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( مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظنم  زا  يوبن  يامیس  یتخانش  داینب   ) همانربمایپ . 3158

برغ ياملع  هاگدید  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 4159

هغالبلا جهن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يامیس  . 5160

ادخ لوسر  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 6161

( برغ رد  يزادرپ  غورد  يزاس و  هناسفا  لاس  رازه  ناتساد   ) اپورا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 7162

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  متشه : 164شخب 

( ربمایپ ردپ  یگدنز  ناتساد   ) دنک هدارا  هبعک  يادخ  هچنآ  . 1164

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یگدنز  زا  هاتوک  یناتساد  ریوصت  هدراهچ  ! ) هدمآ وا  . 2165

( ربمایپ یگدنز  نامر  !... ) ادخ لوسر  يا  . 3165

( دلج  10  ) ینابرهم ناراب  . 4166

دلج 6) ( ) ربمایپ ردام  یگدنز  ناتساد  ! ) ردام وگب  نخس  نم  اب  . 5168
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینابرهم ؛ ربمایپ  . 7170
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( هلبق رییغت  ربمایپ و   ) تزع ناغمرا  . 20194

یبرع نابز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد  باتک  ناونع  تسیود  یفرعم  مهد : 196شخب 

مالعا 225تسرهف 

زکرم 262هرابرد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  باتک 

باتک تاصخشم 

 - 1345 ناملس ، یبیبح ، هسانشرس : 

یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  رد  هدش  هیهت  یبیبح ؛ ناملـس  هلآ / هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یـسانش  باتک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و 

.1386 هط ، باتک  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  184 يرهاظ :  تاصخشم 

.18 هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تسورف : 

2-88-7019-964 لایر :  19000 کباش : 

.هیامن تشاددای : 

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

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

Z8787/س9ك2 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93016 ییوید :  يدنب  هدر 

1204983 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  باتک 

305 دک   :

یبیبح ناملس  هدنسیون :

هط باتک  رشان :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت 

رهم شورس  یفارگوتیل :

شراگن پاچ :

1386 لوا /  پاچ : تبون 

 1500 ناگرامش :

لایر   7500 اهب :

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

Email: IRC@IRIB.ir یکینورتکلا : تسپ 

2915510 راگنرود :  0251-2919670 نفلت :

 964ISBN: 964-514-053-6-514-053-6 کباش  :
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هچابید

یمالـسا ناریا  رب  يوبن  رون  زا  یغورف  بالقنا ، مظعم  ربهر  راکتبا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  مان  هب  يراج  لاس  يراذگ  مان 
هجوتم ینیگنس  هفیظو  رذگهر ، نیا  رد  .تخاس  رت  نوزفا  يوبن  بان  گنهرف  جیورت  يارب  ار  مدرم  همه  یعامتجا  تیلوئسم  دنابات و 
هنیداهن يارب  ماگ  نیتسخن  .دور  یم  رامـش  هب  یگنهرف  میهافم  لاـقتنا  لـماع  نیرتراذـگرثا  نیرتدـمآراک و  اریز  تسا ؛ یلم  هناـسر 

، یلک روط  هب  .تسا  هدمآ  دیدپ  هنیمز  نی  ارد  هک  تسا  ییاه  شهوژپ  اب  ییانـشآ  هعماج ، رد  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  هریـس  يزاس 
، شیوخ یخیرات  هنیشیپ  اب  تخانش  باتک  همان و  باتک  نیودت  تسا و  هتـسیاب  هتـسیاش و  يراک  شهوژپ ، هنهپ  رد  یـسانش » باتک  »
، مهم نیا  هب  ندیـسر  يارب  .دـشیدنا  یم  يوبن  ياه  هزومآ  جـیورت  هب  هک  تسا  يزاس  هماـنرب  ره  راـک  رازبا  زورما و  شناد  ترورض 

یگرب دزاس و  مهارف  نارگشهوژپ  يارب  هدنزرا  يا  هیام  تسد  ات  تسا  هدیشوک  یبیبح _ ناملـس   _ ياقآ بانج  دنمجرا ، رگـشهوژپ 
.دیازفیب شیوخ  يرادم  توبن  يدنم و  تدارا  رب 

شخب هن  رد  تسا ، هدـمآ  مهارف  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  یـصاخ  ساوسو  تقد و  اب  هک  ار  ناشیا  هبیاش  یب  ياه  شالت  لصاح 
هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  بقانم  لیاضف و  مظعا ، ربمایپ  یناگدـنز  مالـسا و  خـیرات  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هریـس  ياه  مان  اب 

جارعم نآرق ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هلآ ، هیلع و 
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نوگانوگ ياه  هاگدید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ياهدـنپ  ظعاوم و  اه ، هبطخ  نانخـس ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
یم شک  شیپ  هناسر  باحـصا  هاگـشیپ  هب  اـه  عوضوم  رگید  ناوجون و  كدوک و  هژیو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هراـبرد 

.مینک

مهارف يوبن  گنهرف  يزاس  هنیداهن  يارب  یبسانم  رتسب  گنـس ، نارگ  شزرارپ و  نوتم  نیا  زا  هدافتـسا  ناشیالاو و  تمه  اب  هک  دشاب 
.دیآ

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

باجعا و مه  ناگدـنورگ و  هقالع  قشع و  مه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  تمظع  کـش ، یب 
رد وا  .دناسر  دهاوخ  تیاده  دشر و  لزنمرس  هب  ار  تیرشب  ناوراک  دنام و  دهاوخ  هنادواج  نانچمه  هتخیگنارب  ار  ناگناگیب  نیسحت 

.دناسرب جوا  هب  ار  همیرک  قالخا  دوش و  ثوعبم  ات  دمآرد  نایکاخ  سابل 

تیناسنا دنمورین  عاعش  هدنهد  باتزاب  رگ و  هولج  امن ، ناهج  یماج  نوچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادرک  راتفگ ، زا  رتارف 
ار مجع  برع و  شوگ  داد ، خر  مالـسا  مرکم  یبـن  دـالیم  اـب  ناـمز  مه  هک  ییاهدادـیور  گـنز  .دوب  یهلا  ياـه  تمارک  یلاـعتم و 

اهنت هن  وا  هریـس  نخـس و  نآرق ، زا  سپ  .تخاس  رادـیب  یهلا ، یحو  لماح  نیرخآ  دوجو  تمعن  زا  هدافتـسا  يارب  ار  ناـنآ  تخاون و 
هزادـنا هب  یناملـسم ، ره  تمیق  ردـق و  سپ  .تیناسنا  شجنـس  يارب  دـش  ینازیم  کحم و  اـه ، ناـسنا  همه  يارب  هک  ناناملـسم  يارب 

عمش درگ  ناقاتشم ، عمج  لیلد ، نیمه  هب  .دریگ  یم  رارق  یبایزرا  دروم  يوبن  هریس  زا  يوریپ  رادقم  ساسا  رب  یبن و  قالخا  هب  ّقلخت 
هب .دـندرک  یمن  راذـگورف  يا  هتکن  چـیه  لقن  تبث و  زا  دـندوب و  وا  تاراـشا  لاوحا و  نانخـس و  بقارم  هراومه  شترـضح ، دوجو 

لباق تاعالطا  هزورما  دـندیزرو ، یم  روما  نیا  لقن  تبث و  رد  هک  یماـمتها  دنتـشاد و  ربماـیپ  هب  ناـنآ  هک  يا  هقـالع  قشع و  تکرب 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  لاح  حرـش  شراگن  یـسیون و  هریـس  بیترت ، نیدب  .دراد  دوجو  ناشیا  یگدنز  ياهدادیور  زا  یفافـش  هجوت و 

، هلآ هیلع و 
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یتنـس و ياه  شرگن  اب  مه  زونه  دـنور  نیا  هک  تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  ینید  نادنمـشناد  یملع  تیلاـعف  زا  یگرزب  شخب 
هب ناملـسم  ناگدنـسیون  نارگـشهوژپ و  يدج  لابقا  رگنایب  هنیمز  نیا  رد  اوتحمرپ  شزرااب و  راثآ  عبانم و  یهوبنا  .دراد  همادا  نردم 

.تسا مهم  نیا 

هژیو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصخش  هریس و  مالـسا و  خیرات  اب  ناگدنناوخ  رتشیب  هچره  ییانـشآ  فده  اب  راتـشون  نیا 
یلامجا فیـصوت  یفرعم و  هب  دنتـسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  شهوژپ  ددصرد  هک  ینارگـشهوژپ  نادنمـشیدنا و 

هریـس هب  هک  دراد  صاصتخا  ییاه  باتک  هب  تسخن  شخب  .دزادرپ  یم  ترـضح  نآ  هرابرد  هدش  هتـشون  ياه  باتک  زا  يا  هدیزگرب 
رد .تسا  هتخادرپ  یماظن  یتموکح و  یعامتجا ، یسایس و  یغیلبت ، یتیبرت ، يدابع ، یقالخا و  هریس  هریس ، تایلک  نوچ  ترضح  نآ 

موس شخب  .تساهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  مالـسا و  خیرات  هدنرادرب  رد  هک  دش  دهاوخ  یفرعم  يراثآ  مود ، شخب 
یلـص مظعا  ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  بقانم  لیاضف و  هنیمز  رد  يراثآ  یفرعم  هب  بیترت  هب  زین  راتـشون  نیا  مشـش  ات 

هاگدید .دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ياهدـنپ  ظعاوم و  اه ، هبطخ  نانخـس ، ربمایپ و  جارعم  نآرق ، هلآ و  هیلع و  هللا 
.تسا متفه  شخب  ناونع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد  نوگانوگ  ياه 

نیا اب  دنتـسه ، نآ  نابطاخم  هعماج  راشقا  همه  تسا و  هدش  هیهت  امیـس  ادـص و  یلم  هناسر  رد  هدافتـسا  يارب  رـضاح  یـسانش  باتک 
ییاه باتک  یفرعم  هب  متـشه  شخب  لیلد ، نیمه  هب  .دنهد  یم  لیکـشت  ناناوجون  ناکدوک و  ار  هعماج  زا  یهجوت  لباق  شخب  لاح ،

ناکدوک و هژیوهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  طوبرم 
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هویـش ربمایپ ، ردام  ربمایپ ، تثعب  دـننام : یبلاطم  هدـنرادربرد  هدـنکارپ » ياه  عوضوم   » مان اـب  مهن  شخب  .دراد  صاـصتخا  ناـناوجون 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  هرابرد  سدـقم  بتک  ياه  تراشب  عادولا ، هجح  تازجعم ، هلهابم ، دوهی ، موق  ربمایپ و  ربماـیپ ، يرادرـسمه 

.تسا ...و  هلآ 

سرتسد لباق  هدش و  رشتنم  ياه  باتک  يور  رب  راک  هدوب و  یسراف  نابز  رضاح ، یـسانش  باتک  شهوژپ  ورملق  دوش  یم  يروآدای   
، یعیبط روط  هب  دـنا و  هدـش  باختنا  یفرعم  يارب  باتک ، اه  هد  نایم  زا  زین  هدـش  دای  عبانم  دـیدرت ، یب  .تسا  هدـش  زکرمتم  ناریا  رد 
، هدـنروآدرگ دـید  زا  اسب  هچ  هک  دراد  دوجو  یـسراف  نابز  هب  اه  عوضوم  نیا  رد  زین  يرگید  هجوت  لـباق  دنمـشزرا و  ياـه  باـتک 

عوضوم نیا  رد  دوجوم  عبانم  مامت  یفرعم  رضاح ، هعومجم  يروآدرگزا  فده  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدوبن  سرتسد  رد  ای  هدنام  ناهنپ 
اه باـتک  نآ  رتـشیب  تیمها  ياـنعم  هب  اـه  باـتک  یخرب  رت  نوزفا  فیـصوت  نآ ، زج  هب  .دوب  دـهاوخن  يریگ  هدرخ  ياـج  هدوبن ، اـه 
هب هدش  پاچ  ياه  باتک  زا  يدادـعت  ياه  ناونع  باتک ، نایاپ  رد  نارگـشهوژپ ، رتشیب  هچره  هدافتـسا  تهج  لاح ، نیع  رد  .تسین 

.تسا هدمآ  راو  تسرهف  یبرع ، نابز 

 

ص:17

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  لوا : شخب 

تایلک فلا )

يوبن هریس  رد  یشهوژپ  . 1

496 ، 1382 لوا ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هدکـشهوژپ  يراکمه  اب  ریبکریما  تاراشتنا  هسـسؤم  نارهت ، رظن ،) ریز   ) لوسر نایرفعج ،
.يریزو هحفص ،

مرکا ربمایپ  هریـس  رد  مقرَا  يارـس  یخیرات  شقن  تسا : يوبن  هریـس  هرابرد  ریز  ياه  ناونع  اب  ییاه  هلاقم  هدنرادربرد  هعومجم ، نیا 
نمرون  ) نهک یهقف  نوتم  رد  یُّما  یناج ؛) ناخ  مساـق   ) يوبن هریـس  رد  هعازُخ  هلیبق  شقن  يدـمحم ؛) ناـضمر   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

رد لهـشالادبع  ینب  شقن  ییاقآ ؛) يردیح  دمحم   ) مالـسا ردص  خیرات  رد  ناییاُبق  اُبق و  يرایتخب ؛) الهـش  همجرت : رتسچنم ، ردـلاک ،
مه يوبن ؛ هریـس  رد  راصنا  رجاهم و  تابـسانم  بسن ؛) يدارم  نیـسح   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نارود  رد  هنیدـم  تالوحت 

تاکن یـسررب  هانپ ؛) تیاده  اضردمحم   ) يوبن تموکح  رد  يردارب  نامیپ  هاگیاج  مدـقم ؛) ناینیـسح  نیـسح   ) اه تباقر  اه و  یلد 
سدـقملا تیب  بتکم  رب  هیکت  اـب  یمالـسا  تاـعلاطم  رد  هریـس  ياـه  شهوژپ  داژن ؛) شاداد  روصنم   ) يوـبن هریـس  رد  دوـفو  یـساسا 

(. یتمحر مظاکدمحم  )
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.تسا هدمآ  مهارف  هحفص  رد 32  اه  ناکم  اه و  مان  هیامن  باتک ، نایاپ  رد 

( لوا دلج   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  مالسا ، یسایس  خیرات  . 2

.يریزو هحفص ،  683 ، 1379 لوا ، پاچ  لیلد ، تاراشتنا  مق ، لوسر ، نایرفعج ،

يارب تساـه  لاـس  هک  هدنـسیون  .تـسا  یلیلحت  شهوژپ  نـیا  عوـضوم  اـفلخ ، هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مـظعا  ربماـیپ  هریـس  یـسررب 
مالـسا یـسایس  خیرات  هرود  کی  نیودت  فده  اب  ار  باتک  نیا  دشوک ، یم  مالـسا  خـیرات  هژیو  هب  یخیرات ، ياه  باتک  يروآدرگ 

.تسا هتشاگن 

.تسا هداد  حرـش  ار  یمالـسا  تالوحت  دشر  هب  ور  تکرح  اهنت  هدرک و  يراددوخ  مالـسا  زا  شیپ  ياهدادـیور  هب  نتخادرپ  زا  يو   
هاگدید هب  ار  نآ  يریسفت ، بتک  میرک و  نآرق  تایآ  زا  دایز  هدافتـسا  اب  هتفرگ و  هرهب  یناوارف  عبانم  زا  باتک  نیا  نیودت  يارب  يو 

ربمایپ ندوب  قحرب  تابثا  يارب  یمالک  یشالت  ناوت  یم  ار  رثا  نیا  یلک ، روط  هب  .تسا  هدرک  کیدزن  رایسب  یمالـسا  ینایحو و  ياه 
.دروآ رامش  هب  ترضح  نآ  نافلاخم  یفن  وا و  هار  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

خیرات هب  ناناملسم  هجوت  رب  نآرق  قیمع  ریثأت  تیلهاج ، رد  بارعا  یخیرات  ثاریم  ناناملـسم و  يراگن  خیرات  زا  زاغآ ، رد  هدنـسیون 
ار ناناملسم  یسیون  خیرات  ناسیون ، هریس  یفرعم  اب  هتفگ و  نخـس  نآ  زا  ییاه  هنومن  ناناملـسم و  يراگن  خیرات  ياه  هنوگ  يراگن ،

.تسا هدیواک  مجنپ  نرق  ات 

برعلا و هریزج  رد  ناـیدا  ناوریپ  روـضح  لـیابق ، يداـصتقا  یعاـمتجا ، ینید ، یگنهرف ، ياـه  هبنج  یـسررب  هب  رگید  شخب  رد  يو 
ار باتک  ياه  ثحب  همادا  .تسا  هتخادرپ  تیلهاج  نارود  رد  مایالا  ملع  باتک و  هباطخ ، رعش ، شناد ،
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، یحو زاغآ  زا  شخب ، نیا  رد  .دوش  یم  عورـش  مالـسا  زاغآ  باتک و  موس  شخب  زا  هک  دـهد  یم  لیکـشت  یمالـسا  نارود  یـسررب 
شرتسگ نآ ، هب  طوبرم  تالوحت  مالـسا و  رب  شیرق  راشف  همادا ، رد  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  نآرق  یخیرات  شقن  مالـسا و  شرتسگ 

.تسا هدـش  لیلحت  دجـسم  ياـنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترجه  دـننام  نآ ، هب  طوبرم  ياهدادـخر  هنیدـم و  رد  مالـسا 
«، زاجح رب  يزوریپ  يوس  هب   » ناونع اب  تسخن ، دـلج  ینایاپ  لصف  رد  هدـش و  هتـشاذگ  ثحب  هب  مشـش  شخب  رد  ربمایپ  ياه  گـنج 

تالوحت هب  طوبرم  ریوصت  هشقن و  هحفص  هدفه  دلج ، نیا  نایاپ  رد  .تسا  هدش  هداد  حرش  برعلا  هریزج  رد  یمالـسا  ورملق  هعـسوت 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  ربمایپ  ياه  گنج  یخیرات و 

ج 1و2) « ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا   » باتک صیخلت  همجرت و  هنادواج : تریس  . 3 

چ

763  + 675 ، 1384 لوا ، پاچ  یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  نارهت ، يرهپس ، دمحم  همجرت : یـضترم ، رفعجدیـس  یلماع ،
.یعقر هحفص ،

درب و یمن  لامک  يوس  هب  هار  هوسا ، نودـب  هک  تسا  ییاج  ات  ناسنا  يریذـپوگلا  .تسا  هاوخوگلا  وج و  لامک  يرطف  روط  هب  ناسنا 
لـماک و ياـه  ناـسنا  یناگدـنز  شور  هار و  تخانـش  هب  ور ، نیازا  .ددرگ  یم  شیوخ  رترب  هتفاـی و  لاـمک  هوـسا  لاـبند  هب  هتـسویپ 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  .دراد  زاین  الاو  ياه  ناسنا  ایلوا و  ناماما ، ناربمایپ ، دننام  يا  هتسجرب 

هدیشوک زین  ناناملسم  .دناد  یم  یفاک  ناگمه  يارب  ار  ترـضح  نآ  زا  يریذپوگلا  دنک و  یم  یفرعم  يوریپ  هتـسیاش  لماک و  هوسا 
نآ یناگدـنز  هریـس و  نیودـت  هب  ور ، نیازا  .دـندرونرد  ار  لامک  ياه  هلق  دـنبای و  يراگتـسر  وکین ، قشمرـس  نیا  زا  يوریپ  اـب  دـنا 

ناراگن و خیرات  زا  کی  ره  .دنا  هداد  ناشن  يا  هژیو  هجوت  ترضح 
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هریـس و هاگیاج  .دـنا  هتـشامگ  تمه  هصرع  نیا  رد  فیلأت  نیودـت و  هب  دوخ  شیارگ  شنیب و  هقالع ، قوذ ، ساسا  رب  ناـسیون  هریس 
هزوح نیا  رد  نیودت  فیلأت و  اب  ناناملـسم  يراگن  خیرات  ًالوصا  هک  دراد  تیمها  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یناگدـنز 

ار دوخ  ياه  باتک  نیرتشیب  نایناریا ، هژیو  هب  رگید  للم  ماوقا و  زا  يراگن  خیرات  يرگن و  خیرات  ياه  هویـش  نتخومآ  اب  دش و  زاغآ 
.دنتشاگن هنیمز  نیا  رد 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناگدنز  هریس و  نییبت  رب  هوالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   _ مظعالا یبنلا  هریـس  نم  حیحـصلا   _ باتک
یضترم رفعجدیس  همالع  باتک ، نیا  هدنسیون  .دنربب  هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم  ناناملسم  هک  تسا  یسانش  تفرعم  رد  يدنمـشزرا  عبنم 

دور یم  رامـش  هب  دنمـشیدنا  نیا  شهوژپ  نیرت  لماک  یتاهج  زا  باتک  نیا  .دراد  هزوح  نیمه  رد  زین  يرگید  راثآ  هک  تسا  یلماع 
ناریا یمالسا  يروهمج  لاس  باتک  هزیاج  تسا  هتسناوت  هدش و  ور  هبور  هاگشناد  هزوح و  نادنمشیدنا  یملع و  لفاحم  لابقتسا  اب  و 

دـقن و یمالک و  ياـه  هزومآ  رب  هک  يراـگن  هریـس  رد  هژیو  کبـس  رب  نوزفا  باـتک ، نیا  رد  هدنـسیون  .دـهد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار 
ياه هاگدید  نینچمه  .دهد  یم  هئارا  هدنناوخ  هب  زین  يا  هزات  يدربهار  ینابم  لوصا و  تسا ، ینتبم  خیرات  هزوح  رد  ثیدح  یبایزرا 
باتک رگید  زا  باتک  نیا  هدش  ببس  هک  دراد  مالسا  خیرات  زاس  تشونرس  مهم و  ثداوح  زا  يرامش  دروم  رد  يدنمشزرا  يراکتبا 

.ددرگ زیامتم  تسا ، هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  نونکات  هک  ییاه 

هدزیس رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   _ مظعالا یبنلا  هریـس  نم  حیحـصلا   _ باتک صیخلت  همجرت و  هنادواج ،_ تریـس   _ باتک
مظعاربمایپ یناگدنز  ثداوح  هب  شخب 
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ياه تسایس  ربمایپ ، تافـص  تفالخ ، بتکم  تایاور  رد  ربمغیپ  زا : دنترابع  نآ  ياه  ناونع  یخرب  .دزادرپ  یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یکدوک و نارود  ربماـیپ ، تدـالو  زا  شیپ  تثعب ، زا  شیپ  فادـها ، اـه و  هزیگنا  مالـسا ، خـیرات  رد  ناـیوگ  هصق  شقن  ینک ، هشیر 
ءارـسا و یناهنپ ، توعد  یحو ، زاغآ  تایاور  هشبح ، هب  ترجه  ات  تثعب  زا  تثعب ، ات  جاودزا  زا  هجیدخ ، اب  جاودزا  ربمایپ ، یناوجون 
هب ترجه  شیرق ، نمؤم  بلاطوبا ؛ بلاـطوبا ، بعـش  هبقع ، تعیب  اـت  هزمح  یناملـسم  زا  ینلع ، توعد  نادـنواشیوخ ، راذـنا  جارعم ،

مالـسلا هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترجه  ترجه ، تامدقم  هنیدم ، ات  هکم  زا  هبقع ، تعیب  لیابق و  توعد  فئاط ،
سیسأت ردب ، گنج  نایاپ  ات  هنیدم  هب  دورو  زا  هنیدم ، رد  رارقتسا  زا  شیپ  هنیدم ، ات  ابق  زا  يزابناج ، يوگلا  نیرترب  ربمغیپ ، رتسب  رد 

یلع و جاودزا  ياه  یگژیو  دحا ، ات  ردب  زا  گرزب ، ردب  گنج  ردب ، زا  شیپ  ياه  هیرس  اه و  هوزغ  ماکحا ، حیرـشت  يرجه ، خیرات 
ياه گنج  مظنم ، ياهرورت  نایدوهی و  ینکـش  نامیپ  یعافد ، ياـه  هیرـس  اـه و  هوزغ  داـماد ، ردارب و  یلع ؛ مالـسلاامهیلع ، همطاـف 

، یـسراف ناملـس  يدازآ  تباث ، نب  دیز  ثداوح ، اه و  تیـصخش  نآ ، ياهدمآ  یپ  دـحا و  گنج  دوهی ، اب  زاس  تشونرـس  ریگارف و 
.بازحا گنج  قدنخ ، دربن  ات  ریضن  ینب  جارخا  زا  ریضن ، ینب  ات  دحا  زا  اه ، تیصخش  یخرب  تافو  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تدالو 

هک تسا  هدـش  همجرت  زین  يرگید  ملق  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص   _ مظعـالا یبـنلا  هریـس  نـم  حیحـصلا   _ باـتک دوـش  یم  يروآداـی 
هسسؤم مق ، يدابآ ، جات  نیسح  همجرت : ، _ مالـسا گرزب  ربمایپ  حیحـص  هریـس  : _ تسا حرـش  نیدب  نآ  یـسانش  باتک  تاصخـشم 

468  + 375 دلج ، ود  ، 1373 مود ، پاچ  کیفارگ ، دازآ  یتاراشتنا  یگنهرف 
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.يریزو هحفص ،

يوبن هریس  رد  يریس  . 4

.یعقر هحفص ،  308 ، 1378 مکی ، تسیب و  پاچ  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، یضترم ، يرهطم ،

لیلحت رد  هاتوک  هلاقم  ود  باتک ، تسخن  شخب  رد  .تسا  يرهطم  یـضترم  داتـسا  ياه  ینارنخـس  اه و  هلاـقم  یخرب  لـماش  رثا  نیا 
.تسا يوبن  هریـس  اهنآ  رتشیب  نومـضم  هک  هدش  هدروآ  يرهطم  داتـسا  زا  ینارنخـس  تشه  سپـس  .تسا  هدـش  هئارا  مالـسا  تیعماج 

نآ نانخس  زا  نخس  دص  همجرت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  رد  ینارنخـس  کی  لماش  زین  باتک  موس  شخب 
هلئـسم یـسررب  تباث ، یلمع  قطنم  حالطـصا  حرـش  نآ ، عاونا  هریـس و  زا : دـنترابع  باتک  ياـه  عوضوم  نیرت  مهم  .تسا  ترـضح 
مالسا رظن  عورشم و  فادها  يارب  هلیسو  مادختـسا  تیفیک  رد  شهوژپ  يدام ، بتاکم  دقن  عیـشت و  مالـسا و  رظن  زا  قالخا  تیبسن ،

، نید غیلبت  شور  شزرا و  یهلا ، ناربمایپ  هرابرد  هدـش  فیرحت  ياـه  ناتـساد  یخرب  تالاکـشا و  هب  خـساپ  عوضوم ، نیا  هب  تبـسن 
 . ...ترضح نآ  زا  ینانخس  لیلحت  ربمایپ و  یناگدنز  هچخیرات  مالسا ، شرتسگ  رد  يوبن  هریس  شقن  ینید ، غّلبم  طیارش 

يوبن هریس  عبانم  یسررب  دقن و  . 5

پاچ تمـس ،)  ) اه هاگـشناد  یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت ، نایرفعج ، لوسر  رظن  ریز  ناگدنـسیون ، زا  یعمج 
.يریزو هحفص ،  424 ، 1378 لوا ،

هراب نیا  رد  یناوارف  ياه  شـالت  نونکاـت  .تسا  هریـس  ياـه  عبنم  یباـیزرا  یـسررب و  يوبن ، هریـس  تخانـش  ریـسم  رد  ماـگ  نیتسخن 
رد راک  نیرت  مهم  .دوش  یسررب  دیاب  هک  دراد  دوجو  يا  هتخانشان  ياه  هبنج  زونه  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص 
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هیلوا راثآ  يریذپرثا  سابتقا و  رظن  زا  هدش  نیودت  راثآ  دنویپ  فشک  اه و  هریـس  نیتسخن  ندمآ  دیدپ  یگنوگچ  یـسررب  هنیمز ، نیا 
زا رگید  یکی  زین  دعب  نورق  رد  يراگن  هریـس  شناد  ياه  بیـشن  زارف و  اب  ییانـشآ  .تسا  رگیدمه  رب  اهنآ  يراذگرثا  رگیدکی و  زا 

ياه هدـس  رب  مکاح  یخیرات  یبهذـم و  یملع ، ياـضف  هب  دـیاب  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  يوبن  هریـس  عباـنم  تخانـش  رد  یـساسا  لـئاسم 
نییبت فدـه  اب  رـضاح  هعومجم  .دـنا  هتـشاد  اه  نارود  نیا  یخیرات  ياه  هتـشاگن  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  نوچ  درک ؛ هجوت  نوگانوگ 

، ناداتـسا هدافتـسا  يارب  دنتـسم  یـشرازگ و  یلیلحت و  کبـس  هـب  اـهنآ  یـسررب  دـقن و  اـب  هارمه  يوـبن  هریــس  ياـه  هـبنج  زا  یخرب 
.تسا هدمآ  درگ  مالسا  خیرات  شیارگ  اب  ارتکد  هرود  رد  هژیو  هب  نارگشهوژپ  رگید  نایوجشناد و 

دنترابع نآ  ناگدنـسیون  ياه  مان  اه و  هلاقم  ياه  ناونع  هک  تسا  هدش  هدروآ  باتک  نیا  رد  توافتم  ناگدنـسیون  زا  هلاقم  هدراهچ 
یسلدنا و ّربلادبع  نبا  نایرفعج ؛) لوسر   ) ماشه نبا  قاحسا و  نبا  هاگن  زا  ربمایپ  نامز  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یخیرات  شقن  زا :
؛) نایرفعج لوسر  «( ) باحـصالا هفرعم  یف  باعیتسالا   » و ریـسلا » يزاـغملا و  راـصتخا  یف  رردـلا   » باـتک ود  رب  يرورم   ) يوبن هریس 

الهش  ) هریس تیاور  رد  دعس  نبا  يدقاو و  ياه  هاگدید  یسررب  هانپ ؛) تیاده  اضردمحم   ) يوبن هریس  نیودت  رد  ریبز  نادناخ  شقن 
تایاور هداز ؛) شاداد  روصنم   ) يراخب حیحـص  رد  ربمایپ  هریـس  يورد ؛) زیزعلادـبع   ) قاحـسا نبا  باتک  هرابرد  یقیقحت  يرایتخب ؛)

نب یـسوم  يزاغم  مدقم ؛) ناینیـسح  نیـسح   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  هریـس  شخب  يرذالب  فارـشالا  باسنا  رد  يدقاو  یخیرات 
يردـیح دـمحم   ) يربکلا تاقبط  رد  يراگن  خـیرات  تاحالطـصا  بسن ؛) يدارم  نیـسح   ) قاحـسا نبا  هریـس  اب  نآ  هسیاـقم  هبقع و 

هباصالا  ) هباحص یسانش  عبنم  یئاه ؛)
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؛) يدمحم ناضمر   ) ماش هب  هلآ   هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  رفـس  یـسررب  دـقن و  معنملادـبع ؛) دومحم  رکاش  ( ) هباحـصلا زییمت  یف 
؛) يودـن ناخ  نامحرلا  دوعـسم   ) يوبن هریـس  شراگن  رد  ریثک  نبا  عبانم  یناج ؛) ناخ  مساق   ) ربماـیپ تموکح  ماـظن  یـسانش  باـتک 

(. نایرفعج لوسر   ) ناریا مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخ  باتک  هریس  ياه  باتک  تسرهف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يدابع  یقالخا و  هریس  ب )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یقالخا  هریس  هب  یهاگن   ) لماک يوگلا  . 1

.ییوتلاپ هحفص ،  96 ، 1378 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، تمه ، روپ ، بارهس 

نیا رد  .دراد  یمهم  شقن  شا  یعاـمتجا  يدرف و  تیبرت  رد  هـک  دزیخ  یمرب  وا  يریذـپرثا  یگژیو  زا  ملاـس  يوـگلا  هـب  ناـسنا  زاـین 
هدش هدرمـش  ناشیا  نیرتهب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هک  دزادرپ  یم  هنـسح  ياه  هوسا  یفرعم  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  اتـسار ،

ربمایپ یعامتجا  يدرف و  تیـصخش  هرابرد  ثحب  هب  اویـش  ناور و  یملق  اب  تایاور و  تایآ و  زا  هدافتـسا  اب  لماک  يوگلاباتک  .تسا 
حازم و ناوناب ، هب  مارتحا  يرهاظ ، شیارآ  یتسیز ، هداس  دهز و  زا : دنترابع  باتک  ثحابم  .تسا  هتخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

.تواخس تبحم و  عضاوت ، فده ، هار  رد  تماقتسا  تالکشم ، عفر )  ) رد تکراشم  راثیا ، تشذگ و  تفع ، ایح و  یخوش ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلمع  هریس  زا  یشرازگ   ) یگدنز يوگلا  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  . 2
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.یعقر هحفص ،  154 ، 1379 لوا ، پاچ  بیذهت ، تاراشتنا  مق ، سابع ، ینادزی ،

اب هدنـسیون  .تساه  ناسنا  يارب  یگدـنز  يوگلا  نیرترب  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ندناسانـش  باـتک ، نیا  فدـه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هبنج  یخیرات ، ياه  شرازگ  ثیداحا و  تایآ و  هب  دانتـسا  اب  ناور و  يرثن 

یگداوناخ و راـتفر  ترـشاعم ، بادآ  تداـبع ، حلـص ، گـنج و  رد  ترـضح  نآ  زا  ناناملـسم  يوریپ  ناـهاوخ  هدرک و  یـسررب  ار 
.تسا هتخادرپ  اهنآ  لیلحت  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياه   یگژیو  زا  کی  ره  نایب  زا  سپ  يو  .تسا  یصخش  یگدنز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  . 3

، هحفص  414 ، 1378 متفه ، پاـچ  هیمالـسا ، یـشورف  باـتک  نارهت ، یهقف ، يداهدـمحم  هـمجرت : نیـسح ، دمحمدیـس  ییاـبطابط ،
.يریزو

قـالخا هقف و  زا  یگرزب  تمـسق  هک  تسا  بحتـسم  بجاو و  لاـمعا  زا  يا  هعومجم  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  راـتفر  ننـس و  بادآ و 
زا یمهم  شخب  نارگید ، دوخ و  یلمع  هدافتسا  هزیگنا  اب  هللا  همحر  ییابطابط  نیسحدمحمدیس  همالع  .دهد  یم  لیکشت  ار  یمالـسا 

تقد تمه و  هب  هک  تسا  نآ  رد  باتک  نیا  تیمها  .دوب  هدروآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس   _ مان هب  ار  ننس  بادآ و  نیا 
یم هک  دشاب  یناسک  يارب  یلمع  يا  هلاسر  دناوت  یم  تسا و  هدش  نیودت  رگوجو  تسج  یثدحم  لماک و  يدـهتجم  عماج ، یملاع 

ره همجرت  ماگنه  ردق  نارگ  مجرتم  .دنهد  رارق  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يوگلا  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  همانرب  دـنهاوخ 
همالع زا  دروآ و  درگ  ار  اهنآ  نیاربانب ، .دندوب  هدنام  اج   همالع  فیرش  ملق  زا  هک  دروخرب  يرگید  ربتعم  ناوارف و  ثیداحا  هب  باب ،

« تاقحلم  » ناونع هب  ار  اهنآ  ات  تفرگ  هزاجا 
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.دزاس لماک  ار  باتک  هلیسو  نیدب  دیازفایب و  باتک  لصا  هب 

رد ثیدح  لماش 918  یلک  روط  هب  ثیدـح و  باب و 507  رد 23  نآ  تاقحلم  تسا و  ثیدـح  باب و 411  لماش 21  باتک  لصا 
رخآ رد  ار  تاقحلم ) زا   ) لیامـش باب  مجرتم ، .تسا  هدـمآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  راـتفر  ننـس و  بادآ و  عوضوم 
هدـش میظنت  شخب  هس  رد  یلک  روط  هب  ثیداحا  .تسا  هدوزفا  نآ  رب  زین  ار  رداون ) باب  جـح و  باب   ) رگید باب  ود  هدروآ و  باـتک 

لماعت رد  ترـضح  نآ  ننـس  بادآ و  راکذا ؛) هیعدا و  تادابع و  بادآ  ( ؛ لاعتم يادـخ  اـب  طاـبترا  رد  ربماـیپ  ننـس  بادآ و  .تسا 
ریاظن سابل و  ندیشوپ  ندروخ ، اذغ  رفس ، بادآ  دننام : ترضح  نآ  يدرف  ننـس  بادآ و  ترـشاعم ؛) بادآ   ) مدرم فلتخم  تاقبط 

.نآ

نآ ننـس  بادآ و  ربماـیپ ، ترـشاعم  بادآ  ربماـیپ  ، قـالخا  تاـیلک  لیامـش و  زا : دـنترابع  لیـصفت  هب  ننـس  بادآ و  نیا  هعوـمجم 
، سابل رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  نآ ، قحاول  رفس و  رد  ترـضح  نآ  ننـس  بادآ و  نآ ، دننام  شیارآ و  تفاظن و  رد  ترـضح 

تیبرت ییوشانز و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  ندیباوخ ، رد  ترضح  نآ  ننـس  بادآ و  نکـسم ، رد  ترـضح  نآ  ننـس  بادآ و 
بادآ و ءالخلا ، تیب  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  رفس ، بادآ  یندیماشآ و  اه و  یندروخ  رد  ترـضح  نآ  ننـس  بادآ و  دنزرف ،
بادآ و كاوسم ، رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  اوادم ، هجلاعم و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  تاوما ، روما  رد  ترـضح  نآ  ننس 
رد ترضح  نآ  ننس  بادآ و  زامن ، رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  لسغ ، رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  وضو ، رد  ترضح  نآ  ننس 

هقدص رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  فاکتعا ، رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  هزور ،

ص:27

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


.راکذا هیعدا و  زا  يا  هراپ  رکذ  اعد و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  نآرق ، تئارق  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  نداد ،

ار نآ  یبرع  نـتم  ق  لاس 1409 ه .  رد  زین   _ غالب هسـسؤم   _ .دش رـشتنم  یهقف  ياقآ  همجرت  اب  ق  لاس 1354 ه .  رد  یبنلا _ ننس  _

ياقآ بانج  تاقیقحت  اب  ار  باتک  یبرع  لـصا  ، _ مق هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  ، _ نینچمه .درک  پاـچ  یـسراف  همجرت  نودـب 
پاچ یبنلا  ننـس  باتک  زا  زین  يرگید  ياـه  همجرت  یهقف ، يداهدـمحم  همجرت  زج  هب  .تخاـس  رـشتنم  ق  لاـس 1419 ه .  رد  یهقف 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش 

( مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس  _

.هحفص  212 ، 1385 مهن ، پاچ  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نیسح ، یلو ، داتسا 

( ربمایپ ننس  بادآ و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس  _

.هحفص  495 ، 1382 لوا ، پاچ  هالص ، تاراشتنا  مق ، سابع ، يزیزع ،

( همالع ترضح  همان  یگدنز  همیمض  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس   ) ربمایپ یگدنز  بادآ  _

.هحفص  472 ،  1383 لوا ، پاچ  شخب ، تدحو  تاراشتنا  نارهت ، دیعس ، فیطل و  يدشار ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس  زا  يا  هدیزگ  _

.هحفص  104 ، 1379 لوا ، پاچ  ناراهب ، مایپ  نارهت ، اضر ، يزاریش ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس  رصتخم   ) توبن بدا  _

.یعقر هحفص ،  80 ، 1381 لوا ، پاچ  يراصنا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، نیسح ، یناتسهق ،
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( ربمایپ قالخا  یگدنز و  بادآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   _ یبنلا ننس  فیرش  باتک  یعوضوم  میظنت  همجرت و   ) يوبن هریس  _

.هحفص  208 ، 1383 لوا ، پاچ  روضح ، تاراشتنا  مق ، اضردمحمدیس ، ینامرک ، یثایغ 

ادخ ربمایپ  يراتفر  یقالخا و  هریس  اب  ییانشآ  لوسر و  اب  ماگ  مه  . 4

.یعقر هحفص ،  95 ، 1384 لوا ، پاچ  رگشیوپ ، تاراشتنا  مق ، داوج ، یثدحم ،

اب ییانـشآ  هدنـسیون ، .تسا  هتخادرپ  ناشیا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ادـخ  ربماـیپ  راـتفر  قـالخا و  زا  يا  هشوگ  هب  باـتک  نیا 
یم باـتک  زاـغآ  رد  يو  .تسا  دـنمدوس  هدـنزومآ و  رایـسب  یناملـسم  ره  يارب  هک  هدرک  هیبـشت  هنییآ  رد  ندرک  هاـگن  هـب  ار  ربماـیپ 

قالخا ( » بسک  ) یپ رد  دنـشیدنا و  یم  هنوگدمحم » یگدنز   » هب هک  نانآ  .دهد  یم  دنویپ  ییابیز »  » اب ار  ام  هنییآ ، اب  یتشآ  : » دسیون
«. يوریپ یسأت و  زج  تسا  راوازس  يزیچ  هچ  ام  زا  تسوگلا ، هوسا و  وا  رگا  .دنرگنب  هنییآ  نیا  رد  رتشیب  دنتسه ، هناربمایپ »

لیامـش لماک ، هوسا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزاسدوخ ، رد  وگلا  شقن  تسا : رارق  نیدـب  باـتک  ياـه  ناونع  نیرت  مهم 
بادآ ندـیماشآ ، ندروخ و  شـشوپ ، سابل و  یگتـسارآ ، نتفر ، هار  ربمایپ ، نتفگ  نخـس  ربمایپ ، تاسلج  عامتجا ، هناخ و  رد  ربمایپ 

.نوگانوگ ياه  ّتنس  تیدوبع و 

هیلع و هللا  یلـص   _ مظعا ربمایپ  يراتفر  یقالخا و   هریـس   _ ناونع اب  هرابود  ار  باتک  نیا  اهیبا ،_ ما   _ تاراـشتنا دوش  یم  يروآداـی 
.تسا هدرک  رشتنم  پاچ و  لاس 1385  رد  هلآ 

( یمارگ ربمایپ  تیصخش  یگدنز و  هب  ون  یهاگن   ) يراهب ياه  لگ  مان  مه  . 5

.ییوتلاپ هحفص ،  295 ، 1383 لوا ، پاچ  هشیدنا ، میسن  رشن  مق ، نیسح ، يوراس ، يدیس 
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يامیـس مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  ياـه  تیاور  هب  دانتـسا  اـب  نیـشن و  لد  یبدا و  رثن  زا  هدافتـسا  اـب  هعومجم  نیا  رد  هدنـسیون 
: شخب راهچ  رد  ار  ربمایپ  ياه  یگژیو  يو  .دـشک  یم  ریوصت  هب  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصخش  یگدـنز و  يرهاظ ،
، ییارگ قـح  يراـبدرب ، ییاـسراپ ، يراد ، تناــما  یگتــشذگ ، دوـخ  زا  .تـسا  هدرک  یفرعم  تعیبـط  نارگید و  ادــخ ، نتــشیوخ ،

ربمایپ یتیـصخش  ياـه  یگژیو  هلمج  زا  شیاـین  یـشیدناداعم و  یناوخ ، نآرق  يراد ، هزور  يروابادـخ ، یقلخ ، شوخ  يزرودرخ ،
لاس 1384 رد  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمتفه  رد  باتک  نیا  .دنا  هدش  نایب  راتشون  نیا  رد  هک  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

.تسا هدش  هدیزگرب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ   ) قالخا توکلم  . 6

.یعقر هحفص ،  320 ، 1385 لوا ، پاچ  رعشم ، رشن  مق ، نیسحدیس ، یقاحسا ،

ار ترـضح  نآ  دنوادخ ، اریز  تساهلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یناگدـنز  شور  هریـس و  مالـسا ، تخانـش  عبانم  زا  یکی 
قیاقد مامت  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  اـم  ياـهراختفا  زا  یکی  .تسا  هدرک  یفرعم  اـه  ناـسنا  يونعم  يداـم و  یگدـنز  لـماک  يوگلا 

.میا هدرک  تبث  يونعم  یمـسج و  ياه  یگژیو  راتفر و  راتفگ و  هنیمز  رد  ار  ناشیا  تافو  اـت  دـلوت  ناـمز  زا  ترـضح ، نآ  یگدـنز 
، ترـضح نآ  یگدنز  رـسارس  یـسررب  لیلحت و  اب  دنا ، هدوب  شیوخ  بوبحم  ربمایپ  هتفیـش  هک  یمالـسا  نارگـشهوژپ  نآ ، رب  نوزفا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  اه ، هتخادرپ  نیا  عومجم  .دـنا  هدرک  طابنتـسا  نآ  يال  هبـال  زا  ار  یناـسنا  یگدـنز  لوصا 

.دهد یم  لیکشت 

هب تسخن  شخب  .تسا  هتفای  ناماس  شخب  ود  رد  هدش ، رشتنمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  تبسانم  هب  هک  رـضاح  شهوژپ 
ياهدادیور هدرشف ، تروص  هب  هک  دراد  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  رامشزور 
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يراتفگ يراتفر و  هولج   114 نآرق ، ياه  هروس  دادعت  هب  زین  مود  شخب  .دنک  یم  وگزاب  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یگدنز  هب  طوبرم 
باتک نایاپ  رد  هدنسیون  .تسا  هدروآ  لصف  هس  رد  هدرک و  نیچلگ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، قالخا  هنیمز  رد  ار  ترضح  نآ  

ماما نسح و  ماما  تشهب ، لـها  ناـناوج  دیـس  ود  ناـبز  زا  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راـتفر  مـالک ،» نیـسپاو   » ناونع اـب  زین 
.تسا هدیشک  ریوصت  هبهللا  همحر  ینیمخ  ماما  بالقنا ، گرزب  رامعم  هاگن  زا  نینچمه  مالسلا و  مهیلع  نیسح 

رگید یهاگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  . 7

.یعقر هحفص ،  324 ، 1385 لوا ، پاچ  لقع ، رتفد  امیس و  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، رهچونم ، یهلا ، نسح 

یماظن و يداصتقا ، یسایس ، یعامتجا ، يدرف ، نوئـش  یمامت  رد  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یلمع  ياه  شور  زا  يا  هدیزگ  شهوژپ ، نیا 
رب نوزفا  شیوخ  ربماـیپ  كولـس  زا  يوریپ  اـب  ناناملـسم  .تسا  هتفرگ  رارق  بتکم  نیا  یعقاو  ناوریپ  سرتسد  رد  هک  تسا  یگنهرف 

میـسرت زین  نایناهج  يارب  ار  یعامتجا  یگدنز  زا  يدنمـشزرا  هنومن  دنناوت  یم  دنوش ، یم  نومنهر  قلطم  لامک  يوس  هب  دوخ  هکنیا 
.دننک

یلیلحت ادتبا  هدنسیون  .تسا  هدش  لیکشت  نوگانوگ  شخب  جنپ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  تبسانم  هب  رضاح  راتـشون 
مهم .تسا  هدرک  نییبت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفر  يراتفگ و  هنومن  دنچ  سپـس  هداد و  هئارا  عوضوم  هرابرد  هاتوک 
، ینابرهم تفأر و  یتسیز ، هداس  دنوادخ ، زا  لماک  تعاطا  لکوت ، تدابع ،  ) يدرف هریس  زا : دنترابع  باتک  نیا  ياه  ناونع  نیرت 
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ظفح يور ، هنایم  لداعت و  لالقتـسا ، دـهز ، ریبدـت ، رکفت و  طابـضنا ، مظن و  تشادـهب ، تیاعر  تمواقم ، ربص و  ینتورف ، عضاوت و 
، ناکدوک هب  مارتحا  نز ، ماقم  هب  مارتحا  تیناـبهر ، كرت  يزومآ ، ملع  هب  قیوشت  ضیعبت ، زا  زیهرپ   ) یعاـمتجا هریـس  یهلا ؛) دودـح 
، ترـشاعم نسح  يراکمه ، نواعت و  يردارب ، تدـحو و  داجیا  هدـیقع ، يدازآ  ارادـم ، قفر و  تیلهاج ، موسر  بادآ و  اب  تفلاخم 

يداصتقا هریـس  ترفاسم ؛) دـجاسم  ، روما )  ) هب مامتها  يزرو ، تلادـع  ناراک ، متـس  اب  يریذـپان  شزاس  يرادـیاپ و  يریذـپان ، ملظ 
فده  ) یماظن هریـس  يداصتقا ؛) يزیر  همانرب  يزرو ، بسک  راک و  لاملا ، تیب  لیکـشت  شـشخب ، لذـب و  فرـصم ، رد  يور  هنایم  )

اعد و گنج ، راعش  نانمشد ، اب  دروخرب  ياه  هویش  یهد ، نامزاس  يژتارتسا و  میانغ ، میـسقت  دربن ، نادیم  رد  روضح  گنج ، ندوبن 
تروشم اروش و  لیکـشت ) ، ) مالـسا شرتسگ  یللملا و  نیب  طباور  تموکح ، لیکـشت   ) یـسایس هریـس  گنج ؛) رد  ادـخ  زا  دادمتـسا 

(. ندرک

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یتیبرت  هریس  ج )

( دنزرف تیبرت  لوا : دلج   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یتیبرت  هریس  . 1

.يریزو هحفص ،  197 ، 1384 مراهچ ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  مق ، یفارعا ، اضر  یلع  رظن : ریز  یلعدیس ، هداز ، ینیسح 

شیپ ینیع  تروص  هب  ار  تقلخ  زا  لاعتم  دـنوادخ  فدـه  هک  دنتـسه  يا  هنومن  ياه  ناسنا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  ربماـیپ 
، اهنآ زا  يوریپ  اب  یگدـنز  ياه  هصرع  همه  رد  مینک و  ادـتقا  لـماک  ياـه  هوسا  نیا  هب  هک  تساـم  رب  .دـنا  هداد  رارق  ناـیناهج  يور 
هب یبای  تسد  رد  دراد و  يا  هژیو  تیمها  هک  یگدـنز  ياه  هصرع  زا  یکی  .میـسرب  تیناسنا  يالعا  دـصقم  هب  رت  عیرـس  رت و  ناسآ 

رثؤم دوصقم 
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مظعا ربمایپ  ياهروتـسد  ّتنـس و  ساسا  رب  ناـکدوک  تیبرت  هراـبرد  یثحاـبم  لـماش  باـتک  نیا  .تسا  تیبرت  میلعت و  هصرع  تسا ،
.تسا مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دانتسا اب  هریس ، رب  قبطنم  نیناوق  فشک  يارب  يزاس  هنیمز  اهنآ و  دنمشور  یسررب  یتیبرت و  ياه  هریس  يروآدرگ  فده  اب  هدنـسیون 
مظعا ربمایپ  هریـس  رد  عوضوم  نیا  یـسررب  هب  یـسانش  ناور  یتیبرت و  ياه  شهوژپ  یقالخا و  يریـسفت ، ییاور ، یخیرات ، عباـنم  هب 

مولع ياه  هتشر  نایوجشناد  یـسرد  عبنم  نیمأت  روظنم  هب  باتک ، نیا  .تسا  هتخادرپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، هریس دننام : راتشون  نیا  رد  هتفر  راک  هب  ياه  هژاو  فیرعت  هب  ادتبا  هدنـسیون  .تسا  هدش  هتـشاگن  یمالـسا  فراعم  تایهلا و  یتیبرت ،

یخرب هرابرد  سپـس  .تسا  هدرک  نایب  ار  هریـس  یتیبرت  شقن  رابتعا و  تیجح ، هاگ  نآ  هتخادرپ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  و  ّتنس  
شزومآ ناکدوک و  اب  دروخرب  هتفگ و  نخـس  مارتحا  میرکت و  ياه  هویـش  تینما و  ندرک ، تبحم  دـننام : كدوک  یـساسا  ياهزاین 

.تسا هدرک  یسررب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگن  زا  ار  اهنآ 

لوصا و كدوک ، یـساسا  ياهزاین  هب  هجوت  دـنزرف ، تیبرت  يارب  يزاس  هنیمز  یناـبم ، تاـیلک و  زا : دـنترابع  باـتک  ياـه  لـصفرس 
.دنزرف شزومآ  یتیبرت و  ياه  شور 

.تسا هدش  هدیزگرب  ( 1380  ) روشک ناهوژپ  نید  هرگنک  نیموس  رد  رثا  نیا  دوش  یم  روآدای 

( ینید تیبرت  مود : دلج   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یتیبرت  هریس  . 2
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.يریزو هحفص ،  299 ، 1383 لوا ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  مق ، یفارعا ، اضر  یلع  رظن : ریز  دمحم ، يدوواد ،

ناهج زا  یگرزب  هرتسگ  رد  ار  يرـشب  گنهرف  دنتـسناوت  هاتوک  یتدـم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  خـیرات ، یهاوگ  هب 
هار رـصاعم ، نارود  رد  ناـشیا  یتـیبرت  شور  هار و  هک  دنتـسه  یناراـگزومآ  نیرت  قـفوم  نیرت و  گرزب  زا  ناـنآ  .دـننک  نوـگرگد 

.دوب دهاوخ  اه  ناسنا  ياشگ 

هرواشم و ياه  هتشر  نایوجشناد  یسرد  عبنم  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  هریس  یشهوژپ  حرط  زا  دلج  نیمود  رثا ، نیا 
ردمالسلا مهیلع  تیب  لها  ادخ و  لوسر  مسر  هار و  شهوژپ ، نیا  رد  .دور  یم  رامـش  هب  یـسانشراک  هرود  رد  یتیبرت  یـسانش  ناور 

یلص مرکا  ربمایپ  هریس  رد  يداقتعا  تیبرت  یگنوگچ  هب  هجوت  اب  لوا ، شخب  .تسا  هدمآ  شخب  راهچ  رد  يدابع ، يداقتعا و  تیبرت 
تماما و هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  توبن  دنوادخ ، اب  نایبرتم  ندرک  انشآ  شور  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  وهلآ  هیلع و  هللا 

یسررب مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس  رد  روما  نیا  هب  یبلق  نامیا  تبثم و  شرگن  داجیا  یگنوگچ  داعم و  ترـضح ، نآ  نانیـشناج 
اعد نآرق ، توالت  هزور ، زامن ، شزومآ  یگنوگچ  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  هریـس  رد  يدابع  تیبرت  هب  مود ، شخب  رد  .تسا  هدش 
هریس رد  یتیبرت  ياه  شور  موس ، شخب  رد  .دزادرپ  یم  تادابع  نیا  هب  نایبرتم  ندرک  دنب  ياپ  ياه   هویش  دنوادخ و  اب  زاین  زار و  و 

شخب رد  .تسا  هدـش  یـسررب  یهن  رما و  رکذـت و  ییامنهار ، داـشرا ، هظعوم ، بیهرت ، بیغرت ، هلمج : زا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم 
رد ینید  تیبرت  رد  یگنهرف  موسر  بادآ و  نیدـلاو و  شقن  یـسررب و  ینید ، تیبرت  رد  ارادـم  قفر و  درکراـک  شقن و  زین  مراـهچ 

هریس

ص:34

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


روشک ناهوژپ  نید  هرگنک  هرود  نیمجنپ  رد  زین  رثا  نیا  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدـیدرگ  نییبت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ربماـیپ و 
.تسا هدش  هدیزگرب  ( 1382)

( ینید ياه  شزومآ  رب  دیکأت  اب  شزومآ  رب  یشرگن  مراهچ : دلج   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یتیبرت  هریس  . 3

.يریزو هحفص ، 212 ، 1382 لوا ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  مق ، یلعدیس ، هداز ، ینیسح 

شزومآ و هاگیاج  هب  هراشا  اب  يو  .تسا  هتخادرپمالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یـشزومآ  بادآ  لیلحت  هب  دـلج  نیا  رد  هدنـسیون 
، طابترا لصا  هلمج : زا  شزومآ ، لوصا  شزومآ ، موهفم  ناـموصعم ، هریـس  رد  واکودـنک  هب  لـصف  جـنپ  رد  ینید ، شزومآ  تیمها 

ياه شور  یباـی و  شزرا  لـصا  تینیع ، لـصا  اـه ، تصرف  زا  هدافتـسا  لـصا  هقفت ، رکفت و  لـصا  شـشوک ، لـصا  شزیگنا ، لـصا 
ربمایپ هریس  رد  يراتشون  يراتفگ و  ياه  شور  زا  دزادرپ و  یم  باوج  لاؤس و  شور  هرظانم ، شور  هباطخ ، شور  دننام : یـشزومآ 

هب ربمایپ  همان  لوهجم و  يدرف  هب  ربمایپ  همان  اونـشان ، انیبان و  هب  ربمایپ  هماـن  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف  شرتخد  هب  ربماـیپ  هماـن  نوچ :
زا ییوگلا  هعومجم ، نیا  .دهد  یم  لیکشت  ار  باتک  ینایاپ  ثحب  زین  شزومآ  بادآ  اه و  هویش  .دروآ  یم  نایم  هب  نخس  هکم  مدرم 

.تسا هدشن  رشتنم  نونکات  هعومجم  نیا  موس  دلج  هک  میوش  یم  روآدای  .دناسانش  یم  هعماج  هب  ار  یمالسا  تیبرت  میلعت و  بادآ 

يوبن تیبرت  . 4

.یعقر هحفص ،  223 ، 1380 لوا ، پاچ  مالسا ، دیون  رشن  رتفد  مق ، هّللا ، حیبذ  یلیعامسا ،

، هدنسیون فده  .تسا   هتخادرپمالسا  ربمایپ  یگدنز  هدنزومآ  یتیبرت  ياه  هتکن  نایب  هب  رثا  نیا 
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ربتعم ياه  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  هدنسیون  .تسا  ترضح  نآ  یگدنز  زا  اهنآ  يریگوگلا  ربمایپ و  یگدنز  خیرات  اب  مدرم  يزاسانشآ 
ناردپ و یگتسراو  ناغمرا  وکین ، تیبرت  .تسا  هدرک  ثحب  ربمایپ  یگدنز  هدنزومآ  ياه  هتکن  هرابرد  يریـسفت ، یثیدح و  یخیرات ،

مارتحا نارای و  اب  تروشم  يرادم ، نوناق  نیقی ، لکوت و  قالخا ، بدا و  عضاوت ، تناتم و  وکین ، قالخا  يراتفر و  شوخ  ناینیـشیپ ،
.دهد یم  لیکشت  ار  باتک  ياه  ناونع  دهع ، هب  يافو  ییوگ و  تسار  یعامتجا ، نواعت  يراکمه و  نارگید ، راکفا  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یغیلبت  هریس  د )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس  رد  غیلبت  قالخا  . 1

.یعقر هحفص ،  176 ، 1383 لوا ، پاچ  یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  تاراشتنا  مق ، یضترمدیس ، ینیسح ،

هرابرد یتایلک  تسخن ، شخب  .دوش  یم  نایب  شخب  هس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  رد  غیلبت  قالخا  باتک ، نیا  رد 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  رد  نآ  زا  ثحب  ترورـض  غیلبت و  قالخا  غیلبت ، تیمها  سپـس  .تسا  هریـس  غیلبت و  قالخا 

نامیا نوچ : ییاه  تفـص  ندـیواک  يدرف و  قالخا  یـسررب  مود ، شخب  .دوش  یم  حرطم  غیلبت  یخیرات  هنیـشیپ  هب  یلاـمجا  یهاـگن 
، ربمایپ صـالخا  غّلبم و  صـالخا  ربماـیپ ، ملع  غّلبم و  ملع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  رد  ناـمیا  زا  ییاـه  هولج  غّلبم و 
ربمایپ و تعاجـش  غّلبم و  تعاجـش  ربمایپ ، يرهاظ  یگتـسارآ  غّلبم و  یگتـسارآ  یتسیز و  هداس  ربماـیپ ، ياوقت  عرو و  غّلبم و  ياوقت 

ییاه عوضوم  هتخادرپ و  غیلبت  یعامتجا  قالخا  هب   موس ، شخب  رد  هدنـسیون ، .دوش  یم  لماش  ار  ربمایپ  تماقتـسا  غّلبم و  تماقتـسا 
.تسا هدرک  یسررب  ار  ردص  حرش  روما و  رد  یماگ  شیپ  قلخ ، نسح  عضاوت ، نوچمه :
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ترورض تیمها ، نایب  کی و  ره  یحالطصا  يوغل و  فیرعت  زا  سپ  تسا  هدیشوک  غیلبت ، قالخا  ياه  قادصم  هب  نتخادرپ  رد  يو 
.دروایب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یغیلبت  یقالخا و   هریس  زا  ییاه  هنومن  غیلبت ، رما  رد  نآ  راثآ  و 

( بطاخم اب  طابترا  يرارقرب  رد  ون  یحرط   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  رد  غیلبت  رصنع  . 2

.یعقر هحفص ،  144 ، 1384 لوا ، پاچ  لادتعا ، تاراشتنا  مق ، نابرق ، روپاطع ،

سپـس .دزادرپ  یم  غیلبت  بادآ  غّلبم و  فیاظو  اه و  یگژیو  غیلبت ، فدـه  غیلبت ، رـصانع  دـننام : ییاـه  ثحب  هب  تسخن  باـتک ، نیا 
داجیا بسانم ، ياه  نامز  اه و  ناکم  زا  هدافتـسا  ینارنخـس ، هباطخ و  هلمج : زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یغیلبت  ياـه  شور 

یلص مرکا  ربمایپ  رـصع  رد  ار  غیلبت  ياهرازبا  زین  نایاپ  رد  .تسا  هدروآ  ار  تفطالم  اه و  هلیبق  نارـس  بذج  ناگدنونـش ، رد  راظتنا 
ثیدـح نآرق و  هب  ناوت  یم  غـیلبت  ياـهرازبا  زا  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ار  غـیلبت  ياـه  ترورـض  یفرعم و  مالـسا ، رد  هلآ و  هیلع و  هللا 

.درک هراشا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یعامتجا  یسایس و  هریس  ه )

تدحو ربمایپ  . 1

.يریزو هحفص ، 312 ، 1379 لوا ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، نیسحدیس ، ینیسح ،

رد .تساهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هریس  ساسا  رب  یمالسا » تما  تدحو   » هلوقم یسررب  باتک ، نیا  یلصا  عوضوم 
یـسانش شور  هب  تسخن  لصف  .تسا  هدـش  حیرـشت  تدـحو  ياه  ناینب  نیرت  مهم  میرک ، نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  باتک ، همدـقم 

