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هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  هام 

باتک تاصخشم 

دومحم يرهاط ، هسانشرس : 

ادـص و یمالـسا  ياهـشهوژپ  زکرم  رد  هدـش  هیهت  يرهاط ؛  دومحم  يوبن /) قالخا  رد  يریـس  نابات ( : هام  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.امیس

.1388 هط ، باتک  هط ، یگنهرف  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 143 يرهاظ :  تاصخشم 

.33 ربمایپ ؛ اب  تسورف : 

1-08-5334-600-978 لایر :  20000 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  143 ؛  [ - 135  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.يوبن قالخا  رد  يریس  رگید :  ناونع 

قالخا .ق --  11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

يوبن تنس  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

BP24/46 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

1851104 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:3

هچابید

هچابید

(1) یفطصم درک  نامض  باب ، حتف  هب  کناک  زیرگ ! یفطصم  رد  هثداح ، لاس  کشخ  زا 

: ییانس هنامیکح  ریبعت  هب  .تسا  یمدآ  رایتخا  زا  جراخ  ندوشگ ، نآ  شیاتس  هب  بل  ندش و  ییابیز  بوذجم 

! غراف ام  يدهاش و  ناهج ، رد 

(2)! رایشه ام  يا و  هعرج  حدق  رد 

نامه .دشاب  هدروآ  درگ  دوخ  رد  ار  نیشیپ  ناربمایپ  ياه  ییابیز  همه  دشاب و  ادخ  ناگدیرفآ  ِنیرترب  ِنآ  زا  ییابیز  نیا  رگا  هژیو  هب 
: تسا هتفگ  يولوم  هک  هنوگ 

تسایبنا هلمج  مان  دمحا  مان 

(3) تسام شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هک  نوچ 

ص 17. چ 6 ، ، 1378 راوز ، نارهت ، يداجس ، نیدلاءایض  ششوک : هب  یناقاخ ، ناوید  - 1
ص 197. چ 5 ، ، 1380 ییانس ، نارهت ، يوضر ، سردم  مامتها : هب  ییانس ، میکح  ناوید  - 2

تیب 1111. لوا ، رتفد  چ 5 ، ، 1378 شهوژپ ، نارهت ، نوسلکین ، حیحصت : يونثم ، يولوم ، - 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 11 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_3_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_3_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_3_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

زا وا ، ِتسرپانعم »  » ناتـسود مه  ییانـس ، هتفگ  هب  زاب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ریگارف  شتمحر  هدرتسگ و  شدوجو  ضیف  هک  يربمایپ 
وا ربص  يرابدرب و  ملح و  ماـج  زا  تسرپرهاـظ ،»  » ناـنادان نانمـشد و  مه  دـنوش و  یم  تسمرـس  شناـفرع » تمکح و  ملع و   » هداـب

: راشرس

(2) عیبر ار  تروص  ناراوخارچ  شملح   (1) عترم

(3) ازج ار  انعم  ناهاوخازج  شملع  عبنم 

هناهب هب  هوک  هنماد  نداهن  او  دیاسب ، رس  ترضح  نآ  دوجو  ياس  نامسآ  داکچ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رت  ناوتان  رشب ، لایخ  غرم  هچ  رگ 
یم هک  تسا  هتفهن  هوکـشاب  یجوا  ریذپ و  لد  ییاهزادنا  مشچ  زین  اه  هنماد  حتف  رد  اریز  تسا ؛ ینتفریذـپان  هلق ، حـتف  ندوب  نکممان 

.دزاس زیربل  یبای  ماک  رورس و  زا  ار  ناشناج  حور و  دناسرب و  دننآ ، هتسیاش  هک  یلامک  هب  ار  نانیشن  كاخ  دناوت 

خاش یلگ ز  ینیچب  هک  دسر  یمن  تتسد 

(4) شاب هایگ  ناشیا  نبلگ  ياپ  هب  يراب 

هاگارچ - 1
.راهب - 2

ص 45. یناقاخ ، ناوید  - 3
لزغ ش 328. ص 176 ، چ 4 ، ییانس ، نارهت ، یهدومیل ، ناهرب  رومیت  همدقم : حیحصت و  مامتها و  هب  ظفاح ، ناوید  - 4
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ص:5

.دنشاب زیچان  ینانیشن  كاخ  نارگ ، شیاتس  رگا  هژیو  هب  راوشد ، سب  تسا  يراک  شترضح  شیاتس  یتسار ، هب 

کنآ زا  دیاین  ورف  ام  لد  هب  وا  يانث 

(1) ابیزان هلجح  تسا و  فرگش  تخس  سورع ،

: هک دوب  وا  ضیف  زا  هدمآرب  مه  نآ  میدرک ، شراثن  كدنا  یلزغ  لوق و  میدوشگ و  بل  زیچان  یشیاتس  هب  رگا  و 

دوبن هنرو  نخس ، تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 

(2) شراقنم رد  هیبعت  لزغ ، لوق و  همه  نیا 

، درک دـناوت  ادا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نوچ  يراوگرزب  ماـما  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  لوسر  شیاتـس  قح  نیقی ، هب 
: دنک یم  هراشا  نادب  زجوم  اسر و  نینچ  خیراوتلا ، خسان  رد  رهپس  موحرم  هک  نانچ 

: تفگ داد ، ياج  دحل  رد  ار  ربمایپ  رهطم  رکیپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نوچ 

َْکیَلَع َْکَیِلا َو  َْکنِم َو  َِکب َو  ُهَْتلَعَج  ِمَدَْعلا َو  َقِساََوب  ِمَلُّظلا َو  َقِساَوَغ  ِِهب  َتْرَهَق  يِذَّلا  َكُرُون  َِدبَالا ، ُبِحاَص  ِدَدَْـعلا َو  ُلَّوَا  اَذَـه  َّمُهّللَا 
ُسُواط ُتوُمَیال ، يِذَّلا  ِّیَْحلا  ُهَنازَخ  ُُهْبلَق  ِتوُکَلَْملاَو َو  ِکلُْملا  ِیناعَم  ُهَروُص  ُهُدَسَج  ِتوُهّاللا َو  ِیف  ِهَّیِدَحَالا  ُهَخُْـسن  ُهُحوُر  .ًالِیلَد  الاد 

(3) .ِتُورَبَْجلا ُمامَح  ایِْربِْکلا َو 

وا هطساو  هب  هک  تسوت  رون  تسا ؛ یگنادواج  بحاص  و  دوجوم )  ) ددع نیلوا  نیا  اراگدرورپ !

ص 9. یناقاخ ، ناوید  - 1
لزغ ش 343. ص 183 ، چ 1 ، ، 1377 سونقق ، نارهت ، ینیوزق ، ینغ و  حیحصت : ظفاح ، ناوید  - 2

ص 561. ج 1 ، ق ، 1398ه . _ هیمالسا ، نارهت ، خیراوتلا ، خسان  رهپس ، ناخ  یلع  - 3
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ص:6

وا حور  .يداد  رارق  راوتـسا  یلیلد  وت ، رب  وت و  يوس  هب  وت و  زا  وـت  ببـس  هب  ار  وا  يدـش و  هریچ  یتـسین ، رب  هدـنناشوپ و  یکیراـت  رب 
هدنز يادخ )  ) هنازخ وا  بلق  تسا و  توکلم  کلم و  ملاع )  ) ياهانعم تروص  وا ، دسج  تسا و  توهال  ملاع )  ) رد تیدـحا  هخـسن 

.تسا توربج  ملاع )  ) رتوبک ایربک و  سوواط  وا )  ) .تسا ریذپان  لاوز 

كاپ ناج  زا  رت  كاپ  وت  نت  يا 

(1)« كادف یحور   » هدرورپ وت  حور 

یتاجن حبص  نیرت  هزات 

ارم یتایح  بآ  ماوت  كاخارم 

(2) تسا نم  ناهج  ناج  وت  هضورتسا  نم  ناج  هضور  دوخ  وت  كاخ 

ص 21. چ 7 ، ، 1377 ریبکریما ، نارهت ، هسمخ ، تایلک  يا ، هجنگ  یماظن  میکح  - 1

ص 26. چ 7 ، ، 1377 ریبکریما ، نارهت ، هسمخ ، تایلک  يا ، هجنگ  یماظن  میکح  - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 14 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_6_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_6_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

یهار هلزنم  هب  دریگ ، تروص  تسرد  یشنیب  هشیدنا و  يور  زا  رگا  تساه و  ناسنا  يرطف  ناگتفای ، لامک  ناگرزب و  زا  يریذپوگلا 
حرش زا  رتهب  زیچ  چیه  ناناوج ، هعلاطم  يارب  دسیون : یم  نیمز  برغم  ناگدنـسیون  زا  یکی   » .تسا دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  ُرب  نایم 

نادنزرف هب  دوخ  ياهروتـسد  اهدنپ و  اب  میهاوخ  یم  ام  هک  تسا  یلیاضف  هیلک  مسجم  هنومن  غباون ، دوجو  اریز  تسین ؛ ناگرزب  لاح 
(1) «. میهد میلعت  زورما 

دنراد یعامتجا  صاخ  تیعقوم  هک  يزاتمم  دارفا  هب  تسا ، هدوب  هاگآ  دارفا  تیبرت  رد  اهوگلا  هدـنزاس  مهم و  شقن  زا  نوچ  مالـسا ،
حالصا ار  ناشدوخ  هریس  راتفر و  ادتبا  هک  دنک  یم  شرافس  دنوش ، هتفریذپ  قشمرـس  وگلا و  ناونع  هب  دارفا  رگید  يارب  دنناوت  یم  و 

تدـش هب  زین  ار  لمع  یب  ناملاع  .دـننک  لمع  شیوخ  ملع  رب  انب  ًامتح  هک  دـنک  یم  دـیکأت  ناملاع  هب  مالـسا  لیلد ، نیمه  هب  .دـننک 
یم وگلا  ناونع  هب  رتشیب  ار  املع  مدرم ، اریز  دناد ؛ یم  نارگید  باذع  زا  رت  تخس  ار  نانآ  يورخا  باذع  یتح  دنک و  یم  شهوکن 

دش و دنهاوخ  حلاص  زین  مدرم  دنشاب ، راتفر  کین  حلاص و  رگا  .دننک  یم  يوریپ  ناشراتفر  زا  دنریذپ و 

ص 21. چ 1 ، ، 1383 ام ، لیلد  مق ، خرس ، لقع  یمیکح ، اضردمحم  - 1
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ص:8

(1) .دنوش یم  راتفردب  زین  مدرم  دنشاب ، راتفردب  حلاصان و  رگا 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یفرعم  اب  اه ، ناسنا  یگدنز  رد  وگلا »  » یتایح هدنزاس و  شقن  هب  هجوت  اب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هتسیاش  هنسح و  هوسا  ناونع  هب  هلآ  و 

(21 بازحا :  ) .اًریثَک َهّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

زور ادـخ و  تمحر  هب  هک  اهنآ  يارب  تسا ؛ ییوکین  قشمرـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یگدـنز  رد  امـش  يارب  قیقحت ، هب 
.دننک یم  دای  رایسب  ار  ادخ  دنراد و  دیما  زیخاتسر 

يارب زاس ، ناسنا  باتک  نیا  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  عاـّبتا  تیعبت و  زا  راـب ، دـصکی  زا  شیب  میرک ، نآرق  رد 
(2) .تسا لئاق  تیمها  اه  ناسنا  تیاده  هیکزت و  تیبرت ، هصرع  رد  يریذپ  هوسا 

ینهذ و تاروصت  ساسحا ، امـش  رگا  دراد و  يزومر  تیقفوم  نم ، هدـیقع  هب  .میرگنب  هعماج  قفوم  رایـسب  دارفا  یگدـنز  هب  دـییایب  »
تـسا یفاک  طقف  .دیـسر  دیهاوخ  یهباشم  جـیاتن  هب  دـینک ، دـیلقت  اهنآ  زا  دـیهد و  رارق  وگلا  ار  اهنآ  دیـسانشب و  ار  قفوم  دارفا  راتفر 

ار راک  نامه  دننک و  یم  هچ  اهنآ  دینک  هجوت 

صص 106 و 107. ج 1 ، چ 5 ، ، 1381 نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  تاراشتنا  نارهت ، تیبرت ، میلعت و  مالسا و  ینیما ، میهاربا  کن : - 1
ص 76. چ 1 ، ، 1380 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، رثوک ، لالز  زا  یماج  يدزی ، حابصم  - 2
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ص:9

(1) «. دیهد ماجنا 

: زین بطق  دمحم  هدیقع  هب 

هلیـسو نیرت  هنادـنمزوریپ  نیرت و  یلمع  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  ییوگلا  شور  رب  زیچ  ره  زا  شیب  ار  دوـخ  یتـیبرت  شور  هیاـپ  مالـسا ،
(2) .تسا یلمع  هنومن  اب  ندرک  تیبرت  تیبرت ،

، ییابیکـش هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ناورهر  نامکاح و  ندـناوخ  ارف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رذـگهر ، نیا  زا 
: دننک يوریپ  ترضح  نآ  زا  دیاب  یگژیو  نیا  رد  همه  دوب و  ییابیکش  لها  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوش  یم  روآدای 

هک نانچنآ  نک ، هشیپ  ییابیکـش  دهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ بجاو  یمالـسا  نامکاح  رب  ییابیکـش  ربص و 
زین شتعاط  لها  ناتـسود و  هب  دوب ، ییابیکـش  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دـندیزرو و  ییابیکـش  مزعلاولوا  ناربمایپ 

(3) .دنشاب ابیکش  وا  دننامه  دنهد و  رارق  شیوخ  يوگلا  ار  شربمایپ  دهد  یم  روتسد 

مرکا یبن  هب  يزور  دوب ، راصنا  زا  یکی  هک  بطاح  نب  هبلعث  هک  تسا  هدـمآ  یتیاـکح  رد  تساـم ، مّلـسم  يوگلا  هک  ربماـیپ  هراـبرد 
خساپ رد  ربمایپ  .دشخبب  نم  هب  یناوارف )  ) لام راگدرورپ ، هک  امرفب  اعد  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص 26. چ 14 ، ، 1376 نوماه ، نارهت ، نایاپ ، یب  ناوت  زنیبار ، ینوتنآ  - 1
، نارهت هاگـشناد ، هزوح و  يراکمه  رتفد  نآ ، یناـبم  تیبرت و  میلعت و  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  يارآ  نارگید ، یتشهب و  دـمحم  - 2

ص 236. چ 1 ، ، 1377 ج 2 ، تمس ، اه  هاگشناد  یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس 
ص 255. ج 4 ، هیملعلا ، هعبطملا  مق ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  يزیوحلا ، - 3
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ص:10

رادروخرب ناوارف  لاوما  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  يروآ ، ياـج  هب  ار  نآ  رکـش  یـشاب و  هتـشاد  یکدـنا  لاـم  وت  رگا  هبلعث ! يا  دومرف :
رگا دنگوس ، ادخ  هب  .تسین  ییوکین  هوسا  وت  يارب  هنیمز  نیا  رد  هللا  لوسر  ایآ  .ییآرب  نآ  رکش  هدهع  زا  یناوتن  یلو  یشاب ،

(1) (. رازگ ساپس  ما و  یضار  لاوما  زا  یکدنا  هب  یلو  مدرک ،( یم  هرقن  الط و  هب  لیدبت  شیوخ  يارب  ار  هوک  متساوخ ، یم 

رد تسا  هدـش  هتـساوخ  ناـنمؤم ، هنـسح  هوسا  ماـقم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یتـح  میرک ، نآرق  رد  تسا  ینتفگ 
ُهّللا يَدَـه  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  : » دـهد رارق  شیوخ  هار  يورارف  ار  ناـنآ  یگدـنز  دـنک و  ادـتقا  نیـشیپ  ناربماـیپ  هب  تیادـه ، هار  ندومیپ 

(90 ماعنا : «. ) نک ادتقا  اهنآ  تیاده  هب  سپ  .دنتسه  ادخ  فرط  زا  ناگدش  تیاده  نانآ ، ْهِدَْتقا ؛ ُمُهادُِهبَف 

یمّسبت شنابل ، رب  تسا و  شخبافش  یماج  شناتسد ، رد  هک  میهد ؛ رارق  شیوخ  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  مییایب 
زا ار  ام  شدوجو ، باتفآ  ییانس _  میکح  يابیز  ریبعت  هب  هک _  ینینزان  فرژ ؛ یسب  یهاوخریخ  تبحم و  شلد ، رد  شخب و  تایح 

: تخادنا دهاوخ  قنور  زا  ار  لقع  رازاب  درک و  دهاوخ  زاین  یب  رگ  باسح  لقع »  » عمش

؟ لقع هک  دیوگ  یسک  هگ  نآ  ناهج ، ردنا  یفطصم 

؟(2)و(3) یهُس دیوج  یسک  هگ  نآ  کلف ، ردنا  باتفآ 

ص 256. ج 4 ، هیملعلا ، هعبطملا  مق ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  يزیوحلا ، - 1
.نامسآ ياه  تسدرود  رد  غورف  مک  يا  هراتس  یهُس : - 2

ص 43. ییانس ، میکح  ناوید  - 3
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ص:11

يدرف قالخا  لوا : لصف 

هراشا

يدرف قالخا  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

یلقع يدنم  ناوت  . 1

يور هنایم  . 2

رهاظ یگتسارآ  . 3

يراک مکحم  یشیدنا و  تبقاع  . 4

هناقشاع تدابع  . 5

ایح . 6

یهاوخ شزرمآ  هبوت و  . 7

دهز . 8

توکس ییوگ و  مک  . 9

( نتفگ نخس  غیلب  حیصف و   ) هدیجنس راتفگ  . 10

يراد نتشیوخ  ربص و  . 11

تمظع تبیه و  . 12

یلقع يدنم  ناوت  . 1

یلقع يدنم  ناوت  . 1

یم تسد  هب  لقع  ببسهب  اهنت  یبوخ  ریخ و  همه  ِلْقَْعلِاب ؛ ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ُكَرُْدی  امَّنِا  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  رد 
(1) «. دیآ
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: دیامرف یم  لقع  ریسفت  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .ُنانَْجلا ِِهب  َبُِستکا  ُنمْحَّرلا َو  ِِهب  َِدبُع  ام  ُلْقَعلا 

.دیآ یم  تسد  هب  تشهب  دوش و  یم  هدیتسرپ  دنوادخ  نآ ، ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  لقع 

تکرب هب  دوب و  دوخ  یلقع  يالاب  تیفرظ  نویدم  هلمج _  زا  ار _  شتوبن  تلاسر و  ماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نامگ ، یب 
هکنآ یب  یناهرب و  لیلد و  چیه  یب  هک  یلهاج  ياه  تداع  زا  ترضح  نآ   » .دش زاتمم  رشب  همه  زا  شیوخ  لماک  لقع 

ص 54. چ 3 ، ، 1383 یلع ، لآ  مق ، هداز ، نسح  قداص  قیقحت : همجرت و  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نب  نسح  - 1
مهیلع تیبلا  لـها  گـنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، يوفطـصم ، داوج  دیـس  حرـش : همجرت و  یفاـک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  - 2

ص 11. ج 1 ، مالسلا ،
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یمن زگره  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  نازیرگ  نآ  زا  تشاد و  ترفن  دـشاب ، راوتـسا  تباث و  قیاقح  زا  یـشان  ییاه  یهاـگآ  هیاـپ  رب  ینتبم 
دورف هدجس  هب  رس  یتب  لباقم  رد  وا  هک  مینیب 

هدجـس تسین ، دوخ  يارب  ینایز  دوس و  چیه  بحاص  یتح  هچنآ  لباقم  رد  هک  دیبلط  یم  نانچ  وا  زا  لقع  مکح  اریز  دـشاب ؛ هدروآ 
يو بهار ، نآ  هک  یماگنه  هک  اجنآ  ات  تشادن  شوخ  زین  ار  ناتب  ندرب  مان  دوب و  رفنتم  یتسرپ  تب  زا  وا  زین  ببـس  نیمه  هب  .دـنکن 

دنیاشوخان ود  نآ  هزادنا  هب  ار  زیچ  چیه  هک : دومرف  نینچ  دوبن ، شیب  یناوجون  زونه  هکنآ  اب  يو  داد ، دنگوس  يزع  تال و  مان  هب  ار 
دنگوس زا  وا  داد ، دنگوس  يزع  تال و  مان  هب  ار  يو  وا  درک و  ادـیپ  فالتخا  رجات  نآ  اب  هک  یماگنه  رگید ، ییاج  رد  ای  .مناد  یمن 

(1) «. دهد یم  يو  هب  ار  فالتخا  دروم  قح  ترضح ، نآ  يراد  تناما  رب  دامتعا  اب  زین  رجات  نآ  دزرو و  یم  يراددوخ  ندروخ 

: دیوگ یم  مالسا  رد  يدنمدرخ  نیا  راثآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يدنمدرخ  تلیضف  رد  زین  ضایع  یضاق 

يدیدرت چـیه  وا  لیامـش  نسح  تاکرح و  لادـتعا  ناسل ، تحاصف  ساوح ، تردـق  يدنمـشوه ، تواکذ و  یلقع ، يدـنم  ناوت  رد 
تـسایس وا ، يوس  زا  مدرم  رهاـظ  نطاـب و  روما  ریبدـت  رد  زین  سک  ره  .دوب  مدرم  نیرتدـنمدرخ  نیرتدنمـشوه و  وا  هک  ارچ  تسین ؛

 _ دزرو لمأت  تشاد ، ررقم  هک  ییاه  نییآ  درک و  هضافا  يو  هک  یمولع  هفاضا  هب  يو ، بناـج  زا  هماـع  هصاـخ و  ییاوشیپ  ندرک و 
مولع

،1380 یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، يرباص ، نیـسح  رتکد  همجرت : هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  هرهزوبا ، دمحم  - 1
صص 316 و 317. ج 1 ، چ 3 ،
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رد يدیدرت  نیرت  کچوک  راتفرگ  دشاب _ هدرک  هعلاطم  یباتک  ای  هتخودنا  شیپ  نآ  زا  یـشناد  چـیه  هکنآ  یب  يو  هک  ییاه  نییآ  و 
هک متفاـی  نینچ  اـهنآ  همه  رد  مدـناوخ و  باـتک   71 تسا : هتفگ  هبنم  نب  بـهو  .دـش  دـهاوخن  يو  یـشیدنازیت  وا و  لـقع  ناـحجر 

(1) .دوب نانآ  نیرترب  ریبدت ، يأر و  رظن  زا  مدرم و  نیرت  هدیزگ  يدنمدرخ ، رظن  زاربمایپ 

يور هنایم  . 2

يور هنایم  . 2

يوبن یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  نیمضت  ار  نآ  يراوتسا  ییاپرب و  رما ، نیمه  تسا و  لداعت  نزاوت و  ناهج  یتسه ، ناهج 
( لداعت  ) لدـع ببـس  هب  نیمز  نامـسآ و  اـنامه  ُضْرَـالاَو ؛ ُتاومَّسلا  ِتَماـق  ِلْدَْـعلاب  : » تسا هدـمآ  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) «. تساپرب

هب هجوت  یمسج و  ياه  هتـساوخ  هب  ییوگ  خساپ  يارب  هدوب و  وس  مه  گنهامه و  شنیرفآ ، نوناق  نیا  اب  زین  یمالـسا  یمارگ  ربمایپ 
راگدرورپ دای  مان و  رد  ترضح  نآ  لماک  قارغتسا  .تخادرپ  زاین  هزادنا  هب  مادک  ره  هب  تفرگ و  شیپ  يور  هنایم  یحور ، ياهزاین 

ياه هزیرغ  مسج و  مهـس  دراذگاو و  هرـس  کی  ار  ایند  هک  تشادـن  نآ  رب  ار  وا  دـنوادخ ، هب  راوگرزب  نآ  رایـسب  سنا  ییادیـش و  و 
.درک یم  رارقرب  لداعت  نزاوت و  ترخآ ، ایند و  نایم  لاح ، همه  رد  هکلب  دربب ، دای  زا  ار  شیوخ  یعیبط 

ینامسج ياه  هزیگنا  ياضرا  اب  هک  دراد  دوجو  یتینابهر  هن  مالسا ، رد  »

ص 321. ج 1 ، ناربمایپ ، متاخ  زا : لقن  هب  ص 43 ، ج 1 ، ءافشلا ، ضایع ، یضاق  - 1
 . ص638 ج2 ، چ1 ، ، 1377 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاص ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 2
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نینچ هراب  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .قلطم  هحابا  یعون  هن  دـنک و  لمع  نآ  بوکرـس  تهج  رد  دـشاب و  فلاخم 
: دیامرف یم 

.ِهِذِهل َلِمَع  ْنَم  ْمُکُْریَخ  امَّنِا  ُهاْینُد َو  َكََرت  ِِهتَرِخِآل َو  َلِمَع  ْنَم  ِِهتَرِخآ َو ال  َنوُد  ُهاْینُِدل  َلِمَع  ْنَم  مُکُْریَخ  َْسَیل 

راک شترخآ  يارب  طقف  هک  یسک  هن  دنک و  راک  ترخآ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دوخ  يایند  يارب  طقف  هک  تسین  یـسک  امـش  نیرتهب 
.دنک راک  ترخآ  يارب  مه  ایند و  يارب  مه  هک  تسا  یسک  امش  نایم  رد  درف  نیرتهب  هکلب  دنک ، اهر  ار  ایند  دنک و 

رد ار  هتفاـی  لاـمک  تیهاـم  نیا  .دریگ  یم  لکـش  لـماک  یقیقح و  روـط  هب  ناـسنا  تیهاـم  حور ، مـسج و  ناـیم  لداـعت  يرارقرب  اـب 
اب مه  ترضح ، نآ  .دوب  اراد  ار  ینامسج  هدنیازف  توارط  مه  یحور و  باداش  يورین  مه  هک  دید  ناوت  یم  مالسا  ربمایپ  تیـصخش 
زا عرـش ، دودـح  رد  داد و  یم  همادا  دوخ  يرـشب  یگدـنز  هب  نارگید  دـننام  مه  تخادرپ و  یم  قح  تدابع  هب  لماک  عوشخ  افص و 

هنومن تیـصخش  کی  لماک و  ناسنا  کی  هدنیامن  ترـضح ، نآ  سدـقم  دوجو  لیلد ، نیمه  هب  .تسج  یم  هرهب  يویند  ياه  تذـل 
(1) «. دوب هدش  لداعتم  وا  رد  ناسنا  یناور  ینامسج و  ياوق  هک  دوب 

هنایم هب  داب  امش  رب  : » دیامرف یم  دناوخ و  یم  ارف  يور  هنایم  هب  راب  هس  هنامز ، رصع و  ره  رد  ار  اه  ناسنا  همه  یثیدح ، رد  ادخ  ربمایپ 
هب داب  امش  رب  يور ،

صص چ 4 ، ، 1377 یمالـسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم ، برع ، سابع  همجرت : یـسانش ، ناور  نآرق و  یتاـجن ، ناـمثع  دـمحم  - 1
.329  _ 327
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(1) «. يور هنایم  هب  داب  امش  رب  يور ، هنایم 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  رگید ، ياج  رد  ترضح  نآ 

[ یبحتسم  ] هزور ینامز  ریگب و   [ یبحتـسم  ] هزور هاگ  سپ  .دنراد  یقح  وت  رب  زین  تا  هداوناخ  .دراد  یقح  وت  رب  ترکیپ  ءادردابا ، يا 
(2) .هدب وا  هب  ار  سک  ره  قح  و  شابن ] رادیب  یبحتسم  زامن  يارب  اه  بش  همه  و   ] باوخب ناوخب و  زامن  .ریگن 

رهاظ یگتسارآ  . 3

رهاظ یگتسارآ  . 3

نارگید هاگدید  رد  ار  ناسنا  دراد و  یپ  رد  ار  یمدآ  تمارک  تزع و  تیـصخش و  ظفح  هکنآ  رب  نوزفا  رهاظ  یگتـسارآ  شیارآ و 
، یعیبط يرطف و  روط  هب  اه  ناسنا  همه  اریز  تسه ؛ زین  نارگید  فطاوع  تاـساسحا و  هب  مارتحا  ياـنعم  هب  دـهد ، یم  هولج  بوبحم 

.دنرب یم  تذل  يرظانم  نینچ  ندید  زا  دنراد و  تسود  ار  یگتسارآ  یگزیکاپ و 

دیزرو و یم  مامتها  رایسب  شیوخ  رهاظ  يزیمت  شیارآ و  هب  اه ، ناسنا  يوگلا  نیرترب  ماقم  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رذگهر ، نیا  زا 
نآ  » .تشاد یمن  زاب  رهاظ  ییابیز  هب  نتخادرپ  زا  ار  يو  یگدنب ، بیذهت و  هب  ترضح  نآ  هجوت 

ص 618. هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ، یناجنز ، يرهف  دمحا  دیس  حیحصت : همجرت و  همدقم ، لاصخ ، قودص ، خیش  - 1
ص 128. ج 67 ، ق ، 1403 ه . _ چ 3 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 2
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سابل نیب  گنر  رد  بسانت  یتح  دوب و  ابیز  زیمت و  هشیمه  شسابل  دز ، یم  هناش  ار  شیوم  درک ، یم  لامعتـسا  شوخ  يوب  ترـضح 
یم شتهبا  هبذـج و  رب  داد و  یم  يا  هژیو  یگدـنزارب  شتماق  هب  داـهن ، یم  رـس  رب  هک  يا  هماـمع  درک و  یم  تیاـعر  زین  ار  شفک  و 

(1) «. دوزفا

هب درک و  یم  هاـگن  بآ  رد  زین  هاـگ  تخاـس و  یم  بترم  دز و  یم  هناـش  ار  شرـس  ياـهوم  درک و  یم  هاـگن  هنیآ  رد  ادـخ  ربماـیپ  »
دراد تسود  دنوادخ  : » دومرف یم  تسارآ و  یم  ار  دوخ  زین  شباحصا  يارب  ترضح ، نآ  .دیشخب  یم  مظن  شتروص  رـس و  ياهوم 

(2) «. دزاس ابیز  دیارایب و  اهنآ  يارب  ار  دوخ  دور ، یم  نوریب  دوخ  ناردارب  رادید  هب  نوچ  هدنب 

(3) «. دراد تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  انامه  َلامَْجلا ؛ ُّبُِحی  ٌلیِمَج َو  َهّللا  َّنِا  : » دومرف یم  لیلد  نیمه  هب 

ادـیپ نغور  درم ، نیا  : » دومرف ترـضح  .دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  مظنمان  دـنلب و  شیر  اـب  وم  هدـیلوژ  يدرم 
ار ناطیش  هفایق  هک  یلاح  رد  دییآ ، یم  نم  دزن  امش  زا  یضعب  دنک ؟ بترم  فاص و  ار  شیاهوم  ات  تسا  هدرکن 

ص 26. لماک ، يوگلا  روپ ، بارهس  تمه  - 1
 . ص 83 ج 1 ، ، 1381 یناهارف ، نارهت ، يرقابریم ، میهاربا  دیس  همجرت : قالخالا ، مراکم  یسربط ، رصن  یبا  - 2

ص 159. چ 6 ، ، 1380 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ینباکنت ، دیرف  یضترم  هدنروآدرگ : هحاصفلا ، جهن  - 3
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(1) «. دیراد

: دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

یم نوریب  هناخ  زا  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دیلام ، یم  تسد  هب  وضو  زا  سپ  هک  تشاد  رطع ]  ] یکشُم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
یم جرخ  لوپ  اذغ  زا  شیب  شوخ ، يوب  رطع و  يارب  ترـضح  نآ  .دـیآ  یم  هک  تسادـخ  لوسر  نیا  هک  دـندیمهف  یم  مدرم  تفر ،

(2) .درک

: دومرف یم  درک و  یم  تیاعر  هراومه  ار  ندز  كاوسم  راوگرزب ، نآ 

(3) .دننک كاوسم  زامن ، ره  يوضو  ماگنه  هک  مدرک ] یم  بجاو  اهنآ  رب  و   ] مداد یم  روتسد  اهنآ  هب  دوبن ، لکشم  نم  تما  رب  رگا 

تفاظن و هیام  اـه ، نادـند  يزیمت   » »(4) و تسا هدزن  كاوسم  زامن  داتفه  زا  رتهب  هدز ، كاوسم  زاـمن  کـی  ، » ترـضح نآ  هاـگن  رد 
(5) «. تسا تشهب  رد  دوخ  بحاص  اب  نامیا ، تسا و  نامیا  ببس  تفاظن ،

: درامش یمرب  هنوگ  نیا  ار  كاوسم  هناگ  تشه  ياه  هدیاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

يدونـشخ ببـس  دـنک ، یم  لاـح  شوخ  ار  ناگتـشرف  درب ، یم  ار  مغلب  دـنک ، یم  نشور  ار  مشچ  مکحم و  ار  هثل  هزیکاـپ ، ار  ناـهد 
ار هدعم  دیازفا و  یم  ار  بوخ  لامعا  دوش ، یم  راگدرورپ 

ص 309. ج 1 ، چ 2 ، ، 1383 يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 1
ص 97. ج 1 ، چ 2 ، ، 1383 يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 2

ص 110. ج 1 ، چ 2 ، ، 1383 يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 3
 . ص 600 هحاصفلا ، جهن  - 4
ص 599. هحاصفلا ، جهن  - 5
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(1) .دنک یم  حالصا 

يراک مکحم  یشیدنا و  تبقاع  . 4

يراک مکحم  یشیدنا و  تبقاع  . 4

یم ببس  ًالومعم  روما  رد  ندوبن  شیدنارود  .دراد  یم  زاب  اهاطخ  زا  يرایسب  هب  ندش  راچد  زا  ار  ناسنا  اهراک ، ماجرف  هب  ندیشیدنا 
ياه شرافـس  زا  ساسا ، نیا  رب  .دـنک  یم  فلت  هدوهیب  زین  ار  دوخ  رمع  هنوگ  نیدـب  دـسرن و  شیوخ  هاوخلد  فدـه  هب  یمدآ  دوش 
مرکا لوسر  زا  رایسب ، رارـصا  اب  يدرم  هک  تسا  هدمآ  یتیاکح  رد  .تساهراک  رد  يرگن  تبقاع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

ای هلب  درک : ضرع  يدنب »؟ یم  راک  هب  میوگب  رگا  : » دومرف وا  هب  ترـضح  .تساوخ  زردـنا  ناونع  هب  هلمج  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ار وا  تفرگ و  لوق  وا  زا  راب  هس  هکنیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دش  رارکت  راب  هس  خـساپ  شـسرپ و  نیا  هللا ! لوسر 

: دومرف وا  هب  دیوگب ، دهاوخ  یم  هکدرک  یبلطم  تیمها  هجوتم 

نک لابند  ار  نآ  تسا ، کین  تسرد و  شتبقاع  يدید  رگا  .شیدـنیب  راک  نآ  هجیتن  رثا و  رد  لوا  یتفرگ ، يراک  هب  میمـصت  هاگره 
(2) .نک رظن  فرص  دوخ  میمصت  زا  تسا ، یهابت  یهارمگ و  شتبقاع  رگا  و 

نآ .تسا  یشیدنا  تبقاع  ياه  هنومن  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیکا  ياه  شرافـس  زا  اه ، همانرب  رد  يراک  مکحم 
راوتـسا مکحم و  ار  نآ  سپ  دـهد ، یم  ماـجنا  يراـک  امـش  زا  یکی  یتـقو  ْنـِقَّتَْیلَف ؛ ًـالَمَع  مُکُدَـحَا  َلِـمَع  اِذا  : » دوـمرف یم  ترـضح 

يرایسب  (3)« .دزاس

 . ص 60 هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 236. ، 1377 چ 27 ، اردص ، نارهت ، ناتسار ، ناتساد  يرهطم ، دیهش  - 2

ص 263. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 3
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ای يراک ، مکحم  دوبن  یگمانرب و  یب  رثا  رب  يزاس ، هداج  يزاس و  نامتخاس  دـننامه  ینارمع ، ياهراک  يداصتقا و  ياـه  تیلاـعف  زا 
زا ره  دسرب ، نایاپ  هب  رگا  ای  دماجنا  یم  لاملا  تیب  صخـش و  ياه  ییاراد  ندرک  لیم  فیح و  هب  اهنت  دنام و  یم  ماکان  هار  هنایم  رد 

.دوش فرص  نآ  يزاسزاب  ای  تمرم  يارب  لاملا  تیب  ای  یصخش  لاوما  زا  فازگ  ییاه  هنیزه  دیاب  هاگ ، دنچ 

هناقشاع تدابع  . 5

هناقشاع تدابع  . 5

رد هکلب  خزود ، زا  سرت  يور  زا  هن  تشهب و  هب  يزرو  عمط  رـس  زا  هن  ار  راگدرورپ  نانیا  .تسا  ناتمهدنلب  ِنآ  زا  هناقـشاع ، تدابع 
.دنتسرپ یم  یگدادلد  قشع و  وترپ 

یلـص مظعا  لوسر  .تساه  ناسنا  نیرترب  یتدابع ، نینچ  بحاص  تدابع و  لکـش  نیرترب  يدبا ، یلزا و  قوشعم  هناقـشاع  شتـسرپ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

ْمَا ٍرْسُع  یلَع  اْینُّدلا  َنِم  َحَبْـصَا  ام  یلَع  یلاُبیال  َوُهَف  اَهل ، َغَّرَفَت  ِهِدَسَِجب َو  اهَرَـشاب  ِِهْبلَِقب َو  اهَّبَحَا  اهَقَناعَف َو  َهَدابِْعلا  َقِشَع  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَا 
(1) .ٍرُسی یلَع 

نت اب  .درادـب و  تسود  لد  زا  ار  نآ  دوش و  ندرگ  هب  تسد  تدابع ، اـب  سپ  .دـنک  تداـبع  هناقـشاع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب 
هب شیایند  یگدنز  هک  درادـن  یکاب  یـسک  نینچ  .دـشاب  غراف  تدابع  زج  زیچ  همه  زا  تدابع ، ماگنه  هب  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  دوخ ،

.یناسآ هب  ای  درذگ  یتخس 

ص 131. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 1
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  نانچ  تسا ، يرازگرکش  هزیگنا  هب  تدابع  هناقشاع ، تدابع  رگید  عون 

یُّما یبَِاب َو  َدَّبَعَت _  َو  َُهل ، َداِهتْجِالا  ِعَدَی  ْمَلَف   (1)، َرَّخََأت ام  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  َُهل  ُهّللا  َرَفَغ  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  يّدَج  َّنِا 
ًادـْبَع َنوُکَا  الَفَا  َلاق  َرَّخََأت ! ام  َِکْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ََکل  ُهّللا  َرَفَغ  ْدَـق  اذـه َو  ُلَعْفَت  َا  َُهل : َلِیق  َو  ُمَدَْـقلا ، َمِرَو  ُقاّـسلا َو  َخَـفَْتنا  یّتَح  _ 

(2) .ًاروُکَش

، دـندوب رادروخرب  دـنوادخ  شزرمآ  زا  شیوخ  هدـنیآ  هتـشذگ و  هراـبرد  هکنآ  اـب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدـج  اـنامه 
.دش مروتم  شکرابم  ياپ  هک  شیادف _  هب  مردام  ردـپ و  درک _  تدابع  يردـق  هب  ناشیا  .دومرف  یمن  اهر  ار  تدابع ] رد   ] شـشوک

خساپ تسا ، هدیزرمآ  ار  امش  هدنیآ  هتـشذگ و  ادخ  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  تدابع  هزادنا  نیا  ارچ  دش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  یتقو 
! مشابن رازگرکش  يا  هدنب  ایآ  داد :

یمن اپ  زا  رس  زین  هار  نیا  رد  دوب و  هناگی  نابرهم و  راگدرورپ  اب  هناقشاع  طابترا  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  دزن  اهراک  نیرت  شخب  تذل 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هنوگ  نآ  تخانش ،

(3) .ًامیِمَح ًالْهَا َو ال  ُفِْرعَی  ُهَّنَاَکاُهْتقَو ال  َلَخَد  اِذا  َناک  ُهَْریَغال َو  ًءاشِع َو  ِهولَّصلا  یَلَع  ُِرثُؤیال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َناک 

نوچ تشاد و  یمن  مّدقم  زامن  رب  نآ ) ریغ  ماش و  زا   ) ار زیچ  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.2 حتف : کن : َرَّخََأت .» ام  َِکْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  : » هفیرش هیآ  نیا  هب  هراشا  - 1
ص 113. ج 2 ، چ 1 ، ق ، 1416 ه . _ يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2

ص 78. ج 2 ، چ 3 ، ، 1384 مالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، ییاطع ، اضردمحم  همجرت : مارو ، هعومجم  مارو ، نیسحلاوبا  - 3
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.تخانش یمن  ار  انشآ  تسود و  لایع و  لها و  زا  کی  چیه  ایوگ  دش ، یم  زامن  تقو 

: دیوگ یم  هناقشاع  تدابع  هب  هراشا  اب  ظفاح 

(1) منک رب  زا  قشع  سرد  نونجم  وچمه  اجنآ  رد  ات  تخب  مهاوخ ز  یم  وت  يوربا  بارحم ، هشوگ 

ایح . 6

ایح . 6

زا هک  ار  یلمع  زگره  ایح ، هب  یگتـسارآ  اب  یمدآ ، .دوش  یم  رهاظ  صخـش  راتفر  رد  نآ  رثا  هک  تسا  یناور  یحور و  یتفـص  اـیح ،
رد .دیالآ  یمن  یتسپ  هب  ار  دوخ  هاگ  چیه  ایح  لها  نینچمه  .دوش  یمن  بکترم  تسا ، دنیاشوخان  تسیاشان و  وا  هدـنب  ادـخ و  دـید 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگن 

(2) .دهد یم  هولج  ابیزان  ار  وا  دوجو  دشاب ، هک  ره  رد  ییایح  یب  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  وا  یگتسارآ  ببس  دشاب ، هک  ره  رد  ایح 

زا .تسا  هدـش  هتخیوآ  نآ  رب  تکرب _  ریخ و  عاونا  زا  یناوارف  ياه  هویم  اه و  هخاش  هک  تسا  يا  هبیط  هرجـش  دـننامه  اـیح ، مرش و 
: تسا لقن  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر 

 . ص لوا ، چ  ، 1377 سونقق ، نارهت ، ینیوزق ، دمحم  ینغ و  مساق  حیحصت : ظفاح  ناوید  - 1
ص 1352. ج 3 ، چ 2 ، ، 1379 ثیدحلا ، راد  مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
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يرود تمالـس ، ناهن ، راکـشآ و  رد  ادخ  نتـشاد  رظن  رد  ینابرهم ، ییوخ ، مرن  زا : تسا  ترابع  دریگ ، یم  همـشچرس  ایح  زا  هچنآ 
ایح زا  دنمدرخ  هک  تسا  يدیاوف  اهنیا  .مدرم  نایم  رد  یمان  شوخ  يزوریپ و  یگدنـشخب ، تشذگ ، ییور ، شوخ  يدب ، زا  ندیزگ 

(1) .دسرتب يرگاوسر  زا  دریذپب و  ار  ادخ  تحیصن  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  .درب  یم 

ترـضح یگژیو  نیا  هاگ  هک  اجنآ  ات  دوب  ایحاب  ناـسنا  هنومن  نیرت  هتـسجرب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  ناـمگ ، یب 
.دنبای تئرج  ربمایپ  یناسررازآ  رب  نارگید  هک  دش  یم  ببس 

هناخ رد  هشیمه  ترضح ، نآ  يراوگرزب  تمارک و  تدش  ببس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یخرب  هک  دنا  هتفگ 
یم مه  هب  ار  هناـخ  هاـگ  ناـنآ  راـک  نیا  .دـنتخادرپ  یم  وس  نآ  وس و  نیا  زا  تبحـص  هب  زین  نآ  زا  سپ  دـندروخ و  یم  اذـغ  ناـشیا 
یم مهارف  ار  ترـضح  نآ  يریگ  لد  یگتـسخ و  دز و  یم  مه  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هداوناـخ  شیاـسآ  تخیر و 

زا ار  يزیچ  نینچ  ای  دننک  كرت  ار  هناخ  دهد  روتـسد  نانآ  هب  هک  تشاد  مرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاح ، نیا  اب  .دروآ 
دش و دروم  نیا  رد  ناناملسم  نتخومآ  بدا  راد  هدهع  دنوادخ  ماجنارس  .دنک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  یلکش  هب  یتح  ای  دهاوخب  نانآ 

: دومرف نانمؤم  هب 

هتبلا .دیورب  دیناوت  یم  یتروص  نینچ  رد  دیوش ؛ توعد  اجنآ  رد  ییاذغ  هب  هکنآ  رگم  دـیوشن ، دراو  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  نانمؤم ! يا 
، دیدروخ  [ اذغ  ] نوچ دیورب و  دیدش ، توعد  هاگره  یلو  دینیـشنب ، اذغ  ندش  هدامآ  راظتنا  هب  اجنآ  دیورب و  رتدوز  یتدـم  هکنآ  یب 

نخس هب  دیوش و  هدنکارپ 

ص 18. لوقعلا ، فحت  - 1
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(1)(53 بازحا :  ) .دیزادرپن نتفگ 

یهاوخ شزرمآ  هبوت و  . 7

یهاوخ شزرمآ  هبوت و  . 7

، دریگ یم  درف  یگدـنز  زا  ار  یـشوخ  هکنآ  رب  نوزفا  ساسحا ، نیا  دـیآ و  یم  ناسنا  غارـس  هب  شیوشت  ینیب و  مکدوخ  هانگ ، رثا  رب 
.دروآ یم  دیدپ  زین  یناور  ياه  يراجنهان  اسب  هچ 

