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( اهیلع هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ 8همجن 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

: هب 12میدقت 

14راتفگشیپ

انعمرپ یمان  متک و  وناب ُت_ لّوا  18لصف 

یمالسا گنهرف  رد  نادنزرف  يارب  وکین  مان  18باختنا 

« مَتْکُت  » 25يانعم

هنیدم رهش  هب  دورو  نامز  ات  همّرکم  يوناب  نآ  تدالو  مّود  28لصف 

سلدنا یحاون  زا  سیرَم »  » 28رهش

متکت وناب  یقالخا  تاّیصوصخ  لیامش و  زا  هّمش يا  باقلا و  مّوس  36لصف 

یبرع گنهرف  رد  يراذگ  بقل  36تمکح 

مَتکُت وناب  یقالخا  تاّیصوصخ  لیامش و  زا  39هّمش يا 

متک وناب ُت_ ياهبقل  42ریاس 

مَتکُت وناب  فورعم  ياه  47هیْنُک 

هنیدم رهش  هب  دورو  مراهچ  50لصف 

شورف هدرب  50ناوراک 

هنیدم رهش  هب  ناوراک  دورو  ماگنهب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  لزنم  هنیدم و  رهش  53عاضوا 

هنیدم رهش  هب  ناوراک  دورو  نامز  ات  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  یناگدنز  هب  ارذگ  54یهاگن 

متکت وناب  هنومن  ّیبرم  مّلعم و  نوتاخ ، 58هدیمح 

متک وناب ُت_ ماب  رب  تداعس  يامه  مجنپ  60لصف 

متکت وناب  ماب  رب  تداعس  60يامه 

هناقداص 64ییایؤر 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  يایور  نتسویپ  تقیقح  65هب 

اهباتک 65عبانم و 

ینامسآ سّدقم و  يدنویپ  مشش  70لصف 

هنیدم رهش  هب  متک  وناب ُت_ ناوراک  دورو  زا  مالسلا  هیلع  ماما  70عالّطا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  اب  وا  یهارمه  راختفا  و  رمحا » نب  ماشه  »72

متکت وناب  ناوراک  تمس  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  75تکرح 

« نوتاخ هدیمح   » تیبرت میلعت و  بتکم  هب  وناب  نآ  79دورو 

ینامسآ 83يدنویپ 

رون تدالو  متفه  86لصف 

دوعوم 86دولوم 

مالسلا هیلع  ماما  يوس  زا  وناب  نآ  راختفا  لادم  هرهاط ،»  » 90بقل

متکت وناب  كاپ  نماد  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ّومن  91دشر و 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  متکت و  وناب  یگدنز  تالکشم  92تّدش 

متک وناب ُت_ نادنزرف  ریاس  متشه  94لصف 

اهنآ دّدعت  تّلع  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  نارسمه  94دادعت 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  100دادعت 

( نوتاخ همجن   ) متکت وناب  نادنزرف  103دادعت 

وناب نآ  زا  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیب ، لها  همیرک  106تدالو 

متک وناب ُت_ تلحر  مهن  112لصف 

همّرکم يوناب  نآ  تلحر  112نامز 

وناب نآ  نفد  114ّلحم 

یتخبکین زار  مهد  118لصف 

یتخبکین 118زار 

تباجن نامسآ  زا  124هراتس يا 

( شهوژپ رد  هذوخأم  عبانم  )126

بلاطم 132تسرهف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم 136هرابرد 
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( اهیلع هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 

باتک تاصخشم 

 - 1357 دیمح ، ییافلج ، يدمحا  هسانشرس : 

يدـمحا دـیمح  هدنـسیون  اهیلع /) هللا  مالـس  ) هموصعم همطاف  ترـضح  ردام  (: هیلع هللا  مالـس  ) نوتاـخ همجن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.رترب کیفارگ  ءارجا  ییافلج ؛ 

.1393 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 

(. یگنر روصم ( .ص :  12 يرهاظ :  تاصخشم 

.533 رئاز ؛ .لگ  هخاش  جنپ  تسورف : 

2-266-180-964-978 لایر :  15000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.ج ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 

(س) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  رگید :  ناونع 

همانتشذگرس (س -- ) همجن عوضوم : 

یبهذم ياه  ناتساد  عوضوم : 

رترب کیفارگ  هورگ  هدوزفا :  هسانش 

297/979م857ن 1393 اد ییوید :  يدنب  هدر 
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نوتاخ همجن 

اضر ماما  راوگرزب  ردام  یناگدنز  حرش  رد 

مالسلاامهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  و 

( مَتُْکت وناب  )

: هدنسیون

ییافلج يدمحا  دیمح 
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 ( ** نوتاخ همجن  ** ) 

ییافلج يدمحا  دیمح  هدنسیون ··· : 

مق / هداز یسیع  ینیچفورح ··· : 

مق هسّدقم  هناتسآ  رئاز / تاراشتنا  رشان ··· : 

مق رئاز / هناخپاچ ··· : 

1387 لّوا / پاچ ··· :  تبون 

هخسن  2000 ناگرامش ··· : 

ناموت  1300 تمیق ··· : 

: شخپ زکرم 

7742519 سامت :  نفلت  ناتسرامیب _ ) هار  راهچ   ) ادهش نادیم  مق _ 

.37185  _ 3597 .ص پ : 
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: هب میدقت 

متفه ماما  هملاع  رتخد  مق ، سّدـقم  راید  نابات  هاـم  تباـجن ، تلیـضف و  نامـسآ  ناـشخرد  هراتـس  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  همیرک 
راوگرزب هّمع  و  مالسلا )  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح   ) متشه ماما  یمارگ  رهاوخ  و  مالسلا )  هیلع  مظاک  یسوم  ماما   ) نایعیش

نوتاخ همجن  هب  روهشم   ) متک ترضح ُت_ هرّهطم  هرهاط  يوناب  هبیرغ  هشوگ  رگج  و  مالسلا )  هیلع  هّمئألا  داوج  ترـضح   ) مهن ماما 
( : اهیلع هتاولص  هّللا و  مالس 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح 
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راتفگشیپ

میحّرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

.هلآ دّمحم و  نیقولخملا  ریخ  یلع  همئادلا  ُهتاولص  و  هئالآ ، همَِعن و  عیمج  یلع  هّلل  دمحلا 

یعامتجا و یناسنا و  قوقح  ّتیناـسنا و  هجرد  شزرا و  ثیح  زا  نادرم ، ناـنز و  ناـیم  یتواـفت  هنوگچیه  یمالـسا ، میلاـعت  رظنم  زا 
ینعی  ) ینامـسآ هنادواج  باتک  نیرتلماک  نیرخآ و  رد  صوصخ ، نیا  رد  درادـن و  دوجو  لماکت  لاـمک و  بتارم  ریـس  رد  نینچمه 

هب زین  هنمؤم  ناملـسم و  نانز  يارب  هدش ، هداد  تبـسن  درم  نانمؤم  يارب  هک  لماکت  تفرـشیپ و  یّقرت و  ناکما  هنوگ  ره  میرک ) نآرق 
هعماج نانز  تسا ، هدـیدرگ  ظاحل  نادرم  يارب  هک  یناسنا  قوقح  هبتر و  شزرا ، هنوگ  ره  نینچمه  تسا و  هدـش  نایب  هجرد  ناـمه 

.دنا هتشگن  انثتسا  نآ  زا  زین 

هدش میـسرت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هیحان  زا  یبوخب  هدوب و  نایامن  ًالماک  تقیقح  نیا  زین  ناناملـسم  ام  ییاور  یثیدح و  نوتم  رد 
.تسا

ّتیدحا تاذ  هب  تبسن  بّرقت  تیاهن  تمصع و  ار  یناسنا  یتّیصخش و  هبتر  بصنم و  نیرتالاب  نایعیـش ، رگا  عّیـشت  بتکم  رد  يرآ ،
، دـشاب یمن  رتالاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نینزان  دوجو  زا  بّرقت ، هجرد و  هبتر و  ثیح  زا  یناسنا  چـیه  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یم 

هدومرف قلخ  نز  سنج  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نامـسآ  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  اتـسار  نیمه  رد  لاعتم  دنوادخ 
ترضح نینزان  دوجو  تامارک ، لئاضف و  ردام  نامه  وا  هک  تسا ،
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هدـیدرگ یفرعم  ناملـسم  نمؤم و  نانز  نادرم و  همه  يارب  لماک ، هوسا  ملاع ، ود  يوناـب  نیا  دـشاب و  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
.تسا

 ( تسا هدش  مالعا  مالسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع  ترـضح  نایعیـش  ماما  نیتسخن  وفک  هک   ) ترـضح نآ  ياتمه  یب  ّتیـصخش  زا  رگا  و 
هک دـنا  هداهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  ینانز  خـیرات ، زا  يا  هرود  ره  رد  هراومه  عّیـشت ، هیجان  بتکم  راختفارپ  خـیرات  لوط  رد  میرذـگب ،

هنیمز رد  هچ   ) ار يا  هدنـشخرد  رایـسب  ياهلادم  دنا و  هتخاس  وربور  میظع  رایـسب  یتالّوحت  اب  ار  تلیـضف  قالخا و  ّتیناسنا و  خیرات 
رد ای  عارتخا و  عادـبا و  شناد و  ملع و  ياه  هنیمز  رد  هچ  تداهـش و  هزراـبم و  عاـفد و  نیداـیم  رد  هچ  لاـمک و  يوقت و  كولس و 

.دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  داهتجا ) هّقفت و  هنیمز 

 ، مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  نارتخد  راختفارپ  یناگدنز  رب  يرذگ  هنیمز ، نیا  رد  ات  تسا  یفاک  باتک ، نیا  مرتحم  هدـنناوخ 
هّیمس نوچمه  يرگید  نیرفآ  راختفا  نانز  ای  مالسلا و  مهیلع  موثلک  ُّما  ترـضح  هنیکـس ، ترـضح  يربک ، بنیز  ترـضح  نوچمه :

هیلع یلع  ترضح  یمارگ  ردام   ) همطاف هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  یمارگ  ردام   ) هنمآ مالسا ،) هار  نز  دیهش  لّوا  )
 (، مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ردام   ) انوب نوعرف ،) رسمه   ) هیسآ مالسلا ،)  هیلع  لیعامسا  ترضح  ردام   ) رجاه ترـضح  مالـسلا ،) 

مالسلا هیلع  بّویا  ترضح  رسمه   ) همحُر مالسلا ،)  هیلع  یسیع  ترضح  ردام   ) میرم مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  رهاوخ  ردام و 
نب رباج  رتخد   ) هّیزَغ هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رسمه   ) هجیدخ هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هیاد   ) همیلح (، 
ارهز ترضح  زینک   ) هّضف راّیط ،) رفعج  رسمه  سیمُع ، رتخد   ) ءامـسَا مالـسا ،) ردص  رد  میلـس  ینب  هفیاط  زا  یغّلبم   ) ءاسنَخ میکح ،)
هزات  ) بهو رسمه  ردام و  مالسلا ،)  هیلع  ساّبع  ترـضح  ردام   ) نینبلا ُّما  لهج ،) وبا  رـسپ  همرکَع  رـسمه   ) میکح ُّما  مالـسلااهیلع ،) 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ردام   ) همطاف مالسلا ،)  هیلع  داّجس  ماما  ردام   ) وناب رهـش  البرک ،) يادهـش  زا  ریهُز ، رـسمه   ) ملید البرک ،) داماد 
ردام  ) نوتاخ هدیمح  مالسلا ،)  هیلع  قداص  ماما  ردام   ) هورَف ُّما  (، 
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، دنیامنب هریغ  و  مق ) سّدقم  رهش  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ   ) مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترـضح  مالـسلا ،)  هیلع  مظاک  ماما 
هدـننک لمح  دـنوادخ ، نیمز  هراومه  زین ، اهنآ  رب  هوالع  دنتـسه و  ّتیرـشب  خـیرات  نیرفآ  راختفا  نانز  زا  ییاه  هنومن  همه ، اهنیا  هک 

ًاعطق مه  رـضاح  رـصع  رد  هک   ) ناوناب نیا  زا  يرایـسب  دـشاب و  یم  هدوب و  نأـش  بحاـص  هنومن و  ناوناـب  هنوگ  نیا  زا  يریثک  لـیخ 
.دنتسه رتلماک  رترب و  ناملسم  درم  نارازه  زا  دیدرت  نودب  دنراد ) دوجو 

نیرفآ درم  نانز   » باتک هب  راوگرزب ، نانز  ریـش  نیا  لاح  حرـش  تاـمارک و  زا  يا  هشوگ  هعلاـطم  تهج  ار ، یمارگ  ناگدـنناوخ  اـم 
.مینک یم  هیصوت  يدراهتشا  يدهم  دّمحم  خیش  هّللا  تیآ  ترضح  هّیملع ، هزوح  ردقنارگ  داتسا  هتشون  خیرات »

هب نکمم  ّدـح  ات  هتخادرپ و  لامک  راختفا و  تراهط و  تباـجن و  نامـسآ  ناگراتـس  زا  رگید  یکی  یفّرعم  هب  اـم  باـتک ، نیا  رد  اـّما 
زا یکی  زین ، راوگرزب  يوناب  نیا  هک  تخادرپ  میهاوخ  ّلقتـسم ) یباتک  تروصب  راب  نیتسخن  يارب   ) يو هماـن  یگدـنز  لاـح و  حرش 

نانز همه  يارب  يو  تالامک  لاوحا و  هعلاطم  عقاو ، رد  دیآ و  یم  باسح  هب  عّیشت  بتکم  خیرات  نیرفآ  راختفا  هنومن و  رایسب  ناوناب 
.دوب دهاوخ  دنمدوس  دیفم و  هعیش ، هژیوب  ناملسم و  ناوناب  و 

هموصعم همطاف  ترضح  ردام  نینچمه  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  راوگرزب  ردام   ) متکت وناب  راوگرزب ، يوناب  نیا  فیرـش  مان 
.دشاب یم  مق ) سّدقم  رهش  رد  مالسلااهیلع 

نایب رد  نینچمه  راوگرزب و  يوناب  نآ  یگدنز  فلتخم  داعبا  صوصخ  رد  دوجوم  یخیرات  ياهلقن  هنافّسأتم ، هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
، باـتک نیا  مرتـحم  ناگدـنناوخ  تـالاؤس  زا  یخرب  تسا  نکمم  رطاـخ ، نیمه  هـب  دنتـسه و  مـک  یلیخ  ناـشیا  تاـمارک  لـئاضف و 

هدش یعس  رصتخم  هتشون  نیا  رد  نکل  دنامب ، یقاب  لوهجم ، تروصب  ناشفیرش  ناهذا  رد  نانچمه 
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اب مأوت  هداس و  ینایب  اب   ) راوگرزب يوناب  نآ  تامارک  لئاضف و  تشذگرـس و  یتّیـصخش و  داعبا  یـسررب  هب  نکمم ، ّدح  ات  هک  تسا 
بتکم هب  نادـنم  هقالع  ماک  تفرعم ، يایرد  نیا  زا  کـچوک  دـنچ  ره  يا  هرطق  اـب  میناوتب  دـیاش  اـت  دوش ، هتخادرپ  نییبت ) لـیلحت و 

.مینک نیریش  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

همطاف ترضح  نینزان  دوجو  تیب ، لها  همیرک  كرابم  رضحم  هب  بدا ، تیاهن  اب  ار  رصتخم  هتـشون  نیا  ریقح ، هدنـسیون  تیاهن ، رد 
، دربب هرهب  ناشیا  يردام  ّتبحم  زا  تسا  هتسناوتن  رتشیب ، لاس  دنچ  ایوگ  هک  راوگرزب ) يوناب  نآ  هلماک  رتخد   ) مالسلااهیلع هموصعم 

.منک ادا  شردپ ، نایعیش  ّقح  رد  ار  همیرک  يوناب  نآ  هّصاخ  فاطلا  زا  يا  هشوگ  ّقح  مشاب ، هتسناوت  هک  مراودیما  منک و  یم  میدقت 

! ِنْأَّشلا َنِم  ًانأَش  ِهّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِإَف  هّنَجلا ؛ یف  یل  یعَفشا  هموصعَملا  َهَمطاف  ای 

ییافلج يدمحا  دیمح 

هسّدقم 1387 ش مق 
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انعمرپ یمان  متک و  وناب ُت_ لّوا  لصف 

یمالسا گنهرف  رد  نادنزرف  يارب  وکین  مان  باختنا 
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یمالسا گنهرف  رد  نادنزرف  يارب  وکین  مان  باختنا 

یمن مشچ  هب  رگید  ياـهگنهرف  رد  نآ  ریظن  هک  دـشاب  یم  رادروـخرب  ییازـسب  ّتیّمها  زا  یمالـسا ، گـنهرف  رد  وـکین  ماـن  باـختنا 
.دروخ

یفرعم ناملـسم  ردام  ردپ و  کی  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  ناونعب  نادنزرف ، يارب  وکین  مان  باختنا  یمالـسا ، تایاور  زا  یخرب  رد 
يانعم هجو و  زا  یتسیاب  ناملسم ، دولوم  کی  يارب  هدش  باختنا  مسا  هک  تسا  هدش  هیصوت  هتکن  نیا  هب  اتسار ، نیا  رد  تسا و  هدش 

هدافتسا ییاهمان  زا  نادنزرف ، يراذگمان  رد  دیابن  سکع ، هب  دشاب و  رادروخرب  یمالسا  یناسنا و  ینید و  ياهشزرا  اب  قفاوم  تبثم و 
.دنراد یناسنا  ای  ینید و  ياهشزرا  فلاخم  یموهفم  انعم و  ای  دنرادن و  یموهفم  انعم و  چیه  ای  هک  دومن 

(1) .دوش یم  هدید  حوضوب  زین  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دوخ  یگدنز  هریس و  رد  هلأسم ، نیا  تیاعر  و 

ًالّـصفم زین  نیا  زا  دـعب  هکنانچ  اهیلع _  هّللا  مالـس  هموصعم _  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  راوگرزب  ردام  هک  اـجنآ  زا 
، ناشیا هک  یعقوم  ات  تسا و  هدمآ  ایند  هب  یمالسا  کلامم  زا  ریغ  يرگید  گنهرف  روشک و  کی  رد  عقاو ، رد  داد ، میهاوخ  حیضوت 
هب تسین ، سرتسد  رد  وا  یگدـنز  زا  ینادـنچ  عالّطا  دوب ، هدـشن  هنیدـم  دراو  زینک  کـی  ناونعب  شورف ، هدرب  ناوراـک  کـی  طّـسوت 

شردام ردپ و  طّسوت  ّدلوت ، عقوم  هک  وا  یلصا  مان  رطاخ ، نیمه 
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هدش روهـشم  هنیمز  نیا  رد  ناقّقحم  ناسیون و  خیرات  رتشیب  نایم  رد  هک  هچنآ  یلو  دشاب ، یمن  مولعم  عطق  روطب  تسا ، هدـش  باختنا 
« مَتُْکت ، » دوب هدش  هتخانش  مان  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  دورو  زا  سپ  راوگرزب ، يوناب  نیا  هک  یمان  نیلّوا  هک  تسا  نیا  تسا ،

(1) .تسا هدوب 

زا لقن  هب  هک  اجنآ  دـنک ، یم  حیرـصت  هلأسم  نیا  هب  دوخ ، راـبخألا  نویع  باـتک  رد  هعیـش ) ثّدـحم  گرزب   ) قودـص خیـش  موحرم 
: دیوگ یم  نیثّدحم ) نیخّروم و  نیرت  یمیدق  زا  یکی   ) یلوص

(2)  . مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  اَهَِکلَم  َنیِح  اَهُمْسا  َّرَقَتْسا  ِْهیَلَع  و  َمَتُْکت ، یّمَُست 

: تفرگ رظن  رد  ناوت  یم  ار  یّلک  لامتحا  دنچ  صوصخ ، نیا  رد  و 

اّما .دوب  هدش  باختنا  يو  يارب  شردام ، ردپ و  طّسوت  هک  دـشاب  یم  وناب  نآ  هّیلّوا  مان  نامه  عقاو  رد  مان ، نیا  هکنیا : تسخن  لامتحا 
 ، مالسلا هیلع  ماما  هک  تسا  هدشن  حیرصت  یعبنم  چیه  رد  هک  ارچ  درادن ؛ هطوبرم  تالوقنم  اب  یتافانم  چیه  لامتحا ، نیا  هک  دنچ  ره 

گنهرف اب  مان ، نیا  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  میریذـپب ، ار  لامتحا  نیا  ام  رگا  یلو  دـنا ، هدومن  باختنا  يو  يارب  ار  ماـن  نیا 
!؟ هن ای  دراد  تبسانم  تسا ، هدمآ  ایند  هب  اجنآ  رد  وناب  نیا  هک  یقطانم  نآ 

نآ دـمآ _  دـهاوخ  باتک  نیمه  يدـعب  لوصف  رد  و  تسا _  هدـش  رکذ  یخیرات  عبانم  زا  یخرب  رد  هچنانچ  مییوگ : یم  باوج  رد 
رد سلدنا  یلاوح  اقیرفآ و  لامش  ياهرهش  زا  یکی   ) (3)« سیرَم  » رهش رد  راوگرزب  يوناب 
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نادوس و یلاوح  رئازجلا و  روـشک  یقرـش  لـحاوس  رد  نوـنکا  مه  رهـش ، نیا  هک : دوـش  یم  هتفگ  تسا و  هدـمآ  اـیند  هب  ناـمز ) نآ 
.تسا هدش  عقاو  یلعف  يایناپسا 

همـشچ يانعم  هب  ًابیرقت  دمآ _  دهاوخ  نیا  زا  دـعب  ياه  لصف  رد  هکنانچ  یبرع _  نابز  رد  متک » ُت_  » مان يانعم  رگید ، یفرط  زا  و 
نآ رد  هدـش ، رکذ  یحاون  هک  دـهد  یم  ناشن  دوجوم ، نئارق  نینچمه  دـشاب و  یم  مزمز  هاچ  رگید  ياهمان  زا  یکی  ای  ناشوج و  يا 

.دشاب وناب  نآ  مان  نیتسخن  دناوت  یم  یبرع ، مان  نیا  رطاخ ، نیمه  هب  دنا و  هدوب  یبرع  نابز  گنهرف و  ياراد  نامز 

راوگرزب ردام  ینعی   ) يو رهوش  ردام  مالسا ، رد  ار  همّرکم  يوناب  نیا  تشونرـس  هیبش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نخـس ، نیا  دییات  رد  و 
زا هک  دوب  يزینک  ادتبا  دشاب ، یم  مالسا  هنومن  ناوناب  زا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  رـسمه  هک  وا  .دراد  زین  مالـسلا )  هیلع  مظاک  ماما 

جاودزا وا  اب  ًادـعب  دومن و  يرادـیرخ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـش و  هدروآ  هنیدـم  هب  برغم  سلدـنا و  یلاوح  قطاـنم  ناـمه 
.دومن

: هک تسا  هدش  لقن  ربتعم  عبانم  رد  دراد ، مان  هاّفـصم » هدـیمح   » هک  ( مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  راوگرزب  ردام  ینعی   ) همیرک يوناب  نیا 
: دیسرپ زینک  نآ  زا  دروایب ، رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  دقع  هب  ار  وا  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینزان  دوجو  یتقو 

؟ تسیچ تمان 

( . هدوتس يانعم  هب   ) هدیمح درک : ضرع  وا 

ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  وت  انامه  ینعی : ِهَرِخآْـالا ؛» ِیف  ٌهَدوُمْحَم  اَْینُّدـلا  ِیف  ٌهَدـیِمَح  : » دومرف وا  هب  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  و 
(1) .یشاب یم  هدوتس 
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ناونع هب  وا  عقاو  رد  و  دوش _  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  لزنم  دراو  هکنآ  زا  لبق  نوتاخ ، هدیمح  وناب  انامه  هک : تسا  نآ  لقن  نیا  ینعم 
هک تسا  حـضاو  تسا و  هدوب  هدـیمح »  » نیمه شمان  دوب _  هدـش  هدروآ  سلدـنا  یلاوح  زا  هک  دوب  ینازینک  ناـیم  رد  يزینک  کـی 

.تسا یبرع  یمان  هدیمح 

نونکا مه  هک  هنوگنامه  تسا ، هدوب  یبرع  نامز  نآ  رد  قطانم  نآ  نابز  هک  دوش  یم  مولعم  میریذپب ، ار  اه  هتفگ  نیا  همه  رگا  سپ 
.دشاب یم  یبرع  هقطنم  نآ  ياهروشک  بلاغ  گنهرف  نابز و  زین ،

.تسا هدوب  متکت »  » ّدلوت ودب  نامه  زا  همّرکم ، يوناب  نآ  مان  يوق ، لامتحا  رب  انب  سپ 

، نازینک نیا  هّیلّوا  ناگدنـشورف  اهنآ ، زا  لبق  ای  ناوراک و  نابحاص  هکلب  تسین ، وا  هّیلّوا  مان  مان ، نیا  هک : تسا  نیا  مّود  لاـمتحا  اـّما 
.دنا هدومن  باختنا  يو  يارب  ار  مان  نآ 

هدومن باختنا  وا  يارب  ار  مان  نیا  زینک ، نآ  ندـیرخ  زا  سپ  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک : تسا  نیا  مّوس  لامتحا  اـّما 
.دسر یمن  رظن  هب  دیعب  ترضح ، نآ  هیحان  زا  يرادانعم  مان  نینچ  باختنا  هّتبلا  دنا و 

نئارق و هک  ارچ  دـسر ؛ یم  رظن  هب  همه  زا  رتیوق  لّوا  لاـمتحا  تسا ، هدـش  ماـجنا  هک  یتاـقیقحت  قبط  لاـمتحا ، هس  نیا  ناـیم  زا  یلو 
دنا هتشاد  ار  نآ  هب  هیبش  یلیخ  ّلقادح  ای  یبرع و  گنهرف  نابز و  نامز ، نآ  رد  قطانم  نیا  یلاها  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دهاوش 

.تسا هدوب  موسرم  نابز ، نیمه  هب  اهنآ  نایم  رد  زین  مان  باختنا  و 

ارچ دشاب ؛ یم  یبرع  نابز  اب  خیرات ، لوط  رد  هّطخ  نآ  رگید  نادنمـشناد  نّویوغل و  نیخّروم ، دوجو  هلأسم ، نیا  تادـّیؤم  زا  یکی  و 
: نوچمه یفلتخم  مولع  ياه  هنیمز  رد  هک  دنشاب  یم  روهشم  هدش و  هتخانش  مالسا  خیرات  رد  یلاوح  نیمه  زا  يدایز  نادنمشناد  هک 

نازادرپ هّیرظن  وزج  اهنآ ، زا  یخرب  هکلب  دنراد و  يروهشم  ياهباتک  یبرع  مولع  ریاس  فرص و  وحن و 
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.دنا هدش  هتخانش  مولع  زا  هتسد  نیا  لّوا  زارط 

ًاقیقد تسا ، هدورس  زین  ار  يدایز  راعـشا  یبرع  نابز  هب  هک  برع ، تغل  وحن و  ملع  نادنمـشناد  نیرتروهـشم  زا  یکی  لاثم ، ناونع  هب 
مان هدیس » نبا   » تسا هتسیز  یم  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد  هک  فورعم ، تیصخش  نیا  تسا و  هتساخرب  سیرَم »  » رهـش نامه  زا 

، سلدنا قرش  رد  وا  .دشاب  یم  مکحملا  فورعم  باتک  بحاص  هک  تسا  یسلدنا  یسیرم  لیعامسا  نب  ّیلع  وا  یلصا  مان  هّتبلا  .دراد 
.تسا هتفر  ایند  زا  يرمق  يرجه  لاس 456  رد  تسا و  هدرک  یم  یگدنز  سیسرم »  » رهش نامه  رد 

یم ناشن  اهنآ  لاح  حرش  اه و  هتفگ  اه و  هتشون  هک  تسا  هدوب  دایز  مالـسا  خیرات  رد  سلدنا ، یلاوح  رد  نادنمـشناد  لیبق  نیا  زا  و 
.تسا هدوب  یبرع  نامز  نآ  رد  قطانم ، یلاوح و  نآ  بلاغ  نابز  گنهرف و  هک  دهد 

هیلع مظاک  ماـما  طّـسوت  ار  وناـب  نیا  يرادـیرخ  قیقد  يارجاـم  یتقو  باـتک ، نیا  هدـنیآ  ياهـشخب  رد  یمارگ  ناگدـنناوخ  نینچمه 
یم نخـس  یبرع  نابز  هب  هنیدم ، هب  دورو  زاغآ  نامه  زا  وناب  نآ  ایوگ  هک  دش  دهاوخ  نشور  یبوخب  درک ، دنهاوخ  هظحالم  مالـسلا 

( نوتاخ هدیمح  وناب   ) ترضح نآ  ردام  ای  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  دوخ  ای  ماما و  هدنیامن  اب  مّلکت  رد  یلکـشم  چیه  تسا و  هتفگ 
هدوب متکت  وناب  یتیالو  مه  یعون  هب  عقاو  رد  هک  زین  نوتاخ  هدـیمح  وناب  دوخ  مدرک ، ضرع  هک  هنوگناـمه  نینچمه  تسا و  هتـشادن 

.تسا هتشاد  یبرع  گنهرف  نابز و  مالسلا ،  هیلع  ماما  تیب  اب  ییانشآ  زاغآ  نامه  زا  تسا ،

« متکت  » وناب نآ  یلـصا  مان  هک  دریگ  یم  هجیتن  دروآ و  یم  رابخألا ) نویع  باتک  رد   ) یلوص زا  قودـص  خیـش  هک  يرگید  دـهاش  و 
: تسا هدورس  نینچ  ترضح ، نآ  حدم  رد  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  نامز  نارعاش  زا  یکی  هک  تسا  نیا  تسا ، هدوب 

مّظعُملا ّیلع  ًادادجأ  ًاطهَر و  ًادلاو و  ًاسفن و  سانلا  َریخ  ّنإ  الأ  »
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«. مَتُکت هّللا  هّجح  يّدؤی  ًامامإ  ًانماث  ملحلا  ملعلل و  هب  انتتأ 

وناب هک  دشاب ، یم  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  ناکاین ، لصا و  ردپ و  ماقم  یتاذ و  شزرا  ثیح  زا  مدرم  نیرتهب  هک  شاب  هاگآ  ینعی :
.تسا ناگدنب  يارب  دنوادخ  تّجح  وا ، دروآ و  هیده  ام  يارب  تسا  ملح  ملع و  رهظم  هک  ار  متشه  ماما  نآ  متک ،» «ُت_

