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میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  صاوخ 

: هدنسیون

راهنا یتنرتنیا  لاتروپ  هب  هتسباو  میرک  نآرق  عماج  هاگیاپ 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  39صاوخ 

باتک 39تاصخشم 

39همدقم

دمح 40هروس 

40هراشا

دمح هروس  40لئاضف 

دمح هروس  تاکرب  44راثآ و 

دمح هروس  صاوخ  زا  45یخرب 

مشچ رون  يدایز  ( 145

بت عفر  تهج  ( 246

نیطالس دزن  یلوبق  ( 346

تکرب داجیا  (447

یلبنت یلهاک و  نامرد  ( 547

برجم 47تاموتخ 

يزور شیاشگ  تکرب و  ( 147

اشگ لکشم  بیجع و  زامن  ( 248

وربآ ظفح  تّیصخش و  تزع و  تهج  ( 349

تامهم لوصح  دصاقم و  هب  لین  نمشدو و  الب  عفد  تهج  ( 449

بیبحت رحس و  نالطب  بلاطم و  بسک  تهج  ( 550

هرقب 51هروس 

51هراشا

هرقب هروس  51لئاضف 

هرقب هروس  تاکرب  53راثآ و 
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ناطیش ندش  رود  ( 153

تکرب داجیا  ( 254

رحس عفر  ( 354

بت نامرد  تهج  ( 455

سرت نامرد  تهج  ( 555

تجاح هب  ندیسر  ( 655

يزور ندش  دایز  ( 756

اهراک شیاشگ  تهج  ( 856

نیعم تقو  رد  ندش  رادیب  ( 957

راکفالخ دارفا  هقرفت  ( 1057

یسرکلا هیآ  صاوخ  58تلیضف و 

نارمع لآ  64هروس 

64هراشا

نارمع لآ  هروس  65لئاضف 

نارمع لآ  هروس  تاکرب  66راثآ و 

یتسدگنت عفر  ( 166

دردرس تهج  ( 267

هدعم درد  نامرد  تهج  ( 367

لمح عضو  ندش  ناسآ  تهج  ( 467

دساف راکفا  ساوسو و  عفر  ( 568

تجاح ندش  هدروآرب  تهج  ( 668

ملاظ رش  زا  ینمیا  ( 769

تخس تالکشم  لح  ( 871

نز يراگزاسان  تهج  ( 971

[ نارمع لآ  26 و 27  « ] مهللا لق   » هفیرش هیآ  72متخ 

ءاسن 74هروس 
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74هراشا

ءاسن هروس  75لئاضف 

ءاسن هروس  تاکرب  76راثآ و 

رهوش نز و  نایم  تبحم  داجیا  تهج  ( 176

رحس ریثات  مدع  ( 276

نمشد رب  هبلغ  تهج  ( 377

نایوگرپ یشوماخ  تهج  ( 477

ملاظ زا  سرت  مدع  تهج  ( 578

هدئام 78هروس 

78هراشا

هدئام هروس  79لئاضف 

هدئام هروس  تاکرب  80راثآ و 

نامیا شیازفا  ( 180

لام ندش  فلت  تقرس و  زا  يریگولج  ( 280

انز زا  نز  عفد  تهج  ( 380

رحس نالطب  تهج  ( 481

لوصحم هناخ و  تکرب  ریخ و  تهج  ( 582

ناهانگ یصاعم و  زا  نتشاد  زاب  تهج  ( 683

برجم 84تاموتخ 

ماعنا 85هروس 

85هراشا

ماعنا هروس  85لئاضف 

ماعنا هروس  تاکرب  87راثآ و 

کئالم شزرمآ  بلط  ( 187

ناهانگ شزرمآ  تهج  ( 288

ریثکریخ ندش  يزور  ( 388

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


يرامیب دوبهب  ( 489

بضغ مشخ و  نیکست  ( 589

هودنا مغ و  نامرد  ( 690

يراتفرگ زا  تاجن  ( 790

هاچ بآ  ندش  دایز  ( 891

لوصحم ندش  دایز  تهج  ( 991

شکرس نز  ندش  عیطم  تهج  ( 1092

برجم 92تاموتخ 

فارعا 94هروس 

94هراشا

فارعا هروس  94لئاضف 

فارعا هروس  تاکرب  96راثآ و 

هدنرد ناویح  نمشد و  رش  زا  ندنام  ناما  رد  ( 196

يزور ندش  دایز  ( 297

بش رد  ندنام  رادیب  باوخ و  ندش  مک  تهج  ( 397

لافنا 98هروس 

98هراشا

لافنا هروس  98لئاضف 

لافنا هروس  تاکرب  100راثآ و 

مصخ رب  ندش  بلاغ  ( 1100

نادنز زا  یصالخ  تهج  ( 2100

یلدشوخ ینامداش و  تهج  ( 3100

مدرم نایم  رد  تیبوبحم  تهج  ( 4101

لد یتخس  لخب و  نامرد  ( 5101

تالکشم عفر  تهج  ( 6102

هبوت 103هروس 
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103هراشا

هبوت هروس  105لئاضف 

هبوت هروس  تاکرب  107راثآ و 

يزوس شتآ  دزد و  زا  ندنام  ناما  رد  ( 1107

ناگدنرد زا  ندنام  ناما  رد  ( 2107

تاّمهم تیافک  ( 3108

يراتفرگ مدع  تهج  ( 4108

برجم 109تاموتخ 

سنوی 109هروس 

109هراشا

سنوی هروس  109لئاضف 

سنوی هروس  تاکرب  111راثآ و 

ولهپ اپ و  درد  نامرد  ( 1111

ندییاز ناسآ  تهج  (2111

برجم 112تاموتخ 

دوه 112هروس 

112هراشا

دوه هروس  114لئاضف 

دوه هروس  تاکرب  115راثآ و 

نمشد رب  هبلغ  یندب و  يورین  شیازفا  تهج  ( 1115

ردص حرش  تهج  ( 2115

كدوک ظفح  تهج  ( 3115

هاچ بآ  ندش  دایز  ( 4116

بکرم ظفح  تهج  ( 5116

برجم 116تاموتخ 

فسوی 117هروس 
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117هراشا

فسوی هروس  119لئاضف 

هروس تاکرب  120راثآ و 

يزور ندش  دایز  تهج  ( 1120

یشاحف انز و  زا  ندش  نمیا  تهج  ( 2120

نیجوز نایم  یتسود  تفلا و  تهج  ( 3121

ضارما عیمج  يافش  تهج  ( 4121

نادنز زا  ندش  دازآ  تهج  ( 5121

برجم 122تاموتخ 

دعر 123هروس 

123هراشا

دعر هروس  124لئاضف 

دعر هروس  تاکرب  125راثآ و 

كدوک هیرگ  كرت  تهج  ( 1125

تکرب ریخ و  ندش  دایز  تهج  ( 2125

ییازان نامرد  تهج  ( 3126

میهاربا 126هروس 

126هراشا

میهاربا هروس  127لئاضف 

هروس تاکرب  128راثآ و 

كدوک یبات  یب  هیرگ و  عفر  تهج  ( 1128

لفط ناسآ  نتفرگریش  زا  تهج  ( 2128

ناتسدریز ندرک  عیطم  تهج  ( 3129

میلعت ندش  ناسآ  تهج  ( 4129

لصافم درد  نامرد  ( 5129

كانسرت زیچ  ره  زا  ظفح  تهج  ( 6130
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رجح 130هروس 

130هراشا

رجح هروس  132لئاضف 

هروس تاکرب  133راثآ و 

نز ِریش  ندش  دایز  تهج  ( 1133

راک بسک و  رد  قنور  تهج  ( 2133

تجاح ندش  هدروآرب  تهج  ( 3133

هظفاح تیوقت  تهج  ( 4134

لحن 134هروس 

134هراشا

لحن هروس  136لئاضف 

لحن هروس  تاکرب  137راثآ و 

نانمشد رب  هبلغ  تهج  ( 1137

لوصحم تکرب  تهج  ( 2137

ردامریش ندش  دایز  تهج  ( 3137

برجم 137تاموتخ 

ءارسا 138هروس 

138هراشا

ءارسا هروس  140لئاضف 

ءارسا هروس  تاکرب  141راثآ و 

يرونخس تردق  مهف و  ندش  دایز  تهج  ( 1141

لفط نابز  ندش  زاب  تهج  ( 2141

دساف تالایخ  عفر  تهج  ( 3142

لکشم ياهراک  ندش  ناسآ  تهج  ( 4142

يرگناوت ندش و  ینغ  تهج  ( 5142

يزوس شتآ  دزد و  زا  لام  ینمیا  تهج  ( 6143
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یتسدگنت یشوخان و  عفر  تهج  ( 7143

برجم 143تاموتخ 

فهک 144هروس 

144هراشا

فهک هروس  صاوخ  144تلیضف و 

فهک هروس  تاکرب  145راثآ و 

ضرق يادا  تهج  ( 1145

یباوخ یب  دزد و  زا  سرت  ( 2145

اپ قاس  درد  نامرد  ( 3146

نیعم تعاس  رد  باوخ  زا  ندش  رادیب  ( 4146

یگدیزگ برقع  زا  ندش  نمیا  ( 5146

میرم 147هروس 

147هراشا

میرم هروس  صاوخ  147تلیضف و 

میرم هروس  تاکرب  147راثآ و 

تکرب ریخ و  ندش  دایز  ( 1147

دنمتردق درف  زا  سرت  ( 2148

شوخ باوخ  ( 3148

نمشد عفد  ( 4148

بسانم رسمه  ندش  ادیپ  ( 5148

دردرس دوبهب  ( 6148

هط 149هروس 

149هراشا

هط هروس  صاوخ  149تلیضف و 

هط هروس  تاکرب  149راثآ و 

يراگتساوخ رد  تبثم  باوج  نتفرگ  ( 1149
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جاودزا ندش  ناسآ  ( 2150

گرزب تاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  ( 3150

هدنرد تاناویح  نادزد و  زا  سرت  ( 4150

ناهد ياه  يرامیب  دوبهب  ( 5150

ءایبنا 151هروس 

151هراشا

ءایبنا هروس  صاوخ  151تلیضف و 

ءایبنا هروس  تاکرب  151راثآ و 

شوخ یباوخ  ندید  ( 1151

یباوخیب نامرد  ( 2151

نار درد  نامرد  ( 3152

هدعم درد  يرامیب  نامرد  ( 4152

هیآ 87] ] هیسنوی رکذ  راثآ  ( 5152

جح 153هروس 

153هراشا

جح هروس  صاوخ  153تلیضف و 

جح هروس  تاکرب  153راثآ و 

نارگمتس اب  دروخرب  رد  ( 1153

راک هجیتن  زا  عالطا  ( 2154

نونموم 154هروس 

154هراشا

نونموم هروس  صاوخ  154تلیضف و 

نونمئوم هروس  تاکرب  155راثآ و 

رون 155هروس 

155هراشا

رون هروس  صاوخ  155تلیضف و 
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رون هروس  تاکرب  157راثآ و 

مالتحا زا  يریگولج  يارب  یهار  ( 1157

رامیب ناویح  نامرد  ( 2157

يرارف تشگزاب  ( 3157

مشچ فعض  نامرد  ( 4157

ناقرف 158هروس 

158هراشا

ناقرف هروس  صاوخ  158تلیضف و 

ناقرف هروس  تاکرب  158راثآ و 

هلماعم ندز  مهب  ( 1158

جاودزا رما  ندش  ناسآ  ( 2159

سفن یگنت  نامرد  ( 3159

ءارعش 159هروس 

159هراشا

ءارعش هروس  صاوخ  159تلیضف و 

ارعش هروس  تاکرب  160راثآ و 

يرامیب يافش  ( 1160

تقرس يزوس و  شتآ  زا  هناخ  ندش  نمیا  ( 2160

نمشد ندرک  راوخ  ( 3160

کم کک و  نامرد  يارب  ( 4160

لمن 161هروس 

161هراشا

لمن هروس  صاوخ  161تلیضف و 

لمن هروس  تاکرب  161راثآ و 

يذوم تاناویح  زا  هناخ  ندنام  نوصم  ( 1161

گرزب تاجاح  ندش  هدروآرب  ( 2162
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نادند درد  نیکست  ( 3162

دوخ هب  یصخش  ندرک  دنمقالع  ( 4162

صصق 163هروس 

163هراشا

صصق هروس  صاوخ  163تلیضف و 

صصق هروس  تاکرب  163راثآ و 

اهدرد همه  يافش  ( 1163

لاحط دبک و  مکش و  درد  نامرد  ( 2163

دنمتردق صخش  مکاح و  زا  سرت  يارب  ( 3163

ملاظ اب  ییورایور  ( 4165

توبکنع 165هروس 

165هراشا

توبکنع هروس  صاوخ  165تلیضف و 

توبکنع هروس  تاکرب  165راثآ و 

اه يرامیب  همه  نامرد  ( 1165

ردص حرش  شمارآ و  تهج  ( 2166

مور 166هروس 

166هراشا

مور هروس  صاوخ  166تلیضف و 

مور هروس  تاکرب  167راثآ و 

نامقل 167هروس 

167هراشا

نامقل هروس  صاوخ  167تلیضف و 

نامقل هروس  تاکرب  168راثآ و 

یلخاد ياه  يرامیب  نامرد  ( 1168

رگمتس مکاح  ندرک  لزع  ( 2168
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هدجس 169هروس 

169هراشا

هدجس هروس  صاوخ  169تلیضف و 

هدجس هروس  تاکرب  170راثآ و 

لصافم درد  بت و  زا  ینمیا  ( 1170

رگمتس مکاح  ندرک  لزع  ( 2170

بازحا 171هروس 

171هراشا

بازحا هروس  صاوخ  171تلیضف و 

بازحا هروس  تاکرب  171راثآ و 

دوش یم  ناوارف  راگتساوخ  ( 1171

تجاح ندش 100  هدروآرب  ( 2171

أبس 172هروس 

172هراشا

أبس هروس  صاوخ  173تلیضف و 

ءابس هروس  تاکرب  173راثآ و 

رطاف 174هروس 

174هراشا

رطاف هروس  صاوخ  174تلیضف و 

رطاف هروس  تاکربو  174راثآ 

بیجع يرثا  ( 1174

ناوارف دوس  تراجت و  دشر  ( 2175

هناخ ندش  بارخ  هلزلز و  زا  ندش  نمیا  ( 3175

عرص يرامیب  نامرد  ( 4175

سی 176هروس 

176هراشا
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سی هروس  صاوخ  176تلیضف و 

سی هروس  تاکرب  178راثآ و 

سی هروس  تئارق  هناگهد  راثآ  ( 1178

هدشمگ ندش  ادیپ  ( 2180

نج رش  مخز و  مشچ  زا  نتفای  تینما  تهج  ( 3180

يوق نهذ  دنمورین و  یبلق  نتشاد  ( 4180

باوخ رد  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندید  يارب  ( 5180

رقف عفر  ( 6180

اهدرد ياود  ( 7180

برجم 182متخ 

عورشم تجاح  ندش  182هدروآرب 

تافاص 184هروس 

184هراشا

تافاص هروس  صاوخو  184تلیضف 

تافاص هروس  تاکرب  184راثآ و 

.دنک یم  ناسآ  وا  يارب  ار  نداد  ناج  رضتحم ، نیلاب  رب  هروس  نیا  تئارق  ( 1184

اعد تباجا  هار  ( 2185

شمارآ لوصح  تهج  ( 3185

درد نیکست  ( 4185

یگدیزگ برقع  زا  سرت  ( 5185

186هروس ص

186هراشا

هروس ص صاوخ  186تلیضف و 

هروس ص تاکرب  186راثآ و 

ملاظ مکح  لزع  ( 1186

هاچ بآ  یناوارف  ( 2186
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رمز 188هروس 

188هراشا

رمز هروس  صاوخ  188تلیضف و 

رمز هروس  تاکرب  188راثآ و 

یتسود تبحم و  داجیا  ( 1188

اپ فک  درد  تهج  ( 2189

رفاغ 189هروس 

189هراشا

رفاغ هروس  صاوخ  189تلیضف و 

رفاغ هروس  تاکرب  191راثآ و 

تاریخ ندش  دایز  ( 1191

نیکرچ لمد  نامرد  ( 2191

اه يدنیاشوخان  ندش  رود  ( 3191

تلصف 192هروس 

192هراشا

تلصف هروس  صاوخ  192تلیضف و 

تلصف هروس  تاکرب  192راثآ و 

یبلق ياه  يرامیب  دوبهب  ( 1192

مشچ ياه  يرامیب  دوبهب  ( 2192

مکش درد  دوبهب  ( 3193

يروش 193هروس 

193هراشا

يروش هروس  صاوخ  193تلیضف و 

يروش هروس  تاکرب  194راثآ و 

شطع عفر  ( 1194

کش عفر  ( 2194
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شوخ باوخ  ندید  ( 3194

فرخز 195هروس 

195هراشا

فرخز هروس  صاوخ  195تلیضف و 

فرخز هروس  تاکرب  195راثآ و 

عرص يرامیب  نامرد  ( 1195

مدرم نیب  تیبوبحم  ( 2195

راگزاسان نز  يارب  ( 3195

ناخد 197هروس 

197هراشا

ناخد هروس  صاوخ  197تلیضف و 

ناخد هروس  تاکرب  198راثآ و 

نج رش  زا  نتفای  ناما  ( 1198

مدرم دزن  تبیه  هوکش و  تهج  ( 2198

تجاح ندش  هدروآرب  ( 3198

یناطیش ياه  هسوسو  زا  یصالخ  ( 4198

رس درد  ندش  فرطرب  ( 5198

لام دوس و  ندش  دایز  تهج  ( 6198

هیثاج 200هروس 

200هراشا

هیثاج هروس  صاوخ  200تلیضف و 

هیثاج هروس  تاکرب  200راثآ و 

دنمتردق مکاح  رشزا  ندنام  ناما  رد  ( 1200

نیچ نخس  رش  زا  ندوب  ناما  رد  ( 2201

نج رش  زا  ندنام  ناما  رد  ( 3201

فاقحا 201هروس 
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201هراشا

فاقحا هروس  صاوخ  201تلیضف و 

فاقحا هروس  تاکرب  201راثآ و 

هظفاح تردق  نتفر  الاب  مدرم و  نیب  رد  تیبوبحم  تزع و  تهج  ( 1201

ناکدوک زا  تارطخ  عفر  تهج  ( 2201

تالکشم زا  یصالخ  تهج  ( 3202

دمحم 202هروس 

202هراشا

دمحم هروس  صاوخ  202تلیضف و 

دمحم هروس  تاکرب  203راثآ و 

نج رش  زا  ندوب  ناما  رد  ( 1203

تارطخ سرت و  زا  ندوب  ناما  رد  ( 2203

حتف 204هروس 

204هراشا

حتف هروس  صاوخ  204تلیضف و 

حتف هروس  تاکربو  204راثآ 

مدرم نیب  تزع  نتفای  تارطخ و  زا  ندنام  نوصم  ( 1204

فوخ ندش  فرطرب  تهج  ( 2204

مکاح رش  زا  ندنام  ناما  رد  ( 3206

اپ درد  تهج  ( 4206

بسانم يرسمه  نتفای  ( 5206

برجم 206تاموتخ 

تارجح 207هروس 

207هراشا

تارجح هروس  صاوخ  207تلیضف و 

تارجح هروس  تاکرب  207راثآ و 
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تاریخ ياهرد  ندش  زاب  سرت و  زا  نتفای  نامارد  ( 1207

عرص زا  ندنام  نامارد  ( 2207

تارطخ زا  لفط  ندنام  نوصم  هدریش و  نز  ریش  ندش  دایز  تهج  ( 3207

209هروس ق

209هراشا

هروس ق صاوخ  209تلیضف و 

هروس ق تاکرب  209راثآ و 

عرص يرامیب  دوبهب  ( 1209

هدریش نز  رد  ریش  ندش  دایز  ( 2209

يزور ندش  دایز  ( 3209

بارطضا سرت و  عفر  ( 4209

برجم 210تاموتخ 

تایراذ 211هروس 

211هراشا

تایراذ هروس  صاوخ  211تلیضف و 

تایراذ هروس  تاکرب  211راثآ و 

نامیاز ندش  ناسآ  ( 1211

يرامیب دوبهب  ( 2211

نارتخد تخب  ندوشگ  تهج  ( 3211

روط 213هروس 

213هراشا

روط هروس  صاوخ  213تلیضف و 

روط هروس  تاکرب  213راثآ و 

مجن 214هروس 

214هراشا

مجن هروس  صاوخ  214تلیضف و 
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مجن هروس  تاکرب  214وراثآ 

یبلق تردق  توق و  ندش  دایز  ( 1214

ناکدوک هیرگ  عفر  ( 2215

برجم 215متخ 

رمق 215هروس 

215هراشا

رمق هروس  صاوخ  215تلیضف و 

رمق هروس  تاکرب  216راثآ و 

مدرم دزن  تیبوبحم  نتفای  تهج  ( 1216

تخس ياهراک  ندش  ناسآ  ( 2216

نمحرلا 216هروس 

216هراشا

نمحرلا هروس  صاوخ  216تلیضف و 

نمحرلا هروس  تاکرب  218راثآ و 

روما ندش  ناسآ  ( 1218

مشچ درد  نامرد  ( 2218

...و بلق  لاحط ، يرامیب  دوبهب  ( 3218

لمح عضو  ندش  ناسآ  ( 4219

هعقاو 219هروس 

219هراشا

هعقاو هروس  صاوخ  219تلیضف و 

هعقاو هروس  تاکرب  220راثآ و 

یتسدگنت رقف و  عفر  ( 1220

تکرب داجیا  ( 2221

تیبوبحم ( 3221

تاوما ششخب  گرم و  یناسآ  ( 4221
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نامیاز یناسآ  ( 5221

برجم 222تاموتخ 

نید يادا  یعرش و  تاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  ( 1222

تشیعم تعسو  يزور و  قزر و  ندش  دایز  تهج  ( 2222

دیدح 223هروس 

223هراشا

دیدح هروس  صاوخ  223تلیضف و 

دیدح هروس  تاکرب  223راثآ و 

نادنز زا  ندش  دازآ  یهلا و  باذع  زا  ندش  نمیا  ( 1223

گنج رد  تعاجش  توق و  داجیا  ( 2224

برجم 224متخ 

هلداجم 224هروس 

224هراشا

هلداجم هروس  صاوخ  224تلیضف و 

هلداجم هروس  تاکرب  226راثآ و 

لاوما ظفح  يارب  ( 1226

ضیرم هدنهد  شمارآ  ( 2226

مدرم دزن  رابتعا  ( 3226

نمشد رب  هبلغ  تهج  ( 4226

رشح 227هروس 

227هراشا

رشح هروس  صاوخ  227تلیضف و 

رشح هروس  تاکرب  229راثآ و 

رامیب يافش  ( 1229

ناما ظفح و  ( 2229

شوه هظفاح و  تیوقت  ( 3229
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ناهانگ ششخب  ( 4229

اپ مرو  تهج  ( 5229

دردرس نامرد  تهج  ( 6229

هنحتمم 229هروس 

229هراشا

هنحتمم هروس  صاوخ  230تلیضف و 

هنحتمم هروس  تاکرب  231راثآ و 

يرامیب زا  يریگولج  لاحط و  يرامیب  نامرد  ( 1231

قشع بیبحت و  تهج  ( 2231

فص 231هروس 

231هراشا

فص هروس  صاوخ  231تلیضف و 

فص هروس  تاکربو  233راثآ 

هعمج 233هروس 

233هراشا

هعمج هروس  صاوخ  233تلیضف و 

هعمج هروس  تاکرب  235راثآ و 

كانفوخ روما  هدننک  رود  ( 1235

نیطایش هسوسو  هدننک  رود  ( 2235

تعارز ظفح  يارب  ( 3236

نوقفانم 236هروس 

236هراشا

نوقفانم هروس  صاوخ  236تلیضف و 

نوقفانم هروس  تاکرب  236راثآ و 

اه لمد  نامرد  ( 1236

مشچ درد  يارب  ( 2237
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اهنآ رازآ  تیذا و  نانمشد و  رش  عفد  يارب  ( 3237

نباغت 237هروس 

237هراشا

نباغت هروس  صاوخ  237تلیضف و 

نباغت هروس  تاکربو  238راثآ 

نمشد رش  عفد  تینما و  تهج  ( 1238

هدش مگ  ءیش  ندش  ادیپ  يارب  ( 2238

قالط 239هروس 

239هراشا

قالط هروس  صاوخ  239تلیضف و 

قالط هروس  تاکرب  239راثآ و 

يراکهدب ضرق و  يادا  يرامیب و  دوهیب  ( 1239

تبحم يارب  ( 2239

قزر 239تعسو 

برجم 239تاموتخ 

يزور قزر و  تعسو  ( 1239

اهراک شیاشگ  ( 2240

يراتفرگ عفر  تهج  ( 3240

« ...هللا قتی  نم   » هیآ 241تیصاخ 

میرحت 241هروس 

241هراشا

میرحت هروس  صاوخ  241تلیضف و 

میرحت هروس  تاکرب  242راثآ و 

باذع نداد و  ناج  یتخس  رد  فیفخت  ( 1242

یعرص رامیب  هدیزگرام و  درف  نامرد  ( 2242

یباوخ یب  نامرد  شمارآ و  داجیا  ( 3242

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


يراکهدب نید و  يادا  ( 4242

کلم 244هروس 

244هراشا

کلم هروس  صاوخ  244تلیضف و 

کلم هروس  تاکرب  246راثآ و 

تینما ( 1246

ششخب تعافش و  ( 2246

تاوما يارب  نارفغ  ( 3246

درد نادند  ( 4247

ملق 247هروس 

247هراشا

ملق هروس  صاوخ  247تلیضف و 

ملق هروس  تاکرب  247راثآ و 

نادند درد  ( 1247

مخز مشچ  تهج  ( 2247

هقاح 249هروس 

249هراشا

هقاح هروس  صاوخ  249تلیضف و 

هقاح هروس  تاکربو  249راثآ 

جراعم 250هروس 

250هراشا

جراعم هروس  صاوخ  250تلیضف و 

جراعم هروس  تاکرب  250راثآ و 

ناینادنز ناریسا و  يارب  ییاشگ  هرگ  ( 1250

ندشن ملتحم  يارب  ( 2250

تاجاح ندش  اور  ( 3250
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حون 252هروس 

252هراشا

حون هروس  صاوخ  252تلیضف و 

حون هروس  تاکرب  252راثآ و 

تراسا زا  ییاهر  ( 1252

یلام تیعضو  دوبهب  ( 2252

تاجاح ندش  هدروآرب  ( 3253

ندش راد  دنزرف  تهج  ( 4253

حون هروس  253متخ 

نج 255هروس 

255هراشا

نج هروس  صاوخ  255تلیضف و 

نج هروس  تاکرب  255راثآ و 

باوخ رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هلا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندرک  تاقالم  ( 1255

كرد مهف و  شیازفا  ( 2255

ضرق يادا  ( 3255

سوبحم ندش  دازآ  ( 4255

...و نج  ندش  رود  يارب  ( 5257

لمزم 257هروس 

257هراشا

لمزم هروس  صاوخ  257تلیضف و 

لمزم هروس  تاکرب  258راثآ و 

رهوش نز و  نایم  یتشآ  ( 1258

هدشمگ ندش  ادیپ  ( 2258

ندش راد  دنزرف  يارب  ( 3258

ضرق يادا  ( 4258
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يزور قزر و  تعسو  ( 5258

رحس ندرک  لطاب  ( 6258

درد نامرد  ( 7258

برجم 258متخ 

رثدم 260هروس 

260هراشا

رثدم هروس  صاوخ  260تلیضف و 

رثدم هروس  تاکرب  260راثآ و 

تمایق 261هروس 

261هراشا

تمایق هروس  صاوخو  261تلیضف 

تمایق هروس  تاکرب  261راثآ و 

ندش بوبحم  تهج  ( 1261

ینمادکاپ فافع و  هدننک  تیوقت  ( 2261

یناوتان فعض و  عفر  ( 3261

ناسنا 263هروس 

263هراشا

ناسنا هروس  صاوخ  263تلیضف و 

ناسنا هروس  تاکرب  264راثآ و 

تالسرم 264هروس 

264هراشا

تالسرم هروس  صاوخ  264تلیضف و 

تالسرم هروس  تاکرب  266راثآ و 

رفس رد  تینما  ( 1266

نانمشد رب  يزوریپ  ( 2266

مکش درد  يارب  ( 3266
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أبن 266هروس 

266هراشا

أبن هروس  صاوخ  266تلیضف و 

ابن هروس  تاکرب  268راثآ و 

ادخ هناخ  ترایز  هب  ندش  فرشم  ( 1268

بش رد  ندنام  رادیب  يارب  ( 2268

هروس صاوخ  268رگید 

تاعزان 269هروس 

269هراشا

تاعزان هروس  صاوخ  269تلیضف و 

تاعزان هروس  تاکرب  269راثآ و 

نمشد اب  ییایور  رد  ( 1269

ندب رد  مس  عفد  ( 2269

سبع 270هروس 

270هراشا

سبع هروس  صاوخ  270تلیضف و 

سبع هروس  تاکرب  270راثآ و 

ریوکت 271هروس 

271هراشا

ریوکت هروس  صاوخ  271تلیضف و 

ریوکت هروس  تاکرب  271راثآ و 

یمشچ ياه  يرامیب  هدننک  فرطرب  ( 1271

تاجاح ندش  هدروآرب  ( 2271

راطفنا 271هروس 

271هراشا

راطفنا هروس  صاوخ  271تلیضف و 
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راطفنا هروس  تاکرب  273راثآ و 

273هراشا

راطفنا هروس  صاوخ  273تلیضف و 

راطفنا هروس  تاکرب  273راثآ و 

نادنز زا  یصالخ  تهج  ( 1273

تمایق زور  ییاوسر  زا  ینمیا  تهج  ( 2275

مشچ دید  ندش  يوق  ( 3275

نیففطم 275هروس 

275هراشا

نیففطم هروس  صاوخ  275تلیضف و 

نیففطم هروس  تاکربو  275راثآ 

قاقشنا 275هروس 

276هراشا

قاقشنا هروس  صاوخ  276تلیضف و 

قاقشنا هروس  تاکرب  277راثآ و 

ناهانگ شزرمآ  ( 1277

نامیاز ندش  ناسآ  ( 2277

جورب 277هروس 

277هراشا

جورب هروس  صاوخ  278تلیضف و 

جورب هروس  تاکرب  278راثآ و 

ناسنا زا  یتخس  سرت و  هدننک  فرطرب  ( 1278

دینک ادج  ریش  زا  ار  كدوک  یتحار  هب  ( 2278

تیمومسم عفر  يارب  ( 3278

قراط 279هروس 

279هراشا
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قراط هروس  صاوخ  279تلیضف و 

قراط هروس  تاکرب  280راثآ و 

دنک یم  يریگولج  مخز  تنوفع  زا  ( 1280

تارشح تافا و  عفد  ( 2280

مالتحا عفر  تهج  ( 3280

یلعا 281هروس 

281هراشا

یلعا هروس  صاوخ  281تلیضف و 

یلعا هروس  تاکرب  282راثآ و 

هیشاغ 282هروس 

282هراشا

هیشاغ هروس  صاوخ  282تلیضف و 

هیشاغ هروس  تاکرب  282راثآ و 

رجف 284هروس 

284هراشا

رجف هروس  صاوخ  284تلیضف و 

رجف هروس  تاکرب  284راثآ و 

دلب 286هروس 

286هراشا

دلب هروس  صاوخ  286تلیضف و 

دلب هروس  تاکرب  286راثآ و 

دازون ینمیا  ( 1286

یسفنت ياه  يرامیب  نامرد  ( 2286

سمش 286هروس 

286هراشا

سمش هروس  صاوخ  286تلیضف و 
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سمش هروس  تاکرب  288راثآ و 

راک ره  رد  تیقفوم  ( 1288

یسفنت يرامیب  بارطضا و  عفر  ( 2288

برجم 288متخ 

لیل 290هروس 

290هراشا

لیل هروس  صاوخ  290تلیضف و 

لیل هروس  تاکرب  290راثآ و 

دب باوخ  زا  يریگولج  ( 1290

یعرصرامیب ندمآ  شوه  هب  ( 2290

بت نامرد  ( 3290

برجم 291تاموتخ 

یحض 291هروس 

291هراشا

یحض هروس  صاوخ  291تلیضف و 

یحض هروس  تاکرب  293راثآ و 

هدش شومارف  رما  ندروآ  دایب  يارب  ( 1293

بئاغ تشگزاب  ( 2293

برجم 293متخ 

حارشنا 293هروس 

293هراشا

حارشنا هروس  صاوخ  293تلیضف و 

حارشنا هروس  تاکرب  295راثآ و 

بلق هنیس و  درد  نامرد  ( 1295

یگنتلد عفر  ( 2295

ییایرد رفس  نارفاسم  زا  تظافح  ( 3295

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


هناثم هیلک و  گنس  عفد  يارب  ( 4295

لمح عضو  یناسآ  ( 5295

برجم 295تاموتخ 

تاجاح ندش  هدروآرب  295فلا )

ندش دنمتورث  تهج  295ب )

نیت 297هروس 

297هراشا

نیت هروس  صاوخ  297تلیضف و 

نیت هروس  تاکرب  297راثآ و 

قلع 299هروس 

299هراشا

قلع هروس  صاوخ  299تلیضف و 

قلع هروس  تاکرب  299راثآ و 

ردق 299هروس 

299هراشا

ردق هروس  صاوخ  299تلیضف و 

ردق هروس  تاکرب  302راثآ و 

يراکهدب نید و  زا  جورخ  ( 1302

اهدرد ياود  ( 2302

مشچ ییانیب  ( 3302

نامیاز ندش  ناسآ  ( 4304

ندش راد  دنزرف  ( 5304

دبک يرامیب  نامرد  ( 6304

باوخ ماگنه  تینما  مارآ و  باوخ  ( 7304

اعد تباجا  ( 8304

ناهانگ ششخب  ( 9304
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تاوما يارب  ترفغم  ( 10304

برجم 305تاموتخ 

هنیب 306هروس 

306هراشا

هنیب هروس  صاوخ  306تلیضف و 

هنیب هروس  تاکربو  306راثآ 

ندب شزرل  هدننک  فرطرب  ( 1306

ییاذغ تیمومسم  ناقری و  یسیپ و  يرامیب  عفر  يارب  ( 2306

هارمگ هورگ  نتخاس  قرفتم  ( 3307

لازلز 307هروس 

307هراشا

لازلز هروس  صاوخو  307تلیضف 

لازلز هروس  تاکرب  309راثآ و 

باوخ رد  بیجع  تاروما  ندید  يارب  ( 1309

دزد هدرک  اوسر  هار  ( 2309

ندوب ناما  رد  ( 3309

ندب شزرل  يارب  ( 4309

عماج هروس  لازلز  هروس  ( 5310

تایداع 310هروس 

310هراشا

تایداع هروس  صاوخ  311تلیضف و 

تایداع هروس  تاکرب  311راثآ و 

يراکهدب نید و  يادا  ( 1311

یگنشت ای  یگنسرگ  ضرق و  زا  ییاهرو  قزر  تعسو  تهج  ( 2312

دبک درد  يارب  ( 3312

هعراق 312هروس 
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312هراشا

هعراق هروس  صاوخ  312تلیضف و 

هعراق هروس  تاکرب  313راثآ و 

رثاکت 313هروس 

313هراشا

رثاکت هروس  صاوخ  313تلیضف و 

رثاکت هروس  تاکرب  314راثآ و 

میظع یلام  ندروآ  تسد  هب  ( 1314

تاجاح ندش  هدروآرب  ( 2314

دردرس عفر  ( 3315

تاوما هب  ریثک  ریخ  هیده و  ( 4315

رصع 315هروس 

315هراشا

رصع هروس  صاوخ  315تلیضف و 

رصع هروس  تاکرب  317راثآ و 

هزمه 317هروس 

317هراشا

هزمه هروس  صاوخ  317تلیضف و 

هزمه هروس  تاکرب  317راثآ و 

لیف 317هروس 

318هراشا

لیف هروس  صاوخ  318تلیضف و 

لیف هروس  تاکرب  319راثآ و 

نمشد رش  زا  ییاهر  ( 1319

بآ رد  ندش  قرغ  عنام  ( 2319

برجم 319تاموتخ 
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شیرق 321هروس 

321هراشا

شیرق هروس  صاوخ  321تلیضف و 

شیرق هروس  تاکرب  321راثآ و 

ییاذغ تیمومسم  عفد  ( 1321

یبلق يرامیب  نامرد  ( 2321

قزر تعسو  ( 3321

نوعام 322هروس 

322هراشا

نوعام هروس  صاوخ  322تلیضف و 

برجم 322متخ 

رثوک 323هروس 

323هراشا

رثوک هروس  صاوخ  323تلیضف و 

رثوک هروس  تاکرب  323راثآ و 

باوخ رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندید  ( 1323

دوخ زا  دارفا  ندرک  رود  يارب  ( 2325

برجم 325متخ 

نورفاک 325هروس 

325هراشا

نورفاک هروس  صاوخ  325تلیضف و 

نورفاک هروس  تاکرب  327راثآ و 

باوخ رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندید  ( 1327

هروس نیا  يراق  زا  ناطیش  ندش  رود  ( 2327

اعد تباجتسا  ( 3327

رصن 328هروس 
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328هراشا

رصن هروس  صاوخ  328تلیضف و 

رصن هروس  تاکرب  329راثآ و 

دسم 330هروس 

330هراشا

دسم هروس  صاوخ  330تلیضف و 

دسم هروس  تاکرب  330راثآ و 

اهدرد نامرد  ( 1330

نارگید دید  زا  راتتسا  ( 2331

دیحوت 331هروس 

331هراشا

دیحوت هروس  صاوخ  331تلیضف و 

دیحوت هروس  تاکرب  333راثآ و 

یگدنهد افش  ( 1333

بت نامرد  ( 2333

مشچ درد  ( 3333

نادند درد  ( 4334

تینما ( 5334

یتسدگنت رقف و  عفر  ( 6335

ناهانگ ششخب  ( 7335

اعد تباجتسا  ( 8337

هانگ زا  ناما  ( 9337

تکرب ( 10337

برجم 337تاموتخ 

قلف سان و  339هروس 

339هراشا
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قلف سان و  ياه  هروس  صاوخ  339تلیضف و 

قلف سان و  ياه  هروس  تاکرب  340راثآ و 

نداد رارق  ادخ  هانپ  رد  ار  دوخ  ندرک و  ذیوعت  ( 1340

رحس عفد  يرامیب و  نامرد  ( 2340

ناهانگ ششخب  ( 3342

ندش راد  دنزرف  ( 4342

زکرم 343هرابرد 
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میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  صاوخ 

باتک تاصخشم 

برجم تاموتخ  اه و  تلیضف  لئاضف و  اب  هارمه  میرک  نآرق  ياه  هروس  لماک  صاوخ  : باتک ناونع 

راهنا یتنرتنیا  لاتروپ  هب  هتسباو  میرک  نآرق  عماج  هاگیاپ   http://quran.anhar.ir زا : هدش  يروآ  عمج  رشان و 

1397، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ، ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

هنایار هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ینآرق - نآرق تاکرب  راثآ و  - صاوخ - نآرق - لئاضف : عوضوم

همدقم

هتیب لها  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 

تیفیک اه  هروس  زا  مادـک  ره  ساسا  رب  تسرد  حیحـص و  تاـیاور  نتفرگ  رظن  رد  ینآرق و  عباـنم  نیرتهب  زا  هدافتـسا  اـب  باـتک  نیا 
میزاس رادیدپ  هروس  ره  ساسا  رب  وجتسج و  ار  صاوخ  لئاضف و  دایز  دادعت  میتسناوت  ام  تسا  هدروآ  دیدپ  هب  یبلاج  رایسب 

1 ص :
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2 ص :

دمح هروس 

هراشا

هیآ  7 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

، ... دمح هولص ، هیفاک ، هیفاش ، هیفاو ، یناثملا ، عبس  نآرقلا ، ما  باتکلا ، ما  باتکلا ، هحتاف  هروس : رگید  ياه  مان 

دمح هروس  لئاضف 

یناثملا نم  اعبس  كانیتا  دقل  و   » دمحمای یل  لاق  یلاعت  هللا  نا  ملس  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  نع  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نع 
هللا ناو  .شرعلا  زونک  یف  ام  فرـشا  باتکلا  هحتاف  نا  نارقلا و  ءازاب  اهلعج  باتکلا و  هحتافب  یلع  ناـنتمالا  درفاـف  « . میظعلا نارقلا  و 

« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  اهنم «  هاطعا  هناف  نامیلس  الخ  ام  هءایبنا  نم  ادحا  اهیف  هعم  كرشی  مل  اهب و  هفرش  ادمحم و  صخ  لج  زع و 
ادـقتعم اـهارق  نمف  ـالا  .میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  هنا  نامیلـس و  نم  هنا  مـیرک  باـتک  یلا  یقلا  ینا   » تلاـق نـیح  سیقلب  نـع  یکح 

نم اهیف و  ام  ایندـلا و  نم  لضفا  اـهنم  فرح  لـکب  هللا  هاـطعا.اهنطاب  اـهرهاظب و  اـنموم  اـهرمال  اداـقنم  .نیبیطلا  هلا  دـمحم و  هـالاومل 
هناف مکل  ضرعملا  ریخلا  اذه  نم  مکدحا  رثکتسیلف  يراقلل .  ام  ردق  هل  ناک  اهأرقی  يراق  یلا  عمتسا  نمو.اهتاریخ  اهلاوما و  فانـصا 

.هرسحلا مکبولق  یف  یقبتف  هناوا  نبهذی  همینغ ال 
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ص:3

يا هتفگ : نم  هب  لاعتم  يادخ  قیقحت  هب  دومرف : هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
ربارب رد  ار  نآ  تشاذـگ  تنم  نم  رب  درک و  ادـج  ار  باـتکلا  هحتاـف  سپ  .میا  هداد  میظع  نآرق  یناـثم و  زا  هیآ  تفه  وـت  هب  دـمحم 

ار هروس  نیا  لجوزع  يادخ  تسا و  شرع  ياه  جـنگ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  باتکلا  هحتاف  قیقحت  هب  و  داد .» رارق  میظع  نآرق 
هدرکن کیرش  تلیضف  نیا  رد  وا  اب  ار  شناربمغیپ  زا  کی  چیه  درک و  تزع  اب  ار  وا  ببس  نیدب  داد و  دمحم  هب  یـصاصتخا  روط  هب 

هک هدرک  تیاکح  سیقلب  زا  تسا و  هداد  باتکلا  هحتاف  زا  ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » وا هب  یلاعت  يادخ  هک  نامیلـس  زج  هب  تس 
نمحرلا هللا  مسب   » سک ره  هک  تسا  نیا  هتـشون  تسا و  هدیـسر  نم  هب  نامیلـس  زا  یمارگ  زیزع و  يا  هتـشون  هک  یتـسرد  هب  تـفگ :

هب دنوادخ  دشاب  هتـشاد  ناشیا  هب  يرهاظ  یبلق و  نامیا  دـشاب و  هتـشادداقتعا  وا  تیب  لها  یتسود  دـمحم و  هب  دـناوخب و  ار  میحرلا »
هب هک  یسک  دهد و  یم  وا  هب  تسا  نآ  رد  اه  یبوخ  اه و  لام  زا  هچنا  ایند و  زا  زتهب  یباوث  شاداپ و  هروس  نآ  زا  هک  یفرح  ره  يازا 

رایـسب دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  سپ  دـناوخ  یم  ار  هروس  نیا  هک  تسا  یـسک  دـننام  شباوث  دـهد  شوگ  هروس  نیا  هدـنناوخ  توـص 
(1) .دنامب نآ  سوسفا  ترسح و  ات  تشذگ  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  یتیمینغ  هک  دروآ  تسد  هب  ار  شاداپ  باوث و  نی  ات  دنک  ششوک 

(2) .شرعلا هلمح  باوث  هللا  هاطعا  اهأرق  نم  ضرعلا ، هلمح  لضفک  دمحلا  هروسلا  لضف  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ار نآ  سک  ره  تسا ، شرع  نالماح  تلیـضف  دـننام  دـمح  هروس  تلیـضف  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
.دوش یم  هداد  وا  هب  شرع  نالماح  باوث  دننام  یباوث  دنک ، تئارق 

اـهأرق و ءامـسلا  نم  لزنا  بتک  لـک  ددـعب  رجـالا  نم  هللا  هاـطعا  باـتکلا  هحتاـف  اـهأرق  نم  ملـسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  لاـق 
(3) .اهباوث

زا هک  ییاهباتک  مامت  ندناوخ  ددع  هب  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  دـمح  هروس  سکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دیامرف یم  تیانع  شاداپ  باوث و  وا  هب  هدش  لزان  نامسآ 

(4) .نارقلا ثلث  لدعت  باتکلا  هحتاف  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع 

.تسا میرک  نآرق  موس  ود  دمح  هروس  هک : تسا  هدرک  لقن  ملسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  زا  سابع  نبا 

تحجرا هفک  یف  نآرقلا  عضو  نازیملا و  هفک  یف  تعـضو  باتکلا  هحتاـف  نا  ول  لاـق : هنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
(5) .تارم عبس  باتکلا  هحتاف 
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رد ار  نآرق  ياه  هروس  یقاب  نازیم و  �هفک  کی  رد  ار  دمح  هروس  رگا  تسا : هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتیاور  رد 
.تسا رت  نیگنس  ربارب  تفه  دمح »  » هروس دنهد ، رارق  رگید  �هفک 

رجالا نم  یطعا  نآرقلا و  یثلث  أرق  امناک  رجالا  نم  یطعا  باتکلا  هحتاف  درق  ملـسم  اـمیأ  ملـس : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
(1) .هنمؤم نموم و  لک  یلع  قدصت  امناک 

اطع وا  هب  نآرق  موس  ود  تئارق  دننام  يرجا  دیامن ، تئارق  ار  دـمح  هروس  هک  یناملـسم  ره  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دوش یم  تیانع  نموم  نانز  نادرم و  رب  هقدص  دننام  يرجا  زین  و  دوش ، یم 

روبزلا و یف  لسجنالا و ال  هاروتلا و  یف  هللا  لزنا  ام  هدیب  یسفن  يذلاو  لاقف : باتکلا  هحتاف  هللا  لوسر  یلع  تأرق  بعک : نبا  یبا  نع 
(2) .لأس ام  هدبعی  هدبع و  نیب  هللا و  یب ن  هموسقم  یه  یناثملا و  عبس  یه  نارقلا و  ما  باتکلا و  ما  یه  اهلثم  ناقرفلا  یف  ال 

یسک هب  مسق  دومرف : ترضخ  مدرک  تئارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  باتکلا  هحتاف  هروس  دیوگ : یم  بعک  نبا 
نارق ردام  باتکردام و  هروس  نیا  تسا و  هدشن  لزان  هروس  نیا  لثم  ناقرف ،  روبز و  لیجنا و  تاروترد و  تسوا  تسد  هب  مناج  هک 

.دهاوخب ادخ  زا  هک  هچنآ  تسا  هدنب  يارب  و  شا ، هدنب  ادخ و  نیب  دوش  یم  میسقت  دراد و  هیآ  تفه  تسا و 

نایبلا ج1 ص36 عمجم  - 1
لئاسولا ج1 كردتسم  - 2

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_4_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_4_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

دمح هروس  تاکرب  راثآ و 

زا هدافتسا  هب  هدوب و  یمومع  تایاور  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  دمح »  » هروس زا  ییوجافش  هب  قیوشت  �هرابرد 
.تسا هدش  بیغرت  یصاخ  درد  يرامیب و  نامرد  هب  اهنآ  زا  یخرب  رد  هدش و  شرافس  اهدرد  همه  يارب  هروس  نیا 

تنا و یباب   – یلب رباج : لاقف  هباتک ؟ یف  هللا  اهلزنا  هروس  لضفأ  کملع  الأ  رباج  ای  رباجل : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
یما تنا و  یباب  یلب  لاق : اهنع ؟ كربخأ  الأ  رباـج  اـی  هل : لاـق  مث  باـتکلا .  ما  هللادـمحلا »  » هملعف لاـق : اـهینملع ، هللا  لوسر  اـی  یما -

(1) .توملا ینعی  ماسلا  الا  ءاد  لک  نم  ءافش  یه  لاق : .ینربخاف 

؟ مهد دای  وت  هب  هدرک  لزان  نآرق  رد  ادـخ  هک  ار  هروس  نیرتهب  ایآ  رباج ! يا  دومرف : رباج  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
.زومایب نم  هب  ار  نآ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  یلب  تفگ : رباج 

ناهربلاریسفت ج1 ص106 - 1
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ردپ و هلب  تفگ : رباج  میوگب ؟ وت  يارب  ار  هروس  نیا  تمظع  تفـص و  ایآ  رباج  يا  دومرف : تخومآ و  رباج  هب  ار  دمح  هروس  ربمایپ 
.زومایب ار  نآ  داب  وت  يادف  مردام 

.دهد یم  افش  ار  گرم  زج  هب  یضرم  ره  دمح  هروس  دومرف : ترضح 

هل نماضلا  انأ  هرم و  نیعبـس  اهأرقیلف  الا  و  تبهذ ،  ناف  ترم  عبـس  هبیج  یف  دـمحلا  أرقیلف  هلع ، هتلان  نم  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق 
(1) .هیفاعلا

زا ضرم  رگا  سپ  دناوخب  هبترم  تفه  شنابیرگ  رد  ار  دمح  هروس  دسرب  وا  هب  یضرم  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دبای یتمالس  هک  منک  یم  تنامض  نم  دناوخب و  رابداتفه  هنرگ  و  رتهب ، هچ  تفر  نیب 

دمح هروس  صاوخ  زا  یخرب 

مشچ رون  يدایز  ( 1

هام لوا  رد  دشاب  یفعض  وا  ییانیب  رد  ای  دشاب  مشچ  درد  ار  یـسک  نوچ  دندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
رخآ رد  دـناوخب و  نآ  ینعم  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راـب  ار 10  هحتاف  هروس  دـهنب و  دوخ  مشچ  رب  تسد  دـنیبب  ار  هام  لاله  نوچ 
مهللا یفاکلا ، تنا  فکا  مهللا  دیوگب « : سپس  يرََصب »  ِّوَق  ِّبر  ای  دیوگب « : راب  نآ 7 زا  دعب  دناوخب  راب  ار 3 دیحوت »  » هکرابم هروس 

(2) .ددرگ یم  لدبم  تحص  هب  ییانیب  فعض  مشچ و  درد  یفاعملا .» تنا  فاع 

ناهربلاریسفت ج1 ص107 - 1
یفجن ص10 یقتدمحم  میرک ، نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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یماج رد  نارفعز  کـشم و  هب  دـسیونب  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاـخ و  تین  اـب  ار  دـمح  هروس  ناـمیا  اـب  سک  ره  هکنآ  رگید 
 ، ندش درـس  هب  دـنک  یم  عورـش  اوه  هک  ینایرـس ) ياههام  زا  موس  هام   ) رخالا نوناک  رد  هک  یناراب  بآ  زا  ار  نآ  دـیوشب  هنیگبآ و 

لیاز مشچ  ضارما  دنک ، مشچ  رد  دیاسب و  یناهفـصا  همرـس  بآ ، نیا  هب  دناوخب و  ار  دمح » هروس   » نتـسش تقو  رد  دـشاب و  هدـمآ 
(1) .دراد یم  هاگن  ار  مشچ  یتمالس  تحص و  هب  ددرگ و  یم  دایز  مشچ  ینشور  دوش و  یم 

بت عفر  تهج  ( 2

صلاخ و تین  اب  بآ  حدق  رب  راب  لهچ  ار  هحتاف  هکرابم  هروس  نامیا  اب  سک ، ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
(2) .دوش یم  لیاز  وا  زا  بت  دشاپب  دراد  بت  هک  یسک  يور  رب  ار  بآ  نآ  دناوخب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت 

نیطالس دزن  یلوبق  ( 3

ینعم ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  روفاک  کشم و  هب  الط  فرظ  رد  ار  هحتاف » هکراـبم  هروس   » هعمج زور  لوا  تعاـس  رد  نوچ 
دزن وا  لوبق  هاج و  دـلامب  دوخ  يور  رب  يردـق  هب  نا  زا  زور  ره  دـنک و  هشیـش  رد  ار  بـالگ  نا  دـیوشب و  بـالگ  هب  دـسیونب و  نآ 

(3) .ددرگ نمیا  دسرت  هچ  ره  زا  دوش و  یم  دایز  ماکح  نیطالس و 

ص14 نامه ، - 1
یفجن ص12 یقتدمحم  میرک  نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
یفجن ص14 یقتدمحم  میرک  نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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تکرب داجیا  (4

: تسا هدمآ  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یمالک  رد 

تکرب هدرک و  رود  وا  هناخ  زا  ار  رقف  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  دیحوت  دمح و  هروس  دوش ، یم  دوخ  هناخ  دراو  هک  یماگنه  سکره ،
.دسر یم  زین  شناگیاسمه  هب  هک  دنک  یم  دایز  يّدح  هب  ار  وا  یگدنز 

ریخ ياهرد  یهلا ، تیانع  فطل و  هب  دنک ، تئارق  ار  دـمح  هروس  سکره  :» تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا 
(1)« .دش دهاوخ  هدوشگ  وا  يور  هب  ترخآ  ایند و 

یلبنت یلهاک و  نامرد  ( 5

یلهاک و وا  زا  دـنک  یم  لیاز  لاعتم  دـنوادخ  زور ، بش و  رد  دـیامن  تموادـم  هحتاف  هکرابم  هروس  ندـناوخ  رب  ناـمیا  اـب  سک  ره 
(2) .ار تاهاع  تافآ و  عیمج  یلد و  تسس 

برجم تاموتخ 

يزور شیاشگ  تکرب و  ( 1

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  زا 

ناف باتکلا  هحتافف  رذع  هفلاخم و  نم  نمات  اعیرـس و  يوهت  يذلاب  رفظت  رح و  دبع و  نم  دـصقلا  حـجن  قزرل و  اسمتلم  تنک  ام  اذا 
رشعب اهعبتت  نیعستلا  یلا  لیل  لک  برغمب  اهمزال  رصع و  مث  رهظ  حبص و  یف  ءاشع و  یبقع  اهسرد  مزالف  رـس  يا  ارـس  تلما  امل  اهیف 
نمات امود و  حارفا  قیفوت و  يرجت و  ناصقنلا  نم  هثداحب  یلایللا  هریغت  زع و ال  ردق و  ولع  هباهم و  مظع  هاج و  زع و  نم  تئش  ام  لنت 

دیز نع  کینغی  امب  تآ  كاتا  تلعف  نا  کناف  عوج و  نم  ّرض و  هورکمب و  عجفت  الف  یشب ء  دحا  یلا  جتحت  رش و ال  لک  هلاکن  نم 
.ورمع و 

6 جروثنملاردلا زا  لقن  هب  ص 65  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 1
میرک ص14 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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: تسا نیا  فیرش  ترابع  نیا  همجرت  لمجم 

تیاـهوزرآ هب  يدوز  هـب  یـشاب و  زاـین  یب  يدازآ  هدـنب و  ره  زا  يراد  تـسود  یهاوـخ و  یم  يداـیز  تورث  يزور و  قزر و  رگا  »
هب ندیسر  يارب  .تسا  هتفهن  نا  رد  یبیجع  رارسا  هک  ناوخب  ار  باتکلا » هحتاف   » سپ یـشاب ؛ ناما  رد  هلیح  شغ و  لغ و  زا  یـسرب و 

.نک توالت  هبترم   100 اشع ) برغم و  رصع ، رهظ ، حبص ، ) تبون جنپ  رد  ار  هروس  نیا  تیاه ، تجاح  اهوزرآ و 

نامز ياـه  هثداـح  اـب  رییغت و  تقو  چـیه  هک  یتّزع  ن�  و  یـسر ، یم  ن�  هب  یهاوخ ، یم  تمرح  ماـقم و  تزع و  زا  هک  هچن�  سپ 
تقو چیه  .یناما  رد  اهررض  اه و  یتحاران  اهرش و  همه  زا  دسر و  یم  وت  هب  موادم  یلاحـشوخ  قیفوت و  زین  دنک و  یمن  ادیپ  یتساک 

یتسه و یهلا  ظفح  رد  و  دوش ، یمن  طلسم  یهن  رما و  يارب  وت  هب  سک  چیه  و  دسر ، یمن  رای  ییادج  یگنهرب و  یگنـسرگ و  ار  وت 
ار وت  دی� و  یم  وت  يوس  هب  یهلا  تیانع  هب  یصخش  يداد ، همادا  هشیمه  ار  متخ  نیا  رگا  سپ.یسر  یم  یگدنز  رد  تیاهوزر�  هب 

(1) .دنک یم  زاین  یب  نارگید  زا 

اشگ لکشم  بیجع و  زامن  ( 2

نا زا  دـعب  دـیوگب و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هبترم  تعکر 19  ره  رد  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  تجاح  ياـضق  تین  هب  یـسک  رگا 
دـشاب هتـشاد  یتجاح  ره  دیوگب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیآ  هبترم  زامن 786  ندش  مامت  زا  دعب  دـیامن و  توالت  ار  دـمح  هروس 

.هللاءاشنا (2) .دش  دهاوخ  هدروآرب 

يربکلا فراعملا  سمش  زا  لقن  هب  ص 66  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 1
يربکلا فراعملا  سمش  زا  لقن  هب  یمسج 67 یحور و  ینامرد  نآرق  - 2
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وربآ ظفح  تّیصخش و  تزع و  تهج  ( 3

ار اعد  نیا  راب  هلـصافالب 13  مامتا  زا  دعب  دناوخب و  ار  دمح  هکرابم  هروس  هبترم  زور 41  ره  و  زور ، ات 41  دنک  عورش  همج  زور  رد 
: دناوخب

(1)« نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  مَّمَت  ُمِّمَتُم  ای  لَّهَس  ُلِّهَسُمایرَّسَی  ُرِّسَیُمای  بَّبَس  ُبِّبَسُمای  جَّرَف  ُجِّرَفُمای  حَّتَف  ُحِّتَفُم  ای  » 

تامهم لوصح  دصاقم و  هب  لین  نمشدو و  الب  عفد  تهج  ( 4

زور زا  دتسرفب و  تاولـص  زین 3  زامن  زا  دـعب  تجاح و  بلط  دـصق  هب  دـناوخب  زاـمن  تعکر  ود  دتـسرفب و  تاولص  عورـش 3 زا  لبق 
.دنک عورش  هنشکی 

هعمج 20 راب ، هبنش 30 جنپ  راب ، هبنـش 40 راهچ  راب ، هبنـش 50  هس  راب ، هبنـشود 60  زور  دـمح و  هکرابم  هروس  هبترم  هبنشکیزور 70 
(2) .دسر دصقم  هب  هللاءاشنا  دناوخب  راب  هبنشزور 10  و  راب ،

متخ ص48 کی  رازه و  ود  - 1
متخ ص 49 کی  رازه و  ود  - 2
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بیبحت رحس و  نالطب  بلاطم و  بسک  تهج  ( 5

: دراد بیجع  رثا  دیآ  یم  ریز  رد  هک  یبیترت  هب  دمح  هروس  نتشاد  دوخ  اب  ندناوخ و 

هذـهب نیلکوملا  هّیناحوّرلا و  حاورـالا  رَـشعَم  اـی  مکیلع  ُتمـسقأ  میحرلا  نمحرلا  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
ّقحب هللا و  یعاد  اوبیُجا  تایالا  هذـهب  َلّکوُملا  َکـِلَم  اـی  مکیلع  ُتمـسقأ  نیدـلا  موی  کـلام  میحرلا  نمحرلا  .لـیئاربج  قحب  هروّسلا 

ِشرعلا َهلَمَح  لیفارـسا و  ّقحب  ماظعلا و  ِءامـسالا  هذـهب  نیلکوملا  هکئالم  ای  مکیلع  ُتمـسقا  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كاـیا  .لـیئاکیم 
مهیلع بوـضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذـلا  طارـص  .لـییارزع  ّقـحب  میظع  نوـملعت  وـل  مسََقل  ّهنا  میقتـسملا  طارـصلا  اندـها  .میظعلا 

تاکرابملا تایالا  هفیرـشلا و  ِهروُسلا  هذـه  .نیرخالا  نیلوالا و  ماظعلا  ءامـسالاب  ِلّکوُملا  َِکلم  اـی  ینوعیطأ  ینوبیجأ و  نیلاـضلاالو 
محرا اـی  کـتمحرب  یتجاـح  یـضقإ  هلآ و  دـمحم و  یفطـصملا  رهاـطلا  ُبـّیطلا  ِروـّنلا  ّقـحب  دـحا و  هللا  وـه  لـق  لـق  لـق  لـق  قـحب 

(1)« نیمحارلا

متخ ص49 کی  رازه و  ود  - 1
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هرقب هروس 

هراشا

هیآ  286: تایآ دادعت 

یندم یندم : ای  یکم 

نآرقلا طاطسف  هروس : رگید  ياه  مان 

هرقب هروس  لئاضف 

نکست هنس ال  هللا  لیبس  یف  طبارملاک  رجالا  نم  یطعا  هتمحر و  هیلع و  هللا  تاولصف  اهأرق  نم  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(1) .هتعور

ادـخ هار  رد  لاس  کی  هک  دـهد  یم  وا  هب  ار  یـسک  شاداـپ  ادـخ  تسوا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  دـناوخب  ار  هرقب  هروس  سک  ره 
.دشاب هدرک  عافد  مالسا  زا  دشاب و  هدیگنج 

اهرخآ نم  تایآ  َثالث  اهَدَعب و  نیتیة  یسرکلا و  هَیآ  ِهرقبلا و  ِلوا  نم  ٍتایآ  ََعبرأ  أرق  نم  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
(2) .نآرقلا یسنَی  ُُهبَرقَی و ال  ُهُهرکَی و ال  ًائیش  ِهلام  هسفن و  یف  َرَی  َمل 

هیآ هس  نآ و  زا  دـعب  هیآ  ود  اـب  ار  یـسرکلا  هیآ  هرقب و  هروس  لوا  زا  هیآ  سکره 4 : » دندومرف ملس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
شومارف ار  نآرق  دوشن و  کیدزن  يو  هب  ناطیـش  دنیبن و  دوخ  لام  ناج و  رد  یتحاران  يدب و  چیه  دـنک  توالت  ار  هرقب  هروس  رخآ 

« .دنکن

(3) .نآرقلا طاطسف  هرقبلا  هروس  هیف  أرقی  تیب ال  تویبلا  رفصا  نا  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

،ج1،ص67 نایبلا عمجم  - 1
ص280 لامعالا ، باوث  - 2

ص334 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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ص:13

، دوشن هدـناوخ  هرقب  هروس  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  ریخ ] زا   ] هناخ نیرت  یلاخ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
« .تسا نآرق  عامتجا  لحم  هک  تسیا  هروس  هرقب  هروس 

هکرب و اـهملعت  ناـف  هرقبلا  هروس  اوملعتی  نا  نیملـسملا  ّرم  یبا ! اـی  یل  لاـق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نع  بعک  نب  یبا  نع 
(1) .هلطبلا اهیطتسی  هرسح و ال  اهکرت 

: دندومرف بعک  نب  ّیبُا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  مرکا  ربمایپ 

نارحاـس و  تسا ؛ ترـسح  نآ  نتخاـس  اـهر  رد  تکرب و  شیریگارف  رد  هک  ناوخارف  هروس  نیا  يریگارف  هب  ار  ناناملـسم  ّیبُا ! يا  » 
« .دنرادن ار  هرقب  هروس  رد  ذوفن  يارب  یهار 

هلخدی مل  ًالیل  هتیب  یف  اهأرق  نم  مایا و  هثالث  ناطیش  هتیب  لخدی  مل  ًاراهن  هتیب  یف  اهأرق  نم  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
(2) .لایل ثالث  ناطیش 

ناطیش دنزگ  زا  هناخ  نآ  زور  هس  دنک  تئارق  دوخ  �هناخ  رد  ار  هرقب  هروس  سکره  : » دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تسا و ظوفحم  ناطیـش  بیـسآ  زا  هناخ  ن�  بش  هس  دـنک ، توالت  دوخ  هناخ  رد  ار  ن�  بش  کـی  رگا  نینچمه  تسا و  ناـما  رد 

ددرگ یمن  هناخ  ن�  لخاد  ناطیش 

(3) .نیتءابعلا وأ  نیتمامغلا  لثم  هسأر  یلع  هنالظت  همایقلا  موی  ءاج  نارمع  لآ  هرقبلا و  أرق  نم  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع 

ود ای  ربا  هعطق  ود  دـننام  هروس  ود  نیا  تمایق  زور  رد  دـناوخب  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.دننکفا یم  هیاس  وا  رب  نابیاس  ود  ای  ابع و 

ایند و ياهیتخـس  زا  يراـتفرگ  جـنر و  دـنوادخ 1000 دـناوخب  راب  کـی  ار  یـسرکلا  هیآ  سکره  : » هدـش تیاور  ناـشیا  زا  نینچمه 
یتخـس نیرتمک  تسا و  یتسدیهت  رقف و  ایند  یتخـس  نیرتمک  دنادرگ ؛ یم  رب  وا  زا  ار  ترخ�  ياهیتخـس  زا  يراتفرگ  جـنر و  1000

(4) .تسا ربق  باذع  ترخ� ،

،ج1،ص67 نایبلا عمجم  - 1
صاصتخا - 2

نآرقلا ج1 ص132 ریسفت  یف  ناهربلا  - 3
،ص581 یمعفک حابصملا  زا  لقن  هب  نآرقلا ص53  صاوخ  - 4
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هرقب هروس  تاکرب  راثآ و 

ناطیش ندش  رود  ( 1

يزیو� تسد  هب  دیاب  ن�  اب  هلباقم  يارب  دبیرفب و  ار  ناسنا  ات  تسا  شالت  رد  هراومه  تسا  هدرک  دای  هک  يدنگوس  ساسارب  ناطیش 
.دز گنچ  مکحم 

نأ مایا و  هثالث  نیطایشلا  هموح  موحی  مویلا ال  یف  اهدرق  ناف  هراد ، یف  هروسلا  هذهأرق  نم  لاق : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(1) .لایل ثالث  هلوح  نوموحی  لیلا ال  یف  اهأرق 

یمن شا  هناـخ  دراو  ناطیـش  بش  هس  اـت  دـیامن  تئارق  دوخ  لزنم  رد  بش  رد  ار  نآ  سک  ره  تسا  نآرق  هروس  نیرترب  هرقب  هروس  »
« .تسا نینچنیا  زین  دوش  هدناوخ  زور  رد  رگا  دوش و 

ص333 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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تکرب داجیا  ( 2

.تسا اه  ترسح  ندنام  ياج  رب  تکرب و  نتفر  نیب  زا  بجوم  دنچ  یبابسا  زین  یگدنز و  رد  تکرب  داجیا  بجوم  دنچ  یلماوع 

(1) ...هرسح اهکرت  هکرب و  اهذخأ  ناف  هرقبلا  هروس  اوملعت  لاق : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

: تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

« .تسا ترسح  ببس  نآ  ندرک  اهر  تکرب و  بجوم  ن�  نتفرگرب  اریز  دیزومایب  ار  هرقب  هروس  »

رحس عفر  ( 3

اهکرت هکرب و  اهملعت  ناف  هرقبلا  هروس  اوملعتی  نا  نیملـسملا  رم  یبا ! اـی  یل  لاـق  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  بعک  نب  یبا 
(2) .هرحسلا لاق :  هلطبلاام ؟ هللا  لوسر  ای  تلق  هلطبلا ! اهیطتسی  هرسح و ال 

هب .دنزومایب  وت  زا  ار  هرقب  هروس  ات  ورب  ناناملـسم  نایم  هب  ّیبا ! يا  : » دومرف نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ ] یم  ّیبُا  ]
.دنرادن ار  نآ  اب  ییورایور  ناوت  نایوگ  هوای  و  سوسفا ، ترسح و  شندرک ، كرت  تسا و  تکرب  نآ ، يریگدای  هک  یتسار 

« نارگنوسفا نارحاس و  : » دومرف دنا »؟ یناسک  هچ  نایوگ  هوای  ادخ ، لوسر  يا  :[ » دیوگ ّیبُا  ]

ص333 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
نایبلا ج1 ص67 عمجم  - 2
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بت نامرد  تهج  ( 4

هدنهدافش نیا  هلمج  زا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  دنمشزرا  ياه  هیـصوت  میرک و  نآرق  زا  تسا  يا  هزومآ  نآرق  تایآ  زا  ییوجافش 
.تسا هرقب  هروس  اه 

لیاز وا  بت  ددـنبب  رادـبت  مدا  رب  دـسیونب و  ار  هرقب  هکرابم  هروس  نامیااب ، یـسک  رگا  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(1) .دوش

سرت نامرد  تهج  ( 5

دیوشب و ناراب  بآ  هب  دسیونب و  ار  هرقب  هکرابم  هروس  نامیا  اب  یـسک ، رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  ترـضح  زا 
(2) .دوش یم  لیاز  وا  سرت  دهد  وسرت  مدآ  هب 

تجاح هب  ندیسر  ( 6

ِیف ْمُه  اَّمَنِإَف  ْاّْوَلَوَت  نِإَّو  ْاوَدَـتْها  ِدَـقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  ْاُونَمآ  ْنِإَف   ) هیآ 137 دیوگ  نخـس  هکنآ  زا  شیپ  حبـص  زامن  زا  دعب  سک  ره 
دنک یم  تیافک  ار  وا  تامهم  همه  زور  نآ  رد  نابرهم  دنوادخ  دناوخب ، هبترم  تفه  ار  ُمِیلَْعلا ) ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  ٍقاَقِش 

(3) .ددرگ لصاح  وا  تادارم  دوشن و  جاتحم  دناوخب  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  دزاس و  دوخ  درو  ار  نآ  رگا  و 

ص16 میرک ، نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
ص16 میرک ، نآرق  تایآ  صاوخ  - 2

،ص 16 یناهفصا تایالا  صاوخ  زا  لقن  هب  ص72  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 3
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يزور ندش  دایز  ( 7

ِنَع یّ يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو   ) هرقب هیآ 186  راب  تفه  دیوگب  ینخس  دناوخب و  زامن  هکنآ  زا  لبق  هتفرگ و  وضو  ادتبا  تجاح  نایب  زا  لبق 
نیا هبترم  تفه  مه  زامن  زا  دعب  دـناوخب و  ار  َنوُدُـشْرَی ) ْمُهَّلََعل  ِیب  ْاُونِمُْؤْیلَو  ِیل  ْاُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف 

(1) .ددرگ دایز  شیزور  دزاس و  هدروآرب  ار  شتجاح  دنوادخ  دناوخب ؛ ار  هیآ 

اهراک شیاشگ  تهج  ( 8

ْمُهَّلََعل ِیب  ْاُونِمُْؤْیلَو  ِیل  ْاُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو  هرقب «  هروس  هیآ 186  سک  ره 
(2) .ددرگ یم  هداشگ  وا  هتسب  راک  دناوخب  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  َنوُدُشْرَی » 

ص501 دامعلاداز ، زا  لقن  هب  ص73  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 1
ص26 میرک ، نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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نیعم تقو  رد  ندش  رادیب  ( 9

َمیِهاَْربِإ �َیلِإ  اَنْدِـهَعَو  یًّلَـصُم  َمیِهاَْربِإ  ِماَـقَم  ْنِم  اوُذِّـخَتاَو  اًْـنمَأَو  ِساـَّنِلل  ًَهباَـثَم  َْتیَبـْلا  اَْـنلَعَج  ْذِإَو  هرقب «  هروـس  هیآ 125  یـسک  نوـچ 
نآ ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاـخ و  تین  اـب  باوخ  تقو  رد  ار  ِدوُجُّـسلا »  ِعَّـکُّرلاَو  َنیِفِکاَْـعلاَو  َنیِِفئاَّـطِلل  َِیتـَْیب  اَرِّهَط  ْنَأ  َلیِعاَمْـسِإَو 

(1) .دوش یم  لصاح  شبولطم  دوش  رادیب  باوخ  زا  ینیعم  تقو  رد  هک  دنک  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  دناوخب و 

راکفالخ دارفا  هقرفت  ( 10

ّْمَل نَمَو  ِنِم  یّ َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  نَمَف  ٍرَهَِنب  مُکِیلَْتبُم  َهّللا  َّنِإ  َلاَق  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاَـط  َلَـصَف  اَّـمَلَف  هرقب «  هروس  هیآ 249  نامیا  اـب  سک ، ره 
َتُولاَِجب َمْوَْیلا  اََنل  َهَقاَط  ْاُولاَق َال  ُهَعَم  ْاُونَمآ  َنیِّذَلاَو  َوُه  ُهَزَواَج  اَّمَلَف  ِم  ْمُْهنّ ًالِیلَق  َّالِإ  ُْهنِم  ْاُوبِرَـشَف  ِهِدَِیب  ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  َّالِإ  ِنِم  یّ ُّهَنِإَف  ُهْمَعْطَی 

