
http://www.ghaemiyeh.com






تیباهو راکفا  سسوم  هیمیت ، نبا 

: هدنسیون

یناوضر رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، 16نبا 

باتک 16تاصخشم 

رشان 16همدقم 

هیمیت نبا  لاح  17حرش 

17هراشا

هیمیت نبا  18بسن 

لیصحت 18عورش 

تراسج 19تأرج و 

هیمیت نبا  روهظ  21رصع 

تیباهو روهظ  23رصع 

یسایس 24ِدرکلمع 

هیمیت نبا  يارآ  اواتف و  زا  25یخرب 

ءایلوا روبق  رانک  رد  اعد  زامن و  میرحت   - 125

روبق ترایز  میرحت   - 226

ادخ ریغ  هب  هثاغتسا  میرحت   - 326

مسارم ییاپرب  میرحت   - 426

دنوادخ ریغ  هب  مسق  میرحت   - 526

ادخ هب  تیمسج  نداد  تبسن   - 626

هیمیت نبا  26تاضقانت 

هیمیت نبا  طلغ  ياه  29شور 

29حیضوت

لیدعت حرج و  رد  وا  شور   - 130

نآرق دروم  رد  هیمیت  نبا  درکلمع   - 231

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


كرش ناونع  رد  هعسوت   - 332

تعدب ناونع  رد  هعسوت   - 432

میسجت رب  رارصا   - 532

یمهو تاعامجا  ياعّدا   - 632

تایاور هناضرغم  فیعضت   - 734

یخیرات قیاقح  راکنا   - 835

نافلاخم رب  غورد  تبسن   - 936

تّنس لها  هاگدید  زا  هیمیت  37نبا 

37هراشا

لُبْهُج نبا   - 137

یعفای  - 237

ینیصح رکبوبا   - 337

یسلدنا ناّیحوبا   - 437

ینالقسع رجح  نبا   - 538

هیمیت نبا  ّدر  رد  ناگدننک  هرظانم  ای  38نیّفلؤم 

هیمیت نبا  راکفا  جّورم  مّیق ، 42نبا 

« مالسلا مهیلع   » تیب لها  اب  هیمیت  نبا  44ینمشد 

44حیضوت

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  هلهابم  هیآ  لوزن  اب  تفلاخم   - 144

44هراشا

!! تسین يواسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  یسک  44فلا )

44خساپ

! تاواسم رب  انسفنا »  » تلالد مدع  44ب )

45خساپ

!! هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  تیافک  46ج )

47خساپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


!! مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  صاصتخا  مدع  47د )

47خساپ

!! تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  صخش  انسفنا ،»  » زا دوصقم  47ه )

47خساپ

ریهطت هیآ  هیجوت   - 249

49حیضوت

49خساپ

49خساپ

راذنا هیآ  لوزن  نأش  اب  تفلاخم   - 351

51هراشا

51خساپ

رگید 51داریا 

51خساپ

تیالو هیآ  تلالد  فیعضت   - 453

53حیضوت

53خساپ

تّدوم هیآ  لوزن  نأش  فیعضت   - 553

53هراشا

53خساپ

56خساپ

56خساپ

نیلقث ثیدح  لیذ  فیعضت   - 659

59حیضوت

59خساپ

« نیلقث  » ثیدح دروم  یب  هیجوت   - 759

59هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


59خساپ

نیلقث زا  تّنس  لها  ياملع  60مهف 

ریدغ ثیدح  فیعضت   - 863

63حیضوت

63خساپ

ریدغ ثیدح  لیذ  بیذکت   - 963

64هراشا

64خساپ

« هاخاؤم  » ثیدح بیذکت   - 1066

66حیضوت

66خساپ

« راّمع  » ثیدح فیعضت   - 1168

« راّمع  » ثیدح 68فیعضت 

68خساپ

« تیالو  » ثیدح ّدر   - 1271

« تیالو  » ثیدح 71ّدر 

72خساپ

« سمشلا ّدر   » ثیدح بیذکت   - 1373

« سمشلا ّدر   » ثیدح 73بیذکت 

73خساپ

« باوبا ّدس   » ثیدح نتسناد  یلعج   - 1474

« باوبا ّدس   » ثیدح نتسناد  74یلعج 

75خساپ

« ملع هنیدم   » ثیدح بیذکت   - 1576

« ملع هنیدم   » ثیدح 76بیذکت 

76خساپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


« مالسلا هیلع  یلع  مکاضقا   » ثیدح فیعضت   - 1676

« مالسلا هیلع  یلع  مکاضقا   » ثیدح 76فیعضت 

77خساپ

« ...و نیثکان  لاتق   » ثیدح فیعضت   - 1778

« ...و نیثکان  لاتق   » ثیدح 78فیعضت 

78خساپ

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تّبحم   » ثیدح بیذکت   - 1878

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تّبحم   » ثیدح 78بیذکت 

78خساپ

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  هیمیت  نبا  تمهت   - 1979

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  هیمیت  نبا  79تمهت 

80خساپ

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  هباحص  ضغب  ياعّدا   - 2080

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  هباحص  ضغب  80ياعّدا 

81خساپ

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تما  رثکا  ندرکن  تعیب  ياعّدا   - 2182

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تما  رثکا  ندرکن  تعیب  82ياعّدا 

82خساپ

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  نزح  هب  ضارتعا   - 2287

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  نزح  هب  87ضارتعا 

87خساپ

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هوکش  هب  ضارتعا   - 2390

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هوکش  هب  90ضارتعا 

90خساپ

رکبوبا اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندرک  رهق  هب  ضارتعا   - 2491

رکبوبا اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندرک  رهق  هب  92ضارتعا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


93خساپ

!! هنابش نفد  هب  تّیصو  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  ضارتعا   - 2595

!! هنابش نفد  هب  تّیصو  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  95ضارتعا 

96خساپ

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تّیملعا  یفن   - 2698

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تّیملعا  98یفن 

98خساپ

مالسلا هیلع  نسح  ماما  لیاضف  98فلا )

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نسح  98ماما 

تّنس لها  ياملع  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نسح  102ماما 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  104مرک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  105تدابع 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  105ملح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیاضف  106ب )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  106تدابع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  107ملح 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  108لیاضف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  هباحص  110راتفگ 

نیعبات هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  112ماما 

تّنس لها  ياملع  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  112ماما 

112حیضوت

ینالقسع رجح  نبا   - 1112

یفنح يدنرز   - 2112

یعفای  - 3113

نیریس نبا   - 4113

داّقع دومحم  سابع   - 5113

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامی هدبع  دّمحم  رتکد   - 6113

هلاحک اضر  رمع   - 7113

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  نیخیش  يرترب  ياعّدا   - 27113

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  نیخیش  يرترب  113ياعّدا 

114خساپ

تشهب ناناوج  نارورس  ثیداحا  یسررب  114فلا )

114هراشا

ثیدح تّحص  هب  114حیرصت 

تشهب ناریپ  نارورس  ثیداحا  یسررب  115ب )

115هراشا

يذمرت تایاور   - 1115

يذمرت 116تایاور 

لّوا 116دنس 

مّود 118دنس 

مّوس 118دنس 

هجام نبا  تیاور   - 2120

هجام نبا  120تیاور 

لّوا 120دنس 

مود 122دنس 

یمثیه تیاور   - 3122

یبالود تیاور   - 4122

لبنح دمحا  نب  هَّللادبع  تیاور   - 5123

يدادغب بیطخ  تایاور   - 6123

يدادغب بیطخ  123تایاور 

لّوا 123دنس 

مود 123دنس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


مّوس 124دنس 

مراهچ 124دنس 

رجح نبا  تیاور   - 7125

راجنلا نبا  ثیدح   - 8125

رکاسع نبا  تیاور   - 9125

هبیش یبأ  نبا  ثیدح   - 10125

يواحط تایاور   - 11125

يواحط تایاور  125پ 

لّوا 126دنس 

مّود 126دنس 

موس 126دنس 

مراهچ 126دنس 

متاح یبأ  نبا  ثیدح   - 12126

یناربط ثیدح   - 13126

یناربط 127ثیدح 

لّوا 127دنس 

مود 127دنس 

هبیتق نبا  ثیدح   - 14127

127هجیتن

ثیدح نتم  127لکشم 

هیمیت نبا  ندوب  یبصان  هب  128فارتعا 

128هراشا

ینالقسع رجح  نبا   - 1128

یمثیه رجح  نبا   - 2128

يرثوک دهاز  همالع   - 3128

يرامغ هَّللادبع  خیش   - 4128

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


فاّقس یلع  نب  نسح   - 5129

توحلا لامک  خیش  همالع   - 6129

یشبح هَّللادبع  خیش   - 7129

یکلام ناحرف  نب  نسح   - 8129

( یباّهو ثّدحم   ) ینابلا نیدلا  رصان   - 9129

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ضغب  129مکح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نانمشد  132تافص 

132حیضوت

تدالو ثبخ   - 1132

قافن  - 2133

قسف  - 3133

« مالسلا مهیلع   » تیب لها  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  133عافد 

« مالسلا مهیلع   » تیب لها  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  133عافد 

!! مالسلا هیلع  یلع  ماما  رب  رمع  تّیلضفا  ياعّدا   - 1133

133هراشا

133خساپ

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رب  هفیلخ  هس  میدقت   - 2137

137حیضوت

137خساپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  دیزی  تیاضر  مدع  ياعّدا   - 3137

137هراشا

138خساپ

ماش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  لاقتنا  راکنا   - 4140

140هراشا

140خساپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  میرح  ندرب  تراسا  هب  راکنا   - 5142

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


142حیضوت

143خساپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  دیزی  رما  راکنا   - 6143

143هراشا

143خساپ

هّرح هعقاو  راکنا   - 7145

145حیضوت

145خساپ

هنیدم مدرم  مایق  145لماوع 

145حیضوت

ینید تاساسحا   - 1146

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهشو  البرک  هعقاو   - 2147

یسایس ياه  یناماسبان   - 3148

راکشآ 149ییورایور 

هنیدم هب  ورین  150مازعا 

هنیدم ياوق  ماش و  رکشل  151يریگرد 

هنیدم لها  تراغ  152لتق و 

ناگدش 155مادعا 

هبعک ندرک  بارخ  هب  دیزی  رما  راکنا   - 8156

156هراشا

156خساپ

دیزی هرابرد  تّنس  لها  ياملع  157تاملک 

هیدیزی زا  دیجمت   - 9158

جراوخ زا  عافد   - 10158

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نیلتاق  زا  عافد   - 11159

159حیضوت

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


159خساپ

مجلم نبا  زا  عافد   - 12161

161هراشا

161خساپ

هیما ینب  زا  عافد   - 13161

162حیضوت

162خساپ

تیباهو نوماریپ  ياه  باتک  162هلسلس 

اه تشون  162یپ 

ات 140  1162

ات 290  141172

ات 440  291182

ات 590  441191

ات 619  591202

زکرم 205هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا 

باتک تاصخشم 

.یناوضر رغـصا  یلع  فیلأت  تیباـهو / راـکفا  سـسوم  هیمیت  نبا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1341 رغـصا ، یلع  یناوضر  هسانـشرس : 
 : کباش .تیباهو  ثحاـبم  هلـسلس  تسورف :  .ص  208 يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق : رـشن :  تاصخـشم 

) لایر  23000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  16000 مود 978-964-973-036-3 ؛ :  پاچ  لایر   8000 لایر 964-973-036-2 ؛ :  8000
 : تشاددای ناتـسبات 1387 . موس : پاچ  تشادداـی :  . 1385 مود : پاچ  تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مراهچ ) پاـچ 

 -- .ق  728 میلحلادـبع 661 -  نبدـمحا  هیمیت  نبا  عوضوم :  .سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  راهب 1390 . مراهچ : پاچ 
فلا  / BP201/65 هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  اه  هیدر  اه و  هیعافد  هیباهو --  عوضوم :  ریسفت  دقن و 

85-25542 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/4924 :  يدنب  هدر  ر 1385 6 17 

رشان همدقم 

ییاه يدرخبان  اه و  یشیدنا  جک  راچد  خیرات  لوط  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يدّمحم و  بان  گنهرف  جیورت 
زا ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوت  یم  يرگ  یفلـس  تیباهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا  هدوب 

راچد ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدنا ، جک  اب  هک  كدنا  يا  هّدع  .دـنناد  یم  ناملـسم  ار  دوخ  طقف  جراخ و  مالـسا  نید 
ربمایپ نادـنزرف  ناـفلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدـنا  نیا  راـمعم  .دـنا  هدومن  هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  يا  هرهچ  هدرک و  لکـشم 

نادنمشیدنا تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یشومارف  هب  مهدزیس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 
هعماج رد  هرابود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کی  زا  رتمک  یلو  تفرگ  رارق  یمالسا  بهاذم 
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ناناملـسم هب  ار  فرحنم  يرکف  ياه  ناـیرج  یمالـسا ، نیرکفتم  دراد  اـج  .ددرگ  یم  حرطم  لاـحلا  مولعم  يدارفا  طـسوت  یمالـسا 
هک يروحم  دنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  نامه  هک  یمالـسا  تدحو  روحم  هدرک و  یفرعم  ناهج 

رورت و متش و  برض و  یشاحف و  زا  تسا و  راوتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیب  لها  زا  يوریپ  ّتبحم و  ساسارب 
تاکرح نآ  هب  زاین  بان ، هشیدنا  یفرعم  یملع و  لفاحم  رد  وگ  تفگ و  .درادن  نآ  اب  یتّیخنـس  چـیه  تسا و  رود  هب  يراذـگ  بمب 

.تسا ایهم  هشیدنا  ملع و  نادیم  دنقداص ، راتفگ  رد  نانآ  هچنانچ  و  درادن ، یفارحنا 

هب یمالسا  دنم  هوکش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرس  زاغآ و  ینامز  زا  یمالسا  لیصا  رّکفت  هب  اه  تسینویهص  یناهج و  رابکتسا  مجاهت 
هَّللا تیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسـشن و  رمث  هب  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر 

.دیدرگ تیاده  هلظ  ماد  يا  هنماخ 

نارکمج سّدقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامن  یم  يرای  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رـشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا 
رکـشت و لاـمک  یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  باـنج  مرتـحم  فلؤم  تاراـشتنا و  هعوـمجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح 

.هَّللاءاش نا  .دریگ  رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد  ار  ینادردق 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

هیمیت نبا  لاح  حرش 

هراشا

؛ دـنلئاق یملع  رظن  زا  یناوارف  شزرا  وا  يارب  هتفرگ و  رارق  ناـیباهو  صاـخ  هّجوت  دروم  نرق ، نیدـنچ  لوـط  رد  هک  یناـسک  زا  یکی 
.دریگ یم  همشچرس  وا  زا  نایباهو  راکفا  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  هیمیت » نبا   » هب فورعم  میلحلادبع  نب  دمحا  نیدلا  یقت 

ییاه باتک  هتفرگ و  یملع  ياه  هرگنک  وا  يارب  نایباهو 
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رد نانآ  هچ  رگا  دنناد ؛ یم  دوخ  بهذم  سّـسؤم  ار  وا  تقیقح  رد  .دـنا و  هدومن  فیلأت  شا  یملع  تیـصخش  تلزنم و  حدـم و  رد 
.دنمان یم  یفلس  ار  دوخ  هدرکن و  راهظا  ار  بلاطم  نیا  رهاظ 

: میزادرپب وا  یگدنز  حرش  هب  هک  میراد  دصق  باتک  نیا  رد  ام 

هیمیت نبا  بسن 

، نیدلا یقت  رـضخ ، نب  هَّللادبع  نب  مالـسلادبع  نب  میلحلادبع  نب  دـمحا  يو  دـنا : هتفگ  نینچ  وا  بسن  هرابرد  مجارت  بتک  نابحاص 
.تسا یلبنحلا ، ینارحلا ، هیمیت ، نبا  سابعلاوبا ،

نآ ياضعا  هک  تفای  شرورپ  يا  هناخ  رد  .تفای  تافو  قشمد  رد  ق   . لاس 728 ه رد  دش و  دلوتم  ق   . لاس 661 ه رد  ناّرح  رهش  رد 
(1) .دنا هدوب  یلبنح  بهذم  راد  مچرپ  نرق  کی  زا  شیب 

يارب اجنآ  رد  .دـش  قشمد  دراو  هدرک  ترجه  راتات -  موجه  تهج  هب  دوخ -  رهـش  زا  شا  هداوناـخ  ریاـس  اـب  لاـس  شـش  زا  دـعب  وا 
.تخادرپ ناهوژپ  شناد  تیبرت  هب  تشگ و  مهارف  قشمد  عماج  دجسم  رد  سیردت  تیعقوم  شردپ 

لیصحت عورش 

هرهب نانآ  زا  هدومن و  باختنا  دوخ  يارب  ار  يدیتاسا  سپس  .دش و  لیصحت  هب  لوغشم  شردپ  دزن  ادتبا  .دومن  لیـصحت  هب  عورـش  وا 
: زا دنترابع  وا  دیتاسا  زا  یخرب  .دش  دنم 

.یسدقم مئادلادبع  نب  دمحا   - 1

.یلبنح نامحرلادبع  نب  ییحی  نیدلا  فیس  اّیرکز  وبا   - 2

.یخونت رسیلا  یبا  نبا   - 3

.یفنح ءاطع  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع   - 4

.یناّرح حتفلا  یبا  نب  روصنم  یبا  نب  ییحی  نیدلا  لامک  اّیرکز  وبا   - 5

.یلبنح یسدقم  همادق  نبا  رمع ، یبأ  نب  نامحرلادبع   - 6

: زا دنترابع  هک  تفرگ  ارف  سرد  مه  نانز  زا  یتعامج  دزن 

.رکاسع نبا  هب  فورعم  یلع  نب  مساق  نب  مساقلا  یبا  رتخد  همطاف ، برعلا ، ّما   - 1

.زامیاق نب  ییحی  رتخد  برعلا ، ّتس  ریخلا ، ّما   - 2
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.هّیسدقم دمحأ  رتخد  بنیز ،  - 3

.هینارح یّکم  رتخد  بنیز   - 4

(2) .داد هیمیت  نبا  هب  ار  اوتف  هزاجا  هک  دوب  ق )  . يافوتم 649 ه  ) یسدقم همعن  نب  دمحا  نیدلا  فرش  وا  داتسا  نیرخآ 

تراسج تأرج و 

رد سیردت  یـسرک  رب  شردپ  تافو  زا  دعب  هک  نآ  ات  .درک  هدامآ  سرد  یـسرک  رب  نتـسشن  داهتجا و  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  شردپ 
جک رطاخ  هب  نکل  .داد  شرتسگ  دـیاقع  هقف و  ریـسفت ، لیبق : زا  فلتخم ؛ ياه  هنیمز  رد  ار  شـسرد  تسـشن و  قشمد  عماـج  دجـسم 

تفلاخم هب  نامز  نآ  رد  جیار  بهاذم  مامت  اب  دـمآرب و  نیملـسم  جـیار  دـیاقع  اب  تفلاخم  ددـصرد  تشاد  هک  یفارحنا  یگقیلس و 
اب هک  ار  شتاداقتعا  دوخ  نانخـس  اـه و  هماـن  باوج  رد  .دـش  زاـس  لکـشم  وا  يارب  شا  یهقف  يداـقتعا و  تارظن  اوتف و  .تساـخرب 

تمرح ادخ ، يایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا  تمرح  ایلوا ، روبق  ترایز  تمرح  میسجت ، لیبق  زا  تشادن -  يراگزاس  نیملسم  مومع  دیاقع 
تمرح تعافش ،

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک یم  زاربا  ...و -  لسوت 

.دندرک تعنامم  نآ  رشن  زا  هتساخرب و  تفلاخم  هب  وا  اب  دیسر  شرصع  ياملع  هب  وا  دیاقع  راکفا و  یتقو 

اجنآ رد  .دـش  رازگرب  قشمد  مکاح  رـصق  رد  یـسلجم  نابعـش  متفه  زور  رد  : » دـیوگ یم  هیمیت -  نبا  نادرگاش  زا  یکی  ریثک -  نبا 
رد يا  هعلق  هب  ار  وا  تاضق  روضح  اب  اذـل  دـننک ، ینادـنز  ار  وا  درادـنرب  شلطاب  راکفا  زا  تسد  هیمیت  نبا  رگا  هک  دـندش  قفّتم  همه 
دنچ ار  وا  یـضاق  مکح  هب  .دومن  زاربا  ار  دوخ  دیاقع  هسلج  نآ  رد  .تخادرپ  هثحابم  هب  وا  اب  ناندع  نیدلا  سمـش  .دنداتـسرف  رـصم 

(3 «..) ..دنتخاس لقتنم  ّبج »  » مان هب  یفورعم  سبح  هب  ار  وا  سپس  هدومن و  سبح  یجرب  رد  زور 

توعد اهقف  زا  یتعامج  اب  ار  بهذـم  هس  تاضق  رـصم ، بیان  رالاس  نیدـلا  فیـس  ریما  لاس ، ناـمه  رطف  دـیع  بش  رد  : » دـیوگ یم 
وا دزن  ار  یـسک  .ددرگرب  دوخ  دـیاقع  زا  هک  یطرـش  هب  هتبلا  ددرگ ؛ دازآ  نادـنز  زا  هیمیت  نبا  هک  دـش  رارق  ناـنآ  داهنـشیپ  هب  دومن ،

هعلق  » رد نانچ  مه  هیمیت  نبا  زین  دعب  لاس  .تشگن  طورش  شریذپ  هب  رضاح  وا  یلو  دندومن  تبحـص  هنیمز  نیا  رد  وا  اب  دنداتـسرف و 
هب نتفر  ای  رـصم  رد  تماقا  هب  ّریخم  هدرک و  دازآ  نادنز  زا  لّوالا  عیبر  هعمج 23  زور  رد  ار  وا  هک  نآ  ات  دوب ، ینادنز  رـصم  لبجلا »

.تشادنرب دوخ  راکفا  زا  تسد  یلو  دیزگرب ، ار  رصم  رد  تماقا  وا  .دندومن  ماش  دوخ ، نطوم 

ردب یـضاق  درک ، اوعد  هماقا  وا  ّدض  رب  اطع  نبا  یـسلجم  رد  .دـش  تیاکـش  وا  زا  شراکفا  رـشن  تهج  هب  مه  زاب  ق   . لاس 707 ه رد 
هعامج نب  نیدلا 
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قباطم ات  تشون  رهش  یضاق  هب  يا  همان  اذل  دنک ، یم  یخاتسگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تحاس  هب  تبـسن  هیمیت  نبا  هک  دش  هجوتم 
هک نآ  ات  دنام  یقاب  هرهاق  رد  .دش  دازآ  لاس  کی  زا  دعب  یلو  تفر ، نادنز  هب  هرابود  یضاق  مکح  اب  .دوش  راتفر  وا  اب  عرـش  روتـسد 

لاس 709 ه رطف  دیع  زور  عاضوا ، رییغت  زا  دعب  درک و  فقوت  هام  تشه  اجنآ  رد  .دـندرک  دـیعبت  هیردنکـسا  هب  ار  وا  ق   . لاس 709 ه
(4) .تشگزاب ماش  هب  هک  نآ  ات  تشاد  تماقا  اجنآ  رد  ق   . لاس 712 ه ات  تشگزاب و  هرهاق  هب  .ق 

حرطم ار  دوخ  ردان  دیاقع  اواتف و  زین  اج  نآ  رد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ءاتفا  سیردت و  یـسرک  ماش ، رد  ق   . لاس 718 ه رد  هیمیت  نبا 
.دندومن شـسبح  هام  جـنپ  تدـم  هب  يا  هعلق  رد  دنتـساوخ و  ار  وا  دیـسر ، مکاح  هاگتـسد  تاضق و  املع و  شوگ  هب  ربخ  نیا  .دومن 

رارق سیردت  یـسرک  رب  ق   . لاس 726 ه اـت  ندـش  دازآ  زا  سپ  .دـش  دازآ  هعلق  زا  ق   . لاس 721 ه ياروشاع  هبنـشود ، زور  ماجنارس 
تّدـم نآ  رد  .تفرگ  رارق  رظن  تحت  سوبحم و  قباـس  هعلق  ناـمه  رد  نآ ، رـشن  دوـخ و  راـکفا  رب  رارـصا  رطاـخ  هب  مه  زاـب  .تشاد 

وا زا  دوب ، وا  دزن  هک  یتاود  ملق و  باتک ، عون  ره  و  تشگ ، عونمم  هعلاـطم  نتـشون و  زا  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـش ، فینـصت  لوغـشم 
(5) .دش هتفرگ 

هدـش مورحم  ذـغاک  تاود و  زا  شتافو  زا  لبق  هام  جـنپ  هک  یلاح  رد  تفر ؛ ایند  راد  زا  هعلق  ناـمه  رد  هیمیت  نبا  دـیوگ : یم  یعفاـی 
(6) .دوب

هیمیت نبا  روهظ  رصع 

اپورا رد  مالسا  تفرشیپ 
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ینایاپ ياه  لاس  رد  تشاداو و  ماقتنا  هشیدنا  رکف و  هب  ار  نانآ  اذل  و  دوب ، راوگان  خلت و  رایسب  یبیلص  برغ  يارب  سلدنا  تسکش  و 
دـض رب  بیلـص  هنیرید  هنیک  زا  هتخورفارب  یحیـسم  رازه  اهدـص  مالـسا ،) لّوا  هلبق   ) نیطـسلف هب  هلمح  نامرف  اب  مر ، پاپ  مجنپ ، رق ن 
لاس دودح 200  هک  یبیلص  روهشم  ياه  گنج  رد  نآ  لابند  هب  دنزاس و  ناناملسم  هاگلتق  ار  سدق  ات  دنداتفا  هار  هب  اپورا  زا  دیحوت 

نایبیلـص اب  تخـس  ماش  رـصم و  هک  ینامز  نامهرد  .تشاذـگ  ياج  رب  یمخز  هتـشک و  اه  نویلیم  دـیماجنا ، لوط  هب  ( 690  - 489)
ار یمالسا  دنمشزرا  راثآ  هک  دیدرگ  هجاوم  زیگنچ  يربهر  هب  نالوغم  هلمح  ینعی  رت ؛ بیهم  ینافوط  اب  یمالسا  تما  دندوب ، ریگرد 

.دندرک تراغ  ای  دوبان و 

رد یـسابع  تفالخ  راموط  دش و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  دادغب  زیگنچ ، هداون  وکاله  طسوت  ق )  . 656 ه  ) نآ زا  دـعب  لاس  هاجنپ  و 
.دوب هدرک  دراو  دادغب  رب  هک  دروآ  ار  الب  نامه  657-660 ق )  ) لصوم بلح و  رب  سپس  .دیچیپ و  مه 

يارای ارم  هک  دوب  نیگمهـس  ناـنچ  نآ  لوغم  يوس  زا  نیملـسم  رب  هدراو  بیاـصم  : » دـسیون یم  ّتنـس  لـها  روهـشم  خروم  ریثا  نبا 
(7 «.) داز یمن  ارم  ردام  شاک  يا  تسین و  اه  نآ  نتشون 

تما نانآ ، اب  یتسدمه  نالوغم و  رظن  بلج  اب  دندیشوک  یم  هراومه  نیطالـس  ناگداتـسرف  لوغم ، هطلـس  لوط  رد  هک  تسا  ینتفگ 
.دننک رام  رات و  وس  ره  زا  ار  یمالسا 

.دندوب یحیسم  اقوب ) وتیک   ) تاماش رد  شگرزب  رادرس  وکاله و  رسمه  ردام و  هک  نیا  رب  نوزفا 

نیطالس پاپ و  اب  درک و  جاودزا  یقرش  مور  روتارپما  رتخد  اب  وکاله  دنزرف  ق )  . 680 ه  - 663  ) ناخاقابا نینچمه  و 
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.دندیشک رکشل  ماش  رصم و  هب  دندش و  دحتم  نیملسم  دض  رب  سیلگنا  هسنارف و 

لیدبت هکم و  ریخست  هشیدنا  رد  يرهبا  هلودلادعـس  شا  يدوهی  ریزو  هسوسو  هب  ( 690  - 683  ) وکاله هون  نوغرا )  ) رتدـب همه  زا  و 
گرزب هنتف  نآ  هلودلادعس  لتق  نوغرا و  يرامیب  اب  هناتخب  شوخ  هک  تخاس ، مهارف  زین  ار  هسیـسد  نیا  تامدقم  داتفا و  هناخ  تب  هب 

.هَّلل دمحلا  ( 8) .دشن یلمع 

هلمح دروم  ناناملـسم  تخوس و  یم  رگناریو  ياه  يریگرد  نیا  باـت  بت و  رد  یمالـسا  ياـهروشک  هک  یـساسح  ناـمز  نینچ  رد 
هزات یفاکش  دز و  دوخ  راکفا  رـشن  هب  تسد  تیباهو  ياه  هشیدنا  سـسؤم  هیمیت  نبا  دندوب ، هتفرگ  رارق  برغ  قرـش و  هنادرمناوجان 

.درک داجیا  یمالسا  تما  رد 

، هریفکت ّمث  هعیدبتب  هنـس 841  یفوتملا  یفنحلا  يراخبلا  دّمحم  نب  دّمحم  حرـص  : » دیوگ یم  ّتنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  یناکوش 
دّمحم نب  دّمحم  ( » 9 (؛» رفاک قالطالا  اذـهب  وهف  مالـسإلا  خیـش  هنأ  هیمیت  نبا  یلع  لوقلا  قلطأ  نم  نأ  هسلجم : یف  حرـصی  راـص  ّمث 

دوـخ سلجم  رد  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هتفگ  نخـس  هدرپ  یب  هیمیت  نبا  ریفکت  يراذـگ و  تعدـب  رد  لاس 841  يافوتم  یفنح  يراـخب 
« .تسا رفاک  دنک ، قالطا  مالسالا " خیش   " هیمیت نبا  هب  یسک  رگا  هک  هدومن  حیرصت 

تیباهو روهظ  رصع 

نادنمـشناد املع و  تاضارتعا  تاداـقتنا و  اـب  دوب ، شناد  ملع و  دـهم  هک  تاـماش  هقطنم  رد  هیمیت  نبا  لـطاب  راـکفا  هک  ییاـجنآ  زا 
.دش هدرپس  یشومارف  هتوب  رد  يو  دیاقع  راکفا و  هتشگ ، هیمیت  نبا  ياوزنا  ثعاب  دیدرگ و  هجاوم  فلتخم  بهاذم 

طـسوت نآ  زا  سپ  دش و  رـشتنم  ًاددـجم  دوب ، گنهرف  دـقاف  ندـمت و  زا  يراع  هک  دـجن  هقطنم  رد  راکفا  نیا  ق   . نرق 12 ه رد  یلو 
ینابیتشپ اب  يدوعس و  تردق 
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.دش هتخادرپ  اه  نآ  جیورت  هب  يرامعتسا  ياه  تردق 

هک تفرگ  تروص  یبسانمان  رایسب  عاضوا  یخیرات و  طیارـش  نیرتدب  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  طسوت  هیمیت  نبا  راکفا  ددجم  حرط 
.تشاد هملک  تدحو  هب  زاین  نامز  ره  زا  شیب  تشاد و  رارق  یبیلص  نارگرامعتسا  دیدش  مجاهت  دروم  فرط  راهچ  زا  یمالسا  تّما 

يروطارپما تکوش  هب  نداد  نایاپ  اـب  هتخاـس و  جراـخ  ناناملـسم  گـنچ  زا  ریوزت  روز و  اـب  ار  دـنه  زا  یمیظع  شخب  اـه  یـسیلگنا 
بونج و تمس  هب  ماگ  هب  ماگ  نانآ  رگشل  دندید و  یم  ار  سراف  جیلخ  لحاوس  لباک و  باجنپ و  ریخست  باوخ  يرومیت ، ناملـسم 

.درک یم  يور  شیپ  ناریا  برغ 

ینامثع ناملسم  يروطارپما  هب  هک  یلاح  رد  هدرک و  لاغشا  هیرهق  هّوق  اب  ار  نیطسلف  هیروس و  رصم و  نوئلپان ، يربهر  هب  اه  يوسنارف 
.دندوب دنه  هب  ذوفن  هشیدنا  رد  دنداد ، یم  ناشن  نادند  گنچ و 

یم یناـمثع  تلود  ناریا و  هـب  رّرکم  تـالمح  اـب  دـندوب  یقرـش  مور  یحیـسم  ياهرازـس  ینیـشناج  یعدـم  هـک  يرازت  ياـه  سور 
نیدب دـنهد و  شرتسگ  سراف  جـیلخ  ات  رگید  يوس  زا  نیطـسلف و  هینطنطـسق و  ات  وس  کی  زا  ار  شیوخ  تموکح  ورملق  دندیـشوک 

.دندوب هداد  رارق  دوخ  ياه  همانرب  ردص  رد  ار  زاقفق  اپورا و  ینامثع و  تلود  ناریا و  یماظن  لاغشا  روظنم 

رد یعس  ریازجلا ، یبیل و  ياهرهـش  ناراب  هلولگ  اب  هتخود و  اقیرفآ  لامـش  یمالـسا  ياهروشک  هب  عمط  مشچ  زین  اه  ییاکیرمآ  یتح 
یسیلگنا اب  دنله  یگنج  ناگوان  يراکمه  ناتسبرص و  رس  رب  ینامثع  تلود  اب  شیرتا  گنج  دنتشاد ، مالـسا  ناهج  هب  ذوفن  هنخر و 

.تفریذپ تروص  ینارحب  نارود  نیمه  رد  زین  ریازجلا  تختیاپ  یماظن  هرصاحم  رد  اه 

یسایس ِدرکلمع 

هملک یکی  دنک : یم  توعد  یساسا  لصا  ود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ینید  مالسا 
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هملک هب  ار  مدرم  تثعب  لاـس  لوط 23  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .نیملـسم  نیب  تدحو  هملک و  دـیحوت  يرگید  دـیحوت و 
داحتا هملک و  دیحوت  هب  مالـسا  فادـها  درب  شیپ  يارب  ار  همه  زین  .درک  توعد  شتاعبت  هب  مازتلا  و  هَّللا » َّالِإ  َهلِإ  ال   » نتفگ دـیحوت و 

یم لاعتم  دنوادخ  .دندنبب  ار  نانمشد  ذوفن  هار  هدمآ ، قئاف  تالکشم  رب  دنناوت  یم  نیملسم  هک  تسا  داحتا  هیاس  رد  اریز  دناوخارف ؛
ياج رد  .دیدرگن » هدنکارپ  قّرفتم و  دینز و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  یگمه  ( » 10 (؛» اُوقَّرَفَت الَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » دیامرف

سوا و نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اذل  .دـنرگیدکی » ردارب  نینمؤم  انامه  ( » 11 (؛» ٌهَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : » دـیامرف یم  رگید 
اب هدرکن و  یهجوت  اه  شرافـس  نیا  هب  هیمیت  نبا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  لاح  نیع  رد  .تسب  توخا  دـقع  راصنا  نیرجاهم و  جرزخ ،

؛ دش نیملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  ببـس  نانآ ، ریفکت  و  دوخ -  نامز  ات  مالـسا  ردص  زا  نیملـسم -  مومع  فالخ  رب  يراکفا  عادـبا 
نانمـشد تراـغ  موـجه و  دروـم  فرط  ره  زا  یمالـسا  ياـه  نیمزرـس  اریز  رـصع ؛ نآ  یـسایس  عـضو  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  ًاـصوصخ 

اب هیمیت  نبا  دنتشاد ، یگچراپ  کی  داحتا و  هب  یمربم  جایتحا  نیملسم  هک  نامز  نآ  رد  .دوب  هتفرگ  رارق  نیملسم  مالسا و  تخـسرس 
كرش و رفک و  هب  ار  وا  درک  یم  تفلاخم  وا  راکفا  اب  هک  یـسک  ره  دومن و  دوخ  یفارحنا  یفارخ و  راکفا  رـشن  هب  عورـش  مامت  دانع 

.تشگ نیملسم  نیب  فالتخا  داجیا  ببس  دوب ، هدرک  ادیپ  هک  ینادیرم  اب  هارمه  نیاربانب  .تخاس  یم  مهّتم  هقدنز 

هیمیت نبا  يارآ  اواتف و  زا  یخرب 

ءایلوا روبق  رانک  رد  اعد  زامن و  میرحت   - 1

تهج هب  ندرک  دهاشم  دصق  نینچمه  .تسین  عورشم  روبق  رانک  رد  ندناوخ  زامن  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
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(12 «.) تسا لطاب  هکلب  تسین ، عورشم  نآرق ، تئارق  لاهتبا و  هثاغتسا ، فاکتعا ، زامن ، لیبق  زا  اه ؛ نآ  رانک  رد  تدابع 

روبق ترایز  میرحت   - 2

ییاج رد  وا  .تسا  هیمیت  نبا  دنک  یم  هلباقم  یهلا  يایلوا  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  اب  ًادیدش  هک  یناسک  هلمج  زا 
(13 «.) تسا غورد  هکلب  فیعض ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  ثیداحا  مامت  : » دیوگ یم 

ادخ ریغ  هب  هثاغتسا  میرحت   - 3

رب ارم  نک ، تعافـش  نم  زا  نک ، کـمک  ارم  باـیرد ، ارم  دـیوگب : هتفر ، اـیند  زا  هک  یـصخش  هب  یـسک  رگا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نـبا 
یم رگید  ياج  رد  و  ( 14 «.) تسا كرش  ماسقا  زا  دراد ، تردق  نآ  رب  ادخ  اهنت  هک  اه  تساوخرد  نیا  لاثما  نادرگ و  زوریپ  منمشد 

(15 «.) تسا بجاو  شنتشک  هنرگ  دنک و  هبوت  دیاب  دیوگ ، نینچ  یسک  رگا  : » دیوگ

مسارم ییاپرب  میرحت   - 4

نآ رد  هک  تسا  عیارـش  زا  یتعیرـش  دایعا ، : » دـیوگ یم  نید  ناگرزب  ياه  تدالو  دایعا و  رد  نشج  مسارم  ییاپرب  هرابرد  هیمیت  نبا 
هب طوبرم  ثداوح  هک  تسا  يراـصن  لاـمعا  دـننامه  لـمع  نیا  .درک  يراذـگ  تعدـب  هک  نآ  هن  دوـمن ، تعباـتم  اهروتـسد  زا  دـیاب 

(16 «.) دنریگ یم  دیع  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

دنوادخ ریغ  هب  مسق  میرحت   - 5

(17 «.) تسا هدش  یهن  نآ  زا  هکلب  تسین ، عورشم  دنوادخ  ریغ  هب  ندروخ  مسق  : » دیوگ یم  دروم  نیا  رد  هیمیت  نبا 

ادخ هب  تیمسج  نداد  تبسن   - 6

یم قح  تسا ، نآ  رب  ناینیشیپ  ِقافتا  عامجا و  هدش و  تباث  ّتنـس  نآرق و  رد  هچنآ  : » دیوگ یم  دوخ  ياهاوتف  زا  یکی  رد  هیمیت  نبا 
(18 «.) تسا قح  زین  قح  همزال  اریز  درادن ؛ یلاکشا  دوش  تیمسج  هب  فصّتم  دنوادخ  هک  دیآ  مزال  رما ، نیا  زا  رگا  لاح  .دشاب 

یم نخـس  یملع  ره  رد  هیمیت ، نبا  نیدـلا  یقت  ماـن  هب  یلبنح  ياـهقف  ناـگرزب  زا  دوب  یـصخش  قـشمد  رد  : » دـیوگ یم  هطوـطب  نبا 
عماج ربنم  رب  هک  یلاح  رد  مدـش ؛ دراو  وا  رب  يا  هعمج  زور  مدوب ، قشمد  رد  هک  ینامز  .تشاد  دوخ  لقع  رد  یلکـشم  نکیل  تفگ ،

ربنم زا  نم  هک  هنوگ  نامه  دیآ  یم  ایند  نامسآ  هب  دنوادخ  هک : دوب  نیا  تفگ  هک  یبلاطم  هلمج  زا  .درک  یم  هظعوم  ار  مدرم  قشمد 
(19 «.) دمآ نییاپ  ربنم  زا  تفگ و  ار  نیا  .میآ  یم  نییاپ 

هیمیت نبا  تاضقانت 

هب کنیا  .دراد  دوجو  یناوارف  تاضقانت  يو  مالک  رد  هک  میرب  یم  یپ  وا  ياه  لیلحت  ثحب و  هیمیت و  نبا  ياه  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن 
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رب باتک  نیا  رد  یتیاور  هب  هک  یماگنه  یلو  دـنک  یم  جاجتحا  لالدتـسا و  دایز  دراوم  رد  يراخب  حیحـص  هب  هک  لاح  نیع  رد   - 1
: دیوگ یم  نآ  هرابرد  و  دـهد ، یم  رارق  صیقنت  دروم  زین  ار  باتک  هدرک و  لاطبا  ار  نآ  درادـن  يراگزاس  وا  راکفا  اب  هک  دروخ  یم 

(20 «.) دراد دوجو  یطالغا  يراخب  رد  »

تامیلعت ّتیناقح  رب  یماما  هدزاود  هعیش  هک  یماگنه  یلو  دنک ، یم  جاجتحا  لالدتسا و  ننس »  » تایاور هب  دایز  هک  یلاح  رد  وا   - 2
، نآ رد  هکلب  تسا ، هدماین  نیحیحص  رد  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  دنک ، یم  لالدتـسا  ننـس »  » بتک تایاور  زا  یکی  هب  دوخ  یبهذم 

.دنا هدز  نعط  نارگید  مزح و  نبا  نوچمه  ثیدح  لها  زا  یخرب 

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ نارگید  دمحا و  ماما  نوچمه  دیناسم  نابحاص  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هجام  نبا  يذمرت و  دوواد و  یبا  نوچمه  ّتنـس  لها  یلو 
زا ثیدح  نیا  توبث ، ریدقت  رب  و  دینک ؟ جاجتحا  نآ  هب  ات  هدش  تباث  تایاور  نیا  اجک  زا  امـش  لوصا  قباطم  سپ  .دنا  هدرک  لقن  ار 

(21 «.) تسا داحآ  رابخا 

یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  تایاور  هب  هک  یماگنه  یلو  دـنک ، یم  دانتـسا  يذـمرت  باتک  هب  رمع  لیاضف  باـب  رد  وا   - 3
(22 «.) تسا فیعض  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  هدرک  رکذ  یلع  لیاضف  رد  ار  یثیداحا  يذمرت  : » دیوگ یم  دسر ،

نآ نایم  رد  هک  هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  باب  رد  ار  يدّدعتم  ثیداحا  يذمرت  : » دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  نینچ  مه  وا 
(23 «.) دراد دوجو  یلعج  هکلب  فیعض ، ثیداحا  اه 

باسح هب  یلعج  تایاور  زا  یلو  هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  هچرگ  : » دیوگ یم  اهباب » ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انا   » يوبن ثیدـح  هرابرد  وا 
(24 «.) دیآ یم 

.میا هدناسر  تابثا  هب  ار  وا  فرح  نالطب  لّصفم  لماک و  روط  هب  تاهبش » هب  خساپ  نآرق و  رد  یسانش  ماما   » باتک رد  ام 

هب هیماما  هعیـش  دنک  یم  هدـهاشم  هک  یماگنه  یلو  دـنک ، یم  جاجتحا  دایز  دنـسملا »  » باتک رد  لبنح  نب  دـمحا  ثیداحا  هب  وا   - 4
ناشدوخ دزن  هک  دننک  یم  لقن  ار  یثیداحا  نارگید  قاحسا و  دمحا و  ماما  یهاگ  : » دیوگ یم  هدرک  جاجتحا  نآ  ثیداحا  زا  یخرب 

(25 «.) تسا فیعض 

(26 «.) تسین تّجح  شدزن  هدرک  لقن  دنسم  ریغ  دنسم و  رد  دمحا  هک  ار  هچ  ره  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و 

(27 «.) دشاب بجاو  نآ  هب  لمع  هدوب و  حیحص  ثیدح  هک  دوش  یمن  بجوم  دمحا  تایاور  دّرجم  : » دیوگ یم  زین  و 

فلاخم هک  هچنآ  هدوب و  تّجح  تسا  هیمیت  نبا  سفن  ياوه  اب  قفاوم  هچنآ  تفگ : دیاب  هجیتن  رد 
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.تسا یلعج  ای  فیعض  تسوا ، سفن  ياوه  اب 

هب یماما  هدزاود  هعیش  هک  نیمه  یلو  دنک  یم  لالدتسا  دایز  نیحیحصلا » یلع  كردتـسملا   » رد يروباشین  مکاح  تایاور  هب  وا   - 5
اب كردتسملا » صیخلت   » رد زین  یبهذ  هدرک و  نیخیش  طرش  ربانب  تحص  هب  حیرـصت  مکاح  نآ ، هرابرد  هک  باتک  نیا  ثیدح  کی 

(28 «.) تسا فیعض  نآ  دنس  : » دیوگ یم  دنک ، یم  لالدتسا  و  هدومن ، تقفاوم  وا 

وا زا  یبـلطم  هک  اـج  ره  یلو  دـنک ، یم  داـمتعا  داـیز  شمـالک  هب  تسا  یناتـسرهش  اـب  قفاوم  شرظن  يأر و  هک  يدراوم  رد  وا   - 6
ّتیوربخ یناتسرهش  : » دیوگ یم  هدرب و  موجه  وا  رب  تسا  هیماما  هعیـش  تیوقت  هیام  ای  تسین ، قفاوم  وا  يأر  اب  هک  دنک  یم  هدهاشم 

(29 «.) درادن

رد یلو  هدرک  دـیجمت  تسا  وا  تایرظن  ءارآ و  اب  قفاوم  هک  یتایاور  لقن  تهج  هب  ار  يوغب  متاـح و  یبا  نبا  يربط و  ریـسفت  وا   - 7
تّحـص رب  لیلد  دارفا  نیا  زا  یکی  لـقن  درجم  : » دـیوگ یم  دـنک ، یم  لالدتـسا  ناـنآ  تاـیاور  هب  یماـما  هدزاود  هعیـش  هک  يدراوم 

(30 «.) تسا یغورد  یلعج و  و  رغال ، قاچ و  هدننک  عمج  بتک ، نیا  هکلب  ...دوش  یمن  تیاور 

هیمیت نبا  طلغ  ياه  شور 

حیضوت

ثحابم رد  وا  هک  نیا  ات  دـنهد  هولج  گرزب  ناهذا  سوفن و  رد  ار  وا  تیعقوم  ات  دـنا  هدـمآرب  ددـصرد  وا  ناراـی  هیمیت و  نبا  ناوریپ 
هدوب صّـصختم  یمالـسا  مالک  نآرق و  ریـسفت  ثیدح و  بهاذم و  فالتخا  زا  عالطا  رد  دـنیوگب  هتـشاد و  يرترب  نارگید  رب  یهقف 
مالسا خیرات  رد  يریظن  لثم و  وا  يارب  هک  دننک  دومناو  نینچ  نارگید  هب  ات  دنا ، هدیمان  مالسالا » خیـش   » ار وا  تهج  نیدب  اذل  تسا ،

ریسفت و لاجم  رد  وا  ياه  باتک  تاج و  هتشون  هب  هک  یماگنه  یلو  .تسا  هدشن  هدید 
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ای هکلب  تسا  هدوـبن  هنیمز  نیا  رد  هربـخ  لـها  صّـصختم و  اـهنت  هن  هک  میرب  یم  یپ  مییاـمن ، یم  هعجارم  نیملکتم  لاوـقا  ثیدـح و 
: میزادرپ یم  دراوم  نیا  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  کنیا  .تسا  هدوب  هرباکم  دانع و  لها  ای  هدوب و  لئاسم  هب  لهاج 

لیدعت حرج و  رد  وا  شور   - 1

نآ و  هبراحملاب » ینزراب  دقف  ًایلو  یل  يداع  نم  یلاعت  هَّللا  لوقی  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  یثیدح  فلا )
ظفل نیا  اب  ثیدح  نیا  هک  یلاح  رد  (31 ؛) تسا هدمآ  يراخب  حیحص  رد  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  .تسا و  هداد  تبـسن  هریرهوبا  هب  ار 

.تسا هدرک  لقن  هماما  یبا  زا  یناربط  هکلب  هدرکن  لقن  هریرهوبا  زا  يراخب  ار 

هب هدرک و  تیوـقت  ار  نآ  و  ( 32 «،) رمع ثعبل  ثعبا  ملول  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  يذـمرت  زا  هیمیت  نبا  ب )
دوجو تهج  هب  ار  شدنـس  هدرک و  لقن  ار  نآ  يدع  نبا  هکلب  هدشن  لقن  يذمرت  زا  ثیدح  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  ذـخا  نآ 

.تسا هدرک  فیعضت  نآ  قیرط  رد  ییحی  نب  ایرکز 

.تسا هدروآ  تسا  یلعج  تایاور  هب  صتخم  هک  تاعوضوملا »  » رد ار  نآ  يزوج  نبا  زین  و 

فرط هب  دمآ  تفر و  هک  دید  ار  یصخش  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  هَّللادبع  : » دیوگ یم  هرایزلا »  » باتک رد  وا  ج )
نآ رد  حیحص  و  دنـسانش ، یمن  مسا  نیا  هب  ار  یـصخش  لاجر  ياملع  هک  یلاح  رد  33 ؛) «) ...دنک یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق 

.تسا یّنثم  نسح  هب  فوصوم  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  نسح  نب  نسح 

یتسناد هک  ار  بلطم  نیا  : » دیوگ یم  ریدغ  ثیدح  لیذ  ردص و  حیحصت  زا  دعب  ینابلا  د )
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خیـش مدرک  هدـهاشم  هک  دوب  نیا  نآ  تحـص  نایب  ثیدـح و  نیا  هراـبرد  مـالک  نداد  لیـصفت  رب  نم  هزیگنا  هک  میوگب  دـیاب  لاـح 
هغلابم و زا  نیا  نم ، رظن  هب  و  تسا ، لطاب  هک  هدرک  نامگ  ار  مود  ءزج  هدرک و  فیعضت  ار  ثیدح  نیا  لّوا  ءزج  هیمیت  نبا  مالـسالا 

(34 «.) ...دنک تقد  نآ  رد  هدرک و  عمج  ار  نآ  قرط  هک  نآ  زا  لبق  تسا  ثیداحا  فیعضت  رد  وا  عیرست 

نآرق دروم  رد  هیمیت  نبا  درکلمع   - 2

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  ییاهدرکلمع  تاداقتعا و  نآ ، ریسفت  میرک و  نآرق  دروم  رد 

هدرک ییانتعا  یب  هتخاس  هّزنم  ّتینامسج  زا  ار  دنوادخ  تاذ  هک  یتایآ  هب  تبسن  هدرک و  ینامسج  ریسفت  ار  تافص  تایآ  يو  فلا )
.تسا هّیوشح  ههّبشم و  ثیدح و  لها  هقیرط  شور و  نیا  هک  تسا 

يرما هباشت ، تسا و  تامکحم  زا  نآرق  تایآ  مامت  هک  تسا  یعّدم  درادـن و  دوجو  نآرق  رد  هباشتم  تایآ  هک  تسا  دـقتعم  وا  ب )
َْکیَلَع َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دراد ، دوخ  رد  هباشتم  تایآ  دوجو  هب  حیرـصت  نآرق  هک  نآ  دوجو  اب  ( 35 ،) یبسن تسا 

، درک لزان  وت  رب  ار  ینامسآ   ] باتک نیا  هک  تسا  یـسک  وا  ( » 36 (؛» ...ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأَو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِْکلا 
«. ...تسا هباشتم " ، " نآ زا  یتمسق  دشاب و  یم  باتک  نیا  ساسا  هک  تسا   [ نشور حیرص و  مکحم =[ "  " تایآ نآ ، زا  یتمسق  هک 

ات 190 تایآ 189  ریسفت  دننامه  ثیداحا ، زا  تایلیئارسا  اب  هکلب  دنسلا ، فیعض  ثیداحا  هب  میرک  نآرق  تایآ  زا  یشخب  ریـسفت  ج )
(37) .تسوا تایصوصخ  هلمج  زا  تسین  مالسلا  امهیلعءاوح  مدآ و  ترضح  نأش  قیال  هک  حیبق  یلیئارسا و  هصق  اب  فارعا  هروس  زا 

هدنرادربرد هک  يریسافت  وا  د )
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يارآ هک  ار  يدنمـشزرا  ریـسافت  لباقم  رد  و  دـنک ، یم  داـمتعا  نآ  رب  هداد و  حـیجرت  هدوب ، تایلیئارـسا  دنـسلا و  فیعـض  ثیداـحا 
یم اهر  ار  دنا  هدرک  رکذ  ار  یماما  هدزاود  هعیش  تادقتعم  ءارآ و  هک  نیا  ای  دنا ، هدرک  لقن  ار  هیبشت  میسجت و  رد  وا  دقتعم  فلاخم 
.درب مان  ار  فاّشک  ریـسفت  ناوت  یم  مود  مسق  زا  درک و  هراشا  نایبلا » عماـج   » ماـن هب  يربط  ریـسفت  هب  ناوت  یم  لّوا  مسق  زا  هک  دـنک ،

(38)

كرش ناونع  رد  هعسوت   - 3

حماست لها  هتشاد و  ییاناوت  تسد  يأر ، هدیقع و  رد  دوخ  نیفلاخم  رب  كرش  ناونع  قالطا  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هیمیت  نبا 
.تسا هدوب  اورپ  یب  رایسب  هدوبن و  لهاست  و 

(39 «.) تسا نیکرشم  لامعا  زا  روبق  لها  رب  يانب  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا  فلا )

روما نیا  رد  نم  عیفـش  ات  مهاوخ  یم  ادخ  هب  یکیدزن  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـیوگب  یـسک  رگا  : » دـیوگ یم  وا  ب )
(40 «.) تسا ناکرشم  ياهراک  زا  نیا  دشاب ،

منمشد رب  ارم  امن ، تعافـش  نم  زا  نک ، کمک  ارم  بایرد ، ارم  دیوگب : هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش  هب  یـسک  رگا  : » دیوگ یم  يو  ج )
(41 «.) تسا كرش  ماسقا  زا  اه  نیا  تسا ، رداق  نآ  رب  ادخ  اهنت  هک  اه  تساوخرد  نیا  لاثما  و  نادرگ ، زوریپ 

