه  رـشب  بلق  یلع  رطخ  الو  تعمـس  نذا  الو  تأر 

املـسم هتومب  يرـشب  وهف  ۀعافـشلا  هلانت  نمیف  هلوخد  بجی  اهتکربب  هنأ  داری  ناو  ةدایزلا  ببـسب  ۀیوقتلاو  فیرـشتلل  دارفالا  هریغل و  لصحی 
هذـه لین  یف  فاک  هدـحو  مالـسالا  نال  ینعم  ةرایزلا  رکذـل  نکی  مل  الا  مالـسالا و  یلع  ةافولا  طرـش  هیف  رمـضی  الو  همومع  یلع  يرجیف 
مظعا الو  عفاشلا  مظعب  مظعت  یهذا  ۀلیلج  ۀمیظع  ۀعافش  اهنا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هل  ۀعافـشلا  ۀفاضا  ةدافاو  نیلوالا  یلع  هفالخب  ۀعافـشلا 

یلص هلوقو  یتایح  یف  ینراز  امناکف  یتوم  دعب  ینرعاز  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  هتعافـش  نم  مظعا  الف  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هنم 
نم ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  ۀمیقلا  موی  اعیفـش  هل  نوکا  نا  یلع  اقح  ناک  یترایز  الا  ۀجاح  هلمعت  ارئاز ال  ینءاج  نم  ملـس  هیلع و  هللا 

هحفص 52 ] لصفلا [  یف  هانعم  رمو  ۀمیقلا  موی  اعیفش  هل  نوکا  نا  لجو  زع  هللا  یلع  اقح  هل  ناک  ارئاز  ینءاج 

ةرایزلا یف  ثیداحا 

اذـه نا  لصاحلاو  مهم  هناف  هعجارف  کلذـب  قلعت  هلام  سداسلا  لصفلا  نم  رـشع  ۀـسداسلا  ۀـمتاخ  یف  دـئاوفلا  ۀعـسات  یف  یتأیـسو  لوـالا 
اهعم وا  اهب  دصقی  ناب ال  اهیف  ههجو  صلخا  نمل  الا  لصحی  ملس ال  هیلع و  هللا  یلص  هنم  ۀمیظعلا  ۀعافـشلا  کلتب  زوفلا  وهو  میظعلا  باوثلا 

نم ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  یتایح  یف  ینراز  نمک  ناک  یتافو  دعب  يربق  رازف  جـح  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  اهیف  انیرخا  ارما 
یتافو دعب  يدجـسم  یف  ینرازف  جح  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  یتبحـصو  یتایح  یف  ینراز  نمک  ناک  یتوم  دـعب  يربق  رازف  جـح 

هلاو و هیلع  هللا  یلـص  هلوق  وا  ادیهـش  وا  اعیفـش  هل  تنک  ۀـنیدملا  یلإ  ینراز  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  یتایح  یف  ینراز  نمک  ناک 
ۀمیقلا موی  نینمـآلا  یف  لـجو  زع  هللا  هثعب  نیمرحلا  يدـحا  یف  تاـم  نم  وأ  دیهـش  وا  اعیفـش  هل  تنک  ینراز  نم  لاـق  وا  يربق  راز  نم  ملس 

الا ۀـجاح  هلمعت  الا  رئاز  ینءاج  نم  ربخ  ینعم  یفرم  امک  یتراـیز  ریغ  دـصقی  مل  ناـب  يا  ادـمعتم  ینراز  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو 
موی اعیفشو  ادیهش  هل  تنک  اهئالب  یلع  ربص  ۀنیدملا و  نکس  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هلوقو  ۀمیقلا  موی  يراوج  یف  ناک  ثیدحلا  یترایز 

ۀمیقلا موی  نینمالا  نم  ثعب  نیمرحلا  يدحاب  تام  نم  یتایح و  یف  ینراز  امناکف  یتوم  دعب  ینراز  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هلوقو  ۀمیقلا 
هیلع ضرتفا  امیف  یلاعت  هللا  هلأسی  مل  سدقملا  تیب  یف  یلـص  ةوزغ و  ارغو  يربق  رازف  مالـسالا  ۀجح  جح  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو 

هحفص 53 ] ادیهش [  هل  تنک  ینراز  نم  یح و  اناو  ینراز  امناکف  یتوم  دعب  ینراز  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هلوقو 

ۀمیقلا موی  يراوج  یف  ناک  ۀنیدملا  یلإ  ابستحم  ینراز  نم  هللا  لوسر  لوق  یف 

ۀنیدملا یلإ  ابستحم  ینراز  نم  ۀمیقلا و  موی  نینمآلا  نم  ثعب  نیمرحلا  يدحا  یف  تام  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هلوقو  ۀمیقلا  موی  اعیفـشو 
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ۀمیقلا موی  یتعافـش  هل  تبجو  يربق  راز  نم  ایح و  ینراز  امناکف  اتیم  ینراز  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  ۀـمیقلا  موی  يراوج  یف  ناک 
یتایح و یف  ینراز  نمک  ناک  یتامم  یف  ینراز  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هلوقو  رذع  هل  سیلف  ینرزی  مل  مث  ۀعـس  هل  یتما  نم  دحا  نمامو 

یف یندصق  مث  ۀکم  یلإ  جح  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  اعیفـش  لاق  وا  ادیهـش  ۀمیقلا  موی  هل  تنک  يربق  یلإ  یهتنی  یتح  ینراز  نم 
دقف يربق  رزی  مل  نم  یتایح و  یف  ینراز  امناکف  یتوم  دعب  يربق  راز  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هلوقو  ناتروربم  ناتجح  هل  تبتک  يدجسم 
انما ثعب  نیمرحلا  يدـحا  یف  تاـم  نم  ۀـمیقلا و  موی  یتعافـش  هل  تبجو  یلإ  ارئاز  ۀـنیدملا  یتا  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقو  یناـفج 
دیئأت دیـضعت و  يارب  دیاش  رجح  نبا  خیـش  ترـضح  زا  ینعملاو  ظفللا  براقت  عم  ترایز  تایاور  ددـعت  هنع  هللا  افع  دـیوگ  فلؤم  یهتنا 

ملس هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیداحا  زا  يردق  لاحلا  اضعب  اهضعب  دضعی  ثیداحالا  نال  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  تسا  مرکم  ترایز  دیکاتو 
باب دسیون  یم  روبقلاو  یتوملا  لاوحا  یف  رودصلا  حرش  باتک  رد  خیش  ترضح  ونشب  زین  یطویس  ماما  خیش  لوق  زا  حلاص  فلس  لاوقا  و 

هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  تلاق  ضر  ۀـشئاع  نع  روبقلا  باـتک  یف  ایندـلا  یبا  نبا  جرخا  مهل  مهتیورو  مهراوزب  یتوملا  ملعو  روبقلا  ةراـیز 
یبا نع  بعشلا  یف  یقهیبلاو  اضیا  جرخاو  هحفص 54 ] موقی [  یتح  درو  سنأتسا  الا  هیلع  سلجیو  هیخأ  ربق  روزی  لجر  نم  ام  ملس  هیلع و 
نبا جرخاو  مالـسلا  هیلع  در  هیلع  ملـسف  هفرعی  هربقب  رم  اذاو  هفرعو  مالـسلا  هیلع  در  هیلع  ملـسف  هفرعی  ربـقب  لـجرلا  رم  اذا  لاـق  ضر  ةریره 
یف هفرعی  ناک  نمؤملا  هیخا  ربقب  رمی  دحا  نمام  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  دیهمتلاو  راکذتـسالا  یف  ربلادبع 
ضر ةریره  یبا  نع  نیتأملا  یف  ینوباصلاو  روبقلا  یف  ایندلا  یبا  نبا  جرخاو  قحلادبع  هححص  مالسلا  هیلع  درو  هفرع  الا  هلع  ملـسیف  ایندلا 

یلیقعلا جرخا  مالـسلا و  هیلع  درو  هفرعالا  یلع  ملـسیف  ایندلا  یف  هفرعی  لجر  ربق  یلع  رمی  دـبع  نمام  لاق  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
مکیلع مالسلا  لق  لاق  مهیلع  تررم  اذا  هبولکلا  مالک  نم  لهف  یتوملا  یلع  یقیرط  نا  هللا  لوسر  ای  نیزر  وبا  لاق  لاق  ضر  ةریره  یبا  نع 

لاق نوعمسی  هللا  لوسر  ای  نیزر  وبا  لاقف  نوقحال  مکب  هللا  ءاشنا  اناو  عبت  مکل  نحنو  فلس  انل  متنا  نینمؤملاو  نیملسملا  نم  روبقلا  لها  ای 
يا اوبیجی  نا  نوعیطتـسی  ینعم ال  ۀـکئالملا و  نم  مهددـعب  کیلع  دری  نا  یـضرت  الا  نیزر  ابا  ای  لاق  اوبیجی  نا  نوعیطتـسی  ـالو  نوعمـسی 

یبرت عضاف  تیبلا  لخدا  تنک  تلاق  ۀـشئاع  نع  مکاحلاو  دـمحا  جرخاو  عمـسی  ـال  ثیح  نودری  مهف  ـالا  سنـالاو و  نجلا  هعمـسی  اـباوج 
یبا نع  طسوالا  یف  یناربطلا  جرخا  ورمع  نم  ءایح  یبایث  یلع  ةددـشم  اناو  الا  هتلخد  ام  مهعم  رمع  نفد  اـملف  یجوزو  یبا  وه  اـمنا  لوقاو 

ءایحا مکنا  دهشا  لاقف  هباحصا  عم  هیلع  فقوف  دحا  نم  عجر  نیح  رمع  نب  بعصم  یلع  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فقو  لاقو  رمع 
ۀیئاطلا نیعبرالا  یفو  ۀمیقلا  موی  یلإ  هحفص 55 ] هیلع [  اودر  الا  دحا  مهیلع  ملسی  هدیب ال  یسفن  يذلا  وف  مهیلع  اوملـس  مهروزف و  هللا  دنع 
ایندـلا یبا  نبا  جرخاو  ایندـلا  راد  یف  هبحی  ناک  نم  هراز  اذا  هربق  یف  تیملا  نوکی  ام  سنآ  لاـق  هنا  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور 

نع اضیا  اجرخاو  هدـعب  امویو  هلبق  اـمویو  ۀـعمجلا  موی  مهراوزب  نوملعی  یتوملا  نا  ینغلب  لاـق  عساو  نب  دـمحم  نع  بعـشلا  یف  یقهیبلاو 
لاق لصف  ۀـعمجلا  موی  ناکمل  لاق  کلذ  فیکو  هل  لیق  هتراـیزب  تیملا  ملع  سمـشلا  عولط  لـبق  تبـسلا  موی  اربق  راز  نم  لاـق  كاحـضلا 

نا یفو  ندبلا  یف  اهرارمتسا  یف  رظنلا  امناو  ءادهشلا  نع  الضف  یتوملا  رئاسل  حیحصلا  یف  تباث  ربقلا  یف  دسجلا  یلإ  حورلا  دوع  یکبـسلا 
نا يا  اذهف  یلقع  يداع ال  رما  حورلل  ةویحلا  ۀمزالم  ناف  یلاعت  هللا  ءاش  ثیح  یهو  اهنودـب  ایحوا  ایندـلا  یف  هتویحک  اهبایح  ریـصی  ندـبلا 
ناف هربق  یف  مالسلا  هیلع  یـسوم  ةاولـص  هل  دهـشیو  ءاملعلا  نم  ۀعامج  هرکذ  دقو  لقعلا  هزوجی  امم  ایندلا  یف  هتویحک  ایح  اهبریـصی  ندبلا 

ۀیقیقح ةویح  اهنوک  نم  مزلی  الو  ماسجالا  تافص  اهلک  يرسالا  ۀلیل  ءایبنالا  یف  ةروکذملا  تافصلا  کلذکو  ایح  ادسج  یعدتـست  ةالـصلا 
نوکی لب  اهدهاشت  یتلا  ماسجالا  تافص  نم  کلذ  ریغ  بارـشلاو و  ماعطلا  یلإ  جایتحالا  نم  ایندلا  یف  تناک  امک  اهعم  نادبالا  نوکت  نا 

یه له  ءادهـشلا  ةایح  یف  فلتخا  هریغ  لاقو  یتوملا  رئاسلو  مهل  تباث  کلذ  نا  کشالف  عامـسلاو  ملعلاک  تاکارد  الا  اماورخا  مکح  اهل 
مهحاورا مهیلا  تدر  اوضبق  ام  دـعب  ءایبنالا  داقتعالا  باتک  یف  یقهیبلا  لاقو  نیلوق  یلع  هلالبلا  مدـع  ینعم  هب  اهعم  دـسجلل  وا  طقف  حورلل 

ۀبذعملا هحفص 56 ] اماف [  ۀبذعمو  ۀمعنم  نامسق  حاورالا  اهیقالتو  حاورالا  روازت  ۀلأسم  یف  میقلا  نبا  لاقو  ءادهشلاک  مهبر  دنع  ءایحا  مهف 
نم نوکی  ام  ایندلا و  یف  اهنم  ناک  ام  رکاذتتو  روازتتو  یقالتتف  ۀسوبحملا  ریغ  ۀلـسرملا  ۀـمعنملا  اما  یقالتلا و  دروازتلا  نع  لغـش  یف  یهف 
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یلاعت هللا  لاق  یلعالا  قیفرلا  یف  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  انیبن  حور  اهلمع و  لثم  یلع  وه  يذلا  اهقیفر  عم  حور  لک  نوکتف  ایندلا  لها 
هذـهو اـقیفر  کـئلوا  نسحو  نیحلاـصلاو  ءادهـشلاو  نیقیدـصلاو  نییبنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کـئلواف  لوسرلاو  هللا  عمطی  نم  و 

نبـسحت الو  یلاعت  هلوق  لیق  ناف  یهتنا  ثالثلا  رودلا  هذه  یف  بحا  نم  عم  ءرملاو  ءازجلا  راد  یفو  خزربلا  راد  یفو  ایندلا  یف  ۀـتباث  ۀـیعملا 
مهحاوراو مهروبق  یف  هللا  مهقزری  نازوجی  انلق  ءایحاو  اتاوما  نونوکی  فیک  نوقزری  مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا 

نوکت ةرارح  وا  ةدوربب  ایندلا  یف  یحلا  ندب  عیمج  نسحی  امک  ءزجلا  کلذ  لجال  ةذـللاو  میعنلاب  هندـب  عیمج  سحی  مهنادـبا  نم  ءزج  یف 
یف نایحوبا  لاقو  مهروبق  یف  ءاـیحالاک  مهف  مهلاـصوا  عطقنت  ـالو  مهروبق  یف  یلتبـال  مهداـسجا  نادارملا  لـیقو  هندـب  ءازجا  نم  ءزج  یف 

بهذو اهءانفو  اهداسف  دـهاشن  انال  مهماسجا  نود  مهحاورا  ءاقبا  هانعم  موق  لاقف  ةویحلا  هذـه  یف  ساـنلا  فلتخا  ۀـیآلا  هذـه  دـنع  هریـسفت 
هللا لاق  امک  ءایحا  مهو  تاومالا  ۀفـص  یلع  مهارن  نحنف  هب  انروعـش  مدع  کلذ  یف  حدقی  الو  حورلاو  دسجلا  یح  دیهـشلا  نا  یلإ  نورخا 

کلذلو تلق  ملاتی  وا  هب  معنتی  ام  همانم  یف  يری  وهو  ۀئیه  یلع  مئانلا  يرن  امکو  باحسل  اومومت  یهو  ةدماج  اهبسحت  لابجلا  يرتو  یلاعت 
ةدهاشملاب ةویحلا  هذه  نوکردی  ال  هحفـص 57 ] مهنا [  یلع  نینمؤملل  اباطخ  کلذ  هلوقب  هبنتف  نورعـشتال  نکیل  ءایحا و  لب  یلاعت  هللا  لاق 

کلذ یف  هل  تاومالا  رئاس  ۀکراشمل  هریغ  نع  زییمت  هل  لصحی  طقف ال  حورلا  ةویح  دارملا  ناک  ولو  هریغ  نع  دیهـشلا  زیمتی  اذهبو  سحلاو 
لقن کـلذ  دـهاشیف  هئاـیلوا  ضعبل  هللا  فشکی  دـقو  ینعم  نورعـشتال  نکیل  هلوقل و  یقب  اـمف  حاورـالا  لـک  ةویح  مهرماـب  نینمؤـملا  ملعل 

هیف و أرقی  فحصم  هیدی  نیب  ریرس و  یلع  صخـش  اذاف  ۀقاط  تحتفناف  ناکم  یف  رـضح  هنا  ۀباحـصلا  ضعب  نع  ةوبنلا  لئالد  یف  یلیهـسلا 
اذه هبـشیو  نایحوبا  اضیا  کلذ  دوراو  احرج  ههجو  ۀحفـص  یف  يؤر  هنال  ءادهـشلا  نم  هنا  ملعو  دحاب  ناک  کلذو  ءارـضخ  ۀـضور  هماما 
دحل نم  ۀنسب  تطقس  ذا  دحللا  يوس  انا  امتیبف  دابعلا  نم  لجرلا  ربق  ترضح  لاق  نیحلاصلا  ضعب  نع  نیحایرلا  ۀضور  یف  یعفایلا  هاکحام 

هیف ءرقی  وهو  بهذـلاب  بوتکم  بهذ  نم  فحـصم  هرجح  یف  عقبقت و  ضیب  بایث  هیلعو  ربقلا  یف  سلاـج  خیـشب  اـنا  اذاـف  ترظنف  هیلی  ربق 
نمع انیور  اضیا  یعفایلا  لاقو  اهتددرف  هللا  كافاع  اهعـضوم  یلإ  ۀـنبللا  در  لاقفال  تلق  هللا  کمحر  ۀـمیقلا  تماقا  یل  لاقو  یلإ  هسار  عفرف 

هیلع یشغف  يرجی  رهن  هتحتو  هیف  ءرقی  فحصم  هدیبو  ریرـس  یلع  سلاج  ناسنا  یلع  هیف  فرـش  انا  ربق  رـضح  هنا  تاقثلا  نم  روبقلا  رـضح 
نفدی الجر  رـضح  هنا  یناهبـصالا  نیدـلا  مجن  خیـشلا  نع  اضیا  یکحو  ثلاثلا  مویلا  یفالا  قفی  ملف  هباصا  اماوردـی  مل  ربقلا و  نم  جرخاو 

ةریغملا وبا  لاق  لیمج  نب  دارم  قیرط  نم  انیور  بجر  نبا  لاقو  ایح  نقلی  تیم  نم  نوبجعت  الا  لوقی  وهو  تیملا  عمـسف  هنقلی  نقلملا  دعقف 
نفد ام  دعب  هحفـص 58 ] نارمع [  نب  یفاعم  ءاج  امناغ  نا  یناوخا  ضعب  ینثدـح  لاق  هلـضف  نم  رکذ  نارمع و  نب  یفاعملا  لثم  تیأر  اـم 
ۀمئا دـحا  يربـطلا  بحملا  نع  اـضیا  یعفاـیلا  یکحو  هللا  ـالا  هلإ  ـال  یفاـعملا  لوقیو  هللا  ـالا  هلإ  ـال  لوقی  وهو  هربـق  یف  نقلی  وهو  ۀعمـسن 

یتوملا مالکل  نمؤتا  نیدلا  بحم  ای  یل  لاقف  بحملا  لاق  ۀیبنیز  ةربقم  یمرضحلا  لیعامسالا  خیشلا  عم  ناک  هنا  هیبتلا  حراش  وهو  ۀیعفاشلا 
نمیلا رباقم  ضعب  یلع  رم  هنا  روکذملا  لیعمـسا  خیـشلا  نع  اضیا  یکحو  ۀنجل  اوشح  نم  انا  یل  لوقی  ربقلا  اذـه  بحاص  نا  لاق  معن  تلق 

مهتیارف ةربقملا  هذه  نع  یل  فشک  لاقف  کلذ  نع  لئـسف  رورـس  هالعا  وا  دـیدش  اکحـض  کحـض  مث  نزح  هالعا  وا  ادـیدش  ءاکب  یکبف 
ۀینغملا ۀنالف  انا  لیعمسا  هیقفای  مهعم  اناو  ربقلا  اذه  ۀبحاص  تلاقف  مهیف  كانعفش  دق  یل  لیقف  مهیف  یلاعت  هللا  تعرضت  مث  تیکبف  نوبذعی 
خیـشلا نا  يرئاغلا  نیدلا  فرـش  بحاصلا  نیدلا  ءالع  ضاقلا  انربخا  دیحولا  یف  رافغلادـبع  یکحو  تکحـض  کلذـلف  مهیف  تناو  تلقف 

عفر ۀنیدملا  لخدی  نا  تیملا  نوعنمی  مهو  بابلا  دنع  یلإ  انلـصوا  ذاو  لاق  ةرهاقلا  لوخد  لبق  قیرطلا  یف  مهعم  تام  لیئربج  نیدلا  نیعم 
ةروصنملا یف  ناک  امل  هنا  يریونلا  نمحرلادـبع  هیقفلا  نع  یـشوبلا  نیدـلا  نیز  یل  یکح  لاق  اضیا  یکحو  اـنلخداف  هعبـصاو  هدـی  خیـشلا 

مهبر دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  الو  یلاعت  هلوق  هتف  نارقلا  ءرقی  يریونلا  نمحرلادـبع  ناکو  نیملـسملا  ورـساو 
ءایحا مکنا  مکبر  لاق  لوقت  تنا  نیملسملا  سیسق  لاقو  اهب  هزکلف  ۀبرح  هدی  یفو  جنرضلا  دح  ارضح  نمحرلادبع  هیقفلا  لتق  املف  نوقزری 

هحفص 59 ] ههجو [  لبقی  لعجو  هسرف  نع  یجنرضلا  لزنف  نیتوم  ۀبعکلا  بر  یح و  لاقو  هسأر  هیقفلا  عفرف  وه  نیا  نوقزرت 

ربق رد  نیکلم  لاوس  رد 
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ربق رد  نیکلم  لاوس  رد 

اتیم اباش  ۀبیش  ینب  بابب  تیأرف  ۀکمب  تنک  لاق  زارخلا  دیعس  نبا  خیشلا  نع  هدنسب  يریشقلل  ۀلاسرلا  یفو  ةدلب  یلإ  هعم  لمحب  همالغ  رماو 
باب نیا  یهتنا و  راد  یلإ  راد  نع  نولقنی  امناو  اوتام  ناو  ءایحا  ءایحالا  نا  تملع  اما  دیعس  ابا  ای  یل  لاقو  یهجو  یف  مسبت  هیلا  ترظن  املف 
ونشب زین  هریغ  ربق و  رد  نیکلم  لاوس  نآ و  یتخس  توم و  لاوحا  زا  يردق  لاحلا  هیلا  عجراف  تئش  نا  هتشون  مامت  طسب  هب  یطویس  ماما  ار 
توم دادعتسا  مالسا و  ناردارب  یهاگآ  يارب  نآ  زا  يدنچ  تسا  هدرک  لقن  رایسب  ثیداحا  رودصلا  حرش  باتک  نیا  رد  مه  یطویس  خیش 

یف ۀبیـش  یبا  نباو  هکردتـسم  یف  مکاـحلاو  هننـس  یف  دواد  وـبا  دـمحا و  جرخا  هللا  همحر  یطویـسلا  لاـق  دـنیآ  یم  ریرحت  رد  هدـعب  اـم  و 
نم مهریغو  متاح  نباو  ریرح  نباو  دهزلا  یف  يرس  نب  دانهو  امهیدنسم  یف  دبعلاو  یـسلایطلاو  ربقلا  باذع  باتک  یف  یقهیبلاو  فنـصملا 
املو ربقلا  یلإ  انیهتناف  راصنالا  نم  لجر  ةزاـنج  یف  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  اـنجرخ  لاـق  بزاـع  نب  ءاربلا  نع  ۀحیحـص  قرط 
لاقف هسار  عفرف  ضرالا  یف  هب  تکین  دوع  هدی  یفو  ریطلا  انسؤر  یلع  ناکو  هلوح  انسلج  ملس و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سلجف  هدحلی 

نم ۀکئلم  هیلا  لزن  ةرخآلا  نم  لابقاو  ایندـلا  نم  عاطقنا  یف  ناک  اذا  نمؤملا  دـبعلا  نا  لاق  مث  اثالثو  نیتوم  ربقلا  باذـع  نم  هللااب  اوذیعتـسا 
ئجی مث  رـصبلا  دم  هنم  سلجی  یتح  ۀنجلا  طونح  نم  طونح  ۀنجلا و  نفک  نم  نافکا  مهعم  سمـشلا  مههوجو  ناک  هوجولا  ضیب  ءامـسلا 

 ] ةرطقلا لیست  امک  لیست  جرختف  لاق  ناوضرو  هللا  نم  ةرفغم  یلإ  یجرخا  ۀبیطلا  سفنلا  اهتیا  لوقیف  هسأر  دنع  سلجی  یتح  توملا  کلم 
یف اهولعجیف  اهوذخای  یتح  نیع  ۀـفرط  هدـی  یف  اهوعدـی  مل  اهذـخا  اذاف  اهذـخایف  کلذ  ریغ  نورت  متنک  ناو  ءاقـسلا  یف  نم  هحفص 60 ]
ءالم یلع  نورمی  الف  اهب  نودعـصیف  لاق  ضرالا  هجو  یلع  تدـجو  کسم  ۀـحفن  بیطاک  اهنم  جرخیو  طونحلا  کلذ  یفو  نفکلا  کـلذ 
یلإ اهب  اوهتنی  یتح  ایندلا  یف  اهب  هنوسمـسی  اوناک  یتلا  هئامـسا  نسحاب  نالف  نب  نالف  نولوقیف  بیطلا  حـیرلا  اذـه  ام  اولاق  الا  ۀـکئلملا  نم 

هللا لوقیف  ۀعباسلا  ءامسلا  یلإ  اهب  یهتنی  یتح  اهیلت  یتلا  ءامسلا  یلإ  اهوبرقم  ءامس  لک  نم  اوعیـشیف  مهل  حتفیف  هل  نوحتفتـسیف  ایندلا  ءامس 
هدسج یف  ۀـحور  داعتف  يرخا  ةرات  مهجرخا  اهنمو  مهدـیعا  اهیفو  مهتقلخ  اهنم  یناف  ضرالا  یلإ  هودـیعاو  نییلع  یف  يدـبع  باتک  اوبتکا 
ثعب يذلا  لجرلا  اذه  ام  هل  نالوقیف  مالسالا  ینید  لوقیف  کنیدام  هل  نالوقیف  هللا  یبر  لوقیف  کبر  نم  هل  نالوقیف  هناسلجیف  ناکلم  هیتأیف 
قدـص دـق  ناءامـسلا  نم  دانم  يدانیف  تقدـصو  هب  تنماف  هللا  باتک  تأرق  لوقیف  هب  کـملع  اـم  هل و  نـالوقیف  هللا  لوسر  وه  لوقیف  مکیف 

لجر هیتأیو  هرـصب  دم  هربق  یف  هل  حسفیو  اهبیطو  اهحور  نم  هیتأیف  ۀنجلا  یلإ  اباب  هل  اوحتفاو  ۀـنجلا  نم  هوسبلاو  ۀـنجلا  نم  هوشرفاف  يدـبع 
يذلا هجولا  کهجوف  تنا  نم  هل  لوقیف  دعوت  تنک  يذلا  کموی  اذه  كرسی  يذلاب  رـشبلا  لوقیف  حیرلا  بیط  بایثلا  نسح  هجوبا  نسح 

ناک اذا  رفاکلا  دبعلا  ناو  لاق  یلام  یلها و  یلإ  عجرا  یتح  ۀعاسلا  مقا  بر  ۀعاسلا  مقا  بر  لوقیف  حـلاصلا  کلمع  انا  لوقیف  ریخلاب  یئجی 
کلم ئجی  مث  رـصبلا  دـم  هنم  نوسلجیف  حوسملا  مهعم  هوجولا  دوسا  ۀـکئلم  ءامـسلا  نم  هیلا  لزن  ةرخآلا  نم  لابقاو  ایندـلا  نم  عاـطقنا  یف 

هحفص 61 ] توملا [ 

ربقلا نع  جورخلا  یف 

نم دسوفلا  عزتنی  امک  اهعزتنیف  هدسج  یف  قرـضت  بضغ  هللا و  نم  طخـس  یلإ  جرخا  ۀـثیبخلا  سفنلا  اهتیا  لوقیف  هسأر  دـنع  سلجی  یتح 
ۀفیج حـیر  نتناک  اهنم  جرخیو  حوسملا  کـلت  یف  اـهولعجی  یتح  نیع  ۀـفرط  هدـی  یف  اهوعدـی  مل  اهذـخا  اذاـف  اهذـخأیف  لولبملا  فوطلا 
حبق اب  نالف  نب  نالف  نولوقیف  ثیبخلا  حورا  اذهام  اولاق  الا  ۀکئلملا  نم  ءالم  یلع  اهب  نورمی  الف  اهب  نودعصیف  ضرالا  هجو  یلع  تدجو 

ملس ال هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءرق  مث  هل  حتفی  الف  حتفتـسیف  ایندلا  ءامـسلا  یلإ  اهب  یهتنی  یتح  ایندلا  یف  اهب  یمـسی  ناک  یتلا  هئامـسا 
ضرالا یف  نیجـس  یف  باتکلا  اوبتکا  یلاعت  هللا  لوقیف  طایخلا  مس  یف  لـمجلا  جـلی  یتح  ۀـنجلا  نولخدـی  ـال  ءامـسلا و  باوبا  مهل  حـتفت 

هب يوهتو  اریطلا  هفظحتف  ءامـسلا  نمرخ  اهناکف  هللااـب  كرـشی  نم  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءرق  مث  اـحرط  هحور  حرطتف  یلفـسلا 
کنیدام هل  نالوقیف  يردا  هاه ال  هاه  لوقیف  کبر  نم  هل  نالوقیف  هناسلجیف  ناکلملا  هیتأیو  هدسج  یف  هحور  داعتف  قیحـس  ناکم  یف  حیرلا 
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يدـبع بذـک  نا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانیف  يردا  هاه ال  هاه  لوقیف  مکیف  ثعب  يذـلا  لجرلا  اذـه  اـم  هل  نـالوقیف  يردا  ـال  هاـه  هاـه  لوقیف 
هیتأیو هعالـضا  هیف  فلتخت  یتح  هربق  هیلع  قیـضیو  اهمومـسو  اهرح  نم  هیتایف  رانلا  یلإ  اباب  هل  اوحتفاو  رانلا  نم  هوبـسلاو  رانلا  نم  هوشرفاف 
يذلا هجو  کهجوف  تنا  نم  لوقیف  دعوت  تنک  يذلا  کموی  اذه  كؤسی  يذلاب  رـشبلا  لوقیف  حیرلا  نتنم  بایثلا  حیبق  هجولا  حـیبق  لجر 

