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يوغل 8فیرعت 

یحالطصا 8فیرعت 

راظتنا 8موهفم 

راظتنا ترورض  8تّیمها و 

راظتنا 9تلیضف 

مود 10لصف 

راظتنا زا  یفارحنا  10ياهتشادرب 

لّوا یفارحنا  10هاگدید 

مود یفارحنا  10هاگدید 

موس یفارحنا  11هاگدید 

مراهچ یفارحنا  11هاگدید 

مجنپ یفارحنا  12هاگدید 

مجنپ هاگدید  رب  هرس  سدقینیمخ  ماما  12دقن 

( باطخلا لصف   ) راظتنا دروم  رد  هرس  سدقینیمخ  ماما  حیرص  12هاگدید 

موس 13لصف 
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نارظتنم فیلاکت  13فیاظو و 

13همدقم

مالسلا هیلعرصع  ماما  ياهیگژیو  تافص و  تخانش  13لیصحت 

13هراشا

لقع 13لیلد 

لقن 14لیلد 

تماما تیالو و  ماقم  اب  14دنویپ 

يزاسدوخ سفن و  16بیذهت 

( يزاسهنیمز  ) روهظ يارب  یگدامآ  16بسک 

(: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) هعماج 17حالصا 

ندرک ربص  جرف و  ندیشک  17راظتنا 

تبیغ نامز  رد  هیقف  ّیلو 
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؟ تسیک رظتنم  تسیچ ، راظتنا 

باتک تاصخشم 

دجـسم مق : رـشن :  تاصخـشم  نارکمج .  سدقم  دجـسم  شهوژپ  دـحاو  فلوم  تسیک /؟ رظتنم  تسیچ ؟ راظتنا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
تشاددای موس 7-054-973-964-978 : پاچ  لایر   5000 لایر ؛  4000 کباش :  61 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1386 . سدقم 

-- تیودـهم عوضوم :  تبیغ  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  . 1388 موس : پاچ  تشاددای :  مود . پاـچ  : 
 : هرگنک يدـــنب  هدر  مــق )  ) نارکمج دجـــسم  هدوزفا :  هسانـــش  شهوژپ  دـــحاو  مـــق .)  ) نارکمج دجـــسم  هدوزفا :  هسانـــش  راـــظتنا 

1239318 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/642 ییوید :  يدنب  هدر   1388 785 فلا /BP224/4

همدقم

َوُهَو ِقالْخَْالا ، ِنِساحَمَو  ِعَرَْولِاب  ْلَمْعَْیلَو  ْرِظَْتنَْیلَف  مالسلا  هیلعِمئاقْلا  ِباحْصَا  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  : »... دنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(1 (؛» ُۀَـموُحْرَمْلا ُۀـَباصعْلا  اَُهتّیَأ  ْمَُکل  ًائینَه  اُورِظَْتناَو  اوُّدـجَف  ُهَکَرْدَا ، ْنَم  رْجَا  ُلـْثم  رْجَـْالا  َنم  َُهل  َناـک  ُهَدـَْعب ، ُِمئاـقْلا  َماـقَو  َتاـم  ْنِإَـف  ٌرِظَْتنُم .

هکیلاح رد  دشاب ، وکین  شقالخا  دنک و  زیهرپ  هانگ  زا  هدیـشک و  راظتنا  دـیاب  دـشاب ، مالـسلا  هیلعمئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هک  سکره  »
كرد ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  یـسک  شاداپ  لثم  دراد  یـشاداپ  دـسر  ارف  شگرم  مایق ، زا  شیپ  یـسک  نینچ  رگا  سپ  تسا . رظتنم 

.« تمحر دروم  هورگ  يا  داب  ناتیاراوگ  هک  دیشکب ، راظتنا  دینک و  ششوک  سپ  دشاب . هدرک 

! ایوپ هعماج  رظتنم ، هعماج 

تبیغ زا  هک  یلاس  رازه  زا  شیب  لوط  رد  هک  هدش  بجوم  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  تیـصخش  فلتخم  داعبا  يدوجو و  تمظع 
هب دوخ  رظنم  زا  دناهتـشاد ، هک  یگنهرف  یعامتجا و  يداقتعا ، صاخ  ياهشیارگ  هب  هّجوت  اب  مدرم  فلتخم  ياـههورگ  درذـگیم ، يربک 
زا حیحـص  روصت  عقاو و  اب  قباطم  ار  عوضوم  نیا  زا  دوخ  روصت  كرد و  اهنت  دنزادرپب و  یتسه  ناهج  رد  ترـضح  نآ  تیـصخش  لیلحت 

عوضوم ندومن  حرطم  اب  نافرع  قیرط  ناورهر  كولس و  ریس و  باحـصا  زا  یعمج  اتـسار  نیا  رد  دنک . یقلت  یتسه  هناگی  نآ  تیـصخش 
زا هدرک و  هّجوت  سدـقم  دوجو  نآ  یعیبط  ارف  هبنج  هب  اهنت  دراد  یتسه  ناهج  رد  یهلا  تجح  هک  یـشقن  زین  لماک و  ناسنا  هَّللا و  ۀـفیلخ 

نمـض هدومن و  سدقم  دوجو  نآ  یعیبط  هبنج  هب  فوطعم  اهنت  ار  دوخ  هّجوت  ناناملـسم  زا  رگید  ياهتـسد  دـناهدومن . تلفغ  اههبنج  ریاس 
دندیدن و مدرم  هجوتم  تبیغ  رصع  رد  ار  یتیلوؤسم  هنوگ  چیه  دنراد  هدهع  هب  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ناونع  هب  ترضح  نآ  هک  یشقن  حرط 
هب هّجوت  نمض  مه  ياهّدع  دننک . حالصا  دوخ  ار  مدرم  روما  دنیایب و  ترضح  ات  دنتسناد  ترضح  نآ  جرف  يارب  اعد  ار  مدرم  فلیکت  اهنت 

هفیظو اهنت  هتخاس و  ترضح  نآ  اب  تاقالم  هجوتم  ار  دوخ  مغ  ّمه و  مامت  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  سّدقم  دوجو  یعیبط  یعیبط و  ارف  هبنج 
همه نتفرگ  رظن  رد  اب  رگید  یهورگ  نایم ، نیا  رد  اّما  دـننادیم . سدـقا ، دوجو  نآ  رادـید  هب  لین  يارب  ترـضح  نآ  هب  لسوت  ار  شیوخ 
دیاش ( 2 .) دندمآرب تبیغ  نارود  رد  مدرم  شقن  هفیظو و  نییعت  ددـص  رد  هتخادرپ و  راظتنا  حیحـص  يانعم  ندومن  حرطم  هب  روکذـم  داعبا 

یـسررب دـقن و  هب  تحارـص  اب  رون  هفیحـص  رد  ناشیا  درک . داـی  هورگ  نیا  زا  هرهچ  نیرتزراـب  ناونع  هب  ار  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  ناوتب 
ندرکرپ نیا  هتبلا  : » دـنتخاس حرطم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  هاگدـید  هتخادرپ و  دراد  دوجو  راظتنا  هلأسم  زا  هک  یفلتخم  ياـهتشادرب 

ملظ زا  رپ  ملاع  نالا  دنیایب . دـیاب  ناشیا  مینکب  میناوتیمن  نوچ  ام  اّما  میدرکیم . میتسناوتیم  رگا  مینکب ، میناوتیمن  ام  ار  تلادـع  زا  ایند 
دیاب هک  تسا  هدرک  ام  فیلکت  مالسا ...  ترورض  نآرق و  تسا . نامفیلکت  میریگب ، دیاب  میریگب ، ار  ملظ  يولج  میناوتب  ام  رگا )  ... ) تسا
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راک هک  تسا  نیا  بابسا  ندرک  مهارف  ار ، راک  مینک  مهارف  دیاب  ام  اّما  دیایب ... وا  دیاب  مینکب  میناوتیمن  نوچ  مینکب ...، ار  راک  همه  میورب 
تردق راظتنا  جرف ، راظتنا  : » دنیامرفیم زین  رگید  ییاج  رد  ( 3 ...«) مالسلا هیلعترـضح  ندمآ  يارب  ملاع  دوشب  ایهم  هک  مینکب ، کیدزن  ار 

نآ ددص  رد  ام  ( 4 .«) دوش هیهت  هَّللا  ءاش  نا  روهظ  تامدقم  دنک و  ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالـسا  تردق  ات  مینک  شـشوک  دیاب  تسا . مالـسا 
ۀیقب ترضح  یعقاو  نارظتنم  نایعیش و  فیاظو  زا  یخرب  هب  راظتنا ، راثآ  تلیضف و  ترورـض ، ّتیمها و  موهفم ، یـسررب  نمـض  ات  میتسه 

. هَّللا ءاش  نا  میشاب  یعقاو  نالماع  نارظتنم و  زا  دوخ  هکنآ  دیما  هب  میزادرپب . تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعهَّللا 

لوا لصف 

راظتنا

راظتنا فیرعت 

!؟ هچ ینعی  دیآیم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  همه  نیا  هک  يراظتنا  تسیچ ؟ راظتنا 

يوغل فیرعت 

(5 .) تسا هدنیآ  هب  نتشاد  دیما  یعون  ندوب و  هار  هب  مشچ  ینابهگن ، روما ، رد  گنرد  يانعم  هب  تغل  رد  راظتنا 

یحالطصا فیرعت 

هّدضو هرظتنت ، امل  ءّویهّتلا  اهنم  ثعبنی  ۀّیناسفن  ۀّیفیک  وهو  : » دیامرفیم مراکملا » لایکم   » فلؤم یناهفصا  يوسوم  هَّللا  تیآ  راوگرزب  ملاع 
شراظتنا هچنآ  يارب  یگدامآ  بجوم  هک  یناسفن  یحور و  تسا  یتلاح  راـظتنا  ( 6 ...«.) دکآ ءّویهّتلا  ناک  ّدـشا  راظتنالا  ناک  امّلکف  سأیلا 

... . دوب دهاوخ  رتشیب  زین  یگدامآ  دشاب  رتدیدش  راظتنا  ردقره  سپ  تسا . يدیماان  سأی و  نآ  دض  و  دوشیم . دنشکیم ، ار 

راظتنا موهفم 

رد مالسا  تردق  ات  مینک  ششوک  دیاب  تسا و  مالسا  تردق  راظتنا  جرف ، راظتنا  : » دنیامرفیم راظتنا  موهفم  هراب  رد  هرس  سدقینیمخ  ماما 
(7 «.) دوش هیهت  هَّللا  ءاش  نا  روهظ  تامدقم  دنک و  ادیپ  ققحت  ملاع 

راظتنا ترورض  تّیمها و 

نیا رد  ور  نیمه  زا  تسا . یعیـش  رکفت  مهم  ياهیگژیو  زا  یناهج  حلـصم  بیاـغ و  ماـما  ناونعهب  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  هب  داـقتعا 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یعیـش  فراعم  زا  یمیظع  شخب  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  تیمها و  زا  یجنم  نآ  راظتنا  رکفت ،

يداقتعا مّلـسم  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  هراومه  هدش  نایب  نآ  يارب  هک  ییاهیگژیو  اب  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  راظتنا  یعیـش  رکفت  رد 
هنومن ناونعهب  تایاور  زا  یخرب  هب  ًالیذ  تسا . هدش  دیکأت  حیرصت و  نآ  ترورض  رب  مالسلا  مهیلعهعیش  ناماما  تایاور  رد  هدوب و  حرطم 

زا دوخ  دنـس  هب  ۀبیغلا »  » باتک رد  مراهچ  نرق  نیثدـحم  املع و  زا  دـیفم  خیـش  هب  فورعم  ینامعن  میهاربا  نب  دـمحم   - 1 دوشیم . هراشا 
، ّلجَوّزَع هَّللا  ُلَبْقَیال  اِمب  ْمُکِربُْخا  الَا  : » دندومرف دوخ  باحـصا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  يزور  هک  تسا  هدومن  تیاور  ریـصبوبا 