زا دـنک و  یم  هراشا  تدـحو  هاگیاج  اه و  هجیتن  اه ، فدـه  هب  مود  لصف  دراد و  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هریس 
: نوچ ییاه  هژاو  موس ، لصف  رد  .دروآ  یم  نایم  هب  نخس  عوضوم  تیساسح  تیمها و 
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، یـسایس ياهدربهار  شقن  مراهچ ، لـصف  .تسا  هدـش  یـسررب  یمالـسا ، هدـحاو  تما  یمالـسا و  هعماـج  یمالـسا ، تما  تدـحو ،
.تسا هدرک  لیلحت  یمالسا  تدحو  داجیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یعامتجا  یشزرا و  یتدیقع ، یگنهرف ، یتموکح ،

، همجرت يارب  هدنـسیون  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  نییبت  میرک  نآرق  ياه  هیآ  هب  دانتـسا  اب  یمالـسا  تدحو  هفـسلف  لصف ، نیرخآ  رد 
ییاه تسرهف  زین  باتک  نایاپ  رد  هدرب و  هرهب  رارسالا _ فشک   _ و نازیملا _ ریسفت   _ ود زا  رتشیب   میرک  نآرق  تایآ  ریسفت  حرش و 
هدروآ ار  یعوضوم ) هیامن   ) تاحالطـصا تسرهف  مالعا و  تسرهف  تایاور ، تسرهف  تایآ ، تسرهف  ذخآم ، عبانم و  تسرهف  نوچ :

.تسا

يوبن هریس  رد  يردارب  ثیدح  . 2

.يریزو هحفص ،  368 ، 1383 لوا ، پاچ  مق ، باتک  ناتسوب  هسسؤم  مق ، هانپ ، تیاده 

ادخ لوسر  يردارب  هرابرد  شواک  هب  ناناملسم ، نایم  يردارب  نامیپ  ياهدمآ  یپ  فادها و  یسررب  زا  سپ  راتـشون  نیا  رد  هدنراگن 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راکتبا  يو ، داقتعا  هب  .دزادرپ  یم  یثیدح  یخیرات و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هنیدم ناناملسم  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، یگدنز  رب  یناوارف  ریثأت  هنیدم ، هب  دورو  ودب  رد  باحصا  نایم  نامیپ  نتسب  رد  هلآ  و 
هیلع یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاخاؤم  تاخاؤم و  ياهدـمآ  یپ  تاـخاؤم ، ماـظن  زا  ربماـیپ  فدـه  .تشاذـگ  اـجرب 

يارجام هک  ییاه  تیاور  تسرهف  زین  نایاپ  رد  .تسا  باتک  نیا  رد  هدش  حرطم  ثحابم  هلمج  زا  یّنـس  هعیـش و  هاگدـید  زا  مالـسلا 
هزوح لاس  باتک  شیامه  نیمتفه  رد  باتک  نیا  .تسا  هدمآ  دنا ، هدرک  لقن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ربمایپ و  يردارب  نامیپ 
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.تسا هدش  هدیزگرب  ( 1384)

دلج 1)  ) يوبن هریس  رد  یسایس  یشم  طخ  . 3

.يریزو هحفص ،  264 ، 1379 لوا ، پاچ  ناسحا ، تاراشتنا  نارهت ، يرداق ، رمع  همجرت : دمحم ، رینم  نابضغ ،

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یغیلبت  یـسایس و  ياه  همانرب  هرابرد   _ هیوبنلا هریـسلل  یکرحلا  جـهنملا   _ باتک همجرت  رثا ، نیا 
اب يو  .تسا  هزرابم  نازات  شیپ  هعماج و  نارگ  حالـصا  يارب  وگلا  یفرعم  هدنـسیون ، هزیگنا  .تسا  هنیدـم  هب  ترجه  اـت  تثعب  زاـغآ 

يّرس تالیکشت  هب  راکشآ ، يّرـس و  توعد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  توعد  میـسقت  اب  یخیرات  عبانم  زا  يریگ  هرهب 
ناونع .دـش  نآ  ياه  ناینب  يراوتـسا  تموکح و  نیا  شرتسگ  ببـس   دـیماجنا و  یمالـسا  تموکح  ییاپرب  هب  هک  دراد  هراشا  ربمایپ 

، نارای ترجه  ینلع ، توعد  ربمایپ ، توعد  اب  شیرق  ییانشآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يّرس  توعد  زا : دنترابع  باتک  نیا  ياه 
.روث راغ  هنیدم و  هب  ترجه  تلود ، ياهداینب  سیسأت  يداصتقا ، میرحت  نآرق ، يدحت 

مالسا ربمایپ  یجراخ  تسایس  . 4

.یعقر هحفص ،  328 ، 1378 لوا ، پاچ  رئاز ، تاراشتنا  مق ، یلع ، رفنضغدیس  يا ، هیلاهب  يزئاف  يرفعج 

یهقف و يریـسفت ، یخیرات ، یثیدـح ، ياه  باـتک  زا  نتفرگ  هرهب  اـب  ناـگناگیب ، اـب  ربماـیپ  یـسایس  راـتفر  هراـبرد  یـشهوژپ  رثا  نیا 
رتشیب هچ  ره  ندرک  انـشآ  باتک ، هدنـسیون  هزیگنا  .تسا  هتفاـی  شراـگن  اـهنآ  ریغ  یمالـسا و  لوا  تسد  ياـه  عبنم  زا  معا  یقوقح ،

یجراخ تسایـس  هصرع  رد  يراد  تموکح  یمالـسا  ياه  شور  اب  ناملـسم  نادرم  تلود  نارادـم و  تسایـس  هژیو  هب  ناناملـسم و 
ار نآ  هک  تسا 
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، زیمآ تملاسم  هنالداع و  طابترا  لوصا  مالـسا ، یجراخ  تسایـس  ینابم  هرابرد  نآ ، نیزاـغآ  لـصف  رد  .تسا  هتـشاگن  لـصف  هن  رد 
یسایس حور  نآ و  زرم  مالـسا ، یناهج  تلاسر  هرابرد  زین  يدعب  ياه  لصف  .دنک  یم  ثحب  لیبس  یفن  توعد و  مالـسالاراد ، ظفح 

، يو تموکح  لیکـشت  یـسایس ، راـتفر  زاـغآ  هنیدـم ، هب  هکم  زا  ربماـیپ  ترجه  باـتک ، مراـهچ  لـصف  عوـضوم  .تسا  مالـسا  نید 
رگید دوهی و  اب  حلـص  ياه  نامیپ  داجیا  دوهی ، ناقفانم و  اب  لماعت  رد  ترـضح  نآ  تسایـس  هنیدم و  رد  هدـمآ  دوجو  هب  تالکـشم 

يارجام حرط  حلـص ، رب  ای  تسا  راوتـسا  روز  رب  یلـصا  نینچ  ایآ  هکنیا  یجراخ و  طباور  رد  مکاح  لصا  .تسا  ناشیا  ياه  هدهاعم 
لصف رگید  ثحابم  مور ، نمی و  یناساس ، یناّسغ ، ياه  تلود  رد  یشواک  ربمایپ و  تثعب  نارود  یسایس  عاضوا  یسررب  هظیرق ، ینب 
ثحب هنیدـم  رد  يو  یتموکح  ياه  مادـقا  نیتسخن  ربمایپ و  تلود  زا  هدنـسیون  اه ، لصف  نیا  رد  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  باتک  ياه 

، نارود نآ  ناریما  ناهاشداپ و  هب  ربمایپ  ياه  همان  زا  دراد ، صاصتخا  ربمایپ   یجراـخ  تسایـس  هب  هک  متـشه  لـصف  رد  .تسا  هدرک 
.تسا هدـش  هتفگ  نخـس  باتک ، لها  يارب  هیزج  يرارقرب  نایحیـسم و  اب  ربمایپ  هلهابم  ناـهوژپرواخ ، ياـه  لاکـشا  زا  يا  هراـپ  عفر 

.تسا هتخادرپ  یجراخ  تسایس  رد  نآ  تیمها  ییایفارغج و  ياهزرم  هلئسم  یسررب  هب  باتک ، لصف  نیرخآ 

(3 دلج 1 -   ) يوبن هریس  . 5

، یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، یفطصم ، ینارهت ، داشلد 
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.يریزو هحفص ،  656  + 576  + 505 ، 1372 لوا ، پاچ 

ترورـض .مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يداصتقا  یماـظن و  یـسایس ، یگداوناـخ ، یتیریدـم ، يدرف ، هریـس  رد  تسا  یـشهوژپ  باـتک ، نیا 
نآ رب  ار  هدنـسیون  اه ، نامز  همه  رد  لماک  ناسنا  يوگلا  زا  رایع  مامت  يا  هنومن  اب  یناملـسم  ره  ییانـشآ  يوبن و  هریـس  هب  نتخادرپ 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  نوگانوگ  ياه  هبنج  دروآ و  مهارف  ربمایپ  راتفر  شنم و  رد  عماج  یباتک  اـت  تسا  هتـشاد 
، یمالک یلوصا ، ینافرع ، یهقف ، یلاجر ، یخیرات ، يریـسفت ، یثیدح ، ياه  عبنم  زا  نتفرگ  هرهب  اب  ار  دوخ  باتک  يو  .دـنک  یفرعم 

هریس یلک : شخب  راهچ  رد  ار  نآ  هدروآ و  مهارف  رگید  ناگدنسیون  ياه  هتـشون  زین  هغالبلا و  جهن  ياه  حرـش  يرعـش ، ياه  ناوید 
.تسا هداد  ناماس  رتفد  هس  رد  ربمایپ و  یتیریدم  هریس  یعامتجا و  هریس  يدرف ، هریس  یسانش ،

هاگ نآ  .دزادرپ  یم  نآ  هب  توافتم  ياه  هبنج  زا  دواک و  یم  ار  نآ  یعوضوم ، ره  حرط  اب  زاـغآ ، رد  اـه  شخب  زا  کـی  ره  رد  يو 
هریس هریس ، هژاو  هریـس ، هب  نتخادرپ  ترورـض  زا  زاغآ ، رد  هدنـسیون  .دروآ  یم  تشون  یپ  رد  ار  شیاه  لقن  اه و  هتـشون  ياه  عبنم 

مظعا ربمایپ  يدرف  هریس  لوصا  سپس  .دنک  یم  یفرعم  مالسا  یلمع  قطنم  ار  هریس  دیوگ و  یم  نخـس  ریغتم  تباث و  هریـس  یـسانش ،
، تیرح رکفت ، یتسیز ، هداس  دـهز ، لداعت ، هلیـسو ، يریگراک  هب  یهلا ، دودـح  ظفح  زا  .دـشک  یم  ناـیم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هریـس رد  .تسا  هدـش  ثحب  باـتک   نیا  رد  دـنربمایپ ، يدرف  هریـس  لوصا  هک  تماقتـسا  ربـص و  طابـضنا و  مظن و  تزع ، لالقتـسا ،
هب مامتها  تروشم ، یعامتجا ، تلادع  يریذپان ، ملظ  ماحرتسا ، مدع  يریذـپان ، شزاس  زا  مدرم  میرکت  ربمایپ ، يارادـم  زا  یعامتجا 

اب ییورایور  نایاونیب ، رما 
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راتفر زا  ار  لوصا  نیا  يو  .تسا  هتفگ  نخـس  لماکت  نواعت و  رگیدکی و  هب  تبـسن  نانمؤم  فیاظو  يردارب ، تاواسم ، ناربکتـسم ،
تروص نیا  هب  شهوژپ  نیا  رد  ربمایپ  تیریدم  لوصا  .تسا  هدرک  لیلحت  شرازگ و  يرایسب  بلاطم  اهنآ  هرابرد  ییاسانـش و  ربمایپ 

هب رایتخا  ضیوفت  تعاطا ، تیعبت و  نارازگراک ، ناریدم و  رد  تیلها  تیاعر  ردـص ، حرـش  تبحم ، تمحر و  ادـخ ، اب  هطبار  تسا :
روما هیجوت  باجتحا ، مدع  نامیپ ، دهع و  هب  يدنب  ياپ  يریگ ، میمصت  تیدج ، طابضنا و  نانآ ، زا  یهاوخ  تیلوئسم  نارازگراک و 

اه بلق  رب  تیریدم  ياه  تفآ  نایاپ ، رد  هدنسیون  .لدع  قح و  ییاپرب  داقتنا و  تحیصن و  روما ، تسرد  ماجنا  تهج  نالوئسم  يارب 
.تسا هدرک  يروآدای  زین  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یتموکح  هریس  و )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلود  . 1

.يریزو هحفص ،  428 ، 1381 لوا ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  مق ، يراصنا ، يداه  همجرت : دمحا ، حلاص  یلع ،

هبش هنیدم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتموکح  ماظن  شرتسگ  يریگ و  لکش  یگنوگچ  هرابرد  تسا  یـشهوژپ  رثا ، نیا 
هتخادرپ برثی  مدرم  یناگدـنز  راتخاس  یعامتجا و  عاضوا  یـسررب  هب  یخیراـت ، ياـه  عبنم  هب  دانتـسا  اـب  هدنـسیون  .ناتـسبرع  هریزج 

هنیدم رد  یمالسا  تلود  لیکشت  یگنوگچ  .تسا  خیرات  یلیـصحت  هتـشر  رد  یهاگـشناد  ياه  باتک  هلمج  زا  رـضاح  باتک  .تسا 
اب ربمایپ  ياه  گنج  نایدوهی ، ناقفانم و  هلمج  زا  دوخ  نافلاخم  اب  ربمایپ  دروخرب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه  زا  سپ 

مایپ یلام ، مظن  يرادا و  تالوحت  زاجح ، لامش  رد  مالسا  شرتسگ  هریزج ، هبش  ریاشع  رگید  هکم و  لها 
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.دنتسه شهوژپ  نیا  ياه   ناونع  نارگید ، اب  ترضح  نآ  یعامتجا  طباور  ربمایپ و  قالخا  مالسا ،

ج 2) ( ) ناقفانم ) یلخاد نافلاخم  اب  ربمایپ  یسانشراتفر  و  ج 1 )  ) مدرم اب  یسانشراتفر  مالسا : ربمایپ  یتموکح  هریس  . 2

.یعقر هحفص ،  296+240 ، 1383 لوا ، پاچ  نیبم ، باتک  تاراشتنا  تشر ، نیسح ، رهم ، ناوج 

ياـه هزوـمآ  تخانـش  عـبنم  نیمود  میرک ، نآرق  زا  سپ  هک  تسا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ّتنـس  زا  یـشخب  يوـبن ، هریس 
پاچ دـلج  ود  رد  يوبن ، هریـس  عوضوم  هب  نتخادرپ  اب  هک  تسا  يراثآ  نیرتدـیدج  زا  هدـش  دای  باتک  .دور  یم  رامـش  هب  یمالـسا 

.دزادرپ یم  ناقفانم )  ) یلخاد نافلاخم  اب  ربمایپ  یسانشراتفر  هب  رگید  دلج  مدرم و  اب  ربمایپ  یسانشراتفر  هب  تسخن  دلج  .تسا  هدش 

رد هدنسیون  .دراد  مدرم » اب  ربمایپ  یسانشراتفر   » و يوبن » هریـس  هب  یهاگن   » ياه ناونع  اب  لصف  ود  راتفگ ، شیپ  زا  سپ  تسخن  دلج 
و هریـس »  » موهفم ود  حرـش  هب  ود  نآ  فالتخا  تهابـش و  هجو  و  هریـس »  » و ّتنـس »  » یحالطـصا يوغل و  یـسررب  زا  سپ  لوا ، لصف 

هداد ناماس  ربمایپ  راـتفر  یگنوگچ  شور و  ياـنعم  هب  هریـس »  » موهفم رد  ار  دوخ  رثا  هک  دـنک  یم  ناـیب  دزادرپ و  یم  لاـح » حرـش  »
ياه عوضوم  رگید  زا  يوبن ، هریـس  تیمها  دوش و  یم  تابثا  لقع  عامجا و  ثیدح ، نآرق ، هلیـسو  هب  هک  يوبن  هریـس  تیجح  .تسا 

یعامتجا و هریـس  ینابم  اه و  یگژیو  یـسررب  هب  مدرم ،» اب  ربمایپ  یـسانشراتفر   » ناونع اب  مود ، لـصف  رد  هدنـسیون  .تسا  لـصف  نیا 
هریس  » و يدرف » هریس   » یلک شخب  ود  هب  يوبن  هریس  رگا  هدنسیون ، رظن  هب  .تسا  هتخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یتموکح 

مرکا ربمایپ  یصخش  یناگدنز  هویش  هب  تسخن  شخب  دوش ، میسقت  یعامتجا »
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اب ناشیا  تابـسانم  ترـضح و  نآ  یعامتجا  یناگدنز  هب  مود  شخب  دزادرپ و  یم  دنوادخ  دوخ و  اب  طابترا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یخرب حرـش  هب  همادا  رد  هدنـسیون  .دوب  دـهاوخ  یتموکح  یماظن و  یتیریدـم ، یگداوناخ  ، هریـس  لـماش  هک  دوش  یم  طوبرم  مدرم 

دای ربمایپ » یتموکح  یعامتجا و  هریـس  ینابم   » ناونع اب  اهنآ  زا  دزادرپ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یقالخا  ياه  یگژیو 
تیـصخش هب  مارتحا  تشذگ ، وفع و  يرابدرب ، ملح و  ینتورف ، عضاوت و  ینابرهم ، تفوطع و  زا : دـنترابع  اه  یگژیو  نیا  .دـنک  یم 

.حـماست ارادـم و  يدازآ ، یهلا ، دودـح  يارجا  يرادـم و  نوناق  فاـصنا ، تلادـع و  يربارب ، تاواـسم و  لـصا  تروشم ، نارگید ،
.دهد یم  خساپ  زین  نازرو  ضرغ  یضعب  ناسانشرواخ و  ياه  ههبش  هب  دراوم ، یخرب  رد  اه  یگژیو  نیا  نییبت  ماگنه  هدنسیون 

ثحب هب  نآ  هرابرد  مود  دلج  رد  هدنسیون  هک  تسا  یعوضوم  هریـس ،» نآرق و  رد  ناقفانم )  ) یلخاد نافلاخم  اب  ربمایپ  یـسانشراتفر  »
ربمایپ ، » مود لصف  رد  و  ناقفانم » یـسانشراتفر   » عوضوم تسخن ، لصف  رد  .تسا  هتفای  ناماس  لصف  هس  رد  دـلج  نیا  .تسا  هتخادرپ 

رد هک  دنور  یم  رامش  هب  یلصا  ثحب  همدقم  تقیقح ، رد  مود ، لوا و  ياه  لصف  .دوش  یم  یسررب  مالسا » ردص  رد  قافن  نایرج  و 
قفانم قافن و  راتفر ، عاونا  یـسانشراتفر ، شناد  زا  یفیرعت  زا : دنترابع  مود  دـلج  ياه  عوضوم  یخرب  .تسا  هدـش  حرطم  موس  لصف 
ياـه هشیر  ناـقفانم ، یـسانشراتفر  عاونا  یتخانـش ، ناور  هاگدـید  زا  ناـقفانم  تیـصخش  تیـصخش ، فـیرعت  حالطـصا ، تغل و  رد 

ياه هویـش  زا  یخرب  نآرق ، رد  ناقفانم  اب  دـنوادخ  دروخرب  هویـش  یلمع ، يرظن و  هب  قافن  میـسقت  مالـسا ، ردـص  رد  قافن  شیادـیپ 
.ناقفانم اب  ربمایپ  دروخرب 
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( ناراد مامز  هب  مالسا  ربمایپ  ياه  همان  نوماریپ   ) ناراد مامز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 3

.يریزو هحفص ،  377 ، 1380 مراهچ ، پاچ  رکاش ، تاراشتنا  مق ، دمحا ، ینادمه ، يرباص 

مالسا و هب  لیابق  اه و  تلود  نارس  زاهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توعد  یگنوگچ  هرابرد  تسا  یلیلحت  شرازگ و  باتک ، نیا 
ياملع اه و  هلیبق  ياسؤر  اهروشک ، نارـس  هب  ار  ربمایپ  ياه  همان  یمامت  تسا  هدیـشوک  هدنـسیون  .توعد  نیا  اب  ناـنآ  دروخرب  هویش 
ورـسخ هب  ربمایپ  ياه  همان  .تسا  یخیرات  ياه  باتک  راک ، نیا  رد  يو  عباـنم  .دـنک  لـیلحت  يروآ و  عمج  ار  ناـنآ  خـساپ   ناـیدا و 
نارجن ياه  فقسا  همامی ، مکاح  ربیخ ، دوهی  تومرـضح ، مکاح  نامع ، مکاح  هشبح ، راد  مامز  مور ، رـصیق  نیرحب ، هاشداپ  زیورپ ،

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناگدنـسیون  زا  يرامـش  هب  نایاپ ، رد  هدنـسیون  .تساه  همان  نیا  هلمج  زا  نانآ  خساپ  نارگید و  و 
هب يو  .درامـش  یمرب  مالـسا  هب  توعد  دیحوت و  ار  اهنآ  روحم  دـنک و  یم  هراشا  همان  ره  عوضوم  يراگن و  همان  هویـش  يو ، ناریفس 

.تسا هتخادرپ  زین  مدرم  تیاده  هجیتن ، رد  نانآ و  ندروآ  مالسا  رد  اه  همان  نیا  شقن  ناراد و  مامز  نیا  یعامتجا  تیعقوم 

مالسا ردص  دانسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یسایس  ياه  نامیپ  اه و  همان  . 4

.يریزو هحفص ،  800 ، 1377 مود ، پاچ  شورس ، تاراشتنا  نارهت ، ینیسح ، دمحمدیس  همجرت : دمحم ، هّللادیمح ،

اه و همان  تعیب  اه ، همان  نامیپ  اه ، همان  لـماش  هک   _ يوبنلا دـهعلل  هیـسایسلا  قئاـثولا  هعومجم   _ باـتک زا  تسا  يا  همجرت  رثا ، نیا 
، یخیرات ياه  باتک  زا  يریگ  هرهب  اب  هدنـسیون  .دوش  یم  ترجه  زا  سپ  شیپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ياه  هماـن  ناـما 

ار يرجه  ملهچ  لاس  ات  تثعب  زاغآ  زا  مالسا ، ردص  ياهدنس  زا  دنس   374
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، سقوقُم سویلکاره ، هشبح ،) هاشداپ   ) یـشاجن هب  ربمایپ  ياه  همان  هلمج  زا  اه  هماـن  زا  یـضعب  ریوصت  نینچمه  .تسا  هدرک  یـسررب 
.تسا هتفای  شراگن  شخب  راهچ  رد  رثا ، نیا  .تسا  هدروآ  ار  نیرحب ) ياورنامرف   ) يواس نب  رذنم  ناریا ،) هاشداپ   ) زیورپ ورسخ 

اه ناونع  نیا  هب  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  هتخادرپ  ترضح  نآ  ياه  همان  هکم و  رد  ربمایپ  ياه  نامیپ  هب  هدنسیون  تسخن ، شخب  رد 
بصن هبقع ، نامیپ  شیرق ، يوس  زا  شنادنواشیوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يداصتقا  میرحت  یشاجن ، هب  همان  درک : هراشا 

ياـه هنیمز  رد  دنـس  اـه  هد  تسا ، باـتک  یلـصا  روحم  هک  زین  مود  شخب  .هقارُـس  هب  هماـن  ناـما  هعمج و  زاـمن  هماـقا  يارب  بعـصم 
نیرخآ اـت  هنیدـم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ  اـه  ناـمرف  اـه و  ناـمیپ  نیا  .دریگ  یمرب  رد  ار  نوگاـنوگ 

ياه همان  هنیدم ، میرح  دنس  هنیدم ، حلص  دنس  زا : دنترابع  اهدنس  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دوش  یم  لماش  ار  ترضح  نآ   رمع  ياهزور 
، مور رـصیق  ناریا ، هاشداپ  یـشاجن ، هلمج  زا  اهروشک  نارـس  هب  همان  هیبیدح ، حلـص  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هب  نایفـسوبا 

هرابرد افلخ  تموکح  نارود  دانسا  اه و  همان  موس ، شخب  .عادولا  هجح  ات  نایدا  ناوریپ  دارفا و  اه ، هلیبق  نارس  هب  همان  نامع ، مکاح 
هیلع یلع  هب  نامثع  ياه  همان  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  .تسا  یلاـم  يرادا و  ياـه  لمعلاروتـسد  نارازگراـک و  نییعت  اـه ، بصن  لزع و 

شخب .درک  هراشا  نیفص  گنج  ردمالسلا  هیلع  یلع  اب  هیواعم  همان  حلص  تشاد و  رارق  نایشروش  هرـصاحم  رد  هک  یماگنه  مالـسلا 
يدرد مه  يارب  افلخ  وهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  همان  دنچ  لماش  هدمآ ، باتک  تسویپ  رد  رـصتخم  تروص  هب  هک  مراهچ 

رگید ناوریپ  زا  يدارفا  هب  تیلست  و 
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ار اه  نامیپ  اه و  همان  نیا  رد  هتفر  راک  هب  تاحالطـصا  اه و  هژاو  زا  یتسرهف  نایاپ ، رد  هدنـسیون  .تسا  نارازگراک  ماکحا  ناـیدا و 
.تسا هدروآ  باتک  ياهدنس  عبانم و  مالعا و  تسرهف  اب  هارمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یماظن  هریس  ز )

ربمایپ ياه  حلص  یخیرات  یسررب  . 1

، هحفص  200 ، 1383 لوا ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  زکرم  مق ، دماح ، مدـقم ، يرظتنم 
.یعقر

فده اب  هدنـسیون  .دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  حلـص  یـسررب  هب  ربتعم  یخیرات  عبانم  رب  هیکت  اب  هعومجم  نیا 
نیا هب  دـننک ، یم  داـی  ریـشمش  گـنج و  نید  ناوـنع  هب  نآ  زا  دـننز و  یم  مالـسا  نید  هب  ناسانـشرواخ  یخرب  هـک  یماـهتا  ندودز 
ياه حلص  یخیرات ، هنیشیپ  شخب : راهچ  رد  ار  ربمایپ  ياه  حلـص  حلـص ، موهفم  فیرعت  زا  سپ  يو  .تسا  هتـشامگ  تمه  شهوژپ 
دوهی اب  حلص  جلدم ، ینب  اب  حلص  هرمض ، ینب  اب  حلص  .دنک  یم  یسررب  هیبیدح  زا  سپ  ياه  حلص  هیبیدح و  حلص  هیبیدح ، زا  شیپ 
باتک نیا  .دوش  یم  یفرعم   شهوژپ  نیا  رد  هک  تسا  ربمایپ  ياه  حلص  هلمج  زا  كدف  دوهی  اب  حلص  ربیخ و  هوزغ  رد  حلص  هنیدم ،

.تسا هدش  هدیزگرب  ( 1384  ) هزوح لاس  باتک  شیامه  نیمتفه  رد 

داهج يربمایپ و  . 2

.يریزو هحفص ،  525 ، 1362 باتک ، ماجنا  هسسؤم  نارهت ، نیدلا ، لالج  یسراف ،

يدرکیور اب  هک  تسا  یـسراف  نیدـلا  لالج  زا  باتک  هس  ناونع  تموکح _ يربمایپ و   _ و  _ داهج يربمایپ و  بالقنا ، يربمایپ و  _

هب دانتسا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هریـس  زا  یـشخب  هدنـسیون ، .تسا  هدش  هتـشاگن  جیار  یـسیون  هریـس  هرابرد  يداقتنا 
ياه هیآ  اه و  هروس  لوزن  نأش  بیترت  نآرق و  يروآ  عمج  یگنوگچ  رد  يا  همدقم  اب  بالقنا  يربمایپ و  باتک  .تسا  هتـشون  نآرق 

.دوش یم  زاغآ  نآ 
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هدزیس ثداوح  حرش  نینچمه  تثعب و  زا  شیپ  هلاس  لهچ  خیرات  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناکاین  خیرات  زا  يرصتخم  سپس 
نآرق زا  هروس  ابیرقت 84  .دریذپ  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترجه  هلئـسم  حرط  اب  دروآ و  یم  ار  تثعب  زا  سپ  هلاس 

یم ترـضح  نآ  ياه  گنج  حرـش  هب  زین  داهج  يربمایپ و  باتک  .تسا  هدش  جرد  ناشلوزن  خـیرات  بیترت  همجرت و  باتک ، نیا  رد 
یضعب .تسا  هدمآ  نایحل  ینب  نیمزرس  هب  یـشکرکشل  هحتاف و  هروس  همجرت  تموکح ، يربمایپ و  باتک  زاغآ  رد  نینچمه  .دزادرپ 

اب باتک  نیا  .كوبت  فئاط و  نینح ، گنج  هکم ، حتف  هتوم ، گنج  ربیخ ، هوزغ  هیبیدح ، حلص  زا : دنترابع  باتک  نیا  ياه  ناونع  زا 
.دسر یم  نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  يرامیب و  عادولا و  هجح  یسررب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگنج  ياه  کیتکات  . 3

.يریزو هحفص ،  288 ، 1379 لوا ، پاچ  نیدم ، تاراشتنا  مق ، رغصا ، یلع  روپ ، ضیف 

مالـسا ردـص  ياه  گنج  نداد  خر  لماوع  مالـسا و  ربمایپ  ياه  گنج  ترجه و  هرابرد  یبلاطم  دراد ، لـصف  هد  هک  باـتک  نیا  رد 
داجیا یماظن ، رارـسا  ظفح  دننام : ادـخ ، ربمایپ  یگنج  ياه  کیتکات  یـسررب  لیلحت و  هدـنراگن ، یلـصا  فدـه  .تسا  هدـمآ  مهارف 

: زا دنترابع  باتک  ياه  لصف  یخرب  ياه  ناونع  .تسا  تاعالطا  بسک  یسوساج و  میانغ ، میسقت  تعاجش ، يروشحلـس و  هیحور  
گنج دسالا ، ءارمح  هوزغ  دحا ، گنج   ) ترجه مود  لاس  ياهدادیور  ترجه ، مکی  لاس  ياهدادیور  ترجه ، زا  لبق  ياهدادیور 

لاس ياهدادـیور  هظیرق ،) ینب  گنج  قدـنخ ، اب  بازحا  گنج   ) ترجه مجنپ  لاس  ياهدادـیور  عاقرلا ،) تاذ  تاوزغ  ریـضن و  ینب 
(. هیبیدح حلص  قلطصملا و  ینب  گنج   ) ترجه مشش 

ربمایپ یناور  ياه  گنج  . 4

پاچ یهاگشناد ، داهج  تاراشتنا  نارهت ، نامجرتم ، زا  یهورگ  همجرت : دمحم ، روصنم  سیوع ،
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.هحفص  320 ، 1368 لوا ،

یناور ياه  گنج  نایب  هب  باتک  نیا  رد  هدنـسیون  .تسا  هیـسفنلا  برحلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   _ لوسرلا  _ باتک همجرت  رثا ، نیا 
شور اهدرگـش و  هب  ربمایپ ، یگدـنز  فلتخم  ياهدادـیور  نایب  اب  يو  .تسا  هتخادرپ  ترـضح  نآ  هیلع  ربمایپ  نانمـشد  ناکرـشم و 

نیا اب  ربمایپ  دروخرب  اهنآ ، زا  يرایـسب  ياه  هنومن  ندروآ  اب  هتـشاد و  هراشا  ترـضح  نآ  اب  هلباـقم  يارب  ناکرـشم  نوگاـنوگ  ياـه 
هدوب نینچ  ربماـیپ  هیلع  یناور  گـنج  ياـه  هویـش  یخرب  .تسا  هدرک  فیـصوت  ار  نانمـشد  یناور  گـنج  ندرک  یثنخ  اـهدرگش و 

هب لیامت  راهظا  بذاک ، یتاغیلبت  موجه  قح ، زا  مدرم  نتـشادزاب  يارب  ناوارف  شالت  چوپ ، ياه  هوای  هدننک و  هارمگ   يوهایه  تسا :
(، رارـض دجـسم  نتخاس  لثم   ) یبیرفرهاظ نانمؤم ، نیب  هقرفت  داجیا  تاساسحا ، فطاوع و  زا  يریگ  هرهب  عیمطت ، يدام ، عفانم  ظفح 

نتـشک هرابرد  ینکارپ  هعیاش  نانمؤم ، هیلع  اوران  ياه  تمهت  نیغورد و  ياه  هعیاـش  نتخادـنا  هار  هب  نانمـشد ، هب  ناـقفانم  نتـسویپ 
هکنیا لثم   ) لطاب ياهاعدا  ناشیا ، ناوریپ  ربمایپ و  ندرک  هرخـسم  ناناملـسم ، توق  ای  فعـض  طاقن  ياـشفا  دـحا ، گـنج  رد  ربماـیپ 

.رگید يدراوم  ناشدوخ و  رب  باذع  لیجعت  نتساوخ  دوش ،) لزان  هعفد  کی  دیاب  نآرق  ای  دشاب  هتشرف  دیاب  ربمایپ 

، لکوت رون  هدـیقع ، يورین  تیمها  درک : هراشا  ناوت  یم  اه  ناونع  نیا  هب  زین  نانمـشد  اب  ربمایپ  لثم  هب  هلباـقم  ياـه  شور  شخب  رد 
رارق بطاخم  دـننام  هناسانـش  ناور  ياهراتفر  نانآ ، ياه  کیتکات  اه و  شور  نانمـشد ، تخانـش   اهورین ، جیـسب  یگدامآ و  ظـفح 

لد رد  تـشحو  سرت و  داـجیا  شمارآ ، حلـص و  هـب  مالــسا  توـعد  هبوـت ، هار  ندرک  زاـب  خـیبوت ، قـیوشت و  لـقع ، ترطف و  نداد 
نیا زا  کی  ره  دروم  رد  هدنسیون  .ینارنخس  هباطخ و  هناتسود و  طباور  داجیا  نمـشد ، لباقم  رد  یبهذم  یـسایس -  رونام  نانمـشد ،

هدرک لقن  يدهاوش  نآ ، هب  طوبرم  یخیرات  هعقاو  ای  دروم  نآ  رد  هدش  لزان  تایآ  زا  اه ، ناونع 
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.تسا

( ربمایپ ياه  گنج  خیرات   ) يزاغم . 5

.يریزو هحفص ،  949 ، 1369 مود ، پاچ  یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : رمع ، نبدمحم  يدقاو ،

.دزادرپ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ياه  گـنج  یـسررب  هب  هک  تسا   _ يدـقاو يزاـغم   _ یـسراف همجرت  رـضاح ، باـتک 
يزاغم  _ .تسا هدروآ  هماُسا  هاپـس  زیهجت  ات  هتفرگ  ردـب  گنج  زا  ار  رفک  هاپـس  اب  ربماـیپ  ياـهدروخرب  اـه و  گـنج  همه  هدنـسیون ،

هعیش هک  يا  هنوگ  هب  دور ، یم  رامـش  هب  ربمایپ  ياه  گنج  خیرات  هرابرد  هدش  هتـشون  یخیرات  ياه  باتک  نیرت  یمیدق  زا   _ يدقاو
هتکن هدنزومآ و  ياه  سرد  یسررب  هدش و  لزان  ربمایپ  ياه  گنج  هرابرد  هک  یتایآ  زا  يریگ  هرهب  .دننک  یم  دانتسا  نآ  هب  ینـس  و 
.تسا باتک  نیا  ياـه  یگژیو  زا  ییابیکـش  یگتـشذگ و  دوخ  زا  تداهـش ، صـالخا ، يراکادـف ، دـننام : اـه ، گـنج  یتیبرت  ياـه 

یم رکذ  قیقد  روط  هب  ار  یگنج  ره  خیرات  يو  .تسا  هدرکن  تیاعر  هدش ، لوادتم  اهدعب  هک  ار  هیرس »  » و هوزغ »  » حالطـصا يدقاو ،
رگید زا  نیفرط ، ياه  مایپ  نانخـس و  رفک و  هاپـس  اب  مالـسا  هاپـس  يریگرد  ناکم  گنج ، نیفرط  ناگدش  هتـشک  ناریـسا و  مان  .دنک 
هدمآ اه  گنج  لیابق و  نکاما ، صاخـشا ، مان  اه و  تسرهف  زین  باتک  نایاپ  رد  .تسا  هتخادرپ  اهنآ  هب  يدـقاو  هک  تسا  ییاهروحم 

.تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياهدربن  . 6

.یعقر هحفص ،  320 ، 1376 مشش ، پاچ  امیس ، تاراشتنا  نارهت ، هّللا ، ترصن  شاتروتخب ،
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یب یمدرم  هدولآ و  کیرات و  یطیحم  هدـیدپ   دوخ ، نییآ ، نآ  هک  دوش  یم  یـسررب  ینییآ  یفـسلف و  رظن  زا  گنج  باتک ، نیا  رد 
شناد ابهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ياهدربن  باتک ، نیا  رد  .برعلا  هریزج  رد  تیلهاج  رـصع  ینعی  تسا ؛ هدوب  گنهرف 
راشف ریز  ییابیکش  ندوب ، هنومن  یناور و  رظن  زا  وس ، کی  زا  هدنامرف  کی  هک  ار  ییاه  يرترب  اه و  یگژیو  .تسا  هدش  یسررب  زور 

هک ییاـه  نیمزرــس  مدرم  شیاـسآ  هار  رد  شــشوک  داد و  ینیب ، نـشور  رظن  زا  رگید ، يوـس  زا  مزر و  نادـیم  هدــنبوک  نـیگنس و 
یقالخا و نیزاوم  یقوقح و  تاررقم  ظفح  تاکرادت ، جیـسب  طابـضنا ، راک  رد  دننام  یب  يدرم  ياپ  زین  هدـش و  هدوشگ  ناشروشک 

يارب هک  میبای  یم  ترـضح  نآ  دوجو  رد  دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  ناگدـننک  گنج  ییآراـک  یگنج و  يورین  شاـب  هداـمآ  ياـه  حرط 
میظنت هعومجمریز  نیدـنچ  راتفگ و  هدزیـس  رد  باتک  بلاطم  راـتفگ ، شیپ  زاغآرـس و  زا  سپ  .تسا  هدـنزومآ  نارگید  نایـشترا و 

دربن گنج ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یگدـنز  زا  ییاه  هشوگ  زا : دـنترابع  اهراتفگ  زا  یخرب  ياه  ناونع  .تسا  هدـش 
نوچ یبلاطم  هب  هک  تسا  هتفرگ  ناونع  يروآداـی »  » زین باـتک  یناـیاپ  شخب  .هیبیدـح  ناـمیپ  یگناـخ ، نمـشد  قدـنخ ، دربن  دـحا ،

.دزادرپ یم  راقیذ  گنج  ربمایپ و  ناریبد  هبعک ، نایناریا و 

 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یناگدنز  مالسا و  خیرات  مود : شخب 

دلج 1)  ) روآ مایپ  نیرخآ  . 1
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،1381 لوا ، پاچ  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، قداـص ، دمحمدیـس  يدوراـمرگ ، يوسوم 
.یعقر هحفص ،  287

، تبترم یمتخ  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  راگزور  تیلهاج و  خیرات  اب  ییانـشآان  مالـسا ، مرکم  لوسر  یناگدنز  خـیرات  یـسررب  رد 
خیرات رد  ار  هچنآ  تیلهاج و  نارود  هدنـسیون ، لـیلد ، نیمه  هب  .دـنک  یم  داـجیا  ناـناوج  هژیو  هب  مدرم  يارب  ار  یناوارف  تالکـشم 
نادنچ هن  دشاب و  یلقتسم  باتک  دوخ  هک  لصفم  نادنچ  هن  تسا ، هداد  حرش  هدش ، ساسحا  يرورـض  نآ  زا  یهاگآ  مالـسا ، ردص 

، بادآ یعامتجا ، طیارـش  هب  تیلهاج ،» نارود  دـلوت  زا  لبق  ياه  لاس   » ناونع لیذ  لوا  لصف  رد  .دـنامب  یقاـب  موهفماـن  هک  هدرـشف 
«، یحو نادـناخ   » ماـن هب  لـصف  نیا  زا  مود  شخب  رد  هتخادرپ و  تیلهاـج  ياهدادـیور  لـیابق و  ماوقا و  اـه ، تبـسانم  نییآ ، موسر ،

هراشا اب  سپس  .تسا  هدرک  یسررب  ار  ترضح  نآ  ردام  هنمآ ، هّللادبع و  بلطملادبع ، مشاه ، هلمج : زا  یحو  هداوناخ  ناکاین  خیرات 
روهظ هب  هتشذگ  ناربمایپ  ياه  تراشب  جاودزا و  تراجت ، یناوجون ، یکدوک و  نارود  یسررب  مالسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  دالیم  هب 

عوضوم هب  میامض »  » ناونع اب  زین  باتک  نایاپ  رد  .تسا  هدرمشرب  ار  ترـضح  نآ  يایاجـس  لیاضف و  یخرب  یهلا ، روآ  مایپ  نیرخآ 
یلص ادخ  لوسر  تحاصف  دیحوت ، هناخ  يزاسزاب  دیدج ، نید  ناگدنیوج  لوضفلا  ،) فلح   ) نامیپ راجف ، ياه  گنج  نوچ : ییاه 

نیقرشتسم و ییوگ  فالخ  ینآرق ، تایآ  اب  ترضح  نآ  مالک  توافت  وهلآ  هیلع و  هللا 
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.تسا هتخادرپ  ربمایپ  یقالخا  تایصوصخ 

( دلجم کی  رد  دلج   3 ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  یناگدنز   ) ربمایپ . 2

.يریزو هحفص ،  712 ، 1379 مشش ، تسیب و  پاچ  راوز ، تاراشتنا  نارهت ، نیدباعلا ، نیز  امنهر ،

مهم ياهروحم  یخرب  .تسا  هتخادرپ  یناتساد  بلاق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  مهم  ياهزارف  حرش  هب  باتک  نیا 
ترجه تثعب ، هجیدخ ، اب  جاودزا  یناوجون ، یکدوک و  نارود  مالـسا ، ربمایپ  ناردپ  دادجا و  زا  يا  هدع  یناگدنز  زا : دـنترابع  نآ 

اب ربماـیپ  ههجاوـم  هوـحن  هنیدـم ، رد  ربماـیپ  تامادـقا  هنیدـم ، هب  ترجه  بلاـط ، یبا  بعـش  يارجاـم  هـشبح ، هـب  نیملـسم  زا  یعمج 
هب مالسلا  هیلع  یلع  نییعت  ربمایپ ، تاحوتف  تاوزغ و  اهروشک ، نارـس  لیابق و  ياسؤر  هب  ناشیا  ياه  همان  نیقفانم ، اه و  ناملـسمریغ 

.مالسا ربمایپ  تلحر  ربمایپ و  ینیشناج 

دلج 1)  ) مد هدیپس  رد  ربمایپ : . 3

.یعقر هحفص ،  360 ، 1378 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

رب هوالع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یناگدنز  حرش  مالسا و  خیرات  هرود  کی  لماش  رـضاح  يدلج  تسیب  هعومجم 
شراگن عون  نیا  هدنـسیون ، .تسا  هدرب  هرهب  هنازادرپ  هصق  يرنه و  هاگن  زا  تناما ، قیقد  ظفح  یخیرات و  دنتـسم  نوتم  هب  يدنب  ياپ 

تسین انعم  نادب  ناتساد  بلاق  رد  هدنسیون  درکیور  هتبلا  .تسا  هداد  حیجرت  هنهک  ملق  هویش  رب  نآ ، یشخبرثا  تیباذج و  رطاخ  هب  ار 
يوریپ ضحم  لایخ  هبنج  زا  اهنت  رظن ، دروم  ياـه  تیـصخش  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یگدـنز  هب  نتخادرپ  رد  هک 

زا يرایسب  رد  هدش و  یـسررب  تقد  هب  ریـسفت  يزاغم و  خیرات ، هریـس ، ثیدح ، باتک  ناونع  اهدص  رثا ، نیا  نیودت  رد  .دشاب  هدرک 
.تسا هدیدرگ  عاجرا  تنس  لها  قوثو  دروم  عبانم  ثیداحا و  هب  اه  لیلحت 
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زا سپ  مد ،» هدیپس  رد   » مان هب  باتک  نیا  تسخن  دلج  رد  .تسا  هدیزگرب  لقتسم  مان  کی  ربمایپ ، هعومجم  زا  دلج  ره  يارب  هدنسیون 
هدیشک ریوصت  هب  ار  میهاربا  ترضح  تشذگرس  هّللادبع ، ندرک  ینابرق  رب  ینبم  بلطملادبع  میمـصت  مزمز و  رفح  يارجام  هب  هراشا 

.تسا هداد  حرش  ار  مالسا  ربمایپ  ردپ  هّللادبع ، همان  یگدنز  نایاپ ، رد  و 

دلج 2)  ) ارح ات  یناوجون  یکدوک و  زا  ربمایپ : . 4

.یعقر هحفص ،  354 ، 1378 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

مالـسا و خـیرات  زا  ییاه  شخب  یـسررب  هب  هک  تسا  ربمایپ »  » باتک هعومجم  زا  دـلج  نیمود  ناونع  ارح » ات  یناوجون  یکدوک و  زا  »
هرود نیا  رد  هک  یمهم  ثداوح  ارح ، راغ  رد  ترـضح  نآ  رب  یحو  زاغآ  ات  یناوجون  یکدوک و  نارود  زا  مالـسا  ربماـیپ  یناگدـنز 

.دزادرپ یممالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  ياه  یگژیو  برع و  موسر  بادآ و  لیف ، باحصا  يارجام  تسا ، هداتفا  قافتا 

دلج 3)  ) تثعب ياهورملق  ربمایپ : . 5

.یعقر هحفص ،  364 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

عوضوم نیا  .تسا  هدش  وگزاب  تیاکح  ناتساد و  بلاق  رد  ربمایپ  تثعب  هب  طوبرم  ياهدادیور  ربمایپ ،»  » هعومجم زا  دلج  نیموس  رد 
هدناوخرـسپ هثراح ؛ نب  دـیز  زامن ، ناغمرا  بهلوبا ، نادـناخ  مسجم ، نآرق  ربمایپ ، ارح ، رب  يرورم  دروخ : یم  مشچ  هب  باتک  رد  اه 

.رازگزامن نیلوا  درم و  ناوج  نیلوا  رذوبا و  نانمشد ، بلاطوبا و  دیزگرب ، تیاصو  هب  ار  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

دلج 4)  ) اه ناج  زیخاتسر  ربمایپ : . 6
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.یعقر هحفص ،  388 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

خیرات ثداوح  یخرب  هباحـص و  ربمایپ ، هرابرد  تسا  ییاه  هتـشون  اه و  تیاکح  هدـنرادربرد  ربمایپ »  » هعومجم زا  باـتک  نیمراـهچ 
یم لهجوبا   نآرق ، زاجعا  هایـس ، هدرب  لالب ؛ شا ، هداوناخ  رـسای و  نب  رامع  تسا : رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  ناونع  هک  مالـسا  ردص 

.رذنم نب  نامعن  ناتساد  ونشب و  یلع  زا  ربمایپ ، زا  لاؤس  هس  هبقع ، تفگش  هثداح  دشکب ، ار  ربمایپ  دهاوخ 

دلج 5)  ) تبحم رایرهش  ربمایپ : . 7

.یعقر هحفص ،  300 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

یناتـساد هنوگ  هب  ربماـیپ »  » ياـه باـتک  هعومجم  زا  باـتک  نیا  رد  هشبح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ناراـی  ترجه  هعقاو 
هدروخ زا  ربمایپ  رابخا  ناناملسم ، هیلع  ناکرشم  همان  نامیپ  بلاطوبا ، بعش  رد  ناناملسم  هرصاحم  یـشاجن ، هصق  .تسا  هدش  وگزاب 

.تسا دلج  نیا  مهم  بلاطم  هلمج  زا  بلاطوبا  نامیا  هنایروم و  هلیسو  هب  همان  نامیپ  ندش 

دلج 6)  ) فئاطل رفس  هب  فئاط  ربمایپ :  . 8

.یعقر هحفص ، 286 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

یگدنز زا  ییاه  شخب  فئاط و  رهـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رفـس  زا  یحرـش  ربمایپ ،»  » هعومجم زا  باتک  نیمـشش  رد 
، هجیدخ ردپ  دـلیوخ ؛ لاح  حرـش  زا  يا  همـش  هجیدـخ ، ترـضح  تلحر  نایـشیرق ، هب  بلاطوبا  تیـصو  .تسا  هدـش  میـسرت  ناشیا 

ترضح نآ  يارب  رفس  نیا  رد  هک  ییاهارجام  فئاط و  هب  ربمایپ  رفس  ترضح ، نآ  لیاضف  همطاف و  ترضح  یناگدنز  زا  يا  هشوگ 
رد هکم  رهش  عاضوا  هکم ، هب  فئاط  زا  ربمایپ  تشگزاب  داد ، خر 
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.تسا باتک  بلاطم  هلمج  زا  ربمایپ  اب  ناکرشم  ياهدروخرب  رهش و  نآ  رد  ربمایپ  تماقا  نایاپ  ياه  لاس 

دلج 7)  ) جارعم ربمایپ : . 9

.یعقر هحفص ، 276 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

عوضوم .تسا  هدـش  نایب  یناتـساد  هنوگ  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  جارعم  هعقاو  ربماـیپ ،»  » هعومجم زا  هرامـش  نیمتفه  رد 
، مالـسلا هیلع  یلع  ینامـسآ  هرهچ  نامـسآ ، تفه  زا  رذـگ  سدـقملا ، تیب  هب  رفـس  یناه ، ما  هناخ  زا  زا : تسا  ترابع  باـتک  ياـه 

حیـضوت یملع ، زجع  هناملاع و  هیجوت   جارعم ، هرابرد  یقوذ  یفـسلف و  يراتفگ  جورع ، تمکح  ناربمایپ ، اب   وگو  تفگ  تاقالم و 
.هتباث نایعا  جارعم و  هرابرد  رگید  یفسلف 

دلج 8)  ) ترجه قافآ  ربمایپ : . 10

.یعقر هحفص ، 356 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

ياـج هبمالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نتفخ   ) تیبملا هلیل  يارجاـم  هنیدـم ، هب  هکم  زا  ربماـیپ  ترجه  هب  طوبرم  ثحاـبم  دـلج ، نیا  رد 
مالسلا و هیلع  یلع  ترجه  وا ، بیقعت  نایرج  روث و  راغ  رد  ربمایپ  هزجعم  دننام : هتسویپ  عوقو  هب  هنیدم  هکم و  هار  نیب  هچنآ  ربمایپ ،)

تیمها رهـش و  نآ  رد  ندش  میقم  هنیدم و  هب  ربمایپ  دورو  يو ، ندروآ  مالـسا  یگنوگچ  ناملـس و  لاح  حرـش  هنیدـم ، هب  ناهارمه 
.تسا هدش  حرطم  مالسا  خیرات  رد  دجسم 

دلج 9)  ) دمحم يانعم  رد  یلع  ربمایپ : . 11
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.یعقر هحفص ، 334 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

يادتبا زا  هرود  نیا  ثداوح  لیلحت  هنیدم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  هرود  یـسررب  هب  دـلجم ، نیا  رد  هدنـسیون 
یسایس راتفر  .تسا  هتخادرپ  هجیدخ  ترضح  تافو  زا  دعب  ربمایپ  ياه  جاودزا  لیلد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  ات  ترجه 
.تسا باتک  بلاطم  رگید  زا  دوهی  هئطوت  یـسایس و  ياهدادرارق  نوتم  نایدوهی ، اب  ربمایپ  يداقتعا  ياـه  ثحب  ناـیدوهی ، اـب  ربماـیپ 

زا هباحـص  يراگتـساوخ  ومالـسلا  هیلع  یلع  اب  ربمایپ  يردارب  ناناملـسم و  نایم  يردارب  ناـمیپ  يارجاـم  ناـیب  اـب  هدنـسیون  نینچمه 
.تسا هتخادرپ  تایاور  یخرب  یسررب  دقن و  هب  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح 

دلج 10)  ) ردب ياه  هعیلط  ربمایپ : . 12

.یعقر هحفص ، 324 ، 1378 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

یلص مرکا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  زا  يرگید  ياه  هشوگ  نآ  رد  هک  تسا  ربمایپ »  » ياه باتک  هعومجم  زا  مهد  دلج  رـضاح  باتک 
، یلوا ردب  هوزغ  طاوب ، هوزغ  ثراح ، نب  هدیبع  هیرـس  زا : دنترابع  باتک  ياه  عوضوم  یخرب  .تسا  هدـش  هداد  حرـش  هلآ  هیلع و  هللا 
زا یخرب  ياـه  ضارتعا  اـه و  ههبـش  یخرب  هب  ثحب ، بساـنت  هب  دـلج ، نیا  رد  دوش  یم  روآداـی  .هکتاـع  ياـیؤر  هربغلا و  يذ  هوزغ  

.تسا هدش  هداد  خساپ  ریشمش  هیاس  رد  نآ  تفرشیپ  يزیر و  نوخ  هب  مالسا  ندرک  مهتم  رد  نایحیسم  ناسانشرواخ و 

دلج 11)  ) يدزیا غورف  ربمایپ : . 13
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.یعقر هحفص ، 356 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

نیا رد  .دراد  صاـصتخا  مالـسا  خـیرات  زا  ییاـه  شخب  یـسررب  حرـش و  هب  ربماـیپ »  » هعومجم زا  باـتک  نیمهدزاـی  يدزیا ،» غورف  »
ربمایپ هرود  خیرات  زا  یتمسق  عیشت ، ننـست و  لها  ياملع  یخیرات  ياه  هاگدید  تایاور و  نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  هدنراگن  باتک ،

دنترابع باتک  ياه  عوضوم  یخرب  .تسا  هدش  وگزاب  ناتـساد  بلاق  رد  بلاطم  نیا  .دنک  یم  حیرـشت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا 
رفیک ردـب ، ياه  هراتـس  ردـب ، گنج  رد  ناگتـشرف  لوزن  ردـب ، گنج  رد  هاپـس  ربمایپ و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  طسوت  بآ  هیهت  زا :
(. دوب هدش  ریسا  ردب  گنج  رد  هک  يرعاش   ) هزعوبا يزاسدازآ  لهجوبا و  رب  ربمایپ  تمحر  تبحم و  لهجوبا ، ندش  یمخز  موش ،

دلج 12)  ) انعم يایمیک  ربمایپ : . 14

.یعقر هحفص ، 328 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

زا سپ  ياهدادـیور  هرابرد  انعم » يایمیک   » ناونع اب  هک  تسا  ربماـیپ »  » ياـه باـتک  هعومجم  زا  باـتک  نیمهدزاود  رـضاح ، باـتک 
هئطوت يرادازع ، مسارم  ردب ، گنج  رد  نمشد  تسکش  للع  تسا : حرش  نیدب  باتک  ياه  عوضوم  .تسا  هدش  هتـشاگن  ردب  گنج 

.رما يذ  هوزغ  قیوس و  هوزغ  هکم ، هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  رییغت  ناریسا ، هب  تبحم  بهو ، نب  ریمع 

دلج 13)  ) دحا ياه  هلق  ربمایپ : . 15
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.یعقر هحفص ، 272 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

هویش دیماجنا ، گنج  هب  هک  ار  ییاهدادیور  دحا ، گنج  داجیا  لیالد  یـسررب  اب  رـضاح ، هعومجم  زا  دلج  نیمهدزیـس  رد  هدنـسیون 
هب ار  مالسا  ربمایپ  نارای  نیرتهب  زا  يدادعت  تداهش  نینچمه  مالسا و  هاپس  زا  یعمج  یچیپرس  رفک و   مالسا و  نایرکـشل  ییورایور 

زاغآ یلصا  لماوع  ناونع  هب  شیرق ، يریگ  ماقتنا  سح  ردب و  گنج  رد  ناکرشم  تهبا  ندش  هتسکش  زا  يو  .دنک  یم  نایب  لیصفت 
هاپـس شیرق و  هاپـس  ناراد  مچرپ  هلظنح ، ناتـساد  نیکرـشم ، مالـسا و  هاپـس  ود  شیارآ  يریگ و  لکـش  هوحن  .درب  یم  مان  دحا  دربن 

.تسا باتک  نیا  بلاطم  هلمج  زا  دحا  رد  ترضح  نآ  ياه  يزابناج  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ینامـسآ  راقفلاوذ  هیـضق  مالـسا ،
.تسا هتفای  صاصتخا  ادهشلادیس  هزمح  تداهش  و  مالسا ) هاپس  راد  مچرپ   ) بعصم تداهش  هب  باتک  ینایاپ  ياه  شخب 

دلج 14)  ) قشع هبذاج  ربمایپ : . 16

.یعقر هحفص ، 304 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

.دراد صاصتخا  مالـسا  خـیرات  زا  ییاه  شخب  حرـش  هب  هک  تسا  ربمایپ »  » هعومجم زا  باتک  نیمهدراهچ  ناونع  قشع » ياه  هبذاج  »
یـسررب و نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  دـحا و  گنج  یخیرات ، عبانم  تایاور و  تایآ ، هب  دانتـسا  اب  ناتـساد و  بلاـق  رد  باـتک ، نیا  رد 

تبقاع دحا ، ياهدمآ  یپ  ربمایپ ، نارای  یگتـشذگ  ناج  زا  دـحا و  گنج  زا : دـنترابع  باتک  ياه  عوضوم  یخرب  .دوش  یم  حیرـشت 
.هزمح تشونرس  زا  یهاگآ  هنیدم و  هب  تشگزاب  عومج ، نبورمع  دیود ، تشهب  هب  گنل  ياپ  اب  فلخ ، نبا  یبا 

دلج 15)  ) قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، ربمایپ : . 17
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.یعقر هحفص ، 288 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

نیا رد  هدنراگن  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  قح » هنادواج  هسامح  قدنخ ،  » ناونع اب  ربمایپ »  » ياه باتک  هعومجم  زا  راتـشون  نیمهدزناپ 
هثداح .تسا  هدروآ  مهارف  ناتـساد ، بلاق  رد  ار  نآ  زا  سپ  ثداوح  بازحا و  گنج  زا  یلیلحت  یخیرات ، عبانم  هب  دانتـسا  اـب  باـتک 

ای بازحا  گنج  لدـنجلا ، همود  هوزغ  عاقرلا ، تاذ  یگنج  تیرومأـم  ریـضن ، ینب  هوزغ  ریـضن ، ینب  هثداـح  هنوعمرئب ، هثداـح  عیجر ،
نب رمع  كرـش ، رکـشل  زا  نامرهق  ود  ییورایور  نایاپ ، رد  .تسا  باتک  ياه  لصف  ماـن  نانکـش ، ناـمیپ  ناـیدوهی و  بیرف  قدـنخ ،

.تسا هدش  حیرشت  قدنخ  هوزغ  ردمالسلا  هیلع  یلع  مالسا ؛ راوسهش  دودبع و 

دلج 16)  ) نسح هروطسا  ربمایپ : . 18 

.یعقر هحفص ،  312 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

، قدـنخ گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدـنز  ياهدادـیور  زا  تسا  یحرـش  ربمایپ »  » هعومجم زا  باتک  نیمهدزناـش 
كدف رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیرومأم  ناقفانم ، اب  گنج  قلطـصملا ، ینب  هوزغ  درق ، يذ  هوزغ  نایحل ، ینب  هوزغ  هظیرق ، ینب  اب  گنج 

ماما نسح و  ماما  يافـش  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  رذن  هصق  نآ ، نوماریپ  ثداوح  هیبیدـح و  حلـص  و 
.یتأ له  هروس  لوزن  مالسلاامهیلع و  نیسح 

دلج 17)  ) ردیح زاجعا  هولج  ربیخ ؛ ربمایپ : . 19

.یعقر هحفص ،  288 ، 1379 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

يزوریپ ربیخ و  گنج  ياهدادیور  هب  ربمایپ »  » هعومجم زا  باتک  نیمهدفه 
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ترضح هب  نآ  ندیشخب  كدف و  طوقس  .دراد  صاصتخا  گنج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هسامح  زین  دوهی و  هاپس  رب  ناناملسم 
.تسا باتک  بلاطم  رگید  زا  نآ  ياهدمآ  یپ  مالسلااهیلع و  ارهز 

دلج 18)  ) كرابم حتف  ربمایپ : . 20

.یعقر هحفص ،  558 ، 1382 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

ربمایپ و ياه  هوزغ  یسررب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  زا  ییاه  شخب  حرـش  زاغآ ، زا  مالـسا  خیرات  حیرـشت 
، هکم حتف  هتوم ، ملاع ، نانارمکح  ناهاشداپ و  توعد  .تسا  هدـمآ  درگ  باتک  نیا  رد  یناتـساد  يا  هنوگ  هب  نآ  هب  طوبرم  ثداوح 

.دنتسه باتک  ياه  عوضوم  زا  یخرب  كوبت  گنج  فئاط و  هرصاحم 

دلج 19)  ) رقف هاشداپ  ربمایپ : . 21

.یعقر هحفص ، 414 ، 1383 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

یثحابم تسا و  هدش  زاغآ  كوبت  هوزغ  زا  هک  هتخادرپ  مالسا  ربمایپ  یگدنز  زا  ییاه  شخب  یسررب  هب  دلج  نیمهدزون  رد  هدنـسیون 
ار هلهابم  ناتساد  ربمایپ و  نارسمه  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنزرف   ) میهاربا گوس  رارض  ، دجـسم  ربمایپ ، لتق  هئطوت  نوچ 

.تسا هدمآ  يدعب  دلج  رد  زین  ترضح  نآ  یگدنز  ینایاپ  ياه  شخب  .دوش  یم  لماش 

دلج 20)  ) ناشکهک شوماخ  ربمایپ : . 22

.یعقر هحفص ، 490 ، 1383 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قاثیم ، رجفریما ،

یگدنز زا  یشخب  نارجن و  هلهابم  يارجام  هعومجم ، نیا  نیشیپ  ثحابم  رد 
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، دلج نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  ناناملـسم  ربارب  رد  نایحیـسم  ینیـشن  بقع  یگنوگچ  هب  وگزاب و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
فلتخم نوتم  هب  دانتسا  اب  ربمایپ ، زا  سپ  نوگانوگ  تاعزانم  نایحیسم و  ناناملـسم و  ياه  شلاچ  مالـسا ، ردص  ياهدادیور  یخرب 