نع یـشاقرلا  دیزی  قیرط  نم  ایندـلا  یبا  نباو  هدنـسم  یف  یلعیوبا  جرخاو  ۀـعاسلا  مقتال  بر  لوقیف  ثیبخلا  کلمع  انا  لوقیف  رـشلاب  ئجی 
هتبرج یناف  هب  ینتأف  ییلو  یلإ  قلطنا  توملا  کـلمل  هللا  لوقی  لاـق  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يرادـلا  میمت  نع  هحفص 62 ] سنا [ 

ۀکئلملا نم  هتأم  سمخ  هم  توملا و  کلم  هیلا  قلطنیف  اهمومغو  ایندـلا  مومه  نم  هحیرال  هب  ینتأف  بحا  ثیح  هتدـجوف  ءارـضلاو  ءارـسلاب 
يوس حیر  اهنم  نول  لکل  انول  نورشع  اهـسأر  یف  دحاو  ۀناحیرلا  لصا  ناحیرلا  [ 5  ] رئابـض مهعمو  ۀنجلا  طونح  نم  طونح  نافکا و  مهعم 

یلع هدـی  مهنم  لک  عنـصیو  ۀـکئلملا  هشوتحتو  هسار  دـنع  توملا  کلم  سلجیف  رفذالا  کسملا  هیف  ضیبالا  ریرحلا  مهعمو  هبحاـص  حـیر 
هب کلذ  دـنع  للعت  هسفن  ناف  لاق  ۀـنجلا  یلإ  باب  هل  حـتفیو  هنقذ  تحت  رفذالا  کسملاو  ضیبالا  ریرحلا  کلذ  طـسبیو  هئاـضعا  نم  وضع 

اشاهتبا کلذ  دنع  [ 7  ] شهتبیل هجاوزا  ناو  یکب  اذا  هلها  یبصلا  للعی  امک  اهرامثب  ةرمو  اـهتوسکب  ةرمو  اـهجاوزاب  ةرم  ۀـنجلا  [ . 6  ] فرط
بوکـسم ءامودو  دمم  لظو  دوضنم  حلطو  دوضخم  ردس  یلإ  ۀبیطلا  حورلا  اهتیا  یجرخا  توملا  کلم  لوقیو  اوزن  حورلا  [ . 8  ] وزنتو لاق 

کلت هفطلب  سمتلی  وهف  هللا  یلع  میرک  هبر  یلإ  بیبـح  حورلا  کـلذ  نا  فرعی  اهدـلوب  ةدـلاولا  نم  هب  اـفطلت  دـشا  توملا  کـلملاو  لاـق 
ۀنجلا اولخدا  مکیلع  مالس  نولوقی  هلوح  ۀکئلملاو  جرختل  هحور  ناو  لاق  نیجعلا  نم  ةرعـشلا  لست  امک  هحور  لستف  هنع  هللا  یـضر  حورلا 

میعن ۀنجو  ناحیرو  حورف  نیبرقملا  نم  ناک  نا  اماف  لاق  مکیلع  مالس  نولوقی  نیبیط  ۀکئلملا  مهافوتت  نیذلا  هلوق  کلذو  نولمعت  متنک  امب 
هحفص 63 ] هلباقم [  لاق  وا  هباصا  میعن  ۀنجو  هسفن  جورخ  دنع  هب  یقلتی  ناحیرو  توملا  دهج  نم  حور  لاق 

ربقلا لاوحا  یف  مالکلا 

اینهف هتیـصعم  نع  ائیطب  یلاعت  هللا  ۀعاط  یلإ  اعیرـس  یب  تنک  دقلا  ریخ  ینع  هللا  كازج  دسجلل  حورلا  لوقی  هحور  توملا  کلم  ضبق  اذاف 
نم باب  لکو  اهیلع  هللا  عیطی  ناک  یتلا  ضرالا  عاقب  هیلع  یکبتو  لاق  کـلذ  لـثم  حورلل  دـسجلا  لوقیو  تیجناو  توجن  دـقف  مویلا  کـل 

مداونب هبلتیال  هدسج  دنع  کلم  هتأم  سمخلا  تماقا  هحور  ۀکئلملا  تضبق  اذاف  ۀـلیل  نیعبرا  هقزر  هنم  لزنیو  هلمع  هنم  دعـصی  ناک  ءامـسلا 
ۀکئلملا نم  نافـص  هربـق  باـب  یلإ  هتیب  باـب  نم  موقیو  مهطوـنح  لـبق  طوـنحو  مهناـفکا  لـبق  ناـفکاب  هتلعو  هلبق  ۀـکئلملا  هتبلق  ـالا  قـشل 

دبعلا اذه  صلخ  فیک  مکل  لیولا  هدونجل  لوقیو  هدسج  ماظع  ضعب  اهنم  عدصتی  ۀحیص  کلذ  دنع  سیلبا  حیـصی  رافغتـسالاب  هنولبقتـسی 
ۀکئلملا نم  فلأ  نیعبس  یف  مالسلا  هیلع  لیئربج  هلبقتسی  ءامسلا  یلإ  هحورب  توملا  کلم  دعـص  اذاف  اموصعم  ناک  اذه  نا  نولوقیف  مکنم 

حورب قلطنا  توملا  کـلمل  هللا  لوـقیف  اـهبر  یلإ  ةدـجاس  حورلا  ترخ  شرعلا  یلإ  توـملا  کـلم  یهتنا  اذاـف  هبر  نم  ةراـشبب  هیتأـی  مهلک 
ءاجو هنیمی  نع  تناکف  ةولـصلا  تءاج  هربق  یف  عضو  اذاف  بوکـسم  ءامو  دودـمم  لظو  دوضنم  حـلطو  دوضخم  ردـس  یف  هعـضو  يدـبع 
ربقلا ۀیحان  ناکف  ربصلا  ءاجو  هیلجر  دـنع  ناکف  ةولـصلا  یلإ  هیـشم  ءاجو  هسأر  دـنع  اناکف  رکذـلاو  نارقلا  ءاجو  هراسی  یلع  تناکف  مایقلا 
عضو نیح  نالا  حارتسا  امناو  هلک  هرمعابئا  [ 10  ] لازام و هللاو  كءارو  ةولـصلا  لوقتف  هنیمی  نع  هیتأیف  باذعلا  نم  [ 9  ] اقلغ هل  هللا  ثعبیو 

هحفص 64 ] هیتایف [  کلذ  لثم  مایصلا  لوقیف  هراسی  نع  هیتأیف  لاق  هربق  یف 

ربقلا تعسو  یف  مالکلا 

جرخیف لاق  ۀعاطلا  هتزرحا  دق  هللا  یلو  دجو  الا  اغاسم  هیلا  دجی  له  سمتلیف  ۀیحان  نم  باذعلا  هیتأی  الف  کلذ  لثم  هل  لاقیف  هسأر  لبق  نع 
انا تنک  متزجع  ولف  مک  دنعام  ترظن  ینا  الا  یـسفنب  انا  هرـشابا  نا  ینعنمی  مل  هنا  اما  لامعالا  رئاسل  ربصلا  لوقیو  يریام  دنع  باذعلا  هنع 

امهتاوصاو فطاخلا  قربلاک  اـمهراصبا  نیکلم  هیلا  هللا  ثعبیو  لاـق  نازیملا  دـنعو  طارـصلا  دـنع  هل  رخذ  اـناف  هنع  متأزج  اذا  اـماف  هبحاـص 
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دق اذـکو  اذـک  ةریـسم  امهنم  دـحا  لک  یبکنم  نیب  امهراعـشا  یف  نأطی  بهللاک  امهـسافناو  [ 11  ] یمایـصلاک امهبایناو  فصافلا  دـعرلاک 
نالوقیف اهولقی  مل  نالقثلا  اهیلع  عمتجا  ول  ۀقرطم  امهنم  دحا  لکدی  یف  ریکنو  رکنم  امهل  لاقی  نینمؤملاب  الا  ۀـمحرلاو  ۀـفارلا  امهنم  تعزن 

هل کیرشال  هدحو  هللا  یبر  لوقیف  کیبن  امو  کنید  امو  کبر  نم  هل  نالوقیف  هیوقح  یف  هنافکا  طقستف  هربق  یف  اسلاج  يوتسیف  سلجا  هل 
هقلخ نمو  هیدی  نیب  نم  هناعـسویف  ربقلا  ناعفدیف  تقدص  هل  نالوقیف  نییبنلا  متاخ  وهو  ییبن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمو  ینید  مالـسالاو 

امل هللا  یلو  ای  کلزنمذـه  هل  نالوقیف  ۀـنجلا  یلإ  حوتفم  وه  اذاف  رظنیف  کقوف  رظنا  هل  نالوقی  مث  هیلجر  لـبق  نمو  هراـسی  نعو  هنیمی  نعو 
رظنا هل  لاقیف  ادب  ادترتال  ۀحرف  کلذ  دنع  هبلق  یلإ  لصتل  هنا  هدیب  دمحم  سفن  يذلا  وف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هللا  تعطا 

هنا هدیب  یسفن  يذلاو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  اذه  نم  توجن  هللا  یلو  ای  نالوقیف  رانلا  یلإ  حوتفم  وه  اذاف  هتحت  رظنیف  کتحت 
نم هللا  هثعبی  یتح  اهدربو  اهحیر  نم  هیتأی  ۀنجلا  یلإ  اباب  نیعبسو  اعبـس  هل  حتفیو  ادبادترتال  ۀحرف  کلذ  دنع  هحفص 65 ] هبلق [  یلإ  لصتل 

یتیـصعم الا  یباف  یتمعنب  هتلبرـسو  هقزر  یف  هل  تطـسب  دـق  یتاـف  هب  ینتأـف  يددـع  یلإ  قلطنا  توملا  کـلمل  یلاـعت  هللا  لوقیو  لاـق  هربق 
ران نم  [ 12  ] دوفس هعمو  انیع  رشع  ۀثلث  هل  طق  سانلا  نم  دحا  اهأرام  ةروص  هرکا  یف  توملا  کلم  هیلا  قلطنیف  مویلا  هنم  مقتنال  هب  ینتمسأف 

کلذب توملا  کلم  هبرـضیف  ججؤت  رانلا  نم  طایـس  مهعمو  منهجرمج  نم  رمجو  ساحن  مهعم  ۀـکئلملا  نم  هتأمـسمخ  هعمو  نوشلا  ریثک 
نم هحور  عزنیف  ادـیدش  ایل  هیولی  مث  لاق  هقورع  نم  قرعو  ةرعـش  لک  لصا  یف  دوفـسلا  کلذ  نم  ۀـکوش  لک  لصا  بیغب  ۀبرـض  دوفـسلا 

ۀبذج هب  [ 13  ] دجت مث  طایـسلا  کلتب  هربدو  ههجو  ۀکئلملا  برـضتو  ةرکـس  کلذ  دنع  هللاودع  وکـسیف  هیبقع  یف  ام  اهیقلیف  هیمدـق  رافظا 
مث هیوقح  یلإ  کلذک  مث  طایـسلا  کلتب  هربدو  ههجو  ۀکئلملا  برـضتو  ةرکـس  هللاودـع  رکـسیف  هیتبکر  یناهیقلیف  هیبقع  نم  هحور  عزنتف 

اهتیا یجرخا  توملا  کلم  لوقی  مث  هنقذ  تحت  منهج  رمج  ساحنلا و  کلذ  ۀکئلملا  طسبت  مث  هقلح  یلإ  کلذک  مث  هردص  یلإ  کلذـک 
هللا كازج  دسجلل  حورلا  تلاق  هحور  توملا  کلم  ضبق  اذاف  میرکالو  درابال  مومحی  نم  لظو  میمحو  مومس  یلإ  ۀنوعلملا  ۀنیعللا  سفنلا 

هنعلتو کلذ  لثم  حورلل  دسجلا  لوقیو  تکلهاو  تکله  دقف  هللا  ۀعاط  نع  یب  ائیطب  یلاعت  هللا  ۀیـصعم  یلإ  یب  اعیرـس  تنک  دقف  ارـش  ینع 
یف عضو  اذاف  راـنلا  مدا  ینب  هحفـص 66 ] نم [  ادبع  اودروا  دق  هنورـشبی  هیلا  سیلبا  دونج  قلطنتو  اهیلع  هللا  یـصعی  ناک  یتلا  ضرالا  عاقب 

ذخأتف [ 14  ] امهو ثاـیح  هیلا  هللا  ثعبیو  ینمیلا  یف  يرـسیلاو  يرـسیلا  یف  ینمیلا  لخدـتف  هعالـضا  فلتخت  یتح  هربق  هیلع  هللا  قیـض  هربق 
لوقیف ال کیبن  نمو  کنیدامو  کـبر  نم  هل  نـالوقیف  نیکلملا  هیلا  هللا  ثعبیو  لاـق  هطـسو  یف  یقتلت  یتح  هضوفتف  هیمدـق  ماـهباو  هتبنراـب 

ۀنجلا یلإ  حوتفم  باب  اذاف  رظنیف  کقوف  رظنا  هل  نالوقیف  دوعی  مث  هربق  یف  رارشلا  رئاطتی  ۀبرض  هنابرـضیف  تیلت  الو  تیردال  هل  لاقیف  يردا 
هل حتفیو  أدب  ادترت  ةرسح ال  کلذ  دنع  هبلق  یلإ  لصتل  هنا  هدیب  یسفن  يذلاوف  کلزنم  اذه  ناک  هللا  تعطا  تنک  ول  هللا  ددع  ای  هل  نالوقیف 
نم هللا  هثعبی  یتح  اهمومس  اهرح و  اهیتأی  رانلا  یلإ  اباب  نوعبسو  عبس  هل  حتفیو  هللا  تیصع  امل  کلزنم  اذه  هللا  ودع  ای  لاقیف  رانلا  یلإ  باب 
ناک اذاف  ۀـکئلملا  رـضحت  لاق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ضر  ةریره  یبا  نع  یقهیبلاو  هجاـم  نبا  جرخاو  راـنلا  یلإ  ۀـمیقلا  موی  هربق 
ریغ ضار  برو  ناحیرو  حورب  يرـشبلاو  ةدـیمح  یجرخا  بیطلا  دـسجلا  یف  تناک  یتلا  ۀـبیطلا  سفنلا  اهتیا  یجرخا  لاق  اـحلاص  لـجرلا 

سفنلاب ابحرم  لاقیف  نالف  نب  نالف  نولوقیف  اذه  نم  لاقیف  اهل  حتفیف  ءامسلا  یلاهب  جرعی  مث  جرخت  یتح  کلذ  اهل  لاقی  لازی  الف  نایـضغ 
یلإ یهتنت  یتح  کلذ  اهل  لاقی  لازت  الف  نابضغ  ریغ  ضار  برو  یناحیرو  حورب  يرـشباو  ةدیمح  یلخدا  بیطلا  دسجلا  یف  تناک  ۀبیطلا 

میمحب يرـشباو  ۀـمیمذ  یجرخا  ثیبخلا  دـسجلا  یف  تناک  یتلا  ۀـثیبخلا  سفنلا  اهتیا  یجرخا  لاق  ءوسلا  لجرلا  ناک  اذاو  ۀـعباسلا  ءامـسلا 
اذه نم  لوقیف  اهل  حتفتـسیف  هحفـص 67 ] ءامـسلا [  یلإ  اهب  جرعی  مث  جرخت  یتح  کلذ  اهل  لاقی  لازی  ـالف  جاوزا  هلکـش  نمرخاو  قاـسغو 

ءامـسلا نم  لسرتف  ءامـسلا  باوبا  کل  حتفتال  کناف  ۀمیمذ  یعجرا  ثیبخلا  دسجلا  یف  تناک  ۀـثیبخلا  سفنلاب  ابجوم  لاقیف ال  نالف  لاقیف 
لیقف تیتا  لاق  شارح  نب  یعبر  نع  ۀبیش  یبا  نبا  يور  دیامرف  یم  هیلع  هللا  همحر  یطویـس  ماما  خیـش  باب  نیردمهو  ربقلا  یلإ  ریـصت  مث 

مالـسلا لاقف  ههجو  نع  بوثلا  فشک  ذا  عجرتساو  هل  رفغتـسا  یخا  سأر  دـنع  اـناف  هبوثب  یجـس  دـقو  اعیرـس  تئجف  كوخا  تاـف  دـق  یل 
ابایث یناسکو  نابضغ  ریغ  برو  ناحیرو  حورب  تیقلتف  مکدعب  هللا  یلع  تمدق  ینا  هللا  ناحبس  لاق  هللا  ناحبـس  مالـسلا  کیلعو  انلق  مکیلع 
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هللا لوسر  یلإ  ینولمح  مکرشباو  مکربخا  نا  یبر  تنذأتـسا  یناف  اوطعت  الو  نونظتامم  رـسیاومالا  تدجوو  قربتـساو  سدنـس  نم  ارـضخ 
یخا عیبر  ناکو  ةوخا  ۀـعبرا  انک  لاق  یعبر  نع  میعنوبا  جرخاو  هناـکم  یفط  مث  هیتا  یتح  حربیـال  نا  یلإ  دـهع  هناـف  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

توملا دعبا  مالسلا  کیلعو  انلقف  مکیلع  مالـسلا  لاقف  ههجو  نع  بوثلا  فشک  ذا  هلوح  نحن  انیبف  یفوت  هناو  امایـص  انرثکاو  ةولـص  انرثکا 
یلع ةولـصلا  رظتنی  مساقلاابا  ناوـالا  قربتـساو  ناـحیرو  حورب  ینلبقتـساف  نابـضغ  ریغ  یبر  تیقلف  مکدـعب  یبر  تیقل  ینا  معن  لاـق  ةاـیح 

ملکتی لوقی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ینا  اما  تلاقف  ضر  ۀشئاع  یلإ  ثیدحلا  اومنف  [ 15  ] یفط مث  ینورخاوت  الو  ینولجعف 
یفربیوج جرخاو  هتحـص  یف  کشال  حیحـص  لاقو  لئالدلا  یف  یقهیبلا  هجرخاو  روهـشم  ثیدـح  میعنوبا  لاق  توملا  دـعب  یتما  نم  لجر 

نم عطـس  دق  اعطاس  ارون  انیأر  هحفص 68 ] یـضق [  دق  انلقو  یجـس  املف  یلجعلا  قروم  تافو  انرـضح  لاق  شایع  یبا  نب  نابا  نع  هریـسفت 
هنا مث  ۀـعاس  انثکمف  هطـسو  نم  حطـس  دـق  ارون  انیأر  مث  لوالا  لثم  هیلجر  لبق  نم  عطـس  دـق  ارون  انیأر  مث  حطـسلا  قرخ  یتح  هسأر  دـنع 

ناکو ۀلیل  لک  یف  اهءرقا  تنک  دق  ةدجسلا  ةروس  کلت  لاقف  هانیأر  امب  هانربخاو  معن  هل  انلق  ائیـش  متیأر  له  لاقف  ههجو  نع  بوثلا  فشک 
یف متیأر  يذلا  رونلاو  اهرخا  نم  ۀیا  ةرـشع  عبرا  یلجر  دنع  متیأر  يذـلا  رونلاو  اهلوا  نم  ۀـیا  ةرـشع  عبرا  یـسأر  دـنع  متیأر  يذـلا  رونلا 
دعب شاع  نم  باتک  یف  ایندلا  یبا  نبا  هجرخاو  یضق  مث  ینسرحت  كرابت  ةروس  تیقبو  یل  عفـشت  تدعـص  اهـسفنب  ةدجـسلا  ۀیا  یطـسو 
جرخ مث  یضمف  هقرخف  فقـسلا  یتا  مث  هسأر  نم  رون  جرخف  هیلع  یمغا  دق  لجر  اندنع  ناک  لاق  یلجلا  قروم  نع  رخا  قیرط  نم  توملا 

اما معن  لاق  کنم  ناک  ام  تملع  له  هل  انلقف  قافا  مث  کلذ  لثم  لـعف  یتح  هیلجر  نم  رون  جرخ  مث  کـلذ  لـثم  لـعف  یتح  هترتس  نم  رون 
نم جرخ  يذلا  رونلا  اماو  ةدجسلا  ۀیآف  یترـس  نم  جرخ  يذلا  رونلا  اماو  لیزنت  ملآ  لوا  نم  ۀیا  ةرـشع  عبراف  یـسأر  نم  جرخ  يذلا  رونلا 
نا فلخ  نب  ةریغم  نع  جرخاو  ۀـلیل  لک  امهءرقا  تنکو  ینـسرحت  يدـنع  كرابت  تیقبو  یل  نعفـشی  نبهذـف  ةدجـسلا  ةروس  رخاف  یلجر 

نوفوخت متنک  امم  رـسیا  رمالا  تدـجو  یناف  اورـشبا  تلاقف  مهیلا  ترظنف  تکرحت  اهنا  مث  اـهونفکو  اهولـسغف  تتاـم  ناحبـسلا  ۀـنبا  ۀـبور 
لرحف یجـسو  نئادملاب  لجر  تام  لاق  بشوح  نب  فلخ  نع  جرخاو  كرـشم  الو  رمخ  نمدم  الو  محر  عطاق  ۀـنجلا  لخدـیال  تدـجوو 
هحفص یحور [  نوضبقی  ینؤاج  نیذلا  امهنم  نؤربتیو  رمعو  رکبابا  نونعلی  دجسملا  اذه  یف  مهاحل  ۀبضخم  موق  لاقف  هنع  فشکف  بوثلا 
تلخد هظفلو  ریشب  بیطخلا  یبا  نعو  ریمع  نب  کلملادبع  نع  رخا  قیرط  نم  هجرخاو  ناک  امک  اتیم  داع  مث  مهنم  نؤربتیو  مهنونعلی  [ 69

هباحصا کلذ  ار  املف  روبثلاو  لیولاب  يدانی  وهو  هنطب  نع  ۀنبللا  تردن  ۀبثو  بثو  ذا  کلذک  نحن  انیبن  ۀنبل  هنطب  یلعو  نئادملاب  تیم  یلع 
رمعو رکب  یبا  بس  یلع  مهیأر  یف  ینولخداف  ۀفوکلا  لها  نم  ۀخیـشم  تبحـص  لاق  کلاحامو  تیأر  ام  تلقف  هنم  توندـف  هنع  اوعدـصق 

یلإ عجرتـس  کـنا  یل  لـیق  مث  هتیرأـف  راـنلا  نم  یلخدـم  یلإ  یباوقلطنا  دـقو  ینعفنی  اـمو  لاـق  دـعت  ـالو  هللا  رفغتـسا  تلق  اـمهنم  ةءاربـلاو 
نع رکاسع  نبا  جرخاو  یلوالا  هلاح  یلع  اتیم  داعوا  هتملک  تضقنا  يردا  امف  یلوالا  کتلاح  یلإ  دوعت  مث  تیأر  امب  مثدـحتف  کباحـصا 

ینیع رصب  ینیع  رصب  لاقف  هینیع  یلإ  هدیب  يوها  مثادعاق  يوتلا  لستغیل  هلـستغم  یلع  عضو  املف  ۀنیدملاب  لجر  اندنع  تام  لاق  رـشعم  نبا 
یبا نبا  هجرخاو  ناک  امک  اعجطـضم  داع  مث  رانلا  یف  امهئاعما  نابحتـسی  فسوی  نب  جاجحلا  یلاو  ناورم  نب  کلملادـبع  یلإ  ینیع  رـصب 

نب نمحرلادـبع  هللا  لوسر  ادـمحم  ناو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  لاقف  قافا  مث  همرخم  نب  روسملا  یلع  یمغا  لاـق  ملـسا  نب  دـیز  نع  ایندـلا 
نافرهدـب جاجحلاو  کلملادـبع  ۀـیالو  لبق  ۀیـضقلا  هذـه  تناکو  رانلا  یف  امهئاعما  نارجی  جاجحلاو  کلملادـبع  یلعالا  قیفرلا  یف  فوع 

نع مهتم  هیف  دنسب  ایندلا  یبا  نبا  جرخاو  نیعبسلا  دعب  جاجحلا  ۀیالو  نیتسو و  عبرا  ۀنـس  ۀیواعم  نبدیزی  یعن  ءاج  موی  ۀکمب  یفوت  روسملا 
 ] هردسو هبایث  یلإ  انلسراو  هانضمغاو  هانیجسن  قرع  هنم  كرحتی  ام  یتح  نکـسو  ءده  ذا  انل  ضیرم  لوح  سولج  نحن  انیب  لاق  ةریره  یبا 

ناسنا اذاف  يربق  یلإ  یب  تبهذو  تمدق  ینا  لاق  تمدـقالا  كارن  انک  ام  هللا  ناحبـس  انلقف  كرحت  هلـسغنلا  انبهذ  املف  هریرـسو  هحفص 70 ]
اذهو اذک  بحاص  اذه  تلاقف  حیرلا  ۀنتنم  ءادوس  ۀـناسنا  تءاج  ذا  سیطارقلاب  هاوطو  يدـحل  یف  ینعـضو  دـق  ۀـحئارلا  بیط  هجولا  نسح 

تقلطناف کمصاخم  قلطنا  تلاق  هذهو  ینعدت  نا  هللا  كدشنا  تلق  لاق  ذئتعاس  اهنع  تعلقا  امناک  اهنم  ییحتـسا  هللاو  ءایـشا  اذک  بحاص 
هیلع تحتفف  اهنم  ناکم  یفودرتف  لحنلا  ةروسلا  ءرقف  یلصی  مئاق  لجرو  دجسم  اهنم  ۀیحان  یفو  ۀضف  نم  ۀبطـسم  اهیف  ۀعـساو  احینراد  یلإ 
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ۀبر دنب  اهیف  رظنف  ۀفیحص  اهنم  جرخاف  هنم  ۀبیرق  ةداسو  عفرو  لاق  معنلا  ةروسلا  اهنا  اما  لاق  معن  تلق  کعم  ةروسلا  لاقف  ةولصلا  نع  لتفناف 
هللا نکیلو  هسفن  ملاظ  دـبع  لجرلا  لاقف  ینـساحم  رکذـی  اذـک  لعفو  لوقی  هجولا  نسحلا  سلجو  لاق  اذـک  لعف  اذـک  لعف  تلاقف  ءادوسلا 
موی تما  مل  ناو  تیأر  ام  یل  اوجراف  نیتنثالا  موی  تم  ناف  اورظنا  مهل  لاقف  لاق  نینثالا  موی  اذـه  لجا  دـعب  اذـه  لجا  ئجی  مل  هنع  زواجت 
ةرق نع  قرط  نم  رکاسع  نبا  جرخاو  تامف  هلجا  هاتا  مث  رـصعلا  دـعب  یتح  حـص  نینثالا  موی  ناک  املف  لاق  عجولا  نایذـه  وه  اهناف  نینثالا 
نب رفعج  لعفام  تلاقف  تملکت  اهنا  مث  اهدیرو  یف  كرحتی  قرعالا  اهنفد  نم  مهعنمیال  ۀعبس  امایا  انلها  نم  ةؤما  حورب  جرع  لاق  دلاخ  نب 

هب نورـشابتی  ۀـکئلملاو  ۀـعباسلا  ءامـسلا  یف  هتیأر  دـقل  هللاو  تلاق  تام  انلقف  اهیف  لقعتال  یتلا  مایالا  کـلت  یف  تامدـق  رفعج  ناـکو  ریبزلا 
یلربخا لاق  یح  نب  حـلاص  هحفـص 71 ] نع [  ایندـلا  یبا  نبا  جرخاو  نسحملا  ءاج  دـق  نسحملا  ءاج  دـق  نولوقی  مهو  هناـفکا  یف  فرعا 

هتدجو الا  هنم  رفغتـسا  ملابنذرا  ملو  یل  رفغالا  بنذ  نم  ترفغتـسا  یندـجا  ینرا  ملف  لاق  هلمع  هیلع  ضرعف  هحدرم  جرع  الجر  نا  یلراج 
یل بتکف  یلصف  ماقف  یلراج  عمسف  یتوص  تعفرف  یلص  ۀلیل ا  تمقو  ۀنـسح  اهب  یل  بتکف  اموی  اهطقتلا  تنک  نامر  ۀبح  قح  لاق  وه  امک 
لاق نوشجاملا  نبا  نع  رکاسع  نبا  جرخاو  یلعالو  یلال  هتدجوو  مهلجا  نم  الا  هطعا  مل  موق  دنع  امه  رد  انیکسم  اموی  تیطعاو  ۀنسح  اهب 

هانرخاف هیمدق  لفسا  نم  كرحتی  اقرع  يارف  هیلا  لساغ  لخدف  هب  حورن  سانلل  انلقو  لسغلا  ریرس  یلع  هانعـضوف  نوشجاملا  یبا  حورب  جرع 
کلملا یب  دعصف  یحورب  جرع  هنا  مغل  لاق  تیأر  امب  انربخا  هل  انلقف  هبرشف  هب  یتاف  قیوسب  ینوتیا  لاقف  اسلاج  يوتسا  ثالث  دعب  ناک  املف 

هل لیقف  نوشجاملا  لاق  کعم  نم  هل  لیقف  ۀعباسلا  ءامسلا  یلإ  یهتنا  یتح  تاومسلا  یف  اذکه  مث  هل  حتفف  حتفتساف  ایندلا  ءامسلا  یتا  یتح 
نب رمع  تیأرو  هراسی  نع  رمعو  هنیمی  نع  رکبابا  تیأرو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تیأرف  طبهی  مث  اذکو  اذک  هرمع  نم  یقب  هل  نای  مل 

دعقملا بیرقل  هنا  تلق  زیزعلادبع  نب  رمع  اذه  لاق  تبثتا  نا  تبجا  ینا  تلق  هفرعت  اموا  لاق  اذه  نم  یعم  يذلل  تلقف  هیدی  نیب  زیزعلادبع 
مکاحلاو ایندـلا  یبا  نبا  جرخاو  قحلا  نمز  یف  قحلاب  المع  اهناو  روجلا  نمز  یف  قحلاب  لمع  هنا  لاق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم 

هللا یضر  فوع  نب  نمحرلادبع  نا  فوع  نب  نمحرلادبع  نبا  میهاربا  نع  قرط  نم  رکاسع  نباو  ةوبنلا  لئالد  یف  یقهیبلاو  هکردتـسم  یف 
ناکلم یناتا  هنا  لاقف  هحفـص 72 ] قافا [  مث  ابوث  هوللجو  هدنع  نم  اوماق  یتح  هسفن  تضاف  دق  هنا  اونظ  یتح  هیلع  یمغاف  اضرم  ضرم  هنع 

