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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه 

باتک تاصخشم 

ياه شهوژپ  زکرم  رد  هدش  هیهت  ناگدنسیون ؛  زا  یهورگ  ملسو / هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ترجه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . امیس ادص و  یمالسا 

 . 1385 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  ، هط باتک  مق : رشن :  تاصخشم 

 . 63 ص يرهاظ :  تاصخشم 

2 ملس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تسورف : 

9647019661: لایر 5000 کباش : 

یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1 ص :

هراشا
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هچابید

، ربماـیپ تدـالو  رگا  .تسا  یمالـسا  گـنهرف  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  هنیدـم ، هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مـظعا  ربماـیپ  ترجه 
يزوریپ دیون  ترجه ، دوب ، دیحوت  رـشن  هعیلط  تثعب ، رگا  .تسا  خـیرات  هرتسگ  رد  رون  نآ  زا  یـشبات  زین  شترجه  دوب ، رون  تدالو 

یلص دمحم  ترضح  يزوریپ  رب  عطاق  یلیلد  ترجه ، خیرات  دوب ، گرزب  یلوسر  گرتس  شالت  نایاپ  ربمایپ ، تلحر  رگا  .تسا  نآ 
.دور یم  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

یگچراپ کـی  تدـحو و  هب  رگید  ناـمز  ره  زا  شیب  یمالـسا ، ياـهروشک  هزورما  هک  دراد  تیمها  رظن  نیا  زا  ترجه  هب  نتخادرپ 
راک يانبم  دـیاب  یمالـسا  ياهروشک  .تسا  یمالـسا  خـیرات  ظفح  يارب  شـشوک  تدـحو ، رهاظم  زا  یکی  نامگ ، یب  دـنراد و  زاین 

.دنزاس رتراوتـسا  ار  دوخ  یگچراپ  کی  ياه  هیاپ  هنوگ  نیدـب  دـننک و  میظنت  يرجه  خـیرات  ساسا  رب  اه  تبـسانم  مامت  رد  ار  دوخ 
مـشچ يرجه  خیرات  زا  یبرع  یمالـسا و  ياهروشک  ات  تسا  هدیـشوک  هدوبن و  لفاغ  شخب  تدـحو  لماع  نیا  زا  هاگ  چـیه  نمـشد 

زاغآ رد  .تسا  هدوبن  ناما  رد  هئطوت  نیا  زا  زین  ناریا  ام  روشک  .دنهد  رارق  دوخ  يراک  میوقت  يانبم  ار  يدالیم  خیرات  دننک و  یشوپ 
خیراـت هب  یمالـسا  خـیرات  توغاـط ، تموکح  ياـه  هیاـپ  تیوـقت  يارب  اـت  تفرگ  تروـص  ییاـه  شـالت  يدیـشروخ ، لاس 1356 

یهلا و فطل  لاح ، نیا  اب  .دـنداد  رارق  یهاش  متـس  میژر  راـک  ياـنبم  ار  نآ  یهاـتوک  تدـم  يارب  یتح  دوش و  لیدـبت  یهاـشنهاش 
نیا هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  تما  يالاو  تمه 

4 ص :
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یتیمها نانچ  مالـسا ، خـیرات  ياهدادـخر  هلـسلس  نایم  رد  ترجه  ییالط  هقلح  زورما  درک و  یثنخ  اه  هئطوت  رگید  ناـسب  ار  هئطوت 
.دوش یم  هدیجنس  نآ  اب  ناملسم  ياه  تلم  یعامتجا  يدرف و  ياهدادیور  همه  هک  دراد 

نیملسملا مالسالا و  تجح  ششوک  هب  هک  راتـشون  نیا  .تسا  زیمآراختفا  خیرات  نیا  زا  يرادساپ  یلم ، هناسر  مهم  فیاظو  زا  یکی 
يدونـشخ هیام  هک  دـشاب  .تسا  هدوب  اتـسار  نیمه  رد  هدـش ، نیودـت  بسن  مارهب  لیهـس  دـمحم  ياـقآ  اـین و  قداـص  بارحم  ياـقآ 

.دریگ رارق  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  ناراکردنا و  تسد  هدافتسا  دروم  شترضح و  لاعتم و  دنوادخ 

5 ص :
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راتفگ شیپ 

لیلد هب  ترجه  نیا  .تسا  هنیدـم  هب  هکم  زا  ناـشیا  ترجه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مـظعا  ربماـیپ  یگدـنز  مـهم  ياهدادـخر  زا  یکی 
يرامـش ترجه ، نیا  رد  .دش  راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  ماگنه  بش  ربمایپ  تفرگ و  ماجنا  شیرق  نارفاک  نوزفازور  ياهراشف 

دراد تیمها  تهج  دنچ  زا  یخیرات ، ترجه  نیا  یـسررب  .دندرک  یهارمه  ار  ربمایپ  دنتفرگ ، مان  نارجاهم »  » اهدعب هک  ناناملـسم  زا 
رد یمالـسا  تموکح  ياه  هیاپ  يریگ  لکـش  يارب  ندوب  زاس  هنیمز  «، » مالـسا خیرات  يارب  نتفرگ  رارق  أدبم  : » تسا هلمج  نآ  زا  هک 

«. هنیدم

یناشف ناج  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يدننام  یب  يراکادف  ترجه ، بش  رد  ربمایپ  رتسب  ردمالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندیباوخ 
مان هب  مالـسا  خـیرات  رد  دجـسم  نیتسخن  نتخاس  دـننام  ترجه ، ریـسم  ياهدادـخر  .دوتـس  هرقب  هکرابم  هروس  هـیآ 207  لوزن  اـب  ار 

اه و سرد  مالسا و  رد  هعمج  زامن  نیتسخن  ییاپرب  یلوق ، رب  انب  زین  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  كرابم  ناتسد  هب  ابق » دجسم  »
.دیامن یم  يرورض  ار  ترجه  نیا  یسررب  تسه ، یخیرات  ترجه  نیا  رد  هک  یناوارف  ياه  تربع 

هب مود ، لصف  .تسا  هدش  نایب  ترجه  یخیرات  ریس  یگنوگچ و  تسخن ، لصف  رد  .تسا  هدمآ  مهارف  لصف  شش  رد  شهوژپ ، نیا 
ترجه نیا  نتفرگ  رارق  مالـسا  خیرات  أدـبم  موس ، لصف  رد  .دراد  صاصتخا  ترجه  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لیدـب  یب  شقن 

.دزادرپ یم  یخیرات  ترجه  نیا  یندناوخ  ياه  تربع  اه و  سرد  هب  زین  مراهچ  لصف  .تسا  هدش  یسررب 

6 ص :
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.دهد یم  لکش  ار  راتشون  نیا  مجنپ  لصف  نآرق ، هنییآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه 

ياه شـسرپ  يا ، هقباسم  ياـه  شـسرپ  يا ، هماـنرب  ياهداهنـشیپ  نآ ، رد  هک  تسا  نازاـس  هماـنرب  اـب  هارمه  شخب  زین  مشـش  لـصف 
رارق مرتحم  نازاس  همانرب  هدافتسا  دروم  شهوژپ ، نیا  تسا  دیما  .تسا  هدمآ  ترجه  نیا  هرابرد  یسانشراک  ياه  شـسرپ  یمدرم و 

.دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  یهلا  يدونشخ  دریگ و 

7 ص :
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  یگنوگچ  لوا : لصف 

هراشا

، بلاطوبا تافو  اب  .دندوزفا  ناناملسم  هیلع  دوخ  ياهراشف  رب  دنداتفا و  ساره  هب  هکم  ناکرشم  مالسا ، شیپ  زا  شیب  نتفرگ  قنور  اب 
يارب هکم  رد  یگدنز  اه ، يریگ  تخـس  نیا  یپ  رد  .تفای  شیازفا  اهراشف  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یماح  ومع و 