.تسا هدش  یسررب  لیصفت  هب 

مایپ يربمایپ و  . 23

.یعقر هحفص ،  64 ، 1378 لوا ، پاچ  نزیار ، تاراشتنا  نارهت ، نیسح ، یهاگرد ،

هک وا  مایپ  هرابرد  یثحابم  نآ و  ینوماریپ  ثحابم  مالـسا و  ربمایپ  همان  یگدنز  تسا : هدـش  هضرع  یلک  شخب  ود  رد  باتک  ثحابم 
ربمایپ همان  یگدنز  مود ، لصف  رد  هتفگ و  نخس  نآ  موادت  یهلا و  يربهر  نید ، هب  ناسنا  زاین  زا  لوا  لصف  رد  هدنسیون  .تسا  نآرق 
ینآرق نادنمـشناد  نآرق و  ياـه  یگژیو  ناـیب  هـب  مراـهچ  موـس و  لـصف  .تـسا  هدرک  ناـیب  تـلحر  ماـگنه  اـت  تـثعب  زا  شیپ  زا  ار 

، دیجم نآرق  ياه  هیآ  اه و  هروس  تخانش  يارب  مزال  تاحالطـصا  يروص و  تایـصوصخ  یخرب  اه ، لصف  نیا  رد  .دراد  صاصتخا 
.تسا هدش  نایب  ییاه  شرافس  نآرق  مهف  تئارق و  هویش  هرابرد  وگزاب و 

ترجه ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  . 24

.يریزو هحفص ،  312 ، 1374 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یلع ، یناود ،

هب ترضح  نآ  ترجه  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  خیرات  ياهدادیور  نایب  هب  باتک  نیا  رد  هدنـسیون 
، برع داژن  مان و  مالسا ، روهظ  ورملق  زاجح ؛ نوچمه : ییاه  عوضوم  هب  باتک ، يادتبا  زا  ییاه  شخب  رد  يو  .تسا  هتخادرپ  هنیدم 

تیلوت هکم ، رهـش  شیرق ، تراجت  برع  ، هناگ  هد  ياهرازاب  برع ، رنه  ملع و  برع ، ياه  تب  برع ، نایدا  بارعا ، يدـنب  میـسقت 
؛ هّللادبع بلطملادبع و  رذن  یگتخاس ، ناتساد  ربمایپ ، ناکاین  شیرق ، هلیبق  هکم ،
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تکرش ماش ، هب  ربمایپ  رفـس  ربمایپ ، شرورپ  تدالو و  رکذ  زا  سپ  زین  رگید  ياه  شخب  رد  .تسا  هدرک  هراشا  لوسر  ترـضح  ردپ 
، مالـسلااهیلع هجیدـخ  ترـضح  اب  جاودزا  لوضفلا ،) فلح   ) شیرق نادرم  ناوج  نامیپ  رد  ربمایپ  تکرـش  راجف ، گـنج  رد  ربماـیپ 

لوسر تثعب  هب  تثعب ، زا  شیپ  ربمایپ  نید  ربمایپ و  نادـنزرف  ربمایپ ، طسوت  دوسـالارجح  بصن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  تدـالو 
ار هعیـش  هاگدید  زا  تثعب  تیعقاو  تثعب ، ثیداحا  هب  داریا  راهظا  تثعب و  ثیداحا  هب  یهاگن  اب  هتخادرپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
، ربمایپ توعد  ندـش  راکـشآ  دروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  هک  یـسک  نیتسخن  مالـسلا ؛ هیلع  یلع  دـننام : ییاـه  عوضوم  .تسا  هدرک  ناـیب 

بیقعت رد  شیرق  ناگدـنیامن  هشبح ، هب  ناناملـسم  ترجاهم  نآرق ، هبذاج  نآرق ، اب  هزراـبم  رد  هنیدـم  دوهی  زا  شیرق  نتـسج  يراـی 
يومع هزمح ؛ شیارگ  هشبح ، ياراـصن  یمازعا  تئیه  ندـش  ناملـسم  یـشاجن ، اـب  شیرق  یمازعا  تئیه  يوگو  تفگ  نیرجاـهم و 
تعیب فئاط ، هب  ربمایپ  رفـس  مالـسلااهیلع ، هجیدـخ  ترـضح  بلاطوبا و  تاـفو  باـطخلا ، نبرمع  ندروآ  مالـسا  مالـسا ، هب  ربماـیپ 

هب هلمح  ربمایپ ، ترجاهم  زا  يریگولج  يارب  شیرق  ییوج  هراچ  ناشیا ، اب  هنیدم  لها  تعیب  نیمود  ربمایپ ، اب  هنیدـم  لها  زا  یهورگ 
ار باتک  ینایاپ  ياـه  شخب  بلاـطم  هنیدـم ، هب  ربماـیپ  ترجه  ربمغیپ و  هب  تبـسنمالسلا  هیلع  یلع  يراکادـف  راـثیا و  ربمغیپ ، هناـخ 

رتشیب باتک  نیا  شراگن  شور  .تسا  هدروآ  یملع  هاگدید  زا  جارعم  هرابرد  یهاتوک  ثحب  نایاپ ، رد  هدنـسیون  .دـهد  یم  لیکـشت 
.تسا لیلحت  اب  هارمه  دراوم ، یخرب  رد  اهدادیور و  لقن  لکش  هب 

يولع تموکح  ات  يوبن  تثعب  زا  مالسا  خیرات  . 25

، لوا پاچ  فراعم ، رـشن  رتفد  مق ، اه ، هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  يراـکمه  اـب  دـمحم ، یناـیکرو ، یمیهاربا 
.يریزو هحفص ،  400 ، 1382
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سرد لوصحم  هک  باتک  .مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ربمایپ و  تثعب  ات  مالـسا  زا  شیپ  برعلا  هریزج  خـیرات  رب  تسا  يرورم  رثا  نیا 
رثا نیا  .دنک  یم  یسررب  ار  نارود  نآ  ياهدادخر  مالسا ، روهظ  ناناملسم و  هتشذگ   هب  یهاگن  اب  تسا ، هدنسیون  یهاگـشناد  ياه 

يارب هدنـسیون  .تسا  هدمآرد  شراگن  هب  تنـس  لها  مه  يدراوم  رد  هعیـش و  عبانم  زا  يریگ  هرهب  اب  یلیلحت و  یـشرازگ _  هویـش  اب 
هب ار  باتک  تسخن  شخب  زا  لصف  ود  دراذگب ، شیامن  هب  ار  نآ  راثآ  برعلا و  هریزج  رد  ربمایپ  تثعب  ترورض  زا  ییامنرود  هکنیا 
رد ندـمت  روهظ  ینید و  ياه  تیلقا  دوجو  بارعا ، یگدـنز  یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف ، عاضوا  نآ ، ياـیفارغج  برعلا و  هریزج 

تـشذگرس باتک ، تسخن  شخب  زا  لصف  هس  .تسا  هتخادرپ  ربمایپ  هماـن  تسیز  حرـش  هب  هاـگ  نآ  هداد و  صاـصتخا  نیمزرـس  نآ 
رمع 63 نارود  هجوت  لباق  ياهدادـخر  تاکن و  نآ ، رد  تسا و  تلحر  ات  ترجه  زا  ترجه و  ات  تثعب  زا  تثعب ، ات  دـلوت  زا  ربماـیپ 

لـصف هس  رد  هک  شخب  نیا  رد  .دوش  یم  زاغآ  نآ  ياه  باتزاب  ربمایپ و  تلحر  زا  باتک ، مود  شخب  .تسا  هدـش  نییبت  ربمایپ  لاس 
رد رمع  هریـس  یمالـسا ، تاحوتف  مود ، هفیلخ  تفالخ  تسخن ، هفیلخ  نارود  ثداوح  كدف ، هفیقـس ، هّدر ، يارجام  هب  هتفای ، ناماس 
نآ ياه  گـنج  يارجاـم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تفـالخ  .تسا  هدـش  هتخادرپ  يو  ياـه  یگژیو  ناـمثع و  لاـملا و  تیب  میـسقت 

نـسح ماما  تفالخ  ماما و  تداهـش  اهنآ و  ياه  یگژیو  ماما و  يور  رد  ور  ياه  نایرج  نیقراـم و  نیطـساق و  نیثکاـن ، اـب  ترـضح 
.تسا نآ  مود  شخب  ینایاپ  لصف  باتک و  شخب  نایاپ  مالسلا ، هیلع  یبتجم 

( مالسا ربمایپ  تلحر  ات  تیلهاج  زا   ) مالسا خیرات  . 26

.يریزو هحفص ،  332 ، 1383 لوا ، پاچ  فراعم ، رشن  رتفد  مق ، يدهم ، ییاوشیپ ،
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نـشور اهداژن  اه و  تلم  رد  هک  درف  کی  رد  اهنت  هن  نامز  رذگ  خیرات و  ریثأت  یتح  دبای و  یم  انعم  ناسنا  نامز و  اب  دنویپ  رد  خیرات 
دیاشگب و نامیور  هب  ار  خیرات  روطق  رتفد  دهاوخ  یم  هشیدنا ، نیمه  اب  هدنسیون  .تسشن  يرواد  هب  تیاهن  رد  دیشیدنا و  دیاب  .تسا 
زا کی  ره  يارب  ات  دـشوک  یم  تسا و  هدرک  نیودـت  لصف  هدزناش  یلـصا و  شخب  جـنپ  رد  ار  هعومجم  نیا  يو  .دـسیونب  مالـسا  زا 

شرازگ لکـش   زا  ار  ثداوح  یثیدـح ، ینآرق و  دـهاوش  نایب  اب  نینچمه  .درواـیب  یعونتم  هناگادـج و  عباـنم  يوبن ، رـصع  ثداوح 
هدرک هجوت  زین  عوضوم  ره  هب  طوبرم  ياـه  ههبـش  هب  هتخادرپ و  اـهنآ  زا  یخرب  بساـنم  یـسررب  لـیلحت و  هب  هدروآ و  نوریب  فرص 

.تسا

نایدا برع ، تایحور  تافـص و  یندمت ،) یعامتجا و  ییایفارغج ، تیعقوم   ) برعلا هریزج  زا : دنترابع  باتک  ياه  ناونع  نیرت  مهم 
دمحم ترضح  یناوجون  یکدوک و  تثعب ، ات  دلوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآ ، فارطا  ناتسبرع و  هریزج  هبـش  رد  بهاذم  و 

شیرق و تفلاخم  ياهدمآ  یپ  ینلع ، توعد  ترجه ، ات  تثعب  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناوج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
تلحر ات  یناهج  توعد  زا  مالسا و  یمزر  ياهورینلیکشت  هنیدم ، رد  مالسا  ربمایپ  یـساسا  تامادقا  ربمایپ ، نارـسمه  نانآ ، تامادقا 

.مالسا ربمایپ 

نآرق رد  مالسا  خیرات  . 27

.يریزو هحفص ،  142 ، 1381 لوا ، پاچ  لسرم ، تاراشتنا  ناشاک ، يدجم ، دمحم  یلع  هتساریو : ربکا ، یلع  درف ، یبحاص 

.تسا هدـش  یـسررب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ  مالـسا  خـیرات  باـتک ، نیا  رد 
بادآ و یسررب  اب  ادتبا  هدنسیون 

ص:65

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  هراشا  مالـسا  ربمایپ  یناگدـنز  هب  سپـس  هتخادرپ و  هرود  نآ  بارعا  ياه  هاگدـید  دـیاقع و  هب  تیلهاـج ، نارود  موسر 
لاس هد  تدم  رد  هنیدم  رد  هدمآ  شیپ  ثداوح  هنیدم و  رد  ماکحا  عیرـشت  اه و  گنج  هکم ، رد  ناکرـشم  اب  ترـضح  نآ  تازرابم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ناناملـسم  دادـترا  هب  نایاپ  رد  يو  .تسا  باتک  بلاطم  رگید  زا  ربمایپ ، یناگدـنز 
.تسا هدرک  هراشا  يوما  تنطلس  هب  یمالسا  تموکح  لیدبت  هدعاس و  ینب  هفیقس  نوچ  یثداوح  شیادیپ  ياه  هنیمز 

ربمایپ نارود  مالسا : خیرات  . 28

يزکرم داتس  یسایس  یتدیقع -  شزومآ  دحاو  نارهت ، نیودت ،) هیهت و   ) یسایس یتدیقع  شزومآ  دحاو  تاقیقحت  یـسررب و  زکرم 
.يریزو هحفص ، 219 ، 1368 لوا ، پاچ  هاپس ،) )

تایح نارود  هب  طوبرم  ثداوح  هدـش و  نیودـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  خـیرات  هنیمز  رد  یـسرد » نتم   » ناونع هب  رثا  نیا 
زا لوا ، شخب  .تسا  هدش  لیکشت  شخب  ود  زا  باتک  نیا   .تسا  هدرک  نایب  یلیلحت  تروص  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  ات  دحا  دربن  زا  مود ، شخب  ردب و  گنج  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تایح  زاغآ 
: تسا رارق  نیا  زا  رضاح  باتک  ياه  یگژیو  .دریگ  یمربرد 

.دوش هدافتسا  تسا ، رت  کیدزن  مالسا  ردص  هب  هک  لوا  تسد  عبانم  هیلوا و  نوتم  زا  تسا  هدش  شالت  بلاطم  هیهت  رد  . 1

.تسا هدمآ  يددعتم  عبانم  هدش ، لقن  ثداوح  تحص  زا  رتشیب  نانیمطا  تهج  بلاطم ، زا  يرایسب  رد  . 2
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مالسا ربمایپ  نامز  ياه  گنج  رد  اه  تسکش  اه و  يزوریپ  للع  هتفرگ و  ماجنا  زین  عیاقو  لیلحت  هیزجت و  ثداوح ، لقن  رب  نوزفا  . 3
.تسا هتخادرپ  زین  ناکرشم  ناقفانم و  دوهی و  یمالسا  دض  ياه  تکرح  هب  .تسا  هدش  یسررب 

.تسا هدروآ  یخیرات  عیاقو  رد  لوزن ، نأش  تبسانم  هب  ار  ینآرق  تایآ  . 4

.دوش صخشم  یبوخ  هب  مالسا  ردص  ثداوح  اهدربن و  یلصف  تیعقوم  ات  تسا  هداد  قیبطت  یسمش  خیرات  اب  ار  يرمق  خیرات  . 5

.تسا هدش  صخشم  رتمولیک  اب  هنیدم  زا  ثداوح  اهدربن و  یضعب  تیعقوم  لحم و  اه ، تکرح  ریسم  لوط  هلصاف و  . 6

.دشاب ناسآ  هدنناوخ  يارب  نآ  حیحص  ظفلت  ات  تسا  هدش  يراذگ  بارعا  مالعا  یماسا و  . 7

.تسا هتشگ  حرطم  ییاه  شسرپ  سرد ، ره  نایاپ  رد  هدش و  يدنب  سرد  باتک ، نیا  بلاطم  . 8

هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  یناگدنز  مالسا : خیرات  . 29

.يریزو هحفص ،  359 ، 1378 لوا ، پاچ  مرخ ، تاراشتنا  مق ، رفعج ، یناحبس ،

هب رتشیب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نیتسخن و  يافلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  یناگدنز  خیرات  رد  یـشواک  رثا ، نیا 
یخیرات لیلحت  هویـش  زا  داقتنا  هب  یلیلحت ، یلقن و  يراگن  خـیرات  نییبت   اب  همدـقم ، رد  هدنـسیون  .تسا  هتفای  شراـگن  شرازگ  هویش 

نیرت مهم  .تسا  هدش  میظنت  افلخ  خیرات  ربمایپ و  خیرات  شخب  ود  رد  باتک  نتم  .دزادرپ  یم  ناسانـشرواخ  ناراگن و  خـیرات  یخرب 
ملع و تثعب ، زا  لبق  هرود  رد  برع  یمومع  یقالخا  یعامتجا و  عاضوا  ناتـسبرع ، ییایفارغج  عاضوا  زا : دنترابع  باتک  ياه  ناونع 

هریح و ياه  تلود  زاجح ، رد  نید 
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ثداوح رگید  هجیدـخ و  اب  جاودزا  ماش ، هب  رفـس  لوضفلا ، فلح  نامیپ  یناوج ، ات  تدالو  زا  ربمایپ  ربماـیپ ، ناـکاین  ردـپ و  ناـسغ ،
نادـنواشیوخ و توعد  يّرـس ، توعد  ربماـیپ ، تثعب  تثعب ، زا  شیپ  ربماـیپ  نییآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناوـج  نارود 

هجیدـخ بلاـطوبا و  تاـفو  ربماـیپ ، دـض  رب  نیکرـشم  ياـه  هشقن  هشبح ، هـب  ربماـیپ  ناراـی  زا  يا  هدـع  ترجاـهم  یموـمع ، توـعد 
ياه لاس  ثداوح  هنیدم ، هب  ترجاهم  هبقع ، نامیپ  فئاط ، هب  رفس  نآ ، نوماریپ  ییاه  شسرپ  هب  خساپ  ربمایپ و  جارعم  مالسلااهیلع ،

، نیقفانم اه و  ناملـسمریغ  اب  ربمایپ  دروخرب  هوحن  ربمایپ ، تاحوتف  اـه و  گـنج  ترـضح ، نآ  تامادـقا  هنیدـم و  رد  ربماـیپ  روضح 
هجح ربمایپ ، ياه  همان  حلص  اه و  نامیپ  مالـسا ، هب  اهروشک  لیابق و  نارـس  توعد  ربمایپ و  یناهج  تلاسر  رارـض ، دجـسم  ناتـساد 

رکبوبا و تفالخ   هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تافو  عادو و  ربمایپ ، ینیشناج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  بصن  ریدغ و  هعقاو  عادولا ،
نیطساق و نیثکان ، اب  مالسلا  هیلع  یلع  دربن  مالـسلا ، هیلع  یلع  تماما  نارود  یـسررب  نامثع ، تفالخ  نآ ، لماوع  ناریا و  حتف  رمع ،

.نیقرام

دلج 1)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالسا : خیرات  . 30

، هحفص  202 ، 1378 لوا ، پاچ  ناراب ، رشن  نارهت ، هدنشخرد ، هموصعم  راتساریو : يریمازود ، هنیکـس  ححـصم : نمهب ، هداز ، ییوخ 
.يریزو

ناتسبرع و هریزج  هبش  یسایس  یناسنا و  یعیبط ، يایفارغج  اب  نابطاخم  لوا ، شخب  رد  .تسا  شخب  راهچ  زا  لکشتم  رضاح ، راتشون 
هک دراد  صاصتخا  ییاهدادیور  حرش  هب  مود  شخب  .دنوش  یم  انـشآ  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  هریزج  هبـش  نیا  يونعم  يدام و  عاضوا 

، توعد تثعب و  دننام : تسا ، هداد  خر  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب 
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زا موـس ، شخب  رد  .مشاـه  ینب  هرـصاحم  حرط  هشبح و  هب  ترجاـهم  مالـسا ، ربـمغیپ  هـب  تبـسن  شیرق  لـمعلا  سکع  نآرق  ، لوزن 
، هلبق رییغت  زا : دنترابع  ثداوح  نیا  زا  یخرب  .تسا  هداد  يور  هنیدم  رهـش  رد  ربمایپ و  نامز  رد  هک  دیآ  یم  نایم  هب  نخـس  یثداوح 

ادخ لوسر  هریس  هرابرد  یبلاطم  اب  باتک  .كوبت  گنج  هکم و  حتف  قدنخ ، هوزغ  ریضن ، ینب  دوهی  اب  هوزغ  دحا ، گنج  ردب ، گنج 
.دسر یم  نایاپ  هب  ترضح  نآ  نانخس  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

( تثعب رصع   ) وگو تفگ  یشیدنارگد و  هصرع  مالسا : خیرات  . 31

.يریزو هحفص ،  1013 ، 1377 لوا ، پاچ  هرذ ، رشن  نارهت ، دیجملادبع ، هاوخیداعم ،

اب ار  نابطاخم  ییانشآ  هنیمز  تثعب ، رصع  مالسا و  خیرات  مهم  ياهدادیور  لیلحت  حرش و  نمض  یخیرات ، عبانم  هب  دانتسا  اب  هدنراگن 
زا هک  تسا  هدش  لیکشت  یلک  شخب  جنپ  یس و  زا  باتک  .دزاس  یم  مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دورف  زارفرپ و  یگدنز 

عیاقو کیاکی  سپس  .دوش  یم  زاغآ  ربمایپ  تیصخش  مسر و  هار و  ربمایپ و  شیرق و  نادناخ  زاجح ، نیمزرـس  تثعب  زا  شیپ  عاضوا 
، برثی هب  ترجه  ربمایپ ، اب  برثی  ییانـشآ  هشبح ، هب  ترجه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تثعب  زا  ار  مالـسا  خـیرات  تاقافتا  و 

گنج يزوریپ ، زا  سپ  ردب ، گنج  هکم ، يزاسدازآ  هار  رد  نآ ، ياهدمآ  یپ  هلبق و  رییغت  هنیدم ، رد  یمالـسا  ندـمت  يراذـگ  هیاپ 
، هکم حتف  هتوم ، گنج  ربیخ ، گنج  هیبیدح ، حتف  هظیرق ، ینب  تنایخ  هب  خساپ  بازحا ، گنج  دحا ، زا  سپ  تسکـش ، باتزاب  دحا ،
، باتک زاغآ  رد  .دریذـپ  یم  نایاپ  ناکرـشم  زا  تئارب  مالعا  اب  ماجنارـس  دـنک و  یم  یـسررب  تاـکز  نوناـق  يارجا  كوبت و  نینح ،

يارب نکاما  مالعا و  اه ، عوضوم  هیاـمن  هحفـص  یـس  باـتک ، ناـیاپ  رد  زین  هحفـص و  هن  رد  باـتک  ياـه  عوضوم  یلیـصفت  تسرهف 
هدافتسا
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.تسا هدمآ  مهارف  نارگشهوژپ  رتهب  هچره 

تلاسر رصع  مالسا : خیرات  . 32 

، لوا پاچ  هاپس ،)  ) يزکرم داتـس  یـسایس  یتدیقع _  شزومآ  دحاو  نارهت ، هیهت ،)  ) یـسایس یتدیقع _  تاقیقحت  یـسررب و  زکرم 
.يریزو هحفص ،  197 ، 1365

تسا یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یسایس  یتدیقع _  یشزومآ  ماظن  حرط  یشزومآ  ياه  هرود  زا  یکی  یـسرد  نتم  باتک ، نیا 
سرد ره  نایاپ  رد  ییاه  شـسرپ  اب  هارمه  سرد  هدزناش  هدـنرادرب  رد  دزادرپ و  یم  تلاسر  رـصع  رد  مالـسا  خـیرات  یـسررب  هب  هک 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تدالو  مالسا ، زا  لبق  ناتسبرع  عاضوا  خیرات ، تیمها  تسا : حرش  نیدب  اه  عوضوم  ناونع  .تسا 
ياه يریگرد  زاغآ  یمالـسا و  تموکح  داجیا  برثی ، هب  ترجه  يداصتقا ، هرـصاحم  هکم ، رد  مالـسا  راشتنا  تلاـسر ، ياتـسار  رد 
هوزغ ربماـیپ ، تاوزغ  دـنتخومآ ، نآ  زا  ناناملـسم  هک  ییاـه  سرد  دـحا و  هوزغ  ردـب ، گـنج  ياهدـمآ  یپ  درواتـسد و  هناحلـسم ،

.عادولا هجح  نیقفانم و  هئطوت  كوبت ،

مالسا ربمایپ  خیرات  . 33

766 ، 1378 مشـش ، پاچ  نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  نارهت ، یجرگ ، مساـقلاوبا  تاـفاضا : رظن و  دـیدجت  اـب  میهاربادـمحم ، یتیآ ،
.يریزو هحفص ،

زا لبق  یکدـنا  ات  زاغآ  زا  يو  یگدـنز  نارود  ثداوح  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  تایح  خـیرات  زا  يدنتـسم  عماـج و  شرازگ  باـتک ،
رد وجو  تسج  اب  تسامالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هریس  مالسا و  خیرات  رد  قیقد  هاگآ و  دارفا  زا  هک  هدنـسیون  .تسا  بانج  نآ  تلحر 

ار مالسا  خیرات  ياوتحم  نهک ، يراگن  هریس  عبانم 
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ترـضح روضح  هب  هوزغ  نآ  زا  سپ  هک  يدوفو  زا  دفو  راهچ  تسیب و  كوبت و  هوزغ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دادجا  زا 
هلمج زا  ترـضح  نآ  خیرات  ریخا  ياه  لاس  مهم  ثداوح  زا  یـضعب  هدنـسیون ، تشذـگرد  لیلد  هب  .تسا  هدرک  شرازگ  دندیـسر ،

هب هراـشا  رب  نوزفا  باـتک ، موس  کـی  زا  رتـمک  رد  هدنـسیون   .تسا  هداـتفا  ملق  زا  ربماـیپ  تاـفو  زین  مخریدـغ و  هعقاو  عادولا ، هجح 
اب دروخرب  رد  ترـضح  نآ  ياه  يراتفرگ  هکم و  نارود  رد  ربمایپ  یناگدـنز  هب  ربماـیپ ، دادـجا  شیرق و  تشذگرـس  اـه و  یگژیو 

نایدوهی و شیرق و  اب  ترضح  نآ  ددعتم  ياه  گنج  اه ، هیرس  هژیو  هب  هنیدم  نارود  ثداوح  هب  بلاطم  هیقب  .تسا  هتخادرپ  شیرق 
مالعا يراذگ  بارعا  قیقد و  تبث  طبض و  .تسا  هدش  شرازگ  میظنت و  لاس ، بیترت  هب  هک  تسا  طوبرم  مالسا  نافلاخم  ياه  هشقن 
.تسا رثا  نیا  ياه  یگژیو  زا  لوا  تسد  يا  هریـس  یخیرات و  عباـنم  هب  اـه  شرازگ  بلاـطم و  ياوتحم  يزاسدنتـسم  اـه و  ناـکم  و 

ره يایازم  نایب  باتک و  نیا  ررکم  پاچ  رب  همدقم  دنچ  نتـشون  رب  نوزفا  دوخ  تافاضا  رظندیدجت و  رد  زین  یجرگ  مساقلاوبا  رتکد 
ههایـس باتک ، نایاپ  رد  .تسا  هداد  حیـضوت  هدرک و  هراشا  هدنـسیون  ياه  شرازگ  هب  تبـسن  اـهداقتنا  یخرب  هب  اـه ، پاـچ  زا  کـی 

.تسا هدمآ  هدنسیون  هراشا  دروم  تاوزغ  راعشا و  اه ، ناکم  لیابق ، مالعا ، ثیداحا ، تایآ ،

: صیلخت اب  مالـسا ، ربمایپ  خـیرات  هدـیکچ  تسا : هدیـسر  پاچ  هب  ریز  ناونع  اب  ناور  يرثن  اب  باتک  نیا  هدـیکچ  دوش  یم  يروآدای 
پاچ تمس ،)  ) اه هاگـشناد  یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  یمالـسا ، ياه  شهوژپ  داینب  نارهت ، يرادمتعیرـش ، رفعج 

.يریزو هحفص ،  244 ، 1378 لوا ،

مالسا ربمایپ  خیرات  . 34

ص:71

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


.یعقر هحفص ،  300 ، 1375 لوا ، پاچ  يدهلا ، راونا  تاراشتنا  مق ، نسحلاوبا ، ینایدا ، ینیسح 

ییاه عوضوم  زا  مالـسا ،» خـیرات  نوماریپ  یتایلک   » ناونع اب  مالـسا  خـیرات  ثحابم  حرط  ترورـض  رکذ  اب  لوا ، شخب  رد  هدنـسیون 
شقن  مالـسا ، خـیرات  شراگن  زاغآ  مالـسا ، خـیرات  هرتسگ  نآرق ، هاگدـید  زا  خـیرات  یخیرات ، ثحاـبم  هدـیاف  خـیرات ، ماـسقا  نوچ 
یسایس و یعیبط ، خیرات  هب  مود ، شخب  رد  .تسا  هدرک  دای  یخیرات  ياه  یسررب  عبانم  مالسا و  خیرات  نیودت  رد  هعیـش  نادنمـشناد 

یبونج هقطنم  یقرـش و  يزکرم و  هقطنم  یبرغ ، یلامـش و  هقطنم  زاجح و  برعلا ، هریزج  ییایفارغج  تیعقوم  برعلا ، هریزج  یناسنا 
.تسا هتخادرپ  نمی  و 

ثعبم زا  شیپ  دیحوت _  هب  ناشیا  نیدلاو  ترـضح و  نآ  نامیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناکاین  دادجا و  موس ، شخب  رد 
ییاه عوضوم  بلاـق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  جاودزا  اـت  تدـالو  زا  مراـهچ ، شخب  رد  .تسا  هدـش  حرطم  _ 

هب ترضح  نآ  لوا  رفس  ربمایپ ، ّدج  ردام و  تلحر  نآ ، نوماریپ  یلیلحت  تاصاهرا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دالیم  نوچ :
ات جاودزا  زا  مجنپ ، شخب  رد  .تسا  هدـش  نایب  ترفاـسم  ود  نیا  نوماریپ  یلیلحت  ماـش و  هب  ناـشیا  مود  رفـس  لوضفلا ، فلح  ماـش ،

تیصخش نآ ، لماوع  مالسلااهیلع و  هجیدخ  ترضح  اب  ترضح  نآ  جاودزا  نوچ  یلئاسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب 
اب مالسا ، زا  لبق  یلهاج  برع  تیعضو  یسررب  يارب  مشش  شخب  رد  هدنسیون  .تسا  هتشگ  حرطم  ...و  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح 

ینید و تایح  یلهاج ، برع  یعامتجا  یـسایس و  تایح  نآ ، یناکم  ینامز و  دودـح  تیلهاج و  موهفم  نوچ : ییاـه  عوضوم  ناـیب 
نییآ تیسوجم ، تیحیسم ، تیدوهی ، لماش  مالسا  زا  شیپ  برعلا  هریزج  رد  دوجوم  ياه  نید  هب  یلهاج ، برع  یلمع  تعیرش 
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، نادـنزرف نانز و  قوقح  یندـم ، نیناوق  یلهاج ، برع  یقالخا  یحور و  ياه  تلـصخ  هتـشاد و  هراـشا  ّتیفنح  تیرهد و  نیبئاـص ،
ربمایپ ترجه  ات  تثعب  هب  هک  متفه  شخب  رد  .تسا  هدرک  یـسررب  ار  تثعب  زا  لبق  ناهج  یمومع  تیعـضو  یتسرپ و  هفارخ  هفارخ و 
راذنا نامیا ، مالـسا و  رد  ناماگـشیپ  زا  نآ ، نوماریپ  یلیلحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  رکذ  زا  سپ  دراد ، صاصتخا 

یلص ادخ  لوسر  اب  نیکرشم  تاجاجتحا  مالـسا ، اب  شیرق  يدج  هلباقم  شیرق ، ياه  عیمطت  تادیدهت و  یمومع ، توعد  هریـشع و 
هجیدـخ بلاطوبا و  تلحر  بلاـطوبا ، بعـش  رد   هرـصاحم  يداـصتقا و  میرحت  هشبح ، هب  ترجه  شیاـشگ و  زاـغآ  هلآ ، هیلع و  هللا 

، هنیدم مدرم  مالسا  ياه  هنیمز  هکم ، رد  مالسا  همانراک  فئاط ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رفس  لیابق ، توعد  مالـسلااهیلع ،
هنیدم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجه  تیبملا و  هلیل  هنیدم ، هب  ناناملـسم  ترجه  نآ ، هزیگنا  هنیدم و  مدرم  مالـسا  زاغآ 

نآ ثداوح  هنیدـم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یگدـنز  زا  هتخادرپن و  هکم  زا  سپ  نارود  هب  باتک  نیا  .تسا  هدـش  دای 
لیلحت اب  زین  دراوم  یخرب  رد  هدش و  هدنـسب  یخیرات  عیاقو  لقن  هب  رثا ، نیا  شراگن  رد  .تسا  هدرکن  دای  ربمایپ  ياه  گنج  نارود و 

.تسا هارمه  هدنراگن 

توعد نالعا  هلحرم  ات  توبن  رصع  لوا : دلج  یمالسالا ) خیراتلا  هعوسوم   ) مالسا یقیقحت  خیرات  . 35

، هللا همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  زکرم  مق ، یبرع ، یلع  نیـسح  همجرت : يداهدمحم ، يورغ ، یفـسوی 
.يریزو هحفص ،  447 ، 1382 مود ، پاچ 
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ناسانـش باتک  ناراگن و  خیرات  زا  يورغ  یفـسوی  يداهدمحم  ياقآ  رثا  یمالـسالا _ خیراتلا  هعوسوم   _ باتک همجرت  رـضاح ، رثا 
خیراتلا هعوسوم   » دنمـشزرا باـتک  قیقدـت ، قیقحت و  يدـنا  لاـس و  تسیب  زا  سپ  يو  .تسا  فجن  مق و  هیملع  هزوح  ماـن  بحاـص 

نأش هب  هجوت  اب  مالسا » یقیقحت  خیرات   » ناونع اب  دلجم  راهچ  رد  باتک  نیا  .تسا  هتشاد  میدقت  بدا  ملع و  هعماج  هب  ار  یمالـسالا »
: تسا رادروخرب  ریز  ياه  یگژیو  زا  هک  هدش  نادرگرب  یسراف  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  تایآ و  لوزن 

فیرحت اه و  یتساک  دـنا ، هدـمآرد  شراگن  هب  تقو  ياه  تموکح  ياه  تسایـس  ریثأت  تحت  یخیرات  ياه  باـتک  هک  اـجنآ  زا  . 1
لیلحت یـسررب و  يارب  ریذپان  فیرحت  لدتـسم و  نقتم و  عبنم  کی  ناونع  هب  نآرق  زا  هعومجم ، نیا  فیلأت  رد  .دـنراد  یناوارف  ياه 

هتـشگ نایب  فلتخم  ثداوح  هرابرد  هدـش  لزان  تایآ  لوزن  نأـش  هدـش و  هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  ثداوح 
.تسا

تلع تسا  هدیشوک  هدرک و  هدافتسا  خیرات  ملع  رد  یصوصخم  یملع  شور  زا  دوخ  هلاس  تسیب  شهوژپ  یسررب و  رد  هدنسیون  . 2 
.دنک لیلحت  یبای و  هشیر  ار  هدش  ماجنا  ياه  فیرحت  ای  صوصن  ضقانت 

سپ مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایاور  زا  ات  تسا  هدیشوک  هدنـسیون  دنتـسه ، تیبلا » یف  امب  يردأ  تیبلا  لها   » هکنیا هب  تیانع  اب  . 3
یقیقحت یملع و  شور  قطنم و  لالدتسا و  اب  ناشیا  .دنک  هدافتسا  مالسا  ردص  ثداوح  لیلحت  نییبت و  رد  تلالد  دنـس و  یـسررب  زا 

.درب یم  لاؤس  ریز  ار  صاخشا  یخرب  يارب  هدش  لعج  لیاضف  زا  يرایسب  خیرات ، ملع  رد 

هرابرد هژیو  هب  نآرق  مالسا و  هرابرد  يرایسب  ياه  ههبش  خیرات ، لوط  رد  . 4
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هدافتسا اب  هژیو  هب  ناهرب و  لالدتسا و  اب  بسانم ، ياج  رد  هدنسیون  هک  هدش  داجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يالاو  تیصخش 
.تسا هداد  خساپ  اه  ههبش  نیا  هب  نآرق ، زا 

هدنـسیون هکلب  تسین ، فلتخم  ياه  باتک  زا  یخیراـت  ياـه  شرازگ  بیوبت  يروآ و  عمج  اـهنت  موسرم ، فـالخرب  باـتک ، نیا  . 5
.دشاب ناگدنیآ  هار  يارب  یغارچ  ات  دنک  نییبت  ار  يا  هثداح  هنوگره  تسا  هدیشوک 

.تسا هتشاد  یعیش  عبانم  هب  يا  هژیو  تیانع  نایم ، نیا  رد  دنک و  هدافتسا  لوا  تسد  عبانم  زا  تسا  هدرک  شالت  هدنسیون  . 6

هدرک دـقن  لیلحت و  ار  هریـس  هرابرد  یخیرات  ياه  شور  مالـسا ، خـیرات  رد  قیقحت  هعلاطم و  هرابرد  ثحب  اب  لوا  دـلج  رد  هدنـسیون 
یبن يامن  وشن و  یگدنز و  لحارم  مالسا ،) زا  لبق  خیرات  ثداوح و   ) تیلهاج رصع  موسر  دیاقع و  یگنهرف و  عاضوا  سپـس  .تسا 
نوتم تایاور و  تایآ و  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  ربمایپ  راکـشآ  ناهنپ و  توعد  لـحارم  تثعب و  ياـه  هنیمز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.تسا هتشاد  نایب  یخیرات 

نیا دراد و  مان  ترجه  مود  لاس  نایاپ  ات  توبن  رـصع  تسا ، مالـسا  ردـص  عیاقو  لیلحت  حرـش و  لـماش  هک  هعومجم  نیا  مود  دـلج 
هئطوت هنیدـم ، رد  مالـسا  راشتنا  هبقع و  تعیب  فئاط ، هب  ترجه  لوا ، ترجه  ءارـسا ، و  جارعم   خـیرات  تسا : هدـمآ  نآ  رد  بلاـطم 

.يرجه مود  لوا و  لاس  ثداوح  نیرت  مهم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لتق  يارب 

يرجه موس  لاس  ثداوح  نیرت  مهم  زا : دـنترابع  تسا ، ترجه  مشـش  ات  موس  لاس  ثداوح  نآ  ناونع  هک  موس  دـلج  ياه  عوضوم 
، راق يذ  هعقاو  نوچ :
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، دسالا ءارمح  هوزغ  مالـسلا ، هیلع  یلع  هاگیاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هبطخ  دـحا ، گنج  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  دالیم 
، دـسا تنب  همطاف  تافو  عاقرلا ، تاذ  هوزغ  ریـضن ، ینب  هوزغ  عیجر ، هوزغ  يرجه : مراهچ  لاس  ثداوح  نیرت  مهم  ...و ؛ ثرا  ماکحا 

ناملـس هرابرد  قدـنخ ، هوزغ  يرجه : مجنپ  لاـس  ثداوح  نیرت  مهم  هملـس ؛ ما  اـب  ربماـیپ  جاودزا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  دـالیم 
ینب هوزغ  يرجه : مشـش  لاس  ثداوح  نیرت  مهم  ...و ؛ باـجح  ندـش  بجاو  هظیرق ، ینب  هوزغ  هظیرق ، ینب  ینکـش  ناـمیپ  یـسراف ،
يوس هب  ربمایپ  ناگداتـسرف  ناوضر ، تعیب  هیبیدح ، حلـص  قلطـصملا ، ینب  هوزغ  لسالـسلا ، تاذ  هوزغ  لدـنجلا ، همود  هوزغ  نایحل ،

 . ...و ناهاشداپ 

مهدزای لاس  اـت  متفه  لاـس  ثداوح  نیرت  مهم  دـلجم ، نیا  رد  .تسا  ترجه  مهدزاـی  اـت  متفه  لاـس  ثداوح  مراـهچ ، دـلج  ناونع 
هوزغ ربماـیپ ، ربـنم  نتخاـس  هجحلا ، يذ  رد  رهد  هروس  لوزن  تسا : رارق  نیدـب  نآ  ياـه  ناونع  نیرت  مهم  هک  هدـش  یـسررب  يرجه 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  جورخ  شیرق ، هلیسو  هب  هیبیدح  همان  حلص  ضقن  قالط ، هروس  لوزن  ربمایپ ، صاخ  ياه  شرافس  هتوم ،
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هناگ  هس  ياه  هعلق  نایدوهی  هحلاـصم  هنیدـم ، ناـیدوهی  يریگ  عضوم  ربیخ ، هوزغ  هکم ، يوس  هبهلآ 
، هنیدـم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  كوبت ، هوزغ  فئاـط ، يوس  هب  ربماـیپ  تکرح  يرـسک ، هب  هماـن  لاـسرا  كدـف ، هیـضق  هلآ ،

روتـسد لوزن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا  گرم  نارجن ، ياه  فقـسا  اب  هلهابم  ربمایپ ، ياعد  ندـش  باجتـسم 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندش  قحلم  هکم ، هب  ربمایپ  دورو  عادولا ، هجح  يارب  تکرح  جح ، ماجنا  يارب 

تیالو ياه  هیآ  هرمع ، ماجنا   زا  سپ  ربمایپ  هبطخ 
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 . ...و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تافو  خیرات  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  تیصو  غیلبت ، و 

( راصتخا تیاعر  اب  یلاع  شزومآ  ياه  لصفرس  ساسا  رب   ) ربمایپ تلحر  ات  مالسا  زا  شیپ  مالسا : یلیلحت  خیرات  . 36

.یعقر هحفص ،  192 ، 1380 لوا ، پاچ  هبادرف ، تاراشتنا  نارهت ، هّللا ، نیع  يداشرا ،

سپ یخیرات ، عبانم  زا  يریگ  هرهب  اب  هدنسیون  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نآ  راذگ  ناینب  مالـسا و  خیرات  رد  تسا  یـشهوژپ 
ات تدالو  زاغآ  زا  مالـسا  ربمایپ  خـیرات  هب  هقطنم ، نیا  موسر  لیابق و  نایدا و  تخانـش  هریزج و  هبـش  ییایفارغج  تیعقوم  یـسررب  زا 

اه و گنج  نآرق ، لوزن  هلمج  زا  ترـضح  نآ  يارب  هدـمآ  شیپ  ياهدادـیور  تلحر و  اـت  ترجه  زا  ترجه و  اـت  تثعب  زا  تثعب و 
.تسا هتخادرپ  ماکحا  عیرشت  یمالسا و  تلود  يراذگ  هیاپ  باتک ، لها  ناکرشم و  اب  اه  نامیپ 

دلج 1و2)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تافص  تیصخش و  خیرات ، . 37

.هحفص  392  + 424 ، 1380 ایند ، یتاعوبطم  هسسؤم  مق ، سابع ، يرئاح ، ییافص 

یفرعم اب  یـسررب و  ار  مالـسا  زا  شیپ  هعماج  تیعـضو  برعلا و  هریزج  رد  مالـسا  دلوت  هنیمز  دنتـسم ، دهاوش  هئارا  اب  رـضاح  باتک 
هدرک میسرت  ناکرـشم  ناقفانم و  ربارب  رد  ار  ترـضح  نآ  ياه  يریگ  عضوم  نافلاخم و  اب  وا  لماعت  دروخرب و  هویـش  مالـسا ، ربمایپ 

.دراد ییاه  هراشا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  خیرات  هب  هدنسیون  .تسا 
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تروص هب  نونکا  هک  دوب  هدش  پاچ  مالـسا  ربمایپ  تدهاجم  خـیرات  مالـسا و  ربمایپ  تیـصخش  خـیرات  ياه  ناونع  اب  رـضاح  باتک 
حرـش ربمایپ و  دادجا  تراهط  مالـسا ، زا  شیپ  برع  زا : دـنترابع  باتک  هناگ  هدزاود  ياه  شخب  .تسا  هدـش  رـشتنم  هعومجم  کی 

تامیلعت نارجاهم ، راصنا و  داحتا  ربمایپ ، توعد  هشبح ، هب  ربمایپ  باحـصا  ترجاهم  ربمایپ ، تمـصع  ربماـیپ ، تدـالو  ناـنآ ، لاـح 
سپ تفالخ  نآ و  ياهدمآ  یپ  ربمایپ و  تلحر  مالسا ، نانمشد  تاضارتعا  تاهبش و  ربمایپ ، هریس  ناناملسم ، اب  ربمایپ  لماعت  ربمایپ ،

.ربمایپ زا 

( توبن رصع   ) مالسا ردص  خیرات  . 38 

677 ، 1378 لوا ، پاچ  تمـس ،)  ) اه هاگـشناد  یناسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاـطم و  ناـمزاس  نارهت ، نیـسح ، مـالغ  داژن ، يرگرز 
.يریزو هحفص ،

هویـش هب  هک  تسا  مالـسا  ردـص  ثداوح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناگدـنز  خـیرات  رد  هدرتسگ  یـشواک  رـضاح ، باتک 
هتشر رد  سیردت  روظنم  هب  تساه ، هیرس  اه و  هوزغ  حرش  هک  يراگن  هریس  رد  جیار  هویش  زا  يریگ  هلصاف  اب  یلیلحت و  یـشرازگ و 

، ییاور ینآرق ، عبنم  زا 1400  شیب  رد  ناوارف  يوجو  تسج  اب  هدنسیون  .تسا  هتفای  شراگن  اه ، هاگـشناد  یـسانشراک  هرود  خیرات 
ثداوح تایئزج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تایح  خیرات  یـسررب  لیلحت و  هب  اهنآ ، زا  يدـنم  هرهب  ییایفارغج و  یخیرات و 

ار نآ  دزادرپ و  یم  نیتسخن  ناسیون  هریـس  قاحـسا و  نبا  يراگن  هریـس  شور  دقن  هب  باتک  زاغآ  رد  يو  .تسا  هتخادرپ  نارود  نآ 
یمارف اه  هریـس  رد  دوجوم  ياه  شرازگ  هب  اکتا  زا  زیهرپ  هب  ار  نارگ  لیلحت  ناراـگن و  خـیرات  هاـگ  نآ  .دـنک  یم  یفرعم  عماـجریغ 

عبانم و مامت  رب  مدقم  يوبن ، رصع  رد  مالسا  خیرات  قیقد  نیودت  يارب  تسا  دقتعم  دناوخ و 

ص:78

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک دانتسا  هغالبلا  جهن  نآرق و  هب  دیاب  ناوارف  ذخآم 

هبـش یعیبط  تاصخـشم  ییایفارغج و  ياه  یگژیو  لوا ، شخب  رد  .تسا  هدـش  لیکـشت  ددـعتم  ياه  لـصف  شخب و  جـنپ  زا  باـتک 
نایدا يداصتقا ، تایح  نانآ ، هاگتـساخ  برع و  ماوقا  یناـسنا  یعاـمتجا و  ياـه  یگژیو  نآ ، طاـقن  زا  کـی  ره  ناتـسبرع و  هریزج 
ثداوح هب  مود  شخب  .تسا  هدروآ  ار  یلهاج  برع  یفارخ  ياهرواب  زاـجح و  هعماـج  رد  یتسرپادـخ  یلامـش ، یبونج و  ناتـسبرع 
نتخاس راکـشآ  زا  یـشرازگ  اب  ار  یکم  هرود  رد  مالـسا  خـیرات  موس ، شخب  رد  .دراد  صاصتخا  تثعب  اـت  دـلوت  زا  ربماـیپ  یگدـنز 

هب ترجه  ماجنارـس ، هبقع و  ناـمیپ  هشبح و  هب  ناناملـسم  ترجاـهم  شیرق ، ياـه  شنکاو  یحو ، تاـیآ  نیلوا  لوزن  تیفیک  تثعب ،
ناکرا نوچ : ییاه  عوضوم  اب  نآ  رد  هک  دزادرپ  یم  ترجه  زا  سپ  ینعی  یندم ؛ هرود  رد  مالسا  هب  سپـس  .تسا  هداد  حرـش  برثی 

، دحا ردب ، تاوزغ  هزور و  تاکز و  بوجو  هلبق ، رییغت  یسایس ، داحتا  تلود ، سیسأت  تموکح و  یعامتجا ، نیناوق  یمالسا ، ماظن  
طباور زین  ینایاپ  شخب  رد  .میوش  یم  ور  هبور  تسا ، هداد  خر  تثعب  رخآ  لاس  هد  رد  هچنآ  باتک و  لها  اب  تدحو  دـسالا ، ءارمح 

هوزغ هکم ، حتف  نایدوهی ، یعامتجا  تاقبط  یگدـنز و  تیعـضو  نانآ ، اب  فلتخم  ياه  گنج  اهدادرارق و  دوهی و  ناگرزب  اب  ربمایپ 
.تسا هدرک  نایب  ار  یلعا  قیفر  يوس  هب  تلحر  سپس  مالسلا و  هیلع  یلع  ینیشناج  عادولا و  هجح  كوبت ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  مرکا ، یبن  خیرات  . 39

.يریزو هحفص ،  256 ، 1378 لوا ، پاچ  شهوژپ ، نوناک  ناهفصا ، اضردمحا ، یلئاسم ،

شیپ هدنسیون  .دوش  یم  یسررب  لامجا  هب  لصف  ود  تسیب و  رد  هک  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  رد  تسا  یشهوژپ  رـضاح ، باتک 
، باتک یلصا  ثحابم  زا 
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سپس .دراد  یم  نایب  یبلاطم  یلقن  خیرات  رد  تخانش  عبانم  نینچمه  نآ و  رد  قیقحت  شور  خیرات و  يدنب  میسقت  هرابرد  يرـصتخم 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  یبن  یناوجون  هرود  هّللادـبع ، نب  دـمحم  ربمایپ ، زا  شیپ  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  نایدا  نوچ : ییاـه  عوضوم  هب 

دهاوش لـقع و  ّتنـس و  باـتک و  رظنم  زا  ربماـیپ  ندوب  یّما  ریدـغ ، هعقاو  ترجه ، اـت  تثعب  زاـجعا ، یناوجون و  هرود  ثداوـح  هلآ ،
.دزادرپ یم  ...و  یخیرات 

دلج 1)  ) یبوقعی خیرات  . 40

، هحفص  610 ، 1374 متفه ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت ، یتیآ ، میهاربادمحم  همجرت : نیـسحدمحا ، بوقعی ،
(. دلجم کی  رد  دلج  ود   ) يریزو

، یبوقعی .تسا  هدـش  هتـشاگن  يرجه  موس  نرق  رد  هک  تسا  یمومع  خـیرات  رد  مهم  ياه  باتک  زا  یکی  یبوقعی _ خـیرات   _ باتک
تنطلس نارود  ثداوح  ناهاشداپ و  خیرات  رکذ  هب  اهنت  یسیون  خیرات  رد  هک  تسا  تسد  هریچ  يراگن  خیرات  نیبزیت و  يرگـشدرگ 

ار نانآ  ياه  باتک  نادنمشناد و  هفسالف  ، اه ، تنس  بهاذم ، دزادرپ و  یم  قیقحت  هب  یتلم  ره  هرابرد  هکلب  دنک ، یمن  هدنسب  ناشیا 
زاغآ مدآ  طوبه  زا  هک  درادربرد  ار   _ یبوقعی خیرات   _ مود باتک  زا  یـشخب  لوا و  باتک  همجرت  رـضاح ، دلجم  .دـنک  یم  رکذ  زین 

ناهاشداپ ینایرـس و  نایاورنامرف  خـیرات  هب  حیـسم ، یگدـنز  لیئارـسا و  ینب  ناهاش  ناربماـیپ و  تشذگرـس  رکذ  زا  سپ  دوش و  یم 
خیرات نایب  اـب  سپـس  .دزادرپ  یم  هریح  نمی و  ماـش ، نادوس ، هشبح ، ربرب ، رـصم ، نیچ ، سراـپ ، مور ، ناـنوی ، دـنه ، لـباب ، لـصوم ،
ناونع نیرت  مهم  .دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  نییبت  یسررب و  هب  تیلهاج ، رد  برع  موق  زا  یلصفم 

، هجیدـخ يرـسمه  لوضفلا ، فلح  یناوجون ، یکدوـک و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تدـالو  زا : دـنترابع  شخب  نیا  ياـه 
زا ادخ  لوسر  ترجه  بلاطوبا ، هجیدخ و  تافو  تسا ، هدـش  لزان  هکم  رد  نآرق  زا  هچنآ  هشبح ، هب  ترجه  راذـنا ، جارعم ، ثعبم ،

نآرق زا  هچنآ  هنیدم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دورو  هکم ،
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، اهرکـشل اه و  هتـسد  ناهدنامرف  هکم ، حتف  قدنخ ...، گنج  ریـضن ، ینب  گنج  دحا ، گنج  ردب ، گنج  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هک  برع  ناگداتـسرف  رواجم ، ناـهاشداپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـه  هماـن 

هظعوم اه و  هبطخ  ادـخ ، لوسر  نانز  نارجن ، ياراصن  اب  هلهابم  برع ، لیابق  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياه  همان  دـندمآ ،
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  لیامش  ربمایپ ، رتخد  هناگی  همطاف ؛ تافو ، مخریدغ ، عادولا ، هجح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه 

 . ...وهلآ و 

مالسا ربمایپ  یناگدنز  هرابرد  یشهوژپ  راتسج و  . 41

.یعقر هحفص ، 156 ، 1378 لوا ، پاچ  نابات ، یناقاخ ، تاراشتنا  نارهت ، ورهم ، هداز ، ماما 

لیجنا تاروت و  نآرق ، زا  نآ ، رد  هدنسیون  هک  تسا  تلاسر  زاغآ  ات  دلوت  زا  شیپ  مالـسا  ربمایپ  یناگدنز  رد  یـشهوژپ  باتک ، نیا 
تلاسر و یتسرپ و  تب  هب  لوا  لصف  .تسا  هدـش  نیودـت  لصف  راهچ  رد  باتک  بلاـطم  .تسا  هدرک  هدافتـسا  رگید  عباـنم  یخرب  و 
یکدوک و نارود  ربمایپ ، تدالو  تسا : هدمآ  اه  ناونع  نیا  بیترت ، هب  يدعب ، ياه  لصف  رد  دزادرپ و  یم  میهاربا  ترضح  نادنزرف 

.تلاسر زاغآ  رکبوبا ، مالسا  ریثأت  توبن ، یحو و  جاودزا ، هجیدخ ، اب  ییانشآ  دمحم ، ترضح  بالقنا  نیلوا  یناوجون ،

(3 دلج 1 _   ) ناربمایپ متاخ  . 42 

740  + 714 ، 1375 مود ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، يرباص ، نیسح  همجرت : دمحم ، هرهزوبا ،
.يریزو هحفص ،  744 + 

هن ون ، یهاگن  اب  یخیرات  عبانم  نآرق و  تایآ  زا  نتفرگ  هرهب  اب  هدنـسیون  .ربمایپ  هریـس  یناگدنز و  خیرات  رد  یلیلحت  تسا  یـشهوژپ 
هکلب هتخادرپ ، راوگرزب  نآ  تشذگرد  ات  تیلهاج  نارود  رد  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  یسررب  هب  اهنت 
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نایب و اب  لیلحت ، لـقن و  شور  اـب  يو  .تسا  هدرک  میـسرت  نآرق  ماـکحالا  تاـیآ  عیرـشت  لوزن و  یخیراـت  ریـس  زا  ریگارف  يریوصت 
.دنک یم  نومنهر  تلاسر  رصع  یعقاو  ياضف  هب  هاگرذگ  نیمه  زا  ار  هدنناوخ  نآرق ، لوزن  نییبت  ماکحا و  حیرشت 

رصع رد  ناهج  يداصتقا  یگنهرف و  یسایس ، عاضوا  هدنـسیون ، .تسا  هدش  میظنت  يا  همدقم  اب  هارمه  لصف  تشه  یـس و  رد  باتک 
ار یتسرپ  تب  سویسوفنک و  ییادوب ، یکدزم ، يونام ، سوجم ، نییآ  هلمج  زا  ناهج  برعلا و  هریزج  رد  دوجوم  ياه  نییآ  تثعب و 
ار باتک  يدـعب  ياه  لصف  برعلا ، هریزج  رد  نکاـس  ماوقا  تلاـسر ، ناـمز  ناـکم و  تثعب ، نیمزرـس  یـسررب  .تسا  هدرک  یـسررب 

ربمایپ یناسنا  یقالخا و  تایـصوصخ  يدرف و  ياه  یگژیو  یناوج و  یکدوک ، تدالو ، ربمایپ ، نادناخ  بَسَن و  .دـنهد  یم  لیکـشت 
، دوعوم ربمایپ  تثعب  هب  ینامـسآ  نایدا  ياه  تراشب  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  باتک  مشـش  ات  موس  ياه  لصف  تثعب ، زا  لبق 
ربمایپ و نارای  يداصتقا  میرحت  وا ، يرادـیاپ  ربمایپ و  هزرابم  يو ، هب  هکم  لها  زا  یخرب  ندروآ )  ) نامیا توعد ، زاغآ  ربماـیپ ، تثعب 

ناونع هب  ربمایپ  جارعم  رمقلا و  قش  مهم  هثداح  ود  زا  مهدزیس ، لصف  رد  .تسا  باتک  ياه  لصف  رگید  زا  بلاطوبا  هجیدخ و  گرم 
حرط هنیدم و  هب  ربمایپ  ترجه  راصنا ، مالـسا  هلهابم ، يارجام  مالـسا ، شرتسگ  زا  هاگ  نآ  .تسا  هدـش  دای  ترـضح  نآ  هزجعم  ود 
گنج بلاق  رد  ناـفلاخم  ياـه  شنکاو  اراـصن ، دوهی و  هلمجزا  ینید  لـیابق  رگید  شیرق و  ياـه  شنکاو  تموکح و  يارب  مالـسا 

ماکحا شخب  نیرتشیب  حیرشت  .تسا  هدش  هتفگ  نخس  اه  هیرـس  اه و  هوزغ  رگید  هکم و  حتف  ربیخ ، بازحا ، نینح  ، دحا ، ردب ، ياه 
زا دیدج  نییآ  نتفر  رتارف  مالسا و  ندش  هزاوآرپ  یبرع و  هریزج  هبش  رد  نآ  حرط  مالسا و  شرتسگ  یمالسا ، تعیرش 
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زا بهاذـم ، نارـس  اه و  هلیبق  ياسؤر  اهروشک و  نایاورنامرف  هب  ربمایپ  ياه  نتـشون  همان  اه و  تئیه  مازعا  اب  برعلا  هریزج  ياـهزرم 
.تسا باتک  شخب  نیرخآ  ربمایپ ، نارسمه  ترضح و  نآ  تلحر  عیاقو  ربمایپ ، جح  نیرخآ  شرازگ  .تسا  باتک  ثحابم  رگید 

، توبن دیشروخ  . 43

يروفکرابم نمحرلا  یفص  خیش  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس  موتخملا ، قیحرلا   » یسراف همجرت 

، هحفص  918 ، 1381 لوا ، پاـچ  ناـسحا ، تاراـشتنا  نارهت ، یکراـشف ، یناـسل  یلعدـمحم  همجرت : نمحرلا ، یفـص  يروفکراـبم ،
.يریزو

هب دانتـسا  اب  هدنـسیون  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هریـس  یگدـنز و  ياه  هبنج  هرابرد  یعماج  یـشهوژپ  رثا  باـتک ، نیا 
هدرک لیلحت  ار  ربمایپ  تامادقا  مالسا و  ردص  خیرات  ددعتم ، ياه  لصف  شخب و  هس  رد  یخیرات  ربتعم  دانسا  تایاور و  نآرق ، تایآ 

ومن دشر و  یگنوگچ  هتخادرپ و  مالسا  روهظ  اب  نامز  مه  برعلا  هریزج  یـسایس  یگنهرف و  یخیرات و  يایفارغج  هب  ادتبا  يو  .تسا 
، هشبح هب  ترجه  ناکرـشم ، دروخرب  ینلع ، توعد  یفخم ، توعد  تثعب ، یگنوگچ  مود ، شخب  رد  .تسا  هدرک  شرازگ  ار  ربمایپ 
یـسایس و هریـس  لـصف ، تسیب  رد  موس ، شخب  رد  .تسا  هدـمآ  تسد  نیا  زا  ییاـه  عوـضوم  يداـصتقا و  میرحت  مالـسا ، شرتـسگ 
، قدـنخ گنج  دـحا ، گنج  ردـب ، گنج  نینوخ ، ياهدربن  یمالـسا ، هعماج  يراذـگ  ناینب  نوچمه : ییاه  ناونع  اب  ربمایپ  یقـالخا 

هدش یـسررب  ثحب و  ربمایپ ، یقالخا  مراکم  ربمایپ و  هداوناخ  عادولا ، هجح  كوبت ، گنج  نیفـص ، گنج  هکم ، حتف  هیبیدح ، حلص 
، يذمرتلا عماج  ماشه ، نبا  هریس  يراخب ، ملسم و  حیحص  نوچمه :  ) ّتنـس لها  عبانم  هب  عوجر  اب  هدنراگن  دوش  یم  يروآدای  .تسا 

ننس
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.تسا هدرک  نیودت  ار  باتک  يرابلا ،) حتف  دوواد و  یبا 

دلج 2) ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ) ناربمایپ ناتساد  . 44 

.هحفص  240 ، 1374 موس ، پاچ  ینایدق ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، یلع ، يدورامرگ ، يوسوم 

نآ دالیم  زا  هتخادرپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناگدنز  هب  ناربمایپ  ناتـساد  يدلج  ود  هعومجم  زا  مود  دلج  رد  هدنـسیون 
زا يا  هراپ  شراگن ، هویش  باتک و  بسانت  هب  يو  .تسا  هدرک  نایب  باذج  رایـسب  کیتنامر و  لکـش  هب  ار  ناشیا  تلحر  ات  ترـضح 
هب .تسا  هدروآ  باتک  نیا  رد  هدرک و  شنیزگ  ار  ترـضح  نآ  یناگدـنز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  نارود  ياهدادـیور 

.تسا هتفگن  نخس  ربمایپ  هب  طوبرم  ياه  عوضوم  لئاسم و  همه  هرابرد  لیلد ، نیمه 

نآ یکدوک  ربمایپ ، دالیم  درک : هراشا  ناوت  یم  بلاـطم  نیا  هب  تسا ، هدـش  حرطم  دـلج  نیا  رد  هک  یفلتخم  ياـه  عوضوم  هلمج  زا 
يایحا راجف ، گنج  ناشیا ، یناپوچ  ماش ، هب  ناـشیا  رفـس  نیتسخن  ترـضح ، نآ  یناوجون  برثی ، هار  رد  رداـم ، راـنک  رد  ترـضح ،

تثعب هبعک ، يزاسزاب  ترضح ، نآ  رتخد  بنیز  دلوت  ناشیا ، جاودزا  ماش ، هب  مود  رفس  لوضفلا ،) فلح   ) یناسنا یناتـساب و  ینامیپ 
، فئاط هب  رفس  مالسلااهیلع ، هجیدخ  ترضح  تلحر  بلاطوبا ، تشذگرد  هشبح ، هب  ناناملـسم  ترجه  هزمح ، نامیا  ترـضح ، نآ 

گنج رگید  دـحا ، گنج  ترجه و  موس  لاس  ترجه ، مود  لاس  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  ترجه ، هکم ، قافآ  يوسارف  مالـسا 
تلاسر و دیشروخ  بورغ  مخ ، ریدغ  عادولا و  هجح  ربمایپ ، هوزغ  نیرخآ  كوبت  گنج  بلاط ، یبا  نب  رفعج  تداهـش  ربمایپ ، ياه 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر 