الاق هب  نابهذـت  نیا  الاقف  محراو  امهنم  قرا  امه  ناـکلم  اـمهیقلف  یبابهذـف  نیمـالا  زیزعلا  یلإ  کـمکاخم  اـنب  قلطنا  ـالاقف  ناـظیلغ  ناـظف 
جرخاو هنع  هللا  یضر  یفوت  مثا  رهش  کلذ  دعب  شاعو  هما  نطب  یف  وهو  ةداعسلا  هل  تقبـس  نمم  هناف  هاعد  الاق  نیمالا  زیزعلا  یلإ  همکاخم 

لیللا فوج  یف  ینهبنا  دیق  نم  انلحر  املف  ۀکم  یلإ  ۀیطع  نب  لضفلا  [ . 16  ] تلماز لاق  ملسا  نب  مالس  نع  تاینالیغلا  یف  یعفاشلا  رکبوبا 
ینامترخا ول  تلق  کحور  ضبقب  انرما  انا  الاقف  نیکلم  یهانم  یف  تیأر  لاق  حیحـص  تناو  تلق  کیلا  یـصوا  نادـیرا  لاـق  ءاـشتام  تلق 

نابوث امهنیب  نم  جرخف  یطسولاو  ۀبابسلا  کیعبصا  حتفا  رخالل  امهدحا  لاق  مث  ککسن  کنم  لبقت  دق  هللا  نا  الاقف  یکسن  یـضقا  نا  یلإ 
دیعس لاقو  ضبق  یتح  لزنملا  اندرو  امف  هیعبصا  نیب  هلعجو  هاوط  مث  ۀنجلا  نم  کنفک  اذه  الاقف  ضرالاو  ءامـسلا  نیبام  امهترـضخ  تالم 
يدنع دوتسا  تنک  يذلا  نبا  لاق  توملا  هرضح  املف  هتأرما  هعدوتساف  اکسم  باصا  نالس  ناءاطع  نع  نایفس  انثدح  هتنـس  یف  روصنم  نب 

نودجیو بارشلا  نوبرشیالو  ماعطلا  نولکأیال  هللا  قلخ  نم  قلخ  ینرـضحی  هناف  یـشارف  كوح  هشرو  ءاملاب  [ 17  ] هیفن داف  لاق  اذوه  تلاق 
هبلق مش  لاق  نارقلا  هسأر  یف  دـجا  لاق  هسأر  مش  کلملل  لاقی  توملا  لجرلا  رـضح  اذا  لاـق  نیکم  یبا  نع  ایندـلا  یبا  نبا  جرخاو  حـیرلا 

دق لجر  یلإ  ترظن  لاقف  ادیدش  اضرم  ضرم  هنادنه  یبا  نب  دؤاد  نع  توملا  دـعب  شاع  نم  باتک  یف  [ 18  ] لاق مایصلا  هبلق  یندجا  لاق 
اکانا له  ینضبقت  تلقو  هتعجرتسا  هحفص 73 ] هتیأر [  املف  لاق  طزلا  مهل  لاقی  نیذلا  ءالؤه  نم  هناک  بکانملا  مخـض  ۀماهلا  مخـض  لبتا 

مث ءامسلا  تیأر  یتح  جرفنا  مث  ضقنی  تیبلا  فقسو  تعمس  ذا  کلذک  انا  انیبف  لاق  دوسا  کلم  رافکلا  سفنا  ضبقی  هنا  تعمـسو  لاقوف 
دنع دحاو  سلجف  هنارجزی  امهو  دیعب  نم  یلإ  رظنی  لعجو  ربداف  دوسالاب  احاصن  نینثا  راصق  رخا  هعبتا  مث  ضیب  بایث  هیلع  لجر  یلع  لزن 
لاق مث  ةولصلا  یلإ  اهب  لقنلا  ریثک  هل  لاق  مش  یعباصا  نیب  سملف  سملا  نیلجرلا  بحاصل  سأرلا  بحاص  لاقف  یلجر  دنع  رخالاو  یـسأر 
قیرط نم  لوصـالا  رداون  یف  يذـمرتلا  میکحلا  جرخاو  هللارکذ  نم  ۀـبطر  لاـق  مث  یتاوهل  سلف  سملا  سأرلا  بحاـصل  نیلجرلا  بحاـص 
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یخا نبا  وه  ۀبالقوبا  لاق  قوسلا  یف  ناک  املف  هضرم  یف  هدـعی  ملف  هضرم  دتـشاف  نجام  خا  نبا  هل  ناک  هنا  ۀـبالق  یبا  نع  دیعـس  نبرـصنلا 
امهدحا عمـساف  ۀبالقوبا  لاق  تیبلا  فقـس  نم  اطبهف  ۀلتع  امهعم  نیدوساب  وه  ذا  کلذک  وه  امنیبف  ۀلیللا  کلت  هدـنع  رهـست  هللا  یلإ  هرماو 

مث هیمدـق  مش  مت  هنطب  مش  مث  هسأر  مش  یخا  نبا  نم  یند  املف  لاق  ریخلا  نم  ائیـش  هدـنع  دـجت  له  لجرلا  اذـه  یلإ  بهذا  هبحاصل  لوقی 
هیمدـق تممـشو  اموی  ماص  هدـجا  ملف  هنطب  تممـشو  نارقلا  نم  ائیـش  هسأر  یف  دـجا  ملف  هسأر  تممـش  لوقی  هعمـساف  هبحاص  یلإ  بهذ 

نم هللا  هیتک  اذه  نا  بجعللا  اذه  نا  لوقی  هعمـساف  هیمدق  مش  مث  هنطب  مش  مث  هیفک  مش  مث  هسأر  مشف  هبحاص  ءاج  مث  ۀلیل  ماق هللا  هدحاولف 
هللا لوقی  هعمـس  مث  هرـصعف  هناسل  فرطب  ذخا  مث  همف  حتفف  هرـصبا  مث  ۀلـصخ  لاصخلا  هذه  نم  هیف  سیل  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ۀما 

تیبلا باب  یلع  امهو  نیدوسالل  لوقی  هعمساف  بهذ  مث  هحور  ضبقف  کسملا  حیر  هنم  حفنف  اصلخم  هیکاطناب  اهربک  ةریبکت  هل  دجا  ربکا 
الا هلا  يذلاو ال  لاقف ال  ۀیکانلاب  اهنا  ۀبالق  ابا  ای  لیقف  یئار  امب  سانلا  ربخا  ۀـبالقوبا  حبـصا  املف  لیبس  هیلا  امکل  سیلف  اعجرا  هحفص 74 ] ] 

جرخاو هنم  هباصن  ناک  اذا  سافلا  لتعلا  يذمرتلا  میکحلا  لاق  هیخا  نبا  ةزانج  یلإ  سانلا  عرساف  هیکاطناب  الا  ۀکئلملا  مف  نم  اهتعمس  ام  وه 
اذاف مالـسلا  ینم  هئرقا  توملا  کلم  یلإ  یحوا  نمؤملا  حور  ضبق  هللا  دارا  اذا  لاق  دوعـسم  نبا  نع  لاوحالا  باتک  یف  ةدنم  نب  مساقلاوبا 

اذا لاق  دوعسم  نبا  نع  ایندلا  یبا  نباو  هریسفت  یف  خیشلاوباو  يزدوملا  جرخاو  مالسلا  كءرقی  کبر  لاق  هحور  ضبقی  توملا  کلم  ءاج 
مالسلا کنمو  مالسلا  تنا  مهللا  هنع  هللا  افع  دیوگ  هلاسر  فلؤم  یهتنا  مالسلا  کئرقی  کبر  لاق  نمؤملا  حور  ضبقیل  توملا  کلم  ءاج 

یلاعت هللا  کمحر  زیزع  يا  نادب  مارکالاو  لالجلا  اذ  ای  تیلاعتو  انبر  تکرابت  مالسلا  راد  انلخداو  مالسلاب  انبر  انیح  مالـسلا  عجری  کیلاو 
یطویس ماما  خیشو  یکم  رجح  نبا  خیش  ینعی  هیعفاش  ترـضح  رادمان  هدیزگرب  أملع  رفنود  زا  باب  نیرد  ثیدح  دنچ  هلاسر  فلؤم  ریقف 

ثیداحا نیدـلقم  ریغ  رثکا  هکنآ  ۀـهجب  دـنادوجوم  رایـسب  باب  نیرد  زین  هیفنح  ءاملع  تاداس  لاوقا  هچرگا  درک  لقن  یلاـعت  هللا  اـمهمحر 
يارب هن  تسا  رایخا  يارب  نآ  رکذ  هیورم  ثیداحا  دننک و  یم  عوضوم  هکلب  فیعـض  مکح  نارب  دـنناد  یمن  دامتعا  لباق  ار  فانحا  هیورم 

تایاکح نیا  لباق  اجک  نانیب  رهاظ  یناویح  حور  دنشاب  قادصم  ار  بیغلاب  نونمؤیو  دیامن  لوسر  رابخا  لوبق  هک  دیاب  ینامحر  حور  رایغا 
اننا انبر  دنا  قادصم  ار  نورـصبیال  مهو  کیلا  نورظنی  مهارتو  هانگ -  هچ  ار  باتفآ  همـشچ و  مشچ  هرپبـش  زورب  دنیب  هنرگ  دش  دـناوت  یم 

 ] بئاغ ءادـن  هک  موس  لصا  ثحبم  عوضوم  اب  رهاظ  هب  هچ  رگا  ثیداـحا  نیا  رکذ  نیدـهاشلا  عم  اـنبتکاف  لوسرلا  اـنعبتاو  تلزنا  اـمب  اـنمآ 
هحفص 75 ]

یصخش دیلقت  رد 

عبار لصا  تفای . دهاوخ  باب  دوصقم  قفاوم  دنک  رظن  نآ  رد  قمعتم  فاصنا  فصو  اب  یـسک  رگا  اما  درادـن  طابترا  قلعت و  نادـنچ  تسا 
هب ار  ناگ  هداتفا  رود  ام  فیرش  عرش  ماکحا  هک  ۀلالـضلا  عضاوم  نع  کبنجو  ةداعـسلل  هللا  کقفو  زیزع  يا  نادب  یـصخش  دیلقت  نایب  رد 

ظفل دیقنت  یلاعت  هللا  مهمحر  نیثدحم  راک  نیدهتجم  نیثدحم و  دنا  هفئاط  ود  اهنآ  دنا و  هدیسر  نیلماک  ءاحلـص  نیخـسار و  ءاملع  هعیرذ 
ریخ انع  هللا  مهازج  دنا  هدش  بایماک  یهلا  لضف  هب  دوخ  دصقم  رد  اهنیا  دمآرـس  تعامج  تیاور و  تحـص  رد  شـشوک  تسا و  ثیدح 

دصقم رد  زین  اهنیا  دمآرس  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  يوفطـصم  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  تسا  ماکحا  طابنتـسا  نیدهتجم  راک  ءازجلا و 
دعب ببـس  هب  تسا و  ماکحا  رب  تالماعم  تادابع و  رد  نایام  لمع  هک  تسا  لوقعلا  يوذ  مولعم  دنا و  هتـشگ  بایماک  یهلا  لضف  هب  دوخ 

دیلقت زجب  ناـمز  نیا  رد  ار  قح  لـها  داـضتم  صوـصن  قباـطت  رخؤـم و  مدـقم و  لواـم و  مکحم و  خوـسنم و  خـسان و  یمولعماـن  ناـمز و 
تـسین هراچ  طابنتـسا  هکلم  تدوجو  يوقت  لامک  تیاور و  ترثک  ملع و  روفو  ناـمز و  برق  فاـصوا  هب  دـشاب  فوصوم  هک  يدـهتجم 

ینابم ملعا  مه  تسا و  هتشون  لخدم  رد  یکلام  جاح  ریما  نبا  هچنانچ  ءاهقفلل  الا  ۀلـضم  ثیدحلا  تسا  لوق  ار  هینیع  نب  نایفـس  ترـضح 
نیعقوملا مالعا  باتک  رد  میت  نبا  موق  نیا  سیئر  دوخ  دئالق و  رد  رجح  نبا  هدروآ و  زئانجلا  باوبا  رد  يذـمرت  هچنانچ  دـشاب  ثیداحالا 

عمـس اذا  یماعلا  دسیون  یم  هیافک  رد  هرخا  یلإ  داهتجالا  طورـش  هیف  عمتجی  ملام  ۀنـسلاو  باتکلا  نم  ذخأی  نا  دحال  زوجی  دـسیون ال  یم 
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رد ریرحت و  حرـش  ریرقت  رد  نینچمه  يوتفلا و  فالخب  اخوسنم  وا  هرهاظ  نع  افورـصم  نوکی  نأ  زاوجل  هرهاظب  ذـخای  نا  هل  سیل  اثیدـح 
هحفص 76 ] هیلع [  لب  دسیون  یم  اخوسنم  ظفل  زا  دعب  نآ 

رمالا یلوا  ینعم  رد 

لقن هیلع  هللا  ۀمحر  مامهلا  نب  لامکلا  ۀیفنحلا  ققحم  لاق  دـقو  دـسیون  یم  دـیرف  دـقع  رد  هللا  همحر  يدوهمـس  دیـس  ءاهقفلا  یلإ  عوجرلا 
بحاص اونودو  اوعـضوو  اورـسی  نیذلا  مهدـعب  نم  نودـلقی  لب  ۀباحـصلا  نایعا  دـیلقت  نم  ماوعلا  عنم  یلع  نوققحملا  عمجا  يزارلا  مامالا 
اوقرفو اوحقنو  اوبذهو  اوبوبو  اورـسی  نیذلا  ءابتا  مهیلع  لب  ۀباحـصلا  دیلقت  نم  ماوعلا  عنم  یلع  نوققحملا  عمجا  دسیون  یم  توبثلا  ملـسم 
عمجا ناـهربلا  یف  نیمرحلا  ماـما  لاـق  تسا  لوصـالا  جاـهنم  حرـش  ردو  ۀـمئالا  ریغ  دـیلقت  عنم  حالـصلا  نبا  ینتنبا  هیلعو  اولـصفو  اوـللعو 

یم ار  عامجا  نیا  هک  ره  سپ  ۀـمئألا  [ 19  ] بهاذم اوعبتی  نا  مهیلع  لب  ۀباحـصلا  بهاذـمب  اولمعی  نا  مهل  سیل  ماوعلا  نا  یلع  نوققحملا 
ار ثیداحا  ریـسافت و  بتک  نیودـت  مالـسا  یقرت  داهج و  رما و  یلوغـشم  ببـس  هب  مارک  هباحـص  هک  اریز  تفگ  دـیاب  هارمگ  ار  وا  دـنکش 
رب رون  نامه  يانشور  هب  یسک  ره  دنتـشادن  باتک  ترورـض  هک  دندوب  رگ  هولج  ردقنآ  اهنآ  بولق  رب  تلاسر  راوناو  دندوب  هتفاین  تصرف 
یم عابتاو  باحصا  زا  لقن  يرگید  فالخ  یسک  ره  دش  رایسب  تافالتخا  دیـسر و  رخآ  هب  نورقلا  ریخ  نامز  هکنوچ  تفر  یم  تسار  هار 

تقاطو دـیزگرب  ار  ایقتا  ءاحلـص  ءاملع  رفن  راهچ  هموحرم  تما  زا  دوخ  لضف  هب  یلاعت  قح  داد  تسد  یناشیرپ  لامک  ار  قح  ناـبلاط  درک 
نم هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  دروآ  تیادـه  هداج  هب  تیاوغ  هیتزا  اهنآ  دـیلقت  ببـس  هب  ار  قلخ  دومرف  اطع  ار  اهنآ  طایتحا  لاـمک  هب  طابنتـسا 

زا دارم  مکنم و  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطاو  هللا  اوعیطا  اونما  نیذلا  اهیأ  ای  یلاعت  هلوق  ونشب  دیلقت  بوجو  باب  رد  یهلا  مکح  لاحلا  ءاشی 
تسا قش  ود  هحفص 77 ] اوعد [  نیا  رد  دناروهـشم  فورعم و  راوگرزب  راهچ  نیمه  نیدهتجم  ءاملع  تسا و  نیدهتجم  ءاملع  رمالا  یلوا 

دنا هروهـشم  هعبرا  بهاذـم  ماما  راهچ  نیمه  نیدـهتجم  ءاملع و  هکنیا  مود  قش  تسا  نیدـهتجم  ءاملع  رمالا  یلوا  زا  دارم  هکنیا  لوا  قش 
یلوا یلاو  لوسرلا  یلإ  هللا و  یلإ  هودر  ولو  یلاـعت  هلوق  ونـشب  نآرق  زا  مه  تسا  نیدـهتجم  ءاـملع  رمـالا  یلوا  زا  دارم  هک  لوا  قش  توبث 
رمالا یلوا  زا  دارم  رگا  دنشاب و  هتشاد  صوصن  زا  ماکحا  طابنتسا  ملع  هک  دننانآ  رمالا  یلوا  ینعی  مهنم  هنوطبنتسی  نیذلا  هملعل  مهنم  رمالا 
دشاب ماکحا  اطبنتساو  تناید  ملع و  بحاص  مکاح  رگا  تسا  لیصفت  يار  نیا  رد  سپ  تسا  ضعب  يار  هچنانچ  دنوش  هتشاد  تقو  ماکح 
ماکح رگا  ۀموکحلا و  ثیح  نمال  طابنتـسالا  ثیح  نم  تسا  ملـسم  سپ  دـندوب  زیزعلادـبع  نب  رمعو  نیدـهملا  نیدـشارلا  ءافلخ  هچنانچ 

همیرکو قلاخلا  ۀیـصعم  یف  قولخملا  ۀعاطال  ثیدحل  تسین  بجاو  وا  تعاطا  دـهد  مکح  یلها  رما  فالخ  دوب و  رفاک  ای  قساف  ای  لهاج 
یلوا يانعم  رد  فیرش  ثیدح  رد  تسا و  ملسم  ریغ  دارم  نیمه  سپ  امهعطت  الف  ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرـشت  نا  یلع  كادهاج  ناو 

رد هقفلاو  ملعلا  یلو  ایا  رمالا  یلوا  لاق  ءاطع  نعم  کلملادبع  انثدح  یلعی  انربخا  تسا  تیاور  یمراد  ننس  رد  نآ  هب  تسا  حیرـصت  رمالا 
یبا نباو  رذنملاو  ریرج  نبا  جرخا  نیدلاو  هقفلا  لها  رمالا  یلوا  لاق  سابع  نبا  نع  ۀـحلط  یبا  نع  دـسیون  یم  یطویـس  ماما  ناقتا  ریـسفت 
حرش رد  هحفـص 375 و  ثلاث  دـلج  ریبک  ریـسفت  رد  تسا  نینچمه  نیدـلاو و  هقفلا  لها  مهدـهاحم  نعو  سابع  نبا  نع  مکاحلاو  متاـح 

نیرسفم نیثدحم و  زا  ۀما  ءاملع  لاوقا  ینآرق و  توبث  دوجو  اب  سپ  روپاشینو  ملاعم  ریـسفت  رد  هحفص 123 و  یناث  دلج  يوون  ماما  ملسم 
ینعم یب  طلغ و  رداقم  هچ  تسا  تعدـب  كرـش و  يرگید  تعاطا  لوسر  ادـخ و  زجب  هک  نیدـلقم  ریغ  لوق  نیدـهتجم  ءاملع  تعاطا  رد 

هحفص 78 ] لوا [  ثیدح  ونشب  ثحبم  نیا  قیقحت  رد  ثیدح  دنچ  الاح  تسا 

داهتجا باب  رد  مرکا  لوسر  زا  یثیدح 

لاق هللا  باتکب  یضقا  لاق  ءاضق  کل  ضرع  اذا  یضقت  فیک  لاق  نمیلا  یلإ  هثعب  امل  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لبج  نبذاعم  نع 
هللا لوسر  برضف  لاق  ولآ  الو  يارب  دهتجا  لاق  هللا  لوسر  ۀنس  یف  دجت  مل  ناف  لاق  هللا  لوسر  ۀنـسب  یـضتا  لاق  هللا  باتک  یف  دجت  مل  ناو 
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يذمرتلا و هاور  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  یضری  امب  هلوسر  لوسر  قفاو  يذلا  دمحلا هللا  لاقو  هردص  یلع  ملـس  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلص  تسا  هللا  لوسر  یضرم  وا  تعاطا  تسا و  دهتجم  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  دش  تباث  ثیدح  نیا  زا  سپ  یمرادلاو  دواد  وبا 

حرش رد  يولهد  ثدحم  قحلادبع  خیـش  هجام  نباو  دواد  وبأ  هاور  ۀلداع  ۀضیرف  وا  ۀمئاق  ۀنـس  وأ  ۀمکحم  ۀیآ  ۀثلث  ملعلا  مود  ثیدح  ملس 
دنتسم هک  سایق  عامج و  اب  تسا  تراشا  تسا  تنس  باتک و  لیدع  لثم و  هک  تسا  نآ  لداع  هضیرف  دسیون  یم  ثیدح  نیا  ریز  ةوکشم 

هیبنت هک  هجو  نآ  زا  هلداع  هضیرف  هب  نآ  زا  ریبعت  دومرف و  تنـس  باـتک و  لداـعم  يواـسم و  ار  نآ  راـبتعا  نیا  هب  نآ و  زا  دـنا  طبنتـسم  و 
تنـس و باتک و  دناراهچ  نید  لوصا  هک  دش  نآ  ثیدح  لصاح  سپ  تنـس  باتکب و  هچنانچ  تسا  بجاو  اهنآ  هب  لمع  هک  نآ  رب  دشاب 

هنع لئست  الف  احیرص  هللا  باتک  یف  کل  نیبت  ام  یف  رظنا  هل  لاق  ءاضقلا  احیرش  یلو  امل  باطخلا  نب  رمع  نآ  موس  ثیدح  سایق  عامجا و 
هاور کیأرب  هیف  دـهتجاف  ۀنـسلا  یف  کل  نیبتی  مل  ناو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ۀنـس  هیفام  عبتاف  هللا  باتک  یف  کل  نیبتی  مل  امو  اـحا 

مل ناو  هب  یـضق  مهنیب  یـضقی  هیفام  دجو  ناف  هللا  باتک  یف  رظن  مصخلا  هیلع  دروا  اذا  هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  ناک  مراهچ  ثیدح  یقهیبلا 
یلإ نیملسملا  لأسف  جرخ  هایعا  ناف  هحفص 79 ] هب [  یضق  ۀنس  رمالا  کلذ  یف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  ملعو  باتکلا  یف  نکی 
ناف هب  جرخا  نارقلا  یف  ناکف  رمالا  نع  لئس  اذا  سابع  نب  هللادبع  ناک  مجنپ  ثیدح  یمرادلا  هاور  هب  یـضق  رما  یلع  مهیأر  عمتجا  اذا  نا 
یفو هیأرب  رما  هیف  نکی  مل  ناف  رمعو  رکب  یبا  نعف  نکی  مل  ناف  هب  آـجرخا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ناـکو  نارقلا  یف  نکی  مل 

راوگرزب راهچ  نیمه  نیدهتجم  ءاملع  هکنیا  نآ  یناث و  قش  توبث  هحفص 33 و 34  یمرادلا  هاور  هب  ذخا  سانلا  هیلع  عمتجا  ام  رظن  ۀیاور 
ماما و راهچ  نیمه  تعاطا  دـیلقت و  رب  اذـه  اننامز  یلإ  نورقلا  ریخ  لصتم  نورقلا و  ریخ  هنامز  زا  تسا  تما  عاـمجا  دنروهـشم  فورعم و 

مود لیلد  عامجا  نیمه  تحـص  رب  دنا  یفاک  لئالد  رانلا  یف  ذش  ذـش  نم  ۀـعامجلا و  یلع  هللا  دـیو  ۀلالـضلا  یلع  یتما  عمتجی  ثیدـح ال 
مدقم وا  ینب  نم  هب  اومتئا  نم  هب  يا  دسیون  یم  نیا  تحت  رد  يواضیب  یـضاق  مهماماب  سانا  لک  وعدن  موی  یلاعت  هلوق  دیلقت  بوجو  يارب 
يذلا مهنامز  ماما  هب  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  تسا  ملاعم  ریسفت  رد  تسا و  كرادم  ریـسفت  رد  نومـضم  نیمه  نیدلا و  یف 

هکیمدقم ای  تسا  ینیسح  ریسفت  رد  رشلاو  ریخلا  یف  مهسیئر  یلإ  نوعمتجی  موق  لک  بیسملا  نب  دیعـس  نعو  يده  وا  ۀلالـض  یلإ  مهاعد 
لمکمو لماک  وا  ءادـتقم  هکره  تما  فالتخا  رد  سپ  یهتنا  یفنح  ای  یعفاش  ای  دـنزادن  هچناـنچ  دنـشاب  هدومن  وا  تعباـتم  وا  بهذـم  رد 

هللا همحر  یناقللا  نیدلا  رصان  مالسالا  خیش  انخیش  تام  املو  دنیامرف  یم  نازیم  رد  ینارعش  ماما  ار  دوخ  عباترم  دوب  دهاوخ  عیفش  وا  دشاب 
یلإ جاتحی  اذـه  لثما  لاقف  کلام  مامالا  مهاتا  نالأسیل  ناکلملا  ینـسلجا  امل  لاقف  کب  هللا  لعفام  هل  لاقف  مانملا  یف  نیحلاـصلا  ضعب  هار 

هحفص 80 ] باتک [  نیمه  رد  زاب  ینعایحنتف  هنعایحنت  هلوسرو  هللااب  هنامیا  یف  لاوس 

اهقف هیفوص و  تعافش 

دنعو هل  ریکنو  رکنم  لاوس  دـنعو  هحور  عولط  دـنع  مهدـحا  نوظحالیو  مهیدـلقم  یف  نوعفـشی  مهلک  ءاـهقفلاو  ۀـیفوصلا  نا  دـیامرف  یم 
مهعابتا نوظحالی  ۀـیفوصلا  خـئاشم  ناک  اذاو  هرخا  یلإ  فقاوملا  نم  فقوم  یف  مهنع  نولفغی  ـالو  طارـصلاو  باـسحلاو  رـشنلا  رـشحلا و 

داتواو ضرالا  داتوا  مه  نیذلا  بهاذملا  ۀمئا  مهو  نیدـهتجملا  ۀـمئاب  فیکف  ةرخآلاو  ایندـلا  یف  دـئادشلاو  لاوهالا  عیمج  یف  مهیدـیرمو 
وا ماما  مانب  صخـش  ره  تمایق  زور  هکنیا  بلطم  مهنم  تئـش  ام  ماما  لک  دـیلقتب  انیعرقو  یخا  ایاسفن  بطف  ۀـما  یلع  عراشلا  ءانماو  نیدـلا 
رد فاصوا  نیمه  ار و  دوخ  عباتو  دلقم  درک  دهاوخ  تعافـش  وا  دشاب  یقتم  عروتم و  دـهتجم  ملاع  وا  ماما  هک  ره  سپ  دوش  یم  هتـساوخ 

نیمه یلإ و  باـنا  نم  لـیبس  عبتاو  دـیامرف  یم  یلاـعت  قـح  دـندوجوم و  لـمکاو  متا  قـیرط  هب  نیعمجا  هیلع  هللا  ناوـضر  ماـما  راـهچ  ره 
عبتی نم  یلاعت و  هللا  لوق  دیلقت  بوجو  رب  موس  لیلد  بجاو  نایام  رب  ناش  تعباتم  دنا و  هللا  یلإ  نیبینم  هموحرم  تما  قافتا  هب  ناراوگرزب 

ۀیا نم  لئس  یعفاشلا  نا  تسا  هتشون  هحفص 472  ثلاث  دلج  ریبک  ریسفت  رد  اریصم  تءاسو  منهج  هلصنو  یلوت  ام  هلون  نینموملا  لیبس  ریغ 
لیبس ریغ  عابتا  نا  لالدتـسالا  ریرقتو  ۀیالا  هذه  دـجو  یتح  ةرم  ۀـئام  ثالث  نارقلا  ءرقف  ۀـجح  عامجالا  نا  یلع  لدـت  یلاعت  هللا  باتک  یف 
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ۀجح عامجالا  نا  یلع  لیلد  وهو  تسا  هتشون  ۀیآ  نیاریز  كرادم  ریـسفت  رد  ابجاو  نینمؤملا  لیبس  عابتا  نوکی  نا  بجوف  مارح  نینمؤملا 
ۀفلاخم ۀمرح  یلع  لدت  ۀیآلاو  دسیون  یم  هروکذم  هتیآ  ینعم  رد  يواضیب  ریسفت  رد  ۀنسلاو  باتکلا  ۀفلاخم  زوجیال  امک  اهتفلاخمز  رجیال 

هحفص 81 ] عابتا [  ناک  اذاو  لاق  نا  یلإ  عامجالا 

ناگرزب زا  دیلقت 

تخـس ار  یبهذم  دنا و ال  هتـشون  بجاو  تما  ءاحلـص  ءاملع و  ار  دـیلقت  هاگره  سپ  ابجاو  مهلیبس  هعابتا  ناک  امرحم  نینموملا  لیبس  ریغ 
هدرک فصو  نانچ  ار  تما  نیمه  یلاعت  قح  هک  اریز  تسا  هفیرـش  هتیآ  نیمه  فلاخم  مداصم و  املع  هلمج  فالخ  سپ  دـنا  هتـشون  هانگ 
یهن نآ  زا  هدـید  رکنم  ار  دـیلقت  كرت  ۀـما  ءاـملع  ۀـیآلا و  رکنملا  نع  نوهنت  فورعملاـب و  نورمأـت  ساـنلل  تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک  تسا 
دنیوگ رگا  کلذ  نم  هللا  ذاعم  دوب  دهاوخ  هفیرـش  هتیآ  رکنم  دز و  ءاملع  لوق  فالخ  دناد و  زئاج  ار  دیلقت  كرت  هک  ره  سپ  دـنا  هدومرف 

ریغ قرف  نیا  ءاملع  هک  میئوگ  تسا  یفاک  اهنآ  عابتا  تسا  نینمؤم  تعامج  زین  هیرچین  هیئازرم و  هیباـهو و  نوچ  نیدـلقم  ریغ  قرف  رد  هک 
لها هعامج  زا  دندش و  جراخ  مالـسا  مظعا  داوس  زا  دندرک و  كرت  ار  ود  دنتفرگ و  دوخ  معزب  ار  لصا  ود  عرـش  لوصا  راهچ  زا  نیدلقم 

هلزتعم و هیجراخ و  هیـضفار و  نوچ  اوه  بحاص  ره  هن  رو  تسین  یفاک  خزود  زا  تاجن  رد  اهنآ  عابتا  سپ  دـنداتفا  رود  ۀـعامجلاو  ۀنـسلا 
باوج نامه  تسا  اهنآ  يارب  نیدـلقم  ریغ  باوج  هچ  ره  سپ  میتسه  دوخ  بهذـم  ءاملع  عبات  اـم  هک  دـنراد  اوعد  نیمه  هیردـق  هیربج و 