(1) .دندش راتساوخهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  هکم  كرت  هزاجا  راچان ، هب  ناناملسم  دش و  اسرف  تقاط  ناناملسم 

برثی راپـسهر  : » دومرف نانآ  هب  درک و  داهنـشیپ  ناناملـسم  هب  ار  برثی  مزال ، ياه  یـسررب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
یحو اب  هک  دنناد  یم  دنوادخ  يوس  زا  يداهنشیپ  ار  برثی  باختنا  نارگشهوژپ ، زا  یضعب  دیورب .» دوخ  راصنا  ناردارب  دزن  دیوش و 

(2) .تسا هدش  غالبا  ربمایپ  هب 

برثی شنیزگ  . 1

ریز رارق  هب  درمـشرب ، ناوت  یمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ترجه  دـصقم  ناونع  هب  برثی  رهـش  باـختنا  يارب  هک  ار  یلماوع 
: تسا

8 ص :

ص 226. ج 1 ، ، 1347 توریبلاراد ، تاقبط ، دعس ، نبا  - 1
ص 245. ، 1371 یضر ، فیرش  تاروشنم  یفطصملا ، هریس  ینسحلا ، فورعم  مشاه  - 2
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زا هملـسوبا  .دـندوب  هدرک  ترجه  اجنآ  هب  ناشیا  زا  يدارفا  رت  شیپ  اریز  دنتـشاد ؛ ینهذ  هقباـس  برثی ، زا  شباحـصا  ربماـیپ و  فلا )
خیراـت .درک  ترجه  برثی  هب  هکم  زا  ناکرـشم  راـشف  رثا  رب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن   (1)، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا 

(2) .دنا هتسناد  مود  هبقع  تعیب  زا  شیپ  لاس  کی  ار  ترجه  نیا  نامز  ناراگن ،

نیا اـب  ربماـیپ  .تسناد  هبقع  ناـمیپ  زا  سپ  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  قفاوت  ناوت  یم  ار  برثی  باـختنا  مهم  لـیالد  زا  رگید  یکی  ب )
.دشاب دنم  هرهب  اجنآ  رد  هوبنا  یتیعمج  ینابیتشپ  زا  تسناوت  یم  قفاوت 

ترجه نامرف  رودص  ماگنه  ربمایپ  شیامرف  زا  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  .دوب  هدـش  هتخانـش  ًالماک  ناناملـسم  يارب  برثی  تیعقوم  ج )
(3) «. دیتسه انشآ  اهنآ  اب  امش  دنکیدزن و  مه  هب  اهرهش  َنُوفِراع ؛ اِهب  ُْمْتنَا  ٌهَبیرَق َو  َدالِبلا  َّنِاَف  : » دومرف ناشیا  .تفایرد 

ناناملـسم برثی ، هب  مالـسا  رودـص  هب  هجوت  اب  .تسناد  باـختنا  نیا  یـساسا  تلع  ناوت  یم  ار  برثی  هقطنم  رد  مالـسا  شرتسگ  د )
.دندش یم  رادروخرب  دوخ  ینید  ناردارب  تیامح  زا  رجاهم 

ناردارب و امـش  يارب  ادخ  دومرف : دننک و  ترجه  برثی  يوس  هب  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  ربمایپ  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  ماشه  نبا 
رد ینما  ياه  ناکم 

9 ص :

.دمآردهلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرسمه  هب  شرسمه  تداهش  زا  سپ  هملس  ما  .تسا  هملس  ما  رسمه  هملسوبا  - 1
ص 202. مالسا ، ربمایپ  خیرات  یتیآ ، دیمحلادبع  - 2

ص 257. ج 1 ، ، 1374 هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  مق ، فارشالا ، باسنا  يرذالب ، - 3
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(1) «. تسا هداد  رارق  برثی 

.میزیهرپ یم  اهنآ  لقن  زا  هک  دنا  هدروآ  زین  ار  يرگید  للع  نارگشهوژپ ، یخرب 

ترجاهم زاغآ  . 2

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  برثی  هار  تثعب ، مهدزیس  لاس  هجحلا  يذ  رد  ناناملـسم  ترجه ، نامرف  رودص  اب 
اریز دـندرب ؛ یپ  ترجه  زار  هب  ناناملـسم  تکرح  زا  سپ  گنرد  یب  ناکرـشم  .دـنام  یقاب  هکم  رد  یهلا  ياهروتـسد  راـظتنا  هب  هلآ 

: دندرک رطخ  ساسحا  لیلد  ود  هب  ور ، نیازا  .دنرب  یم  برثی  هب  ار  دوخ  نانز  ناکدوک و  ناناملسم ، هک  دندید 

یم هدنیآ  رد  ربمایپ  دش و  یم  لیدبت  یعقاو  تردق  کی  هب  مالـسا  برثی ، يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  جورخ  اب  فلا )
(2) .دوش هدامآ  شیرق  اب  گنج  يارب  تسناوت 

(3) .دیآ رد  ناکرشم  ياه  ناوراک  يارب  يرطخ  نوناک  تروص  هب  تسناوت  یم  برثی  ب )

، دنتـسناوت هـک  ار  سکره  ور ، نـیازا  .دـننک  يریگوـلج  ناناملـسم  ترجه  زا  دـنتفرگ  میمــصت  شیرق  ناکرــشم  لـیلد ، نـیمه  هـب 
اه و نز  نایم  دندنادرگرب و 

10 ص :

ص 111. ج 2 ، ، 1379 ناریا ، تاراشتنا  نارهت ، یبنلا ، هریس  ماشه ، نبا  - 1
ص 124. نامه ، - 2

ص 349. ج 1 ، تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالسا ، یسایس  تایح  نایرفعج ، لوسر  - 3
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نارجاهم رتشیب  نوچ  دماجنیب ؛ یسک  لتق  هب  دیابن  اه  يریگولج  نیا  هک  دندوب  هتسب  دهع  دوخ  اب  یلو  دنتخادنا ، ییادج  ناشنارهوش 
(1) .دش یم  زوس  نامناخ  یگنج  ندمآ  دیدپ  بجوم  یکی ، لتق  اسب  هچ  دندوب و  هکم  ياه  هلیبق  زا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  زج  دندرک و  ترجه  رهش  نآ  هب  ناناملسم  همه  دشن و  فقوتم  برثی  هب  ترجه  اه ، يراوشد  نیا  همه  اب 
(2) .دنامن هکم  رد  یسک  دندوب ، ناوتان  رامیب و  ای  ینادنز  هک  ناناملسم  زا  يرامش  رکبوبا و  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  هلآ ، و 

(3) «. دومرف تفلاخم  ربمایپ  هک  درک  نتفر  ياضاقت  راب  نیدنچ  زین  رکبوبا  دارفا ، نیا  نایم  زا  : » دنا هتشون  رگید  یخرب  ماشه و  نبا 

هودنلاراد رد  عامتجا  . 3

دندرک و رطخ  ساسحا  نایشیرق  .دندش  برثی  راپـسهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  رتشیب  هام ، هس  زا  رتمک  هلـصاف  رد 
هودـنلاراد رد  تثعب  مهدراهچ  لاس  رفـص  هام  رخآ  رد  روظنم  نیا  هب  نانآ  .دـندیزای  تسد  يا  هلیـسو  ره  هب  نآ ، زا  يریگولج  يارب 

.دنتخادرپ تروشم  هب  دندمآ و  مه  درگ 

گرم ماگنه  دوب و  هداهن  انب  بالک  نب  یصق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  مراهچ  دج  هک  دوب  هکم  ياروش  سلجم  هودنلاراد ،
شدنزرف ات  داد  روتسد  شیوخ ،

11 ص :

ص 246. یفطصملا ، هریس  - 1
ص342. ج1 ، ، 1373 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  ص 226 ؛ ج 2 ، تاقبط ، - 2