رایسب لکش  هب  ناتساد ، بلاق  رد  ار  اه  عوضوم  نیا  زا  کی  ره  هدنسیون 
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بلاـطم زا  يرایـسب  هراـبرد  يو  .دـنک  یم  کـیرحت  ار  يا  هدـنناوخ  ره  فـطاوع  هک  تسا  هدرک  حرطم  زیگنارب  ساـسحا  بلاـج و 
هتـشذگ نآ  زا  هاتوک  ارذگ و  رایـسب  ای  هتفگن  نخـس  ترـضح  نآ   نارود  ياهدادیور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  یناگدنز 
.تسا هدوبن  زین  عاجرا  نودب  دنچره  تسین ، یکتم  عبانم  هب  عاجرا  رب  نادنچ  بلاطم  لقن  تسا ، هنوگ  ناتساد  بلاطم ، نوچ  .تسا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  دمحم  ترضح   ) نایملاع تمحر  . 45

.يریزو هحفص ،  722 ، 1376 مود ، پاچ  یمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هّللا ، لضف  یناپمک ،

هدنسیون .تسا  هدش  میظنت  شخب  هد  رد  فلتخم  عبانم  زا  هدافتسا  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یناگدنز  باتک ، نیا  رد 
یگدنز خیرات  فلتخم  لحارم  هب  همادا ، رد  دزادرپ و  یم  ناتسبرع  هریزج  هبش  یعامتجا  یگنهرف و  ییایفارغج ، تعیضو  هب  ادتبا  رد 

ناتـسبرع و زا : دنترابع  باتک  هناگ  هد  ياه  شخب  ياه  ناونع  .دنک  یم  هراشا  ترجه  توعد و  تثعب ، تثعب ، زا  شیپ  مالـساربمایپ 
ّتنـس هریـس و  ربمغیپ ، قالخا  مراـکم  هنیدـم ، رد  ربمغیپ  ربمغیپ ، توعد  تثعب ، نوماریپ  رد  تثعب ، زا  شیپ  بسن ، داژن و  برع ، موق 

، ربـمغیپ باحـصا  نیـضرغم ، تمهت  در  نادـنزرف ، تاـجوز و   ) هقرفتم بلاـطم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  فـصو  ربـمغیپ ،
(. يوبن ثیدح  لهچ  ربمغیپ و  تیمتاخ 

مالسا ربمایپ  یناگدنز  . 46

.یعقر هحفص ،  152 ، 1381 لوا ، پاچ  رصان ، تاراشتنا  مق ، یقتدمحم ، یفرص ،

موسر بادآ و  زا  یحرش  نآ ، زا  سپ  هدمآهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تدالو  يارجام  زا  يا  هصالخ  تسخن  باتک ، نیا  رد 
دنسپان تافص  و 
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نآ جاودزا  يارجام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یکدوک  نارود  زا  ییاه  تیاکح  اب  باتک  .تسا  هتشگ  مهارف  برع  تیلهاج 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  ياهدادخر  نیرت  مهم  نآ ، لابند  هب  .دوش  یم  هتفرگ  یپ  تثعب  یگنوگچ  هجیدخ و  اب  ترـضح 

هب همان  ربیخ ، گنج  قدنخ ، گنج  دحا ، گنج  ردب ، گنج  زا : دنترابع  هک  دوش  یم  حیرشت  ترضح  نآ  ياه  گنج  هلآ و  هیلع و 
اب باتک  .دراد  صاصتخا  ربمایپ  یقالخا  ياه  یگژیو  حرـش  هب  زین  باتک  زا  یـشخب  .ریدـغ  هثداـح  هکم و   حـتف  ناـهج ، ناـهاشداپ 

.دسر یم  نایاپ  هب  ترضح  نآ  باحصا  ربمایپ و  یمیاد  نارسمه  یفرعم 

دمحم دالیم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناکاین  مالسا ، زا  شیپ  بارعا  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 47
دلج 1)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

، رکذ تاقیقحت  رشن و  هسـسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدنزورف  هتـساریو : یغارچ ، یلع  همجرت : فطاع ، حیمـس  نیزلا ،
.یعقر هحفص ،  160 ، 1381 لوا ، پاچ 

تـسا نیزلا _ فطاع  حیمـس   _ هتـشاگن  _ نآرق رد  یمارگ  ربمایپ  یگدنز   _ يدلج تشه  هعومجم  زا  دلج  نیتسخن  رـضاح ، باتک 
تایآ زا  يریگ  هرهب  اب  هدنسیون  رثا ، نیا  رد  .تسا  هدش  ریسفت  میرک  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  اب  مالسا  یمارگ  لوسر  هریس  نآ ، رد  هک 

یلص دمحم  ترضح  یفرعم  اب  شرازگ  نیا  .تسا  هدرک  شرازگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدنز  زا  يا  هشوگ  نآرق ،
نالوسر مامت  همین  ياهراک  دـنک و  روهظ  دـیاب  دـنوادخ  هدارا  ساـسا  رب  هک  دوش  یم  زاـغآ  لـماک  یناـسنا  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

شیپ بارعا  ياهرواب  سپس  .دزاس  لماک  ار  نیشیپ 
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نیمه رد  .دنک  یم  یـسررب  ار  نانآ  یعامتجا  تیعقوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناکاین  ینید  ياهرواب  هلمج  زا  مالـسا  زا 
دالیم شرازگ  اب  دـهد و  یم  حرـش  ار  لیفلا  ماع  هثداـح  بلطملادـبع ، يوس  زا  هبعک  يراد  هدرپ  ماـقم  يدـصت  تبـسانم  هب  تمـسق 

.درب یم  نایاپ  هب  ار  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  جاودزا  یناوجون ، یکدوک و  یگراوخریش ، نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 48
دلج 2)  ) تثعب

رـشن و هسـسؤم  نارهت ، یناوـیک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدـنزورف  هتـساریو : رایدـمحا ، نیـسحدمحم  هـمجرت : فطاـع ، حیمـس  نـیزلا ،
.یعقر هحفص ، 1381،120 لوا ، پاچ  رکذ ، تاقیقحت 

هریس هک  تسا  نیزلا  فطاع  حیمس  هتشون  نآرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   _ مرکا ربمایپ  یگدنز   _ زا مود  دلج  همجرت  رـضاح ، باتک 
نارود رب  يرورم  اـب  رـضاح ، دـلج  رد  .تسا  هدرک  ریـسفت   هداد و  حرـش  میرک  نآرق  تاـیآ  هـب  دانتـسا  اـب  ار  مالـسا  یمارگ  لوـسر 

.تسا هدش  حیرشت  راوگرزب  نآ  رب  میرک  نآرق  تایآ  لوزن  تثعب و  هعقاو  ربمایپ ، یناوجون  یکدوک و 

دلج 3)  ) تکرح هطقن  هکم ، تیعضو  توعد ، زاغآ  هطقن  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 49

، رکذ تاقیقحت  رشن و  هسـسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدنزورف  هتـساریو : یغارچ ، یلع  همجرت : فطاع ، حیمـس  نیزلا ،
.یعقر هحفص ،  176 ، 1381 لوا ، پاچ 

فطاع حیمـس  هتـشون  نآرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   _ مرکا ربمایپ  یگدنز   _ يدلج تشه  هعومجم  زا  دلج  نیموس  رـضاح ، باتک 
مرکا لوسر  هریس  هک  تسا  نیزلا 
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تیلاعف نیلوا  هکم ، تیعـضو  مالـسا ، ربمایپ  توعد  زاغآ  .تسا  هدرک  ریـسفت  میرک  نآرق  تایآ  هب  دانتـسا  اـب  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تمه نآ  ریسفت  حرـش و  هب  دلجم  نیا  رد  هدنـسیون  هک  تسا  یثحابم  زا  مالـسا  نید  غیلبت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه 

.تسا هدرامگ 

دلج 4)  ) برثی هب  ترجه  مالسا ، هب  توعد  فئاط ، رد  هرصاحم ، میرحت و  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 50

، رکذ تاقیقحت  رشن و  هسـسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدنزورف  هتـساریو : یغارچ ، یلع  همجرت : فطاع ، حیمـس  نیزلا ،
.یعقر هحفص ،  129 ، 1381 لوا ، پاچ 

یبا بعش  رد  شناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرـصاحم  میرحت و  هلاس  هس  مایا  زا  یـشرازگ  هکنآ  زا  سپ  دلج ، نیا  رد 
اه هنایروم  هلیـسو  هب  نآ  ندش  هدروخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  شیرق  میرحت  همان  نامیپ  ضقن  یگنوگچ  هدمآ ، بلاط 

فئاط و رهش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یغیلبت  رفـس  بلاطوبا ، تلحر  نزُحلا و  ماع  ثداوح  نآ ، زا  سپ  .تسا  هدش  نایب 
ادـخ لوسر  ترجه  مود و  لوا و  هبقع  تعیب  يارجام  حیـضوت  اب  هتـشون  نیا  .تسا  هتـشگ  وگزاب  برع  لیابق  زا  وا  نتـساوخ  يراـی 

.دسر یم  نایاپ  هب  هنیدم  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دلج 5)  ) ردب هوزغ  هنیدم ، رد  یگدنز  یمالسا ، تلود  سیسأت  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 51 

: هتساریو رایدمحا ، نیسحدمحم  بولقلا و  بوبحم  رقابدمحم  همجرت : فطاع ، حیمس  نیزلا ،
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.یعقر هحفص ،  179 ، 1381 لوا ، پاچ  رکذ ، تاقیقحت  رشن و  هسسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعس و  هدنزورف 

یم یسررب  یمالسا  تایاور  نآرق و  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناگدنز  زا  یشخب  دلج ، نیا  رد  هدنـسیون 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مادقا  هدنسیون ، هاگدید  زا  .دراد  صاصتخا  ردب  هوزغ  ات  یمالسا  تلود  سیـسأت  نارود  هب  دلج  نیا  .دنک 

نینچمه يو  .تفای  ناوت  یمن  نآ  يارب  يریظن  ناربمایپ ، رگید  نایم  رد  هک  تسا  يراک  یتموکح  یـسایس و  ماظن  لیکـشت  ردهلآ  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایم  اه  گنج  شیادیپ  لماوع  زا  ار  نآ  لیابق  نارـس  ذوفن  شهاک  هنیدم و  رد  یندم  هعماج  کی  يانب 
رد ردـب  گنج  شقن  رب  هدروآ و  ردـب  هوزغ  هلمج  زا  هوزغ و  هیرـس و  دـنچ  زا  یـشرازگ  نآ ، لابند  هب  .تسا  هدرک  یقلت  نانآ  وهلآ 

.تسا هدیزرو  دیکأت  ناناملسم  یماظن  یسایس و  تیعقوم  میکحت 

دلج 6)  ) بازحا هوزغ  اه ، هنتف  یبوکرس  دحا ، هوزغ  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 52

، رکذ تاقیقحت  رشن و  هسـسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدنزورف  هتـساریو : یغارچ ، یلع  همجرت : فطاع ، حیمـس  نیزلا ،
.یعقر هحفص ،  229 ، 1381 لوا ، پاچ 

ینب ریضن ، ینب  دحا ، ياه  هوزغ  یخیرات ، تایاور  نآرق و  تایآ  هب  دانتسا  اب  یناتساد و  یلیلحت و  هویـش  ود  هب  دلج  نیا  رد  هدنـسیون 
ادخ لوسر  ياهدربن  هفسلف  هب  زین  باتک  ینایاپ  لصف  رد  .تسا  هدرک  یسررب  ار  درق  يذ  نایحل و  ینب  هظیرق ، ینب  بازحا ، قلطصم ،

مالسا رد  تسا  هتفرگ  هجیتن  هدرک و  هراشا  نادهاجم  هب  ناشیا  ياه  شرافس  وا و  یگنج  ياه  هویش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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یم ادیپ  ترورـض  عورـشم  یناسنا و  فدـه  يارب  گنج  هک  یطیارـش  رد  نینچمه  .درادـن   دوجو  گنج  يارب  گنج  مان  هب  يزیچ 
لََدب شیوخ  یناویح  تالیامت  ياضرا  يزیر و  نوخ  هب  ار  نآ  دنراذگب و  مارتحا  یگنج  نیناوق  هب  دنا  هدش  فظوم  ناناملـسم  دنک ،

.دنزاسن

دلج 7)  ) هکم حتف  نایاورنامرف ، هب  ربمایپ  ياه  همان  هیبیدح ، نامیپ  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 53

، رکذ تاقیقحت  رشن و  هسـسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدنزورف  هتـساریو : یغارچ ، یلع  همجرت : فطاع ، حیمـس  نیزلا ،
.یعقر هحفص ،  225 ، 1381 لوا ، پاچ 

ماکح نیطالس و  هب  وا  ياه  همان  هیبیدح ، حلص  نامیپ  لماش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناگدنز  زا  یـشخب  حرـش  دلجم ، نیا 
یخرب هب  دانتـسا  اب  نآرق و  تایآ  روحم  رب  هدنـسیون  .تسا  هکم  حـتف  لسالـسلا و  تاذ  هتوم ، ياه  هوزغ  مالـسا و  هب  نانآ  توعد  و 

هدرک و نایب  ار  هکم  ناکرـشم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نایم  یحلـص  نامیپ  داقعنا  ياه  هنیمز  تسخن ، یخیرات ، تایاور 
هرمع ربیخ ، هوزغ  بیترت ، هب  يدعب  ياه  تمسق  رد  .تسا  هدروآ  ار  ناناملسم  نایم  رد  نآ  ساکعنا  هیبیدح و  همان  حلـص  نتم  سپس 
يواس نب  رذنم  یفنح ، یلع  نب  هدوه  سقوقم ، یـشاجن ، زیورپ ، ورـسخ  لقره ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  همان  اضق ،

.دسر یم  نایاپ  هب  هکم  حتف  یگنوگچ  حرش  اب  باتک  .تسا  هدش  یسررب  نامع  نامکاح  يدنلجلا ، نادنزرف  رفیج و  یمیمت و 
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دلج 8)  ) ربمایپ تلحر  عادولا ، هجح  هلهابم ، ناتساد  نینح ، هوزغ  نآرق : رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  . 54

، رکذ تاقیقحت  رشن و  هسـسؤم  نارهت ، یناویک ، رفعج  دنمتداعـس و  هدنزورف  هتـساریو : یغارچ ، یلع  همجرت : فطاع ، حیمـس  نیزلا ،
.یعقر هحفص ،  262 ، 1381 لوا ، پاچ 

لوسر تلحر  ات  فئاط  نینح و  هوزغ  زاهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یناگدنز  زا  یشخب  حرش  هعومجم ، نیا  زا  دلج  نیرخآ  رد 
ياه تیاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نآرق  ياه  فیـصوت  روحم  رب  حرـش  نیا  .تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

ناگدنیامن اب  رادید  تسا : هدـش  یـسررب  یناتـساد  یلیلحت و  هویـش  ود  هب  ریز  ياه  لصفرـس  هتـشگ و   مهارف  نآ  هب  طوبرم  یخیرات 
ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا ؛ تافو  تئارب ، هروس  غالبا  هنیدم ، هب  اه  تئیه  ندمآ  كوبت ، هوزغ  ياهدرواتسد  كوبت ، هوزغ  یط ، هلیبق 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  عادولا و  هجح  یتکلمم ، روما  هب  هجوت  هلهابم ، ناتساد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

هفیظو ار  وا  زا  يوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  كولـس  هریـس و  زا  یهاـگآ  باـتک ، يدـنب  عـمج  اـب  ناـیاپ  رد  هدنـسیون 
تداعـس هلق  هب  یبای  تسد  شیوخ و  هتفر  تسد  زا  تمظع  ندنادرگزاب  يارب  هک  تسا  هدرک  دزـشوگ  نانآ  هب  هتـسناد و  ناناملـسم 

.دنرادن وا  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  تشگزاب  زج  يا  هراچ  ترخآ ، ایند و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناگدنز  . 55

.یعقر هحفص ، 128 ، 1379 لوا ، پاچ  یفارشا ، تاراشتنا  نارهت ، نایمیرک ، روصنم  صیخلت : سابع ، یمق ،
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عبنم هب  دانتسا  نودب  یخیرات و  هویش  هب  هدنسیون  .تسا  مالـسا  ربمایپ  تایح  لوط  رد  هداد  خر  ثداوح  یناگدنز و  شرازگ  رثا ، نیا 
بلاطم .تسا  هتخادرپهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نامز  ثداوح  تازجعم و  دالوا ، بسن ، یناگدـنز ، شرازگ  هب  صاخ ،
دادـجا لاوحا  زا  يا  هصالخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  بسن  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـش  نیودـت  لصف  هد  رد  باتک 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  لاوحا  نایب  هدش ، راکـشآ  تازجعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تدالو  ربمایپ ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رمع  ياه  لاس  عیاقو  تازجعم ، زا  يا  هصالخ  ربمایپ ، لیامش  تقلخ و  یگراوخریـش ، نارود 
ناشیوخ و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دالوا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تاـفو  ترـضح ، نآ  ياـه  گـنج 
راعـشا و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نانخـس  مالـسلا و  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  یثیداحا  باتک ، نایاپ  رد  .باحـصا 

لامآلا یهتنم   _ باتک زا  یشخب  ناور   یـسیونزاب  باتک ، نیا  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  حدم  رد  يا  هدیـصق 
.تسا _

مالسا ياوشیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناگدنز  . 56

.يریزو هحفص ،  512 ، 1378 مود ، پاچ  عولط ، تاراشتنا  نارهت ، نیسح ، هدازدامع ،

باتک ینایاپ  شخب  .تسا  هتفای  شراگن  مالـسا  ربمایپ  یناگدـنز  هرابرد  یمالک  یخیرات _  ییاوتحم  اب  یلیلحت  یـشرازگ _  رثا  نیا 
یـسررب هب  ناربمایپ ، تثعب  ترورـض  زا  ثحب  اب  باتک ، همدقم  رد  هدنـسیون  .تسا  نآ  سدـقم  نکاما  هنیدـم و  خـیرات  هدـنرادربرد 

مهم .دزادرپ  یم  ناسانـشرواخ  ياه  لاکـشا  یخرب  هب  خساپ  مالـسا و  ناهج  یخیرات  نوتم  یخرب  دقن  يراگن و  خـیرات  ياه  کبس 
نیرت
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، ربمایپ ردام  ردپ و  دادجا و  تثعب ، رـصع  رد  ناهج  ناتـسبرع ، خیرات  ییایفارغج و  تیعـضو  یـسررب  زا : دنترابع  باتک  ياه  ناونع 
تثعب ترـضح ، نآ  یناوج  نارود  ثداوح  رگید  هجیدـخ و  اب  ربماـیپ  جاودزا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لـیاضف  لاـصخ و 

هدع ترجاهم  بلاط ، یبا  بعش  يارجام  هزجعم ، نوماریپ  یثحب  نآرق ، ناگدننک  عمج  اه و  هخسن  ناگدنسیون ، نآرق ، لوزن  ربمایپ ،
یلص مرکا  لوسر  یتموکح  يدرف و  هریس  تامادقا و  هنیدم ، هب  ربمایپ  ترجه  هجیدخ ، بلاط و  یبا  تافو  هشبح ، هب  نیملسم  زا  يا 

اه و ناملـسمریغ  اب  ربمایپ  راتفر  یگنوگچ  بارعا ، دوفو  ربمایپ ، ياه  هماـن  حلـص  تاـحوتف و  اـه ، گـنج  هنیدـم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا 
هماسا و شیج  تاود و  ملق و  ناتـساد  ربمایپ ، ینیـشناج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  بصن  مخ و  ریدـغ  هلهابم ، ناتـساد  نیقفانم ،

.ربمایپ نادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  دمحم  ترضح  یناگدنز  . 57

.يریزو هحفص ،  667 ، 1379 مهدزیس ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مشاهدیس ، یتالحم ، یلوسر 

هب هعیـش  ّتنـس و  لها  یثیدح  یخیرات و  عبانم  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  یناگدنز  خـیرات  هدـنرادربرد  رـضاح  باتک 
لـصف هدزناپ  رد  ار  نآ  نایب و  ار  دوخ  یلیلحت  هاگدـید  زین  يدراوم  رد  هدنـسیون  .تسا  یلقن   یـشرازگ و  رتشیب  هدـمآرد و  شراگن 

هب هدمآ و  یلیـصفت  تروص  هب  بلطملادبع  لاح  حرـش  هژیو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بَسَن  زاغآ ، رد  .تسا  هدرک  میظنت 
زا ترـضح  نآ  تدالو  هب  تراشب  لصف ، نیمه  رد  .تسا  هدـش  هتخادرپ  هجیدـخ  اب  جاودزا  ات  ترـضح  نآ  لاـح  حرـش  تدـالو و 

نانهاک نیشیپ و  ناربمایپ  يوس 
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تثعب ات  نآ  زا  سپ  ياهارجام  اربک و  هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا  .تسا  هدش  حیرشت  ترضح  نآ  یکدوک  نارود  هب  طوبرم  یثحابم  و 
ثحابم هب  باتک ، يدعب  لصف  .تسا  هدش  هتـشاگن  مالـسلااهیلع  هجیدخ  زا  یهاتوک  لاح  حرـش  تبـسانم ، نیمه  هب  هدـش و  نایب  زین 
ناکرشم لمعلا  سکع  ناگدنروآ ، مالسا  نیتسخن  یحو ، لوزن  یگنوگچ  هتفای و  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب 

حیرشت و مود ، لوا و  هبقع  نامیپ  ربمایپ و  جارعم  هشبح ، هب  ناناملسم  ترجه  ترضح ، نآ  زا  بلاطوبا  عافد  ربمایپ ، توعد  ربارب  رد 
هب دورو  زا  سپ  هک  تسا  ییاهدادخر  هنیدم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترجه  هب  طوبرم  مجنپ ، لصف  .تسا  هدش  نییبت 
لاس ثداوح  دـحا و  گنج  ربمایپ ، ياه  هوزغ  رگید  ردـب و  هوزغ  .تسا  هتفرگ  تروص  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  تامادـقا  رهـش و  نآ 
هوزغ هژیو  هب  مجنپ ، لاس  ثداوح  مهن ، لصف  رد  .تسا  هدش  يریگ  یپ  لصف  دنچ  رد  هک  تسا  یثحابم  هلمج  زا  زین  ترجه  مراهچ 

یسررب .تسا  هدش  نایب  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  حلـص و  کفا ، يارجام  هلمج  زا  مشـش  لاس  ثداوح  يدعب ، لصف  رد  هدمآ و  قدنخ 
لاس ثداوح  هکم و  حـتف  نینح و  گنج  هتوم ، گنج  هلمجزا  ترجه ، متـشه  لاس  ثداوح  ربیخ ، هوزغ  هژیو  هب  متفه  لاس  ثداوح 

اب نامیپ  نانآ و  یماسا  مالعا  دوفو و  هلئـسم  ناـقفانم ، ياـه  ینکـشراک  هژیو  هب  نآ ، نوماریپ  ثداوح  كوبت و  گـنج  ترجه  مهن 
يو ترفاسم  مالسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  یبلاطم  نایاپ ، رد  .تسا  باتک  ثحابم  رگید  زا  هدش ، حرطم  لیاضف  نانآ و  يوس  زا  ربمایپ 

.تسا هدمآ  تیب  لها  هرابرد  ربمایپ  شرافس  هماسا و  رکشل  مازعا  لیبق  زا  ییاهدادخر  مهدزای و   لاس  ثداوح  نمی و  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناگدنز  . 58
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.یعقر هحفص ،  96 ، 1379 لوا ، پاچ  دباع ، تاراشتنا  نارهت ، شافک ، اضردیمح  همجرت : نانبل ، ياملع  زا  یعمج 

، ترـضح نآ  یناوجون  یکدوک و  نارود  حرـش  اب  باتک  .دنوش  یم  انـشآ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یگدـنز  اب  باتک  نیا  رد  نابطاخم 
نیلوا زا : دنترابع  باتک  ياه  عوضوم  یخرب  .تسا  هدش  فیصوت  راوگرزب  نآ  یگدنز  نارود  مهم  ياهدادیور  نآ ، یپ  رد  زاغآ و 

رد یماظن  تسایـس  هبقع ، ناـمیپ  جارعم ، هزجعم  هشبح ، هب  ترجاـهم  کـیدزن ، نادـنواشیوخ  توعد  یعقاو ، گـنج  زاـغآ  توعد ،
.عادولا هجح  ربمایپ و  تموکح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یناگدنز  . 59

رد دلج  ود  ، 1375 متـشه ، پاچ  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  نارهت ، هدـنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : نینـسحدمحم ، لکیه ،
.يریزو هحفص ،  445  + 443 دلجم ، کی 

رد هک  تسا  یفورعم  راثآ  زا  لکیه  نینـسح  دمحم  هتـشون  دمحم  هایح  باتک  همجرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یناگدنز  باتک 
، هاگشناد داتسا  لکیه ، نینسحدمحم  .تسا  هدمآرد  شراگن  هب  رصاعم  نارود  رد  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  يوبن و  هریـس  هنیمز 
روشک و ترازو  انس و  سلجم  تسایر  رارحا ،»  » یسایس بزح  تسایر  رب  هوالع  هک  دوب  يرصم  رادمتسایس  هدنسیون و  ناد ، قوقح 
مالـسا و دروم  رد  یفارحنا  ياـه  هتـشون  هب  شنکاو  رد  عقاو  رد  ار  باـتک  نیا  يو  .تشاد  هدـهعرب  زین  ار  رـصم  شرورپ  شزومآ و 

.تشاگن لاس 1932  رد  دوب ، هدرک  میظنت  هیهت و  نایوجشناد  يارب  هرهاق  ییاکیرما  هاگشناد  هک  ربمایپ  نآرق و 

دلوت زور  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  یناگدنز  باتک ، نیا 

ص:95

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش هداد  تبـسن  يو   هب  خـیرات  ياه  باتک  رد  ای  هداد  خر  ترـضح  نآ  يارب  هک  ار  یعیاقو  مامت  دـهد و  یم  حرـش  تافو  نامز  ات 
یم هسیاقم  مه  اب  ار  ناملـسمریغ  ناملـسم و  ناسیون  هریـس  راتفگ  تسردان ، تسرد و  ندـنایامن  رگیدـکی و  اب  اهنآ  قیبطت  اـب  تسا ،
لیلد هب  هدـمآرد و  شراگن  هب  ناوج  لسن  زاین  هب  هجوت  اب  رتشیب  باتک  .دزادرپ  یم  اـهنآ  هراـبرد  تواـضق  هب  قیقد  يرظن  اـب  دـنک و 
هدرک همجرت  یـسیلگنا  نابز  هب  یغورف  یعار  لیعامـسا  یـسراف و  نابز  هب  ار  نآ  هدنیاپ  مساقلاوبا  باذج ، یناتـساد و  یبلاق  نتـشاد 

.دنا

هکم مالسا ، زا  شیپ  ناتسبرع  زا : دنترابع  باتک  ياه  ناونع  یخرب  .تسا  هدش  لیکشت  همتاخ  ود  لصف و   31 همدقم ، کی  زا  باتک 
زا شیرق ، ياه  يراتفردب  قینارف ، ناتساد  رمع ، ندروآ  مالـسا  ات  ثعبم  زا  ثعبم ، ات  جاودزا  زا  جاودزا ، ات  دلوت  زا  شیرق ، هبعک و  و 

، عادو جـح  دوفو ، لاس  هیبیدـح ، حلـص  ربمایپ ، نارـسمه  ربمایپ ، ياه  گـنج  لوسر ، ترجه  هبقع ، ناـمیپ  جارعم ، اـت  دادرارق  ضقن 
.ربمایپ تافو  يرامیب و 

دـهد و یم  حرـش  نآرق  هاگدـید  زا  ار  یمالـسا  ندـمت  لوا ، همتاخ  رد  .دـیازفا  یم  باتک  رب  ینالوط  همتاخ  ود  نایاپ ، رد  هدنـسیون 
دیاقع مود ، همتاخ  رد  .دـنک  یم  یفرعم  دـیآ ، یم  تسد  هب  نآرق  ربماـیپ و  هریـس  زا  هچنآ  ساـسا  رب  ار  یمالـسا  ندـمت  ياـه  هفلؤم 

، ربج هب   _ گنیوریا نتگنیشاو   _ هدیقع تمسق ، نیا  رد  .دنک  یم  دقن  یسررب و  یمالسا  ندمت  مالـسا و  هب  تبـسن  ار  ناسانـشرواخ 
.تسا هتفگ  نخس  مالسا  رد  ردق  اضق و  هلئسم  زا  لیصفت  هب  دوش و  یم  يداقن 

رب هدنـسیون  دـح  زا  شیب  ندرک  هیکت  لوا ، داریا  .تسا  هدـش  دراو  ناناملـسم  فرط  زا  لکیه  باتک  رب  دـقن  ود  دوش  یم  يروآداـی 
ندوب یملع  تینالقع و 
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.تسا هدیماجنا  ناناملـسم  لوبق  دروم  تامّلـسم  زا  يرایـسب  نتفرگ  هدـیدان  ای  راکنا  هب  هک  تسا  يوبن  هریـس  رد  يراج  ياه  هدـیدپ 
ترضح شقن  تهج ، نیمه  هب  .تسا  هتسج  هرهب  رتمک  یعیش  عبانم  تایاور و  زا  هدرک و  هدنسب  ّتنس  لها  عبانم  هب  يو  هکنیا  رگید 

یناگدـنز و رد  ناوت  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ  یتیـصخش  روضح  .تسا  گنر  مک  رایـسب  وا  باتک  ردمالـسلا   هیلع  یلع 
یلع زا  یمان  طقف  تیبملا  هلیل  راذنا و  ثیدح  دننام  يدراوم  رد  هدنسیون  یلو  تفرگ ، هدیدانهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هریس 

.تسا هدرکن  هراشا  ریدغ  ثیدح  هب  یتح  هتشذگ و  نآ  رانک  زا  تلوهس  هب  هدرب و 

( قاحسا نبا  تریس  همجرت   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تریس   . 60

600 ، 1375 مود ، پاچ  زکرم ، رـشن  نارهت ، یقداص ، سردـم  رفعج  حیحـصت : قیقحت و  دـمحم ، نب  قاحـسا  نیدـلا  عیفر  ینادـمه ،
.يریزو هحفص ،

نبا ار  قاحسا  نبا  باتک  .تسا  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  هرابرد  یخیرات  عبانم  نیرتربتعم  زا  یکی  عماج و  تیاور  نیتسخن  باتک ، نیا 
هدنادرگرب یـسراف  هب  مشـش  نرق  رد  هدوب ، لضاف  هیامرپ و  يدرم  هک  ینادـمهدمحم  نب  قاحـسا  نیدـلا  عیفر  هدرک و  تیاور  ماشه 

نآ همجرت  هب  يزاین  هدرک و  فذـح  ار  یـشاوح  ینالوط و  دـیاصق  اـهرارکت و  اـه و  هفاـضا  تناـما ، تیاـعر  نیع  رد  وا  هتبلا  .تسا 
جراـخ نآ ، فدـه  هدـش و  هیهت  نیمز ، ناریا  یبدا  ثاریم  یـسراف و  نهک  نوتم  ياـیحا  روظنم  هب  رثا  نیا  .تسا  هدـیدن  اـه  تمـسق 

، نیارباـنب .تسا  يا  هفرحریغ  ناگدـنناوخ  يارب  اـهنآ  ندرک  هدافتـسا  لـباق  کـیمداکآ و  گـنت  بوچراـچ  زا  نوتم  عون  نیا  ندرک 
لیمکت هب  مادقا  نوتم » یناوخزاب   » هعومجم
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گرب خاش و  نتساریپ  یبرع و  ياه  ترابع  تاررکم و  فذح  يراذگ ، هطقن  طخلا ، مسر  ندرک  تسد  کی  اهدنب ، اه ، يدنب  لصف 
.تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  نتم  کبس  رثا و  تیمامت  هتبلا  .تسا  هدرک  یفاضا  ياه 

ریز ياه  لصفرس  اب  هدرک و  زاغآ  ار  باتک  لیف ، باحصا  تیاکح  لیبق  زا  زاجح  نیمزرس  ثداوح  ربمایپ و  بسن  یفرعم  اب  هدنسیون 
، بلاطوبا تلافک  بلطملادـبع و  تافو  یگراوخریـش ، دولوم و  ناذاب ، مالـسا  تیاکح  لیعامـسا ، دالوا  تسا : هدرب  ناـیاپ  هب  ار  نآ 

تهافس یلع ، مالـسا  هجیدخ ، مالـسا  لیئربج ، ندمآ  دورف   یـسراف ، ناملـس  تیاکح  هبعک ، هناخ  ترامع  هجیدخ ، جیوزت  ثیدح 
، راصنا تعیب  بلاطوبا ، هجیدـخ و  تافو  جارعم ، هشبح ، ياراصن  تیاکح  ّبلطم ، ینب  مشاـه و  ینب  اـب  شیرق  توادـع  شیرق ، موق 

لیابق مالسا  میانغ ، میـسقت  كدف ، تیاکح  تئارب ، هروس  ندمآ  دورف  ربمایپ ، تاوزغ  ناقفانم ، تایاکح  هنیدم ، هب  باحـصا  ترجه 
.تسا هدمآ  همان  مان  همان و  هژاو  نایاپ ، رد  .ربمایپ  نفد  ربمایپ و  نانز  تیاکح  عادو ، جح  فلتخم ،

ترجه ات  زاغآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس   . 61

.يریزو هحفص ،  202 ، 1370 لوا ، پاچ  شورس ، تاراشتنا  نارهت ، سابع ، ییوخ ، بایرز 

عبانم زا  نتفرگ  هرهب  اب  هدنسیون  .تسا  ترجه  ات  تدالو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  یناگدنز  هریـس  خیرات و  رد  باتک 
شیپ هکم  رهش  ناتسبرع و  عاضوا  طیارش و  یـسررب  هب  ادتبا  يدقاو ، يزاغم  يربط و  خیرات  ماشه ، نبا  هریـس  هلمج  زا  یخیرات  هیلوا 
رگید نآ و  يرازگرب  جـح و  هلئـسم  هلمج  زا  نانآ  موسر  بادآ و  شیرق و  تیعقوم  نآ ، رب  مکاح  ماـظن  هتخادرپ و  مالـسا  روهظ  زا 

رد يو  كولـس  راتفر و  یگنوگچ  ترـضح و  نآ  لاح  حرـش  ربمایپ ، تدالو  هب  سپـس  .تسا  هدرک  یـسررب  ار  یلهاج  ياـه  ّتنس 
اب شلماعت  یناوجون و 
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تثعب نارود  .تسا  هتخادرپ  لوضفلا » فلح   » نامیپ رد  تکراشم  هبعک و  تمرم  رد  يو  تکرـش  هلمج  زا  هکم  رب  مکاح  ياه  ّتنس 
هب شیرق  دـنت  شنکاو  ناشیا ، هب  نامورحم  ناناوج و  زا  یخرب  شیارگ  ناشیا ، راکـشآ  یناهنپ و  توعد  نآرق ، تایآ  لوزن  ربماـیپ ،

نایاپ شنارای ، ترـضح و  نآ  یـسایس  يداصتقا و  میرحت  ربمایپ و  ربارب  رد  نانآ  يریگ  ههبج  اـه و  تفلاـخم  ترـضح ، نآ  توعد 
هدرب مان  زین  هکم  رد  كرـشم  نارـس  زا  دـندروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  هک  ینافعـضتسم  هب  هراشا  اب  هدنـسیون  .تسا  باـتک  بلاـطم  شخب 

.تسا

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  ربمایپ  ( ) 1  ) ناموصعم هریس   . 62

.يریزو هحفص ،  312 ، 1376 مود ، پاچ  شورس ، تاراشتنا  نارهت ، ینامرک ، یتجح  یلع  همجرت : نسحمدیس ، نیما ،

ینس هعیش و  ییاور  یخیرات و  عبانم  هب  دانتسا  اب   هک  مالـسا  ربمایپ  هریـس  یگدنز و  خیرات  هرابرد  یفیـصوت  تسا  یـشهوژپ  رثا ، نیا 
نآ یگدـنز  ياهدادـخر  یگدـنز و  زا  ییاه  هشوگ  تسا  هدیـشوک  یثیدـح  عبانم  زا  يریگ  هرهب  اـب  هدنـسیون  .تسا  هدـش  هتـشاگن 
نآ بلاطم  نیرت  مهم  هک  دراد  یلک  روحم  هن  رثا ، نیا  رد  ربمایپ  هریـس  هرابرد  هدـش  حرطم  ثحابم  .دروآرد  شراگن  هب  ار  ترـضح 

اب جاودزا  لوضفلا ، فلح  ربمایپ ، زا  بلطملادبع  یتسرپرس  یگراوخریـش ، نارود  دلوت و  ینینج ، نارود  بسن ، ربمایپ :» : » زا دنترابع 
نارعاش اه ، همع  اهومع ، نادـنزرف ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بادآ  تالاح و  قالخا و  ربمایپ ، لیامـش  تقلخ و  هجیدـخ ،

نآرق  » .مالـسا زا  شیپ  مدرم  عاضوا  یحو ، عاـطقنا  ثعبم :»  » .ربماـیپ يرتشگنا  شقن  اـه و  بکرم  حالـس و  ربماـیپ ، ناـنذؤم  ربماـیپ ،
توعد  » .دراد میرک  نآرق  ياه  هزومآ  ثحابم و  هب  یلک  یهاگن  هک  میرک :»
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نتفخ راغ و  يارجام  هنیدـم ، هب  ترجه  جارعم ، ءارـسا و  بعـش ، هرـصاحم  قینارغ ، يارجام  هشبح ، هب  مود  لوا و  ترجه  یمومع :»
تئیه ندـمآ  هفرـشم ، هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  لیوحت  رجاهم ، راصنا و  نایم  يردارب  ناـمیپ  ربماـیپ ، رتسب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 

، هشبح هاشداپ  یشاجن ؛ هب  ربمایپ  همان  ناهج :» ناهاشداپ  نارس و  هب  ربمایپ  ياه  همان   » .هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  برع  ياه 
ياورنامرف یفنح ؛ یلع  نب  هذوه  یناـسغرمث ، یبا  ثراـح  طـبق ، ياورناـمرف  سقوقم ؛ ناریا ، هاـشداپ  يرـسک ؛ مور ، هاـشداپ  لـقره ؛

«: ربمایپ ياه  هیرـس  تاوزغ و  اه ، گنج   » .نیرحب رد  يدبع  يواس  نب  رذنم  نمی ، نامع و  رد  يدنلج  نادنزرف  دبع ، رفیح و  همامی ،
، نارحب ردـکلا ، هرقرق  قیوس ، ینب  عاقنیق ، ینب  میلـس ، ینب  يربک ، ردـب  هریـشعلا ، يذ  ای  هریـشع  ناوفـس ، طاوب ، ءاوبا ، اـی  نادو  هوزغ 
، درق يذ  نایحل ، ینب  هظیرق ، ینب  قدنخ ، قلطـصم ، ینب  لدنجلا ، همود  عاقرلا ، تاذ  دـعوملا ، ردـب  ریـضن ، ینب  دـسالا ، ءارمح  دـحا ،

يا هراپ   » لکیه و رتکد  باتک  رد  يا  هتکن  هماسا ، هاپس  ربمایپ ، تافو  مخ ، ریدغ  ربخ  عادولا :» هجح   . » ...و ربیخ  هوزغ  هیبیدح ، حلص 
«. ربمایپ ياه  هبطخ  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم  هریس   . 63

.یعقر هحفص ، 125 ، 1382 مود ، پاچ  نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، مشاه ، دیس  يوسوم ،

تسا دقتعم  ربمایپ  هریس  تیمها  هب  هراشا  اب  هدنـسیون  .دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  راتفر  هریـس و  هب  یلیلحت  رثا  نیا   
هراشا اب  يو  .میریگب  دای  ار  ورشیپ  یمالسا  هعماج  يانب  مالسا و  غیلبت  ياه  هار  دیدج ، رصع  رد  دنک  یم  کمک  ام  هب  هریس  تخانش 
توعد تثعب ، زاغآ  هجیدـخ ، اب  جاودزا  ربمایپ ، یگدـنز  لحارم  یـسررب  هب  تثعب ، رـصع  رد  ناهج  یـسایس  یعامتجا _  عاـضوا  هب 

وا باحصا  ربمایپ و  ياه  يراکادف  اه و  تدهاجم  زا  ییاه  هنومن  هتخادرپ و  ترضح  ترجه  تیاهن ، رد  راکـشآ و  هنایفخم و  ياه 
مالسا غیلبت  رشن و  رد  ار 
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یماظن و یـسایس ، هریـس  كوبت ؛ نینح ، دـحا ، ردـب ، قدـنخ ، هوزغ  دـننام : ترـضح ، ياـه  هوزغ  یـسررب  اـب  نینچمه  .تسا  هدروآ 
هناشن مه  مخریدـغ  رد  هبطخ  زین  تافو و  ماگنه  تیـصو  هلهابم ، هثداح  .تسا  هدرک  یفرعم  اه  هنیمز  نیا  رد  ار  ترـضح  یعاـمتجا 

یلع ماما  ینعی  یمالسا ؛ تما  هفیلخ  یفرعم  رد  وا  دهد  یم  ناشن  ربمایپ  هریس  .دوب  یمالسا  تما  هدنیآ  هرابرد  ترـضح  ياه  هغدغد 
.تسا هتشاد  يدج  مامتها  مالسلا  هیلع 

مالسا ردص  خیرات  رد  يریس   . 64

.یعقر هحفص ،  286 ، 1379 لوا ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، هّللا ، تمشح  ینادمه ، يربنق 

تیعقوم نایب  اب  ادـتبا  هدنـسیون  .تسا  نامثع  لتق  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دـلوت  زا  مالـسا  خـیرات  زا  یلیلحت  باـتک ، نیا 
یگراوخریـش و نارود  ههربا ، ناتـساد  ریظن  یثداوح  سپـس  .درب  یم  مان  ار  مالـسا  ربمایپ  دادـجا  ناتـسبرع ، يداـقتعا  ییاـیفارغج _ 

ترجه ات  تثعب  زا  سپ  عیاقو  زا  همادا  رد  .دنک  یم  نایب  ارمالسلااهیلع  هجیدخ  زا  يراگتـساوخ  تیفیک  جاودزا و  ات  ربمایپ  ياهرفس 
زا مهدزای  لاس  ات  يرجه  لوا  لاس  ياهدادیور  زا  هاگ  نآ  .دهد  یم  شرازگ  هبقع  تعیب  جارعم و  مالسا ، هب  توعد  دننام  هنیدم ، هب 

هفیقـس و رارـض ، دجـسم   هکم ، حـتف  هیبیدـح ، حلـص  کفا ، ناتـساد  نیکرـشم ، دوهی و  اب  ربماـیپ  ياـه  گـنج  توخا ، ناـمیپ  لـیبق 
یم ثحب  يو  هیلع  یمومع  شروش  نامثع و  تموکح  هرفن ، شـش  ياروش  هیـسداق ، گـنج  هماـسا ، هاپـس  ریدـغ ، رکبوبا ، تموکح 

.دنک

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  غورفرپ  يامیس   . 65

،1370 لوا ، پاچ  رصان ، تاراشتنا  مق ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  همجرت : سابع ، خیش  یمق ،
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.يریزو هحفص ،  344

مالسا ربمایپ  یناگدنز  هرابرد  یمق  سابع  خیش  ریهش ، ثدحم  هتشاگن   _ رشبلا دّیـس  هریـس  یف  رـصبلا  لحک   _ باتک همجرت  رثا ، نیا 
هتفگان میـسرت و  رـصتخم ، يا  هنوگ  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بیـشن  زارفرپ و  یگدـنز  زا  ییاـمن  باـتک ، نیا  رد  .تسا 

یب هتفرگ و  هرهب  یثیدـح  یخیرات و  ياه  باتک  زا  نآ  شراگن  يارب  هدنـسیون  .تسا  هدـش  وگزاب  راوگرزب  نآ  یناگدـنز  زا  ییاـه 
يارب هدرب و  راک  هب  ار  یفیصوت  هویش  شراگن ، نیا  رد  يو  .تسا  هدرک  زین  میقتـسم  لوق  لقن  اهنآ  زا  دنک ، هراشا  اهنآ  عبنم  هب  هکنآ 

یعامتجا و زاتمم  تیعقوم  ربمایپ ، ناکاین  هب  هراشا  اب  تسخن ، شخب  رد  .تسا  هدرک  میظنت  شخب  جنپ  رد  ار  نآ  دوخ ، فادها  نییبت 
رگید هب  ربمایپ ، تدالو  هب  هراشا  اب  همادا ، رد  هدرک و  یـسررب  تسا ، ربمایپ  متـسیب  دج  هک  ناندع  ات  بلطملادبع  زا  ار  نانآ  یـسایس 

نادنزرف یناگدنز  هب  دراد  یهاگن  عوضوم ، نیمه  رد  هدنـسیون  .تسا  هتخادرپ  زین  هزمح  بلاطوبا و  هلمج  زا  بلطملادـبع  ناگداون 
رگید زا  ترـضح ، نآ  لیاضف  یقـالخا و  هریـس  ربماـیپ و  توعد  تثعب ، میظع  هثداـح  .یناـه  ما  رفعج و  لـیقع ، هلمج  زا  بلاـطوبا ،
.تسا هدرک  رکذ  بلاطوبا  هجیدخ و  تافو  جارعم و  هثداح  اب  هارمه  باتک ، رگید  شخب  رد  هدنسیون  هک  تسا  باتک  ياه  عوضوم 

صاصتخا اه  گنج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلمج  زا  شنارای  ياه  تداشر  ربمایپ و  ياه  هیرس  اه و  هوزغ  یسررب  هب  مراهچ  شخب 
ربمایپ يراپـس  كاخ  مسارم  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  هلمج  زا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ثداوح  ياهدـمآ  یپ  باـتک ، شخب  ناـیاپ  .دراد 

ادـخ لوسر   تلحر  متام  يراوشد  هماسا و  هاپـس  رد  تکرـش  زا  یهورگ  فلخت  ربمایپ ، يایاصو  هب  نتخادرپ  اـب  هدنـسیون  هک  تسا 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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.تسا هدرک  حیرشت  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلااهیلع و  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع 

: تسا حرش  نیا  هب   _ رصبلا لحک   _ باتک رگید  همجرت  تاصخشم  دوش  یم  يروآدای 

477 ، 1375 لوا ، پاچ  قافآ ، رشن  رتفد  نارهت ، یمویق ، داوج  یقاجا و  گنشوه  همجرت : ناربمایپ ، متاخ  یناگدنز  ناگدید : يایتوت 
.يریزو هحفص ،

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف   . 66

.يریزو هحفص ،  536 ، 1378 مهدزای ، پاچ  رعشم ، رشن  نارهت ، رفعج ، یناحبس ،

.تسا هدش  هتـشاگن  یـشرازگ  هویـش  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناگدـنز  خـیرات  رد  تسا  یلامجا  يراتـشون  رثا ، نیا 
زا یلک  ییامن  میـسرت  زین  هکم و  رهـش  هچخیرات  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  ییایفارغج  یمومع و  تیعـضو  هب  هراشا  اـب  ادـتبا  هدنـسیون 

، ربمایپ دالیم  یگنوگچ  سپـس  .دـنک  یم  ثحب  مالـسا  ربمایپ  ناکاین  هراـبرد  اـهنآ ، دـیاقع  راـکفا و  مالـسا و  زا  شیپ  برع  عاـضوا 
هجیدخ اب  ربمایپ  جاودزا  مایا و  نآ  رد  ترضح  لغش  یناوج و  نارود  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناتسرپرس  یکدوک ، نارود 

زاـغآ نادـنواشیوخ و  توعد  يّرـس ، توعد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  هب  هاـگ  نآ  .دزاـس  یم  حرطم  ارمالـسلااهیلع 
تشذگرد بلاط ، یبا  بعش  يارجام  يداصتقا ، هرـصاحم  ناناملـسم ، ترجه  نیتسخن  ناکرـشم ، هجنکـش  رازآ و  یمومع ، توعد 

مرکا لوسر  ترجه  تشذگرس  ربمایپ و  لتق  يارب  نیکرـشم  هشقن  هبقع ، نامیپ  فئاط ، هب  رفـس  ربمایپ ، جارعم  هجیدخ ، بلاط و  یبا 
.دزادرپ یم  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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توعد اه و  همان  حلـص  تاحوتف ، اه ، گنج  هلبق ، لیدبت  دـجاسم ، يانب  نوچمه  هنیدـم ، رد  ربمایپ  روضح  نارود  عیاقو  نآ ، زا  سپ 
بصن مخریدغ و  ناتساد  تالکشم ، اب  ربمایپ  ییورایور  یگنوگچ  نیقفانم ، اه و  ناملسمریغ  اب  ترضح  نآ  دروخرب  ربمایپ ، یناهج 

یم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  ماگنه  لـبق و  هب  طوبرم  ثداوح  ناـیاپ ، رد  ربماـیپ و  ینیـشناج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دروآ

دلج 1 و 2) ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  زا  یلماک  لیلحت  هیزجت و   ) تیدبا غورف   . 67

.يریزو هحفص ،  536+560 مهدزای ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، رفعج ، یناحبس ،

دلج تسا و  هدش  نیودت  دلجم  ود  رد  یلیلحت ، یـشرازگ و  هویـش  هب  هک  مالـسا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  رد  تسا  یـشهوژپ  رثا ، نیا   
ثداوح هدنرادرب  رد  مود  دلج  هنیدـم و  هب  ربمایپ  ترجه  زا  لاس  ود  هکم و  رد  ربمایپ  تماقا  لاس  هدزیـس  ثداوح  هب  طوبرم  تسخن 

دیاقع ماکحا و  یخرب  زین  اهدادـخر و  نیا  لـیلحت  هیزجت و  یـسررب و  هب  رثا  نیا  رد  هدنـسیون  .تسا  ترجه  مهدزاـی  اـت  موس  لاـس 
ياه عوضوم  نیرت  مهم  .تسا  هداد  خساپ  ناراگن  خیرات  ناسانشرواخ و  یخرب  ياهراتفگ  هب  هتخادرپ و  تایآ  لوزن  نأش  یمالسا و 

گرزب يروتارپما  ود  ناریا  مور و  عاضوا  مالسا ، زا  شیپ  برع  یمالسا ، ندمت  هراوهگ  ای  هریزج  هبـش   ) لوا دلج  زا : دنترابع  باتک 
ات ینابش  زا  یناوج ، نارود  هداوناخ ، شوغآ  هب  تشگزاب  ربمایپ ، یکدوک  نارود  ربمایپ ، دالیم  مالسا ، ربمایپ  ناکاین  ناهج ،
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هب هک  ینز  درم و  نیتـسخن  تسا ، هدـش  لزاـن  يزور  هچ  رد  یحو  نیتـسخن  تقیقح ، هولج  نیتـسخن  تثعب ، اـت  جاودزا  زا  تراـجت ،
هناسفا ترجه ، نیتسخن  نآرق ، هرابرد  شیرق  يرواد  یمومع ، توعد  نادـنواشیوخ ، يّرـس و  ياـه  توعد  دـندروآ ، ناـمیا  ربماـیپ 

ياهدادـیور هبقع ، نامیپ  فئاط ، هب  يرفـس  خـیرات ، ثیدـح و  نآرق و  رظن  زا  جارعم  بلاطوبا ، گرم  يداـصتقا ، هرـصاحم  قینارغ ،
ینب یلکلا ، تابورـشم  میرحت  نآرق ، ناملعم  راتـشک  دحا ، هوزغ   ) مود دلج  ردب ،) گنج  هلبق ، لیدبت  ترجه ، مود  لاس  لوا و  لاس 
تایآ لوزن  نیقفانم ، اب  ربمایپ  دروخرب  كدف ، تشذگرـس  ناهج ، رد  ربمایپ  ناریفـس  هیبیدح ، حلـص  کفا ، ناتـساد  بازحا ، ریـضن ،

ترـضح نییعت  عادولا و  هجح  هلهابم ، ناتـساد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  برع  لیابق  ناگدنیامن  ندیـسر  تئارب ،
لوسر تلحر  هماسا و  شیج  ناتساد  نیغورد ، ناربمایپ  روهظ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

(. ...و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ادخ ، لوسر  هریس  یگدنز و  خیرات  ترجه : هصق   . 68

.يریزو هحفص ،  800 ، 1383 لوا ، پاچ  رورس ، تاراشتنا  مق ، یلع ، درفنم ، يرظن 

ياهدادیور يو  .دنک  یـسررب  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  یناگدنز و  خیرات  تسا  هدیـشوک  باتک  نیا  رد  هدـنراگن   
عیاقو هنیدـم ، هب  ناناملـسم  ترجه  هنیدـم ، هب  ربمایپ  ترجه  زا : دـنترابع  باتک  ثحابم  .تسا  هدروآ  ار  نآ  زا  سپ  ترجه و  نامز 

.ترجه مهد  لاس  ات  ترجه  لوا  لاس 

ربمایپ تدالو  زا  هظحل  هب  هظحل  شرازگ   . 69
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پاچ ناریا ، نارـشان  ینواعت  ياه  تکرـش  هیداـحتا  نارهت ، باـتک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  نیمهدزون  نارهت ، اضردـمحم ، يراـصنا ،
.یعقر هحفص ،  72 ، 1375 مراهچ ،

هعلاطم ات  دراد  یم  نایب  یناتـساد  بلاـق  رد  ار  ربماـیپ  تدـالو  هک  تاـیئزج  ماـمت  اـب  هظحل  هب  هظحل  تسا  یـشرازگ  رـضاح ، باـتک 
یلـص دمحم  داد ، خر  هچ  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  ناشیا  تدالو  بش  رد  تشذگ ، هچ  هنمآ  يرادراب  ياه  هام  رد  دـننادب  ناگدـننک 

دانتسا اب  ار  باتک  هدنـسیون ، .داد  يور  یثداوح  هچ  دالیم  زا  سپ  هتفه  کی  ات  تشاذگ و  ناهج  نیا  رد  مدق  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا 
شیپ تدالو ، کیدزن  عیاقو  زا : دنترابع  نآ  یلـصا  ياه  عوضوم  هک  تسا  هدرک  نیودت  شخب  تفه  رد  فلتخم  ذـخآم  عبانم و  هب 

.تدالو لوا  هتفه  تدالو و  تاظحل  تدالو ، بش  رد  نایدا  تدالو ، بش  رد  ناهج  تدالو ، زا  لبق  هئطوت  تدالو ، زا  ییوگ 

( مالسا ربمایپ  یگدنز  هرابرد  قیقد  یقیقحت   ) ربمایپ ناسنا ، هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 70

.يریزو هحفص ،  728 ، 1382 لوا ، پاچ  مافبآ ، تاراشتنا  نارهت ، یحلاص ، دمحم  همجرت : لداع ، یحالص ،

مهم عباـنم  هب  دانتـسا  اـب  باـتک  نیا  .تسا  راوگرزب  نآ  هریـس  ّتنـس و  تخانـش  مالـسا و  گرزب  ربماـیپ  یگدـنز  هراـبرد  یـشهوژپ 
ترضح نآ  یناوج  یناوجون و  یکدوک ، ياه  لاس  زاغآ ، رد  هدنراگن  .تسا  هدش  هتشاگن  یسیلگنا  یبرع و  ياه  نابز  هب  یخیرات ،

ياهدادیور ربمایپ و  تالاح  فاصوا و  حیرـشت   هب  سپـس  .دنک  یم  یـسررب  اه ، لاس  نیا  رد  يو  یگدـنز  ياهدادـخر  هارمه  هب  ار 
وا و نوماریپ 
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، یتسرپاـتکی هب  مدرم  توعد  تیادـه ، نیگنـس  تیلوئـسم  هراـبرد  هاـگ  نآ  .دزادرپ  یم  تلاـسر  توـبن و  ياـه  هنیمز  يریگ  لـکش 
هئطوت و هنیدـم و  هب  ترجه  تالکـشم ، بیاصم و  عناوم و  اب  ترـضح  نآ  ییوراـیور  شیرق ، دـنمتردق  نارـس  هزراـبم  تفلاـخم و 
، هنیدـم رد  ناناملـسم  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  تیعقوم  هب  همادا ، رد  .دـیوگ  یم  نخـس  ناکرـشم  ناقفانم و  ياه  ینکـشراک 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هجیدخ و  يراکادف  راثیا و  .دنک  یم  هراشا  ناناملـسم  تسکـش  اه و  يزوریپ  اه ، گنج  شیادیپ  تامدـقم 
تیقفوم باتک ، نیا  زا  يرگید  ياه  شخب  رد  هدنـسیون  .تسا  هجوت  لمأت و  لباق  رایـسب  اهدادیور  تالوحت و  نیا  ریـس  رد  مالـسلا 

، هعماج یقوقح  يرادا و  روما  ریبدـت  میظنت و  تموکح و  لیکـشت  یماظن ، یـسایس ، ياه  هصرع  رد  ار  ربمایپ  ناناملـسم و  نوزفازور 
.دنک یم  یسررب  رواجم  ياه  نیمزرس  رگید  فیاوط و  لیابق و  اب  يداصتقا  یسایس و  ياهدادرارق  اه و  نامیپ  داقعنا 

دلج 1 و 2)  ) ادخ لامج  ریوصت  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 71

.يریزو هحفص ،  1598 ، 1380 لوا ، پاچ  ملع ، رشن  نارهت ، نیسح ، نیدلاردب ،

.تسا تثعب  توبن و  رـصع  ثداوح  هژیو  هب  تلحر ، ات  زاغآ  زا  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  یناگدـنز  زا  یلیلحت  شرازگ و  رثا ، نیا 
، یگدنز زا  ییاه  هشوگ  هب  رصاعم  نهک و  يراگن  هریس  ییاور و  یخیرات ، عونتم  عبانم  هب  دانتسا  اب  هنابیدا و  اویش ، یملق  اب  هدنـسیون 
تایح 63 خیرات  رثا ، نیا  هناگ  هدزیس  ياه  شخب  رد  يو  .تسا  هدرک  هراشا  نیشن  كاخ  یشرع  نآ  نیریش  خلت و  تارطاخ  هریس و 
هب تسا ، باـتک  موس  کـی  لـماش  هک  رثا  نیا  تسخن  شخب  ود  رد  .دـنک  یم  نییبت  یخیراـت  ریـس  بیترت  هب  ار  ترـضح  نآ   هلاـس 

لماک و ناسنا  کی  ناونع  هب  ناشیا  ياه  یگژیو  ربمایپ و  لیاضف  یگدنز و  
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هب طوبرم  ثداوح  نآ ، لابند  هب  .دیوگ  یم  نخس  وا  هاگیاج  تقلخ و  یگنوگچ  زا  ینافرع  هویش  اب  دزادرپ و  یم  هّللا » قلخ  ام  لوا  »
ربمایپ یگدنز  فلتخم  يایاوز  هب  طوبرم  مهدزیـس ، ات  موس  شخب  .دریگ  یم  یپ  هکم  رد  ار  ترـضح  نآ  روضح  تثعب و  ياه  لاس 

یگنوگچ هب  ترجه ، زا  سپ  نارود  رد  روضح  ياه  لاس  زا  کی  ره  یخیرات  بیترت  هب  نآ ، رد  هک  تسا  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ 
، شیرق  ) یجراـخ یلخاد و  نانمـشد  ياـه  هنتف  اـه و  هشقن  اـه و  هماـنرب  اـه ، جاودزا  نآرق ، تاـیآ  لوزن  ربماـیپ ، مسر  هار و  هریس و 

نآ نیریـش  خـلت و  ثداوح  رگید  فلتخم و  نانمـشد  اب  ربمایپ  دروخرب  ترـضح ، نآ  ياه  نامیپ  اـه و  گـنج  ناـقفانم ) ناـیدوهی ،
.تسا هدش  هراشا  اهزور 

( ربمایپ یناگدنز  رد  يریس   ) شنیرفآ هنازرف  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 72

.یعقر هحفص ،  272 ، 1380 لوا ، پاچ  حیاصن ، تاراشتنا  مق ، دمحمدیس ، يدزی ، یفجن 

، شراـگن هزیگنا  .تسا  ترـضح  نآ  تلاـسر  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یناگدـنز  هراـبرد  شهوژپ  رـضاح ، باـتک 
هرهب اب  یفیـصوت و  هویـش  هب  ار  باتک  هک  هدنـسیون  .تساه  ناسنا  یگدنز  يارب  وگلا  نیرترب  ناونع  هب  ربمایپ  تیـصخش  هب  نتخادرپ 

یـسررب هب  هداد و  ناماس  لصف  هدزیـس  همدـقم و  کی  رد  ار  نآ  هدروآرد ، شراگن  هب  یخیراـت  عباـنم  تاـیاور و  تاـیآ ، زا  نتفرگ 
حرـش ار  ناشیا  ینامـسج  تدالو  زا  شیپ  ترـضح  نآ  رون  شنیرفآ  ادـتبا  يو  .تسا  هتخادرپ  تلحر  ات  تدالو  زا  ربمایپ  یناگدـنز 

ثداوح و وا و  يامیس  تدالو ، ماگنه  ترضح  نآ  تالاح  تدالو و  ربمایپ ، دادجا  ندوب  دحوم  هب  هراشا  اب  هداد و 
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ار سراف  هدکـشتآ  ندـش  شوماخ  هواس و  هچایرد  ندـش   کشخ  نیادـم ، ناویا  نتخیرورف  هلمج  زا  تدالو  ناـمز  ياهدـمآ  شیپ 
باتک ياه  شخب  رگید  زا  راکشآ  یناهنپ و  توعد  ترضح و  نآ  تثعب  هجیدخ و  اب  جاودزا  ربمایپ ، یکدوک  .تسا  هدرک  یـسررب 
رگید زا  نآرق  لوزن  رت ، مهم  همه  زا  يو و  زا  تخرد  تعاطا  هلمج  زا  ربماـیپ  ياـه  هزجعم  یقـالخا و  یـسررب  ياـه  یگژیو  .تسا 
نخـس هدـنیآ  زا  ربماـیپ  ياـه  ییوگ  شیپ  جارعم و  هصق  زا  رثا ، نیا  رد  هدنـسیون  .تسا  شهوژپ  نیا  رد  هدـش  حرطم  ياـه  عوضوم 

هتخادرپ اه  هیرـس  اـه و  گـنج  هلمج  زا  ترجه ، زا  سپ  شیپ و  ثداوح  زا  يا  هصـالخ  هب  مهدزاود ، مهدزاـی و  لـصف  رد  هتفگ و 
زا مخریدغ  دادـیور  نارجن و  نایحیـسم  اب  هلهابم  رارـض ، دجـسم  بیرخت  ربمایپ ، رورت  رد  ناقفانم  یماکان  دوهی ، ياه  تنایخ  .تسا 

، هماسا هاپـس  مازعا  هلمج  زا  نآ  اب  نامز  مه  ثداوح  ربمایپ و  زوس  ناج  تلحر  هب  زین  نآ  یناـیاپ  لـصف  .تسا  باـتک  بلاـطم  رگید 
.دراد صاصتخا  ترضح  نآ  نیفدت  مسارم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  مامتها  رد  ربمایپ  يایاصو 

( مالسا یمارگ  ربمایپ  یتوکلم  هریس  رد  يریس   ) شنیرفآ دیاورم  . 73

.يریزو هحفص ، 400 ، 1384 لوا ، پاچ  نازحالا ، تیب  تاراشتنا  مق ، یبتجمدیس ، یناهرب ،

مهم هب  رتفد  هد  رد  يریسفت  یخیرات و  عبانم  زا  نتفرگ  هرهب  اب  هدنسیون  .تسا  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  هریس و  رد  یشهوژپ  رضاح ، رثا 
یلهاج و رـصع  رد  ناهج  یـسررب  هب  يا  همدقم  رد  يو  .دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یناگدـنز  ياهدادـیور  نیرت 

زا هژیو  هب  ربمایپ  یقالخا  هریس  هریس و  موهفم  سپس 
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نآ ندـمآ  تراشب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تقلخ  تیفیک  .تسا  هتخادرپ  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رظنم 
، ترشاعم بادآ  هلمج  زا  ربمایپ  تالاح  تافـص و  زا  يا  همـش  ینامـسآ ، ياه  باتک  رد  يو  لیامـش  اه و  یگژیو  نایب  ترـضح و 
رد بسانم  ییوگلا  ار  ربمایپ  نایاپ ، رد  هدنسیون  .تسا  باتک  نیا  ياه  شخب  رگید   زا  شیاین  اعد و  نکسم و  رفس ، ریـس و  تفاظن ،

.دنک یم  یفرعم  وکین  تافص  یقالخا و  لیاضف  زا  کی  ره 

تمحر یبن  . 74

،1384 مود ، پاچ  ماج ، دمحا  مالـسالا  خیـش  تاراشتنا  ماج ، تبرت  یمـساق ، مساقدمحم  همجرت : نسحلاوبا ، دیـس  يودـن ، ینـسح 
.يریزو هحفص ،  512

لاس هب  هتشذگرد  رـصاعم /  ياملع  زا   ) يودن نسحلاوبا  دیـس  همالع  هتـشون  هیوبنلا ) هریـسلا   _) همحرلا یبن   _ باتک همجرت  رثا ، نیا 
هریزج زا  معا  تثعب  زا  لبق  ناهج  عاـضوا  ادـتبا  نیتـال  یبرع و  عباـنم  زا  ندرب  هرهب  اـب  هدنـسیون  .تسا  ناتـسودنه ) رد  ق  1420 ه . 