(42 «.) تسا بجاو  شنتشک  هنرگو  دنک  هبوت  دیاب  دیوگ  نینچ  یسک  رگا  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و 

تعدب ناونع  رد  هعسوت   - 4

: دهد یم  تبسن  تلالض  هب  ار  نآ  هتسناد و  تعدب  ار  نید  رد  دیدج  ياه  بولسا  زا  ندرک  هدافتسا  نید و  رد  يروآون  هنوگ  ره  وا 

هک تسا  یمارح  ياه  تعدـب  زا  همه  هدـش ، انب  هماع  تیب و  لها  زا  ایبنا  نیحلاص و  ربق  يور  رب  هک  يدـهاشم  : » دـیوگ یم  وا  فلا )
(43 «.) تسا هدش  دراو  مالسا  نید  رد 

نآ رد  هک  تسا  عیارش  زا  یتعیرـش  دایعا ، : » دیوگ یم  نید  ناگرزب  تدالو  دایعا و  رد  نشج  مسارم  ییاپرب  دروم  رد  هیمیت  نبا  ب )
دیع ار  یـسیع  ثداوح  هک  تسا  اراصن  لامعا  دننامه  لمع  نیا  .درک و  يراذگ  تعدب  هک  نآ  هن  دومن ، تعباتم  تاروتـسد  زا  دیاب 

(44 «.) دنریگ یم 

میسجت رب  رارصا   - 5

یم قح  تسا ، نآ  رب  ناینیـشیپ  قافتا  عامجا و  هدش و  تباث  ّتنـس  نآرق و  رد  هچنآ  : » دـیوگ یم  دوخ  ياواتف  زا  یکی  رد  هیمیت  نبا 
(45 «.) تسا قح  زین  قح  همزال  اریز  درادن ؛ یلاکشا  تسا  ّتیمسج  هب  فصّتم  دنوادخ  هک  دیآ  مزال  رما ، نیا  زا  رگا  لاح  .دشاب 

یمهو تاعامجا  ياعّدا   - 6
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باب زا  تسا ؛ هتـشادن  یجراخ  دوجو  زگره  هک  درب  یم  یتاعامجا  ياـعّدا  هب  یپ  دـنک  هعجارم  هیمیت  نبا  ياـه  باـتک  هب  هک  یـسک 
: هنومن

گرزب و ریـسفت  دـص  زا  شیب  هتـشگ و  تیاور  نانآ  زا  هک  یثیداحا  هدـش و  لقن  هباحـص  زا  هک  ار  يریـسافت  نم  دـیوگ ...« : یم  وا 
رب ار  تافـص  ثیداحا  ای  تافـص  تاـیآ  زا  هیآ  کـی  یتح  هباحـص  زا  یکی  هک  متفاـین  تعاـس  نیا  اـت  مدرک ، هظحـالم  ار  کـچوک 

(46 «.) دیامن لیوأت  نآ  فورعم  موهفم  یضتقم و  فالخ 

هب دـیاب  ددرگ  علّطم  اه  نآ  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  .تسا و  هباحـص  تـالیوأت  لـقن  زا  ّولمم  ریـسفت  بتک  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.تسا هدرک  رکذ  ار  تالیوأت  مامت  هک  دنک  هعجارم  تافصلا » ءامسألا و   » باتک

هب لئاق  اه ، نآ  زا  یخرب  ای  تافـص  تاـیآ  ریـسفت  رد  هک  یـسک  فلـس  نیب  رد  مییوگب  هک  تسین  حیحـص  : » دـیوگ یم  یطوب  رتکد 
.دنک یم  رکذ  ار ، دنا  هدرک  لیوأت  ار  تافص  هک  فلس  زا  یخرب  یماسا  وا  هاگ  نآ  ( 47 «.) تسا هدوبن  لیوأت 

هک دنا  هدوب  هرعاشا  نیا  تسا و  رهاوظ  رب  صوصن  لمح  لیوأت و  مدع  فلس ، بهذم  هک  دنا  هدرک  دومناو  نینچ  ههّبشم  همّـسجم و 
لیوأت هب  دـقتعم  نیعباـت  هباحـص و  زا  فلـس  اریز  تسین ؛ شیب  يا  هعیاـش  نیا  و  دـنا ، هدـناشک  یلیطعت  هب  هدرک و  لـیوأت  ار  تاـفص 

؛ درب دهاوخ  بلطم  نیا  هب  یپ  دنک  هعلاطم  ار  يربط  ریسفت  هک  یسک  و  دنا ، هدوب  تافص 
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هب هیآ  نیا  رد  قاس »  » هک هدرک  لقن  ( 48 «) ٍقاس ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  : » هیآ ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  دوخ  ياهدنس  اب  يربط  هنومن : باب  زا 
اهاْنیََنب َءامَّسلاَو  : » هیآ زین  و  ( 49) .تفرگ تّدش  گنج  ینعی  اهقاس ؛» نع  برحلا  فشک  : » دیوگ یم  برع  اریز  تسا ؛ تّدـش  يانعم 

(51) .تسا هتفرگ  تّوق  زا  هیانک  ار  تسد  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  هّوقب » اهانینب   » يانعم هب  ار  ( 50 «) ٍْدیَِأب

تایاور هناضرغم  فیعضت   - 7

یم اه  نآ  هب  عضو  ای  لعج  تبـسن  دنک ، یـسررب  ار  شدنـس  هک  نآ  نودـب  تسوا  يارآ  دـیاقع و  فلاخم  هک  ار  یتایاور  هیمیت  نبا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  دروم  کی  هب  کنیا  .دهد 

زا دعب  ینمؤم  ره  تسرپرـس  مالـسلا -  هیلع  یلع  ترـضح  وا -  يدعب ؛) نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  : ) ثیدح تسا  نینچمه  : » دـیوگ یم  وا 
ره و  تسا ، ینمؤـم  ره  ّیلو  شتاـمم  تاـیح و  رد  وا  هکلب  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رب  غورد  ثیدـح ، نیا  .تسا  نـم 

(52 «.) تسا تامم  تایح و  نامز  رد  وا  ّیلو  زین  ینمؤم 

لبنح و نب  دمحا  یـسلایط ، يروباشین ، مکاح  ناّبح ، نبا  یئاسن ، يذمرت ، نوچمه  هماع ؛ ياملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(53  «.) ...دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  نامیلس  نب  رفعج  قیرط  زا  نارگید 

زا ریغ  دنشاب  یم  نیخیش  لاجر  هکلب  تاقث ، لاجر  نآ  لاجر  تسا و  نسح  نآ  دنس  : » دیوگ یم  تیالو »  » ثیدح لقن  زا  دعب  ینابلا 
.تسا هدش  یفورعم  یعیش  قودص  بیرقت »  » رد تسا  هدش  فالتخا  وا  دروم  رد  هک  تسا  يدنک  هَّللادبع  نبا  نامه  هک  حلجا 

دراد دوجو  يرگید  یعیـش  ثیدح  لصا  دنـس  رد  نینچمه  و  تسا ، یعیـش  دهاش  نیا  يوار  دیوگب : یـسک  رگا  دیوگ : یم  هاگ  نآ 
؟ دیآ یمن  باسح  هب  ثیدح  رد  ینعط  هلأسم  نیا  ایآ  تسا ، نامیلس  نب  رفعج  هک 

: دیوگ یم  باوج  رد  وا 
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وا سرباسح  دنوادخ  دشاب و  یم  شراگدرورپ  نیب  وا و  نیب  شا  بهذم  اما  و  تسا ، ظفح  قدص و  هب  تیاور  رد  رابتعا  اریز  زگره ؛
دنا هدوب  قوثو  دروم  هک  نیفلاـخم  زا  يرایـسب  زا  نارگید  ملـسم و  يراـخب و  حیحـص  بحاـص  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اذـل  .تسا و 

...نارگید هعیش و  جراوخ و  نوچمه  دنا ؛ هدرک  لقن  تیاور 

نآ يارب  یهجو  نم  رظن  زا  و  تسا ، هدرک  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  هیمیت  نبا  ارچ  مناد  یمن  نم  لاـح ، نیا  اـب  دـیوگ : یم  هاـگ  نآ 
(54 «.) ...هعیش رب  ّدر  رد  نتشاد  هغلابم  تعرس و  زج  منیب  یمن 

یخیرات قیاقح  راکنا   - 8

یم رکنم  یّلک  روط  هب  ار  نآ  دـنک  یم  دروخرب  تسا  وا  بهذـم  هدـیقع و  اب  فلاخم  هک  یخیرات  قیاـقح  اـب  هک  یماـگنه  هیمیت  نبا 
لوسر ربـق  هب  ور  ندرک  اـعد  فلاـخم  هک  اـجنآ  زا  وا  هنومن : باـب  زا  دـشاب ؛ هتـشاد  نآ  ندوب  مّلـسم  هب  یهّجوت  هک  نآ  نودـب  دوش 

زا هصق  نآ  .دیامن و  راکنا  هدش  هداد  تبسن  سنا  نب  کلام  هب  هک  ار  يا  هصق  ات  هدمآرب  ددصرد  اذل  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
: تسا رارق  نیا 

: تفگ باوج  رد  کلام  دـیامن ؟ اعد  هدرک و  فیرـش  ربق  هب  ور  دـناوت  یم  ایآ  درک : لاؤس  کلام  زا  روصنم  رفعجوبا  یـسابع  هفیلخ 
هب عفشتساو  هلبقتسا  لب  همایقلا ، موی  یلاعت  هَّللا  یلإ  مالسلاو  هالصلا  هیلع  مدآ  کیبأ  هلیسوو  کتلیسو  وهو  هنع  کهجو  فرصت  َِمل  »
مدآ تردپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  وا  هک  یلاح  رد  ینادرگ ؛ یم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  دوخ  يور   » ارچ ( » 55 (؛» هَّللا هعفشیف 

دنوادـخ اـت  هد  رارق  دوخ  عیفـش  ار  وا  نک و  وا  يوس  هب  ور  هکلب  تسا ، تماـیق  زور  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع 
« .دریذپب ار  وا  تعافش 

نبا
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هدش هداد  تبـسن  یغورد  کلام  ماما  هب  هدرکن و  لقن  ار  نآ  يدحا  هک  رَکنم  تسا  يا  هصق  نیا  : » دـیوگ یم  هصق  نیا  هرابرد  هیمیت 
.تسا هدرک  ذخا  شخیاشم  تاقث  زا  يدادعت  زا  ار  نآ  هک  هتفگ  هدرک و  لقن  حیحص  دنس  اب  ار  نآ  ضایع  یـضاق  هک  نیا  اب  تسا .»

بابحتسا یعفاش  لبنح و  نب  دمحا  کلام و  بهذم  اریز  تسین ؛ شیب  یغورد  .هدشن  نآ  هب  لئاق  یسک  دیوگ : یم  هک  نیا  یهگناو 
روبق راـنک  رد  اـعد  زاـمن و   » ثحب رد  ار  بلطم  نیا  .تسا  ندرک  اـعد  نداد و  مالـس  ماـگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  لابقتـسا 

.میا هداد  رارق  یسررب  دروم  یهلا » يایلوا 

نافلاخم رب  غورد  تبسن   - 9

هنومن هب  کنیا  .تسا  هدرک  لمع  زین  نآ  هب  هدرک و  زیوجت  ار  دوخ  ناـفلاخم  هب  غورد  تبـسن  دوخ ، یلبنح  خـیاشم  عبت  هب  هیمیت  نبا 
.مینک یم  هراشا  اه  تمهت  نیا  زا  ییاه 

زا ریغ  هن  ناشباحـصا و  رـس  تشپ  هن  دـنروآ  یمن  ياج  هب  تعامج  هعمج و  زامن  هک  دنتـسه  یناـسک  هضفار  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(56 «.) تسین اه  نآ  دزن  موصعم  صخش  هک  نآ  لاح  دنرازگ و  یم  زامن  موصعم  رس  تشپ  اهنت  و  ناشباحصا ،

دشاب هتشاد  نآ  يانعم  رب  تلالد  هک  يا  هلدا  بلط  نآ و  ریـسفت  یناعم و  تخانـش  نآرق و  ظفح  هب  ییانتعا  هضفار  : » دیوگ یم  زین  و 
«. ...دنرادن ثیدح  یناعم  زا  ثحب  لطاب و  زا  نآ  حیحص  تخانش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیدح  هب  ییانتعا  زین  و  دنرادن ،

(57)

دنهد ماجنا  يراک  ای  دنیوگب  هد  ظفل  هب  نخس  ات  دنراد  تهارک  نانآ  هک  تسا  نیا  هعیـش  ياه  تقامح  ریاس  اّما  و  : » دیوگ یم  زین  و 
دننک یمن  انب  تخرد  هنت  هد  اب  زین  و  دنزاس ، یمن  هقبط  هد  ار  دوخ  ياه  نامتخاس  یّتح  دشاب ، هد  دادعت  هب  هک 
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 «. ...دـنا نمـشد  هداد  اه  نآ  هب  تشهب  تراشب  ربمایپ  هک  دنتـسه  يرفن  هد  نامه  هک  هباحـص  نابوخ  اب  نانآ  اریز  دراوم ؛ نیا  لاثما  و 
(58)

یب فیخـس و  هب  یپ  دشاب  هتـشاد  ترـشاعم  نایعیـش  اب  هک  سک  ره  اریز  درادن ؛ خساپ  هب  جایتحا  اه  تمهت  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.درب یم  اه  فرح  نیا  ندوب  ساسا 

تّنس لها  هاگدید  زا  هیمیت  نبا 

هراشا

رارق نعط  حرج و  هلمح و  دروم  ار  هیمیت  نبا  زین  ّتنـس  لها  ياملع  هکلب  هعیـش ، ياملع  اهنت  هن  هک  میرب  یم  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  هماع  ياملع  زا  یخرب  تارابع  هب  کنیا  .دنا  هداد 

لُبْهُج نبا   - 1

یلاح رد  دیوگ ؛ یم  دـنا  هتفگ  راصنا  نیرجاهم و  زا  نولّوا  نوقباس  شلوسر و  ادـخ و  ار  هچنآ  هدرک  اعّدا  هیمیت  نبا  : » دـیوگ یم  وا 
(59 «.) دنا هتفگن  ...و  لوسر  ادخ و  ار  اه  نآ  زا  کی  چیه  زگره  هک  دیوگ  یم  ار  یبلاطم  وا  هک 

یعفای  - 2

یم نخس  توص  فرح و  هب  وا  هک : نیا  و  تسا ، راوتسا  یقیقح  روط  هب  شرع  يور  رب  دنوادخ  تفگ : یم  هیمیت  نبا  : » دیوگ یم  وا 
بیجع و لئاسم  وا  .تسا  لالح  شنوخ  لام و  دشاب  هیمیت  نبا  هدیقع  رب  سک  ره  هک  دش  هداد  ادن  قطانم  رگید  قشمد و  رد  .دـیوگ 

یم باسح  هب  ّتنـس  لها  بهذـم  اب  نیابم  اه  نآ  اریز  دـندومن ؛ سبح  ار  وا  نآ  ببـس  هب  دـش و  راکنا  وا  رب  هک  درک  اعّدا  ار  یبیرغ 
(60) .تسا هتسناد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  یهن  ار  اه  نآ  نیرتدب  درامش و  یم  ار  یحیابق  هاگ  نآ  وا  .دمآ 

ینیصح رکبوبا   - 3

تاهبتـشم لابند  هب  هک  یـسک  تسا ، یهارمگ  ضرم  وا  بلق  رد  هک  ثیبخ  نیا  نخـس  رد  مدرک  رظن  نم  نادب ، سپ  : » دـیوگ یم  وا 
رد دنا ، هدرک  تعباتم  ار  وا  هدرک  ناشکاله  هدارا  دنوادخ  هک  ماوع  زا  یهورگ  هک  یـسک  .تسا  هنتف  داجیا  تهج  هب  ّتنـس  نآرق و 

(61  «.) ...تسا نایملاع  راگدرورپ  بیذکت  اه  نآ  رد  اریز  ...مرادن ؛ نآ  قطن  رب  تردق  هک  مدید  يروما  وا 

یسلدنا ناّیحوبا   - 4

وا زا  اهدـعب  یلو  تسا ، هدرک  حدـم  يا  هدیـصق  اـب  ار  وا  درک و  یم  مـیظعت  ار  هـیمیت  نـبا  ادـتبا  رد  ناـیحوبا  : » دـیوگ یم  رجح  نـبا 
(62 «.) ...تسا هداد  میسجت  تبسن  وا  هب  تسا و  هدرک  دای  يدب  اب  ار  وا  شریغص  ریسفت  رد  هدرک و  ادیپ  فارحنا 

نآ زا  نایحوبا  خیـش  نوچ  ...تسا  وا  ياه  باتک  نیرت  حـیبق  زا  هیمیت  نبا  شرعلا » باتک  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  یکبـس  زا  يدـیبز 
(63 «.) دومن یم  میظعت  ار  وا  نآ  زا  لبق  هک  یلاح  رد  تفر ؛ ایند  زا  ات  درک  یم  نعل  ار  وا  ًامئاد  دش ، علطم 
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ینالقسع رجح  نبا   - 5

«. ...تفرگ داریا  دـیدج  میدـق و  ياملع  گرزب  کچوک و  رب  تسا  دـهتجم  درک  رکف  هک  نیمه  وا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نیا  هرابرد  وا 
(64)

هیمیت نبا  ّدر  رد  ناگدننک  هرظانم  ای  نیفّلؤم 

یماسا هب  کنیا  .دنا  هدرک  هرظانم  وا  اب  ای  هدرک  فیلأت  باتک  وا  ّدر  رد  نونک  ات  هیمیت  نبا  رصع  زا  ّتنـس  لها  ياملع  زا  يدایز  هدع 
: میزادرپ یم  نانآ  زا  یخرب 

.یعفاش هعامج  نب  میهاربا  نب  دّمحم  یضاق   - 1

.یفنح يراصنا  يریرح  نب  دّمحم  یضاق   - 2

.یکلام رکبوبا  نب  دّمحم  یضاق   - 3

.یلبنح یسدقم  رمع  نب  دمحا  یضاق   - 4

...و هئیضملا » هردلا   » و رانلا » هنجلا و  ءاقبب  رابتعالا   » رد ق ،)  . 756 ه  ) یکبس نیدلا  یقت  دهتجم  ظفاح   - 5

(. ق  . 716 ه  ) لّحرم نبا  هب  فورعم  یّکم ، نب  رمع  نب  دّمحم  هیقف  ماما   - 6

(. ق  . 761 ه  ) ییالع نیدلا  حالص  ظفاح  ماما   - 7

(. ق  . 733 ه  ) هعامج نبا  نیدلاردب  رسفم  یضاق   - 8

(. ق  . 733 ه  ) ُلبْهُج نبا  هب  فورعم  یبلح ، یبالک  ییحی  نب  دمحا  ماما   - 9

.ینیوزق نیدلا  لالج  یضاق  ماما   - 10

(. ق  . 727 ه  ) یناکلمز نبا  نیدلا  لامک  یضاق   - 11

(. ق  . 715 ه  ) يدنه نیدلا  یفص  یضاق   - 12

(. ق  . 714 ه  ) یعفاش یجاب  دّمحم  نب  یلع  ثّدحم  هیقف   - 13

«. يدتعملا مجر  يدتهملا و  مجن   » رد ق ،)  . 741 ه  ) یشرق مّلعم  نب  رخف  خّروم   - 14

«. هیبهذلا هحیصنلا   » رد ق ،)  . 748 ه  ) یبهذ ظفاح   - 15
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«. داملا رهنلا   » رد ق )  . 745 ه  ) یسلدنا ناّیحوبا  فورعم  رّسفم   - 16

«. هطوطب نبا  هلحر   » رد ق ،)  . 779 ه  ) هطوطب نبا   - 17

«. يربکلا هیعفاشلا  تاقبط   » رد ق ،)  . 771 ه  ) یکبس نیدلا  جات  هیقف   - 18

«. خیراتلا نویع   » رد ق ،)  . 764 ه  ) یبتک رکاش  نبا  خّروم   - 19

هّردلا  » رد ق ،)  . 734 ه  ) یکلام یهکاف  یمخل  نمیلا  یبا  نب  رمع   - 20
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«. هراتخملا

«. هیضرملا هلاقملا   » رد ق ،)  . 750 ه  ) ینانخا يرصم  يدعس  دّمحم  یضاق   - 21

(. ق  . 743 ه  ) يواوز ماما   - 22

«. هیمیت نبا  یلع  ّدّرلا  یف  هّیلجلا  ثاحبالا   » رد ق ،)  . 744 ه  ) یفنح یناجزوج   - 23

...و نازیملا » ناسل   » و هنماثلا » هئاملا  نایعا  یف  هنماکلا  رردلا   » رد ق ،)  . 852 ه  ) ینالقسع رجح  نبا   - 24

«. هیکملا هلئسألا  یلع  ّدرلا  یف  هیضرملا  هبوجألا   » رد ق ،)  . 826 ه  ) یقارع نیدلا  یلو   - 25

«. ههبش یضاق  نبا  خیرات   » رد ق ،)  . 851 ه  ) یعفاش ههبش  یضاق  نبا  خّروم  هیقف   - 26

«. دّرمت هّبَش و  نم  هبش  عفد   » رد ق ،)  . 829 ه  ) یعفاش ینصح  رکبوبا  نیدلا  یقت  هیقف   - 27

(. ق  . 803 ه  ) یکلام یسنوت  هنرع  نبا   - 28

«. هنماکلا رردلا   » رد رجح  نبا  لقن  ربانب  ق ،)  . 841 ه  ) یفنح يراخب  نیدلاءالع   - 29

(. ق  . 899 ه  ) یکلام یساف  قورز  خیش   - 30

«. خیراتلا مذ  نمل  خیبوتلاب  نالعالا   » رد ق ،)  . 902 ه  ) يواخس ظفاح   - 31

«. نیرظانلا هضور   » رد ق )  . 980 ه  ) يرتو دّمحم  نب  دمحا   - 32

«. مظنملا رهوجلا   » و هیثیدحلا » يواتفلا   » رد ق ،)  . 974 ه  ) یمتیه رجح  نبا   - 33

(. ق  . 933 ه  ) یقشمد قارع  نبا  خیش   - 34

«. هیدضعلا حرش   » رد ق ،)  . 928 ه  ) یناود نیدلا  لالج   - 35

«. یلامألا كولس  یف  یلآللا  مظن   » رد يرقم  هَّللادبعوبا  یضاق   - 36

«. یکنملا مراصلا  ّدر  یف  یکبملا  دربملا   » رد ق )  . 1057 ه  ) یّکم یقیدص  نالع  نب  دّمحم  ثّدحم   - 37

«. لئامشلا حرش   » رد ق ،)  . 1029 ه  ) یعفاش یفانم  خیش   - 38

«. مامالا تارابع  نم  مارملا  تاراشا   » رد یفنح ، یضایب  یضاق   - 39
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«. افشلا حرش   » رد ق ،)  . 1069 ه  ) یفنح يرصم  یجافخ  خیش   - 40

«. ضایرلا راهزا   » رد ق ،)  . 1041 ه  ) يرقم دمحا  سابعلاوبا  خّروم   - 41

(، ق  . 1122 ه  ) یکلام یناقرز  دّمحم   - 42
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«. هیندللا بهاوملا  حرش   » رد

(. ق  . 1143 ه  ) یسلبان ینغلادبع  خیش   - 43

(. ق  . 1287 ه  ) ساور هب  روهشم  يدایص ، یلع  نب  يدهم  نب  دّمحم  هیقف   - 44

«. رهوجلا هدالق   » رد ق)  . 1328 ه  ) يدایص يدهلاوبا  دّمحم  خیش   - 45

«. هعطاسلا نیهاربلا   » رد ق ،)  . 1376 ه  ) یعفاش یمازع  همالس   - 46

...و صلاخلا » نیدلا   » رد ق )  . 1352 ه  ) یکبس باّطخ  دومحم   - 47

«. يرثوکلا تالاقم   » رد ق )  . 1371 ه  ) يرثوک دهاز  دّمحم   - 48

«. هیعرشلا لوقنلا   » رد ق ،)  . 1348 ه  ) یقشمد یلبنح  یطش  دمحا  نب  یفطصم  یتفم   - 49

«. داقتعالا سند  نم  داؤفلا  ریهطت   » رد ق ،)  . 1354 ه  ) رصم یتفم  یعیطم ، تیخب  دّمحم  خیش   - 50

«. یکنملا مراصلا  دّرب  یکبسلا  مامالا  هرصن   » رد يرصم ، يدونمس  نامثع  نب  میهاربا  خیش   - 51

«. نیفلاخملا دئاقع  نم  نییرعشألا  هئارب   » رد ق ،)  . 1390 ه  ) هکم ملاع  قوزرم ، نب  دماحوبا   - 52

«. ًاّیفلس سیل  هیمیت  نبا   » رد سیوع ، دّمحم  روصنم  خیش   - 53

« رفاسلا حبصلا   » و هعنصلا » ناقتا  » رد يرامغ ، قیدص  نب  هَّللادبع  لضفلاوبا  خیش   - 54

«. هیلاعلا دیناسالا  یف  هیفاکلا  هصالخلا   » رد ییایزنودنا  نادنج  نب  ملاس  لابشألاوبا   - 55

«. نایبلا حیرص   » و هّینسلا » تالاقملا   » رد یشبح ، يوره  هَّللادبع  هیقف   - 56

هیمیت نبا  راکفا  جّورم  مّیق ، نبا 

نب دعـس  نب  بوـّیا  نب  رکبوـبا  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا  تسا ، حرطم  وا  راـکفا  جّورم  ناوـنع  هب  هک  هیمیت  نبا  ّمهم  نادرگاـش  زا  یکی 
.دشاب یم  هیزوج  مّیق  نبا  هب  فورعم  یلبنح ، یقشمد ، یعرز ، زیرح ،

حمق رازاـب  رد  ار  نآ  یلبنح  يرکب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نمحرلادـبع  جرفلاوبا  ظـفاح  نب  نیدـلا  ییحم  هک  دوـب  يا  هسردـم  هیزوـج 
.دندیمان هیزوج  مّیق  نبا  ار  وا  اذل  دوب ، هسردم  نیا  تسرپرس  مّیق و  شردپ  هک  اجنآ  زا  .دوب و  هتخاس  قشمد 

اب ق   . لاس 712 ه رد  دش و  دلوتم  ق   . لاس 691 ه رد  وا 
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دّلقم لئاسم  مامت  رد  یلو  درک  ملع  ذخا  وا  زا  تخومآ و  وا  دزن  ار  هقف  .دش و  وا  سرد  سلجم  مزالم  درک و  ادـیپ  طابترا  هیمیت  نبا 
ات درک  یعـس  نآ  رب  هفاضا  دومن ، دـییأت  شیاـه  باـتک  رد  ار  شراـکفا  هدرک و  يراـی  ار  هیمیت  نبا  بهذـم  اذـل  .دوب  وا  هناروکروک 

.دروآرد لالدتسا  ناهرب و  بلاق  رد  ار  شداتسا  دیاقع  راکفا و 

اهر شداتسا  گرم  زا  دعب  یلو  تفر  نادنز  هب  وا  اب  زین  و  دش ، هداد  هبوت  شلطاب  دیاقع  زا  هیمیت  نبا  شداتسا ، خیـش و  رـصع  رد  اذل 
میهاربا ترایز  تهج  هب  تکرح  شداتـسا  دـننامه  هک  نیا  تهج  هب  ًاصوصخ  تفر ، نادـنز  هب  راب  هس  شتاداقتعا  تهج  هب  وا  .دـش 

.دومن عنم  میرحت و  ار  مالسلا  هیلع  لیلخ 

هیلع میهاربا  لیلخلاربق -  هرایزل  لاـحرلا  ّدـش  هراـکنال  هدـم ؛ سبح  دـقو  تفگ ...« : هک  هدرک  لـقن  یبهذ  زا  یـشبح  يوره  هَّللادـبع 
« .دش سوبحم  نمحرلا  لیلخ  ربق  ترایز  تهج  هب  نتسب  راب  راکنا  تهج  هب  یتدم  رد  وا  ( »... 65 (؛» -  مالسلا

، هلاوقا نم  ییـش ء  نع  جرخیال  ناک  یتح  هیمیت  نبا  ّبح  هیلع  بلغ  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  هنماکلا » رردلا   » رد رجح  نبا  زا  زین  وا 
ًابورـضم لمج  یلع  هب  فیطو  نیهأ  نا  دعب  هیمیت  نبا  عم  لقتعاو  .هملع  رـشنو  هبتک  بّذه  يّذلا  وهو  کلذ ، عیمج  یف  هل  رـصتنی  لب 

تشذـگ و یمن  وا  لاوـقا  زا  کـی  چـیه  زا  هک  يّدـح  هب  درک  هبلغ  وا  رب  هـیمیت  نـبا  تـّبحم  ( » 66 (؛» ...هنع جرخأ  تام  اّملف  هّردـلاب ،
وا ملع  هدرک و  بیذـهت  ار  هیمیت  نبا  ياه  باتک  هک  دوب  یـسک  وا  .درک و  یم  يرای  ار  وا  دراوم  مامت  رد  هکلب  دومن ، یمن  تفلاخم 

اب مّیق  نبا  .تخاس  یم  رشتنم  ار 
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رود دندز  یم  هنایزات  هک  یلاح  رد  دـندرک و  يرتش  رب  راوس  ار  وا  تفرگ ، رارق  تناها  دروم  هک  نآ  زا  دـعب  دـش ، ینادـنز  هیمیت  نبا 
«. ...دندرک اهر  ار  وا  درم  هیمیت  نبا  نوچ  .دندنادرگ و 

« مالسلا مهیلع   » تیب لها  اب  هیمیت  نبا  ینمشد 

حیضوت

وا ینمـشد  توادـع و  بصن و  هب  یپ  دـنک و  هعلاطم  ار  هنـسلا -  جاهنم  صوصخ  هب  هیمیت -  نبا  ياه  باـتک  هک  تسا  یـسک  رتمک 
: میزادرپ یم  دراوم  نیا  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  ثحب  نیا  رد  ام  .دربن  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  هلهابم  هیآ  لوزن  اب  تفلاخم   - 1

هراشا

يارب یتلیضف  ار  نآ  لوزن ، ضرف  رب  تسا و  هدرک  تفلاخم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  هلهابم  هیآ  لوزن  اب  یتاهج  زا  هیمیت  نبا 
: مییوگ یم  خساپ  وا  تاهبش  هب  کنیا  .درامش  یمن  تیب  لها 

!! تسین يواسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  یسک  فلا )

(67 «.) وا ریغ  هنو  یلع  هن  تسین ، لیاضف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  يواسم  سک  چیه  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

خساپ

تـالامک و ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  رگید  یعطق  هلدا  هیآ و  نیا  زا  .میتـسه  ّصن  عباـت  اـم  ًـالّوا :
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  زج  دشاب  يربمایپ  ناشیا  زا  دـعب  دوب  رارق  رگا  اذـل  و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـننامه  اه  ّتیلباق 

.دشاب رگید  يربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  هک  تسین  رارق  یلو  .تشادن  ار  ماقم  نیا  تیلباق  رگید  یسک 

ادـخ زا  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  هک  تسا  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دنـسلا  حیحـص  یتیاور  رد  ًاـیناث :
هک نآ  رگم  مدومنن  تساوخرد  يزیچ  دنوادخ  زا  .مدومن و  تساوخرد  وت  يارب  دنوادخ  زا  ار  نآ  لثم  هک  نآ  زج  متـساوخن  يزیچ 

(68 «.) دوب دهاوخن  يربمایپ  وت  زا  دعب  هک  دش  هداد  ربخ  نم  هب  هک  نآ  زج  .دومن  اطع  نم  هب  ادخ 

نم و زا  یلع  ( » 69 (؛» يدعب مکّیلو  وهو  هنم ، انأو  یّنم  ّیلع  دومرف ...« : دنسلا  حیحـص  ثیدح  قباطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زین  و 
« .تسا نم  زا  دعب  امش  ّیلو  وا  میوا و  زا  نم 

! تاواسم رب  انسفنا »  » تلالد مدع  ب )

رب هاگ  نآ  .تسا  ناسنا  ءابرقا  ناـکیدزن و  نآ  هب  دوصقم  هلکب  درادـن  تلـالد  تاواـسم  رب  برع  تغل  رد  سفنا » : » دـیوگ یم  زین  وا 
ْذِإ َْول ال  : » لیبق زا  درادـن ؛ تاواسم  رب  تلالد  یلو  هتفر  راک  هب  سفنا  ظفل  اه  نآ  رد  هک  دـنک  یم  داهـشتسا  یتاـیآ  هب  دوخ  ياعدـم 
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هب تبسن  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دیدینش ، ار  تمهت   ] نیا هک  یماگنه  ارچ  ( » 70 (؛» ًاْریَخ ْمِهِسُْفنَِأب  ُتانِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس 
(71 «) .دندربن ریخ  نامگ  دوب ] اه  نآ  دوخ  نوچمه  هک  یسک  و   ] دوخ

خساپ

يانعم هب  سفنا  هک  درک  اعّدا  اـج  همه  رد  ناوت  یمن  اذـل  و  تسا ، هداـتفا  هلباـقم  ءاـبرقا  سفنا و  هملک  نیب  تاـیآ  زا  یخرب  رد  ًـالّوا :
.تسا ءابرقا 

هداوناخ دوخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 72 (؛» ًاران ْمُکِیلْهَأَو  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
ناش هداوناخ  نتشیوخ و  هب  هک  یناسک  ( » 73 (؛» ْمِهِیلْهَأَو ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  : » دیامرف یم  زین  و  .دینک » ظفح  شتآ  زا  ار  شیوخ 

نآ یقیقح  يانعم  هب  ناسنا  سفن  رد  سفنا  هیآ ، ود  نیا  رد  هک  نآ  زج  تسا ؛ نینچ  نیا  زین  هلهابم  هیآ  دروم  رد  .دنا » هدـناسر  نایز 
یلصربمایپ هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینعی  تسا ؛ هتفر  راک  هب  یلیزنت  يانعم  رد  ًازاجم  هلهابم  هیآ  رد  یلو  تسا  هدش  لامعتـسا 

.دشاب ربمایپ  سفن  هک  نیا  هن  تسا ، لیاضف  عیمج  رد  هلآو  هیلع  هللا 

.روایب و هلهابم  يارب  ار  دوخ  دّـمحم ! يا  دـیامرف : یم  هدرک  باطخ  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هلهاـبم  هیآ  زا  دافتـسم  ًاـیناث :
: دراد لامتحا  هس  دشاب  رگید  صخش  سفن  یصخش  هک  نیا  .دروآ و  هلهابم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  فقوم  نآ  رد  ربمایپ 

اریز تسا ؛ لطاب  ًاعطق  انعم  نیا  ّتیمسج : رد  یتح  یقیقح  داحتا  تینیع و   - 1
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.میناد یمن  یکی  یمسج  ظاحل  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زین  میتسین و  لولح  هب  دقتعم  ام 

.تسا هدش  ءانثتسا  هک  هچنآ  زج  هب  لیاضف  تانوؤش و  رد  داحتا   - 2

.یکیدزن تبارق و  رد  تسناجم  اهنت   - 3

هن مینک  لمح  مود  يانعم  رب  ار  سفنا  هملک  تهج  ود  هب  دـیاب  ام  یلو  تسا ، سفن  هملک  يارب  يزاجم  یناعم  زا  موس  مود و  ياـنعم 
: موس

ملع رد  هچنآ  قباطم  دـشاب و  یم  تسا  تاهج  عیمج  زا  تدـحو  نامه  هک  یقیقح  ياـنعم  هب  برقا  مود  ياـنعم  هک : نیا  لّوا  تهج 
.دوش لمح  یقیقح  يانعم  هب  یناعم  نیرت  بیرق  رب  دیاب  ظفل  هدش ، هتفگ  تغالب 

: زا تسا  ترابع  هلمج  نآ  زا  هک  موس ، هن  تسا  مود  يانعم  دیؤم  هک  دراد  دوجو  يرایسب  نئارق  هک : نیا  رگید  تهج 

ّالا یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلزنم : ثیدح  لّوا - 
« .دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  یشاب  یم  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  ( » 74 (؛» يدعب ّیبن  ّهنأ ال 

نم زا  وت  ( » 75 (؛» کنم انأو  یّنم  تنأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يراخب  مّود - 
« .ماوت زا  نم  و 

رد هک  تسا  نم  حور  دـننامه  بلاـط  یبا  نب  یلع  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  دوعـسم  نـبا  مّوـس - 
(76 «.) دشاب یم  مدسج 

دوخ يارب  ادـخ  زا  ( » 77 (؛» ...هلثم کل  تلأس  ّالا  ًائیـش  یل  هَّللا  تلأـس  اـم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  باـطخ  زین  و  مراـهچ - 
« .مدومن اضاقت  وت  يارب  ار  نآ  لثم  هک  نآ  زج  متساوخن  يزیچ 

!! هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  تیافک  ج )

راهچ نیا  هک  نیا  : » دیوگ یم  زین  هیمیت  نبا 
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یفاک ییاهنت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياعد  اریز  هدوبن ؛ اعد  تباـجا  دوصقم  دروآ  دوخ  هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ار  رفن 
(78 «.) دوب

خساپ

اه نآ  دوجو  رگا  .دنروایب و  زین  ار  دارفا  نیا  هک  دهاوخب  اراصن  زا  ات  تساوخ  دوخ  ربمایپ  زا  یلاعت  دنوادخ  ارچ  دوب  نینچ  رگا  ًالّوا :
مه اـب  یگمه  سپـس  « ؛» ْلِـهَْتبَن َُّمث  : » دـیامرف یم  رخآ  رد  هک  نآ  ًاـصوصخ  دوبن ، یتوعد  نینچ  هب  یجاـیتحا  دوبن  لـیخد  هلهاـبم  رد 

« .مینک هلهابم 

توعد انأ  اذإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تایاور  زا  یخرب  قباطم  اریز  تسا ؛ ّصن  لـباقم  رد  داـهتجا  هیمیت  نبا  فرح  ًاـیناث :
ربمایپ ياعد  تباجا  رد  اه  نآ  نیمآ  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  دوخ  نیا  و  ( 79 «.) ...دییوگب نیمآ  امش  مدرک  اعد  نم  هاگ  ره  « ؛» ِمأف اونّ

.تسا هدوبن  ریثأت  یب 

!! مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  صاصتخا  مدع  د )

(80 «.) تسا هدمآ  عمج  هغیص  هب  اریز  درادن ؛ مالسلا  هیلع  یلع  هب  صاصتخا  انَسُْفنَأ »  » هملک : » دیوگ یم  زین  وا 

خساپ

نآرق رد  درب و  یم  راک  هب  درفم  رب  ار  عمج  ظفل  میظعت  هلمج  زا  یتاهج  هب  برع  هک  میدـناسر  تابثا  هب  تیالو )  ) هیآ رد  ًالبق  ًـالّوا :
.مینک یم  هدهاشم  دایز  ار  یلامعتسا  نینچ  زین 

زا صاوخ  هک  تسا  راوازـس  هدـننک  هلهابم  هتـسد  ود  زا  مادـک  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  تهج  هب  هیآ  نیا  رد  عمج  هب  ریبعت  ًایناث :
.ریخ ای  دنشاب  ددعتم  هتسد  ره  دارفا  هاوخ  دروایب ، ار  دوخ  تیب  لها 

!! تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  صخش  انسفنا ،»  » زا دوصقم  ه )

نز نادنزرف و  دوخ و  دیاب  هلهابم  ماگنه  ینعی  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  صخـش  انَـسُْفنَأ »  » زا دوصقم  : » دیوگ یم  نینچمه  وا 
(81 «.) دیروایب ار  دوخ  ياه 

خساپ

نسح ماما  هلهابم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هحیحـص ، تایاور  قباطم  اریز  تسا ؛ صن  لباقم  رد  داهتجا  هیجوت  نیا  ًالّوا :
زین و  دوب ، اـنَءاِسن »  » قادـصم هک  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  زین  و  دوب ، اـنَءاْنبَأ »  » قادـصم هک  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  و 
هللا یلصربمایپ  ارچ  تسا ، هدوب  ربمایپ  دوخ  انَسُْفنَأ »  » زا دوصقم  رگا  .دروآ و  دوب ، انَسُْفنَأ »  » قادصم هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

؟ دروآ هارمه  هب  دوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو ، هیلع 
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ًاعطق نیا  هک  دنـشاب  یکی  هدش  توعد  هدننک و  توعد  ینعی  دـشاب ؛ داحتا  وعدـم  یعاد و  نیب  هک  دـیآ  یم  مزال  ضرف ، نیا  اب  ًایناث :
.دنک یمن  توعد  ار  شدوخ  ناسنا  هاگچیه  اریز  تسا ؛ لطاب 

صخـش اریز  دـشاب ؛ يداـیز  هیآ  رد  ْمُکَـسُْفنَأو ،» انَـسُْفنَأ   » هملک هک  دـیآ  یم  مزـال  لاـمتحا ، نـیا  ندوـب  تـسرد  تروـص  رد  ًاـثلاث :
.تسا ُعْدَن » اَْولاعَت   » هلمج رد  لخاد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هب ار  مدوخ  نم  « ؛» اذک یلإ  یسفن  توعد  : » دیوگ یم  برع  ًالثم  دنک ؛ یم  توعد  زین  ار  دوخ  یهاگ  ناسنا  هک  دیوگب  یسک  رگا  و 
« .مدرک توعد  زیچ  نالف 

: مییوگ یم  لاکشا  نیا  باوج  رد 

هب ًافاضم  .تسناد  یقیقح  ار  لامعتسا  عون  نیا  ناوت  یمن  یلو  تسا ، حیحص  زین  دوخ  توعد  هک  مینک  یمن  هشقانم  تهج  نیا  رد  ام 
ًازاجم هک  نآ  رگم  دـناوخ  یم  ار  يرگید  هکلب  دـنک  یمن  توعد  ار  شدوخ  هاگ  چـیه  ناسنا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  یخرب  هک  نیا 

(82) .دشاب نینچ 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  ار  انَـسُْفنَأ »  » زا دوصقم  هک  تسا  حیحـص  صوصن  لباقم  رد  داهتجا  تقیقح  رد  لاکـشا  نیا  هک  نیا  هب  ًافاضم 
یلصربمایپ لومش  رکنم  ام  هچرگ  .دناد  یم 
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.میتسین انَسُْفنَأ »  » هملک رد  هلآو  هیلع  هللا 

لقن ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رـضحم  ندش  بایفرـش  دیـس و  بتاع و  دورو  هصق  رباج  زا  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
زا دارم  دـیوگ : یم  رباج  هاگ  نآ  ...ْمُکَءاْنبَأَو .» انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت   » دـش لزاـن  اـه  نآ  ّقح  رد  و  دـیوگ ...« : یم  نآ  رخآ  رد  هدرک و 

(83 «.) دشاب یم  همطاف  انَءاِسن »  » زا دوصقم  تسا و  نیسح  نسح و  انَءاْنبَأ »  » زا دارم  تسا و  یلع  هَّللا و  لوسر  ْمُکَسُْفنَأَو ،» انَسُْفنَأ  »

ریهطت هیآ  هیجوت   - 2

حیضوت

نیا دنادرگ و  ناشکاپ  هتخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  ات  درک  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
(84 «.) ...درادن تمصع  رب  تلالد 

خساپ

.تسا هدش  تباجا  عطق  روط  هب  هدرک  اعد  رگا  تسا و  هوعدلا  باجتسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ًالّوا :

.میتفگ َمیِقَتْسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدْها   » ریسفت رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدنیآ  رد  سجر  باهذا  ریهطت و  رارمتسا  اعد ، هدیاف  ًایناث :

ریهطت هجیتن ، رد  سجر و  باـهذا  ندرک  خوسر  نتفرگ و  قمع  صولخ و  تاـجرد  هبترم و  نتفر  ـالاب  اـعد ، هک  تسا  نکمم  ًاـثلاث :
.دشاب هتشاد  رب  رد  ار  تیب  لها 

(85) .تسا هدوب  ریهطت  هیآ  لوزن  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  هدش ، رکذ  هک  یتایاور  زا  یخرب  قباطم  ًاعبار :

ققحت هک  ار  يزیچ  دـنک  یم  هدارا  یهاـگ  هکلب  تسین ، دارم  قّـقحت  نّمـضتم  ریهطت ، هیآ  رد  دـنوادخ  هدارا  دـیوگ : یم  نینچمه  وا 
.دـننک یمن  یخرب  دـننک و  یم  هبوت  یخرب  هک  یلاح  رد  86 ؛) «) ْمُْکیَلَع َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللاَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  دـبای ؛ یمن 

: دیوگ یم  هاگ  نآ  ( 87) .دننامب یقاب  كرش  رب  هک  دنهاوخ  یم  یـضعب  یلو  دنک ، كاپ  كرـش  زا  ار  مدرم  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ 
لها زا  دنوادخ  هک  میناد  یم  ام  و  ِناثْوَْألا » َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  : » دـنوادخ لوق  دـننامه  تسا ، كرـش  هیآ ، رد  سجر »  » زا دوصقم 

(88) .درادن نانآ  تمصع  رب  تلالد  نیا  یلو  تسا ، هدرک  رود  ار  تثابخ  كرش و  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب 

خساپ

هدارا فالخرب  دراد ، هّجوت  مدرم  مومع  هب  ور  نیمه  زا  ینیوکت ؛ هن  تسا  یعیرـشت  ْمُْکیَلَع » َبُوتَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّللاَو   » هیآ رد  هدارا  ًالّوا :
هن تسا  ینیوکت  هدارا  دوب ، نت  جنپ  رد  هیآ  لوزن  رد  ّصن  هک  یتایاور  ًاصوصخ  دـش -  رکذ  هک  ینئارق -  هب  هک  ریهطت  هیآ  دروم  رد 

.دش یمن  صاخ  يدارفا  لماش  هنرگو  یعیرشت 

زا دوصقم  هینایب  نم »  » هملک اب  نآ  زا  دـعب  اریز  تسا ؛ هدـش  صخـشم  سجر  زا  دوصقم  ِناثْوَْألا » َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف   » هیآ رد  ًاـیناث :

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


، سجر
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فلا و هک  ریهطت  هیآ  فالخ  رب  .تسا  نیکرـشم  مومع  اُوِبنَتْجاَف »  » رد باطخ  هک  نآ  ًاصوصخ  تسا ؛ هدـش  یفرعم  كرـش  صوصخ 
یم لـماش  زین  ار  تسا  وهـس  اـطخ و  هابتـشا ، هاـنگ ، هلمج  نآ  زا  هک  سجر  بتارم  مومع  هدوـب و  سنج  يارب  نآ  رد  َسْجِّرلا »  » مـال

.دوش

راذنا هیآ  لوزن  نأش  اب  تفلاخم   - 3

هراشا

؛ داد تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ناوت  یمن  ار  نودتهملا » يدتهی  ّیلع  ای  کبو  رذنملا ، انأ   » مالک نیا  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
چیه هک  یلاـح  رد  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  طـسوت  هب  طـقف  تیادـه  هـک  تـسا  نـیا  لوـق ، رهاـظ  اریز 

(89 «.) ...دیوگ یمن  ینخس  نینچ  یناملسم 

لاح میِقَتْـسُم » ٍطارِـص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ   » هدومرف هداد و  رارق  يداه  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یلاعت  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  زین  و 
(90 (»؟ تسا هدشن  فیصوت  یتفص  نینچ  هب  نآرق  رد  هک  دیهد  یم  رارق  يداه  ار  یسک  امش  هنوگچ 

خساپ

یلع ماما  يداه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  میراد  لوبق  همه  اریز  تسا ؛ هتفرگ  همشچرس  هیمیت  نبا  دانع  مهف و  ءوس  زا  لاکشا  نیا 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تایح  زا  دعب  تما  يداه  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دـشاب  یم  دوخ  تایح  نامز  رد  تما  همه  مالـسلا و  هیلع 

هک يدعب ،» نم  نودتهملا  يدتهی  کب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  دنـسلا  حیحـص  ثیدح  حیرـص  نیا  .تسا و  هلآو 
.تسا هدرک  لهاجت  نآ  زا  ای  هدیدن و  ای  ار  يدعب »  » هملک هیمیت  نبا  فسألا  عم 

رگید داریا 

یلع طسوت  هب  تفای  تیادـه  دّـمحم  تما  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  نودـتهملا » يدـتهی  کب   » هلمج رهاـظ  : » دـیوگ یم  نینچمه  وا 
رد دـندش ؛ تشهب  دراو  دـنتفای و  تیادـه  هدروآ و  نامیا  ربماـیپ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  اریز  تسا ؛ راکـشآ  یغورد  نیا  و  تسا ، هدوب 

دنتفای تیاده  وا  هب  دندروآ و  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هک  یناسک  رتشیب  .دندینشن و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ینخـس  هک  یلاح 
نیا نودب  دنتفای ، تیاده  هدروآ و  نامیا  اه  نآ  مدرم  دش و  حتف  ییاهرهـش  اهروشک و  زین  .دـنتفاین و  تیادـه  یلع  هب  زیچ  چـیه  رد 
لوبق ار  هلمج  نیا  تسا  زیاج  هنوگچ  سپ  .دنتفای  تیاده  وا  زا  ریغ  هباحص  طسوت  هب  یگمه  هکلب  دنـشاب ، هدینـش  يزیچ  یلع  زا  هک 

(91 (.»؟ نودتهملا يدتهی  کب  تسا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  مینک 

خساپ

هللا یلصادخ  لوسر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هدمآ  نینچ  ثیدح  رد  دش  هراشا  لبق  لاکـشا  باوج  رد  هک  هنوگ  نامه  ًالّوا :
ود ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  درادـن  تاـفانم  نیا  تسا و  تقیقح  ّقح و  هب  رگ  تیادـه  اـهنت  هلآو  هیلع 

.دنشاب تما  رگ  تیاده  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يربهر  اب  ًاکرتشم و 
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هدروآ نامیا  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  مامت  هک  هتفگ  یـسک  هچ  ًایناث :
.میا هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  لّصفم  هیمیت  نبا  باوج  رد  هنیفس  ثحب  رد  ام  .دنا  هدربن  هرهب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دنا 

تیاده هب  هتفای ، تیاده  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هار  ریغ  زا  سک  ره  هک  هتفگ  یـسک  هچ  ًاثلاث :
قباطم تسا ؟ هتفای  تیاده  یعقاو  یقیقح و 
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.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هار  زا  اهنت  یعقاو  تیاده  ثیدح  نیا 

تیالو هیآ  تلالد  فیعضت   - 4

حیضوت

دـض هدـمآ ، صوـصن  نیا  رد  هک  یتیـالو  تسا ، تواـفت  واو ) حـتف  هب   ) تیـالَو و  واو ) رـسک  هب   ) تیـالِو نیب  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
یمن یتوافت  تیالِو  تیالَو و  نیب  نادان  دارفا  نیا  تسا و  تراـما  ياـنعم  هب  هک  واو  رـسک  هب  هن  تسا  واو  حـتف  هب  هک  تسا  توادـع 
يانعم هب  تیالو  نانمؤم  همه  تسا و  نانمؤم  ماـمت  تیـالو  هراـبرد  هیآ  نوچ  و  تسا ، یلاو  ظـفل  زا  ریغ  تیـالو  ّیلو و  ظـفل  .دـنهن 

(92 «.) تسین تراما  يانعم  هب  تیالو  سپ  دنرادن ، ار  تراما 

خساپ

، یمویف دـننام  دـنهن ؛ یمن  واو ) حـتف  هب   ) تیالو و  واو ) رـسک  هب   ) تیالو يانعم  نیب  یتوافت  تایبدا ، تغل و  نادنمـشناد  یخرب  ًالّوا :
.ءارف جاجز و  هیوبیس ،

(93 «.) میا هدینش  یتسرپرس  یتسود و  يانعم  ود  ره  رد  واو  رسک  واو و  حتف  هب  ار  تیالو  : » دیوگ یم  ءاّرف 

یتسرپرـس يانعم  نامه  ّیلو »  » ظفل زا  ردابتم  هک  میدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماـما  رب  هیآ  تلـالد  یـسررب  رد  ًاـیناث :
.دشاب نئارق  کمک  هب  دنچره  تسا ؛

، دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  رتاوتم  تایاور  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  طوبرم  اهنت  هیآ  نیا  هک  میدرک  تابثا  ًاـثلاث :
.دوش نانمؤم  همه  لماش  هک  مینک  فرصت  تیالو  يانعم  رد  تهج  نیا  هب  ات  درادن  نانمؤم  مامت  هب  یطابترا  زگره  و 

تّدوم هیآ  لوزن  نأش  فیعضت   - 5

هراشا

زا لبق  اذـل  تسا و  هدوب  همطاـف  اـب  یلع  جاودزا  زا  لـبق  تسا و  یّکم  کـش  نودـب  اروش  هروس  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  هیمیت  نبا 
(94 «.) تسا هدش  لزان  نیسح  نسح و  تدالو 

خساپ

: درک یسررب  ناوت  یم  هار  ود  زا  یندم ، ای  تسا  یّکم  يا  هیآ  هک  نیا  صیخشت  يارب  ًالّوا :

توعد یتسرپ و  تب  زا  داقتنا  یلقع و  فراعم  دیحوت و  هرابرد  هک  يا  هیآ  ره  مییوگب : هک  وحن  نیا  هب  هیآ ؛ نومضم  هظحالم  فلا )
؛ دیآ یم  باسح  هب  یّکم  دراوم  بلاغ  رد  تسا ، روما  نیا  هباشم  نیشیپ و  ياه  تما  ياه  نایرج  زیخاتسر و  زور  ادخ و  هب  نامیا  هب 

ماـظن نوؤش  هب  طوـبرم  هک  یتاـیآ  یلو  .تسا  لـئاسم  لـیبق  نیمه  دوـب  اـه  نآ  رکذ  هب  جاـیتحا  هک  یلئاـسم  اـهنت  رـصع  نآ  رد  اریز 
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هیآ دروم  رد  .دیآ  یم  باسح  هب  یندم  ًابلاغ  هدوب ، یعامتجا  ماظن  یعرـش و  ماکحا  اراصن و  دوهی و  اب  تارظانم  داهج و  یمالـسا و 
.تسا هنیدم  رد  لوزن  اب  نآ  بسانت  هک  درب  میهاوخ  یپ  نآ  نومضم  هب  هعجارم  اب  تّدوم » »