ام هب  تسا ، هانگ  ساسحا  زا  يرود  يارب  نیرفآدیما  يا  همانرب  ریظن و  یب  یشور  هک  ار  رافغتسا  هبوت و  هار  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
ياضر بلج  هب  یمدآ  دـیما  تیوقت  ناهانگ و  شزرمآ  لاعتم ، دـنوادخ  يوس  هب  یقیقح  تشگزاب  ای  هبوت  .دـهد  یم  ناشن  ناگدـنب 

هبوت و .دـسر  یم  شمارآ  هب  دـبای و  یم  ییاهر  هاـنگ  ساـسحا  زا  لـصاح  بارطـضا  زا  درف  نینچمه  .دروآ  یم  ناـغمرا  هب  ار  یهلا 
.تسین ناسنا  هتساوخ  دوش ، هانگ  ساسحا  نآ  رد  هک  ینتشیوخ  نآ  اریز  دوش ؛ یم  ناسنا  يریذپ » نتشیوخ   » ببس یهاوخ ، شزرمآ 

يارب هجیتن ، رد  دـبای و  یم  تسد  ملاس  ینتـشیوخ »  » هب ناـسنا  رافغتـسا ، هبوت و  رثا  رب  هکنآ  لاـح  .دـنیب  یم  رازآ  وا  زا  هراومه  سپ 
.دوش یم  هدامآ  دوخ »  » شریذپ

ماد رد  رگید  راب  هک  دنک  یم  هدامآ  يروط  ار  وا  تیصخش  دراد و  یماو  يزاسدوخ  حالـصا و  هب  ار  ناسنا  ًابلاغ  هبوت  نیا ، رب  نوزفا  »
رتشیب ار  دوخ  شزرا  هک  دنک  یم  کمک  ناسنا  هب  رما  نیمه  .دوشن  راتفرگ  ناهانگ  اهاطخ و 

ص 369. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
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رجنم ناـسنا  یناور  شمارآ  تینما و  ساـسحا  تیبـثت  هب  هلئـسم ، نیا  دـبای و  شیازفا  يو  رد  تیاـضر  سفن و  هب  داـمتعا  دسانـشب و 
(1) «. دش دهاوخ 

عفد يارب  یلماـع  ار  لـمع  نیا  شرافـس و  رافغتـسا  هبوـت و  هب  لاـح  همه  رد  ار  شیوـخ  ناوریپ  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
.درک یم  یفرعم   (5) یهلا باذع  زا  ناما  (4) و  اهانگنت هودنا و  مغ و  زا  ییاهر   (3)، اه يرامیب  نامرد   (2)، الب

لقن ناشیا  زا  هک  نانچ  تساوخ ، یم  شزرمآ  ناـمحر  راـگدرورپ  زا  راـب  داـتفه  يزور  دوب و  رافغتـسا  لـها  زین  دوخ  ترـضح ، نآ 
: تسا

(6) .ٍهَّرَم َنیِْعبَس  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  َهّللا  ُرِفْغَتْسََال  ّینِا  یْبلَق َو  یلَع  ُناُغَیل  ُهَّنِا 

.مهاوخ یم  شزرمآ  ادخ  هاگرد  زا  هبترم  داتفه  يزور  نم  دریگ و  یم  يرابغ  ار  مبلق  هاگ 

هدوبن زاین  یب  رافغتـسا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  یتیـصخش  هک  تقیقح  نیا  هب  هراشا  اـب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
: دیامرف یم  تسا ،

ّینِا یبـْلَق َو  یلَع  ُناـُغَیل  : ] دـنهد یم  تبـسن  ناـشیا  هب  دوب ، یهلا  دوجوم  کـی  هک  یلاـح  نیع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
یم یترودک  کی  بجوم  نیمه  دندوب ، بابان  هک  یـصاخشا  نیا  اب  ندرک  ترـشاعم  نیمه  .ٍهَّرَم ] َنیِْعبَـس  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  َهّللا  ُرِفْغَتْـسََال 

شیپ دیاب  هک  یسک  کی  .دوش 

ص 411. یسانش ، ناور  نآرق و  - 1
ص 318. ج 5 ، چ 1 ، ق ، 1407ه . _ مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - 2

ص 4350. ج 9 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ص 357. ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 4

ح 2081. چ 1 ، ق ، 1389 ه . _ یمالسالا ، ثارتلا  هبتکم  توریب ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 5
ص 320. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  - 6
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دراد یم  زاب  نیا  نکل  دشاب  یبوخ  حیحـص و  مدآ  مه  یلیخ  هچ  رگ  دشاب _  هدـمآ  هک  مه  رفن  کی  دـشاب ، روضحلا  مئاد  شبوبحم 
یم تبحـص  وا  اـب  هک  یمدآ  نیا  .تسا  روضح  مه  نیا  هک  لاـح  نیع  رد.دـشاب  دـهاوخ  یم  وا  هک  يا  هبترم  نآ  زا  رادـقم  نیمه  هب 

، دـشاب روضحلا  مئاد  هبترم  نآ  رد  دـهاوخ  یموا  هک  يا  هبترم  نآ  زا ]  ] نکل تسا ، یلاـعت ] قح   ] رهاـظم زا  ناـمه  وا ، رظن  رد  دـنک ،
(1) .دراد یم  شزاب 

یم دباع  هب  ار  ساسحا  نیا  اریز  تسا ؛ تدابع  یعون  رافغتـسا ، هک  ارچ  درک ؛ یم  رافغتـسا  ناوارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
، هجیتن رد  دنوادخ و  هب  رتشیب  رقف  ساسحا  ببـس  دوخ ، لمع ، ندوب  یفاکان  ساسحا  نیا  .تسا  هدوبن  یفاک  شیاه  تدابع  هک  دهد 
، دشاب گرزب  دـنچ  ره  لمع  هک  ددرگ  یم  تقیقح  نیا  كرد  بجوم  نینچمه  .دوش  یم  وا  لالج  تمظع و  وا و  هب  ندـش  کیدزن 
زا زاین  یب  ار  دوخ  ناوارف و  ار  دوخ  ياـه  یکین  سک  ره  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  زیچاـن  کـچوک و  وا  ربارب  رد  دـنوادخ و  هاـگرد  رد 

هاگرد هب  ندرب  هانپ  رافغتـسا و  هب  زاین  ساسحا  یلو  دراد ، تنم  دـنوادخ  رب  دـهد ، یم  ماجنا  هک  یتداـبع  رد  اـیوگ  دـنادب ، رافغتـسا 
(2) «. دزاس یم  رود  تنم  زا  ار  ناسنا  دنوادخ ،

دهز . 8

هراشا

دهز . 8

: دوب نانآ  اب  دنوادخ  طرش  نیا  دنا و  هدوب  يزرودهز  لها  انتعا و  یب  ایند  ياه  هبذاج  هب  یهلا ، يایلوا  ناربمایپ و  همه 

ص 65. ترجه ، نارهت ، دمح ، هروس  ریسفت  هللا ، مهمحر  ینیمخ  ماما  - 1
ج 1،ص 413. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 2
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(1) .ِهَِّینَّدلا اَْینُّدلا  ِهِذه  ِتاجَرَد  یف  َدْهُّزلا  ُمِْهیَلَع  َتْطَرَش  ْنَا  َدَْعب 

.يدومرف طرش  ار  زیچان  يایند  نیا  تاماقم  رد  دهز  نانآ ، اب  هکنآ  زا  دعب 

یم هدنسب  نآ  كدنا  هب  يویند ، لالح  ياه  تمعن  زا  يو  .تشادن  یگتسباو  يویند  ياه  تورث  ییاراد و  هب  مالـسا ، یمارگ  لوسر 
.دوب هتفای  تسد  ریگارف  عماج و  يدهز  هب  بیترت ، نیدب  درک و 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یلو هن ، دومرف : یناد ؟ یم  مارح  ار  نآ  ایآ  دندیسرپ : .دروخن  ار  نآ  ترـضح  .دندروآ  ربمایپ  دزن  صوصخم  ياولح  يرادقم  يزور 
(2) .مشاب نآ  یپ  رد  هتسویپ  دوش و  قاتشم  نآ  هب  مسفن  هک  مسرت  یم  نیا  زا 

رد رب  ار  يا  هدرپ  يزور  .درک  یم  هلصو  ار  شـسابل  شفک و  دوخ  تسد  اب  .دروخ  یم  اذغ  تسـشن و  یم  نیمز  يور  ترـضح  نآ 
ایند و دای  هب  دتفا ، یم  نآ  هب  ممشچ  هاگره  هک  نک  ناهنپ  رظن  زا  ار  نآ  تفگ : شرـسمه  هب  دوب ؛ ییاهریوصت  نآ  رب  هک  دید  شقاتا 

(3) .دوب هتفرگ  هلصاف  ایند  قرب  قرز و  زا  دوجو ، مامت  اب  ترضح  نآ  .متفا  یم  نآ  قرب  قرز و 

یسک وا  یلو  تفرگ ، رایتخارد  یناوارف  تورث  مالـسلااهیلع ، هجیدخ  ترـضح  اب  جاودزا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  »
لام و ندرک  عمج  یپ  رد  هک  دوبن 

.هبدن ياعد  - 1
ص ج 21 ، چ 16 ، ، 1368 نینمؤملاریما ، مامالا  هسردم  مق ، يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  رظن  ریز  ناگدنسیون ، هورگ  هنومن ، ریـسفت  - 2

.348
هبطخ 160. یتشد ، همجرت : هغالبلا ، جهن  - 3
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ياه هار  رد  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  هچنآ  هکلب  دشاب ، هدروآ  درگ  یتورث  هیامرـس و  هک  میرادـن  غارـس  اریز  دـشاب ؛ تورث  نتخودـنا 
.درک یم  فرصم  نادنمزاین  اب  يدرد  مه  ناراتفرگ و  یسرداد  نادنمزاین ، هب  کمک  محر ، هلص  نوچ  ریخ 

دهز هک  یفنم » دهز   » هن دنک ؛ یم  یفرعم  تبثم » دهز   » زا ار  اهوگلا  نیرتالاو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  بیترت ، نیدـب 
زا سپ  هاگ  نآ  دنزادرپب و  دمآرد  بسک  هب  كاپ  لالح و  ياه  هار  زا  دنرداق  هک  تسا  ینارگناوت  دهز  وا ، دـهز  .تسا  ناگرهب  یب 

.دـنهد یم  ناشن  یتبغر  یب  ترورـض _  دـح  رد  رگم  نآ _  نتـشابنا  مه  يور  نتخودـنا و  هنوگ  ره  هب  یتورث ، لام و  ندروآ  درگ 
زا زگره  دندشن و  ریـس  نان  زا  وا  نادناخ  تفگ ، تایح  دوردب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نامز  نآ  ات  دـیوگ : یم  هشیاع 

.دشن هتشادرب  هفاضا  نان  هراپ  وا  هرفس 

سپ .تسادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رتسب  ییابع  اهنت ، درک ، هدـهاشم  دـش و  دراو  هشیاع  رب  راـصنا  زا  ینز  هک  دوش  یم  لـقن 
، دید ار  نآ  دـمآ و  هشیاع  هناخ  هب  ربمایپ  هک  یماگنه  .داتـسرف  ترـضح  نآ  هناخ  هب  دوب ، هدـش  رپ  مشپ  اب  هک  یکـشت  تفر و  نوریب 
تفر و سپ  .دـید  ار  وت  رتسب  دـش و  دراو  نم  رب  يراصنا  نز  نالف  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : هشیاع  تسیچ »؟ نیا  هشیاع ! يا  : » دومرف

نآ متشاد  تسود  مدنادرگن و  زاب  ار  نآ  نم  دیوگ : یم  هشیاع  نادرگزاب .» يو  هب  ار  نآ  : » دومرف شرسمه  هب  ربمایپ  .داتـسرف  ار  نیا 
ار نآ  هشیاع ! يا  : » دومرف سپس  داد و  رکذت  نم  هب  راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  .دنامب  یقاب  ما  هناخ  رد  کشت 
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(1) «. تشاد یم  هناور  مهارمه  ار  میس  رز و  زا  ییاه  هوک  دنوادخ  متساوخ ، یم  رگا  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  نادرگرب 

: دیوگ یم  دهز  بتارم  هرابرد  لبنح  نب  دمحا 

ياـه لـالح  كرت  نآ ، مود  هبترم  .تسا  مارح  كرت  دـشاب ، یم  دـهز  دـح  نیرتـمک  هک  تسخن  هلحرم  تسا : یبـتارم  ياراد  دـهز 
هب ار  شیوخ  سفن  ات  دزاس  یم  مورحم  دـنادب ، مارح  ار  اهنآ  هکنآ  یب  اـه  لـالح  یخرب  زا  ار  دوخ  صخـش ، هک  تسا  يرورـضریغ 
نآ دشاب ، یم  هبترم  نیرتالاب  هک  دـهز  موس  هبترم  .تسا  سفن  تیبرت  بیذـهت و  دـهز ، نیا  هک  دـهد  تداع  اهنآ  تیمورحم  لمحت 

(2) .تسا نافراع  دهز  نیا ، هک  دزاسن  لوغشم  ادخ  دای  زا  ار  وا  يدام ، ياه  هتساوخ  ایند و  يراتفرگ  هک  تسا 

: دیوگ یم  نینچ  ربمایپ  دهز  هرابرد  هاگ  نآ 

هک يراک  ره  رد  هتـسویپ  يو  هک  ارچ  دوب ؛ رتالاو  رتارف و  مه  نیا  زا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح ]  ] دـهز
راک نآ  يارب  زین ]  ] دوب و لوغـشم  ادخ  دای  رکذ و  هب  تفرگ ، یم  راک  هب  نآ  رد  ار  دوخ  رکف  هک  يا  هشیدـنا  ره  رد  داد و  یم  ماجنا 

(3) .دوش مامت  نارگید  دوس  هب  شلصاح  هک  درک  یم  راک  نآ  يارب  هکلب  ددرگزاب ، يو  دوخ  هب  شراک  لصاح  هک  درک  یمن 

تیمورحم رس  زا  هن  دهز ،

تیمورحم رس  زا  هن  دهز ،

هب اهنت  اه  ناسنا  زا  یخرب  هکنآ  لاح  .دوش  یم  وا  بیـصن  یمدآ  هدارا  یهاگآ و  وترپ  رد  هک  تسا  نامیا  زا  يا  هبترم  یقیقح ، دـهز 
 : مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نیشن  لد  ریبعت  هب  .دننک  یم  رایتخا  دهز  تاناکما ، ندوبن  مهارف  تیمورحم و  ببس 

425 و 429. صص 415 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
ص 418. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 2
ص 418. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 3
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ِلْهَا ِساِبِلب  َنَّیََزت  ِهَعانِْقلا َو  ِمْسِاب  یّلَحَتَف  ِِهلاح  یلَع  ُلاْحلا  ُْهتَرَـصَقَف  ِِهبَبَـس  ُعاطِْقنِا  ِهِسْفَن َو  َُهلوُؤُض  ِکـْلُْملا  ِبَلَط  ْنَع  ُهَدَْـعبَا  ْنَم  مُْهنِم  َو 
(1) .يًدْغَم ٍحارَم َو ال  یف  َِکلذ  ْنِم  َْسَیل  ِهَداهَّزلا َو 

تعانق رویز  هب  ار  دوخ  نانیا  .تسا  هتـشادزاب  ماقم  کلم و  هب  یـسر  تسد  زا  ار  اه  ناسنا  زا  یخرب  هنیمز ، دوبن  تراقح و  ساـسحا 
.دنتسین تعانق  دهز و  لها  بش ، هن  زور و  هن  نطاب ، رد  هکنآ  لاح  دنا و  هدروآرد  دهز  سابل  هب  هتسارآ و 

هب اریز  دوـب ؛ هتـسارآ  يراد  نتـشیوخ  دـهز و  یگژیو  هب  هدارا ، یهاـگآ و  يور  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  لوـسر  دـیدرت ، یب 
، شتلاسر زا  ناشیا  نتـشاد  هاگن  زاب  يارب  زین  شیرق  هدوب و  هدامآ  يدام  ياه  تذـل  هنوگ  همه  ترـضح  نآ  يارب  خـیرات ، تداـهش 

.تشذگ اهنآ  همه  رانک  زا  یلیم  یب  لامک  اب  راوگرزب  نآ  یلو  دوب ، هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  يویند  ياه  هبذاج  نیرتابرلد 

: تسا هدمآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  يراخب ، زا  یتیاور  رد 

ربمایپ هب  هتشرف  نآ  داتـسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  لیئربج  هارمه  هب  ار  دوخ  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  دنوادخ 
: دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  یلو  هاشداپ ، ربمایپ و  ای  یـشاب  هدنب  ربمایپ و  هک  تسا  هتخاس  ریخم  ود  نیا  نایم  ار  وت  دنوادخ  تفگ :

(2) .دوب مهاوخ  هدنب  ربمایپ و  هک  یتسار  هب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

زا رپ  وت  يارب  ار  هکم  نابایب  یهاوخب ، رگا  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  يا  هتـشرف 
: تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  رس  ربمایپ  مزاس ! یم  الط 

هبطخ 32. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 419. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 2
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(1) .مهاوخب يزور  وت  زا  مشاب و  هنسرگ  رگید  زور  میوگ و  ار  وت  ساپس  رکش و  مشاب و  ریس  زور  کی  مهاوخ  یم  اراگدرورپ !

معن رکش  ای  ربص  ای  شور ، رد  دمآ  هر  ود  نیا 

(2) ار هار  ود  نیرم  ندید  ناتن  وت  يور  عمش  یب 

دنوادخ هاگـشیپ  رد  دـهز  ییاسراپ و  هب  زین  دوخ  هکنیا  دـهد و  یم  ربخ  وا  نیتسار  هناصلاخ و  یگدـنب  زا  ادـخ ، هداتـسرف  مالک  نیا 
.تشاد الاو  یتمه  یلاعتم 

توکس ییوگ و  مک  . 9

توکس ییوگ و  مک  . 9

تسا بآ  فطل  هب  نخس  هکنیا  اب 

تسا باوص  نخس  ره  نتفگ  مک 

ّرُد نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

(3) رپ دوش  ناهج  وت  كدنا  ات ز 

ناکم یمدآ  بلق  عقوم ،] هب   ] توکـس تکرب  هب   » .تساه شزغل  زا  يرایـسب  زا  ناسنا  یتمالـس  نماـض  اـج  هب  توکـس  ییوگ و  مک 
رارق ترصن  دروم  ناسنا ، نید  دزیرگ و  یم  مدآ  فارطا  زا  ناطیش   » »(4) و دوش یم  تمکح  لوزن 

صص 72 و 73. چ 1 ، ، 1384 شخب ، تدحو  مق ، یضیف ، میرک  همجرت : یلاما ، قودص ، خیش  - 1
ص 7. ، 1380 ناتسود ، نارهت ، رفنازورف ، نامزلا  عیدب  حیحصت : يزیربت ، سمش  تایلک  يولوم ، - 2

ص 457. هسمخ ، تایلک  - 3
هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  ص 3173 . ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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یمن تسد  نآ  هب  یسک  نمؤم ، زج  هک  دناد  یم  تدابع  ماگ  نیتسخن  ار  یشوماخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   (1)« .دریگ یم 
(2) .دبای

منک ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  : » دومرف وا  هب  ترـضح  .دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  يدرم  يزور  »
ینازرا وت  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  : » دومرف ترـضح  ادخ ! لوسر  يا  يرآ ، درک : ضرع  درب »؟ تشهب  هب  ار  وت  دنوادخ  هلیـسو  نادـب  هک 

متس : » دومرف ترضح  هچ ؟ مدوب ، رتدنمزاین  منک ، یم  ششخب  ودب  هک  یسک  زا  مدوخ  رگا  درک : ضرع  .نک » ششخب  تسا ، هتـشاد 
ناداـن مدآ  يارب  : » دوـمرف هچ ؟ مدوـب  رت  ناوتاـن  مـنک ، یم  شا  يراـی  هـک  یـسک  زا  مدوـخ  رگا  درک : ضرع  نـک »! يراـی  ار  هدـید 

، ریخ زا  زج  ار  تنابز  : » دومرف ترضح  هچ ؟ مدوب  رت  نادان  وا  زا  مدوخ  رگا  درک : ضرع  .نک » ییامنهار  ار  وا  ینعی  نک ؛ يزاسراک 
(3) «. دناسرب تشهب  هب  ار  وت  دشاب و  وت  رد  اه  تلصخ  نیا  زا  یکی  هک  يوش  یمن  لاح  شوخ  ایآ  .راد  هگن  شوماخ 

نخس هب  بل  ترورض ، یب  دیشک و  یم  ازارد  هب  ترضح  نآ  توکـس  هک  تسا  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  رد 
يور زا  شا  یشوماخ  .دوشگ  یمن 

 (. هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح   ) ص 3171 ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 1
 (. هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح   ) ص 3171 ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 113. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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(1) .تسناد یم  نتفگ  دب  زا  رتهب  ار  یشوماخ  توکس و  زا  رتهب  ار  نتفگ  وکن  دوبن ؛ یهاوخدوخ 

تمالـس دشاب و  شوماخ   [ اجب  ] ای درب  يا  هرهب  دیوگ و  وکین  نخـس  هک  دزرمایب  ار  يا  هدنب  دنوادخ  : » میناوخ یم  يوبن  یثیدـح  رد 
(3) «. دنکدنا نانیزگ  شوماخ  تسا و  يدنمدرخ  یشوماخ ،  » »(2) و دنام

وا زا  ینخس  هک  درک  یم  زیهرپ  نیا  زا  دیشیدنا و  یم  دیوگب ، ینخس  هکنآ  زا  شیپ  هک  دوب  یسک  توکـس  ترـضح ، نآ  توکـس  »
هک دوب  یناسک  زا  تشذگ  نتسبورف و  مشچ  ملح و  رس  زا  ترضح ، نآ  توکس  زین  هاگ  .دشابن  ییوا  نوچ  هتـسیاش  هک  دوش  شخپ 

دنمدوس مهم و  شنابطاخم  يارب  هچنادب  رگم  دوشگ ، یمن  ناهد  زگره  ترضح  نآ  .تسا  هدوب  اوران  ینانخـس  نانآ ، ياه  هتفگ  رد 
نخـس هزیتس  هب  زگره  وا  .دـیماجنا  یم  قح  ناـبحاص  قح  يادا  هب  داد و  یم  ییانـشآ  سنا و  رگیدـکی  هب  ار  ناـنآ  ياـه  بلق  دوب و 

عطق ار  سک  چیه  نخـس  دـتفا و  نوریب  وا  ناهد  زا  هتـساوخان  ینخـس  ادابم  ات  دومنن  ییوگ  هدایز  درکن و  تمذـم  ار  یـسک  دومرفن ،
(4) «. دتسیا زاب  نتفگ  نخس  زا  دوخ  يو  هکنآ  رگم  درکن ،

، يراهب ياه  لگ  مان  مه  يدیس ، نیـسح  زا : لقن  هب  ص 344 ؛ ج 3 ، مکاحلا ، كردتـسم  يروباشینلا ، مکاحلا  دمحم  نب  دمحم  - 1
ص 70. چ 1 ، ، 1384 هشیدنا ، میسن  مق ،

 . ص 606 چ 27 ج 3 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  - 2
ص 350. ج 2 ، لامعلا ، زنک  - 3

صص 349 و 352. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 4
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( نتفگ نخس  غیلب  حیصف و   ) هدیجنس راتفگ  . 10

( نتفگ نخس  غیلب  حیصف و   ) هدیجنس راتفگ  . 10

ار دوخ  گنهرف  شناد و  هشیدنا ، نازیم  دیاشگ ، یم  نخـس  هب  بل  یمدآ  هک  هاگ  نآ  .تسوا  تیـصخش  هدـنهد  ناشن  ناسنا ، نخس 
یم نارگید  هاگن  رد  ناسنا  تیصخش  رب  هک  تسا  ییوگ  نخس  هتـسیاش  ياه  یگژیو  زا  تغالب ، تحاصف و  .دراذگ  یم  شیامن  هب 

.دیازفا

لد وا  مالک  .دوب  رتالاب  همه  زا  وا  نایب  رت و  حیصف  مدرم  همه  زا  وا  نخس   » هک دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد 
(1) «. دیناسر یم  ًالماک  ار  وا  روظنم  دوب ، رصتخم  هکنآ  اب  وا  نخس  .تسج  یم  يرود  ییوگرپ  زا  دوب و  هداس  نیشن و 

هجهل نیرت  حیصف  ناش ، هجهل  نابز و  هک  تفای  ومن  وشن و  يا  هلیبق  نایم  رد  دوب و  شیرق  زا  يدرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يو .دیشچ  یم  دش ، یم  هدورس  اجنآ  هک  ار  يراعشا  نیریـش  معط  تفای و  یم  روضح  هکم  ياهرازاب  رد  جح ، مسوم  رد  وا  .تساه 

.دندوب بارعا  نیرت  حیـصف  زا  نزاوه ، اریز  تفای ؛ يرتشیب  تحاصف  دندوب ، نزاوه  هلیبق  زا  هک  دعـس  ینب  نادـناخ  نایم  رد  نینچمه 
ینیریش ینیـشن و  هیداب  یگداس  اب  تشاد ، دوجو  همرکم  هکم  رد  هک  یبسن  یندمت  قطنم و  لقع و  نابز  وا ، راتفگ  رد  بیترت ، نیدب 

.تفرگ رارق  مه  رانک  رد  درک ، یم  ییامندوخ  نیشن  هیداب  هلیبق  نیرت  حیصف  هجهل  رد  هک  ظافلا  یناور  و 

بان قیاقح  تمکح و  زا  هک  دوب  مدرم  نیرت  حیصف  دوخ ، راتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  لیلد ، نیمه  هب 
ماگنه نآ  تفگ و  یم  نخس 

ص 133. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
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مدرم نایم  رد  یعنـصت ، ياه  یگتـسارآ  زا  رود  هب  ییاهرهوگ ، نانوچ  وا  تاملک  دوشگ ، یم  ناهد  مدرم  داشرا  ییاـمنهار و  هب  هک 
: دیوگ یم  نینچ  وا  مالک  فصو  رد  ظحاج  .تشاد  دوخ  رد  ار  بان  قیاقح  نخس و  لوصا  دش و  یم  هدنکارپ 

هاگیاج رد  ترـضح  نآ  مالک  .دوب  فیـصوت  زا  رتارف  ناوارف و  شنیماضم  یناعم و  كدـنا و  نآ  تارابع  فورح و  هک  دوب  یمالک 
دیزگ و یم  يرود  هناگیب  سونأمان و  تاملک  زا  .دوب  رصتخم  هاتوک و  زاجیا ، یهاتوک و  هاگیاج  رد  دوب و  طوسبم  حیضوت ، طسب و 
ار نآ  تمـصع ، هک  یمـالک  هب  زج  تفگن و  نخـس  تمکح ، ثاریم  زا  زج  .دوب  تبغر  یب  يرازاـب ، هچوک و  نجهتـسم  تراـبع  هب 

.دوشگ یمن  ناهد  دوب ، هدش  هارمه  نآ  اب  قیفوت  هتفای و  يراوتسا  یهلا  دییأت  اب  هتفرگ و  نایم 

، نآ رد  هدـناشوپ و  نآ  نت  رب  ار  شریذـپ  ساـبل  هتخاـس ، نآ  هجوتم  ار  یتـسود  تبحم و  دـنوادخ ، هک  تسا  ناـمه  یمـالک ، نینچ 
.تسا هداد  رارق  مه  رانک  رد  تاملک ، دادعت  یمک  اب  ار  ناوارف  یشخب  ماهلا  يراوتسا و  اب  ار  ینیریش 

یمن کـمک  یبـیرف  ماوع  زا  .تسج  یمن  شیاـشگ  قـح  هلیـسو  هب  زج  درک و  یمن  لالدتـسا  یتـسار  قدـص و  هب  زج  ترـضح ، نآ 
هن .باتـش  هن  درک و  یم  يدنک  هن  .دولآ  یمن  نماد  ییوگدب  هب  درک و  یمن  ییوج  بیع  .درب  یمن  راک  هب  هدنبیرف  نانخـس  تفرگ و 

.تخاس یم  رصتخم  هاتوک و  دح ، زا  شیب  ار  نخس  هن  داد و  یم  لیصفت  لوط و  رایسب 

مالک زا  رت  هتسیاش  نیماضم  اب  رتالاو و  رت ، هویش  شوخ  رت ، نزاوتم  رت ، تسار  رتدنمدوس ، ینخـس  چیه  مدرم  هک  تسا  فصو  نیدب 
(1) .دندینشن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

صص 323 و 325. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
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يراد نتشیوخ  ربص و  . 11

يراد نتشیوخ  ربص و  . 11

نافوت مغ  رد  تسه  ربص  یبن  حون  وچ  ترگ 

(1) دیآرب هلاس  رازه  ماک  ددرگب و  الب 

زا دوز  یلیخ  ابیکـشان ، ناسنا  .دوش  یم  راومه  يزوریپ  هداج  هتـساک و  تالکـشم  راب  زا  ربص ، رثا  رب  .تسا  یبیغ  دادما  یعون  ربص ،
.دهد یم  تسد  زا  زین  ار  اه  تمعن  زا  يرایسب  دیآ و  یمرد  ياپ 

: میناوخ یم  نینچ  میرک  نآرق  رد  نارباص  شاداپ  هرابرد 

(10 رمز :  ) .ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ 

.داد دهاوخ  باسح  زا  جراخ  ار  نارباص  شاداپ  دنوادخ ، انامه 

لمحت ربص و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ ، ندیزرو ، ربص  زا  لصاح  شمارآ  تکرب و  ییاشگ ، هرگ  ببس  هب  دنوادخ 
: دیامرف یم  دهد و  یم  روتسد 

(35 فاقحا :  ) .ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلااُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف 

.شاب روبص  زین  وت  دندرک ، ربص  مزعلاولوا  نالوسر  هک  هنوگ  نامه  ام ]! لوسر  يا  ]

: دنک یم  شرافس  ربص  تلیضف  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  یبن 

َعَم َرْـصَّنلا  َّنَا  ْمَلْعا  ًاریثَک و  ًاْریَخ  ُهَرْکَت  ام  یلَع  ِْربَّصلا  ِیف  َّنِاَف  ِْربْصاَف  ْعِطَتْـسَت  َْمل  ْنِاَف  ْلَْـعفاَف  ِنیقَْیلا  َعَم  ِْربَّصلاـِب  َلِـمَْحت  ْنَا  َْتعَطَتْـسا  ِنِا 
َعَم َّنِا  ًارُْسی  ِرْسُعلا  َعَم  َّنِاَف  ِبْرَْکلا  َعَم  َجَرَفلا  َّنَا  ِْربَّصلا َو 

لزغ 234. ص 212 ، ظفاح ، ناوید  - 1
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(1) .ًارُسی ِرْسُْعلا 

اب نیقی  ربص و  رگا  شاب و  روط  نیا  سپ  رتهب ! هچ  ینک ، لمحت  نیقی  ربص و  اـب  ار  بیاـصم  تالکـشم و  هک  تسا  رـسیم  تیارب  رگا 
اب يزوریپ  هک  نادب  تسا و  يرایسب  ياه  تعفنم  اه ، يراتفرگ  تالکشم و  رب  ربص  رد  اریز  شاب ؛ رباص  مک  تسد  تسین ، رـسیم  مه 

یـشیاشگ یناسآ و  یتخـس ، ره  اب  تسا : هدومرف  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  يراتفرگ ؛ هودـنا و  لاـبند  هب  شیاـشگ  تسا و  ربص 
.تسه

تسا ربص  بیاصم  گنج  رد  هحلسا  ار  لقع 

هورکم ره  زا  دهد  یفاعم  هک  يرکم  هچ  وا 

الط بآ  زا  ینک  ّالطم  هک  يّزلف  نوچ 

هودنا یناوت  دودنا  مه  هدنخ  رکش  هب 

رجف نوچ  دیاشگب  مسبت  هب  بل  اسب  هچ 

(2) هوک نوچ  دراد  هتشابنا  مغ  هک  يدوجو  اب 

تسا هدوب  زاس  تشونرس  یهلا و  تلاسر  يارجا  رد  ترضح  نآ  يرادیاپ  ربص و  يوبن ، تضهن  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  نامگ ، یب 
ار وا  دـنوادخ ، هک  تسا  يا  هناروبـص  يوخ  قلخ و  نینچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح ]  ] يرادروخرب اـب   » و

نینچ غیلبت  هک  یمدرم  دـناوخ ؛ ارف  دـیحوت  هب  ار  نانآ  يوخدـنت ، تخـس و  یمدرم  نایم  رد  دـشاب و  وا  لوسر  اـت  دـنک  یم  باـختنا 
تسا نآ  ياه  هاگتساخ  زا  یکی  ربص ، هک  دراد  زاین  خسار  يریبدت  مزع و  هب  نانآ ، نایم  رد  یتوعد 

ص ج 2 ، چ 3 ، ق ، 1416 ه . _ ثارتلا ، ءایحال  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  - 1
.455

ص 1139. چ 27 ، ، 1385 نیّرز ، نارهت ، رایرهش ، ناوید  - 2
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هتخاـس مزعلاولوا  ناربماـیپ  زا  اـهنت  رادـتقا و  هدارا و  بحاـص  نادرم  زا  اـهنت  هک  تساـسرف  تقاـط  يربـص  دـنمزاین  مزع ، نآ  هکلب  و 
(1) «. تسا

: دومرف هک  تسا  تیاور  ربمایپ  زا 

َِکئلوُأ ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : » دیوگب دسرب و  يو  هب  یتبیـصم  هک  تسین  سک  چیه 
رگم زاس ، نآ  نیزگ  ياج  ما ، هداد  تسد  زا  هچنآ  زا  رتهب  هد و  شاداپ  متبیـصم  رد  ارم  اراگدرورپ ! دیوگب : زین  »(2) و  نوُدَتْهُْملا ُمُه 

یم نیزگ  ياـج  شیارب  تسا ، هداد  تسد  زا  هچنآ  زا  رتـهب  دـهد و  یم  شاداـپ  هدـید ، هـک  تبیـصم  نـیا  رد  ار  وا  دـنوادخ ، هـکنآ 
(3) .دزاس

: تفگن دوشگن و  نیرفن  هب  بل  زگره  رازآ ، همه  نآ  ربارب  رد  قح  هب  دوب و  ییابیکـش  لماک  هوسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
زج دننک و  هارمگ  ار  تناگدـنب  يراذـگب ، ناش  یقاب  رگا  هک  راذـگم  یقاب  يا  هدـنبنج  چـیه  نارفاک ، زا  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ ! »

(4) «. دننادان نانآ  هک  زرمایب  ارم  موق  اراگدرورپ ! : » دومرف هکلب  دنیازن ،» ساپسان  ناراکدب 

: دومرف اهراب  یمارگ  لوسر 

ص 438. ج 3 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
نانیمه داب و  نانآ  رب  دنوادخ  تمحر  مالـس و  هک  دـننانیا  .میدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام   ) 156 و 157 هرقب : کن : - 2

(. دنناگتفای هار 
ص 439. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 3
ص 442. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 4
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(1) .دنشاب تسرپادخ  هک  دروآ  دیدپ  یناسک  مدرم  نیا  لسن  زا  دنوادخ  هک  مراد  نآ  دیما  نم 

تـشپ رب  ار  یناویح  هبمکـش  نادهِز و  شیرق ، راک  متـس  نآ  دوب ، زامن  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  تلاسر ، غیلبت  نارود  رد  هاگ  »
قح یگدنّرب  تردق و  تینابصع ، مشخ و  هک  ارچ  هدیروشرب ؛ هتفشآرب و  هن  دش و  یم  نیگمشخ  هن  وا  یلو  دنکفا ، یم  ترضح  نآ 
یم رود  قح  رد  ندیـشیدنا  زا  هدـنکارپ و  تسا ، هتخادرپ  نانآ  توعد  هب  هک  ار  یناسک  هشیدـنا  ندـش ، هتفـشآرب  دـنک و  یم  مک  ار 

ناسب تسا ، هدـنمر  نازیرگ و  ناشیاه  لد  هک  یناسک  لباقم  رد  ندـیزرو  لمحت  ربص و  هک  تسا  ریذـپاندیدرت  یتقیقح  نیا  .دزاـس 
(2) «. دروآ یم  راب  هب  یگدنز  هکلب  دناریم ، یمن  هک  تسا  لاهن  کی  تیبرت  نداد و  بآ 

دوخ ناناوجون  نادرخ و  کبـس  دنداد و  رازآ  ار  وا  نانآ  دناوخ ، ارف  نامیا  هب  ار  نانآ  ات  تفر  فیقث  هلیبق  نایم  هب  هک  زور  نآ  ربمایپ 
درک ربص  ربمایپ  لاح ، نیا  اب  .دنتخاس  يراج  وا  كرابم  ندب  زا  نوخ  هک  اجنآ  ات  دننز  گنـس  وا  رب  ات  دندرک  کیرحت  وا  دـض  رب  ار 

نانکاس يور  رب  ار  هکم  يوس  ود  هوک  ود  دـناوت  یم  هک  داد  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  اه  هوک  هتـشرف  ای  لیئربج  هک  زین  ماگنه  نآ  و 
اب زور  نامه  رد  يو  .دنک  ارادـم  نانآ  اب  دـهد و  یتلهم  ار  نانآ  ات  تساوخ  دوخ  راگدرورپ  زا  دـیزرو و  يروبـص  دزاس ، راومه  نآ 

نم رب  رگا  دیوگ : یم  شیوخ  يادخ  هب  يرابدرب ، ربص و  زا  یکاح  شمارآ و  نانیمطا و  زا  هدنکآ  یتلاح 

ص 442. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
صص 342 و 343. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_38_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:39

(1) .مهد یمن  یتیمها  دنراد ، ناکرشم  هک  اهراتفر  نیا  هب  نم  دش ، یهاوخن  نیگمشخ 

: درک يرادیاپ  دیزرو و  ربص  ههبج  هس  رد  ربمایپ  هکنآ  هصالخ 

نیا رد  تساوخ  زین  نانمؤم  زا  دـیمان و  ربکا  داهج  ار  ههبج  نیا  رد  داهج  هک  لد ، ياه  توهـش  اه و  هتـساوخ  اب  دربن  ههبج  رد  فلا )
.دنورب وا  یپ  رد  هار 

زا ناکرشم  بازحا ، دربن  رد  هک  ناس  نآ  .تشاد  یمن  او  لزلزت  هب  ار  وا  ییورین  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  ناکرشم ، اب  دربن  ههبج  رد  ب )
دندمآ و نانآ  دربن  هب  ناشیاپ  ریز  زا  رس و  يالاب  زا  هک  هاگ  نآ  دندروآ ؛ يور  ناناملسم  اب  دربن  هب  لخاد  زا  نایدوهی  رهـش و  جراخ 

راتفرگ نانمؤم ، هک  دوب  اجنیا  رد  دنتشاد ، اور  ییاه  نامگ  دنوادخ  هب  دیـسر و  ولگ  هب  اه  لد  داتـسیا و  ریحت  هب  اه  هدید  هک  هاگ  نآ 
يدانم رادیاپ و  زاس ، تشونرس  دربن  نیا  رد  هک  مینیب  یم  ار  ربمایپ  اجنیا  رد  .دمآ  دراو  نانآ  رب  یتخـس  ناکت  و  دندش ، یهلا  نومزآ 

.دوب تماقتسا  يرادیاپ و 

: داد ناشن  يرادیاپ  ییابیکش و  هورگ ، هس  ربارب  رد  هک  یلخاد  ههبج  رد  ج )

هنحص رد  هاگ  هورگ ، نیا  یگدیقع  تسس  فعض و  .دیمد  نانآ  رد  ار  نامیا  حور  درک و  ارادم  ناگدیقع ، تسس  لباقم  رد  کی _ 
نانآ اب  يراد  نتشیوخ  ییابیکش و  اب  دوب  مزال  دش و  یم  راکشآ  دوب ، زاین  هدارا  تردق  يرادیاپ و  هب  نآ  رد  هک  ییاه  تیعقوم  اه و 

.دوش دروخرب 

ص 444. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
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هعماج هب  ار  یتسـس  يدیماان و  هجیتن ، رد  دنتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  شیوخ  رفک  دـندرک و  یم  نامیا  راهظا  هک  ناقفانم  ربارب  رد  ود _ 
اه و هسوسو  ربارب  رد  ترـضح  نآ  .داد  ناشن  ربص  دندیورگ ، یم  نانآ  هب  زین  هدـیقع  تسـس  ناناملـسم  زا  یخرب  دـندرک و  یم  اقلا 
هب نیغورد  ییاه  هتفگ  هنومن ، يارب  .دـیزرو  يرابدرب  دـندنکارپ ، یم  شا  هداوناخ  نادـناخ و  وا و  هرابرد  ناقفانم  هک  ییاـه  هعیاـش 
نآ یلو  دنـشکب ، ار  ناـقفانم  گرزب  اـت  داد  داهنـشیپ  ربماـیپ  هب  رمع  ماـگنه ، نـیا  رد  .دـندرک  شخپ  ار  نآ  دـنداد و  تبـسن  هشیاـع 

ناـنچمه وا  .دـشک » یم  ار  دوخ  باحـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنیوگب  مدرم  مرادـن  تسود  : » دومرف تفریذـپن و  ترـضح 
هب دوخ  هک  یمومس  اب  تارشح  یخرب  هک  هنوگ  نآ  دورب ، نایم  زا  دوخ ، هنتف ، ات  تفرگ  شیپ  رد  ییابیکش  يراد و  نتـشیوخ  عضوم 

.دنریم یم  دنروآ ، یم  دوجو 

، يرادیاپ يروبص و  اب  زین  ماگنه  نیا  رد  .دش  المرب  دوخ  هب  دوخ  نانآ ، داسف  ات  دوب  ابیکش  زین  هنیدم  نکاس  نایدوهی  ربارب  رد  هس _ 
(1) .درک تازاجم  هذخاؤم و  دندوب ، هدش  بکترم  هک  یناهانگ  زا  یخرب  ببس  هب  ار  نانآ 

تمظع تبیه و  . 12

تمظع تبیه و  . 12

شمارآ هیام  مدرم  يارب  هک  لاح  نیع  رد  نانآ  رادـید  .دنتـشاد  ریظن  یب  یهوکـش  هبذاج و  یهلا ، راونا  وترپ  رد  یهلا  يایلوا  اـیبنا و 
.تشاد یم  او  ناشربارب  رد  عوشخ  هب  ار  اهنآ  دوب ،

صص 445_447. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
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رد شماقم  یگرزب  مه  رذـگهر ، نیا  زا  اـت  تشاد  شیوخ  دوجو  رد  اـج  کـی  ار  عضاوت  تبیه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ببس هب  زین  وا  ینتورف  عضاوت و  هتبلا  .دنشاب  هتشاد  ار  وا  اب  ترشاعم  ینیـشن و  مه  يارای  نامدرم ، مه  دنامب و  ظوفحم  نارگید  هاگن 
.دوش رارقرب  لداعت  ود  نیا  نایم  ات  تساک  یم  دوخ  تبیه  ینیگنـس  زا  شا ، ینتورف  اب  تسا و  هدوب  وا  تبیه  تدـش  زا  يو  یهاـگآ 

دـنراد و ردـتقم  يوق و  ینورد  هک  دـبای  یم  زورب  یناـسک  زا  اـهنت  ینوـبز _  تلذ و  زا  رود  هب  یعـضاوت _  نینچ  هکنیا  رگید  هتکن 
رد هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتشیب  ناربکتم  بیترت ، نیدـب  .دـنتفا  یم  يراوخ  هب  شیوخ ، رادرک  رد  ینتورف  اـب  هک  دـنرادنپ  یمن  نینچ 

ناربج يارب  زین  ببـس  نیمه  هب  .دـشخب  یمن  هیام  ار  ناـنآ  تبیه ، هک  دـنراد  ناوتاـن  یتیـصخش  دـننک و  یم  فعـض  ساـسحا  دوخ 
تبیه هب  دـنیوج و  یم  کمک  نانآ  رب  یبلط  يرترب  نارگید و  ریقحت  ندـیزرو و  ربکت  زا  دوخ ، تیـصخش  فعـض  نورد و  یتساک 

ماـقم و دور و  تسد  زا  تورث  نآ  رگا  لاـح  .دـنلاب  یم  دریگ ، یم  هیاـم  تیعقوم  ماـقم و  زا  اـی  تورث  لاـم و  زا  هک  دوخ  یگتخاـس 
یگرزب و زا  یـشان  شتیـصخش  تبیه  هک  یـسک  لباقم ، رد  .دـننک  یم  یکچوک  یچوپ و  ساـسحا  دوش ، هدناتـس  ناـنآ  زا  تیعقوم 

درادن زاین  نانآ  هب  تناها  نارگید و  رب  ربکت  یگتخاس و  تبیه  هب  تسا ، يدادادخ  سفن  توق  تلیضف و  ملع و  يدنوادخ و  هوکش 
.تفرگ یم  همشچرس  ییادخ  ياه  هیام  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبیه  دوب  هنوگ  نیا  و 