تلاسر تلحر و  ات  تدالو  زا  مالسا  ربمایپ  یگدنز  هب  سپس  هدرک و  یسررب  ار  نآ  رب  مکاح  یهارمگ  زین  دالب و  رگید  ناتـسبرع و 
ياه ناونع  زا  یخرب  هک  تسا  هتفای  نیودت  شخب  جـنپ  تسیب و  راتفگ و  شیپ  همدـقم ، کی  زا  باتک  .تسا  هتخادرپ  نآ  راثآ  زین  و 

ات دـلوت  زا  مالـسا ، روهظ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  ناـمز  رد  هکم  تثعب ، زا  لـبق  تیلهاـج ، رـصع  زا : دـنترابع  نآ 
هوزغ ای  بازحا  گنج  دـحا ، گنج  ردـب ، زاس  تشونرـس  گنج  هنیدـم ، رد  ترجه ، ماگنه  هنیدـم  تیعـضو  تثعب ، زا  دـعب  تثعب ،

، نینح هوزغ  هکم ، حتف  هتوم ، هوزغ  ربیخ ، هوزغ  مالـسا ، هب  نایاورنامرف  ناهاشداپ و  توعد  هیبیدح ، حلـص  هظیرق ، ینب  هوزغ  قدنخ ،
دالوا تارهطم ، جاودزا  نینمؤملا ، تاهما  تلحر ، تافو و  عادولا ، هجح  دوفولا ، ماع  كوبت ، هوزغ  فیاط ، هوزغ 
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یبرع عبانم  تسرهف  زین  باتک  نایاپ  رد  .توبن  نادیواج  ياه  ناغمرا  يدمحم و  تثعب  لیامش و  قالخا و  ترـضح ، نآ  ناگداون  و 
.تسا هدمآ  ییاپورا  و 

نادواج میسن  . 75

.يریزو هحفص ،  144 ، 1380 لوا ، پاچ  دباع ، تاراشتنا  نارهت ، ناگدنسیون ،

، نایاپ رد  هدنـسیون  .تسا  ترجه  ات  تثعب  زا  مالـسا  خـیرات  مهم  ياهدادـیور  رگید  ربمایپ و  یگدـنز  زا  یلیلحت  یـشرازگ  رثا ، نیا 
هلئـسم دننام  رـصاعم ، مالـسا  خیرات  ياهدادیور  هرابرد  ار  يرمگتنوم  دروم و  مایلیو  دـننام   هتـسجرب  ناسانـشرواخ  یخرب  هاگدـید 

.دنک یم  لیلحت  لقن و  یناطیش ، تایآ 

مالسا ربمایپ  یگدنز  هب  هاتوک  یشرگن  . 76

.یعقر هحفص ،  160 ، 1380 مهن ، پاچ  قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، قح ، هار  رد  هسسؤم  هیریرحت  تئیه 

فراعم شرتسگ  فدـه  اـب  هک  تسا  مالـسا  خـیرات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یناگدـنز  زا  يا  هصـالخ  باـتک ، نیا 
: تسا هدش  هیهت  اه  ناونع  نیا  بلاق  رد  ینس  هعیش و  تایاور  مالسا و  خیرات  ياه  باتک  زا  هدافتسا  اب  یخیرات و  شور  هب  یمالـسا ،

ترضح یناوج  نارود  یکدوک و  زا  یتارطاخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یکدوک  نارود  دلوت و  مالسا ،  زا  شیپ  ناهج 
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  ياه  جاودزا  هفـسلف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  جاودزا  نیتسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

دمحم ترضح  تیصخش  هلآ ، هیلع و 
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دمحم ترضح  یمومع  توعد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یغیلبت  شور  یحو ، زاغآ  ثعبم ، زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یپ لوحت ، خیرات و  أدبم  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ترجه  شیرق ، ياه  هجنکـش  هار و  تالکـشم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

یناهج تلاسر  ناگدش ، هتشک  زا  يرامآ  ربمایپ و  نامز  ياه  گنج  ياه  هزیگنا  مالـسا ، رد  داهج  هنیدم ، رد  یمالـسا  توخا  يزیر 
ربمایپ و ینیـشناج  تفالخ و  هلئـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  راتفر  قـالخا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 

.تفالخ یخیرات  ریس  هب  هاتوک  یشرگن 

هب هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص   _ مالـسالا یبن  هایح  یلا  هعیرـس  هرظن   _ ناونع اب  يریخـست  یلعدـمحم  ياقآ  ار  رثا  نیا  دوش  یم  يروآدای 
.تسا هدرک  رشتنم  ار  نآ  قح ،_ هار  رد  هسسؤم   _ همجرت و یبرع ،

دلج 1)  ) لوسرلا هیاور  یف  لوئسملا  هیاهن  . 77

یملع و تاراـشتنا  نارهت ، یقحاـی ، رفعجدـمحم  حیحـصت : یهوـقربا ، یلع  نب  مالـسالادبع  همجرت : دوعـسم ، نبدـمحم  ینورزاـک ،
.يریزو هحفص ،  44 ، 1366 لوا ، پاچ  یگنهرف ،

یخیرات و تمدق  دراد : تیمها  تهج  ود  زا  تسا و  روهشم  زین   _ ینورزاک هریس   _ ای  _ ...یفطصملا هریـس  یف  یقتنملا   _ هب رثا  نیا   
يادـتبا زا  ربمایپ  ياه  تلاـح  ناـیب  هب  لوا  شخب  .تسا  همتاـخ  کـی  و  مسق )  ) شخب راـهچ  لـماش  باـتک  نیا  .ناور  یـسراف و  رثن 

توبن نامز  ات  تدالو  زا  هک  تسا  یتامارک  مود ، شخب  .دزادرپ  یم  باب  هن  رد  ترـضح  نآ  تدالو  نامز  ات  كراـبم  رون  شنیرفآ 
هن رد  ترجه  نامز  ات  هکم  رد  ترضح  تماقا  تدم  رکذ  رد  موس ، شخب  .دوش  یم  یسررب  باب  هن  رد  تسا و  هتفای  روهظ  ترضح 

رد ترضح  نآ  لاوحا  مراهچ ، شخب  .تسا  باب 
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اه و هزجعم  هب  هدـش ، میظنت  لصف  تفه  رد  هک  زین  باتک  همتاخ  .دریگ  یم  یپ  باب  هدزای  رد  ار  تافو  ات  ترجه  زا  دـعب  ياه  لاـس 
زا دمحم  نیدلازرابم  ریما  تیانع  دروم  رضاح  باتک  هدنسیون  دوش  یم  يروآدای  .تسا  هتخادرپ  ربمایپ  رب  تاولص  تلیضف  تبحم و 

.دوش همجرت  یسراف  هب  راگزور  نامه  رد  تسا  هدش  ببس  باتک  نیا  تیمها  هدوب و  رفظم  لآ  نیطالس 

 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  بقانم  لیاضف و  موس : شخب 

یّمُا ربمایپ  . 1

.یعقر هحفص ،  78 ، 1378 مهدزیس ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  نارهت ، یضترم ، يرهطم ،

 _ یخیرات ياوتحم  اب  یلیلحت  یشرازگ و  کبس  هب  هک  مالسا  ربمایپ  یگدناوخان  سرد  ندوب و  یّما  يانعم  رد  تسا  یشواک  رثا  نیا 
ینید و عبانم  رد  مالـسا  ربمایپ  یگدـناوخان  سرد  یـسررب  زا : دـنترابع  باتک  ياه  عوضوم  نیرت  مهم  .تسا  هتفاـی  نیودـت  یمـالک 

ندوب یّما  هب  ناقرشتسم  زا  یخرب  تافارتعا  یخیرات ،
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یـسررب هصاخ ، هماع و  عبانم  رد  هیبیدح  حلـص  نایرج  یـسررب  مالـسا ، ربمایپ  نابتاک  زاجح ، رد  طخ  شیادیپ  خیرات  مالـسا ، ربمایپ 
هدش حرط  يارآ  یخرب  خساپ  یـسررب و  دقن و  ملق ، تضهن  شیادـیپ  ببـس  نارـسفم ، رظن  زا  نآ  موهفم  یّما و  هملک  هب  داقتعا  أشنم 

.مالسا ربمایپ  ندوب  یّما  هرابرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هناگ  هد  لیاضف  قالخا و  رب  یحرش  میشاب : بوخ  . 2

.یعقر هحفص ،   240 ، 1380 لوا ، پاچ  سدق ، رشن  مق ، مدقم ، مظاک  میظنت : هیهت و  یلع ، ییاباب ،

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  مراکم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هک  قالخالا  مراکم  ثیدح  رب  تسا  یحرش  باتک ، نیا 
، رکـش تعانق ، نیقی ، زا : دـنترابع  یقالخا  لوصا  نیا  .دـنریگب  وگلا  نآ  زا  دـنک  یم  قیوشت  ار  ناـگمه  دراد و  یم  ناـیب  دـنب  هد  رد 

لقن اب  یقالخا ، لوصا  زا  کی  ره  حیـضوت  حرـش و  رد  هدنـسیون  .یگنادرم  تعاجـش و  تریغ ، تواخـس ، قلخ ، نسح  اـضر ، ربص ،
ار تثعب  هفـسلف  ربمایپ ، زا  یثیدـح  هب  هراشا  اب  يو  .تسا  هدوزفا   ثحب  يانغ  رب  باذـج  یتاکن  فیاطل و  اـه و  ناتـساد  اـه ، تیاور 

نیا نینچمه  دـنک ، یم  یفرعم  هدـش  دای  هناگ  هد  لوصا  قالخا و  رد  لماک  ییوگلا  ار  ربماـیپ  دـناد و  یم  یقـالخا  لـیاضف  لـیمکت 
.درامش یم  یهلا  قالخا  هب  یگتسارآ  رد  اه  ناسنا  شجنس  يارب  زین  یکالم  ار  ثیدح 

یبنلا لئامش  . 3

، مود پاچ  ین ، رشن  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  یشاوح : ثیداحا و  جارختـسا  همجرت و  یـسیع ، نبدمحم  یـسیعوبا  يذمرت ،
.يریزو هحفص ،  272 ، 1383

ناسارخ و يرجه  موس  هدس  گرزب  ناثدحم  زا  يذمرت  یسیع  نب  دمحم 
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نرق نآ  رد   _ ذمرت  _ هقطنم درم  نیرت  سانشرس  وا  ناسانشرواخ ، یخرب  هتفگ  هب  .تسا  ّتنس  لها  حاحـص  هدنـسیون  شـش  زا  یکی 
ياه لاس  رد  نتـسیرگ ، ِيرایـسب  زا  هک  تسا  هدوب  نانچ  يذـمرت  میب  ییاـسراپ و  يروباـشین ، دـمحاوبا  مکاـح  هتفگ  هب  .تسا  هدوب 

رت شخبدوس  يذمرت  عماج  : » دیوگ یم   _ نیرئاسلا لزانم   _ باتک ردق  نارگ  هدنـسیون  يراصنا ، .تسا  هدـش  روک  یگدـنز ، ینایاپ 
تافـص هرابرد  هک  تسوا  لئامـشلا _  _ باتک یـسراف  نادرگرب  رـضاح ، باتک  تسا .»  _ ملـسم حیحـص   _ و  _ يراخب حیحـص   _ زا

همالع بوشآرهـش و  نبا  دـننام  یعیـش  گرزب  نادنمـشناد  .تسا  هدـمآ  مهارف  تبترم  یمتخ  ترـضح  هدیدنـسپ  قالخا  يرهاـظ و 
.دنا هدرک  دانتسا  وا  ياه  تیاور  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یقالخا  دماحم  يرهاظ و  فاصوا  تبث  رد  یسلجم 

تّنس لها  عبانم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  رب  يرذگ  . 4

.یعقر هحفص ،  58 ، 1385 لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، رغصا ، یلع  ینابرق ،

قشع ترضح  نآ  هب  هک  تسین  یناملسم  چیه  .تسام  راختفا  دنس  ناناملسم و  همه  كارتشا  هطقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ترـضح نآ  یمارگ  هریـس  يروآدرگ  يارب  یمالـسا  ياه  بهذـم  همه  ور  ، نیازا  .دـیوجن  كربت  ناـشیا  كراـبم  ماـن  هب  دزرون و 

هریس و فیلأت  نیودت و  هب  زین  ّتنس  لها  نادنمـشیدنا  ناگرزب و  .دننک  ادا  ار  دوخ  نیَد  يدح  ات  دنا  هتـسناوت  هار  نیا  زا  هدیـشوک و 
هب ناوت  یم  اهنآ  نیرتروهشم  نیرتربتعم و  هلمج  زا  هک  دنا  هتخادرپ  ترضح  لیاضف 
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نایب اب  ات  تسا  هدش  نآ  رب  شهوژپ  نیا  رد  هدنسیون  .درک  هراشا  یبلح » هریس  ریثک و  نبا  هریـس  ماشه ، نبا  هریـس  دعـس ، نبا  تاقبط  »
هب نوگانوگ  بهاذـم  ياه  هاگدـید  ندرک  کـیدزن  اـب  ّتنـس ، لـها  هاگدـید  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  لـیاضف  هریس و  

نیا .درادرب  ماگ  دراد ، صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  هک  یلاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  گنهرف  جـیورت  يارب  رگیدـکی ،
مالـسلا هیلع  یلع  نابز  زا  ربمایپ  یتیـصخش  ياه  یگژیو  دلوت ، نامز  ياهدادیور  موس ، ات  لوا  لصف  رد  .دراد  لصف  تفه  شهوژپ ،

هیلع هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ماقم  تلزنم و  هب  مراهچ  لصف  .تسا  هدش  نایب  تلاسر  ياه  هناشن  زین  تثعب و  زا  شیپ  ثداوح  سپـس  و 
شیپ باتک ، نایاپ  رد  .دزادرپ  یم  ترضح  یعامتجا  قالخا  يدرف و  قالخا  یـسررب  هب  مشـش  مجنپ و  لصف  .دراد  صاصتخا  هلآ  و 

تدابع نیرترب  نایناورهن ، اب  راکیپ  باحـصا ، هب  نانآ  یفرعم  جراوخ و  ياه  یگژیو  نوچ : ییاه  ناونع  اب  ترـضح  نآ  ياه  ییوگ 
.تسا هتفای  ناماس  هیغاب ، هئف  تسد  هب  رامع  ندش  هتشک  و 
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نآرق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  مراهچ : شخب 

ربمایپ نآرق و  هرابرد  یشهوژپ  . 1

.يریزو هحفص ،  280 ، 1380، مود پاچ  تثعب ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، نیدلارخف ، يزاجح ،

نیبم و یباتک  هرهچ  رد  ینابر  یحو  تروص  هب  راوراشبآ  یهلا ، تمکح  جوا  زا  هک  تسا  ییاروام  قیاقح  زا  نخـس  باـتک ، نیا  رد 
كاپ ناج  رب  نیرخآ ،
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ناسنا يا ، هدنز  همانرب  نینچ  ساسا  رب  .تسا  هتشاد  هضرع  نایناهج  رب  مالسا  مان  هب  ار  لیصا  یتقیقح  هدمآ و  دورف  نیتسار ، يربمایپ 
، تسا قلطم  تیدبا  اه و  ییانـشور  ناهج  ییوس و  یب  يوس  هک  وس  نادـب  دـنور و  شیپ  یلاعت  قیرط  رد  ماگ  هب  ماگ  دـنناوت  یم  اه 

ياه مان  دالیم ، زور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیـصخش  زا : دنترابع  باتک  رد  هدش  حرطم  ياه  عوضوم  نیرت  مهم  .دنریگ  جوا 
دمحم ادخ ، ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ و  نآرق ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ربمایپ ،
دمحم قالخا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  درخ  هشیدنا و  ینامسآ ، بتک  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآرق ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، اـیند هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ریلد ، ياوـشیپ  یگدنـشخب ، تشذـگ و  تاواـسم ، يداـنم  نتورف ، ربماـیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
، يوبن تثعب  نآرق ، یحو و  تسیچ ،؟ یحو  ینامـسآ ، طابترا  ماسقا  توبن ،  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شزیگنا  یمالـسا ، توعد 

زاجعا میرک ، نآرق  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تازاـیتما  ربماـیپ ، نیرخآ  ملـسم ، نیتسخن  تلاـسر ، غـالبا  یگتخیگنارب ، ماـگنه 
 . ...و تیالو  ماقم  تیاده ، زایتما  يراکزیهرپ ، هاگیاپ  نآرق ، ياهدنگوس  نآرق ، ياه  لاثم  نآرق ، تاهباشم  نآرق ،

نآرق رظنم  زا  مالسا  خیرات  . 2 

رـشن رتفد  مق ، نیودت ،)  ) نوتم نیودـت  يزیر و  همانرب  زکرم  اه ، هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  بوقعی ، يرفعج ،
.يریزو هحفص ،   319 ، 1384 لوا ، پاچ  فراعم ،

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  نابطاخم  لباقت  ای  لماعت  یگنوگچ  زا  یهاگآ  يوبن و  هریـس  مالـسا و  ردـص  خـیرات  اب  ییانـشآ 
راتفر و هک  اجنآ  زا  .تسا  هتخیهرف  ناملسم  کی  ياهزاین  نیتسخن  زا  هرود  نآ  ثداوح  لیلحت  دیدج و  توعد 
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مهف كرد و  يارب  یبوخ  يانبم  دناوت  یم  ترضح  نآ  یگدنز  ثداوح  یسررب  تسا ، یعرش  تجح  وا  نخـس  دننام  ربمایپ  توکس 
هاگ هک  تسا  هدش  هتشون  یخیرات  تایاور  ساسا  رب  يرایسب  ياه  باتک  يوبن ، هریس  هرابرد  .دشاب  مالـسا  فراعم  ماکحا و  تسرد 

تسا هدش  رکذ  ییاه  لوزن  نأش  ربمایپ ، هریـس  هژیو  تایآ  نایب  رد  ریـسفت ، ياه  باتک  رد  نینچمه  .دنا  هدرب  هرهب  زین  نآرق  تایآ  زا 
تایآ زا  ربمایپ  رـصع  یخیرات  ثداوح  جارختـسا  ددـصرد  باتک  نیا  رد  هدنـسیون  .دزاس  یم  طوبرم  یـصاخ  هثداـح  اـب  ار  هیآ  هک 

تاـیاور زا  تاـیآ ، ياوـتحم  تسرد  مهف  يارب  هنیمز  داـجیا  روـظنم  هب  تاـیآ  حیـضوت  رد  هتبلا  .تساـهنآ  هـب  نداد  تلاـصا  نآرق و 
هب مکی  لصف  .تسا  همتاخ  کی  لصف و  جـنپ  همدـقم ، کی  ياراد  باتک  .تسا  هدرک  هدافتـسا  ناوارف  زین  یثیدـح  عبانم  یخیراـت و 
نآ ياه  هناشن  داعبا و  تیلهاج و  عوضوم  مود ، لصف  رد  .تسا  هتفای  صاصتخا  نآ  رب  مکاح  ياـه  ّتنـس  خـیرات و  هفـسلف  عوضوم 

هتخادرپ ترضح  نآ  تثعب  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تدالو  نارود  ثداوح  نیرت  مهم  هب  موس  لصف  .تسا  هدش  یـسررب 
تربع مهم و  ياه  هدـیدپ  مجنپ ، لصف  رد  .تسا  هتـشگ  لیلحت  هیزجت و  ترجه ، ات  تثعب  نارود  ياهدادـخر  مراـهچ ، لـصف  رد  و 
نآرق رظن  زا  تیرـشب  هدـنیآ  عوضوم  هب  راصتخا  هب  زین  نایاپ  رد  .تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  تلحر  ات  ربمایپ  ترجه  لاس  هدزاـی  روآ 

.تسا هدش  هجوت 

دلج 8 و 9) ( ) نآرق رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس   ) نآرق یعوضوم  ریسفت  . 3 

.يریزو هحفص ،  432  + 400 ، 1382 موس ، پاچ  ءارسا ، رشن  مق ، هّللادبع ، یلمآ ، يداوج 
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ریسفت هویش  اب  تایآ و  هب  دانتسا  اب  هدنسیون  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریـس  هب  طوبرم  تایآ  یعوضوم  ریـسفت  رثا ، نیا 
زا ادتبا  يو  .دنک  جارختسا  نآرق  تایآ  زا  ار  ترضح  هریس  هعومجم  تسا  هدرک  شالت  هناملاع  هنافراع و  يدید  اب  نآرق و  هب  نآرق 

ياه جاجتحا  هلمج  زا  فراعم  تابثا  نییبت و  هنیمز  رد  ار  ربماـیپ  هریـس  سپـس  .تسا  هتفگ  نخـس  اـیبنا  رگید  رب  ربماـیپ  ياـه  يرترب 
هجوت رد  ربمایپ  هریس  داعم ، درکدای  رد  ربمایپ  هریس  ربمایپ ، جارعم  زاجعا و  یتلاسر ، هریـس  ربمایپ ، نوئـش  يدیحوت و  هریـس  يدیحوت ،

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  جاجتحا  هدنـسیون ، .تسا  هدرک  لیلحت  ریـسفت و  ار  ربمایپ  ینآرق  يایاصو  ظعاوم و  تیاهن  رد  نآرق و  هب 
هتـشاذگ و ثحب  هب  تیالو  تماما و  ماقم  يوس  زا  نآ  موادـت  وا و  یناهج  تلاـسر  اـب  هارمه  ار  نایحیـسم  ناـیدوهی و  اـب  هلآ  هیلع و 

.تسا هدش  روآدای  ار  ترضح  تلاسر  لابق  رد  نارگید  فیاظو 

متاخ ربمغیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هار  . 4

.یعقر هحفص ،  386 ، 1373 لوا ، پاچ  ناوغرا ، رشن  نارهت ، اضردیمح ، ردص ،

یعماج ریوصت  اهنآ  زا  هدافتسا  اب  هدروآ و  درگ  نآرق  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هب  طوبرم  تایآ  رثا ، نیا  رد  هدنـسیون 
ندوب یّما  دننام : ییاه  عوضوم  ادتبا  يو  .تسا  هدرک  میسرت  یسایس  یعامتجا و  يدابع ، یتیـصخش ، ياه  هنیمز  رد  مالـسا  ربمایپ  زا 

نیا هب  طوبرم  تاـیآ  هدـیزگرب و  ار  یبن  غیلبت  نآرق و  زاـجعا  یناـهج ، تلاـسر  یحو ، یبن ، تمـصع  یبن ، دـهز  یبن ، قـالخا  یبن ،
ربمایپ تیصخش  لماک  یفرعم  يارب  یخیرات  دهاوش  عیاقو و  رکذ  تایآ و  حیـضوت  ریـسفت و  اب  نینچمه  .تسا  هدروآ  ار  اه  عوضوم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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.تسا هدیشوک 

 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  جارعم  مجنپ : شخب 

جارعم زا  ییوترپ  . 1

.يریزو هحفص ،   536 ، 1379 لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، یلعلادبع ، يدورهاش ، يدمحم 

.دزادرپ یم  ترـضح  نآ  تلاسر  نارود  مهم  رایـسب  عیاقو  زا  یکی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  جارعم  هب  باـتک  نیا 
ناشیا یفرعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصخش  تمظع  اب  ناگدنناوخ  ییانشآ  روظنم  هب  هدنسیون 
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.دنک یم  یـسررب  دلج  راهچ  رد  ار  عوضوم  اه ، ههبـش  یخرب  هب  ییوگ  خساپ  يارب  زین  اه و  ناسنا  یگدـنز  يوگلا  نیرتهب  ناونع  هب 
باتک نیا  بلاطم  رگید  .تسا  هدش  ثحب  ثیداحا  رابخا و  هاگن  زا  جارعم  ءارسا و  زا  نآ  رد  تسا و  شخب  جنپ  ياراد  رـضاح  دلج 

نوگانوگ يارآ  نآ و  عوقو  ناکم  نامز و  جارعم و  ددـعت  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  نآ  اـب  جارعم  رفـس  هک  یبکرم  هلیـسو و  زا : دـنترابع 
يولوم انیـس و  نبا  دـننام  ینافراع  نافوسلیف و  ياـه  هاگدـید  ثیداـحا و  تاـیآ ، هب  دانتـسا  اـب  باـتک  .جارعم  عوقو  تیفیک  هراـبرد 

.تسا هتفای  شراگن 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  جارعم  همان  هژیو   ) نایسدق نامهیم  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 2

.ییوتلاپ هحفص ،   74 ، 1385 لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، یلع ، نسح  يدومحم ،

دوب يدام  ياهدنب  دیق و  زا  یکاخ  ناسنا  ییاهر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  لوسر  تزع  رـسارس  یگدـنز  رد  یفطع  هطقن  جارعم ،
یجورع دومزآ ؛ ار  نآ  قح  هتـسیاش  هدـنب  هک  تسا  يزاورپ  جارعم ، .تسا   زادـنا  نینط  یتسه  قاور  رد  مایا  هشیمه  رد  نآ  مایپ  هک 

، شهارمه تبحم و  شیاـمنهار ، غارچ  قـح ؛ یگدـنب  شبکرم ، یهلا ؛ برق  شدـصقم ، ناـیوج ؛ قـح  هلبق  هبعک ، شهاـگزاغآ ، هک 
.تسین نآ  لاصو  يارای  ار  لماک  ناسنا  زج  هک  يزاورپدنلب  ياقنع  هاگدروآ  .دوب  نیما  لیئربج 

تسا نآ  رب  هدنـسیون  .تسا  هدش  لیکـشت  لصف  جنپ  شخب و  هس  زا  هدوبهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  لاس  هژیو  شهوژپ  نیا 
كاخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  جورع  نوچ : ییاه  عوضوم  رد  ار  ینامهم  نیا  نوگانوگ  يایاوز  ات 
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ياـه ههبـش  ّتنـس ، لـها  هاگدـید  زا  جارعم  جارعم ، ياهدـنپ  تاـیاور ، نآرق و  رد  جارعم  حالطـصا ، تغل و  رد  جارعم  كـالفا ، هـب 
همانرب ياهداهنـشیپ  یلک ، ياهداهنـشیپ   ) نازاس همانرب  اب  هارمه  ومالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  یـسراف و  بدا  هدیزگرب  جارعم ،

.دشکب ریوصت  هب  جارعم ) ياه  ناتساد  تسرهف  یسانشراک و  ياه  شسرپ  یمدرم ، ياه  شسرپ  يا ، هقباسم  ياه  شسرپ  يا ،

یناشاک ضیف  تیاور  هب  جارعم  . 3

.یعقر هحفص ،  52 ، 1378 موس ، پاچ  اهیبا ، ما  تاراشتنا  مق ، ینییان ، هداز  هّللا  تیآ  يدهم  همجرت : نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف 

هیلع قداص  ماما  زا  تیاور  دـنچ  یـسراف  همجرت  لماش  تسا و  یناشاک  ضیف  زا   _ رابخألا رداون   _ باتک زا  یـشخب  همجرت  رثا ، نیا 
.تسا هدروآ  درگ  ار  تایاور  نیا  ربتعم ، یخیرات  یثیدح و  ياه  باتک  هب  دانتسا  اب  هدنـسیون  .دوش  یم  ربمایپ  جارعم  هرابرد  مالـسلا 
یبلاطم اه  نامسآ  هب  رفـس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تادهاشم  جارعم و  یگنوگچ  جورع ، لحم  زا  تایاور ، نیا  رد 

.تسا هدش  ثحب  ینامسج  جارعم  ندوب  لوقعم  نآ و  هب  داقتعا  موزل  جارعم و  تیفیک  هرابرد  زین  همدقم  رد  .تسا  هدمآ 

ربمایپ جارعم  . 4 

.یعقر هحفص ،   368 ، 1383 لوا ، پاچ  جع ،) ) رصع ماما  تاراشتنا  مق ، داوجدمحم ، این ، يولوم 

ثیداحا تایاور و  تایآ و  هب  دانتسا  اب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  جارعم  هرابرد  تسا  یثحابم  هدنرادربرد  راتشون  نیا 
، هیآ حیضوت  جارعم ، هثداح  جارعم ، زا : دنترابع  هدش  حرطم  ياه  ناونع  نیرت  مهم  .تسا  هدمآ  مهارف 
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، ربمایپ جارعم  يـالاو  فدـه  یناـحور ، هن  هدوب  ینامـسج  ربماـیپ  جارعم  جارعم ، خـیرات  تاـیاور ، نآرق و  هاگدـید  زا  جارعم  هثداـح 
؟ دناسرب لامک  هلق  جوا  هب  ار  نتشیوخ  دناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  نآ ، عاونا  جورع و  افرع ، هاگن  زا  جارعم  زور ، یملع  نیناوق  جارعم و 

تیمکاح تیوقت  جیاتن  راثآ و  ددرگ ؟ یم  یهتنم  بیغ  يابیز  ياه  هنارک  هب  یهار  هچ  دبای ؟ یم  هار  بیغ  هدرپارس  هب  هنوگچ  ناسنا 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  یگژیو  تافـص و  زا  هنومن  دنچ  رگیدکی ، رب  ندب  حور و  ياوق  لباقتم  يراذـگریثأت  نت ، رب  حور 
؟ داد خر  یلاس  هچ  رد  جارعم  هثداح  جارعم ، ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فیرـش  نس  جارعم ، ماجنا  زاـغآ و  هطقن  هلآ ،

هدیقع جارعم ، هرابرد  هعیـش  هدـیقع  جارعم ، نوماریپ  دـیاقع  ارآ و  جارعم ، یگنوگچ  جارعم ، هب  داقتعا  زور ؟ ای  هدوب  بش  رد  جارعم 
فادها جارعم ، رد  هلحرم  راهچ  سدقملا ، تیب  هب  ربمغیپ  ندرب  زا  فده  یصقالا ، دجسم  جارعم ، نآرق و  جارعم ، هرابرد  ّتنس  لها 

 . ...و جارعم  بش  رد  شلوسر  اب  دنوادخ  ياهوگو  تفگ  زا  ییاه  هشوگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  جارعم 

( نآ ياه  ههبش  هب  خساپ  اب  هارمه  جارعم  یندینش  ياه  ناتساد   ) ربمایپ جارعم  . 5

.يریزو هحفص ،  416 ، 1384 لوا ، پاچ  ناوج ، ماج  تاراشتنا  مق ، اضر ، یلع  هداز ، یکز 

جارعم و ناتـساد  لیلحت  اـب  لـصف ، ود  رد  لوا  شخب  رد  هدنـسیون  .تسا  ربماـیپ  جارعم  هثداـح  زا  یتیبرت  یقـالخا و  یلیلحت  رثا ، نیا 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هرابرد  سپـس  .تسا  هتخادرپ  فلتخم  ياه  نامـسآ  رد  ربمایپ   تادهاشم  نییبت  هب  جارعم ، ثیدح 

لیاضف تاماقم و  هتفگ و  نخس  جارعم  ناتساد  رد 
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، باتک نیا  رد  .تسا  هداد  خساپ  جارعم  یمالک  لئاسم  اه و  ههبش  هب  زین  مود  شخب  رد  .تسا  هدرک  نایب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.تسا هدش  لیلحت  جارعم  ینافرع  ياه  هبنج  یمالک و  لئاسم  هارمه  هب  جارعم  یتیبرت  لئاسم  اه و  ناتساد 

لالدتسا هنییآ  رد  جارعم  . 6

.يریزو هحفص ،   616 ، 1379 لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، یلعلادبع ، يدورهاش ، يدمحم 

هرهب اب  یلیلحت و  شور  هب  هدنـسیون  .تسا  يرادـیب  تلاح  رد  مالـسا  ربمایپ  یناـحور  ینامـسج و  جارعم  تاـبثا  باـتک ، نیا  فدـه 
هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  زا  لوقنم  ثیداحا  نآرق و  تاـیآ  ادـتبا  يو  .دـنک  یم  یـسررب  ار  عوضوم  نیا  یلقن ، یلقع و  هویـش  زا  يریگ 

یلقع لیالد  سپـس  .تسا  هدروآ  هراـب  نیا  رد  ار  هعیـش  ّتنـس و  لـها  نادنمـشناد  عاـمجا  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  وهلآ  هیلع و 
هب ار  اهنآ  دزادرپ و  یم  جارعم  دروم  رد  باتک  لها  ای  نایارگ  يدام  ياه  ههبش  لقن  هب  هاگ  نآ  .دنک  یم  هضرع  ار  ینامـسج  جارعم 

رنه و گنهرف و  رب  نآ  ریثأت  زا  ییاه  هنومن  دـنک و  یم  ناـیب  ار  جارعم  ياـه  تمکح  رارـسا و  زا  یخرب  ناـیاپ ، رد  .دـشک  یم  دـقن 
.درامش یمرب  ار  نافرع  تایبدا و 

( ربمایپ ياه  هدینش  اه و  هدید   ) یتوکلم ییاضف و  رفس  . 7

.يریزو هحفص ، 174 ، 1383 مود ، پاچ  شیاشخب ، رشن  مق ، يدهم ، زورهب ،)  ) يروصنم

.تسا هتخادرپ  جارعم  رفـس  يارجام  رد  مالـسا  مرکم  یبن  یتوکلم  ياه  هدینـش  اه و  هتفای  اه ، هدـید  شرازگ  ییوگزاـب و  هب  رثا  نیا 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  جارعم  زاغآ  لحارم  یگنوگچ و  نایب  زا  سپ  هیماما ، یمالک  ییاور و  عبانم  هب  دانتـسا  اب  هدنـسیون 

ياه هدید  زا  دزادرپ و  یم  هناگ  تفه  ياه  نامسآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زیگنا  باجعا  يونعم و  ياه  هدید  حرش   هب 
رد ترضح  نآ 
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هاـگیاج و ماـقم و  جارعم ، بیاـجع  ناوـنع  اـب  مهدزاود ، شخب  رد  .دـنک  یم  شرازگ  ار  یبلاـطم  خزود ، تشهب و  باوـبا  تشهب و 
زاهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشگزاب  فیصوت  هب  مهدزیس ، شخب  رد  تسا و  هدش  میسرت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم 

.تسا جارعم  یسدق  یشرع و  ثیدح  همجرت  نتم و  باتک ، نیا  شخب  نایاپ  .دزادرپ  یم  جارعم  رفس 

نوگانوگ ياه  هاگدید  زا  مالسا  ربمایپ  جارعم  يامیس  . 8

.یعقر هحفص ،   223 ، 1382 مراهچ ، پاچ  يوبن ، تاراشتنا  نارهت ، دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم 

جارعم تقیقح  يونعم و  ياه  هبنج  هب  لصف  راهچ  رد  هدنـسیون  .ربمایپ  جارعم  نوگانوگ  ياه  هبنج  هرابرد  تسا  یلیلحت  باتک ، نیا 
اب يو  .تسا  هداـتفا  قاـفتا  ناربماـیپ  يارب  زین  مالـسا  زا  شیپ  جارعم  نآرق ، تاـیآ  ساـسارب  هک  هتفرگ  هجیتن  هتخادرپ و  نآرق  رظن  زا 

ینامـسج هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  جارعم  تسا  دـقتعم  هداد و  خـساپ  نآ  هب  طوبرم  ياه  ههبـش  هب  جارعم  تایاور  یـسررب 
اب تاقالم  مدآ ، اب  تاقالم  هلمج  زا  جارعم  بش  رد  ار  ربماـیپ  ياـه  یندینـش  اـه و  یندـید  زا  یـشخب  زین  موس  لـصف  رد  .تسا  هدوب 

جارعم هدنزومآ  فراعم  زا  یخرب  مراهچ ، لصف  رد  هدنسیون  .تسا  هدروآ  یهتنملا  هردس  رومعملا و  تیب  هب  ربمایپ  نتفر  ناگتـشرف ،
.تسا هدرک  نایب  یندناوخ  هاتوک و  ناتساد  بلاق 36  رد  تسا ، ربمایپ  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  هنیمز  رد  هک  ار 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   ياهدنپ  ظعاوم و  اه ، هبطخ  نانخس ، مشش : شخب 

( ینافرع ثیدح  ود  زا  یتفایرد   ) جارعم يوس  هب  ربمایپ  اب  . 1

.یعقر هحفص ،  97 ، 1380 لوا ، پاچ  رکفلاراد ، تاراشتنا  یلع ، یناوریش ،

مظعا ربمایپ  زا  ثیدح  ود  همجرت  نتم و  هدنرادربرد  رثا  نیا 
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تفگ هک  تسا  یـسدق  ثیداحا  زا  تسخن ، ثیدح  .تسا  رذوبا  هب  ربمایپ  ياهدنپ  جارعم و  ثیدح  ياه  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
موحرم زا  ار  ثیداـحا  نیا  هدنـسیون ، .تسا  رذوبا  هب  ترـضح  ياـه  هظعوـم  مود ، ثیدـح  .تسا  ربماـیپ  دـنوادخ و  ناـیم  ییوـگو 

فاصوا مالـسا ، ربمایپ  يرترب  تلع  لکوت ، اضر و  ماقم  ادـخ ، ياـیلوا  ياـه  یگژیو  .تسا  هدرک  لـقن   _ راونـالاراحب  _ رد یـسلجم 
ود نیا  ياـه  شخب  نیرت  مهم  هلمج  زا  رکفت  تیمها  دـنوادخ و  رظن  زا  يدنمـشزرا  كـالم  لـطاب ، قح و  هرتسگ  ناـیارگ ، ترخآ 

.تسا ثیدح 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  ریگارف  عماج و  نانخـس  اه و  لیثمت  اهاعد ، ایاصو ، اه ، هبطخ  اه ، همان  زا  يا  هعومجم   ) ربمایپ مایپ  . 2
( هلآ

.يریزو هحفص  ،   974 ، 1376 لوا ، پاچ  ماج ، تاراشتنا  يراصنا ، دوعسم  نیدلاءاهب و  یهاشمرخ ،

هک هعومجم  نیا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نانخـس  اه و  لیثمت  اهاعد ، اه ، هبطخ  اه ، همان  هدنریگربرد  باتک  نیا 
ربتعم یثیدح  عبانم  نیرت  مهم  زا  هدـمآ ، مهارف  یماج  رـشن  ریدـم  داهنـشیپ  هب   و  نآرقلا » تخا   » ناونع هب  يوبن  مالک  زا  يوریپ  يارب 

رثا نیا  نیودت  .تسا  هدش  یفرعم  زین  ثیداحا  یمامت  ذخآم  يروآ و  عمج  هناگ ، شش  حاحـص  هعبرا و  بتک  زا  ّتنـس  لها  هعیش و 
ار ثیداحا  نتم  ناگدنروآدیدپ ، .دشاب  يرادرب  هرهب  لباق  دیفم و  نف ، ناصـصختم  يارب  مه  مدرم و  يارب  مه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 

.دنا هدرک  همجرت  اناوخ  ناور و  تروص  هب  ار  اهنآ  يراذگ و  بارعا  ظفلت ، تلوهس  يارب 
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هبهلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ياه  همان  نیرت  مهم  زا  هرقف  یـس  تسخن ، لصف  رد  .تسا  هدـش  نیودـت  لصف  هد  رد  باتک  نیا 
هجح هبطخ  قدنخ ، رفح  رد  هبطخ  ناضمر ، رد  هبطخ  نیلوا  هنیدم ، رد  هبطخ  نیلوا  لماش   ) هبطخ هدزناپ  .تسا  هدـمآ  اهروشک  نارس 

لهچ و مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هب  هرقف  راهچ  تصـش و  لماش  ربمایپ  يایاصو  .دهد  یم  لیکـشت  ار  باتک  لصف  نیمود  ...و ) عادولا 
موس لصف  رد  ناملـس  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاـف  هب  ییاـیاصو  زین  رذوبا و  هب  هرقف  هس  داـتفه و  دوعـسم ، نب  هّللادـبع  هب  هرقف  تفه 

.تسا هدمآ  باتک 

برـض لیثمت و  هرقف  ود  هاجنپ و  يدـعب ، لصف  ییوگ ؛ شیپ  هرقف  راهچ  هاجنپ و  رگید ، لصف  ربمایپ ؛ ياهاعد  لماش  مراـهچ ، لـصف 
صاصتخا یسدق  ثیدح  جنپ  دون و  هب  يرگید  لصف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهاون  زا  هرقف  تصـش  متفه ، لصف  لثملا ؛

، باتک ینایاپ  لصف  .تسا  عونتم  نوگانوگ و  ياه  نومـضم  اب  عوضوم  هن  هاجنپ و  دـص و  رد  یعوضوم  یثیداحا  مهن ، لـصف  .دراد 
ّتنـس هرابرد  همدـقم  کی  باتک  .تسا  هدـش  میظنت  ییاـبفلا  بیترت  هب  هک  تسا  هرقف  تفه  داـتفه و  رازه و  لـماش  عماـج ، ناـنخس 

ثیداحا و شنیزگ  رد  نافلؤم  هویـش  یمالـسا ، تما  تدـحو  ینید ، ياه  هزومآ  هب  تشگزاـب  ترورـض  نآ ، تیجح  عاونا و  يوبن ،
، ثیدح ینیرفآ  گنهرف  حیحـص ، ثیدح  تخانـش  نآرق ، لقع ، دحاو ، ربخ  ثیدح و  لیدعت ، حرج و  ثیدحلا ، ملع  اهنآ ، همجرت 

تـسرهف یعوضوم ، تسرهف  نوـچ  ییاـه  تسرهف  زا  شناگدنـسیون و و  هناـگ و  شـش  حاحـص  اـهنآ و  ناگدنـسیون  هعبرا و  بتک 
.تسا هدمآ  مهارف  عبانم  تسرهف  ثیداحا و 

( يوبن ياه  هژاوّرُد  زا  یناغمرا   ) تلاسر ياه  هعرج  . 3 

.یعقر هحفص ،  200 ، 1385 لوا ، پاچ  رعشم ، رشن  مق ، نیسحدیس ، یقاحسا ،
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ياهدومنهر يزاس  هنیداهن  فده  اب  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نانخس  نارک  یب  سونایقا  زا  یکدنا  رـضاح ، شهوژپ 
لاس تبـسانم  هب  باتک  نیا  .دیوج  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  نانخـس  هنییآ  رد  ار  راهب  يزبس  تسا و  هدـش  هیهت  ربمایپ ،

هب عوضوم  هدـنرادربرد 229  تداعـس » مایپ   » ناونع اب  لوا  شخب  .تسا  هدـمآ  درگ  شخب  ود  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  نانخس  زا  عوضوم   103 يوبن ،» ناتسلگ  رد  يریس   » ناونع اب  زین  مود  شخب  .تسا  ییابفلا  تروص 
هب مارتحا  راک ، رد  يرگن  هدـنیآ  شزومآ ، ینامهم ، بادآ  یـشورف ، ترخآ  يدـنموربآ ، زا : دـنترابع  اه  عوضوم  یخرب  .درادرب  رد 

، یگزیکاپ رادرک ، نیرتهب  یهلا ، ناردارب  قح ، ندرک  راهظا  تماقتـسا ، تدابع ، ملع و  شزرا  نارگید ، قوقح  هب  مارتحا  راـگزومآ ،
، یکین ناربـج  يزودـنا ، تورث  یهلا ، تردـق  هب  لـکوت  دـنزرف ، تیبرت  نارگید ، ریقحت  جاودزا ، ناـمیپ  تماـیق ، شـسرپ  يروخرپ ،
، یـشیدنارود نارگید ، بایغ  رد  اعد  لمع ، یب  نادنمـشناد  ییوب ، شوخ  مدرم ، هب  تمدخ  یـسرتادخ ، مارح ، لالح و  وربآ ، ظفح 

تفع محر ، هلـص  تراجت ، رد  تقادص  هبوت ، رد  باتـش  مالـس ، نادراک ، هب  راک  ندرپس  غیلبت ، شور  اه ، يدـنمزاین  عفر  ییامنهار ،
، سفن ياوه  اب  هزرابم  دـنخبل ، تشذـگ ، لـالح ، بسک  تعاـنق ، نید ، يارب  يراکادـف  يرـالاساغوغ ، ناراـمیب ، زا  تداـیع  مـالک ،
، یناوج رد  هبوت  رمع ، شزرا  ناکین ، اب  ینیـشن  مه  نیدـلاو ، فیاظو  زامن ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هب  دارفا  نیرت  کیدزن 

تلیـضف رمع ، هیامرـس  ضغب ، بح و  تمهت ، هانگ ، زا  ینامیـشپ  قالخا ، نیرتهب  جرف ، راظتنا  تناما ، يادا  وکین ، هیده  هتـسیاش ، نز 
.ادخ دای  يروحم و  تیالو  صالخا ، هناشن  مالسلا ، مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نانخس  یبایروحم   ) ربمایپ اب  نتسیز  . 4

.یعقر هحفص ،   208 ، 1383 لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، يدهم ، ییاضر ،

هنارگ تیاده  نانخـس  تیروحم  رب  ترتع  نآرق و  زا  دادمتـسا  بان ، مالـسا  شخب  یلاعت  بتکم  ياه  هزومآ  اب  ییانـشآ  هار  نیرتهب 
ینیشام و تیمکاح  رصع  رد  یعامتجا  یقالخا و  یناسنا و  ياه  هغدغد  یخرب  هب  نتخادرپ  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

تـسا یهاگن  شهوژپ ، نیا  .دنک  یم  رت  سوسحم  ار  ترـضح  ياه  هشیدنا  هب  دیدج  یهاگن  ترورـض  تاعالطا ، راجفنا  ددـجت و 
طابترا ایوگ ، رصتخم و  یحیضوت  اب  هک   _ هحاصفلا جهن   _ باتک تیروحم  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  هب  هرابود 

هجوت اب  یفنـص ، هورگ  درف و  ره  هک  تسا  هیلوا  ماخ و  داوم  زا  يا  هعومجم  باتک ، نیا  .تسا  هدـش  رارقرب  اهنآ  نایم  مزال  یقطنم و 
مهم فده  هب  یبای  تسد  يارب  نآ ، زا  هنیهب  هدافتسا  شزادرپ و  اب  دنک و  تشادرب  نآ  زا  دناوت  یم  دوخ  هاگن  زاین و  عون  نازیم و  هب 

.دریگ هرهب  دراد ، رظن  رد  هک  یسدقم  و 

تخـس زا  زیهرپ  تمیـالم ، قفر و  ندرک ، ارادـم  ییور ، هداـشگ  ترـشاعم ، طاـبترا و  تسا : رارق  نیدـب  باـتک  ياـه  ناوـنع  یخرب 
يونعم و تاـماقم  هطبار  یعاـمتجا ، طـباور  رد  دـب  ناـسنا  ياـه  یگژیو  ناـمتک ، یـشوپزار و  نتفرگ ، ضرق  نداد و  ضرق  يریگ ،

یناگدنز جاودزا و  سدقم  داینب  محر ،) هلص  ) ناشیوخ اب  رادید  یعامتجا ، طباور  مدرم ، اب  طابترا  یگنوگچ  ای  يورخا  ياه  شاداپ 
، هیاسمه قوقح  نارگید ، دامتعا  بلج  هنیمز  داجیا  ياهراکهار  كرتشم ،
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، اه تیلم  اهداژن و  تسیز ، طیحم  ناناوج ، یناوج و  يور ، هنایم  لادـتعا و  سفن ، تزع  رهاظ ، یگتـسارآ  یگزیکاپ و  نز ، هاـگیاج 
، يروحم قح  ناراتفرگ ، اب  دروخرب  گـنهرف  ینید ، هعماـج  یعاـمتجا ، ياـه  بیـسآ  شناد ، ملع و  يروحماوقت ، ملاـس ، تاـحیرفت 
ایند و تاناویح ، قوقح  هودنا ، مغ و  لماوع  ترفاسم ،  نکـسم ، هرواشم ، شالت ، راک و  يراک  ، نادجو  نافعـضتسم ، نادنمتـسم و 

.ناهانگ یسانش  بیسآ  ترخآ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نانخس  . 5

440 ، 1380 لوا ، پاچ  گنهرف ، کیپ  تاراشتنا  نارهت ، مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  یتاقیقحت  هسـسؤم  مجرتم ، ،) ) نیـسحدیس یماهلا ،
.يریزو هحفص ،

یعامتجا و یقالخا و  يدابع ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  راـصق  تاـملک  نانخـس و  هعومجم  باـتک ،
زا یخرب  هدروآ و  درگ  لوا  تسد  یثیدح  عبانم  زا  ار  ثیداحا  نیا  هدنـسیون ، .تسا  ثیدح  يدنا  دـصراهچ و  رازه و  هدـنرادربرد 

، ناسنا ياهوزرآ  ترخآ ، ایند و  تسا : اه  عوضوم  نیا  هرابرد  رضاح  هعومجم  ثیداحا  .تسا  هدرک  همجرت  یسیلگنا  هب  زین  ار  اهنآ 
تعامج یناوج ، ناوج و  نانمؤم ، ندیشیدنا ، رکفت و  يراد ، تناما  تناما و  مالـسا ، رد  نایاوشیپ  قافنا ، مالـسا ، رد  ناسنا  راکتحا ،

.ارادم دهع ، هب  يافو  تروشم ، سفن ، لتق  نز ، يراد ، مامز  مالسا ، رد  نآ  شزرا  و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیصو  نیرت  عماج  حرش   ) مالسا هفیحص  . 6

.يریزو هحفص ،   542 ، 1376 لوا ، پاچ  روضح ، تاراشتنا  مق ، اضردمحم ، یفیرش ، جاح 

رذوبا هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ياه  شرافس  رب  تسا  يریسفت  باتک ، نیا 

ص:132

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش لقن   _ راونالاراحب  _ هلمجزا ییاور  ياه  باتک  رد  هک  هدرک  يو  هب  یلصفم  ياه  شرافس  رذوبا ، تساوخرد  هب  ربمایپ  .يرافغ 
دوخ یلاما  رد  ار  نآ  یسوط  خیش  نوچ  یگرزب  ناملاع  یلو  تسا ، هدماین  هعیش  یلصا  یثیدح  نوتم  رد  تیصو  نتم  دنچ  ره  .تسا 
هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ییاور  نوگانوگ  ياه  باتک  رد  همان  تیـصو  نیا  زا  زین  يرایـسب  ياهزارف  .دنا  هدروآ 

زین رت  شیپ  ار  شرافـس  نیا  .تسا  هدـش  رداـص  ربماـیپ  ناـبز  زا  هک  تسا  یناوارف  ياـه  هزومآ  هدـنرادربرد  اـه  شرافـس  نیا  .تسا 
حرـش هب   هداس  یملق  اب  هدرک و  لقن  زارف  هب  زارف  ار  اه  هیـصوت  نیا  باتک ، نیا  حراش  .دنا  هدرک  حرـش  یـسلجم  همالع  دننام  يدارفا 
حرـش هب  ندـش  دراو  زا  شیپ  يو  .تسا  هدروآ  هدیـشک ، مظن  هب  يراصنا  یلعدـمحم  هک  ار  اـهنآ  داـفم  سپـس  .تسا  هتخادرپ  اـهنآ 

یگژیو يونعم و  تیـصخش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  هوزغ  رد  وا  تکرـش  وا و  مالـسا  رذوبا و  لاح  حرـش  تیـصو ،
هللا یلـص  مظعاربمایپ  ياه  شرافـس  ریـسفت  يارب  حراش  .تسا  هدرک  نایب  ار  شهاگ  مارآ  تشذـگرد و  یگنوگچ  یقـالخا و  ياـه 

.تسا هتفرگ  هرهب  رگید  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هلآ ، هیلع و 

، ادخ تیؤر  هرابرد  ییاه  ثحب  زا : دـنترابع  هک  هدـمآ  یناوارف  بلاطم  رذوبا ، هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  شرافـس  رد 
اب نداد  اوتف  ناهیقف ، مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  دنوادخ ، فاصوا  زا  یخرب  نیمز ، اه و  نامـسآ  شنیرفآ  وا ، یگناگی  ادخ و  تخانش 

، تشهب زامن ، زیخاتـسر ، تدابع ، تینابهر ، نید ، هزور ، بش ، زامن  راـک ، هاـنگ ، نمؤم ، بارطـضا ، ادـخ ، زا  یناـمرفان  سفن ، ياوه 
.یقـالخا ناوارف  میهاـفم  ربکت و  مارح ، سلجم  ینمـشد ، يزور ، ربـص ، تمهت ، یـسولپاچ ، دجـسم ، اوقت ، داـهج ، ناگتـشرف ، اـیند ،

.تسا باتک  شخب  نایاپ  ینف ، تسرهف  نیدنچ 
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( ربمایپ هبطخ  نیرخآ  همجرت   ) ناهانگ زا  يرایسب  رفیک  . 7

.یعقر هحفص ،   48 ، 1378 لوا ، پاچ  ظوفحم ، حول  تاراشتنا  نارهت ، یمطاف ، یلو  ححصم : ربکا ، یلع  يرافغ ،

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  هبطخ  نیرخآ  نآ ، رد  هک  تسا  قودص  خیـش  زا  لامعالا _ باقع   _ باتک زا  یـشخب  همجرت  رـضاح ، راتـشون 
ایند ترخآ و  ناهج  لئاسم  نیرت  مهم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هبطخ ، نیا  رد  .تسا  هدش  هدنادرگرب  یـسراف  هب  هلآ  هیلع و 

یسک ره  : » نآ زا  يا  هنومن  کنیا  تسا و  هدش  وگزاب  لمعلا  روتسد  هدفه  دص و  بلاق  رد  هبطخ  نیا  نومـضم  .تسا  هدومرف  هراشا 
نآ دونـشب و  ار  یکین  لمع  سک  ره   » و .تسا » هدش  بکترم  ار  نآ  هک  تسا  نآ  دننامه  دزاس ، اشفا  ار  نآ  دونـشب و  ار  یتشز  لمع 

«. تسا هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  دشاب  سک  نآ  دننام  دهد ، راشتنا  ار 

(2 دلج 1 _  ( ) رذ یبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهدنپ   ) هشوت هر  یقالخا ، ثحابم  . 8 

، مود پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ  هسـسؤم  مق ، یناحبـس ، میرک  شراگن : قیقحت و  یقتدمحم ، يدزی ، حابـصم 
(. دلجم کی  رد  دلج   2  ) يریزو هحفص ،   504  + 311 ، 1376

تایآ زا  يریگ  هرهب  اب  هک  تسا  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یقالخا  ياه  هیـصوت  حیاصن و  ظعاوم و  زا  يا  هعومجم 
تیفیک زا : دنترابع  هناگ  هن  یـس و  ياه  سرد  یلـصا  ياه  ناونع  .تسا  هدـمآرد  شراگن  هب  سرد  هن  یـس و  بلاق  رد  تایاور و  و 

هنیهب هدافتسا  یگدنز و  ياه  تیعقاو  زا  حیحص  كرد  دنوادخ ، ياه  تمعن  زا  حیحـص  يریگ  هرهب  موزل  يراگتـسر ، هار  یگدنب و 
زا
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قوقح تعسو  تمظع و  يویند ، فادها  يارب  ملع  لیصحت  شهوکن  یلعف ، ياه  ییاناوت  زا  هتسیاش  هدافتـسا  هب  ربمایپ  هیـصوت  رمع ،
شزرا و ناـبز ، يرادـساپ  لـمع و  لوق و  ییوس  مه  نمؤم ، يرایـشه  يرادـیب و  فیاـظو ، هب  هجوت  موزل  دـنوادخ و  ياـه  تمعن  و 

فوخ شقن  تیمها و  تشهب ، تاجرد  فیلاکت و  زا  یخرب  تلزنم  تشهب و  ناماگ  شیپ  نایتشهب ، تاجرد  توافت  زاـمن و  تیمها 
شهوکن نید و  رد  تریـصب  دـهز و  یهاوخ ، ترخآ  شیاتـس  يرگن ، ترخآ  تیمها  اـیند و  یکچوک  يدرخ و  و 2 ،)  1  ) نزح و 

راثآ یتسیز ، هداس  تعانق و  شیاتـس  ماقم و  لاـم و  یتسود  رطخ  ربماـیپ ، یلمع  هریـس  زا  يا  هشوگ  تریـصب و  تمکح ؛ یبلطاـیند ،
رظن رد  دـنوادخ  ماقم  تمظع  راگدرورپ ، لـالج  تمظع و  تشادـگرزب  يرادـماوقت ، نمؤم و  بلق  یگداـشگ  ترخآ ، يارب  هیرگ 

لماک و هیقف  لطاب ، قح و  هرتسگ  ادز ، تلفغ  لماوع  ظـفح  موزل  رکفت و  تیمها  منهج ، تشهب و  زا  ناربماـیپ  فیـصوت  ناگتـشرف ،
يایح ياه  هولج  تشهب و  هب  یبای  هار  قیرط  ادخ ، زا  مرش  لامعا و  شجنس  هبـساحم ، تیمها  یلاعفا ، دیحوت  هب  داقتعا  يراتفر  دومن 

، نآ ینیوکت  ریثأت  یگدنب و  تدابع و  تمظع  دنوادخ ، دزن  صلاخ  هدنب  تلزنم  ماقم و  هتـسیاش ، لمع  صلاخ و  ياعد  شقن  یهلا ،
ای تیادـه و  هلیـسو  نابز ؛ قیفر ، شنیزگ  راـیعم  هدـنزاس و  ترـشاعم  رکذ ، ماـقم  ناـسنا ، هیامرـس  نیرت  گرزب  تداـبع ؛ یگدـنب و 

شقن هاـگیاج و  تداـبع و  هولج  نآ ، تاـفآ  شهوـکن  ناـبز و  ظـفح  موزل  دـنوادخ ، لـالجا   تشادـگرزب و  ياـهدومن  یهارمگ ،
شقن یهلا و  تاریدقت  تاریبدت و  ربمایپ ، هاگدید  زا  لکوت  ارادم و  يرابدرب ، عرو ، دهز و  اوقت ، ماقم  تلزنم و  مالـسا ، رد  دـجاسم 

رظن زا  يدنمشزرا  كالم  وا و  هنامیکح  ماظن  دنوادخ و  تخانش  نیتسار ، رواب  داقتعا و 
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.لاعتم دنوادخ 

( مالسلا هیلع  یلع  هب  ربمایپ  ياه  باطخ   ) مالسلا هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تابطاخم  . 9

،1382 لوا ، پاچ  روهظ ، رصع  تاراشتنا  هسسؤم  مق ، یتالحم ، يراصنا  اضردمحم  حیحصت : قیقحت و  یلعدمحم ، یکارا ، یلوسر 
.يریزو هحفص ،  424

هژیو هب  ییاور  عبانم  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  ترـضح  نانخـس  هعومجم  باتک ، نیا 
.تسا هتفای  ناماس  لصف  هن  رد  یعوضوم  تروص  هب  دسر ، یم  دروم  دص  تشه  هب  هک  نانخـس  نیا  هعومجم  .تسا   _ راونالاراحب _

ماگنه ترجه و  ماگنه  گنج ، ياه  نادیم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نانخـس  رب  لمتـشم  لوا ، لصف 
هب دوخ  تلحر  زا  سپ  ثداوح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ياه  ییوگ  شیپ  مود ، لصف  رد.تسا  هبعک  ياه  تب  نتـسکش 

تیـصو .مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  لوسر و  ترـضح  تلحر  زا  سپ  مالـسا  تما  ندش  ناحتما  دننام  تسامالـسلا ، هیلع  یلع 
باطخ مالسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  نانمؤمریما ، لیاضف  نایب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  تلحر  ماگنه  لوسر  ترـضح  ياه 

ماما ماقم  هرابرد  مجنپ ، لصف  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  باتک  لصف  نیرت  ینـالوط  تسا و  بلاـطم  رگید  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
ياه هتفگ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  نایعیـش  لیاضف  .تسا  ربماـیپ  ناـبز  زا  ناـنآ  تماـما  موصعم و  ناـماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع 

