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( نایباهو  ) اهیفلس تخانش 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  یناوضر . رغصایلع  فیلأت  نایباهو /)  ) اهیفلس تخانـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1341 رغصایلع ، یناوضر  هسانشرس : 
-973-964 لایر :   4500 کباش :  تیباهو . ثحابم  هلسلس  تسورف :  105 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق :

لایر  12000 مراهچ ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  12000 موس 978-964-973-048-6 ؛  پاچ  لاـیر   7500 مود ؛  پاـچ   ) لاـیر  7500 048-6 ؛ 
پاچ تشاددای :  زییاپ 1386 . موس :  پاچ  تشاددای :  . 1386 راهب مود :  پاچ  تشاددای :  اپاف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  مجنپ ) پاچ  )

 : عوضوم هیفلـس  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشادداـی :  ناتـسمز 1388 . مجنپ : پاچ  تشاددای :  ناتسبات 1388 . مراهچ : 
 : ییوید يدنب  هدر  BP207/5/ر55ش9 1385  هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  اههیدر  اههیعافد و  هیباهو -- 

م25543-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416

رشان همدقم 

هدوب ییاهيدرخبان  اهیـشیدنا و  جک  راچد  خـیرات  لوط  رد  مالـسلا  مهیلعتراهطو  تمـصع  تیب  لها  يدّـمحم و  بان  گنهرف  جـیورت 
مالـسا نید  زا  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوتیم  يرگیفلـس  تیباـهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا 

هدرک و لکـشم  راچد  ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدناجک ، اـب  هک  كدـنا  ياهّدـع  دـننادیم . ناملـسم  ار  دوخ  طـقف  جراـخ و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نادنزرف  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدنا  نیا  رامعم  دـناهدومن . هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  ياهرهچ 

تفرگ رارق  یمالـسا  بهاذم  نادنمـشیدنا  تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مهدزیـس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشابیم 
دراد اـج  ددرگیم . حرطم  لاـحلا  مولعم  يدارفا  طـسوت  یمالـسا  هعماـج  رد  هراـبود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کـی  زا  رتمک  یلو 
باـن مالـسا  ناـمه  هک  یمالـسا  تدـحو  روـحم  هدرک و  یفرعم  ناـهج  ناناملـسم  هب  ار  فرحنم  يرکف  ياـهنایرج  یمالـسا ، نـیرکفتم 

هیلع هللا  یلـصمالسا  یمارگلوسر  تیب  لها  زا  يوریپ  ّتبحم و  ساسارب  هک  يروحم  دـنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيدمحم 
لفاحم رد  وگ  تفگ و  درادن . نآ  اب  یتیخنس  چیه  تسا و  رود  هب  يراذگبمب  رورت و  متش و  برض و  یشاحف و  زا  تسا و  راوتـسا  هلآو 

. تسا ایهم  هشیدـنا  ملع و  نادـیم  دـنقداص ، راتفگ  رد  نانآ  هچنانچ  و  درادـن ، یفارحنا  تاکرح  نآ  هب  زاین  باـن ، هشیدـنا  یفرعم  یملع و 
هب یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرـس  زاغآ و  یناـمز  زا  یمالـسا  لیـصا  رّکفت  هب  اهتسینویهـص  یناـهج و  رابکتـسا  مجاـهت 

ياهنماخ هَّللا  تیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسشن و  رمث  هب  ناریا  یمالسا  روشک  رد  هللا  همحرینیمخ  ماما  يربهر 
دجسم مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامنیم  يرای  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  فراعم  رـشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا  دیدرگ . تیاده  هلظ  ماد 

لامک یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  بانج  مرتحم  فلؤم  تاراـشتنا و  هعومجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  نارکمج  سّدـقم 
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  هَّللا . ءاش  نا  دریگ . رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد  ار  ینادردق  رکشت و 

يدمحا نیسح 

يرگیفلس

هراشا

ای هیفلـس   » ناونع دـننکیم ، راختفا  نآ  رب  هتـشاذگ و  دوخ  رب  یمالـسا  ياهتعامج  زا  یهورگ  ناـیباهو و  هک  یباـقلا  نیواـنع و  هلمج  زا 
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، رـصع نیرتهب  دـنیوگیم : نانآ  تسا . ینید  لئاسم  اب  دروخرب  رد  شور  هدـیا و  کی  رگناـیب  دوخ  هبون  هب  ناونع  نیا  تسا . يرگیفلس »
مالسا ردص  نیملسم  نوچ  تسا  رتکیدزن  یحو  لوزن  نامز  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  هک  يرـصع  تسا ؛ حلاص  فلـس  رـصع 

مینکیم هدـهاشم  زین  ًاریخا  تسا . تّجح  ام  يارب  نانآ  مهف  اذـل  دـندرکیم ، كرد  رتهب  ار  میرک  نآرق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنس 
کی عبات  ام  دـنیوگیم : دـناهدمآرب . هیفلـس  ناونع  هب  نآ  ضیوعت  ددـصرد  دـننکیم و  زیهرپ  دوخ  هب  یباهو  ناونع  قالطا  زا  نایباهو  هک 

ار عوضوم  نیا  هک  دراد  اج  نیاربانب  میتسه . يرگیفلـس »  » ماـن هب  يرکف  طـخ  کـی  عباـت  هکلب  میتسین ، باهولادـبع ) نب  دّـمحم   ) صخش
: مییامن یسررب 

یفلس يوغل  موهفم 

ینعی فلاس ؛ ( 1 .) تفرگ یشیپ  ینعی  ًافولس ؛ ًافلـس و  فلـسی ، فَلَـس ، دیوگیم : روظنم  نبا  تسا . نیـشیپ  يانعم  هب  فلـس  هشیر  زا  یفلس 
رب تلالد  هک  تسا  یلصا  س ل ف ، فلس : : » دیوگیم سراف  نبا  هدنریگ . یشیپ  تعامج  ینعی  هفلـس ؛ فیلـس و  فَلَـس ، هدنریگ . یـشیپ 

ینعی یضم ؛»  » يانعم هب  ًافلس  فلسی ، فَلَس ، : » دسیونیم زین  يرهوج  ( 2 «.) دناهتشذگ هک  دنتسه  یناسک  فلس  سپ  دراد . تقبس  مّدقت و 
يانعم هب  تغل  رد  فلس  هک  دوشیم  هدافتسا  تارابع  نیا  لالخ  زا  ( 3 «.) درم هتشذگ  ناردپ  ینعی  لجرلا ؛ فلس  و  تسا . هدمآ  تشذگ » »

(4 .) تسا فَلَخ  هتشذگ  نامز  هب  تبسن  فَلَس و  هدنیآ  نامز  هب  تبسن  ینامز  ره  اذل  تسا ، ینامز  مّدقت 

یفلس یحالطصا  موهفم 

رد ( 5 «.) دنوشیم هتخانش  تبسن  نیا  اب  اهنآ  هک  تسا  یهورگ  بهذم  تبـسن ، نیا  تسا و  فلـس  هب  یتبـسن  یفلـس  : » دیوگیم یناعمس 
قالطا یناسک  رب  حالطصا  رد  فلـس  : » دیوگیم یطوب  ناضمر  دیعـس  دّمحم  رتکد   - 1 تسا : يدایز  فالتخا  فلس  یحالطـصا  يانعم 
قـالطا نیعباـت  ِنیعباـت  نیعباـت و  هباحـص و  صوصخ  رب  ار  نآ  رگید ، یخرب   - 2 ( 6 «.) دناهتـسیزیم مالـسا ، لوا  نرق  هس  رد  هک  دوشیم 
نیرتهب هک  لّوا  ياهنرق  نامه  زا  تسا  ترابع  فلس  : » دیوگیم هیفلـس  یحالطـصا  موهفم  رد  يواضرق  فسوی  رتکد   - 3 ( 7 .) دناهدومن

: زا تسا  ترابع  زین  يرگیفلس  تفای . ققحت  نآ  هب  مازتلا  كولـس و  نامیا ، مالـسا ، مهف  اهنآ  رد  هک  ییاهنرق  تسا . تّما  نیا  ياهنرق 
: دیوگیم یماطوبا  لآ  رجح  نب  دمحا   - 4 ( 8 «.) دنتشاد كولس  تعیرـش و  هدیقع و  زا  معا  نید ؛ مهف  رد  لوا  فلـس  هک  هچنآ  هب  عوجر 
: دسیونیم هرهزوبا  دّـمحم   - 5 ( 9 «.) دناهدوب دقتعم  نادـب  هقف  همئا  نانآ و  عابتا  نیعبات ، هباحـص ، هچنآ  زا : تسا  ترابع  فلـس  بهذـم  »

مامت هک  دـندرکیم  نامگ  هدوب و  لبنح  نب  دـمحا  عباـت  ناـنآ  دـندش . رهاـظ  ق   . همراـهچ نرق  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  هیفلـس  زا  دوصقم  »
ق  . متفه ه نرق  رد  هاگنآ  دومن . داهج  نآ  يارب  درک و  هدـنز  ار  فلـس  هدـیقع  هک  یـسک  ددرگیم ؛ یهتنم  لبنح  نب  دـمحا  هب  ناـشیارآ 
ار شرـصع  مدرم  نآ ، هب  یلئاسم  ندرک  هفاضا  اب  درک و  توعد  شور  نیا  هب  ار  مدرم  ًادیدش  وا  دش ، ایحا  هیمیت  نبا  مالـسالا  خیـش  طسوت 
ار نآ  نایباهو  نونک  ات  هک  دش  ایحا  باهولادبع  نب  دّـمحم  طسوت  برعلا  ةریزج  رد  وا  يارآ  مهدزاود  نرق  رد  هاگنآ  تشاداو . رکفت  هب 
رب یظفل : هیحان  زا  فلا ) تسا : ثحب  دروم  تهج  دنچ  زا  فلـس  : » دسیونیم یلیـس  زیزعلادبع  دیـس  رتکد   - 6 ( 10 «.) دناهتشاد هگن  هدنز 

هدش و دیلقت  نید  رد  شبهذـم  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  رب  یحالطـصا : هیحان  زا  ب ) دوشیم . قالطا  دـناهدوب  هتـشذگ  رد  هک  یتعامج 
. دنافلس نانآ  يارب  زین  نیعبات  هباحـص و  دنتـسه و  ام  فلـس  نایعا  هک  لبنح  نبا  یعفاش و  کلام ، هفینحوبا ، دننامه  دوش ؛ تعباتم  شرثا 

یناسک رب  رگید  ياهدـع  دـناهدرکیم . یگدـنز  ق   . مجنپ ه نرق  رد  هک  دـننکیم  قالطا  یناسک  هب  ار  یفلـس  یخرب  یخیرات : هیحان  زا  ج )
نیعبات و هباحـص و  اـهنآ  زا  دارم  يداـقتعا : هیحاـن  زا  د ) ( 11 .) دـناهدوب هلبانح  زا  هتـسیزیم و  ق   . مراهچ ه نرق  رد  هک  دـننکیم  قـالطا 

نویفلس ( 12 .) دناتعیرـش نایماح  هدـیقع و  نارادـساپ  هک  نانآ  دـنهاگآ . نآ  ياههار  ّتنـس و  لوصا  هب  هک  یناسک  تسا ؛ نیعبات  ِنیعبات 
نامیا نآ  هب  نید  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصلوسر  هباحص  زا  نیشیپ  ناناملـسم  هک  هچنآ  هب  میراد  نامیا  ام  دنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک 
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تبـسن يارب  هملک  نیا  رد  ءای »  » اریز تسا ؛ فلـس  هب  بوسنم  یفلـس  : » دیوگیم يدینز  دیز  نب  نامحرلادـبع  رتکد   - 7 ( 13 «.) دناهدروآ
فلس هب  ثنؤم  تبسن  ۀیفلس  و  دهدیم . تبـسن  ناینیـشیپ  تعامج  هب  ار  وا  يرگید  ای  شدوخ  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  یفلـس  هدوب و 

(14 «.) تسا ناینیشیپ  ندوب  شیپ  تیصاخ  نآ  دراد و  زین  يرگید  هجو  رکذم . يارب  یفلس  دننامه  تسا ؛

يرگیفلس طخ  سیئر  لبنح  نب  دمحا 

یلبنح هقف  سـسؤم  دنـسملا و  مان  هب  یثیدـح  باتک  بحاص  ینابیـش  لبنح  نب  دـمحا  ناوتیم  ار  يرگیفلـس  ناگدـننک  ایحا  اـسؤر و  زا 
یمالسا و ياههزوح  هب  ناریا  نانوی و  دنه ، لیبق  زا  هناگیب ؛ ياهگنهرف  اههفسلف و  موجه  اب  هک  یماگنه  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  تسناد .

راتفرگ يدیدش  طیرفت  هب  اذل  دهد . تاجن  همجه  نیا  زا  ار  ثیدح  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  دش ، هجاوم  یمالـسا  دـیاقع  اب  نآ  ندـش  طولخم 
یخرب زا  تساوخیم  هچرگا  نیا  ربانب  تسب . ثیداحا  هب  ار  نآ  دورو  هار  هدرک و  راـکنا  ار  تینـالقع  ییارگلـقع و  یّلک  روط  هب  هدـش و 

: درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک  دش  راتفرگ  رتراوشد  رایسب  یتالکشم  هب  ضوع  رد  یلو  دبای ، ییاهر  تالکشم 

دیاقع رد  لبنح  نب  دمحا  شور 

بوسنم لبنح  نب  دـمحا  هب  هک  ياهلحرم  مینک ؛ عورـش  یفلـس  ّطخ  هلحرم  نیلوا  زا  ار  ثحب  ادـتبا  میراـچان  هیفلـس ، دـیاقع  یـسررب  يارب 
تایآ و رهاـظ  هب  ندرک  هّجوت  ینعی  تسا ؛ ندینـش  عامـس و  رب  يرگیفلـس »  » ّطـخ سیئر  ناونع  هب  لـبنح  نب  دـمحا  یـساسا  هیکت  تسا :
فشاک و ار  لقع  دوبن . لئاق  یـشزرا  چیه  يداقتعا  لئاسم  رد  لقع  يارب  لبنح  نب  دمحا  لقع . هب  هّجوت  مدع  دـیاقع و  رد  يوبن  ثیداحا 
زا یصخش  ( 15 «.) مییاـمنیم قیدـصت  ار  نآ  مینکیم و  تیاور  تسه  هک  هنوگناـمه  ار  تیاور  اـم  : » تـفگیم وا  تـسنادیمن . تّـجح 
رد ار  شمدق  دوشیم و  هدید  دیآیم ، ایند  نامسآ  هب  بش  ره  لاعتم  دنوادخ  دیوگیم : هک  درک  لاؤس  یثیداحا  دروم  رد  لبنح  نب  دمحا 

هنوگ چـیه  مینکیم و  قیدـصت  ار  اهنآ  هتـشاد و  نامیا  ثیداحا  نیا  مامت  هب  ام  تفگ : باوج  رد  ثیداحا . نیا  لاثما  دراذـگیم و  شتآ 
نییبت تیفیک  هدیقع و  هرابرد  لبنح  نب  دمحا  ماما  شور  : » دیوگیم ناوریس  نیدلاّزع  زیزعلادبع  خیـش  ( 16 .) مینکیمن اهنآ  يارب  یلیوأت 

توکس نانآ  هچ  ره  رد  تفگیم و  نخس  زین  وا  دنتفگیم  نخـس  نانآ  هک  هچ  ره  زا  تسا ، هدوب  نیعبات  حلاص و  فلـس  شور  نامه  نآ 
هک مدینش  لبنح  نب  دمحا  زا  : » دیوگیم راطع  کلام  نب  سودبع  لبنح ، نب  دمحا  درگاش  بحاصم و  درکیم . توکس  زین  وا  دندرکیم 
زین دـناهدرک و  کـسمت  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  کـسمت  اـم  دزن  ّتنـس  لوـصا  تفگیم :

خیـش تشاد . يرکف  نینچ  دوب ، يرگیفلـس  رد  لبنح  نب  دـمحا  يرکف  طـخ  هدـنهد  همادا  هک  زین  هیمیت  نبا  ( 17 «.) تسا اهنآ  هب  يادـتقا 
دنوادخ يارب  نآرق  رد  هک  تسا  یتفـص  انعم و  ره  تابثا  فلـس  بهذم  هک  دوب  دقتعم  هیمیت  نبا  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  هرهزوبا  دّـمحم 

هدـش هراشا  نآ  هب  تاـیاور  رد  هک  هچنآ  زین  ضغب و  ّتبحم ، تسد ، هجو ، شرع ، رب  يراوتـسا  تیتحت ، تیقوف ، دـننام  تسا ؛ هدـش  تباـث 
تبـسن ق   . مراهچ ه نرق  رد  ار  هدیقع  رکف و  نیمه  زین  هلبانح  هیمیت ، نبا  زا  لبق  دیوگیم ]: هاگ  نآ  . ] لیوأت هنوگ  چـیه  نودـب  هتبلا  تسا .

هک یلاح  رد  تسا ؛ هدوب  نیمه  فلس  بهذم  هک  دندوب  یعّدم  اهنآ  دنتشاد . هدمآ ، دنوادخ  هب  عجار  تایاور  نآرق و  رد  هک  یتافـص  هب 
(18 «.) دوشیم لاعتم  دـنوادخ  تیمـسج  هیبشت و  هب  رجنم  داقتعا  هنوگ  نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  هدـمآرب و  تفلاـخم  هب  ناـنآ  رـصع  ياـملع 
، عمـس هدارا ، تایح ، تردق ، ملع ، لثم : دندرکیم ؛ تباث  دنوادخ  رب  ار  یلزا  تافـص  فلـس ، زا  يرایـسب  دادـعت  : » دـیوگیم یناتـسرهش 
رب ار  هیربخ  تافص  نینچمه  دنتشاذگیمن . لاعفا  تافص  تاذ و  تافـص  نیب  یقرف  و  تمظع ، تّزع و  ماعنِا ، مارِکا ، لالج ، مالک ، رـصب ،
رد هک  تسا  یتافـص  اهنیا  دنتفگیم : نانآ  دندومنیمن . لیوأت  هنوگ  چـیه  ار  اهنیا  هجو و  تسد و  ود  لثم : دـندرکیم ؛ تباث  دـنوادخ 

، دندرکیم تباث  ار  نآ  هیفلـس  یفن و  ادـخ  زا  ار  يربخ  تافـص  هلزتعم  هک  اجنآ  زا  میمانیم . يربخ  تافـص  ار  اهنآ  ام  هدـش ، دراو  عرش 
ادیپ داقتعا  دوب ، دقتعم  فلـس  هچنآ  رب  دیاز  نیرخأتم  زا  یتعامج  : » دیوگیم سپـس  دـندیمان .» هلطعم "  " ار هلزتعم  هیتافـص "و   " ار هیفلس 
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دنداتفا ضحم  هیبشت  رد  تهج  نیا  زا  اذل  دومن . ناشرهاظ  رب  لمح  لیوأت  هنوگ  چیه  نودب  دـیاب  ار  يربخ  تافـص  دـنتفگ : نانآ  دـندرک ،
(19 «.) دنتشاد داقتعا  نآ  هب  فلس  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  هلئسم ، نیا  هک 

نویفلس دزن  لقع  هاگیاج 

نبا دندوبن . لئاق  لقع  يارب  یشزرا  چیه  نانآ  هک  میربیم  یپ  نارگید  هیمیت و  نبا  لبنح ، نب  دمحا  لیبق  زا  نویفلس ؛ تارظن  هب  هعجارم  اب 
لقع زگره  دناهدیمان . لقع  ار  نآ  هک  دنراد  یتب  زا  دیجمت  ياعّدا  تقیقح  رد  دنراد  لقع  زا  دـیجمت  ياعّدا  هک  یناسک  : » دـیوگیم هیمیت 

دمحا دیس  مصتعم  خیش  داتسا  رصاعم ، رصبتسم  ( 20 «.) داتسرفیمن ار  نالوسر  دنوادخ  هنرگو  تسین  یفاک  داشرا  تیاده و  رد  ییاهنت  هب 
ناسنا ترطف  لقع و  اب  فلاخم  ای  هدوب  ضقانتم  رگیدکی  اب  هک  دیاقع  يرـس  کی  هب  دنک  رظن  هلبانح  ياهباتک  رد  هک  یـسک  : » دیوگیم

هعوفرم و هفوقوم ، رابخا  زا  هچ  ره  رهاوظ  هب  هک  هدـناشک  ییاج  هب  ار  نانآ  دـیلقت ، : » دـیوگیم اـضر  دیـشر  دیـس  ( 21 «.) دربیم یپ  تسا 
نب بهو  رابحالا و  بعک  زا  هک  یتایاور  لثم  دشاب ؛ تایلیئارـسا  زا  ای  بیرغ و  رکنم ، ذاش ، هچرگا  دننکیم ، ادیپ  داقتعا  هدیـسر  هعونـصم 

قیـسفت ریفکت و  دـشاب  فلاخم  ناشدـیاقع  اـب  هک  یـسک  ره  هدرک و  تفلاـخم  لـقع  تاـینیقی  تاـیعطق و  اـب  نینچمه  تسا . هدیـسر  هبنم 
ار یمالـسا  دیاقع  دیاب  دشاب ، لعفنم  ثیداحا  هب  تبـسن  ناسنا  دـح  نیا  ات  تسانب  رگا  : » دـیوگیم مصتعم  ینادوس  بتاک  ( 22 «.) دننکیم

(23 «.) تسا هدرک  دراو  یمالسا  دیاقع  رد  ار  اهنآ  دوهی  هک  تسناد  یتایلیئارسا  یلعج و  ثیدح  نارازه  ریسا 

ثیدح نیودت  عنم  ءوس  راثآ 

يریگولج نآ  تباتک  نیودت و  ثیدـح و  رـشن  زا  هک  دوب  نیا  درک  ثیداحا  دروم  رد  باّطخ  نب  رمع  هک  ییاهراک  هلمج  زا  هک  مینادیم 
رد هک  هبنم -  نب  بهو  رابحألا و  بعک  لیبق  زا  اهنابهر  رابحا و  زا  یهورگ  هب  رگید  یفرط  زا  دومن . توعد  نآرق  هب  اهنت  ار  مدرم  درک و 

ثیدح رد  تایلیئارسا  زا  يدایز  مجح  اب  یمالـسا  هعماج  هجیتن  رد  دنیوگب . نخـس  مدرم  يارب  هک  داد  هزاجا  دندوب -  هدروآ  مالـسا  رهاظ 
هدهاشم اذـل  دـش . دامتعا  يداقتعا  لئاسم  رد  یثیدـح  ره  هب  ثیدـح ، هب  وا  یفلـس  ناوریپ  لبنح و  نب  دـمحا  دـیدش  دـبعت  اب  دـش . هجاوم 

رگید فرط  زا  ازهتسا  هب  ّرجنم  هک  دندش  هجاوم  یمالک  لئاسم  رد  یتالکـشم  هچ  اب  هیفلـس  هیوشح و  هلبانح و  یملع  هزوح  هک  مییامنیم 
. تسا هدش  رگید  نایدا  یمالسا و  بهاذم 

يرگیفلس طخ  شیادیپ  یخیرات  لماع 

لقع تلاخد  اب  هتفر و  ورف  یمالک  لئاسم  رد  هلزتعم  هنوگچ  هک  دندرک  هدهاشم  یتقو  ثیدح ، باحصا  زا  فلـس  : » دیوگیم یناتـسرهش 
هیلع هللا  یلصنیما  ربمایپ  رابخا  هباشتم و  تایآ  اب  هک  دندش  ریحتم  اذل  دننکیم ، تفلاخم  هدیسر  فلس  زا  هک  یتنـس  اب  يداقتعا  لئاسم  رد 

نیشیپ شور  هب  يداقتعا  لئاسم  رد  هک  دندش  نآ  رب  فلس  همئا  زا  یتعامج  یناهفـصا و  یلع  نب  دوواد  لبنح و  نب  دمحا  دننک . هچ  هلآو 
نامیا هدش  دراو  ّتنـس  نآرق و  رد  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : نانآ  دننک . لمع  نامیلـس  نب  لتاقم  سنا و  نب  کلام  دننام : ثیدح ؛ باحـصا 

نیا يارب  یـساسا  لماع  ایوگ  : » دـیوگیم زین  ناوریـس  نیدـلاّزع  زیزعلادـبع  خیـش  ( 24 «.) میوـش لـیوأت  ضّرعتم  هکنآ  نودـب  میروآیم ،
ار یمالک  ياههلداجم  اهتموصخ و  اههنتف و  دوخ  رـصع  رد  وا  هک  تسا  نآ  مینکیم -  هدهاشم  لبنح  نب  دمحا  زا  هک  دیدش -  کسمت 

دراو یمالـسا  یملع  ياههزوح  رد  هنوگچ  هک  درک  هظحالم  ار  اهندمت  نوگانوگ و  دیاقع  بیرغ و  راکفا  زین  یفرط  زا  و  دومن ، هدهاشم 
(25 «.) دروآ يور  دیدش  يرگیفلس  هب  یمالسا  تاداقتعا  تاجن  يارب  اذل  تسا . هدش 

لادتعا
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لاثما ات  دش  ثعاب  ناریا  نانوی و  دـنه ، زا  نوگانوگ  ياههفـسلف  دورو  زین  یملع و  ياههزوح  هب  اهنآ  دورو  یمالـساریغ و  دـیاقع  موجه 
طارفا و زا  رارف  دنیادزب ، ار  ییارگلقع  هدرک و  هدنز  ار  فلـس  مهف  هب  تبـسن  دّبعت  يرگیفلـس و  هک  دنیآرب  رکف  نیا  هب  لبنح  نب  دـمحا 

يرگیطارفا اب  هلباقم  يارب  ینعی  دناهدوب ؛ التبم  نآ  هب  اهناسنا  هشیمه  هنافـسأتم  هک  تسا  يداقتعا  ینالقع و  لئاسم  رد  طیرفت  رد  نداتفا 
يرگطیرفت نیا  مییامنیم . هدهاشم  زین  ضیوفت  رایتخا و  ربج و  هلئسم  رد  هک  هنوگنامه  دنداتفا ؛ طیرفت  رد  رگید  ياهدع  دارفا ، زا  یخرب 

هناـگیب و دـیاقع  گـنهرف و  ذوفن  زا  يریگوـلج  يارب  هار  اـهنت   - 1 مینکیم : هراـشا  نآ  هب  لـیذ  رد  هک  دراد  یتالاکـشا  لـبنح  نب  دـمحا 
میـسرت یمالک  ینابم  هفـسلف و  يداقتعا ، لئاسم  يارب  دـیاب  هکلب  تسین ، نارگید  مهف  هب  عوجر  لقع و  لیطعت  ناناملـسم ، يرکف  فارحنا 

ینابم یلقع ، يوق  لالدتـسا  اب  ناگناگیب  تاغیلبت  موجه  لباقم  رد  میناوتب  ات  مینک ، هضرع  یملع  هعماـج  هب  ار  حیحـص  تینـالقع  هدومن و 
ام اریز  مییاـمن ؛ هضرع  هعماـج  هب  دـنراد -  حیرـصت  نآ  رب  زین  تاـیاور  تاـیآ و  هک  ار -  حیحـص  دـیاقع  هدرک و  تیوقت  ار  دوخ  یمـالک 
ار یبـلطم  تسا ) تیادـه  روـن  هک   ) ناـسنا لـقع  فـالخ  رب  هاگچـیه  دـنالعفلاب و  لـقع  شربماـیپ  لاـعتم و  دـنوادخ  هـک  مـیراد  هدـیقع 
رد ناوتیم  هنوگچ   - 2 تسا . نیمه  زین  عرـش  رظن  ًاعطق  دنک  یمکح  یلمع ، ای  يرظن  زا  معا  یهیدب ؛ میلـس و  لقع  رگا  لاح  دنیوگیمن .