هتفهن تمظع  ناوارف و  راقو  وا و  يالاو  تبیه  زا  هک  دنا  هدوتس  یفاصوا  هب  دنتشاد ، روضح  نآ  رد  شنارای  ربمایپ و  هک  ار  یـسلجم  »
هب دوخ ، هک  دوب  هتفر  شیپ  ینتورف  رد  ردق  نآ  لاح ، نیع  رد  ترضح  نآ  .دراد  تیاکح  وا  توکس  رد 
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هقالع هاگ  ترـضح  نآ  .تخود  یم  دیما  مشچ  وا  هب  زاین ، ندروآرب  يارب  یتسد  گنت  ره  دش و  یم  کیدزن  یفیعـض  دنمزاین و  ره 
.دننک يرتشیب  یگدوسآ  تینما و  ساسحا  دراد ، ار  ناشتیاده  دصق  دیوگ و  یم  نخس  نانآ  اب  هک  یناسک  ات  دیآ  رتورف  دوب  دنم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .داتفا  شمادنا  رب  هزرل  وا  تبیه  زا  دش و  بای  فرـش  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  يدرم  هک  تسا  لقن 
، نارگید ناـنوچ  هکم  رد  هک  متـسه  شیرق  زا  ینز  دـنزرف  نم  متـسین ؛ هاـشداپ  نم  هک  ریگ ؛ ناـسآ  دوخ  رب  : » دومرف دـید ، نینچ  هک 
، نایم نیا  رد  .تفر  رازاب  هب  سابل ، دیرخ  يارب  ترـضح  نآ  يزور  هک  دننک  یم  تیاکح  نینچمه  .دروخ » یم  دوس  کمن  تشوگ 

ریغ هک  تسا  يراک  نیا  : » دـیوگ یم  دـشک و  یم  ار  دوخ  تسد  ترـضح  نآ  یلو  دـسوبب ، هک  دریگ  یم  ار  ربمایپ  تسد  هدنـشورف 
(1) «. میامش زا  يدرم  هکلب  متسین ، هاشداپ  نم  دننک و  یم  دوخ  ناهاش  اب  بارعا 

صص 358 و 359. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
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یعامتجا قالخا  مود : لصف 

هراشا

یعامتجا قالخا  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

یقالخا شوخ  . 1

ینتورف . 2

تشذگ . 3

مدرم هب  ناسحا  يزرورهم و  . 4

تواخس . 5

یهاوخریخ . 6

نارگید زا  ندرکن  شهاوخ  . 7

ارادم یمرن و  . 8

نادنم تورث  هب  رادشه  . 9

ناگیاسمه هب  هجوت  . 10

یقالخا شوخ  . 1

هراشا

یقالخا شوخ  . 1

دسرن ام  رای  هب  سک  افو  قلخ و  نسح و  هب 

دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ار  وت 
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دنا هدمآ  هولج  هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا 

دسرن (1) ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یسک 

یلاع ياه  یگژیو  .تسا  هتـشاد  یناوارف  شقن  مدرم ، تیادـه  رما  رد  ناشیا  تیقفوم  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یقالخا  ياـه  هبذاـج 
هب داد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  ترضح  نآ  تخسرس  نانمشد  زا  یخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  قالخا  مراکم  یناسنا و 

.تشاد یم  او  میلست 

نیا زا  تفر و  یمن  اهنآ  تیاده  هب  يدیما  زگره  هک  دش  یناسک  تیادـه  لماع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يالاو  قلخ  نیا  »
دوجو مامت  اب  هکلب  دنراذگب ، اهنت  ار  مالـسا  دندشن  رـضاح  هک  دندش  هتـسب  لد  رـشب  گرزب  یبرم  هب  ناگدـش  تیادـه  نانچنآ  هار ،

، شور نیا  اب  تقیقح  رد  .دندش  هدامآ  نآ  هار  رد  يراکادف  عون  ره  يارب 

لزغ ش 156. ص 173 ، ظفاح ، ناوید  - 1
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(1) «. تفای شرورپ  اسراپ  لدایرد و  فوئر ، ییاه  ناسنا  اه ، یگژیو  نآ  اب  تیلهاج  دهع  ياه  ناسنا  زا 

میظع قلخ  رب  وت  انامه  و  ٍمیِظَع ؛ ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  َو  : » دـنک یم  باطخ  نینچ  ار  ینابرهم  لوسر  شا ، ینامـسآ  مالک  رد  زین  دـنوادخ 
(4 ملق : «. ) یشاب یم 

: دیوگ یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هللا ، همحر  ییابطابط  همالع 

ار نآ  دیاتـس و  یم  ترـضح  نآ  یگدـنز  داـعبا  همه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قلخ  نسح  دـنچ  ره  هفیرـش ، هیآ  نیا 
مدرم اب  ترضح  نآ  ترـشاعم  قالخا  هب  طوبرم  ترـضح و  نآ  یعامتجا  هدیدنـسپ  قالخا  هب  رظان  رتشیب  نکل  درامـش ، یم  گرزب 

(2) .اهنیا دننام  عضاوت و  ارادم و  تواخس و  نانآ و  زا  ضامغا  وفع و  مدرم و  رازآ  ربارب  رد  ربص  قح ، رب  يراوتسا  لیبق  زا  تسا ؛

: دسیون یم  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  فاّشک ، ریسفت  رد  زین  يرشخمز 

هب نانآ  اب  دیزرو و  یم  ملح  مدرم  ياه  يراتفردـب  اه و  یقلخ  جـک  رب  ترـضح  نآ  اریز  درمـش ؛ گرزب  ار  شربمایپ  قلخ  دـنوادخ 
َْوفَْعلا َو ِذُخ  : » هک هدرک  هصالخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ار  ربمایپ  میظع  قلخ  دنوادخ ، دـش : هتفگ  درک و  یم  ارادـم  ترـشاعم و  ییوکین 

(199 فارعا :  ) .نادرگ يور  نالهاج  زا  هد و  نامرف  یکین  هب  نک و  هشیپ  ار  وفع  َنِیلِهاْجلا ؛ ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُْعلِاب َو  ُْرمْأ 

(3) «. تسا نآرق  نامه  وا  قلخ  : » داد خساپ  .دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قلُخ  هرابرد  هشیاع  زا  ماشه  نب  دیعس 

ص 239. ج 2 ، یفارعا ، اضر  یلع  رظن : ریز  نآ ، ینابم  تیبرت و  میلعت و  رد  ناملسم  نادنمشناد  يارآ  ناگدنسیون ، هورگ  - 1
، هللا همحر  ییابطابط  همالع  يرکف  یملع و  داینب  رشن  نارهت : يوسوم ، رقابدمحم  دیـس  همجرت : نازیملا ، ریـسفت  ییابطابط ، همالع  - 2

ص 50. ج 20 ، چ 2 ، ، 1366
ص 585. ج 4 ، چ 2 ، ق ، 1415 ه . _ هغالبلا ، رشن  مق ، فاشکلا ، ریسفت  يرشخمز ، - 3
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وا زا  سک  چـیه  .دوبن  وج  بیع  نابزدـب و  رگـشاخرپ ، لد ، گنـس  نشخ ، زگره  .دوب  میـالم  نادـنخ و  ور و  شوخ  هراومه  ربماـیپ 
.دـش یمن  طوبرم  وا  هب  هک  يراک  رد  تلاخد  ییوگرپ و  نخـس ، رد  هلداـجم  دوب : هدـنار  دوخ  داـهن  زا  ار  زیچ  هس  .دـش  یمن  دـیماان 

رد رگم  تفگ ، یمن  نخـس  زگره  .درک  یمن  وـجو  تـسج  ار  مدرم  یناـهنپ  ياـه  بـیع  اـه و  شزغل  درک ، یمن  شنزرـس  ار  یـسک 
لمحت تشاد ، یتساوخرد  تفگ و  یم  نخس  تنوشخ  اب  وا  اب  یهاگآان  بیرغ و  درف  هاگره  .تشاد  دیما  یهلا  باوث  هب  هک  يدروم 

درک یمن  عطق  ار  یـسک  مالک  زگره  .دینک » اطع  وا  هب  دراد ، یتجاح  هک  دیدید  ار  یـسک  هاگره  : » دومرف یم  شنارای  هب  درک و  یم 
(1) .دریگ نایاپ  شنخس  ات 

وجو تسج  ناهج  رد  مدیدن  نم 

(2) وکن قلخ  زا  هب  تیلها  چیه 

( يولوم )

ربمایپ قلخ  نسح  زا  یتیاکح  فلا )

ربمایپ قلخ  نسح  زا  یتیاکح  فلا )

: میناوخ یم  نینچ  ربمایپ  قلخ  نسح  هرابرد  یمق  یسابع  خیش  هتشون  راحبلا  هنیفس  زا  یتیاکح  رد 

ترـضح نآ  باحـصا  رب  رما  نیا  تشادرب ، مخز  ترـضح  نآ  ینارون  هرهچ  تسکـش و  ربمایپ  ياه  نادـند  دـحا ، گـنج  رد  نوچ 
، منک نیرفن  نعل و  ات  مدشن  هتخیگنارب  نم  دومرف : خساپ  رد  ربمایپ  نک ! نیرفن  ار  نانآ  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  هک  اجنآ  ات  دمآ  نارگ 

مدرم يارب  ات  مدش  ثوعبم  هکلب 

 . ص83 ، 1361، یمالسا تاراشتنا  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : رابخالا ، یناعم  قودص ، خیش  - 1
 . تیب 812 مود ، رتفد  يونعم ، يونثم  - 2
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(1) .دنناد یمن  نانآ  هک  ارچ  نک ؛ تیاده  ارم  موق  اراگدرورپ ! دوزفا : هاگ  نآ  .مشاب  تمحر 

: دیوگ یم  تیاکح  نیا  يوار  ضایع ، یضاق  زا  لقن  هب  یمق  سابع  خیش  سپس 

همه لضف و  مامت  هک  نیبب  نک و  تقد  دـنناد ،» یمن  ناـنآ  اریز  نک ؛ تیادـه  ارم  موق  اراـگدرورپ ! : » دومرف هک  ربماـیپ  هلمج  نیا  رد 
ربارب رد  توکـس  هب  اهنت  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هدـش  عمج  نآ  رد  ملح  ربص و  جوا  سفن و  تمارک  قلخ و  نسح  ناـسحا و  ياـه  هجرد 

درک اعد  نانآ  قح  رد  یتح  درک و  محرت  دیزرو و  رهم  نانآ  هب  درک و  وفع  ار  نانآ  هکلب  درکن ، هدنسب  نانآ  تراسج  اه و  یمدرمان 
، نانآ قح  رد  يزرورهم  تقفـش و  يور  زا  هکنآ  رگید  .نک  تیادـه  ار  نانآ  اراگدرورپ ! دومرف : تساوخ و  تعافـش  ناـنآ  يارب  و 

درک یهاوخرذع  نانآ  زا  دنوادخ  ربارب  رد  دوخ ، فرط  زا  زین  نایاپ  رد  .نک  تیاده  ارم  موق  دومرف : داد و  تبسن  شیوخ  هب  ار  اهنآ 
(2) .دنهد یم  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هتسنادن  نم ، موق  انامه  دومرف : و 

: يولوم ریبعت  هب 

نومک رد  روهظ و  ردنا  شا  هشیپ 

(3) َنوُمَْلعَیال مُهَّنِا  یموَق  ِدِْها 

يوبن نایب  رد  قلخ  نسح  راثآ  ب )

يوبن نایب  رد  قلخ  نسح  راثآ  ب )

دنویپ مه  هب  ار  اه  لد  قلخ ، نسح  .دراذـگ  یم  عامتجا  ناور  حور و  رب  یناوارف  ریثأت  دـنک و  یم  داش  ار  هعماج  ياـضف  قلخ ، نسح 
رد تیصخش  ساسحا  داجیا  ببس  نینچمه  .دناهر  یم  تبرغ  ییاهنت و  تشحو  زا  ار  اه  ناسنا  دنز و  یم 

ص 96. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 1

ص 96. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2
تیب 169. مشش ، رتفد  يونثم ، - 3
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.دوش یم  ییابیز  یباداش و  زا  راشرس  دارفا ، قلخ  نسح  وترپ  رد  یناسنا  هعماج  دوش و  یم  نابطاخم 

: دیامرف یم  ادخ  ربمایپ  .تسا  نانآ  هجوت  بلج  مدرم و  نایم  تیبوبحم  قلخ ، نسح  ياهدمآ  یپ  رگید  زا 

(1) .مُِکقالْخَِاب مُهْوَعَسَف  مُِکلاْومَِاب  َساّنلا  اوُعْسَت  َْنل  مُکَّنِا 

.دیهد ماجنا  ار  راک  نیا  ناتقالخا  اب  سپ  .دیروآ  عمج  دوخ  درگ  ار  مدرم  ناتلاوما  اب  دیناوت  یمن  امش  انامه 

: ظفاح يابیز  ریبعت  هب 

رظن لها  دیص  درک  ناوت  فطل  قلُخ و  هب 

(2) ار اناد  غرم  دنریگن  ماد  دنب و  هب 

یمارگ لوسر  زا  هک  ناـنچ  دوش ، یم  ناـسنا  بیـصن  قلخ  نسح  رثا  رد  هک  تسا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تیبوبحم  نآ ، رت  مهم  ریثأـت 
: تسا لقن  مالسا 

یم نارگید  اب  دنعـضاوتم ، هک  یناـسک  ناـمه  دـشاب ؛ رتهب  همه  زا  شقـالخا  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ ، دزن  رت  بوبحم  امـش  همه  زا 
(3) .دنشوج یم  نانآ  اب  زین  مدرم  دنشوج و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناناملسم  تبحم  رهم و  لوسر  هک  تسا  قلخ  نسح  رگید  رثا  مالسا ، یمارگ  یبن  اب  ینیشن  مه 

ص 93. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 1
لزغ ش 4. ص 91 ، ظفاح ، ناوید  - 2

ص 94. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
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(1) .ِِهلْهَِال مُکُْریَخ  ًاْقلُخ َو  ْمُُکنَسْحَا  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ًاِسلْجَم  یّنِم  ْمُُکبَْرقَا 

.دشاب رتهب  همه  زا  شا  هداوناخ  يارب  رتوکین و  همه  زا  شقالخا  هک  تسا  یسک  نم ، سلجم  رد  تمایق  زور  رد  امش  نیرت  کیدزن 

: دور یم  رامش  هب  هعماج  ناگدیزگرب  زا  قلخ ، شوخ  ناسنا 

(2) .نوَُفلُْؤی َنوُِفلأَی َو  َنیِذَّلا  ًاقالْخَا  ْمُُکنَسْحَا  ْمُکُرایِخ 

اب زین  مدرم  دـنریگ و  یم  سنا  مدرم  اب  هک  یناسک  دـشاب ؛ رتوکین  همه  زا  ناشقالخا  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نیرتهب  ناگدـیزگرب و 
.دنراد سنا  نانآ 

ینتورف . 2

ینتورف . 2

یگداتف زا  دوش  رازه  یکی  ناسنا 

(3) تسا نمرخ  تشگ  نیشن  كاخ  هک  يا  هناد  ره 

شیاتس ترهش و  زا  صخش  يزاین  یب  راجنهب و  تیـصخش  زا  یـشان  يونعم ، یملع و  ياه  هیام  ناج  زا  يدنم  هرهب  نیع  رد  ینتورف 
: بئاص ریبعت  هب  .دوش  یم  هدید  هتفای  لماکت  ناسنا  کی  رد  اهنت  تسا و  نارگید 

لامک هب  ندیسر  لیلد  تسا  عضاوت 

دوش هدایپ  دسر  دصقم  هب  راوس  نوچ  هک 

: دنک یم  هیصوت  شدنزرف  هب  میکح  نامقل 

ص 387. ج 71 ، راونالاراحب ، - 1

ص 149. ج 77 ، راونالاراحب ، - 2
.يزیربت بئاص  - 3
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(18 نامقل :  ) .ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِإ  اًحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَتال  ِساّنِلل َو  َكَّدَخ  ْرِّعَُصتال  َو 

تـسود ار  اتـسدوخ  ربکتم  مدرم  زگره  ادـخ  هک  رادـمرب  مدـق  رخف  رورغ و  اـب  نیمز  رد  باـتم و  خر  مدرم  زا  زاـن ، ربکت و  هب  زگره 
.درادن

: دیامرف یم  دوخ  یمارگ  لوسر  هب  ینتورف  هب  رما  رانک  رد  میظع ، راگدرورپ 

(215 ارعش : ) .َنینِم�وُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو 

.نارتسگب عضاوت  هب  تنامیا  اب  ناوریپ  مامت  رب  تمحر  رپ  لاب و 

هب نوچ  وا  .دـشاب  نآ  رد  ینوبز  یگیامورف و  زا  یناشن  چـیه  هکنآ  نودـب  تسا ، ینتورف  ترـضح ، نآ  هناراوگرزب  ياـه  یگژیو  زا 
مه اـب  وا  .درک  یم  قیوشت  هویـش  نیمه  هب  زین  ار  دوخ  ناراـی  تسـشن و  یم  دوـب ، نتـسشن  ياـج  هک  اـج  ره  تفر ، یم  یعمج  ناـیم 

.درک یم  راتفر  يربارب  هب  نانآ  نایم  دوشگ و  یم  نانآ  رب  تمحر  لاب  دوب و  نتورف  نانیشن ،

دوب هدش  ریخم  ود  نیا  نایم  يو  .دوب  نتورف  عضاوتم و  تیاغ  هب  ترـضح  نآ  دیآ ، یمرب  هلاه  یبا  نب  دنه  نانخـس  زا  هک  هنوگ  نآ  »
رب هن  دشاب ، ناگدنب  اب  تساوخ  یم  اریز  دشاب ؛ هدنب  ربمایپ و  هک  دوب  هدیزگرب  ار  نیا  یلو  هدنب ، ربمایپ و  ای  دـشاب  هاشداپ  ربمایپ و  هک 
رب ار  دوخ  هک  سک  نآ  ییامنهار  لباقم ، رد  دنیشن و  یم  رمث  هب  تسا ، کیدزن  مدرم  هب  هک  نآ  ییامنهار  تیاده و  هتبلا  .رترب  نانآ 

.دزاس یم  رترود  قح  زا  ار  نانآ  درامش ، یم  رترب  مدرم 

هب ام  دمآ و  ام  نایم  هب  تشاد ، هیکت  ییاصع  رب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هماماوبا 
: دومرف وا  یلو  میتساخرب ، وا  مارتحا 
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یم يا  هدنب  ره  هک  هنوگ  نآ  متـسه و  يا  هدنب  زین  نم  .دننک  میظعت  ار  رگیدمه  ات  دـنزیخ  یمرب  بارعا  ریغ  هک  ناس  نآ  دـیزیخنرب ،
.منیشن یم  دنیشن ، یم  يا  هدنب  ره  هک  ناس  نآ  مروخ و  یم  دروخ ،

: دومرف یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ادخ و هدنب  دییوگب  .متـسه  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  اهنت  نم  .دندوتـس  ار  میرم  دـنزرف  نایحیـسم  هک  دـینکم  شیاتـس  هنوگ  نآ  ارم 
.وا لوسر 

: دنک یم  تیاور  ادخ  هداتسرف  هرابرد  کلام  نب  سنا  نینچمه 

یتجاح وت  هاگشیپ  هب  نم  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  دنارورپ ، یم  رس  رد  نتفگ  يارب  ینخس  هک  ینز 
.مراد

: دومرف وا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.مروآرب ار  نآ  ات  منیشن  یم  وت  هتساوخ  ندینش  يارب  یهاوخب ، هک  هنیدم  زا  يرذگ  ره  رد  هار و  ره  رد 

سابل درک : یم  کمک  شرـسمه  هب  هناخ  ياهراک  رد  یفاکنتـسا  چـیه  یب  دوب و  نتورف  زین  هداوناخ  اب  دروخرب  رد  هناخ و  رد  ربمایپ 
تسب یم  دوخ  ار  شیوخ  رتش  يوناز  درک ، یم  هلصو  ار  شیوخ  شفک  سابل و  دیشود ، یم  ار  دوخ  دنفـسوگ  تسـش ، یم  ار  دوخ 

هک زین  یهاگ  .دیـشک  یم  شود  رب  دوخ  ار  شیاـهراب  دروخ و  یم  اذـغ  دوخ  رازگ  تمدـخ  اـب  داد ، یم  فلع  بآ و  نآ  هب  دوخ  و 
راک وا  ات  درک  یم  کـمک  يو  هب  ترـضح  نآ  دروخ ، یمرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هنیدـم  دـنمزاین  نازینک  زا  يزینک 

(1) «. ددرگ زاب  رپ  ناتسد  اب  یصقن  یتساک و  چیه  یب  دناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ 

354 و 355. صص 351 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
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تشاد يدایز  تیانع  ترضح  نآ  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعلاطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هناراوگرزب  هویـش  رد  هک  یتقو  »
تلیـضف و لمع و  رد  هقباسم  شمان ، هچنآ  هب  یطبر  مدرم و  نایم  رد  هدـش  تداع  اجیردـت  هک  ار  ییاـه  فـالتخا  اـه و  تواـفت  هک 

نیب زا  درک ، یم  اج  یب  ياه  يدنلب  تسپ و  اه و  يراومهان  داجیا  هک  دوب  یتاداع  افرـص  تشادن و  تسا ، تاریخ  رد  نتفرگ  یـشیپ 
داد یم  روتسد  .دشاب  هتشادن  نییاپ  الاب و  سلجم  دننیـشنب ؛ راو  هقلح  درگ و  سلاجم ، رد  هک  تشاد  تیانع  ًالثم  .دنک  مودعم  دربب و 

ناتدوخ ياج  ار  نّیعم  هطقن  کی  دینیـشنب ؛ اج  نامه  تسا ، یلاخ  هک  اج  ره  دیوش ، یم  سلجم  دراو  تقو  ره  هک  درک  یم  دیکأت  و 
یهاگ .دنوش  دنلب  شیاپ  ولج  هک  دمآ  یمن  ششوخ  دش ، یم  یسلجم  دراو  شدوخ  رگا  .دیرواین  راشف  هطقن  نآ  هب  دینکن و  باسح 

شهارمه يا  هدایپ  تسا ، هراوس  یتقو  دش  یمن  رـضاح  .دنریگب  رارق  هک  درک  یم  رما  ار  مدرم  دش و  یم  عنام  دـندش ، یم  دـنلب  رگا 
! ایب ام  زا  دعب  ای  رتولج  وت  تفگ  یم  وا  هب  ای  درک  یم  راوس  ار  هدایپ  نآ  دنک ؛ تکرح 

ینک و یم  راتفر  ناگدـنب  لثم  هکنیا  نآ  يراد و  بیع  کی  طقف  تسا ، بوخ  وت  ياه  قلخ  همه  هک  درک  ضرع  شترـضح  هب  ینز 
.تسا رت  هدنب  نم  زا  هدنب  مادک  دومرف : .ینیشن  یم  نیمز  يور 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دهد  یم  ناشن  نیارق  اما  تشاد ، هناعضاوتم  یتریس  ترضح ، نآ  هک  تسین  یکـش  لاح ، ره  هب 
باقلا و نیمه  تامارتحا ، نیمه  هک  هتشاد  هجوت  .تسا  هتشاد  هجوت  دایز  مه  ایاضق  نیا  یعامتجا  هبنج  هب 
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نیا رد  دراد  ریثأت  ردق  هچ  دروآ ، یم  دوجو  هب  دارفا  نایم  یمیخـض  راوید  هچ  دسر ، یم  رظن  هب  کچوک  هک  تاداع  نیمه  نیوانع ،
.دروآ یم  دوجو  هب  ار  اه  خالگنس  اه و  يدنلب  تسپ و  اه و  يراومهان  هک  تساه  نیمه  .دنک  رود  مه  زا  ار  اه  لد  هک 

دش رارق  .دمآ  دورف  یلزنم  رد  رهظ  دندوب ، شهارمه  باحصا  هک  یلاح  رد  اه  ترفاسم  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
يرگید نم ؛ هدهع  هب  دنفسوگ  حبذ  : تفگ باحـصا  زا  یکی  .دوش  هدافتـسا  دنفـسوگ  نآ  تشوگ  زا  راهان  دوش و  حبذ  يدنفـسوگ 

مزیه ندرک  عمج  دومرف : زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم و  اب  تشوگ  نتخپ  تفگ : یموس  نم ؛ اب  نآ  تسوپ  ندنک  تفگ :
ار اهراک  همه  راختفا  لامک  اب  نامدوخ  ام  دینیشنب ، امش  دیشکن ، تمحز  امش  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  باحصا  .نم  اب  ارحص  زا 

ْنِم ُهَرْکَی  َهّللا  َّنِا  : » نکل دـیهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  امـش  مناد  یم  دومرف : ربمایپ  .میتسین  امـش  تمحز  هب  یـضار  ام  میهد ، یم  ماجنا 
يارب يزایتما  شنارای ، نایم  هک  دـنیبب  یلاح  رد  ار  وا  هکنیا  شا ، هدـنب  زا  درادـن  شوخ  دـنوادخ  ِِهباحْـصَا ؛ َْنَیب  ًازِّیَمَتُم  ُهارَی  ْنَا  ِهِدـْبَع 

«. تسا هدش  لئاق  نارگید  ربارب  رد  دوخ 

یم هک  تسا  داـیز  لـیبق  نیا  زا  ییاـه  ناتـساد  اـیاضق و  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تریـس  رد 
قوقح رد  اج  یب  ياه  توافت  أشنم  اه  نیمه  دسر و  یم  رظن  هب  کچوک  ادتبا  هک  ار  اه  تداع  هنوگ  نیا  دنتـشاد  شـشوک  دـناسر ،

(1) «. دننک راومه  ددرگ ، یم 

صص 141_143. چ 14 ، ، 1377 اردص ، نارهت ، راتفگ ، تسیب  يرهطم ، یضترم  - 1
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تشذگ . 3

تشذگ . 3

زا هک  سب  نیمه  وفع  رهوگ  ییاـهب  نارگ  رد  .دریگ  یم  همـشچرس  هناـمیرک  ییوـخ  قـلخ و  میلـس و  یبـلق  زا  شـشخب ، تشذـگ و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  .دنک  یم  تیاکح  دیارآ ، یم  تفص  نیا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  ندوب  ینّابر  زا  تسا و  یهلا  ياه  یگژیو 

: تسا لقن  هراب  نیا  رد 

قح دننام  ات  دهد  یم  رارق  دوخ  هدش  باختنا  صوصخم و  ناگدنب  ياه  لد  رد  ار  نآ  دنوادخ  .تسادـخ  تافـص  زا  نارفغ ، وفع و 
هتفای تاجن  هدـش و  راگتـسر  دـبای ، تسد  وفع  رهوگ  هب  سک  ره  .دـننک  راـتفر  تشذـگ  شـشخب و  اـب  مدرم ، ناگدـنب و  اـب  یلاـعت 

(1) .تسا

: یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  هدیقع  هب 

هب تقیقح ، نطاب و  رد  تسیاب  یم  دشاب ، دنوادخ  برقم  ناگدنب  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  .دشاب  ادخ  تافص  هب  فصتم  دیاب  نمؤم 
ضامغا یـشوپ و  مشچ  نآ  زا  دـهدن و  رارق  هذـخاؤم  دروم  ار  نارگید  ياهاطخ  ددرگ و  هتـسارآ  وفع ، نارفغ و  هب  یهلا و  تاـفص 

(2) .دشاب هتشاد  عضاخ  ینارون و  كاپ و  لد  هک  دریگ  یم  ياج  ناسنا  لدرد  یتقو  تفص ، ود  نیا  هتبلا  .دیامن 

، خـیرات تسب و  یم  راک  هب  شا  یگدـنز  رد  ار  تشذـگ  وفع و  لامک  اه ، ناسنا  نیرترب  ماـقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.تسا هدرک  تبث  شیوخ  رد  ار  شنانمشد  نیرت  تخسرس  لباقم  رد  یتح  ترضح ، نآ  وفع  زا  ییاه  هنومن 

ص چ 1 ، ، 1361 رجح ، نارهت ، یلاخلخ ، یمظاک  نیدـباعلا  نیز  همجرت : مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  هعیرـشلا ، حابـصم  - 1
.326

ص 312. ج 11 ، چ 5 ، ، 1383 یّبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، عیشت ، فراعملا  هریاد  ناگدنسیون ، زا  یعمج  - 2
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نبا همرکع  دـننام : تسناد ؛ یم  لتق  راوازـس  ار  نانآ  حابم و  ار  ناشنوخ  هک  یلاح  رد  درک ، وفع  ار  یناوارف  تعاـمج  ترـضح  نآ  »
یسک يرعبز ، نب  هللادبع  .يرعبز  هللادبع  هزمح و  لتاق  یـشحو ، بلطملا ، نب  دوسالا  نب  رابه  فلخ ، نب  هیما  نب  ناوفـص  لهج ، یبا 

یهاوخرذع يارب  تخادرپ ، ترضح  نآ  اب  گنج  هب  هکنآ  زا  سپ  درک و  یم  يور  هدایز  ترـضح  نآ  هب  ییوگ  مانـشد  رد  هک  دوب 
رد درک ، وفع  ار  نایفـس  یبا  دنه و  ترـضح ، نآ  نینچمه  .تشذگرد  وا  زا  تفریذپ و  ار  وا  رذع  زین  ربمایپ  .دـمآ  ترـضح  نآ  دزن 

(1)« .تسا ناوتان  نآ  نایب  زا  نابز  هک  دندرزآ  ار  ربمایپ  نانچ  نانآ  هک  یلاح 

رگید زا  .دـشاب  تشذـگاب  رایـسب  مدرم ، ياه  شزغل  ربارب  رد  هک  دوب  هتخاس  هدامآ  نآ  يارب  تثعب ، زا  شیپ  ار  ربمایپ )  ) وا دـنوادخ  »
خیرات رد  زگره  .دریگ  یمن  ياج  دـشاب ، یلاخ  اـه  ینمـشد  اـه و  هنیک  زا  هک  یبلق  رد  زج  تشذـگ ، وفع و  هک  تسا  نشور  يوس ،
هتـشاد لوغـشم  یلهاج  گنهرف  زا  یـشان  ياه  ینمـشد  تیلهاج و  ياه  هنیک  هب  ار  شیوخ  لد  هک  دـشن  هدـید  ترـضح  نآ  تایح 

رد هتبلا  هدش _  ماجنا  هک  يراک  رب  ار  یسک  زگره  تشاد ، يراوگرزب  تشذگ و  وفع و  هب  هک  یمامتها  ببس  هب  ترضح  نآ  .دشاب 
: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مداخ  کلام ، نب  سنا  .درک  یمن  شنزرـس  دش _  یم  طوبرم  يو  دوخ  هب  هک  يدراوم 

نینچ ارچ  هک  تفگن  نم  هب  مدرک ، هک  يراک  رطاخ  هب  زگره  دنگوس ، دنوادخ  هب 

صص 97 و 98. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  کن : - 1
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(1) «. يدرکن نانچ  ارچ  دیسرپن  نم  زا  مدرکن ، هک  يراک  ببس  هب  زگره  يدرک و 

مدرم نآ  دش و  هدنهانپ  فیقث  هب  ترضح  نآ  هک  یماگنه  دناسر و  دح  نیرخآ  هب  ار  ربمایپ  رازآ  شیرق  هک  یماگنه  تسا  تیاور  »
گنرین هلیح و  دـنوادخ ، تفگ : دـش و  لزان  يو  رب  لـیئربج  دـندناروش ، وا  دـض  رب  ار  دوخ  شاـبوا  نارـس و  کبـس  زا  يا  هدـع  زین 

وا هد و  نامرف  اه  هوک  هتـشرف  هب  یهاوخ ، یم  نانآ  هرابرد  وت  هچ  ره  کنیا  دینـش و  دنداد ، وت  هب  هک  ار  یخـساپ  وت و  دـض  رب  تموق 
هوک ود  یهاوخ ، رگا  هک  هد  نامرف  یهاوخ  هچنادب  ارم  تفگ : درک و  مالس  ترضح  نآ  رب  اه  هوک  هتشرف  ماگنه ، نیا  رد  .دنک  ارجا 

(2) «. دننادان نانآ  هک  زرمایب  ارم  موق  اراگدرورپ ! دومرف : تشذگاب  راوگرزب و  ربمایپ  یلو  مناباوخب ؛ نانآ  يور  رب  ار  هکم  بناج  ود 

ترضح نآ   » .تشاذگ شیامن  هب  هکم  حتف  زور  رد  ار  شیوخ  وفع  ياه  هنحص  نیرتابیز  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هتسیاش هک  یتبحم  ینابرهم و  اب  دنتفرگ ، یم  شیپ  رد  يراتفر  هچ  نانمؤم  وا و  اب  دندش ، یم  زوریپ  ناکرـشم  رگا  دشیدنیب  هکنآ  یب 

وت هب  ریخ ، زج  دـنتفگ : نانآ  درک ؟ مهاوخ  هچ  امـش  اب  دـینک  یم  نامگ  دومرف : داد و  رارق  دوخ  بطاخم  ار  شیرق  نارـس  دـید ، یم 
زورما هک : تفگ  شناردارب  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  هک  میوگ  یم  امش  هب  ار  ینخـس  نامه  دومرف : زین  ترـضح  نآ  .میرب  یمن  نامگ 

وا هک  دزرمآ  یم  ار  امش  دنوادخ  .تسین  يا  هذخاؤم  امش  رب 

صص 360 و 362. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
ص 364. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 2
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نایاپ هب  ار  اه  هنیک  همه  یمومع ، وفع  نیا  اب  ربمایپ  .دیناگدشدازآ  امـش  همه  هک  دیورب  ( 92 فسوی :  ) .تسا نانابرهم  نیرت  نابرهم 
(1) «. دنورب مالسا  هیاس  رد  دیدج ، يرصع  لابقتسا  هب  مدرم  ات  دنکفا  رس  تشپ  ار  اهنآ  دناسر و 

لوصا و زا  الاو ، ماقم  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  دندرک ، یم  تموکح  اه  لد  رب  دـندوب و  زیزع  مدرم  دزن  هک  یگرزب  نادرم  نامگ ، یب 
.تسا هدوب  نارگید  ياهافج  اهاطخ و  زا  یشوپ  مشچ  تشذگ و  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دندرک  يوریپ  صخشم  ینیناوق 

: دیامرف یم  نارگید  زا  تشذگ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) .َهّللا ُمُکُّزُِعی  اوَفاعَتَف  ًاّزِع  ِّالا  َْدبَْعلا  ُدیِزَیال  َْوفَْعلا  َّنِاَف  ِْوفَْعلِاب  ْمُْکیَلَع 

تزع ار  امـش  دـنوادخ  ات  دـیرذگرد  رگیدـکی  زا  نیاربانب ، .دـیازفا  یمن  هدـنب  تزع  رب  زج  تشذـگ ، اریز  تشذـگ ؛ هب  داـب  امـش  رب 
.دشخبب

: دومرف زین 

(3) .ِهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ًاّزِع  اِهب  ُهّللا  َُهلَْدبَا  ٍهَمَلْظَم  ْنَع  یفَع  نَم 

.دشخب تزع  وا  هب  ترخآ  ایند و  رد  نآ ، ياج  هب  دنوادخ  درذگ ، یمرد  تسا ، هدش  وا  قح  رد  هک  یمتس  زا  هک  ره 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دراد ، یپ  رد  ار  صخش  زا  یهلا  وفع  نارگید ، زا  تشذگ  نینچمه 

ص 365. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
ص 108. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 183. یلاما ، یسوط ، خیش  - 3
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(22 رون :  ) .ْمَُکل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَا  َنوُّبُِحت  الَا  اوُحَفْصَْیلَو  اوُفْعَْیلَو 

.دیاشخبب امش  رب  دنوادخ  دیرادن  تسود  رگم  دینک ؛ تشذگ  وفع و  دیاب  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وا هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دـشاب »؟ مضمـضوبا  دـننام  دـناوت  یمن  امـش  زا  یـسک  ایآ  : » دومرف يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار دوخ  ناونع  وربآ و  نم  اراـگدرورپ ! تفگ : یم  درک ، یم  حبـص  نوچ  زور  ره  هک  هتـشذگ  ياـه  تما  زا  يدرم  : » دومرف تسیک ؟

«. مدرک فقو  وت  ناگدنب  مدرم و  هب  تمدخ  يارب 

توربج توکلم و  بحاص  هک  يدنوادخ  هک  دراد  عقوت  هنوگچ  دشاب ، هتـشاد  تشذگ  دناوت  یمن  دوخ  دننامه  يدرف  زا  هک  یـسک 
(1) .درذگب وا  زا  تسا ،

وا یتخس  رب  ریم  يا  نک  وفع 

وا یتخبدب  درد و  رد  رگن  رد 

دنک يوفع  ادخ  مه  تمرج  ات ز 

دنگآرد ترفغم  ار  تّتل  ز 

يا هتسکشب  وبس  سب  تلفغ  وت ز 

يا هتسبرد  لد  وفع ، دیما  رد 

ازج رد  یبای  وفع  ات  نک  وفع 

(2) ازس ردنا  رَدَق  وم  دفاکش  یم 

صص 525 و 526. ج 3 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
.3552 ياه 3549 _  تیب  مجنپ ، رتفد  يونثم ، - 2
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: مالسا یمارگ  لوسر  هدومرف  هب  دنک و  یم  نیمضت  زین  ار  مکاح  تموکح  ماود  تشذگ ، وفع و 

(1) .ِْکلُْملا ُءاَقب  ِكُولُْملا  ُْوفَع 

.تسا یهاشداپ  یگدنیاپ  ببس  ناهاشداپ ، تشذگ 

صخـش هب  دماجنا و  یم  اه  شزغل  ماجنا  رد  راکاطخ  درف  یخاتـسگ  هب  شـشخب ، وفع و  هک  اجنآ  هک  تشاد  ناهنپ  رظن  زا  دیابن  هتبلا 
.دنهد یمن  هزاجا  ار  یتشذگ  نینچ  ینید ، ياه  هزومآ  دشخب ، یم  رطاخ  نانیمطا  راکهزب ،

مدرم هب  ناسحا  يزرورهم و  . 4

مدرم هب  ناسحا  يزرورهم و  . 4

: دومرف ترضح.دنک  يا  هیصوت  وا  هب  تساوخ  ناشیا  زا  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  یصخش 

رازآ زین  ار  تردام  ردپ و  .يوش  هجنکـش  يزوسب و  شتآ  رد  هچ  رگا  یهدـن ؛ رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  منک  یم  شرافـس  ار  وت 
ردارب اـب  دروـخرب  رد  .راذـگب  تا  ینید  ردارب  راـیتخا  رد  يراد ، هفاـضا  هـچنآ  .هدرم  اـی  دنـشاب  هدـنز  نـک ؛ یکین  ناـنآ  هـب  نـکم و 

ره هک  نادـب  .نک  توعد  مالـسا  هب  زین  ار  مدرم  .رابب  نانآ  رب  ار  تتمحر  ناراب  نکم و  تناها  مدرم  هب  .شاـب  ور  هداـشگ  تناملـسم 
(2) .تسا بوقعی  نادنزرف  زا  هک  يا  هدنب  دراد ، ار  هدنب  ندرک  دازآ  باوث  وت ، ییاشگراک 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  یگژیو  نیا  نایب  رد  دنوادخ  .دوب  ادخ  قلخ  هب  ناسحا  يزرورهم و  رهظم  مالسا ، یمارگ  ربمایپ 

ص 168. ج 77 ، راونالاراحب ، - 1

ص 136. ج 77 ، راونالاراحب ، - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:59

(128 هبوت :  ) .ٌمیِحَر ٌف�وَر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل 

، نانمؤم اب  دراد و  رارـصا  امـش  تیادـه  رب  تسا و  راوشد  تخـس و  وا  رب  امـش  ياه  جـنر  هک  دـمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  یلوسر 
.تسا نابرهم  فوئر و 

یم نخس  رایـسب  ینابرهم  تمحر و  زا  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
(1) «. دیشاب نابرهم  ناگمه  اب  هک  تسا  نیا  مروظنم  : » دومرف .مینابرهم  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  اب  ام  هکنآ  اب  ییوگ ،

يدنت و یکیدزن و  هب  ار  اهنآ  يرود  تخاس و  یم  مار  ار  تقیقح  زا  هتخیرگ  ياه  لد  ینابرهم ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.درک یم  لدب  یمرن  سنا و  هب  ار  اهنآ  تنوشخ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  .تساوخ  يزیچ  دیسر و  راوگرزب  نآ  روضح  هب  نیشن ، هیداب  بارعا  زا  یـصخش  هک  تسا  تیاور  هراب  نیا  رد 
راـک یتـح  هن  يدرک و  ناـسحا  هن  داد : خـساپ  وا  مدرک »؟ ناـسحا  وـت  هب  اـیآ  : » دوـمرف هاـگ  نآ  درک و  یـششخب  يو  هب  هـلآ  هـیلع و 
یلو دنتساخرب ، وا  بوکرس  يارب  دندش و  نیگمشخ  دنتشاد ، روضح  اجنآ  هک  یناناملسم  ماگنه ، نیا  رد  يداد ! ماجنا  يا  هدیدنـسپ 
تفر هناخ  هب  تساخرب و  ترضح  نآ  سپس  .دنرادرب  تسد  يدصق  نینچ  زا  ات  درک  هراشا  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رب يزیچ  داتسرف و  درم  نآ  یپ  رد  ار  یصخش  و 

ص 382. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
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تناسک هداوناخ و  رد  ار  وت  دنوادخ  يرآ ، داد : خساپ  وا  ما »؟ هدرک  ناسحا  وت  هب  ایآ  : » دومرف هاگ  نآ  .دوزفا  دوب ، هداد  يو  هب  هچنآ 
ییاه هشیدنا  اه و  نامگ  نم  باحصا  لد  رد  يدروآ ، نابز  رب  نیا  زا  شیپ  هک  ینانخس  : » دومرف يو  هب  ادخ  ربمایپ  سپس  .دهد  ریخ 
هچنآ ات  وگب  زین  نانآ  عمج  رد  یتشاد ، راهظا  نم  روضح  رد  نونکا  ار  هچنآ  يراد ، تسود  رگا  کنیا  .تشاذـگ  ياج  رب  وت  هرابرد 

«. دورب نایم  زا  دنراد ، لد  رد  وت  هرابرد 

هب درم  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نآ ، يادرف  رد  اـی  زور  ناـمه  ناـهاگماش  داد و  تبثم  خـساپ  داهنـشیپ  نیا  هب  زین  وا 
تـشاد راهظا  وا  میدوزفا و  وا  هب  دوخ  ياطع  رب  ام  تفگ و  دیناد  یم  هک  ار  نانخـس  نآ  نیـشن ، هیداب  درم  نیا  : » دومرف .دمآ  دجـسم 

.دهد ریخ  تناسک  تا و  هداوناخ  رد  ار  وت  دنوادخ  يرآ ، تفگ : زین  درم  نآ  .تسا » هدش  دونشخ  یضار و  رادقم ، نیا  هب  هک 

: دومرف ربمایپ  سپس 

یگدنمر رب  دندیود و  رتش  نآ  یپ  رد  مدرم  سپ  .دوب  هتخیرگ  رتش  نآ  تشاد و  يرتش  هک  تسا  يدرم  نآ  لثم  درم ، نیا  نم و  لَثَم 
اب مناوت  یم  میانـشآ و  نآ  اب  امـش  زا  رتشیب  دوخ ، نم ، هک  دینک  راذـگاو  مدوخ  هب  ارم  رتش  تفگ : مدرم  هب  رتش  بحاص  .دـندوزفا  وا 
يا هلبزم  رد  هک  ار  رتش  تفر و  شغارس  هب  ور  هب  ور  زا  دوخ  درم ، نآ  دنتفر و  رانک  مدرم  نخـس ، نیا  زا  سپ  .منک  مار  ار  نآ  یمرن 
راب رگید  درم ، نآ  داهن و  نیمز  هب  وناز  وا  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  رتش  هک  اجنآ  ات  دنادرگرب  دوخ  يوس  هب  دـناوخ و  شیپ  دـیرچ ، یم 

هک ماگنه  نآ  رگا  زین  نم  کنیا  .تفرگ  رایتخا  رد  ار  نآ  درک و  مکحم  شتشپ  رب  ار  رتش  نآ  زاهج 
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(1) .دش یم  خزود  هناور  وا  دیتشک و  یم  ار  وا  مدوب ، هداد  هزاجا  امش  هب  تشاد ، راهظا  ار  نانخس  نآ  درم  نیا 

تـسا هدرتسگ  یتمحر  ریگارف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  يزوس  لد  ینابرهم و  هک : میناوخ  یم  ناربمایپ  متاـخ  باـتک  رد 
نانچمه تسادخ ،_  يارب  زین  وا  مشخ  هک  دوش _  یم  نیگمشخ  رگا  یتح  وا  .درادن  صاصتخا  دارفا  رگید  زا  يادج  يدرف ، هب  هک 

رارق دوخ  ریثأت  تحت  ار  زیچ  همه  دنکفا و  یم  هیاس  تسا ، هتـساریپ  یهاوخدب  ره  زا  هک  وا  كاپ  بلق  رب  ناگمه ، اب  ینابرهم  محر و 
: دنک یم  ضرع  دروآ و  یم  عرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  هنوگ  نیا  دهد و  یم 

سپ .موش  یم  نیگمـشخ  دوش ، یم  نیگمـشخ  یناسنا  ره  هک  هنوگ  نآ  متـسه و  اه  ناسنا  رگید  ناـسب  یناـسنا  زین  نم  اراـگدرورپ !
ییوضو و يزامن و  هلزنم  هب  يو و  رب  تمحر  ناهانگ و  زا  یکاـپ  ببـس  وا ، يارب  ار  نیرفن  نآ  ما ، هدرک  نیرفن  ار  يا  هدـنب  هاـگره 

(2) .يزاس کیدزن  دوخ  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  هلیسو ، نادب  هک  هدرارق  دوخ  هب  یبرقت  هیام 

هانگ بکترم  هک  يرگمتـس  ناراک  هانگ  رب  دـشاب و  ضراعت  رد  ناگمه  اب  یناـبرهم  ربارب  رد  درف ، قح  رد  يزرورهم  نیا  دـیابن  هتبلا 
دنوادخ ببس ، نیمه  هب  .دوش  یم  یعرش  ياهرفیک  یهلا و  دودح  زا  يدح  يارجا  قحتسم  هک  یهانگ  دوش ؛ يزوس  لد  دنوش ، یم 