ص 124. ماشه ، نبا  هریس  - 3
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یصق یـصخش  لزنم  ار  هودنلاراد  عبانم ، یخرب  هتبلا   (1) .دش مارحلا  دجـسم  وزج  انب  نیا  یتدم ، زا  سپ  .دنک  هرادا  ار  نآ  رادـلادبع 
هب  (3) .دنا هداد  بقل  همحزلا » موی  ، » دش لیکـشت  هودـنلاراد  رد  عامتجا  نیا  هک  يزور  هب  ناراگن  خـیرات   (2) .دنا هدناوخ  بالک  نب 

(4) .درک یم  تکرش  یتروشم  هسلج  نیا  رد  دوب ، يأر  لها  هک  سکره  عوضوم ، تیمها  رطاخ 

زا شیب  دادعت  نیا  یخیرات ، ياه  باتک  رتشیب  لقن  ربانب  یلو  تسا ، هدش  لقن  توافتم  ناگدـننک  تکرـش  رامـش  یخیرات ، نوتم  رد 
دارفا نیا  زا  یخرب   (5) .تشاد لاس  زا 40  رتمک  هعیبر  نب  هبتع  اهنت  دنا ؛ هتـشاد  نس  لاس  زا 40  رتـشیب  یگمه  هک  تسا  هدوب  رفن   40

.برح نایفسوبا  هعیبر و  نب  هبتع  هعیبر ، نب  هبیش  ثراح ، نب  رضن  ماشه ، نب  لهجوبا  فلخ ، نب  هیما  زا : دنترابع 

رد زین  ییاه  تیاور  هک  دنا  هدرک  هراشا  هودنلاراد  عامتجا  رد  يدجن  يدرمریپ  بلاق  رد  سیلبا  روضح  هب  ناراگن  خیرات  زا  يرایـسب 
یم هتفگ  یـسک  هب  سیلبا  هک  دـنا  هدرک  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  سیلبا  روـضح  نارگـشهوژپ ، یخرب   (6) .دراد دوجو  بلطم  نیا  دـییأت 

رد يدجن  درمریپ  نوچ  دنک و  یم  هنوگ  ناطیش  راک  هک  دوش 

12 ص :

«. هودنلاراد  » هژاو لیذ  تغل ، باتک  يرهوج ، - 1
ص 31. ج 19 ، ، 1377 ءاضرلاراد ، توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 2

ص 99. ج 2 ، یملعا ، هسسؤم  فراعملاراد ، تاراشتنا  توریب ، هرهاق ، يربط ، خیرات  - 3
ص 228. ج 2 ، تاقبط ، - 4

 . ص 61 يرولا ، مالعا  - 5
.لافنا هروس  زا  هیآ 30  ریسفت  نیلقثلارون  ریسفت  هعمج ، نب  یلعدبع  ص 46 ؛ ج 19 ، راونالاراحب ، کن : - 6
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(1) .دنا هتفگ  سیلبا  يو ، هب  لیلد ، نیمه  هب  تسا ، هدرک  هئارا  یناطیش  يداهنشیپ  هودنلاراد ، عامتجا 

هودنلاراد ياهداهنشیپ  . 4

، دوش یم  هئارا  يدایز  ياهداهنـشیپ  دـنیآ ، یم  مه  درگ  یمهم  رما  يارب  موق  کی  ناگرزب  زا  رفن  لهچ  هک  یعاـمتجا  رد  دـیدرت  یب 
: درک هراشا  هسلج  نیا  رد  یساسا  داهنشیپ  هس  هب  ناوت  یم  یلو 

اب هک  داد  هئارا  عیبر  نب  دوسا  ار  داهنـشیپ  نیا   (2) .دننک دـیعبت  ار  ناشیا  هکم ، زا  ربمایپ  جارخا  اب  هک  دوب  نیا  داهنـشیپ  نیتسخن  فلا )
دـنک و عمج  دوخ  درِگ  ار  همه  دـناوت  یم  دورب ، اجک  ره  هک  تسه  يزاجعا  ربماـیپ ، ناـیب  رد  دنتـسناد  یم  نوچ  دـشن ؛ تقفاوم  نآ 

.دروآ دهاوخ  شروی  ناکرشم  رب  نانآ  یتسد  مه  اب  هاگ  نآ  .دزاس  شیوخ  وریپ  ار  نانآ 

زا مینک و  ینادنز  ار  ربمایپ  تسا  رتهب  تفگ : دنا ، هتـسناد  ماشه  نب  هورع  رگید ، یخرب  يرتخبلاوبا و  ار  وا  یخرب ، هک  یـصخش  ب )
؛ دشن تقفاوم  زین  داهنشیپ  نیا  اب   (3) .مینک يریگولج  وا  نییآ  راشتنا  زا  قیرط ، نیا  زا  ات  میهدـب  بآ  نان و  وا  هب  کچوک  يا  هنزور 

.دنهد یم  تاجن  ار  وا  دننک و  یم  هلمح  ام  هب  شا  يریگتسد  ربخ  ندینش  اب  يو  نارای  دش  هتفگ  اریز 

13 ص :

ص 174. ج 4 ، خیراتلا ، ءادبلا و  زا : هتفرگرب  یقرواپ ، صص 350 و 351  مالسا ، یسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  - 1
صص 25 و 26. ج 2 ، هفرعمراد ، توریب ، یبلح ، هریس  یبلح ، ناهرب  نبا  - 2

ص 343. ج 1 ، تیدبا ، غورف  نامه ؛ - 3
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؛ دنناسر لتق  هب  ار  وا  دنرب و  شروی  ربمایپ  هناخ  هب  هنابـش  دوش و  باختنا  رفن  کی  يا  هلیبق  ره  زا  هکلب  رفن ، کی  هن  دـش  داهنـشیپ  ج )
هید هب  دـنگنجب و  اه  هلیبق  همه  اب  دـنناوت  یمن  مشاه  ینب  دوش و  یم  شخپ  اه  هلیبق  همه  ناـیم  رد  ربماـیپ  ِنوخ  تروص ، نیا  رد  اریز 

.دنتفریذپ ارآ  قافتا  هب  ار  داهنشیپ  نیا  نارضاح  .دش  دنهاوخ  یضار 

رب زین  يا  هتـسد  .تسا  هتفرگ  رارق  يدجن  درمریپ  هلمج  زا  همه  تقفاوم  دروم  تسا و  هداد  لهجوبا  ار  داهنـشیپ  نیا  دـنا  هتفگ  یخرب 
.تسا هدرک  حرطم  ار  داهنشیپ  نیا  يدجن  درمریپ  دوخ  هک  دنرواب  نیا 

شیرق میمصت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ندش  هاگآ  . 5

ربمایپ هب  ار  ناکرشم  هئطوت  هودنلاراد و  رد  عامتجا  لیکـشت  ربخ  یهلا ، یحو  هتـشرف  هک  دنرواب  نیا  رب  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  رتشیب 
(1) .تسا هدناوخارف  روث  هوک  هب  نتفر  يارب  ار  ترضح  رتسب ، رد  ندیباوخ  زا  ناشیا  نتشاد  رذحرب  اب  هدناسر و 

رگید ياج  رد  یلو  تسا ، هداد  ربمایپ  هب  ار  هودنلاراد  عامتجا  ربخ  لیئربج  هک  دنک  یم  حیرصت  تاقبط  باتک  زا  ییاج  رد  دعس  نبا 
.تسا هدناسر  ربمایپ  هب  ار  هئطوت  نیا  ربخ  یفیصوبا ، تنب  هعیقر  دسیون  یم  دنک و  یم  دیدرت 

ُهّللا ُهّللاُرُکمَی َو  نُورُکْمَی َو  َكوجِرُْخی َو  ْوَا  َكُوُلتْقَی  ْوَا  َكوـُِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َکـِب  ُرُکمَی  ِْذا  َو   » هیآ لوزن  نأـش  زین  نارـسفم  رتـشیب 
جارخا  [ هکم زا   ] ای دنـشُکب  ای  دنـشَک  دنب  هب  ار  وت  ات  دندرک  یم  گنرین  وت  هرابرد  نارفاک  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و َنیرِکْملا ؛ ُْریَخ 