.دنا هداد  تبسن  زین  ساّبع » نب  میهاربا   » يومع هب  ار  رعش  نیا  نیخّروم ، زا  یخرب  هّتبلا 

هب زین  يرگید  ياهمان  ًادـعب  هک  تسا ، هدوب  يورَا »  » همّرکم يوناب  نآ  یلـصا  مان  دـنا : هتفگ  يا  هّدـع  روهـشم ، هّیرظن  نیا  رانک  رد  و 
(1) .تسا هتفرگ  دوخ 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  ایوگ  هک  تسا  وناب  نآ  ياهبقل  زا  یکی  يورَا »  » تسا و فیعـض  رایـسب  ردان و  هّیرظن ، نیا  اـّما 
(2) .تخادرپ میهاوخ  نآ  يانعم  هب  باتک ، نیمه  يدعب  ياهشخب  رد  ام  تسا و  هداد  يو  هب  ًادعب 

« مَتْکُت  » يانعم

تسا و هدش  ذاّختا  یفخم  هدش و  هدیـشوپ  يانعم  زا  لصا  رد  برع ، مالک  رد  متکت » ، » دیـسر ضرع  هب  زین  نیا  زا  لبق  هک  هنوگنامه 
رجاه ترضح  تازجعم  زا  يا  هزجعم  عقاو  رد  هک   ) همّرکم هّکم  رد  مزمز »  » هاچ ياهمان  زا  یکی  ناونعب  رتشیب  برع ، مدرم  فرع  رد 

.تسا هتفر  راکب  ددرگ ) یم  بوسحم  مالسلاامهیلع  لیعامسا  شدنزرف  و 

هک تسا  هدـش  لقن  ربتعم  یثیدـح  ياهباتک  رد  يدایز  تایاور  بآ ، نیا  هب  يافـشتسا  مزمز و  بآ  هاچ و  لـیاضف  صوصخ  رد  هّتبلا 
اهنآ هب  هراشا 

18 ص :

ص 13 ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  باتک  رد  هتفگ و  ص 635  ج 3 ، لوؤسلا ، بلاطم  باتک  رد  هحلط  نب  نیدـلا  لامک  ار  لوق  نیا   . 1 - 1
.تسا هدش  لقن  باتک  نامه  زا  زین 

ص 138. راصبإلا ، رون  ك.ر :  . 2 - 2
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.تسا رود  هب  باتک  نیا  تلاسر  زا 

مان نیا  برع  دشاب ، یم  راوگرزب  يوناب  نیا  مان  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  يا  هدـش  هتخانـش  مان  کی  یبرع ، گنهرف  رد  متکت »  » سپ
(1) .تسا هدومن  لامعتسا  دایز  مالسا ) زا  سپ  هچ  ّتیلهاج و  نامز  رد  هچ   ) رتخد نادنزرف  يارب  ار 

؟ دومن ضرف  نآ  يارب  ناوت  یم  یتمکح  هچ  دنا ، هداهن  متکت »  » ار وناب  نیا  مان  دوخ  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  هکنیا  ضرف  اب  اّما 

ییاراوگ و یکی  زا : دنترابع  هک  دراد  دوخ  رد  ار  هدـمع  ّمهم و  ّتیـصوصخ  ود  نآ ، بآ  مزمز و  هاچ  مینک : ضرع  دـیاب  باوج  رد 
ره یگنـشت  هک   ) نآ ندوب  يراج  شـشوج و  مّود  و  دزاس .) یم  هریخ  دوخ  هب  ار  يا  هدـننیب  ره  ناگ  هدـید  هک   ) نآ یلالز  یفاـص و 

(. ددرگ یم  فرطرب  عفر و  نآ  اب  يا  هدنرذگ 

دیاش دنا ، هدیزگرب  راوگرزب  يوناب  نآ  يارب  ار  مان  نیا  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک  میریذپب  ار  لامتحا  نیا  رگا  سپ 
فاص رایـسب  یقالخا ، یحور و  تاّیـصوصخ  ظاحل  زا  مزمز ، بآ  نوچمه  زین  راوگرزب  يوناب  نیا  هک  تسا  هدوب  انعم  نیا  هب  هّجوت 

هب اب  همّرکم  يوناب  نیا  هک  ارچ  دـش ؛ دـهاوخن  کشخ  شتکرب  ریخ و  راثآ  زگره  مزمز ، همـشچ  لـثم  نینچمه  تسا و  هدوب  لـالز  و 
ترـضح نوچمه  يا  همیرک  يوناب  اـی  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ماـما  نینزاـن  دوجو  نوچمه   ) نیمز يور  نادـنزرف  نیرتهب  ندروآ  اـیند 

نایعیـش و همه  هب  دـبا ، ات  وا  ریخ  عقاو  رد  هدروآ و  رد  شـشوج  هب  ار  تایح  بآ  نیرت  شخب  تایح  مالـسلااهیلع )  هموصعم  همطاف 
.دیسر دهاوخ  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناّبحم 

روتسم و ندوب و  هدیـشوپ  يانعم  هب  میدرک : ضرع  هک  دشاب  نآ  یعقاو  يانعم  اجنیا ، رد  متکت »  » زا دارم  هک  دراد  مه  لامتحا  هّتبلا  و 
موتکم

19 ص :

ص 196. ج 8 ، یلگرز ، مالعألا  ص 70 ؛ همامإلا ، تیبثت  ص 15 ؛ ج 1 ، رابخألا ، نویع  ك.ر :  . 1 - 1
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هتفگ نادـلبلا  مجعم  باتک  رد  يومح »  » روهـشم خّروم  هکنانچ  تسا ، هدـش  هتفرگ  نامتک »  » و متک »  » هشیر زا  عقاو ، رد  دـشاب و  یم 
: تسا

كاخ زا  رپ  هرابود  دعب ، اهتّدم  ات  تسا و  هدوب  یفخم  هاچ  نیا  ادتبا  رد  نوچ  هک  دـنا  هتـشاذگ  مان  متکت »  » رطاخ نآ  هب  ار  مزمز  هاچ 
« متکت  » ار نآ  مان  رطاخ  نامه  هب  دومن و  هدـنز  هدرک و  زیمت  هرابود  ار  نآ  بلّطملا  دـبع  ًادـعب  یلو  دوبن ، هدافتـسا  لـباق  دوب و  هدـش 

(1) .دنا هداهن 

.دشاب هتشاد  همّرکم  يوناب  نآ  لماک  باجح  تّفع و  رتس و  یگدیشوپ و  هب  هراشا  مسا ، نیا  باختنا  دیاش  انعم ، نیا  قبط  و 

20 ص :

ج نیرحبلا ، عمجم  ص 508 ؛ ج 12 ، برعلا ، ناسل  ص 151 ؛ ج 4 ، ریثألا ، نبا  هیاهنلا  ك.ر : و  ص 38 . ج 2 ، نادلبلا ، مجعم   . 1 - 1
(. متک  ) ص 151 ، 6

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( www.Ghaemiyeh.comاهیلع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13020/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
http://www.ghaemiyeh.com


هنیدم رهش  هب  دورو  نامز  ات  همّرکم  يوناب  نآ  تدالو  مّود  لصف 

سلدنا یحاون  زا  سیرَم »  » رهش
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سلدنا یحاون  زا  سیرَم »  » رهش

، هنیدم رهـش  هب  دورو  زا  لبق  متکت ) وناب  ینعی   ) همّرکم يوناب  نآ  یناگدـنز  هرود  زا  دیـسر ، ضرع  هب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه 
سلدـنا یلاوح  اقیرفآ و  لامـش  یحاون  زا  ناشیا ، هک  تسا  نیا  تسا ، مّلـسم  هک  هچنآ  اّما  تسین ، تسد  رد  ینـشور  عالّطا  عقاو  رد 

.دوب هدش  هدروآ  هنیدم  رهش  هب  سیرَم ،»  » مانب قطانم  نآ  ياهرهش  زا  یکی  زا  نامز ، نآ 

رهـش هک  ییایفارغج  ریـسم  زا  ًابیرقت  سلدـنا و  تمـس  زا  داـب  نیا  نوچ  هک  دوش ، یم  هتفگ  بونج  داـب  هب  برع  مـالک  رد  هّیـسیرَم » »
(1) .دنیوگ هّیسیرم  داب  داب ، نیا  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنک ، یم  ندیزو  هب  عورش  تسا ، هدش  عقاو  نآ  رد  سیرَم » »

ياهبقل زا  یکی  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب و  هدوب  سیرَم »  » رهـش یلاها  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  ینز  هب  برع ، مالک  رد  هّیـسیرم »  » نینچمه
.دوش یم  دای  زین  هّیسرَم »  » ای و  هسیرَم »  » هب طلغ  هب  نآ ، زا  یهاگ  هّتبلا  هک  تسا ، هدش  هتفگ  هّیسیرم »  » متک وناب ُت_

زا یکی  بقل  ناونع ، نیا  میدرک : ضرع  هک  هنوگنامه  دوش و  یم  هتفگ  یـسرَم  اـی  یـسیرَم و  دـشاب ، رهـش  نیا  لـها  هک  يدرم  هب  و 
نبا  » مان هب  يرجه ) نرق 4 و 5  رد   ) برع تاّیبدا  رعش و  ای  یبرع و  مولع  گرزب  نادنمشناد 

23 ص :

(. سرم  ) ص 216 ج 6 ، برعلا ، ناسل  ك.ر :  . 1 - 1
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(1) .تسا هدش  رکذ  زین  هدیس »

قطانم نیمه  لها  ًاتلاصا  زین  نوتاخ ) هدیمح  هب  روهـشم   ) مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  همّرکم  ردام  هک : دش  ضرع  نیا  زا  شیپ  نینچمه ،
(2) .تسا هدوب  برغم ) یلاوح   ) اقیرفآ لامش  سلدنا و  نایم  قطانم  یلاها  زا  زین  وا  رگید ، یترابع  هب  تسا و  هدوب 

رد ًاـبیرقت  ینعی   ) يرمق يرجه  لاس 147  رد  تخادرپ ، میهاوخ  نآ  هب  ًالّـصفم  زین  يدـعب  ياهـشخب  رد  هک  هنوگنامه  متکت ، وناـب  و 
اه هدرب  هارمه  هب  شورف ، هدرب  یناوراک  طّسوت  دندوب ) هدیـسر  تماما  هب  هزات  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک  ینامز  نامه 

.دوب هدروآ  هنیدم  رازاب  هب  شورف  يارب  ار  اهنآ  ناوراک  بحاص  هک  دش ، هنیدم  رهش  دراو  روکذم ، قطانم  زا  يدایز  نازینک  و 

همه نآ  اب  مالـسا ، نیبم  نید  هنوگچ  هک : ددرگ  حرطم  لاؤس  نیا  ناشفیرـش  نهذ  رد  یمارگ ، ناگدنناوخ  زا  يا  هّدـع  تسا  نکمم 
يراد هدرب  ماظن  اب  تسا ) هدشن  هدینـش  هدـید و  يرگید  نید  چـیه  رد  نآ  ریظن  هک   ) یناسنا قوقح  زا  عافد  یهاوخ و  تلادـع  راعش 

رب رتشیب  هک   ) وا هدرتـسگ  میلاـعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیحاـن  زا  تموکح  لیکـشت  دوجو  اـب  تسا و  هدرکن  تفلاـخم 
!؟ دوب اجرب  اپ  یبرع  کلامم  رد  دعب ، اه  نرق  ات  يراد ، هدرب  نانچمه  دیخرچ ) یم  تلادع  يانبم 

اه و هیصوت  تاروتـسد ، همه  فاصنا ، هدید  اب  اعقاو  قّقحم  کی  رگا  هک : مینک  ضرع  نینچ  رـصتخم  تروصب  تسا  مزال  باوج  رد 
ياهدرکلمع
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ار هلأسم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  نینچمه  هنیمز و  نیا  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناربمغیپ و  متاـخ  ترـضح 
يادـتبا نامه  زا  مالـسا  نیبم  نید  هک  درب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  یبوخ  هب  دزادرپب ، اـهنآ  رد  صّحفت  هعلاـطم و  هب  بوخ  دـنک و  هاـگن 

یقالخا و يداقتعا و  تاروتـسد  بلاغ  رد  زین ، زاغآ  نامه  زا  تسا و  هدوب  فلاخم  يرادزینک  يراد و  هدرب  ماظن  اـب  دوخ ، شیادـیپ 
ناـیم رد  شیپ  اـهنرق  زا  ناـنچنآ  ماـظن ، نیا  هک  اـجنآ  زا  نکل  تسا ، هدومن  طـلغ  ماـظن  نیا  ندرک  نک  هشیر  رد  یعـس  دوخ ، یلمع 
هیحان زا  دـص  رد  دـص  روطب  ماـظن  نیا  ندـش  لـیطعت  شریذـپ  هنیمز  فرط  کـی  زا  هک  دوب ، هدـناود  هشیر  یبرع  کـلامم  بارعا و 

یلیطعت هب  یعطق  مکح  دوخ ، تموکح  لیکشت  يادتبا  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رگا  دیاش  تشادن و  دوجو  بارعا 
تسـشن و یمن  يزوریپ  ّتیقفوم و  یـسرک  هب  مالـسا ، نید  دـیاب ، هکنانچ  دـندرک و  یم  تمواقم  یبرع  کلامم  داد ، یم  هلأسم  نیا 

کی اب  یبرع ، کلامم  رد  یعامتجا  طباور  تالماعت و  زا  يرایسب  رگید ، یفرط  زا  نینچمه  تفرگ و  یمن  لکش  یمالـسا  تموکح 
یمومع مّلـسم و  گنهرف  کـی  ناونعب  هّیـضق  نیا  يا  هنوگب  هک  ارچ  دزیرب ؛ مه  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  نکمم  یعفد  یلیطعت  مکح 

رد مالـسا و  سّدـقم  نید  اذـلف  تشاد ، ار  یمک  ّتیقّفوم  سناش  نآ  اب  تفلاخم  هک  دـمآ  یم  باسح  هب  یبرع  ياـهروشک  ناـیم  رد 
هب تیاهن ، رد  هک   ) یشیدنا تحلصم  کی  قبط  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نینزان  دوجو  ناربمغیپ ، متاخ  ترـضح  نآ  سأر 

هلأسم نیا  اب  حیرـص ، اـی  یعفد و  تروصب  دوخ ، يراذـگنوناق  عیرـشت و  يادـتبا  رد  دوب ) نآ  یـساسا  ياـه  هشیر  مالـسا و  نید  عفن 
یـشیدنارود یـشیدنا و  تبقاع  کی  قباطم  نآ ، ياجب  یلو  درکن ، یثحب  نآ  ندوب  طـلغ  اـی  تسرد  صوصخ  رد  دومنن و  تفلاـخم 

يا هنوگب  نید ، عورف  ییاضق و  یعامتجا و  طباور  زا  ّمعا  ار  یمالسا  تاروتسد  تاعیرشت و  همه  قیقد ،
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یلیطعت هب  تیاهن  رد  دـش و  یم  هتـساک  نآ  یگدرتسگ  ماظن و  نیا  تردـق  زا  زور  هب  زور  نآ ، هب  لـمع  اـب  هک  دومن  هئارا  یحاّرط و 
.دش هنوگنامه  زین ، رما  عقاو  رد  هکنیا  امک  دیماجنا ، یم  نآ 

هدرمشرب و کین  رایسب  یلمع  ار  هدرب  ندومن  دازآ  دوخ ، ینید  ياهمکح  زا  يرایسب  يالبال  رد  مالـسا ، سّدقم  نید  لاثم ، ناونع  هب 
یلمع ماکحا  هنیمز  رد  تاروصق  ناهانگ و  زا  يرایسب  هراّفک  ار  نآ  ای  تسا و  هدومن  یفرعم  يدایز  ياه  باوث  ای  هنسح و  نآ  يارب 

نرق دنچ  تشذـگ  زا  سپ  ًابیرقت  هرخالاب ، هکنیا  ات  هریغ ، تسا و  هدرک  مالعا  اهاطخ  ناهانگ و  زا  یخرب  همیرج  ناونعب  ای  يدرف و  و 
.دیدرگ هدیسوپ  نآ  هرکیپ  هدیچرب و  ماظن  نیا  طاسب  جیردتب  یبرع  کلامم  رد  مالسا ، خیرات  زا 

ار يریمض  شوخ  نازینک  ای  اه و  هدرب  ییاج ، رد  رگا  ًالومعم  زین  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دوخ  رطاخ ، نیمه  هب  و 
اهنآ یتّدم  زا  سپ  مه ، ًالومعم  دندیشخب و  یم  یگدنز  اهنآ  هب  دندومن و  یم  يرادیرخ  ار  اهنآ  دنسر ، یم  شورف  هب  هک  دندید  یم 

هب هک  دنداد  یم  ماجنا  یمادقا  هدیجنس ، رایسب  یتاکرح  اب  تاقوا ، یهاگ  ای  دندروآ و  یم  رد  یسک  جیوزت  دقع و  هب  ای  دازآ و  ای  ار 
.دیدرگ یم  یّقلت  هدنب  دازآ و  نیب  قوقح  يواست  میهفت  رد  رادشه  یعون  دوخ ، نایفارطا  همه 

هقبط ياراد  نارای  زا  یکی  دقع  هب  تاقوا ، یهاگ  ای  دوخ و  دازآ  باحـصا  زا  یخرب  دـقع  هب  ار  نازینک  زا  یخرب  اهنآ  لاثم  ناونع  هب 
نایم ار  یتاقبط  هنالداع  ریغ  هلصاف  دننامهفب و  همه  هب  ار  اهنآ  نیب  قوقح  يواست  هلیـسو ، نیا  هب  ات  دندروآ ، یم  رد  ییالاب  یعامتجا 

.دنهد شهاک  رشق  ود  نیا 

نادنزرف دقع  هب  ای  دوخ و  دقع  هب  ار  نازینک  نیا  یّتح  اهنآ  هک  تسا  هدش  هدید  دایز  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نایم  رد  نینچمه 
.دنا هدمآ  ایند  هب  ماما  موصعم و  ینادنزرف  نازینک ، نیمه  زا  یهاگ  دندروآ و  یم  رد  دوخ 
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یم اه  هنومن  نیمه  زا  زین  مالـسلااهیلع )  هموصعم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  یمارگ  ردام   ) نوتاخ متکت  راوگرزب ، يوناـب  و 
.دشاب

هدرب و زین  اهنآ  ردام  ردپ و  ای  دندیـسر ، یم  شورف  هب  نامز  نآ  رد  هک  ینازینک  ای  اه و  هدرب  ًالومعم  هک  مینادـب  تسین  دـب  نایاپ ، رد 
گنج و نوچمه  رگید ، لماوع  زا  یخرب  یپ  رد  ای  دندیناسر و  یم  شورف  هب  زین  ار  اهنآ  نادـنزرف  اهنآ  نابحاص  هک  دـنا ، هدوب  زینک 

زینک ای  هدرب  دـنتفر و  یم  يدارفا  يرادـن ، رقف و  رطاـخب  یهاـگ  هکنیا  اـی  دـندمآ و  یم  رد  يزینک  یگدرب و  هب  دارفا  نیا  نآ ، لاـثما 
.دندنام یم  یقاب  يزینک  یگدرب و  نامه  رد  زین ، اهنآ  لسن  نادنزرف و  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دندش و  یم  یسک 

تـسد رد  یعالّطا  دـنا ، هدوب  هورگ  دـنچ  نیا  زا  فیط  مادـک  ءزج  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  ردام  متکت ، وناـب  هکنیا  رد  اـّما 
 ، مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  هناخ  هب  نتفر  هنیدـم و  هب  دورو  زا  لبق  متکت ، وناب  هک  تسا  مّلـسم  هتکن  نیا  دـشاب  هک  هچ  ره  یلو  تسین ،

تّدـش كرد  زا  یّتـح  اـم ، لـثم  يدارفا  رکف  هک  ار  یگرزب  رایـسب  ياهتبیـصم  عقاو ، رد  وا  دوب و  هدـنارذگ  ار  یتخـس  رایـسب  نارود 
نوناک ّتبحم  یمرگ  زا  ّتیمورحم  يردـپ ، يرداـم و  ّتبحم  رهم و  زا  ندـنام  بیـصن  یب  نوچمه : تسا ، زجاـع  زین  اـهنآ  تعاـجف 

غوی تحت  رد  ناوت  ّدـح  زا  جراخ  ّتیلاّعف  راک و  نارهاوخ ، ناردارب و  نوچمه  دوخ  نادازمه  ریاس  رادـید  زا  ّتیمورحم  یگداوناخ ،
اب ییورایور  زا  سرت  دوخ ، یتّیـصخش  یـسنج و  میرح  زا  مأوت  ینارگن  محر ، یب  لدگنـس و  نادرم  زا  یخرب  ًانایحا  فلتخم و  دارفا 

رایسب دنوشن ، راتفرگ  اه  تبیصم  نیا  هب  هک  یناسک  يارب  اهنآ  كرد  هک  رگید ، ياهیتخس  زا  يرایسب  عاّمط و  نارتوهش و  نارادیرخ 
.تسا لکشم 

، نابرهم كاندرد و  یبلق  هتـسکش ، يا  هیحور  راوگرزب ، يوناب  نآ  يارب  تابیـصم ، تالکـشم و  زا  هتـسد  نیا  لّـمحت  عطق ، روطب  و 
خسار و یمزع  افصاب و  عناق و  عضاوتم و  یتّیصخش  انشآ ، درد  هتخوس و  يا  هنیس 
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.دنراد قیاقح  نیمه  هب  هراشا  زین  راوگرزب  يوناب  نآ  ياهبقل  زا  یخرب  هک  هنوگنامه  دوب ، هدروآ  ناغمرا  هب  راوتسا 
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متکت وناب  یقالخا  تاّیصوصخ  لیامش و  زا  يا  هّمش  باقلا و  مّوس  لصف 

یبرع گنهرف  رد  يراذگ  بقل  تمکح 
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یبرع گنهرف  رد  يراذگ  بقل  تمکح 

ياهبقل ای  بقل و  باختنا  تسا ، هدوب و  موسرم  زاب  رید  زا  اهبرع  نیب  رد  هک  یلوادـتم  ياهگنهرف  زا  یکی  دـیناد ، یم  هک  هنوگناـمه 
.تسا صاخشا  يارب  دّدعتم 

تعیرش رد  ددرگ و  یم  هدافتسا  مومذم  ياهبقل  هنوگنیا  زا  یهاگ  اهروشک  همه  نایم  رد  ًالومعم  هک  تسا  دنسپان  دب و  یهاگ  بقل ،
.تسا هدش  یهن  رگیدمه  هب  دنسپان  تشز و  ياهبقل  نداد  زا  تّدش  هب  زین  یمالسا  هسّدقم 

زا عقاو ، رد  نداد  بقل  هنوگنیا  هک  تسا  درف  بوخ  یتّیـصخش  یقالخا و  ياـهیگژیو  زا  یخرب  هدـننک  وگزاـب  وکین و  بوخ و  اـی  و 
.ددرگ یم  بوسحم  برع  ماوقا  بوخ  یعامتجا  ياهگنهرف  هلمج 

مراکم و نساحم و  یقالخا و  تاّیصوصخ  یخرب  زا  تسا  ینادردق  راهظا  رّکـشت و  ساپـس و  یعون  عقاو  رد  نداد ، بقل  زا  عون  نیا 
ردپ ای  نایفارطا و  هیحان  زا  یلومعم ، دارفا  دروم  رد  ًالومعم  دشاب و  یم  تافص  نیا  هب  وا  ندش  فصّتم  هب  دیما  ای  درف و  کی  لیاضف 
داـیز يرادـتناما  رطاـخب  شیرق  هک  نیما »  » بقل دـننامه  دوـش ، یم  هداد  صخـش  هب  هقطنم  نآ  یلاـها  هیحاـن  زا  اـی  دـنزرف و  رداـم  و 

ار ترضح  نآ  رهش ، مدرم  دندوب و  هداد  يو  هب  يربمایپ ، هب  ترـضح  نآ  تثعب  زا  لبق  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.دنتخانش یم  نیما » دّمحم   » هب

.دراد يو  ّصاخ  دیاقع  هفیاط و  هلیبق و  ای  هفرح و  لغش و  هب  هراشا  صخش ، کی  يارب  هدش  باختنا  باقلا  تاقوا ، زا  یهاگ  ای 
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وا و بّرقم  هکئالم  ای  لاعتم و  دنوادخ  هیحان  زا  ّصاخ ، ردان و  ياهناسنا  زا  یضعب  يارب  هدش  باختنا  باقلا  دراوم ، زا  یخرب  رد  اّما 
ّتیـصخش تقیقح  هدننک  وگزاب  ًالماک  بقل  دراوم ، زا  هنوگنیا  رد  هک  دوش  یم  باختنا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمغیپ و  ای 

هک  ) ّصاخ صخـش  نآ  يارب  دنتـسه  يراختفا  ياهلادم  عقاو  رد  باقلا ، زا  هتـسد  نیا  ندوب  تبثم  تروص  رد  دـشاب و  یم  درف  کی 
(. دنشاب یم  وا  یناسنا  یقالخا و  لیاضف  زا  یتلیضف  هدننک  وگزاب  اهنآ  زا  مادک  ره 

لیامـش و زا  یخرب  هدـننک  سکعنم  دـشاب ، هدـش  رداص  هک  يا  هیحان  ره  زا  صاخـشا ، يارب  اـه  بقل  زا  یخرب  تروص ، ره  رد  یلو 
درف کی  یگدنز  زا  يرگید  دنتسم  عالّطا  هک  يدراوم  رد  هلأسم  نیا  دنشاب و  یم  دارفا  یتّیصخش  یقالخا و  یمسج و  تاّیـصوصخ 

.دناسر یم  يا  هژیو  يرای  ار  ام  صخش ، نآ  لیامش  تخانش  رد  دشابن ، رایتخا  رد 

مَتکُت وناب  یقالخا  تاّیصوصخ  لیامش و  زا  يا  هّمش 

دوجو ینعی  موصعم ؛ ماما  هیحان  زا  ًارثکا  هک  ثیح  نآ  زا  دـنا ، هدـش  یفرعم  متکت  وناب  يارب  یقیقحت  یخیرات و  عبانم  رد  هک  یباـقلا 
، رگید یفرط  زا  نوچ  دراد و  وا  ّتیـصخش  تخانـش  رد  يا  هژیو  رایـسب  ّتیمها  تسا ، هدش  باختنا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  كرابم 

یم ربارب  نیدـنچ  اهنآ  هب  شزادرپ  ّتیمها  اذـلف  میرادـن ، تسد  رد  يرگید  تاعالّطا  باقلا ، نیا  زجب  وناـب ، نآ  لیامـش  حیرـشت  رد 
.ددرگ

ياهیگژیو لیامـش و  هدـننک  نایب  یعون  هب  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تفرگ  میهاوخ  کمک  یباـقلا  زا  اـهنت  باـتک ، زا  شخب  نیا  رد  اـم 
هدننک یعادت  هک   ) وناب نآ  ياهبقل  ریاس  هب  نیا ، زا  دعب  شخب  رد  دـشاب و  یم  راوگرزب  نآ  ینامـسج  یعامتجا و  یقالخا و  فلتخم 

.تخادرپ میهاوخ  دنشاب ) یم  ناشیا  یبّرقت  یناسنا و  شزرا 

32 ص :
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زا برع  مالک  رد  هنامـس  دـشاب و  یم  هنامَـس » ، » دـنا هدرک  رکذ  وناـب  نآ  يارب  نیثّدـحم  نیخّروم و  هک  یفورعم  ياـهبقل  زا  یکی  . 1
(1) .تسا هدوب  هنامس »  » زین مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  ردام  مان  تسا و  هدمآ  هبرف  قاچ و  يانعم  هب  هنیمس »  » و نیمس » »

اب انعم  نیا  ام ، رظن  هب  یلو  دـنا ، هدومن  هدارا  زین  ار  ّتیناسنا  هبترم  يدـنلب  ماقم و  تعفر  ياـنعم  بقل ، نیا  زا  نیقّقحم ، زا  یخرب  هّتبلا 
.درادن يراگزاس  نادنچ  برع  تغل  ملع 

.تسا هدوب  هبرف  قاچ و  اتبسن  ینز  ینامسج ، لیامش  لکش و  ظاحل  زا  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هدیمهف  بقل ، نیا  زا  نیربانب 

(2) .دشاب یم  نارزیخ » ، » تسا هدش  یفرعم  هطوبرم  عبانم  زا  یخرب  رد  هک  همّرکم  يوناب  نآ  ياهبقل  زا  رگید  یکی  . 2

، ناکیپ ریت و  ین ، فورعم ، يدوع  دـیور ، یم  مور  دالب  رد  هک  مرن  یهایگ  نوچمه : دراد  يدّدـعتم  یناعم  برع  مـالک  رد  نارزیخ ،
، دـشاب راوتـسا  تماق و  تسار  هک  یهایگ  ای  تخرد و  دـشاب ، مرن  ياه  هخاش  ياراد  هک  یهاـیگ  دـشاب ، مرن  هک  يا  هخاـش  هنوگ  ره 

.نآ لاثما  یتشک و  ناّکس 

مان ارهاظ  تسا و  هدـش  هدافتـسا  زین  برع  نانز  يارب  مسا ، کی  ناونعب  یهاگ  هنارزیخ ،»  » هچ و  نارزیخ »  » تروصب هچ  هملک ، نیا  و 
(3) .تسا هدوب  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ردام 

: دشاب لمتحم  نانز ، صوصخ  رد  هملک  نیا  هیمست  هجو  يارب  دناوت  یم  ینعم  ود  دش ، رکذ  هک  يدّدعتم  یناعم  نیب  زا 

.عضاوت ینابرهم و  ییوخ و  مرن  تفص  لّوا :

33 ص :

ج هّمغلا ، فشک  ص 635 ؛ ج 3 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 13 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، نایعأ  ح 3 ؛ ص 14 ، ج 1 ، رابخألا ، نویع  ك.ر :  . 1 - 1
ج 13، برعلا ، ناسل  ص 273 ؛ ج 7 ، نیعلا ، باتک  ص 10و11 ؛ ج 7 ، زجاعملا ، هنیدم  ص 404 ؛ ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 105 ؛ ، 3

(. نمس  ) ص 218
ص 2. ج 12 ، راونألا ، راحب  ص 28 ؛ باسنألا ، رحب  ص 361 ؛ ّصاوخلا ، هرکذت  ك.ر :  . 2 - 2

ص 237. ج 4 ، برعلا ، ناسل  ص 207 ؛ ج 4 ، نیعلا ، باتک  ك.ر :  . 3 - 3
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.يراوتسا یتماق و  تسار  تفص  مّود : و 

