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همّدقم

یلامجا تعیبط  هّجوت  نیا  لیلد  تسا . هدوب  ناناملسم  هجوت  دروم  نآرق  لوزن  زاغآ  زا  هک  تسا  یمالسا  مولع  نیرتهنیرید  زا  نآرق  ریـسفت 
. تسا رگید  يوس  زا  ینآرق  تالمجم  حیضوت  نییبت و  هب  زاین  فرط و  کی  زا  نآرق 

يو زا  سپ  دومرف و  مادقا  ناناملـسم  يارب  نآرق  حیـضوت  هب  هک  تسا  رّـسفم  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یعطق  دهاوش  رب  انب 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  یمارگلوسرتافو  زاسپ  دمآدهاوخهکیحرـش - هب  دنچ - ره  دندش ؛ راک  نیا  رادهدـهع  ترـضح  نآ  تیب  لها 

ددص رد  راتـشون  نیا  دمآ . دوجو  هب  صوصخ  نیا  رد  یتافارحنا  دـش و  جراخ  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  نآ  كرد  مهف و  نآرق و  ریـسفت  هلآ 
رایتخا رد  ار  یهلا  باتک  دـنلب  میهافم  هب  ندرب  یپ  مسر  هار و  نآرق و  مهف  هب  طوبرم  یخیرات  ياهتیعقاو  زا  یـشرازگ  راصتخا  هب  اـت  تسا 

. دهد رارق  دوخ  ناگدنناوخ 
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ص)  ) ادخ ربمایپ  رصع  رد  نآرق  شزومآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رصع  رد  نآرق  شزومآ 

هراشا

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـصع  ثداوح  یخیرات ، ياهتشذگرـس  هلمج  زا  اههنیمز ، زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق  میتفگ  هک  يروط  هب 
دوجو هب  ناناملـسم  يارب  یتالاؤس  لوزن ، رـصع  نامه  زا  دروم  نیا  رد  تسا . هدـش  لزان  لامجا  هب  ماـکحالاتایآ  ود  نیا  زا  رتمهم  هلآ و 

یلص ادخ  لوسر  هلیـسو  نیرتمهم  رگید  فرط  زا  تشگیم . نشور  اهنآ  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هعجارم  اب  هک  دمآیم 
هکم رد  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  دوب  نآرق  نامه  مدرم ، ییامنهار  تیاده و  زین  دوخ و  تیناقح  تابثا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

- دوخ نابطاخم  هب  هجوت  اب  نآرق - زا  هدافتسا  رد  ترـضح  نآ  هک  دیآیم  رب  یخیرات  نئارق  زا  دندرک . يرادربهرهب  نآ  زا  هنیدم  رد  هچ  و 
: دناهدرک هدافتسا  ریز  حرش  هب  هویش  ود  زا 
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میرک نآرق  عامسإ  - 1

هب تبـسن  هکم و  رد  اـًلومعم  هک  تسا  مدرم  شوـگ  هب  نآ  ندناونـش  نآرق ، عامـسإ  زا  دارم  تـسا . ندناونـش  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  عامـسا 
تخادرپیم نآرق  توالت  هب  تسشنیم و  مارحلادجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  اهلاس  نآ  رد  تفریذپیم . تروص  ناکرـشم 
تخادرپیم اهنآ  راذنا  هب  دناسریم و  نارذگهر  شوگ  هب  ار  یهلا  تایآ  دوخ ، ياهزامن  رد  نآرق  ندـناوخ  قیرط  زا  یعقاوم  رد  (1) 1 و 

هدـش یحو  نم  هب  نآرق  نیا  وگب ) : » ) ینعی  2 (2) َغََلب ؛» ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأَو  : » تسا هدـمآ  ماعنا  هروس  رد  هکنانچ 
هب یحیضوت  چیه  نودب  نآرق  تایآ  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  حضاو  مهد »...  میب  دسرب  وا  هب  نآ ) مایپ  هک   ) ار هک  ره  امش و  نآ  اب  ات  تسا 

دوجو هب  دوب - یحو  مالک  غالبا  نامه  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تیرومأـم  ماـجنا  رد  مه  یلاکـشا  دیـسریم و  مدرم  شوگ 
نیا ناوارف  رارکت  لیلد  هب  دزیم و  رود  داعم - أدبم و  هلمج  زا  دیاقع - روحم  رب  هّیّکم  ياههروس  تایآ و  اریز  دروآیمن .

 ...« َو ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُـْألا  ِیف  َثََعبيِذَّلا  َوُه  : » دـیامرفیم مود  هیآ  هعمج  هروس  رد  میرک  نآرق  هکناـنچ  - . 1
ناشکاپ دـناوخیم و  اهنآ  رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربماـیپ  هدـناوخان  سرد  یمدرم  نیب  رد  هک  تسا  ییادـخ  وا  ینعی :

اهنآ شوگ  هب  نآرق  ندناسر  مدرم و  رب  یهلا  تایآ  توالت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راک  زا  هلحرم  نیتسخن  اذل  تخاسیم و ،»... 
دوب .

هیآ 19  هروس  ماعنا ، هروس  - . 2
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يارب دـندوب و  نآرق  نابز  هب  يانـشآ  برع و  موق  تایآ ، نیا  نابطاخم  هتـشذگ  نیا  زا  دوب و  ناسآ  اهنآ  كرد  اـههروس  نآ  رد  نیماـضم 
نآرق ریـسافت  زین  یخیرات و  بتک  رد  لاثم  ناونع  هب  دـندرکیمن . ساسحا  یلکـشم  نآرق  ياهراذـنا  اهراطخا و  هژیو  هب  تاـیآ و  نآ  مهف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نآرق  عامتسا  يارب  دوب  هکم  رد  ناکرشم  نارـس  زا  هک  هریغم  نب  دیلو  یتبون  رد  هک : تسا (1) 3  هدمآ 
رارق ریثأت  تحت  تدش  هب  دیلو  دوب ، لوغـشم  رفاغ  ای  نمؤم  هروس  توالت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه  نآ  رد  دـش ، کیدزن 

مالـسا هب  يو  هک  دـندرک  روصت  وا  ناتـسود  هک  يروـط  هب  دوـمن ، تعجارم  دوـخ  هناـخ  هب  دوـخ ، موـق  يوـس  هب  هعجارم  نودـب  تفرگ و 
رد نایرج  نیا  دراد و  زیمآرحس  ياهبنج  نکل  تسا  رـشب  مالک  نآرق  هک  درک  اعدا  یبایزرا  یـسررب و  یتدم  زا  سپ  وا  اما  تسا . هدیئارگ 

اریذپ ار  مالـسا  دنتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ینآرق  تایآ  ندینـش  زا  سپناکرـشم  زا  يدایزهدع   4 (2) تسا . هدش  لقن  ّرثّدـم  هروس  لئاوا 
نیا زا  هک  شیرق  نارـس  اذل  درب . مان  باّطخ (3) 5  نبرمع  یـسوّدلاورْمَع و  ِْنب  ِْلیَفُط  مَعْطُم ، ِْنبِْریَبُج  زا  ناوتیم  نانآ  هلمج  زا  هک  دـندش 

كانمیب عوضوم 

. 92 نازیملا 20 / ریسفت  ، 584 نایبلا 10 / عمجمریسفت  ، 5 ناقتالا 4 / ، 289 هیوبنلا 1 / ةریسلا  هب  دیرگنب  هلمج  زا  - . 1
یلا 25  تایآ 11  رثّدم ، هروس  - . 2

نآرق . ریثأت  ناونع : تحت   219 ایمار 214 /- دومحم  رتکد  نآرقخیرات ؛ - . 3
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رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ندـناوخ  زاـمن  عناـم  یتـح  دـندرک (1) 6 و  مـیرحت  ار  نآرق  عامتـسا  یتدـم  زا  سپ  دـندوب ، هدـش 

تسا (2) هدش  لزان  لهجوبا  تّمذم  رد  هک  یَّلَص » اذِإ  ًاْدبَع  یْهنَی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ  : » هیآ و  دندش . وا  طسوت  نآرق  عامـسا  ای  مارحلادجـسم و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مادـقا  هک  اجنآ  زا  نکل  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لباقم  رد  شیرق  تمحازم  داجیا  نامه  هب  رظان  ، 7
قلع (3) 8- هروس  ینایاپ  تایآ  هلمج  زا  يرایـسب - تاـیآ  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دوب ، ّرثوم  قفوم و  یمادـقا  نآرق ، عامـسا  رد  هلآ 

. دومرف هیصوت  راک  همادا  ناکرشم و  لباقم  رد  تماقتسا  هب  ار  شترضح 

نآرق ءارقإ  - 2

. تسوا تئارق  حالـصا  رد  شـشوک  درگاش و  تئارق  نتفرگ  لیوحت  زین  نآرق و  تئارق  شزومآ  ياـنعم  هب  ینآرق  مولع  حالطـصا  رد  ءارقا 
نآرق مّلعم  داتسا و  هب  تهج  نیا  هب   9 (4)

رفاک هک  یناسک  و  ینعی : َنُوِبْلغَت » ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلا  َو  ِنآْرُْقلا  اَذِهلاوُعَمْسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  : » تسا هدمآ  هیآ 26  تلصف  هروس  رد  - . 1
. دیوش زوریپ  دیاش  ات  دینک ) لاجنج  وهایه و   ) دینکفا نآ  رد  هوای  نخس  يو ) تئارق  ماگنه   ) دیهد و ارف  شوگ  نآرق  نیا  هب  دنتفگ : دندش 

327 و 329 . نازیملاریسفت 20 / ، 782 نایبلا 10 / عمجم  ریسفت  هب  دیرگنب  « 10 تایآ 9 - قلع ، هروس  - » 2
نکم و ....  تعاطا  لهجوبا )  ) وا زا  نینچ  ینعی : َو »...  ُهْعُِطت  اَّلَک ال  : » دیامرفیم هک  اجنآ  رد  - . 3

. 719 نایبلا 10 / عمجم  ریسفت  - . 4
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دوب نآرق  ءارقا  نانمؤم  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هویـش  دراد . توافت  يراق  حالطـصا  اب  ریبعت  نیا  دوشیم و  هتفگ  يْرقُم 

تارابع يریگدای  رد  دندوب و  نابز  برع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابطاخم  هک  اجنآ  زا  اما  دراد . توافت  نآرق  عامـسا  اب  ًاعبط  هک 
لقتنم ناـنآ  هب  زین  ار  نآرق  میهاـفم  زا  یقیاـقح  نآرق  ءارقا  ریـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دنتـشادن ، ینادـنچ  لکـشم  نآرق 

اّما دـندوب  ینید  ماکحا  شزومآ  دـنمزاین  یناملـسم ، هریاد  هب  ندـش  دراو  زا  سپ  نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  زا  راـک  نیا  ترورـض  تخاـسیم ،
. دوب ینید  تارّرقم  ماکحا و  تایئزج  دقاف  ینآرق  تایآ 

ماکحا و تایئزج  نایرج  رد  ار  ناـنمؤم  یلمع  لکـش  هب  زین  هاـگ  دوخ و  تاحیـضوت  اـب  هاـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ور  نیا  زا 
. دومرفیم انشآ  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  ریسفت  اب  جیردت  هب  و  دادیم . رارق  ینید  عیارش 

نآ راـک  ًاـبلاغ  دوب و  رادروخرب  ناـنمؤم  هب  نآرق  شزومآ  رد  یناوارف  تیدودـحم  زا  هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر 
هوک رد  عقاو  مقرا  یبا  نب  مقرا  هناخ  زکارم  نیا  زا  یکی  هک  تفریذپیم  تروص  ناکرـشم  مشچ  زا  رود  هب  يّرـس و  يزکارم  رد  ترـضح 

ترجه زا  سپ  اما   10 (1) تسا . هدوب  افص 

. 133 نیتسردملا 1 / تایاور  میرکلا و  نآرقلا  - . 1
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14 ص :
سأر رد  هک  ترـضح - نآ  رب  هوـالع  تفرگ و  رارق  نآرق  مّلعت  میلعت و  زکرم  ربماـیپ  دجـسم  هنیدـم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

، لبج نبذاعُم  دوعـسم ، نبهَّللادـبع  تماص ، نبةدابع  هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  ياهّدـع  تشاد - رارق  نآرق  ناـمّلعم 
. دندش دراو  ناناملسم  ون  هب  نآرق  شزومآ  راک  رد  يراصنا  بعک  نبیبا 