رکذ لها  دیـسرپب  ینعی  نوملعت  متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئـساف  یلاعت  هلوق  دیلقت  بوجو  رب  مراهچ  لیلد  نیدلقم  ریغ  يارب  تسا  نیدـلقم 
سکان سک و  ره  زا  هن  رکذـلا  لها  زا  لاوس  مود  ندرک  لاوس  لوا  تسا  بلط  روغ  رما  هس  هتیآ  نیا  رد  ار  ماـکحا  دـینادن  رگا  ار  شنادو 

زا هک  تسا  مزال  وا  رب  سپ  دوشن  بایتسد  هعقاو  ۀـلأسم  ثیدـح  نآرق و  زا  ار  هک  ره  سپ  تسا  نتـسنادان  تلاهج و  تقو  لاوس  نیا  موس 
لمع دهتجم  لوقب  ای  دنکن  لاوس  رگا  دـش و  تباث  دـلقم  درک  لمع  وا  لوق  رب  درک و  لاوس  هک  ره  سپ  دـنک  لاوس  دوخ  بهذـم  دـهتجم 

نیا رد  هدناوخ  مین  ره  ای  تسا  بهذم  ماما  ایآ  تسیک  رکذ  لها  هک  تسا  بلط  حیقنت  رمأ  نیا  یقاب  تشگ  دلقم  ریغ  دـنک  راکنا  دـنکن و 
یلصی لرجلا  نا  لوقی  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق  سنا  نع  هیودرم  نبا  جرخا  هحفـص 82 ] تسا [  يدرم  یثیدح  باب 

هک دـش  مولعم  سپ  رکذـلا  لها  هماماو  هماما  یلع  هنعطل  لاق  قافنلا  هیلع  لخد  اذامب  هللا  لوسر  ای  لـیق  قفاـنملا  هناو  وزغیو  جـحیو  موصیو 
بهاذم ناماما  نیخسار و  ءاملع  حیحص  لوقب  رمالا  اولواو  تسا  هدش  روکذم  لوا  لیلد  رد  هک  تسا  رمالا  اولوا  نامه  رکذلا  لها  زا  دارم 

هک نانآ  هن  دـیآ  قداص  راصبالا  یلوا  ای  اوربتعافو  بابلا  اولوا  رکذـتی  امناو  بابلا  اولوا  الا  رکذـی  ام  همیرک و  اهنآ  نأـش  رد  هک  دـنا  هعبرا 
هفیرش ثیداحا  نآرق و  ریسفت  دنشاب و  هتـشذگن  نیینابر  ءاملع  يوقت و  دهز و  هچوک  زا  دنـشاب و  هدناوخ  ودر  یـسراف و ا  زا  روطـس  دنچ 
اـسؤر سانلا  ذختا  املع  قبی  مل  اذا  ثیدح  يذمرتلا و  هاور  رانلا  نم  هدعقم  اؤبتیلف  ملع  ریغ  هب  نارقلا  یف  لاق  نم  ثیدح  دننک و  دوخ  يار 

رفـس یف  انجرخ  لاق  هنع  هللا  یـضر  رباج  نع  ةوکـشملا  یف  دنـشاب  قادـصم  ار  هیلع  قفتم  اولـضاو  اولـضف  ملع  ریغ  هب  اوتفاف  اولئـسف  ـالاهج 
لستغاف ءاملا  یلع  ردقت  تناو  ۀصخر  کل  دجن  ام  اولاق  میمتلا  یف  ۀصخر  یل  نودجت  له  هباحصال  لاق  هسار  یف  هجـشف  رجهانم  باصاف 
لاؤسلا یعلا  ءافـش  امناف  اوملعی  مل  اذا  اولاس  ـالا  هللا  مهلتق  هولتق  لاـق  کلذـب  هاـنربخا  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  انمدـق  اـملف  تاـمف 
بتاـعم ردـق  نیا  هباحـص  نیدـهتجم  زا  لاوس  ریغ  هب  دوخ  يارب  يوتف  ببـس  هب  نیعمجا  هیلع  هللا  ناوـضر  مارک  هباحـص  هاـگره  ثیدـحلا 

يار هب  هتـشاذگ  ار  نیخـسار  ءاملع  لاوقا  هک  نامز  نیا  ناگدـناوخ  مین  لاـح  رب  ياو  سپ  دنتـشگ  هللا  مهلتق  دروم  هک  دـندش  رونا  روضح 
هناحبـس هللا  اناجن  تفگ  دیاب  نید  نانزهر  ار  موق  نیا  سپ  دننک  یم  تراغ  ار  سانلا  ماوع  نامیا  دننک و  یم  ثیدـح  نآرق و  ریـسفت  دوخ 

لیلج یباص  یمرادلاو  هحفـص 83 ] ملـسم [  هاور  مکنید  نوذخأت  نمع  اورظناف  نید  ملعلا  ذاه  نا  لاق  نیریـس  نبا  نع  مهتدیقع  ءوس  نم 
مادام ینولأست  دومرف ال  یم  داد و  یمن  يوتف  امهنع  هللا  یضر  دوعـسم  نب  هللادبع  ترـضح  روضح  رد  يرعـشا  یـسوموبا  ترـضح  ردقلا 

ردق تلالج  دوجو  اب  یعفاش  ماما  ترـضح  امهنع  هللا  یـضر  یـسوموبا  زا  دوب  ملعا  هقفا و  دوعـسم  نبا  هک  اریز  ةوکـشم  مکیف  ربحلا  اذـه 
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نیا تفایرد  یسک  درک  یم  زامن  رد  نید  هب  عفر  رجف و  تونق  كرت  امهنع  هللا  یضر  هفینحوبا  ماما  ترضح  كرابم  رازم  روضح  رد  دوخ 
تمظع و تسا  نیا  هریغ  ةوکـشم و  حرـش  ةاقرم  خـلا  هترـضحب  هفالخ  هرظن  نا  نم  رثکا  ماـمالا  اذـه  عم  اـنبدا  دومرف  دومن  ناـشیا  زا  ینعم 
رد هتـسناد  هدـنز  ربق  رد  ار  وا  هک  دـنادب  ار  تمظع  نآ  هک  دـیاب  يدرم  يراو  یعفاش  درک  دـیاب  هچ  اـما  حر  مظعا  ماـما  ترـضح  تکوش 
دری نم  فیرـش  ثیدح  قادصم  دوب و  لصاح  همامتب  ار  نادرم  کین  نآ  نیدلا  یف  هقفت  يرآ  دومرفن  یلمع  شبهذـم  فالخ  شروضح 
لها زا  هن  دیـسرپ  دـیاب  بهذـم  دـهتجم  لماک و  هیقف  زا  ار  فیرـش  عرـش  ماـکحا  سپ  دـندوب  يراـخبلا  هاور  نیدـلا  یف  ههقفی  اریخ  هب  هللا 
دیقنت ثیداحا و  حیحـصت  يارب  ار  ثیدح  لها  دنتخاس  يراک  رهب  ار  یـسک  ره  هل  قلخ  امل  رـسیم  لک  بجومب  هک  ریـسفت  لها  ثیدح و 

دج لامک  هب  دوخ  هررقم  هفیظو  رد  اریخ  انع  هللا  مهازج  موق  ود  ره  دنتخاس و  میرک  نآرق  یناعم  نایب  يارب  ار  ریـسفت  لها  دنتخاس و  ةاور 
نیا دـنتخاس و  ثیدـح  نآرق و  صوصن  زا  ماـکحا  جارختـسا  يارب  ار  اـهقف  دندیـسر و  دوـخ  بوـلطم  دـصقم و  هب  دندیـشوک و  دـهج  و 

يوقت ملع و  روفو  هب  دـندرک  ناسآ  ناگداتفا  رود  ام  رب  ار  هار  دـندیناسر و  رخآ  ءهطقن  هب  ار  تعیرـش  ماـکحا  جارختـسا  هیاـپ  ناراوگرزب 
نیا زا  دندومرف  زایتما  خوسنم  زا  ار  خسان  مدقم و  زا  ار  رخؤم  دنتخانـش  لوأم  زا  ار  مکحم  دندرک  قباطت  ار  صوصن  ضقانت  دوخ  دادادـخ 
دوخ تداعس  ار  نایادتقم  نیا  يرادرب  هیـشاغ  دندیدنـسپ و  ناج  هب  ار  ناراوگرزب  نیا  دیلقت  الامـشو  ابرغو  اقرـش  هموحرم  تما  هفاک  هجو 
یلص مرکا  لوسر  ناقشاع  هناش و  لج  قح  هحفص 84 ] هار [  نابلاط  هلمج  داتوا و  باطقا و  ایلوا و  ایقتا و  احلصو و  الضفو  املع  دنتـسناد 

مه هب  نیدهتجم  نیرـسفم و  نیثدحم و  لاوقا  تادرفم  نوچ  دـندرپس  یلک  هب  تعیرـش  نادـیم  ناراوسهـش  نیا  هب  ار  دوخ  ملـس  هیلع و  هللا 
هار تسا و  بجاو  نید  ناماما  نآ  هب  ادـتقا  ناگداتفا  رود  ناملع  مک  ام  رب  سپ  تشگ  يدـمحم  تعیرـش  نوجعم  نیا  مان  دـندش  نوجعم 
دوخ دساک  دساف  معزب  يوفطـصم  ثیداحا  ریرقت  دوخ و  يار  هب  فیرـش  نآرق  ریـسفت  دوخ  یناسفن  ياوه  بجومب  ای  تسا  نیمه  تاجن 
لاوس سب  تسا و  نآرق  صن  هدتقا  مهادهف  هللا  يده  نیذلا  کئلوا  تسا  نید  نایادـتقم  يوریپ  تاجن  هار  هللاو  تسا ال  تاجن  هار  ندرک 

مه رکذـلا  لها  دـنا و  نیدـهتجم  ءاملع  میـشاب  یم  نانآ  تعاط  اب  رومأم  ام  هک  رمالا  اولوا  زا  دارم  هک  میدرک  لوبق  دـیوگ  دـلقم  ریغ  رگا 
ام لمع  رگا  هکلب  دش  مولعم  اجک  زا  عیمجلا  وا  رخآلا  نود  هصخـشب  اهنیا  زا  یکی  دـیلقت  اما  بجاو  ام  رب  اهنیا  دـیلقت  دـنا و  ناگرزب  نیمه 

فالتخا هک  هجو  نیا  هب  تسین  نکمم  ماما  راهچ  ره  ای  هس  ای  ود  دـیلقت  هک  میئوگ  تسا  یفاک  دـیلقت  رد  دـشابن  ماما  راهچ  نیا  زا  جراـخ 
مد جارخا  الثم  دـیوگیم  مارح  ار  لعف  نامه  رگید  دـیوگیم  بجاو  یکی  ار  لعف  کـی  تسا  رایـسب  ماـکحا  عورف  رد  نیدـهتجم  تارـضح 

دمحا ماما  کلام و  ماما  اب  تسا  تافالتخا  سایقلا  اذـه  یلعو  مظعا  ماما  دزن  تسین  ضقان  هللا و  همحر  مظعا  ماـما  دزن  تسا  وضو  ضقاـن 
فلاخم دـنک  ناماما  رگید  لوقب  لمع  رگا  دـش و  نارگید  فلاخم  دـنک  حر  مظعا  ماما  لوقب  لمع  رگا  سپ  امهیلع  هللا  ۀـمحر  لـبنح  نب 

تروص رد  دنامن  سپ  ماما  ود  ماما و  هس  دیلقت  رد  تسا  لاح  نیمه  نکمم و  ریغ  هیفالتخا  لئاسم  رد  راهچ  ره  دیلقت  سپ  دـش  مظعا  ماما 
دیلقت ضعب  رد  یکی و  دیلقت  لئاسم  ضعب  رد  هک  دنیوگ  رگا  یـصخش و  دیلقت  تسا  نیمه  راهچ و  ره  نیا  زا  ماما  کی  دیلقت  رگم  دیلقت 
هحفص بعالت [  نیا  هک  میئوگ  میتسین  نوریب  دیلقت  هرئاد  زا  لاح  ره  هب  مینک  یم  مراهچ  دیلقت  ضعب  رد  موس و  دیلقت  ضعب  رد  يرگید و 

ةرم هذـها  یلإ  ریعت  نیمنغلا  نیب  ةرئاعلا  ةاشلا  لثمک  قفاـنملا  لـثم  تسا  فیرـش  ثیدـح  رد  تسا  مارح  عونمم و  نآ  نید و  رد  تسا  [ 85
رب دیآ  یم  قداص  يراخبلا و  هاور  هجوب  ءالؤهو  هجوب  ءالؤه  یتای  يذلا  نیهجولا  وذ  سانلا  رش  نا  مود  ثیدح  ملسم  هاور  ةرم  هذه  یلاو 

دنیوگ یم  لالح  لاس  کی  ار  زیچ  کی  اماع  هنومرحیو  اـماع  هنولحی  اورفک  نیذـلا  هب  لـضی  رفکلا  یف  ةداـیز  ئـسنلا  اـمنا  یلاـعت  هلوق  وا 
مارح ار  یتیالو  ياه  هماج  ندیـشوپ  لاس  ود  نیا  زا  لبق  هیتفالخ  ءاملع  اذـه  اننامز  یف  الثم  دـنیوگ  یم  مارح  رگید  لاس  رد  ار  زیچ  نامه 

یم لمع  هب  دـنیوگ و  یم  لالح  ار  هلمج  نآ  الاح  هریغ  هریغ و  دـنتفگ و  یم  مارح  ار  تقو  ماکح  يربنم  ینیـشن و  یـسرک  دـنتفگ و  یم 
یلعو دش  مارح  نآ  ابیرقت  هام  شـش  دعب  دـندرک  نامناخ  یب  ار  هللا  قلخ  اهرازه  نابو  دنتـسناد  یم  ضرف  هیناغفا  کلم  هب  ترجه  دـنرآ و 

خیش ونـشب  یـصخش  دیلقت  بوجو  رد  نیخـسار  ءاملع  ترابع  دنچ  لاحلا  تسیچ  رگید  تسین  نید  رد  بعالت  رگا  نیا  سپ  سایقلا  اذه 
رحب بحاص  ظافلا  هب  راتخم  رد  باتک  رد  راتخم  رد  بحاص  لوصالا و  رـصتخم  رد  بجاحلا  نبا  خیـش  لوصـالا و  ریرحت  رد  ماـمهلا  نبا 

ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  www.Ghaemiyeh.comلوصالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


عیمج نع  هحیحـصت  یف  مساق  خیـشلا  لقن  امک  هریغ  لوقب  لمعلا  هل  زوجی  ـالو  هب  لـمعلا  ۀـفینح  یبا  دـلقم  یلع  بجوف  دنـسیون  یم  قئار 
بهاذملا صخر  عبتت  نا  تسا  لوقنم  یکلام  ربلادبع  زا  تبوثلا  ملـسم  رد  قافتالاب  لمعلا  دعب  دیلقتلا  نع  عوجرلا  حـصی  هنا ال  نییلوصالا 

بهذـم لک  نم  راتخا  نم  نا  ۀـمئألا  ضعب  نع  یکحو  ۀحلـصملل  نویلوصالا  هعنم  نکل  دـسیون  یم  راحبلا  عمجم  رد  عامجالاب  زئاـج  ریغ 
بهذـم مازتلاب  ۀعیرـشلا  ءاملع  رما  لوقی  هیلع  هللا  ۀـمحر  صاوخلا  ایلع  يدیـس  تعمـس  دـسیون  یم  نازیم  رد  ینارعـش  ماما  سفی  نوهاوه 

هحفص 86 ] ثدحم [  هللا  یلو  هاش  قیرطلل  ابیرقت  نیعم 

نآ ماکحا  داهتجا و 

هنیعب دهتجم  بهذـم  یلع  دـمتعی  ناک ال  نم  لق  مهنایعاب و  نیدـهتجملل  بهذـتلا  مهیف  رهظ  نیتأملا  دـعب  دـسیون  یم  فاصنا  رد  يولهد 
الم تسا  بجاو  یلوا  قیرط  هب  نامز  نیا  رد  دوب  بجاو  نامز  نآ  رد  هکنوچ  دـیوگ  مقار  یهتنا  نامزلا  کلذ  یف  بجاولا  وه  اذـه  ناکو 

مزتلا اذا  تسا  هتشون  يدمحا  ریسفت  رد  بهاذملا  هذه  نم  ابهذم  نیعی  نا  هیلع  بجو  لب  تسا  هتشون  ءاهقفلا  عییـشت  هلاسر  رد  يراق  یلع 
ام باوصلا  نارهظ  اذهبف  دسیون  یم  ریدقلا  حتف  رد  مامهلا  نبا  خیـش  رخا  بهذم  یلإ  هنع  لقتنی  الو  کلذ  یلع  مودی  نا  هیلع  بجی  ابهذم 

یعفاشلا بهذم  یلإ  لحترا  یفنح  دسیون  یم  يریگملاع  رد  مهل  زوجیال  هریغب  ءاتفالاو  بجاو  دلقملا  یلع  لمعلا  ناو  ۀفینحوبا  هیلا  بهذ 
ناهربلاو داهتجالاب  بهذم  یلإ  بهذم  نم  لقتنملا  نا  اولاق  حتفلا  یفو  دسیون  یم  هابشا  حرـش  رد  يومح  یطالخالا  رهاوج  یف  اذک  رزعی 
یضقول يزارلا  رکبوبا  لاق  دسیون  یم  ءاضقلا  باتک  رد  هیاده  حرش  هیاقن  رد  یناتـسهق  یلوا  ناهرب  داهتجا و  البف  ریزعتلا  بجوتـسیف  مثآ 

املاع ناک  ولو  قلطملا  دـهتجملا  ریغ  دـسیون  یم  هحفـص 622  توبثلا  ملـسم  حرـش  رد  اعیمج  مهلوق  یف  زجی  مل  ملعلا  عم  هبهذـم  فالخب 
یلوالا نیعلا  یلع  عالطالا  نع  بوجحملا  یلع  بجی  لهف  تلق  ناف  دسیون  یم  نازیم  هحفص 24  زا  ینارعش  ماما  ام  دهتجمل  دیلقتلا  همزلی 
دسیون یم  هحفص 283  مراهچ  دلج  راتحملا  در  رد  هریغ  لضیو  هسفن  لضی  الئل  کلذ  هیلع  بجی  باوجلاف  نیعم  بهذمب  دیلقتلا  ۀعیرشلل 

زا هچنانچ  تسا  دهتجم  هلباقم  هب  ترابع  نیا  رد  یماع  دـیوگ  فلوم  یعفاشلاو  یفنحلا  هیف  يوتـسیو  بهذـم  نم  لوحتی  نا  یماعلل  سیل 
هحفـص دلقی [  الف  یعفاشلاو  ۀفینح  یباک  ابهذم  دـحا  مزتلا  ولف  دـسیون  یم  ملعلا  نیع  حرـش  رد  يراق  یلع  الم  تسا  رهاظ  قوف  ياهترابع 

هب ثیدحلا  یلع  لمعلا  هل  زوجیال  داهتجالا  تالآ  عمتجی  مل  اذا  دسیون  یم  دـیجلا  دـقع  رد  هللا  یلو  هاش  لئاسملا  نم  ۀـلأسم  یف  هریغ  [ 87
یلو هاش  اضیا  هوعباتو  هرصتخم  یف  بجاح  نبا  لوقلا  اذه  یلإ  لام  هرهاظ و  یلع  مکحم  وا  لوأم  خوسنم  هنا  يردی  هنال ال  هبهذم  فالخ 
یهو ۀقینا  ۀقیرط  یفنحلا  بهذملا  نا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینفرع  دسیون  یم  نیمرحلا  ضویف  هلاسر  رد  يولهد  هللا 

فـشک باتک  رد  يروهال  شخب  جـنگ  اـتاد  ترـضح  هباحـصاو  يراـخبلا  ناـمز  یف  تحقنو  تعمج  یتلا  ۀـفورعملا  ۀنـسلاب  قرطلا  قفوا 
درک ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوبقم  لوسر  ترـضح  ترایز  باوخ  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  يزار  ذاعم  ییحی  ترـضح  هک  دسیون  یم  بوجحملا 

عجری دسیون ال  یم  دوخ  باتک  رد  ریرحت  بحاص  ۀفینح  یبا  ملع  دنع  لاق  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  کبلطا  نیا  هک  درک  ضرع 
داهتجالا لئاسم  عورفلا و  یف  دلق  نم  نا  یلع  عامجالا  دقعنا  دسیون  یم  هرهوج  حرش  رد  مالـسلا  دبع  انلوم  اقافتا  هب  لمع  يا  هیف  دلق  امع 

یم داعمو  ءدبم  هلاسر  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یناث  فلا  ددجم  ینابر  ماما  ترـضح  هیف  دلق  امیف  هب  فیلکتلا  ةدـهع  نع  يرب  ءالؤه  نم  ادـحاو 
رهاظ مومام  تأرق  كرت  رد  یفنح  بهذم  تقیقح  تسا  داحلا  بهذم  زا  لقن  هک  بهذـم  تیاعر  تکرب  هب  یلاعت  هللا  رمالا  رخآ  دـیامرف 

هب اهنآ  تعاطا  هک  یناسک  دسیون  یم  ادادنا  هللا  اولعجت  الو  ۀیآ  تحت  دوخ  ریـسفت  رد  يولهد  زیزعلادـبع  هاش  ترـضح  هرخآ  یلإ  تخاس 
باتک رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یلازغ  ماما  ترضح  تقیرط  ناخیاشم  تعیرش و  نادهتجم  هلمج  نآ  زا  دنا  هورگ  شـش  تسا  ضرف  ادخ  مکح 

يولهد قحلادبع  خیش  ترـضح  دشابن  اور  سکچیه  دزن  ندرک  دوخ  بهذم  تفلاخم  دسیون  یم  رمالا  بادآ  ثحب  رد  تداعـس  يایمیک 
رایتخا تفرگ و  اهرد  نیا  زا  يرد  اه و  هار  نیا  زا  یهار  هحفص 88 ] هک [  ره  دناراهچ  نیا  نید  هناخ  دسیون  یم  تداعسلا  رفس  حرـش  رد 

تحلصم هار  زا  تسا و  ندنکفا  نوریب  طبر  طبض و  زا  ار  لمع  هناخراک  دشاب و  وهل  ثبع و  نتفرگ  رگید  يرد  نتفر و  رگید  هار  هب  دومن 
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طبر طبض و  تسا و  بهذم  نییعت  نامز  رخآ  رد  ناشیا  دید  تحلـصم  ءاملع و  دادرارق  دسیون  یم  اج  رگید  زاب  یهتنا  تسا  نداتفا  نوریب 
هب یکی  رایتخا  زا  دـعب  نکیل  دراد  یتروص  دـنک  رایتخا  هک  هار  مادـک  ره  هک  تسا  ریخم  یلوا  زا  دوب  تروص  نیا  رد  مه  ایند  نید و  راک 

راتخملا وهو  تسا  نیا  رب  املع  نیرخاتم  داد  رارق  دوب  دـهاوخ  لاوقا  لاـمعا و  رد  تتـشت  قرفتو و  نظ  ءوس  مه  وت  یب  نتفر  رگید  بناـج 
یماعلل تبثا  ۀلزتعملاک  اددعتم  قحلا  لعج  نم  نا  ملعا  دسیون و  یم  هبرشالا  باتک  لیبق  هباقو  رصتخم  حرـش  رد  یناتـسهق  ماما  ریخلا  هیفو 
بهذم لک  نم  ذخا  ولف  فشکلا  یف  امک  اماما  یماعلل  مزلا  انئاملعک  ادـحاو  قحلا  لعج  نمو  هاوهیام  بهذـم  لک  نم  ذـخالا  یف  رایتخالا 

نیدلا یف  بعالت  بهاذم  قیفلت  هک  انملـس  دیوگ  یـسک  رگا  لاوس  دوعـسم  نبا  دیعـس  هیقفلل  يواحطلا  حرـش  یف  امک  اقـساف  راص  هحابم 
رگید هب  لقن  هک  تسین  زئاج  ار  وا  زاب  درک  رایتخا  هب  لمعلا  بوجو  یلع  قفتملا  هناـگراهچ  بهاذـم  نیا  زا  ار  بهذـم  ره  هک  ره  تسا و 

تسا و حجرم  الب  حـیجرت  نارگید  زا  نتـسناد  عابتالاب  قحا  ار  نآ  ندومن و  هفینحوبا  ماما  بهذـم  مازتلا  الثم  ار  نایفنح  اما  دـنک  بهذـم 
سرپ نایعفاش  زا  نایعفاش  باوج  میئوگ  تسا  حجرم  الب  حیجرت  نارگید  زا  نتـسناد  عابتالاب  قحا  یعفاش  ماما  بهذم  ار  نایعفاش  نینچمه 

الب حـیجرت  نیا  میا و  هدرک  نیعم  بهذـم  نیمه  مازتلا  دوخ  رب  میناد و  یم  عابتالاب  قحا  ار  دوخ  بهذـم  ام  هک  تس  نیا  نایفنح  باوج  و 
نب هحفـص 89 ] نامعن [  هفینحوبا  مظعا  ماما  ترـضح  هکنیا  لوا  ونـشب  حیجرت  هوجو  لاحلا  تسه  یحجرم  ار  حیجرت  هکلب  تسین  حـجرم 

تسا بهذملا  یعفاش  هچ  رگا  یلاعت  هللا  همحر  ینارعش  ماما  ترـضح  تسا  بهاذم  ناماما  عرواو  هقفاو  مدقاو  ملعا  هیلع  هللا  ۀمحر  تباث 
نم هنوکل  ۀـفینح ) یبا  یلع  يا   ) هیلع ضارتعالا  دـحال  یغبنی  الف  دـسیون  یم  نینچ  ار  مظعا  ماما  ترـضح  فاصوا  فاصنا  يور  زا  [ 20]

باتکلاب ادیقتم  ناکو  نیعباتلا  رباکا  لعفلا  دهاشمو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ادنـس  مهبرقاو  بهذملل  انیودت  مهمدقاو  ۀمئألا  لجا 
دسیون یم  يأرلا  نم  اءربتم  ار  وا  دوش  یم  هدرمش  نیینابر  ءاملع  زا  هک  یصخش  ینارعش  ماما  نوچ  دیوگ  فلؤم  يارلا  نم  ائربتمو  هتنسلاو 
نیدـلا رباکا  ضیقنت  یلع  میئرجا  ام  مهحماسو  مهنع  هللا  افع  دـنهد  یم  بقل  يارلا  باحـصا  ار  وا  باحـصا  ار و  وا  ثیدـح  لها  ضعب  و 

هب یمـسم  تسا  هدرک  فینـصت  هفینحوبا  ماما  ترـضح  بقانم  رد  هدـحیلع  یباتک  یلاعت  هللا  همحر  یعفاـش  یکمرجح  نبا  خیـش  ترـضح 
کبسحو دسیون  یم  راتحملا  در  رد  یفنح  نیدباع  نبا  دیسلا  خیـش  ترـضح  تسا  فورعم  روهـشم و  نامعنلا  بقانم  یف  ناسحلا  تاریخ 

یلع هعبتا  دقو  مایالا  هذه  یلإ  هنمز  نم  هعابتا  ماکحلا  هللا  لعج  دقو  مالعالا  ۀمئالا  نم  ماما  هبذخا  الا  الوق  لاق  ام  هبهذم  راهتشا  هبقانم  نم 
دنـسلاو دنهلاو  مورلا  دالبک  هبهذم  الا  فرعی  دالبلاو ال  میلاقالا  نم  ریثک  لب  مالـسالا  دالب  ۀماع  یف  يا  خلا  مارکلا  ءایلوالا  نمریثک  هبهذم 
اهمالسا خئاشمو  اهتاضق  رثکاف  مهدج  بهذم  مهبهذم  ناک  ناو  ۀیسابعنا  ۀلودلاف  مایالا  هذه  یلإ  هنمز  نم  هلوق  دنقرمـسو و  رهنلا  ءاروامو 

نویمزراوخلا مهدعبو  نویقوجلـسلا  كولملا  اماو  ابیرقت  ۀنـس  هئامـسمخ  مهکلم  ةدم  ناکو  خیراوتلا  بتک  حفـصت  نمل  کلذ  رهظی  ۀیفنح 
رـسی ام  هیلع  لدیو  دسیون  یم  راحبلا  عمجم  رد  یفنح  رهاط  دمحم  همالع  خلا  ۀیفنح  ابلاغ  هحفص 90 ] مهکلامم [  ةاضقو  نویفنح  مهلکف 

در هلاسر  رد  يوره  يراق  یلع  الم  هدیلقت  یلع  مالسالا  رطش  عیمج  امل  هیف  رـس  یلاعت  نکی هللا  مل  ولف  قافآلا  یف  رـشتنملا  رکذلا  نم  هل  هللا 
دنـسلاو دنهلا  ۀیالوو  رهنلا  ءاروامو  مورلا  دالب  یفامیـس  دالبلا  عیمج  یف  دایدزالا  یفف  اثیدـحو  امیدـق  ۀـفینح  یبا  عابتاو  دـسیون  یم  لافق 

نیـسدنهملا دـنع  رثکا  لب  نیملـسملا  یثلث  نوکی  مهنا  نظاو  اقفتالاب  برعلا  دالب  یف  مهنم  نیریثک  دوجو  عم  قارع  ناسارخ و  لـهأ  رثکاو 
خیش ینارود  بطق  ینابر  ماما  ترضح  رهد  رـصع و  لک  یف  نامعنلا  بهذم  یلع  نوتباث  ناکمو  نامز  لک  یف  نیطالـسلا  نا  عم  قافتالاب 

هب هک  تسا  یفوک  مظعا  ماما  لثم  هللا  حور  لثم  دـیامرف  یم  دوخ  فیرـش  تابوتکم  رد  هنع  هللا  یـضر  یناـث  فلأ  ددـجم  یقوراـف  دـمحا 
وا تادهتجم  دنزجاع و  نآ  مهف  رد  نارگید  هک  تسا  هتفای  طابنتـسا  داهتجا و  رد  ایلع  هجرد  تنـس  تعباتم  تلود  يوقت و  عرو و  تکرب 

هتیاردو هملع  ۀقیقح  یلإ  لوصولا  مدعل  کلذ  لک  دنرادنپ  يارلا  باحـصا  ار  وا  دـنناد و  تنـس  باتک و  فلاخم  یناعم  تقر  هطـساوب  ار 
لایع مهلک  ءاهقفلا  تفگ  هک  تفای  همـش  ناوضرلا  هیلع  وا  تهاقف  زا  ۀـمحرلا  هیلع  یعفاش  ماما  رگم  هتـسارفو ، همهف  یلع  عـالطالا  مدـعو 