هدوب وخ  مرن  عضاوتم و  ناـبرهم و  ینز  یـصخش ، تاـّیقلخ  ظاـحل  زا  وناـب ، نآ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  لّوا ، ياـنعم  هدارا  تروص  رد 
.تسا

ياراد تماق و  تسار  ینامـسج ، لیامـش  ظاحل  زا  هک  هدوب  ییوناـب  متکت ، وناـب  هک  دوش  یم  مولعم  مّود ، ياـنعم  هدارا  تروص  ردو 
.تسا هدوب  راوتسا  هدارا  مزع و 

رهوش ردام  راوگرزب ، يوناب  نآ  هک : تسا  هتفگ  رابخألا  نویع  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  موحرم  مّود ،  يانعم  ياتـسار  رد  و 
نیمز يور  رب  وا  لباقم  رد  هاگ  چـیه  دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  يا  هنوگب  دومن ، یم  مارتحا  میرکت و  رایـسب  ار  هاّفـصم » هدـیمح   » دوخ

(1) .تسشنن

ار وناب  نآ  دنتساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یعقوم  دش ، دهاوخ  هراشا  لیـصفت  هب  زین  باتک  نیا  يدعب  لوصف  رد  هکنانچ  و 
هدوب نایامن  وا  يرهاظ  تالاح  مادنا و  رد  وا  يرامیب  راثآ  ایوگ  هک  دندوب  رامیب  يا  هزادنا  هب  ناشیا  دـنیامن ، يرادـیرخ  زینک  ناونعب 

زا زین  مالـسلا  هیلع  ماما  نایفارطا  نینچمه  درک و  یمن  هضرع  نارادـیرخ  هب  ار  وناب  نآ  ناوراک  بحاص  مه ، رطاـخ  نیمه  هب  تسا و 
.دندوب هدش  بّجعتم  رامیب  ضیرم و  يزینک  ندیرخ 

دوب و هدش  عفر  رگید  یتّدم ، تشذگ  زا  سپ  يرامیب ، نیا  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  دوش ، هدارا  مّود  يانعم  رگا  بقل ، نیا  زا  یلو 
.دوب راوتسا  تماق و  تسار  ییوناب  وا  دوبن و  ادیپ  شلاح  رهاظ  رد  يرامیب  راثآ  چیه  رگید  وناب  نآ 

یم ارقَـش » ، » دـنا هدرک  هراـشا  نآ  هـب  نـیقّقحم  نیخّروـم و  زا  يرایـسب  هـک  هرّدـخم ، يوناـب  نآ  ّمـهم  ياـهبقل  زا  یکی  نـینچمه  . 3
(2) .دشاب

نیا تسا و  هدمآ  نوگ  خرس  نز  يانعم  هب  برع ، مالکرد  ءارقش » »

34 ص :

.16 ص 14 -  ج 1 ، رابخألا ، نویع   . 1 - 1
.دوش عوجر  نیشیپ  رداصم  هب   . 2 - 2
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یلاوح ناـمدرم  بلاـغ  گـنر  هک  هنوگناـمه  تسا ، هدوب  نوگ  خرـس  راوـگرزب ، يوناـب  نآ  هرهچ  گـنر  هک  دـهد  یم  ناـشن  بقل ،
(1) .تسا هنوگنیا  مه  نونکا  مه  هدوب و  هایس  ای  خرس و  اقیرفآ ، لامش  سلدنا و 

متک وناب ُت_ ياهبقل  ریاس 

.همجن . 1

دعب هک   ) تایاور زا  یخرب  قباطم  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک  دـشاب  یم  همّرکم  يوناب  نآ  بقل  نیرتروهـشم  همجن » »
.دنا هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  بقل  نیمه  هب  تخادرپ ) میهاوخ  اهنآ  هب  ام  باتک ، نیا  يدعب  لوصف  رد  نیا ، زا 

باطخ دراوم  نامه  هب  هنیمز ، نیا  رد  دیاش  تسا و  هدوب  ترضح  نآ  یلصا  مان  همجن »  » هک دنا  هداد  لامتحا  ناقّقحم ، زا  یخرب  هّتبلا 
، دیـسر ضرع  هب  ناشیا  یلـصا  مان  صوصخ  رد  باتک ، زاغآ  رد  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب  یلو   (2)، دنا هدومن  دانتسا  مالسلا  هیلع  ماما 

.ناشیا یلصا  مسا  هن  دور ، یم  رامش  هب  وناب  نآ  فیرش  باقلا  زا  همجن »  » هک دسر  یم  رظن  هب 

نآ ندوب  زاتمم  یگدنشخرد و  تفص  بقل ، نیا  زا  دارم  هک  تسا  نشور  دشاب و  یم  هراتـس  يانعم  هب  مجن »  » زا لصا ، رد  همجن »  » و
.دشاب یم  یتّیصخش  یقالخا و  نساحم  تامارک و  لئاضف و  نامسآ  رد  وناب 

.يورَا . 2

(3) .دشاب یم  يورَا » ، » دنا هدومن  ناونع  متک  وناب ُت_ يارب  ناّققحم ، زا  یخرب  هک  يرگید  بقل 

35 ص :

(. رقش  ) ص 421 ج 4 ، برعلا ، ناسل  ص 36 ؛ ج 5 ، نیعلا ، باتک  .ر ك :  . 1 - 1
ص 102. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  ك.ر :  . 2 - 2

، لوؤسلا بلاطم  405 ؛ ص 404 -  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ص 138 ؛ راصبإلا ، رون  ح 3 ؛ ص 14 ، ج 1 ، راـبخألا ، نویع  ك.ر :  . 3 - 3
ص 13. ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  ج 3،ص 635 ؛
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رد (1) و  دـشاب یم  دایز  ریخ  یناوارف و  نآ ، یلـصا  ینعم  تسا و  هتفر  راکب  داـیز  هناـنز  مسا  کـی  ناونعب  برع ، مـالک  رد  يورا » »
تراهط تمصع و  بتکم  ناّبحم  نایعیـش و  هژیوب  و   ) ناملـسم تّما  همه  يارب  یناوارف  ریثک و  ریخ  راوگرزب ، يوناب  نآ  دوجو  هکنیا 

.تسین يدیدرت  ّکش و  هنوگچیه  ياج  ددرگ ، یم  بوسحم  مالسلا )  مهیلع 

.رَقَص . 3

.تسا هدش  رکذ  وناب  نآ  يارب  عبانم ، زا  يرایسب  رد  هک  تسا  يرگید  بقل  رقص » »

بقل اـی  مسا و  کـی  ناونع  هب  هک  یتقو  نآ ، زا  دارم  (2) و  تسا هدمآ  دیـشروخ  ترارح  شبات و  تّدش  يانعم  هب  لصا  رد  رقـص ،» »
، دیـسر ضرع  هب  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب  نآ ، هیمـست  هجو  دشاب و  یم  نابات  دیـشروخ  يانعم  هب  ابیرقت  ددرگ ، یم  هدافتـسا  یـصخش 

.تسا حضاو 

.هرهاط . 4

تـسا هدش  رکذ  ربتعم ، تایاور  رد  زین  نآ  هب  ندش  بّقلم  يارجام  یّتح  هک  دشاب  یم  وناب  نآ  ياهبقل  نیرتروهـشم  زا  یکی  هرهاط » »
.دشاب یم  یگزیکاپ  یکاپ و  نآ ، يانعم  و 

ترـضح باـقلا  زا  نینچمه  دوش و  یم  بوسحم  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  باـقلا  زا  هرهاـط »  » هک تسا  رکذ  هب  مزـال 
.دیآ یم  باسح  هب  زین  مق ) رد  متکت  وناب  رتخد   ) مالسلااهیلع هموصعم  همطاف 

رهوش دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلا )  هیلع  اضر  ماما  نینزان  دوجو  ینعی   ) دوخ دـنزرف  نیلّوا  همّرکم ، يوناب  نآ  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن 
(3) .دندومن اطعا  يو  هب  ار  بقل  نیا  مالسلا )  هیلع  مظاک  ماما   ) شموصعم

36 ص :

(. يور  ) ص 198 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 351 ؛ ج 14 ، برعلا ، ناسل  ك.ر ؛  . 1 - 1
(. رقص  ) ص 465 ج 4 ، برعلا ، ناسل  ص 60 ؛ ج 5 ، نیعلا ، باتک  ك.ر :  . 2 - 2

، ءاسنلا مالعأ  ص 165 ؛ ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی  ص 25 ؛ هّمئألا ، خیرات  ح 3 و 4 ؛ ص 14 و 15 ، ج 1 ، راـبخألا ، نویع  ك.ر :  . 3 - 3
ص 636. ج 3 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 651 ؛

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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.همالَس . 5

اهیدـب و بیاـعم و  زا  ندوب  رود  ندوب و  ملاـس  ناـمه  نآ ، ینعم  تسا و  هدـش  ذاـّختا  تمالـس »  » و مالـس »  » زا هک  فیرـش  بقل  نیا 
.تسا راوگرزب  يوناب  نآ  تباجن  تّفع و  یکاپ و  زا  يا  هشوگ  هدننک  باتزاب  تقیقح  رد  دشاب ، یم  اهیگدولآ 

.هدیشر . 6

.تسا هدوب  رادروخرب  یفاک  تداشر  یلقع و  دشر  زا  هک  ییوناب  ینعی 

.دنا هدوب  هنومن  رایسب  تواکذ ، شوه و  لقع و  رد  همّرکم  يوناب  نآ  تسا ، هدش  دراو  ربتعم  ياهلقن  زا  یخرب  رد  هکنانچمه  و 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  رابخألا  نویع  باتک  رد  هعیش ) یمیدق  رایسب  ّقثوم و  نیثّدحم  زا   ) قودص خیش  موحرم 

(1) .اهنید اهلقَع و  یف  ءاسنلا  ِلَضفَأ  نِم  تناکَف 

.دنا هدوب  نانز  نیرترب  زا  نید  لقع و  رد  وناب ، نآ  انامه  ینعی :

(. هّیسرم ای   ) هّیسیرم . 7

هب صوصخ  نیا  رد  نیا ، زا  شیپ  ام  دشاب و  هدوب  سلدنا ) فارطا  اقیرفآ و  لامـش  قطانم  زا   ) سیرَم رهـش  یلاها  زا  هک  ییوناب  ینعی 
.میتفگ نخس  لیصفت 

: تسا هدروآ  سیرَم )  ) ناونع حیضوت  رد  ادخهد  موحرم 

دبع وـبا  هب  یّنکم  یـسیرَم و  ناـمحرلا  دـبع  هب  روهـشم   ) همیرک یبا  نب  ثاـیغ  نب  رـشب  تسا و  هبوـَن »  » هقطنم زا  یّلحم  ماـن  سیرَم » »
ودب دنتـسه ، ءاجرا  هب  لئاق  هک  هّیـسیرَم »  » هقرف تشاد و  زین  هفـسلف  رد  یعالّطا  دوب و  سیرَم ) یلاها  زا   ) یلزتعم ياهقف  زا  نامحرلا )

.دنبوسنم

37 ص :

ص 15. ج 1 ، رابخألا ، نویع   . 1 - 1
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.هّیبَون . 8

باسح هب  میلقا  نیا  قطانم  زا  زین  سیرَم »  » رهش عقاو ، رد  دشاب و  یم  نادوس  دالب  یحاون  زا  هبون ،»  » هقطنم زا  هک  ییوناب  ینعی  هیبون » »
(1) .دیآ یم 

: تسا هدروآ  بون )  ) ناونع لیذ  رد  دوخ  همان  تغل  رد  ادخهد  موحرم 

هـشبح رـصم و  نایم  يا  هیحاـن  لـین ، دور  راـنک  رب  رـصم ، یبونج  هب  لّوا ، میلقا  زا  نادوس ، دـالب  زا  یتیـالو  نادوس ...  مدرم  زا  یلیج 
(. تسا )

: تسا هتفگ  نینچ  هفینح  وبا  زا  لقن  هب  سرم »  » هّدام لیذ  رد  برع ) نابز  روهشم  ياه  همان  تغل  زا   ) برعلا ناسل  باتک  بحاص  و 

(2) .نادوس َضرأ  یَلت  یتلا  بوَّنلا  دالب  یندأ 

.تسا هدش  هدیشک  نادوس  نیمزرس  همادا  رد  بون »  » ياهنیمزرس نیرتکیدزن  ینعی :

.نَکُس . 9

اجکی بقل  ود  نیا  تروص ، نیا  رد  هک  دنا ، هدمآ  رگیدمه  هب  هفاضا  تروص  هب  یلبق ، بقل  اب  بقل  نیا  یخیرات ، عبانم  زا  یخرب  رد 
«. هّیبونلا نکس  : » تروص هب  ینعی  دندرگ ؛ یم  بوسحم  ترضح  يارب  دحاو  بقل  کی 

یتقو مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ردام  هب  طوبرم  باب  زا  لّوا ، ثیدـح  رد  رابخألا  نویع  باـتک  رد  زین  قودـص  خیـش  موحرم 
ثیدح ینعی   ) نآ زا  دعب  ثیدح  رد  یلو  تسا ، هدروآ  هّیبونلا » نکس   » تروص نامه  هب  ار  بقل  نیا  درمش ، یم  ار  متکت  وناب  باقلا 

، وناب نآ  باقلا  شرامش  رد  مّوس )

38 ص :

(. بون  ) ص 178 ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 776 ؛ ج 1 ، برعلا ، ناسل  ص 379 ؛ ج 8 ، نیعلا ، باتک  ك.ر :  . 1 - 1
(. سرم  ) ص 216 ج 6 ، برعلا ، ناسل   . 2 - 2
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.(1) تسا هدومن  رکذ  ییاهنت  هب  ار  نکس » »

هک تسا  نآ  اعّدا  نیا  نئارق  زا  یکی  و  دنوش ؛ یم  بوسحم  وناب  نآ  يارب  بقل  ود  مه ، زا  ادج  هملک ، ود  نیا  هدنـسیون ، رظن  هب  یلو 
.تسا هدوب  زین  مالسا  خیرات  رگید  ناوناب  زا  یخرب  هدیمح و  وناب  بقل  ییاهنت  هب  هّیبون »  » بقل

« نکـس  » هژاو یتسیاب  ددرگ ، بوسحم  وناب  نآ  يارب  بقل ، کی  اجکی  هّیبون »  » هب هفاضا  اـب  نکـس »  » رگا هک  تسا  نیا  رگید  لـیلد  و 
باسح هناگادـج  رگا  یلو  هّیبونلا ،» هنکـس   » تروص هب  ای  دـش و  یم  هّیبونلا » تنکـس   » تروص هب  ای  ینعی  دـمآ ، یم  ّثنؤم  تروصب 

.دوب دهاوخن  نایم  رد  یلکشم  دوش و  یم  لامعتسا  ناسکی  ّثنؤم  يارب  مه  رّکذم و  يارب  مه  لَُعف ،»  » تئیه اب  نَکُس » ، » دوش

یم شمارآ  نآ  اب  ناسنا  هک  دوش  یم  قالطا  يزیچ  ره  هب  نَکَـس »  » دـشاب و یم  شمارآ  ياـنعم  هب  هنیکـس  زا  تغل ، رد  نَکُـس »  » اـّما
.دبای

يارب ار  بش  وا  انامه  ینعی  »(2) ؛ اًنَکَس َْلیَّلا  َلَعَج  َو  : » دیامرف یم  بش  فیـصوت  رد  لاعتم  دنوادخ  ماعنأ ، هروس  رد  میرک ، نآرق  رد 
.دومرف قلخ  شمارآ  بجوم  امش 

، تسا هدروآ  زین  برعلا  ناـسل  رد  روـظنم » نبا   » هکناـنچ دور ، یم  راـک  هب  صاخـشا  يارب  مسا ، کـی  ناوـنع  هب  یتـقو  هملک  نـیا  و 
: ددرگ یم  ظّفلت  ریز  تروص  هس  زا  یکی  هب  ًالومعم 

.نَکَس . 1

.نَکُس . 2

(3) .نْکَس . 3

39 ص :
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(. نکس  ) ص 218 ج 13 ، برعلا ، ناسل   . 3 - 3

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 139ناهفصا   هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13020/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13020/AKS BARNAMEH/#content_note_39_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13020/AKS BARNAMEH/#content_note_39_3
http://www.ghaemiyeh.com


رتبـسانم نَکُـس »  » تروص هب  دـشاب ، نز  کی  مان  ای  بقل و  هک  یتروص  رد  نآ ، ظّفلت  دـسر ، یم  رظن  هب  دـش : ضرع  هکنانچمه  یلو 
.دشاب

مَتکُت وناب  فورعم  ياه  هیْنُک 

نایم رد  ترهـش  ای  یلیماف و  دوجو  نوچمه  اهنآ ، نایم  رد  تسا  یجیار  هلأسم  کی  ابیرقت  یبرع ، کلامم  گنهرف  رد  هینک »  » دوجو
هک تسا  یلیماف  نآ  طّسوت  میتسه و  رادروخرب  زین  یلیماف  کی  زا  مسا ، رب  هوالع  نایناریا  ام  زا  کـی  ره  هک  هنوگناـمه  ناـیناریا ؛ اـم 
هک توافت  نیا  اب  تسا ، یلیماف  لثم  يزیچ  اهبرع ، نیب  رد  زین  هینک  دندرگ ، یم  زیامتم  هتخانـش و  مه  زا  مسا ، مه  صخـش  رفن  دـنچ 
هب ُّما ،»  » ای بأ »  » هملک ندرک  هفاضا  اب  ددرگ ) یم  باختنا  صخـش  يارب  دـّلوت  يادـتبا  نامه  زا  ًالومعم  هک   ) ار هینک  اهبرع ، نایم  رد 

هینک یـصخش ، لاثم ، ناونع  هب  دننک ، یم  تسرد  دشاب ، وا  نادنزرف  يایوگ  هک  یتاملک  ای  نّیعم و  یمـسا  هب  ردام »  » و ردـپ »  » يانعم
.دراذگ یم  نآ  لاثمأ  و  نسح ) ردام  ینعی   ) نسح ّما  ای  لضاف ،) ردپ  ینعی   ) لضاف وبأ  ای  نسح ،) ردپ  ینعی   ) نسحلا وبا  ار  دوخ 

ّما نسح ،) ردام   ) نسحلا ّما  لثم : دراد ، ییاه  هینک  همطاف ) لثم   ) صّخـشم مسا  کی  رب  هوالع  برع ، نز  کی  رت ، حـضاو  یترابع  هب 
.هریغ و  نادنزرف ) ردام   ) نینبلا ّما  دنزرف ،) ردام   ) دلولا

، تشاذگ نسحلا  ُّما  ناوتب  ار  وا  هینک  ات  دـشاب ، هتـشاد  نسح  مسا  هب  ًالثم  يدـنزرف  فرط ، هک  تسین  مزال  امتح  صوصخ ، نیا  رد  و 
.دننک یم  تاعارم  ار  تبسانم  نیا  عقاوم  زا  يرایسب  رد  هک  دنچ  ره 

رد ییاه  هینک  زین ، مالسلااهیلع )  هموصعم  همطاف  ترضح  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  راوگرزب  ردام   ) متکت وناب  كرابم  دوجو  يارب  و 
: زا دنتسه  ترابع  اهنآ  ّمها  هک  تسا  هدش  رکذ  هطوبرم ، عبانم 
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(. نادنزرف ردام  ینعی :  ) (1) نینبلا ُّما  . 1

(. دنزرف ردام  ینعی : )(2) دلو ُّما  . 2

 (. مالسلا هیلع  اضر  ماما  ردام   ) (3) اضرلا ُّما  . 3

41 ص :

ص 342. داشرإلا ، ك.ر :  . 1 - 1
ص هّیهبلا ، راونألا  ص 13 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  ص 635 ؛ ج 3 ، لوؤسلا ، بلاطم  ح 1 ؛ ص 13 ، ج 1 ، رابخألا ، نویع  ك.ر :  . 2 - 2

.211
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هنیدم رهش  هب  دورو  مراهچ  لصف 

شورف هدرب  ناوراک 
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شورف هدرب  ناوراک 

ماما نینزان  دوجو  هک  یلاس  نامه  رد  اـبیرقت  ینعی   ) يرمق يرجه  لاس 147  رد  هرهاط ، يوناب  نآ  دـش ، ضرع  اقباس  هک  هنوگنامه 
ماما شیمارگ  ردپ  زا  یمالسا  تّما  تماما  رما  هزات  زونه  عقاو ، رد  دندرب و  یم  رس  هب  یگلاس  ای 20  ّنس 19 و  رد  مالسلا  هیلع  مظاک 

( سیرَم رهش  زا   ) اقیرفآ لامش  زا  ار  ییاه  هدرب  نازینک و  هک  یناوراک  نایم  رد  دوب ) هدش  لقتنم  ترضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص 
.دش هنیدم  رهش  دراو  دوب ، هدروآ  رهش  نآ  هب  شورف  يارب 

هطوبرم یخیرات  عبانم  رد  هکنانچ   ) زین راوگرزب  يوناب  نیا  دنتـشاد و  دوجو  شورف  يارب  يداـیز  نازینک  اـه و  هدرب  ناوراـک ، نآ  رد 
.دنتشاد روضح  یشورف  نازینک  زا  یکی  ناونعب  ناوراک ، نآ  رد  تسا ) هدمآ 

، دـنا هدوب  رامیب  تّدـش  هب  هنیدـم ، رهـش  هب  ناوراک  دورو  ماگنه  هب  راوگرزب ، يوناب  نآ  هک : تسا  هدـمآ  هطوبرم  عباـنم  رد  نینچمه 
هیلع مظاک  ماما  یتقو  هک  دوب  مه  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هدومن  ادـج  رگید  یـشورف  نازینک  زا  ار  وا  ناوراـک ، بحاـص  هک  يا  هنوگب 
یّتح ای  دادن و  ناشن  يو  هب  ار  وناب  نآ  ناوراک  بحاص  دز ، رـس  ناوراک  نآ  هب  يو  ندومن  يرادـیرخ  تهج  لّوا ، راب  يارب  مالـسلا 

، ترضح نآ  هکنیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  باحصا و  دومن ، يرادیرخ  ار  وا  ناوراک ، بحاص  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ًادعب  هک  یتقو 
.دندومن بّجعت  تسا ، هدومن  يرادیرخ  الاب ، تمیق  رارصا و  همه  نآ  اب  ار  يرامیب  زینک  کی 

رد امرگ  تّدـش  عقاو ، رد  دـنا و  هدـش  ضیرم  هنیدـم  اـت  سیرَم  نیب  ریـسم  نیمه  رد  راوگرزب ، يوناـب  نآ  هک  دور  یم  لاـمتحا  هّتبلا 
تکرح هلصاف 
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يرامیب ناشیا  ادتبا  نامه  زا  رگا  ّالا  و  دندوب ؛ هدش  وناب  نآ  يرامیب  بجوم  يرگید  یلامتحا  لماوع  ای  هنیدم و  ات  سیرَم  زا  ناوراک 
دروآ یمن  هارمه  هب  شورف  يارب  ار  نآ  ناوراک  بحاص  دوبن ، یهاتوک  ریسم  هنیدم  ات  سیرَم  نایم  هلصاف  هکنیا ، هب  هّجوت  اب  دنتشاد ،
نییاپ یتمیق  اب  ای  دنام و  یم  یقاب  دبای ، زاب  ار  دوخ  یتمالـس  وناب  نآ  هک  ینامز  ات  ّلقادح  سیرَم ، رهـش  نامه  رد  هک  دوب  نآ  رتهب  و 

.دناسر یم  شورف  هب  رهش  نامه  رد  ار  وا  رت ،

یم رظن  هب  رت  یقطنم  دوجوم ، نئارق  دهاوش و  هب  هّجوت  اب  دش ، رکذ  هک  یلامتحا  یلو  دنشاب ، یم  لامتحا  افرص  اهثحب ، نیا  همه  هّتبلا 
.دسر

هنیدم رهش  هب  ناوراک  دورو  ماگنهب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  لزنم  هنیدم و  رهش  عاضوا 

، رگید یفرط  زا  دـش و  هنیدـم  رهـش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 147  رد  هرهاـط ، يوناـب  نآ  هب  طوبرم  ناوراـک  میتفگ ، هک  هنوگناـمه 
لاس رد  مالـسلا )  هیلع  مظاک  ماما  راوگرزب  ردپ   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  نینزان  دوجو  تسا ، هدـش  رکذ  یخیرات  عبانم  رد  هکنانچ 

وا هب  یساّبع  تموکح  هیحان  زا  هک  يرهز  طّسوت  هنیدم ، رهـش  هب  ناوراک  نیا  دورو  زا  سپ  لاسکی  ابیرقت  ینعی  يرمق ، يرجه   148
.دیسر تداهش  هب  مومسم و  دش ، هدناروخ 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تّما ، تیالو  تماـما و  ریطخ  رما  زونه  دـش ، هنیدـم  رهـش  دراو  همّرکم  يوناـب  نآ  یتقو  رطاـخ ، نیمه  هب 
.دوب هدشن  لقتنم 

مالـسا خیرات  هرود  نیرت  هنتف  رپ  نیرت و  بوشآ  رپ  عقاو  رد  تسا ، هدمآ  یخیرات  ربتعم  عبانم  رد  هکنانچ  مالـسا ، خیرات  زا  هرود  نیا 
.دیآ یم  باسح  هب 

رارق مه  يور  رد  ور  تّدـش  هب  فلتخم ، ياهحانج  اه و  هتـسد  رد  ساّبع  ینب  هّیُما و  ینب  دـساف  نادـناخ  ود  خـیرات ، زا  هرود  نیا  رد 
.دیسر یم  ناملسم  مدرم  شوگ  هب  زور  ره  يدایز ، ياه  يزیرنوخ  اهگنج و  دندوب و  هتفرگ 

46 ص :
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ّقح رد  اهنآ  متس  ملظ و  دندوب و  هتفای  تسد  یبرع  کلامم  رب  تنطلـس  تردق و  جوا  هب  نیا ، زا  لبق  ههد  دنچ  ات  ابیرقت  هک  هّیُما  ینب 
نتشک زا  ساّبع ، ینب  نادناخ  ینعی  دوخ ، تخسرس  نمـشد  اب  هلباقم  هناهب  هب  نونکا  مه  دوب ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  نایولع  نایعیش و 
.دز یم  يا  هنتف  ره  هب  تسد  تشاد ، تسد  رد  هک  یتردق  زا  عافد  يارب  تشادن و  ییابا  چیه  مولظم ، نامدرم  نایعیش و  نایولع و 

نوریب نانآ  گنچ  زا  ار  تردـق  دنتـسناوت  دـندش و  بلاغ  هّیما  ینب  رب  ساّبع  ینب  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  فیرـش  رمع  رخاوا  رد 
اه هنیک  همه  هاگنآ  دز و  هیکت  یتنطلس  هکیرا  رب  دوب ، دساف  ّدبتسم و  ملاظ و  رایسب  یمکاح  هک  یساّبع  روصنم  ماجنا ، رـس  دنروایب و 
هب تسناوت  یم  ات  تخاس و  رهاظ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نادناخ  نایولع و  زا  ار  یـساّبع  نادناخ  ياهتوادع  و 

.دومن مادقا  ناشراتشک  لتق و  هب  نانآ و  ّقح  رد  متس  ملظ و 

هک يا  هنوگب  دوب ، یتموکح  دساف  هاگتـسد  هرـصاحم  تراظن و  تحت  ًالماک  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  خیرات ، زا  هرود  نیا  رد  نیاربانب 
(1) .دیماجنا یم  باحصا  تراسا  لتق و  هب  ًالومعم  دوب و  لرتنک  تحت  هناخ ، نیا  اب  نایولع  نارای و  باحصا و  طابترا  نیرتکچوک 

هنیدم رهش  هب  ناوراک  دورو  نامز  ات  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  یناگدنز  هب  ارذگ  یهاگن 

قداص ماما   ) مّشش ماما  موصعم  دنزرف  اهنت  تیالو و  تماما و  نامـسآ  كانبات  رتخا  نیمتفه  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو 
رد ءاوبأ »  » مان هب  ییاتسور  رد  هبنشکی ، زور  رد  يرمق ، يرجه  لاس 128  رفص  متفه  رد  مالسلا )  هیلع 
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هب نوتاخ » هدیمح   » مان هب  تامارک  لئاضف و  بحاص  اوقت و  اب  هفیفع و  رایـسب  يردام  موصعم و  يردپ  زا  هنیدم ، هّکم و  نایم  هلـصاف 
.دمآ ایند 

رد وا  ریظن  یب  هزاوآ  رطاخب  ار  مظاک »  » بقل دشاب و  یم  یهلا  مزعلا  اولوا  ناربمغیپ  زا  یکی  اب  مانمه  یسوم »  » ترضح نآ  یلصا  مان 
.دنا هدرک  اطعا  ترضح  نآ  هب  توکلم  ملاع  زا  دوخ ، مشخ  ندرب  ورف  تشذگ و  ملح و 

نیما و نیدـهتجملا ، نیز  جـئاوحلا ، باب  حـلاص ، رباص ، دومن : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  ترـضح  نآ  رگید  فورعم  ياـهبقل  زا 
.هریغ

هچ  ) ییاور ربتعم  عبانم  رد  هدش و  هدید  ترضح  نآ  زا  شفیرش ، رمع  تیاهن  ات  تدالو  يادتبا  نامه  زا  يدایز  تامارک  تازجعم و 
نآ هک : تسا  هدـش  لـقن  نآ  قباـطم  هک  تسا  یتـمارک  دراوـم  نیا  هلمج  زا  هک  تسا ، هدـش  لـقن  ّتنـس ) لـها  هچ  هعیـش و  قرط  زا 

لئاـسم زا  دـنا و  هدومن  ملّکت  مالـسلا )  هیلع  قداـص  ماـما   ) شردـپ ناراـی  باحـصا و  یخرب  اـب  دـندوب ، هراوهگ  رد  یتقو  ترـضح 
ندز مه  هب  مشچ  کی  هب  رگید ، رود  ناکم  هب  یناکم  زا  دوخ ، ضرألا  ّیط  تردق  هلیـسو  هب  ای  دـنا و  هداد  ییاهربخ  اهنآ  یـصخش 

(1) .هریغ دنا و  هدش  رضاح 

( یلعف يایناپسا   ) سلدنا یلاوح  زا  اقیرفآ و  لامش  قطانم  زا  يا  هقطنم  زا  هک  دندوب  يزینک  ادتبا  رد  نوتاخ ) هدیمح   ) ناشیا ردام  اّما 
ار وا  سپس  دندومن و  يرادیرخ  ار  وا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینزان  دوجو  دوب و  هدش  هنیدم  دراو  شورف  يارب  ربرب ، ماوقا  زا  یموق  زا 

.دندروآرد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شموصعم  دنزرف  يرسمه  هب 

 ( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ردام   ) متکت وناب  ّیبرم  مّلعم و  عقاو ، رد  نز  نیا 
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يوناـب ود  ره  هک  ارچ  ددرگ ؛ یم  بوسحم  زین  وناـب  نآ  اـب  ناتـساد  مه  یتیـالو و  مه  یعون ، هب  تقیقح  رد  دور و  یم  رامـش  هب  زین 
ياضق زا  سپـس  دـندوب و  هدـش  هدروآ  هنیدـم  هب  زینک ، ناونعب  اقیرفآ ) لامـش  یحاون  زا   ) بَون سلدـنا و  یلاوح  ناـمه  زا  راوگرزب 
نیرتهب حاکن  هب  تیاـهن ، رد  دـنا و  هدومن  بسک  ار  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  لزنم  هب  دورو  راـختفا  لاـعتم ، راـگدرورپ  زیمآ  فطل 

.دنا هدمآ  رد  نیمز  يور  تاقولخم 

ام هک  تسا  هدـش  رکذ  نوتاخ ) هدـیمح  ینعی   ) راوگرزب يوناب  نیا  يارب  هعیـش  یخیرات  ییاور و  عبانم  رد  يدایز  تامارک  لئاضف و 
.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد 

، تسا هدش  لقن  ّتنس  لها  هعیش و  یثیدح  عبانم  نیرتربتعم  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینزان  دوجو  اب  وناب  نآ  جاودزا  ناتـساد 
: هک دشاب  یم  نینچ 

: دنک یم  لقن  يدسا » هشاکُع  نبا   » مان هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  کیدزن  نارای  زا  یکی 

فطل دروم  میرکت و  رایسب  ارم  ترضح  نآ  مدش و  مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  موصعم  ردپ   ) مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  لزنم  دراو  يزور 
.داد رارق  شیوخ 

دوب هدش  دنمورب  یناوج  هک  داتفا  ترضح ) نآ  دشرا  دنزرف   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  كرابم  هرهچ  هب  ممـشچ  سلجم ، نیا  رد  نم 
.دوب دّرجم  زونه  و 

!؟ دیریگ یمن  نز  ناوج ، نیا  يارب  ارچ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  باطخ  نم  هاگنآ 

نآ رد  دش و  دهاوخ  هنیدم  دراو  ربرب  لها  زا  شورف  هدرب  یناوراک  يدوز  هب  هک  نادب  هشاکع ، يا  دندومرف : باوج  رد  ترضح  نآ 
.میامن جیوزت  يرادیرخ و  رفعج  مدنزرف  يارب  ار  زینک  نآ  تسا  رارق  هک  دراد  دوجو  يزینک  ناوراک ،

باطخ ترضح  نآ  متفر ، مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  لزنم  هب  زین  نآ  زا  دعب  زور  نم 
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يرادیرخ رفعج  مدـنزرف  يارب  يزینک  وا  زا  هک  یـشورف  هدرب  نآ  زا  منک  ربخ  اب  ار  وت  هک  یهاوخ  یم  ایآ  هشاکع ، يا  دومرف : نم  هب 
.نک يرادیرخ  ار  زینک  نالف  ناوراک ، نآ  زا  ورب و  رز  هسیک  نیا  اب  سپ  تسا ، هدمآ  نونکا  مه  ناوراک  نآ  درک ، مهاوخ 

.متفر شورف  هدرب  نآ  دزن  هب  متفرگ و  ترضح  نآ  زا  ار  رز  هسیک  نم  دیوگ : یم  هشاکُع 

.تسا هدنام  یقاب  نونکا  مه  اهنآ  زا  زینک  ود  طقف  ما و  هتخورف  متشاد ، هارمه  هب  هک  ار  ینازینک  همه  نم  تفگ : درم  نآ 

ار ناوج  زینک  نآ  مدیـسرپ : درم  نآ  زا  تسا ، رتامیـس  شوخ  رتناوج و  اهنآ  زا  یکی  مدید  نم  داد ، ناشن  نم  هب  ار  زینک  ود  نآ  یتقو 
!؟ یشورف یم  دنچ 

!؟ تسا رانید  داتفه  وا  رخآ  تمیق  تفگ : وا 

هارمه هب  نم  هک  هسیک  نیا  رد  متفگ : وا  هب  تیاهن  رد  نم  تفریذپن و  وا  یلو  مروایب ، نییاپ  ار  تمیق  مناوتب  ات  مدز  هناچ  وا  اب  یکدنا 
.زینک نآ  يازا  رد  وت ، لام  دشاب ، نآ  رد  هچ  ره  مراد ،

دوجو نآ  رد  راـنید  دـنچ  مینیبـب  رامـشب  نک و  زاـب  ار  هسیک  ـالاح  تفگ : هک  دوب  وا  دزن  رد  يدیفـس  شیر  درم  یلو  درکن ، لوبق  وا 
؟ دراد

.مشورف یمن  نم  دشاب ، رتمک  رانید  داتفه  زا  رانید  کی  رگا  هک  ارچ  رامشن ؛ نکن و  زاب  دوخ  یب  تفگ : درم  نآ 

هسیک نآ  لخاد  رد  رانید  داتفه  تسرد  هک  دش  مولعم  اضق  زا  میدرمش و  ار  اهرانید  مدرک و  زاب  ار  هسیک  درم ، ریپ  نآ  رارـصا  هب  نم 
.دشاب یم 

ترـضح نآ  يارب  ار  ارجام  همه  هاگنآ  مدروآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  هب  دوخ  اب  مدومن و  يرادـیرخ  ار  زینک  نآ  نم  سپ 
.مداد حرش  دوب ) هداتسیا  وا  رضحم  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینزان  دوجو  هک  )
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؟ تسیچ تمان  دومن : لاؤس  زینک  نآ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ 

(. هدش هدوتس  يانعم  هب   ) هدیَمُح درک : ضرع  وناب  نآ 

یهاوخ هدوتـس  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  وت  هک  انامه  ینعی  هرخآلا ؛» یف  هدومحَم  و  ایندلا ، یف  ٌهدیَمُح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوب

(1) .دندروآ رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  دقع  هب  ار  همّرکم  يوناب  نآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس  و 

ماـما نینزاـن  دوجو  هک  يا  هنوگب  ددرگ ، یم  بوسحم  مالـسا  خـیرات  هنومن  رایـسب  ناوناـب  زا  تباـجن  اوقت و  تّفع و  رد  وناـب ، نآ  و 
: دندومرف بقل  نیا  ینعم  رد  ترضح ، نآ  دوخ  سپس  دندومن و  اطعا  ار  هاّفصم »  » بقل وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

(2) .يِدَْعب ْنِم  ِهَّجُْحلا  ِیل َو  ِهّللا  َنِم  ًهَماَرَک  ََّیلإ  ْتَیُِّدا  یّتَح  اَهُسِرَْحت  ُكَالْمألا  َِتلاَز  اَم  ِبَهَّذلا ، ِهَکِیبَسَک  ِساَنْدَألا  َنِم  ٌهاّفَصُم  ٌهَْدیَمُح 

ار وا  دوخ ، ياه  هتشرف  طّسوت  لاعتم ، دنوادخ  انامه  تسا و  هدش  هیفـصت  صلاخ ، يالط  نوچمه  اه ، یکاپان  همه  زا  هدیمح ، ینعی :
تّجح يارب  نم و  يارب  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  دوب  یتمارک  وناب ، نآ  دمآ و  رد  نم  هلابح  هب  هکنیا  ات  دومن  يرادـهگن  دوخ  هانپ  رد 

.نم زا  سپ 

متکت وناب  هنومن  یّبرم  مّلعم و  نوتاخ ، هدیمح 

عقاو رد  دش و  متکت  وناب  مّلعم  ّیبرم و  ادـعب  هک   ) نوتاخ هدـیمح  وناب  دوش ، یم  هدـیمهف  یثیدـح  یخیرات و  ربتعم  ياهلقن  زا  هکنانچ 
.دوب ینید  دنلب  فراعم  اب  انشآ  هملاع و  هیقف ، دنمشناد ، رایسب  ینز  دیدرگ ) انشآ  ینید  ماکحا  فراعم و  هب  وا  طّسوت  متکت ، وناب 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  كرابم  نابز  زا  هدـش  رداص  ثیداحا  هب  تبـسن  هژیوب  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  زا  يرایـسب  هب  وا 
.تخادرپ یم  ناملسم ) ناوناب  نایم  رد  صوصخب   ) راوگرزب ماما  نآ  ثیداحا  لقن  جیورت و  رشن و  هب  یّتح  دوب و  هاگآ 

: دسیون یم  نینچ  لامآلا  یهتنم  شرگید  باتک  رد  نانجلا ) حیتافم  روهشم  باتک  بحاص   ) یّمق سابع  خیش  موحرم 

هدوب نید  لئاسم  ماـکحا و  هب  تبـسن  هملاـع  ههیقف و  نادـنچ  هرّدـخم ، نآ  هک  تسا  نآ  دـش ، موهفم  تاـیاور  یخرب  زا  نم  رب  هچنآ 
نآ هب  دندومن ) یم  لاؤس  ترضح  نآ  زا  ینید  لئاسم  رد  هک   ) ار هعماج  ياهنز  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نینزان  دوجو  هک  تسا 

(1) .دننک لاؤس  وا  زا  ار ) دوخ  لئاسم   ) ات دنداد ، یم  عاجرا  همّرکم  يوناب 

نیرخآ رد  هک  دـشاب  یم  یثیدـح  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  یثیداـحا  هـمّرکم ، يوناـب  نآ 
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  نآ  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  هدینش  وا  زا  ترضح ، نآ  رمع  تاظحل 

(2) .هالصلاب اّفِخَتْسُم  ُلانَت  انَتَعافش ال  ّنإ 

.دیسر دهاوخن  درامشب  کبس  فیفخ و  ار  زامن  هک  یسک  هب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ام  تعافش  ینعی :

اـضر ماما  ردام   ) متکت وناب  تیبرت  میلعت و  هب  ینالوط  ابیرقت  یتّدم  دمآ ) دـهاوخ  زین  نیا  زا  دـعب  هکنانچ   ) يراوگرزب يوناب  نینچ  و 
.دنتخومآ يو  هب  ار  دوخ  یکولس  ینید و  ياه  هتخودنا  تاّیبرجت و  همه  دنتخادرپ و  مالسلا )  هیلع 

52 ص :

ص 995. لامآلا ، یهتنم  همجرت  ك.ر :  . 1 - 1
ص 276 و 477. ج 1 ، یفاکلا ،  . 2 - 2

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( www.Ghaemiyeh.comاهیلع ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13020/AKS BARNAMEH/#content_note_52_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13020/AKS BARNAMEH/#content_note_52_2
http://www.ghaemiyeh.com


متک وناب ُت_ ماب  رب  تداعس  يامه  مجنپ  لصف 

متکت وناب  ماب  رب  تداعس  يامه 
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متکت وناب  ماب  رب  تداعس  يامه 

.دیدرگ هنیدم  رهش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 147  رد  هرّدخم  يوناب  نآ  دیسر ، ضرع  هب  هچنانچ 

ناوراک رد  هک  رامیب ، تّدش  هب  یلو  هبرف ، قاچ و  اتبسن  تماق و  تسار  نوگ ، خرس  امیـس ، شوخ  ناوج ، تسا  يزینک  نونکا  مه  وا 
.دش دهاوخ  هچ  وا  تبقاع  دومن و  دهاوخ  يرادیرخ  ار  وا  یسک  هچ  هک  تسا  نیا  نارگن  هظحل  ره  شورف ، هدرب 

هدنـشورف هب  نآ  يازا  رد  يرتشیب  لوپ  هک  یـسک  ره  هکلب  دـیامن ، باختنا  ار  دوخ  بابرا  دوخ ، هک  درادـن  ار  نآ  راـیتخا  هک  يزینک 
تعاطا صخـش  نآ  زا  ارچ  نوچ و  نودـب  لامک و  مامت و  ات  دوب  دـهاوخ  فّظوم  وا  دوب و  دـهاوخ  وا  بحاـص  دـنک ، تخادرپ  شا 

.دیامن

نیملـسم هب  نازینک  اـه و  هدرب  اـب  دروخرب  صوصخ  رد  ّمهم  رایـسب  یتاّررقم  قوقح و  نیناوق ، مالـسا ، سّدـقم  نید  هکنیا  دوجو  اـب 
رد مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  مرکا و  لوسر  ناوارف  شـشوک  یعـس و  زا  نرق  مین  کی و  تشذگ  اب  دوب و  هتخومآ 

، دوش یم  هدافتـسا  خـیراوت  زا  هکنانچ  هنافّـسأتم  اّما  دازآ ، هدـنب و  زا  ّمعا  اهناسنا ، قوقح  تاعارم  تلادـع و  ّمهم  ياهراعـش  جـیورت 
ریز ار  اه  هدرب  نازینک و  قوقح  نانچمه  ّتیلهاج ) نامز  نوچمه   ) نامز نیا  رد  اهزینک  اه و  هدرب  نارادیرخ  نابحاص و  زا  يرایـسب 

.دندومن یم  اهنآ  اب  هنالداعان  هنایشحو و  رایسب  ییاهراتفر  دنتشاذگ و  یم  اپ 

55 ص :
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ات دوب ، هتخادـنا  لاعتم  راگدرورپ  نماد  هب  اعد  لّسوت و  تسد  مادـم  دوخ ، يرامیب  تلاح  نآ  اب  لاـبقا ، شوخ  يوناـب  نیا  اـیوگ  اـّما 
لدگنس تسرپ و  توهش  محر و  یب  ياهناسنا  ّرش  زا  دناسرب و  محر  اب  فاصنا و  اب  قالخا و  شوخ  یبحاص  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ 

.دومن باختنا  وا  يارب  ار  نیمز  يور  ياه  ناسنا  نیرتهب  زین  لاعتم  دنوادخ  دشخب و  ییاهر 

نیا تسا ، هدـمآ  هطوبرم  عبانم  رد  هکنانچ  یلو  دـنا ، هدوبن  هرکاب  ًـالومعم  ناـمز ، نآ  رد  یـشورف  نازینک  بلاـغ  هکنیا ، مغر  یلع  و 
(1) .دنا هدوب  هرکاب  دندش ، دراو  مالسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  هک  یماگنه  راوگرزب  يوناب 

يارب يرگید  ملاس  نازینک  هک  یناـمز  اـت  ناوراـک  بحاـص  رطاـخ ، نیمه  هب  تسا و  راـمیب  تّدـش  هب  دنمتداعـس ، يوناـب  نیا  يرآ ،
هب ات  دوب  لاعتم  راگدرورپ  نشور  حلاصم  زا  دوخ ، هلأسم  نیا  دیاش  تسا و  هدادن  رارق  نارادیرخ  ضرعم  رد  ار  وا  ًالعف  دراد ، شورف 
نآ یگتسیاش  هک  دوش  دراو  يا  هناخ  هب  لابقا ، شوخ  سورع  نآ  دنامب و  ناهنپ  نارادیرخ  مشچ  زا  یتّدم  ات  وا  يرامیب ، نیا  هطساو 

.دراد ار 

قداص ترضح   ) نایعیش مشش  ماما  موصعم  دنزرف  اهنت  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ترـضح  رفعج ، نب  یـسوم  ماما  نینزان  دوجو  یفرط ، زا 
یم رس  هب  یگلاس  نیب 19 و 20  یّنس  هلصاف  رد  دوب ، لماک  ِناوج  نآ  يوس  هب  نانمؤم  نایعیـش و  همه  دیما  مشچ  هک  مالـسلا )  هیلع 
یم رتانـشآ  تماعز  تماـما و  ریطخ  هفیظو  مالـسا و  تّما  تالکـشم  اـب  زور  هب  زور  شراوگرزب ، ردـپ  رمع  لاـس  نیرخآ  رد  درب و 

.دوش

.درب یم  رس  هب  جاودزا  ّنس  نیرت  بسانم  رد  یلو  تسا ، هدومنن  جاودزا  لاحب  ات  تسا و  دّرجم  نونکا  مه  ینارون ، ناوج  نیا 

56 ص :

تالاقم هعومجم  نمـض   ) ینباکنت نامیلـس  نب  دّـمحم  هم  ّالع  رثا  هّیمطافلا ، هلاـسرلا  ص 20 ؛ ج 49 ، راونـألا ، راـحب  ك.ر :  . 1 - 1
(. ص 172 ج 4 ، مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  هب  طوبرم  هرگنک 
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هناقداص ییایؤر 

نیمه رد  دـنا ؛ هتـشون  مالـسلاامهیلع  اضر  ماما  ای  مظاک و  ماما  یناگدـنز  هب  طوبرم  عبانم  رد  نیخّروم  نیثّدـحم و  زا  یخرب  هکنانچ 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دوخ  يالعا  ّدج  اهبش ، زا  یبش  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک  دوب  نامز  عاضوا و 

هب یمشیربا  يا  هچراپ  ترضح ، ود  نآ  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع  ترـضح  شراوگرزب  ّدج  نینچمه  هلآ و  و 
دنداد و مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  كرابم  ناتسد  هب  ار  نآ  هک  دوب  ینهاریپ  نآ  نایم  رد  دندومن ، زاب  ار  نآ  یتقو  دنتشاد و  دوخ  هارمه 

.تسا هتسب  شقن  نآ  يور  رب  امیس  شوخ  ینارون و  يرتخد  سکع  هک  دید  تسیرگن ، ار  نهاریپ  نآ  یتقو  مالسلا  هیلع  ماما 

: دندومرف ترضح  نآ  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هاگنآ 

.ِضرألا لهأ  ُریخ  هیراجلا  هذه  نم  کل  ّننوکَیل  یسوم ، اَی 

.دیدرگ دهاوخ  ّدلوتم  وت  يارب  نیمز  يور  ياهناسنا  ِنیرتهب  زینک ، نیا  زا  هکنادب  یسوم ، يا  ینعی :

«. راذگب یلع  ار  وا  مان  دمآ ، ایند  هب  دولوم  نآ  هک  هاگ  ره  یسوم ، يا  : » دندومرف سپس  و 

: دندومرف و 

.ُهَدَناع َهبَّذَک و  هاداع و  نَِمل  ٌْلیَو  َو  ُهَقَّدَص ، نَِمل  یبوُط  َهَمحرلا ، َهَفأَّرلا و  َلْدَعلا و  ِِهب  ُرِهُْظیَس  ّلج _  ّزع و  هّللا _  ّنإ 

تلادع و مالسلا )  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  نینزان  دوجو  ینعی   ) دولوم نآ  هطـساوب  لاعتم  دنوادخ  انامه  یـسوم ) يا  : ) ینعی
هکنآ لاح  رب  ياو  دیامن و  قیدصت  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دومن ؛ دهاوخ  راکـشآ  دوخ  قئالخ  يارب  ار  دوخ  تمحر  تفأر و 

هدرک ینمشد  وا  اب 
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(1) .دیامن بیذکت  ار  وا  و 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  يایور  نتسویپ  تقیقح  هب 

هک دـندش  علّطم  مالـسلا  هیلع  ماما  یتّدـم ، زا  سپ  تسـشن و  تقیقح  یـسرک  هب  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  كرابم  يایؤر  هرخالاب  و 
.تسا هدروآ  هارمه  هب  شورف  يارب  ار  يدایز  ياه  هدرب  نازینک و  تسا و  هدش  هنیدم  دراو  سلدنا ، یلاوح  زا  شورف  هدرب  یناوراک 

نینزان دوجو  ایوگ  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  تسا ، هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  ییاور و  ربتعم  عبانم  رد  هک  ییاهلقن  هعومجم  زا  و 
زا رگید  یماهلا  ای  ایؤر و  کی  لابند  هب  هچ  دـنا و  هتـشاد  یبیغ  رابخا  هب  هک  یعـالّطا  ملع و  قیرط  زا  هچ   ) مالـسلا هیلع  مظاـک  ماـما 

هدـمآ هنیدـم  هب  ناوراک  نآ  هارمه  هب  دـنا ، هداد  ناشن  وا  هب  ایؤر  ملاع  رد  هک  يزینک  نآ  هک  دـندوب  هتـسناد  ًالماک  دـنوادخ ) هیحاـن 
.تسا

اهباتک عبانم و 

دنا هتخادرپ  متکت  وناب  اب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  جاودزا  يارجام  نایب  هب  هک  یخیرات  یثیدح و  ياهباتک  عبانم و 

ریز یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  هناگادج ، تمسق  دنچ  رد  ارجام  نیا  هک  مینک  ضرع  تسا  مزال  ناتـساد ، نیا  لصا  هب  دورو  زا  لبق 
تافالتخا نیا  زا  ام  هک  دراد  دوجو  عبانم  نایم  رد  ییاهدایز  مک و  ای  یتافالتخا و  نآ  ياهتمسق  تارقف و  زا  یخرب  رد  تسا و  هدمآ 

.تخادرپ میهاوخ  ناتساد  یقاب  هب  ّمهم  عبانم  نیا  رکذ  زا  سپ  هدومن و  یشوپ  مشچ 

: دنتسه میسقت  لباق  فلتخم ، هتسد  هس  هب  یّلک  روطب  ذخآم ، عبانم و  نیا 

رکذ اب  اهنآ  رد  عقاو ، رد  هک  دنتسه  لّوا  تسد  یلصا و  عبانم  لّوا ، هتسد 

58 ص :

، رابخألا ررد  105 ؛ ص 102 -  ج 3 ، هّمغلا ، فشک  ص 401 و 402 ؛ ج 6 ، زجاعملا ، هنیدم  ص 175 ؛ همامإلا ، لئالد  ك.ر :  . 1 - 1
ص 197. هّیصولا ، تابثإ  ص 367 و 368 ؛
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ای تسا و  هدومن  لقن  هدینش و  رگید  نایوار  ای  دوخ و  خیاشم  زا  ار  نآ  هدوب و  ارجام  نیا  يوار  يوحن  هب  هدنسیون  يربتعم ، ياهدنس 
.دندرگ یم  بوسحم  لّوا  تسد  عبانم  نیمه  مکح  رد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  عبانم  زا  یخرب  تمدق  هکنیا ،

لقن لّوا  تسد  عبانم  نامه  زا  انیع  ار  ارجام  عقاو ، رد  عبانم  زا  هتـسد  نیا  هک  دنتـسه  لّوا  هتـسد  عباـنم  زا  دـعب  عباـنم  مّود ، هتـسد  اـّما 
.دنیآ یم  باسح  هب  هعیش  ربتعم  یمیدق و  رایسب  عبانم  ءزج  زین ، اهنآ  دوخ  هک  دنچ  ره  دنا ، هدومن 

هدوب مّود  هتسد  زا  رترصاعم  رتدیدج و  دنا و  هدش  هتشون  يرجه  مهد  نرق  زا  دعب  ابیرقت  هک  دنتسه  عبانم  زا  هتـسد  نآ  مّوس ، هتـسد  و 
.دنا هدومن  لقن  ار  ارجام  لّوا ، تسد  عبانم  نامه  زا  ًاتدمع  و 

: زا دنترابع  هک  میدومن  ضرف  لّوا  تسد  یلصا و  عبنم  ناونع  هب  ار  ریز  عبنم  هس  هنیمز ، نیا  رد  دوخ  تاقیقحت  لوط  رد  ام  * 

(. ياّفوتم 329 ه ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  مالسالا  هقث  موحرم  رثا   ) یفاک ربتعم  فیرش و  باتک  . 1

ربتعم رایـسب  نیثّدحم  نایوار و  زا  نآ ، ّفلؤم  هک  دیآ  یم  باسح  هب  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  عبنم  نیرت  ّقثوم  نیرت و  یمیدـق  رثا ، نیا 
نیا تایاور  هب  دامتعا  رد  هعیـش ، ياملع  زا  يا  هتـسد  هک  تسا  يّدـح  هب  ات  باتک ، نیا  ثیداـحا  راـبتعا  ددرگ و  یم  بوسحم  هعیش 

.دنا هتسناد  يرورض  ریغ  ار  ثیدح  دنس  یسررب  ًالصا  باتک ،

لقن هب  نآ ، ياهتمـسق  زا  یخرب  هب  هراشا  نودب  هصالخ و  تروصب  لوصا ) شخب  رد   ) یفاک باتک  رد  ار  ارجام  نیا  ینیلک ، موحرم 
: راوگرزب ماما  ود  کیدزن  رایسب  نارای  زا  یکی   ) رمحا نب  ماشه  زا  لقن  هب  وا  و  دّمحم ، نب  دمحا  زا  لقن  هب  وا  و  ییحی ، نب  دّمحم  زا 

ماما قداص و  ماما 
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(1) .تسا هدومن  لقن  مالسلاامهیلع )  مظاک 

(2) .دنا هتسناد  ربتعم  ًالماک  حیحص و  يدنس  یفاک ، باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  دنس  ثیدح ، مولع  فلتخم  ناقّقحم  و 

ياّفوتم هللا ،  همحر  قودص  خیش  موحرم  هعیش ، یمیدق  ّقثوم و  ثّدحم  رثا   ) مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ربتعم  نیزو و  باتک  . 2
(. 381 ه

.دشاب یمن  وا  باتک  ینیلک و  موحرم  رابتعا  زا  رتمک  شباتک ، هعیش و  ملاع  نیا  رابتعا  فیصوت و 

ثیداحا هب  ار  یباب  نآ ، رد  هدومن و  لقن  هدروآ و  درگ  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  طوبرم  تایاور  الک  فیرـش ، باـتک  نیا  رد  وا 
.دراد دوجو  باب  نیا  رد  ثیدح ، جنپ  هک  تسا  هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  یمارگ  ردام  هب  طوبرم 

هدروآ ار  ثیدـح  نیا  فلتخم ، دنـس  ود  اب  عقاو  رد  دنـشاب و  یم  مه  لثم  ثیدـح ، ود  ره  نتم  هک  باب ، نیا  رخآ  ثیدـح  ود  رد  وا 
.تسا هتخادرپ  ترضح  نآ  دوخ  نابز  زا  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  جاودزا  يارجام  نیمه  نایب  هب  تسا ،

هعیـش ّقثوم  ربتعم و  رایـسب  نیثّدحم  زا  هک   ) شراوگرزب ردپ  زا  لقن  هب  ار  ارجام  نیا  باب ، نیا  راهچ  هرامـش  ثیدـح  رد  وا  نینچمه 
زا وا  و  قاحـسا ، نب  بوقعی  زا  وا  و  بوبحم ، نب  نسح  زا  وا  و  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  لقن  هب  زین  وا  و  ددرگ ) یم  بوسحم 

.تسا هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  وا  ماشه و  زا  لقن  هب  وا  و  یطساو ، ياّیرکز  وبا 

یبا نب  دّـمحم  شیومع  زا  لقن  هب  وا  و  هیولیجام ، یلع  نب  دّـمحم  زا  لقن  هب  ار  فیرـش  ثیدـح  ناـمه  مجنپ ، هرامـش  ثیدـح  رد  و 
، مساقلا

60 ص :

ح 1. ص 486 ، ج 1 ، یفاکلا ،  . 1 - 1
ص 73. ج 6 ، لوقعلا ، هآرم  ك.ر :  . 2 - 2
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(1) .تسا هدومن  لقن  ماشه  زا  وا  دلاخ و  نب  دّمحم  زا  وا  و  یفوک ، یلع  نب  دّمحم  زا  وا  و 

ياهتمسق هب  اهنآ  رد  یلو  دنتسین ، متکت  وناب  اب  ترضح  نآ  جاودزا  هّیـضق  اب  طابترا  یب  زین ، باب  نیا  زا  مّوس  مّود و  ثیدح  ود  هّتبلا 
.دش دهاوخ  رکذ  ادعب  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  ارجام  نیا  زا  يرگید 

 (. هللا همحر  يربط  ریرج  نب  دّمحم  هعیش ، یمیدق  روهشم و  خّروم  رثا   ) همامإلا لئالد  باتک  . 3

زا یخرب  دـنا ، هدومن  لقن  ار  اهنآ  قودـص  موحرم  ینیلک و  موحرم  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  رب  هوالع  باتک ، نیا  رد  يربط  موحرم 
.تسا هدومن  لقن  يرگید  توافتم  ياهدنس  اب  ار  ثیداحا  نیا 

وا و  یناتسربط ، هرامع  نب  ردب  مجنلا  وبا  زا  وا  و  هّللا ، دبع  نب  دّمحم  لّضفم  وبا  زا  دوخ  دانسا  هب  باتک ، نیا  رد  ار  یلصا  ربخ  نیا  وا 
(2) .تسا هدرک  لقن  ماشه  زا  وا  و  یلع ، نب  دّمحم  رفعج  وبا  زا 

: دومن رکذ  نینچ  هصالخ  روطب  ناوت  یم  ار  عبانم  زا  مّود  هتسد  اّما  * 

(. ياّفوتم 588 ه هعیش ، ّقثوم  فورعم و  نیثّدحم  نیخّروم و  زا  بوشآ ، رهش  نبا  موحرم  رثا   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم  . 1

(3) .تسا هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  وا  ماشه و  زا  لَسُْرم ، تروص  هب  ار  ثیدح  نیمه  باتک ، نیا  رد  وا 

(. ياّفوتم 413 ه هللا ،  همحر  دیفم  خیش  موحرم  هعیش ، ّقثوم  رایسب  یمیدق و  دنمشناد  ثّدحم و  رثا   ) صاصتخالا . 2

 (. هللا همحر  دیفم  خیش  رثا   ) داشرإلا . 3

61 ص :

ح 4 و ح 5. ص 14 و 15 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  ك.ر :  . 1 - 1
ص 175. همامإلا ، لئالد   . 2 - 2
ص 362. ج 4 ، بقانملا ،  . 3 - 3
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(1) .تسا هدروآ  هللا  همحر  قودص  خیش  زا  لقن  هب  باتک ، ود  نیا  رد  ار  ارجام  نیا  يو 

یکی رد  هک  ياّفوتم 573 ه ،  هعیـش ، ّقثوم  ربتعم و  نیخّروم  نیثّدحم و  زا  يدنوار ، نیدلا  بطق  موحرم  رثا   ) حئارجلا جـئارخلا و  . 4
(2) (. تسا هدش  نوفدم  مق  سّدقم  رهش  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  رّهطم  مرح  ياه  نحص  زا 

هعیـش ربتعم  یثیدـح  عبانم  هلمج  زا  زین  وا  باـتک  هک  ياّفوتم 508ه ،  يروباـشین ، لاـّتف  نب  نسح  نب  دّـمحم  رثا   ) نیظعاولا هضور  . 5
(3) (. ددرگ یم  بوسحم 

(4) (. ياّفوتم 525 ه يربط ، دّمحم  نب  دّمحم  رثا   ) یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب  . 6