هب ار  نآرق  ات  درپسیم  نآرق ) نامّلعم   ) ام زا  یکی  هب  ار  وا  ربمایپ  دـشیم ، دراو  هنیدـم  هب  نارجاهم  زا  یکی  یتقو  : » دـیوگ تماص  نبةدابع 
لوسر یتبون  رد  و  دوب . اـپ  رب  نآرق  توـالت  هب  مدرم  يادـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  هراومه  ور  نیا  زا  دزوماـیب . وا 
بلطم  11 (1) دنکن .» لخادت  رگیدکی  رد  اهادص  ات  دنزادرپب  نآرق  توالت  هب  رتمارآ  نایراق  هک  درک  هیصوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ایوگ  دوب . مّلعتم  درگاش و  هب  ینآرق  میهافم  لاقتنا  نامه  هرود ، نیا  رد  نآرق  شزومآ  هوحن  رد  مهم 
. تسا هتشاد  یصّخشم  همانرب  تهج  نیا 

بعک نبّیبا  دوعسم و  نبا  نامثع ، ینعی  ام  نامّلعم  : » دیوگیم یمَلُس - نمحرلادبعوبا  ینعی  نیعبات - رـصع  رد  تئارق  دیتاسا  زا  یکی  اریز 
: هک دنتخاس  ناشن  رطاخ  ام  هب 

ياهیآ هد  چیه  زا  باحصا  و  دومرفیم . میلعت  دوخ  باحصا  هب  هیآ  هد  هیآ  هد  تروص  هب  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. 234 نافرعلا 1 / لهانم  - . 1
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15 ص :
ار نآ  یلمع  ماکحا  نآرق و  همه  هباحص )  ) ام بیترت  نیا  هب  دنریگب . دای  ار  تایآ  نآ  یلمع  ماکحا  یملع و  لئاسم  هکنآ  ات  دنتـشذگیمن 
تارابع و شزومآ  يانعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  نآرق  ءارقا  هک  دوشیم  مولعم  نخـس  نی  ازا   12 (1) میتفرگ .» ارف 

رظن زا  ییالاب  تاجرد  هب  هباحـص  زا  ياهّدـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تراـظن  هیاـس  رد  دوب و  ناـمأوت  تروص  هب  نآرق  میهاـفم 
فلتخم یحاون  هب  ینید  ناـغّلبم  نآرق و  ناـمّلعم  ناونع  هب  دنتـسناوت  هّدـع  نیمه  هک  يروط  هب  دـندش  لـئان  ریـسفت  شناد  اـی  یهقف  كرد 

. دنوش لیسگ 

نآرق اب  یهدزایتما  ای  يزایتما  ماظن 

نآرق اب  یهدزایتما  ای  يزایتما  ماظن   13 (2)
اب يزایتما  ماظن   » هب هک  دومرف  عادـبا  ياهژیو  ماـظن  هعماـج ، رد  ینآرق  گـنهرف  شرتسگ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

: ندومرف اب  یمارگ  ربمایپ  تسا . فورعم  نآرق »
14 (3) نآْرُْقلا » ُةَءاِرق  ِةَدابِْعلا  ُلَْضفا  »

قیوشت نآرق  رتشیب  هچ  ره  يریگارف  هب  ار  ناناملسم  تسا - نآرق  تئارق  تدابع  نیرتالاب  ینعی : - 

هژاو اذل  رشعلا »...  مهئِرُقی  َناکِهَّللاَلوسَر  َّنا  : » هک تسا  هدمآ  تایاورنیا  زا  یخرب  نتم  رد  هک  دوشیم  هفاضا  ، 4 ریثک 1 / نبا  ریسفت  - . 1
. 157 نیتسردملا 1 / تایاور  میرکلا و  نآرقلا  هب  دیرگنب  تسا ، نآرق  هبناج  همه  میلعت  موهفم  هب  ءارقا » »

نیتسردملا 1/ تایاور  میرکلا و  نآرقلا  هب  دیرگنب  نآرقلاب » ۀلـضافملاماظن  : » ناونع اب  تسا  يرکـسع  یـضترم  دیـس  همالع  زا  ریبعت  - . 2
 165
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16 ص :
رتهب قوف  ثیدـح  يانعم  شزرا و  دوبن ، ادـج  نآ  تاـیآ  رد  ّربدـت  نآرق و  مهف  زا  هرود  نآ  رد  نآرق  يریگارف  هکنآ  هب  هّجوت  اـب  و  دومرف .

. دوشیم هتسناد 
15 (1) دزومایب .» نارگید  هب  هتفرگ و  دای  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  : » ندومرف اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  رب  هوالع 
رب ار  نآرق  يراـق  ظـفاح و  مّدـقت  ترـضح  نآ  داد . رارق  نارگید  هب  نآ  شزوـمآ  اـی  نآرق و  نتخوـمآ  ریـسم  رد  ار  ناناملـسم  همه  اًـلمع 
«. ْمُکُؤَرقَأ مکُّمُؤَی  : » دومرف نانمؤم  هب  باطخ  لصا  کـی  ناونع  هب  داد و  رارق  حیرـصت  دروم  تعاـمج  تماـما  زارحا  رد  ًاـصوصخ  نارگید 

اهتیریدــم و رد  نآ  رب  هوـالع  دراد . يرتـشیب  ینآرق  شناد  هـک  دوـش  تعاـمج  ماـما  امــش  زا  سک  نآ  زاـمن  ماـگنه  هـب  ینعی :  16 (2)
رارق یهدنامرف  تراما و  نوچ  یبصانم  هب  نانآ  باختنا  كالم  هنیمز ، نیا  رد  ار  دارفا  ّطلـست  نآرق و  هب  یهاگآ  یعامتجا ، ياهتیلوؤسم 

: تسا هدمآ  ریثک  نبا  ریسفت  رد  هراب  نیا  رد  داد .
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هّدع  نیا  ندش  هناور  زا  لبق  تخاس . یتیرومأم  مزاع  ار  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  »

. دنراد رطاخ  رد  نآرق  زا  نازیم  هچ  هک  درک  لاؤس  دارفا  کت  کت  زا 
هچ هک  دیـسرپ  يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب . هورگ  نآ  نیرتلاـس  نس و  مک  زا  هک  دومن  دروـخرب  یناوـج  هب  ناـیم  نیا  رد 

زا نازیم 

. 186 راونالاراحب 89 / ، 159 يذمرت 5 / ننس  ، 594 يراخب 6 / حیحص  - . 1
159 و 160 . دوادوبا 1 / ننس  - . 2
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17 ص :
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر  دراد . رطاـخ  رد  ار  هرقب  هروـس  زین  هروـس و  نـالف  هک  تفگ  خـساپ  رد  وا  دراد . رطاـخ  رد  ار  نآرق 

: تفگ يو  يراد !؟ رطاخ  رد  ار  هرقب  هروس  ایآ  درک  لاؤس  بجعت 
یمارگ لوسر  بیترت  نیمه  هب   17 (1) یناشیا .» هدنامرف  ریما و  هک  ورب  هورگ  نیا  اب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اجنیا  رد  يرآ .
نانخـس زین  تمایق  رد  نانآ  يونعم  تلزنم  هرابرد  هک  داد ، رارق  دـیکأت  دروم  ایند  رد  ار  يراق  ظفاح و  تلزنم  اـهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا ناوخب و  ار  نآرق  هک : دوشیم  هتفگ  نآرق  يراق  ظفاح و  هب  تمایق  زور  رد  : » هک تسا  فورعم  نخـس  نیا  هلمج  زا  دومرف . داریا  یمهم 
18 (2) ینکیم .» توالت  هتشاد و  رطاخ  رد  هک  تسا  ياهیآ  نیرخآ  لداعم  تشهب  رد  وت  ماقم  اریز  ریگب . هجرد  دنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  ییوگریسفت  هویش 

هراشا

ص)  ) ادخ لوسر  رصع  رد  ییوگریسفت  هویش 
هب جـیردت  هب  هک  یبدا و ...  یئارق ، يوغل ، ياهثحب  زا  يرثا  دوب و  هداس  رایـسب  ییوگریـسفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـصع  رد 
اب يدراوم  رد  دادیم و  حیضوت  ار  نآرق  قیاقح  تارابع  نیرتهاتوک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوبن . راک  رد  تفای ، هار  ریـسافت 

عّونت هدنهد  ناشن  هرود  نآ  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  لاح  نیع  رد  تخاسیم . نشور  ار  ياهیآ  ریسفت  هملک  کی  نتفگ 

. 37 ریثک 1 / نبا  ریسفت  - . 1
. 163 يذمرت 5 / ننس  ، 85 نایبلا 1 / عمجم  ریسفت  - . 2
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18 ص :
: ددرگیم هراشا  دراوم  نآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يریسفت  شور  رد  یّصاخ 

لمع رد  تایآ  قیداصم  نایب  - 1

هب عوضوم  نیا  تخاسیم . انـشآ  نآ  تقیقح  اب  ار  باحـصا  هداد و  ناشن  ار  نآرق  تایآ  قیداصم  دوخ  لمع  اـب  ترـضح  نآ  يدراوم  رد 
: دوشیم هدنسب  هنومن  کی  رکذ  هب  مادک  ره  زا  هک  دراد  يدّدعتم  دهاوش  نآرق  یعامتجا  تایآ  ماکحا و  تایآ  هنیمز  رد  صوصخ 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  زامن  باب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فلا -
19 (1) یِّلَصُأ .» ِینوُُمْتیَأَر  اَمَک  اوُّلَص  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرازگزامن  هویـش  هک  تسا  نشور  دیناوخب . زامن  دینکیم ، هدهاشم  ارم  ندناوخ  زامن  هک  هنوگ  نامه  هب  ینعی :
ماکحا دروم  رد  بلطم  نیا  و  تفرگ . رارق  ناناملـسم  همه  لوبق  دروم  بجاو  یتّنـس  ناونع  هب  هک  دوب  َةاَلَّصلا » اوُمِیقَأ   » ریـسفت انعم  کـی  هب 

. تسا يّرست  لباق  زین  جح  هزور و  تاکز ، هلمج : زا  رگید ،
دعب هاگ  ره  : » دیامرفیم نآ  رد  هک  دیدرگ  لزان  هلهابم  هیآ  رد  نارجن  نایحیسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هعزانم  نایرج  رد  ب -

، مینک توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  وگب : اهنآ  هب  دنزیخرب  زیتس  ثحب و  هب  وت  اب  یناسک  زاب  دیسر  وت  هب  هک  یشناد  ملع و  زا 

. 117 يراخب 1 / حیحص  - . 1
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دوخ سوفن  مه  امش  مینک ، توعد  شیوخ  سوفن  زا  ام  ار ، شیوخ  نانز  مه  امـش  میناوخ ، ارف  ار  دوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امش 
رارق نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  هلهابم  نیا  رد  و  مینکیم ) مادـقا  رگیدـکی  دـض  رب  نیرفن ، اعد و  اـب  ینعی   ) مینکیم هلهاـبم  هاـگنآ  ار ،
لحم هب  اپ  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، اب  هارمه  هیآ ، نیا  يارجا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   20 (1) میهدیم .»
همطاف انءانبا ،»  » قادـصم مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هلهابم  هیآ  رد  هک  دـنامهف  ناگمه  هب  دوخ  راک  نیا  اب  تشاذگ (2) 21 و  هلهابم 

هب ترـضح  زین  ریهطت  هیآ  لوزن  نایرج  رد  هکنانچ  دنـشابیم . انـسفنا »  » قادصم مالـسلا  هیلع  یلع  و  انءاسن »  » قادصم مالـسلا  اهیلع  ارهز 
. دومرف لمع  هویش  نیمه 

تایآ نییبت  رد  یهافش  تاحیضوت  - 2

نیا رد  دادیم . رارق  دوخ  باحـصا  رایتخا  رد  ار  نآرق  قیاقح  دوخ ، تاحیـضوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
: دوشیم لقن  نآ  زا  ییاههنومن  هک  دراد  دوجو  ینس  هعیش و  بتک  رد  يربتعم  تایاور  دروم 

ِْریَغ : » ریسفت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  فلا -

. 62 نارمع / لآ  - . 1
. 379 ریثک 1 / نبا  ریسفت  - . 2
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ربمایپ ترضح  (1) 22 ب - دنتـسه . يراصن  َنیِّلاَّضلا »  » زا دارم  دوهی و  ْمِْهیَلَع » ِبوُضْغَْملا   » زا دارم  دومرف : َنیِّلاَّضلا » َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا 

امش دنوادخ  هک  تسا  نآ  روظنم  ًالدع (3) 24 و  ینعی  ًاطسو  دومرف :  23 (2) ًاطَسَو » ًۀَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَکَو  : » هیآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. داد رارق  هنایم  لدتعم و  یتّما  ار 

ادخ لوسر  دیدرگ ، لزان   25 (4) ْمُْکنِم »...  ِْرمَْألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   » هیآ نوچ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ج -
«. تسوا تسرپرس  الوم و  مالسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  تسرپرس و  نم  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف نآ  حیضوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تـساوخرد ادخ  زا  نم  هک  دـیوشم ؛ ادـج  نم  نادـناخ  ادـخ و  باتک  زا  هک  منکیم  شرافـس  نانمؤم  امـش  هب  : » دومرف ترـضح  نآ  زین  و 
تسا هدرک  لقن  یتیاور  رد  یطویس  (5) 26 د - دنوشیم .» قحلم  نم  رب  هک  تمایق  رد  ات  دنکفیم  ییادـج  منادـناخ  نآرق و  نایم  ات  مدرک 