: دیامرف یم  نآرق  رد 

صص 382_384. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
صص 387 و 388. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 2
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راتفرگ یهلا  نید  ماکحا  يارجا  رد  دیراد ، نامیا  زیخاتـسر  زور  دنوادخ و  هب  رگا  دینز و  هنایزات  دص  ار  کی  ره  راکانز ، درم  نز و 
(1)(2 رون :  ) .دیوشن نانآ  قح  رد  يزوس  لد 

هنوـمن کـیدزن ، هاوـخ  رود و  هاوـخ  ناـکیدزن ، ناـشیوخ و  اـب  وا  راـتفر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزرورهم   » نـینچمه
تراسا هب  ردـب  گنج  رد  ترـضح ، نآ  يومع  بلطملادـبع ، نب  سابع  هک  یماگنه  لاـثم ، يارب  .تسا  همه  يارب  یلمع  دنمـشزرا 

.دوب رارق  یب  تشادن و  شیاسآ  باوخ و  ناشیا  دمآرد ، ناناملسم 

هدـش ریـسا  وا  يومع  هک  ببـس  نادـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يدـنمدرد  تسخن ، تسا : رگ  هولج  هتکن  ود  ارجام  نیا  رد 
هک يراوتـسا  تباث و  تلادع  رگید ، تخاس ؛ یم  نیگهودنا  ار  ربمایپ  رما  نیا  هک  دـشچ  یم  ار  تراسا  جـنر  یخلت و  نونکا  تسا و 

ارجاـم نیا  رد  نیارباـنب ، .دـنناسمه  ربارب و  رگیدـکی  اـب  دوخ ، ياـهراک  یعیبـط  دـمآ  یپ  زا  يدـنم  هرهب  رد  مدرم  همه  نآ ، وترپ  رد 
(2) «. تسا هتفای  تیمها  تلادع  يارجا  رانک  رد  ربمایپ ، یتسود  رهم و  هزیگنا  یفطاع و  ياه  شیارگ 

نب یح  رتخد  هیفص ،  » یتقو .دید  ناوت  یم  ربیخ  حتف  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناسحا  يزرورهم و  زا  رگید  يا  هنومن 
نایرج زا  هک  ربمایپ  .دروآ  ربمایپ  تمدخ  داد و  روبع  دوهی  ناگتشک  رانک  زا  ار  ود  نیا  لالب ، دش ، ریسا  رگید  ینز  هارمه  هب  بطخا ،

لد زا  هفطاع  رهم و  رگم  دومرف : لالب  هب  درک و  تیاده  هاگرکـشل  رد  يا  هطقن  هب  تحارتسا  يارب  مارتحا ، زا  سپ  ار  اهنآ  دش ، هاگآ 
تخر وت 

ص 382. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 1
صص 384 و 385. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 2
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(1) »؟ يداد روبع  ناشنازیزع  داسجا  رانک  زا  ار  نز  ود  نیا  هک  تسبرب 

هب ار  نایلاو  ناراد و  مامز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بیترت ، نیدـب  .تسا  يراد  مامز  تیالو و  تایـضتقم  زا  زین  يزوس  لد 
گنـس اب  دنـشاب و  نابرهم  زوس و  لد  نانآ  اب  دننک و  ارادم  مدرم  اب  درک  یم  هیـصوت  نانآ  هب  دناوخ و  یم  ارف  مدرم  هب  ندرک  ارادـم 

: دومرف هک  اجنآ  دنزاسن ، هدرزآ  ار  نانآ  ناشیاه ، لد  ندیشک  ینوبز  تلذ و  هب  ای  نتشاداو  يراک  رب  روز  هب  متس ، یلد ،

وا رب  نک و  ارادـم  وا  اب  زین  وت  دـنک ، ارادـم  نانآ  اب  دریگ و  تسد  رد  ارم  تما  روما  ماـمز  تیـالو و  زا  يزیچ  سک  ره  اراـگدرورپ !
.ریگ تخس  وا  رب  زین  وت  دریگ ، تخس  نانآ  رب  دریگ و  تسد  رد  ار  نم  تما  روما  مامز  تیالو و  زا  يزیچ  هک  ره  ریگ و  ناسآ 

.دوب هتخومآ  هدرک و  كرد  یبوخ  هب  ار  انعم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیاده  وترپ  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
دوخ مکح  نیتسخن  ياه  شخب  نامه  رد  درک ، رومأم  رـصم  تیالو  هب  ار  یعخن  رتشا  کـلام  ترـضح ، هک  هاـگ  نآ  ساـسا ، نیا  رب 

: دروآ نینچ 

نانآ اب  ادابم ، .زاس  هدنکآ  ناشیا  هب  ناسحا  فطل و  زین  نانآ و  اب  یتسود  تبحم و  تیعر و  يارب  تمحر  ینابرهم و  زا  ار  دوخ  بلق 
(2)و(3) .یناد تمینغ  ار  نانآ  ندروخ  هک  یشاب  يراکش  ناگدنرد  نوچ 

.19/2/1381 تلاسر ، همانزور  هلآ »  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یقالخا  هریس  رد  يریس   » هلاقم يولع ، دوعسم  دیس  - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 2

صص 389 و 390. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 3
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تواخس . 5

تواخس . 5

ياهرد زا  يرد  دشابن ، یشورفرخف  هزیگنا  هب  هک  ماگنه  نآ  تواخـس ، .تسوکین  سدقم و  يرما  راثیا و  ياه  هولج  زا  یگدنـشخب ،
تکرب هب  .دزاون  یم  دـنوادخ  فطل  میـسن  ار  قیفوت  رپ  ناگدنـشخب  دوش و  یم  هدوـشگ  نادـنمزاین  يور  هب  هک  تسا  ریخ  تمحر و 

راوتـسا و هعماج  دارفا  نایم  تبحم  یتسود و  دـنویپ  دـنوش و  یم  راودـیما  ادـخ  فطل  تمحر و  هب  دـنمزاین ، ياه  ناـسنا  تواـخس ،
.دنام یم  رادیاپ 

 : مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هدومرف  هب  انب  .دوب  ترضح  نآ  تواخس  مالسا ، یمارگ  لوسر  هتسجرب  ياه  یگژیو  زا  یکی 

رت میرک  هریشع ، موق و  رظن  زا  دوب و  ناهج  مدرم  نیرتوخ  مرن  نیرتوگ و  تسار  نیرت ، تئرجاب  نیرتزاب ، لد  تسد و  ترـضح ، نآ 
(1) .دوب رترب  و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هناگی  لوسر  نآ 

ُدِـسُْفَیل ُهَّنِا  ِْقلُْخلا َو  ِءوُس  ِلُْخْبلا َو  َنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َیِلا  ُضَْغبَا  ْیَـش ٌء  ام  َو  ِءاـفَْجلا ، ِلُْـخْبلا َو  ْنَع  یناـهَن  ِِّرْبلا َو  ِءاـخَّسلَاب َو  ّیبَر  ینَرَمَا 
(2) .َلَسَْعلا ُّلَْخلا  ُدِسُْفی  امَک  َلَمَْعلا 

لخب زا  رت  ضوغبم  لاعتم  دنوادخ  دزن  زیچ  چیه  تسا و  هدرک  یهن  يراکافج  لخب و  زا  رما و  یکین ، تواخـس و  هب  ارم  مراگدرورپ 
.ار لسع  هکرس ، هک  نانچ  دزاس ؛ یم  هابت  ار  یمدآ  کین  ياهراک  تلصخ ، ود  نیا  اریز  تسین ؛ یقالخادب  و 

ص 429. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 1
ص 50. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2
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هب ناشیا  .دیـشخب  یم  نارگید  هب  دوب ، یم  دـنمزاین  نادـب  دوخ  هچرگا  تشاد ، رایتخا  رد  ار  هچنآ  هک  دوب  تواخـساب  يدرم  ربمایپ ، »
.دوب دنم  تواخس  هدنشخب و  زین  تثعب  زا  شیپ  وا  .دنهد  حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  دنشاب ، دنمزاین  دوخ  هچ  رگا  ات  تخومآ  نانمؤم 

هک تسوا  .تفای  ینوزف  لاـمک و  تثعب  زا  سپ  تشاد ، وا  هچ  ره  اریز  دوب ؛ نآ  زا  رتارف  هکلب  نینچ و  زین  تثعب  زا  سپ  هک  ناـس  نآ 
ار رادان  یـشک و  یم  شود  رب  ار  ناناوتان  یگدـنز  راب  وت  : » دراد یم  راهظا  يو  هب  تثعب  هناتـسآ  رد  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح 

ترضح نآ  هاگشیپ  هب  هک  ار  یتمینغ  ره  هک  دوب  نیا  ترضح  نآ  تواخس  ياروگرزب و  ياه  هناشن  زا  یکی  .يزاس » یم  رادروخرب 
.تشاد یمن  هگن  دوخ  يارب  درک _  یم  هدنسب  ار  وا  هک  ردق  نآ  رگم  ار _  نآ  زا  زیچ  چیه  درک و  یم  شخپ  دندروآ ، یم 

ار هچنآ  هک  دـیزرو  یم  شـشخب  تواخـس و  اجنآ  اـت  دـنادرگ و  یمنرب  دزاـس ، فرطرب  ار  شزاـین  هکنآ  یب  ار  يدـنمزاین  زگره  وا 
ار ناتـسد  گـنت  زاـین  هلیـسو ، نیدـب  اـت  تفرگ  یم  شود  رب  ار  یهدـب  نید و  راـب  تشادـن ، يزیچ  رگا  یتح  دیـشخب و  یم  تشاد ،

يزیچ دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  يدرم  راب  کی  تسا : هدرک  تیاور  يذمرت  هک  هنوگ  نآ  .دزاس  هدروآرب 
دوـخ يارب  نـم ، هـمذ  هـب  یهاوـخ ، یم  هـچنآ  یناوـت  یم  یلو  مرادـن ، راـیتخا  رد  يزیچ  : » دوـمرف ترـضح  نآ  .تساوـخ  ناـشیا  زا 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  دـید  یتقو  هباحـص  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  .درک » مهاوخ  ادا  ار  نآ  متـشاد ، يزیچ  هاگره  ینک و  يرادـیرخ 
هک دنک  یم  تنامـض  لاح ، نیا  اب  دزادرپب ، درخب ، دـهاوخ  یم  درم  نآ  هک  ار  ییاهالاک  ياهب  ات  درادـن  رایتخا  رد  يزیچ  هلآ  هیلع و 

دنوادخ تفگ : ترضح  نآ  هب  دزادرپ ، یم  دعب  ار  نآ 
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هلصاف شتواخـس  ییادخ  تشرـس  وا و  نایم  یـسک  تساوخ  یمن  هک  ربمایپ  .تسا  هدرکن  فظوم  يرادن ، ار  نآ  ناوت  هچنادب  ار  وت 
ترضح نآ  هرهچ  رد  ار  يدونشخان  نیا  هک  ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد  .دش  دونـشخان  صخـش  نیا  هتفگ  زا  دنکفا ،

راثآ درک و  مسبت  نخـس ، نیا  یپ  رد  ربمایپ  سرتن ! یتسد  گنت  زا  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  نک و  قافنا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـید ،
(1) «. ما هدش  رما  راک  نیمه  هب  نم  : » دومرف هاگ  نآ  دش و  رادیدپ  شا  هرهچ  رد  ینامداش 

.دروآ یم  باسح  هب  هعماج  قیالان  وضع  کی  ار  يدـکتم  دـناد و  یم  گنن  ار  ییادـگ  ياـنعم  هب  لاؤس  اـم ، زورما  یقـالخا  لوصا  »
تداع هکنآ  ای  دورب  راک  چیه  لابند  دهاوخ  یمن  هک  تسا  لبنت  ردق  نآ  ای  دـنک ، یم  ییادـگ  هک  یـسک  دـنراد  هدـیقع  مدرم  زورما 
یـسک دوب و  گنن  ییادگ  ناتـسبرع ، رد  نیا ، زا  شیپ  نرق  هدراهچ  .تسوا  ندرک  راک  زا  عنام  گرزب ، ياه  بیع  هدیهوکن و  ياه 

اهدماشیپ یخرب  لاح ، نیا  اب  .تشادن  جاور  ییادگ  دـندوب ، یلام  ناوت  مک  مدرم ، رتشیب  هکنیا  اب  درک و  یمن  ییادـگ  روشک  نآ  رد 
لاؤس دوب  ریزگان  وا  دـندرک ، یم  هنهرب  نابایب  رد  ار  يرفاسم  نانزهار ، یتقو  .دـنهاوخب  کـمک  نارگید  زا  درک  یم  روبجم  ار  مدرم 
هنکس تفر ، یم  نایم  زا  هیرق  هنکـس  یتسه  تخاس و  یم  ناریو  ار  يا  هیرق  لیـس ، یتقو  .دنک  کمک  تساوخرد  نارگید  زا  دنک و 
هکنیا زا  شیپ  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاح ، ره  هب  .دننک  کمک  تساوخرد  نارگید  زا  هکنیا  زج  دنتشادن  يا  هراچ  هدزالب 

صص 376_378. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  کن : - 1
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، دنکب اهنآ  هب  یکمک  تسناوت  یمن  رگا  دنورب و  مورحم  اهنآ  تشاذگ  یمن  درک و  یم  کمک  نالئاس  هب  دوش ، ثوعبم  يربمغیپ  هب 
يو زا  شجنر ، نودب  ناتـسد  یهت  هک  درک  یم  تبحـص  اهنآ  اب  يا  هنوگ  هب  دوب ، مسبتم  برـشم و  شوخ  مرگ و  نوخ  يدرم  نوچ 

(1) «. دینک راتفر  یبوخ  هب  نالئاس  اب  هک  تسا  هدش  دیکأت  نآرق ، رد  یحض  هروس  مهد  هیآ  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دندش  یم  ادج 

یهاوخریخ . 6

یهاوخریخ . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  ياه  یگژیو  نیرترب  فیاظو و  زا  ندوب ، اه  ناـسنا  هاوخریخ 
زین شیوخ  نانمـشد  يارب  یتح  نایم ، نیا  رد  تسا و  هدوب  رـشب  لامک  یتخب و  شوخ  ادخ ، ناگداتـسرف  یلـصا  هغدغد  .تسا  هدوب 

.دندرک یم  تداعس  تیاده و  يوزرآ 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  تساجرب ، يزیربت  سمش  زا  ابیز  ینخس  هراب  نیا  رد 

دوخ رد  .درادـنپ  یم  لوئـسم  نامدرم ، ربارب  رد  ار  دوخ  وا  .تسا  ملاـع  راوخ  مغ  تسا ، هاوخرگید  تسین ، هاوخدوخ  لـماک ، ناـسنا 
ناسنا .دـنک  یم  يربهار  ییوج و  لد  يریگ ، تسد  راـطخا ، یگتـسب ، مه  ینومنهر ، هفیظو  تلاـسر ، ماـیپ و  ساـسحا  ناـنآ ، يارب 

، يور نیا  زا  .دوش  نومنهر  لاـمک  غولب و  هب  یماـخ  زا  ار  ناـگتخپان  دـناهاگایب ، ار  ناربخ  یب  دـهد ، يرایـشه  دـهاوخ  یم  لـماک ،
نانچ مه  نانآ ، رازآ  ربارب  رد  زین  نامدرم و  یـسانشان  قح  یـساپسان و  ربارب  رد  یتح  وا  .تسا  رورپرگید  زاسدوخ و  لـماک ، ناـسنا 

(2) .تسا ناشیا  راوخ  مغ  ماگنه ، ره  زا  شیب  هکلب 

، يروصنم هللا  حـیبذ  همجرت : تخانـش ، دـیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ویکروئگ ، لیژریو  ناتـسنک  کـن : - 1
 . ص 67 چ 13 ، ، 1383 نیرز ، نارهت ،

.598 صص 596 _  چ 18 ، ، 1382 ییاطع ، نارهت ، موس ، طخ  ینامزلا ، بحاص  نیدلارصان  کن : - 2
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: میناوخ یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  یثیدح  رد 

(1) .ِهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِْریَِخب  مُُکْتئِج  ْدَق  ّینِا  ِِهب ، مُُکْتئِج  اّمِم  ِلَْضفَِاب  ُهَمْوَق  َءاج  ِبَرَْعلا  ِیف  ًّاباش  ُمَلْعَا  ام  ِهّللاَو  ّینِا 

، ما هدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتـهب  يزیچ  دوخ ، موق  يارب  هک  مسانـش  یمن  ار  یناوـج  برع ، ناـیم  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
.ما هدروآ  امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  .دشاب  هدروآ 

نارگید زا  ندرکن  شهاوخ  . 7

نارگید زا  ندرکن  شهاوخ  . 7

نارگید زا  دـهدب ، ماـجنا  دـناوت  یم  دوخ  هک  ار  ییاـهراک  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  اـه ، ناـسنا  تمارک  هب  مارتحا  سفن و  تزع 
زین دوخ  دارفا  نیرت  کیدزن  هداوناخ و  زا  یتح  شیوخ ، یعامتجا  يدرف و  ياهراک  رد  ناگرزب  زا  يرایسب  .دنریگب  هدهعرب  دهاوخب 

.دندرک یم  مادقا  اهراک  نآ  هب  دوخ  لاح ، همه  رد  هکلب  دندرک ، یمن  تساوخرد  شهاوخ و 

شیوخ بکرم  زا  یـسک  ره  .دـیایب  نییاپ  هلفاق  داد  روتـسد  رهظ  ماگنه  اـه ، ترفاـسم  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
سپ ترضح  هک  دندید  باحـصا  .تفر  وس  نآ  هب  تفرگ و  ار  یتهج  دمآ و  نییاپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دمآ  دورف 
هدادن صیخـشت  ندمآ  دورف  بسانم  ار  لحم  نیا  ترـضح  هک  دندرک  لایخ  .تشگرب  دـش ، رود  ناشدوخ  رتش  زا  يرادـقم  هکنآ  زا 

ناشدوخ بکرم  فرط  هب  هک  یلاح  رد  ترضح  .دننک  قارتا  يرگید  ياج  هک  دهد  روتسد  دهاوخ  یم  تسا و 

ص 734. ج 6 ، ، 1371 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، یمیکح ، یلع  دمحم و  اضردمحم ، - 1
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ار رتش ) دنبوناز   ) لاقع درب و  نیجروخ  رد  تسد  دیسر ، ناشدوخ  بکرم  هب  ناشیا  یتقو  .دز  یمن  فرح  سک  چیه  اب  تشگ ، یمرب 
نامرف رود  زا  ارچ  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  .تخادرپ  دوخ  راک  هب  هرابود  دعب ، .تسب  ار  ناشرتش  ياهوناز  نآ ، اب  دروآ و  نوریب 

رد نارگید  زا  زگره  ٍكاوِس ؛ ْنِم  ٍهَمْـضَِقب  َْولَو  ِهِْریَغ  ْنِم  مُکُدَحَا  ِنْعَتْـسَیال  : » دومرف ترـضح  میهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  ام  هک  دـیدادن 
(1) «. دشاب نارگید  زا  كاوسم  کی  نتساوخ  هزادنا  هب  دنچ  ره  دینکن ،] شهاوخ  اهنآ  زاو   ] دییوجن کمک  اهراک 

.دیازفا یم  یمدآ  نأش  تزع و  رب  تسا و  یلبنت  یتسس و  اب  هزرابم  لماوع  زا  یکی  نارگید ، زا  ندرکن  شهاوخ 

ارادم یمرن و  . 8

ارادم یمرن و  . 8

رد ساسا  نیا  رب  و  دـنک ، یم  ذـفان  ریذـپ و  لد  ار  درف  مالک  بذـج و  یمدآ ، يوس  هب  ار  اه  لد  اه ، ناـسنا  اـب  شزاـس  ییوخ و  مرن 
اـیند و حالـصا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیقفوـم  زا  یمهم  شخب  .دراد  ییازـسب  شقن  نارگید  دزن  صخـش  تیبوـبحم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  .تسا  هدوب  نامدرم  اب  ترضح  نآ  يارادم  ییوخ و  مرن  هیاس  رد  رشب ، ترخآ 

(2) .ِضَئارَْفلا ِهَماقِِاب  ینَرَمَا  امَک  ِساّنلا  ِهارادُِمب  ینَرَمَا  یلاعَت  َهّللا  َّنِا 

صص 56 چ 21 ، ، 1383 اردص ، نارهت ، یمالسا ، رکفت  يایحا  يرهطم ، دیهـش  زا : لقن  هب  ص 69 ؛  رصبلا ، لحک  یمق ، ثدحم  - 1
و 57.

ص 259. ج 1 ، چ 1 ، ق ، 1410ه . _ رکفلاراد ، توریب ، ریغصلا ، عماج  یطویس ، - 2
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.تسا هدرک  رما  مدرم  اب  ارادم  هب  هداد ، روتسد  تابجاو  ییاپرب  هب  ارم  هک  هنوگ  نامه  یلاعت  دنوادخ 

: دننک یم  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) .یْقلَخ ِراد  ََکل  ُلوُقَی  َمالَّسلا َو  َُکئَْرقَی  َکُّبَر  ُدَّمَُحم ! ای  َلاقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  َیِلا  ُلِیئَْربِج  َءاج 

.نک ارادم  نم  قلخ  اب  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج 

رومأـم رما  نیا  هب  ناـنآ  همه  دوب و  یهلا  نید  ناـیاوشیپ  ناگداتـسرف و  همه  یقـالخا  تیلوئـسم  یگژیو و  مدرم ، اـب  ارادـم  عقاو ، رد 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوخ  هتفگ  هیاپ  رب  .دندوب 

(2) .ِِضئارَْفلا ِءادَِاب  انِرُما  امَک  ِساَّنلا  ِهارادُِمب  انِرُما  ِءایبنالا  َرِشاعَم  ّانِا 

.میا هدش  رما  مدرم  اب  ارادم  هب  میا ، هدش  رما  تابجاو  يارجا  هب  هک  هنوگ  نامه  ناربمایپ ، تیعمج  ام 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یبن  نامیلس  زا  ینخس  رد  .دنک  یم  ظفح  نانمشد  رش  زا  يدایز  دح  ات  ار  یمدآ  ارادم ، یمرن و  نینچمه 

(3) .دروآ یم  ناجیه  هب  ار  ظیغ  خلت ، نخس  یلو  دنادرگ ، یمرب  ار  مشخ  مرن ، باوج 

تسود و هب  زین  ناسنا  نمشد  یتح  ندرک ، راتفر  ارادم  یمرن و  اب  اسب  هچ 

ص 117. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 53. ج 75 ، راونالا ، راحب  - 2

ش 1. باب 5 ، مالسلا ، هیلع  یبن  نامیلس  لاثما  - 3
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ترـضح هک  هاگ  نآ  زین  دنوادخ  .دنوش  یم  نومنهر  تیاده  هار  هب  هارمگ  نایمدآ  رذـگهر ، نیا  زا  دوش و  یم  لیدـبت  وا  هاوخریخ 
یم شرافس  نوعرف  اب  یمرن  ارادم و  هب  ار  اهنآ  دتـسرف ، یم  نوعرف  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه  شردارب ، مالـسلا و  هیلع  یـسوم 

: دسرتب ادخ  زا  ای  دریگ  دنپ  نوعرف  دیاش  ات  دنک 

42 و 43) هط :  ) .یشْخَی ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  اًنَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهِْذا 

ادخ زا  ای  دریگ  دنپ  هک  دشاب  دییوگب ؛ نخس  یمرن  یمارآ و  لامک  اب  وا  اب  تسا و  هتفاتـش  نایغط  هار  هب  وا  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب 
.دسرتب

نادنم تورث  هب  رادشه  . 9

نادنم تورث  هب  رادشه  . 9

اـیند و تداعـس  بسک  هار  رد  یمهم  لـماع  دوـش ، جرخ  تسرد  هار  رد  دـیآ و  تسد  هب  عورـشم  لـالح و  هار  زا  تورث  لاـم و  رگا 
.دور یم  رامش  هب  ترخآ 

یهت هب  تبـسن  زیمآ  تراقح  یهاگن  وا  هب  دماجنا و  اراد  صخـش  ینیبرتربدوخ  نایغط و  هب  رایـسب ، لانم  لام و  اسب  هچ  هک  یلاح  رد 
روضح هب  رخاف  زیمت و  سابل  اب  دـنمتورث  ناناملـسم  زا  یکی  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  تسا  لقن  .دـشخبب  ناتـسد 

نآ رانک  دش و  دراو  هنهک  سابل  اب  شوپ  هدنژ  يریقف  هاگ  نآ  .تسشن  ترضح  نآ  رانک  رد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دریگب هلصاف  ریقف  زا  ات  دیـشک  رانک  ار  دوخ  درک و  عمج  ار  شـسابل  ناهگان  دنمتورث  درم  لاح ، نیا  رد  .تفرگ  ياج  دنمتورث  درم 

خساپ درم  دنک »؟ تیارـس  وت  هب  وا  رقف  زا  يزیچ  يدیـسرت  ایآ  : » دومرف وا  هب  دش و  تحاران  تخـس  هناربکتم  راتفر  نیا  زا  ادخ  ربمایپ 
! هللا لوسر  ای  ریخ ، تفگ : دـنمتورث  درم  دـنک »؟ فیثک  ار  وت  ساـبل  وا  ساـبل  يدیـسرت  اـیآ  : » دومرف ربماـیپ  هللا ! لوسر  اـی  ریخ ، داد :

یتفرگ هلصاف  وا  زا  ارچ  سپ  : » دومرف ربمایپ 
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فصن دنـسپان ، راتفر  نیا  ناربج  يارب  مرـضاح  نونکا  .مدرک  هابتـشا  هک  منک  یم  فارتعا  تفگ : درم  يدیـشک »؟ رانک  ار  تدوخ  و 
لوسر ای  هن ، تفگ : ریقف  درم  يریذپ »؟ یم  ار  ششخب  نیا  ایآ  : » تفگ ریقف  درم  هب  ربمایپ  .مهدب  ریقف  نیا  هب  ناگیار  ار  دوخ  هیامرس 

رود تسردان و  وت  راتفر  دننام  مراتفر  موش و  دنـسپدوخ  ربکتم و  وت  دننام  زین  نم  مسرت  یم  اریز  تفگ : ارچ ؟ دیـسرپ : دـنمتورث  هللا !
(1) «. دوش قطنم  لقع و  زا 

ناگیاسمه هب  هجوت  . 10

ناگیاسمه هب  هجوت  . 10

َّقَح َعَّیَض  ْنَم  : » دننک یم  لقن  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  رایسب  شرافس  ناگیاسمه  قوقح  تیاعر  هب  مالسا  رد 
(2) «. تسین ام  زا  دنک ، هابت  ار  هیاسمه  قح  هک  ره  اّنِم ؛ َْسیَلَف  ِهِراج 

یـسک نینچ  دنگوس ، ادخ  هب  ُنِمُؤی ؛ ِهّللا ال  َو  : » دومرف راب  هس  اهزور  زا  یکی  رد  هک  میناوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
ناما رد  شتمحازم  زا  وا  هیاسمه  هک  یـسک  ِهَِقئاِوب ؛ ِهُراـج  ُنَمأَـی  ـال  يذَّلَا  : » دومرف ربماـیپ  یـسک ؟ هچ  دیـسرپ : یکی  .درادـن » ناـمیا 

هب دیاب  دراد ، زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  ِهِراج ؛ یِلا  نُسْحَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللِاب  ُنِمُؤی  َناک  ْنَم  : » دومرف زاب   (3)« .تسین
(4) «. دنک یکین  دوخ  ناگیاسمه 

ص 130. ج 22 ، راونالاراحب ، - 1
ص 15. ج 74 ، راونالاراحب ، - 2

ح 24922. ص 1147 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 3

ح 24907. ص 1147 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 4
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هیاسمه هب  و  ُِبنُْجلا ؛ ِراْجلاَو  یبْرُْقلا  يِذ  ِراـْجلاَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  اـجنآ  تسا ، نآرق  حیرـص  روتـسد  هیاـسمه ، هب  ناـسحا 
(36 ءاسن : [«. ) نک ناسحا  ، ] رود هیاسمه  کیدزن و 

نآ .دنداد  یفنم  خساپ  نارضاح  تسیچ »؟ هیاسمه  قح  دیناد  یم  ایآ  دیـسرپ : دوخ  نارای  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
: دومرف ترضح 

هاگره دـیزادرپب و  وا  هب  تساوخ ، ضرق  رگا  .دـینک  کمک  وا  هب  درک ، کـمک  تساوخرد  امـش  زا  رگا  هک  تسا  نآ  هیاـسمه  قح 
رد .دـیورب  شتدایع  هب  يرامیب ، ماگنه  .دـییوگب  کیربت  وا  هب  دیـسر ، وا  هب  يریخ  هچنانچ  .دـینک  يریگتـسد  وا  زا  دـش ، تسد  یهت 
ات دییازفین  وا  تقفاوم  نودب  دوخ ، هناخ  عافترا  رب  .دیوش  رـضاح  شا  هزانج  عییـشت  رد  دُرم ، رگا  .دـییوگب  تیلـست  وا  هب  اه  تبیـصم 
ار نآ  دـیدوبن ، راک  نیا  هب  لیام  رگا  دـینک و  هیدـه  وا  هب  يرادـقم  دـیدیرخ ، يا  هویم  هاگره  .دوشن  اوه  نایرج  میـسن و  شزو  عنام 
اب دنک و  يریگ  هناهب  نآ ، رطاخ  هب  دنیبب و  وا  دنزرف  هک  دربن  نوریب  هناخ  زا  ار  نآ  ناتدنزرف  هک  دـینک  تقد  دـیربب و  هناخ  هب  یناهنپ 

(1) .دیتسرفب شیارب  يرادقم  هکنآ  رگم  دیرازایم ، ار  وا  دوخ ، عوبطم  ياذغ  يوب 

ردام تمرح  دـننام  هیاسمه  تمرح  ِهُِّما ؛ ِهَمْرُحَک  َناْسنِالا  یَلَع  ِراْجلا  ُهَمْرُح  : » دـیامرف یم  زین  هیاـسمه  هب  مارتحا  هراـبرد  ترـضح  نآ 
(2) «. تسا مزال  نآ  ظفح  هک  تسا  ناسنا 

، تسا هقدص  لها  دتـسیا و  یم  زامن  هب  اه  بش  دریگ و  یم  هزور  اهزور  نز ، نالف  دـش : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
شتآ لها  وا  تسین ؛ وا  رد  يریخ  ِراّنلا ؛ ِلْهَا  ْنِم  َیِه  اهِیف ، َْریَخ  ال  : » دومرف ترضح  .درازآ  یم  شنابز  اب  زین  ار  دوخ  هیاسمه  یلو 

ص 93. ج 82 ، راونالاراحب ، - 1
ص 154. ج 76 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) «. تسا

اب یمدآ  اسب  هچ  .دراذـگ  یم  ياج  هب  یبوخ  رثا  زین  درف  دوخ  یگدـنز  رب  نانآ ، قح  رد  یکین  هطـساو  هب  اه  هیاسمه  تیاـضر  بلج 
یم نارگید  زا  شیپ  هک  دـنناگیاسمه  نیا  یلاوحا ، نینچ  رد  .دوش  یم  دـنمزاین  نارگید  يرای  هب  ور و  هبور  یتالکـشم  اهدـماشیپ و 

(2) «، درب یم  ثرا  هیاسمه  زا  هیاسمه  : » فورعم لثملا  برـض  موهفم  رب  انب  تقیقح ، رد  .دنباتـشب  وا  يریگتـسد  کمک و  هب  دـنناوت 
.دنریگ یم  رارق  زین  ناشیوخ  ناگتسب و  هقلح  رد  دنتسه ، رگیدمه  نویدم  اه  هیاسمه  هکنآ  رب  نوزفا 

ص 153. ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
، میدرک رکف  ام  هک  درک  شرافس  ناگیاسمه  هرابرد  ردق  نآ  ربمایپ  : » هک تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هراب  نیا  رد  - 2

ص 423. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  دنربب » ثرا  رگیدکی  زا  ناگیاسمه  دهد  روتسد  دیاش 
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یگداوناخ قالخا  موس : لصف 

هراشا

یگداوناخ قالخا  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

ردام ردپ و  ماقم  تشاد  ساپ  . 1

ناوناب هاگیاج  هب  هجوت  . 2

ناکدوک اب  يراتفروکین  . 3

ردام ردپ و  ماقم  تشاد  ساپ  . 1

ردام ردپ و  ماقم  تشاد  ساپ  . 1

رما نیا  موزل  هب  زین  یمدآ  نادجو  لقع و  نانآ ، تمرح  ظفح  ردام و  ردپ و  هب  مارتحا  هرابرد  مالـسا  نید  ياه  هزومآ  زا  رظن  فرص 
دیکأت و ردام ، ردپ و  تیاضر  بلج  رد  دنزرف  تیلوئسم  هرابرد  دوخ  ناوریپ  هب  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  .دنک  یم  مکح 

.درک یم  رما 

.مگنجب ادـخ  هار  رد  ملیاـم  یلیخ  هللا ! لوـسر  اـی  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  یناوـج  يزور ، »
يوش و یم  دنم  هرهب  یتشهب  ياه  تمعن  زا  دوب و  یهاوخ  دیواج  هدنز و  يوش ، هتشک  رگا  .نک  داهج  ادخ  هار  رد  : » دومرف ترضح 

هانگ زا  يا ، هدش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننامه  دوش و  یم  هدیـشخب  تناهانگ  يدرگرب ، هدـنز  هچنانچ  تسادـخ و  اب  وت  شاداپ 
ههبج هب  میتسین  یـضار  میا و  هتفرگ  سنا  وت  هب  ام  دـنیوگ : یم  دـنا و  هدـش  ریپ  مردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  ای  تفگ : .يوش  یم  كاـپ 

زا رتهب  ندوب ، ردام  ردپ و  تمدخ  رد  زور  هنابش  کی  مراگدیرفآ ! هب  دنگوس  .شاب  تردام  ردپ و  رـضحم  رد  : » دومرف ربمایپ  .يورب 
(1) «. تسا گنج  ههبج  رد  داهج  لاس  کی 

ص 52. ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
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ناج لاح  رد  هک  دـش  رـضاح  یناوج  رتسب  رانک  رد   » ناـشیا هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رگید  یتیاـکح  رد 
رتسب رانک  رد  ینز  .تسناوتن  دـمآ و  دـنب  شنابز  یلو  دـیوگب ، تساوخ  راب  دـنچ  ناوج  .هللا » الا  هلا  ـال   » وگب دومرف : وا  هب  .دوب  نداد 
ناوج نیا  زا  وت  دومرف : .متـسه  وا  ردام  نم  يرآ ! داد : خساپ  نز  دراد ؟ ردام  ناوج  نیا  دیـسرپ : وا  زا  ادخ  ربمایپ  .دوب  هتـسشن  ناوج 

وا زا  ادخ  تفگ : نز  رذـگرد ! وا  زا  لاح  دومرف : .ما  هتفگن  نخـس  مرهق و  وا  اب  هک  تسا  لاس  شـش  يرآ ، تفگ : یتسه ؟ یـضاران 
ال  » وگب دومرف : ناوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  راب  .متـشذگرد  وا  زا  ادخ ، لوسر  يا  امـش  يدونـشخ  يارب  .درذگب 

یم دوخ  رانک  رد  ار  يا  هفایق  دب  هایـس و  درم  داد : خـساپ  ناوج  ینیب ؟ یم  هچ  تفگ : ربمایپ  .هللا » الا  هلا  ال  : » تفگ ناوج  .هللا » الا  هلا 
: وگب دومرف : ترضح  .دنک » یم  ما  هفخ  تسا و  هتفرگ  ار  میولگ  تسوبدب ؛ دراد و  نت  هب  نیکرچ  سابل  هک  منیب 

.َمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َکَّنِا  َریثَْکلا  یِّنَع  ُفْعا  َریسَْیلا َو  یِّنِم  ْلَْبِقا  ِرِیثَْکلا  ِنَع  وُفْعَی  َریسَْیلا َو  ُلَبْقَی  ْنَم  ای 

وت انامه  .ياشخبب  ار  مدایز  تاریصقت  ریذپب و  نم  زا  ار  كدنا  يرذگ ! یم  رایـسب  ناهانگ  زا  يریذپ و  یم  ار  كدنا  هک  ییادخ  يا 
.یتسه نابرهم  هدنشخب و  يادخ 

؟ ینیب یم  هچ  نیبب  نک ! هاگن  نونکا  دومرف : هرابود  ترضح  .درک  يراج  نابز  رب  ار  ترابع  نیا  زین  ناوج 

هایس درم  نآ  تسا و  نم  رانک  رد  دراد و  نت  هب  زین  ابیز  یسابل  هک  منیب  یم  ار  وب  شوخ  هفایق و  شوخ  وردیفـس و  درم  تفگ : ناوج 
؟ ینیب یم  هچ  لاح  دومرف : هاگ  نآ  .درک  نینچ  زین  ناوج  و  ناوخب ! ار  اعد  نآ  هرابود  تفگ : وا  هب  ربمایپ  .دوش  یم  رود  نم  زا  هرهچ 

منیب یمن  رگید  ار  هایس  درم  درک : ضرع  ناوج 
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(1) «. تفر ایند  زا  تفگ و  ار  هلمج  نیا  ناوج  .تسا  نم  رانک  رد  ینارون  وردیفس و  درم  نآ  اهنت  و 

ناوناب هاگیاج  هب  هجوت  . 2

ناوناب هاگیاج  هب  هجوت  . 2

ناـسکی و تیهاـم ، تقیقح و  رد  سنج  ود  ره  هدـش و  هدـیرفآ  درم  هک  تسا  هدوب  يرهوگ  ناـمه  زا  یحور ، دـعب  رد  نز  شنیرفآ 
: دیامرف یم  دراد و  یمرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  تحارص  اب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنا  هناگی 

(189 فارعا :  ) .اْهَیلِإ َنُکْسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  ٍهَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه 

.دیاسایب وا  رانک  رد  ات  داد  رارق  وا  سنج  زا  زین  ار  شرسمه  دیرفآ و  يدحاو  سفن  زا  ار  امش  هک  نآ  تسوا 

هک تسین  يا  هیآ  یهلا ، یحو  باتک  رد  .یناسنا  مزال  ياهدادعتـسا  اه و  یگژیو  همه  اـب  تسا  يدوجوم  نز ، میرک ، نآرق  ریبعت  هب 
، لامک ریـسم  ندومیپ  رد  درم ، نز و  هکلب  دـهد ، يرترب  نادرم  رب  ار  نانز  سکع ، هب  ای  نانز  رب  ار  اهدرم  نامیا ، لقع و  عوضوم  رد 

: رادمان فراع  یبرع ، نیدلا  ییحم  ربکا  خیش  هدیقع  هب  .دنا  هدش  یفرعم  حطس  مه  ربارب و 

زا اهنت  تسا و  درم  تقیقح  نیع  نز ، تقیقح  تسین و  يزایتما  درم  نز و  نیب  تقیقح ، رظن  زا 

 . ص 81 ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
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(1) .دندش زیامتم  رگیدکی  زا  مادنا ، یگنوگچ  صخشت و  تهج 

هب دندش و  اهر  تیدودحم  ریقحت و  یتیوه ، یب  جنر  زا  ترضح ، نآ  اب  رصع  مه  نانز  مالسا ، ربمایپ  دوجو  تکرب  هب  ساسا ، نیا  رب 
، تبترم یمتخ  ترضح  تکرب ، یگرزب و  لوسر  .دنتخانش  ار  شیوخ  هتـسیاش  هاگیاج  دنتفای و  تسد  دوخ  یعقاو  تمارک  شزرا و 

: هک دزومآ  یم  یثیدح  رد  نز  يدوجو  شزرا  ییامنزاب  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم 

(2) .ٌمیَئل ِالا  َّنُهَناهَاال  ٌمیِرَک َو  ِّالا  َءاسِّنلا  َمَرْکَا  ام 

.تسپ ياه  ناسنا  رگم  دننک ، یمن  تناها  نانز  هب  میرک و  ياه  ناسنا  رگم  دنراد ، یمن  یمارگ  ار  ناوناب 

لقاع و ياه  ناسنا  هک  اجنآ  زا  تسا  دقتعم  ناوناب  هاگیاج  هرابرد  يوبن ، نانخس  یخرب  هب  دانتـسا  اب  نافرع ، تفرعم و  رعاش  يولوم ،
یلو دـنراد ، یمن  اور  تنوشخ  نانآ  قح  رد  ببـس ، نیمه  هب  دراد و  هبلغ  ناـنآ  حور  رب  نز  رهم  دنتـسه ، بلقلا  قیقر  لد ، بحاـص 

: دراد هبلغ  نانآ  رب  یناویح  حور  دنا و  هرهب  یب  بلق  تقر  رهم و  زا  دنرس و  هریخ  هک  ارچ  دنروش ؛ یم  نز  رب  نالهاج 

نالقاع رب  نز  هک  ربمغیپ  تفگ 

نالد بحاص  رب  تخس و  دیآ  بلاغ 

ص 1070. چ 2 ، ، 1379 هیملع ، هزوح  تاغیلبت  رتفد  مق ، مکحلا ، صوصف  حرش  یمزراوخ ، نیدلا  جات  زا : لقن  هب  - 1
ص 5. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 2
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دنوش هریت  نالهاج  نز  رب  زاب 

دنرس هریخ  سب  دنت و  ناشیا  هکناز 

(1) دادو فطل و  تقر و  ناشْدَوب  مک 

داهن رب  بلاغ  تسا  یناویح  هکناز 

دوب یناسنا  فصو  تقر  رهم و 

دوب یناویح  فصو  توهش  مشخ و 

تسین قوشعم  نآ ، تسا  قح  وترپ 

(2) تسین قولخم  اییوگ  نآ ، تسا  قلاخ 

هتـشاداو نانز  قوقح  نتـشاگنا  هدیدان  ندرک و  لام  ياپ  هب  خـیرات  لوط  رد  ار  نادرم  زا  یخرب  هاوخان ، هاوخ و  هک  یلماوع  هلمج  زا 
هیحور اـب  هسیاـقم  رد  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ؛ هدوب  وا  ینامـسج  تفارظ  زین  نز و  قیقر  يوـق و  فـطاوع  تاـساسحا و  دوـجو  تسا ،

رد .دیآ  یم  دوجو  هب  شیارب  زین  ییاه  تیدودحم  هجیتن ، رد  .دریگ  یم  رارق  فعض  عضوم  رد  شا ، یندب  تردق  درم و  يروشحلس 
ناونع هب  يو  زا  هتـسناد و  وا  لامج  تیباذـج و  رب  یلیلد  نز ، رد  ار  اه  یگژیو  نیا  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  یلاـح 

: دیامرف یم  هک  نانچ  درک ،» راتفر  وا  اب  هنافیطل  دیاب   » هک نیا  تسا و  هدرک  ریبعت  یشوخ  يارب  یلماع 

.اْهنُِصْیلَف اهَذَخَّتا  ِنَمَف  ٌهَبُْعل  ُهَأْرَْملا  اَمَّنِا 

رهم یتسود و  - 1
ياه 2433_2437. تیب  لوا ، رتفد  يونثم ، - 2
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(1) .دنک تظفاحم  وا  زا  دیاب  تفرگ ، نز  هک  یسک  سپ  .تسا  یشوخ  ببس  نز  انامه 

ناکدوک اب  يراتفروکین  . 3

هراشا

ناکدوک اب  يراتفروکین  . 3

اه لصف  ریز 

ناکدوک اب  هنافیرظ  راتفر  فلا )

ناکدوک هب  یهد  تیصخش  ب )

ناکدوک اب  ندوب  هناکدوک  ج )

ناکدوک اب  يزاب  د )

ناکدوک اب  دروخرب  رد  تلادع  ه )

ناکدوک اب  هنافیرظ  راتفر  فلا )

ناکدوک اب  هنافیرظ  راتفر  فلا )

.دننک راتفر  نانآ  اب  طایتحا  تقد و  تیاهن  رد  دیاب  نایبرم  نیدلاو و  نیاربانب ، .دـنراد  ریذـپریثأت  فیطل و  ساسح ، یحور  ناکدوک ،
.دنامب ياج  رب  راوگان  راثآ  يو  ناور  حور و  رب  هشیمه  يارب  كدوک ، اب  تسردان  اجبانراتفر و  کی  یپ  رد  اهنت  اسب  هچ 

یتح هک  ناس  نیدـب  .تسا  هجوت  روخرد  رایـسب  ناکدوک ، لاـفطا و  اـب  مالـسا  یمارگ  لوسر  هناـفیرظ  قیقد و  راـتفر  ناـیم ، نیا  رد 
.دومرف یم  تیاعر  دنک ، یم  هولج  تیمها  یب  هداس و  يرما  ناشنایبرم ، نیدلاو و  رظن  زا  هاگ  هک  ار  لئاسم  نیرت  یئزج 

یلص ادخ  لوسر  يزور  دنک : یم  لقن  دوب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیاد  هک  بلطملادبع  نب  سابع  رـسمه  لضفلا ، ما  هراب ، نیا  رد 
ربمایپ سابل  كدوک  هاگان  .دیشک  شوغآ  رد  تفرگ و  نم  زا  دوب ، راوخریش  نامز  نآ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هلآ ، هیلع و  هللا 

: دومرف نم  هب  ترضح  .دش  نایرگ  راک  نیا  رثا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  متفرگ ، ترضح  زا  ار  كدوک  باتش  اب  زین  نم  .درک  رت  ار 