ُۀَئارَْبلاَو اَنل ، ُۀَیالِوْلاَو  هَّللا ، َرَمَا  اِمب  ُراْرقِْالاَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  ّنَأَو  هَّللا ، ِّالا  َهِلا  ْنَأ ال  ُةَداهَـش  َلاقَف :  یلب ؛ ُْتلُقَف :  ِِهب ؟ ّالِإ  ًالَمَع  ِدابِعْلا  َنِم 
ربخ ار  امش  ایآ  ( »... 8 ...«.) مالـسلا هیلعِِمئاْقِلل  ُراِظْتنِْالاَو  ُۀَنِینْأَمُّطلاَو ، داِهتْجِْالاَو  ُعَرَوْلاَو ، ْمَُهل ، ُمِیلْـسَّتلاَو  ًۀَّصاخ -  ۀَِّمئَْالا  ِینعَی  اِنئادـْعَا -  ْنِم 
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ربخ ار  امش  ایآ  ( »... 8 ...«.) مالـسلا هیلعِِمئاْقِلل  ُراِظْتنِْالاَو  ُۀَنِینْأَمُّطلاَو ، داِهتْجِْالاَو  ُعَرَوْلاَو ، ْمَُهل ، ُمِیلْـسَّتلاَو  ًۀَّصاخ -  ۀَِّمئَْالا  ِینعَی  اِنئادـْعَا -  ْنِم 
هب نداد  یهاوگ  دومرف : يرآ . متفگ : دنکیمن !؟ لوبق  ناگدـنب  زا  نآ  هلیـسو  هب  زج  ار  یلمع  چـیه  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  يزیچ  هب  مهدـن 

هچنآ هب  ندرک  رارقا  و  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هکنیا  تسین و  دنوادخ  زج  شتسرپ ، هتـسیاش  سک  چیه  هکنیا 
نانآ و تاروتـسد  ربارب  رد  ندـش  میلـست  و  مالـسلا -  مهیلعتیب  لها  ام -  نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  تیـالو  و  هدومرف ، رما  نآ  هب  دـنوادخ 

يدـهم راظتنا  دـییامرفیم ، هظحالم  هک  روطنامه  مالـسلا .»... هیلعمئاـق  ندـمآ  يارب  راـظتنا  ربص و  و  شـشوک )  ) داـهتجا يراـگزیهرپ و 
لامک  » باتک رد  هرس  سدققودص  خیش   - 2 دوشیمن . هتفریذپ  نآ  نودب  ناگدنب  لامعا  هک  هدش  هدرمش  يدراوم  زا  مالسلا  هیلعدوعوم 

مدش و دراو  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  دوخ  يالوم  رب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ینـسح » میظعلادبع   » زا دوخ  دنـس  هب  ۀمعّنلا » مامت  نیدـلا و 
عورش دوخ  ترضح ، نآ  سپ  تسوا !؟ ریغ  یسک  ای  تسوا  دوخ  مالسلا  هیلعيدهم  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاق  هراب  رد  ناشیا  زا  متـساوخیم 

ِیف عاُطیَو  ِِهتَبیَغ ، ِیف  َرِظَْتنَی  ْنَأ  بِجَی  يَِّذلا  ّيدـْهَمْلا  َوُه  اّنِم  مالـسلا  هیلعَمئاقْلا  ّنِا  مِساقْلا ! ابَا  ای  : » دـندومرف نم  هب  هدرک و  نتفگ  نخـس  هب 
تـسا بجاو  هک  یـسک  يدهم ؛ تسوا  تسام و  زامالـسلا  هیلعمئاق  هک  یتسرد  هب  مساقلاوبا ! يا  ( » 9 (؛»... يِدـْلُو ْنِم  ثلاّثلا  َوُهَو  ِهِروُهُظ ،

دای تیاور  تسا ». نم  نادنزرف  زا  لسن )  ) نیموس وا  و  دومرف ، روهظ  هکیتقو  شتعاطا  تسا  بجاو  و  شتبیغ ، نامز  رد  وا  ندیشک  راظتنا 
يدـهم ترـضح  راـظتنا  بوـجو  هکلب  ترورـض  موزل و  رب  تسین ، نآ  حرط  ياـج  هلاـقم  نـیا  رد  هـک  رگید  تاـیاور  زا  يرایـسب  هدـش و 

. دننکیم تلالد  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلعدوعوم 

راظتنا تلیضف 

هچ دوشیم ، بوسحم  یعیـش  رکفت  رد  داـقتعا  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  همه  نیا  هک  راـظتنا  دـید ، دـیاب  لاـح 
مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  نارظتنم  ياربیماقم  تلزنم و  نانچنآ  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هدیسر  تایاور  رد  دراد ؟ یشاداپ  تلیـضف و 

دـشاب هتـشاد  شاداپ  تلیـضف و  همه  نیا  ياهداس  رهاظ  هب  لمع  نینچ  تسا  نکمم  ایآ  هک  درادیم ، او  یتفگـش  هب  ار  ناسنا  هک  هدش  نایب 
جرف راظتنا  ام  نایعیـش  لاـمعا  نیرترب  ( » 10 (؛»... جرَفْلا راِظْتنِا  انتَعیـش  ِلامْعَا  ُلَضفَا  : »... دـندومرف مالـسلا  هیلعداوج  ماما  هک  اجنادـب  اـت   !!؟

نـشور تلیـضف  همه  نیا  ّرـس  یعقاو  نارظتنم  فیاظو  راظتنا و  هفـسلف  هب  هّجوت  لّمأت و  یکدنا  اب  هتبلا  تسا ». ( مالـسلا هیلعدوعوم  يدهم  )
یتّقشم یتخس و  گرزب ، تلیـضف  نیا  ّرـس  دیاش  و  ( 11 «) اهُزَمْحَا لامْعَْالا  ُلَْضفَا  : » تسا هدمآ  فیرـش  يوبن  رد  هکنیا  هچ  دـش . دـهاوخ 
ربماـیپ زا  دـنچ  یتاـیاور  هب  اـجنیا  رد  تسین . راوـشد  لکـشم و  هک  راـظتنا  ياـعّدا  فرـص  ّـالاو  تسا ، هـتفهن  یعقاو  راـظتنا  رد  هـک  دـشاب 
یناهج حلصم  یعقاو  نارظتنم  يارب  هکیماقم  تلزنم و  راظتنا و  تلیضف  نوماریپ  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

ملاع یجنم  نآ  مودق  یقیقح  نارظتنم  زا  هکنیا  دیماهب  هدنناوخ ، هدنراگن و  يارب  دـشاب  يرکذـت  دـیاش  مینکیم . هراشا  تسا ، هدـش  نایب 
ُراِظْتنِا ةَدابِعْلا  ُلَْضفَا  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا   - 1 هَّللا . ءاش  نا  میشاب  ّتیرـشب 

نامَز لْهَأ  ّنِإ  ِدلاخ ! ابَا  ای  : »... دنیامرفیم دـلاخ  ابا  هب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما   - 2 تسا ». جرف  راظتنا  اـهتدابع ، نیرتهب  ( » 12 (؛»... جَرَفْلا
هب دقتعم  هک  مالسلا ) هیلعيدهم  ماما   ) وا تبیغ  نامز  لها  ( » 13 (؛»... نامَز ّلُک  لْهَا  ْنِم  لَْضفَأ  ِهِرُوهُِظل ، نیرِظَْتنُْملاَو  ِِهتَمامأب ، نِیلئاقلا  ِهتَبیغ 
هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  قودص  موحرم   - 3 دنتـسه .»... ینامز  ره  لها  زا  رترب  دنتـسه ، وا  روهظ  نارظتنم  وا و  تماما 

تسا ماما  هدزاود  هدننک  لماک  هک  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هکنیا  مالسلا و  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  شدنزرف  یفرعم  زا  دعب  ترضح  نآ 
یسک ( » 14 (؛»... ُْهنَع ُّبُذَی  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلُوسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُهَْفیَس  ِرِهاّشلاَک  ْمُْهنِم  رَشَع  ِیناّثِلل  رِظَْتنُملَا  : »... دندومرف تسوا ، بلـص  زا 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  يور  شیپ  هدیـشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  شریـشمش  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـشاب ، نانآ  نیمهدزاود  رظتنم  هک 
نارظتنم تلیـضف  رد  يرگید  تیاور  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  لقن  هب  زین  باتک  نامه  رد   - 4 دیامنیم ». عافد  ترـضح  نآ  زا  هلآو 

ِهَّللا ُءاِیلُوا  ِکئلُوا  ِهِرُوهُظ ، ِیف  َُهل  َنیِعیطُمْلاَو  ِِهتَبیَغ ، ِیف  ِهِروُهِظل  نیرِظتنُملَا  مالسلا  هیلعانِِمئاق  ِۀَعیِشل  یبوُط  ریـَصبابَا ! ای  : »... تسا هدمآ  نینچ 
و دنتسه ، وا  روهظ  رِظتنم  شتبیغ  رد  هک  یناسک  ام ، مئاق  نایعیش  لاح  هب  اشوخ  ریـصبابا ! يا  ( » 15 (؛» نُونَزْحَی ْمُهالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخال  نیّذلَا 
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موـحرم  - 5 دـنوشیم .» نیگهودـنا  هن  تساهنآ و  رب  یـسرت  هن  هک  دنتـسه  ادـخ  ياـیلوا  ناـنآ  دـنیوا . رادربناـمرف  زین  شروهظ  لاـح  رد 
ْمُْکنِم َتام  ْنَم  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تیاور  نآ  رد  هک  دـنکیم  لقن  راـتخم » نب  ضیف   » زا دوخ  دنـس  هب  یتیاور  یـسلجم 

ال، َلاق : َُّمث  ِهِفیِسب ، ُهَعَم  َعَراق  ْنَمَک  َْلب  ال ، َلاق :  ُّمث  ۀئِینَه ، َثَکَم  ُّمث  َلاق : ِهِطاطُْسف . ِیف  مالسلا  هیلعِمئاقْلا  َعَم  َوُه  ْنَمَک  ْرمَْالا  اذِهل  ُرِظَْتنُم  َوُهَو 
رد دریمب  امش  زا  سکره  دندومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  دیوگیم : يوار  ( » 16 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لُوسَر  َعَم  َدِهُْشتْسا  ْنَمَک  هَّللاَو 

سپـس دشاب . هدوب  شاهمیخ  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـشاب ، رـصع ) ماما  روهظ  رما (  نیا  رظتنم  هکیلاح 
سپـس دنزب . ریـشمش  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  هکلب  هن ، دـندومرف : هاگنآ  هدرک ، گنرد  ياهظحل  دـنچ  ترـضح 

قوف تایاور  هب  هّجوت  اب  دشاب .» هدش  دیهش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  مسق  ادخ  هب  هن ، دندومرف :
فیاـظو یـسررب  هب  مینادیم ، مالـسلا  هیلعترـضح  رظتنم  ار  دوخ  میـشکیم و  ار  فیرـش  دوجو  نآ  روـهظ  راـظتنا  نایعیـش  اـم  هکنیا  و 

جرف راظتنا  زا  توافتم  تسردان و  ياهتشادرب  یسررب  هب  ادتبا  تساجب  اّما  میزادرپیم . تبیغ  زیگنا  تریح  تخـس و  نارود  رد  نارظتنم 
عّیشت ملاع  عجرم  گرزب  نیا  رظن  زا  ار  یعقاو  نارظتنم  یقیقح  فیاظو  سپس  میزادرپب ، هتفرگ  تروص  نأشلا  میظع  لحار  ماما  طسوت  هک 

. مینک نایب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  تایاور  زا  لقن  هب  و 

مود لصف 

راظتنا زا  یفارحنا  ياهتشادرب 

لاس 1367 نابعـش  همین  تبـسانم  هب  فارگلت  تسپ و  ترازو  نیلوؤسم  اب  رادید  رد  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  یمالـسا  بالقنا  دـیقف  ربهر 
رارق یـسررب  دـقن و  دروـم  لـیذ  حرـش  هب  هدرک و  يدنبهتـسد  ار  تسا  هدـش  جرف » راـظتنا   » عوـضوم زا  هک  یتواـفتم  ياـهتشادرب  ه.ش ،

: دنهدیم

ّلوا یفارحنا  هاگدید 

هک تسا  یناسک  هاگدـید  دـنزادرپیم ، نآ  حرط  هب  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  ترـضح  هک  جرف » راـظتنا   » عوضوم باـب  رد  هاگدـید  نیلوا 
دننادیم نیا  هب  ار  جرف  راظتنا  اهیضعب  . » دننادیم مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  اهنت  ار  تبیغ  نامز  رد  مدرم  فیلکت 