: دیامرفیم دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دومرف :  27 (6) ْمُکْرُکْذَأ » ِینوُرُکْذاَف  : » ریسفت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
ِیتَعاَِطب ِدابِعلا  َرَشْعَم  اَی  ینورُکْذاَف  »

. 245 ناقتالا 4 / - . 1
 143 هرقب : - . 2

. 246 ناقتالا 4 / - . 3
 59 ءاسن : - . 4

. 287 یفاکلا 1 / - . 5
 152 هرقب : - . 6
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21 ص :
(1) 28؛ یترِفغَِمب » مُکرُکْذَأ 

.« منک دای  ار  امش  شیوخ  شزرمآ  اب  ات  دینک  دای  ارم  دوخ  يرادربنامرف  اب  نم  ناگدنب  يا  : » ینعی

هباحص ینآرق  تالاؤس  هب  خساپ  . 3

ناونع هب  تخاسیم . فرطرب  ار  نانآ  تاماهبا  هداد ، خـساپ  هباحـص  ینآرق  تـالاؤس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يدراوم  رد 
: هیآ نوچ  هک  تسا  هدمآ  یّنس  هعیش و  ریسافت  رد  لاثم 

، دیدرگ لزان   29 (2) دـنناگتفای » تیادـه  اهنآ  تساهنآ و  ِنآ  زا  اهنت  ینمیا  دـندولاین ، متـس  اب  ار  دوخ  نامیا  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  »
: دندرک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هباحص  زا  یخرب 

ملظ و زا  دارم  هیآ  نیا  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اّما  تسا !؟ هدرکن  متـس  ملظ و  دوخ  سفن  هب  هک  تسام  زا  کیمادـک 
متس كرـش  انامه  ینعی :  30 (3) ٌمیِظَع » ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  : » هک تفگ  نامقل )  ) ادـخ حـلاص  هدـنب  هک  دیاهدینـشن  اـیآ  تسا . كرـش  متس 

َعاَطَتْسا ْنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّللَو  : » هیآ رد  زین  (4) 31 و  تسا . یگرزب 

. 247 ناقتالا 1 / - . 1
. 82 ماعنا / - . 2

 13 نامقل / - . 3
. 506 نایبلا 3 / عمجم  ریسفت  - . 4
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22 ص :
زاب هناخ  نیا  هب  یهار  ناکما  ّدح  رد  دـننک و  ادـخ )  ) هناخ گنهآ  هک  تسا  مدرم  ندرگ )  ) رب ادـخ  يارب  و  ینعی : - 32 (1) اًلِیبَس »...  ِْهَیلِإ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  تسیچ ؟ هیآ  رد  لیبس  هار  زا  دارم  درک : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یصخش  دننک -
33 (2) ُۀَلِحاّرلاو .» ُداّزلا  »

. تسا يراوس  بکرم  هشوت و  نتشاد  زا  ترابع  لیبس  ینعی 
نارود لوط  رد  هویـش  نیا  تسا . هدش  جرد  ییاور  ریـسفت  بتک  رد  هک  ترـضح  نآ  ياهخساپ  رگید و  تالاؤس  تسا  بیترت  نیمه  هب  و 

يارب ار  نآرق  مامت  هکنآ  رگم  تفرن  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندقتعم  نادنمـشناد  زا  یخرب  و  تفاـی . همادا  تلاـسر 
تبث رب  هوـالع  هک  دـندش  ّقفوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  يرایـسب  هکنآ  مهم  هتکن  (3) 34 و  دومرف . نییبت  دوخ  باحـصا 
رصع ات  تاحیضوت  نیا  دننک و  جرد  دوخ  فحاصم  هیشاح  رد  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يریـسفت  تاحیـضوت  نآرق ، تایآ 

هب تفر و  نیب  زا  جیردت  هب  هرود  نیا  رد  یلو  تشاد ؛ دوجو  شیب  مک و  هیلّوا  يافلخ 

 97 نارمع / لآ  - . 1
. 250 ناقتالا 4 / - . 2

. 49 نورسفملاو 1 / ریسفتلا  - . 3
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23 ص :
. دش هدیشک  یشومارف 

يوبن مولع  ناثراو 

يوبن مولع  ناثراو 
هللا یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق  قیاقح  هب  مدرم  نیرتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ 

حیرـشت مدرم  يارب  زین  ار  نانآ  یملع  تاماقم  هکلب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یـسایس  تیحالـص  اـهنت  هن  دوخ  تاـیح  لوط  رد  هلآ  هیلع و 
: ثیدح لاثم  ناونع  هب  دومرف .

« اُهباب ّیلَع  َو  ملِعلا  ُۀنیدَم  اَنَأ  »
ای

35 (1) اُهبَاب » ّیلَع  َو  ِۀَمکِْحلا  ُراد  اَنَأ  »
. تسا ترضح  نآ  شناد  رب  یعطق  دهاوش  زا  تسا ، هدش  رداص  مالسلا  هیلع  یلع  صوصخ  رد  هک 

نیا یسک  رگا  اّما  ددرگیمن . هصالخ  یباستکا  تامولعم  هب  اهنت  دراد و  یهلا  یبیغ و  ياهشیر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مولع  هعیـش  هدیقع  هب 
هیلع یلع  دـننام  هب  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیب  رد  هک  دـنک  راکنا  دـناوتیمن  ار  تقیقح  نیا  لـقاال  دریذـپن  ار  نخس 

ناسیونهریس نیرتیمیدق  زاهک  قاحسا - نبا  صوصخ  نیا  رد  تفرگنهرهب . ترـضح  نآ  شناد  نمرخ  زا  دوبن و  کیدزن  ربمایپهب  مالـسلا 
رد مالساروهظ  زا  لبق  یکدوک و  زا  ترضح  نآ  هک  دوب  نآ  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  رب  دنوادخ  ياهتمعن  زا  دسیونیم : تسا - ّتنـس  لها 

ندیبات مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  رب  يوبن  مولع  راونا  ینالوط  تّدم  نیا  رد   36 (2) تفای .» شرورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نماد 
هب نم  تبسن  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  دیدرگ . مولع  نیا  ثراو  ترضح  نآ  تفرگ و 

. 596 يذمرت 5 / ننس  - . 1
. 262 هیوبنلاةریسلا 1 / زا  لقن  هب  - . 2
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24 ص :
هب ادـتبا  وا  مدـشیم  تکاس  نوچ  تفگیم و  خـساپ  نم  هب  مدرکیم  لاؤس  شترـضح  زا  نوچ  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ار اهتشذگرـس  نیا  ات  ینعی : - 38 (2) ٌۀَیِعاَو »...  ٌنُذُأ  اَهَیِعَتَو  : » هیآ ریـسفت  رد  یـسربط ، مالـسا ، گرزب  رـسفم   37 (1) درکیم .» نخس 
: دسیونیم دراپس - رطاخ  هب  اونش  هدنریگ و  ياهشوگ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تشگ  لزان  هیآ  نیا  نوچ  : » دسیونیم ترضح  نآ  لوق  زا  سپس  و  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  اونش  ياهشوگ  قادصم 
زگره هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـعد  تکرب  هب  دـنادرگ و  اونـش  ياـهشوگ  ياراد  ار  وت  هک  ماهتـساوخ  ادـخ  زا  دوـمرف : نم  هب  هلآ  و 
یمّلعم تبـسن  زا  تاّرک  هب  دوخ  تاـیح  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   39 (3) مدربن .» رطاـخ  زا  مدوب ، هدینـش  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یبلطم 

: تسا هدمآ  هغالبلاجهن  رد  لاثم  ناونع  هب  دروآ . نایم  هب  نخس  راوگرزب  نآ  رضحم  رد  دوخ  يدرگاش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نیا رد  دندش . یتفگش  راچد  ترضح  نآ  باحصا  هک  يروط  هب  دیزرو  تردابم  هدنیآ  زا  یثداوح  ییوگشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 

مّسبت هدنخ و  اب  ترضح  دیراد ؟ بیغ  ملع  ایآ  نانمؤمریما ، يا  دیسرپ : نارضاح  زا  یکی  ماگنه 

. 595 يذمرت 5 / ننس  - . 1
. 12 هقاحلا / هروس  - . 2

. 519 / 10 نایبلا : عمجم  ریسفت  - . 3
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25 ص :
نوچ یِملاع  زا  هک  تسا  یـشناد  هکلب  تسین ، یبیغ  مولع  قادـصم  منادیم  نم  هچنآ  : » دومرف دوب  بالِکینب  هفیاط  زا  هک  صخـش  نآ  هب 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  اهراب  مالسلا  هیلع  یلع  یملع ، هبترم  نیا  هب  هجوت  اب   40 (1) ماهتفرگ .»...  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
41 (2) ینوُدِقْفَت .» نَأ  ْلبَق  ینُولَس  »

: ینعی
. دینک شـسرپ  نم  زا  ادخ  باتک  زا  : » دومرف دوخ  ینآرق  شناد  صوصخ  رد  و  دیـسرپب . ار  دوخ  تالاؤس  دـیهد  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  لبق 
(3) 42 و هوـک .» رد  اـی  هدـش  لزاـن  تشد  رد  زور . رد  اـی  هدـش  لزاـن  بش  رد  هک  منادیم  هکنآ  رگم  تسین  ياهیآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

هوـجو نیا  زا  کـی  ره  و  دـش . لزاـن  هجو  تفه  رب  نآرق  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  شناد  هراـبرد  دوعـسم  نـب  هَّللادـبع  گرزب ، یباـحص 
هیلع یلع  هرابرد  یملع - ماـقم  نیا  لاـح  ره  هب   43 (4) تسا .» مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  همه  نآرق  نطاب  رهاـظ و  و  ینطاـب . دراد و  يرهاـظ 
هیلع یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  هک  تسا  یلیلد  دوخ  يدوخ  هب  تخیگنارب ، ار  هباحـص  همه  فارتعا  هک  مالـسلا 

. دریگ رارق  هعماج  عوجر  دروم  درف ، نیرتهتسیاش  ناونع  هب  مالسلا 

هبطخ 128 . هغالبلا : جهن  - . 1
. 233 ناقتالا 4 / - . 2

نامه . - . 3

نامه . - . 4
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26 ص :
ثیدـح نیا  رد  هک  تسا  ینوؤش  نیلقث و  ثیدـح  عوضوم  تسا ، رتهّجوت  لباق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـماقم  هراـبرد  زونه  هچنآ  اـّما 

. ددرگیم تابثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  يارب  فیرش 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نوؤش 

ع)  ) تیب لها  نوؤش 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یّنس  هعیش و 

؛» َضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنِإَو  ًاَدبا . اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  یْتَیب  ِلْها  یتَْرتِعو  ِهَّللا  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  »
دییوج کّسمت  ود  نیا  هب  یتقو  ات  هک  متیب - لها  ترتع و  ادخ و  باتک  مراذـگیم - راگدای  هب  نیزو  ثاریم  ود  امـش  نایم  رد  نم  : » ینعی

.« دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنآ  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  دش و  دیهاوخن  هارمگ 
يدیدرت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نآ  رودـص  رد  هک  تسا  يرتاوتم  یعطق و  ثیداحا  زا  نادنمـشناد  حالطـصا  هب  ثیدـح  نیا 

دودح 200 زا  ار  تیاور  نیا  راونالاتاقبع  مان  هب  یباتک  رد  يدـنه  نیـسح  دـماحریم  مان  هب  هعیـش  گرزب  ناققحم  زا  یکی  درادـن . دوجو 
زور ات  ناناملسم  همه  يارب  یتّجح  نیلقث  ثیدح  ام  هدیقع  هب   44 (1) تسا . هدرک  لقن  ّتنس  لها  ياملع  زا  رفن 

یمالسا ص 218 . فراعم  - . 1
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27 ص :
. ددرگیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  تیب  لها  نوؤش  هب  ندرب  یپ  رد  يدنمشزرا  جیاتن  تسا و  تمایق 

. تسا یقاب  تمایق  زور  ات  طابترا  نیا  هک  دنراد  رگیدکی  اب  یمکحم  طابترا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  - 1
تیب لها  نآرق و  هب  هبناج  ود  کّـسمت  رد  ار  ناناملـسم  تاـجن  تیادـه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طاـبترا ، نیا  هب  هجوت  اـب  - 2

. دومرف نیمضت  مالسلا  مهیلع 
. تسا یهارمگ  تلالض و  بجوم  هتفر و  رامش  هب  فّلخت  یعون  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ضارعا  نآرق و  هب  هبناج  کی  کّسمت  - 3