هتس لوصف  رد  هللا  همحر  اسراپ  دمحم  هجاوخ  ترـضح  هچنآ  دوب  دناوت  دراد  هللا  حور  هب  هک  تبـسانم  نیمه  هطـساوب  هقفلا  یف  ۀفینح  یبا 
نیدلقم تما  رثکا  ءاحلص  املع و  ضرغلا  درک  دهاوخ  لمع  مکح و  هفینحوبا  ماما  بهذم  هب  لوزن  زا  دعب  یسیع  ترضح  هک  تسا  هتشون 

ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  www.Ghaemiyeh.comلوصالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رفک  مکح  ار  بهاذم  نیدلقم  دننک و  یم  اه  ییوگ  هوای  هچنآ  لماع  ملاع و  لماک  درف  نینچ  تبسن  هب  نیدلقم  ریغ  دنا  یفنح  بهذم 
يوب و  ۀفینح ، یبا  یلع  هحفص 91 ] حرجلا [  نوچ  موق  نیا  بتک  رد  دوش و  یم  رفاک  درم  هقف  بتک  ندناوخ  زا  هک  دنیوگ  یم  هکلب  دنهد 

رد مرکم و  مظعم و  ماـما  نینچ  ینمـشد  رب  تسا  ثعاـب  هچ  ار  نابیـصن  مک  نیا  هک  تسین  مولعم  تسا  هتـشون  حیرـصت  هب  هریغ  نیلـسغ و 
رثکا عبار  لصا  نیا  رد  هنع  هللا  اـفع  دـیوگ  فلؤم  مقار  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  تسا  ترـضح  نآ  تما  رثکا  ینمـشد  وا  ینمـشد  تقیقح 

نیا رد  يرـس  ترما  يددجم  يدنبـشقن  دمحا  بوبحم  انالوم  فینـصت  دیلقتلا  بوجو  یف  دـیجملا  باتک  زا  تسا  لوقنم  هموقرم  تایاور 
یم رکذ  هنع  هللا  یضر  یمزراوخلا  دومحم  نب  دمحم  ملاع  خیش  هدرک  عمج  هنع  هللا  یضر  هفینحوبا  ماما  ریبک  دنـسم  باتک  زا  يذبن  تقو 
رکذ یف  یلوالا  بابلا  دسیون  یم  نینچ  هیلع  هللا  ۀـمحر  هفینحوبا  ماما  ترـضح  بقانم  رد  روکذـم  باتک  هچابید  رد  فوصوم  خیـش  دوش 

نم نکل  یـصقتسی  نا  نکمی  الو  یـصحت  الو  دـعتال  یـصحلاک  هلئاضفو  هبقانم  قیفوتلا  هللاابو  لوقن  اعامجا  اهب  درفت  یتلا  هلئاـضف  نم  ئش 
نود هحدم  یف  ۀیورملا  راثآلاو  رابخالا  یف  لوالا  عاونا  ةرشع  یف  اهرصحف  اهیف  هدعب  نم  اعامجا  هکراشی  ملو  اهب  درفت  یتلا  ۀصاخ  هلئاضف 

نع يور  هنا  یف  ثلاثلا  هدعب  نم  نود  ریخلاب  ملـسو  هیلع  هللا  لوسر  هل  دهـش  يذلا  نرقلاو  ۀباحـصلا  نمز  یف  دـلو  هنا  یف  یناثلا  هدـعب  نم 
نیعباتلا و نم  هنع  رابکلا  ۀـیاور  یف  سماخلا  نیعباـتلا  دـهع  یف  هزربت  یف  عبارلا  هدـعب  نم  نود  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا 

ءاـمظعلا باحـصالا  نم  هل  قـفتا  هنا  یف  عباـسلا  مهریغو  نیعباـتلا  نم  فـالا  ۀـعبرا  نع  دافتـساو  ذـملت  هنا  یف  سداـسلا  نیملـسملا  ءاـملع 
ایاطعلا لبقی  مل  هنا  یف  عساتلا  داهتجالا  دعاوق  سساو  ماکحالا  مکح  طبنتـسا  نم  لوا  هنا  یف  نماثلا  هدعب  نم  دحال  قفتی  ملام  نیدهتجملا 

ایندلا نع  هعروت  ببسب  هتداهـش  هحفـص 92 ] هتافو و [  یف  رـشاعلا  ءاهقفلا  تاعامج  یلع  لالحلا  هبـسک  نم  لضفا  لـب  اـیاربلا  ءاـفلخ  نع 
همالعلا ردصلا  يدج  ینربخا  لاق  مزراوخب  یکملا  نب  قفوم  نب  دیوم  نب  دمحا  نیدلا  فرش  ریبکلا  ردصلا  ینربخا  دقف  لوالا  اما  اههاجو 

انا یسیبارکلا  دمحا  نب  رمع  صفحوبا  انا  یمزراوخلا  یجارسلا  قاحسا  نب  دمحم  دهازلا  خیشلا  انا  لاق  یکملا  دمحا  نب  قفوملا  دیؤملاوبا 
مساقلاوبا انث  یبا  انث  یفاوطلا  دمحم  نب  دیمحلادبع  لهسوبا  انث  دمحم  نب  نسحلا  دمحموبا  انث  یحصانلا  نسح  نب  دمحم  لضفلاوبا  مامالا 

لاق قارولا  ریـصن  نب  دمحم  هللا  دیبعوبا  انث  مهدا  نب  میهاربا  طابر  یف  ظعاولا  دمحم  نب  دمحا  فسویوبا  انثدح  يرـصبلا  رهاط  نب  سنوب 
یلإ نع  رمع  نب  دمحم  نع  ینابیعـشلا  یـسوم  نب  لضف  انث  یفنحلا  یلع  نب  دمحا  نب  یلعوبا  اندلاخ  نب  دمحا  نب  نوماملا  هللادـیبعوبا  انا 
یتمأ جارس  وه  ۀفینحوبا  هل  لاقی  لجر  یتما  یف  نوکی  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  یلاعت  هللا  یـضر  ةریره  یبا  نع  هملس 

هللا لوسر  نع  هنع  هللا  یضر  ةریره  یبا  نع  ۀملـس  یبا  نع  یثیللا  صاقو  نب  همقلع  نبورمع  نب  دمحم  نع  یمزراوخلا  دنـسبو  ۀمیقلا  موی 
یتما جارس  وه  ۀفینحوبا  هتینکو  نامعنلا  همسا  لجر  یتما  یف  نوکی  يرـصقلا  ثیدح  یفو  لجر  یتما  یف  نا  لاق  هنا  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

نم یتأیـس  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  کلام  نبا  سنا  نع  شایع  یبا  نب  نابا  نع  هدنـسبو  یتما  جارـس  وه  یتما  جارـس  وه 
امهنع هللا  یـضر  رمع  نبا  نع  عفان  نع  هدنـسبو  هیدی  یلع  یتنـسو  هللا  نید  نییجیل  ۀفینح  ابا  ینکیو  تباث  نب  نامعنلا  هل  لاقی  لجر  يدعب 

نع هحفـص 93 ] هدنـسبو [  هیدی  یلع  یتنـس  هللا  ییحی  ۀفینح  یبأب  فرعی  لجر  يدـعب  نم  رهظی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق 
نموا هذـه  مکتدـلب  نم  نافوک  نم  لجرب  مکئبنا  الا  لوقی  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تعمـس  لاق  لـفغم  نب  هللادـبع 

امک هینانبلا  مهل  لاقی  زبانتلا  مهیلع  بلاغلا  ناـمزلا  رخا  یف  موق  هب  کلهیـسو  اـمکحو  اـملع  هبلق  ئلم  دـق  ۀـفینح  یباـب  ینکی  هذـه  مکفوک 
دـنک و ضارتعا  ثیدـح  باحـصا  ضعب  رگا  هنع  هللا  افع  دـیوگ  فلؤم  ارـصتخم  یهتنا  امهنع  هللا  یـضر  رمعو  رکب  یباب  هضفارلا  تکله 
هک دنیوگ  رگا  دش و  دناوت  یمن  فلـس  رب  حدق  ببـس  فلخ  زا  یـسک  لهج  میئوگ  دنتـسه  لاحلا  لوهجم  ثیداحا  نیا  تاور  هک  دیوگ 

نیا زا  رظن  عطق  دنتسین  هتس  حاحص  رد  دودحم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  ثیداحا  میئوگ  دنا  هدماین  هتس  حاحـص  رد  ثیداحا  نیا 
دنع انک  لاـق  ضر  ةریره  یبأ  نع  تسا  نیا  نآ  تسا و  یفاـک  هنع  هللا  یـضر  مظعا  ماـما  ترـضح  تبقنم  رد  يذـمرت  ثیدـح  ثیداـحا 

ءالؤه نم  هللا  لوسر  ای  لجر  هل  لاق  مهباوقحلی  امل  مهنم  نیرخاو  غلب  املف  اهالتف  ۀعمجلا  ةروس  تلزنا  نیح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
یسفن يذلاو  لاقف  ناملس  یلع  هدی  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عضوف  لاق  انیف  یـسرافلا  ناملـسو  لاق  هملکی  ملف  انب  اوقحلی  مل  نیذلا 
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لاجر هلوانتل  ایرثلاب  ملعلا  ناک  ول  رگید  تیاور  رد  سرافلا و  لها  نم  ینعی  ثیدـحلا  ءالؤه  نم  لاجر  هلوانتل  ایرثلاب  نامیالا  ناکول  هدـیب 
ملع بحاص  نایـسراف  رد  یـسک  مظعا  ماـما  نوچ  هک  مولعم  مه  نیا  تسا و  یـسراف  مظعا  ماـما  بسن  هک  تسا  مولعم  سراـف و  لـها  نم 
یف رهظی  ملام  نیعباتلا  یف  داهتجالاو  ملعلا  ۀطـسب  رهظ  دـقلو  دـسیون  یم  تاـعمل  رد  قحلادـبع  خیـش  هجو  نازا  تسا  هتـشاذگن  داـهتجاو 
نمز یف  دـلو  ضر  هنا  بقانملا  نم  یناـثلا  عونلا  اـماو  دیـسر  دـهاوخ  توبثب  هحفـص 94 ] ثلاث [  عون  رد  ماـما  ترـضح  تیعباـت  مهریغ و 

نینامث ۀنس  یبا  دلو  لوقی  ۀفینح  یبا  نبا  دامح  یلإ  هدنسبو  ةرجهلا  نم  نینامث  ۀنـس  ۀفینحوبا  دلو  لوقی  میعنلا  یبا  یلإ  هدنـسبو  ۀباحـصلا 
ۀماماوباو بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  همایا  یف  یفوت  لاـقو  هدنـسم  یف  رفعج  نب  دـمحم  نب  هحلط  مساـقلاوبا  ظـفاحلا  هجرخا  اذـکهو 

یمزراوخلا یبرعلا  دمحم  هللا  دابع  فعضا  لوقی  ۀباحصلا  نم  ۀعامجو  یفوا  یبا  نب  هللادبعو  ثیرح  نب  ورمعو  عقـسالا  نب  ۀلثاوو  یلهابلا 
نا اوعمجا  دـقو  اضیا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یلـص  هللا  لوسر  مهل  دهـش  يذـلا  نرقلا  لها  نم  وهو  ۀباحـصلا  نمز  یف  دـلو  هنا  اذـهب  تبثف 
نم ثلاثلا  عونلا  اماو  ثلاثلا  نرقلا  نم  اردـصو  یناثلا  نرقلا  یف  یتفاو  دـهتجاو  یناثلا  نرقلا  یف  هتءاشن  لوـالا و  نرقلا  یف  تناـک  هتدـالو 

مهنا لاق  نم  مهنمف  مهودع  یف  اوفلتخا  ناو  کلذ  یلع  اوقفتا  ءاملعلا  ناف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  نع  يور  هنا  بقانملا 
ۀفینحوبا انا  یـضاقلا  فسوی  یبا  یلإ  ضر  یمزراوخلا  دنـسبف  ةأرماو  ۀعبـس  لاق  نم  مهنمو  ةأرماو  ۀسمخ  مهنا  لاق  نم  مهنمو  ةارماو  ۀـتس 

دانسالا کلذبو  ملسم  لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقی  کلام  نب  سنا  تعمـس  لاق  هنع  هللا  یـضر 
عبرا ۀنس  ۀفوکلا  ملسو  هیلع  هللا  لوسر  بحاص  سینا  نب  هللادبع  مدقو  نینامث  ۀنس  تدلو  لاق  ضر  ۀفینح  یبا  نع  یسلایطلا  دواد  یبا  یلإ 
مصیو یمعی  ئشلا  کبح  لوقی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لوقی  هتعمس  ۀنس  ةرشع  عبرا  نبا  اناو  هنم  تعمسو  ۀیبارو  نیعـستو 

رشع ۀتس  نبا  اناو  نیعستو  تس  ۀنس  یبا  عم  تجحو  نینامث  ۀنـس  هحفص 95 ] تدلو [  لاق  ۀفینحوبا  انث  یـضاقلا  فسوی  یبا  یلإ  هدنـسبو 
بحاص يدیبزلا  ءزج  نبا  ثراحلا  نب  هللادبع  ۀقلح  لاقف  هذه  نم  ۀقلح  یبال  تلقف  ۀمیظع  ۀقلح  تیأر  مارحلا  دجـسملا  تلخد  املف  ۀـنس 

هقزرو همه  هللا  هافک  هللا  نید  یف  هقفت  نم  لوقی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لوقی  هتعمسف  تمدقتف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی  یفوا  یبا  نب  هللادبع  تعمـس  لاق  هفینح  یبا  نع  مساق  نب  ییحی  نع  هدنـسبو  بستحیال  ثیح  نم 
لاق ۀـفینح  یبا  نع  يدـنجلا  دیعـس  یبا  یلإ  هدنـسبو  ۀـنجلا  یف  اتیب  هل  یلاعت  هللا  ینب  هاطق  صحفمک  ولو  ادجـسم  ینب هللا  نم  لوقی  ملـسو 

ییحی نع  هدنسبو  کیلتبیو  هللا  هیفاعیف  کیخال  ۀتامش  رهظتال  لوقی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لوقی  عقسالا  نب  ۀلثاو  تعمس 
رارجلا ال ضرالا  یف  هللا  دنج  رثکا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لوقتو  رجع  تنب  ۀشئاع  عمـس  ئارلا  بحاص  ۀفینح  ابا  نا  نیعم  نب 

لقعم ۀسمخلا  ءالؤهب  قحلاف  ۀباحصلا  نم  ۀعبس  مهناب  لاق  نم  اماو  تایباحـصلا  نم  ةءارماو  ۀباحـصلا  نم  ۀسمخلا  ءالؤهف  همرحا  الو  هلحما 
هنا نظو  يراصنالا  هللادبع  نب  رباجو  نیتس  ۀنـس  ضر  ۀـیواعم  تامو  ضر  ۀـیواعم  ۀـفالخ  یف  تام  لقعم  نال  مالک  هیفو  ینزملا  راسی  نب 
ناف کلذ  یف  تایاورلا  ترهتـشا  دـقو  کلذ  نم  عنام  الف  ءالوه  نم  هریغو  کلام  نب  سنا  اماو  نعنعم  هنـال  هنم  عمـس  نکی  ملو  هنم  عمس 
رشع نم  رثکا  تام  موی  ۀفینح  یبا  رمع  نوکیف  نیعستو  ثالث  وا  نیعستو  نیتنث  وا  نیعستو  يدحا  ۀنس  تام  هنع  هللا  یضر  کلام  نب  سنا 
رهسم نب  یلع  تعمس  هحفـص 96 ] لاق [  نیعم  نب  ییحی  یلإ  لصتملا  [ 21  ] هدسب تبث  دـق  هناف  هبقانم  نم  عبارلا  عونلا  اماو  قافتالاب  نینس 
انعیـش رهـسم  نب  یلع  لاقف  کلذ  یف  اولاقف  اعومغم  هوار  ۀیـسداقلا  یتا  املف  مهیف  اناو  ۀفوکلا  لها  هعیـشف  جحلا  یلإ  شمعالا  جرخ  لوقی 

تعجرف کسانملا  یل  بتکی  نا  ۀفینح  ابا  لسو  رصملا  یلإ  عجرا  لاقف  ۀفینح  یبا  ۀسلاجمب  ینفرعی  ناکو  ینوعدف  یل  هوعدا  لاق  معناولاق 
دوعسم نب  هللادبع  فلاخی  يذلا  اذه  بحاص  لاقف  شمعالا  ینیقل  لاق  فسویوبا  انث  لاق  هدنسبو  شمعالا  اهب  تیتا  مث  یلع  الماف  هتلاسرب 

هللا یلـص  یبنلا  نع  انتثدح  تنا  هل  تلقف  اهقالط  ۀمالا  عیب  سیل  لوقی  کبحاصو  اهقالط  ۀمالا  عیب  هللادبع  لاق  لاق  هفلاخی  امیف  هل  تلق  لاق 
ۀـشئاع نع  دوسالا  نع  میهاربا  نع  انتثدح  تنا  هل  تلق  لاق  کلذ  تثدح  نیاو  شمعالا  لاقف  اهقالط  ۀـمالا  عیب  لعجی  مل  هنا  ملـس  هیلع و 

نال ینعم  رییختلل  ناک  امل  اـهقالط  ۀـمالا  عیب  ناـک  ولف  هللا  همحر  فسویوبا  لاـقف  ةریرب  ریخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  قیدـصلا  تنب 
یف اذه  بوقعی  ای  شمعالا  لاقف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اهریخ  امل  اهقالط  اهعیب  ناک  ولف  اهترتشا  یلاعت  هللا  یـضر  نینموملا  ما  ۀشئاع 
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اهآر ۀیفخلا  مولعلا  ضماوغ  روغو  ۀقیقدلا  هقفلا  عضاومب  ۀفرعملا  نسحی  ۀفینح  ابا  نا  لاق  شمعالا  نا  ۀیاور  یفو  دمحم  لاق  معن  لاق  اذـه 
سماخلا عونلا  اماو  ارصتخم  یهتنا  یتما  جارـس  وه  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  لاق  ثیح  هبلق  جارـس  ءوض  حسف  نم  اهنکاما  ۀملظ  یف  ۀفینحوبا 
فشکلا باتک  یف  یثراحلا  يراخبلا  بوقعی  نب  دمحم  نب  هللادبع  دمحم  یبا  ذاتسالا  یلإ  یمزراوخلا  دنسبف  هنع  رابکلا  ۀیاور  هلئاضف  نم 

ءاملعلا رابکو  ۀفینح  یبا  هحفـص 97 ] خویـش [  نم  هناف  رانید  نب  ورمعک  هنع  رابکلا  ۀیاورب  الا  ۀـفینح  یبا  لضف  یلع  لدتـسی  مل  ول  لاق  هل 
ماوعلا نب  دابع  هنع  يور  يراخبلا  ینعی  لیعامـسا  نب  دمحم  لاق  نوراه  نب  دیزیو  كرابملا  نب  هللادبعک  ههابـشاو  هءارظنو  هنع  يور  دـقو 

نایفـسو داور  نبا  زیزعلادبع  نب  دیجملادبعو  داور  یبا  نب  زیزعلادبع  هنع  يور  دقو  ریرـضلا  ۀیواعم  وبأو  دـلاخ  نب  مامهو  عیکوو  میـشهو 
یلیل یبا  نباو  يروثلا  نایفسو  ثیدح  ةأم  عست  هنع  يور  يرقملا  دیزی  نب  هللادبعو  جیرج  نبا  یئاطلا و  دؤادو  ضایع  نب  لیضفو  هنییع  نب 

هنع يور  يرقملا  بیبح  نب  ةزمحو  هللادبع  نب  کیرـشو  دلاخ  یبا  نب  لیعمـساو  مادـک  نب  دعـسمو  ادـحاو  اثیدـح  هنع  يور  همربش  نباو 
انتیتا لوقی  ناک  ۀـفینح و  ابا  ای  هللا  كازج  لوقیو  هلوقب  ذـخایو  هلأـسی  ناـک  ۀـفینح  یبا  خیـشو  ءارقلا  ماـما  دوجنلا  یبا  نب  مصاـعو  ریثکلا 

یمزراوخلا دنـسبف  نیعباتلا  ۀمئا  خویـش  نم  فالآ  ۀعبرا  دنع  ذـملت  هنا  هبقانم  نم  سداسلا  عونلا  اماو  ارـصتخم  یهتنا  اریبک  كانیتاو  اریغص 
مظعملا مامالا  باحـصاو  حر  ۀـفینح  یبا  مظعالا  مامالا  باحـصا  نیب  ۀـعزانم  تعقو  لاـق  هنا  حر  رکب  یبا  ماـمالا  نب  رمع  صفح  یبا  یلإ 

خئاشم اودـع  یعفاشلا  باحـصال  ثیدـحلا  ۀـمئا  ماما  وهو  ریبکلا  صفح  یبا  نب  هللادـبعوبا  لاقف  اهبحاص  ۀـفئاط  لک  لضفف  حر  یعفاـشلا 
فالا ۀعبرا  اوغلب  مهنا  اولاقف  مهودعف  حر  هفینح  یبا  خئاشم  اودعف  مهل  لاقف  انخیـش  نینامث  اوغلب  مهنا  اولاقف  مهودعف  مه  مک  حر  یعفاشلا 

لاقف یـسوم  نب  یـسیع  هدـنعو  روصنملا  رفعج  یبا  نینمؤملاریما  یلع  هنع  هللا  یـضر  ۀـفینحوبا  لخد  لوقی  سنوی  نب  عیبرلا  یلإ  هدنـسبو 
نب هحفـص 98 ] رمع [  باحـصا  نع  لاقف  ملعلا  تذـخا  نمم  نامعن  ای  روصنملا  هل  لاقف  مویلا  ایندـلا  ملاع  اذـه  نینمؤملاریمأ  اـی  روصنملل 
نعو هللادـبع  نع  دوعـسم  نب  هللادـبع  باحـصا  نعو  هنع  مهنع  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  باحـصا  نعو  هنع  مهنع  هللا  یـضر  باـطخلا 

تقثوتسا دقل  روصنملا  هل  لاقف  هنم  ملعا  ضرالا  هجو  یلع  سابع  نبا  تقو  یف  ناک  امو  سابع  نب  هللادبع  نع  سابع  نب  هللادبع  باحـصا 
دؤاد نب  قیتع  رکبوبا  ةاضقلا  یضاق  یلإ  هدنسبف  هدعب  نم  دحال  قفتی  ملام  باحـصالا  نم  هل  قفتا  هنا  هبقانم  نم  عباسلا  عونلا  اما  کسفنل و 

ۀمئالا ماما  وه  لاق  نا  یلإ  حیـصف  لـیوط  مـالک  یف  بهاذـملا  رئاـس  یلع  هیلع  هللا  ۀـمحر  هفینحیبا  بهذـم  حـیجرت  یف  هللا  همحر  یناـمیلا 
ۀمصع ۀمئالاو  باحصالا  نم  هل  عمجف  ۀمصعلاو  قیفوتلاب  یلاعت  هللا  هدیا  مث  ۀعیرشلا  ملع  نیودت  یلإ  قباسلا  هعیسدلا  مخـض  ۀمالا  جارـسو 
میهاربا نب  بوقعی  فسوی  واب  ۀـیاردلاو  هقفلاوذ  مهنم  راطقالاو  فارطالا  یف  راصعالا  نم  رـصع  یف  عمتجی  ملاـع  ۀـمالا  هذـهل  یلاـعت  هنم 
ههیزنلا لضافلا  مهنمو  يربنعلا  یمیمتلا  لیذـه  نیرفز  رهابلا  ءاکزلاوذ  مهنمو  ینابیـشلا  نسحلا  نب  دـمحم  ینابرلا  ملاعلا  مهنمو  يراصنالا 

ریصن نب  دواد  ۀمالا  دهزا  مهنمو  كرابملا  نب  هللادبع  لماکلا  هیقفلا  مهنمو  حارجلا  نب  عیکو  ریصبلا  هیقفلا  مهنمو  يؤلؤللا  دایز  نب  نسحلا 
دلاخ نب  فسوی  مهنمو  ۀـفینح  یبا  نب  دامح  مامالا  مهنمو  هدـئاز  یبا  نب  ایرکز  نب  مامالا  مهنمو  یعخنلا  ثایغ  نب  صفخ  مهنمو  یئاـطلا 
میرم یبا  نبا  حونو  یلجبلاو  رمع  نب  دـساو  زعم  نب  مساقلا  رهـسم و  نب  یلعو  یلع  انبا  لدـنمو  نابحو  يدوالا  دـیزی  نب  هیفاـعو  یتمـسلا 

رابخالا نم  مهدـنعام  عمـسیف  مهلاسو  مهرواـحو  مهرظاـن  مهرواـش و  ۀـعقاو  تعقو  اذا  یلاـعت  هللا  همحر  ناـکف  یمزراوخلا  لاـق  مهریغو 
لوصالا تبثا  یتح  یلاعت  هللا  همحر  فسویوبا  هتبثیف  لاوقالا  دحا  رقتسی  یتح  رثکاو  ارهش  مهرظانیو  هدنع  ام  لوقیو  هحفص 99 ] راثالاو [ 

دنع انک  لاق  دنـسلا ) قاسو   ) نالف نع  نالف  ینربخا  ام  کلذ  یلع  لیلدلاو  ۀمئألا  نم  هریغک  کلذـب  درفت  هنا  يروش ال  جاهنملا  اذـه  یلع 
یف دمحمو  رفزو  فسوی  یبا  لثم  هعمو  یطخی  نا  ۀـفینحوبا  ردـقی  فیکو  عیکو  لاقف  ۀـفینحوبا  ءاطخا  لجر  لاقف  اموی  حارجلا  نبا  عیکو 

هب مهتفرعمو  ثیدـحلل  مهظفح  یف  یلع  انبا  لدـنمو  نابحو  ثایغ  نب  صفحو  هدـئاز  یبا  نبا  ایرکز  نب  ییحی  لثمو  مهداهتجا  مهـسایق و 
یف ضایع  نب  لیـضفو  یئاطلا  ریـصن  نب  دوادو  ۀیبرغلاو  ۀـغللاب  هتفرعم  یف  دوعـسم  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  نبا  ینعی  نعم  نب  مساقلاو 
اذه لثم  لوقی  يذلاو  عیکو  لاق  مث  قحلا  یلإ  هودر  ءاطخأ  نأ  هنال  ئطخیل  نکی  مل  هئاسلجو  ءالؤه  هباحـصا  ناک  نم  امهعروو  امهدـهز 

اب انتعمجا  دا  مهلثمب  ینئجف  یئابا  کئلوا  ریرجل  قدزرفلا  لاقام  هل  لوقا  ۀـفینح  ابا  فلاخ  نمیف  قحلا  نا  معز  نمف  لضا  مه  لـب  ماـعنالاک 
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نب کلام  هعبات  مث  اباوبا  هبتر  ۀعیرـشلا و  ملع  نود  نم  لوا  هنا  هدـعب  نم  اهیف  هکراشی  مل  یتلا  هلئاضف  نم  نماـثلا  عونلا  اـماو  عماـجلا  ریرج 
ملع یناوعضی  مل  ناسحاب  مهل  نیعباتلاو  مهیلع  هللا  ناوضر  ۀباحصلا  نال  دحا  ۀفینح  ابا  قبـسی  مل  ءاطوملا  بیترت  یف  یلاعت  هللا  همحر  سنا 

ناءوسلا ءافلخلا  نم  هیلع  فاخ  ارشتنم  ملعلا  ۀفینحوبا  يار  املف  مهظفح  ةوق  یلع  نودمتعی  اوناک  امناو  ۀبترم  ابتک  الو  ۀبوبم  اباوبا  ۀعیرـشلا 
هحفـص 100] ءاسؤر [  یقبیف  ءاملعلا  تومب  هضبقی  اـمناو  هعزتنی  اـعازتن  ملعلا  ضبقیـال  هللا  نا  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  لاـقام  یلع  هوعیـضی 

رئاـس مث  موصلاـب  مث  ةولـصلاب  مث  ةراـهطلاب  ءدـبف  اـبتکو  اـباوبا  هلعجف  ۀـفینحوبا  هنود  کلذـلف  نولـضیو  نولـضیف  ملع  ریغب  نوتفیف  لاـهج 
هباحـصا بتکو  هبتکو  ۀلأسم  فلأ  ۀئامـسمخ  ۀفینح  یبا  لئاس  تغلب  لیق  دقو  طورـشلا  باتک  عضو  نم  لوا  وهو  تالماعملا  مث  تادابعلا 

هیبرعلاب ءاملعلا  اهجارختـسا  یف  بعتیام  باسحلاو  وحنلا  قئاقد  یلع  ۀلمتـشملا  ۀـضماغلا  لئاسملا  نم  هبهذـم  نمـضت  عم  کلذ  یلع  لدـت 
لاقام هیلع  لیلدـلاو  ماکحالا  لیبس  یلع  داهتجالا  دـعاوق  سـسأو  ماکحالا  مکح  طبنتـسا  نم  لوا  وهو  باـسحلا  نونفو  ۀـلباقملاو  ربجلاو 

ناطقلا دیعـس  نب  ییحی  تعمـس  لوقی  نیعم  نب  ییحی  یلإ  هدنـسبو  هقفلا  یف  ۀـفینح  یبا  یلع  لایع  سانلا  یلاعت  هللا  همحر  یعفاشلا  مامالا 
هنا هبقانم  یف  عساتلا  عونلا  اماو  ارصتخم  یهتنا  هلاوقا  رثکاب  انذخا  دقو  ۀفینح  یبا  يأر  نم  نسحاب  انعمـسام  یلاعت  هللا  یلع  بذکن  لوقی ال 

نالف ینربخا  ام  کلذ  یلع  لیلدلاو  ایاطعلاو  زئاوجلا  لبقی  ملو  خئاشملا  ۀعامج  یلع  لضفیو  لالحلا  هبسکب  ضیعتی  ناک  یلاعت  هللا  همحر 
لعف ابوث  یستکا  اذاو  هلثم  ءاملعلا  خویش  یلع  قفنا  هلایعل  ائیش  يرتشا  املک  ۀفینحوبا  ناک  لاق  مادک  نب  رعسم  یلإ  دنسلا ) قاسو   ) نالف نع 