دندز و یم  گنرین  دننک و 

14 ص :

ص 26. ج 2 ، یبلح ، هریس  ص 31 ؛ ج 19 ، راونالاراحب ، ص 227 ؛ ج 2 ، تاقبط ، - 1
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، ریبدت نیا  اب  دنوادخ  دـندقتعم  دـنناد و  یم  هودـنلاراد  هئطوت  ار  ( 30 لافنا : « ) تسا ناگدننکریبدت  نیرتهب  ادخ  درک و  ریبدـت  ادـخ 
.تسا هدرک  هاگآ  گرزب  يرطخ  زا  ار  شربمایپ 

، هودنلاراد رد  شیرق  داد  ربخ  وا  هب  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  هک  تسا  هدمآ  زین  نیلقثلارون  ریـسفت  رد 
«. ...اُورَفَک َنیذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ِْذا  َو  : » هک دش  لزان  روظنم  نیدب  يا  هیآ  دنا و  هدرک  تشپ  وت  هب  عامتجا و 

هک یلاح  رد  تسا ، یندم  هروس ، نیا  دنا  هتفگ  اریز  دنناد ؛ یم  دیعب  تبسانم  نیا  هب  ار  هیآ  نیا  لوزن  نارگـشهوژپ  یخرب  لباقم ، رد 
یکم رگید  یتاـیآ  اـی  هیآ  نیا  تسا  نکمم  نوچ  تسین ؛ تسرد  داعبتـسا  نیا  هتبلا  .تسا  هدوـب  برثـی  هب  ترجه  زا  شیپ  هعقاو  نیا 

.دشاب یندم  هروس  هکنآ  لاح  دنشاب ،

اریز دوبن ؛ یناسآ  راک  رما ، نیا  دورب و  برثی  يوس  هب  هک  دش  رومأم  ادـخ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بیترت ، نیدـب 
.دنراذگب مامتان  ار  ترجه  دننک و  بیقعت  ار  وا  تشاد  لامتحا 

يارب ربمایپ  هک  دنراد  قافتا  ناگمه  یلو  دنا ، هدرک  لقن  توافتم  رایـسب  ار  ربمایپ  ترجه  یگنوگچ  ناسیون  هریـس  ناراگن و  خـیرات 
بـش رد  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دـنربن ، یپ  ناشیا  ترجه  هب  ناکرـشم  ات  دـهد  هولج  يداع  ار  عاضوا  هکنیا 
لایخ ناکرـشم  ات  دشکب  دوخ  يور  رب  دیـشک ، یم  شیور  هب  باوخ  ماگنه  هک  ار  یگنر  زبس  دُرب  دباوخب و  ربمایپ  رتسب  رد  ترجه ،

ربمایپ دننک 

15 ص :
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، تفرگ ارم  غارـس  دـمآ و  وت  شیپ  رکبوبا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  دـنا  هدوزفا  مه  یخرب   (1) .تسا هدیباوخ  رتسب  رد 
ماشه نبا  تاقبط و  رد  دعـس  نبا  هچنآ  اب  لقن  نیا  هتبلا   (2) .نک هیهت  يا  هلحار  داز و  امنهار و  کـی  میارب  مروث و  هوک  رد  نم  وگب 

(3) .دراد توافت  تسا ، هدرک  هیهت  هلحار  ربمایپ  يارب  رکبوبا  هک  دنا  هتفگ  دوخ  هریس  رد 

لهچ هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یـساپ  .دیباوخ  ربمایپ  هاگباوخ  رد  بش  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر و  ارف  ررقم  دعوم  لاحره ، هب 
هاگن هناخ  لخاد  هب  رد  فاکش  زا  یهاگ  دنچ  زا  ره  اهنآ  .دندرک  هرصاحم  ار  هناخ  فارطا  دندیسر و  ربمایپ  هناخ  هب  ناکرشم  زا  رفن 

.دنتسه وا  یپ  رد  اهنآ  هک  تسا  يدرم  نامه  هدیباوخ ، هک  یصخش  دندرک  یم  لایخ  دنتشادنپ و  یم  يداع  ار  عاضوا  دندرک و  یم 

ینب دنتساوخ  یم  ناکرشم  هک  دشاب  نیا  لیالد  نآ  زا  یکی  دیاش  .دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناهاگ  حبـص  یلیالد ، هب  انب  هلمح  تعاس 
(4) .تسین هفیاط  کی  زا  ربمایپ  لتاق  دننیبب  مشاه 

هکم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  جورخ  یگنوگچ  . 6

ناوارف اه  لقن  دوش ، جراخ  هناخ  زا  تسناوت  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناکرـشم ، هرـصاحم  دوجو  اب  هک  هراب  نیا  رد 
زا شیپ  ربمایپ  دنا  هتفگ  یخرب  .تسا 

16 ص :

ص 372. ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 228 ؛ ج 2 ، تاقبط ، تسا ، هدش  دای  زمرق  درب ، گنر  - 1
ص 372. ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2

.235 صص 228 _  ج 2 ، تاقبط ، - 3
ص 50. ج 19 ، راونالاراحب ، ص 19 ؛ ج 2 ، یبلح ، هریس  ص 39 ؛ يرولا ، مالعا  - 4

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comترجه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13375/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13375/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13375/AKS BARNAMEH/#content_note_16_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13375/AKS BARNAMEH/#content_note_16_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا هدش  جراخ  هناخ  زا  دننک ، هرصاحم  ار  هناخ  ناکرشم ، هکنیا  زا  شیپ  باتفآ و  بورغ 

رد نادادماب و  رد  دنتـشاد  دصق  ناکرـشم  نوچ  هک  دیآ  یمرب  نینچ  لافنا  هروس  زا  هیآ 30  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  لقن  زا 
نامگ دندوب و  هدیباوخ  ربمایپ  جورخ  ماگنه  نانآ  همه  ور ، نیازا  دنرب ، هلمحهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  هب  نشور ، ياوه 

(2) .دشاب هاگآ  اهنآ  هشقن  زا  ربمایپ  هک  دندرک  یمن 

زا نانچ  زاجعا  تمارک و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنا و  هدوب  رادیب  ربمایپ  هناخ  هب  هلمح  هظحل  ات  ناکرشم  دنا  هتفگ  یخرب 
ار نیـسای  هروس  زا  یتایآ  هک  یلاح  رد  تشادرب و  كاخ  یتشم  ترـضح  هک  بیترت  نیا  هب  .دندشن  هجوتم  اهنآ  هک  دش  جراخ  هناخ 

شدصقم يوس  هب  دـش و  جراخ  هناخ  زا  تخیر و  ناکرـشم  رـس  رب  ار  اه  كاخ  سپـس  .دـمآ  نوریب  هناخ  رد  زا  دومرف ، یم  توالت 
(3) .درک تکرح 

لقن يا  هنوگ  هب  ار  ترجاهم  لکـش  دنا  هدیـشوک  ینـس  هعیـش و  ناراگن  خیرات  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  اه  لقن  نیا  رد  مهم  بلطم 
درم رفن  لهچ  نایم  زا  نتـشذگ  هچرگ  .دوش  هداد  هولج  زاجعا  تمارک و  ناـنوچ  ناکرـشم ، هرـصاحم  زا  ترـضح  جورخ  هک  دـننک 

هجیتن ادخ ، تیانع  رب  نوزفا  ربمایپ ، تاجن  ترجه و  ياه  یگژیو  رد  تقد  یلو  تسین ، ریذپ  ناکما  دـنوادخ  کمک  نودـب  حلـسم 
هلسلس کی 

17 ص :