اب بالگ  نارفعز و  هب  ار  َنیِِرباَّصلا » َعَم  ُهّللاَو  ِهّللا  ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ِم  نّ مَک  ِهّللا  ُم  ُوقَـالّ مُّهَنَأ  َنّوُنُظَی  َنیِذـَّلا  َلاَـق  ِهِدونُجَو 
قفتم یفالخ  بسانمان و  يراک  رد  هک  دهد  یتعامج  هب  دـیوشب و  ناراب  بآ  هب  دـسیونب و  هیآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین 

(2) .دنوش هدنکارپ  مه  زا  دنشاب  هدش 

ص25 میرک ، نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
ص28 میرک ، نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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یسرکلا هیآ  صاوخ  تلیضف و 

.دراد ترهش  یسرکلا  هیآ  هب  هک  تسا  هرقب  هروس  هیآ 255  میرک  نارق  تایآ  نیرت  تلیضفاب  زا  یکی 

ٌناملس ِسرُفلا  دیس  َرخف و  الو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٌدمحم  برعلا  دّیس  مدآ و  رشبلا  دیَس  ملـسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
موی مایالا  دیس  مُرُحلا و  رهشالا  روهشلا  دیس  ردّسلا و  رجّشلا  ُدیـس  ُروُطلا و  لابجلادیـس  ٌلالب و  هشَبحلا  دیـس  ٌبیَهُـص و  مورلا  ُدیـس  و 

(1) .یسرکلا ُهیآ  هرقبلا  دیس  هرقبلا و  نآرقلا  دیس  ُنآرقلا و  مالکلا  دیس  هعمجلا و 

اه سراف  دیس  منک و  یمن  نآ  هب  يرخف  هک  دمحم  برع  دیـس  مدآ و  رـشب  نیرترب  دندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
و مارح ، ياههام  اه  هام  دیس  و  ردس ، ناتخرد  دیس  و  روط ، اههوک  دیـس  لالب و  اه  یـشبح  دیـس  و  بیهُـص ، اه  مور  دیـس  و  ناملس ،

.دشاب یم  یسرکلا  هیآ  هرقب  دیس  هرقب و  نآرق  دیس  نآرق و  راتفگ  مالک و  دیس  هعمج و  زور  هتفه  ياهزور  دیس 

نایبلا ج1 ص399 عمجم  - 1
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ایندلا هورکم  نم  هرـسیأ  هرخالا  هوذکم  فلا  ایندـلا و  هورکم  فلا  هنع  هللا  فرـص  هرم  یـسرکلا  هیآ  أرق  نم  لاق : هنا  رقابلا  نع  يور 
(1) .ربقلا باذع  هرخالا  هورکم  نم  هرسیا  و  رقفلا ،

يدـب زا  يدـب  هورکم و  رازه  وا  زا  دوش  یم  رود  دـنک  تئارق  ار  یـسرکلا  هیآ  هبترم  کی  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.تسا ربق  باذع  ترخآ  يدب  نیرت  هداس  رقف و  ایند  هورکم  نیرت  هداس  و  ترخآ ،  ياهیدب  زا  يدب  هورکم و  رازه  ایند و  ياه 

(2) .یسرکلا هیآ  نآرقلا  ُهَورذ  ٌهَورذ َو  یش ء  ّلُِکل  ّنا  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 

.تسا نآرق  رترب  العا و  یسرکلا  هیآ  دراد و  دوجو  العا  هطقن  رترب و  درف  زیچ  ره  يارب  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: هلمج زا  تسا  هدش  هراشا  یصاخ  نامز  ای  ناکم  رد  هیآ  نیا  تئارق  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاشرافس  زا  يا  هراپ  رد 

بجاو ياهزامن  زا  سپ  فلا )

(3) .توملا الا  هنجلا  لوخد  نم  هعنمی  مل  هبوتکم  هالص  لک  ربد  یف  یسرکلا  هیآ  أرق  نم  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

.گرم الا  دوش  یمن  تشهب  هب  وا  دورو  عنام  زیچ  چیه  دنک  توالت  زامن  ره  زا  دعب  ار  یسرکلا  هیآ  سکره 

رابخالا ص124 عماج  - 1
لئاسولا ج4 ص337 كردتسم  - 2

نایبلا ج1 ص399 عمجم  - 3
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نتخاس وضو  ماگنه  ب )

هللا هّجوز  هجرد و  نیعبرا  هل  عفر  اماع و  نیعبرا  باوث  یلاعت  هللا  هاطعأ  یـسرکلا  هیآ  هئوضو  رثا  یلع  أرق  نم  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع 
(1) .ءاروح نیعبرا 

ار تدابع  باوث  لاس  دنوادخ 40  دیامن  تئارق  ار  یسرکلا  هیآ  شیوضو  یپ  رد  سک  ره  دومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دیامن یم  جیوزت  یتشهب  نایروح  اب  ار  وا  دوش و  یم  هدوزفا  وا  تاجرد  رب  هجرد  دنک و 40  یم  اطع  وا  هب 

ندرازگ هدجس  تقو  رد  ج )

(2) .ًادبا رانلا  لخدی  مل  دجاس  وه  یسرکلا و  هیآ  أرق  نم  مالسلا : امهیلع  رفعج  یبا  نع 

.دوش یمن  دراو  منهج  شتآ  هب  دناوخب  ار  یسرکلا  هیآ  هدجس  لاح  رد  سک  ره  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هعمج ياهزور  د )

رد کین  لامعا  هلمج  زا  .تشاد  دهاوخ  ربارب  ود  یشاداپ  زور  نیا  رد  کین  لامعا  .تساهزور  نیرترب  ناناملـسم و  دیع  هعمج ، زور 
هیآ  » هعمج زور  حبص  زامن  بیقعت  رد  هاگحبص و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  تیاور  دشاب و  یم  یسرکلا  هیآ  تئارق  زور  نیا 

.دش یم  لوغشم  هانلزنا  انا  هروس  ندناوخ  هب  دش  یم  غراف  زامن  زا  نوچ  رهظ و  ات  دناوخ  یم  ار  یسرکلا »

راونالاراحب ج80 ص317 - 1
رابخالا ص125 عماج  - 2

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_21_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:22

نانجلا حیتافم 

: رفس رد  و )

یم ملاس  دنام و  یم  ملاس  بش  ره  رد  دناوخب  رفـس  رد  ار  یـسرکلا  هیآ  یـسک  ره  رگا  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.تسوا اب  ار  هچنآ  دنام 

نانجلا حیتافم 

بحتسم ياهزامن  زا  دعب  ز )

یبحتـسم زامن  تعکر  ره  رد  ار  یـسرکلا » هیآ   » و هانلزنا » انا   » و دـحا » هللا  وه  لـق   » هروس سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
نوزف وا و  دننامه  هک  سک  نآ  زج  دهد  قیفوت  ار  وا  دیاشگ و  زاب  وا  يارب  ار  نایمدآ  ياهرادرک  يرترب  دنوادخ  دـیدرت  یب  دـناوخب 

(1) .دنک توالت  وا  زا  رت 

باوخ عقوم  رد  ح )

هرضی مل  هالص  لک  دعب  اهأرق  نم  هللاءاش و  نا  جلافلا  فخی  مل  همانم  دنع  یـسرکلا  هیآ  أرق  نم  مالـسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
.همح وذ 

دنک جلف  ار  وا  هک  یـضرم  هب  ادخ  تساوخب  دـنک  توالت  ار  یـسرکلا  هیآ  باوخ  ماگنه  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(2) .دناسرن رازآ  وا  هب  يا  هدنزگ  دناوخب  ارنآ  زامن  ره  زا  دعب  سک  ره  و  دنک ) یمن  هتکس  ینعی   ) دوشن راتفرگ 

اهباقع ص 166 لامعالا و  باوث  همجرت  - 1
ردقلا ص58 میظع  مسلط  یسرکلا  هیآ  - 2
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یسرکلا هیآ  تاکرب  راثآ و 

: دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دوب  دهاوخ  وا  نایفارطا  نآ و  يراق  يارب  یناوارف  ياه  هرهب  دیاوف و  أشنم  یسرکلا  هیآ  تئارق 

؛ ییاهنت زا  سرت  ( 1

یتَعور و نمآ  یتشحو و  سنآ  مهللا   » لقیل یـسرکلا و  هیآ  أرقیلف  هدحو  تیب  دراد و  یف  باب  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
(1)« یتدحو یلع  یّنعا 

دناوخبار و یـسرکلا  هیآ  ادتبا  دسرت  یم  یکیرات  ییاهنت و  زا  تساهنت و  هناخ  رد  بش  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. یتدحو یلع  ینعأ  یتعدر و  نمآ  یتشحو و  سنآ  مهللا  : » دیوگب هاگنآ 

نمشد عفد  ( 2

رد ار  نمشد  نآ  دسر  مهیدیا )  نیب  ام  ملعی   ) میم ود  نیب  ام  نوچ  دناوخب و  ار  یـسرکلا  هیآ  راب  نمشد 40  تیروهقم  هبلغ و  تهج 
(2)  . دروآ رظن 

: مشچ درد  يافش  ( 3

...هللاءاشنا یفاعی  ّهناف  أّربت  اهنا  هسفن  یف  رمضیل  یسرکلا و  هیآ  أرقیلف  هنیع  مکدحا  یکتشا  اذإ  مالسلا : هیلع  نینموملاریما  لاق 

یفاک ج2 ص573 - 1
غارچ ج1 ص60 بش  رهوگ  زا  لقن  هب  ینایتشآ  نسحم  ردقلا ، میظع  مسلط  یسرکلا  هیآ  - 2
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سفن رد  دیاب  دناوخب و  یسرکلا  هیآ  درک  تیاکـش  مشچ  درد  زا  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقآ 
(1) .دنک یم  بوخ  ار  مشچ  درد  وا  هک  یتسردب  سپ  دهد  یم  افش  وا  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  شدوخ 

یسرکلا هیآ  برجم  تاموتخ 

رـس زا  تشذگ  اوهـس  رگا  دنکن  زواجت  میظعلا » یلعلا  وهو   » زا دناوخب و  هبترم  « 290» ینعی یسرک  ظفل  ددع  هب  ار  یـسرکلا  هیآ  ( 1
.دروآ و یم  يور  وا  هب  تداعس  ددرگ و  یم  هدوشگ  وا  يور  رب  تاحوتف  باوبا  دناوخب  دوخ  مان  ددع  هب  دنا  هتفگ  نینچ  مه  .دریگب 

دوش یم  رود  وا  زا  رقف 

.دراد (2) بیجع  يرثا  دوش  هدناوخ  بولطم  بلاط و  مان  ددع  هب  یعرش  بیبحت  يارب  ( 2

نینچ متخ  شور  دوش و  اور  وا  تجاح  زور  هس  اـت  دوشب  نأـشلا  میظع  متخ  نیا  هجوتم  تسرد  داـقتعا  هب  یـسک  هاـگره  دـنیوگ  ( 3
: تسا

یم ار  صالخا »  » هروس راب  ره  هک  دـحا » هللا  وه  لق   » هروس اب  دـمح »  » راب کی  و  هللا » مسب   » و هللااب » ذوعا   » اب ار  یـسرکلا  هیآ  راب  کی 
دـص و  رثوک »  » هروس راب  هدزاـی  دـناوخب و  هبترم   5 دـمح »  » زا دـعب  ار  هروس  نیا  دـنک و  عورـش  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » اب دـناوخ 
لیلخ میهاربا  هللا ، یفـص  مدآ   » هک ربمغیپ  راهچ  حور  هب  ار  متخ  باوث  دوش و  لصاح  وا  دارم  هللاءاش  نا  زور  هس  ات  دتـسرفب  تاولص 

(3) .دوش هدروآرب  شتجاح  دتسرف  هللا » بیبح  دمحم  هللا ، میلک  یسوم  هللا ،

راونالاراحب ج89 زا  لقن  هب  ینایتشآ  نسحم  ردقلا ، میظع  مسلط  یسرکلا  هیآ  - 1
ص228 ج1 ، غارچ ، بش  رهوگ  زا  لقن  هب  ص89  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 2
ص162 ج1 ، غارچ ، بش  رهوگ  زا  لقن  هب  ص89  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 3
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زامن زا  شیپ  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دریگب و  هزور  هبنش ) جنپ  ای   ) هعمج زور  رد  يرگناوت  قزر و  تعـسو  ضرق و  يادا  يارب  ( 4
هبترم و 25  یسرکلا ،  هیآ  راب  هحتاف 11  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دیامن و  زامن  هب  عورش  دراد  هک  تین  ره  هب  دتسرفب و  تاولص  رابدص 
غارف زا  دعب  دیوگن و  نخـس  متخ ، مامتا  ات  زامن  لوا  زا  هک  دـنک  شـشوک  و  باّهو » ای  : » دـیوگب راب  زامن 41  زا  دـعب  و  هللا » وه  لق  »

(1) .دوش یم  باجتسم  هتبلا  هک  دبلطب  ار  دوخ  تجاح 

یلعلا وـه  و   ) زا دـیاب  هک  دـناوخب  ار  یـسرکلا  هیآ  هبترم  ینعی 290  یـسرک  ظـفل  ددـع  هب   ، برجم ربـتعم و  ياـه  متخ  هـلمج  زا  ( 5
دریگب رس  زا  ار  هیآ  دوش  زواجت  وهس  يور  زا  انایحا  رگا  دوشن و  زواجت  میظعلا )

يور وا  هب  تداعس  دوش و  یم  هدوشگ  وا  يور  رب  تاحوتف  باوبا  دناوخب  دجبا )  ) دوخ مان  ددع  هب  یـسک  رگا  دنا  هتفگ  نینچ  مه  و 
.دوش یم  رود  وا  زا  هقاف  رقف و  دروآ و  یم 

(2)  . دوش یم  هدهاشم  بیجع  يرثا  دوش  هدناوخ  بولطم  بلاط و  مسا  ددعرب  یعرش  بیبحت  يارب  رگا 

نارمع لآ  هروس 

هراشا

200 تایآ : دادعت 

یندم یندم : ای  یکم 

هبیط رافغتسا ، : هروس رگید  ياه  مان 

ینایتشآ ص107 نسحم  ردقلا ، میظع  مسلط  یسرکلا  هیآ  - 1
ینایتشآ ص1 نسحم  ردقلا ، میظع  مسلط  یسرکلا  هیآ  - 2

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:26

نارمع لآ  هروس  لئاضف 

رـسج رح  نم  ًاـنامأ  اـهنم  هیآ  لـکب  یطعأ  نارمع  لآ  هروس  أرق  نم  لاـق : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  بعک  یبا  يور 
(1) .منهج

« دش دهاوخ  هداد  وا  هب  منهج  لپ  يور  رب  یناما  نآ ،  زا  هیآ  ره  يازا  هب  دنک  تئارق  ار  نارمع  لآ  هروس  سک  ره  »

.سمشلا بجت  یتح  هتکئالم  هیلع و  هللا  یلص  هعمجلا  موی  نارمع  لآ  هروس  أرق  نم  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

(2)« دنتسرف یم  دورد  وا  رب  باتفآ  بورغ  ات  ناگتشرف  دنوادخ و  دیامن  تئارق  هعمج  زور  رد  ار  نارمع  لآ  هروس  سک  ره  »

ءابعلا لثم  وأ  نیتمامغلا  لثم  هسأر  یلع  هنالظت  همایقلا  موی  اتءاج  نارمع  لآ  هرقبلا و  هروس  أرق  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
(3) .نیت

نایبلا ج2 ص7 عمجم  - 1
نایبلا ج2 ص7 عمجم  - 2

ناهربلا ج3 ص2 - 3
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نیا هک  دیآ  یم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  دیامن ، تئارق  ار  نارمع  لآ  هرقب و  ياه  هروس  سک  ره  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دنا هدنکفا  هیاس  وا  رس  رب  ربا  هکت  ود  دننام  هروس  ود 

(1) ...منهج رح  نم  ًانامأ  فرح  لکب  هللا  هاطعأ  هروسلا  هذه  أرق  نم  لاق : هنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور 

هروس نیا  فرح  ره  دادعت  هب  دنوادخ  دنم  تئارق  ار  نارمع  لآ  هروس  هک  يدرف  ره  دندومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.دنک یم  تیانع  وا  هب  منهج  شتآ  يامرگ  زا  یناما 

نارمع لآ  هروس  تاکرب  راثآ و 

یتسدگنت عفر  ( 1

هللا رسی  رسعم  اهقلع  نإ  یلاعت و  هللا  نذاب  تلمح  لمحلا  دیرت  هأرمإ  یلع  تقلع  نارفعزب و  تبتک  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
(2) .یلاعت هللا  هقزر  هرما و 

یم شا  يزور  هدرک و  ناسآ  ار  شرما  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  هارمه  ار  نآ  تسدـگنت  درف  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.دهد

ناهربلا ج3 ص2 - 1
ناهربلا ج3 ص2 - 2
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دردرس تهج  ( 2

نِم اََنل  ْبَهَو  اَنَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  َـال  اَـنَّبَر  نارمع « :] لآ  هیآ 8  ]ِ دـناوخب دومرف  هقیقـش  درد  نامرد  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(1) ُباَّهَْولا »  َتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َکنُدَّل 

هدعم درد  نامرد  تهج  ( 3

تین اب  امرخ  رب  ُباَّهَْولا »  َتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َکنُدَّل  نِم  اََنل  ْبَهَو  اَنَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اََنبُوُلق  ْغُِزت  َـال  اَـنَّبَر  ار ««  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
(2) .دبای افش  دروخب  ات  دشاب  هدعم  درد  ار  وا  هک  دهد  یسک  هب  دناوخب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و 

لمح عضو  ندش  ناسآ  تهج  ( 4

ادخ هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  نامیا  اب  سک  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
(3) .دوش یم  ناسآ  وا  رب  لمح  عضو  دراد  دوخ  اب  ار  نآ  يا  هلماح  نز  نوچ  دسیونب  نآ  ینعم  و 

قالخالا ج2 ص 279 مراکم  - 1
میرک ص35 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص34 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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دساف راکفا  ساوسو و  عفر  ( 5

﴾16  ﴿ ِراَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  اَنَّنِإ  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 

﴾17  ﴿ ِراَحْسَألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملاَو  َنیِقِفنُْملاَو  َنِیِتناَْقلاَو  َنِیقِداَّصلاَو  َنیِِرباَّصلا 

﴾18  ﴿ ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ِطْسِْقلِاب َال  اَِمئآَق  ِْملِْعلا  ْاُولْوُأَو  ُهَِکئَالَْملاَو  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّنَأ َال  ُهّللا  َدِهَش 

گرب رب  هک  منبـش  هب  ار  نآ  دـناوخب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  دیفـس  رکـش  رب  ار  تاـیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
دروخب دیفـس  ریجنا  ندروخ  اذـغ  تقو  رد  دروخب و  لاقثم  کی  نا  زا  زور  ره  یلاوتم ،  زور  راهچ  دـنک و  لح  دـشاب  هداـتفا  تخرد 

(1) .ددرگ یم  ناسآ  وا  رب  اه  یتخس  همه  دوش و  یم  لیاز  وا  زا  دساف  ياهرکف  ساوسو و 

تجاح ندش  هدروآرب  تهج  ( 6

اب سک  ره  دندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  روکذم  یلازغ  دمحم  ماما  فیناصت  زا  یـضعب  رد 
: دناوخب نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  تین و  اب  ار  نارمع  لآ  هروس  ( 27-26  ) تایآ دهن و  هدجس  رب  رس  دشاب  یتجاح  ار  نامیا 

ِّلُک َیَلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ءاَشَت  نَم  ُّلُِذتَو  ءاَشَت  نَم  ُّزُِعتَو  ءاَشَت  نَّمِم  َْکلُْملا  ُعِزنَتَو  ءاَشَت  نَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلاَم  َّمُهَّللا  ُِلق 
﴾26  ﴿ ٌریِدَق ٍءْیَش 

میرک ص35 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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(27  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ءاَشَت  نَم  ُقُزْرَتَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتَّیََملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْختَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراَهَّْنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت 

: ددرگ اور  ادخ  لضف  هب  شتجاح  دناوخب  ار  اعد  نیا  سپس 

َکل َنوکی  نأ  نع  َتَیلاعت  ٌدـَلَو و  ََکل  َنوکی  نأ  نِم  َترَّبَجَت  کل ، َکیرـش  َكدـحو ال  تنا  الا  هلا  يذـلا ال  تنا  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای 
ضقإ هللا  ای  ٌریزو  کل  نوکی  نأ  نم  َتمّرَکت  ٌدض و  َکل  َنوکی  نأ  نع  َترهق  ٌهَهبُش و  ٌهیبش و  َکل  نوکی  نأ  نع  َتمّظَعَت  ٌکیرش و 

(1) .یتجاح

ملاظ رش  زا  ینمیا  ( 7

: دشاب وضو  اب  هدنسیون  هک  یطرش  هب  دسیونب  هعمج  بش  همین  رد  ار  ( 126-122  ) تایآ نامیا  اب  یسک  رگا 

﴾122  ﴿ َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَعَو  اَمُهُِّیلَو  ُهّللاَو  َالَشْفَت  نَأ  ْمُکنِم  ِناَتَِفئآَّط  تَّمَه  ْذِإ 

﴾123  ﴿ َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهّللا  ْاوُقَّتاَف  ٌهَّلِذَأ  ُْمتنَأَو  ٍرْدَِبب  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقلَو 

﴾124  ﴿ َنِیلَزنُم ِهَِکئآلَْملا  َنِّم  ٍفَالآ  ِهَثَالَِثب  مُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  نَأ  ْمُکیِفْکَی  َنلَأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ 

میرک ص35 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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﴾125  ﴿ َنیِمِّوَسُم ِهَِکئآلَْملا  َنِّم  ٍفالآ  ِهَسْمَِخب  مُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اَذَه  ْمِهِرْوَف  نِّم  مُکُوتْأَیَو  ْاوُقَّتَتَو  ْاوُِربْصَت  نِإ  یََلب 

﴾126  ﴿ ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهّللا  ِدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَمَو  ِِهب  مُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتلَو  ْمَُکل  يَرُْشب  َّالِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  اَمَو 

زامن تعکر  ود  دوش  دـنلب  باتفآ  نوچ  دوش  لوغـشم  حـیبست  رکذ و  هب  باتفآ و  عولط  تقو  ات  دنیـشنب  دراذـگب  حبـص  زامن  نوچ  و 
هحتاف و هروس  مود  تعکر  رد  دناوخب و  نآ  ینعم  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  یـسرکلا  هیآ  و  هحتاف )  ) لوا تعکرر  رد  دراذـگب و 

(: هرقب  286-285) تایآ

اَنْعِمَـس ْاُولاَقَو  ِِهلُـسُّر  نِّم  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُرَو َال  ِِهُبتُکَو  ِِهتَِکئآلَمَو  ِهّللاـِب  َنَمآ  ٌّلُـک  َنُونِمْؤُْملاَو  ِهِّبَّر  نِم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَِـمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  » 
نِإ اَنْذِـخاَُؤت  اَنَّبَر َال  ْتَبَـسَتْکا  اَم  اَْهیَلَعَو  ْتَبَـسَک  اَم  اََهل  اَهَعْـسُو  َّالِإ  اًسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  َـال  ﴾ 285  ﴿ ُریِـصَْملا َْکَیلِإَو  اَنَّبَر  َکَناَْرفُغ  اَنْعَطَأَو 
اََنل ْرِفْغاَو  اَّنَع  ُفْعاَو  ِِهب  اََنل  َهَقاَط  اَم َال  اَْنلِّمَُحت  َالَو  اَنَّبَر  اَِنْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  اَمَک  اًرْـصِإ  اَْـنیَلَع  ْلِـمْحَت  َـالَو  اَـنَّبَر  اـَنْأَطْخَأ  ْوَأ  اَنیِـسَّن 

﴾ « 286  ﴿ َنیِِرفاَْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُصناَف  اَنَالْوَم  َتنَأ  آَنْمَحْراَو 

و هیلا » بوتا  یبر و  هللارفغتسا  دیوگب : رافغتـسا  راب  دهد 7 زامن  مالـس  نوچ  دناوخب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار 
.میظعلا ُشرعلا  ُّبر  وه  ُتلّکَوت و  هیلع  وه  الا  هلا  ُهللا ال  یبسَح  دیوگب : راب  سپس 7 
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(1) .ددرگ لصاح  بلق  توق  دوش و  لیاز  وا  سرت  دسرت  یملاظ  زا  رگا  دراد  دوخ  اب  هتشون  ار  تایآ  نیا  دنک و  وضو  دیدجت  سپس 

تخس تالکشم  لح  ( 8

هب هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  نیا  حبـض  زامن  زا  دعب  تبون  زور 40  ره  زور و   40 دیآ شیپ  تخس  یّمهم  ار  نامیا  اب  یـسک  رگا 
(2) .دوش یم  تیافک  وا  مهم  دناوخب  نا  ینعم  ادخ و 

نز يراگزاسان  تهج  ( 9

﴾200  ﴿ َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  ْاوُقَّتاَو  ْاوُِطباَرَو  ْاوُِرباَصَو  ْاوُِربْصا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ار «  هیآ  نامیا  اب  سک  ره 

(3) .دوش لیاز  نز  يراگزاسان  دهد  راگزاسان  نز  هب  دسیونب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  مدنگ  ای  وج  نان  هب 

میرک ص40 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص42 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص44 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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[ نارمع لآ  26 و 27  « ] مهللا لق   » هفیرش هیآ  متخ 

دناوخب راب   40 باسح ، ریغب  ات  ار  مهللا  لق  عمج  رطاخ  اب  هلبق  هب  ور  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  لماک  يوضو  اب  دنا : هتـشون  ءاملع  ( 1
موجن دسیونب : بوخ  طخ  هب  يذغاک  رب  دش  غراف  نوچ 

َْکلُْملا ُعِزنَتَو  ءاَشَت  نَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلاَم  َّمُهَّللا  ُِلق  ددرگنب و «  نآ  هب  راـب  زور 40  ره  دنابـسچب و  كاپ  ياج  هب  ار  نآ  و 
ِْلیَّللا ِیف  َراَهَّنلا  ُِجلُوتَو  ِراَهَّْنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوت  ﴾ 26﴿ ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  َیَلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ءاَشَت  نَم  ُّلُِذتَو  ءاَشَت  نَم  ُّزُِعتَو  ءاَشَت  نَّمِم 

(27  ) ٍباَسِح ِْریَِغب  ءاَشَت  نَم  ُقُزْرَتَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتَّیََملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْختَو 

.دناوخب ار  مهللا »  لق   » زامن ود  زور و  ات 40  دیوگن  نخس  یسک  اب  درادنرب و  فورح  زا  مشچ  لاح  نآ  رد  دناوخب و  ار 

زا دعب  راب  عوکر 10  رد  و  باسح » ریغب  ...مهللا  لق   » راب  10 دیحوت ، دمح و  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  مهللا  لق  زامن 
یم راب  هعمج 70  هک  راب  کی 10  ره  زین  نآ  زا  دـعب  مود و  هدجـس  رد  و  راـب ، هدجـس 10  زا  دعب  راب ، هدجس 10  رد  راب ، عوکر 10
نم ٍدـحِأل  یغَبنَی  ًاکُلم ال  یل  بَهَو  یل  رِفغأ  ِّبَر  : » دـیوگب هدجـس  رد  مالـس  زا  دـعب  دروآ و  اج  هب  نینچ  زین  ار  رگید  تعکر  دوش و 

.دهاوخب ادخزا  ار  تجاح  و  باّهولا »  تنا  ّکنإ  يدعب 
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ءاَشَت نَم  ُّزُِعتَو  ءاَشَت  نَّمِم  َْکلُْملا  ُعِزنَتَو  ءاَشَت  نَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َکـِلاَم  َّمُهَّللا  ِلـُق  راـب «   10 دمح ، زا  دـعب  تعکر  ره  رد  ( 2
ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  َیَلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ءاَشَت  نَم  ُّلُِذتَو 

ٍباَسِح ِْریَِغب  ءاَشَت  نَم  ُقُزْرَتَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتَّیََملا  ُجِرُْختَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْختَو  ِْلیَّللا  ِیف  َراَهَّنلا  ُجـِلُوتَو  ِراَهَّْنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوت  ﴾ 26﴿
﴾27﴿

هدجس هب  سپس  ذتسرفب و  تاولـص  راب  دـعب 10  نیقزارلا » ُریخ  َتنا  نیمحارلا َو  محرا  ای  : » دـیوگب راب  مالـس 10  زا  دعب  دناوخب و  ار 
(1)« باّهولا تنا  ّکنا  يدعب  نم  ٍدحِأل  یغَبنَی  ًاکُلم ال  اَنل  بَهَو  انمحرأَو  انلرِفغا  انبر  : » دیوگب دور و 

متخ ص 65 کی  رازه و  ود  - 1
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ءاسن هروس 

هراشا

126 تایآ : دادعت 

یندم یندم : ای  یکم 

يربکلا ءاسنلا  هروس : رگید  ياه  مان 
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ءاسن هروس  لئاضف 

رجالا نم  یطعأ  ًاثاریم و  ثرو  نمؤم  لک  یلع  قدـصت  اـمناکف  اـهأرق  نم  لاـق : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  بعک  نب  یبا 
(1) .مهنع زواجتی  نیذلا  نم  هللا  هیشم  یف  ناک  كرشلا و  نم  ءيرب  ًارحم و  يرتشا  نمک 

ياج رب  یثاریم  هک  ینانمؤم  همه  رب  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ، تئارق  ار  ءاسن  هروس  سک  ره  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
زا یهلا ، ّتیـشم  رد  هدوب و  رود  هب  كرـش  زا  داد و  دنهاوخ  وا  هب  هدنب  ندرک  دازآ  دننامه  يرجا  تسا و  هداد  هقدص  دـنا ، هتـشاذگ 

«. تسا هتشذگ  رد  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک 

(2)« ربَقلا َهَطَغَض  َنِمُأ  ٍهَعُمُج  ّلُک  یف  ِءاسنلا  هروس  أرق  نَم  : » مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق 

دهاوخ ناما  رد  ربق  راشف  زا  دـیامن ، توالت  هعمج  ياهزور  ار  ءاسن  هروس  يدرف  رگا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  اـقآ 
.دوب

نایبلا ج3 ص1 عمجم  - 1
لامعالا ص281 باقع  لامعالا و  باوث  - 2
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ییاراد مامت  هک  تسا  یـسک  دننام  دناوخب  ار  ءاسن  هروس  یـسک  ره  : » دـندومرف یتیاور  قبط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(1)« .دراد ار  ادخ  هار  رد  يا  هدنب  ندرک  دازآ  شاداپ  نینچمه  هداد و  هقدص  مدرم  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ 

ءاسن هروس  تاکرب  راثآ و 

رهوش نز و  نایم  تبحم  داجیا  تهج  ( 1

رهوش نز و  تقفاوم  تهج  هب  ار  ءاسن  هکرابم  هروس  نامیا ، اب  یسک  رگا  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  ترضح  زا 
(2) .دندرگ نابرهم  مه  هب  رهوش  نز و  دوش و  لصاح  دوصقم  دناوخب  وضو  لاح  اب  نآ و  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب 

رحس ریثات  مدع  ( 2

، حبص زور  دـیوشب و 7  بآ  اب  دـسیونب و  وضو  لاح  اب  نآ و  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  نیا  ناـمیا ، اـب  سک  ره 
.دنکن راک  وا  رب  رحس  دشونب  ار  نآ  دروخب  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ 

ْدَقَف ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَرَو  ِهّللا  َیلِإ  اًرِجاَهُم  ِِهْتَیب  نِم  ْجُرْخَی  نَمَو  ًهَعَـسَو  اًرِیثَک  اًمَغاَُرم  ِضْرَألا  ِیف  ْدِـجَی  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاَُهی  نَمَو 
(3)﴾100  ﴿ اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهّللا  َناَکَو  ِهّللا  یلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو 

هنومن ج3 ص 310 ریسفت  - 1
میرک ص45 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص46 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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نمشد رب  هبلغ  تهج  ( 3

ٍهَمْحَر ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  ْاوُمَصَتْعاَو  ِهّللِاب  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ﴾ 174  ﴿ اًنِیبُّم اًرُون  ْمُْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌناَهُْرب  مُکءاَج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
﴾175  ﴿ اًمیِقَتْسُّم اًطاَرِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَیَو  ٍلْضَفَو  ُْهنِّم 

نا ینعم  ادـخ و  هب  هجوـت  صلاـخ و  تین  اـب  ار  هیآ  ود  نیا  دراد و  هزور  هبنـشکی  زور  تسا  هلداـجم  عـفد  تهج  هـب  ار  هـیآ  ود  نـیا 
(1) .ددرگ لطاب  مصخ ، تجح  لیلد و  دنک و  هبلغ  مصخرب  دراد  دوخ  اب  دسیونب و 

نایوگرپ یشوماخ  تهج  ( 4

﴾148  ﴿ اًمِیلَع اًعیِمَس  ُهّللا  َناَکَو  َِملُظ  نَم  َّالِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءَوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  َّال 

[ ربکتم  ] بجعم دشاب و  وگرپ  هک  یـسک  شیپ  رد  دناوخب  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  نیا  نامیا  اب  یـسک  رگا 
(2) .دنک رتمک  نخس  ددرگ و  شوماخ  دوخ ، نخس  هب 

میرک ص47 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص46 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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ملاظ زا  سرت  مدع  تهج  ( 5

﴾148  ﴿ اًمِیلَع اًعیِمَس  ُهّللا  َناَکَو  َِملُظ  نَم  َّالِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءَوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  َّال 

هک دور  یملاظ  ای  یمکاح  دزن  هب  دراد  دوخ  اب  دسیونب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  نیا  نامیا  اب  یـسک  رگا 
(1) .دسرن يو  هب  يررض  چیه  دوش و  نمیا  دناوخب  وضو  لاح  اب  ار  هیآ  نیا  ررکم  دشاب و  ناسرت  وا  زا 

هدئام هروس 

هراشا

120 تایآ : دادعت 

یندم یندم : ای  یکم 

هذقنم دوقع ، هروس : رگید  ياه  مان 

میرک ص46 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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هدئام هروس  لئاضف 

هدئام هروس  لئاضف 

سفنتی ینارصن  يدوهی و  لک  ددعب  رجالا  نم  یطعا  هذداملا  ظهروس  أرق  نم  لاق : ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  بعک  نب  یبا 
.تاجرد رشع  هل  عفر  تائیس و  رشع  هنع  احم  تانسح و  رشع  ایندلا  راد  یف 

دادعت هب  دیامن ، تئارق  ار  هدئام »  » هروس هک  سکره  : » دومرف ناشیا  هک  دنک  یم  لقنف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یبا 
ددرگ و یم  كاپ  وا  ناهانگ  زا  هانگ  هد  دوش و  یم  هداد  وا  هب  هنسح  هد  دنا ، هدیشک  سفن  ایند  نیا  رد  هک  نایحیسم  نایدوهی و  همه 

(1)« .ددرگ یم  هدوزفا  شتاجرد  هب  هجرد  هد 

.کلم فلأ  نوعبس  اهعم  لزن  ًالّمُک و  هدئاملا  تلزن  لوقی : هللادبع  ابا  تعمس  لاق : یلامثلا  هزمح  یبا  نع 

لزان ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هرابکی  هدئام  هروس  : » تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا 
(2)« .دندرک یم  یهارمه  ار  نآ  لوزن ، ماگنه  هتشرف  رازه  تسا و 70 هدش 

نایبلا ج2 عمجم  - 1
نایبلا ج2 عمجم  - 2
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هدئام هروس  تاکرب  راثآ و 

نامیا شیازفا  ( 1

.ادبا كرشی  ملظب و ال  هنامیا  سبلی  مل  سیمخ  موی  لک  یف  هدئاملا  هروس  أرق  نم  لاق : مالسلا  هیلع  یلع  نبدمحم  رفعج  یبا  نع 

هدیـشوپ متـس  ملظ و  هب  شنامیا  دناوخب ، هبنـشجنپ  زور  ره  رد  ار  هدئام  هروس  هک  یـسک  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا 
(1)« .دزاسن کیرش  شراگدرورپ  اب  ار  یسک  ددرگن و 

لام ندش  فلت  تقرس و  زا  يریگولج  ( 2

نآ ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هذـئام  هکرابم  هروس  نامیا  اب  سکره  : » تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(2) .دنام ظوفحم  دزد  زا  دهن  هناخ  ثاثا  قودنص  رد  دسیونب و 

انز زا  نز  عفد  تهج  ( 3

ُدیُِری اَم  ُمُکْحَی  َهّللا  َّنِإ  ٌمُرُح  ُْمتنَأَو  ِدـْیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ  ْمُْکیَلَع  یَْلُتی  اَم  َّالِإ  ِماَْعنَألا  ُهَمیَِهب  مَُکل  ْتَّلِحُأ  ِدوُقُْعلِاب  ْاُوفْوَأ  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
﴾1﴿

نایبلا ج2 عمجم  - 1
میرک ص48 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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سپـس دـناوخب و  دـسیونب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  هیناز  نز  هماج  زا  يا  هعطق  رب  ار  قوف  هیآ  نامیا  اب  سک  ره 
ای ءاشت  امل  ُرِداقلا  َتنا  ُءاشَت و  اِمل  ٌلاعف  َّکناف  شردام ] نز و  نآ  ماـن   ] هنـالف تنب  هنـالف  ِبلق  نِم  َغیَّزلا  اـنّزلا َو  َحـمأ  َّمهللا  : » دـیوگب

« نیمحارلا محرا 

: دیوگب نفد  ماگنه  دشاب و  لوهجم  هک  يربق  رد  دنک  نفد  ار  هماج  هعطق  نآ  سپس 

[ شردام نز و  نآ  مان   ] هنالف تنب  هنالف  ِبلق  نم  ُهّبُح  انّزلا و  ُتوُمَن  ُربقلا  اذه  ِبِحاص  َتام  امک 

(1) .دریگ نمشد  ار  لمع  نا  دور و  نوریب  وا  لد  زا  اتز  تبحم  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  یسک  نوچ 

رحس نالطب  تهج  ( 4

ِهّللا یَلَعَو  َهّللا  ْاوـُقَّتاَو  ْمُکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَـکَف  ْمُهَیِدـْیَأ  ْمُْکَیلِإ  ْاوُطُْـسبَی  نَأ  ٌمْوَـق  َّمَه  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  ْاوُرُکْذا  ْاوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
( هدئام  11  ﴿ َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف 

ُْمتنُکَو اًناَوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ءاَدْعَأ  ُْمتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  ْاوُرُکْذاَو  ْاُوقَّرَفَت  َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِـصَتْعاَو 
﴾ نارمع لآ  103 َنوُدَتْهَت ﴿  ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  اَْهنِّم  مُکَذَقنَأَف  ِراَّنلا  َنِّم  ٍهَْرفُح  اَفَش  َیَلَع 

میرک ص49 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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دنکن و راک  يو  رب  داج  رحـس و  دراد  دوخ  اب  دسیونب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  تایآ  نیا  نامیا  اب  یـسک  رگا 
(1) .یلاعت هللا  ءاش  نا  .دشاب  نمیا  دساف  تالایخ  زا 

لوصحم هناخ و  تکرب  ریخ و  تهج  ( 5

﴾112  ﴿ َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  َهّللا  ْاوُقَّتا  َلاَق  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًهَِدئآَم  اَْنیَلَع  َلِّزَُنی  نَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اَی  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ْذِإ 

﴾113  ﴿ َنیِدِهاَّشلا َنِم  اَْهیَلَع  َنوُکَنَو  اَنَْتقَدَص  ْدَق  نَأ  َمَْلعَنَو  اَُنبُوُلق  َِّنئَمْطَتَو  اَْهنِم  َلُکْأَّن  نَأ  ُدیُِرن  ْاُولاَق 

َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َتنَأَو  اَْنقُزْراَو  َکنِّم  ًهَیآَو  اَنِرِخآَو  اَِنلَّوَأِّل  اًدـیِع  اََنل  ُنوُکَت  ِءاَمَّسلا  َنِّم  ًهَدـِئآَم  اَْـنیَلَع  ْلِزنَأ  اَـنَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاَـق 
﴾114﴿

میرک ص50 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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رد ار  بآ  نآ  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هعمج  زور  دـنک و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  سپ  دـسیونب  يا  هساک  رد  ار  تایآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
.دوش یم  هداشگ  وا  رب  قزر  باوبا  دوش و  ادیپ  لزنم  نا  رد  تکربو  ریخ  دزیرب  دوخ  لزنم  هچغاب 

.دوش لصاح  رایسب  هویم  لوصحم و  دشاپب  ناتسب  هعرزم و  رد  یسک  رگا 

لـصاح لوـصحم  نآ  رد  رایـسب  تکرب  دـنام و  ظوـفحم  تفآ  زا  لوـصحم  دـشاپب  ار  بآ  نیا  مه  رـس  تشپ  هعمج  هـس  یـسک  رگا 
(1) .دوش

ناهانگ یصاعم و  زا  نتشاد  زاب  تهج  ( 6

﴾90  ﴿ َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناَْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِّم  ٌسْجِر  ُمَالْزَألاَو  ُباَصنَألاَو  ُرِْسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

﴾91  ﴿ َنوُهَتنُّم ُمتنَأ  ْلَهَف  ِهَالَّصلا  ِنَعَو  ِهّللا  ِرْکِذ  نَع  ْمُکَّدُصَیَو  ِرِْسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِیف  ءاَضْغَْبلاَو  َهَواَدَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  نَأ  ُناَْطیَّشلا  ُدیُِری  اَمَّنِإ 

میرک ص52 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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﴾92  ﴿ ُنِیبُْملا ُغَالَْبلا  اَِنلوُسَر  یَلَع  اَمَّنَأ  ْاوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلَوَت  نِإَف  ْاوُرَذْحاَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأَو 

تایآ نیا  دوش  لیاز  وا  زا  تفص  نآ  هک  دهاوخ  دشاب و  هدرک  فرص  یصاعم  يراکتـشز و  هار  رد  ار  دوخ  رمع  لام و  یـسک  نوچ 
یبالگ و نیا  دشاب  هدروخ  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  هبنش  جنپ  حبـص  رد  دسیونب و  صلاخ  تین  اب  بیـس ،  ای  یبالگ  رب  هعمج  زور  رد  ار 

(1) .دوش یم  لیاز  وا  زا  تفص  نا  دنک  لمع  روتسد  نیا  هب  راب  هس  دروخب .  ار  بیس 

برجم تاموتخ 

زور ره  زور  ات 40 هاگنآ  .دشاب  حبـص  زامن  زا  دعب  هام  لئاوادناوخب  تجاح  زامن  تعکر  ود  وضو  اب  حبـص  زامن  زا  دـعب  لوا  زور  ( 1
رد لمع  نیا  .دیامنن  ملکت  یـسک  اب  ندناوخ  نیب  رد  دـناوخب و  راب  ار 50  هدئام  هروس  هیآ 114  دتسرفب و  تاولـص  هلبق 100  هب  ور 

..تسا رثؤم  روما  حتف 

(2) .دشاب هتشادن  نامگ  هک  دسر  ییاج  زا  وا  يزور  دناوخب  ار  هیا  نیا  راب  3 ملکت ، زا  لبق  حبص  تقو  یسک  ره  ( 2

میرک ص51 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
ص34 یمیرک ، اضردمحم  نآرق ، اب  نامرد  - 2

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:46

ماعنا هروس 

هراشا

165 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

: --- هروس رگید  ياه  مان 

ماعنا هروس  لئاضف 

لک ددعب  ًاّرد  ایندلاراد  یف  هللا  اهقلخ  یتلا  ماعنالا  عیمج  نزوبهل  ناک  هروسلا  هذـه  أرق  نم  نإ  ملـسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(1) .هجرد فلا  هئام  هنسح و  فلا  هئام  ّرد 

همه نزو  هب  ّرد ، زا  یـشاداپ  وا  يارب  دـیامن ، تئارق  ار  ماـعنا  هروـس  سکره  : » دـیامرف یم  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هب هجرد  رازهدص  هنـسح و  رازه  دص  اهّرد ، مامت  دادعت  هب  دوب و  دهاوخ  تسا ، هدـیرفآ  ار  نآ  ایند  راد  رد  دـنوادخ  هک  ینایاپراهچ 

.دوش یم  تیانع  وا 

اهولََّجب اهومّظَعَف و  ٍدمحم  یلع  َتلََزن  یّتح  ٍکَلَم  َفلأ  َنوعبَـس  اهعَّیَـش  ًهدحاو  ًهلمج  ماعنالا  هروس  تلزن  مالـسلا : هیلع  هللادبعوبا  لاق 
.اهوکرتام اهیف  ام  ساّنلا  ملع  ولو  ًاعضوم  نیعبس  یف  اهیف  هللا  مسا  ّنإف 

لئاسولا ج4 ص297 كردتسم  - 1
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رب هکنا  ات  دـندرک  یم  تعیاـشم  ار  نآ  هتـشرف  رازه  تشگ و 70  لزان  هراب  کی  ماعنا  هروس  ماـمت  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
مدرم رگا  تسا و  هدـش  هدرب  راگدرورپ  مظعا  مسا  نآ  ياج  رد 70  دیرادب .  یمارگ  دیرامـش و  گرزب  ار  نآ  سپ  دش  لزان  دمحم 

(1) .دندرک یمن  كرت  ار  شتوالت  تسا  هروس  نیا  رد  يزیچ  هچ  دنتسناد  یم 

لیلهتلا و حیبستاب و  لجز  مهل  کلم  فلا  نوعبس  اهعیش  هدحاو و  هلمج  ماعنالا  هروس  تلزن  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
.همایقلا موی  یلا  هل  اوحبس  اهأرق  نمف  ریبکتلا 

حیبست و همه  هک  یلاح  رد  دندرک  هقردـب  ار  نا  هتـشرف  رازه  هدش و 70  لزان  هرابکی  ماعنا  هروس  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(2) .دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  تمایق  زور  ات  ناگتشرف  نیمه  دنک  تئارق  ار  نا  سک  ره  سپ  دنتشاد  همزمز  ریبکت  لیلهت و 

.ًادبا رانلا  هنیَعب  َرَی  مل  همایقلا َو  َموی  نینمآلا  نم  ناک  هلیل  یف  ماعنالا  هروُس  أرق  نَم  لاق : سابع  نبا  نع 

اب ار  شتآ  زگره  دننامرد و  تمایق  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  هلمج  زا  دـناوخب  بش  ره  ار  ماعنا  هروس  سک  ره  دـیوگ : سابع  نبا 
(3) .دنیبن دوخ  مشچ 

ص282 مجرتم ، لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  - 1
ناهربلا ج5 ص2 ریسفت  همجرت  نتم و  - 2

ص282 مجرتم ، لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  - 3
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ماعنا هروس  تاکرب  راثآ و 

کئالم شزرمآ  بلط  ( 1

ام  » هلوق یلا  اهلوا  نم  تایآ  ثالث  ماعنالا  نم  أرق  نم  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنا  هللادـبع  نبا  رباج  نع 
هعباسلا ءامـسلا  نم  هیلع  لزنی  و  همایقلا ، موی  یلا  مهتدابع  باوث  لثم  هل  نوبتکی  کلم ، فلا  نیعبرا  هیلع  یلاعت  هللا  لـک  و  نوبـسکی »

هبرـض دومعلا  اذـهب  هبرـضی  ائیـش  هبلق  یف  یقلی  وا  هیوسوی  نا  ناطیـشلا  دارا  اذا  یتح  هیلع  الکوم  نوکی  دـیدح ، نم  دومع  هعم  ًاکلم 
یتنج و نم  لک  یلظ و  یلا  بهذا  يدبع  همایقلا : موی  هل  یلاعت  هللا  لوقی  ًاباجح و  نوعبس  ناطیشلا  نیب  هنیب و  نوکی  یتح  هنع  هدرطت 

(1) .کبر انا  يدبع و  کناف  لیبسلسلا  نم  لستغا  رثوکلا و  نم  برشا 

دیامن تئارق  نوبسکی » ام   » ات ار  ماعنا  هروس  تسخن  هیآ  هس  سک  ره  دنک : یم  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رباج 
متفه نامسآ  زا  ار  يا  هتشرف  دنراگنب و  وا  يارب  ار  تمایق  زور  ات  دوخ  تدابع  باوث  دننام  ات  درامگ  یم  ار  هتشرف  رازه  دنوادخ 40 

یم تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک و  یم  داجیا  باجح  ناطیـش  وا و  ناـیم  دوش و  وا  بلق  رد  ناطیـش  هسوسو  عناـم  اـت  دزیگنا  یم  رب 
نم و هدـنب  وت  اریز  .نک  لسغ  لیبسلـس  رد  شونب و  رثوک  ضوح  زا  روخب و  یتشهب  ياه  تمعن  زا  شاب و  نم  هیاـس  ریز  هب  دـیامرف :

.متسه وت  يادخ  نم 

لئاسولا ج4 ص297 كردتسم  - 1
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ناهانگ شزرمآ  تهج  ( 2

یناعم هب  هجوت  اب  لماک و  صالخا  اب  ار  ماـعنا  هکراـبم  هروس  ناـمیا ، اـب  سک  ره  دـندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(1) .دزرمایب ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  همه  لاعتم  دنوادخ  دیوگن  نخس  هدشن  مامت  ماعنا  هروس  ات  دناوخب و  تایآ 

ریثکریخ ندش  يزور  ( 3

ءادوس و هبصت  مل  ًاریثک و  ًاریخ  قزری  هیلاوتم  مایا  هتس  اهبرـش  نارفعز و  کسمب و  اهبتک  نم  لاق : ّهنا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  يور 
(2) .یلاعت هللا  نذاب  ملالا  عاجر و  الا  نم  یفوع 

دوش یم  وا  يزور  يرایسب  ریخ  دماشایب  نآ  بآ  زا  یلاوتم  زور  شش  دیوشب و  هتـشون و  نارفعز  کشم و  اب  ار  ماعنا  هروس  سک  ره 
.دوش یم  فاعم  یلاعت  يادخ  نذا  هب  یضرم  درد و  ره  زا  دسرن و  وا  هب  يدب  چیه  و 

ص52 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 1
ناهربلا ج5 ص3 ریسفت  همجرت  نتم و  - 2
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يرامیب دوبهب  ( 4

ار ماعنا  هروس  دـناسرب ، نایز  وت  هب  هک  یـسرت  یم  نآ  زا  يدـش و  راچد  يا  يرامیب  هب  هاگره  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
(1)« .دیسر دهاوخن  وت  هب  يراد  میب  يرامیب  نیا  زا  هچنآ  هروس  نیا  تئارق  اب  اریز  نک ، تئارق 

بضغ مشخ و  نیکست  ( 5

هیآ 3] « ] میلعلا ُعیمسلا  وه  راهنلا َو  ِلیلا َو  یف  َنَکَس  ام  هل  و  » 

دنک هدهاشم  تافـص  نیا  يرگید  ای  دوخ  زا  نوچ  تسا و  عفان  رایـسب  بارطـضا  مشخ و  بضغ و  نیکـست  تهج  هیآ  نیا  ندـناوخ 
(2) .یلاعت هللاءاش  نا  .ددرگ  لیاز  بضغ  مشخ و  دناوخب  رایسب  ار  هیآ  نیا 

،ص363 قالخالا مراکم  زا  لقن  هب  یمسج  یحور و  ینامرد  نارق  - 1
ص54 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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هودنا مغ و  نامرد  ( 6

َوُهَو ِهِداَـبِع  َقْوَف  ُرِهاَْـقلا  َوُهَو  ﴾ 17  ﴿ ٌریُدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَـسْمَی  نِإَو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاَک  َـالَف  ٍّرُِـضب  ُهّللا  َکْسَـسْمَی  نِإَو 
﴾18  ﴿ ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا 

هودنا مغ و  دوش  رادیب  نوچ  دناوخب ، نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راب  7 باوخ ، تقو  رد  ار  هیآ  ود  نیا  یسک  هاگ  ره 
(1) .دوش لیاز  وا 

يراتفرگ زا  تاجن  ( 7

اَْهنِّم مُکیِّجَُنی  ُهّللا  ُِلق  ﴾ 63  ﴿ َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذَه  ْنِم  اَناَجنَأ  ِْنئَّل  ًهَیْفُخَو  اًعُّرَضَت  ُهَنوُعْدَت  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  نِّم  مُکیِّجَُنی  نَم  ُْلق 
﴾64  ﴿ َنوُکِرُْشت ُْمتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  نِمَو 

زا یلاعت  قح  دـناوخب  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  ّتین  اب  ار  قوف  هیآ  ود  نوچ  دوش  راتفرگ  نامیا ، اب  سک  ره  تسا : ربخ  رد 
(2) .دنک صالخ  ار  وا  يراتفرگ  نآ 

ص54 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 1
ص56 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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هاچ بآ  ندش  دایز  ( 8

ٌناَْوِنق اَهِْعلَط  نِم  ِلْخَّنلا  َنِمَو  اًبِکاَرَتُّم  ابَح  ُْهنِم  ُجِرْخُّن  اًرِـضَخ  ُْهنِم  اَنْجَرْخَأَف  ٍءْیَـش  ِّلُک  َتاَبَن  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف  ًءاَم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َيِذَّلا  َوُهَو 
َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِّل  ٍتاَـیآل  ْمُِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَیَو  َرَْمثَأ  اَذِإ  ِهِرَمَث  ِیلِإ  ْاوُرُظنا  ٍِهباَـشَتُم  َْریَغَو  اًِهبَتْـشُم  َناَّمُّرلاَو  َنوـُْتیَّزلاَو  ٍباَـنْعَأ  ْنِّم  ٍتاَّنَجَو  ٌهَِیناَد 

﴾99﴿

تکرب و دـشاب  بآ  عبنم  هک  دزادـنا  یهاـچ  رد  ار  نآ  سپـس  هعمج ،  زور  رد  دـسیونب  يذـغاک  رب  ار  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  یـسک  رگا 
تافآ و همه  زا  دـشاب و  معط  شوخ  دروآ و  راب  رایـسب  هویم  دروخب  نآ  بآ  زا  هک  تخرد  ره  دوش و  ادـیپ  هاچ  نا  بآ  رد  یتداـیز 

(1) .دشاب ظوفحم  ایالب 

لوصحم ندش  دایز  تهج  ( 9

ِهِرَمَث نِم  ْاُولُک  ٍِهباَشَتُم  َْریَغَو  اًِهباَشَتُم  َناَّمُّرلاَو  َنُوْتیَّزلاَو  ُُهلُکُأ  اًِفلَتُْخم  َعْرَّزلاَو  َلْخَّنلاَو  ٍتاَشوُْرعَم  َْریَغَو  ٍتاَشوُْرعَّم  ٍتاَّنَج  َأَـشنَأ  يِذَّلا  َوُهَو 
﴾141  ﴿ َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ َال  ْاُوفِرُْست  َالَو  ِهِداَصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  ْاُوتآَو  َرَْمثَأ  اَذِإ 

ياه هویم  دزیوایب  ناتـسب  يالاب  رد  و  بوچرب ، دـنک  شقن  نآ ، ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  نیا  نامیا  اب  سک  ره 
(2) .دوش رایسب  بوخ و  همه  غاب ، نآ 

ص58 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 1
ص60 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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شکرس نز  ندش  عیطم  تهج  ( 10

﴾142  ﴿ ٌنِیبُّم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  ْاوُِعبَّتَت  َالَو  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  ْاُولُک  اًشْرَفَو  ًَهلوُمَح  ِماَْعنَألا  َنِمَو 

هچرگا دوش  عیطم  نز  نآ  دـهد  نز  دروخ  هب  دـسیونب و  نآ  ینعم  هب  هجوـت  صلاـخ و  تین  اـب  ناـن  رب  ار  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
(1) .دشاب نامرفان  شکرس و 

برجم تاموتخ 

هحتافب تاعکر  عبرا  لصیلف  اهءاضق  دیری  هجاح  هللا  یلا  هل  ناک  نم  لوقی ... : مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  تعمـس  لاق : ریـصب  یبا  نع  ( 1
 : هءارقلا نم  غر  اذا  هتالص  یف  لقیل  ماعنالا و  باتکلا و 

، یلایّللا ُماّیالا و  ُهُّریَُغت  نم ال  ای  ِءاعُّدـلا ، َعیمـس  ای  میظع ، ُّلک  نم  ُمظعا  ای  میظع ، ای  میظع ، ای  میظع ، ای  میرک ، ای  میرک ، ای  میرک ، ای  » 
َمِحَر نم  ای  یتجاحب ، ُملعا  تنا  و  یّنم ، اهب  ُمَلْعَا  َّکناف  یتَنَکْـسم ، یتَقاف َو  يرقف َو  یفْعـض و  مَحراو  دمحم ، لآ  ٍدمحم و  یلع  ّلص 

ُهَرَـصَن َو  ُهاوآ ، ِْمُتْیلا  ْنم  ًادـمحم َو  محر  نم  ای  ِهئالب ، ِلُولُح  دـعب  َبّویا  َمِحَر  ْنم  اـی  ِِهْنیَع ، َهّرق  ُفسوی ، هیلع  َّدَر  نیح  بوقعی ، َْخیـشلا 
« ثیغُم ای  ُثیغُم ، ای  ُثیغُم ، ای  مهنم ، ُهَنَْکما  َو  اهتیغاوَط ، ٍشیرق َو  ِهربابج  یلع 

ص60 میرک ، نارق  تایآ  صاوخ  - 1
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ام کجئاوح  عیمج  هللا  تلاس  مث  هروسلا  هذه  ربد  یف  هالـصلا  هذه  یلـصت  ام  دعب  اهب  هللا  توعد  ول  هدیب  یـسفن  يذـلاوف  ارارم  هلوقی 
.هللاءاش نا  کلذ  كاطعأل  کیلع و  لخب 

هدروآرب راتساوخ  دراد و  دنوادخب  یتجاح  هک  یسک  دومرف « : ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  یبا 
دـش غراف  نآ  تئارقزا  هک  یماگنه  زامن  زا  سپ  دـناوخب و  ماعنا  هروس  باتکلا و  هحتاف  اب  زامن  تعکر  راـهچ  سپ  تسه  نآ  ندـش 

.دیوگب

، یلایّللا ُماّیالا و  ُهُّریَُغت  نم ال  ای  ِءاعُّدـلا ، َعیمـس  ای  میظع ، ُّلک  نم  ُمظعا  ای  میظع ، ای  میظع ، ای  میظع ، ای  میرک ، ای  میرک ، ای  میرک ، ای  » 
َمِحَر نم  ای  یتجاحب ، ُملعا  تنا  و  یّنم ، اهب  ُمَلْعَا  َّکناف  یتَنَکْـسم ، یتَقاف َو  يرقف َو  یفْعـض و  مَحراو  دمحم ، لآ  ٍدمحم و  یلع  ّلص 

ُهَرَـصَن َو  ُهاوآ ، ِْمُتْیلا  ْنم  ًادـمحم َو  محر  نم  ای  ِهئالب ، ِلُولُح  دـعب  َبّویا  َمِحَر  ْنم  اـی  ِِهْنیَع ، َهّرق  ُفسوی ، هیلع  َّدَر  نیح  بوقعی ، َْخیـشلا 
« ثیغُم ای  ُثیغُم ، ای  ُثیغُم ، ای  مهنم ، ُهَنَْکما  َو  اهتیغاوَط ، ٍشیرق َو  ِهربابج  یلع 

یمامت سپـس  یناوخب و  اه  ماـن  نیا  هب  ار  ادـخ  رگا  تسوا  تردـق  تسد  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  هب  مسق  .ییوگ  یم  ار  نآ  ررکم 
(1) .هللاءاش نا  .دومرف  دهاوخ  اطع  وت  هب  یهاوخب  وا  زا  ار  دوخ  جئاوح 

مجرتم ج5 ص 2 نآرقلا  ریسفت  یف  ناهربلا  ریسفت  - 1
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دوش هجوتم  ییالب  رگا  دیارب و  شتجاح  دـناوخب  ار  هروس  نیا  راب  دشاب 41  یتجاح  ار  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 2
ار اعد  نیا  سپـس  دـناوخب  ار  نآ  هک  ره  و  دـنناوخب ) یعمج  اب  ای   ) دـناوخب سلجم  دـنچ  رد  دوشن  سلجم  کی  رد  رگا  ددرگ و  عفد 

: ددرگ هدیزرمآ  دوش و  هدروارب  شتجاح  دناوخب 

ای ِحابـصالا  َقلاف  ای  يوَّنلا  ِّبَحلا َو  َِقلاف  ای  ضرالا  تاومَّسلارِطافای َو  ُقلاخ  ای  ُمیحر  ای  ُروفغ  ای  باقِعلا  َدـیدش  ای  باسحلا  َعیرـس  اـی  »
َِرفاغ ای  تاوامّـسلا  ِضرالا َو  َرُون  اـی  تاومـالا  َییُحم  اـی  تارَثَعلا  َلـیقُم  اـی  تاـجاحلا  یِـضاق  اـی  باوبـالا  َحِّتَفُم  اـی  بابـسالا  َّببَـسُم 

ای ضرالا  تاوامـسلا و  ُعیدب  ای  نیرخالا  َنیلّوالا َو  هلا  ای  تاعاسلا  هذه  یف  یتجاح  ِضقإ  تاّیلبلا  َعفاد  ای  تاروَعلا  َِرتاس  ای  تائیطَخلا 
(1)« دنک رکذ  ار  دوخ  تجاح  سپس  .نیمحارلا  محرا  ای  مارکالا  لالجلاذ و 

فارعا هروس 

هراشا

206 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

صملا هروس : رگید  ياه  مان 

فارعا هروس  لئاضف 

موـی اعیفـش  هل  مدآ  ناـک  ارتـس و  سیلبا  نیب  هنیب و  هللا  لـعج  فارعـالا  هروـس  أرق  نـم  لاـق : ملـسو  هـلاو  هـیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع 
(2) ...همایقلا

متخ ص69 کی  رازه و  ود  - 1
لئاسولا ج4 ص339 كردتسم  - 2
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نیب و تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناوخب  ار  فارعا  هروس  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
.دریگ یم  رارق  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  قیفر  نینچمه  دهد و  یم  رارق  یعنام  ناطیش  وا 

نإَف َنونزحَی  مُه  الو  مهیلع  ٌفوخال  َنیّذـلا  َنِم  ِهمایقلا  َموی  َناک  ٍرهَـش  ّلـک  یف  ِفارعـالا  َهروس  أرَق  نَم  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق 
« .اهأَرَق نَم  ِلُِّکل  ِهمایقلا  َموی  ُدَهشَت  اّهناف  اهتَءارق  اوعدَت  الف  ًامکحم  اهیف  ّنا  امأ  ِهمایقلا  َموی  ُبَساُحیال  نّمِم  َناک  ٍهعمُج  ِّلُک  یف  اهأَرَق 

يارب هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  تمایق  زور  رد  دـناوخب  هام  ره  رد  ار  فارعا  هکرابم  هروس  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماـقم رد  تماـیق  زور  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یناـسک  زا  دـنک  تئارق  هعمج  ره  رد  هچناـنچ  دـنوش و  یمن  نیگمغ  تسین و  یفوخ  اـهنآ 

زور رد  نآ  اریز  دـینکن  كرت  ار  نآ  تئارق  سپ  .دراد  دوجو  یمکحم  تایآ  هروس  نآ  رد  دیـشاب  هاگآ  دوش .  یمن  رـضاح  باسح 
(1) .دهد یم  تداهش  نآ  هدننک  تئارق  عفن  هب  تمایق 

نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  نیذلا ال  نم  همایقلا  موی  ناک  رهـش  لک  یف  فارعالا  هروس  أرق  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
 . همایقلا موی  بساحی  نّمم ال  ناک  هعمج  لک  یف  اهأرق  ناف 

اهأرق نمل  همایقلا  موی  دهـشت  اهناف  اهب  مایقلا  اهتوالت و  اهتءارق و  اوعدـت  الف  همکحم  هیآ  اهیف  ّنا  اما  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبا  لاـق  مث 
.هبر دنع 

نارقلا ج5 ص154 ریسفتلا  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
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سرت و هک  دشاب  یناسک  زا  تمایق  رد  دـناوخب  هام  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دنوش یمن  عقاو  هبساحم  دروم  هک  دشاب  یناسک  زا  تمایق  رد  دناوخب  هعمج  ره  رد  ار  نآ  سک  ره  تسین و  ناشیارب  یهودنا 

دزن هیآ  نیا  هک  دـینکن  اهر  ار  هروس  نیا  توالت  دراد .  دوجو  مکحم  يا  هیآ  هروس  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپس 
(1) .دهد یم  یهاوگ  دنک  تئارق  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تمایق  زور  رد  دنوادخ 

فارعا هروس  تاکرب  راثآ و 

هدنرد ناویح  نمشد و  رش  زا  ندنام  ناما  رد  ( 1

تماد ام  ودـع  الو  عبـس  هب  رقب  مل  هیلع  اهلقع  نارفعز و  درو و  ءامب  اهبتک  نم  لاق ... : هنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور 
(2) .یلاعت هللا  نذاب  هیلع 

چیه دـنوادخ  نذا  هب  تسوا  اب  هتـشون  نیا  هک  یتقو  ات  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  دـسیونب و  نارفعز  بالگ و  اب  ار  هروس  نیا  سک  ره 
.دوش یمن  کیدزن  وا  هب  ینمشد  هدنرد و 

نارقلا ج5 ص154 ریسفتلا  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نارقلا ج5 ص154 ریسفتلا  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2
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يزور ندش  دایز  ( 2

﴾10  ﴿ َنوُرُکْشَت اَّم  اًلِیلَق  َشِیاَعَم  اَهِیف  ْمَُکل  اَْنلَعَجَو  ِضْرَألا  ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََقلَو 

غراف هعمج  زامن  زا  مدرم  هک  نآ  زا  دـعب  هعمج  زور  رد  نآ ، ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاـخ و  تین  اـب  ار  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
شیبساک تورث و  لام و  رد  رایـسب  ریخ  تکرب و  ددرگ و  خارف  يو  رب  يزور  دزیوایب  دوخ  ناکد  ای  دوخ  لزنم  رد  دـسیونب و  دـنوش 

(1) .دنیب رایسب  دوس  تراجت  رد  دوش و  داجیا 

بش رد  ندنام  رادیب  باوخ و  ندش  مک  تهج  ( 3

َرَمَْقلاَو َسْمَّشلاَو  اًثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراَهَّنلا  َْلیَّللا  یِـشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
َنیِدَـتْعُْملا ُّبُِحی  َـال  ُهَّنِإ  ًهَیْفُخَو  اًعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  ْاوُعْدا  ﴾ 54  ﴿ َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهّللا  َكَراَـبَت  ُْرمَـألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َـالَأ  ِهِْرمَأـِب  ٍتاَرَّخَـسُم  َموُجُّنلاَو 

﴾56  ﴿ َنِینِسْحُْملا َنِّم  ٌبیِرَق  ِهّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  اًعَمَطَو  اًفْوَخ  ُهوُعْداَو  اَهِحَالْصِإ  َدَْعب  ِضْرَألا  ِیف  ْاوُدِسُْفت  َالَو  ﴾ 55﴿

دنوادـخ زا  دـناوخب و  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  قوف  تایآ  دور  باوخ  هماج  هب  هک  یتقو  رد  نامیا  اـب  سک  ره 
(2) .ددرگ رداق  بش  تدابع  مایق  رب  دوش و  لصاح  وا  بولطم  دوش  رتمک  وا  باوخ  هک  دهاوخب  لاعتم 

میرک ص 61 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص 62 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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لافنا هروس 

هراشا

75 تایآ : دادعت 

یندم یندم : ای  یکم 

، ردب هحضاف ، هروس : رگید  ياه  مان 

لافنا هروس  لئاضف 

قافنلا نم  ءيرب  هنا  همایقلا  موی  دهاش  هل و  عیفش  اناف  هءارب  لافنالا و  هروس  أرق  نم  لاق : هنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور 
ناک تاجرد و  رـشع  هل  عفر  تائیـس و  رـشع  هنع  یحم  تانـسح و  رـشع  ایندـلا  راد  یف  هقفانم  قفانم و  لک  ددـعب  رجالا  نم  یطعا  و 

(1) .ایندلا یف  هتایح  مایا  هیلع  نولصی  هتلمح  شرعلا و 

هدننک تعافش  نم  دیامن  تئارق  ار  هبوت »  » و لافنا »  » ياه هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا 
قفانم نانز  نادرم و  همه  دادـعت  هب  تسا و  رود  هب  قافن  زا  وا  هکنیا  رب  ینبم  دوب ، مهاوخ  تماـیق  زور  رد  وا ، يارب  هدـنهد  یهاوگ  و 

مایا رد  نآ  نالماح  شرع و  دوش و  یم  هدرب  الاب  هجرد  هد  دوش و  یم  كاپ  وا  زا  هاـنگ  هد  دوش و  یم  هداد  هنـسح  هد  وا  هب  اـیند ، رد 
دنتسرف یم  دورد  وا  رب  ایند  رد  وا  یگدنز 

نینموملاریما هعیش  نم  ناک  ًادبا و  قافن  هلخدی  مل  رهش  لک  یف  هءارب  هروس  لافنالا و  هروس  أرق  نم  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
.مالسلا هیلع 

دوش یمن  لخاد  وا  رد  قافن  حور  دناوخب  هام  رهر  رد  ار  تئارب  لافنا و  هکرابم  ياه  هروس  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نیتسار  ناوریپ  زا  و 

لئاسولا ج4 ص340 كردتسم  - 1
نآرقلا ج6 ص2 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرتو  نتم  - 2
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هعیـش نم  ناک  ًادبا و  قافن  هلخدی  مل  رهـش  لک  یف  لافنالا  هءارب و  هروس  أرق  نم  لوقی : هتعمـس  لاق : هللادـبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  نع 
.باسحلا نم  سانلا  غرفی  یتح  هتعیش  عم  هنجلا  دئاوم  نم  همایقلا  موی  لکأ  اقح و  نینموملاریما 

دناوخب هام  ره  رد  ار  تئارب  لافنا و  هکرابم  ياه  هروس  سک  ره  دومرف » هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  ریـصبابا 
زا زیخاتسر  زور  رد  دوب و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  یقیقح  ناوریپ  زا  دش و  دهاوخن  دراو  وا  دوجو  رد  قافن  حور  زگره 

(1) .دنوش غراف  شیوخ  باسح  زا  مدرم  ات  دریگ  یم  هرهب  نایعیش  اب  هارمه  یتشهب  ياه  هدئام 

(2) .رئابکلا لها  یف  عفشی  ادبا و  قفانی  مل  رهش ، لک  یف  نیتروسلا  نیتاه  أرق  نم  نا  مالسلا : هیلع  قداصلا  رفعج  نع 

دراو وا  هب  زگره  قافن  دـنک  تئارق  هام  ره  رد  ار  [ هبوت لاـفنا ،  ] هروس ود  نیا  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  رفعج  ماـما 
.دوش یم  تعافش  ناگرزب  نیب  رد  دوش و  یمن 

نآرقلا ج6 ص2 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرتو  نتم  - 1
لئاسولا ج4 ص341 كردتسم  - 2
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لافنا هروس  تاکرب  راثآ و 

مصخ رب  ندش  بلاغ  ( 1

دحا هیلع  دعتی  مل  هتجاح و  یضق  هقح و  ذخد  الا و  مکاح  يدی  نیب  فقی  مل  هیلع  اهقلع  اهبتک و  نم  و  مالسلا ... : هیلع  قداصلا  نع 
.انصح هل  ناک  ارورسم و  هنع  جرخ  هب و  رفظ  الا و  دحا  هعزانی  الو 

قح دورب  یمکاح  دزن  نوچ  ددـنبب  دوخ  يوزاب  هب  دـسیونب و  ار  لافنا  هکرابم  هروس  سک  ره  و  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
راـصح دـننام  ددرگ و  لاحـشوخ  رورــسم و  هدـش و  زوریپ  دـیامن  هعزاـنم  سک  ره  اـب  دوـش و  هدروآرب  شتجاـح  دریگب و  ار  دوـخ 

(1) .دشاب وا  يارب  یمکحم 

نادنز زا  یصالخ  تهج  ( 2

نوچ دـشاب  راتفرگ  یملاظ  تسد  هب  ای  دـشاب  نادـنز  دـنب و  رد  نامیا  اب  سک  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا 
(2) .دوش صالخ  دناوخب  نا  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راب  ار 7  لافنا  هکرابم  هروس 

یلدشوخ ینامداش و  تهج  ( 3

﴾10  ﴿ ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَمَو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتلَو  يَرُْشب  َّالِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  اَمَو 

نیگن رد  ار  نآ  دـسیونب و  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاـخ و  تین  هب  ذـغاک  هعطق  رب  ناـضمر  هاـم  رد 27  ار  هیآ  نیا  یـسک  نوـچ 
هب ار  هیآ  نیا  یسک  رگا  .دشاب  رفظم  نانمشد  همه  رب  دشاب و  لدشوخ  نامداش و  هشیمه  دراد  دوخ  اب  ار  نیگن  نآ  یـسک  ره  دراذگ 