. تساهنآ تاروتسد  اهدومنهر و  شریذپ  نانآ و  هب  ناناملسم  هعجارم  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  کّسمت  همزال  - 4
تیاده نانآ  هب  کّسمت  رد  هک  ارچ  تسا . دنـس  تّجح و  نآرق  تایآ  دـننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  لعف  لوق و  - 5

. تسا هدش  نیمضت  ناناملسم 
. دنموصعم یهابتشا  هانگ و  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  - 6

. تسا تمصع  ماقم  زا  ناشیا  يرادروخرب  نانآ ، لعف  لوق و  تیّجح  همزال  اریز 
تیـصخش رد  تمـصع  ملع و  تافـص  دوجو  نآ  دنکیم و  ادیپ  تشگزاب  یـساسا  مهم و  بلطم  ود  هب  هدش  رکذ  جـیاتن  هک  تسا  نشور 

تایآ رد  زین  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ییاهیگژیو  نامه  تفص  ود  نیا  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
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28 ص :
. تسا هداد  رارق  حیرصت  دروم  ار  نآ  هعقاو ) هروس  هیآ 78  بازحا و  هروس  هیآ 33  هلمج  زا   ) نآرق

. دنادرگیم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  فّلکم  ار  یناملسم  ره  هک  تسا  یگژیو  ود  نیمه  لیلد  هب  زین  و 
: دومرف دوخ  تیب  لها  یملع  ماقم  باب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

45 (1) مُکنِم ؛» ُمَلْعا  مُهَف  مُهومّلَُعت  َال  »
امش نم  نادناخ  هک  دینادب  : » تشاد راهظا  زین  نانآ  تراهط  تمصع و  باب  رد  و  دنرتاناد ». امش  زا  هک  دیهدم ؛ دای  يزیچ  نانآ  هب  : » ینعی

46 (2) دنناشکیمن .» تلالض  هار  هب  دنربیمن و  رد  هب  قح  هار  زا  ار 

هتشونان تّیصو 

هتشونان ّتیصو 
تایئزج مامت  اب  ار  نآ  خیرات ، عوقو ، نامز  تیساّسح  لیلد  هب  هک  داد  خر  یخلت  قافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  هناتـسآ  رد 

هدـمآ يراخب  حیحـص  باتک  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هدـش  دراو  یخیرات  یثیدـح و  بتک  رتشیب  رد  قاـّفتا  نیا  ناـیرج  دـناسر . تبث  هب 
: تسا

يارب ات  دـیروایب  یملق  ذـغاک و  نم  يارب  دومرف : داهن  تماخو  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاح  هک  هاگ  نآ  : » دـیوگیم ساـّبع  نبا 
رد دیوشن . هارمگ  زگره  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  ياهمان  امش 

. 287 یفاک 1 / لوصا  - . 1
نامه . - . 2
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29 ص :
اّما تسا . یفاک  ام  يارب  نامه  هک  تساـم  دزن  ادـخ  باـتک  و  تسا . هدرک  هبلغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  يراـمیب  تفگ : رمع  اـجنیا 
نم رتسب  رانک  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ییاج  ات  تفرگ  الاب  ادصورـس  دنتخادرپ و  فالتخا  هب  هراب  نیا  رد  نارـضاح 

هنیمز نـیا  رد  ثیدـح  دـنچ  لـقن  زا  سپ  راونـالاراحب  باـتک  رد  یـسلجم  همـالع   47 (1) تـسین .» زیاـج  نـم  دزن  رد  عازن  هـک  دـیزیخرب 
تسا یمّلسم  یعطق و  بلطم  نآ ، ندروآ  زا  رمع  يریگولج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتـساوخ  ملق  ذغاک و  نایرج  : » دسیونیم

زا عضوم  دـنچ  رد  يراخب  هک  دوشیم  هفاضا  (2) 48 و  دناهدرک .» لقن  دوخ  حاحص  رد  ّتنـس  لها  رگید  ناثّدحم  ملـسم و  يراخب و  هک 
. تسا هدرک  مادقا  نآ  جرد  هب  دوخ  باتک 

اب باّطخ  نبرمع  هکنآ  تسا  مهم  هچنآ  دشابیمن ، رظن  دروم  اًلعف  دوب ، يزیچ  هچ  نتشون  ددص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا 
: نتفگ

« هَّللا باَتِک  اَُنبْسَح  »
نایذه و تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  راک  نیا  نمض  رد  نوچ  دیدرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتیصو  ندش  هتشون  عنام 

یلص ربمایپ  ّتیصو  ندش  بوتکم  ضرف  هب  اریز  دیزرو . يراددوخ  ّتیصو  نتشونرب  ینبم  دوخ  میمصت  زا  ترـضح  نآ  داد ، يرامیب  هبلغ 
نافلاخم هلآ  هیلع و  هللا 

. 120 / 1 يراخب : حیحص  - . 1
. 472 راونالاراحب 22 / - . 2
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30 ص :
. دنزاس جراخ  رابتعا  زا  ار  ترضح  نآ  ّتیصو  نایذه ، نداد  تبسن  اب  دنتسناوتیم 

ربماـیپ نیلاـب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یطیارـش  رد  تسب و  ورف  ناـهج  زا  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  تیعقوم  نیا  رد 
هفیقس مان  هب  یّلحم  رد  باحـصا  زا  یعمج  تخاسیم ، مهارف  ار  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  تامدقم  تشاد و  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياهشرافـس مغریلع  هک  دوب  تروص  نیا  هب  و  دندیزگرب . هفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  دنچ ، یتارکاذم  زا  سپ  دـندمآ و  درگ  هدـعاس  ینب 
. دنام رود  هب  هعماج  یسایس  هنحص  زا  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رّرکم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ 

هراشا

ص)  ) ادخ لوسر  زا  سپ 
زا رگید  راک  ود  ترضح ، نآ  ینیشناج  تفالخ و  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياوزنا  یپ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  لابند  هب 

ترابع تامادـقا  نیا  تشاذـگ . ياج  رب  یبولطمان  راثآ  یمالـسا  گـنهرف  فیعـضت  رد  مادـک  ره  هک  تسویپ  عوقو  هب  نارادـمامز  هیحاـن 
: زا دندوب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  شراگن  لقن و  تیعونمم  فلا -
. دوشیم جرد  یتاحیضوت  مادک  ره  دروم  رد  اًلیذ  نآرق ، ریسفت  زا  يریگولج  يراددوخ و  ب -

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  شراگن  لقن و  تیعونمم  فلا -
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رارق تیعونمم  دروم  سپس  تیدودحم و  راچد  ادتبا  راوگرزب  نآ  ثیداحا  شراگن  لقن و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ 

- یّنس هعیش و  زا  یمالسا - نادنمشناد  تخادرپ و  دیدرت  هب  یخیرات  تقیقح  نیا  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  بلطم  نیا  نیارق  تفرگ .
باـتک رد  یبـهذ  نیدلاسمـش  لاـثم  ناونع  هب  دـناهدرک . مادـقا  بلطم  نیا  دـهاوش  جرد  هب  ًاـعون  دوخ  ییاور  یخیراـت و  ياـهباتک  رد 

زا يدادعت  ندرب  نیب  زا  نآ  لابند  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  لقن  زا  ناناملـسم  یهن  رد  ار  رکبوبا  مادقا  ظاّفحلاةرکذـت 
رد مود  هفیلخ  تامادـقا  هرابرد  نینچمه  یبهذ   49 (1) تسا . هدرک  لقن  دوب - هدرک  عمج  دوخ  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـیاور 

رمع هک  هاگنآ  دیوگ : بعک  نبۀظرق  : » تسا هدرک  شرازگ  ریز  حرش  هب  ار  ياهنومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  لقن  زا  يریگولج 
ناکم نیا  هب  ات  ارچ  دینادیم  تفگ : سپس  و  درک . تعیاشم  هنیدم  زا  جراخ  ات  تشاد ، لیسگ  قارع  هب  رادنامرف - یلاو و  ناونع  هب  ار - ام 

نایم رد  امـش  اـب  یبلطم  متـساوخیم  نآ  رب  هوـالع  تفگ : وا  ياهدـمآ . میرکت  مارتحا و  تهج  هب  ًاـمتح  میتفگ : مدـمآ ؟ امـش  یهارمه  هب 
هب ناروبنز  يادص  نوچمه  شمدرم  نآرق  نینط  هک  دینکیم  تمیزع  يرهش  هب  امش  هکنیا  نآ  و  مراذگ ؛

. 3 / 1 ظاّفحلا : ةرکذت  - . 1
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نیا باوث  رد  نم  و  دینک . مک  ار  ثیدح  لقن  دیرادزاب ! نآرق  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  لقن  اب  ادابم  دـسریم . شوگ 

: تفگ هظرق  اّما  نک ، لقن  ام  يارب  یثیدح  دنتفگ : وا  هب  مدرم  دیسر  قارع  هب  هظرق  نوچ  : » تسا هتشون  سپس  یبهذ  مکیرش .» امـش  اب  راک 
50 (1) تسا .» هدرک  یهن  راک  نیا  زا  ار  ام  رمع 

یخیرات بتک  رد  هک  دندومنیم  رکذ  یلیالد  مدرم  يارب  دوخ  راک  هیجوت  تهج  ثیدح  شراگن  لقن و  ناماگـشیپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
هتـشادزاب و نآرق  توالت  زا  ار  مدرم  ثیدح  لقن   » ای تسا » فالتخا  عویـش  لماع  ربمایپ  ثیدح  لقن  : » دـنتفگیم هکنآ  لثم  تسا . هدـمآ 
هک تسا  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  اّما  تسین .» ثیدـح  هب  يزاین  ار  ام  ادـخ  باتک  دوجو  اب  : » هکنآ ای  دوشیم .» ادـخ  باتک  ياوزنا  لماع 

یمادقا تسخن  هجرد  رد  ثیدح  لقن  تیعونمم  هکلب  دشاب ، ثیدح  لقن  زا  يریگولج  تسایـس  یلـصا  رگهیجوت  دناوتیمن  هدش  دای  للع 
صوصخ هب  تسایس  نیا  (2) 51 و  دوب . ترضح  نآ  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لیاضف  نامتک  تهج  رد  یماگ  یسایس و 

هرابرد هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دیدرگ و  لابند  تّدش  اب  هیواعم  تفالخ  هرود  رد 

. 7 / 1 نامه : - . 1
.86 ثیدح ص 84 - یمومع  خیرات  باتک  هب  دیرگنب  اهنآ  دقنو  ثیدح  شراگن  لقن و  تیعونمم  ياههزیگنا  زا  رتشیب  عالطا  تهج  - . 2
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52 (1) دیدرگ . رشتنم  لعج و  وا  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تّمذم  رد  یتایاور  اًلباقتم  تفر و  نیب  زا  دوب  هدش  دراو  وا  تیب  لها  یلع و 

ندیـسر تفالخ  هب  اب  يرجه ، تسخن  نرق  نایاپ  رد  هکنآ  اـت  تفاـی  همادا  ناـنچمه  تیعـض  نیا و  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  هک  يروط  هب  و 
53 (2) دیدرگ . وغل  ثیدح  تباتک  لقن و  عنم  تسایس  زیزعلادبع ، نبرمع 

نآرق ریسفت  زا  يریگولج  ینادرگیور و  ب -

ریسفت رما  هب  هباحـص  زا  ياهدع  یهجوتیب  دومن ، خر  یمالـسا  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  هک  يرگید  راک 
یلص ادخ  لوسر  تافو  رد  هک  تشگ  يزیر  یپ  یناسک  طسوت  راک  نیا  هکنآ  بیجع  و  دوب . نآ  متخ  توالت و  هب  فرص  قیوشت  نآرق و 

راعش هلآ  هیلع و  هللا 
« هَّللا باتک  اُنبْسَح  »

ثحب زا  هک  یـسک  نیتسخن  یخیرات ، تایاور  هب  انب  دـننک . هجوت  نآرق  میهاـفم  هب  نارگید  زا  شیب  هک  تفریم  راـظتنا  دـندوب و  هداد  رس 
ُهَّللا َناَکَو  : » يانعم هرابرد  رکبوبا  هک  ینامز  دناهتشون ، ناثدحم  هک  يروط  هب  و  دوب . تسخن  هفیلخ  درک ، يراددوخ  ینآرق  تایآ  نوماریپ 

مادک دنکفا و  هیاس  نم  رب  نامسآ  مادک  : » تفگ خساپ  رد  وا  دندرک ، یشسرپ   54 (3) ًاتیِقُم » ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع 

. 68 - 63 44 و 4 / دیدحلا 11 / یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  - . 1
. 126 یمراد 1 / ننس  - . 2

 88 اسن / - . 3
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زا يراددوخ  عوضوم  رکبوبا ، تشذگرد  زا  سپ   55 (1) مرآ .»؟ نابز  رب  منادن  هک  ار  يزیچ  ادخ  باتک  هرابرد  رگا  دریگرب  رد  ارم  نیمز 