ص 32. ج 2 ، یبلح ، هریس  - 1
ص 346. ج 1 ، تیدبا ، غورف  - 2

ص 127. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 372 ؛ ج 20 ، يربط ، خیرات  ص 228 ؛ ج 2 ، تاقبط ، - 3
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روث و راغ  رد  ترـضح  ندش  ناهنپ  ربمایپ ، رتسب  ردمالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ندیباوخ  .تسا  هدوب  اه  طایتحا  اهریبدـت و  اه ، ینیب  شیپ 
اب رتوبک  توبکنع و  دنچره  .دبای  نایرج  شا  یعیبط  يراجم  قیرط  زا  رما  نیا  دنا  هتـساوخ  شربمایپ  ادخ و  دهد  یم  ناشن  نآ  دننام 

هرصاحم زا  شیپ  تسناوت  یم  دوب ، هاگآ  ناکرشم  هشقن  زا  ترضح  نوچ  یلو  دنداد ، يرای  هار  نیا  رد  ار  ترضح  دنوادخ ، تیانع 
.دشابن يزاین  مه  زاجعا  تمارک و  هب  دوش و  جراخ  هناخ  زا 

یحو هناخ  هب  ناکرشم  موجه  . 7

.تسـشن اـهنآ  لـباقم  رد  تساـخرب و  دوخ  ياـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش ، دراو  ربماـیپ  هناـخ  هب  ناـهاگ  حبـص  ناکرـشم ، یتقو 
ربانب  (1) .مناد یمن  دومرف  ناشیا  هک  دنتفرگ  ار  ربمایپ  غارـس  يو  زا  دندش و  هتخورفارب  مشخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ندید  اب  ناکرـشم 

ترضح زا  یتیاور  رد  یتح   (2) .دندرک ینادنز  مه  یتدم  دندز و  کتک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناکرشم  اه ، لقن  زا  يرایـسب 
(3) «. دندز کتک  ندرم ، دحرس  ات  ارم  نانآ   » هک تسا  مالسلا  هیلع  یلع 

دایز دناوت  یمن  مک ، تدم  نیا  رد  دمحم  دنتفگ  دندش و  هتخورفارب  تخـس  دـندید ، هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  هشقن  ناکرـشم  یتقو 
رد ای  .دشاب  هدش  رود 

18 ص :

ص 207. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
هیآ 20 ریسفت  ص 207 ، ج1 ، ناهرب ، ص 194 ؛ ج 2 ، یبلح ، هریس  ص 101 ؛ ج 19 ، راونالاراحب ، ص 207 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2

.لافنا
ص 101. ج 19 ، راونالاراحب ، - 3
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.دننک ریگتسد  ار  وا  دندیشوک  تعرس  هب  ور ، نیمه  زا  .تسا  هنیدم  هار  رد  ای  تسا  ناهنپ  هکم 

هناخ زا  جورخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  . 8

ناکرشم راک  نیا  اب  ات  درک  تکرح  راغ  نیا  فرط  هب  ربمایپ  دراد و  رارق  برثی  ریـسم  فالخ  يریـسم  رد  هکم و  بونج  رد  روث  راغ 
.دنتخادرپ یم  وجو  تسج  هب  برثی  هار  رد  رتشیب  اهنآ  ور ، نیازا  .دنوش  نادرگرس 

لقن یهارمه ، نیا  یگنوگچ  هرابرد  یلو  درک ، يرپس  روث  راغ  رد  رکبوبا  اب  ار  ترجه  بش  ربماـیپ  دـنا  هتفگ  ناراـگن  خـیرات  رتشیب 
.تسا تسد  رد  یضراعتم  توافتم و  ياه 

هار هب  روث  راغ  يوس  هب  دندش و  جراخ  رکبوبا  هناخ  یتشپ  ِرد  زا  وا  هارمه  هب  دمآ و  رکبوبا  هناخ  هب  ربمایپ  قاحـسا ، نبا  زا  یلقن  ربانب 
درک ییامنهار  ار  وا  ترضح  .تفرگ  ار  ربمایپ  غارس  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ناهاگ  نابـش  رکبوبا  رگید ، یلقن  ربانب   (1) .دنداتفا
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رکبوبا ، تسا و  هدوب  یقافتا  ًالماک  یهارمه  نیا  دندقتعم  رگید  یخرب   (2) .تسویپ ربمایپ  هب  هار  رد  يو  و 

(3) .درب دوخ  هارمه  ار  وا  دید و  هار  رد  یفداصت  یلکش  هب  ارهلآ  و 

19 ص :

ص 128. ج 2 ، یبلح ، هریس  صص 129 و 130 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
ص 129. ج 2 ، یبلح ، هریس  ص47 ؛ همهملا ، لوصف  ص 207 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2

ج تیدبا ، غورف  ص 22 ؛ ج 1 ، یمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، خیراوتلا ، خسان  رهپـس ، یقت  دمحم  ازریم  ص 63 ؛ يرولا ، مالعا  - 3
ص 348. ، 1
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روث راغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  . 9

هب دندید ، یم  هدروخ  تسکش  ار  دوخ  هشقن  هک  ناکرشم  .دنام  یقاب  روث  راغ  رد  وا  اب  ار  بش  تفر و  راغ  هب  رکبوبا  هارمه  هب  ربمایپ 
هاگ یفخم  سکره  دـندرک  مالعا  رهـش  رد  دـندرک و  لرتنک  ار  هکم  یجورخ  ياه  هار  همه  نانآ  .دـندز  تسد  يا  هزات  ياه  مادـقا 

ترـضح بیقعت  هب  رهام ، ناسانـش  هفایق  و  اهدََلب »  » مادختـسا اب  نانآ  نینچمه  .تفرگ  دهاوخ  هزیاج  رتش  دص  دهد ، عالطا  ار  دمحم 
ياپ در  تشاد ، لماک  ییانـشآ  ربمایپ  ياپ  در  اب  دوب و  هکم  رهام  فورعم و  ناسانـش  هفایق  زا  هک  زرکوبا  مان  هب  یـصخش  .دـنتخادرپ 

راغ و رد  رب  هدش  هدـینت  توبکنع  ياهرات  اریز  دوب ؛ ربمایپ  ناج  ظفح  رب  راگدرورپ  هدارا  یلو  درک ، بیقعت  راغ  یکیدزن  ات  ار  ربمایپ 
رد ار  يرگید  هار  دنوش و  فرصنم  راغ  هب  دورو  زا  ناکرشم  ات  دش  ببس  دوب ، یهلا  ياهدادما  زا  همه  هک  اجنآ  رد  رتوبک  ود  دوجو 
هب تمارک  نیا  فیرحت  لیوأت و  رد  یخرب  شالت  دیآ  یم  رظن  هب  دنا و  هدرک  لقن  ار  تمارک  نیا  ناسیون ، هریـس  رتشیب  .دـنریگ  شیپ 

.دشاب تیعقاو  زا  رود 

نایم رد  شردپ  روتـسد  هب  هللادبع  مان  هب  رکبوبا  رـسپ  زور ، هس  نیا  رد  دـنام و  روث  راغ  رد  زور  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(1) .دروآ یم  اذغ  نانآ  يارب  زین  رکبوبا  رتخد  ءامسا  .درب  یم  ترضح  يارب  ار  رابخا  ناهاگ  نابش  تشگ و  یم  شیرق 

زا ار  وا  دورب و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  داد  روتسد  ءامسا  هب  ربمایپ  زور ، هس  زا  سپ 

20 ص :

ص 261. ج2 ، فارشالا ، باسنا  ص 73 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 129 و 130 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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هب بش  زا  تعاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  ار  وا  دـنک و  هراجا  ییامنهار  ربمایپ  يارب  ات  دـیوگب  يو  هب  دزاس و  هاگآ  ربمایپ  هاـگ  یفخم 
راغ هب  رتش  هس  هارمه  هب  درک و  مادختـسا  ار  طـقیرا  ماـن  هب  یـصخش  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  .دتـسرفب  هاـگ  یفخم  هب  رتش  هس  هار  _ مه