(3) .دبای رفظ  ادعا  رب  دزاس  دوخ  درو  نآ ، ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین 

نآرقلا ج6 ص2 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرتو  نتم  - 1
میرک ص83 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص84 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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مدرم نایم  رد  تیبوبحم  تهج  ( 4

ِضْرَألا ِیف  اَـم  َْتقَفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَو  ﴾ 62  ﴿ َنِینِمْؤُْملِابَو ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَأ  َيِذَّلا  َوُه  ُهّللا  َکَبْـسَح  َّنِإَف  َكوُعَدْخَی  نَأ  ْاوُدیُِری  نِإَو 
﴾63  ﴿ ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهّللا  َّنَِکلَو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  ْتَفَّلَأ  اَّم  اًعیِمَج 

زا هعطق  هس  رب  دـشاب  تراهط  اب  هک  یتقو  رد  رـصع  رهظ و  زامن  نیبام  ناضمر  هام  لوا  هعمج  زور  رد  ار  تایآ  نیا  نامیا  اب  سک  ره 
(1) .ددرگ تسود  دنیبب  ار  وا  سک  ره  دراد  دوخ  اب  ار  اهنآ  .خرس و  يرگید  درز و  یکی  زبس ، یکی  دسیونب : هچراپ 

لد یتخس  لخب و  نامرد  ( 5

﴾2  ﴿ َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اًناَمیِإ  ْمُْهتَداَز  ُُهتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

وج درآ  زا  دشاب  بغار  ریخ  لامعا  تعاط و  رب  دیآ و  نوریب  وا  لد  زا  لخب  دوش و  لیاز  وا  لد  یتخس  هک  دهاوخ  نامیا  اب  سک  ره 
دسیونب و نا  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  دزبپب  ینان  صرق  نآ  زا  کمن و  یب  دـنک  ریمخ  صلاخ ،

دنک راطفا  ناـن  صرق  نادـب  درادـب و  هزور  ار  زور  نآ  سپ  یهایـس ، زا  دـشاب  غراـف  هک  یملق  هب  ار  هیآ  نیا  راـب  ناـن 7  صرق  نا  رب 
(2) .ددرگ لصاح  شدوصقم 

میرک ص84 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص84 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
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تالکشم عفر  تهج  ( 6

ِهّللا ِنْذِإـِب  ِْنیَْفلَأ  ْاُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُکنِّم  نُکَی  نِإَو  ِْنیَتَـئِم  ْاُوِبْلغَی  ٌهَِرباَـص  ٌهَئِّم  مُکنِّم  نُکَی  نِإَـف  اًفْعَـض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَعَو  ْمُکنَع  ُهّللا  َفَّفَخ  َنـآلا 
ٌزیِزَع ُهّللاَو  َهَرِخآلا  ُدیُِری  ُهّللاَو  اَْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضْرَألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يَرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناَک  اَم  ﴾ 66  ﴿ َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهّللاَو 
ٌروُفَغ َهّللا  َّنِإ  َهّللا  ْاوُقَّتاَو  اًبِّیَط  ًالَالَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  ْاُولُکَف  ﴾ 68  ﴿ ٌمیِظَع ٌباَذَع  ُْمتْذَخَأ  اَمِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَس  ِهّللا  َنِّم  ٌباَتِک  َالْوَّل  ﴾ 67  ﴿ ٌمیِکَح
ْمَُکل ْرِفْغَیَو  ْمُکنِم  َذِـخُأ  اَّمِّم  اًْریَخ  ْمُِکتُْؤی  اًْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهّللا  ِمَْلعَی  نِإ  يَرْـسَألا  َنِّم  مُکیِدـْیَأ  ِیف  نَمِّل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَـی  ﴾ 69  ﴿ ٌمیِحَّر

ْاوُرَجاَهَو ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ﴾ 71  ﴿ ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللاَو  ْمُْهنِم  َنَْکمَأَف  ُْلبَق  نِم  َهّللا  ْاُوناَخ  ْدَقَف  َکَتَناَیِخ  ْاوُدـیُِری  نِإَو  ﴾70  ﴿ ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  ُهّللاَو 
نِّم مَُکل  اَم  ْاوُرِجاَُهی  َْملَو  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ٍضَْعب  ءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکَئلْوُأ  ْاوُرَصَنَّو  ْاوَوآ  َنیِذَّلاَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  ْاوُدَهاَجَو 

ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهّللاَو  ٌقاَثیِّم  مُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یَلَع  َّالِإ  ُرْصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَصنَتْسا  ِنِإَو  ْاوُرِجاَُهی  یَّتَح  ٍءْیَـش  نِّم  مِِهتَیَالَو 
ِیف ْاوُدَهاَجَو  ْاوُرَجاَهَو  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ﴾ 73  ﴿ ٌرِیبَک ٌداَسَفَو  ِضْرَألا  ِیف  ٌهَْنِتف  نُکَت  ُهُولَعْفَت  َّالِإ  ٍضَْعب  ءاَِـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ْاوُرَفَک  َنیذَّلاَو  ﴾ 72﴿

ْاوُدَهاَجَو ْاوُرَجاَهَو  ُدَْعب  نِم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ﴾ 74  ﴿ ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌهَرِفْغَّم  مُهَّل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ  ْاوُرَـصَنَّو  ْاوَوآ  َنیِذَّلاَو  ِهّللا  ِلِیبَس 
﴾75  ﴿ ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِباَتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماَحْرَألا  ْاُولْوُأَو  ْمُکنِم  َِکَئلْوُأَف  ْمُکَعَم 

نا ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  يزامن  ره  بقع  رد  هبنـش ، زور  زا  هتفه  کـی  تدـم  هب  ار  تاـیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
(1) دراد یمرب  وا  ندرگ  زا  ار  اه  یتخس  تالکشم و  شمارآ ،  هب  دنک و  یم  ناسآ  وا  رب  ار  اهراک  همه  لاعتم  دنوادخ  دناوخب ،

میرک ص84 نآرق  تایآ  صاوخ  - 1
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هبوت هروس 

هراشا

129 تایآ : دادعت 

یندم : یندم ای  یکم 

هحضاف هبوت ، تئارب ، هروس : رگید  ياه  مان 

و هبوت » «، » تئارب  » رت فورعم  همه  زا  هک  دـنا ، هدرک  رکذ  دوش ، یم  مان  هد »  » رب غلاب  هک  يداـیز  ياـه  ماـن  هروس  نیا  يارب  نارـسفم  »
.دراد ینشور  لیلد  اه  مان  نیا  زا  کی  ره  و  تسا ، هحضاف » »

.تسا نکش  نامیپ  ناکرشم  زا  دنوادخ  يرازیب  تئارب و  نآ  زاغآ  هک  هدش  هدراذگ  هروس  نیا  يارب  تهج  نیا  هب  تئارب »  » مان

 . هدمآ نایم  هب  ناوارف  هبوت »  » زا نخس  هروس  نیا  زاغآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هبوت »  » مان

هدوب ناشلامعا  يور  زا  يرادرب  هدرپ  ناقفانم و  تحاضف  ییاوسر و  بجوم  نآ  زا  یفلتخم  تایا  هک  تسا  نا  تهج  هب  هحضاف »  » مان
(1) «. تسا

.تسا هدشن  عورش  هللا » مسب   » اب هک  تسا  يا  هروس  اهنت  هروس  نیا 

؟ درادن هللا  مسب  هروس  نیا  ارچ 

 ، نکش نامیپ  نانمشد  هب  گنج  نالعااب  عقاو  رد  هروس  نیا  اریز  دهد ، یم  ام  هب  هروس  نیا  عورش  یگنوگچ  ار  لاوس  نیا  خسا  «پ-
دنوادـخ مشخ  رگنـشور  و  تسا ،  هدـش  زاغآ  نانآ  لباقم  رد  تخـس  مکحم و  شور  کی  نتفرگ  شیپ  يرازیب و  تئارب و  راـهظا  و 

تیناـمحر و تفـص  هدـننک  ناـیب  تبحم و  یتـسود و  حلـص و  هناـشن  هک  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » اـب تسا و  هورگ  نیا  هب  تبـسن 
(2)« .درادن بسانت  تسا ،  ادخ  تیمیحر 

هنومن ج7 ص327 ریسفت  - 1
هنومن ج7 ص327 ریسفت  - 2
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تلزن همحرلا و  ناـمدال و  هللا  مسب  نـألهءارب  هروـس  سأر  یلع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لزنت  مل  : » مالـسلا هیلع  یلع  نـع  یـسربطلا 
« فیسلاب نامالا  عفرل  هءارب 

ندـش هتـشادرب  تئارب  هروس  یلو  تسا  تمحر  ناـما و  يارب  هللا  مسب  هک  اـجنآ  زا  هک :  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یـسربط 
(1) .تسا هدشن  لزان  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هروس  نیا  يادتبا  تسا ، ریشمش  اب  ناما 

 ، هدش هتفگ  نخـس  اهنامیپ  نوماریپ  لافنا  هروس  رد  اریز  تسا ،  لافنا  هروس  هلابند  تقیقح  رد  هروس  نیا  نوچ  دندقتعم  زین  یهورگ 
.تسا هدشن  رکذ  ود  نیا  نایم  رد  هللا  مسب  اذل  هدش ،  ثحب  نانکش  نامیپ  ياهنامیپ  ياغلا  نوماریپ  هروس  نیا  رد  و 

(2) .دنشاب یم  یکی  تئارب  لافنا و  هروس  ٌدحاو » ُهَئاربلا  ُلافنالا َو  : » مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

مود تیاور  رد  يرگید  هب  تسخن و  تیاوررد  یکی  هب  هک  دـشاب ، عوـضوم  ود  ره  هللا » مسب   » كرت تلع  هـک  درادـن  یعناـم  چـیه  و 
تسا هدش  هراشا 

نآرقلا ج6 ص 116 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نآرقلا ج6 ص 116 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2
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هبوت هروس  لئاضف 

« ...قافنلا نم  ائیرب  همایقلا  موی  هللا  هثعب  هروسلا  هذه  أرق  نم  : » لاق هنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور 

يربم تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا 
(1) .دیامرف روشحم  قافن  زا 

قافنلا نم  ءيرب  هنا  همایقلا  موی  دهاش  هل و  عیفش  اناف  هءارب  لافنالا و  هروس  أرق  نم  لاق : هنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور 
ناک تاجرد و  رـشع  هل  عفر  تائیـس و  رـشع  هنع  یحم  تانـسح و  رـشع  ایندـلا  راد  یف  هقفانم  قفانم و  لک  ددـعب  رجالا  نم  یطعا  و 

(2) .ایندلا یف  هتایح  مایا  هیلع  نولصی  هتلمح  شرعلا و 

هدننک تعافش  نم  دیامن  تئارق  ار  هبوت »  » و لافنا »  » ياه هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا 
قفانم نانز  نادرم و  همه  دادـعت  هب  تسا و  رود  هب  قافن  زا  وا  هکنیا  رب  ینبم  دوب ، مهاوخ  تماـیق  زور  رد  وا ، يارب  هدـنهد  یهاوگ  و 

مایا رد  نآ  نالماح  شرع و  دوش و  یم  هدرب  الاب  هجرد  هد  دوش و  یم  كاپ  وا  زا  هاـنگ  هد  دوش و  یم  هداد  هنـسح  هد  وا  هب  اـیند ، رد 
دنتسرف یم  دورد  وا  رب  ایند  رد  وا  یگدنز 

نآرقلا ج6 ص 116 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرتو  نتم  - 1
لئاسولا ج4 ص340 كردتسم  - 2
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نینموملاریما هعیش  نم  ناک  ًادبا و  قافن  هلخدی  مل  رهش  لک  یف  هءارب  هروس  لافنالا و  هروس  أرق  نم  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
.مالسلا هیلع 

دوش و یمن  لخاد  وا  رد  قافن  حور  دناوخب  هام  ره  رد  ار  تئارب  لافنا و  هکرابم  ياه  هروس  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) .دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نیتسار  ناوریپ  زا 

هعیـش نم  ناک  ًادبا و  قافن  هلخدی  مل  رهـش  لک  یف  لافنالا  هءارب و  هروس  أرق  نم  لوقی : هتعمـس  لاق : هللادـبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  نع 
.باسحلا نم  سانلا  غرفی  یتح  هتعیش  عم  هنجلا  دئاوم  نم  همایقلا  موی  لکأ  اقح و  نینموملاریما 

دناوخب هام  ره  رد  ار  تئارب  لافنا و  هکرابم  ياه  هروس  سک  ره  دومرف » هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  ریـصبابا 
زا زیخاتسر  زور  رد  دوب و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  یقیقح  ناوریپ  زا  دش و  دهاوخن  دراو  وا  دوجو  رد  قافن  حور  زگره 

(2) .دنوش غراف  شیوخ  باسح  زا  مدرم  ات  دریگ  یم  هرهب  نایعیش  اب  هارمه  یتشهب  ياه  هدئام 

(3) .رئابکلا لها  یف  عفشی  ادبا و  قفانی  مل  رهش ، لک  یف  نیتروسلا  نیتاه  أرق  نم  نا  مالسلا : هیلع  قداصلا  رفعج  نع 

نآرقلا ج6 ص2 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نآرقلا ج6 ص2 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرتو  نتم  - 2

لئاسولا ج4 ص341 كردتسم  - 3
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دراو وا  هب  زگره  قافن  دـنک  تئارق  هام  ره  رد  ار  [ هبوت لاـفنا ،  ] هروس ود  نیا  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  رفعج  ماـما 
.دوش یم  تعافش  ناگرزب  نیب  رد  دوش و  یمن 

هبوت هروس  تاکرب  راثآ و 

يزوس شتآ  دزد و  زا  ندنام  ناما  رد  ( 1

نم فاخ  نم  یلعای ... ! : » لاق هنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  دمحم ، نبرفعج  نع 
ْلُقَف ْاْوَّلَوَت  نِإَف  ﴾ 128  ﴿ ٌمیِحَّر ٌفوُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکءاَـج  ْدََـقل  أرقیلف : عابـسلا 

(1) ﴾ « 129  ﴿ ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ُهّللا ال  َِیبْسَح 

يررـض وا  هب  تاناویح  نآ  هیحان  زا  دناوخب ] ار  هبوت  هروس  تایآ 129-128  رگا   ] دسرت یم  هدنرد  یـشحو و  تاناویح  زا  سک  ره  »
« .دسر یمن 

ناگدنرد زا  ندنام  ناما  رد  ( 2

﴾ . 129  ﴿ ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ُهّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  ْاْوَّلَوَت  نِإَف 

دناوخب نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راـب  زور 70 ره  رد  ار  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره  تسا : روکذـم  هر )  ) رذ یبا  زا 
زا راوید و  ریز  رد  ندرم  زا  نداتفا و  شتآ  رد  ندـش و  قرغ  زا  دـنک و  تیاـفک  ار  وا  ییاـیند  ینید و  تاـمهم  همه  لاـعتم  دـنوادخ 

(2) .دراد هاگن  غیت  هب  ندش  هتشک 

رداونلا یف  توریب ج4 ص254  هیقفلا چ  هرضحیال  نم  - 1
میرک ص87 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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تاّمهم تیافک  ( 3

﴾ . 129  ﴿ ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ُهّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  ْاْوَّلَوَت  نِإَف 

دناوخب نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راـب  زور 70 ره  رد  ار  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره  تسا : روکذـم  هر )  ) رذ یبا  زا 
زا راوید و  ریز  رد  ندرم  زا  نداتفا و  شتآ  رد  ندـش و  قرغ  زا  دـنک و  تیاـفک  ار  وا  ییاـیند  ینید و  تاـمهم  همه  لاـعتم  دـنوادخ 

(1) .دراد هاگن  غیت  هب  ندش  هتشک 

يراتفرگ مدع  تهج  ( 4

﴾128  ﴿ ٌمیِحَّر ٌفوُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکءاَج  ْدََقل  دنا : هدومرف  ناگرزبزا  یضعب 

دمدب دوخ  تسد  ياهفک  رب  دناوخب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راب  نتفگ 10  نخس  زا  شیپ  حبص ، زامن  زا  دعب  ار 
(2) .ددرگن التبم  يراتفرگ  چیه  هب  زور  نآ  دلامب د ر  دوخ  ياضعا  مامت  هب  ار  اهتسد  دلام و  دوخ  يور  رب  و 

میرک ص87 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص87 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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برجم تاموتخ 

دناوخب ار  هبوت  هکرابم  هروس  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اـب  راـب  دشاب 11  هتشاد  یتجاح  یهاشداپ  دزن  یـسک  رگا  ( » 1
.دوش اور  وا  تجاح 

تین اب  راب  نامیا 41  اب  سک  ره  ءادـعا ، رب  رفظ  حـتف و  بلط  تهج  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ( 2
(1)« .دناوخب راب  یتیاور 21  هب  دبای و  رفظ  نانمشد  ادعا و  رب  دناوخب  ار  هبوت  هکرابم  هروس  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و 

سنوی هروس 

هراشا

109 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

: ---- هروس رگید  ياه  مان 

سنوی هروس  لئاضف 

َبَّذَک سنُوِیب َو  َقَّدَص  نَم  ددَِعب  تانسَح ، َرـشَع  رجألا  َنِم  یطُعا  اهأَرَق  نَم  لاق : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  بعک  یبا  نع 
.نوعرف عم  قرغ  نَم  دَدَِعب  ِهب َو 

میرک ص86 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
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سنوی ترضح  هک  یناسک  دادعت  ربارب  هد  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  هک  ره  : » هدش تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(1)« .دندش قرغ  نوعرف  اب  هک  یناسک  دادعت  هب  زین  دوش و  یم  اطع  وا  هب  هنسح  دندرک  بیذکت  ای  قیدصت  ار  مالسلا  هیلع 

ناک نیلهاجلا و  نم  َنوکی  نأ  هیلع  فخَی  مل  هثالث  وأ  نیرهَـش  ّلک  یف  سنوی  َهروُس  أَرق  نَم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  يور 
.نیبرقملا نم  همایقلا  موی 

یب نالهاج و  زا  هک  دور  یمن  نا  میب  دـناوخب  هام  هس  ای  ود  ره  رد  ار  سنوی  هروس  هک  یـسک  : » دـنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2)« .دوب دهاوخ  نابرقم  زا  تمایق  زور  رد  دشاب و  ناربخ 

: لاـق .هعباـسلا  هروسلا  نم  ارقإ  لاـق : ارقإ ؟ ءیـش  يا  نم  تلق : .أرقإ  مالـسلا : هیلع  رفعجوبا  لاـق  لاـق : دـمحم  نع  ناـمثع  نب  نبا  نع 
 « ٌهَّلِذ َالَو  ٌرَتَق  ْمُهَهوُجُو  ُقَهْرَی  َالَو  ٌهَداَیِزَو  یَنْسُْحلا  ْاُونَسْحَأ  َنیِذَّلِّل  یلا «  تیهتنا  یتح  تأرقف  .سنوی  هروس  أرقإ  لاقف : اهسمتلا  تلعجف 

.نآرقلا تدرق  اذإ  بیشأ  فیک ال  بجعال  ینا  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  کبسح .  لاق : مث 

؟ مناوخب هچ  زا  مدرک  ضرع  دـیوگ :  یم  .ناوخب  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  هدروا  تیاور  دـمحم  زا  ناـمثع  نب  ناـبا 
ُقَهْرَی َـالَو  ٌهَداَـیِزَو  یَنْـسُْحلا  ْاُونَـسْحَأ  َنیِذَّلِّل  هیآ «  هب  اـت  مدـناوخ  ار  سنوی  هروس  نم  سپ  دـیوگ  یم  .ناوخب  متفه  هروس  زا  دوـمرف :
هنوگچ هک  متفگـش  رد  یتسارب  هدومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .تسا  سب  دومرف : مدیـسر  ٌهَّلِذ »  َـالَو  ٌرَتَـق  ْمُهَهوُجُو 

(3) .دوشن دیپس  میوم  مناوخ  یم  نارق  هک  یماگنه 

سنوی هروس  ریسفت  يادتبا  نایبلا ج3  عمجم  - 1
سنوی هروس  ریسفت  يادتبا  نایبلا ج3  عمجم  - 2

نآرقلا ج7 ص2 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 3
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سنوی هروس  تاکرب  راثآ و 

ولهپ اپ و  درد  نامرد  ( 1

َنِیفِرْسُْمِلل َنِّیُز  َِکلَذَک  ُهَّسَّم  ٍّرُض  َیلِإ  اَنُعْدَی  ْمَّل  نَأَک  َّرَم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  اَنْفَـشَک  اَّمَلَف  اًِمئآَق  ْوَأ  اًدِعاَق  ْوَأ  ِِهبنَِجل  اَناَعَد  ُّرُّضلا  َناَسنِإلا  َّسَم  اَذِإَو 
﴾12  ﴿ َنُولَمْعَی ْاُوناَک  اَم 

نغور اب  ار  اه  هتـشون  یهایـس  دـسیونب و  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  كاپ  ون و  هساک  رب  ار  هیآ  نیا  نامیا  اب  سکره 
(1) .دوش لیاز  دلامب  درد  لحم  هب  ار  نغور  نآ  سپس  دنک  وحم  نوتیز 

ندییاز ناسآ  تهج  (2

ُرِّبَدـُی نَمَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتَّیَْملا  ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  نَمَو  َراَْصبَألاو  َعْمَّسلا  ُِکلْمَی  نَّمَأ  ِضْرَألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  مُُکقُزْرَی  نَم  ْلـُق 
﴾31  ﴿ َنوُقَّتَت َالَفَأ  ْلُقَف  ُهّللا  َنُولوُقَیَسَف  َْرمَألا 

دوش و مک  ندییاز  درد  دناوخب  ینز  ندـییاز  ناسآ  تین  هب  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  نیا  نامیا  اب  سک  ره 
(2) .دوش ناسآ  وا  لمح  عضو 

میرک ص88 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص88 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
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برجم تاموتخ 

تین اب  راـب  نمـشد 21  رب  رفظ  عفد و  تهج  هب  ار  سنوـی »  » هکراـبم هروـس  سک  ره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
(1) .ددرگ بلاغ  دوخ  نمشد  رب  دناوخب  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و 

دوه هروس 

هراشا

123 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

: -- هروس رگید  ياه  مان 

.درک ریپ  ارم  هروس  نیا 

نا و ح- -م-ن- شد تر  -ث- كرطاخ هب  دیابن  زگره  ناناملسم  هک  دنک  یم  تابثا  ار  رما  نیا  ینـشور  هب  هرو  -ن س- يا تا  - يآ
.دنیازفیب شیوخ  تماقتسا  رب  زور  ره  دیاب  هکلب  دننک ، یلاخ  ار  نادیم  نانآ  دیدش  تالم 

دوه هروس  دوه ؛ هروس  ینتبیش  دومرف :  ( مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  میناوخ  یم  یفورعم  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 
! درک ریپ  ارم 

ادخلوسر يا  امش  هرهچ  رد  سردوز  يریپ  راثآ  دن  -ت- شاد -ه  ضر -ش ع- نارا -ي ك-ه ي- ما -ن-ك-ه ه-ن-گ- يا و ي-ا 
! درک ریپ  ارم  هعقاو  دوه و  هروس  هعقاولا ؛ دوه و  ینتبیش  دومرف : هدش ،  نایامن 

 . تسا هدش  هفاضا  زین  نآ  ریغ  ریوکت و  نولئاستی و  مع  تالسر و  هرو م- تا س- - ياور زا  رد ب-ع-ض-ي  و 

میرک ص87 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
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لو - سر یل  لز ع- - نا م- هد ك-ه : -ث چ-ن-ي-ن ن-ق-ل ش- يد -ن ح- يا رد ت-ف-س-ي-ر  سا  -ن ع-ب- با زا  و 
هیآ چیه  کعم ؛ بات  نم  ترما و  امک  مق  -ت- سا - فهیآ نم  قشا  هیلع و ال  دشا  ناک  هیآ  مّلـس )  هلآ و  هیل و  هّللا ع- یل  ص-  ) هللا

باـت نم  ترما و  اـمک  -ت-ق-م  سا -ه  يآ زا  -ر  تراو - شد -ر و  تد - يد ش- مّلـس )  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص   ) ربـمغیپ رب  يا 
.دوبن دنتسه ) وت  اب  هک  یناسک  نینچمه  يا و  هتفای  روتسد  هک  نانچنآ  نک  تماقتسا   ... ) کعم

زا ح-ض- و  -د ، يد باو  - خرد ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ نادنمـشناد  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  لقن  نارـسفم  زا  یـضعب 
ياهتما تشذـگ  رـس  نایب  شتلع  ایآ  درک  ریپ  ارم  دوه  هروس  هد  زا ش-م-ا ن-ق-ل ش- -ن-ك-ه  يا در ، لا ك- -ش س-ؤ  تر

.دوب ترما ...  امک  مقتساف  هیآ  شتلع  هن ،  دومرف : تسا  اهنآ  كاله  نیشیپ و 

- بو تماــیق  هــب  طو  - بر يا م- هد  -ن- هد نا  تا ت-ك- - يآ -ه ،  يآ -ن  يا هوـــال ب-ر  هرو ع- -ن س- يا لا  ب-ه ه-ر ح-
دراد داسف  اب  هزرا  هرا م-ب- - برد یتاروتسد  نیشیپ و  ماوقا  تازاجم  نوماریپ  یتایآ  یهلا و  لدع  ها  - گداد نآ  رد  -ي  سر - پزا

.دنک ریپ  ار  یمدآ  اهتیلوئسم  نیا  رد  هشیدنا  هک  تسین  بجعت  ياج  تسا و  نیرفآ  تیلوئسم  یگمه  هک 

-ت ب-ر م- سا يد  -ي- كا هروس ت- نیا  تاـیآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن 
-ت ش-ب- سرد -ا  صو شزاغآ م-خ-ص- و  تسا ،  هدمآ  سنوی  هروس  هرو ق-ب-ل ي-ع-ن-ي  رد س- -ي ك-ه  بلا ط-

(1)  . تسا لئاسم  نامه  رب  دیکات  دراوم  زا  يرایسب  رد  زین  شتشادرب  و  زاغآ ، نام  ي-ه ه-

هنومن ج9 ص16 ریسفت  - 1
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دوه هروس  لئاضف 

ءایبنالا ًادوه و  قّدـص  نم  ددـعب  باوثلا  رجالا و  نم  یطعا  هروسلا  هذـه  أرق  نم  لاـق : هنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور 
.اریسی ًاباسح  بسوح  ءادهشلا و  هجرد  یف  همایقلا  موی  ناک  و  مهب ، بذک  نم  مالسلا و  مهیلع 

دوه هب  هک  یناسک  دادعت  هب  یباوث  شاداپ و  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  تیاور 
دریگ و یم  رارق  ءادهـش  مقم  رد  تمایق  زور  رد  تشاد و  دهاوخ  دندومن  راکنا  ار  اهنآ  هک  یناسک  دندروآ و  نامیا  ناربمایپ  ریاس  و 

(1) .تشاد دهاوخ  یناسآ  باسح 

بّذک ٍحونب و  َقَّدَص  نَمِدَدَِعب  تانَسَح  رـشَع  ِرجألا  نم  یطعُأ  دوه  هروس  أرق  نم  لاق : هنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور 
(2) .ءادَعُسلا نم  همایقلا  موی  ناک  یسوم و  میهاربا و  طول و  بیعش و  حلاص و  دوه و  و  هب ،

دادعت هب  زین  دنا و  هدرک  شبیذکت  ای  دنا  هدروآ  نامیا  حون  ترـضح  هب  هک  یناسک  دادعت  ربارب  هد  دـنک  تئارق  ار  دوه  هروس  هکره  »
زیخاتسر رد  یسک  نینچ  دش و  دهاوخ  هداد  شاداپ  وا  هب  یسوم  میهاربا و  طول ، بیعـش ، حلاص ، دوه ، ترـضح  نافلاخم  ناقفاوم و 

« .دوب دهاوخ  دنمتداعس 

هتئیطَخ َُهل  فَرُعت  َملَو  نییبنلا  هرمز  یف  ِهمایقلا  موی  یلاعت  هللا  ُهَثََعب  ٍهعُمُج  ّلـک  یف  دوه  هروس  أرق  نم  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 
.همایقلا موی  اهلمع 

نآرقلا ج7 ص77 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
لئاسولا ج4 ص341 كردتسم  - 2
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هورگ رد  تمایق  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  دـیامن ، تئارق  هعمج  ره  رد  ار  دوه  هکرابم  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1) (. تسا هدش  هدیزرمآ  وا  ناهانگ   ) .دش دهاوخن  هدید  وا  رب  یهانگ  زور  نآرد  دنک و  یم  شروشحم  ناربمایپ 

دوه هروس  تاکرب  راثآ و 

نمشد رب  هبلغ  یندب و  يورین  شیازفا  تهج  ( 1

لجر ال هئام  هبراح  ولو  ًارـصن  هوق و  هللا  هاطعأ  هعم  اهذـخای  یبظ و  قر  یلع  هروسلا  اذـه  بتک  نم  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  نع  يور 
.هنم فاخی  هآر  نم  لک  اومزهنا و  مهب  حاص  نإو  مهبلغ  مهیلع و  رصنت 

دهاوخ وا  هب  يا  هداعلا  قوف  يورین  دنوادخ  دشاب  هتشاد  دوخ  اب  دسیونب و  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لقن 
وا زا  دنیبب  ار  وا  سک  ره  هک  اجنا  ات  دوش  یم  بلاغ  زوریپ و  وا  رب  دگنجب  نمـشد  اب  دشاب و  هتـشاد  هارمه  هب  ار  نآ  هک  یـسک  داد و 

(2) .دسرت یم 

ردص حرش  تهج  ( 2

ْمُکَّبَر ْاوُرِفْغَتْسا  ِنَأَو  ﴾2  ﴿ ٌریَِشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ﴾ 1  ﴿ ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَتِک  َرلا 
﴾3  ﴿ ٍرِیبَک ٍمْوَی  َباَذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  َیِّنِإَف  ْاْوَّلَوَت  نِإَو  ُهَلْضَف  ٍلْضَف  يِذ  َّلُک  ِتُْؤیَو  یمَسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  اًنَـسَح  اًعاَتَّم  مُکْعِّتَُمی  ِْهَیلِإ  ْاُوبُوت  َُّمث 

﴾4  ﴿ ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ْمُکُعِجْرَم  ِهّللا  َیلِإ 

هب دـسیونب و  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  باتفآ  عولط  تقو  رد  زبس  یتخرد  گرب  رب  ار  تایآ  نیا  نامیا  اـب  سک  ره 
(3) .ددرگ یم  ینارون  وا  لد  دروخب  ماش  حبص و  رد  زور  ار 4  نا  دیوشب و  بالگ  کشم و 

كدوک ظفح  تهج  ( 3

اَّم مُُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  ْاْوَّلَوَت  نِإَف  ﴾ 56  ﴿ ٍمیِقَتْـسُّم ٍطاَرِـص  یَلَع  یِّبَر  َّنِإ  اَِهتَیِـصاَِنب  ٌذِخآ  َوُه  َّالِإ  ٍهَّبآَد  نِم  اَّم  مُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ 
﴾57  ﴿ ٌظیِفَح ٍءْیَش  ِّلُک  َیَلَع  یِّبَر  َّنِإ  اًْئیَش  ُهَنوُّرُضَت  َالَو  ْمُکَْریَغ  اًمْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْسَیَو  ْمُْکَیلِإ  ِِهب  ُْتلِسْرُأ 

همه زا  لفط  دزیوآ .  لفط  ندرگ  رد  دـچیپب و  دـسیونب و  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  ود  نامیا  اـب  یـسک  رگا 
(4) .دنامب ظوفحم  تافآ 

نآرقلا ج7 ص77 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نآرقلا ج7 ص77 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2

میرک ص 89 نارق  تایآ  صاوخ  - 3
میرک ص91 نارق  تایآ  صاوخ  - 4
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هاچ بآ  ندش  دایز  ( 4

َیلِإ يِوآَس  َلاَق  ﴾ 42  ﴿ َنیِِرفاَْکلا َعَّم  نُکَت  َالَو  اَنَعَّم  بَکْرا  َّیَُنب  اَی  ٍلِْزعَم  ِیف  َناَکَو  ُهَْنبا  ٌحُون  يَداَنَو  ِلاَـبِْجلاَک  ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرْجَت  َیِهَو 
﴾43  ﴿ َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناَکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاَحَو  َمِحَّر  نَم  َّالِإ  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاَع  َلاَق َال  ءاَْملا  َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج 

دـسیونب و نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  یلافـس  هکت  رب  هاچ  بآ  یتدایز  تهج  هب  ار  هیآ  ود  نیا  نامیا  اـب  یـسک  رگا 
(1) .ددرگ رایسب  نآ  بآ  دزادنیب  دشاب  هدش  مک  نا  بآ  هک  یهاچ  رد  دناوخب و  ار  هیآ  ود  نیا  رابدص 

بکرم ظفح  تهج  ( 5

﴾41  ﴿ ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اَهاَسُْرمَو  اَهاَرْجَم  ِهّللا  ِمِْسب  اَهِیف  ْاُوبَکْرا  َلاَقَو 

راوس ماگنه  نامیا  اب  سک  ره  هک : دـنا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح 
تافداصت ندش و  قرغزا  دیوگب  [ ار قوف  هیآ   ] نآ ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  فیرگید  بکرم  ره  ای  یتشک و  رب  ندـش 

(2) .دسرب دصقم  هب  تمالس  هب  ددرگ و  نمیا 

برجم تاموتخ 

مهم دناوخب  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راب  ار 13  دوه  هکرابم  هروس  دـیآ ،  شیپ  راوشد  يراک  ار  نامیا  اب  سک  ره 
(3) .دوش یم  لح  شلکشم  دوش و  یم  تیافک  وا 

میرک ص 90 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص 90 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص 89 نارق  تایآ  صاوخ  - 3
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فسوی هروس 

هراشا

111 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

صصقلا نسحا  هروس : رگید  ياه  مان 

: نآ زا  دعب  مالسا و  زا  لبق  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ناتساد 

هدرا رد چ-ه- تارو  رد ت- هک  ارچ  تسا ،  هدوب  فورعم  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  فسوی  ناتـساد  زین  مالـسا  زا  لبق  کش  نودـب  »
 . تسا هدش  رکذ  الصفم  ناتساد  نیا  ات 50 ) لصفزا 37   ) -ش ياد زا س-ف-ر پ-ي- ف-ص-ل 

نآرق اب  يرایـسب  ياهتوافت  هدـمآ  تاروت  رد  هچنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـصف  هدراـه  -ن چ- يا -ي-ق  قد -ه  علا -ت-ه م-ط- بلا
ره زا  یلاخ  صلاخ و  هت و  - سار هد پ-ي- - مآ نآرق  رد  هچنآ  دـح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهتوافت  نیا  هسیاـقم  دراد و  دـیجم 
زا روـظنم  هکنیا  رباـنب   ) يدوـب لـفاغ  نآ  زا  -ن  يا زا  پ-ي-ش  -د : يو -ي گ- مربماـیپ هب  نآرق  هـکنیا  دـشاب و  یم  هـفارخ  هنوـگ 

.تسازیگنا تربع  تشذگرس  نیا  صلاخ  تیعقاو  زا  ربمایپ  یهاگآ  مدع  هب  هراشا  -د ) شا -ف ب- سو ناتساد ي- صصقلا  نسحا 
.

-ن ق-ب- يا نینچ گ-ف-ت :  دـید  ار  فسوی  دولآ  نوخ  نهاریپ  هک  یماـگنه  بوقعی  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ینونک  تاروت  زا 
ار دوخ  ياـه  هما  بو ج- پ-س ي-ع-ق-  - تسا هدـش  هدـیرد  فسوی  هک  نیقی  هدروخ  ار  وا  هدـنرد  روناـج  تسا و  نم  رـسپ  يا 

يارب زا  شنارتخد  یمامت  نارسپ و  یمامت  و  دومن -  يرگ  هحون  شرسپ  يارب  زا  يرایسب  ياهزور  تسب و  شرمک  هب  سالپ  دیرد و 
 . تفر مهاوخدورف  انوزحم  ربق  هب  دوخ  رسپ  هب  تفگ  دومن و  عانتما  نتفرگ  یلست  ار  وا  اما  دنتساخربوا ، هب  نداد  یلست 

غز و -ن م-ص-ي-ب-ت ج- يا ردو  دش  هاگآ  نادـنزرف  غورد  زا  تسارف  يرایـشوه و  اب  بوقعی  دـیوگ : یم  نآرق  هک  یلاح  رد 
شبلق دـنچ  ره  تشاد  يا  هناروبـص  دروخرب  تبی  نآ م-ص- اب  تسا  ءایبنا  تنـس  هک  نانچنآ  هکلب  درکن ، یبا  عز و ب-ي ت- ف-

یلو ب-ه ت-ع-ب- داد  -ت  سد زا  ار  -ه چ-ش-م-ش  ير تر گ- -ث- كزا اعبط  دـش و  یم  يراـج  شکـشا  تخوس و  یم 
زا درک  یعس  میظک )   ) يراد نتشیوخ  اب  لیمجر و  نآر ب-ا ص-ب- ي-ر ق-

دوــب صوــصخم  يرادازع  تمــالع  هـک  نتــسب  رمک  هـب  ســالپ  يرگ و  هـحو  -ه و ن- ما ند ج- - يرد نو  یئا ه-م-چ- - هرا ك-
..دنک يراددوخ 
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هد - مآ -ي  فا - ضا يا  -ه- گر خاش و ب- اب  یهاگ  برغ  قرش و  نیخروم  ياه  هتشون  رد  ناتساد  نیا  زین  مالـسا  زا  دعب  لاح  رهب 
ياـخیلز فسوی و  وا  زا  سپ  دـنهد و  یم  تبـسن  یـسودرف  هب  ار  اـخیلز  فسوی و  هصق  نیتسخن  -ي  سرا رد ش-ع-ر ف- -ت  سا
 . .تسا مهن  نرق  فورعم  رعاش  یماج  نمحرلادبع  ياخیلز  فسوی و  وا ، زا  دعب  تسا و  یمق  يدوعسم  قعمع و  نیدلا  باهش 

؟ تسا هدش  نایب  اجکی  فسوی  ناتساد  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاس  ياه  تشذگرس  فالخرب  ارچ 

ریا تشذگرـس س- فـالخب  هدـش ،  ناـیب  اـجکی  نآ  همه  هک  تسا  -ن  يا -ف  سو نا ي- -ت- ساد يا  -ي-ه- گژ - يو زا  یکی 
 . تسا هدیدرگ  شخپ  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  رد  هناگادج  ياهشخب  تروصب  هک  ناربمایپ 

-ي سا - سا -د  نو دراد پ-ي- یـصاخ ك-ه  عضو  هب  هجوت  اب  ناتـساد  نیا  ياهزارف  کیکفت  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  یگژیو  نیا 
بوخ ناتساد  لثملا  یف  دوش ، رکذ  اجکی  دیاب  همه  -ل  ما ير ك- يار ن-ت-ي-ج-ه گ-ي- و ب- در ، زا ه-م م-ي ب- ار  نآ 

..درادن یموهفم  ناتساد  نایاپ  رکذ  نودب  هدمآ  هروس  نیا  زاغآ  رد  هک  درک  رکذ  نآ  يارب  ردپ  هک  يریبعت  فسوی و 

ما پ-ر -ر م-ق- بار ردو ب- دندمآ  رصم  هب  فسوی  ناردارب  بوقعی و  هک  یماگنه  میناوخ ،  یم  هرو  -ن س- يا -ر  خاوا رد  اذل 
يا م-ن ق-ب-ل ق-د ج-ع- ؤر ي- -ل  يوا - تاذـه تبا  اـی  تفگ :  درک و  ردـپ  هب  ور  فسوی  دـندرک ، عوضخ  وا  ع-ظ-م-ت 

..تسویپ تیعقاو  هب  ار  نآ  دنوادخ  مدید  زاغآ  رد  هک  تسا  یباوخ  نامه  لیوات  -ن  يا مرد !  پ- -ي ح-ق-ا : بر -ا  هل

يا پ-ي- -ه- نا -ت- ساد هک  یلاح  رد  دزاس ، یم  نشور  ار  ناتـساد  نیا  نایاپ  زاغآ و  ینتـسسگان  دـنوی  -ه پ- نو -ن ن-م- يا
هجیتن كرد و  لـباقال  نآ م-س-ت-ق- يا  - هزار زا ف- -ن چ-ن-ي-ن ن-ي-س-ت و ه-ر ي-ك  يا -گ-ر  يد نار  -ب- ما

 . تسا يریگ 
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ناشتازرابم حرـش  نایب  الومعم  هدمآ  نآرق  رد  هک  ناربمایپ  ریاس  ياهناتـساد  هک  تسنآ  هروس  نیا  ياهیگژیو  زا  رگ  - يد ي-ك-ي 
هب يدوبان  دح  رـس  ات  دوخ  تفلاخم  هب  يرگید  هورگ  دـندروآ و  یم  نامیا  یهورگ  ماجنارـس  هک  تسا  رگنایغط  شکرـس و  ماوقا  اب 

.دنداد یم  همادا  یهلا  تازاجم 

فـسوی دوخ  یناگد  - نزرگنایب رتشیب  هکلب  تسا  هدـماین  نایم  هب  عوضوم  نیا  زا  س-خ-ن-ي  -ف ،  سو نا ي- -ت- ساد رد  -ا  ما
هدوب هنومن  دوخ  عوـن  رد  هک  دوـش  یم  لیدـبت  دـنمورین  یتـموکح  هب  ماجنارـس  هک  تسا  یگدـنز  تخـس  ياـهناروک  زا  وا  روـبع  و 

(1)« .تسا

فسوی هروس  لئاضف 

هنیمی تکلم  ام  هلها و  اهملع  اهالت و  ملسم  امیا  ّهناف  فسوی  هروس  مکءاقرا  اوملع  لاق : هنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
.ملسم دسحی  نا ال  هوقلا  هاطعا  توملا و  تارکس  هیلع  یلاعت  هللا  نّوه 

هب دناوخب و  ار  نآ  یناملـسم  ره  اریز  دیزومایب  دوخ  ناگدـنب  هب  ار  فسوی  هروس  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لقن 
دـسح یناملـسم  هب  هک  دـشخب  یم  يو  هب  ییورین  دـنک و  یم  ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکـس  دـنوادخ  دزومایب  دوخ  زینک  هداوناخ و 

(2)« دزرون

همایقلا و موی  هللا  هثعب  هلیل  لک  یف  وا  موی  لک  یف  فسوی  هروس  أرق  نم  لوقی : هتعمس  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ریصب  یبا  نع 
(3) .نیحلاصلا هللادابع  نم  هناریج  ناک  و  عزفلا ] نم   ] سانلا بیصی  ام  همایقلا  موی  هبیصی  مالسلا و ال  هیلع  فسوی  لامج  یلع  هلامج 

صص 360-361 هنومن ج9  ریسفت  - 1
نآرقلا ج7 ص 181 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2

لئاسولا ج4 ص342 كردتسم  - 3
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یلاح رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک  توالت  اهزور  ای  اه  بش  رد  ار  هروس  نیا  سکره  : » دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناگدنب زا  دسر و  یمن  وا  هب  تمایق  رد  یبات  یب  سرت و  تسابیز و  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دننام  شلامج  هک  دنک  یم  ثوعبم 

« .دوب دهاوخ  دنوادخ  بوخ  هتسیاش و 

(1) .تسا هدش  رکذ  مه  تاروت  رد  هروس  نیا  .هبوتکم  هاروتلا  یف  تناک  اهنا  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

هروس تاکرب  راثآ و 

يزور ندش  دایز  تهج  ( 1

« یلاعت هللا  نذاب  ظحلا  هل  لعجی  قزرلا و  هل  هللا  لهسی  اهبرشی  اهبتکی و  نأ  هلک  اذه  نم  لاق ...« : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

يزور دنوادخ  .دماشایب  ار  نآ  هتسش و  ار  نآ  بآ  اب  دسیونب و  یفرظ  رد  ار  هروس  نیا  یسک  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .لاعتم دنوادخ  نذا  هب.دیامرف  ررقم  وا  رب  یّظح  دنک و  ناسآ  وا  رب  ار 

یشاحف انز و  زا  ندش  نمیا  تهج  ( 2

.اشاحف وأ  ایناز  نوکی  نا  ایندلا  یف  نم  وأ  نیحلاصلا و  هللادابع  نم  ناک  فسوی  نا  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع 

نمیا رد  یشاحف  ندرک و  انز  زا  ایند  رد  دشاب ) هتشاد  هروس  نیا  توالت  رب  تموادم  هک  یسک   ) دوب و ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  فسوی 
(3)  . تسا

مجرتم ص284 لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  - 1
نآرقلا ج7 ص183 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2
نآرقلا ج7 ص182 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 3
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نیجوز نایم  یتسود  تفلا و  تهج  ( 3

وا نیب   ] دراد دوخ  اب  دچیپب و  كاپ  هماج  رد  دسیونب و  نا  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  فسوی  هکرابم  هروس  یسک  رگا 
(1) .دوش ادیپ  تفلا  شرسمه ] و 

ضارما عیمج  يافش  تهج  ( 4

ْاُوبَهْذا ﴾ 92  ﴿ َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُهَو  ْمَُکل  ُهّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیَْرثَت  َلاَق َال  ﴾ 91  ﴿ َنِیئِطاََخل اَّنُک  نِإَو  اَْنیَلَع  ُهّللا  َكََرثآ  ْدََقل  ِهّللاَت  ْاُولاَق 
﴾93  ﴿ َنیِعَمْجَأ ْمُِکلْهَِأب  ِینُوتْأَو  اًریَِصب  ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یَلَع  ُهوُْقلَأَف  اَذَه  یِصیِمَِقب 

(2) .تسا عفان  رایسب  ضارما  عیمج  تهج  هب  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  تایآ  نیا  ندناوخ 

نادنز زا  ندش  دازآ  تهج  ( 5

َنِم ِینَجَرْخَأ  ْذِإ  َیب  َنَسْحَأ  ْدَقَو  اقَح  یِّبَر  اَهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  نِم  َياَیْؤُر  ُلیِوْأَت  اَذَه  َِتبَأ  اَی  َلاَقَو  اًدَّجُس  َُهل  ْاوُّرَخَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَرَو 
﴾100  ﴿ ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُءاَشَی  اَمِّل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ  ِیتَوْخِإ  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُناَْطیَّشلا  َغزَّن  نَأ  ِدَْعب  نِم  ِوْدَْبلا  َنِّم  مُِکب  ءاَجَو  ِنْجِّسلا 

تسار يوزاب  رب  دسیونب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  تایآ  نیا  قحان ، هب  دنـشاب  هدرک  نادنز  رد  ار  یـسک  نوچ 
(3) .دوش صالخ  نادنز  زا  يدوزب  هللاءاشنا  دیامن  تموادم  نآ  ندناوخ  رب  نآ  زا  دعب  ددنب و  دوخ 

میرک ص92 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص92 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص93 نارق  تایآ  صاوخ  - 3
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برجم تاموتخ 

یِّنِإ ِضْرَألا  ِِنئآَزَخ  یَلَع  ِیْنلَعْجا  َلاَـق  ﴾ 54  ﴿ ٌنیِمَأ ٌنیِکِم  اَْنیَدـَل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاَق  ُهَمَّلَک  اَّمَلَف  یِـسْفَِنل  ُهِْصلْخَتْـسَأ  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاَقَو 
َنِینِـسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضن  َالَو  ءاَشَّن  نَم  اَِنتَمْحَِرب  ُبیُِـصن  ُءاَـشَی  ُْثیَح  اَْـهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَـألا  ِیف  َفُسُوِیل  اِّنَّکَم  َِکلَذَـکَو  ﴾ 55  ﴿ ٌمِیلَع ٌظـیِفَح 

﴾56﴿

هبنش زور 5 دیاینرب  وا  تسد  زا  يراک  چیه  يراک و  رد  دشاب  هدش  لطعم  هدـنامرد و  یـسک  نوچ  هک  تسا  نیا  تایآ  نیا  تیـصاخ 
نا ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اـب  ار  تاـیآ  نیا  باوخ ، تقو  ماـگنه  بش ، رد  دراد و  هزور  ار  هاـم  مود  هعمج  هاـم و  لوا 

دراذگب ار  ءاشع ]  ] نتفخ زامن  نوچ  سپ  دناوخب  ار  تایآ  نآ  دنک  راطفا  نوچ  دسیونب و  ار  نا  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  رد  دـناوخب و 
رابدص و  هللا » الا  هلاال   » رابدص و  هللادمحلا »   » رابدص و  هللا » ناحبـس   » رابدـص و  ربکا » هللا   » رابدـص دـناوخب و  ار  تایآ  نآ  هراب  رگید 

رد دـناوخب و  ار  تایآ  نآ  هراب  رگید  دور و  باوختخر  هب  دـیوگب و  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا   » رابدـص و  هللارفغتـسا » »
.دور باوخ 

اب هتـشون  ار  تایآ  نآ  سپ  .درذگنرد  دشاب  قح  قدص و  یتسارب و  هچنآ  زا  دنکن و  ملظ  ار  سک  چـیه  هک  دـنک  تین  دزیخرب  نوچ 
(1) .ددرگ لح  شلکشم  دیآ و  لصاح  هتفه  نآ  رد  وا  دوصقم  درادهگن  ظوفحم  دوخ 

میرک ص92 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
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دعر هروس 

هراشا

43 تایآ : دادعت 

[ دنناد یم  یندم  ار  رخآ  هیآ  نیقداصلا  جهنم  یفاص ، نایبلا ، عمجم  ریسافت   ] یکم یندم : ای  یکم 

: --- هروس رگید  ياه  مان 

تـسا هدش  لزان  ناکرـشم  اب  دیدش  يریگرد  ماگنه  هب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توعد  زاغآ  رد  نوچ  یکم  ياه  هروس 
هروس هک  یلاح  رد  دـیوگ ، یم  نخـس  داعم  تابثا  كرـشاب و  هزرابم  دـیحوت و  هب  توعد  اصوصخم  یتدـیقع  لئاسم  نوماریپ  اـبلاغ 

تاـماظن هب  طوبرم  لـئاسمو  ماـکحا  نوماریپ  دـیدرگ ، لزاـن  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  شرتسگ  زا  سپ  هک  یندـم  ياـه 
.دنک یم  ثحب  هعماج  ياهیدنمزاین  قبط  یعامتجا ، 

تیناقح و هب  هراشا  زا  سپ  تسا و  هدرک  بیقعت  ار  هماـنرب  نیمه  زین  تسا  یکم  ياـه  هروس  زا  هک  دـعر ) هروس   ) ثحب دروم  هروس 
.دزادرپ یم  دنتسه  ادخ  كاپ  تاذ  ياه  هناشن  هک  شنیرفآ  رارسا  دیحوت و  تایآ  نایب  هب  نآرق ،  تمظع 

.ادخ نامرف  هب  هامو  دیشروخ  ریخست  زا  ینامز  دیوگ و  یم  نخس  نوتسیب ،  ياهنامسآ  نتشارفارب  زا  یهاگ 

یم ار  زور  هک  بش  شخبمارآ  ياـه  هدرپ  زا  یناـمز  و  اـه ، هوـیم  ناـتخرد و  اـهرهن و  اـههوک و  شنیرفآ  نیمز و  شرتـسگ  زا  هاـگ 
.دناشوپ

.درمش یم  رب  ار  اهنآ  ياه  یتفگش  ،و  درب یم  اهتعارز  يالبال  ناتسلخن و  روگنا و  ياهغاب  نایم  هب  دریگ و  یم  ار  مدرم  تسد  هاگ 

نایب اب  ار ، داعم  ءدـبم و  یفرعم  هعومجم  نیا  .دزادرپ و  یم  راگدرورپ  لدـع  هاگداد  ناـسنا و  نیون  یگدـنز  داـعم و  ثحب  هب  سپس 
لیمکت دوش  عورش  نانآ  دوخ  هیحان  زا  دیاب  اهنآ ، تشونرس  رد  ینوگرگد  رییغت و  هنوگ  ره  هکنیا  ناشفئاظو و  مدرم و  ياهتیلوئـسم 

.دنک یم 

هدجـس زا  ینامز  و  دنک ، یم  ثحب  هقعاصو ،  قرب  زا  نایمدآ  تشحو  دـعر و  حـیبست  زا  و  ددرگ ، یم  زاب  دـیحوت  هلاسم  هب  راب  رگد 
.راگدرورپ تمظع  ربارب  رد  اهینیمز  ناینامسآ و 
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ار رشب  تسد  هتخادرپ  هتخاس و  ياهتب  ندوب  تیصاخ  یب  و  دنک ، رادیب  ار  اه  هشیدنا  دیاشگب و  ار  اهشوگ  مشچ و  هکنیا  يارب  سپس 
و سوسحم ،  هدنز و  یئاهلاثم  دـنزیم ، لاثم  لطاب ،  قح و  تخانـش  يارب  دـنک و  یم  رکفتو  هشیدـنا  هب  توعد  ار  اهنآ  دزاس ، نشور 

 . كرد لباق  همه  يارب 

هب يافو  هب  ار  مدرم  اهثحب ، نیا  لابند  هب  تسا  یلمع  هدـنزاس  ياه  همانرب  نامه  داعم ، دـیحوت و  هب  نامیا  یئاـهن  هرمث  هک  اـجنآ  زا  و 
.دنک یم  توعد  یئوج  ماقتنا  كرت  راکشآ و  ناهنپ و  رد  قافنا  تماقتسا و  ربص و  محر و  هلصو  دهع 

.دوش یمن  لصاح  ادخ  هب  نامیا  هیاسرد  زج  نانیمطا  شمارآ و  و  تسا ،  رادپان  ایند  یگدنز  هک  دهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  راب  رگد 

یئاهنآ هتشذگ و  شکرس  یغای و  ماوقا  كاندرد  تشذگرـس  دناشک و  یم  خیرات  قامعا  هب  دریگ و  یم  ار  مدرم  تسد  ماجنارـس  و 
هدنهد ناکت  یتاریبعت  اب  رافک  ندرک  دیدهت  اب  و  دهد ، یم  ناشن  صخـشمروطب  دنتـشاد  زاب  قح  زا  ار  مدرم  ای  دـندناشوپ  ار  قح  هک 

.دشخب یم  نایاپ  ار  هروس 

(1) .دبای یم  نایاپ  يزاس  ناسنا  ياه  همانرب  لامعا و  هب  دوش و  یم  عورش  نامیا ،  دیاقع و  زا  دعر ، هروس  نیاربانب 

دعر هروس  لئاضف 

باحس لک  یضم و  باحس  لک  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  دعرلا  هروس  أرق  نم  لاق : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(2) .یلاعت هللا  دهعب  نیفوملا  نم  همایقلا  موی  ناک  همایقلا و  نوکی 

ياهربا همه  دادـعت  ربارب  هد  دـنوادخ  دـیامن  تئارق  ار  دـعر  هروس  هاگ  ره  ملـسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  تیاور 
.دوب دهاوخ  یهلا  دهع  هب  ناگدننکافو  زا  تمایق  زور  رد  دیامرف و  یم  تیانع  هنسح  وا  هب  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  رد  هدنرذگ ،

هنومن ج10 ص129 ریسفت  - 1
لئاسولا ج4 ص343 كردتسم  - 2
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باسحالب هنجلا  لخدأ  ًانموم  ناک  اذاو  ًاّیبصان  ناک  َولَو  ادبا  ٍهقعاصب  هللا  ُهبُصی  َمل  دعرلا  هروس  هءارق  َرَثکا  نم  لاق : هنا  هللادبع  یبا  نع 
.هناوخا هتیب و  لها  نم  هفرعی  نم  عیمج  یف  عّفُشی  و 

زادنچ ره  دنکن  كاله  هقعاص  هب  ایند  رد  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  رایـسب  ار  دـعر  هروس  سک  ره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هرابرد شتعافـش  درب و  تشهب  هب  باسح ، ینارگن  نودـب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  نایعیـش  زا  يراق  هچنانچ  دـشاب و  تیب  لها  نانمـشد 

(1) .ددرگ هتفریذپ  شنموم  ناردارب  نادناخ و  زا  دسانش  یم  هک  یناسک 

دعر هروس  تاکرب  راثآ و 

كدوک هیرگ  كرت  تهج  ( 1

نآ ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  دـعر  هکرابم  هروس  نامیا  اـب  سک  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
(2) .دنک نتسیرگ  كرت  ددنب  كدوک  هراوهگ  رب  دسیونب و 

تکرب ریخ و  ندش  دایز  تهج  ( 2

ٍدَمَع ِْریَِغب  ِتاَواَمَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهّللا  ﴾ 1  ﴿ َنُونِمُْؤی ِساَّنلا َال  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ُّقَْحلا  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  َيِذَّلاَو  ِباَتِْکلا  ُتاَیآ  َکـِْلت  رملا 
َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ءاَِقِلب  مُکَّلََعل  ِتاَیآلا  ُلِّصَُفی  َْرمَألا  ُرِّبَُدی  یمَسُّم  ٍلَجَأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  اَهَنْوَرَت 

َِکلَذ ِیف  َّنِإ  َراَهَّنلا  َْلیَّللا  یِـشُْغی  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  اَهِیف  َلَعَج  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِمَو  اًراَْهنَأَو  َیِـساَوَر  اَهِیف  َلَعَجَو  َضْرَألا  َّدَـم  يِذَّلا  َوُهَو  ﴾ 2﴿
﴾3  ﴿ َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل 

تکرب و هناخ ،  نکر  رد 4  دنک  نفد  دـسیونب و  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  یتن  اب  نوتیز  گرب  رب 4 ار  تاـیآ  نیا  سک  ره 
(3) .دسر روهظ  هب  هناخ  نآ  رد  ریخ 

مجرتم ص285 لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  - 1
میرک ص 93 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص 93 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 125 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_86_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_86_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:87

ییازان نامرد  تهج  ( 3

ُهّللا ُءاَشَی  ْوَّل  نَأ  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَْأیَی  ْمَلَفَأ  اًعیِمَج  ُْرمَألا  ِهّلِّل  لـَب  یَتْوَْملا  ِِهب  َمِّلُک  ْوَأ  ُضْرَـألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  ْوَأ  ُلاَـبِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُـس  اـًنآُْرق  َّنَأ  َْولَو 
ُِفلُْخی َهّللا َال  َّنِإ  ِهّللا  ُدْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح  ْمِهِراَد  نِّم  اًبیِرَق  ُّلُحَت  ْوَأ  ٌهَعِراَق  ْاوُعَنَص  اَِمب  مُُهبیُِـصت  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلاَزَی  َالَو  اًعیِمَج  َساَّنلا  يَدََهل 

﴾31  ﴿ َداَعیِْملا

ددـنب نز  يولهپ  رب  دـسیونب و  ...ر ) أو ن ق  لو   ) هعطقم فورح  هب  ار  هیآ  نیا  نانز  لمح  تهج  هب  هک  تسا  لوقنم  ییاـهب  خیـش  زا 
(1) .دوش هلماح  نز 

میهاربا هروس 

هراشا

52 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

: --- هروس رگید  ياه  مان 

تسا هدیدرگ  لزان  وا ) ياهـشیاین  شخب  ) نکـش تب  میهاربا  دیحوت  نامرهق  هراب  رد  نآ  زا  یتمـسق  تسا ،  ادیپ  هروس  مان  زا  هکنانچ 
اهنآ رد  هک  یتربع  ياهسرد  و  دومث ، وداع  موق  و  یسوم ،  حون ،  نوچمه  نیـشیپ  يایبنا  خیرات  هب  هراشا  هروس  نیا  زا  يرگید  شخ  ,

.دشاب یم  تسا  هتفهن 

.دیامن یم  لیمکت  هدیدرگ  لزان  راذناو  تراشب  زردنا و  هظعوم و  هنیمز  رد  هروس  نیا  رد  هک  ار  یناوارف  ياهثحب  اهنیا  هعومجم 

خـسار اب  هک  تسا ،  داعم )  ) و ءدـبم )  ) زا ثحب  زین  يا  هظحالم  لباق  تمـسق  میناوخ  یم  یکم  ياه  هروس  بلاغ  رد  هک  هنوگنامه  و 
قح ریسم  رد  دنک و  یم  ادیپ  يرگید  یئانشور  رون و  وا ، رادرک  راتفگ و  سپـس  ناج و  حور و  ناسنا ،  بلق  رد  اهنآ  هب  نامیا  ندش 

.دریگ یم  رارق  هللا  و 

نایب نیـشیپ و  ماوقا  زیگنا  تربع  ياه  تشذگرـس  اه و  هظعوم  اهزردـنا و  تاداقتعا و  نایب  زا  تسا  يا  هعومجم  هروس  نیا  هصالخ 
(2) .ینامسآ بتک  لوزنو  ناربمایپ  تلاسر  فده 

ص48 یمیرک ، اضردمحم  نارق ، اب  نامرد  - 1
هنومن ج10 ص303 ریسفت  - 2
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میهاربا هروس  لئاضف 

دبع نم  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  رجحلا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  هروس  أرق  نم  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
(1) .اهدبعی مل  نم  ددعب  مانصالا و 

اه تب  هک  یناسک  دادعت  ربارب  هد  دیامن ، تئارق  ار  رجح  میهاربا و  هروس  سک  ره  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لقن 
« .دوش یم  هداد  وا  هب  هنسح  دنا  هدیتسرپن  ار  نآ  هک  یناسک  دنا و  هدیتسرپ  ار 

نونج و ال الو  ادبا  رقف  هبـُصی  مل  ٍهعمُج  لک  یف  ًاعیمج  ِنیتعکر  یف  رجحلا  میهاربا و  هروس  أرق  نم  لاق  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع 
.يولب

دناوـخب راـب  کـی  هـتفه  ره  رد  زاـمن  مود  لوا و  تـعکر  رد  ار  رجح  مـیهاربا و  هروـس  سک  ره  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
(2) .دسرن وا  هب  رگید  ياهالب  یگناوید و  یتسدگنت و 

نایبلا ج4 ص193 عمجم  - 1
مجرتم ص286 لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  - 2
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هروس تاکرب  راثآ و 

كدوک یبات  یب  هیرگ و  عفر  تهج  ( 1

بیـصی امم  عزفلا و  ءاـکبلا و  نم  هیلع  نما  لـفط  یلع  اـهقلع  ءاـضیب و  هقرخ  یف  اـهبتک  نم  و  لاـق ... : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
.نایبصلا

سرت زا  ددنبب  دیامن  یم  هیرگ  هک  یلفط  رب  هتشون و  دیفس  يا  هچراپ  رب  ار  هروس  نیا  سکره  و  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1)« .دوش یم  هدوسآ  دنوش  یم  شراچد  اه  هچب  هچنآ  هیرگ و  و 

لفط ناسآ  نتفرگریش  زا  تهج  ( 2

هللا لهـس  عباوتلا و  عزفلا و  ءاکبلا و  نم  نما  ریغـص  لفط  دـضع  یلع  اهلعج  ءاضیب و  هقرخ  یف  اهبتک  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاـق 
.یلاعت هللا  نذاب  هیلع  هماطف 

دش دناوخ  هدوسآ  شا  یکدوک  ياه  تیذا  يراز و  هیرگ و  زا  دندنب  یکدوک  يوزاب  رب  ودنسیونب  دیفـس  هچراپ  هب  ار  هروس  نیا  رگا 
(2) .دنادرگ یم  ناسآ  ار  شندش  هتفرگ  ریش  زا  دنوادخ  و 

نآرقلا ج7 ص358 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نآرقلا ج7 ص358 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2
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ناتسدریز ندرک  عیطم  تهج  ( 3

ِیف اَـم  ُهـَل  يِذَّلا  ِهـّللا  ﴾ 1  ﴿ ِدـیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِـص  َیلِإ  ْمِـهِّبَر  ِنْذِإـِب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  َنـِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َکـَْیلِإ  ُهاَْـنلَزنَأ  ٌباَـتِک  َرلا 
ِهّللا ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَیَو  ِهَرِخآلا  یَلَع  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا  ﴾ 2  ﴿ ٍدیِدَش ٍباَذَع  ْنِم  َنیِِرفاَْکلِّل  ٌْلیَوَو  ِضْرَألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا 
ُءاَشَی نَم  يِدـْهَیَو  ُءاَشَی  نَم  ُهّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناَِسِلب  َّالِإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  ﴾ 3  ﴿ ٍدیَِعب ٍلَالَـض  ِیف  َِکَئلْوُأ  اًجَوِع  اَهَنوُْغبَیَو 

﴾4  ﴿ ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو 

دناوخب راب  یلالز 40  كاب و  بآ  رب  ار  تایآ  نیا  دـهاوخ  یم  ار  ناشیا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  تسا و  یتیعر  ياراد  هک  سک  نآ 
(1) .دوشن هدیشاپ  ییاج  هب  اهراوید  رب  زج  هب  بآ  دشاپب و  دنیشن  یم  نآ  رد  هک  یلحم  ای  لزنم  رد  ار  نآ  سپس 

میلعت ندش  ناسآ  تهج  ( 4

﴾1  ﴿ ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطاَرِص  َیلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  َرلا 

ار 40 هیآ  نیا  دیوشب و  صلاخ  بآ  هب  دسیونب و  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  یحدـق  رب  ار  هیآ  نیا  نامیا  اب  سک  ره 
(2) .دوش ناسآ  وا  رب  ملع  میلعت  دشاپب  دجسم  نودردنا  رد  دناوخب و  صلاخ  تین  اب  بآ  نآرب  راب 

لصافم درد  نامرد  ( 5

﴾12  ﴿ َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَعَو  اَنوُُمْتیَذآ  اَم  یَلَع  َّنَِربْصََنلَو  اَنَُلبُس  اَناَدَه  ْدَقَو  ِهّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  َّالَأ  اََنل  اَمَو 

دراد دوخ  اب  دـسیونب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  رهاظ و  تراهط  لماک و  داقتعا  اب  ار  هیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
(3) .دوش لیاز  وا  زا  لصافم  درد 

ص74 بئاص ، روپ  نویامه  نآرقلا - صاوخ  - 1
میرک ص96 نآرق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص96 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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كانسرت زیچ  ره  زا  ظفح  تهج  ( 6

ِرْحَْبلا ِیف  َيِرْجَِتل  َْکلُْفلا  ُمَُکل  َرَّخَـسَو  ْمُکَّل  اًقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَـف  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأَو  َضْرَـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا 
نِإَو ُهوُُمْتلَأَس  اَم  ِّلُک  نِّم  مُکاَتآَو  ﴾ 33  ﴿ َراَهَّنلاَو َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  َنیَِبئآَد  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  ُمَُکل  رَّخَسَو  ﴾ 32  ﴿ َراَْهنَألا ُمَُکل  َرَّخَسَو  ِهِْرمَِأب 

﴾34  ﴿ ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناَسنِإلا  َّنِإ  اَهوُصُْحت  ِهّللا َال  َتَمِْعن  ْاوُّدُعَت 

تقو رد  باوخ و  تقو  رد  نآ و  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  زور  ره  ماش  حبـص و  رد  ار  تاـیآ  نیا  ناـمیا  اـب  سک  ره 
تکرب دوش و  نمیا  دسرت  یم  هچ  ره  زا  دـناوخب  ...و  نایاپراهچ  ندـید  تقو  رد  ناشیوخ و  ناتـسود و  لزنم  دوخ و  لزنم  هب  ندـما 

.دیامن (1) هدهاشم  رایسب 

رجح هروس 

هراشا

99 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

: --- هروس رگید  ياه  مان 

: درک هصالخ  شخب  تفه  رد  ار  هروس  نیا  ياوتحم  ناوت  یم  »

شنیرفآ رارسا  رد  هعلاطم  قیرط  زا  وا  هب  نامیا  یتسه و  ملاع  ءدبم  هب  طوبرم  تایآ  ( 1

ناراکدب رفیک  داعم و  هب  طوبرم  تایآ  ( 2

ینامسآ باتک  نیا  تمظع  نآرق و  تیمها  ( 3

اهناسنا همه  يارب  شاب  رادیبو  رادشه  کی  ناونع  هب  و  وا ، راک  ماجنارس  سیلبا و  یشکرس  مدآ و  شنیرفآ  ناتساد  ( 4

رادشه نیا  لیمکت  يارب  بیعش ،  حلاص و  طول و  موق  نوچمه  یماوقا  تشذگرس  هب  هراشا  ( 5

بلاج ياه  قیوشت  هدنبوک و  ياهدیدهت  رث و  ؤم  ياهزردنا  تراشب و  راذنا و  ( 6

داـیز و رایـسب  هکم  طـیحم  رد  اـصوصخم  هک  ناـفلاخم  دـیدش  ياـه  هئطوت  ربارب  رد  وا  يرادـلد  تمواـقم و  هب  ربماـیپ  زا  توعد  ( 7
(2)« .دوب كانرطخ 
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رجح هروس  لئاضف 

.راصنالا نیرجاهمل و  اددعب  تانسحلا  نم  یطعا  هروسلا  هذه  أرق  نم  لاق : هنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور 

(1) .دیامرف یم  اطع  باوث  نآ  هدنناوخ  هب  راصنا  نیرجاهم و  دادعت  هب  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  رجح  هروس  سکره 

دبع نم  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  رجحلا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  هروس  أرق  نم  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
(2) .اهدبعی مل  نم  ددعب  مانصالا و 

اه تب  هک  یناسک  دادعت  ربارب  هد  دیامن ، تئارق  ار  رجح  میهاربا و  هروس  سک  ره  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لقن 
« .دوش یم  هداد  وا  هب  هنسح  دنا  هدیتسرپن  ار  نآ  هک  یناسک  دنا و  هدیتسرپ  ار 

نونج و ال الو  ادبا  رقف  هبـُصی  مل  ٍهعمُج  لک  یف  ًاعیمج  ِنیتعکر  یف  رجحلا  میهاربا و  هروس  أرق  نم  لاق  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع 
.يولب

دناوـخب راـب  کـی  هـتفه  ره  رد  زاـمن  مود  لوا و  تـعکر  رد  ار  رجح  مـیهاربا و  هروـس  سک  ره  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
(3) .دسرن وا  هب  رگید  ياهالب  یگناوید و  یتسدگنت و 

نآرقلا ج8 ص42 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نایبلا ج4 ص193 عمجم  - 2

مجرتم ص286 لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  - 3
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هروس تاکرب  راثآ و 

نز ِریش  ندش  دایز  تهج  ( 1

(1) ...اهنبل رثک  نبللا  هلیلق  هأرما  اهاقس  نارفعزب و  اهبتک  نم  لاق ... : هنا  ملس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور 

، دناشونب ریـش  مک  ینز  هب  ار  نآ  دـسیونب و  نارفعز  اب  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  دـنیامرف : یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.ددرگ ناوارف  شریش 

راک بسک و  رد  قنور  تهج  ( 2

.هیلع تمادام  یلاعت  هللا  نذاب  هقزر  رثک  هتلماعم و  سانلا  بحی  هؤارش و  هعیب و  رثک  يرتشی  عیبی و  وه  هدضع و  یف  اهلعج  اهبتک و  نم 

داد وا  اب  هک  دنوش  یم  دنمقالع  مدرم  دوش و  دایز  وا  شورف  دیرخ و  ددنب  دوخ  يوزاب  رب  دسیونب و  ار  هروس  نیا  الاک  هدنـشورف  رگا 
(2) .دشاب وا  اب  هتشون  نیا  هک  یمادام  دوش  دایز  وا  يزور  دنوادخ  نذا  هب  دننک و  هلماعم  دتس و  و 

تجاح ندش  هدروآرب  تهج  ( 3

﴾9  ﴿ َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

يدوزب دهاوخب  ادخ  زا  دشاب  هتـشاد  یتجاح  ره  دناوخب  نا  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راب  ار 1000  هیآ  نیا  یسک  رگا 
(3) .دوش اور 

نآرقلا ج8 ص42 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 1
نآرقلا ج8 ص42 ریسفت  یف  ناهربلا  همجرت  نتم و  - 2

میرک ص98 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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هظفاح تیوقت  تهج  ( 4

﴾9  ﴿ َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

(1) .دنروخب اهنآ  زا  هناد  دنچ  يزورو  دنناوخب  کشخ  ریجنا  رب  راب  ار 41  هیآ  نیا 

لحن هروس 

هراشا

128 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

معنلا هروس : رگید  ياه  مان 

تسا هدش  هتخیمآ  مه  اب  یبسانتم  بلاج و  لکش  هب  هک  دهدیم  لیکـشتریز  روما  ار  هروس  نیا  ياوتحم  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  »
:

سح هک  هدـیدرگ  حیرـشت  نآ  ياهیراک  هزیر  ناـنچنآ  هدـمآ و  ناـیم  هب  هروس  نیا  رد  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  ثحب  همه  زا  شیب  - 1
.دزاس یم  کیدزن  تبهوم  تمعن و  همه  نیا  هدننیرفآ  هب  اروا  هار  نیا  زا  و  دنکیم ، رادیب  ار  يا  هدازآ  ناسنا  ره  يرازگرکش 