نامیا هناشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشاد  تسود  متفه ، لصف  رد  .تسا  هدـش  لقن  يدـعب  لـصف  رد  هک  تسادـخ  لوسر  زا  يرگید 
رد هک  تسا  یثیداحا  لماش  متشه ، لصف  هتسناد و 
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هللا یلص  مظعا  ربمایپ  زا  ینوگانوگ  يایاصو  ینایاپ ، لصف  رد  .تسا  هدش  هدرمش  تیالو  یکاپ  هناشنمالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  اهنآ 
.تسا طوبرم  یعامتجا  يدرف و  بادآ  قالخا و  هب  رتشیب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یقالخا  ثیدح  هس  هاجنپ و  یسراف  حرش   ) بولقلا حیباصم  . 10 

، بوتکم ثاریم  رشن  رتفد  ناینب ، تاراشتنا  نارهت ، يرهپـس ، دمحم  قیقحت : حیحـصت و  نیـسح ، نب  نسح  دیعـسوبا  يراوزبس ، یعیش 
.يریزو هحفص ،   650 ، 1375 لوا ، پاچ 

لوا دیهش  اب  راگزور  مه  رثا ، نیا  ظعاو  ملکتم و  هیقف ، هدنسیون  .تسا  یقالخا  لئاسم  رد  یسراف  دنمشزرا  راثآ  زا  یکی  باتک  نیا 
.تسا یـسراف  نابز  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  رثا  دـنچ  بحاص  راوزبس و  رادبرـس  نامکاح  ناـکیدزن  زا  نیققحملارخف و  و 

هـس هاـجنپ و  حرـش  هب  نآ  رد  هدنـسیون  هتفاـی و  ناـماس  لـصف  هس  هاـجنپ و  رد  هک  تسا  مکح  رداون  ظـعاوم و  باـتک ، نیا  عوضوم 
حرـش يارب  هدرک و  فذح  ار  اهنآ  دانـسا  ثیداحا ، لقن  رد  يو  .تسا  هتخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  زا  ثیدح 
هدرک حرـش  ار  اهنآ  ربمایپ ، زا  یتافـص  رکذ  اب  هتخادرپ و  ادـخ  اب  تاجانم  هب  اهنآ ، زا  يا  هراپ  زاغآ  رد  هدروآ و  ار  نتم  ادـتبا ، اهنآ ،
ایلوا تشذگرس  زا  باذج  ییاه  ناتساد  رکذ  اب  هدرب و  ناوارف  ياه  هرهب  تایاور ، رگید  نآرق و  تایآ  زا  دوخ ، حرش  رد  يو  .تسا 

اویـش و ناور و  يرثن  نیاربانب ، .تسا  هدناوخ  ارف  اهنآ  زا  يزومآ  تربع  هب  ار  ناگدـنناوخ  هدیـشخب و  تیباذـج  باتک  هب  خـیاشم ، و 
کبس ناوت  یم  ار  وا  شراگن  هویش  .تسا  هدرک  زیهرپ  هدیچیپ  ياه  نتم  ندروآ  یسیونزارد و  زا  دراد و  یندناوخ 
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تایاکح زا  نآ  رد  دنتخادرپ و  یم  دوخ  نانخس  داعبا  نییبت  هب  اهنآ ، حرـش  همجرت و  ثیدح و  رکذ  اب  هک  درک  یقلت  ناظعاو  هباطخ 
.دنتفرگ یم  هرهب  راذنا  رعش و  و 

رد نیدـلاو ، قوقح  رد  ربمایپ ، تلیـضف  رد  ربص ، تلیـضف  رد  هّللاالا ، هلاال  تلیـضف  رد  زا : دـنترابع  باـتک  ياـه  لصفرـس  زا  یخرب 
دای رد  ایند ، كرت  رد  هزور ، تاکز و  جـح و  تعانق و  تلیـضف  ماعطا ، تفـص  رد  تماـیق ، لاوحا  رد  بلاـط ، یبا  نب  یلع  تلیـضف 

رد ربماـیپ ، تازجعم  رد  ادـخ ، لوـسر  رارک و  ردـیح  یهلا و  هاـگرد  ناـصاخ  مـلع و  تلیـضف  رد  تاـیجنم ، تاـکلهم و  رد  گرم ،
.نامیلس هصق  هّللا و  لها  تفص  رد  تقیقح ، تقیرط و  تعیرش و  نایب  رد  هناگ ، جنپ  ياهزامن  قدص و  لکوت و  تفایض و 

.تسا هدرک  صخـشم  یقرواپ  رد  ار  اه  توافت  اه و  لدـب  هخـسن  هدرک و  هدافتـسا  هخـسن  دـنچ  زا  رثا ، نیا  حیحـصت  يارب  ححـصم   
تیاعر زین  ار  یسراف  طخلا  مسر  يدنواجس و  ياه  هناشن  ییالما ، ياه  هابتشا  حیحصت  اب  هدروآ و  ار  عبنم  تایاور و  تایآ و  یناشن 

.دراد ینف  تسرهف  تفه  باتک ، .تسا  هدرک 

( مالسا یمارگ  ربمغیپ  نانخس   ) هباطخلا جهن  . 11

.یعقر هحفص ،  460 ، 1365 مود ، پاچ  ردص ، هناخ  باتک  نارهت ، یناسارخ ، يدهلا  ملع 

نوگانوگ ياه  تیعقوم  اه و  تبسانم  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ییاه  هبطخ  همه  هدنرادرب  رد  باتک  نیا 
هبطخ لـماش 51  هک  هدروآ  درگ  فـلتخم  ذـخآم  عباـنم و  زا  ار  نآ  هدنـسیون ، تسا و  هدرک  داریا  شیوـخ  تـکربرپ  رمع  نارود  زا 

زین باتک  نایاپ  رد  .تسا  هدرک  رکذ  ار  ترضح  نآ  ياهزاین  زار و  تاجانم و  زا  هحفص  لهچ  دودح  نآ ، زا  سپ  .تسا 
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نانخـس راـصق و  تاـملک  زا  تسا  يا  هنیجنگ  هک  هدروآ  ار  هللا  هـمحر  رذ  یبا  مالـسلا و  هـیلع  یلع  هـب  ترـضح  نآ  ياـه  شراـفس 
زور رد  هبطخ  هنیدـم ، رد  هعمج  زور  رد  ربمغیپ  هبطخ  نیتسخن  تسا : رارق  نیدـب  باتک  ياـه  ناونع  یخرب  .ترـضح  نآ  هناـمیکح 

، دیحوت رد  هبطخ  نآ ، دیاوف  نآرق و  فصو  رد  شتیب ، لها  دوخ و  ماقم  نایب  رد  هکم ، حتف  زور  فیخ  دجـسم  رد  هبطخ  هکم ، حـتف 
، ناضمر هام  تلیـضف  رد  نینمؤملاریما ، تلیـضف  رد  مخ ، ریدـغ  هبطخ  مالـسلااهیلع ، همطاف  جـیوزت  ماـگنه  هبطخ  ترتع ، بقاـنم  رد 

 . ...و تحیصن  هظعوم و  رد  ثداوح ، ییوگ  شیپ  رد  زردنا ، دنپ و  رد  نابعش ، رخآ  هعمج  رد  هبطخ 

 . ...یسراف همجرت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  راصق  تاملک  هعومجم  هحاصفلا : جهن  . 12

.یعقر هحفص ،  912 ، 1374 لوا ، پاچ  نادیواج ، تاراشتنا  نارهت ، مساقلاوبا ، هدنیاپ ،

ات تفرگ و  رارق  لابقا  دروم  ثیدـح  نیودـت  عنم  نارود  زا  سپ  ياه  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نانخـس  يروآدرگ 
.دـنا هتـشاگن  يرایـسب  ياـه  باـتک  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  يرایـسب  ناروشناد  .تسا  هتـشاد  همادا  فلتخم  ياـه  هنوگ  هب  نوـنک 

رد درک و  نیودت   _ هحاصفلا جهن   _ مان اب  يا  هعومجم  شیپ ، لاس  تفه  تصـش و  دودح  رد  هک  تسا  یناسک   زا  هدنیاپ  مساقلاوبا 
رایتخا رد  ناور  يا  همجرت  اب  داهن و  مه  رانک  ریذپ  لد  يا  هویش  هب  ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  ياه  شیامرف  زا  یهاتوک  ياهزارف  نآ ،

، دوب طلغ  یب  ابیز و  ناور ، مه  تشاد و  یـسراف  همجرت  مه  هک  بایدوز  ریظن و  یب  رثا  نیا  هب  یمومع  لابقا  .داد  رارق  نادـنم  هقـالع 
يا همدقم  لاس 1336  رد  هدنیاپ  .تشاد  یپ  رد  ار  نآ  ررکم  ياه  پاچ 
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ياه هتفگ  نایب  ربمایپ و  تحاـصف  زا  يا  همـش  ناـیب  زا  سپ  يو  .تشاـگن   _ هحاـصفلا جـهن   _ مود پاـچ  رب  هحفـص )  163  ) لصفم
نآ هب  طوبرم  ثداوح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  يراگن  ثیدح  ثیدح و  ریـس  زا  لیـصفت  هب  هراب ، نیا  رد  نارگید 

لعج و هلئـسم  هب  هژیوهب  دنک و  یم  حیرـشت  همدقم  نیا  رد  ار  ثیدحلا  ملع  ثحابم  رتشیب  دیوگ و  یم  نخـس  مالـسا  هیلوا  نورق  رد 
دراد یم  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تحاصف  هرابرد  .دراد  هژیو  یتیانع  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  لئاسم و  تایاور و  رد  فیرحت 

تعنص قلاخ و  تغالب  نایم  لصاف  دوب  ینخس  تقیقح ، رد  دوبن و  نآرق  تحاصف  شامق  زا  شتحاصف  یلو  دوب ، برع  حصفا  وا  هک 
.قولخم

13 تسخن ، همیمـض  رد  .تسا  هدوزفا  راصق  تاملک  هب  ار  همیمـض _  ود  لماش  رگید _  یـشخب  ثیدح ، رکذ 3227  زا  سپ  هدنیاپ 
زا يا  هحفص  یتسرهف 50  زین  نایاپ  رد  .تسا  هدـش  همجرت  رکذ و  ترـضح ، نآ  زا  لیثمت   16 مود ، همیمض  رد  ترـضح و  زا  هبطخ 

همه هرامـش  عوضوم ، ره  لـیذ  هدـمآ و  مهارف  یعوضوم  تروـص  هب  ثیداـحا  هب  ناـسآ  یباـی  تسد  يارب  فـلتخم  ياـه  عوـضوم 
یم نایاپ  دوهی  هب  دوش و  یم  زاغآ  بآ ، زا  اه  عوضوم  نیا  .تسا  هدـش  رکذ  دنتـسه ، طـبترم  عوضوم  نآ  اـب  یعون  هب  هک  یثیداـحا 

(، راصبتـسالا ماکحالا و  بیذـهت  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  یفاـکلا ،  ) هعبرا بتک  نوچ : یعباـنم  زا  باـتک  شراـگن  رد  هدنـسیون  .دـبای 
خسان هعیشلا ، نایعا  هجام ،) نبا  ننس  ییاسن و  ننس  يذمرت ، ننـس  دوواد ، یبا  ننـس  ملـسم ، حیحـص  يراخب ، حیحـص   ) هتـس حاحص 

، قیالخلا ریخ  ثیدح  یف  قیاقحلا  زونک  لوصألا  ، عماج  یلا  لوصولا  ریـسیت  ریذـنلا ، ریـشبلا  ثیدـحلا  نم  ریغـصلا  عماج  خـیراوتلا ،
.تسا هتسج  ناوارف  هرهب  راربالا ، عیبر  دیرفلا و  دقع  نییبتلا ، نایبلا و  بدالا ، هحیصنلا و  لامک 
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نیا بلاطم  ات  تشاد  نآ  رب  ار  يا  هدـع  ریخا ، ياه  لاس  رد  نآ  ررکم  پاـچ  راـب  یـس  زا  شیب  هحاـصفلا و  جـهن  زا  ناوارف  لابقتـسا 
: زا دنترابع  هک  دننک  هضرع  ون  لکش  هب  رگید و  یبلاق  رد  ار  باتک 

( هحاصفلا جهن  رد  رگید  يریس  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  راصق  تاملک  هرطفلا : ءادن   ) تیناسنا يامنهار  . 1

.يریزو هحفص ،  708 ، 1376 مود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یضترم ، ینباکنت ، دیرف 

( یسراف همجرت  اب  هارمه  مالسا  ربمایپ  راصق  تاملک   ) هحاصفلا جهن  . 2

.يریزو هحفص ،  776 ، 1383 لوا ، پاچ  نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، نیسح ، مالغ  يدیجم ،

موظنم هحاصفلا  جهن  .3

يریزو و هحفص ،  840 ، 1381 بایسآرفا ، نارهت ، یناکرسیوت ، يدسا  بارهس  راتساریو : ححصم و  رعاش ،)  ) نیـسحدمحم یناطلس ،
.يریزو هحفص ،  840 ، 1379 ابصریما ، نیرفآ ، هب  تاراشتنا   نارهت ،

( هحاصفلا جهن  زا  هزات  ینادرگرب  ای   ) ربمایپ مایپ  زا  ییوترپ  . 4

.يریزو هحفص ،  808 ، 1384 لوا ، پاچ  ملح ، تاراشتنا  مق ، یلع ، یندیرف ، یمرک 

هحاصفلا جهن  یعوضوم  ثیداحا  . 5

.یعقر هحفص ،  252 ، 1379 لوا ، پاچ  رالاس ، تاراشتنا  میرک ، ریش ، ناوج 

( هحاصفلا جهن  یعوضوم  هدیزگرب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالک  زا  ییوترپ  . 6
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.يریزو هحفص ،  443 ، 1379 لوا ، پاچ  یفرشا ، تاراشتنا  نارهت ، روصنم ، نایمیرک ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هحاصفلا  جهن  زا  يا  هدیکچ   ) تقلخ هنادرُد  زا  يّرد  . 7 

.یعقر هحفص ،  70 ، 1378 لوا ، پاچ  رصع ، دوعوم  تاراشتنا  هرهز ، یچسابرک ،

( هحاصفلا جهن  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  رابرهگ  نانخس   ) تیناسنا ياشگ  هر  . 8

.يریزو هحفص ،  702 ، 1382 لوا ، پاچ  نایسراپ ، تاراشتنا  مق ، یحلاص ، مشاه  میهاربا و  نایدمحا ،

( هحاصفلا جهن  زا  ینیچلگ   ) توبن میمش  . 9

.یعقر هحفص ، 103 ، 1378 لوا ، پاچ  هیاسمه ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، رفعج ، یلیلخ ،

 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد  نوگانوگ  ياه  هاگدید  متفه : شخب 

ماما  ) نیلوا  هاگن  رد  ربمایپ  نیرخآ   ) هنیآ رد  هنیآ  . 1

  

ص:142

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


                                                        

.یعقر هحفص ،   301 ، 1384 لوا ، پاچ  ناراب ، دیشروخ  تاراشتنا  نارهت ، ارهز ، داژن ، يدزی 

ادخ لوسر  ياه  تیـصو  تریـس و  هریـس و  تلاسر ، تثعب و  تثعب ، ياضف  تدالو ، تلاسر ، نادناخ  لصف : تفه  لماش  باتک  نیا 
.تسا تلحر  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسا یمارگ  ربمایپ  تدالو  عوضوم  هب  زین  مود  لصف  .تسا  هدش  یسررب  هغالبلا  جهن  هاگدید  زا  تلاسر  نادناخ  تسخن ، لصف  رد 
نایب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  جاودزا  لوضفلا و  فلح  بلطملادبع ، یتسرپرس  یلاسدرخ ، هرابرد  یبلاطم  دراد و  صاصتخا 

یعامتجا یـسایس و  تایح  تیلهاج ، خـیرات  نوچمه  ییاـه  عوضوم  دزادرپ و  یم  تثعب  ياـضف  حیرـشت  هب  موس  لـصف  .تسا  هدـش 
جاودزا  ) یندم نیناوق  یلهاج ، برع  یقالخا  یحور و  ياه  تلـصخ  تیفنح ، یلهاج ، برع  يداقتعا  ینید و  تایح  یلهاج ، برع 

یتـسرپ و هفارخ  تاـفارخ و  یلهاـج ، برع  يداـصتقا  تیعقوم  نارتـخد ، ندرک  روگ  هب  هدـنز  نادـنزرف ،) ناـنز و  قوقح  قـالط ، و 
تثعب و عوضوم  هب  مراهچ  لصف  .تسا  هدش  یسررب  هغالبلا ) جهن  هاگدید  زا   ) تثعب ياضف  تثعب و  زا  لبق  ناهج  یمومع  تیعـضو 

ییاریذـپ بلاطوبا ، بعـش  رد  ناناملـسم  هلاس  هس  دـیعبت  مالـسا ، نید  غیلبت  بتارم  دراد و  صاصتخا  هغـالبلا  جـهن  رظنم  زا  تلاـسر 
تثعب و ربمایپ ، تلاسر  یلومش   ناهج  تیعماج و  هجیدخ ، بلاطوبا و  تشذگرد  زا  سپ  فیاط  هب  ربمایپ  رفس  ناناملـسم ، زا  هشبح 

تیمتاخ و  هغالبلا ) جهن  رد   ) تلاسر
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.تسا هدمآ  مجنپ  لصف  رد  هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تریس  هریس و  .تسا  هدش  حیرشت  مالسا  ربمایپ 
هار زا  شزومآ   ) ربمایپ یـشزومآ  ياه  شور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يوخ  قلخ و  دننام : ییاه  عوضوم  لصف  نیا  رد 

ناتـساد هویـش  هب  شزومآ  لیثمت ، هار  زا  شزومآ  یـشزومآ ، کمک  لئاسو  زا  هدافتـسا  هباطخ ، هویـش  هب  شزومآ  خـساپ ، شـسرپ و 
هغـالبلا جـهن  رد  تریـس  هریـس و  رارکت ،) هار  زا  میلعت  میلعت ، رما  رد  يدرف  ياـه  تواـفت  هب  هجوت  شیاـمن ، قیرط  زا  میلعت  يزادرپ ،

هیلع یلع  ترـضح  هب  فلتخم  لئاسم  هرابردهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  تیـصو  مشـش ، لصف  رد  .تسا  هدش  هداد  حرش 
، ادخ هار  رد  داهج  یتسد ، گنت  رد  ششخب  قافنا و  مدرم ، اب  فاصنا  غورد ، صرح و  دسح ، زا  يرود  بش ، زامن  هلمج  زا  مالـسلا 

نآ تیصو  نارگید ، یسراف و  ناملس  يرافغ ، رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  تیـصو  مالـسا ، نازابرـس  هب  شرافس 
هب هک  متفه  لصف  رد  .تسا  هدش  نایب  یلاعت  يادخ  زا  مرش  و  اوقت ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ترتع ، هرابرد  راوگرزب 

ناکیدزن اب  رادید  اه و  تیـصو  نیرخآ  ناشیا و  تلحر  نامز  ياضف  دراد ، صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تلحر 
.تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رظنم  زا  تلحر  عوضوم  نایاپ ، رد  .تسا  هدش  حیرشت 

مالسلا هیلع  یلع  نابز  زا  ربمایپ  . 2

132 ، 1378 لوا ، پاـچ  یمالـسا ، گـنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، يداوج ، اضردـمحم  صیخلت : میظنت و  یقتدـمحم ، يزیربت ، يرفعج 
.ییوتلاپ هحفص ،

فـصو هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اهنآ  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ياه  هبطخ  هغالبلا و  جهن  هبطخ 192  حرش  باتک ، نیا 
تیصخش ماقم و 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  نابز  زا  ار  مالسا  ربمایپ  كانبات  هرهچ  هدنسیون ، .دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  توبن  ینایحو و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تثعب   نارود  مالسلا ، هیلع  یلع  هاگن  زا  يرشب  غباون  اب  یهلا  نالوسر  توافت  .دنک  یم  میـسرت  هغالبلا  جهن  رد 

اب ترضح  نآ  صاخ  یکیدزن  مالـسلا ، هیلع  یلع  رظنم  زا  ربمایپ  تثعب  هجیتن  هزیگنا و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  هلآ  هیلع و 
زا هدنسیون  .تسا  رضاح  باتک  ثحابم  نیرت  یلصا  زا  ربمایپ  هرابردمالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

یهلا و یحو  مالـسا و  نید  ندوب  قح  رب  وا ، توبن  ربمایپ و  هب  داقتعا  تخانـش و  موزل  تسا : هتفرگ  ار  ریز  جـیاتن  ثحابم ، نیا  حرط 
فراعم تفایرد ] ، ] راوگرزب ود  نیا  دوجو  داحتا  مالـسلا و  هیلع  یلع  دیدش  رایـسب  یکیدزن  ربمایپ ، تیـصخش  تقیقح  كرد  مدـع 

لمحت تلع  ندش  نشور  ربمایپ ، هب  ترضح  نآ  کیدزن  رایسب  تبارق  تهج  هبمالـسلا  هیلع  یلع  زا  مدرم   [ هلیـسو هب   ] مالـسا یلـصا 
.مالسا ياقب  هار  ردمالسلا  هیلع  یلع  ناوارف  بیاصم 

( مالسلا هیلع  یلع  ماما  رظنم  زا  يوبن  يامیس  یتخانش  داینب   ) همانربمایپ . 3

.یعقر هحفص ،  336 ، 1379 لوا ، پاچ  قوثو ، تاراشتنا  مق ، هیلع ، هدیس  روپ ، بیقن 

نخس تثعب  زا  ادتبا  هدنسیون  .تسا  هتفرگ  رارق  شهوژپ  دروم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  مالـسا  ربمایپ  تیـصخش  رثا ، نیا  رد 
تلاسر ياه  یگژیو  تثعب و  راثآ  فادـها و  تیلهاـج و  نارود  يداـصتقا  یعاـمتجا و  يداـقتعا ، یگنهرف ، تیعـضو  دـیوگ و  یم 

یگدنز خیرات  سپس  .دنک  یم  یسررب  ار  مالسا  ربمایپ 
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لسغ و تلحر ، ایاصو ، اه ، حلـص  اه و  گنج  يو ، ینلع  یفخم و  ياه  توعد  تثعب ، وا ، یکدوک  نارود  دالیم و  وا ، راـبت  ربماـیپ ،
يدرف و لامعا  یملع و  یقالخا و  هریـس  یـسررب  هب  سپـس  .دنک  یم  نییبتمالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  ار  ترـضح  نآ  نیفدـت 

دهد یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ربمایپ  يونعم  تیصخش  ماجنارس  .دزادرپ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  رد  وا  لیامش  ربمایپ و  یعمج 
رـشب دشر  تیبرت و  يارب  ار  وا  ياه  شالت  تامدـخ و  ربمایپ و  تعافـش  جارعم و  تازجعم ، تماما ، تمـصع ، ملع ، نوچ  یبلاطم  و 

.دنک یم  حرطم 

برغ ياملع  هاگدید  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 4 

.يریزو هحفص ،  240 ، 1378 لوا ، پاچ  زوخ ، نیمزرس  تاراشتنا  درگنسوس ، روپ ، مظاک  مظاک  همجرت : لیلخ ، نیسای ،

ار یبرغ  نادنمشیدنا  ياه  فارتعا  اهرظن و  هک  تسا  برغلا  ءاملع  دنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   _ دمحم  _ باتک همجرت  رضاح ، باتک 
، نآ ناونع  فالخ  رب  باتک  ياوتحم  .تسا  هتـشاد  نایب  وا  یناهج  نییآ  مالـسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  يالاو  ماـقم  هاـگیاج و  هراـبرد 

شخب .تسا  هدمآ  نآ  رد  زین  ناملسم  برع و  نادنمشناد  یخرب  ياه  هاگدید  هکلب  درادن ، صاصتخا  یبرغ  نادنمـشناد  رظن  هب  اهنت 
لوسر تثعب  حرش  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لیاضف  قالخا و  نادناخ و  بسن و  یناگدنز ، هرابرد  باتک ، نیزاغآ 

نآ و جیورت  تهج  ربمایپ  شالت  مالـسا و  نید  ندوب  یناهج  یگنادواج و  هنیدـم و  رد  هژیو  هب  هکم  رد  ربمایپ  ياه  تیلاعف  مالـسا و 
.تسا هدش  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ندوب  یّما  هرابرد  زین  یثحب  .تسا  هتخادرپ  یناهج  هصرع  رد  مالسا  ریثأت 
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هغالبلا جهن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يامیس  . 5

.یعقر هحفص ،  304 ، 1383 لوا ، پاچ  مق ، باتک  ناتسوب  هسسؤم  مق ، میرکلادبع ، تداهز ،

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  رظنم  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر  يالاو  كانبات و  تیـصخش  یگدنز و  زا  ییاهن  میـسرت  هزیگنا  اب  رثا  نیا 
رد هتفریذپ و  ماجنا  تایاور  تایآ و  رب  دیکأت  اب  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانخس  حرش  اب  مهم ، نیا  .تسا  هدش  هتشاگن 

ناونع اب  لصف  راهچ  زا  باتک  .تسا  هدش  هتخادرپ  هداس  ناور و  يرثن  راصتخا و  اب  يداقتعا ، یخیرات و  لئاسم  هب  ثحابم ، يال  هبال 
هطبار هنـسح ، هوسا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  مالـسا ، یمارگ  یبن  تیـصخش  ياـه :

یبن تیصخش  حرط  هب  ادتبا  تسخن ، لصف  رد  هدنسیون  .تسا  هدش  لیکشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاگن  زا  ار  ربمایپ  یگداوناخ  تیـصخش  هغالبلا ، جهن  هبطخ 94  ندروآ  اب  دزادرپ و  یم  مالـسا   یمارگ 
یفرعم ربمایپ  دادجا  نامیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كاپ  نامدود  ناربمایپ ، كاپ  لسن  تمـسق ، نیا  رد  .دنک  یم  یـسررب 

، تمظعاب دولوم  نآ  تدالو  هنمآ ، ترـضح  يرادراب  نارود  تمـسق ، نیا  رد  هک  تسا  ربمایپ  تدالو  ثحب  دروم ، نیمود  .دنا  هدش 
رد .تسا  هدش  یسررب  ترضح  نآ  یکدوک  نارود  زین  دالیم و  ماگنه  نیمز  رد  هداد  خر  بیاجع  تدالو ، ماگنه  ینامسآ  ثداوح 

یمارگ یبن  روهظ  هب  تراشب  تثعب ، رصع  رد  ناهج  نوچ : یثحابم  دراد ، مان  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب   » هک مود  لصف 
هدش یبایزرا  لیلحت و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نابز  زا  اه  لاس  نآ  نشور  کیرات و  يایاوز  هدـمآ و  تثعب  دـیاوف  فادـها و  مالـسا ،
نابز زا  مالسا  یمارگ  یبن  زا  يوریپ  موزل  تمسق ، نیا  رد  .تسا  هنـسح » هوسا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ، » موس لصف  .تسا 

یمارگ یبن  هریس  .تسا  هدش  حرطم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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هتخادرپ نآ  هب  هدنـسیون  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زین  مالـسا  یمارگ  یبن  تافـص  وهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  تنـس  مالـسا ،
نارذگ ماما ، شخب ، نیا  رد  .دراد  مان  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هطبار  ، » باتک ینایاپ  لصف  .تسا 
تیبرت هب  ار  ترضح  نآ  مامتها  راوگرزب و  نآ  تفوطع  رهمرپ و  ناماد  رد  شرورپ  مالـسا و  یمارگ  یبن  اب  ار  دوخ  یکدوک  نارود 

اه و هقرف  اه ، هورگ  اه ، باتک  نکاما ، صاخـشا ، تسرهف  تایاور ، تسرهف  تایآ ، تسرهف  باـتک ، ناـیاپ  رد  .دـنک  یم  ناـیب  دوخ 
.تسا هدمآ  مهارف  یعوضوم  هیامن  تسرهف  لیابق و 

ادخ لوسر  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 6

.يریزو هحفص ،  551 ، 1383 لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، یتوهال ، نسح  همجرت : يرام ، هنآ  لمیش ،

ربمایپ شیاتـس  رد  تسا  ییاپورا  يدنمـشناد  هلاس  لهچ  ياه  شهوژپ  لصاح  ادخ ، لوسر  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص   _ دـمحم  _ باتک
شرازگ نافوسلیف ، يارآ  زا  يریگ  هرهب  اب  دشوک  یم  باتک  نیا  رد  لمیش  روسفرپ  .وا  هنافراع  هناقـشاع و  هنادرخب ، یفرعم  مالـسا و 
ینامسآ ماقم  نافراع ، ياه  ینیب  نشور  نارعاش و  ياه  يزرو  لایخ  نارـسفم ، ياه  هتـشاگن  ثیداحا ، نایوار  ناراگن ، خیرات  ياه  

تیـصخش هریـس و  رد  شهوژپ  یلومعم  ياه  شور  ساسا  رب  هک  تسین  نآ  رب  باتک  نیا  رد  لمیـش  .دـنایامن  زاـب  ار  تمحر  ربماـیپ 
یم رایـسب  عاجرا  لوا  تسد  عبانم  هب  زین  باتک  نیمه  رد  تسا و  هاـگآ  اـه  شور  هنوگ  نیا  زا  هچرگا  وا  .دـنک  واـک  دـنک و  ربماـیپ 

نهذ و رد  يوبن  نینزان  يامیس  زا  ناناملسم  هک  یـشقن  نامه  ساسا  رب  دیوج و  یم  ناناملـسم  ناج  لد و  رد  ار  ربمایپ  وا  یلو  دهد ،
ییاپورا يرگشهوژپ  مشچ  نزور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهمرپ  راسخر  هدهاشم  .دنک  یم  میـسرت  ار  ربمایپ  دنراد ، نابز 

تدارا هب  یسانش  مالسا  هار  رد  ار  يرمع  هک 
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.تسا لد  ینشور  هیام  هدنارذگ ،

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ماقم  ییاتکی  وکن ، يادتقم  تشذگرس ، هریـس و  تسا : هدمآ  اه  ناونع  نیا  اب  لصف  هدزاود  رد  باتک  بلاطم 
، نافرع بتکم  دمحم و  رون  ربمیپ ، ياه  مان  وا ، رب  تاولـص  تمایق و  عیفـش  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اه ، هزجعم  اه و  هصق  هلآ ،
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ربمیپ ، یگدنز  زا  هزات  ریـسفت  هیدـمحم و  هقیرط  ربمیپ ، تعن  ربمیپ ، جارعم  هنابـش و  ریـس  ربمیپ ، دالیم  نشج 

.لابقا دمحم  راثآ  رد  ادخ  ربمیپ  ؛ هلآ

، مجرتم نخـس  لمیـش ، يرام  هنآ  روسفورپ  ناورداش  زا  يدای  ریواصت ، تسرهف  نوچ  یبلاطم  باتک ، يادـتبا  رد  دوش  یم  يروآدای 
، تاراصتخا ربمیپ ، فیرـش  ياه  مان  همیمـض  باـتک ، ناـیاپ  رد  فلؤم و  همدـقم  راـتفگ و  شیپ  مجرتم ، هماـن  باـتک  تاراـصتخا و 

.تسا هدمآ  فلؤم  همان  باتک  ییابفلا و  هیامن  فلؤم ، همدقم  هب  طوبرم  ياه  تشاددای 

( برغ رد  يزادرپ  غورد  يزاس و  هناسفا  لاس  رازه  ناتساد   ) اپورا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 7

.يریزو هحفص ،  519 ، 1382 لوا ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، ایوپرهم ، سابع  همجرت : ونیم ، یمیمص ،

تاغیلبت رثا  رب  يداـمتم  ياـه  لاـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تیـصخش  زا  ناـیبرغ  هک  یهابتـشا  رـسارس  یقلت 
نیا یخیرات  ریـس  زا  ام  تسرد  تخانـش  لباقم ، رد  .تسین  ندودز  لباق   یبرغ  ناسنا  نهذ  زا  یتحار  هب  دـنا ، هدرک  ادـیپ  نوگاـنوگ 
هژیو شقن  یللملا  نیب  حطس  رد  ینید  تاغیلبت  ناراذگ  تسایس  ناغّلبم و  يوس  زا  رتدمآراک  ياه  هویـش  يریگراک  هب  رد  اه ، تناها 

يا
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تیـصخش و مالـسا و  زا  هک  یخیرات  دض  یعقاوریغ و  یگتخاس ، ریوصت  زا  هناداقن  هدرتسگ و  تسا  یلیلحت  رثا ، نیا  .تشاد  دهاوخ 
ییاپورا یحیـسم  هفـسالف  ناسانـش و  قرـش  نارعاش ، ناشاقن ، ناگدنـسیون ، زا  يرامـش  راثآ  رد  مالـسا  ربمایپ  یقالخا  ياه  یگژیو 

یفنم و ریوصت  نیا  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  هدنسیون  .تسا  هتفرگ  ياج  یمومع  راکفا  رد  هتـشذگ  هرازه  لوط  رد  هدش و  میـسرت 
هتفرگ رارق  دـیدرت  لاؤس و  دروم  تردـن  هب  هتفای و  لاـقتنا  ییاـپورا  ياـهروشک  رد  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  راو ، هشیلک  ساـسا ، یب 

طوبرمهلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ياه  شزومآ  یقالخا و  تافـص  یگدنز و  لاح و  حرـش  هب  باتک  لوا  لصف  ود  .تسا 
هدنسیون .تسا  هدش  میظنت  هیهت و  نآرق  نتم  رد  دوجوم  دهاوش  یمالسا و  ناسیون  خیرات  نیلوا  حورشم  فیـصوت  ساسارب  هک  تسا 

يدـعب ياـه  لـصف  رد  اـه و  هزومآ  نیا  يونعم  یتاـیح و  شقن  یتسرپاـتکی و  لوصا  مالـسا و  يونعم  ياـه  شزرا  موس ، لـصف  رد 
نایاپ رد  .تسا  هدرک  یسررب  دقن و  ربمایپ  تیـصخش  مالـسا و  ياه  هزومآ  زا  ار  رتول  نیترام  رتلو و  دننام  يدارفا  تسردان  تشادرب 
هناسفا هنیرید  ّتنس  اب  نآ  میقتسم  طابترا  يدشر ، ناملس  یناطیش _ تایآ   _ زیمآ تناها  ادص و  رـس و  رپ  نامر  یـسررب  اب  زین  باتک 

.تسا هدش  میسرت  مالسا  خیرات  لعج  برغ و  يزادرپ 
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ناناوجون ناکدوک و  هژیو  متشه : شخب 

( ربمایپ ردپ  یگدنز  ناتساد   ) دنک هدارا  هبعک  يادخ  هچنآ  . 1

، هحفص  64 ، 1380 لوا ، پاچ  هدـنرپ ، ياه  باتک  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نایتاولـص ، نیـسحدمحم  شاقن : اـضر ، رذـگهر ،
.یعقر

ناناوجون يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ردـپ  یگدـنز  ناتـساد  رون ،_ نیمزرـس  زا   _ ياه باتک  هعومجم  زا  باتک  نیا  رد 
نیا یلصا  عوضوم  ود  هّللادبع ، تافو  بلطملادبع و  تسد  هب  هّللادبع  ندرک  ینابرق  يارجام  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  د »  » ینـس هورگ 
.دوش یم  وگزاب  ربمایپ ) ردام  هّللادبع و  رـسمه   ) هنمآ و  بلطملادبع ) گرزب  دنزرف   ) ثراح بلطملادـبع ، نابز  زا  هک  تسا  ناتـساد 

شیرق نارس  ياه  يریگ  هناهب  اه و  یخاتـسگ  لیلد  هب  دهد و  یم  يور  مزمز  هاچ  هرابود  رفح  رد  هک  یثداوح  لابند  هب  بلطملادبع 
میمـصت دوش ، یم  رـسپ  هد  بحاص  بلطملادبع  یتقو  .دنک  ینابرق  ار  اهنآ  زا  یکی  دهدب ، وا  هب  رـسپ  هد  دنوادخ  رگا  دـنک  یم  رذـن 

يارب هّللادبع  ینعی  وا ؛ رسپ  نیرتامیس  شوخ  نیرت و  ناوج  نیرت ، بوبحم  هعرق ، ساسا  رب  ماجنارس  .دنک  افو  دوخ  دهع  هب  دریگ  یم 
ياج هب  ییاهارجام ، زا  سپ  دـننک و  یم  ینایم  رد  اپ  موق  ناگرزب  ندـش ، یناـبرق  هناتـسآ  رد  یلو  دوش ، یم  باـختنا  ندـش  یناـبرق 

رد ندش  رامیب  ماش ، هب  هّللادبع  یتراجت  رفس  يارجام  هنمآ و  اب  هّللادبع  جاودزا  .دوش  یم  ینابرق  رتش  دص  دنچ  هّللادبع ،
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.تسا ناتساد  ياه  عوضوم  رگید  زا  رهش  نآ  رد  وا  تافو  ماجنارس  برثی و  رد  ندنام  هار ، هنایم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یگدنز  زا  هاتوک  یناتساد  ریوصت  هدراهچ  ! ) هدمآ وا  . 2 

.یعقر هحفص ،   80 ، 1385 لوا ، پاچ  شقن ، ایوپ  يرنه  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، لامجدیس ، يردیح ،

یناتساد تیاور  هدراهچ  هدنرادربرد  هدش ، رشتنم  میظنت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  لاس  تبـسانم  هب  هک  هدمآ _ وا   _ باتک
یناگدـنز زا  ییاـه  لـصف  یبدا ، ناور و  يرثـن  اـب  ناتـساد ، بلاـق  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناروـن  تاـیح  زا 

مرکا لوسر  ترضح  ياه  هزجعم  یقالخا و  لیاضف  یخرب  نایب  هب  باتک  نیا  .دنک  یم  راگدنام  نابطاخم  مشچ  باق  رد  ار  ترضح 
رد زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یناگدـنز  رامـش  لاس  هک  باتک  نیا  .دزادرپ  یم  ناشتایح  هرود  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ترـضح و نآ  دـلوت  هعقاو  اب  هک  لوسر  ترـضح  یگدـنز  دادـیور  هدراـهچ  زا  هنادـنمرنه  دازآ و  تسا  یتشادرب  هداد ، ياـج  دوخ 
هللا یلص  مظعا  ربمایپ  تایح  زا  یبدا  ریوصت  نیمراهچ  ناونع  هدمآ ،_ وا   _ .دوش یم  زاغآ  هّللادبع  هناخ  رد  دلوت  زور  بش و  تیاور 

اب دـش و  یم  رهاظ  ناشیا  هار  رـس  رب  يرایـسب  ياهزور  هک  تسا  يدرم  زا  ربمایپ  تدایع  تیاـکح  تسا و  باـتک  نیا  ردـهلآ  هیلع و 
.درک یم  ییاریذپ  ربمایپ  زا  دنفسوگ  هبمکش 

( ربمایپ یگدنز  نامر  !... ) ادخ لوسر  يا  . 3

.یعقر هحفص ،  371 ، 1379 لوا ، پاچ  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، اضر ، يزاریش ،

یثیدح یخیرات و  عبانم  یخرب  زا  هدافتسا  یناتساد و  شور  اب  هدنسیون 
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ینامز رظن  زا  ییاوتحم ، لالقتسا  دوجو  اب  باتک  ياه  لصف  .تسا  هدروآ  ار  مالـسا  ربمایپ  تافو  ات  دلوت  نارود  مهم  ثداوح  هعیش ،
سپس .دنک  یم  هراشا  هجیدخ  اب  ربمایپ  جاودزا  ارح و  هوک  سراف و  هدکشتآ  یشوماخ  هب  ادتبا  هدنسیون  .دنتـسه  طوبرم  رگیدمه  هب 
ياـه هوزغ  هب  همادا  رد  دروآ و  یم  ار  يردارب  دـنویپ  اـبق و  دجـسم  هنیدـم ، هب  ترجه  بلاـط ، یبا  بعـش  جارعم ، هشبح ، هب  ترجه 

.دزادرپ یم  هیبیدح  حلص  مالسلااهیلع و  همطاف  جاودزا  ربمایپ ،

( دلج  10  ) ینابرهم ناراب  . 4 

 + 56 ، 1382 لوا ، پاچ  هرجنپ ، رشن  هسسؤم  نارهت ، راصیب ، حالص  شاقن : یعیفش ، مارهش  يدباع ، نسحم  همجرت : هزمح ، نامیرک ،
.یعقر هحفص ،   48  + 56  + 56  + 64  + 56  + 72  + 64  + 56  + 56

: هناگ هد  ياهدلج  ناونع 

.یکدوک دلوت و  ربمایپ ، گرزبردپ  بلطملادبع  لوا : دلج 

.ربمایپ جاودزا  راجف ، گنج  ردام ، گرم  مود : دلج 

.ناناملسم نیتسخن  تلاسر ، زاغآ  هبعک ، يزاسزاب  موس : دلج 

.هرصاحم هشبح ، هب  ترجه  راکشآ ، توعد  مراهچ : دلج 

.یمالسا تموکح  لیکشت  ربمایپ ، ترجه  جارعم ، مجنپ : دلج 

.هفص لها  ردب ، گنج  شیرق و  يریگ  عضوم  مشش : دلج 

.بازحا گنج  ریضن ، ینب  گنج  دحا ، گنج  متفه : دلج 

.ناهاشداپ توعد  ربیخ ، گنج  هیبیدح ، حلص  متشه : دلج 

.نینح گنج  تفگش ، هثداح  اضق ، هرمع  مهن : دلج 

.ربمایپ تلحر  عمج ، نیرخآ  تئارب ، كوبت ، گنج  مهد : دلج 
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وگزاب ناناوجون  يارب  ناتـساد  بلاق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یکدوک  نارود  دلوت و  باتک ، نیا  رد  لوا : دـلج  هصالخ 
نآ یکدوک  نارود  ياهدادیور  هب  دوش و  یم  زاغآ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  گرزبردپ  بلطملادبع ،»  » هب هراشا  اب  ناتـساد  .تسا  هدش 

.دزادرپ یم  ترضح 

زا ییاهارجام  سپس  .دوش  یم  زاغآ  ربمایپ  ردام  هنمآ ، گرم  اب  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  هعومجم  زا  هرامش  نیمود  مود : دلج  هصالخ 
.دیآ یم  هجیدخ  اب  ترضح  نآ  كرتشم  یگدنز  جاودزا و  ماجنارس  یناوجون و  نارود 

دنزرف مالـسلا ؛ هیلع  یلع  ترـضح  یناملـسم  یحو ، هبعک ، يزاـسزاب  زا : دـنترابع  اـه  ناتـساد  نـیا  هعوـمجم  موـس : دـلج  هصـالخ   
رسپ مقرا  هناخ  مالسا ، هار  رد  نوخ  نیتسخن  لالب ، یناملسم  صاقو ، وبا  رـسپ  دعـس  ندش  ناملـسم  رکبوبا ، ندش  ناملـسم  بلاطوبا ،

.ینامهم نیمود  ینامهم و  نیتسخن  مقرا ، وبا 

بلاق ردهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  زا  رگید  یـشخب  ینابرهم ،» ناراب   » هعومجم زا  دلج  نیا  رد  مراهچ : دلج  هصالخ 
؛ یـشاجن رـسای ، رـسپ  رامع  لالب ، يرادـیاپ  بلاطوبا ، عضوم  راکـشآ ، توعد  تسا : هدـش  وگزاب  اـه  ناونع  نیا  اـب  ناتـساد ، تشه 

.هودنا لاس  هرصاحم و  رمع ، یناملسم  هشبح ، هاشداپ 

تموکح لیکـشت  ماجنارـس ، ربمایپ و  ترجه  جارعم ، هعقاو  مالـسا ، ربمایپ  یگدـنز  هعومجم  دـلج  نیمجنپ  رد  مجنپ : دـلج  هصالخ 
.تسا هدش  وگزاب  ناتساد  بلاق  رد  راوگرزب  نآ  تسد  هب  یمالسا 

صاصتخا راوگرزب  نآ  یناگدنز  زا  ییاه  هشوگ  حرـش  هب  مالـسا  ربمایپ  یگدنز  هعومجم  زا  هرامـش  نیمـشش  مشـش : دـلج  هصالخ 
اهنآ نیرت  مهم  هک  دراد 
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.هفص لها  ردب و  گنج  ترضح ، نآ  ربارب  رد  دوهی  شیرق و  يریگ  عضوم  زا : دنترابع 

و قدنخ )  ) بازحا گنج  کفا ، ناتساد  هابتـشا ، هس  دحا ، گنج  زا : تسا  ترابع  دلج  نیا  ياه  ناتـساد  ناونع  متفه : دلج  هصالخ 
.هظیرق ینب  اب  گنج 

ناشیا یگدنز  زا  يرگید  ياه  هشوگ  اب  مالسا  ربمایپ  یگدنز  هعومجم  زا  باتک  نیمتشه  رد  ناوجون  نابطاخم  متشه : دلج  هصالخ 
ياهدادیور نیرت  مهم  زا  سقوقم  ناریا و  هاشداپ  يرسک ؛ مور ، رصیق  زا  ربمایپ  توعد  ربیخ و  گنج  هیبیدح ، حلص  .دنوش  یم  انشآ 

.تسا باتک  نیا 

يزوریپ هتوم ، هیرـس  يرجه ، متفه  لاس  رد  اضق  هرمع  دننک : یم  هعلاطم  ار  اه  ناونع  نیا  دلج ، نیا  رد  نابطاخم  مهن : دـلج  هصالخ 
.ترجه متشه  لاس  لاوش  مشش  نینح ، گنج  يرجه ، متشه  لاس  ناضمر  متسیب  گرزب ،

مشچ هب  اه  ناونع  نیا  اب  ربمایپ  یگدنز  زا  هاتوک  ییاه  ناتساد  ینابرهم ،_ ناراب   _ هعومجم زا  رضاح  هرامش  رد  مهد : دلج  هصالخ   
.ریگارف يزوریپ  ناناملسم و  يریگ  عضوم  يرجه ، مهن  لاس  بجر  هام  كوبت ، گنج  دروخ : یم 

دلج 6) ( ) ربمایپ ردام  یگدنز  ناتساد  ! ) ردام وگب  نخس  نم  اب  . 5

.یعقر هحفص ،  52 ، 1380 لوا ، پاچ  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نایتاولص ، نیسحدمحم  شاقن : اضر ، رذگهر ،

يارب ون  يا  هویـش  هب  مالـسا  ربمایپ  ردام  هنمآ ، یگدـنز  هرابرد  هاـتوک  ناتـساد  راـهچ  رون ،» نیمزرـس  زا   » هعومجم زا  باـتک  نیا  رد 
رتشیب هک  فلتخم  صاخشا  هکنیا  زا  تسا  یبیکرت  اه ، ناتساد  دید ) هیواز   ) نایب هویش  .تسا  هتفای  شراگن  د »  » ینـس هورگ  نابطاخم 

ناتساد هدنسیون ، هارمه  هب  دنتسه ، ناتساد  نانامرهق 
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دمحم و هارمه  هنمآ  هک  تسا  يرفس  تیاور  اهراگدای ،» اهدای و  رهش   » مان اب  ناتـساد  نیتسخن  .دنرب  یم  شیپ  هب  دننک و  یم  نایب  ار 
شردپ ربق  ترایز  يارب  لاسدرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تساوخرد  هب  رفـس  نیا  .دـنور  یم  برثی  هب   _ هکرب ، _ شراکتمدـخ

نفد لحم  ناتـسربق  هب  ردام  هارمه  دنیب و  یم  ار  شردام  ماوقا  اه و  ییاد  برثی ، ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .دریگ  یم  تروص 
هک یماگنه  ات  دوش  یم  باختنا  هّللادبع  يرـسمه  هب  هک  ینامز  زا  دروآ ؛ یم  دای  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  هنمآ  اجنآ  رد  .دور  یم  هّللادبع 
یم نایاپ  هب  هّللادبع  رازم  رس  رب  هنمآ  ياه  لد  درد  اب  ناتساد  .دنهد  یم  وا  هب  ماش  رفـس  زا  تشگزاب  رد  ار  شرهوش  تشذگرد  ربخ 
زارد ياـهزور  زا : دـنترابع  باـتک  رگید  ياـه  ناتـساد  .دوـش  یم  نشور  ربماـیپ  رداـم  یگدـنز  زا  ییاـه  هبنج  بیترت  نیدـب  .دـسر 

.ءاوبا هب  وا  تشگزاب  مغ و  ینامداش و 

...ناوخب ...ناوخب  . 6 

24 ، 1383 لوا ، پاچ  تیبرت ، يدانم  نارهت ، نایتاولص ، نیـسحدمحم  شاقن : یعیفـش ، مارهـش  راتـساریو : يدهمدیـس ، یهللا ، تیآ 
.یتشخ هحفص ،

نآ .تسا  هدـش  وگزاـب  يربماـیپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ندـش  ثوـعبم  يارجاـم  یگنر ، روـصم و  باـتک  نیا  رد 
نیا زا  یکی  رد  .دنارذگ  یم  تدابع  هب  ارح  راغ  رد  ار  يرایسب  ياهزور  اه و  بش  دوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ترـضح 

ینامز .دنام  ياج  رب  توهبم  تسناد ، یمن  ندناوخ  يو  نوچ  .دناوخب  ار  یتایآ  ات  تساوخ  وا  زا  دش و  لزان  وا  رب  يا  هتشرف  اهزور ،
.درک توالت  ناسنا  شنیرفآ  هرابرد  ار  نآرق  زا  یتایآ  هتـشرف ، نآ  هارمه  وا  دـناوخب و  دـناوت  یم  درک  ساسحا  ربماـیپ  هک  تشذـگن 

نابطاخم ج ،»  « و ب »  » ینس هورگ  .دش  هدیزگرب  يربمایپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بیترت ، نیدب 
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.دنتسه ناتساد  نیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینابرهم ؛ ربمایپ  . 7

،1384 لوا ، پاچ  روضح ، تاراشتنا  مق ، درف ، يریصن  همطاف  ینییاگ و  دیعس  شاقن : يوربآ ، اضر  مالغ  راتـساریو : نیـسح ، حلاص ،
.يریزو هحفص ،  184

یلص مرکا  ربمایپ  یگدنز  ناتساد  ناکدوک ،) هژیو  « ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  اب  ییانشآ   » هعومجم زا  یگنر  روصم و  باتک  نیا  رد 
هاگ نآ  .دیمان  دمحم  ار  وا  شگرزبردپ ، دـمآ و  ایند  هب  هکم  رهـش  رد  لیفلا  ماع  رد  ترـضح  نآ  .تسا  هدـش  وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا 

، یگلاـس تـشه  رد  رداـم و  یگلاـس ، شــش  رد  يو  .دـلابب  تعیبـط  ناـماد  رد  اـت  دــندرپس  يا  هـیاد  هـب  ار  وا  وـکین ، شرورپ  يارب 
يور يو  يارب  ییاهارجام  .دیدرگ  هتسراو  یناوج  ات  تفرگ  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  شیومع ، سپس  .داد  تسد  زا  ار  شگرزبردپ 
شا هداوناخ  دوخ و  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  هک  نامز  نآ  ات  تثعب  يادـتبا  زا  .دـش  ثوعبم  يربمایپ  هب  ارح  راغ  رد  هک  ینامز  اـت  داد 

نانمـشد اب  ددـعتم  ياه  گنج  زا  سپ  ماجنارـس  .دوب  اهنآ  زا  یکی  يداصتقا  هرـصاحم  هک  دـندیدرگ  ناوارف  ياـه  یتخـس  لـمحتم 
نیرت مهم  زا  یخرب  .دومرف  تلحر  عادوـلا  هجح  زا  سپ  یگلاـس و  هس  تصـش و  رد  ترـضح  نآ   .درک  حـتف  ار  هکم  رهـش  مالـسا ،
نیلوا ناوخب ، دنزرف ، نیلوا  هجیدخ ، ظفاحادخ ،! مبوخ  گرزبردپ  برثی ، هب  رفس  يراذگ ، مان  دلوت ، زا : دنترابع  باتک  ياه  ناونع 
نیلوا لوسر ، يا  تیادف  مناج  هودـنا ، لاس  هنایروم ، همان ، نامیپ  ناکرـشم ، نیگمـشخ  هدـنیامن  یگدامآ ، مالعا  ناگدـنروآ ، نامیا 

اه و گنج  مالسا ، نانمشد  ناکدوک ، هب  تبحم  ترجه ، لاس  نیلوا  ربمایپ ، رهش  دجسم ،
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.توکلم ات  زاورپ  ریدغ و  كوبت ، گنج  هکم ، حتف  هیبیدح ، حلص  قدنخ ، گنج  ترجه ، زا  سپ  مهم  ياهدادیور 

اه هچب  ربمایپ و  . 8

.یبیج هحفص ،  42 ، 1383 لوا ، پاچ  هتساشنب ، مق ، نسحم ، هتساشنب ،

اب ترـضح  نآ  راتفر  زا  ییاه  هنومن  هدمآ و  ناکدوک  اب  دروخرب  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتایاور  باتک ، نیا  رد 
تیاعر دـیرادب ؛ یمارگ  ار  اه  هچب  تسا : هتفای  ناـماس  تسد  نیا  زا  ییاـه  ناونع  رد  باـتک  بلاـطم  .تسا  هدـش  وگزاـب  ناـکدوک 

میلعت و يارب  شـشوک  اه ؛ هچب  اب  تفلا  سنا و  دینک ؛ افو  نآ  هب  دیداد ، يا  هدعو  اه  هچب  هب  هاگ  ره  اه ؛ هچب  نیب  تاواسم  تلادع و 
.اه هچب  تیبرت 

ترجه ات  دلوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 9

.یتشخ هحفص ،  16 ، 1383 لوا ، پاچ  رتسگ ، هیاس  تاراشتنا  نیوزق ، هاوخ ، کین  ناجرم  شاقن : لیعامسا ، ایندنمرنه ،

وگزاب ب »  » ینس هورگ  يارب  ترجه  ات  دلوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یگدنز  ناتساد  یگنر ، روصم و  باتک  نیا  رد 
، هجیدـخ اب  جاودزا  یناوج ، رد  ربماـیپ  ترهـش  نسح  یناوجون ، یکدوک و  نارود  ربماـیپ ، دـلوت  مالـسا ، روهظ  زا  لـبق  .تسا  هدـش 
هبقع و نامیپ  بلاط ، یبا  بعـش  رد  هشبح ، هب  ناناملـسم  ترجه  مالـسا ، نید  غیلبت  يربماـیپ ، تثعب ، یگدـنز ، نارود  مهم  ثداوح 

.دنهد یم  لیکشت  ار  ناتساد  نیا  یلصا  بلاطم  برثی ، هب  ناناملسم  ترجه 
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تافو ات  ترجه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 10 

.یتشخ هحفص ،  16 ، 1383 لوا ، پاچ  رتسگ ، هیاس  تاراشتنا  نیوزق ، هاوخ ، کین  ناجرم  شاقن : لیعامسا ، ایندنمرنه ،

اب هارمه  ب »  » ینـس هورگ  ناکدوک  يارب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هاتوک  هماـن  یگدـنز  مود  تمـسق  باـتک ، نیا 
، دحا گنج  ردب ، گنج  دجسم ، نتخاس  برثی ، هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  زا  باتک ، نیا  رد  .تسا  هدش  یسیونزاب  یگنر ، ياه  حرط 

هتفر نخـس  ربمایپ  تافو  مخریدـغ و  هعقاو  هکم و  حـتف  ربیخ ، گنج  هیبیدـح ، حلـص  قدـنخ ، گنج  ربماـیپ ، يومع  هزمح  تداـهش 
.تسا

( اه یناتسبد  يارب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 11

پاچ هشفنب ، ياه  باتک  ینایدق ، یتاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، رگداد ، اضردمحم  شاقن : یناوجح ، يدهم  راتـساریو : نیـسح ، یحاتف ،
.یتشخ هحفص ،  48 ، 1382 لوا ،

دنچ بلاق  رد  اهنآ  یگدـنز  زا  يا  هصالخ  هک  موصعم  هدراهچ  هراـبرد  تسا  ییاـه  باـتک  هعومجم  ناونع  موصعم »  14 هصق ،  14»
دمحم ترـضح  یگدنز  زا  ناتـساد  هدـنرادربرد 10  هعومجم  نیا  باـتک  نیتسخن  .دوش  یم  تیاور  اـه  یناتـسبد  يارب  هاـتوک  هصق 

یتسرپرــس ردـپ ، توـف  هـمیلح ، یگیاد  هداوناـخ ، دــلوت ، یگنوـگچ  ناـمز و  زا  اـه  ناتــساد  نـیا  رد  .تـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
، تاحوتف گنج و  مهم و  ثداوح  هنیدم ، هب  ترجه  مدرم ، توعد  تثعب ، هجیدخ ، اب  جاودزا  ییانشآ و  نیما ، ترهش  بلطملادبع ،

ربمایپ تافو  ربمایپ و  نیشناج  باختنا  ریدغ ، هعقاو 
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.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس 

مالسا ربمایپ  ناتساد  . 12

206 ، 1381 لوا ، پاـچ  هیمالـسالا ، بـتکلاراد  تاراـشتنا  نارهت ، ینیـسح ، نیـسح  نیودـت : نارگید ،) و   ) رـصان يزاریـش ، مراـکم 
.یعقر هحفص ،

مالـسا نید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  توعد  لحارم  نایب  اـب  هاـتوک  ياـه  تیاـکح  اـه و  ناتـساد  بلاـق  رد  هعومجم ، نیا 
: تسا حرـش  نیا  هب  ییاه  عوضوم  ياراد  باتک  نیا  .دـهد   یم  حیـضوت  ترـضح ، نآ  ياه  گنج  یخیراـت و  ياهدادـخر  هراـبرد 

حلـص ریـضن ، ینب  هئطوت  دحا ، گنج  ردـب ، گنج  هلبق ، رییغت  جارعم ، ربمایپ ، ترجه  بهلوبا ، ینمـشد  کیدزن ، ناگتـسب  زا  توعد 
.كدف ریدغ و  كوبت ، گنج  هیبیدح ،

دلج 1) ( ) ربمایپ ياین  یگدنز  ناتساد   ) ...مزمز ناتساد  . 13

، هحفص  480 ، 1380 لوا ، پاچ  هدنرپ ، ياه  باتک  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نایتاولـص ، نیـسحدمحم  شاقن : اضر ، رذـگهر ،
.یعقر

ناتـسبرع و لاوحا  عاضوا و  هژیو  هب  ربمایپ  یگدـنز  هراـبرد  هاـتوک  ناتـساد  دـنچ  زا  لکـشتم  يا  هعومجم  ناونع  رون » نیمزرـس  زا  »
نایب هویش  .دراد  لقتسم  یناتساد  عوضوم و  هعومجم ، نیا  ياه  باتک  زا   کی  ره  هتبلا  .تسا  تثعب  زا  شیپ  ناشیا و  یگدنز  طیحم 

، یناتـساد نایب  عون  نیا  رد  : » تسا هدمآ  باتک  ره  يادتبا  رد  یـسیون  ناتـساد  هویـش  نیا  حیـضوت  رد  .تسا  یبیکرت »  » هعومجم نیا 
رد دـنرب .» یم  شیپ  هب  دـننک و  یم  ناـیب  ار  ناتـساد  هدنـسیون ، هارمه  هب  دنتـسه ، ناتـساد  ناـنامرهق  زا  رتـشیب  هک  فلتخم  صاخـشا 

دای هعومجم  زا  باتک  نیتسخن 
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.دوش یم  وگزاب  مزمز  هاچ  هرابود  رفح  يارجام  ربماـیپ و  دـج  بلطملادـبع ، یگدـنز  زا  يا  هشوگ  مزمز ،» ناتـساد   » ناونع اـب  هدـش 
هچ اب  دـندز و  تسد  هاچ  هرابود  رفح  هب  هنوگچ  هکنیا  ددرگ و  یم  تیاور  ثراح »  » شدـنزرف بلطملادـبع و  نابز  زا  هاـگ  ناتـساد 

.تسا هدمآ  باتک  نایاپ  رد  ناتساد  عبانم  .دندرک » دروخرب  یعناوم 

ربمایپ یگدنز  ناتساد  . 14

.يریزو ، 1375 مهدزون ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، يزاریش ، رازآ  یب  همجرت : دیمحلادبع ، راحسلا ، هدوج 

هک تسا  تافو  ات  دلوت  زا  مالـسا  ربمایپ  یگدنز  زا  یناتـساد  نیریـش و  یتیاور  ربمایپ ،_ یگدـنز  ناتـساد   _ يدـلج تسیب  هعومجم 
نآ رد  ار  اه  عوضوم  نیا  باتک ، نابطاخم  .تسا  هدرک  همجرت  ار  نآ  يزاریش ، رازآ  یب  هدش و   نیودت  ناناوجون ، ناکدوک و  يارب 

: دننک یم  هعلاطم 

نامیا هک  یناـسک  نیتسخن  دـلج 5 . یحو ؛ زاغآ  دـلج 4 . یناوج ؛ نارود  دـلج 3 . یکدوک ؛ نارود  دـلج 2 . ربمایپ ؛ دالیم  دلج 1 .
دلج 10. هنیدم ؛ هب  ترجه  دلج 9 . يداصتقا ؛ هرصاحم  دلج 8 .  هشبح ؛ هب  ترجه  دلج 7 . جنر ؛ هجنکش و  نارود  دلج 6 . دندروآ ؛
؛ هکم حتف  دلج 15 . بالقنا ؛ رودص  دلج 14 . هیبیدح ؛ حلص  دلج 13 . قدنخ ؛ گنج  دلج 12 . دحا ؛ گنج  دلج 11 . ردب ؛ گنج 

.ربمایپ تافو  دلج 20 . ربمایپ ؛ قالخا  دلج 19 . عادولا ؛ هجح  دلج 18 . كوبت ؛ گنج  دلج 17 . نینح ؛ گنج  دلج 16 .