نیـسح مدنزرف  بلق  زا  ار  شجنر  ترودک و  رابغ  دـناوت  یم  يزیچ  هچ  یلو  دـنک ، یم  ریهطت  بآ  ارم  سابل  .شاب  مارآ  لضفلا ! ما 
؟(2) دزاس فرطرب  مالسلا  هیلع 
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ص 429. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 1
ص 176. ، 1363 ریبکریما ، نارهت ، بابحالا ، هیده  یمق ، سابع  خیش  - 2
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یم اعد  رایـسب  نانآ  ندش  قفوم  يارب  دوب و  لئاق  یناوارف  شزرا  زین  ناکدوک  ياهداهنـشیپ  اهراک و  يارب  ترـضح  نآ  هکنیا  رگید 
.درک

هک تشذگ  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدـش  تیاور  نینچ  ثیرح  نب  ورمع  زا 
(1) «. امرف تیانع  تکرب  وا  هب  تراجت  هلماعم و  راک  رد  ادنوادخ ! : » درک اعد  نینچ  وا  هرابرد  ترضح  سپ  .دوب  یکچوک  دنزرف 

(2) .داد یم  مالس  اهنآ  هب  دیشک و  یم  ناشیا  رس  رب  تسد  دید ، یم  ار  راصنا  ناکدوک  هک  ینامز  ترضح  نآ 

یم داتـسیا و  یم  ربماـیپ  ماـگنه ، نیا  رد  .دـندمآ  یم  يو  لابقتـسا  هب  ناـکدوک  تشگ ، یمرب  رفـس  زا  یتقو  مالـسا  راوگرزب  لوسر 
زین ار  یـضعب  سپ و  رب  ار  یخرب  دناشن و  یم  اپراهچ  شیپ  رب  ار  یـضعب  دوخ ، .دننک  راوس  بکرم  رب  دوخ  رانک  زین  ار  اهنآ  ات  دومرف 

(3) .دننک راوس  باحصا  ات  دومرف  یم 

ناکدوک هب  یهد  تیصخش  ب )

ناکدوک هب  یهد  تیصخش  ب )

اه و تلیضف  زا  يرایسب  هب  وا  یگتـسارآ  يارب  ار  هنیمز  كدوک ، تیـصخش  شنم و  هب  نتـشاذگ  مارتحا  ینید ، تیبرت  زا  رظن  فرص 
.دروآ یم  مهارف  اه  شزغل  یقالخا و  ياه  يراجنهبان  زا  يرایسب  زا  وا  يرود 

ص 286. ج 9 ، ق ، 1407 ه . _ بتکلاراد ، توریب ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، یلع  - 1
ص 65. ، 1361 کباب ، نارهت ، یبنلا ، فرش  یشوگرخ ، - 2
ص 85. ، 1361 کباب ، نارهت ، یبنلا ، فرش  یشوگرخ ، - 3
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: دیامرف یم  نینچ  رابرهگ  زغن و  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(1) .ِهَیِصْعَْملَاب اْهنُِهی  َْمل  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم 

.دزاس یمن  راوخ  تیصعم ، اطخ و  اب  ار  نآ  دش ، دنمشزرا  شرظن  رد  شتیصخش  هک  یسک 

: تسا ترضح  نآ  زا  زین 

(2) .ُُهفالِخ ُُهقاقِش َو  َّلَق  ُهُسْفَن  ْتَمُرَک  ْنَم 

.دوش یم  مک  شیاهاطخ  اه و  يراک  هزب  دشاب ، تیصخشاب  هک  یسک 

شرورپ ظـفح و  رب  وا ، هدـنیآ  یگدـنز  رد  كدوـک  تیـصخش  ییافوکـش  زاـس  تشونرــس  شقن  رب  اـنب  زین  مالــسا  یمارگ  لوـسر 
.دومرف یم  شرافس  نادب  مه  ار  شناوریپ  دیزرو و  یم  مامتها  رایسب  ناکدوک  تیصخش 

: دیامرف یم  حیرص  ینایب  رد  ترضح  نآ 

(3) .مَُکل ُرَفُْغی  ْمَُهبَدَا  اُونِسْحَا  مُکَدالْوَا َو  اُومِرْکَا 

.دیوش دنوادخ  شزرمآ  لومشم  ات  دینک  تیبرت  بوخ  ار  اهنآ  و  دیهدب ) اهب  اهنآ  هب  و   ) دیرادب یمارگ  ار  ناتنادنزرف 

رد ندش  دنلب  ، (5) ناکدوک اب  ندرک  يزاب  ، (4) ناکدوک هب  ترضح  نآ  ندرک  مالس 

ص 357. ج 5 ، چ 5 ، ، 1373 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 1

ص 432. ج 5 ، چ 5 ، ، 1373 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 2
ص 438. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3

ص 239. ج 16 ، راونالاراحب ، - 4
ص 37. ج 8 ، چ 4 ، ق ، 1410 ه . _ رکفلاراد ، توریب ، يراخب ، حیحص  يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  - 5
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، مالسا یمارگ  یبن  هریس  رد  هک  تسا  ناکدوک  تیصخش  ظفح  داجیا و  لماوع  زا  ، (2) ناکدوک هب  نداد  هیده  (1) و  ناکدوک ربارب 
.تسا هدش  دای  ناوارف  اهنآ  زا 

، تناها .درک  زیهرپ  تدش  هب  دـنک ، یم  شودـخم  كدوک  رد  ار  تیـصخش  ساسحا  نیا  هک  زیچ  ره  زا  تسا  مزال  روظنم  نیا  يارب 
رکذـت و رد  يور  هداـیز  ندیـشک و  خر  هب  ار  وا  ياـه  تسکـش  اـه و  فعـض  راد ، شین  زیمآ و  نـعط  ظاـفلا  ندرب  راـک  هـب  ریقحت ،

(3) .دماجنا یم  ناوجون  كدوک و  رد  تیصخش  ساسحا  نتفر  نایم  زا  هب  هک  دنتسه  یلماوع  شنزرس ،

ناکدوک اب  ندوب  هناکدوک  ج )

ناکدوک اب  ندوب  هناکدوک  ج )

داتف مراک  رس و  كدوک  اب  هک  نوچ 

(4) داشگ دیاب  یکدوک  نابز  مه 

ات كدوک ، اب  راتفر  رد  ار  دوخ  نایبرم ، نیدلاو و  ینعی  كدوک ؛ اب  ندوب  هناکدوک 

.دنرگنب وا  نوماریپ  ناهج  هب  وا و  يایند  هب  كدوک  مشچ  هچیرد  زا  دنروآ و  نییاپ  یکدوک  دح 

ناکدوک يارب  دیامن ، یم  هدوهیب  انعم و  یب  هاگ  لاسگرزب  درف  يارب  هچنآ  .تسا  توافتم  رایـسب  لاسگرزب  يایند  اب  كدوک ، يایند 
هب دنمشزرا و  رایسب 

ص 388. ج 3 ، هیملعلا ، هعبطملا  مق ، بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
ص 254. ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  - 2

ص 38. ج 1 ، چ 10 ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار  تاداس ، یلعدمحم  - 3
تیب 2577. مراهچ ، رتفد  يونثم ، - 4
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ياهراک درادـن و  زیخ  تسج و  دـنک ، یمن  يزاب  كاخ ، اب  دـنک ، یمن  يزاب  بابـسا  مرگرـس  ار  دوخ  لاسگرزب ، .تسا  یندـنامدای 
یتایح شقن  وا  يارب  تسا و  مزـال  كدوک  حور  مسج و  تمالـس  يارب  دراوم ، نیا  همه  هک  یلاـح  رد  دـهد ؛ یمن  ماـجنا  نوزوماـن 

.درب یم  ار  تذل  نیرتشیب  اهراک  نیا  اب  دراد و 

وا رادرک  اـه و  یگژیو  هب  كدوک ، نهذ  هچیرد  زا  دـیآرد و  ناـکدوک  بلاـق  هب  هک  تسا  قـفوم  كدوـک  تیبرت  رد  یلاـس  گرزب 
اجبان و ياه  هتـساوخ  زا  تشاد و  دهاوخ  كدوک  ياه  ینیرفآرـسدرد  يارب  یهیجوت  هراومه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  .درگنب 

شنکاو نیرت  هتـسیاش  هکنآ  هصالخ  دزیهرپ و  یم  وا  اب  تنوشخ  زا  دنک و  یم  ارادم  وا  اب  نینچمه  .درک  دهاوخ  زیهرپ  وا  زا  هدوهیب 
مالسا یمارگ  لوسر  زا  نیشن  لد  یمالک  رد  تقیقح ، نیا  .تفرگ  دهاوخ  شیپ  رد  كدوک  لوقعمان  رهاظ  هب  ياهراتفر  ربارب  رد  ار 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدش  نایب  یبوخ  هب 

(1) .دنک راتفر  هناکدوک  كدوک ، شرورپ  رد  دیاب  تسا ، يو  دزن  كدوک  هک  سک  نآ 

ناکدوک اب  يزاب  د )

ناکدوک اب  يزاب  د )

یم دوخ  راـنک  رد  ار  ناـشیا  درک و  یم  يزاـب  شباحـصا  ناـکدوک  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دـیوگ هللادـبع  نب  ریبـج 
: تسا لقن  زین  کلام  نب  سنا  زا   (2)« .دیناشن

ص 312. ج 3 ، چ 2 ، ق ، 1404 ه . _ نیسردملا ، هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 1
ص 102. یبنلا ، فرش  - 2
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مدرک و یم  يراد  هگن  يو  زا  نم  .دندوب  هتفرگ  ریـش  زا  ار  وا  هزات  هک  متـشاد  یکچوک  ردارب  .دوب  مدرم  نیرت  قالخا  شوخ  ربمایپ ،
، ترضح نآ  و  تسا ؟ هدروآ  ترس  رب  هچ  نتفرگ ، ریـش  زا  دومرف : یم  دید ، یم  ار  وا  هک  نیمه  ترـضح  نآ  .دوب  ریمعوبا  وا ، هینک 

(1) .درک یم  يزاب  وا  اب  زین  دوخ 

: تسا هدش  لقن  یثیدح  رد 

.دندرک یم  يزاب  هک  دندوب  یناکدوک  نامز  نآ  رد  نانآ  دناوخ و  یم  ارف  ار  سابع  نادنزرف  رگید  هللادیبع و  هللادبع و  مالسا ، ربمایپ 
يوس هب  هقباسم  تروص  هب  ناکدوک  .تسا  نانچ  نینچ و  وا  شاداپ  دـیآ ، نم  دزن  رتدوز  سک  ره  دومرف : یم  ترـضح  نآ  هاگ  نآ 

بکرم رب  ار  نانآ  یهاگ  دیـسوب و  یم  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دندیود  یم  ترـضح  نآ 
(2) .دیشک یم  شزاون  تسد  یضعب  رس  رب  درک و  یم  راوس  دوخ 

هب دامتعا  دیازفا ، یم  ناشنایم  تیمیمـص  رب  دنک و  یم  يداش  تذل و  قرغ  ار  وا  هکنیا  رب  نوزفا  كدوک ، اب  ناگرزب  ندش  يزاب  مه 
هب ناوت  یم  ار  یقالخا  ياه  هتکن  زا  يرایـسب  يزاب ، ماگنه  نینچمه  .دـنک  یم  تیوقت  كدوک  رد  ار  يدنمـشزرا  ساـسحا  سفن و 

.داد تسد  زا  ار  نآ  دیابن  هک  تسا  یبسانم  تصرف  نیا ، تخومآ و  كدوک  هب  میقتسمریغ  میقتسم و  روط 

ندید اب  اهنآ  .دندوب  يزاب  مرگرـس  هک  دید  ار  یناکدوک  هار ، رد  .دوب  دجـسم  یهار  تعامج ، زامن  رد  تکرـش  يارب  ربمایپ  يزور  »
نانآ زا  ینابرهم ، تبحم و  اب  زین  ترضح  .دنتفاتش  وا  يوس  هب  دندیشک و  تسد  يزاب  زا  ربمایپ 

ص 37. ج 8 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 285. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 2
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نارای .دش  يزاب  مه  نانآ  اب  زین  ربمایپ  .دندرب  یم  تذل  وا  اب  يزاب  زا  دـنتفر و  یم  الاب  ربمایپ  فتک  رـس و  زا  ناکدوک  .درک  لابقتـسا 
.دندش نارگن  دندوب ، تعامج  زامن  هماقا  ناشیا و  ندمآ  راظتنا  رد  هک  يو 

يزاب وا  اب  دـنا و  هتفرگ  ار  ربمایپ  رود  هچوک  رد  ناکدوک  دـید  هاگان  .تفر  ناشیا  لابند  هب  دریگب ، ربمایپ  زا  يربخ  هکنآ  يارب  لـالب 
: دومرف تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  ربمایپ  یلو  دنک ، هدنکارپ  ار  اهنآ  تساوخ  لالب  .دننک  یم 

(1)« .تسا رتدنیاشوخ  ناکدوک ، نیا  ندیجنر  یگنت و  لد  زا  زامن ، تقو  ندش  گنت  نم ، يارب 

ناکدوک دننام  دنناوتب  ون  زا  ردام ، ردپ و  هک  تسا  نیا  رد  كدوک  تیبرت  دیلک  زمر و  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  ناگدنسیون  زا  یکی 
یتیمیمـص نیا  اب  دیاش  .دننک  يزاب  دوخ  كدوک  اب  يا ، هناصلاخ  يربارب  اب  دنیایب و  نییاپ  دـنراد ، هک  يا  هجرد  ماقم و  زا  دـنوشب و 

يردپ  » (2)« .میروآ تسد  هب  تسا ، تیبرت  ياـنب  گنـس  هک  ار  كدوک  لـماک  تبحم  ناـنیمطا و  میناوتب  تسا ، ینتورف  يور  زا  هک 
، تسا نادنزرف  حطـس  ات  ردپ  ندـمآ  نییاپ  نامه  هک  نآ ، شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنک ، یم  تکرـش  شناکدوک  ياه  يزاب  رد  هک 

(3) «. دشاب كدنا  رایسب  هچ  رگا  تشاذگ ، تقو  نآ  يارب  دیاب  لاح  ره  رد  هک  تسا  مهم  هزادنا  نآ  كدوک  رظن  رد 

صص 70 و 71. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  فرش  کن : - 1
ص 188. مهن ، پاچ  ، 1374 یگنهرف ، یملع و  تراشتنا  نارهت ، بایرز ، سابع  همجرت : هفسلف ، تاذل  تنارود ، لیو  - 2

ص 22. ، 1353 انیس ، نبا  نارهت ، يریما ، نسح  همجرت : ام ، نادنزرف  ام و  ناج ، لزیاگ  - 3
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ناکدوک اب  دروخرب  رد  تلادع  ه )

ناکدوک اب  دروخرب  رد  تلادع  ه )

ناریو راثآ  هدش ، متـس  یـسک  قح  رد  تقو  ره  لباقم ، رد  هدمآ و  تسد  هب  یکین  ياهدـمآ  یپ  تسا ، هدـش  تیاعر  تلادـع  اج  ره 
.تسا هدنام  ياج  رب  يرگ 

تلادع يالاو  ياه  هنومن  نانآ ، قح  رد  یفطاع  یحور و  ضیعبت  زا  زیهرپ  نادـنزرف و  هب  هجوت  يزرو و  تبحم  رد  تلادـع  تیاعر 
زا عنام  زین  دـنک و  یم  راشرـس  سفن  هب  دامتعا  دـیما و  زا  ار  نانآ  کمک و  اهنآ  یحور  لداعت  ظـفح  هب  رما ، نیا  .دور  یم  رامـش  هب 

.دوش یم  نانآ  رد  تراقح  ساسحا  يزوت و  هنیک  شیادیپ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسا  یمارگ  لوسر 

(1) .ِفْطُّللا ِِّرْبلا َو  ِیف  مُکَْنَیب  اُولِدْعَی  ْنَا  َنوُّبُِحت  امَک  ِلْحَّنلِاب  مُکِدالْوَا  َْنَیب  اُولِدِْعا 

راتفر تلادـع  هب  امـش  اب  تبحم ، یکین و  رد  دـیراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دـینک ، راتفر  تلادـع  هب  شـشخب ، رد  ناتنادـنزرف  ناـیم 
.دننک

: تسا ترضح  نآ  زا  زاب 

(2) .مُکوُّرَبَی ْنَا  َنوُّبُِحت  امَک  مُکِدالْوَا  َْنَیب  اُولِدْعا  َهّللا َو  اوُقَِّتا 

.دننک راتفر  یکین  هب  امش  اب  دیهاوخ  یم  هک  هنوگ  نامه  دینک ، راتفر  تلادع  هب  نادنزرف ، نایم  دیسرتب و  ادخ  زا 

: تسا هدومرف  دوخ  رگید  نیشن  لد  مالک  رد  ینابرهم ، لدع و  روآ  مایپ 

ص 447. هحاصفلا ، جهن  - 1

ص 447. هحاصفلا ، جهن  - 2
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(1) .ِلَبُْقلا ِیف  یّتَح  مُکِدالْوَا  َْنَیب  اُولِدْعَت  ْنَا  ُّبُِحی  یلاعَت  َهّللا  َّنِا 

.دینک راتفر  تلادع  هب  دوخ  نادنزرف  نایم  ندیسوب  رد  یتح  دراد  تسود  دنوادخ  انامه 

ار يرگید  دیـسوب و  ار  دوخ  كدوـک  ود  زا  یکی  هک  دـید  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يزور  تسا  هدـش  لـقن 
(2) «. يدرکن رارقرب  تاواسم  كدوک  ود  نایم  ارچ  : » دومرف ترضح  سپ  .دیسوبن 

: دسیون یم  نادنزرف  نایم  یتلادع  یب  ضیعبت و  راوگان  ياهدمآ  یپ  هرابرد  يرهطم ، یضترم  داتسا 

رکف و .دوش  یم  میـسقت  هناخ  لها  نایم  سابل  ینیریـش و  هویم و  اذـغ و  هناخ ، نآ  رد  .دنتـسه  ناشنادـنزرف  ناـیم  رد  يرداـم  ردـپ و 
یم تسد  اهنآ  هب  هک  يرثأت  عون  ردام و  ردپ و  تواضق  رکف و  اب  دننک ، یم  ادیپ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  یتاریثأت  اه و  هچب  تواضق 

ای اذغ  ای  هویم  زا  وا  مهس  دنیبب  مادک  ره  اهنآ ، زا  هک  تسا  نیا  دنراد ، رگیدکی  هب  تبـسن  اه  هچب  هک  یـساسحا  نآ  .دراد  قرف  دهد ،
تیموـلظم و ساـسحا  نوـچ  دـنک و  یم  هیرگ  دـنک ، یم  رهق  دوـش ، یم  تحاراـن  تسا ، رتـمک  يرگید  مهـس  زا  ساـبل ، اـی  ینیریش 

دنتسه دنم  هقالع  ناشنادنازرف  تداعس  هب  هک  یناردام  ناردپ و  تسا  مزال  نیاربانب ، .دیآ  یم  رب  ماقتنا  ددصرد  دنک ، یم  تیمورحم 
مخت ضیعبت ، .دنوشن  لئاق  اهنآ  نایم  یـضیعبت  هنوگ  چیه  لوا  زا  دنـشاب ، هتـشاد  ملاس  هیحور  یکدوک  زا  ناشیاه  هچب  دـنراد  لیم  و 

، مورحم هچب  نآ  حور  مه  دوش  یم  بجوم  ضیعبت ، .تسا  نتشاک  ماقتنا  مخت  تسا ، نتشاک  تداسح  مخت  تسا ، نتـشاک  فالتخا 
(3) .دیایب راب  ُرُنن  سول و  جنردوز ، سفنلا ، فیعض  ریغ ، هب  یکتم  هدرک ، زیزع  هچب  نآ  مه  دوشب و  تحاران  هدرزآ و  هدرشف و 

ص 447. هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 432. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2

ص 102. راتفگ ، تسیب  - 3
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  لسار 

ناکدوک يراد  هگن  تیبرت و  راد  هدـهع  هک  یناسک  ای  نیدـلاو  هچ ، تسین ؛ یلکـشم  راک  لافطا ، نیب  تداـسح  داـجیا  زا  يریگولج 
.دندرگ ناکدوک  نیب  تداسح  زورب  زا  عنام  دنناوت  یم  ناشیاهراتفر ، رد  يرابدرب  كدنا  اب  دنشاب ، یم 

میـسقت رد  دوش و  رارقرب  لماک  تلادـع  ناکدوک ، نیب  هک  تسا  نآ  بسانم  قیرط  ناکدوک ، ناـیم  رد  تداـسح  زا  يریگولج  يارب 
.دشاب ناسکی  ناکدوک ، هب  اهرت  گرزب  هجوت  زین  دوش و  راتفر  تلادع  هب  نانآ  نیب  اه ، هچیزاب 

نیا دوجو  هک  دننک  میهفت  رگید  ناکدوک  هب  هک  تسا  نیدلاو  هفیظو  نیا  دوش ، یم  دلوتم  هداوناخ  رد  يا  هزات  كدوک  هک  یماگنه 
(1) .دنشاب یم  زین  نونکا  هک  دنا  هدوب  دنمشزرا  ردق  نامه  اهنآ  دهاک و  یمن  اهنآ  تیمها  زا  هجو  چیه  هب  دراو ، هزات  كدوک 

ص 187. نایواک ، تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  نارهت ، يراشفا ، يدهم  همجرت : قالخا ، ییوشانز و  لسار ، دنارترب  - 1
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یتموکح یعامتجا و  قالخا  مراهچ : لصف 

هراشا

یتموکح یعامتجا و  قالخا  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

مدرم نایم  یعامتجا  دنویپ  . 1

اه شزرا  تشاد  گرزب  ایحا و  . 2

نارگید قوقح  تیاعر  . 3

مدرم تالکشم  رد  تکراشم  . 4

مدرم اب  سنا  . 5

یشوپ مشچ  . 6

يرگ تلادع  یهاوخ و  تلادع  . 7

هفارخ اب  هزرابم  . 8

يزیتس متس  يدرم و  ناوج  . 9

مدرم نایم  یعامتجا  دنویپ  . 1

مدرم نایم  یعامتجا  دنویپ  . 1

مدرم رگا  يا  هدنخ  رپ  بل  ناهج ، دوش 

(1) مه ییاشگ  هرگ  رد  یکی  تسد  دننک 

نایم شزاس  حلـص و  يرارقرب  یعامتجا و  یفطاع و  ياهدـنویپ  داجیا  مالـسا ، ربمایپ  تلاسر  هدرتسگ  یـساسا و  ياـه  هبنج  زا  یکی 
ياهدـنویپ داجیا  هشیدـنا  رد  هشیمه  هک  تسا  نیا  هتفای  دـشر  گرزب و  ياـه  ناـسنا  زا  قحب  ِراـظتنا  عقاو ، رد  .تسا  هدوب  ناناملـسم 

.دنشاب رگیدکی  هب  اه  بلق  نتخاس  کیدزن  یعامتجا و 
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نایم ینامز  رگا  .دوش  یم  حرطم  يردارب  ینعی  نکمم ؛ حطـس  نیرتالاب  رد  نانمؤم ، یفطاـع  ياهدـنویپ  بوچراـچ  میرک ، نآرق  رد 
عفر يارب  دوخ ، تیعقوم  ناوت و  هزادـنا  هب  تسا  بجاو  ناگمه  رب  دـمآ ، دـیدپ  یترودـک  فالتخا و  ناملـسم ، نارهاوخ  ناردارب و 

: دنشوکب ناشنایم  افص  حلص و  يرارقرب  ترودک و 

(10 تارجح :  ) .َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  ْمُْکیَوَخَأ َو  َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِم�وُْملا  اَمَّنِإ 

ادـخ تمحر  لماش  ات  دیـشاب  راکزیهرپ  سرتادـخ و  دـیهد و  حلـص  دوخ  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  .دـنرگیدکی  ردارب  نانمؤم  انامه 
.دیوش

افص حلص و  يرارقرب  رد  دوخ ، تکربرپ  تایح  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.يزیربت بئاص  - 1
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.درکن راذگورف  یفطل  چیه  زا  هار  نیا  رد  دیشوک و  یم  همه  زا  شیب  ینامیا ، ناردارب  نایم 

زا ار  ناـنآ  دـناسر و  یم  بیـسآ  دارفا  یناور  تشادـهب  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ینمـشد  دـسح و  هنیک ، رهق ، یناور  رثا  ناـمگ ، یب 
دمآراک یتیقالخ  هدـنزاس و  ایاز و  يا  هشیدـنا  زوت ، هنیک  جازم و  ینابـصع  وخدـب ، مدآ  زا  زگره  .دراد  یم  زاب  تیقـالخ  تیلاـعف و 
یگدنز نیریش  معط  درب و  یم  نایم  زا  زین  ار  یعمج  یگدنز  يافـص  فطل و  ینیبدب ، ینمـشد و  فالتخا ، .تشاد  راظتنا  ناوت  یمن 

.دیابر یم  نایمدآ  زا  ار  یعامتجا 

: میناوخ یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  رذگهر ، نیمه  زا 

(1) .ُهَِقلاْحلا َیِه  ِْنیَْبلا  ِتاذ  َداسَف  َّنِاَف  ِْنیَْبلا ، ِتاذ  ُحالَص  ِهَقَدَّصلا : ِهولَّصلاَو َو  ِمایِّصلا  ِهَجَرَد  ْنِم  ِلَْضفَِاب  ْمُکُِربُْخا  الَا 

داسف هک  یتسرد  هب  .تسا  مدرم  نایم  حالـصا  لمع ، نآ  تسا : هقدـص  زامن و  هزور و  زا  رترب  هک  یلمع  هب  مزاس  هاـگآ  ار  امـش  اـیآ 
.تسا تکاله  هیام  اه ، ناسنا  نایم 

: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  ترضح  نآ 

(2) .ٍنَسَح ٍْقلُخ  ِْنیَْبلا َو  ِتاذ  ُحالَص  ِهولَّصلا َو  َنِم  ُلَْضفَا  ًاْئیَش  َمَدآ  ُْنبا  َلِمَعام 

.دشاب یقالخا  شوخ  مدرم و  نایم  حالصا  زامن و  زا  رترب  هک  دهدن  ماجنا  يراک  مدآ ، دنزرف 

ص 40. هحاصفلا ، جهن  - 1

ص 41. هحاصفلا ، جهن  - 2
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اه شزرا  تشاد  گرزب  ایحا و  . 2

اه شزرا  تشاد  گرزب  ایحا و  . 2

لکـش نآ  جـیورت  ظفح و  هزیگنا  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  هک  تساجنآ  ات  یناسنا  یقالخا و  ياه  شزرا  هاـگیاج 
ات مدـش  ثوعبم  اـنامه  ِقـالْخالا ؛ َمِراـکَم  َمَِّمتُِـال  ُْتثُِعب  اـمَّنِا  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .تسا  هتفرگ 

(1) «. مناسرب مامتا  هب  ار  قالخا  مراکم 

رب ار  اهنآ  شریذپ  مارتحا و  اه ، بتکم  اه و  ناسنا  همه  بیترت ، نیدـب  تسا و  گنهامه  نایمدآ  ترطف  اب  سدـقم ، ياه  شزرا  نیا 
زین اـه  تلیـضف  نیا  ناـبحاص  رب  دیـشوک ، یم  اـه  شزرا  نیا  ياـیحا  هار  رد  هکنآ  رب  نوزفا  مالـسا  مرکم  یبن  .دـندید  راوازـس  دوخ 

.تشاذگ یم  یناوارف  مارتحا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،

يراتفر شوخ  نم  اب  دنوشن و  نم  محازم  وگب  مدرم  هب  درک : ضرع  ربمایپ  هب  اهنآ  نایم  رد  ینز  دـندروآ ، ار  یط  هلیبق  ناریـسا  یتقو 
ار ناگنسرگ  دازآ و  ار  ناریسا  دنام ، یم  رادافو  اه  نامیپ  دهع و  هب  هک  دوب  یـسک  مردپ ، متـسه و  هلیبق  سیئر  رتخد  نم  اریز  دننک ؛

نیا ندینـش  اب  ربمایپ  .متـسه  ییاـط  متاـح  رتخد  نم ، .دـنار  یمن  دوخ  زا  ار  يدـنمزاین  زگره  داد و  یم  مالـس  همه  هب  درک ، یم  ریس 
شمحازم یـسک  دینک و  اهر  ار  وا  دوزفا : هاگ  نآ  .تسا  یقیقح  نانمؤم  فاصوا  اه و  هناشن  یتفگ ، هک  یتافـص  نیا  دومرف : نانخس 

(2) .دراد تسود  ار  قالخا  مراکم  ادخ  تسا و  هتشاد  تسود  ار  قالخا  مراکم  هک  هدوب  یسک  شردپ ، اریز  دوشن ؛

ص 149. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1

ص 122. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2
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، درک یم  هجوت  مارتحا و  وا  هب  دـید ، یم  هک  ره  رد  ار  یقالخا  ياه  شزرا  ادـخ  ربماـیپ  دـیآ ، یمرب  ناتـساد  نیا  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
یماگنه دننک  یم  لقن  زین  تلیضف  نابحاص  اب  ربمایپ  هتسیاش  راتفر  هرابرد  .دوب  دنب  ياپ  مالسا  زا  ریغ  ینید  هب  صخـش  نآ  رگا  یتح 

زا سپ  هک  مه  یماگنه  .درک  اـعد  هقردـب و  ار  وا  ربماـیپ  درک ، یم  تکرح  هشبح  يوس  هب  ترجاـهم  يارب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هک 
زا سپ  وا  ندـمآ  نوچ  .دیـسوب  ار  يو  تفر و  وا  لابقتـسا  هب  تساخرب و  ياج  زا  ربماـیپ  تشگ ، یمرب  نیمزرـس  نآ  زا  لاـس ، دـنچ 

(1) «. رفعج ندمآ  يارب  ای  مشاب  لاح  شوخ  ربیخ  يزوریپ  يارب  ایآ  مناد  یمن  : » دومرف ترضح  دوب ، ربیخ  يزوریپ 

، دندرک تکرش  گنج  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هارمه  هک  یناسک  .دوب  ردب  نارفاک ، ناناملـسم و  نایم  گنج  نیتسخن 
مالسا ربمایپ  هک  تسا  تیاور  .دنتشاد  مالـسا  ردص  ناناملـسم  ربمایپ و  هاگـشیپ  رد  يزاتمم  تیعقوم  یگژیو و  ردب ،» لها   » ناونع هب 

نب تباث  هلمج  زا  ردب ] لها  زا   ] يا هدع  لاح ، نیمه  رد  .دوب  گنت  اج  تیعمج ، يدایز  تلع  هب  دوب و  هتسشن  دجـسم  رد  هعمج  زور 
.درکن زاب  اج  نانآ  يارب  سک  چیه  دندوب و  هداتسیا  ربمایپ  ربارب  رد   [ یتدم يارب  اهنآ   ] .دندش سلجم  دراو  سیق 

.دیزیخرب ینالف  ینالف و  دومرف : دوخ  فارطا  راصنا  نارجاهم و  زا  نت  دنچ  هب  ور ، نیا  زا  .دمآ  نارگ  ربمایپ  رب  هنحـص ، نیا  هدهاشم 
لها  ] دارفا دادعت  هب  سپ 

ص 153. ج 1 ، قالخا ، مراکم  - 1
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.داد ياج  ار  ردب ] لها   ] درک و دنلب  ار  نارگید  ردب ،]

رهاظ ناش  هرهچ  رد  يدونـشخان  راثآ  دمآ و  نارگ  دوب ، هدرک  دـنلب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناسک  رب  رما  نیا 
؟ دنک یم  راتفر  تلادع  هب  مدرم  نایم  ناتربمایپ  دیرادنپ  یم  امـش  ایآ  دنتفگ : ناناملـسم  هب  نابلط  تصرف  ناقفانم و  زا  یهورگ  .دـش 
درک و دـنلب  دـندوب ، هتفرگ  اج  دوخ  يارب  هدـمآ و  لبق  زا  هک  ار  یناسک  درکن و  راتفر  تلادـع  هب  هراـب  نیا  رد  ارچ  تسا ، نینچ  رگا 

(1) »؟ دناشن نانآ  ياج  هب  دندوب ، هدمآ  رترید  هک  ار  یناسک 

نازات شیپ  ماقم  رد  ردـب  لها  تشاد  یمارگ  ناونع  هب  اهدـعب  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  بلط ، تصرف  دارفا  نیا  يارب  خـساپ  نیرتهب 
: تسا هدش  لزان  دنوادخ ، يوس  زا  داهج ،

(11 هلداجم :  ) .اوُزُْشناَف اوُزُْشنا  َلیق  اذِإ  ْمَُکل َو  ُهّللا  ِحَسْفَی  اوُحَْسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

امـش يارب  ادـخ  ات  دـینک  زاب  ياـج  سپ  دـینک ، زاـب  ياـج  سلاـجم  رد  دوش  هتفگ  امـش  هب  نوچ  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
.دیزیخرب سپ  دیزیخرب ، دوش  هتفگ  نوچ  دروآ و  دیدپ  شیاشگ 

نایرج رد  ترجه ، متشه  لاس  رد   » .دوب ادهش  هداوناخ  دیهـش و  تشاد  یمارگ  ینید ، ياه  شزرا  هب  ربمایپ  هجوت  زا  رگید  يا  هنومن 
تسار تسد  دربن ، نیا  رثا  رب  تفرگرد و  یتخس  دربن  دوب ، بلاط  یبا  نب  رفعج  هدهع  هب  رکشل  یهدنامرف  هک  یماگنه  هتوم ، گنج 

ياه مخز  هک  یلاح  رد  دش و  عطق  رفعج  پچ  و 

ص 24. ج 17 ، راونالاراحب ، - 1
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: دومرف وا  ماقم  فیصوت  رد  زین  ربمایپ  .دمآ  لیان  تداهش  يالاو  ماقم  هب  دوب ، هدش  دراو  يو  ندب  رب  رایسب 

.َءاش ُْثیَح  ِهَّنَْجلا  ِیف  امِِهب  ُریطَی  ِْنیَحانِج  ِْهیَدَِیب  ًارَفْعَج  َلَْدبَا  َهّللا  َّنِا 

یم زاورپ  دـهاوخب ، هک  اجره  تشهب  رد  اهنآ  اب  هک  درک  اطع  وا  هب  لاب  ود  دـش ، عطق  هک  رفعج  تسد  ود  ضوع  رد  دـنوادخ  اـنامه 
.دنک

زاوشیپ هب  ناناملسم  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ ، یم  هنیدم  فرط  هب  مالـسا  رکـشل  هک  یماگنه  گنج ، نیا  زا  سپ 
تکرح رد  یبکرم  رب  راوس  هک  ربمایپ  .دندوب  نانآ  نایم  رد  دندناوخ ، یم  دورـس  هک  یلاح  رد  ناکدوک  زا  یهورگ  دنتفر و  نانآ  زا 

«. دیهدب نم  هب  ار  رفعج  دنزرف  دینک و  راوس  ار  ناکدوک  : » دومرف دوب ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هللادبع  .درک  راوس  دوخ  ولج  دوب ، هدیسر  تداهش  هب  شردپ  هک  ار  رفعج  نب  هللادبع  هاگ  نآ 
(1) «. دنک یم  زاورپ  نامسآ  رد  ناگتشرف  اب  هارمه  تردپ  هک  میوگ  یم  کیربت  وت  هب  : » دومرف نم  هب  هلآ 

نارگید قوقح  تیاعر  . 3

نارگید قوقح  تیاعر  . 3

هک تسا  لـقن  .تخاـسن  هاـبت  یـسک  زا  ار  یقح  هاـگ  چـیه  دوب و  هنومن  نیرتـهب  نارگید ، قوقح  تیاـعر  رد  مالـسا  یمارگ  لوـسر 
یلو مهدب ، هک  مرادن  دومرف : ترـضح  .درک  هبلاطم  ار  شیوخ  لوپ  دمآ و  يزور  .تشاد  بلط  ربمایپ  زا  رانید  دـنچ  يدوهی  يدرم  »

اج نیمه  سپ  دومرف : ترضح  .تفریذپن  درم  نآ 

ص 78. ج 3 ، ق.ه ، 1390 ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، یبلح ، هریس  کن : - 1
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هک دندرک  دیدهت  ار  يدوهی  ربمایپ ، باحـصا  .دش  ماجنا  دادماب  اشع و  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  ات  تسـشن  يدوهی  .منیـشن  یم 
ثوعبم ارم  ادخ  دومرف : دش و  شنارای  راک  نیا  عنام  ترـضح  ینک ؟ یم  دروخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هنوگ  نیا  ارچ 

: تفگ يدوهی  ناهگان  دمآ ، الاب  يرادقم  باتفآ  دش و  حبص  یتقو  .منک  متس  وا ، ریغ  ای  تسا  ناما  رد  هک  یسک  رب  هک  تسا  هدرکن 
رد ار  دوخ  لام  فصن  هاگ  نآ  .تسوا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم ، هک  مهد  یم  تداهـش  تسین و  هللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش 

لحم تسا و  هکم  وا  دلوت  لحم  هک  هدـمآ  نامزلارخآ  ربمایپ  يارب  تاروت  رد  هک  یفـصو  منیبب  متـساوخ  یم  تفگ : داد و  ادـخ  هار 
هک مدـید  هن ؟ ای  تسه  وت  رد  ایآ  دـیوگ ، یمن  ازـسان  دـنک و  یمن  دـنلب  ادـص  تسین و  ظـیلغ  وخ و  تشرد  تسا و  هنیدـم  شترجه 

(1) «. تسوت رایتخا  رد  نم  لام  فصن  کنیا ، تسه و 

، تشگزاب تیرومأـم  زا  هک  یماـگنه  صخـش  نآ  .داتـسرف  تاـکز  يروآدرگ  يارب  ار  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »
گنرد یب  ربمایپ ]  ] .تسا هدش  هداد  نم  هب  هیدـه  ناونع  هب  اهنآ  تفگ : تشاد و  هگن  دوخ  يارب  ار  یـسانجا  داد و  لیوحت  ار  تاکز 

يارب نیا ، دیوگ : یم  میا ، هتشاد  لیسگ  نامراک  ماجنا  يارب  ام  هک  يدنمراک  تسا  هدش  هچ  دومرف : داتـسیا و  ربنم  يور  تساخرب و 
دنگوس دش ؟ یم  هداد  يا  هیده  وا  هب  دوب ، هتسشن  ردام  ردپ و  هناخ  نورد  رگا  یتسار ، هب  ایآ  تسا ؟ نم  يارب  هیده  نیا ، تسامش و 

يزیچ سک  چیه  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب 

ص 117. چ 27 ج 2 ، ، 1376 رورس ، تاراشتنا  مق ، نایماما ، یلع  دیس  قیقحت : بولقلا ، تایح  یسلجم ، رقابدمحم  - 1
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! ایادـخ دومرف : درک و  دـنلب  ار  شیوخ  تسد  سپـس  .دـنک  یم  لمح  دوخ  ندرگ  رب  ار  نآ  تمایق  زور  رد  هکنآ  رگم  دریگ ، یمن  ار 
(1) »؟ مدرک غالبا  ایآ  ایادخ ! مدرک ؟ غالبا  ایآ 

مدرم تالکشم  رد  تکراشم  . 4

مدرم تالکشم  رد  تکراشم  . 4

تالکـشم اه و  یتخـس  رد  تکراشم  يزوس و  لد  هتـساخرب و  مدرم  نتم  زا  هک  دوب  یهلا  يربهر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دوب شترضح  راک  روتسد  رد  مدرم ،

درب و رس  هب  شیاسآ  رد  دوخ  دشن  یضار  زگره  ور ، نیا  زا  .تسناد  یمن  ادج  تما  زا  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح 
ناج هب  ار  تالکشم  دوب و  نانآ  مدق  شیپ  مدرم و  رانک  رد  تخس ، ياه  هنحص  همه  رد  هتسویپ  هکلب  دنشاب ، یتخس  جنر و  رد  مدرم 

.دیرخ یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دروآ  نان  يرادقم  دـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  مدوب  ربمایپ  هارمه  قدـنخ ، ندـنک  رد 
يارب مه  ار  نآ  زا  يرادقم  مدوب ، هتخپ  نیسح  نسح و  يارب  تسا ؛ ینان  صرق  درک : ضرع  مالسلااهیلع  همطاف  تسیچ ؟ نیا  دومرف :

.مروخ یم  هک  تسا  ییاذغ  نیتسخن  نیا ، تسا و  هدروخن  یماعط  وت  ردپ  تسا  زور  هس  دومرف : ربمایپ  .ما  هدروآ  امش 

ص 159. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  - 1
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ات تفاتـش  راصنا  نارجاهم و  کمک  هب  لادوگ ، ندـنک  رد  تفرگ و  تسد  هب  یگنلک  دوخ ، قدـنخ ، گنج  نایرج  رد  ترـضح  نآ 
: دومرف دش و  هتسخ  درک و  قرع  راک  تدش  رثا  رب  هکنآ 

(1) «. زرمایب ار  نیرجاهم  راصنا و  ایادخ ! .تسین  ترخآ  شیاسآ  زج  شیاسآ ، »

: دیوگ یم  هللادبع  نب  رباج 

؟ مینک هچ  میا ، هدیـسر  یتخـس  ياج  هب  هللا ! لوسر  اـی  میتفگ : .میدروخرب  یتخـس  ياـج  هب  میدوب ، لوغـشم  قدـنخ  ندـنک  هب  یتقو 
اب دروآ و  نابز  رب  ار  ادخ  مان  دید ، یم  رازآ  یگنسرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دوخ ، هاگ  نآ  و  دیزیرب » نآ  يور  بآ  یمک  : » دومرف

(2) .تشادرب نایم  زا  ار  نآ  درک و  دراو  عنام  نآ  هب  يا  هبرض  گنلک 

ارف ار  مدرم  هک  تفگ  لـالب  هب  دوب ، يراـمیب  رتـسب  رد  هک  شیوـخ  تاـیح  ياـهزور  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  »
ایآ متخادرپن ؟ داـهج  هب  امـش  هارمه  هب  اـیآ  مباحـصا ! هورگ  يا  : » دومرف تفر و  ربنم  هب  دـمآ و  دجـسم  هب  ترـضح  سپـس  .دـناوخب 

ای يرآ ، دنتفگ : باحـصا  مدرکن »؟ لمحت  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  امـش  دننامه  ایآ  دشن و  دولآرابغ  ما  هرهچ  تسکـشن و  منادـند 
یلص مرکا  لوسر  هنوگ ، نیدب  »(3) و  .دنک تیانع  ریخ  يازج  امـش  هب  زین  دنوادخ  : » دومرف ترـضح  هاگ  نآ  .دوب  نینچ  هللا ! لوسر 

.دش روآدای  مدرم  تالکشم  رد  ار  شیوخ  تکراشم  هلآ  هیلع و  هللا 

ص 119. ج 2 ، بولقلا ، هایح  - 1

ص 198. ج 20 ، راونالاراحب ، - 2

ص 508. ج 20 ، راونالاراحب ، - 3
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مدرم اب  سنا  . 5

مدرم اب  سنا  . 5

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  .تسا  مدرم  اب  نتشاد  تفلا  سنا و  نمؤم ، ياه  یگژیو  زا  یکی 

(1) .ِساّنِلل مُهَعَْفنَا  ِساّنلا  ُْریَخ  َُفلُؤی َو  ُِفلأَی َو ال  ْنَمِیف ال  َْریَخال  َُفلُؤی َو  ُِفلأَی َو  ُنِمؤُْملَا 

، دشاب رود  هب  یگژیو  نینچ  زا  هک  یـسک  رد  دنوش و  یم  سونأم  وا  اب  زین  نارگید  دزاس و  یم  رارقرب  تفلا  سنا و  نارگید  اب  نمؤم 
.دشاب شخبدوس  نارگید  يارب  شدوجو  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب  .تسین  يریخ 

رذـب يو  .دنیـشنب  نانآ  ياه  لد  رد  یگداس  هب  ات  تشاد  دـننامه  یـساسحا  نانآ  اب  ییانـشآ و  سنا و  دوخ  ناراـی  اـب  ترـضح  نآ  »
هجوت دروم  دـننک  ساسحا  نینچ  سک ، همه  ات  داد  یمارف  شوگ  نانآ  کیاکی  هب  تشاـک و  یم  ناـنآ  ياـه  لد  رد  ار  دوخ  تبحم 

(2) «. دوشگ یم  مدرم  رب  لد  شوغآ  دوب و  مدرم  يارب  انشآ  یسینا  لاوحا ، همه  رد  ترضح  نآ  .دنراد  رارق  ترضح  نآ 

یشوپ مشچ  . 6

یشوپ مشچ  . 6

یم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  یـشوپ  مشچ  رطاخ ، شمارآ  هب  ندیـسر  هجیتن ، رد  نتـسیز و  داـش  ياـه  کـینکت  زا  یکی 
: دیامرف

ص 183. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 1
ص 350. ج 1 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  - 2
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(1) .ُُهتَشیِع ْتَضَّغَنَت  ِرُومُالا  َنِم  ٍرِیثَک  ْنَع  َّضُغَی  ْلَفاغَتَی َو ال  َْمل  ْنَم 

.دوب دهاوخ  روک  هریت و  شا  یگدنز  دنکن ، یشوپ  مشچ  روما ، زا  يرایسب  زا  دنکن و  لفاغت  هک  یسک 

اجب و رگا  لمع  نیا  .دهد  ناشن  ربخ  یب  رما  نآ  هرابرد  ار  دوخ  یلو  دشاب ، هاگآ  نآ  زا  دـنادب و  ار  يزیچ  یمدآ  هکنیا  ینعی  لفاغت ،
.دراد هارمه  هب  دوخ  اب  یبوخ  ياه  هرمث  تسا و  هدیدنسپ  کین و  ياه  يوخ  زا  دریذپ ، ماجنا  هزادنا  هب 