رازگتمدـخ هک  یتاناویح  و  رگید ، یئاذـغداوم  اه و  هویم  ناهایگ و  عاونا  باتفآ ،  رون  ناراب ،  هب  طوبرم  ياهتمعن  لماش  اـهتمعن  نیا 
، رـسمه دـنزرف و  تمعن  یتح  یگدـنز و  لئاسو  عاونا  دوش و  یم  ناسنا  دـئاع  تاناویح  نیا  زا  هک  یتاکرب  عفانم و  دنتـسه و  اهناسنا 

.دنا هدیمان  تمعن )  عمج   ( ) معن  ) هروس ارنآ  یضعب  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسرد  .ددرگیم و  تابیط  عاونا  لماش  هصالخو 

یمیرک ص49 اضردمحم  نارق  اب  نامرد  - 1
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یهلا نوگاـنوگ  ياـهتمعن  ندرمـش  رب  نمـض  هک  ارچ  تسا ،  لـحن  هروس  ناـمه  هروـس  نیا  يراذـگمان  رد  فورعم  روهـشم و  یلو 
اهناسنا دئاع  نآ  زا  هک  یمهم  یئاذغ  هدام  يور  اصوصخم  هدرک ،  لسع  روبنز  هب  بیجع  ینعم و  رپ  هاتوک و  ياهراشا 

 . تسا هدومن  هیکت  دراد  دوجو  هرشح  نیا  یگدنز  رد  هک  يدیحوت  ياه  هناشن  و  دوش ، یم 

.دنکیم ثحب  نامرجم  ناکرشم و  دیدهت  و  داعم ، و  ادخ ، تقلخ  تمظع  دیحوت و  لئالد  زا  نآ  زا  يرگید  شخب  - 2

رکنم و ءاشحف و  زا  یهن  داهج و  ترجه و  ناسحا و  لدع و  هب  روتسد  دننامه  یمالسا  فلتخم  ماکحا  زا  نآ  زا  يرگید  تمسق  - 3
نامرهق میهاربا  زا  هطبار  نیمه  رد  و  دیوگ ، یم  نخس  وا  ياهتمعن  زا  يرازگرکـش  هب  توعد  نینچمه  ینکـشنامیپ و  متـس و  ملظ و 

.درب یم  مان  هیآ  دنچ  رد  رازگرکش  هدنب  کی  ناونع  هب  دیحوت 

.دنکیم رکذ  یبلاج  یسح  ياهلثم  هطبار ،  نیمه  رد  دیوگ و  یم  نخس  ناکرشم  ياهتعدب  زا  يرگید  شخب  - 4

(1)« .درادیم رذح  رب  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  ار  اهناسنا  يرگید  تمسق  رد  هرخالاب  و  - 5

هنومنریسفت ج11 ص171 - 1
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لحن هروس  لئاضف 

یطعا ایندلا و  راد  یف  هیلع  اهمعنا  یتلا  معنلاب  یلعت  هللا  هبساحی  مل  اهأرق  نم  لاق : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  بعک  نب  یبا 
(1) .هیصولا نسحاف  تام  يذلاک  رجالا  نم  هل  ناک  هلیل  وأ  اهالت  موی  یف  تام  نا  هیصولا و  نسحا  تام و  يذلاک  رجالا  نم 

هب هک  ار  یتمعن  ره  هبترم  دنلب  يادخ  دیامن ، تئارق  ار  لحن  هروس  هک  ره  هدش : لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا 
وا دریمب  زور  نآ  رد  رگا  دراذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  یتیصو  دریمب و  هک  تسا  یسک  هزادنا  هب  وا  رجا  دنکن و  باسح  تسا  هداد  وا 

.دنک تیصو  اهنیرتهب  هب  گرم  هماگنه  رد  هک  یسک  دننام  تسا  باوث  نادنچ  ار 

نونجلا و هنوهأ  ءـالبلا  عاونا  نم  اـعون  نیعبـس  مرغملا و  یغک  رهـش  لـک  یف  لـحنلا  هروـس  أرق  نم  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 
.نانجلا طسو  یه  ندع و  هنج  یف  هنکسم  ناک  صربلا و  ماذجلا و 

عون داتفه  زا  زین  ایند و  رد  ضرق )  ) یلام نایز  زا  دناوخب  راب  کی  هام  ره  رد  ار  لحن  هروس  سک  ره  مالسلا : هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور 
طـسو رد  یلحم  ) ندـع تشهب  رد  ترخآ  رد  شنکـسم  دـشاب و  نمیا  دـشاب  یـسیپ  ماذـج و  یگناوید و  اـهنآ  نیرت  کبـس  هک  ـالب 

(2) .دشاب تشهب )

لحن هروس  ریسفت  يادتبا  نایبلا ج4 ، عمجم  - 1
لحن هروس  ریسفت  يادتبا  نایبلا ج4 ، عمجم  - 2
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لحن هروس  تاکرب  راثآ و 

نانمشد رب  هبلغ  تهج  ( 1

وا رخـسم  نانمـشد  همه  دراد  دوـخ  اـب  دـسیونب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوـت  صلاـخ و  تین  اـب  ار  لـحن  هکراـبم  هروـس  یـسک  رگا 
(1) .دندرگ

لوصحم تکرب  تهج  ( 2

نِمَو َباَنْعَألاَو  َلـیِخَّنلاَو  َنُوْتیَّزلاَو  َعْرَّزلا  ِِهب  مَُکل  ُِتبُنی  ﴾ 10  ﴿ َنوُمیُِست ِهِیف  ٌرَجَـش  ُْهنِمَو  ٌباَرَـش  ُْهنِّم  مُکَّل  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
﴾11  ﴿ َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ًهَیآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک 

ار بآ  نآ  دناوخب و  بآ  يا  هساک  رب  دسیونب و  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ار  هیآ  ود  نیا  راب  نامیا 7  اب  یسک  رگا 
(2) .دنامب ظوفحم  تافآ  همه  زا  دنک و  هدهاشم  رایسب  تکرب  دشاپب  راجشا  عرازم و  رب 

ردامریش ندش  دایز  تهج  ( 3

﴾66  ﴿ َنِیبِراَّشِلل اًِغئآَس  اًِصلاَخ  اًنَبَّل  ٍمَدَو  ٍثْرَف  ِْنَیب  نِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِّم  مُکیِقْسُّن  ًهَْربَِعل  ِماَْعنَألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإَو 

(3) .دماشایب دسیونب و  بآرب  ار  هیآ  نیا  دوش  دایز  شریش  هک  دهاوخب  ینز  رگا 

برجم تاموتخ 

: تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 

دناوخب نا  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  راب  ار 21  لحن  هکرابم  هروس  دزاس  قرفتم  ار  دوخ  نانمشد  هک  دهاوخب  یسک  رگا 
(4) .دنوش یم  هدنکارپ  قرفتم و  شنانمشد  يدوزب  دناوخب  راب  یتیاور 108  هب  و 

میرک ص100 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص100 نارق  تایآ  صاوخ  - 2

یمیرک ص50 اضردمحم  نآرق ، اب  نامرد  - 3
میرک ص100 نارق  تایآ  صاوخ  - 4
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ءارسا هروس 

هراشا

111 تایآ : دادعت 

یکم یندم : ای  یکم 

ناحبس لیئارسا ، ینب  هروس : رگید  ياه  مان 

ياـهیگژیو اـعبط  تـسا و  هدــش  لزاــن  رد م-ك-ه  -ت ك-ه  سا یئا  هرو ه- زا س- رو  هرو ب-ن-ا ب-ر م-ش-ه- -ن س- يا »
، دنمدوس حـئاصن  و  داع ، نداد ب-ه م- -ه  جو و ت- -ي-د ، حو هب ت- رث  ؤم  توعد  هلمج  زا  تسا ،  عمج  نآ  رد  یکم  ياه  هروس 

.دنز یم  رود  ریز  روما  روحم  رب  هروس  نیا  تایآ  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  فارحناو  ملظ  كرش و  هنوگ  ره  اب  هزرابم  و 

 . جارعم زین  نآرق و  اصوصخم  توبن  لئالد   - 1

 . نآ جئاتن  لامعا و  -ه  ما شادا و ن- هلا ك-ي-ف-ر و پ- م-س- دا ، طو ب-ه م-ع- - بر یئا م- ب-ح-ث-ه-  - 2

 . تسا هدمآ  نآ  نایاپ  هروس و  زاغآ  رد  هک  لیئارسا  ینب  يارجام  رپ  خیرات  زا  یشخب   - 3

تـشگزاب ناسنا  دوخ  هب  شا  هجیتن  دـب ، کین و  لمع  -ه  نو -ن-ك-ه ه-ر گ- يا را و  -ت-ي- خا هدارا و  يدازآ  هلا  م-س-  - 4
.دنکیم

.رگید ناهج  يارب  تسا  يا  هنومن  هک  ناهج  نیا  یگدنز  رد  باتک  باسح و  هلاسم   - 5

.ردام ردپ و  صوصخب  و  نادنواشیوخ ،  هرابرد  اصوصخم  حوطس  همه  رد  یسانش  قح   – 6

مک ناـــــمیتی و  لاـــــم  ندرو  -ا و خ- نز -ش-ي و  كد - نزر -ر و ب-خ-ل و ف- يذ فار و ت-ب- - سا -م  ير ت-ح-  - 7
 . يزیرنوخ ربکت و  یشورف و 

 . یسانشادخ دیحوت و  هنیمز  رد  یئاهثحب   - 8

.دنکفایم هدرپ  قح  هرهچ  هدهاشم  ناسنا و  نایم  ناهانگ  هکنیا  قح و  ربارب  رد  تجاجل  هنوگ  ره  اب  هزرا  م-ب-  - 9
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.رگید تاقولخم  رب  وا  يرترب  تلیضف و  ناسنا و  تیصخش   - 10

 . یعامتجا یقالخا و  يرامیب  هنوگ  ره  نامرد  يارب  نآرق  ریثات   - 11

 . نآ اب  هلباقم  یئاناوت  مدع  نآرق و  زاجعا   - 12

 . ناسنا رد  ناطیش  ذوفن  ياههار  هب  نانم  ؤم  همه  هب  رادشه  ناطیش و  ياه  هسوسو   - 13

 . یقالخا فلتخم  تامیلعت  زا  یشخب   - 14

.الاب لئاسم  يارب  يدهاش  اهناسنا و  همه  يارب  یتربع  ياهسرد  ناونع  هب  ناربمایپ  خیرا  زا ت- یئا  - هزار ما ف- -ج- نار و س-  - 15

ءاقترا و يارب  دـهدیم  لیک  -ش- تار یلماک  هخـسن  هروس  نیا  رد  یعامتجا  یقالخا و  یتدـیقع و  ياـهثحب  هعومجم  تروص  ره  هب 
نایاپ وا  ریبکت  دـمح و  اب  دوشیم و  عورـش  ادـخ  -س-ب-ي-ح  تاب هروس  نیا  هکنیا  بلاج  و  فلتخم ،  ياه  هنیمز  رد  رـشب  لماکت 
يارب تسا  يا  هناشن  دمح  و  صقن ،  بیع و  هنوگ  ره  زا  نت  - سار يزا و پ-ي- -س- كا يارب پ- تسا  يا  هناشن  حیبست  دریگیم 

(1)  .« تمظع تفرشیپ و  هب  تسا  يزمر  ریبکت  و  تلیضف ،  تافص  هب  نتسارآ 

هنومن ریسفت  - 1
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ءارسا هروس  لئاضف 

مالـسلا و هیلع  مئاقلا  كردی  یتح  تمی  مل  هعمج  هلیل  لک  یف  لیئارـسا  ینب  هروس  أرق  دبع  نم  ام  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
.هباحصا نم  نوکی 

دمحم لآ  مئاق  نامز  هکنا  ات  دریم  یمن  دـناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  لیئارـسا  ینب  هروس  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1)« .دوشب وا  نارای  زا  دنک و  كرد  ار  مالسلا  هیلع 

اتئام فلأ و  راطنقلا  هنجلا و  یف  راطنق  هل  ناک  نیدلاولا  رکذ  دـنع  هبلق  قر  هروسلا و  هذـه  أرق  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
...اهیف ام  ایندنلا و  نم  ریخ  هیقوالا  هیقوا و 

یم ردام  ردپ و  زا  تبحص  هک  هیآ  نیا  رد  یتقو  دناوخب و  ار  هروس  نیا  سک  ره  :: » دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رتهب تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  اـیند و  زا  هیقوا  ره  تسا و  هیقوا  راطنق 1200  دش .  دـهاوخ  هداد  وا  هب  راطنق  تشهب  رد  دوش  بلقنم  دوش 

(2) .دوب

مجرتم ج8 ص215 نآرقلا  ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
مجرتم ج8 ص215 نآرقلا  ریسفت  یف  ناهربلا  - 2
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ءارسا هروس  تاکرب  راثآ و 

يرونخس تردق  مهف و  ندش  دایز  تهج  ( 1

.امهف دادزا  باوصلاب و  هناسل  قلطنا  مالک و  هیلع  رذعتی  مل  اهءام  برش  ءانإ و  یف  اهبتک  نإ  و  لاق ... : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

هدش دایز  صخـش  نآ  مهف  دشونب  نآ  زا  دـیوشب و  با  هب  دـسیونب و  یفرظ  رد  ار  هروس  نیا  رگا  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) .دوشزاب شنابز  دیوگب و  نخس 

لفط نابز  ندش  زاب  تهج  ( 2

ملکت هنذاب و  هناسل  هللا  قطنا  اهءام  یقسی  نارفعزب و  اهبتکی  : ... لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

شنابز هک  یلفط  هب  ار  نآ  بآ  دـیوشب و  دـسیونب و  یفرظ  رب  نارفعز  اب  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) .دیآ فرح  هب  دوش و  هدوشگ  شنابز  ادخ  نذا  هب  دنناروخب  دشاب  هتفرگ 

مجرتم ج8 ص215 نآرقلا  ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
مجرتم ج8 ص215 نآرقلا  ریسفت  یف  ناهربلا  - 2
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دساف تالایخ  عفر  تهج  ( 3

ِیفَو ُهوُـهَقْفَی  نَأ  ًهَّنِکَأ  ْمِِهبوـُُلق  یَلَع  اَْـنلَعَجَو  ﴾ 45  ﴿ اًرُوتْـسَّم اـًباَجِح  ِهَرِخـآلِاب  َنُونِمُْؤی  َـال  َنیِذَّلا  َْنَیبَو  َکَْـنَیب  اَْـنلَعَج  َنآرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَو 
﴾46  ﴿ اًروُُفن ْمِهِرَابْدَأ  یَلَع  ْاْوَّلَو  ُهَدْحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اَذِإَو  اًْرقَو  ْمِِهناَذآ 

نِإَف هبوت «  هروس  هیآ 129  اب  ار  تایآ  نیا  دوش  بلاغ  وا  رب  سرت  مهو و  ای  دـهد  يور  شیوشت  هدـساف و  تـالایخ  یـسک  يارب  رگا 
دناوخب نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین  اب  ﴾« 129  ﴿ ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُهَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  ُهّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  ْاْوَّلَوَت 

(1) .دوش لیاز  وا  زا  سرت  مهو و  هدساف و  تالایخ  نآ 

لکشم ياهراک  ندش  ناسآ  تهج  ( 4

: وگب تفگ  یم  ار  ترضح  نآ  لیئربج  دمآ  یم  شیپ  تخس  يراک  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تقو  ره  تسا  لوقنم 
َّلُّذلا َنِّم  ٌِّیلَو  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَـش  ُهَّل  نُکَی  َملَو  اًدـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  و  توُمَیال ،  يذـّلا  ِّیَحلا  یلَع  ُتلّکَوَت 

اًرِیبْکَت ُهْرِّبَکَو 

(2) .دینادرگ یم  ناسآ  لهس و  ترضح  نآ  رب  ار  تخس  لکشم و  راک  نآ  یلاعت  هناحبس و  قح 

يرگناوت ندش و  ینغ  تهج  ( 5

﴾111  ﴿ اًرِیبْکَت ُهْرِّبَکَو  َّلُّذلا  َنِّم  ٌِّیلَو  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  ُهَّل  نُکَی  َملَو  اًَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلقَو 

دـشاب شیورد  رگا  دیوگب  ریبکت  نآ  زا  دعب  دناوخب و  دایز  نآ  ینعم  ادـخ و  هب  هجوتو  صلاخ  تین  اب  ار  قوف  هیآ  نامیا  اب  سک  ره 
(3) .ددرگ ینغتسم 

میرک ص102 نارق  تایآ  صاوخ  - 1
میرک ص102 نارق  تایآ  صاوخ  - 2
میرک ص103 نارق  تایآ  صاوخ  - 3
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يزوس شتآ  دزد و  زا  لام  ینمیا  تهج  ( 6

﴾110  ﴿ اًلِیبَس َِکلَذ  َْنَیب  ِغَْتباَو  اَِهب  ِْتفاَُخت  َالَو  َِکتَالَِصب  ْرَهْجَت  َالَو  یَنْـسُْحلا  ءاَمْـسَألا  ُهَلَف  ْاوُعْدَت  اَّم  ایَأ  َنَمْحَّرلا  ْاوُعْدا  ِوَأ  َهّللا  ْاوُعْدا  ُِلق 
﴾111  ﴿ اًرِیبْکَت ُهْرِّبَکَو  َّلُّذلا  َنِّم  ٌِّیلَو  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  ُهَّل  نُکَی  َملَو  اًَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلقَو 

زا هللاءاسنا  دـنناوخب  نآ  لفق  رد و  هقلح  رب  یـسرکلا  هیآ  اب  ار  هیآ  ود  نیا  دـسرب  نتفرگ  شتآ  دزد و  زا  هک  یعاتم  ای  یناکم  رب  رگا 
(1) .دنامب ظفح  نتفرگ  شتآ  دزد و 

یتسدگنت یشوخان و  عفر  تهج  ( 7

ِیف ٌکیِرَش  ُهَّل  نُکَی  َملَو  اًَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  و  توُمَیال ،  يّذلا  ِّیَحلا  یلَع  ُتلّکَوَت  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوح  ال 
اًرِیبْکَت ُهْرِّبَکَو  َّلُّذلا  َنِّم  ٌِّیلَو  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا 

(2) .درب یم  وا  زا  ار  یشوخان  رقف و  یلاعت  دنوادخ  دناوخب  ار  اعد  نیا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

برجم تاموتخ 

اب ار  لیئارسا  ینب  هکرابم  هروس  راب  دشاب 7  ییایند  ای  ینید  تجاح  ار  یسک  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا 
(3) .دوش اور  تجاح  دناوخب  وضو  لح  اب  نآ  ینعم  ادخ و  هب  هجوت  صلاخ و  تین 

متخ ص402 کی  رازه و  ود  - 1
متخ ص405 کی  رازه و  ود  - 2

میرک ص103 نآرق  تایآ  صاوخ  - 3
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ص:104

فهک هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 110  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمهدجیه  ؛ فهک

فهک هروس  صاوخ  تلیضف و 

تئارق هعمج  بش  رد  ار  هروـس  نیا  سکره  هدـش : تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبـن  زا  هروـس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) .دش دهاوخ  ینارون  نآ  زا  سپ  ادخ و  هناخو  وا  نیب  دیامن 

هیآ هک  تسین  يا  هدنب  چیه  : » دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شردپ  زا  هللادبع  نب  یـسیع  زا  لاله  نب  دمحا 
هبعک و هناخ  ات  شهاگباوخ  زا  دوش  هدیـشک  يرون  وا  يارب  هکنیا  زج  دـناوخب  فهک )  هروس  رخآ  ات  ار  ...مکلثم  رـشب  اـنا  اـّمنا  لـق  )

(2) .سدقملا تیب  ات  تسیرون  وا  يارب  تسا  مرح  لها  زا  دوخ  هچنانچ 

دوخ و يراق  نایم  اریز  تسا ، فورعم  هلئاح  مان  هب  تاروت  رد  فهک  هروس  : » دـنا هدومرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
(3)« .دوش یم  عنام  لئاح و  شتآ 

هک یـسک  تسا و  هدرک  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نآ  تمظع  هک  مهدن  ربخ  امـش  هب  ایآ  :» تسا هدش  دراو  ناشیا  زا  يرگید  تیاور  رد 
هعمج ات  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیامن  تئارق  هعمج  زور  ردار  هروس  نیا  سک  ره  دراد و  نینچ  نیا  یتمظع  زین  دـسیونب  ار  هروس  نیا 

(4)« ...دزرمآ یم  هدنیآ 

ص313 ج86 ، راونالاراحب ، - 1
ص97 لامعالا ، باوث  زا  لقن  هب  ص 53  نآرق ، اب  نامرد  - 2

ص55 ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 3
ح2595 لامعلازنک ، - 4
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ص:105

دهاوخ ایند  زا  تداهـش  گرم  هب  دیامن ، تئارق  هعمج  ياه  بش  رد  ار  فهک  هروس  سک  ره  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1) .دوب دهاوخ  ادهش  فص  رد  تمایق  زور  رد  درک و  دهاوخ  ثوعبم  دیهش  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ای  تفر 

اهنآ ندرک  ظـفح  فهک و  هروـس  رخآ  هیآ  تئارق 10  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يددـعتم  تاـیاور  رد 
(2) .دنام دهاوخ  ناما  رد  لاّجد  هنتف  زا  دنک  لمع  شرافس  نیا  هب  سک  ره  دنا : هدومرف  تسا و  هدش  شرافس 

فهک هروس  تاکرب  راثآ و 

ضرق يادا  تهج  ( 1

دـشا هناـخ  رد  ار  نآ  دـهد و  رارق  دراد  گـنت  هناـهد  هک  يا  هشیـش  فرظ  رد  هتـشون و  ار  هروـس  نیا  رقف  عـفر  ضرق و  يادا  تـهج 
(3) .دبای یم  یتحار  رقف  يراکهدب و  زا  دراذگب 

یباوخ یب  دزد و  زا  سرت  ( 2

دزد میب  زا  باوخ  رد  یـسک  نوچ  هک  هدش : تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ءاودـلا  لیهـست  ینانمـس و  جاهنم  هیـشاح  رد 
(4) .دناوخب ار  فهک  هروس  ( 12-11) تایآ ددرگ ، یلوتسم  وا  رب  یباوخ  یب  دسرتب و 

ص107 لامعالا ، باوث  - 1
ح2591 لامعلازنک ، - 2

ص455 یمعفک ، حابصملا  - 3
ص36 همئالا ، بط  - 4
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ص:106

اپ قاس  درد  نامرد  ( 3

(1) .دیناوخب هبترم  ار 7  فهک ) هروس  هیآ 27   ) اپ قاس  درد  نامرد  يارب  هدش : لقن  قداص  ماما  زا 

نیعم تعاس  رد  باوخ  زا  ندش  رادیب  ( 4

زا دـهاوخب  هک  یتعاس  ره  رد  دـیامن  تئارق  ار  فهک  هروس  هیآ  نیرخآ  ییادـخ  هدـنبره  : » هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2)« .دوش یم  رادیب  باوخ 

یگدیزگ برقع  زا  ندش  نمیا  ( 5

یلع مالسلا   » هک دتسرف  دورد  هجو  نیا  هب  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  رب  زور  هنابـش  رهرد  سک  ره  هک  هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث 
(3) .دسرن وا  هب  يررض  ایند  نآ  رد  ایند و  نیا  رد  برقع  زا  نیملاعلا » یف  حون 

(4) .دوش فرطرب  شبت  دهن  رس  ریز  رد  دسیونب و  ار  هروس  نیا  ( 9-8  ) تایآ بت  ندش  فرطرب  تهج 

ص32 نامه ، - 1
ص462 ج2 ، یفاکلا ، - 2

ص54 نآرق ، اب  نامرد  - 3
نامه - 4
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ص:107

میرم هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 98  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمهدزون 

میرم هروس  صاوخ  تلیضف و 

هب دـیامن  تئارق  ار  میرم  هروس  سک  ره  : » هدـش تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
قاحـسا و میهاربا و  نوراه و  یـسوم و  یـسیع و  میرم و  ییحی و  ایرکز و  ترـضح  ناگدننک  بیذکت  ناگدننک و  قیدـصت  دادـعت 
هد زین  دـنا  هدـشن  لیاق  هدـش و  لیاق  دـنزرف  دـنوادخ  يارب  هک  یناسک  دادـعت  هب  دوش و  یم  اطع  وا  هب  هنـسح  هد  لیعامـسا  بوقعی و 

(1) .دوش یم  هداد  وا  هب  هنسح 

هدرب مان  نالوسر  ناربمایپ و  هک  یناسک  دادعت  ربارب  هد  دنک ، تئارق  ار  میرم  هروس  هک  یـسک  هب  : » تسا هدـش  لقن  ناشیا  زا  نینچمه 
ام زا  رت  گرزب  هبترم  رازه  رازه  يا ، هجرد  ره  هک  دوش  یم  هداد  هجرد  هنـسح و  دندرک ، بیذکت  ای  قیدـصت  ار  هروس  نیا  رد  هدـش 
رد ناـیقتم  هارمه  تماـیق ، زور  رد  دوش و  یم  هداد  وا  هب  سودرف  رد  یتـشهب  نارـسمه  دادـعت ، نیمه  هب  تسا و  نامـسا  نیمز و  نیب 

(2) .دوش یم  روشحم  نیقباس ، هورگ  نیلوا 

هکنیا اتدریمن  دنک  تموادم  میرم  هروس  ندناوخ  هب  سک  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  لقن  نامثع  نب  نابا  زا 
نآ رد  دشاب و  مالـسلا  مهیلع  میرم  نب  یـسیع  نارای  زا  ترخآ  رد  زین  .دنزرف و  لام و  ناج و  زا  دزاس ، زاین  یب  ار  وا  هچنآ  هب  دـسرب 

(3) .ایند رد  نامیلس  تنطلس  لثم  دوش  یتنطلس  ياراد  زور 

میرم هروس  تاکرب  راثآ و 

تکرب ریخ و  ندش  دایز  ( 1

رد هتشاذگ و  دراد  گنت  هناهد  هک  يا  هشیش  یفرظ  رد  ار  نآو  دسیونب  ار  میرم  هروس  سک  ره  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور 
(4)« .دنیب یم  بوخ  ياهزیچ  شباوخ  رد  دوش و  دایز  شا  يزور  هناخ و  ریخ  دراذگب  شلزنم 

ج6،ص 397 نایبلا ، عمجم  - 1
ص344 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

نایبلا عمجم  زا  لقن  هب  ص56  نآرق ، اب  نامرد  - 3
ص695 ج3 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:108

دنمتردق درف  زا  سرت  ( 2

ك  » فورح وا  اب  ههجاوم  ماگنه  دراد  سرت  فوخ و  وا  زا  هک  دوش  دراو  یصخش  رب  سکره  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 « ح م ع س ق  » فورح هاگنآ  ددنبب ، ار  شتسار  تسد  ناتشگنا  زا  یکی  فرح  ره  نتفگ  زا  دعب  هتفگ و  یکی  یکی  ار  ه ي ع ص »

هوجولا تنع  و   » هط هروـس  هیآ 110  هاـگنآ  دـنک ، تشم  ار  دوخ  تسد  ود  ددـنبب و  ار  شپچ  تسد  ناتـشگنا  هتفگ و  یکی  یکی  ار 
دهاوخن وا  هب  يو  بناج  زا  یبیسآ  چیه  دیاشگب  ار  شتسد  ود  صخـش  نا  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  دیامن و  تئارق  ار  ًاملظ....ِیحلل »

(1) .دیسر

شوخ باوخ  ( 3

هارمه هب  هتشون و  ار  میرم  هروس  سک  ره  : » تسا هدمآ  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  لقن  هب  ناهربلا  ریـسفت  رد 
رد هچنآ  هدـش و  ظفح  تارطخ  زا  دوش  هتـشون  هناـخ  راوید  رب  رگا  دـنیب و  یمن  بوخ  ياـهزیچ  زج  شباوخ  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوخ 

(2)« .دبای تینما  دشونب  دیوشب و  ار  نآ  فئاخ ، رگا  دشاب و  یم  تینما  رد  تسا  هناخ 

نمشد عفد  ( 4

(3) .دیسر دهاوخ  هجیتن  هب  هک  دناوخب  راب  ار 775  صعیهک »  » نمشد عفد  يارب  تسا  هدمآ  داعملاداز  هیشاح  رد 

بسانم رسمه  ندش  ادیپ  ( 5

(4) .دوش ادیپ  رهوش  ار  وا  دنزیر  رتخد  رب  ار  شبآ  دنیوشب و  دنسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا 

دردرس دوبهب  ( 6

(5) .دش دهاوخ  فرطرب  دناوخب  ار  حتف  هروس  [ 29] هیآ میرم و  هروس  [ 1-5  ] تایآ نرگیم  دردرس و  عفر  تهج 

ص276 یعادلا ، هّدع  - 1
ص695 ج3 ، ناهربلاریسفت ، - 2

ص343 ج1 ، مانملاریبعت ، یف  مانالاریطعت  - 3
ص56 نآرق ، اب  نامرد  - 4

نامه - 5
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ص:109

هط هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 135  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمتسیب 

هط هروس  صاوخ  تلیضف و 

تمایق زور  رد  دنک ، تئارق  ار  هط  هروس  هک  یسک  هب  : » هدش لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) دوش .» یم  اطعا  راصنا  نارجاهم و  همه  باوث 

سی  » هروس مالسلا ، هیلع  مدآ  ترـضح  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  یلاعت  دنوادخ  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  ناشیا  زا  نینچمه 
هدش لزان  اهنآ  رب  اه  هروس  نیا  هک  یتما  لاح  هب  اشوخ  دـنتفگ : دندینـش  ار  نآ  یهلا  ناگتـشرف  هک  یماگنه  دومرف ، تئارق  ار  هط » و 
تیا توالت  هب  ناشنابز  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دـنا و  هداد  ياج  دوخ  نورد  ار  اه  هروس  نیا  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ  تسا و 

(2) .تسا منرتم  اه  هروس 

ار نا  دنوادخ  اریز  دینکن  كرت  ار  هط  هروس  ندناوخ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  رامع  نب  قحـسا  زا 
زور رد  دنوادخ  دـنک  تموادـم  نآ  ندـناوخب  هک  ره  تشاد و  دـهاوخ  تسود  زین  ار  وا  دـناوخب  ار  نآ  سکره  دراد و  یم  تسود 

ات دیامرف  اطع  شاداپ  وا  هب  ردقنآ  دـشکن و  تخـس  باسح  مالـسا  رد  وا  رادرک  زا  دـهد و  وا  تسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان  تمایق 
(3)« .ددرگ دونشخ 

هط هروس  تاکرب  راثآ و 

يراگتساوخ رد  تبثم  باوج  نتفرگ  ( 1

هب هداد و  رارق  يزبـس  هچراـپ  رد  دــسیونب و  ار  هـط )  ) هروـس سک  ره  هدــش « : لـقن  ملــسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماــیپ  زا 
(4)  ..« دوش یم  هدروآرب  شتجاح  دوش و  یمن  در  شا  يراگتساوخ  ، دورب يراگتساوخ 

ص5 ،ج7 ، نایبلا عمجم  - 1
ص288 ج4 ، روثنملا ، ردلا  - 2

ص108 لامعالا ، باوث  - 3
ص696 ج3 ، ناهربلاریسفت ، - 4

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_109_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_109_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_109_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:110

جاودزا ندش  ناسآ  ( 2

دسیونب و ار  هط  هروس  دنهد  یمن  باوج  شیراگتساوخ  هب  ای  درادن  يراگتـساوخ  هک  سک  ره  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور 
(1) .دنک » یم  ناسآ  ار  شجاودزا  دنوادخ  دزیرب ، دوخ  تروص  رب  ار  نآ  بآ  دیوشب و 

گرزب تاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  ( 3

و هط »  » دیوگب هبترم  دص  زاب  دناوخب و  ار  دحا » هللا  وه  لق   » هروس راب  کی  و  هط »  » دـیوگب راب  دـص  گرزب  میظع و  بلاطم  تهج  هب 
مامت هط » » راب دصتـشه  و  دـیحوت »  » هبترم تفه  هک  نیمه  دـنک ، رارکت  ار  نیا  راب  تفه  ات  دـناوخب  ار  هللا »  وه  لق   » هروس هبترم  کـی 
لمع کش  یب  دنک و  یم  هدروارب  ار  وا  تجاح  بلطم و  دنوادخ  دناوخب ، رخآ  ات  ار  دـحا » هللا  وه  لق   » هروس راب  نآ 17  زا  دعب  دش 

(2) .تسا هدش  هدومزآ  تسا و  تابرجم  زا  نیا  .دش  دهاوخ 

هدنرد تاناویح  نادزد و  زا  سرت  ( 4

راک نیا  يارب  دراد ، تشحو  فوخ و  یشحو  تاناویح  نادزد و  زا  دشاب و  رفس  رد  سک  ره  مالسلا : هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  لقن 
(3) .دوش یم  نمیا  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  هک  یتسردب  سپ  دسیونب ، ار  هط  هروس  یشخت » ًاکرد و ال  فاخت  ال   » شناویح ندرگ  رب 

ناهد ياه  يرامیب  دوبهب  ( 5

(4) .دراد دوخ  اب  دسیونب و  ار  [ 1-5] تایآ ناهد  رد  هنوگ  ره  تهج  هب 

نامه - 1
ص312 يا ، هیمورا  لوکشک  - 2

ص37 همئالا ، بط  - 3
ص59 نآرق ، اب  نامرد  - 4
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ص:111

ءایبنا هروس 

هراشا

دراد هیآ  یکم و 112  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمکی  تسیب و 

ءایبنا هروس  صاوخ  تلیضف و 

زا دنوادخ  دیامن ، تئارق  ار  ءایبنا  هروس  هک  ره  : » تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
وا رب  هدرک و  هحفاصم  وا  اب  تمایق  زور  رد  تسا  هدـش  دای  نآرق  رد  ناـشیاه  ماـن  هک  یناربماـیپ  همه  دـیامن و  یناـسآ  یـسرباسح  وا 

(1)« .دنتسرف یم  دورد 

ناربمایپ همه  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  توالت  ار  ءایبنا  هروس  یـسک  رگا  : » دـندومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
دهاوخ هوکـش  تبیه و  اـب  مدرم  مشچ  رد  ییاـیند  یگدـنز  تسا و  هدرک  یهارمه  تقفارم و  دـنوادخ  ياـه  تمعن  تشهب  رد  یهلا 

(2)« .دوب

ءایبنا هروس  تاکرب  راثآ و 

شوخ یباوخ  ندید  ( 1

رانک رد  باوخ  ماـگنه  هتـشون و  ییوهآ  تسوپرب  ار  ءاـیبنا  هروس  رگا  هدـش : لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  یبن  زا 
(3) .دوش یم  داش  نآ  هطساوب  شبلق  هک  دنیب  یم  يدنیاشوخ  ياهزیچ  باوخ  رد  دنهد  رارق  دوخ  باوختخر 

یباوخیب نامرد  ( 2

دهد و رارق  دوخ  باوختخر  رانک  رد  دـسیونب و  ییوهآ  تسوپ  رب  ار  ءایبنا  هروس  سک  ره  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
راکفا تلع  هب  هک  یناسک  نارامیب و  يارب  روتسد  نیا  دوش و  یمن  رادیب  باوخ  زا  دوشن  هتشادرب  اجنآ  زا  هتـشون  نیا  یتقو  ات  دباوخب 

(4) .دوش یم  بوخ  دنوادخ  نذا  هب  تسا و  بسانم  دنشک  یم  يرادیب  دنباوخب و  بش  دنناوت  یمن  يرامیب  سرت و  ای 

ص70 ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص108 لامعالا ، باوث  - 2

ص799 ج3 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4
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ص:112

نار درد  نامرد  ( 3

درد هاگیاج  رب  ار  شتـسد  دنیـشنب و  مرگ  بآ  زا  یگرزب  فرظ  رد  دـنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اـپ » نار  درد  ناـمرد «  يارب 
(1) .دیامن تئارق  ار  ءایبنا  هروس  [ 30  ] هیآ دراذگب و 

هدعم درد  يرامیب  نامرد  ( 4

دوب تحاران  هدـعم  درد  زا  هک  ناشنارای  زا  یکی  هب  ناشیا  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  دعـس  نب  دـعس 
دهب و  َرْسُْعلا » ُمُکب  ُدیُری  َرُْـسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهللا  ُدیُری  وگب « : راب  [ 3  ] .نک ذیوعت  میوگ  یم  هک  هیآ  نیا  اب  ریگب و  بآ  يرادـقم  : » دومرف

(2) .تفای یهاوخ  دوبهب  هللا  ءاش  نا  شکب ، تمکش  يور  ار  تتسد  شونب و  ار  بآ  نآ  سپس  ناوخب ، ار  ءایبنا  هروس  [ 30  ] هیآ

هیآ 87] ] هیسنوی رکذ  راثآ  ( 5

؛ نادنز زا  يدازآ  يارب  فلا )

؛ ییزج یلک و  تامهم  ندمآرب  يارب  ب )

؛ نمشد ندرک  رود  ج )

.هودنا نزح و  ندرب  نیب  زا  د )

(3) .دشابن رتمک  ناونع  چیه  هب  و  نیملاظلا » نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  ال  دناوخب « : راب ] رازه   70]

ص31 همئالا ، بط  - 1
ص69 نامه ، - 2

ص501 نانجلا ، حیتافم  - 3
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ص:113

جح هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 78  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمود  تسیب و 

جح هروس  صاوخ  تلیضف و 

اج هب  يا  هرمع  جح و  هک  تسا  نآ  دننام  دـنک  تئارق  ار  جـح  هروس  سک  ره  هدـش : لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
(1) .دش دهاوخ  هداد  وا  هب  باوث  دنا ، هدرازگ  هرمع  جح و  هدنیآ ، هتشذگ و  رد  هک  یناسک  دادعت  هب  هدروآ و 

.تسا نیفیرش  نیمرح  ترایز  جح و  ندش  يزور  هروس  نیا  تاکرب  راثآ و  هلمج  زا 

هناخ ترایز  هب  لاس  نامه  رد  دـیامن ، توالت  ار  جـح  هروس  راب  کی  زور ، هس  ره  سک  ره  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
، درف رگا  مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگ  یم  يوار  .دش  دـهاوخ  تشهب  دراو  دورب ، ایند  زا  جـح  رفـس  رد  رگا  ودـش  دـهاوخ  لیان  ادـخ 

(2) .دوش یم  هداد  فیفخت  وا  هب  اه  باذع  زا  یضعب  رد  دومرف : ماما  دراد ؟ ار  تلیضف  نیمه  زین  دشاب  ام  دیاقع  ام و  فلاخم 

جح هروس  تاکرب  راثآ و 

نارگمتس اب  دروخرب  رد  ( 1

نیب زا  ادخ  نذا  هب  وا  تموکح  دنشاپب ، يرگمتس  مکاح  ناطلس و  هاگیاج  رب  بآ  نا  زا  نتسش  زا  سپ  دنـسیونب و  ار  جح  هروس  رگا 
یضاق ای  یلاو  هاگیاج  رب  ار  جح  هروس  هتشون  نتسش  زا  لصاح  بآ  رگا  تسا : هدروآ  شباتک  رد  زین  یمعفک  موحرم  .تفر  دهاوخ 

(3) .دوش یم  هتفرگ  وا  زا  شتردق  دنزیرب ، يرگدادیب 

ص123 ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص108 لامعالا ، باوث  - 2

ص456 حابصملا ، - 3
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ص:114

راک هجیتن  زا  عالطا  ( 2

(1) «. ریسی هللا  یلع  ات ) ) ...ملعی هللا  نا  ملعت  ملا  : » دباوخب دناوخب و  ار  هیآ  نیا  راب  اهراک 201  بقاوع  زا  عالطا  تهج 

نونموم هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 128  هک  تسا  نآرق  هروس  نیموس  تسیب و 

نونموم هروس  صاوخ  تلیضف و 

دیامن تئارق  ار  نونمؤم  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا 
گرم هتـشرف  لوزن  ماگنه  اهنآ  ینـشور  مشچ  هیاـم  هچنآ  هب  یباـیتسد  تماـیق و  زور  رد  شیاـسآ  یتحار و  هب  ار  وا  یهلا  ناگتـشرف 

(2) .دنهد یم  تراشب  دشاب ،

تداعس هب  ار  وا  راک  رخآ  دنوادخ  دنک  توالت  ار  نونمؤم  هروس  یـسک  رگا  تسا : هدومرف  هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لزنم رد  وا  هاگیاج  دشاب  هتـشاد  تموادـم  نونمؤم »  » هروس تئارق  رب  هعمج  ياهزور  رد  هراومه  رگا  دـنک و  یم  متخ  یتخبـشوخ  و 

(3) .دوب دهاوخ  سودرف 

دیامن تموادم  رما  نیا  هب  دناوخب و  هعمج  زور  رد  ار  نونمؤم  هروس  سک  ره  تسا : لوقنم  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا 
(4) .تسا تشهب  ياهجنگ  زا  هروس  نیا  رخآ  لوا و  دندومرف : زین  دشاب و  لسرم  ناربمایپ  اب  ءالعا  سودرف  رد  وا  لزنم 

نآرق ص62 اب  نامرد  - 1
ص175 ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص108 لامعالا ، باوث  - 3
ص64 نآرق ، اب  نامرد  - 4
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ص:115

نونمئوم هروس  تاکرب  راثآ و 

تابورشم ندروخ  هب  دایتعا  كرت  ( 1

ای هتخیوآ  دنک  یم  رمخ  برش  هک  یصخش  رب  هتشون و  ار  نونمؤم  هروس  رگا  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 
.دوش یمن  کیدزن  نآ  هب  هتسناد و  دب  ار  بارش  دننک ، هارمه 

بورشم رب  هتشاذگ و  يدیفس  هچراپ  رد  هتشون و  ار  نونمؤم  هروس  زور  هنابش  رگا  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه 
(1) .دوش یم  نآ  نمشد  دروخ و  یمن  بورشم  رگید  دنراذگب ، وا  هارمه  ای  دنزیوایب  راوخ 

رون هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 64  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمراهچ  تسیب و 

رون هروس  صاوخ  تلیضف و 

نانز نادرم و  مامت  دادعت  هب  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  رون  هروس  هک  ره  هدـش : تیاور  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  رون  هروس  تلیـضف  رد 
(2) .دنک یم  تیانع  هنسح  هد  وا  هب  هدنیآ  رد  هتشذگ و  رد  نمؤم 

نآ ردـپ  رب  رتخد  قوقح  زا  یکی  هدـش : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هداوناخ  ياضعا  هب  رون  هروس  نداد  دای  هرابرد 
(3) .دهد میلعت  وا  هب  ار  رون  هروس  هک  تسا 

(4) .تسا ییوکین  ياهدنپ  اه و  هظعوم  نآ  رد  هک  دیزومایب  ناتنانز  هب  ار  رون  هروس  دندومرف : هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار ناتنانز  دینک و  تظفاحم  رون  هروس  توالت  اب  ار  دوخ  یسنج  ياهورین  اه و  لام  تسا : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
شا هناخ  لها  زا  کی  چیه  دزرو ، تموادم  هنابـش  ای  هنازور  تروص  هب  هروس  نیا  تئارق  رب  سک  ره  اریز  دـینک ، ظفح  هروس  نیا  اب 
دننک یم  رافغتسا  اعد و  وا  يارب  دننک و  یم  عییشت  شربق  ات  ار  وا  یهلا  هتشرف  رازه  داتفه  شگرم  زا  سپ  دش و  دهاوخن  انز  بکترم 

(5) .دننک شربق  رد  ار  وا  ات 

ج4،ص9 ناهربلاریسفت ، - 1
،ج7،ص 216 نایبلا عمجم  - 2

ص 112 ،ج 8 ، ماکحالا بیذهت  - 3
ص516 ،ج5 ، یفاکلا - 4
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ص109 لامعالا ، باوث  - 5
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ص:116

رون هروس  تاکرب  راثآ و 

مالتحا زا  يریگولج  يارب  یهار  ( 1

، دـباوخ یم  نآ  يور  رب  هک  باوخ  کشت  رد  هتـشون و  ار  رون  هروس  يدرف  رگا  تسا : هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
، دـشونب هتـسش و  مزمز  بآ  اب  هتـشون و  ار  نآ  رگا  دوش و  یمن  مالتحا  راچد  دراد ، دوجو  نآ  رد  هتـشون  نیا  هک  یتقو  ات  دـهد  رارق 

(1) .دوش یم  لیاز  وا  زا  عامج  تردق 

رامیب ناویح  نامرد  ( 2

نآ زا  راـمیب  ناویح  دـنیوشب و  بآ  اـب  ار  نا  دنـسیونب و  تشط  رد  ار  رون  هروس  رگا  تسا : هدروآ  دوخ  حابـصم  رد  یمعفک  موحرم 
(2) .دبای یم  دوبهب  دنشاپب  ناویح  رب  بآ  نآ  زا  یمک  دشونب و 

يرارف تشگزاب  ( 3

(3) .دناوخب ار  هروس  نیا  هیآ 40  يرارف  صخش  تشگزاب  يارب 

مشچ فعض  نامرد  ( 4

(4) .دورب نیب  زا  وا  فعض  یکیرات و  دنشک  مشچ  رد  بآ  نآ  زا  دنیوشب و  دنسیونب و  ار  رون  هروس  هیآ 35  رگا 

ص43 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 1
ص456 یمعفک ، حابصملا  - 2

ص63 ،ج2 ، یفاکلا - 3
ص65 نآرق ، اب  نامرد  - 4

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_116_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_116_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_116_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:117

ناقرف هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 77  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمجنپ  تسیب و  ، (1)« كرابت  » شرگید مان  ناقرف و 

ناقرف هروس  صاوخ  تلیضف و 

یلاح رد  تمایق ، زور  رد  دیامن ، تئارق  ار  ناقرف  هروس  هک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
نودـب دـنوش و  یم  ثوعبم  دـنربق ، رد  هک  ناـنآ  هک  درادـن  یکـش  چـیه  هتـشاد و  ناـمیا  تماـیق  رد  ندـما  هب  هک  دوش  یم  ثوـعبم 

(2) .دوش یم  تشهب  دراو  یسرباسح 

بـش رد  ار  رد  ار  ناقرف  هروس  سک  ره  اریز  نکم ، اـهر  ار  ناـقرف  هروس  تئارق  دـندومرف : هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
(3) .دهد لزنم  یلعا  سودرف  رد  ار  وا  دنک و  یمن  یسرباسح  وا  زا  دنک و  یمن  باذع  ار  وا  تقو  چیه  دنوادخ  دنک ، توالت 

درگ زگره  شا  هداوناخ  دـناوخب  زور  اـی  بش  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک :  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 
ربـق رد  ار  وا  اـت  دـنک  رافغتـسا  اـعد و  ار  وا  تهج  هـمه  اـهنیا  دـننک و  یهارمه  ار  وا  کـلم  رازه  دریمب 70  نوچ  دـندرگن و  روـجف 

(4) .دنهن

ناقرف هروس  تاکرب  راثآ و 

هلماعم ندز  مهب  ( 1

رد هک  دنوش  یعمج  دراو  دشاب و  هتـشاد  دوخ  اب  هتـشون و  ار  ناقرف  هروس  رگا  هدـش : لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
(5) .دروخیم مه  هب  ناش  هلماعم  دنتسه ،  هلماعم  شورف و  دیرخ و  لاح 

ص65 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص278 ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص109 لامعالا ، باوث  - 3
ص66 نآرق ، اب  نامرد  - 4

ص109 ،ج4 ، ناهربلاریسفت - 5
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ص:118

جاودزا رما  ندش  ناسآ  ( 2

تایآ 74 راب  باوختخر 21  هب  نتفر  زا  شیپ  نآ  بش  ره  رد  دریگب و  هزور  زور  هس  دنک  جاودزا  هک  دراد  تسود  يدرجم  درف  رگا 
(1) .دنکیم ناسآ  ار  وا  جاودزا  رما  دنوادخ  دزاس  هدروآرب  ار  شا  هتساوخ  ات  دهاوخب  دنوادخ  زا  دناوخب و  ار  ناقرف  هروس   76-

سفن یگنت  نامرد  ( 3

(2) .دناوخب ار  ناقرف  هروس  هیآ 11  يژرلآ ) ای  مسآ   ) سفن یگنت  تهج  هب 

ءارعش هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 216  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمشش  تسیب و  ، (3)« مسط  » شرگید مان  ءارعش و 

ءارعش هروس  صاوخ  تلیضف و 

هکیناسک مامت  دادعت  هب  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  ءارعـش  هروس  هکره  هدش :  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
بیذکت دادـعت  هب  زین  دـنا و  هدرک  بیذـکت  ای  قیدـصت  هک  ار  میهاربا  حـلاص و  بیعـش ، دوه ، یهلا  ناربمایپ  نینچمه  حون  ترـضح 

(4) .درک دهاوخ  اطع  وا  هب  هنسح  هد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناگدننک  قیدصت  مالسلا و  مهیلع  یسیع  ناگدننک 

بش رد  ار  دشاب ) هدش  زاغآ  سط  مسط و  اب  هک  ییاه  هروس   ) نیساوط ياه  هروس  یسک  رگا  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنوادخ دیـسر و  دهاوخن  وا  هب  یتحاران  چیه  ایند  رد  دوب و  دهاوخ  یهلا  راوج  رد  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  هلمج  زا  دـنک  تئارق  هعمج 

درک دهاوخ  اطع  يو  هب  وا  تیاضر  دح  زا  شیب  ادخ  دوش و  یضار  هک  دنک  یم  اطع  وا  هب  یتشهب  ياه  تمعن  زا  نادنچ  ترخآ  رد 
(5) .دنک یم  جیوزت  یتشهب  نایروح  زا  رسمهدص  اب  ار  وا  و 

ص211 ج14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص66 نارق ، اب  نامرد  - 2
ص66 نارق ، اب  نامرد  - 3

ص318 ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 4
ص109 لامعالا ، باوث  - 5
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ص:119

نانز نادرم و  همه  دادعت  هب  دیامن  تئارق  ار  ءارعش  هروس  هک  یسک  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نینچمه 
سک ره  تسا و  منرتم  هللا  الا  هلا  رکذ ال  هب  شنابز  هک  دوش  یم  جراخ  شربق  زا  یلاح  رد  دنک و  یم  تیانع  هنسح  هد  وا  هب  نامیا  اب 

(1) .تسا هدرک  تئارق  ار  ینامسآ  ياه  باتک  همه  هک  تسا  نآ  دننام  دناوخب  ار  هروس  نیا  هاگحبص 

ارعش هروس  تاکرب  راثآ و 

يرامیب يافش  ( 1

دنوادخ دنشونب  بآ  نآ  زا  دنیوشب و  ار  نآ  هاگنآ  هتشون و  ار  ارعش  هروس  رگا  هدش : لقن  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
(2) ...دهد یم  افش  يرامیب  ره  زا  ار  وا 

تقرس يزوس و  شتآ  زا  هناخ  ندش  نمیا  ( 2

هب یقراـس  دزرو ، تموادـم  ارعـش  هروس  تئارق  رب  يدرف  رگا  هدـمآ : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  رگید  یتیاور  رد 
.دوش (3) یمن  قرغ  يزوس و  شتآ  راچد  شا  هناخ  دوش و  یمن  دراو  شا  هناخ 

نمشد ندرک  راوخ  ( 3

هدـیباتن نآ  رب  دیـشروخ  هک  كاخ  یتشم  رب  ار  ءارعـش  هروس  مراهچ  ات  لوا  تاـیآ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  تئارق  زا  دـعب  سک  ره 
(4) دنک یم  راوخ  ار  نمشد  نآ  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  دنوادخ  دشاپب ، دوخ  نمشد  تروص  هب  ار  نآ  دناوخب و  تسا 

کم کک و  نامرد  يارب  ( 4

(5) .دسیونب لحم  رب  ار  ارعش  هروس  تایآ 72  هک  تسا  تیاور 

ص163 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 1
ص163 ،ج4 ، ناهربلاریسفت - 2

نامه - 3
ص69. هدئاوف ، نآرقلا و  صاوخ  - 4

نارق ص67 اب  نامرد  - 5
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ص:120

لمن هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 93  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمتفه  تسیب و   (1) سط »  » شرگید مان  لمن و 

لمن هروس  صاوخ  تلیضف و 

هیلع نامیلـس  ترـضح  هک  یناسک  دادـعت  ربارب  هد  دـنوادخ  دـیامن ، تئارق  ار  لـمن  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لـقن  مرکا  لوسر  زا 
بیذکت ای  دییات و  ار  میهاربا  حلاص و  بیعـش ، دوه ، یهلا  ناربمایپ  هک  یناسک  دادعت  زین  دنا و  هدرک  بیذکت  ای  قیدـصت  ار  مالـسلا 

(2) دراد بل  هب  هللا  الا  هلا  رکذ ال  هک  دوش  یم  جراخ  شربق  زا  یلاح  رد  وا  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هنسح  دنا  هدرک 

هعمج بش  رد  ار  هدـش ) زاغآ  سط  مسط و  اب  اب  ییاه  هروس  ) نیـساوط ياه  هروس  یـسک  رگا  دـنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد دنوادخ  دیـسر و  دـهاوخن  وا  هب  یتحاران  چـیه  ایند  رد  دوب و  دـهاوخ  یهلا  راوج  رد  هک  تسا  یهلا  يایلوا  هلمج  زا  دـنک  تئارق 

(3) دوش یضار  هک  دنک  یم  اطعوا  هب  یتشهب  ياه  تمعن  زا  نادنچ  ترخآ 

لمن هروس  تاکرب  راثآ و 

يذوم تاناویح  زا  هناخ  ندنام  نوصم  ( 1

، دنهد رارق  دوخ  لزنم  رد  ار  نآ  دنسیونب و  ییوهآ  تسوپ  رب  ار  لمن  هروس  رگا  هدش : لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
(4) .دوش یمن  کیدزن  شا  هناخ  هب  يا  هدنهد  رازا  گرگ  هدنرد و  گس  خلم و  مرک و  برقع و  رام و  چیه 

ص68 نآرق ، اب  نامرد  - 1
،ج7،ص361 نایبلا عمجم  - 2

ص109 لامعالا ، باوث  - 3
ص199 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:121

گرزب تاجاح  ندش  هدروآرب  ( 2

رد هک  دناوخب  ار  ءوسلا » فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما   » لمن هروس  هیآ 62  هبترم  رازه  تاجاح 12  ندش  هدروآرب  تهج 
(1) .ددرگ یم  لصاح  دوصقم  لوا  هتفه  نامه 

نادند درد  نیکست  ( 3

دناوخب و صالخا  دمح و  هروس  نآ  هب  راذـگب و  نآ  يور  رب  ار  دوخ  تسد  يدـش  التبم  نادـند  درد  هب  رگا  هدـش : لقن  رقاب  ماما  زا 
(2) .يوش یمن  التبم  درد  نآ  هب  رگید  هک  ناوخب  ار  .....اهبسحت ) لابجلا  يرتو  هیآ «  نآ  زا  دعب 

دوخ هب  یصخش  ندرک  دنمقالع  ( 4

یماعط هب  ار  تایآ  نیا  دـشاب  هتـشادن  لمحت  وا  یب  تعاس  کی  هکنانچ  دزاس  لـیام  شیوخ  یتسود  هب  ار  یـسک  دـهاوخب  سک  ره 
.دناروخب وا  هب  هدناوخ و 

(3)« نینموملا نم  نوکتل  اهلبق  یلع  انطبر  نا  ول ال  « » نیملسم ینوتا  ّیلع و  اولعت  نا ال  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »

ص500 داعملاداز ، - 1
ص38 همئالا ، بط  - 2

ص68 نآرق ، اب  نامرد  - 3
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ص:122

صصق هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 88  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمتشه  تسیب و   (1) نوعرف » یسوم و   » شرگید مان  صصق و 

صصق هروس  صاوخ  تلیضف و 

هک یناسک  دادعت  ربارب  هد  دنک  تئارق  ار  صـصق  هروس  یـسک  رگا  تسا : هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 
زور رد  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف  یمامت  دوش و  یم  هداد  هنسح  وا  هب  دنا  هدرک  بیذکت  ای  قیدصت  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

(2) تسا هدوب  راکتسرد  وگتسار و  وا  هک  دنهد  یم  تداهش  وا  دوس  هب  تمایق ،

صصق هروس  تاکرب  راثآ و 

اهدرد همه  يافش  ( 1

ارنآ بآ  اب  هاگنآ  دنسیونب و  ار  صصق  هروس  رگا  هدش : تیاور  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هروس  صاوخ  راثآ و  رد 
(3) دوش یم  فرطرب  اهنآ  زا  اه  یتحاران  اهدرد و  همه  دنیوشب ،

لاحط دبک و  مکش و  درد  نامرد  ( 2

هنوگ ره  ای  دبک  درد  ای  لاحط  يرامیب  ای  مکش  درد  هک  یسک  رب  ار  صصق  هروس  هتـشون  رگا  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(4) دبای یم  دوبهب  دنزیوایب ، دراد  ندب  نورد  رد  يرگید  درد 

دنمتردق صخش  مکاح و  زا  سرت  يارب  ( 3

كدضع دشنس  هللااب  هللا و  مسب  هیآ 35 « ) : ) دییوگب راب  مکاح 7  ناطلس و  زا  سرت  يارب  هدش : لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 
ره وگب و  يراج  یبآ  رهن  رانک  رد  ار  روتـسد  نیا  و  نوبلاغلا » امکعبتا  نم  امتنا و  امکیلا  نولـصی  الف  اناطلـس  امکل  لعجن  کـیخاب و 

نایز وت  هب  يزیچ  چیه  هللاءاش  نا.هدب  ماجنا  ار  روتسد  نیا  راب  یناوخب 7  ار  حبـص  زامن  هک  نآ  زا  شیپ  يدش  غراف  بش  زامن  زا  هاگ 
(5) دناسر دهاوخن 

ص68 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص412 ،ج7 ، نایبلا عمجم  - 2

ج4،ص199 ناهربلاریسفت ، - 3
ص456 یمعفک ، حابصملا  - 4
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ص35 همئالا ، بط  - 5
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ص:123

ملاظ اب  ییورایور  ( 4

دناوخب راب  دوش 7  یم  دراو  يرگمتس  مکاح  رب  هک  یماگنه  ار  صصق  هروس  تایآ 68-70  هک  هدش  هتفگ  ناملاظ  اب  ییورایور  رد 
(1) .دنام یم  ناما  رد  وا  ياهمتس  رش  زا  ِهِْرمأ » ُبلاغ  ُهللا  دیوگب «: راب  هاگنآ 3  و 

توبکنع هروس 

هراشا

.دراد هیآ  ياراد 69  یکم و  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمهنو  تسیب  توبکنع ،

توبکنع هروس  صاوخ  تلیضف و 

همه دادـعت  هب  دـناوخب  ار  توبکنع  هروس  سکره  هدـش : تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(2) دوش یم  اطع  وا  هب  هنسح  هد  ناقفانم  همه  نانمؤم و 

هب دنگوس  دـنک ، تئارق  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  ار  مور  توبکنع و  هروس  سکره  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(3) دنرادروخرب يدنلب  هاگیاج  زا  راگدرورپ  دزن  هروس  ود  نیا  اریز  دوب  دهاوخ  تشهب  لها  زا  هک  ادخ 

توبکنع هروس  تاکرب  راثآ و 

اه يرامیب  همه  نامرد  ( 1

اـهدرد و همه  دـشونب  نآ  بآ  زا  نتـسش ، زا  سپ  هتـشون و  ار  توـبکنع  هروـس  سکره  تسا : هدـش  لـقن  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا 
بآ زا  هتـسش و  ار  نآ  هاگنآ  دنـسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  لیاز  وا  زا  اه  يرامیب 

، تسین نآ  زا  يا  هراـچ  هک  گرم  درد  زج  يدرد  چـیه  زا  دوش و  یم  هتـشادرب  اـهنآ  زا  درد  يدرـس و  بت ، دنـشونب  نآ  زا  لـصاح 
(4) دنبای یم  تسد  یناوارف  يداش  هب  یگدنز  رد  دنوش و  یمن  نیگمغ 

ص72 هدئاوف ، نآرقلا و  صاوخ  - 1
ص5 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 2
ص 109 لامعالا ، باوث  - 3

ص301 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:124

ردص حرش  شمارآ و  تهج  ( 2

ار تروص  بآ  نیا  زا  هرهچ  ترارح  یگتخورفا و  يارب  رگا  دوش و  یم  ردـص  حرـش  لد و  يداش  بجوم  هروس  نیا  بآ  ندیـشون 
(1) دوش یم  باوخ  رد  یتحار  شمارآ و  بجوم  دوش  هدناوخ  هروس  نیا  باوخ  ماگنه  رگا  دوش و  یم  فرطرب  دنیوشب 

مور هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 60  هک  تسا  نآرق  هروس  نیما  یس  مور ،

مور هروس  صاوخ  تلیضف و 

یماـمت ربارب  هد  دـناوخب  ار  مور  هروـس  سک  ره  هدـش : تیاور  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  مور  هروـس  تلیـضف  رد 
زا شبـش  ای  زور  رد  هک  هچنآ  ره  دوش و  یم  هداد  وا  هب  هنـسح  دنا  هتفگ  حـیبست  نامـسآ  نیمز و  نیب  رد  ار  دـنوادخ  هک  یناگتـشرف 

(2) دروآ یم  تسد  هب  هرابود  هداد  تسد 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  هدـش  شرافـس  رایـسب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  موس  تسیب و  بش  رد  هوس  نیا  تئارق  هب 
لها زا  وا  مسق  ادـخ  هب  دـیامن  تئارق  ناـضمر  هاـم  موس  وو  تسیب  بش  رد  ار  مور  توـبکنع و  ياـه  هروـس  سک  ره  هدـش : تیاور 

تـشهب لها  دـناوخب  ار  اه  هروس  نیا  بش  نیا  رد  سک  ره  مدرک  داـی  مسق  هکنیا  دـندومرف : هلمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  تسا و  تشهب 
اریز .دـسیونب  یهانگ  نم  يارب  نا  رد  يانثتـسا  مدـع  دـنگوس و  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  مسرت  یمن  منک و  یمن  ییانثتـسا  چـیه  تسا 

(3) دراد گرزب  یهاگیاج  دنوادخ  دزن  هروس  ود  نیا  هک  متسه  نئمطم 

هللا لیلخ  مان  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هکنیا  تلع  تسا  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  رگید  یتیاور  رد 
(4) تسا مور  هروس  تایآ 17-18  تئارق  دش  هدیمان 

نامه - 1
ص42 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص109 لامعالا ، باوث  - 3
ص394 ج5 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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ص:125

مور هروس  تاکرب  راثآ و 

اه یبوخ  هب  یبایتسد  هار  ( 1

رصع رد  سک  ره  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  بحتسم  حبـص  رـصع و  رد  مور  هروس  تایآ 17-18  راب  هس  ندناوخ 
ریخ چیه  نورهظت » نیح  ایشع و  ضرالا و  تاوامسلا و  یف  دمحلا  هل  نوحبـصت و  نیح  نوسمت و  نیح  هللا  ناحبـسف  : » دیوگب راب  هس 
راب هس  هاگحبص  سک  ره  دوش و  یم  هتـشادرب  وا  زا  بش  نآ  ، رورـش اه و  يدب  همه  دوش و  یمن  توف  وا  زا  بش  نا  رد  يا  یبوخ  و 

(1) .درب یم  يا  هرهب  نینچ  زین  دناوخب  ار  تایآ  نیا 

هدـعو دـنک  یم  همزمز  هراومه  ار  هیآ  ود  نیا  هک  یـسک  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  دنمـشزرا  رایـسب  هفیرـش  هیا  ود  نیا 
(2) تسا هداد  تشهب 

نامقل هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 34  هک  تسا  نارق  هروس  نیمکی  یس و  نامقل ،

نامقل هروس  صاوخ  تلیضف و 

نامقل تمایق  زور  رد  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  هک  ره  هدش : تیاور  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیضف  رد 
(3) دوش یم  هداد  هنسح  وا  هب  دنا  هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناسک  دادعت  ربارب  هد  دوب و  دهاوخ  وا  هارمه  قیفر و 

يرادهگن ظفح و  رومأم  ار  هتشرف  یس  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  نامقل  هروس  بش  ره  هک  سک  ره  دنا : هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(4) دوب دهاوخ  یهلا  ظفح  ناما و  رد  بش  ات  دنک ، تئارق  ار  هروس  نیا  زین  هاگحبص  رگا  دنک و  یم  وا  نایهاپس  سیلبا و  زا  وا 

ص674 قودص ، خیش  یلاما  - 1
ص51 ،ج7 ، نایبلا عمجم  - 2
ص74 ،ج8 ، نایبلا عمجم  - 3
ص110 لامعالا ، باوث  - 4
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ص:126

نامقل هروس  تاکرب  راثآ و 

یلخاد ياه  يرامیب  نامرد  ( 1

نا با  زا  هتشون ، نتسش  زا  سپ  دنـسیونب و  ار  نامقل  هروس  رگا  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
رگا دراد  دوخ  مادنا  زا  یکی  رد  يزیرنوخ  هک  ینز  درم و  ره  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  دنـشاب ، هتـشاد  ینورد  يرامیب  هنوگ  ره  دـشونب 

(1) دوش یم  عطق  يزیرنوخ  دنهد  رارق  عضوم  نآ  رب  ار  نامقل  هروس  هتشون 

نورد رد  هک  ینز  درم و  هب  نآ  بآ  زا  هتـسش و  سپـس  دنـسیونب و  ار  نامقل  هروس  رگا  هدش : تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2) دوش یم  فرطرب  وا  زا  يرامیب  هدنهد و  رازآ  هنوگ  ره  اه و  بت  زا  دبای و  یم  تیفاع  .دنناشونب  دراد  یتحاران  درد و 

رگمتس مکاح  ندرک  لزع  ( 2

درد زا  دراد  دوخ  اـب  دـسیونب و  ار  نآ  هک  ره  دوش و  یم  لوزعم  لاـس  ناـمه  رد  دراذـگب  یمکاـح  لزنم  رد  ار  هروـس  نیا  سک  ره 
(3) دوش نمیا  بت  هقیقش و 

ص359 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2

ص72 نآرق ، اب  نامرد  - 3
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ص:127

هدجس هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 30  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمودو  یس   (1) عجاضملا »  » شرگید مان  هدجس و 

هدجس هروس  صاوخ  تلیضف و 

نآ دننام  دیامن  تئارق  ار  هدجـس  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(2) تسا هتفرگ  ایحا  ار  ردق  بش  هک  تسا 

شلامعا همان  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  هدجـس  هروس  هعمج  ياه  بش  رد  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـهارمه  زا  ار  وا  دـنک و  یمن  یـسرباسح  وا  زا  دـهد و  یم  وا  تسار  تسد  هب  تماـیق  زور  رد  ار 

(3) دهد یم  رارق  شیمارگ  تیب  لها  ملسو و 

ار کلم  هروس  هروس و  نیا  ات  دـندرک و  یم  تئارق  ار  هدجـس  هروس  باوخ  زا  شیپ  بش  ره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(4) دنتفر یمن  باوختخر  هب  دندناوخ  یمن 

(5) دوش یم  تمایق  رد  تاجرد  عیفرت  ناطیش و  زا  تینما  بجوم  بش  رد  هروس  نیا  تئارق  هک  هدمآ  ناشیا  زا  رگید  یتیاور  رد 

ص 72 نارق ، اب  نامرد  - 1
ص97 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص110 لامعالا ، باوث  - 3
ص239 ج4 ، يذمرتلا ، ننس  - 4

ح2413 لامعلازنک ، - 5
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ص:128

هدجس هروس  تاکرب  راثآ و 

لصافم درد  بت و  زا  ینمیا  ( 1

دردرس و بت و  هب  ندش  التبم  زا  دشاب  هتشاد  هارمه  دوخ  اب  دسیونب و  ار  هدجـس  هروس  سک  ره  هدش : لقن  یمالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
(1) تسا ناما  رد  لصافم  درد 

هروس نیا  نتـسش  زا  لصاح  بآ  ندیـشون  مه  هکرابم و  هروس  نیا  هتـشون  نتـشاد  هب  مه  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یتیاور  رد 
(2) تسا هتسناد  دیفم  اه  بت  عاونا  عفر  يارب 

رگمتس مکاح  ندرک  لزع  ( 2

رد دـنهد  رارق  یمکاح  یلاو و  هناخ  رد  دـسیونب و  ار  هدجـس  هروس  رگا  هدـمآ : هدجـس  هروس  صاوخ  باب  رد  حابـصملا  باـتک  رد 
(3) .دوش یم  لوزعم  لاس  نامه 

ص385 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2

ص456 یمعفک ، حابصملا  - 3
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ص:129

بازحا هروس 

هراشا

.دراد هی  یندم و 73  هک  تسا  نآرق  هروس  نیموس  یس و  بازحا 

بازحا هروس  صاوخ  تلیضف و 

هداوناخ هب  دنک و  تئارق  ار  بازحا  هروس  هک  ره  هدـش : لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) دوب دهاوخ  ناما  رد  ربق  باذع  زا  دهد  شزومآ  شا 

یگیاسمه و رد  تمایق  زور  رد  دـنک  تئارق  دایز  ار  بازحا  هروس  یـسک  رگا  دـنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) دوب دهاوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راوج 

بازحا هروس  تاکرب  راثآ و 

دوش یم  ناوارف  راگتساوخ  ( 1

هشیش کچوک  فرظ  رد  دنـسیونب و  ییوها  تسوپ  رب  ار  بازحا  هروس  رگا  هدش : تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
رتخد هب  نارگید  تبغر  لیم و  دـنوش و  داـیز  وا  ناگتـسب  نارهاوخ و  وا و  رتخد  ناراگتـساوخ  دـنراذگب ، لزنم  رد  دـنهد و  رارق  يا 

(3) دشاب هدنامرد  ریقف و  دنچ  ره  دوش  دایز 

تجاح ندش 100  هدروآرب  ( 2

زا شیپ  برغم  حبـص و  زامن  بیقعت  رد  سک  ره  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  هک  دیوگ  هریغم  نب  هللادـبع 
یبنلادمحم یلع  لص  مهللا  دیوگب «: دعب  دناوخب و  ار  ...هکئالم » هللا و  نا   » هروس نیا  هیآ 56  دیوگب  نخس  یسک  اب  ای  دزیخرب  هکنآ 

.ترخا رد  تجاح  یس  ایند و  رد  ار  نآ  يات  داتفه  دزاس و  هدروآرب  ار  شتجاح  دص  دنوادخ  هتیرذ » و 

ص115 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 110 لامعالا ، باوث  - 2

ص407 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 3
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ص:130

؟ تسیچ نینموم  هکئالم و  ادخ و  هالص  ینعم  مدیسرپ  دیوگ  هللادبع 

ربمایپ و يارب  تساعد  تینموم  هالص  ربمایپ و  يارب  تسا  ناشحدم  شیاتس و  هکئالم  هالـص  تسوا و  تمحر  ادخ  هالـص  دندومرف :
.شلآ

: هدمآ نینچ  شلآ  ربمایپ و  رب  تاولص  عوضوم  رد  دمحم  لآ  رارسا  زا 

دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلصو  نیرخالا ، یف  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  یلـص  و  نیلوالا ، یف  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  یلـص  مهللا  » 
هلیـضفلا و فرـشلا و  هلیـسولا و  دمحم ،  لآ  ًادمحم و  طعامهللا  نیلـسرملا ، یف  دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  یلـص  یلعالا و  الملا  یف 

نم ینقـسا  هتلم و  یلع  ینفوت  هتبحـص و  ینقزرا  هتیور و  هماـیقلا  موی  ینمرحت  ـالف  هرا  مل  دـمحمب و  تنمآ  ینا  مهللا  هریبکلا  هجردا 
نانجلا یف  ینفرعف  هرا  مل  دمحمب و  تنمآ  امک  مهللا  ریدـق ، ءیـش  لک  یلع  کنا  ًادـبا  هدـعب  أمظا  ًائینه ال  اغئاس  ایور  ًابرـشم  هضوح 

« امالس هریثک و  هّیحت  ینع  حور  غّلب  مهللا  ههجو ، 

دتسرفب تاولـص  نینچ  نیا  راب  هس  هاگماش  ره  رد  راب و  هس  دادماب  ره  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  یـسک  سپ 
شیزور دسرب و  شیوزرآ  هب  ددرگ و  باجتـسم  شیاعد  دبای و  موادت  شیداش  مایا  دوش و  وحم  دوبان و  شیاهاطخ  ناهانگ و  مامت 

ربماـیپ نانیـشنمه  زا  نیرب  تشهب  رد  ددرگ و  مهارف  شیارب  یکین  ریخ و  بابـسا  دوش و  يراـی  نمـشد  رب  يزوریپ  رب  دوـش و  ناوارف 
(1) .دشاب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