دنتسه یحلاص  مدرم  اهنیا  دنهاوخب . ادخ  زا  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  جرف  دننک و  اعد  دننیـشنب و  لزنم  رد  هّینیـسح و  رد  دجـسم ، رد  هک 
هدیرخ مه  یبسا  کی  دوب ، یحلاص  درم  رایسب  متخانـشیم  ًاقباس  نم  هک  ار  اهنآ  زا  یکی )  ) یـضعب هکلب  دنراد ، يداقتعا  وچمه  کی  هک 

یهن دندرکیم و  لمع  مه  ناشدوخ  یعرش  فیلاکت  هب  اهنیا  دوب . مالسلا  هیلعبحاص  ترـضح  رظتنم  تشاد و  مه  يریـشمش  کی  دوب ،
کی هک  مه  نیا  رکف  هب  دـمآیمن و  ناشزا  يراک  نیا  زا  ریغ  رگید  نیمه ، نکل  دـندرکیم ، مه  فورعم  هب  رما  دـندرکیم و  مه  رکنم  زا 

(17 «.) دندوبن دننکب  يراک 

مود یفارحنا  هاگدید 

هاگدید رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، لّوا  هاگدید  هب  هیبش  رایـسب  دننکیم ؛ هراشا  نادب  هرـس  سدقینیمخ  ماما  ترـضح  هک  یمّود  هاگدید 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یتح  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  دراد  دوخ  هعماـج  هب  تبـسن  ناملـسم  درف  ره  هک  ياهفیظو  یّلک  روطهب  مّود 

ناهج رد  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشادن  راک  ام  هک  تسا  نیا  دنتفگیم ؛ ار  جرف  راظتنا  هک  دندوب  يرگید  هتـسد  : » تسا هدـش  تلفغ  مه  رکنم 
لمع ار  نامدوخ  فیلاکت  ام  میـشاب ، هتـشادن  راک  ام  اـهزیچ  نیا  هب  درذـگیم ، هچ  اـم  ّتلم  رب  درذـگیم ، هچ  اـهّتلم  رب  درذـگیم ، هچ 
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نیمه ام  فیلکت  میرادن ، یفیلکت  ام  رگید  دـننکیم ، تسرد  هَّللا  ءاش  نا  دـنیایب  ترـضح  دوخ  مه  روما  نیا  زا  يریگولج  يارب  مینکیم ،
کی اهنیا  میـشاب . هتـشادن  درذـگیم  نامدوخ  تکلمم  رد  ای  درذـگیم  ایند  رد  هچنآ  راک  هب  يراک  دـنیایب و  ناشیا  مینک  اـعد  هک  تسا 

رد هرـس  سدقینیمخ  ماما  1و2 )  ) هاگدید ود  رب  هرـس  سدقینیمخ  ماما  دـقن  ( 18 (...«.) ًارهاظ  ) دندوب حلاص  هک  دـندوب  یمدرم  ياهتـسد ،
مامت میورب  دیاب  میتشاد  تردق  دیسریم و  نامتـسد  رگا  ام  : » دنیامرفیم هتخادرپ و  هدش  دای  هاگدید  ود  یـسررب  دقن و  هب  ناشتانایب  همادا 

ار ملاع  مالسلا  هیلعترضح  هک  تسا  نیا  تسه  هک  نیا  میناوتیمن . ام  اهتنم  تسام ، یعرش  فیلکت  میرادرب ، ملاع  زا  ار  اهروج  اهملظ و 
(19 «.) دیرادن فیلکت  رگید  امش  هک  نیا  هن  ناتفیلکت ، نیا  زا  دیرادرب  تسد  امش  هکنیا )  ) هن تلادع ، زا  دنکیم  رپ 

موس یفارحنا  هاگدید 

دانتـسا هب  هک  تسا  یناسک  تشادرب  تسا ، هدـش  هراشا  نادـب  هرـس  سدـقماما  ترـضح  تانایب  رد  هک  راظتنا »  » موهفم زا  تشادرب  نیمّوس 
، دـشاب هدـش  یهابت  داسف و  زا  رپ  ایند  هک  دـننکیم  روهظ  ینامز  ءادـفلا ) هل  اـنحاورا   ) مئاـق ترـضح  تسا ؛ هدـمآ  اـهنآ  رد  هک  یتاـیاور 

لاح هب  ار  هعماج  دیاب  هکلب  میـشاب ، هتـشاد  يراک  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  يدسافم  اهفارحنا و  اب  تبیغ  نامز  رد  دـیابن  ام  دـنیوگیم :
ات دوشب  تیـصعم  رپ  ملاع  دیاب  بوخ ! هک  دـنتفگیم  ياهتـسد  کی  : » دوش مهارف  ترـضح  روهظ  هنیمز  دوخ  يدوخ  هب  ات  میراذـگب  دوخ 

جرف ات  دوشب  دایز  اههانگ  دـننکب ، دـنهاوخیم  يراکره  مدرم  اـت  مینکن  مه  فورعم  هب  رما  مینکن ، رکنم  زا  یهن  دـیاب  اـم  دـیایب . ترـضح 
(20 «.) دوشب کیدزن 

مراهچ یفارحنا  هاگدید 

یـصاعم و يولج  دـیابن  اهنت  هن  ام  هک  تسا  دـقتعم  هتخاـس و  حرطم  ار  موس  هورگ  تشادرب  ناـمه  رت  یطارفا  یلکـش  هب  مراـهچ  هاگدـید 
رتشیب هچ  ره  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  روهظ  هنیمز  ات  مینزب  نماد  اهنآ  هب  دـیاب  هکلب  میریگب ، ار  دراد  دوجو  هعماـج  رد  هک  یناـهانگ 

ملظ روج و  زا  رپ  ایند  ات  هانگ  هب  ار  مدرم  درک  توعد  اههانگ ، هب  دز  نماد  دیاب  دنتفگیم : دندوب  رتالاب  نیا  زا  ياهتـسد  کی  : » دوش مهارف 
هداس صاخشا  دندوب ، مه  ییاهفرحنم  هتسد  نیا  نیب  رد  هتبلا  هک  دندوب  ياهتسد  مه  نیا  دنروایب . فیرـشت  مالـسلا  هیلعترـضح  دوش و 

هاگدید ود  رب  هرس  سدقینیمخ  ماما  دقن  ( 21 «.) دندزیم نماد  رما )  ) نیا هب  يدصاقم  يارب  هک  دندوب  مه  ییاهفرحنم  دـندوب ، مه  حول 
فالخ ینعی  : »... دنیامرفیم ناشنانخـس  همادا  رد  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  تّدش  هب  ار  ریخا  هاگدـید  ود  هرـس  سدـقماما  ترـضح  (3و4 :)
مالسلا هیلعبحاص  ترضح  دیایب ! مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  ات  مینکب  تیـصعم  رگید  ام  هک  انعم  نیا  نآرق ! فالخ  مالـسا ، ترورض 

نیا يارب  دننک ، تیوقت  ار  تموکح  هک  نیا  يارب  ار ، تلادع  دـنهدب  شرتسگ  هک  نیا  يارب  دـنیآیم !؟ هچ  يارب  دـنروآیم  فیرـشت  هک 
هعـسوت میرادرب و  فورعم  هب  رما  زا  تسد  میرادرب ، رکنم  زا  یهن  زا  تسد  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  فـالخ  اـم  دـنربب . نیمز  زا  ار  داـسف  هـک 

نآلا دننکب . ار  اهراک  نیمه  دنهاوخیم  دنیآیم  ترـضح  دننکیم !؟ هچ  دنیایب  ترـضح  دنیایب . ترـضح  هک  نیا  يارب  ار  ناهانگ  میهدب 
يأر بسح  هب  داسف !؟  هب  ار  مدرم  دنک  توعد  هک  تسا  نیا  شفیلکت  هکلب  درادن ؟  یفیلکت  رـشب  رگید  میرادـن ؟  یفیلکت  چـیه  ام  رگید 

هب نیرفن  یـسکره  مادص ! هب  مینک  اعد  مینیـشنب  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  نادان ، ناشیاهیـضعب  دـنرگیزاب و  ناشیاهیـضعب  هک  ّتیعمج  نیا 
( مادص  ) نیا هک ، نیا  يارب  مادـص ، هب  دـنک  اعد  یـسک  ره  و  دـنیآیم !! رید  ترـضح  هک  نیا  يارب  تسا ، هدرک  رما  فالخ  دـنک ، مادـص 

لاثما میـشاب و  مادـص  لیبق  زا  ناشبانذا ، يوگ  اعد  و  میـشاب ، يوروش  يوگ  اعد  میـشاب ، اکیرمآ  يوگ  اعد  دـیاب  ام  دـنکیم . داـیز  داـسف 
ترضح دننک !؟  هچ  دنروایب ، فیرشت  ترضح  دعب  دنروایب ! فیرـشت  ترـضح  ملظ و  روج و  زا  دننک  رپ  ار  ملاع  اهنیا  هک  نیا  ات  اهنیا ،

ار نیمه  دـنهاوخیم  ترـضح  دـشاب ، روج  ملظ و  هک  مینکیم  اعد  ام  مینکیم و  ام  هک  يراک  ناـمه  دـنرادرب ، ار  روج  ملظ و  هک  دـنیایب 
(22 ...«.) دنرادرب
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مجنپ یفارحنا  هاگدید 

لیکـشت يارب  یمادقا  ره  هک  تسا  یناسک  هاگدـید  دـنزادرپیم ، نآ  هب  دوخ  تانایب  رد  هرـس  سدـقماما  ترـضح  هک  یهاگدـید  نیرخآ 
دندوب يرگید  هتسد  کی  : » تسا ریاغم  تایاور  صوصن  اب  لمع  نیا  هک  دنراد  هدیقع  هتـسناد و  عرـش  فالخ  ار  تبیغ  نامز  رد  تموکح 

، دـندوب رورغم  اـهنآ  تسا . مالـسا  فـالخرب  لـطاب و  تموکح  نیا  دوشب ، قـقحم  تبیغ  ناـمز  رد  رگا  یتـموکح  ره  هک  دـنتفگیم  هک 
، ترـضح روهظ  لبق  دوش  دنلب  یمَلع  ره  هک  رما ؛ نیا  رب  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  ضعب  هب  دندوب  رورغم  دـندوبن ، رگیزاب  هک  ییاهنآ 
، دـنک دـنلب  مَلع  سکره  هک  تایاور ، نآ  هک  یتروص  رد  دـشاب ، یتموکح  ره  هک ...  دـندوب  هدرک  لایخ  اهنآ  تسا . لطاب  ِمَلع  مَلع ، نآ 
ام هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  دـشاب ، یتایاور  وچمه  کی  هک  مینکیم  ضرف  اـم  ـالاح  دـنک . دـنلب  دوخ )  ) تیودـهم ناونع  هب  يدـهم  مَلع 

(23 (!؟  تسا طقاس  رگید  نامفیلکت 

مجنپ هاگدید  رب  هرس  سدقینیمخ  ماما  دقن 

نیا دشاب  یتموکح  ره  هک  دندرک  لایخ  دوشب ... دنلب  یمَلع  ره  هک  دنیوگیم  هک  ییاهنیا  : » دـنیامرفیم هفاضا  تما ) ماما   ) زین همادا  رد  و 
دننادیمن دننزب ، ار  اهفرح  نیا  هک  ناشهب ، دناهدرک  قیرزت  اهنیا  دنیوگیم ، دـنراد  یچ  دـنمهفیمن  اهنیا  تسا ، جرف  راظتنا  فالخ  رب 

رب دـنربب ، نیب  زا  ار ، مه  دـننزب  ار ، مه  دنـشکب  دـنزیرب ، مه  ناـج  هب  مدرم  همه  هکنیا  ینعی  ندوبن  تموکح  دـنیوگیم ، یچ  یچ  دـنراد 
يارب میدزیم  راوید  هب  ار  همه  دنتشاد ، باب  نیا  رد  مه  تیاور  ات  تسیود  میدرکیم  ضرف  رگا  ام  دننکب . راتفر  یهلا  تایآ  صن  فالخ 
لباق تیاور  هنوگ  نیا  دز . راوید  هب  دیاب  ار  نیا  درک ، دـیابن  دـیوگب  ار  رکنم  زا  یهن  هک  دـیایب  یتیاور  ره  رگا  تسا . نآرق  فالخ  هکنیا 