یف دـخاو  هنم  ءابتخاف  دـیعب  نم  لجر  هآرف  اضیرم  دوعی  قیرط  یف  ۀـفینح  یبا  عم  تنک  لاق  یخلبلا  میهاربا  نب  قیقـش  یلإ  هدنـسبو  کـلذ 
لاط دقو  مهرد  فالآ  ةرشع  یلع  کل  لاقف  قیرطلا  نع  تلدع  مل  ۀفینحوبا  هل  لاقف  فقوو  لجخ  هرـصب  ۀفینح  ابا  نا  ملع  املف  رخا  قیرط 
لح یف  ینلعجاو  هحفص 101 ] هلک [  [ 22  ] کنم هتبهو  دقو  اذه  لک  رمالا  غلب  هللا  ناحبس  ۀفینحوبا  هل  لاقف  يدوا  ناردقا  ملودتماو  تقولا 
هنا هدعب  نم  دـحا  اهیف  هکراشی  مل  یتلا  هبقانم  نم  رـشاعلا  عونلا  امأو  یقیقح  دـهاز  هنا  تفرعف  قیقـش  لاق  ینتیار  نیح  کبلق  یف  لخد  امم 
یبا یلإ  روصتملا  ثعب  لاق  باهولادبع  نع  دنـسلا ) قاسو   ) نالف نع  نالف  ینأبنا  ام  کلذ  یلع  لیلدلاو  امومـسمو  اسوبحمو  امولظم  تام 
اذه نایفـسل  لاقف  دوهع  ۀـثالث  کلذ  لبق  بتکو  ریخل  الا  مکعدا  مل  مهل  لاقف  هیلع  اولخداف  هللادـبع  نب  کیرـشو  يروثلا  نایفـسو  ۀـفینح 

كدهع اذه  ۀفینح  یبال  لاقو  هب  قحلاو  هذخف  ۀفوکلا  ءاضق  یلع  كدهع  هذه  کیرـشلا  لاقو  اهب  قحلاو  هذخف  ةربلا  ءاضق  یلع  كدـهع 
ذخاف نایفـس  اماو  یـضمو  هدهع  ذخاف  کیرـش  اماف  طوس  ةأم  هبرـضاف  یبا  نمف  لاق  امک  وا  مهعم  هجو  هبجاحل  لاق  مث  هذه  یتنیدـم  یلع 

یلع ءاملعلا  قفتا  دقو  سبحلاب  تامف  سبحو  طوس  ةءام  برضف  دهعلا  لبقی  ملف  ۀفینحوبا  اماو  نمیلا  یلإ  برهو  لزنملا  یف  هکرتو  هدهع 
مهـضعب رکذو  مسلا  یقـس  مهـضعب  لاقو  برـضلا  نم  تام  مهـضعب  لاقف  اوفلتخا  مث  سبحلا  یف  تامو  لبقی  ملف  ءاضقلا  یلع  برـض  هنا 

ۀفینح یبا  یف  نع  اطملا  نم  دادـغب  خـیرات  یف  بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکبوبا  رکذ  دـق  لیق  ناـف  ۀـقیقحلاب  ملعا  هللاورخآ  ءایـشا 
خلاسرلا فلؤم  لاق  لیـصفتلا  ثیح  نم  سماخلاو  لامجالا  ثیح  نم  ۀعبرا  ۀسمخ  هوجو  نم  هنع  باوجلاف  هبقانم  نم  ترکذ  ام  ضراعیام 

دارأ نمو  هرکذ  لمتحت  ۀلاجعلا ال  هذه  نال  هلقن  تکرت  ینکل  راجأو  نسحاف  باجأو  یمزراوخلا  ینعأ  فنـصملا  بنطا  دق  هنع  هللا  افع  ة 
اهنمف لاق  سماخلا  هحفص 102 ] باوجلا [  نم  یلاعت  هللا  همحر  هتاطابنتسا  ضعب  رکذ  تببحأ  ینأ  الإ  هل  ریبکلا  دنـسلاب  هیلعف  هیلع  عالطالا 

مـش نمو  هقفلا  نم  ائیـش  فرعیال  نم  لوق  اذـهو  يأرلاب  لمعی  امناو  ربخلاـب  لـمعیال  هنا  هنع  هللا  یـضر  ۀـفینح  یبا  یلع  هریغو  وه  عنـشام 
ابا نا  اهدـحا  ۀـثالث  هوجو  نم  هلاقام  نالطب  یلع  لیلدـلاو  راثالا  عابتاو  راـبخالاب  ساـنلا  لـمعا  حر  ۀـفینح  اـبا  نا  فرتعا  فصناو  هتحئار 

رثؤملا سایقلا  اهدحا  ۀعبرا  سایقلا  عاونا  نا  یناثلاو  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  سایقلا  یلع  اهمدقیو  ۀجح  لیـسارملا  يری  هللا  هنحر  ۀـفینح 
ثلاثلاو بسانم  ینعم  عرفلاو  لصالا  نیب  نوکی  ناوهو  بسانملا  سایقلا  یناثلاو  رثؤم  كرتشم  ینعم  عرفلاو  لصالا  نیب  نوکی  يذلا  وهو 

عرفلاو لصالا  نیب  نوکی  نا  وهو  درطلا  ساـیق  عبارلاو  ۀیعرـشلا  ماـکحالا  ةروص  ۀـهباشم  عرفلاو  لـصالا  نیب  نوکی  ناوهو  ههبـشلا  ساـیق 
لاقو مهضعب  هرکناف  درطلا  سایق  یف  هباحصا  فلتخا  لطاب و  ۀلاخالاو  هبـشلا  سایق  ناب  اولاق  هللا  مهمحر  هباحـصاو  ۀفینحوباو  درطم  ینعم 
سایق لمعتـسیو  ۀجح  سایقلا  نم  ۀـعبرالا  عاونالا  ناب  هللا  همحر  یعفاشلا  لاقو  ۀـجحب  سیل  یقابلاو  ۀـجح  رثؤملا  سایق  نابریبکلا  دـیزوبا 
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یعفاشلا عمجف  ارثوم  کلذ  نکی  مل  ناو  نهدلاک  ۀـساجنلا  لیزیالف  اهـسبح  یلع  ةرطنقلا  یـسال  عئام  لخلا  مهلوق  کلذ  نمو  اریثک  هبـشلا 
قیقرتـلا نم  ۀـساجنلا  ۀـلازا  یف  رثؤـملا  ینعملا  یف  ءاـملاو  لـخلا  نـیب  عـمج  حر  ۀـفینحوباو  ةروـصلا  یف  اـمهتهباشمل  نهدـلاو  لـخلا  نـیب 

نم نیعون  وأ  اعون  الإ  لمعتسی  ضر ال  ۀفینح  ابا  نا  بجعلا  مث  ةریثک  ۀلثما  کلذلو  رصعلاب  لاوزلاو  رطاقتلاو  کلدلاب  عویشلاو  ةرواجملاب 
اذهو رابخالا  نود  سایقلا  لمعتسی  ناک  ۀفینح  ابا  ناب  هلاثماو  بیطخلا  لوقیو  ۀجح  اهاریو  ۀعبرالا  عاونالا  لمعتـسی  حر  یعفاشلاو  سایقلا 

نم کلذ  نایبو  هلاقام  نالطب  فرع  هباحـصاو  حر د  ۀـفینح  یبا  ذـخأم  فرع  نمف  هقفلا  یلع  فوقولا  ۀـلقو  يوهلا  ۀـبلغلا  هحفص 103 ] ] 
لوسر لاقف  ۀهقهق  موقلا  ضعبو  کحضف  ۀکربلا  یف  عقو  يذلا  یمعالا  ثیدحل  ۀضقان  ةولصلا  یف  ۀقهقلا  لاق  هفینح  ابا  نا  لیصفتلا  ثیح 
سایق كرتو  ۀفینحوبا  هب  لاو  دـقف  افیعـض  ناک  ناو  ثیدـحلا  اذـهو  ةولـصلاو  ءوضولا  دـعیلف  مکنم  هقهق  نمالا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

دوعـسم نبا  ثیدحل  رمتلا  ذیبنب  ءوضولا  زاوجب  ۀفینحوبا  لاقو  سایقلاب  ذـخا  هناف  حر  یعفاشلل  افالخ  ةولـصلا  ریغ  یلع  ةولـصلا  یف  ۀـقهقلا 
ابا نا  ملعف  سایقلاب  ذخا  هناف  حر  یعفاشلل  افالخ  ۀبرشالا  رئاس  یلع  ذیبنلا  سایق  هب  كرتو  ۀفینحوبا  هب  ذخا  دقف  افیعض  ناک  ناو  نجلا  ۀلیل 

اهذـخا یتلا  ثیداحالا  ضعبب  لمعلا  ۀـفینحوبا  كرت  هنا  هلاثماو  بیطخلا  يأر  نکلو  سایقلا  یلع  ۀفیعـضلا  ثیداـحالا  مدـقی  حر  ۀـفینح 
لمحی مل  نیتلق  ءاملا  غلب  اذا  مالـسلا  هیلع  هلوق  اهنمف  اهنم  حـصا  ثیداحال  اهکرت  امنا  هنا  اوملعی  ملو  سایقلاب  اهکرت  هنا  نظو  حر  یعفاـشلا 

يراخبلا ناخیشلا  هیلع  قفتا  يذلا  ثیدحلاب  ذخاو  برطضم  هدانساو  كرتشم  مسا  ۀلقلا  نالو  نیحیحـصلا  یفریل  هنال  هفینحوبا  هکرت  اثبخ 
اهنا یناه  ما  ثیدـح  اهنمو  هنم  لستغی  مث  ملـسم  ظفلو  هنم  ءاـضوتی  مث  مئادـلا  ءاـملا  یف  مکدـحا  نلوبیـال  مالـسلا  هیلع  هلوق  وهو  ملـسمو 
اذـه فلاـخی  اثیدـح  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  تور  یناـه  ما  نـال  ۀـفینحوبا  هکرت  ئـش  هیف  لـبی  يذـلا  ءاـملاب  ءاـضوتی  نا  تهرک 
لاقف ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانب  يدحا  تیفوت  تلاق  ۀیطع  ما  تیدح  وهو  هجارخا  یلع  ناخیشلا  قفتا  يذلا  حیحصلا  ثیدحلاو 

هحفص 104 ] اهیلسغا [ 

ماکحا یف  لئاسم 

ردسلاک رهاط  ئـش  طالتخاب  لاز  اذا  قلطملا  ءاملا  مسا  ناب  ضر  هفینحوبا  لاق  حیحـصا  ثیدحلا  اذـهلف  اروفاک  هریخالا  یف  یلعجا  ردـسب 
ءوضو لضفب  ءوضولا  زاوج  مدـع  یف  تدرو  ثیداحا  اهنمو  یعفاشلل  اـفالخ  هب  ءوضولا  زوجی  نارفعزلاو  نوباـصلاو  نانـشالا  روفاـکلاو و 

تبنتجا تلاق  ۀنومیم  ثیدح  وهو  هعماج  یف  يذرمتلا  هرکذ  يذلا  حیحصلا  ثیدحلل  اذهب  لمعلا  اوکرت  حاحصلا  یف  اهنم  ئش  سیل  ةارملا 
تلستغا ینا  تلق  اهنم  لستغیل  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءاجف  ۀلضف  تلضفف  ۀنفج  یف  تلستغاف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرو  انل 

لاق اذهلف  حیحـص  نسح  ثیدح  اذـه  هللا  همحر  يذـمرتلا  یـسیعوبا  لاق  هنم  لستغاف  ئـش  هسجنی  الو  ۀـبانج  اهیلع  سیل  ءاملا  نا  لاق  اهنم 
تومب ءاملا  ۀـساجن  یف  تدرو  یتلا  ۀـماعلا  ثیداحالا  اهنمو  ثیدـحلا  باحـصا  ضعبلاف  ـالخ  کلذـب  ءوضولا  زوجی  هللا  همحر  ۀـفینحوبا 

یف يراخبلا  هجرخا  يذـلا  صاخلا  ثیدـحلل  براقعلاو  ریبانزلاو  بابذـلاو  قبلاک  لئاس  مد  هل  سیلاـم  توم  یف  ۀـفینحوبا  اـهکرت  ناویحلا 
یفو ءافـش  هیحانج  دحا  یف  ناف  هحرطیل  مث  هلک  هسمغیلف  مکدحا  ءانا  یف  بابذلا  عقو  اذا  لاق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هحیحص 

ناخیشلا قفتا  يذلا  حیحصلا  ثیدحلل  ۀصاخ  اهدلج  غابد  زاوج  یف  حر  ۀفینحوبا  اهکرت  ۀیتملا  یف  تدرو  یتلا  تامومعلا  اهنمو  ءاد  رخالا 
ۀتیم اهنا  هللا  لوسر  ای  اولاقف  اهب  متعغنتـسا  الا  لاقف  ۀتیم  ةاشب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رم  لاق  سابع  نبا  ثیدـح  وهو  هجارخا  یلع 

همحر ۀفینحوبا  اهکرت  اضیا  ۀتیملا  یف  ةدراولا  تامومعلا  هذه  اهنمو  ۀعامجلل  افالخ  غابدـلاب  اهدـلج  رهطی  لاق  اذـهلف  اهلکا  مرح  امنا  لاقف 
افالخ رهاط  اهفوصو  اهنرقو  اهمظعو  ۀـتیملا  رعـش  نا  هللا  همحر  لاقف  اهلکا  مرح  امنا  هلوق  وهو  حیحـصلا  هحفـص 105 ] ثیدحلا [  اذهب  هللا 
لاـق ثیح  اـهکرت  ۀـفینح  اـبا  نا  اونظ  كرفلاو  صرقلا  زاوجو  ینملا  لـسغ  بوـجو  مدـع  یف  تدرو  ثیداـحا  اـهنمو  هللا  همحر  یعفاـشلل 
یلع ناخیشلا  قفتا  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلل  بطرلا  لسغ  بجی  سبایلا و  یف  كرفلا  يزجی  لاقف  اهب  لمع  لب  اهکرتی  ملو  ینملا  ۀساجنب 
ملسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بوث  نع  ینملا  لسغت  تناک  اهنا  اهنع  هللا  یـضر  ۀشیاع  ینتربخا  لاق  راسی  نب  ءاطع  ثیدح  وهو  هجارخا 
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یلع اموی  تیقر  رمع  نبا  ثیدح  اهنمو  حر  یعفاشلل  افالخ  سجن  هنا  لاق  اذهلف  لسغلا  رثا  نم  هبوث  یف  عقبلا  یلإ  رظنا  اناو  یلـصیو  جرخیف 
لاق لب  هب  لمعلا  كرت  ۀفینح  ابا  نا  اونظف  ماشلا  ربدتـسم  ۀـلبقلا  لبقتـسم  ۀـجاح  یلع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأرف  ۀـصفح  تیب 
قفتا يذلا  حیحصلا  ثیدحلا  نیبو  هنیب  اعمج  ۀلبقلا  ربدتسا  اهئاضق  یف  ءدتبا  املف  هتجاح  یضقیل  ادعاق  ناک  هنا  لمتحی  هللا  همحر  ۀفینحوبا 
اوبرغ وا  اوقرـش  نکلو  لوبالو  طئاغب  ۀلبقلا  اولبقتـست  لاق ال  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  بویا  یبا  ثیدـح  وهو  هجارخا  یلع  ناخیـشلا 

ضعبو هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  ناینبلاو  يراحـصلا  یف  ۀـجاحلا  ءاضق  یف  ۀـلبقلا  لابقـستا  زوجی  یلاعت ال  هللا  همحر  لاق  ثیدـحلا  اذـهلف 
مل ثیح  اهب  لمعی  مل  ۀفینح  ابا  نا  اونظف  اثالث  اثالث  ءاضوت  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  تدرو  یتلا  ثیداحالا  اهنمو  ثیدحلا  باحـصا 
هیف بحتـسی  الو  ءوضوب  سیلف  حـسملا  اماو  رارکتلا  هیف  بجتـسیف  لسغلا  وه  ءوضولا  لاـق  هللا  همحر  هفینحوباو  ابحتـسم  حـسملا  ارارکت  ری 

 ] هنا هیف  رکذو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءوـضو  یکح  هنا  هنع  هللا  یـضر  یلع  ثیدـح  یف  يذـمرتلا  هاور  يذـلا  ثیدـحلل  رارکتلا 
اونظو اهریخات  ۀهارکو  برغملا  لیجعت  یف  تدرو  یتلا  ثیداحالا  اهنمو  حیحـص  نسح  ثیدح  اذه  لاق  مث  ةرم  هسراب  حسم  هحفص 106 ]
ۀهارک لدـی  الو  ثیداحالا  هذـهل  اهریخات  هرکی  لوقی  ۀـفینحوباو  تاولـصلا  رئاسک  ناتقو  برغملل  لاـق  ثیح  اـهب  لـمعی  مل  ۀـفینح  اـبا  نا 

ثیدـحلل قفـشلا  ۀـبوبیغ  لبق  هاداول  برغملا  زوجیف  سمـشلا  رارفـصا  تقو  یلإ  رـصعلا  ریخأتک  ءادالا  زاوج  تقو  هل  سیل  هنا  یلع  ریخاتلا 
الو برغملا  ةولص  اولصت  نا  لبق  هباؤدباف  اشعلا  مدق  اذا  لاق  هنا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هجارخا  یلع  ناخیـشلا  قفتا  يذلا  حیحـصلا 
لوا یفو  اهتیقاومل  ةولـصلا  ءادا  یف  تدرو  یتلا  ثیداحالا  اهنمو  یلاعت  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  زاوجلاب  لاق  اذـهلف  مکئاـشع  نع  اولجعت 

يذلا حیرـصلا  ثیدحلا  نیبو  اهلامتحال  امهنیب  ۀـفینحوبا  عمج  امناو  لضفا  رافـسالا  ناب  لاق  ثیح  اهب  لمعی  مل  ۀـفینح  ابا  نا  اونظف  تقولا 
اذهلف حیحص  نسح  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  رجالل  مظعا  هناف  حبصلاب  [ 23  ] اوحبصا لاق  هنا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يذمرتلا  هاور 

لوا هلوق  اماو  اهتقو  اضیا  تقولا  رخا  ناف  اهتقول  ةولصلا  ءادا  لامعالا  لضفا  حیحصلا  رخآلا  ثیدحلا  نیبو  هنیب  اعمج  رافسالا  بحتـسی  لاق 
حرـص دـقو  اعوضوم  هنوکب  حرـصی  ملو  قیقحتلا  باتک  یف  يزوجلا  نبا  هیلا  راشا  تاعوضوملا  نم  وهف  هللا  وفع  هرخاو  هللا  ناوضر  تقولا 
امناو رصعلا  ةولص  یطسولا  لاق  ثیح  اهب  لمعی  مل  ۀفینح  ابا  نا  اونظف  رجفلا  ةالص  یطسولا  ةولص  نا  تدرو  یتلا  ثیداحالا  اهنمو  هریغ  هب 

موی لاق  هنا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هنع  یلاعت  هللا  یضر  یلع  نع  ناخیـشلا  هجرخا  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلا  بجومب  ۀفینحوبا  لاق 
لاق اذـهلف  هحفـص 107 ] سمـشلا [  تباغ  یتح  رـصعلا  ةولـص  یطـسولا  ةولـص  نع  انولغـشا  امکاران  مهروبقو  مهبولق  هللا  ءـالم  بازحـالا 

سایقلاب اهفلاخ  ۀفینح  ابأ  نأ  اونظ  ۀیمستلاب  رهجلا  یف  تدرو  یتلا  ثیداحالا  اهنمو  رجفلا  لاق  هناف  یعفاشلل  افالخ  رـصعلا  ةالـص  یطـسولا 
حـصی ملو  ئـش  هنم  حـص  دـقف  ۀباحـصلا  ضعب  نع  امأف  کلذ  یف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  حـصت  مل  اهنأل  اهب  لمعی  مل  امناو 
رکنأف ۀعوضوم  ثیداحأ  هیف  دروأو  ابصعت  ۀیمستلاب  رهجلا  یف  اباتک  فنص  ثیح  ینطق  رادلا  رمع  نب  یلع  نم  بجعلا  لک  بجعلاو  یقابلا 
لوسر نع  حص  له  وه  الا  هلإ  يذلا ال  هللا  كدش  انا  ۀیکلاملا  ضعب  هل  لاق  رصم  مدق  املف  ةدحاو  سوق  نع  هومرو  نوثدحملا  کلذ  هیلع 
هجرخأ يذلا  حیحـصلا  ثیدحلاب  لمع  امنإو  ۀفینح  وبأ  اهب  لمعی  مل  اذـهلف  لاقف ال  ۀیمـستلاب  رهجلا  یف  ثیدـح  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

هللا مسبب  نورهجیال  اوناکو  نامثعو  رمعو  رکب  یبا  فلخو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  فلخ  تیلص  لاق  کلام  نب  سنا  نع  ناخیـشلا 
اهنمو یعفاـشلل  اـفالخ  رهجیـال  هللا  همحر  لاـق  اذـهلف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبب  ةءارقلا  نوحتفتـسی  ـال  اوناـکف  ظـفل  یفو  مـیحرلا  نـمحرلا 
یهف باتکلا  ۀحتافب  اهیف  ءرقی  مل  ةولـص  لک  هلوقو  باتکلا  ۀحتافب  الا  ةولـص  مالـسلا ال  هیلع  لوق  وحن  ۀحتافلا  یف  تدرو  یتلا  ثیداحالا 

هنا اوملعی  مل  اهریغ و  ءرق  اذا  ۀحیحـص  باتکلا  ۀحتاف  ةءارق  نودـب  ةولـصلا  ناب  لاق  ثیح  اهب  لمعی  مل  ۀـفینح  ابا  نا  اونظ  مامت  ریغ  جادـخ 
ادمع اهکرت  ناک  ناف  ۀمات  ریغ  ۀصقان  جادـخ  باتکلا  ۀـحتاف  ریغب  ةولـصلا  لاق  هنال  ۀـفینحوبا  لکلا  نیب  عمج  امناو  ۀـفینحوبا  اهب  لمع  امنا 
هلطبیال نکل  باتکلا  ۀحتافب  الا  ۀلضاف  ۀلماک  ةولصال  لاقو  وهسا  دوجـسب  ربجی  ایـس  اناهکرت  ناک  ناو  ۀمات  ریغ  ۀصقان  هتولـصو  صاع  وهف 

ملع ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  هجارخا  هحفص 108 ] یلع [  ناخیشلا  قفتاو  لوبقلاب  ۀمالا  ۀتقلت  يذلا  حیحصلا  ثیدحلل  ۀحتافلا  كربت 
اؤرقاف لاق  ثیح  یلاعت  هللا  باتکل  قفاوم  هنال  بجاو  هب  لمعلاو  نآرقلا  نم  کعم  رسیت  ام  ءرقا  مث  ربک  لاقف  اهلک  اهضئارف  ةولصلل  ئـسملا 

ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  www.Ghaemiyeh.comلوصالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


نا اونظ  هنع  یلاعت  هللا  یضر  سابع  نبا  دهشت  اهنمو  یلاعت  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  اهکربت  ةولـصلا  لطبتال  لاق  اذهلف  نآرقلا  نم  رـسیتام 
حـصأ يذمرتلا  یـسیعوبا  لاق  لقن  ام  حصا  هناف  هنع  هللا  یـضر  دوعـسم  نبا  دهـشتب  ذخا  امنا  ۀفینح  ابا  نا  اوملعی  ملو  هیأرب  هکرت  ۀفینح  ابا 

نیعباتلاو ۀباحصلا  نم  ملعلا  لها  رثکا  هیلعو  يذمرتلا  لاق  مث  دوعسم  نبا  ثیدح  دهشتلا  یف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور  ثیدح 
امیف هب  لمع  ۀفینح  ابا  نا  اوملعی  ملو  هیأرب  هکرت  ۀفینح  ابا  نا  اونظ  نیقیلا  یلع  نبیلف  هتالـص  یفوک  دـحا  کش  اذا  مالـسلا  هیلع  هلوق  اهنمو 

نع امهحیحـص  یف  ناخیـشلا  هجرخا  يذـلا  حیحـصلا  ثیدـحلاب  المع  باوصلا  يرحتی  نظ  بلاغ  هل  ناـک  اذاو  نظ  بلاـغ  هل  نکی  مل  اذا 
تونقلا یف  تدرو  یتلا  ثیداحالا  اهنمو  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  باوصلا  رحتیلف  هتالص  یف  مکدحا  کش  اذا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

نیحیحصلا یف  ناخیشلا  هجرخا  ام  هیلع  لیلدلاو  ۀخوسنم  اهنا  ملع  ۀفینح  ابا  نا  اوملعی  ملو  هیأرب  اهکرت  هفینح  ابا  نا  اونظ  رجفلا  ةولـص  یف 
تاـمومحلا اـهنمو  هکرت  مث  برعلا  نم  ءاـبجا  یلعاوع  دیارهـش  رجفلا  یف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تنق  لاـق  کـلام  نب  سنا  نع 

اهصصخ امناو  ۀثالثلا  ۀهورکملا  تاقوالا  یف  ةزانجلا  ةولص  هرک  ثیح  هیأرب  اهفلاخ  هللا  همحر  ۀفینح  ابا  نا  اونظ  ةزانجلا  ةالص  یف  ةدراولا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  اناهنی  ناک  تاعاس  ثالث  وماع  نب  ۀبقع  نع  هحیحـص  یف  ملـسم  هجرخا  يذلا  صاخلا  حیحـصلا  ثیدحلاب  ۀـفینحوبا 
نا اونظ  قیقرلاو  لیخلا  ۀقدص  نع  یتما  نع  توفع  مالسلا  هیلع  هلوق  اهنمو  اناتوم  نهیف  ربقن  ناو  نهیف  یلصن  نا  هحفص 109 ] ملسو [  هیلع 
هللا یلص  هللا  لوسر  نا  ملسمو  يراخبلا  ناخیشلا  هجرخا  يذلا  حیحصلا  ثیدحلاب  ۀفینحوبا  ذخا  امناو  هیأرب  لمع  لب  هب  لمعی  مل  ۀفینح  ابا 

لیخلا یف  لاق  اذـلف  رتس  کلذـل  یهف  اهروهظ  الو  اهباقر  یف  یلاعت  هللا  قح  عنمی  مل  مث  اقفعت  اهطبر  لجرو  لاـقف  لـیخلا  رکذ  ملـسو  هیلع 
ۀفینح ابا  نا  اوملعی  ملو  هیأرب  هب  لمعلا  كرت  ۀفینح  ابا  نا  اونظ  موجحلل  مجاحلا و  رطقا  مالـسلا  هیلع  هلوق  اهنمو  حر  یعفاشلل  افالخ  ةوکز 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  سابع  نبا  نع  يذمرتلا  هجرخا  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلل  رطفتال  ۀـماجحلاو  هانعمب  لمعف  هلیوأتو  هانعم  ملع 

اونظ جحلا  درفا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  ملسم  هدروا  يذلا  ثیدحلا  اهنمو  حیحـص  ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  مئاص  وهو  مجتحا 
سنا نع  نیحیحصلا  یف  ناخیـشلا  هجرخا  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلا  ۀفینحوبا  حجر  امناو  لضفا  نآرقلا  لاق  ثیح  هیأرب  هکرت  ۀفینح  ابا  نا 
درفنا بطخی  الو  حکنیال  مرحملا و  حکنی  مالسلا ال  هیلع  هلوق  اهنمو  ةرمعو  ۀجحب  کیبل  لوقب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق 

یف هاجرخاو  هتحـص  یلع  اقفتا  يذـلا  ثیدـحلاب  حر  ۀـفینحوبا  لـمع  اـمناو  ساـیقلاب  هب  لـمعلا  كرت  ۀـفینح  اـبا  نا  اونظ  هجارخاـب  ملـسم 
مـسقی ول  امیف  ۀعفـشلا  مالـسلا  هیلع  هلوق  اهنمو  مرحم  وهو  ۀنومیم  جوزت  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  سابع  نبا  ثیدـح  نم  امهحیحص 
مالسلاو ةولصلا  هیلع  هلوق  وهو  هجارخا  یلع  ناخیـشلا  قفتا  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلاب  ۀفینحوبا  ذخا  امناو  سایقلاب  هکرت  ۀفینح  ابا  نا  اونظ 

لاق ثیح  ساـیقلاب  هحفـص 110 ] اهکرت [  ۀـفینح  ابا  نا  اونظ  تاداـبعلا  لذاون  یلع  ثحلا  یف  ةدراولا  تاـموصلا  اـهنمو  هبقـسب  قحاراـجلا 
اهنمو ینم  سیلف  یتلس  نع  بغر  نمف  ءاسنلا  جوزت  اورطقاو  موصا  نکلو  حیحصلا  ثیدحلاب  ۀفینحوبا  ذخا  امناو  لضفا  حاکنلاب  لاغتـشالا 
ثیح سایقلاب  اهب  لمعلا  كرت  ۀـفینح  ابا  نا  اونظ  یلوبالا  حاکنال  مالـسلا  هیلع  هلوق  وحن  حاکنلا  یف  یلولا  طارتشا  یف  ةدراولا  تاـمومعلا 
یبنلا نا  هعماج  یف  يذمرتلا  هجرخا  يذـلا  صاخلا  حیحـصلا  ثیدـحلاب  ۀـفینحوبا  لمع  امناو  ۀـغلابلا  یف  یلو  ریغب  حاکنلا  حـصی  هناب  لاق 

نا يراخبلا  هاور  يذلا  حیحصلا  ثیدحلابو  اهتامص  اهتذاو  اهسفن  یف  نذأتست  رکبلاو  اهیلو  نم  اهسفنب  قحا  میالا  لاق  ملسو  هیلع  هللا  یلص 
اهیلو نم  اهـسفنب  قحا  میالا  ۀـفینحوبا  لاق  اذـهلف  اهحاکن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلادرف  ۀـبیث  تناکو  ۀـهراک  یهو  اهوبا  اـهجوز  ءاـستخ 

اهب لمعلا  كرت  ۀفینح  ابا  نا  اونظ  حاکنلا  یف  [ . 24  ] ۀیمستلا طارتشا  یلع  ۀلادلا  تامومعلا  اهنمو  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  نذأتست  رکبلاو 
تامو لجر  اهجوزت  دقو  دوعسم  نب  هللادبع  تنا  ةارما  نا  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلاب  ۀفینحوبا  لمع  امناو  سایقلاب 
نانـس نب  لقعم  دهـشف  ةدـعلا  اهیلعو  ثاریملا  اهلو  اهئاسن  قادـص  لثم  اهل  يرا  هللادـبع  لاقف  اهب  لخدـی  ملواقادـص  اهل  ضرفی  ملو  اـهنع 
حیحص ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  هللادبع  هب  یضقام  لثم  ۀیعجـشالا  قشاو  تنب  جیوزت  یف  یـضق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  یعجـشالا 
ۀمحر ۀفینح  ابا  نا  اونظ  قالطلا  ۀحابا  یف  ةدراولا  تامومعلا  اهنمو  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  حاکنلا  حـصی  هللا  همحر  ۀـفینحوبا  لاق  اذـهلف 