أبس هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 54  هک  تسا  نارق  هروس  نیمراهچ  یس و   (2) دوواد »  » شرگید مان  أبس و 

ص75 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص76 نآرق ، اب  نامرد  - 2
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ص:131

أبس هروس  صاوخ  تلیضف و 

یهلا ناربمایپ  همه  دنک  تئارق  ار  أبـس  هروس  هک  سک  ره  دنا : هدومرف  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) دننک یم  هحفاصم  وا  اب  هدوب و  هارمه  قیفر و  وا  اب  تمایق  زور 

ظفح و رد  بش  نآ  رد  هراومه  دـنک ، تئارق  بش  رد  ار  رطاف  أبـس و  ياه  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
زا دسر و  یمن  وا  هب  یهورکم  دنیاشوخان و  رما  چیه  دناوخب  ار  اه  هروس  نیا  زور  رد  رگا  دوب و  دـهاوخ  وا  نالیکو  دـنوادخ و  ناما 

(2) تسا هدرکن  روطخ  شنهذ  هب  هک  دوش  یم  هداد  وا  هب  ییاهزیچ  ترخآو  ایند  ریخ 

ءابس هروس  تاکرب  راثآ و 

سرت نتخیر  ورف  ندش و  نمیا  ( 1

دوخ رب  دـسیونب و  ار  أبـس »  » هروس سک  ره  هدـش : لـقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  هروـس  نیا  تاـکرب  رد 
يرادقم دشونب و  نآ  زا  دیوشب و  ار  هروس  نیا  هتـشون  رگا  دوش و  یمن  کیدزن  وا  هب  يا  هدنهد  رازآ  هدنبنج  ناویح و  چـیه  دزیوایب 

سرت و زین  دـیوشب  نآ  اـب  ار  شتروـص  رگا  دزیر و  یم  شــسرت  هتفاـی و  ینمیا  دـسرت ، یم  يزیچ  زا  رگا  دـشاپب ، دوـخ  رب  ار  نآ  زا 
(3) دور یم  نیب  زا  شساره 

ص 190 ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص110 لامعالا ، باوث  - 2

ص 504 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 3
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ص:132

رطاف هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 45  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمجنپ  یس و  (1) هکئالم »  » شرگید مان  رطاف و 

رطاف هروس  صاوخ  تلیضف و 

تمایق زور  رد  دنک  تئارق  ار  رطاف  هروس  سک  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  هروس  نیا  تلیضف  رد 
(2) .دوش دراو  تساوخ  هک  رد  هس  نیا  زا  مادک  ره  زا  هک  دنز  یم  ادص  ار  وا  یتشهب  ياهرد  زا  رد  هس 

تئارق بش  رد  ار  هروس  ود  نیا  هک  سک  ره  هدمآ : أبس ) ، رطاف « ) نیدمح  » ياه هروس  تئارق  باب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رما چـیه  دـناوخب  ار  اـه  هروس  نیا  زور  رد  رگا  دوب و  دـهاوخ  وا  نـالیکو  دـنوادخ و  ناـما  ظـفح و  رد  بش  نآ  رد  هراوـمه  دـنک ،
(3) تسا هدرکن  روطخ  شنهذ  هب  هک  دوش  یم  هداد  وا  هب  ییاهزیچ  ترخآو  ایند  ریخ  زا  دسر و  یمن  وا  هب  یهورکم  دنیاشوخان و 

رطاف هروس  تاکربو  راثآ 

بیجع يرثا  ( 1

رد فرظ  رد  دسیونب و  ار  رطاف  هروس  سک  ره  هدمآ : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  لقن  هب  ناهربلا  ریـسفت  رد 
هک هاگنآ  ات  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  دناوت  یمن  صخـش  نآ  دنکفیب  تسین  هجوتم  هک  یـسک  نماد  رد  ار  نآ  دـهد و  رارق  یبوچ  هتـسب 

(4) دنرادرب وا  نماد  زا  ار  فرظ  نآ 

اب هداهن و  یـششوپ  ای  فرظ  رد  دـسیونب و  ار  رطاف  هروس  سک  ره  هدـمآ : نومـضم  نیمه  هب  یتیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
نماد رد  ار  نآ  رگا  دنرادرب و  وا  زا  ار  هتـشون  نا  هک  یتقو  ات  دوش  جراخ  ناکم  نآ  زا  دناوت  یمن  صخـش  نآ  دنک ، هارمه  یـصخش 

(5) دزیخرب دوخ  ياج  زا  دناوت  یمن  تسوا  نماد  رب  هتشون  نآ  یتقو  ات  دننکفیب  وا  تافتلا  نودب  یصخش 

ص77 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص230 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص110 لامعالا ، باوث  - 3
ص523 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 4

نامه - 5
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ص:133

ناوارف دوس  تراجت و  دشر  ( 2

دـشر بجوم  دهد ، رارق  دوخ  تراجت  ناکم  رد  دسیونب و  كاپ  ون و  يا  هبنپ  هچراپ  رد 4  ار  رطاف  هروس  « 29-30  » هیآ ود  سک  ره 
(1) دوش یم  ناوارف  دوس  وا و  يراجت 

هناخ ندش  بارخ  هلزلز و  زا  ندش  نمیا  ( 3

هروس  41  » هیآ یـسرت  یم  هناخ  ندش  بارخ  هلزلز و  عوقو  زا  ندیباوخ  ماگنه  بش و  رد  هاگ  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) نک تئارق  ار  رطاف »

(3) تسا رطاف »  41  » هیآ نیا  نامتخاس  نتخیر  ورف  زا  متما  ناما  دندومرف : زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

عرص يرامیب  نامرد  ( 4

يرامیب هب  شرـسپ  هک  دوب  ناشیا  تمدخ  ورم  لها  زا  يدرم  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  دزن  دـیوگ : یم  بهو  نب  هیواعم 
ناتـسد اب  دـعب  رواـیب و  نم  دزن  هب  ار  وا  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .درک  تیاکـش  يراـتفرگ  نیا  زا  درم  نا  دوب و  ـالتبم  عرص 

(4)« رطاف هروس  هیآ 41  : » دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  درک و  حسم  ار  عرص  هب  التبم  كدک  رس  شکرابم 

ص456 یمعفک ، حابصملا  - 1
ص290. قالخالا ، مراکم  - 2

نامه - 3
ص672 یسوط ، خیش  یلامالا  - 4
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ص:134

سی هروس 

هراشا

هک تسا  نآرق  هروس  نیمـشش  یـس و  هدروآرب ) هدننک  عفد  ) هیـضاق هعفادم  هدـنوش ،) لماش  ) هّمعم هزیزع ؛  » شرگید ياه  مان  و  سی ،
.تسا هیآ  ياراد 83  یکم و 

سی هروس  صاوخ  تلیضف و 

دوخ يراق  يارب  هروس  نیا  دوش و  یم  هدناوخ  فیرـش  دـنوادخ  دزن  هروس  نیا  هدـننک  تئارق  هدـش  تیاور  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 
.دنک یم  تعافش 

لاح لماش  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نوچ  دراد  ماـن  هدـنوش » لـماش  هّمعم :  » تاروت رد  سی »  » هروس هدـمآ : ناـشیا  زا  رگید  یتیاور  رد 
.دنک یم  رود  وا  زا  ار  ترخآ  ياه  یتخس  ایند و  ياهالب  دنک و  یم  دوخ  هدننک  تئارق 

یم اور  ار  وا  ياه  تجاح  همه  هدرک و  عفد  ار  يدب  ره  دوخ ، يراق  زا  نوچ  دوش  یم  هدـیمان  هدـنروآرب » هدـننک  عفد  هیـضاق :  » زین و 
رد قافنا  رانید  رازه  باوث  اب  لداعم  نآ ، تئارق  يادص  هب  ندرپس  شوگ  .دراد و  جح  تسیب  ربارب  یـشاداپ  هروس  نآ  تئارق  دـنک و 

(1) .تسادخ هار 

تسا نآ  دننام  دیامن  تئارق  ار  سی »  » هروس سک  ره  هدش : لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  هروس  نیا  تلیضف  رد 
(2) دیامن متخ  ار  نآرق  راب  هد  هک 

متخ دننامه 12  يرجا  دیـشخب و  دهاوخ  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ادخ  ياضر  يارب  ار  سی »  » هروس سک  ره  دندومرف : نینچمه  ناشیا 
فص هب  وا  دزن  هتـشرف  هروس 10  نیا  فورح  دادـعت  هب  دوش ، هدـناوخ  یگرم  فرـش  رد  ضیرم  يارب  رگا  داد و  دـهاوخ  وا  هب  نآرق 

شنفد دـهاش  هدرازگ و  زامن  وا  رب  دـننک و  یم  عییـشت  ار  شا  هزاـنج  هدوب و  شحور  ضبق  دـهاش  هدرک و  رافغتـسا  وا  يارب  هدـش و 
(3) دنتسه

نیـسای هروس  نآرق  بلق  تسا و  یبلق  يزیچ  ره  يارب  یتسارب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  تیاور  ریـصب  یبا  زا 
هکنآ ات  دشاب  نادنم  هرهب  نیظوفحم و  زا  زور  نآ  رد  دناوخب  دوش  ماش  هکنآ  زا  لبق  زور ، رد  ای  باوخ  زا  لبق  ار  نآ  سک  ره  تسا 

ره يدـب و  رـش  زا  ار  وا  ات  درامگب  هتـشرف  يو 1000  رب  دـنوادخ  دـنک  توالت  ار  نآ  باوخ  زا  لـبق  بش  رد  سک  ره  دـنک و  ماـش 
هتشرف رازه  دـنادرگ و 30  تشهب  دراو  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  زور  نامه  رد  هاگ  ره  دـننک و  ظفح  بیـسآ  ره  وهدـش  هدـنار  ناطیش 

ربق هب  ار  وا  نوچ  و  ربق ، رانک  ات  دنیامن  هقردب  تعیاشم و  ار  وا  رافغتسا  اب  دننک و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دنیآ و  درگ  شلـسغ  ماگنه 
مـشچ هک  اجک  ره  ات  شربق  دنهد و  هدرم  هب  ار  وا  باوث  دـننک و  تدابع  ار  ادـخ  دـنیآرد و  يو  اب  ربق  رد  هلمج  ناگتـشرف  نآ  دـنرب 

درآ و نوریب  ربق  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دشاب  نابات  يرون  نامسآ  ات  شربق  زا  هشیمه  دشاب و  نمیا  ربق  راشف  زا  ددرگ و  خارف  دنیبب 
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ره هب  دننز و  دنخبل  شیور  هب  دنزادرپ و  وگتفگ  هب  يو  اب  دـننک و  شا  هقردـب  دنتـسه و  وا  اب  ادـخ  ناگتـشرف  تخیگنارب  ار  وا  نوچ 
نابرقم و زج  ار  یقولخم  چیه  هک  دنرادب  ار  وا  یبرق  هاگیاپ  رد  دننارذگب و  نازیم  طارـص و  زا  ار  وا  ات  دـنهد  شا  هدژم  یکین  ریخ و 

مغ ناراوخمغ  اب  دتسیا و  زاب  یلاعت  يادخ  دزن  هاگرد  نآ  رد  ناربمایپ  اب  يو  و  دشاب ، ار  برق  تلزنم و  ماقم و  نآ  قح  ناگداتـسرف 
.دنکن يراز  ناگدننک  يراز  اب  دشکن و  هودنا  نانیگهودنا  اب  دروخن و 

ص254 ،ج8 ، نایبلا عمجم  - 1
ص 256. ج5 ، روثنملا ، ردلا  - 2
ص 254. ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 3
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ره هک  هاوخب  تجاح  مریذپب و  همه  هرابرد  ار  تعافش  هک   ، یهاوخ ار  هک  ره  نک  تعافش  نم  هدنب  يا  دیوگ : یلاعت  دنوادخ  هاگنآ 
ار وا  باـسح  ددرگ و  هتفریذـپ  هک  دـنک  تعافـش  دوش و  هدروآرب  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  ار  تجاـح  يو  سپ  مهد  وت  هب  یهاوخ  هچ 

تبکن هب  ددرگن و  راوخ  نوبز و  ناگدش  راوخ  نانوبز و  زا  نوچ  دوشن و  تشادزاب  نارگید  نوچ  اجنآ  رد  دنـشکن و  نارگید  نوچ 
دیآ و ریز  هب  یهلا  هاگرد  زا  هکنیا  ات  دنهد  ودب  هداشگ  رس  ار  وا  يدازآ  تارب  دوشن و  راتفرگ  هدز  رـس  وا  زا  هک  یتشز  لمع  هانگ و 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامدمه  زا  وا  دوبن  هانگ  کی  یتح  ار  هدنب  نیا  هللا » ناحبـس  : » دـنیوگ بجعت  يور  زا  مدرم  همه 
.دش دهاوخ 

هب دنوادخ  دناوخب  راب  کی  دوخ  رمع  رد  ار  نیـسای  هروس  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدـش  تیاور  یفعج  رباج  زا 
تبث شلمع  همان  رد  هنـسح  کی 2000  ره  دـع  هب  تسا  نامـسآ  رد  هچنآ  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا  رد  شیاه  هدـیرفآ  مامت  هرامش 

یتخبدـب و دوـشن و  یبارخ  هناـخ  يراکهدـب و  ناـیز و  یتسدـگنت و  راـچد  دزاـس و  وـحم  وا  ناـهانگ  زا  رادـقم  نیمه  هب  دـیامرف و 
ناسآ وا  رب  ار  گرم  يراوشد  یتخس و  دنوادخ  ددرگن و  رـضم  ياه  يرامیب  یلدود و  ساوسو و  ماذج و  هب  التبم  دنیبن و  یگناوید 

هتفرگ و هدهع  هب  ار  وا  یگدنز  یخارف  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  هلمج  زا  دشاب و  وا  حور  ضبق  رشابم  يدصتم و  دوخ  دنک و 
باطخ ار  نیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  همه  هدرک و  نیمـضت  ترخآ  ار  شیدونـشخ  هدـیدرگ و  گرم  ماـگنه  وا  یلاحـشوخ  نماـض 

(1) .دیبلطب شزرمآ  وا  يارب  سپ  متسه  یضار  هدنب  زا  نم  هک  هدومرف 

سی هروس  تاکرب  راثآ و 

سی هروس  تئارق  هناگهد  راثآ  ( 1

ار نآ  هک  ره  تسا : رثا  هد  نآ  رد  هک  ناوخب  ار  سی » ! » یلع يا  دندومرف : نینمؤملاریما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
: دنک تئارق 

؛ ددرگریس دشاب  هنسرگ  رگا  ( 1

؛ ددرگ باریس  دشاب ، هنشت  رگا  ( 2

؛ ددرگ هدیناشوپ  دشاب ، نایرع  رگا  ( 3

؛ دنک جاودزا  دشاب ، بزع  رگا  ( 4

؛ دبای تینما  دشاب ، ناسرت  رگا  ( 5

؛ دبای تیفاع  دشاب ، ضیرم  رگا  ( 6

؛ دبای تاجن  دشاب ، ینادنز  رگا  ( 7
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؛ دوش يرای  شرفس  رد  دشاب ، رفاسم  رگا  ( 8

؛ دریگ ناسآ  وا  رب  ادخ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدناوخ  تیم  دزن  ( 9

(2) .دنک ادیپ  ار  شا  هدشمگ  دشاب ، هتشاد  هدشمگ  رگا  ( 10

79-82 صص نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص215 تاوعدلا ، - 2
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ص:136

هدشمگ ندش  ادیپ  ( 2

؟ منکب دیاب  هچ  دوش  یم  مگ  یسک  ای  يزیچ  یتقو  دییامرفب  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  یصخش 

َّدُر ِّهلاضلا  يداه  ای  وگب : نآ  زا  دـعب  ناوخب و  سی »  » دـمح زا  دـعب  تعکر  ود  ره  رد  ناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  دـندومرف : ترـضح 
.نادرگرب نم  هب  ار  ما  هدشمگ  ناگدشمگ ، هدننک  تیاده  يا  یتَّلاض » َّیَلَع 

(1) دنادرگرب نم  هب  ار  ما  هدشمگ  دنوادخ  یتدم  زا  دعب  مدرک و  ار  راک  نیا  نم  دیوگ : یم  صخش 

نج رش  مخز و  مشچ  زا  نتفای  تینما  تهج  ( 3

باوخ هدوب و  ناما  رد  ناینج  رـش  زا  مخز و  مشچ  زا  دشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  سی »  » هروس سک  ره  هدما : حابـصملا  باتک  رد 
(2) .دنیب یم  شوخ  ياه 

يوق نهذ  دنمورین و  یبلق  نتشاد  ( 4

رد سک  ره  دومرف : هک  دینک  لمع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  هب  دیـشاب  هتـشاد  دنمتردق  ینهذ  دنمورین و  یبلق  دیهاوخ  یم  رگا 
یم يوق  شنهذ  دـنمورین و  شبلق  دوب و  دـهاوخ  ناما  ظفح و  رد  دـشونب  هتـشون و  نارفعز  بالگ و  اـب  ار  سی »  » هروس نابعـش  مهن 

(3) .ددرگ

باوخ رد  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندید  يارب  ( 5

یس بش  ره  بش و  هس  باوخ ، رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ندید  تهج  هدمآ  یـسلجم  همالع  داعملاداز  هیـشاح  رد 
(4) .دناوخب ار  سی » هیآ 42   » هبترم

رقف عفر  ( 6

(5) .دنک تئارق  ار  سی » هیآ 68   » دادماب ره  رقف  عفر  تهج 

اهدرد ياود  ( 7

دشونب نآ  بآ  زا  نتسش  زا  سپ  هتشون و  ار  سی  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا 
یم رود  وا  زا  ار  يدرد  هنوگ  ره  تسا و  هدرک  دراو  ار  تمحر  تکرب و  نیقی و  رون و  هنوگ  رازه  زین  اود و  هنوـگ  رازه  شنورد  رد 

.دنک (6)

ص182 یمعفک ، حابصملا  (5 - ) 1

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_136_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_136_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_136_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_136_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_136_6
http://www.ghaemiyeh.com


ص313 یمعفک ، حابصملا  - 2
ص313 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3

ص511 دامعلا ، داز  - 4
ص490 نامه ، - 5

ص254 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 6
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برجم متخ 

عورشم تجاح  ندش  هدروآرب 

: دیوگ یم  نافراع  ناگزرب و  زا  یکی  ( 1

.مدومن یم  تموادم  لکش  نیا  هب  هروس  نیا  توالت  هب  متشاد  هک  یتجاح  ره  مدناوخ و  یم  رایسب  ار  نیسای  هروس 

: ناوخب هبترم  ار 3 اعد  نیا  يدیسر  هک  نیبم  ره  هب  دراد ؛ دوجو  نیبم »  » تفه سی  هروس  رد 

، موـلظم لـک  نع  رـصانلا  ناحبـس  نوزحم ، لـک  نع  جرفملا  ناحبـس  نویدـم ، لـک  نع  سّفنملا  ناحبـس  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
نک هل  لوقی  نا  ًائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  ناحبـس  نونلا ، فاکلا و  نیب  هنئازخ  لعج  نم  ناحبـس  نوجـسم ، لـک  نع  صلخملا  ناـحبس 

(1)« .نوعجرت هیلا  یش و  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبس  نوکیف ،

سی هروس  یسک ، اب  نتفگ  نخس  زا  لبق  حبص  زامن  زا  دعب  زور  هد  یسک  رگا  هدش  تیاور  هللا  همحر  یسراف  ناملـس  ترـضح  زا  ( 2
.دوش ماجنا  دـهاوخب  هک  ار  یتجاح  ره  دـناوخب  ار  هروس  دـعب  دـناوخب  هبترم  هد  روبزم  هروس  توالت  زا  لبق  ار  اعد  نیا  دـناوخب و  ار 

: تسا اعدو  تسا  اعد  نیا  رد  يدنوادخ  مظعا  مسا  هک  اریز  هللاءاشنا 

مل دلوی و  مل  دـلی و  مل  نم  ای  دمـص  ای  دـحا  ای  دـحاو  ای  رتو  ای  درف و  ای  مویق  ای  یح و  ای  مئاد  ای  میدـق  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
(2)« .نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  نیعمجا  هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  دحا و  ًاوفک  هل  نکی 

: دیآ یم  هک  بیترت  نیا  هب  دناوخب و  زامن  تعکر  راهچ  هعمج ، بش  دوش  لح  شلکشم  دهاوخ  یم  هک  یسک  ( 3

دـص دراد  یم  رب  عوکر  زا  رـس  هک  یماگنه  دور و  عوکر  هب  سپـس  دناوخب و  ار  سی »  » هروس دمح »  » هروس زا  دـعب  لوا : تعکر  رد 
: دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم 

(. 186 هرقب ، « ) نودشری مهلعل  یب  اونمویلو  یل  اوبیجتسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلس  اذاو  »

ص187 یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 1
ص18 ج2 ، غارچ ، بش  رهوگ  - 2
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ص:138

زا سپ  هتفر و  عوکر  هب  دروآ و  ياجب  ار  تونق  نآ  زا  دعب  دناوخب و  هبترم  کی  ار  سی »  » هروس هبترم ، ود  ار  دـمح  مود : تعکر  رد 
دناوخب ار  دهشت  هدجس  ود  زا  سپ  دور و  هدجـس  هب  دنک و  رارکت  هبترم  دص  ار  هیآ 186 ) هرقب ،  ) رکذ نامه  عوکر  زا  نتـشادرب  رس 

.دهد یم  ماجنا  رهط  طامن  رد  هک  يراک  لثم  دزیخرب  مالس  نودب  اما 

دـص ار  رکذ  نیا  عوکر  زا  نتـشادربرس  زا  سپ  دروآ و  ياجب  ار  عوکر  راب و  کی  ار  سی »  » هبترم و هس  ار  دـمح » : » موس تعکر  رد 
(. هیآ 137 هرقب ، «) میلعلا عیمسلا  وه  هللا و  مهکیفکیسف  : » دیوگب هبترم 

ُمَحْرَا َْتنا  َّرُّضلا َو  یّنَع  ْعَفْدإ  ِّبر  ای  : » وگب عوکر  زا  دعب  دناوخب و  رابکی  ار  « سی  » دناوخب و هبترم  راهچ  ار  دمح  مراهچ : تعکر  رد 
« . ْنیمِحارلا

دعب و  هللارفغتسا » : » دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  دص  دراذگب و  نیمزرب  ار  یناشیپ  دورب و  هدجس  هب  مالس  دهـشت و  هدجـس و  ود  زا  سپ 
نیمز رب  ار  پچ  هنوگ  دـعب  و  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : » دـیوگب هبترم  دـص  دراذـگب و  نیمز  رب  ار  تسار  هنوگ  نآ  زا 

هدروآرب هللاءاشنا  هک  دهاوخب  ار  تجاح  نآ  زا  سپ  و  ( 82 سی ، « ) نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیش  دارا  اذا  هرما  امنا  : » دیوگب دراذگب و 
(1) .دش دهاوخ 

تبون ره  دناوخب و  سی »  » هروس تبون  هس  دشاب  هک  تین  ره  هب  تسا  برجم  تامهم  ریاس  تاجاح و  عیمج  ندـش  هدروآرب  يارب  ( 4
درک مامت  ار  هروس  هکنآ  زا  دعب  دنک  یم  هرگ  ار  ار  دوخ  تشگنا  کی  دسر  یم  نیبم  ظفل  هب  هاگره  دنک  یم  طایتحا  دناوخ  یم  هک 

: دناوخب ار  اعد  نیا  تبون  هس 

ائیش دارا  اذا  هرما  اّمنا  نونلا  فاکلا و  نیب  هنئازخ  لعج  نم  ناحبس  نویدم  لک  نع  سفنملا  ناحبس  مومهم  لک  نع  جرفملا  ناحبس  »
(2) .جرفم » ای  جرف  مهلا  جرفم  ای  جرف  مهلا  جرفم  ای  نوعجرت  هیلا  یش ء و  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبسف  نوکیف  نک  هل  لوقی  نا 

ص321 ج89 ، راونالاراحب ، - 1
،ص148 يا هیمورا  لوکشک  - 2
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ص:139

تافاص هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 182 هک  تسا  هروس  نیمتفه  یس و 

تافاص هروس  صاوخو  تلیضف 

ناینج و همه  دادعت  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  تافاص  هروس  سک  ره  هدش : لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیضفرد 
زور رد  وا ، ظفاح  هتشرف  ود  هدش و  يّربم  كرـش  زا  دنک و  یم  رود  وا  زا  ار  اه  ناطیـش  دنک و  یم  تیانع  هنـسح  هد  وا  هب  اه  ناطیش 

(1) دراد نامیا  یهلا  ناربمایپ  هب  هک  دنهد  یم  تداهش  وا  دوس  هب  تمایق 

یهلا ناما  ظفح و  رد  هراومه  دیامن ، تئارق  هعمج  زور  ره  رد  ار  تافاص  هروس  هک  ره  هدش : تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يوس زا  دوش و  یم  هداد  وا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  یناوارف  يزور  .دوش  یم  عفد  وا  زا  ییاـیند ، یگدـنز  رد  اـهالب  اـه و  تفآ  هدوب و 

ار وا  دنوادخ  دریمب  هعمج  بش  ای  زور  نامه  رد  رگا  دسر و  یمن  وا  ندـب  نادـنزرف و  لام و  هب  یبیـسآ  رگمتـس ، نامکاح  ناطیش و 
(2) تسا نادیهش  اب  هجرد  مه  تشهب  رد  دوب و  دهاوخ  ادهش  رامش  رد  تمایق  زمر  رد  هدروآ و  رامش  هب  دیهش 

تافاص هروس  تاکرب  راثآ و 

.دنک یم  ناسآ  وا  يارب  ار  نداد  ناج  رضتحم ، نیلاب  رب  هروس  نیا  تئارق  ( 1

هروس تردارب  رتسب  رانک  رد  زیخرب و  دومرف : مساق  شدـنزرف  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دـیوگ : یم  يرفعج  ناـمیلس 
.تفای نایاپ  ردارب  رمع  دیـسر  انقلخ » نم  ما  اقلخ  ّدشا  مه  » هیا هب  یتقو  درک و  نینچ  مساق  دیوگ : یم  نامیلـس  .امن  تئارق  ار  تافاص 
میدرک یم  تئارق  ار  سی  هروس  دوب ، گرم  لاح  رد  هک  یـسک  يارب  نیا  زا  شیپ  تفگ : درک و  ور  ماما  هب  رفعج  نب  بوقعی  هاـگنآ 

ره دزن  ار  تافاص  هروس  دومرف : ماما  .دـنناوخب  ار  تافاص  هروس  دومرف : ماما  .دـنناوخب  ار  تافاص  هروس  هک  دـیدومرف  امـش  زورما  اما 
(3) دنک یم  ناسآ  عیرس و  ار  شگرم  دنوادخ  دنناوخب ، تسا  نداد  ناج  لاح  رد  یتخس  هب  هک  ینمؤم 

ص293 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص112 لامعالا ، باوث  - 2

ص251 تاوعدلا ، - 3
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ص:140

اعد تباجا  هار  ( 2

سک ره  هک  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  .تساعد  تباجا  هروس  تئارق  تاکرب  رگید  زا 
(1) .دنک یم  تباجا  ار  شا  هتساوخ  دنوادخ  دنک ، اعد  هاگنآ  دنک و  تئارق  هعمج  زور  رد  ار  تافاص »  » و سی »  » هروس

رد هاج  فرش و  هب  یبایتسد  يارب  ار  تافاص  هروس  هک  تسا  تیاور  رد  تسا : هدروآ  قالخالا  مراکم  باتک  رد  زین  یسربط  موحرم 
(2) دوش یم  هدناوخ  ترخ  ایند و آ 

شمارآ لوصح  تهج  ( 3

دنک مامحتـسا  هروـس ، نیا  هتـشون  بآ  زا  تسا ، سرت  بارطـضا و  راـچد  هک  یناـسنا  رگا  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) دبای یم  شمارآ 

درد نیکست  ( 4

شیاهدرد دیوشب  بآ  نیا  اب  ار  شندب  نآ ، نتسش  زا  سپ  دسیونب و  ار  تافاص  هروس  یسک  رگا  هدمآ : یمعفک  حابصملا  باتک  رد 
(4) دوش یم  فرطرب 

یگدیزگ برقع  زا  سرت  ( 5

زا ار  وا  دنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  تایآ 79-81  دسرت  یم  یگدیزگ  برقع  زا  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(5) دنک یم  نمیا  سرت  نیا 

ص270 ج5 ، روثنملا ، ردلا  - 1
ص 364 قالخالا ، مراکم  - 2

ص590 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 3
ص 457 یمعفک ، حابصملا  - 4

ص 619 لاصخلا ، - 5
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ص:141

هروس ص

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 88  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمتشه  یس و 

هروس ص صاوخ  تلیضف و 

اب ربارب  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  داص  هروس  سک  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
، دزروب رارصا  گرزب  کچوک و  ناهانگ  رب  هکنیا  زا  ار  وا  دنک و  یم  اطع  وا  هب  هنـسح  دروآرد  دواد  ریخـست  هب  هک  ییاه  هوک  نزو 

(1) .دراد یم  نوصم 

یم هداد  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  دنک  تئارق  هعمج  بش  رد  ار  داص  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یناسک همه  وا و  دنوادخ  نینچ  مه  .ادخ  برقم  ناگتـشرف  ای  ناربمایپ  هب  رگم  تسا  هدـشن  هداد  مدرم  زا  يدـحا  هب  هک  هنوگنآ  دوش 

(2) .دنک یم  تشهب  دراو  وا  تعافش  اب  ار  تسا  هدرک  تمدخ  وا  هب  هک  شمداخ  یتح  دنیوا و  بوبحم  هک  شا  هداوناخ  زا 

هب دـنوادخ  دـناوخب  ار  ص »  » هروس سک  ره  دـندومرف : هک  هدرک  لقن  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  بعک  نب  یبا 
هاـنگ هب  ندـیزرو  رارـصا  زا  ار  وا  دـهد و  شاداـپ  تانـسح  زا  وا  هب  دوب  هدرک  رخـسم  مالـسلا  هیلع  دوواد  يارب  هک  یهوـک  ره  نزو 

(3) دراد هگن  گرزب  کچوک و 

هروس ص تاکرب  راثآ و 

ملاظ مکح  لزع  ( 1

( راکدب ) یلاو ای  یـضاق  دنـسم  هاگیاج و  ریز  هاگنآ  دنـسیونب و  ار  داص  هروس  رگا  تسا : هدـش  لقن  مرکاربمایپ  زا  هروس  نیا  راثآ  رد 
یم راـنک  شرود  زا  شناـیفارطا  دوش  یم  لزع  هدـش و  راکـشآ  شیاـه  بیع  دـنام و  یمن  شدنـسم  رد  رتـشیب  زور  هس  دوـش  هداـهن 

(4) دنور

خاروس زا  سپ  هداد و  رارق  يا  هشیـش  یفرظ  رد  دـسیونب و  ار  داص  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
نآ رد  رتشیب  زور  هس  دوش ، هداد  رارق  راکدب  یماظتنا  یماظن و  لماع  ای  رگدادیب  یضاق  نتسشن  هاگیاج  ریز  ار  نآ  فرظ ، نآ  ندرک 

نانچمه دوش و  یمن  تعاطا  شرما  هتفر و  نیب  زا  مدرم  دزن  شهاگیاج  شزرا و  هدش و  راکشآ  شیاه  بیع  دوب و  دهاوخن  هاگیاج 
(5) دوب دهاوخ  یگنت  یتخس و  رد 

هاچ بآ  یناوارف  ( 2

(6) دوب دهاوخ  رایسب  نآ  ششوج  هک  دناوخب  دایز  ار  ص »  » هروس هیآ 42  هاچ  رفح  ماگنه 
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ص340 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص112 لامعالا ، باوث  - 2

ص87 نارق ، اب  نامرد  - 3
ص 639. ،ج4 ، ناهربلاریسفت - 4

نامه - 5
ص457 یمعفک ، حابصملا  - 6
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ص:142

رمز هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 75  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمهن  یس و  ، (1)« فرع  » شرگید مان  رمز و 

رمز هروس  صاوخ  تلیضف و 

زور رد  دـیامن  تئارق  ار  رمز  هروـس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هروـس  نـیا  تلیـضف  رد 
(2) .دنک یم  اطع  هروس  نیا  يراق  هب  ار  دنراد  میب  وا  زا  هک  ادخ  زا  نافئاخ  باوث  دنوادخ  هدشن و  عطق  شدیما  تمایق 

هب ار  شتاملک  دـناوخب و  ار  رمز  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدـش  تیاور  هجراـخ  نب  نوراـه  زا 
ناشیوخ و تورث  نودب  ار  وا  دراد و  ینازرا  وا  هب  ترخآ  ایند و  يدنلبرس  و  وربآ ، دنوادخ  دزاس  يراج  نابز  رب  یمارآ  هب  یناسآ و 

مارح خزود  شتآ  رب  ار  شمسج  دریگب و  ار  يو  شتمـشح  درامـش و  گرزب  دنیبب  ار  وا  سک  ره  هک  ناسنادب  دنادرگ ، زیزع  لیماف 
ود ار  وا  هوالعب  هیروح و  دص  یخاک  ره  رد  دـشاب و  خاک  رازه  ياراد  يرهـش  ره  هک  دـنزاسب  شیارب  تشهب  رد  رهـش  رازه  دزاس و 

یناروح دننز و  یهایس  هب  یمرخ  يزبسرس و  زا  هک  راس  همـشچ  ود  دنناشوج و  هک  لالز  همـشچ  ره  دنناور و  هک  تسا  بآ  همـشچ 
(3) .فنص ود  هویم  ره  زا  تساه و  هویم  عاونا  ياراد  هک  ییاهغاب  دنروتسم و  اه  هدرپارس  رد  هک  نیشن  هدرپ 

رمز هروس  تاکرب  راثآ و 

یتسود تبحم و  داجیا  ( 1

هاگ ره  دـهد  رارق  دوخ  باوخ  قاـتا  اـی  دوخ  باوختخر  رد  ار  نآ  اـی  دـشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  هب  دـسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره 
.تسا دـنوادخ  فطل  ینابرهم و  رثا  رب  نیا  ودـیوگ  یم  ساپـس  ار  وا  هدوتـس و  ار  وا  دوش  جراخ  شدزن  زا  ای  دوش  دراو  وا  رب  یـسک 

هک سک  ره  دراذگب  شباوختخر  رد  ای  ددنبب  شیوزاب  هب  دسیونب و  ار  رمز  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
شتـسود ار  وا  هکنیا  رگم  دنک  یمن  رادید  وا  اب  سک  چیه  ودوب  دهاوخ  وا  رازگـساپس  هدرک و  دای  یکین  هب  وا  زا  دراد  یطابترا  وا  اب 

(4) .درک دهاوخن  ار  وا  تبیغ  یسک  چیه  دراد و 

ص87 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص381 ،ج8 ، نایبلا عمجم  - 2

ص88 نآرق ، اب  نامرد  - 3
ص691 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:143

اپ فک  درد  تهج  ( 2

یم لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مه  وا  مالـسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  شردپ  زا  مه  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامج  ناوفص 
يور زامن  ماگنه  رد  تسناوت  یمن  هک  يروط  هب  .درک  تیاکـش  اـپ  فک  درد  زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  يدرم  دـنک :

ساسحا یتقو  دندومرف : ماما  .مناد  یمن  تفگ :  درم  یناوخ ؟ یمن  ذیوعت  ارچ  دندومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دتـسیاب  شیاپ 
هیآ درد ، عضوم  نآ  رب  ناوخب  سپـس  هللا » لوسر  یلع  مالـسلاو  هللااب  هللا و  مسب  : » وگب راذگب و  درد  عضوم  رب  ار  تتـسد  يدرک  درد 

.ار (1) « رمز  » هروس  67

رفاغ هروس 

هراشا

مان.دراد هیآ  یکم و 85  هک  تسا  رفاـغ  هروـس  میرک  نآرق  هروـس  نـیملهچ  ص89 ، (2) لوطلا » نمؤم ،  » شرگید ياه  ماـن  رفاـغ و 
.تسا نموم  هروس  نیا  رگید 

رفاغ هروس  صاوخ  تلیضف و 

همه حور  دـنک  تئارق  ار  رفاغ  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(3) دننک یم  شزرمآ  بلط  شیارب  دنوادخ  دزن  هداتسرف و  دورد  وا  رب  نانموم  ناقیدص و  ناربمایپ و 

ار رفاغ  هروس  هک  مدید  ار  شرع  هدننک  لمح  ناگتشرف  دندومرف : رگید  ملاوع  هب  دوخ  یناحور  رفس  یگنوگچ  نایب  نمض  رد  ناشیا 
(4) دننک یم  توالت 

هتـشذگ و ناهانگ  دـنوادخ  دـیامن  تئارق  بش  ره  ار  رفاغ  هروس  سک  ره  تسا : هدـمآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یمـالک  رد 
(5) دنک یم  شیایند  زا  رتهب  ار  شترخآ  هداد و  رارق  اوقت  هارمه  اروا  دزرمآ و  یم  ار  وا  هدنیآ 

زور رد  لاح  رد  ئیامن  توالت  ار  رفاـغ  هروس  هک  ره  هدـمآ : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  لـقن  هب  ناـهربلا  ریـسفت  رد 
اطع وا  هب  تسا  هدرک  اطع  ایند  رد  دوخ  زا  ناراد  میب  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدرکن  عطق  ار  شدـیما  دـنوادخ  هک  دوش  یم  دراو  تماـیق 

(6) ...دنک یم 

ص34 همئالا ، بط  - 1
،ص 89 نآرق اب  نامرد  - 2

ص422 ج8 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص155 ،ج1 ، بلاط یبا  لآ  بقانم  - 4
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ص741 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 5
ص113 لامعالا ، باوث  - 6
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ص:144

رفاغ هروس  تاکرب  راثآ و 

تاریخ ندش  دایز  ( 1

لحم هزاغم و  رد  ار  شا  هتـشون  رگا  دش و  دهاوخ  لوصحم  رپ  زبسرـس و  دزیوایب  دوخ  غاب  راوید  رب  دـسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره 
(1) .دوش یم  دایز  نآ  رد  شورف  دیرخ و  تاریخ و  دنزیوایب  بسک 

تاکرب دهد  رارق  یغاب  رد  دسیونب و  بش  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دیامرف : یم  هک  هدش  لقن  یتیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دایز شورف  دـیرخ و  دوش ، هتخیوآ  يا  هزاغم  راوید  رب  رگا  دوش و  یم  نآ  یبوخ  ییابیز و  يزبسرـس و  بجوم  دوش و  یم  دایز  نآ 

(2) دوش یم  فرطرب  شا  يرامیب  دوش  هتشون  يرامیب  يارب  رگا  دریگ و  یم  تروص  نآ  رد 

نیکرچ لمد  نامرد  ( 2

شا يرامیب  دشاب  هتشاد  ندب  رد  نیکرچ  ياه  لمد  هک  یصخش  دنـسیونب و  ار  رفاغ  هروس  رگا  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) ...دوش یم  فرطرب 

اه يدنیاشوخان  ندش  رود  ( 3

ندـش رود  بجوـم  دـمح »  » هروـس و  یـسرکلا ،» هـیآ   » رفاـغ و هروـس  تاـیآ 1-3  تئارق  ملـسو : هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(4) .تساهالب اه و  تفآ  اه و  يدنیاشوخان 

نامه - 1
ص741 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
ح3502 لامعلازنک ، - 4
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ص:145

تلصف هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 54  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمکی  لهچ و   (1) حیباصملا » هدجسلا ، مح   » شرگید ياه  مان  تلصف و 

تلصف هروس  صاوخ  تلیضف و 

دادـعت هب  دـنک ، تئارق  ار  تلـصف  هروس  سک  ره  هدـش : لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(2) دوش یم  هداد  وا  هب  هنسح  هد  هروس ،  نیا  هدنهد  لیکشت  فورح  یمامت 

یم تمایق  زور  رد  نآ  يراق  يداش  رورـس و  تینارون و  بجوم  تلـصف  هروس  تئارق  هدـش : تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
(3) دنروخب هطبغ  وا  لاح  هب  دننک و  شیاتس  ار  وا  همه  هک  دنک  یم  یگدنز  يا  هنوگ  هب  ایند  رد  دوش و 

تلصف هروس  تاکرب  راثآ و 

یبلق ياه  يرامیب  دوبهب  ( 1

دیوشب و سپس  دسیونب و  یفرظ  رد  ار  تلصف  هروس  رگا  هدمآ : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  ناهربلا  ریـسفت  رد 
یم بوخ  دـنوادخ  نذا  هب  دـنناروخب  رامیب  هب  دـننک و  ردوپ  ار  نآ  ندـش  کشخ  زا  سپ  دـنک و  طولخم  يزیچ  اـب  ار  بآ  نآ  دـعب 

(4) دوش

مشچ ياه  يرامیب  دوبهب  ( 2

همرـس نآ  اب  دـیوشب و  ناراب  بآ  اـب  دـسیونب و  یفرظ  رد  ار  تلّـصف  هروس  سک  ره  تسا : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
رگا دوش و  یمن  التبم  رگید  دبای و  ییاهر  درد  نآ  زا  دشکب ، همرس  نا  زا  دراد  مشچ  يدیفس  ای  مشچ  درد  هک  یسک  دنک و  تسرد 

(5) .دتفا یم  دیفم  زین  دیوشب  ار  شنامشچ  بآ  نآ  اب  دشابن ، ندیشک  همرس  ناکما 

ص91 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص5 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 2
ص113. لامعالا ، باوث  - 3

ص775 ج4 ، ناهربلاریسفت ، - 4
نامه - 5
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ص:146

مکش درد  دوبهب  ( 3

ناشیا دزن  رد  شمکـش  درد  زا  دـش و  فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هب  يدرم  هک  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما  زا  تسا  تیاور 
ار تلـصف ) هروس   41-42  ) تایآ راـب  هس  راذـگب و  دـنک  یم  درد  هک  ییاـج  يور  ار  تتـسد  ورب  دـندومرف : وا  هب  ماـما  .درک  هوکش 

(1) .دش یهاوخ  بوخ  هللاءاشنا  .ناوخب 

يروش هروس 

هراشا

.دشاب یم  هیآ  يارادو 53  یکم  هک  تسا  نارق  هروس  نیمود  لهچ و   (2) قسعمح »  » شرگید مان  يروش و 

يروش هروس  صاوخ  تلیضف و 

وا رب  ناگتشرف  هک  تسا  یناسک  رامش  رد  دنک  تئارق  ار  يروش  هروس  سک  ره  هدش : لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(3) .دننک یم  یهلا  تمحر  شزرما و  بلط  وا  يارب  دنتسرف و  یم  دورد 

دزیگنا یم  رب  ار  وا  يا  هنوگ  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  يروش  هروس  سک  ره  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدنب يا  دیامرف : یم  دنوادخ  .دتسیا  یم  شراگدرورپ  دزن  هکنیا  ات  تسا  ناشخرد  دیـشروخ  دننام  دیپس و  فرب  دننام  شا  هرهچ  هک 

یم تئارق  امئاد  یتسناد  یم  ار  نا  باوث  رگا  اما  يدوبن ! هاـگآ  شباوث  زا  هک  یلاـح  رد  يدرک  تموادـم  يروش  هروس  تئارق  رب  ما !
يرصق وا  هب  دیروآرد و  تشهب  هب  ار  وا  دیامرف : یم  سپس  .منک  یم  اطع  وت  هب  لماک  لکـش  هب  ار  وت  شاداپ  ازج و  نم  یلو  .يدرک 

هدید شنورد  نوریب ، زا  نآ و  نوریب  نورد  زا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تسا و  هداد  تفارش  نآ  هب  دنوادخ  هک  دیهدب  خرـس  توقای  زا 
(4) .دنتسه وا  هب  تمدخ  يارب  درم  راکتمدخ  رازه  نز و  راکتمدخ  رازه  یتشهب و  هیروح  رازه  نآ  رد  دوش و  یم 

ص48 همئالا ، بط  - 1
،ص 92 نآرق اب  نامرد  - 2

ص25 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص113 لامعالا ، باوث  - 4

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 193 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_146_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_146_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_146_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:147

يروش هروس  تاکرب  راثآ و 

شطع عفر  ( 1

یمن بآ  دنمزاین  نآ  زا  دعب  دشونب  رفـس  رد  نآ  بآ  زا  دیوشب و  دسیونب و  ار  هروس  نیا  سکره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) ...دش دهاوخن  شطع  راچد  دوش و 

کش عفر  ( 2

...و دیوشب  دسیونب و  ار  يروش  هروس  سک  ره  هک : تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

کش هک  یسک  دنزیرب و  نآ  رد  بآ  نآ  زا  سپ  دنزاسب و  يا  هزوک  هدمآ  تسدب  لگ  زا  دننک و  طولخم  سر  كاخ  اب  ار  بآ  نیا 
(2) .ددرگ یم  رب  يداع  تلاح  هب  دشونب  نآ  زا  دراد  دایز 

شوخ باوخ  ندید  ( 3

(3) .دنیبب یشوخ  ياهباوخ  دهن  تشلاب  ریز  باوخ  ماگنه  بش  هتشون و  ار  هروس  نیا  رگا 

ص312 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
نامه - 2

ص93 نآرق ، اب  نامرد  - 3
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ص:148

فرخز هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 89  هک  تسا  نآرق  هروس  نیموس  لهچ و  فرخز ؛

فرخز هروس  صاوخ  تلیضف و 

زور هک  دوب  دهاوخ  یناسک  رامش  رد  دیامن  تئارق  ار  فرخز  هروس  سک  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 
(1) .دیوش دراو  تشهب  هب  یسرباسح  نودب  تسین ، امش  رب  یهودنا  سرت و  چیه  ادخ ، ناگدنب  يا  دوش  یم  هتفگ  ناشیا  هب  تمایق 

رد تالکـشم  رگید  ربق و  راشف  زا  ار  وا  دنوادخ  دزرو ، تموادـم  فرخز  هروس  تئارق  رب  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(2) دریگ یم  ياج  تشهب  رد  دنوادخ  رما  هب  هاگنآ  دوش و  دراو  شراگدرورپ  رب  هک  یماگنه  ات  دهد  یم  ینمیا  ربق 

فرخز هروس  تاکرب  راثآ و 

عرص يرامیب  نامرد  ( 1

نتسش زا  سپ  دسیونب و  ار  فرخز  هروس  سک  ره  هدمآ : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  لقن  هب  ناهربلا  ریـسفت  رد 
هک یـصخش  يور  رب  ار  بآ  نیا  رگا  تشاد و و  دهاوخن  وراد  هب  يزاین  دوش ، یم  التبم  نآ  هب  هک  ییاهیرامیب  رد  دـشونب  نا  بآ  زا 

(3) ...دمآ دهاوخ  شوه  هب  دنشاپب  دراد  عرص  يرامیب 

مدرم نیب  تیبوبحم  ( 2

مکاح و ره  رـش  زا  دشاب  هتـشاد  دوخ  اب  دسیونب و  ار  فرخز  هروس  سک  ره  دـندومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  تیاور 
(4)  ... دوش یم  رادروخرب  تیبوبحم  زا  مدرم  دزن  دوبدهاوخ و  ناما  رد  یهاشداپ 

راگزاسان نز  يارب  ( 3

دنک یمن  رهوش  زا  تعاطا  هک  ینز  هب  هروس  نیا  ندش  هتسش  زا  لصاح  بآ  زا  رگا  دسیون : یم  حابصملا  باتک  رد  یمعفک  موحرم 
(5) .دش دهاوخ  عیطم  دنناشونب 

ص66 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص113 لامعالا ، باوث  - 2

ص843 ،ج4 ، ناهربلاریسفت - 3
ص89 نامزالا ، رافسالا و  یف  راطخا  نم  نامالا  - 4
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ص457 یمعفک ، حابصملا  - 5
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ص:149

ناخد هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 95  هک  تسا  نارق  هروس  نیمراهچ  لهچ و 

ناخد هروس  صاوخ  تلیضف و 

، دنک تئارق  اه  بش  رد  ار  ناخد  هروس  سک  ره  هدـش : تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ناخد  هروس  تلیـضف  رد 
(1) دزرمآ یم  ار  شا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ 

(2) .دش دهاوخ  هدیشخب  دنک  تئارق  ار  ناخد  هروس  هعمج  بش  رد  سک  ره  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

تشهب رد  يا  هناخ  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  ناخد  هروس  هعمج  زور  ای  بش  رد  سک  ره  دندومرف : هک  هدش  تیاور  ناشیا  زا  نینچمه 
هدیزرمآ ار  وا  دنوادخ  هک  دنک  یم  حبـص  لاح  رد  دنک  یم  تئارق  ار  ناخد  هروس  هعمج  بش  رد  هک  یـسک  .دنک و  یم  انب  وا  يارب 

(3) درک دهاوخ  جیوزت  نیعلاروح  اب  ار  وا  تسا و 

زور رد  ار  يو  دـنوادخ  دـناوخب  دوخ  ياه  هلفان  بجاو و  ياـهزامن  رد  ار  ناـخد  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
شتـسار تسد  هب  ار  شلمع  همان  دـنک و  ناسآ  ار  شباسح  دـهد و  ياج  دوخ  شرع  هیاس  رد  دـنازیگنارب و  نانمیا  هرمز  رد  تماـیق 

(4) .دهد

ص634 ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 1
ص101 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ح2697 لامعلازنک ، - 3
ص95 نآرق ، اب  نامرد  - 4
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ص:150

ناخد هروس  تاکرب  راثآ و 

نج رش  زا  نتفای  ناما  ( 1

(1) .دوش نمیا  اه  هدنزگ  نج و  رش  زا  يدنبب  لفط  رب  یسیونب و  ار  ناخد  هروس  نوچ 

مدرم دزن  تبیه  هوکش و  تهج  ( 2

بآ نآ  زا  دـیوشب و  ار  نآ  سک  ره  دـشاب و  تبیه  اـب  مدرم  مشچ  رد  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اـب  دـسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره 
(2) دوب دهاوخ  ناما  رد  نیچ  نخس  رش  زا  دشونب 

تجاح ندش  هدروآرب  ( 3

هروس نیا  هک  ره  زین  ددرگ و  اور  شتجاح  دـناوخب  ار  هروس  نیا  تامهم  تهج  راب  هک 70  ره  هدش : لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(3) دنراد تسود  ار  وا  قیالخ  دراد  دوخ  اب  دسیونب و  ار 

یناطیش ياه  هسوسو  زا  یصالخ  ( 4

رگا تسا و  نما  رد  ناطیـش  ياه  هلیح  رکم و  زا  دشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دسیونب و  ار  ناخد  هروس  رگا  تسا : هدش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا 
یم صالخ  هنابـش  بارطـضا  زا  دـنیب و  یم  شوخ  نیریـش و  ياهایور  باوخ  رد  دراذـگب  دوخ  رـس  ریز  ماـگنه  بش  ار  هتـشون  نیا 

(4) ...دوش

رس درد  ندش  فرطرب  ( 5

(5) ..دوش یم  بوخ  دنناشونب  دراد  رس  درد  هک  یسک  رب  ار  نآ  بآ  دنسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا 

لام دوس و  ندش  دایز  تهج  ( 6

دایز لاـم  بحاـص  درک و  دـنهاوخ  ناوارف  دوس  دـنهد  رارق  دوخ  بسک  لـحم  رد  ار  هروس  نیا  هتـشون  اـه  بساـک  اـه و  رجاـت  رگا 
(6) دش دنهاوخ 

نامه - 1
نامه - 2
نامه - 3

ص7 ،ج5 ، ناهربلاریسفت - 4
نامه - 5

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 198 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_150_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_150_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_150_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_150_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_150_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_150_6
http://www.ghaemiyeh.com


نامه - 6

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:151

هیثاج هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 37  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمجنپ  لهچ و   (1) هعیارشلا »  » شرگید مان  هیثاج و 

هیثاج هروس  صاوخ  تلیضف و 

ياه بیع  دنوادخ  دنک ، تئارق  ار  هیثاج  هروس  سک  ره  تسا : هدومرف  هروس  نیا  تلیضف  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(2) دنک یم  مارآ  یسرباسح  ماگنه  ار  وا  ینارگن  سرت و  تلاح  دناشوپ و  یم  ار  وا 

یمن وا  هب  شتآ  زگره  هک  تسا  نیا  شـشاداپ  دیامن  تئارق  ار  هیثاج  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(3) دوب دهاوخ  هارمه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  دونش و  یمن  ار  منهج  شتآ  هزوز  يادص  دسر و 

هیثاج هروس  تاکرب  راثآ و 

دنمتردق مکاح  رشزا  ندنام  ناما  رد  ( 1

مکاـح و ره  هلمح  زا  دزیوآ  ندرگرب  دـسیونب و  ار  هیثاـج  هروس  سک  ره  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا 
زا هک  تسا  یتیانع  نیا  دوب و  دهاوخ  دـنموربآ  بوبحم و  هوکـش و  تبیه و  اب  مدرم  دزن  دـنام و  دـهاوخ  ناما  رد  يرگمتـس  ناطلس 

(4) تسا دنوادخ  بناج 

ص96 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص118 ،ج9 ، نایبلا عمجم  - 2

ص114 لامعالا ، باوث  - 3
ص23 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 200 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_151_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_151_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_151_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_151_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:152

نیچ نخس  رش  زا  ندوب  ناما  رد  ( 2

ناما رد  ینیچ  نخـس  ره  رـش  زا  دنـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دنـسیونب  ار  هیثاج  هروس  رگا  تسا : هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـمازا 
(1) دوب دهاوخ  یهلا  تسارح  ظفح و  رد  هراومه  دنزیوآ  وا  رب  دازون  تدالو  ماگنه  رگا  دننک و  یمن  ار  وا  تبیغ  دنام و  دنهاوخ 

نج رش  زا  ندنام  ناما  رد  ( 3

هنوگ ره  زا  يرادیب  باوخ و  رد  دنشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دنـسیونب و  ار  هیثاج  هروس  رگا  هدمآ : ناشیا  زا  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 
(2) .دنناما رد  نج  رش  زا  دنهن  رس  ریز  ار  هروس  نیا  باوخ  ماگنه  رگا  دنام و  دنهاوخ  نما  رد  نیرفآ  رطخ  هدنناسرت و  لماع 

فاقحا هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 53  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمشش  لهچ و 

فاقحا هروس  صاوخ  تلیضف و 

هب دیامن  تئارق  ار  فاقحا  هروس  سک  ره  : هدش تیاور  ملسو  هلآ  خیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زا  هروس  صاوخ  تلیـضف و  رد 
یم تاجرد و  رب  هجرد  هد  ودوش  یم  كاپ  وا  زا  هانگ  هد  دوش و  یم  هداد  هنـسح  هد  وا  هب  ایند  رد  دوجوم  ياه  گیر  یماـمت  دادـعت 

(3) دیازفا

ییایند یگدنز  رد  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  فاقحا  هروس  هعمج  بش  ره  ای  بش  ره  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) دراد یم  نمیا  تمایق  زور  رد  سرت  فوخ و  لماوع  زا  زین  ودنک  یمن  التبم  یسرت  هب  ار  وا  شا 

فاقحا هروس  تاکرب  راثآ و 

هظفاح تردق  نتفر  الاب  مدرم و  نیب  رد  تیبوبحم  تزع و  تهج  ( 1

، یمانـشوخ ببـس  دنـشونب  ار  نآ  دنیوشب و  مزمز  بآ  اب  دنـسیونب و  ار  فاقحا  هروس  رگا  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(5) دوش یم  هظفاح  تردق  تیبوبحم و  يدنموربآ ،

ناکدوک زا  تارطخ  عفر  تهج  ( 2

يا هراوخریـش  اـی  كدوک  اـی  دوخ  رب  دـسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
ناکدوک دوب و  دهاوخ  ملاس  دنمورین و  سمسج  ياراد  دماشایب  اهنآ  بآ  زا  نتسش  زا  سپ  هتـشون و  ار  هروس  نیا  هکنیا  ای  دزیوایب و 

(6) .دوش یم  ینشور  مشچ  هیام  شا  هراوهگ  رد  هراوخریش  دننام و  یم  ناما  رد  دسر  یم  اهنا  هب  هک  یتارطخ  تافآ و  زا 
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تالکشم زا  یصالخ  تهج  ( 3

(7) .تسا هدش  هیصوت  هروس  نیا  هبترم  ندناوخ 3 

دمحم هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 38  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمتفه  لهچ و   (8) اورفک » نیذلا  لاتقلا ،  » شرگید ياه  مان  دمحم و 

دمحم هروس  صاوخ  تلیضف و 

جورخ ماگنه  دیامن  تئارق  ار  دمحم  هروس  سک  ره  هدش : لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  زا  هروس  نیا  تلیضف  رد 
(9) دناشونب وا  هب  یتشهب  ياهرهن  زا  هک  تسادخ  رب  دنیب و  یم  ار  ادخ  ربمایپ  هرهچ  دنک  یم  ور  وس  ره  هب  ربق  زا 

،ص231 نامه - 1
ص89 نامزالا ، رافسالا و  راطخا  نم  نامالا  - 2

ص 136 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص114 لامعالا ، باوث  - 4

ص313 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 5
ص35 ،ج5 ، ناهربلاریسفت - 6

ص97 نارق ، اب  نامرد  - 7
ص 97 نآرق ، اب  نامرد  - 8

ص159 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 9
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ص:153

(1) دراد دوجو  هیما  ینب  هرابرد  يا  هناشن  ام و  هرابرد  يا  هناشن  دمحم  هروس  رد  دنا : هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

قیوشت دمحم  هروس  تئارق  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هیما ، ینب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هسیاقم  یبایزرا و  يارب  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
(2) دندومرف

کـش شنید  رد  دش و  دهاوخن  دیدرت  کش و  راچد  دبا  ات  دنک  تئارق  ار  دمحم  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد ظوفحم و  رفک  کش و  زا  هارومه  دـسرت و  یمن  یناطلـس  مکاح و  چـیه  زا  دـنک و  یمن  التبم  رقف  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک و  یمن 

شربق رد  ات  دنک  یم  رومأم  ار  هتـشرف  رازه  دنوادخ  تفر  ایند  زا  دـمحم ، هروس  يراق  هک  یماگنه  گرم ، نامز  ات  دوب  دـهاوخ  ناما 
ناما رد  هراومه  دننک و  یم  یهارمه  دنوادخ  دزن  نما  هاگیاج  هب  ندیـسر  ات  ار  وا  تسوا و  يارب  ناشیا  زامن  باوث  دـنراذگب و  زامن 

(3) .دوب دهاوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناما  دنوادخ و 

دمحم هروس  تاکرب  راثآ و 

نج رش  زا  ندوب  ناما  رد  ( 1

باوخ رد  دوش و  یم  عفد  وا  زا  ناینج  ّرـش  دزیوآ  ندرگ  رب  دسیونب و  ار  دمحم  هروس  سک  ره  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم ظفح  ادـخ  نذا  هب  یناهگان  رطخ  ره  زا  دـنراذگب  دوخ  رـس  يالاب  ار  هتـشون  نیا  باوخ  ماگنه  رگا  تسا و  تینما  رد  يرادـیب  و 

(4) دوش

تارطخ سرت و  زا  ندوب  ناما  رد  ( 2

وا هارمه  هب  عازن  گنج و  ماگنه  دنـسیونب و  ار  دمحم  هروس  رگا  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  سوواط  نب  دیس 
ار دـمحم  هروس  هتـشون  رگا  دوش و  یم  هدوشگ  ناشیارب  اه  یبوخ  ياهرد  دـننام و  یم  نما  رد  نا  زا  یـشان  رطخ  فوخ و  زا  دـنراد 

(5) ...تسا دیفم  بارطضا  سرت و  ندش  مارآ  يارب  دنشونب  نآ  زا  لصاح  بآ  زا  دنیوشب و 

ص384 ج23 ، راونالاراحب ، - 1
ص484 ج2 ، رابخالا ، حرش  - 2

ص114 لامعالا ، باوث  - 3
ص53 ،ج5 ، ناهربلاریسفت - 4

ص89 نامزالا ، رافسالا و  راطخأ  نم  نامالا  - 5
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ص:154

حتف هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 29  هک  تسا  نارق  هروس  نیمتشه  لهچ و  ؛ حتف

حتف هروس  صاوخ  تلیضف و 

حتف رد  ربمایپ  هارمه  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ، تئارق  ار  حـتف  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هتـشاد روضح  هکم  حتف  رد  ربمایپ  اب  هک  تسا  نآ  دننام  هروس  يراق  تلیـضف  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  تسا و  هتـشاد  روضح 
هرجـش تعیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هک  تسا  نآ  دننام  هروس  يراق  تلیـضف  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  تسا و 

(1) دشاب هدرک  تعیب 

همه زا  رت  ینتـشاد  تسود  رت و  بوبحم  نم  دزن  هک  دـش  لزان  نم  رب  يا  هروس  دـندومرف : ناشنازای  هب  هروس  نیا  لوزن  ماگنه  ناشیا 
(2) تسا هدیبات  نآ  رب  دیشروخ  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ 

اریز دینک  ظفح  بیسآ  دنزگ و  فلت و  زا  حتف  هروس  تئارق  اب  ار  ناتنادنزرف  نانزو و  اه  لام  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نم صلاخ  ناگدـنب  زا  وت  هک  دنونـشب  یناگدـیرفآ  همه  ات  هد د  یم  ادـن  يداـنم  تماـیق  زور  دزرو  تموادـم  نآ  تئارق  رب  سک  ره 

رس بارش  زا  دیزاس و  دراو  نم  ياه  تمعن  تشهب  هب  ار  وا  دینک و  قحلم  نم  حلاص  هتسیاش و  ناگدنب  هب  ار  وا  دیامرف : یم  یتسه و 
(3) تسا روفاک  معط  اب  هک  دیناشونب  وا  هب  رهم  هب 

ظفح و رد  زور  نیمه  هدـنیآ  لاس  ات  دـیامن  تئارق  ار  حـتف  هروس  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  سک  ره  تسا : هدـمآ  نینچمه  ناشیا  زا 
(4) دوب دهاوخ  یهلا  تسارح 

حتف هروس  تاکربو  راثآ 

مدرم نیب  تزع  نتفای  تارطخ و  زا  ندنام  نوصم  ( 1

زا دهد  رارق  شرس  ریز  باوخ  ماگنه  دسیونب و  ار  ار  حتف  هروس  سک  ره  هدش : لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا 
یهاگیاج مدرم  دزن  رد  دنـشونب  سپـس  دنیوشب  مزمز  بآ  اب  دسیونب و  يذغاک  رد  ار  هروس  نیا  رگا  دـنام و  یم  ناما  رد  نادزد  رش 

(5) دنک یم  ظفح  طبض و  دونش  یم  دنیب و  یم  هک  ار  يزیچ  ره  دنهد و  یم  شوگ  شنانخس  هب  هک  دنک  یم  ادیپ 

فوخ ندش  فرطرب  تهج  ( 2

ینمیا بجوم  عازن  تموصخ و  ماگنه  نآ  نتـشاد  هارمه  حتف و  هروس  نتـشون  کتـسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
فوخ و هک  یسک  دنـشونب و  نآ  بآ  زا  دنیوشب و  هتـشون و  ار  هروس  نیا  رگا  دوش و  یم  هدوشگ  وا  رب  یبوخ  ریخ و  ياهرد  هدش و 
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(6) ...دبای یصالخ  نآ  زا  دشونب  ار  نا  دراد  سرت 

ص181 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ح2635 لامعلازنک ، - 2

ص115 لامعالا ، باوث  - 3
ص257 يدنوار ، رداونلا ، - 4

ص177 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
ص177 ،ج5 ، ناهربلاریسفت - 6
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ص:155

مکاح رش  زا  ندنام  ناما  رد  ( 3

رـش زا  دـنزیوآ  ندرگ  هب  اـی  دـنراد  هارمه  دوخ  اـب  دنـسیونب و  ار  حـتف  هروس  رگا  تسا : هدروآ  حابـصملا  باـتک  رد  یمعفک  موحرم 
نیا رگا  نینچ  مه  .دوش  یمن  کیدزن  نآ  هب  ناطیـش  دـنزیوایب  یطایح  ای  هناخ  راوید  رب  رگا  دـننام و  یم  ناـما  رد  ناطلـس  مکاـح و 

(1) ...دوش یم  دایز  شریش  دشونب  نآ  زا  تسا  مک  شریش  هک  ینز  نتسش  زا  سپ  دنسیونب و  ار  هروس 

اپ درد  تهج  ( 4

(2) .دوش هدناوخ  حتف  هروس  تایآ 1-7  اپ  درد  تهج  هک :  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا 

بسانم يرسمه  نتفای  ( 5

(3) دوش ادیپ  بسانم  يرسمه  ار  وا  دنسیونب  رتخد  سابل  رب  نارفعز  اب  ار  حتف  هروس  تایآ 1-7 

برجم تاموتخ 

تبون ره  زا  دعب  دـناوخب و  راب  « 11  » ار هروس  نیمه  هعمج  زور  رد  دـناوخب و  ار  حـتف  هروس  راب  « 5  » زور ره  ودنک  عورش  هبنـشزا  ( 1
تجاح دنوادخ  هاگرد  زا  ناوخب و  راب  « 11  » ار لیذ  ياعد  يدناوخ ، ار  راب  نیرخآ  نوچ  دناوخب  راب  کی  ار  رـصن »  » هروس ندناوخ 

[ تسا برجم  رایسب  :] هاوخب ار 

«. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ْمّمَت ، ْمّمَتُم  ای  لِّْهَس ، ْلّهَسُم  ای  رّسَی ، رّسیم  ای  ْجّرَف ، ْجِّرَفم  ای  ْحّتَف ، ْحُّتفم  ای  »

دریگب هزور  مکیو » لهچ  ملهچ و  ما و  یس  موس و  مود و  لوا و   » زور دناوخب و  راب  « 41  » زور ره  زور  « 41  » دنک و لسغ  صخش  ( 2
(4) .دهد هقدص  دنک و  راطفا  ینیریش  هب  ار  مکی » لهچ و   » زور و 

ص457 یمعفک ، حابصملا  - 1
ص33 همئالا ، بط  - 2

ص100 نآرق ، اب  نامرد  - 3
ص101 نامه ، - 4
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ص:156

تارجح هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 18  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمهن  لهچ و  تارجح ؛

تارجح هروس  صاوخ  تلیضف و 

یناسک ربارب  هد  دیامن  تئارق  ار  تارجح  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(1) دوش یم  هداد  وا  هب  هنسح  .دنا  هدرک  تیصعم  ار  وا  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  هک  یناسک  ربارب  هد  هک 

ترـضح ناگدننک  ترایز  زا  دیامن ، تئارق  زور  ره  ای  بش  ره  ار  تارجح  هروس  سک  ره  دنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) دوب دهاوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

تارجح هروس  تاکرب  راثآ و 

تاریخ ياهرد  ندش  زاب  سرت و  زا  نتفای  نامارد  ( 1

رد دـشاب و  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  دـسیونب و  ار  تارجح  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 
یم ار  اه  یبوخ  تاریخ و  ياهرد  وا  ناتـسد  اب  دـنوادخ  دـنام و  دـهاوخ  ناما  رد  دـسرت  یم  هچنآ  زا  دـنک  تکرـش  یعازن  گنج و 

(3) دیاشگ

عرص زا  ندنام  نامارد  ( 2

دـشاب هتـشاد  عرـص  يرامیب  رگا  دشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  دسیونب و  ار  تارجح  هروس  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم ناـما  رد  یـسرت  فوخ و  لـماع  ره  زا  ددرگ و  یمن  زاـب  وا  يوس  هب  هراـبود  دـنام و  یم  ناـما  رد  ناطیـش  رـش  زا  هتفاـی و  دوـبهب 

(4) ...دنام

تارطخ زا  لفط  ندنام  نوصم  هدریش و  نز  ریش  ندش  دایز  تهج  ( 3

دوش و یم  دایز  شریش  دشونب  تارجح ) هروس   ) نآ هتشون  بآ  زا  تسا  مک  شریش  هک  ینز  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنوادـخ نذا  هب  يا  هدـنناسرت  روآ و  فوخ  رما  ره  زا  نز  دوخ  دوش و  یم  ظفح  وا  مکـش  رد  دـنزرف  دـشونب  نآ  زا  رادراـب  نز  رگا 

(5) دنام یم  ظوفحم 

ص214 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص115 لامعالا ، باوث  - 2
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ص99 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4
نامه - 5
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ص:157

هروس ق

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 45  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمهاجنپ  تاقساب »  » شرگید مان  ق و 

هروس ق صاوخ  تلیضف و 

تزع و تلود و  اـب  هشیمه  هناـخ  نآ  بحاـص  هک  نآ  رگم  دوـش  یمن  ق »  » هروـس توـالت  زور  ره  يا  هناـخ  چـیه  رد  هک  دـنا  هتفگ 
(1) .دنام یم  ظوفحم  تلذ  زا  دشاب و  هدوب  تمارک  تدداعس و 

رب ار  گرم  تارکس  اه و  یتخس  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  ق »  » هروس سک  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(2) دنک یم  ناسآ  يو 

دنوادخ دیامن  تئارق  ار  ق »  » هروس دوخ  بحتـسم  ای  بجاو و  ياهزامن  رد  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
یم یـسرباسح  یناـسآ  هب  وا  زا  هداد و  شتـسار  تسد  هب  ار  وا  لاـمعا  باـتک  تماـیق  زور  رد  هدرک و  داـجیا  تعـسو  وا ، يزور  رد 

(3) دنک

هروس ق تاکرب  راثآ و 

عرص يرامیب  دوبهب  ( 1

دنزیوایب هدش  عرص  هلمح  راچد  هک  یسک  رب  دنسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
(4) ...دیآ شوه  هب 

هدریش نز  رد  ریش  ندش  دایز  ( 2

وا ریش  دنهد  رارق  تسا  مک  شریش  هک  ینز  هارمه  هب  ار  هروس  نیا  هتشون  رگا  : ... هدش لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
.دوش یم  دایز 

(5) .دشونب بآ  نآ  زا  ریش  مک  نز  نآ ، نتسش  زا  سپ  دنسیونب و  یفرظ  رد  ار  هروس  نیا  ریش  ندش  دایز  يارب  هک  هدمآ  نینچ  مه 

يزور ندش  دایز  ( 3

(6) دراد بیجع  يرثا  دناوخب  هلبق  هب  ور  راب  هس  يزور  قزر و  تعسو  تهج 

بارطضا سرت و  عفر  ( 4
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(7) دنشونب بآ  نآ  زا  دنیوشب و  ناراب  بآ  اب  دنسیونب و  هرهلد  سرت و  ندش  فرطرب  تهج 

برجم تاموتخ 

(8) تسا تابرجم  زا  هک  دناوخب  هبترم  ار 350  هیآ  نیا  دیاب  اهراک  شیاشگ  تلود و  يارب  ( 1

« میظعلا لضفلاوذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللادیب  لضفلا  نا  لق  »

.دناوخب ار  هیآ  نیا  هبترم  يزور 15  ندش  زیزع  يزور و  ندش  دایز  يارب  ( 2

(9)« هلاعف لک  یف  دومحملا  هللا  ای  »

ص 102 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص233 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص115 لامعالا ، باوث  - 3
ص125 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

نامه - 5
ص 102 نآرق ، اب  نامرد  ( 6 - ) 6

نامه - 7
نامه - 8
نامه - 9
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ص:158

تایراذ هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 60  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمکی  هاجنپ و  تایراذ ؛

تایراذ هروس  صاوخ  تلیضف و 

یم ایند  رد  هک  ییاهداب  ربارب  هد  دیامن  تئارق  ار  تایراذ  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(1) دوش یم  هداد  هنسح  هد  وا  هب  دزو 

ربق رد  وا  تینارون  بجوم  ناشخرد  یغارچ  دننام  دیامن  تئارق  ار  تایراذ  هروس  سک  ره  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2) دوش یم 

دنک و یم  حالصا  ار  وا  تشیعم  روما  دنوادخ  دنک  یم  تئارق  ار  تایراذ  هروس  هک  یـسک  تسا : هدمآ  ناشیا  زا  يرگید  تیاور  رد 
(3) ...دوش یم  اطع  ناوارف  يزور  وا 

تایراذ هروس  تاکرب  راثآ و 

نامیاز ندش  ناسآ  ( 1

زا نتسش  زا  سپ  دنسیونب و  يرولب  ای  ینیچ  یفرظ  رد  ار  تایراذ  هروس  رگا  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا 
یم نامیاز  يدوز  هب  دنزیوایب  دنک  یم  نامیاز  تخس  هک  يرادراب  نز  رب  رگا  دوش و  یم  هتشادرب  وا  زا  سرت  فوخ و  دنشونب  شبآ 

(4) دنک

يرامیب دوبهب  ( 2

دنوادخ دنسیونب  تسا  يرتسب  هک  يرامیب  دزن  ار  هروس  نیا  رگا  تسا : هدش  لقن  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد 
(5) .دریگ یم  ناسآ  وا  رب  يدج  تروص  هب 