هرگ ار  شتشم  دتـسیاب و  ملظ  لباقم  رد  ناسنا  هک  دراد  شزرا  دنیامرفیم « : هرـس  سدق  لحار  ماما  رگید  ییاج  رد  ( 24  ...«.) تسین لمع 
هک الاح  هک  تسین  روط  نیا  اـقآ ! میراد  فیلکت  اـم  دراد . شزرا  نیا  دوشب ، داـیز  ملظ  ردـق  نیا  هک  دراذـگن  دـنزب و  شنهد  يوت  دـنک و 
اب لّجع  هِجَرَف . یلَع  لّجَع  میئوگب  میریگب و  تسد  ار  حیبست  ناماههناخ ، رد  مینیشنب  رگید  سپ  میتسه ، مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رظتنم 

دینک عمتجم  مه  اب  ار  نیملـسم  هک  تسا  نیا  ندرک  مهارف  وا و  ندمآ  يارب  دینک  مهارف  ار  هنیمز  دـیاب  امـش  دوشب . لیجعت  دـیاب  امـش  راک 
(25 «.) ناشیا دنکیم  روهظ  هَّللا  ءاش  نا  دیوشب ، مه  اب  همه 

( باطخلا لصف   ) راظتنا دروم  رد  هرس  سدقینیمخ  ماما  حیرص  هاگدید 

، هدرک حرطم  تحارص  هب  ار  جرف  راظتنا  موهفم  باب  رد  دوخ  رظن  هدش ، دای  ياههاگدید  یسررب  نایاپ  رد  هرس  سدقینیمخ  ماما  ترـضح 
مینکب میناوتیمن  نوچ  اّما  میدرکیم  میتسناوتیم  رگا  مینکب ، میناوتیمن  ام  ار  نیا  تلادـع ، زا  ار  اـیند  ندرک  رپ  نیا  هتبلا  : »... دـنیامرفیم

ار ملظ  يولج  میناوتب  ام  رگا ) ، ) تسا ملظ  زا  رپ  ملاع  ملاع ، رد  دـیتسه  هطقن  کـی  امـش  تسا ، ملظ  زا  رپ  ملاـع  نـالا  دـنیایب . دـیاب  ناـشیا 
میناوتیمن اّما  مینکب . ار  راک  همه  میورب  دیاب  هک  تسا  هدرک  ام  فیلکت  نآرق  مالـسا و  ترورـض  تسا . نامفیلکت  میریگب ، دـیاب  میریگب ،

کیدزن ار  راک  هک  تسا  نیا  بابـسا  ندرک  مهارف  ار ، راک  مینک  مهارف  دیاب  ام )  ) اّما دنکب ، ات  دیایب  وا  دیاب  مینکب  میناوتیمن  نوچ  مینکب ،
يوبن فیرش  ثیدح  روآدای  لحار  ماما  شیامرف  ( 26 .«) مالسلا هیلعترضح  ندمآ  يارب  ملاع  دوشب  اّیهم  هک  مینکب  وچمه  ار  راک  مینکب ،

جرف راظتنا  هلب ، ( » 27 (؛» هناْطلُس ِینْعَی  مالـسلا  هیلعيِدْهَْمِلل  َنُوئِطَُویَف  ِقِرْـشَمْلا  َنِم  ٌسان  ُجُرْخَی  : »... دنیامرفیم هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
تلود یناهج و  تموکح  لیکـشت  يزاـسهنیمز  تهج  رد  یعاـمتجا و ...  يدرف ، یگداـمآ  زج  یموهفم  هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  رظنم  زا 

ثیداحا رد  هدـش و  هراشا  نآ  هب  یعیـش  رکفت  گنهرف و  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  درادـن و  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  همیرک 
هـشیدنا يایحا  رد  لـحار  ماـما  رثؤم  گرزب و  شقن  رب  یفـصنم  درف  ره  هک  تساـجنیا  تسا .» هتفر  نخـس  نآ  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
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ماما شخب  ییاهر  تکرح  هزادـنا  هب  يربک  تبیغ  نارود  لوط  رد  یتکرح  چـیه  هک  درک ، دـهاوخ  رارقا  هدومن و  فارتعا  حیحـص  راـظتنا 
نیا هک  يزور  دیما  هب  تسا . هتشادن  ریثأت  ءادفلا ) هل  انحاورا   ) مظعالا هَّللا  ۀّیقب  ترـضح  روهظ  يزاسهنیمز  ياتـسار  رد  هرـس  سدقینیمخ 

هب هعیش  رِظتنم  قمریب و  نامشچ  دوش و  لصتم  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  یناهج  بالقنا  هب  ریظنیب ، ای  ریظنمک  یمالـسا  بالقنا 
يالبال زا  لحار  ماما  تایرظن  ءارآ و  یسررب  دقن و  هب  هّجوت  یکدنا  اب  هَّللاءاشنا . ددرگ  نشور  مالـسلا  اهیلعهمطاف  فسوی  يابرلد  لامج 

هنیمز یعامتجا ، يدرف ، حالـصا  لـیبق ؛ زا  ّتیرـشب  ملاـع  یجنم  مودـق  نارظتنم  یعقاو  فیاـظو  شیب و  مک و  شترـضح  راـب  رهگ  تاـنایب 
يربک تبیغ  نارود  رد  هعیـش  فیاظو  یـسررب  هب  هک  هدیـسر  نآ  تبون  نونکا  میوشیم . نومنهر  ترـضح و ...  یناهج  تموکح  يزاس 

نایب زیزع  ناگدنناوخ  يارب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هلاقم  نیا  لاجم  ّدـح  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  تایاور  زا  يریگ  ماهلا  اب  هتخادرپ و 
. مییامن

موس لصف 

نارظتنم فیلاکت  فیاظو و 

همدقم

يور ثحب  اّما  درادـن ، دوجو  يدـیدرت  کش و  دـنراد  یفیلاـکت  فیاـظو و  هدوبن ، اـهر  يربک  تبیغ  نارود  لوط  رد  نایعیـش  هک  نیا  رد 
داتـشه ات  بتک  زا  یخرب  رد  هک  اجنادـب  ات  هدـش ، حرطم  يرایـسب  نانخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  تساهنآ ، فیاـظو  فیلاـکت و  عون  دادـعت و 
هدـهع هب  تبیغ  رـصع  رد  هک  ار  یفیاظو  همه  نییبت  رکذ و  شیاجنگ  هلاقم  نیا  هک  اـجنآ  زا  نکل  ( 28 .) دناهدرمشرب نارظتنم  يارب  هفیظو 

. میشاب فیلاکت  فیاظو و  هب  نیلماع  زا  دوخ  هک  هَّللا  ءاش  نا  میزادرپیم . نارظتنم  فیاظو  مها  هب  درادن ، هدش  هداهن  نایعیش 

مالسلا هیلعرصع  ماما  ياهیگژیو  تافص و  تخانش  لیصحت 

هراشا

تفرعم و  دسانشب ، ار  دوشیم -  هدیشک  شراظتنا  هک  یسک  ینعی  رَظتنم -  ءادتبا  هک  تسا  نآ  رِظتنم ، هعیش و  ره  هفیظو  نیرتمهم  نیلوا و 
ربماـیپ زا  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف تاـیاور  رد  هک  دراد  ّتیمها  ياهزادـنا  هب  بلطم  نـیا  دـیامن . بـسک  ار  شیاـهیگژیو  تافـص و  وا و 
دریمب سکره  ( » 29 (؛» ًۀَّیلِهاج ًۀَتیِم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِْرعَی  َْملَو  َتام  ْنَم  : » تسا هدمآ  مالـسلا  مهیلعيده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

لقن هب  و  راسی » نب  لیضف   » زا حیحص  دنس  هب  ینیلک  موحرم  هک  رگید  یتیاور  رد  تسا ». هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  و 
َتام نَم  ُلوُقَی : مالسلا  هیلعرَفْعَج  ابَا  ُْتعِمَس  َلاق : راسَی  ْنب  لیُضف  ْنَع  : » تسا هدمآ  نینچ  هدروآ ، یفاک  لوصا  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 

َناک ِهِمامِال ، ٌفِراع  َوُهَو  َتام  ْنَمَو  رّخَأت  َْوأ  ْرمَْالا  اذـه  مّدـقَت  هرُّضَی ، َْمل  ِهِمامِال  ٌفِراع  َوُهَو  َتام  ْنَمَو  ًۀـّیلهاج ، ًۀَـتیِم  هتَتیِمَف  ماـِما  َُهل  َْسَیلَو 
(، مالـسلا هیلعرقاـب  دـمحم  ماـما   ) رفعجاـبا ترـضح  هک  مدینـش  راـسی : نـب  لیـضف  ( » 30 (؛» ِهِطاطُْـسف یف  مالـسلا  هیلعِمئاـقْلا  َعَـم  َوَـه  ْنَمَک 

هتخانـش ار  شماما  هکیلاح  رد  سکره  تسا و  ّتیلهاج  ندرم  شندُرم ، دریمب ، دـشاب  هتـشادن  یماما  هک  یلاح  رد  سکره  دـندومرفیم :
شماما هکیلاح  رد  دریمب  سکره  و  دناسریمن ، ررض  وا  هب  مالـسلا ) مهیلعدّمحم  لآ  تلود   ) رما نیا  ریخأت  ای  نداتفا و  شیپ  دریمب ، تسا 

بحاص هنازرف  دنمـشناد  هنیمز  نیا  رد  دشاب .» هدوب  ترـضح  نآ  اب  مالـسلا  هیلعمئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـشاب ، هتخانـش  ار 
«. تسا مزال  تباث و  لقن  لقع و  لیلد  هب  ماما  تخانش  : » دنیامرفیم نینچ  مراکملا » لایکم  باتک  »

لقع لیلد 
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صخش اب  ات  تخانش ، ار  شتّیناّقح  دیاب  تسا  بجاو  شتعاطا  هک  یـسک  و  دشابیم ، بجاو  شتعاطا  هک  تسا  یماما  ترـضح  نآ  نوچ 
 ... تسا بجاو  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  نامیالوم  تفرعم  تخانش و  نیاربانب  ددرگن ، هابتشا  تسا ، بانج  نآ  ماقم  یعّدم  هک  يرگید 

.

لقن لیلد 

هب دنک  کش  زیچ  راهچ  رد  سکره  دومرف : هک  هدرک ، تیاور  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  هرـس  سدققودص  خیش 
صخـش و تهج  زا  نامز ؛ ره  رد  ماما  نتخانـش  اهنآ : زا  یکی  تسا ...  هدـیزرو  رفک  هدومرف  لزاـن  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هچنآ  ماـمت 
هب ار  ناسنا  زین  تسا ، هدش  رایـسب  شرافـس  تبیغ  نارود  رد  اهنآ  ندناوخ  هب  هک  ياهیعدا  ياوتحم  هب  هّجوت  ّتقد و  ( 31 .) تسوا تافص 
رد ار  نآ  هرس  سدق  قودص  خیش  هک  ربتعم  فورعم و  ياهاعد  زا  یکی  رد  هکنانچ  دنکیم ، تیاده  یهلا  تّجح  ماما و  تخانش  ّتیمها 
اذه ْمِدَأَف  نامّزلا  َِکلذ  َتْکَرْدَا  ْنِإ  هرارُز ! ای  َلاق : : »... میناوخیم هدروآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هرارز  زا  لقن  هب  نیّدـلا » لامک   » باتک

ََکلوُسَر ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َمُهّللَا  َکَِّیبَن ، ْفِرْعَا  َْمل  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  کَّنِأَـف  َکَـسْفَن ، ِیْنفِّرَع  َمُهّللَا  (: 32) َءاعّدلا
ْعُِزت الَو  ًۀَّیلِهاج  ًۀَـتیِم  ِیْنتِمَت  ّمهّللا ال  ( ) 33 ...«.) ِینیِد نَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  ّمُهّللَا  َکَـتَّجُح ، ْفِرْعَا  َْمل 

راب تخانـش ، مهاوخن  ار  تلوسر  یناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  اهلا ! راـب  ( 34 (؛)... ِینَْتیَدَه ْذِإ  َدَْعب  ِیْبلَق 
نم هب  ار  دوخ  تّجح  اـهلا ! راـب  تخانـش ، مهاوخن  ار  وت  تّجح  یناسانـشن  نم  هبار  تاهداتـسرف  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تلوسر  اـهلا !
سپ قح -  زا  ار -  ملد  ناریمن و  تیلهاج  گرم  هب  ارم  ادنوادخ ! ، ) مدرگیم هارمگ  منید  زا  یناسانشن  نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  ناسانـشب 