(3  _ 1 دلج ( ) ادخ ربمایپ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح   ) ربمایپ یگدنز  . 15

.یتشخ هحفص ،   12  + 12  + 12 یسالک ، مه  رشن  نارهت ، يرقابریم ، دیمح  راشفا و  ربکا  شاقن : بارهس ، هارمه ،
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.تثعب ات  دلوت  زا  لوا : دلج  ناونع 

.ترجه ات  تثعب  زا  مود : دلج  ناونع 

.تافو ات  ترجه  زا  موس : دلج  ناونع 

یم وگزاب  ریوصت  اب  هارمه  هک  تسا  تثعب  ات  دلوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یناگدـنز  حرـش  هعومجم ، نیا  زا  لوا  دـلج 
ربمایپ یگدـنز  رـضاح ، یگنر  روصم و  هعومجم  زا  مود  دـلج  رد  هدـنراگن  .دنتـسه  ج »  » و ب »  » ینـس هورگ  باتک ، نابطاخم  .دوش 

زا ربمایپ  یگدـنز  موس ، دـلج  رد  دـنک و  یم  وگزاـب  یگنر  ياـهریوصت  بلاـق  رد  ترجه  اـت  تثعب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
.دوش یم  نایب  تافو  ات  ترجه 

ربمایپ یکدوک  ناکدوک و  ربمایپ و  ياه  تشذگرس  . 16

.یعقر هحفص ،  80 ، 1379 لوا ، پاچ  مالسلااهیلع ، اهیبا  ما  تاراشتنا  مق ، دومحم ، يرابیوج ،

تمـسق رد  .دوش  یم  نایب  يو  یلمع  هریـس  هرابرد  یبلاطم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدـنز  رب  يرورم  اب  راتـشون ، نیا  رد 
هرابردهلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  شرافـس  ناکدوک ، و  ربمایپ   زا  ییاه  ناتـساد  تسا : هدمآ  بلاطم  نیا  باتک ، تسخن 

هرود زا  ییاه  ناتـساد  تایاکح و  لماش  مالـسا  ربمایپ  یکدوک  ناونع  اب  زین  مود  تمـسق  .ناکدوک  هرابرد  ربمایپ  هریـس  ناـکدوک و 
.تسا يو  یقالخا  تایصوصخ  یکدوک و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یگراوخریش  یکدوک و  راگزور  ناتساد   ) دیواج میتی  تشذگرس  . 17

613 ، 1379 لوا ، پاچ  شورس ، تاراشتنا  نارهت ، یقح ، یضترم  راتساریو : یقوجلس ، نیدلا  حالص  همجرت : تکوش ، دمحم  ینوت ،
.يریزو هحفص ،

ص:162

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یسانش  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 265زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


یخرب ياه  ناونع  .تسا  هدش  هتشاگن  یخیرات  عبانم  هب  دانتسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یکدوک  راگزور  راتـشون ، نیا  رد 
هناخ رد  هکم ، يوس  هب  تشگزاب  هنیدـم ، يوس  هب  راب  نیتسخن  هکم ، رد  لاس  کـی  اـبیز ، ناـپوچ  تسا : رارق  نیدـب  باـتک  بلاـطم 

.هکم شروش  ماش و  يوس  هب  تشگزاب  دوخ ، نیزاغآ  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بلاطوبا ،

دلج 12) ( ) ربمایپ تثعب  ناتساد   ) رون هچنغ  شیور  بش  . 18

.یعقر هحفص ،  40 ، 1380 لوا ، پاچ  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نایتاولص ، نیسحدمحم  شاقن : اضر ، رذگهر ،

اب هدنسیون  هک  تسا  نآ  هب  طوبرم  ياهارجام  ربمایپ و  تثعب  ناتساد  هدنرادربرد  رون » نیمزرس  زا   » ياه باتک  زا  هرامش  نیمهدزاود 
هتفای ناماس  شخب  جنپ  رد  تسا ، هارمه  دیفس  هایـس و  ياهریوصت  اب  هک  ناتـساد  نیا  .تسا  هدرامگ  تمه  نآ  شراگن  هب  ون  یکبس 

.رون هچنغ  شیور  بش  رادید و  ءارح ، زاب ، تثعب ، هناتسآ  رد  دیز ، گرم  زا : دنترابع  هک  تسا 

ربمایپ نیرخآ  یکدوک  . 19

32 ، 1382 لوا ، پاـچ  تـیبرت ، يداـنم  یگنهرف  هسـسؤم  نارهت ، یقازر ، دیعـس  شاـقن : یمیرک ، مساـق  راتــساریو : هدـیپس ، یلیلخ ،
.یلحر هحفص ،

ینـس هورگ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  یکدوک  نارود  ناتـساد  تسا ، هارمه  ینوتراک  ياهریوصت  اب  هک  باـتک  نیا  رد 
بهار « ) اریحب  » نداد تراـشب  ربماـیپ و  هب  نیما  بقل  نداد  یگنوـگچ   هب  ناتـساد  نیا  رد  هـلمج  زا  .تـسا  هدـش  وگزاـب  ج »  » و «ب »

.تسا هدش  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يربمایپ  هب  یحیسم )
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دلج 3) ( ) ربمایپ دلوت  ناتساد   ) ...دیآ یم  راد  هلابند  هک  هراتس  نآ  و  . 20

، هحفص  32 ، 1380 لوا ، پاچ  هدـنرپ ، ياه  باتک  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، نایتاولـص ، نیـسحدمحم  شاقن : اـضر ، رذـگهر ،
.یعقر

عاضوا و .دراد  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دلوت  ناتساد  هب  رون » نیمزرـس  زا   » ياه باتک  هعومجم  زا  باتک  نیموس 
رد یحیسم  نابهار  ربخ  دراذگب ، دمحم »  » ار شمان  هک  يدنزرف  دلوت  زا  هنمآ  هقداص  يایؤر  ربمایپ ، دلوت  هناتسآ  رد  ناتسبرع  لاوحا 

شتآ ندـش  شوماـخ  يرـسک و  قاـت  زا  یـشخب  نتخیر  ورف  هلمج : زا  ربماـیپ  دـلوت  زا  سپ  ثداوح  هکم ، زا  يربماـیپ  روـهظ  دروـم 
عوضوم زا  كدوک  همیلو  مسارم  يراذگ و  مان  یگنوگچ  شا و  هون  دـلوت  زا  بلطملادـبع  ینامداش  سراپ ، رد  نایتشترز  هدکـشتآ 

هدش وگزاب  ینید  یخیرات و  دنتسم  تایاور  ساسا  رب  فلتخم و  ياه  تیصخش  نابز  زا  ناتساد  .دیآ  یم  رامش  هب  ناتـساد  نیا  ياه 
.تسا هدمآ  عبانم  تسرهف  زین  نایاپ  رد  و 

هشبح هب  ترجه  . 21

.يریزو هحفص ،  38 ، 1382 لوا ، پاچ  يدمحم ، قاحسا  نارهت ، قاحسا ، يدمحم ،

، مالـسا ردص  خیرات  ناشیا و  یگدنز  زا  يرگید  شخب  ناناوجون ،» ناکدوک و  يارب  ربمایپ  یناگدـنز   » هعومجم زا  دـلج  نیمود  رد 
فارـشا لمعلا  سکع  ربمایپ ، توعد  ندش  راکـشآ  تسا : هدـش  نیودـت  هنوگ  نیا  اه  سرد  .دوش  یم  وگزاب  سرد  تشه  بلاق  رد 

نبرمع ندروآ  مالـسا  هشبح ، نیمزرـس  هب  ترجه  شیرق ، يوس  زا  ناناملـسم  هزاـت  هجنکـش  جـنر و  ربماـیپ ، توعد  ربارب  رد  شیرق 
هداتسرف ریفس و  نیتسخن  هبقع ، نامیپ  نیلوا  فئاط ، هب  ربمایپ  ترجه  بلاطوبا ، هجیدخ و  تافو  باطخ ،
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.دسر یم  نایاپ  هب  ییامزآدوخ  دنچ  اب  سرد  ره  تسا  ینتفگ  .هبقع  نامیپ  نیمود  و  ربمایپ ،

هنیدم هب  ترجه  . 22 

.یتشخ هحفص ،  24 ، 1383 لوا ، پاچ   تیبرت ، يدانم  یگنهرف  هسسؤم  یعیفش ، مارهش  راتساریو : يدهمدیس ، یهللا ، تیآ 

هدـش وگزاب  ج »  » و ب »  » ینـس هورگ  ياربهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یگدـنز  زا  یـشخب  یگنر ، روصم و  باتک  نیا  رد 
شناراـی وا و  رازآ  زا  تسد  يا  هظحل  هکم  راـفک  درک ، راکـشآ  ار  دوخ  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هکنآ  زا  سپ  .تسا 

زا .تشگ  هنیدـم  راپـسهر  بش  نامه  دـش ، هاگآ  نانآ  هئطوت  زا  ربمایپ  یتقو  .دندیـشک  ار  وا  لـتق  هشقن  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشاد  یمنرب 
برثی هب  هک  دندوب  هتـساوخ  ناشیا  زا  هدرک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  زا  برثی  مدرم  زا  دـنچ  ینت  لبق ، یتدـم 

ناما رد  شنانمـشد  هئطوت  زا  یهلا  دادما  اب  درک و  زاغآ  ار  شیوخ  ترجه  هنایفخم ، مالـسا ، مرکم  یبن  بیترت ، نیدب  .دـنک  ترجه 
.دش هنیدم  دراو  تمالس  هب  دنام و 

ربمایپ ترجه  . 23

.يریزو هحفص ،  42 ، 1382 لوا ، پاچ  يدمحم ، قاحسا  نارهت ، قاحسا ، يدمحم ،

: تسا هدیـسر  پاچ  هب  اه  ناونع  نیا  اـب  سرد  تشه  ناـناوجون ،» ناـکدوک و  يارب  ربماـیپ  یناگدـنز   » هعومجم زا  دـلج  نیموس  رد 
داقعنا یبنلا ، دجـسم  يراذگ  هیاپ  ابق ، دجـسم  يراذگ  هیاپ  هنیدـم ، هب  دورو  ربمایپ ، لتق  يارب  شیرق  هئطوت  هنیدـم ، هب  ربمایپ  ترجه 
نامیپ دحا و  گنج  عاقنیق ، ینب  تشونرـس  ردـب ، گنج  تاکز ، هضیرف  هزور ، هضیرف  هلبق ، رییغت  راصنا ، نیرجاهم و  يردارب ، نامیپ 

.دسر یم  نایاپ  هب  ییامزآدوخ  دنچ  اب  سرد  ره  .ریضن  ینب  دوهی  ینکش 

دلج 4) ( ) ربمایپ یلاسدرخ  ناتساد   ) ...هدرک رظن  میتی  . 24
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40 ، 1380 لوا ، پاچ  هدـنرپ ، ياه  باـتک  يدازآ ، ماـیپ  تاراـشتنا  نارهت ، نایتاولـص ، نیـسحدمحم  شاـقن : اضردـمحم ، راـشرس ،
.يریزو هحفص ،

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  یکدوک  يدازون و  نارود  ناتـساد  رون ،» نیمزرـس  زا   » ياـه باـتک  هعومجم  زا  باـتک  نیمراـهچ  رد 
همیلح هب  يراد  هگن  يارب  دـلوت  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .دوش  یم  وگزاـب  بلطملادـبع  ثراـح و  همیلح ، ناـبز  زاـهلآ 

ناشنادنفـسوگ وس ، کی  زا  .دنتـسه  انگنت  رد  تدـش  هب  یلاس  کـشخ  رثا  رب  همیلح  هلیبق  هک  تسا   یلاـح  رد  نیا  .دوش  یم  هدرپس 
ریخ و اهنآ ، عمج  هب  دـمحم  دورو  اب  .تسا  لـصاح  یب  کـشخ و  ناـش ، يزرواـشک  ياـه  نیمز  رگید ، يوس  زا  دـنوش و  یم  فلت 
، همیلح ینطاب  لیم  فالخرب  سپـس  .دنام  یم  هلیبق  نیا  نایم  رد  یگلاس  جنپ  ات  ترـضح  .ددرگ  یمزاب  اهنآ  هلیبق  هب  تمعن  تکرب و 

.دوش یم  هدنادرگزاب  هنمآ  شردام ، بلطملادبع و  شگرزبردپ ، هب 
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هدنکارپ ياه  عوضوم  مهن : شخب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  هرابرد  یتالاقم   ) همان تثعب  . 1

.يریزو هحفص ،  332 ، 1383 لوا ، پاچ  قداص ، حبص  تاراشتنا  مق ، دمحم ، یفاصر ،

، یجیورت ياه  هلاقم  شخب  هس  رد  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  هب  طوبرم  ياه  هلاقم  زا  يا  هعومجم  باتک ، نیا 
یخرب رد  هک  تساه  هعومجم  ای  اه  هلجم  رد  نآ  رشن  خیرات  ساسا  رب  زین  اه  هلاقم  بیترت  .تسا  هدش  يدنب  هتـسد  یـشهوژپ  یبدا و 

کی زاغآ  زا : دـنترابع  ناگدنـسیون  ياه  ماـن  اـه و  هلاـقم  ناونع  .تسا  هتفرگ  تروص  ییاـج  هباـج  اـه ، عوضوم  بساـنت  هب  دراوم ،
تثعب يراصنا ؛) جارس  يدهم  جاح  همجرت :  ) اه شبنج  همه  نایاپ  ییادخ ؛ شبنج 
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ارح هوک  هنماد  زا  ینید  تضهن  نیرخآ  زاغآ  یناـیرون ،) هّللا  ترـصن   ) هدروآ تریح  هب  ار  ناـیناهج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم 
ارح هوک  زا  هک  دوب  یتداعس  دیشروخ  مالسا ، ربمغیپ  تثعب  يدیعس ،) اضر  مالغدیـس   ) بجر متفه  تسیب و  ینایرون ،) هّللا  ترـصن  )
هللا یلص  مرکا  لوسر  تثعب  ثحبم  یناقلاط ،) دومحم  دیس   ) یقالخا يرکف و  بالقنا  زور  نیتسخن  ثعبم ؛ دومن ، عولط  رشب  يور  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  قالخا  زا  يا  هشوگ  رنهاب ،) داوجدـمحم   ) تسا لوحت  هدامآ  ناهج  ییامه ،) نیدـلا  لالج  ) هلآ هیلع و 

؛ تثعب يزیربت ) یناحبس  رفعج   ) یحو عاعـش  نیتسخن  نیمز ، هرتسگ  رد  قیمع  یلوحت  تثعب  یناجنز ،) دهتجم  لضفلاوبا  دیـس  جاح  )
تـضهن هس  يوـضر ،) ياـقآ  ازریم  همجرت :  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ثعبم  ییاوـشیپ ،) يدـهم   ) ارح زارف  رب  یحو  عوـلط 

اروشاع تبسن  یناسارخ ،) هداز  ظعاو  دمحم  ( ) جع ) يدهم مایق  یمالسا ؛ بالقنا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب   یمالـسا :
نیدلارخف  ) تثعب هماگنه  نافرع ،) رغـصا   ) باتفآ ریفـس  رهم ،) يولع  نیـسح   ) نآ فادـها  تثعب و  هاوخ ،) تسارف  دوصقم   ) تثعب اب 

داوـج  ) دـیآ یم  ...ادـخ  يوـس  زا  ...ارح  راـغ  زا  دـیآ  یم  دـمحم  یلیهـس ،) يدـهم  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  عوـلط  يزاـجح ،)
هب روهشم  یناهفصا  نیسحدمحم  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملا  دیـس  ثعبم  یف  ییاباب ،) اضر   ) تشهب زا  يا  هفرغ  ارح ؛ یثدحم ،)
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  تلاح ،) مساقلاوبا   ) ثعبم دیع  تبسانم  هب  رایرهـش ،) نیـسحدمحم   ) توبن باتفآ  یناپمک ،)

یلوسر مشاهدیس   ) ّتنس لها  تایاور  رظن  زا  نآ  تیفیک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب  ناتـساد  یچ ،) هناش  ریدم  مظاک  )
یلع  ) يربط ریـسفت  خـیرات و  رد  ربماـیپ  تثعب  یحو و  زاـغآ  يولع ،) دیـس  میهاربادیـس   ) يربـط خـیرات  رد  ربماـیپ  تثعب  یتـالحم ،)

رفصدمحم  ) تثعب زا  لبق  ربمایپ  نید  یناود ،)
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(. یفاک دیجم   ) تثعب نارود  یخیرات  یسانش  هعماج  يدیهش ،) رفعج  دیس   ) تثعب يرئاح ،) يدهمدیس   ) تثعب یلیئربج ،)

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم  بتکم  رد  . 2

.يریزو هحفص ،  550 ، 1384 لوا ، پاچ  یمئاق ، یلع  نارهت ، یلع ، یمئاق ،

زا شیپ  نارود  هب  مود ، شخب  رد  .تسا  هتفر  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  رابت  نادـناخ و  هراـبرد  باـتک  لوا  شخب  رد 
ياه عوضوم  .تسا  هدـش  رکذ  توبن  نامز  طیارـش  هرابرد  یتاعالطا  موس ، شخب  رد  .دوش  یم  هراـشا  يو  هداوناـخ  ربماـیپ و  توبن 
عناوم ربمایپ ، تیمتاخ  ماقم  ربمایپ ، ماقم  نأش و  تلاسر ، يارجا  توعد ، تلاسر و  توبن ، لیالد  توبن ، ترورـض  زا : دنترابع  يدعب 

دشر لماوع  ربمایپ ، یعامتجا  یـشم  یگنهرف ، یـشم  ربمایپ ، قالخا  مراکم  ربمایپ ، یـصخش  تایح  هنیدم ، رد  ربمایپ  ربمایپ ، ربارب  رد 
.ترضح نآ  راثآ  ربمایپ و  تافو  مالسا ، دشر  عناوم  مالسا ،

ارح هوک  زارف  رب  یحو  عاعش  . 3 

.یعقر هحفص ،  79 ، 1379 مجنپ ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یلع ، یناود ،

نینچمه .دزادرپ  یم  ترـضح  نآ  رب  نآرق  هروس  نیلوا  لوزن  زین  مالـسا و  ربمایپ  تثعب  لحم  ارح ، هوک  هرابرد  قیقحت  هب  باـتک  نیا 
نیا ياه  ناونع  .دنک  یم  یسررب  تسا ، هتفای  هار  ینس  هعیـش و  یثیدح  يریـسفت و  ياه  باتک  رد  دروم  نیا  رد  هک  ار  ییاه  هابتـشا 

.شناد ملق و  شقن  مهد و  ياوشیپ  راتفگ  ثعبم ، تایاور  ربمایپ ، تثعب  ارح ، هوک  هقباس  زا : دنترابع  باتک 

(2 دلج 1 _   ) ناربمایپ متاخ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  . 4
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.هحفص  660 ق ، 1389ه .   دلج 2 ، يریزو ، هحفص ،  616 ، 1363 مهد ، پاچ  داشرا ، هینیسح  تاراشتنا  نارهت ، یهورگ ،

هب ترـضح  نآ  هرابرد  عماج  یباتک  يادـها  يارب  مرکا  لوسر  ترـضح  تثعب  نرق  نیمهدزناپ  زاغآ  رد   _ داشرا هینیـسح  هسـسؤم  _

هدـهع رب  ار  باتک  شراگن  زا  یـشخب  مادـک  ره  درک  تساوخرد  الـضف  اـملع و  زا  یعمج  زا  ناـیناریا ، هژیو  هب  ناناملـسم و  هعماـج 
هیلع و هللا  یلص  دمحم   » باتک دلج  ود  نانآ ، ياه  هلاقم  نداتسرف  اب  دندرک و  تباجا  ار  هسسؤم  توعد  ینابرهم  اب  يرایـسب  .دنریگ 
ربمایپ و همان  یگدـنز  ربمایپ ، تثعب  مالـسا ، ربماـیپ  تیمتاـخ  یـسررب  هب  هعومجم  نیا  .دـیدرگ  نیودـت  هیهت و  ناربماـیپ » متاـخ  هلآ ؛

ناـهج رد  نـید  تـسا : حرــش  نـیا  هـب  هعوـمجم  نـیا  ناگدنــسیون  ماـن  اـه و  هلاـقم  ناوـنع  .دزادرپ  یم  ناـشیا  بقاــنم  لــیاضف و 
ترجه ات  تثعب  زا  يدیهش ،) رفعج  دیس   ) تثعب ات  تدالو  زا  رنهاب ،) داوجدمحم   ) تثعب رصعرد  ناهج  رـصن ،) نیـسحدیس  ) رـصاعم
يوسوم لضفلاوبا  دیس   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قالخا  زا  يا  هشوگ  یتعیرش ،) یلع   ) تافو ات  ترجه  زا  يدیهش ،) رفعج  دیس  )

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يامیـس  ییابطابط ،) نیـسحدمحم  دیـس   ) مالـسا هنییآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یناجنز ،) دهتجم 
(، يزیربت يرفعج  یقتدمحم   ) لقع مالسا و  يرهطم ،) یـضترم    ) توبن متخ  روپ ،) باهـش  هّللاءاطع  ) ایبنا تاراشب  یتعیرـش ،) یلع  )
(، يونیم یبتجم   ) نایحیـسم مشچ  هچیرد  زا  مالـسا  بوک ،) نیرز  نیـسحلادبع   ) مالـسا هماـنراک  يرون ،) نیـسح   ) مالـسا تیعماـج 

ناهج رد  ناناملسم  مالسا و  يرتسبش ،) یضترم   ) مالسا شرتسگ  لماوع  زا  یلیلحت  يدیعس ،) اضر  مالغ  دیس   ) مالـسا نیقرـشتسم و 
(. يرهطم یضترم   ) یما ربمایپ  و  یناینزم ) یتعیرش  یقتدمحم   ) توبن یحو و  یهاشورسخ ،) يداهدیس   ) زورما
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  توبن  . 5

، نارهت میظنت ،) هیهت و   ) هللا همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  یـشهوژپ  تنواعم  نیودـت ،)  ) تاداـسلا غورف  روپ ، میحر 
.يریزو هحفص ،  705 ، 1380 لوا ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم 

دـنیب و یم  قح  ساسا  ار  تادوجوم  ناهج و  همه  دوب و  قح  تافـص  امـسا و  هب  نافراع  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هدنـسیون ، رواب  هب 
زا ملاوع  ترطف و  همه  رد  توبن  زا  شیوخ ، راثآ  رد  هک  دوب  هتخیمآرد  یتیعماج  تفرعم و  ناـنچ  اـب  توبن  هب  وا  هاـگن  .دسانـش  یم 
هبال زا  ار  توبن  ثحابم  یتفرعم ، نینچ  هب  هجوت  اب  هعومجم  نیا  هدنروآدرگ  .دنار  یم  نخـس  توسان  ملاع  ات  تافـص  امـسا و  ملاع 

ترورض لوا : لصف  تسا : ثحابم  نیا  لماش  هک  هدیشخب  ناماس  لصف  هدزیس  رد  هتفای و  ناشیا  یفسلف  یمالک و  ینافرع ، راثآ  يال 
؛ یهلا يایبنا  تایـصوصخ  موس : لصف  یمتخ ؛ ماقم  هب  لین  ات  اـیبنا  ریـس  لـحارم  رد  یبن  توبن و  تقیقح  مود : لـصف  لـسر ؛ لاـسرا 
؛ ایبنا تیـصخش  ماقم و  نوماریپ  یتاکن  متفه : لصف  ایبنا ؛ تلاسر  دصاقم  مشـش : لصف  تمـصع ؛ مجنپ : لصف  هزجعم ؛ مراهچ : لصف 

نوماریپ مهدزای : لصف  جارعم ؛ مهد : لـصف  تثعب ؛ مهن : لـصف  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـصخش  ماـقم و  متـشه : لـصف 
.نید نوماریپ  یثحابم  مهدزیس : لصف  مالسا و  تیمتاخ  تیعماج و  مهدزاود : لصف  نآرق ؛ یحو و 

ربمایپ ردام  هنمآ ، . 6 

.یعقر هحفص ،  203 ، 1379 لوا ، پاچ  يوبن ، تاراشتنا  نارهت ، يداجس ، یقتدمحمدیس  همجرت : هشیاع ، یطاشلا ، تنب 
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ار مالـسا  ربمایپ  ردام  هنمآ ، هلمج  زا  ناربمایپ و  ناردام  یناگدـنز  زا  يا  هچخیرات  ردام ، ماقم  نز و  تیـصخش  یـسررب  اب  باتک  نیا 
هدرک افیا  ناشنادـنزرف  یتسرپرـس  رد  زین  ار  ردـپ  شقن  يردام ، هفیظو  ماجنا  رب  نوزفا  هک  ار  یناردام  شقن  هدنـسیون ، .تسا  هدروآ 

هب .دناد  یم  ناردام  نیا  زا  يا  هنومن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یسیع و  یسوم ، لیعامـسا ، ردام  يو  .تسا  هدرک  هتـسجرب  دنا ،
یلهاج هعماج  رد  ار  نز  شقن  هدنـسیون  .تسا  هدـننک  نییعت  رایـسب  ناسنا  تیـصخش  نیوکت  رد  هداوناخ  تثارو و  شقن  وا ، داـقتعا 
هّللادـبع هنمآ و  جاودزا  یگنوگچ  هب  زین  همادا  رد  .تسا  هدروآ  تسا ، نانز  مان  زا  هتفرگرب  ناشمان  هک  ار  یلیابق  مان  هدرک و  یبایزرا 

اب هدوب و  یبدا  ناور و  باتک ، یسراف  همجرت  .دنک  یم  هراشا  هنمآ  گرم  ربمایپ و  یمیتی  هب  ماجنارـس  دزادرپ و  یم  هّللادبع  گرم  و 
.تسا هارمه  یقرواپ  رد  حیضوت  حرش و 

تّنس نآرق و  شرازگ  هب  ربمایپ  يرادرسمه  هویش  . 7

.یعقر هحفص ،  159 ، 1380 لوا ، پاچ  امن ، یتسه  تاراشتنا  نارهت ، ییاباب ، اضر  هتساریو : دمحا ، ینیدباع ،

دوخ نارسمه  اب  مالسا  ربمایپ  راتفر  یگنوگچ  یسررب  هب  ّتنـس ، لها  هعیـش و  تایاور  تایآ و  هب  دانتـسا  اب  باتک ، نیا  رد  هدنـسیون 
دروخرب عون  تسا  هدیشوک  نانآ  راگزاسان  انایحا  توافتم و  هیحور  ترضح و  نآ  ددعتم  نارسمه  هب  هجوت  اب  هدنـسیون  .دزادرپ  یم 
نارـسمه زا  یـضعب  ياـه  يراـگزاسان  زا  ییاـه  هنومن  ندروآ  اـب  يو  .دـنک  ناـیب  نارگید  يارب  یتـیبرت  يوگلا  ناوـنع  هب  ار  ربماـیپ 

اب ربمایپ  دروخرب  هویش  نایب  اب  هتخادرپ و  ربمایپ  نارسمه  دّدعت  هفسلف  هب  ناربمایپ ،
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.تسا هدرک  هراشا  هداوناخ  طیحم  رد  تشذگ  يراگزاس و  ارادم ، تلادع ، نوچ : یلیاسم  هب  شیوخ ، نارسمه 

زاجح دوهی  ربمایپ و  . 8 

، مق باتک  ناتسوب  هسـسؤم  مق ، هریـس ، خیرات و  هدکـشهوژپ  یمالـسا  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  میظنت : هیهت و  یفطـصم ، یقداص ،
.يریزو هحفص ،  217 ، 1382 لوا ، پاچ 

هشیمه ربمایپ  شهوژپ ، نیا  ساسا  رب  .دزادرپ  یم  دوخ  رـصاعم  يدوهی  ياه  هورگ  اب  مالـسا  ربمایپ  هریـس  راتفر و  یـسررب  هب  رثا  نیا 
ناماس لصف  جـنپ  رد  باتک  .دـندرک  یم  ضقن  ار  دوخ  ياه  نامیپ  نایدوهی  یلو  دوب ، نایدوهی  اب  زیمآ  تملاسم  یگدـنز  راتـساوخ 
.تسا هدمآ  دوهی  تنوکس  لحم  اه و  تیصخش  اه ، یگژیو  نایدوهی ، تبسن  دوهی و  هژاو  هرابرد  یتایلک  لوا ، لصف  رد  .تسا  هتفای 

گنج دوهی و  یغیلبت  یگنهرف و  ياهزیتس  سپس  .تسا  هدش  حرطم  دوهی  اب  هنایوج  حلص  طباور  ربمایپ و  ياه  نامیپ  مود ، لصف  رد 
نب هّللادـبع  هیرـس  هملـسم و  نبدـمحم  هیرـس  ریمع ، نب  ملاس  ياه  هیرـس  ربیخ و  هوزغ  هظیرق ، ینب  هوزغ  ریـضن ، ینب  ياه  هوزغ  اه و 

یفرع ینالقع ، یسایس ، ياهراتفر  نایدوهی ، هب  طوبرم  ثداوح  نایب  اب  یخیرات ، عبانم  ساسا  رب  هدنسیون  .تسا  هدش  یسررب  کینع 
.تسا هدرک   یسررب  هنیمز  نیا  رد  ار  ربمایپ  یقالخا  و 

يوبن رصع  رد  دوهی  درکلمع  رب  یلیلحت  . 9

.يریزو هحفص ،   216 ، 1381 لوا ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یلع ، بانب ، دیدج 

يریسفت و عبانم  تایآ و  زا  يریگ  هرهب  اب  هدنـسیون  .تسا  مالـسا  ربمایپ  تثعب  رـصع  رد  دوهی  ياه  هئطوت  هرابرد  یـشهوژپ  رثا ، نیا 
هب هراشا  اب  یخیرات و 
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، يرگ هنتف  هتخادرپ و  تثعب  زا  سپ  نانآ  ياه  ینکـشراک  هب  رهـش ، نیا  رد  نانآ  تیعقوم  تثعب و  زا  شیپ  هنیدـم  هب  دوهی  ترجاهم 
نیا هلمج  زا  ار  ییوـج  هناـهب  ناناملـسم و  دادـترا  رد  شـالت  ینیرفآ ، نارحب  تناـیخ ، بـیرخت ، رورت ، يزورفا ، گـنج  یـسوساج ،

، يزوت هنیک  تجاجل ، قافن ، یتسرپ ، ماقم  یبلطایند  ، هلمج  زا  نانآ  یناسفن  لیاذر  یخرب  هب  نینچمه  .تسا  هدرمشرب  اه  ینکشراک 
نامیپ داقعنا  قح ، هب  توعد  هلمج  زا  نانآ  اب  ربمایپ  دروخرب  لحارم  هب  زین  ناـیاپ  رد  .تسا  هدرک  هراـشا  ینکـش  ناـمیپ  یتسرپداژن و 

.تسا هتخادرپ  هعماج  زا  نانآ  جارخا  رادشه و  هرظانم ، همان ،

دوهی موق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  . 10

.يریزو هحفص ،  203 ، 1379 لوا ، پاچ  کشا ، تاراشتنا  نارهت ، ناویک ، روپ ، كاخ 

نانآ ییورایور  یگنوگچ  مالسا و  زا  سپ  شیپ و  نایدوهی  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، لئاسم  هرابرد  تسا  یشهوژپ  باتک ، نیا 
هب مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  مالسا و  ربمایپ  نادناخ  هرجـش  لاصتا  تسا : رارق  نیدب  باتک  ياه  ناونع  نیرت  مهم  .مالـسا  ربمایپ  اب 

، دوخ هب  بارعا  ندرک  هتـسباو  رد  ناـیدوهی  تسایـس  ناتـسبرع ، رد  یتسرپ  تب  جاور  داـجیا و  هوحن  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح 
، نیملـسم هب  تبـسن  نایدوهی  هنازوت  هنیک  هناراکایر و  ياه  تسایـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  نایدوهی  تفلاـخم  لـیالد 

.نیملسم اب  اهنآ  گنج  نایدوهی و  تنایخ  اهنآ ، طسوت  فلتخم  دراوم  رد  ربمایپ  نیملسم و  هب  تمهت 

مالسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  یهاگآ  نابز  . 11

.یعقر هحفص ،   98 ، 1380 لوا ، پاچ  یمالسا ، فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، نسح ، نافرع ،
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ربمایپ هک  تسا  عوضوم  نیا  تابثا  ددـص  رد  رگید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  یبرجت و  یخیرات و  ياـه  تیعقاو  هب  دانتـسا  اـب  هدنـسیون 
نابز تسخن ، تایاور ، زا  ییاـه  هنومن  ناـیب  اـب  يو  .دنتـشاد  ار  اـهنآ  هب  ملکت  فلتخم و  ياـه  ناـبز  مهف  تردـق  ناـماما ، مالـسا و 

ناماما ربمایپ و  یهاگآ  نابز  لیلحت  هب  هاگ  نآ  هدرک و  یسررب  ار  نامیلس  فسوی و  ترـضح  دننام  نیـشیپ ، ناربمایپ  یخرب  یهاگآ 
زا  يدومن  فلتخم ، ياه  نابز  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  مالسا و  ربمایپ  ملکت  تسا  دقتعم  هدنسیون  .تسا  هتخادرپ  تایاور  هاگدید  زا 

.تسا هدروآ  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  ار  اهنآ  ياهوگو  تفگ  زا  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  يو  .تسا  نانآ  نارک  یب  شناد 

يرشب یملع  ياهدرواتسد  اب  يوبن  رابخا  تقباطم  . 12

.يریزو هحفص ،  272 ، 1381 لوا ، پاچ  ناگرگ ، تاراشتنا  مق ، يدایص ، لیلخ  همجرت : دمحا ، دیس  ینسح ، يرامغ 

، ینس هعیش و  ییاور  عماوج  زا  يریگ  هرهب  اب  هدنـسیون  .تسا  هتخادرپ  ربمایپ  نابز  زا  هدنیآ  رابخا  اهدادیور و  یـسررب  هب  باتک  نیا 
قالخا و داسف  بیجع ، ياه  فاشتکا  اـه و  عارتخا  زا  اـهنآ  رد  ربماـیپ  هک  هدرک  يروآدرگ  ار  ربماـیپ  زا  لوقنم  تاـیاور  زا  يراـمش 
، امیپاوه لیبموتا ، راطق ، شیادیپ  زا : ربمایپ  رابخا  زا : دـنترابع  باتک  ياه  ناونع  یخرب  .تسا  هداد  ربخ  هدـنیآ  رد  خـلت  ياهدادـیور 

ملع نتخومآ  تقو ، ياملع  داسف  ناناملـسم ، اب  ینمـشد  رد  نایبرغ  عامتجا  یـشاقن ، تالآ  یعونـصم ، ناراـب  قرب ، نفلت ، متا ، بمب 
تاعارتخالا هقباطم   _ هدـش همجرت  نتم ، ناونع  .سکعرب  ناـنز و  هب  نادرم  هباـشت  ناـمیا ، فعـض  قـالخا و  داـسف  يراداـیند ، يارب 

.تسا هیربلا _ دیس  هب  ربخأ  امل  هیرصعلا 

تلحر ات  ترجه  زا  . 13
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.يریزو هحفص ،   448 ، 1380 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ربکا ، یلع  دیس  یشرق ،

هنیدم رد  شتایح  لاس  هد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لاح  حرش  تسادیپ ، شمان  زا  هک  نانچ  تلحر » ات  ترجه  زا   » باتک
هداتفا قافتا  یلاس  هچ  رد  نایرج  ره  هک  هدـیدرگ  نّیعم  هدـش و  میـسقت  ترجه  زا  سپ  ياه  لاـس  هب  لاوحا  حرـش  نیا  .تسا  هرونم 

هدرک تیانع  رتشیب  اهنآ  عیرـشت  خیرات  ماکحا و  عیرـشت  هب  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  رد  رگید  ياه  باتک  اب  باتک  نیا  توافت  .تسا 
فوسک فوسخ و  زامن  دیدرگ ؟ زاغآ  رفس  مادک  زا  رفـس  زامن  تفای ؟ تیمـسر  هنوگچ  دش و  عیرـشت  یک  هعمج  زامن  دننام : .تسا 

؟ دیدرگ عیرـشت  تقو  هچ  و  هنوگچ   راکانز  ندرک  راسگنـس  دش ؟ عقاو  ینایرج  هچ  رد  رمخ  میرحت  دوب ؟ يدماشیپ  هچ  اب  هطبار  رد 
هیموی ياهزامن  دش ؟ هتـشون  تقو  هچ  رد  تخیوآ ، یم  شریـشمش  فالغ  زا  ار  نآ  ترـضح  دوب و  تاید  هرابرد  هک  لقاعم »  » باتک
ینامز ای  ینایرج  هچ  رد  ناعل  مکح  براحم و  ّدح  دیدرگ ؟ عیرـشت  هنوگچ  رافک  اب  جاودزا  میرحت  دندش ؟ تعکر  هدـفه  تقو  هچ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  لاوحا  حرـش  هعلاطم  اب  هدنناوخ  هک  یتموکح  یعامتجا و  يدرف و  ماکحا  زا  نآ  ریظن  مکح  اه  هد  و  دوب ؟
نیقیرف ییاور  یخیرات و  لوا  تسد  ربتعم و  عبانم  تایآ و  هب  دانتسا  اب  باتک  بلاطم  .دش  دهاوخ  هاگآ  اه  نایرج  نیا  اب  رتشیب  هلآ  و 

.تسا هدمآ  مهارف  یهقف  ياه  باتک  ریسافت و  زا  يریگ  هرهب  اب  و 

( نآ هلاس  خیرات 1400  نارجن و  نایحیسم  ربمایپ و  نیب  هلهابم  میظع  يارجام   ) هلهابم رارسا  . 14

.يریزو هحفص ،  307 ، 1382 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، اضردمحم ، يراصنا ،
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يارجام هب  یلک  یهاگن  اب  راتفگ ، شیپ  رد  هدنراگن  .تسا  هدیشک  ریوصت  هب  ار  هلهابم  ناتـساد  يریگ  لکـش  یگنوگچ  باتک ، نیا 
سپـس .دـنک  یم  یفرعم  ار  ناتـساد  نیا  ياه  تیـصخش  میـسرت و  نارجن ، یخیرات  يایفارغج  هلهابم و  ناتـساد  زا  ییامنرود  هلهابم ،

شکمشک اه و  ثحب  ربمایپ ، خساپ  يارب  نارجن  سنارفنک  همان ، نیا  باتزاب  نارجن و  ياراصن  هب  ربمایپ  همان  هلهابم و  لصفم  ناتساد 
میمـصت هرابرد  هاگ  نآ  .دـهد  یم  حرـش  ار  ربمایپ  دروم  رد  ینامـسآ  ياه  باتک  یـسررب  ربماـیپ و  تیناـقح  رـس  رب  ناـینارجن  ياـه 
فیـصوت زین  اهنآ و  ياه  ضارتعا  ناینارجن و  اب  ربمایپ  هرظانم  هنیدـم ، رد  ربمایپ  اـب  ناـینارجن  رادـید  هنیدـم ، هب  رفـس  يارب  ناـینارجن 

هب نانآ  زیمآ  تملاسم  تشگزاب  هلهابم و  كرت  نالعا  ناینارجن و  ینامیشپ  هب  سپس  .تسا  هدنار  نخـس  هلهابم  یندنامدای  هب  مسارم 
مامتا .دنک  یم  یـسررب  ار  سابع  ینب  نادناخ  هیما و  ینب  هلـسلس  نیدشار ، يافلخ  نارود  رد  ناینارجن  تیعقوم  دزادرپ و  یم  هنیدـم 

ثحابم رگید  زا  هلهابم  زور  مسارم  هلهابم و   هیشاح  رد  ییاه  ناتساد  اهنآ ، نارای  باحـصا و  ناموصعم و  يوس  زا  هلهابم  اب  تجح 
.تسا هدمآ  نآ  عبانم  دانسا و  هلهابم و  یسانش  باتک  نایاپ ، رد  .تسا  باتک  نیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  تازجعم  . 15

.یعقر هحفص ،  616 ، 1383 لوا ، پاچ  فلا ، رشن  دهشم ، هّللا ، بیبح  روپربکا ،

ناونع هلمجزا  .تسا  هتخادرپ  ناشیا  رابرهگ  ثیداحا  زا  یخرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ياـه  هزجعم  هب  رـضاح  هعومجم 
زامن و ربمایپ ، یکدوک  ربمایپ ، نیرفن  يراوسرتش ، نیریش  ناتساد  رتش ، يرگاشفا  درک : هراشا  ناوت  یم  ریز  دراوم  هب  باتک  نیا  ياه 

ربمایپ و جاودزا  ناتساد  ناراب ، يارب  ربمایپ  ياعد 
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ندش مین  ود  هوک ، هیرگ  ربمایپ ، ياعد  رتش ، يارجام  بهلوبا ، نز  ندش  هتشک  يارجام  بآ ، همشچ  رد  هزجعم  مالسلااهیلع ، هجیدخ 
، ردـب گـنج  رد  یبـیغ  ياهدادـما  هاـم ، ندـش  مین  ود  ربماـیپ ، لـتق  هئطوـت  مالـسلا ، هیلع  یلع  مشچ  درد  تخرد ، تکرح  تـخرد ،
، یناریا يدوهی  ندـش  ناملـسم  دـسا ، تنب  همطاف  يارب  ربماـیپ  تنامـض  كوبت ، هقطنم  رد  هزجعم  لـهجوبا ، ندـش  هتـشک  یگنوگچ 
یـسوم و میهاربا ، حون ، تازجعم  ماـجنا  لوق ، شوخ  يوهآ  ربماـیپ ، نتفرگ  یتشک  ههاـم ، ود  كدوک  يارجاـم  ینامـسآ ، ياـهرانا 
هنمآ و جارعم ، رد  ربمایپ  ربمایپ ، رس  رب  ربا  هیاس  ربمایپ ، ياعد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ياپ  درد  يافش  ربمایپ ، طسوت  مالسلا  مهیلع  یسیع 

شقن ربمایپ ، هزجعم  نیلوا  دحا ، گنج  رد  هکیالم  دادما  بازحا ، هوزغ  يارجام  رذوبا ، رفـس  دروم  رد  ربمایپ  ینیب  شیپ  ربمایپ ، دلوت 
 . ...و ربمایپ  نیگن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رفس  نیرخآ  . 16

.یعقر هحفص ،  159 ، 1379 مود ، پاچ  ظوفحم ، حول  تاراشتنا  مق ، هّللادسا ، دیس  يروای ،

هب يو  .تسا  هتخادرپ  عادولا  هجح  ینعی  مالسا ، ربمایپ  یناگدنز  مهم  ياه  هرود  زا  یکی  لیلحت  یسررب و  هب  باتک  نیا  رد  هدنسیون 
.تسا هدز  نآ  شراگن  هب  تسد  ربمایپ ، جـح  نیرخآ  هرابرد  یقیاـقح  ناـیب  فدـه  اـب  عوضوم و  نیا  رد  لقتـسم  یباـتک  دوبن  لـیلد 
صقان بلاطم  نایب  رظن  زا  ار  عبانم  نیا  هاگره  و  هدرک   هدافتـسا  ّتنـس  لها  عبانم  زا  وا  .تسا  يدروم  یفیـصوت  یخیراـت و  وا  شور 

، ربمایپ هرمع  جح و  نوماریپ  یـشهوژپ  تسا : رارق  نیدـب  ثحب  دروم  ياه  ناونع  زا  یخرب  .تسا  هتفرگ  هرهب  یعیـش  ذـخآم  زا  هتفای ،
يانعم هرابرد  ریدـغ ، یگنادواـج  لـماوع  نآ ، زا  یـسرد  ربماـیپ و  ینارنخـس  رفـس ، نیا  زا  ییاـه  هرهب  عادولا ، هجح  تیمها  لـماوع 

.یلوم
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عادولا هجح  رد  ربمایپ  اب  ماگ  مه  . 17

.يریزو هحفص ،  360 ، 1383 لوا ، پاچ  هزوح ، شناد  رشن  مق ، نیسح ، یقثاو ،

مهارف یعیـش  تایاور  يانبم  رب  هک  عادولا  هجح  هب  فورعم  ربمایپ ، جـح  نیرخآ  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  زا  تسا  یلیلحت  باـتک ، نیا 
زا رفـس ،» هناتـسآ  رد   » ناونع اب  لوا  لصف  رد  .دراد  تسویپ  راهچ  لصف و  جنپ  باتک  .تسا  هدـش  میدـقت  نانابز  یـسراف  هب  هدـمآ و 

، تاقیم جـنپ  نییعت  هرابرد  تاقیم ،» رد   » ناونع اب  مود  لصف  رد  .دور  یم  نخـس  رفـس  ياه  یگداـمآ  جـح و  يارب  یمومع  ناوخارف 
رفـس زا  هکم ،» يوس  هب   » ناونع اـب  موس  لـصف  رد  .دوش  یم  هداد  شرازگ  تشذـگ ، مارحا  ماـگنه  هب  هچنآ  زا  ربماـیپ و  مارحا  بادآ 

اب مراهچ  لـصف  رد  .تسا  هدرک  ثحب  نآ  تارطاـخ  هکم و  اـت  هنیدـم  ندومیپ  زور  تشه  ترـضح و  نآ  ریـس  طـخ  ربماـیپ ، هراوس 
یپ عـّتمت و  جـح  عیرـشت  ترـضح ، یعـس  زاـمن و  فاوـط و  مارحلا و  دجـسم  هکم و  هب  ربماـیپ  دورو  زا  هـبعک ،» شوـغآ  رد   » ناوـنع

تکرح عادولا ، هجح  رد  ناـنز  ناـکدوک و  روضح  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ربماـیپ و  ناـمز  رد  هبعک  شـشوپ  زا  نآ ، ياهدـمآ 
ناونع اب  مجنپ  لصف  رد  .دوش  یم  ثحب  رگید  یئزج  ياه  عوضوم  هکم و  رد  ربمایپ  هب  نتسویپ  هکم و  يوس  هب  نمی  زا  نینمؤملاریما 

مارحلارعشم و رد  فوقو  تافرع ، رد  ترضح  ياهاعد  اجنآ ، رد  ربمایپ  مهم  ینارنخـس  تافرع و  رد  فوقو  زا  هفرـشم ،» فقاوم  رد  »
ربمایپ فورعم  ینارنخـس  نینمؤملاریما ، ربمایپ و  ینابرق  رتش  دـص  کی  هبقع ، هرمج  یمر  انم و  يوس  هب  تکرح  جـح ، رد  یهلا  رکذ 

هب تشگزاب   » زا مشش  لصف  رد  .دیآ   یم  نایم  هب  نخس  يرگید  ياه  ثحب  نامزلارخآ و  هرابرد  ربمایپ  ینارنخس  فیخ ، دجـسم  رد 
عوضوم .دوش  یم  وگو  تفگ  لاس  نآ  جاجح  دادعت  و  مخریدغ » هثداح  هنیدم و 
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هرابرد ترجه ، زا  شیپ  ربمایپ  ياه  جح  هرابرد  یمالـسا ، جـح  اب  یلهاج  جـح  توافت  هد  هرابرد  تسا : حرـش  نیا  هب  زین  اه  تسویپ 
.هکم رد  نیموصعم  هرطاخ  هس  تصش و  ترجه و  زا  سپ  ربمایپ  ياه  هرمع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد  سدقم  بتک  ياه  تراشب  . 18

.یعقر هحفص ،  294 ، 1379 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، این ، گرزب  همجرت : یفطصمریم ، رمات ،

هدزاود مالـسا و  ربمایپ  تیناقح  نییبت  يارب  اهنآ  زا  نتفرگ  کمک  سدـقم و  ياه  باتک  هناگ  هد  ياه  تراشب  نییبت  باتک ، فدـه 
هدرک هدافتسا  يوسنارف  یسیلگنا و  یبرع ، عبانم  زا  هتفرگ و  راک  هب  ار  یلالدتـسا  هویـش  هدنـسیون ، .تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما 

هیزجت و یـسررب و  لیـصفت ، هب  ار  اه  تراشب  ینـس ، هعیـش و  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  سدـقم و  ياه  باتک  هب  دانتـسا  اب  يو  .تسا 
تما ندوب  هوسا  ماما و  هدزاود  تماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاـسر  نشور ، روط  هب  لوا  تراـشب  رد  .تسا  هدرک  لـیلحت 
لوسر فصو  تسا ، مالسلا  هیلع  دوواد  نابز  زا  یبدا  يا  هعطق  هک  مراهچ  تراشب  .تسا  هدرک  تابثا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

در مجنپ  تراشب  دروم  رد  اراصن  دوهی و  ياعدا  .درادربرد  ار  هناـگ  هدزاود  همئا  مالـسلااهیلع و  همطاـف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
یلص ادخ  لوسر  تیب  لها  ندمآ  تراشب  نیمه   ) هدش هتسناد  جع ) ) يدهم ترضح  مالسا و  ربمایپ  رب  قبطنم  تراشب  نیا  هدیدرگ و 

توبن رگید ، تراشب  .تسا  هتخادرپ  يدهم  ترـضح  ماما و  هدزاود  همطاف و  ماقم  تابثا  هب  هک  تساّنحوی ) يایؤر  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
دمحم
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يو .تسا  هدمآ  هدنسیون  رصتخم  لاح  حرـش  باتک ، زاغآ  رد  .تسا  هدرک  تباث  ار  مالـسا  نید  ندوب  یناهج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تیب و لها  هرابرد  ار  یثحب  سدـقم ، ياه  باتک  رد  قیقحت  اب  هتخادرپهلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیمتاخ  تابثا  هب  همدـقم ، رد 
ود رـضاح ، باتک  رب  نوزفا  نآ ، رد  تسا و  نایعیـش  موصعم  ماما  هدزاود  فصو  رد  مجرتم  همدـقم  .تسا  هدرک  حرطم  هلهابم  هعقاو 

.تسا هدش  یفرعم  هنیمز  نیا  رد  رگید  باتک 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  همان  باتک  . 19 

یناملآ هسنارف ، یسیلگنا ، یبرع ، یسراف ، ياه  باتک  هعومجم 

.يریزو هحفص ،  199 ، 1360 ملق ، تاراشتنا  نارهت ، يدهم ، ییالاد ،

لوسر هرابرد  یناملآ  هسنارف و  یسیلگنا ، یـسراف ، یبرع ، ياه  نابز  هب  هک  ییاه  باتک  زا  تسا  يا  هدیزگ  رـضاح ، یـسانش  باتک 
هللا یلص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  هب  طوبرم  صاخ  درفم و  ياه  باتک  هب  اهنت  رثا ، نیا  رد  .تسا  هدش  هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

ناونع  140 یبرع ، ناوـنع   495 یـسراف ، ناونع  هک 186  تـسا  هدرک  یفرعم  ار  باـتک   879 عومجم ، رد  هدـش و  هدنـسبهلآ  هیلع و 
بیترت هب  هدـمآ و  هدنـسیون  ماـن  ریز  شخب ، ره  رد  اـه  باـتک  ناونع  .تسا  یناـملآ  زین  ناونع  يوسنارف و 29  ناوـنع   29 یسیلگنا ،

.تسا هدمآ  اه  ناونع  ییابفلا  تسرهف  زین  نایاپ  رد  .تسا  هدش  بترم  ناگدنسیون  مان  ییابفلا 

( هلبق رییغت  ربمایپ و   ) تزع ناغمرا  . 20

.یعقر هحفص ،   58 ، 1385 لوا ، پاچ  امیسوادص ، یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، یلع ، نسح  يدومحم ،
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هاگیاج هلبق  رییغت  هعقاو  اهنآ ، نایم  رد  یلو  تسا ، زومآ  سرد  نیریش و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  ياهدادیور  همه 
دیدرت کش و  هنوگ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، زین  ینایحو  هناوتـشپ  ییاور ، یخیرات و  تادنتـسم  رب  هوـالع  هعقاو  نیا  .دراد  يا  هژیو 

نیودـت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  لاس  ناونع  هب  لاـس 1385  يراذـگ  ماـن  تبـسانم  هب  هک  رثا  نیا  .درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  رد 
هلبق راثآ  تیمها و  زا  مالـسا ، گرزب  ربمایپ  یناگدنز  زا  ییاه  هشوگ  میـسرت  اب  هدنـسیون  .تسا  هدـش  لیکـشت  لصف  شـش  زا  هتفای ،

یخرب .دـنک  یم  نییبت  ار  هلبق  رییغت  هدـنزومآ  ياـه  سرد  دـهد و  یم  یتاـعالطا  زین  ناناملـسم  لوا  هلبق  هراـبرد  دـیوگ و  یم  نخس 
تیب تلیـضف  مالـسا ، هلبق  نیتسخن  سدقملا  تیب  مالـسا ، رد  هلبق  راثآ  تیمها و  یـسانش ، موهفم  زا : دنترابع  باتک  نیا  ياه  ناونع 

هنیجنگ دوهی ، هلبق  خـیرات ، رد  دوهی  ياه  یگژیو  خـیرات ، رذـگ  رد  سدـقملا  تیب  تایاور ، رد   سدـقملا  تیب  نآرق ، رد  سدـقملا 
، ناناملـسم هاگ  هلبق  هبعک ؛ سدـقملا ، تیب  يوس  هب  ناناملـسم  ندـناوخ  زامن  هفـسلف  فیرـش ، سدـق  مالـسا و  سدـقملا ، تیب  ياه 
هفـسلف و سدـقملا ، تیب  زا  هلبق  رییغت  يارجام  نآرق ، رد  هبعک  هاگیاج  هبعک ، نایلوتم  هکم و  نانکاس  نیتسخن  هبعک ، يانب  هچخیراـت 

ياهداهنشیپ نوچمه : ییاه  عوضوم  زا  هک  تسا  باتک  شخب  نیرخآ  ناونع  نازاس ،» همانرب  اب  هارمه   » .هلبق تخانش  هلبق ، رییغت  راثآ 
همان باتک  یسانش و  باتک  هلبق ، رییغت  هرابرد  یـسانشراک  ياه  شـسرپ  یمدرم ، ياه  شـسرپ  يا ، هقباسم  ياه  شـسرپ  يا ، همانرب 

.تسا هدمآ  مهارف 
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یبرع نابز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هرابرد  باتک  ناونع  تسیود  یفرعم  مهد : شخب 

هراضح هضهن و  جهن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  قالخا   

.يریزو هحفص ،  326 1992م ، لوا ، پاچ  هبیطلا ، همکحلاراد  توریب ، دمحم ، دیس  يولع ،

هشیعملا بادآ  هوبنلا و  قالخا   

.يریزو هحفص ،  105 1999م ، لوا ، پاچ  رئاشبلاراد ، قشمد ، يرون ، مساق  ششوک : هب  دمحم ، نب  دمحم  یلازغ ،

(3 دلج 1 _   ) هنسلا نآرقلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  قالخا   

.يریزو هحفص ،  1059  + 529  + 524 1999م ، مود ، پاچ  یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، زیزعلادبع ، نبدمحا  دادح ،

هبادآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  قالخا   
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، مود پاچ  هینانبللا ، هیرـصملا  راد  هرهاق ، یطابـض ، دیـس  نیدلا  ماصع  قیقحت : دـمحم ، نب  هّللادـبع  دـمحموبا  یناهفـصا ، رفعج  نبا 
.يریزو هحفص ،  350 1993 م ،

مالسلا مهیلع  هتیب  لها  دمحم و  یف  لبق  ام  عورا   

.يریزو هحفص ،  781 1999م ، لوا ، پاچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکالا  لوسرلاراد  ءاضیبلا ، هجحملاراد  توریب ، نسحم ، لیقع ،

(2 دلج 1 _   ) هتافص هانک و  هباقلا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  لوسرلا  ءامسا   

، هحفص  539  + 499 ات ،] یب  ، ] لوا پاچ  رثـالاراد ، توریب ، یمتاـخ ، مشاـه  یمتاـخ ، دـمحا  نسحم  شـشوک : ساـبع ، ناـیزیربت ،
.يریزو

اهیناعم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ءامسا    

، هحفص  50 1989 م ، لوا ، پاچ  قئاثولا ، ثارتلا و  تاطوطخملا و  زکرم  تیوک ، یبهذ ، دجام  قیقحت : سراف ، نبدـمحا  سراف ، نبا 
.يریزو

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکألا  لوسرلا  هایح  یف  هوبنلا  هلاصا   

.يریزو هحفص ، 2001 م،110  لوا ، پاچ  يداهلاراد ، توریب ، نسح ، بلاغ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دهع  یف  شیجلا  دادعا   

.يریزو هحفص ،  121 ات ،] یب  ، ] یبرعلا رکفلاراد  هرهاق ، دمحا ، یفطصم  لامک ،

هوبنلا مالعا   

.يریزو هحفص ،  423 1994 م ، لوا ، پاچ  سئافنلاراد ، توریب ، کع ، نمحرلادبع  دلاخ  قیقحت : دمحم ، نب  یلع  يدروام ،

ءایبنالا متاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  دمحم  هیادهلا : مالعا   

.يریزو هحفص ،  248 1422 ق ، لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  مق ، ناگدنسیون ، هورگ 
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جارعملا ثیداحا  یف  جاهتبالا 

، هحفص  184 ق ،  1417 لوا ، پاچ  یجناـخلا ، هبتکم  هرهاـق ، بلطملادـبع ، يزوف  تعفر  حیحـصت : نسح ، نبرمع  یبلک ، هیحد  نبا 
.يریزو

هیفص هلیلحت و  هسارد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لوسرلا  تاوزغ  یف  هیرکسعلا  تارابختسالا   

.يریزو هحفص ،   423 2002 م ، لوا ، پاچ  قیوط ، راد  ضایر ، باهولادبع ، نیدهاجم  نشعاب ،

هیمالسالا هیؤرلاب  هنراقم  نزواهلف ) ناملکورب _  تاو _   ) ءارآل هیخیرات  هسارد  هیوبنلا : هریسلا  یف  قارشتسالا   

.يریزو هحفص ،  344 1997م ، لوا ، پاچ  یمالسالا ، رکفلل  یملاعلا  دهعملا  اینیجریو ، نیما ، دمحم  هّللادبع  میعن ،

جارعملا ءارسالا و    

.یعقر هحفص ، 128 1997 م ، لوا ، پاچ  یبرعلا ، ملقلاراد  قشمد ، خیش ، رداقلادبع  میهاربا ،

جارعملا ءارسالا و   

.یعقر هحفص  ،  47 1986م ، فراعملاراد ، هسوس ، سنوت ، سابع ، نب  هّللادبع  سابع ، نبا 

یلا اهتیادب  نم  هزجعملا  ریاست  هلماش  هیلیصفت  هسارد  هایحلا ، ننس  نوکلا و  سیماون  اهب  هّللا  قرخ  یّتلا  هزجعملا  جارعملا ، ءارـسالا و   
اهتیاهن

.يریزو هحفص ،  289 1997م ، موس ، پاچ  مزح ، نبا  راد  هیمالسالا ، رانملا  توریب ، تیوک ، یسوم ، دوسا ،

هیلیلحت هسارد  زومر و  جارعملا ، ءارسالا و   
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.يریزو هحفص ،  188 1995 م ، لوا ، پاچ  یقثولا ، هورعلا  هسسؤم  توریب ، یلع ، هّللا ، بح 

هداهشلا ملاع  یف  بیغلا  ملاع  جارعملا ، ءارسالا و   

.يریزو هحفص ،  128 2000م ، لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، هسیئر ، ماسق ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هریسل  یخیراتلا  سلطالا   

.یلحر هحفص ،  263 2000م ، مود ، پاچ  ناکیبعلا ، هبتکم  ضایر ، دمحا ، نب  هّللادبع  نب  یماس  ثولغم ،

دلج 1_2)  ) راتخملا یبنلا  لئامش  یف  راونالا   

.يریزو هحفص ،   405 + 480 1999م ، مود ، پاچ  یبتکملا ، راد  قشمد ، دومحم ، نب  نیسح  يوغب ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یبنلا  دلوم  یف  راونألا    

.يریزو هحفص ،  320 ، 1379 لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  مق ، هّللادبع ، نب  نسحلاوبا  يرکب ،

هیرکسعلا هیسایسلا و  لوسرلا  هیجیتارتسا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دهع  یف  هنیدملا  هلودل  يرکسعلا  یسایسلا و  خیراتلا   

.يریزو هحفص ،  463 1998م ، لوا ، پاچ  فراعملا ، هسسؤم  توریب ، یلع ، یطعم ،

ءاسنلا یبنلا و  یسایسلا ، میرحلا   

.یعقر هحفص ،  280 ات ،] یب  ، ] مود پاچ  داصحلاراد ، قشمد ، سابع ، يداهلادبع  همجرت : همطاف ، یسینرم ،
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هحیحصلا ثیداحالا  نم  هیوبنلا  لاثمالا  مکحلا و 

.يریزو هحفص ،  335 1998م ، مود ، پاچ  هینانبللا ، هیرصملاراد  هرهاق ، حیمس ، یسابع ،

دلج 12 و 13)  ) مالسلا مهیلع  هلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ءاثر  یف  هقطانلا  عومدلا   

.يریزو هحفص ،  192+200 1421 ق ، لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  مق ، رباج ، یمظاک ،

اهدهاوش هیدمحملا و  هلاسرلا   

.يریزو هحفص ،  323 1969م ، لوا ، پاچ  هرهاقلا ، هبتکم  هرهاق ، باهولادبع ، دومحم  زیاف ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  لوسرلا   

.يریزو هحفص  ،  206 1424 ق ، لوا ، پاچ  حیاصن ، تاراشتنا  مق ، رقابدمحم ، دیس  میکح ،

قالخالا هسردم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکالا  لوسرلا   

.يریزو هحفص ،  304 1991م ، لوا ، پاچ  یبرعلا ، نایبلاراد  توریب ، یضترم ، نسح  ینیوزق ،

برحلا نف  یبرعلا و  لوسرلا   

.يریزو هحفص   385 1977م ، مود ، پاچ  طئاسبلا ، ظیفحلادبع  هسسؤم  توریب ، یفطصم ، سالط ،

دلج 1_2)  ) هفصنملا هیقارشتسالا  تاساردلا  یف  لوسرلا   

.يریزو هحفص ، 456+395 1988م ، لوا ، پاچ  هیبرعلا ، هراضحلاراد  فیرش ، دمحم  ینابیش ،
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نآرقلا یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا 

.يریزو هحفص ،  134 2000 م ، لوا ، پاچ  لالهلا ، هبتکم  راد و  توریب ، دومحم ، فیرش ، نبا 

میرکلا نآرقلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا   

.یعقر هحفص ،  163 1998م ، هفاقثلا ، عاطق  مویلا ، رابخاراد  هرهاق ، دمحم ، يوار ،

نیقرشتسملا تاباتک  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا   

.يریزو هحفص ،  207 1986م ، مود ، پاچ  هرانملاراد ، توریب ، هدج ، ریذن ، نادمح ،

یحولاو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا   

، هیثدحلا هیبرعلا  هسسؤملا  هرهاق ، هنسلا ، باتکلاب و  نیلماعلل  هیعرشلا  هیعمجلا  ءاملع  رابک  هئیه  حیحـصت : دمحا ، دیـس  دمحم  ریـسم ،
.یعقر هحفص ،  304 ات ،] یب  ]

دلج 1_2)  ) یسنتال ءامسأ  هتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا   