، درف يارب  اهنآ ، نتـشاگنا  هدیدان  وترپ  رد  راگزور ، ياهدماشیپ  اه و  يراتفرگ  یمدآ و  قح  رد  نارگید  ياه  يرهم  یب  زا  يرایـسب 
: یگنراک لید  ریبعت  هب  .دوب  دهاوخ  ناما  رد  اهنآ  هدنزگ  رش  زا  یمدآ  بیترت ، نیدب  .دش  دهاوخ  میالم  ناسآ و 

یـشوخ تمالـس و  يارب  یلو  میرادـب ، تسود  ار  دوخ  نمـشد  میناوتب  هک  میتسین  يربمایپ  كاپ  حور  میلـس و  قلخ  نآ  بحاـص  اـم 
ندرکن و شومارف  هکلب  درادن ، یتیمها  درادب ، اور  يدب  امـش  قح  رد  یـسک  رگا  .مینک  ناشـشومارف  مییاشخبب و  ار  اهنآ  دـیاب  دوخ ،

(2) .دنک یم  تحاران  ار  امش  هک  تسا  نآ  ندروآ  رطاخ  هب  هراومه 

ار نتشیوخ  نتفرگ و  هدیدان  ار  نارگید  ياه  یتساک  اه و  بیع  یهاگ ، .دنک  یم  افیا  ییازـسب  شقن  زین  نارگید  حالـصا  رد  لفاغت ،
ندروآ يور  هب  ندرک و  راهظا  زا  رترثؤم  ناراـکاطخ ، رادرک  قـالخا و  حالـصا  رد  نداد ، ناـشن  ربخ  یب  نآ  نیا و  ياـه  شزغل  رد 

.تسا

دنسپان و ياهراتفر  زا  يرایسب  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ، » ساسا نیا  رب 

ص 455. ج 5 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
ص 107. چ 21 ، ، 1378 رافص ، نارهت ، یماما ، نیدلا  ماسح  همجرت : یگدنز ، نییآ  یگنراک ، لید  - 2
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هنوگ نیا  درک ، یم  اضتقا  ناناملـسم  هعماج  مالـسا و  تحلـصم  هک  اجنآ  اـت  دـیزرو و  یم  لـفاغت  ناـقفانم ، هلمج  زا  نانمـشد  تشز 
ياوران نانخس  اب  دندرک و  یم  ییوگدب  دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  بایغ  رد  ناقفانم ، .تفرگ  یم  هدیدان  ار  اهدروخرب 

يور هب  دـیزرو و  یم  لفاغت  دوب ، هاگآ  ناقفانم  تشز  راتفر  نیا  زا  هکنآ  اـب  زین  يو  .دـنداد  یم  رازآ  ار  ترـضح  نآ  هراومه  دوخ ،
زین نانآ  .تسا  هدیـسر  ربمایپ  شوگ  هب  امـش  ياوران  نانخـس  اه و  ییوگدـب  هک  دیـسر  یم  ربخ  ناقفانم  هب  یهاـگ  .دروآ  یمن  دوخ 
هتفگ دندش و  یم  بای  فرـش  ترـضح  روضح  هب  دنراد ، ناما  رد  ییاوسر  گنن و  زا  ار  نتـشیوخ  دـننک و  ییوج  هراچ  هکنآ  يارب 

.میا هدزن  ییاه  فرح  نینچ  ام  هک  دنتشاد  یم  راهظا  دندرک و  یم  راکنا  ار  دوخ  ياه 

اهنآ فرح  درک  یم  دوـمناو  تفریذـپ و  یم  ار  ناشنانخـس  دـنیوگ ، یم  غورد  تسناد  یم  هکنآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن 
نآ ناـنآ  هک  دوب  هدـش  ببـس  ناـقفانم ، راـتفر  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لـفاغت  سفن و  تمارک  نیا  .تسا  تسرد 

نوچ و یب  دونش ، یم  هک  ار  ینخس  ره  تسا ؛ ییاونش  شوگ  ربمایپ ، هک  دنیوگب  دوخ  اب  دنراگنیب و  روابدوز  لد و  هداس  ار  ترضح 
(1) «. دنک یم  لوبق  ارچ 

هب اهنت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر  نیا  هک  درک  دـیکأت  سپـس  هراشا و  ناقفانم  هتفگ  نیا  هب  فیرـش ، نآرق  رد  دـنوادخ 
: تسامش حالص  ریخ و 

(61 هبوت :  ) .ْمَُکل ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذ�ُوی  َنیذَّلا  ُمُْهنِم  َو 

، یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، یمرک ، یلع  شراگن : قیقحت و  تایآ ، همجرت  نایبلا ، عمجم  یـسربط ، نسح  نب  لضف  - 1
ص 640. ج 5 ، ، 1380
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.تسامش عفن  هب  وا  ندوب  رواب  شوخ  وگب : .تسا  رواب  شوخ  وا  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ ، زا 

رگا .تخاسن  راد  هحیرج  ار  اهنآ  فطاوع  درکن و  درخ  ار  اهنآ  تیـصخش  شیوخ ، راـتفر  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »
یم نایم  زا  تعرـس  هب  يا  هدـع  يوربآ  هکنیا  رب  نوزفا  درک ، یم  اوسر  ار  نایوگ  غورد  دز و  یم  الاب  ار  اه  هدرپ  گـنرد  یب  ناـشیا 
ياج ناراکدب  فص  رد  دندوب ، ریذپ  تیاده  هک   [ ناناملـسم زا   ] يا هدولآ  دارفا  دـش و  یم  هتـسب  اهنآ  رب  هبوت  تشگزاب و  هار  تفر ،

.دندش یم  رود  ترضح  فارطا  زا  دنتفرگ و  یم 

اهنآ ات  درواین  دوخ  يور  هب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  یلو  دـمهفب ، ار  زیچ  همه  دـیاب  اناد  هتخپ و  لاح  نیع  رد  زوس و  لد  ناـبرهم و  ربهر 
(1) «. دتفین نورب  هدرپ  زا  مدرم  رارسا  دنزیرگن و  وا  بتکم  زا  دنوش و  تیبرت  دنتیبرت ، هتسیاش  هک 

يرگ تلادع  یهاوخ و  تلادع  . 7

يرگ تلادع  یهاوخ و  تلادع  . 7

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 

َناـک َهّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساـّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  اـِهلْهَأ َو  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّد�وـُت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ 
(58 ءاسن :  ) .اًریَِصب اًعیِمَس 

تلادـع هب  دـیتخادرپ ، يرواد  هب  مدرم  نایم  هک  هاگ  نآ  دـیهدب و  نآ  نابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دـهد  یم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ 
.تسانیب اونش و  دنوادخ ، دهد و  یم  زردنا  هتسیاش  وکین و  رایسب  يروما  هب  ار  امش  دنوادخ  .دینک  يرواد 

صص 15 و 16. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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هب هک  نآ  دسر و  شیوخ  قح  هب  تسا ، قح  بحاص  هک  نآ  نآ ، رثا  رب  هک  تسا  هتسیاش  يراد  مامز  ياه  هتـسیاب  زا  يزرو ، تلادع 
.دوش نآ  یلصا  نابحاص  هب  لاوما  نیا  ندرک  راذگاو  هب  روبجم  تفای ، تسد  نارگید  لاوما  هب  قحان 

دراد و یم  زاب  مدرم  لاوما  لاملا و  تیب  تراغ  يارب  نما » هیـشاح   » داجیا هشیدنا  زا  ار  راک  تنایخ  ناسنا  ناراد ، مامز  هنالداع  راتفر 
اه تیلوئسم  دننک و  یم  شمارآ  تینما و  ساسحا  طیارـش ، نیا  رد  زین  مدرم  .درب  یم  رـس  هب  یماکان  ساره و  رد  هراومه  هجیتن ، رد 

.دنریگ یم  هدهع  رب  يرتشیب  هزیگنا  دیما و  اب  ار  ناشیاهراک  و 

هب يربهر ، ماقم  رد  ار  وا  کین ، تلـصخ  نیا  هداد و  رارق  دوخ  يراد  تموکح  راک  ساسا  ار  يزرو  تلادـع  مالـسا ، یمارگ  لوسر 
نییبت و ار  رـشب » قوقح   » یلـصا ياه  هنومن  زا  یکی  شنم ، نیا  اـب  ترـضح  نآ  .دوب  هتخاـس  لیدـبت  هبذاـجرپ  بوبحم و  یتیـصخش 

.درک یلمع  يریسفت 

دـیزرو و یم  فاصنا  نارگید  اب  دـش ، یم  طوبرم  يو  هب  هچنآ  همه  رد  تثعب ، زا  شیپ  نارود  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  »
، دوخ مالغ  (س ،) هجیدخ ترضح  نارود ، نامه  رد  راب  کی  .دوب  تلادع  زا  یمسجت  مدرم ، اب  دوخ  تالماعم  اهدروخرب و  همه  رد 

یماگنه نایم ، نیا  رد  .دوب  ترـضح  نآ  مالغ  يو  سپ ، نآ  زا  درک و  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  هثراح  نب  دـیز 
وا یپ  رد  هک  دیز  ناسک  هداوناخ و  هک 

دازآ ار  يو  وا ، ياهب  تخادرپ  اب  دنتساوخ  یم  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  دندرب و  یپ  وا  لحم  هب  دندوب ،
دنزرف هک  داد  ناشیا  هب  ار  قح  نیا  دیزرون و  تجاجل  اهنآ  اب  دنتشاد ، نانآ  هک  یقح  لیلد  هب  لداع ، درم  نآ  دننک ،
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نودب ار  وا  دورب ، امـش  هارمه  دـهاوخ  یم  وا  رگا  دومرف : درک و  ناسحا  نانآ  اب  داهن و  رتارف  تلادـع  زا  ار  اپ  یتح  وا  .دـنربب  ار  دوخ 
تبرغ و رد  هک  دوب  هتفریذپ  ار  نیا  هکلب  دیوگ ، كرت  ار  ربمایپ  هک  تفریذپن  ار  نیا  دیز  یلو  دیریگ ، رایتخا  رد  دیهدب ، ییاهب  هکنیا 

(1) «. دورن دوخ  ناسک  هداوناخ و  اب  درب و  رس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راوج  رد  یلو  یگدرب ، رد 

هب مدرم  زا  کـی  ره  هب  ترـضح  نآ   » .تخومآ ناوت  یم  یگنج  میاـنغ  میـسقت  رد  ار  ترـضح  نآ  يرگ  تلادـع  زا  يرگید  هنوـمن 
یم يو  دـندوب و  هدروآ  مالـسا  ناـبز ، هب  اـهنت  هک  یناـسک  هب  زین  هاـگ  داد و  یم  تمینغ  زا  یمهـس  داـهج ، رد  ناـشتکراشم  هزادـنا 

زا يدرم  تسا : هدمآ  يراخب  حیحص  ملـسم و  حیحـص  رد  .دیـشخب  یم  يردق  دزاس ، کیدزن  نید  نیا  هب  ار  نانآ  ياه  لد  تساوخ 
ناشیا روضح  هب  درک ، یم  میـسقت  ار  میانغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دوب ، هدروآ  مالـسا  هزات  هک  نانیـشن  هیداب 
ترضح نآ  .يزرو  یمن  تلادع  يزروب ، تلادع  هک  دهد  نامرف  وت  هب  زین  ادخ  رگا  دنگوس ، دنوادخ  هب  دمحم ! يا  تفگ : دیسر و 

رذح رب  وا  نوچ  یناسک  درم و  نیا  زا  تفگ : سپـس  درک ؟ دهاوخ  راتفر  تلادـع  هب  وت  اب  نم ، زا  سپ  یـسک  هچ  وت ! رب  ياو  دومرف :
لمع هنحص  هب  دنک و  یمن  زواجت  نانآ  هرجنح  زا  نآرق ، نیا  دنناوخ و  یم  نآرق  هک  دنتسه  یسک  دننامه  نم ، تما  نایم  هک  دیـشاب 

: دوزفا هاگ  نآ  .دوش  یمن  دراو  نانآ  رادرک  و 

صص 449 و 450. ج 1 ، ناربمایپ ، متاخ  کن : - 1
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اهنت نم  مراد ؛ یم  زاب  امش  زا  يزیچ  هن  مهد و  یم  امـش  هب  يزیچ  هن  دوخ ، باختنا  هب  نم  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس 
(1) «. مراد هنازخ  کی 

هب تسوا ، ندرگرب  نارگید  زا  یقح  هک  یلاح  رد  ادابم  هک  دوب  میب  رد  هتسویپ  شیوخ ، ییوج  تلادع  تدش  ببس  هب  ترضح  نآ  »
هب تساخرب ، دوب ، ناوتان  هتـسخ و  تخـس  هداتفا و  يراـمیب  نیرخآ  رتسب  رد  هک  یماـگنه  زین  تلع  نیمه  هب  .دور  دـنوادخ  تاـقالم 
وا زا  ییوربآ  سک  ره  دنک ؛ صاصق  ات  ما  هدامآ  کنیا  ما ، هدز  وا  تشپ  رب  یقالش  سک  ره  مدرم ! يا  دومرف : مدرم  هب  دمآ و  دجسم 
نآ زا  دزیخرب و  نم ، تورث  لام و  نیا  کنیا  ما ، هدناتـس  یلام  وا  زا  سک  ره  دنک ؛ یفالت  دزیخرب و  نم ، يوربآ  نیا  کنیا  ما ، هدرب 

، نم دزن  امش  نیرت  ینتشاد  تسود  انامه  .دنز  یمن  رس  نم  زا  يزیچ  نینچ  هک  دنکن  میب  ببس  نیدب  نم ، ندش  هتفشآرب  زا  درادرب و 
تاقالم ار  مراگدرورپ  كاپ  یبلق  شوخ و  یلد  اب  نم  ات  دـنک ، لـالح  ارم  اـی  دناتـسب  ار  نآ  دراد ، نم  رب  یقح  رگا  هک  تسا  یـسک 

(2) «. منک

یباجح چـیه  دـنوادخ  ییاعد و  نینچ  نایم  هک  دیـسرتب  دوخ  رب  هدـید  متـس  ياعد  زا  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هکنیا زا  زین  ار  موکحم  ناگدیدمتـس  ادخ ، ربمایپ  .تسا » هتفر  شتآ  يوس  هب  دیوپ ، هار  يرگ  متـس  اب  سک  ره  : » زین و  درادن » دوجو 

نینچ اریز  دنک ؛ یم  یهن  دننک ، توکس  رگمتس  نامکاح  متس  ربارب  رد 

صص 451 و 452. ج 1 ، ناربمایپ ، متاخ  کن : - 1
ص 453. ج 1 ، ناربمایپ ، متاخ  - 2
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  .تسا  نانآ  اب  يراکمه  يراک ،

.دنرامشن تشز  ار  نآ  دننک و  هدهاشم  ار  متس  هک  هاگ  نآ  رگم  دنک ، یمن  تساوخزاب  هصاخ  متس  هب  ار  مدرم  هماع  دنوادخ ،

: میناوخ یم  رگید  ینایب  رد  هناگی ، لوسر  نآ  زا 

میلـست ًالماک  ار  وا  دیدنب و  یم  ار  رگمتـس  تسد  دینک ، یم  یهن  رکنم ، يدب و  زا  رما و  یکین ، فورعم و  هب  ای  دنگوس ، دـنوادخ  هب 
هب نآ ، زا  سپ  دزاس و  یم  ناـبرهمان  رگیدـمه  اـب  ار  ناـتیاه  لد  دـنوادخ ، هکنآ  اـی  دـیزاس  یم  دودـحم  نآ  بوچراـهچ  رد  قح و 

.دوش یمن  باجتسم  ناتیاعد  یلو  دینک ، یم  اعد  وا  هاگرد 

: تفایرد ناوت  یم  هتکن  ود  اه  تیاور  هنوگ  نیا  زا 

نآ رد  يریگ  تخـس  رب  دیکأت  نآ و  هب  نارگید  توعد  زین  تلادـع و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناوارف  يدـنب  ياپ  فلا )
.تسا وج  تلادع  صخش  هشیدنا  لد و  یتسرد  زا  یکاح  لامک و  یعون  دوخ ، تاذ  رد  تلادع  اریز  هراب ؛

یم ناماس  هعماج  راک  تلادع ، ییاپرب  رثا  رب  اریز  دناوخ ؛ یم  ارف  یعامتجا  تلادع  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ب )
هب یمکاح  هن  یـسوئرم ؛ هب  یـسیئر  هن  يدنواشیوخ ؛ هب  يدنواشیوخ  هن  شیوخ ؛ نادناخ  رـسمه و  هب  يدرم  هن  نآ ، وترپ  رد  دـبای و 

یسدق یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دراد  یم  اور  متـس  تسوا ، تیالو  رد  هک  نآ  رب  یتیالو  بحاص  هن  یموکحم و 
: دنک یم  لقن  نینچ  دنوادخ ، زا 

(1) .دینارن متس  رگیدمه  رب  زین  امش  سپ  .ما  هتشاد  ررقم  شیوخ  رب  ار  تلادع  نم  نم ! ناگدنب  يا 

صص 453 و 454. ج 1 ، ناربمایپ ، متاخ  کن : - 1
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هفارخ اب  هزرابم  . 8

هفارخ اب  هزرابم  . 8

ندوب سحن  هب  داقتعا  لثم  دـشاب ؛ راگزاسان  تیعقاو  ملع و  قطنم و  لقع و  اب  هک  یـساسا  یب  تاداقتعا  زا  تسا  تراـبع  تاـفارخ ، »
نیب رد  .نادکمن  نتسکش  وقاچ و  نداد  هیده  ترفاسم ، يارب  هبنشراهچ  ندوب  موش  نایناریا ، دزن  هام  نیدرورف  مهدزیس  هدزیس ، ددع 
همه رب  دریگب ، ینید  گنر  یفارخ  موهوم و  يا  هشیدنا  یتقو  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  نآ  عون  نیرتدـب  یبهذـم ، تافارخ  تافارخ ، همه 

(1) «. دوب دهاوخ  هدننک  ناریو  نیا  دنکفا و  دهاوخ  هیاس  یبهذم  ناسنا  رادرک  راکفا و 

اب اهنآ  .تساه  تلم  هنوگ  نیا  رب  نارگرامعتسا  طلـست  ياهرازبا  زا  یکی  موس ، ناهج  ياهروشک  هژیو  هب  عماوج  نایم  تافارخ  رـشن 
یمن یقاب  ناـشیارب  يرامعتـسا ، موش  ياـه  فدـه  هب  ناـنآ  ندیـشیدنا  يارب  یلاـجم  یفارخ ، روما  هب  یمومع  راـکفا  ندرک  مرگرس 

زا .دزاس  یم  دوبان  ناریو و  ار  اه  تلیـضف  هک  تسا  ییارگ  عقاو  تفرعم و  یهاـگآ و  یلـصا  نانمـشد  زا  هفارخ ، نینچمه  .دـنراذگ 
.دوب ساسا  یب  چوپ و  راکفا  یتسرپ و  هفارخ  اب  هزرابم  مالسا ، ربمایپ  تثعب  مهم  ياه  فده  زا  یکی  رذگهر ، نیا 

هدجه رد  تسادخ ، لوسر  هقالع  دروم  هک  رسپ  نیا  .تشاد  میهاربا  مان  هب  يرسپ  هیطبق ، هیرام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  »
نوناک هک  ربمایپ  .دور  یم  ایند  زا  یگهام 

ص 107. ج 7 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  - 1
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وت رطاخ  هب  ام  میهاربا ! يا  دزیر  یم  کشا  دزوس و  یم  لد  : » دـیامرف یم  دزیر و  یم  کشا  یتح  دوش و  یم  رثأتم  ًارهق  دوب ، هفطاـع 
زا يرابغ  هکنیا  رطاخ  هب  دـنرثأتم  تحاران و  نیملـسم  مامت  مییوگ .» یمن  راگدرورپ  ياضر  فـالخ  رب  يزیچ  زگره  یلو  مینوزحم ،

نیملـسم .دـهد  یم  خر  یتفرگدیـشروخ  ًاـفداصت  زور  ناـمه  .تسا  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  كراـبم  لد  رب  نزح 
زا ربمایپ  دنزرف  هکنیا  يارب  درک ، فوسک  دیشروخ  ینعی  تسا ؛ ربمغیپ  رطاخ  هب  الاب  ملاع  یگنهامه  دیشروخ ، نتفرگ  هک  دنتـشادنپ 

.تسا هتفر  ایند 

فـسکنم دـش ، ربمغیپ  ضراع  هک  ینزح  رطاخ  هب  دیـشروخ  هک  دـندش  نابز  کی  درم  نز و  دـیچیپ و  هنیدـم  مدرم  نایم  بلطم  نیا 
فعـض طاقن  زا  دهاوخ  یمن  وا  دنک ؟ یم  هچ  ربمغیپ  یلو  دوش ، هفاضا  ربمغیپ  هب  مدرم  نامیا  هدـیقع و  هک  دـش  ببـس  رما  نیا  .دـش 

مدرم ینادان  تلاهج و  زا  دهاوخ  یمن  ربمغیپ  .دنک  هدافتـسا  مدرم  تّوق  طاقن  زا  دهاوخ  یم  دنک ، هدافتـسا  نانآ  تیاده  يارب  مدرم 
: تفگ مدرم  هب  ربنم و  يالاب  دـمآ  .دـنک  هدافتـسا  مدرم  يرادـیب  تفرعم و  ملع و  زا  دـهاوخ  یم  هکلب  دـنک ، هدافتـسا  مالـسا  عفن  هب 

(1) «. درادن میهاربا  مدنزرف  توف  يارجام  هب  یطبر  تسا و  یعیبط  يا  هدیدپ  یگتفرگ ، دیشروخ 

يزیتس متس  يدرم و  ناوج  . 9

يزیتس متس  يدرم و  ناوج  . 9

يزیتـس متـس  زین  نآ  راـثآ  زا  .دراد  هشیر  درف  يدازآ  تریغ و  رد  تسا و  تمهدـنلب  راوگرزب و  ياـه  ناـسنا  یگژیو  يدرم ، ناوج 
ریظن یب  ياه  یگژیو  زا  .تسا 

ص 108. ج 16 ، چ 2 ، ، 1380 اردص ، نارهت ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، دیهش  - 1
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يا هدع  اب  تثعب  زا  شیپ  يدرم ، ناوج  هیحور  نیمه  وترپ  رد  ترضح  نآ  .تسا  هدوب  وا  یِشنَمدنلب  یگنادرم و  مالـسا ، یمارگ  یبن 
لیکـشت ار  لوضفلا » فلح   » مان هب  یهاپـس  هنوگ ، نیدب  دورن و  نیب  زا  یمولظم  قح  دنـشاب  بقارم  ات  دـش  نامیپ  مه  نادرم  ناوج  زا 

.داد

نآ دیابن  تسا و  مهم  سب  يرما  دوش ، ثوعبم  تلاسر  هب  هکنیا  زا  شیپ  مالسا  ربمایپ  داهنشیپ  هب  لوضفلا  فلح  هاپـس  داجیا  هلئـسم  »
نآ ات  .درک  اپ  هب  یقالخا  یبالقنا  هاپـس ، نیا  لیکـشت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اریز  تسناد ؛ کـچوک  يدادـیور  ار 

دراو مولظم  رب  هک  ار  ینایز  ات  درک  تساوخزاب  ار  راک  هانگ  کی  ناوت  یم  هک  دوب  هدیسرن  یسک  رکف  هب  ناتسبرع  نیمزرس  رد  نامز 
.دنک ناربج  تسا ، هدمآ 

قح هنرگو  دریگب ، رگمتس  زا  ار  دوخ  قح  تسناوت  یم  دش ، یم  يراکادف  هب  رـضاح  شا  هلیبق  ای  دوب  دنمورین  يا  هلیبق  زا  مولظم  رگا 
لام ياپ  دنک ، يراکادف  وا  يارب  دوبن  رـضاح  شا  هلیبق  تشادـن و  دـنمورین  يا  هلیبق  هک  یلوتقم  نوخ  نینچمه  .تفر  یم  نایم  زا  وا 

.داد رییغت  زین  ار  یعامتجا  قوقح  عون  نیا  تسا  نکمم  دندرب  یمن  نامگ  دنتسناد و  یم  يداع  ار  عضو  نیا  مدرم ، همه  .دش  یم 

تفرگ و رگمتس  زا  ار  مولظم  قح  دیاب  هک  داد  ناشن  لوضفلا ،) فلح   ) بلطواد هاپس  لیکشت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
خیرات یلیهـس ، .دننک  يراکادف  مولظم ، قح  قاقحا  يارب  دنوشن  رـضاح  شا  هلیبق  ای  دـشابن  دـنمورین  يا  هلیبق  زا  رگا  یتح  داد ، وا  هب 

: دیوگ یم  برع  راگن 

دنمتورث ناگرزاب  کی  اجنآ  رد  دمآ و  هکم  هب  بونج  ياهارحـص  زا  دوخ  ناوج  رتخد  قافتا  هب  یبرع  جـح ، ترایز  ماگنه  یلاس ، »
ردپ .دوبر  ار  رتخد  نآ  هکم 
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اب دنیایب و  هکم  هب  دـنریگب و  تسد  هب  حالـس  هلیبق ، دارفا  ات  دـهاوخب  دوخ  هلیبق  زا  ددرگرب و  ارحـص  هب  هکنیا  زج  تشادـن ، يا  هراچ 
تئرج هلیبـق  نادرم  تسا و  کـچوک  وا  هلیبـق  تسناد  یم  دـندوب ، هدوـبر  ار  شرتـخد  هک  يدرم  یلو  دـنگنجب ، ناـگرزاب  نآ  هلیبـق 

.دنگنجب شیرق  لیابق  اب  دنرادن 

نیا دنوشن ، یـضار  هک  تساوخ  شیرق  هناگ  هد  لیابق  ناناوج  زا  دش ، هاگآ  متـس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یتقو 
اجنآ رد  دـندش و  عمج  هبعک  هناخ  فارطا  دـنوش ، مولظم  رادـفرط  دـندوب  بلطواد  هک  شیرق  ناـناوج  .دریگب  تروص  هکم  رد  ملظ 

ار وا  قح  دوش  روبجم  ملاظ  ات  مینک  تیامح  مولظم  زا  ردـق  نآ  هک  مینک  یم  داـی  دـنگوس  اـم  دـندرک : داـی  حرـش  نیا  هب  يدـنگوس 
.ریقف ای  دشاب  دنمتورث  مولظم ، هاوخ  میشاب ؛ هتشادن  عمط  چیه  هار  نیا  رد  هک  مینک  یم  دای  دنگوس  ام  دنادرگرب و 

وا هب  دندرک و  هرـصاحم  ار  شا  هناخ  دنتفر و  رگمتـس  ناگرزاب  لزنم  فرط  هب  شیرق  ناناوج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هاگ  نآ 
ادرف نم  دیهد و  تلهم  نم  هب  بش  کی  تفگ : دنمتورث  ناگرزاب  .دهدب  شردپ  لیوحت  ار  ناوج  رتخد  گنرد  یب  دـیاب  هک  دـنتفگ 

گنرد یب  دیاب  دنتفگ : دنتفریذپن و  شیرق  ناناوج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلو  .داد  مهاوخ  لیوحت  شردپ  هب  ار  رتخد  حـبص 
.دنک اهر  ار  رتخد  دش  روبجم  رگناوت  ناگرزاب  یهدب و  ردپ  لیوحت  ار  رتخد 

هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  .تخادرپن  ار  ناگرزاب  سنج  ياهب  یلو  دـیرخ ، یجراخ  یناگرزاب  زا  ار  ییالاک  لـهجوبا  رگید ، يا  هبترم 
نآ زا  .تخادرپ  مه  وا  دزادرپب و  ار  ناگرزاب  يالاک  تمیق  تساوخ  وا  زا  تفر و  لهجوبا  دزن  دش ، ربخاب  هعقاو  زا  هکنیا  زا  دـعب  هلآ 

بلطواد نازابرس  دش ، یم  متس  یسک  هب  هکم  رد  راب  ره  سپ ،
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يردـق هب  لوضفلا  فلح  هاپـس  رد  تکرـش  زا  نم  تفگ : مالـسا  ربمغیپ  اهدـعب  .دـنتفر  یم  مولظم  کـمک  هب   [ لوضفلا فلح   ] هاـپس
، نک تفایرد  يوم  خرـس  رتش  دص  کی  ضوع  رد  وش و  جراخ  هاپـس  نآ  زا  دنتفگ  یم  نم  هب  رگا  هک  مدوب  زارفارـس  تقو و  شوخ 

(1) «. مدش یمن  یضار 

صص 36 و 37. تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  کن : - 1
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یماظن قالخا  مجنپ : لصف 

هراشا

یماظن قالخا  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

دربن نییآ  . 1

ناریسا اب  هنادرم  ناوج  هتسیاش و  راتفر  . 2

دربن نییآ  . 1

دربن نییآ  . 1

یتح هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  زین  ار  ناکرشم  ترضح و  نآ  نانمشد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فاصنا  لدع و  هریاد 
یلص مرکا  ربمایپ  .دنک  جراخ  نانمـشد  اب  دروخرب  رد  فاصنا ، لدع و  هداج  زا  ار  ترـضح  نآ  تسناوتن  زین  گنج  نوچ  يا  هدیدپ 

، ترـضح نآ  : » دومرف یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  یم  لمع  نآ  هب  دوخ  دوب و  لئاق  یبادآ  گنج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا 
(1) «. دزن نوخیبش  ینمشد  هب  زگره 

: تسا لقن  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

ارف مالسا  هب  ار  یسک  ات  یلع ! يا  دومرف : دتسرفب ، نمی  يوس  هب  دربن ] يارب   ] ارم تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هچنآ زا  تیارب  دـنک ، تیادـه  ار  یـسک  وت  تسد  هب  ـالاو  راـگدرورپ  رگا  راگدـیرفآ ، هب  دـنگوس  .نکن  گـنج  وا  اـب  يا ، هدـناوخن 

(2) .تسا رتهب  دبات ، یم  نآ  رب  دیشروخ 

: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

یم شرافـس  یهلا  ياورپ  هب  ار  شهدـنامرف  دراد ، لیـسگ  ییوسب  ار  یهاپـس  تساوخ  یم  هاگره  هک  دوب  نانچ  یمارگ  ربماـیپ  هویش 
: دومرف یم  درک و 

ص 130. ج 22 ، راونالاراحب ، - 1
ص 186. چ 1 ، ق ، 1348 ه . _ رکفلا ، راد  توریب ، یئاسن ، ننس  یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  - 2
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یهورگ اب  .دـیزادرپب  دربن  هب  یـصخش ، يریگ  ماـقتنا  ییاـشگروشک و  يارب  هن  ادـخ ، ربماـیپ  نییآ  رب  وا و  هار  رد  دـنوادخ و  ماـن  هب 
دمحم يربمایپ  راگدرورپ و  يدـنوادخ  هب  یهاوگ  هب  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیدـب  دـینک ؛ لالدتـسا  ًالماک  نانآ  يارب  هکنآ  زج  دـیگنجن 

زا رگا  یلو  دنیآ ، یم  رامش  هب  امش  ینید  ناردارب  سپ  دنتفریذپ ، ار  نانخس  رگا  .دیناوخب  تسا ، هدروآ  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نید رد  ناشیا  دیریذپب و  اهنآ  زا  دنتفریذپ ، رگا  .دنزادرپب  هیزج  تایلام و  يراوخ ، اب  دیهاوخب  نانآ  زا  دندز ، زاب  رس  مالـسا  شریذپ 

(1) .دینک زاغآ  ار  نانآ  اب  دربن  راگدرورپ ، يرای  اب  ماجنارس  دنتفریذپن ، زین  ار  نیا  رگا  دننام و  یم  نانچمه  دوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لقن 

یم درک و  یم  باطخ  نانآ  هب  دراد ، لیـسگ  یهاپـس  تساوخ  یم  هاگره  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هویش 
نهک ریپ  .دیزرون  گنرین  .دینکن  هکت  هکت  ار  داسجا  .دیزرون  تنایخ  .دیورب  وا  ربمایپ  شیک  رب  وا و  هار  رد  دـنوادخ و  مان  هب  دومرف :

ای یلومعم  یناملسم _  رگا  دینکن و  عطق  ار  یتخرد  ترورض ، ماگنه  هب  زج  .دیـشکن  ار  نانز  .دیـشکن  ار  ناکدوک  .دیـشکن  ار  لاس 
ینید ردارب  دش ، ناملسم  نآ  زا  سپ  رگا  .دوش  ناملسم  یهاگآ ، اب  انشآ و  نآرق ، اب  ات  تسا  ناما  رد  وا  داد ، هانپ  ار  یکرشم  مهم _ 

(2) .دییوج يرای  دنوادخ  زا  دینک و  یهارمه  ینما  نیمزرس  ات  ار  وا  تفریذپن ، رگا  تسامش و 

صص 157 و 158. يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  يدیس ، نیسح  زا : لقن  هب  ص 352 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  ماما  - 1
ج 6، ق ، 1401ه . _ بعصلا ، راد  فراعتلاراد و  توریب ، ناسرخ ، يوسوم  نسح  دیس  قیقحت : ماکحالا ، بیذهت  یـسوط ، خیـش  - 2

ص 138.
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ناریسا اب  هنادرم  ناوج  هتسیاش و  راتفر  . 2

ناریسا اب  هنادرم  ناوج  هتسیاش و  راتفر  . 2

.دش یم  سح  تشذگ  ینابرهم و  يوب  ناریـسا ، اب  ترـضح  نآ  راتفر  زا  درک و  یم  راتفر  ارادـم  یمرن و  هب  ناریـسا  اب  مالـسا  ربمایپ 
امرخ ياه  هسیک  دنداد  روتسد  داد و  ياج  دیز  رسپ  هماسا  هناخ  رد  ار  ناریسا  ربمایپ  ناناملسم ، يزوریپ  زا  سپ  هظیرق ، ینب  دربن  رد  »

مه دیـشروخ و  يامرگ  مه  .دیهد  ناشبآ  دـینک و  راتفر  یکین  هب  ناریـسا  اب  دومرف : شنارای  هب  سپـس  .دـنروایب  اهنآ  هیذـغت  يارب  ار 
.دیرادم اور  نانآ  رب  ار  حالس  يامرگ 

مانـشد شردام  هب  دوب ، هداد  ماجنا  هک  يراک  رطاـخ  هب  متفرگ و  ریـسا  ار  يدرم  يدربن ، رد  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی 
نیا .يرب  یم  رـس  هب  دوخ  تیلهاـج  رد  زونه  هک  یتـسه  یـسک  وـت  ینک ؟ یم  شهوـکن  شرداـم  هب  ار  وا  اـیآ  دوـمرف : ربماـیپ  .مداد 

تسدریز شردارب  هک  یسک  سپ  .تسا  هداد  رارق  امش  تسد  ریز  ار  اهنآ  نونکا  راگدیرفآ ، هک  دنیامـش  نازینک  نامالغ و  ناریـسا ،
راـک هب  ار  ناـنآ  ناـشناوت ، زا  شیب  دـناشوپب و  وا  هب  دـشوپ ، یم  دوـخ  هچنآ  دـناروخب و  وا  هب  دروـخ ، یم  دوـخ  هچنآ  دـیاب  تسوا ،

(1) «. دریگن

رد يو  .دوب  وگ  مانـشد  روآ و  نابز  يدرف  زین  ربماـیپ و  مالـسا و  نانمـشد  زا  شیرق و  نانارنخـس  نیرت  گرزب  زا  ورمع ، نب  لیهـس  »
الاب نادند  ود  نییاپ و  نادند  ود  وا _  نیشیپ  نادند  راهچ  هدب  هزاجا  تفگ : ترضح  نآ  هب  باحـصا  زا  یکی  .دش  ریـسا  ردب  گنج 

اریز منک ؛ یمن  هجنکش  ار  وا  دومرف : ترضح  .منکب  ار  _ 

ص 123. ج 3 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، - 1
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(1) «. مشاب ربمایپ  هچ  رگ  درک ، دهاوخ  هجنکش  ارم  زین  دنوادخ 

هناگیب و ناج  شا ، يزرورهم  میسن  ياکنخ  دوب و  هدنکفا  هیاس  نمشد  تسود و  رس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمحر  ربا 
نآ نازوت ، هنیک  ياه  ینمشد  زگره  درک و  یم  راتفر  فاصنا  رـس  زا  زین  شیوخ  نانمـشد  اب  هناگی ، لوسر  نآ  .تخاون  یم  ار  انـشآ 

.تشادن زاب  یهاوخریخ  ینابرهم و  زا  ار  ترضح 

: درک هدهاشم  ناوت  یم  ردب  گنج  ناریسا  اب  ناشیا  دروخرب  یگنوگچ  رد  ار  نانمشد  اب  وا  هنامیرک  راتفر  زا  يا  هنومن 

عضو یگنج  ناریسا  يارب  يا  همان  نییآ  مالسا ، ربمغیپ  هعقاو ، نیا  بجوم  هب  .دندش  ریسا  شیرق  شترا  زا  نت  داتفه  ردب ، گنج  رد  »
عضو ار  یگنج  ناریسا  همان  نییآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هکنآ  زا  شیپ  .دننک  راتفر  یبوخ  هب  ناریسا  اب  درک  شرافس  و 

لیم هک  هنوگ  ره  تسناوت  یم  تسناد و  یم  دوخ  قـلطم  کـلم  ار  وا  درک ، یم  ریـسا  گـنج  نادـیم  رد  ار  يزابرـس  سک  ره  دـنک ،
دندش و یم  دازآ  هیدف  تخادرپ  اب  ناریسا  همان ، نییآ  نیا  ساسا  رب  هکنآ  لاح  .دنازوسب  زین  هدنز  یتح  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  تشاد ،

يدازآ هیدف  دندوب ، دنمتورث  ياه  هداوناخ  زا  شیرق ، نوشق  ناریـسا  رتشیب  نوچ  .تشاد  یناوخ  مه  دارفا  تعاضب  نازیم  اب  زین  هیدـف 
ریـشمش و يرادـقم  نداد  اب  تسناوت  یم  دزادرپب ، ار  غلبم  نآ  تسناوتن  يا  هداوناخ  هاـگره  .دوب  مهرد  رازهراـهچ  یگنج ، ریـسا  ره 

.دنک دازآ  ار  ریسا  هزین ،

ص 484. ج 8 ، چ 1 ، ق ، 1409ه . _ رکفلاراد ، فنصملا ، یفوکلا ، هیبش  یبا  نبا  - 1
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ار ناملـسم  كدوک  هد  هک  دوب  نیا  اهنت  اهنآ  هیدف  دندوب و  فاعم  هیدـف  تخادرپ  زا  دنتـشاد ، نتـشون  ندـناوخ و  داوس  هک  یناریـسا 
اذغ و دیاب  دنتسه ، ناناملسم  ریسا  هک  یتدم  مامت  رد  یگنج  ناریسا  مالسا ، ربمغیپ  همان  نییآ  هیاپ  رب  .دنوش  دازآ  دعب  دننک و  داوساب 

یـضاران یگنج  ناریـسا  هب  ندناسر  رازآ  زا  دنوادخ  اریز  دهد ؛ رازآ  ار  اهنآ  دیابن  یـسک  دـننک و  تفایرد  ناگیار  هب  بسانم  سابل 
هک مالسا  نایوج  گنج  زا  یـضعب  هک  دوب  هدش  دیکأت  یگنج  ناریـسا  اب  راتفر  نسح  هب  يا  هنوگ  هب  همان ، نییآ  نیا  رد  .دش  دهاوخ 
هب ادابم  هک  دندروخ  یمن  ار  شیوخ  ياذغ  هریج  دنداد و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياذـغ  سابل و  دـندوب ، هدرک  ریـسا  ار  شیرق  نازابرس 

(1) .دنامب هنسرگ  هنهرب و  درذگب و  دب  ریسا 

ص 247. تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  کن : - 1
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يداصتقا قالخا  مشش : لصف 

هراشا

يداصتقا قالخا  مشش : لصف 

اه لصف  ریز 

شالت راک و  . 1

سفن تزع  تیوقت  راک و  . 2

نکم تساوخرد  نارگید  زا  نک و  راک  . 3

مالسلا مهیلع  یهلا  ناربمایپ  اب  ینیشن  مه  راک : شاداپ  . 4

یگتفخ زا  ْهب  هدوهیب  ششوک  . 5

شالت راک و  . 1

شالت راک و  . 1

یتسـس و اب  هک  تسا  یناـسک  ِنآ  زا  نشور ، هدـنیآ  .دراد  یم  او  شـشوک  شـالت و  هب  ار  وا  دـشاب ، هک  ره  رد  رتهب ، ییادرف  هشیدـنا 
یلبنت و يراک و  یب  زا  ایادخ ! : » دوب نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهاعد  زا  یکی  .دنیانشآ  شالت ، راک و  اب  هناگیب و  یلبنت ،

(1) «. مرب یم  هانپ  وت  هب  ینوبز 

تاـقیقحت  » .تسا ناـهانگ  عاوـنا  يارب  بساـنم  هنیمز  اـه و  هدـسفم  زا  يرایـسب  همـشچرس  يرورپ ، نـت  يراـک و  یب  تـسا  یهیدـب 
راچد تاساسحا  فطاوع و  ظاحل  زا  راک  یب  صاخشا  هک  دهد  یم  ناشن  دارفا  تیـصخش  يور  رب  يراک  یب  راثآ  هرابرد  سورازال 

دـنرادنپ و یم  هراـچیب  نوـبز و  ار  دوـخ  دـننک و  یم  تراـقح  ساـسحا  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  سفن  هب  داـمتعا  دنتـسه ، یتاـبث  یب 
(2) «. دنراد تشحو  هدنیآ  زا  دننک و  یمن  تینما  ساسحا 

نیا رب  دـهد و  رارق  ادـخ  هار  رد  نادـهاجم  هورگ  رد  ار  یمدآ  دـناوت  یم  شـالت  راـک و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هاگدـید  زا 
: ساسا

ص 108. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 109. چ 1 ، ، 1379 هیملع ، هزوح  تاغیلبت  رتفد  مق ، مالسا ، هاگدید  زا  هرواشم  ییامنهار و  يرهطم ، اضردمحم  - 2
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(1) .ِهّللا ِلِیبَس  یف  ُدِهاجُْملاَک  ِِهلایَع  یلَع  ُداْکلَا 

داهج ادخ  هار  رد  هک  تسا  يدهاجم  نوچمه  درب ، یم  جنر  دـنک و  یم  شالت  راک و  دوخ  هداوناخ  یگدـنز  نیمأت  يارب  هک  یـسک 
.دنک یم 

زا ندـش ، دـنوادخ  ترفغم  تمحر و  لومـشم  یمدآ و  يور  هب  تشهب  ياهرد  ندـش  هدوشگ  طارـص ، لـپ  زا  نتـشذگ  تمالـس  هب 
 : هلمج زا  تسا ؛ هدش  هراشا  نادب  تحارص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نانخس  رد  هک  تسا  راک  تاکرب  راثآ و  هلمج 

(2) .ِفِطاْخلا ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یَلَع  َّرَم  ِهِدَی ، ِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

.تشذگ دهاوخ  طارص  لپ  زا  قرب ، لثم  دروخب ، دوخ  جنر  تسد  زا  سک  ره 

(3) .َءاش اهِّیَا  ْنِم  ُلُخْدَی  ِهَّنَْجلا ، ُباْوبَا  َُهل  َِحُتف  ًالالَح ، ِهِدَی  ِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

هب دـهاوخب ، هک  اهنآ  زا  مادـک  ره  زا  ات  دوش ، یم  هدوشگ  يو  يور  هب  تشهب  ياـهرد  دروخب ، دوخ  لـالح  جـنر  تسد  زا  سک  ره 
.دیآ رد  تشهب 

(4) .ًاَدبَا ُُهبِّذَُعی  َُّمث ال  ِهَمْحَّرلِاب  ِْهَیِلا  ُهّللا  َرَظَن  ِهِدَی ، ِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

.دنکن باذع  ار  وا  رگید  دنک و  تمحر  رظن  وا  هب  ادخ  دروخب ، دوخ  جنر  تسد  زا  هک  ره 

(5) .ًاروُفْغَم َتَاب  ِلالَْحلا  ِبَلَط  ْنِم  ًالّاک  َتاب  ْنَم 

.تسا هدیزرمآ  دناسرب ، زور  هب  لالح ، بلط  زا  هتسخ  ار  بش  سک  ره 

ص 424. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1

ص 417. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص 417. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3

ص 417. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4

ص 13. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  - 5
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بسک و زا  هدروآ و  يور  تدابع  هب  موش ! تیادف  تفگ : دنک »؟ یم  هچ  ملسم  نب  رمع  : » دیسرپ یصخش  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
باجتــسم شیاـعد  دــنک ، كرت  ار  يزور  بـلط  هـک  سک  نآ  دــناد  یمن  اــیآ  وا ! رب  ياو  : » دوـمرف .تـسا  هدیــشک  تـسد  راــک 

: دش لزان  هیآ  نیا  یتقو  ربمایپ ، نارای  زا  یهورگ  داد : همادا  ترضح  نآ  هاگ  نآ  دشدهاوخن »؟

زا دـهد و  یم  رارق  وا  ياپ  يولج  ار  يراـتفرگ ) یتسد و  گـنت  زا   ) ییاـهر هار  دـنوادخ  دزاـس ، دوخ  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سک  ره 
2 و 3) قالط :  ) .دناسر یم  ار  وا  يزور  دنک ، یمن  باسح  چیه  هک  ییاج 

دزن ار  نانآ  دیـسر ، ربمایپ  هب  ربخ  نیا  یتقو  .تسا  هدش  نیمـضت  ام  يزور  دنتفگ : دـندش و  لوغـشم  تدابع  هب  دنتـسب و  ار  اه  ناکد 
هب ام  دـش و  ام  يزور  راد  هدـهع  دـنوادخ ، هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : تخیگنارب ؟ راک  نیا  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  دومرف : دـناوخارف و  دوخ 