یم نارسفم  هک  مینک  یم  هدهاشم  اروش  هروس  دروم  رد  .تسا و  هدش  دراو  املع  فرط  زا  هیآ  دروم  رد  هک  یـصوصن  هب  عوجر  ب )
.تسا یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » هیآ اه  نآ  لّوا  هک  نآ ، زا  هیآ  راهچ  زج  هب  تسا  یّکم  اروش  هروس  دنیوگ :

راهچ زج  هب  دـنا : هتفگ  هداتق  سابع و  نبا  .تسا و  یّکم  رباج ، اـطع و  همرکع و  نسح و  لوق  رب  اـنب  اروش  هروس  دـیوگ : یم  یبطرق 
(95) .دشاب یم  ...ْمُُکلَئْسَأ » ُْلق ال   » اه نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  نآ  هیآ 

هب تسا ، یّکم  اروش  هروس  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  نایحوبا 
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(96) .تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  هیآ ، راهچ  رخآ  ات  ...ًارْجَأ » ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » زا نآ  هیآ  راهچ  زج 

.دنا هدرک  لقن  ار  بلطم  نیمه  زین  ...و  ( 98) یسولآ و  ( 97) یناکوش

بلغا اذل  و  تسا ، هدشن  يروآ  عمج  لوزن  بیترت  بسح  رب  نادنمـشناد  قافتا  هب  میرک  نآرق  مینادب ، هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا 
ای یّکم  ار  يا  هروس  رگا  .تسین و  یلاخ  یّکم  تایآ  زا  یندـم  ياه  هروس  رثکا  زین  هدوبن و  یلاخ  یندـم  تایآ  زا  یّکم  ياه  هروس 
هب عوضوم  ندش  نشور  يارب  .تسا  هدش  لزان  اجک  رد  يا و  هیآ  عون  هچ  ياراد  هروس  نآ  بلغا  هک  تسا  نیا  عبات  دنمان  یم  یندم 

: مینک یم  هراشا  ییاه  هنومن 

(99) .تسا یندم  هک  شلّوا  زا  هیآ  هد  رگم  تسا ، یّکم  توبکنع  هروس  فلا )

(100) .تسا یندم  هک  شلّوا  زا  هیآ  تفه  رگم  تسا ، یّکم  فهک  هروس  ب )

(101 «.) اهُدِراو ّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإَو   » هیآ هدجس و  هیآ  ّالا  تسا ، یّکم  میرم  هروس  ج )

(102 «.) ٍفْرَح یلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو   » هیآ رگم  تسا ، یّکم  ّجح  هروس  د )

هکلب ددرگ  دوجوم  نادـنواشیوخ  رب  روـصحم  تّدوـم  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  نیا  یلو  دـشاب  یّکم  تّدوـم »  » هیآ هک  ضرف  رب  ًاـیناث :
صخـش ره  لماش  هیآ  ینعی  دنتـسه ؛ نیدوجوم  طیارـش  ياراد  دنوش و  یم  ّدلوتم  هیآ  لوزن  زا  دـعب  هک  ددرگ  یم  زین  یناسک  لماش 

.دوش یم  تراهط  ترتع و  تیب  لها  ناماما  زا  موصعم 

لوزن نامز  رد  دوجوم  دالوا  مه  لماش  هک  ْمُکِدالْوَأ » ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی   » دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  .تسا  تیاصو  هیآ  هیآ ، نیا  ریظن 
.دنوش یم  ّدلوتم  ًادعب  هک  يدالوا  مه  دوش و  یم  هیآ 

هکلب یبرقلا ، يوذـل  هدوملا  ّالا  دومرفن : دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لیلد  : » دـیوگ یم  دوخ  قباـس  لاکـشا  همادا  رد  هیمیت  نبا 
 ، یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  : » دومرف
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هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  تفگ ، یم  یبرقلا  يوذل  ای  یبرقلل  دیاب  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادنواشیوخ  دنوادخ  دوصقم  رگا  و 
(103  .) یبْرُْقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِللو  ُهَسُمُخ    ِ ِهَّلل َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  : » دومرف سمخ 

خساپ

.دنا هداد  ار  نآ  باوج  هدمآرب و  لاؤس  نیا  زا  خساپ  ددصرد  نیرسفم  هک  درب  میهاوخ  یپ  ریسفت  بتک  هب  هعجارم  اب 

َهَّدَوَْملا َّالِإ   » یّلک روط  هب  و  یبرقلل ؟ هدوملا  ّالا  دشن : هتفگ  ای  یبرقلا  هدوم  ّالإ  دشن : هتفگ  ارچ  دوش : هتفگ  رگا  : » دیوگ یم  يرـشخمز 
باب زا  .دـنا  هتفرگ  رارق  نآ  ّرقم  تّدوم و  ناکم  ّلحم و  تیب  لـها  هیآ ، نیا  رد  مییوگ : یم  باوج  رد  تسیچ ؟ شیاـنعم  یبْرُْقلا  ِیف 
مراد تسود  ار  نانآ  نم  هک  تسا  نآ  دوصقم  .تسا  تّدوم  نالف  لآ  رد  نم  يارب  هّدوم ،» ٍنالف  لآ  یف  یل  : » دـیوگ یم  برع  لاثم 

یم هک  نیا  لثم  تسا ؛ فوذـحم  هب  ّقلعتم  هکلب  تسین ، تّدوم  هب  ّقلعتم  ِیف »  » هیآ دروم  رد  .دنتـسه  نم  ّبح  ّلحم  ناکم و  ناـنآ  و 
لوسر نادـنواشیوخ  رد  هک  یتّدوم  رگم  یبرقلا » یف  هتباث  هدوملا  اـّلإ  : » تسا نینچ  نیا  نآ  ریدـقت  و  تسا .» هسیک  رد  لاـم  : » مییوگ

(104 «.) تسا تباث 

.تسا هدیسر  زین  ( 108) دوعسلاوبا و  ( 107) يروباشینو ( 106) نایحوباو ( 105) يزاررخف زا  ریسفت  نیمه 

دنوادـخ رب  وا  دزم  رجا و  اـهنت  اریز  دـنک ؛ یمن  يرجا  تساوـخرد  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دـیوگ یم  همادا  رد  هیمیت  نـبا 
هللا یلـصربمایپ  تیب  لها  هب  تبـسن  ام  یتسود  تالاوم و  یلو  دنرادب ، تسود  ار  وا  رگید  ّهلدا  هب  هک  تسا  ناناملـسم  رب  يرآ  .تسا 

(109 «.) دیآ یمن  باسح  هب  ربمایپ  رجا  دزم و  هاگچیه  هلآو  هیلع 

خساپ

: دراد دوجو  هیآ  عون  راهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلاسر  دزم  رجا و  هلأسم  دروم  رد 

: دناد یم  دنوادخ  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزم  رجا و  هک  یتایآ   - 1

ْنِم ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  امَو  ِنوُعیِطَأَو *  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌنیِمَأ *  ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  لوق  زا  لاعتم  دنوادخ 
َيِرْجَأ ْنِإ  ٍرْجَأ 
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نیا يارب  نم  .دییامن  تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  .متسه  نیما  يربمایپ  امش  يارب  نم  ًامّلسم  ( » 110 (؛» َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  ّالِإ 
« .تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  رجا  مبلط ، یمن  امش  زا  يدزم  چیه  توعد  ]

(111 (؛» َنُولِقْعَت الَف  ِینَرَطَف َأ  يِذَّلا  یَلَع  ّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ِمْوَق ال  ای  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  نابز  زا  و 
یمن اـیآ  تسا ، هدـیرفآ  ارم  هک  تسا  یـسک  رب  اـهنت  نم  شاداـپ  مبلط ، یمن  یـشاداپ   [ تلاـسر  ] نیا يارب  امـش  زا  نم  نم ! موـق  يا  »

« .دیمهف

(112) .تسا هدش  لقن  ریبعت  نیمه  زین  حلاص  ترضح  نابز  زا 

شربمایپ هب  باطخ  رگید  ییاـج  رد  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  مدرم  دوخ  هب  دزم  تشگزاـب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  یخرب  زا   - 2
« .تسا امش  دوخ  يارب  ما  هتساوخ  امش  زا  یشاداپ  رجا و  ره  وگب : ( » 113 (؛» ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  : » دیامرف یم  هدرک 

.تسا هدرک  یفّرعم  نداد » رارق  ادـخ  يوس  هب  یهار   » ار ربماـیپ  تلاـسر  دزم  رجا و  دـنوادخ  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیآ  مّوس  عوـن   - 3
غالبا  ] نآ ربارب  رد  نم  وگب : ( » 114 (؛» ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  ّالِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  ُْلق  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 

نم شاداپ  نیا   ] دـنیزگرب شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دـهاوخب  هک  یـسک  رگم  مبلط ، یمن  امـش  زا  یـشاداپ  هنوگ  چـیه  ادـخ  نییآ 
 .« تسا

تاذ انثتسم  هیآ  نیا  رد  هچرگ  .دنوادخ  يوس  هب  هار  باختنا  ینعی  تسا ؛ ناناملسم  لمع  هدش  انثتسا  هک  یـشاداپ  رجا و  هیآ  نیا  رد 
.تسوا تساوخ  ّتیشم و  نآ  هب  دوصقم  یلو  تسا 

هللا یلصربمایپ  تلاسر  دزم  رجا و  زا  نخس  نآ  رد  هک  تسا  تّدوم  هیآ  ینعی  ثحب ؛ دروم  هیآ  نیمه  زین  مراهچ  عون   - 4
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.تسا هتسناد  یبرقلا » یف  هدوم   » ار نآ  هدمآ و  نایم  هب  هلآو  هیلع 

توعد تلاسر و  تباب  مدرم  زا  هک  تسا  نآ  ایبنا  تلاسر  رد  یلّوا  مکح  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هیآ  هتسد  راهچ  نیا  رد  لّمأت  اب 
.دنهاوخب ادخ  زا  اهنت  ار  دوخ  دزم  رجا و  هکلب  دنهاوخن ، يدزم  هرهب و  عفن و  دوخ ،

اذـل .ددرگ  یم  زاب  مدرم  دوخ  هب  شعفن  هک  تسا  يزیچ  تساوخرد  عقاو  رد  نیا  هدـش ، هراشا  دزم  رجا و  هب  تّدوم »  » هیآ رد  رگا  و 
.ددرگ یم  زاب  امش  دوخ  هب  شعفن  متساوخ  امش  زا  دزم  رجا و  ناونع  هب  هک  ار  يزیچ  ره  وگب : دومرف :

: دومن تابثا  ار  نآ  ناوت  یم  هار  ود  زا  ددرگ ، یم  زاب  مدرم  دوخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادنواشیوخ  تّدوم  عفن  هنوگچ  لاح 

تّدوم و اذـل  دـنموصعم ، هابتـشا  اطخ و  زا  رگید ، تایاور  تاـیآ و  مکح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  هک  اـجنآ  زا  فلا )
یعقاو ّتنـس  تقیقح و  قـح و  هـب  هجیتـن  رد  دزاـس و  یم  دـنم  هرهب  ناـنآ  فراـعم  لـالز  همـشچرس  زا  ار  ناـسنا  اـه  نآ  اـب  طاـبترا 

.دش دهاوخ  دنم  هرهب  میرک  نآرق  يالاو  فراعم  زا  هدیسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ادتقا وا  هب  هک  دیآ  یمرب  ددصرد  اذل  دـناشک و  یم  بوبحم  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  زومرم  يورین  تّدوم ، ّتبحم و  ب )
نانآ تّدوم  اذل  دنیاه  یبوخ  همه  رهظم  هک  اجنآ  زا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  .دهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  هدرک ،

یم زاب  ناـسنا  دوخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـشیوخ  تّدوم  عفن  سپ  دـنک ، یم  بذـج  نآ  هب  لـمع  اـه و  یبوخ  هب  ار  ناـسنا 
.ددرگ

یلِإ َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم   » هیآ زا  دارم  هک  نیا  اّما  و 
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ناشیوخ تّدوم  نامه  ینعی  تسا ؛ اروش  هروس  زا  هیآ 23  رد  يانثتسم  نامه  نآ  زا  دارم  مییوگ : یم  باوج  رد  تسیچ ؟ ًالِیبَس » ِهِّبَر 
اه نآ  زا  تعاطا  و  تسین ، تعباتم  تعاطا و  زا  يادـج  یقیقح  ّتبحم  تّدوم و  دـش  هراشا  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  تسا ؛ لوسر 

ناشیوخ تّدوم  هک  نیا  هجیتن  .دـناسر  یم  ادـخ  يوس  هب  هداد و  رارق  میقتـسم  هار  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یتاروتـسد  هب  لـمع  ناـمه 
مرکا ربمایپ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اذـل  .تسا و  دـنوادخ  هب  ندیـسر  يارب  هار  نتفرگرب  نامه  تقیقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.تسا هدومن  دوخ  ترتع  هب  کّسمت  هب  رما  ثیداحا ، رگید  ناما و  هنیفس و  نیلقث و  ثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نیلقث ثیدح  لیذ  فیعضت   - 6

حیضوت

دمحا زا  دروم  نیا  رد  .تسا  هدرک  رکذ  يذمرت  ار  ضوحلا » ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهناف  یترتعو   » ترابع دـیوگ : یم  هیمیت  نبا 
(115) .تسین حیحص  دنا : هتفگ  هدرک و  فیعضت  ار  نآ  رگید  يا  هدع  يو و  دش ، لاؤس 

خساپ

زا يا  هدـع  هکلب  تسین ؛ نینچ  هک  یلاـح  رد  هدرک ؛ لـقن  يذـمرت  طـقف  ار  ثیدـح  لـیذ  هک  تسا  نآ  هیمیت  نبا  تراـبع  رهاـظ   - 1
، يرابنالا نبا  يوغب ، ینیئارفـسا ، يربط ، یلعیوبا ، یئاسن ، رازب ، يذمرت ، لبنح ، نب  دمحا  قاحـسا ، نبا  لیبق : زا  ّتنـس ؛ لها  ناگرزب 

.دنا هدرک  لقن  زین  رگید  یخرب  یسدقم و  ءایض  رکاسع ، نبا  میعنوبا ، یبلعث ، يروباشین ، مکاح  یبهذ ، یناربط ، یباعج ، هدقع ، نبا 

هیمیت نبا  ارچ  دوب ، نینچ  نیا  رگا  اریز  تسا ؛ ضحم  غورد  .دـنا  هدرک  فیعـضت  ار  ثیدـح  لـیذ  يا  هدـع  دـیوگ : یم  هک  نیا   - 2
یم لقن  ار  نانآ  زا  رفن  کی  مسا  وا  رگا  .دـنک  یم  یناوخزجر  فلتخم  ياهاج  رد  هک  نیا  مغر  هب  دـنک ، یمن  لقن  ار  ناـنآ  یماـسا 

.میدرب یم  یپ  نآ  مقس  تّحص و  هب  وا  باتک  هب  هعجارم  اب  ام  درک ،

« نیلقث  » ثیدح دروم  یب  هیجوت   - 7

هراشا

رکذت هب  اهنت  ترتع  ّقح  رد  یلو  دراد ، ادخ  باتک  هب  کسمت  هب  رما  رب  تلالد  طقف  ملسم  حیحـص  رد  ثیدح  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
هدرکن رما  اـه  نآ  کـسمت  هب  و  یتـیب » لـهأ  یف  هَّللا  مکرّکذأ  : » دـیامرف یم  راـب  هس  اذـل  تسا ، هدرک  اـفتکا  دوخ  تیب  لـها  هب  نداد 

(116 «.) تسا

خساپ

لقن همامت  هب  ار  ثیدـح  دیـسرت ، یم  دایز  نب  هَّللادـبع  زا  هک  اجنآ  زا  وا  تسا و  هدرک  لـقن  مقرا  نب  دـیز  زا  ار  ثیدـح  ملـسم ،  - 1
ار ثیدح  رگید  دراوم  رد  مقرا  نب  دـیز  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  .تسا  هدرک  فذـح  نآ  زا  ار  ترتع  هب  کسمت  هب  رما  هکلب  هدرکن ؛
رد فسألا  عم  ملسم ، تسا و  هدش  رما  ترتع  هب  کسمت  هب  نآ  رد  هک  هدروآ  روهـشم  قیرط  هب  ار  ثیدح  نآ ، لیذ  رد  هدرک و  لقن 

.تسا هدرواین  مقرا  نب  دیز  ثیدح  لیذ 
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نیلقث زا  تّنس  لها  ياملع  مهف 

نآرق زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیدح ، نیا  رد  : » دیوگ یم  ملسم  تیاور  حرش  رد  ّتنس ، لها  ناثّدحم  ناگرزب  زا  يدنـس  فلا )
، تیب لها  هک  تسا  حـضاو  دوش و  ظفح  دـیاب  هک  تسا  یـسیفن  یـش ء  لقث »  » .دـنک یم  ریبعت  نیلقث »  » هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  و 

نیب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ؛ نینچ  نیا  ادخ  باتک  هک  هنوگ  نامه  دنوش ؛ ظفح  دیاب  هک  دنا  يدنمـشزرا  سیفن و  دارفا 
نیمه .ددرگ  یم  زاب  یعرش  ماکحا  یهلا و  مولع  هدافا  هب  نآرق  يارب  فاصوا  نیا  هدمع  هک  میناد  یم  ام  تسا و  هدرک  عمج  ود  نآ 

نیا نآ ، دـیؤم  .تسا و  دوجوم  یعرـش  ماکحا  یهلا و  مولع  رد  ناشتیعجرم  لیلد  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دروم  رد  فاـصوا 
زیچ ود  امـش  نایم  رد  نم  دیامرف : یم  دعب  دنک و  یم  هاگآ  شگرم  ندیـسر  زا  ادتبا  رد  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا 

رد دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ترتع  باتک و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اجنیا  زا  .مراذگ  یم  اهب  نارگ 
ییانعم نآ  نیا  دیوگ : یم  هاگ  نآ  يدنس  .تسا  هدرک  تیصو  یعرش  ماکحا  یهلا و  فراعم 
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دییأت ار  انعم  نیمه  زین  تایاور  نآ  هک  میرب  یم  یپ  رگید  تایاور  هب  هعجارم  اـب  هکلب  دوش ، یم  هدافتـسا  ثیدـح  رهاـظ  زا  هک  تسا 
لقن لبنح  نب  دمحا  هک  یثیدح  رد  ًاصوصخ  تسا ، هدش  ترتع  باتک و  هب  کسمت  هب  رما  حیرـص  روط  هب  اه  نآ  رد  اریز  دـنک ؛ یم 

(117 «.) ...تسا هدش  رما  ترتع  ِکسمت  هب  نآ  رد  یلیذ  هفاضا  اب  یلو  تسا ، هدمآ  ملسم  تارابع  نیع  هدرک ،

هچ ملاع و  هچ  مدرم -  مامت  رب  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  زا  : » دیوگ یم  ثیدح  لقن  زا  دعب  ینازاتفت  ب )
رد هتخاس ، نورقم  لاعتم  دـنوادخ  باتک  اب  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  ایآ  ...دـنراد  يرترب  ملاـعریغ - 

تیادهو ملع  زا  هچنآ  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باتک  هب  کسمت  .داد  دهاوخ  تاجن  تلالض  زا  ار  ناسنا  ود ، نآ  هب  کسمت  هک  نیا 
(118 «.) ...ترتع تسا  نینچ  مه  .مییامن  لمع  نآ  هب  هدرک و  ذخا  تسا ، نآ  رد 

حیحص رد  هک  نیلقث -  ثیدح  زا  : » دیوگ یم  دنتّما ، همه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لآ  دندقتعم  هک  یناسک  ّدر  رد  زین  یناکوش  ج )
هک دـیآ  یم  مزال  دـشاب  تّما  مامت  نآ  زا  دوصقم  رگا  اریز  دوش ؛ یم  هدافتـسا  بلطم  نیا  فالخ  هدـمآ -  اه  باـتک  رگید  ملـسم و 

(119 «.) تسا لطاب  ًاعطق  انعم  نیا  هک  دننک  کسمت  دوخ  هب  مدرم 

ّلجوّزع هَّللا  باتکب  مهب و  کسمتلا  یلع  ّثحلا  تیبلا و  لها  لضف  باب   » ناونع اب  یبقعلا » رئاخذ   » رد ار  یباب  يربط  نیدلا  بحم  د )
(120) .تسا هدرک  لقن  ملسم  حیحص  يذمرت و  ننس  زا  ار  نیلقث  ثیدح  نآ ، لیذ  رد  هدرک و  حرطم  ریخب » امهیف  فلخلا  و 

هک يدنس  اب  نیلقث  ثیدح   - 2

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


لها ياملع  زا  يدایز  هدع  هک  هدیسر  یفلتخم  قرط  هب  هدش ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  کّسمت  هب  رما  نآ  رد  هدرک و  لقن  يذمرت 
.دنا هدومن  حیحصت  ار  نآ  ّتنس 

هب کسمت  هب  نآ  رد  هک  مقرا -  نب  دـیز  زا  دوخ  دنـس  هب  يذـمرت  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  ثیدـح ، رد  نایباهو  ماما  ینابلا  نیدلارـصان 
« ریغصلا عماجلا  حیحص   » باتک رد  ار  ثیدح  يو  ( 121 «.) تسا دنسلا  حیحـص  ثیدح  : » دیوگ یم  تسا -  هدرک  رما  ترتعو  باتک 

(122) .تسا هدومن  حیحصت  زین 

: دیوگ یم  هدرک -  قیوشت  رما و  ترتع  باتک و  هب  ِکسمت  هب  ار  مدرم  نآ  رد  هک  نیلقث -  ثیدح  لقن  زا  دـعب  ینالقـسع  رجح  نبا 
(123 «.) تسا حیحص  ثیدح  دنس  »

حیحـصت هدرک و  لقن  دـشاب -  نآ  رد  ترتع  باتک و  هب  کسمت  هب  رما  هک  نومـضم -  نیمه  اب  ار  ثیدـح  رگید  يا  هّدـع  نینچمه 
دوـمحم و  ( 127) یفنح يزودـنق  ( 126 ،) يوسف نایفـس  نب  بوـقعی  ( 125 ،) يرصیوب ( 124 ،) یمثیه رجح  نبا  دـننامه : دـنا ؛ هدومن 

رد يدنه  یقتم  لقن  ربانب  تسا .» تباث  هعیش  ّتنس و  لها  نیقیرف  دزن  نیلقث  ثیدح  : » دیوگ یم  یـسولآ  هک  (. 128) یسولآ يرکش 
(129) .تسا هدومن  حیحصت  ار  ثیدح  زین  يربط  ریرج  نبا  «، لامعلازنک »

ار نیلقث  ثیدـح  زین  وا  هک  دـنک  یم  لقن  یلامالا »  » باـتک رد  یلماـحم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دنـسم  رد  یطویـس  نیدـلا  لـالج 
(130) .تسا هدومن  حیحصت 

(131 «.) تسا حیحص  دنس  ثیح  زا  ثیدح  : » دیوگ یم  يذمرت  ننس  زا  نیلقث  ثیدح  لقن  زا  دعب  یعفاش  فاقس  یلع  نب  نسح 

زا ثیدـح  : » دـیوگ یم  ریدـغ ، ثیدـح  هب  نآ  متخ  ترتع و  باتک و  هب  کسمت  موزل  ظفل  اب  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  يروباشین  مکاح 
(132 «.) دنا هدرکن  لقن  ار  ثیدح  رفن  ود  نآ  هچرگا  تسا ، حیحص  ملسم  يراخب و  طرش  قباطم  دنس  ثیح 

هب : » دیوگ یم  ریثک  نبا 
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"...«. نیلقثلا مکیف  كراـت  ّینإ  : " دومرف مخ  ریدـغ  رد  دوخ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـش  تباـث  حیحـص  دـنس 
(133)

(134 «.) تسا حیحص  دنس  ثیح  زا  ثیدح  نیا  هدومرف : یبهذ  ام  خیش  : » دیوگ یم  یئاسن  دنس  اب  نیلقث  ثیدح  لقن  زا  دعب  ومه 

هدرک لقن  ریبکلا » مجعم   » رد یناربط  ار  ثیدح  : » دیوگ یم  ترتع » باتک و  هب  کسمت  موزل   » نومـضماب ثیدح  لقن  زا  دعب  یمثیه 
(135 «.) دنا هقث  یگمه  نآ  لاجر  و 

مکیف كرات  ّینا  : " دومرف دوخ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  تباث  حیحص  دنـس  رد  دیوگ : یم  یمـساق  نیدلا  لامج 
(136 "...«.) یترتع هَّللا و  باتک  نیلقثلا ؛

(137 «.) دنا هقث  نآ  لاجر  مامت  هک  هدرک  لقن  يدنس  اب  ریبکلا  مجعم  رد  ار  ثیدح  یناربط  : » دیوگ یم  یعفاش  يدوهمس 

(138 «.) تسا حیحص  نسح  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دّمحم  : » دیوگ یم  نیلقث  ثیدح  لقن  زا  دعب  زین  يرهزا 

ریدغ ثیدح  فیعضت   - 8

حیضوت

مدرم و  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  املع  یلو  درادن ، دوجو  حاحـص  رد  هالوم ) ّیلعف  هالوم  تنک  نم   ) ثیدح اما  و  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
نعط ثیدح  نیا  رد  نانآ  هک  هدش  لقن  ثیدـح ، هب  ملع  لها  زا  يا  هفیاط  یبرح و  میهاربا  يراخب و  زا  .دـنراد  عازن  نآ  تحـص  رد 

(139 «.) ...دنا هدرک  فیعضت  ار  نآ  هدرک و  دراو 

خساپ

.تسا هدومن  نآ  تّحص  هب  حیرصت  هدرک و  لقن  دوخ  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  يذمرت  ًالّوا :

.درب یم  ار  وا  مان  هیمیت  نبا  ًامتح  دوب  یم  یسک  رگا  دشاب ، هدرک  عازن  ثیدح  نیا  رد  هک  میسانش  یمن  ار  یسک  ًایناث :

مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ًاصوصخ  تیب ، لها  حدم  رد  هک  يرگید  ثیداحا  ثیدح و  نیا  فیعـضت  رد  هیمیت  نبا  راک  ًاثلاث :
هتسناد و دنـسرخان  ار  وا  لمع  نیا  تسا ، يداقتعا  لئاسم  رد  وا  عابتا  زا  هک  ینابلا  نیدلارـصان  یتح  هک  هدیـسر  ییاج  هب  هدش  دراو 

(140) .دهد رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  قرط  هک  نآ  نودب  تسا ، هتشاد  تعرس  ثیداحا  فیعضت  رد  يو  هک  دنک  یم  حیرصت 

ددـص رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  تموصخ  مییوگب : رتـهب  اـی  هعیـش و  اـب  تموصخ  تهج  هب  هیمیت  نبا  تفگ : دـیاب  تقیقح  رد 
.تسا هدمآرب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانآ  سأر  رد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تاماقم  لیاضف و  ثیداحا  مامت  لیلد  نودب  فیعضت 

ریدغ ثیدح  لیذ  بیذکت   - 9
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هراشا

هب تفرعم  لها  قافتا  هب  هلذـخ ) نم  لذـخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هاداـع  نم  داـعو  هـالاو ، نم  لاو  ّمهّللا   ) هلمج : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(141 «.) تسا غورد  ثیدح ،

خساپ

لها نیثدـحم  ناگرزب  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ نآ  بذـک  رب  ثیدـح  هب  تفرعم  لها  قافتا  ياـعّدا  هیمیت  نبا  هنوگچ  ًـالّوا :
: لیبق زا  دنا ؛ هدرک  لقن  ار  نآ  ّتنس 

(142) .لبنح نب  دمحا  - 

(143) .یئاسن - 

(144) .هبیش یبا  نبا  - 

(145) .ناّبح نبا  - 

(146) .یناربط - 

(147) .رازب - 

(148) .یسدقم ءایض  - 

(149) .يروباشین مکاح  - 

(150) .مصاع یبا  نبا  - 

(151) .هجام نبا  - 

؟ دنا هداد  تبسن  غورد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  دارفا  نیا  ایآ  دنتسین ؟ ّتنس  لها  نیثّدحم  زا  دارفا  نیا  ایآ 

دنس تحص  هب  حیرصت  ای  هدرک  لقن  ار  لیذ  نیا  حیحص  دنس  اب  یـسدقم  ءایـض  يروباشین و  مکاح  ناّبح ، نبا  نوچمه  يدارفا  ًایناث :
.دنا هدومن  نآ 

حیحصت فلتخم  قرط  زا  ار  نآ  هدروآ و  هحیحصلا » ثیداحألا  هلسلس   » باتک رد  شلیذ  اب  ار  ریدغ  ثیدح  ینابلا  نیدلارـصان  ًاثلاث :
هرابرد ملق  ندراذـگ  دازآ  رد  نم  هزیگنا  هک  نادـب  زین  ار  نیا  سپ  یتسناد  ار  بلطم  نیا  یتقو  : » دـیوگ یم  رخآ  رد  وا  .تسا  هدومن 

.تسا و هدرک  فیعـضت  ار  ریدغ  ثیدـح  لیذ  هیمیت  نبا  مالـسالا  خیـش  مدرک  هدـهاشم  هک  دوب  نیا  نآ  تحـص  نایب  ثیدـح و  نیا 
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، تسا هدمآ  دیدپ  ثیداحا  فیعـضت  رد  شعیرـست  هجیتن  رد  هک  تسا  وا  تاغلابم  زا  نم  رظن  هب  نیا  و  تسا ، غورد  هک  هدرک  نامگ 
(152 «.) دیامنب اه  نآ  رد  رظن  تقد  هدرک و  عمج  ار  نآ  قرط  هک  نآ  زا  لبق 

هک متفای  نینچ  ار  هیمیت  نبا  نم  : » دیوگ یم  هللا  همحر  یّلح  رّهطم  نبا  همجرت  رد  نازیملا » ناسل   » رد رجح  نبا  هک  تسا  تهج  نیدب 
رب تیاهن  یب  رایسب و  هدرک ، لقن  رّهطم  نبا  هک  یثیداحا  ّدر  رد 
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زا يرایـسب  ثیداـحا ، رب  دوـخ  هّیدر  رد  یلو  تسا !! یهاو  تاـیاور  تاـعوضوم و  زا  اـه  نآ  مظعم  هـچرگ  دـنک ، یم  هـلمح  اـه  نآ 
هچنآ رب  اهنت  شتاظوفحم  یگدرتسگ  تهج  هب  اریز  تسا ؛ هدومن  در  هتشادن ، دای  هب  شباتک  فینـصت  لاح  رد  هک  ار  بوخ  ثیداحا 
هتشاد یضفار  مالک  نیهوت  رد  هک  يا  هغلابم  زا  رایسب  هچ  .تسا و  راک  نایسن  ناسنا  هک  نآ  لاح  و  تسا ، هدرک  اکّتا  هتشاد  هنیس  رد 

«. درادـن ار  نآ  زا  ییاـه  هنومن  رکذ  اـه و  نآ  ندرک  حـضاو  شیاـجنگ  همجرت  نیا  یلو  .تسا  هدـناشک  یلع  صیقنت  هب  ًاـنایحا  ار  وا 
(153)

« هاخاؤم  » ثیدح بیذکت   - 10

حیضوت

اب ربمایپ  تسا و  یلعج  عوضوم و  ًامامت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلع و  نیب  توخا  دـقع  هاخاؤم و  ثیداحا  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
«. تسا هتسبن  توخا  دقع  يراصنا  اب  يراصنا  نیب  رمع و  رکبوبا و  نیب  يرجاهم و  چیه  نیب  زین  تسا و  هتسبن  توخا  دقع  سک  چیه 

(154)

خساپ

: مینک یم  هراشا  تایاور  زا  یخرب  هب  کنیا  .میرب  یم  هیمیت  نبا  ياعّدا  ندوب  بذک  هب  یپ  ّتنس  لها  بتک  هب  هعجارم  اب  ًالّوا :

یلع .تسب  توخا  دقع  شباحصا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  يذمرت   - 1
دقع تباحـصا  نیب  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  نایرگ  مالـسلا  هیلع 

.یترخآ ایند و  رد  نم  ردارب  وت  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتسبن ؟ توخا  دقع  یـسک  نم و  نیب  یلو  یتسب  تّوخا 
(155)

قیدـصلا انأو  هَّللا ، لوسر  وخأو  هَّللادـبع  انأ  : » دومرف هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  هدرک  لـقن  هَّللادـبع  نب  داـبع  زا  شدنـس  هب  یئاـسن   - 2
زا سپ  ار  اعّدا  نیا  یـسک  مربکا ، قیّدص  نم  و  میادخ ، لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  ( » 156 (؛» ...بذاک ّالإ  يدـعب  اهلوقی  ربکألا ال 

«. ...دنک یمن  وگغورد  زج  نم 

هیلع یلع  هب  باطخ  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شدنس  هب  رکاسع  نبا   - 3
« .ترخآ ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  ( » 157 (؛» هرخآلاو ایندلا  یف  یخأ  تنأ  : » دومرف یم  مالسلا 

یخأ تنأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنـس  هب  لبنح  نب  دمحا   - 4
« .ینم بحاصم  ردارب و  وت  ( » 158 (؛» یبحاصو

 - 5
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نیب .تسب  شباحصا  نیب  تّوخا  دقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  هَّللادبع  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
يا درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسب  تّوـخا  دـقع  فوـع  نب  نمحرلادـبع  ناـمثع و  نیب  و  ریبز ، هحلط و  نیب  و  رمع ، رکبوـبا و 

يوش یمن  یضار  ایآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسیک ؟ نم  ردارب  سپ  یتسب ، توخا  دقع  تباحـصا  نیب  ادخ ! لوسر 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگ  نآ  ادخ ! لوسر  يا  يرآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  مشاب ؟ وت  ردارب  نم  هک  نیا  زا  یلع ! يا 

(159) .ترخآ ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  دومرف :

نیب و  رکبوبا ، رمع و  نیب  توخا  دقع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يدنه  یقتم   - 6
(160 «.) تسب شدوخ ، نم و  نیب  و  کلام ، نب  دعس  دوعسم و  نب  هَّللادبع  نیب  و  هثراح ، نب  دیز  بلطملا و  دبع  نب  هزمح 

یبلطم نیا  .تسا و  هدرکن  یهارمه  وا  اب  سک  چـیه  هدوب و  اهنت  نداد  ثیداحا  نیا  هب  لـعج  تبـسن  فیعـضت و  رد  هیمیت  نبا  ًاـیناث :
.دنا هدرک  حیرصت  نآ  رب  زین  ّتنس  لها  ياملع  هک  تسا 

تسا نکمم  هنوگچ  .دنا  هدرک  لقن  دوخ  يریسفت  یخیرات و  یثیدح و  بتک  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  رفن  اه  هد  ار  ثیدح  نیا  ًاثلاث :
دمحا ریثک ، نبا  ربلا ، دبع  نبا  يروباشین ، مکاح  هجام ، نبا  یئاسن ، يذمرت ، نوچمه  یـصاخشا  .داد  تبـسن  بذک  لعج و  هب  ار  نآ 

قوف تلالج  زا  ّتنـس  لـها  دزن  هک  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـنا ، هدرک  تبث  دوخ  ییاور  بتک  رد  ار  نآ  ...و  لـبنح ، نب 
؟ درک یلعج  بذک و  ثیدح  لقن  هب  مهّتم  دنرادروخرب  يا  هداعلا 

یکلام یناقرز  ًاعبار :
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لقن ار  نآ  يذـمرت  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیب  تّوخا  دـقع  هرابرد  يرایـسب  ثیداحا  : » دـیوگ یم 
(161 «.) ...تسا هدومن  حیحصت  هدرک و  لقن  ار  نآ  يروباشین  مکاح  زین  هدومن و  نیسحت  هدرک و 

رد رجح  نبا  هلمج  نآ  زا  دنا ؛ هداد  باوج  ار  وا  ّدر  فیعـضت و  هداتـسیا و  هیمیت  نبا  لباقم  رد  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  ًاسماخ :
بولق فیلأت  رگیدـکی و  رب  قافرا  تهج  هب  هاخاؤم  عیرـشت  : » تسا هتفگ  هک  هیمیت  نبا  لاکـشا  لـقن  زا  دـعب  وا  .تسا  يراـبلا » حـتف  »
تقیقح رد  هیجوت  نیا  : » دیوگ یم  درادن » انعم  سک  چیه  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هرابرد  نیا  تسا و  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم 

(162 «.) سایق هب  تسا  ّصن  کی  ّدر 

« راّمع  » ثیدح فیعضت   - 11

« راّمع  » ثیدح فیعضت 

« .تشک دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  رامع  « ؛» هیغابلا هئفلا  ًارامع  لتقت  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  رتاوتم  لقن  رد 

نانآ هلمج  زا  تسا ؛ یلاوقا  مدرم  يارب  اجنیا  رد  ( » 163 (؛» رامع ثیدح  یف  حدق  نم  مهنم  لاوقأ : سانلل  انههف  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
« .تسا هدرک  دراو  ضارتعا  رامع  ثیدح  رد  هک  تسا  یسک 

« .دنا هدرک  فیعضت  ار  نآ  دارفا  زا  یخرب  ( » 164 (؛» هفّعض مهضعبف  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  هرابرد  رگید  ییاج  رد  وا 

هورگ دوصقم  هک  تشک .» دـنهاوخ  ملاـظ  هورگ  ار  وت  راـمع ! يا  : » دومرف هک  تسوا  قح  رد  يوبن  راـتفگ  راـمع  ثیدـح  زا  دوصقم 
.تسا هیواعم 

خساپ

؟ دنک یمن  رکذ  ار  دارفا  نیا  مسا  ارچ  دنا ، هدرک  فیعضت  ار  ثیدح  نیا  یناسک  هچ  هک  هدرکن  رکذ  ناشیا  ًالّوا :

صئاصخلا  » باتک رد  زین  یطویس  ظفاح  .دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هباحص  زا  رفن  هک 24  رتاوتم  تباث و  تسا  یثیدح  رامع  ثیدح  ًایناث :
(165) .تسا هدومن  حیرصت  نآ  رتاوت  هب  يربکلا »

رتاوتم ار  ثیدح  نیا  نارگید  یطویس و  ریغصلا  عماج  حرـش  رد  يوانم  و  یلآللا » ظفل   » رد يدیبز  یـضترم  يوغل  ظفاح  نینچ  مه  و 
(166) .دنناد یم 

هئفلا ًارامع  لتقت  : " لاق ّهنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  راثآلا  ترتاوتو  : » دـیوگ یم  رامع  همجرت  رد  باعیتسالا »  » رد ّربلادـبع  نبا 
هللا یلصربمایپ  زا  رتاوتم  رابخا  ( » 167 (؛» ثیداحألا ّحصأ  نم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتّوبن  مالعإو  بیغلاب  هرابخإ  نم  اذهو  هیغابلا "

تسا و ترضح  نآ  تّوبن  ياه  هناشن  یبیغ و  ياهربخ  زا  نیا  و  تشک " دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  رامع  : " دومرف هک  هدیسر  هلآو  هیلع 
« .دیآ یم  باسح  هب  ثیداحا  نیرت  حیحص  زا 
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هداتق مهنم  هباحصلا  نم  هعامج  هیغابلا ) هئفلا  ًارامع  لتقت   ) ثیدح يور  هدئاف : : » دیوگ یم  يراخب  حیحص  حرش  رد  رجح  نبا  ظفاح 
دنع هملس  ّمأو  مدقت ، امک  نامعنلا  نب 
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همیزخو عفاروبأو  بّویاوبأو  هفیذحو  نافع  نب  نامثعو  یئاسنلا  دنع  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللادبعو  يذمرتلا ، دـنع  هریرهوبأو  ملـسم 
نع هیفو  .هنـسح  وأ  هحیحـص  اهقرط  بلاغو  .هریغو  يربطلا  دنع  اهّلکو  .هسفن  رامعو  رـسیلاوبأو  صاعلا  نب  ورمعو  هیواعمو  تباث  نب 
ّنأ نیمعازلا  بصاونلا  یلع  ّدرو  راّمعلو ، ّیلعل  هرهاظ  هلیـضفو  هوبنلا  مالعإ  نم  ملع  ثیدحلا  اذه  یفو  .مهّدع  لوطی  نیرخآ  هعامج 
زا یتعامج  ار  تشک ، دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  رامع  هیغابلا ) هئفلا  ًارامع  لتقت   ) ثیدح هدئاف : ( » 168 (؛» هبورح یف  ًابیصم  نکی  مل  ًاّیلع 

يذـمرت و دزن  هریرهوبا  و  ملـسم ، دزن  هملـس  ما  زین  .تشذـگ و  هک  هنوـگ  نآ  دـنا  هدرک  لـقن  ناـمعن  نب  هداـتق  هلمج  نآ  زا  هباـحص 
نب ورمع  هیواعم و  تباث و  نب  همیزخ  عفاروبا و  بّویاوبا و  هفیذـح و  و  نافع ، نب  نامثع  و  یئاسن ، دزن  صاـع  نب  ورمع  نب  هَّللادـبع 
قرط بلاغ  .تسا و  دوجوم  نارگید  يربط و  دزن  ثیداحا  نیا  مامت  .دنا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  رامع  دوخ  رـسیلاوبا و  صاع و 
يّدر زین  .تسا و  رامع  یلع و  يارب  رهاظ  یتلیـضف  تّوبن و  ياه  هناـشن  زا  يا  هناـشن  ثیدـح  نیا  رد  .تسا و  نسح  اـی  حیحـص  نآ 

« .تسا هدوبن  قح  رب  شیاه  گنج  رد  یلع  دنا  هدرک  نامگ  هک  یبصان  دارفا  رب  تسا 

.تسا هدرک  ضارتعا  شیاه  گنج  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هک  تسا  هیمیت  نبا  هب  ضیرعت  رجح  نبا  ترابع  نیا 

یلإ مهوعدـی  هیغابلا  هئفلا  هلتقت  راّمع  حـیو  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  ًاثلاث :
وا اه  نآ  یلو  دنک  یم  توعد  تشهب  هب  ار  نانآ  وا  تشک  دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  وا  رامع ! رب  هاو  ( » 169 (؛» رانلا یلإ  هنوعدیو  هّنجلا 

ار
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« .دنناوخ یم  منهج  هب 

هب ار  ناـنآ  وا  ( »... 170 (؛» رانلا یلإ  هنوعدـیو  هَّللا  یلإ  مهوعدـی  دـنک ...« : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  رگید  یباب  رد  يراخب 
« .دنناوخ یم  خزود  يوس  هب  ار  وا  نانآ  یلو  دنک  یم  توعد  ادخ  يوس 

(171 (؛» هیغابلا هئفلا  ًاراّمع  لتقت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  لقن  هملس  ّما  زا  دوخ  حیحص  رد  ناّبح  نبا 
« .تشک دنهاوخ  ملاظ  هورگ  ار  رامع  »

هّنجلا یلإ  مهوعدی  هیغابلا  هئفلا  هلتقت  هّیمس  نبا  حیو  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  زین  و 
دنک یم  توعد  تشهب  هب  ار  نانآ  وا  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  ملاظ  هورگ  راـمع -  هیمـس -  دـنزرف  رب  هاو  ( » 172 (؛» رانلا یلإ  هنوعدیو 

.دنناوخ یم  خزود  هب  ار  وا  نانآ  یلو 

کلت یف  بیـصملا  ناـک  ًاـّیلع  ّنأ  یلع  هیغاـبلا ) هئفلا  ًاراّـمع  لـتقت   ) ثیدـح ّلدو  : » دـیوگ یم  يراـخب  حیحـص  حرـش  رد  رجح  نبا 
گنج نآ  رد  یلع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ملاظ " هورگ  ار  رامع  دشک  یم   " ثیدح ( » 173 (؛» ...هولتق هیواعم  باحصأ  ّنأل  بورحلا ،

« .دندناسر لتق  هب  ار  راّمع  هیواعم  باحصا  اریز  دوب ؛ قح  رب  اه 

« تیالو  » ثیدح ّدر   - 12

« تیالو  » ثیدح ّدر 

لثم و  ( » 174 (؛» ثیدـحلاب هفرعملا  لهأ  قافتاب  عوضوم  اذـه  ّنأف  يدـعب ) نمؤم  ّلـک  ّیلو  تنأ  : ) هلوق لـثمو  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
نیا ( یشاب یم  نم  زا  دعب  نمؤم  ره  تسرپرس  وت  : ) دومرف مالسلا ) هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ   ) هک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راتفگ 

« .تسا یلعج  ثیدح  هب  تفرعم  لها  قافتا  هب  ثیدح 

راتفگ تسا  نینچمه  و  ( » 175 (؛» هَّللا لوسر  یلع  بذک  يدعب ) نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  : ) هلوق کلذکو  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  غورد  نیا  تسا ) نم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  تسرپرـس  مالـسلا -  هیلع  یلع  وا -   ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هلآو
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« .تسا

خساپ

و صئاصخلا »  » رد یئاـسن  زین  و  ( 176) .تسا نسح  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  هدرک و  لقن  دوخ  ننـس  رد  يذـمرت  ار  ثیدـح  نیا  ًالّوا :
(177) .دنا هدرک  لقن  ار  نآ  هباحصلا » لئاضف   » رد و  دنسملا »  » رد لبنح  نب  دمحا 

(178) .تسا هدومن  حیحصت  ار  نآ  هدرک و  لقن  دوخ  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  ناّبح  نبا 

ثیدـح نیا  ( » 179 (؛» هاجرخی ملو  ملـسم  طرـش  یلع  حیحـص  ثیدـح  اذـه  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  يروباشین  مکاح 
زا دـعب  هباصالا »  » رد رجح  نبا  و  .دـنا » هدرکن  لقن  ار  نآ  ملـسم  يراخب و  هچرگ  تسا ؛ ملـسم  طرـش  اـب  قباـطم  هک  تسا  یحیحص 

« .تسا يوق  نآ  دنس  ( » 180 (؛» يوق هدانسإ  : » دیوگ یم  يذمرت  هب  نآ  نداد  تبسن 

یعس هدرک و  لقن  هرامش 2223  ثیدح  هحیحصلا » ثیداحالا  هلسلس   » باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زین  ینابلا  نیدلارـصان  ًایناث :
.تسا هدومن  نآ  دنس  حیحصت  رد  غیلب 

رد زین  تسا و  یعیـش  هدمآ  اهدنـس  زا  یخرب  رد  هک  حلجا  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  : » دیوگ یم  اهدنـس  زا  یخرب  لقن  زا  دـعب  وا 
؟ تسین ثیدح  رد  نعط  ثعاب  نیا  ایآ  تسا ، یعیش  زین  وا  هک  دراد  دوجو  نامیلس  نب  رفعج  رگید  دنس 

یم شدوخ  يادـخ  شدوخ و  ار  بهذـم  و  تسا ، ظـفح  قدـص و  هب  ثیدـح  تیاور  رد  راـبتعا  اریز  زگره ؛ مییوگ : یم  باوج  رد 
لاثما نیفلاخم  زا  يرایسب  ثیدح  نارگید ، ملـسم و  يراخب و  حیحـص  بحاص  هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  .تسا و  رگباسح  وا  دناد ،

...دنا هدرک  جیرخت  ار  نارگید  هعیش و  جراوخ و 

عّیشت هک  یـسک  تسا ، نامیلـس  نب  رفعج  نابح  نبا  باتک  رد  نآ  يوار  هک  نآ  اب  تسا ، ناّبح  نبا  حیحـصت  دروم  ثیدح  نیا  زین  و 
ربانب یتح  .تسا و  هدوب  یلاغ  زین  نآ  رد  هتشاد و 
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(181  .) ...تسا هتشاد  ار  نیخیش  ضغب  وا  تاقثلا »  » باتک رد  وا  حیرصت 

ّنإ  » هلمج دننامه  درادن ؛ دوجو  هعیـش  نآ  دنـس  رد  هک  هدش  لقن  زین  رگید  قرط  زا  قّرفتم  تروص  هب  قوف  ثیدح  هک  نیا  رب  هوالع 
...تسا هدش  لقن  ثیدح 2699  يراخب » حیحص   » رد هک  هنم » انأو  یّنم  ًاّیلع 

جاهنم  » رد ثیدح  نیا  بیذکت  راکنا و  رب  تأرج  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دراد  رایسب  بّجعت  ياج  هک  يرما  و 
منیب یمن  ثیدح  نیا  هب  تبسن  وا  بیذکت  رد  یهجو  نم  ...تسا  هتشاد  لبق  ثیدح  هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  هتـشاد ؛ ( 182 «) هنسلا
(183 «.) درذگب وا  هانگ  ام و  هانگ  زا  دنوادخ  .تسا  هتشاد  هغلابم  هداد و  یم  جرخ  هب  تعرس  هعیش  رب  ّدر  رد  وا  میوگب  هک  نآ  زج 

« سمشلا ّدر   » ثیدح بیذکت   - 13

« سمشلا ّدر   » ثیدح بیذکت 

تازجعم نم  کلذ  اوّدعو  امهریغو ، ضایع  یـضاقلاو  يواحطلاک  هفئاط  هرکذ  دـق  هل  سمـشلا  ّدر  ثیدـحو  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
هرکذ امک  عوضوم  بذک  ثیدحلا  اذه  ّنأ  نوملعی  ثیدـحلاب  هفرعملاو  ملعلا  لهأ  نم  نوققحملا  نکلو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا 

ضایع و یـضاق  يواحط و  نوچمه  يا  هفئاط  ار  ترـضح  يارب  سمـش  ّدر  ثیدح  و  ( » 184 (؛» تاعوضوملا هباـتک  یف  يزوجلا  نبا 
ثیدح هب  تخانـش  ملع و  لها  زا  ناققحم  یلو  دنا ، هتـسناد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تازجعم  زا  ار  نآ  دـنا و  هدرک  رکذ  نارگید 

« .تسا هدرک  رکذ  تاعوضوملا "  " باتک رد  يزوج  نبا  هک  هنوگ  نآ  تسا ، یلعج  غورد و  ثیدح  نیا  هک  دنناد  یم 

خساپ

.دنا هدرک  حیحصت  دنتّنس  لها  دزن  دامتعادروم  هک  يدارفا  زا  یخربار  ثیدح  نیا 

نع لئالدـلا  یف  یقهیبلاو  مکاحلاو  ریبکلا  یف  یناربطلاو  يواـحطلا  يورو  : » دـیوگ یم  يراـخب  حیحـص  حرـش  رد  رجح  نبا  ظـفاح 
یف غلبا  اذهو  .تبرغ  ّمث  ّیلع  یّلـص  یتح  سمـشلا  تدرف  رـصعلا ، هالـص  هتتافف  ّیلع  هبکر  یلع  مان  اّمل  اعد  ّهنا  سیمع  تنب  ءآمـسا 
هَّللاو .هعـضو  معز  یف  ضفاورلا  یلع  ّدرلا  باـتک  یف  هیمیت  نبا  اذـکو  .تاـعوضوملا  یف  هداریاـب  يزوجلا  نبا  أـطخا  دـقو  هزجعملا ،

هک دـنا  هدرک  لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  لئالدـلا "  " رد یقهیب  مکاـح و  و  ریبکلا " مجعملا   " رد یناربط  يواـحط و  ( » 185 (؛» ملاعلا
درک اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  دش ، توف  وا  رصع  زامن  دیباوخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوناز  رب  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.تسا رتاسر  هزجعم  رد  نیا  .دومن و  بورغ  هرابود  دیشروخ  دروآ و  ياج  هب  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  ات  تشگرب  دیـشروخ  و 
مه هیمیت  نبا  زین  .تسا و  هدرک  رکذ  تاعوضوملا "  " باتک رد  ار  ثیدح  نیا  هک  هدرک  اطخ  يزوج  نبا  متح  روط  هب  و 
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« .تسا رتاناد  ادخ  و  تسا ، یلعج  ثیدح  نیا  هک  هدرک  نامگ  ضفاور  رب  ّدر  باتک  رد  هک  هدرک  اطخ 

سیمع رتخد  ءامسا  ثیدح  رد  دنا و  هدرک  بارطـضا  ثیدح  نیا  رد  نایوار  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  فیعـضت  هجو  رد  يزوج  نبا 
.دراد دوـجو  کیرـش  نب  نمحرلادـبع  نآ  رد  هک  تسا  یمود  يرط  نآ  يارب  .تسا و  فیعـض  هک  دراد  دوـجو  قوزرم  نـب  لیـضف 

تبـسن غورد  هب  تسا و  یـضفار  هک  دراد  دوجو  هدقع  نبا  سابعلاوبا  نآ  دنـس  رد  زین  تسا و  تسـس  ثیدـح  رد  وا  هتفگ : متاحوبا 
(186 «.) دشاب یم  فیعض  هک  تسا  جیهارف  نبدوواد  زین  هریرهوبا  ثیدح  رد  .تسا و  هدش  هداد 

راهچ ملسم و  و  تسا ، قودص  هقث و  لیضف  : » دیوگ یم  وا  .تسا  هداد  تاعیدبلا » تکنلا   » باتک رد  یطویس  ار  فیعضت  نیا  باوج 
قیثوت نارگید  متاح  یبا  زا  ریغ  ار  کیرـش  نبا  دـنا و  هدرک  جاجتحا  وا  ثیدـح  هب  يراـخب  زج  هب  هتـس  بتک  ناـبحاص  زا  رگید  رفن 

ار وا  مدرم  هک  تسا  ظاّفح  ناگرزب  زا  هدقع  نبا  .تسا و  هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  درفملا » بدألا   » باتک رد  زین  يراخب  .دنا و  هدرک 
ضایع یضاق  هلمج  نآ  زا  املع  زا  یتعامج  .تسا و  هدرکن  فیعضت  رگید  یـسک  بّصعتم  يرـصع  زج  هب  ار  وا  .دنا و  هدومن  قیثوت 