(5) (. ياّفوتم 687ه یلبرإ ، یسیع  نب  ّیلع  رثا   ) هّمئألا هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  . 7

(6) (. ياّفوتم 548ه یسربط ، نسح  نب  ّیلع  رثا   ) يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  . 8

(7)  (. ياّفوتم 1110 ه یسلجم ، همّالع  موحرم  فورعم  رایسب  رثا   ) راهطألا هّمئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  . 9

هدرب مان  اهنآ  بلغا  زا  تسا ، هدش  میظنت  باتک  نیمه  رخآ  رد  هک  يا  همانباتک  رد  هک  دنتـسه  دایز  رایـسب  مّوس ، هتـسد  عبانم  اّما  و  * 
.تسا هدش 

62 ص :

ص 254. ج 2 ، داشرإلا ، ص 197 ؛ صاصتخالا ،  . 1 - 1
ح 5 و 6. ص 652 و 653 ، ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و   . 2 - 2

ص 235. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور   . 3 - 3
ص 215. یفطصملا ، هراشب   . 4 - 4

.105 ص 102 -  و ج 3 ، ص 244 و 272 ؛ ج 2 ، هّمغلا ، فشک   . 5 - 5
.305 ص 302 -  يرولا ، مالعإ   . 6 - 6

ح 4. ص 3 ، ج 49 ، راونألا ، راحب   . 7 - 7
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ینامسآ سّدقم و  يدنویپ  مشش  لصف 
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هنیدم رهش  هب  متک  وناب ُت_ ناوراک  دورو  زا  مالسلا  هیلع  ماما  عالّطا 

یکی هلصافالب ، تسا ، هدش  هنیدم  رهش  دراو  روکذم ، ناوراک  هک  دندش  علّطم  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو 
زا نینچه  ترـضح و  نآ  نارای  نیرتهب  زا  صخـش  نآ  تشاد و  وا  هب  لماک  داـمتعا  ماـما  عقاو  رد  هک   ) ار دوخ  ناراـی  نیرتکیدزن  زا 

.دومن تروشم  بانج  نآ  اب  صوصخ  نیا  رد  دیبلط و  روضح  هب  ماشه »  » مان هب  دوب ) مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شردپ  نارای  نیرتهب 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  اب  وا  یهارمه  راختفا  و  رمحا » نب  ماشه  »

هیلع ماما  نارای  زا  یکی  زا  لقن  هب  هّیـضق  تسا ، هدش  هتخادرپ  ارجام  نیا  نایب  هب  اهنآ  رد  هک  یعبانم  همه  رد  ًابیرقت  تشذگ ، هکنانچ 
.تسا هدمآ  ماشه »  » مان هب  مالسلا 

.تسا هدیدرگ  طبض  ّتیصخش  نیا  لماک  مان  هنوگ ، ود  هب  روکذم ، ياهدنس  نایم  رد  دوب ، یسک  هچ  ماشه  نیا  هک  نیا  رد  اّما 

یلو تسا ، رمحا » نب  ماشه   » صخـش نیا  لماک  مان  تسا ، هدومن  هئارا  ار  نآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  يدنـس  رد 
.تسا هدش  طبض  دمحا » نب  ماشه   » وا لماک  مان  تسا ، هدومن  لقن  رابخألا  نویع  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  رگید  دنس  ود  رد 

، دنا هدومن  ناونع  دمحا » نب  ماشه   » ار صخـش  نیا  مان  دوخ  ياه  هتـشون  رد  هنیمز ، نیا  رد  رـصاعم ، ناقّقحم  رتشیب  هکنیا  دوجو  اب  و 
قبط یلو 
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نب ماشه  ، » تسا هدـمآ  زین  یفاک  باتک  رد  هک  هنوگنامه  ّتیـصخش ، نیا  تسرد  مان  ما ، هداد  ماـجنا  ریقح  هدنـسیون  هک  یتاـقیقحت 
.دشاب یم  رمحا »

: زا دنترابع  مینک ، هئارا  دوخ  ياعّدم  نیا  يارب  میناوت  یم  ام  هک  یلیالد  هدمع 

هیلع مظاک  ماما  هچ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  هچ  دمحا ،» نب  ماشه   » مان هب  یصخش  هعیش ، یلاجر  عبانم  زا  کی  چیه  رد  . 1
زا تسا ، هدـمآ  یلاجر  ربتعم  عبانم  زا  یخرب  رد  هکنانچ  رمحا » نب  ماشه   » یلو .تسا  هدـشن  هتخانـش  ماـما ، ود  نآ  ریغ  هچ  مالـسلا و 

.تسا هدش  رکذ  مالسلاامهیلع ،  مظاک  قداص و  ماما  ود  نارای 

هدومن یفرعم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  اتحارـص  دوخ ، لاـجر  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  هنومن ، ناوـنع  هب 
ماشه نآ ، رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  یتیاور  رمحا » نب  ماشه   » زا وا  و  ءالعلا ، یبا  نب  دسا  زا  دوخ  دنس  هب  یّشک  موحرم  ای   (1) .تسا

(2) .دنک یم  لاؤس  لّضفم »  » مانب یصخش  ّتیصخش  زا  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  رضحم  زا 

نیخـسان عقاو  رد  تسا ، هدش  طبـض  دمحا » نب  ماشه   » ناونعب يوار  نیا  هدش ، پاچ  یثیدـح  ياهباتک  زا  یخرب  رد  مه  رگا  نیربانب ،
.دنا هدومن  هابتشا  قیقحت ، ماگنه  هب  اهنآ  نیقّقحم  ای  اهباتک و  نیا 

نب ماشه  زا  ملـسم ، نب  باطخ  زا  شدانـسا  هب  ار  یتیاور  دوخ ، بیذـهتلا  باتک  رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  موحرم  لاـثم ، ناونع  هب 
راد تاقیقحت  زکرم  رد  هک   ) باتک نیا  یّطخ  ياه  هخـسن  هب  یتقو  اـم  یلو   (3)، تسا هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دمحا ،

« دمحا  » هن تسا ، هدمآ  رمحا » ، » نآ یّطخ  ياه  هخسن  رثکا  رد  هک  میدید  میدومن ، هعجارم  تسا ) هدیدرگ  يروآ  عمج  مق  ثیدحلا 
و

66 ص :

ش 51503. ص 345 ، یسوطلا ، لاجر   . 1 - 1
ح 585. ص 322 ، یّشکلا ، لاجر   . 2 - 2

ح 82. ص 198 ، ج 10 ، بیذهتلا ،  . 3 - 3
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.باتک نیا  مرتحم  حّحصم  قّقحم و  هیحان  زا  تسا  یهابتشا  هدش ، طبض  دمحا » ، » نآ دوجوم  پاچ  رد  هکنیا  عقاو ، رد 

(1) .تسا هدومن  تبث  ار  رمحا »  » نامه نآ ، رد  یلو  تسا ، هدرک  لقن  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  ار  ربخ  نیمه  نیا ، رب  هوالع  و 

ياه هخـسن  هب  هعجارم  اب  تسا ،) هدـش  رکذ  دـمحا » نب  ماشه   » نآ رد  هک   ) رابخألا نویع  باتک  زا  هدـش  رکذ  لّوا  دنـس  دروم  رد  . 2
اهنآ زا  یخرب  رد  تسا و  هدمآ  رمحا » نب  ماشه   » زین نآ  یّطخ  ياه  هخـسن  رثکا  رد  هک  دـیدرگ  هدـهاشم  فیرـش ، باتک  نیا  یّطخ 

.دنا هدومن  طبض  دمحا »  » اهابتشا خاّسن  ایوگ  زین ،

فیرش باتک  ینعی   ) هعیـش یثیدح  باتک  نیرتربتعم  رد  .تسا  هدمآ  تاّرک  هب  ام  یثیدح  ربتعم  عبانم  رد  رمحا » نب  ماشه   » ناونع . 3
زا یفلتخم  ياهاج  رد  تسا ، هدـیدرگ  طبـض  رمحا » نب  ماشه   » نآ ییاهن  يوار  ثیدـح ، نیمه  صوصخ  رد  هکنیا  رب  هوالع  یفاک )

(2) .تسا هدیدرگ  لقن  زین  يرگید  ياهربخ  رمحا » نب  ماشه   » زا باتک ، نیا 

ار يوار  نیا  مان  هللا ،  همحر  قودـص  خیـش  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  لقن  رد  دـندش ،) رکذ  ًاقباس  هک   ) مّوس مّود و  هتـسد  عباـنم  رثکا  . 4
نیثّدـحم زا  اهاگ  هک   ) راوگرزب نیقّقحم  نیا  هک  ییاه  هخـسن  رد  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نیا  زا  دـنا و  هدومن  طبـض  رمحا » نب  ماشه  »

هدوب رمحا » نب  ماشه   » ناـمه دنتـشاد ، تسد  رد  نویع  باـتک  زا  هریغ ) لاـّتف و  نبا  دـیفم ، خیـش  نوچمه  دنـشاب  یم  یمیدـق  رایـسب 
(3) .تسا

67 ص :

ح 20. ص 307 ، ج 7 ، یفاکلا ،  . 1 - 1
و ح 10 ؛ ص 55 ، ج 7 ، ح 10 ؛ و ص 149 ، ح 6 ؛ ص 92 ، ج 5 ، ح 10 ؛ و ص 119 ، ح 26 ؛ ص 98 ، ج 2 ، یفاکلا ، ك.ر :  . 2 - 2

 ··· . ح 20 و و ص 307 ، ح 2 ؛ ص 217 ،
ص 652؛ ج2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 215 ؛ یفطصملا ، هراشب  ص 254 ؛ ج 2 ، داشرإلا ، ص 197 ؛ صاـصتخالا ، ك.ر :  . 3 - 3
ص ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ص 4 ؛ ج 49 ، راونألا ، راحب  ص 244 و 272 ؛ ج 2 ، هّمغلا ، فشک  ص 235 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور 

ص 402. ج 6 ، زجاعملا ، هنیدم  21 ؛
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نینزان دوجو  هک  یماگنه  هب  رمحا ) نب  ماشه  ینعی   ) صخش نیا  تسا ، هدمآ  یثیدح  یخیرات و  عبانم  زا  یخرب  رد  هک  هنوگنامه  . 5
ناونع هب  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ردام   ) نوتاخ هدـیمح  وناب  ندـیرخ  يارب  ار  یـسک  دنتـساوخ  یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

ره ندوب  بّرقم  دمتعم و  ّقثوم و  هلأسم ، نیا  (1) و  تسا هدوب  ترضح  نآ  هدنیامن  هطساو و  دنتسرفب ، دوب ) هدش  هنیدم  دراو  يزینک 
هدش لقن  اهلقن  زا  یخرب  رد  هک  يا  هنوگب  دناسر ؛ یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  دزن  رد  ار  ّتیصخش  نیا  رتشیب  هچ 
هدـش یم  لاـسرا  يو  هلیـسوب  دنتـشون ، یم  لـیابق  اـی  دارفا و  زا  یخرب  يارب  راوگرزب  ماـما  ود  نیا  هک  ار  ییاـه  هعقر  رتشیب  هک  تسا 

.تسا

متکت وناب  ناوراک  تمس  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تکرح 

: دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  هّیضق  تسا ، ارجام  نیا  يوار  هک  رمحا » نب  ماشه  »

یلاوح زا  یناوراک  یگزات  هب  هک  يراد  ربخ  ایآ  دندومن : لاؤس  نم  زا  دندیبلط و  دوخ  روضح  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يزور 
؟ تسا هدرک  هنیدم  دراو  شورف  يارب  ینازینک  اه و  هدرب  سیرَم ) رهش  زا   ) برغم

.مرادن ربخ  نم  موش ، تیادف  هن  مدرک : ضرع  نم 

.میورب ناوراک  نآ  دزن  ات  وش ، هدامآ  تسا ، هدش  رهش  دراو  یناوراک  یگزات  هب  ارچ ، دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

میدیمهف میدرک ، لاؤس  ناوراک  بحاص  زا  یتقو  .میدرک  ادیپ  رهـش  رد  ار  ناوراک  نآ  میداتفا و  هار  ترـضح  نآ  هارمه  هب  نم  سپ 
.دنا هدیسرن  شورف  هب  ًالعف  تسا و  هدنام  یقاب  ناوراک  نآ  زا   (2) زینک تفه  اهنت  هک 

68 ص :

.تسا هدش  طبض  رمحا » نب  ماشه   » ردصم ود  ره  رد  ص 309 . يرولا ، مالعا  ح 4 ؛ ص 721 ، یسوط ، خیش  یلاما  ك.ر :  . 1 - 1
.تسا هدش  دیق  زینک  هد  زینک ، تفه  ياجب  عبانم ، زا  یخرب  رد   . 2 - 2
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ترـضح نآ  هب  کی  کی  ار  زینک  هد  نآ  همه  دـش ، هّجوتم  زینک  دـیرخ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـصق  یتقو  ناوراک ، نآ  بحاص 
درم نآ  زا  سپ ، تشگ ، یم  یّـصاخ  زینک  کی  لابند  هب  ایوگ  تساوخن و  ار  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  داد ، ناـشن 

؟ يراد هارمه  هب  يرگید  زینک  ایآ  دیسرپ :

.مرادن يرگید  زینک  هن ، تفگ : درم  نآ 

! یشاب هتشاد  هارمه  هب  مه  يرگید  زینک  دیاب  ارچ ، دندومرف : ترضح  نآ 

نم ادخ ، هب  تفگ : درم  نآ  ماجنارـس  مالـسلا ،  هیلع  ماما  شـسرپ  راب  نیدـنچ  زا  سپ  هکنیا  ات  مدومن ، بّجعت  ماما  نخـس  نیا  زا  نم 
.دروخ یمن  امش  درد  هب  تسا و  رامیب  نونکا  مه  هک  يزینک  کی  رگم  مرادن ، هارمه  هب  يرگید  زینک  چیه 

.روایب نم  يارب  ار  زینک  نامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.دش یم  رتدایز  هتفر  هتفر  ماما ، رارصا  نیا  زا  مبّجعت  نم  درک و  یم  عانتما  زینک  نآ  ندروآ  زا  شورف  هدرب 

یلو تشگرب ، دوخ  لزنم  هب  ترـضح  نآ  تخادـنا ، نیمز  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  فرح  شورف ، هدرب  نآ  هبترم  نیدـنچ  هکنآ  زا  سپ 
.میامن يرادیرخ  وا  يارب  ار  زینک  نآ  هدش ، هک  یتمیق  ره  هب  ات  داتسرف  درم  نآ  غارس  هب  ارم  هرابود  زور  نآ  يادرف 

یعنام تفگ : خـساپ  رد  درم  نآ  مدـناسر ، ناوراک  بحاـص  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماـغیپ  متفر و  ناوراـک  نآ  دزن  هراـبود  نم  سپ 
.تسا نارگ  رایسب  زینک  نآ  تمیق  هک  نادب  یلو  تسین ،

ياهب زا  رتدایز  رایسب  ییاهب  اب  هرخالاب  .درادن و  یلکشم  متفگ : تسا ، هداتـسیا  مکحم  شفرح  يور  درم  نآ  مدید  هکنآ  زا  سپ  نم 
.مدومن يرادیرخ  ار  وا  یلومعم ، زینک  کی 

، وگب تسار  دیـسرپ : نم  زا  دز و  ادص  ارم  درم  نآ  مربب ، مالـسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  ار  زینک  نآ  متـساوخ  یم  هک  یعقوم  نامه  رد  اّما 
؟ دوب یسک  هچ  دوب  وت  هارمه  زورید  هک  يدرم  نآ 

69 ص :
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.دوب مشاه  ینب  زا  يدرم  وا  متفگ : نم 

؟ مشاه ینب  هلسلس  مادک  زا  دیسرپ :

.تسا مالسا  نید  ناگرزب  زا  وا  هک  نادب  هزادنا  نیمه  متفگ :

هدرک يرادیرخ  برغ  دالب  نیرترود  زا  ار  زینک  نیا  نم  هک  نادـب  یلو  تسا ، یـسک  هچ  وا  هک  مناد  یمن  نم  تفگ : درم  نآ  هاگنآ 
؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  زینک  نیا  دیسرپ : نم  زا  دید و  ار  زینک  نیا  باتک ، لها  زا  ینز  يزور  ما ،

.مرادن ار  نآ  شورف  دصق  ما و  هدیرخ  مدوخ  يارب  ار  زینک  نیا  نم  متفگ : وا  هب  نم 

نآ زا  انامه  دشاب و  نیمز  يور  درم  نیرتهب  دزن  زینک  نیا  دـیاب  هکلب  دـشاب ، وت  لاثما  دزن  رد  هک  تسین  راوازـس  يزینک  نینچ  تفگ :
.دنیامن تعاطا  وا  زا  یگمه  نیمز ، برغم  قرشم و  لها  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  زینک  نیا  هلیسوب  يرسپ  درم ،

: دیوگ یم  ماشه 

ار زینک  نآ  يرادیرخ  ّتلع  نینچمه  دوخ و  يایؤر  نآ  مالـسلا ،  هیلع  ماما  هک  ادـعب  یلو  مدـیمهفن ، ار  وا  مالک  ینعم  عقوم ، نآ  نم 
.مدش هّجوتم  ار  نآ  هفسلف  دومن ، نایب  نم  يارب 

: دیوگ یم  ماشه  سپس 

باحصا اب  ترضح  نآ  هک  مدید  مدیـسر ، ترـضح  نآ  هناخ  هب  یتقو  مدرب ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  لزنم  هب  ار  زینک  نآ  نم  هاگنآ 
.دنتسه وگتفگ  ثحب و  لوغشم  دنا و  هتسشن  دوخ 

باحصا زا  یکی  هاگنآ  مدومن ، وگزاب  ترضح  نآ  يارب  دوب ، هتفگ  نم  هب  شورف  هدرب  نآ  هک  ار  ارجام  همه  مدرک و  مالس  نم  سپ 
: دندومرف باوج  رد  ترضح  نآ  .دومن  لاؤس  ترضح  نآ  دوخ  زا  ار  زینک  نآ  دیرخ  هفسلف  مالسلا ،  هیلع  ماما 

.ِِهیْحَو ِهّللا و  ِْرمَِأب  ّالإ  َهَیراَجلا  ِهِذه  ُْتیَرَتْشا  اَم  ِهّللا ، و 

70 ص :
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هب نم  لاعتم ، دـنوادخ  فرط  زا  انامه  مدرکن و  يرادـیرخ  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  هب  زج  ار  زینک  نیا  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینعی :
.مدش رما  وا ، دیرخ 

؟ دیدُش رما  هلأسم  نیا  هب  دنوادخ  فرط  زا  هنوگچ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  یباحص  نآ  هاگنآ 

: دندومرف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ََکل َّنَنوکََیل  یـسُوم ، ای  َلاقَف : ِهَیراجلا ، ِهِذه  ُهروُص  هیف  ٌصیمَق  اذإَف  اهارَـشَنَف ، ٍریرَح ، هّقَـش  امُهَعَم  یبأ ، يّدَـج و  ِیناَتأ  ْذِإ  ٌِمئاَن  اَنأ  اْنَیب 
.اّیلَع ِهیّمَُسا  نأ  هتََدلَو  اذإ  ینارَمأ  َُّمث  .ضرألا  ِلْهَأ  َْریَخ  ُهیراجلا  هذه 

.ُهَدَناع َُهبَّذَک و  ُهاداع و  ْنَِمل  ٌْلیَو  و  ُهَقَّدَص ، نَِمل  یبوُط  هفأرلا ، َلْدَعلا و  هب  رَهْظَیَس  ّلج _  ّزَع و  َهّللا _  ّنإ  الاَق : و 

زا يا  هعطق  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  نم ، انامه  ینعی :
يور رب  رتخد  نیا  لاثمت  هک  دوب  نآ  نایم  رد  ینهاریپ  مدـید  دـندرک ، زاب  ار  هچراپ  نآ  یتقو  دنتـشاد ، دوخ  هارمه  هب  مشیربا  هچراـپ 

دنزرف نیرتهب  رتخد ، نیا  انامه  یـسوم ، يا  دـندومرف : نم  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاـگنآ  دوب و  هتـسب  شقن  نآ 
.دروآ دهاوخ  ایند  هب  وت  يارب  ار  نیمز  يور 

تلادع و وا ، هلیـسوب  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  راذـگب ؛ یلع »  » ار وا  مان  دـش ، دـّلوتم  دـنزرف  نآ  یتقو  یـسوم ، يا  دـندومرف : سپـس  و 
ار وا  هکنآ  لاح  هب  ياو  دـیامن و  قیدـصت  ار  وا  هک  یـسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دومن ؛ دـهاوخ  رهاـظ  اـیند  رد  ار  دوخ  تمحر  تفأر و 

(1) .دیامن ینمشد  وا  اب  هدومن و  بیذکت 

71 ص :

ص میظنلا ، ّردلا  ص 210 ؛ هّیهبلا ، راونألا  ص 9 ؛ و ج 7 ، ص 403 ؛ ج 6 ، زجاعملا ، هنیدم  ص 175 ؛ همامإلا ، لـئالد  ك.ر :  . 1 - 1
ص 20. ج 1 ، اضرلا ، مامإلا  هایح  ص 16 ؛ ج 1 ، اضرلا ، مامإلا  دنسم  ص 392 ؛ ج 7 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  677 ؛
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، مه اب  مالـسلا )  هیلع  مظاک  ماما  یمارگ  ردام   ) نوتاـخ هدـیمح  هارمه  هب  ماـشه ، هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ  اـهلقن  زا  یخرب  زا  هّتبلا 
(1) .دنتفر ناوراک  نآ  غارس  هب  زینک  نآ  ندومن  يرادیرخ  يارب 

نآ نوتاخ  هدـیمح  ادـتبا  ایوگ  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  رابخألا  نویع  باتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  مّود  ثیدـح  زا  نینچمه 
رد دـش و  رکذ  هک  ییارجام  رب  انب  لامتحا ، نیا  یلو   (2)، دیشخب مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  ار  نآ  سپـس  دومن و  يرادیرخ  ار  زینک 

.دشاب یم  فیعض  تسا ، هدمآ  يربتعم  رایسب  عبانم  رد  روهشم و  رایسب  هنیمز  نیا 

« نوتاخ هدیمح   » تیبرت میلعت و  بتکم  هب  وناب  نآ  دورو 

لئاضف و لاح و  حرـش  رد  ار  یبلاـطم  مالـسلا )  هیلع  مظاـک  ماـما  یناگدـنز  هب  طوبرم  لـصف  رد   ) باـتک نیمه  رد  اـم  نیا ، زا  شیپ 
.میدناسر ضرع  هب  دراد ) متکت  وناب  اب  هباشم  رایسب  یتشونرس  هک   ) مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ردام  نوتاخ » هدیمح  وناب   » تامارک

يوناب نآ  يونعم  یملع و  ماقم  هک  میدرک  ضرع  دش ، لقن  یثیدح  یخیرات و  ربتعم  عبانم  زا  هک  یبلاطم  يالبال  رد  اج ، نامه  رد  و 
دوب و هداد  وا  هب  ار  هاّفصم »  » بقل مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  شرهوش  هک  يا  هنوگب  تسا ؛ هدوب  ریظن  یب  دوخ  رـصع  رد  اعقاو  هنومن ،

(3) «. الط شمش  نوچمه  اه  یگدولآ  اهبیع و  همه  زا  هدش  هیفصت  ینعی  : » هک دوب  هدومرف  نآ  ریسفت  رد 

ماما هک  دوب  الاب  يردـقب  وناب  نآ  ماقم  هک  دـش  ضرع  یمالـسا ، لئاسم  ینید و  فراعم  رب  يو  ّطلـست  یملع و  ماـقم  صوصخ  رد  و 
شیپ اهنآ  يارب  یلکشم  ای  یلاؤس و  هک  یتقو  ار  یمالسا  تّما  ياهنز  همه   ، مالسلا هیلع  قداص 
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رایسب مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ثیداحا  رـشن  رد  ترـضح ، نآ  نینچمه  دنداد و  یم  عاجرا  وناب  نآ  هب  دمآ ، یم 
(1) .دنا هدوب  اشوک 

يوناب رـضحم  رد  مالـسلا ،  هیلع  ماما  لزنم  هب  دورو  يادـتبا  ناـمه  زا  ترـضح ، نآ  هک  دوب  نآ  یکی  متکت ، وناـب  شوخ  لاـبقا  زا  و 
بتکم رد  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  اب  جاودزا  زا  لبق  اهتّدـم  ات  دـش و  وجـشناد  نوتاخ  هدـیمح  نوچمه  يا  هفراع  ههیقف و  هملاـع و 

.تخودنا يدایز  ياه  هشوت  همّرکم  يوناب  نآ  تیبرت  میلعت و 

هیلع مظاک  ماما  نینزان  دوجو  ایوگ  دوش ، یم  هدـیمهف  رگید  عبانم  زا  یخرب  رابخألا و  نویع  رد  قودـص  خیـش  لقن  زا  هکنانچ  يرآ ،
لوط رتـشیب  هاـم  دـنچ  دور  یم  لاـمتحا  هک   ) یتّدـم يارب  ادـتبا  دـندروآ ، دوخ  لزنم  هب  ار  هرّدـخم  يوناـب  نآ  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا 

، نوتاخ هدـیمح  وناب  تّدـم ، نیا  تشذـگ  زا  سپ  دـنداد و  لیوحت  نوتاخ  هدـیمح  ناـشردام  هب  زینک ، کـی  ناونعب  ار  نآ  دیـشکن )
.دروآ رد  راوگرزب  ماما  نآ  دقع  هب  ار  وناب  نآ  عقاو  رد  دیشخب و  ترضح  نآ  هب  ار  وا  هرابود 

دراو لاس 147  رد  وناب ، نآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  تسا ، هدیـشکن  لوط  یهام  دنچ  زا  شیب  هلـصاف ، تّدم  نیا  مییوگ : یم  ام  هکنیا  و 
هزادـنا هب  زین ، مالـسلا  هیلع  ماما  لمح  تّدـم  دـمآ و  ایند  هب  وناـب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  لاس 148 ، رد  تسا و  هدـش  هنیدـم 

.دشاب هدیشک  لوط  رتشیب  هام  هس  ای  ود  زا  دیابن  هلصاف ، تّدم  نیا  اذلف  تسا ، هدوب  هام ) هن  نامه  ینعی   ) یعیبط فراعتم و 

شردام هب  ار  وناب  نآ  هام ، دـنچ  يارب  ادـتبا  ارچ  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  هک  نیا  تمکح  ناـیب  رد  فلتخم ، ناگدنـسیون  ناـقّقحم و  اـّما 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  ّمهم  دراوم  هب  ام  هک  دنا ، هداد  هئارا  ار  یتوافتم  تاّیرظن  درکن ، جاودزا  وا  اب  داد و  لیوحت 

نیا ّتلع  دنا : هتفگ  دش ) ضرع  هک  هنوگنامه   ) ناقّقحم زا  یخرب  . 1
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دنک يدرگاش  نوتاخ  هدیمح  ناشردام  دزن  رد  همّرکم ، يوناب  نآ  یتّدم  ات  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدوب  نیا  ریخأت ،
هلیسونیدب ات  دوش ، هدوزفا  زین  وا  نطاب  ریمض و  يافص  هب  عقاو ، رد  ددرگ و  انشآ  ییوشانز  ای  یمالـسا و  فلتخم  لئاسم  هب  تبـسن  و 

وناب نآ  هک  ارچ  ددرگ ؛ دقعنم  رتملاع  رتهاگآ و  رت و  ینارون  ییوناب  محر  رد  دندوب ، هتفگ  وا  هب  ایؤر  رد  هک  دوعوم  دـنزرف  نآ  هفطن 
قطانم نیا  رد  یمالسا  گنهرف  میلاعت  هرتسگ  دوب و  هدش  هدروآ  سلدنا  اقیرفآ و  لامـش  قطانم  زا  دش ) ضرع  اقباس  هک  هنوگنامه  )

.تسا هدوبن  انشآ  یمالسا  فراعم  لئاسم و  ثحابم و  زا  یلیخ  اب  راوگرزب ، يوناب  نآ  دیاش  دوبن و  تروص  نآ  هب 

، ترضح نآ  یمارگ  ردپ  زونه  دش ، مالسلا  هیلع  ماما  تیب  دراو  همّرکم  يوناب  نآ  هک  ینامز  نآ  رد  نوچ  دنا : هتفگ  رگید  یخرب  . 2
رطاخ نیمه  هب  دوب و  هتـشگن  لقتنم  ترـضح  نآ  هب  زونه  تماما  رون  دـندوب و  هدیـسرن  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ینعی 

جاودزا وناب  نآ  اب  ترـضح ، نآ  هب  تماما  رون  لاقتنا  زا  سپ  ات  دندومن ، ربص  ار  یتّدم  شراوگرزب ) ردـپ  هیـصوت  رب  انب  مه ، دـیاش  )
.دتفیب ّرثؤم  ًالماک  دوعوم  دولوم  نآ  دوجو  رد  تماما ، ّصاخ  رون  نآ  هلیسونیدب ، دننک و 

دوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ینعی  ترضح ، نآ  یمارگ  ردپ  رمع  رخآ  لاس  عقاو ، رد  لاس ، نآ  نوچ  هک : تسا  نآ  رگید  لامتحا  . 3
دش و یم  بوسحم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیب  يارب  لاس  نیرترسدرد  رپ  نیرت و  بوشآ  رپ  لاس ، نآ  دش ، ضرع  هک  هنوگنامه  و 

هیلع ماما  هناخ  هّجوتم  رگید ، ياهلاس  زا  رت  هدرتسگ  رایـسب  لاس ، نآ  رد  یتموکح  ياهتّیذا  اه و  هجنکـش  اـهراشف و  حطـس  عقاو ، رد 
یمن جیوزت  دقع و  نیا  يارب  یبسانم  تصرف  ار  روکذم  طیارش  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  رطاخ ، نیمه  هب  دوب ، مالـسلا 

ای وا و  تیب  لـها  شردـپ و  يوس  هب  هدـش  هّجوتم  تالکـشم  لوغـشم  يداـیز  ّدـح  اـت  ترـضح  نآ  لاـس ، نآ  رد  مه  دـیاش  دـید و 
زونه اذلف  دوب ، یمالسا  تّما  تالکشم 

74 ص :

( اهیلع هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ www.Ghaemiyeh.comهمجن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