ملـسم نب  ۀبتع  دندوبن . لئاسم  مامت  زا  باوج  هب  رداق  نانآ  هک  یلاح  رد  درک ؛ دامتعا  کسمت و  فلـس )  ) نارگید مهف  هب  اهنت  لئاسم  مهف 
(26 «.) منادیمن تفگیم : وا  دندرکیم  لاؤس  وا  زا  هک  لئاسم  زا  يرایسب  رد  مدوب ، هارمه  هام  راهچ  یس و  رمع ، نب  هَّللادبع  اب  : » دیوگیم

دناهدـیمهف ار  نآرق  تقیقح  فلـس ، هک  تفگ  ناوـتیمن  اذـل  تسا . ینوگاـنوگ  ياـهنطب  فـلتخم و  هوـجو  ياراد  نآرق  هک  نـیا  رگید 
: تفگ باوج  رد  وا  دش ؟ لاؤس  هلالک »  » دروم رد  رکبوبا  زا  : » دیوگیم یبعش  دندرکیم . فالتخا  ناشریـسافت  رد  هک  تسیابیمن  هنرگو 

هدش لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  ( 27 «.) تسا ناطیـش  نم و  بناج  زا  هنرگ  تسادخ و  بناج  زا  دوب ، تسرد  رگا  میوگیم ، ار  دوخ  يأر  نم 
هدـهاشم رگید  یفرط  زا  ( 28 «.) دـشاب ماش  ياهرـصق  لثم  نم  يارب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  منادـب  ار  هلـالک »  » ياـنعم نم  رگا  : » تفگیم هک 

هب دـقتعم  رگید  ياهّدـع  ریبز و  نبا  رمع ، ًالثم  دـندومنیم ؛ فـالتخا  رگیدـکی  اـب  تاـیاور  تاـیآ و  مهف  رد  هباحـص  هنوگچ  هک  مینکیم 
رب جورخ  رمع  نب  هَّللادـبع  دـندوب . نآ  زاوج  هب  دـقتعم  رباج  سابع و  نبا  مالـسلا ، هیلعیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دـندوب ؛ هعتم  حاـکن  تمرح 
مزح نبا  اذـل  تسنادیم . بجاو  ار  نآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ ملاـظ  رئاـج و  هچ  رگا  تسنادیمن ؛ زیاـج  ار  مکاـح 

هک دنراد  دوجو  یلئاسم  اریز  دنک ؛ دنیوگیم ، هباحـص  هک  هچ  ره  زا  تعباتم  هب  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  لاحم  : » دیوگیم
هاگدید فلا ) تسا : ینوگانوگ  ياههاگدـید  لقع ، هرابرد   - 3 ( 29 «.) دـننادیم مارح  رگید  یهورگ  لالح و  ار  نآ  هباحـص  زا  یهورگ 

: یبلـس هاگدـید  ب ) دـشابیم . هلزتعم  نایعیـش و  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  رظن  نیا  و  تسا . لقع  رب  دامتعا  يداقتعا  لـئاسم  رد  یباـجیا :
نیا هک  دـننکیم ، دامتعا  ّتنـس  باتک و  رهاوظ  هب  اهنت  يداقتعا  لئاسم  رد  نآ  هب  نیدـقتعم  اذـل  تسا . رابتعایب  یّلک  روط  هب  لـقع  مکح 

دامتعا هیکت و  لقع  هب  يداقتعا  لئاسم  زا  یخرب  رد  هورگ  نیا  ياهیزجت : هاگدید  ج ) تسا . هعیـش  زا  نییرابخا  هلبانح و  ثیدح ، لها  رظن 
يدامتعا لقع  رب  دنوادخ  لاعفا  تافص و  تخانش  لدع و  باب  رد  یلو  وا ، یتاذ  تافـص  تخانـش  ادخ و  دوجو  تابثا  لیبق : زا  دننکیم ؛

 - اریز تسا ؛ هلزتعم  هیماما و  هعیـش  اب  قح  لاوقا ، نیا  نیب  رد  دناهورگ . نیمه  زا  هرعاشا  دنیامنیم . راکنا  ار  یلقع  حبق  نسح و  هتـشادن و 
هک یتروص  رد  هتبلا  دناسریم ، تقیقح  ّقح و  هب  يداقتعا  لئاسم  رد  ار  ناسنا  ًاعطق  تسا و  رون  یهیدب  ِلقع  دش -  ضرع  هک  هنوگنامه 

یفرح ًاعطق  دـنالک ، لقع  لـعفلاب و  لـقع  شلوسر  لاـعتم و  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  و  دـشاب . یقیبطت  ياـهضرف  شیپ  بئاوش و  زا  یلاـخ 
ادیپ داقتعا  نآ  هب  دیاب  دیـسر ، ياهجیتن  هب  يداقتعا  لئاسم  زا  ياهلئـسم  رد  یهیدب  لقع  رگا  اذـل  دـننزیمن ، یهیدـب  میلـس و  لقع  فالخ 

نیرتدب ار  دنربیمن  هرهب  نآ  زا  هدرکن و  هدافتسا  لقع  زا  هک  یناسک  هتـشاد و  صاخ  یهّجوت  لّقعت  هب  زین  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  درک .
اهرک و دنوادخ  دزن  اههدنبنج  نیرتدب  انامه  ( » 30 (؛» َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  تسا « : هدرک  یفرعم  اههدنبنج 
؛» َنُولِقْعی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجیَو  دـیامرفیم « : هدرک و  تّمذـم  ار  نانآ  رگید  ییاج  رد  دـننکیمن ». لقعت  هک  دنتـسه  ییاـهگنگ 

روما و لّوا  انامه  : » دـیامرفیم لقع  فصو  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـننکیمن ». لقعت  هک  یناسک  رب  ار  يدـیلپ  دـهدیم  رارق  و  ( » 31)
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رطاخ هب  تسا . هداد  رارق  قلخ  تنیز  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یلقع  دهدیمن ، عفن  زیچ  چیه  وا  نودب  هک  نآ  ترامع  تّوق و  نآ و  أدـبم 
رد نینچمه  ( 32 «.) دننادیم وا  هدش  تیبرت  ار  دوخ  ّربدم و  ار  وا  دننادیم و  وا  قولخم  ار  دوخ  هتخانش و  ار  قلاخ  ناگدنب ، هک  تسا  لقع 

(33 «.) دوشیم بسک  تشهب  هدش و  تدابع  نامحر  يادخ  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  لقع  : » دیامرفیم لقع  ریسفت 

ثیداحا یسررب  ترورض 

ناونع هب  هچ  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دشاب ، نینچ  دیاب  تسا و  نیملـسم  دزن  یمیظع  تلزنم  ياراد  يوبن  ّتنـس  هک  تسین  یکش 
لماوع و هک  مینادیم  ًالّوا : اریز : مییامن ؛ لمع  ای  هدرک  ادیپ  داقتعا  نآ  هب  میریذـپب و  انثتـسا  نودـب  ار  دوشیم  لقن  يوبن  ّتنـس  ثیدـح و 
. تسا هدوب  دایز  هباحص  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  نداد  عقاو  ِفالخ  تبـسن  نارگید و  هباحـص و  نایم  رد  غورد  بذک و  ياههزیگنا 

راوشد سب  يراک  ثیداحا  یقیقح  بیذـهت  هک  میدـقتعم  یلو  میتسین ، حیحـص  ثیداحا  عمج  رد  نیثدـحم  املع و  تامحز  رکنم  هتبلا  ام 
زا دعب  ًایناث : ( 34 .) تسا هدرک  لقن  ثیدح  رازه  دصناپ  هعومجم  زا  ثیدح  دـصتشه  رازه و  راهچ  طقف  شننـس  رد  دووادوبا  اذـل  تسا .
رد دش و  هداد  ثیدح  رشن  هزاجا  دندوب ، هدروآ  مالـسا  رهاظ  رد  هک  اراصن  نابهر  دوهی و  رابحا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تافو 

عضو غورد  هب  ار  یتایاور  ههّبشم  : » دیوگیم یناتسرهش  دیدرگ . رشتنم  یمالـسا  هعماج  رد  يوبن  ثیدح  مان  هب  یناوارف  تایلیئارـسا  هجیتن 
نیعبات هباحـص و  زا  یخرب  ًاثلاث : ( 35 «.) دوب هدش  هتفرگ  دوهی  زا  اهنآ  رثکا  هک  دـنداد ، تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  نآ  هدرک و 

لقن رفعج  یبا  شداتـسا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دندروآیم . تسد  هب  ار  دوخ  یناگدـنز  هقفن  هار  نیا  زا  هدرک و  تراجت  ثیدـح ، لعج  اب  زین 
ِةایَْحلا ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجعی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  هیآ « : هک  دنک  لعج  تیاور  ات  داد  مهرد  رازه  دص  یباحص ، بدنج  نب  ةرمس  هب  هیواعم  دنکیم :
يرْـشی ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  هیآ «  لباقم ، رد  هدـش و  لزان  مالـسلا  هیلعیلع  تّمذـم  رد  ِماصِْخلا ،» ُّدـَلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهْـشیَو  اْینُّدـلا 

رازه تسیود  لوق  تفریذـپن . ار  غلبم  نیا  وا  تسا . هدـش  لزان  يدارم  مجلم  نبا  نأش  رد  ِداـبِْعلِاب ،» ٌفُوَءر  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن 
: ًاعبار ( 36 «.) درک لوبق  هاگنآ  داد ، رانید  رازه  دصراهچ  داهنشیپ  درکن . لوبق  داد ، رانید  رازه  دصیـس  لوق  درکن . لوبق  مه  زاب  داد ، رانید 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدرک و  لعج  ثیدح  دوخ  بهذم  دییأت  رد  هک  تسا  ّتنـس  هماع ، نایم  رد  هلئـسم  نیا  هک  دوشیم  هدـهاشم 
هدـهاشم اذـل  تسا . هدرک  لقن  لـصفم  روط  هب  ار  ناـنآ  یماـسا  ریدـغلا  رد  هللا  همحرینیما  همـالع  هک  هنوگناـمه  دـنهدیم ؛ تبـسن  هلآو 

لاح ( 37 .) دـناهداد تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  و  هدرک ، لعج  ار  هناگراهچ  بهاذـم  همئا  نأش  رد  ثیداـحا  هنوگچ  هک  مینکیم 
؟ دـننک حـیقنت  یـسررب و  تلالد  دنـس و  ثیح  زا  ار  ثیداحا  هک  دـنرادن  هفیظو  املع  ایآ  تسیچ ؟ یلعج  ثیداحا  نیا  لباقم  رد  ام  هفیظو 

یمالـسا هعماج  هب  یثیدح  ربتعم  ياهدنـس  نتخاس  اب  هدرک و  لعج  ار  ینیماضم  ثیدـح  نیلعاج  نایوگغورد و  هک  يدراوم  رد  ًاصوصخ 
هک تسا  یمالـسا  ياملع  هفیظو  نیا  ربانب  تسا . هدوب  یمالـسا  ثیدح  هرکیپ  رب  نیگنـس  رایـسب  ياهبرـض  دوخ  نیا  هک  دـندادیم  لیوحت 

هتـشادن تفلاخم  نآ  اب  ات  ادخ ، باتک  رب  ثیدـح  ضرع   - 1 لثم : دـنهد ؛ رارق  يرگنزاب  یـسررب و  دروم  فلتخم  ياههار  زا  ار  ثیداـحا 
هـضرع ادخ  باتک  رب  ار  نآ  دش ، لقن  امـش  رب  نم  زا  یثیدح  رگا  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يزار  رخف  دـشاب .

دنسلا یعطق  رتاوتم  ّتنس  اریز  رتاوتم ؛ ّتنـس  رب  ثیدح  ندرک  هضرع   - 2 ( 38 «.) دییامن در  هنرگو  هدرک  لوبق  دوب ، نآ  قفاوم  رگا  دـینک ،
. تسا یمهو  هبئاش  یقیبطت و  ضرف  شیپ  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هک  یهیدب  لقع  هب  ثیدح  هئارا   - 3 تسا .

نیداینب یترورض  لیوأت ،

لقنلا لـقعلا و  ضراـعت  ءرد  باـتک  رد  هـیمیت  نـبا  تـسا . نآ  رهاـظ  زا  ظـفل  فرـص  لـیوأت و  زا  یهن  یفلـس ، رکف  لوـصا  زا  رگید  یکی 
زین فلـس  رـصع  رد  تسین و  یلـصا  نآ  رب  ناینیـشیپ  تغل  بتک  رد  هک  تـسا  دـیدج  ثداـح و  يرما  لـیوأت -  لـمع -  نـیا  : » دـیوگیم

شور شفراـعم  میهفت  رد  دوـخ  يارب  نآرق  هک  مینکیم  ضرع  باوـج  رد  ( 39 «.) دناهدرک اهر  ار  نآ  نویفلـس  اذل  تسا . هدشن  لامعتـسا 
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زا شتارواحم  رد  حیصف  برع  مینادیم  و  تسا . هدرک  هدافتسا  بلاطم  میهفت  رد  برع  شور  بولسا و  نامه  زا  هکلب  درادن ، یصوصخم 
ًالثم تسا . حرطم  یهلا  هزجعم  ناونع  هب  و  تسین ؛ انثتـسم  نوناق  نیا  زا  زین  نآرق  دنکیم و  هدافتـسا  عیدب  تغالب و  تحاصف ، تاکن  مامت 

. دریگیم راک  هب  ار  تایانک  هنوگ  نیا  برع  هک  هنوگنامه  تسا ؛ تردق  زا  هیانک  هَّللا » دی   » هملک

دیدج هیفلس 

راـکفا دـیاقع و  ناـمه  زورما  ناـیباهو  دناهّکـس . کـی  يور  ود  ناـنآ  تسین ، یقرف  ناـیباهو  هیفلـس و  نیب  هک  تـسا  نآ  بـلطم  تـقیقح 
مسا هب  دننکیم  رداص  جراخ  هب  ار  ناشراکفا  هک  یماگنه  دنتـسه و  یلبنح  یباهو  برعلا ، ةریزج  لخاد  نانیا  دنراد . ار  هتـشذگ  ياهیفلس 

نبا راکفا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  باهولادبع  نب  دّـمحم  تسا ، تیفلـس  زا  هتفرگ  تأشن  تیباهو  هک  تسا  نیا  رما  عقاو  تسا . یفلس 
دناهلبانح ناگرزب  هیمیت و  نبا  ناوریپ  نامه  رـصاعم  نویفلـس  دنتـشاد . يرگیفلـس  ياعّدا  هک  یناسک  درک ، توعد  هلبانح  يامدق  هیمیت و 

اعّدا اذل  و  دندونـشخان ، مان  نیا  زا  دـنمانب و  یباّهو  ار  دوخ  هک  دـنرادن  تسود  نانآ  دـنروآیم . باسح  هب  دوخ  عجرم  ماما و  ار  نانآ  هک 
لاثما هیروج و  میق  نبا  هیمیت و  نبا  لیبق  زا  مِّسجم  نیثّدحم  نامه  حلاص  فلـس  زا  ناشدصق  دنحلاص و  فلـس  بهذـم  وریپ  هک  دـننکیم 

. تسا نانآ 

یفلس رکف  شیادیپ  أشنم 

ییانبریز ثحابم  ناکرا و  زا  میـسجت  هیبشت و  هلأسم  هک  میربیم  یپ  میزادـنایم ، یباهو  رکف  ساسا  هداـم و  نیرتمهم  هب  رظن  هک  هاـگ  ره 
دنکیم لمأت  یفلس  نایباهو  دیاقع  رد  هک  یسک  دننکیم . ریبعت  تافـص  امـسا و  دیحوت  هب  اهنآ  زا  هک  ياهلأسم  دیآیم ، باسح  هب  نانآ 

ناتـشگنا و تسد و  ود  عارذ و  ود  ولهپ و  مشچ و  ود  هک  ناسنا  دننامه  تسا  یتروص  ياراد  دنوادخ  هک  دننامگ  نیا  رب  نانآ  هک  دباییم 
هگن یـضار  دـیاقع  نیا  رد  ار  مدرم  مومع  راکفا  هکنیا  يارب  و  دـنکیم . تکرح  دـیآیم و  دورف  و  دراد ، اضعا  رگید  اپ و  مدـق و  قاس و 

ًاـصوصخ یلقن  ّهلدا  رب  دامتعا  راکفا ، نیا  شیادیپ  أشنم  تسا . هیبشت  فیک و  نودب  اضعا  نیا  ینعی  هیبشت ؛» فیکالب و  : » دنیوگیم دنراد ،
رد روهظ  هک  یثیداحا  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  هدـش و  لـقن  هباحـص  یخرب  زا  هک  یثیداـحا  تسا . ثیداـحا 

دنشاب هتـشاد  یلیوأت  نآ  يارب  هکنیا  نودب  هدرک و  لمح  دوخ  رهاظ  رب  ار  ثیداحا  نیا  نانآ  دراد . یلاعت  يراب  تیؤر  هیبشت و  میـسجت و 
لوسر زا  هریرهوبا  دنهدیم . تبـسن  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  اهنآ  دـنک ، ادـیپ  تقباطم  تامکحم  تایآ  ینآرق و  تاصوصن  لقع و  اب  هک 

قلخ دوخ  تروص  هب  ار  مدآ  دنوادخ  ( » 40 (؛» ًاعارذ نّوتس  هلوط  هتروص  یلع  مدآ  هَّللا  قلخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
یلتمتـالف راـنلا  اـّمأف  دومرف ...« : هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  زین  و  تسا ». عارذ  تصـش  نآ  لوط  هک  یلاـح  رد  درک 

. دراذگ نآ  رد  ار  شیاهاپ  دـنوادخ  هکنیا  ات  دوشیمن  رپ  خزود  شتآ  اما  ( »... 41 (؛.»..  یلتمت كانهف  طق ، طـق  لوقتف : هلجر  عضی  یتح 
لک اّنبر  لزنی  : » هدرک لقن  زین  و  دوشیم .»... رپ  شتآ  زا  منهج  ماـگنه  نیا  رد  تسا ، سب  تسا ، سب  دـیوگیم : هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد 
ایند نامـسآ  يوس  هب  بش  ره  رد  ام  راـگدرورپ  ( » 42 (؛» هل بیجتـساف  ینوعدی  نم  لوقی : ریخألا  ثلثلا  یقبی  یتح  ایندلا  ءآمـسلا  یلإ  ۀـلیل 

یفلـس نایباهو  منک ». تباجا  ار  وا  نم  ات  دناوخب  ارم  هک  تسا  یـسک  هچ  دـیامرفیم : دـنامیم و  هتفر  بش  زا  موس  کی  ات  دـیآیم ، دورف 
. دننکیم فیصوت  اهنآ  ساسا  رب  ار  دنوادخ  هداد و  رارق  دوخ  راکفا  لوصا  زا  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا 

نیشیپ نایفلس  توعد  بولسا 

ياهعلاطم هدروآ و  دای  هب  ار  نیشیپ  نایفلس  خیرات  دیاب  دننک ، ادیپ  یهاگآ  رضاح  نایفلـس  ياهشور  بولـسا و  هب  دنهاوخیم  هک  یناسک 
: مینکیم هراشا  اهبولسا  نیا  زا  یکی  هب  کنیا  تسا . میدق  هیفلـس  شور  هار و  هدنهد  همادا  دیدج  هیفلـس  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  نآ  هرابرد 
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لئاسملا وأ  ۀـیلوصألا  لئآسملا  یف  ءآوس  ءآرآلا ، ضعب  یف  مهفلاـخی  نم  ۀـبراحم  یلإ  اوبهذ  : » دـیوگیم دـمحألا » جـهنلا   » باـتک ّفلؤم 
یلع اولمحو  هورّفکو . يزاریـشلا  قاحـسا  یبأل  اوضّرعت  دـقف  مهئاملع . یلع  مّجهّتلاو  مهرفک  نالعاو  ةرعاشألل  مهتبراحم  لـثم  ۀـیعورفلا ؛

نافلاخم اب  گنج  ددصرد  نانآ  ( » 43 (؛» ًالیل هراد  یف  نفد  نأ  ناکف  تام ، اّمل  هنفد  نم  اوعنمو  ریسفتلاو  خیراتلا  بحاص  يربطلا  ریرج  نبا 
ياملع رب  موجه  نانآ و  رفک  نالعا  هرعاشا و  اب  هبراحم  دننامه  یعورف ، لئاسم  ای  یلوصا  لئاسم  رد  هچ  دندمآرب ، ءارآ  زا  یخرب  رد  دوخ 

هلمح ریسفت -  خیرات و  بحاص  يربط -  ریرج  نبا  رب  زین  و  دندرک . ریفکت  ار  وا  هدش و  یعفاش  يزاریش  قاحساوبا  ضّرعتم  اهیفلس  نانآ .
خویش زا  یخرب  اب  هک  دوب  یسک  یلبنح  لیقع  نبا  دندرک ». نفد  شاهناخ  رد  هنابـش  ار  وا  اذل  و  دندش . وا  نفد  عنام  شتافو  زا  دعب  هدرک و 

رب نانآ  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـندرک ، ادـیپ  یهاـگآ  ربخ  نیا  زا  یفلـس  هلباـنح  نوچ  درکیم . هدافتـسا  ناـنآ  زا  تشاد و  دـمآ  تفر و  هلزتعم 
نبا دندرک . ار  وا  تیذا  دصق  اذل  تسا . هدش  مّحرت  جّالح  رب  اهباتک  نآ  رد  هک  دناهدرک  ادیپ  تسد  وا  دزن  هلزتعم  میظعت  رد  ییاهباتک 

هب اذـل  دـهد . همادا  ار  شندـش  یفخم  هدرک و  لّمحت  ار  عضو  نیا  تسناوتن  یلو  دـننک . شریگتـسد  ادابم  ات  دـش  بیاغ  نانآ  نیب  زا  لیقع 
راک نیا  رگا  هک  داد  قح  نیملسم  ماما  هب  تسج و  يّربت  شدرکلمع  زا  هدرک و  دوخ  هابتـشا  هب  فارتعا  نآ  رد  تشون و  ياهمان  دوخ  ّطخ 
نیب دادغب  رد  یگرزب  هنتف  لاس  نیا  رد  : » دـسیونیم ق   . لاـس 317 ه ثداوح  رد  ریثا  نبا  ( 44 .) دیامن ریگتـسد  ار  وا  دنک  رارکت  هرابود  ار 
نیا نآ  ببـس  دـندرک و  تلاخد  هکرعم  نیا  رد  نایرکـشل  زا  يرایـسب  هک  داد  خر  هماع  زا  نارگید  نیب  یلبنح و  يذورم  رکبوبا  باحـصا 

هللا یلصربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  دنتفگیم : ًادوُمْحَم » ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبی  ْنَأ  یسَع  هیآ «  ریسفت  رد  يذورم  باحـصا  هک  دوب 
رگیدکی اب  تفرگرد و  ياهنتف  اذل  تسا . تعافش  هیآ ، زا  دوصقم  دنتفگیم : رگید  ياهفیاط  یلو  دناشنیم . شرع  رب  دوخ  اب  ار  هلآو  هیلع 

يارب هک  یبولـسا  اب  هلبانح  : » دیوگیم دـمحألا » جـهنلا   » باتک بحاص  ( 45 «.) دندیـسر لتق  هب  يداـیز  دارفا  نیب  نیا  رد  دـندش و  ریگرد 
نانآ توعد  كّرحت  ياههناشن  نیرتزراب  زا  رورت  ییوگروز و  تنوشخ و  اریز  دـندرک ؛ يدـیدش  يافج  دـندرب  راک  هب  نافلاخم  اب  هلباـقم 
هیاس نانآ  رب  يرگیّما  لهج و  هک  یناسک  دـندرکیم ، هدافتـسا  زین  عامتجا  ناتـسرپایند  مدرم و  ماوع  زا  هار  نیا  رد  هکنیا  هب  ًاـفاضم  دوب .

هرهزوبا دّـمحم  خیـش  ( 46 ..«..) دـندرکیم هدافتـسا  ناـنآ  زا  ناـشراکفا  دربـشیپ  تهج  هب  یلو  دنتـسنادیم  ار  نـیا  هلباـنح  دوـب ... هدـنکفا 
ناـشتوعد هار  رد  ناـنآ  ( » 47 (؛» روفنلا ّدـشأ  مهنم  نورفنیل  ساـنلا  رثـکأ  ّنأ  یّتـح  لوـقعلا ، یف  نوـفنعی  مهتوـعد  لـیبس  یفو  : » دـیوگیم

.« دنراد ار  اهترفن  نیرتدیدش  نانآ  زا  مدرم  رتشیب  هکنیا  ات  دننزیم ، تشز  ياهفرح 

یباهو نایفلس  تاداقتعا  راکفا و  زا  یخرب 

حیضوت

هب وا  هیبشت  دنوادخ و  تینامـسج  هب  داقتعا   - 1 زا : دنترابع  راوتسرهف  روط  هب  هک  دوشیم  هصالخ  هطقن  دـنچ  رد  یباهو  نایفلـس  راکفا 
هب يراذـگتعدب  رفک و  كرـش و  نداد  تبــسن   - 3 هلآو . هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  هـب  تبـسن  ینمـشد  یمارتـحا و  یب   - 2 قلخ .

یمالـسا و فّوصت  اب  تفلاـخم   - 5 نایدا . بهاذـم و  نیب  بیرقت  اب  تفلاخم  یمالـسا و  رگید  ياـههقرف  اـب  ینمـشد   - 4 دوخ . نیفلاخم 
و يریـسفت ، ياهباتک  نارـسفم و  هب  ییاـنتعایب   - 6 ایلوا . روبق  تراـیز  اـب  تفلاـخم  یعمج و  تسد  رکذ  سلاـجم  لـیبق  زا  نآ  رهاـظم 
ثیدـح و هب  لالدتـسا  هب  لیامت   - 7 دـیآیم . باسح  هب  نآ  بولـسا  یبرع و  تغل  مهف  لوصا  زا  هک  زاجَم  لـیوأت و  اـب  دـیدش  تفلاـخم 

هدیـسر یناـبلا  زا  هک  هنوگ  نآ  نآ ، رب  مکح  رد  ییوگضقاـنت  يوبن و  ثیدـح  اـب  ندرک  يزاـب   - 8 نآرق . هـب  لالدتـسا  زا  رّفنت  يرود و 
تینالقع و لقع و  اـب  تفلاـخم   - 9 دـنهدیم . ماجنا  دوخ  بهذـم  ياضتقا  قباطم  ار  ثیدـح  فیعـضت  حیحـصت و  هک  وحن  نیا  هب  تسا ،

. تسا نانآ  دارم  اب  قفاوم  هک  یلئاسم  رد  رگم  عامجا  هب  فارتعا  مدع   - 10 وگ . تفگ و 

میسجت هیبشت و  هدیقع   - 1
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وا يارب  و  تسا . تیاغ  ّدـح و  نآ  يارب  هک  تسا  یمـسج  ياراد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  یباهو  نایفلـس  دـش  هراشا  هک  هنوگناـمه 
رگید ناکم  هب  یناکم  زا  دنیـشنیم و  یـسرک  رب  وا  تسا . مدـق و ... ود  قاس و  ود  تسد و  ود  ناهد و  کی  مشچ و  ود  هجو و  تروص و 

ثداوح دروم  رد  لماکلا »  » رد ریثا  نبا  دوریم . الاب  سپـس  دهدیم و  ادن  دیآیم و  ایند  نامـسآ  هب  بش  زا  مود  هفـصن  و  دوشیم . لقتنم 
دقتعی ّهنأب  ةرعشملا  یلاعتو  هناحبس  هَّللا  تافص  نم  هباتک  هنمض  ام  یلبنحلا  ءآّرفلا  یلعی  یبأ  یلع  ءآملعلا  رکنأ  اهیفو  : » دیوگیم لاس 492 

هک هدروآ  ناحبـس  دـنوادخ  تافـص  زا  دوـخ  باـتک  رد  هچنآ  تهج  هب  یلبنح  ءاّرف  یلعی  یبا  رب  اـملع  لاـس  نآ  رد  و  ( » 48 (؛.»..  میسجتلا
، تافـصلا باتک  فّنـصم  وهو  یلبنحلا ، ءآّرفلا  یلعیوبأ  یّفوت  اهیفو  : » دسیونیم زین  وا  دـندومن ». راکنا  تسا ، میـسجت  هب  داقتعا  هب  رعـشم 

تاـفو یلبنح  ءارف  یلعیوبا  لاـس  نآ  رد  و  ( » 49 (؛» کلذ نع  هَّللا  یلاعت  ضحملا ، میـسجت  یلع  ّلدـی  هباوبأ  بیترتو  ۀـبیجع ، ّلکب  هیف  یتأ 
میـسجت رب  تلـالد  باـتک  نآ  باوبا  بیترت  و  تسا . هدرک  لـقن  ار  یبیجع  بلطم  ره  نآ  رد  هک  تسا  تافـص  باـتک  فّنـصم  وا  تفاـی .