(187 «.) دنا هدرک  نآ  حیحصت  هب  حیرصت 

، دنا هدرک  تاعوضوملا »  » باتک رد  يزوج  نبا  لهاست  هب  حیرصت  ظافح  رگید  وا  زا  دعب  حالـصلا و  نبا  ظفاح  هک  نآ  هّجوت  بلاج 
.تسا هتشاذگ  ار  فعض  زمر  نآ  يور  رب  هدروآ و  باتک  نآ  رد  ار  تباث  حیحص و  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  یثیح  هب 

« باوبا ّدس   » ثیدح نتسناد  یلعج   - 14

« باوبا ّدس   » ثیدح نتسناد  یلعج 

یلع هعیشلا  هتعضو  اّمم  اذه  ّنإف  یلع ،) باب  ّالإ  اهّلک  باوبألا  ّدسو  : ) هلوق کلذکو  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا یلع ) هناخ  برد  زج  هب  ار  اهرد  مامت  دیدنبب  و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  راتفگ  تسا  نینچمه  و  ( » 188 (؛» هلباقملا قیرط 
« .تسا هدرک  عضو  هماع  اب  هلباقم  تهج  هب  هعیش  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  زا  ثیدح 

خساپ

اذـه یفو  : » دـیوگ یم  وا  .تسا  ثیدـح  نیا  دروم  رد  يزوج  نبا  ّدر  رد  هک  مینک  یم  لقن  رجح  نبا  زا  یمالک  هیمیت  نبا  خـساپ  رد 
مّهوت دّرجم  هب  دنـسلا  حیحـص  ثیداـحا  ّدر  رب  یمادـقا  راـک  نیا  رد  و  ( » 189 (؛» مهوتلا درجمب  هحیحـصلا  ثیداحالا  ّدر  یلع  مادـقا 

« .تسا

ثیدـحلا ّنأ  ّلدـت  تاـقثلا  تاـیاور  نم  هرفاـظتملا  قرطلا  هذـهف  : » دـیوگ یم  درامـش ، یمرب  ار  ثیدـح  نیا  قرط  هک  نآ  زا  دـعب  وا 
هتـشاد و يوق  تلالد  ثیدح  نیا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هقث  دارفا  تایاور  زا  راکـشآ  قرط  نیا  سپ  ( » 190 (؛» ...هّیوق هلالد  حیحص 

« .تسا حیحص 

ثیدحلا هفلاخمب  ّالإ  اهیلع  لدتسی  مل  يوعد  عوضوم ، ّهنأو  لطاب  ّهنأ  ثیدحلا  اذه  یف  يزوجلا  نبا  لوق  : » دیوگ یم  یطویـس  ظفاح 
ّهنا لاحلا  یف  عمجلا  رّذـعت  نم  مزلیالو  .عمجلا  ناکما  مدـع  دـنع  ّالإ  عضولاب  مکحلا  یلع  مادـقالا  یغبنیـالو  نیحیحـصلا ، یف  يذـّلا 
یلإ هیف  فّقوتی  لب  نالطبلاب ، ثیدحلا  یلع  مکحیال  نا  اذه  لثم  یف  عرولا  قیرطو  میلع  ملع  يذ  ّلک  قوف  ّنأل  کلذ ؛ دـعب  نکمیال 

دارفنا یلع  اهنم  قیرط  لک  هددعتم  قرط  هل  روهشم  حیحـص  ثیدح  وه  بابلا ، اذه  نم  ثیدحلا  اذهو  .هل  رهظی  مل  ام  هریغل  رهظی  نا 
نیحیحـصلا یف  امل  ًاضراعم  هنوک  اّماو  .ثیدحلا  لهأ  نم  ریثک  هقیرط  یلع  هتحـصب  عطقی  امم  اهعومجمو  نسحلا ، هبتر  نع  رـصقتال 

ییاعّدا .تسا  یلعج  لطاب و  ثیدح  دیوگ : یم  هک  ثیدـح  نیا  هرابرد  يزوج  نبا  راتفگ  ( » 191 (؛» هضراعم امهنیب  سیل  مّلسم  ریغف 
، هدرکن هماقا  یلیلد  نآ  رب  هک  تسا 
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رب مادقا  ناسنا  هک  تسین  راوازـس  یلو  .تسا  هدـمآ  نیحیحـص  رد  هک  تسا  یثیدـح  اب  فلاخم  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  هک  نآ  زج 
ناکما ندرک  عمج  نآلا  رگا  هک  تسین  مزال  .دشابن و  ریذپ  ناکما  نآ  عمج  هک  یتروص  رد  رگم  دنک  یثیدح  ندوب  یلعج  هب  مکح 
تـسا نیا  دراوم  نیا  لثم  رد  عرو  قیرط  .تسا و  رگید  یملاع  یملع  بحاـص  ره  قوف  اریز  تسین ؛ نکمم  مه  ًادـعب  مییوگب  درادـن 
هدشن رهاظ  وا  يارب  هک  هچنآ  دوش  رهاظ  يرگید  يارب  ات  دـیامن  فقوت  نآ  رد  هکلب  دـنکن  نالطب  هب  مکح  ثیدـح  نآ  رب  ناسنا  هک 

هناگادج روط  هب  نآ  قیرط  ره  تسا و  يددعتم  قرط  ياراد  روهشم  حیحـص و  تسا  یثیدح  .تسا  لیبق  نیا  زا  ثیدح  نیا  .تسا و 
.دناسرب و ثیدح  لها  زا  يرایـسب  قیرط  رب  شتحـص  هب  عطق  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  نآ  قرط  عومجم  .تسین و  نسح  هبترم  زا  رتمک 

« .درادن دوجو  هضراعم  ود  نیا  نیب  اریز  میرادن ؛ لوبق  هدمآ ، نیحیحص  رد  هک  تسا  یثیدح  اب  ضراعم  ثیدح  نیا  هک  نیا  اما 

« ملع هنیدم   » ثیدح بیذکت   - 15

« ملع هنیدم   » ثیدح بیذکت 

يذمرتلا هاور  ناو  تاعوضوملا  یف  ّدعی  اّمنا  اذـهلو  یهواو ، فعـضا  اهباب ) ّیلعو  ملعلا  هنیدـم  انأ   ) ثیدـحو : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
یلع ملع و  هنیدـم  نم   ) ثیدـح و  ( » 192 (؛» نتملا سفن  نم  فرعی  بذـکلاو  هعوـضوم ، هقرط  رئاـس  نا  نّیبو  يزوـجلا ، نبا  هرکذو 

تیاور يذمرت  ار  نآ  هچرگ  تسا ، هدـش  هدرمـش  یلعج  ثیداحا  هرمز  رد  اذـل  و  تسا ، رت  تسـس  رت و  فیعـض  تسا ،) نآ  هزاورد 
یم هتخانـش  زین  نتم  دوخ  زا  نآ  ندوب  غورد  تسا و  یلعج  شقرط  ماـمت  هک  هدومن  ناـیب  هدرک و  رکذ  ار  نآ  يزوج  نبا  یلو  هدرک 

« .دوش

خساپ

مکاحلا هجرخا  سابع  نبا  ثیدحو  مکاحلا ، يذمرتلا و  هجرخا  ّیلع  ثیدـح  تلق : : » دـیوگ یم  ثیدـح  نیا  هرابرد  یطویـس  ظفاح 
نا نع  ًالضف  ًافیعض  نوکیالو  هب ، جتحملا  نسحلا  هجرد  یلإ  هقرطب  یهتنی  ّهنا  لصاحلاو  ...مکاحلا  هجرخا  رباج  ثیدحو  یناربطلاو ،

مکاح و ار  سابع  نبا  ثیدح  و  هدرک ، لقن  مکاح  يذمرت و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح  میوگ : یم  نم  ( » 193 (؛» ...ًاعوضوم نوکی 
هک دوش  یم  نسح  هجرد  هب  یهتنم  شقرط  مامت  هب  ثیدح  نیا  هک  نیا  لصاح  ...تسا  هدومن  لقن  مکاح  ار  رباج  ثیدح  و  یناربط ،

«. ...دشاب یلعج  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  یمن  فیعض  اذل  .تسا و  نآ  هب  جاجتحا  لباق 

، لصا ثیدحلل  نوکی  نا  اهلاوحا  ّلقا  مکاحلا  كردتسم  یف  هریثک  قرط  هل  ثیدحلا  اذهو  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  هرابرد  رجح  نبا 
نآ لاوحا  نیرتمک  هک  تسا  يرایـسب  قرط  مکاح  كردتـسم  رد  ثیدح  نیا  يارب  ( » 194 (؛» عضولاب هیلع  لوقلا  قلطی  نا  یغبنیـالف 

« .دوش قالطا  لعج  عضو و  مسا  نآ  رب  هک  تسین  راوازس  اذل  و  تسا ، یلصا  ثیدح  نیا  يارب  هک  تسا  نیا 

« مالسلا هیلع  یلع  مکاضقا   » ثیدح فیعضت   - 16

« مالسلا هیلع  یلع  مکاضقا   » ثیدح فیعضت 

ثیدحلا اذهف  نیدلاو ، ملعلا  مزلتـسی  ءآضقلاو  ّیلع ) مکاضقا  : ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  هلوق : اّماو  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
زا تواضق  رد  یلع  : ) دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یّلح  راتفگ  اـّما  و  ( » 195 (؛» هجحلا هب  موقت  دانـسا  هل  سیلو  تبثی  مل 
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هطساو هب  هک  تسین  يدنس  ياراد  دشاب و  یمن  تباث  ثیدح  نیا  دشاب ، یم  تناید  ملع و  مزلتـسم  تواضق  و  تسا ) رترب  امـش  مامت 
« .ددرگ مامت  تّجح  نآ 

خساپ

نبا زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب  .دنا  هتـشاد  فارتعا  یلع  ترـضح  تواضق  ملع و  هب  باّطخ  نبرمع  اه  نآ  سأر  رد  هباحـص و  ًالّوا :
تواـضق رد  نارگید  زا  یلع  و  تسا ، ّیبا  يارب  تئارق  نیرتـهب  ( » 196 (؛» ّیلع اناضقاو  ّیبأ  انؤرقا  : » تفگرمع هک  هدرک  لـقن  ساـبع 

« .دشاب یم  رترب 

: تفگ هک  هدـش  لقن  زین  سنا  زا  عوفرم  ثیدـح  رد  یلع ) اناضقا   ) ثیدـح : » دـیوگ یم  يراخب  حیحـص  حرـش  رد  رجح  نبا  ظـفاح 
...تسا و هدرک  لقن  ار  نآ  يوغب  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  تواضق ، رد  نم  تما  درف  نیرترهام  بلاط ؛» یبأ  نب  یلع  یتّمُأ  یـضقا  »

تواضق رد  هنیدم  لها  مامت  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میدرک  یم  ثیدح  نینچ  ام  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  ثیدح  زا  رازب 
(197 «.) دراد يرتشیب  تراهم 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هب  باطخ  رد  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  یناربط  لبنح و  نب  دمحا  ًایناث :
هب ار  وت  نم  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  ( » 198 (؛» ًاملح مهمظعاو  ًاملع  مهرثکاو  ًاملـس  یتّمُأ  مدـقا  کتجّوز  ّینإ  نیـضرت  اّما  : » دومرف هک 

« .تسا رت  میظع  نارگید  زا  شملح  دراد و  ملع  رتشیب  همه  زا  هدوب و  ناملسم  درف  نیلّوا  هک  مدروآرد  یسک  جاودزا 

هدانسإو : » دیوگ یم  یناربط  دمحا و  هب  ثیدح  نیا  نداد  تبسن  زا  دعب  یقارع  ظفاح 
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« .تسا حیحص  شدنس  و  ( » 199 (؛» حیحص

« ...و نیثکان  لاتق   » ثیدح فیعضت   - 17

« ...و نیثکان  لاتق   » ثیدح فیعضت 

نیطـساقلاو نیثکانلا  لاتقب  هلوقک  ثیدـحلا  هّمئأ  نع  هعوضوم  لب  هفیعـض  ثیداحأ  نیعبرـألا  یف  يوری  وهو  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
یلصربمایپ راتفگ  دننامه  تسا ؛ هدروآ  ثیدح  ناماما  زا  یلعج  هکلب  فیعض  ثیداحا  نیعبرا "  " باتک رد  وا  و  ( » 200 (؛» نیقراملاو

« .نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  لاتق  هب  هلآو  هیلع  هللا 

خساپ

شحرش همدقم  رد  شدوخ  هدروآ و  يراخب  حیحـص  حرـش  رد  رجح  نبا  ظفاح  ار  نآ  اریز  تسین ؛ نسح  هبترم  زا  رتمک  ثیدح  نیا 
بلاـطملا  » رد زین  .تسا و  نسح  اـی  حیحـص  دروآ  یم  یثیدـح  يارب  یتداـیز  اـی  همتت  اـی  یثیدـح  حرـش  رد  ار  هچنآ  هک  هداد  مازتلا 

(202) .تسا هداد  تبسن  یلعی  یبا  هب  هدرک و  توکس  نآ  رب  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  ( 201 «) هیلاعلا

وا ( » 203 (؛» نسحلاو حیحـصلا  ینعی  دایجلا ؛ ثیداحألا  نم  ًاریثک  هّدر  یف  ّدر  ّهنإ  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا  تافیعـضت  هرابرد  رجح  نبا 
« .تسا هدرک  در  ار  نسح  حیحص و  ینعی  بوخ ؛ ثیداحا  زا  يرایسب  ثیداحا ، ّدر  رد 

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تّبحم   » ثیدح بیذکت   - 18

« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تّبحم   » ثیدح بیذکت 

تـسود ار  یلع  سک  ره  « ؛» ینـضغبأ دقف  ًاّیلع  ضغبأ  نمو  ینّبحأ  دقف  ًاّیلع  ّبحأ  نم   » هلمج زا  ثیدح ؛ دـنچ  لقن  زا  دـعب  هیمیت  نبا 
هرشعلاف : » دیوگ یم  .تسا » هتـشاد  نمـشد  ارم  متح  روط  هب  درادب  نمـشد  ار  یلع  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  متح  روط  هب  درادب 

« .تسا غورد  یگمه  لّوا  ثیدح  هد  « ؛» بذک اهّلک  یلوالا 

خساپ

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  ّینأ  دهشأ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هملس  ّما  زا  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  تسا ، نسح  ثیدح  نیا 
؛» هَّللا ضغبأ  دـقف  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ  دـقف  ًاّیلع  ضغبأ  نمو  هَّللا  ّبحأ  دـقف  ینّبحأ  نمو  ینّبحأ  دـقف  ًاّیلع  ّبحأ  نم  لوقی : هلآو 

متح روط  هب  درادـب  تسود  ار  یلع  سک  ره  دومرف : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ( » 204)
روط هب  درادب  نمـشد  ار  یلع  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ار  ادخ  متح  روط  هب  درادـب  تسود  ارم  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم 

« .تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  عطق  روط  هب  درادب  نمشد  ارم  سک  ره  هتشاد و  نمشد  ارم  متح 

« .تسا نسح  ثیدح  نیا  دنس  ( » 205 (؛» نسح هدانسإو  : » دیوگ یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  یمثیه  ظفاح 

نمو ینّبحأ  دـقف  ًاّیلع  ّبحأ  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  : » دومرف هک  هدرک  لقن  ناملـس  زا  يروباـشین  مکاـح 
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نمـشد ار  یلع  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  ( » 206 (؛» ینضغبأ دقف  ًاّیلع  ضغبأ 
« .تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب 

.تسا هدرک  حیحصت  ار  نآ  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  وا 

(207) .تسا هدرک  تّمذم  هاخاؤم »  » ثیدح ّدر  تهج  هب  ار  هیمیت  نبا  زین  یکلام  یناقرز 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  هیمیت  نبا  تمهت   - 19

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  هیمیت  نبا  تمهت 

هدادن ماجنا  یـصخش  ضرغ  تهج  هب  ار  راک  نیا  یلو  دشاب ، هدرک  تیذا  ار  همطاف  رکبوبا  هک  ریدقت  ضرف  رب  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
وبه ات  دوب  نیا  شدصق  هنع -  هَّللا  یضر  یلع -  یلو  دناسرب ، نآ  قحتسم  هب  ار  قح  دنک و  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  ات  هکلب  تسا ،

ضرغ همطاف  تیذا  رد  وا  اذل  و  دروآ ، همطاف  رس  رب 
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(208 !!«.) تسا هتشاد 

خساپ

هب قح  ندناسر  شفده  هدوب و  شلوسر  ادخ و  تعاطا  شدصق  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  كدف  نتفرگ  اب  رکبوبا  هک  لیلد  هچ  هب  ًالّوا :
هب یسک  هچ  هدوب ، مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هلحن  تهج  هب  هک  یکلم  تسا ؟ هدوب  نآ  قحتسم 
هک تسا  نیملسم  عورشم  هفیلخ  مکاح و  رکبوبا  هک  هتفگ  یسک  هچ  دهدب ؟ مدرم  هب  هتفرگ و  ترـضح  زا  روز  هب  هک  هداد  هزاجا  وا 

دنوادخ تاروتـسد  فالخ  رب  دـناوت  یم  رگم  دـشاب ، یمالـسا  مکاح  وا  هک  ضرف  رب  دـهد ؟ ماجنا  ار  یلمع  نینچ  دـشاب  هتـشاد  قح 
اه نآ  و  ( » 209 (؛» َنوُِرفاْکلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَمَو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  هدماین  نآرق  رد  رگم  دـنک ، مکح 

(210 «) .دنرفاک دننک ، یمن  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  هک 

تلالد دنـس و  ثیح  زا  یلو  هدش  دراو  یثیدح  بتک  رد  هچرگ  لهجوبا ، رتخد  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  عوضوم  ًایناث :
هب خـساپ  یـسانش و  هعیـش   » باـتک هب  دراد  ار  هنیمز  نیا  رد  قیقحت  ثحب و  دـصق  هک  یـسک  .تسا  هدـش  عقاو  دـیدش  هشقاـنم  دروم 

.دیامن هعجارم  تاهبش »

دوخ حیحص  رد  ملسم  ثیدح  قباطم  اریز  دراد ؛ وا  قافن  رب  تلالد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نأش  رد  هیمیت  نبا  زا  ریبعت  هنوگ  نیا  ًاثلاث :
ّالإ کضغبیالو  نمؤم  ّالإ  کّبحی  ال  یلع ! ای  : » دومرف وا  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  باب  رد 

« .قفانم رگم  ار  وت  درادن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  درادن  تسود  یلع ! يا  ( » 211 (؛» قفانم

.دراد وا  قافن  هجیتن  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  اب  وا  ینمشد  رب  تلالد  هیمیت  نبا  زا  تاریبعت  هنوگ  نیا  هک  میناد  یم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  هباحص  ضغب  ياعّدا   - 20

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  هباحص  ضغب  ياعّدا 

هباحص و زا  يرایسب  : » دیوگ یم  وا 
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(212 «.) دنا هدومن  گنج  وا  اب  هدرک و  بس  ار  وا  هتشاد ، ار  یلع  ضغب  نیعبات ،

خساپ

هتشاد و نمشد  ار  وا  نیعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  هک  دنک  اعّدا  ات  هدش  ثعاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هیمیت  نبا  ینمـشد  ًالّوا 
نیعبات زا  رگید  یـسک  تسا ، نانآ  فالـسا  زا  هیمیت  نبا  هک  جراوخ  زا  ریغ  اـیآ  درب ؟ یمن  ار  دارفا  نیا  مسا  وا  ارچ  .دـنا  هدومن  ّبس 

؟ دنشاب هتشاد  توادع  ضغب و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  هب  تبسن  هک  دنا  هدوب 

ترضح رب  یصقن  هن  تسا  نانآ  صقن  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ضغب  ضرف -  رب  هباحـص -  همه  رگا  ًایناث :
زج هب  ار  وت  ( » 213 (؛» قفانم ّالإ  کضغبیالو  نمؤم  ّالإ  کّبحیال  : » دومرف وا  نأش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  مالـسلا ؛ هیلع  یلع 

« .دراد یمن  نمشد  ار  وت  قفانم  زج  هب  زین  درادن و  تسود  نمؤم 

هدرک تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  یلع  سک  ره  ( » 214 (؛» یناذآ دقف  ًاّیلع  يذآ  نم  : » دومرفن وا  نأش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم 
« .تسا

« .تسا هداد  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره  ( » 215 (؛» ینّبس دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  : » دومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگم  و 

تسود ار  یلع  سک  ره  ( » 216 (؛» ینضغبأ دقف  ًاّیلع  ضغبأ  نمو  ینّبحأ ، دقف  ًاّیلع  ّبحأ  نم  : » دومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم 
« .تسا هتشاد  نمشد  ارم  متح  روط  هب  درادب  نمشد  ار  یلع  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  متح  روط  هب  درادب 

لقن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  شدنس  هب  يراخب  هک  یلاح  رد  درادب ؛ نمـشد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دراد  تأرج  یـسک  هنوگچ 
« .متسه وت  زا  نم  نم و  زا  وت  ( » 217 (؛» کنم انأو  یّنم  تنأ  : » دومرف هک  هدرک 

وا نأش  رد  يراخب  زین  و 
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نم نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا 
نم زا  دعب  هک  نآ  زج  یـشاب ، یـسوم  دزن  نوراه  هلزنم  هب  نم  دزن  وت  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  ( » 218 (؛» يدعب ّیبنال  ّهنأ  ّالإ  یسوم 

« .تسین یبن 

ار مچرپ  ادرف  نم  هنیآره  ( » 219 (؛»...  هلوسرو هَّللا  هّبحیو  هلوسرو  هَّللا  ّبحی  لجر  یلإ  ًادغ  هیارلا  ٌعفاد  ّینإ  : » دومرف وا  نأش  رد  زین  و 
« ...دنراد تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مهد ، یم  یسک  تسد  هب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تما  رثکا  ندرکن  تعیب  ياعّدا   - 21

مالسلا هیلع  یلع  ماما  اب  تما  رثکا  ندرکن  تعیب  ياعّدا 

فصن و  تشگ ، تخس  وارب  روما  هک  نیا  اب  دشن ، تماما  زا  دنم  هرهب  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  هب  تمازا  يدحا  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
(220 «.) دندرکن تعیب  وا  اب  رتشیب  ای  رتمک و  ای  تّما و 

خساپ

ره تسا و  یهلا  یبصنم  تماما  هک  تسا  نآ  يوبن  ّتنـس  میرک و  نآرق  تاـیآ  رهاوظ  تاـصوصن و  لـقع و  مکح  زا  دافتـسم  ًـالّوا :
بوصنم ادخ  بناج  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  و  دشاب ، صوصنم  بوصنم و  دنوادخ  بناج  زا  دیاب  یماما 

رد و  دـش ، مامت  وا  یهلا  تماما  تفالخ و  ّصن ، نیا  دوجو  اب  .دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  دـش  تماـما  هب 
هب لمع  رد  ناـنآ  هیحاـن  زا  یلمع  مازتلا  تقیقح  رد  مدرم  تعیب  هچرگ  تسین ؛ یمدرم  تعیب  هب  جاـیتحا  نآ  ندرک  ادـیپ  ّتیعورـشم 

هتفریذـپ ار  وا  هطلـس  هدرک و  تعاطا  قح  هب  ماما  زا  هک  ددرگ  یم  زاب  مدرم  دوخ  هب  لـمع  نیا  عفن  .تسا و  قح  هب  هفیلخ  تاروتـسد 
.دنا

هارکا و يور  زا  ناناملـسم  مومع  زا  يرایـسب  تعامج  هک  نیا  ای  دندرک  تعیب  تبغر  عوط و  يور  زا  رکبوبا  اب  مدرم  مومع  ایآ  ًایناث :
؟ دنتفریذپ ار  وا  هطلس  دیدهت 

زا یهورگ  رگم  دماین ؟ دیدپ  یمیظع  شکمشک  اغوغ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  نییعت  تفالخ و  رـس  رب  هفیقـس  رد  رگم 
(221 (؟ دندربن هانپ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هناخ  هب  دندزن و  زابرس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هباحص 

(222 (؟ دندربن نوجه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هناخ  هب  یهورگ ، اب  یهارکا  نتفرگ  تعیب  تهج  هب  باّطخ  نب  رمع  رگم 

هیمیت نبا  زا  اهنت  اعّدا  نیا  دندرکن ؟ تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  مدرم  رتشیب  هک  هدرک  اعّدا  هیمیت  نبا  زا  ریغ  یسک  هچ  ًاثلاث :
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.تسا

هباحـص و ناـگرزب  و  دیـسر ، تاـبثا  هب  عاـمجا  عـقاو و  صن و  هب  وا  تفـالخ  یلع و  تماـما  : » دـیوگ یم  یکلاـم  ناـحرف  نب  نـسح 
، رـصم ناسارخ ، سراف ، نمی ، زاجح ، نوچمه  مالـسا ؛ دالب  مامت  وا  تفالخ  رب  و  دـنا ، هدرک  عامجا  وا  اب  تعیب  رب  راصنا  نیرجاهم و 

فـصن نانآ  و  دندرکن ، هضراعم  وا  تعیب  اب  یـسک  ماش  لها  زج  هب  .دندش و  عضاخ  هبون ، دنـس و  دنه ، ناجیابرذآ ، هریزج ، اقیرفآ ،
رب هک  دنتـشاد  دوجو  زین  نیعبات  هباحـص و  زا  یخرب  ماـش  رد  هکلب  .دندیـسر  یمن  مه  تما  مهد  کـی  هب  هکلب  تما  عبر  یتح  تما و 

يرعـشا منغ  نب  نمحرلادـبع  سوا و  نب  داّدـش  لثم  دـندرک ؛ یم  يریگ  هرانک  هیواعم  زا  دنتـشاد و  رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ 
رد هک  یخرب  نینح و  ناناملـسم  هکم و  حـتف  ناناملـسم  زا  مه  نآ  هباحـص  زا  یمک  دادـعت  زج  هیواعم  اب  .ماش و  لها  نیعباـت  گرزب 

(223 «.) ...دنتشادن دوجو  تسا  فالتخا  اه  نآ  ندوب  یباحص 

زا رفن   130 دنیوگ : یم  یخرب  تسا ، فالتخا  دندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هارمه  اه  يردب  زا  هک  یناسک  دادعت  اب  هطبار  رد 
(224) .دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  هارمه  اه  يردب 

دنس هب  يراخب ) خیـش   ) طایخ نب  هفیلخ  .دندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هارمه  دندوب  هدنز  نامز  نآ  ات  هک  ناوضر  تعیب  باحـصا  مامت 
میدومن تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  ناوضر  تعیب  رد  هک  یناـسک  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  يزبأ  نمحرلادـبع  زا  دوخ 

(225 «.) دندش هتشک  رسای  نب  رامع  هلمج  زا  نانآ  زا  رفن  هس  تصش و  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  رفن  دصتشه 

(226) .دنشاب یم  نانآ  دزن  قودص  هقث و  نیب  نآ  لاجر  تسا و  حیحص  ّتنس  لها  ناگرزب  حیرصت  ربانب  ثیدح  نیا 

ادخ هب  : » دیوگ یم  شمعا 
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(227 «.) ...دندوب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحصا  وا  اب  هارمه  اریز  مدومن ؛ بّجعت  شباحصا  یلع و  تهج  هب  نم  دنگوس !

تعیب رب  عامجا  هباحـص  رگا  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یکلام  ناحرف  نب  نسح  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  رب  نیعبات  عامجا  زین  و 
هباحـص عبات  یمالـسا  دالب  رگید  ناسارخ و  نمی و  رـصم و  قارع و  زاجح و  نیعبات  .دنا  هدوب  نانآ  عبت  هب  زین  نیعبات  دنتـشاد  یلع  اب 
نیعبات نیرتهب  نانآ  سأر  رد  دنا و  هدوب  قارع  لها  زا  نیعبات  ناگرزب  نیّفـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هارمه  تهج  نیدب  ،و  دنا هدوب 

رارق نیعباـت  ناـگرزب  زا  نارگید  سیق و  نب  فـنحا  یلئود و  دوسـألاوبا  یملـس و  نمحرلادـبعوبا  سیق و  نـب  هـمقلع  ینرق و  سیوا 
(228 «.) ...دنتشاد

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  تارابع  هب  کنیا  دنراد ، ترضح  اب  یمومع  تعیب  رب  عامجا  ّتنس ، لها  ناثّدحم  املع و  ًاعبار :

نیمرح لـها  يارب  تعیب  هدومن و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  نیمرح  لـها  : » دـیوگ یم  ق )  . 143 ه  ) یمیت ناـخرط  نب  نامیلـس   - 1
(229 «.) تسا

لوسر دجـسم  رد  یمومع  روط  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  دش ، هتـشک  نامثع  نوچ  : » دـیوگ یم  ق )  . يافوتم 151 ه  ) قاحـسا نبا   - 2
(230 «.) دندومن تعیب  زین  ریبز  هحلط و  هنیدم  رد  دندرک و  تعیب  وا  اب  هرصب  لها  .دش و  تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هدرک و هراـشا  هرـصب  هنیدـم و  یلاـها  تعیب  هب  اـهنت  اریز  تسا ؛ هدرکن  اصقتـسا  هک  تسا  مولعم  دراد و  روصق  قاحـسا  نبا  تراـبع 
تعیب زین  راید  نآ  یلاها  همه  هک  یلاحرد  تسا ؛ هدرواین  نایم  هب  همامی  ناسارخ و  رـصم و  نمی و  زاـجح و  هفوک و  تعیب  زا  ینخس 

(231) .دندرک

: دیوگ یم  ق )  . 204 ه  ) یعفاش سیردا  نب  دّمحم   - 3
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«. دـش تباث  هیقب  تیاضر  هباحـص و  ناگرزب  تعیب  اب  وا  تماما  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ناـمثع ، زا  دـعب  قح  هب  ماـما  هک  دـینادب  »
(232)

یبا نب  یلع  اب  دیـسر  لـتق  هب  لاـس 35  هجحلا ، يذ  بش 28  هعمج ، زور  رد  ناـمثع  نوـچ  : » دـیوگ یم  ق )  . 231 ه  ) دعـس نبا   - 4
لیفن نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  صاقو و  یبا  نب  دعس  ریبز و  هحلط و  .دش  تعیب  تفالخ  ناونع  هب  زور  نآ  يادرف  هللا  همحر  بلاط 

تباث و نب  همیزخ  تباث و  نب  دیز  هملـس و  نب  دّـمحم  يراصنا و  بّویاوبا  فینح و  نب  لیهـس  دـیز و  نب  هماسا  رـسای و  نب  رامع  و 
(233 «.) دندرک تعیب  ترضح  اب  دندوب  هنیدم  رد  هک  نارگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  زا  هک  یناسک  مامت 

مّدقم یلع و  ّتبحم  رد  هضفار  ّولغ  هک  یماگنه  مدرک ، هدـهاشم  ار  بصاون  نم  دـیوگ ...« : یم  ق )  . 276 ه  ) يرونید هبیتق  نبا   - 5
ولغ وا  هب  ییوگازـسان  وا و  ّقح  رد  یهاتوک  و  ههجو -  هَّللا  مّرک  یلع -  ریخأت  رد  هدرک و  هلباقم  لـمع  نیا  اـب  دـندید ، ار  وا  نتـشاد 
هرمز رد  هدرک و  جراخ  تیادـه  ناماما  زا  ار  ترـضح  نآ  ناشلهج  تهج  هب  ...دـنا و  هدرکن  حیرـصت  وا  رب  ملظ  هب  هچرگ  دـندومن ،

نب دـیزی  يارب  یلو  دـنا  هدرک  فالتخا  وا  رب  مدرم  اریز  دنتـسنادن ؛ تفـالخ  مسا  بجوتـسم  ار  وا  و  دـندرک ، لـخاد  رگ  هنتف  ناـماما 
(234 «.) ...دنتسناد يو  قحتسم  ار  هفیلخ  مسا  وا ، رب  مدرم  عامجا  هناهب  هب  هیواعم 

هب بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  سپـس  : » دیوگ یم  ّتنـس  لها  بهذم  تیاکح  رد  ق )  . يافوتم 371 ه  ) یلیعامـسا رکبوبا  ظفاح   - 6
تعیب تعیب 
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وا لضف  ترضح و  هقباس  تهج  هب  هباحص  ریاس  زا  نانآ  نیعبات  فینح و  نب  لهـس  رـسای و  نب  رامع  نوچمه  اه  يردب  زا  ناگدننک 
(235 «.) دش تباث 

هب ار  مدرم  زگره  و  دوـب ، تمحر  عاـمتجا و  تعیب  هنع -  هَّللا  یـضر  یلع -  تـعیب  : » دـیوگ یم  ق )  . 387 ه  ) هّطب نب  هَّللادـبعوبا   - 7
دوخ لمع  نیا  اب  وا  .دشن  بلاغ  مدرم  رب  دوخ  هریشع  اب  تخاسن و  روبجم  ار  مدرم  ریشمش ، اب  دوخ  تعیب  رب  زین  درکن و  توعد  دوخ 

(236 «.) ...تخیوآ شزرا  تمظع و  اهب و  رویز  تفالخ ، تماق  هب  دوخ  تلادع  اب  داد و  اهب  فرش و  تفالخ  هب 

مامت اریز  دوب ؛ وا  اب  هباحـص  تعیب  هب  یلع  تفالخ  دیوگ ...« : یم  ق )  . يافوتم 449 ه  ) ینوباص نمحرلادـبع  نب  یلع  نامثعوبا   - 8
یمن هزاجا  دوخ  هب  ار  وا  ینامرفان  نایـصع و  زگره  و  دنتخانـش ، یم  تفالخ  هب  تقو  نآ  رد  قلخ  نیرترب  نیرتراوازـس و  ار  وا  ناـنآ 

(237 «.) ...دنداد

دندوب اه  نآ  زا  رفن  دـنچ  اهنت  دـندرک و  عامتجا  وا  اب  تعیب  رب  راصنا  نیرجاهم و  : » دـیوگ یم  ق )  . يافوتم 463 ه  ) ّربلادـبع نبا   - 9
(238 «.) ...دندرکن تعیب  هک 

نآ قافتا  نامثع و  لتق  زا  دعب  تما  عامجا  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تابثا  رد  مود  هجو  اّما  و  : » دیوگ یم  ق )  . 631 ه  ) يدمآ  - 10
(239 «.) دشاب یم  يو  تماما  رب  لیلد  نیا  ...تسا و  وا  تماما  فالختسا و  رب  اه 

ناوضر و تعیب  لها  اـه و  يردـب  زا  یتعاـمج  مالـسلا  هیلع  یلع  دـّیؤم  هارمه و  : » دـیوگ یم  ق )  . 1089 ه  ) یلبنح داـمع  نبا   - 11
(240 «.) دندوب وا  تماما  رب  عامجا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایاور 

بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يارب  تفالخ  : » دیوگ یم  ( 792  ) حراش یفنح  ّزعلا  یبا  نبا   - 12
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(241 «.) دش تباث  ماش  لها  زا  هیواعم  زج  هب  هباحص ، تعیب  اب  نامثع ، زا  دعب 

.دوب لاس 35  هجحلا  يذ  لئاوا  رد  نامثع  لـتق  زا  دـعب  تفـالخ ، رب  یلع  تعیب  : » دـسیون یم  ق )  . 852 ه  ) ینالقـسع رجح  نبا   - 13
مامت دندومن ، بوتکم  یمالـسا  قطانم  مامت  هب  ار  وا  تعیب  .دـندرک  تعیب  وا  اب  دـندوب ، رـضاح  هک  یناسک  مامت  راصنا و  نیرجاهم و 

(242 «.) داتفا یتاقافّتا  ًادعب  اه  نآ  نیب  هک  ماش  لها  هیواعم و  زج  هب  دندرک  ادیپ  ناعذا  وا  اب  تعیب  هب  کلامم  نآ  یلاها 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  نزح  هب  ضارتعا   - 22

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  نزح  هب  ضارتعا 

هعیش : » دیوگ یم  راغ  رد  رکبوبا  نزح  اب  نآ  هسیاقم  شردپ و  گوس  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نزح  هب  ضارتعا  رد  هیمیت  نبا 
نیا و  تسین ، فیصوت  لباق  هک  هتشاد  نزح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گوس  رد  يّدح  هب  هک  دننک  یم  تیاکح  همطاف  زا  نارگید  و 
توف هک  هتـشاد  نزح  يرما  رب  وا  هک  نیا  اب  دـنروآ ، یمن  باسح  هب  وا  يارب  تّمذـم  ار  راک  نیا  و  تسا ، هتخاس  نازحالا  تیب  وا  هک 
ینزح نآ  تسا و  هتـشاد  فوخ  دوش  هتـشک  ترـضح  هک  نیا  سرت  زا  ربمایپ  تاـیح  ناـمز  رد  رکبوبا  یلو  ددرگ ، یمن  زاـب  هدـش و 
هجیتن تسا ، هدیاف  یب  اریز  تشادن ؛ رکبوبا  ار  ینزح  نینچ  زگره  درک  توف  ترضح  نوچ  اذل  و  تسا ، تسارح  نمـضتم  هک  تسا 

(243 «.) تسا همطاف  نزح  زا  رت  لماک  ّکش  نودب  رکبوبا  نزح  هک  نیا 

خساپ

ْنَزْحَت ال  : » دومرف وا  هب  راغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  تسا و  هدوب  یهلا  ترصن  هب  وا  نامیا  فعض  زا  یشان  رکبوبا  نزح  ًالّوا :
« .تسام اب  ادخ  روخم ، مغ  ( » 244 (؛» انَعَم َهَّللا  َّنِإ 

، ادخ يایلوا  ناتسود و ]  ] دیشاب هاگآ  ( » 245 (؛» َنُونَزْحَی ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  زین  و 
« .دنوش یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن 

یم نینچ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هکلب  تسا  حجار  زیاج و  يرما  اهنت  هن  وا  رب  ندرک  هیرگ  بوبحم و  قارف  رد  نزح  ًایناث :
.تسا هدرک 

ّانإو اّنبر ، یـضریام  ّالإ  لوقنـالو  نزحی  بلقلاو  عمدـت  نیعلا  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  کـلام  نب  سنا 
راـگدرورپ تیاـضر  هچنآ  زا  ریغ  یلو  دوـش  یم  نوزحم  بـلق  و  دـیرگ ، یم  مـشچ  اـنامه  ( » 246 (؛» نونوزحمل میهاربإ  ای  کـقارفل 

میهاربا يا  متح  روط  هب  و  مییوگ ، یمن  تسام 
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« .مینوزحم وت  قارف  رد 

!؟ ینوزحم هدش  توف  هتشذگ و  هک  يرما  هب  ارچ  هک  درک  یمن  ضارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هیمیت  نبا  ارچ 

هتوم هوزغ  رد  هحاور  نب  هَّللادبع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  هثراح و  نب  دیز  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  دـنا : هدرک  لقن  ملـسم  يراخب و 
(247) .دومن سولج  دوب ، ادیوه  ناشیا  رب  نزح  راثآ  هک  یلاح  رد  دیسر ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب 

هَّللا لوسر  تیأر  امف  ءآّرقلا ، لتق  نیح  ًارهـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنق  : » تفگ هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يراـخب 
نخس مدرم  اب  ترضح  هام  کی  دندیسر ، تداهـش  هب  هنوعم  رئب  رانک  رد  نآرق  نایراق  هک  یماگنه  ( » 248 (؛» هنم ّدشأ  ّطق  ًانزح  نزح 

« .دشاب هدش  تحاران  تّدش  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دشن  هدید  زگره  .تفگ و  یمن 

هودنا نزح و  هکلب  هدوبن ، شردپ  غارف  رد  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  زا  دعب  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هودنا  نزح و  ًاثلاث :
لوسر قـح  هب  هفیلخ  ندرک  نیـشن  هناـخ  شردـپ و  تاشرافـس  تاـمحز و  ماـمت  ندرپـس  یـشومارف  هب  تما و  دادـترا  رب  وا  هیرگ  و 

.تسا هدوب  زین  روما  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ینعی  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلصادخ 

ّیبنلا دـعب  همطاف  تثکم  : » دـیوگ یم  ثراح  نب  هَّللادـبع  هک  دوب  تحاران  نوزحم و  روما  نیا  زا  ناـنچ  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح 
نیا دوب و  هدنز  هام  شش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ( » 249 (؛» بوذت یهو  رهشأ  هّتـس  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

« .دش یم  بآ  تّدم  نیا  رد  شندب  هک  دوب  یلاحرد 

، یسلایط ّصن  قباطم  هکلب  تسا !؟ هتـسیرگن  هدشن و  نوزحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  گوس  رد  رکبوبا  هک  هتفگ  یـسک  هچ  ًاعبار :
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب 
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.تسا هدرک  زین  ییارس  هحون 

ود تشاذگ و  ترضح  نامشچ  ود  نیب  ار  شنابل  دش  دراو  ترـضح  رب  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دعب  : » دیوگ یم  وا 
ياو ادـخ ، تسود  يا  ياو  ادـخ ، ّیبن  يا  هآ  « ؛» هاّیفـص او  هالیلخ ، او  هاّیبن ، او  :» دروآرب دایرف  هاـگ  نآ  وا ، هاـگجیگود  هب  ار  شتـسد 

(250 «.) ادخ هدش  باختنا 

هبیـصمب بیـصأ  نم  : » دومرف ترـضح  هک  یلاح  رد  ددرگن ؛ نوزحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  قارف  رد  ناسنا  هنوگچ  ًاسماخ :
هک اریز  دروآ ؛ دای  هب  ارم  تبیـصم  دـیاب  دـمآ  راـتفرگ  یتبیـصم  هب  سک  ره  ( » 251 (؛» بئاصملا مظعأ  نم  اّهنإف  یب  هتبیـصم  رکذـیلف 

« .تسا اه  تبیصم  نیرت  گرزب  زا  نم  تبیصم 

هثالث : » دـنتفگ یم  هک  هدیـسر  ود  نآ  زا  اذـل  دـندوب و  نوزحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  غارف  رد  ًاـمئاد  ءادردـلاوبا  ناـملس و 
: تسا هتـشاداو  هیرگ  هب  هک  هدرک  نوزحم  يّدـح  هب  ارم  زیچ  هس  ( » 252 (؛» ...هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  قارف  ینتکبأ : یّتح  ینتنزحأ 

«. ...هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  قارف  یکی 

لوـسر دجـسم  رد  هک  ییاـمرخ  تخرد  هنت  یتـح  هک  دوـب  راذـگریثأت  يّدـح  هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  يرود  قارف و  رد  نزح 
.دش رثأتم  زین  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ار دوخ  تشپ  داتسیا و  یم  هعمج  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  ننـس  رد  یمراد 
رب ات  مزاسب  يزیچ  امـش  يارب  دـیهد  یم  هزاجا  ایآ  تفگ : دـمآ و  یمور  یـصخش  .داد  یم  هیکت  دجـسم  رد  ییاـمرخ  تخرد  هنت  رب 

.تسشن یم  نآ  موس  هلپ  رب  ترضح  هک  تخاس  يا  هّلپ  هس  ربنم  ترـضح ، يارب  وا  .دیا  هداتـسیا  امـش  ایوگ  اریز  دینیـشنب ؟ نآ  يور 
ترضح نزح  رد  تخرد  هنت  نآ  تفرگ ، رارق  ربنم  يور  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نوچ 
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هنت نآ  دـمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ماگنه  نآ  رد  ترـضح  .دـمآرد  هزرل  هب  دجـسم  هک  يّدـح  هب  دروآرد ، واگ  يادـص  نوچمه  ییادـص 
اذکه لازام  همزتلا  مل  ول  هدیب  یـسفن  يذـّلاو  : » دومرف ترـضح  سپـس  .تفرگ  مارآ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تفرگ  رب  رد  ار  تخرد 
مدوب هتفرگن  رب  رد  ار  وا  رگا  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  مسق  « ؛» هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ًانزح  هعاسلا  موقت  یتح 

.دنیامن نفد  ار  بوچ  نآ  ات  داد  روتسد  ربمایپ  هاگ  نآ  .دوب » نینچ  نیا  ادخ  لوسر  نزح  رد  تمایق  زور  ات 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هوکش  هب  ضارتعا   - 23

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هوکش  هب  ضارتعا 

رکبوـبا و اـب  مالـسلا -  اـهیلعارهز  هک  هدرک  رکذ  ار  هچنآ  نینچمه  و  : » دـیوگ یم  هللا  همحر  یّلح  همـالع  هب  ضارتـعا  رد  هیمیت  نـبا 
نأـش قیـال  هک  تسا  يرما  بلطم  نیا  درک ، تیاکـش  وا  هب  تفر و  شردـپ  تاـقالم  هب  هک  نآ  اـت  تفگن  نخـس  رمع )  ) وا بحاـص 

رب قیال  يرما  ندرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ار  هوکش  تیاکش و  اریز  دوش ؛ هتفگ  وا  هرابرد  هک  تسین  مالسلا  اهیلع  همطاف 
(253 «.) ...درب ادخ  دزن  دیاب  ار  هوکش  هکلب  تسین ، وا 

خساپ

.تسا فورعم  تباث و  يرما  هتفرگ ، هرانک  وا  زا  هدرک و  رهق  رکبوبا  اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  عوضوم  نیا  ًالّوا :

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  ثرا  رد  فالتخا  عوضوم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  هدرک  لقن  هشیاـع  زا  ناـبح  نبا  ملـسم و  يراـخب و 
هام شش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  و.تفگن  نخـس  وا  اب  شتافو  ماگنه  ات  تفرگ و  هرانک  وا  زا  درک و  بضغ  رکبوبا  رب  هلآو 

زاـمن ترـضح  هزاـنج  رب  دوخ  درکن و  ربخ  ار  رکبوبا  زگره  .دومن و  نفد  ار  وا  هنابـش  شرهوش  تفاـی  تاـفو  نوچ  .درک و  یگدـنز 
(254) .درازگ

هباحص هک  مینک  یم  هدهاشم  اذل  .تسا  دنوادخ  دزن  ندرب  تیاکـش  ًاتقیقح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ندرب  تیاکـش  ًایناث :
.دندرک یم  هوکش  وا  هب  هدرب و  هانپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دش  یم  اور  نانآ  هب  هک  ییاه  ملظ  بیاصم و  دیادش و  رد 

یلـصادخ لوسر  دزن  هب  .داد  راهظ  قالط  ارم  تماص  نب  سوا  مرـسمه  تفگ : هک  هدرک  لـقن  هبلعث  نب  کـلام  نب  هلوخ  زا  دووادوبا 
دومن یم  هلداجم  نم  اب  رما  نیا  رد  ترضح  .مدرک  تیاکش  وا  دزن  تباب  نیا  زا  مدمآ و  هلآو  هیلع  هللا 
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َعِمَس ْدَق  : » دومرف ناحبس  دنوادخ  دش ، لزان  نآرق  هک  نیا  ات  متشذگن  نم  .تسا  وت  يومع  رـسپ  وا  اریز  سرتب ؛ ادخ  زا  دومرف : یم  و 
(256 «.) دینش دوب  هدرک  هعجارم  وت  هب  شرهوش  هرابرد  هک  ار  ینز  نخس  دنوادخ  ( » 255 (؛» اهِجْوَز ِیف  َُکلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا 

هراشا اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .دندروآ  یم  تیاکش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  هباحص  يرایسب ، تایاور  قباطم  ًاثلاث :
: مینک یم 

(257) .لزنم رد  تمدخ  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هوکش   - 1

(258) .یطحق هرابرد  هباحص  زا  یکی  هوکش   - 2

(259) .اه تمیق  ینارگ  زا  هباحص  هوکش   - 3

(260) .یتسدگنت رقف و  زا  هباحص  هوکش   - 4

(261) .تاوزغ زا  یکی  رد  شطع  زا  هباحص  هوکش   - 5

(262) .دنیشنب بسا  رب  دناوت  یمن  هک  نیا  زا  ریرج  هوکش   - 6

(263) .هفیذح هوکش   - 7

(264) .دیلو نب  دلاخ  زا  فوع  نب  نمحرلادبع  هوکش   - 8

(265) .بلق تواسق  زا  هباحص  زا  یکی  هوکش   - 9

(266) .دوب هدرک  ساسحا  شندب  رد  هک  يدرد  زا  صاعلا  یبا  نب  نامثع  هوکش   - 10

(267) .نیکرشم ملظ  زا  هباحص  هوکش   - 11

(268) .زامن رد  تالّیخت  دروم  رد  هباحص  زا  یکی  هوکش   - 12

(269) .ناشندروخ کتک  تهج  هب  نانز  هوکش   - 13

(270) .یفقث فسوی  نب  جاجح  زا  نیعبات  هوکش   - 14

(271) .هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تما  زا  ایؤر  ملاع  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هوکش   - 15

(272) .هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  مئاهب  هوکش   - 16

رکبوبا اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندرک  رهق  هب  ضارتعا   - 24
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رکبوبا اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندرک  رهق  هب  ضارتعا 

نآ رطاخ  هب  ناوتب  هک  تسین  ییاهراک  زا  دوبن و  هدیدنسپ  يراک  قیّدص ، اب  همطاف  ندیشک  رانک  ندرک و  رهق  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
(273 «.) دشاب حدم  هک  نیا  ات  تسا  رت  کیدزن  نعط  حرج و  هب  لمع  نیا  هکلب  دومن ، تّمذم  ار  مکاح 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نیثدحم  مامت  هک  یّلح  رهطم  نبا  لوق  اما  و  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  وا 
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لقن ربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  اریز  تسا ؛ ربماـیپ  هب  غورد  تبـسن  نیا  كاـضرل ،» یـضریو  کبـضغل  بضغی  هَّللا  ّنإ  همطاـف ! اـی  : » دومرف
لوسر ادخ و  هک  سک  ره  .درادن و  ربمایپ  زا  ینسح  ای  حیحص و  ای  فورعم  دنس  هدشن و  هتخانش  یثیدح  فورعم  بتک  رد  و  هدشن ،

(274 «.) دشاب دهاوخ  یم  هک  سک  ره  دوش ، كانبضغ  وا  هب  تبسن  قلخ  زا  یکی  هک  درادن  يررض  تسا  یضار  وا  زا 

خساپ

ربتعم ثیدـح  نآرق و  ّصن  هب  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ندیـشک  رانک  ندرک و  رهق  عوضوم  ًـالّوا :
رکبوبا و رب  یگرزب  تصقنم  رب  تلالد  اذل  هدمآرد ، بضغ  هب  لوسر  ادخ و  وا  بضغ  هب  تسا و  هموصعم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن 

لومـشم مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگم  .دوش  یمن  عقاو  شلوسر  ادخ و  بضغ  دروم  دـهدن  ماجنا  یفالخ  راک  یـسک  ات  اریز  دراد ؛ رمع 
.دراد مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هلمج  زا  ابع  لآ  نت  جنپ  تمصع  رب  تلالد  هک  يا  هیآ  تسین ؟ ریهطت  هیآ 

هدرک لقن  دوخ  یثیدح  بتک  رد  هماع  ياملع  زا  يرایـسب  ار  كاضرل » یـضریو  کبـضغل  بضغی  هَّللا  ّنإ  همطاف ! ای  : » ثیدـح ًایناث :
: لیبق زا  دنا ؛

(275) .مصاع یبا  نبا   - 1

(276) .يروباشین مکاح   - 2

(277) .یناربط مساقلاوبا   - 3

(278) .یبالود  - 4

(279) .یقشمد رکاسع  نبا   - 5

(280) .يربط نیدلا  ّبحم   - 6

(281) .یمثیه رجح  نبا   - 7

ندوب نَسَح  هب  حیرصت  یمثیه  ظفاح  زین  .تسا و  هدرک  نآ  دنـس  تحـص  هب  حیرـصت  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  يروباشین  مکاح  ًاثلاث :
.تسا هدومن  نآ 

رکنم دـیز  نب  نیـسح  هتفگ : هدرک و  فیعـضت  مکاح  دنـس  اب  ار  ثیدـح  نیا  هدـمآرب و  هیمیت  نبا  شداتـسا  زا  عافد  هب  یبهذ  هچرگ 
یلو دوش ، جاجتحا  وا  هب  هک  تسین  لالح  تسا و  ثیدحلا 
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ثیدح هب  ناوت  یمن  هک  نیا  تلع  زین  هدرکن و  رکذ  ار  دوخ  دقن  حرج و  ببـس  وا  اریز  دـسر ؛ یم  رظن  هب  بیرغ  یبهذ  زا  قیلعت  نیا 
.درادن یلکـشم  وا  هک  تسا  نیا  درک  رکذ  دیز  نب  نیـسح  هرابرد  ناوت  یم  هک  یبلطم  تیاهن  .تسا  هدومنن  نایب  ار  درک  جاجتحا  وا 

یم رجح  نبا  و  ( 282 «.) ...دشابن یکاب  وا  رد  هک  تسا  دیما  تسا و  تیب  لها  زا  وا  ثیدح  مومع  دیوگ : یم  لماکلا »  » رد يدع  نبا 
(283 «.) تسا هتفر  اطخ  هب  دراوم  یخرب  رد  اسب  هچ  تسا و  قودص  وا  : » دیوگ

(284 «.) دنتسه هقث  دارفا  نیا  مامت  : » دیوگ یم  دراد  دوجو  دیز  نب  نیسح  هک  يدنس  رد  ینطقراد  ظفاح  هک  وا  قیثوت  رد  تسا  سب 

دنک یم  لقن  هک  یثیداحا  هک  نیا  هب  مازتلا  اب  تسا ، هدرک  لقن  هراتخملا » ثیداحالا   » باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  یـسدقم  ءایـض  زین  و 
.دنّقثوم یگمه 

و تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  باـب  رد  هک  تسا  یثیداـحا  رد  يریگ  تخـس  دّدـشت و  هب  مهّتم  یبهذ  یهگناو 
نآ زا  دعب  یطامنا ، حلاص  نب  یلع  همجرت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  .دنک  یم  فیعضت  ار  ردقلا  لیلج  رایـسب  دارفا  تهج  نیدب  یهاگ 

هیحان زا  هک  یناـسک  تسا  راوازـس  : » دـیوگ یم  تسا ، اّربم  نآ  زا  وا  هک  هدرک  يراـتفگ  هب  مهّتم  ار  وا  یبهذ  هک  هدرک  هدـهاشم  هک 
(285 «.) مینک یسررب  بوخ  ار  دنوش  یم  فیعضت  یبهذ 