رد هک  ار  مالـسلا » هیلعماما  تفرعم  زا «  دوصقم  مراکملا ،» لاـیکم   » باـتک مرتحم  ّفلؤم  نادرگن .)... فرحنم  يدومرف  متیادـه  هکنآ  زا 
دنوادخ ياهمالس  اهدورد و  هک  ام -  ناماما  هک  یتخانش  زا  دوصقم  دیدرت  نودب  : » دنهدیم حرش  نینچ  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  تایاور 

( تخانش نیا   ) هک ياهنوگ  هب  تسه ، هکنانچ  نآ  تسا  ترضح  نآ  نتخانش  دناهدومرف ؛ رما  نامنامز  ماما  هب  تبـسن  ار  ام  داب -  ناشیا  رب 
زج یتخانش  نینچ  و  دوش ، ناگدننز  ارتفا  نتخاس  هارمگ  زا  نامتاجن  هیام  ددرگ و  نیدحلم  نانمـشد و  ياهههبـش  زا  نامندنام  ملاس  ببس 

دیاب و  وا . ياهیگژیو  تافـص و  تخانـش  مّود : تبـسن . مان و  هب  مالـسلا  هیلعماـما  صخـش  تخانـش  یکی : ددرگیمن : لـصاح  رما  ود  هب 
، هدش هراشا  نآ  هب  هدـش  دای  مالک  رد  هک  یمّود  رما  هتبلا  ( 35 ... .) دشابیم تابجاو  مها  زا  تخانـش  ود  نیا  ندروآ  تسد  هب  هک  تسناد 

نارظتنم یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  دـناوتیم  هک  تسا  تخانـش  عون  نیا  عقاو  رد  و  هدوب ، رادروخرب  يرتشیب  ّتیمها  زا  اـم  رـصع  رد 
ملاع رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  شقن و  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماما  ياهیگژیو  تافـص و  هب  ًاتقیقح  یـسک  رگا  اریز  دشاب ؛ لّوحت  رثا و  أشنم 
رظن ّدـم  دـیاب  هک  یّمهم  هتکن  ( 36 .) دوشیمن لـفاغ  ترـضح  نآ  ماـن  داـی و  زا  زگره  دوش ، فقاو  وا  هب  تبـسن  دوخ  زاـین  رقف و  یتـسه و 

رد هک  روطنامه  دوشیمن ، لصاح  دـنوادخ  تیانع  اـب  زج  ادـخ  تّجح  ماـما و  هب  تبـسن  یعقاو  تفرعم  تخانـش و  هک  تسا  نیا  تشاد 
نآ هیاس  رد  ات  درک  اعدتـسا  اضاقت و  ار  شتّجح  تفرعم  قیفوت  دنوادخ  هاگرد  زا  دـیاب  دـیدومرف  هظحالم  کسفن »... ِینفِّرع  ّمهّللا   » ياعد

، هدرک لقن  میکح » نب  دّـمحم   » زا شیوخ  دنـس  هب  ینیلک  موحرم  یفاک ، لوصا  رد  هک  یتیاور  زا  ار  بلطم  نیا  تفای . ییاهر  یهارمگ  زا 
؟ َیه نَم  ِعنُص  ْنِم  ُۀَفِْرعَْملَا  مالسلا : هیلعهَّللاْدبَع  یبَأل  ُتلق  َلاق : میکح ، نب  دّمُحم  نَع  : » تسا هدمآ  نینچ  تیاور  نیا  رد  تفایرد . ناوتیم 
، تخانش تفرعم و  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگیم ، میکح  نب  دّمحم  ( 37 «.) ٌعنُص اهِیف  ِدابِْعِلل  َسیل  هَّللا ، عنُـص  نِم  َلاق :

. دنرادن یشقن  نآ  تخاس  رد  ناگدنب  تسادخ ، تخاس  دندومرف : تسیک ؟ تخاس 

تماما تیالو و  ماقم  اب  دنویپ 

هک دسریم  تیالو  ماقم  اب  دهع  دنویپ و  هب  تبون  شندوب ، ۀعاطالا  بجاو  مالسلا و  هیلعماما  هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش و  ّتیمها  زا  سپ 
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اهنآ زا  یخرب  هب  هک  تسا : هتفرگ  رارق  دیکأت  شرافس و  دروم  يرایـسب  تایاور  رد  بلطم  نیا  و  تسا ، رظتنم  هعیـش  ره  مهم ّ  فیاظو  زا 
یبَا نَع  یلْجِعلا ، ۀـیواعُم  ْنب  ِدـیُرب  نَع  : » تسا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  ار  یتـیاور  ۀـبیغلا »  » باـتک رد   0 ینامعن بنیز  وبا  مییوجیم : کّـسمت 

: مالسلا هیلعلاقف  ( 38 ...«.) ْنُوِحْلُفت ْمُکَّلََعل  هَّللاُوّقتاَو  اُوِطبارَو  اُوِرباصَو  اوِربْصِإ  : » ّلَجَوَّزع هلوق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِرقابلا  ّیلَع  ْنب  دّـمُحم  رَفعَج 
ریسفت رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگیم : هیواعم  نب  دیرب  ( » 39 (؛» رَظَتنُملا مُکمامِإ  اُوِطبارَو  ْمُکَّودَـع ، اُوِرباصَو  ِضئارَْفلا ، ِءادَا  یلَع  اوِربِْصا 

ماما اب  ار  دوخ  دـنویپ  و  دیـشاب ، هتـشاد  يرادـیاپ  ناتنانمـشد  لباقم  رد  دـینک و  ربص  تاـبجاو  ماـجنا  رب  دـندومرف : اُوِربِْصا »...  » هفیرـش هیآ 
هب هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  امهیلعمظاک  ماما  قداص و  ماـما  زا  نومـضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تاـیاور  دـییامن .» مکحتـسم  ناـترظتنم 

ار دوخ  دوخ  نایعیش  مالـسلا  مهیلعهمئا  يددعتم ، ياهتیاور  رد  مینیبیم  هکنیا  ( 40 .) مینکیم رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  تهج 
، بجاو زامن  ره  زا  دـعب  یّتح  زور و  ره  زاغآ  رد  هک  دناهتـساوخ  اهنآ  زا  هدرک و  شرافـس  دوخ  ناـمز  ماـما  اـب  تعیب  دـهع و  دـیدجت  هب 
زا یکی  دراد . ادـخ  تّـجح  تیـالو و  ياـمظع  ماـقم  اـب  نایعیــش  یمئاد  قاـثیم ) و   ) دـنویپ تـّیمها  زا  ناـشن  هـمه  دـنناوخب ، دـهع  ياـعد 

هیلعقداص ماما  زا  لقن  هب  رئازلا » حابصم   » دنمشزرا باتک  رد  ار  نآ  سوواط  نب  دّیس  موحرم  هک  تسا  ییاعد  دهع ، ياهاعد  نیرتروهشم 
مالـسلا هیلعانِِمئاق  ِراْصنَا  ْنِم  َناک  دْهَعْلا  اذِهب  ًاحابَـص  َِنیَعبْرَا  یلاعَت  هَّللا  َیلإ  ءاعَد  نَم  : » تسا هدمآ  نآ  يادـتبا  رد  هدرک و  تیاور  مالـسلا 

اب ار  ادخ  دادـماب ، لهچ  سکره  ( » 41 (؛» ٍۀَئّیـس ْفلَأ  ُْهنَع  احَمَو  ۀنَـسَح ، ْفلَأ  ٍۀـِملَک  ِّلُِکب  ُهاطْعَأَو  ِهِْربَق ، ْنِم  یلاعَت  هَّللا  ُهجَرْخَا  هَْلبَق  َتام  ْنِأَف 
شربق زا  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  دورب ، ایند  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  روهظ )  ) زا شیپ  رگا  سپ  دوب ، دـهاوخ  ام  مئاق  ناراـی  زا  دـناوخب ، دـهع  نیا 

زا ار  يدب  رازه  دنک و  اطع  وا  هب  هنـسح  رازه  نآ ) زا   ) هملک ره  هرامـش  هب  دنوادخ  و  دهد ،) يرای  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ات   ) دزاسیم جراخ 
ادـخ و رکذ  زا  دـعب  مینکیم : لقن  ار  نآ  زا  یـشخب  اجنیا  رد  فیرـش  ياعد  نیا  نومـضم  رابتعا  ّتیمها و  لیلد  هب  دزاسیم .» فرط  رب  وا 

ًادْهَع ِیتایَح  ِماّیَا  ْنِم  ُتْشِع  امَو  اَذه  یِموَی  ِۀَحیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَُجا  ّیِنِا  مُهّللَا  : »... تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلعبئاغ  ماما  رب  تاولـص  دورد و 
ِهِِجئاوَح ِءاضَق  ِیف  ِهَیِلا  َنیِعِراسُمْلاَو  ُْهنَع  َنِیباّذلاَو  ِِهناوْعَاَو  ِهِراْصنَا  نِم  ِیْنلَعْجا  ّمُهّللَا  ًاَدبَا  ُلُوزَا  الَو  اْهنَع  ُلوُحَا  یُِقنُع ال  ِیف  َُهل  ًۀَْعیبَو  ًاَدـْقَع  َو 

زور و نیا  دادماب  رد  نم  ایادـخ ! راب  ( » 42 (؛»... ِْهیَدَی َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُمْلاَو  ِِهتَداِرا  یِلا  َنیِِقباّسلاَو  ُْهنَع  َنیِماحُمْلاَو  ِهیِهاَونَو  ِهِِرماوَال  َنِیِلثَتْمُمْلاَو 
تعیب دهع و  نآزا  زگره  هک  منکیم ، دـیدجت  وا  اب  مراد  ندرگرب  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یتعیب  دـقع و  دـهع و  مایناگدـنز ، نارود  مامت 
ماجنا یپ  رد  ناگدنباتـش  وا ، سّدـقم  میرح  زا  ناعفادـم  ترـضح و  نآ  نارای  راصنا و  زا  ارم  ایادـخ ! راب  مناـمب . رادـیاپ  نآرب  مدرگنرب و 
يوـس هـب  ناـیوج  تقبـس  و  شفیرـش ، دوـجو  زا  ناگدـننک  تیاـمح  و  شایهاوـن ، رماوا و  تاروتــسد و  ناگدـننک  لاـثتما  شدـصاقم و 

دناوتیم ـالاب  ياـهترابع  رد  ّتقد  نیملاـعلا .») براـی  نیّما   ) هد رارق  شترـضح  روـضح  رد  باـکر و  رد  ناگدـش  دیهـش  شاهتـساوخ و 
نامز ماما  ترصن  يرای و  يارب  ینتسسگان  ینامیپ  دهع و  دهد ، هئارا  ام  هب  نامز  تّجح  ماما و  اب  نامیپ  دهع و  موهفم  زا  نشور  يریوصت 
دهع نینچ  هّجوت ، روضح و  اب  زور  ره  زاغآ  رد  رظتنم ، هعیش  ره  رگا  یتسار  هب  وا . یهاون  رماوا و  زا  ناج  ياپ  ات  هناصلخم ، تعاطا  دوخ و 
زگره ایآ  داد !؟ دهاوخن  هانگ  یتلادعیب و  ملظ ، يراوخ ، ّتلذ ، یتسس ، هب  نت  زگره  دیامن ، دیدجت  شیوخ  يادتقم  ماما و  اب  ار  یقاثیم  و 

نینچ ياهعماج  رد  رگا  یّکش  چیه  نودب  ریخ . ًامّلسم  دوشیم !؟ هدولآ  تیـصعم  هانگ و  هب  و  دنکیم !؟ ییانتعا  یب  دوخ  يالوم  ياضر  هب 
دوـخ زا  یگنهرف ، مجاـهت  نارحب و  راـچد  زگره  هعماـج  نآ  دنـشاب ، شیوـخ  ماـما  ياـضر  لاـبند  هب  طـقف  هـمه  دوـش و  مکاـح  یگنهرف 

یلدـمه و اب  رظتنم ،) نایعیـش  ) ام همه  رگا  هک  تسا ، تباث  دوخ  ياج  رد  هتکن  نیا  دـش . دـهاوخن  طاطحنا  يدـیماان و  سأـی و  یگناـگیب ،
ار نامیالوم  جَرف  مینک ، يرود  هانگ  زا  میشاب و  هتشاد  قاّفتا  وا  ترصن  رب  مینک و  زارد  دوخ  يالوم  يوس  هب  يرای  تعیب و  تسد  تدحو 