.« تسا ءيرب  نآ  زا  دنوادخ  هک  دراد  ضحم 

مالسلا مهیلعتیب  لها  ضغب  یمارتحایب و   - 2

هراشا

رتمک هک  تسا  یلکشم  نیا  و  تسا . مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  اب  ینمـشد  یمارتحایب و  یفلـس ، نایباهو  راکفا  هلمج  زا 
باتک هک  یسک  و  تسناد . هعیش  اب  اهنآ  ینمشد  بابـسا  ّمها  زا  یکی  ار  هلئـسم  نیا  ناوتیم  اذل  و  تسا . هدرک  ادیپ  تافتلا  نآ  هب  یـسک 

اب یّتح  وا  ناوریپ  ینابلا و  هک  مینکیم  هدـهاشم  اذـل  درب . دـهاوخ  یپ  هلأـسم  نیا  هب  دـنک  هعلاـطم  هدـهاشم و  ار  هیمیت  نبا  ۀنـسلا » جاـهنم  »
یلصادخ لوسر  رب  دیس  تدایس و  ظفل  اهنآ  رد  هک  یثیداحا  دننکیم و  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دیـس »  » هملک قالطا 

نب دّـمحم  ناکو -  : » دـیوگیم ق )  . 1303 ه  ) يرـصم یعفاش  لدع  ناوضر  خیـش  ( 50 .) دننکیم فیعـضت  ار  هدـش  قالطا  هلآو  هیلع  هللا 
اهب رهجلا  نعو  ۀـعمجلا ، ۀـلیل  اهب  نایتالا  نع  یهنیو  اهعامـس  نم  يّذأتیو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یلع  ةالـصلا  نع  یهنی  باهولادـبع - 

رب تاولـص  نداتـسرف و  دورد  زا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ( » 51 (؛» هلتق اّمبرو  باقعلا  ّدـشا  هبقاـعیو  کـلذ  لـعفی  نم  يذؤیو  رباـنملا ، یلع 
تاولـص دـنلب  زا  زین  و  دومنیم . یهن  هعمج  ياـهبش  رد  نآ  زا  دـشیم و  تیذا  نآ  ندینـش  زا  درکیم و  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هب ار  وا  اسب  هچ  درکیم و  باـقع  ًادـیدش  دومنیم و  تیذا  ار  وا  درکیم  نینچ  یـسک  رگا  و  درکیم ، يریگولج  رباـنم  يور  رب  نداتـسرف 
.« دیناسریم لتق 

ینابلا تافیعضت  رد  ضقانت 

قودـص و دوخ  راک  رد  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  ناشیا  هک  درب  میهاوخ  یپ  ینابلا  هیحان  زا  ثیداحا  لیدـعت  حرج و  رد  تقد  لـّمأت و  اـب 
راگزاس وا  رظن  يأر و  اب  یثیدـح  هاگ  ره  اذـل  و  تسا . هدرکیم  لیدـعت  حرج و  دوخ  هاوخلد  لیم و  هب  ار  ثیداـحا  هدوبن و  رادرکتسرد 

، هدوب شرظن  يأر و  اب  قفاوم  نآ  نومضم  هک  ار  یثیدح  رگید  دراوم  رد  هک  یلاح  رد  درکیم ؛ فیعـضت  ار  نآ  نکمم  وحن  ره  هب  هدوبن ،
تـسا یبلطم  نیا  دنکیم . حیحـصت  ار  ثیدـح  هجیتن  رد  هدومن و  قیثوت  ار  وا  تیاور  نیا  رد  هدرک  فیعـضت  ار  وا  ًالبق  هک  يوار  نامه  اب 
هدومن فیلأت  باتک  دـلج  هس  وا  تاـضقانت  تاـبثا  يارب  هدرک و  فارتعا  نآ  هب  ناوارف  قیقحت  زا  دـعب  زین  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  یکی  هک 
لیاضف ثیداحا  فیعـضت  دروم  رد  هدرک و  دـقعنم  ار  یباب  تاحـضاولا » ینابلا  تاضقانت   » باتک رد  یعفاش  فاقـس  یلع  نب  نسح  تسا .

ثیداـحا فیعـضترد  هـک  هدرک  تاـبثا  وا ، هیحاـن  زا  مالـسلا  اـمهیلعارهز  همطاـف  یلع و  ماـما  ناـنآ  سأر  رد  مالــسلا و  مـهیلعتیب  لـها 
هک تـسا  نـیا  دراد  رگید  تـهج  زا  وا  ندوـب  یبصاـن  رب  تلـالد  هـک  يروـما  هـلمج  زا  و  : » دـیوگیم وا  ( 52 .) تسا هدومن  ییوگضقاـنت 
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هدیـشک نالطب  طـخ  اـهنآ  زا  یـضعب  يور  رب  هکلب  هدرک ، فیعـضت  مالـسلا  هیلعیلع  اـم  دیـس  لـیاضف  رد  ار  يدنـسلا  حیحـص  ثیداـحا 
مالـسلا مهیلعتیب  لها  لیاضف  باب  رد  ینابلا  تاضقانت  لیبق  نیا  زا  ار  ییاههنومن  دوخ ، ياعّدـم  تابثا  يارب  فاقـس  هاـگنآ  ( 53 .) تسا

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هدیرب  زا  یثیدح  ۀفیعضلا » ثیداحالا  ۀلسلس   » باتک رد  ینابلا  هنومن : باب  زا  دنکیم ؛ داهـشتسا  اهنآ  هب  هدروآ و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  نانز  نیرتبوبحم  « ؛» یلع لاجرلا  نمو  ۀمطاف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلإ  ءآسنلا  ّبحأ  ناک  »

زا رمحا ، دایز  نب  رفعج  قیرط  زا  ار  نآ  مکاح  يذـمرت و  : » دـیوگیم هدومن و  نآ  نالطب  هب  مکح  هاـگنآ  دوب ». یلع  نادرم  زا  و  همطاـف ،
حیحـص ار  نآ  یبهذ  مکاح و  بیرغ و  نسح  ثیدح  ار  نآ  يذمرت  و  هدرک ، لقن  نینچ  شردپ  زا  هدیرب ، نب  هَّللادبع  زا  اطع ، نب  هَّللادـبع 

فیعـضت ار  رمحا  دایز  نب  رفعج  ینعی  وا ؛ زا  يوار  اطع و  نب  هَّللادبع  دمآرب ، ثیدح  فیعـضت  ددصرد  هاگنآ  دناهدرک . یفرعم  دانـسالا 
. تسا هدروآ  ار  عیـشتی » قودـص   » ناونع رجح  نبا  ظـفاح  زا  هدرک و  لـقن  ار  وا  ندوب  هقث  هب  فارتعا  یبـهذ  زا  هک  لاـح  نیع  رد  دـنکیم 
؛ تسا هدش  دراو  هنع -  هَّللا  یضر  یلع -  تلیـضف  رد  هک  ًاصوصخ  درادن ، نانیمطا  شثیدح  هب  ناسنا  صخـش ، نیا  لثم  دیوگیم : سپس 

نیا رب  نم  و  تسا . هدشن  تباث  زگره  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  بقانم  رد  يرایسب  ثیدح  هدرک و  ولغ  وا  دروم  رد  هعیـش  مولعم  روط  هب  اریز 
نانز و نیرتبوبحم  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فلاخم  اریز  مدومن ؛ انعم  ثیح  زا  نالطب  هب  مکح  ثیدح 

اما : » دیوگیم هدمآرب ، ینابلا  ییوگضقانت  تابثا  ثیدح و  نیا  حیحصت  ددصرد  فاقـس  یلع  نب  نسح  هاگنآ  تسا . هدرک  رکذ  نادرم 
رگید باتک  راهچ  و  حیحص »  » رد ملـسم  لاجر  زا  ءاطع  نب  هَّللادبع  هک  تسا  نآ  شباوج  ءاطع ... نب  هَّللادبع  هرابرد  وا  فیعـضت  راتفگ و 

« فشاکلا  » رد یبهذ  هدرک و  قیثوت  ار  وا  تاقثلا »  » رد ناّبح  نبا  و  ننس »  » رد يذمرت  نیعم و  نب  ییحی  دیآیم و  باسح  هب  هعبرا  بتک  زا 
دنس رد  هک  ار  یثیدح  رگید  يدروم  رد  هک  تسا  نیا  ینابلا  تاضقانت  بیاجع  زا  و  دیوگیم : هاگنآ  تسا . هدرک  یفرعم  قودص »  » ار وا 
دایز نب  رفعج  هرابرد  وا  حرج  دروم  رد  اـما  و  ( 54 .) تسا هدرک  حیحصت  هتـشاد ، رارق  شردپ  زا  هدیرب  نب  هَّللادبع  زا  ءاطع  نب  هَّللادبع  نآ 

وا هلیلغ » ءاورإ   » باتک رد  ینابلا  ًالّوا : اریز : تسا ؛ ضقانتم  تفاهتم و  یمالک  لطاب و  یفرح  نیا  : » دهدیم خساپ  هنوگنیا  فاّقـس  رمحا ،
ار وا  دـمحا  هلمج ، نآ  زا  هک  دـناهدرک ، قیثوت  ار  وا  ّتنـس  لها  نیثدـحم  نییلاجر و  زا  يرایـسب  دادـعت  ًایناث : ( 55 .) تسا هدومن  قـیثوت  ار 
ار شثیدـح  يدزاو  قودـص ، ار  وا  دووادوبا  هعرزوبا و  قیثوت و  ار  وا  یلجع  يوسف و  نایفـس  نب  بوـقعی  نیعم و  نبا  ثیدـحلا و  حـلاص 

قوف ثیدـح  دروم  رد  هکنیا  ینابلا  راکـشآ  تاضقانت  زا  زین  و  ( 56 .) تسا هدرک  یفرعم  هقث  قودص  ار  وا  هبیـش  یبا  نب  نامثع  میقتـسم و 
دیآیم باسح  هب  نایعیـش  زا  وا  اریز  درادن ؛ نانیمطا  وا  ثیدـح  هب  ناسنا  بلق  رمحالا  دایز  نب  رفعج  ینعی  صخـش ؛ نیا  لثم  : » دـیوگیم

وا تیاور  هب  يررـض  هنوگ  چیه  قودـص  صخـش  عیـشت  هک  دراد  حیرـصت  رگید  ییاج  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .» قودـص  هچرگ 
وا هرابرد  : » دیوگیم يدنک  هَّللادبع  نب  حلجا  همجرت  رد  ۀحیحصلا » ثیداحالا  ۀلـسلس   » باتک زا  ( 2223  ) ثیدح لیذ  رد  وا  دناسریمن .

نیا يوار  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  و  تسا . هدرک  یفرعم  یعیـش » قودـص   » ار وا  بیرقتلا »  » رد رجح  نبا  یلو  تـسا . هدـش  فـالتخا 
رد بیع  ثیدح و  رد  نعط  نیا  ایآ  دراد ، دوجو  نامیلس  نب  رفعج  ینعی  رگید ؛ یعیش  هل  دوهشم  دنـس  رد  نینچمه  تسا و  یعیـش  دهاش ،

نیب نآ  بهذم ، اما  و  تسا ، ظفح  قدص و  هب  اهنت  ثیدـح  تیاور  رد  رابتعا  اریز  زگره ! مییوگیم : باوج  رد  دـیآیمن !؟ باسح  هب  نآ 
زا ریغ  و  نیحیحـص »  » بحاص مینکیم  هدهاشم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسا . وا  زا  سرباسح  دـنوادخ  شراگدرورپ و  نیب  تسا و  وا 

یثیدح نیمه  شاهنومن  و  دناهدرک . لقن  تیاور  نارگید  هعیـش و  جراوخ و  نوچمه  دـنبهذم  رد  فلاخم  اهنآ  اب  هک  هقث  دارفا  زا  ود  نیا 
زا نالطب  هب  مکح  ثیدـح  نیا  رب  نم  دـیوگیم : هک  ینابلا  لوق  اما  و  : » دـیوگیم فاّقـس  هاگنآ  ( 57 ...«.) تسا اـم  ثحب  دروم  هک  تسا 

! تسا هدیسر  وا  دزن  نادرم  نانز و  نیرتبوبحم  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فلاخم  اریز  منکیم ؛ انعم  ثیح 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  ( 58 ...«.) دراد هحیحـص  ثیداحا  نیب  عمج  هب  وا  تفرعم  مدع  لوصا و  ملع  رد  وا  یعالّطایب  رب  تلالد  اعّدا  نیا 
وا زا  ماهمع  ای  مردام  میدش . هشیاع  رب  دراو  مردام  اب  یلقن  ربانب  همع و  اب  نم  هک  هدرک  لقن  یمیت  ریمع  نب  عیمج  زا  دوخ  دنـس  هب  يذـمرت 

مدرم نیمادک  ( » 59 (؛» اهجوز تلاق : لاجرلا ؟ نم  لیقف : ۀـمطاف . تلاق : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ساـنلا  يأ  : » درک لاؤس 
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لقن زا  دعب  يذـمرت  شرـسمه ». تفگ : نادرم ؟ زا  دـش : لاؤس  همطاف . تفگ : هشیاع  تسا ؟ رتبوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن 
رد ینابلا  تاـضقانت  زا  ياهنومن  نیا ، تسا . هدرک  یفرعم  دانـسالا » حیحـص   » ار نآ  يروباـشین  مکاـح  هتـسناد و  نسح  ار  نآ  ثیدـح  نیا 

. دوب ثیداحا  فیعضت 

نیفلاخم هب  رفک  كرش و  تبسن   - 3

. تسا نانآ  هب  راذگتعدب  داحلا و  كرـش و  رفک و  نداد  تبـسن  دوخ و  یتدیقع  نیفلاخم  اب  دروخرب  یفلـس  نایباهو  ياهشور  هلمج  زا 
ّهنإف باتکلا  اذه  یف  ام  فالخ  ًائیـش  ّلحتـسا  نم  ّهنإف  : » دـیوگیم دوب ، دوخ  رـصع  رد  تعامج  ّتنـس و  لها  خیـش  هب  بّقلم  هک  يراهبرب 
لاق ام  عیمج  ّدر  دقف  فرح  یف  ّکش  ّهنأ  ّالإ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  لاق  ام  عیمج  نمآ  ًادبع  ّنأ  ول  امک  هّلک ، ّهدر  دـقو  نیدـب ، هَّلل  نیدـی  سیل 

ار نید  ّلک  هکلب  تسین  ینید  چیه  هب  نیدتم  دـنک  زیوجت  تسا  باتک  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  فالخ  یـسک  ره  ( » 60 (؛» رفاک وهو  یلاعت  هَّللا 
، دنک کش  یفرح  رد  هکنآ  زج  دروآ  نامیا  هدومرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هچنآ  مامت  هب  ياهدـنب  رگا  هک  هنوگنامه  تسا . هدرک  در 

.« تسا هدش  رفاک  هدرک و  در  هدومرف  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  مامت  وا 

بیرقت اب  تفلاخم   - 4

نب دمحا  رتکد  دننکیم . یفن  ار  نانآ  اب  بیرقت  هنوگ  ره  دنتسه و  یمالـسا  رگید  بهاذم  نایدا و  اب  فلاخم  انعم  مامت  هب  یفلـس  نایباهو 
هلئـسم هب  ًادـیدش  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  نایدالا » نیب  بیرقتلا  ةوعد   » ناونع تحت  یباتک  یباـهو ، یفلـس  یـضاق  ناـمثع  نب  نمحرلادـبع 
ترابع نآ  تسرهف  هک  دنکیم  هماقا  نایدا  نیب  بیرقت  توعد  نالطب  رب  یعرش  لیلد  هد  وا  تسا . هدرک  هلمح  ینامسآ  نایدا  نیب  بیرقت 
تلاسر رد  نعط   - 3 تسا . نتفر  مالسا  نید  ریغ  لابند  هب  بیرقت  توعد   - 2 تسا . میهاربا  تلم  زا  يرود  بیرقت  توعد   - 1 زا : تسا 

نینمؤم و قیرط  ریغ  تعباتم   - 5 تسا . بتک  رگید  رب  نآ  هنمیه  میرک و  نآرق  رد  نعط   - 4 تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  مالسا  ربمایپ 
نتسناد يواسم   - 8 تسا . تاـیآ  زا  یخرب  رد  ندروخ  بیرف   - 7 تسا . نید  نانمـشد  اب  یتسود   - 6 تسا . نیملـسم  عامجا  اب  تفلاخم 

نب رصان  رتکد  ( 61 .) تسا لطاب  هب  قح  ندرک  هبتـشم   - 10 تسا . ادخ  نید  رد  یتسـس   - 9 تسا . ناتـسرپتب  ناکرـشم و  اب  نامیا  لها 
ار هعیـش  ّتنـس و  لها  نیب  بیرقت  هنوگ  ره  ۀعیـشلا » ۀنـسلا و  لها  نیب  بیرقتلا  ۀـلأسم   » باتک رد  یفلـس  یباـهو  يراـفق  یلع  نب  هَّللادـبع 

. درامشیم دودرم 

ایلوا روبق  ترایز  یمالسا و  فوصت  اب  تفلاخم   - 5

يرازگرب یناسفن و  تضایر  سفن و  بیذهت  یمالسا و  فوصت  اب  دیدش  هلباقم  تفلاخم و  یفلـس  نایباهو  شور  راکفا و  لوصا  هلمج  زا 
هنوگ ره  زا  رود  حوریب و  کـشخ و  یبهذـم  ياراد  ناـیباهو  هجیتـن  رد  و  تسا ، یهلا  ياـیلوا  روـبق  تراـیز  لّـسوت و  رکذ و  ياـههقلح 

نم ۀنّـسلا  ءآدعأ  دـیوگیم ...« : هیفوص  فیـصوت  رد  ۀحیحـصلا » ثیداحالا  ۀلـسلس   » باتک رد  ینابلا  نیدلارـصان  دـنتیناحور . تیونعم و 
هرعاـشا و دـنهدیم و  تبـسن  بهذـم  هب  ار  دوخ  هک  یناـسک  زا  ّتنـس ، نانمـشد  ( »... 62 (؛.».. مهریغو ۀفّوصتملاو  ةرعاشالاو  ۀـبهذمتملا 

...«. نارگید هیفوص و 

ریسفت هب  ییانتعایب   - 6

نایباهو هک  اجنآ  زا  تسا . لیوأت  اب  دیدش  تفلاخم  يریـسفت و  ياهباتک  نارـسفم و  هب  ییانتعایب  یفلـس  نایباهو  تایـصوصخ  هلمج  زا 
اذل دناهدروآ  نآرق  لیوأت  ریسفت و  هب  ور  نارسفم  هک  دننکیم  هدهاشم  زین  یفرط  زا  دنـشابیم و  دنوادخ  تافـص  لیوأت  اب  فلاخم  یفلس 
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. دنهدیمن ناشن  نانآ  هب  یشوخ  يور  نانچ 

نآرق هب  لالدتسا  زا  يرود   - 7

هّجوت نآرق  تایآ  هب  رتمک  اذـل  دـندرگیم ، دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  ثیدـح  لابند  هب  رتشیب  دـنثیدح و  لها  یفلـس  نایباهو  هک  اجنآ  زا 
نآرقلا دـیریو  هدـیریالف  رثألاب  هیتأـت  لـجرلا  تعمـس  اذإو  : » تفگیم هک  هدـش  لـقن  یلبنح  يراـهبرب  ناـنآ  ماـما  زا  تهج  نیدـب  دـنراد .

هک يدینـش  يدرک ، لقن  تیاور  وا  يارب  هک  یـصخش  زا  هاگ  ره  ( » 63 (؛» هعدو هدنع  نم  مقف  ۀـقدنزلا ، یلع  يوتحا  دـق  لجر  ّهنأ  ّکشالف 
وـش دنلب  وا  دزن  زا  سپ  تسا . هتفرگ  ارف  ار  وا  رفک  هک  تسا  يدرم  وا  هک  شاب  هتـشادن  کش  تسا ، نآرق  لابند  هب  دنکیمن و  لوبق  ار  نآ 

.« نک اهر  ار  وا  و 

تینالقع لقع و  اب  تفلاخم   - 8

هّجوت و مامت  نانآ  تسا . یتدـیقع  لئاسم  رد  یتح  ییارگلقع  تینـالقع و  لـقع و  هب  یهجوتیب  یباـهو ، نایفلـس  راـکفا  لوصا  هلمج  زا 
: دیوگیم نانآ -  ناماما  زا  یکی  یلبنح -  يراهبرب  دنفلاخم . یلقع  ثحب  مالک و  ملع  اب  اذل  و  تسا . نآرق  تایآ  ثیدـح و  هب  ناشتافتلا 

مالکلا نم  ّالإ  نیدـلا  یف  ةریح  الو  ّکـش  ـالو  ۀلالـض  ـالو  يوه  ـالو  رفک  ـالو  ۀـعدب  ـالو  ّطـق  ۀـقدنز  تناـک  اـم  ّهنأ  هَّللا  کـمحری  ملعإ  »
نید رد  تریح  کش و  تلالـض و  سفن و  ياوه  رفک و  تعدب و  ینیدیب و  چیه  دنک -  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  نادـب -  ( » 64 (؛» لدجلاو

(65 (؛» توکـسلاو فکلاو  راثآلا  لهأو  یـضرلاو  میلـستلاب  کیلعف  دـسیونیم ...« : رگید  ییاـج  رد  زین  وا  لدـج ». مـالک و  زا  رگم  تسین 
.« توکس ندیشک و  تسد  رثا و  نابحاص  هب  تبسن  تیاضر  میلست و  هب  داب  وت  رب  سپ  »

عامجا هب  فارتعا  مدع   - 9

ره « ؛» بذاک وهف  عامجالا  یعّدا  نم  : » تفگ هک  دـنزاسیم  يراج  نابز  رب  ار  لبنح  نب  دـمحا  ترابع  نیا  هشیمه  رـصاعم  یباهو  ناـیفلس 
دزن لئاسم  نیا  دننک  تابثا  هک  دنزرویم  رارصا  دنلئاق  نآ  هب  دوخ  هک  يداقتعا  لئاسم  رد  یلو  تسا ». وگغورد  دنک  عامجا  ياعّدا  سک 
نع ًالضف  هرّوصت  نکمیال  اّمم  عامجإلا  اذه  ریغو  : » دیوگیم فافزلا » بادآ   » باتک همدقم  رد  ینابلا  هنومن : باب  زا  تسا . یعامجا  تما 

.« نآ عوقو  هب  دسر  هچ  ات  تسین  نکمم  شروصت  عامجا  نیا  زا  ریغ  « ؛» هعوقو

فلس مهف  ندوب  نازیم  ناکما  مدع 

زا ار  فلـس  مهف  نانآ  اذل  مییامن . كرد  ار  نآ  هدیجنـس و  فلـس  مهف  اب  ار  ّتنـس  باتک و  تسا  بجاو  هک  دننکیم  اعّدا  یفلـس  نایباهو 
لئاسم مهف  رد  فلس   - 1 تسا : لطاب  تهج  دـنچ  زا  اعّدا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ بجاو  نآ  زا  تعباتم  هک  دـننادیم  یعرـش  هلدا  هلمج 

مهف زا  ار  روما  مهف  هداد و  رارق  نازیم  ار  نآ  ناوتب  ات  دناهتـشادن  دـحاو  فورعم و  صاخ و  یبهذـم  زگره  و  دـناهدرکن ، قافتا  هاـگ  چـیه 
هچ هک  دربیم  یپ  دنک  هبیـش  یبا  نبا  قازرلادبع و  فّنـصملا » : » لیبق زا  یثیدح ؛ ياهباتک  هب  هعجارم  هک  یـسک  و  دروآ . تسد  هب  نانآ 

یلیلد ثیدح  ای  نآرق  رد   - 2 دناهتشاد . فالتخا  رگیدکی  اب  یعرش  لئاسم  رد  دناهتـسیزیم  لوا  نرق  هس  رد  هک  يدارفا  فلـس و  رادقم 
ناسنا هک  یلاح  رد  دراد ؛ یگتـسب  يرگید  مهف  هب  ّتنـس  باتک و  مهف  هک  دیوگب  دـنک و  رـشب  لوقع  لیطعت  رب  تلالد  هک  دوشیمن  تفای 

نبا درادیم . او  رّکفت  لقعت و  هب  ار  ام  ّتنـس ، باتک و  زا  ینید  صوصن  سکع ، رب  هکلب  تسا ، هدیـسر  ینید  مهف  داهتجا و  هجرد  هب  دوخ 
هتفگن كرابملا  نبا  ار  بلطم  نیا  : » دـش هتفگ  وا  هب  داد . ییاوتف  وا  دـش . لاؤس  ياهلأسم  اب  هطبار  رد  دـمحا  ماما  زا  هک  هدرک  لـقن  يزوج 

(66 «.) تسا هدماین  هک  نامسآ  زا  كرابملا  نبا  تفگ : دمحا  تسا .
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« فلس بهذم   » مان هب  یبهذم  دوبن 

نانآ دنبیرفب . ار  مدرم  ماوع  نهذ  دنناوتب  ات  تسا ، فلـس  بهذم  دندقتعم  نآ  هب  هک  ءارآ  زا  هچره  دـننکیم  اعّدا  رـصاعم  یفلـس  نایباهو 
یتح فلـس  يداقتعا ، لئاسم  زا  يرایـسب  رد  مینکیم  هدهاشم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ حلاص  فلـس  مهف  نامه  میمهفیم  ام  هچنآ  دنیوگیم :

رد فالتخا   - 2 نآرق . قلخ  هلئسم  رد  فالتخا   - 1 مینکیم : هراشا  تافالتخا  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهتـشاد . فالتخا  رگیدکی  اب  هباحص 
زور رد  دنوادخ  تیؤر  ناکما  هلئـسم  رد  فالتخا   - 3 تسا !! هدرک  هدهاشم  ار  دنوادخ  جارعم  بش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا 

. هباحص نیب  لضفا  رد  فالتخا   - 6 ضیوفت . لیوأت و  هلئسم  رد  فالتخا   - 5 تمایق . زور  رد  نازیم »  » يانعم رد  فالتخا   - 4 تمایق .

نایباهو تخانش 

هراشا

نب دّمحم  نآ ، سّسؤم  هب  بوسنم  هقرف  نیا  تسا . تیباهو »  » هب موسوم  ياهقرف  هتفرگ ، رارق  نیملسم  رثکا  لباقم  رد  هک  ییاههقرف  زا  یکی 
هبش رد  ار  هیمیت  نبا  راکفا  دیاقع و  نامه  يرگیفلس ، دیحوت و  يایحا  ياعّدا  اب  هک  تسا  یسک  وا  تسا . يدجن  نامیلـس  نب  باهولادبع 
دراد اج  تسا . هدـنام  ياج  رب  نونک  ات  هدزاود  نرق  زا  هقرف  نیا  تشگ . اـهنآ  راـکفا  يرجم  زین  دوعـس  لآ  هدرک ، هداـیپ  ناتـسبرع  هریزج 

. مینک ثحب  نآ  شرتسگ  یگنوگچ  سسؤم و  هرابرد 

باهولادبع نب  دّمحم  لاح  حرش 

رد هنییع »  » دوخ رهـش  رد  ار  یکدوک  نارود  تفر . اـیند  زا  ق   . لاس 1206 ه رد  دش و  دـلوتم  ق   . لاس 1111 ه رد  باهولادبع  نب  دّـمحم 
يارب تخادرپ . مولع  يریگارف  هب  هنییع »  » ياـملع دزن  دـش و  یلبنح  هیملع  هزوح  دراو  یتدـم  زا  دـعب  درک . يرپـس  دـجن  هژیو  هب  زاـجح و 

لاس جنپ  هرصب و  رد  لاس  راهچ  دومن ؛ یمالـسا  ياهروشک  هب  ترفاسم  هب  عورـش  نآ  زا  دعب  دش . هرّونم  هنیدم  دراو  دوخ ، سورد  لیمکت 
مق ناهفـصا و  هب  يرفـس  هاگنآ  دنام . لاس  ود  نادمه  رد  لاس و  کی  ناتـسدرک  رد  درک ؛ ترفاسم  زین  ناریا  هب  و  دومن . تماقا  دادغب  رد 

، دوب هدومن  فاکتعا  دوخ  هناـخ  رد  هک  هاـم  تشه  زا  دـعب  تشگزاـب . زاـجح  دوخ ، روشک  هب  فّوصت ، هفـسلف و  يریگارف  زا  دـعب  دومن و 
زا شردپ  هک  یلاح  رد  دنام ؛ اجنآ  رد  ردپ  تافو  ات  و  درک ، ترجه  هلمیرح »  » رهش هب  شردپ  اب  دومن . زاغآ  ار  دوخ  توعد  دمآ و  نوریب 

دیاقع نامه  تقیقح  رد  دوب و  ناناملـسم  هماع  فالخ  رب  هک  ار  دوخ  یفارخ  دـیاقع  باهولادـبع ، نب  دّـمحم  هک  اجنآ  زا  دوبن . یـضار  وا 
نامثع رهش ، ریما  دش  رارق  درک . رارف  هنییع »  » دوخ رهش  هب  هک  دنشکب  ار  وا  دنتساوخ  شردپ  توف  زا  دعب  تخاسیم ، رـشتنم  دوب  هیمیت  نبا 

شرهاوخ هنییع  ریما  قاثیم ، نیا  دـیکأت  يارب  و  دزاس . رـشتنم  برعلا  ةریزج  رد  ار  شدـیاقع  راکفا و  دـناوتب  ات  دـنک  يراـی  ار  وا  رمعم ، نب 
رورت ار  وا  ریما  هکنیا  سرت  زا  لیلد  نیمه  هب  درواین . ماود  جاودزا  قاثیم و  نیا  نکل  دروآرد . باهولادبع  نب  دّـمحم  حاکن  هب  ار  هرهوج 
راکفا دیاقع و  يارجا  ددـصرد  رهـش  ریما  کمک  هب  دوب  هنییع »  » رد هک  عقوم  نامه  زا  درک . رارف  باذـک ، هملیـسم  رهـش  هیعرد »  » هب دـنک 