رد رجح  نبا  زین  و  لامکلا » بیذـهت   » رد يّزم  ظفاح  وا  داتـسا  خیـش و  هک  یلاـح  رد  هدرک ؛ فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  هنوگچ  یبهذ 
.دنا هدرکن  فیعضت  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  جاجتحا  باب  زا  هباصالا » »

ات هدش  یضار  یصاخ  لمع  کی  تهج  هب  یناسک  زا  رگا  ناحبس  دنوادخ  هک  هتفگ  یسک  هچ  ًاعبار :
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هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیاربانب  .دنـشاب  هداد  ماجنا  يرایـسب  فالخ  ياهراک  لمع  نآ  زا  دـعب  هچرگ  تسا ؛ یـضار  ناـنآ  زا  دـبا 
تسا و لمع  نآ  هب  طوبرم  صاخ و  دروم  رد  تیاـضر  نیا  یلو  دـش  یـضار  هباحـص  زا  يا  هدـع  زا  ناوضر  تعیب  تهج  هب  هچرگ 

.درادن رمع  رخآ  ات  نانآ  زا  دنوادخ  ندوب  یضار  رب  تلالد  زین  .دوش و  یمن  وا  فالخ  لامعا  لماش 

راهظا مالـسلا و  اهیلعارهز  ترـضح  هب  تناها  نیا  ایآ  تسیچ ؟ دـشاب ، دـهاوخ  یم  سک  ره  ناک » نم  ًاـنئاک   » هلمج ياـنعم  ًاـسماخ :
.تسین وا  هب  توادع 

حیحص رد  نومضم  نیا  هیبش  یلو  هدماین  هّتس  حاحص  رد  كاضرل » یضریو  کبـضغل  بضغی  هَّللا  ّنإ  همطاف ! ای  : » هلمج رگا  ًاسداس :
.تسا هدش  دراو  يراخب 

دقف اهبضغأ  نمف  یّنم  هعضب  همطاف  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  همرخم  نب  روسم  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 
« .تسا هدروآرد  بضغ  هب  ارم  متح  روط  هب  دروآرد  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا  نم  نت  زا  يا  هراپ  همطاف  ( » 286 (؛» ینبضغا

تهج هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هجیتـن  رد  .تسا  هداد  رازآ  تیذا و  ار  وا  دروآرد  بضغ  هب  ار  یـصخش  سک  ره  هـک  مـیناد  یم 
ُهَّللا ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .تسا  هدش  رازآ  تیذا و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  بضغ 

رد دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنهد ، یم  رازآ  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  اه  نآ  ( » 287 (؛» ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِهَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  ِیف 
« .تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذع  اه  نآ  يارب  و  هتخاس ، رود  ترخآ  ایند و 

!! هنابش نفد  هب  تّیصو  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  ضارتعا   - 25

!! هنابش نفد  هب  تّیصو  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  ضارتعا 

دننک نفد  هنابش  ار  وا  ات  درک  ّتیصو  همطاف  هک  هدرک  لقن  یّلح  هک  ار  هچنآ  نینچمه  و  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
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هب وا  دیامن ، یمن  جاجتحا  لهاج  درف  زج  نآ  هب  دنک و  یمن  تیاکح  همطاف  زا  یـسک  ار  بلطم  نیا  درازگن ، زامن  وا  رب  سک  چیه  و 
یعس ات  تسا  رتراوازس  هدش  هدیشخب  هانگ  هب  دشاب ، حیحص  رگا  بلطم  نیا  و  تسین ، نآ  قیال  هک  دهد  یم  تبـسن  ار  یبلطم  همطاف 

(288 «.) ...دسر یم  وا  هب  هک  تسا  يدیاز  ریخ  يرگید  رب  ناملسم  زامن  اریز  روکشم ؛

خساپ

مدرم ندرک  علّطم  مکاح و  هاگتسد  اب  یسایس  هزرابم  تهج  هب  وا  تسا ، هدرکن  یتیصو  نینچ  تهج  یب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
هللا یلـصربمایپ  رتخد  ارچ  دـننک  لاؤس  مدرم  تساوخ  یم  شلمع  نیا  اب  وا  .تسا  هدز  یتیـصو  نینچ  هب  تسد  ناـنآ ، یتلادـع  یب  زا 
نانآ یتلادـع  یب  تفالخ و  ّتیعورـشم  مدـع  هب  یپ  دـنوش  هاگآ  ّتیـصو  نیا  ّرـس  زا  مدرم  رگا  و  دوش ؟ نفد  هنابـش  دـیاب  هلآو  هیلع 

ّقح هب  هفیلخ  ام  هک  دـننک  دومناو  نینچ  مدرم  هب  ناشدوخ  روضح  اب  نانآ  اـت  تساوخن  تیـصو  نیا  اـب  ترـضح  زین  .درب و  دـنهاوخ 
یئوس ریثأت  هچ  تیصو  نیا  هک  دمهف  یم  يرادمتسایس  ره  .میرادن  یلکشم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  اب  میتسه و  نیملـسم 

.تسا هتشاد  تمایق  زور  ات  تفالخ  هاگتسد  رب 

.دوب دهاوخن  دیاز  ریخ  أشنم  یصخش  هزانج  رب  سک  ره  زامن  ًایناث :

.تسا نوصم  اطخ  هابتشا و  عون  ره  زا  هدوب و  هموصعم  ثیداحا ، زا  یخرب  ریهطت و  هیآ  قباطم  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ًاثلاث :

ره تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  ( » 289 (؛» ینبـضغأ دـقف  اهبـضغأ  نم  یّنم  هعـضب  همطاف  : » دومرف وا  نأش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .تسا هدروآرد  بضغ  هب  ارم  متح  روط  هب  دروآرد  بضغ  هب  ار  وا  سک 

تفالخ و هاگتسد  زا  متح  روط  هب  هدرک  تیصو  هنوگ  نیا  هک  یسک 
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تلالد ثیدح  نیا  .دنا  هتفرگ  رارق  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بضغ  دروم  نانآ  هجیتن  رد  تسا ، هدوب  كانبـضغ  نآ  نارادمدرس 
هب دنوادخ  دوبن  موصعم  ندرک ، بضغ  هلمج  نآ  زا  شروما  مامت  رد  ترضح  رگا  اریز  دراد ؛ مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تمصع  رب 

.دومن یمن  بضغ  ترضح ، ندرک  بضغ  دراوم  مامت  رد  قلطم  روط 

لّوا هفیلخ  تموکح  يارب  هک  یناـسک  يارب  ار  تّجح  تماـیق  زور  اـت  شتّیـصو  نیا  اـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هک : نیا  هجیتـن 
 . ...درک مامت  دنلئاق ، یشزرا 

کـش دش  نفد  هنابـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طسوت  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  نیا  تیـصو و  لصا  رد  هیمیت  نبا  ًاعبار :
دزن ربتعم  صوصن  قباطم  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم  داریا  لاکـشا و  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  رب  هیـضق  نیا  توبث  ضرف  رب  دراد و 

.تسا تامّلسم  زا  ماگنه  بش  ترضح  نفد  مه  هنابش و  نفد  هب  تیصو  مه  نیقیرف ،

ثاریم ات  داتـسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  همطاف  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يراـخب 
نیا نداد  زا  رکبوبا  ...دهاوخزاب  هدنام ، یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  كدف و  هنیدم و  یف ء  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ 

زا دـعب  .تفگن  نخـس  وا  اب  شتاـفو  ماـگنه  اـت  .درک و  اـهر  ار  وا  هدومن و  بضغ  تهج  نیدـب  رکبوبا  رب  همطاـف  .درک  عاـنتما  لاوما 
رما نآ  رب  ار  رکبوبا  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع  شرهوش  دومن  تافو  هک  یماگنه  .دوب  هدـنز  هاـم  شـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

(290) .دومنن نالعا 

تاـفو ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ ...« : یم  وا  تاـفو  رکبوبا و  رب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  بضغ  هیـضق  نمـض  رد  زین  ملـسم 
دیناسرن رکبوبا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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(291 «.) درازگ زامن  وا  رب  شدوخ  و 

زج هب  یـسک  و  دراپـسب ، كاخ  هب  هنابـش  ...دـهد و  لسغ  ار  وا  ات  درک  تیـصو  یلع  شرهوش  رب  همطاـف  دـنک ...« : یم  لـقن  یبوقعی 
(292 «.) دشن رضاح  وا  هزانج  عییشت  رد  رامع  یلقن  ربانب  رذوبا و  ناملس و 

رکبوبا و رب  هک  یلاح  رد  دومن ؛ تلحر  ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  نیا  اـم  دزن  حیحـص  ربخ  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
(293 «.) دنرازگن زامن  وا  هزانج  رب  رمع -  رکبوبا و  رفن -  ود  نیا  ات  درک  تیصو  اذل  دوب و  كانبضغ  رمع 

رد هدوب ، كانبضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هک  نآ  یکی  درک ، تیـصو  هس  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  : » دنک یم  لقن  ملعوبا  قیفوت  داتـسا 
(294 «.) ...دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  شا  هزانج  دنوشن و  رضاح  شا  هزانج  عییشت 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تّیملعا  یفن   - 26

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تّیملعا  یفن 

(295 «.) تسا لیلد  نودب  یلوق  دنا ، هدوب  دوخ  نامز  رد  دارفا  نیرت  ملاع  نیرتدهاز و  ود  نیا  هک  نیا  اما  و  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

خساپ

ود نیا  لیاضف  زا  یخرب  هب  کنیا  .درب  میهاوخ  ماما  ود  نیا  ّقح  رد  هیمیت  نبا  مالک  ندوب  غورد  هب  یپ  ّتنس  لها  بتک  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  راوگرزب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  لیاضف  فلا )

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

راوس دوـخ  شود  رب  ار  یلع  نب  نسح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يزور  هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  شدنـس  هب  يذـمرت   - 1
یبکار بوخ  زین  وا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .يا  هدـش  راوس  ار  یبـکرم  بوخ  مـالغ ! يا  درک : ضرع  یـصخش  .دوب  هدرک 

(296) .تسا

بابش دّیس  یلإ  رظنی  نأ  هّرس  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  رباج  زا  شدنـس  هب  ریثک  نبا   - 2
نب نسح  هب  دـیاب  دـنک  رظن  تشهب  لها  ناناوج  ياـقآ  هب  اـت  دراد  تسود  سک  ره  ( » 297 (؛» یلع نب  نسحلا  یلإ  رظنیلف  هّنجلا  لـهأ 

« .دیامن رظن  یلع 

وا تفرگ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يدنه  یقتم   - 3
دنزرف نیا  انامه  ایادـخ ! راب  ( » 298 (؛» هّبحی نم  ّبحأو  هّبحأ  اـنأو  ینبإ  اذـه  ّنإ  ّمهّللا  : » دومرف یم  هاـگ  نآ  دینابـسچ ، یم  دوخ  هب  ار 

« .دراد تسود  ار  وا  هک  یسک  ره  مراد  یم  تسود  مراد و  تسود  ار  وا  تسا و  نم 
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ّینإ ّمهّللا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم   - 4
ار وا  هک  سک  ره  و  رادـب ، تسود  ار  وا  زین  وت  سپ  مراد ، تسود  ار  وا  نم  انامه  ایادـخ ! راب  ( » 299 (؛» هّبحی نم  ببحأو  هّبحأف  هّبحأ 

« .رادب تسود  دراد ، تسود 

ار یلع  نب  نسح  تفگ : هک  هدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  ومه  زین  و   - 5
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! ایادخ راب  ( » 300 (؛» هّبحأـف هّبحأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دومرف یم  ترـضح  هک  یلاـح  رد  مدرک ؛ هدـهاشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شود  رب 
« .رادب تسود  ار  وا  زین  وت  مراد ، تسود  ار  وا  نم  انامه 

یّتح نامیإلا  هوالح  دحأ  دجیال  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يراخب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هب زج  ار  وا  .درادب و  تسود  ار  یسک  هک  نیا  ات  دشچ  یمن  ار  نامیا  ینیریـش  معط  سک  چیه  ( » 301 (؛» هَّللا ّالإ  هّبحی  ال  ءرملا ، ّبحی 

« .درادن تسود  ادخ  رطاخ 

لقع دوب  رارق  رگا  ( » 302 (؛» نسحلا ناکل  ًالجر  لقعلا  ناک  ول  : » دومرف هک  هدش  تیاور  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا   - 6
« .دش یم  یلع  نب  نسح  صخش  نآ  ددرگ ، مّسجم  یصخش  رد 

وهو هنم  انأو  یّنم  اذـه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  بزاـع  نب  ءارب   - 7
« .دشاب یم  مارح  زین  وا  رب  تسا  مارح  نم  رب  هچنآ  میوا و  زا  نم  نم و  زا  نیا  ( » 303 (؛» ّیلع مرحی  ام  هیلع  مرحی 

ثیح زا  مدرم  نیرت  هیبـش  یلع  نـب  نـسح  : » دـیوگ یم  کـلام  نـب  سنا  نیعبات 1 -  هباحـص و  هاگدـید  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
(304 «.) دوب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  تروص 

یم هتفرگ و  شود  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  مدـید  ار  رکبوـبا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  ثراـح  نب  هبقع  زا  شدنـس  هب  يراـخب   - 2
هک دوب  یلاح  رد  نیا.درادن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یتهابـش  تسا و  هیبش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ردقچ  شیادف ، هب  مردپ  دیوگ :

(305) .دیدنخ یم  یلع 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نآ  زا  دعب  دوبن  یلع  نب  نسح  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  یسک  دیوگ ...« : یم  هریرهوبا   - 3
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(306 «.) هّبحی نم  ّبحأو  هّبحأف  هّبحأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دومرف وا  ّقح  رد 

یم هک  مدرک  هدـهاشم  دجـسم  رد  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  تافو  ماـگنه  ار  هریرهوبا  دـیوگ : یم  رکب  نب  دعـس  ینب  ـالوم  رواـسم   - 4
(307 «.) دومن تلحر  ایند  زا  ادخ  لوسر  بوبحم  زورما  مدرم ! يا  : » تفگ یم  دنلب  يادص  اب  دییرگ و 

یم ایآ  تفگ : مادقم  هب  هیواعم  .دندش  دراو  هیواعم  رب  دوسا  نبورمع  برک و  يدـعم  نب  مادـقم  : » دـیوگ یم  نادـعم  نب  دـلاخ   - 5
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  منادن ؛ ار  تبیـصم  نیا  هنوگچ  تفگ : وا  دومن ؟ تلحر  ایند  زا  یلع  نب  نسح  هک  یناد 

« .تسا یلع  زا  نیسح  نم و  زا  نیا  ( » 308 (؛» ّیلع نم  نیسحو  یّنم  اذه  : » دومرف دراذگ و  دوخ  نماد  رد  ار  وا 

ياج هب  جح  هدایپ  ماّیا  نآ  رد  هک  نآ  زج  مدشن  نامیشپ  هدش  توف  نم  زا  یناوج  رد  هک  زیچ  چیه  رب  نم  : » دیوگ یم  سابع  نبا   - 6
اب ار  شلاوـما  .دـندرک  یم  یهارمه  ار  وا  بیجن  نابـسا  هک  یلاـح  رد  دروآ ؛ ياـج  هـب  جـح  هداـیپ  راـب  یلع 25  نب  نـسح  .مدرواـین 

(309 «.) تشاد یم  هاگن  دوخ  يارب  ار  لعن  داد و  یم  ار  شفک  هک  نیا  ات  درک  میسقت  هبترم  هس  دنوادخ 

وا هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  .تسیرگ  وا  هزانج  رب  ناورم  دومن  تلحر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  هیریوج   - 7
زا هک  مدرک  یم  یـسک  اب  ار  اهراک  نیا  نم  تفگ : وا  يدـناروخ ؟ وا  هب  ار  ییاه  هّصغ  هچ  هک  یلاح  رد  ییرگ ؛ یم  وا  رب  ایآ  دومرف :

(310) .درک هراشا  هوک  هب  شتسد  اب  ماگنه  نآ  رد  .دوب  رترابدرب  نیا 

یلع نب  نسح  میدوب ، هریرهوبا  اب  ام  : » دنک یم  لقن  يربقم  دیعس  یبا  نب  دیعس  زا  شدنس  هب  مکاح   - 8
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: میتفگ ام  .درکن  ادیپ  عالطا  ترضح  ندمآ  زا  هریرهوبا  یلو  میداد  ار  وا  مالس  باوج  ام  .درک  مالس  دش و  دراو  ام  رب  بلاط  یبا  نب 
! يدیس ای  مالـسلا  کیلع  و  درک : ضرع  هدیـسر و  وا  تمدخ  هریرهوبا  .دومن  مالـس  ام  رب  هک  تسا  یلع  نب  نسح  نیا  هریرهوبا ! يا 

(311) .تسا اقآ  دّیس و  وا  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تفگ : هاگ  نآ 

یم مالسلا  هیلع  نسح  هب  هک  یلاح  رد  مدرک ؛ تاقالم  ار  هریرهوبا  تفگ : يوار  هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  هرابرد  شدنس  هب  زین  و   - 9
یم وا  .مسوبب  زین  نم  اـت  نزب  ـالاب  دیـسوب  ترـضح  هک  ار  یعـضوم  نآ  دیـسوب ، ار  وت  مکـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ :

(312) .دیسوب ار  اج  نآ  هریرهوبا  دز و  الاب  ار  عضوم  نآ  مالسلا  هیلع  نسح  دیوگ :

هدرک لوـبق  ار  نآ  زین  یبـهذ  تسا و  نیخیـش  طرـش  ياراد  حیحـص و  ثیدـح  نـیا  : » دـیوگ یم  ثیدـح  نـیا  لـقن  زا  دـعب  مکاـح 
(313 «) .تسا

(314) .تسا هقث  وا  هک  قاحسا  نب  ریمع  زج  هب  هتسناد ، حیحص  ار  ثیدح  نیا  لاجر  زین  یمثیه 

(315) .تسا هدرک  لقن  حیحص  دنس  اب  ار  نآ  زین  لبنح  نب  دمحا 

تّنس لها  ياملع  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

دوج و لها  تمـشح ، راقو و  هنیکـس و  ياراد  دـهاز ، راـبدرب ، میرک ، ییاـقآ  مالـسلا  هیلع  نسح  : » دـسیون یم  یمتیه  رجح  نبا   - 1
(316 «.) دوب شیاتس  حدم و  دروم 

لوـسر لـگ  هتـسد  دّیـس ، ماـما ، فانمدـبع ، نب  مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  بلاـط  یبا  نب  یلع  نـب  نـسح  : » دـسیون یم  یبـهذ   - 2
دوب يراوگرزب  ماما  نیا  .دیهـش  یندم ، یمـشاه ، یـشرق ، دّـمحموبا ، تشهب ، ناناوج  گرزب  و  وا ، طبـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(317 «.) گرزب ینأش  و  هاج ، تمشح و  ياراد  عرواب ، رادنید ، رایسب  ریخ ، لها  دنمونت ،

نبا  - 3
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(318 «.) دوب لضاف  عرواب و  يدرم  وا  : » دیوگ یم  ّربلادبع 

، دـندش یم  عمج  وا  رود  هب  مدرم  تسـشن و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  وا  : » دـسیون یم  یکلاـم  غاّبـص  نبا   - 4
(319 «.) دومن یم  عطقار  ناگدننک  هلداجم  ياه  تّجح  و  هدرک ، باریس  ار  هدننک  لاؤس  شطع  هک  تفگ  یم  نخس  نانچ 

يدرم .دـندمآ  یم  درگ  وا  رود  هب  مدرم  تسـشن و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  نسح  : » دـیوگ یم  یجنلبـش   - 5
يوس هب  یسک  .دنعمج  وا  رود  هب  مدرم  دیوگ و  یم  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  درک  هدهاشم  ار  یـصخش  دمآ و 

تمایق زور  دوهـشم ، هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دهاش ، دومرف : وا  ٍدوُهْـشَمَو » ٍدِهاشَو   » يانعم زا  هدب  ربخ  ارم  تفگ : دـمآ و  وا 
يا ( » 320 (؛» ًاریِذـَنَو ًارِّشَبُم  ًادِـهاش و  َكاْنلَـسْرَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  راتفگ  اـیآ  .تسا 
ٌمْوَی َِکلذَو  ُساّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  .هدـننکراذنا » هدـنهد و  تراشب  میداتـسرف و  هاوگ  ار  وت  ام  ربمایپ !

« .دننک یم  هدهاشم  ار  نآ  همه  هک  يزور  نآ  و  دنوش ، یم  عمج  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  ( » 321 (؛» ٌدوُهْشَم

(322 «.) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  وا  دنتفگ : يو  هب  تسیک ؟ وا  درک  لاؤس  مدرم  زا 

نآ اذل  .دندش  گرزب  تیبرت و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناماد  رد  شردارب  نسح و  دسیون ...« : یم  ینامی  هدـبع  دّـمحم  رتکد   - 6
تایح ياه  هناشن  شّدج و  فاصوا  وا  دوجو  رد  .دندمآ  الاب  نآ  رب  هک  نآ  ات  هدـش  يراذـگ  هیاپ  تّوبن  قالخا  ریخ و  قالخا  رب  ود 

راقو هاج و  تمشح و  اب  وا  .تسا  وا  عساو  ملع  میظع و  قالخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يونعم 
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.تشاد ناور  ینابز  و  غیلب ، حیـصف ، .دـشن  هدینـش  وا  زا  یـشحف  زگره  .دوب  فیفع  شنابز  .دنتـشاد  تسود  ار  وا  مدرم  .دـش  گرزب 
(323 «.) ...دوب هدرب  ثرا  هب  شردام  ردپ و  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شّدج  زا  ار  تحاصف  تغالب و 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مرک 

(324 «.) دوب هدش  هتشاک  ترضح  نآ  رد  هک  دوب  يا  هزیرغ  دوج  مرک و  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  یکلام  غاّبص  نبا   - 1

هب هک  نیا  یّتح  دومن ، میـسقت  ادـخ  اب  راب  ود  ار  شلاوما  یلع  نب  نسح  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  رماـع  زا  شدنـس  هب  رکاـسع  نبا   - 2
(325 «.) داد هقدص  شنیلعن  زا  ددع  کی 

تـسوپ هایـس  یـصخش  هب  شرذگ  .درک  یم  روبع  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یخرب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  هدـش  تیاور   - 3
.دومن تمـسق  ود  گس  نآ  اب  ار  دوخ  نان  صرق  هک  نیا  اـت  دـناروخ  یم  دوخ  گـس  هب  ار  نآ  دوب و  يا  همقل  شتـسد  رد  هک  داـتفا 

؟ یتخاسن نوبغم  هنوگ  چیه  رما  نیا  رد  ار  وا  يدومن و  تمـسق  ود  ار  دوخ  نان  گس  نآ  اب  هک  دش  ثعاب  هچ  دومرف : وا  هب  ترـضح 
نابا هدرب  درک : ضرع  یتسه ؟ یسک  هچ  هدرب  دومرف : وا  هب  ترضح  .منک  هعدخ  وا  رب  هک  درک  ایح  شنامشچ  زا  منامشچ  تفگ : وا 

غاب هدرب و  نآ  تفر و  ترضح  .مدرگزاب  وت  يوس  هب  ات  ینکن  تکرح  تیاج  زا  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  دومرف : ترضح  .نامثع  نب 
تعاطا شوگ و  اپاترس  نم  درک : ضرع  دش و  دنلب  وا  .مدیرخ  ار  وت  نم  مالغ ! يا  دومرف : تشگزاب و  مالغ  نآ  يوس  هب  دیرخ و  ار 

نم دومرف : ترضح  .نم  يالوم  يا  وت  يارب  شلوسر و  ادخ و  يارب  متسه 
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(326 «.) ...تسا وت  هب  نم  بناج  زا  يا  هیده  زین  غاب  نیا  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  و  مدیرخ ، زین  ار  غاب  نیا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تدابع 

ّلجوّزع ّیبر  نم  ییحتسأ  ّینإ  : » دومرف مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هک  دنک  یم  لقن  یلع  نب  دّمحم  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا   - 1
هب هدایپ  ياپ  اب  هک  یلاـح  رد  مور ؛ وا  تاـقالم  هب  هک  منک  یم  اـیح  مراـگدرورپ  زا  نم  اـنامه  ( » 327 (؛» هتیب یلإ  شمأ  ملو  هاـقلأ  نأ 

« .ما هتفرن  شا  هناخ  يوس 

دروآ یم  ياج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  ار  حبـص  زامن  هک  هاگ  ره  مالـسلا  هیلع  نسح  : » دیوگ یم  ریثک  نبا   - 2
(328 «.) دیآ الاب  دیشروخ  ات  تفگ  یم  ار  ادخ  رکذ  تسشن و  یم  دوخ  يّالصم  رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ملح 

 - داب دورد  مالس و  نیرترب  نآ  نکاس  رب  هنیدم -  رب  دراو  نم  دیوگ : یم  ماش  لها  زا  يدرم  هک  هدرک  لقن  هشیاع  نبا  زا  ناکلخ  نبا 
.دش لیامتم  وا  هب  مبلق  .مدیدن  اپراهچ  سابل و  تروص و  ییابیز  رد  وا  دننامه  و  تسا ، راوس  دوخ  رتسا  رب  هک  مدید  ار  يدرم  مدش ،
هیلع یلع  هب  تبسن  دسح  ضغب و  هب  لیدبت  ملد  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  صخش  نیا  دنتفگ : تسیک ؟ وا  هک  مدرک  لاؤس 

ترـضح یتسه ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دـنزرف  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  متفر و  وا  دزن  .دراد  اـقآ  نیا  لـثم  يدـنزرف  هنوگچ  هک  دـش  مالـسلا 
مامت هک  منانخـس  .منک  یم  ّبس  ار  رفن  ود  امـش  يا  هدرک  تردـپ  وت و  هک  يراک  نالف  تهج  هب  تفگ : وا  .میوا  دـنزرف  نم  دومرف :

رد ار  وت  يراد  جایتحا  یلزنم  هب  رگا  ایب ، ام  دزن  دومرف : ترـضح  .يرآ  متفگ : یبیرغ ؟ وت  هک  منک  یم  نامگ  دومرف : ترـضح  دـش ،
: دیوگ یم  وا  .درک  میهاوخ  کمک  ار  وت  يراد  یتجاح  ای  مییامن ، یم  اطع  وت  هب  يدنمزاین  یلام  هب  ای  مینک ، یم  نکاس  اجنآ 
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هک هچنآ  منک و  یم  دای  مدوخ  اب  ار  وا  هلباقم  هقیرط  هاگ  ره  .دوبن و  نم  دزن  وا  زا  رت  بوبحم  یسک  هک  یلاح  رد  متفر ؛ وا  دزن  زا  نم 
(329) .میامن یم  شنزرس  ار  مدوخ  هتفگ و  ساپس  ار  وا  مداد ، ماجنا  وا  اب  نم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیاضف  ب )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدابع 

: دوـمرف ترـضح  تسا ؟ كدـنا  تردـپ  دـالوا  ارچ  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  هک  هدرک  تیاور  ّهبردـبع  نبا   - 1
سپ دروآ ، یم  اـج  هب  زاـمن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدـش  راد  هچب  وا  هنوـگچ  هک  تسا  نآ  نم  بّجعت 

(330 (؟ دوش نانز  يارب  غراف  هک  تسناوت  یم  هنوگچ 

: دش هتفگ  وا  هب  .دش  یم  درز  شگنر  داتسیا  یم  زامن  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هدرک : تیاور  یکلام  غابـص  نبا   - 2
یم یسک  هچ  لباقم  رد  نم  هک  دیناد  یمن  امش  دومرف : یم  ترضح  دوش ؟ یم  ضراع  زامن  ماگنه  ار  امـش  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا 

(331) .متسیاب مهاوخ 

.دوب ادخ  هناخ  درگ  فاوط  لوغشم  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ هدهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  يرـشخمز   - 3
: دومن ضرع  درک و  هیرگ  هب  عورش  هدراذگ و  ماقم  رب  ار  شتروص  سپس  .دروآ  اج  هب  زامن  دمآ و  لیعامـسا  ماقم  فرط  هب  هاگ  نآ 

یم رارکت  رّرکم  ار  تالمج  نیا  .تسوت  هناخ  رد  هب  یلئاس  تسوت ، هناخ  رد  هب  تکچوک  مداخ  تسوت ، هناخ  رد  هب  تکچوک  هدـنب 
نانآ رب  ترـضح  .دـندروخ  یم  هک  دوب  نان  ياه  هّکت  نانآ  اب  هک  داتفا  ینیکاسم  هب  شرذـگ  دـمآ و  نوریب  اج  نآ  زا  هاگ  نآ  .دومن 
امـش اب  نم  دوبن  هقدص  اه  نیا  رگا  دومرف : تسـشن و  نانآ  دزن  ترـضح  .دـندومن  توعد  ناشماعط  هب  ار  ترـضح  نانآ  .درک  مالس 

لوانت
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(332) .داد سابل  اذغ و  ار  نانآ  ترضح  .دییآ  نم  لزنم  يوس  هب  دیزیخرب و  دومرف : هاگ  نآ  .مدرک  یم 

رد داد ؛ ماجنا  هدایپ  ار  جح  هبترم  جنپ  تسیب و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تفگ : هک  هدش  تیاور  ریمع  نب  دیبع  نب  هَّللادبع  زا   - 4
(333) .دندوب شهارمه  هب  شبیجن  نابسا  هک  یلاح 

(334 «.) داد یم  ماجنا  رایسب  جح  هزور و  زامن و  .دوب  راد  نید  لضاف و  يدرم  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دیوگ یم  ربلادبع  نبا   - 5

مالـسلا و هیلع  نیـسح  رب  ـالبرک -  رد  بش -  نوچ  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  یقرـشم  هَّللادـبع  نب  كاّحـض  زا  شدنـس  هب  يربـط   - 6
(335  ...«.) دندرب رس  هب  عّرضت  اعد و  رافغتسا و  زامن و  هب  ار  بش  نآ  مامت  دیسر ، شباحصا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ملح 

رد ارم  یـسک  رگا  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا   - 1
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اریز  درک ؛ مهاوخ  لوبق  وا  زا  دـنک  یهاوخرذـع  مرگید  شوگ  رد  دـهد و  مانـشد  متـسار  شوگ 

وأ ّقحم  نم  رذعلا  لبقی  مل  نم  ضوحلا  دریال  : » دومرف هک  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مدج  زا  هک  درک  ثیدح  ارم  مالسلا 
« .لطاب ای  دشاب  ّقح  بحاص  هچ  دشابن ؛ ریذپرذع  هک  یسک  دوش  یمن  رثوک ]  ] ضوح دراو  ( » 336 (؛» لطبم

يا درک : ضرع  مالغ  .دـننک  هیبنت  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ترـضح  دوب ، بیدأت  قحتـسم  هک  داد  ماجنا  یفـالخ  شناـمالغ  زا  یکی   - 2
َنِیفاْعلاَو : » تفگ زاب  .مدرب  ورف  ار  ممشخ  نم  دینک  اهر  ار  وا  دومرف : ترضح  َْظیَْغلا .» َنیِمِظاْکلاَو  : » دومرف لاعتم  دنوادخ  نم  يالوم 

هار رد  وت  دومرف : ترضح  َنِینِسْحُْملا .» ُّبُِحی  ُهَّللاَو  : » داد همادا  وا  .متشذگ  وت  زا  دومرف : ترضح  ِساّنلا .» ِنَع 
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(337) .دنهد وکین  يا  هزیاج  وا  هب  ات  داد  روتسد  هاگ  نآ  .يدازآ  لاعتم  دنوادخ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لیاضف 

؟ تسیچ شمکح  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  یسگم  مرُحم  صخـش  دش : لاؤس  رمع  نبا  زا  هک  هدرک  لقن  میعن  زا  شدنـس  هب  يراخب   - 1
لتق هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتـخد  دـنزرف  هک  یلاـح  رد  دـننک ؛ یم  لاؤس  یـسگم  زا  قارع  لـها  تفگ : باوـج  رد  وا 

(338 «.) دنیایند نیا  زا  نم  هناحیر  ود  نیسح  نسح و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنا  هدناسر 

نیسحلاو نسحلا  : » دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  هدرک  لقن  ناملس  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح   - 2
، هَّللا هضغبأ  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ ، امهـضغبأ  نمو  هنجلا ، هلخدأ  هَّللا  هّبحأ  نمو  هَّللا ، هّبحأ  ینّبحأ  نمو  ینّبحأ ، امهّبحأ  نم  ياـنبإ ،
هتشاد و تسود  ارم  درادب  تسود  ار  ود  نآ  سکره  دنتسه ، نم  نادنزرف  ود  نیـسح  نسح و  ( » 339 (؛» رانلا هلخدأ  هَّللا  هضغبأ  نمو 
.درک و دهاوخ  تشهب  لخاد  ار  وا  درادب ، تسود  ار  وا  ادخ  سکره  تشاد و  دهاوخ  تسود  ار  وا  ادخ  درادـب  تسود  ارم  سکره 

نمشد ار  وا  ادخ  سک  ره  هتشاد و  نمشد  ار  وا  ادخ  درادب  نمشد  ارم  سکره  و  هتشاد ، نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  ود  نیا  سکره 
« .دومن دهاوخ  منهج  رد  لخاد  ار  وا  درادب ،

هنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیـسحلاو  نسحلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  شدنـس  هب  وا  زین  و   - 3
« .تسا رتهب  ود  نآ  زا  ناشردپ  دنتشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  ( » 340 (؛» امهنم ریخ  امهوبأو 

هک دینش  کلام  نب  سنا  زا  هک  هدرک  لقن  میهاربا  نب  فسوی  زا  شدنس  هب  يذمرت   - 4
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ترـضح ؟  تسا رت  بوبحم  ناتدزن  امـش  تیب  لـها  زا  صخـش  نیمادـک  دـش : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  : » دـیوگ یم 
یم هنیـس  هب  دـییوب و  یم  ار  ود  نآ  هاـگ  نآ  .روآ  نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف  ود  دومرف : یم  همطاـف  هب  هشیمه  .نیـسح و  نسح و  دومرف :

(341 «.) دینابسچ

هللا یلـصربمایپ  ناهگان  .میدوب  توعد  ینامهیم  هب  میدش و  جراخ  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  دیوگ : یم  هرم  نب  یلعی   - 5
تسد ود  دمآ و  تیعمج  يولج  هب  تعرس  اب  ترضح  .تسا  يزاب  لوغـشم  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  درک  هدهاشم  هلآو  هیلع 

هک نآ  اـت  دـندیدنخ  یم  ود  ره  دـیود ، یم  فرط  نآ  فرط و  نـیا  هـب  وا  یلو  دریگب  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  اـت  درک  زاـب  ار  دوـخ 
درک و هقناعم  وا  اب  داد و  رارق  ششوگ  ود  رس و  نیب  ار  شرگید  تسد  وا و  هناچ  ریز  ار  شتـسد  ود  زا  یکی  .تفرگ  ار  وا  ترـضح 
زا نیسح  ( » 342 (؛» طابسألا نم  ناطبـس  نیـسحلاو  نسحلا  هّبحأ ، نم  هَّللا  ّبحأ  هنم ، انأو  یّنم  نیـسح  : » دومرف هاگ  نآ  .دیـسوب  ار  وا 

« .دنطابسا زا  طبس  ود  نیسح  نسح و  .دراد  تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  ره  درادب  تسود  ادخ  میوا ، زا  نم  نم و 

هچ رگا  اریز  تسادخ ؛ لوسر  زا  نیسح  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  هراشا  لّوا  هلمج  مییوگ : یم  هنم » انا  ینم و  نیسح   » هلمج ریـسفت  رد 
هیلع نیسح  ماما  اذل  تسادخ ، لوسر  سفن  هلهابم  هیآ  ّصن  هب  ترضح  نآ  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شردپ 

.دیآ یم  باسح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنزرف  مالسلا 

صخش کی  ناونع  هب  رگید  شتلاسر  غیلبت  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مییوگ : یم  مود  هلمج  دروم  رد 
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ققحت وا  رد  داعبا  مامت  هب  شتلاـسر  هک  تسا  يا  هنومن  زمر و  يو  .دـیآ  یم  باـسح  هب  یلاـسر  تیـصخش  کـی  هکلب  تسین  حرطم 
تسا نآ  يردپ  ره  یعس  هک  میناد  یم  رگید  فرط  زا  .دشاب  یم  شتایح  نامه  شتلاسر  شتلاسر و  نامه  شتایح  سپ  .تسا  هتفای 

هیلع نیـسح  ماما  دروم  رد  .دشاب  شهار  هدنهد  همادا  وا و  تلاسر  ظفاح  هدوب و  وا  تیـصخش  نیـشناج  ات  دشاب  هتـشاد  يدـنزرف  هک 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  تسا ، هدرک  هدنز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلاسر  شتداهـش  مایق و  اب  وا  هک  اج  نآ  زا  مالـسلا 

.دراد و یگتسباو  مالسلا  هیلع  نیسح  دوجو  هب  نآ  رارمتسا  همادا و  نم و  یلاسر  تیصخش  ینعی  منیسح ؛ زا  نم  دیامرف : یم  وا  نأش 
«. تسا ءاقبلا  ینیسح  ثودحلا و  يدّمحم  مالسالا  : » هدش هتفگ  اذل 

.داتفا مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رب  شرذگ  دمآ و  نوریب  هشیاع  هرجح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دیوگ : یم  دیزی  یبا  نب  دیزی   - 6
(343 (؟ دنک یم  تیذا  ارم  وا  هیرگ  هک  یناد  یمن  ایآ  همطاف )! يا  : ) دومرف .دینش  ار  نیسح  هیرگ  يادص 

هک یلاح  رد  مدرک ؛ هدـهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاـح   - 7
ار وا  زین  وـت  مراد ، تسود  ار  وا  نـم  ایادـخ ! راـب  ( » 344 (؛» هّبحأـف هّبحأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دوـمرف یم  هتفرگ و  لـغب  رد  ار  یلع  نـب  نیـسح 

« .رادب تسود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  هباحص  راتفگ 

اب ندز  هب  عورـش  وا  .دندروآ  دایز  نبا  دزن  ار  وا  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زا  دعب  : » دـیوگ یم  کلام  نب  سنا   - 1
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مدرک  هدهاشم  نم  ینک ، یم  یتشز  راک  هچ  متفگ : ملد  رد  نم  ...درک  ترضح  ياه  نادند  هب  بوچ 

ار
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(345 «.) دیسوب یم  ینز  یم  بوچ  هک  ار  یعضوم  نیمه  هک 

دوخ یتسد  بوچ  دایز  نبا  دندروآ ، وا  دزن  هب  ار  نیسح  رس  هک  مدوب  هتسشن  دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  نم  : » دیوگ یم  مقرا  نب  دیز   - 2
نبا .دیسوب  یم  ار  اج  نآ  ررکم  ادخ  لوسر  هک  ینز  یم  ییاج  هب  ار  تبوچ  وت  متفگ : وا  هب  .دیبوک  ترـضح  نابل  نیب  تشادرب و  ار 

(346 «.) يا هداد  تسد  زا  ار  تلقع  هک  یتسه  يدرمریپ  وت  زیخرب  تفگ : دایز 

هک مدوب  يا  هتسد  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  نم  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  ءاجر  نب  لیعامسا   - 3
ار وا  نانآ  .دومن  مالس  هدرک و  روبع  ام  رانک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  .دوب  رمع  نب  هَّللادبع  يردخ و  دیعـسوبا  اه  نآ  نایم  رد 
مالـسلا و کیلع  و  تفگ : هدرک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  هاگ  نآ  .دـنوش  غراف  مدرم  ات  درک  توکـس  رمع  نب  هَّللادـبع  .دـنداد  باوج 
؟ تسا نامسآ  هب  نیمز  لها  نیرت  بوبحم  هک  یسک  هب  مهد  ربخ  ار  امش  ایآ  تفگ : هدرک و  موق  هب  ور  هاگ  نآ  .هتاکرب  هَّللا و  همحر 

یـضار نم  زا  وا  رگا  .تسا  هتفگن  نخـس  نم  اب  نیّفـص  ياهزور  زا  دـعب  .تسا  یمـشاه  درم  نیا  صخـش  نآ  تفگ : .يرآ  دـنتفگ :
(347) .دشاب تمیق  نارگ  نارتش  نم  يارب  هک  نیا  زا  تسا  رتدنیاشوخ  نم  يارب  ددرگ 

رظن مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دیاب  تشهب ، لها  زا  يدرم  هب  دنک  رظن  دراد  تسود  سکره  : » دیوگ یم  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج   - 4
(348 «.) دومرف یم  نینچ  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  اریز  دنک ؛

حیحص لاجر  ثیدح  نیا  لاجر  : » دیوگ یم  نایاپ  رد  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  دئاوزلا » عمجم   » رد زین  یمثیه 
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(349 «.) تسا هقث  وا  هک  دعس  نب  عیبر  زا  ریغ  تسا ،

امـش طسوت  مالـسا ) ینعی   ) هدـش هدـییور  ام  رـس  رب  هک  هچنآ  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  باّطخ  نب  رمع   - 5
(350 «.) تسا هدوب  نادناخ 

دـندرک و شنزرـس  راک  نیا  زا  ار  وا  یخرب  .تفرگ  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بسا  باکر  سابع  نب  هَّللادـبع   - 6
نیا باکر  هک  تسین  نم  تداعس  ایآ  دنتسه ، ادخ  لوسر  نادنزرف  ود  نیا  تفگ : سابع  نبا  تسا !؟ رتشیب  ود  نیا  زا  وت  ّنس  دنتفگ :

(351 (؟ مریگب تسد  هبار  ود 

نیعبات هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نسح مشاه  ینب  گرزب  تفگ : هیواعم  باوج  رد  وا  .یشاب  یم  مشاه  ینب  رورـس  دیـس و  وت  تفگ : رفعج  نب  هَّللادبع  هب  هیواعم   - 1
(352) .دننیسح و 

داد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتـشک  داهنـشیپ  وا  هب  مکح  نب  ناورم  هک  یماگنه  هنیدم -  یلاو  نایفـس -  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو   - 2
هیلع نیـسح  هک  یلاـح  رد  دـشاب ؛ تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  نم  يارب  هک  مرادـن  تسود  ناورم ! يا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ وا  هـب 

هک یـصخش  مراد  نیقی  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  مشکب ؟ ار  وا  نیـسح  ندرکن  تعیب  تهج  هب  ایآ  ! هَّللا ناحبـس  .مشاب  هتـشک  ار  مالـسلا 
(353) .تسا فیفخ  شلمع  نازیم  تمایق  زور  رد  وا  دناسرب  لتق  هب  ار  نیسح 

رب ندرک  رظن  زا  مدـش  یم  تشهب  دراو  هاگ  نآ  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نـالتاق  ناـیم  رد  نم  رگا  : » دـیوگ یم  یعخن  میهاربا   - 3
(354 «.) مدرک یم  ایح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تروص 

تّنس لها  ياملع  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

حیضوت

: تسا هدوب  نانآ  شیاتس  حدم و  دروم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  میرب  یم  یپ  ّتنس  لها  مجارت  خیرات و  بتک  هب  هعجارم  اب 

ینالقسع رجح  نبا   - 1

ود زا  یکی  و  ایند ، زا  وا  لگ  هتسد  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هون  یندم ، هَّللادبعوبا ، یمشاه ، بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نیسح  »
(355 «.) تسا تشهب  لها  ناناوج  راوگرزب 

یفنح يدنرز   - 2
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ياج هب  جح  هدایپ  راب  جنپ  تسیب و  .دوب  میرک  تواخـس و  اب  يدرم  وا  .داد  یم  ماجنا  رایـسب  تادابع  جـح و  هزور و  زامن و  نیـسح  »
(356 «.) دروآ

یعفای  - 3

نب نیـسح  هَّللادـبعوبا ، يراوگرزب ، بقانم و  نساحم و  لحم  تّوبن ، هصالخ  وا و  هون  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لـگ  هتـسد  »
(357  ...«.) مالسلا هیلع  یلع 

نیریس نبا   - 4

و تشگ ، هایـس  نامـسآ  دش  هتـشک  هک  یماگنه  تسیرگن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زج  هب  ایرکز  نب  ییحی  زا  دـعب  یـسک  رب  نامـسآ  »
تفه ات  نامسآ  و  تخیر ، ورف  زمرق  كاخ  و  دش ، هدید  رصع  تقو  رد  ءازوج  هراّیـس  هک  يّدح  هب  دندش ، نشور  زور ، رد  ناگراتس 

(358 «.) دوب ینوخ  هتخل  دننام  هب  زور  هنابش 

داّقع دومحم  سابع   - 5

نیا .تسا و  هتفرگ  همشچرس  شندعم  زا  هک  تسا  یتفص  اریز  تسین ؛ بیرغ  وا  زا  هک  تسا  یتفـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تعاجـش  »
رت عاجش  یسک  مدآ  ینب  نیب  رد  ...تسا و  هدراذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  دعب  نادنزرف  هب  هدرب و  ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  هک  تسا  یتلیضف 
رد هک  نیا  ار  وا  تسا  سب  ...داد  ماجنا  ار  یمادـقا  نینچ  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ماـگنه  نآ  هدـشن ، هدـید  بلق  ثیح  زا 

(359  ...«.) تسا نادیهش  ردپ  دیهش و  دنزرف  دیهش  لاس  اهدص  لوط  رد  وا  اهنت  ایند  نیا  خیرات 

ینامی هدبع  دّمحم  رتکد   - 6

.دوب تدابع  لوغشم  رادیب و  ار  اه  بش  .دندرک  یم  هدهاشم  راد  هزور  ار  وا  هشیمه  .دوب  عضاوتم  دباع و  يدرم  مالسلا  هیلع  نیـسح  »
(360  ...«.) تفرگ یم  تعرس  نارگید  زا  یکین  رد  تسج و  یم  تقبس  نارگید  زا  ریخ  روما  رد  هشیمه 

هلاحک اضر  رمع   - 7

(361 «.) دوب ششخب  دوج و  لاح و  هقف و  رد  قارع  لها  گرزب  وا  یلع ؛ نب  نیسح  »

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  نیخیش  يرترب  ياعّدا   - 27

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  نیخیش  يرترب  ياعّدا 
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و دنتـشهب ، لها  ناریپ  زا  راوگرزب  ود  رکبوبا  رمع و  یلو  دنتـشهب  لـها  ناـناوج  راوگرزب  ود  هچرگ  ود  نیا  و  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(362 «.) تسا فنص  نآ  زا  رت  لماک  فنص  نیا 

خساپ

: مینک یم  لابند  شخب  ود  رد  ار  خساپ  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  .تسین  لاکشا  زا  یلاخ  زین  اعّدا  نیا 

تشهب ناناوج  نارورس  ثیداحا  یسررب  فلا )

هراشا

ادّیس نیسحلاو  نسحلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شدنس  هب  يدادغب  بیطخ 
« .تسا رتهب  ود  نآ  زا  ناشردپ  دنتشهب و  لها  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  ( » 363 (؛» امهنم ریخ  امهوبأو  هنجلا ، لهأ  بابش 

مالـسلا اهیلع  همطاف  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شدنـس  هب  يدنه  یقتم 
دمآرس وت  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  ( » 364 (؛» هنجلا لهأ  بابش  ادّیس  کینباو  هنجلا ، لهأ  ءآسن  هدّیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ  : » دومرف

« .دنشاب تشهب  لها  ناناوج  دمآرس  تدنزرف  ود  یشاب و  تشهب  لها  نانز 

، هنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنـس  هب  رکاسع  نبا 
ار ود  نآ  سک  ره  دنتـشهب ، لها  ناـناوج  ياـقآ  ود  نیـسح  نسح و  ( » 365 (؛» ینـضغبأ دقف  امهـضغبأ  نمو  ینّبحأ  دقف  امهبحأ  نم 

« .تسا هتشاد  نمشد  ارم  متح  روط  هب  درادب  نمشد  ارود  نآ  سکره  هتشاد و  تسود  ارم  متح  روط  هب  درادب  تسود 

ثیدح تّحص  هب  حیرصت 

: لیبق زا  دنا ؛ هدومن  ثیدح  تحص  هب  حیرصت  ّتنس  لها  ياملع  زا  یتعامج 

(366 «.) ...تسا تباث  نسح و  ثیدح  نیا  : » یعفاش یجنگ  ظفاح   - 1

يدادـعت زا  ار  ثیدـح  نیا  قرط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همجرت  رد  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  مساقلاوبا  ثیدـح  لـها  ماـما   - 2
دیناسا نیا  مامضنا  دیوگ : یم  سپـس  هدرک و  لقن  ار  ناشثیداحا  قرط  نانآ و  زا  یتعامج  یماسا  هاگ  نآ  ...تسا  هدرک  لقن  هباحص 

(367) .تسا ثیدح  نیا  تحص  رب  لیلد  رگید ، یخرب  هب  یخرب 

(368 «.) دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  نیخیش  یلو  تسا  حیحص  امهنم » ریخ  امهوبا  و   » يدایز اب  ثیدح  نیا  : » يروباشین مکاح   - 3

هک تسا  یثیدح  نیا  : » دیوگ یم  رگید  ثیدح  لیذ  رد  وا 

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


(369 «.) دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ود  نیا  هنوگچ  هک  منک  یم  بجعت  نم  تسا و  حیحصت  لباق  يدایز  ياه  هار  زا 

(370 «.) تسا حیحص  ثیدح  نیا  : » یبهذ  - 4

(371 «.) تسا هجو  نیا  زا  بیرغ  نسح و  ثیدح  نیا  : » يذمرت  - 5

(372 «.) تسا نسح  حیحص و  ثیدح  نیا  : » دیوگ یم  نآ  لیذ  رد  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  يرگید  دنس  اب  وا 

يذمرت نسح  ثیدح  رد  زین  و  دـیوگ .» یم  وا  هک  تسا  نامه  بلطم  : » دـیوگ یم  هدرک و  لوبق  ار  يذـمرت  حیحـصت  زین  ینابلا   - 6
(373 «.) تسا هقث  هک  بیبح  نبا  هرسیم  زا  ریغ  حیحص ، لاجر  وحن  هب  دنا  هقث  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دنس  : » دیوگ یم 

(374) .تسا هداد  رارق  لوبق  دروم  ار  یبهذ  مکاح و  حیحصت  زین  وا 

(375) .تسا هدرک  نآ  تحص  هب  حیرصت  يردخ ، دیعس  یبا  قیرط  زا  ار  ثحب  دروم  ثیدح  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه   - 7

(376) .يودع نب  یفطصم   - 8

(377) .تسا هدرک  حیحصت  ار  ثیدح  نیا  زین  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ   » باتک قیقحت  رد  يرثا  ینیوح   - 9

(378) .يوهز لآ  رینم  نبا  ینادلا   - 10

(379 «.) دمحا دنسم   » باتک ققحم  نیزلا  دمحا  هزمح   - 11

(380) .تسا هدروآ  دوخ  حیحص  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  نابح  نبا   - 12

(381) .دنا هدش  نآ  رتاوت  هب  لئاق  یناعمس  یطویس و  هک  تسا  يّدح  هب  قرط  ترثک  رد  ثیدح  نیا 

تشهب ناریپ  نارورس  ثیداحا  یسررب  ب )

هراشا

اذـل دـندوبن  ناوج  مالـسا  رد  ود  نآ  هک  اج  نآ  زا  و  دـنا ، هدرک  تباـث  رمع  رکبوبا و  رب  هدرک و  بلق  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یخرب 
.دنا هداد  رارق  ناریپ ،)  ) لوهک ناناوج )  ) بابش ياج  هب  هدرک و  ضوع  ار  ثیدح  ترابع 

: تخادرپ میهاوخ  ثیداحا  نیا  زا  کی  ره  یسررب  دقن و  هب  کنیا 

يذمرت تایاور   - 1
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يذمرت تایاور 

: تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  دنس  هس  اب  يذمرت 

لّوا دنس 

عم تنک  لاق : بلاط ، یبأ  نب  یلع  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نع  يرهزلا ، نع  يرقوملا ، دّمحم  نب  دیلو  انربخأ  رجُح ، نب  یلع  انثّدـح  »
نیلّوالا نم  هّنجلا  لهأ  لوهک  ادّیس  ناذه  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  رمعو  رکبوبأ  علط  ذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

« .امهربختال یلع  ای  نیلسرملاو ، نییبنلا  ّالإ  نیرخآلاو 

: دراد لاکشا  یتاهج  زا  ثیدح  نیا 

.تسا هتسناد  بیرغ  یثیدح  ار  نآ  يذمرت  ًالّوا :

(382) .تسا هدش  فیعضت  ثیدح  رد  يرقوم  دّمحم  نب  دیلو  دیوگ : یم  وا  ًایناث :

: لیبق زا  دنا ؛ هدرک  فیعضت  ار  وا  ّتنس  لها  نییلاجر  زا  نارگید  زین  و 

(383 «.) تسا تارکنم  شثیدح  رد  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  يراخب 

.دناد یم  ثیدحلا  فیعض  ار  وا  متاحوبا 

هب جاجتحا  اذـل  ...تسا  هدرکن  ثیدـح  ار  اه  نآ  ًالـصا  يرهز  هک  هدرک  لقن  ار  یلعج  ياـهزیچ  يرهز  زا  وا  دـیوگ : یم  ناـبح  نبا 
.تسین زیاج  هجو  چیه  هب  وا  ثیداحا 

.دوش یمن  هتشون  شثیدح  دیوگ : یم  ینیدملا  نبا 

.تسا هتـشادنپ  فیعـض  ار  وا  ینطق  راد  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  ییحی  دـیوگ : یم  هدروآ و  نیکورتم  افعـض و  ناوید  رد  ار  وا  یبهذ 
(384)

.منک یمن  جاجتحا  وا  ثیدح  هب  نم  دیوگ : یم  همیزخ  نبا 

.تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  دیوگ : یم  هتسناد و  ثیدحلا  كورتم  ار  وا  یئاسن 

.درک لالدتسا  نآ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  یتیعضو  نینچ  اب  ِثیدح 

ناوت یم  هنوگچ  سپ  .دوب  نانآ  باکر  رد  هشیمه  دـمآ و  یم  باسح  هب  ناورم  ینب  تموکح  ناکرا  زا  هک  دوب  یـسک  يرهز  ًاـثلاث :
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(385) .تسا هدومن  قیسفت  ار  وا  شرهاوخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دومن  دامتعا  وا  هب 