نارتخد تخب  ندوشگ  تهج  ( 3

یم جاودزا  يدوز  هب  دـنوادخ  فطل  هب  هدرکن  رهوش  هک  ددـنبب  يرتـخد  ندرگرب  دـسیونب و  ار  تاـیراذ » هروـس   49  » هـیآ سک  ره 
(6) .دنک

ص252 ،ج9 ، نایبلا عمجم  - 1
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ص243 تاوعدلا ، - 2
ص115 لامعالا ، باوث  - 3

ص155 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
نامه - 5

ص226 یمسجو ، یحور  ینامرد  نآرق  - 6
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ص:159

روط هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 49  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمود  هاجنپ و 

روط هروس  صاوخ  تلیضف و 

وا دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  روط  هروس  هک  یسک  هدش : تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) دنک یم  دراو  تشهب  هب  هتشاد و  نمیا  باذع  زا  ار 

وا يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دـنک  تئارق  ار  روط  هروس  سک  ره  هدـش : لقن  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماـما  قداـص و  ماـما  زا  ینخـس  رد 
(2) درک دهاوخ  عمج 

روط هروس  تاکرب  راثآ و 

، دزرو تموادم  نآ  تئارق  رب  دیامن و  تئارق  ار  روط  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ( 1
(3) دشاب هتشاد  گرزب  ياه  مرج  دنچ  ره  دنک  یم  ناسآ  ار  وا  يدازآ  جورخ و  هار  دنوادخ  دشاب  دنب  لغ و  رد  نادنز و  رد  رگا 

ینادـنز رگا  دزرو  تموادـم  روط  هروس  تئارق  رب  سک  ره  كدـنا  هدومرف  هروس  نیا  تاکرب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ( 2
زا شترفاسم  لوط  رد  دشاب  رفاسم  رگا  دشاب و  هدش  بجاو  ّدح  شندرگ  رب  دنچ  ره  دنک  یم  ناسآ  ار  شجورخ  هار  دنوادخ  دـشاب 

(4) .دبای یم  دوبهب  ادخ  نذا  هب  دنشاپب  یگدیزگ  برقع  عضوم  رب  رگا  دنام و  یم  ناما  رد  تارطخ  دنیاشوخان و  روما 

ج9،ص270 نایبلا ، عمجم  - 1
ص116 لامعالا ، باوث  - 2

ص175 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4
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ص:160

مجن هروس 

هراشا

.تسا راد  هدجس  ياه  هروس  زاو  .دراد  هیآ  یکم و62  هک  تسا  نآرق  هروس  نیموس  هاجنپ و  مجن ؛

مجن هروس  صاوخ  تلیضف و 

دادعت ربارب  هد  دنک  تئارق  ار  مجن  هروس  سک  ره  تسا : هدومرف  هفیرش  هروس  نیا  تلیضف  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) دوش یم  هداد  شاداپ  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ناگدننک  بیذکت  ناگدننک و  قیدصت 

رد درک  دهاوخ  یگدنز  مدرم  نیب  رد  دشاب  هتشاد  تموادم  مجن  هروس  تئارق  رب  هک  ره  هدش : تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2) دنراد تسود  ار  وا  مدرم  دشخب و  یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنیاتس و  یم  ار  وا  هک  لاح 

مجن هروس  تاکرب  وراثآ 

یبلق تردق  توق و  ندش  دایز  ( 1

رد دنـشاب  هتـشاد  دوخ  اب  دنـسیونب و  یناویح  تسوپ  ربار  مجن  هروس  رگا  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(3) .دراذگ یم  مارتحا  وا  هب  ناطلس  مکاح و  نآ  دنک و  یم  ادیپ  یبلق  تردق  توق و  دوش ، یم  وربور  وا  اب  هک  یمکاح  ره  اب  هلباقم 

ص270 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص116 لامعالا ، باوث  - 2

ج5،ص185 ناهربلاریسفت ، - 3
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ص:161

ناکدوک هیرگ  عفر  ( 2

ناکدوک دایز  هیرگ  عفر  ای  يریگولج  يارب  دـسیونب  ار  مجن »  » هروس تایآ 59-61  رگا  هدروآ : حابـصملا  باتک  رد  یمعفک  موحرم 
(1) .دنوش یم  مارآ  دنهد  رارق  نانآ  هارمه  هب  ای  دزیوایب  نانآ  رب 

برجم متخ 

(2) .دریگ یم  هجیتن  هللاءاشنا  دناوخب  هسلج  کی  رد  ار  هروس  نیا  راب  « 21  » یتجاح ره  ندش  هدروآرب  تهج 

رمق هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 55  هک  تسا  نارق  هروس  نیمراهچ  هاجنپ و   (3) هعاسلا » تبرتقا   » شرگید مان  ورمق 

رمق هروس  صاوخ  تلیضف و 

دراو یلاح  رد  دـنک  تئارق  نایم  رد  زور  کی  ار  رمق  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 
رد تمایق  زور  رد  تسا و  رتهب  دنک  تئارق  بش  ره  ار  نآ  سک  ره  دشخرد و  یم  هدراهچ  بش  دننام  شتروص  هک  دوش  یم  تمایق 

(4) دشخرد یم  يدیفس  زا  شا  هرهچ  هک  دیآ  یم  یلاح 

هک يزور  رد  وتـسا  هدـش  هدـیمان  وردـیپس  تاروت  ینامـسآ  باتک  رد  رمق  هروس  يراق  دـنک : یم  لقن  ناشیا  زا  سابع  نبا  نینچ  مه 
(5) تسا ینارون  دیپس و  نآ  يراق  هرهچ  دوش  یم  هایس  ای  دیپس  اه  هرهچ 

یم جراخ  شربق  زا  یلاح  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، تئارق  ار  رمق  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(6) تسا هدش  راوس  یتشهب  نارتش  زا  يرتش  رب  هک  دنک 

ص 458 یمعفک ، حابصملا  - 1
،ص 105 نآرق اب  نامرد  - 2
ص105 نآرق ، اب  نامرد  - 3

ص307 ،ج9 ، نایبلا عمجم  - 4
ص234. ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 5

ص116. لامعالا ، باوث  - 6
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ص:162

رمق هروس  تاکرب  راثآ و 

مدرم دزن  تیبوبحم  نتفای  تهج  ( 1

ریز ار  نآ  دسیونب و  ار  رمق  هروس  رهظ  ماگنه  هعمج  زور  رد  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(1) .دوب دهاوخ  بوبحم  دنموربآ و  مدرم  دزن  رد  دهد  رارق  دوخ  هارمه  ار  نآ  ای  دهد  رارق  دوخ  همامع 

تخس ياهراک  ندش  ناسآ  ( 2

دنوادـخ نذا  هب  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  دـسیونب و  ار  رمق  هروس  هعمج  زور  رهظ  رد  رگا  دـنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) .دوش یم  ناسآ  نانآ  رب  تخس  ياهراک 

نمحرلا هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 78  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمجنپ  هاجنپ و   (3) ءالآ »  » شرگید مان  نمحرلا و 

نمحرلا هروس  صاوخ  تلیضف و 

نآرق سورع  دراد و  یسورع  يزیچ  ره  دندومرف  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
تسا (4) نمحرلا  هروس 

ییاناوت وا  دروا و  یم  محر  وا  یناوتان  فعـض و  هب  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  نمحرلا  هروس  یـسکره  هدـمآ :  يرگید  تاـیور  رد  و 
(5) دنک یم  ادیپ  ار  يدادادخ  ياه  تمعن  رکش  يادا 

یمن رارقتـسا  ناقفانم  لد  رد  هروس  نیا  اریز  دیـشابن  لفاغ  نآ  هب  لمع  نمحرلا و  هروس  تئارق  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یهاگیاج رد  هکنیا  ات  دنک  یم  دراو  وب  نیرتشوخ  لکـش و  نیرتهب  رد  یناسنا  لکـش  هب  ار  هروس  نیا  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  .دـبای 

؟ درک یم  تئارق  ار  وت  هراومه  ایند  رد  یسک  هچ  دیامرف  یم  دنوادخ  هاگنآ  دتـسیا  یم  دنوادخ  دزن  درادن  دوجو  نآ  زا  رتکیدزن  هک 
نیا هب  دنوادخ  دوش  یم  ینارون  دیفـس و  ناشیا  هرهچ  نآ  زا  سپ  نالف  نالف و  مراگدرورپ  يا  دـیوگ  یم  باوج  رد  نمحرلا  هروس 

هک ییاجره  دیوش و  دراو  تشهب  هب  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هاگ  نآ  دـینک  تعافـش  دـیراد  تسود  هک  ار  سک  ره  دـیامرف  یم  هورگ 
(6) دینیزگ تنوکس  دیراد  تسود 

ص213 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2
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ص106 نآرق ، اب  نامرد  - 3
ص351 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4

ج9،ص326 نایبلا ، عمجم  - 5
ص116 لامعالا ، باوث  - 6
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ص:163

« نابذـکت امکبر  ءالا  ياـبف   » هیآ زا  سپ  اـج  همه  دـنک و  تئارق  ار  نمحرلا  هروس  سک  ره  هدـش : لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(1) دوش یم  بوسحم  دیهش  دورب  ایند  زا  بش  ای  زور  نآ  رد  رگا  بذکا » بر  کئالا  نم  ءیشبال  : » دیوگب

تـشهب رد  نکاس  اهنیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رد  نمحرلا  هروس  هدننک  تئارق  تسا : هدـش  تیاور  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا 
(2) .دوش یم  هدناوخ  سودرف 

نمحرلا هروس  تاکرب  راثآ و 

روما ندش  ناسآ  ( 1

راک ره  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  هب  دسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدـش : لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(3) .دنک یم  ناسآ  وا  يارب  ار  یتخس 

مشچ درد  نامرد  ( 2

(4) .دبای یم  دوبهب  دشاب ، دراد  مشچ  درد  هک  یسک  هارمه  دنسیونب و  ار  نمحرلا  هروس  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

...و بلق  لاحط ، يرامیب  دوبهب  ( 3

يراـمیب يارب  دـنماشایب  نآ  بآ  زا  دـنیوشب و  دنـسیونب و  ار  نمحرلا  هروس  رگا  تسا :  هدروآ  حابـصملا  باـتک  رد  یمعفک  موحرم 
دوبهب دنـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  عرـص  يرامیب  مشچ و  درد  يارب  ار  نآ  هتـشون  رگا  تسا و  دـیفم  بلق  ياه  يرامیب  اهدرد و  لاحط و 

(5) .دشخبیم

نامه - 1
ص264 ج2 ، لامعلازنک ، - 2

ص238 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4

ص458 یمعفک ، حابصملا  - 5
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لمح عضو  ندش  ناسآ  ( 4

غراف هک  دعب  دندنبب  هلماح  تشپ  رب  دنسیونب و  ار  نابذکت » امکبر  ءالا  يابف  نالقثلا  اهیا  مکل  غرفنـس   » هیآ لمح  عضو  لیهـست  يارب 
(1) .دننک زاب  ار  نآ  دش 

هعقاو هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 96  هک  دراد  مان  هعقاو  نآرق  هروس  نیمشش  هاجنپ و 

هعقاو هروس  صاوخ  تلیضف و 

هورگ زا  وا  هک  دوش  یم  هتشون  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 
(2) .تسین نالفاغ 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ندـش  ریپ  بابـسا  زا  تسا و  هدـمآ  نآ  رد  نآ  لاوحا  تمایق و  رابخا  هک  تسا  ییاه  هروس  زا  هروس  نیا 
، دوه ياـه  هروس  دومرف : باوـج  رد  دـیدش ؟ ریپ  دوز  ردـقنیا  ارچ  دیـسرپ : ادـخ  لوـسر  زا  يدرم  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا  .تسا  هلّآ 

(3) .تسا هدرک  ریپ  ارم  ابن  تالسرم ، هعقاو ،

یم رادید  ار  دنوادخ  یلاح  رد  دـنک  تئارق  ار  هعقاو  هروس  باوخ  زا  شیپ  بش  ره  سک  ره  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
(4) .دشخرد یم  مهدراهچ  بش  هام  دننام  شا  هرهچ  هک  دنک 

(5) .دنک تئارق  ار  هعقاو  هروس  تسا  قاتشم  نآ  ياه  یگژیو  تشهب و  هب  سک  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص108 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص355 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص304 قودص ، خیش  یلامألا  - 3
ص117 لامعالا ، باوث  - 4

نامه - 5
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وا یتسود  زین  درادب و  تسود  ار  يو  دنوادخ  دناوخب  ار  هعقاو  هروس  هعمج  بش  ره  رد  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا دسرن و  وا  هب  ایند  ياهبیـسآ  زا  یبیـسآ  دنیبن و  یتسد  گنت  یتخبدب و  ایند  نیا  رد  شرمع  لوط  رد  دزادنا و  مدرم  همه  لد  رد  ار 
نآ رد  يو  اب  نارگید  هک  دراد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  یتیصوصخ  هروس  نیا  دشاب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامدمه 

.دنتسین کیرش 

هعقاو هروس  تاکرب  راثآ و 

یتسدگنت رقف و  عفر  ( 1

هدومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر.دسر  یمن  وا  هب  يراتفرگ  یتسدگنت و  چیه  دناوخب  بش  ره  ار  هعقاو  هروس  سک  ره 
(1) .تسا هدننک  زاین  یب  هروس  نآ  اریز  دیهد  دای  ناتنانز  هب  ار  هعقاو  هروس  دنا :

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوگرزب  یباحص  دوعسم  نب  هللادبع  تسا : هدمآ  دوعـسم  نب  هللادبع  هرابرد  یبلاج  ناتـساد  رد 
هآ و یتحاران و  ارچ  دیسرپ : وا  زا  دید  وا  هرهچ  رد  ینارگن  تحاران و  تفر و  وا  رادید  هب  نافع ، نب  نامثع  تقو ،  هفیلخ  .دش  رامیب 

؟ ینک یم  هلان 

، ار دنوادخ  تمحر  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  دیسرپ : .مراکهانگ  تفگ :

.تسا هدرک  رامیب  ارم  یقیقح  بیبط  تفگ : يراد ؟ کشزپ  هب  زاین  ایآ  دیسرپ :

.مرادن يزاین  نونکا  يدادن و  متشاد  زاین  هک  نامز  نآ  تفگ : منکب ؟ وت  هب  یلام  کمک  یهاوخ  یم  ایآ  دیسرپ :

هروس هراومه  هک  ما  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  .دنرادن  يزاین  اهنآ  تفگ : دوعـسم  نبا  .دـشاب  تنارتخد  يارب  مهد  یم  لوپ  تفگ : نامثع 
(2) .دش دنهاوخن  دنمزاین  هاگ  چیه  هک  دنیامن  تئارق  ار  هعقو 

ص264 ج1 ، لامعلازنک ، - 1
ص355 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 2
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تکرب داجیا  ( 2

یم تکرب  ریخ و  شیازفا  بجوم  دنراذگب  هناخ  رد  دنسیونب و  ار  هعقاو  هروس  رگا  دندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
لاـم رد  تعـسو  تاـقیفوت و  ظـفح و  شیازفا  نآ  رد  دوـش و  یم  فرطرب  وا  زا  رقف  دزرو ، تموادـم  نآ  تئارق  هب  سک  ره  دوـش و 

(1) .دراد دوجو 

تیبوبحم ( 3

ار وا  دراد و  تسود  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، تئارق  ار  هعقاو  هروس  هعمج  بش  ره  رد  سک  ره  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ناهارمه و زا  ودیسر  دهاوخن  وا  هب  ایند  تافآ  زا  یتفآ  یتسدگنت و  رقف و  یتحاران ، ایند  رد  زگره  دنادرگ و  یم  مدرم  همه  بوبحم 

تکرـش نآ  رد  سک  چـیه  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هژیو  هروس  نیا  و.دوب  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـقیفر 
(2) .درادن

تاوما ششخب  گرم و  یناسآ  ( 4

هلمج زا  .تسین  شرامـش  لباق  هک  تسا  يدایز  ياه  هرهب  عفانم و  ياراد  هعقاو  هروس  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
راضتحا و لاح  رد  هک  یـسک  يارب  رگا  دزرما و  یم  ار  وا  دنوادخ  دوش ، هدـناوخ  يا  هدرم  يارب  رگا  هک  تسا  نآ  هروس  نیا  دـیاوف 

(3) .دوش یم  ناسآ  ادخ  نذا  هب  شحور  جورخ  گرم و  دناوخب ، تسا  گرم 

نامیاز یناسآ  ( 5

(4) .دوش یم  نامیاز  یناسآ  بجوم  هعقاو  هروس  هتشون  نتشاد  هارمه  هب 

ص249 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
ص117 لامعالا ، باوث  - 2

ص250 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
ص458 یمعفک ، حابصملا  - 4
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برجم تاموتخ 

نید يادا  یعرش و  تاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  ( 1

هک .دـناوخب  ار  ریز  ياعد  اه  هروس  نیا  توالت  زا  دـعب  دـناوخب و  ار  حارـشنا » لیل ، لمزم ، هعقاو ،  » هروس راب  کی  بش  ره  بش ،  40
: تسا برجم  رایسب 

دمحم لآ  دـمحم و  یلع  لص  نیمحارلا ، محرا  ای  نیثیغتـسملا ، ثایغ  ای  نینمؤملا ، یلو  ای  نیکاسملا ، محار  اـی  نیلئاـسلا ، قزار  اـی  »
هلآ دـمحم و  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  هلا  اـی  كاوـس ، نّمع  کلـضفب  کتیـصعم و  نـع  کـتعاطب  کـمارح و  نـع  کـلالح  ینفکاو 

(1)« نیعمجا

تشیعم تعسو  يزور و  قزر و  ندش  دایز  تهج  ( 2

زا لبق  دنک و  ارجا  هتفه  ار 5  لمع  نیا  دـناوخب و  راب  هعمج 8  بش  رد  ًائانثتـسا  دناوخب و  راب  بش 3  ره  دنک و  عورش  هبنـش  بش  زا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  هروس  نیا  راب  ره  توالت 

قحب نیذه  یّنع  عفدا  نیّدلا و  رقفلا و  نیتحیـضفلا  نم  ذوعا  در و  ریغ  نم  انتوعد  بجتـسا  كریغ  نم  ًابّیط  ًالالح  ًاقزر  انقزرا  مهللا  »
(2)« نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  نیمامالا 

ص111 نآرق ، اب  نامرد  - 1
نامه - 2
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دیدح هروس 

هراشا

.دشاب یم  هیآ  ياراد 29  تسا و  نآرق  هروس  نیمتفه  هاجنپ و  هدش و  لزان  هنیدم  رد  دیدح  هروس 

دیدح هروس  صاوخ  تلیضف و 

یناسک زا  دنک  تئارق  ار  دیدح  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) .تسا هدروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا 

نب دارب  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دراد  دوجو  نآرد  مظعا  مسا  دوجو  لامتحا  هک  تسا  ییاه  هروس  زا  دیدح  هروس 
ار رــشح  هروـس  رخآ  تاـیآ  دـیدح و  هروـس  لوا  هـیآ  هد  یناوـخب ، شمظعا  مـسا  هـب  ار  دـنوادخ  یهاوـخ  یم  رگا  دوـمرف : بزاـع 

(2) .ناوخب

ماجنا رب  دناوخب و  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  ار  هلداجم  دیدح و  هروس  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد 
دنیب یمن  يدب ، هنوگ  چیه  شا  هداوناخ  هن  شدوخ و  هن  دنک و  یمن  باذع  زگره  شگرم  نامز  ات  ار  وا  دنوادخ  دنک ، تموادـم  نآ 

(3) .دسر یمن  وا  هب  يدیدش  زاین  رقف و  چیه  و 

دیدح هروس  تاکرب  راثآ و 

نادنز زا  ندش  دازآ  یهلا و  باذع  زا  ندش  نمیا  ( 1

هروس سک  ره  تسا : هدمآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  دـیدح  هروس  راثآ  صاوخ و  هرابرد  ناهربلا  ریـسفت  رد 
تئارق رب  سک  ره  دشخب و  تمعن  وا  هب  تشهب  رد  دشخب و  ینمیا  ادخ  باذع  زا  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دیامن  تئارق  ار  دیدح 

(4) .دنک یم  ناسآ  ار  وا  تاجن  هار  دنوادخ  دشاب  ریجنز  لغ و  رد  ینادنز و  دنک و  توادم  هروس  نیا 

ص381 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص394 ج5 ، لامعلازنک ، - 2
ص117 لامعالا ، باوث  - 3

ص277 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 223 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_168_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_168_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_168_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_168_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:169

گنج رد  تعاجش  توق و  داجیا  ( 2

دراو وا  ندب  هب  يزلف  زیچ  ریت و  هنوگچیه  دنک  تکرش  یگنج  رد  رگا  دشاب  هتشاد  هارمه  دوخ  اب  دسیونب و  ار  دیدح  هروس  سک  ره 
هدـش دراو  نآ  رب  رگید ) يزلف  اـی   ) ینهآ هک  ندـب  زا  ییاـج  رب  رگا  دوـش و  یم  یلدرپ  بلق و  توـق  ياراد  گـنج  رد  دوـش و  یمن 

(1) .دوش یم  جراخ  درد  نودب  تعاس و  نامه  رد  دوش  هدناوخ  تسا ،

برجم متخ 

: دیوگب رخآ  رد  دناوخب و  ار  دیدح  هروس  راب  هعمج 7  زور  رد  دریگب و  لماک  يوضو 

انظفحت نأ  ناّنم  ای  کّنمب  نمحر و  ای  کتمحرب  میکح و  ای  کـتمحب  ریدـق و  اـی  کتردـقب  زیزع و  اـی  کـتزعب  کـلأسا  ینا  مهللا  »
نیطایش ّرش  يذ  ّلک  نم  یسفن و  ّرـش  نم  هللااب  ذوعا  ِلاح  لک  یلع  ًاتّیم و  ًایح و  ًهظقی و  ًامدان و  ًادجاس و  ًاعکار و  ًادئاق  ًامئاق  نامیالاب 
(2)« .نیعمجا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میقتسم و  ٍطارص  یلع  یبر  ّنا  اهتیم  اَنب  ُذخآ  تنا  هباد  ّلک  ّرش  نم  سنالا و  ّنجلا و 

هلداجم هروس 

هراشا

یم هـیآ  ياراد 22  یکم و  هـک  تــسا   (3) عمـسدق » « » راـهظلا  » شرگید ياـه  ماـن  هلداـجم و  میرک  نآرق  هروس  نیمتـشه  هاـجنپ و 
.تسا هدش  رارکت  هللا  كرابم  مان  هروس  نیا  یمامت  رد.دشاب 

هلداجم هروس  صاوخ  تلیضف و 

بزح زا  تمایق  زور  رد  دـیامن  تئارق  ار  هلداجم  هروس  سک  ره  هدـش : تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 
(4) .دوش یم  هتشون  هللا ) بزح  ) ادخ

تموادـم نآ  ماجنا  رب  دـنک و  تئارق  یبجاو  زامن  رد  ار  هلداجم  دـیدح و  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رقف چیه  .دنیب و  یمن  يدب  چیه  شا  هداوناخ  رد  هن  شدوخ و  رد  هن  دنک و  یمن  باذـع  زگره  شگرم  نامز  ات  ار  وا  دـنوادخ  دزرو 

(5) .دسر یمن  وا  هب  يدیدش  زاین  و 

یم ناـما  رد  اـهالب  زا  حبـص  اـت  دـنک  تئارق  ار  هلداـجم  هروـس  هعمج  بش  رد  سک  ره  تسا : هدـمآ  ناـشیا  زا  یتـیاور  رد  نینچمه 
(6) .دنام

نامه - 1
،ص 112 نآرق اب  نامرد  - 2
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ص113 نآرق ، اب  نامرد  - 3
ص407 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 4

ص117 لامعالا ، باوث  - 5
ص105 ج6 ، لئاسولا ، كردتسم  - 6
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ص:170

هلداجم هروس  تاکرب  راثآ و 

لاوما ظفح  يارب  ( 1

ای دنهد و  رارق  یضیرم  هارمه  هب  دنسیونب و  ار  هلداجم  هروس  رگا  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا 
(1) .دوش یم  ظفح  دنناوخب  هدش  رابنا  ای  هدش  نفد  هک  یلام  رب  ار  نا  رگا  دوش و  یم  مارآ  وا  درد  دنناوخب  یضیرم  رب 

ضیرم هدنهد  شمارآ  ( 2

وا باوخ  شمارآ و  بجوم  دناوخب  یـضیرم  دزن  ار  هلداجم  هروس  سک  ره  تسا : هدـمآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد 
یم يرطخ  ره  زا  ناما  ظفح و  بجوم  دـنناوخب  ار  نآ  زور  بش و  رد  هشیمه  دوش و  تموادـم  هروس  نیا  تئارق  رد  رگا  دوش و  یم 

تابوبح هعرزم  رد  ار  هلداجم  هروس  هدش  هتـشون  رگا  دوش و  یم  نا  ظفح  هیام  دنناوخب  هدش  نفد  هدش و  رابنا  زیچ  يارب  رگا  دوش و 
(2) .دنام یم  ناما  رد  دوش  یم  نآ  فلت  یبارخ و  بجوم  هک  ییاهزیچ  تافآ و  زا  دنراذگب  نآ  رابنا  ای 

مدرم دزن  رابتعا  ( 3

(3) .دشاب ربتعم  رقوم و  مدرم  همه  مشچ  رد  دنیامن و  هلداجم  هک  دنناوتن  وا  اب  دوشن و  قئاف  وا  رب  یسک  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره 

نمشد رب  هبلغ  تهج  ( 4

(4) .ددرگ بولغم  نمشد  رب  دزادنا  نمشد  فرط  هب  دناوخب و  كاخ  تشم  رب  راب  هس  نمشد  رب  هبلغ  يارب 

ص309 ج6 ، ناهربلاریسفت , - 1
ص309 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

ص113 نآرق ، اب  نامرد  - 3
نامه - 4
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ص:171

رشح هروس 

هراشا

.دراد هیآ  هدش و 24  لزان  هرونم  هنیدم  رد  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمهن  هاجنپ و 

رشح هروس  صاوخ  تلیضف و 

شرع و منهج و  تشهب و  دـنک  تئارق  ار  رـشح  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا 
دیشروخ اههوک و  ناتخرد و  ناگدنرپ و  اهداب و  اوه و  هناگتفه و  ياه  نیمز  هناگتفه و  ياه  نامسآ  نآ و  ياه  باجح  یـسرک و 

بش ای  زور  نامه  رگا  دننک و  یم  شزرما  ترفغم و  بلط  وا  يارب  دنتـسرف و  یم  تاولـص  دورد و  وا  رب  یگمه  ناگتـشرف ، هام و  و 
(1) .دوش یم  بوسحم  دیهش  دورب  ایند  زا  رشح ، هروس  تئارق 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخس  رد 

وا زا  حبـص  ات  دـنک  یم  رومأم  هنهرب  ریـشمش  اب  ار  يا  هتـشرف  نوادـخ  دـیامن  تئارق  ار  رـشح  نمحرلا و  هروس  اهرـصع  رد  سک  ره 
(2) .دیامن تبقارم 

هللا بزح  وضع  دـیامن  تئارق  ار  رـشح  هروس  سک  ره  هدـش : تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  يرگید  تیاور  رد 
(3) .دنناراگتسر هک  تسا 

باوختخر هب  یهاوخ  یم  هاگ  ره  دومرف : يدرم  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  کلام  نب  سنا 
(4) .يوش یم  بوسحم  دیهش  يدرم  رگا  نک و  تئارق  ار  رشح  هروس  يورب 

تاماقم زا  يرایـسب  هب  هدرک و  لح  ار  يونعم  يدام و  تالکـشم  زا  يرایـسب  نآ  هب  یبایتسد  اب  هک  تسا  یمـسا  دنوادخ  مظعا  مسا 
رـشح هروـس  رخآ  هیآ  شـش  رد  ادـخ  مظعا  مسا  دـندومرف : ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبـن  .تفاـی  تـسد  ناوـت  یم 

(5) .تسا

یم بجاووا  رب  تشهب  دریمب  بش  نامه  ای  زور  نآ  رد  دناوخب و  زور  بش و  رد  ار  رـشح  هروس  رخآ  تایآ  سک  ره  دندومرف  زین  و 
(6) .دوش

ص117 لامعالا ، باوث  - 1
ص423 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص331 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
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ص187 ج6 ، روثنملا ، ردلا  - 4
ص194 ج5 ، لامعلازنک , - 5

ص187 ج6 ، روثنملا ، ردلا  - 6
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ص:172

رشح هروس  تاکرب  راثآ و 

رامیب يافش  ( 1

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  یتیاور  رد  .تسا  شخبافـش  هللاءاشنا  دنناوخب  رامیب  رب  صولخ  اب  ار  هروس  نیا  هاگره 
تسا لییربج  روتسد  نیا  هک  دییامن  تئارق  ار  تایآ  دیراذگب و  رـس  رب  ار  تسد  رـشح  هروس  رخآ  هیا  هس  تئارق  ماگنه  تسا : هدمآ 

(1) .گرم زج  هب  تساه  يرامیب  همه  يافش  لمع  نیا  و  دنوادخ .  بناج  زا 

ناما ظفح و  ( 2

هراب نیا  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  نأشلا  میظع  هروس  نیا  تباتک  تئارق و  صاوخ  زا  شیاسآ  یبای و  تینما 
(2) .دوب دهاوخ  ناما  رد  اهالب  عاونا  زا  حبص  ات  دیامن  تئارق  هعمج  بش  رد  ار  رشح  هروس  سک  ره  دندومرف :

شوه هظفاح و  تیوقت  ( 3

يوق و يا  هظفاح  دـماشایب  دـیوشب و  كاپ  بآ  اب  دـسیونب و  ار  رـشح  هروس  سک  ره  دـندومرف : یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) .دش دهاوخ  وا  بیصن  راشزس  یشوه 

ناهانگ ششخب  ( 4

هتـشذگ و ناهانگ  دنک  تئارق  ار  رـشح  هروس  ینایاپ  هیا  هس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
.دش (4) دهاوخ  هدیشخب  شا  هدنیآ 

اپ مرو  تهج  ( 5

هبترم هس  ار  رـشح  هروس  رخآ  هیآ  نآ  يارب  درک  مرو  تیاپ  زا  ییاج  یتقو  دـندومرف : رباج  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما 
(5) .دش دهاوخ  بوخ  مرو  درد و  نآ  هللا  نذا  هب  هک  ناوخب 

دردرس نامرد  تهج  ( 6

(6) .دنا هتسناد  دردرس  نامرد  هیام  ار  رشح  هروس  رخآ  ياه  هیآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هنحتمم هروس 

هراشا

هدش و 13 لزان  هکم  رد  هفیرش  هروس  نیا  .دشاب  یم  (7)« هدوملا ناحتمالا ،  » نآ رگید  ياه  مانو  هنحتمم  میرک  نآرق  هروس  نیمتصش 
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.دراد هیآ 

هنحتمم هروس  صاوخ  تلیضف و 

دیامن تئارق  ار  هنحتمم  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(8) .دننک یم  تعافش  وا  زا  درم ، نز و  زا  نانمؤم  مامت 

دنوادخ دنک  تئارق  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  دندومرف : هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هروس نیا  يراق  دنک و  یمن  التبم  يدنمزاین  رقف و  هب  هاگ  چیه  هدرک و  ینارون  اروا  نامـشچ  دـنک و  یم  هداما  نامیا  يارب  ار  وا  بلق 

(9) .دنوش یمن  التبم  نونج  يرامیب  هب  وا  نادنزرف  و 

ج89، راونالاراحب ، - 1
ص331 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
ص439 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 4

ص424 ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
ص 308 ج89 ، راونالاراحب ، - 6

نآرق ص116 اب  نامرد  - 7
ص 443 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 8

ص118 لامعالا ، باوث  - 9
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ص:173

بلط وا  يارب  هداتـسرف و  دورد  وا  رب  ناگتـشرف  دـیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدـش : لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
وا عیفش  تمایق  زور  رد  نانمؤم  تسا و  هتفر  ایند  زا  دیهش  دورب  ایند  زا  هنحتمم ، هروس  تئارق  زور  نامه  ردرگا  دننک و  یم  شـشخب 

(1) .دوب دنهاوخ 

هنحتمم هروس  تاکرب  راثآ و 

يرامیب زا  يریگولج  لاحط و  يرامیب  نامرد  ( 1

یم دوبهب  دـشاب  هتـشاد  لاحط  يرامیب  رگا  دـشونب ، نآ  بآ  زا  یپ  رد  یپ  زور  هس  نتـسش ، زا  سپ  دـسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره 
(2) .دنک یم  يریگولج  يرامیب  ندشدایز  درد و  زا  دبای و 

نذا هب  دشونب  نآ  بآ  زا  یلاوتم  زور  هس  نتسش  زا  سپ  دسیونب و  ار  هنحتمم  هروس  رگا  هدش : تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(3) .دوش یم  عفد  وا  زا  يرامیب  نآ  دنوادخ 

قشع بیبحت و  تهج  ( 2

ادتبا مالـس  زا  سپ  دـناوخب و  ار  هنحتمم ) هروس   7) هفیرـش هیآ  هبترم  تفه  دـمح ،»  » زا دـعب  تعکر  ره  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود 
بِّبَح نیِربَّدُملا  َبیبح  ای  : » دیوگب هبترم  دصیـس  دعب  و  .دواِدل » َدیدَحلا  َْتنََّیل  امک  نالف  نب  نالف  َْبلَق  ْنَِّیل  َمهللا  : » دیوگب هبترم  تفه 

(4) نالف .» نب  نالف  بلق  یلع  یتَّبَحَم 

فص هروس 

هراشا

زین مالسلا  هیلع  یسیع  نوییراوحو  یسیع  ترضح  هب  هروس  نیا  .دراد  هیآ  یندم و 14  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمکی  تصش و 
.دراد ترهش 

فص هروس  صاوخ  تلیضف و 

ات دیامن  تئارق  ار  مالسلا  هیلع  یـسیع  هروس  سک  ره  هدش : تیاور  هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
زین تمایق  زور  رد  دـننک و  یم  شزرمآ  ترفغم و  بلط  وا  يارب  دتـسرف و  یم  دورد  وا  رب  تسایند  رد  هروس  نیا  يراق  هک  یماـگنه 

(5) .دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هارمه  قیفر و 

بحتسم بجاو و  ياهزامن  رد  ار  نآ  دیامن و  تئارق  ار  فص  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ینخس  رد 
(6) .داد دهاوخ  رارق  فص »  » کی رد  یهلا  ناربمایپ  ناگتشرف و  اب  هارمه  ار  وا  دنوادخ  دناوخب ، هشیمه  دوخ 
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ص 351 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2
نامه - 3

تبحم ص 75 قشع و  زا  لقن  هب  ص 250  یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 4
ص459 ج9 ، نایبلا ، عمجم  - 5

ص118 لامعالا ، باوث  - 6
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ص:174

فص هروس  تاکربو  راثآ 

رفس رد  ینمیا  ( 1

ار وا  دـنوادخ  دزرو  تموادـم  فص  هروس  تئارق  رب  شیاهرفـس  رد  سک  ره  دـنیامرف : یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .ددرگرب شا  هناخ  هب  ات  تسا  ناما  رد  نزهار  دزد و  تارطخ  زا  دنک و  یم  ظفح 

نآ تئارق  رب  شیاهرفس  رد  دنک و  تئارق  ار  فص  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  نومـضم  نیا  هب  هیبش  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
شا هداوناـخ  دزن  هـب  اـت  تـسا  یهلا  تـسارح  ظــفح و  رد  هراوـمه  .دــنام و  یم  ناــما  رد  ناــنزهار  تارطخ و  زا  دزرو  تموادــم 

(2) .ددرگزاب

هعمج هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 11  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمود  تصش و 

هعمج هروس  صاوخ  تلیضف و 

دنوادخ دیامن  تئارق  ار  هعمج  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تساور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
هنسح دنور ، یمن  هعمج  زامن  هب  نیشن  ناملـسم  ياهرهـش  رد  هک  یناسک  زینو  دننک  یم  تکرـش  هعمج  زامن  رد  هک  یناسک  ربارب  هد 

(3) .دنک یم  اطع 

دهاوخ هعمج  ود  نیب  ام  ناهانگ  هرافک  دـناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدـش : لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(4) .دوب

رد هعمج  زور  رد  هروس  ود  نیا  تئارق  اریز  نک  تئارق  ار  نوقفانم  هعمج و  هروس  دندومرف : زین  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
(5) .تسا تنس  رصع  رهظ و  حبص و  زامن 

هعمج و هروس  تسا  ام  هعیـش  رگا  هک  تسا  هتـسیاش  مزال و  ینمؤم  ره  يارب  تسا : هدـما  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد 
هک تسا  نا  دننام  دنک  نینچ  رگا  هک  دـناوخب  ار  نوقفانم  هعمج و  هروس  هعمج  زور  رهظ  زامن  رد  دـناوخب و  هعمج  بش  رد  ار  یلعا 

(6) .تسا تشهب  طقف  وا  ياه  باوث  وا و  ياهراک  شاداپ  تسا و  هداد  ماجنا  ار  ادخ  ربمایپ  لمع  گنسمه 

ص361 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2
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ص5 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص362 ج86 ، راونالاراحب ، - 4
ص356 ج2 ، عئارشلا ، للع  - 5

ص118 لامعالا ، باوث  - 6
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ص:175

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  نانمؤم  هعمج  هروس  هلیـسو  هب  دنوادخ  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
نیا تئارق  دیابن  ببس  نیمه  هب  داد  رارق  ناقفانم  يارب  یخیبوت  ار  نوقفانم  هروس  نانموم و  يارب  یتراشب  ار  هعمج  هروس  ملـسو  هلآو 

(1) .درک كرت  هعمج  زامن  رد  ار  هروس  ود 

هعمج هروس  تاکرب  راثآ و 

كانفوخ روما  هدننک  رود  ( 1

وا زا  یکانـسرت  كانفوخ و  زیچ  ره  دبای و  یم  ینمیا  دـسرت  یم  هچنا  زا  دـیامن  تئارق  ار  هعمج  هروس  زور ،  بش و  ره  رد  سک  ره 
(2) .دوش یم  رود 

يزیچ ره  زا  دش و  دهاوخ  وا  بیـصن  یمیظع  رجا  دزرو  تموادم  هعمج  هروس  تئارق  رد  سک  ره  تسا :  تیاور  ناشیا  زا  نینچمه 
(3) .ددرگ یم  نمیا  تسوا  فوخ  سرت و  بجوم  هک 

نیطایش هسوسو  هدننک  رود  ( 2

زا دـیامن  تئارق  ار  هعمج  هروس  رـصع ، حبـص و  رد  اهزور  اـه و  بش  سک  ره  دـنا : هدومرف  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(4) .دشخب یم  ار  وا  زور  نآ  هانگ  دنوادخ  دوش و  یم  نمیا  ناطیش  هسوسو 

ص6 ج3 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
ص371 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
نامه - 4
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ص:176

تعارز ظفح  يارب  ( 3

هعمج زور  رد  فدـص  کـی  رب  ار  هعمج  هروـس  هیآ 4  اـهنآ  رد  تکرب  داـجیا  اـه و  تفا  زا  هتـشاک  لوصحم  تعارز و  ظـفح  يارب 
نآ رد  تکرب  ظـفح و  ببـس  دـنهد  رارق  يزیچ  ره  ردو  دـسیونب  ار  هیآ  نیا  رگا  نینچ  مه  دزادـنیب  يزرواـشک  نیمز  رد  دـسیونب و 

(1) .دوشیم

نوقفانم هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 11  میرک  نآرق  هروس  نیموس  تصش و  هدش و  لزان  هنیدم  رد  هروس  نیا 

نوقفانم هروس  صاوخ  تلیضف و 

زا دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(2) .دوش یم  اربم  قافن 

بش رد  ار  یلعا  هعمج و  هروس  تسا  ام  هعیش  رگا  هک  تسا  هتسیاش  مزال و  ینمؤم  ره  يارب  دنا : هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
لمع لداعم  هک  تسا  نا  دننام  دنک  نینچ  رگا  هک  دیامن  تئارق  ار  نوقفانم  هعمج و  هروس  هعمج  زور  رهظ  زامن  رد  دـناوخب و  هعمج 

(3) .تسا تشهب  طقف  وا  ياهباوث  وا و  ياهراک  شاداپ  تسا و  هداد  ماجنا  ار  ادخ  ربمایپ 

نوقفانم هروس  تاکرب  راثآ و 

اه لمد  نامرد  ( 1

رود نید  رد  قاـفن  کـش و  زا  دـنک  تئارق  ار  نوقفاـنم  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
مارآ دوش  هدـناوخ  ندـب  نورد  ینطاب و  ياهدرد  نامرد  يارب  رگا  دور و  یم  نیب  زا  دوش  هدـناوخ  اه  لمد  يارب  رگا  دوب و  دـهاوخ 

(4) .دریگ یم 

ص131 هدئاوف ، نآرقلا و  صاوخ  - 1
ص15 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص118 لامعالا ، باوث  - 3
ص371 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:177

مشچ درد  يارب  ( 2

هیلع قداص  ماما  .دبای و  افش  دوش  دناوخ  يدنمرد  لیلع و  رامیب و  يارب  رگا  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
...دور (1) یم  نیب  زا  هتفرگ و  مارآ  شدرد  دناوخب  مشچ  درد  يارب  ار  هروس  نیا  دندومرف : مالسلا 

اهنآ رازآ  تیذا و  نانمشد و  رش  عفد  يارب  ( 3

هتـشادرب نیمز  نطاب  زا  ینعی  ) تسا هدـیباتن  نآ  رب  دیـشروخ  تسا و  كاپ  هک  یکاخ  رادـقم  کـی  يور  رب  ار  نوقفاـنم  هروس  هیآ 4 
(2) .دنام دهاوخ  ناما  رد  نمشد  رش  زا  دنشاپب  شیور  هب  دنیبب  ار  نآ  نمشد  هکنیا  نودب  هنایفخم و  دنناوخب و  دوش )

نباغت هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 18  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمراهچ  تصش و 

نباغت هروس  صاوخ  تلیضف و 

(3) .دوش یم  عفد  وا  زا  یناهگان  گرم  دیامن  تئارق  ار  نباغت  هروس  سک  ره  تسا : هدومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

عیفـش تمایق  زور  رد  هروس  نیا  دنک  تئارق  بجاو  ياهزامن  رد  ار  نباغت  هروس  یـسک  رگا  دنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا زا  هاگنآ  .دهد  یم  تداهش  يراق  دوس  هب  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  دزن  هک  تسا  یلداع  هدنهد  تداهـش  دوش و  یم  بوسحم  وا 

(4) .دزاس تشهب  دراو  ار  وا  هکنیا  ات  دوش  یمن  ادج 

نامه - 1
ص134 هدئاوف ، نارقلا و  صاوخ  - 2

ص27 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص118 لامعالا ، باوث  - 4
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ص:178

تیاور دوش ) یم  عورـش  حبـسی  ای  حبـس  هملک  اب  هک  ییاه  هروس   ) تاّحبـسم ياه  هروس  تلیـضف  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  رباـج 
دنک و یم  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دریمب  هک  نآ  زا  شیپ  دنک  تئارق  ار  تاّحبسم  ياه  هروس  همه  سک  ره  تسا : هدرک 

(1) .دوب دهاوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوج  رد  دریمب  رگا 

نباغت هروس  تاکربو  راثآ 

نمشد رش  عفد  تینما و  تهج  ( 1

یم وربور  یناطلـس  مکاح و  اب  هک  یماگنه  نباغت  هروس  تئارق  تسا : هدش  لقن  ملـس  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 
(2) .دوش یم  وا  رش  عفد  تینما و  هیام  دنسرت  یم  وا  زا  هک  دنوش 

هدش مگ  ءیش  ندش  ادیپ  يارب  ( 2

يذغاک رد  ار  نباغت  هروس  هیآ 7  تسا  هدرک  نفد  اجک  رد  ار  نآ  هک  دنک  شومارف  دـنک و  اهنپ ن  نیمز  رد  ار  يزیچ  یـصخش  رگا 
بآ دعب  دنازوسب و  ردنک  تساجنآ  رد  هدش  نفد  یـش  دراد  نامگ  هک  ناکم  نآ  رد  ادتبا  دیوشب و  ار  نآ  یکاپ  بآ  اب  دسیونب و  ون 

(3) .دنک یم  تیاده  هدش  نفد  ئش  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاپب  اجنآ  رب  ار  نا  هدش  هتسش 

ص119 نامه ، - 1
ص391 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
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ص:179

قالط هروس 

هراشا

.تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  دراد و  هیآ  هک 12  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمجنپ  تصش و 

قالط هروس  صاوخ  تلیضف و 

ّتنـس رب  يرادـیاپ  اقب و  لاـح  رد  .دـیامن  تئارق  ار  قـالط  هروس  سک  ره  تسا : تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(1) .درم دهاوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

دنوادخ دنک  تئارق  دوخ  ياهزامن  رد  ار  میرحت  قالط و  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد 
رطاـخ هـب  ار  وا  دراد و  یم  فاـعم  شتآ  رد  نداـتفا  زا  دراد و  یم  نـما  رد  هودـنا  نزح و  فو و  سرت و خ  زا  ار  وا  تماـیق  زور  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  قلعتم  اریز  .دـننک  یم  ظـفح  ار  وا  هروس  ود  نیا  ودـنک  بم  تشهب  دراو  هروس  ود  نیا  توـالت 
(2) .دنشاب یم  ملسو 

قالط هروس  تاکرب  راثآ و 

يراکهدب ضرق و  يادا  يرامیب و  دوهیب  ( 1

(3) .تسا دیفم  يراکهدب  ضرق و  يادا  يرامیب و  دوبهب  يارب  هروس  نیا  تئارق  هک  تسا  هدش  تیاور 

تبحم يارب  ( 2

(4) .دنناوخب ار  هروس  نیا  هبترم  تبحم 21  تین  هب 

قزر تعسو 

(5) .دوش هدناوخ  هروس  نیا  هبترم  قزر 3  تعسو  يارب  ( 3

برجم تاموتخ 

يزور قزر و  تعسو  ( 1

ای هبنش  جنپ  ای  هعمج  متخ  يادتبا  دیامن : متخ  لکـش  نیا  هب  ار  قالط  هروس  هیآ 3-2  لام ، هب  ندیسر  يزور و  قزر و  تعـسو  يارب 
حبـص زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  دناوخبار و  هفیرـش  هیآ  هبترم  زور 159  ره  زور  لهچ  ات  .تسا  رتهب  دـشاب  هعمج  رگا  دـشاب و  هبنـشود 

دناوخب زامن  تعکر  ود  هدومن  تجاح  لسغ  تجاح ، تباجتـسا  يارب  متخ  يادتبا  رد  دشاب و  هبترم  ملهچ 179  زور  رد  طقف  دشاب . 
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.دتسرفب تاولص  دص  مامتا ، زا  دعب  رخآ  زور  و  لوا ) زور  رد   ) دتسرفب تاولص  هبترم  دص  و 

(6) .دسر یم  دارم  هب  هللاءاشنا  هک  دنک  رارکت  دیسرن  هجیتن  هب  لوا  راب  رگا  دوشن و  دیماان  دنکن و  کش 

اهراک شیاشگ  ( 2

تامهم و دنک  تمه  قالط  هروس  تایآ 2-3 » « » ...هللا قتی  نم   » هکرابم هیآ  ندـناوخ  هب  زور  ره  سکره  هک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب 
.دید (7) دهاوخ  ار  دوخ  هتسب  تاروما  شیاشگ 

يراتفرگ عفر  تهج  ( 3

هیآ 2-3 هللا » قتی  نم   » هیآ دمح  زا  دعب  لوا  تعکر  رد  دناوخب .  تیفیک  نیدب  زامن  تعکر  ود  ءاشع  زامن  زا  دعب  بش  ره  هتفه  کی 
(8) .دناوخب راب  ار 25  قالط  هروس 

ص36 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص118 لامعالا ، باوث  - 2

ص290 ج13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
،ص 120 نآرق اب  نامرد  - 4

ص260 یمسج ، یحور و  ینامرد  نآرق  - 5
نامه - 6

ص121 نآرق ، اب  نامرد  - 7
ص121 نآرق ، اب  نامرد  - 8
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ص:180

« ...هللا قتی  نم   » هیآ تیصاخ 

درادن نامگ  هک  ییاج  زا  اروا  دنک و  یم  مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دنوادخ  دـنک  يرود  هانگ  زا  دـنک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره 
ادخ دناسر و  یم  ماجنا  هب  ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  دـنک و  یم  تیافک  ار  وا  ادـخ  دـیامن  لکوت  ادـخ  رب  سک  ره  دـهد و  یم  يزور 

.تسا هداد  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب 

رذوبا زا  یثیدـح  رد  دـشخب  یم  رون  ار  ناج  افـص و و  ار  لد  نآ  توـالت  هک  تسا  میرک  نآرق  تاـیآ  نیرت  شخب  دـیما  زا  هیآ  نیا 
ماـمت رگا  هک  مسانـش  یم  نآرق  رد  ار  يا  هیآ  نم  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  هک  هدـش  لـقن  يراـفغ 

.دومرف توالت  رارکت  اب  هبترم  هس  ار  قوف  هیآ  سپ  تسا  یفاک  اهنآ  تالکشم  لح  يارب  دننز  نآ  نماد  هب  تسد  اهناسنا 

هتبلا .دیشخب  ییاهر  تمایق  زور  دئادش  گرم و  تخس  تالاح  ایند و  تاهبش  زا  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 
.دشکب ششوک  شالت و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  نیا  هیآ  موهفم 

دندروآ و تدابع  هب  ور  هتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  هدع ي  دش  لزان  قوف  هیا  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هچنانچ 
ره دیا  هدرک  نینچ  ارچ  هک  داتـسرف  اهنآ  دزن  ار  یـسک  دیـسر  ربمغیپ  شوگ  هب  ربخ  نیا  .دش  راد  دهع ه  ار  ام  يزور  دنوادخ  دـنتفگ 

(1) .اوقت اب  هارمه  شالت  راک و  رب  داب  امش  رب  دوش  یمن  باجتسم  وا  ياعد  دنک  يراک  نینچ  سک 

میرحت هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 12  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمشش  تصش و 

میرحت هروس  صاوخ  تلیضف و 

نودـب حوصن و  هبوت  هب  قفوم  دـیامن  تئارق  ار  میرحت  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(2) .دوش یم  هانگ  هب  تشگزاب 

،ص261 یمسج یحور و  ینامرد  نآرق  - 1
ص52 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2
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ص:181

دنوادخ دناوخب ، دوخ  بجاو  زامن  رد  ار  میرحت  قالط و  ياه  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
توالت رطاخ  هب  ار  وا  دراد و  یم  فاعم  شتآ  نداتفآ  رد  دراد و  یم  نما  رد  هودـنا  نزح و  فوخ و  سرت و  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد 

یم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  قلعتم  اریز  دـنک  یم  ظـفح  ار  وا  هروس  ود  نیا  دـنک و  یم  تشهب  دراو  هروس  ود  نیا 
(1) .دشاب

میرحت هروس  تاکرب  راثآ و 

باذع نداد و  ناج  یتخس  رد  فیفخت  ( 1

دنسیونب و يرضتحم  صخش  يارب  ار  میرحت  هروس  رگا  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  راثآ  صاوخ و  رد 
دسر یم  اهنا  هب  قرب  نوچمه  دنتسرفب  هیده  تاوما  يارب  ار  شباوث  دنناوخب و  ار  نآ  رگا  دوش و  یم  هتساک  وا  نداد  ناج  یتخس  زا 

(2) .دوش یم  هداد  فیفخت  اهنآ  باذع  رد  و 

یعرص رامیب  هدیزگرام و  درف  نامرد  ( 2

 . دوش یم  رثا  یب  دنک و  یمن  تکرح  وا  ندب  رد  مس  دبای و  یم  افـش  دننک  تئارق  رام  زا  هدش  هدـیزگ  درف  رب  ار  هروس  نیا  رگا  و  ... 
رود وا  زا  يرامیب  دنشاپب  شیور  رب  ار  نآ  بآ  نتـسش  زا  سپ  دنـسیونب و  تسا  عرـص  هب  التبم  هک  يرامیب  يارب  ار  هروس  نیا  رگا  و 

(3) .دوش یم 

یباوخ یب  نامرد  شمارآ و  داجیا  ( 3

شمارآ دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  دراد  دیدش  بارطضا  هک  یسک  رگا  و  هدش ... : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
هدـمآ شغارـس  هب  يرادـیب  بش  یباوخ و  یب  هک  یـسک  يارب  رگا  دـیآ و  شوه  هب  دـنناوخب  یعرـص  رامیب  رب  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ 

(4) .دوش یم  وا  ندیاوخ  بجوم  دنناوخب 

يراکهدب نید و  يادا  ( 4

میرحت هروـس  تئارق  رب  دراد  يداـیز  نید  يراکهدـب و  صخـش  رگا  هدـش ... : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا 
(5) .دوش یم  ادا  شا  یهدب  همه  دنک  تموادم 

ص118 لامعالا ، باوث  - 1
ص241 ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص417 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
ص417 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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نامه - 5

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:182

کلم هروس 

هراشا

دشاب (1) یم  هیعقاولا »  » و هیجنملا »  » هروس نیا  رگید  مان  .دراد  هیآ  تسا و 30  یکم  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمتفه  تصش و 

کلم هروس  صاوخ  تلیضف و 

بـش يایحا  دننام  يرجا  دنک  تئارق  ار  کلم  هروس  بش  رد  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(3) .دندرک یم  تئارق  ار  هروس  نیا  باوخ  زا  شیپ  بش  ره  دوخ  ناشیا  (2)و  .تشاد دهاوخ  ار  ردق 

(4) دشاب ینمؤم  ره  بلق  رد  کلم  هروس  هک  مراد  تسود  دنا : هدومرف  رگید  یتیاور  رد  ناشیا 

شزرمآ بلط  وا  يارب  دنک و  یم  هلداجم  تمایق  زور  رد  هروس  نیا  بحاص  يراق و  فرط  زا  کلم  هروس  دینادب  دندومرف : نینچمه 
(5) .دنک یم  ترفغم  و 

لاح رد  تسـشن  يربق  يور  رب  يدرم  دـیوگ : یم  سابع  نبا  تسا .  نا  یگدـنهد  تاجن  هروس  نیا  ياه  يرتربو  اـه  شزرا  زا  یکی 
هدـنهد تاجن  هروس  نیا  دـیوگ : یم  هک  دینـش  دـنلب  ییادـص  هاگان  دومن  تئارق  ار  کلم  هروس  و.تسا  يربق  اجنآ  تسناد  یمن  هک 

ربق باذع  زا  هدنهد  تاجن  هروس  نیا  دومرف : ناشیا  دندناسر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ضرع  هب  ار  بلطم  نیا  .تسا 
(6) .تسا

تاروت رد  دوش و  یم  ربق  باذع  زا  عنام  تسا و  هعنام  هروس  کلم ، هروس  دندومرف : هروس  نیا  تلیضف  رد  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.تسا و هدروآ  اج  هب  وکین  كاپ و  دایز و  یلمع  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  اه  بش  رد  سک  ره   . تسا هدـش  هتـشون  کلم  هروس  زین 

هیلع داجـس  ماما  مردـپ  منک و  یم  تئارق  ار  نآ  هتـسشن  تلاـح  هب  دوخ  ياـشع  زاـمن  زا  سپ  نم  .دوش  یمن  هتـشون  نـالفغ  هورگ  زا 
دراو شیاهاپ  بناـج  زا  رکنم  ریکن و  هک  یماـگنه  دـنک  تئارق  ار  نا  سک  ره  .درک  یم  تئارق  ارهروس  نیا  زور  بش و  رد  مالـسلا 

داتـسیا و ام  يور  هب  ادخ  هدنب  نیا  اریز  تسین  یهار  نم  زا  رتالاب  هب  ارامـش  دنیوگ : یم  هتـشرف  ود  نیا  هب  شیاهاپ  دـنوش  یم  شربق 
نیا هب  ار  امـش  هک  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  دـنیایب  شا  هنیـس  مکـش و  بناج  زا  رگا  درک و  یم  تئارق  زور  بشر و  رد  ار  کلم  هروس 

هب شنابز  دـنیایب  شرـس  بناج  زا  رکنم  ریکن و  رگا  تسا و  هداد  رارق  کلم  هروس  هاـگیاج  ار  شا  هنیـس  وا ، اریز  تسین ؛ یهار  هدـنب 
یم تئارق  زور  بش و  ره  ار  کلم  هروس  نم  هلیسو  هب  ادخ  هدنب  نیا  اریز  تسین  یهار  نم  زا  رت  نییاپ  هب  ار  امش  دی.وگ : یم  ود  نآ 

(7) .درک

ص122 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص66 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص306 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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ص2648. لامعلازنک ، - 4
ص366 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 5

ص279 تاوعدلا ، - 6
ص633 ج2 ، یفاکلا ، - 7
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ص:183

کلم هروس  تاکرب  راثآ و 

تینما ( 1

ار نآ  ندیباوخ  زا  شیپ  سک  ره  دراد و  هیآ  یس  هک  تسا  يا  هروس  ادخ  باتک  رد  تسا : هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هتشرف ودیازفا  یم  وا  تاجد  رب  هجرد  یـسو  دنک  یم  كاپ  ار  وا  زا  هانگ  یـس  دسیون و  یم  هنـسح  یـس  وا  يارب  دنوادخ  نک  تئارق 

دوش رادیب  باوخ  زا  ات  دراد  هگن  یتفآ  يدب و  ره  زا  ار  وا  درتسگب و  وا  يور  رب  ار  شیاه  لاب  ات  دوشیم  رومأم  ادخ  ناکتـشرف  زا  يا 
(1) .تسا کلم  هروس  ناودنک  یم  هلداجم  تمایق  زور  رد  شبحاص  بناج  زا  هروس  نیا  و 

تئارق دـناوخب  هکنآ  زا  شیپ  ای  دوخ  بجاو  زامن  رد  ار  کـلم  هروس  سک  ره  دـندومرف : هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) .دوش تشهب  دراو  ات  دوب  دهاوخ  یهلا  ناما  رد  حبص  ات  دیامن 

ششخب تعافش و  ( 2

ردـقنآ ار  دوخ  هدـننک  تئارق  درف  دراد و  هیآ  یـس  هک  تسا  نآرق  رد  هروس  تسا : هدومرف  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(3) .تسا کلم  هروس  نآ  دنشخبب و  ار  وا  ات  دنک  یم  تعافش 

بـش هک  یـسک  دننامه  يرجا  هب  تسا و  ربق  باذع  زا  وا  هدـنهد  تاجن  دـنک  تئارق  ار  کلم  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  نینچمه 
هثداح ره  زا  ار  وا  دش و  دهاوخ  ربق  رد  وا  سنوم  سینا و  .دنک  ظفح  ار  هروس  نیا  سک  ره  ودوش  یم  اطعا  تسا  هتشاد  ایحا  ار  ردق 
ناـما رد  ربـق  تشحو  زا  هک  یلاـح  رد  دوـش  تشهب  دراو  هکنیا  اـت  دـنک  یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ار  وا  دراد  یم  هـگن  ربـق  رد  باذـع  و 

(4) .تسا

تاوما يارب  نارفغ  ( 3

ناـشیا يارب  شـشخب  ترفغم و  اـهنآ و  یترخآ  ياـه  يراـتفرگ  عفر  بجوم  ناگتـشذگ ، هب  نآ  باوث  ندرک  هیدـه  نآرق و  تئارق 
دوخ نارادرب  هبو  نک  تئارق  ار  کلم  هروس  سک  ره  تسا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوب  دهاوخ 

دوش و یم  هداد  فیفخت  ناشیا  ناهانگ  باذع  رد  دیـسر و  دهاوخ  اهنآ  هب  قرب  تعرـس  اب  نآ  باوث  دنک  هیده  دـنا  هتـشذگ  رد  هک 
(5) .دوش یم  ربق  رد  ناشیا  سنا  هیام 

ح 2708 لامعلازنک ، - 1
ص119 لامعالا ، باوث  - 2

ص246 ج6 ، روثنملا ، ردلا  - 3
ص433 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

نامه - 5
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ص:184

فیفخت تسا  نآ  رد  هک  یباذـع  زا  دـناوخب  یتّیم  يارب  ار  کلم  هروس  سک  ره  هدـش :  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
(1) .دسر یم  اهنا  هب  قرب  تعرس  اب  نآ  باوث  دنک  هیده  تاوما  هب  هدننک  تئارق  رگا  دوش و  یم  هداد 

درد نادند  ( 4

دنک یم  درد  هک  ینادند  رب  ار  شتـشگنا  دنک  یم  درد  شنادند  هک  سک  ره  تسا : هدومرف  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(2) .دناوخب هبترم  تفه  ار  کلم » هروس   23  » هیآ دراذگب و 

ملق هروس 

هراشا

(3) .دراد ترهش  زین  ملقلاو » ن   » هب هروس  نیا  .تسا  هدش  لزان  هکم  رد  دراد و  هیا  هک 52  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمتشه  تصش و 

ملق هروس  صاوخ  تلیضف و 

شوخ دارفا  باوث  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  ملق  هروس  سک  ره  دندومرف : هروس  نیا  تلیضف  رد  ملسو  هلو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(4) .دنک یم  اطع  وا  هب  ار  قالخا 

دنک تئارق  یبحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  ملق  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(5) .دوب دهاوخ  ناما  رد  ربق  یکیرات  زا  ندرم  زا  سپ  دوش و  یمن  التبم  رقف  هب  هاگچیه 

ملق هروس  تاکرب  راثآ و 

نادند درد  ( 1

هارمه هب  ار  نآ  دراد  نادنددرد  هک  یسک  دنـسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا  کتـسا  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(6) .دریگ یم  مارآ  تعاس  نامه  شدرد  دشاب  هتشاد 

مخز مشچ  تهج  ( 2

(7) .دراد بیجع  يرثا  .دیامن  نازیوآ  هناخ  رد  دشاب و  هتشاد  دوخ  هارمهو  دسیونب  ار  ...نیذلا » داکی  نا  و   » هیآ مخز  مشچ  تهج 

نامه - 1
ص405 قالخالا ، مراکم  - 2
ص124 نآرق ، اب  نامرد  - 3
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ص82 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 4
ص119 لامعالا ، باوث  - 5

ص451 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 6
ص125 نارق ، اب  نامرد  - 7
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ص:185

هقاح هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 52  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمهن  تصش و 

هقاح هروس  صاوخ  تلیضف و 

يریگناسآ وا  یـسرباسح  رد  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  هقاح  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
(1) .دنک یم 

ياه هناشن  زا  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  نآ  تئارق  اریز  دـیناوخب  دایز  ار  هقاح  هروس  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا زا  هروس ، يراق  نید  تسا  هدـش  لزان  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  هرابرد  هروس  نیا  تسوا ، لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا 

(2) .دنک رادید  ار  دنوادخ  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  بلس 

ار وا  یلاعت  يادخ  دناوخب  ار  هقاح  هروس  زا  هیآ  هدزای  هک  ره  تس : هدمآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد 
(3) .دوش یم  اپ  ات  رس  زا  وا  ندش  ینارون  بجوم  دناوخب  ار  هروس  همه  رگا  دراد و  یم  هاگن  لاّجد  هنتف  زا 

هقاح هروس  تاکربو  راثآ 

لفط یشوه  بیرض  ندرب  الاب  نینج و  تظفاحم  ( 1

دوخ هارمه  هب  ار  نآ  رادراب  نز  دنسیونب و  ار  هقاح  هروس  رگا  : ... تسا هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا 
لفط هب  ار  نآ  بآ  نتـسش  زا  سپ  دنـسیونب  ار  نآ  رگا  دوش و  یم  ظفح  دـنوادخ  نذا  هب  دراد  مکـش  رد  هک  يدـنزرف  دـشاب  هتـشاد 

(4) ...دوش یم  رایسب  شوه  هظفاح و  ياراد  لفط  نآ  دشونب  ات  دنهدب  راوخریش 

دوش و یم  شوهاب  رایـسب  دـشونب  هقاح  هروس  هدـش  هتـشون  بآ  زا  یکدوک  رگا  دـندومرف : یتیاور  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(5) .دنک یم  ومن  دشر و  لکش  نیرتهب  هب  دراد و  یم  تمالس  هب  ار  وا  دنوادخ 

ص102 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص119 لامعالا ، باوث  - 2

ص373 ج19 ، نانجلا ، حور  نانجلا و  ضور  - 3
ص467 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

نامه - 5
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ص:186

نیطایـش اه و  هدـنهد  رازآ  زا  دوش و  یم  تواکذ  شوهاب و  رایـسب  شلفط  دـشونب  يرادراب  نز  ار  هقاح  هروس  هدـش  هتـسش  بآ  رگا 
.دوش (1) یم  ظفح  ییوس  تفآ و  ره  زا  مکش  رد  نینج  دشاب  هتشاد  دوخ  هارمه  رادراب  نز  ار  نآ  هتشون  رگا  دوش و  یم  ظفح 

جراعم هروس 

هراشا

.دراد (2) ترهش  زین  لئاس » لأس   » هب هروس  نیا  .تسا  هیآ  ياراد 44  یکم و  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمداتفه 

جراعم هروس  صاوخ  تلیضف و 

دنوادـخ دـنک  تئارق  ار  جراعم  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
یم اطع  وا  هب  ار  دـننک  یم  تبظاوم  دوخ  ياهزامن  رب  هک  یناسک  دـننک و  یم  ار  دوخ  ياهدـهع  تناما و  تیاعر  هک  یناـسک  باوث 

(3) .دنک

دهاوخن شسرپ  وا  ناهانگ  زا  دنوادخ  دناوخب  دایز  ار  جراعم  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد 
(4) .درک دهاوخ  نکاس  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  ربمایپ و  دزن  ار  وا  تمایق  زور  رد  درک و 

جراعم هروس  تاکرب  راثآ و 

ناینادنز ناریسا و  يارب  ییاشگ  هرگ  ( 1

دناوخب ار  جراعم  هروس  رگا  تسا  دنب  رد  نادنز و  رد  ای  تسا  تراسا  رد  هک  یسک  دندومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(5) .ددرگزاب شا  هداوناخ  دزن  ات  دنک  یم  ظفح  ار  وا  هروس  نیا  ودوش  یم  ییاشگ  هرگ  وا  يارب 

ندشن ملتحم  يارب  ( 2

یم ناما  رد  باوخ  رد  ندش  بنج  مالتحا و  زا  دیامن  تئارق  ار  جراعم  هروس  بش  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(6) .حبص ات  دوب  دهاوخ  یهلا  تینما  رد  ار  بش  مامت  دنام و 

تاجاح ندش  اور  ( 3

(7) .ددرگ یم  اور  دراد  هک  یتجاح  ره  دنک  تموادم  زور  بش و  رد  هروس  نیا  ندناوخ  رب  سک  ره  هک  تسا  تیاور 

ص458 یمعفک ، حابصملا  - 1
ص126 نآرق ، اب  نامرد  - 2
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ص116 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص119 لامعالا ، باوث  - 4

ص481 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
نامه - 6

ص127 نآرق ، اب  نامرد  - 7
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ص:187

حون هروس 

هراشا

.تسا هدش  لزان  هکم  رد  دراد و  هیآ  هک 28  تسا  نآرق  هروس  نیمکی  داتفه و 

حون هروس  صاوخ  تلیضف و 

هک تسا  ینانمؤم  زا  دنک  تئارق  ار  حون  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هک ینمؤم  ره  مردام و  ردپ و  نم و  رب  اراگدرورپ ! : » تسا نینچ  اعد  (1) و  .دوش یم  وا  لاح  لماش  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ياعد 

(2)« يازفیب نارگمتس  تکاله  رب  ياشخبب و  نامیااب  نانز  نادرم و  رب  دیآرد و  میارس  رد 

حون هروس  تئارق  دنک  یم  تئارق  ار  شباتک  دراد و  نامیا  ادخ  هب  هک  سک  ره  تسا : هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
دوخ بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  حون  هروس  ادـخ  هار  رد  ییابیکـش  یهلا و  شاداپ  هب  دـیما  اب  هک  يا  هدـنب  ره  .دـنکن  اـهر  ار 

دنک و یم  اطع  وا  هب  دوخ  تمارک  هب  ار  شیاه  تشهب  زا  تشهب  هس  دهد و  نکـسم  ناراکوکین  ياه  هناخ  رد  ار  وا  دنوادخ  دناوخب 
(3) .دیامن جیوزت  یتشهب  نایروح  زا  يدایز  يدادعت  اب 

حون هروس  تاکرب  راثآ و 

تراسا زا  ییاهر  ( 1

دـنب و رد  رگا  دـیامن  تئارق  ار  حون  هروس  سک  ره  تسا : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکراـبم  هروس  نیا  راـثآ  صاوخ و  رد 
ات دوش  یم  زاب  وا  يارب  يرو  هرهب  شیاشگ و  رد  دـشاب  رفـس  يارب  رگا  دوش و  یم  ناسآ  شندـش  نورب  هار  دـشاب  نادـنز  ای  تراسا 

(4) .ددرگزاب شا  هناخ  هب  هکنیا 

یلام تیعضو  دوبهب  ( 2

هروس نیا  تئارق  رب  یلاـم  تیعـضو  یتخـس  لاـح و  يدـب  عـفر  يارب  اـت  دـندومرف  ناـشنارای  زا  یکی  هب  زین  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما 
(5) .دیامن تموادم 

ص130 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
هیآ 28 حون ، - 2

ص120 لامعالا ، باوث  - 3
ص246 ج8 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4

ص316 ج5 ، یفاکلا ، - 5
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ص:188

تاجاح ندش  هدروآرب  ( 3

هاگنا دناوخب و  ار  نآ  زور  بش و  دزرو و  تموادم  حون  هروس  تئارق  رب  هک  سک  ره  تسا  هدش  لقن  حابصم  رد  یمعفک  موحرم  زا 
(1) .دوش یم  هدروآرب  شتجاح  دوش  ناور  یتجاح  یپ  رد 

تـشهب رد  ار  دوخ  هاـگیاج  ندرم  زا  شیپ  دـنک  تموادـم  حون  هروس  تئارق  رب  سک  ره  دـنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) .دوش یم  هدروآرب  شتجاح  دنوادخ  نذا  هب  دوش  هدناوخ  یتجاح  بلط  ماگنه  رگا  دید و  دهاوخ 

ندش راد  دنزرف  تهج  ( 4

زا دعب  زور  هس  دومرف : ناشیا  هب  ماما  .دومن  هوکـش  ماما  هب  دنزرف  یمک  زا  يدرم  هک  : تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا 
: دهد ماجنا  ار  اهراک  نیا  حبص  اشع و  زامن 

، هللا ناحبس  هبترم   70

، هللارفغتسا هبترم   70

تیانع يدنزرف  وت  هب  دنوادخ  نک  رارقرب  سامت  ترـسمه  اب  موس  بش  رد  .حون و  هروس  تایآ 10-12  هب  دنک  متخ  ارراکذا  نیا  و 
(3) .درک دهاوخ 

حون هروس  متخ 

.درذگ یم  ناسنا  حور  رد  یفیطل  راثآ  زور ،  ره  رد  حون  هروس  مغ ؛ ّمه و  عفر  يارب 

.ندش ریپ  لاس  کی  اب  تسا  يواسم  ندروخ  مغ  تعاس  کی  هنس » مره  هعاسلا  ّمه  : » دراد تیاور  رد 

حور دوش  یم  ثعاب  هدـنیآ و  هچ  هتـشذگ و  هب  تبـسن  هچ  درب  یم  نیب  زا  ار  ناـسنا  ياـه  مغ  مه و  هروس  نیا  توـالت  هب  تموادـم 
.ددرگ رت  لالز  ناسنا  تارکفت  رت و  فیطل 

يویند و ياه  یتخـس  رقف و  اه و  يراتفرگ  دوش و  یم  تلود  تورث و  ثعاب  ناسنا  يارب  ندـناوخ  ار  لـمزم  هروس  زور  ره  نینچمه 
(4) .درب یم  نیب  زا  ار  شّمغ  مه و  دراد و  یمرب  ناسنا  زا  ار  يورخا 

ص459 یمعفک ، حابصملا  - 1
ص495 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

ص130 همئالا ، بط  - 3
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ص:189

نج هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 28  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمود  داتفه و 

نج هروس  صاوخ  تلیضف و 

همه دادعت  هب  دنوادخ  دـنک  تئارق  ار  نج  هروس  سک  ره  دـندومرف : هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دهاوخ وا  هب  هدـنب  يدازآ  باوث  دـندرک  بیذـکت  ای  قیدـصت  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ییاه  ناطیـش  ناینج و 

(1) .داد

دسر و یمن  ئا  هب  ناینج  زا  يرازآ  ایند  رد  دنک  تئارق  دایز  ار  نج  هروس  سک  ره  دـنا : هدروآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 : دـیوگ یم  دوـب و  دـهاوخ  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هارمه  زین ، يرکم و  هـن  رحــس و  هـن  یمخز و  مـشچ  هـن 

(2) .دوش داجیا  نآ  رد  يرییغت  مهاوخ  یمن  منک و  یمن  ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  مهاوخ و  یمن  نآ  ضوع  رد  يزیچ  اراگدرورپ 

نج هروس  تاکرب  راثآ و 

باوخ رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هلا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندرک  تاقالم  ( 1

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزرو  تموادم  نج  هروس  توالت  رب  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(3) .دوش یم  هداد  وا  هب  دهاوخب  هچ  ره  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو 

كرد مهف و  شیازفا  ( 2

(4) ...ددرگ بلاغ  دنک  هرظانم  سک  ره  اب  دریگب و  دای  دونشب  هچ  ره  دشونب  دیوشب و  دناوخب و  ار  هروس  نیا  هک  ره 

ضرق يادا  ( 3

يادا تین  هب  ار  هروس  نیا  راد  ضرق  رگا  ددرگ و  یم  لدبم  يداش  هب  شهودـنا  دـناوخب  ار  هروس  نیا  هودـنا  نزح و  بحاص  رگا  ...
(5) ...ددرگ یم  ادا  دناوخب  ضرق 

سوبحم ندش  دازآ  ( 4

(6) ...دوش یم  دازآ  دوش  هدناوخ  يریسا  يارب  هروس  نیا  رگا  ...