.دید یمن  بسانم  سّدقم  دنویپ  نیا  يارب  ار  تصرف 

رهـش هب  دورو  يادـتبا  رد  همّرکم  يوناب  نآ  دـش ، ضرع  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  هک : تسا  نیا  رگید  بسانم  لامتحا  کی  . 4
، ار وا  یتّدم  رطاخ  نیمه  هب  مالسلا ،  هیلع  ماما  دیـشک و  لوط  اهتّدم  ات  وناب ، نآ  يرامیب  نیا  دیاش  دوب و  هدش  رامیب  تّدش  هب  هنیدم ،

.دیامن جاودزا  وا  اب  لماک ، يدوبهب  زا  سپ  ات  دومن ، شراوگرزب  ردام  مزالم 

تکرح نیا  اب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ترـضح  هک : تسا  نیا  دـنا ، هتخادرپ  نآ  هب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  يرگید  لاـمتحا  . 5
، یجاودزا هنوگ  چیه  زا  تبحص  نودب  ادتبا  اذلف  دشاب ، هتشاد  هگن  ار  دوخ  راوگرزب  ردام  بدا  مارتحا و  یعون ، هب  ات  تساوخ  دوخ ،

.دشاب هتفرگ  تروص  شردام  تسد  هب  جاودزا ، نیا  سپس  ات  دیشخب ، شردام  هب  هدومن و  يرادیرخ  زینک  ناونع  هب  ار  نآ 

زینک ناوـنعب  ار  وناـب  نآ  راـب  نیلّوا  يارب  هک  یـسک  نآ  ًالـصا  هک : تسا  نیا  دـش ، هراـشا  نآ  هب  زین  اـقباس  هک  يرگید  لاـمتحا  و  . 6
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سّدقم  دوجو  نآ ، رد  هک  دید  ار  یباوخ  یتّدم ، تشذگ  زا  سپ  وا  دوب و  هدیمح  وناب  دومن ، يرادـیرخ 

(1) .درک ار  راک  نامه  زین  وا  دروایب و  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شدنزرف  دقع  هب  ار  زینک  نآ  ات  دومرف  يو  هب  هلآ  و 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماـما  دوخ  زینک ، نآ  هّیلّوا  رادـیرخ  نآ  قباـطم  تشذـگ و  هک  یحیحـص  ربتعم و  ثیدـح  نآ  اـب  هتفگ ، نیا  یلو 
.دراد تافانم  ًالماک  تسویپ ، تقیقح  هب  هک  دندوب  هدید  ار  ییایؤر  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  نآ ، قباطم  ای  دش و  یفرعم 

دنچ هک  تسا  نکمم  هکلب  میریذپب ، ار  تالامتحا  نیا  زا  یکی  ًامتح  ام  هک  درادن  یموزل  منک : یم  ضرع  نایاپ  رد  هدنسیون  ریقح  * 
زا لامتحا 
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دنـشاب و مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  نیا  لیلد  مه ، اب  اجکی و  تسا ) فیعـض  میتفگ  هک  يرخآ  لامتحا  زجب   ) دش رکذ  هک  یتالامتحا 
یتّدـم لاـبقا ، شوـخ  زینک  نآ  ندـیرخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـت  دـنداد ، مه  تسد  هب  تسد  هدـش ، رکذ  هوـجو  هـمه  عـقاو ، رد 

.دزادنیب بقع  هب  وا  اب  ار  شجاودزا 

ییوشانز و یگدنز  هب  دورو  زا  لبق  یتّدم  ات  همّرکم ، يوناب  نآ  ات  دـش  یبوخ  هنیمز  تیاهن ، رد  دـشاب ، هک  هچ  ره  رما ، نیا  لیلد  اّما 
میلعت و بتکم  رد  لاـب ، تغارف  اـب  هریغ ) يراد و  رهوـش  يراد و  هّچب  يراد و  هناـخ  نوـچمه   ) نآ فـلتخم  تالکـشم  اـب  يریگرد 

.دزودنیب بتکم  نیا  زا  يونعم  یملع و  ناوارف  ياه  هشوت  دیامن و  يدرگاش  نوتاخ ، هدیمح  وناب  نامز ، نآ  ناوناب  نیرتهب  تیبرت 

ینامسآ يدنویپ 

ربتعم دنـس  اب  رابخألا ) نویع  باتک  رد   ) عوضوم نیا  اب  طبترم  ثیداـحا  زا  مّود  هرامـش  ثیدـح  رد  قودـص ، موحرم  هک  هنوگناـمه 
يرادیرخ ار  لابقا  شوخ  زینک  نآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، هدومن  لقن  مثیم » نب  ّیلع   » مان هب  یـصخش  زا  دوخ 

: تفگ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  نوتاخ ، هدیمح  وناب  يزور  داد ، نوتاخ  هدیمح  شردام  لیوحت  دومن و 

، وناب نآ  زا  يدوز  هب  هک  مرادن  ّکش  مسانـش و  یمن  هنیدم  رد  متکت »  » زا رتهب  ار  ینز  چیه  تلزنم ، نأش و  رد  نم  انامه  مدنزرف ، يا 
تاـعارم ار  وا  تمرح  نک و  جاودزا  وا  اـب  وت  سپ  دوـب ، دـهاوخ  نیمز  يور  رد  اـهناسنا  نیرتـهب  هک  دـمآ  دـهاوخ  اـیند  هب  يدـنزرف 

(1) .امن

هیلع مظاک  ماما  نایعیـش ، متفه  ماما  ینعی   ) نیمز يور  قئالخ  نیرتهب  یمئاد  دـقع  هب  همّرکم ، هرّدـخم و  يوناـب  نآ  بیترت ، نیا  هب  و 
دمآ و رد  مالسلا ) 
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.دومن عورش  امسر  ترضح ، نآ  اب  ار  دوخ  راختفا  رپ  كرتشم و  یگدنز 

زونه مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  نینزان  دوجو  ینعی   ) مالسلا هیلع  مظاک  ماما  راوگرزب  ردپ  وناب ، نآ  جیوزت  ماگنه  ایآ  هکنیا ، رد  هّتبلا 
ایوگ هک  دنهد  یم  ناشن  تایاور ، رد  دوجوم  نئارق  لاوحا و  یلو  تسین ، تسد  رد  یقیقد  حیرص و  یلیخ  عالّطا  هن ؟ ای  دندوب  هدنز 

.دندوب هدیسر  تداهش  هب  ماگنه ، نیا  رد  ترضح  نآ 

، رگید یفرط  زا  دندوب و  هتفای  یـصالخ  رگید  نآ ، اب  طبترم  ياهینارگن  يزینک و  تراسا و  دیق  زا  همّرکم ، يوناب  نآ  هک  دنچ  ره  اّما 
یبلق هنیکـس  هنینأمط و  کی  هب  ابیرقت  مالـسلا  هیلع  ماما  يافـص  اب  ینارون و  رـسارس  تیب  رد  هدیمح و  وناب  میلعت  تیبرت و  بتکم  رد 

نامکاح یپ  رد  یپ  ياهرازآ  داسف و  ملظ و  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  یگدنز  ّصاخ  ّتیعقوم  لیلد  هب  یلو  دـندوب ، هدیـسر  ییالاب 
ماما تداهـش  زا  سپ  عقاو ، رد  دـندوب و  هتفرگ  رارق  رگید ، یتاناحتما  ضرعم  رد  راوگرزب  يوناب  نیا  نادـناخ ، نیا  ّقح  رد  بصاـغ 

شکورف ار  نایعیش  نایولع و  یلامتحا  ياه  شروش  تقو ، هفیلخ  هکنآ  يارب  هاتوک ، رایسب  یتّدم  يارب  دنچ  ره  مالسلا ،  هیلع  قداص 
ماما تمـس  هب  نایعیـش  نایولع و  درکیور  زا  میب  رطاخ  هب  هاتوک ، یتّدم  زا  سپ  یلو  تساک ، دوخ  ياهراشف  رازآ و  ملظ و  زا  دـنک ،

هرابود مالسلا ،  هیلع  ماما  نآ  ّتیعقوم  زا  سرت  رطاخ  هب  رگید ، یترابع  هب  ترـضح و  نآ  اب  یناهنپ  ياه  تعیب  مالـسلا و  هیلع  مظاک 
.داد همادا  دوخ  ّتیذا  راشف و  متس و  ملظ و  هب 

عقاو رد  دوب و  هارمه  يدایز  تالکشم  اب  لّوا ، هظحل  نامه  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تیب  رد  متکت  وناب  یگدنز  هک : تفگ  دیاب  ور  نیا  زا 
زور راوگرزب ، ماما  نآ  هب  تمدخ  رد  غیلب  یعس  اب  رگید ، یفرط  زا  اهیتخس و  نیا  بالجنم  رد  تماقتـسا  ربص و  اب  یفرط  زا  وناب ، نآ 

.دوزفا یم  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  دوخ  تلزنم  نأش و  هب  زور ، هب 

77 ص :

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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78 ص :

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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رون تدالو  متفه  لصف 

دوعوم دولوم 

79 ص :

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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80 ص :

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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دوعوم دولوم 

لوسر هک  يا  هدـعو  نآ  ماجنارـس  همّرکم ، يوناب  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  كرتشم  یگدـنز  زا  هام  هن  تشذـگ  زا  سپ  اـبیرقت 
تشگ و قّقحم  دـندوب  هداد  ترـضح  نآ  هب  ایؤر  ملاـع  رد  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریما  نینزاـن  دوجو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

وناب نآ  زا  تشاذـگ ) شیامن  هب  ار  یهلا  تازجعم  تامارک و  دوخ  تدالو  يادـتبا  ناـمه  زا  هک   ) ینارون كراـبم و  رایـسب  يدولوم 
.دیدرگ ّدلوتم 

تامارک تازجعم و  مادم  دوب ، هلماح  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  دوخ  دنزرف  نیلّوا  هب  هک  یتّدم  لوط  رد  متک ، وناب ُت_
هدیمهف ًالماک  دید و  یم  دوخ  نامـشچ  اب  دنزرف ، نآ  ّتیبرت  لوط  رد  نآ  زا  دـعب  دـّلوت و  عقوم  سپـس  دوخ و  محر  رد  ار  دولوم  نآ 

راظتنا رد  يدنلب  رایسب  لابقا  تخب و  رطاخ ، نیمه  هب  تسا و  توافتم  رگید  ناکدوک  اب  ًالماک  ینارون ، كدوک  دازون و  نیا  هک  دوب 
.تسا هتسشن  وا 

: تسا هتفگ  دنا ) هدروآ  رگید  ناخّروم  زا  يرایسب  قودص و  موحرم  هک   ) یتیاور رد  دوخ  وا 

و َِکلذ ، ینُعِْزُفیَف  ینَْطب ، ْنِم  ادـیجْمَت  ًالیلْهَت و  احیبْسَت و  یِمانَم  ِیف  ُعَمْـسَأ  ُْتنُک  َو  ِلْـمَْحلا ، ِلـِْقِثب  رُعْـشَأ  َْمل  ٍِّیلَع ، ِیْنباـِب  ُْتلَمَح  اَّـمل 
(1) .اْئیَش ْعَمْسأ  َْمل  ُتْهَبَْتنا  اَذإَف  ِیُنلِّوَُهی ،

، مدش هلماح  مالسلا )  هیلع  اضر  ماما   ) یلع مدنزرف  هب  نم  هک  یعقوم  ینعی :

81 ص :

ح14؛ ص 9 ، ج 49 ، راونألا ، راـحب  ح 2107 ؛ ص 11 ، ج 2 ، زجاعملا ، هنیدـم  ح 2 ؛ ص 29 ، ج 2 ، راـبخألا ، نویع  ك.ر :  . 1 - 1
ص 211. هّیهبلا ، راونألا  ص 166 ؛ ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی  ح 192 ؛ ص 291 ، ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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( هّلل دمحلا   ) دیجمت و  هّللا ) ّالإ  هلإ  ال   ) لیلهت و  هّللا ) ناحبس   ) حیبست يادص  باوخ ، عقوم  مدرک و  یمن  ساسحا  ار  وا  لمح  ینیگنس 
.مدینش یمن  يزیچ  رگید  مدش ، یم  رادیب  یتقو  یلو  مدیسرت ، یم  مدینش و  یم  دوخ  نطب  زا  ار  وا 

نایاپ هب  ینارون  دـنزرف  نآ  لمح  تّدـم  ات  درک  یم  يرامـش  زور  هتـسویپ  تازجعم ، تامارک و  نیا  هدـهاشم  اب  راوگرزب ، يوناب  نآ 
نآ ندـمآ  ایند  هب  زا  لبق  زین ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  اتعیبط ، دـشاب و  دوعوم  دولوم  نآ  ندـمآ  ایند  هب  دـهاش  دـسر و 

راوـگرزب و دوـلوم  هچ  هک  دوـب  هداد  هدـعو  وا  هب  دوـب و  هتفگ  نخـس  همرّکم  يوناـب  نآ  يارب  دوـلوم ، نآ  تلزنم  نأـش و  زا  دـنزرف ،
.دمآ دهاوخ  ایند  هب  يو  زا  یتلزنم  بحاص 

دـسرن و يو  هب  یبیـسآ  كدـنا  ات  دوب ، شنطب  رد  دوخ  لفط  بظاوم  يرگید  ردام  ره  زا  شیب  هرّدـخم ، يوناـب  نآ  تهج ، نیمه  هب 
لاـس 148 هدـعق  يذ  مهدزاـی  رد  دراد ) دوجو  هک  يروهـشم  لوق  قباـطم   ) هرخـألاب هکنیا  اـت  ددرگن ، هتـساک  نآ  ّتینارون  زا  يزیچ 

همه لد  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  مالـسلا )  هیلع  اـضر  ماـما  نینزاـن  دوجو  ینعی   ) همّرکم يوناـب  نآ  دـنزرف  نیلّوا   (1)، يرمق يرجه 
.دومن رورس  زا  ّولمم  ار  نایولع  نایعیش و 

: تسا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  دوخ  راوگرزب ، يوناب  نآ 

.ُمَّلَکَتَی ُهَّنَأَک  ِْهیَتَفَش  ُكِّرَُحی  ِءامَّسلا  َیلإ  هَسأَر  اِعفاَر  ِضْرألا  یَلَع  ُهَدَی  اعِضاَو  ِضْرألا  یَلَع  ُُهتْعَضَو  اّمَلَف 

نامـسآ تمـس  هب  ار  شکرابم  رـس  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  لّوا ، هظحل  نامه  رد  وا  مدروآ ، ایند  هب  ار  دـنزرف  نآ  یتقو  ینعی :
( لاعتم دنوادخ  اب   ) ایوگ هک  يا  هنوگب  دومن ، تکرح  شکرابم  ياهبل  هاگنآ  درب و  الاب 

82 ص :

هدش رکذ  زین  لاس  نامه  زا  لّوألا  عیبر  هام  مهدزای  رگید ، یخرب  رد  هّجح و  يذ  هام  مهدزای  عبانم ، زا  یخرب  رد  خـیرات ، نیا   . 1 - 1
.دشاب یم  رت  حیحص  روهشم ، لوق  نامه  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  یلو  تسا ،

هللا مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ردام  (: هیلع هللا  مالس   ) نوتاخ همجن 
( اهیلع
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.تفگ یم  نخس 

يوناب نآ  هب  باطخ  دـش و  شموصعم  دـنزرف  هاگداز  دراو  یلاحـشوخ  رورـس و  اب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و 
: دومرف نینچ  همّرکم ،

.ِکِّبَر َهَماَرَک  ُهَمَِجن ، اَی  َِکل  ائِینَه 

.راگدرورپ تمارک  نیا  وت  رب  داب  اراوگ  همجن ، يا  ینعی :

: دیوگ یم  وناب  نآ  سپس  و 

ناذا وا  تسار  شوگ  رد  ترـضح ، نآ  مداد و  شردپ  شوغآ  هب  ار  نآ  مدیچیپ و  يدیفـس  هچراپ  رد  ار  ینارون  لفط  نآ  نم  هاگنآ 
بآ هب  ار  دولوم  نآ  كرابم  ناـبز  اـهبل و  تساوخ و  تاُرف  بآ  یکدـنا  دوخ  ناـیفارطا  زا  سپـس  تفگ و  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  و 

: دومرف داد و  لیوحت  نم  هب  ار  دنزرف  نآ  هرابود  نآ  زا  سپ  دومرف و  نّمیت  تارف 

.ِهِضْرَأ ِیف  ِهّللا  َهَّیَِقب  ُهَّنِإَف  ِهیِذُخ ؛

(1) .دشاب یم  نیمز  يور  رب  دنوادخ  رادیاپ  تمحر  وا  انامه  هک  ریگب ، لیوحت  ار  تدنزرف  ینعی :

مالسلا هیلع  ماما  يوس  زا  وناب  نآ  راختفا  لادم  هرهاط ،»  » بقل

 (، مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ینعی   ) دوخ دنزرف  نیلّوا  ندمآ  ایند  هب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک : تسا  هدش  لقن  و 
موصعم ماما  هیحان  زا  وا  راختفا  لادـم  نیرتهب  عقاو ، رد  نیا  دومن و  اطعا  ار  هرهاط »  » بقل متک ) وناب ُت_ ینعی   ) همّرکم يوناـب  نآ  هب 

(2) .دراد يو  تریس  یکاپ  تیاهن  زا  ناشن  هک  ددرگ  یم  بوسحم  مالسلا  هیلع 

83 ص :

عیبانی ح 14 ؛ ص 9 ، ج 49 ، راونألا ، راـحب  ح 2107 ؛ ص 11 ، ج 7 ، زجاعملا ، هنیدـم  ح 2 ؛ ص 29 ، ج 2 ، راـبخألا ، نویع   . 1 - 1
ح 192. ص 291 ، ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص166 ؛ ج 3 ، هّدوملا ،

نایعأ ص 651 ؛ يرولا ، مـالعإ  ص 165 ؛ ج 3 ، هّدوملا ، عیباـنی  ص 25 ؛ هّمئألا ، خـیرات  ص 475 ؛ ج 3 ، بقاــنملا ، ك.ر :  . 2 - 2
ص 636. ج 3 ، هعیشلا ،
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متکت وناب  كاپ  نماد  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ّومن  دشر و 

ار دوخ  مزع  نونکا  مه  دروآ ، ایند  هب  راگدرورپ  تاکرب  تازجعم و  همه  نآ  هدهاشم  اب  ار  دوخ  دـنزرف  نیلّوا  هکنآ  زا  سپ  وناب ، نآ 
.دراذگن مک  یکدنا  ریظن ، یب  دولوم  نآ  هب  یگدیسر  شرورپ و  رد  ات  تسا ، هدومن  خسار 

اـهراتفر و زا  يرگید  هداـعلا  قراـخ  روما  تاـمارک و  دـهاش  ناـنچمه ، مالـسلا ،  هیلع  اـضر  ماـما  شدـنزرف  ّومن  دـشر و  لوط  رد  وا 
نایعیـش و موصعم  ماما  هداوناخ ، نآ  رهوش  هک  يا  هداوناخ  روضح  رد  هظحل ، هب  هظحل  دوب و  هدیزگرب  لفط  نآ  تانکـس  تاکرح و 
هب دوب ، تمارک  زاجعا و  رون و  رسارس  يدنزرف  و  كولس ) ّتیونعم و  لمع و  ملع و  رد  ریظن  یب  ییوناب   ) هدیمح وناب  شرهوش ، ردام 

(1) .دوب لوغشم  تیالو  تماما و  هریخذ  تیبرت 

: هک دنا  هدرک  لقن  رگید  روهشم  نیخّروم  زا  يرایسب  نآ  عبت  هب  رابخألا و  نویع  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  موحرم 

دوخ ردام  زا  رگید  یلومعم  ياه  هّچب  زا  رتشیب  لفط ، نآ  دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنآ  زا  سپ  راوگرزب ، يوناـب  نآ 
.دش یم  هدید  وا  رد  رگید  ناکدوک  هب  تبسن  یعیرس  دشر  زین  تهج  نیمه  هب  دروخ و  یم  ریش 

نآ دـننک و  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يارب  نمادـکاپ  يا  هیاد  ات  درپس  دوخ  نایفارطا  هب  يزور  همّرکم ، يوناب  نآ  رطاخ ، نیمه  هب 
.دنک کمک  وا  هب  نداد ، ریش  رد  هیاد ،

!؟ دیشاب یم  هیاد  رکف  رد  هک  تسا  هدش  مک  امش  ریش  رگم  دنتفگ : يو  هب  وناب ، نآ  نایفارطا  زا  یخرب 

: دندومرف باوج  رد  وناب  نآ 

َو یحیبسَت ، ِیتاَوَلَص و  نِم  ٌدْرِو  َّیَلَع  نِکلَو  ّرُّدلا ، َصقَن  ِهّللا  ُبذْکَأ َو  ام 

84 ص :

نویع دعب ؛ هب  ص 486  ج 1 ، یفاک ، هب : دـینک  عوجر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  لـئاضف  تاـمارک و  تازجعم و  هعلاـطم  تهج   . 1 - 1
ج 49. راونألا ، راحب  ص 417؛ ج 4 ، بقانملا ، ص 176 ؛ همامإلا ، لئالد  ج 1 و ج 2 ؛ رابخألا ،
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(1) .ُتْدَّلَو ُْذنُم  َصَقَن  دَق 

تاولـص و زا  مدوخ  يارب  ار  ییاهرکذ  يرـس  کی  نم  یلو  تسا ، هدشن  مک  مه  نم  ریـش  میوگ و  یمن  غورد  نم  هک  ادخ  هب  ینعی :
هک دروخ  یم  ریـش  ردـق  نآ  تسا ، هدـمآ  ایند  هب  لفط  نیا  هک  یتقو  زا  یلو  مدوب ، اهنآ  هب  مزلم  هشیمه  هک  مدوب  هدرک  دـهع  حـیبست 

.دنام یمن  یقاب  نم  يارب  یتقو  رگید 

.دراد داروا  رکذ و  تدابع و  رما  رد  همّرکم ، يوناب  نآ  مامتها  تّدش  زا  ناشن  لقن ، نیا  و 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  متکت و  وناب  یگدنز  تالکشم  تّدش 

رد هکلب  دیـسرن ، نایاپ  هب  راگدرورپ ، فطل  همه  نیا  زا  سپ  وناب ، نآ  یگدـنز  تالکـشم  اهیتخـس و  دـش ، ضرع  هک  هنوگنامه  اـّما 
يدایز ياهیتخـس  اب  شدوخ ، موصعم  رهوش  هارمه  هب  دوخ ، كرابم  رمع  رخآ  اـت  دـش و  دراو  یهلا  ناـحتما  زا  يرگید  ياـه  هصرع 

.درب رتالاب  لاعتم  راگدرورپ  دزن  رد  ار  شدوخ  هبتر  نأش و  زور ، هب  زور  هلیسونیدب  دومن و  مرن  هجنپ  تسد و 

مظاک ماما  ّتیعقوم  ّتیبوبحم و  زا  سرت  رطاخ  هب  یتموکح  بصاـغ  دـساف و  هاگتـسد  دیـسر ، ضرع  هب  زین  نیا  زا  شیپ  هکناـنچمه 
نیا یگدنز  درکن و  راذگ  ورف  نادناخ  نیا  ّقح  رد  يا  هجنکش  ریقحت و  متس و  ملظ و  ره  زا  نایولع ، نایعیـش و  نیب  رد  مالـسلا  هیلع 

جـنر و اب  شنایاپ ، ات  زاـغآ  زا  دوخ ، راوگرزب  ناردـپ  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  ریاـس  نوچمه  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما 
.تشگ يرپس  نادنز  هجنکش و  باذع و 

یّسابع ناهاشداپ  زا  نت  راهچ  متس  ملظ و  دوخ ، یگدنز  لوط  رد  وا 
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خیرات ح 6 ؛ ص 653 ، ج 2 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ص 106 ؛ تازجعملا ، نویع  ح 2 ؛ ص 25 ، ج 2 ، راـبخألا ، نویع  ك.ر :  . 1 - 1
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نیب زا  یمالـسا  ياهـشزرا  مالـسا و  ات  دیرخ ، ناج  هب  ار  دیـشرلا ) نوراه  یـساّبع و  يداه  یـساّبع ، يدـهم  یـساّبع ، روصنم  ینعی : )
.دنورن

رپ اهنآ  كرتشم  یگدنز  رگید  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  اب  راوگرزب  يوناب  نآ  جاودزا  زا  لاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  ابیرقت  عقاو ، رد 
فیرش رمع  زا  لاس  زا 14  شیب  ترـضح  نآ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  يا  هنوگب  تسا ، هدوب  یتموکح  ياه  ّتیذا  نادـنز و  قارف و  زا 

.تسا هدومن  يرپس  دیعبت  رد  ای  كانسرت و  فوخم و  ياهنادنز  رد  ار  دوخ 

ردپ و ياج  مه  عقاو  رد  نینزان ، ماما  نآ  قارف  رد  دوب و  تالکشم  نیا  همه  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مغ  کیرـش  راوگرزب ، يوناب  نیا  و 
.تسشن یم  هراظن  هب  ار  نانآ  لد  ياه  هّصغ  هراومه ، دومن و  یم  رپ  وا  نادنزرف  يارب  ار  ردام  ياج  مه 

زا سرت  رطاخ  هب  ادعب  یلو  دش ، ینادنز  ریگتـسد و  نوعلم  نآ  طّسوت  یتّدم  یـساّبع ، يداه  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يرآ ،
.دیدرگ دازآ  هرابود  نایعیش  بوشآ 

.دیدرگ ینادنز  اجنآ  رد  دیعبت و  هرصب  هب  ریسا و  دیشرلا  نوراه  روتسد  هب  يرمق ، لاس 179  رد  هرابود  هاتوک ، یتّدم  زا  دعب  سپس 

نب لضف   » مان هب  یملاظ  رایـسب  ِصخـش  ِینادنز  اجنآ  رد  لاس  هد  تّدم  هب  اهلقن  زا  یخرب  قباطم  دـش و  دـیعبت  دادـغب  هب  وا  سپـس ، و 
.دش عیبر »

هجنکش و لّمحت  اهلاس  زا  سپ  دیدرگ و  کهاش » نب  يدنس   » مان هب  لدگنـس ، رایـسب  يدساف  ینادنز  دوخ ، رمع  رخآ  ياهلاس  رد  وا 
نامه بجر  رد 5  اهلقن  زا  یخرب  قباطم  و   ) يرمق لاس 183  بجر  رد 25  یّمس  طّسوت  ماجنارس  فوخم ، ياهلاچهایـس  رد  وا  رازآ 

.دیسر تداهش  هب  نادنز ، دیعبت و  باذع و  جنر و  لّمحت  لاس  زا 35  سپ  لاس )

عادو ار  یناف  راد  راوگرزب ، ماما  نآ  تداهـش  زا  لبق  لاس  دنچ  متکت  وناب  ایوگ  دیـسر ، دـهاوخ  ضرع  هب  زین  نیا  زا  دـعب  هکنانچ  اّما 
.دوب هتفگ 
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متک وناب ُت_ نادنزرف  ریاس  متشه  لصف 

اهنآ دّدعت  تّلع  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  نارسمه  دادعت 
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اهنآ دّدعت  ّتلع  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  نارسمه  دادعت 

هدومن فالتخا  دنشاب  یم  متک  وناب ُت_ زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  زا  نت  دنچ  هکنیا  رد  هعیش ، فلتخم  نیقّقحم  نیخّروم و 
.دنا

مظاک ماما  نادنزرف  اه و  لایع  ّلک  دادعت  هب  میزادـنا  یم  یهاگن  ادـتبا  ثحبم ، نیا  رتشیب  هچ  ره  ندـش  نشور  تهج  هب  اجنیا  رد  ام 
.دومن میهاوخ  ثحب  زین  روکذم  عوضوم  صوصخ  رد  سپس  مالسلا و  هیلع 

هراشا زین  اهنآ  زا  یخرب  ياهمان  هب  دـنا و  هدومن  رکذ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  يارب  رـسمه  هد  دوخ ، ياـهباتک  رد  نیخّروم  زا  یخرب 
.دنا هدرک 

هک نآ  زا  سپ  ترـضح ، نآ  هکلب  دوب ، هدرکن  باـختنا  ناـمز  کـی  رد  ار  رـسمه  هد  نیا  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  هک  تسا  حـضاو  هّتبلا 
.تسا هدومن  یم  جاودزا  يرگید  رسمه  اب  دنا ، هتفر  یم  ایند  زا  اهنآ  زا  یخرب 

ارچ دنا ؛ هدمآ  یم  باسح  هب  ترـضح  نآ  هغیـص  ای  هعتم و  هکلب ، دنا و  هدوبن  ترـضح  نآ  یمیاد  نارـسمه  زا  زین ، اهنیا  زا  یخرب  و 
.دشاب هتشاد  یمیاد  نز  راهچ  زا  شیب  دحاو ، نامز  کی  رد  دناوت  یمن  درم  کی  میرک ، نآرق  هیآ  ّصن  قباطم  هک 

ارچ هک : تسا  حرطم  زین  رگید  ناماما  زا  یخرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  كرابم  یگدنز  رد  ابیرقت  لاؤس  نیا  اّما 
!؟ دندوب هدرک  باختنا  يدّدعتم  ياهنز  تارضح ، نآ 

نیمه هب  دشاب ، هدش  یساسا  لاؤس  کی  ناوج ، لسن  يارب  اصوصخم  مدرم ، زا  یلیخ  يارب  تسا  نکمم  هزورما  نوچ  لاؤس ، نیا  و 
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: منک یم  هراشا  ّمهم  هتکن  دنچ  هب  هنیمز ، نیا  رد  هدنسیون  ریقح  رطاخ 

نآ ياهبرع  نایم  رد  لوادـتم  گنهرف  ناـمه  هب  عقاو  رد  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  ناـماما  جاودزا  دّدـعت  لـئالد  نیرتمهم  زا  یکی  . 1
ظفح گنهرف  نیا  يدودـح  ات  یبرع  ياهروشک  زا  يرایـسب  نایم  رد  مه  نآلا  هک  هنوگناـمه  ددرگ ، یم  رب  یبرع  کـلامم  ناـمز و 

.تسا هدش 

مدرم مومع  نایم  رد  عقاو  رد  مومذم و  رایسب  يرما  يرـسمه  دنچ  هلأسم  رگید ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  ای  ام و  روشک  رد  هکنیا  و 
؛ دـشاب اتـسار  نیا  رد  یّلم ، گنهرف  ندوبن  راومه  نیمه  نآ ، ّمهم  لـماوع  زا  یکی  دـیاش  تسا ، هدـش  رادروخرب  یّـصاخ  تحاـبق  زا 

نکمم هک  تسا  مه  تهج  نیمه  هب  دراد و  اهنآ  نهک  یّلم و  نّدـمت  گنهرف و  رد  هشیر  اهروشک ، ناـیم  رد  لـئاسم  زا  یخرب  ینعی 
اهروشک نیا  رد  هک  ارچ  دـشاب ؛ مومذـم  ای  بیجع و  يرما  هلأـسم ، ناـمه  رگید ، ناـمدرم  ناـیم  رد  اـی  رگید و  ياـهروشک  رد  تسا 