مالسلا هیلعرصع  ماما  فیرـش  همان )  ) عیقوت رد  هکنانچ  تفای . میهاوخ  ییاهر  تملظ  ملظ و  زا  هشیمه  يارب  و  دومن ، میهاوخ  كرد  ًابیرق 
اَمل ْمِْهیَلَع ، ِدْهَعلِْاب  ِءافَوْلا  ِیف  بُولُقْلا  َنِم  ٍعاِمتِْجا  یلَع  ِِهتَعاِطل ، هَّللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایْـشَا ، َّنَا  َولَو  : »... تسا هدمآ  نینچ  هرـس  سدـقدیفم  خیـش  هب 

دنوادخ هک  ام  نایعیـش  رگا  ( »... 43 (؛»... اِنب ْمُْهنِم  اِهقْدِـصَو  ۀَـفِْرعَمْلا  ِّقَح  یلَع  اِنتَدِـهاشُِمب  ةَداعَّسلا  ْمَُهل  ْتَلَّجَعََتلَو  اِنئاِقِلب  نْمُیْلا  ْمُْهنَع  َرَّخَأـَت 
نانآ زا  ام  رادید  ءاقل و  تمعن  دنشاب ، ممـصم  لدکی و  هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  دهع و  يافو  رد  دهد ، يرای  شتعاطا  رد  ار  نانآ 
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ام زا  تهام  يور  هک  متفگ  ددرگیم .»... لیجعت  ام  هب  تبسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  اهنآ  يارب  ام  رادید  تداعس  دتفایمن و  ریخأت  هب 
نآ یـسرپ ، هچ  ناشن  اـتفگ  تیوک ؟ ناـشن  اـناج  مسرپ  هک  زا  هک  متفگ  تسا  ناـیع  مخر  هنرو  یباـجح ، دوخ  وت  اـتفگ : تسا ؟ ناـهن  ارچ 

تسا ناشنیب  يوک 

يزاسدوخ سفن و  بیذهت 

یتایاور زین  هنیمز  نیا  رد  هک  دشابیم ، وکین  راتفر  قالخا و  هب  دوخ  نتـسارآ  سفن و  بیذهت  رظتنم ، نایعیـش  مهم  فیاظو  زا  رگید  یکی 
ماـما زا  دوـخ  دنـس  هب  هرـس  سدـقینامعن  هک  یتـیاور  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  هدـش و  دراو  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  زا  دـنچ 

ِباحْـصَأ ْنِم  َنُوـکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  َلاـق : مالـسلا ... هیلعهَّللادـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  ریَِـصب ، ِیبَأ  نَـع  تـسا « : هدـمآ  هدرک ، لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص 
ْلثِم ِرْجَْالأ  َنِم  َُهل  َناک  ُهَدـَْعب  مالـسلا  هیلعَِمئاْقلا  َماقَو  َتام  ْنِأَف  ٌرِظَْتنُم ، َوُهَو  قالْخَْالا ، ِنِساحَمَو  ِعَرَْولِاب  ْلَمعَْیلَو  رِظَْتنَْیلَف ، مالـسلا ، هیلعِِمئاقْلا 

مالـسلا هیلعمئاق  ترـضح  نارای  زا  دراد  تسود  سکره  ( »... 44 (؛» ۀَموُحْرَمْلا ۀـَباصِْالا  اَُهتَّیَا  ْمَُکل  ًائِینَه  اورِظَْتناَو ، اُوّدِـجَف  ُهکَرْدَا ، نَم  ِرْجَا 
هچنانچ سپ  دشاب ، رظتنم  هکیلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  کین  راتفر  قالخا و  دنک و  يراکزیهرپ  لاح  نیا  رد  و  دشکب ، راظتنا  هک  دیاب  دشاب ،

، دشاب هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  شگرم  زا  سپ  دریمب و 
زا سفن  بیذـهت  يزاسدوخ و  عوضوم  دـنوادخ . تمحر  لومـشم  هورگ  يا  امـش  يارب  داب  اراوگ  دـینامب ، راظتنا  رد  دـینک و  شـالت  سپ 

ببـس و هدش ، هراشا  نآ  هب  ًالیذ  هک  هرـس  سدقدیفم  خیـش  هب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  فیرـش  عیقوت  رد  هک  تسا  رادروخرب  یتّیمها  نانچ 
: تسا هدش  هدرمش  نایعیش  زا  یخرب  ناهانگ  دنـسپان و  لامعا  تبیغ ، ندش  ینالوط  ادخ و  تّجح  رادید  زا  نایعیـش  نتـشگ  مورحم  لماع 
، درادیم ناهنپ  نایعیـش )  ) نانآ زا  ار  ام  هک  يزیچ  اـهنت  سپ  ( »... 45 (؛» ْمُْهنِم ُهُِرثُؤن  َو ال  ُههرْکَن ، اّمِم  اِنب  ُلِصَّتَی  ام  ِّالا  ْمُْهنَع  انُِـسبْحَی  اـمَف  »...

راظتنا نانآ  زا  تسین و  ام  دنـسپ  دروم  دـنیاشوخ و  دـسریم و  ام  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدـنیاشوخان  دنـسپان و  لامعا )  ) ياـهزیچ اـنامه 
رب لماک  فارشا  دوشیم و  هضرع  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ًارمتـسم  نایعیـش  لامعا  هک  تسا  هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  نینچمه  دوریمن .

ُطیُحن ّانِاَف  : » تسا هدـمآ  فیرـش  عیقوت  نامه  رد  هکنانچ  میـشاب . دوخ  راتفر  لامعا و  بقارم  رایـسب  یتسیاب  اذـل  دـنراد ، ام  راتفر  لامعا و 
ام رب  امش  عاضوا  زا  زیچ  چیه  میراد و  هطاحا  میهاگآ و  امـش  لاوحا  رابخا و  رب  ام  ( » 46 (؛» ْمُکِرابْخَا ْنِم  ٌیَش  اَّنَع  بِْزعَی  َو ال  ْمُِکئاْبنَِاب  ًاْملِع 

«. دنامیمن یفخم  هدیشوپ و 

( يزاسهنیمز  ) روهظ يارب  یگدامآ  بسک 

هدوـمرف هـب  هـک  تـسا  ملاـع  یجنم  نآ  روـهظ  يارب  هبناـج  هـمه  ياـهیگدامآ  بـسک  تـبیغ  ناـمز  رد  نارظتنم  فیاــظو  زا  رگید  یکی 
ترـضح فیرـش  عیقوت  درادـن . يدوس  ینامیـشپ  هاگنآ  دورب ، تسد  زا  تصرف  دـیاش  دوشیم و  ققحم  هرابکی  هب  روهظ  رما  شترـضح ،

ام ْبَّنَجَتَْیلَو  اِنتَّبَحَم  ْنِم  ِِهب  ُبَْرقَی  اِمب  ْمُْکنِم  ٍءيِْرِما  ُّلُک  ْلَمْعَْیلَف  : »... دینک هظحالم  ّتقد  اب  ار  هرـس  سدقدیفم  خیـش  هب  مالـسلا  هیلعهَّللاۀـیقب 
رد مالسلا  هیلعرصع  ماما  ( » 47 (؛» ٍَۀبْوَح یلَع  ٌمَدَن  اِنباقِع  ْنِم  ِهیِّجَُنیالَو  ٌَۀبَْوت  ُهُعَْفنَت  َنیِح ال  ًةَأُْجف  ًۀَتَْغب  انَْرمَا  َّنِإَف  انِطَخَـسَو ، ِیِهارِک  اِنتّ ْنِم  ِهِینْدـُی 

هچنآ ره  زا  و  دزاـس ، دوخ  هشیپ  دوشیم ، اـم  یتـسود  بجوم  هک  ار  هچنآ  دـیاب  نایعیـش )  ) امـش زا  کـیره  سپ  دـندومرف : فیرـش  عیقوت 
هبوت نامز  نآ  رد  و  دسریم ، ارف  یناهگانو  هرابکی  هب  روهظ ) رما   ) ام نامرف  اریز  دـنیزگ . يرود  ددرگیم ، ام  يدونـشخان  مشخ و  بجوم 

موحرم هک  رگید  یثیدـح  رد  دـشخب .» تاجن  ام  باقع  رفیک و  زا  ار  وا  دـناوتیمن  هانگ  زا  ینامیـشپ  درادـن و  يدوس  وا  يارب  تشگزاب  و 
هدمآ نینچ  زین  يرهاظ  یگدامآ  حالـس و  هیهتاب  هطبار  رد  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀـبیغلا »  » باتک رد  ینامعن 

یّتَح ِهِرْمُع  ِیف  یـسنَی  ْنَال  ُتوَجَر  ِِهتَِّین ، ْنِم  ِکلذ  َِملَع  اذِإ  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإَف  ًامْهَـس  َولَو  مالـسلا  هیلعِمئاقْلا  جورُِخل  مُکدَـحَا  َّنَدـِعَیل  : »... تسا
ره دنک  اّیهم  یحالس )  ) مالـسلا هیلعمئاق  ترـضح  جورخ  يارب  هک  دیاب  امـش  زا  کی  ره  ( »... 48 (؛») ِهِراْصنَا ِِهناوْعَا و  ْنِم  نُوکَیَف   ) ُهَکِرْدـی
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ار ترـضح  نآ  ات  دنک  ینالوط  ار  شرمع  مراودیما  دراد ، یتّین  نینچ  یـسک  هک  دنادب  هاگره  یلاعت  يادـخ  هک  دـشاب ، ریت  کی  هک  دـنچ 
، ریت کـی  هب  وـلو  حالـس  هّیهت  زا  دارم  دـیاش  هـک  دـسریم  رظن  هـب  هـّتبلا  هَّللا .») ءاـش  نا  دریگ  رارق  شناـهارمه  ناراـی و  زا  و   ) دـنک كرد 

. دشاب نایعیش  یگدامآ 

(: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) هعماج حالصا 

رارقرب یهلا  تاـبجاو  ماـکحا و  هک  تسا  لـمع  ود  نـیا  اـب  تـسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ینید ، هدـمع  مـهم و  فیلاـکت  زا  یکی 
ترـضح يدونـشخ  اضر و  هک  مینادیم  نینچمه  دباییم . ییاهر  ام  رـصع  یگنهرف  مجاهت  هژیو  هب  تافارحنا  زا  ینید ، هعماج  دـنامیم و 

نیا رد  دـناوتیمن  رظتنم ، ناسنا  نیاربانب ، دوش ؛ يرود  رکنم »  » زا دوش و  لـمع  فورعم »  » هب هک  تسا  نآ  رد  مالـسلا ، هیلعدوعوم  يدـهم 
مالـسلا هیلعتّجح  ترـضح  دوخ  روهظ ، راـگزور  رد  رکنم ، زا  هدـننک  یهن  فورعم و  هب  هدـننک  رما  نیرتگرزب  دـشاب . تواـفتیب  هراـب 

ادتقا شترـضح  هب  دُعب ، نیا  رد  و  دهاوخن ، ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  يدونـشخ  رِظتنم ، هعماج  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا ،
ِلْهَا مالـسلا  هیلعِمئاقْلا  ََكرْدَا  ْنَِمل  یبوُط  : » تسا هدمآ  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيوبن  فیرـش  ثیدح  رد  دیوجن !؟ هّبـشت  وا  هب  و  دـنکن ،

وا هب  هکیلاح  رد  شتبیغ ) نامز  رد   ) شمایق زا  لبق  ار  متیب  لها  مئاـق  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  ( » 49 (؛»... ِهِماِیق ْلبَق  ِِهب ، ٍدَـتْقُم  َوُهَو  ِیْتَیب ،
يارب نتـشاد  یگدامآ  هعماج و  حالـصا  و  ندرک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادتقا ، نیا  ّمهم  صخاش  و  دنک .» كرد  دشاب  هدرک  ادتقا 

. تسا یهلا  ماکحا  يارجا 

ندرک ربص  جرف و  ندیشک  راظتنا 

، راظتنا یلـصا  رهوج  حور و  اریز  تسین ، راظتنا  تقیقح  رد  نیا  دنکیمن و  ادیپ  ینعم  تالکـشم ، ربارب  رد  يرادـیاپ  ربص و  نودـب  راظتنا 
. تـسا هدـش  دـیکأت  دـشاب  ربـص  اـب  هارمه  هـک  یجرف  راـظتنا  هـب  هراوـمه  مالــسلا  مهیلعنیموـصعم  ثیداـحا  رد  تـسا . ربـص  تمواـقم و 
زا ( »... 50 (؛» نیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلاَو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءآشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَّلل  َضْرَألا  َّنِإ  اُوِربْصاَو ، هَّللِاب  اُونیعَتْـسِإ  : »... دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