. تفرگ رارق  هجوت  دروم  تقو  يافلخ  هیحان  زا  یتسایـس  ناونع  هب  جیردت  هب  تشگ و  رادروخرب  هباحـص  نیب  رد  يرتعیـسو  دعب  زا  ریـسفت 
نامرف تحت  قطانم  رد  هک  درکیم  شرافـس  دوخ  نایلاو  هب  هراومه  دوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع  هک : تسا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط 
قیقحت ثـحب و  هـب  نآرق  هـنیمز  رد  هـک  یناـسک  اـب  مود  هـفیلخ  نآ  رب  هوـالع   56 (2) دـنزیهرپب . نآرق  ریـسفت  ثیدـح و  لـقن  زا  شیوخ 

. دناسریم تازاجم  هب  ار  نانآ  يدراوم  رد  هدرک و  دروخرب  ًاصخش  دنتخادرپیم 
هنیمز نیا  رد  تسا . یمیمت  لسع  نبغیبص  اب  مود  هفیلخ  دروخرب  نایرج  تسا  هدرک  تبث  هنیمز  نیا  رد  خـیرات  هک  ياهثداـح  نیرتفورعم 

ادخ لوسر  باحـصا  زا  نآرق  تاهباشتم  هنیمز  رد  دش و  هنیدم  دراو  غیبص  مان  هب  يدرم  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  راسی ، نبنامیلـس  لوق  زا 
. دوب هدرک  هدامآ  امرخ  تخرد  زا  رت  هخاش  ود  اًلبق  هک  یلاـح  رد  داتـسرف ، وا  لاـبند  هب  رمع  دروآ . لـمع  هب  یتـالاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رمع متسه . غیبص  ادخ  هدنب  نم  تفگ : وا  یتسیک ؟ وت  تفگ : وا  هب  دمآ  یتقو 

. 6 ریثک 1 / نبا  ریسفت  - . 1
. 93 هغالبلاجهن 12 / حرش  هب  دیرگنب  زین  204 و  / 4 يربط : خیرات  - . 2
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غیبص دش . يراج  وا  زا  نوخ  ات  دز  يو  تروص  رس و  رب  نانچ  هاگنآ  متسه . رمع  ادخ  هدنب  مه  نم  تفگ : تشادرب و  ار  اهبوچ  زا  یکی 

خیرات ریـسفت و  بتک  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  هب  انب  تفرب .» رطاخ  زا  دوب  مرـس  رد  هچنآ  تسا ! سب  ناـنمؤم ، ریما  يا  تفگ :
نامه رد  اّما  دـنک  تعجارم  قارع  ینعی  دوخ  نطو  هب  اـت  داد  هزاـجا  وا  هب  سپـس  داد و  همادا  غیبص  هیبنت  هب  تبون  هس  اـت  رمع  دراد ، دوجو 
دنامن هتفگان   57 (1) دنرادن . ار  غیبص  اب  تساخرب  تسشن و  قح  ناناملسم  زا  کی  چیه  هک  تشون  يرعـشا  یـسوموبا  دوخ  لماع  هب  لاح 

رد نآ  زج  یفده  هدوب و  ثیدح  لقن  زا  يریگولج  هب  هیبش  یمادقا  نآرق ، ریسفت  زا  يریگولج  هکلب  يراددوخ و  هعیش  ناققحم  رظن  زا  هک 
اهنآ زا  ثحب  هک  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تیب  لها  تلیـضف  رد  یناوارف  تایآ  تسا  نشور  هکنانچ  اریز  تشادـن . رب 

ییاهرطخ اب  زین  ار  نانآ  تیعقوم  اـسب  هچ  دوبن و  زیمآ  تحلـصم  یمادـقا  تقو  نارادمتـسایس  تهج  زا  يوبن - تاـیاور  رب  هیکت  اـب  مهنآ 
ربدـت و زا  هدـش و  قیوشت  نآ  ررکم  متخ  نآرق و  توـالت  هب  ًافرـص  مدرم  هرود  نیا  رد  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  ور  نیا  زا  تخاـسیم . هجاوم 

یتدم زا  سپ  دمآ ، دهاوخ  هک  يروط  هب  اّما  دنداتفا . رود  هب  ینآرق  میهافم  زا  يرایسب  تخانش 

54 و 55 . یمراد 1 / ننس  هب  دیرگنب  تایاور  نیا  زا  عالطا  تهج  - . 1

نآرق ریسفت  زا  يریگولج  ینادرگیور و  www.Ghaemiyeh.comب - ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :
. تشگ طیارش  نیا  نیزگیاج  يرگید  تیعضو 

هباحص رصع  رد  ییوگریسفت 

هباحص رصع  رد  ییوگریسفت 
یتسایس ناونع  هب  تسناوتن  نآرق  ریسفتزا  يریگولجتسایس  تفریم ، رامشهب  ناناملـسم  يارب  ینید  قیاقح  یلـصا  هیاپ  نآرق  هک  اجنآ  زا 

: نوچ يراعش  هکنآ  هژیو  هب  دنامب ؛ رارقرب  یمئاد 
« هَّللا باَتِک  اَُنبْسَح  »

هَّللادبع ینعی  هباحـص - زا  نت  ود  رمع  تفالخ  هرود  رد  ادتبا  ور  نیا  زا  دوب . هدروآ  دوجو  هب  نآرق  زا  ار  ياهژیو  راظتنا  هدش و  زادنا  نینط 
نایم رد  مدرم  اب  ار  یبلاطم  یعرـش ، لئاسم  ناـیب  اـی  نآرق و  ریـسفت  صوصخ  رد  هک  دـنتفای  هزاـجا  ربماـیپ -) رـسمه   ) هشیاـع ساـبع و  نب 

بتاکم و جـیردت  هب  یمالـسا ، زکارم  اهرهـش و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  ياهراـپ  لاـقتنا  اـب  سپـس  (1) 58 و  دنراذگ .
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زایکی  ياهسردمره ، سأر  رد  ًالومعم  هک  دیدرگ  رئادنآرق  ریسفتو  تئارقشزومآ  رد  یسرادم 

رایتخا رد  یتاحیـضوت  زین  تایآ  میهافم  باب  رد  اّما  دوب ، نآرق  تئارق  میلعت  شزومآ ، یلـصا  روحم  سرادـم  نیا  رد   59 (2) تشاد . رارق 
زا یهاگآ  تهج  نارسفم  تفرگیم . رارق  نادرگاش 

. 419 نیتسردملا 2 / تایاور  میرکلا و  نآرقلا  - . 1
. 87 میرک 68 - نآرق  ریسفت  خیرات  - . 2
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یـسررب ار  نآرق  قیاقح  دـهاوش  هنوگ  نیا  رب  هیکت  اب  دـنتفریم و  برع  ياهلثملابرـض  راعـشا و  غارـس  هب  ًابلاغ  نآرق  ياههژاو  میهاـفم 

زا یخرب  تاحیـضوت  هب  تسا  هدـش  دراو  لاـمجا  هب  نآرق  رد  هک  ییاهتشذگرـس  لیـصافت  هب  ندربیپ  تـهج  نینچمهاـهنآ  دـندرکیم .
تایلیئارـسا هب  روهـشم  ینایرج  جیردت  هب  بیترت  نیا  هب  دندرکیم و  هعجارم  دندوب  هدـمآ  رد  یناملـسم  توسک  هب  هک  باتک  لها  ياملع 

شراگن لقن و  باـب  رد  هک  یتیدودـحم  هب  هجوت  اـب   60 (1) تخاس . هدولآ  ار  یمالـسا  گـنهرف  تشگ و  ثیدـح  ریـسفت و  هزوح  دراو 
شناد يأر و  زا  هدافتسا  هب  جیردت  هب  هباحص  ياهقف  نآرق و  نامّلعم  هرود  نیا  رد  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح 

زا یلمعلاروتسد  تروص  هب  يأر  زا  هدافتسا  زاوج  یتدم  زا  سپ  و  دندش . لیامتم  ینید  ياواتف  رودص  ای  نآرق  ریـسفت  ریـسم  رد  یـصخش 
، رمع رکبوبا ، دوشیم : هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  هدـش  دراو  یتایاور  تنـس ، لها  یثیدـح  عباـنم  رد  دروم  نیا  رد  دـیدرگ . رداـص  اـفلخ  هیحاـن 

رارق ياهلأسم  ربارب  رد  هاگ  ره  دوعسمنبا  سابعنبا و 

هدـنکآاهنآ رد  فیرحت  عوقو  تلع  هب  هک  دوب  هرود  نآ  ردباتک  لها  بتک  بلاطم  نیا  یلـصا  عبنم  هک  دوب  نآ  یگدولآ  نیا  تلع  - . 1
: ناونع تحت  ثیدـح  ص 103  یمومع ، خـیرات  باـتک  هب  دـیرگنب  هراـب  نیا  رد  رتشیب  عـالطا  تهج  دوب . یعقاو  ریغ  یفارخ و  بلاـطم  زا 

يزادرپهصق . تایلیئارسا و  شیادیپ 
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عبنم ود  نآ  رد  ار  دوخ  خساپ  هک  یتروص  رد  دـندنکفایم و  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  نآرق و  هب  تسخن  دـنتفرگیم ،

باطخ مود  هفیلخ  هیحان  زا  یلمعلاروتسد  یمراد  ننـس  رد  الثم  دندرکیم . هدافتـسا  ییوگخـساپ  رد  دوخ  رظن  يأر و  زا  دندرکیمن ، ادیپ 
ادخ باتک  رد  یمکح  نآ  هرابرد  هک  دـندروآ  وت  دزن  هب  یتواضق  ای  هلأسم  رگا  : » تسا نینچ  نآ  حرـش  هک  تسا  هدـمآ  یـضاق  حیرـش  هب 

نک و هجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  هب  یتفاین ، یخـساپ  ادـخ  باتک  رد  رگا  نک . مکح  ادـخ  باتک  ساسارب  دراد  دوجو 
يرظن هچ  هلأسم  نآ  رد  هباحص )  ) مدرم هک  رگنب  یتفاین ، یباوج  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  رد  رگا  امن . مکح  نآ  ساسارب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  رد  هک  یتفرگ  رارق  ياهلأسم  ربارب  رد  رگا  اّما  امن . مکح  هنوگ  نامه  زین  وت  دنراد و 
رودـص هدرک و  داهتجا  دوخ  يأر  هب  هکنآ  ای  ریگ : شیپ  رد  ار  شور  ود  زا  یکی  درادـن ، دوجو  نآ  هب  تبـسن  ياهراشا  وت  زا  لـبق  ياواـتف 

ربتعم نیارق  قباطم   61 (1) دوش .») رداص  زکرم  زا  يروتسد  ات   ) نک يراددوخ  يأر  مالعا  زا  یتساوخ  رگا  ای  و  نکفیم . ریخأت  هب  ار  مکح 
نامز تشذگ  اب  دیدرگ و  عیاش  مدرم  نیب  رد  ینید ، ياواتف  رودص  ای  نآرق و  ریسفت  رد  يأر  زا  هدافتسا  هباحص  نارود  رخاوا  زا  یخیرات ،

هدوزفا نآ  مجح  هب 

. 60 - 58 یمراد 1 / ننس  - . 1
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طابنتـسا ینابم  زا  یکی  ناونع  هب  يأر  تسا ، مالـسلا  امهیلع  نیقداص  تماما  عورـش  اب  نراقم  هک  تسخن  نرق  نایاپ  رد  هک  يروط  هب  دش ؛

يأر نایرج  هب  ًاحالطصا  هک  دمآ  دوجو  هب  قارع  رد  یعیسو  نایرج  نامز  نیا  رد  دش . هتخانش  تیمسر  هب  ّتنس  لها  نیب  رد  یهلا  ماکحا 
قیاقح هک  تشگ  ملـسم  بلطم  نیا  ّتنـس  لها  نارـسفم  اهقف و  زا  ياهدـع  يارب  جـیردت  هب  نایرج  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . روهـشم  سایق  و 

هدافتسا اب  هک  دنزاجم  نانآ  هجیتن  رد  دوشیمن و  هدید  يوبن  ّتنـس  ای  ادخ  باتک  رد  ياهشیر  لصا و  نآ  هرابرد  هک  دراد  دوجو  يددعتم 
ياواتف رودـص  ای  ینآرق  هیآ  کی  زا  فلتخم  ياهریـسفت  روهظ  رکفت  نیا  هجیتن  دـنزادرپب و  رظن  راهظا  هب  قیاقح  نآ  هرابرد  دوخ  يأر  زا 