نیّسلدم زا  موس  هبترم  رد  ار  وا  رجح  نبا  هدرک و  سیلدت  هب  فصّتم  ار  وا  ینطق  راد  یعفاش و  زین  و 
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.دیآ یم  باسح  هب  غورد  یعون  هک  یسیلدت  ( 386) .تسا هدرمشرب 

یلع ترضح  یّنس  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اریز  دراد ؛ دنـس  عاطقنا  لکـشم  ّتنـس  لها  هاگدید  قباطم  ثیدح  نیا  ًاعبار :
لاکشا نیا  ام  دزن  هچ  رگ  .دشاب  هدینش  وا  زا  هدش و  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  لمحتم  هک  هدرکن  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

.دراد لاکشا  ّتنس  لها  هاگدید  زا  یلو  تسا  ّلح  لباق 

.درادن دوجو  درمریپ  و  دنناوج ، مدرم  همه  تشهب  رد  ًاسماخ :

؟ تسا هدرک  يریگولج  ربخ  نیا  رشن  زا  ثیدح  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دراد  یتهج  هچ  ًاسداس :

مّود دنس 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سنا  زا  هداـتق ، زا  یعازوا ، زا  ریثک ، نب  دّـمحم  زا  رازب ، حابـص  نب  نسح  زا  ار  نومـضم  نیمه  يذـمرت 
: دراد یتالکشم  زین  دنس  نیا  هک  .تسا  هدرک  لقن  هلآو 

.تسا هتسناد  بیرغ  ار  نآ  يذمرت  ًالّوا :

: لیبق زا  دنا ؛ هدومن  فیعضت  ار  وا  هماع  ياملع  زا  يا  هدع  هک  تسا  یصیصم  ریثک  نب  دّمحم  نآ  دنس  رد  ًایناث :

.تسناد ثیدحلارکنم  ار  وا  .دومن و  فیعضت  ًادج  ار  وا  دش ، هدرب  ریثک  نب  دّمحم  مان  مردپ  دزن  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا 

.تسین هقث  نم  دزن  وا  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  دمحا  نب  حلاص 

تـسود ًالبق  نم  تفگ : وا  تسا ، هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  سنا  زا  هداتق ، زا  یعازوا ، زا  ریثک  نبدّـمحم  هک  دـنتفگ  ینیدـملا  نبا  هب 
.میامن تاقالم  ار  وا  مرادن  تسود  نآلا  یلو  منیبب  ار  خیش  نیا  هک  متشاد 

.تشادن ار  ثیدح  مهف  وا  دیوگ : یم  دووادوبا 

.دناد یمن  ّتنس  لها  دزن  يوق  ار  وا  مکاح  دمحاوبا 

(387) .تسا هدرک  یفرعم  ءاطخلاریثک  ار  وا  یئاسن 

(388) .تسا هدش  هدرمشرب  نیّسلدم  ماما  هک  دراد  دوجو  هداتق  ثیدح  نیا  دنس  رد  ًاثلاث :

مّوس دنس 
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یلع زا  ثراـح  زا  یبعـش ، زا  دوواد ، زا  وا  و  هنییع ، نب  نایفـس  زا  وا  و  یقرود ، میهاربا  نب  بوـقعی  زا  زین  ار  نومـضم  نیمه  يذـمرت 
.تسا هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  مالسلا  هیلع 

: دراد یتالکشم  زین  دنس  نیا 

نیـّسلدم زا  موـس  هبترم  رد  ار  وا  زین  رجح  نبا  .تسا  سیلدـت  هب  فوـصوم  نارگید  یئاـسن و  حیرـصت  رب  اـنب  هنییع  نب  نایفـس  ًـالّوا :
رد هک  تسا  نیا  باوج  یلو  .تسا  هدرک  سیلدت  هقث  دارفا  زا  اهنت  وا  دـیوگ  یم  هداد و  فیفخت  ار  دوخ  هجهل  یلو  تسا  هدرمـشرب 

دوجو سیلدت  رب  یترورض  هچ  تروص  نیا 
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(389) .دیآ یم  باسح  هب  بذک  عاونا  زا  هّماع  ياملع  زا  یخرب  يأر  قباطم  هک  یسیلدت  دراد ؟

.تسا هدرک  یفرعم  فـالخلا  بارطـضالاریثک و  ار  وا  لـبنح  نبدـمحا  هک  تسا  دـنه  یبا  نب  دوواد  زین  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  ًاـیناث :
(390)

نآ هب  ًادعب  هک  هنوگ  نامه  .دناد  یم  بذاک  ار  وا  هک  نیا  اب  دنک  یم  لقن  تیاور  ثراح  زا  یبعش  هنوگچ  هک  تسا  نیا  بجع  ًاثلاث :
.درک میهاوخ  هراشا 

هجام نبا  تیاور   - 2

هجام نبا  تیاور 

.تسا هدرک  لقن  دنس  ود  اب  ار  ثیدح  نیا  زین  هجام  نبا 

لّوا دنس 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ثراح ، زا  یبعـش ، زا  سارف ، زا  هرامع ، نب  نسح  زا  نایفـس ، زا  رامع ، نب  ماشه  زا 
(391) .تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  هلآو 

: دراد یتالکشم  زین  دنس  نیا 

دهد تبسن  یسک  هب  ار  ثیدح  هک  تسا  نآ  سیلدت  .دیآ و  یم  باسح  هب  نیـّسلدم  زا  هک  تسا  هنییع  نب  نایفـس  نآ  دنـس  رد  ًالّوا :
.تسا هدینشن  وا  زا  هک 

.دنا هدومن  فیعضت  ار  وا  ّتنس  لها  روهمج  .تسا و  رتدب  سیلدت  رد  نایفس  زا  وا  لاح  هک  تسا  هرامع  نب  نسح  نآ  دنس  رد  ًایناث :
(392)

ار وا  ناّبح  نبا  و  (، 394) هدرک فیعضت  ار  وا  ینطقراد  ( 393) .دوش یمن  شثیداحا  هب  جاجتحا  هدوب و  كورتم  وا  دیوگ : یم  یقهیب 
.تسا هدرمشرب  شزرا  یب  ار  وا  زین  نیعم  نب  ییحی  ( 395) .تسا هدرک  رکذ  نیحورجم  باتک  رد 

ینعی تسین ؛ مالسا  رد  انز  زا  رتمک  شهانگ  دنک  لقن  تیاور  هرامع  نب  نسح  زا  هک  یسک  تفگ : هک  هدرک  لقن  هبعـش  زا  ناّبح  نبا 
.تسا ربارب  ود  نیا  هانگ 

مایا رد  هفوک  رد  وا  یضاق  ناورم و  نب  کلملادبع  دالوا  مّلعم  هتفای و  هار  هیما  ینب  تفالخ  هاگتـسد  هب  هک  تسا  یـسک  یبعـش  ًاثلاث :
(396) .دمآ یم  باسح  هب  وا  زا  دعب  جاجح و  تیالو 
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یمن تواضق  مراگدرورپ  يأر  هب  نم  تفگ : باوج  رد  وا  .نک  تواضق  ادـخ  يأر  هب  رفن  ود  نیب  تفگ : وا  هب  فنحا  هک  تسا  لقن 
(397) .منک یم  مکح  مدوخ  يأر  هب  هکلب  منک ،

یضاق یبعش -  دزن  تشاد ، فالتخا  هک  یـسک  اب  دوب ، ابیز  ینز  هک  دارج  نب  یـسیع  رتخد  هلیمج  هک  دنک  یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
هب یبعش  دندمآ ، کلملادبع - 
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(398) .تسا هدش  وا  هناملاظ  تواضق  هب  حیرصت  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  یعجشا  لیذه  رعش  هاگ  نآ  .دومن  مکح  هلیمج  عفن 

.درک یم  بیذکت  هشیمه  ار  وا  یبعش  هک  یسک  تسا ، هدرک  لقن  ثراح  زا  ار  تیاور  یبعش  ًاعبار :

.تسا باّذک  وا  ینادمه و  روعا  ثراح  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبعش  زا  دوخ  دنس  هب  شحیحص  همدقم  رد  ملـسم 
(399)

(400) .تسا نیباّذک  زا  یکی  وا  هک  مهد  یم  تداهش  نم  ثراح و  ار  ام  درک  ثیدح  هک  هدرک  لقن  یبعش  زا  ناّبح  نبا 

شثیدح رد  هدش و  هداد  تبسن  ضفر  هب  وا  .تسا  هدرک  بیذکت  دوخ  يأر  رد  یبعش  ار  وا  : » دیوگ یم  ثراح  همجرت  رد  رجح  نبا 
(401 «.) دراد دوجو  فعض 

(402 «.) تسا باّذک  وا  اریز  تسا ؛ وا  فعض  رد  عامجا  : » دیوگ یم  هصالخ »  » رد يوون 

هدرک بیذـکت  ار  وا  ینیدـملا  نبا  یبعـش و  .تسا  نیعبات  ياـملع  ناـگرزب  زا  روعا  ینادـمه  هَّللادـبع  نب  ثراـح  : » دـیوگ یم  ینتف 
(403 «.) ...دنا

مود دنس 

زا هفیحج ، یبا  نب  نوع  زا  لوغم ، نب  کـلام  زا  سینخ ، نبرکب  نب  سودـقلادبع  زا  یئاـط ، مثیه  نب  حـلاص  بیعـشوبا  زا  هجاـم  نبا 
.تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شردپ 

نب دومحم  : » دـیوگ یم  وا  دروم  رد  رجح  نبا  هک  یـسک  دـنک ، یم  تیاـفک  سودـقلادبع  دوجو  راـبتعا  زا  ثیدـح  نیا  طاقـسا  رد 
(404 «.) دنا هدیشک  طخ  وا  ثیدح  يور  رب  نانآ  هک  هدرک  لقن  همثیخ  نیعم و  نبا  دمحا و  زا  نالیغ 

یمثیه تیاور   - 3

(405) .تسا هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  زین  هفیحج  یبا  زا  شدنس  هب  یمثیه  ار  ثیدح  نیا  نومضم 

(406) .تسا هدومن  فیعضت  ار  وا  هرزج  نب  حلاص  هک  تسا  سینخ  نب  رکب  نب  سینخ  نآ ، دنس  رد  یلو 

یبالود تیاور   - 4

سینخ نآ  دنـس  رد  یلو  هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هفیحج  یبا  زا  يرگید  دنـس  هب  زین  یبالود 
.تسا هدش  فیعضت  هک  دراد  دوجو  سینخ  نب  رکب  نب 
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لبنح دمحا  نب  هَّللادبع  تیاور   - 5

نآ دنـس  رد  یلو  ( 407) .تسا هدرک  لـقنار  نومـضم  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  شدنـس  هب  زین  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللادـبع 
(408) .تسا هدرک  یفرعم  لوهجم  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  ینامی  رمع  نب  هَّللادبع 

نبا .تسا  هدش  یـسابع  يدهم  نانیـشن  مه  زا  سپـس  هدوب و  هنیدم  رد  روصنم  یلاو  هک  تسا  دـیز  نب  نسح  نآ  دنـس  رد  نینچ  مه 
(409) .تسا لضعم  شثیداحا  دیوگ : یم  يدع 

(410) .تسا فیعض  وا  دیوگ : یم  ینتف  زین  و 

يدادغب بیطخ  تایاور   - 6

يدادغب بیطخ  تایاور 

: تسا هدرک  لقن  دنس  راهچ  هب  ار  نومضم  نیا  يدادغب 

لّوا دنس 

(411) .تسا هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنس  هب  يو 

رکذ نیحورجملا »  » باتک رد  ار  وا  ناـّبح  نبا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  نآ  دنـس  رد  هسبنع  نب  ییحی  هک  سب  نیمه  دنـس  نیا  فیعـضت  رد 
تبسن تاقث  زا  نارگید  هفینح و  یبا  دنه و  یبا  نب  دوواد  هنییع و  نبا  هب  هدرک و  ثیدح  عضو  هک  لاجد  خیـش  : » دیوگ یم  هدرک و 

(412 «.) تسین حیحص  هجو  چیه  هب  وا  زا  تیاور  لقن  تسا ، هداد 

فوشکم شرما  هک  تسا  یثیدحلا  رکنم  وا  دیوگ : یم  يدع  نبا  دنک و  یم  یفرعم  هدرک ، ثیدـح  عضو  هک  یلاّجد  ار  وا  ینطقراد 
(414) .تسا هدروآ  نیکورتم  افعض و  ناوید  رد  ار  وا  زین  یبهذ  ( 413) .تسا

(415) .تسیک وا  میناد  یمن  ام  دیوگ : یم  یبهذ  هک  تسا  عقاو  لیوط  دیمح  نآ  دنس  رد  نینچ  مه  و 

مود دنس 

نآ دنس  رد  هک  تسا ، هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  زین  ار  نومـضم  نیا  يدادغب 
.میدرک فیعضت  ار  ود  نآ  ًالبق  هک  دراد  رارق  ثراح  یبعش و 

هعرزوبا و  هقث ، ریغ  نیلاّجد و  زا  ار  وا  نیعم  نبا  و  ثیدحلا ، رکنم  ار  وا  يراخب  هک  تسا  فاّفخلا  یسوم  نب  راّشب  نآ  دنس  رد  زین  و 
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(416) .دنا هدرک  یفرعم  فیعض  ار  وا 

مّوس دنس 

(417) .تسا هدرک  لقن  قیرط  ود  هب  سابع  نبا  زا  ار  نومضم  نیا  دوخ  دنس  هب  زین  و 

نینچ دوش  یمن  هداد  لامتحا  زگره  اذل  ( 418) .دنا هدرک  یفرعم  یشتآ  هعیش  ار  وا  هک  تسا  یـسوم  نب  هَّللادیبع  لّوا  قیرط  رد  یلو 
(419) .تسا هدرک  عنم  شثیدح  لقن  زا  ار  نیثّدحم  لبنح  نب  دمحا  هک  نآ  ًاصوصخ  .دشاب  هدرک  لقن  ار  یثیدح  نینچ  یسک 

برطـضم ار  وا  لـبنح  نبدـمحا  .دـنا  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یخرب  هک  دراد  دوجو  قاحـسا  یبا  نب  سنوـی  لّوا  قـیرط  دنـس  رد  زین  و 
(420) .تسا هدرک  یفرعم  فیعض  ثیدحلا و 

كورتم یـشال و  ار  وا  لـبنح  نبدـمحا  دـنا : هدرک  فیـضت  ار  وا  نییلاـجر  زا  يریثـک  هک  تسا  ورمع  نب  هحلط  نآ  مود  قیرط  رد  و 
، شزرا یب  ار  وا  يراخب  و  يوق ، ریغ  ار  وا  متاحوبا  و  ثیدح ، رد  یضرم  ریغ  ار  وا  یناجزوج  و  فیعض ، ار  وا  نیعم  نبا  و  ثیدحلا ،
غورد و ناـکرا  زا  ینکر  ار  وا  مزح  نـبا  و  شزرا ، یب  فیعـض  ار  وا  ینیدـملا  نـبا  و  هـقث ، ریغ  ثیدـحلا و  كورتـم  ار  وا  یئاـسن  و 

.دنا هدرک  یفرعم  ثیدحلا  كورتم 

(421) .درادن دوجو  ناشثیداحا  رد  هک  دنک  یم  لقن  هقث  دارفا  زا  ار  یتایاور  وا  دیوگ : یم  ناّبح  نبا 

مراهچ دنس 

.تشذگ وا  لاح  حرش  هک  تسا  عقاو  ورمع  نب  هحلط  نآ  دنس  رد  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  يدنس  اب  ار  نومضم  نیا  زین  و 

هدمآ و میهاربا  نب  همرکع  نآ  دنـس  رد  هک  ( 422) .تسا هدروآ  قیرفتلاو » عمجلا  ماهوا  حضوم   » باتکرد ار  نومـضم  نیا  يدادغب ،
زیاـج وا  ثیداـحا  هب  جاـجتحا  اذـل  دومن و  یم  عوفرم  ار  لیـسارم  هدرک و  بولقم  ار  راـبخا  هک  دوب  یـسک  وا  دـیوگ : یم  ناـبح  نبا 

وا دوواد  وبا  نیعم و  نبا  .تسین و 
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(423) .تسا هدومن  فیعضت  ار  وا  یئاسن  هدرک و  یفرعم  شزرا  یب  ار 

رجح نبا  تیاور   - 7

نبا .دراد  دوجو  رمع  نب  هَّللادـیبع  نآ  دنـس  رد  .تسا  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  ( 424 «) نازیملا ناسل   » رد زین  رجح  نبا  ار  نومـضم  نیا 
هتـسناد و رمالا  فیعـض  ار  وا  یناجزوج  .میدز و  یم  شتآ  ار  وا  ثیداـحا  یتّدـم  اـم  هک  هدرک  لـقن  وا  هراـبرد  ار  دـمحا  لوق  رجح 

(425) .تسا هدرک  رکذ  وا  هرابرد  زین  ار  نارگید  تافیعضت 

راجنلا نبا  ثیدح   - 8

ام دراد و  دوجو  ریثک  نب  دّمحم  نآ  دنـس  دارفا  نیب  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیا  سنا  زا  شدنـس  هب  دادغب  خیرات  لیذ  رد  وا 
.میدومن فیعضت  ار  وا  ًالبق 

رکاسع نبا  تیاور   - 9

یمیدک یـشرق  سنوی  نبدّـمحم  نآ  دنـس  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شدنـس  هب  ار  نومـضم  نیا  وا 
.تسا هدرک  یفرعم  ثیدح  لعج  عضو و  هب  مهتم  ار  وا  ینطقراد  دراد و  دوجو 

یم زین  يدع  نبا  .تسا  هداد  تبـسن  غورد  هب  ثیدـح  رازه  زا  شیب  هقث  دارفا  هب  و  درک ، یم  ثیدـح  لعج  وا  دـیوگ : یم  نابح  نبا 
.دنا هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  ام  خیاشم  مومع  اذل  تسا ، ثیدح  لعج  هب  مهتم  وا  دیوگ :

هبیش یبأ  نبا  ثیدح   - 10

دمحا .تسا  يذبر  هدیبع  نب  یسوم  نآ  دنس  رد  هک  تسا ، هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  شدنس  هب  ار  نومضم  نیا  زین  وا 
رد فعض  دیوگ : یم  يدع  نبا  هتسناد و  فیعـض  ار  وا  نارگید  یئاسن و  .دوش  یمن  هتـشون  شثیدح  دیوگ : یم  وا  هرابرد  لبنح  نب 

.مینک یم  زیهرپ  شثیدح  زا  ام  دیوگ : یم  دیعس  نب  ییحی  هدرک و  یفرعم  شزرا  یب  ار  وا  نیعم  نبا  .تسا و  راکشآ  شتیاور 

ار وا  یناجزوج  و  شزرا ، یب  ار  وا  نیعم  نبا  هدرک و  عنم  وا  تیاور  لقن  زا  لبنح  نبدـمحا  هک  دراد  دوجو  ذاـعم  یبا  نآ  دنـس  رد  و 
(426) .دنا هدرک  یفرعم  كورتم  ار  وا  ینطقراد  دووادوبا و  و  طقاس ،

.تسا هتخانشان  لوهجم و  يدرف  هدرک ، تیاور  وا  زا  ذاعم  یبا  هک  باطخلاابا » ای   » باطخ نیا  رب  هوالع 

يواحط تایاور   - 11

يواحط تایاور  پ 
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: تسا هدرک  لقن  راثآلا » لکشم   » باتک رد  دنس  راهچ  اب  ار  ثیدح  نیا  يواحط 

لّوا دنس 

فیعـضت ار  وا  ًالبق  هک  دراد  دوجو  یعاعنـص  ریثک  نب  دّمحم  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  ار  نومـضم  نیا  کلام  نب  سنا  زا  دنـس  نیا  رد 
.میدرک

مّود دنس 

دوجو یبلک  هّیح  یبا  نب  ییحی  بانج  یبا  نآ  قیرط  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ار  نومـضم  نیا  مود  دنـس  رد 
یبا نب  نامثع  ینطقراد و  یئاسن و  كورتم و  ار  وا  سالف  .تسا  هدرمـش  یمن  لالح  ار  وا  زا  تیاور  لـقن  ناـطق ، نب  ییحی  هک  دراد 

(427) .دنا هدرک  فیعضت  ار  وا  هبیش 

هدرمش یهاو  ار  وا  ناطق  دیعس  نب  ییحی  اذل  ...داد و  یم  تبسن  تاقث  هب  دوب ، هدینش  افعـض  زا  هک  ار  يزیچ  وا  دیوگ : یم  نابح  نبا 
فیعـضت ار  وا  هک  تسا  عقاو  نآ  دنـس  رد  مه  یبعـش  هک  نیا  هب  ًاـفاضم  ( 428) .تسا هدومن  وا  رب  يدـیدش  هلمح  لبنح  نبدـمحا  و 

.میدومن

موس دنس 

فیعضت ار  ود  نآ  ًالبق  هک  دراد  دوجو  ثراح  زا  یبعـش  نآ  قیرط  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  زین  ار  موس  دنس 
.میدومن

مراهچ دنس 

.تسا هدوب  هیما  ینب  نایلاوم  زا  هک  دراد  رارق  جرف  نب  غبـصا  نآ  دنـس  رد  یلو  تسا ، هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ار  مراهچ  دنس 
هتـسناد لطاب  ار  شثیداـحا  هب  جاـجتحا  هدروآ و  نیحورجملا  باـتک  رد  ار  وا  ناـبح  نبا  هک  دراد  رارق  سباـع  نب  یلع  زین  و  ( 429)

(431) .تسا هدروآ  نیکورتم  افعض و  ناوید  رد  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  عقاو  نآ  دنس  رد  ءادنلا  ریثک  زین  و  ( 430) .تسا

متاح یبأ  نبا  ثیدح   - 12

(432) .تسا هدومن  لاطبا  ار  دنس  هس  ره  یلو  هدرک ، لقن  دنس  هس  اب  ار  نومضم  نیا  وا 

یناربط ثیدح   - 13
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یناربط ثیدح 

: تسا هدرک  لقن  دنس  ود  اب  ار  نومضم  نیا  زین  وا 

لّوا دنس 

فیعـضت ار  وا  هرزج  حلاص  هک  دراد  رارق  رکب  نب  سینخ  (، 433) تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هفیحج  زا  هک  دنـس  نیا  رد 
(434) .دراد رظن  وا  رد  يرصیوب  و  هدومن ،

مود دنس 

ار وا  ًالبق  هک  دراد  رارق  ریثک  نب  دّمحم  هدرک  لقن  ار  نومضم  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  کلام  نب  سنا  هک  دنس  نیا  رد 
.میدومن فیعضت 

هبیتق نبا  ثیدح   - 14

وا هتفگ : وا  نأش  رد  ناّبح  نبا  هک  دراد  رارق  میرم  یبا  نب  حون  نآ  دنـس  رد  یلو  هدروآ ، دوخ  باـتک  لّوا  رد  ار  نومـضم  نیا  زین  وا 
هب یلاـح  چـیه  رد  ناوت  یمن  اذـل  تسین ، تاـبثا  ثیدـح  زا  هک  هدرک  لـقن  یثیداـحا  تاـقث  زا  يو  .تسا  هدرک  یم  بلق  ار  اهدـنس 

(435) .دومن جاجتحا  شثیداحا 

.دـنا هتـسناد  ثیدـح  لعج  لها  ار  وا  يزوجلا  نبا  مکاح و  و  ثیدـحلا ، رکنم  يراـخب  و  ثیدـحلا ، كورتم  ار  وا  نارگید  ملـسم و 
يزور وا  هب  زیچ  همه  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  مکاح  .تسا  هدرک  رکذ  عضوم  دـنچ  رد  ار  وا  یلعج  ثیداـحا  يزوجلا  نبا  اذـل  ( 436)

(437) .ییوگتسار زج  هب  هدش  هداد 

هجیتن

حیحص اهدنس  نیا  زا  کی  چیه  هک  دش  حضاو  .دنا و  هدرک  لقن  ربخ  نیا  هرابرد  ّتنس  لها  هک  دوب  يراد  دنس  ثیداحا  اه  نیا  همه 
.دنا هدروآ  دوخ  یثیدح  ياه  باتک  رد  تسا  فیعض  ثیدح  ماسقا  زا  هک  لسرم  روط  هب  ار  نومضم  نیا  زین  یخرب  .تسین و 

ثیدح نتم  لکشم 

یلاح رد  دنا ؛ هدش  یفرعم  تشهب  لها  ناریپ  دیـس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ثیدـح  نتم  رد  هک  یـساسا  لاکـشا 
: دنتسه یگلاس  یس  نس  رد  مدرم  مومع  هکلب  درادن ، دوجو  يریپ  تشهب  رد  تایاور ، قباطم  هک 

اب تروص ، رب  وم  نودب  تماق ، دنلب  هک  یلاح  رد  تشهب ؛ لها  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هریرهوبا   - 1
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هنهک ناشیاه  سابل  هدـشن و  مامت  اه  نآ  یناوج  .دـنوش  یم  تشهب  دراو  دنتـسه ، لاس  یـس  ياراد  هدیـشک و  همرـس  يرف و  ياـهوم 
(438) .دش دهاوخن 

، گرزب هچ  کچوک و  هچ  دریمب ؛ تشهب  لها  زا  یسک  ره  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  يردخ  دیعـس  وبا   - 2
(439) .دنراد ار  نس  نیمه  زین  خزود  لها  .دوش  یمن  هدوزفا  نس  نیارب  زگره  دوش و  یم  دراو  تشهب  هب  هلاس  یس 

هیمیت نبا  ندوب  یبصان  هب  فارتعا 

هراشا

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  هیمیت  نبا  ندوب  دناعم  ندوب و  یبصان  هب  زین  ّتنـس  لها  ياملع  زا  يا  هّدع  هک  تسا  تهج  نیدـب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  تارابع  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنا  هدرک  فارتعا 

ینالقسع رجح  نبا   - 1

صیقنت هب  رجنم  هک  یّلح ) همالع   ) یضفار مالک  نیهوت  رد  شا  هغلابم  زا  رایسب  هچ  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا  لاح  حرش  زا  یشخب  رد  وا 
(440 «.) دش یلع  هب  نیهوت  و 

هتـشاد نآرق  ّصن  اـب  یتاهابتـشا  دروم  هدـفه  رد  وا  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ّقـح  رد  هیمیت  نبا  : » دـیوگ یم  رگید  ییاـج  رد  و 
(441 «.) تسا

هب ار  وا  زین  یهورگ  دنهد و  یم  تبـسن  میـسجت  هب  ار  وا  یخرب  دـنراد : فالتخا  هیمیت  نبا  هرابرد  مدرم  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد 
(442 «.) دهد یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ییاوران  تبسن  تهج  هب  دنا ، هداد  تبسن  قافن  هب  يا  هدع  رفک و 

یمثیه رجح  نبا   - 2

ملع نابحاص  .درک  شلیلذ  رک و  روک و  هارمگ و  راوخ و  ار  وا  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  یـسک  يو  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا  هرابرد  وا 
(443 «.) دنا هدومن  حیرصت  بلطم  نیا  هب 

يرثوک دهاز  همالع   - 3

«. ددرگ یم  رهاظ  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ینمـشد  ضُغب و  راثآ  وا  تاملک  زا  دیوگ ...« : یم  هیمیت  نبا  ّدر  رد  شتاملک  زا  یـشخب  رد  وا 
(444)

يرامغ هَّللادبع  خیش   - 4

تبـسن قافن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شفارحنا  تهج  هب  ار  وا  شرـصع  ياملع  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا  هیلع  شا  هیّدر  زا  یـشخب  رد  وا 
(445 «.) دنداد
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فاّقس یلع  نب  نسح   - 5

هک یلاح  رد  دننک ؛ یم  لالدتسا  شتاملک  هب  زین  یهورگ  دنمان و  یم  مالـسالا  خیـش  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هیمیت  نبا  : » دیوگ یم  وا 
(446 «.) تسا هداد  قافن  تبسن  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  تسا و  یلع  نمشد  یبصان و  وا 

توحلا لامک  خیش  همالع   - 6

.تسا هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  یلع  ماـما  رب  هیمیت  نبا  تاءارتفا   ) ماـن هب  ار  یباـب  هیمیت  نبا  رب  دوخ  ّدر  رد  زین  وا 
(447)

یشبح هَّللادبع  خیش   - 7

هدوب نیملـسم  ررـض  هب  وا  ياه  گنج  تفگ : یم  درک و  یم  شنزرـس  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیمیت ، نبا  : » دیوگ یم  وا 
(448 «.) تسا

یکلام ناحرف  نب  نسح   - 8

سلاجم زا  یکی  رد  هک  مدینـش  یکلام  نسح  خیـش  زا  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا  زا  عافد  رد  دوخ  باتک  رد  یـشارخ  حـلاص  نب  نامیلس 
(449 «.) دراد دوجو  یلع  توادع  بصن و  يرادقم  هیمیت  نبا  رد  تفگ : یم 

( یباّهو ثّدحم   ) ینابلا نیدلا  رصان   - 9

هدیـسر هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  يدـعب ) نمؤم  ّلک  ّیلو  یلع -  ینعی  وه -  و  « ) تیالو  » ثیدـح حیحـصت  زا  دـعب  يو 
هک يراک  نامه  ( 450 ،) دنک یم  راکنا  بیذکت و  ار  ثیدح  نیا  هیمیت ، نبا  مالسالا  خیش  هنوگچ  هک  نیا  بیجع  : » دیوگ یم  تسا ،

هعیش رب  ّدر  رد  ییوگ  هغلابم  عّرست و  زج  يزیچ  نیا  دراد و  دوجو  ثیدح  يارب  هک  حیحص  ياهدنس  دوجو  اب  درک ، قباس  ثیدح  اب 
(451 «.) تسین

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ضغب  مکح 

ترضح اب  ینمشد  توادع و  ضغب و  زا  ار  مدرم  مومع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میرب  یم  یپ  ّتنـس  لها  تایاور  هب  هعجارم  اب 
.مینک یم  هراشا  تایاور  زا  یخرب  رکذ  هب  کنیا  .تسا  هدرک  عنم  مالسلا  هیلع  یلع 

هب ملسا  هلیبق  زا  یـصخش  ترـضح  اب  داتـسرف ، نمی  رب  ریما  ناونع  هب  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : یم  عفار  وبا   - 1
.درک یم  تیاکش  هدومن و  تّمذم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  تشگزاب ؛ نمی  زا  وا  .درک  تکرح  یملـسا  ساش  نب  ورمع  مان 

رد یشزغل  ای  مکح  رد  یملظ  یلع  زا  ایآ  ورمع ! يا  وش  هفخ  دومرف : داتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
: تفگ وا  تسا ؟ هدیـسر  نم  هب  هک  ییوگ  یم  ار  یبلطم  هچ ، يارب  سپ  دومرف : ترـضح  .زگره  تفگ : وا  يدرک ؟ هدـهاشم  میـسقت 
وا هرهچ  رد  بضغ  هک  يّدح  هب  دریگب  ار  دوخ  يولج  تسناوتن  هک  دش  كانبضغ  نانچ  ترضح  .مریگب  مناوت  یمن  ار  مضغب  يولج 
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ّبحأ دقف  ینّبحأ  نمو  ینّبحأ ، دقف  هّبحأ  نمو  هَّللا ، ضغبأ  دقف  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ  دقف  هضغبأ  نم  : » دومرف هاگ  نآ  دش ، نایامن 
نمشد ارم  متح  روط  هب  درادب  نمشد  ار  یلع  سک  ره  ( » 452 (؛» یلاعت هَّللا 
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ارم متح  روط  هب  درادـب  تسود  ار  یلع  سک  ره  .تسا و  هتـشاد  نمـشد  ار  ادـخ  متح  روـط  هب  درادـب  نمـشد  ارم  سک  ره  هتـشاد و 
« .تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  متح  روط  هب  درادب  تسود  ارم  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود 

هَّللا بیبـح  یبـیبحو  یبـیبح  کـبیبح  هرخـآلا ، یف  دّیـس  ایندـلا ، یف  دّیـس  تنأ  ّیلع ! اـی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 2
رادتـسود یترخآ ، رد  ياقآ  ایند و  رد  ياقآ  وت  یلع  يا  ( » 453 (؛» يدعب کضغبأ  نمل  لیولاو  هَّللا ، ّودع  يّودعو  يّودع ، كّودعو 

رب ياو  تسادخ و  نمـشد  نم  نمـشد  تسا و  نم  نمـشد  وت  نمـشد  تسادـخ و  رادتـسود  نم  رادتـسود  تسا و  نم  رادتـسود  وت 
« .درادب نمشد  ار  وت  نم  زا  دعب  هک  یسک 

لاح هب  اـشوخ  یلع ! يا  ( » 454 (؛» کیف بذـکو  کضغبأ  نمل  لیوو  کیف  قدـصو  کـّبحأ  نمل  یبوط  ّیلع ! اـی  : » دومرف زین  و   - 3
« .دیوگب غورد  وت  دروم  رد  هتشاد و  نمشد  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  .دیوگب و  تسار  وت  دروم  رد  هتشاد و  تسود  ار  وت  هک  یسک 

یلع ترـضح  تیالو  غالبا  ریدغ و  ثیدح  زا  دـعب  هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  حیحـص  دنـس  هب  نینچ  مه   - 4
درادب و تسود  ار  یلع  هک  سک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ ! راب  ( » 455 (؛» ...هاداع نم  داعو  هالاو ، نم  لاو  ّمهّللا  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

«. ...دراد نمشد  ار  یلع  هک  سک  ره  رادب  نمشد 

.درک ثیدح  نیا  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  ییانعم  ّلقادح  نیا 

« .درادب نمشد  ار  یلع  هک  ار  یسک  درادب  نمشد  ادخ  ( » 456 (؛» ًاّیلع يداع  نم  هَّللا  يداع  : » دومرف زین  و   - 5

هدرک لقن  روصنم  نب  دّمحم  زا  رکاسع  نبا   - 6
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دوش یم  تیاور  هک  یثیدح  هرابرد  ییوگ  یم  هچ  هَّللادبعابا ! يا  تفگ : وا  هب  یـصخش  هک  میدوب  لبنح  نب  دمحا  دزن  ام  تفگ : هک 
ام يارب  ایآ  دینک ؟ یم  راکنا  ار  ثیدح  نیا  هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  تفگ : وا  مشتآ ؟ هدننک  میسقت  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هک 

تسود « ؛» قفانم ّالإ  کضغبیالو  نمؤم  ّالإ  کّبحیال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدشن  تیاور 
« .قفانم رگم  ار  وت  درادن  نمشد  نمؤم و  رگمار  وت  درادن 

: تفگ دمحا  .شتآ  رد  دنتفگ : تساجک ؟ قفانم  و  تفگ : .تشهب  رد  دنتفگ : تساجک ؟ نمؤم  سپ  تفگ : دـمحا  .يرآ  میتفگ : ام 
(457) .تسا شتآ  هدننک  میسقت  یلع  سپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نانمشد  تافص 

حیضوت

هیلع یلع  ترـضح  نانمـشد  يارب  ار  یتایـصوصخ  تافـص و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  میرب  یم  یپ  تایاور  هب  هعجارم  اب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا ، هدرک  رکذ  مالسلا 

تدالو ثبخ   - 1

برعلا نم  کضغبیال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  باطخ  هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سابع  نبا 
راصنا زا  و  هدازاـنز ، رگم  برع  زا  ار  وت  درادـن  نمـشد  ( » 458 (؛» ّیقـش ّالإ  سانلا  رئاس  نم  الو  يدوهی  ّالإ  راصنالا  نم  ـالو  ّیعد  اـّلإ 

« .تواقش اب  ناسنا  رگم  مدرم  ریاس  زا  يدوهی و  رگم 

ای دومرف ...« : درک و  یفرعم  ربـیخ  زور  رد  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  سنا  زا  وا  تباـث و  زا  رکاـسع  نبا 
سیلف هضغبأ  نمو  مکنم  وهف  هّبحأ  نمف  يدـه ، نع  دـعبیالو  هلالـض ، یلإ  وعدـیال  ًاـّیلع  ّنإـف  هّبحب ، مکدـالوأ  اوـنحتمإ  ساـنلا ! اـهّیا 

رود تیاده  زا  دـنک و  یمن  تلالـض  هب  توعد  ار  امـش  یلع  اریز  دـییامن ؛ ناحتما  یلع  ّبح  اب  ار  دوخ  نادـنزرف  مدرم ! يا  « ؛» مکنم
« .تسین امش  زا  درادب  نمشد  ار  وا  هک  يدنزرف  ره  تسا و  امش  زا  وا  درادب  تسود  ار  وا  هک  يدنزرف  ره  سپ  .دیامن  یمن 

یم یلع  هار  نیب  رد  هاـگ  نآ  درک ، یم  راوس  شا  هناـش  رب  ار  دوخ  دـنزرف  هک  دوـب  یـسک  ربـیخ  زا  دـعب  دـیوگ : یم  کـلام  نب  سنا 
تـسود ار  دـیآ  یم  هک  يدرم  نیا  ایآ  مدـنزرف ! يا  تفگ : یم  هدرک و  وا  هب  ور  ار  هچب  داتفا  یم  ترـضح  هب  شرظن  نوچ  داتـسیا و 
ترداـم هب  ورب  تفگ : یم  وا  هب  دز و  یم  نیمز  رب  ار  وا  ریخ ، تفگ : یم  رگا  دیـسوب و  یم  ار  وا  يرآ ، تفگ : یم  هـچب  رگا  يراد ؟

؛ نکم قحلم  تردام  لها  هب  ار  تردپ  و  وش ، قحلم 
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(459) .مرادن جایتحا  درادن  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يدنزرف  هب  نم  اریز 

قافن  - 2

نمؤم ّالإ  ینّبحیال  ّهنإ  ّیلإ : ّیمألا  ّیبنلا  دهعل  ّهنإ  همـسنلا ، أربو  هّبحلا  قلف  يّذلاو  : » دیامرف یم  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ربمایپ بناج  زا  تسا  يدهع  انامه  درک ، قلخ  یبوخ  هب  ار  مدرم  تفاکش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  مسق  ( » 460 (؛» قفانم ّالإ  ینضغبیالو 

« .قفانم رگم  ارم  درادن  نمشد  نمؤم و  رگم  ارم  درادن  تسود  هک  نم  هب  یّما 

قفانم هاگ  چیه  ( » 461 (؛» نمؤم هضغبیالو  قفانم  ًاّیلع  ّبحیال  : » دومرف یم  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : یم  هملـس  ّما 
« .درادن نمشد  ار  وا  زین  نمؤم  درادن و  تسود  ار  یلع 

، هلوسرو هَّللا  مهبیذـکتب  ثـالثب : اـّلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـهع  یلع  نیقفاـنملا  فرعن  اـّنکام  : » دـیوگ یم  يراـفغ  رذوـبا 
هـس اب  اـهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـهع  رد  ار  نیقفاـنم  اـم  ( » 462 (؛» بلاـط یبأ  نب  یلع  مهـضغبو  هالـصلا ، نع  فّلختلاو 

« .بلاط یبا  نب  یلع  ضغب  زامن و  زا  فّلخت  لوسر و  ادخ و  بیذکت  هب  میتخانش : یم  تلصخ 

ار نیقفانم  راصنا ، تعاـمج  اـم  ( » 463 (؛» ًاّیلع مهـضغبب  راصنألا -  رـشعم  نحن  نیقفانملا -  فرعن  اّنک  : » دـیوگ یم  يردـخ  دیعـسوبا 
« .میتخانش یم  یلع  ینمشداب 

قسف  - 3

(464 (؛» ایند بحاص  وأ  قساف  وأ  قفانم  ّالإ  ًاّیلع  ضغبیال  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يردـخ  دیعـسوبا 
« .درادن نمشد  بلطایند  ای  قساف  ای  قفانم  زج  هب  ار  یلع  »

« مالسلا مهیلع   » تیب لها  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  عافد 

« مالسلا مهیلع   » تیب لها  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  عافد 

ثحب نیا  رد  ام  .دومن  یم  عافد  زین  نانآ  نافلاخم  زا  هکلب  تشاد  ینمشد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  اهنت  هن  هک  دوب  یـسک  همیت  نبا 
: مینک یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب 

!! مالسلا هیلع  یلع  ماما  رب  رمع  تّیلضفا  ياعّدا   - 1

هراشا

(465 «.) ...دوب وا  زا  رمع  هدافتسا  زا  شیب  وا  زا  یلع  هدافتسا  سپ  رمع ، اّما  و  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

خساپ

هراشا وا  ياواتف  ارآ و  زا  یخرب  هب  کنیا  .دربب  هدافتسا  وا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دهاوخب  ات  هتـشاد  یملع  هچ  مود  هفیلخ  ًالّوا :

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش نشور  بلطم  نیا  ناگدنناوخ  يارب  ات  مینک  یم 

(466) .تسین وا  سرتسد  رد  بآ  هدوب و  بنج  هک  یسک  يارب  زامن  ندرواین  اج  هب  هب ، مکح   - 1

(467) .زامن تاّیکش  مکح  هب  تفرعم  مدع   - 2

نانز رهم  ارچ  مدرم ! يا  تفگ : تفرگ و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربنم  رب  رمع  يزور  دیوگ : یم  عدجا  نب  قورـسم   - 3
رد ینز  ...دـنداد  یم  رارق  رتـمک  مهرد و  دـصراهچ  ار  رهم  شباحـصا  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـیهد ، یم  رارق  داـیز  ار 

: تفگ نز  هیآ ؟ نیمادـک  تفگ : رمع  تسا ؟ هدرک  لزان  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  يا  هدینـشن  ایآ  تفگ : دوب ، رـضاح  سلجم 
رمع .دـیا » هتخادرپ  وا  هب  رهم ] ناوـنع  هب   ] یناوارف لاـم  و  ( » 468 (؛» ًاراْطِنق َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآَو  : » دیامرف یم  دـنوادخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ 

(469) .دنرتاناد رمع  زا  مدرم  مامت  شخبب ، ار  ام  ایادخ ! راب  تفگ :

(470 «.) ًّابَأَو ًهَهِکافَو  : » هیآ رد  ّبا »  » هملک هب  هفیلخ  لهج   - 4

(471) .نآرق لیوأت  هب  هفیلخ  لهج   - 5

دعب .دومن  شومارف  ار  تئارق  یلو  دروآ  ياج  هب  مدرم  اب  ار  برغم  زامن  باّطخ  نب  رمع  دـیوگ : یم  نمحرلادـبع  نب  هملـس  یبا   - 6
سپ تفگ : رمع  .دوب  بوخ  دـنتفگ : دوب ؟ هنوگچ  نم  دوجـس  عوکر و  تفگ : رمع  .يدرواین  ياـج  هب  تئارق  دـنتفگ : وا  هب  زاـمن  زا 

(472) .تسین یکاب 

(473) .زینک قالط  تیفیک  هب  هفیلخ  لهج   - 7

(474) .روهشم ّتنس  هب  هفیلخ  لهج   - 8

(475) .هدرم رب  هیرگ  رد  هفیلخ  داهتجا   - 9

نبا  - 10
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دوب بجو  شـش  رگا  دینک ، بَجَو  ار  وا  تشون : نینچ  دوب  هدرک  يدزد  هک  قارع  لها  زا  يا  هچب  هرابرد  رمع  دیوگ : یم  هکیلم  یبا 
(476) .دندومن اهر  ار  وا  اذل  تسا ، رتمک  تشگنا  دنب  کی  هک  دندید  دندرک ، بجو  ار  وا  .دینک  عطق  ار  وا  تسد 

.تسا هداد  قالط  کی  زین  مالـسا  رد  هداد و  قالط  ود  ّتیلهاج  رد  ار  شنز  هک  دـش  لاؤس  يدرم  دروم  رد  باّطخ  نب  رمع  زا   - 11
رد ار  تقالط  هک  مهد  یم  روتسد  نم  نکل  تفگ : دوب و  رـضاح  اجنآ  رد  نمحرلادبع  .یهن  هن  منک و  یم  رما  هن  ار  وت  نم  تفگ : وا 

(477) .يرواین باسح  هب  كرش 

ات دز  یم  بجر  هام  رد  نتفرگ  هزور  تهج  هب  نادرم  ناتـسد  فک  رب  هک  مدـید  ار  باّطخ  نب  رمع  : » دـیوگ یم  رح  نب  هشرخ   - 12
ار نآ  ّتیلهاج  لها  هک  تسا  یهام  بجر  انامه  تسیچ ؟ بجر  یناد  یمن  و  بجر ! تفگ : یم  دننک و  دراو  اذغ  رب  ار  دوخ  ناتسد 

(478 «.) دش اهر  دمآ  مالسا  نوچ  دندرک و  یم  میظعت 

.تسا هتفرگ  یم  هزور  هام  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هدوب و  نیقیرف  دزن  تابحتـسم  زا  بجر  هام  هزور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(479)

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تسا  تامّلسم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  باّطخ  نب  رمع  هدافتسا  ًایناث :

دزن شرهاوخ  .دـننک  نارابگنـس  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  .دـندروآ  رمع  دزن  ار  دوب  هدروآ  اـیند  هب  ههاـم  شـش  هچب  هک  ینز  يزور   - 1
يارب رگا  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دنک ، راسگنـس  ار  مرهاوخ  دهاوخ  یم  رمع  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هاگ نآ  ...تسا  يرذع  وا  يارب  يرآ  دومرف : ترضح  .هد  ربخ  ارم  یناد  یم  يرذع  وا 
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ریـش مامت ، لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام ، و  ( » 480 (؛» ِْنیَِلماک ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتاِدلاْولاَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  دومرف :
« .تسا هام  یس  شنتفرگزاب  ریش  زا  لمح و  نارود  و  ( » 481 (؛» ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصفَو  ُُهلْمَحَو  : » دومرف زین  .دنهد » یم 

شش لمح ، ّلقاّدح  هک : نیا  هجیتن  .دبای » یم  نایاپ  لاس  ود  رد  وا  یگراوخریـش  نارود  و  ( » 482 (؛» ِْنیَماع ِیف  ُُهلاِصفَو  : » دومرف زین  و 
(483) ...تسا هام 

تروشم نز  نآ  مکح  هرابرد  يا  ّهدـع  اـب  رمع  دـندروآ ، رمع  دزن  هب  دوب  هداد  اـنز  هک  ار  يا  هناوید  نز  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا   - 2
؟ تسیچ نز  نیا  هانگ  دومرف : درک  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دننک  راسگنس  ار  وا  ات  داد  روتسد  هاگ  نآ  درک ،

نآ .دینادرگرب  ار  وا  دومرف : ترـضح  .دـننک  راسگنـس  ار  وا  ات  هدرک  رما  رمع  هداد و  انز  هک  تسا  هلیبق  نالف  هناوید  نز  نیا  دـنتفگ :
: تسا هدش  هتشادرب  هتسد  هس  زا  هذخاؤم  ملق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : دمآ و  رمع  دزن  هب  هاگ 

لاـح رد  دـیاش  و  تسا ، هلیبـق  نـالف  هناوید  نز  نیا  ددرگ ؟ لـقاع  اـت  هناوید  زا  دوش و  رادـیب  اـت  باوـخ  زا  و  ددرگ ، غلاـب  اـت  هچب  زا 
(484) .تفگ ریبکت  دییأت ، تمالع  هب  دوب  اجنآ  رد  هک  رمع  درک و  اهر  ار  نز  هاگ  نآ  تسا ، هدز  يراک  نینچ  هب  تسد  شنونج 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .دننک  راسگنـس  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  .دوب  هدرک  انز  هب  فارتعا  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  ینتـسبآ  نز   - 3
وت دومرف : دنادرگرب و  ار  وا  ترضح  .مینک  راسگنـس  ار  وا  ات  هداد  روتـسد  رمع  دنتفگ : دیرب ؟ یم  اجک  ار  نز  نیا  دومرف : دید ، ار  وا 

رب یقح  هچ  يراد  نز  نیا  رب  هطلس  رگا 
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یبا نب  یلع  لثم  هک  دنزجاع  نانز  تفگ : ماگنه  نآ  رد  درک و  اهر  ار  نز  نآ  رمع  دراد ...؟ رارق  وا  مکش  رد  هک  يراد  يا  هچب  نآ 
(485) .دوب هدش  كاله  رمع  متح  روط  هب  دوبن  یلع  رگا  دنیازب ، ار  بلاط 

هعجارم رمع  هب  ییاضق ، مکح  اـی  یهقف  يا  هلأـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  درادـن  دوجو  يربتعم  كردـم  چـیه  رد  ًاـثلاث :
.دشاب هدرک  هدافتسا  وا  زا  هدرک و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  رب  هفیلخ  هس  میدقت   - 2

حیضوت

(486 «.) دوب رترب  وا  اریز  دنتشاد ؛ مّدقم  ار  رکبوبا  مدرم  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

امـش ناـیم  رد  نم  رگا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  هک  هدرک  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  رمع  ّتیلـضفا  رد  وا  و 
(487 «.) دش یم  ثوعبم  رمع  مدوب  هدشن  ثوعبم 

خساپ

اه نآ  ندوب  فیعـض  ای  ندوب  یلعج  هب  ّتنـس  لـها  دوخ  هک  هدرک  کّـسمت  یثیداـحا  هب  دوخ  ياعّدـم  تاـبثا  يارب  هیمیت  نبا  ًـالّوا :
.دنا هدرک  فارتعا 

هدروآ تسا ، یلعج  ثیداحا  صوصخم  هک  تاعوضوملا »  » باتک رد  يزوج  نبا  ار  رمع » ثعبل  ثعبا  ملول   » ثیدـح هنومن : باب  زا 
.دوش هعجارم  ریدغلا »  » مجنپ دلج  هب  بلطم  نیا  رتشیب  ندش  نشور  يارب  .تسا 

هیآ ریهطت ، هیآ  تیالو ، هیآ  لومـشم  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  لـضفا  رترب و  رکبوبا  هنوگچ  ًاـیناث :
.دش دلوتم  هبعک  رد  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ردارب  هک  تسوا  زین  .تسا و  رگید  حدم  تایآ  هلهابم و  هیآ  ءارش ، هیآ  تّدوم ،
مّرک  » هب فوصوم  اذل  درکن و  هدجـس  یتب  چیه  رب  .تفرگ  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  طسوت  هب  یهلا  تیبرت  تحت  ّتیلوفط  زا  و 

.دش ههجو » هَّللا 

دوب و أشنم  کی  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رون  وا و  رون  .دوب  دنوادخ  يوس  هب  قلخ  نیرت  بوبحم  مالسا و  هب  نمؤم  نیلّوا  وا 
.دمآ یم  باسح  هب  دارفا  نیرتاناد  نیرت و  عاجش  نیرتدهاز و  زا 

یـسانش و هعیـش   » باتک هب  دیناوت  یم  تایاور  رابخا و  نیا  نتم  زا  عالّطا  یثیدـح و  یخیرات و  رداصم  یـسررب  رتشیب و  قیقحت  يارب 
.دییامن هعجارم  هدنسیون  زا  ( 488 «) تاهبش هب  خساپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  دیزی  تیاضر  مدع  ياعّدا   - 3

هراشا
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(489 «.) دومن وا  لتق  رب  يدنمدرد  یتحاران و  نالعا  هکلب  درکن ، نیسح  لتق  هب  تیاضر  راهظا  دیزی  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

خساپ

رما نیا  زا  اذـل  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـش  هتـشک  هب  یـضار  دـیزی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  حوضو  روط  هب  خـیرات  زا  ًـالّوا :
نیا رب  يدـهاوش  هب  کنیا  .دوب  دـهاوخ  نانآ  هلمج  زا  دـشاب  یـضار  یموق  لمع  رب  سک  ره  تایاور ، قباـطم  .تسا و  هدوب  دونـشخ 

: مینک یم  هراشا  بلطم 

(490 «.) تشک ار  نیسح  هک  ار  يادخ  شیاتس  : » تفگ ریشب  نب  نامعن  هب  دیزی   - 1

نآ رد  دوب ، دوخ  يارـضخ  غاب  رد  وا  دیـسر  دیزی  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  ربخ  هک  ینامز  : » دسیون یم  یبوقعی   - 2
(491 «.) ...تفگ يدنلب  ریبکت  ماگنه 

کیربت يزوریپ  نیا  تهج  هب  وا  هب  هدش و  دراو  وا  رب  ات  درک  توعد  ار  ماش  لها  ناگرزب  دیزی  دندیسر ، ماش  هب  ناریـسا  نوچ  و   - 3
(492) .دنیوگب

هب بیضق  اب  ندیبوک  هب  عورـش  دندراذگ ، دیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  نارگید  يزیرقم و   - 4
.دنتخیوآ راد  هب  زور  هس  ات  رصق  رد  رب  ار  ترضح  نآ  فیرش  رس  ات  داد  روتسد  هاگ  نآ  ...دناوخ  رعش  دومن و  ترـضح  ياه  نادند 

(493)

(494) .داد رارق  دوخ  هحلسا  هنیزخ  رد  ار  نآ  سپس  دز و  راد  رب  ار  رس  قشمد  رد  زور  هس  ات  رگید  ّصن  قباطم  و 

(495 «.) ار دیزی  وا  اب  دایز و  نبا  ار و  مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  : » دسیون یم  یطویس   - 5

تـسود ار  دـیزی  مییوگ : یم  ام  تسا و  هتـسناد  زیاـج  ار  وا  نعل  دـمحا  تفگ : وا  دـش ؟ لاؤس  دـیزی  نعل  هراـبرد  يزوج  نبا  زا   - 6
اب هک  يراک  نآ  تهج  هب  میرادن ؛
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ياه جدوه  يور  رب  ماش  هب  يریسا  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لآ  و  داد ، ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  دنزرف 
(496 «.) داتسرف نارتش 

نتـشک اب  ار  شتلود  .داد  یم  ماجنا  تارکنم  دـیماشآ و  یم  رکـسم  .دوب  بلقلا  ظیلغ  یبصان و  يدرم  دـیزی  : » دـیوگ یم  یبهذ   - 7
(497 «.) دومن متخ  هّرح  هعقاو  اب  درک و  عورش  مالسلا  هیلع  نیسح 