بسک و یپ  رد  دش ؛ دـهاوخن  باجتـسم  شیاعد  دـنک ، نینچ  سک  ره  : » دومرف ناش  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  .میدروآ  يور  تدابع 
(1) «. دیشاب راک 

سفن تزع  تیوقت  راک و  . 2

سفن تزع  تیوقت  راک و  . 2

قرع نیچ و  شالت ، راک و  رثا  رب  هک  یـسک  هرهچ  رب  .تسوربآ  هدـنراد  هگن  هعماج و  درف و  یگدـنلاب  تزع و  هدـنزاس  مهارف  راـک ،
قرع زگره  دنیشن ، یگتسخ 

ص 446. ج 5 ، هایحلا ، - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:120

ینعی دزاس ؛ یم  مرتحم  شدوخ  رظن  رد  ار  وا  دیازفا و  یم  ناسنا  تیـصخش  تزع و  رب  راک ،  » .تسـشن دهاوخن  یگدنکفارـس  مرش و 
(1) «. دنک یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  تیصخش  هب  دامتعا  تاذ و  هب  مارتحا  سح 

: دیامرف یم  هنوگ  نیا  تیلاعف ، راک و  زا  لصاح  يدنم  تزع  يدنموربآ و  هرابرد  مالسا  یمارگ  لوسر 

هرادا ار  دوخ  هلیاع  دراد و  نوصم  ییادگ  تلذ  زا  ار  دوخ  يوربآ  ات  دنک ) شالت  هار  نیا  رد  و   ) دورب عورـشم  لام  یپ  زا  هک  یـسک 
(2) .دشخرد یم  مامت  هام  دننام  وا  هرهچ  تسا و  دیفسور  دنلبرس و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دناسر ، کمک  هیاسمه  هب  دنک و 

هب هعرق  نوچمه  هک  ییایؤر  دینک ، یم  ریبعت  ار  نیمز  يایؤر  نیرترود  دـینک ، یم  راک  هک  هاگ  نآ  : » دـیوگ یم  ناربج  لیلخ  ناربج 
هاگ نآ  دنا ، هتشون  امش  یناشیپ  رب  هک  دینادب  يا  هیلب  ار  یگدنز  نداز و  ندرب ، جنر  ندرک و  راک  ماگنه  رگا  یلو  دنا ، هدز  امـش  مان 
رد زین  تسـش و  دهاوخن  تسامـش ، راک  لصاح  هک  یناشیپ  قرع  زج  زیچ  چـیه  ار  نات  تشون  یناشیپ  تفگ : مهاوخ  نات  خـساپ  رد 

ار نآ  یقایتشا  غارچ  هکنآ  رگم  تسا ، یکیرات  یگدنز ، يرآ  میوگ : یم  نم  تسا و  یکیرات  یگدنز ، هک  دـنا  هدـناوخ  نات  شوگ 
تسد هکنآ  رگم  تسا ، ماجرف  یب  ثبع و  شناد ، و  دوش ؛ انیب  یشناد  رون  هب  هکنآ  رگم  تسا ، روک  قایتشا ، و  دنک ؛ نشور 

ص 103. مالسا ، هاگدید  زا  هرواشم  ییامنهار و  زا : لقن  هب  ص 200 ؛ اهزردنا ، اه و  تمکح  يرهطم ، دیهش  - 1
ص 424. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2
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(1) «. دراذگب راک  نشور  مرگ و  ناتسد  رد 

: يزیربت بئاص  ریبعت  هب  يراب ،

زارد ینک  نوچ  ناسک  شیپ  زاین  تسد 

شیوخ يوربآ  زا  يرذگب  هک  يا  هتسب  لپ 

رظن زا  يدرم  هاـگره  هک  دوب  نینچ  شـالت  راـک و  يارب  ناـیمدآ  هدارا  تمه و  هنیمز  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هریس 
یم درادن ، یلغش  دنتفگ : یم  خساپ  رد  رگا  دراد »؟ يا  هفرح  لغش و  ایآ  : » دیسرپ یم  درک ، یم  بلج  ار  ترضح  نآ  هجوت  یمـسج 

: دومرف یم  دمآ ؟ نییاپ  امش  رظن  رد  وا  تیصخش  ارچ  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب  .داتفا » ممشچ  زا  : » دومرف

(2) .دشورف یم  ار  شنید  دوخ ، یگدنز  جراخم  نیمأت  يارب  دشاب ، هتشادن  يا  هفرح  لغش و  ینمؤم  هک  هاگ  نآ 

نکم تساوخرد  نارگید  زا  نک و  راک  . 3

نکم تساوخرد  نارگید  زا  نک و  راک  . 3

هناخ رد  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  .تساوخ  يدام  کـمک  يو  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  راـصنا ، زا  يدرم  يزور  »
یـشخب رب  میچیپ و  یم  شیوخ  هب  امرـس ) زا  ندـنام  ناما  رد  يارب   ) ار نآ  زا  یـشخب  هک  یمیلگ  یلب ، داد : خـساپ  درم  يراد ؟ يزیچ 

زا هک  میراد  مه  نیبوچ  میخض و  يا  هساک  .مینیشن  یم  نآ  زا  رگید 

چ 2. ، 1380 یماج ، نارهت ، فیرش ، دیجم  همجرت : ربمایپ ، ناربج ، لیلخ  ناربج  - 1
ص 501. نامه ، - 2
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؟ درخ یم  ار  اهنیا  یسک  هچ  دومرف : تفرگ و  ار  اهنآ  ترضح  .دروآ  ار  اهنآ  درم  .روایب  ار  اهنآ  دومرف : ترضح  .میشون  یم  بآ  نآ 
.مرخ یم  مهرد  ود  نم  تفگ : يدرم  درخ ؟ یم  رتـشیب  یـسک  هچ  دیـسرپ : ربماـیپ  .مرخ  یم  مهرد  کـی  هـب  ار  ود  ره  تـفگ : يدرم 

تا هداوناخ  هب  رخب و  ییاذغ  مهرد  کی  اب  دومرف : داد و  يراصنا  درم  هب  ار  لوپ  سپـس  .تفرگ  ار  مهرد  ود  داد و  ار  اهنآ  ترـضح 
سپس .داد  رارق  هشیت  نآ  رد  هتـسد  ناونع  هب  ار  یبوچ  ترـضح  .درک  نینچ  درم  .روایب  میارب  رخب و  هشیت  رگید ، مهرد  کی  اب  هدب و 

.ایب مدزن  رگید  زور  هدزناپ  ات  نک و  عمج  مزیه  ورب ، دومرف :

.دیرخ ییاذغ  داوم  سابل و  نآ ، اب  دمآ و  مهرد  هد  اب  هتفه  ود  زا  سپ  درم 

هطقن تروص  هب  تماـیق  زور  رد  ندرک ، شهاوخ  .تسا  رتـهب  ندرک  تساوخرد  شهاوخ و  زا  تیارب  راـک  نیا  دوـمرف : ودـب  ربماـیپ 
تردق هک  يراکهدب  ای  هنسرگ  رایسب  ياونیب  يارب  زج  تسین ، هتـسیاش  ندرک  تساوخرد  .دوش  یم  راکـشآ  تا  هرهچ  رد  يا  ( هکل )

(1) «. دنمدرد يا  هید  بحاص  ای  درادن  تخادرپ 

مالسلا مهیلع  یهلا  ناربمایپ  اب  ینیشن  مه  راک : شاداپ  . 4

مالسلا مهیلع  یهلا  ناربمایپ  اب  ینیشن  مه  راک : شاداپ  . 4

اب ار  وا  هک  اجنآ  ات  تسا ، یمدآ  لاـمک  دـشر و  يونعم و  تلیـضف  هب  ندیـسر  لـالح ، يزور  بسک  شـالت و  راـک و  ياـه  هرمث  زا 
: تسا لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  .دزاس  یم  نیشن  مه  شراگدرورپ  ناگداتسرف 

صص 48 و 49. یتسه ، نیگن  يدیس ، نیسح  زا : لقن  هب  ص 740 ؛ ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
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(1) .ِءاِیْبنالا َباَوث  ُذُخأَی  َءاِیْبنالا َو  ِدادِع  یف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َناک  ِهِدَی  ِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

.دنک یم  تفایرد  ار  ناربمایپ  باوث  دراد و  ياج  ناربمایپ  عمج  رد  تمایق  زور  رد  دروخ ، يزور  دوخ  جنر  تسد  لصاح  زا  هک  نآ 

: تسا هدمآ  دابعلا  داصرم  رد  هدنزومآ  یندینش و  رایسب  یتیاکح  هراب ، نیا  رد 

یلاـعت قح  .منیبـب  تشهب  رد  ار  شیوخ  نیـشن  مه  مهاوخ  یم  ادـنوادخ ! تفگ : درک و  تاـجانم  یلاـعت  قح  اـب  مالـسلا  هیلع  دوواد 
هک دید  ار  یـصخش  تفر ، نوریب  مالـسلا  هیلع  دوواد  نوچ  .دَُوب  وا  دـیآ ، شیپ  ار  وت  هک  یـسک  لوا  ور ؛ نوریب  رهـش  زا  ادرف  دومرف :

نادب هک  تسا  زیچ  هچ  دنوادخ  ترضح  اب  وت  هلماعم  هک  دیسرپ  شلاوحا  زا  درک و  مالس  يو  رب  .دمآ  یم  تشپ ، رد  مزیه  يراوتشپ 
منک و عمج  شیوخ  تسد  هب  مزیه  يراوتشپ  نیا  زا  زور  ره  نم  تفگ : تشهب ؟ رد  يا  هتفای  ایبنا  تسلاجم  تقفاوم و  هبترم  تلیسو 
رب گناد  ود  لایع و  هجو  رد  گناد  ود  مهن و  هقفن  وا  هجو  رد  گناد  ود  مراد  يردام  .مشورفب  مرد  کی  هب  مرآ و  رهش  هب  تشپ  رب 

.منک فرص  ناجاتحم  ناشیورد و 

نم قیفر  تشهب  رد  هک  ناـنچ  وت  مهد و  یم  وت  هب  مرد  کـی  زور  ره  اـت  شاـب  یم  نم  کـیدزن  اـیب  تفگ : مالـسلا  هیلع  دوواد  سپ 
نم قیفر  مه  اجنیا  دوب ، یهاوخ 

ص 417. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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هبترم نیا  مرادـب ، نآ  زا  تسد  نوـچ  ما ؛ هتفاـی  یـشکراب  يربـجنر و  تسد و  بسک  هب  هبترم ، نیا  نـم  تـفگ : شیورد  نآ  .یـشاب 
(1) .دنامن

یگتفخ زا  ْهب  هدوهیب  ششوک  . 5

یگتفخ زا  ْهب  هدوهیب  ششوک  . 5

هدـمآ ناگرزب  مالک  ینید و  ياه  هزومآ  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـیهوکن  راـب و  ناـیز  لاـح  ره  رد  ییاـسآ ، نت  یتسـس و  یگتفخ ،
: تساشگ هار  رایسب  ریز  هاتوک  تیاکح  هلئسم ، نیا  زا  يرادیب  رد  .یگتفخ » زا  ْهب  هدوهیب  ششوک  : » تسا

باحـصا .درک  یتیانع  يو  رب  تشگزاـب ، نوچ  .درکن  یهجوت  چـیه  وا  هب  تشذـگ و  یـصخش  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؛ دیشک یم  نیمز  رب  یطخ  لقاال ) ، ) متـشگرب نوچ  .دوب  وا  نیرق  ناطیـش  دوب و  راک  یب  لوا  دومرف : دوب ؟ ّرِـس  هچ  نیا  هک : دندیـسرپ 

(2) .مدرک تافتلا  وا  رب  مدیدن ، وا  اب  ار  ناطیش 

: دیارس یم  نینچ  انعمرپ  تیاکح  نیا  زا  ماهلا  اب  يولوم 

یگتفشآ نیا  رای ، دراد  تسود 

یگتفخ زا  هب  هدوهیب  ششوک 

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  زین  يدعس 

لطاب نتسشن  زا  هب  نتفر ، هیداب  هار  هب 

مشوکب عسو  ردق  هب  میوجن ، دارم  رگ  هک 

ص ، 1365 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت ، یحایر ، نیما  دمحم  رتکد  مامتها : هب  دابعلا ، داصرم  يزار ، نیدلا  مجن  - 1
.540

 . ص 84 چ 1 ، ، 1376 ریبکریما ، نارهت ، يونثم ، صصق  ثیداحا و  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  - 2
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یطیحم تسیز  قالخا  متفه : لصف 

هراشا

یطیحم تسیز  قالخا  متفه : لصف 

اه لصف  ریز 

تسیز طیحم  يراد  هگن  . 1

يراک تخرد  . 2

زبس تعیبط  ناغمرا  طاشن ، رورس و  . 3

تسیز طیحم  يراد  هگن  . 1

تسیز طیحم  يراد  هگن  . 1

تایح هیام  نب  نیا  یتسه ، تعیبط  تسیز و  طـیحم  ناـیم ، نیا  رد  دـنا و  هدـش  قلخ  هناـمیکح  اـبیز و  همه  دـنوادخ ، ياـه  هدـیرفآ 
رب اـهنآ  زا  مادـک  ره  دراد و  ار  دوخ  هژیو  هاـگیاج  يدوجوم  ره  شنیرفآ ، ناـهج  رد  .تسا  اـبرلد  زاون و  حور  يا  هدـیدپ  تاـنئاک ،

ماظن رد  دوب ، یمن  دوخ  ناکم  ناـمز و  رد  ناـنآ  زا  یکی  یتح  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا ؛ هدـش  هدـیرفآ  تحلـصم  تمکح و  ساـسا 
: تسا هتفگ  زین  يرتسبش  هک  نانچ  دوب ، یم  زاس  هرگ  یللخ  یتسه ،

ياج زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا 

(1) ياپارس ملاع  همه  دبای  للخ 

: يرهپس بارهس  ریبعت  هب 

، نوریب دور  تقلخ  رد  زا  ار  گنلپ  میهاوخن  »

.درپب تعیبط  تشگنا  رس  زا  ار  سگم  میهاوخن 

، تشاد مک  يزیچ  یگدنز  دوبن ، مرک  رگا  مینادب  و 

ص 17. چ 1 ، ، 1372 هاشیلع ، یفص  نارهت ، زار ، نشلگ  يرتسبش ، دومحم  خیش  - 1
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، تخرد نوناق  هب  دروخ  یم  همطل  دوبن ، جنخ  رگا  مینادب  و 

(1) «. اهایؤر هشیدنا  رد  دوب  یئالخ  ناجرم ، زا  شیپ  هک  مینادب  و 

هک دیآ  یمرب  يوبن  ثیدح  نیا  زا   (2)« .دیرادب هگن  ار  نآ  تمرح  .تسا  ناسنا  ردام  تعیبط ، نیمز و  : » دومرف مالسا  یمارگ  لوسر 
نتورف ِردام  نیا  زا  دراد  هفیظو  یناسنا  ره  تسا  یعیبط  .دسر  یم  لامک  هب  دنک و  یم  دشر  دریگ ، یم  مارآ  نیمز  شوغآ  رد  ناسنا 

.دنک يراد  هگن  دهد ، یم  شمارآ  وا  هب  يا  هراوهگ  ناسب  دنامب و  هدنز  وا  ات  دهد  یم  وا  هب  ار  شناج  هریش  هک  شیوخ  روبص  و 

يراد هگن  يرو و  هرهب  یگنوگچ  رد  نتـشاگنا ، هدرورپ  دنزرف و  ار  دوخ  نتـسناد و  شیوخ  ردام  نوچ  ار  تعیبط  هک  تسا  یهیدـب 
.دراد ناوارف  ریثأت  نآ ، زا 

یثیدـح رد  لاـثم ، يارب  .تـسا  هدـش  تـسیز  طـیحم  ظـفح  هـب  یناوارف  شرافــس  دــیکأت و  ناناملــسم ، اـم  ینید  ياـه  هزوـمآ  رد 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هدنهدرادشه 

(3) .تسا هدش  نعل  تسیز ، طیحم  ناگدننک  هدولآ  رب 

اریز تسا ؛ هتفرگ  رارق  يدج  يرطخ  ضرعم  رد  تسور و  هبور  یناوارف  تالکـشم  اب  یکاخ ، هرک  رد  تایح  ياقب  زورما ، ناهج  رد 
رد ناروناج  زا  هنوگ  نارازه  لسن  هدش و  هدوبان  یهایگ  یلگنج و  ششوپ  زا  راتکه  نارازه 

ص 294. چ 38 ، ، 1383 يروهط ، نارهت ، باتک ، تشه  يرهپس ، بارهس  - 1
ص 346. هحاصفلا ، جهن  - 2

ص 399. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 3
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هدولآ نوگانوگ  ياه  هدنیالآ  هب  تسا ، یعیبط  طاشنرپ و  تایح  همزال  أشنم و  هک  اوه  كاخ و  بآ ، هتفر و  نایم  زا  یکـشخ  بآ و 
.دنا هدش 

هدـنروآ دـیدپ  هـک  هعماـج  تفاـب  ینید و  یگدـنز  رب  هژیو  هـب  تـسیز  طـیحم  يور  رب  ندـش ، یتعنــص  یفنم  ياهدـمآ  یپ  زورما ، »
یم ار  تالکـشم  اه و  یناماسبان  نیا  زا  يا  هشوگ  تسا و  هدـش  راکـشآ  یبوخ  هب  هدوب ، اه  مدآ  یناور  یگنهرف و  ياـه  یناـماسبان 
رکف نشور  يدوراـگ ، هژور   (1) «. دنا هدوب  قفوم  يدودح  ات  ندش ، یتعنـص  هنیمز  رد  هک  دـید  یگرزب  یمالـسا  ياهرهـش  رد  ناوت 

: دیوگ یم  تسیز  طیحم  نارحب  هب  رادشه  ماقم  رد  يوسنارف ، هتسجرب 

نتشک هب  تسد  میا ، هدرک  یگدنز  هتشذگ  لاس  یـس  لالخ  رد  هک  مینک  یگدنز  لاونم  نامه  هب  هدنیآ  لاس  یـس  لالخ  رد  ام  رگا 
(2) .میا هدز  دوخ  ياه  هون 

هب مامتها  هرابرد  مالسا  ربمایپ  هنادواج  نخـس  نیا  تساه  نرق  هک  دتفا  یم  قافتا  یلاح  رد  یطیحم ، تسیز  ياه  یناماسبان  نیا  همه 
: تسا زادنا  نینط  تسیز  طیحم  ظفح  رما 

(3) .ِِهب ٌهَِربُْخم  َیِه  ِّالا َو  ًاّرَش  ْوَا  ًاْریَخ  اْهیَلَع  ٍلِماع  ٍدَحَا  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِا  مُکُُّما َو  اهَّنِاَف  ِضْرالا  َنِم  اوُظَّفََحت 

، نآ يور  رب  سک  ره  .تسامش  ردام  هک  دیهن ، تمرح  نآ  هب  دیشوکب و  نیمز  يراد  هگن  رد 

ص 184. چ 6 ، ، 1384 ون ، حرط  نارهت ، يدعسا ، یضترم  همجرت : ددجتم ، يایند  ناملسم و  ناوج و  رصن ، نیسح  - 1
ص 25. یئامسک ، ربکا  یلع  همجرت : ناگدنز ، هب  رادشه  يدوراگ ، هژور  - 2

ص 346. هحاصفلا ، جهن  - 3
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.درک دهاوخ  شرازگ  دهد ، ماجنا  يدب  ای  کین  راک 

يراک تخرد  . 2

يراک تخرد  . 2

شیپ زا  دوخ ، زین  ینید  ناگرزب  هدش و  يا  هژیو  دیکأت  زبس  ياضف  ندروآ  دیدپ  يراک و  تخرد  هلئـسم  هب  مالـسا ، سدقم  نید  رد 
دنـسپان و يراک  گنج ، رد  یتح  ار  ناتخرد  ندرب  نیب  زا  : » اـم نید  .دـنا  هدوب  تعیبط  رـشب و  يارب  زاـس  هدـنیآ  تکرح  نیا  ناـماگ 

(1) «. تسا هدرک  مالعا  عونمم 

يارب دراد ، یم  زاب  زبسرـس  ياه  تشد  یعورزم و  ياه  نیمز  ناـتخرد و  ندرک  دوباـن  يرگ و  ناریو  زا  گـنج ، رد  یتح  هک  ینید 
يارب یـساسا  لماع  تادوجوم ، تسیز  طیحم  تعیبط و  هک : دراد  يرادـشه  قیقد و  مایپ  یتعنـص ، ياـهروشک  هژیو  هب  ناـهج  مدرم 

.درادن ار  نآ  يدوبان  قح  يدوجوم  چیه  دور و  یم  رامش  هب  نارادناج  ياقب 

زا هکنآ  رب  نوزفا  رما  نیا  .تسور  هب  ور  هایگ  لگ و  گرم  زبس و  ياهاضف  يدوبان  ناتخرد ، ندـش  کشخ  اب  زورما ، یتعنـص  يایند 
یم نایم  زا  زین  ار  یتسود  یلدکی و  افص ، دننامه  رـشب  یتاذ  ياه  یگژیو  زا  يرایـسب  تسا ، یناسنا  هعماج  یگدرـسفا  داجیا  لماوع 

.دراذگ یم  ییازسب  ریثأت  نایمدآ  يروجنر  ناور  رد  درب و 

هلمج زا  هک  تساجرب  مالـسا  یمارگ  یبن  زا  يرایـسب  ياه  شرافـس  اه و  تیاور  يراک ، تخرد  هژیو  هب  زبس  ياضف  تیمها  هراـبرد 
: تسا نینچ  اهنآ 

ص 46. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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(1) .اهْسِْرغَْیلَف اهَسِْرغَی  یّتَح  َموُقَی  ْنَا ال  َعاطَتْسا  ِنِاَف  ٌهَلیُسف  ْمُکِدَحَا  ِدَی  یف  ُهَعاّسلا َو  ِتَماق  ْنِا 

.دراکب دیاب  دراکب ، ار  نآ  دناوت  یم  رگا  تسامش ، زا  یکی  تسد  رد  زیر  رایسب  یتح )  ) یلاهن هک  یلاح  رد  دش  اپ  هب  زیخاتسر  رگا 

: دیامرف یم  هنسح  تنس  نیا  شاداپ  هنیمز  رد  رگید  ینایب  رد  ترضح  نآ 

(2) .ِهّللا َْدنِع  ٌهَقَدَص  ٍهَرَمَث  ْنِم  ُباُصی  یَش ٍء  ِّلُک  یف  َُهل  َناک  َرِْمثَت ، یّتَح  اْهیَلَع  َمایِْقلا  اهِظْفِح َو  یلَع  َرَبَص  ًهَرَجَش َو  َبَصَن  ْنَم 

یم باوث  هقدـص و  شیارب  ادـخ  دزن  نآ ، ياه  هویم  هزادـنا  هب  دـنک ، يراد  هگن  نآ  زا  یهدرمث  ماـگنه  اـت  دراـکب و  یتخرد  هک  نآ 
.دنسیون

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  ترضح  نآ 

(3) .ًأَمَظ ًانِمُؤم  َیِقَس  امَّنَاَکَف  ًهَرْدِس  ْوَا  ًهَْحلَط  َیِقَس  ْنَم 

، دنک يرایبآ  ار  دنلب ) مکحتـسم و  ینابایب  تخرد   ) يا هردـس  ای  دـیور ) یم  اه  نابایب  لد  رد  هک  ییاه  تخرد  زا   ) هحلط هک  یـسک 
.تسا هدرک  باریس  ار  ینامیااب  ناسنا  هک  تسا  نانچ 

: دنیامرف یم  نینچمه 

(4) .ًاّبَص َباذَْعلا  ُمُْکیَلَع  ُهّللا  ُّبُصَیَف  َرامِّثلا  اوُعَطْقَتال 

.دوش یم  لزان  امش  رب  یهلا  باذع  هک  دینکن ؛ عطق  ار  روآرمث  تخرد 

ص 409. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 1
ص 149. ج 12 ، لامعلا ، زنک  - 2

ص 43. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 198. ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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ص:130

زبس تعیبط  ناغمرا  طاشن ، رورس و  . 3

زبس تعیبط  ناغمرا  طاشن ، رورس و  . 3

ياه ششوپ  تشاک  هب  مامتها  .تسا  هدرک  نایب  یبوخ  هب  زین  ار  نآ  هب  ندیسر  ياه  هار  دوخ ، تسا و  ینامداش  طاشن و  نید  مالسا ،
: میناوخ یم  نآرق  رد  .تسا  ینامداش  رورس و  هب  یبای  تسد  لماوع  زا  یکی  نآ ، زا  هنیهب  يدنم  هرهب  زبسرس و  یهایگ 

(60 لمن :  ) .اهَرَجَش اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  ٍهَجَْهب  َتاذ  َِقئادَح  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو 

هک مینایور  یم  یمرخ  يزبسرـس و  لامک  رد  ار  امـش  ياه  ناتـسب  غاب و  نآ ، هلیـسو  هب  دتـسرف و  یم  ناراب  امـش  يارب  نامـسآ  زا  و 
.دیتسین ناتخرد  نآ  ندینایور  رب  رداق  دوخ ، شیپ  زا  امش  زگره 

حور و رد  ینامداش  شمارآ و  داجیا  مغ و  ندودز  هب  زبس ، ناتخرد  اـه و  لـگنج  زاون  مشچ  هوکـشاب و  ياـه  هرظنم  هب  ندرک  هاـگن 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  دنک ، یم  ینایاش  کمک  یمدآ  ناور 

(1) .ُنَسَْحلا ُهْجَْولا  ُءارْضَْخلا َو  ُءاْملَا َو  ًاَنَزَح : ٍْبلَق  ْنَع  َْنبِهُْذی  ٌهَثالَث 

.ابیز تروص  زبسرس و  تعیبط  بآ ، هب  هاگن ) : ) دیادز یم  یمدآ  لد  زا  ار  مغ  زیچ  هس 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد 

(2) .ِرَصَْبلا ِیف  ِنادیِزَی  ِهَرْضُْخلا  ِءانْسَْحلا َو  ِهَئْرَْملا  َیِلا  ُرَظَّنلَا 

.دیازفا یم  ار  یمدآ  ییانیب  راز ، هزبس  ورابیز و  رسمه  هب  ندرک  هاگن 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ص 2. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 173. ج 16 ، لامعلا ، زنک  - 2
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(1) .ٌهَرُْشن ِهَرْضُْخلا  َیِلا  ُرَظَّنلَا 

.تسا ینامداش  ببس  هزبس ، هب  هاگن 

: دومرف رگید  یمالک  رد  ترضح  نآ 

(2) .زبسرس تعیبط  هب  هاگن  انش و  يراکراوس ، يور ، هدایپ  تسا ،...: زیچ  هد  رد  یباداش ،

ییاهراک نینچ  هک  یسک  يارب  دهد و  یم  تیمها  هایگ  لگ و  شرورپ  يراک و  تخرد  زبس ، ياضف  داجیا  تعارز ، هب  مالـسا ، نید 
، یکاخ ناهج  نیا  رد  هنوگ  تشهب  ییاضف  داـجیا  .دـهد  یم  تشهب  باوث و  دـیون  دریگ و  یم  رظن  رد  يونعم  شاداـپ  دـهد ، ماـجنا 

ناور یگدرـسفا و  زا  هوبنا ، ناتخرد  يال  هبال  مرخ و  زبس و  ياهاضف  ناـیم  رد  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  باداـش  ار  ادـخ  ناگدـنب  ياـیند 
.دنک یم  تیاده  کین  هتسیاش و  قلُخ  يوس  هب  ار  وا  هجیتن ، رد  .دراد  یم  زاب  يروجنر 

.400 تمکح ، هغالبلا ، جهن  - 1
ص 443. لاصخ ، قودص ، خیش  - 2
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یملع قالخا  متشه : لصف 

هراشا

یملع قالخا  متشه : لصف 

اه لصف  ریز 

يزودنا شناد  هب  ناناملسم  قیوشت  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگدید  زا  شناد  ماقم  . 2

ترخآ ایند و  نماض  شناد ، . 3

ناگمه زا  شناد  يریگارف  . 4

ناملاع ماقم  تشاد  گرزب  . 5

یبن نابز  زا  دباع  رب  ملاع  يرترب  زمر  . 6

ملع هب  لمع  . 7

يزودنا شناد  هب  ناناملسم  قیوشت  . 1

يزودنا شناد  هب  ناناملسم  قیوشت  . 1

، دوخ زا  ار  یناشخرد  همانراک  رذگهر ، نیا  زا  دراد و  يزودنا  شناد  يارب  ناناملسم  هب  یناوارف  ياه  شرافـس  مالـسا ، سدقم  نید 
.تسا هدرک  تبث  خیرات  رد 

تداهـش رانک  رد  ار  ملع  نابحاص  تداهـش  زین  ییاج  رد  تسا و  هدرک  هراشا  اهنآ  تاجرد  ملع و  لـها  يرترب  هب  اـهراب  میرک  نآرق 
«. دَُوب یفاک  ملع  شزرا  تلیضف و  رد  : » یلازغ لوق  هب  دوخ ، نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  هکیالم  ادخ و 

ناریـسا زا  سک  ره  ردب ، گنج  زا  دـعب  هک  نانچ  درک ، یم  قیوشت  رایـسب  ملع ، نتخومآ  هب  ار  نیملـسم  لمع ، رد  زین  دوخ  ربمغیپ ، »
يدازآ تخومآ ، یم  داوس  طـخ و  هنیدـم  لاـفطا  زا  نت  هد  هب  هک  یتروص  رد  دزادرپب ، هیدـف  شیوخ  يدازآ  يارب  تسناوت  یمن  هک 

.تفای یم 

، بیغرت قیوشت و  نیا  تفرگ و  ارف  ار  نابز _  ود  ره  ای  ینایرـس _  ای  يربع  نابز  تباـث ، نب  دـیز  هک  دوب  ربماـیپ  قیوشت  هب  نینچمه 
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یلوق هب  تاروت و  بتک  هب  روهـشم ، رب  انب  سابع  نب  هللادبع  هک  نانچ  دنروآ ، يور  ملع  يوج  تسج و  هب  هباحـص  هک  دش  یم  ببس 
املع ملع و  لها  مه  دوزفا و  شناد  هب  ار  نیملـسم  هقالع  مه  ربمغیپ ، قیوشت  دیکأت و  نیا  .دوب  هدرک  ادیپ  هطاحا  ینایرـس  نابز  هب  زین 

ار
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(1) «. درک گرزب  نانآ  رظن  رد 

نآ  » هک تسا  هدـمآ  یتیاـکح  رد  .تسج  یم  دوس  شناد  يریگارف  هب  ناناملـسم  قـیوشت  يارب  یتـصرف  ره  زا  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
تدابع لاح  رد  هتسد  کی  دندوب : يراک  مرگرس  مادک  ره  هک  داتفا  هورگ  ود  هب  شمشچ  دش و  هنیدم  دجسم  دراو  يزور  ترـضح 

.ملع نتخومآ  نداد و  دای  یملع و  هرکاذم  مرگرس  رگید ، هورگ  دندوب و  رکذ  و 

هک یناسک  هب  هاگ  نآ  .دـش  دنـسرخ  رورـسم و  اهنآ  ندـید  زا  دـینارذگ و  رظن  زا  ار  هتـسد  ود  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
ندرک اـناد  مـیلعت و  يارب  نـم  یلو  دنتداعــس ، ریخ و  رب  دـننک و  یم  کـین  راـک  هورگ  ود  ره  دوـمرف : درک و  ور  دـندوب ، شهارمه 

(2) «. تسشن اهنآ  هقلح  رد  تفر و  دنتشاد ، لاغتشا  ملعت  میلعت و  راک  هب  هک  هتسد  نامه  فرط  هب  ترضح  نآ  سپس  .مدش  هداتسرف 

! هّللا لوسر  ای  درک : لاؤس  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  راصنا  زا  يدرم   » هک میناوخ  یم  رگید  یتیاکح  رد  نینچمه 
دنم هرهب  نآ  رد  تکرـش  زا  هک  تسه  مه  یملع  یـسلجم  دوش و  نفد  سپـس  دوش و  عییـشت  دیاب  تسا و  نایم  رد  یـسک  هزانج  رگا 

تسود رتشیب  ار  کی  مادک  وت  مینام ، یم  مورحم  يرگید  زا  مینک ، تکرـش  راک  ود  نیا  زا  مادک  ره  رد  ام  رگا  نینچمه  میوش ، یم 
نآ رد  نم  ات  يراد  یم 

صص 26 و 28. چ 7 ، ، 1380 ریبکریما ، نارهت ، مالسا ، همانراک  بوک ، نیرز  نیسحلادبع  - 1
.1384 مجنپ ، پاچ  ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت ، یمزراوخ ، دمحم  نیدلا  دیؤم  همجرت : نیدلا ، مولع  ءایحا  یلازغ ، دمحم  - 2
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تکرش ملع  سلجم  رد  دنسرب ، هزانج  راک  هب  هک  دنتـسه  يرگید  دارفا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  منک ؟ تکرش 
رازه تدابع و  بش  رازه  زا  رامیب و  رازه  تدایع  زا  هزاـنج و  عییـشت  رازه  رد  روضح  زا  ملع ، سلجم  کـی  رد  تکرـش  اـنامه  .نک 
دوش یم  تعاطا  ادخ  هک  تسا  ملع  هلیسو  هب  هک  یناد  یمن  رگم  .تسا  رتهب  بجاو  ریغ  جح  رازه  هقدص و  مهرد  رازه  هزور و  زور 

ترخآ ایند و  رش  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هارمه  ملع  اب  ترخآ ، ایند و  ریخ  .دریگ  یم  تروص  ادخ  تدابع  هک  تسا  ملع  هلیسو  هب  و 
(1) «. تسا هارمه  لهج  اب 

رد هاگ  هگ  هک  یترورـض  ببـس  هب  رگید  مولع  مامت  اهدعب  نید ، نآرق و  تفرعم  زا  دوب  ترابع  مالـسا  هیـصوت  دروم  ملع  ادـتبا  رد  »
صاخ هجوت  لحم  زین  بط  ملع  ًاصوصخم  دـش و  عقاو  نیملـسم  هجوت  دروم  دنتـشاد ، ینید  کـسانم  بادآ و  نآرق و  ریـسفت  مهف و 

یگدنز رما  رد  لزلزت  ناصقن و  بجوم  ملع ، نآ  ِدوبن  دوبن و  يزیرگ  نآ  زا  ایند  روما  ماوق  رد  هک  ملع  ره  ًاجیردت  .دیدرگ  نیملـسم 
همـشچرس مالـسا  دوخ  زا  دوب و  مالـسا  دوخ  رد  مالـسا ، ندمت  ملع و  یلـصا  هیاپ  بیترت ، نیا  هب  .دش  ییافک  بجاو  ءزج  دـش ، یم 

(2) «. دوب هتفرگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگدید  زا  شناد  ماقم  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگدید  زا  شناد  ماقم  . 2

ماقم زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  مالسا و  نید  هزادنا  هب  يربمایپ  نید و  چیه 

ص 204. ج 1 ، راونالاراحب ، - 1
28 و 44. صص 26 _  مالسا ، همانراک  کن : - 2
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: تسا یندینش  هک  تسا  هدمآ  مالسا  ربمایپ  زا  ییاه  تیاور  اهدومنهر و  هراب ، نیا  رد  .تسا  هدرکن  شیاتس  شناد 

َِملاْعلا َّنِا  َو  ِْملِْعلا ، ِِبلاـِطل  ًاـضِر  اـِهتَِحنْجَا  ُعَضََتل  َهَِکئـالَْملا  َّنِا  َو  ِهَّنَْجلا ، َیِلا  ًاـقیِرَط  ِِهب  ُهّللا  َکَلَـس  ًاـْملِع  ِهِیف  ُسِمَْتلَی  ًاـقیِرَط  َکَلَـس  ْنَم 
ُهَثَرَو َءامَلُْعلا  َّنِا  ِبِکاوَْکلا ، ِِرئاـس  یلَع  ِرَمَْقلا  ِلْـضَفَک  ِدـِباْعلا  یَلَع  ِِملاـْعلا  ُلْـضَف  َو  ِضْرـالا ، ِیف  ْنَم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  ُرِفْغَتْـسََیل 

(1) .ِءاِیْبنالا

لاب يدنسرخ ، اب  ناگتشرف  انامه  درب و  یم  تشهب  يوس  هب  یهار  هب  ار  وا  دنوادخ  دیوج ، یشناد  نآ  رد  ات  دور  یهار  رد  هک  یسک 
، دـباع رب  ملاع  يرترب  دـنبلط و  یم  شزرمآ  ملع  بلاط  يارب  نیمز ، نامـسآ و  لها  دـنهن و  یمورف  ملع  بلاط  يارب  ار  شیوخ  ياه 

.دنناربمایپ ناثراو  نادنمشناد  انامه  .تسا  ناگراتس  رگید  رب  هدراهچ  بش  هام  يرترب  دننامه 

(2) .یبِیبَح یِلا  َتْسَلَج  َّلَجَوَّزَع : ُهُّبَر  ُهادان  ِّالا  ِِملاْعلا  َْدنِع  ًهَعاس  ُدُعْقَی  ٍنِمُؤم  ْنِم  ام 

نم تسود  رانک  رد  هک : دـنک  یم  ادـن  وا  هب  لـجوزع  يادـخ  هکنآ  رگم  دنیـشنب ، یملاـع  دزن  تعاـس  کـی  هک  تسین  ینمؤم  چـیه 
.یتسشن

ِهَرَکاذـُم َدـْنِع  ًهَعاس  ُسُولُْجلا  ٍهَعْکَر َو  ُْفلَا  ٍهَْلَیل  ِّلُک  یف  یَّلَُـصی  ٍهَْلَیل ، ِْفلَا  ِماِیق  ْنِم  ِهّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِْملِْعلا  ِهَرَکاذـُم  َدـْنِع  ًهَعاـس  ُسُولُْجلَا 
(3) .ُهِّلُک ِنآْرُْقلا  ِهَءارَق  ٍهَوْزَغ َو  ِْفلَا  ْنِم  ِهّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِْملِْعلا 

بـش ره  رد  هک  بش  رازه  نداتـسیا  اپرب  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  رظن  رد  یملع ، يوگ  تفگ و  هرکاذم و  يارب  نتـسشن  تعاس  کی 
، نآرق مامت  ندناوخ  داهج و  راب  رازه  زا  ادخ  دزن  ملع ، هثحابم  سلجم  رد  نتسشن  تعاس  کی  .دوش  هدرازگ  زامن  تعکر  رازه  نآ ،

.تسا رتهب 

ص 107. دیرملا ، هینم  یناث ، دیهش  - 1
ص 434. ج 2 ، هایحلا ، - 2

ص 203. ج 1 ، راونالاراحب ، - 3
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ص:136

یتخرد هاگره  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هیبشت  یتشهب  یتخرد  هب  ار  ملاع  دوجو  زغن ، يراـتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
يزیچ نینچ  هنوگچ  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  .دینک » لیم  نآ  ياه  هویم  زا  دینیـشنب و  وا  هیاس  ریز  دیدرک ، هدـهاشم  ار  یتشهب 
رادـید یتشهب  یتخرد  اب  هک  تسا  نآ  دـننامه  دـیدید ، ار  یملاـع  یتقو  هک  تسا  نیا  مروظنم  : » دومرف تسا ؟ نکمم  اـیند  ملاـع  رد 

(1) «. دیا هدرک 

: تسا هدورس  نینچ  رابرهگ ، تیاور  نیا  هب  هراشا  اب  زین  يولوم 

رابتعا یب  يربج  يا  بسخم  ناه 

راد هویم  تخرد  نآ  ریز  هب  زج 

داب هظحل  ره  دنک  ناشفا  خاش  هک  ات 

(2) داز لقن و  دزیرب  هتفخ  رس  رب 

(3) «. تسا ملع  كرت  رد  نم ، تما  تکاله  ْملِْعلا ؛ ِكَْرت  یف  یتَُّما  ُكالَه  : » دنک یم  دیکأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  زاب 

، نیرز گرب  نارهت ، هدازراتـس ، تمـصع  رتکد  همجرت : يولوم ، يونثم  رب  يورقنا  ریبک  حرـش  يورقنا ، لیعامـسا  نیدـلا  خوسر  - 1
ص 415. ج 2 ، چ 2 ، ، 1380

ياه 941 و 942. تیب  لوا ، رتفد  يونثم ، - 2
ص 185. ق ، 1399 ه . _ تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، مالسالا ، یف  يوبرتلا  ماظنلا  یشرقلا ، فیرش  رقاب  - 3
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ص:137

ترخآ ایند و  نماض  شناد ، . 3

ترخآ ایند و  نماض  شناد ، . 3

يورخا يونعم و  لامک  هب  ندیـسر  هک  هنوگ  نامه  .تسین  نکمم  بولطم  يایند  هب  یبای  تسد  شناد ، ملع و  زا  يدنم  هرهب  نودـب 
.تسا ریذ  ناکما  شناد ، غارچ  وترپ  رد  زین ،

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ار  تقیقح  نیا 

(1) .ِْملِْعلِاب ِْهیَلَعَف  ًاعم  امُهَدارَا  ْنَم  ِْملِْعلَاب َو  ِْهیَلَعَف  َهَرِخْآلا  َدارَا  ْنَم  ِْملِْعلَاب َو  ِْهیَلَعَف  اْینُّدلا  َدارَا  ْنَم 

ایند و لاـبند  سک  ره  دورب و  ملع  لاـبند  دـیاب  تسا ، ترخآ  یپ  رد  سک  ره  دورب و  ملع  لاـبند  هب  دـیاب  تساـیند ، یپ  رد  سک  ره 
.دورب ملع  لابند  دیاب  تسا ، ود  ره  ترخآ 

ناگمه زا  شناد  يریگارف  . 4

ناگمه زا  شناد  يریگارف  . 4

رد دـشاب و  اـج  ره  ار  شناد  دادروتـسد ، شناوریپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ملع ، ترورـض  يدـنم و  شزرا  هب  هجوت  اـب 
.دنریگ ارف  دشاب ، هک  ره  تسد 

: تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد 

(2) .ِنیِّصلِاب َْولَو  َْملِْعلا  اُوُبلُْطا 

.دشاب نیچ  رد  رگا  یتح  دییوجب ، ار  ملع 

: دننک یم  لقن  ترضح  نآ  زا  نینچمه 

ص 188. ق ، 1399 ه . _ تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، مالسالا ، یف  يوبرتلا  ماظنلا  یشرقلا ، فیرش  رقاب  - 1
ص 180. ج 1 ، راونالاراحب ، - 2
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ص:138

(1) .ْتَدِجُو ُْثیَح  ُذَخُْؤت  ِنِمؤُْملا  ُهَّلاض  ُهَمْکِْحلَا 

.دریگ یم  دبایب ، اج  ره  ار  نآ  تسا ؛ نمؤم  هدش  مگ  تمکح ،

، دـنتفای یم  اج  ره  رد  ار  نونف  مولع و  ناناملـسم  دـش و  یم  لابند  تدـش  هب  ملع ، يذ  عبنم  ره  زا  ملع  نتفرگ  ارف  هنـسح  تنـس  نیا  »
رد ار  اهنآ  دـنتفرگ و  ارف  ار  نامز  مولع  ینامز  كدـنا  رد  ور ، نیازا  .دـنداد  یمن  جرخ  هب  یبصعت  راک  نیا  رد  دـندرک و  یم  بذـج 

ناناملسمریغ و رب  ناناملـسم  ندرک  هیکت  هک  یلاح  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  بلاج  .دنتخیمآرد  مالـسا  حور  اب  راگزاس  يا  هعومجم 
بحاص عبنم  ره  زا  ملع  نتفرگ  دوش و  یمن  لئاق  ار  يزرم  نینچ  ملع ، يریگارف  دروم  رد  تسا ، هتـسنادن  زیاج  ار  اـهنآ  هب  یگتـسباو 

رارق لیلجت  دروم  نیملسم  يوس  زا  هک  دندوبن  ناملسم  ياملع  اهنت  يرجه ، هیلوا  نورق  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دنک  یم  هیصوت  ار  یملع 
(2) «. دندوب میرکت  دروم  زین  ناملسمریغ  ياملع  هکلب  دنتفرگ ، یم 

نوچ درک و  فسأت  راهظا  تسا ، هتفر  ایند  زا  هدوب ، بیبط  هک  يدوهی  نالف  هک  دندروآ  ربخ  ترضح  نآ  يارب  یتقو  ، » ساسا نیا  رب 
هرهب بط  ملع  زا  وا  دـیتفگن  رگم  دومرف : تسا ، هدوب  يدوهی  وا  هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : دـندش و  اـیوج  ار  ترـضح  نآ  فسأـت  تلع 

(3) «. تسا هتشاد 

ص 171. ق ، 1403 ه . _ يدامادریم ، نیدلا  لامج  دیس  مق ، یفاکلا ، یلع  هقیلعتلا  دامادریم ، - 1
صص 100 و چ 2 ، ، 1380 یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نارهت ، ینید ، ملع  ات  رالوکس  ملع  زا  ینـشلگ ، يدهم  - 2

.101
ص 10. ج 1 ، چ 1 ، ، 1364 ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  هملک ، کی  رازه و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  - 3
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ص:139

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نادیز  یجرج 

زا یکی  دزن  یباراف  رصنوبا  هک  نانچ  دنتفاتش ، یحیسم  ریغ  یحیسم و  ياملع  دزن  ملع ، لیصحت  يارب  ینتورف  لامک  اب  مالـسا  ياملع 
(1) .تخومآ یم  مولع  يا  هراپ  ناّرح ، نایحیسم 