(1) .داتسرف

تفر و یم  ربمایپ  دزن  زور  هس  نیا  لوط  رد  یتح  دوب و  هاـگآ  ربماـیپ  هاـگ  یفخم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنا  هتفگ  يرگید  لـقن  رباـنب 
روتسد ترضح  دوب ، هتفر  راغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادید  هب  یلع  هک  اه  بش  زا  یکی  رد  .درب  یم  اذغ  ترضح  يارب 
ربمایپ شیپ  رتش  هس  اذـغ و  هارمه  هب  درک و  هراـجا  ییامنهارمالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رداـص  شرفـس  مه  دوخ و  يارب  ار  رتش  هیهت 

(2) .داتسرف

اب اهرتش ، يادـص  ندینـش  اب  ربمایپ  دـندش ، زاـب  اـه  هار  دـش و  دـیماان  ربماـیپ  هب  یباـی  تسد  زا  شیرق  هک  هاـگ  نآ  مراـهچ ، بش  رد 
.دش برثی  راپسهر  جراخ و  راغ  زا  شهارمه 

مود اـسرف و  تقاـط  ياـمرگ  تسخن  تشاد : لکـشم  ود  هار  نیا  ندومیپ  دوب و  رتمولیک  دـصراهچ  هب  کـیدزن  برثی  اـت  هکم  ریـسم 
هار اه  بش  ربمایپ  لکـشم ، نیا  عفر  يارب  .دـنهد  ربخ  شیرق  هب  دـننک و  ییاسانـش  ار  ربمایپ  دوب  نکمم  هک  يرذـگهر  بارعا  دوجو 

.درک یم  تحارتسا  اهزور  تفر و  یم 

.دیسر ابق  هب  لوالا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یتدم ، زا  سپ 

21 ص :

.لافنا هیآ 30  ریسفت  روثنملاردلا ، صص 49 و 50 ؛ همهملا ، لوصفلا  - 1
.یسوط خیش  یلاما  زا : هتفرگرب  ص357 ، ج1 ، تیدبا ، عورف  ص19 ؛ ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  - 2
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هک هلحم  نیا  رد  دوخ  تماقا  تدـم  رد  ربمایپ  .دوب  فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبق  زکرم  هک  تسا  برثی  یخـسرف  ود  رد  يا  هلحم  مان  ابق ،
.داهن انب  ار  يدجسم  هیاپ  تسا ، هدوب  زور  جنپ  رهاظ  هب 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ ، هیـصوت  هب  نوچ  ؛(1)  دـنناد یم  اهنآ  هبیلع  نتـسویپ  ار  ابق  هلحم  رد  ربماـیپ  راـظتنا  فقوت و  تلع  یخرب ،
ومالسلااهیلع ارهز  همطاف  هلمج  زا  یمشاه  نانز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ياه  تناما  نوید و  تخادرپ  نمـض  ات  دنام  هکم 

برثی هب  دوخ  هارمه  دـننک ، ترجاهم  دـندوب  هدـشن  قفوم  زور  نآ  ات  هک  ار  یناناملـسم  رگید  دـسا و  تنب  همطاف  دوخ ، همرکم  ردام 
.دروایب

هب اـبق  هلحم  رد  لوـالا  عـیبر  مهدزناـپ  زور  ینعی  ربماـیپ ؛ زا  سپ  زور  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـسیون ، خـیرات  زا  يرایـسب  لـقن  هب  اـنب 
(2) .تسویپهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

برثی هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دورو  . 10

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  بکرم  نوچ  دش و  برثی  راپـسهر  ابق  رد  هاتوک  یتماقا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ياه ماگ  راظتنا  رد  نوزوم  یگنهآ  اب  برثی  بلق  .دندرک  يداش  قرغ  ار  رهـش  ناملـسم ، ناناوج  دـش ، رهـش  یهار  عادولا  هینث  هلحم 

.دوب هتسشن  نامیا  لدع و  ساسا  رب  یناهج  یتموکح  راظتنا  رد  رهش  دیپت و  یم  ربمایپ  كرابم 

ادخ لوسر  ترجاهم  زا  هک  جرزخ  سْوَا و  ياه  هلیبق  ماگنه ، نیا  رد 

22 ص :

ص 362. ج 1 ، تیدبا ، غورف  - 1
ص 106. ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 75 ؛ ج 2 ، ، 1348 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، لماک ، ریثا ، نبا  - 2
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لابقتـسا هب  هک  یماوقا  ياسؤر  نینچمه  .دنتفاتـش  ربمایپ  لابقتـسا  هب  دندیـشوپ و  مزر  ساـبل  دـندوب ، هدـش  هاـگآهلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نم بکرم  يوَرـشیپ  زا  دومرف  یم  ربماـیپ  یلو  دوش ، دراو  ناـنآ  هقطنم  هب  ربماـیپ  دنتـشاد  رارـصا  مادـک  ره  دـندوب ، هدـمآ  ترـضح 

نیمز رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتش  ماجنارـس  .دـش  مهاوخ  هداـیپ  اـج  ناـمه  نم  دـنزب ، وناز  اـجک  ره  .دـینکن  يریگولج 
.دیدرگ وا  بیصن  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  زا  ینابزیم  راختفا  دز و  وناز  دوب ، هرارز  نب  دعسا  مان  هب  یمیتی  لفط  ِنآ  زا  هک  يا  هدرتسگ 

، دوب ملاس  ینب  هلیبق  زکرم  هک  يا  هطقن  رد  دش و  برثی  دراو  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنا  هتشون  ناسیون  هریس 
(1) .تسا مالسا  خیرات  رد  هعمج  زامن  نیلوا  نیا  هیرظن ، نیا  رب  انب  .دروآ  ياج  هب  دوخ  باحصا  اب  ار  هعمج  زامن 

برثی رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  مادقا  نیتسخن  . 11

مان هب  یمومع  يزکرم  يراک ، ره  زا  شیپ  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ربمایپ  برثی ، ياه  هلیبق  اـه و  هورگ  همه  ناـناوج و  ریظن  یب  لابقتـسا 
.دریگ ماجنا  اجنآ  رد  ییاضق  یسایس و  یشزومآ ، ياهراک  ات  دزاسب  ناناملسم  يارب  دجسم » »

یتح یملع و  ینید و  شزومآ  هنوگره  یمالسا و  ماکحا  فراعم و  مامت  هکلب  دوبن ، شتسرپ  زکرم  اهنت  تخاس ، ربمایپ  هک  يدجسم 
يایند رـسارس  رد  اهدجـسم  يرجه ، مراهچ  نرق  زاـغآ  اـت  ور ، نیمه  زا  .تفریذـپ  یم  ماـجنا  اـجنآ  رد  يزومآداوس  هب  طوبرم  روما 

لحم زامن ، تقو  زا  جراخ  رد  مالسا 

23 ص :

ص 126. ج 19 ، راونالاراحب ، صص 500 و 501 ؛  ج1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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ياهدرکراک رد  يرگنزاب  هب  ار  ناگمه  ات  تسا  ناناملـسم  همه  يارب  هدنزومآ  یـسرد  ربمایپ ، مادقا  نیا  .دندوب  لیـصحت  سیردت و 
.دزیگنارب دجسم 

24 ص :

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comترجه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شقن  مود : لصف 

یلع ترـضح  يالاو  نأـش  ربارب  رد  تخادرپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ترجه  هلئـسم  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.درواین دورف  میظعت  رس  مالسا  ربمایپ  فادها  ققحت  هار  رد  ناشیا ، يزابناج  مالسلا و  هیلع 

ندیسر هجیتن  هب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  مالسا  خیرات  ساسح  ياهزارف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجه 
یسررب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجه  یتقو  ینس  هعیش و  ناراگن  خیرات  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هتشاد  ییازسب  شقن  نآ 
يزابناج نویدـم  ار  ترجه  ياه  فدـه  نتـسشنراب  هب  هثداح ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شقن  هب  هراشا  اـب  دـننک ، یم 