یلع ناخیشلا  قفتا  هحفـص 111 ] حیحـصلا [  ثیدحلاب  حر  هفینحوبا  دمتعا  امناو  ثالثلا  لاسرا  ۀـهجب  لاق  ثیح  سایقلاب  اهکرت  هیلع  هللا 
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مث اهعجاریلف  هرم  لاـقف  کـلذ  نع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رمع  لأـسف  ضیحلا  لاـح  یف  هتارما  قلط  هنارمع  نبا  ثیدـح  وهو  هجارخا 
هللارما یتلا  ةدعلا  کلتف  نیبی  نا  لبق  اهقلط  ءاش  ناو  دعب  اهکسما  ءاش  نا  مث  رهطت  مث  ضیحت  مث  رهطت  مث  ضیحت  مث  رهطت  یتح  اهکـسمی 

امناو سایقلاب  لاق  هللا  همحر  ۀـفینح  ابا  نا  اونظ  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  نسلا  رـسک  یف  صاصقلا  نایرج  اهنمو  ءاسنلا  اهل  قلطی  نا  یلاعت 
ۀیراـج تمطل  هتمع  رـضنلا  تنب  عیبرلا  نا  سنا  ثیدـح  وـهو  هحیحـص  یف  يراـخبلا  هجرخا  يذـلا  حیحـصلا  ثیدـحلاب  ۀـفینحوبا  دـمتعا 
هلوطب ثیدحلا  صاصقلاب  مهرمأف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اوتاف  اوباف  وفعلا  مهیلع  اوضرعاف  اوباف  شرالا  مهیلع  اوضرعف  اهنـس  ترـسکف 

نابهرلا الو  ینافلا  خیـشلا  الو  ةأرملا  لتقیال  لاق  ثیح  سایقلاب  لب  اهب  لمعام  ۀفینح  ابا  نا  اونظ  نیکرـشملا  لتقب  ةدراولا  تامومعلا  اهنمو 
یف ۀلوتقم  تدجو  ةأرما  نا  هعماج  یف  يذمرتلا  هاور  يذلا  حیحصلا  ثیدحلاب  ۀفینحوبا  دمتعا  امناو  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  نایمعلا  الو 

حیحص ثیدح  اذه  يذمرتلا  لاق  نایبصلاو  أسنلا  لتق  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رکناف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يزاغم  ضعب 
لکا اذا  بلکلا  دیـص  لکویال  هناب  لاق  ثیح  سایقلاب  لب  اهب  لمعی  مل  ۀـفینح  ابا  نا  اونظ  بلکلا  دیـص  ۀـحابا  یف  ةدراولا  تامومعلا  اهنمو 
متاح نب  يدع  نا  ناخیـشلا  هجرخا  يذلا  حیحـصلا  ثیدحلاب  هللا  همحر  ۀفینحوبا  دمتعا  امناو  هیلوق  دحا  یف  هللا  همحر  یعفاشلل  افالخ  هنم 
هسفن یلع  کسما  امناف  لکأت  الف  لکا  هحفص 112 ] اذاو [  لکف  لتقف  ملعملا  کبلک  تلسرا  اذا  لاقف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لأس 
کلذ لاق  هللا  همحر  ۀفینح  ابا  نا  اونظ  لاملا  تیب  یف  عضوی  هللا  همحر  یعفاشلا  دنعو  ۀجوزلاو  جوزلا  یلع  الا  ماهسلا  يوذ  یلع  درلا  اهنمو 

نا هنع  یلاعت  هللا  یـضر  ةریره  یبا  ثیدـح  وهو  ملـسمو  يراخبلا  هجرخا  يذـلا  حیحـصلا  ثیدـحلاب  حر  ۀـفینحوبا  دـمتعا  امناو  سایقلاب 
ةرغلاب اهل  یـضق  یتلا  ةأرملا  تیفوت  مث  ۀـماوا  دـنع  ةرغب  اتیم  طقـس  ناـیحل  ینب  نم  ةأرما  نینج  یف  یـضق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ملعف هحیحص  یف  ملسم  هجرخأ  رخآ  ثیداحاو  اهتبصع  یلع  لقعلا  ناو  اهجوزو  اهنیب  اهثاریم  ناب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـضقف 
امناو ءأرب  هباحـصاو  وهو  ءارتفاو  تهب  راـبخالا  نود  يأرلاو  ساـیقلاب  لـمعی  ناـک  ۀـفینح  اـبا  نا  هریغو  بیطخلا  هلاـق  يذـلا  نا  هلک  اذـهب 

فلؤم هللا  همحر  یمزراوخلا  هلاق  ام  یهتنا  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیدـهتجملا  عیمج  کلذـکو  ثیدـحلا  مدـع  دـنع  سایقلاب  نولمعی 
ناملع مکرثکا  هک  تسین  یلاخ  دـئاوف  زا  فانحا  ناردارب  يارب  اـما  دیـشک  لوط  هب  نخـس  عبار  لـصا  نیا  رد  هچ  رگا  هنع  هللا  اـفع  دـیوگ 

نم هللا  ذاعم  دـنک  یم  مدـقم  ثیدـح  رب  ار  دوخ  يأر  سایق و  حر  هفینحوبا  ماما  هک  دـنراد  نابز  درو  هفیظو  نیمه  نیدـلقم  ریغ  ثیدـحلا 
ماما فرط  هب  روصنم  هفیلخ  هک  تسا  روهـشم  هچنانچ  دـنک  یمن  مدـقم  مه  یباحـص  لوق  رب  ار  دوخ  ساـیق  حر  هفینحوبا  ماـما  هک  کـلذ 
ریما ای  کغلب  امک  رمالا  سیل  تشون  باوج  رد  ماما  ینک  یم  مدقم  ثیدح  رب  دوخ  سایق  وت  هک  ما  هدینش  نم  هک  تشون  هللا  همحر  مظعا 
ۀیقب ۀیـضقا  مث  یلعو  نامثعو  رمعو  رکب  یبا  ۀیـضقا  مث  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هتنـسب  مث  هللا  باـتکب  ـالوا  لـمعا  اـمنا  نینمؤملا 

هنع هللا  یضر  مظعا  ماما  تبسن  هب  دسحت  و  هحفص 113 ] بصعت [  زا  ضحم  نخس  نیا  هب  کلذ و  دعب  سیقا  مث  مهنع  هللا  یضر  ۀباحصلا 
وا دادادخ  تاطابنتـسا  قیاقد  هب  دسر و  یمن  ماما  ترـضح  ذخأم  روغ  هب  اهنآ  رکف  هک  تسا  عضاوم  ضعب  دـنریگ و  یم  تجح  الهج  دزن 

هنامز زا  دعب  هتـس  حاحـص  باحـصا  هنامز  تسا و  هتـس  حاحـص  ات  تعامج  نیا  جورع  ءاهتنا  هک  اریز  دیـسر  دـنناوت  یمن  یلاعت  هللا  همحر 
زا دشاب  فیعض  حاحص  باحصا  هنامز  رد  یثیدح  مادک  رگا  سپ  مکو  هدایز  لاس  دص  ردق  هب  یلاعت  هللا  همحر  تسا  مظعا  ماما  ترضح 

ببس زا  ثیدح  نآ  رد  فعض  نایرط  هکنآ  لامتحا  تهج  هب  دشاب  فیعـض  مه  مظعا  ماما  هنامز  رد  ثیدح  نامه  هک  دیآ  یمن  مزال  نآ 
تفای و رکذ  قباس  نانملا  حتف  باتک  رد  يولهد  ثدحم  قحلادبع  خیـش  ترـضح  هدومرف  زا  نومـضم  نیمه  هچنانچ  دـشاب  نیرخأتم  ةاور 

یمن رگید  رگا  تفرگ  رگید  گنر  هنامز  دش و  ادیپ  مومع  هب  ملاع  يارآ  رد  طلم  طلخ و  نورقلا  ریخ  دعب  تسا  یسک  لوا  قحلادبع  خیش 
دنا هقرف  ود  نایباهو  هک  هتفای  ریرحت  هلاسر  لوا  رد  همتاخ  دوب . هچ  يارب  نومأم  نیما  لوسر  كرابم  نابز  زا  نورقلا  ریخ  صیصخت  تفرگ 

نایدجن و نوچ  دنناد  یم  مدلاو  لاملا  حابم  رافک و  نیکرـشم و  ار  بهاذم  نیدلقم  دنیوگ و  یم  ثیدـح  لها  ار  دوخ  هک  یقیقح  یباهو 
نوـچ دنـسیون  یم  دوـخ  بتک  رد  نعلو  نعط  نیهوـت و  تخـس  هیلع  هللا  ۀـمحر  هفینحوـبا  ماـما  ترـضح  ماـنب  ودـنه  ناـیباهو  دارفا  ضعب 
نآرق هفینحوبا  ینعی  وا  هک  دسیون  یم  نآ  رد  تسا  هدرک  فیلأت  هفینح  یبا  یلع  حرجلا  هب  یمسم  یباتک  هک  ملـسم  ون  یـسرانب  مساقلاوبا 
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تـسا رتهب  ماجح  کی  وا  زا  تشاد و  تالایخ  یلچ  خیـش  دننام  وا  تسناد و  یمن  اقلطم  ریـسفت  خیرات و  ملع  وا  دوب و  هدناوخن  ثیدـح  و 
ناداتـسا و یمامت  فیعـض و  وا  هدیـسرن و  وا  هب  مه  ثیدـح  کی  هک  دوب  ناداـن  لـکلاب  ثیدـح  ملع  رد  وا  تسا و  یملع  یب  هقف  وا  هقفو 

كرش داینب  وا  دنا و  جراخ  مالسا  زا  مه  نایفنح  اذهل  دنا  جراخ  مالسا  زا  هیجرم  دوب و  قیدنز  هیمهج  هیجرم و  وا  فیعـض و  وا  نادرگاش 
دوجوم داهتجا  طورش  وا  رد  هن  دوب و  دهتجم  هن  وا  تسا و  نآرق  حیرص  فالخ  وا  هقیرط  دش و  كرـشم  وا  اذهل  درک  مئاق  هحفص 114 ] ] 

زا لقن  هیباهو  لـیطابا  هتـشذگن  سوحنم  لـیذر و  هداـیز  ناناملـسم  رد  سکچیه  وا  زا  تسا و  یغاـب  وا  تسا و  ناطیـشلا  نرق  وا  دـندوب و 
عبط هنس 1319  رد  نیلـسغ  يوب  مانب  یباتک  هک  يدرماس  لیلجلادبع  نوچ  هنس 1330 و  سرانب  عباطملا  دیعـس  عبط  ۀفینح  یبا  یلع  حرجلا 

نایادـتقم داهلادـبع و  نبا  میق و  نبا  هیمیت و  نبا  نوچ  اهنآ  نیمدـقتم  نایادـتقم  رگید  زاـب  تسا و  هداد  یخاتـسگ  داد  مه  نآ  رد  هدرک و 
ماما هقف  تبـسن  هب  هلمج  نیا  مهریغو  یلاپوهب  ناخ  نسح  قیدص  يولهد و  لیعمـسا  يولوم  ینیم و  یناکوش  یـضاق  نوچ  اهنیا  نیرخأتم 

نم تیأرفأ  همیرک  هیآ  مکح  هب  دنناد  ناش  لامعا  دئاقع و  دنناد  اهنآ  ریخ  تسا  بلط  لیوطت  تیاهن  اهنآ  رکذ  هک  هتـشون  اهزیچ  هفینحوبا 
یلاعت وا  هارمگ  هک  تسیک  هللا  دعب  نم  هیدهی  نمف  ةواشغ  هرصب  یلع  لعجو  هبلقو  هعمس  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هلـضاو  هاوه  ههلا  ذختا 

یم هار  زا  ار  ناملع  مکو  ماوع  هدـیناشوپ  تیفنح  سابل  رد  ار  اـهدوخ  هک  هیباـهو  هیناـث  هقرف  زا  اـجنیا  رد  لاوس  اـما  درآ  تسار  هار  هب  هار 
رگا زئاج  ان  حیبق و  ای  دـیناد  یم  نسحتـسم  کین و  ار  یل  وا  هفئاط  لامعا  دـئاقع  نایامـش  ایآ  هک  دـنیوگب  تسار  انامیا  تسا هللا  نیا  دـنرب 
قافن هب  نایامش  تیفنح  يوعد  دیشاب و  یم  اهنآ  کفنی  الو  زج  زین  ناشیا  بحا  نم  عمؤملا  ثیدح  مکح  هب  سپ  دنناد  نسحتسم  کین و 

لامعا و دئاقع و  رگا  و  دنیآ . یم  قداص  تسا و  روهب  وه  نایامـش  رب  تسا  هتفای  ریرحت  هلاسر  لوا  رد  هک  رافک  نیقفانم  تایآ  سپ  تسا 
دارفا زا  يدرف  مادـک  هک  دـنیوگب  تسار  دوـش  یم  هداد  ار  نایامـش  راـگدرورپ  تاذ  هب  مسق  سپ  دـیناد  یم  اوراـن  حـیبق و  ار  اـهنآ  لاوـقا 

تسیک و شفنصم  تسیچ و  شمان  تسا  هتشون  رگا  هن  ای  تسا  هتـشون  اهنآ  دیدرت  رد  يریرحت و  مادک  هلاسر  مادک  یباتک  مادک  نایامش 
ياهباطخ ار  نیدلقم  هک  یلوا  ۀـعامج  زا  تسا  رادـقم  هچ  نایامـش  هحفـص 115 ] ینامیا [  تیمح  یمالـسا و  تریغ  تسا  هتـشون  هن  رگا 
لیعمسا يولوم  یناکوش و  یـضاق  نوچ  دوخ  نایادتقم  يوریپ  دئاقع  لامعا و  رد  نایامـش  هک  تسا  لاوس  دنهد  یم  هریغ  رفکو و  كرش 

نایام هک  تسا  نیا  امـش  ام و  قرف  دیتشگ  تباث  نیدلقم  مه  نایامـش  دینک  یم  رگا  هن  ای  دینک  یم  یلاپوهب  ناخ  نسح  قیدـص  يولهد و 
رب دینک  یم  بهاذم  نیدلقم  تعامج  هب  تعدب  رفک و  كرش و  زا  هک  یتبسن  هریغ و  یناکوش و  نیدلقم  نایامش  هفینحوبا و  ماما  نیدلقم 

اهنآ رب  مه  یحرج  مادک  دسیون  یم  هریغ  هفینح و  یبا  یلع  حرجلا  هچنانچ  سپ  دینک  یمن  اهنآ  يوریپ  رگا  دیآ و  یم  تسار  مه  نایامش 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ثیداحا  يوریپ  نایام  هک  دنیوگ  رگا  تسیچ و  شثعاب  هن  رگا  تسا و  مادک  دیا  هتـشون  رگا  هن  ای  دیا  هتـشون 

شوگ هب  تسا و  هدش  لصاح  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  رـشبلا  ریخ  تبحـص  ار  نایامـش  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  اجنیا  رد  سپ  مینک  یم  ملس 
یناث قش  رگا  ار و  دوخ  تبحـص  دینک  تباث  تسا  لوا  قش  رگا  هن  ای  دیا  هدینـش  ثیداحا  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  وا  سدقا  روضح  زا  دوخ 

مهریغو هتـس  حاحـص  نوچ  ثیداحا  بتک  نیفنـصم  ار  نایام  ثیداحا  هک  دنیوگ  رگا  دـیناسر  هک  هکرابم  ثیداحا  ار  نایامـش  سپ  تسا 
رگا ای  دـندوب  نیقثوم  نیدـمتعم و  دـننک  یم  ثیداحا  یلقن  هک  ینایوار  زا  مهریغو  حاحـص  باحـصا  هک  تسا  نیا  لاوس  سپ  دـندیناسر 
نید ناگرزب  هکنآ  لیلد  هب  دنیوگ  رگا  لیلد  مادک  هب  دـندوب  نیقثوم  رگا  تسا و  اطخ  ندرک  لمع  اهنآ  تیاور  لوق و  رب  دـندوبن  نیقثوم 

نیدمتعم و ار  اهنآ  مه  هریغ  یطویس و  ماما  يزوج و  نبا  مکاح و  نیعم و  نب  ییحیو  يذمرت  یسیع  وبا  ملـسم و  ماما  يراخب و  ماما  نوچ 
لوق ندرک  لوبق  دـیلقت  ياـنعم  هک  تسا  یـصخش  دـیلقت  نیع  نیا  هک  داـش  اـم  لد  نشور  اـم  مشچ  دـمحلا هللا  میوگ  دـنا  هتـشون  نیقثوـم 
دیلقت هک  دـیآ  یم  شیپ  نایامـش  دوخ  هدیـشارت  هدرک و  ادـیپ  رگید  یتـفآ  نایامـش  يارب  هک  سوسفا  اـما  لـیلد  بلط  ـالب  تسا  یـصخش 

هحفص 116 ] تسا [  تعدب  كرش و  رفک و  یصخش 

ۀمألا قارتفا  ثیدح 
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تـسا ۀمالا  قارتفا  ثیدح  لوا  ثیدح  ونـشب  شوه  شوگ  هب  منک  یم  هثلث  ثیداحا  رکذ  رب  هلاسر  متخ  تقو  نیا  رد  تسیچ  جالع  ار  نآ 
وذح لیئارـسا  ینب  یلع  یتا  ام  یتما  یلع  نیتأیل  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاقو  رمع  نب  هللادبع  تیاور  هب  يذمرت  حیحـص  رد 

قرفت ۀلم  نیعبسو  نیتنث  یلع  تقرفت  لیئارسا  ینب  ناو  کلذ  عنصی  نم  یتما  یف  ناکل  ۀینالع  هما  یلإ  نم  مهنم  ناک  نا  یتح  لعنلاب  لعنلا 
یباو دمحا  ۀـیاور  یفو  یباحـصاو  هیلع  انا  ام  لاق  هللا  لوسر  ای  یه  نم  اولاق  ةدـحاو  ۀـما  الا  رانلا  یف  مهلک  ۀـلم  نیعبـسو  ثالث  یلع  یتما 

امک ءاوهالا  کلت  مهب  يراجتبت  ماوقا  یتما  یف  جرخیـس  هناو  ۀـعامجلا  یهو  ۀـنجلا  یف  ةدـحاوو  رانلا  یف  نوعبـسو  ناتنث  ۀـیواعم  نع  دواد 
لوبقم لوسر  داهن  حلـص  ار  تلم  ود  داتفه و  گنج  فیرـش  ثیدـح  نیا  هتلخد  الا  لصفم  الو  قرع  هنم  یقبیال  هبحاصب  بلکلا  يراحتبت 

لیئارـسا ینب  نوچ  نم  تما  هک  تسا  هدومرف  تسوا  كرابم  مالک  شخب  تنیز  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  همیرک و  هیآ 
ربماغیپ يا  هک  دندرک  ضرع  باحـصا  یکی  رگم  دنورب  هزود  شتآ  هب  هقرف  ود  داتفه و  هلمج  نآ  زا  دش  دنهاوخ  قرفتم  ۀـلم  هس  داتفه  رب 

نیا ایآ  لاوس  میهار  نآ  رب  نم  باحـصا  نم و  هک  یهار ، نارب  دـنورب  هک  ناـنآ  دومرف  دـشاب  هیجاـن  هک  دوب  دـهاوخ  هقرف  مادـک  نآ  ادـخ 
للم تسا و  هدـمآ  ررکم  یتما  ظفل  ثیدـح  رد  هک  تسا  تباجا  تما  رد  هک  میوگ  تباجا  تما  رد  ای  دـنتوعد  تما  رد  هقرف  ود  داـتفه و 

تباث دنا و  هدرمش  هلبق  لها  رد  ار  هقرف  ود  داتفه و  مالک  ملع  ءاملع  دوش و  یمن  هتفگ  ترضح  نآ  هما  ار  اهنآ  دنتـسین  هلبق  لها  هک  هغئاز 
هدیچیپ تخس  میظع و  سب  یلاؤس  اجنیا  رد  دنا  هعبرا  بهاذم  نیدلقم  هک  تسا  ۀعامجلاو  ۀنسلا  لها  هقرف  نیمه  هیجان  هقرف  هک  دنا  هدرک 
ثیدـح نیمه  اـهنیا  زا  یمادـک  ره  دنتـسه و  وگ  هملک  هقرف  هس  داـتفه و  فئاوط  هلمج  هک  تس  نیا  هحفـص 117 ] نآ [  تما و  ناـیم  رد 

هیلع اـنا  اـم  منم و  هیجاـن  هقرف  هک  دـنک  یم  نیا  يوـعد  هقرف  هس  داـتفه و  نـیا  زا  یکی  ره  هـک  تـسا  نـیا  لاوـس  دـنراد  لوـبق  ار  فـیرش 
هلصیف یسک  رگا  دنک و  قح  هلصیف  هدش  نیما  مکح و  فئاوط  نیا  نایم  رد  هک  دشاب  سک  مادک  الاح  تسا  تسار  نم  قح  رد  یباحصاو 

نامه هتـسنادن  رگید  یجالع  ۀعامجلاو  ۀنـسلا  لها  نایام  سپ  دنک  لوبق  ار  هلـصیف  نآ  دوخ  دوصقم  فالخ  هک  دشاب  هقرف  مادک  دنک  مه 
لوسر يا  هک  میدرک  ضرع  يرا  زواجتلاب  میتفای  لطاب  غیز و  زا  نومأم  ار  وا  هک  میدرک  لوبق  نیما  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  ار  لوبقم  لوسر 

یهو هلمج  نآ  دش و  ادیپ  هلـصیف  ثیدح  نیا  رد  مه  ادخ  لضف  هب  هک  میدید  امرفب  مهم  نیا  هلـصیف  وت  مه  ملـس  کیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
تسا تما  دارفا  ترثک  هعامج  زا  دارم  تسا و  دوجوم  هعامجلاو  ۀنسلا  لها  مان  رد  تعامج  ظفل  دمحا و  دواد و  وبا  ۀیاورب  تسا  ۀعامجلا 

ار ملاع  يرامـش  مدآ  دوشن  رواب  ار  یـسک  رگا  تسا  یهیدب  ود  داتفه و  قرف  نیا  زا  هقرف  ره  هلباقم  تبـسن و  هب  ۀنـسلا  لها  دارفا  ترثک  و 
دنباپ و هک  ۀـعامجلاو  ۀنـسلا  لها  دارفا  هکلب  ددرگ  لطاب  لطاب  دوش و  قح  قح  ات  دـهن  رظن  شیپ  دوش  یم  لصیف  تقو  ماکح  مکح  هب  هک 

دارم هک  دیوگ  یـسک  رگا  دنتـسه  هدایز  یهلا  لضف  هب  مه  ات  دنوش  هتفرگ  هقرف  ود  داتفه و  هلمج  هلباقم  هب  رگا  دنا  هعبرا  بهاذم  نیدلقم 
تـسا نامگ  نیمه  ار  نیمورحم  ضعب  هچنانچ  دـشاب  مک  وا  دارفا  دادـعت  وگ  دنـشاب  باوص  هار  رب  هک  دـنا  یناسک  ثیدـح  رد  ۀـعامج  زا 

دارفا ترثک  هعامج  ظفل  زا  دارم  هک  تسا  هدومرف  رگید  ثیدح  رد  ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوبقم  لوسر  مه  زاب  هصق  نیا  هلصیف  هک  میئوگ 
یلع دمحم  ۀما  لاق  وا  یتما  عمتجی  هللا ال  نا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  امهنع  هللا  یـضر  رمع  نبا  نع  تسا  نیا  نآ  تسا و 

هحفص 118 ] نعو [  يذمرتلا  هاور  رانلا  یف  ذش  ذش  نم  ۀعامجلا و  یلع  هللا  دیو  ۀلالض 

ۀلالضلا یلع  یتمأ  عمجت  ال 

لاق سابع  نبا  نعو  یناربطلا  هاور  اهیناطعاف  ۀلالض  یلع  یتما  عمتجت  نا ال  یبر  تلأس  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ةرصب  یبا 
ثیداحا نیا  رد  دیوگ  یـسک  رگا  مه  زاب  يراخبلا  هاور  ۀیلهاج  ۀتیم  تام  تامف  ۀـعامجلا  قراف  نم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

امهنع هللا  یضر  رمع  نبا  نعو  میئوگ  تسین  دارفا  ترثک  هب  حیرصت  مه  زاب  اما  تسا  هدمآ  هعامج  ظفل  هما و  عامتجا  ظفل  هچ  رگا  هفیرش 
لوسر لاق  لاق  لبج  نب  ذاعم  نعو  هجام  نبا  هاور  رانلا  یف  ذش  ذش  نم  هناف  مظعالا  داوسلا  اوعبتا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق 
ۀماعلاو ۀعامجلاب  مکیلعو  باعشلاو  مکایاو  ۀیحانلاو  ۀیصاقلا  ةاشلا  ذخأی  منغلا  بئذک  ناسنالا  بئذ  ناطیشلا  نا  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  www.Ghaemiyeh.comلوصالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحا و هاور  هقنع  نع  مالسالا  ۀقبر  علخ  دقف  اربش  ۀعامجلا  قراف  نم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ةریره  یبا  نعو  دمحا  هاور 
لها رم  هلبق  لـها  قرف  عیمج  هلباـقم  رد  دارفا  ترثک  دارفا و  ترثک  هب  تسا  حیرـصت  هماـع  مظعا و  داوس  ظـفل  فیرـش  ةوکـشمو  دواد  وبا 

يدرم مود  ثیدح  تسا ، ۀعامجلاو  ۀنـسلا  لها  هقرف  مه  هیجان  هقرف  هک  دش  تباث  سپ  تسا  ار  هعبرا  بهاذم  نیدـلقم  ۀـعامجلاو و  ۀنـسلا 
ءابرغلل یبوطف  ءدب  امک  ابیرغ  روعیسو  ابیرغ  ءدب  مالسالا  نا  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  دوعـسم  نب  هللادبع  ترـضح  زا  تسا 

ادـتبا رد  مالـسا  نید  ینیل  دـنیوگ  ار  اهنت  رفاسم و  برع  حالطـصا  رد  بیرغ  هحفـص 377  ابیرغ  ءدب  مالـسالا  ناءاج  ام  باب  یف  يذـمرت 
دح هب  نامز  نیا  رد  دیسر  هک  ات  درک  لوزن  هب  ور  نآ  زا  دعب  توق  لامک  دح  هب  دیـسر  هک  ات  درک  توق  هب  یقرت  فعـض  زا  دوب و  فیعض 
هک اریز  ار  ۀـعامجلاو  ۀنـسلا  لها  رگم  هلبق  لها  یمامت  رد  تسین  تفـص  نیا  تسا و  تدایز  رد  امویف  اموی  وا  لزنت  زونه  فعـض و  لامک 
رد مهریغو  هیئازرم  هیرجین و  هیباهو و  هیجراـخ و  هعیـش و  نوچ  هغئاز  قرف  یماـمت  هک  تسا  هحفـص 119 ] مهف [  يذ  ره  دهاشم  مولعم و 

قرف هک  دنیب  دنک و  هلباقم  لاح  يرامش  مدآ  اب  ار  قباس  لاس  هد  يرامش  مدآ  دیآ  کش  ار  یسک  رگا  تسا  یقرت  رد  امویف  اموی  نامز  نیا 
جارخا ببـس  دنوش و  یم  مک  ۀعامجلاو  ۀنـسلا  لها  دارفا  زا  دیآ  یم  اجک  زا  تدایز  نیا  دننک و  یم  تدایز  لاس  هب  لاس  رادقم  هچ  هغئاز 
دهتجم نانعلا  قلطم  سک  ره  تسین و  هیعرـش  مراـحم  رثکا  يدـنباپ  قرط  نآ  رد  هک  تسا  مولعم  هغئاز  قرف  رد  شلوخد  دـیلقت و  زا  ماوع 

زا دیلقت  هقبر  هجو  نآ  زا  دننک  یم  ابا  فیرـش  عرـش  يدنباپ  دیلقت و  زا  هنامز  نیا  هراما  سوفن  دنک و  نآ  دـهاوخ  هچ  ره  تسا  دوخ  تقو 
ار دوخ  رمع  هداد  يرورپ  سفن  وا  مئال و  ۀمول  الب  دوخ  سوفن  تاشهاوخ  قباطم  دننک و  یم  رایتخا  یبهذـم  هتخادـنا ال  دوخ  ياه  ندرگ 

ۀعامجلا ۀنـسلا و  لها  تعامج  نیمه  یقیقح  مالـسا  هک  دش  مولعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  سپ  دنناسر  یم  رخآ  هب  سوفن  تایـضتقم  رد 
دمحلاف داهن  تبرغ  هب  ور  یقرت  زا  زاب  دیسر و  یقرت  هب  تبرغ  زا  هک  دش  ررقم  تعامج  نیمه  مان  مالسا  هکلب  تسا  هعبرا  بهاذم  نیدلقم 

یم لمعتسم  رفک  هلباقم  رد  مالسا  تسا و  مالسا  ظفل  فیرـش  ثیدح  رد  هک  دیوگ  یـسک  رگا  نوعجار و  هیلا  انا  اناو هللا و  کلذ  یلع  هللا 
دومن دهاوخ  فعـض  هب  عوجر  زاب  توق  زا  دیـسر و  توق  هب  فعـض  زا  مالـسا  تموکح  رادتقا و  هک  دشاب  نانچ  ثیدح  يانعم  سپ  دوش 
دندوب يدجن  یئازرم و  ایآ  دندوب  يرجین  هعیـش و  ایآ  دندوب  نیدلقم  ریغ  هیباهو  ایآ  دندوب  هک  هیمالـسا  رادتقالا  يوذ  نامکاح  نآ  میئوگ 

دـش نیدـلقم  تعامج  فعـض  مه  زاب  رافک  هلباقم  رد  اهنآ  فعـض  سپ  دـندوب  هعبرا  بهاذـم  زا  یکی  نیدـلقم  ناناملـسم  رخآ  مه  اهنآ 
مایق یتم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  لاقف  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  لجر  ءاج  لاق  هنع  هللا  یـضر  سنا  نع  موس  ثیدح 

لوسر ای  انا  هحفص 120 ] لجرلا [  لاقف  ۀعاسلا  مایق  نع  لئاسلا  نیا  لاق  هتولص  املف  ةالـصلا  یلإ  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ماقف  ۀعاسلا 
ملس هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  هلوسرو  هللا  بحا  ینا  الا  موص  الو  ةولص  ریثک  اهل  تددعا  ام  هللا  لوسر  ای  لاق  اهل  تددعا  ام  لاق  هللا 

هحفـص 344 يذـمرت  حیحـص  ثیدـح  اذـه  اـهب  مهحرف  مالـسالا  دـعب  نیملـسملا  حرف  تیار  اـمف  تبجا  نم  عم  تناو  بحا  نم  عم  ءرملا 
دوب دـهاوخ  وا  هجرد  رد  وا و  فص  رد  وا  هارمه  هب  یبقع  رد  دراد و  بوبحم  ار  یـسک  اـیند  رد  هک  ره  هکنآ  فیرـش  ثیدـح  زا  دوصقم 