نیمز ثراو  ار  وا  ) دـهدیم تثارو  هب  ار  نآ  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا و  ادـخ  نآ  زا  نیمز  هک  دـینک ، ربـص  دـیریگب و  کـمک  ادـخ 
ربـص و تروـص  رد  نیمز ،) رب   ) ناـحلاص تثارو  هراـبرد  یهلا  یمتح  هدـعو  تسا .» ناراـک  زیهرپ  نآ  زا  کـین )  ) ماـجنا رـس  و  دـنکیم )

مهیلعهمئا نید  زا  ( » 51 (؛» ْربَّصلِاب ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِا  و  ْعَرَْولَا ... ِۀَِّمئَْألا  ِنیِد  ْنِم  : » دنیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  دریذپیم . ققحت  تماقتـسا ،
«. تسا ییابیکش  ربص و  اب  جرف  راظتنا  و  يراکزیهرپ ...  مالسلا 

تبیغ نامز  رد  هیقف  ّیلو  زا  تعاطا 

نآرق و تاروتسد  اب  ییانشآ  يارب  تسیابیم  ور  نیا  زادشابیمن  رودقم  مالسلا  هیلعرصع  ماما  اب  میقتـسم  طابترا  يربک ، تبیغ  نارود  رد 
رب هوالع  دومن و  هعجارم  دنتـسه  طیارّـشلا  عماج  لداع و  هتـسراو و  ناهیقف  نامه  هک  ینید  لئاسم  ناسانـشراک  هب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها 

تیعبت هدومن و  هعجارم  تسا  یمالـسا  تموـکح  سأر  رد  هک  هیقف  یلو  هب  ینید  لـئاسم  رب  هوـالع  زین  یتـموکح  دراوـم  رد  ینید  لـئاسم 
ِْرمَال ًاعیِطُم  ُهاوَِهل ، ًاِفلاُخم  ِِهنیدـِل ، ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل ، ًاِنئاص  ِءاهَقُفلا  َنِم  َناک  ْنَم  اَّمَأَـف  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هراـبنیا  رد  دـننک .

ار شیوـخ  سفن  هـک  ناـهیقف  زا  سکره  اـّما  و  ( » 52 (؛» مُهَِعیمَج ِۀِعیّـشلا ال  ِءاـهَُقف  ضَْعب  ّـالِإ  ُنُوکَیـال  َکـِلذَو  ُهودِّلَُقی ، ْنَأ  ُماوَْعِللَف  ُهـالْوَم ،
( بجاو  ) مدرم هدوت  رب  دـشاب ، شیالوم  رما  عیطم  و  دـنک ، تفلاخم  دوخ  یناسفن  ياههتـساوخ  اب  و  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  نید  و  درادـهگن ،

عیقوت رد  مالسلا  هیلعمظعالا  هَّللا  ۀیقب  ترضح  اهنآ .» یمامت  هن  دوشیم  هعیـش  ناهیقف  زا  یـضعب  لماش  نیا  و  دننک ، دیلقت  وا  زا  هک  تسا 
َو ْمُْکیَلَع  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِاَف  اِنثیدَح ، ِةاُور  یِلا  اهِیف  اُوعِجْراَف  ُۀَِعقاوْلا  ِثِداوَحْلا  اَّمَاَو  : »... دنیامرفیم نینچ  هرس  سدقبوقعی  نب  قاحسا  هب  فیرش 
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رب نم  تّجح  نانآ  هک  دـینک  عوجر  اهقف )  ) ام ثیدـح  نایوار  هب  ددـنویپیم ، عوقوب  هک  یثداوح  رد  اّما  و  ( »... 53 ...«.) ْمُْهیَلَع هَّللا  ُۀَّجُح  َانَا 
مدـع مالـسلا و  هیلعمظعالا  هَّللا  ۀـیقب  مودـق  نارظتنم ، فیاـظو  ترثک  هب  هّجوت  اـب  متـسه .»... اـهنآ  رب  ادـخ  تّجح  زین  نم  دنتـسه ، اـمش 

هراـشا رّکذـت  ناوـنعهب  راو  تسرهف  نایعیـش  فیاـظو  زا  رگید  يدادـعت  هب  و  هدنـسب ، فیاـظو  زا  دادـعت  نیمه  هب  باـتک ، نـیا  شیاـجنگ 
. مینکیم

( راو تسرهف   ) يربک تبیغ  نامز  رد  نارظتنم  فیاظو  ریاس 

؛ بانج نآ  رادـید  هب  قایتشا  راـهظا   - 2 ( 54 .) مالـسلا مهیلعنیموصعم  يوس  زا  هدراو  هیعدا  اـب  ترـضح ، نآ  جرف  ياـعد  ندـناوخ   - 1
رکذ يارب  سلاــجم  يرازگرب   - 3 ( 55 ...«.) هَدـیمَحلا َةَّرُغلاَو  هدیـشَرلا  َۀَْـعلَّطلا  ینِرَا  ّمُهّللَا  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  دـهع  ياعد  رد  هچناـنچ 

 - 6 مئاق .)  ) ترضح نآ  صوصخم  مان  ندینش  ماگنه  مایق   - 5 ترضح . نآ  قارف  زا  ندوب  نیگهودنا   - 4 ترضح . نآ  لیاضف  بقانم و 
صوصخم ياعد  ندناوخ   - 7 ِْکنیِد .» یلَع  یِبلَق  ّْتِبَث  بُولُقْلا  َّبِلَقُم  ای  ْمیِحَر ، ای  ُنمْحَر ، ای  ُهَّللَا ، ای  . » قیرغ ياعد  ندـناوخ  هب  تموادـم 

ندرکن هلجع  ادخ و  رما  ندوب  میلست   - 9 ترضح . روهظ  مئالع  نتخانش   - 8 ( 56 .) تسا هدمآ  زین  نانجلا  حیتافم  رد  هک  تبیغ  نامز  رد 
هقدص  - 10 ( 57 «.) دنبای تاجن  ناگدش  میلـست  دـندرگ و  كاله  ناگدـننک  هلجع  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  روهظ ، رما  رد 
ندرک يرای   - 12 شترضح . فرط  زا  بیان  نداتسرف  زین  ترضح و  نآ  تباین  هب  نتفر  جح   - 11 فیرش . دوجو  نآ  یتمالس  يارب  نداد 

لآ هدراو و  تاراـیز  هـب  ترـضح  نآ  ندرک  تراـیز   - 13 دـنراد . یبلق  تیاضر  اهنآ  رب  ترـضح  نآ  هک  یلامعا  راـتفر و  اـب  ترـضح 
بلط لسّوت و   - 16 ترضح . نآ  يارب  نآرق  تئارق  زامن و  ندرک  هیده   - 15 ترضح . نآ  رب  نداتسرف  دورد  تاولص و   - 14 ( 58 .) سی

 - 18 دنتسه . رمالا  بحاص  اریز  ترضح ، نآ  هب  تجاح  ضرع  یهاوخداد و  دادمتسا و   - 17 ترضح . نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  زا  تعافش 
زا هّیقت  ترضح و  نآ  رارـسا  ظفح   - 20 ترـضح . نآ  يونعم  يّدام و  قوقح  تیاعر   - 19 ترـضح . نآ  يوس  هب  مدرم  ندرک  توعد 

تقو نییعت  مدـع   - 23 ترـضح . نآ  ندرب  مان  رد  بدا  تیاـعر   - 22 دـنوادخ . زا  ربـص  تساوخ  رد   - 21 موزل . دروم  عقاوم  رد  رارـشا 
هب فیرـش  عیقوت  قبط  هّصاخ  تباین  نایعدـم  بیذـکت   - 24 ترـضح . اب  طابترا  تاـقالم و  نایعدـم  ناراذـگ و  تقو  بیذـکت  و  روهظ ،
زا هک  دوش  بجوـم  هتـشاذگ و  ریثأـت  سک  ره  زا  شیب  هدـنراگن  رد  رـصتخم  باـتک  نیا  هک  تسا  دـیما  ( 59 .) دوخ صاخ  بیاـن  نیرخآ 

مارحلا مرحم  اب 5 / قباـطم  15/11/1384 ه ش  نایاپ -  هَّللا . ءاش  نا  میوشب  ءادـفلا ) هل  انحاورا   ) مظعالا هَّللا  ۀـیقب  ترـضح  یعقاو  نارظتنم 
/1426 ق

همانباتک

.2 . 1378، مالـسلا هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ماـمالا  ۀـسردم  تاراـشتنا  مق : پاـچ  يزاریـش ؛ مراـکم  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  همجرت  میرک ؛ نآرق  . 1
ماما . 3 . 1376 مالـسلا ، اهیلعءارهزلا  ۀـمطاف  تاراشتنا  مق : پاچ 3 ، یناغماد ؛ يوسوم  همجرت  سابع ؛ خیـش  جاـح  یمق ، ناـنجلا ؛ حـیتافم 

؛ یمالسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  يدلج ؛  21 هرس ) سدقماما  ياهینارنخس  هعومجم   ) رون هفیحص  هلا ؛ حور  هرس ، سدقینیمخ 
تیودهم یصصخت  زکرم  دوعوم ، يدهم  یگنهرف  داینب  . 4 . 1369 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  تاراشتنا  نارهت : پاچ 2 ،

دیس ییاقآ ، دیـس  روپ  . 5 . 1380 دوعوم ، يدـهم  یگنهرف  داـینب  مق : پاـچ 2 ، هلجم ؛ هیریرحت  تئیه  ش 1 ؛ همانلـصف ؛)  ) راـظتنا هلجم  مق ؛
یلع یفالت ، . 6 . 1379 تاقیقحت ، رتفد  یمالـسا / مولع  یناـهح  زکرم  مق : پاچ 2 ، همان ؛) سرد   ) تبیغ رـصع  خیرات  نارگید ؛ دوعـسم و 

: نارهت پاچ 23 ، برغم ؛ دیـشروخ  اضر ؛ دـمحم  یمیکح ، . 7 . 1375 فراعم ، کین  تاراـشتنا  نارهت : پاچ 7 ، يدـهملا ؛ لیاضف  ربکا ؛
پاـچ 1، اـین ؛ شناد  شوـیرپ  راتـساریو : شخب ؛ یتـسه  تخانـش  مـیهاربا ؛ یناتـسورس ، یعیفـش  . 8 . 1381 یمالـسا ، گـنهرف  رـشن  رتفد 

ترضح تاراشتنا  مق : پاچ 2 ، یبرع ؛)  ) رشع یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  هَّللا ؛ فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 9 . 1378 دوعوم ، رشن  : نارهت
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مامت نیدـلا و  لامک  یمق ؛ هیوباـب  نبا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  قودـص ، . 10 1421ق .  ش ،  1379 مالسلا ، اهیلعهموصعم 
.11 . 1380 ثیدـحلا ، راد  رـشن  پاـچ و  ناـمزاس  مق : پاـچ 1 ، يراـفغ ؛ ربـکا  یلع  قیقحت : ناولهپ ، روـصنم  همجرت : يدـلج ؛  2 همعنلا ؛

هَّللا ۀیآ  رظن  ریز  يرداهب  میهاربا  خیـش  قیقحت : يدـلج ؛  2 جاجتحالا ؛ نرق 6 ؛ ءاملع  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  یبا  یـسربط ،
؛ هدازیلع يدـهم  قیقحت : همجرت و  سونقق ؛ راظتنا  رد  مشاه ؛ رماث  دیـس  يدـیمع ، . 12 ق .  1416 هوسا ، تاراـشتنا  مق : پاچ 2 ، یناحبس ؛
(. یمالـسالا رکفلا  یف  رظتنملا  يدـهملا  یبرع  باتک  همجرت  .) 1379 هرس ، سدقینیمخ  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق : پاچ 1 ،

.14 . 1375 هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت : پاچ 6 ، يراـفغ ؛ ربکا  یلع  قیقحت : يدـلج ؛  8 یفاـک ؛ لوصا  بوقعی ؛ نب  دـمحم  ینیلک ، . 13
دیس یناهفـصا ، يوسوم  . 15 . 1372 هیمالـسالا ، هبتکملا  تاراـشتنا  نارهت : پاـچ 3 ، ج 53 ، راونالا ؛ راحب  رقاـب ؛ دـمحم  یلوم  یـسلجم ،