ص140 ج1 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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ص120 لامعالا ، باوث  - 2
ص33 ،ج53 ، راونالاراحب - 3

ص459 یمعفک ، حابصملا  - 4
نامه - 5
نامه - 6
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ص:190

...و نج  ندش  رود  يارب  ( 5

غارس هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دوش و  یم  هاگیاج  نآ  زا  ناطییـش  رارف  بجوم  نج  هروس  تئارق  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنوادخ هروس  نیا  تئارق  اب  تسا  نادرگرس  هک  یـسک  زین  .دبای و  یم  تینما  هروس  نیا  ندناوخ  اب  دورب  يرگمتـس  مکاح  ناطلس و 

دـشاب یتخـس  یگنت و  رد  هک  یلاح  رد  دزرو  تموادـم  هروس  نیا  تئارق  رب  سک  ره  نینچمه  دـنک  یم  ناـیآ  ار  شندـش  نورب  هار 
.دنک (1) یم  زاب  وا  يور  رب  ار  شیاشگ  رد  دنوادخ 

لمزم هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 20  یکم  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیموس  داتفه و  لمزم  هروس 

لمزم هروس  صاوخ  تلیضف و 

ياه یتخس  دیامن  تئارق  ار  لمزم  هروس  سک  ره  دنا : هدومرف  هروس  نیا  تلیضف  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ترـضح 
(2) .دوش یم  عفد  وا  زا  ترخا  ایند و 

بش و دناوخب  بش  رخآ  رد  دوخ  ياشع  زامن  رد  ار  لمزم  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخس  رد 
اب هداد و  كاـپ  یگدـنز  وا  هب  دـنوادخ  دـنهد و  یم  تداهـش  هروس  نیا  يراـق  عفن  هب  هروس  نیا  هارمه  هب  دـهاش  ود  ناوـنع  هب  زور 

(3) .دور یم  ایند  زا  كاپ  گرم 

هار رد  هک  یسک  دننامه  يرجا  دیامن  تئارق  ار  لمزم  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
رب سک  ره  دوش و  یم  هتشادرب  وا  زا  ترخا  ایند و  یتخس  و.دوش  یم  اطعا  دنک  دازآ  نیطایش  ناینج و  دادعت  هب  ار  یناگدنب  دنوادخ 

تـساوخرد ناشیا  زا  دهاوخ  یم  شلد  هچنآ  دـناوت  یم  و.دـید  دـهاوخ  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  دزرو  تموادـم  هروس  نیا  تئارق 
(4) .دیامن

ص505 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
ص157 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص120 لامعالا ، باوث  - 3
ص515 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:191

یم وا  زا  هانگ  دص  دنوادخ  دناوخب  راب  دص  هعمج  بش  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدش ... :  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
(1) .دنک یم  اطع  يو  هب  هنسح  رازه  دزرمآ و 

لمزم هروس  تاکرب  راثآ و 

رهوش نز و  نایم  یتشآ  ( 1

نابرهم رگیدـکی و  رادتـسود  دـنماشایب  ود  نآ  هب  دـناوخب و  تبرـش  هب  راـب  هس  يراـگزاسان  رهوش  نز و  ناـیم  رد  ار  هروس  نیا  رگا 
(2) .دنوش

هدشمگ ندش  ادیپ  ( 2

(3) ..دوش ادیپ  دنوادخ  يرای  هب  دناوخب  ار  لمزم  هروس  راب  زور 1  ره  زور  دشاب 10  هدرک  مگ  ار  يزیچ  سک  ره  ...

ندش راد  دنزرف  يارب  ( 3

بآرب ار  لمزم  هکرابم  هروس  راـب  دـننک و 1  لسغ  راطفا  تقو  دـنریگب و  هزور  ود  ره  رهوش  نز و  دـشابن  يدـنزرف  ار  یـسک  رگا  ...
(4) ...دوش یم  لصاح  دنزرف  دنروخب ، بآ  نآ  زا  دنناوخب و 

ضرق يادا  ( 4

(5) ..دوش یم  ادا  وا  ضرق  دیامن  تموادم  هروس  نیا  ندناوخ  رد  زامن  زا  دعب  دشاب  راد  ضرق  سک  ره  ...

يزور قزر و  تعسو  ( 5

...دوش (6) دایز  شیزور  دناوخب  راب  يزور 1  زور ، ات 40  زور  ره  ار  لمزم  هروس  دشاب  يزور  گنت  یسک  رگا  ...

رحس ندرک  لطاب  ( 6

وا رحس  دناشایب  بآ  نآ  زا  هدش  رحس  هک  یسک  دنیوشب و  دسیونب و  ار  هروس  نیا  هبنـشکی  زور  دنـشاب  هدرک  رحـس  ار  یـسک  رگا  ...
(7) ...دوش یم  لطاب 

درد نامرد  ( 7

(8) ...دبای یم  تحص  رامیب  دنلامب  دراد  مادنا  درد  هک  یسک  رب  دنناوخب و  خلت  ماداب  رب  ار  لمزم  هروس  ...

برجم متخ 
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: دیروآ اجب  ار  ریز  متخ  تاجاح  هیلک  عفر  تهج 

: دناوخب ار  اعد  نیا  راب   11 راب ، زا 11  دعب  دناوخب و  ار  هروس  نیا  حبص  زامن  زا  دعب  راب  زور 11  ره  زور   11

« .نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ممت ، ممتم  ای  رسی ، رسیم  ای  لهس ، لهسم  ای  ربد ، ربدم  ای  ْجِّرَف  ْجّرَفُم  ای  حّتَف  حّتَفُم  ای  ّببَـس  ّْببَـسُم  ای  »
(9)

نامه - 1
ص130 نآرق ، اب  نامرد  - 2

نامه - 3
نامه - 4
نامه - 5
نامه - 6
نامه - 7
نامه - 8
نامه - 9
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ص:192

رثدم هروس 

هراشا

هب باطخ  یترایز  رد  هکنانچ  تسادـخ  لوسر  ياه  ماـن  زا  رثدـم »  » .دراد هیآ  یکم و 56  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمراـهچ  داـتفه و 
(1) «. رثدملا اهیا  کیلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  ناشیا 

رثدم هروس  صاوخ  تلیضف و 

لوسر هک  یناسک  ربارب  هد  دیامن  تئارق  ار  رثدم  هروس  هک  ره  دندومرف : هروس  نیا  تلیضف  رد  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(2) .دوش یم  اطع  هنسح  دندرک  بیذکت  ای  قیدصت  هکم  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

بجاو دنوادخ  رب  دیامن  تئارق  ار  رثدم  هروس  شبجاو  ياهزامن  رد  هک  یـسک  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
(3) .دسر یمن  وا  هب  یتخبدب  تواقش و  ییایند  یگدنز  رد  دهد و  رارق  هجرد  مه  هارمه و  مرکا  ربمایپ  اب  ار  وا  تسا 

رثدم هروس  تاکرب  راثآ و 

نآرق ظفح  قیفوت 

نآرق ظفح  راتـساوخ  رگا  دزرو  تموادم  هروس  نیا  تئارق  رب  هک  یـسک  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتخـس  رد 
(4) .دنک یم  اطعا  وا  هب  دنوادخ  دهاوخب  نآ  زا  رتشیب  رگا  دبای و  یم  قیفوت  نآ  ظفح  هب  دشاب 

ص151 ج15 ، راونالا ، راحب  - 1
ج10, نایبلا , عمجم  - 2

ص120 لامعالا ، باوث  - 3
ص521 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص:193

تمایق هروس 

هراشا

.دشاب یم  هیآ  ياراد 40  هدش و  لزان  همرکم  هکم  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمجنپ  داتفه و 

تمایق هروس  صاوخو  تلیضف 

نم و تمایق  زور  رد  دنک  تئارق  ار  تمایق  هروس  سک  ره  دـندومرف : هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رگید زا  رت  ناشخرد  شا  هرهچ  هک  دوش  یم  رـشحم  دراو  یلاح  رد  تسا و  هتـشاد  نامیا  تمایق  هبوا  هک  میهد  یم  تداهـش  لیئربج 

(1) تسادخ ناگدیرفآ 

وا لیلج  زیزع و  دنوادخ  دنک  لمع  نآ  تایآ  هب  دزرو و  تموادم  همایق  هروس  تئارق  رد  سک  ره  دندومرف : زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
زا هکنیا  ات  تسا  نادنخ  داش و  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روشحم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  لکش  نیرتهب  هب  ار 

(2) .درذگب نازیم  طارص و  لپ 

تمایق هروس  تاکرب  راثآ و 

ندش بوبحم  تهج  ( 1

تینما و يزور و  شیازفا  ثعاـب  هروـس  نیا  ندـناوخ  رد  تموادـم  تـسا ... : تـیاور  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا 
(3) .دوش یم  مدرم  نیب  رد  تیبوبحم 

ینمادکاپ فافع و  هدننک  تیوقت  ( 2

ظفح ینمادکاپ و  فافع و  هدنک  تیوقت  دوش و  یم  عوشخ  بجوم  تمایق  هروس  تئارق  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
(4) .دوب دهاوخ  ظوفحم  زور  بش و  رد  ادخ  نذا  هب  دسرتن و  یمکاح  زا  دناوخب  ارنآ  سک  ره  و.دوب  دهاوخ  تنایص  و 

یناوتان فعض و  عفر  ( 3

(5) .درب یم  نیب  زا  ار  یناوتان  فعض و  دنشونب  ار  نا  هدش  هتسش  بآ  دنسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا 

ص190 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص121 لامعالا ، باوث  - 2

ص533 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4
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ناسنا هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یندم و 31  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمشش  داتفه و   (1) یتأ » له   » ای رهد »  » ای ناسنا »  » هروس

ناسنا هروس  صاوخ  تلیضف و 

رامیب یکدوک  نارود  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هروس  نیا  لوزن  نأش 
تنادـنزرف يارب  رگا  نسحلابا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  درک و  تدایع  اـهنآ  زا  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندش 

.دشخب یم  تیفاع  ناشیا  هب  دنوادخ  ینک  يرذن 

لوا زور  رد  .دبای  افش  نینسح  يرامیب  ات  دنریگب  هزور  زور  هس  هک  دندرک  رذن  هضف  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 
يریـسا میتیراطفا و  ماگنه  مود  زور  .دنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  ناشیا  .درک  اذغ  ياضاقت  دـمآ و  هناخ  رد  هب  ینیکـسم  راطفا  ماگنه 

مرکا ربمایپ  رب  یتأ  له  هروس  هک  دوب  هجحلا  يذ  هام  مجنپ  تسیب و  زور  .دـنداد  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياذـغ  اـهنآ  دـندمآ و  هناـخ  رد  هب 
.دش (2) لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تشهب و وا  شاداپ  دیامن  تئارق  ار  ناسنا  هروس  سک  ره  دـندومرف : هروس  نیا  تلیـضف  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(3) .دوب دهاوخ  یتشهب  نایروح 

جیوزت یتشهب  نایروح  زا  يدایز  دادعت  اب  ار  وا  دنوادخ  دـیامن  تئارق  ار  ناسنا  هروس  هک  ره  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) .دوب دهاوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  یقاب  يارس  رد  دیامن و 

رد ناسنا و  دمح و  هروس  لوا  تعکر  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  حبص  زامن  رد  ناشیا  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هریـس  رد 
زامن هنوگنیا  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  حبص  زامن  رد  سک  ره  دومرف : یم  دومن و  یم  تئارق  ار  هیشاغ  هروس  دمح  زا  دعب  مود  تعکر 

.دراد (5) یم  ناما  رد  رورش  زا  ار  ناشیا  زور  ود  نیا  رد  دنوادخ  دناوخب 

ص133 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص149 ج3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 2

ص206 ج10 , نایبلا ، عمجم  - 3
ص121 لامعالا ، باوث  - 4

ص308 ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 5
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ص:195

ار ناسنا  هروس  هبنشجنپ  زور  حبص  زامن  رد  هک  منایعیش  زا  کی  ره  يارب  منماض  نم  دنا : هدندومرف  نینچمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناوـید دوـش و  یم  تشهب  دراو  هداد  ماـجنا  هـک  یناـهانگ  زا  باـسح  نودـب  تـینما و  اـب  دریمب  زور  اـی  بـش  نآ  رد  رگا  دـناوخب و 

وا زا  ایند  تافآ  تسا و  یهلا  ناما  ظفح و  رد  دوب  هدنز  رگا  دش و  دهاوخن  یشسرپ  وا  زا  ربق  رد  دوش و  یمن  زاب  وا  يارب  یـسرباسح 
(1) .دناسر یمن  یبیسآ  وا  هب  دعب  هبنشجنپ  ات  ینیمز  ياه  هدنبنج  زا  يزیچ  دوش و  یم  هتشادرب 

ناسنا هروس  تاکرب  راثآ و 

بلق باصعا ، حور ، تردق  بجوم 

دشاب فیعض  شحور  رگا  دزرو  تموادم  ناسنا  هروس  تئارق  رب  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
دنمدوس بلق  درد  يارب  دنشونب  ار  نآ  هدش  هتسش  بآ  نتسش ، زا  سپ  دنسیونب و  ار  هروس  نیا  رگا  دوش و  یم  یحور  تردق  ياراد 

(2) .دوش یم  بوخ  شیاه  يرامیب  دبای و  یم  تمالس  شنت  تسا و 

شمارآ باصعا و  ندش  يوق  حور و  يدـنمورین  تیوقت و  بجوم  ناسنا  هروس  تئارق  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
زا سپ  دسیونب و  ار  هروس  نیا  دناوخب  ار  نآ  دناوت  یمن  تسا و  فیعض  نآ  تئارق  رد  هک  یـسک  رگا  تسا و  دیفم  بارطـضا  نتفای 

(3) .تسا شخب  هجیتن  دنک و  یم  يریگولج  سفن  فعض  زا  دشونب  ار  نآ  بآ  نتسش 

تالسرم هروس 

هراشا

.تسا هدش  لزان  هکم  رد  دراد و  هیا  هک 50  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمتفه  داتفه و 

تالسرم هروس  صاوخ  تلیضف و 

« هعقاو « » دوه  » ياـه هروس  دـندومرف : دـیدش ؟ ریپ  دوز  ردـقچ  هللا  لوـسر  اـی  دندیـسرپ : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا 
(4) .تسا هدرک  ریپ  ارم  أبن »  » و تالسرم » »

.تسین (5) ناکرشم  زا  يو  هک  دوش  یم  هتشون  دیامن  تئارق  ار  تالسرم  هروس  سک  ره  دندومرف : هروس  نیا  تلیضف  رد  ناشیا 

یلص ادخ  لوسر  وا و  نیب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناوخب  ار  تالـسرم  هروس  سک  ره  دندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
(6) .دنک یم  داجیا  ییانشآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

ص3 رشع ، هتسلا  لوصالا  - 1
ج5،ص543 ناهربلاریسفت ، - 2
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نامه - 3
ص304 قودص ، خیش  یلامألا  - 4

ص227 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
ص121 لامعالا ، باوث  - 6

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:196

تالسرم هروس  تاکرب  راثآ و 

رفس رد  تینما  ( 1

تالسرم هروس  رگا  دراد  رفس  لاح  رد  يرفاسم  ای  دورب  رفـس  دهاوخ  یم  هک  یـسک  ره  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1) .دنام دهاوخ  ناما  رد  يدزد  ره  رش  زا  دیامن  تئارق  ار 

نانمشد رب  يزوریپ  ( 2

رد یلمد  هک  یسک  رگا  تفای و  دهاوخ  هبلغ  شنمشد  رب  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  یـسک  اب  تموصخ  ینمـشد و  لاح  رد  سک  ره 
(2) .دش دهاوخ  فرطرب  دشاب  هتشاد  هارمه  دوخ  اب  دسیونب و  ار  نآ  دراد  ندب 

مکش درد  يارب  ( 3

نآ دراد  مکش  درد  هک  يرامیب  هاگنآ  دنیوشب  زایپ  بآ  اب  دنسیونب و  ار  تالـسرم  هروس  رگا  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دوش (3) یم  فرطرب  وا  درد  دنوادخ  نذا  هب  دشونب  ار 

أبن هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 40  یکم  نآرق و  هروس  نیمتشه  داتفه و  (4) و  تارصعملا » «، » لواستلا «، » نولئاستی مع   »» ای ابن  هروس 

أبن هروس  صاوخ  تلیضف و 

تمایق زور  رد  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  أبن  هروس  سک  ره  دنیامرف : یم  هروس  نیا  تلیضف  رد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(5) .دناشونب يو  هب  کنخ  بارش  زا 

لیطعت ار  ناتیاهراک  تسا  هتفهن  نآ  رد  يراثآ  تاکرب و  هچ  دیتسناد  یم  رگا  دیریگب  دای  ار  أبن  هروسأبن  هروس  دنا : هدومرف  نینچمه 
زج دزرمآ  یم  ار  امش  ناهانگ  نآ  هطـساو  هب  دنوادخ  دیتسج و  یم  برقت  ادخ  هب  نآ  هلیـسو  هب  دیتخومآ و  یم  ار  نآ  دیدرک و  یم 

(6) .وا هب  ندیزرو  كرش 

ص246 ج8 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص459 یمعفک ، حابصملا  - 2

ص557 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
ص135 نآرق ،  اب  نامرد  - 4
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ص237 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
ص366 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 6
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(1) .تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  هروس  نیا  رد  میظع  أبن  زا  روظنم  دنا : هدومرف  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زا رتگرزب  يا  هیآ  چیه  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لوق  زا  دندیسرپ ، أبن  هروس  ریسفت  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتقو 
(2) .درادن نم  زا  رت  میظع  یمیظع  أبن  چیه  نم و 

ابن هروس  تاکرب  راثآ و 

ادخ هناخ  ترایز  هب  ندش  فرشم  ( 1

جراخ لاس  زا  دـیامن  تئارق  ار  نآ  زور  ره  دـهد و  همادا  لاس  کی  ار  أبن  هروس  تئارق  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(3) .درک دهاوخ  ترایز  ار  ادخ  هناخ  هکنیا  رگم  دوشن 

بش رد  ندنام  رادیب  يارب  ( 2

تئارق دوش و  یم  نینچ  دنک  تئارق  ار  أبن  هروس  رگا  دنامب  رادیب  بش  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  دندومرف : زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) .دراد یم  ناما  رد  نزهار  دزد و  رش  زا  ار  وا  دوب و  دهاوخ  دیفم  دیامن  ترفاسم  بش  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  نآ 

هروس صاوخ  رگید 

دشاب هتشاد  هارمه  دوخ  اب  دسیونب و  نارفعز  بالگ و  اب  ییوهآ  تسوپ  رب  ار  أبن  هروس  سک  ره  تسا : هدما  زین  یمعفک  حابـصم  رد 
بجوم ددنبب  وزاب  هب  ار  هروس  نیا  هتـشون  رگا  دوب و  دـهاوخ  دـنوادخ  ظفح  ناما و  رد  دوش و  یم  دایز  شا  يرادـیب  مک و  شباوخ 

(5) .درب یم  نیب  زا  ار  مکش  ياه  يرامیب  أبن  هروس  هدش  هتسش  بآ  ندیشونم  ودوش  یم  شیورین  ندش  دایز 

ص352 ج24 ، راونالاراحب ، - 1
ص350 یلامث ، هزمح  یبا  ریسفت  - 2

ص121 لامعالا ، باوث  - 3
ص563 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
ص459 یمعفک ، حابصملا  - 5
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تاعزان هروس 

هراشا

.دشاب یم  هیا  ياراد 46  یکم و  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمهن  داتفه و 

تاعزان هروس  صاوخ  تلیضف و 

زور رد  وا  یـسرباسح  نتـشاد و  هگن  دـیامن  تئارق  ار  تاعزان  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دوش (1) یم  تشهب  دراو  هکنیا  ات  دشک  یم  لوط  بجاو  زامن  کی  هزادنا  هب  تمایق 

ددرگ یم  وا  سینا  هروس  نیا  تسین و  اهنت  تمایق  زور  شربق و  رد  دیامن  تئارق  ار  تاعزان  هروس  هک  یـسک  دـنا : هدومرف  ناشیا  زاب 
(2) .دوش تشهب  دراو  ات 

دوش و یم  ثوعبم  باریـس  دور و  یم  ایند  زا  باریـس  دـیامن  تئارق  ار  تاعزان  هروس  هک  ره  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.ددرگ (3) یم  تشهب  دراو  باریس 

تاعزان هروس  تاکرب  راثآ و 

نمشد اب  ییایور  رد  ( 1

رگا دننیب و  یمن  ار  وا  شنانمشد  دناوخب  نانمشد  اب  ییورایور  رد  ار  تاعزان  هروس  هک  یـسک  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) .دبای یم  ینمیا  ادخ  نذا  هبو  دبای  یم  تاجن  دوش  هدناوخ  دنراد  سرت  فوخ و  زا  هک  یسک  رب  دورو  ماگنه 

ندب رد  مس  عفد  ( 2

يا هرـشحو  ناویح  اـی  هدروخ  مس  هک  یـسک  هب  ار  نآ  هروس  نتـسش  زا  سپو  هتـشون  ار  تاـعزان  هروس  سک  ره  تسا  هدـش  تیاور 
(5) .دبای یم  افش  دنناشونب  تسا  هدیزگ  ار  وا  یمس 

ص250 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص35 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص121 لامعالا ، باوث  - 3
ص365 قالخالا ، مراکم  - 4

نامه - 5

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 269 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_198_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_198_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_198_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_198_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:199

سبع هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 42  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمداتشه  (1)« یمعا رفسلا « ،»  » ای سبع  هروس 

سبع هروس  صاوخ  تلیضف و 

هک دـمآ  دـهاوخ  یلاح  رد  تماـیق  زور  دـیامن  تئارق  ار  سبع  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تسا (2) نادنخ  نامداش و 

تمارک لومشم  دنوادخ و  هیاس  مچرپ و  ریز  تشهب  رد  دیامن  تئارق  ار  سبع  هروس  سک  ره  دندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) .تسا دنوادخ  دزن  یکچوک  راک  نیا  دوب و  دهاوخ  دنوادخ 

شناهانگ ناراب  تارطق  دادعت  هب  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  ناراب  شراب  ماگنه  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ناشیا  زا  نینچمه 
(4) .دزرمآ یم  ار 

سبع هروس  تاکرب  راثآ و 

تارطخ زا  ندنام  نوصم 

هتـشاد زاب  رفـس  رد  شیور  شیپ  تارطخ  زا  دیامن  تئارق  ار  سبع  هروس  شهار  رد  رفاسم  رگا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دوش یم 

رد دشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  دور  یم  هک  اج  ره  دـسیونب  يدیفـس  تسوپ  ای  ذـغاک  رب  ار  سبع  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  نینچمه 
(5) .تسا ناما  رد  دنوادخ  نذا  هب  تارطخ  زا  دنیب و  یمن  یبوخ  ریخ و  زج  شهار 

ص136 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص263 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص121 لامعالا ، باوث  - 3
ص210 ج6 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4

ص580 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
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ص:200

ریوکت هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 29  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمکی  داتشه و  ریوکت  هروس 

ریوکت هروس  صاوخ  تلیضف و 

هدنورپ هک  یماگنه  تمایق  زور  رد  دنک  تئارق  ار  ریوکت  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
دراد تسود  هک  سک  ره  دراد و  یم  ناما  رد  ییاوسر  زا  ار  وا  دـنوادخ  دریگ  یم  رارق  ناگمه  يور  شیپ  شناگدـنب  لاـمعا  ياـه 

(1) .دناوخب ار  هروس  نیا  درگنب  نم  هب  تمایق  زور 

دنوادـخ هیاس  ریز  دـنوادخ و  هاـنپ  رد  تشهب  رد  دـنک  توـالت  ار  ریوکت  هروس  سک  ره  دـنا : هدـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) .تسین گرزب  دنوادخ  يارب  اهزیچ  نیا  دوب و  دهاوخ  دنوادخ  تمارک  لومشم 

ریوکت هروس  تاکرب  راثآ و 

یمشچ ياه  يرامیب  هدننک  فرطرب  ( 1

(3) .دوش یم  مشچ  ياهدرد  رگید  مشچ و  يرات  هدنک  فرطرب  مشچ و  دید  تیوقت  بجوم  مشچ ، يارب  ریوکت  هروس  تئارق 

تاجاح ندش  هدروآرب  ( 2

(4) .تسا رثؤم  دناوخب  ار  هروس  نیا  راب  ناراب 100  ندمآ  ماگنه 

راطفنا هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 19  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمود  وداتشه 

راطفنا هروس  صاوخ  تلیضف و 

یم هنسح  وا  هب  اهربق  همه  دادت  هب  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  راطفنا  هروس  هک  یسک  دیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(1) .دوش یم  هداد  هنسح  وا  هب  دیآ  یم  دورف  نامسآ  زا  هک  ناراب  فرب و  تارطق  ربارب  هد  دهد و 

ص273 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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ص121 لامعالا ، باوث  - 2
ص459 یمعفک ، حابصملا  - 3

ص138 نآرق ، اب  نامرد  - 4
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ص:201

دنوادخ دیامن  تئارق  دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  راطفنا  هروس  هک  سک  ره  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
یم وا  هب  تیانع  رظن  اب  دـنوادخ  هراومه  دوب و  دـهاوخن  یباجح  دـنوادخ  وا و  نیب  ودراد  یم  اور  ار  شیاـه  هتـساوخ  اـه و  تجاـح 

(2) .ددرگ غراف  مدرم  یسرباسح  زا  ات  درگن 

ادـخ لوسر  دـشاب .  یم  هکرابم  هروس  نیا  يونعم  ياه  شزرا  زا  تمایق  زور  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  رادـید 
هروس دـنیب  یم  رـس  مشچ  اـب  هکناـنچ  درگنب  نم  هب  تماـیق  زور  هک  دراد  شوخ  سک  ره  تسا : هدوـمرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3  ) .دیامن تئارق  ار  قاقشنا » « ؛» راطفنا « ؛»  ریوکت » ياه

راطفنا هروس  تاکرب  راثآ و 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 19  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمود  وداتشه 

راطفنا هروس  صاوخ  تلیضف و 

یم هنسح  وا  هب  اهربق  همه  دادت  هب  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  راطفنا  هروس  هک  یسک  دیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(1) .دوش یم  هداد  هنسح  وا  هب  دیآ  یم  دورف  نامسآ  زا  هک  ناراب  فرب و  تارطق  ربارب  هد  دهد و 

دنوادخ دیامن  تئارق  دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  راطفنا  هروس  هک  سک  ره  دنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
یم وا  هب  تیانع  رظن  اب  دـنوادخ  هراومه  دوب و  دـهاوخن  یباجح  دـنوادخ  وا و  نیب  ودراد  یم  اور  ار  شیاـه  هتـساوخ  اـه و  تجاـح 

(2) .ددرگ غراف  مدرم  یسرباسح  زا  ات  درگن 

ادـخ لوسر  دـشاب .  یم  هکرابم  هروس  نیا  يونعم  ياه  شزرا  زا  تمایق  زور  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  رادـید 
هروس دـنیب  یم  رـس  مشچ  اـب  هکناـنچ  درگنب  نم  هب  تماـیق  زور  هک  دراد  شوخ  سک  ره  تسا : هدوـمرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3) .دیامن تئارق  ار  قاقشنا » « ؛» راطفنا « ؛»  ریوکت » ياه

راطفنا هروس  تاکرب  راثآ و 

نادنز زا  یصالخ  تهج  ( 1

(4) .دددرگ یم  سرت  عفر  راد و  میب  ینمیا  تراسا و  دنب  زا  ییاهر  نادنز و  زا  یصالخ  بجوم  هروس  نیا  تئارق 

ای دـناوخب  ار  نآ  يدـنب  رد  ناسنا  ای  ینادـنز  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  ینارون  دوجو  زا 
یم تاجن  سرت  فوخ و  نادنز و  دـنب و  زا  ار  وا  دـنک و  یم  ناسآ  ار  شجورخ  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  نآ  هتـشون 
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(5) .دبای یم  دوبهب  يدوز  هب  شلاح  دهد و 

رگا دبای و  یـصالخ  دناوخب  هبترم  دـنام 70  رد  هک  يراک  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسلوقنم : زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(6) .دبای یصالخ  دناوخب  راب  ار 70  هروس  نیا  زین  ینادنز 

,ج10،ص283 نایبلا عمجم  - 1
،ص121 لامعالا باوث  - 2

ص3834 ج6 ، لامعلازنک ، - 3
ص459 یمعفک ، حابصم  - 4

ص599 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
ص139 نآرق ، اب  نامرد  - 6
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ص:202

تمایق زور  ییاوسر  زا  ینمیا  تهج  ( 2

ییاوسر زا  ار  وا  دنوادخ  دزرو  تموادم  راطفنا  هکرابم  هروس  تئارق  رب  سک  ره  دیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(1) .دناشوپ یم  ار  شیاه  بیع  دراد و  یم  ناما  رد  تمایق  زور 

مشچ دید  ندش  يوق  ( 3

ار یمـشچ  ياهدرد  دنک و  یم  يوق  ار  نآ  دـید  مشچ ، يارب  راطفنا  هروس  تئارق  و  تسا ... : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2) .دنک یم  فرطرب 

نیففطم هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 36  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیموس  داتشه و 

نیففطم هروس  صاوخ  تلیضف و 

یبارش وا  هب  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  نیففطم  هروس  هک  سک  ره  تسا : هدمآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینخـس  رد 
(3) .دناشون یم  رهم ، هب  رس  هداب  زا 

هب ار  شتا  زا  تینما  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  نیففطم  هروس  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  سک  ره  دندومرف : زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا زا  دـنک و  یمن  روبع  منهج  لپ  يور  رب  تمایق  زور  رد  .ار  وا  شتآ  هن  دـنیب و  یم  ار  شتآ  وت  هن  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  اطع  وا 

(4) .دوش یمن  هبساحم 

نیففطم هروس  تاکربو  راثآ 

اهرابنا يدوجوم  ظفح  يارب 

یتفا رطخ و  هنوگ  ره  زا  دـنناوخب  يراـبنا  نزخم و  رب  ار  هروس  نیا  رگا  تسا : هدـش  لـقن  ملـس  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
ص289 ج10 ، ناهربلاریسفت ، .دوش  یم  ظفح 

یم هتـشاد  هاگن  نیمز  يور  تارـشح  تفآ  رـش و  زا  دـنناوخب  يزیچ  ره  رب  ار  نیففطم  هروس  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دوش

قاقشنا هروس 
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هراشا

.تسا هیآ  يارادو 25  یکم  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمراهچ  داتشه و 

قاقشنا هروس  صاوخ  تلیضف و 

زا دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  قاقشنا  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(6) .دراد یم  هگن  ار  وا  دوش  هداد  وا  هب  شرس  تشپ  زا  شلامعا  همان  تمایق  زور  رد  هکنیا 

نامه ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2

ص289 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
لامعالا ص122 باوث  - 4

نامه - 5
ص301 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 6
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ص:203

موادم دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامنر  ار د  نا  دـیامن و  تئارق  ار  قاقـشنا  هروس  سک  ره  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هاگن زا  مدرم  هبـساحم  زور  رد  دزادنا و  یمن  هلـصاف  دنوادخ  وا و  نیب  يزیچ  دزاس و  یم  هدروآرب  ار  شیاه  تجاح  نوادخ  دناوخب 

(1) .دوش یم  رادروخرب  دنوادخ  تیانع  و 

قاقشنا هروس  تاکرب  راثآ و 

ناهانگ شزرمآ  ( 1

رد و  یتعکر - ود  زامن  ود   – دناوخب زامن  تعکر  راهچ  هبنشراهچ  بش  رد  سک  ره  دندومرف : ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
وا يارب  دنوادخ  شتدالو و  زور  دننام  دوش  یم  جراخ  نانچ  شناهانگ  زا.دیامن  تئارق  ار  قاقـشنا »  » هروس دمح  زا  دـعب  تعکر  ره 

(2) .دسیون یم  ار  لاس  کی  تدابع  دناوخ  یم  هک  نآرق  فورح  ره  يازا  هب 

نامیاز ندش  ناسآ  ( 2

دنزیوایب وا  رب  دنسیونب و  هدش  تخس  شنامیاز  هک  ینز  يارب  ار  قاقشنا  هروس  رگا  دندومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(3) .دوش یم  غراف  يدوز  هب  دنناوخب  وا  يارب  ای 

يدوز هب  دـننک  نازیوآ  وا  رب  دنـسیونب و  هتفرگ  نامیاز  درد  هک  ینز  يارب  ار  قاقـشنا  هروس  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هروس نیا  رگا  نینچمه  .درادرب  ناشیا  زا  ار  هروس  نیا  تعرـس  هب  نامیاز  زا  سپ  دیاب  لمع  نیا  هدـنهد  ماجنا  یلو  دـنک  یم  نامیاز 

(4) .دراد یم  هگن  رود  تافآ  رورش و  زا  دوش  هتشون  لزنم  راوید  رب  رگا  دراد و  یم  هگن  تافآ  همه  زا  ار  نآ  دنزیوایب  ناویح  رب  ار 

جورب هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 22  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمجنپ  داتشه و 

ص121 لامعالا ، باوث  - 1
ص69 عوبسالا ، لامج  - 2

ص615 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4
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ص:204

جورب هروس  صاوخ  تلیضف و 

ربارب هد  دـنک  تئارق  ار  جورب  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) .دوش یم  هداد  شاداپ  وا  هب  تسا  هدرک  كرد  وا  هک  يا  هفرع  ياهزور  هعمج و  ياهزور 

فقوم رـشحم و  رد  دـناوخب  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  ار  جورب  هروس  سک  ره  دـندومرف : هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) .تسا ناربمایپ  هروس  جورب  هروس  اریز  دوب  دهاوخ  ناحلاص  نالوسر و  ناربمایپ و  اب  هارمه  تشاد  دهاوخ  شیپ  رد  هک  ییاه 

(3) .دندومرف یم  شرافس  هنازور  فلتخم  ياهزامن  رد  هروس  نیا  تئارق  رب  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

جورب هروس  تاکرب  راثآ و 

ناسنا زا  یتخس  سرت و  هدننک  فرطرب  ( 1

یم تاجن  اـه  یتخـس  اـه و  هدـنناسرت  زا  ار  ناـسنا  جورب  هروس  تئارق  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(4) .دشخب

دینک ادج  ریش  زا  ار  كدوک  یتحار  هب  ( 2

وا رب  ار  هروس  نیا  دنریگب  وا  زا  ار  ریش  دننک و  ادج  ریـش  زا  ار  یکدوک  دنهاوخب  رگا  دندومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دوب دهاوخ  ادخ  ناما  رد  حبص  ات  دناوخب  ار  هروس  نیا  باوخ  ماگنه  سک  ره  دش و  دهاوخ  ناسآ  وا  يارب  هر  ود  نیا  .دنناوخب 

تیمومسم عفر  يارب  ( 3

یبیسآ وا  هب  مس  دناشونب  تسا  هدروخ  مس  هک  یسک  هب  دناوخب و  بآ  رب  ار  جورب  هروس  سک  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(6) .دناسر یمن 

ص310 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص122 لامعالا ، باوث  - 2

ص321 ج89 ، راونالاراحب ، - 3
ص621 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

نامه - 5
ص365 قالخالا ، مراکم  - 6
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ص:205

قراط هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 17  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمشش  داتشه و 

قراط هروس  صاوخ  تلیضف و 

هد دنوادخ  دنک  تئارق  ار  قراط  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) .دهد یم  هنسح  هد  وا  هب  تسا  نامسآ  رد  هک  یناگراتس  دادعت  ربارب 

ماقم دنوادخ  دزن  رد  تمایق  زور  رد  دناوخب  ار  قراط  هروس  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  هک  ره  دـندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دوب دهاوخ  تشهب  رد  ناشنارای  نینموم و  ناهارمه  زا  تشاد و  دهاوخ  الاو  یتلزنم  و 

هک دیتسناد  یم  امش  رگا  اریز  دیریگب  دای  ار  قراط  هروس  تسا : هدمآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رگید  یهاگیاج  رد 
نا دیدرک و  یم  لیطعت  ار  ناتیاهراک  دیدرک و  یم  اهر  ار  دـیراد  تسد  رد  هچنآ  تسا ، هتفهن  نآ  رد  یتاکربو ) راثآ  رارـسا و   ) هچ

(3) .دشخب یم  ار  کش  زج  هب  ناهانگ  همه  نآ  هطساو  هب  دنوادخ  دیتسج و  یم  برقت  ادخ  هب  نآ  هلیسو  هب  دیتخومآ و  یم  ار 

ص320 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص122 لامعالا ، باوث  - 2

ص365 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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ص:206

قراط هروس  تاکرب  راثآ و 

دنک یم  يریگولج  مخز  تنوفع  زا  ( 1

ار مخز  نآ  اب  دیوشب و  بآ  اب  ار  نآ  دسیونب و  ار  قراط  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(1) .دنام یم  ناما  رد  تافآ  رورش  زا  ینک  یم  تسارح  ظفح و  نآ  زا  هک  يزیچ  رب  رگا  دنک و  یمن  مرو  مخز  دیوشب 

مارآ شدرد  دهد  وشتـسش  ار  مخز  بآ ، اب  دنیوشب و  بآ  اب  هتـشون و  ار  قراط  هروس  هاگ  ره  دندومرف : زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم وا  يافش  بجوم  وراد  ای  یندیشون  نا  دنناوخب  دوش  یم  هدیـشون  اود  ناونع  هب  هک  يزیچ  رب  رگا  دنک و  یمن  تنوفع  دوش و  یم 

(2) .دوش

تارشح تافا و  عفد  ( 2

ره دنراذگب و  یبوچراهچ  يور  ار  هتـشون  ره  دنـسیونب و  هناگادـج  ذـغاک  راهچ  رب  ار  هیآ 10  نایاپ  ات  قراـط  هروس  يادـتبا  زا  رگا 
یم نیب  زا  بوچراهچ  طسو  هقطنم  زا  رگید  تارـشح  ای  خـلم  دـنراکب  هدز  تفآ  ناـکم  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  ار  اـه  پوچ  زا  مادـک 

(3) .دنور

مالتحا عفر  تهج  ( 3

(4) .دندرگ نمیا  مالتحا  زا  دنناوخب  باوخ  تقو  رد  ار  قراط  هروس  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص629 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2

ص162 هدئاوف ، نآرقلا و  صاوخ  - 3
ص141 نآرق ، اب  نامرد  - 4
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ص:207

یلعا هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 19  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمتفه  داتشه و 

یلعا هروس  صاوخ  تلیضف و 

زور رد  دـیامن  تئارق  دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  یلعا  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1) وش تشهب  دراو  يراد  تسود  هک  تشهب  ياهرد  زا  يرد  ره  زا  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  تمایق 

رب هک  یفورح  همه  دادـعت  هب  دـنوادخ  دـیامن  تئارق  ار  یلعا  هروس  هک  یـسک  دـیامرف : یم  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
(2) .دشخب یم  وا  هب  هنسح  هد  فورح  ره  يازا  هب  تسا  هدرک  لزان  دمحم  یسوم و  میهاربا ،  یهلا  ناربمایپ 

تشاد یم  تسود  ار  یلعا »  » هروس ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسا : هدومرف  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
(3) .دوب لیئاکیم  هدمحب ، یلعالا و  یبر  ناحبس  تفگ : هک  یسک  نیلوا  و 

يا هروس  دمح  زا  دعب  مدرک و  ادتقا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  زامن  رد  مه  رس  تشپ  بش  تسیب  دنک : یم  لقن  نینمؤملاریما  زا  هصیمحوبا 
راب تسیب  يزور  امتح  تسه  یلعا  هروس  رد  دیاوف ) عفانم و  زا   ) ییاهزیچ هچ  هک  دننادب  مدرم  رگا  دومرف : يزور  ناوخن و  یلعا  زج 

هدرک تئارق  ار  میهاربا  یـسوم و  ینامـسآ  ياـه  باـتک  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنک  تئارق  ار  نا  سک  ره  .دـندرک  یم  تـئارق  ار  نآ 
(4) .تسا

(5) «. یلعالا یبر  ناحبس  : » دییوگب یلعا  هروس  تئارق  زا  دعب  تسا : هدرک  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا 

لامعالا ص122. باوث  - 1
ص326 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص358 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص326 ج1 ، نایبلا ، عمجم  - 4
ص220 ج89 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:208

یلعا هروس  تاکرب  راثآ و 

ناوختسا یگتفررد  ندرگ و  درد  شوگ ، درد  نامرد 

فرطری شدرد  دوش  هدناوخ  شوگ  درد  رب  یلعا  هروس  یسک  رگا  هک  کتـسا  هدش  لقن  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(1)  . دوش یم  بوخ  دنناوخب  دراد  ریساوب  يرامیب  هک  یسک  يارب  رگا  دوش و  یم 

(2) .تسا دیفم  زین  ندرگ  درد  يارب  لمع  نیا  هک  هدمآ  ناشیا  زا  رگید  یتیاور  رد  نینچ  مه  و 

هیشاغ هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 26  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمتشه  داتشه و 

هیشاغ هروس  صاوخ  تلیضف و 

دنودخ د دنک  یم  تئارق  ار  هیشاغ  هروس  هک  یسک  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(3) .دریگ یم  ناسآوا  اب  تمایق  زور  یسرباسح  ر 

راک نیا  هب  دیامن و  توالت  ار  هیشاغ  هروس  دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  سک  ره  دنا : هدومرف  زین  مالـسلا  هیلع  قد  اص  ماما 
یم نمیا  شتآ  كاندرد  اذع ب  زا  تمایق  زور  رد  دـناشوپ و  یم  ار  وا  ترخا  ایند و  رد  دوخ  تمحر  هب  دـنوادخ  دـیامن  تموادـم 

(4) .دراد

هیشاغ هروس  تاکرب  راثآ و 

مارآ شدرد  دنوادخ  نذا  هب  دیامن  تئارق  دنک  یم  درد  هک  ینادند  رب  ار  هیشاغ  هروس  سک  ره  كدندومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دوش یم  وا  يزور  یتمالس  تسا و  ناما  رد  نآ  ياه  بیسآ  اهررض و  هب  تبسن  دوش  هدناوخ  ییاذغ  رب  رگا  دوش و  یم 

ایند هب  هک  يدازون  یتمالـس  يارب  اذغ و  ياه  نایز  زا  يریگولج  يارب  هیـشاغ  هروس  ندـناوخ  تسا  هدـمآ  زین  یمعفک  حابـصملا  رد 
(6) .تسا بوخ  دیآ  یم 

(7) .دناسرن يو  هب  يررض  دناوخب  یندروخ  رب  رگا 

ص633 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_208_7
http://www.ghaemiyeh.com


ج10,ص333 نایبلا , عمجم  - 3
لامعالا ص122 باوث  - 4

ص641 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
ص460 یمعفک ، حابصملا  - 6

ص144 نآرق ، اب  نامرد  - 7
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ص:209

رجف هروس 

هراشا

.تسا هیآ  ياراد 30  یکم و  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمهن  داتشه و 

رجف هروس  صاوخ  تلیضف و 

.دینک تئارق  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
هیلع نسح  ماما  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هروس  هروس ،  نیا  اریز 

(1) .دوب دهاوخ  ناشیا  هارمه  مالسلا و 

نیا هنوگچ  مدیسرپ : ناشیا  زا  مدوب  رـضاح  دومرف  ار  ثیدح  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یـسلجم  رد  نم  دیوگ : یم  هماسا  وبا 
زا روظنم  ...یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  يا : هدینـشن  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دومرف : دشمالـسلا ؟ هیلع  نیـسح  ماـما  صوصخم  هروس 

(2) .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنئمطم  سفن 

تئارق هجحلا  يذ  هام  لوا  ههد  رد  ار  ار  رجف  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
(3) .ددرگ یم  تمایق  رد  وا  تینارون  هیام  دوش  هدناوخ  مایا  نیا  ریغ  رد  رگا  دوش و  یم  هدیشخب  شناهانگ  دیامن 

رجف هروس  تاکرب  راثآ و 

ندش راد  دنزرف 

وا هب  دشاب  وا  مشچ  رون  هک  ار  يدنزرف  دنوادخ  دوش  رتسبمه  دوخ  رـسمه  اب  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  دـسیونب و  ار  نا  سک  ره 
(4) .دنک یم  اطع 

(5) .تسا دیفم  ندش  راد  رسپ  يارب  هفطن  داقعنا  را  شیپ  رجف  هروس  ندناوخ  راب  هک 11  دنا  هدروآ 

(6) .دوب دهاوخ  ادخ  ناما  رد  دعب  زور  رجف  ات  دناوخب  ار  رجف  هروس  رجف  عولط  ماگنه  سک  ره  دنا : هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص123 لامعالا ، باوث  - 1
ص93 ج24 ، راونالاراحب ، - 2

ص341 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص649 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
ص460 یمعفک ، حابصملا  - 5
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ص:210

دلب هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 20  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمدون 

دلب هروس  صاوخ  تلیضف و 

رد دنک  تئارق  ار  دلب  هروس  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  سک  ره  تسا : هدش  تیار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
زا تمایق  زور  رد  دبای و  یم  ترهـش  دراد  هژیو  یهاگیاج  دنوادخ  دزن  هکنیا  هب  ترخآ  رد  دوش و  یم  فورعم  ندوب  حـلاص  هب  ایند 

(1) .دوب دهاوخ  ناحلاص  نادیهش و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناهارمه 

زور رد  دوخ  بضغ  زا  ار  وا  دنوادخ  دـیامن  تئارق  ار  دـلب  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  زین  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(2) ...دبای یم  تاجن  ترخآ  رفس  تخس  ياه  هندرگ  زا  .دراد و  یم  نمیا  تمایق 

دلب هروس  تاکرب  راثآ و 

دازون ینمیا  ( 1

دنوش یم  راچد  نآ  هب  ناکدوک  هک  ییاهزیچ  زا  دزیوایب  هدـمآ  ایند  هب  هزات  هک  يدازون  ای  لـفط  رب  دـسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره 
(3) .دشخب یم  تاجن  اه  هچب  دایز  هیرگ  زا  .دبای و  یم  ینمیا 

یسفنت ياه  يرامیب  نامرد  ( 2

یسفنت يارجم  ياهدرد  دشکب  الاب  ینیب  اب  دنک و  قاشنتـسا  ار  دلب  هروس  هتـشون  بآ  رگا  و  دنیامرف ... : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) .دشخب یم  دوبهب  ار 

سمش هروس 

هراشا

.دراد هیا  یکم و 15  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمکی  دون و 

سمش هروس  صاوخ  تلیضف و 

هک تسا  نآ  دننام  دیامن  تئارق  ار  سمش  هروس  سک  ره  دنا : هدومرف  هروس  نیا  تلیضف  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(5) .تسا هداد  هقدص  تسا  هدیبات  نآ  رب  هام  دیشروخ و  هچنآ  هزادنا  هب 
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ص123 لامعالا ، باوث  - 1
ص659 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
نامه - 4

ص367 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
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ص:211

يایـشا وا و  ندب  ياضعا  یمامت  تمایق  زور  رد  دنک  تئارق  ار  سمـش  هروس  سک  ره  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
ار وا  مهد  یم  شاداپ  وا  هب  مریذپ و  یم  ما  هدنب  دروم  رد  امـش  تداهـش  دیامرف : یم  دنوادخ  دنهد و  یم  یهاوگ  وا  دوس  هب  وا  رانک 

.دشاب (1) اراوگ  وا  رب  یتشهب  ياه  تمعن  دنیزگرب  دراد  تسود  هک  هچنآ  ره  ات  دینک  یهارمه  تشهب  ات 

تئارق ار  سمش  هروس  فلتخم  ياهزامن  رد  ات  دندرک  یم  شرافس  ناشنارای  باحـصا و  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2) .دنیامن

سمش هروس  تاکرب  راثآ و 

راک ره  رد  تیقفوم  ( 1

اریز دزرو  تموادـم  سمـش  هروس  تئارق  رد  تسا ، قـیفوت  مک  هک  سک  ره  دـنا : هدوـمرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
یم مدرم  دزن  هاـگیاج  يدـنلب  تیلوبقم و  هظفاـح و  تیوقت  بجوم  راـک  نیا  دراد و  یم  قفوم  دـنک  ور  هک  وس  ره  هب  ار  وا  دـنوادخ 

(3) .تسا هتفهن  نآ  رد  يرگید  دایز  ياه  تعفنم  دوش و 

تراسخ و شراک  رد  دایز  تسا و  قیفوت  مک  يزور و  مک  هک  یـسک  يارب  دـنا : هدومرف  هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
بجوم اریز  دزرو  تموادـم  سمـش  هروس  تئارق  رب  هک  تسا  هدیدنـسپ  دراد  دایز  سوسفا  ترـسح و  شراـک  رد  دـنیب و  یم  ناـیز 
شمارآ تسا  بارطضا  راچد  رگا  دشونب  ار  نآ  هتسش  بآ  اب  دسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره  دوش و  یم  وا  قیفوت  يزور و  شیازفا 

(4) .دبای یم 

یسفنت يرامیب  بارطضا و  عفر  ( 2

(5) .تسا بوخ  یسفنت  يرامیب  بارطضا و  عفر  يارب  سمش  هروس  هدش  هتسش  بآ  ندیشون 

برجم متخ 

دـسرب اهمهلاف »  » هب نوچ  دناوخب و  ار  هروس  نیا  راب  هس  دور و  هدجـس  هب  هعمج ) هبنـشجنپ ، هبنـشراهچ ،  ) باتفآ عولط  تقو  زور  هس 
(6) .دنارذگب لد  زا  ار  دوخ  تجاح 

.دنک نینچ  زین  نمشد  عفد  يارب 

ص123 لامعالا ، باوث  - 1
ص326 ج89 ، راونالاراحب ، - 2
ص669 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3

نامه - 4
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ص460 یمعفک ، حابصملا  - 5
ص148 نآرق ، اب  نامرد  - 6
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ص:212

لیل هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 11  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمود  دون و 

لیل هروس  صاوخ  تلیضف و 

تمعن وا  هب  يا  هزادنا  هب  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  لیل  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینخس  رد 
(1) .دنک یم  ناسآ  وا  رب  ار  اهراک  هدیشخب و  تیفاع  یگنت  یتخس و  زا  ار  وا  دوش و  یضار  ات  دنک  یم  اطع 

وا کین  لامعا  رب  شندـب  ياضعا  مامت  دـنک  تئارق  بش  ای  زور  رد  ار  لیل  هروس  هک  ره  دـنک : یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(2) .دوش یم  نومنهر  تشهب  هب  هتفریذپ و  ار  ناشیا  تداهش  دنوادخ  دنهد و  یم  تداهش 

لیل هروس  تاکرب  راثآ و 

دب باوخ  زا  يریگولج  ( 1

دـنیبن و باوخ  رد  دراد  تسود  یبوخ  ریخ و  زا  هچنآ  زج  شباوخ  رد  دـنک  تئارق  راب  هدزناپ  ار  لـیل  هروس  باوخ  ماـگنه  سک  ره 
دروم شزامن  هدـناوخ و  ار  نآرق  مراهچ  کی  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب  ار  نآ  اشع  زامن  رد  سک  ره  دـید و  دـهاوخن  دـب  باوخ 

(3) .دریگ یم  رارق  دنوادخ  لوبق 

یعرصرامیب ندمآ  شوه  هب  ( 2

دراد عرـص  يراـمیب  هک  یـسک  هدرک و  شغ  هک  یـسک  شوگ  رد  ار  هروـس  نیا  سک  ره  و  دـندومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(4) .دیآ یم  شوه  هب  تعاس  نامه  رد  دناوخب 

بت نامرد  ( 3

(5) .دبای یم  افش  دماشایب  دیوشب و  دسیونب و  ار  لیل  هروس  دراد  بت  یسک  هاگ  ره 

ص372 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص123 لامعالا ، باوث  - 2

ص675 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4

ص149 نآرق ، اب  نامرد  - 5
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ص:213

برجم تاموتخ 

اب بش  دشاب  هدش  هراچیب  هدنامرد و  دشاب و  لکشم  شیارب  نآ  لح  هار  هک  یلکشم  ای  دشاب  هتـشاد  یمهم  تجاح  یـسک  رگا  فلا )
زا کی  ره  کی  ره  هبترم  تفه  باوخ ، تقو  رد  اهنت ، ياهنت  دشاب و  هزیکاپ  وا  فاحل  شرف و  دوش و  شرتسب  دراو  وضو  تراهط و 
ای موس  ای  لوا  بش  رد  هک  اجرخم » اجرف و  يرما  نم  لـعجا  مهللا  : » دـیوگب نآ  زا  دـعب  دـناوخب و  ار  لـیل »  » و سمـش »  » ياـه هروس 

(1) .دنک یم  تفایرد  ار  شلح  هار  دنک و  یم  حرطم  وا  اب  ار  شلکشم  دیآ و  یم  وا  باوخ  هب  یصخش  متفه ، ای  مجنپ 

لام يدایز  تاحوتف و  هب  ندیسر  تهج  ب )

هاگنآ دناوخب و  هبترم  ار 3  نآ  دیسر  يزجت » همعن  نم  هدنع  دحال  ام  : » هیآ هب  نوچ  دناوخب و  ار  لیل  هروس  راب  بش 40  ره  بش   40
(2) .دنک مامت  ار  هروس 

.میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دیوگب : راب  یـس  دـعب  دـناوخب و  راب  مادـک 7  ره  یلاوتم  بش  هس  ار  لـیل »  سمـش و   » هروـس سک  ره  ج )
(3) .ددرگ اور  شتجاح  هللاءاشنا  میظعلا » یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  نیملاعلا ، بر  هللا  كرابت 

یحض هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 11  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیموس  دون و 

یحض هروس  صاوخ  تلیضف و 

رد يزیچ  دـناوخب  دایز  زور  ای  بش  ار  یحـض »  » هروس سک  ره  دـندومرف : هکرابم  هروس  نیا  تلیـضف  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
تداهـش نیا  زا  سپ  دنوادخ  .شناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  وم و  یتح  دنهد  یم  تداهـش  وا  عفن  هب  هکنیا  رگم  تسین  شروضح 

.دوـش اـطعا  وا  هب  دراد  تسود  هک  هچ  ره  اـت  دـیربب  تشهب  هـب  ار  وا  .متفریذـپ  ما  هدـنب  نـیا  يارب  ار  امـش  تداهـش  : » دـیوگ یم  اـه 
(4)« .داب شیاراوگ 

وا زا  دـنوادخ  هک  یناسک  هلمج ي  زا  دـیامن  تئارق  ار  یحـض  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(5) .دنک یم  اطعا  وا  هب  هنسح  هد  دنوادخ  نادنمتسم ،  اه و  میتی  همه  دادعت  هب  دنک و  یم  تعافش  وا  زا  ادخ  لوسر  تسا و  یضار 

دـمح 5 زا  سپ  تعکر  ره  رد  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  بجر  هاـم  موس  تسیب و  بش  رد  سک  ره  دـنا : هدوـمرف  ناـشیا  نینچمه 
نینچمه.دهد یم  هجرد  وا  هب  تشهب  رد  نارفاک  دادـعت  هب  هروس و  نیا  فورح  دادـعت  هب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  یحـض »  » هروس هبترم 

یسک باوث  هدرک و  تدایع  ار  ضیرم  رازه  هک  یسک  هدرک و  تکرـش  هزانج  عییـشت  رازه  رد  هک  یناسک  باوث  جح و  داتفه  باوث 
(6) .دوش یم  هداد  وا  هب  هدرک  هدروآرب  ار  ناناملسم  تجاح  رازه  هک 
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ص512 داعملاداز ، - 1
ص149 نآرق ، اب  نامرد  - 2

ص148 نامه ، - 3
ص123 لامعالا ، باوث  - 4

ص379 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
ص260 ج3 ، لامعالا ، لابقا  - 6
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ص:214

یحض هروس  تاکرب  راثآ و 

هدش شومارف  رما  ندروآ  دایب  يارب  ( 1

(1) .دروا یم  دای  هب  دناوخب  هدش  شومارف  رما  کی  يارب  ار  یحض »  » هروس رگا 

بئاغ تشگزاب  ( 2

یم زاب  شا  هداوناخ  هناخ و  هب  ملاس  هدشمگ  رفاسم و  دوش  هدناوخ  تسا  هدـش  مگ  ای  بئاغ  هک  یـسک  مسا  هب  ار  یحـض  هروس  رگا 
(2) ...ددرگ

(3) .ناوخب راب  ار 11  یحض  هروس  ینک  رضاح  ار  یبیاغ  یهاوخب  هاگ  ره  دنا : هتفگ 

برجم متخ 

هعمج بش  الثم  كرابم  ياه  بش  ای  اه  زور  رد  تراهط ، اـب  هلبق و  هب  ور  ملکت و  نودـب  هلـصافالب و  ار  هروس  نیا  راـب  سک 40  ره 
دوش (4) هدروآرب  شتجاح  دشاب  هک  یتین  ره  هب  دناوخب 

حارشنا هروس 

هراشا

.دراد هیا  یکم و 8  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمراهچ  دون و 

حارشنا هروس  صاوخ  تلیضف و 

یـسک دننام  دیامن  تئارق  ار  حارـشنا  هروس  سک  ره  تسا : تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
فرطرب ار  شا  یتحاران  دنوادخ  دشاب  تحاران  نیگمغ و  رگا  هدرک و  رادید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  تسا 

(5) .دنک یم 

وا و ندب  يازجا  زا  يزیچ  چـیه  دـنک ، تئارق  دایز  شزور  بش و  رد  ار  حارـشنا  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(6) .دنهد یم  تداهش  وا  دوس  هب  تمایق  زور  رد  هکنیا  رگم  تسین  وا  فارطا 

دیهـش دور و  یم  اـیند  زا  دیهـش  دـیامن  توـالت  شزور  بش و  رد  ار  حارـشنا  هروـس  سک  ره  دـندومرف : مه  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  شریشمش  اب  هک  تسا  یسک  دننام  وا  دوش و  یم  هدنز  دیهـش  دوش و  یم  هتخیگنارب 

(7) .تسا هدرک  هزرابم  ادخ  هار  رد  و 
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ص460 یمعفک ، حابصم  - 1
ص681 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

ص150 نآرق ، اب  نامرد  - 3
نامه - 4

ص387 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
،ص123 لامعالا باوث  - 6
ص383 نیدلا ، مالعا  - 7
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ص:215

حارشنا هروس  تاکرب  راثآ و 

بلق هنیس و  درد  نامرد  ( 1

ره دنک و  یم  اطع  تیفاع  نیقی و  وا  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدش : لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(1) .دهد یم  افش  ار  وا  دنوادخ  دسیونب  ار  نآ  درد  نیا  يارب  دیامن و  تئارق  هنیس  درد  يارب  ار  نآ  سک 

یگنتلد عفر  ( 2

راب کی  حبص و  راب  کی  دوش  ماجنا  راب  ود  زور  ره  دوش  هدناوخ  حارشنا »  » هروس هبترم  هدفه  یگنتلد  عفر  يارب  دیوگ : یم  یـسربط 
(2) .رصع

ییایرد رفس  نارفاسم  زا  تظافح  ( 3

هدایپ یتشک  زا  هک  یناـمز  اـت  دـنام  یم  ملاـس  نا  ياـهدرد  اـه و  سرت  زا  دـناوخب  ار  حارـشنا  هروس  تسا  اـیرد  رفاـسم  هک  سک  ره 
(3) .ددرگ

هناثم هیلک و  گنس  عفد  يارب  ( 4

...تسا بوخ  يدرـس  يارب  .دنک و  یم  زاب  ار  هناثم  تسا و  دیفم  هناثم  هیلک و  گنـس  نتخادنا  يارب  هروس  نیا  هتـشون  بآ  ندیـشون 
(4)

لمح عضو  یناسآ  ( 5

لمح عـضو  یناـسآ  هب  دوز و  دـناشونب  هلماـح  نز  هب  دـیوشب و  دـسیونب و  ار  حارـشنا  هروـس  لـمح  عـضو  یناـسآ  تهج  هب  دـنیوگ 
(5) .دنک

برجم تاموتخ 

تاجاح ندش  هدروآرب  فلا )

دیحوت و راب  دعب 1001  ناوخب و  ار  حارـشنا  اب ر  تاولص و 80  ناوخب و 700  دمح  راب  زور 7  ره  دـنک : رارکت  زور  هس  ار  متخ  نیا 
(6) .ددرگ یم  هدروآرب  متح  هب.هاوخب  ار  تتجاح  تسرفب و  تاولص  دمح و 100  راب  اددجم 7 

ندش دنمتورث  تهج  ب )

(7) .تسا برجم  ودناوخب  راب  ار 7  مادک  ره  دیحوت  رصن و  نیت و  حارشنا و  رفص  رخآ  هبنشراهچ  يرگناوت  تهج 
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ص687 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
ص378 قالخالا ، مراکم  - 2

ص236 ج8 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص460 یمعفک ، حابصملا  - 4

ص151 نارق ،  اب  نامرد  - 5
ص151 نارق ،  اب  نامرد  - 6

نامه - 7
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ص:216

نیت هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 8  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمجنپ  دون و 

نیت هروس  صاوخ  تلیضف و 

یم اطع  وا  هب  تلـصخ  ود  ایند  رد  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  نیت  هروس  سک  ره  دنیامرف : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب ار  زور  کی  هزور  باوث  دـنا  هدرک  تئارق  ار  هروس  نیا  هک  یناـسک  دادـعت  هب  گرم  زا  سپ  نیقی و  يرگید  تیفاـع و  یکی  دـنک 

(1) .داد داوخ  يو 

اه و تمعن  زا  يا  هزادنا  هب  دناوخب  دوخ  بحتسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  نیت  هروس  سک  ره  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دوش یضار  ات  دش  دهاوخ  هداد  وا  هب  یتشهب  ياه  هرهب 

نم کـلذ  یلع  نحن  و  : » دـییوگب هروس  ناـیاپ  رد  دـیدرک  تئارق  ار  نیت  هروـس  یتـقو  دـنا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
(3) «. نیدهاشلا

دنک و یم  اطع  هب  يرامـش  یب  رجا  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  نیت  هروس  سک  ره  دیامرف : یم  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شیاشگ وا  يارب  دـنوادخ  دـشاب  نیگمغرگا  تسا و  هدرک  تراـیز  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  دـننام 

...دنک (4) یم  داجیا 

ره رد  ار  نیت  هروس  دمح  هروس  زا  دـعب  دراذـگب و  نابعـش  مهدزیـس  بش  ار  زامن  تعکر  ود  سک  ره  دـنا : هدومرف  ناشیا  نینچ  مه 
هنوگ هب  ار  شناهانگ  دنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  ار  لیعامسا  ترـضح  نادنزرف  زا  هدنب  تسیود  هک  تسا  نآ  دننام  دناوخب  تعکر 

(5) .داد دهاوخ  وا  هب  ار  منهج  شتآ  زا  تاجن  همان  ناما  دنوادخ  هدش و  هداز  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دشخب  یم  يا 

نیت هروس  تاکرب  راثآ و 

زا ار  دناسر  یم  نایز  هچنآ  دنوادخ  دوش  هدناوخ  ییاذغ  رب  ای  دوش  هتـشون  نیت  هروس  هاگ  ره  : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسافش (6) هیام  یهلا  تردق  هب  دنادرگ و  یم  رب  وا 

ص392 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص123 لامعالا ، باوث  - 2

ص629 لاصخ ، - 3
ص691 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
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ص311 ج3 ، لامعالا ، لابقا  - 5
نامه - 6

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:217

قلع هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 9  هک  تسا  نارق  هروس  نیمشش  دون و 

قلع هروس  صاوخ  تلیضف و 

دورب ایند  زا  نآ  زا  سپ  دیامن و  تئارق  زور  ای  بش  رد  ار  قلع  هروس  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
هدرک داهج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  نادیهـش و  هجرد  رد  تسا و  هتفر  ایند  زا  دیهش 

(1) .تسا

(2) تسا هدش  لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیلوا  هروس  نیا 

.مینک هدجس  میدیسر  رظن  دروم  هیآ  هب  یتقو  تسا  بجاو  هک  تسا  نآرق  راد  هدجس  هروس ي  راهچ  زا  یکی  و 

قلع هروس  تاکرب  راثآ و 

ییایرد ياهرفس  رد  ندوب  ناما  رد  فلا )

ندش قرغ  زا  دناوخب  ار  قلع  هروس  رگا  دنک  یم  ییایرد  رفـس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(3)  . دنام یم  ناما  رد 

تافآ رش  زا  نزاخم  تظافح  ب )

ره رش  زا  ار  نآ  دنوادخ  دنناوخب  يرابنا  ای  نزخم  رد  رب  ار  قلع  هروس  رگا  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(4) .دروآ نوریب  ار  نآ  شکلام  هکنیا  ات  دراد  یم  نوصم  یقراس  تفآ و 

ردق هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و4  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمتفه  دون و  ردق  هروس 

ردق هروس  صاوخ  تلیضف و 

ار دوخ  ریـشمش  هک  تسا  نآ  دننام  دناوخب  دنلب  يادص  اب  ار  ...هانلزنا  انا  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
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هار رد  هک  تسا  نآ  دننام  دـیامن  تئارق  هتـسهآ  ار  هروس  نیا  سک  ره  و  دـنک .) یم  گنج  ) تسا هدیـشک  لج  وزع  دـنوادخ  هار  رد 
(5) .دنک یم  وحم  دیادز و  یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دناوخب  راب  هد  ار  هروس  نیا  سک  ره  .تسا و  هدش  هتشغآ  دوخ  نوخ  رد  ادخ 

ادص دنوادخ  بناج  زا  يا  هدننز  ادص  ار  وا  دناوخب  بجاو  زامن  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »
.ار دوخ  لمع  ریگب  رس  زا  سپ  ار ، هتشذگ  ناهانگ  وت  رب  دنوادخ  دیشخب  ادخ ! هدنب  يا  : » هک دنز  یم 

ص124 لامعالا ، باوث  - 1
ص628 ج2 ، یفاکلا ، - 2

ص695 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4

ص454 ج2 ، یفاکلا ، - 5
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ص:218

هزور ار  ناضمر  هام  هک  یسک  باوث  زا  وا  هب  دناوخب  ار  هروس  نیا  هک  ره  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
.دوش یم  هداد  تسا  هدرک  يراد  هدنز  بش  ار  ردق  بش  تسا و  هتفرگ 

انا راب  تفه  ار ، دوخ  تسد  دراذگب  هک  بناج  ره  زا  دوخ  نمؤم  ردارب  ربق  دزن  هک  ره  تسا : هدش  لقنمالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا 
.دوب دهاوخ  ناما  رد  تمایق  زور  سرت  گرزب و  میب  سرت ئ  زا  دناوخب  ار  یف ...  هانلزنا 

عولط دیـشروخ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ...هانلزنا » انا   » ار و ...هللاوه » لق   » هروس دنک  تدارق  سک  ره  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
(1)« .دیامن شالت  ناطیش  سیلبا و  هچرگ  یهانگزورنآ ، رد  ار  وا  دسر  یمن  دروآ و  یمن  ور  دنک 

تـسا تمحر  هحفن  رازه  هعمج  زور  رد  دـنوادخ  يارب  دـیامرف : یم  هعمج  زور  رد  هروس  نیا  تئارق  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
دنوادخ دیامن  تئارق  راب  دص  هعمج  رهظ  زا  دعب  ار  هروس  نیا  سک  ره  دنک و  یم  اطع  تمحر  نیا  زا  ياهزادـنا  هب  يا  هدـنب  ره  هک 

(2) .داد دهاوخ  وا  هب  ار  تمحر  هحفن  رازه  نآ  همه 

(3) .تسا ردق  هروس  رون  تسا  تمایق  زور  رد  نانمؤم  شیپاشیپ  هک  يرون  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، تسا ردـق  هروس  نآرق  هویم  دراد و  يا  هویم  زیچ  ره  دـنا : هدرک  حیرـشت  هنوگنیا  ار  هروس  نیا  لیاضف  ابیز  یمـالک  رد  نینمؤملاریما 
هارزیچره و  تسا ، ردـق  هروس  نافیعـض  رگ  يراـی  دراد و  يرگیراـی  زیچ  ره  تسا ، ردـق  هروـس  نآرق  جـنگ  دراد و  یجنگ  زیچ  ره 

زیچ ره  تسا و  ردـق  هروس  نانمؤم  تمـصع  دراد و  یتمـصع  زیچ  ره  وتـسا  ردـق  هروس  ناگدـنامرد  يارب  ناسآ  هار  دراد و  یناـسآ 
دراد و یتنیز  زیچ  ره  .تسا  ردـق  هروس  نآرق  رورـس  دراد و  يرورـس  زیچ  ره  تسا ، ردـق  هروس  ناـحلاص  تیادـه  دراد و  یتیادـه 

هروس مدرم  تراشب  دراد و  یتراشب  زیچ  ره  تسا و  ردق  هروس  نادّبعتم  همیخ  دراد و  يا  همیخ  زیچ  ره  تسا ، ردق  هروس  نارق  تنیز 
ناـمیا نآ  هب  سپ  تسا  ردـق  هروـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  تجح  تـسا و  یتـجح  زیچ  ره  يارب  تـسا و  ردـق 

(4) .دیروایب

صص 17-25 ، تیالو هاگ  هولج  ردق  هروس  - 1
ص703 قودص ، یلامالا ، - 2

ص329 ج89 ، راونالاراحب ، - 3
ص331 نامه ، - 4
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ص:219

حبص زاغآ  زا  شیپ  دیامن  توالت  راب  دص  بش  ره  ار  ردق  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ینارون  دوجو  زا 
(1) .دید دهاوخ  ار  تشهب 

ار ظوفحم  حول  نآ  باوث  رجا و  دـنک  تئارق  يرادـیب  زا  سپ  باوـخ و  ماـگنه  رد  ار  ردـق  هروـس  سک  ره  دـنا : هدوـمرف  نینچ  مه 
(2) .درک دهاوخ  راشرس 

تمحر دورد و  وا  رب  راب  داتفه  کی  ره  ناگتـشرف و  زا  فص  داتفه  دیامن  توالت  ار  هروس  نیا  سک  ره  دندومرف : رگید  یتیاور  رد 
(3)  . دنتسرف یم 

یگدرتسگ هک  دنیرفآ  یم  شیارب  يرون  دنوادخ  دناوخب  راب  ندیباوخ 11  ماگنه  رد  ار  ردق  هروس  سک  ره  دنا : هدومرف  ناشیا  زاب  و 
یم ترفغم  بلط  هروس  نیا  يراق  يارب  حبص  ات  ناشیا  .تسا و  هتشرف  رازه  نآ  هجرد  ره  رد  هک  دریگ  یمرب  رد  ار  یتسه  ناهج  نآ 

(4) .دننک

ردق هروس  تاکرب  راثآ و 

يراکهدب نید و  زا  جورخ  ( 1

.تساه یهدب  تخادرپ  رد  عیرست  ردق  هروس  راثآ  زا  یکی 

ناوارف ار  ردـق  هروس  نک و  رافغتـسا  دایز  دـندومرف : تشادـن  ار  ضرق  يادا  ناوت  هک  هک  یـصخش  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(5) .ناوخب

(6) .دنک ادا  ار  شضرق  دناوت  یم  نآ  هلیس  هب و  هک  تسا  ردق  هروس  یمدآ  قیفر  نیرتهب  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  هیلع  نینمؤملاریما 

اهدرد ياود  ( 2

راک نیا  دزیرب و  بآ  نآ  رد  دریگب و  ون  يا  هزوک  دراد  يدرد  هک  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
دریگب وضو  نا  اب  دشونب و  بآ  نآ  زا  هاگنآ  دناوخب .  بآ  نآ  رب  راب  یس  لیترت  هویش  هب  ار  ردق  هروس  سپس  دریگ  هدهع  هب  دوخ  ار 
هکنیا رگم  درذگ  یمن  وا  رب  زور  هس  دیازفیب  نا  رب  دش  مک  بآ  زا  هک  رادقم  ره  دنک و  حسم  ار  دوخ  تروص  رس و  نآ  هلیـسو  هب  و 