دیکأت هک  دیآ  یم  باسح  هب  دیزی  ياهراک  زا  وا  نتشک  انامه  : » دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  هرابرد  نودلخ  نبا   - 8
(498 «.) دوب ادخ  هار  رد  دیهش  هعقاو  نیا  رد  نیسح  و  دیآ ، یم  باسح  هب  وا  قسف  هدننک 

شتسار فرط  رد  هتـسشن و  بارـش  سلجم  رد  يزور  دوب ...  برط  لها  هشیمه  دیزی  : » هک دنا  هدرک  لقن  نارگید  يدوعـسم و  ًایناث :
: تفگ هدرک و  یقاس  هب  ور  هاگ  نآ  .دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  زا  دعب  نیا  .تشاد و  رارق  دایز  نبا 

دایز نبا  اهلثم  ِقساَف  لم  ّمث  یشاشم  يّورت  هبرش  ینقسإ 

(499) يداهجو یمنغم  دیدستل  يدنع و  هنامالاو  ّرسلا  بحاص 

.نک باریس  ار  دایز  نبا  نآ ، لثم  هب  نک و  يور  هاگ  نآ  .دنک  باریس  ار  مدوجو  رسارس  هک  هد  یبارش  ارم  »

« .نک نینچ  نم  داهج  اه و  تمینغ  دییأت  تهج  هب  .تسا  نم  دزن  تناما  ّرس و  بحاص  هک  وا 

هب ار  وا  و  دومن ، اطع  وا  هب  یگرزب  ياه  هفحت  رایـسب و  لاوما  دیبلط و  دوخ  يوس  هب  ار  دایز  نبا  دیزی ، : » دـسیون یم  يزوج  نب  طبس 
هزاوآ هب  هاگ  نآ  .دینادرگ  شبارـش  هلایپ  مه  هدرک و  لخاد  دوخ  نانز  رب  ار  وا  زین  .دینادرگ و  عیفر  ار  شتلزنم  هدرک ، کیدزن  دوخ 

(500 «.) دومن ءاشنا  ار  قباس  تیب  ود  نآ  شدوخ  هاگ  نآ  .ناوخب  انغ  تفگ : ناوخ 

هب دیزی  هک  هدرک  لقن  مثعا  نبا 
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(501) .داد هزیاج  مهرد  نویلم  کی  دایز  نبا 

يرایسب زیاوج  دیناسر -  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دایز  نبا  هک  نآ  زا  دعب  دیزی -  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خیرات  زا  ًاثلاث :
.درک ادیپ  یّصاخ  برق  رجا و  وا  دزن  داتسرف و  وا  يارب 

اطع وا  هب  ییایاده  هتفر ، الاب  دیزی  دزن  دایز  نبا  هجرد  ماقم و  دیسر ، دیزی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  نوچ  : » دسیون یم  ریثا  نبا   - 1
(502 «.) تخاس رورسم  ار  وا  دوب  هداد  ماجنا  هچنآ  تهج  هب  دومن و 

يوس هب  ار  نانآ  ياهرـس  دیناسر  لتق  هب  ار  شردـپ  نادـنزرف  یلع و  نب  نیـسح  دایز ، نب  هَّللادـیبع  نوچ  : » دـنک یم  لقن  يربط   - 2
(503 «.) درک ادیپ  دیزی  دزن  یماقم  تلزنم و  هَّللادیبع  دش و  دونشخ  لمع  نیا  زا  دیزی  ادتبا  رد  .داتسرف  هیواعم  نب  دیزی 

هکلب درکن ، خیبوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  تهج  هب  ار  دایز  نبا  اهنت  هن  دیزی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  صوصن  زا  ًاعبار :
.دومن يریگولج  زین  وا  خیبوت  زا 

نیا رب  ار  دایز  نبا  تیب  ود  ندناوخ  اب  مکح  نب  ییحی  دندرک ، دراو  دـیزی  رب  ار  ارـسا  هک  یماگنه  : » دـنا هدرک  لقن  نارگید  يربط و 
(504 !«) شاب تکاس  تفگ : وا  هب  دز و  وا  هنیس  هب  یمکحم  تشم  دیزی  یلو  درک ...  شنزرس  خیبوت و  لمع 

هدوب وا  لمع  رب  ياضما  هکلب  دراد  دایز  نبا  لمع  رب  دیزی  تیاضر  رب  لیلد  اهنت  هن  دایز ، نبا  زا  تخـسرس  عافد  نینچ  تکرح و  نیا 
.تسا هدوب  وا  رما  هب  تیانج  نیا  تقیقح  رد  و 

ماش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  لاقتنا  راکنا   - 4

هراشا

(505 «.) درادن یساسا  لصا و  دیزی ، نامز  رد  ماش  هب  نیسح  رس  لاقتنا  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 

خساپ

.دناسرب لتق  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرکن  تعیب  تروص  رد  هک  هدوب  نآ  دیزی  دصق  هک  دوش  یم  هدافتسا  خیرات  زا  ًالّوا :

: تشون نینچ  هنیدم  رد  دوخ  یلاو  لماع و  نایفـس ، یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  هب  يا  همان  رد  دـیزی  : » دـسیون یم  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی 
رد و  ریگب ، تعیب  نم  يارب  ود  نآ  زا  نک و  راـضحا  ار  ریبز  نب  هَّللادـبع  یلع و  نب  نیـسح  دیـسر  تتـسد  هـب  نـم  هماـن  نـیا  هاـگره 

(506  .«) ...تسرفب نم  دزن  هب  ار  ناشیاهرس  نزب و  ار  ود  نآ  ندرگ  دندرک  عانتما  هک  یتروص 

اطع وا  هب  ییایاده  هتفر ، الاب  دیزی  دزن  دایز  نبا  هجرد  ماقم و  دیسر  دیزی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  نوچ  : » دسیون یم  ریثا  نبا  ًایناث :
(507 «.) تخاس رورسم  ار  وا  دوب  هداد  ماجنا  هچنآ  تهج  هب  دومن و 

هک یلاح  رد  دندش ؛ دیزی  هرامالاراد  لخاد  مدرم  .دـنوش  دراو  وا  رب  ات  داد  هزاجا  مدرم  هب  دـیزی  هاگ  نآ  : » دـنک یم  لقن  يربط  ًاثلاث :
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لوسر باحصا  زا  یصخش  دیبوک ...  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  يولگ  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اب  دوب و  شلباقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رس 
یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  يولگ  رب  تا  یتسد  بوچ  اـب  اـیآ  تفگ : دـیزی  هب  باـطخ  یملـسا  هزربوبا  ماـن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

! دـیزی يا  .دیـسوب  یم  ار  اج  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدـید  نم  هک  یبوک  یم  ییاج  رب  ار  تبوچ  وت  شاب ! هاگآ  یبوک ؟
یلاح رد  دمآ ؛ دهاوخ  تمایق  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  یلو  .تسا  دایز  نبا  وت  عیفـش  هک  یلاح  رد  دمآ ؛ یهاوخ  تمایق  زور  رد 

، تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  شعیفش  هک 
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(508 «.) تفر نوریب  شسلجم  زا  درک و  تشپ  وا  رب  تساخرب و  هاگ  نآ 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ دراو  وا  رب  ات  داد  نذا  مدرم  رب  دیزی  هاگ  نآ  : » دنک یم  لقن  ریثا  نبا  ًاعبار :
راعـشا تئارق  لوغـشم  هاـگ  نآ  .دـیبوک  یم  ترـضح  نآ  يولگ  هب  نآ  اـب  هک  دوب  یبوچ  وا  ناتـسد  رد  و  تشاد ، رارق  وا  لـباقم  رد 

(509 «.) دراد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  عوضوم  رد  وا  ّربکت  راختفا و  رب  تلالد  هک  دش  مامح  نب  نیسح 

نادند بل و  رب  رگید  لقن  ربانب  ندرگ و  هب  بوچ  اب  ارچ  دوبن  یضار  وا  ندش  هتشک  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  رب  دیزی  رگا 
!؟ درک راختفا  راعشا  ندناوخ  اب  راک  نیا  رب  ارچ  و  دز ؟ ترضح 

رد دیزی  .داتسرف  دیزی  يوس  هب  ار  نانآ  ياهرس  دایز  نبا  دندش ، هتـشک  شردپ  نادنزرف  نیـسح و  هک  یماگنه  : » دسیون یم  یطویس 
لد رب  ار  وا  ضغب  هتشاد و  نمشد  ار  وا  تهج  نیدب  ناناملسم  درک  هدهاشم  نوچ  یلو  تشگ ، لاحشوخ  اه  نآ  ندش  هتشک  زا  ادتبا 

(510 «.) دنرادب نمشد  ار  وا  هک  دوب  مدرم  قح  نیا  تشاد و  اج  .دومن و  ینامیشپ  راهظا  اذل  دنا  هتفرگ 

هب عورـش  درک و  توعد  ار  ماش  لها  دـندراذگ  دـیزی  دزن  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  یماـگنه  هدرک : لـقن  يزوج  نب  طـبس 
ناگرزب ام  هک  تسا  نیا  نآ  نومـضم  هک  دومن  تئارق  ار  يرعبز  نبا  راعـشا  هاگ  نآ  .دومن  ترـضح  رـس  رب  نارزیخ  بوچ  ندیبوک 

«. دش رارقرب  لیدعت  لادتعا و  تهج  نیا  رد  اذل  میدـناسر و  لتق  هب  دـندش  هتـشک  ردـب  رد  هک  دوخ  ناگرزب  ضوع  رد  ار  مشاه  ینب 
(511)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  میرح  ندرب  تراسا  هب  راکنا   - 5

حیضوت

ار نیسح  زا  یمیرح  دیزی  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
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(512 «.) دومن مارکا  ار  وا  تیب  لها  هکلب  تفرگن ، يریسا  هب 

خساپ

رب ار  دایز  نبا  تیب  ود  ندناوخ  اب  مکح  نب  ییحی  دندرک  دراو  دـیزی  رب  ار  ارـسا  هک  یماگنه  : » دـنا هدرک  لقن  نارگید  يربط و  ًالّوا :
(513 !«) شاب تکاس  تفگ : وا  هب  دز و  وا  هنیس  هب  یمکحم  تشم  دیزی  یلو  درک ...  شنزرس  خیبوت و  لمع  نیا 

ربخ دومن و  سبح  ار  نانآ  دایز  نبا  دندیـسر  هفوک  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما )  ) تیب لها  : » دـسیون یم  ریثا  نبا  ًایناث :
لاسرا ماش  فرط  هب  ار  ارـسا  دومن  رما  نآ  رد  دش و  هداتـسرف  دایز  نبا  هب  دـیزی  فرط  زا  يا  همان  هاگ  نآ  داتـسرف ...  دـیزی  رب  ار  نآ 

(514  ...«.) دراد

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  دیزی  رما  راکنا   - 6

هراشا

، دیبوکن وا  ياه  نادند  هب  بوچ  زگره  و  درکن ، شلباقم  رد  وا  رـس  لمح  نیـسح و  نتـشک  هب  رما  دـیزی  سپ  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(515 «.) ...داد ماجنا  ار  یلامعا  نینچ  هک  دوب  دایز  نبا  نیا  هکلب 

خساپ

وا داتفا  ریبز  نبا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  وا و  نیب  هک  یقافتا  زا  دیزی  هب  يا  همان  رد  هبقع  نب  دیلو  هک  دنک  یم  لقن  مثعا  نبا  ًالّوا :
تعیب دیـسر  وت  تسد  هب  نم  همان  هاگ  ره  : » دسیون یم  نینچ  وا  هب  يا  همان  رد  هدش و  كانبـضغ  هعقاو  نیا  زا  دیزی  .تخاس  ربخاب  ار 

یمن ام  تسد  زا  تسا  هدنز  ات  وا  اریز  نک ؛ اهر  ار  ریبز  نب  هَّللادبع  .ریگب و  نانآ  رب  وت  بناج  زا  يدـیکأت  اب  هنیدـم  لها  زا  يدّدـجم 
بیجن نابسا  وت  يارب  يدرک  نینچ  رگا  دشاب ! یلع  نب  نیـسح  رـس  دیاب  یتسرف  یم  نم  يارب  هک  یباوج  هارمه  یلو  دنک ، رارف  دناوت 

(516 «.) ...يراد رتدایز  يا  هرهب  هزیاج و  نم  دزن  مهد و  یم  رارق 

قارع رد  شلماع  هک  دایز  نب  هَّللادیبع  هب  يا  همان  يو  دیسر ، دیزی  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  جورخ  ربخ  : » دسیون یم  رکاسع  نبا  ًایناث :
ادیپ یسرتسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  رگا  هک  داد  روتسد  دومن و  رما  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  هلباقم  گنج و  هب  ار  وا  تشون و  دوب 

(517 «.) دتسرفب ماش  يوس  هب  ار  وا  درک 

نم يارب  مهرد  رازه  تسیود  رانید و  رازه  راهچ  اب  ار  يا  همان  هیواعم  نب  دیزی  : » تفگ هفوک  لها  هب  دایز  نبا  دـسیون : یم  مثعا  نبا 
ارف شوگ  وا  روتسد  هب  سپ  متسرفب ، یلع  نب  نیـسح  شنمـشد  اب  گنج  هب  ار  امـش  نآ  اب  منک و  عیزوت  امـش  نیب  ار  نآ  ات  هداتـسرف 

(518 «.) دینک تعاطا  ار  وا  هداد و 

: دیوگ یم  یطویس 
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(519 «.) دومن رداص  ار  نیسح  اب  گنج  روتسد  دایز -  نب  هَّللادیبع  قارع -  رد  دوخ  یلاو  هب  يا  همان  رد  دیزی  »

«. داتـسرف هزیاج  مهرد  نویلیم  کی  وا  يارب  دیزی  دـیناسر ، لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دایز  نبا  نوچ  : » دـسیون یم  مثعا  نبا 
(520)

ره : » تفگ وا  هب  دیزی  دش ، دراو  دیزی  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  یماگنه  دایز  نب  هَّللادیبع  ردارب  دایز  نب  ملس 
(521 «.) دش بجاو  نایفس  وبا  لآ  رب  دایز  ینب  يا  امش  یتسود  ّتبحم و  هنیآ 

دناشن شا  یهاشداپ  تخت  رب  ار  وا  دیسوب و  ار  شنامشچ  ود  نیب  تفر و  وا  لابقتسا  هب  دیزی  دمآ ، دیزی  دزن  هب  دایز  نبا  هک  یماگنه 
کی هاگ  نآ  ...نک  باریس  بارش  زا  ار  ام  تفگ : یقاس  هب  و  دناوخب ، شیارب  ات  داد  روتسد  ناوخ  هزاوآ  هب  درک و  دراو  شنانز  رب  و 

(522) .دومن راذگاو  يو  هب  ار  قارع  جارخ  لاس  کی  ات  .داد و  هزیاج  دعس  نب  رمع  وا و  هب  نویلیم 

یلاو ار  دایز  نب  هَّللادیبع  دـیزی ، هک  یلاح  رد  دومن ؛ تکرح  قارع  فرط  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » دـسیون یم  یبوقعی  ًاثلاث :
نانآ رب  ات  دنا  هدرک  توعد  وا  زا  هتشون و  همان  نیسح  هب  هفوک  لها  هک  هدیسر  نم  هب  ربخ  تشون : نینچ  وا  هب  دیزی  .دوب  هدرک  قارع 

تردـپ بسن و  هب  ار  وت  هنرگ  چـیه و  هک  يدـناسر  لتق  هب  ار  وا  رگا  تسا ...  تکرح  رد  هفوک  فرط  هب  هکم  زا  زین  وا  و  دوش ، دراو 
(523 «.) دوشن توف  وت  تسد  زا  تقو  هک  زیهرپب  سپ  .دنادرگ  مهاوخ  زاب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نتشک  رومأم  ار  دایز  نب  هَّللادیبع  دیزی ، هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  یخیرات  ّصن  نیا  زا 
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.تسا هدرک  زین  دیدهت  ینامرفان  تروص  رد  ار  وا  هدرک و 

دورف زا  دایز  نبا  هب  يا  همان  رد  وا  .دندمآ  دورف  ماما  لباقم  رد  شباحصا  اب  دیزی  نب  ّرح  هک  دنا  هدرک  لقن  نارگید  مثعا و  نبا  ًاعبار :
؛ دعب اما  : » تشون نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يا  همان  رد  دایز  نبا  .داد  ربخ  البرک  نیمزرس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندمآ 

هیکت يزیچ  رب  هک  هتـشون  نم  هب  يا  هماـن  رد  دـیزی -  نینمؤملاریما -  يا ، هدـمآ  دورف  ـالبرک  رد  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  نیـسح ! يا 
(524 «.) منادرگ زاب  دیزی  مکح  دوخ و  مکح  هب  ای  هدرک  قحلم  ریبخ  فیطل  هب  ار  وت  هک  نآ  ات  مدرگن  ریس  نان  زا  مهدن و 

هب رومأم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندرکن  تعیب  تروص  رد  ار  هَّللادـیبع  دـیزی ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یخیرات  ّصن  نیا  زا 
.تسا هدرک  ترضح  نآ  لتق 

هّرح هعقاو  راکنا   - 7

حیضوت

هللا یلصربمایپ  ربق  هب  زین  اه  نوخ  و  دیسرن ، رفن  رازه  هد  هب  زین  اه  هتشک  دادعت  تشکن و  ار  فارشا  عیمج  دیزی  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
(525 «.) دشن عقاو  وا  دجسم  رد  راتشک  زین  و  دیسرن ، وا  هضور  هلآو و  هیلع 

خساپ

ماش و نایرکـشل  نایم  هیواعم ، نب  دـیزی  تنطلـس  راگزور  رد  ق   . لاس 63 ه هب  هک  تسا  نیگنـس  خـلت و  سب  يدادـخر  هّرح ، هعقاو 
.تسویپ عوقو  هب  هنیدم  مدرم 

يراوشد هب  اه  نآ  زا  روبع  هدوب ، هایس  ياه  گنس  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  يراومهان  خالگنس و  ياه  نیمزرـس  هب  تغل  رد  هّرح » »
یقرـش تمـس  زا  هنیدم  مدرم  هب  ماش  یتموکح  نایرکـشل  موجه  هک  هتفرگ  مان  نینچ  ور  نآ  زا  هّرح  هعقاو  ( 526) .دریگ یم  تروص 

(527) .تسا هتفرگ  تروص  رهش  نآ  یخالگنس  ياه  نیمزرس  هیحان  زا  ینعی  نآ ؛

نبا .دروآ  باـسح  هب  هیما  ینب  تنطلـس  ثداوـح  نیرت  تشز  رامـش  رد  تسناد و  خـیرات  عیاـجف  زا  یکی  دـیاب  قـح  هبار  هّرح  هعقاو 
(528 «.) تسا عیاقو  نیرت  تخس  نیرت و  نیگمهس  زا  هّرح  هعقاو  : » دسیون یم  هیوکشُم 

هنیدم مدرم  مایق  لماوع 

حیضوت

اه و تسایس  هیلع  یمدرم  هدرتسگ و  ضارتعا  زیچ  ره  زا  شیب  نایوما ، هطلس  دیزی و  تنطلس  هیلع  ق   . لاس 63 ه رد  هنیدم  مدرم  مایق 
هورگ و  تفرگ ، تروص  هیما  ینب  هطلـس  راـکنا  رد  یلدـمه  زا  سپ  یعاـمتجا ، شوجدوخ  ناـیرج  نیا  .دوب  یتـموکح  ياـه  هماـنرب 

(529) .درک باختنا  دوخ  یمزر  ياهورین  یهدنامرف  هب  ار  هیطم  نب  هَّللادبع  شیرق ، هورگ  هلظنح و  نب  هَّللادبع  راصنا ،
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.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  هتشاد  یلماوع  مایق  بالقنا و  نیا 

ینید تاساسحا   - 1

شرتسگ و  دوب ، رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یحو  مایپ  یگدنلاب  دشر و  نیمزرس  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رهـش  ناونع  هب  هنیدم 
نآ رد  ترـضح  نآ  رـصع  رد  یحو  مالک  ریـسفت  مهف و  زین  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  نییبت  میلعت و  نایب و  ینید و  تفرعم 

لوسر تلحر  زا  سپ  .دـنا  هتـسیز  راـید  نآ  رد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  معا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  هتفرگ ، تروص  رهش 
.دنداد حیجرت  اهرهش  ریاس  رب  ار  راید  نآ  رد  ندنام  ترضح ، تارطاخ  دوجو  تهج  هب  نانآ  رتشیب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

مالسا حور  ات  دوب  هدش  ببس  ترضح ، نآ  باحصا  ایصوا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شور  اب  هنیدم  مدرم  سنا  هک  تسا  یهیدب 
نیمه هک  ارچ  دنبایرد ، نارگید  زا  رت  ناسآ  ار  نایلاو  نامکاح و  هویـش  یتسردان  دشاب و  رت  يوق  نایماش  اب  هسیاقم  رد  نانآ  یهاوخ 

ییاورنامرف دـهاش  مدرم  نامه  نونکا  .دنتـشاد  زاربا  ناّـفع  نب  ناـمثع  هب  تبـسن  ار  دوخ  یـسایس  ضارتعا  نیتسخن  هک  دـندوب  مدرم 
.دش دنلب  نانآ  تاضارتعا  اذل  دراد ، یم  ساپ  ار  ینید  ياه  میرح  هن  دناد و  یم  يزیچ  تسایس  راک  زا  هن  هک  دنا  هدش  هتخپان  یناوج 

نب دّمحم  نب  نامثع 
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تاضارتعا هدرک و  تاقالم  هفیلخ  اب  ات  داتـسرف  قشمد  هب  هنیدـم  زا  ار  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  هنیدـم -  مکاـح  نایفـس -  یبا 
(530) .دنک تکاس  ار  نانآ  شیاه  ششخب  اب  دنراذگب و  نایم  رد  دیزی  اب  ار  دوخ 

اه نآ  هب  ار  دوخ  یتیافک  یب  شا  هنالهاج  لامعا  اب  هکلب  دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  اه  نآ  هّجوت  تسناوتن  اهنت  هن  تاـقالم  نیا  رد  دـیزی 
(531) .درک تباث 

هللا یلصربمایپ  دجسم  رد  نانآ  .دندرک  فیرعت  مدرم  يارب  دندوب  هدید  دیزی  زا  ار  هچنآ  دنتشگزاب ، هنیدم  رهـش  هب  هک  یماگنه  نانآ 
تسپ و نادرم  اب  ار  بش  دزاون ، یم  روبنت  دروخ ، یم  بارـش  درادـن ، نید  هک  مییآ  یم  یـسک  دزن  زا  ام  دـندز  یم  داـیرف  هلآو  هیلع 

(532) .دیامن یم  كرت  ار  زامن  درب و  یم  رس  هب  ناوخ  هزاوآ  نازینک 

زا ریغ  یـسک  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  میآ  یم  يدرم  دزن  زا  تـفگ : يا ؟ هدروآ  ربـخ  هـچ  دندیـسرپ : هـلظنح  نـب  هَّللادـبع  زا  مدرم 
: تفگ هَّللادـبع  .تسا  هداد  ییاه  هیدـه  لوپ و  وت  هب  دـیزی  هک  میا  هدینـش  ام  دـنتفگ : مدرم  .مگنج  یم  وا  اب  دـشابن  نم  اـب  منادـنزرف 

هیلع مدرم  کیرحت  هب  هَّللادبع  بیترت  نیا  هب  .وا  دوخ  هیلع  رب  ورین  كرادت  يارب  رگم  متفریذپن  ار  اه  نآ  نم  یلو  .دیا  هدینش  تسرد 
(533) .دندرک تباجا  زین  مدرم  تخادرپ و  دیزی 

(534 «.) درک يور  هدایز  یصاعم  رد  دیزی  هک  دوب  نیا  هنیدم ، لها  تفلاخم  ببس  : » دسیون یم  یطویس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهشو  البرک  هعقاو   - 2

، تشک ار  شنارای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  دش و  ریگارف  شنارازگراک  دیزی و  متـس  نوچ  : » دسیون یم  نودـلخ  نبا 
(535 «.) دنتشادرب شروش  هب  رس  مدرم 

، ریـشب ربخ  گناب و  ایوگ  داد ، هنیدم  لها  هب  ار  ناریـسا  نتـشگرب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  ملذج  نبریـشب  هک  یتقو 
هصرع هک  دوب  روص  هخفن 
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هک يا  هنوگ  هب  دندش ، راپـسهر  هنیدم  هزاورد  فرط  هب  دندمآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  هدرپ  یب  هنیدم  نانز  .درک  تمایق  حبـص  ار  هنیدم 
ربمایپ هک  يزور  لـثم  هانیـسحاو ؛» هادّـمحماو ،  » دز یم  داـیرف  دـیود و  یم  نوریب  هنهرب  ياـپ  اـب  هک  نیا  زج  دـنامن  ینز  درم و  چـیه 

(536) .دوب هتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

مالـسلا و اهیلع  يربک  بنیز  رگید ، يوس  زا  .درک  رثا  تخـس  هنیدم  مدرم  رد  شنانخـس  دناوخ و  يا  هبطخ  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
هار رد  هچنآ  اروشاع و  هعقاو  ياهدادـخر  ریثأت  تحت  ار  دوخ  هعماج  طیحم  زا  يا  هدرتسگ  ياضف  کی  ره  البرک ، نادیهـش  نارداـم 

.داد یم  رارق  دندوب ، هدید  دیزی  سلجم  ماش و  هفوک و 

یسایس ياه  یناماسبان   - 3

یسایس هنایشان  ياه  يریگ  میمصت  یقالخا و  تسیاشان  ياه  شور  يوما ، تلود  ربارب  رد  هنیدم  مدرم  مایق  رد  رثؤم  لماوع  رگید  زا 
نشخ و يدرم  وت  : » دسیون یم  هبقع  نب  دیلو  زا  داقتنا  رد  دیزی  هب  يا  همان  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  .دندوب  نآ  دهاش  هنیدـم  مدرم  هک  دوب 
، دنک یمن  انتعا  نادنمدرخ  ناهاوخریخ و  دنپ  هب  درادن و  تقیقح  قح و  هب  یهّجوت  هجو  چیه  هب  هک  يا  هداتسرف  ام  يارب  ار  ریگتخس 

(537 «.) دزاس ناسآ  ار  هدیچیپ  راوشد و  ياهراک  هک  متشاد  یم  دیما  یتشاد ، یم  لیسگ  ار  ییوخ  مرن  درم  رگا  هک  نآ  لاح  و 

یب رورغم و  یناوج  زین  وا  هک  ار  نایفـس  یبا  نب  دّمحم  نب  نامثع  و  درک ، لزع  ار  هبقع  نبدیلو  دـیزی ، هک  دوب  ضارتعا  نیا  لابند  هب 
(539) .داتفا قافتا  هّرح  هعقاو  دوب  هنیدم  یلاو  وا  هک  ینامز  رد  و  ( 538 ،) درک بوصنم  زاجح  تموکح  هب  دوب ، تقد  یب  هبرجت و 

تشاد و يا  هّقرج  هب  جایتحا  دوب و  راجفنا  يارب  بسانم  یتصرف  مکارتم و  ییاه  هدقع  لماوع  نیا  همه 
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هدمآ درگ  لاوما  ات  دیـشوک  یم  دوب ، هنیدم  رد  وا  لاوما  يروآ  عمج  رد  دیزی  رایتخالا  مات  هدنیامن  انیم  نبا  .دمآ  دوجو  هب  هقرج  نآ 
(540) .دندرک فیقوت  ار  اه  نآ  هتسب و  وا  رب  ار  هار  هنیدم ، ناضرتعم  هک  دنک  جراخ  هّرح  ّلحم  زا  ار 

هب يا  همان  ّیط  ار  عوضوم  زین  وا  داد ...  شرازگ  هنیدـم  یلاو  نایفـس ، یبا  نب  دّـمحم  نب  نامثع  هب  ار  لاوما  فیقوت  عوضوم  انیم  نبا 
.تخیگنارب هنیدم  مدرم  هیلع  رب  ار  دیزی  دومن و  شرازگ  ماش 

نانآ درک و  مهاوخ  لیسگ  اه  نآ  فرط  هب  یهوبنا  رکشل  دنگوس ! ادخ  هب  : » تشاد راهظا  دش و  نیگمشخ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دیزی 
(541 «.) دومن مهاوخ  لامدگل  نابسا  مس  ریز  ار 

راکشآ ییورایور 

ات دش  ببـس  مدرم  نایم  رد  وا  یعامتجا  هاگیاج  .دناوخ  ارف  هیما  ینب  دیزی و  اب  ییاهن  هزرابم  يارب  ار  هنیدم  مدرم  هلظنح ، نب  هَّللادبع 
.دـننک لزع  تفالخ  زا  ار  دـیزی  دـنیامن و  تعیب  وا  اب  دـننیزگرب و  هنیدـم  یلاو  ناونع  هب  ار  وا  دوخ  یتح  دـنوش و  گـنهامه  يو  اـب 

(542)

یلاو دیزی و  لماع  نایفـس  یبا  نب  دّمحم  نب  نامثع  ق ،  . مرحم 63 ه هام  لّوا  زور  رد  هلظنح  نب  هَّللادبعاب  تعیب  زا  سپ  هنیدـم  مدرم 
نآ رامش  دندوب و  هدیقع  مه  هیما  ینب  اب  هک  ار  ینایشیرق  زین  اه و  نآ  ناگتـسباو  هیما و  ینب  سپـس  .دندرک  جارخا  رهـش  زا  ار  هنیدم 

(543) .دسرب اه  نآ  هب  یبیسآ  هک  نآ  نودب  دنتخاس ، ینادنز  مَکَح  ناورم  هناخ  رد  دیسر  یم  نت  رازه  هب  اه 

ار ام  موق  هنیدم  لها  دیـسرب ! ام  دایرف  هب  : » تشون وا  هب  يا  همان  رد  داتـسرف و  ماش  هب  دیزی  يارب  ار  دوخ  هراپ  هراپ  نهاریپ  هنیدـم  ریما 
(544 «.) دندنار نوریب  هنیدم  زا 

دجسم هب  ماگنه  بش  دیزی 
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، هنیدم لها  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  هنیدـم -  یلاو  دّـمحم -  نب  نامثع  ماش ! لها  يا  هک  دروآرب  گناب  تفر و  ربنم  يالاب  رب  دـمآ و 
ربخ نیا  ندینـش  زا  رتاراوگ  میارب  دشاب  هتـشادن  دوجو  يدابآ  يزبسرـس و  چیه  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  .دنا  هدـنار  رهـش  زا  ار  هیما  ینب 

(545) .تسا

هنیدم هب  ورین  مازعا 

نیا ماجنا  يارب  ار  دایز  نب  هَّللادـیبع  وا  زا  سپ  قدـشا و  دیعـس  نبورمع  سپـس  يرِهف و  سیق  نب  كاحـض  مان  هب  يدرف  ادـتبا  دـیزی 
(546) .دندز زاب  رس  تیرومأم  نیا  ماجنا  زا  یلکش  هب  مادک  ره  یلو  درک ، توعد  تیرومأم 

هنیدم لها  اب  هلباقم  يارب  يرکشل  یهدنامرف  هب  ار  وا  دیزی  دش و  يُّرم  هبقع  نب  ملسم  مان  هب  یـصخش  هجوتم  تیرومأم  نیا  ماجنارس 
(547) .تفریذپ ار  تیلوؤسم  نیا  دوب  لاس  يدنا  دون و  ياراد  ضیرم و  يدرمریپ  هک  وا  .تشامگ 

هک یسک  ره  دینک .» تفایرد  ار  دوخ  لوپ  دیوش و  جیسب  زاجح  مدرم  اب  ندیگنج  يارب  مدرم ! يا  : » دندز یم  راج  یتموکح  نایدانم 
ربانب و  ( 548) .دندمآ درگ  رفن  رازه  هدزاود  دودح  هک  تشذگن  یتّدم  .دـنداد  یم  وا  هب  رانید  دـص  تعاس  نامه  رد  دـش  یم  هدامآ 

ره يارب  رانید و  تسیود  اـه  هراوس  زا  مادـک  ره  هب  دـیزی  .دـندش  هداـمآ  هداـیپ  رفن  رازه  تفه  هراوس و  رفن  رازه  تسیب  رگید  یلقن 
(549) .دننک تکرح  هبقع  نب  ملسم  هارمه  هب  هک  درک  رما  نانآ  هب  داد و  هزیاج  رانید  دص  ماظن  ياه  هدایپ  زا  مادک 

(550) .درک یم  هقردب  ار  نانآ  دوب و  هارمه  نایرکشل  هبقع و  نب  ملسم  اب  خسرف  مین  هب  بیرق  دیزی 

(551) .دندوب هدش  هدامآ  هنیدم  مدرم  اب  گنج  يارب  هک  دندش  یم  هدید  زین  یماش  نایحیسم  رکشل  نیا  نایم  رد 

هب هنیدم  مدرم  هرابرد  دیزی 
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نانآ رب  هک  یتروص  رد  هنرگو  رتهب  هچ  دندرک  تباجا  رگا  نک ، توعد  راب  هس  ار  هنیدم  مدرم  : » درک شرافس  نینچ  هبقع  نب  ملـسم 
دنهاوخ یم  هچنآ  زا  ار  ماش  لها  .دوب  دهاوخ  حابم  رکشل  يارب  دشاب  رهش  نآ  رد  هچ  ره  نک ، ماع  لتق  ار  نانآ  زور  هس  يدش  زوریپ 

هدرب هک  ریگب  تعیب  مدرم  زا  رادرب و  تسد  تراغ  لتق و  همادا  زا  درذگب  زور  هس  تدم  نوچ  .رادم  زاب  دـنهد  ماجنا  دوخ  نمـشد  اب 
(552 «.) نک تکرح  هکم  يوس  هب  يدش  جراخ  هنیدم  زا  هاگ  ره  دنشاب ! دیزی  هدنب  و 

هنیدم یلیم  هس  رد  هک  فرُج »  » مان هب  یلحم  رد  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  يرقلا  يداو  زا  دوخ  نایرکشل  هارمه  هبقع  نب  ملـسم 
(553) .دز ودرا  هدش  عقاو 

.دندوب هدش  هدامآ  عافد  هلباقم و  يارب  هتفای و  عالطا  ماش  رکشل  تکرح  زا  هک  دوب  يرید  هنیدم  مدرم  رگید ، فرط  زا 

هیلع هللا  یلصربمایپ  ربنم  دزن  هب  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  هلظنح  نب  هَّللادبع  هنیدم ، هب  ماش  رکشل  ندش  کیدزن  اب 
.دندومن تعیب  وا  اب  ناج  ياپ  ات  زین  مدرم  دننک ، تعیب  وا  اب  ناج  ياپ  ات  دنهارمه  وا  اب  مادک  ره  تساوخ  نانآ  زا  دناوخ و  ارف  هلآو 

هک نیا  رطاخ  هب  رگم  میدرکن  مایق  ام  هنیدـم ! مدرم  يا  : » تفگ یبلاطم  نایب  دـنوادخ و  دـمح  زا  سپ  تفرگ و  رارق  ربنم  رب  هَّللادـبع 
(554  ... .«) تسا یهلا  باذع  لوزن  هیام  وا  تموکح  لّمحت  تسا و  زامن  یب  راّمخ و  راکانز ، يدرم  دیزی 

هنیدم ياوق  ماش و  رکشل  يریگرد 

رکشل هک  دنتسناد  یم  دیعب  .دندرک و  هدافتسا  دوب  هدنام  یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  زا  هک  یقدنخ  زا  هنیدم  ياوق 
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زا گنج  زاغآ  تروص  رد  ای  و  دننک ، زاغآ  ار  هلمح  تسا  هدش  عقاو  قرش  رد  هک  هنیدم  رهش  یخالگنـس  راومهان و  تمـسق  زا  ماش 
دـندرک و تمواقم  هناتخـسرس  هنیدـم  ياوق  .درک  هلمح  هنیدـم  مدرم  هب  هقطنم  نامه  زا  ماش  رکـشل  یلو  .دـنربب  شیپ  زا  يراک  اجنآ 

.تفای همادا  رهظ  ات  حبص  زا  دربن 

هب و  ( 555) دناوخ ار  شزامن  هَّللادبع  .مرازگ  زامن  ات  نک  تظفاحم  رـس  تشپ  زا  ارم  تفگ : شنامالغ  زا  یکی  هب  هلظنح  نب  هَّللادـبع 
.داد همادا  نایماش  اب  دربن 

یکی .دیسر  هثراح  ینب  هلیبق  هب  ات  درک  تکرح  هنیدم  تمس  هب  زین  وا  .تساوخ  کمک  ناورم  زا  هنیدم  هب  دورو  يارب  هبقع  نب  ملسم 
یهار ات  داد  هزیاج  ناسحا و  هدعو  يو  هب  هنامرحم  يوگ  تفگ و  ّیط  دناوخارف و  دوب  هدرک  ییاسانش  ًالبق  هک  ار  هلیبق  نآ  نادرم  زا 
نامه زا  نایماش  داد و  ناشن  ناورم  هب  لهـشالا  ینب  هلحم  بناج  زا  ار  یهار  دروخ و  بیرف  درم  نآ  .دهد  ناشن  هنیدـم  هب  ذوفن  يارب 

(556) .دندرک ذوفن  هنیدم  لخاد  هب  هار 

نادـنچ هن  نامز  زا  سپ  دندینـش و  هنیدـم  لخاد  زا  ار  هّجـض  ریبکت و  يادـص  ناهگان  هنیدـم  مدرم  مّدـقم  ّطخ  ناعفادـم  نازراـبم و 
دنزرف نز و  زا  عافد  رطاخ  هب  هدرک و  اهر  ار  گنج  ناـنآ  زا  يرایـسب  .دـندش  دوخ  رـس  تشپ  زا  ماـش  رکـشل  موجه  هّجوتم  ینـالوط 

(557) .دنتشگزاب هنیدم  هب  دوخ 

ار هنیدم  مدرم  هدنام  یقاب  تمواقم  هلظنح  نب  هَّللادبع  نتشک  اب  نانآ  .دنتـشک  یم  ار  هنیدم  لها  دندرب و  یم  هلمح  وس  ره  هب  نایماش 
.دنتفای طلست  هنیدم  ّلک  رب  هتسکش و  مه  رد 

هنیدم لها  تراغ  لتق و 

هام متفه  تسیب و  رد  ماش  رکشل  دورو  : » دسیون یم  هبیتق  نبا 
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(558 «.) دش تراغ  ماش  هاپس  لاگنچ  رد  زور  هس  تدم  هب  هنیدم  مّرحم ، هام  لاله  ندیمد  ات  داتفا و  قافتا  ق   . هجحلا 63ه يذ 

یم هچره  تسا ، زاب  امـش  تسد  : » تفگ هنیدم ، فّرـصت  زا  سپ  ماش  رکـشل  هب  دوب  هتفگ  هیواعم  نب  دـیزی  هک  نانچ  هبقع  نب  ملـسم 
(559 «.) دینک تراغ  ار  هنیدم  زور  هس  دیهد ! ماجنا  دیهاوخ 

نز و چیه  و  تفرگ ، رارق  نانآ  هبناج  همه  يرادرب  هرهب  جارات و  ضرعم  رد  دش و  حابم  ماش  نایرکـشل  رب  هنیدم  رهـش  بیترت  نیدـب 
(560) .تفر یم  تراغ  هب  ناشلاوما  دندش و  یم  هتشک  مدرم  .تفاین  ینمیا  بیسآ  دنزگ و  زا  نانآ  ریسم  رد  يدرم 

، راصنا رجاهم و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحص  لسن  هدنام  یقاب  هنیدم و  مدرم  هب  تبـسن  نایماش  تراغ  لتق و  زا  رتراوگان 
.دوب هنیدم  لها  سومان  کته  هب  ماش  تالابم  یب  صیرح و  رکشل  مادقا 

زا .دوبن  مولعم  ناشناردپ  هک  دـش  هدـییاز  كدوک  نارازه  دـندش ، تمرح  کته  نز  نارازه  هنیدـم ، ياه  هناخ  هب  نایماش  موجه  رد 
(561) .دندیمان یم  هّرحلا  دالوا  ار  نانآ  ور  نیا 

شوغآ رد  ناـکدوک  ( 562) .دوب هدـش  هتخیر  نیمز  رب  ربمایپ  دجـسم  ات  اه  نوخ  رپ و  ناگدـش  هتـشک  داسجا  زا  هنیدـم  ياـه  هچوک 
(564) .دنتفرگ یم  رارق  یتمرح  یب  رازآ و  دروم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ریپ  هباحص  و  ( 563) هدش گرم  هب  موکحم  ناردام 

لها .دندیمان  هبقع » نب  فرسُم   » مدرم نتـشک  رد  يور  هدایز  رطاخ  هب  ار  هبقع  نب  ملـسم  سپ  نآ  زا  هک  دوب  يّدح  هب  راتـشک  تدش 
(565) .دشن عطق  نانآ  ياه  هناخ  زا  هلان  هیرگ و  يادص  لاس  کی  ات  دندیشوپ و  هایس  سابل  سپ  نآ  زا  هنیدم 

زا دعب  .دش و  هتشک  درم  داتشه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحصا  زا  هّرح  زور  رد  : » دنک یم  لقن  هبیتق  نبا 
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هد نیعبات  برع و  یلاوم و  زا  مدرم  ریاس  زا  .دندیـسر و  لتق  هب  رفن  دصتفه  راصنا  شیرق و  زا  .دنامن و  یقاب  یـسک  اه  يردـب  زا  نآ 
(566 «.) دندیسر لتق  هب  رفن  رازه 

هب ار  یهوبنا  رکـشل  دیزی  .دندومن  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  هدرک و  جورخ  دـیزی  رب  هنیدـم  لها  ق   . لاس 63 ه رد  : » دـسیون یم  یطویس 
.دـنناسرب لتق  هب  ار  ریبز  نبا  هدرک و  تکرح  هکم  فرط  هب  نآ  زا  سپ  هدـناسر و  لتق  هب  ار  اه  نآ  داد  روتـسد  داتـسرف و  نانآ  يوس 

ادـخ هب  هک  درک  لقن  راب  کی  نسح  دوب ؟ هچ  هّرح  هعقاو  هک  یناد  یمن  .داـتفا و  قاـفتا  هبّیط  هنیدـم  رد  هّرح  هعقاو  .دـندمآ و  رکـشل 
هنیدـم دندیـسر و  لتق  هب  نارگید  زا  هباحـص و  زا  يرایـسب  تعامج  هعقاو  نآ  رد  .تفاـین  تاـجن  هعقاو  نآ  رد  سک  چـیه  دـنگوس !

نم : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  َنوُعِجار .» ِْهَیلِإ  ّانِإَو    ِ ِهَّلل اـّنِإ   » سپ دـش  تراـکب  هلازا  هرکاـب  رتخد  رازه  زا  دـش و  تراـغ 
دهاوخ ار  وا  دـنوادخ  دـناسرتب  ار  هنیدـم  لها  سکره  « ؛» نیعمجأ سانلاو  هکئالملاو  هَّللا  هنعل  هیلعو  هَّللا  هفاخأ  هنیدـملا  لهأ  فاخأ 

(567 «.) تسا هدرک  تیاور  ملسم  ار  ثیدح  نیا  .داب » وا  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  دیناسرت و 

: تشون نینچ  دـیزی  هب  يا  همان  رد  دـش ، غراف  هنیدـم  لها  اب  تراـغ  گـنج و  زا  هک  یماـگنه  هبقع  نب  ملـسم  : » دـسیون یم  هبیتق  نبا 
رارف میظع ...  ندرب  تراغ  هب  عیجف و  نتشک  زا  دعب  نانآ  دجسم  رد  زج  مدناوخن  ار  رهظ  زامن  نم  نینمؤملاریما ...  ای  کیلع  مالـسلا  »

تراغ ار  ناشیاه  هناخ  راب  هس  .میدرک و  صالخ  ار  ناحورجم  هدرک و  لابند  ار  هدننک 
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(568  ...«.) دوب هداد  روتسد  نینمؤملاریما  هک  هنوگ  نامه  میدومن ؛

نارجاهم و راصنا و  شیرق و  ناگرزب  زا  هّرح  زور  رد  : » تفگ هک  هدرک  لقن  يرهز  زا  هّرح »  » باتک رد  ینیادـم  زا  يزوج  نب  طـبس 
رفن رازه  هد  دندیـسر ، لتق  هب  نانز  نادرم و  ناگدرب و  زا  هک  یناسک  دادـعت  .دندیـسر و  لتق  هب  رفن  دـصتفه  یلاوم  زا  ناسانـشرس و 
نوخ زا  رپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  هضور و  دیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  هب  اه  نوخ  هک  دش  يزیرنوخ  نانچ  .دوب 

.دش

.دش یم  دراو  نانآ  رب  هک  دوب  اهریشمش  یلو  دندرب ؛ هانپ  وا  ربنم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هرجح  هب  مدرم  دیوگ : یم  دهاجم 

صخـش .دندش و  راد  هچب  هّرح  هعقاو  زا  دعب  رهوش  نودب  نز  رازه  تفگ : هک  هدرک  لقن  ناسح  نب  ماشه  زا  وا  هرق و  نبا  زا  ینیادـم 
(569) .دندش راد  هچب  رهوش  نودب  هّرح  هعقاو  زا  دعب  نز  رازه  هد  هک  هدرک  لقن  يرگید 

ناگدش مادعا 

همکاحم ّیط  درک و  راضحا  ار  هنیدـم  مایق  رد  ّرثؤم  سانـشرس و  ياه  هرهچ  زا  یخرب  هنیدـم  مدرم  رب  ـالیتسا  زا  سپ  هبقع  نب  ملـسم 
ات تساوخ  یم  ناگدـش  راضحا  زا  ملـسم  هک  تسا  ور  نیا  زا  تامکاحم  نیا  یگژیو  .دومن  مادـعا  هب  موکحم  ار  ناـنآ  هژیو ، ياـه 

(570) .دننک تعیب  يو  اب  دنشاب ، دیزی  هدنب  هدرب و  هک  نیا  ناونع  هب  نانآ 

: زا دنترابع  رابفسا  دادخر  نیا  فورعم  ياه  هرهچ 

(571) .بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  رکبوبا   - 1

(572) .هملس ّما  رتخد  بنیز  زا  دنزرف  ود   - 2

(573) .باّطخ نب  رمع  نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع  نب  رکبوبا   - 3

(574 (.) هکم حتف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نارادمچرپ  زا  یکی   ) نانس نب  لقعم   - 4

نب لضف   - 5

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


(575) .بلطملادبع نب  ثراح  نب  هعیبر  نب  سابع 

(576 (.) دوب ربمایپ  هارمه  هوزغ  هدزاود  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحصا  زا   ) يردخ دیعسوبا   - 6

(577) .عیطم نب  هَّللادبع   - 7

هبعک ندرک  بارخ  هب  دیزی  رما  راکنا   - 8

هراشا

دصق نانآ  زا  کی  چیه  هک  تسین  یکش  نانآ ، نابیان  سابع و  ینب  هیما و  ینب  زا  نیملـسم  ناهاشداپ  هرابرد  و  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
نیملـسم مومع  هکلب  رفن ، ود  نیا  زا  ریغ  هن  فسوی و  نب  جاجح  کلملادـبع  بیان  هن  دـیزی و  بیاـن  هن  دنتـشادن ؛ ار  هبعک  هب  تناـها 

دیزی .هبعک و  هن  دوب  وا  تهج  هب  مه  نتسب  قینجنم  هب  .دوب و  ریبز  نبا  ندرک  روصحم  نانآ  دوصقم  يرآ  .دندرک  یم  میظعت  ار  هبعک 
ریبز دنزرف  نیا  و  تسا ، ناناملـسم  قافتا  دروم  نیا  و  وا ، نابیان  هن  وا و  هن  تشادن ، زین  ار  نآ  ندنازوس  دصق  درکن و  بارخ  ار  هبعک 

(578 «.) ...دومن بارخ  ار  هبعک  هک  دوب 

خساپ

يدارفا اب  دش ، غراف  نآ  تراغ  هنیدم و  لها  اب  گنج  رد  هبقع  نب  ملـسم  نوچ  : » دسیون یم  خـیراتلا » یف  لماکلا   » باتک رد  ریثا  نبا 
، نآ زا  دعب  تفرگ ...  ارف  ار  وا  گرم  دیسر  للشم  هب  نوچ  دنک ...  هلباقم  ریبز  نبا  اب  ات  درک  تکرح  هّکم  فرط  هب  دوب  وا  هارمه  هک 

هام زا  زور  هس  رفـص و  مّرحم و  هیقب  دـندرک و  تماقا  اـجنآ  رد  دندیـسر  هّکم  هب  نوچ  .داد  تکرح  هّکم  فرط  هب  ار  رکـشل  نیـصح 
(579 «.) ...دندیشک شتآ  هب  ار  نآ  هتسب و  قینجنم  هب  ار  ادخ  هناخ  ءانثا  نیا  رد  دندیگنج ، شنارادفرط  ریبز و  دنزرف  اب  ار  لّوالا  عیبر 

ار راوس  بسا  يا  هدع  .دیـسر  هکم  هب  ات  درک  تکرح  ریمن  نب  نیـصح  رکـشل  : » دـسیون یم  هسایـسلا » همامالا و   » باتک رد  هبیتق  نبا 
ات داد  روتسد  دوخ  نایرکشل  هب  دندومن و  بصن  ار  اه  قینجنم  یگنج و  لیاسو  اجنآ  رد  .دنریگ  تسد  هب  ار  هکم  نییاپ  ات  داتسرف 
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(580 «.) دننک اهر  هکم  فرط  هب  هرخص  رازه  هد  يزور 

تهج هب  هّرح  رکـشل  ...داد  ماجنا  ار  لمع  نآ  هنیدم  لها  اب  دیزی  نوچ  : » دـنک یم  لقن  یبهذ  زا  ءافلخلا » خـیرات   » باتک رد  یطویس 
وا هدمآرب و  لاتق  هب  وا  اب  هدرک ، هرـصاحم  ار  ریبز  دنزرف  دندیـسر ، اجنآ  هب  نوچ  ...درک  تکرح  هکم  فرط  هب  ریبز  دـنزرف  اب  گنج 

(581 «.) ...تخوس ...و  نآ  فقس  هبعک و  ياه  هدرپ  نانآ  شتآ  هلعش  ترارش و  زا  ...دندومن  ناراب  گنس  قینجنم  اب  ار 

دیزی هرابرد  تّنس  لها  ياملع  تاملک 

شنزرس نعط و  دروم  ًادیدش  شرگید  تایانج  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  رطاخ  هب  ار  هیواعم  نب  دیزی  ّتنس  لها  ياملع  رثکا 
؛ دنا هداد  رارق 

دیزی راصنا  هرمز  رد  دیاب  تسین ، زیاج  شنعل  هدرکن و  تیـصعم  شلمع  نیا  اب  دیزی  دیوگب : هک  یـسک  ره  : » دیوگ یم  یـسولآ   - 1
(582 «.) دریگ رارق 

دیزی قسف  رب  هاگ  نآ  .دش  هتشک  شدج  ریشمش  هب  نیسح  دیوگ : یم  هک  یکلام  یبرعلا  نبا  هدرک  طلغ  : » دیوگ یم  نودلخ  نبا   - 2
(583 «.) دنک یم  عامجا  ياعّدا 

تارتاوتم زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تناـها  نآ و  هب  وا  یلاحـشوخ  نیـسح و  نتـشک  هب  دـیزی  تیاـضر  : » دـیوگ یم  ینازاـتفت   - 3
(584 «.) تسا يونعم 

هب ندز  بوچ  شتیب ، لها  ندرب  تراسا  هب  نیـسح ، نتـشک  لیبق : زا  دـش ؛ نآ  بکترم  دـیزی  هک  یتاـیانج  : » دـیوگ یم  ظـحاج   - 4
وا جورخ  قافن و  تظلغ و  تواسق و  رب  تلالد  یگمه  هبعک ، ندرک  بارخ  هنیدم ، لها  ندناسرت  ترضح ، كرابم  رـس  اه و  نادند 

(585 «.) تسا نوعلم  شدوخ  دنک  يریگولج  نوعلم  نداد  مانشد  زا  هک  سک  ره  تسا و  نوعلم  قساف و  وا  سپ  .دراد  نامیا  زا 

عضو نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  زا  دیزی  هک  دننک  یم  نامگ  یهورگ  : » دیوگ یم  يرصم  هدنسیون  نیـسح  هط  رتکد   - 5
، عیجف
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؟ درکن باقع  ار  وا  ارچ  درکن ؟ تمالم  ار  هَّللادیبع  ارچ  تسا  نینچ  رگا  تخادنا ، هَّللادیبع  ندرگ  هب  ار  لمع  نیا  هانگ  هتسج و  يّربت 
(586 (.»؟ درکن لزع  تیالو  زا  ار  وا  ارچ 

هیدیزی زا  دیجمت   - 9

رد ار  اه  لاؤس  هتخیگنارب و  تهج  نیا  زا  ار  ناسنا  دیدرت  کش و  هک  هتـشاد  یگنتاگنت  طابترا  هیدـیزی ، زا  تالغ  هفیاط  اب  هیمیت  نبا 
وا توادع  بصن و  رب  يدییأت  رهم  دناوت  یم  دنک و  یم  رتشیب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  وا  توادـع  بصن و  هب  تبـسن  ناسنا  نهذ 

.دشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هکلب  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن 

زا يا  هقرف  نانیا  .دنـشاب  یم  يوما  رفاسم  نب  يدَع  خیـش  هب  بوسنم  دـننک و  یم  ولغ  دـیزی  ّقح  رد  هک  دنتـسه  هیدـیزی  زا  يا  هفیاط 
.دنا هداد  دیزی  هب  تّوبن  ناطیش و  هب  تیهولا  تفص  اریز  تسا ؛ مالسا  زا  نانآ  جورخ  رفک و  رب  ناناملسم  عامجا  هک  دنتالغ 

زا هک  یسک  ره  هب  هیمیت  نب  دمحا  زا  : » دیوگ یم  هتشاد ، هقرف  نیا  عابتا  هب  هک  يا  همان  رد  وا  .تسا  هدوب  هفیاط  نیا  رصاعم  هیمیت  نبا 
هک سک  ره  يوما و  رفاسم  نب  يدع  تاکربلاوبا  يدتقم  فراع  خیش  تعامج  هب  نیبوسنم  تعامج و  ّتنس و  هب  بوسنم  ناناملـسم 