.يریزو هحفص ،  438+429 لوا  ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، دیمحلادبع ، رجاهم ،

هیربلا ریخ  دلوم  یف  هیکزلا  عئاورلا   

.یعقر هحفص ،  72 1997م ، مود ، پاچ  عیراشملاراد ، توریب ، هّللادبع ، يرره ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مساقلا  یبأ  یفطصملا  لئامش  یف  مسابلا  ضورلا   
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، هحفص  642 م ،  2000 لوا ، پاچ  رئاشبلاراد ، قشمد ، یلایک ، هزیزع  لداع  دـمحم  قیقحت : اب  یلع ، نب  فوئرلادـبع  دـمحم  يواـنم ،
.يریزو

هفسلفلا ملعلا و  ءوض  تحت  هیدمحملا  هریسلا   

.يریزو هحفص ، 324 1993م ، لوا ، پاچ  هینانبللا ، هیرصملارادلا  هرهاق ، دیرفدمحم ، يدجو ،

هیوبنلا هریسلا   

1995م، لوا ، پاچ  ملقلاراد ، بلح ، ضرعم ، دمحم  یلع  دوجوملادبع ، دـمحا  لداع  قیقحت : اب  رکب ، یبا  نب  نمحرلادـبع  یطویس ،
.يریزو هحفص ،  214

هیوبنلا هریسلا   

.يریزو هحفص ،  407 1994م ، لوا ، پاچ  هینانبللا ، هیرصملارادلا  هرهاق ، ناردب ، لامج  قیقحت : اب  ریرج ، نب  دمحم  يربط ،

هیوبنلا هریسلا   

.يریزو هحفص ،  583 1999م ، لوا ، پاچ  ریثک ، نبا  راد  توریب ، یلع ، نسحلاوبادیس  يودن ،

هیوبنلا هریسلا   

.يریزو هحفص ،  342 1997م ، لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، باهولادبع ، راجن ،

هیوبنلا هریسلا   

، نایرلا هسسؤم  ینغملا ، راد  ضایر ، یلبش ، ظیفحلادبع  اقس ، یفطـصم  يرایبآ ، میهاربا  حیحـصت : ماشه ، نب  کلملادبع  ماشه ، نبا   
.يریزو هحفص ،  1562 دلجم ، کی  رد  دلج   4 1999 م ، لوا ، پاچ 
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دلج 1_2)  ) هیوبنلا هریسلا 

.يریزو هحفص ،  480 2001 م ، لوا ، پاچ  غالب ، توریب ، حاجن ، یئاط ،

دلج 1_3)  ) هیوبنلا هریسلا   

.يریزو هحفص ، 332+371+414 2001 م ، مود ، پاچ  یبرعلا ، ملقلاراد  بلح ، هیروس ، ینیز ، دمحا  نالحد ،

(4 دلج 1 _   ) هیوبنلا هریسلا   

 + 516  + 544 ات ،] یب  ، ] مود پاچ  یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، يدادغب ، هّللاب  مصتعم  دـمحم  قیقحت : رمع ، نب  لیعامـسا  ریثک ، نبا 
.يریزو هحفص ،  688  + 747

(3 دلج 1 _   ) هفیرشلا هیوبنلا  هریسلا   

.يریزو هحفص ، 359+553+359 ات ،] یب  ، ] هیبرعلا هضهنلاراد  توریب ، دمحم ، نارهم ، یمویب 

هدیدج تاراشا  تاقیقحت و  عم  رصتخم  نیودت  هیوبنلا : هریسلا   

.يریزو هحفص ،  384 1420 م ، لوا ، پاچ  ردص ، اج ،] یب  ، ] یماس يردب ،

دلج 1_2)  ) ثیدحلا هدج  میدقلا و  هلاصأ  نیب  تعمج  هررحم  هسارد  هنسلا ، نآرقلا و  ءوض  یف  هیوبنلا  هریسلا   

.يریزو هحفص ،  775  + 591 1996 م ، موس ، پاچ  ملقلاراد ، قشمد ، دمحم ، نبدمحم  هبهنوبا ،

« راصمألا کلامم  یف  راصبألا  کلاسم   » یف هیوبنلا  هریسلا   

، هحفص  304 م ،  1997 لوا ، پاچ  باتکلا ، ملاع  توریب ، يریرح ، یـسیع  دمحم  حیحـصت : ییحی ، نبدـمحا  يرمع ، هّللا  لضف  نبا   
.يریزو
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نیقرشتسملا ماهوأ  هیوبنلا و  هریسلا 

.يریزو هحفص ،  178 1988 م ، لوا ، پاچ  هبهو ، هبتکم  هرهاق ، دمحم ، لاعتملادبع  يربج ،

هیلیلحت هسارد  هیوبنلا ، هریسلا   

.يریزو هحفص ،  572 1997 م ، لوا ، پاچ  ناقرفلاراد ، نامع ، رداقلادبع ، دمحم  سرافوبا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هیربلا  ریخ  بسن  یف  هیوبنلا  هرجشلا   

.يریزو هحفص ،  171 1997 م ، ءارح ، راد  هرهاق ، نسح ، نب  فسوی  وربم ، نبا 

دلج 1_2)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  قوقح  فیرعتب  ءافشلا   

.يریزو هحفص ،  335+367 مقرالا ، یبا  نب  مقرالاراد  توریب ، لین ، دیمحلادبع  نیسح  قیقحت : یسوم ، نب  ضایع  ضایع ، یضاق 

هیدمحملا لئامشلا  نم  دنسملا  حیحصلا   

دلج 1 و 2. ات ،] یب  ، ] لوا پاچ  نیمرحلاراد ، هرهاق ، یعداو ، يداه  نب  لبقم  رظن : ریز  هّللادبع ، ما  هیعداو ،

هیدمحملا تالامکلا  یف  هیفلالا  تولصلا   

.یعقر هحفص ،  160 2001م ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، لیعامسا ، نب  فسوی  یناهبن ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاوزغ  یف  هیرکسعلا  هیرقبعلا   

.يریزو هحفص ،  373 1958م ، یبرعلا ، رکفلاراد  هرهاق ، دمحم ، غاص  جرف ،

.اهقئارط اهفادها ، اهلومش ، هیوبنلا : هیبرتلا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یبرعلا   

.يریزو هحفص ،  135 1989م ، موس ، پاچ  هبورعلاراد ، تیوک ، دیعس ، دمحم  يولوم ،

هیسردملا هرادالا  یف  اهتاقیبطت  هیوبنلا و  هریسلا  یف  هیناسنالا  تاقالعلا   
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.يریزو هحفص ،  276 2002م ، لوا ، پاچ  ءارضخلا ، سلدنالاراد  هدج ، دعس ، لاون ، یقریوط ،

هرصاعملا همیدقلا و  هتاقیبطت  فیرشلا و  يوبنلا  ملعلا   

.يریزو هحفص ،  159 2001 م ، لوا ، پاچ  مکحلا ، مولعلا و  هبتکم  هنیدم ، دمحم ، نب  هّللادبع  یلیجم ،

ردب هوزغ  نآرقلا : لالظ  یف  تاوزغلا   

.یعقر هحفص ،  159 1985 م ، لوا ، پاچ  هوعدلاراد ، هیردنکسا ، یضام ، لامج  ششوک : هب  دیس ، بطق ،

سانلا مالسلا و  هیلع  یلع  سانلا ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  سانلا ، نآرقلا و   

.یعقر هحفص ،  254 ات ،] یب  ، ] دمحم تاروشنم  توریب ، دومحم ، يدهم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نآرقلا و   

.يریزو هحفص ،  400 1990م ، موس ، پاچ  فراعملاراد ، هرهاق ، میلحلادبع ، دومحم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دهع  یف  هیرکسعلا  هدایقلا   

.يریزو هحفص ،  773 1997م ، مود ، پاچ  ضایرلا ، تکرش  ضایر ، زیزعلادبع ، نب  دمحم  نب  هّللادبع  دیشر 

هیدمحملا تافصلا  یف  هیهلالا  تالامکلا   

.يریزو هحفص ، 377 1997 م ، لوا ، پاچ  رکفلا ، ملاع  هرهاق ، میهاربا ، نب  میرکلادبع  ینالیج ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هریس  یف  ریبکلا  رصتخملا   
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.يریزو هحفص ،  158 ، 1993 لوا ، پاچ  ریشبلاراد ، توریب ، یناع ، یکم  یماس  ششوک : میهاربا ، نبدمحم  هعامج ، نبا 

هرجهلا عباسلا  سداسلا و  نینرقلا  بدا  یف  هیوبنلا  حئادملا   

.یعقر هحفص ،  137 2002 م ، لوا ، پاچ  هیبرع ، قافآ  دادغب ، دیشر ، مظان  ششوک : هب   

یبرعلا بدالا  یف  تیب  لها  حیدم  هیوبنلا و  حئادملا   

.يریزو هحفص ،  208 1997م ، مود ، پاچ  دیدجلا ، فرشلا  هبتکم  قشمد ، مالسلادبع ، یکز  دمحم  كرابم ،

فیرحت لماوع  خیراتلا ، هریـسلا و  رداصم  یخیراتلا ، ثحبلا  جهنم  یمالـسالا ، خیراتلا  هیوبنلا و  هریـسلا  رداصم  هسارد  یلا  لخدملا   
...ثوحب ثیداحالا ، رابخالا و 

.يریزو هحفص ،  658 1423ق ، لوا ، پاچ  هقفلاراد ، مق ،

هیوبنلا يزاغملا   

.يریزو هحفص ،  199 1981 م ، رکفلاراد ، قشمد ، راکز ، لیهس  قیقحت : ملسم ، نبدمحم  باهش ، نبا 

هیوبنلا يزاغملا   

.يریزو هحفص ،  535 ، 1382 لوا ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  مق ، بسن ، يدارم  نیسح  قیقحت : اب  دمحم ، یبا  هبقع ، نب  یسوم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جاوزا  باتک  نم  بختنملا   

.يریزو هحفص ،  72 1983 م ، لوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، یباهش ، هنیکس  هدیزگ : ریبز ، راکب ، نبا 

دلج 1_5)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  تاوزغ  یف  يربکلا  هعوسوملا   
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.يریزو هحفص ،  703+679+536+592+600 1417 ق ، لوا ، پاچ  هیهقفلا ، هسسؤم  اج ،] یب  ، ] نسحم دمحم  هیقف ،

مالسلا مهیلع  نیبیطلا  هتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادیس  هریس  یف  نیبملا  رونلا   

.يریزو هحفص ،  517 1999م  ، لوا ، پاچ  یبتجملاراد ، هنیدم ، میهاربا ، بوقعی  سنا  یبتک ،

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هالصلا  لضف  یف  نیبملا  رونلا   

.يریزو هحفص ،  290 1999م ، لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، نیسح ، دیس  بلاط ،

هینسلا بادآلا  نساحم  قالخالا و  مراکم  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیدمحملا  تاداشرالا  يوبنلا و  يدهلا   

.يریزو هحفص ،  360 1999م ، لوا ، پاچ  ماشلا ، هسسؤم  قشمد ، هّللادبع ، نیدلا ، جارس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لوسرلا  هیما   

.يریزو هحفص ،  79 1996م ، لوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  ریشبلاراد ، توریب ، نامع ، نمحرلادبع ، ناطحق  يرود ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هایح  نم  هعشأ   

.یعقر هحفص ،  58 1961م ، نامعنلا ، هعبطم  فجن ، ریمالادبع ، نالبق ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هیضقأ   

200 1997م ، لوا ، پاـچ  مقرـالا ، یبا  نب  مقرـالاراد  توریب ، میمت ، رازن  مـثیه  مـیمت و  رازن  شـشوک : هـب  جرف ، نبدـمحم  یبـطرق ،
.يریزو هحفص ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هایح  یف  هروهشم  نکامأ   
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.يریزو هحفص ،  272 2002م ، لوا ، پاچ  بتکلا ، ملاع  هرهاق ، یفنح ، يوالحم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  فاصوأ   

.يریزو هحفص ،  455 1985 م ، لوا ، پاچ  ءارهزلا ، هبتکم  لیجلاراد ، هرهاق ، توریب ، هروس ، نب  یسیع  نبدمحم  يذمرت ،

دلج 6)  ) هیوبنلا هریسلا  راونالا ، راحب   

.یلحر هحفص ،  1050 1323 ق  ، دیشروخ ، تاراشتنا  نارهت ، یقت ، دمحم  نب  رقابدمحم  یسلجم ،

هزجعملا یهام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هئابآ  نامیا  هّللا و  لوسر  هثعب  لوح  ثوحب   

.يریزو هحفص ،  482 1413ق ، لوا ، پاچ  دیفم ، خیش  هرازه  هرگنک  مق ، يولع ، نامحر  همجرت : مشاهدیس ، یتالحم ، یلوسر 

لیجنألا هاروتلا و  یف  مالسالا  یبنب  هراشب   

.م 1989 لوا ، پاچ  لیجلاراد ، توریب ، يزاجح ، دمحا  اقس ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یبنلا  تافص  زربا  وا  لاطبالا  لطب   

.يریزو هحفص ،  123 یبرعلا ، باتکلاراد  هرهاق ، نمحرلادبع ، مازع ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  رصع  یلع  سسجت   

.يریزو هحفص ،  166 1996م ، لوا ، پاچ  بابشلاراد ، هروصنم ، دمحم ، یعفاش ،

میرکلا نآرقلا  ظافلأهلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یقلت  هیفیکل  هیلیصأت  هسارد  میرکلا ، نآرقلا  ظافلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یقلت   
هّللا نع  مالسلا  هیلع  لیئربج  نع 
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.يریزو هحفص ، 357 2000م ، لوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لبقم ، مالسلادبع  يدیجم ،

مانألا ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلع  مالسلا  هالصلا و  لضف  یف  ماهفألا  ءالج   

، موس پاچ  ریثک ، نبا  راد  بیطلا ، ملکلاراد  توریب ، قشمد ، وتسم ، بید  نیدلا  ییحم  حیحـصت : رکب ، یبا  نبدمحم  هیزوج ، میق  نبا 
.يریزو هحفص ،  381 1417 ق ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاهمأ  باسنأ  هرهمج   

.يریزو هحفص ،  243 1998م ، لوا ، پاچ  يراخبلاراد ، هنیدم ، ردیح ، نب  نیسح  یمشاه ،

هیوبنلا هریسلا  عماوج   

.يریزو هحفص ،  213 1986م ، مود ، پاچ  ریثک ، نبا  راد  توریب  ، قشمد ، سابع ، فیان  هیشاح : حرش و  دمحا ، نب  یلع  مزح ، نبا 

دلج 1_4)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  راتخملا  یبنلا  لئاضف  یف  راحبلا  رهاوج   

.يریزو هحفص ، 399+524+453+400 1997م ، لوا ، پاچ  رکفلا ، راد  توریب ، لیعامسا ، نب  فسوی  یناهبن ،

یملاعلا مالسلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  لوسرلا  داهج   

.يریزو هحفص ،  436 2002 م ، لوا ، پاچ  رثالاراد ، توریب ، یمتاخ ، دمحا  نسحم  ششوک : هب  رابج ، راتس  يریهز ،

نیلسرملا دیس  تازجعم  یف  نیملاعلا  یلع  هّللا  هجح   

.يریزو هحفص ،  647 1417ق ، لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، لیعامسا ، نب  فسوی  یناهبن ،
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(2 دلج 1 _   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاوزغ  نع  میرکلا  نآرقلا  ثیدح 

.يریزو هحفص ،  397  + 395 1994م ، لوا ، پاچ  یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، رکب ، نبدمحم  ردبوبا  دباع ، لآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادیس  تایصوصخ  نع  میرکلا  نآرقلا  ثیدح   

.يریزو هحفص ، 2000 م،166  لوا ، پاچ  ظفاحلاراد ، قشمد ، رمعدمحم ، یجاح ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیلسرملا  متاخ  ءایبنالا و  ماما  نع  میرکلا  نآرقلا  ثیدح   

.یعقر هحفص ،  265 1995م ، لوا ، پاچ  هینانبللا ، هیرصملا  رادلا  هرهاق ، حاتفلادمحم ، یفیفع ،

(2 دلج 1 _   ) هنسلا باتکلا و  ءوض  یف  هتمأ  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  قوقح   

.يریزو هحفص ،  393+386 1997 م ، لوا ، پاچ  فلسلا ، ءاوضا  هبتکم  ضایر ، هفیلخ ، نبدمحم  یمیمت ،

نیرشعلا نرقلا  یف  رهظت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اندیس  هقیقح   

.یعقر هحفص ،  96 2000م ، ریشبلا ، رونراد  قشمد ، نیما ، دمحم  وخیش ،  

هنراقم هیروتسد  هیخیرات _  هسارد  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هموکح   

.يریزو هحفص ،  300 2002م ، یملعلا ، عمجملا  هعبطم  دادغب ، ییحی ، مشاه  حالم ،

(3 دلج 1 _   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  لوسرلا  هایح   

.يریزو هحفص ،  759  + 536  + 256 ات ،] یب  ، ] تاعوسوملل هیبرعلا  رادلا  توریب ، دمحم ، قازرلادبع  دوسا ،

دلج 1_3)  ) هتریس وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هایح   
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.يریزو هحفص ،  463+488+316 ات ،] یب  ، ] لوا پاچ  هوسالاراد ، نارهت ، يداتسا ، اضر  رظن : ریز  دمحم ؛ نیدلا  ماوق  يونشو ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هایح   

.يریزو هحفص ،  296 1974م ، موس ، پاچ  لیجلاراد ، توریب ، دومحم ، یبلش ،

هعیشلا ثیداحا  یف  دمحم  هایح   

.يریزو هحفص ،  357 1997م ، لوا ، پاچ  یبتجملاراد ، توریب ، بلاط ، يرجنس ،

هتلاسر دمحم و  هایح   

.يریزو هحفص ،  303 1979م ، موس ، پاچ  نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، یکبلعب ، رینم  همجرت : دمحم ، یلع ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نییبنلا  متاخ   

.يریزو هحفص ،  32 2001 م ، لوا ، پاچ  ظفاحلاراد ، قشمد ، رمعدمحم ، یجاح ،

هنسلا باتکلا و  ءوض  یلع  دقن  ضرع و  ءافجلا : ولغلا و  نیب  یفطصملا  صئاصخ   

.يریزو هحفص ، 392 2000 م ، لوا ، پاچ  دشرلا ، هبتکم  ضایر ، دمحم ، نب  قداص  میهاربا ، نبا 

هفیرشلا هتریس  لالخ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لوسرلا  هیصخشل  هیلیلحت  هسارد   

.يریزو هحفص  ،  304 1417ق ، مود ، پاچ  سئافنلاراد ، توریب ، سارو ، دمحم  یج ، هعلق 

نیثدحملا ءاهقفلا و  دض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نع  عافد   
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.يریزو هحفص ،  328 1997م ، لوا ، پاچ  وکندیرت ، توریب ، حلاص ، ینادرو ،

هردق نم  نیصقتنملا  دض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نع  عافد   

.يریزو هحفص  ، 208 1999م ، هیملاعلاراد ، هرهاق ، هّللاءاج ، لامک  همجرت : نمحرلادبع ، يودب ،

هوبنلا لئالد   

، ینانبللا باتکلا  راد  يرـصملا ، باـتکلا  راد  توریب ، هرهاـق ، یـضاق ، میکحلادـبعدمحم  شـشوک : هب  رمع ، نب  لیعامـسا  ریثک ، نبا 
.يریزو هحفص ،  589 1999م ،

هوبنلا لئالد   

.يریزو هحفص ،  566 1983 م ، هضهنلا ، هبتکم  دادغب ، هّللادبع ، نب  دمحا  یناهفصا ، میعنوبا 

دیدجلا هبوث  یف  هئارق  یلا  دوعی  نیرشعلا : نرقلا  یف  هوبنلا  لئالد   

.يریزو هحفص ، 74 1998 م ، مود ، پاچ  یبهذلا ، مامالا  هبتکم  تیوک ، كرابم ، كارب ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تازجعم  هوبنلا و  لئالد   

.يریزو هحفص ،  403 1998م ، فراعملاراد ، هرهاق ، میلحلادبع ، دومحم ،

هیدمحملا هیوبنلا  صئاصخلا  یلع  هینآرقلا  تایالا  هلالد   

.يریزو هحفص ،  97 1998م ، لوا ، پاچ  رکفلا ، ملاع  هرهاق ، نیما ، مساق  فطاع  یجیلم ،

نیملاعلا لضفأ  یبنلا  نأ  یلع  نیبملا  نآرقلا  هلالد   
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.يریزو هحفص ،   208 1997م ، لوا ، پاچ  هیکملا ، هبتکملا  هکم ، دمحم ، نب  هّللادبع  يرامغ ،

نیکمتلا یلا  نیوکتلا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هلود   

.يریزو هحفص ،  608 1994م ، لوا ، پاچ  رامعراد ، نامع ، همالس ، لماک  سقد ،

هنیدملا یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هلود   

.يریزو هحفص ، 386 1998م ، باتکلل ، هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  هرهاق ، حودمم ، دمحم  يرع ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  یبنلا  لوسرلا  لئاسر   

.يریزو هحفص ،  168 2000 م ، لوا ، پاچ  يداهلاراد ، توریب ، نیسح ، دیعس ،

هیوامسلا بتکلا  یف  مالسالا  لوسر   

.يریزو هحفص ،  272 1972م ، لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعا  هسسؤم  توریب ، دمحم ، یقداص ،

میرکلا نآرقلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر   

.يریزو هحفص ،  544 1419ق ، موس ، پاچ  فراعملاراد ، هرهاق ، لماک ، نسح  يواطلم ،

جارعملا رارسأ  نایب  یف  جاهنملا  هدبز   

یعقر هحفص ، 107 ، 1322 يدمحم ، یشورف  باتک  مق ، یلع ، یناگیاپلگ ،

هوعدلا هکرح  یف  نینمؤملا  تاهمأ  مجارت  یف  هءارق  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاجوز   

.يریزو هحفص ،  122 ،1997 م ، لوا پاچ  يداهلاراد ، توریب ، دیعس ، بویا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاوزغ  ایارس و   
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.يریزو هحفص ،  215 1998م ، لوا ، پاچ  لیجلاراد ، داورلاراد ، سلبارط ، توریب ، یلع ، لامک  رصتنم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ءابآ  هلسلس   

.یعقر هحفص ،  56 دلج 5 ، هحفص ،  56 دلج 4 ، هحفص  ،  47 دلج 1 ، ات ،] یب  ، ] لوا پاچ  نایح ، نبا  قشمد ، دمحا ، دیس  يدحاو ،

(2 دلج 1 _   ) همایأ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس   

 + 771 ات ،] یب  ، ] مود پاچ  یمالسالا ، بتکملا  توریب ، شولع ، لآ  رمع  نبدمحم  نب  مالسلادبع  قیقحت : دعس ، نبدمحم  دعس ، نبا 
.يریزو هحفص ،  774

دلج 1_2)  ) هنسحلا هوسالا  هّللا  لوسر  دمحم  اندیس   

.يریزو هحفص ،  640+528 1998م ، مود ، پاچ  بیطلا ، ملکلاراد  قشمد ، دیعس ، دمحم  دعسا  یجرغاس ،

( يزاغملا ریسلا و  باتک   ) قاحسا نبا  هریس   

، هحفص  381 ، 1368 لوا ، پاچ  رکفلا ، راد  یمالسا  فراعم  خیرات و  تاعلاطم  رتفد  مق ، راکز ، لیهـس  قیقحت : دمحم ، قاحـسا ، نبا 
.يریزو

.هیلیلحت هریس  هیناسنالا ، جهانملا  هدایقلا و  یف  لوسرلا  هریس   

.يریزو هحفص ،  298 1999م ، لوا ، پاچ  نیلقثلاراد ، توریب ، ملاس ، رافص ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هریس   

.يریزو هحفص ،  415 1998 م ، مود ، پاچ  روطس ، هکرش  هرهاق ، رصن ، همطاف  ینانع و  دمحم  همجرت : نراک ، گنارتسمرآ ،

میرکلا نآرقلا  تایآل  یخیراتلا  ریسفتلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریس   

.يریزو هحفص ،  250 ات ،] یب  ، ] بابشلا هبتکم  هرهاق ، دمحا ، میهاربا ، يودع ،
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اینآرق مظعألا  لوسرلا  هیصخش 

.یلحر هحفص ،  388 1418 ق ، لوا ، پاچ  هماعلا ، هفاقثلا  نوؤشلاراد  دادغب ، لالج ، يدادغب ، یفنح 

میرکلا نآرقلا  یف  هتوعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هیصخش   

.يریزو هحفص ،  180 1983م ، موس ، پاچ  باتکلا ، ملاع  توریب ، یلع ، دمحم  یمشاه ،

دلج 1_4)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هیصخش   

.يریزو هحفص ، ات ،] یب  ، ] لوا پاچ  لیجلاراد ، توریب ، دومحم ، یبلش ،  

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ءارعش   

.يریزو هحفص ،  368 1990 م ، لوا ، پاچ  یفطصملا ، دادغب ، دیلو ، یمظعا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لوح  ءارعش   

.يریزو هحفص ،  164 1998 م ، لوا ، پاچ  ریشبلاراد ، هیات ، هّللادبع  رضخ  دلاخ و  لیبن  اغآ ،

ناسنالا کلملا و  نیب  نآرقلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هروص   

.یعقر هحفص ،  218 2002 م ، قئاثولا ، بتکلاراد و  دادغب ، دمحا ، یماس  یلصوم ،

هیوبنلا هریسلا  لوصا  یف  هسارد  هلاسرلا و  هوبنلا و  قیرط   

یعقر هحفص ،  175 1997م ، لوا ، پاچ  داشرلاراد ، هرهاق ، نیسح ، سنوم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  صئاصخ  یف  لوؤسلا  هیاغ   

.يریزو هحفص ،  336 1993م ، لوا ، پاچ  هیمالسالا ، رئاشبلاراد  توریب ، یلع ، نبرمع  نقلم ، نبا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاوزغ 

.يریزو هحفص ،  620 1999م ، یمالسالا ، ثارتلا  هبتکم  هرهاق ، یلوتم ، دمحم  يوارعش ،

نراقملا یمالسالا  بدالا  یف  هسارد  هیمالسالا : بوعشلا  ءارعش  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تاوزغ   

.يریزو هحفص ،  215 2000 م ، لوا ، پاچ  هیفاقثلاراد ، هرهاق ، بیجم ، نیسح ، يرصم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاوزغ   

.يریزو هحفص ،  152 1994 م ، لوا ، پاچ  لالهلا ، هبتکم  راد و  توریب ، دیس ، یلیمج ،

دوهیلل هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تاوزغ   

.یعقر هحفص ،  93 1997 م ، لوا ، پاچ  مزح ، نبا  راد  توریب ، قیفش ، ریهز  یبک ،  

هتغالب هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  لوسرلا  هحاصف   

.يریزو هحفص  ، 422 2002 م ، لوا ، پاچ  رثالا ، راد  توریب ، نمحرلادبع ، لداع  يردب ،

هیمالسالا هیسامولبدلا  فالحالا ، تادهاعملا ، هیوبنلا : قئاثولل  یسایسلا  هقف   

.يریزو هحفص ،  302 1998م ، لوا ، پاچ  رامعراد ، نامع ، نامیلس ، دلاخ  يوادهف ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لوسرلا  بورح  یف  هیرکسعلا  هرادالا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دهع  یف  برحلا  نف   

.يریزو هحفص ،  348 ات ،] یب  ، ] رفکلاراد قشمد ، رهاظ ، دمحم  رتو ،
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ءایبنالا متاخ  دنع  ءاعدلا  رکذلا و  نف 

.يریزو هحفص ،  151 1997م ، مراهچ ، پاچ  ملقلاراد ، قشمد ، دمحم ، یلازغ ،

هیامحلا رذحلا و  بناوجل  هءارق  هیوبنلا : هریسلا  یف   

.یعقر هحفص ،  168 1417 ق ، لوا ، پاچ  هیمالسالا ، نوؤشلا  فاقوالا و  ترازو  هحود ، دمحم ، یلع  میهاربا  دمحا ،

جارعملا ءارسالا و  هیوبنلا ، هریسلا  لالظ  یف   

.يریزو هحفص ،  91 1990 م ، رشنلا ، عیزوتلاراد و  نامع ، رداقلادبع ، دمحم  سرافوبا ،

هیوبنلا هرجهلا  هیوبنلا ؛ هریسلا  لالظ  یف   

.يریزو هحفص ،  95 1982 م ، لوا ، پاچ  ناقرفلاراد ، نامع ، رداقلادبع ، دمحم  سرافوبا ،

بازحألا هوزغ  هیوبنلا ؛ هیریسلا  لالظ  یف   

.يریزو هحفص  ،  223 1983 م ، لوا ، پاچ  ناقرفلاراد ، نامع ، رداقلادبع ، دمحم  سرافوبا ،

هیوبنلا هریسلا  نم  هیوبرت  تاسبق   

.يریزو هحفص ،  152 1989 م ، لوا ، پاچ  ثارتلاراد ، هبتکم  تیوک ، نسح ، هدغوبا ،

هیوبنلا هریسلل  هدیدج  هءارق   

.يریزو هحفص ،  455 1984م ، مود ، پاچ  هیملعلا ، ثوحبلاراد  تیوک ، ساور ، دمحم  یج ، هعلق 
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هیوبنلا هریسلل  هیسایس  هءارق 

.يریزو هحفص ،  326 1996م ، لوا ، پاچ  سئافنلاراد ، توریب ، سارو ، دمحم  یج ، هعلق 

دلج 1_4)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لئامش  یلا  لوصولا  لئاسو  یلع  لوؤسلا  یهتنم  باتک   

.يریزو هحفص ،  531+488+715+624 1998م ، يواحلاراد ، اج ،] یب  ، ] یجحل دیعس  هیشاح : حرش و  لیعامسا ، نب  فسوی  یناهبن ،

دلج 1_16)  ) لاعفالا لاوقالا و  ننس  یف  لامعلازنک   

 + 392  + 304 + 318 1998م ، لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یطایمد ، رمع  دمحم  قیقحت : اب  نیدـلا ، ماسح  نب  یلع  یقتم ،
.يریزو هحفص ، 329  + 413  + 296  + 318  + 322  + 358  + 394  + 319  + 317  + 395  + 332  + 355 + 271

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لاصخ  نم  هلصخ  هئام   

.یعقر هحفص ،  137 1986م ، ءارهزلا ، هبتکم  هرهاق ، میهاربا ، لیلخ  رطاخالم ،

یمظعلا هقیقحلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  496 1987 م ، هماعلا ، هفاقثلا  نوؤشلاراد  دادغب ، دبسم ، زیزع  مساج ،

لماکلا لثملا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص  ، 444 1997م ، مود ، پاچ  هبحملاراد ، قشمد ، دمحا ، دمحم  یلوملا ، داج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم   

.يریزو هحفص ،  191 1990م ، قافولاراد ، فجن ، میهاربا ، رفعج  دمحم  یسابرک ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم 

.يریزو هحفص ،  367 1981 م ، ینانبللا ، باتکلاراد  توریب ، دومحم ، میلحلادبع  همجرت : هنید ، هنیدا  نامیلس و  میهاربا ، نبا 

هرهاطلا هرتعلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هایح  یف  ثحبی  یخیرات ، یبدا ، یملع ، باتک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم   

.يریزو هحفص ،  558 1416ق ، لوا ، پاچ  يداهلا ، مق ، نیسح ، يرکاش ،

(20 دلج 1 _   ) هعم نیذلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم   

 + 285  + 291  + 290  + 284  + 272  + 265  + 286  + 281  + 264  + 326 ات ،] یب  ، ] رصم راد  هرهاق ، دیمحلادبع ، راحـسلا ، هدوج 
.یعقر هحفص ،  256  + 305  + 291  + 271  + 358  + 317  + 299  + 267  + 310

لیجنالا هاروتلا و  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ، 134 1999 م ، لوا ، پاچ  فسویراد ، توریب ، میحرلادبع ، دمحم  قیقحت : یلع ، نب  نمحرلادبع  يزوج ، نبا 

ثیدحلا رعشلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  639 1987م ، لوا ، پاچ  دافولاراد ، هرهاق ، یملح ، دوعاق ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیصخش  لوح  هینآرق  تاسارد  نآرقلا ، یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  215 1411ق ، لوا ، پاچ  مقرالا ، یبا  نب  مقرالاراد  روص ، اضردیس ، ردص ،

هنیدملا یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

هیرصعلا  ، هبتکملا  توریب ، تاکرب ، نابعش  همجرت : يرمگتنوم ، مایلیو  تاو ،
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.يریزو هحفص ،  593 ات ،] یب  ]

هکم یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  275 ات ،] یب  ، ] هیرصعلا هبتکملا  توریب ، تاکرب ، نابعش  همجرت : يرمگتنوم ، مایلیو  تاو ،

ممألا دئاق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  532 1997م ، باتکلل ، هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  هرهاق ، لیعامسا ، یملح ،

لیجنالا هاروتلا و  یف  مالسالا  یبن  دمحم   

.يریزو هحفص ،  190 ات ،] یب  ، ] مود پاچ  رونلا ، هبتکم  هرهاق ، تزع ، دمحم  يواطهط ،

نآرقلا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.یعقر هحفص ،  222 1936م ، هیبرعلا ، هعبطم  دادغب ، مظاک ، حون ، لآ 

هأرملا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  146 1996م ، هیمیداتالا ، هبتکم  هرهاق ، هیماس ، یسینم ،

هدیدج هرظن  دوهیلا ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   

.يریزو هحفص ،  243 1996 م ، باتکلل ، هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  هرهاق ، دادح ، یلع  دومحم  همجرت : تاکرب ، دمحا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هلود  هرباخم   

.یعقر هحفص ،  216 2001 م ، باتکلل ، هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  هرسالا ؛ هبتکم  هرهاق ، دمحم ، یعفاش ،

اهمیوقت هیوبنلا و  هریسلا  رداصم   
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.يریزو هحفص ،  198 1989م ، مود ، پاچ  هفاقثلاراد ، توریب ، قوراف ، هدامح ،

يدمحملا یحولا  لوح  نیرشبملا  نیقرشتسملا و  تاهبش  هسارد  نآرقلا ، ردصم   

.يریزو هحفص ،  343 1997م ، قرشلا ، ءارهز  اج ،] یب  ، ] میهاربا ضوع ،  

مالسلا هولصلا و  هیلع  یفطصملا  عم   

.يریزو هحفص ، 335 1983م ، موس ، پاچ  یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، هشیاع ، یطاشلا ، تنب 

.هیلیلحت هسارد  شحج ، تنب  بنیزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جاوز  یف  نیقرشتسملا  نیرسفملا و  عم   

.يریزو هحفص ،  127 1983 م ، مراهچ ، پاچ  یعماجلا ، بلاطلا  هبتکم  ضایر ، ضاوع ، رهاز  یعملا ،

هتوبن قدص  لئالد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تازجعم   

.یعقر هحفص ،  190 1997م ، موس ، پاچ  هینانبللا ، هیرصملاراد  هرهاق ، دامح ، مالسلادبع  میهاربا و  موهلج ،

هتوبن قدص  لئالد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تازجعم   

.یعقر هحفص ،  190 1997م ، موس ، پاچ  هینانبللا ، هیرصملاراد  هرهاق ، دامح ، مالسلادبع  میهاربا و  موهلج ،

هنع دوسألا  یبأ  هیاورب  ریبزلا  نبا  هورعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يزاغم   

.يریزو هحفص ،  264 1981م ، ...یبرعلا ، هیبرتلا  بتکم  هدج ، یفطصمدمحم ، یمظعا ، قیقحت :

(4 دلج 1 _   ) هدیزم هحقنم و  هححصم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  بیتاکم   
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.يریزو هحفص ،  383  + 784  + 719  + 407 1998 م ، لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، نارهت ، یلع ، یجنایم ، يدمحا 

هساردلا یف  حیحصلا  جهنملا  صئاصخ  هیوبنلا و  هریسلا  یف  نیفلؤملا  جهانم   

.يریزو هحفص ،  159 2002 م ، لوا  ، پاچ  نایرلا ، هسسؤم  ریثک ، نبا  هبتکم  توریب ، تیوک ، دعس ، یفصرم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  قالخأ  نم   

.يریزو هحفص ،  240 1416 ق ، لوا ، پاچ  ریشبلاراد ، اطنط ، یلدع ، ربج ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلاب  مالسالا  هلیسو  هیوبنلا ، هریسلا  رئاخذ  نم   

.يریزو هحفص ،  182 1984 م ، لوا ، پاچ  یمالسالا ، برغلا  راد  توریب ، نیسح ، نبدمحا  ذفنق ، نبا 

هریسلا یف  یملعلا  ثحبلا  تاقلطنم   

.یعقر هحفص ،  46 1417ق ، لوا ، پاچ  تاساردلل ، یمالسالا  زکرملا  توریب ، یضترم ، رفعجدیس  یلماع ،

دلج 1_3)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ایاصو  نم   

.يریزو هحفص ،   685+784+876 ات ،] یب  ، ] ماصتعالاراد هرهاق ، هّللادبع ، هط  یفیفع ،

هباحصلا سوفن  یف  داهجلا  حور  سرغ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  جهنم   

.یعقر هحفص ،  123 1992م ، موس ، پاچ  ءافولاراد ، هرهاق ، دمحم ، دیس  حون ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تیبثت  یف  میرکلا  نآرق  جهنم   

، مود پاچ  نایرلا ، هسسؤم  هئاخذلاراد ، توریب ، حلاص ، رابجلادبع  نب  نمحرلادبع  يواسوه ،
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.يریزو هحفص ،  471 1999م ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لیضفت  یف  لوؤسلا  هینم   

.یعقر هحفص ،  40 1981 م ، لوا ، پاچ  دیدجلا ، باتکلاراد  توریب ، دجنم ، نیدلا  حالص  قیقحت : زیزعلادبع ، مالسلادبع ، نبا 

(10 دلج 1 _   ) يربکلا تاوزغلا  هعوسوم   

.يریزو ات ،] یب  ، ] هیفلسا هبتکملا  هرهاق ، دمحا ، دمحم  لیمشاب ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلاو  هلاسرلا  نم  دوهیلا  فقوم   

.يریزو هحفص  ،  131 1992م ، لوا ، پاچ  هیمالسالارانملا ، هبتکم  تیوک ، دعس ، یفصرم ،

هیلقعلا هتوبن  لئالد  هتوبن ، ملاعم  هنیهارب _  یحولا و  هرهاظ  لسرلا ، یلا  هیناسنالا  راحتقا  نآرقلا : یف  دمحم  هوبن   

.يریزو هحفص ،  375 1990م ، لوا ، پاچ  هیمالسالا ، رئاشبلاراد  توریب ، نیدلا ، ءایض  نسح  رتع ،

نیقرشتسملا تایرتفم  یلع  درلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لوح  ءاسن   

.يریزو هحفص ،  386 1417 ق ، مشش ، پاچ  ریثک ، نبا  راد  قشمد ، یلبش ، یفطصم  يدهم و  دمحم  یلوبناتسا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  بسن   

.یعقر هحفص ،  107 1993م ، لوا ، پاچ  نیمالاراد ، هرهاق ، مهنیز ، دمحم  قیقحت : رکب ، یبا  نب  نمحرلادبع  یطویس ،

راتخملا یبنلا  حدم  یف  راحسألا  تامسن  یلع  راهزالا  تاحفن   
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.يریزو هحفص ،  512 1998م ، لوا ، پاچ  مدقتلاراد ، قشمد ، اسوک ، لماک  دیعس  قیقحت : اب  لیعامسا ، نب  ینغلادبع  یسلبان ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  وهسلا  یفن   

.یعقر هحفص ،  47 1419 ق ، لوا ، پاچ  هدیهشلا ، قیدصلا  راد  مق ، داوج ، يزیربت ،

نیلسرملا هریس  یف  نیقیلارون   

، ریخلاراد قشمد ، توریب ، يریزو ، هحفـص ،  223 ق ،  1419 لوا ، پاچ  ناسحا ، نارهت ، ناطق ، دومحم  حیحـصت : دـمحم ، يرـضخ ،
.ق  1417 لوا ، پاچ 

یلع مامالا  ایاصو  مالـسلا و  مهیلع  هتیب  لها  یلا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامألل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یبنلا  هیـصو   
مالسلا مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  هیدلو  یلا  مالسلا  هیلع 

.يریزو هحفص ، 160 1998م  ، لوا ، پاچ  دمحمالم ، دمحا  تاراشتنا  قشمد ، دمحا ، دمحمالم ،

(2 دلج 1 _   ) یفطصملا لاوحأب  ءافو   

، هحفص  384  + 383 ات ،] یب  ، ] لوا پاچ  هثیدحلا ، بتکلاراد  رصم ، دحاولادبع ، یفطصم  قیقحت : یلع ، نب  نمحرلادبع  يزوج ، نبا 
.يریزو

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  نییبنلا و  متاخ  یلا  نیدتهملا  دوفو   

.يریزو هحفص ،  219 1993م ، لوا ، پاچ  نیمالاراد ، هزیج ، هرهاق ، نسح ، میهاربا  فالخ ،

دمحا همسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ارشبم   و 

.یعقر هحفص ،  160 ، 1380 مود ، پاچ  نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، لامک ، دیس ،
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نیلسرملا ماما  هریس  یلا  نیبحملا  يده 

.يریزو هحفص ،  208 1997م ، هیمالسالا ، رانملا  هبتکم  تیوک ، هّللادبع ، داؤف  رمع ،

 

مالعا تسرهف 

164 نراک ، گنارتسمر ،

164 دلاخ ، لیبن  اغآ ،

159 رکب ، نبدمحم  ردبوبا  دباع ، لآ 

163 رمع ، نبدمحم  نب  مالسلادبع  شولع ، لآ 

169 مظاک ، حون ، لآ 

117 لمیش ، يرام  هنآ 

95 يدهم ، ینییان ، هداز  هّللا  تیآ 

131 ، 124 يدهمدیس ، یهللا ، تیآ 

59 ، 51 میهاربادمحم ، یتیآ ،

153 اقس ، یفطصم  يرایبآ ، میهاربا 

149 رداقلادبع ، میهاربا ،

45 دمحم ، ینایکرو ، یمیهاربا 

86 یلع ، نب  مالسالادبع  یهوقربا ،

168 ، 167 هنید ، هنیدا  نامیلس و  میهاربا ، نبا 

161 دمحم ، نب  قداص  میهاربا ، نبا 
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164 دمحم ، قاحسا ، نبا 

157 ریبز ، راکب ، نبا 

147 دمحم ، نب  هللادبع  دمحم  رفعجوبا  یناهفصا ، رفعج  نبا 

156 میهاربا ، نبدمحم  هعامج ، نبا 

173 ، 168 یلع ، نب  نمحرلادبع  يزوج ، نبا 

159 دمحا ، نب  یلع  مزح ، نبا 

148 نسح ، نبرمع  یبلک ، هیحد  نبا 

163 دعس ، نبدمحم  دعس ، نبا 

151 دومحم ، فیرش ، نبا 

156 ملسم ، نبدمحم  باهش ، نبا 

149 سابع ، نب  هّللادبع  سابع ، نبا 

172 زیزعلادبع ، مالسلادبع ، نبا 

148 سراف ، نبدمحا  سراف ، نبا 

154 ییحی ، نبدمحا  يرمع ، هّللا  لضف  نبا 

171 نیسح ، نبدمحا  ذفنق ، نبا 

159 رکب ، یبا  نبدمحم  هیزوج ، میق  نبا 

161 ، 153 رمع ، نب  لیعامسا  ریثک ، نبا 

154 نسح ، نب  فسوی  وربم ، نبا 

165 یلع ، نبرمع  نقلم ، نبا 

153 ماشه ، نب  کلملادبع  ماشه ، نبا 
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61 دمحم ، هرهزوبا ،

166 نسح ، هدغوبا ،
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166 ، 154 رداقلادبع ، دمحم  سرافوبا ،

162 هّللادبع ، نب  دمحا  یناهفصا ، میعنوبا 

154 دمحم ، نبدمحم  هبهنوبا ،

166 دمحم ، یلع  میهاربا  دمحا ،

169 تاکرب ، دمحا ،

67 ، 65 نیسحدمحم ، رایدمحا ،

111 میهاربا ، نایدمحا ،

171 یلع ، یجنایم ، يدمحا 

57 هّللا ، نیع  يداشرا ،  

15 نیسح ، یلو ، داتسا 

160 اضر ، يداتسا ،

172 يدهم ، دمحم  یلوبناتسا ،

101 ، 17 نیسحدیس ، یقاحسا ،

110 بارهس ، یناکرسیوت ، يدسا 

21 هّللا ، حیبذ  یلیعامسا ،

160 دمحم ، قازرلادبع  دوسا ،

149 یسوم ، دوسا ،

170 یفطصمدمحم ، یمظعا ،

164 دیلو ، یمظعا ،

142 هّللا ، بیبح  روپربکا ،
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68 ، 67 ، 66 ، 65 فطاع ، حیمس  نیزلا ،

170 ضاوع ، رهاز  یعملا ،
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103 نیسحدیس ، یماهلا ،

60 ورهم ، هداز ، ماما 

44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 قاثیم ، رجفریما ،

75 نسحمدیس ، نیما ،

106 اضردمحم ، یتالحم ، يراصنا 

141 ، 81 اضردمحم ، يراصنا ،

99 دوعسم ، يراصنا ،

27 يداه ، يراصنا ،

106 اضردمحم ، یتالحم ، يراصنا 

163 دیعس ، بویا ،

137 ، 134 اضر ، ییاباب ،

88 یلع ، ییاباب ،

172 دمحا ، دمحم  لیمشاب ،

148 باهولادبع ، نیدهاجم  نشعاب ،

34 هّللا ، ترصن  شاتروتخب ،

82 نیسح ، نیدلاردب ،

153 یماس ، يردب ،

165 ، 161 نمحرلادبع ، لداع  يردب ،

162 كرابم ، كارب ،

169 نابعش ، تاکرب ،
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84 یبتجمدیس ، یناهرب ،

144 این ، گرزب 
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160 رینم ، یکبلعب ،

150 دومحم ، نب  نیسح  يوغب ،

153 هّللاب ، مصتعم  دمحم  يدادغب ،

150 هّللادبع ، نب  نسحلاوبا  يرکب ،

170 ، 137 هشیاع ، یطاشلا ، تنب 

125 نسحم ، هتساشنب ،

128 ، 127 يزاریش ، رازآ  یب 

153 دمحم ، نارهم ، یمویب 

108 ، 73 مساقلاوبا 72 ، هدنیاپ ،

46 يدهم ، ییاوشیپ ،

133 يدهم ، ییاوشیپ ،

144 یفطصمریم ، رمات ،

164 هّللادبع ، رضخ  هیات ،

148 سابع ، نایزیربت ،

173 داوج ، يزیربت ،

89 یسیع ، نبدمحم  یسیعوبا  يذمرت ،

158 هروس ، نب  یسیع  نبدمحم  يذمرت ،

160 هفیلخ ، نبدمحم  یمیمت ،

158 میمت ، رازن  مثیه  میمت و  رازن  میمت ،  

129 تکوش ، دمحم  ینوت ،
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167 دمحا ، دمحم  یلوملا ، داج 

167 دبسم ، زیزع  مساج ،
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171 یلدع ، ربج ،

154 دمحم ، لاعتملادبع  يربج ،

138 یلع ، بانب ، دیدج 

7 لوسر ، نایرفعج ،

13 ، 12 ، 11 لوسر ، نایرفعج ،

136 ، 113 یقتدمحم ، يزیربت ، يرفعج 

25 یلع ، رفنضغدیس  يا ، هیلاهب  يزئاف  يرفعج 

92 بوقعی ، يرفعج ،

170 دامح ، مالسلادبع  میهاربا و  موهلج ،

165 دیس ، یلیمج ،

93 هّللادبع ، یلمآ ، يداوج 

110 میرک ، ریش ، ناوج 

28 نیسح ، رهم ، ناوج 

168 ، 127 دیمحلادبع ، راحسلا ، هدوج 

128 دومحم ، يرابیوج ،

156 میهاربا ، نب  میرکلادبع  ینالیج ،

68 ، 67 ، 66 ، 65 یلع ، یغارچ ،

134 يدهمدیس ، يرئاح ،

103 اضردمحم ، یفیرش ، جاح 

161 ، 160 رمعدمحم ، یجاح ،
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149 یلع ، هّللا ، بح 

134 ، 91 نیدلارخف ، يزاجح ،
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75 یلع ، ینامرک ، یتجح 

147 زیزعلادبع ، نبدمحا  دادح ،

169 یلع ، دومحم  دادح ،

154 یسیع ، دمحم  يریرح ،

18 رهچونم ، یهلا ، نسح 

85 نسحلاوبا ، دیس  يودن ، ینسح 

52 نسحلاوبا ، ینایدا ، ینیسح 

7 نیسح ، مدقم ، ناینیسح 

21 ، 19 یلعدیس ، هداز ، ینیسح 

23 نیسحدیس ، ینیسح ،

30 دمحمدیس ، ینیسح ،

22 یضترمدیس ، ینیسح ،

151 رقابدمحم ، دیس  میکح ،

169 لیعامسا ، یملح ،

170 قوراف ، هدامح ،

151 ریذن ، نادمح ،

30 دمحم ، هّللادیمح ،

164 يدادغب ، یفنح 

7 دمحم ، ییاقآ ، يردیح 

120 لامجدیس ، يردیح ،
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12 دمحم ، یئاه ، يردیح 

139 ناویک ، روپ ، كاخ 
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108 يدهلا ، ملع  یناسارخ ،

99 نیدلاءاهب ، یهاشمرخ ،

173 دمحم ، يرضخ ،

173 نسح ، میهاربا  فالخ ،

111 رفعج ، یلیلخ ،

129 هدیپس ، یلیلخ ،

49 نمهب ، هداز ، ییوخ   

145 يدهم ، ییالاد ،

20 دمحم ، يدوواد ،

153 ینیز ، دمحا  نالحد ،

44 نیسح ، یهاگرد ،

162 همالس ، لماک  سقد ،

26 یفطصم ، ینارهت ، داشلد 

167 رمع ، دمحم  یطایمد ،

44 یلع ، یناود ،

157 نمحرلادبع ، ناطحق  يرود ،

159 نیدلا ، ییحم  وتسم ، بید 

148 دجام ، یبهذ ،

15 دیعس ، فیطل و  يدشار ،

163 دمحم ، يوار ،
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136 تاداسلا ، غورف  روپ ، میحر 

106 یلعدمحم ، یکارا ، یلوسر 
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158 ، 134 ، 70 مشاهدیس ، یتالحم ، یلوسر 

156 مظان ، دیشر ،

133 دمحم ، یفاصر ،

102 يدهم ، ییاضر ،

130 ، 129 ، 127 ، 123 ، 119 اضر ، رذگهر ،

37 نیدباعلا ، نیز  امنهر ،

148 بلطملادبع ، يزوف ، تعفر 

58 نیسح ، مالغ  داژن ، يرگرز 

75 سابع ، ییوخ ، بایرز 

156 لیهس ، راکز ،

96 اضر ، یلع  هداز ، یکز 

115 میرکلادبع ، تداهز ،

159 رابج ، راتس  يریهز ،

172 دمحم ، مهنیز ،

163 دیعس ، دمحم  دعسا  یجرغاس ،

79 ، 48 رفعج ، یناحبس ،

105 میرک ، یناحبس ،

107 دمحم ، يرهپس ،

137 یقتدمحمدیس ، يداجس ،

157 هّللادبع ، نیدلا ، جارس 
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133 يدهم ، جاح  يراصنا ، جارس 

131 اضردمحم ، راشرس ،
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162 نیسح ، دیعس ،

158 يزاجح ، دمحا  اقس ،

129 نیدلا ، حالص  یقوجلس ،

110 نیسحدمحم ، یناطلس ،

161 بلاط ، يرجنس ،

13 تمه ، روپ ، بارهس 

173 لامک ، دیس ،

17 نیسح ، يوراس ، يدیس 

172 ، 152 رکب ، یبا  نب  نمحرلادبع  یطویس ،

169 ، 158 دمحم ، یعفاش ،

168 نیسح ، يرکاش ،

153 ظیفحلادبع ، یلبش ،

172 یفطصم ، یلبش ،

165 یلوتم ، دمحم  يوارعش ،

121 مارهش ، یعیفش ،

164 ، 160 دومحم ، یبلش ،

157 هنیکس ، یباهش ،  

151 فیرش ، دمحم  ینابیش ،

160 نیما ، دمحم  وخیش ،

120 ، 16 اضر ، يزاریش ،
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99 یلع ، یناوریش ،

107 نیسح ، نب  نسح  دیعسوبا  يراوزبس ، یعیش 
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116 يرام ، هنآ  لمیش ،

61 نیسح ، يرباص ،

29 دمحا ، ینادمه ، يرباص 

47 ربکا ، یلع  درف ، یبحاص 

163 دمحم ، یقداص ،

138 یفطصم ، یقداص ،

124 نیسح ، حلاص ،

81 دمحم ، یحلاص ،

111 مشاه ، یحلاص ،

93 اضردیمح ، ردص ،

168 اضردیس ، ردص ،

64 یقتدمحم ، یفرص ،

164 ملاس ، رافص ،

57 سابع ، يرئاح ، ییافص 

81 لداع ، یحالص ،

117 ونیم ، یمیمص ،

140 لیلخ ، يدایص ،

153 حاجن ، یئاط ،

157 نیسح ، دیس  بلاط ،

135 ، 14 نیسح ، دمحمدیس  ییابطابط ،
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152 ریرج ، نب  دمحم  يربط ،

151 یفطصم ، سالط ،
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155 لاون ، یقریوط ،

169 تزع ، دمحم  يواطهط ،

121 نسحم ، يدباع ،

171 ، 9 یضترم ، رفعجدیس  یلماع ،

159 فیان ، سابع ،

150 حیمس ، یسابع ،

168 میکحلادبعدمحم ، میحرلادبع ،

161 دمحم ، میکحلادبع ،

155 دمحم ، نب  هّللادبع  دیشر  زیزعلادبع ،

152 دمحا ، لداع  دوجوملادبع ،

173 یفطصم ، دحاولادبع ،

150 سابع ، يداهلادبع ،

172 نیدلا ، ءایض  نسح  رتع ،

164 میهاربا ، يودع ،

54 یلع ، نیسح  یبرع ،

139 نسح ، نافرع ،

162 حودمم ، دمحم  يرع ،

158 نمحرلادبع ، مازع ،

152 لداع ، دمحم  یلایک ، هزیزع 

15 سابع ، يزیزع ،
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23 نابرق ، روپاطع ،

171 هّللادبع ، هط  یفیفع ،
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160 حاتفلادمحم ، یفیفع ،

147 نسحم ، لیقع ،

148 نمحرلادبع ، دلاخ  کع ،

157 نامحر ، يولع ،

147 دمحم ، دیس  يولع ،  

161 دمحم ، یلع ،

70 نیسح ، هدازدامع ،

163 دمحم ، ینانع ،

173 هّللادبع ، داؤف  رمع ،

170 میهاربا ، ضوع ،

33 دمحم ، روصنم  سیوع ،

148 نسح ، بلاغ ،

166 دمحم ، یلازغ ،

147 دمحم ، نب  دمحم  یلازغ ،

24 دمحم ، رینم  نابضغ ،

104 ربکا ، یلع  يرافغ ،

140 دمحا ، دیس  ینسح ، يرامغ 

162 دمحم ، نب  هّللادبع  يرامغ ،

16 اضردمحمدیس ، ینامرک ، یثایغ 

32 نیدلا ، لالج  یسراف ،
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104 یلو ، یمطاف ،

150 باهولادبع ، دومحم  زیاف ،
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126 نیسح ، یحاتف ،

155 دمحم ، غاص  جرف ،

110 یضترم ، ینباکنت ، دیرف 

15 ، 14 يداهدمحم ، یهقف ،

157 نسحم ، دمحم  هیقف ،

148 تعفر ، بلطملادبع ، يزوف 

166 نامیلس ، دلاخ  يوادهف ،

32 رغصا ، یلع  روپ ، ضیف 

95 نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف 

24 رمع ، يرداق ،

85 مساقدمحم ، یمساق ،

134 یلع ، یمئاق ،

154 یسوم ، نب  ضایع  ضایع ، یضاق 

168 یملح ، دوعاق ،

157 ریمالادبع ، نالبق ،

89 رغصا ، یلع  ینابرق ،

140 ربکا ، یلع  دیس  یشرق ،

158 جرف ، نبدمحم  یبطرق ،

151 یضترم ، نسح  ینیوزق ،

149 هسیئر ، ماسق ،
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155 دیس ، بطق ،

167 ، 161 سارو ، دمحم  یج ، هعلق 
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78 ، 69 سابع ، یمق ،

77 هّللا ، تمشح  ینادمه ، يربنق 

16 نیسح ، یناتسهق ،

86 دوعسم ، نبدمحم  ینورزاک ،

115 مظاک ، روپ ، مظاک 

150 رباج ، یمظاک ،

172 دیعس ، اسوک ، لماک 

165 قیفش ، ریهز  یبک ،

157 میهاربا ، بوقعی  سنا  یبتک ،

111 هرهز ، یچسابرک ،

168 میهاربا ، رفعجدمحم  یسابرک ،

110 یلع ، یندیرف ، یمرک 

121 هزمح ، نامیرک ،

110 ، 69 روصنم ، نایمیرک ،

148 دمحا ، یفطصم  لامک ،  

64 هّللا ، لضف  یناپمک ،

163 یلع ، یناگیاپلگ ،

116 نسح ، یتوهال ،

167 دیعس ، یجحل ،

62 یلعدمحم ، یکراشف ، یناسل 
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155 لامج ، یضام ،

148 دمحم ، نب  یلع  يدروام ،
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62 نمحرلا ، یفص  يروفکرابم ،

156 مالسلادبع ، یکز  دمحم  كرابم ،

167 نیدلا ، ماسح  نب  یلع  یقتم ،

158 یقت ، دمحم  نب  رقابدمحم  یسلجم ،

158 لبقم ، مالسلادبع  يدیجم ،

110 نیسح ، مالغ  يدیجم ،

155 دمحم ، نب  هّللادبع  یلیجم ،

67 رقابدمحم ، بولقلا ، بوبحم 

16 داوج ، یثدحم ،

158 یفنح ، يوالحم ،

131 ، 130 قاحسا ، يداهدمحم ،

98 ، 78 دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم 

97 ، 94 یلعلادبع ، يدورهاش ، يدمحم 

162 ، 155 میلحلادبع ، دومحم ،

155 يدهم ، دومحم ،

145 ، 94 یلع ، نسح  يدومحم ،

74 رفعج ، یقداص ، سردم 

156 نیسح ، بسن ، يدارم 

172 ، 171 دعس ، یفصرم ،

47 یسایس ، یتدیقع  شزومآ  دحاو  تاقیقحت  یسررب و  زکرم 
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150 همطاف ، یسینرم ،

59 اضردمحا ، یلئاسم ،
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151 دمحا ، دیس  دمحم  ریسم ،

105 یقتدمحم ، يدزی ، حابصم 

165 نیسح ، يرصم ،

136 ، 88 ، 11 یضترم ، يرهطم ،

50 دیجملادبع ، هاوخیداعم ،

150 یلع ، یطعم ،

149 دمحا ، نب  هّللادبع  نب  یماس  ثولغم ،

126 رصان ، يزاریش ، مراکم 

160 ییحی ، مشاه  حالم ،

167 میهاربا ، لیلخ  رطاخالم ،

173 دمحا ، دمحمالم ،

163 لماک ، نسح  يواطلم ،

162 نیما ، مساق  فطاع  یجیلم ،

152 یلع ، نب  فوئرلادبع  دمحم  يوانم ،

163 یلع ، لامک  رصتنم ،

31 دماح ، مدقم ، يرظتنم 

172 نیدلا ، حالص  دجنم ،

97 يدهم ، زورهب ،)  ) يروصنم

169 هیماس ، یسینم ،

76 مشاه ، دیس  يوسوم ،
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36 قداص ، دمحمدیس  يدورامرگ ، يوسوم 

63 یلع ، يدورامرگ ، يوسوم 

ص:228
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156 دمحم ، یبا  هبقع ، نب  یسوم 

165 دمحا ، یماس  یلصوم ،  

155 دیعس ، دمحم  يولوم ،

96 داوجدمحم ، این ، يولوم 

165 نیسح ، سنوم ،

152 دیمحلادبع ، رجاهم ،

34،89 دومحم ، یناغماد ، يودهم 

117 سابع ، ایوپرهم ،

172 لیعامسا ، نب  ینغلادبع  یسلبان ،

167 ، 159 ، 155 لیعامسا ، نب  فسوی  یناهبن ،

153 باهولادبع ، راجن ،

83 دمحمدیس ، يدزی ، یفجن 

152 یلع ، نسحلاوبادیس  يودن ،

80 یلع ، درفنم ، يرظن 

163 همطاف ، رصن ،

149 نیما ، دمحم  هّللادبع  میعن ،

114 هیلع ، هدیس  روپ ، بیقن 

171 دمحم ، دیس  حون ،

143 نیسح ، یقثاو ،

163 دمحا ، دیس  يدحاو ،
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154 يداه ، نب  لبقم  یعداو ،

154 هّللادبع ، ما  هیعداو ،

ص:229
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34 رمع ، نبدمحم  يدقاو ،

166 رهاظ ، دمحم  رتو ،

152 دیرفدمحم ، يدجو ،

161 حلاص ، ینادرو ،

160 دمحم ،؛ نیدلا  ماوق  يونشو ،

169 تاو ، يرمگتنوم ، مایلیو 

159 ردیح ، نب  نیسح  یمشاه ،

164 یلع ، دمحم  یمشاه ،

24 ، 12 ، 7 اضردمحم ، هانپ ، تیاده 

152 هّللادبع ، يرره ،

74 دمحم ، نب  قاحسا  نیدلا  عیفر  ینادمه ،

128 بارهس ، هارمه ،

126 ، 125 لیعامسا ، ایندنمرنه ،

171 حلاص ، رابجلادبع  نب  نمحرلادبع  يواسوه ،

86 قح ، هار  رد  هسسؤم  هیریرحت  تئیه 

72 نیسحدمحم ، لکیه ،

115 لیلخ ، نیسای ،

142 هّللادسا ، دیس  يروای ،

13 سابع ، ینادزی ،

112 ارهز ، داژن ، يدزی 
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59 نیسحدمحا ، بوقعی ،

54 يداهدمحم ، يورغ ، یفسوی 

ص:230
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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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