.16 . 1380 قیاقش ، گرب  تاراشتنا  مق : پاچ 1 ، ینیوزق ؛ يرئاح  يدهم  دیس  همجرت : يدلج ؛  2 یسراف ؛)  ) مراکملا لایکم  یقت ؛ دمحم 
هیملعلا ۀئیه  . 17 . 1380 يدهلا ، راونا  مق : پاچ 1 ، میرک ؛ نوّسَح  سراف  قیقحت : یبرع ؛)  ) ۀبیغلا میهاربا ؛ نب  دـمحم  هَّللادـبع  یبا  ینامعن ،

پاچ هزوح ؛ ءالضف  زا  نت  دنچ  یناروک و  یلع  خیش  رظن  ریز  يدلج ؛  5 يدهملا ؛ مامالا  ثیداحا  مجعم  هیمالسالا ؛ فراعملا  هسسؤم  یف 
1411 ق. هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  مق : ، 1

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا هط /  نامثع  طـخ  یفیک )  ) یبیجمین / میرک نآرق  ياهشمق 19 -  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راـهچ  / میرک نآرق   - 18
هط نامثع  طخ  لباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو / میرک نآرق  هط 21 -  نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو / میرک نآرق  ياهشمق 20 - 

تاراشتنا یبرع  / نانجلا حیتافم  تایلک  ياهشمق 23 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ، /) میرک نآرق  ياهشمق 22 -  یهلا  / 
حیتاـفم بختنم  ياهشمق 25 -  یهلا  يراـشفا /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ، /) ناـنجلا حـیتافم  تاـیلک  نارکمج 24 -  سّدقم  دجـسم 

ياهشمق 27 یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، نانجلا / حـیتافم  بختنم  ياهشمق 26 -  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، / ) نانجلا
 - ياهشمق 29 یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجـس  هفیحـص  یتشد 28 -  دمحم  / هللا همحریـضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن  - 
رد هانگ  راثآ  یمق 31 -  یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ  نارکمج 30 -  سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تارایز  هیعدا و 
اب ییانشآ  تاقیقحت 34 -  دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ  یمحرت 33 -  دومحم  هانپ  نیرخآ  يدمـص 32 -  ربکا  یلع  ناربج  هار  یگدنز و 

نییآ یهللا 36 -  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یضترم  خیش  اقآ  يوسوم 35 -  اضر  دیمح  دّیس  يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ 
 - تاقیقحت 39 دـحاو  تیـالو  لـالز  زا  تاقیقحت 38 -  دـحاو  ادـخ  اب  طاـبترا  شهوژپ 37 -  دـحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راـظتنا
ملع هاگدـید  زا  تبیغ  تماما و  شهوژپ 41 -  دـحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ، یناوضر 40 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشمالسا و 

يدهم ماما  اضر ، ماما  یلامک 43 -  نیسح  دّمحم  دّیس  قودص  خیش  یلاما  رد  تیالو  تماما و  تاقیقحت 42 -  دحاو  يدهلا /  ملع  مالک 
 - يولع 45 بارهـس  ناـیدا  هاـگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  فوکیلاسبآ 44 -  تاـملآ  یـسور ) ) مالـسلا مهیلعهموصعم  ترـضح  و 
هَّللا زیزع  رـصاعم  ناسنا  راـظتنا و  تاقیقحت 47 -  دـحاو  ناراب  راـهب و  راـظتنا  یناوضر 46 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشماما و 

تیرشب دادماب  یناریا 50 -  نیـسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماـما  نیلوا  اـب  يدراهتـشا 49 -  يدـمحم  دـمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها  يردیح 48 - 
 - يدراهتـشا 53 يدمحم  دمحم  اونین  رادـمچرپ  یئافو 52 -  همطاف )  ) یـسمش كدوک  / راـهب زا  رتهب  یـسبط 51 -  یجّورم  داوج  دمحم 

ربمایپ یناوضر 55 -  رغصا  یلع  یبلطتنونـشخ  میـسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  يربکا 54 -  اضر  دمحم  تیادـه  مچرپ 
یلع دادترا  اهتیلقا و  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 56 -  رغصا  یلع  يرادهدرب  داهج و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا 

یبلطحلص هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 58 -  رغصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 57 -  رغصا 
هیلع هللا  یلصمالسا  ربمایپ  خیرات  يرئاح 60 -  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  یناوضر 59 -  رغصا  یلع 
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تاقیقحت 62 دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ، /) نارکمج سدقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 61 -  ییافص  سابع  خیـش  دلج  ود  / هلآو
 - یمیظعریم 64 رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاـگیلجت  يرئاح 63 -  ییافص  سابع  خیش  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  خیرات  - 

هدراهچ روپیلع 66 -  نیـسح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  يرون 65 -  یـسربط  نیـسح  ازریم  رتفد ) راهچ   ) ناگتفایفرـشت
هیلعیلع ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لهچ  یجنگ 67 -  نیسح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ 

هیلعيدهم ترـضح  يدیعـس 69 -  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  زا  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  داژندیس 68 -  قداص  دیس  مالـسلا 
هعقاو سی و  ياههروس  متخ  اینمیهف 71 -  نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح  يدراهتشا 70 -  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا 

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ  يرهوج 73 -  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ  شهوژپ 72 -  دحاو 
ییاهناتساد یمثیم 76 -  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   - 75 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   - 74

تاـملآ یــسور )  ) یجنم راـظتنا  رد  يودـهم 78 -  یلع  راعــشا ) هعوـمجم   ) قیاقــش غاد  داـشرا 77 -  نسح  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا 
 / یمق سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  یناروک 80 -  یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد  فوکیلاسبآ 79 - 

ارهز تـسود  رادـید  ترـسح  رد  هدـشلد  ینـش 82 -  میرک  رواـشیپياهبش ) رـصتخم  ) تیـالو تماـما و  میرح  زا  عاـفد  ياهرمک 81 - 
دمحم كرت  لوسر  یـسرو 85 -  يرهاط  یلع  دمحا  هرابود  تایح  ای  تعجر  اینمیهف 84 -  نیـسح  دّمحم  يدازآ  نید و  یشاقلزق 83 - 
تمحر باحس  تاقیقحت 88 -  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز  يزاّرخ 87 -  نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور  یهللا 86 -  فیس  نسح 

ههلا رانا  خرس  دورـس  نارکمج 90 -  سّدقم  دجـسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجـسم  رد  عجارم  ینارنخـس  يدزی 89 -  یلیعامسا  سابع 
تحایس یناوضر 93 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس يردیح 92 -  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اّقـس  یتشهب 91 - 
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اه تشون  یپ 

هعومجم ) رونهفیحص نامه ص92 ؛ ( 3 ص 91 . یتسه ، تخانـش  ( 2 ح 50 . ص140 ، ج 52 ، راونـالاراحب ، ح 16 ؛ ص 207 ، ۀـبیغلا ، ( 1
(6 ص166 . ج12 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  ( 5 ص 255 . ج7 ، نامه ، ( 4 ص198 و 199 . )ج20 ، هللا همحرینیمخماما  ياهدومنهر 
(9 ح 50 . ص140 ، ج 52 ، راونالا ، راحب  ح 16 ؛ ص 207 ، ۀبیغلا ، ( 8 ص 255 . ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 7 ص 235 . ج2 ، مراکملا ، لایکم 
، نیرحبلا عمجم  ( 11 باب 36 . ثیدح 1 ، همادا  ص 71 ، ج 2 ، نامه ، ( 10 باب 36 . ح 1 ، ص 70 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک 
، مالسلا هیلعرـشع  یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  ( 13 باب 25 . ح 6 ، ص 537 ، ج 1 ، نامه ، ( 12 ص 278 . سونقق ، راـظتنا  رد  ص297 ؛
ح ص 126 ، ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 16 باب 33 . ح 54 ، ص 39 ، ج 2 ، نامه ، ( 15 باب 33 . ح 5 ، ص 6 ، ج 2 ، نامه ، ( 14 ص 305 .
ج 20، نامه ، ( 20 ص 197 . ج 20 ، نامه ، ( 19 نامه . ( 18 . 13 ص 12 ، ش 1 ، راظتنا ، هلجم  ص 196 ؛ ج 20 ، رون ، هفیحص  ( 17 . 18
ص ش 1 ، راظتنا ، هلجم  ص 197 ؛ ج 2 ، نامه ، ( 22 ص 13 . ش 1 ، راظتنا ، هلجم  و  نامه ، ( 21 ص 13 . ش 1 ، راظتنا ، هلجم  ص 196 ؛
ص 198. ج 20 ، نامه ، ( 26 ص 15 . ش 1 ، راظتنا ، هّلجم  ص 195 ؛ ج 18 ، نامه ، ( 25 ص 198 . ج 20 ، نامه ، ( 24 نامه . ( 23 . 14

لایکم ر.ك ؛ ( 28 باب 40 . ص375 ، رثالا ، بختنم  مالـسلا ؛» هیلعيدـهملا  جورخ  باب  رد  نتفلا ، باوبا  ، » ج 2 هجام ، نبا  حیحـص  ( 27
، هّدوملا عیبانی  ص 321 ؛ ص 368 و ج 32 ، ج 8 ، راونالا ، راحب  ( 29 . 575 ص 180 -  ج 2 ، مالسلا ، هیلعمئاقلا  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا 
ص ج2 ، مراکملا ، لایکم  ( 31 ح 5 . ص 371 ، ج 1 ، ۀّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ( 30 ص 98 . شخب ، یتسه  تخانـش  ص 372 ؛ ج 3 ،

خسن زا  یضعب  رد  ( 34 ح 24 . باب 33 ، ص 17 ، ج 2 ، نیّدلا ، لامک  ( 33 تسا . هدمآ  ءاعُّدلَا » اذَه  ْمِْزلَاَف   » خسن زا  یـضعب  رد  ( 32 . 181
یتسه تخانش  ( 36 شخب 8 . ص 185 ، ج 2 ، مراکملا ، لایکم  ( 35 ص 637 . رثالا ، بختنم  ر.ك ؛ دراد ، هفاضا  زین  ار  زتنارپ  لخاد  هلمج 

ح ص 206 ، هبیغلا ، ( 39 هیآ 200 . نارمع ، لآ  هروس  ( 38 ح 2 . ص 163 ، ج 1 ، دـیحوتلا ،) باتک  ، ) یفاک لوصا  ( 37 ص 100 . شخب ،
ص455؛ رئازلا ، حابصم  ( 41 ح 2 . ص 334 ، ج 1 ، نآرقلا ، ریـسفتلا  یف  ناهربلا  ر.ك ؛ ( 40 ح 14 . ص 219 ، ج 24 ، راونالا ، راحب  13 ؛
ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، ص 602 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ( 43 نامه . ( 42 ص104 . شخب ، یتسه  تخانش  ص111 ؛ ج102 ، راونالاراحب ،
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(46 ص 602 . ج 2 ، جاجتحا ، ( 45 ح 970 . ص 417 ، ج 3 ، مالـسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحالا  مجعم  ح 16 ؛ ص 207 ، هبیغلا ، ( 44
ج 52، راونالاراحب ، ( 49 ح 10 . ص 320 ، هبیغلا ، ( 48 ص 176 . ج 53 ، راونالاراحب ، ص 599 ؛ ج 2 ، نامه ، ( 47 ص 598 . ج 2 ، نامه ،
ص 122. ج 52 ، راونالاراحب ، ( 51 ص 290 . یگدنز ، رصع  ص 195 ؛ ج 2 ، مراکملا ، لایکم  ( 50 ص 272 . برغم ، دیشروخ  ص 130 ؛
ص ج 2 ، نّیدـلا ، لامک  ( 53 ص 21 . مالـسلا ، هیلعيدهملا  لیاضف  ص 300 ؛ مالـسلا ، هیلعيرکـسع  ماما  هب  بوسنم  مامالا ، ریـسفت  ( 52
ر.ك؛ ( 58 ص 368 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ( 57 ص 974 . نامه ، ( 56 ص 894 . نانجلا ، حـیتافم  ( 55 نانجلا . حـیتافم  ر.ك ؛ ( 54 . 238
ص ج 2 ، مالـسلا » هیلعمئاقلا  ءاعد  دـئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » باتک هب ؛ دـینک  عوجر  رتشیب  هدافتـسا  عـالطا و  يارب  ( 59 نانجلا . حیتافم 

. تسا هدرک  ثحب  هنیمز  نیا  رد  ًالصفم  هک  ، 575  - 180
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