(7) .دوش یم  نامرد  وا  درد  دنوادخ  نذا  هب 

مشچ ییانیب  ( 3

رد يرون  دـنوادخ  دـشونب  با  نآ  زا  دـناوخب و  بآ  رب  ار  ردـق  هروس  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یتیاور  رد 
(8)  . دهد یم  رارق  وا  نامشچ 

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_219_8
http://www.ghaemiyeh.com


ص126 ج15 ، هعیش ، ثیداحا  عماج  - 1
ص293 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص330 ج89 ، راونالاراحب ، - 3
ص149 ج15 ، هعیش ، ثیداحا  عماج  - 4

ص317 ج5 ، یفاکلا ، - 5
ص127 ج15 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  - 6

ص123 همئالا ، بط  - 7
ص314 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 8
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ص:220

نامیاز ندش  ناسآ  ( 4

(1)(14) .دینک تئارق  دایز  ار  ردق  هروس  شرانک  رد  دش  تخس  ینز  نامیاز  هاگره  تسا : هدمآ  تیاور  رد 

ندش راد  دنزرف  ( 5

دـش مهن  هام  دراو  نز  هک  تقو  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـنمورحم  هاوخلد  تیـسنج  ای  دـنزرف  نتـشاد  زا  دارفا  زا  یخرب 
(2) .ناشونب وا  هب  هتسش و  ار  نآ  سیونب و  نارفعز  کشم و  اب  ار  ردق  هروس 

دبک يرامیب  نامرد  ( 6

نآ رب  رکش  يرادقم  سپس  دوش  هتسش  ناراب  بآ  اب  هتـشون و  دیدج  یلافـس  رب  ار  ردق  هروس  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) .دوش یم  بوخ  دنوادخ  نذا  هب  دشونب  ار  نآ  دراد  دبک  درد  هک  یسک  دننک و  هفاضا 

باوخ ماگنه  تینما  مارآ و  باوخ  ( 7

دهاوخ یهلا  ناما  رد  هدنیآ  بش  ات  دیامن  تئارق  ار  ردـق  هروس  راب  اشع 15  زامن  زا  دعب  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) .دوب دهاوخ  یهلا  ناما  رد  حبص  ات  دیامن  تئارق  باوخ  زا  شیپ  ار  هروس  نیا  راب  هک 7  ره  .دوب و 

اعد تباجا  ( 8

شباوث لوبق و  دروم  شزامن  نییلع  رد  دیامن  تئارق  شیاهزامن  زا  یکی  رد  ار  ردق  هروس  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
(5) .دوش یم  هتشون  باجتسم  ظوفحم  حول  رد  شیاعد  دنک  اعد  هاگنآ  دناوخب و  ار  هروس  نیا  سک  ره  دوش و  یم  ربارب  ود 

ناهانگ ششخب  ( 9

هدنب يا  دهد :  یم  ادـن  يدانم  دـیامن  تئارق  بجاو  ياهزامن  زا  یکی  رد  ار  ردـق  هروس  هک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قدداص  ماما 
(6) .ریگب رس  زا  ار  تلامعا  سپ  تسا  هدیزرمآ  ار  وت  هتشذگ  ناهانگ  ادخ 

نا دننام  دوش  یم  جراخ  شناهانگ  زا  دناوخب  ار  ردـق  هروس  نتفرگ  وضو  ماگنه  هک  ینموم  ره  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(7) .دش هداز  ردام  زا  هک  يزور 

تاوما يارب  ترفغم  ( 10

و ناگتسب ، نیدلاو ، هژیو  هب  ناگتشذگرد  تاوما و  يارب  نداتسرف  هیده  نتـشاد و  دای  هب  تسا  نینموم  هدهع  رب  هک  یقوقح  هلمج  زا 
ربق سک  ره  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دنمشزرا  یثیدح  رد  .دشاب  یم  دنا  هتفر  یقاب  يارس  هب  ایند  زا  هک  تسا  یناتـسود 

(8) .دزرمآ یم  ار  ربق  بحاص  وا و  مه  دنوادخ  دنک و  تئارق  هبترم  تفه  ار  ردق  هروس  شربق  رانک  رد  دنک و  ترایز  ار  ینموم 
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برجم تاموتخ 

يزور قزر و  تعسو 

.دیامن هدهاشم  ار  ادخ  تردق  دناوخب و  حبص  زامن  زا  دعب  هبترم  زور 10  ره  فلا :

(9) .دیامن تئارق  ار  هکرابم  هروس  نیا  راب  تاجاح 360  ندش  هدروآرب  تین  هب  نینچمه  ب :

،ص201 تاوعدلا - 1
ص96 همئالا ، بط  - 2

ص314 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص699 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4

ص190 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 5
ص124 لامعالا ، باوث  - 6

ص70 اضرلا ، هقف  - 7
ص181 ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  - 8

ص154 نآرق ، اب  نامرد  - 9
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ص:221

هنیب هروس 

هراشا

.دراد ترهش  زین   (1) نکی » مل  هیربلا ،  » ياه مان  هبو  دراد  هیآ  یندم و 8  هک  تسا  نآرق  هروس  نیمتشه  دون و 

هنیب هروس  صاوخ  تلیضف و 

هب ناکرشم  زا  دنک  تئارق  ار  هنیب  هروس  هک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
وا زا  یناـسآ  هب  هدرک و  روشحم  نموـم  هب  ار  وا  دـنوادخ  هدوـب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نید  ناوریپ  وزج  تسا و  رود 

(2) .دنک یم  یسرباسح 

نم هدـنب  هب  دـیوگ  یم  دونـش  یم  ار  هروس  نیا  تئارق  دـنوادخ  یتـقو  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(3) .يوش یضار  هک  منک  یم  مهارف  وت  يارب  ار  تشهب  نانچ  دنگوس  مل  الج  تزع و  هب  دیهد  تراشب 

هنیب هروس  تاکربو  راثآ 

ندب شزرل  هدننک  فرطرب  ( 1

شزرل راتفرگ  ناسنا  دوش و  هتشون  يدیدج  فرظ  رد  ار  هنیب  هروس  رگا  کتسا  هدش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(4) .تفای دهاوخ  افش  دنک  هاگن  نا  هب 

ییاذغ تیمومسم  ناقری و  یسیپ و  يرامیب  عفر  يارب  ( 2

دوبهب دشاب  هتشاد  ناقری  يرامیب  رگا  دشاب  هتشاد  هارمه  هب  دسیونب و  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دیوشب و بآ  اب  هتشون و  ار  نا  ادتبا  دشاب  هتشاد  یسیپ  یتسوپ  يرامیب  ای  دشاب  هتشاد  يدیفس  شمشچ  رد  هک  یـسک  رگا  دبای و  یم 

هدش هتـسش  بآ  رادراب  نز  يارب  نینچمه.ددرگ  یم  عفد  وا  زا  يرامیب  نیا  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ار  نآ  دـماشایب و  نآ  بآ  زا 
نیب زا  ار  نآ  دوش  هتـشون  مرو  هنوگ  ره  يارب  رگا  دوش و  یم  ییاذغ  ياه  تیمومـسم  بیـسآ  عنام  تسا و  دیفم  ناشیارب  هروس  نیا 

(5) .درب یم 

155 نارق ، اب  نامرد  - 1
ص124 لامعالا ، باوث  - 2

ص377 ج6 ، روثنملاردلا ، - 3
ص717 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 4
ص717 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
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ص:222

هارمگ هورگ  نتخاس  قرفتم  ( 3

 ، هار فرط  راهچ  زا  دیزاس  هدنکارپ  ار  هدش  لیکشت  یهارمگ  ساسا  رب  هک  ار  یعمج  دیهاوخب  رگا  تسا : هدمآ  حابصملا  باتک  رد 
(1) .دنوش یم  قرفتم  دیشاپب  عمج  نیا  نایم  رد  ار  نآ  دیناوخب و  نآ  رب  ار  هنیب  هروس  دیرادرب و  كاخ 

لازلز هروس 

هراشا

.دراد هیآ  هدش و 8  لزان  هنیدم  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمهن  دون و 

لازلز هروس  صاوخو  تلیضف 

ياـهزامن رد  سک  ره  اریز  دـیوشن  هتـسخ  لازلز  هروس  تئارق  زا  تسا : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هروـس  نیا  تلیـضف  رد 
دهاوخن ییایند ، تافآ  زا  یتفآ  ای  هقعاص  هلزلز ، هلیـسوب  دیـسر و  دهاوخن  وا  رب  يا  هلزلز  رازآ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  دوخ  بحتـسم 
تـسود هک  تشهب  ياج  ره  رد  نم  هدنب  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  دنرب و  تشهب  به  ار  وا  دنهد  یم  روتـسد  درک  تافو  یتقو  درم و 

(2) .ریگ ياج  یتشاد 

راهچ نآرق و  مراهچ  کی  ربارب  هروس  نیا  تئارق  دنیامرف : یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(3) .دنا هتسناد  نآرق  متخ  کی  لداعم  ار  نا  تئارق  راب 

زا دعب  تعکر  ره  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  هعمج  بش  رد  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
(4) .دراد یم  نمیا  تمایق  كانلوه  ياه  یتخس  زا  ربق و  باذع  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  لازلز  هروس  راب  هدزناپ  دمح 

يزیچ اریز  هن  تفگ : يا ؟ هدرک  جاودزا  اـیآ  دومرف : داد و  رارق  باـطخ  ار  شناراـی  زا  يدرم  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن 
مراهچ کی  هروس  نیا  دندومرف : شترـضح  يرآ  تفگ : یناد ؟ یم  ار  دـحا  هللا  وه  لق  هروس  ایآ  دـندومرف : منک  جاودزا  هک  مرادـن 

: دندومرف سپس  تسا  نآرق 

؟ یناد یم  ار  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  ایآ 

يرآ - 

: دندومرف سپس  .تسا  نآرق  مراهچ  کی  هروس  نیا  دندومرف :

؟ یناد یم  ار  تلزلز  اذا  هروس  ایآ  - 
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يرآ - 

.تسا نآرق  مراهچ  کی  هروس  نیا  دندومرف : ترضح 

(5) هد ] رارق  تا  هجوز  رهم  ار  روس  نیا   ] نک جاودزا  نک ، جاودزا  نک ، جاودزا  دندرک : ضرع  همادا  رد 

ص74 ج1 ، مالحالا ، اریسفت  یف  مالکلا  بختنم  - 1
ص124 لامعالا ، باوث  - 2

ص41 ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
ص407 یمعفک ، حابصملا  - 4

ص158 نآرق ، اب  نامرد  - 5
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ص:223

لازلز هروس  تاکرب  راثآ و 

باوخ رد  بیجع  تاروما  ندید  يارب  ( 1

ار ترس  هک  یماگنه  دوش ، یم  هچ  هک  ینیبب  يراد  هک  ار  يا  هتـساوخ  تجاح و  ای  بیجع  تاروما  باوخ  رد  یتساوخ  هک  یماگنه 
هروسلا هذه  قحب  ّیبر  هکئالم  ای  : » وگب راک  نیا  زا  سپ  .نک  تئارق  هبترم  ار 7  لازلز  هروس  یتشاذگ ، شلاب  يور  باوخ  ماگنه  رد 

رد ینعی  .اذـک » اذـک و  هذـه  یتلیل  یف  ینوُمت  ِربْخا  ام  ّالا  اهّلک  هفاکلا  هتایآ  مکیلع و  هللا  ءامـسا  قحب  هیلع و  تلزن  نم  اهلزنا و  نم  و 
بش ای 5  بش  ود  زا  سپ  وت  هب  دنوادخ  نذا  هب  سپ  .دـش  دـهاوخ  هچ  هک  دـنهد  ناشن  باوخ  رد  هک  ینک  یم  تجاح  رکذ  اج  نیا 

ماجنا یتسه  وضو  اب  هزیکاپ و  رهاط و  هک  یلاح  رد  دیاب  ار  دراوم  نیا  همه  .دـنهد  یم  دـنهدب  ناشن  دـیاب  هک  ار  هچنآ  ایور  ملاع  رد 
(1) .یهد

دزد هدرک  اوسر  هار  ( 2

دوخ هدرک  هب  دزد  دناروخب  یقراس  هب  دسیونب و  ار  لازلز  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
...دوش (2) یم  اوسر  هدرک و  رارقا 

ندوب ناما  رد  ( 3

تئارق ار  نآ  ای  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  دـسیونب و  ار  لازلز  هروس  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینخـس  رد 
(3) ...دوب دهاوخ  ناما  رد  دسرت  یم  هچنآ  زا  دوش  دراو  دسرت  یم  وا  زا  هک  یصخش  رب  دعب  دیامن و 

ندب شزرل  يارب  ( 4

هب درگنب  نآ  هب  دراد  شزرل  هک  يرامیب  دوش و  هتـشون  يدیدج  فرظ  رب  ار ] هروس  نیا   ] رگا : ... دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) .دبای یم  دوبهب  رگید  زور  هس  ات  ادخ  نذا 

ص10 يا ، هیمورا  يراشفا  لوکشک ، - 1
ص725 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
نامه - 4
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ص:224

عماج هروس  لازلز  هروس  ( 5

ربماـیپ .مناوخب  اـت  وگب  نآرق  زا  يا  هروس  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  يدرم 
نم تفگ : درم  نآ  .ناوخب  ار  [ رجح میهاربا ، فسوی ، دوه ، سنوی ؛ ] دوش یم  زاغآ  رلا »  » اب هک  ار  ییاه  هروس  زا  هروس  هس  دـندومرف :

، تلصف رفاغ ، ] دوش یم  زاغآ  مح »  » اب هک  ار  ییاه  هروس  زا  هروس  هس  دومرف : ربمایپ  .مناوخب  ار  نآ  مناوت  یمن  مراد  یتالکشم  مریپ و 
هروس زا  هروس  هس  دـندومرف : ربمایپ  .درک  رارکت  ار  قباس  فرح  نامه  درم  نآ  .ناوخب  ار  فاقحا ] هیثاـج ، ناـخد ، فرخز ، يروش ،

ادـخ لوسر  يا  تفگ : دـش و  رارکت  درمریپ  هلمج  مه  زاب  نباغت ؛] هعمج ، یلعا ، فص ، رـشح ، دـیدح ،  ] ناوخب ار  تاحبـسم »  » ياه
ادـخ لوسر  هگنآ  .نک  تئارق  ار  لازلز »  » هروس دـندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  وگب  ار  عماـج  هروس  کـی 
نیمه درک  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  مسق  تفگ : درمریپ  دیـسر  هروس  ناـیاپ  هب  یتقو  درک .  تئارق  شیارب  ار  لازلز  هروس 

(1) .دش راگتسر  درمریپ  نآ  دومرف : ربمایپ  درک : یم  كرت  ار  اجنآ  درمریپ  یتقو  .میازفا  یمن  نآ  رب  تسا و  یفاک  میارب 

تایداع هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 11  یکم  هک  میرک  نارق  هروس  نیمدصکی 

ص334 ج89 ، راونالاراحب ، - 1
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ص:225

تایداع هروس  صاوخ  تلیضف و 

یناسک ربارب  هد  یشاداپ  رجا و  دیامن  تئارق  ار  تایداع  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(1) .دش دهاوخ  وا  بیصن  دنا  هدرک  هتوتیب  هفلدزم  رد  جح  ماییا  رد  هک 

هیلع نینمؤملاریما  اب  تمایق  زور  رد  دزرو  تموادم  نآ  تئارق  رب  هراومه  دناوخب و  ار  تایداع  هروس  سک  ره  دنا : هدومرف  نینچ  مه 
(2) .دوب دهاوخ  وا  ناهارمه  ناتسود و  زا  ددرگ و  یم  روشحم  مالسلا 

(3) .تسا نارق  فصن  تئارق  باوث  ربارب  تایداع ، هروس  تئارق  باوث  دنا : هدومرف  رگید  یمالک  رد  ناشیا 

رد ناشیا  يزوریپ  هب  نآ  رد  دنوادخ  تسا و  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  هک  سب  نیمه  هروس  نیا  تلیضف  رد 
(4) .دوب هداد  ربخ  گنج 

(5) «. تایداعلا هروس  هلضف  یف  تلزن  نم  ای  کیلع  مالسلا  : » دنیامرف یم  نینموملاریما  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تایداع هروس  تاکرب  راثآ و 

يراکهدب نید و  يادا  ( 1

هک ییاـج  زا  ار  وا  يراکهدـب  دـنوادخ  دزرو  تموادـم  تاـیداع  هروس  تئارق  رد  سک  ره  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(6) .دنک یم  ادا  دنک  یمن  ار  شرکف 

ص421 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص125 لامعالا ، باوث  - 2

ص383 ج6 ، روثنملاردلا ، - 3
ص168 ج1 ، جئارحلا ، جئارخلا و  - 4

ص132 ج3 ، لامعالا ، لابقا  - 5
ص290 ج13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 6
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ص:226

یگنشت ای  یگنسرگ  ضرق و  زا  ییاهرو  قزر  تعسو  تهج  ( 2

ار هروس  نیا  راب  مالـسلا 110  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مان  ددع  هب  دوش  اهر  دـهاوخب  ضرق  یگنـشت و  یگنـسرگ و  درد و  زا  هک  ره 
.دشاب (1) هتشاد  دوخ  هارمه  يزور  قزر و  تعسو  تهج  هب  زین  .تسا و  عفان  رایسب  دناوخب 

دبک درد  يارب  ( 3

نآ هب  رکـش  یکدنا  دنیوشب و  ناراب  بآ  اب  سپـس  دوش و  هتـشون  ون  ینیچ  فرظ  رد  ار  تایداع  هروس  دبک  درد  يارب  هک  دنا  هدروآ 
(2) .دشونب نآ  زا  یلاوتم  زور  هس  رامیب  دوش و  هفاضا 

هعراق هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 11  یکم  هک  میرک  نارق  هروس  نیمکی  دصکی و  هعراق 

هعراق هروس  صاوخ  تلیضف و 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  ییاـه  هروـس  زا  تسا و  نا  ياـه  یتخـس  تماـیق و  هراـبرد  هروـس  نـیا  ياوـتحم 
(3) .تسا هدرک  ریپ  ارم  دندومرف :

زیزع و دنوادخ  دشخب  رارمتـسا  ار  نآ  دنک و  تئارق  ار  هعراق  هروس  سک  ره  دندومرف : هروس  نیا  تلیـضف  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(4) .دراد یم  هاگن  منهج  شتآ  رد  ندشراتفرگ  زا  زین  دراد و  یم  ناما  رد  وا  هب  ندروآ  نامیا  لاجد و  هنتف  زا  ار  وا  لیلج 

وا تانسح  يوزارت  تمایق  زور  رد  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  هک  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(5) .دوش یم  نیگنس 

ص159 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص187 هدئاوف ، نارقلا و  صاوخ  - 2

ص82 ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 3
ص125 لامعالا ، باوث  - 4

ص426 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
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ص:227

هعراق هروس  تاکرب  راثآ و 

راک رد  شیاشگ 

رارق يدنمزاین  هارمه  دـسیونب و  ار  هعراق  هروس  سک  ره  دـنا : هدرک  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد 
(1) .دهد یم  رارق  شیاشگ  یناسآ و  وا  راک  رد  دنوادخ  دهد 

تسا قنور  یب  داسک و  شرازاب  هک  یسک  هارمه  هتشون و  ار  هروس  نیا  هاگ  ره  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه 
(2) .دشخب یم  قنور  شراک  هب  دنوادخ  دشاب 

دوخ اب  دسیونب و و  دـشاب  گنت  وا  رب  تشیعم  رگا  تسا و  دـیفم  دـناوخب  ار  هروس  نیا  راب  یتجاح 180  ره  ندـش  هدروآرب  تهج  هب 
دهاوخ هدروآرب  شتجاح  دشاب  هتشاد  هارمه  دوخ  اب  هتـشون و  ار  هروس  نیا  نینچمه   . ددرگ یم  عیـسو  وا  يزور  دشاب  هتـشاد  هارمه 

(3) .دش

رثاکت هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 8  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمود  دصکی و 

رثاکت هروس  صاوخ  تلیضف و 

(4) .تسا هدش  لزان  ربق  باذع  تیناقح  هرابرد  هروس  نیا  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لقن  هب  هروس  نیا  تلیضف  رد 

(5) .دشاب یم  نآرق  هیآ  اب 1000  ربارب  هروس  نیا  تئارق  دنا : هدومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(6) .دوش یم  هدناوخ  رکش ، هدننک  ادا  توکلم  رد  دیامن  تئارق  ار  رثاکت  هروس  سک  ره  : دنا هدومرف  نینچ  مه 

ص739 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
نامه - 2

ص160 نارق ، اب  نامرد  - 3
ص387 ج6 ، روثنملاردلا ، - 4

لامعلازنک - 5
ص234 ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 6
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رجا و وا  يارب  دـنوادخ  دـناوخب  دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  رثاکت  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
شبجاو زامن  رد  دوش و  یم  هتشون  دیهـش  باوث 50  وا  يارب  دناوخب  یبحتـسم  زامن  رد  ار  نا  هک  ره  دسیونب و  ار  دیهـش  دـص  باوث 

(1) .دنرازگ یم  زامن  وا  هارمه  هب  ناگتشرف  زا  فص  لهچ 

ایند رد  هک  ییاه  تمعن  هرابرد  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  رثاکت  هروس  هک  ره  کهدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
ار شناهانگ  دنوادخ  درب  نایاپ  هب  ار  نآ  یتقو  دناوخب و  ار  نآ  ناراب  ندیراب  ماگنه  هک  رهو  دنکن  یـسرباسح  وا  زا  تسا  هداد  وا  هب 

(2) .دزرمآ یم 

(3) .دوب دهاوخ  ناما  رد  دعب  زور  بورغ  ات  دناوخب  ار  هروس  نیا  رصع  زامن  ماگنه  سک  ره  هدمآ  تیاور  رد 

قداص تین  اب  باوخ  ماـگنه  رد  ار  رثاـکت  هروس  سک  ره  دـنا : هدومرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نینچ  مه 
تئارق .دوش  یم  اطع  وا  هب  هجرد  رازه  دوش و 70  یم  كاپ  وا  زا  هانگ  رازه  دوش و 70  یم  هداد  وا  هب  هنـسح  رازه  دیامن 70  تئارق 

رکنم ریکن و  ناگتشرف  اب  دروخرب  ياه  یتخس  دنوادخ  دنک و  تعافش  شناتسود  هیاسمه و  هداوناخ ،  زا  دناوت  یم  هروس  نیا  هدننک 
(4) .دزاس یم  راومه  وا  يارب  ار 

رثاکت هروس  تاکرب  راثآ و 

میظع یلام  ندروآ  تسد  هب  ( 1

نهذ و رد  هک  دـسر  يریخ  هب  دـبای و  میظع  لاـم  دـناوخب  راـب  هبنـشراهچ 40  اـی  هبنـشود  زور  ار  رثاـکت  هروس  سک  ره  هدـش  هتفگ 
(5) .دجنگن وا  تاروصت 

تاجاح ندش  هدروآرب  ( 2

دیتسرفب و تاولـص  راب  نآ 1000  زا  دـعب  و  تولخ ، رد  دـیناوخب  ار  رثاـکت  هروس  راـب   22 دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
(6) .دومن دهاوخ  هدروآرب  زین  دنوادخ  هک  دیهاوخب  ار  دوخ  تجاح 

ص125 لامعالا ، باوث  - 1
ص743 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

نامه - 3
ص386 ج6 ، روثنملاردلا ، - 4

ص11 يا ،  هیمورا  يراشفا  لوکشک ، - 5
ص161 نارق ، اب  نامرد  - 6

میرک نآرق  ياه  هروس  لماک  www.Ghaemiyeh.comصاوخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 314 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_228_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_228_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_228_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_228_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_228_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13976/AKS BARNAMEH/#content_note_228_6
http://www.ghaemiyeh.com


ص:229

دردرس عفر  ( 3

(1) .ددرگ لیاز  هللا  نذاب  شدرد  دناوخب  دردرس  بحاص  رب  ار  هروس  نیا  سک  ره 

تاوما هب  ریثک  ریخ  هیده و  ( 4

: دراد هریثک  ریخ  تیفیک  نیا  اب  زامن  تعکر  ود  هک  هدما  تیاور  رد 

ناوخب و ار  رثاکت »  » هروس راب  و 10  هحتاف »  » راب کی  مود  تعکر  رد  و  دـیحوت »  » راب ود  و  یـسرکلا » هیآ   » و هحتاف »  » لوا تعکر  رد 
نالف ربق  یلا  ثعبا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلـص  مهللا  : » تروص نیا  هب  امن  هیده  رظن  دروم  هدرم  هب  ار  نآ  دـش  مامت  زامن  نوچ 

(2) [« وگب ار  هدرم  مان  نالف  ياج  هب  ]

رصع هروس 

هراشا

.تسا هیآ  ياراد 3  یکم و  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیموس  ودصکی  رصعلا 

رصع هروس  صاوخ  تلیضف و 

.تسا هیآ  ياراد 3  یکم و  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیموس  ودصکی  رصعلا 

نارای ناـیم  رد  هروس  نیا   (3) .تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تلیـضف  رد  هروس  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  عباـنم  زا 
ار رـصع  هروس  ات  دندرک  یم  رادید  ار  رگیدکی  هاگ  ره  هک  دوب  دنمـشزرا  مهم و  يردق  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(4) .دندش یمن  ادج  مه  زا  دندناوخ  یمن  مه  يارب 

مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  تیالو  هب  هک  یناسک  ینعی  اونما » نیذلا  الا  : » دندومرف هروس  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دنا هدروآ  نامیا 

هرهچ تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، تئارق  یبحتسم  ياهزامن  رد  ار  رصع  هروس  سک  ره  دندومرف : هروس  نیا  تلیـضف  رد  نینچ  مه 
(6) .دیامن تشهب  دراو  ار  واات  هدرک  نشور  ار  شمشچ  نادنخ و  ینارون و  ار  شا 

نامه - 1
نامه - 2

ص392 ج6 ، روثنملاردلا ، - 3
ص391 نامه ، - 4
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ص441 ج27 ، یمقلاریسفت ، - 5
ص125 لامعالا ، باوث  - 6
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متخ ییابیکش  ربص و  هب  وا  راک  تبقاع  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(1) .دش دهاوخ  روشحم  قح  نارای  اب  هارمه  تمایق  زور  رد  دش و  دهاوخ 

رصع هروس  تاکرب  راثآ و 

زا دنناوخب  هدرـسفا  درف  رب  ار  هروس  نیا  رگا  ددرگ و  لئاز  وا  بت  دنناوخب  دشاب  هتـشاد  بت  هک  یـسک  رب  ار  رـصع  هروس  رگادـنیوگ 
(2) .دیآ نوریب  یگدرسفا 

هزمه هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 9  هدش  لزان  هکم  رد  هک  نآرق  هروس  نیمراهچ  دصکی و 

هزمه هروس  صاوخ  تلیضف و 

لیاز وا  رقف  دنک  تئارق  شبجاو  ياهزامن  رد  ار  هزمه  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(3) .دوش یم  رود  وا  زا  دب  ياه  گرم  هدش و  بلج  وا  يوس  هب  يزور  ددرگ و  یم 

(4) .دوش یم  هداد  وا  هب  باوث  ایند  هزادنا  هب  دنک  تئارق  ار  هزمه  هروس  شیاهزامن  رد  هک  ره  تسا : هدش  تیاور  نینچمه 

دمحم ترضح  هک  یناسک  دادعت  هب  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  هک  ره  تسا : هدش  لقن  زین  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(5) .دوش یم  اطع  هنسح  هد  دندرک  هرخسم  ار  شنارای  ملسو و  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

هزمه هروس  تاکرب  راثآ و 

مخز مشچ  عفد 

لیاز وا  زا  دنوادخ  تردق  هب  مشچ  رثا  دنناوخب  مخز  مشچ  يارب  ار  هزمه  هروس  هاگ  ره  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(6) .دوش یم 

درد مشچ  يارب 

(7) .دهد شیاشگ  درد  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  دنناوخب  كاندرد  مشچ  رب  ار  هروس  نیا  هاگ  ره 

لیف هروس 
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هراشا

.دراد هیا  تسا و 5  یکم  هک  میرک  نآرق  هروس  نیمجنپ  ودصکی  لیفلا ؛

لیف هروس  صاوخ  تلیضف و 

اب دنوادخ  دـندوب و  هدرک  یـشک  رکـشل  هبعک  هناخ  بیرخت  يارب  ههربا  يربهر  هب  هک  تسا  لیف  باحـصا  ناتـساد  هرابرد  هروس  نیا 
.درک دوبان  ار  اهنآ  لیبابا  مان  هب  یناگدنرپ  زا  یهاپس 

ص434 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص162 نآرق ، اب  نامرد  - 2

ص344 اضرلا ، هقف  - 3
ص303 ج2 ، جاجتحالا ، - 4
ص163 نارق ، اب  نامرد  - 5

ص753 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 6
ص 163 نآرق ، اب  نامرد  - 7
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زور رد  دـناوخب  شبجاو  ياهزامن  رد  ار  لیف  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
هک دـهد  یم  ادـن  تمایق  زور  رد  ياا  هدـنهد  ادـن  هدوب و  نارازگزامن  زا  وا  هک  دـنهد  یم  تداهـش  ملاـع  تادوجوم  یماـمت  تماـیق 
هک تسا  یناسک  زا  وا  دـینک  تشهب  دراو  ار  وا  متفریذـپ و  وا  هراـبرد  ار  امـش  تداهـش  .دـیداد  تداهـش  تسار  هب  نم  هدـنب  هراـبرد 

(1) .دراد تسود  ار  شیاهراک  وا و  دنوادخ 

هدناوخ هروس  کی  ناونع  هب  شیرق  هروس  اب  هارمه  دـیاب  هدوبن و  زیاج  زامن  رد  ییاهنت  هب  هروس  نیا  تئارق  هعیـش  ياملع  هتفگ  هب  انب 
(2) .دوش

هروس زین  و  حارـشنا ؛ یحـض و  ياه  هروس  رد  رگم  نکم  عمج  زامن  تعکر  کیرد  هروس  ود  نیب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.شیرق (3) لیف و  ياه 

لیف هروس  تاکرب  راثآ و 

نمشد رش  زا  ییاهر  ( 1

.تسا شخب  هجیتن  دوش  هدناوخ  نمشد  اب  ههجاوم  رد  لیف  هروس  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(4) .دش دهاوخ  بولغم  هتبلا  هک  مدب  تنمشد  بناج  هب  ناوخب و  راب  ار 98  هروس  نیا  هک  هبنشراهچ  تسا :  هدمآ  نینچ  مه 

بآ رد  ندش  قرغ  عنام  ( 2

قرغ زا  رمع  نایاپ  ات  ار  وا  دنوادخ  دیامن  توالت  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(5) .دراد یم  ناما  رد  هفایق  ینوگرگد  بآ و  رد  ندش 

برجم تاموتخ 

نمشد رب  هبلغ 

ار قسع » مح  صعیهک   » تاملک دوش  دراو  دسرت  یم  شرش  زا  هک  یسک  رب  ناسنا  هاگ  ره  تسا : هدمآ  ناویحلا  هایح  باتک  رد  فلا :
تـسار تسد  تسـش  زا  ددنبب  ار  شناتـشگنا  زا  تشگنا  کی  دروا  یم  نابز  رب  هک  فرح  ره  يازا  هب  دـیوگب و  تسا  فرح  هد  هک 

دیسر مهیمرت »  » ظفل هب  یتقو  دناوخب و  شنورد  رد  ار  لیف  هروس  دیسر  اج  نیدب  یتقو  .درب  نایاپ  بچ  تسد  تسـش  هب  دنک و  زاغآ 
(6) .تسا هدش  هبرجت  روتسد  نیا  .دیامن  زاب  ار  هدش  هتسب  هک  ار  شناتشگنا  زا  یکی  رارکت  رابره  رد  دنک و  رارکت  ار  نآ  راب  هد 

زا دیـسر  مهیمرت »  » هب نوچو  دـناوخ  ار  لیبابا » ًاریط   » دـناوخب و ار  لـیف  هروس  دـسرت  یم  شرـش  زا  هک  یـسک  رب  ناـسنا  هاـگ  ره  ب :
یکی یکی  ار  ناتـشگنا  »و  مهیمرت : » دـیوگب راب  دـسرب 10  سار  تسد  کـچوک  تشگنا  هب  اـت  هتفرگ  پچ  تسد  کـچوک  تشگنا 
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« لیجـس نم  هراجحب  : » دیوگب راب  ره  رد  ودـیاشگب  یکی  یکی  ار  تسار  تسد  کچوک  تشگنا  زا  تسب  ار  ات  مامت 10  نوچ  ددنبب 
بلاغ دـنوادخ  نذا  هب  دـمدب  ملاـظ  نآ  رب  دوش و  ماـمت  اـت  دـناوخب  ار  هروس  هیقب  دـعب  دـسرب و  پچ  تسد  کـچوک  تشگنا  هب  اـت 

(7) .دوش

ص126 لامعالا ، باوث  - 1
نامه - 2

ص55 ج6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 165 نارق ، اب  نامرد  - 4

ص441 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
ص233 یمعفک ، حابصملا  - 6

ص165 نآرق ، اب  نامرد  - 7
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ص:232

شیرق هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تسا و 4  یکم  هک  میرک  نارق  هروس  نیمشش  دصکی و 

شیرق هروس  صاوخ  تلیضف و 

تمایق زور  رد  دنوادخ  دزرو  تموادم  نآرب  دناوخب و  دایز  ار  شیرق  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1) .دنیشنب رون  ياه  هرفس  رب  هکنیا  ات  تسا  یتشهب  ياه  بکرم  زا  یبکرم  رب  راوس  هک  دنک  یم  روشحم  ار  وا  یلاح  رد 

ناگدننک فاوط  دادعت  هب  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  شیرق  هروس  سک  ره  کتسا  هدش  لقن  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(2) .دوش یم  اطع  وا  هب  هنسح  هد  کی ، ره  يازا  هب  مارحلا  دجسم  رد  نافکتعم  و 

شیرق هروس  تاکرب  راثآ و 

ییاذغ تیمومسم  عفد  ( 1

دوش هدناوخ  دنسرت  یم  شنایز  زا  هک  ییاذغ  رب  ار  شیرق  هروس  رگا  هدش  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  لوسر  زا 
(3) .دنیب یمن  اذغ  نآ  زا  يرازآ  چیه  نا  هدنروخ  دوش و  یم  هداد  رارق  افش  نآ  رد 

یبلق يرامیب  نامرد  ( 2

زین شببـس  دراد و  یبلق  يرامیب  هک  یـسک  رب  دـنناوخب و  یبآ  رب  ار  هروس  نیا  رگا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(4) .دنک یم  عفد  وا  زا  ار  وا  يرامیب  دنوادخ  دوش  هتخیر  تسا  هتخانشان 

قزر تعسو  ( 3

هبترم مالـس 10  زا  سپ  .دوش و  تئارق  شیرق  هروس  راـب   15 دـمح »  » هروس تئارق  زا  سپ  تعکر  ره  رد  روآ  اـجب  زاـمن  تعکر  ود 
(5) «. کِقلَخ نَع  َِکلضَِفب  یِننغأ  مهللا  : » دیوگب هتفر و  هدجس  هب  تاولص  زا  سپ  دوش و  هداتسرف  شلآ  دمحم و  رب  تاولص 

ص126 لامعالا ، باوث  - 1
ص441 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

759 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 3
نامه - 4

ص359 ج88 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:233

نوعام هروس 

هراشا

.دراد هیآ  تفه  تسا و  یکم  هک  نآرق  هروس  نیمتفه  دصکی و 

نوعام هروس  صاوخ  تلیضف و 

یم تخادرپ  ار  دوخ  لاوما  تاکز  هک  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
(1) .دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  هروس  نیا  دنک 

ات و دشخب و  یم  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن  تئارق  اشع  زامن  زا  سپ  ار  نوعام  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  ناشیا  زا  نینچ  مه 
(2) .دنک یم  ظفح  ار  وا  حبص  ناذا  تق 

یناسک وزج  دناوخب  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  نوعام  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
(3) .دنک یمن  هبساحم  تسا  هداد  ماجنا  ایند  یگدنز  رد  هچنآ  هرابرد  ار  وا  تسا و  هتفریذپ  ار  شا  هزور  زامن و  دنوادخ  هک  تسا 

ناما ظفح و  رد  دعب  زور  رصع  ات  دناوخب  رصع  زامن  زا  دعب  ار  نوعام  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(4) .دوب دهاوخ  دنوادخ 

برجم متخ 

برجم متخ 

ای : » دیوگب یکی  ره  نایاپ  رد  دناوخب و  ار  هروس  نیا  راب  بش 15  ره  بش ، ات 15  هبنشود  بش  زا  همیظع  تاحوتف  يزوریپ و  تین  هب 
هب همه  نایاپ  رد  دتـسرفب و  تاولـص  راب  و 15  نوحلفت » مکلعل  ریخلا  اولعفا  مکبر و  اودـبعا  اودجـسا و  اوعکرا و  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا 

(5) .دراد مالعا  یلاعتیراب  رضحم  رد  ار  دوخ  تجاح  دور و  هدجس 

ص546 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص767 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 2

ص126 لامعالا ، باوث  - 3
نامه - 4

ص166 نارق ، اب  نامرد  - 5
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ص:234

رثوک هروس 

هراشا

.دراد هیآ  یکم و 3  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمتشه  ودصکی 

رثوک هروس  صاوخ  تلیضف و 

(1) .تسا هدش  لزان  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تلزنم  نأش و  رد  هروس  نیا  دنا : هتفگ  میرک  نآرق  نارسفم 

هدش امش  هدنخ  بجوم  يزیچ  هچ  ادخ  لوسر  يا  دندیسرپ : دوب  مسبت  لاح  رد  هک  دندید  ار  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
دنتفگ تسیچ ؟ رثوک  دیناد  یم  ایآ  دنتفگ : دندومن و  تئارق  ار  ثوک  هروس  دـعب  تسا و  هدـش  لزان  نم  رب  يا  هروس  دومرف : تسا ؟

نآ تسا و  هداد  هدعو  يریثک  ریخ  هب  ارم  نا  اب  دـنوادخ  هک  تسا  تشهب  رد  يرهن  رثوک  دومرف : ربمایپ  .دـنرتهاگآ  شلوسر  ادـخ و 
(2) .دنوش یم  دراو  نم  رب  نآ  رانک  رد  متما  هک  تسا  نم  ضوح 

دیامن توالت  ار  رثوک  هروس  سک  ره  تسا :  هدش  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
.تسا (3) نابرق  دیع  زور  ياه  ینابرق  یمامت  هزادنا  هب  وا  شاداپ  رجا و  دناشون و  یم  وا  هب  تشهب  ياهرهن  بآ  زا  دنوادخ 

دنوادخ دیامن  تئارق  ار  رثوک  هروس  دوخ  بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(4) .دش دهاوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوجمه  یبوط  تخرد  رانک  دناشونب و  وا  هب  رثوک  ضوح  بآ  زا 

رثوک هروس  تاکرب  راثآ و 

باوخ رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندید  ( 1

ادخ لوسر  دیامن  توالت  هبترم  هعمج 100 بش  رد  ار  رثوک  هروس  سک  ره  هدش : تیاور  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(5) .دید دهاوخ  باوخرد  ار 

همین رد  هک  يزامن  زا  سپ  هعمج  بش  رد  ار  رثوک  هروس  سک  ره  کتسا  هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نومضم  نیمه  هب 
(6) .دید دهاوخ  باوخ  رد  ار  شلوسر  ادخ  نذا  هب  دناوخب  هبترم  دص  دناوخ  یم  بش 

ص16 ج8 ، راونالاراحب ، - 1
ص74 ،ج1 ، مالحالا ریسفت  یف  مالکلا  بختنم  - 2

ص131 ج15 ، هعیشلا ، ثیداحالا  عماج  - 3
ص126 لامعالا ، باوث  - 4
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ص74 ج1 ، مالحالاریسفت ، یف  مالکلا  بختنم  - 5
ص421 ج20 ، نانجلا ، حور  نانجلا و  ضور  - 6
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ص:235

دوخ زا  دارفا  ندرک  رود  يارب  ( 2

یم دـنک و  یم  جـک  هار  دوخ  رایتخا  هب  مدـب  وا  بناج  هب  ناوخب و  ار  رثوک  هروس  هبترم  ینک 9  رود  دوخ  زا  ار  یـسک  یهاوخب  رگا 
(1) .دور

برجم متخ 

يرگناوت انغ و  يارب 

(2) .دناوخب يرگناوت  تورث و  تین  هب  ار  رثوک  هروس  هبترم  هبنشراهچ 40  زور 

نورفاک هروس 

هراشا

.دنیوگ یم  زین   (3)« دحج  » ار هروس  نیا.دراد  هیآ  ياراد 6  تسا و  هدش  لزان  هکم  رد  نورفاک »  » نآرق هروس  نیمهنودصکی 

نورفاک هروس  صاوخ  تلیضف و 

نب هیواعم  .تسا  هدـش  شرافـس  فلتخم  ياه  تلاح  اه و  ناکم  اه و  نامز  رد  نآ  تئارق  هک  دراد  یتلیـضف  نانچ  نورفاـک »  » هروس
(4) .نک تئارق  نآ  ریغ  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  نورفاک  هروس  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  رامع 

لوا تعکر  ود  برغم و  زا  دـعب  تعکر  ود  لاوز و  تعکر  ود  رجف و  زا  شیپ  زامن  تعکر  ود  رد  دـنا  هدرک  لقن  ناـشیا  زا  نینچمه 
(5) .نک تئارق  ار  نورفاک  هروس  بش و  زامن 

یم شرافس  هنازور  ياهزامن  رد  نآ  تئارق  هب  دندرک و  یم  تئارق  ار  نورفاک  هروس  دوخ  هنازور  ياهزام  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 
نم یلو  .ناوخب  يراد  تسود  هک  ار  يا  هروس  ره  حبـص ، زامن  تعکر  ود  رد  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دـندرک 

(6) .مناوخب ار  نورفاک  صالخا و  هروس  مراد  تسود 

هروس سک  ره  .تسا  نآرق  مراهچ  کی  توالت  اب  ربارب  هروس  نیا  توالت  باوث  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
دـشاب ایقـشا  زا  رگا  دزدرمآ و  یم  ار  شنادنزرف  ردام و  ردپ و  وا و  دنوادخ  دناوخب  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  ار  صالخا  نورفاک و 

یم روشحم  دیهـش  دناریم و  یم  دیهـش  دراد و  یم  هدنز  تخبـشوخ  ار  وا  دنوادخ  دریگ و  یم  رارق  نادنمتداعـس  تسرهف  رد  شمان 
(7) .دنک

ص353 ،ج1 ، مانملاریبعت یف  مانالاریطعت  - 1
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ص167 نارق ، اب  نامرد  - 2
،ص 167 نآرق اب  نامرد  - 3

ص191 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
ص316 ج3 ، یفاکلا ، - 5

ص136 ج2 ، ماکحالا ، بیذهت  - 6
ص127 لامعالا ، باوث  - 7
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زا همان  ناما  وا  يارب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  صـالخا  نورفاـک و  هروس  باوخ  ماـگنه  رد  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ناـشیا  زا  زین  و 
(1) .دسیون یم  كرش 

تسین اور  رگید  هروس ي  هب  زامن  رد  هروس  نیا  زا  تشگزاب  هک  تسا  يردق  هب  هروس  نیا  تلیضف 

باوخ ماـگنه  هک  زوماـیب  يزیچ  نم  هب  تفگ : ناـشیا  هب  یـصخش  هک  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا 
(2) .تسا كرش  زا  ینمیا  هیام  نآ  هک  باوخب  ناوخب و  ار  نورفاک  هروس  یباوخب  یهاوخب  هاگ  ره  دندومرف : ترضح  .میوگب 

نورفاک هروس  تاکرب  راثآ و 

باوخ رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندید  ( 1

یلـص ادخ  لوسر  دیامن  تئارق  هبترم  دـص  هعمج  بش  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
(3) .دید دهاوخ  باوخ  رد  ار  ملسو  هلا  هیلع و  هللا 

هروس نیا  يراق  زا  ناطیش  ندش  رود  ( 2

ياه یتخـس  زا  هدش و  رود  وا  زا  نیطایـش  دـیامن  توالت  ار  نورفاک  هروس  سک  ره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(4) .دشاب یم  تیفاع  رد  تمایق  زور  گرزب 

اعد تباجتسا  ( 3

دنک اعد  هاـگنآو  دـناوخب  ار  هروس  نیا  هبترم  هد  دیـشروخ  عولط  ماـگنه  سک  ره  دـندومرف : ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(5) .دوش یم  باجتسم  شیاعد 

ص626 ج2 ، یفاکلا ، - 1
ص550 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص371 ج6 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص552 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 4

ص461 یمعفک ، حابصملا  - 5
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رصن هروس 

هراشا

.دنا هدیمان  زین   (1) عیدوت »  » ار هروس  نیا  .دراد  هیآ  یکم و 3  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمهد  دصکی و 

رصن هروس  صاوخ  تلیضف و 

رد هروس  نیا  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادبع  .دنناد  یم  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هدش  لزان  هروس  نیرخآ  ار  رـصن  هروس 
مور و یم  ایند  زا  لاسما  نم  دومرف : ربمایپ  دش  لزان  رصن  هروس  یتقو  .دوب  عادو  لاس  هک  دش  لزان  ادخ  لوسر  رب  قیرشت  مایا  طساوا 
(2) .دید یهاوخن  ارم  رگید  دمرف : وا  هب  داتسرف  یم  نمی  هب  ار  لبج  نب  ذاعم  یتقو  لاس  نآ  رد  ناشیا.تفر  ایند  زا  زین  لاس  نامه  رد 

رایـسب تفگ و  یم  داـیز  ار  هللا » ناحبـس   » رکذ شتاـفو  ماـگنه  اـت  هروس  نیا  لوزن  ناـمز  زا  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.درک یم  رافغتسا 

چیه تساـخ و  یمن  رب  تسـشن و  یمن  شفیرـش  رمع  رخاوا  رد  ملـسو  هلا  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هدـش  تـیاور  هملـس  ما  زا 
ناـشیا مدیـسرپ  راـک  نـیا  تـلع  زا  هـیلا » بوـتا  هللارفغتــسا و  هدـمحب و  هللا و  ناحبــس  : » تـفگ یم  هـگنیا  رگم  درک  یمن  یتـکرح 

(3) .دومرف تئارق  ار  رصن  هروس  هاگنآ  ما و  هدش  هداد  نامرف  راک  نیا  هب  نم  كدندومرف 

تئارق دوخ  بجاو  ای  یبحتسم  ياهزامن  رد  ار  رصن  هروس  سک  ره  هدش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
تسا و اـیوگ  یباـتک  وا  هارمه  هک  دـیآ  یم  بلاـح  رد  تماـیق  زور  رد  دـنک و  یم  يراـی  شنانمـشد  ماـمت  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن 

يزیچ رب  تمایق  زور  رد  وا  .تسا  منهج  شتآ  يامرگ  زا  ناما  هیام  نآ  رد  دروآ و  یم  نوریب  شربق  نورد  زا  ار  باتک  نیا  دنوادخ 
هروس نیا  يراق  يارب  .دوش  تشهب  دراو  هکنیا  ات  دـهد  یم  ربخ  يریخ  ره  هب  ار  وا  دـهد و  یم  شتراـشب  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  روبع 

(4) .تسا هدرکن  روطخ  شبلق  هب  هدیدن و  یسک  هک  یتلاح  هب  تسا  مهارف  ریخ  بابسا  ایند  رد 

ص169 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص102 ج1 ، جئارحلا ، جئارخلا و  - 2

ص554 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 3
ص127 لامعالا ، باوث  - 4
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حتف رد  هک  یسک  دننام  يرجا  وا  هب  دیامن  تئارق  ار  رصن  هروس  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
دمح هروس  زا  دعب  سک  رهو  .دوش  یم  هداد  تسا  هدیسر  تداهش  هب  هدیگنج و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  هارمه  هکم 

(1) .تسا لوبق  هجو  نیرتهب  هب  شزامن  دنک  تئارق 

تقو رس  رد  ندرازگزامن  هدش و  عقاو  لوبق  دروم  شزامن  دناوخب  ار  رصن  هروس  هبترم   7 دمح »  » هروس زا  دعب  زامن  رد  رگا  نینچمه 
(2) .دوش یم  ینتشاد  تسود  شیارب  نآ 

جنپ دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  هد  بجر  مهدزیـس  بش  رد  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ناشیا  زا  نینچ  مه 
.تسایند (3) زا  رتشیب  ربارب  تفه  شضرع  لوط و  هک  دنک  یم  انب  وا  يارب  يرصق  تشهب  رد  دنوادخ  دناوخب  ار  رصن  هروس  هبترم 

هبترم دمح 10  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دـناوخب  زامن  تعکر  راهچ  بش  نیا  رد  سک  ره  تسا : هدومرف  نابعـش  مهن  بش  زامن  رد  زینو 
ناملاع باوث  ردب و  يادهش  زا  دیهش  هد  باوث  هیآ  ره  هطساو  هب  دنک و  یم  مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دنوادخ  دناوخب  ار  رـصن  هروس 

ص308 نامه.داد ، دهاوخ  وا  هب  ار  نید 

رصن هروس  تاکرب  راثآ و 

اعد تباجتسا  ( 1

دنک اعد  دناوخب و  هعمج  زور  دیـشروخ  لاوز  ماگنه  رد  ای  شا  هلفان  زامن  رد  ار  رـصن  هروس  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  موصعم  زا 
(4) .دنک یم  باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ 

نانمشد ربارب  رد  دنوادخ  ندرک  يرای  ( 2

(5) .دنک یم  يرای  شنانمشد  همه  لباقم  رد  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  بحتسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  رصن  هروس  سک  ره 

ص783 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 1
ص461 یمعفک ، حابصملا  - 2
ج3،ص220 لامعالا ، لابقا  - 3

ص479 ج8 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 4
نامه - 5
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دسم هروس 

هراشا

.دنمان یم  زین   (1) تبت »  » ار هروس  نیا  .دراد  هیآ  تسا و 5  یکم  هک  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیمهدزای  دصکی و 

دسم هروس  صاوخ  تلیضف و 

توعد نیبرقالا » کتریـشع  رذنأ  و   » نامرف یپ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  دنا : هتفگ  هروس  نیا  لوزن  نأش  رد 
ات دنک  یم  تعیب  نم  اب  یسک  هچ  دومرف : هسلج  نآ  رد  هدرک و  توعد  یتفایـض  هب  ار  دوخ  ناگتـسب  زا  یعمج  درک  راکـشآ  ار  دوخ 

: تفگ تساخ و  اپ  هب  بهلوبا  درکن  تعیب  ناشیا  اب  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  دشاب و  نم  زا  دعب  هفیلخ  ثراو و  یـصو و  ردارب و 
(2) .دش لزان  ادخ  لوسر  رب  هروس  نیا  هک  دوب  هنوگنیا  و  يا ؟ هدرک  توعد  ار  ام  نیا  رطاخ  هب  ایآ  .كادی  تبت 

دور یم  دیما  دیامن  تئارق  ار  دسم »  » هروس سک  ره  تسا : هدش  لقن  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هروس  نیا  تلیضف  رد 
(3) .درواین درگ  اج  کی  رد  ار  بهلوبا  وا و  دنوادخ  هک 

هک دوب  یـسک  وا  نوچ  دـییامن  نیرفن  ار  بهلوبا  دـیامن  تئارق  ار  دـسم  هروس  هاگ  ره  هدـش : تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
(4) .درک یم  بیذکت  ار  دوب  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  ربمایپ و 

دسم هروس  تاکرب  راثآ و 

اهدرد نامرد  ( 1

ار نآ  سک  ره  دوش و  یم  فرطرب  مارآ و  شدرد  دـناوخب  يدرد  يارب  ار  دـسم  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) .دوب دهاوخ  یهلا  ناما  ظفح و  رد  دناوخب  شباوختخر  رد 

ص170 نآرق ، اب  نامرد  - 1
ص380 مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  مامالا  بقانم  - 2

ص170 نارق ، اب  نامرد  - 3
ص127 لامعالا ، باوث  - 4

ص787 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 5
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نارگید دید  زا  راتتسا  ( 2

.دنا هدرک  شرافس  ار  هروس  نیا  ندناوخ  نارگید  زا  راتتسا  يارب 

- لیمج ما  .دناوخ  یم  ار  هروس  نیا  یهاگ  شزامن  رد  ادخ  لوسر  هروس ،  نیا  لوزن  زا  سپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنانچ 
دیآ و یم  امـش  يوس  هب  لیمج  ما  دـنتفگ : ربمایپ  هب  دـش  جراخ  ربمایپ  هب  نیهوت  خـساپ و  يارب  نایفـسوبا - رهاوخ  بهلوبا و  رـسمه 

روبع ناشیا  رانک  زا  دنیبب  ار  هللا  لوسر  هکنیا  نودب  لیمج  ما  .دید  دهاوخن  ارم  وا  كدومرف  ربمایپ  دیوگب : ازسان  امش  هب  تسا  نکمم 
.درک

(1) .دوشن هدید  ات  داد  رارق  یباجح  شلوسر  وا و  نایم  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دیحوت هروس 

هراشا

، تفرعم لامج ، هئارب ، ساسا ، دمـص ، صالخا ،  » ار هروس  نیا  .دراد  هیا  یکم و 4  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمهدزاود  دـصکی و 
.دنیوگ یم  زین   (2) تیالو » دیرجت ، دیرفت ، رون ، عنام ،

يرامشیب دیاوف  راثآ و  تسا و  هدش  شرافس  رایسب  نآ  اب  طابترا  تئارق و  هب  هک  تسا  نآرق  ياه  هروس  نیرتدنمـشزرا  زا  هروس  نیا 
.دراد

دیحوت هروس  صاوخ  تلیضف و 

.تسا (3) نارق  موس  کی  اب  ربارب  دیحوت  هروس  دنا : هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(4) .تسا هتخانش  ار  دیحوت  دشاب  هتشاد  نامیا  نا  هب  دناوخب و  ار  دیحوت  هروس  سک  ره  دندومرف : زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.تسا (5) نآرق  رون  هروس  نیا  اریز  دیناوخب  دایز  ار  هروس  نیا  دنا  هدومرف  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دنک و یم  وا  هب  هاگن  رازه  دنوادخ  لوا ، هیآ  ندناوخ  اب  دیامن  تئارق  ار  دـیحوت  هروس  سک  ره  تسا : هدـش  لقن  ناشیا  زا  نینچ  مه 
، مراهچ هیآ  اب  دهد و  یم  وا  هب  ار  شا  هتساوخ  رازه  موس  هیآ  اب  دنک و  یم  باجتسم  ار  وا  ياعد  رازه  دنوادخ  مود ، هیآ  ندناوخ  اب 

(6) .دنک یم  اور  ار  شترخآ  ایند و  ياه  تجاح  زا  تجاح  رازه 

ص775 ج2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - 1
ص171 نآرق ، اب  نامرد  - 2
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ص218 تاوعدلا ، - 3
ص122 ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  - 4

ص84 تاوعدلا ، - 5
ص52 رابخالا ، عماج  - 6
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زا سپ  دنوادخ  دـیامن  تئارق  راب  شبـش 100 ای  زور  رد  ار  ردـق  دـیحوت و  هروس  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
(1) دنک یم  یهارمه  تشهب  ات  ار  وا  هتفرگ و  رارق  وا  سپ  شیپ و  رد  يرون  دهد و  یم  رارق  وا  ربق  رد  يرون  شگرم 

یم هتشادرب  وا  زا  نامیا  دنب  هدش و  راوخ  دناوخن  ار  دیحوت  هروسو  درذگب  وا  رب  زور  هس  سک  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .تسا هدرم  رفک  لاح  رد  دریمب  لاح  نآ  رد  رگا  دوش و 

زا وـت  دوـش  یم  هتفگ  وا  هب  دـناوخن  ار  دـیحوت  هروـس  شا  هناـگ  ياـهزامن 5  رد  درذــگب و  وا  رب  يزور  هـک  ره  دــنیامرف : یم  زین  و 
(3) .یتسین نارازگزامن 

شرافـس ...و  باوخ  ماگنه  بجاو ، زامن  ره  زا  دعب  حبـص ، زامن  زا  سپ  دـننام  اه  نامز  اه و  ناکم  زا  يرایـسب  رد  هروس  نیا  تئارق 
.تسا هدش 

دیحوت هروس  تاکرب  راثآ و 

یگدنهد افش  ( 1

يرگید زیچ  چیه  دهدن  افش  ار  وا  دیحوت  هروس  دمح و  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینخـس  رد  هراب  نیا  رد 
(4) .دوش یم  نامرد  هروس  ود  نیا  اب  اه  يرامیب  همه  داد  دهاوخن  افش  ار  وا 

بت نامرد  ( 2

دناوخب راب  ار 1000  دـیحوت  هروس  دوـش  بت  يراـمیب  راـچد  دراد و  تسود  ار  شنادـنزرف  هللا و  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  سک  ره 
(5) .تفرگ دهاوخ  افش  هک  دهد  مسق  همطاف  قح  هب  ار  دنوادخ  هاگنآ 

مشچ درد  ( 3

یم مارآ  شدرد  دـنوادخ  تردـق  هب  دـنناوخب  مشچ  درد  رب  ار  هروـس  نیا  سک  ره  تـسا : هدـش  لـقن  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 
(6) .دریگ

ص219 تاوعدلا ، - 1
ص95 ،ج1 ، نساحملا - 2
ص455 ج2 ، یفاکلا ، - 3

ص233 ج6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
ص366 قالخالا ، مراکم  - 5

ص798 ج5 ، ناهربلاریسفت ، - 6
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ص:242

نادند درد  ( 4

ار دوخ  تسد  هک  یلاح  رد  ناوخب  ار  دیحوت  دمح و  هروس  يدرک  نادـند  درد  ساسحا  هاگ  ره  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
(1) .دریگ یم  مارا  شدرد  نک  تئارق  ار  لمن  هروس  هیا 88  نا  زا  سپ  يا و  هتشاذگ  درد  عضوم  رب 

تینما ( 5

هثداح و هنوگ  ره  زا  مدرم  تساه و  ناسنا  یگـشیمه  هیلوا و  ياه  هتـساوخ  زا  راوگاـن  ثداوح  تارطخ و  زا  زیهرپ  یهاوخ و  تینما 
ییوج ناما  يارب  ییاه  زیواتـسد  یپ  رد  دنفلاخم و  دنک  يراتفرگ  شیوشت و  راچد  ار  اهنآ  رـسدرد  یب  مارآ و  یگدنز  هک  يا  يدب 
تیما شوغآ  رد  ار  دوخ  ناوت  یم  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یهلا  مکحم  ياهزیواتسد  نیا  زا  دیحوت  هروس  .دنتسه  اه  يراوگان  نیا  زا 

: تسا رارق  نیا  زا  تسا  هدش  شرافس  دیحوت  هروس  زا  ییوج  تینما  هب  هک  يدراوم  داد .  رارق  یهلا 

رفس ماگنه  فلا :

دریگب و ار  رد  بوچراهچ  فرط  ود  دورب  يرفس  هب  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(2) .ددرگزاب شلزنم  هب  ات  دوب  دهاوخ  وا  نابساپ  دنوادخ  دیامن  تئارق  ار  دیحوت  راب   11

هناخ زا  جورخ  ماگنه  ب :

تـسارح ظفح و  رد  هارومه  دناوخب  ار  دیحوت  هروس  هبترم  لزنم 10  زا  جرخ  ماگنه  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) .ددرگزاب هناخ  هب  ات  تسا  دنوادخ 

ص24 همئالا ، بط  - 1
ص295 تاوعدلا ، - 2

ص394 ج2 ، یفاکلا ، - 3
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دنمتردق ای  مکاح  رب  ندش  دراو  ج :

ینک یم  هاگن  وا  هب  هک  یلاح  رد  يوش  دراو  يرگمتس  ای  مکاح  رب  تقو  ره  هدش : تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
(1) .يور یم  نوریب  وا  دزن  زا  ات  دشاب  لاح  نیا  ارب  نک و  تشم  ار  تپچ  تسد  ناوخب و  هبترم  هس  ار  دیحوت  هروس 

هب دنوادخ  دنک  تئارق  ار  دیحوت  هروس  ییوگروز  دنمتردق و  دزن  هب  نتفر  زا  شیپ  سک  ره  دنا : هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دوش یم  وا  ندید  نایز  عنام  نآ  هطساو 

باوخ ماگنه  د :

تسارح رومأم  ار  هتشرف   50 دنوادخ دیامن  تئارق  ار  دیحوت  هروس  شباوخ  ماگنه  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
(3) .دهد یم  رارق  وا  ینابهگن  و 

یتسدگنت رقف و  عفر  ( 6

نیب زا  ار  رقف  راک  نیا  اریز  دیناوخب  ار  دیحت  هروس  دـیوش  یم  لزنم  دراو  تقو  ره  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
(4) .درب یم 

ناهانگ ششخب  ( 7

ای بش  رد  سک  ره  دنا : هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا .  ناهانگ  ندـش  كاپ  لماوع  زا  دـیحوت  هروس  تئارق 
دیحوت راب  دمح 50  زا  دعب  تعکر  رهرد  ینعی  دناوخب  تعکر ) ود  ات  2  ) یتعکر زامن 4  رد  ار  دیحوت  هروس  هبترم   200 هعمج ،  زور 

.دشاب (5) ایرد  هزادنا  هب  دنچ  ره  دوش  یم  هدیشخب  شناهانگ  دناوخب  ار 

سک 41 ره  دنک و  یم  انب  وا  يارب  تشهب  رد  يرـصق  دـنوادخ  دـناوخب  راب  ار 21  دـیحوت  هروس  سک  ره  تسا : هدـما  اضرلا  هقف  رد 
(6) .دزرمآ یم  ار  هدنیا  هتشذگ و  زا  شناهانگ  همه  دنوادخ  دنک  تئارقراب 

هتشذگ لاس  ناهانگ 50  دـنوادخ  دـناوخب  باوخ  ماگنه  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دـندومرف : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(7) .دشخب یم  ار  شا 

ص293 تاوعدلا ، - 1
ص 129 لامعالا ، باوث  - 2

ص289 قالخالا ، مراکم  - 3
ص626 لاصخلا ، - 4
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ص261 دهتجملا ، حابصم  - 5
ص138 اضرلا ، هقف  - 6

ص539 ج2 ، یفاکلا ، - 7
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اعد تباجتسا  ( 8

اریز دـناوخب  ار  دـیحوت  دـمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  دـندومرف : زامن  کی  طیارـش  نایب  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .ددرگ یم  باجتسم  زین  نآ  تونق  ياعد  هلیسو  نیدب  دوش و  یم  باجتسم  نآ  زا  سپ  ياعد 

هانگ زا  ناما  ( 9

ار 11 دیحوت  هروس  دنیـشنب و  شیاج  رد  زامن  زا  سپ  دراد و  اپ  رب  ار  حبـص  زامن  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
(2) .دنک عمط  وا  يوس  هب  ناطیش  دنچ  ره  دوش  یمن  هانگ  بکترم  زور  نآ  دنک  تئارق  دیشروخ  عولط  زا  لبق  هبترم 

تکرب ( 10

تکرب داجیا  ناسنا  يارب  يرایـسب  لماوع  .تساهراک  نیا  رد  تیقفوم  لماوع  زا  هعلاطم ...، راک ،  یگدـنز ،  رمع ، رد  تکرب  داـجیا 
.تسا تکرب  داجیا  لماوع  زا  دیحوت  هروس  تئارق  .دنتسه  تکرب  عنام  يدایز  بابسا  دننک و  یم 

سک ره  دوش و  یم  وا  رب  تکرب  داجیا  هیام  دناوخب  راب  کی  ار  دیحوت  هروس  سک  ره  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخـس  رد 
هداوناـخ و وا و  هـب  دـیامن  تـئارق  راـب  هـس  ار  نآ  رگا  دوـش و  یم  هداد  تـکرب  شا  هداوناـخ  وا و  رب  دــناوخب  راـب  ود  ار  هروـس  نـیا 

.دوش (3) یم  هداد  تکرب  شناگیاسمه 

برجم تاموتخ 

تعکر ود  ره  رد  ینعی  دروآ  ياجب  زامن  تعکر  راهچ  هبنش  زور 5 رد  تسا : هدش  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
: دنک لمع  لکش  نیا  هب  مالس و  کی 

هبترم دیحوت 11  دمح و  هروس  لوا : تعکر  - 1

هبترم دیحوت 21  دمح و  هروس  مود : تعکر  - 2

دیحون هبترم  دمح و 31  هروس  موس : تعکر  - 3

هبترم دناوخب و 51  ار  دیحوت  هبترم   51 زامن ، زا  ندش  غراف  زا  دعب  دناوخب و  ار  دـیحوت  هبترم  دمح و 41  هروس  مراهچ : تعکر  - 4
دهاوخ یم  هچنآ  هب  دنک  اعد  نآ  زا  دعب  هللا » ای  هللا  ای  : » دـیوگب هبترم  هدجس 100  رد  دور و  هدجس  هب  نآ  زا  سپ  دتسرفب و  تاولص 

.دسر یم 

ص315 ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
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ص341 لامعالا ، باوث  - 2
ص619 ج2 ، یفاکلا ، - 3
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لوزن ای  دش  دهاوخ  دننک  ادیپ  لاوز  رگیدمه  زا  اه  هوک  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  دروآ و  اجب  ار  زامن  نیا  هک  یـسک  دـندومرف : ربمایپ 
هب درک  دـهاوخ  بضغ  هنیآ  ره  دـنوادخ  هکنیا  دوب و  دـهاوخن  راگدرورپ  وا و  نایم  یباجح  هکنیا  دـش و  دـهاوخ  دـهاوخب  ار  ناراب 

(1) .دهاوخن ار  دوخ  تجاح  دروآ و  ياج  هب  ار  زامن  نیا  هک  یسک 

.تسا برجم  رایسب  راب  رازه  هعمج 41  بش  رد  دمصلا » هللا   » متخ

هروس هبترم  دـمح و 11  هروس  هبترم  تعکر 10  ره  رد  دراذـگب و  زاـمن  تعکر  ود  شبـش  ره  هعمج  بـش  رد 3  يرگناوـت : تهج 
(2) .دتسرفب تاولص  هبترم  مالس 100  زا  دعب  دناوخب و  ار  دیحوت 

قلف سان و  هروس 

هراشا

نارق هروس  نیرخآ  قـلف  دراد و  هیا  سان 5  هک  دنا  هدـش  لزان  هکم  رد  هک  تسا  میرک  نارق  هروس  نیمهدزیـس  دـصکی و  سان  هروس 
.دراد هیآ  قلف 6  هک  دنا  هدش  لزان  هکم  رد  هک  تسا  میرک 

قلف سان و  ياه  هروس  صاوخ  تلیضف و 

اب ار  مالسلا  مهیلع  نینیسح  هراومه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنا : هتفگ  نیتذوعم  هب  هروس  ود  نیا  راذگمان ي  تلع  رد 
(3) .داد یم  رارق  دنوادخ  هانپ  رد  ار  شدنزرف  ود  هروس  ود  نیا  تئارق  اب  دومن و  یم  ذیوعت  هروس  ود  نیا 

تحت تاشیا  درک و  رحس  ار  ملسو  هلآو  خیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدوهی  مصعا  نب  دیبل  تسا : هدش  لقن  قداص  ماما  زا  نینچ  مه 
ود نیا  رحـس  عفد  يارب  دنوادخ  .درک  یم  سمل  دوخ  تسد  اب  دید و  یمن  ار  رد  دورب  رد  زا  تساوخ  یم  یتقو  الثم  دوب  رحـس  ریثأت 

(4) .دومن لزان  ار  هروس 

ياـهباتک همه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـناوخب  ار  هروس  ود  نیا  سک  ره  تسا : هدـش  لـقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا 
(5) .دشاب هدرک  تئارق  ار  یهلا  ناربمایپ 

راونالاراحب زا  لقن  هب  يا ص318  هیمورا  لوکشک  - 1
ص177 نآرق ، اب  نامرد  - 2

ص155 ،ج3 ، بوشآ رهش  نبا  بقانملا  - 3
ص114 همئالا ، بط  - 4

ص491 ج10 ، نایبلا ، عمجم  - 5
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ص:246

قلف سان و  ياه  هروس  تاکرب  راثآ و 

نداد رارق  ادخ  هانپ  رد  ار  دوخ  ندرک و  ذیوعت  ( 1

هروس نیا  زا  رتهب  ذیوعت  يارب  دنیامن  یمن  ذیوعت  هروس  ود  نیا  اب  ار  دوخ  مدرم  ارچ  دندومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(1) .دوش یمن  تفای  اه 

یثنخ ار  ناهاوخدب  نادوسح و  رش  دروآ و  دوجو  هب  دوخ  هداوناخ  دوخ و  يارب  ار  تینما  نیرتهب  ناوت  یم  سان  قلف و  ياه  هروس  اب 
.دومن

ندنام تباث  يارب  یتمحر  بجوم  رحـس و  زا  تینما  افـش و  هیام  وا  يارب  دیامن  تئارق  ار  قلف  هروس  سک  ره  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
ماهلا رب  تابث  يارب  یتمحر  ببس  ناطیـش و  ياه  هلیح  اهرکم و  زا  وا  تینما  ثعاب  دناوخب  ار  سان  هروس  سک  ره  تسا و  تیفاع  رب 

(2) .تسا

.دیسر نآ  هب  ناوت  یم  نیتذوعم  تئارق  هانپ  رد  هک  يراثآ  زا  زین  باوخ  رد  تینما 

ياه هروس  دور  یم  شباوختخر  هب  یتقو  دوش  یم  وا  یتحاران  بجوم  يزیچ  باوخ  رد  سک  ره  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(3) .دیامن تئارق  ار  یسرکلا  هیآ  سان و  قلف و 

رحس عفد  يرامیب و  نامرد  ( 2

فک رب  ار  سان  قلف و  دـیحوت و  ياـه  هروس  تفرگ  یم  درد  شندـب  ياـضعا  زا  یکی  هاـگ  ره  ادـخ  لوسر  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 
(4) .دیشک یم  تس  درد  عضوم  رب  هاگنآ  دناوخ  یم  شتسار  تسد 

دوب تحاران  رایسب  تشاد و  يدیدش  درد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  تسا : هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
وا لیئاکیم  قلف و  هروس  اب  ار  وا  لیئربج  .وا  ياپ  دزن  لیئاکیم  تسـشن و  وا  رـس  کیدزن  لییربج  .دندمآ  وا  دزن  هب  لیئاکیم  لیئربج و 

(5) .درک ذیوعت  سان  هروس  اب  ار 

نآ هک  ره  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  یناطیش  ياه  هسوسو  نج و و  رـش  زا  دیامن  تئارق  بش  ره  ار  سان »  » و قلف »  » ياه هروس  سک  ره 
(6) .تسا نوصم  اه  هدنهد  رازآ  نج و  رش  زا  دزیوایب  یکدوک  رب  هتشون و  ار 

ص415 ج6 ، روثنملا ، ردلا  - 1
ص370 ج4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص469 ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
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ص476 ج7 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 4
ص71 ج18 ، راونالاراحب ، - 5

ص461 یمعفک ، حابصملا  - 6
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ص:247

ناهانگ ششخب  ( 3

دناوخب عبترم  بش 10  ره  ار  قلف  سان و  دیحوت و  ياه  هروس  هک  ره  تسا : هدمآ  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینخس  رد 
رد رگا  تسا و  هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  دوش  یم  جراخ  شناهانگ  زا  هدرک و  تئارق  ار  نارق  مامت  هک  تسا  نیا  دـننام 

(1) .تسا هدرم  تداهش  گرم  هب  دریمب  بش  ای  زور  نآ 

ندش راد  دنزرف  ( 4

ار ردق  یتیاور  هب  دـناوخب  ناسین  بآ  رب  هبترم  ار 70  نورفاک  قلف و  سان و  صالخا و  یـسرکلا و  هیآ  باتکلا و  هحتاـف  زا  کـی  ره 
یپ زور  تفه  تدم  هب  اهراک  نیا  زا  دعب  دیوگب  هزادنا  نیمه  هب  مه  ار  تاولـص  هللا و  الا  هلا  ریبکت و ال  راکذا  نا  زا  دعب  دناوخب  مه 
رگا دوش و و  یم  نامرد  دراد  یـسنج  یناوتان  رگا  دهد و  یم  افـش  ار  وا  دنوادخ  دماشایب  ار  بآ  نآ  زا  يردـق  ماش  حبـص و  یپ  رد 

(2) ...دنک یم  اطع  وا  هب  دنوادخ  دهاوخب  يرسپ  ای  رتخد  دنزرف 

ص33 نیمالا ، دلبلا  - 1
ص479 داعملاداز ، - 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 346زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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