.دنناد یم  ناشیا 

يارب گرزب  یتلیضف  ربمایپ ، ناج  ظفح  يارب  شیوخ  ناج  نداد  رارق  رطخ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  رتسب  رد  ندیباوخ 
، تنس لها  نارسفم  زا  يرایسب  هعیش و  نارـسفم  همه  هتفگ  هب  انب  هک  دوب  مهم  نانچ  یناشف  ناج  نیا  تمظع  .تسامالـسلا  هیلع  یلع 

(1): دومرف لزان  ار  ریز  هکرابم  هیآ  نآ ، شیاتس  رد  دنوادخ 

25 ص :

، توریب یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  1364 ؛ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  یناعملا ، حور  یـسولآ ، - 1
نامیلس ص 126 ؛ نیـسردم ، هعماج  تاراشتنا  بقانملا ، یمزراوخ ، یکم  دمحم  ص 51 ؛ ج1 ، دیفم ، داشرا  1370 ؛ یملعا ، هسسؤم 

ص 273. ج 1 ، ، 1375 هوسا ، پاچ  هدوملا ، عیبانی  یفنح ، میهاربا  نب 
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(207: هرقب  ) .ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو 

.تسا نابرهم  ناگدنب  اب  ادخ  دنراد و  یم  میدقت  دنوادخ  يدونشخ  يارب  ار  دوخ  ناج  مدرم ، زا  یخرب 

ناسیون خـیرات  یخرب  يرهم  یب  اب  هاـگ  هک  تسا  ییاهدادـخر  هلمج  زا  تیبملا  هلیل  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یناـشف  ناـج  هلئـسم 
هولج گنر  مک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لمع  خیرات ، فیرحت  لیوأت و  اب  دنا  هدیـشوک  نانآ  .تسا  هدـش  ور  هبور  ضرغم 

نئمطم هار  ود  زامالسلا  هیلع  یلع  نوچ  دیآ ؛ یمن  رامـش  هبمالـسلا  هیلع  یلع  يارب  یتلیـضف  راک  نیا  دنا  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  .دنهد 
: دیسر دهاوخن  یبیسآ  چیه  وا  هب  ربمایپ ، رتسب  رد  ندیباوخ  اب  هک  دوب  هدش 

بـش رد  ربمایپ  .دـید  دـهاوخن  یبیـسآ  دوب  هتفایرد  تسا ، یتسار  قدـص و  لوسر  هک  ربمایپ  دوخ  راـتفگ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  فلا )
نئمطم ربخ  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  یلع   (1)« .دیسر دهاوخن  وت  هب  یبیـسآ  هک  نادب  باوخب و  نم  رتسب  رد  : » دومرف وا  هب  ترجه 

.دیسر دهاوخن  وا  هب  یبیسآ  هک  دش 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  تسناد  یم  سپ  .درک  راذـگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  نوید  اه و  تناما  تخادرپ  ربمایپ ، هکنیا  مود  ب )
(2) .دیسر دهاوخن  وا  هب  يدنزگ  هک  دوب  هدیمهف  هیصوت  نیا  زا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  .دش  دهاوخن  هتشک 

ماما هب  ربمایپ  هک  هلمج  نیا  تفگ  دیاب  هیاپ  یب  ياه  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد 

26 ص :

ص 483. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 99 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 72 ؛ ج 2 ، لماک ، - 1
.یلبنح ینارح  میلحلادبع  نب  دمحا  زا : لقن  هب  صص 352 و 353 ، تیدبا ، غورف  - 2
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هب ار  هلمج  نیا  ربمایپ  هک  درادن  دوجو  يدنـس  تسین و  مّلـسم  نادـنچ  دیـسر ، دـهاوخن  یبیـسآ  وت  هب  دـشاب  هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع 
هراب نیا  رد  زین  تنـس  لها  تسا و  هدروآ  ار  نآ  یـسک  رتمک  هعیـش  ناسیون  خیرات  زا  نوچ  دشاب ؛ هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

تسین و گنهامه  هریس  رد  ماشه  نبا  ای  يربط  خیرات  رد  يربط  هتفگ  اب  تاقبط  رد  دعس  نبا  هتفگ  هنومن ، يارب  .دنتـسین  لوقلا  قفتم 
.دنراد توافت  مه  اب 

راغ رد  ترضح  هک  ییاه  بش  زا  یکی  رد  ترجه و  بش  ندش  يرپس  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  تحارص  هب  یلاما  رد  یـسوط  خیش 
نیا زا  نانآ  هک  دومرفمالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  اجنآ  رد  .دش  بای  فرـش  ربمایپ  دزن  بش  ياه  همین  ردمالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، روث 
نیا ربمایپ  اریز  دراد ؛ توافت  تسا ، هدـمآ  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  هچنآ  اـب  هلمج  نیا   (1) .دنناسرب یبیـسآ  وت  هب  دنناوت  یمن  سپ 

.دوب هدش  مامت  تیبملا  هلیل  هثداح  هک  ینامز  ینعی  تسا ؛ هداد  ترضح  هب  ترجه  موس  ای  مود  بش  رد  ار  رطاخ  نانیمطا 

ياه هتفگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يالاو  نامیا  رگنایب  ترجه ، بش  رد  مه  نآ  يا  هلمج  نینچ  نتفریذـپ  ضرف  اـهنیا ، زج  هب 
رد دنتـشادن و  یخـسار  داقتعا  نینچ  هک  دندوب  يرایـسب  .دـیباوخ  ربمایپ  رتسب  رد  يا  همهاو  هنوگ  چـیه  نودـب  يو  اریز  تسا ؛ ربمایپ 

یلع .يدنماضر  رس  زا  هن  دنتفریذپ ، یم  میلـست  رـس  زا  شریذپ ، تروص  رد  ای  دنتـسیرگن  یم  کش  هدید  اب  ربمایپ  ياه  هتفگ  یخرب 
اب مالسلا  هیلع 

27 ص :

ص 353. ج1 ، تیدبا ، غورف  ههرکت .» رماب  یلع  ای  کیلا  نالا  نم  اولصی  نل  مهنا  - » 1
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ریذپانراکنا یتلیـضف  ترـضح  نآ  يارب  نیا  دنکفیب و  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  تسا  رـضاح  هک  دـسر  یم  ینیقی  نانچ  هب  ربمایپ ، هتفگ 
.دنک یم  تابثامالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  نامیا  تاجرد  نیرت  یلاع  اریز  تسا ؛

هیلع یلع  دنا  هتفگ  هک  تسا  هدوب  نیا  دنا ، هدیزای  تسد  نادـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تلیـضف  ندرک  گنر  مک  رد  هک  یمود  لیلد 
یبیـسآ يو  هب  هک  دیمهف  دنادرگزاب ،» ناشنابحاص  هب  ار  يو  نوید  اه و  تناما  ات   » درک تیـصو  ناشیا  هب  هک  ربمایپ  هلمج  زا  مالـسلا 

.تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ترجه  بش  زا  سپ  بش  ود  ار  تیصو  نیا  ربمایپ  دهد  یم  ناشن  یخیرات  یسررب  .دیسر  دهاوخن 
: میناوخ یم  یبلح  هریس  رد 

، مالـسلا هیلع  یلع  هب  ترـضح  نآ  نانخـس  هلمج  زا  دیـسر ، روث  راغ  رد  ربمایپ  تمدخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اه  بش  زا  یکی  رد 
(1) .تسا هدوب  يو  نید  يادا  اه و  تناما  ندنادرگزاب 

هدش رداص  تیبملا  هلیل  زا  سپ  اه  تناما  ندنادرگزاب  نوید و  يادا  هب  تیـصو  هک  دنک  یم  لقن  ربتعم  ياهدنـس  اب  زین  یـسوط  خیش 
(2) .تسا