تاکرب ادخ و  تمحر  دورد و  ...دنادرگ  ّقفوم  شهار  ندومیپ  هب  ار  امـش  دنوادخ  دشاب ، یم  دسر  یم  وا  هب  همان  نیا  تسوا و  وریپ 
(587 !) داب امش  رب  وا 

جراوخ زا  عافد   - 10

هک دنـشاب  یم  نآرق  تئارق  هزور و  زاـمن و  ثیح  زا  مدرم  نـیرت  گرزب  زا  جراوـخ  دـیوگ ...« : یم  جراوـخ  زا  عاـفد  رد  هـیمیت  نـبا 
(588 «.) دنرهاظ نطاب و  رد  مالسا  نید  هب  نّیدتم  نانآ  .دندوب  هاگرکشل  رکشل و  ياراد 

هکلب دـنیوگب ، غورد  ًادـمع  جراوخ  هک  میرادـن  ربخ  هکلب  دـنرت ، عرواب  رتراد و  نید  رتوگتـسار و  هضفار  زا  جراوخ  : » دـیوگ یم  وا 
(589 «.) دنمدرم نیرتوگتسار  نانآ 

هماع هضفار و  ناربهر  زا  يرایـسب  ...هضفار  زا  دـنّقح  هدـننک  لابند  رتشیب  رتوگتـسار و  رت و  لـقاع  جراوخ  : » دـیوگ یم  نینچ  مه  وا 
نانآ
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(590 !!«.) دندحلم قیدنز و 

.داد میهاوخ  دعب  لاکشا  خساپ  رد  ار  تالمج  نیا  خساپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نیلتاق  زا  عافد   - 11

حیضوت

رـسای نب  رامع  فینح و  نب  لهـس  نوچمه  نیقباس  زا  يا  هفیاط  وا  اب  هارمه  هک  تسین  یکـش  سپ  یلع ؛ اّما  و  : » دیوگ یم  هیمیت  نبا 
راوخ زگره  دندرک  زیتس  گنج و  وا  اب  هک  یناسک  نآ  یهگناو  ...دندوب  رترب  دندرکن  گنج  وا  اب  هارمه  هک  یناسک  یلو  دندیگنج ،

دندیگنج یم  هیواعم  هارمه  هک  يرکـشل  ...دـندیگنج و  یم  نارفاک  اب  حـتف و  ار  اهروشک  هدـش ، يرای  ًامئاد  هشیمه و  هکلب  دـندشن ،
! ایادخ راب  : » دـشاب هتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  یلع ، اب  گنج  رد  یّتح  هکلب  دـندشن ، راوخ  زگره 

(591 «.) ...دنا هدوب  بولغم  راوخ و  هشیمه  نایعیش  هکلب  دنک ،» راوخ  ار  وا  هک  سک  ره  نک  راخ 

عقاو هب  ای  هتفر  اطخ  هب  دهتجم و  ای  دنراک و  تیـصعم  ای  هک  تسین  یلاخ  نیا  زا  دندمآرب  لاتق  هب  وا  اب  هک  یناسک  : » دـیوگ یم  زین  و 
(592 «.) دوش یمن  تشهب  رد  لوخد  زا  عنام  دنک و  یمن  دراو  ناشنامیا  هب  ررض  نانآ  زا  راک  نیا  ریدقت ، ره  هب  .هدیسر 

خساپ

نانآ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  درب  یم  یپ  دنک  یم  یسررب  اه  باتک  يال  هبال  رد  ار  هباحـص  نانخـس  تاملک و  هک  یـسک 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ترضح  .تسا  هدرک  اه  گنج  مامت  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  يرای  ترـصن و  هب  رومأم  ار 

: مینک یم  هراشا  تاملک  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنگنجب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  ات  هداد  روتسد  شباحصا  هب 

ضرع .دومن  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  اـب  لاـتق  هب  رما  ار  اـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » دـیوگ یم  يردـخ  دیعـسوبا   - 1
دارفا نیا  اب  یسک  هچ  اب  هارمه  يدومن ، توعد  دارفا  نیا  اب  لاتق  هب  ار  ام  ادخ ! لوسر  يا  میدرک :
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(593 «.) بلاط یبا  نب  یلع  اب  هارمه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  میگنجب ؟

«. مگنجب نیطـساق  نیقرام و  نیثکان و  اب  ات  درک  رما  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » دـیوگ یم  رـسای  نب  راـمع  ناـظقیلاوبا   - 2
(594)

هک یلاحرد  دناسرب ؛ لتق  هب  ملاظ  هورگ  ار  وت  هک  تسا  دوز  یلع ! يا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  زین  و 
(595 «.) تسین نم  زا  دنکن  يرای  زور  نآرد  ار  وت  سکره  سپ  یّقحرب ، وت 

ارم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » دومرف یم  هک  مدینش  ناورهن  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دیوگ : یم  يرصع  دیلخ   - 3
(596 «.) مگنجب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  ات  درک  رما 

نیطساق نیثکان و  اب  لاتق  هب  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  : » تفگ یم  باّطخ  نب  رمع  تفالخ  رـصع  رد  يراصنا  بّویاوبا   - 4
(597 «.) تسا هدومن  نیقرام  و 

نیقرام نیطساق و  نیثکان و  اب  ات  داد  روتسد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » دیوگ یم  دوعـسم  نب  هَّللادبع   - 5
(598 «.) دگنجب

تسب نامیپ  دهع و  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دومرف : یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  : » دیوگ یم  یبلاو  هعیبر  نب  یلع   - 6
(599 «.) مگنجب نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  وا  زا  دعب  ات 

هدش رما  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  لاتق  هب  نم  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  بابر  یلوم  دیعـسوبا   - 7
(600 «.) ما

«. مگنجب نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  ات  هدش  هداد  روتـسد  نم  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  هدابع  نب  دعـس   - 8
(601)

نیطساق نیثکان و  مگنجب : هتسد  هس  اب  ما  هدش  رومأم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شردپ  زا  کلام  نب  سنا   - 9
(602 «.) نیقرام و 

دوعسم نب  هَّللادبع   - 10
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لوسر .دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  .تفر  هملـس  ّما  لزنم  فرط  هب  دش و  جراخ  دوخ  هرجح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : یم 
«. دیگنج دهاوخ  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  دعب  صخش  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  هملس ! ّما  يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(603)

يرما هشیاع  نیب  وت و  نیب  هک  تسا  دوز  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه  دیوگ : یم  عفاروبا   - 11
؟ نم درک : ضرع  ترـضح  زاـب  .يرآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ادـخ ؟! لوـسر  يا  نم ، درک : ضرع  ترـضح  .دـتفا  قاـفتا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میاه ؟ نآ  نیرت  یقـش  نم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ترـضح  .يرآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(604) .نادرگزاب شنمأم  هب  ار  هشیاع )  ) وا داتفا  یقافتا  نینچ  هک  یماگنه  یلو  زگره ، دومرف :

نیثکانلا يدعب  لتاقت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  هدش  تباث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  : » دیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
« .درک یهاوخ  لاتق  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  دعب  وت  ( » 605 (؛» نیقراملاو نیطساقلاو 

نامه ینعی  ناملاظ ؛ نیطـساق »  » زا دوصقم  .دنتـسه و  هشیاع  لمج و  باحـصا  ینعی  نانکـشدهع ؛ نیثکان »  » زا دوصقم  هک  میناد  یم 
ناورهن باحـصا  جراوخ و  نامه  نید ، زا  ناگدـنوش  جراـخ  نیقراـم »  » زا دوصقم  .دنـشاب و  یم  هیواـعم  ناوریپ  نیّفـص و  باحـصا 

.تسا

مجلم نبا  زا  عافد   - 12

هراشا

هب ار  یلع  .درک  یم  نآرق  تئارق  تفرگ و  یم  هزور  دروآ و  یم  ياج  هب  زامن  تشک ، ار  یلع  هک  یـسک  نآ  : » دـیوگ یم  هیمیت  نبا 
(606 «.) ...دیناسر لتق  هب  دنراد ، تسود  ار  وا  نتشک  شلوسر  ادخ و  هک  نیا  داقتعا 

(607) .تسا هدرک  یفرعم  مدرم  نیرتدباع  زا  ار  مجلم  نبا  رگید  ییاج  رد  وا 

خساپ

یقـشا  » ریبعت اـب  ار  مجلم  نبا  ( 608) دنـسلا حیحـص  ثیدـح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  یلاـح  رد  هیمیت  نبا  نخس 
هب دومث  موق  نایم  رد  حـلاص  رتش  لتاق  هرابرد  ار  ریبعت  نیمه  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  فیـصوت  مدرم  نیرت  یقـش  ساـنلا »

.تسا هدرب  راک 

ِذِإ : » هفیرش هیآ  لیذ  رد  روثنملا » ّرد   » رد دارفا  نیا  زا  یطویـس  یناربط و  میعنوبا ، يوغب ، هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  ار  نومـضم  نیا 
لکشم  » رد يواحط  و  هباغلا » دسا   » رد و  باعیتسالا »  » باتک زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همجرت  رد  ریثا  نبا  ربلا و  نبا  و  اهاقْشَأ » َثَعَْبنا 

(609) .دنا هدرک  لقن  مجلم  نبا  هرابرد  نارگید  و  راثآلا »

هیما ینب  زا  عافد   - 13
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حیضوت

دندش مالسا  یضارا  عیمج  ّیلوتم  هیما  ینب  انامه  : » دیوگ یم  وا  .تسا  هدومن  حدم  ار  نانآ  هدرک و  عافد  رایسب  هیما  ینب  زا  هیمیت  نبا 
(610 «.) دوب زیزع  نانآ  نامز  رد  تلود  و 

هعیـش و زا  يرایـسب  ساـبع  ینب  تلود  رد  اریز  ...ناـنآ ؛ تلود  اـت  دوب  رترهاـظ  ساـبع  ینب  تلود  زا  لـبق  ّتنـس  : » دـیوگ یم  زین  وا 
(611 «.) دندوب هدش  دراو  تعدب  لها  زا  نارگید 

زا ار  ریـسفت  هنوـگ  نیا  هدرک و  راـکنا  هیما  ینب  نأـش  رد  ار  ِنآْرُْقلا » ِیف  َهَنوـُْعلَْملا  َهَرَجَّشلاَو  : » هیآ لوزن  رگید  ییاـج  رد  نینچ  مه  وا 
(612) .تسا هدرمش  رب  نآرق  رد  هعیش  تافیرحت 

خساپ

، يدادغب بیطخ  ( 613 ،) يروباشین مکاح  لـیبق : زا  تسا ؛ هدـش  دراو  ّتنـس  لـها  زا  يرایـسب  زا  هیما  ینب  هب  هنوعلم » هرجـش   » ریـسفت
(618) .تسا نیرّسفم  عامجا  دروم  ریسفت  نیا  ءادفلا  یبا  لوق  قبط  هکلب  ( 617) .یطویس و  ( 616 ،) نزاخ ( 615 ،) يزار رخف  ( 614)

(619) .تسا هدرک  نعل  صوصخ  روط  هب  ار  شردپ  ناورم و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایاور ، زا  یخرب  قباطم  هک  نانچ 

تیباهو نوماریپ  ياه  باتک  هلسلس 

( نایباهو ) اه یفلس  تخانش   - 1

 - نایباهو 6 دزن  كرش  دراوم  تیباهو 5 -  يداقتعا  ینابم  نایباهو 4 -  هاگدید  زا  ادخ  تیباهو 3 -  راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا   - 2
روبق ترایز  لسوت 7 - 

ازع نشج و  مسارم  ییاپرب   - 8

اه تشون  یپ 

ات 140  1

ص 80. ج 6 ، بهذلا ، تارذش  ص 15 ؛ ج 7 ، تایفولاب ، یفاولا  ص 1496 ؛ ج 4 ، ظافحلا ، هرکذت   ( 1

ص 57. هدیاقع ، هتایح و  هیمیت ، نبا  ( 2

ص 4. ج 14 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 3

ص 52. ج 14 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 4
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ص 340. یفاولا ، دعب  یفوتسملا  یفاصلا و  لهنملا  ( 5

ص 277. ج 4 ، نانجلا ، هآرم  ( 6

ص 358. ج 12 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 7

« یلمع همانراک  يرکف و  ینابم  تیباهو ،  » باتک هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  تهج  ( 8

.24 ص 21 -  یناحبس ، هَّللا  تیآ  ترضح  اناوت  هیقف  هنازرف و  دنمشناد  فیلأت 

دنمناوت ققحم  رثا  لوغم » خیرات   » باتک هب  دوش  عوجر  مالـسا ، ّدض  رب  نویبیلـص  اب  نانآ  طباور  لوغم و  تایانج  زا  یهاگآ  تهج  و 
.دعب هب  ص 191 و 197 و 226  ینایتشآ ، لابقا  سابع  ياقآ 

ص 260. ج 2 ، علاطلا ، ردبلا  ( 9

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  ( 10

هیآ 10. تارجح ، هروس  ( 11

ص 60. ج 1 ، لئاسملا ، لئاسرلا و  هعومجم  ( 12

ص 156. هلیسولا ، لسوتلا و  ( 13

ص 40. هّینسلا ، هیدهلا  ( 14

ص 17 و 18. روبقلا ، هرایز  ( 15

ص 293 و 295. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 16

ص 17. ج 1 ، لئاسملا ، لئاسرلا و  هعومجم  ( 17

ص 192. ج 5 ، ياواتفلا ، ( 18

ص 154. ج 1 ، ینالقسع ، رجح  نبا  هنماکلا ، رردلا  ص 95 ؛ هطوطب ، نبا  هلحر  ( 19

ص 215. ج 7 ، ص 101 و 102 ، ج 5 ، هنسلا ، جاهنم  ( 20

ص 456. ج 3 ، هنسلا ، جاهنم  ( 21
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ص 178. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 22

(23
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ص 511. ج 5 ، نامه ،

ص 515. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 24

نامه ص 53. ( 25

ص 96. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 26

ص 400. نامه ، ( 27

ص 396. ج 5 ، نیشیپ ، ( 28

ص 300 و 305 و 319 و 326 و 362. ج 6 ، نامه ، ( 29

ص 299. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 30

ص 70. هیمیت ، نبا  ناطیشلا ، ءایلوا  نمحرلا و  ءایلوالا  نیب  ناقرفلا  ( 31

ص 57. نامه ، ( 32

ص 23 و 34. هرایزلا ، ( 33

ثیدح 1750. هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 34

ص 253. ج 1 ، ریبک ، ریسفت  هب  فورعم  هیمیت  نبا  ریسفت  ( 35

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  ( 36

ص 338. ج 7 ، یبطرق ، ریسفت  ص 20 ؛ ج 7 ، يدفص ، تایفولاب ، یفاولا  ك.ر : ( 37

.هیمیت نبا  ریسفتلا ، لوصا  باتک  همدقم  ( 38

ص 474. ج 1 ، هنسلا ، جاهنم  ( 39

ص 156. روبقلا ، هرایز  ( 40

ص 40. هینسلا ، هیدهلا  ( 41

ص 17 و 18. روبقلا ، هرایز  ( 42
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.437 ص 435 -  ج 2 ، هنسلا ، جاهنم  ( 43

.295 ص 293 -  میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  ( 44

ص 192. ج 5 ، يواتفلا ، ( 45

ص 178 و 179. هیمیت ، نبا  رون ، هروس  ریسفت  ( 46

ص 134. هّیفلسلا ، ( 47

هیآ 42. ملق ، هروس  ( 48

ص 201 و 202. ءزج 8 ، دّلجم 5 ، يربط ، ریسفت  ( 49

هیآ 47. تایراذ ، هروس  ( 50

ص 7. ج 27 ، يربط ، ریسفت  ( 51

ص 104. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 52

ص 261. ج 5 ، ینابلا ، هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ك.ر : ( 53

.264 ص 261 -  ج 5 ، ینابلا ، هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ك.ر : ( 54

ص 1376. ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 55

ص 175. ج 5 ، هنسلا ، جاهنم  ( 56

ص 163. نامه ، ( 57

ص 38. ج 1 ، نامه ، ( 58

ص 31 و 32. هّیلجلا ، قئاقحلا  ( 59

ص 277. ج 4 ، نانجلا ، هآرم  ( 60

ص 216. دّرمت ، هّبش و  نم  ههبش  عفد  ( 61

ص 308. ج 4 ، هنماکلا ، رردلا  ( 62
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(63
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ص 106. ج 1 ، نیقّتملا ، هداسلا  فاحتا 

ص 150. ج 1 ، هنماکلا ، رردلا  ( 64

.وا زا  لقن  هب  ص 43  هینسلا ، تالاقملا  ( 65

.رجح نبا  زا  لقن  هب  نامه ، ( 66

ص 122. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 67

ص 407. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ( 68

ص 3 و 151. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 69

هیآ 12. رون ، هروس  ( 70

.130 ص 122 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 71

هیآ 6. میرحت ، هروس  ( 72

هیآ 45. يروش  هروس  هیآ 15 ؛ رمز ، هروس  ( 73

.يراخب حیحص  ( 74

.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ص 22 ، ج 5 ، نامه ، ( 75

ص 628. ج 11 ، لامعلا ، زنک  ( 76

ص 407. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ( 77

.130 ص 122 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 78

ص 175. ج 3 ، یغارم ، ریسفت  ص 369 ؛  ج 1 ، يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  ( 79

.130 ص 122 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 80

.130 ص 122 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 81

ص 634. ج 1 ، يواضیب ، ریسفت  رب  هداز  خیش  هیشاح  ( 82
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ص 230 و 231. ج 2 ، روثنملا ، ّرد  ( 83

ص 4. ج 3 ، هنسلا ، جاهنم  ( 84

ص 292. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ( 85

هیآ 27. ءاسن ، هروس  ( 86

ص 20. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 87

ص 21. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 88

.143 ص 139 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 89

.نامه ( 90

.143 ص 139 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 91

ص 5 و 6. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 92

ص 407. ج 15 ، برعلا ، ناسل  ( 93

.27 ص 25 -  ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 94

ص 1. ج 16 ، یبطرق ، ریسفت  ( 95

ص 507. ج 7 ، طیحملا ، رحبلا  ( 96

ص 524. ج 4 ، ریدقلا ، حتف  ( 97

ص 10. ج 25 ، یناعملا ، حور  ( 98

ص 86. ج 20 ، نایبلا ، عماج  ( 99

ج 10، یبطرق ، ریسفت  ( 100
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ص 346.

یطویس ج 1 ص 16. ناقتا  ( 101

ص 1. ج 12 ، یبطرق ، ریسفت  ( 102

.27 ص 25 -  ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 103

ص 219 و 220. ج 4 ، يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  ( 104

ص 167. ج 27 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ( 105

ص 516. ج 7 ، طیحملا ، رحبلا  ( 106

ص 33. ج 25 ، يربط ، ریسفت  هیشاح  رد  يروباشین  ریسفت  ( 107

ص 30. ج 8 ، دوعسلاوبا ، ریسفت  ( 108

.27 ص 25 -  ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 109

هیآ 107 و 109. ءارعش ، هروس  ( 110

هیآ 51. دوه ، هروس  ( 111

.145 هیآ 143 -  ءارعش ، هروس  ( 112

هیآ 47. أبس ، هروس  ( 113

هیآ 57. ناقرف ، هروس  ( [. 114

ص 104. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 115

ص 104. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 116

.237 ص 231 -  بیبحلاب ، هنسحلا  هوسالا  یف  بیبللا  تاسارد  ( 117

ص 221. ج 2 ، دصاقملا ، حرش  ( 118

ص 328. ج 2 ، راطوالا ، لین  ( 119
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ص 16. یبقعلا ، رئاخذ  ( 120

ح 3788. ص 543 ، ج 3 ، يذمرتلا ، ننس  حیحص  ( 121

ح 2457. ص 842 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  حیحص  ( 122

ح 3972. ص 65 ، ج 4 ، هیلاعلا ، بلاطملا  ( 123

ص 428. ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ( 124

ص 279. ج 9 ، هرهملا ، هریخلا  فاحتا  ( 125

ص 536. ج 1 ، خیراتلا ، هفرعملا و  ( 126

مقر 45. ج 1 ص 120 ، هدوملا ، عیبانی  ( 127

ص 52. هفحتلا ، رصتخم  ( 128

ح 1650. ص 379 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 129

ح 6050. ص 192 ، مالسلا ، هیلع  یلع  دنسم  ( 130

ص 29. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هالص  هفص  حیحص  ( 131

.4576 ص 118 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 132

ص 122. ج 4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ( 133

ص 228. ج 5 ، ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 134

ص 170. ج 1 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 135

ص 307. ج 14 ، لیوأتلا ، نساحم  ( 136

ص 236. نیدقعلا ، رهاوج  ( 137

ج 2، هغللا ، بیذهت  ( 138

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 264.

ص 319. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 139

ح 1750. هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 140

ات 290  141

ص 55. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 141

ص 118 و 119 و 152. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 142

ص 132 و 134 و 136 و 154. ج 5 ، یئاسن ، ننس  ( 143

ص 366 و 368. ج 6 ، فنصملا ، ( 144

ص 376. ج 15 ، نابح ، نبا  حیحص  ( 145

ص 119. ج 1 ، ریغصلا ، مجعملا  ص 166 ؛ ج 5 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 146

ص 35. ص 133 و 235 و ج 3 ، ج 2 ، رازب ، دنسم  ( 147

ص 105 و 106. ج 2 ، هراتخملا ، ( 148

ص 118. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 149

ص 566. ج 2 ، هنسلا ، ( 150

ص 45. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 151

ص 346. ج 4 ، هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 152

ص 319. ج 6 ، نازیملا ، ناسل  ( 153

.361 ص 359 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 154

ص 638. ج 5 ، حیحصلا ، عماجلا  ( 155

ص 3. مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  ( 156
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ص 117. ج 1 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  خیرات  ( 157

ص 230. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 158

ص 14. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 159

ص 45. ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  هیشاح  رد  لامعلا  زنک  بختنم  ( 160

ص 273. ج 1 ، هّیندللا ، بهاوملا  حرش  ( 161

ص 217. ج 7 ، يراخب ، حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  ( 162

ص 204. ج 2 ، هنسلا ، جاهنم  ( 163

ص 208. نامه ، ( 164

ص 140. ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ( 165

ص 366. ج 6 ، ریدقلا ، ضیف  ص 222 و 223 ؛ یلآللا ، ظفل  ( 166

ص 481. ج 2 ، هباصالا ، هیشاح  رد  باعیتسالا  ( 167

ص 543. ج 1 ، يرابلا ، حتف  ( 168

.دجسملا ءانب  یف  نواعتلا  باب  هالصلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 169

.رابغلا حسم  باب  ریسلا ، داهجلا و  باتک  يراخب ، حیحص  ( 170

، ناّبح نبا  حیحص  بیترتب  ناسحالا  ( 171
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ص 105. ج 9 ،

ص 105. ص 260 و ج 9 ، ج 8 ، نامه ، ( 172

ص 85 و 86. ج 13 ، يرابلا ، حتف  ( 173

ص 9. ج 3 ، هنسلا ، جاهنم  ( 174

ص 104. ج 4 ، نامه ، ( 175

.بلاط یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  يذمرت ، ننس  ( 176

ص 605. ج 3 ، هباحصلا ، لئاضف  ص 437 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص 78 ؛ مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  ( 177

ص 42. ج 9 ، ناّبح ، نبا  حیحص  بیترتب  ناسحالا  ( 178

ص 110. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 179

ص 509. ج 2 ، هباصالا ، ( 180

ص 140. ج 6 ، تاقثلا ، ( 181

ص 104. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 182

ح 2223. هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 183

ص 186. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 184

ص 221 و 222. ج 6 ، يرابلا ، حتف  ( 185

.357 ص 355 -  ج 1 ، يزوج ، نبا  تاعوضوملا ، ( 186

ص 294. تاعیدبلا ، تکنلا  ( 187

ص 415. ج 4 ، يواتفلا ، ص 9 ؛ ج 3 ، هنسلا ، جاهنم  ( 188

ص 26. دّدسملا ، لوقلا  ( 189

ص 31. نامه ، ( 190
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ص 347. ج 1 ، هعوضوملا ، ثیداحالا  یف  هعونصملا  یلآللا  ( 191

ص 410. ج 4 ، يواتف ، عومجم  ص 138 ؛ ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 192

ص 334. ج 1 ، هعونصملا ، یلآللا  ( 193

ص 123. ج 2 ، نازیملا ، ناسل  ( 194

ص 138. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 195

هیآ 106. هرقب ، هروس  اهلثموأ .» اهنم  ریخب  تأن  اهسننوأ  هیآ  نم  خسننام  : » هلوق باب  هرقب ، هروس  ریسفت  يراخب ، حیحص  ( 196

ص 167. ج 8 ، يرابلا ، حتف  ( 197

ص 229 و 230. ج 2 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 26 ؛  ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 198

ص 919 و 920. ج 2 ، رافسألا ، لمح  نع  ینغملا  ( 199

ص 99. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 200

ص 297. ج 4 ، هیلاعلا ، بلاطملا  ( 201

ص 194 و 195. ص 397 و ج 3 ، ج 1 ، یلعی ، یبا  دنسم  ( 202

ج 6، نازیملا ، ناسل  ( 203
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ص 319.

ص 380. ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 204

ص 132. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 205

ص 130. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 206

ص 273. ج 1 ، هّیندللا ، بهاوملا  حرش  ( 207

ص 255. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 208

هیآ 44. هدئام ، هروس  ( 209

.دوش هعجارم  هدنسیون  زا  تاهبش » هب  خساپ  یسانش و  هعیش   » باتک هب  كدف ، عوضوم  ندش  نشور  رتشیب  يارب  ( 210

ص 86. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 211

ص 137 و 138. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 212

ص 137؛ ج 5 ، یئاسن ، ننـس  ص 643 ؛ ج 5 ، يذمرت ، حیحـص  ص 95 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ص 86 ؛ ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ( 213
ص 42. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس 

ص 365. ج 15 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ص 131 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 483 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  ( 214

ص 130. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 133 ؛ ج 5 ، یئاسن ، ننس  ص 323 ؛ ج 6 ، دمحا ، دنسم  ( 215

ص 130. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 380 ؛ ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 141 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 216

ص 1357. ص 960 و ج 3 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 217

ص 1870 و 1871. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 1602 ؛ ص 1359 و ج 4 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 218

ص 1871. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 1096 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ص 353 و 354 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 219

ص 105. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 220

ص 64. ج 3 ، دیرفلا ، دقع  ص 188 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 221
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.134 ص 130 -  ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 198 و 199 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 222

ص 193. هحیحصلا ، تایاورلا  ءوض  یف  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیب  ( 223

ص 484. مالسالا ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 224

، هفیلخ خیرات  ( 225
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ص 196.

ص 196. بلاط ، یبا  نب  یلع  هعیب  ( 226

ص 125. يراخب ، ریغصلا ، خیراتلا  ( 227

ص 201. بلاط ، یبا  نب  یلع  هعیب  ( 228

ص 208. ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 229

ص 202. ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  ( 230

ص 205. مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیب  ( 231

ص 125. يزار ، یعفاشلا ، بقانم  ( 232

ص 31. ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 233

ص 41. ههبتشملا ، هّیمهجلا و  یلع  ّدرلا  ظفللا و  یف  فالتخالا  ( 234

ص 46. هنسلا ، لها  داقتعا  ( 235

ص 77. همادق ، نبا  نیدصاقلا ، جاهنم  ( 236

ص 292. ینوباص ، ثیدحلا ، باحصا  فلسلا و  هدیقع  ( 237

ص 26. ج 3 ، باعیتسالا ، ( 238

.302 ص 300 -  نیدلا ، لوصا  یف  راکفألا  راکبأ  نم  همامالا  ( 239

ص 212 و 213. ج 1 ، بهذلا ، تارذش  ( 240

ص 722. هیواحطلا ، هدیقعلا  حرش  ( 241

ص 72. ج 7 ، يرابلا ، حتف  ( 242

ص 459 و 460. ج 8 ، هیمیت ، نبا  هنسلا ، جاهنم  ( 243

هیآ 40. هبوت ، هروس  ( 244
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هیآ 62. سنوی ، هروس  ( 245

ص 1807. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 438 و 439 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 246

ص 614. ج 2 ، ملسم ، حیحص  نزحلا ؛ هیف  فرعی  هبیصملا  دنع  سلج  نم  باب  ص 437 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 247

ص 437. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 248

ص 128. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 249

ص 217. ج 1 ، یسلایط ، دنسم  ( 250

ص 366. ج 1 ، ریغصلا ، مجعملا  ص 365 ؛ ج 4 ، یقهیب ، طسوألا ، مجعملا  ص 510 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 251

ص 378. ج 7 ، یقهیب ، نامیالا ، بعش  ص 207 ؛ ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  ( 252

ص 243 و 244. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 253

ص 153. ج 11 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ص 1380 ؛ ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 1549 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 254

هیآ 1. هلداجم ، هروس  ( 255

، دواد یبا  ننس  ( 256
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ص 266. ج 2 ،

ص 136. ج 1 ، دمحادنسم ، ص 2091 ؛ ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 1133 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 257

ص 345. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 258

ص 340. ج 11 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ( 259

ص 212. ج 6 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 260

ص 434. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص 130و131 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 261

ص 1925. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 1104 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 262

ص 117. ج 6 ، یئاسن ، ننس  ص 402 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 263

ص 349. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 565 ؛ ج 15 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ( 264

ص 160. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 237 ؛ ج 3 ، يرذنم ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ( 265

ص 1727. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 266

ص 433. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 1322 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 267

ص 276. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 725 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 268

ص 638. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 245 ؛ ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ( 269

ص 132. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 2591 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 270

ص 99. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ص 138 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 271

ص 144. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ص 173 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 272

ص 244. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 273

ص 248 و 249. نامه ، ( 274

ص 363. ج 5 ، یناثملا ، داحآلا و  ( 275
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ص 167. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 276

ص 401. ص 108 و ج 22 ، ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 277

ص 120. ج 1 ، هرهاطلا ، هّیرذلا  ( 278

ص 156. ج 3 ، قشمد ، خیرات  ( 279

ص 39. ج 1 ، یبقعلا ، رئاخذ  ( 280

ص 203. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 281

ص 351. ج 2 ، لماکلا ، ( 282

مقر 1321. ص 166 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 283

ج 1، یناقربلا ، تالاؤس  ( 284
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ص 22.

ص 235. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ( 285

ص 1361. ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 286

هیآ 57. بازحا ، هروس  ( 287

ص 247 و 248. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 288

.مالسلا اهیلعهمطاف  بقانم  باب  يراخب ، حیحص  ( 289

ص 177. ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 290

ات 440  291

ح 1759. ص 1380 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 291

ص 115. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 292

ص 50. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 293

ص 184. ملعوبا ، قیفوت  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  ( 294

ص 41. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 295

ص 170. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 327 ؛  ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 296

ص 35. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 297

مقر 37653. ص 652 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ( 298

ص 661. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ص 129 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 299

ص 661. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 300

ص 57. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 301

ص 68. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 302
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ص 123. یبقعلا ، رئاخذ  ص 107 ؛ ج 7 ، لامعلا ، زنک  ( 303

ص 5. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نسحلا  ماما  همجرت  ( 304

ص 168. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 33 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 305

ص 169. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 231 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنسم  سابللا ؛ باتک  نامه ، ( 306

ص 35. ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 174 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 307

ص 415. ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  ص 122 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 308

ص 37. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 331 ؛ ج 4 ، یقهیب ، ننس  ( 309

ص 138. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 289 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 191؛ ءافلخلا ، خیرات  ج 8،ص 38 ؛ هیاهنلاو ، هیادبلا  ( 310

ص 169. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 311

ص 168. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 312

.نامه ( 313

ص 177. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 314

ثیدح 9478. مقر  ص 232 ، ج 9 ، دمحا ، دنسم  ( 315

ص هقرحملا ، قعاوص  ( 316

تیباهو راکفا  سسؤم  هیمیت ، www.Ghaemiyeh.comنبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


.82

ص 253. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 317

ص 369. ج 1 ، هباصالا ، هیشاح  رد  باعیتسالا  ( 318

ص 155. هّمهملا ، لوصفلا  ( 319

هیآ 45. بازحا ، هروس  ( 320

هیآ 103. دوه ، هروس  ( 321

ص 140. راصبالا ، رون  ( 322

ص 124. هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبّنلا  تیب  لآ  هّبحم  مکدالوأ  اومّلع  ( 323

ص 157. همهملا ، لوصفلا  ( 324

ص 143. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  همجرت  ( 325

ص 38. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 148 ؛ نیشیپ ، ( 326

ص 141 و 142. رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  همجرت  ( 327

ص 37 و 38. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 328

ص 68. ج 2 ، ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تایفو  ( 329

ص 220. ج 2 ، دیرفلادقع ، ( 330

ص 183. همهملا ، لوصفلا  ( 331

ص 210. راربالا ، عیبر  ( 332

.رصم پاچ  ص 20 ، ج 3 ، هباغلا ، دسا  ص 321 ؛ ج 1 ، هوفصلا ، هفص  ( 333

ص 393. ج 1 ، باعیتسإلا ، ( 334

ص 421. ج 5 ، يربط ، خیرات  ( 335
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ص 209، يدنرز ، نیطسملا ، ررد  مظن  ( 336

ص 183. یمرضح ، لآملا ، هلیسو  ( 337

.نیسحلا نسحلا و  بقانم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ص 33 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 338

ص 166. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 339

ص 167. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 340

مقر 3861. ص 323 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 341

ص 150. ج 14 ، قشمد ، خیرات  ص 662 ؛ ج 13 ، لامعلازنک ، ص 274 ؛ ج 22 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 342

ص 201. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 343

ص 177. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 344

ص 126. یبقعلا ، رئاخذ  ( 345

ص 21. ج 2 ، هباغلادسا ، ص 110 ؛ ج 7 ، لامعلا ، زنک  ( 346

ص 5. ج 3 ، هباغلادسا ، ( 347

ص 225. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 208 ؛ يدنرز ، نیطمسلا ، ررد  مظن  ( 348

ص 187. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 349

ص 333. ج 1 ، هباصالا ، ( 350

.نامه ( 351

ص 173. مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نسح  نامیلس ، لماک  ( 352

امهیلع یلع  نب  نسح  نامیلس ، لماک  ( 353
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ص 147. مالسلا ،

ص 335. ج 1 ، هباصالا ، ( 354

ص 299. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 355

ص 208. نیطمسلاررد ، مظن  ( 356

ص 131. ج 1 ، نانجلا ، هآرم  ( 357

ص 339. ج 4 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ( 358

ص 195. ءادهشلاوبا ، ( 359

ص 133. یبنلا ، تیب  لآ  هّبحم  مکدالوأ  اومّلع  ( 360

ص 28. ج 1 ، ءاسنلا ، مالعا  ( 361

ص 168 و 169. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 362

ص 167. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ص 140 ؛ ج 1 ، دادغب ، خیرات  ( 363

ص 281. ج 16 ، لامعلا ، زنک  ( 364

ص 45. قشمد ، خیرات  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همجرت  ( 365

ص 341. بلاطلا ، هیافک  ( 366

.یناربط زا  لقن  هب  نامه ، ( 367

ص 167. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 368

ص 167. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 369

.نامه ( 370

ص 660. ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 371

ص 272. ج 10 ، يذمرتلا ، حیحص  حرشب  يذوحالا  هفحت  ( 372
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.426 ص 423 -  ج 2 ، هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 373

ص 424. نامه ، ( 374

ص 201. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 375

ص 257. هباحصلا ، لئاضف  نم  دنسملا  حیحصلا  ( 376

ح 124. ص 99 ، مالسلا ، هیلع  یلع  مامالا  صئاصخ  بیذهت  ( 377

ح 140. ص 107 ، يوهز ، لآ  قیقحت  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  ( 378

ص 101 و 195 و 204 و 259. ج 1 ، نیزلا ، دمحا  هزمح  قیقحت  اب  دمحا  دنسم  ( 379

.هلاسرلا هسسؤم  ص 413 ؛ ج 15 ، نابح ، نبا  حیحص  ( 380

ص 477. ج 3 ، باسنالا ، ص 550 ؛ ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  ص 186 ؛ ج 10 ، يذوحالا ، هفحت  ( 381

ص 149 و 150. ج 10 ، يذوحالا ، هفحت  ( 382

ص 166. ریبکلا ، ءافعضلا  ( 383

ص 332. نیکورتملا ، ءافعضلا و  ناوید  ( 384

ص 65. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  ( 385

ص 27. نیسلدملا ، تاقبط  ( 386

.ریثک نب  دّمحم  همجرت  نازیملا  ناسل  بیذهتلا و  بیذهت  لادتعالا ، نازیم  ك.ر : ( 387

، هیارلا بصن  ( 388
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ص 16. رجح ، نبا  نیسلدملا ، تاقبط  ص 309 ؛ هیاغلا ، قیقحت  ص 155 ؛ ج 3 ،

.جاجحلا نب  هبعش  زا  لقن  هب  ص 355 ، يدادغب ، بیطخ  هیافکلا ، ( 389

ص 205. ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 390

.38 ص 36 -  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 391

ص 20. نیّسلدملا ، تاقبط  ( 392

ص 66. ج 3 ، ینابلا ، هفیعضلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 393

ص 66. ج 3 ، ینابلا ، هفیعضلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 394

ص 224. ج 1 ، نیحورجملا ، باتک  ( 395

.426 ص 421 -  ج 2 ، هاضقلارابخا ، عیکو ، ( 396

ص 427. نامه ، ( 397

ص 66. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 398

ص 97. ج 1 ، يوون ، حرش  اب  ملسم  حیحص  ( 399

ص 216. ج 1 ، نیحورجملا ، باتک  ( 400

ص 141. ج 1 ، بیذهتلا ، بیرقت  ( 401

ص 120. هیارلا ، بصن  یف  مهل  مجرتملا  هاورلا  بیترتب  هیاغلا  قیقحت  ( 402

ص 248. تاعوضوملا ، هرکذت  ( 403

ص 369. ج 6 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 404

ص 538. ناّبح ، نبا  دئاوز  یلا  نآمضلا  دراوم  ( 405

ص 215. یبهذ ، ینغملا ، ص 411 ؛ ج 2 ، نازیملا ، ناسل  ص 669 ؛ ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 406

ص 80. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 407
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ص 175. ءافعضلا ، ناوید  ص 355 ؛ ینغملا ، ( 408

ص 492. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 409

ص 249. تاعوضوملا ، نوناق  ( 410

ص 307. ج 5 ، دادغب ، خیرات  ( 411

ص 124. ج 3 ، نیحورجملا ، باتک  ( 412

ص 400. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 413

ص 339. نیکورتملا ، ءافعضلا و  ناوید  ( 414

ص 196. ینغملا ، ( 415

ص 441. ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 416

ص 192. ج 10 ، دادغب ، خیرات  ( 417

ص 16. ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 418

.نامه ( 419

ص 434. ج 11 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 420

ص ج 11 ، یّلحملا ، ص 101 ؛ ج 7 ، مزح ، نبا  ماکحالا ، ص 8 ؛ ج 2 ، نیحورجملا ، باتک  ص 8 ؛ ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 421
(، ریبکلا  ) يراخب خیرات  ص 340 ؛ ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  276 ؛
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ص 350. ج 4 ،

.دابآردیح پاچ  ص 178 ، ج 2 ، قیرفتلا ، عمجلا و  ماهوا  حضوم  ( 422

.یبهذ لادتعالا ، نازیم  نابح ؛ نبا  نیحورجملا ، ك.ر : ( 423

ص 427. ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ( 424

.نیشیپ ( 425

ص 196. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 426

ص 371. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 427

ص 111. ج 3 ، نیحورجملا ، باتک  ( 428

.جرف نب  غبصا  همجرت  بیذهتلا ، بیذهت  ( 429

ص 104. ج 2 ، نیحورجملا ، باتک  ( 430

ص 256. نیکورتملا ، ءافعضلا و  ناوید  ( 431

.رصم هّیفلس  پاچ  ص 382 ، ج 2 ، ثیدحلا ، للع  ( 432

ص 85 و 86. ج 22 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 433

ص 1. ج 8 ، دئاوزلا ، ( 434

ص 48. ج 3 ، نیحورجملا ، باتک  ( 435

ص 41. ج 1 ، يزوج ، نبا  تاعوضوملا ، ص 279 ؛ ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 436

ص 488. ج 10 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 437

ص 398. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 335 ؛ ج 2 ، یمراد ، ننس  ص 683 ؛ ج 4 ، يذمرت ، ننس  ( 438

ص 375. ج 5 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  ( 439

ص 319 و 320. ج 6 ، نازیملا ، ناسل  ( 440
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ات 590  441

ص 153. ج 1 ، هنماکلا ، رردلا  ( 441

ص 155. ج 1 ، هنماکلا ، رردلا  ( 442

ص 114. هیثیدحلا ، يواتفلا  ( 443

ص 26. يواحطلا ، هریس  یف  يواحلا  ( 444

ص 120 و 121. هیرامغلا ، لئاسرلا  ( 445

ص 7. فاقس ، دّرلا ، هیبنتلا و  ( 446

ص 85. هیمیت ، نبا  یلع  ّدرلا  یف  ینّابرلا  قیفوتلا  ( 447

ص 200. هینسلا ، تالاقملا  ( 448

ص 35. یمالسالا ، خیراتلا  ذاقنا  وحن  ( 449

ص 104. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 450

ثیدح 2223. مقر  هحیحصلا ، ثیداحالا  هلسلس  ( 451

ح 14737. ص 174 ، ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 452

ح 4640. ص 138 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 453

ح 1599. ص 259 ، ج 2 ، یلعی ، یبا  دنسم  ح 4657 ؛ ص 145 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 454

ص 118،ح 4576. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 401،ح 18506 ؛ ج 6 ، دمحادنسم ، ص 43،ح 116؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 455

ح ص 601 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  ( 456
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.32899

ص 320. ج 1 ، هلبانحلا ، تاقبط  ح 8832 ؛ ص 301 ، ج 42 ، قشمد ، خیرات  ( 457

ح 330. ص 323 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 458

ح 888. ص 288 ، ج 42 ، قشمد ، خیرات  ( 459

ص ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ح 3736 ؛ ص 601 ، ج 5 ، يذمرت ، ننـس  نامیالا ؛ باتک  ح 131 ، ص 120 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ( 460
ح 114. ص 42 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ح 643 ؛ ، 135

ح 12163. ص 77 ، ج 12 ، هبیش ، یبا  نبا  فّنصملا ، ح 3717 ؛ ص 549 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 461

ح 36346. ص 106 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 167 ؛ ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  ( 462

ح 3717. ص 593 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 463

ح 8817. ص 285 ، ج 42 ، قشمد ، خیرات  ( 464

ص 279. ج 8 ، هنسلا ، جاهنم  ( 465

ح 322. ص 88 ، ج 1 ، دواد ، یبا  ننس  ح 112 ؛ ص 355 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( 466

ص 332. ج 2 ، یقهیب ، ننس  ح 1680 ؛ ص 317 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 467

هیآ 20. ءاسن ، هروس  ( 468

ص 233. ج 5 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ص 466 ؛ ج 2 ، روثنملا ، ّرد  ص 137 ؛ رمع ، هریس  ( 469

ص 270. ج 13 ، يرابلا ، حتف  ح 3897 ؛ ص 559 ، ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ص 327 ؛ ج 3 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 470

ص 240. ج 9 ، يراقلا ، هدمع  ح 1682 ؛ ص 628 ، ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 471

ح 2748. ص 122 ، ج 2 ، قازرلادبع ، فّنصملا ، ص 347و381 ؛ ج 2 ، یقهیب ، ننس  ( 472

ص 389. ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 473

ح 1956. ص 727 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  بادآلا ؛ باتک  ح 36 ، ص 361 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 474
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ح 4869. ص 210 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 2128و3093 ؛ ، 551 ص 393 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 475

نبا فّنصملا ، ( 476
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ح 8206 و 8211. ص 486 و 487 ، ج 9 ، هبیش ، یبا 

ح 27905. ص 668 ، ج 9 ، لامعلا ، زنک  ( 477

ص 191. ج 3 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 102 ؛ ج 3 ، هبیش ، یبا  نبا  فّنصملا ، ( 478

ح 179. ص 513 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ح 1870 ؛ ص 696 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 479

هیآ 233. هرقب ، هروس  ( 480

هیآ 15. فاقحا ، هروس  ( 481

هیآ 14. نامقل ، هروس  ( 482

ص 442. ج 7 ، يربکلا ، ننسلا  ح 13444 ؛ ص 350 ، ج 7 ، قازرلادبع ، فّنصملا ، ( 483

ص ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ح 2042 ؛ ص 659 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ح 4399و4401 ؛ ص 140 ، ج 4 ، دواد ، یبا  ننـس  ( 484
ص 121. ج 12 ، يرابلا ، حتف  ح 2351 ؛ ، 68

ص 80. یبقعلارئاخذ ، ص 143 ؛ ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  ( 485

ص 365. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 486

ص 55. ج 6 ، نامه ، ( 487

.664 ص 654 -  ج 2 ، تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  هعیش  ( 488

ص 207. نیسحلا ، سأر  ( 489

ص 59. ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 490

ص 222. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 491

ص 309. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 197 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 492

ص 319. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 289 ؛ ج 2 ، يزیرقم ، ططخلا ، ( 493

ص 222. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 494
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ص 207. ءافلخلا ، خیرات  ( 495

ص 634. ج 2 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 496 ؛ ج 8 ، نامزلا ، هآرم  ( 496

ص 69. ج 1 ، بهذلا ، تارذش  ( 497

ص 181. نودلخ ، نبا  همدقم  ( 498

ص 77. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 499

ص 260. صاوخلا ، هرکذت  ( 500

حوتفلا ج 5 ص 252 باتک  ( 501

هیادبلا ص 208 ؛  ءافلخلا ، خیرات  ص 388 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 300 ؛  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 502
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ص 252. ج 5 ، حوتفلا ، باتک  ص 254 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، و 

ص 288. ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 503

ص 209. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 252 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 301 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 504

ص 206. يربکلا ، هّیصولا  ص 207 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسحلا  سأر  ( 505

ص 10 و 11. ج 5 ، حوتفلا ، ص 241 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 506

ص 254؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص 208 ؛ ءافلخلا ، خیرات  ص 388 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 300 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ( 507
ص 252. ج 5 ، حوتفلا ، باتک 

ص 298. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 356 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 508

ص 298. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 509

ص 208. ءافلخلا ، خیرات  ( 510

ص 235. صاوخلا ، هرکذت  ( 511

ص 226. ج 2 ، هنسلا ، جاهنم  ( 512

ص 209. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 252 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 301 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 513

ص 254. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 298 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 514

ص 16. هیواعم ، دیزی و  یف  لاؤس  ( 515

ص 18. ءزج 5 ، دّلجم 3 ، مثعا ، نبا  حوتفلا ، ( 516

ص 208. ج 14 ، قشمد ، خیرات  ( 517

ص 89. ج 5 ، دّلجم 3 ، مثعا ، نبا  حوتفلا ، ( 518

ص 193. ءافلخلا ، خیرات  ( 519

ص 135. ج 5 ، دّلجم 3 ، مثعا ، نبا  حوتفلا ، ( 520
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ص 136. نامه ، ( 521

ص 67. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 290 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ( 522

ص 19. ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 242 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 523

ص 140. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  ص 150 ؛ ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتفلا ، ( 524

ص 575 و 576. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 525

.ررح هدام  برعلا ، ناسل  ( 526

ص 238. ج 1 ، هبیتق ، نبا  رابخالا ، نویع  ( 527

ص 79. ج 2 ، ممألا ، براجت  ( 528

، يربکلا تاقبط  ( 529
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ص 368. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 106 ؛ ج 5 ،

ص 135. ج 5 ، دیرفلادقع ، ص 368 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 530

ص 179. ج 3 ، حوتفلا ، ( 531

ص 233. ج 6 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 368 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 532

.نامه ( 533

ص 209. ءافلخلا ، خیرات  ( 534

ص 37. ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 535

ص 200. فنخم ، یبا  لتقم  ( 536

ص 216. ج 6 ، برالا ، هیاهن  ( 537

.نامه ( 538

ص 345. فراعملا ، ( 539

ص 206. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ص 250 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 540

ص 127. ج 1 ، ءافولا ، ءافو  ( 541

ص 47. ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 542

ص 37. ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 111 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  نامه ؛ ( 543

ص 127. ج 1 ، ءافولا ، ءافو  ص 114 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 544

ص 46. ج 1 ، يواسملا ، نساحملا و  ص 9 ؛ ج 2 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 545

ص 11. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 176 ؛ ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 179 ؛ ج 3 ، حوتفلا ، ( 546

ص 180. ج 3 ، حوتفلا ، ( 547

ص 128. ج 1 ، ءافولا ، ءافو  ص 112 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 548
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ص 310. لاوطلا ، رابخا  ص 371 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 549

ص 56. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 550

ص 248. ج 1 ، برعلا ، خیرات  ( 551

ص 180. ج 3 ، حوتفلا ، ص 112 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 310 ؛ لاوطلا ، رابخا  ( 552

ص 211. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 553

ص 47. ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 554

ص 234. ج 4 ، مالعالا ، ص 48 ؛ ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 555

ص 129. ج 1 ، ءافولا ، ءافو  ص 310 ؛ لاوطلا ، رابخا  ص 211 ؛ ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 556

، ءافولا ءافو  ( 557
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ص 130. ج 1 ،

ص 220 و 221. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 558

ص 10. ج 2 ، نامه ، ( 559

ص 17. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 181 ؛ ج 3 ، حوتفلا ، ( 560

ص 276؛ ج 6 ، نایعالا ، تایفو  ص 14 ؛ ج 6 ، خیراتلا ، ءدـبلا و  ص 181 ؛ ج 3 ، حوتفلا ، ص 10 ؛ ج 2 ، هسایـسلا ، همامالا و  ( 561
ص 209. ءافلخلا ، خیرات 

ص 113. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 562

ص 215. ج 1 ، هسایسالا ، همامالا و  ( 563

ص 314. لاوطلا ، رابخا  ( 564

ص 220. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 565

ص 242. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 216 ؛ ج 1 ، نامه ، ( 566

ص 37و38. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 209 ؛ ءافلخلا ، خیرات  ( 567

ص 218. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 568

ص 316. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 242 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 259و260 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ( 569

ص 182. ج 2 ، حوتفلا ، ( 570

ص 227. ج 6 ، برالا ، هیاهن  ( 571

.نامه ( 572

ص 187. فراعملا ، ( 573

ص 133. ج 1 ، ءافولا ، ءافو  ( 574

ص 227. ج 6 ، برالا ، هیاهن  ( 575
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ص 369. ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  ( 576

ص 384. شیرق ، بسن  ( 577

ص 577. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 578

ص 381 و 382. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 246 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 316 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 579

ص 287. ج 1 ، یلبنح ، دامع  نبا  بهذلا ، تارذش  ص 12 ؛ ج 2 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 580

ص 202. ج 1 ، یقرزا ، هکم ، رابخا  ص 209 ؛ ءافلخلا ، خیرات  ( 581

ص 73. ج 26 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ( 582

ص 254. نودلخ ، نبا  همدقم  ( 583

ص 181. هیفسن ، دئاقع  حرش  ( 584

ص 298. ظحاج ، لئاسر  ( 585

ص 265. ج 2 ، يربکلا ، هنتفلا  ( 586

ص 5. هیمیت ، نبا  يربکلا ، هیصولا  ( 587

جاهنم ( 588
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ص 37 و 38. ج 4 ، هنسلا ،

ص 36. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 589

ص 260. ج 7 ، نامه ، ( 590

ات 619  591

.59 ص 57 -  ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 591

ص 393. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 592

باب 38. ص 173 ، بلاطلا ، هیافک  ص 339 ؛ ج 7 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ( 593

ص 238. ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 1623 ؛ ص 194 ، ج 3 ، یلعی ، یبا  دنسم  ( 594

ح 32970. ص 613 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  ص 370 ؛ ج 12 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ( 595

ص 338. ج 7 ، ریثک ، نبا  خیرات  مقر 4447 ؛ ص 340 ، ج 8 ، دادغب ، خیرات  ( 596

ص 235. ج 2 ، یطویس ، يربکلا ، صئاصخلا  ح 4674 ؛ ص 150 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 597

ص 138. ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 10054 ؛ ص 91 ، ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 598

ح 519. ص 397 ، ج 1 ، یلعی ، یبا  دنسم  ص 238 ؛ ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 599

ح 212. ص 175 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 600

ح 31553. ص 292 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  ص 338 ؛ ج 7 ، ریثک ، نبا  خیرات  ( 601

ص 337. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 367 ؛ ج 12 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ( 602

ص 198. ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا  ح 36361 ؛ ص 110 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 339 ؛ ج 7 ، ریثک ، نبا  خیرات  ( 603

زنک ح 995 ؛ ص 332 ، ج 1 ، ریغـصلا ، مجعملا  ص 224 ؛ ج 7 ، دـئاوزلا ، عمجم  ح 26657 ؛ ص 537 ، ج 7 ، دمحا ، دنـسم  ( 604
ح 31205. ص 196 ، ج 11 ، لامعلا ،

هبطخ 283. حرش  ص 183 ، ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 605
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ص 153. ج 7 ، هنسلا ، جاهنم  ( 606

ص 47. ج 5 ، هنسلا ، جاهنم  ( 607

نبا تاقبط  ص 39 ؛ یئاسن ، صئاصخ  ص 130 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 608
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ص 21. ج 3 ، دعس ،

ص 351. ج 1 ، راثآلا ، لکشم  ( 609

.242 ص 238 -  ج 8 ، هنسلا ، جاهنم  ( 610

ص 130. ج 4 ، نامه ، ( 611

ص 404. ج 3 ، نامه ، ( 612

ص 480. ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 613

ص 280. ص 271 و ج 8 ، ج 6 ، دادغب ، خیرات  ( 614

.هیآ لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  ( 615

.هیآ لیذ  نزاخ ، ریسفت  ( 616

.هیآ لیذ  روثنملا ، ّرد  ( 617

ص 115. ج 3 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 618

ص 480. ج 4 ، مکاح ، كردتسم  ص 385 ؛  ج 2 ، دمحا ، دنسم  ( 619
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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