لآ دـج  دوعـس -  نب  دّـمحم  اب  زین  هیعرد »  » رد دـش . بوشآ  هنتف و  هب  ّرجنم  رما  نیا  دومن و  بارخ  ار  باّـطخ  نب  دـیز  ربق  دـمآرب و  دوخ 
. دیامن دییأت  ار  شتموکح  زین  وا  ضوع ، رد  دنک و  يرای  ار  وا  مه  دوعس  نب  دّمحم  دش  رارق  درک . تاقالم  دوب ، رهش  نآ  ریما  هک  دوعس - 
رفک و هب  مکح  هک  دوب  نیا  وا  راک  نیلّوا  دروآرد . وا  حاکن  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  قاـثیم ، نیا  دـییأت  تهج  هب  زین  دوعـس  نب  دّـمحم 
، هتــشک يداــیز  دادــعت  هـلمح  نآ  رثا  رد  درک . قـیوشت  هـنییع »  » هـب هـلمح  يارب  ار  دوعــس  لآ  سپــس  داد و  هـنییع »  » ریما رورت  كرش و 

يرای ترـصن و  مسا  هب  ار  دوخ  تکرح  نایباهو  هک  دوب  هنوگنیا  دـندومن . زواجت  مه  ناشسیماون  هب  دـش و  ناریو  تراغ و  ناشیاههناخ 
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هب دومنیم ؛ ریفکت  انثتسا ، نودب  ار ، ناناملسم  همه  باهولادبع  نب  دّمحم  دندرک . عورش  نآ  رهاظم  كرش و  تعدب و  اب  هبراحم  دیحوت و 
ترایز دصق  هب  دنزاسیم و  هاگراب  دبنگ و  دوخ  يایلوا  روبق  رب  دـنوشیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هب  لسوتم  نانآ  هکنیا  ماهتا 

هب هدرک و  یـشکرکشل  رگید  ياهنیمزرـس  هب  هنییع »  » رب يزوریپ  زا  سپ  ( 67 ... .) دننکیم و تعافـش  بلط  ایلوا  زا  دننکیم و  رفـس  روبق 
زاجح و نمی و  لثم  نآ ؛ فارطا  دـجن و  نیمزرـس  هب  نیملـسم  ناـیم  زا  نآ ، رهاـظم  و  كرـش » «، » تعدـب  » یفن دـیحوت و  شرتسگ  هناـهب 

نوـخ كاـخ و  هب  ار  شدارفا  هدرک ، تراـغ  درکیمن  لوـبق  ار  ناـنآ  دـیاقع  هک  يرهـش  ره  و  دـندش ، روهـلمح  قارع ، هیروـس و  یحاوـن 
هجیتـن رد  دـندرکن ، تعیب  ناـنآ  اـب  مدرم  دوخ ، دـیاقع  ندرک  هضرع  اـسحأ و  یلاوح  زا  لوـصف »  » هیرق هب  دورو  زا  سپ  ( 68 .) دندیشکیم

فالتخا و داجیا  ثعاب  نشخ ، راکفا  نیا  اـب  ناـیباهو  ( 69 .) دـندرب تراغ  هب  ار  ناـنآ  تورث  لاوما و  هتـشک ، ار  هیرق  نادرم  زا  رفن  دـصیس 
تیباـهو تعیرـش  فیـصوت  رد  نوزروک » درول   » هک ییاـج  اـت  دـندومن . دونـشخ  ار  رامعتـسا  دـندش و  نیملـسم  ناـیم  يریگرد  ّتتـشت و 

زا باهولادبع  نب  دّمحم  هکنیا  اب  ( 70 «.) تسا هدـش  هدروآ  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  هک  تسا  ینید  نیرتاهبرپ  نیرتیلاع و  نیا  : » دـیوگیم
ار وا  ریهست » دلوج   » يدوهی قرشتسم  هک  ییاج  ات  دنتسه ، وا  راکفا  زا  عافد  ددصرد  ًامئاد  نارگرامعتسا  نیقرشتسم و  یلو  تسا  هتفر  ایند 

(71 .) دیامنیم کیرحت  وا  راکفا  زا  تعباتم  هب  ار  مدرم  هدناوخ و  زاجح  ربمایپ 

البرک رد  نایعیش  هنامحریب  راتشک 

. تـسا هداـهن  ناـیباهو  یناـشیپ  رب  یگـشیمه  گـنن  هّـکل  هدرک ، هایـس  ار  خـیرات  هحفـص  یتـسار  هـب  تاـیلاع  تاـبتع  رد  ناـیباهو  راتــشک 
بونج و ریاشع  دـجن و  مدرم  زا  یهوبنا  رگـشل  اب  دوعـس  ریما  ق   . لاس 1216 ه رد  دـسیونیم : تسا ، یباهو  دوخ  هک  راتخم  نیدـلاحالص 
هدرک و بارخ  ار  رهـش  يوراب  جرب و  مامت  نانآ  دندیـسر . البرک  هب  هدـعقیذ  هام  رد  درک و  تکرح  قارع  دـصق  هب  طاـقن ، رگید  زاـجح و 

سمخ هاگنآ  دـندش . جراخ  رهـش  زا  ناوارف  میانغ  لاوما و  اب  رهظ  کیدزن  دـندناسر ، لتق  هب  دـندوب  رازاب  هچوک و  رد  هک  ار  مدرم  رتشیب 
(72 .) دومن میسقت  نایرگشل  نیب  مهـس  ود  هراوس  ره  مهـس و  کی  هدایپ  ره  تبـسن  هب  ار  هیقب  تشادرب و  دوعـس  دوخ  ار  هدش  تراغ  لاوما 
رازاب و هچوک و  رد  ار  نآ  لها  زا  يرایـسب  دـندش ، البرک  دراو  هناریگلفاغ  نایباهو ، دـسیونیم : یباهو  ناـخّروم  زا  يدـجن  ناـمثع  خـیش 
، لاوما زا  رهـش  رد  هچ  ره  دـندرب و  لواپچ  هب  دوب ، هبق  لخاد  رد  هچنآ  دـندرک و  بارخ  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ربق  يور  دنتـشک ، اـههناخ 
زا رفن  رازه  ود  هب  بیرق  هک  یلاح  رد  دندش ؛ جراخ  رهـش  زا  رهظ  کیدزن  دندوبر . دـنتفای ، سیفن  ياهنآرق  و  الط ، شرف ، سابل ، هحلـسا ،

بلاطوبا ازریم  ( 74 .) دـندناسر لتق  هب  ار  رفن  رازه  تسیب  بش ، کی  رد  نایباهو  هک  دنـسیونیم  یخرب  ( 73 .) دندوب هتشک  ار  البرک  یلاها 
دراو یباهو  رازه  جنپ  تسیب و  بیرق  هک  مدید  فجن  البرک و  زا  روبع  ندنل و  زا  تشگرب  ماگنه  دسیونیم : دوخ  همانرفـس  رد  یناهفـصا 
رازه جنپ  زا  شیب  دندادیم ، رس  دینک ، حبذ  ار  نارفاک  دیشکب و  ار  ناکرشم  نیرفاکلا ؛» اوحبذا  نیکرشملا و  اولتقا   » يادص دندش و  البرک 
ناور هدیرب  رس  ياهندب  زا  نوخ  رپ و  نیلوتقم  هشال  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  سّدقم  نحص  تشادن . باسح  اهیمخز  دنتـشک و  ار  رفن 

زا هک  يروط  هب  دـننکیم ، هیرگ  لقن و  ار  شارخلد  هثداـح  نآ  مدرم  هک  مدـید  مدوب ، هتفر  ـالبرک  هب  ًاددـجم  هاـم  هدزاـی  زا  دـعب  نم  دوب .
اب مالسلا  هیلعینیـسح  مرح  تمرح  کته  البرک و  لها  هنامحریب  راتـشک  زا  دعب  نایباهو  ( 75 .) دشیم تسار  مادنا  رب  اهوم  نآ ، ندـینش 

هلباقم هب  یعافد  یگدامآ  البرک و  تراغ  لتق و  نایرج  زا  یهاـگآ  رطاـخ  هب  فجن  مدرم  یلو  دـندش ، فرـشا  فجن  یهار  رگـشل  ناـمه 
نایباهو لواپچ  لتق و  ریـسا  ات  دـندرکیم  کیرحت  عیجـشت و  عافد ، هب  ار  دوخ  نادرم  هدـمآ و  نوریب  اـهلزنم  زا  اـهنز  یتح  دنتـساخرب و 

رد هک  دندش  فرـشا  فجن  مزاع  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  رهطم  دقرم  مادـهنا  يارب  نایباهو  زا  یهورگ  زین  ق   . لاس 1215 ه رد  دنوشن .
رهش هب  يدیدش  تالمح  راب  نیدنچ  لاس ، هد  هب  کیدزن  تدم  رد  نانآ  ( 76 .) دندروخ تسکش  هدش و  ریگرد  بارعا  زا  ياهّدع  اب  ریسم 

(77 .) دنتشاد فجن  البرک و 
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فئاط مدرم  ماع  لتق 

نانآ هایس  درکلمع  هب  یهاگن  کی  اب  یلو  دناهداد ، رارق  زات  تخات و  دروم  ار  نیـشنهعیش  دالب  طقف  نایباهو  هک  دننک  روصت  یـضعب  دیاش 
يواهز یقدص  لیمج  تسا . هدوبن  ناما  رد  نانآ  هنایـشحو  تالمح  زا  زین  نیـشنینس  قطانم  یتح  هک  دش  دهاوخ  نشور  ماش  زاجح و  رد 

ریغص و رب  هک  تسا  فئاط  مدرم  ماع  لتق  ق   . لاس 1217 ه رد  نایباهو  ياهراک  نیرتتشز  زا  دسیونیم : فئاط  هب  نایباهو  هلمح  هرابرد 
یتح دنتـشک و  دندوب  نآرق  نتفرگ  ارف  لوغـشم  هک  ار  یعمج  دندیرب ، رـس  شردام  هنیـس  يور  رب  ار  راوخریـش  لفط  دـندرکن ؛ محر  ریبک 

يراخب حیحص  زا  ییاههخسن  نآرق و  يدادعت  اهنآ  نایم  رد  هک  اهباتک  و  دندناسر ، لتق  هب  دندوب  زامن  لوغشم  دجـسم  رد  هک  یهورگ 
مدرم ماع  لـتق  زا  سپ  ناـیباهو  ( 78 .) دـندرک لاـمیاپ  ار  اـهنآ  دـندنکفا و  رازاـب  هچوک و  رد  دوب ، هقف  ثیدـح و  بتک  رگید  ملـسم و  و 

ناهگان هک  دنیوگ  خـساپ  نایباهو  همان  هب  ات  دـندمآ  درگ  هبعک  رد  نانآ  دـندرک . توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  هکم  ياملع  ياهمان  یط  فئاط ،
، دنداتفا تشحو  هب  تخـس  مدرم  دنتـشاد و  نایب  دوب  هتـشذگ  نانآ  رب  هچنآ  دندش و  مارحلا  دجـسم  لخاد  فئاط  ناگدیدمتـس  زا  یعمج 

يارب یمالـسا  دالب  ریاس  همرکم و  هکم  زا  هک  ّتنـس  لها  هعبرا  بهاذم  نایتفم  املع و  هاگنآ  تسا . هدـش  اپ  رب  تمایق  ییوگ  هک  نادـنچ 
رب هک  دندوزفا  دباتشب و  نانآ  اب  هلباقم  هب  هک  دنتـسناد  بجاو  هکم  ریما  رب  دندرک و  مکح  نایباهو  رفک  هب  دندوب ، هدمآ  جح  کسانم  يادا 

(79 .) دوب دنهاوخ  دیهش  ندش ، هتشک  تروص  رد  دنیامن و  تکرش  داهج  نیا  رد  تسا  بجاو  ناناملسم 

تّنس لها  ياملع  یمومع  راتشک  هب  میمصت 

ریثأت تحت  هک  دوعـس  نب  زیزعلادبع  دسیونیم : ینامثع  تلود  رد  ییایرد  يورین  یلاع  هسردم  تسرپرـس  يربص ، بویا  پیترـس  رادایرد 
ار اهيدابآ  اهرهش و  همه  دیاب  ام  تفگ : لیابق  خویش  روضح  رد  دوخ  ینارنخـس  نیلوا  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  باهولادبع  نب  دّمحم  نانخس 

لها ناملاع  هک  میتسه  ریزگان  وزرآ  نیا  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  میزومایب ... نانآ  هب  ار  دوخ  دیاقع  ماکحا و  میروآرد و  دوخ  فّرصت  هب 
ار یناکرشم  رگید ، ترابع  هب  و  میرادرب . نیمز  يور  زا  دنتسه  هیدّمحم  هفیرش  تعیرش  هیوبن و  هینـس  ّتنـس  زا  يوریپ  یعّدم  هک  ار  ّتنس 
ات اریز  ار ؛ هّجوت  دروم  سانـشرس و  ياملع  هژیو  هب  مینارذـگب ؛ ریـشمش  مد  زا  دـننکیم ، دادـملق  ّتنـس  لها  ياـملع  ناونع  هب  ار  دوخ  هک 

ییامندوخ ملاع  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  تسخن  دیاب  رذگهر  نیا  زا  دید . دـنهاوخن  یـشوخ  يور  ام  ناشیکمه  دنتـسه  هدـنز  اهنیا 
رب طلست  ماگنه  هب  ق   . لاس 1218 ه رد  زیزعلادبع  نب  دوعس  دسیونیم : ومه  ( 80 .) درک فّرصت  ار  دادغب  سپس  هدومن ، نکهشیر  دننکیم 
راد هب  یماّهتا  چیه  نودب  ار  فارشا  نایعا و  زا  يرایـسب  دناسر و  تداهـش  هب  لیلدیب  ار  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  همرکم ، هکم 

هچوک و رد  هک  داتـسرف  ینایدانم  هاگنآ  درک . دـیدهت  اههجنکـش  عاونا  هب  داد ، ناشن  مدـق  تابث  یبهذـم  تاداقتعا  رد  هک  ره  تخیوآ و 
شاهدرتسگ هیاس  ریز  رد  دیوش و  لخاد  دوعس  نید  هب  نامدرم ! يا  ناه  دودمملا » هّلظب  اّولظتو  دوعـس  نید  یف  اولخدأ  : » دندز گناب  رازاب 

(81 !!) دینیزگ اوأم 

هرونم هنیدم  رد  دوعس  زیمآرفک  هبطخ 

هنوگ نیا  تسب و  ار  دجسم  ياهرد  دروآ و  درگ  یبنلا  دجسم  رد  ار  هنیدم  یلاها  همه  هرّونم ، هنیدم  فرـصت  زا  سپ  زیزعلا  دبع  نب  دوعس 
هب دیسر و  لامک  هب  زورما  امـش  نییآ  نید و  ْمُکَنیِد ؛» ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلَأ  هفیرـش «  هیآ  ساسا  رب  هنیدم ! مدرم  يا  ناه  : » دومن زاغآ  نخس 
هب اهنآ  زا  زگره  دینک و  اهر  ار  دوخ  ناکاین  هلطاب  نایدا  دیدرگ . دونشخ  یضار و  امش  زا  تیدحا  ترضح  دیدش ، فّرشم  مالـسا  تمعن 

(82 «.) دناهتشذگرد كرش  نییآ  هب  اهنآ  همه  اریز  دییامن ؛ زیهرپ  تّدش  هب  اهنآ  رب  نداتسرف  تمحر  دورد و  زا  دینکن ، دای  یکین 

یگنهرف ثاریم  مادهنا 
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زا يرادساپ  يارب  اهتلود  هک  دوریم  رامش  هب  هعماج  کی  ندمت  رگناشن  ناکاین ، یگنهرف  ثاریم  زا  تنایـص  ناگتـشذگ و  خیرات  ظفح 
هبیتک ای  لافـس و  کی  یتح  هک  دنهدیمن  هزاجا  هصرع  نیا  رد  دننکیم و  تیبرت  رهام  ناسانـشراک  هدومن و  سیـسأت  هژیو  تارادا  اهنآ ،

ینامسآ میلاعت  وترپ  رد  ناناملسم  هک  دوب  شیوخ  رصع  زاتشیپ  ندمت  اهنت  یمالسا  ندمت  هک  تسین  یّکـش  دورب . نیب  زا  یگنـس  کچوک 
ناققحم تداهـش  هب  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  يرمق  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد  ندـمت  نیا  ییافوکـش  دـندومن . يزیر  یپ  ار  نآ  شیوخ 

ریخا نورق  رد  برغ  سناسنر  ییافوکـش و  للع  نیرتمهم  زا  یکی  اپورا  هب  یبیلـص  ياهگنج  سلدنا و  قیرط  زا  ندـمت  نیا  ذوفن  یبرغ ،
گرزب ندـمت  نیا  یمومع  ثاریم  زا  یئزج  وا  يافواب  نارای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  هب  طوبرم  هینبا  راثآ و  دوریم . رامـش  هب 

، راثآ نیا  يدوبان  بیرخت و  هب  مادقا  دوریم . رامـش  هب  ندمت  گنهرف و  نیا  ناراذگناینب  زا  ریدـقت  هناشن  اهنآ  زا  تنایـص  ظفح و  هدوب ،
تلاصا خیراتتیعقاو و  نامز ، رورم  رثا  رد  هک  دشابیم  ندمت  خیرات و  ناراذگناینب  ناگدـنزاس و  هب  یهجوتیب  يرکف و  طاطحنا  هناشن 

هعماـج رد  ناـشخرد  ياهدادعتـسا  يدوباـن  يرکف و  ياـههزیگنا  دوکر  لـماع  رتمهم ، همه  زا  و  دوـشیم . هدرپسیـشومارف  تسد  هبینید 
ماـمتها دوـخ  ناربماـیپ  راـثآ  زا  تنایـص  ظـفح و  يارب  نیـشیپ  ياـهتما  هک  دوـشیم  نشور  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اـب  ددرگیم . يرـشب 

اهدربن رد  ار  نآ  تشاد و  رارق  نوراه  یـسوم و  نادناخ  ثیراوم  نآ  رد  هک  یقودنـص  دـننامه  دنتـسجیم ؛ كربت  نآ  هب  دـندیزرویم و 
ِهِْکُلم َۀیآ  َّنِإ  ْمُهِیبَن  ْمَُهل  َلاقَو  دیامرفیم « : هنیمز  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  دندرگ . زوریپ  نمشد  رب  نآ  هب  كربت  قیرط  زا  ات  دندرکیم  لمح 

وا تموکح  هناشن  تفگ : اهنآ  هب  ناـشربمایپ  و  ( » 83 (؛» َنوُراه ُلآَو  یسُوم  ُلآ  َكََرت  اّمِم  ٌۀیَِقبَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباّتلا  ُمُکِیتْأی  ْنَأ 
ياهراگدای امـش و  راـگدرورپ  زا  یـشمارآ  نآ  رد  هک  یقودنـص  ناـمه   ] دروآ دـهاوخ  امـش  يوس  هب  ار  دـهع " قودنـص   " هک تسا  نیا 

ٍتوُیب ِیف  هفیرـش «  هیآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  یتقو  هک  دنکیم  لقن  یطویـس  نیدلالالج  دراد ». رارق  نوراه  یـسوم و  نادناخ 
ربماـیپ تسیچ ؟ اـههناخ  نیا  زا  دوـصقم  دیـسرپ : تساـخرب و  يدرف  دوـمن ، توـالت  دجـسم  رد  ار  ُهُمْـسا » اَـهِیف  َرَکْذـیَو  َعَـفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ 

درک و هراشا  مالـسلا  امهیلعارهز  یلع و  هناخ  هب  تساـخرب و  رکبوبا  عقوم  نیا  رد  ناربماـیپ . ياـههناخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ 
زا هکلب  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ هداد  نآ  تلزنم  تعفر و  رب  تصخر  ادخ  هک  تساههناخ  نیمه  زا  هناخ  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :

ادیپ تسا و  رادروخرب  یّـصاخ  هاگیاج  رابتعا و  زا  ناحلاص ، ناربمایپ و  ياههناخ  هک  دـهدیم  ناشن  هیـضق  نیا  ( 84 .) تسا اهنآ  نیرترب 
رد هک  تسا  ییالاو  ياهناسنا  رطاخ  هب  شزرا  نیا  هکلب  درادـن ؛ اهنآ  رجآ  لگ و  تشخ و  يدام و  هبنج  هب  طابترا  تلزنم  نیا  هک  تسا 

ناوریپ هک  دهدیم  ناشن  دراد ، رارق  مالسلا  مهیلعنانآ  نادنزرف  ایبنا و  روبق  هک  ییاهروشک  رد  تحایس  ریـس و  دناهدیزگ . تنوکـس  اجنآ 
حتف ماگنه  زین  مالـسا  هاپـس  و  دـندیزرویم ، یـصاخ  مامتها  اهنآ ، يور  رب  لّلجم  ياهانب  نتخاس  ناـنآ و  روبق  ظـفح  هب  تبـسن  ناربماـیپ 

ظوفحم زورما  ات  اهانب  نیا  اذـل  و  دـندرک . اقبا  دوخ  تیرومأم  رد  ار  اهنآ  ناـمداخ  هکلب  دـندزن ، ناربماـیپ  روبق  بیرخت  هب  تسد  تاـماش 
اج دوب ، كرـش  هناشن  ایلوا  ایبنا و  روبق  رب  انب  نتخاس  رگا  دراد . یـصاخ  هبذاج  ناهج  نادّـحوم  مامت  يارب  هکلب  ناناملـسم ، يارب  هدـنام و 

اهدـص دوجو  هاوـگ  اههمانرفـس ، یخیراـت و  بتک  دـنتخادرپیم . هینبا  نآ  يدوباـن  بیرخت و  هب  اـفلخ  يوـس  زا  بوـصنم  ناـحتاف  تشاد 
لماک تاصخشم  فورعم ، خروم  ق   . يافوتم 345 ه يدوعسم  تسا . یمالسا  ياهروشک  یحو و  نیمزرـس  رد  هوکـش  اب  دقرم  هاگمارآ و 

راب هس  ار  نیمز  قرشم  هک  مشـش  نرق  رخاوا  فورعم  درگناهج  یـسلدنا  ریبج  نبا  و  ( 85 .) تسا هدومن  نایب  ار  تیب  لـها  عیقب و  همئا  روبق 
هب ماش  قارع و  هنیدـم ، هکم ، رـصم ، رد  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  همئا  ناحلاص و  اـیبنا و  دـهاشم  دوخ  همانرفـس  رد  تسا ، هداـهن  اـپ  ریز 

(86 .) تسا هدومن  نایب  ار  اهنآ  حیرض  تایصوصخ  عیقب و  همئا  هضور  ياهیگژیو  نمض  رد  هتشاد و  نایب  لیصفت 

هکم ناگرزب  راثآ  بیرخت 

ربمایپ هاگداز  هبق  یلعم  رد  نانآ  دـندومن . بیرخت  ار  نید  ناگرزب  راثآ  ماـمت  هکم ، رب  ندـش  ّطلـسم  زا  سپ  ق   . لاس 1218 ه رد  نایباهو 
كاخ اب  ناریو و  ار  مالـسلا  اهیلعهجیدخ  ترـضح  مالـسلا و  هیلعیلع  ماما  رکبوبا و  هاگداز  هبق  نینچمه  ار و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ 
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ّطلـسم هک  یقطاـنم  ماـمت  رد  هدرک و  بـیرخت  دوـب ، مزمز  يور  رب  ادـخ و  هناـخ  فارطا  رد  هـک  یناتـساب  راـثآ  ماـمت  و  دـندرک . ناـسکی 
نانآ ( 87 .) دـنتخادرپیم یناوخهزاوآ  صقر و  هب  دـندزیم و  لبط  بیرخت ، ماگنه  نانآ  دـندرکیم . دوباـن  ار  نیحلاـص  راـثآ  دـندشیم ،

لوسر هاگداز  هک  دنتـشاد  میمـصت  دـندرک و  لیدـبت  تلاوت  هب  ار  مالـسلا  اهیلعهجیدـخ  ترـضح  هناخ  هک  دـندناسر  ییاج  هب  ار  تواقش 
يریگولج نایباهو  تشز  راـک  زا  درک و  سیـسأت  ياهناـخباتک  اـجنآ  رد  يریخ  درف  کـی  هک  دـننک  نینچ  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

(88 .) دومن

گرزب ياههناخباتک  ندز  شتآ 

ۀبتکملا  » گرزب هناخباتک  ندز  شتآ  دـنام ، یقاب  نانآ  یناشیپ  رد  دـبا  يارب  نآ  گنن  دـش و  بکترم  تیباـهو  هک  يراـک  نیرتكاـندرد 
نایم رد  هک  تشاد  درف  هب  رـصحنم  یّطخ  هخـسن  رازه  زا 40  شیب  ریظن و  مک  ردـقنارگ  باـتک  ناوـنع  رازه  زا 60  شیب  هک  دوب  ۀـیبرعلا »

و تشاد ، دوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  دـض  رب  شیرق  رافک  اب  نایدوهی  دادرارق  تیلهاـج و  نارود  یطخ  راـثآ  زا  یخرب  اـهنآ 
یلـصیمارگ ربمایپ  هباحـص  زا  یخرب  دایز و  نب  قراط  دیلو و  نب  دلاخ  رمع و  رکبوبا و  مالـسلا و  هیلعیلع  ترـضح  یّطخ  راثآ  نینچمه 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  ياهحالـس  عاوـنا  هناـخباتک  نیمه  رد  دوـب . دوعـسم  نب  هَّللادـبع  طـخ  هب  دـیجم  نآرق  هلآو و  هـیلع  هللا 
زا یکی  لوق  زا  دیعسلا  رـصان  تشاد . دوجو  لبه »  » و تانم » «، » يّزع «، » تال  » دننام دوب ؛ شتـسرپ  دروم  مالـسا  روهظ  ماگنه  هک  ییاهتب 

لیدـبت رتسکاخ  هب  دندیـشک و  شتآ  هب  نآ  رد  تایرفک  دوجو  هناهب  هب  ار  هناخباتک  نیا  نایباهو ، طلـست  ماگنه  هک  دـنکیم  لقن  ناخّروم 
(89 .) دندرک

هنیدم ناگرزب  راثآ  بیرخت 

ماما نسح و  ماما  هاگداز  دننام  درک ؛ دوبان  هنیدم  رد  ار  هباحص  راثآ  مامت  تفای ، زاجح  رب  لماک  طلست  هک  ق   . لاس 1344 ه رد  دوعس  لآ 
تیب و  مالسلا ، مهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  داجس ، ماما  نسح ، ماما  عیقب ، همئا  هاگراب  ردب ، يادهش  روبق  هنیدم ، رد  مالسلا  امهیلعنیـسح 

هیلعنانمؤمریما ردام  دـسا  تنب  همطاف  رهطم  دـقرم  دوب و  هداهن  انب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  يارب  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  هک  ینازحـألا 
. مالسلا

نایباهو ياواتف  دیاقع و  زا  یخرب 

نتخاس تمرح   - 3 لمع . نیا  نتسناد  كرش  رطاخ  هب  ایلوا ، ایبنا و  روبق  رب  انب  تمرح   - 2 یهلا . يایلوا  روبق  ترایز  هب  نتفر  تمرح   - 1
 - 6 ایلوا . ایبنا و  راثآ  هب  كّربت  نتـسناد  كرـش  تمرح و   - 5 ایلوا . روبق  رانک  رد  ندـناوخ  اعد  زاـمن و  تمرح   - 4 ایلوا . روبق  رب  دجسم 

. نآ نتسناد  كرش  گرم و  زا  دعب  ادخ  يایلوا  هب  هثاغتـسا  تمرح   - 7 نآ . نتسناد  كرـش  گرم و  زا  دعب  ایلوا  ایبنا و  ندز  ادص  تمرح 
گرم و زا  دعب  ایلوا  زا  نتـساوخ  تعافـش  تمرح   - 9 نآ . نتـسناد  كرـش  گرم و  زا  دعب  یهلا  يایلوا  زا  نتـساوخ  کمک  تمرح   - 8
رب نداد  مسق  تمرح   - 11 نآ . نتـسناد  كرـش  هبعک و  ای  یلو  ای  ربمایپ  لثم  ادخ ؛ ریغ  هب  ندروخ  مسق  تمرح   - 10 نآ . نتسناد  كرش 

تمرح  - 14 ایلوا . ایبنا و  دـیلاوم  دایعا و  رد  نشج  ییاـپرب  تمرح   - 13 یلو . ای  ربمایپ  يارب  رذـن  تمرح   - 12 یلو . ای  یبن  ّقح  هب  ادـخ 
تمرح  - 17 اـهنآ . نییزت  اـیلوا و  روبق  ریمعت  تمرح   - 16 روـبق . رـس  رب  ندرک  نشور  غارچ  تمرح   - 15 ایلوا . كوس  رد  ازع  ییاـپرب 

. نآ هب  نداد  كرش  تبسن  ایلوا و  ایبنا و  هب  لسوت  تمرح   - 18 هحتاف . سلاجم  ازع و  هماقا 

نایباهو هاگدید  زا  ناناملسم 
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ياج ناشیاههناخ  هک  دننادیم  مارتحا  دـقاف  كرـشم و  ار  ناناملـسم  هیقب  هتـسناد و  صلاخ  دـیحوت  لها  ناملـسم و  ار  دوخ  اهنت  نایباهو ،
هب كربت  یناملـسم  هک  یلاح  رد  تسین ؛ یفاک  هَّللا » لوسر  دّـمحم  هَّللا و  ّالا  هلا  ال   » هب تداهـش  اهنت  هک  دـندقتعم  تسا و  كرـش  برح و 
هب هثاغتسا  تعافش ، لسوت ، هب  دقتعم  هک  یناسک  دندقتعم : نانآ  دراد . هریغ  وا و  زا  تعافش  بلط  ای  لوسر  ترایز  دصق  ای  لوسر ، دجسم 