: دراد هنافاکشوم  ینخس  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

مولع همه  نآ  هبترم  کی  دوب ، قنوررپ  غاد و  مالـسا  رازاب  دوب و  رارقرب  مالـسا  طاشن  روش و  همه  نآ  هک  يرجه  مود  نرق  لـیاوا  رد 
.دندومن مالـسا  يایند  دراو  دندرک و  همجرت  دنتـشاد ، یـسر  تسد  هک  اج  ره  ینانوی و  يدنه و  یمور و  یناریا و  زا  ار  اه  یجراخ 

َْملِْعلا اُوُبلُْطا   ) تامیلعت نیا  رد  هک  دوب  نیمه  شتلع  دادن ؟ ناشن  فلاخم  لمعلا  سکع  مالسا  يایند  روط  هچ  دوب و  هچ  رما  نیا  تلع 
عنام دندرک ، یم  ادیپ  ار  یباتک  نینچ  دالب  نیرترود  رد  رگا  هک  دوب  هدرک  هدامآ  ار  هنیمز  تامیلعت ، نیا  .تشاد  دوجو  ِنیِّصلِاب ) َْولَو 

.دوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  درک ، همجرت  ار  وطسرا  قطنم  هک  عفقم  هللادبع  ًالثم  .دندش  یمن  شا  همجرت  زا 

جوا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  دوب و  هدـش  عورـش  اهراک  نیا  هیما ، ینب  ناـمز  زا  هکلب  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـبق  زا 
رابخا ثیداحا و  نایم  رد  ام  .دش  همجرت  لیاوا  مولع  یتدش  هچ  اب  مالسلا ، مهیلع  همئا  رـصع  رد  نومأم و  نوراه و  نامز  رد  .تفرگ 

کی رد  دـندومن ، یم  وگزاب  ررکم  ار  اهنآ  تافارحنا  دـندرک و  هاگن  افلخ  هب  دـقن  مشچ  اب  همه  نیا  هک  نامدوخ  مالـسلا  مهیلع  همئا 
ار رفاک  ياه  تلم  مولع  هک  دوب  نیا  دندرک ، بارخ  ار  راک  اهنیا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  هک : دنیوگب  هک  مینیب  یمن  ثیدح 

ص586. ، 1345 ریبکریما ، نارهت ، مالک ، رهاوج  یلع  همجرت : مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  - 1
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(1) .دندومن مالسا  يایند  دراو  دندرک و  همجرت  ناریا  دنه و  مور و  نانوی و  زا 

ناملاع ماقم  تشاد  گرزب  . 5

ناملاع ماقم  تشاد  گرزب  . 5

شرافس نانآ  تمرح  ظفح  هب  ار  ناگمه  درک و  یم  دای  یکین  یگرزب و  هب  نانآ  زا  هجوت و  ناملاع  هب  هراومه  مالسا  یمارگ  لوسر 
هجرد هـب  دارفا  نـیرت  کـیدزن   » ار ناـملاع  ترــضح ، نآ  .دـندش  قـیوشت  زین  يزودـنا  شناد  هـب  مدرم  بـیترت ، نیدــب  .دوـمرف  یم 

.دومرف دای   (4)« دوخ نانیشناج   » ناونع هب  »(3) و  لیئارسا ینب  ناربمایپ  زارت  مه   » (2) «، يربمایپ

: ربمایپ هاگن  رد 

ماقم ادـخ  .تسا  هتفریذـپ  هرمع  جـح و  داتفه  زا  رترب  دراد و  رت  تسود  هبعک  درگ  رب  فاوط  راب  داتفه  زا  ار  اـملع  تراـیز  دـنوادخ 
(5) .دزیر یمورف  وا  رب  ار  دوخ  تمحر  درب و  یم  الاب  هجرد  داتفه  تشهب ، رد  ار  ملاع  هدننکرادید  صخش 

.دوب هتشاذگ  یناوارف  رثا  ییالط  رصع  نآ  رد  املع ، تشاد  گرزب  رب  تنس  نآرق و  دیکأت 

صص 277 و 278. چ 26 ، ، 1374 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 14. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2

ص 77. ج 4 ، چ 1 ، ق ، 1403 ه . _ ءادهشلادیس ، مق ، یقارع ، یبتجم  قیقحت : یلائللا ، یلاوع  روهمج ، یبا  نبا  - 3
ص 101. دیرملا ، هینم  - 4

 . ص 66 ق ، 1401 ه . _ ینادجولا ، هبتکم  مق ، یمق ، يدحوم  دمحا  قیقحت : یعادلا ، هدع  يدسالا ، یلحلا  سابعلا  یبا  - 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_140_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_140_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_140_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_140_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_140_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:141

رد دندرک و  یم  بذج  دوخ  هب  ار  نادنمشناد  نوگانوگ ، ياه  هار  زا  زور ، نآ  مالسا  ناهج  رد  ناگرزب  نایاور و  نامرف  زا  يرایـسب 
(1) .دندرک یمن  راذگورف  یمادقا  چیه  زا  نانآ  تشاد  گرزب 

یبن نابز  زا  دباع  رب  ملاع  يرترب  زمر  . 6

یبن نابز  زا  دباع  رب  ملاع  يرترب  زمر  . 6

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دنک ، یم  وگ  زاب  ار  ملاع  ریغ  رب  ملاع  يرترب  ملع ، هاگیاج 

(11 هلداجم :  ) .ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهّللا  ِعَفْرَی 

.تسا هداد  يرترب  نارگید ) رب   ) ار ملع  نابحاص  نینچمه  دندروآ و  نامیا  هک  ار  ییاهنآ  دنوادخ ،

رد .دزادرپ  یم  ادخ  تدابع  هب  زور  بش و  هک  تسا  یملاع  ریغ  زا  رترب  ملاع  صخـش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگدـید  زا 
: تسا هدمآ  نینچ  هراب ، نیا  رد  ربمایپ  نانخس  نایم 

(2) .ِرْدَْبلا َهَْلَیل  ِموُجُّنلا  ِِرئاس  یلَع  ِرَمَْقلا  ِلْضَفَک  ِِدباْعلا  یَلَع  ِِملاْعلا  ُلْضَف 

.تسا ناگراتس  رگید  رب  هدراهچ  بش  هام  يرترب  دننام  دباع ، رب  ملاع  يرترب 

(3) .ُِدباْعلا اَِهیّلَُصی  ٍهَعْکَر  ِْفلَا  ْنِم  ُلَْضفَا  ُِملاْعلا  اَمِهیّلَُصی  ِناتَعْکَر 

.دناوخ یم  دباع  هک  تسا  يزامن  تعکر  رازه  زا  رترب  درازگ ، یم  ملاع  هک  يزامن  تعکر  ود 

(4) .دِهاز ٍْفلَا  ٍِدباع َو  ِْفلَا  ْنِم  ُلَْضفَا  ٌِملاع 

صص 101 و 102. ینید ، ملع  ات  رالوکس  ملع  زا  کن : - 1
ص 3942. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 367. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
ص 3942. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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ص:142

.تسا دهاز  رازه  دباع و  رازه  زا  رترب  ملاع ، کی 

(1) .ِیتَُّما یلَع  یلْضَفَک  ِِدباْعلا  یَلَع  ِِملاْعلا  ُلْضَف 

.تسا نم  تما  رب  نم  يرترب  دننامه  دباع ، رب  ملاع  يرترب 

دراد و شیوـخ  يادوـس  رد  رـس  دـباع ، هک  تسا  نآ  ملع ، غارچ  زا  ملاـع  يدـنم  هرهب  رب  نوزفا  دـباع ، رب  ملاـع  يرترب  زمر  نینچمه 
تـسد دـشوک  یم  ملاع  یلو  درب ، رد  هب  جوم  زا  ار  شیوخ  میلگ  اهنت ، هک  تسا  هشیدـنا  نآ  رب  دـباع ، .نارگید  ياوه  رد  لد  ملاع ،

.دهد شتاجن  دریگب و  ار  قیرغ 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیدب  ییابیز ، هب  ار  هتکن  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر 

(2) .ِهِْریَِغل َِملاْعلا  ِهِسْفَِنل َو  َِدباْعلا  َّنَِال  ٍِدباع  ِْفلَا  ْنِم  َسِیْلبِا  یلَع  ُّدَشَا  ٌدِحاو  ٌِملاَعل  ِهِدَِیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلاَو 

رد دباع  اریز  تسا ؛ دباع  رازه  زا  رت  تخس  سیلبا ، يارب  ملاع  کی  دوجو  هنیآ  ره  تسوا ، تسد  رد  دمحم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس 
.نارگید هشیدنا  رد  ملاع  تسا و  دوخ  رکف 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يزاریش  يدعس 

هاقناخ دمآ ز  هسردم  هب  یلد  بحاص 

ار قیرط  لها  تبحص  دهع  تسکشب 

دوب قرف  هچ  ملاع  دباع و  نایم  متفگ 

ار قیرف  نیا  نآ  زا  يدومن  رایتخا  ات 

ص 404. چ 10 ، ، 1379 يزار ، رخف  نارهت ، ناتسلگ ، حرش  یلئازخ ، دمحم  - 1
ح 28908. لامعلازنک ، - 2
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ص:143

جوم درب ز  یم  رد  هب  شیوخ  میلگ  نآ  تفگ 

(1) ار قیرغ  دریگب  هک  دنک  یم  یعس  نیو 

: دیامرف یم  نینچ  رگید  یثیدح  رد  ترضح  نآ 

(2) .اُهفِْرعَی اَهل َو ال  ُهَّجَوَتَی  ِِهتَدابِع ال  یلَع  ٌِلبْقُم  ُِدباْعلا  اْهنَع َو  یْهنَیَف  ُِملاْعلا  اَهُرِْصُبیَف  ِساّنِلل  َهَعِْدْبلا  ُعَضَی  َناْطیَّشلا  َّنَا  َِکلذ  َو 

مدرم درب و  یم  یپ  نآ  هب  دنمشناد  دراذگ و  یم  یتعدب  مدرم  نایم  رد  ناطیش ، هک  تسا  نآ  دباع ،) رب  ملاع  يرترب   ) رما نیا  تلع  و 
.دسانش یم  ار  نآ  هن  دراد و  یهجوت  تعدب  هب  هن  تسا و  دوخ  تدابع  مرگرس  دباع  یلو  دنک ، یم  یهن  نآ  زا  ار 

ار نارگید  زا  تعافـش  قیفوت  تمایق ، زور  رد  اـهنآ ، تداعـس  يارب  شـشوک  مدرم و  لاوحا  رد  ندیـشیدنا  اـب  دنمـشناد  هکنیا  رگید 
: تسا لقن  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  .دنک  یم  دوخ  بیصن 

ِّالا ًادَحَا  ُعَفْـشَتال  َکَّنِاَف  َْتبَبْحَا  ْنَم  ْعَفْـشاَف  انُه  ِْفق  ِِملاْعِلل  َلِیق  َِکتَدابِِعب َو  ْمَّعَنَت  َهَّنَْجلا َو  ِلُخُْدا  ِِدباْعِلل  َلیِقَف  ُِدباْعلا  ُِملاْعلا َو  َعَمَتْجا  اَِذا 
(3) .ِءاِیْبنالا َماقَم  َماقَف  ُْتِلبَق ) ْيَا   ) ُْتعَفَش

زا دوخ ، تدابع  تکرب  هب  يآرد و  تشهب  هب  دوش : یم  هتفگ  دباع  هب  دنوش ، یم  روشحم  زیخاتسر  زور  رد  دباع  ملاع و  هک  هاگ  نآ 
ار سک  چـیه  نک و  تعافـش  یهاوخ ، یم  ار  هک  ره  تسیاـب و  اـجنیا  دـنیوگ : یم  ملاـع  هب  یلو  وش ، دـنم  هرهب  تشهب  ياـه  تمعن 

.دتسیا یم  ناربمایپ  هاگیاج  رد  ملاع  بیترت ، نیدب  دوش و  یم  هتفریذپ  وت  تعافش  هکنآ  رگم  درک ، یهاوخن  تعافش 

ص 75. چ 1 ، ، 1375 دیهان ، نارهت ، یغورف ، یلعدمحم  حیحصت : يدعس ، تایلک  - 1
ص 17. چ 1 ، ق ، 1406ه . _ یملعا ، هسسؤم  توریب ، نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  - 2

ص 57. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 3
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ص:144

ملع هب  لمع  . 7

ملع هب  لمع  . 7

یم هانپ  دنوادخ  هب  دوش ، یمن  درف  بیصن  يا  هرهب  چیه  نآ ، هب  ندرک  لمع  اب  هک  یملع  لمع و  نودب  ملع  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: دیامرف یم  درب و 

ناوارف لمع  دـنمزاین  كدـنا ، ملع  .تسین  هارمه  هناصلاخ  لمع  اب  هک  یملع  نآ  درادـن و  يدوس  هک  یملع  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ 
(1) .دنک لمع  نآ  هب  رمع  رسارس  رد  هک  دزاس  یم  مزلم  ار  نآ  هدنراد  تعاس ، کی  ملع  اریز  تسا ؛

: دومرف رگید  ینایب  رد  ترضح  نآ 

(2) .ًادُْعب ِالا  ِهّللا  َنِم  ْدَدْزَی  َْمل  ًيدُه ، ْدَدْزَی  َْمل  ًاْملِع َو  َدادِْزا  ْنَم 

.درادن وا  يارب  يرگید  هرمث  دنوادخ ، زا  يرود  زج  یملع  نینچ  دوشن ، هدوزفا  وا  تیاده  رب  یلو  ددرگ ، هدوزفا  شملع  رب  هک  ره 

ملع طرش  هدرواین  ياج  هب  یکی  دص ، زا 

يرگید ملع  بلط  رد  هاج  بح  زو 

هدیاف هچ  يدنبن  راک  هک  ار  ملع  ره 

يرگنب هک  رخآ  دوب  نآ  يارب  زا  مشچ 

ار يوگ  ریسفت  ملاع  يوگب  نم  زا 

يرّسفم نادان  یشوکن  لمع  رد  رگ 

لمع رگم  منادن  ملع  تخرد  راب 

(3) يرب یب  خاش  ینکن  لمع  رگا  ملع  اب 

ص 32. ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
ص 44. ج 2 ، هایحلا ، - 2

ص 695. يدعس ، تایلک  - 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_144_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_144_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13628/AKS BARNAMEH/#content_note_144_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:145

یکشزپ قالخا  مهن : لصف 

هراشا

یکشزپ قالخا  مهن : لصف 

اه لصف  ریز 

یکشزپ ملع  هب  مامتها  . 1

هیذغت بدا  . 2

يروخرپ زا  زیهرپ  . 3

کشزپ هب  هعجارم  هب  نارامیب  قیوشت  . 4

حور تمالس  اب  مسج  تمالس  هطبار  . 5

یکشزپ ملع  هب  مامتها  . 1

یکشزپ ملع  هب  مامتها  . 1

یم یثیدـح  رد  هناـگی  لوـسر  نآ  .تسا  هدوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاگدـید  زا  مهم  سب  يرما  یکـشزپ ، بط و  مـلع 
: دیامرف

.ِناْدبالا ُْملِع  ِنایْدالا َو  ُْملِع  ناْملِع : ُْملِْعلَا 

(1) .تساه ندب  هب  قلعتم  هک  یملع  تساه و  نید  هب  طوبرم  هک  یملع  تسا : عون  ود  ملع 

: تسا هتفگ  يوبن ، ثیدح  نیا  زا  سابتقا  اب  يا  هجنگ  یماظن  میکح 

ناملع ملع  تفگ : ربمغیپ 

نادبالا ملع  نایدالا و  ملع 

تسا بیط  يوب  ملع  ود  ناک  رد 

(2) تسا بیبط  ای  هیقف  ود  ره  ناک 
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رد هک  نانچ  تشاد ، يا  هژیو  هاگیاج  مارتحا و  زین  کشزپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  رظن  رد  یکـشزپ  يدـنم  شزرا  رثا  رب 
: تسا هدمآ  ناشیا  زا  یتیاور 

ص 253. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 456. هسمخ ، تایلک  - 2
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ص:146

ٌعاطُم َو ٌرِّیَخ  ٌریِمَا  َو  ٌعِرَو ، ٌِملاع  ٌهیِقَف  ًاجَمَه ، اُوناک  َِکلَذ  اُومَدَع  ْنِاَف  مِِهتَرِخآ  مُهاْینُد َو  ِْرمَا  ِیف  مِْهَیِلا  ٍهَثالَث  ْنَع  ٍدََلب  ِّلُک  ُلْهَا  ینْغَتْسَی  ال 
(1) .ٌهَِقث ٌریَِصب  ٌبِیبَط 

هعماج رد  هورگ  هس  نیا  رگا  دـنرآ و  هانپ  اهنآ  هب  ناشترخآ  ایند و  رما  رد  ات  دـنوش  یمن  زاین  یب  هورگ  هس  زا  ینیمزرـس ، چـیه  لـها 
مامز راکزیهرپ ، دنمـشناد و  یهیقف  زا :) دنترابع  هورگ  هس  نآ  هک   ) دوب دنهاوخ  زیچان )  ) ییاه هشپ  دننامه  هعماج  نآ  مدرم  دنـشابن ،

.دامتعا دروم  صصختم و  یکشزپ  دوش و  تعاطا  وا  ياه  نامرف  هک  راکوکین  يراد 

نآ .تفر  ایند  زا  دوب ، زین  کـشزپ  هک  يدوهی  نـالف  دـندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  يزور   » دوش یم  تیاـکح 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  مفـسأت  دومرف : دندیـسرپ ، ربمایپ  زا  ار  رما  نیا  لـیلد  نوچ  .درک  فسأـت  راـهظا  ربخ ، نیا  ندینـش  اـب  ترـضح 

(2) «. تفر ایند  زا  یبیبط 

هیذغت بدا  . 2

هیذغت بدا  . 2

، دنک یم  افیا  ندب  تمالـس  رد  ییازـسب  شقن  هک  ندروخ  اذغ  بادآ  زا  یکی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شرافـس  ساسا  رب 
: تسا نینچ 

(3) .یِهَتْشَت َْتنَا  ْکِْسمَا َو  یِهَتْشَت َو  َْتنَا  ْلُک َو 

زا تسد  دورب ، نیب  زا  تیاهتـشا  يوش و  ریـس  هکنآ  زا  شیپ  روآ و  يور  اذـغ  هب  يدرک ، ادـیپ  اهتـشا  يدـش و  هنـسرگ  هک  هاـگ  نآ 
.رادب اذغ  ندروخ 

: دراد یندینش  یتیاکح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  یبن  ثیدح  نیا  ساسا  رب  يدعس 

ص 200. ج ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 10. ج 1 ، هملک ، کی  رازه و  - 2

.290 ج 1 ، راونالاراحب ، - 3
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هبرجت یـسک  دوب و  برع  راید  رد  یلاس  .داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  تمدخ  هب  قذاح  یبیبط  مجع ،  (1) كولم زا  یکی 
دنا و هداتسرف  باحصا  تجلاعم  يارب  ار  هدنب  نیا  رم  هک  درک  هلگ  دمآ و  ربمغیپ  شیپ  .تساوخنرد  يو  زا  هجلاعم  درواین و  وا  شیپ 
ات هک  تسا  یتقیرط  ار  هفیاط  نیا  تفگ : لوسر  .دروآ  ياج  هب  تسا ، نّیعم  هدنب  رب  هک  یتمدخ  ات  درکن  یتافتلا  یسک  تدم  نیا  رد 

نیمز .یتسرد  نت  بجوم  تسا  نیا  تفگ : میکح  .دـنرادب  ماعط  زا  تسد  هک  دَوب  یقاب  اهتـشا  زونه  دـنروخن و  دوشن ، بلاـغ  اهتـشا 
(2) .تفرب دیسوبب و 

يروخرپ زا  زیهرپ  . 3

يروخرپ زا  زیهرپ  . 3

: دنک یم  ینارگن  راهظا  نآ  ربارب  رد  هنوگ  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  تسا و  یتسرپ  مکش  زا  يا  هنومن  يروخرپ ،

(3) .ِمْوَّنلا ُهَمَوادُم  ِنْطَْبلا َو  ُرَبِک  ِیتَُّما  یلَع  ُتیشَخ  ام  یشْخَا 

.مکانمیب یباوخرپ  یتسرپ و  مکش  زا  زیچ ، ره  زا  شیب  شیوخ  تما  رب 

(4) .تسا هدرک  دای  اه » ناسنا  زا  یمین  گرم  تلع  ناونع  هب  يروخرپ ،  » زا رگید ، نخس  رد  ترضح  نآ 

: میناوخ یم  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد 

.دوب فورعم  بط ، رد  وا  تراهم  هک  تشاد  یحیسم  یبیبط  دیشرلا ، نوراه 

ناهاشداپ - 1
ص 90. يدعس ، تایلک  - 2

ص 117. هحاصفلا ، جهن  - 3
ص 91. يدعس ، تایلک  - 4
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شناد هک  یلاح  رد  مبای ، یمن  بط  زا  يزیچ  امش  ینامـسآ  باتک  رد  نم  تفگ : یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یکی  هب  بیبط  نیا  يزور 
.دراد ناسنا  ناج  حور و  هب  صاصتخا  هک  نید  شناد  تسا و  ناسنا  مسج  هب  طوبرم  هک  یکشزپ  شناد  تسا : هنوگ  ود  رب  دیفم 

اُوبَرْشا َو اُولُک َو  : » تسا هدروآ  شیوخ  باتک  زا  هیآ  فصن  رد  ار  یبط  تاروتسد  همه  دنوادخ  ارچ ، تفگ : خساپ  رد  دنمـشناد  نآ 
: تسا هدرک  هصالخ  شیوخ  روتسد  نیا  رد  ار  بط  زین  ام  ربمایپ  و  ( 3 فارعا : «) دینکن يور  هدایز  دیماشایب و  دیروخب و  اُوفِرُْستال ؛

غیرد وا  زا  ار  نآ  يا ، هداد  تداع  نآ  هب  ار  دوخ  ندب  هچنآ  تساهوراد و  همه  دمآرـس  كاسما ، تساه و  يرامیب  همه  هناخ  هدعم ،
يزیچ یکشزپ ، هتشر  رد  امش ، ربمایپ  نآرق و  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : دینش ، ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  یحیـسم  کشزپ  .رادم 

(1) .تسا هتشاذگن  یقاب  سنویلاج  نوچ  یگرزب  روهشم و  بیبط  يارب 

کشزپ هب  هعجارم  هب  نارامیب  قیوشت  . 4

کشزپ هب  هعجارم  هب  نارامیب  قیوشت  . 4

یم لیلجت  یگتسیاش  هب  رهام  ناکـشزپ  زا  تشاد و  يا  هژیو  مامتها  ناناملـسم  تمالـس  هلئـسم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دنریگب روتسد  کمک و  کشزپ  زا  يرامیب ، ِهاگ  هکنیا  هب  درک  یم  قیوشت  شرافس و  ار  ناناملسم  نینچمه  .درک 

لوغـشم فئاط  رد  یمارگ ، ربمایپ  نامز  رد  روپاش ، يدنج  هاگـشناد  لیـصحتلا  غراف  برع ، روهـشم  کشزپ  یفقث ، هدلک  نب  ثراح 
ترضح نآ  .دوب  تبابط 

 . صص 688 و 689 ج 4 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 1
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(1) .داتسرف یم  وا  شیپ  ار  نارامیب  زا  یضعب 

هجلاعم ار  وا  دـییامرف  یم  هزاجا  .تسا  تحاران  مکـش  درد  زا  هک  میراد  يا  هیاسمه  درک : ضرع  ربماـیپ  هب  راـصنا  زا  يدرم  يزور  »
هجلاعم هنوگچ  دیـسرپ : ترـضح  .دـنک  یم  هجلاعم  هک  تسا  يدوهی  یبیبط  یکیدزن ، نیا  رد  دـنتفگ : هلیـسو ؟ هچ  هب  دومرف : مینک ؟

.دزاس یم  فرطرب  تسا ، هدـش  وا  یتحاران  بجوم  ار  هچنآ  دفاکـش و  یم  ار  شمکـش  .دـنک  یم  یحارج  لمع  دـنتفگ : دـنک ؟ یم 
تشاذگ مهرم  دز و  هیخب  داد ، وش  تسش و  دعب  درک ، زاب  ار  رامیب  مکش  دندروآ ؛ ار  يدوهی  کشزپ  نآ  داد و  هزاجا  یمارگ  ربمایپ 

(2) «. تفای تحص  رامیب  زور ، دنچ  زا  سپ  و 

حور تمالس  اب  مسج  تمالس  هطبار  . 5

حور تمالس  اب  مسج  تمالس  هطبار  . 5

ماـمتها اـب  ناـشیا  .سکعرب  تسناد و  یم  ناـنآ  مسج  تمالـس  ورگ  رد  ار  ناناملـسم  ناور  حور و  تمالـس  مالـسا ، یمارگ  لوسر 
تمالـس يراـمیب ، تروـص  رد  کـشزپ  دزن  هعجارم  هب  ناـنآ  شرافـس  مدرم و  هب  یتشادـهب  ياـهدومنهر  هئارا  اـب  رما ، نیا  رب  یلمع 

یمدآ ماک  هب  یگدنز  هکنیا  رب  نوزفا  اناوت ، ملاس و  مسج  زا  يدنم  هرهب  وترپ  رد  اریز  درک ؛ یم  نیمضت  ار  نانآ  ینامسج 

ج چ 3 ، ق ، 1383ه . _ فراعملاراد ، رصم ، یضیف ، رغصا  یلع  نب  فصآ  قیقحت : مالسالا ، مئاعد  دمحم ، نب  نامعنلا  هفینح  یبا  - 1
ص 143. ، 2

ج چ 3 ، ق ، 1383ه . _ فراعملاراد ، رصم ، یضیف ، رغصا  یلع  نب  فصآ  قیقحت : مالسالا ، مئاعد  دمحم ، نب  نامعنلا  هفینح  یبا  - 2
صص 143 و 144. ، 2
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رد یحور ، یقالخا و  ياه  يراجنهان  زا  يرایسب  عقاو ، رد  .دوش  یم  نیمأت  یکین  هب  زین  ناسنا  ناور  تشادهب  تمالس و  تساراوگ ،
.دراد هشیر  فیعض  ملاسان و  یمسج 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

زا اسب  هچ  دـشاب ، غاد  ملاسان و  نوخ ، هاـگره  .کـنخ  هدرـسف و  نوخ  یهاـگ  تسا و  ناور  ناـسنا  ياـه  گر  رد  غاد  نوخ  یهاـگ 
كانهودنا و نیگمغ و  دش ، هدرسف  درس و  شنوخ  هک  نیمه  یلو  دسر ، یم  روهظ  هب  لتق  يدزد و  رورغ و  یـشک و  ندرگ  یمدآ ،

(1) .دوش یم  راک  شومارف  هدرمژپ و 

نماض ملع  نیا  هک  ارچ  دوش  یم  رتراکشآ  یکشزپ  ملع  شقن  تسا ، راذگرثا  حور  تمالس  رب  مسج  تمالـس  هک  اجنآ  زا  نیاربانب ،
.تسا حور  تمالس  همدقم  زین  مسج  تمالس  ناسنا و  مسج  تمالس 

ص 370. لوقعلا ، فحت  - 1
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همان باتک 

همان باتک 

.یتشد دمحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  * 

.1380 مشش ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ینباکنت ، دیرف  یضترم  هدنروآدرگ : هحاصفلا ، جهن  * 

، مق یقارع ، یبتجم  قیقحت : هینیدلا ، ثیداحالا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  میهاربا ، نب  یلع  نب  دمحم  روهمج ،) یبا  نبا   ) یئاسحا . 1
.ق 1403 ه . _ لوا ، پاچ  ءادهشلادیس ، هعبطم 

.1381 مجنپ ، پاچ  نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  تاراشتنا  نارهت ، تیبرت ، میلعت و  مالسا و  میهاربا ، ینیما ، . 2

.ق 1390 ه . _ هیملعلا ، هعبطملا  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یلع ، نب  دمحم  نیدلادیشر  رفعج  یبا  بوشآ ، رهش  نبا  . 3

، نیرز گرب  نارهت ، هدازراتس ، تمـصع  همجرت : يولوم ، يونعم  يونثم  رب  يورقنا  ریبک  حرـش  لیعامـسا ، نیدلا  خوسر  يورقنا ، . 4
.1380 مود ، پاچ 

.ق 1412 ه . _ ثارتلا ، ءایحاراد  توریب ، دنسملا ، دمحا ، لبنح ، نبا  . 5

.ق 1410 ه . _ مراهچ ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 6

رغـصا یلع  نب  فصآ  قیقحت : ماکحالا ، ایاضقلا و  مارحلا و  لالحلا و  رکذ  مالـسالا و  مئاعد  دـمحم ، نب  ناـمعن  یبرغم ، یمیمت  . 7
.ق 1383 ه . _ موس ، پاچ  فراعملاراد ، رصم ، یضیف ،

مامالا هسردم  مق ، يزاریش ، مراکم  هّللا  تیآ  رظن  ریز  هنومن ، ریسفت  . 8

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:152

.1368 مهدزناش ، پاچ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 

همالع يرکف  یملع و  داینب  رشن  نارهت ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت : نازیملا ، ریسفت  نیـسحدمحم ، دیـس  ییابطابط ، . 9
.1366 مود ، پاچ  ییابطابط ،

.ق 1415 ه . _ مود ، پاچ  هغالبلا ، رشن  مق ، يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  هللاراج  لیزنتلا ، ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  ریسفت  . 10

ترازو نارهت ، یمرک ، یلع  شراـگن : قیقحت و  تاـیآ ، همجرت  ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  نسح ، نب  لـضف  یلعوـبا  خیـش  یـسربط ، . 11
.1380، یمالسا داشرا  گنهرف و 

.ات یب  هیملعلا ، هعبطملا  مق ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  نیلقثلا ، رون  ریسفت  هعمج ، نب  یلع  دبع  خیش  يزیوح ، یسورع  . 12

.ات یب  ترجه ، تاراشتنا  نارهت ، دمح ، هروس  ریسفت  هللا ، حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم  . 13

.1364، لوا پاچ  ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  هملک ، کی  رازه و  نسح ، هداز ، نسح  . 14

، ینادجولا هبتکم  مق ، یمق ، يدحوم  دمحا  قیقحت : یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هدع  دـمحم ، نب  دـمحا  سابعلا  یبا  يدـسا ، یلح  . 15
.ق 1401 ه . _

.1371 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، یلع ، دمحم و  اضردمحم ، یمیکح ، . 16

.1381 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  مق ، خرس ، لقع  . _____________________، 17

، مق هداز ، نسح  قداص  قیقحت : همجرت و  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  هبعش ، نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ینارح ، . 18
.1383 موس ، پاچ  یلع ، لآ 

.ات یب  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، هیبلحلا ، هریسلا  یلع ، یبلح ، . 19

.1379 مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  مق ، مکحلا ، صوصف  حرش  نیسح ، نیدلا  جات  یمزراوخ ، . 20
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.1379 مهد ، پاچ  يزار ، رخف  نارهت ، ناتسلگ ، حرش  دمحم ، یلیازخ ، . 21

.1379 مهدزای ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، همان ، ظفاح  نیدلاءاهب ، یهاشمرخ ، . 22

.1361 کباب ، نارهت ، نشور ، دمحم  حیحصت : یبنلا ، فرش  یشوگرخ ، . 23

.1377 لوا ، پاچ  سونقق ، نارهت ، ینیوزق ، دمحم  ینغ و  مساق  حیحصت : ظفاح ، راعشا  ناوید  . 24

.مراهچ پاچ  یهدومیل ، ناهرب  رومیت  همدقم : حیحصت و  مامتها و  هب  ظفاح ، راعشا  ناوید  . 25

.ات یب  نیون ، ظفاح  نارهت ، رگشناد ، دمحا  يروآدرگ : ناوید ، نیورپ ، یماصتعا ، . 26

.1378 موس ، پاچ  هنزور ، نارهت ، يا ، هشمق  یهلا  نیسح  همدقم : مامتها و  هب  راعشا ، ناوید  يا ، هشمق  یهلا  . 27

.1380 مجنپ ، پاچ  ییانس ، نارهت ، يوضر ، سردم  مامتها : یعس و  هب  يونزغ ، ییانس  راعشا  ناوید  مدآ ، نب  دودجم  دجملاوبا  . 28

.ات یب  ییانس ، نارهت ، ، نامیپ دمحم  هلباقم : حیحصت و  اب  راعشا ، ناوید  نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف  . 29

.1377 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاص ، ریسفت  نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف  . 30

.1376 متفه ، پاچ  ییانس ، نارهت ، شورس ، دمحا  همدقم : اب  راعشا ، ناوید  يروهال ، لابقا  . 31

.1385، متفه تسیب و  پاچ  نیرز ، نارهت ، راعشا ، ناوید  نیسحدمحم ، رایرهش ، . 32

یناف و نارماک  يداوج ، دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن : ریز  عیشت ، فراعملا  هریاد  . 33
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.1383 مجنپ ، پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب 

.ق  . 1398 ه مجنپ ، پاچ  توریب ، یملعالا ، هسسؤم  توریب ، بولقلا ، داشرا  دمحم ، نب  نسحلا  دمحم  یبا  یملید ، . 34

.1381 لوا ، پاچ  راگن ، گرب  نارهت ، يوجنگ ، هنیجنگ  نسح ، يدرگتسد ، . 35

: يروآدرگ يدعـس ، دـلوت  درگلاـس  نیمدصتـشه  تشاد  گرزب  تبـسانم  هب  راعـشا  تـالاقم و  هعوـمجم  يدعـس ، لـیمج  رکذ  . 36
.1373 مراهچ ، پاچ  تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، ناریا ، وکسنوی ، یلم  نویسیمک 

.1376 مهدراهچ ، پاچ  نوماه ، نارهت ، نیسای ، لآ  اضردمحم  همجرت : نایاپ ، یب  ناوت  ینوتنآ ، زنیبار ، . 37

.1379 مود ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضردیمح  همجرت : همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 38

.1380 لوا ، پاچ  دیهان ، نارهت ، هداز ، كریز  نیسح  مالغ  همجرت : لیما ، كاژ ، ناژ  وسور ، . 39

.ات یب  نایواک ، تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  نارهت ، راشفا ، يدهم  همجرت : قالخا ، ییوشانز و  دنارترب ، لسار ، . 40

.1380 متفه ، پاچ  ریبکریما ، نارهت ، مالسا ، همانراک  نیسحلادبع ، بوک ، نیرز  . 41

، لوا پاچ  دیهان ، نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  ششوک : هب  یغورف ، یلعدمحم  حیحصت : تایلک ، نیدلا ، حلصم  خیش  يدعس ، . 42
.1375

.ق 1410 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ریغصلا ، عماج  رکب ، یبا  نب  نامحرلادبع  نیدلا  لالج  یطویس ، . 43

یگنهرف یملع و  هسسؤم  مق ، یمالسا ، تموکح  ینابم  رفعج ، یناحبس ، . 44
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.1370 ءادهشلادیس ،

.1377 لوا ، پاچ  هاگن ، نارهت ، نشور ، دمحم  حیحصت : همدقم و  اب  هقیرطلا ، هعیرش  هقیقحلا و  هقیدح  يونزغ ، ییانس  . 45

.1383 متشه ، یس و  پاچ  يروهط ، نارهت ، باتک ، تشه  بارهس ، يرهپس ، . 46

.1379 مهد ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار  یلعدمحم ، تاداس ، . 47

.ق  . 1398 ه هیمالسا ، نارهت ، خیراوتلا ، خسان  ناخ ، یلع  رهپس ، . 48

.1384 لوا ، پاچ  هشیدنا ، میسن  مق ، يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  نیسح ، يدیس ، . 49

.1380 مود ، پاچ  شورس ، نارهت ، يداگرازاپ ، نیدلاءالع  همجرت : راثآ ، هعومجم  ریپسکش ، . 50

.1372 لوا ، پاچ  هاش ، یلع  یفص  نارهت ، زار ، نشلگ  دومحم ، يرتسبش ، . 51

.1381 متفه ، پاچ  شخپاچ ، نارهت ، یسانش ، مالسا  یلع ، یتعیرش ، . 52

.1382 مهدجه ، پاچ  ییاطع ، نارهت ، موس ، طخ  نیدلارصان ، ینامزلا ، بحاص  . 53

.هیمالسا هیملع  تاراشتنا  نارهت ، یناجنز ، يرهف  دمحا  دیس  حیحصت : همجرت و  همدقم و  اب  لاصخ ، قودص ، . 54

.1384، لوا پاچ  یبوط ، ناغمرا  نارهت ، یناطلس ، یلعدمحم  همجرت : دیحوتلا ، قودص ، . 55

.1361 یمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : رابخالا ، یناعم  قودص ، . 56

.ق 1404 ه . _ مود ، پاچ  نیسردملا ، هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، . 57

.ق 1398 ه . _ مود ، پاچ  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، عیارشلا ، للع  قودص ، . 58
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.1384 لوا ، پاچ  شخب ، تدحو  مق ، یضیف ، میرک  همجرت : یلاما ، قودص ، . 59

.1381 یناهارف ، نارهت ، قالخالا ، مراکم  لضفلا ، نب  نیسحلا  رصن  یبا  نیدلا  یضر  یسربط ، . 60

.ق 1401 ه . _ بعصلا ، راد  فراعتلاراد و  توریب ، ناسرخ ، يوسوم  نسح  دیس  قیقحت : ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش  . 61

، مق هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، يراتخماضر ، قیقحت : دیرملا ، هینم  یناث ،) دیهش   ) یلع نب  نیدلا  نیز  خیش  یلماع ، . 62
.1380 مجنپ ، پاچ 

.ق 1416 ه . _ موس ، پاچ  ثارتلاءایحال ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 63

، لوا پاـچ  یماـج ، نارهت ، ولگب ، هرق  دیعـس  داژن ، یبازنا  اـضر  شرازگ : حرـش و  حیحـصت و  ریطلا ، قـطنم  نیدـلادیرف ، راـطع ، . 64
.1379

گنهرف داینب  نارهت ، مج ، ویدخ  نیـسح  شـشوک : هب  یمزراوخ ، دمحم  نیدلادیؤم  همجرت : نیدلا ، مولع  ءایحا  دمحم ، یلازغ ، . 65
.1384 مجنپ ، پاچ  ناریا ،

.1379 مجنپ ، پاچ  هنیجنگ ، نارهت ، مارآ ، دمحا  حیحصت : هب  تداعس ، يایمیک  دمحم ، یلازغ ، . 66

پاچ يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : یمالسالا ، رـشنلا  هسـسؤم  مق ، ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحم  نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف  . 67
.1383 مود ،

.1384 مجنپ ، پاچ  مق ، باتک  ناتسوب  مق ، رترب ، تیبرت  اضر ، نایداهرف ، . 68

.ق 1406 ه . _ لوا ، پاچ  یملعالا ، هسسؤم  توریب ، نیظعاولا ، هضور  یلع ، نب  نسح  نب  دمحم  يروباشین ، لاّتف  . 69

.1376 لوا ، پاچ  ریبک ، ریما  نارهت ، يونثم ، صصق  ثیداحا و  نامزلا ، عیدب  رف ، نازورف  . 70

سدق ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، . 71
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.ق 1416 ه . _ لوا ، پاچ  دهشم ، يوضر ،

.1363 ریبک ، ریما  نارهت ، بابحالا ، هیده  سابع ، خیش  یمق ، . 72

.1370 موس ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، یسانش ، مرج  ینابم  يدهم ، این ، یک  . 73

.1378 مهد ، پاچ  زربلا ، رشن  نارهت ، لدشوخ ، یتیگ  همجرت : يرگناوت ، نوناق  نیرتاک ، ردناپ ، . 74

.1380 مود ، پاچ  یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نارهت ، ینید ، ملع  ات  رالوکس  ملع  زا  يدهم ، ینشلگ ، . 75

.1353 انیس ، نبا  نارهت ، يریما ، نسح  همجرت : نادنزرف ، ام و  لزیاگ ، ناج ، . 76

، مود پاچ  باتک ، يایند  نارهت ، ینالیگ ، ییاد  رخف  یقتدـمحم  دیـس  همجرت : برع ، مالـسا و  ندـمت  خـیرات  نوبول ، واتـسوگ  . 77
.1380

، نارهت يروصنم ، هللا  حیبذ  همجرت : تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناتـسنک ، لیژریو  ویگروئگ ، . 78
.1383 مهدزیس ، پاچ  نیرز ،

.1378 مجنپ ، پاچ  شهوژپ ، تاراشتنا  نارهت ، نوسلکین ، حیحصت : يونعم ، يونثم  دمحم ، نیدلا  لالج  يولوم ، . 79

.1380 ناتسود ، نارهت ، رف ، نازورف  نامزلا  عیدب  حیحصت : يزیربت ، سمش  تایلک  دمحم ، نیدلا  لالج  يولوم ، . 80

.ق 1403 ه . _ يدامادریم ، نیدلا  لامج  دیس  مق ، یفاکلا ، یلع  هقیلعتلا  دامادریم ، . 81

.ق 1403ه . _ موس ، پاچ  ثارتلا ، ءایحاراد  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 82

تاراشتنا مق ، نایماما ، یلع  دیس  قیقحت : بولقلا ، هویح  رقابدمحم ، یسلجم ، . 83

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:158

.1376 مود ، پاچ  رورس ،

.1374 مشش ، متسیب و  پاچ  اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  یضترم ، يرهطم ، . 84

.1379 مهدزناش ، پاچ  اردص ، نارهت ، راتفگ ، هد  یضترم ، يرهطم ، . 85

.1377 مهدراهچ ، پاچ  اردص ، نارهت ، راتفگ ، تسیب  یضترم ، يرهطم ، . 86

.1380 مهدزناش ، پاچ  اردص ، نارهت ، یهلا ، لدع  یضترم ، يرهطم ، . 87

.1383 مکی ، تسیب و  پاچ  اردص ، نارهت ، یمالسا ، رکفت  يایحا  یضترم ، يرهطم ، . 88

.1377 متفه ، تسیب و  پاچ  اردص ، نارهت ، ناتسار ، ناتساد  یضترم ، يرهطم ، . 89

.1380 لوا ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  رثوک ، لالز  زا  یماج  یقتدمحم ، حابصم ، . 90

.1379 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  مق ، مالسا ، هاگدید  زا  هرواشم  ییامنهار و  اضردمحم ، يرهطم ، . 91

، لوا پاچ  رکذ ، تاقیقحت  رـشن و  هسـسؤم  یمـساقلاوبا ، دومحم  همجرت : یمالـسا ، قـالخا  رد  ون  یـشواک  نیـسح ، يرهاـظم ، . 92
.1375

.1380 موس ، پاچ  یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، يرباص ، نیسح  همجرت : ناربمایپ ، متاخ  دمحم ، هرهزوبا ، . 93

.1352 رنه ، گنهرف و  ترازو  شراگن  لک  هرادا  تاراشتنا  نارهت ، نابضغ ، رفعج  دیس  همجرت : هعیش ، هفسالف  هللادبع ، همعن ، . 94

.1377 متفه ، پاچ  ریبک ، ریما  نارهت ، هسمخ ، تایلک  يا ، هجنگ  یماظن  . 95

.1372 مهن ، پاچ  ریبکریما ، نارهت ، یلضفت ، دومحم  همجرت : ناهج ، خیرات  هب  یهاگن  لعل ، رهاوج  ورهن ، . 96

قیقحت و مق ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، . 97

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  قالخا  رد  يریس  نابات :  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:159

.ق 1407 ه . _ لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  : رشن

.ق 1348 ه . _ لوا ، پاچ  رکفلا ، راد  یئاسنلا ، ننس  بیعش ، نب  دمحا  یئاسن ، . 98

.1377 مراهچ ، پاچ  یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، برع ، سابع  همجرت : یسانش ، ناور  نآرق و  نامثعدمحم ، یتاجن ، . 99

.1378 هط ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، يرادنایم ، نسح  همجرت : سدقم ، ملع  هب  زاین  نیسح ، رصن ، . 100

.1374 مهن ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، بایرز ، سابع  همجرت : هفسلف ، تاذل  تنارود ، لیو  . 101

، موس پاچ  یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم ، ، ییاطع اضردمحم  همجرت : ماّرو ، هعومجم  نیـسحلاوبا ، سارف ، یبا  نب  مارو  . 102
.1384

.ق 1389 ه . _ لوا ، پاچ  یمالسالا ، ثارتلا  هبتکم  توریب ، لامعلا ، زنک  یلع ، نیدلاءالع  يدنه ، یقتم  . 103

.ق 1407 ه . _ بتکلاراد ، توریب ، دئاوزلا ، عمجم  یلع ، یمثیه ، . 104

.1378 مشش ، پاچ  راوز ، نارهت ، يداجس ، نیدلاءایض  ششوک : هب  راعشا ، ناوید  یناورش ، یناقاخ  . 105

.1383 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  مق ، خرس ، لقع  اضردمحم ، یمیکح ، . 106

پاچ تمس ، نارهت ، یفارعا ، اضریلع  رظن  ریز  نآ ، ینابم  تیبرت و  میلعت و  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  يارآ  ناگدنـسیون ، هورگ  . 107
.1377 لوا ،

 . مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، يوفطصم ، داوج  دیس  حرش : همجرت و  یفاک ، لوصا  ینیلک ، . 108

.1361 لوا ، پاچ  رجح ، نارهت ، یلاخلخ ، یمظاک  نیدباعلا  نیز  همجرت : هعیرشلا ، حابصم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  . 109
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.1373 مجنپ ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  . 110
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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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