. دیسر دوخ  جوا  هب  هرود  نیا  رد  هک  دوب  یعرش  هلأسم  کی  رد  فلتخم 

تنس باتک و  هب  تشگزاب  نیقداص ؛ رصع 

هراشا

تنس باتک و  هب  تشگزاب  نیقداص ؛ رصع 
یمومع شرگن  رد  هک  دمآ  دوجو  هب  یمالسا  دیاقع  گنهرف و  هزوح  رد  يدیدج  يرکف  جوم  مالسلا  امهیلع  نیقداص  هرود  ندیسر  ارف  اب 

. تشاذگ ياج  رب  یناوارف  ریثأت  ثیدح  نآرق و  هب 
امهیلع قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  يرکف  جوم  نیا  رد  تفرگ . ارف  ار  طاـقن  همه  جـیردت  هب  نآ  عاعـش  اـّما  دوب ، هرونم  هنیدـم  جوم  نیا  زکرم 

چیه هک  دنتخاس  جیار  ار  رکفت  نیا  رگید  راب  مالسلا 
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نآ فشک  اـی  كرد  هب  رداـق  شناد  فعـض  لـیلد  هب  یهورگ  هک  دـنچ  ره  دراد  ّتنـس  اـی  باـتک  رد  ياهشیر  هکنآ  رگم  تسین  یتـقیقح 

نیرتمهم هب  اًلیذ  هک  دنداد  ماجنا  يددعتم  تامادـقا  ّتنـس  باتک و  تیعقوم  میکحت  رد  نینچمه  مالـسلا  امهیلع  نیقداص   62 (1) دنشابن .
: ددرگیم هراشا  نآ 

سایق يأر و  كالم  دقن  . 1

يأر و زا  هدافتـسا  هنوگ  ره  یمالـسا  لئاسم  نایب  رد  راوگرزب  ود  نآ  تسا ، هدش  دراو  مالـسلا  امهیلع  نیقداص  زا  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 
هدیجنس سایق  يانبم  اب  یهلا  نید  رگا  تایاور  نیا  قباطم  دناهتسناد . ربارب  ناطیش  اب  ار  سایق  يأر و  هب  نادقتعم  هتـسناد و  دودرم  ار  سایق 

. دش دهاوخ  دوبان  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  جیردت  هب  دوش 
يوجتـسج هب  هسیاقم  زا  دادمتـسا  اب  ساـیق  ناوریپ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هللا  مهمحر  ینیلک  هنیمز  نیا  رد 

(2) دوشیمن .» حیحـص  یقوذ ) تشادرب   ) ناسحتـسا سایق و  اب  ادـخ  نید  دوزفین . تقیقح  زا  نانآ  يرود  هب  زج  سایق  اّما  دـنتفر ، تقیقح 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریصبوبا  رگید  تیاور  رد   63

. 60 یفاک 1 / لوصا  - . 1

. 56 یفاک 1 / لوصا  - . 2
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. میرگنب نآ  رد  هک  درادن  دوجو  نآ  هرابرد  یثیدـح )  ) یتنـس میباییمن و  ادـخ  باتک  رد  ار  نآ  خـساپ  هک  دوشیم  حرطم  یلئاسم  متفگ :

تقیقح اب  وت  ياوتف  رگا  هک  شاب  ربخاـب  هن . : » تفگ مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا  میهد ؟ خـساپ  هتخادـنا و  راـک  هب  ار  دوخ  رکف  میناوتیم  اـیآ 
. درب یهاوخن  یشاداپ  رجا و  دشاب  قفاوم 

: تسا يرورض  هتکن  ود  رکذت  تایاور  دروم  رد   64 (1) ياهتسب .» غورد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رب  دشاب  اطخ  رب  رگا  و 
ّتنـس باتک و  رد  یلـصااهنآ  هرابرد  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  ًانایحا  هک  دـناهدوب  فلاخم  رکفت  نیا  اب  مالـسلا  امهیلع  هعیـش  ناـماما  فلا -

یلص ربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  هجوت  اج  همه  دندرک و  در  ار  سایق  يأر و  زا  هدافتـسا  ناماما  تهج  نیا  هب  تسا ، هدشن  دراو 
عقاو رفن  ود  فالتخا  دروم  هک  تسین  يرما  چـیه  : » دومرف یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکناـنچ  دـندومن ، فوطعم  هلآ  هیلع و  هللا 

مالسلا مهیلع  هعیـش  ناماما  (2) 65 ب - دـننکیمن .» كرد  ار  نآ  یلومعم  ياـهدرخ  اـّما  دراد  ادـخ  باـتک  رد  ياهشیر  هکنآ  رگم  دوش 
تسا و نخس  بحاص  دوصقم  دارم و  زا  نتـشادرب  هدرپ  يانعم  هب  ریـسفت  هتبلا  دندوبن ، فلاخم  نآرق  تایآ  هرابرد  حیحـص  رکفت  اب  زگره 

، نآرق ریسفت  دروم  رد 

نامه . - . 1
. 60 یفاک 1 / لوصا  - . 2
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42 ص :
یتایاور ننس و  هلمج  زا  دنک و  یسررب  ار  رظن  دروم  هیآ  یجراخ  یلخاد و  نئارق  همه  ریسفت ، هب  نتخادرپ  زا  لبق  هک  تسا  مزال  رـسفم  رب 

لماک طایتحا  اب  تیاهن  رد  دـهد و  رارق  تقد  یـسررب و  دروم  هدیـسر ، وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  ار 
يأر هب  ریـسفت  زا  یقادـصم  ریـسفت  هدـش ، رکذ  دراوم  هب  یهجوتیب  تروـص  رد  دـیامن . ناـیب  ار  تسا  هدروآ  تسد  هب  هیآ  زا  هک  ییاـنعم 

يرما ماکحالا  تایآ  هنیمز  رد  مالسلا  امهیلع  ناموصعم  تایاور  هب  هعجارم  نایم  نیا  رد  دوب . دهاوخ  اوران  مومذم و  يرما  هک  دوب  دهاوخ 
قالخا بادآ و  هب  نداد  هجوت  اهناسنا و  هتفرگ  راـگنز  ياـهلد  يرادـیب  رکذـت و  يارب  هک  یتاـیآ  دروم  رد  اـّما  تسا . يرورـض  مزـال و 

مومع اهنامز  همه  رد  هدوبن و  صیـصخت  ای  خـسن و  لباق  تایآ  هنوگنیا  اریز  دنتـسه ، ینثتـسم  یثحب  نینچ  زا  هدـش ، لزان  یناسنا  يوکین 
. دنوشیم رکذتم  هدیمهف و  اراهنآ  مدرم 

تنس لها  نارسفم  ءاهقف و  زا  داقتنا  . 2

ره دقاف  ار  نانآ  هتخادرپ و  ّتنـس  لها  نارـسفم  اهقف و  زا  داقتنا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  تایاور  زا  ياهراپ  رد 
لها هدافتسا  تهج  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  يریگعضوم  نیا  لیلد  دسریم  رظن  هب  دناهدومن . مالعا  نآرق  هب  تبـسن  حیحـص  كرد  هنوگ 

یهقف لئاسم  ریسفت و  هزوح  رد  یصخش  يأر  زا  ّتنس 
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43 ص :
: دینک هجوت  ریز  دراوم  هب  کنیا  تسا . هدوب  یطارفا  هنوگ  هب  مه  نآ 

دسانشیم یسک  اهنت  ار  نآرق  نیقی  هب  هداتق  يا  تفگ : قارع - رد  ّتنس  لها  فورعم  رسفم  هداتق - هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  فلا -
: تفگ هداتق  ياهدش . لوغشم  نآرق  ریسفت  هب  وت  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  دومرف : سپس  دشاب . نآ  بطاخم  هک 

هب مه  ار  نارگید  دـش و  یهاوـخ  كـاله  نـیقی  هـب  ینکیم  ریـسفت  دوـخ  شیپ  زا  ار  نآرق  رگا  هداـتق ! يا  وـت  رب  ياو  دوـمرف : ماـما  يرآ .
یهاوخ تکـاله  هب  ار  نارگید  دـش و  یهاوخ  كـاله  مه  زاـب  ینک  ریـسفت  نارگید  زا  لـقن  هب  ار  نآرق  رگا  و  دـناشک . یهاوخ  تکـاله 

زا داقتنا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، هدروآ  عیارشلا  للع  رد  قودص  خیش  هک  یلـصفم  تیاور  زا  یتمـسق  رد  (1) 66 ب - دناشک .»
: دیامرفیم دوب - لوغشم  اوتف  راک  هب  قارع  رد  هک  هفینحوبا -

هفینحوبا یسانشیم ؟ زاب  خوسنم  زا  ار  خسان  نآرق  رد  ایآ  یسانشیم ؟ تسا  نآ  نتخانش  راوازس  هک  نانچنآ  ار  نآرق  وت  ایآ  هفینحوبا ، يا 
دنوادخ ار  یـشناد  نینچ  هک  نادـب  اّما  ینکیم ، شناد  ياعدا  هک  اقح  هفینحوبا ، يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  اّما  يرآ . تفگ : خـساپ  رد 

نینچ يرآ ؛ تسا . هدادن  رارق  هدش ، لزان  ناشیا  رب  ادخ  باتک  هک  نآرق  لها  دزن  رد  زج 

. 18 ناهربلا 1 / ریسفت  - . 1
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44 ص :
رارق وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  باتک  زا  یفرح  شناد  دـنوادخ  ًاعطق  و  تسین . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هژیو  هّیرذ  دزن  رد  زج  یـشناد 
ماما (1) 67 ج - دنامرداهنآ . خساپ  زا  هفینحوبا  هک  دروآ  نایم  هب  نآرق  زا  یتالاؤس  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  هلابند  رد  و  تسا .» هدادـن 

تسرد و هک  ضرف  هب  دـنک ، ریـسفت  دوخ  يأر  اـب  ار  نآرق  هک  سکنآ  : » دومرف يأر  هب  ریـسفت  هنوـگره  زا  داـقتنا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص 
نیمز و هلـصاف  زا  شیب  تقیقح  قح و  زرم  زا  وا  دـنک ، ریـسفت  اطخ  هب  رگا  اّما  درب . دـهاوخن  یـشاداپ  رجا و  دـنک ، ریـسفت  عقاو  اـب  قباـطم 

68 (2) تسا .» هدش  رود  نامسآ 

نآرق هب  تبسن  حیحص  يریگتهج  . 3

هراشا

نیدـب نانآ  دـندنادرگ . زاب  يرکف  ثحابم  هنحـص  هب  ار  یهلا  باتک  نآرق ، هب  تبـسن  حیحـص  يریگتهج  اب  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما 
هژیو هب  موصعم  ناماما  تامادقا  دندومن . قیوشت  یهلا  مالک  رد  ربدـت  لمأت و  هب  دـندرک و  انـشآ  نآرق  میهافم  اب  ار  دوخ  نادرگاش  روظنم 

: ددرگیم هراشا  نآ  ّمها  هب  اًلیذ  هک  تسا  رادروخرب  ياهژیو  عونت  زا  هزوح  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  نیقداص 

نآرق عیرس  متخ  یناوخدنت و  زا  یهن  فلا -

. 112 عیارشلا 1 / للع  - . 1
. 35 یفاص 1 / ریسفت  - . 2
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45 ص :
رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  یتیاور  رد   69 (1) تسا . هدـش  یهن  زور  هس  زا  رتـمک  رد  نآ  متخ  نآرق و  یناوخدـنت  زا  ربـتعم  تاـیاور  رد 
اب ار  نآ  رعـش  دـننامه  و  نک . نایب  بوخ  ار  نآ  نآرق  توالت  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا   70 (2) اًلیتَرت » نآرُقلا  ّلتَرو  : » يانعم

زگره و  دینکفا . ساره  میب و  هب  نآرق  توالت  اب  ار  دوخ  تخـس  ياهلد  اّما  زاسم . هدنکارپ  ناهد  رد  ار  نآ  گیر  دـننام  و  ناوخم . باتش 
: هیآ يانعم  رد  دوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  تیاور  رد   71 (3) دشابن .» هروس  ندناسر  نایاپ  هب  امش  ّمه 

هب ادخ  باتک  هتـسیاش  توالت  : » دومرف  72 (4) دنناوخیم » تسا  نآ  هتـسیاش  هکنانچ  ار  نآ  میاهداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  »
زا تمحر ، تایآ  رد  هک  تروص  نیا  هب  دوش . لمأت  ثکم و  دـیوگیم ، نخـس  خزود  تشهب و  زا  هک  یتایآ  ربارب  رد  هک  تسا  ینعم  نیا 

دیآیمتسدهب رگید  تایاور  زا  ًانمض   73 (5) دوشیم .» هدرب  هانپ  دنوادخ  هب  یهلا  باذع  زا  باذـع ، تایآ  رد  تمحر و  ياضاقت  ادـخ 
شور نیا  هب  زین  دوخ  نآرق  توالت  رد  مالسلا  امهیلع  هعیش  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک 