تیلهاج رصع  كرش  زا  نانآ  كرش  اسب  هچ  دناهداهن و  دوخ  رب  ار  ناملسم  مسا  دنچ  ره  دنکرـشم  دناهریغ ، كربت و  یهلا ، يایلوا  حاورا 
دیاقع عبات  هک  یناناملـسم  رب  ار  نیکرـشم  كرـش و  ظفل  تاهبـشلا ،» فشک   » باـتک رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ( 90 .) تسا رتكانرطخ 

نانمـشد نیکرـشم ، نیدـترم ، تب ، ناگدـننکتدابع  رافک ، لیبق : زا  ییاهریبعت  نینچمه  تسا . هدرک  رارکت  راـب  ًابیرقت 24  دنتـسین  ناشیا 
. تسا هدرب  راک  هب  راب  تسیب  دودح  رد  ار ، مالسا  نایعدم  ادخ و  نانمشد  دیحوت ،

جراوخ نایباهو و  نیب  هباشت 

یخرب هب  هک  دـنرگیدکی ، هیبش  هقرف  ود  نیا  ینوگانوگ  دراوم  رد  هک  دوشیم  نشور  نانآ  تالاح  یـسررب  جراوخ و  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
رفاک هریبک  هانگ  بکترم  هکنیا  هب  لوق  لثم  دنتـشاد ؛ روهـشم  فالخ  ذاش و  يارآ  جراوخ  هک  هنوگناـمه   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا 

راد دـنوش ، هریبـک  هاـنگ  بکترم  نآ  ناـنکاس  هک  یتروص  رد  ار  مالـسالا  راد  ناوتیم  دـندقتعم  جراوخ   - 2 دـننینچ . زین  نایباّهو  تسا ،
ال  » هملک هب  جراوخ  دـندوب ؛ مه  هیبش  نآ  مهف  رد  رّجحت  دومج و  نید و  رد  يریگتخـس  رد   - 3 دناهنوگنیا . زین  نایباهو  دیمان . برحلا 
، هیقب هب  هّجوت  مدع  تایآ و  زا  یخرب  هظحالم  اب  زین  نایباهو  دندرک ، علخ  مکح  زا  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هدرک و  کسمت  هَّلل » ّالإ  مکح 

جراخ نید  زا  لطاب  یفارخ و  تاداقتعا  اب  زین  نایباهو  دندش ، جراخ  نید  زا  جراوخ  هک  هنوگنامه   - 4 دندومن . نیملسم  ریفکت  هب  مکح 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب  تسا : قاـبطنا  لـباق  ناـنآ  رب  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  يراـخب  حیحـص  رد  اذـل  دـندش .
نید زا  دنکیمن ، زواجت  نانآ  يولگ  زا  یلو  دنناوخیم ، نآرق  نانآ  دننکیم ، جورخ  نیمزقرشم  فرطزا  ینادرم  :» دومرف هک  دنکیملقن 

رد ( 92) يراسلا داشرا  رد  ینالطسق  ( 91 «.) تسا رس  ندیشارت  نانآ  تمالع  دوشیم . جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنامه  دنوشیم ؛ جراخ 
نایباهو و زکرم  دجن  هک  مینادیم  نآ . دـننام  دـجن و  لثم  هنیدـم ؛ قرـش  فرط  زا  ینعی  قرـشملا » لبق  نم  : » دـیوگیم ثیدـح  نیا  حرش 
اهراعـش و زا  شیر  نتـشاذگ  دـنلب  رـس و  يوم  ندیـشارت  نینچمه  و  دـندش . رـشتنم  اهرهـش  رگید  هب  اجنآ  زا  هک  دوب  ناـنآ  یلـصا  نطوم 
(93 «.) دننکیم اهر  ار  ناتسرپتب  دنشکیم و  ار  مالـسا  لها  نانآ  : » میناوخیم جراوخ  فصو  رد  ثیداحا  رد   - 5 تسا . نانآ  ياههناشن 

لزان رافک  نأش  رد  هک  ار  یتایآ  ناـنیا  : » دـیوگیم جراوخ  فصو  رد  رمع  نب  هَّللادـبع   - 6 دوشیم . هدـهاشم  نایباهو  رد  ًانیع  لمع  نیا 
. تسه زین  نایباهو  رد  لمع  نیا  دندومنیم .» لمح  نینمؤم  رب  دنتفرگیم و  هتشگ 

نایباهو توعد  ياهشور 

حیضوت

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دننکیم  هدافتسا  فلتخم  ياههار  زا  دوخ  راکفا  دیاقع و  دربشیپ  يارب  نانیا 

هعیش ياهباتک  اب  هلباقم  هزرابم و   - 1

هب یمالـسا  بهاذم  هیقب  زا  رتشیب  هیماما  هعیـش  اریز  دـناهدمآرب ؛ نانآ  یملع  راثآ  هعیـش و  اب  هلباقم  ددـصرد  فلتخم  ياههویـش  اب  نایباهو 
لطاـب زا  ارچ  لـطاب ، رب  نارگید  تسا و  قـح  اـب  قباـطم  ناـنآ  فرح  رگا  هعیـش ؟ اـب  هلباـقم  همه  نیا  ارچ  دزادرپیم . یملع  ثحاـبم  حرط 

زا دیاب  دشاب ، شتسدرد  هعیش  زا  یباتک  یباهو  يوجشناد  کی  رگا  ارچ  دنناناوج ؟ نایم  رد  هعیش  ياهباتک  رـشن  زا  عنام  ارچ  دنـسرتیم ؟
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یللملا نیب  هاگشیامن  رد  هک  یعیـش  راثآ  ارچ  دنریگب ؟ میمـصت  دوخ  هشیدنا ، رکف و  نابحاص  دنراذگیمن  ارچ  دوش ؟ جارخا  یملع  زکارم 
(94 (؟ دوش هدنازوس  يرادیرخ و  نایباهو  طسوت  دیاب  دش ، هضرع  رصم  باتک 

اهباتک فیرحت   - 2

هک یتاملک  تایاور و  تسا . ّتنس  لها  یخیرات  يریسفت و  یثیدح و  ياهباتک  فیرحت  نایباّهو ، دزن  نیفلاخم  اب  هلباقم  ياههار  زا  یکی 
یثیدح هب  دوخ  باتک  رد  یـسک  رگا  اذل  دنهدیم . اههناخپاچ  هب  ار  نآ  پاچ  شرافـس  هاگنآ  دننکیم ، فیرحت  ار  هدمآ  نانآ  ّدض  رب 

ياهپاچ هب  هعجارم  اب  یلو  دباییمن  ثیدح  زا  يرثا  دیدج  ياهپاچ  هب  هعجارم  اب  هدومنیم ، رکذ  زین  ار  نآ  ردـصم  و  هدرک ، لالدتـسا 
هدرک رارقرب  طابترا  اههناخپاچ  اب  دننکیم  یعـس  هکنیا  ًاصوصخ  تسا . هدش  فذح  دعب  ياهپاچ  رد  ثیدح  نیا  هک  میربیم  یپ  میدق 

دّمحم دنناسرب . هعماج  رثکا  تسد  هب  نآ ، ندرک  یناجم  ای  هدـش ، فیرحت  ياهباتک  تمیق  ندروآ  نییاپ  اب  و  دـنوش ، کیرـش  نانآ  اب  ای 
یـسولآ ناـمعن  هنومن ، ناونع  هب  تسا ؛ ناـیباهو  یگـشیمه  یمیاد و  ياـهراک  زا  ثیداـحا  فذـح  فیرحت و  : » دـیوگیم يوثرید  يرون 

نیا رگا  درک و  فذح  دوب  نایباهو  ررـض  هب  هک  ار  یبلاطم  و  دومن ، فیرحت  یناعملا  حور  مان  هب  ار  یـسولآ  دومحم  خیـش  شردپ  ریـسفت 
؛ دندرک فذح  ار  هثاغتسا »  » ثحب یلبنح ، همادق  نبا  ینغم  رد  هک  نیا  رگید  هنومن  دشیم .» بوسحم  ریسافت  هنومن  وا  ریسفت  دوبن  فیرحت 

ددجم پاچ  تافص ، ِثیداحا  فذح  اب  ار  ملسم  حیحص  حرـش  دندومن . پاچ  ار  نآ  هاگنآ  دوشیم ، بوسحم  كرـش  نانآ  رظن  رد  اریز 
زا یتلیـضف  هک  خیرات  زا  ییاهتمـسق  ثیداحا و  هب  تبـسن  ًاصوصخ  دراد ؛ ناوارف  جاور  نانآ  نایم  رد  هنافـسأتم  اهراک  نیا  ( 95 .) دندومن

« نایبلا عماج   » ریـسفت رد  هنومن  باب  زا  تسا . هباحـص  زا  یکی  ای  افلخ و  شزغل  زا  يرکذ  ای  هدوب و  نآ  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هنوگنیا  ار  توعد  زاغآ  ثیدح  َنِیبَْرقَْألا » َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأَو  هفیرـش «  هیآ  لیذ  رد  يربط 

هکنآ زا  دـعب  دـشاب .» اذـک  اذـک و  نم و  ردارب  ات  دـش  دـهاوخ  تلاـسر -  رما  رما -  نیا  رد  نم  راـککمک  ریزو و  امـش  زا  کـی  مادـک  »
خیرات هب  هعجارم  اـب  ( 96 «.) یتسه اذـک  اذـک و  نم و  ردارب  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  هب  ربماـیپ  تفریذـپ  ار  ماـقم  نیا  مالـسلا  هیلعیلع 
یتاملک نآ  ياـج  هب  هدرک و  فذـح  ار  اـهنآ  فیرحت ، تسد  هک  هدوب  یتفیلخ » ییـصو و   » اذـک اذـک و  ياـج  هب  هک  میربیم  یپ  يربط 
مالـسلا مهیلعتیب  لها  بقانم  ای  افلخ  ياهشزغل  مه  یهاگ  درادن . يراگزاس  ناشدیاقع  اب  ثیداحا  هنوگنیا  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  مهبم 
یـساّسح بلاطم  هچ  اههطقن ، نیا  ياج  هب  هک  دنادیمن  هدنناوخ  دنراذگیم . هطقن  دـنچ  اهنآ  ياج  هب  هک  دـننکیم  فیرحت  هنوگنیا  ار 

ناشدیاقع اب  اریز  دننکیم ؛ فذح  ار  ثیدح  لیذ  ای  ردـص  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  دـنک . ضوع  ار  خـیرات  تشونرـس  دـناوتیم  هک  تسا 
دنناوتیمن ترهـش  تهج  هب  ار  ثیدـح  رگا  زین  یهاگ  تسا . هدرک  نینچ  نیا  يدایز  دراوم  رد  يراخب  هک  هنوگنامه  درادـن ، يراگزاس 

ثیدح ریدغ و  ثیدح  هب  تبـسن  هیمیت  نبا  هک  هنوگنامه  دنیآیمرب ؛ یکردم  لیلد و  چیه  نودـب  نآ  فیعـضت  ددـصرد  دـننک ، فذـح 
، دوـش هدــیمهف  نآ  زا  رگید  ییاـنعم  اـت  هداد  رییغت  ار  تاـملک  مـه  دراوـم  زا  یخرب  رد  تـسا . هدرک  نـینچنیا  ثیداـحا  رگید  تیـالو و 
رب دـهاوش  هلمج  زا  دـناهدروآ . درک ، لوـب  ینعی  لاـب ؛»  » هملک هشارف ، یلع  تاـب  هملک : ياـج  هب  تیبـملا » ۀـلیل   » هیـضق رد  هک  هنوگناـمه 
هب مینیبیمن ! نآ  زا  يرثا  باتک  نآ  هب  هعجارم  اب  دـننکیم ، لقن  یباتک  زا  هک  یثیدـح  رداصم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  ناصقن ، هب  فیرحت 

لهأل نامأ  یتیب  لهأو  اوبهذ ، تبهذ  اذإف  ءآمـسلا  لهأل  نامأ  موجنلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  ناما »  » ثیدـح لاثم : ناونع 
نآ رد  نآلا  یلو  دـننکیم ، لقن  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  زا  یثیدـح  رداصم  زا  یخرب  ار  ضرألا » لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذإف  ضرـألا 
رد رجح  نبا  افلخلا و  خیرات  رد  یطویـس  لوصألا و  عماج  رد  ریثانبا  ار  اهباب » یلعو  ملعلا  ۀنیدم  انأ  : » ثیدـح زین  و  تسین . دوجوم  باتک 

. تسین دوجوم  باتک  نآ  رد  نآلا  ثیدح  نیا  هک  یلاح  رد  دننکیم  لقن  يذمرت  حیحص  زا  ۀقرحملا  قعاوصلا 

اهباتک ندرک  رصتخم   - 3
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هک قیرط  نیا  هب  تسا ؛ يریـسفت  یخیرات و  یثیدـح ، یلـصا  نوتم  اهباتک و  ندرک  رـصتخم  نایباهو ، یغیلبت  ياـهراکهار  زا  رگید  یکی 
، دـشاب عفن  لباق  رتشیب  مدرم  يارب  ات  دـننک  رـصتخم  دـنهاوخیم  ار  باتک  هکنیا  ناونع  هب  تسین  ناشدـیاقع  اـب  قفاوم  هک  ار  ییاـهشخب 

مدرم نیب  رد  ناگیار  تروص  هب  یهاگ  هدرک ، هضرع  رازاب  هب  عضو  نامه  اب  دنهدیم و  اههناخ  پاچ  هب  ار  نآ  سپـس  دننکیم و  فذـح 
اب اـم  دـننکیم . لـیمحت  هعماـج  هب  ریـسفت  ثیدـح و  خـیرات ، تامّلـسم  ناونع  هب  هدرک و  فیرحت  ار  قیاـقح  هنوـگنیا  دـننکیم و  شخپ 

هعلاـطم هـب  دـناوتیم  رتـمک  داـیز ، لاغتـشا  تـهج  هـب  رـشب  هزورما  اریز  میتـسین ؛ فلاـخم  لّـصفم  لّوـطم و  ياـهباتک  زا  یخرب  صیخلت 
رد هک  ار  ینعاـطم  یخیراـت ، رـصتخم  ياـهباتک  نیا  رد  میفلاـخم . هناـضرغم  یـشنیزگ و  ِراـصتخا  اـب  نکل  دزادرپب ، لّـصفم  ياـهباتک 
نآ ياج  ياج  زا  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف  زین  دننکیم و  فذح  هدش  دراو  هباحص  زا  یخرب  دیزی و  هیواعم ، یتح  افلخ  صوصخ 

و دنرادن ! يراک  هدمآ ، باتک  نآ  رد  هباحص  زا  یخرب  افلخ و  تلزنم  نأش و  رد  هک  یلعج  ثیداحا  هب  هک  یلاح  رد  دنرادیمرب ؛ اهباتک 
و دوشیم . دـنخیرات ، لوط  رد  ناگدـننکتواضق  هک  ناگدـنناوخ  ّقح  رد  یملظ  هچ  یگنهرف ، تیانج  تشز و  لـمع  نیا  اـب  تسا  مولعم 

. دنوشیم هدرپس  یشومارف  هب  دنسدقم  هک  یناسک  لباقم ، رد  هدش و  هدرمش  سدقم  دنسدقمان ، هک  یناسک  هنوگچ 

جح مسوم  زا  هدافتسا   - 4

ملاع فارطا  زا  ناملـسم  یجاح  رازه  اهدص  نآ  رد  هک  یمـسوم  تسا ؛ جح  مسوم  زا  ناوارف  هدافتـسا  یغیلبت ، ياهدرگـش  زا  رگید  یکی 
فلتخم ياهنابز  هب  جاّجح  نیب  ار  نیغّلبم  دننکیم . هدافتـسا  ءوس  دوخ  راکفا  رـشن  رد  یبوخ  هب  تیعقوم  نیا  زا  نایباهو  دـنوشیم ، عمج 

دوخ بهذم  غیلبت  هب  دنشاب -  یملع  ياهتیـصخش  زا  رگا  ناشیملع -  زکارم  هب  توعد  باتک و  يادها  یملع و  ثحب  اب  و  دنتـسرفیم ،
ناگیار روط  هب  الاب  رایـسب  ژاریت  رد  ار  هعیـش  ّدض  رب  یـسراف  ياهباتک  یناریا  جاجح  نیب  رد  هک  هدـش  هدـهاشم  ًاریخا  یّتح  دـنزادرپیم .
یمالسا رگید  بهاذم  هعیش و  دیاقع  بیرخت  دوخ و  دیاقع  تیبثت  ددصرد  هدش و  هتشون  هنازومرم  رایسب  هک  ییاهباتک  دننکیم ، عیزوت 
درکلمع دیاقع و  زا  زین  ّتنـس  لها  بهاذم  ریاس  هکلب  دراذگیمن ، ریثأت  نایعیـش  هب  اهنت  هن  نایباهو  چوپ  دـیاقع  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .

یکی تاراهظا  قبط  تفایرد . ناوتیم  نانآ  ماجرف  هدعاقلا و  نابلاط و  یفارحنا  هورگ  داجیا  رد  ار  نانآ  تسکش  هنومن  دنتسه . رازیب  اهنآ 
مادقا سرادم  هاگـشناد و  طیحم  رد  سیردت  تهج  نایگنهرف  زا  هیهت و  یگرزب  غاب  اهیباهو  يوس  زا  ناتـسکیجات  روشک  رد  ناگرزب ، زا 
هنیدم هیمالـسالا »  » هاگـشناد رد  هدرب و  ناتـسبرع  هب  ار  ناگدیزگرب  زا  رفن  دودـح 400  ههام ، هس  هرود  کـی  زا  سپ  هدومن و  ماـن  تبث  هب 
رگید ناتـسکیجات و  فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  ناـنآ  هعیـش ، گـنهرف  اـب  هزراـبم  هار  تیباـهو و  یناـبم  شزوـمآ  هرود  لاـس  ود  یط  هروـنم 
ماـنمه هک  ار  یناـسک  مسا  یتـح  هتفرگ و  ماـجنا  زین  يوروش  ناـجیابرذآ  رد  راـک  نیا  هباـشم  دـناهدرک . مازعا  هناـیم  يایـسآ  ياـهروشک 

لاس ّجح  مایا  رد  طقف  دناهدومن . مازعا  أدبم  روشک  هب  تیباهو  راکفا  جـیورت  يارب  ار  نانآ  سپـس  هداد و  رییغت  دـندوب ، مالـسلا  مهیلعهمئا 
، ادخ هناخ  نارئاز  نایم  رد  يدوعـس  تلود  طّسوت  هعیـش ) ّدض  رب  ًابلاغ  ، ) ایند هدنز  نابز  هب 20  باتک  دلج  رازه  نویلیم و 685  هد  ، 1381
رد ( 1382  ) يراج لاس  بجر  بش 12  رد  يدوعس ، روشک  فیطق  هقطنم  رد  هعیـش  سانـشرس  نویناحور  زا  یکی  ( 97 .) تسا هدش  عیزوت 

ناـیم رد  ءاـسحا  فیطق و  هقطنم  رد  گرزب  ياـهنویماک  اـب  ار  تسا  هعیـش  دـض  هک  خـیراتلل » ّمث  هَّلل   » باـتک تشاد : راـهظا  همّرکم  هّکم 
طّـسوت هک  دیدرگ  رـشتنم  پاچ و  ژاریت  رازه  دصکی  رد  لاس 1380  تیوک  روشک  رد  باتک ، نیمه  دـناهدرک . عیزوت  ناگیار  هب  ناـیعیش 

هعیش ّدض  نهوم و  باتک  نیا  عیزوت  رشن و  زا  رگا  دیدرگ : مالعا  تیوک  تلود  هب  هیقف ) یلو  هدنیامن   ) يرهم ياقآ  بانج  دّهعتم  دنمشناد 
(98 .) دوش لیدبت  هقطنم  رد  يرگید  نانبل  هب  تیوک ، هک  دوریم  نآ  میب  دوشن ، يریگولج 

هعیش دض  رب  اهتمهت   - 5

ّنإ : » دـسیونیم سوجملا » رود  ءآج  و   » دوخ تمهت  غورد و  زا  ّولمم  باتک  رد  يرـصم  نادنمـشناد  زا  بیرغ  دّـمحم  هَّللادـبع  رتکد  ياقآ 
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تضهن کی  ینیمخ ، ماما )  ) تضهن ( » 99 (؛» ۀیدّمحم تسیلو  ۀیورسک  ۀیبرع ، تسیلو  ۀیمجعأ  ۀیمالسإ ، تسیلو  ۀیـسوجم  ۀینیمخلا  ةروثلا 
: دسیونیم هک  هدرب  شیپ  اجنآ  ات  ار  ینمشد  يزوتهنیک و  وا  يدّمحم ». یبرع و  یمالـسا ، تضهن  هن  تسا ، يورـسک  یمجع و  یـسوجم ،

برح یف  دوهیلا  عم  نونواعتیـس  مّهنأ  ًادـیج  كردـنو  مهنم ، ًاریخ  رظتننـالو  دوهیلا ، نم  مالـسإلا  یلع  ًارطخ  ّدـشأ  نارهط  ماّـکح  ّنأ  ملعن  »
راظتنا يریخ  دیما  چیه  نانآ  زا  تسا و  رتتخس  مالـسا ، رب  دوهی  رطخ  زا  مالـسا  رب  نارهت  نامکاح  رطخ  هک  مینادیم  ( » 100 (؛» نیملسملا

مامت هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دمآ »! دنهاوخ  ناناملسم  اب  گنج  هب  هدش و  ناتسادمه  دوهی ، اب  يدوز  هب  نانآ  هک  مینادیم  کین  دوریمن و 
هب هک  تسا  نیا  ماظن  نیا  راختفا  تسین و  یمالسا  ماظن  زا  رتتخس  ینمشد ، یتسینویهـص ، بصاغ  تموکح  يارب  زورما  هک  دننادیم  ایند 

ار نیطـسلف  ترافـس  نآ  ياـج  هب  لـیطعت و  ناریا  رد  هشیمه  يارب  ار  لیئارـسا  بصاـغ  تـلود  ترافـس  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  دّرجم 
وا يارتکد  هلاسر  هک  ۀیمامإلا » ۀعیـشلا  بهذـم  لوصا   » باتک رد  هرونم ، هنیدـم  ياههاگـشناد  دـیتاسا  زا  يرافق  نیدلارـصان  رتکد  دوشگ .

دعب ناریا  یف  تاولـصلا  ناذأف  میرکلا ، یبنلا  مسإ  یلع  یّتح  همـسإ  مّدقو  تاولـصلا ، ناذأ  یف  همـسإ  ینیمخلا  لخدأ  : » تسا هتـشون  هدوب ،
ًادّـمحم ّنأ  دهـشأ  ّمث  دـئاقلا ، وه  ینیمخلا  يأ  ربهر ، ینیمخ  ربکا ، هَّللا  ربـکا ، هَّللا  یلی : اـمک  اـهعماوج  ّلـک  یفو  مکحلل  ینیمخلا  مالتـسا 

رد تسا . هدومن  مّدـقم  زین  ربمایپ  مان  رب  ار  دوخ  مان  یّتح  هدرک و  لخاد  اـهزامن  ناذا  رد  ار  دوخ  ماـن  ینیمخ ، ماـما ) ( ») 101 (؛» هَّللا لوسر 
( - ناناملـسم  ) عماوج همه  مکاح  ناریا و  مکاح  ناونع  هب  ار  تموکح  مامز  ینیمخ  ماما )  ) نتفرگ تسد  زا  دـعب  اهزامن -  رد  ناذا  ناریا ،

رد نیا  هَّللا ».! لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشا  دـنیوگیم ):  ) سپـس تسام ، ياوشیپ  ینیمخ  ینعی  ربهر ؛ ینیمخ  ربکا ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  تسا : نینچ 
نیا ندوب  غورد  هب  یپ  دورب  روشک  نیا  دجاسم  فلتخم و  ياهرهش  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  سک  ره  هک  تسا  یلاح 
ماما يربهر  دـنناوخیم  هک  یعمج  هتـسد  ياعد  رد  زامن  مامتا  زا  سپ  نارازگزامن  هکنیا  دراد  تیعقاو  هچنآ  يرآ ! دربیم . اوران  تبـسن 

. دنرادیم مالعا  ار  هللا  همحرینیمخ 

هعیش ّدض  رب  مجاهت  لماوع  زا 

زا هتـساخرب  گنهرف  شرتسگ  زا  نانآ  تشحو  سرت و  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  بهذم  ّدض  رب  تیباهو  عیـسو  مجاهت  ياههزیگنا  زا  یکی 
هیلع هللا  یلصيدّمحم  نیتسار  ّتنـس  اب  قباطم  ینارون  بتکم  نیا  زا  نانآ  لابقتـسا  هدرک و  لیـصحت  نادنمـشناد  ناناوج و  نایم  رد  نآرق 
زاب نب  درگاش  ضایر و  رد  دوعس » نب  دّمحم  مامإلا   » هاگـشناد لیـصحتلا  غراف  دامعلا ، ماصع  رتکد  دینک : هّجوت  هنومن  دنچ  هب  تسا . هلآو 

كرش رفک و  تابثا  رد  زین  یباتک  هک  نمی  رد  تیباّهو  نیغّلبم  زا  ءاعنص و  گرزب  دجاسم  زا  یکی  تعامج  ماما  و  يدوعـس ) مظعا  یتفم  )
عیشت ینارون  گنهرف  اب  هعیش ، ياهناوج  زا  یکی  اب  ییانشآ  اب  تسا ، هتـشون  ةالغلا » قرف  ۀیرـشع و  ینثإلا  نیب  ۀلـصلا  : » ناونع تحت  هعیش 
فیلأت تبـسانم  نیمه  هب  هک  یباتک  رد  ماصع  رتکد  ددرگیم . فّرـشم  هعیـش  بهذم  هب  دـشکیم و  تسد  تیباّهو  هقرف  زا  هدـش و  انـشآ 

راشتنالا ۀکرح  نوعباتی  مّهنأل  يرشع ؛ ینثالا  بهذملل  لبقتـسملا  ّنأب  ًانیقی  دادزن  نییباّهولا  انناوخإ  تاباتک  أرقن  امّلکو  : » دسیونیم هدومن ،
ار ناـیباهو  زا  دوـخ  ناردارب  ياـهباتک  هـک  هزادــنا  ره  و  ( » 102 (؛» نیملـسملا نم  مهریغو  نییباّهولا  طـسو  یف  بهذـملا  اذـهل  ۀعیرـسلا 
رد بهذم  نیا  يارب  عیرـس  تکرح  لابند  هب  نانآ  اریز  تسا ؛ یماما  هدزاود  بهذم  يارب  هدنیآ  هک  دوشیم  هفاضا  نامنیقی  هب  میناوخیم ،

: دنکیم لقن  هرّونم  ۀنیدم  رد  ۀیمالسإلا » ۀعماجلا   » داتسا نامینُغلا  هَّللادبع  خیـش  لوق  زا  هاگنآ  دنـشابیم ». ناناملـسم  رگید  نایباهو و  نیب 
؛» بیرقلا لبقتسملا  یف  نییباّهولا  ّلکو  ۀَّنـسلا  لهأ  ّلک  هیلإ  ُبذجی  فوس  يّذلا  وه  رـشع ) ینثالا   ) بهذملا ّنأب  نیقی  یلع  نییباّهولا  ّنإ  »

بهذم نامه  درک ، دهاوخ  بذج  دوخ  فرط  هب  ار  تیباّهو  ّتنـس و  لها  هدنیآ ، رد  هک  یبهذم  اهنت  دناهتفایرد ، نیقی  هب  نایباّهو  ( » 103)
انل ًاناوخإ  ّنأ  رمألا  اذه  نم  یبجع  داز  اّممو  : » دسیونیم يدوعـس  گرزب  ناگدنـسیون  زا  دّـمحم ، نب  عیبر  خیـش  ياقآ  تسا ». یماما  هعیش 

ناوخإلا ضعب  مهنمو  ملعلا ، تاقلح  یف  انعم  اوسلج  اـملاط  ملع  بّـالط  مهنمو  رـصم ، یف  نیروهـشملا  راـبکلا  ءآـملعلا  دـحأ  ءآـنبأ  مهنمو 
ءالؤه ّنأ  یلوألا  ۀظحللا  ذنم  تکردأ  لاحلا  ۀعبطبو  عیـشتلا ،)  ) وه دیدجلا  هاّجتلا  اذهو  ْبرَدلا ، اذه  اوکلـس  مهب ؛ َّنظلا  نسُْحن  اّنک  نیذـّلا 
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داـیز تهج  نیا  زا  ار  مبجعت  هـک  يروـما  هـلمج  زا  و  ( » 104 (؛» ۀـیناریإلا ةروثلا  ءآوضأ  مهترهب  یمالـسإلا -  ملاعلا  یف  مهریغک  ةوخـإلا - 
یتدم هک  یملع  نابلاط  نینچ  مه  رصم و  رد  روهـشم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  نادنزرف  هلمج  نآ  زا  ام و  زا  یناردارب  هک  تسا  نیا  هدرک 