.دوش یمن  هدید  عوضوم  نآ  اب  نهک  یگنهرف  تبسانم 

دوخ یگنهرف ، تبـسانم  نیمه  دـندوب و  هدرک  تداع  نآ  هب  هتفرگ و  وخ  گنهرف  نیا  اب  برع  نامدرم  هک  دوب  اـهنرق  عقاو ، رد  ینعی 
، هک هنوگنامه  دوب ، هدومن  ّلح  اهنآ  نایم  رد  دشاب ، یم  دوجوم  اهروشک  ریاس  رد  هک  ار  يرـسمه  دنچ  تالکـشم  زا  يرایـسب  دوخب 

دوش یمن  هدید  صوصخ  نیا  رد  هعماج ) نانز  هچ  نادرم و  هیحان  زا  هچ   ) ینادنچ تالکـشم  یبرع ، کلامم  یگدنز  رد  مه  نونکا 
تبـسن اهنآ  نایم  رد  زین  یفنم  دید  هنوگ  چیه  دننک و  یم  یگدنز  درم  کی  هلابح  تحت  رد  مه ، رانک  رد  یتحار  هب  دّدـعتم ، نانز  و 

هب دومرفن و  عنم  هلأسم  نیا  زا  طیارـش ، یخرب  ندومن  دـیق  اب  میرک ، نآرق  هک  تسا  مه  رطاخ  نیمه  هب  درادـن و  دوجو  هلأسم  نیا  هب 
.داد هزاجا  یمئاد ، ریغ  ياهنز  نآ  رب  هوالع  یمئاد و  نز  راهچ  رایتخا  هزادنا  هب  ناملسم ، درم  ره 
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زور رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدش  یم  یّقلت  مومذم  رما  یعون  مالسا ، زا  لبق  یّتح  زاب ، رید  زا  هلأسم  نیا  نوچ  یناریا ، گنهرف  رد  یلو 
ای یناریا و  گنهرف  رد  رما  نیا  هک  يا  هدیدع  تالکـشم  دوجو  اب  دـیاش  تسا و  هدـش  رتدایز  يرـسمه  دـنچ  تالکـشم  مه  زور  هب 

نیا هب  دـش ، یم  لاؤس  ام  گنهرف  رد  هلأسم  نیا  دروم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  دوجو  زا  رگا  دراد ، رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب 
.دومن یمن  قیوشت  هلأسم 

لیلدب نامز ، نآ  رد  هک  تسا  نآ  تسا ، هدوب  نایامن  حضاو و  رایـسب  نامز ، نآ  یبرع  ياهروشک  نایم  رد  ًالومعم  هک  مّود ، لیلد  . 2
ياهرهـش رد  دایز  هویب  نانز  دوجو  اهنآ ، رد  دایز  ياه  هتـشک  دوجو  فلتخم و  فئاوط  لئابق و  نایم  رد  دایز  درـس  ياهگنج  دوجو 

يدایز تّوق  انز ، داسف و  هنتف و  لامتحا  هلأسم  نیا  رد  دش و  یم  یّقلت  یمالسا  عماوج  یساسا  تالکـشم  زا  یکی  عقاو  رد  نامز ، نآ 
زا یهاگ  هکلب  دندومنن ، تّمذم  ار  يرسمه  دنچ  اهنت  هن  مالـسلاامهیلع  نیموصعم  نینزان  دوجو  مه ، رطاخ  نیمه  هب  دومن و  یم  ادیپ 
رد ار  ناملـسم  ناوناب  دنناوت ، یم  ات  دننک و  جاودزا  هویب  نانز  اب  اهنآ  ات  دندومن ، یم  زین  رما  نیا  هب  قیوشت  ار  دوخ  باحـصا  تاقوا ،

.دنهاکب یمالسا  عماوج  رد  داسف  ياه  هنیمز  زا  هلیسو  نیدب  دنروایب و  رد  شیوخ  یتسرپرس  تحت 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  صوصخ  رد  هژیو  هب  مالـسلاامهیلع و  موصعم  ناماما  زا  یخرب  صوصخ  رد  هک  رگید  لیلد  . 3
ینب هّیما و  ینب  نادـناخ  ترـضح ، نآ  زا  لبق  اه  تّدـم  هکلب  ترـضح و  نآ  ناـمز  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  دـنک ، یم  قدـص  رتشیب  ، 
هژیو هب  نایولع و  تاداس و  نایعیـش و  اب  دایز  ینمـشد  رطاخ  هب  دندوب ) هتفرگ  تسد  هب  ار  یمالـسا  کلامم  رب  تموکح  هک   ) ساّبع
هناهب هب  دنا و  هدوب  ینامسآ  نادناخ  نیا  لسن  ندومن  نک  هشیر  رد  یعس  هشیمه  مالسلا ،  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هّیّرذ 

دایز دّدعتم و  ياه  جاودزا  تهج ، نیمه  هب  دنتخادرپ و  یم  نانآ  راتشک  تشک و  هب  فلتخم  ياه 
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تسا و هدـش  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  ماما  فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  یعون  هب  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  تاداس  لسن  دالوا و  ندومن 
، عقاو رد  دنا و  هدوب  دنم  هرهب  نادنزرف  نیرتشیب  زا  ام ، ناماما  نایم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

یمالـسا ياهروشک  زا  یخرب  ام و  روشک  فلتخم  طاقن  هزورما ، هک  تسا  هدوب  ناوارف  ياه  تدالو  اـه و  جاودزا  ناـمه  تاـکرب  زا 
رظن ّدم  ار  اه  تمکح  نیا  همه  زین ، مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  دیاش  تسا و  هدش  هتـسارآ  يوسوم  تاداس  رّونم  ياه  هاگمارآ  هب  رگید ،

.دنا هتشاد 

یخرب هک : تسا  هدوب  نیا  دشاب ، گنر  رپ  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  صوصخ  رد  دیاش  هک  يرگید  لیلد  . 4
طاـبترا داـجیا  فیاوط و  لـئابق و  زا  یخرب  بولق  فیلأـت  رطاـخب  اـهنت  دـنا ، هدرک  یم  جاودزا  اـهنآ  اـب  ترـضح  نآ  هک  ییاـهنز  زا 

، نامز نآ  رد  هک  ارچ  دـیامن ؛ تیوقت  ار  یمالـسا  تّما  تدـحو  ياه  هتـشر  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا ، هدوب  اهنآ  ناـیم  زیمآ  تحلاـصُم 
، یعون هب  هلأسم  نیا  تفرگ ، یم  يرتخد  يا  هلیبق  کـی  زا  یـصخش  یتقو  هک  تسا  هدوب  نینچ  نیا  یبرع  فلتخم  فیاوط  گـنهرف 

نایم رد  اجیب  تابّـصعت  تاـفالتخا و  زا  يرایـسب  هنیمز  دوخ ، هب  دوخ  دومن و  یم  رتیوق  ار  هلیبق  ود  نآ  ناـیم  تمرح  طاـبترا و  هقلح 
.تفر یم  نیب  زا  اهنآ 

زا یخرب  زا  دومن و  هدافتـسا  مالـسا  تدـحو  عفن  هب  ّتیعقوم ، نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  نینزان  دوجو  و 
تّما تدحو  تیاهن ، رد  دنک و  رت  يوق  فیاوط  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  ات  دـیزگرب ، دوخ  يرـسمه  هب  ار  ینانز  ّمهم ، لئابق  فیاوط و 

.ددرگ رتمکحم  یمالسا 

ار يدّدـعتم  نارـسمه  رگید ، حـلاصم  زا  یخرب  دوجو  لیلد  هب  مالـسلا ،  مهیلع  ام  موصعم  ناماما  ای  ترـضح و  نآ  مه ، یهاـگ  هّتبلا 
.میزادرپ یمن  حلاصم  نیا  نایب  هب  نیا ، زا  شیب  ام  هک  دندیزگ  یمرب 

هبنج تهج  هب  هّللا _  ذاعم  اعطق _  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  هیحان  زا  دّدعتم  نارـسمه  رایتخا  نیا  هک ، مینادب  تسا  مزال  ّلک  رد  اّما 
، تسا هدوبن  یناوهش  ياه 
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.تسا هدش  یم  مامت  نیملسم  ای  مالسا و  عفن  هب  تیاهن  رد  هک  هدوب  یحلاصم  يرس  کی  ياتسار  رد  اهنآ  همه  هکلب 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  دادعت 

نآ تسا و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  نینزاـن  دوجو  رـسمه  نیلّوا  متکت ، وناـب  دیـسر ، ضرع  هب  زین  هتـشذگ  لوصف  رد  هک  هنوگناـمه 
.دوب هدرکن  جاودزا  يرگید  نز  چیه  اب  همّرکم ، يوناب  نآ  اب  جاودزا  زا  لبق  ترضح ،

هک دـنا ، هداد  هئارا  ار  یتوافتم  تاّیرظن  مالـسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  نادـنزرف  ّلک  دادـعت  رکذ  رد  هعیـش ، نیقّقحم  نیّخروم و  نینچمه 
: دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هدمع  هّیرظن  دنچ  یّلک ، روطب 

رکذ رفن  ار 37  ترـضح  نآ  نادـنزرف  ّلک  دادـعت  رگید ) نیخّروم  زا  یخرب  وا  عبت  هب  و   ) داشرإلا باـتک  رد  دـیفم ، خیـش  موحرم  . 1
(1) .دنا هدوب  رسپ  رفن  رتخد و 19  اهنآ  زا  رفن  هک 18  تسا  هدرک 

رسپ و 23 ار  اهنآ  زا  رفن  یلو 14  هدومن ، رکذ  رفن  ار 37  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  يرولا ، مالعإ  باتک  رد  زین  یسربط  موحرم  . 2
(2) .تسا هدومن  رکذ  رتخد  ار  رفن 

رکذ رفن  ار 40  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  رگید ، نیخّروم  زا  یخرب  بقانملا و  دوخ  روهشم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  موحرم  . 3
(3) .دنشاب یم  رسپ  رفن  رتخد و 20  اهنآ  زا  رفن  هک 20  دنا  هدرک 

رکذ رفن  ار 38  ترـضح  نآ  نادنزرف  دادعت  لوؤسلا ، بلاطم  باتک  رد  متفه ) نرق  روهـشم  نیخّروم  زا   ) یعفاش نب  نیدلا  لامک  . 4
رفن هدومن و 18 
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(1) .تسا هدومن  یفرعم  رسپ  ار  رفن  رتخد و 20  ار  اهنآ  زا 

هدومن یفرعم  رسپ  ار  رفن  رتخد و 16  ار  اـهنآ  زا  رفن  یلو 21  هتسناد ، رفن  ار 37  وا  نادنزرف  دادعت  زین ، مق  خیرات  باتک  هدنـسیون  . 5
(2) .تسا

ار رفن  رتخد و 37  ار  اهنآ  زا  رفن  ایوگ 20  هدومن و  رکذ  رفن  ار 57  بانج  نآ  نادنزرف  دادعت  ءادهشلا ، هضور  باتک  هدنـسیون  و  . 6
(3) .تسا هدومن  یفرعم  رسپ 

نارسپ دادعت  و   ) رفن ار 60  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  بلاطلا ، هدمع  باتک  رد  يرمق ) يرجه  مهن  نرق  نیخّروم  زا   ) هینغ نبا  و  . 7
(4) .تسا هدومن  رکذ  رفن ) ار 37  نارتخد  دادعت  23 و 

وبا زا  نآ  رد  مدید ، سّدقم ) دهشم  رد   ) رصان رـسای و  هدازماما  ود  سّدقم  ناتـسآ  يدورو  رد  هک  يا  هبیتک  رد  هدنراگن ، نینچمه  * 
ترـضح 44 نآ  يارب  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لقن  بئاصملا ) رحب  باسنألا و  زنک  باتک  بحاص   ) یعازخ ییحی  نب  طول  نب  فنخم 

.تسا هدرب  مان  ار  رفن  اهنت 5  زین  وا  نارتخد  زا  تسا و  هدرمش  رب  رسپ  دنزرف 

رـسای و هدازماما : ود  اهنآ ، نایم  رد  نینچمه  دشاب و  یم  يرارکت  اهنآ  زا  دروم  هس  هبیتک ، نآ  رد  هدـمآ  مسا  نامه 44  نایم  رد  هّتبلا 
.دنا هدش  رکذ  ترضح  نآ  نادنزرف  وزج  مه  رصان 

ییاهمان هب  عباـنم ، زا  یخرب  رد  عقاو ، رد  دـنا و  هدرک  فـالتخا  زین  ترـضح  نآ  نادـنزرف  ياـهمان  رکذ  رد  ناـخّروم  نیا ، رب  هوـالع 
.سکع رب  دنرادن و  دوجو  اه  مان  نآ  رگید ، یخرب  رد  هک  تسا  هدش  هراشا 

نیا زا  یخرب  هک : مینک  ضرع  تسا  مزال  فالتخا ، نیا  هیجوت  رد  اّما 

94 ص :
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دنتـسه و فیعـض  متـشه ) متفه و  مشـش و  هّیرظن  نوچمه  دـشاب ، یم  رتدایز  رایـسب  اهنآ ، رد  فالتخا  هنماد  ًالومعم  هک   ) تالامتحا
.دنتسه رادروخرب  يرتمک  رابتعا  هجرد  زا  رگید ، عبانم  اب  هسیاقم  رد  زین ، اهنآ  عبانم 

، تافالتخا نیا  أشنم  هک  دـهد  یم  ناشن  هتفرگ  تروص  تاقیقحت  رگید ، هّیرظن  دـنچ  نایم  رد  دوجوم  یئزج  تافالتخا  دروم  رد  اـما 
: دشاب یم  ریز  رما  دنچ  زا  یکی  ًالومعم 

اصوصخم اهنآ ، گنهرف  یبرع و  کلامم  نایم  رد  نامز  نآ  رد  هک  هنوگنامه  هک : تسا  حضاو  ًالماک  قیقدت  قیقحت و  لها  يارب  . 1
ياهمان مالسلا  مهیلع  ام  ناماما  نارسپ  ای  نارتخد و  زا  یخرب  تسا ، هدوب  موسرم  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نایعیش  ناناملـسم و  نایم  رد 

یطسو و يربک ، يرغص ، نوچمه : یتافـص  ترابع و  زا  ًالومعم  دنوش ، هتخانـش  رگیدمه  زا  اهنآ  هکنیا  يارب  دنا و  هتـشاد  یکرتشم 
.تسا هدش  یم  هدافتسا  نآ  لاثما 

ّیلع ار  یکی  رگیدمه ، زا  ندش  هتخانـش  يارب  هک  تسا  هدوب  یلع »  » یگمه مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنزرف  هس  مان  لاثم ، ناونع  هب 
.دندز یم  ادص  تسا ) مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  نامه  هک   ) طسوا ّیلع  ار  یمّوس  ربکا و  ّیلع  ار  یمّود  رغصا ،

هدـش هدـیمان  یطـسو  همطاف  يربک و  همطاف  يرغـص ، همطاف  هک  تسا  هدوب  همطاـف » ، » ترـضح نآ  رتخد  هس  اـی  ود ، ماـن  نینچمه  و 
.دندوب

هک تسا  هدوب  همطاف  یگمه  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارتخد  زا  نت  راهچ  مان  دـنا ، هدومن  حیرـصت  ناـقّقحم  زا  یخرب  هچناـنچ  اـی  و 
.دندوب هدش  هدیمان  يرُخا  همطاف  یطسو و  همطاف  يربک ، همطاف  يرغص ، همطاف  مهزا ، ندش  صّخشم  يارب 

.دندوب يرغص  بنیز  يربک و  بنیز  ياهمان  هب  ترضح ، نآ  رتخد  ود  ایوگ  نینچمه ،

هک تسا  هدش  ثعاب  هلأسم ، نیمه  تسا و  هدوب  هنوگنیا  ترضح ، نآ  نارتخد  نارسپ و  ياهمـسا  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  نیاربانب 
یخرب
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طقف ار  همطاف  لاثم ، ناونع  هب  دنا و  هدومن  رکذ  راب  کی  اهنت  ار  تاکرتشم  نیا  همه  ترـضح ، نآ  نادنزرف  مان  رکذ  رد  نیخّروم ، زا 
.دنا هتشاد  همطاف  مان  هب  رتخد  راهچ  ترضح ، نآ  هک  یلاح  رد  دنا ، هدروآ  باسح  هب  راب  کی 

ترـضح نآ  نادـنزرف  لاوحا  یـسررب  هب  يدوهـش  تروصب  کـیدزن  زا  نوـچ  نیخّروـم ، زا  یخرب  هک : تسا  نیا  مّود  ّمهم  هتکن  . 2
هب هک  تسا  نکمم  اذلف  دنا ، هدرک  رکذ  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  اه ، هتفگ  اه و  هتشون  رب  هیکت  اب  اهنت  عقاو ، رد  دنا و  هتخادرپن 

.دنا هدومن  رکذ  ترضح  نآ  نادنزرف  ءزج  زین  ار  ترضح  نآ  ناگ  هداون  زا  یخرب  هابتشا ،

ترـضح نآ  ناگ  هداون  زا  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادـنزرف  هب  روهـشم  هک  ییاه  هدازماما  زا  یخرب  هک  دراد  لاـمتحا  سپ 
.ناشیا نادنزرف  زا  هن  دنشاب و 

زا هتسد  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  رفن  زا 40  شیب  ًاعطق  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  ام  رظن  هب  هتکن ، ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیاربانب ،
زا نت  هس  مان  ّلقادـح  ترـضح ، نآ  نادـنزرف  مان  شرامـش  رد  دـنا ، هدومن  رکذ  رفن  ار 37  ترـضح  نآ  نادنزرف  دادـعت  هک  یعبانم 

.دنا هدرک  رکذ  ترضح  نآ  يارب  همطاف »  » مان هب  رتخد  کی  اهنت  دنا و  هدومنن  رکذ  ار  ترضح  نآ  نارتخد 

( نوتاخ همجن   ) متکت وناب  نادنزرف  دادعت 

.دنا هدومن  فالتخا  همّرکم  يوناب  نآ  نادنزرف  دادعت  دروم  رد  هعیش ، نیقّقحم  نیخّروم و  نینچمه 

هّیرظن رتشیب  ناـیم  رد  هک  هچنآ  یلو  تسین ، تسد  رد  یمکحم  لـیالد  هدـش ، هئارا  تـالامتحا  تاـّیرظن و  زا  مادـک  چـیه  يارب  هّتبلا 
زا مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نینزان  دوجو  نادنزرف  زا  نت  ود  اهنت  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  روهـشم  هنیمز  نیا  رد  ناقّقحم  نازادرپ و 

باسح هب  ترضح  نآ  نادنزرف  نیرترب  راوگرزب ، ّتیصخش  ود  نآ  هک  دنا  هدمآ  ایند  هب  وناب  نآ 
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: زا دنترابع  دنیآ و  یم 

 . مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  نایعیش ، متشه  ماما  نینزان  دوجو  . 1

.دشاب یم  نوفدم  مق  سّدقم  رهش  رد  هک  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیب ، لها  همیرک  . 2

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نینزان  دوجو  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  ینت  ردارب  اهنت  روهشم ، لوق  قباطم  نیاربانب ،

؟ تسا هتشادن  مه  يرگید  ینت  رهاوخ  چیه  ترضح ، نآ  هک  دوش  یم  طابنتسا  هتفگ  نیا  زا  ایآ  اّما 

هیلع مظاک  ماما  رگید  نارتخد  زا  یخرب  هک  دور  یم  لامتحا  دوش و  یمن  طابنتـسا  هتکن  نیا  روهـشم ، هّیرظن  نیا  زا  هک  تسا  حـضاو 
.دنا هدوب  ینترهاوخ  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح  نینزان  دوجو  اب  زین ، مالسلا 

هدازهاش مانب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رگید  نادـنزرف  زا  یکی  هک  دـنا  هدومن  داقتعا  ناّققحم  زا  یخرب  روهـشم ، لوق  نیا  لباقم  رد  و 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  ینت  ناردارب  زا  رگید ، یترابع  هب  تسا و  هدمآ  ایند  هب  متکت  وناب  زا  زین  مساق 

(1) .دیآ یم  باسح  هب 

يارب ار  نآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  يا  هماـن  ّتیـصو  نتم  رد  شکراـبم  ماـن  مالـسلا )  هیلع  مساـق  هدازهاـش  ینعی   ) راوگرزب نیا 
هارمه هب  وا  زین ، ناریا  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ناوراک  دورو  ماگنه  هک  تسا  لقن  تسا و  هدمآ  دنا ، هتـشون  دوخ  نادنزرف 

رد  ) یقرـش ناجیابرذآ  ناتـسا  قطانم  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  دوش ، یم  هلمح  اـهنآ  ناوراـک  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  ناوراـک 
لابند یتموکح  نیرومأم  هیحان  زا  هرابود  یتّدم  زا  سپ  دوش و  یم  هدنهانپ  يدنک » یتوا   » ياتـسور هب  غاد ) هرق  نارابـسرا و  یحاون 

رد رل » ریپ   » ياتسور هب  هدش و 

97 ص :

ص 313. هّمئألا ، تاّیفو  ك.ر :  . 1 - 1
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(1) .دسر یم  تداهش  هب  دایز ، تمواقم  زا  سپ  هدش و  هرصاحم  نیرومأم  طّسوت  اجنامه  رد  درب و  یم  هانپ  یهوک  يالاب 

دمحا دّیس  ریم  مان  هب  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  رگید  نادنزرف  زا  یکی  هک  تسا  هدش  روهشم  سانلا  ماوع  زا  یخرب  نایم  رد  نینچمه 
نیا يارب  يربتعم  لیلد  یلو  دیآ ، یم  باسح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ینت  ناردارب  زا  زاریش ) رد  غارچ » هاش   » هب روهشم   ) یـسوم نب 

(2) .تسا هدشن  تفای  اعّدا 

« رغصا میهاربا   » مان هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  روکذ  نادنزرف  زا  رگید  یکی  ردام  مان  هک : تسا  هدش  لقن  یخیرات  عبانم  رد  نینچمه 
نامه وا ، ردام  مان  دیاش  هک  دهد  یم  لامتحا  هدنسیون  ریقح  .تسا  هدوب  هّیمجن » ( » دشاب یم  فورعم  زین  فرـشا  لالج  دّیـس  هب  هک  )

(3) .تسا هدش  تبث  هّیمجن »  » هابتشا هب  هک  دشاب  یم  متکت  وناب  ینعی  همجن » »

يوناب نآ  نادـنزرف  اهنت  هک  میـشاب  دـقتعم  ینعی  میریذـپب ، ار  روهـشم  لوق  ناـمه  رگا  اـم  مییوگب : هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ناـیاپ  رد 
ماما نینزان  دوجو  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تروص  نیا  رد  دنشاب ، یم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  طقف  هرّدخم ،

روهشم و هتفگ  قبط   ) مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  شیمارگ  رهاوخ  هدمآ و  ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 148  رد  مالسلا  هیلع  اضر 
ود نیا  ّدلوت  نیب  هلـصاف  نیاربانب ،  (4)، تسا هدـش  هداز  رداـم  زا  يرمق  يرجه  لاس 173  هدـعق  يذ  هام  لّوا  هبنـشود  زور  رد  ربتعم )

دهاوخ لاس  دودح 25  دولوم ،

98 ص :

ص 214. نارابسرا ، يایفارغج  خیرات و  ص 340 ؛ یقرش ، ناجیابرذآ  هب  یهاگن  ص 288 ؛ مق ، خیرات  ك.ر :  . 1 - 1
.1067 ص 1064 -  لامآلا ، یهتنم  همجرت  ك.ر :  . 2 - 2

یم روهـشم  زین  هّیفرـشا  ناتـسآ  هب  هک  تسا  هدش  عقاو  ناچوک »  » ياتـسور رد  ناجیهال  یلاوح  رد  هدازهاش ، نیا  ینارون  رازم   . 3 - 3
، يودهم هّللا  تیآ  نالیگ ، همّدـقتم  تاداس  193 ؛ ص 32 -  یمالغ ، مساق  فرـشا ، نیدلا  لالج  دّیـس  بالقنا  خیرات  ك.ر : .دـشاب 

.210 ص 173 - 
جات ص 336 ؛ ج 7 ، خیراوتلا ، خـیرات  ص 391 ؛ ج 8 ، هعیـشلا ، نایعأ  ص 258 ؛ ج 8 ، راـحبلا ، هنیفـس  كردتـسم  ك.ر :  . 4 - 4

ص123. دیلاوملا ،
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.درادن یهیجوت  هنوگ  چیه  ترضح ، نآ  یگدنز  اب  طبترم  ِیخیرات  ياه  هتفگ  هب  هّجوت  اب  هلصاف ، نیا  دوجو  دوب و 

هدمآ ایند  هب  هلصاف  نیا  رد  زین  يرگید  نادنزرف  راوگرزب ، يوناب  نآ  زا  هک : تسا  نیا  دهد  یم  ریقح  هدنسیون  هک  یلامتحا  نیاربانب ،
مالسلا هیلع  مظاک  ماما  رسپ  یّتح  ای  رتخد و  نادنزرف  زا  يدادعت  دیاش  تسا و  هدشن  هراشا  اهنآ  هب  دوجوم ، یخیرات  عبانم  رد  هک  دنا 

.دنا هدمآ  ایند  هب  وناب  نآ  زا  ، 

وناب نآ  زا  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیب ، لها  همیرک  تدالو 

هیلع اضر  ماما  ندروآ  ایند  هب  زا  سپ  متکت ، وناب  هک  تسا  نآ  تسا ، روهـشم  مّلـسم و  هک  هچنآ  دیـسر ، ضرع  هب  ًالامجا  هکنانچمه 
هب ار  يرتخد  دـنزرف  همّرکم  يوناب  نیا  رگید ، لاس  زا 25  سپ  دروآین و  ایند  هب  ار  يرگید  دـنزرف  لاس ، تّدم 25  هب  ابیرقت  مالسلا ، 

.تسا هدیدن  دوخ  رد  ار  نآ  ریظن  ّتیرشب ، خیرات  هکلب  مالسا و  خیرات  هک  دروآ  ایند 

هیلع قداص  ماما  نینزان  دوجو  هک  تسا  ییوناب  تسا ، هدش  هدـیچیپ  مالـسا  ملاع  رد  وا  هزاوآ  هک  تلزنم ، نأش و  اب  رایـسب  يوناب  نیا 
هموصعم همطاف  ترـضح  تیب ، لها  همیرک  نامه  وا  دوب و  هدومرف  هدعو  شتدالو  هب  دیایب ، ایند  هب  يو  هکنآ  زا  لبق  اهلاس  مالـسلا ، 

.تسا هدش  عقاو  مق  سّدقم  رهش  رد  نونکا  مه  ناشیا ، هزاوآ  رپ  هاگمارآ  دشاب و  یم  مالسلااهیلع 

نآ تامارک  لئاضف و  لاح ، حرش  صوصخرد  ًالّصفم  دسرب ، راشتنا  هلحرم  هب  يدوز  هب  تسا  دیما  هک  يرگید  ّلقتـسم  باتک  رد  ام 
نوماریپ يرـصتخم  سپـس  هتخادرپ و  وا  تلزنم  نأش و  ناـیب  رد  تیاور  جـنپ  رکذ  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  میا و  هتفگ  نخـس  هنومن  يوناـب 

: تفگ میهاوخ  نخس  ترضح  نآ  تشذگرس 

نآ هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نینزان  دوجو  زا  یتیاور  رد  . 1
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: دنا هدومرف  ترضح 

(1) .دنتسه ام  هدیزگرب  نایعیش  مق ، لها  انامه  دوش و  یم  متخ  مق  رهش  هب  نآ  برد  کی  هک  تسا  برد  تشه  ار  تشهب  انامه 

: تسا هدومرف  همّرکم  يوناب  نآ  تدالو  زا  لبق  نرق  مین  دودح  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  . 2

ریما ترـضح  يارب  تسا و  هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  وا  لوـسر  يارب  تسا و  هّـکم  نآ  تـسا و  یمرح  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  اـنامه 
رهش نآ  دراد و  دوجو  یمرح  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هّیّرذ  نادنزرف و  ام  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

.تسا مق 

يارب تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ره  دش و  دـهاوخ  نفد  اج  نآ  رد  هک  دوش  یم  دـّلوتم  همطاف »  » مان هب  نم  هّیّرذ  زا  ییوناب  انامه  و 
(2) .دوب دهاوخ  بجاو  وا 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 3

اشوخ مق ، لها  لاح  هب  اشوخ  سپ  دوش ، یم  زاب  مق  رهـش  تمـس  هب  نآ  برد  کی  هک  دراد  دوجو  برد  تشه  تشهب ، يارب  انامه 
(3) .مق لها  لاح  هب  اشوخ  و  مق ، لها  لاح  هب 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچمه  . 4

.َهَّنَْجلا ُلِداُعت  اهَتَراَیِز  َّنِإ  ِینَراَز ، ْنَمَک  مُِقب  َهَموُصْعَْملا  َراَز  ْنَم 

لداعم وا ، ترایز  انامه  تسا و  هدرک  تراـیز  ارم  اـیوگ  دـنک ، تراـیز  مق  رهـش  رد  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  مرهاوخ  هک  ره  ینعی :
(4) .تسا تشهب 

: دیامرف یم  یّمق  دعس  هب  باطخ  يرگید ، ربخ  رد  ای 

100 ص :

ح 39. ص 216 ، ج 60 ، راونألا ، راحب   . 1 - 1
ص 206. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  ص33 ؛ ج 21 ، ملاوعلا ، ص 216 ؛ ج 60 ، راونألا ، راحب  ك.ر :  . 2 - 2

ص 83. ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ح 33 ؛ ص 215 ، ج 60 ، راونألا ، راحب  ص 99 ؛ مق ، خیرات   . 3 - 3
ص 265. ج 102 ، راونألا ، راحب   . 4 - 4
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(1) .ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  افِراَع  اهَراَز  نَم 

.دوب دهاوخ  بجاو  وا  يارب  تشهب  دراد ، وا  ماقم  نأش و  هب  تفرعم  هک  یلاح  رد  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ره  ینعی :

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  و  . 5

(2) .ُهَّنَْجلا ُهَلَف  مُِقب  ِیتَّمَع  َراَز  ْنَم 

.دوب دهاوخ  بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  هموصعم  ما  هّمع  هک  ره  ینعی :