. 617 یفاکلا 2 / - . 1
 4 لمزم / - . 2

. 836 هعیشلا 4 / لئاسو  - . 3
 121 هرقب / - . 4

. 863 هعیشلا 4 / لئاسو  - . 5
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46 ص :
74 (1) دناهدرکیم . لمع 

نآرق رد  بلاطم  یبایهشیر  هب  توعد  ب -

ور نیا  زا  تفای . تسد  نآ  هب  ربدت  لمأت و  اب  ناوتیم  هک  دراد  نآرق  رد  ياهشیر  کشالب  یبلطم  ره  هک  دندوب  دقتعم  مالسلا  مهیلع  ناماما 
. دندرگ فقاو  نآرق  رد  بلاطم  ياههشیر  هب  دنناوتب  هک  دناهدرک  تیبرت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  نادرگاش 

: ددرگیم هراشااهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  هعیش  تایاور  رد  ًاصوصخ  تایاور  رد  یناوارف  دهاوش  هنیمز  نیا  رد 
دیوگیمن نخـس  امـش  اب  دوخ )  ) هک دـیروآ  رد  نخـس  قطن و  هب  ار  نآرق  نیا  : » دـیامرفیم یفورعم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  . 1

رد تمایق  زور  ات  ناگدنیآ  ثداوح )  ) ملع ناگتـشذگ و  ياهتشذگرـس ) و   ) ملع مزاسیم ، ربخاب  نآ  قیاقح )  ) هب ار  امـش  نم  هک  دینادب 
مهاوخ امـش  هب  ار  همه  دـینک ، لاؤس  نم  زا  نآرق  قیاـقح )  ) زا رگا  تسامـش و  نیب  تاـفالتخا  هنیمز  رد  يرواد  ساـسا  نآرق  تسا ، نآرق 

، متفگ امـش  يارب  یبلطم  هاگ  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدرک  تیاور  دوراجلاوبا  زا  لـقن  هب  هر )  ) ینیلک . 2 75 (2) تخومآ .»
ار نآ  هشیر 

171 و 181 . نیتسردملا 1 / تایاور  میرکلا و  نآرقلا  هب  دیرگنبهلمج  زا  - . 1
. 61 ./ 1 یفاک : لوصا  - . 2
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47 ص :
هداز نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  : » دیوگیم یثیدح  رد  نیعا  نب  یلعالادبع  . 3 76 (1) دیریگ .» غارس  نم  زا  نآرق  رد 

، خزود تشهب و  رابخا  نامـسآ ، رابخا  تسادخ . باتک  رد  تانئاک  همانرب  شنیرفآ و  زاغآ  مسانـشیم . ار  ادخ  باتک  نم  میادـخ . لوسر 
. مرگنیم دوخ  تسد  فک  رد  ایوگ  هکنانچ  منادیم  ار  لئاسم  نیا  همه  نم  تسادخ . باتک  رد  یتیگ  هتشذگ  یگدنز و  هدنیآ 

امهیلع نیقداص  نادرگاش  هاـگ  ره  نآرق  هب  یفارـشا  نینچ  اـب   77 (2) تساههدـیدپ .» همه  رگنایب  نم  باتک  : » دـیامرفیم دـنوادخ  يرآ ؛
ياههنومن هنیمز  نیا  رد  دناهدرکیم . نایب  نآرق  زا  ار  نآ  دهاش  هلـصافالب  راوگرزب  ود  نآ  دندشیم ، یبلطم  ینآرق  هشیر  يایوج  مالـسلا 

ای نآرق و  زا  يدهاش  یبلطم  ره  هنیمز  رد  دـنناوتب  هک  دـنتفای  شرورپ  ياهنوگ  هب  نانآ   78 (3) تسا . هدـش  جرد  ییاور  بتک  رد  یناوارف 
رب هیکت  اب  دننکیم و  لابند  ار  نآ  حیحص  داهتجا  ریسم  رد  هعیش  ياهقف  زین  هزورما  هک  يراک  دننک ؛ هماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس 

دوش تقد  . ) دنزادرپیم ینید  لئاسم  طابنتسا  هب  ییاور  ینآرق و  دهاوش 

. 60 نامه 1 / - . 1
نامه . - . 2

. 60 یفاک 1 / لوصا  هب  دیرگنب  هلمج  زا  - . 3
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48 ص :
79 (1) تسین .) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعقاو  ّتنس  نامه  زج  يزیچ  هعیش  تایاور  هک 

ینآرق دصاقم  نییبت  حیضوت و  د -

نییبت هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـننامه  زین  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما  هک  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يدایز  تاـیاور 
ددرگیم هدهاشم  تایاور  نیا  رد  دناهداد . خساپ  ینشور  هب  دوخ  ناعجارم  باحصا و  تالاؤس  هب  ًاصوصخ  هتشاد و  لاغتـشا  نآرق  قیاقح 

هب ار  اهنآ  قیداصم  زین  تایآ و  لوزن  نأش  باب  رد  هاگ  دـناهتخادرپ . تایآ  مهم  ریباعت  تاغل و  حیـضوت  هب  هاـگ  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هک 
. دناهداهن نایم  رد  دوخ  نابطاخم  اب  ار  یبلاطم  نآرق  تایآ  ریسفت  هنیمز  رد  زین  هاگ  و  دناهدروآ ، نابز 

رکذ هب  ینآرق  تایاور  هوبنا  نیب  زا  تمسق  نیا  رد  تسا . هدوبن  ناماما  نانمشد  ای  ناتـسود و  نیب  یتوافت  اهخساپ  شـسرپ و  نیا  رد  ًانمض 
: دوشیم هدنسب  هنومن  هس 

زا ارم  هکنآ  زا  لـبق  دومرف : هفوک  ربنم  زارف  رب  هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ددـعتم  قرط  زا  دـسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  . 1
رگم درک  دیهاوخن  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  زا  یتنس  ای  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  زا  امش  دیـسرپب . ار  دوخ  تالاؤس  دیهدب  تسد 

هک اّوُکلانبا - اجنیا  رد  مزاس . ربخاب  نآ  زا  ار  امش  هکنآ 

هعیش ص 235 . ثیدح  خیرات  رد  یشهوژپ  هب  دیرگنب  صوصخ  نیا  رد  - . 1
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49 ص :
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تسیچ ؟  80 (1) ًاْورَذ » ِتاَیِراَّذلاَو  : » يانعم نانمؤمریما ، يا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  دوب - جراوخ  نارس  زا 

؟ هچ ینعی   81 (2) ًاْرقَو » ِتاَِلماَْحلاَف  : » درک لاؤس  وا  اهداب .
: دیسرپ زاب  اهیتشک . داد : خساپ  ترضح  تسیچ ؟  82 (3) ًارُْسی » ِتاَیِراَْجلاَف  : » دیسرپ زاب  ءاّوکلانبا  اهربا . دومرف : ترضح 

: هیآ حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  . 2 84 (5) هکئالم . دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ   83 (4) ًاْرمَأ » ِتاَـمِّسَقُْملاَف  »
هن دـنیامنیم و  فارـسا  هن  دـننک  قافنا  نوچ  هک  نانآ  ینعی : - 85 (6) ًاماَوَق » َکـِلَذ  َْنَیب  َناَـکَو  اوُُرتْقَی  َْملَو  اُوفِرُْـسی  َْمل  اوُقَفنَأ  اَذِإ  َنیِذَّلاَو  »

لخب ینعی  راتقا »  » و یهلا ، تیصعم  ریسم  رد  قافنا  ینعی  فارسا »  » هیآ نیا  رد  دومرف : دنراد - یلادتعا  ود  نیا  نایم  رد  هکلب  يریگتخس ،
.3 86 (7) تسا . هداد  نامرف  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  قافنا  تلادـع و  تیاعر  ماوق »  » زا دارم  و  یهلا . بجاو  قوقح  يادا  زا  ندـیزرو 

دنوادخ هک  دینک  ریسفت  ار  هیآ  نیا  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  هب  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  هللا  مهمحر  ینیلک 

 4 - 1 تایراذلا : . 4 ، 3 ، 2 - ، 1
 2 - 2
 3 - 3
 4 - 4

. 248 میظعلا 4 / نآرقلا  ریسفت  - . 5
 67 ناقرف / - . 6

. 27 نیلقثلارون 4 / ریسفت  - . 7
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50 ص :
هب ار  دوخ  ینید  ياملع  نادنمشناد و  نایحیسم ، نایدوهی و  ینعی :  87 (1) ِهَّللا » ِنُود  ْنِم  ًابَابْرَأ  ْمُهَناَبْهُرَو  ْمُهَراَبْحَأ  اوُذَخَّتا  : » تسا هدومرف 

اهماخاخ و دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنداهن .) ورف  ار  ادـخ  تداـبع  ببـس  نیدـب  و   ) دـندرک راـیتخا  بر  ناونع 
( هک تسا  نآ  هیآ  يانعم   ) اّما دشیمن . اریذپ  سک  چـیه  دـندرکیم  توعد  رگا  و  دـندرکن . توعد  دوخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  اهشیـشک 
ار اهنآ  هتـسنادن  دندش و  اریذپ  ضارتعا ) نودب   ) زین مدرم  دندرک ، مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  دوخ  يأر  اباهنآ  هک  یعقوم 

: هیآ لیذ  رد  نیلقثلارون ، ناهربلاریسافت و  رد  . 4 88 (2) دندرک .» تدابع 
زا دارم  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ود  زا  يددعتم  تایاور   89 (3) ِنآْرُْقلا »...  ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلاَو  »

90 (4) تسا . هداد  ربخ  نانآ  زا  ریبعت  نیا  اب  دنوادخ  دنتسه و  هیماینب  نآرق  رد  هنوعلم » هرجش  »

نآرق لیوأت  هنیمز  رد  يرگنشور  د -

 31 هبوت / - . 1
. 53 یفاک 1 / لوصا  - . 2

 60 ءارسا / - . 3
. 425 ناهربلاریسفت 2 / ، 179 نیلقثلارون 3 / ریسفت  - . 4
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51 ص :
تسا (1) 91 و عوجر  ندـنادرگرب و  يانعم  هب  تغل  رد  لیوأت  تسا . نآرق  لیوأت  تسا  نآ  ریـسفت  زا  رتارف  هک  ینآرق  قیاـقح  زا  ياهبترم 
رب یفاک  دهاش  هنیرق و  هاگ  هک  تسا  ییانعم  هب  يرهاظ  يانعم  زا  مالک  ندـنادرگرب  يانعم  هب  يوغل  ییاور و  دـهاوش  قبط  رب  نآرق  لیوأت 

يرهاظ و يانعم  نیب  بسانت  یعون  هک  دوشیم  مولعم  یحو  نادناخ  هلیسوهب  یلیوأت  يانعم  نایب  زا  دعب  هچ  رگا  درادن . دوجو  ظفل  رد  نآ 
تـسد میرک  نآرق  تایآ  لیوأت  هب  نآ  نتفرگارف  اب  دنناوتب  ناگمه  هک  درادن  یـشور  هدـعاق و  بسانت  نیا  یلو  دراد  دوجو  یلیوأت  يانعم 

. دنبای
92 (2) دنادیمن .» سکچیه  یحو ) نادناخ  ینعی   ) ملعرد ناخسارو  ادخ  زجار  نآرق  لیوأت  : » دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  سپ 
هک ییاـنعم  رب  نآ  لـمح  هتـشون و  نخـس و  رهاـظ  ياـنعم  زا  لودـع  اریز  تسا . نآ  رب  لـیلد  دـهاش و  مه  یناـسنا  لـقع  هک  تسا  ینخس 

يزاوج نینچ  ظفل  جراخ  ای  لخاد  زا  یتئارق  هکنآ  رگم  تسا  فرع  القع و  يانب  فالخ  درادـن  دوجو  نآ  رب  مـالک  رد  یتلـالد  هنوگچیه 
. دهد هئارا  ار 

طابترا نخس  بحاص  ملکتم و  اب  ات  یلو  دشاب  رادروخرب  ناوارف  شناد  نطاب و  يافص  زا  هچ  رگ  ناسنا  اذل 

. 341 طیحملا 3 / سوماقلا  - . 1
. 7 نارمع / لآ  هروس  - . 2
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52 ص :
مولعم اریز  دروآ . تسدهب  ار  وا  راتشون  مالک و  یلیوأت  يانعم  دناوتیمن  دشابن  شراتشون  نخـس و  رد  هتفهن  روما  هب  انـشآ  دشاب و  هتـشادن 

مالک و یلیوأت  يانعم  دروم  رد  هدنـسیون  ملکتم و  يوس  زا  مه  ياهدـعاق  دوبن و  یلیوأت  يانعم  رب  یتلـالد  راتـشون  مـالک و  رد  یتقو  تسا 
هب هعیـش  ياملع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دز ؟ وا  مالک  لـیوأت  هب  تسد  وا  اـب  طاـبترا  نودـب  دـناوتیم  هنوگچ  تشادـن  دوجو  شاهتـشون 
رد ناخـسار  راصحنا  هب  لئاق  دـنکیمن -، سم  رگید  سک  ناکاپ  زج  ار  نآرق  قیاقح ) : ) ینعی - 93 (1) َنوُرَّهَطُْملا » اَّلِإ  ُهُّسَمَیَال  : » قادصم