لابند ار  شور  هار و  نیا  میتشاد ، اهنآ  هب  ّنظ  نسح  ام  هک  یناردارب  زا  یخرب  زین  و  دناهتـشاد ، تسلاجم  ملع  ياههقلح  رد  ام  اب  ینـالوط 
دارفا رگید  دننامه  ار  ناردارب  نیا  هک  مدرک  كرد  هظحل  نیلوا  زا  نم  لاح ، تعیبط  هب  و  تسا . عیشت "  " نامه دیدج  هار  نیا  و  دناهدرک ،

یباّـهو روهـشم  ناگدنـسیون  رگید  زا  يوارغم  دّـمحم  خیـش  تـسا ». هدرک  توـهبم  مالـسا  بـالقنا  تیناروـن  ياـهوترپ  مالـسا ، ملاـع  رد 
راشتنا زا  دعب  ( » 105 (؛»... برغملا دالب  یف  بابشلا  یلع  تفخف  یمالسإلا ، ملاعلا  قرشم  یف  يرشع  ینثإلا  بهذملا  راشتنا  دعب  : » دیوگیم

داتسا يرافق  یلع  نب  هَّللادبع  نب  رصان  رتکد  مدیـسرت .»... برغم  ياهروشک  رد  ناناوج  رب  یمالـسا ، ملاع  قرـش  رد  یماما  هدزاود  بهذم 
ناونع  » باتک علاطی  نمو  نیملسملا ، بابش  نم  ۀیرشع  ینثإلا  خویش  اهلذبی  یّتلا  دوهجلا  ببسب  عیشت  دقو  : » دسیونیم هنیدم  ياههاگشناد 

هک ییاهشـشوک  ببـس  هب  مزج  روـط  هب  و  ( » 106 (؛» تعیـشت دق  اهلمکأب  لئابق  ُدجی  ثیح  رمألا  ُهلوُهی  دجنو » ةرـصبلا  خـیرات  یف  دـجملا 
ةرـصبلا و خیرات  یف  دجملا  ناونع   " باتک یـسک  ره  و  دناهدش . هعیـش  ناملـسم ، ناناوج  زا  ياهّدع  دـناهداد  ماجنا  یماما  هدزاود  ناگرزب 

يدجم خیش  نخس  اهنیا ، زا  رتبلاج  دناهدش ». هعیش  ًامامت  لیابق ، زا  یخرب  هک  دزادنایم  تشحو  هب  ار  وا  رما  نیا  دنک ، هعلاطم  ار  دجن "
هیلإ تدتما  دق  ّهنأ  هتریح  ببـسو  ناریح ، ۀّنـسلا  لهأ  نم  ّباش  ینءآج  : » دـیوگیم هک  تسا  یباّهو  گرزب  هدنـسیون  دّـمحم  یلع  دّـمحم 
نم دزن  تریح  تلاح  اب  ّتنـس  لها  ياهناوج  زا  یکی  ( » 107 (؛» ّقحلا ناسرفو  ۀمحرلا  ۀکئالم  مّهنأ  نیکسملا  ّنظ  یّتح  ۀعیـشلا ...  يدیأ 

، نایعیـش هک  هدرک  رّوصت  یّنـس  ناوج  نیا  تسا و  هدیـسر  يو  هب  هعیـش  کـی  تسد  هک  متفاـیرد  مدـش ، اـیوج  ار  وا  تریح  هزیگنا  دـمآ .
.« دنشابیم قح  هشیب  ریش  تمحر و  هکئالم 

هقرفت لماع  تیباهو ،

دیحوت هملک  وترپ  رد  دیامن و  داجیا  دوخ  نایم  رد  توخا  دنویپ  دوب  هتسناوت  مالسا  شخبتایح  ياهدومنهر  زا  ماهلا  اب  هک  ناملـسم  ّتلم 
روهظ اب  فسأت  لامک  اب  یلو  دـننامب ، راوتـسا  تباـث و  لوغم )  ) ناـیونث ياـهتواسق  نایبیلـص و  نیگنـس  مجاـهت  ربارب  رد  هملک  دـیحوت  و 

هب يریذپان  ناربج  تابرض  ناناملسم ، هب  كرـش  تعدب و  تسردان  ماهتا  اب  و  تسکـش . مه  رد  تدحو  نیا  متفه  نرق  رد  تیباهو  بتکم 
برغ و موش  رامعتسا  تمدخ  رد  ایلوا ، ایبنا و  ماقم  زا  نتساک  نید و  ناگرزب  راثآ  يدوبان  اب  و  تخاس ، دراو  نانآ  هتـسویپ  مه  هب  فوفص 
ایبنا و هب  هثاغتسا  مرج  هب  ار  ناناملسم  تیباهو ، راکفا  یلصا  جورم  باهولادبع  نب  دّمحم  ق   . نرق 12 ه رد  دمآرد . مالسا  هنیرید  نانمشد 

ءزج ار  نانآ  لاوما  زیاج و  ار  نانآ  لتق  لالح و  ار  ناـشنوخ  داد و  ناـنآ  ریفکت  رب  اوتف  درک و  دادـملق  تسرپتب  كرـشم و  یهلا  ياـیلوا 
تمدـخ رد  ًالمع  هک  يدوعـس  نایتفم  زورما  دندیـشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  هانگیب  ناملـسم  نارازه  اذـل  دروآ و  باسح  هب  یگنج  میانغ 

هنوگ ره  هار  هعیـش  يارقف  هب  تاکز  تخادرپ  تمرح  نانآ و  هحیبذ  تساجن  هعیـش و  اب  جاودزا  تمرح  هب  اوتف  اب  دناهتفرگ ، رارق  ناگناگیب 
هرابرد ییاتفتـسا  هب  خساپ  رد  ناتـسبرع ، ياتفالاراد  وضع  گرزب و  ياملع  زا  یکی  نیربج ، هَّللادـبع  خیـش  دـننکیم . دودـسم  ار  تدـحو 

... نایـضفار دوش و  تخادرپ  راذـگتعدب  رفاک و  هب  دـیابن  تاکز  : » دـیوگیم هعیـش  يارقف  هب  تاقدـص  تاـکز و  تخادرپ  ندوب  يزجم 
يارب نآ  زا  هک  هدش  هداد  یـسک  هب  هقدص  نیا  اریز  دوش ؛ هداعا  دیاب  دشاب  هدش  تخادرپ  ناشیا  هب  هقدص  رگا  اذل  دـنرفاک ... کش  نودـب 

ياهاوتف يو  دوشیم : هتفگ  تسا .» مارح  هورگ  نیا  هب  تاکز  تخادرپ  تسا ؛ نّنـست  مالـسا و  اب  گنج  لاـح  رد  دریگیم و  کـمک  رفک 
هب خـساپ  رد  يدوعـس  ياتفا  مئاد  تأیه  ( 108 .) تسا نایعیـش  لتق  ندرمـش  حابم  نآ ، هلمج  زا  هک  هدرک  رداص  هعیـش  ّدـض  رب  زین  يرگید 

وهف حاکنلا  عقو  اذإو  نییعویشلا  نم  الو  ۀعیشلا  ءآنبأ  نم  ۀّنسلا  لهأ  تانب  جیوزت  زوجی  ال  : » دسیونیم هعیـش  اب  جاودزا  دروم  رد  ییاتفتـسا 
تسینومک هعیش و  اب  ّتنـس  لها  جاودزا  ( » 109 (؛» ربکأ كرش  کلذو  مهب  ۀثاغتـسإلاو  تیبلا  لهأ  ءآعد  ۀعیـشلا  نع  فورعملا  ّنأل  لطاب ،

مالسلا مهیلعتراهط  تمصع و   ] تیب لها  هب  هثاغتـسا  هعیـش  تداع  نوچ  تسا ، لطاب  هتفرگ ، تروص  یجاودزا  نانچ  رگا  تسین و  زیاج 
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ملسملل زوجی  : » دناهداد خساپ  یحیسم  يدوهی و  اب  جاودزا  هرابرد  هورگ  نیا  هکنیا  اب  دوریم ». رامش  هب  كرش  نیرتگرزب  نیا  تسا و  [
يدوهی و زا  معا  باتک ؛ لها  اب  ناملسم  جاودزا  ( » 110 (؛» ۀفیفعلا ةّرحلا  یهو  ۀنصحم  تناک  اذإ  ۀینارـصن -  وأ  ۀیدوهی  ۀیباتک -  جّوزتی  نأ 

مان هب  ریخا  ياهلاس  نیمه  رد  هنیدم  هکم و  نامکاح  تیامح  اب  هک  یباتک  رد  ای  تسا ». زیاج  دشابن ، اشحف  لها  هک  یتروص  رد  ینارصن ،
هک یمادام  تسا  یهیدب  دناهتسناد . هعیش  ندوب  ناملسم  تابثا  ار  هعیش  اب  بیرقت  تدحو و  طرش  شیپ  نیلوا  دش ، رشتنم  بیرقتلا » ۀلأسم  »
اپ ریز  ار  يرشب  نادجو  دننادیم و  دوهی  زا  رتدب  ار  هعیش  دوخ ، فالسا  زا  تیعبت  اب  تسا و  یبهذم  نورب  هاگن  کی  هعیـش  هب  نانآ  شرگن 
؟ تفای تسد  نیملسم  تدحو  یمالسا و  بهاذم  بیرقت  هب  دوشیم  هنوگچ  دناهدیدرگ ، ادصمه  مالسا  هدروخ  مسق  نانمشد  اب  هداهن و 

یغیلبت ياهتیلاعف  یخرب  زا  یشرازگ 

رد غّلبم  تیلاعف 500   - 1 مینکیم : هراشا  هصـالخ -  روط  هب  ناـیباهو -  هلاـس  کـی  یغیلبت  ياـهتیلاعف  زا  یـشخب  هب  ثحب  نیا  رخآ  رد 
زا یجاح  زا 1400  توعد   - 3 ق ؛  . لاس 1417 ه رد  دـهف  نامهیم  ناونع  هب  ینچچ  زا 1000  توعد   - 2 ق ؛  . لاس 1417 ه ّجح  مسوم 
رد تیباــهو  غـیلبت   - 5 نـیچ ؛ ياههاگــشناد  رد  هناـخباتک  سیــسأت   - 4 ق ؛  . ه لاـس 1418  رد  دـهف  ناـمهیم  ناوـنع  هـب  هناـیم  يایـسآ 

ق 000/200/5  . ه لاـس 1418  رد   - 7 لاس ؛ کی  تدـم  رد  یغیلبت  تیلاـعف  غـّلبم و 000/290  مازعا 2000   - 6 یناهج ؛ ياهسنارفنک 
3650 ق . ه  لاـس 1417  رد  و  دـجاسم ؛ رد  ینید  سرد  هـسلج  ق 300   . ه رفـص 1418  هاـم  نیرحب  رد   - 8 ناتـسبرع ؛ رد  یغیلبت  تیلاعف 
زا هخسن  شخپ 698/11  و  یغیلبت ، تیلاـعف  دروم  یبد 789/3  رد   - 9 ینید ؛ تایرشن  هخسن  عـیزوت 176,41  و  ینید ، سرد  ینارنخس و 

ناضمر 1418 ه هام  تاراما ، هریجف  رد   - 11 ینید ؛ هیرشن  رشن 715/13  و  هظعوم ، ینارنخس و  رطق 1418  رد   - 10 نوگانوگ ؛ تایرشن 
، ناریا ناتسناغفا ، هب  غلبم  مازعا   - 13 ق ؛  . لاس 1417 ه رد  یغیلبت  تیلاـعف  دروم  ناتسکاپ 296/165  رد   - 12 یغیلبت ؛ تیلاعف  .ق 6000 

سرد دروم  لماش 800/10  هک  یغیلبت  تیلاعف  ق 12990   . لاس 1417 ه ایناتیرب  رد   - 14 دنله ؛ سیراپ و  ایناتیرب ، یناتیروم ، لاپن ، دـنه ،
يارب یـشزومآ  هرود   - 16 يزنودـنا ؛ ناغلبم  يارب  یـشزومآ  هرود   - 15 تسا ؛ هدوب  اهناتـسرامیب و ... و  اهنادـنز ، سرادـم ، رد  یملع 

ياکیرمآ ناغلبم  يارب  هدرشف  هرود   - 18 الئوزنو ؛ یمالسا  زکارم  اهتیعمج و  ياسؤر  يارب  یبرع  یعرش  هرود   - 17 ناتسراتات ؛ بالط 
ناغلبم شیامه  ییاپرب   - 21 اینک ؛ رد  ناغلبم  يارب  یشزومآ  هرود   - 20 ناتسقازق ؛ ناغلبم  يارب  یشزومآ  هرود   - 19 نیتناژرآ ؛ رد  نیتال 

 - 24 اقیرفآ ؛ برغ  رد  ناغلبم  تاعامج و  همئا  تهج  یشزومآ  هرود  يرازگرب   - 23 لاگنس ؛ رد  ناغلبم  شیامه  ییاپرب   - 22 دنلیات ؛ رد 
رد ناغلبم  تاعامج و  همئا  تهج  یشزومآ  هرود  يرازگرب   - 25 ناتسزیقرق ؛ رد  ناغلبم  تاعامج و  همئا  تهج  یشزومآ  هرود  يرازگرب 

تیبرت يارسشناد  سیـسأت   - 28 هیـسور ؛ رد  غـلبم  تیبرت  هرود  يرازگرب   - 27 نیارکوا ؛ رد  غـلبم  تـیبرت  هرود  يرازگرب   - 26 اکیرمآ ؛
 - 31 ینسوب ؛ دجاسم  هب  یگدیسر   - 30 اهروشک ؛ یسایس  نیلوؤسم  اب  یمالـسالا » ملاعلا  ۀطبار   » لک ریبد  تاقالم   - 29 نچچ ؛ رد  غلبم 
 - 34 ناهج ؛ رد  دجسم  تخاس 1359  رد  ندش  میهس   - 33 ینسوب ؛ رد  دجسم  میمرت 90  تخاس و   - 32 نیپیلیف ؛ رد  دجسم  تخاس 104 
 - 37 روشک ؛ نایوجشناد 34  هب  یلیـصحت  هیـسروب  ياطعا   - 36 وکـسم ؛ هاگـشناد  رد  تیلاعف   - 35 کیژلب ؛ رد  دجـسم  هب 300  کمک 
هب  - 39 يزنودنا ؛ یبرع  یمالسا و  مولع  يارسشناد  زا  لیـصحتلاغراف   891/3  – 38 ویکوت ؛ رد  یمالسا  یبرع و  مولع  يارـسشناد  داجیا 

هب 000/100 یناـسرکمک   - 41 قارع ؛ ناتسدرک  رد  دجـسم  تخاـس 18   - 40 قارع ؛ ناتـسدرک  رد  یغیلبت  ياهناوراک  نتخادـنا  هار 
؛ ینسوب يارب  باتک  هخسن  پاچ 000/321   - 42 یناجیابرذآ ؛ هدنهانپ 

نایباهو ّدض  رب  تافیلأت 

لوا تمسق 
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یّنس هعیش و  زا  معا  مالسا ؛ ياملع  نونکات ، باهولادبع  نب  دّمحم  طسوت  نایباهو  بتکم  سـسؤم  ناونع  هب  هیمیت  نبا  راکفا  روهظ  زا  دعب 
راکفا ّدر  رد  يدایز  ياهباتک  هلمج  زا  دـناهتخادرپ . هلباقم  هب  نآ  اـب  نکمم  قیرط  ره  زا  هدرک و  يریگههبج  ًادـیدش  هقرف  نیا  لـباقم  رد 

راد عبط  رخـص . دّـمحم  نیا ،»؟ یلا  نیا و  نم  دوعـس ، لآ   - » 1 مینکیم : هراشا  نانآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  تسا . هدـش  فیلأـت  ناـنآ 
هتروـص یف  ۀـیمیت  نبا   - » 4 دـیمحلادبع . بئاص  هدـئاقع ،» هتایح و  ۀـیمیت  نبا   - » 3 یناحبـس . رفعج  خیـش  تیباهو ،» نییآ   - » 2 میصقلا .
كولم رابخأب  نامزلا  لها  فاحتا   - » 6 ینالیم . ینیسح  یلع  دیس  مالسلا ،» هیلعیلع  ۀماما  ۀیمیت و  نبا   - » 5 دیمحلادبع . بئاص  ۀقیقحلا ،»

هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّقح  یف  ۀیمیت  نبا  ءاطخا   - » 7 تسا . تیباهو  ّدر  رد  باتک  نیا  فایـضلا . یبا  نب  دمحا  نامألا ،» دـهع  سنوت و 
نیا يرکـسع . نسحلا  نب  یلع  دیـس  یحلادبع ،» یلع  ّدرلا  یف  یغلا  ۀحازا   - » 8 حیبص . دیس  دومحم  رتکد  فیرش  دیـس  هتیب ،» لها  هلآو و 

 - 9 تسا . مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  يارب  يرادازع  ییاـپرب  زا  ثحب  نآ  رد  تسا و  یحلادـبع  میقتـسملا » طارـصلا   » باـتک ّدر  رد  باـتک 
باّهولادبع نب  دّـمحم  ازریم  نیمرحلا  ماما  لطابلا ،» قاهزا   - » 10 یناقمام . هَّللادبع  خیـش  ۀسّدقملا ،» باتعألا  لیبقت  نع  ۀسوسولا  ۀحازا  »

یبنلاب و لّسوتلا  عنم  نّمم  قوقعلا  راهظا   - » 12 يدوعسم . هَّللادبع  نب  دّمحم  دیحوتلا ،» ۀقیقح  مالسالا و  لصا   - » 11 ینادمه . دوواد  لآ 
لیبنلا مالعا   - » 14 یفنح . یطورـس  میهاربا  نب  دمحا  ۀیمیت ،» نبا  یلع  تاضارتعا   - » 13 يریازج . یکلام  یفرشم  خیش  قودصلا ،» یلولا 

يوسوم حلاص  نب  يدهم  دیس  ۀنسلا ،» جاهنم  ضقن  یف  ۀنـسلا  لامکا   - » 15 يرامغ . قیدص  دّمحم  نب  هَّللادـبع  لضفلاوبا  لیبقتلا ،» زاوجب 
«، ۀیدّجنلا ۀلئسألا  نع  ۀیدجنلا  ۀبوجألا   - » 17 ینامی . یسیع  نب  نسح  نیدلا  جارس  ۀنـسلا ،» جاهنم  ضقن  یف  ۀّنملا  لامکا   - » 16 ینیوزق .

مدع یلع  ۀیعطقلا  ۀـلدألا   - » 19 یـسولآلا . نبا  هب  فورعم  دومحم  نب  نامعن  ۀیدنهلا ،» ۀلئـسألا  نع  ۀبوجألا   - » 18 یلبنح . ینیرافسلا  نبا 
 - 21 ءاطغلا . فشاک  لآ  نیسح  دّمحم  خیش  ۀینیسحلا ،» ۀبرتلا  ضرالا و   - » 20 يرعسملا . هَّللادبع  نب  دّمحم  ۀیدوعسلا ،» ۀلودلا  ۀیعورشم 

23 ناسرخ . بلاط  دیس  خوسمملا ،» يدوعسلا  مالسالا   - » 22 میصقلا . راد  عبط  بارغ . دیمحلادبع  دمحا  رتکد  دوعس ،» لآ  قارشتسالا و  »
ۀعبرألا لوصالا   - » 25 یناطحق . دهف  ۀیدوعسلا ،» ۀینثولا  مالسالا و   - » 24 یملح . نیسح  ۀیباهولا ،» یلع  دودرلا  یف  نامیالا  مالـسالا و  - »

. یفنح یقشمد  مسکاطع  هیقف  «، ۀیباهولا یلع  ّدرلا  یف  ۀیـضرملا  لاوقالا   - » 26 يدنهرـس . بحاص  ناج  نسح  دّمحم  ۀیباّهولا ،» دیدرت  یف 
راصتنالا  - » 28 تسا . هیمیت  نبا  ۀنـسلا  جاهنم  ّدر  رد  باتک  نیا  يرئاـح . ینیوزق  نسح  دیـس  یمظعلا ،» ۀـفالخلا  يربکلا و  ۀـمامالا   - » 27

فاصتنالا فاصنالا و   - » 29 تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  لّسوت  زاوج  هرابرد  باتک  نیا  یفنح . لبنس  رهاط  خیـش  راربألا ،» ءایلوألل 
رد نآ  زا  ياهخـسن  دـش و  فیلأت  ق )  . 757 ه  ) لاس رد  باـتک  نیا  یناّرحلا ،» یلبنحلا  ۀـیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  یف  فارـسالا  نم  ّقحلا  لـهال 
 - 31 يدادـغب . يوارـس  میهاربا  خیـش  ۀـیدجنلا ،» تاباوجلا  یف  ۀـیادغبلا  قاروـألا   - » 30 تسا . دوجوم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناـخباتک 

ضقن ۀلاسر   » مسا هب  تسا  تیباهو  ّدر  رد  نآ  زا  یشخب  ءاطغلا . فشاک  نیسح  دّمحم  خیش  تالالضلا ،» عدبلا و  عمق  یف  تانیبلا  تایآلا  »
تاهبـش عفد  یف  ۀـیلجلا  نیهاربلا   - » 33 ءاطغلا . فشاک  یـضترم  خیـش  ۀیباهولا ،» تاهبـش  ّدر  یف  ۀـلیلجلا  تایآلا   - » 32 ۀیباهولا .» يواتف 

میق نبا  هب  باتک  نیا  رد  یمظاک . ردص  نسح  دیـس  ۀـیمیت ،» نبا  لالـض  یف  ۀـیلجلا  نیهاربلا   - » 34 ینیوزق . نسح  دّمحم  دیـس  ۀیباّهولا ،»
 - 36 یمازع . همالس  خیـش  ۀعطاسلا ،» نیهاربلا   - » 35 تسا . هدرک  تباث  ار  نانآ  یهارمگ  هدـش و  هراشا  ینمـض  روط  هب  نایباهو  هیزوج و 

لهاب لسوتلا  يرکنمل  رئاصبلا   - » 37 نایباهو . هقرف  ّدر  قافن و  قاقش و  لها  ّدر  رد  ینادوس . نیدلانیز  یلع  خیش  فالتخالا ،» نم  ةءاربلا  »
ةرامع یف  رومعملا  تیبلا   - » 39 ۀلودلا . دجم  هب  فورعم  هَّللا  یبن  مالغ  يولوم  رئاصبلا ،»  - » 38 يدنه . یفنح  يوجاد  هَّللا  دمح  رباقملا ،»

زا ار  نآ  زاوج  هدش و  كربت  هلأسم  رد  نایباهو  ياعّدا  ضّرعتم  وا  یجنایم . يدـمحا  یلع  كربتلا ،»  - » 40 يوقن . یقت  یلع  دیس  روبقلا ،»
 - 42 ینـسح . یکلام  يولع  دّـمحم  دیـس  ریفکتلاب ،» ۀـفزاجملا  نم  ریذـحتلا   - » 41 تسا . هدرک  تباـث  طوـسبم  روـط  هب  تاـیاور  نآرق و 

نیدـلاجات ةرایزلا ،» رکنم  یلع  ّدّرلا  یف  ةراتخملا  ۀـفحتلا   - » 43 ینیوزق . نسح  دّمحم  دیـس  ۀیباهولا ،» ججح  ضحد  یف  ۀـیمامالا  ۀـفحتلا  »
46 یتوملاب .» لسّوتلا   - » 45 يدادغب . نامیلس  نب  دوواد  خیـش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  ۀیبهولا  ۀفحتلا   - » 44 یکلام . یمخل  یلع  نب  رمع 
. يرداق مویقلادبع  دّـمحم  یتفم  لسّوتلا ،»  - » 47 یماش . یقـشمد  قوزرم  نب  دـماح  وبا  نیباّهولا ،» ۀـلهج  نیحلاصلا و  یبنلاب و  لسّوتلا  - »
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رد باتک  نیا  زا  ياهخـسن  يوار . يدنفا  هَّللادبع  باّهولادـبع ،» نب  دّـمحم  یلع  قارعلا  لها  باوج  یف  قالخلا  دـیحوت  نع  قیفوتلا   - » 48
نبا تاباوجلا ،»  - » 49 دراد . دوجو  دادغب  فاقوا  هناخباتک  رد  زین  ياهخـسن  و  تسا . دوجوم  نایباهو  ّدر  ناونع  هب  ندنل  جیربمک  هاگـشناد 
یف ۀینیسحلا   - » 51 هیکرت . پاچ  یهاریت ، نمحرلا  دیعـس  يولوم  نیحلاصلا ،» فلـسلا  عاـّبتا  یف  نیتملا  لـبحلا   - » 50 یلبنح . قازرلادبع 

معازملا یلع  ّدرلا  یف  ۀیمالسالا  قئاقحلا   - » 52 یناجنز . یسوم  مساقلا  یبا  ازریم  دیس  مالسلا ،» هیلعنیـسحلا  ءازع  یف  هیبشتلا  ۀیلح  تابثا 
يدنهرس دیعس  دمحا  خیـش  نییباهولا ،» یلع  ّدّرلا  یف  نیبملا  ّقحلا   - » 53 دومحم . خیش  نب  کلام  ۀیوبّنلا ،» ۀنـسلا  باتکلا و  ّۀلداب  ۀیباهولا 

یلع ّدرلا  یف  ۀیمالــسالا  ۀـقیقحلا   - » 55 یلماـع . یـصیراح  هـیقف  فـسوی  خیـش  ۀـیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  نـیقیلا  ّقـحلا   - » 54 يدنبشقن .
ّردلا  - » 57 یناتـسرهش . یـشعرم  یلع  ازریم  دیهـشلا ،» طبـسلا  یلع  ءازعلا  یف  دیرفلا  ّردـلا   - » 56 ةدامح . حلاص  نب  ینغلادـبع  ۀـیباهولا ،»

، نالحد ینیز  نب  دمحا  ۀـیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  ۀینـسلا  رردـلا   - » 58 يرـصم . دمحا  نب  دـمحا  فیرـشلا ،» تیبلا  لها  ةرایز  یف  فینملا 
نبا رصع  رد  هدوب و  مالسالا  خیش  هب  فورعم  يو  یفاکلادبع . نب  یلع  خیش  ۀیمیت ،» نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀئیضملا  ةّردلا   - » 59 یعفاش . یتفم 
ّدرلا یف  ۀئیـضملا  ةّردلا   - » 60 تسا . هتـشون  وا  تایح  نامز  رد  هیمیت  نبا  ّدر  رد  ار  رگید  ياـهباتک  باـتک و  نیا  تسا . هتـسیزیم  هیمیت 

رد باتک  نیا  ینادمه . رقاب  دّمحم  ۀینـسلا ،» یبنلا  بهاوم  یلا  ۀینیـسحلا  ةوعدـلا   - » 61 یقـشمد . یعفاش  یلع  نب  دّمحم  ۀـیمیت ،» نبا  یلع 
نب یـسیع  ۀـیمیت ،» نـبا  یلع  ّدرلا   - » 62 تسا . هدـش  فیلأت  یعرـش  نیزاوم  بسح  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رب  هیرگ  بابحتـسا  تاـبثا 

«، باهولادـبع نبا  یلع  ّدرلا   - » 64 یقـشمد . یفنح  نیدلا  دـیمح  دّـمحم  تاداقتعالا ،» یف  ۀـیمیت  نبا  یلع  ّدرلا   - » 63 یتالکنم . دوعسم 
یلع ّدرلا   - » 66 یئاسحأ . فیطللادبع  نب  دّمحم  خیـش  باّهولادبع ،» نبا  یلع  ّدرلا   - » 65 یسنوت . یکلام  یمیمت  لیعامسا  مالـسالا  خیش 
ّدرلا  - » 68 يرصب . ییابطابط  دیـس  باهولادبع ،» نبا  حدم  يذلا  یناعنـصلا  یلع  ّدرلا   - » 67 نادراک . اضرمالغ  خیش  ۀیباهولا ،» تاهبـشلا 

میهاربا نبدّمحم  ۀعامج  نبا  نیدـلا  ردـب  یـضاق  ۀهّبـشملا ،» یلع  دّرلا   - » 69 يزوجلا . نبا  دـیزی ،» نعل  نم  عناـملا  دـینعلا  بّصعتملا  یلع 
نب دّمحم  دیـس  ۀـیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 71 یکلام . یـسنوت  یحایر  یـسلبارط  رداقلادـبع  نب  میهاربا  ۀـیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 70 یعفاش .
ّدرلا  - » 74 یغالب . داوج  دّمحم  خیش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 73 یسنوت . شاوک  حلاص  خیش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 72 یناساول . دومحم 