نیملـسم لتق  هب  دنناد و  یم  نسحتـسم  ار  اهنآ  هعینـش  لاعفا  دـنراد و  یبلق  تبحم  نایدـجن  اب  دـننک و  یم  تیفنح  يوعد  هک  یناسک  سپ 
دننک یم  اهنآ  يالوت  دنهن و  یم  ناطلـسلا  ۀـمظعو  لماک  دـحومو  يزاغ  بقل  وا  رب  هللا  رئاعـش  بیرخت  هللا و  تامرح  کتهو  نیمرح  لها 
فـص رد  تمایق  زور  رد  امن  یفنح  نایوگ  هملک  نیا  مهنم  هناـف  مکنم  مهلوتی  نم  همیرک و  مکح  فیرـش و  ثیدـح  نیمه  مکح  هب  سپ 

ذا دـعب  انبولق  غزتال  انبر  دـنیاهنآ  نیع  ةدـیقع  اهنیا  هک  دوشن  هتفیرف  یـسک  اهنآ  تیفنح  يوعد  هب  سپ  دوب  دـنهاوخ  اهنآ  هجرد  رد  اهنآ و 
بحو کبح  یلإ  انبرقی  حـلاص  لمع  بحو  کبحی  نم  بحو  کبح  انقزرا  مهللا  باهولا  تنا  کنا  ۀـمحر  کندـل  نم  انل  بهو  انتیدـه 

لوسرلاو هللا  عطی  نمو  قح  کلوقو  تلق  دقف  نیحلاصلا  كدابع  ۀعاطاو  کلوسر  ۀعاطاو  کتعاطا  انقزراو  کبح  یلإ  انل  دی  حـلاص  دـبع 
امیلع هللااب  یفکو  هللا  نم  لضفلا  کلذ  اقیفر  کئلوا  نسحو  نیحلاصلاو  أدهـشلاو  نیقیدـصلاو  نییبنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیلا  عم  کئلواف 

ۀلاسرلا ریرحت  نم  غارفلا  ناکو  ملس  كراب  هباحـصاو  هلاو  دمحم  اندیـس  یلع  هللا  یلـصو  ماقملا  اذه  یف  هریرحت  اندرا  ام  رخآ  اذه  نکیلو 
هللا یلإ  ریقفلا  اناو  هتأمثالثو  فلالا  دـعب  نیعبراو  تس  ۀنـس  روهـش  یف  ۀکلـسنملا  یلوالا  يدامج  رهـش  نم  هرـشع  نماـثلا  نینثـالا  ةوحض 
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تمت فیلأت 1346  ةرفغملاو  دوجلازای  ةداعـسلاو  ریخلاب  فاصنالا  نیعب  اهیف  رظن  نملو  انل  متخا  مهللا  یقوراـفلا  يددـجملا  نسح  دـمحم 
هداجس ناتسچولب و  هدنس و  دالب  یضاق  بحاص  یقابلا  دبع  انلوم  ءاملعلا  سأر  رصعلا  ۀمالع  ترضح  ظیرقت  هحفص 121 ] ریخلاب 1928 [ 

نمحرلا هللا  مسب  ۀـمحرلا  هیلع  ینویامهلا  روفغلادـبع  دـمحم  انلوم  همالع  قافآلا  ذاتـسا  هدنـسلا  رای  یتفم و  ترـضح  یلاـع  هاـگرد  نیـشن 
تعلاط دق  یناف  دعب  اما  هدنع  نویـضوملا  مه  نیذلا  هباحـصاو  هلا  یلعو  هدـعب  یبنال  نم  یلع  مالـسلاو  ةولـصلاو  هدـحو  هللادـمحلا  میحرلا 
لوسر ثیداحا  رـشان  نارقلا  تایآ  ظفاح  ماطمطلا  رحبلاو  ماقمقلا  رجلا  اهفـض  یتلا  هیباهولا  دیدرت  یف  هعبرالا  لوصالاب  ةامـسملا  ۀـلاسرلا 
هتدافا رودبو  ۀعطاس  ۀضافا  سومش  تلازال  ناج  نسح  دمحم  جاحلا  ییالومو  يدیس  ةرضح  نامعنلا  مامالا  بهذم  یف  يدتقملا  نمحرلا 

یلع ترطخ  الو  نیعالا  اهتأر  الو  ناذآلا  اهتعمـسام  ۀقیـشر  تاقیقدت  یلع  ۀلماشو  ۀقینا  تاقیقحت  یلع  ۀـیواح  هللادـمحب  اهتدـجوف  ۀـعمال 
اهنا یف  بیرالو  امـض  اناذآو  ایمع  انیعا  افلغ و  اب  یلق  ۀحتافو  امجاعفن  ۀعفان  ۀعطاقلا  ججحلاب  ةدیؤمو  ۀعطاسلا  لئالدـلاب  ةدیـشم  رـشب  بلق 

رودـص هب  ییحی  تایحلا  ءامو  یفلز  هللا  یلإ  مهبرقی  افاشکنا  اهب  مهتدـئفا  فشکنتو  افلغ  مهبولق  ناک  نم  ءافـشلا  لینب  هنوبرـشی  مزمز  ءام 
باتک اذـه  يرعـش  تلایف  ۀـیفاک  تاقیقحت  ۀـیفاش و  لئالدـب  یتا  ثیح  اهفلؤم  رد  هللف  یمعلا  لها  نویع  هبرـصبی  رهاوجلا  لـحکو  یتوملا 

نم ناکو  قیقحتلا  اذـه  دـعب  ضرعا  نمف  باـطخلا  لـصفو  باـبلا  یف  لـصیفلا  لوقلا  وه  اذـه  نا  يرمعلو  باوصلاو  قحلاـب  مکلع  قطنی 
بر دـمحلا هللا  نا  انتوعد  رخاو  الیبس  لضاو  یمعا  ةرخآلا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناک  نم  یلاعت  هلوق  هناش  یف  ءرقاف  ـالیلع  بلقلا  ضرم 

یقابلادبع ریقفلا  انا  نیعمجا  هباحصاو  هلا  یلعو  نییبنلا  متاخ  انعیفشو  اندیس  یلع  اصوصخ  نیحلاصلا  هللا  دابع  عیمج  یلع  مالـسو  نیملعلا 
راسپک هاگرد  نیشن  هداجس  بحاص  نسح  دمحم  انلوم  ءاملعلا  سیئر  رهدلا  ۀمالع  ترضح  ظیرقت  هحفص 122 ] هنع [  هللا  افع  ینویامهلا 

دعب اما  میقتسملا  طارص  کلس  نم  عیمج  الاو  میرکلا  هلوسر  یلع  یلـصتو  هدمحم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناتـسچولب -  یتفم  فیرش و 
اپ ات  رـس  زا  ناسنا  عون  ینب  ءاوغا  رد  ناطیـشلا  نرق  ناطیـش و  هک  نایغط  داـسف و  ناـمز  نیا  رد  هک  دـنامن  یفخم  رئاـصب  باـبرا  رئامـض  رب 

تادقتعم ءایحا  رد  لامک  لضف و  باحصا  زا  یسک  چیه  ددرگ و  یمن  عومـسم  لالب  ای  ینحرا  ءادن  هشوگ  چیه  زا  دنا  کمهنمو  لغتـشم 
هیئازرم و ضفاور و  نوچمه  هلطاب  بهاذـم  بابرا  هکنآ  لاح  دـیامن  یمن  لوغـشم  هثدحتـسم  هثیبخ  دـئاقع  تاعد  هب  هتاـما  ۀنـسلا و  لـها 

نوزفا زور  مامت  يراتفر  زیت  هب  هنازور  يوپاـکت  نیا  رد  دـنا و  سیبلت  رپ  سیلبا  نیعم  شورخ  شوج و  لاـمک  هب  هللا  قلخ  ءاوغا  رد  هیباـهو 
ياصع عورشم و  شیر  راد و  هرهم  راتـسد  هبجاب و  هدومن  سوبلم  هنایقتم  سابل  رد  ار  دوخ  هک  هیباهو  هذاش  هقرف  اصوصخ  دنراد  یم  یقرت 

دناد یم  سک  ره  دننک و  یم  اه  ینزهر  هنارایع  نیلسرملا  دیس  ترضح  نید  رد  مالسا  غیلبت  تنس و  عابتا  دیحوت و  تعاشا  هدرپ  رد  زارد 
تنس هن  تسا  هیمیت  نبا  باهولادبع و  نبا  تنس  ناشیا  تنس  یمالسا و  دیحوت  یلصا  هن  تسا  يدجن  دیحوت  هب  عونصم  ناشیا  دیحوت  هک 
هلطاب بهاذم  لها  رثکا  هک  دنناد  یم  نسحا  هجو  هب  دنراد  یم  یلوط  دی  خیرات  ملع  رد  هک  یناسک  ۀیحتلاو و  ةولـصلا  اهبحاص  یلع  هیوبن 

ار یهلا  مالک  كاپ  نآرق  هک  هلزتعم  هفئاط  هکنانچ  دـنا  هداد  جوا  رد  غورف  یهلا  دـیحوت  تیامح  دـییأت و  هناـهب  هب  ار  دوخ  هدـساف  دـئاقع 
نآ دیآ و  یم  مزال  ءامدق  ددعت  یهلا  مالک  موق  داقتعا  تروص  رد  هک  دنیوگ  یم  دننک و  یم  راکنا  شنتسناد  میدق  زا  دنناد و  یم  ثداح 

خیرات یف  روکذـملا  یعازخلا  میهاربا  نب  قاحـسا  هبئان  یلإ  دادـغب  ۀـفیلخ  یـسابعلا  نوماملا  باتک  نم  دافتـسی  اـمک  تسا  دـیحوت  یفاـنم 
حرش یف  هققح  امک  همیدق  تافـص  ددعت  هن  تسا  همیدق  تاوذ  ددعت  دیحوت  یفانم  عونمم و  هک  دنناد  یمن  نومأملا و  ۀمجرت  یف  ءافلخلا 
تاذ دیحوت  هک  مهریغو  سیلاطاطـسرا  سونیلاج و  نوطالفا و  لثم  هفـسالف  ءامکح  نوچمه  هیلع و  دیزملا  روصتی  امب ال  ۀیفـسنلا  دئاقعلا 

ظیرقت قیـضت و  ثعاب  زا  اذهل  دحاولا  الا  هنم  ردصی  یقیقحلا ال  دحاولا  دنتفگ  یم  هک  دندوب  هدـیناسر  هک  يدـح  هب  ار  یلاعت  يراب  كاپ 
دنداتفا و نوگنرس  هحفص 123 ] تلالض [  يداو  رد  هدومن  راکنا  شندوب  ئش  لک  قلاخ  زا  یلاعت و  وا  ندوب  دیری  امل  لاعفا  زا  دیحوت  رد 
طیرفت و قییـضت و  یمالـسا  دیحوت  رد  زین  نایباهو  نینچمه  دندرک  روصحم  دودـحم و  لوا  لقع  قلخ  رد  طقف  ار  هناش  یلاعت  وا  تیقلاخ 

امک دنتـسناد  رفکو  كرـش  فدارم  دیحوت و  یفانم  دشاب  هدوب  دودـحم  هیعرـش  تزاجا  دـح  رد  هچ  رگا  ار  هللا  ریغ  میظعت  هدومن  فیرحت 
نارتقا تداعـس  نامز  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدروآ  اجب  یلاعتیراب  رکـش  رازه  دص  يدجنلا  دـیحوتلا  رکذ  یف  ۀـفلؤملا  مهبتک  یف  هب  اوحرص 

ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  www.Ghaemiyeh.comلوصالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


نسح دمحم  هجاوخ  ترـضح  انادتقمو  انلوم  ماظعلا  ءاملعلا  سیئرو  مارکلا  خئاشملا  سار  فلـسلا  ۀیقب  فلخلا  ۀجح  تافـص  یکلم  تاذ 
هب یمتـسم  یباتک  نایباهو  لاوقا  دیدرت  رد  هتاضویفو  هتاکرب  تدیز  دادنیئاس  ءهدـنئ  هاگرد  نیـشن  هداجـس  يددـجم  یقوراف  بحاص  ناج 

بالطلا اهیلا  اوردابف  تسا  هدیـشخب  تاجن  هدـسفم  هفئاط  نئارـش  زا  ار  ملاع  ناناملـسم  هدزن  فیلأت  هیباهولا ) دـیدرت  یف  هعبرالا  لوصالا  )
يرابلا هنع  افع  يرابتکلا  نسح  دمحم  ریقفلا  اناو  باوصلاو  قحلا  یلع  لمتـشم  بابلا  اذه  یف  ریظنلا  میدع  هناف  باتکلا  اذـه  ۀـعلاطم  یلإ 
مهنامیا عاتم  بهنب  ۀلطابلا  بهاذملا  بابرا  نم  نوبهنملا  عرـشام  نیج  مهناعذاو  مهدئاقع  ظفح  دیفی  امب  نیملـسملا  ۀـفاک  یلع  نم  ثیح 
فلؤملا اهب  رثأتسا  ۀثدحتسم  ۀنس  اذه  سیلو  افعو  ریغت  دق  ام  نیدلا  مسارم  نم  حضواو  افش  یلع  ناک  نم  ۀئیسلا  دئاقعلا  لیلع  نم  یفـشو 

اهیوری رغاصالا  یلإ  رباـکالا  نع  مهیف  ةرمتـسم  ریبکلا  خیـشلا  اذـه  تیب  یف  ۀـمیدق  ۀنـس  لـطابلا  لاـطبا  قحلا و  قاـقحا  لـب  زیرحنلا  ربحلا 
یلع قحلا  هللا  عضو  یلإ  باستحالاو  ةردلا  بحاص  لطابلاو  قحلا  نیب  قورافلا  وه  نم  لسن  نم  وهال  فیک  رئاشعلا  فالسا  نع  فالخالا 
هباتک فش  يذـلا  هیلع  هللا  ۀـمحر  یناثلا  فلالل  ددـمجملاو  ینابرلا  مامالا  وه  نم  دالوا  نمو  باتکلا  یحولل و  اقفاوم  هیـال  لـعجو  هناـسل 

یف مهخوسرل  اهرکذ  بسانیال  تابیذعتإ  نادیدشتب  مالـسالا  ءاملع  نم  اریثک  بذع  هنامز  ۀـبلغتم  ضعب  يأر  نیح  ةوبنلا  قیقحتب  یمـسملا 
وهو ةرقبلا  حبذ  عنمو  هسلجم  یف  مالسلاو  ةولصلا  هیلع  ءایبنالا  متاخ  مساب  حیرصتلا  رجهی  نا  یلإ  رمالا  غلبو  لسرلا  ناعذاو  عئارـشلا  ۀعباتم 
یف هباتک  فضو  مهتادابعو  مهتاموسرو  رافکلا  دـباعم  مظعو  مالـسالا  لها  رباقمو  دـجاسملا  برخو  دـنهلا  یف  مالـسالا  رئاعـش  لـجا  نم 

نوکیل هئاربک  تافـصب  فصنا  هئابآ  تامـسب  متا  نم  حلاصلا  فلخلاف  اهفانکاو  دنهلا  یف  تشف  دق  مهتنتف  ئار  یح  ضفاورلا  یلع  دیدرتلا 
اریصن هحفص 124 ] اناطلس [  هاعدا  ام  یلع  نوکی  امب  تأی  مل  هنأکف  فصتی  مل  نمو  اریبک  اناهرب  هباستنا  ۀحص  یلع  تافصلا  کلتب  هفاصتا 

هءانغ يزاوی  ام  نیملـسملا  عیمج  نعو  اـنع  هزجاو  فلؤملل  خیـشلا  اذـه  تاـکرب  نم  اـنیلع  لـضفا  دوصقم  لـک  ۀـیاغ  اـیو  دوجلا  ضأـفایف 
هلآ یلعو  نیلـسرملا  دیـس  یلع  مالـساو  ةولـصلاو  نیملعلا  بر  دمحلا هللا  نا  انتوعد  رخاو  ءاعدلا  حلاصلاو  ءانثلا  لیمج  نم  هئانع  يزاخیو 

همالع نیکلاسلا  ةودـق  بانج  ظـیرقت  هدنـس  رهکـس  علـض  نیـسای  یهورگ  ةدـلب  یف  نطوتملا  مساـق  دـمحم  ریقفلا  هبتک  نیعمجا  هبحـصو 
یف رهتشملا  لماعلا  ملاعلاو  لماکلا  خیشلا  فلؤملا  انلوم  رد  یلاعت  هللا  نمحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یناتـسویس -  بحاص  نیدلارـصب  مودخم 

میرکلا هلوسر  یلع  یلـصنو  هدـمحن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ۀـعبرا  ینب  ثیح  بقانملاو  ۀـیلعلا  تاـماقملا  بحاـص  براـغملاو  قراـشملا 
تریصب دایدزا  يارب  فصنم  تالاح  رصتخم  باتک  عورش  زا  لبق  هک  هدش  ررقم  روتسد  هکنوچ  سپ  دعب  اما  نیعمجا  هباحـصاو  هلآ  یلعو 
نیعملاو قفوملا  هللاو  دـیآ  یم  هدرک  جرد  باتک  نیا  فلؤم  ترـضح  تاکرب  اب  تالاح  زا  يذـبن  نیارباـنب  دـنوش  یم  هدرک  رکذ  نیرظاـن 

هدنئ هاگرد  نیـشن  هداجـس  هلبق  بحاص  ناج  نسح  دـمحم  هجاوخ  مالـسالا  خیـش  تقولا  ماما  فلؤملا  اندیـس  ترـضح  هک  دـنامن  یفخم 
بحاص نمحرلادـبع  هجاوخ  ءایلوالا  جارـس  نامزلا  ثوغ  تقولا  بطق  خیـش  ترـضح  ماقم  مئاـق  ربکا و  فلخ  یلاـعلا  هلظ  دـم  دادـنیئاس 
ثراوتم لسلـسم و  دج  نع  ابا  ینطاب  يرهاظ و  مولع  تارکب و  ضویف و  هلـسلس  یلاع  نادـناخ  رد  دـشاب  یم  یموصعم  يددـجم  یقوراف 

هب یلفط  میا  دنتشگ و  دوجو  ملاع  زورفا  قنور  اهدنق  داشرلا  راد  رد  فلؤملا  انالوم  ترـضح  جه  هنس 1278  لاوش  خیراتب 6  تسا  يراج 
هب دنتفرگ و  یم  سرد  ترـضح  نآ  زا  ار  هیئادتبا  بتک  هیـسرد و  مولع  هدش  لوغـشم  دوخ  راوگرزب  دلاو  تمدخ  زا  تالامک  هب  لیـصحت 

راید نآ  رب  زیرگنا  تموکح  طلـست  هیناغفا و  تلود  بالقنا  مایا  رد  هک  ات  دندیـسر  لاـمک  حراـمب  یلعاـب  ناـشیا  ترـضح  رثا  اـیمیک  رظن 
مه دندومرف و  ترجه  ناتـسبرع  فرط  هب  تنوکـس  نطوت و  هدارا  هب  جه  هنس 1297  رد  لایع  لها و  یمامت  هعمب  ءایلوالا  جارس  ترـضح 

هرمز لماش  هدش  لخاد  مالسا  نیزرابم  نیدهاجم و  فص  رد  هیمالـسا  تاوزغ  رد  نس  رغـص  دوجو  اب  هلبق  فلؤم  ترـضح  نامز  نآ  درد 
نیـصلخم ءاعدتـسا  بسح  داتفا  هدنـس  کلم  رب  ناشیا  ترـضح  رذـگ  نوچ  دـندش و  یم  مهـسفناو  مهلاوماب  هللا  لـیبس  یف  نودـهاجملاو 

همالع ترـضح  زا  هیلقن  هیلقع و  مولع  ضعب  مایا  نآ  رد  داتفا و  فقوت  هدنـس  دابآ  ردـیح  عباوت  زارهکن  هیرق  رد  يدـنچ  راید  نآ  نیقداص 
هب هحفص 125 ] جه [  هنـس 1300  رد  رئاشع  لیابق و  عیمج  هعمب  نوچ  دندومرف  ذخا  يولعتملا  بحاص  دـمحم  لعل  يولوم  ظفاحلا  جاحلا 

ینیز خیش  ترضح  نوچ  راید  نآ  مارک  ءاملع  ریهشام  زا  دندش و  نیزگتماقا  لاس  چنپ  هکربتم  دالب  نآ  رد  دندیـسر  نیفیرـش  نیمرح  دالب 

ۀیباهولا دیدرت  یف  ۀعبرألا  www.Ghaemiyeh.comلوصالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


حاحص تیاور  تزاجا  ثیدح و  ملع  هضافتسا  هدافتـسا و  اصوصخ  مولع  لیمکت  يدنه  رجاهم  هللا  ۀمحر  خیـش  ترـضح  نالهد و  دمحا 
لافطا و زئاجع و  رب  لمتشم  هک  رفس  ءاقفر  هلفاق و  هلئاع و  هلمج  یتسرپرـس  قوقحلا و  يوذ  تمدخ  هک  يدوجو  اب  دندومن و  لصاح  هتس 
یعـس و يادا  رد  تمدخلا  قح  يروآ  اجب  عم  مه  ات  هدوب  هلبق  فلؤم  ترـضح  تافـص  یماس  تاذـب  ضوفم  دـندوب  رفن  تصـش  زا  دـئاز 

دندوب یم  ناشوک  زور  بش و  تاداعـس  لوصح  تالامک و  بسک  مولع و  سرد  هرکبتم و  رثام  دهاشم و  ترایز  هرمع و  جح و  فاوط و 
هللا مالک  ظفح  تلود  هب  شیوخ  یتمه  یلاـع  یعـس و  نسحو  یهلا  فطلب  ضحم  قئـالع  لاغـشا و  همه  نیا  دوجو  اـب  ماـیا  نآ  ردـمه  و 

دندومرف و تدواعم  هدنس  کلم  هب  زاب  هرس  سدق  ءایلوالا  جارس  دلاو  ترـضح  رمالا  بسح  لاس  جنپ  تدم  زا  دعب  دندش  فرـشم  فیرش 
دنتـسویپ یهلا  تمحر  راوج  هب  جـه  هنـس 1315  رد  ءایلوالا  جارـس  ترـضح  نوچ  دـندش و  ریذـپ  تنوکـس  لاس  هد  ابیرقت  رهکن  هیرق  رد 

هاقناخ و دادنئاس  هدنئ  هیرق  رد  دندش و  دادجا  دابآ  هقیرط  يارآ  دنسم  نیـصلخم  نیدیرم و  ءاملع و  هزعا و  قافتا  هب  هلبق  فلؤم  ترـضح 
رطاخ زوکرم  هشیمه  هک   ) نیفیرـش نیمرح  رفـس  هیعاد  زاب  جه  هنـس 1320  رد  دندومن و  رایتخا  تنوکـس  دومرف  ریمعت  دجـسم  تاناکم و 

هنـس رد  زاب  دـندومرف  تعجارم  هدومن  مامت  یبوخ  ریخ و  هب  رثا  تنمیم  رفـس  نیبحم  نیـصلخم و  تعامج  اب  دـش و  هزات  دـشاب ) یم  رطاـع 
دندومرف رایتخا  جح  رفـس  فیرـش  دادغب  قارع و  هراب  ءایلوا  ءایبنا و  ترایز  يارب  مراهچ  تبون  دندومن  ترایز  جح و  تدواعم  جه   1322

تدوعم سدـقملا  تیبو  ماش  هار  هب  هرهطم  هضور  ترایز  جـح و  زا  دـعب  هدومن  ترایز  ار  هکربتم  تارازم  دـهاشم و  عیمج  راید  نآ  رد  و 
رد هلمج  هدش  هدهاشم  رافسا  نیا  رد  هک  هبیرغ  هبیجع و  تالاح  دندش  بایضیف  فرشم و  مالـسلا  مهیلع  مارک  ءایبنا  ترایز  زا  دندومرف و 

دادنئاس هدنئ  رد  تسا  ءاحلـصلاو  ءارقفلا  عجرم  ابرغلا و  يوأم  هک  فیرـش  هاقناخ  رب  لاحلاو  دـنا  هدومرف  موقرم  الـصفم  دوخ  ياهمات  رفس 
تاریخو تادابع  فئاظو  هب  هفیرش  باقوا  دنا و  لوغشم  ادخ  ناگدنب  یتادهو  داشرا  هب  هدنس  دابآ  ردیح  علـض  ناخ  دمحم  هدنئ  هناخکاد 

عمق تعامج و  تنـس و  لها  بهذـم  تیامح  ناسنا و  عون  ینب  يدرد  مه  هللا و  قلخ  تمدـخ  رد  اـصوصخ  فورـصم  رومعم و  تاربم  و 
زا لاجرلا  طحق  هنامز  نینچنیا  رد  ناشیا  ترضح  فیرش  دوجو  دنا  هدش  ریگ  ملاع  فرط  ره  هب  هک  هعئاش  تالالـض  هلطاب و  بهاذم  علقو 

دوجو اب  ناشیا  ترـضح  نیمآ و  هتاکرب  هضویف و  نم  انیلع  ضافاو  هئاقب  لوط  هب  نیملـسملا  هللا  عتم  تسا  همیظع  ءامعن  هزیزع و  تاـمنتغم 
ببس هب  تسافن  تسالس و  لامک  هب  فینصت  و  هحفص 126 ] فیلأت [  رب  تردق  هینید و  مولع  رد  رحبت  تامولعم و  تعـسو  هعلاطم  ترثک 
دنوش یم  موقرم  اهنآ  زا  یضعب  ءامسا  هک  دنا  هدرک  فینـصت  هدودعم  بتک  دنچ  هرـصتخم و  ياه  هلاسر  دنچ  تغارف  مدع  تصرف و  تلق 

عفان و هک  دوخ  راوگرزب  هلبق  ترـضح  تاداع  قراوخ  تاماقم و  رکذ  رد  هبیجع  دـیاوف  رارـسا و  رب  لمتـشم  تسا  یباتک  نیدـیرملا  سینا 
جرد نآ  رد  هنامز  نیا  ات  ار  هیددـجم  ترـضح  یمامت  ءامـسا  هک  هیددـجم  تارـضح  بسن  رد  باجنالا  باسنا  تسا  ماع  صاخ و  دـیفم 

شیوخ یعـس  هب  ار  دوخ  تافیلأت  هس  ره  نیا  ۀعامجلاو و  ۀنـسلا  لها  بهذم  دـیاقع  نایب  هبیط و  هلمک  ینعم  رد  هیلیلهت  هلاسر  دـنا  هدومرف 
اهنم هبرجم  تاذیوعت  لامعا و  فئاظو و  رد  یبرع  ضارمألا  ءافش  اهنم  دنرایسب  دنا  هدشن  عبط  هچنآ  دنا و  هدومن  میسقت  تفم  هدومرف  عبط 

رد هراشبلا  یلإ  هراشا  اهنم  یبوع  يرقلا  یف  ۀـعمجلا  قیقحت  هلاسر  اـهنم  یبوع  حور  ناـیب  رد  خزرب  ملاـع  هلاـسر  اـهنم  یناـیداق  در  هلاـسر 
رصن یبا  دمحم  خیش  زا  لسلسم  ثیداحا  همان  تزاجا  فاک و  لهچ  حرش  اه و  همان  رفـس  اهنم  فیرـش  تابوتکم  رب  ضرتعم  لاوقا  دیدرت 

لوصالا اهنمو  یسراف  ینارعش  باهولادبع  خیـش  قیثاوم  دوهع و  همجرت  اهنم  یناردنکـسالا  هللا  ءاطع  خیـش  مکح  حرـش  اهنم  یبرع  یماش 
نامزلا ءایلوا  رکذ  یف  ۀلاسر  اهنم  یبرع  فئاطللا  یف  نوزحملا  رورس  اهنم  یبرع  نوعاطلا  ماکحا  یف  ۀلاسر  اهنم  هیباهولا  دیدرت  یف  هعبرالا 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  انتوعد  رخاو  اهریغو  یـسراف  یلاعت  هللا  تاعونـصم  بئاجع  یف  ۀـلاسر  اهنم  مهتاقالمب  فلؤملا  فرـشت  نیذـلا 
نیعمجا  هبحصو  هلآو  نیلسرملا  دیس  یلع  ةولصلاو 

یقرواپ

. دننک ناروناج  ياهتسوپ  نتخپ  راک  هک  تسا  لاذرا  هفیاط  دنه  حالطصا  رد  رامچ  هار  [ 1]
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. تسوا بهذم  برشم و  فالخ  دیامن  یم  حیحص  ریغ  لیعمسا  يولوم  هب  یعابر  نیا  تبسن  دیوگ  فلؤم  هار  [ 2]
. درک دهاوخن  باذع  ناشیا  رب  تسا  اهنآ  نایم  رد  وت  دوعسم  دوجو  هکنآ  زا  ینعی  [ 3]

هدیـشوپ هک  یناسک  ینـشور  تدیآ  شیپ  هک  يدرم  هب  ینز ++ نادرم  كاخ  رب  هسوب  رگا  هناتـسب  یف  يزاریـشلا  فراعلا  لاق  ام  معنلو  [ 4]
. هنع یفع  ححصم  دنا  لفاغ  ایتوت  نیزک  انامه  دنا ++ لد  مشچ 

. تاعامجلا يا  [ 5]
. لاملا نم  تدحتسملا  يا  [ 6]

. جرفلا يا  [ 7]
. عرسی يا  [ 8]
. ] ۀفیاط يا  [ 9]
. ابغن يا  [ 10]

. رقبلا نورق  [ 11]
. ۀجوعملا هدیدحلا  يا  [ 12]

. هذبح هذبجت  [ 13]
. ادوس يا  [ 14]

. حالصا يارب  ندیناسر  ینعمب  ومن  [ 15]
. ریعبلا یلع  ۀلداعملا  هلمازملا  [ 16]
. ریعبلا یلع  ۀلداعملا  هلمازملا  [ 17]

. کسم ندرکرت  فونو  [ 18]
(. ۀفینملا رهاوجلا  دوقع   ) ۀعبرالا 12 بهاذملا  لها  مه  ۀعامجلاو و  ۀنسلا  لها  نم  [ 19]

نب دمحا  نب  باهولادبع  یلاعت  هللا  یلإ  ریقفلا  لوقی  ننملا  فئاطلب  یمـسملا  هباتک  یف  ینارعـشلا  لاق  ءادعالا  هب  تدهـشام  لضفلاو  [ 20]
.... هنع هللاافع  یعفاشلا  ینارعشلا  یلع 

. یمزراوخلا دنسب  نیا  [ 21]
. کل رهاظلا  [ 22]
. اورفسا يا  [ 23]

. حاکنلا یف  رهملا  ۀیمست  يا  [ 24]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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