. دنـشاب مدرم  فارحنا  ددـص  رد  قیرط  نیا  زا  هدز و  تسد  نآرق  ياجبان  لیوأت  هب  لد  رامیب  دارفا  هچ  رگ  دنتـسه . یحو  نادـناخ  رد  ملع ،
زا اجنیا  رد  تسا و  هدوب  تایآ  لیوأتحیحـصنایب  نآرقهزوح  رد  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  ناماما  ياهراک  زا  یکی  تهج  نیدب  يراب   94 (2)

: ددرگیم هدنسب  هنومن  کی  رکذهبهدنام  ياجهب  تالیوأتنیب 
رگا دیهد  ربخ  نم  هب  وگب : ینعی : - 95 (3) ٍنیِعَم » ٍءاَِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤاَم  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق  : » هیآ لیذ  رد  نیلقثلارون  ریـسفت  رد 

هچ دور  ورف  نیمز  رد  امش  نیمزرس )  ) ياهبآ

 79 هعقاو : - . 1
هلیوأت .» ءاغتبا  هنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اما  : » 7 نارمع / لآ  هروس  - . 2

 30 کلم / - . 3
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53 ص :
اـضر ماما  مظاک و  ماما  رقاب ، ماما   ) ناماما هیحان  زا  ثیدـح  راـهچ  دـهد - رارق  امـش  سرتسد  رد  ار  اراوگ  يراـج و  بآ  دـناوتیم  یـسک 
رقاـب ماـما  زا  ریـصبوبا  تاـیاور  نیا  زا  یکی  رد  هلمج  زا  تسا . همئا  هیحاـن  زا  هیآ  نیا  لـیوأت  رگناـیب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا ) مهیلع 

: تسا نینچ  نآ  یقیقح  دافم  هدش و  لزان  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  هرابرد  هیآ  نیا  : » دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هک دهدیم  رارق  يرهاظ  ماما  امـش  يارب  یـسک  هچ  دراد  رارق  اجک  رد  يو  دـینادن  هک  ددرگ  بیاغ  امـش  ماما  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب :

هدـشن و رهاظ  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  ادـخ  هب  : » دومرف سپـس  ماما  دـنادرگ . فقاو  یهلا  مارح  لالح و  نیمز و  اهنامـسآ و  رابخا  هب  ار  امش 
96 (1) دیسر .» دهاوخ  ارف  يزور  مرجال 

هعیش ییاور  ریسافت  هب  یهاگن  مالسلا ؛ امهیلع  نیقداص  راک  هجیتن  لصاح و 

ع)  ) نیقداص راک  هجیتن  لصاح و 
راعش یلمع  نالطب  مالسلا  امهیلع  نیقداص  راک  دروآتسد  نیرتمهم  هک  تفگ  دیاب 

« هَّللا باتک  انبسح  »
حیحـصت رد  یتح  راوگرزب  ود  نیا  تهج  نیا  زا  و  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  يواـطم  هب  مدرم  ندـنادرگزاب  و 

. دنداهن ياج  رب  يدایز  ریثأت  ّتنس  لها  يریسفت  یثیدح و  یهقف ، ینابم 
ریسفت هنیمز  رد  یناوارف  تایاور  نینچمه  ماما  ود  نیا  زا 

. 387 نیلقثلا 5 / رون  ریسفت  - . 1
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54 ص :
لعج تسد  دعب  ياههرود  رد  هک  اجنآ  زا  اّما  دیدرگ . تبث  یثیدح  لوصا  بتک و  رد  اهنآ  نارای  طسوت  هک  دـیدرگ  رداص  نآرق  لیوأت  و 

زا یخرب  هک  دیدرگ  بجوم  هتـشاذگ و  رثا  مه  يریـسفت  تایاور  تلاصا  رب  بلطم  نیا  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  تایاور  هزوح  فیرحت ، و 
هچنآ اّما  ددرگ . جراخ  هیلوا  تلاصا  صولخ و  زا  ای  دنکن و  ادیپ  لاقتنا  دعب  ياهلسن  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  يریـسفت  یثیدح و  ثیراوم 

نب دمحم  یمق و  میهاربا  نب  یلع  یفوک ، میهاربا  نب  تاُرف  نوچ  یناگرزب  طسوت  دنام  یقاب  نامدقتم  هرود  رد  ناماما  يریسفت  تایاور  زا 
نارـسفم رایتخا  رد  تایاور  نیمه  اهدـعب  دـیدرگ و  يروآعمج  تسا ، هدـش  نّیزم  ناـگرزب  نیا  ماـن  هب  هک  يریـسافت  رد  یـشایع  دوعـسم 

. تفای هار  نانآ  ریسافت  هب  هتفرگ و  رارق  یسربط  یسوط و  خیش  نوچ  یگرزب 
هب ناکمالایتح ، دوخ ، لبق  ریـسافت  زین  ییاور و  بتک  رد  عبتت  اب  هک  دندش  قفوم  هدرک و  روهظ  يرگید  نادنمـشناد  زین  نارخأتم  هرود  رد 

ریـسفت بحاص  يزیوح  یلع  دـبع  زا  ناوتیم  ناگرزب  نیا  زا  و  دـننک . نیودـت  يرتعماج  ریـسافت  هدرک و  تردابم  يریـسفت  تایاور  عمج 
. درب مان  یفاصلا »  » ریسفت بحاص  یناشاک  ضیف  و  ناهربلا »  » ریسفت بحاص  ینارحب  مشاه  دیس  نیلقثلارون » »
ياهزاین يوفاکت  دوجوم  يریسفت  تایاور  ای  دراد و  دوجو  یتیاور  ياهیآ  ره  لیذ  رد  رضاح  لاح  رد  ایآ  هکنیا  اّما 
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55 ص :
هیحان زا  هرداص  تایاور  زا  يرایـسب  نادقف  دـش  هتفگ  هکنانچ  نآ  لیلد  تسا و  یفنم  لاؤس  ود  ره  خـساپ  ًاعطق  دـیامنیم ، ار  زورما  یملع 

هب ندروآ  يور  هدنام و  اج  هب  تایاور  هب  ییانتعایب  يانعم  هب  بلطم  نیا  نکیل  تسا . مالـسلا  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
راعش هرابود  يزاس  هدنز  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  يانغتسا  رگید  ترابع  هب  يأر و  هب  ریسفت 

« هَّللا باتک  انبسح  »
. تسین

(1) دوب . دهاوخ  تیاده  نماض  ًاعطق  هک  تسا  نآرق  اب  هناراکزیهرپ  دروخرب  تسا  رادروخرب  یـساسا  تیمها  زا  نآرق  مهف  هنیمز  رد  هچنآ 
، یناعم دـننام  یبدا  مولع  قاقتـشا ، تغل ، وحن ، فرـص و  لیبق  زا   ) نآرق ریـسفت  رد  یتامدـقم  مولع  اب  ییانـشآ  زا  سپ  دروخرب  نیا  رد   97

تیب لها  تایاور  هب  صخـش  هک  تسا  مزـال  هباـشتم و )...  مکحم و  خوسنم ، خـسان و  لوزنلا ، بابـسا  دـننام  ینآرق  مولع  عیدـب و  ناـیب و 
: تفگ دیاب  صوصخ  هب  و  دـیامن . مادـقا  ریـسفت  هب  سپـس  دـنک و  ربدـت  یهلا  تایآ  نیماضم  رد  نامز  مه  هدرک و  هعجارم  مالـسلا  مهیلع 

روغ رورم و  هدش  دراو  نآرق  ریسفت  رد  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ثیداحا  هب  دراد  هفیظو  رـسفم 
نیا هب  دزادرپ  نآرق  ریسفت  هب  تسا  هدیسر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هیحان  زا  هک  يروتـسد  قبط  نآ  زا  سپ  دوش ، انـشآ  ناشیا  شور  هب  هدرک 

زا هک  تروص 

 2 هرقب / - . 1
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98 (1) دراذگ . رانک  ار  نآ  اب  فلاخم  تایاور  و  دیامن . ذخا  تسا  هیآ  نومضم  قفاوم  ار  هچنآ  هدش  دراو  هیآ  ریسفت  رد  هک  یتایاور 

. 69 یفاکلا 1 / - . 1
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58 ص :
ذخام عبانم و 
ذخام عبانم و 

. دیجم نآرق  . 1
ق. 1415 ه . رشنلاو ، ۀعابطلل  ةوسالاراد  نارهت ، حلاص ، یحبص  رتکد  حیحصت  هب  هغالبلاجهن ، . 2

ش. 1363 ه . رادیب ، یضر ، تاروشنم  مق ، یطویس ، نیدلالالج  نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  . 3
ق. 1403 ه . افولاراد ، توریب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  راهطالا ، ۀمئالارابخارردل  ءۀعماجلا  راونالاراحب  . 4

حیرض یگنهرف  هسسؤم  فراعم ، دیجم  رتکد  هعیش ، ثیدح  خیرات  رد  یشهوژپ  . 5
ش. 1362 ه . ریبکریما ، تاراشتنا  رایمار ، دومحم  رتکد  نآرق ، خیرات  . 6

ش. 1372 ه . هوسا ، تاراشتنا  نارهت  نایلالج ، هَّللا  بیبح  میرک ، نآرق  ریسفت  خیرات  . 7
ش. 1377 ه . ریوک ، تاراشتنا  فراعم ، دیجم  رتکد  ثیدح ، یمومع  خیرات  . 8
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ق. 1402 ه . یبرعلا ، ثارتلاراد  توریب ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط ، خیرات  هب  فورعم  كولملاو  ممالا  خیرات  . 9

ق. 1374 ه . هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یبهذ ، نیدلاسمش  ظافحلاةرکذت ، . 10
ق. 1402 ه . یملعالا ، هسسوم  توریب ، یناشاک ، ضیف  هب  فورعم  نسحم  نب  دمحم  یفاص ، ریسفت  . 11

. همالع یگنهرف  یملع و  داینب  ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  همالع  نازیملا ، ریسفت  . 12
ق. 1408 ه . ۀفرعملاراد ، توریب ، یسربط ، نسح  نب  لضف  نآرقلا ، مولعل  نایبلاعمجم  ریسفت  . 13

ق. 1383 ه . هیملع ، ۀعبطم  مق ، يزیوح ، یلع  دبع  نیلقثلارون ، ریسفت  . 14
ق. 1370 ه . نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسوم  نارهت  ینارحب ، مشاه  دیس  ناهربلاریسفت ، . 15

 .. ق 1409 ه . ۀفرعملاراد ، توریب ، یقشمد ، ریثک  نبا  میظعلا ، نآرقلاریسفت  . 16
یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یبهذ ، نیسح  دمحم  نورسفملاو ، ریسفتلا  . 17

هیملعلا بتکلاراد  توریب ، يذمرت ، یسیع  وبا  يذمرتلا ، ننسل  حیحصلا  عماجلا  . 18
نب دمحم  ماشه ، نبا  هریس  هب  فورعم  هیوبنلا  ةریسلا  . 19
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ملقلاراد توریب ، ماشه ،

یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ثعشا ، نب  نامیلس  دوادوبا ، ننس  . 20
 .. ق 1401 ه . لوبماتسا ، رشن  نمحرلادبع ، نب  هَّللادبع  یمراد ، ننس  . 21

ش. 1378 ه . هیبرعلا ، بتکلاءایحاراد  توریب ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  . 22
ق. 1407 ه . ملقلاراد ، توریب ، يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ، حیحص  . 23

ق. 1408 ه . یملعالا ، ۀسسوم  توریب ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  عیارشلا ، للع  . 24
لیجلاراد توریب ، يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماقلا  . 25

ق. 1415 ه . یمالسالا ، یملعلا  عمجملا  نارهت ، يرکسع ، یضترم  دیس  نیتسردملا ، تایاور  میرکلا و  نآرقلا  . 26
ش. هیمالسالا 1363 ه . بتکلراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  هب  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  لوصا ،) ، ) یفاکلا . 27

یبرعلا ثارتلاءایحاراد  توریب ، یناقرز ، میظعلادبع  نآرقلا ، مولع  یف  نافرعلا  لهانم  . 28
ش. 1365 ه . اههاگشناد ، بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  ناگدنسیون ، زا  یعمج  یمالسا ، فراعم  . 29

99 (1) ش . 1367 ه . هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت  یلماع ، رح  خیش  هب  فورعم  نسحلا  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  . 30

نارهت . رعشم -  رشن  دلج ، 1 نآرق ، یخیرات  مهف  رب  یشرگن  فراعم ، دیجم  رتکد  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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