 - 76 يدابودرا . یلع  دّمحم  خیش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 75 هکمرد . میهاربا  ماقمماما  یعفاش ، یمزمز  حلاص  دّمحم  خیش  ۀیباهولا ،» یلع 
خیش ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 78 یناهفصا . دّمحم  نب  يدهم  خیـش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 77 یناهفصا . يدهم  خیش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا  »

«، ۀیباهولا یلع  ّدرلا   - » 80 هرصب . رد  ریبز  رهش  یتفم  یلبنح ، يرقیـشا  نسحملادبع  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا   - » 79 ءاطغلا . فشاک  لآ  يداه 
دهعم رد  نآ  هدــش  يرادربسکع  هخــسن  و  تـسا . دوـجوم  سنوـت  ۀــینطولا  باـتکلاراد  رد  باــتک  نـیا  یطخ  هخــسن  بوـجحم . رمع 

 - 82 نیزلا . میرکلادبع  خیـش  روبقلا ،» ءانب  مهمیرحت  یف  ۀـیباهولا  یلع  ّدرلا   - » 81 دراد . دوجو  رصم  هرهاق  رهـش  رد  ۀیبرعلا  تاطوطخملا 
مالسالا خیش  یکلام ، یمیمت  لیعامـسا  باهولادبع ،» نب  دّمحم  یلع  ّدرلا   - » 83 یمظاک . ردص  نسح  دیـس  نییباهولا ،» يواتف  یلع  ّدرلا  »

يرکنم یلع  دّرلا   - » 85 باهولادبع . نب  دّمحم  داتسا  یعفاش ، يدرک  نامیلس  نب  دّمحم  باهولادبع ،» نب  دّمحم  یلع  ّدرلا   - » 84 سنوت .
. يدالب مساقلا  یبا  نب  هَّللادبع  دیـس  ۀمامالا ،» یف  ۀیمیت  نبا  یلع  ۀتـسلا  دودرلا   - » 86 یلع . نب  ةزمح  مراکملا  یبا  دیـس  حبقلا ،» نسحلا و 

نآ رد  هک  گرزب  تسا  یباتک  نیا  دیوگیم : داّدح  نب  يولع  دیس  یبرغم . یبالف  حلاص  خیش  باهولادبع ،» نب  دّمحم  یلع  دودرلا   - » 87
باهولادـبع نب  دّـمحم  رب  ّدر  رد  هلبانح  هیعفاش و  هیکلام ، هیفنح ، هعبرا : بهاذـم  ياملع  زا  اهنآ  مامت  هک  تسا  ییاـهباوج  اـههلاسر و 

ةراـیزلا رکنی  نـم  یلع  ّدرلا  یف  ۀیــضرملا  ۀـلاسرلا   - » 89 یمور . هَّللا  ءاـطع  دّـمحم  ۀـیباهولا ،» ۀـفئاطلا  یلع  ۀـیورلا  ۀـلاسرلا   - » 88 تسا .
. عیزوتلا رشنلل و  دفارلا  ۀسسؤم  عبط  دیمحلادبع ، دّمحم  ۀیطارقمیدلا ،» دادبتسالا و  نیب  ۀیدوعـسلا   - » 90 یکلام . دعس  دّمحم  ۀیدّمحملا ،»

 - 92 نامع . يوونلا ، مامالا  راد  عبط  یعفاش . فاّقـس  یلع  نب  نسح  ۀـیخیراتلا ،» اهروذـج  و  ۀیـساسالا ، اهراکفا  ۀـیباهولا ، ۀیفلـسلا   - » 91
یلع رکنملا  قنعل  رتابلا  فیسلا   - » 93 رّفظم . لآ  میهاربا  نب  يدهملادبع  خیش  ۀینیسحلا ،» تارهاظملا  یلع  تاهبشلا  عفدل  ۀینیدلا  ۀسایسلا  »

اب باتک  نیا  یکبـس . نیدـلا  یقت  ۀـیزوجلا ،» میق  نبا  ۀـیمیت و  نبا  ّدر  یف  لـیقثلا  فیـسلا   - » 94 داّدحلا . دـمحا  نب  يولع  دیـس  رباکألا ،»
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نب نیسحلا  حیرض  لیبقت  زاوج  یف  يردیحلا  فیـسلا   - » 95 تسا . هدیسر  عبط  هب  رـصم  رد  يرثوک  دهاز  دجم  خیـش  زا  نآ ، رب  ياهلمکت 
فیسلا  - » 96 تسا . هدـش  فیلأت  یحلادـبع  میقتـسملا » طارـصلا   » باتک ّدر  رد  باتک  نیا  يروف . ربکا  یلع  تیالو  مالـسلا ،» امهیلعیلع 

دعب ءایلوالا  یلع  رکنا  نم  قانعا  یف  لاقـصلا  فویـسلا   - » 97 ینمی . یناعنص  یـسیع  نب  هَّللادبع  خیـش  يدجنلا ،» ۀقیرط  ۀتاما  یف  يدنهلا 
یلامج یلیم  دّمحم  نب  یلع  ۀیمسجلا ،» ۀهجلاب و  نیلئاقلا  قانعا  عطقل  ۀیقرشملا  فویـسلا   - » 98 سدقملا . تیب  ياملع  زا  یکی  لاقتنالا ،»

. رّفظم لآ  نیسح  دّمحم  خیش  ۀینیسحلا ،» رئاعشلا   - » 99 یکلام . یبرغم  یسنوت 

مود تمسق 

یف يدنهلا  مراصلا   - » 102 یمظاک . ینیوزق  يدهم  دیس  ۀیباهولا ،» ۀعیشلا و   - » 101 لئال . سماط  قارعلا ،» یف  ۀینیسحلا  رئاعشلا   - » 100
يرکنواهب یلع  مالغ  يولوم  مالسلا ،» هیلعءادهشلادیسل  ءازعلا  بابحتسا  یف  میقتسملا  طارـصلا   - » 103 یکم . ءاطع  خیش  يدجنلا ،» قنع 

ۀیهلالا قعاوصلا   - » 105 یّلح . ینیوزق  يدهم  دّمحم  دیـس  ۀیجانلا ،» ۀقرفلا  قیقحت  ۀیواهلا و  ۀقرفلا  ّدرل  ۀیـضاملا  مراوصلا   - » 104 يدنه .
نیدـلا فیفع  خیـش  دوعرلا ،» قـعاوصلا و   - » 106 باهولادبع . نبدّـمحم  ردارب  باّهولادـبع ، نب  نامیلـس  خیـش  ۀـیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف 

دیدرت یف  ۀحیحصلا  دئاقعلا   - » 108 يدنبشقن . یفنح  یقوراف  دحالادبع  نب  دمحا  خیش  عستلا ،» دئاقعلا   - » 107 یلبنح . دوواد  نب  هَّللادبع 
نیما نسحم  دیس  نایباهو ، رب  ّدر  رد  رعـش  هموظنم  ۀیردلا ،» دوقعلا   - » 109 يدنهرس . ناخ  نسح  دّمحم  ظفاح  هجاوخ  ۀیدجنلا ،» ۀیباهولا 

یف ۀنطلـسلا  ۀیئانث  شرعلا  ءاملعلا و   - » 111 هرهاق . یلوبدم ، ۀبتکم  پاچ  برین ، دّـمحم  ۀیدوعـسلا ،» ۀـیکیرمالا  تاقالعلا   - » 110 یلماع .
لیمج قراوـفلا ،» تاـمارکلا و  لــسوتلا و  يرکنم  یلع  ّدرلا  یف  قداــصلا  رجفلا   - » 112 دفارلا . ۀسـسؤم  پاچ  هَّللادبع . رونا  ۀیدوعـسلا ،»

رد یملح  نیـسح  طـسوت  هـب  نآ  عـبط  دـیدجت  دـش و  پاـچ  ق   . لاس 1323 ه رد  رـصم  رد  باتک  نیا  يدادـغب . يدـنفا  يواـهز  یقدـص 
یبنلا و ةرایز  ۀیعورشم  یف  ۀمهملا  لوصفلا   - » 114 يوقت . یلعلاوبا  دیس  نم ،»؟ ۀمدخ  یف  ۀیباهولا  ۀقرفلا   - » 113 تفرگ . ماجنا  لوبماتسا 

 - 116 يداـبودرا . یلع  دّـمحم  ازریم  ۀـیئازعلا ،» رهاـظملا  یف  تاـّماتلا  تاـملکلا   - » 115 یفجن . يرامع  يدعاس  يدـهم  خیـش  ۀـمئألا ،»
 - 118 يرداق . رماع  ۀیباهولا ،» ّدر  یف  ۀینـسلا  جرادملا   - » 117 يدابودرا . یلع  دّمحم  ازریم  ۀینآرقلا ،» رهاظملا  لوح  ۀـعماجلا  تاملکلا  »
 - 120 يرئاح . يرقنس  یلع  دّمحم  خیش  نویباهولا ،» ۀفّرـشملا و  دهاشملا   - » 119 ّقحلادبع . نب  ّقحلا  بیبح  یـضاق  ۀبختنملا ،» لئاسملا  »

یلع ّدرلا  یف  ۀـیفولا  تالاقملا   - » 121 یـْشبَح . هب  فورعم  يوره  هَّللادبع  خیـش  ۀیمیت ،» نب  دمحا  تالالـض  فشک  یف  ۀینـسلا  تالاقملا  »
دّمحم هَّللادبع  نب  نیدلا  یقن  یکلام ، تاضقلا  یـضاق  ۀـیمیت ،» نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀیـضرملا  ۀـلاقملا   - » 122 کبزق . نسح  خیـش  ۀیباهولا ،»

ۀلالـضلا سمط  یف  ۀیهلالا  حنملا   - » 124 ینیوزق . نسح  دّمحم  دیـس  ۀینـسلا ،» ۀیادهلا  باتک  ضقن  یف  ۀیرئاحلا  جـهانملا   - 123 ینانقا .
دهعم رد  نآ  زا  یسکع  و  تسا . دوجوم  طوطخم  تروص  هب  سنوت  ۀینطولا  بتکلاراد  رد  باتک  نیا  یسنوت . یمیمت  لیعامـسا  ۀیباهولا ،»

. يدادغب يدنبـشقن  نامیلـس  نب  دوواد  خیـش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  ۀیبهولا  ۀـحنملا   - » 125 دراد . دوجو  هرهاق  رد  ۀـیبرعلا  تاـطوطخملا 
«، ۀیباهولا روحن  یف  ۀیدمحألا  ماهـسلا  ۀـینامحّرلا و  بهاوملا   - » 127 یلماـعلا . یـضترم  رفعج  مالـسالا ،» یف  مسارملا  مساوملا و   - » 126

پاچ هب  نویباهولا » نیملسملا و  ءاملع   » باتک هارمه  باتک  نیا  يرـصبلا . باهولادبع  يربکلا ،» نازیملا   - » 128 دوواد . خیش  دمحا  خیش 
 - 130 ۀیمالـسالا . ۀـیریخلا  عیراـشملا  ۀـیعمج  زکرم  میظعلا ،» نآرقلاـب  نیملـسملا  تاوـما  عاـفتنا  یف  میمعلا  عـفنلا   - » 129 تسا . هدیـسر 
نب یلع  ۀـیباهولا ،» ّدر  یف  ةزیجولا   - » 131 یقشمدلا . یلبنحلا  یّطشلا  دمحا  نب  یفطـصم  خیـش  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  ۀیعرـشلا  لوقنلا  »

تویبـلا نویباـهولا و   - » 133 یـسراف . هـب  ییوـخ ، اـضر  یلع  نـب  یلع  ۀـیباهولا ،» ّدر  یف  ةزیجوـلا   - » 132 یبرع . هـب  ییوـخ ، اـضر  یلع 
 - 135 یـسبط . نیدـلا  مـجن  دودر ،» يواـعد و  ۀـیباهولا ،  - » 134 یناتـسدرک . يرقنـس  ینادمه  نسح  نب  یلع  دّـمحم  خیـش  ۀـعوفرملا ،»

«، نیملسملا ءاملع  رظن  یف  ۀیباهولا   - » 136 عیزوتلا . رشنلا و  ۀعابطلل و  جارعملا  هعبطم  بیطخلا ، ضوع  دّمحم  ۀسرامم ،» ًارکف و  ۀیباهولا ، »
. یلماعلا یناروکلا  یلع  دیحوتلا ،» ۀیباهولا و   - » 138 یغالب . داوج  دّمحم  داقتعالا ،» لوصا  ۀیباهولا و   - » 137 يرکب . فیطللادبع  ناسحا 
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« تاهبـشلا فشک   » باتک ّدر  رد  باتک  نیا  یمیلد . يرئاح  یـسراف  دّـمحم  خیـش  ۀـیباهولا ،» ۀـقرفلا  تاطلاغم  باوج  یف  يداـهلا   - » 139
ۀضافتنا  - » 141 ینیوزق . نسح  دّمحم  دیـس  ۀیباهولا ،» بهذم  لاطبا  یف  ۀینـسلا  ۀیدهلا   - » 140 تسا . هدش  فیلأت  باهولادبع  نب  دّـمحم 
یـضترم دیـس  ریـصبلا ،» عرابلا  هیخا  یلا  ریدغلا  ثیدح  ینعم  ریقحلا  ءادها   - » 142 ۀیبرعلا . ةریزجلا  یف  ۀیمالـسالا  ةروثلا  ۀـمظنم  مرحلا ،»

ثوحب  - » 144 يولع . دیس  میهاربا  دیس  تیباهو ،» هنییآ  تسا  نیا   - » 143 تسا . نایباهو  ماهوا  زا  یخرب  ّدر  رد  باتک  نیا  یهاشورسخ .
ۀئارب  - » 145 تسا . هدش  فیلأت  نامهج  نامیلس  میهاربا  هلاقم  ّدر  رد  باتک  نیا  یناحور . ینیسح  يدهم  دیـس  ۀیفلـسلا ،» ۀنـسلا و  لها  عم 

«، دوعس لآ  خیرات   - » 147 دیعس . یلع  دّمحم  دوعـس ،» نبا  ایناطیرب و   - » 146 ینادوس . دماح  دمحا  دّمحم  ۀیباهولا ،» تارتفم  عم  ۀعیـشلا 
نییبت  - » 149 یمور . اشاپ  يربص  بویا  ۀـیباهولا ،» خـیرات   - » 148 تسا . هدش  تبث  دوعس  لآ  هایـس  خیرات  باتک  نیا  رد  دیعـسلا . رـصان 

دیرجت  - » 151 نیما . نسح  دیـس  بایترالا ،» فشک  دـیدجت   - » 150 يوره . هَّللادبع  خیـش  ثدحتملا  ۀـیباهولا  خیـش  ینابلألا ،» تالالض 
یلع ءاــینغالا  ضیرحت   - » 152 باهولادـبع . نب  دّـمحم  داتـسا  یعفاش ، فیطلادـبع  نب  هَّللادـبع  خیـش  داهتجالا ،» یعّدـمل  داـهجلا  فیس 

 - 154 یمیهاربا . نسح  دّـمحم  ناـیباهو ،» دـیاقع  رب  ون  یلیلحت   - » 153 ینغریم . میهاربا  نب  هَّللادـبع  خیـش  ءایلوالا ،» ءایبنألاب و  ۀثاغتـسالا 
دیدـجت یعّدا  نمب  نیدـّلقملا  مّـکهت   - » 155 رهزـالا . ياـملع  زا  یفنح  یعبطم  تیخب  دّـمحم  خیـش  داـقتعالا ،» سند  نـم  داؤـفلا  ریهطت  »

. تسا هتـشاذگ  تعدب  وا  هک  ياهلأسم  ره  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  ّدض  رب  تسا  ياهیّدر  یلبنح . نمحرلادـبع  نب  دّـمحم  خیـش  نیدـلا ،»
لیبق زا  داتفا ؛ قاـفتا  ق   . لاس 1343 ه رد  هک  تسا  یثداوح  زا  ثحب  باتک  نیا  رد  مّرقم . یـسوم  قازرلادـبع  دیـس  لاّوش ،» نماـث   - » 156
ءالج  - » 158 يرداق . یملح  میهاربا  خیش  قلخلا ،» رارشا  لاوحا  فشک  یف  قحلا  ءالج   - » 157 نایباهو . تسد  هب  عیقب  روبق  ندش  بارخ 

یمثیه رجح  نب  دـمحا  هیمیت و  نب  دـمحا  ّدر  رد  باتک  نیا  يدادـغب . یـسولآ  دومحم  نب  نامعن  خیـش  نیدـمحألا ،» ۀـمکاحم  یف  نینیعلا 
ۀماـقا زاوج   - » 161 یـسوم . نیـسح  دّمحم  دیـس  نییباهولا ،» تاباوج   - » 160 يدامادریم . نسح  دیـس  تیباهو ،» تیاـنج   - » 159 تسا .

زاوج  - » 163 یهورما . نسح  رفظ  دیس  مالسلا ،» هیلعنیسحلل  ءازعلا  زاوج   - » 162 يوقن . یلع  رادلد  نب  یلع  دیس  ءادهشلا ،» دیسل  ءازعلا 
یف دصقملا  نسح   - » 165 یمالسا . نسحم  ۀیمیت ،» نبا  یقیقح  هرهچ   - » 164 ءاطغلا . فشاک  لآ  يداه  خیش  ۀیما ،» ینب  یقشا  دیزی  نعل 

یـسک ّدر  رد  ار  نآ  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  یناوخ  يدولوم  ریثأت  هرابرد  باتک  نیا  یطویـس . نیدلا  لالج  دلوملا ،» لمع 
دلبلا ءارما  نایب  یف  مـالکلا  ۀـصالخ   - » 167 یمیظع . دومحم  دیـس  اهیباهو ،» يادـخ   - » 166 تسا . هداد  نآ  میرحت  هب  اوـتف  هک  هتـشون 

نیـسح نب  دمحا  دئاقعلا ،» یف  ۀیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀّـجحلاریخ   - » 168 هیکرت . پاچ  یعفاش . یکم  نالحد  ینیز  دـمحا  دیـس  مارحلا ،»
دّمحم دیـس  قلخلا ،» ۀـمئا  یلا  ّقحلا  ةوـعد   - » 170 ینالیم . ینیـسح  یلع  دیـس  ۀنـسلا ،» جاهنم  یف  تاـسارد   - » 169 یعفاش . لـیئربج  نب 
ياواتف ّدر  رد  باتک  نیا  یغالب . داوج  دّـمحم  خیـش  يوتفلا ،» لاعفألا و  یف  عرولا  یلا  يدـهلا  يوعد   - » 171 یناسارخ . یناتسجب  يداه 

یقت نمؤملادـبع  نب  دّـمحم  نب  رکبوبا  ۀـلاسرلا ،» لوسرلا و  نع  هبـشلا  عـفد   - » 172 تسا . هدـش  فیلأت  هکّربتم  عاـقب  بیرخت  هب  ناـیباهو 
هّبش و نم  هَبُش  عفد   - » 174 یلبنح . يزوجلا  نبا  جرفلا  یبا  ۀلبانحلا ،» ۀلهج  یلع  ّدرلا  یف  هیبشتلا  هبش  عفد   - » 173 یقشمد . ینیصح  نیدلا 

روط هب  نآ  رد  هدش و  فیلأت  میسجت  نوچمه  دیاقع ؛ رد  وا  دساف  يارآ  هیمیت و  نبا  ّدر  رد  باتک  نیا  یقشمد . ینصح  نیدلا  یقت  دّرمت ،»
. یلبنحلا يزوجلا  نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا  هیرنتلا ،» ّفکأب  هیبشتلا  ههبـش  عفد   - » 175 تسا . هدش  زین  روبق  ترایز  هلأسم  ضّرعتم  لیـصفت 
عدبلا و ّدر   - » 178 یماهلا . دوواد  نایباهو ،» دـئاقع  روحم  ود   - » 177 یغاب . برع  نیسح  دیـس  یباهو ،» باوج  رد  یعقاو  لیلد   - » 176

نبا یلع  ّدر   - » 180 یغـالب . داوج  دّـمحم  عیقبلا ،» یف  ۀـمئالا  روبق  مدـهب  يوتفلا  ّدر   - » 179 یناسارخ . نیسح  دّمحم  خیـش  تاهبـشلا ،»
نبا یلع  ّدر   - » 182 یئاسحا . يرـصم  دمحا  خیـش  باّهولادـبع ،» نبا  یلع  ّدر   - » 181 نیدلا . لامک  يزاریـش ، دّمحم  نب  دمحا  ۀـیمیت ،»
یلع ّدر   - » 184 یّکم . يدمحا  یعفاش  تاکرب  همالع  باّهولادـبع ،» نبا  یلع  ّدر   - » 183 یسیوم . یسیع  نب  هَّللادبع  خیـش  باّهولادبع ،»
ّدرلا یف  ۀلاسر   - » 186 مویقلادبع . یتفملا  نب  دومحم  یتفم  یباهو ،» ّدر   - » 185 يدادغب . ّردلا  یبا  نب  نیدلامجن  خیش  ۀیمیت ،» نبا  خیشلا 

یف ۀیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀـلاسر   - » 187 یبلح . یبالکلا  ییحی  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ۀهجلاو ،» ءاوتـسالاو  میـسجتلا  یف  ۀیمیت  نبا  یلع 
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یمیمخألا باهولادبع  نیدلاءاهب  اهل ،» لّوا  ثداوح ال  ۀلأسم  یف  ۀیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀـلاسر   - » 188 ینزام . یلع  نب  دّمحم  قالطلا ،»
قیقحت یف  ۀـلاسر   - » 190 یکلام . بوجحم  لضفلا  یبا  مساـق  خیـش  ۀـیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  ۀـلاسر   - » 189 يرـصم . هب  فورعم  یعفاش 

زاوج یف  ۀـلاسر   - » 191 تسا . هدـش  پاچ  نییباهولا » نیملـسملا و  ءاملع   » باتک نمـض  رد  باتک  نیا  يدادـغبلا . دـلاخ  خیـش  ۀـطبرلا ،»
مکح یف  ۀـلاسر   - » 192 تسا . هدش  فیلأت  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ّدر  رد  باتک  نیا  ینانزاو . يدـهم  خیـش  ساف  یتفم  همالع  لسوتلا ،»

. ینزام یلع  نب  دّمحم  زا  هیمیت  نبا  رب  ّدر  رد  ةرایزلا ،» ۀـلأسم  یف  ۀـلاسر   - » 193 قولخم . نینح  دّمحم  خیـش  ءایلوالا ،» ءایبنالاب و  لسّوتلا 
 - 196 یسنوت . یشاوک  حلاص  خیش  همالع  ۀمکحم ،» ۀعّجسم  ۀلاسر   - » 195 يراسنوخ . بارت  وبا  دیس  دهاشملا ،» مده  یف  ۀلاسر   - » 194

غیزلا و لها  ۀـعدب  نع  ةاـجنلا  لـیبس   - » 197 هیکرت . پاچ  يدـنه . یتتوقلا  نمحرلادـبع  ۀلالـضلا ،» غیزلا و  لها  عدـب  نع  ةاـجنلا  لـیبس  »
نب نامثع  نب  میهاربا  ۀـیرهاظلا ،» ةدـّلقم  ۀـیباهولا و  نیتقرفلا : یلع  ّدرلا  یف  نیرادـلا  ةداعـس   - » 198 یتوق . نمحرلادبع  یضاق  ۀلالـضلا ،»

. يرداق لوسر  لضف  هاش  راربألا ،» ءادعا  یلع  لولسملا  راّبجلا  فیس   - 199 دلج . ود  رد  يرصم ، يروصنم  يدونمس 

موس تمسق 

«، ۀیباهولا تاهبش   - » 202 یملید . نیسح  داوج  ۀیفلسلا ،» تاهبـش   - » 201 نیسحلا .» ءازع  مّرح  نم  یلع  ّدرلا  یف  ینیـسح  فیـس   - » 200
ریخ ةرایز  یف  ماقسلا  ءافش   - » 204 بارغلا . دومحم  دومحم  ۀیمیت ،» نبا  یلع  ّدرلا  ۀیفوصلا ، تاملک  حرـش   - » 203 یلاعملاوبا . نبا  نسح 

دیـسب لسوتلا  یف  ّقحلا  دـهاوش   - » 205 ةاضقلا . یـضاق  یعفاش ، یکبـس  نیدـلایقت  یلع  نسحلاوبا  خیـش  مالـسلا ،» ةالـصلا و  هیلع  مانألا 
يدهم دّمحم  دیـس  ۀـیباهولا ،» ۀعیـشلا و  نوؤش   - » 206 توریب . رد  قوقح  همکحم  سیئر  یناـبهن ، لیعامـسا  نب  فـسوی  خیـش  قـلخلا ،»
نایباهو هکنیا  تابثا  رد  يزاجح . اشاپ  نسح  نب  هَّللادبع  فیرـش  رـشع ،» یناثلا  نرقلا  جراوخ  یف  ربخلا  قدص   - » 207 یمظاک . ینیوزق 

نییباّهولا و دوعـس  لآ  نع  ۀحفـص   - » 209 يوره . هَّللادـبع  خیـش  نآرقلا ،» فلاخ  نم  یلع  ّدرلا  یف  نایبلا  حیرـص   - » 208 دنجراوخ . زا 
رد باتک  نیا  يدادغب . يدنبشقن  نامیلس  نب  دوواد  خیش  ناوخالا ،» حلـص   - » 210 يوضر . یضترم  دیس  ۀیباهولا ،» یف  ۀنـسلا  ءاملع  ءارآ 
رد يدنرم . يدابآ  تلود  دّمحم  نب  نسحلا  یبا  خیش  ۀقرحم ،» قعاوص   - » 211 تسا . هدش  هتشون  نیملسم  ریفکت  تهج  هب  نایباهو  رب  ّدر 

لهأب لـسوتلا  رکنمل  رودـصلا  ءایـض   - » 213 یملح . نیـسح  ۀـیباهولا ،» تالالـض   - » 212 تسا . هکّربـتم  عاـقب  بـیرخت  رد  ناـیباهو  ّدر 
215 خّروم . هیقف  یسنوت ، یمیمت  ءادفلاوبا  لیعامسا  سیعتلا ،» یباهولا  تاهبش  ّدر  یف  سیفن  دقع   - » 214 يدنه . نایم  هاش  رهاظ  روبقلا ،»
. تسا هدش  هتشون  نایباهو  ّدر  رد  هک  تسا  هلاسر  جنپ  باتک  نیا  رد  قیشیا . یملح  نیسح  هدننک  عمج  نویباهولا ،» نیملـسملا و  ءاملع  - »
. ۀیمالـسالا ۀیریخلا  عیراشملا  ۀـیعمج  یف  ۀیمالـسالا  تاساردـلا  ثاحبالا و  مسق  ناکملا ،» ۀـهجلا و  نع  هَّللا  هیزنت  یف  نایبلا  ۀـیاغ   - » 216

یمامح یفطـصم  خیـش  داشرلا ،» نایبب  داـبعلا  ثوغ   - » 218 یمظاک . ینیوزق  يدـهم  دیـس  ۀـینیدلا ،» قئاقحلا  نع  ۀـیباهولا  ۀـلفغ   - » 217
زا یتمسق  نیا  هکم . مارحلا  دجسم  رد  سردم  هنیدم و  هکم و  رد  نایعفاش  یتفم  نالحد ، ینیز  نب  دمحا  نییباهولا ،» ۀنتف   - » 219 يرصم .

تاهج قلاخلا و  تاهجلا  نیب  نآرقلا  ناقرف   - » 220 تسا . هدش  پاچ  لقتسم  روط  هب  هک  دشابیم  ۀیمالـسالا » تاحوتفلا   » مان هب  وا  باتک 
نیا تسا . هدرک  در  میـسجت  هب  لوق  رد  ار  نایباهو  هیمیت و  نبا  رظن  باتک  نیا  رد  ّفلؤم  یعفاش . یعاضق  یمازع  همالـس  خیـش  ناوکـألا ،»

راد طسوت  هب  نآ  دّدجم  پاچ  و  دش ، پاچ  یقهیب  تافـصلا » ءامـسألا و   » باتک همدقم  رد  يدرک  نیما  دّـمحم  مامتها  هب  رـصم  رد  باتک 
همجرت نیا  يرئاح . ینیوزق  نسح  دیـس  اهنآ ،» تاهبـش  هب  خـساپ  یباّـهو و  هقرف   - » 221 تفرگ . ماـجنا  توریب  رد  یبرعلا  ثارتلا  ءاـیحا 

«، باهولادبع نب  دّمحم  یلع  ّدرلا  یف  باطخلا  لصف   - » 222 تسا . هتفرگ  ماجنا  یناود  یلع  طسوت  هب  هک  تسا ، ۀیلجلا » نیهاربلا   » باتک
هدش هتـشون  نایباهو  ّدر  رد  هک  تسا  یباتک  نیلوا  نیا  تیباهو .) سـسؤم   ) باهولادـبع نب  دّـمحم  ردارب  باهولادـبع ، نب  نامیلـس  خـیش 
یف باطخلا  لـصف   - » 224 یناّپق . هب  روهـشم  يرـصب . یلع  نب  دـمحا  باهولادـبع ،» نبا  تالالـض  ّدر  یف  باطخلا  لصف   - » 223 تسا .