هدـش رکذ  خـیراوت  زا  یخرب  رد  هکنانچمه  دـمآ و  ایند  هب  يرمق  لاس 173  هدـعق ، يذ  هاـم  لّوا  هبنـشود ، زور  رد  ترـضح  نآ  و  * 
، رگید یفرط  زا  نوچ  دش و  بیصن  یب  متکت  وناب  نوچمه  نابرهم  يردام  دوجو  زا  دوخ ، یناوجون  ّنس  نامه  يادتبا  زا  ایوگ  تسا ،

شردارب ترضح ، نآ  مدمه  رای و  تسرپرس و  اهنت  اذلف  درب ، یم  رس  هب  توغاط  هجنکش  ملظ و  ياهنادنز  رد  رتشیب  وا ، یمارگ  ردپ 
لباق مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  نیب  ّتبحم  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

.دوبن فیصوت 

رتشیب لاسکی  ترضح  نآ  ناسارخ ، هب  هنیدم  رهش  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لاقتنا  زا  سپ  اه ) هتفگ  یخرب  قباطم   ) تهج نیمه  هب  و 
یهار تسبرب و  رفس  لحر  يرمق  يرجه  لاس 201  رد  دوب ، رامیب  تّدش  هب  هکنآ  دوجو  اب  اذلف  دـنک ، لّمحت  ار  وا  نارجه  تسناوتن 

.دش ناسارخ 

.دش ناریا  دراو  هواس  فرط  زا  هتسخ ، یحور  رامیب و  ینت  اب  لزنم ، ًابیرقت 54  ّیط  زا  سپ  وا 

دوخ ینتان  ناردارب  نارهاوخ و  زا  يدادعت  اب  ناوراک  نیا  رد  وا 

101 ص :

ص 265. ج 102 ، راونألا ، راحب   . 1 - 1
ص 331. ج 21 ، ملاوعلا ، ص 376 ؛ ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 224 ؛ تارایزلا ، لماک   . 2 - 2
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رفن زا 400  شیب  ار  اهنآ  دادـعت  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک   ) شردارب شردـپ و  راوگرزب  نامزالم  باحـصا و  زا  یخرب  اب  نینچمه  و 
ناهارمه زا  يرایـسب  دندرک و  هلمح  اهنآ  هب  یتموکح  نیرومأم  هواس ، رهـش  هب  دورو  يادتبا  نامه  رد  دوب و  هارمه  دنا ) هدومن  رکذ 

نینزان دوجو  تهج ، نیمه  هب  دـندومن و  مومـسم  ار  ناوراک  نآ  همه  هدـش ، باـسح  يدـنفرت  اـب  رگید ، یلقن  هب  اـی  دنتـشک و  ار  وا 
رفس همادا  هب  رداق  رگید  دوب ، هدش  هدناروخ  وا  هب  هک  یّمـس  رثا  رد  ای  تشاد و  هک  يرامیب  تّدش  اب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح 

یناهارمه اب  وا  ناوراـک  تیاـهن ، رد  داد و  ریـسم  رییغت  رهـش  نیا  تمـس  هب  دیـسرپ و  ار  مق  رهـش  سردآ  دوخ ، ناـهارمه  زا  دـشن و 
.دش مق  رهش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 201  لّوألا  عیبر  رد 23  یمخز ، حورجم و 

لگ و باترپ  اب  ار  ترضح  نآ  دندومن و  لابقتسا  تمظع  هوکش و  اب  رایـسب  شناهارمه  ترـضح و  نآ  زا  مق ، ییالو  هعیـش و  مدرم 
گرزب  ) جرزخ نب  یسوم  مان  هب  رهش  نیا  ناگرزب  زا  یکی  لزنم  رد  ار  يو  دندومن و  رهـش  نیا  دراو  مامت  تّزع  هوکـش و  اب  راعش و 

.دنداد ياج  مق ) يرعشا  نادناخ 

خیرات 12 رد  هکنآ  ات  تخادرپ ، یم  تدابع  هب  رتشیب  دوب و  هناخ  نیا  نامهم  زور ) رگید 19  یلقن  هب  و   ) زور دودح 17  ترضح  نآ 
.تفاتش لاعتم  راگدرورپ  ياقل  هب  ردارب ، رادید  زا  دیما  ان  یلد  اب  يرمق ، يرجه  لاس 201  یناثلا  عیبر 

ود هک  دـندید  همه  مق  مدرم  دـننک ، نفد  جرزخ ) نب  یـسوم  ياه  نیمز  زا   ) نـالباب نیمزرـس  رد  دنتـساوخ  یم  ار  وناـب  نآ  هک  یتقو 
نفد ار  وا  دندناوخ و  زامن  ترـضح  نآ  هزانج  هب  دنیوگب ، نخـس  يا  هملک  هک  نآ  نودـب  دندیـسر و  هار  زا  ینارون  رادـباقن و  راوس 

، موصعم ماما  ود  راوگرزب ، ود  نآ  دنا ، هداد  لامتحا  هعیش  ياملع  زا  یخرب  .دنتشگرب  هرابود  دندومن و 
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(1) .دنا هدوب  مالسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  ینعی 

 - هموصعم زا : دـنترابع  دنـشاب ) یم  راوگرزب  نآ  تلزنم  نأش و  يایوگ  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک   ) همیرک يوناـب  نآ  روهـشم  باـقلا  زا 
هفراع هعیفش -  هثّدحم -  هدباع -  هّیقت -  هّیقن -  هدیشر _  راکوکین _ )  ) هّرب هدیمح _  ءاسنلا -  هدّیـس  هّیـضرم -  هقیدص -  هرهاط - 

.هریغ هّللا و  هّیلو  تیب _  لها  همیرک  هروتسم -  هلماک -  هدهاز -  - 

هقالع هک  تسا  هدـش  هتـشون  مق  رهـش  ترـضح و  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  ریاس  تامارک و  لئاضف و  لاح ، حرـش  رد  يداـیز  ياـهباتک 
مالسلا هیلع  موصعم  نابز  زا  ترـضح  نآ  يارب  هک  ییاه  همانترایز  نوتم  نینچمه  .دنیامن  عوجر  اهنآ  هب  رتشیب  عالّطا  تهج  نادنم ،

.دنشاب یم  ترضح  نآ  ياتمه  یب  ماقم  نأش و  هدننک  نایامن  دنا ، هدش  رداص 

103 ص :

ج هعیرشلا ، نیحایر  ص 218 و 219 ؛ و ج 60 ، ص 290 و 291 ؛ ج 48 ، راونألا ، راحب  221 ؛ ص 213 -  مق ، خـیرات  ك.ر :  . 1 - 1
.35 ص 32 -  ، 5
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متک وناب ُت_ تلحر  مهن  لصف 

همّرکم يوناب  نآ  تلحر  نامز 
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همّرکم يوناب  نآ  تلحر  نامز 

يوناب نآ  هک  دنا  هداد  لامتحا  ناقّقحم  زا  یخرب  یلو  تسین ، تسد  رد  یعالّطا  راوگرزب ، يوناب  نآ  تافو  قیقد  خیرات  زا  هنافّسأتم 
.تسا هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  شرتخد  تدالو  زا  لاس  دنچ  زا  سپ  ابیرقت  همّرکم 

نیمه زین  يو  ياهتّیمولظم  زا  یکی  دـیاش  تسا و  هتفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهـش  زا  لـبق  همّرکم ، يوناـب  نآ  نیارباـنب 
نیا دـشاب ، هدوب  وا  هارمه  هب  هچ  رگا  ای  تسا و  هدوب  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شراوگرزب  رهوش  شتلحر ، عقوم  هک  دـشاب 

عییـشت و مسارم  هک  هدوب  یتموکح  ياهتّیذا  رازآ و  اهدـیعبت و  اه و  هجنکـش  هرـصاحم  تحت  ناـنچ  ترـضح ، نآ  یگدـنز  زا  ههرب 
.تسا هتشگ  يرپس  مامت ، ّتیمولظم  اب  وناب  نآ  تشادگرزب  نیفدت و 

وناب نآ  نفد  ّلحم 

رهـش یلاوح  رد  رـضاح ، نامز  زا  لبق  ههد  دـنچ  ابیرقت  یلو  تسا ، هدوب  مولعمان  اهتّدـم  ات  زین ، همّرکم  يوناب  نآ  نفد  ّلحم  نینچمه 
زا یخرب  دـشاب ) یم  یقرـش  هّرح  یکیدزن  رد  هـظیرق و  ینب  لامـش  رد  و   ) تـسا هدـش  روهـشم  هبرـشم » ُّما   » هـب هـک  یّلحم  رد  هنیدـم 

ّقلعتم اهربق ، نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  روهـشم  قطانم  نآ  یلاها  نایم  رد  هک  دندومن  فشک  ار  یمیدق  رایـسب  ربق  هس  نارگـشواک ،
مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ردام   ) هدیمح وناب  هب  ّقلعتم  رگید ، یکی  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  راوگرزب  ردام  نوتاخ ) همجن   ) متکت وناب  هب 

.دشاب یم  ( 
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اهیباّهو یتّدم ، زا  سپ  هکنیا  ات  دـیدرگ ، عقاو  نیملـسم  زا  يریثک  لیخ  تشادـگرزب  ترایز و  دروم  تعرـس  هب  فیرـش ، ناکم  نیا 
بیرخت ار  فیرـش  ناکم  نآ  هلـصافالب  دوشن ، لیدـبت  نایعیـش  ترایز  عّمجت و  ّلـحم  هب  سّدـقم ، ناـکم  نآ  هکنیا  زا  سرت  رطاـخب 

.دندیشک راصح  ینامیس  ياهراوید  اب  ار  نآ  ّلحم  ادعب  دندومن و 

.تسا هدش  بارخ  اهیباّهو  طّسوت  هرابود  سپس  هدش و  دابآ  سّدقم  ناکم  نیا  راب  نیدنچ  زین ، هّیضق  نآ  زا  سپ  و 

نآ فارطا  هکنآ  اب  تسا و  هدـش  عقاو  یلم )  ) ینطو ناتـسرامیب  ارهزلا و  ناتـسرامیب  نایم  هلـصاف  رد  نونکا ، مه  سّدـقم  ناـکم  نیا 
هراومه ینامیـس ، ياهراوید  تشپ  زا  نانچمه  یلو  درادن ، ار  نآ  لخاد  هب  دورو  ّقح  سک  چیه  تسا و  هدش  هدیـشک  راصح  ًالماک 

(1) .دنک یم  بذج  دوخ  هب  ار  يدایز  نارئاز  هلاس  ره  دوش و  یم  عقاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنمتدارا  ترایز  دروم 

مه اـب  اـهنیا  تقیقح  رد  تسا و  هدـش  فورعم  هبرـشم »  » دجـسم هب  هک  دراد  دوجو  زین  يدجـسم  سّدـقم ، ّلـحم  نیا  راوـج  رد  هّتبلا 
.ددرگ یم  بوسحم  هنیدم  رهش  یخیرات  هسّدقم  نکاما  زا  یکی  ناونعب 

رد هک  ینیمز  ای  دـیور و  یم  یتحار  هب  نآ  رد  هایگ  هک  مرن  نیمز  ای  ناتـسب  ینعم  هب  برع ، تغل  رد  هبرـشم »  » هک تسا  رکذ  هب  مزال 
رد هک  تسا  هدوب  یغاب  میدـق ، رد  ّلحم  نیا  هک : دـنا  هتفگ  نیخّروم  دوش و  یم  قالطا  انب  هفرغ و  هب  ای  دـشاب و  يدـنلب  هّپت  نآ  نایم 

شدـنزرف هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارـسمه  زا  یکی  هّیطبق » هیرام   » هک دوب  ّلحم  نیا  رد  هتـشاد و  رارق  يا  هفرغ  نآ  نایم 
(2) .تسا هدش  روهشم  میهاربا » ُّما  هبرشم   » هب رطاخ  نیمه  هب  دروآ و  ایند  هب  ار  میهاربا » »

108 ص :

ص 260. نایرفعج ، لوسر  هنیدم ، هّکم و  یمالسا  راثآ  ك.ر :  . 1 - 1
ص 825. ج 3 ، ءافولا ، ءافو  ك.ر :  . 2 - 2
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، دُُحا گنج  نامز  رد  ادـعب  هک  تسا  هدوب  قیریخم »  » مان هب  يدوهی  يدرم  هب  ّقلعتم  مالـسا ، لیاوا  رد  غاب ، نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
ره مدـش ، هتـشک  نم  رگا  هک : تفگ  دوخ  نایفارطا  هب  گنج ، نادـیم  هب  تکرح  زا  لبق  تسویپ و  لوسر  ترـضح  نارای  هب  درم  نیا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  غاب  نیا  دش و  هتشک  دحا  گنج  رد  وا  اقاّفتا  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ِنآ  زا  مراد  هچ 
.دیسر هلآ 

، قیریخم انامه  ینعی :  (1) «. دوُهَی ُْریَخ  قیریخم  : » تفگ يدوهی  درم  نآ  دروم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  لقن  و 
.دوب اه  يدوهی  نایم  رد  صخش  نیرتهب 

تاـیاور زا  یخرب  قباـطم   ) نآ رد  لّـسوت  اـعد و  رکذ و  تداـبع و  هک  دور  یم  رامـش  هـب  ییاـهناکم  هـلمج  زا  سّدـقم ، ناـکم  نـیا 
، یتیاور کی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نینزاـن  دوجو  دـشاب و  یم  رادروخرب  یناوارف  باوث  رجا و  زا  مالـسلا )  مهیلع  نیموصعم 

یم همادا  رد  سپـس  دراذگب و  زامن  ّلحم  نآ  رد  دورب و  هک  دـنک  یم  هیـصوت  دـلاخ » نب  هبقع   » مان هب  شباحـصا  زا  یکی  هب  باطخ 
(2) .تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياّلصم  لزنم و  ینامز  سّدقم ، ناکم  نآ  انامه  دیامرف :

109 ص :

ص هنیدم ، هّکم و  یمالـسا  راثآ  ص 121 و 122 ؛ هرّونملا ، هنیدملا  ملاعملا  خـیرات  ص 12 ؛ ج 5 ، فنُـالا ، ضورلا  ك.ر :  . 1 - 1
.263  - 261

ص 235. ج 97 ، راونألا ، راحب  ص 560 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، ك.ر :  . 2 - 2
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یتخبکین زار  مهد  لصف 

یتخبکین زار 
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یتخبکین زار 

ایند رد  ار  همّرکم  يوناب  نآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  هوحن  دیدومرف و  هعلاطم  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  مخ  چیپ و  رپ  یگدنز  هک  نونکا 
حرطم ناوارف  قیقحت  زا  سپ  هدنـسیون ، ریقح  يارب  هک  هنوگنامه   ) لاؤس نیا  دیاش  دیدومن ، هرود  یخیرات  ربتعم  عبانم  رد  ترخآ ، و 

: هک دشاب  هدش  حرطم  زین  یمارگ  ناگدنناوخ  امش  همه  يارب  دش )

، مورحم هداتفا و  رود  روشک  کی  زا  وا  دش ، ثعاب  هک  دوب  همّرکم  يوناب  نآ  یگدـنز  رد  ییاه  هّصخـشم  لماوع و  هچ  امـش ، رظن  هب 
رد مدـق  ددرگ و  عقاو  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  تیاـنع  هّجوت و  دروم  همه  نآ  دوبن ، شیب  يزینک  هک  یلاـح  رد 

؟ دنک بسک  راختفا  رپ  ياهلادم  همه  نآ  دراذگب و  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  كرتشم  یگدنز 

زین يو  یقـالخا  تاّیـصوصخ  رادرک و  راـتفر و  هب  راوگرزب ، يوناـب  نآ  ِیلاـبقا  شوخ  تداعـس و  همه  نیا  ًالـصا  امـش ، رظن  هب  اـیآ 
ناـنچ نآ  ار  وا  دز و  ار  وا  هناـخ  رد  یناـهگان  تروصب  هک  دوب  وا  بوخ  لاـبقا  تخب و  رطاـخ  هب  همه  اـهنیا  هن  اـی  دوش ، یم  طوـبرم 

!؟ دومن دنمتداعس 

هب زین  میرک  نآرق  زا  يدایز  تایآ  تایاور و  رد  میراد و  رواب  نآ  هب  ناناملـسم  ام  هک  یتاداقتعا  هب  هّجوت  اـب  هدنـسیون ، ریقح  رظن  هب 
اهرادرک و اهراتفر و  زا  دوش ، یم  هدز  مقر  نیمز  يور  رد  یناـسنا  ره  يارب  هک  یتشونرـس  هنوگ  ره  اـعطق  تسا ، هدـش  حیرـصت  نآ 

اَم َّالِإ  ِناَْسنِِإلل  َْسَیل  ، » میرک نآرق  ترابع  هب  دریذپ و  یم  ریثأت  صخش  نآ  یقالخا  یحور و  تاّیصوصخ 
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یم جرخ  هب  هک  یـششوک  شالت و  هیاس  رد  رگم  ددرگ ، یمن  لصاح  يا  هجرد  شزرا و  ریخ و  چـیه  ناـسنا ، يارب  ینعی   (1) ؛» یعَس
.دهد

رایتخا بحاص  هدارا و  اب  راتخم و  یتادوجوم  ام  هک  تسا  نیا  رد  راگدرورپ ، تاقولخم  ریاـس  اـب  اـهناسنا  اـم  یـساسا  قرف  ًـالوصا  و 
هب مینک و  يور  شیپ  اتسار  تهج و  نامه  رد  ششوک ، شالت و  هیاس  رد  میناوت  یم  مینک  هدارا  هک  یتهج  تمـس و  ره  رد  میتسه و 

.دراد یگتسب  ام  ششوک  هدارا و  لامعا و  هب  يا  هنیمز  ره  رد  اهناسنا  ام  تالیصحت  اه و  هتفای  یساسا  شخب  رگید ، یترابع 

یقالخا تاّیصوصخ  يرس  کی  زا  مالسلا ،  هیلع  موصعم  ماما  نآ  اب  جاودزا  زا  لبق  راوگرزب ، يوناب  نآ  اعطق  داقتعا ، نیمه  قباطم  و 
نیا هک  تسا  هداد  ناشن  دوخ  زا  یّصاخ  ياه  یگتسیاش  کی  رگید ، یترابع  هب  تسا و  هدوب  رادروخرب  يا  هتسجرب  رایـسب  یناسنا  و 

.تفای یسرتسد  هژیو  رایسب  یتبقنم  هب  راگدرورپ ، قیفوت  فطل و  هب  دش و  زاب  شیور  هب  يراگتسر  تداعس و  لابقا و  ياهرد  نینچ ،

ّمهم ّتیصوصخ  تلصخ و  دنچ  هب  هنومن ، يوناب  نآ  یناگدنز  فلتخم  ياهشخب  رد  يدایز  ّربدت  صّحفت و  زا  سپ  هدنـسیون ، ریقح 
یتخبکین يدنمتداعـس و  رد  لماوع ، نیرتمهم  هلمج  زا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  مدومن  دروخرب  همّرکم  يوناب  نآ  یگدـنز  لاوحا و  رد 

: زا دنترابع  ّمهم  تلصخ  دنچ  نآ  دندرگ و  بوسحم  يو 

.ریمض یگداس  یفاص و  . 1

: تسا هدورس  وکین  هچ  دروم ، نیا  رد  نخس  نیریش  ظفاح 

« هدولآ بارت  بآ  دهدن  ییافص  هک  يآ  ردب  تعیبط  هاچ  زا  وش و  یفاص  كاپ و  »

114 ص :

.39 (: 53  ) مجنلا  . 1 - 1
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فیـصوت باتک ، نیمه  هّیلّوا  لوصف  رد  ام  هکنانچمه  تسا ، نایامن  نشور و  ًالماک  وناب  نآ  یگدنز  رد  ّمهم ، رایـسب  تلـصخ  نیا  و 
ردام  ) نوتاخ هدیمح  نابز  زا  هک  یتیاور  رد  نینچمه  قودص و  خیش  موحرم  نابز  زا  ار  وناب  نآ  ریمـض  تراهط  یگداس و  یفاص و 

.میدروآ دش ، رکذ  مالسلا )  هیلع  مظاک  ماما 

.هریغ رقص و  همجن ، همالس ، هرهاط ، نوچمه : دنراد ، وا  زاتمم  تلصخ  نیا  رب  تلالد  وناب ، نآ  فیرش  باقلا  زا  یخرب  نینچمه 

.ینابرهم ییوخ و  مرن  . 2

دایدزا يراگتسر و  ّمهم  لماوع  زا  یکی  ناونعب  تسا ، هدش  حیرـصت  نآ  هب  زین  یمالـسا  تایاور  زا  یخرب  رد  هکنانچ  تلـصخ ، نیا 
نآ هب  نَکُـس  نارزیخ و  نوـچمه : شفیرـش  باـقلا  زا  یخرب  هک  هنوگناـمه  همیرک ( يوناـب  نآ  دور و  یم  رامـش  هب  یهلا  تاـقیفوت 

.تسا هدوب  هنومن  ّمهم ، ّتیصوصخ  تفص و  نیا  رد  دنراد ) تلالد 

.عضاوت بدا و  . 3

عـضاوت عوضخ و  رد  وناب  نآ  تسا ، هدومن  لقن  هعیـش  نیثّدحم  زا  یخرب  زا  دش ، رکذ  هک  يربخ  دنچ  رد  قودص  موحرم  هکنانچمه 
مّلعم و عقاو  رد  هک   ) نوتاخ هدـیمح  شرهوش  رداـم  لـباقم  رد  هژیو  هب  وا ، ّمهم  تفـص  نیا  تسا و  هدوب  صخاـش  رایـسب  ینتورف ، و 

.تسا هتشاد  دومن  رایسب  میدناسر ، ضرع  هب  هک  يربخ  قباطم  تسا ) هدوب  زین  وا  ّیبرم 

.يوق نامیا  نّیدت و  . 4

رایسب یباقلا  دیشخرد و  یم  زور  رد  يراهب  يدیشروخ  بش و  نامسآ  رد  يا  هراتس  نانوچ  زین ، تلیـضف  نیا  رد  همّرکم ، يوناب  نآ 
.دنراد تقیقح  نیا  زا  ناشن  هریغ ، يورأ و  همالس ، رقص ، هرهاط ، همجن ، نوچمه : ایوگ 
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.دنوادخ اب  طابترا  تدابع و  رد  غیلب  ششوک  یعس و  . 5

هیاد كرادت  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  شدنزرف  دایز  ندروخ  ریش  صوصخ  رد  هک  ییارجام  نآ  زا  زین ، وا  ّمهم  یگژیو  تفص و  نیا 
.تسا نایامن  حضاو و  ًالماک  دیسر ، ضرع  هب  ربتعم  عبانم  زا  یخرب  رد  وا ، يارب 

(. خسار مزع  تماقتسا و  و   ) یهلا تخس  تاناحتما  تالکشم و  رب  ربص  . 6

یکی اب  ندش  وربور  اب  ام ، لاثما  دیاش  هک   ) شدوخ یگدنز  لوط  رد  ینیگنس  دایز و  رایسب  تالکـشم  رب  عقاو  رد  همّرکم ، يوناب  نآ 
ردام و ردـپ و  هداوناخ و  نوناک  زا  ندـش  ادـج  زا : دـنترابع  تالکـشم  نیا  زا  يدراوم  هک  دومن ، ربص  میزاـبب ) ار  ناـمدوخ  اـهنآ  زا 

نامکاح هیحان  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تیب  لها  رب  هدـش  دراو  تالکـشم  دـیدش ، يرامیب  يزینک ، تالکـشم  لّمحت  ناگتـسب ،
.هریغ دساف و 

.ینمادکاپ تباجن و  تّفع و  . 7

زا دش ) رکذ  دروم  نیا  رد  نیـشیپ  لوصف  رد  هک  یتیاور  رد   ) نوتاخ هدـیمح  فیـصوت  نینچمه  و  همالـس ، هرهاط و  نوچمه : یباقلا 
.دنشاب یم  وا  ّتیصوصخ  تفص و  نیا  زراب  ياه  هناشن 
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تباجن نامسآ  زا  يا  هراتس 

( هدنسیون هیحان  زا  راوگرزب  يوناب  نآ  سّدقم  تحاس  هب  یتدارا  )

لئاضف يوناب  سنج  زا  یبکوک  دمآ  هک  لزانم  شوخ  نارتخَا  رب  نامسآ  يا  وگب 

لئاز هتشگ  بش  خر  زا  اه  یگیریت  رگید  هک  انیس  خر  دریگرب  هک  ار  نابات  هام  نآ  وگب 

لماک هلالآ  نیا  زا  دش  تماما  رازلگ  هک  دروآ  یلگ  ناّنم  دزیا  ار  يوسوم  راهب 

لدیب همان  نیا  زا  هتشگ  مظعا  ِهّللا  ُباب  هک  تباجن  کیپ  نآ  دروآ  یتیآ  ابیز  هچ 

لسالَس نوچ  یهلا  شرع  دش  هتسب  نیزآ  هک  جئاوحلا  ُباب  نآ  درب  لزنم  هب  ار  یسورع 

لذاب داماد  نآ  زا  تفرگب  هرهاط »  » لادم هنومن  یکاپ  تّفع و  راقو و  رد  یسورع 

لماش هتشگ  ًامامت  ار  ملاع  ياه  یبوخ  هک  تریس  كاپ  قلُخ و  كاپ  يوخ و  كاپ  یسورع 

لصاح هاگلزنم  نأش و  زا  دَُوب  ملاع  ادخ  تمحر  لضف و  باحس  نآ  زا  هلجح و  ون  نیا  زا 

لد هناخ  رب  دش  هریچ  يدیماان  هاپس  درک  رب  رد  هودنا  مغ و  بشید  ار  كاخ »  » ریمض

لفاغ جاتحم  يا  وت  بکوک ، نیا  مق  زا  نک  دصر  مشوگ  رب  ماگنه  نیمه  دمآ  نینچ  نیا  ییاون 

* * *
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( شهوژپ رد  هذوخأم  عبانم  )

.مق رئاز _  تاراشتنا  رشان : .نایرفعج  لوسر  هنیدم ، هّکم و  یمالسا  راثآ  . 1

.فرشا فجن  هّیردیحلا _  هعبطملا  رشان : .يدوعسم  نیسح  نب  ّیلع  هّیصولا ، تابثإ  . 2

.نارهت يونین _  هبتکم  رشان : هللا .  همحر  دیفم  خیش  صاصتخالا ، . 3

.مق مالسلا -  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  رشان : .یسوط  نسح  نب  دّمحم  یّشک ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  . 4

.نارهت هّیمالسإلا _  بتکلا  راد  رشان : هللا .  همحر  یسوط  خیش  راصبتسالا ، . 5

.مق دیفم _  خیش  هرگنک  رشان : هللا .  همحر  دیفم  خیش  دابعلا ، یلع  هّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  . 6

.توریب نیئالملل _  ملعلا  راد  رشان : .یلگرز  نیدلا  ریخ  مالعألا ، . 7

.قشمد هّیمشاهلا _  هعبطملا  رشان : .هلاّحک  اضر  رمع  ءاسنلا ، مالعأ  . 8

.نارهت هوُسا _  رشان : .روکشم  یلع  ُّما  ناوسح و  دّمحم  تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعأ  . 9

.توریب هایحلا _  هبتکملا  راد  رشان : .یسربط  نسح  نب  لضف  يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  . 10

.توریب تاعوبطملل _  فراعتملا  راد  رشان : .یلماع  لبج  نیما  نسحم  دّیس  هعیشلا ، نایعأ  . 11

.نارهت هّیمالسا _  هناخباتک  رشان : هللا .  همحر  قودص  خیش  یلامألا ، . 12

.مق دیفم _  خیش  هرگنک  رشان : هللا .  همحر  دیفم  خیش  یلامألا ، . 13

نیسح نب  ّیلع  دّمحم  خیش  نیّیّمقلا ، مق و  هفارش  یف  نیعشعشملا  راونأ  . 14
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.مق یفجن _  یشعرم  هّللا  تیآ  موحرم  هناخباتک  رشان : ت 1335 ق .)  ) یّمق ییوچک  یناتسدرا  ینیئان 

.مق نیسّردم _  هعماج  یمالسا  رشن  هسّسؤم  رشان : .یّمق  سابع  خیش  هّیهبلا ، راونألا  . 15

.توریب ءافولا _  هسّسؤم  رشان : .یسلجم  رقاب  دّمحم  همّالع  راونألا ، راحب  . 16

.فجن هّیردیح _  هناخباتک  رشان : .یسربط  نیدلا  دامع  یفطصملا ، هراشب  . 17

.مق یفجن _  یشعرم  هّللا  تیآ  هناخباتک  رشان : .یّمق  راّفص  نسح  نب  دّمحم  تاجردلا ، رئاصب  . 18

.مق یفجن _  یشعرم  هّللا  تیآ  هناخباتک  رشان : .یسربط  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  دمحا  باسنألا ، یف  دیلاوملا  جات  . 19

.مق هللا _  همحر  یفجن  یشعرم  هّللا  تیآ  هناخباتک  رشان : .یسربط  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  هّمئألا ، خیرات  . 20

 _ هللا همحر  یفجن  یـشعرم  هّللا  تیآ  هناخباتک  رـشان : .باّشخ  نب  دمحا  نب  هّللا  دبع  هّمئألا ،) دیلاوم  خیرات   ) باّشخ نبا  خیرات  . 21
.مق

.رصم هّینیسحلا _  هعبطملا  رشان : .یبّویا  لضف  نب  لیعامسا  نیدلا  رون  ءادفلا ، یبأ  خیرات  . 22

.یمالغ مساق  فرشا ، نیدلا  لالج  دّیس  بالقنا  خیرات  . 23

.زیربت رارحا _  رشان : .یتسود  نیسح  نارابسرا ، يایفارغج  خیرات و  . 24

ياروـش سلجم  رـشان : .ینارهت  نیدـلا  لـالج  دّیـس  حیحـصت  یّمق ، یلع  نب  نسح  همجرت  یّمق ، دّـمحم  نب  نـسح  مـق ، خـیرات  . 25
.نارهت ناریا _  یمالسا 

.نارهت يونین _  هبتکم  رشان : .يزوجلا  نبا  طبس  ّصاوخلا ، هرکذت  . 26

.نارهت سّدقم _  تاراشتنا  رشان : .یّمق  ساّبع  خیش  جاح  لامآلا ، یهتنم  همجرت  . 27
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.مق هّیملعلا _  هعبطم  رشان : .يزیوح  یسورع  نب  ّیلع  دبع  خیش  نیلقثلا ، رون  ریسفت  . 28

.نارهت هّیمالسإلا _  هبتکملا  راد  رشان : هللا .  همحر  یسوط  خیش  ماکحألا ، بیذهت  . 29
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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 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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