ینغلادـبع نیرکنملا ،» یلع  ّدرلا  نیرکاذـلا و  لضف   - » 225 يرابخا . يروباشین  یبنلادبع  نب  دّمحم  خیـش  باهولادـبع ،» نبا  ۀـلاقم  ضقن 
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هَّللادـبع نب  یلع  لداجملاتاهبـش ،» عفدـب  لطابلالها  ةدـعاق   - » 227 یلو . دّـمحم  نـب  نیـسح  مـالغ  يرادازع ،» هفـسلف   - » 226 هدامح .
باـتک یف  ۀـئارق   - » 228 دـناهدرک . میرحت  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رب  يرادازع  هماـقا  هک  تـسا  یناـسک  ّدر  رد  باـتک  نـیا  ینارحب .

یلع ّدرلا  یف  ةدیــصق   - » 230 یمعم . ویـس  همّـالع  باهولادـبع ،» نـبا  یلع  ّدرلا  یف  ةدیـصق   - » 229 یلـضف . يداهلادبع  رتکد  دـیحوتلا ،»
«، باّهولادبع نبا  حدم  یف  یناعنصلا  یلع  ّدرلا  یف  ةدیصق   - » 231 یقالوب . يرصم  یفطصم  دیس  باّهولادبع ،» نبا  حدم  يذلا  یناعنصلا 
«، يدوعـسلا شرعلا  مایق   - » 233 یئاسحا . یکلام  یجلع  یـشرق  زیزعلادبع  خیـش  ۀیباهولا ،» ّدر  یف  ةدیـصق   - » 232 یبیل . نوبلغ  نبا  خـیش 
«، باذعلا ۀـقعاص  باتک   - » 234 دراد . ناتـسلگنا  اب  اهيدوعـس  تاطابترا  هراـبرد  ياهدرتسگ  ثحب  باـتک  نیا  رد  هدنـسیون  جرف . رـصان 

باتک نیا  ناشیا  دنزرف  یلماع . نیما  نسحم  دیس  باهولادبع ،» نبا  دئاقع  ّدر  یف  بایترالا  فشک   - » 235 هَّللادبع . نب  دمحا  نیدلایفص 
«، باهولادـبع نبا  دـئاقع  نع  باقنلا  فشک   - » 236 تسا . هدـناسر  پاچ  هب  بایترالا » فشک  دـیدجت   » ناونع اب  لّصفم  ياهمدـقم  اب  ار 

رتکد زیتسیب ،» يوگتفگ   - » 238 يرئاح . ییالبرک  یمق  یلع  دّمحم  خیـش  ۀیباهولا ،» رفک   - » 237 يدنه . يونهکل  يوقن  یقن  یلع  دیس 
نب دّمحم  ناوریپ  هدیقع  ّدر  رد  باتک  نیا  قاحسا . نب  میرکلادبع  نب  نسحم  دجن ،» لها  تالعف  نم  دجولا  تاحفل   - » 239 دابعلا . ماصع 

. یمالسا مالعالل  نیمرحلا  زکرم  زاجحلا ،» یف  ۀعیشلا  قوقحل  يدوعسلا  ماظنلا  تاکاهتنا  نع  ۀحمل   - » 240 تسا . هدش  هتشون  باهولادبع 
نآرقلل و ۀیباهولا  ۀـفلاخم   - » 242 تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  هرهاـق  هبهو  هبتکم  رد  باـتک  نیا  یلازغ . دّـمحم  مالـسالا ،» نم  سیل   - » 241
مانألا و حابصم   - » 244 هنایمرواخ . رد  یسیلگنا  سوساج  رفمه ، رتسم  تارطاخ  رفمه ،» رتسم  تارّکذم   - » 243 مالسلادبع . رمع  ۀنسلا ،»

لاس رد  رصم  هرماع  هناخپاچ  رد  باتک  نیا  داّدح . دمحا  نب  یلع  دیـس  ماوعلا ،» اهب  ّلضا  یّتلا  يدجنلا  یعدبلا  هبـش  ّدر  یف  مالـضلا  ءالج 
خیش يرثوکلا ،» تالاقم   - » 246 یناحبس . رفعج  خیش  مهدئاقع ،» مهططخ و  یف  نییباهولا  عم   - » 245 تسا . هدیسر  پاچ  هب  ق   . 1325 ه

یـضر دّمحم  یناّرحلا ،» ۀـیمیت  نبا  نیباّذـکلا  باطقا  نم   - » 248 ینیما . يداه  دّـمحم  خیـش  رتکد  ۀّـکم ،»  - » 247 يرثوک . دهاز  دّـمحم 
خیش تابوتکملا ،» تابّرعم  نم   - » 250 یلماع . یمایخ  نیسحلادبع  خیش  تیب ، رد 1500  ۀیباهولا ،» یلع  ّدرلا  یف  ۀموظنم   - » 249 يوضر .

 - 251 تسا . هدیـسر  پاچ  هب  نویباهولا » نیملـسملا و  ءاملع   » باتک اب  هارمه  باتک  نیا  یفنح . يدنبـشقن  يرداـق  دـحألادبع  نب  دـمحا 
«، ۀـیباهولا یلع  ّدرلا  یف  دادـسلا  دارا  نمل  داشرلا  جـهنم   - » 252 ینیوزق . يوسوم  يدهم  دیـس  ۀـیمیت ،» نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀعیرـشلا  جاهنم  »

254 ینسح . یکلام  يولع  دیس  نب  دّمحم  دیس  قیبطتلا ،» ۀیرظنلا  نیب  صوصنلا  مهف  یف  فلسلا  جهنم   - » 253 ءاطغلا . فشاک  رفعج  خیش 
رخف ۀیمیت ،» نبا  ّدر  یف  نیدـتعملا  مجرب  نیدـتهملا  مجن   - » 255 ءاطغلا . فشاک  لآ  نیسح  دّمحم  خیش  ۀینیـسحلا ،» ۀسایـسلا  نم  ةذبن  - »

همحرینیما همالع  ریدغلا »  » باتک زا  هتفرگرب  باتک  نیا  ینانک . دـمحا  ۀـیوبنلا ،» ۀنـسلا  جاهنم  باتک  یف  ةرظن   - » 256 یشرق . مّلعملا  نبا 
هب یهاگن   - » 258 یتمه . نویامه  رتکد  يرگیباهو ،» نوماریپ  یلیلحت  دـقن و   - » 257 تسا . هدش  هتشون  ۀنـسلا  جاهنم  هرابرد  هک  تسا  هللا 

ةالصلا و هیلع  یبنلاب  مالسالا  ۀلیسو   - » 259 نایمیحر . نیسح  دّمحم  زا  همجرت  ءاطغلا ، فشاک  نیـسح  دّمحم  همالع  تیباهو ،» ياهرادنپ 
لآ تیباهو و   - » 261 یهیقف . رغصا  یلع  نایباهو ،»  - » 260 يریازج . ینیطنسق  ذفنق  نبا  هب  روهشم  بیطخ ، نب  دمحا  سابعلاوبا  مالسلا ،»

یباـهو و  - » 263 یهدراهچ . سردـم  نیدـلا  رون  نآ ،» ياههشیر  تیباـهو و   - » 262 یهّللا . دسا  دومحم  دیـس  رامعتـسا ،» هئطوت  دوعس ،
 - 266 ۀینغم . داوج  دّمحم  خیـش  ۀیباهولا ،» یه  هذه   - » 265 يولع . دیس  میهاربا  دیـس  اهیباهو ،»  - » 264 هَّللادبع . رونا  ینیص ،» خوراص 

. دّمحم هَّللادبع  نییباهولا ،» تیأر  اذکه  »

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

يزیرین طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق  ياهشمق 268  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راـهچ  میرک /  نآرق   267
همجرت ریز ، هـمجرت   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 270  یهلا  هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبـیجمین میرک /  نآرق  ياهـشمق 269  یهلا  / 

نیسح شیاریو  هیداجس  هفیحص  هط 272  نامثع  طخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو میرک /  نآرق  ياهشمق 271  یهلا  هط /  نامثع  طخ  لـباقم )
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، يریزو  / ) نانجلا حـیتافم  تاـیلک  نارکمج 274  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حـیتافم  تاـیلک  ياهـشمق 273  یهلا  / يریزو
ياهشمق 276 یهلا  يراـشفا /  طـخ  یبـیجمین ) یبـیج ،  / ) ناـنجلا حـیتافم  بختنم  ياهشمق 275  یهلا  يراـشفا /  طـخ  یبیجمین ) یبـیج ،

هدراهچ اب  ییانـشآ  تاقیقحت 278  دـحاو  ادـخ  اب  طابترا  ياهشمق 277  یهلا  یمتاـخ /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، ناـنجلا /  حـیتافم  بختنم 
یمحرت 281 دومحم  هانپ  نیرخآ  یمق 280  یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ  يوسوم 279  اضر  دیمح  دیس  يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم
( مراکملا لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ  یهللا 283  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یضترم  خیش  اقآ  تاقیقحت 282  دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ 
، تبیغ تماما ، یناوضر 286  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشمالسا و  تاقیقحت 285  دـحاو  تیالو  لـالز  زا  شهوژپ 284  دـحاو 

هاگمزر رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت 288  دـحاو  يدـهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماـما و  شهوژپ 287  دـحاو  روهظ 
راظتنا و تاقیقحت 291  دـحاو  ناراب  راهب و  راـظتنا  یناوضر 290  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشماما و  يولع 289  بارهـس  نایدا 

یناریا نیـسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اـب  يدراهتـشا 293  يدمحم  دـمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها  يردیح 292  هَّللا  زیزع  رـصاعم  ناسنا 
يدمحم دمحم  اونین  رادمچرپ  یئافو 296  همطاف )  ) یسمش كدوک  راهب /  زا  رتهب  یسبط 295  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب   294

خیرات يرئاح 299  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  يربکا 298  اضر  دمحم  تیاده  مچرپ  يدراهتشا 297 
، ودرا یبرع ، یـسراف ،  / ) نارکمج سدقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 300  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 

دیس مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  يرئاح 302  ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  خیرات  تاقیقحت 301  دحاو  یسیلگنا )
هیلعيدهم ترضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ  روپیلع 304  نیسح  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  یمیظعریم 303  رفعج 

ترضح داژندیـس 306  قداص  دیـس  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لـهچ  یجنگ 305  نیسح  مالـسلا 
ياههروس متخ  اینمیهف 308  نیـسح  دمحم  دـیواج  ياهتمکح  يدراهتـشا 307  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالـسلا  هیلعيدـهم 

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ  يرهوج 310  ینیسح  سابع  راعـشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  شهوژپ 309  دـحاو  هعقاو  سی و 
یمثیم 313 یقارع  دومحم  خیش  مالـسلا  راد   312 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ  يداتسا 311  اضر 
، یفاـص رون  يوجتـسج  رد  يودـهم 315  یلع  راعـشا ) هعوـمجم   ) قیاقـش غاد  داشرا 314  نسح  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا  ییاهناتـساد 

رادید ترـسح  رد  هدشلد  ياهرمک 317  یمق /  ساـبع  خیـش  موـمهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هـچ  ـالبرک  رد  یناروک 316  یناـحبس ،
نسح دمحم  كرت  لوسر  یسرو 320  يرهاط  یلع  دمحا  تعجر  اینمیهف 319  نیسح  دّمحم  يدازآ  نید و  یشاقلزق 318  ارهز  تسود 
سابع تمحر  باحس  تاقیقحت 323  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز  يزاّرخ 322  نسحم  دیـس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور  یهللا 321  فیس 

هب خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس يردیح 326  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اّقـس  یتشهب 325  ههلا  رانا  خرـس  دورـس  يدزی 324  یلیعامسا 
یهللا دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیـس  یناچوق 328  یفجن  اقآ  برغ  تحایـس  یناوضر 327  رغصا  یلع  تاهبش 
همجرت  ) هریبک هعماج  تراـیز  حرـش   330 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یـسراف  رعـش  هنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  يامیـس   329

هیلعيدهم ترـضح  روهظ  حلاص 332  دّمحم  لامج  دیـسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 331  نیـسح  دّمحم  هعلاطلا ) سومـشلا 
داژندیس قداص  دیس  یسیونهضیرع  ینیسح 334  لیلخ  دیس  ینمـشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  يدیهش 333  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا 
دیراورم مالسلا  هیلعیلع  یعفاشلا 337  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردـلا  دـقع  یتّجح 336  دماح  بیـس  رطع   335

رغـصا یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  یـسانشریدغ و  نایفـسلف 339  دـیجم  دیـس  خـیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  تاقیقحت 338  دـحاو  تیـالو 
راقفلاوذ كدـف  یناوـضر 342  رغـصا  یلع  تیباـهو  هـنتف  یناوـضر 341  رغـصا  یلع  نیتـال ) يرذآ  یــسور ،  ) مخریدـغ یناوضر 340 

يدزی 345 یلیعامـسا  سابع  قالخا  گنهرف  یناوضر 344  رغـصا  یلع  تیالو  نابات  غورف  يدحاو 343  دمحم  دیس  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
هیقف رقاـب  دـمحم  ربکا  زوف  يردـص 347  نسح  شخپ ) ) اهيرامیب یعیبط  ناـمرد  گـنهرف  يدزی 346  یلیعامـسا  سابع  تیبرت  گـنهرف 
لامک تاقیقحت 350  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 349  دـحاو  مالـسلا  هیلعيدـهملا  تامارک  ینامیا 348 
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یناـتایب 352 نسح  راعـشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 351  روصنم  هللا /  همحرقودـص  خیـش  دـلج ) ود   ) ۀـمعنلا مامتو  نیدـلا 
یناگیاپلگ 354 یفاـص  هَّللا  تیآ  تیودـهم  ناـمتفگ   353 یجتلم )  ) نایـسنوی رغـصا  یلع  راعـشا ) هعوـمجم   ) تسود رذـگهر  زا  يدرگ 

یلع بئاغ  رکذـم  درفم  هللا 356  همحریسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  یناکدرا 355  ینیـسح  موحرم  تاولـص  متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ 
ساـبع خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ةرخـآلا ، لزاـنم  ینیوزق 358  يرئاـح  یناهفـصا / يوسوم  دـلج ) ود   ) مراـکملا لاـیکم  ینذؤم 357 

هب خساپ  یـسانشدوعوم و  رفيردیح 361  دـیجم  اونین  روشنم  یناریا 360  نیـسح  هغالبلا  جـهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  هللا 359  همحریمق 
هشیدنا رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم  يردیح 363  هَّللا  زیزع  تاجن  دـیما و  مّسجت  مالـسلا  هیلعيدـهم  یناوضر 362  رغـصا  یلع  تاهبش 

ياهیمورا هللا /  همحریسلجم  هماّلع  دلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  بولقلا 364  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا 
( سی لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم  يدومحم 367  نسح  ناوجون  ردام /  زا  رتنابرهم  يدابآهاش 366  نسح  دمحم  نارکیب  رهم   365

ازریم بقاثلا  مجن  تاقیقحت 369  دحاو  الاگنب ) یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت   ، یـسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 368  يرئاح  يدهم  دیس 
يزاریـش 372 یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  هللا 371  همحريرون  نیـسح  ازریم  يدلجود ) ) بقاثلا مجن  هللا 370  همحريرون  نیـسح 
نارکمج 375 سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  بش  زامن  ریدغ 374  داینب  تیالو  يادن  هدازیلع 373  يدـهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياههناشن 

دّمحم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  یتشد 376  دمحم  هللا /  همحریضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن 
نارظتنم فیاظو  یناوضر 379  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  اروشاع و  هعقاو  یتـشهب 378  ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  يربکا 377 و  اضر 

ازریم یبیجمین ) یبیج ،  / ) هیدـمحا هیدـه  يرئازج 381  نیدلا  رون  دیـس  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 380  دـحاو 
يزاریش 384 یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  دای  یمرک 383  نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم  اب  هارمه  هللا 382  همحرینایتشآ  دمحا 

دیرخ هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دـلج  جـنپ  یبرع -  ۀـمکحلا /  عیبانی  یتّجح 385  دـمحم  راعـشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای 
ياه نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق -  یناشن : اب  دـیناوتیم  قوف ، ياـهباتک 
ریاس ددرگیم . لاـسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودـب  یتساوخرد  ياـهباتک  دـییامن . لـصاح  ساـمت   0251  - 7253340  ، 7253700

 - 5664212  - 14 راکنودیرف :  0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021  - 66928687  ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدنیامن 
0122

تیباهو نوماریپ  ياهباتک  هلسلس 

 - تیباهو 5 يداقتعا  یناـبم  نایباهو 4 -  هاگدـید  زا  ادـخ  تیباهو 3 -  راـکفا  سـسؤم  هیمیت ، نبا   - 2 نایباهو ) ) اهیفلس تخانـش   - 1
ازع نشج و  مسارم  ییاپرب  روبق 8 -  ترایز  لسوت 7 -  نایباهو 6 -  دزن  كرش  دراوم 

اه تشون  یپ 

ص ۀنیمز ، ۀلحرم  ۀیفلسلا  ( 4 فلس . هدام  ۀغللا ، حاحص  ( 3 فلس . هدام  ۀغللا ، سییاقم  مجعم  ( 2 ص 330 و 331 . ج 6 ، برعلا ، ناسل  ( 1
(8 ص 9 و 10 . باهولادبع ، نب  دّمحم  خیشلا  ةوعدو  ۀیفلـسلا  ( 7 ص 9 . ۀنیمز ، ۀلحرم  ۀیفلـسلا  ( 6 ص 15 و 16 . یفلـسلا ، رکفلا  ( 5 . 9

ۀفحت ( 11 ص 311 . هرهزوبا ، دّمحم  ۀیمالـسالا ، بهاذملا  ( 10 ص 11 . یماطوبأ ، لآ  ۀیفلـسلا ، دئاقعلا  ( 9 ص 25 . ۀیمالسالا ، ةوحصلا 
(13 ص 236 . ینوباص ، ثیدحلا ، باحصا  فلـسلا و  هدیقع  ( 12 ص 211 . هرهز ، یبا  بهاذملا ، خـیرات  ص 178 ؛  يروج ، اب  دـیرملا ،
ج 1، یناتسرهش ، لحن ، للم و  ( 15 ضایر . پاچ  ص 19و20 ، يدینز ، رتکد  رصعلا ، ایاضق  ۀیفلسلا و  ( 14 . 27 ص 25 -  ۀیفلسلا ، ةدیقعلا 
.37 ص 35 -  لبنح ، نب  دمحا  مامالل  ةدـیقعلا  ( 17 ص 155 . باهولادبع ، نب  دّمحم  خیـش  لئاسر  زا  مالـسإلا ، دئاقع  یف  ( 16 ص 165 .
ج 1، لوقعملا ، حیرصل  لوقنملا  حیحـص  ۀقفاوم  ( 20 ص 84 . یناتـسرهش ، لحن ، للم و  ( 19 . 324 ص 322 -  هرهزوـبا ، هیمیت ، نبا  ( 18
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ۀقیقحلا ( 23 اضر . دیشر  زا  لقن  هب  ص 23 ، هیروبا ، دومحم  ۀیدمحملا ، ۀنـسلا  یلع  ءاوضا  ( 22 ص 362 . ۀعئاضلا ، ۀقیقحلا  ( 21 ص 21 .
ج 4، نیعقوملا ، مالعا  ( 26 ص 38 . لبنح ، نب  دمحا  مامالل  ةدیقعلا  ( 25 ص 95 و 96 . یناتسرهش ، لحن ، للم و  ( 24 ص 363 . ۀعئاضلا ،

لوصأ یف  ماکحإلا  ( 29 هلالک . هیآ  لیذ  يربط ، ریـسفت  ( 28 ص 365 . ج 2 ، یمراد ، ننـس  ( 27 ص 52 . ج 1 ، یمراد ، ننـس  ص 218 ؛
، لهجلا لقعلا و  باتک  ص 29 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 32 هیآ 100 . سنوی ، هروس  ( 31 هیآ 22 . لافنا ، هروس  ( 30 ص 83 . ج 6 ، ماکحألا ،
، دیدحلا یبا  نبا  حرش  ( 36 ص 106 . ج 1 ، یناتسرهش ، لحن ، للم و  ( 35 ص 10 . همدقم ، دواد ، یبا  ننس  ( 34 ح 3 . نامه ، ( 33 ح 34 .

لقعلا ضراعت  رد  ( 39 ص 259 . ج 3 ، يزار ، رخف  ریسفت  ( 38 ج 5 و 6 . ریدغلا ، ص 98 ؛ ج 2 ، دادغب ، خیرات  ر.ك : ( 37 ص 73 . ج 4 ،
ۀفـص ۀنجلا و  باتک  ص 481 ، ج 2 ، ملـسم ، حیحـص  ناذئتسالا ؛ باتک  ص 57 ، ج 4 ، يراخب ، حیحـص  ( 40 ص 201 . ج 1 ، لـقنلا ، و 

ص ج 2 ، ملسم ، حیحص  هروس ق ؛ ریسفت  ص 127 ، ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 41 ریطلا . ةدئفا  لثم  مهتدئفا  ماوقا  ۀنجلا  لخدـی  باب  اهمیعن ،
باتک لـیللا ، فصن  ءاعدـلا  باـب  ص 68 ، ج 4 ، يراـخب ، حیحـص  ( 42 ءافعـضلا . اهلخدـی  ۀـّنجلاو  نورابجلا  اهلخدـی  راـنلا  باـب  ، 482

زا لقن  هب  ص 37 ، ج 1 ، دمحألا ، جهنلا  ( 43 لیللا . رخآ  یف  رکذلا  ءاعدـلا و  یف  بیغرتلا  باب  ص 283 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  تاوعدلا ؛
ص 354. ۀیمالسالا ، بهاذملا  ( 47 دمحألا . جهنلا  ( 46 ص 83 . ج 8 ، ریثا ، نبا  لـماک ، ( 45 نیشیپ . ( 44 ص 146 . ج 2 ، یبهذ ، ربعلا ،
ص ج 2 ، فاقس ، ینابلا ، تاضقانت  ر.ك : ( 50 لاس 458 . ثداوح  خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 49 لاس 429 . ثداوح  خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 48

فاقس یلع  نب  نسح  تاحـضاولا ، ینابلألا  تاضقانت  ( 52 ص 384 . نیدلا ، دعاوق  ۀفرعمل  نیجاتحملا  ۀـضور  ( 51 ص 158 . 72 و ج 3 ،
ءاورا ( 55 مقر 1939 . ص 48 ، ج 2 ، ینابلا ، نیدلارـصان  هجام ، نبا  ننـس  حیحـص  ( 54 ص 244 . ج 2 ، ینابلا ، تاـضقانت  ( 53 یعفاش .

تاضقانت ( 58 ص 262 . ج 5 ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلـسلس  ( 57 لامکلا . بیذهت  بیذهتلا ؛ بیذـهت  ر.ك : ( 56 ص 270 . ج 7 ، هلیلغ ،
ص ج 3 ، مکاح ، كردتـسم  ص 320 ؛ ج 2 ، يذمرت ، ننـس  ( 59 و 249 . ص 248  ج 2 ، فاّقـس ، یلع  نب  نسح  تاحـضاولا ، ینابلألا 
، ۀحیحصلا ثیداحالا  ۀلسلس  ( 62 ص 1422 و 1543 . ج 4 ، نایدالا ، نیب  بیرقتلا  ةوعد  ( 61 ص 106 . يراهبرب ، ۀنسلا ، حرش  ( 60 . 154
، نامه ( 65 ص 92 . يراهبرب ، ۀنسلا ، حرش  ( 64 ص 54 . فاّقس ، ۀیباهولا ، ۀیفلسلا  زا  لقن  هب  يراهبرب ، ۀنسلا ، حرـش  ( 63 ص 676 . ج 6 ،

هنتف باهولادبع ؛ نب  نامیلـس  ۀیهلالا ، قعاوصلا  یـسولآ ؛ دجن ، خیرات  ر.ك : ( 67 ص 11 . يزوج ، نبا  هیبـشتلا ، ۀهبـش  عفد  ( 66 ص 92 .
تاطّطخملا ( 70 ص 51 . ج 1 ، ۀیدوعـسلا ، ۀـیبرعلا  ۀـکلمملا  خـیرات  ( 69 ص 341 . نیرــــشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  ةریزج  ( 68 ۀیباهولا .

خیرات یف  دجملا  ناونع  ( 73 ص 73 . ج 3 ، ۀیدوعسلا ، ۀکلمملا  خیرات  ( 72 ص 105 . نامه ، ( 71 ص 78 . مالسالا ، ۀحفاکمل  ۀیرامعتسالا 
(76 ص 408 . یبلاط ، ریـسم  ( 75 ص 162 . اهیباهو ، یـسررب  دـقن و  هچخیرات  ( 74 ق .  . ه لاـس 1216  ثداوح  ص 121 ، ج 1 ، دجن ،

ربجلا فیس  ( 79 ص 22 . قداصلا ، رجفلا  ( 78 ص 92 . ج 1 ، ۀیدوعسلا ، ۀکلمملا  خیرات  ( 77 ص 325 . ج 1 ، اهرضاح ، فجنلا و  یضام 
ص نایباهو ، خـیرات  ( 82 ص 74 . نیـشیپ ، ( 81 ص 33 . نایباهو ، خـیرات  ( 80 ص 2 . يرداق ، لوسر  لضف  هاـش  ءادـعألا ، یلع  لولـسملا 
ص 173، ریبج ، نبا  ۀـلحر  ( 86 ص 288 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 85 ص 203 . ج 6 ، روثنملا ، ّرد  ( 84 هیآ 248 . هرقب ، هروس  ( 83 . 107

تیآ ترضح  هنازرف  دنمشناد  فیلأت  ، 179 ص149 -  یلمع » همانراک  يرکف و  ینابم  تیباهو ،  » باتک هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  تهج 
لآ خیرات  ر.ك : ( 89 نییدجنلا . انناوخإل  یتحیـصن  ر.ك : ( 88 یتربجلا . خـیرات  زا  لقن  هب  ص 27 ، بایترالا ، فشک  ( 87 یناحبس . هَّللا 

ج 1، مظعألا ، یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  ص 72 ؛ ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 187 و 324 ؛  ج 55 ، بایترالا ، فشک  ص 158 ؛ ج 1 ، دوعس ،
ص یناعنص ، داقتعالاریهطت ، ص 79 ؛ باهولادبع ، نب  دّمحم  ۀیملعلا ، لئاسرلا  ر.ك : ( 90 ص 47 . نیأ ، یلإ  نیأ  نم  دوعس  لآ  ص 81 ؛
ج 15، يراسلا ، داشرا  ( 92 ح 7123 . باب 57 ، دیحوتلا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 91 تاهبشلا . فشک  ص40 و 41 ؛  دیجملا ، حتف  17 ؛

تاهبـش یلع  دودر  ( 95 ص 680 . ۀـیمامالا ، ۀنـسلا و  لـها  نیب  ۀیفلـسلا  ( 94 ص 32 . ج 13 ، هیمیت ، نـبا  اواـتف ، عوـمجم  ( 93 ص 626 .
، ظاکع همانزور  زا  لقن  هب  ص 198 ، هرامش 43 ، تاقیم ،  هّلجم  ( 97 هفیرش . هیآ  لیذ  نایبلا ، عماج  ( 96 ص 249 . يوثرید ، خیش  ۀیفلسلا ،
. تسا هتفرگ  رارق  تنرتنیا  فلتخم  ياهتیاسرد  روکذـم  همان  خیرات 30/6/2001 . هب  ۀیتیوکلا ، ماعلايأرلا  هدـیرج  ( 98 خّروم 11/9/81 .
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جهنملا ( 102 ص 1392 . ج 3 ، ۀـیمامإلا ، ۀعیـشلا  بهذـم  لوصا  ( 101 ص 374 . ناـمه ، ( 100 ص 357 . سوـجملا ، رود  ءاــج  و  ( 99
همّدقم ( 104 ص 178 . نییباّهولا ، عم  راوحلا  یف  حیحصلا  دیدجلا و  جهنملا  ( 103 ص 178 . نییباّهولا ، عم  راوحلا  یف  حیحصلا  دیدجلا و 
لوُصا ۀمدقم  ( 106 ص 4 . ۀیواه ، هّمُاف  ۀیواعم  ۀباحـصلا و  َّبس  نم  باتک  ۀمّدقم  ( 105 ص 5 . مالسإلا ، نازیم  یف  ۀیمامإلا  ۀعیـشلا  باتک 

خروم 7/9/80، هرامش 16 ، رابخا ، هدیزگرب  ( 108 ص 11و14 . قحلا ، راصتنا  ( 107 ص 9 . ج 1 ، ۀیرشع ، ینثالا  ۀیمامإلا  ۀعیـشلا  بهذم 
ج ءاتفإلاو ، ۀیملعلا  ثوحبلل  ۀمئادلا  ۀنجللا  يواتف  ( 110 ص 298 . ج 18 ، ءاتفإلا ، ۀیملعلا و  ثوحبلل  ۀمئادلا  ۀـنجللا  يواتف  ( 109 ص 13 .

ص 315. ، 18
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