هعیش ناسیون  خیرات  هتفگ  هب  انب  هکلب  تسین ، ربمایپ  رتسب  رد  ندیباوخ  اهنت  ترجه  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شقن  لاح ، ره  هب 
: تسا هتشاد  زین  رگید  يّدج  تیلوئسم  هسمالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینس ، و 

یلع .تسا  هدوب  ربمایپ  دزن  هک  ییاه  تناما  ندنادرگزاب  نوید و  يادا  فلا )

28 ص :

ص 37. ج 2 ، یبلح ، هریس  - 1
ص358. ج 1 ، تیدبا ، غورف  - 2
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تناما و دمحم ، شیپ  سک  ره  : » تفگ داتسیا و  هکم  زا  يا  هطقن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجاهم  زا  سپ  مالسلا  هیلع 
(1) «. دریگب ام  زا  دیایب و  دراد ، يا  هدرپس 

هچ رگا   (2) .دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوبن  رد  هکم  ناناملـسم  روما  لصف  لح و  مالـسلا ، هیلع  یلع  مود  تیلوئـسم  ب )
ناناملـسم تالکـشم  هب  تصرف ، نیمه  رد  یلو  تسویپ ، يو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ربماـیپ ، ترجه  زا  سپ  كدـنا  یناـمز  تدـم  رد 

.درک یم  یگدیسر 

هژیو هب  یمـشاه  نانز  تسیاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تیـصو  هب  انب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  تیلوئـسم  ج )
هدرکن ترجه  زور  نآ  ات  هک  ار  یناناملـسم  نینچمه  دوخ و  راوگرزب  ردام  دـسا ، تنب  همطاـف  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاـف  ترـضح 

.دربب برثی  هب  دوخ  اب  دندوب ،

زا شیرق  ناسوساج  ندش  هاگآ  اب   (3) .دش برثی  راپسهر  يوط  يذ  هار  زا  بش و  لد  رد  نامرف ، نیا  يارجا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
مالسلا هیلع  یلع  هتبلا  .دندیسر  ترضح  هب  یتدم  زا  سپ  دندمآرب و  مالسلا  هیلع  یلع  بیقعت  هب  ناکرشم  یعمج ، هتسد  ترجه  نیا 

رظتنم ابق  هلحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنتـشگزاب  دنداتفا و  ساره  هب  شیرق  نارومأم  هک  درک  هزرابم  هب  دیدهت  ار  نانآ 
ندمآ اب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع 

29 ص :

ص 106. ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 362 ؛ نامه ، - 1
ص 31. ، 1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، تسیک ، یلع  یناپمک ، هللا  لضف  - 2

ص 362. ج 1 ، تیدبا ، غورف  - 3
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(1) .دش برثی  راپسهر  هاتوک  یتدم  زا  سپ  ترضح 

30 ص :

ص 75. ج 2 ، لماک ، - 1
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مالسا خیرات  أدبم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  موس : لصف 

ياه لکش  فالتخا  لیلد  ار  تیقاوم »  » نییعت دنوادخ ، .تسا  يرورض  رـشب  یعامتجا  یناگدنز  رد  تباث  نّیعم و  خیرات  کی  دوجو 
دنا هتشاد  دوخ  يارب  يا  هژیو  خیرات  فلتخم ، ياه  تلم  اه و  تما  همه  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  هعلاطم  .دنک  یم  یفرعم  هام  لاله 

ینوگنرس لاس  حون ، نافوت  مدآ ، طوبه  رـشب و  شیادیپ  دننام  ییاهدادیور  .تسا  هتـشاد  یـصاخ  أدبم  اه ، خیرات  نیا  زا  مادک  ره  و 
ساسا رب  اه  تلم  همه  هک  دـنک  یم  نشور  بلطم  نیا  .دـنا  هدوب  خـیرات  ياهأدـبم  زا  ...و  لیفلا ) ماع   ) ادـخ هناخ  هب  هلمح  رد  ههربا 

.تسا هتشاد  تیمها  هک  دنا  هداد  رارق  شیوخ  خیرات  أدبم  ار  ییاهدادخر  دوخ ، ترطف 

ياه لاس  زا  کی  مادک  تسا ؟ رت  هتـسیاش  دادیور  مادک  میهد ، رارق  خیرات  أدبم  ار  يدادخر  دشاب  رارق  رگا  مالـسا  يایند  رد  لاح ،
؟ دنریگ رارق  خیرات  أدبم  ات  دنراد  مالـسا  خیرات  رد  يرتشیب  تیمها  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  لاس  ای  ربمایپ  تثعب  ربمایپ ، دـلوت 
، دنا هتشاد  ییازـسب  شقن  ناهج  گرزب  ياه  يروتارپما  یـشاپورف  مالـسا و  یناهج  تموکح  سیـسأت  رد  دراوم  نیا  همه  کش ، یب 

.تسا رتریگ  مشچ  رگید  ياهدادخر  همه  زا  یمالسا  تموکح  داجیا  رد  ترجه  شقن  نایم ، نیا  رد  یلو 

دوخ روما  دندوب و  هداد  رارق  خیرات  أدبم  ار  لیفلا  ماع  مالسا ، زا  شیپ  بارعا 

31 ص :
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أدـبم ار  نآ  ناناملـسم  ارچ  هکنیا  یلو  دـش ، هداز  لاس  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـندرک  یم  میظنت  نآ  ساسا  رب  ار 
خیرات أدبم  زین  تثعب  لاس  .دوب  هدروخن  هرگ  ناناملسم  ندروآ  نامیا  اب  هثداح  نآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دندادن ، رارق  شیوخ  خیرات 

کی هب  ناناملـسم  ترجه ، لوا  لاس  رد  یلو  درک ، یمن  زواجت  رفن  هس  زا  ناناملـسم  رامـش  نامز  نآ  رد  نوچ  دشن ؛ هدرمـش  مالـسا 
.دـنتفای زکرمت  هنادازآ  يا  هقطنم  رد  دـندروآ و  مهارف  ار  یمالـسا  یناهج  تموکح  کی  داـجیا  هنیمز  دـنتفای و  تسد  مهم  يزوریپ 

مالسا خیرات  يارب  ار  أدبم  نیا  یسک  هچ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نایم ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  یمالـسا  خیرات  أدبم  لاس ، نآ  ور ، نیازا 
؟ تسا هتفرگرظن  رد 

روتسد هب  مود و  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  ناناملسم ، خیرات  أدبم  ناونع  هب  يوبن  ترجه  نییعت  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسیون  هریـس  رتشیب 
نب رمع  يرجه ، لاس 16  لوالا  عیبر  رد  .تسا ...«  هداد  ار  داهنشیپ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنرواب  نیا  رب  همه  هدوب و  يو 
ِْنیَد تخادرپ  خیرات  هک  دندرب  رمع  شیپ  ار  يدنـس  هک  دوب  نآ  راک ، نیا  تلع  .درک  نییعت  ار  خیرات  أدبم  راب  نیتسخن  يارب  باطخ 
اهنآ هب  درک و  عمج  ار  مدرم  سپـس  هتـشذگ ؟ ای  هدـنیآ  نابعـش  ای  نابعـش ، نیا  ایآ  نابعـش ؟ مادـک  دیـسرپ  رمع  .دوب  نابعـش  هام  نآ 

.دنسانشب ار  دوخ  نوید  ندیسر  تقو  نآ ، اب  هک  دینک  عضو  يزیچ  مدرم  يارب  تفگ :

ار دوخ  هاشداپ  تنطلس  زاغآ  اه  سراف  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دینک ؛ يراذگ  خیرات  یناریا ) نازمره   ) یسراف کبـس  هب  دنتفگ : یخرب 
رارق ردنکسا  نامز  زا  ار  خیرات  أدبم  دنتفگ : یـضعب  .دش  در  داهنـشیپ  نیا  یلو  دینک ، نینچ  مه  امـش  دنداد ... ، یم  رارق  خیرات  أدبم 

نآ نامز  ِندوب  ینالوط  لیلد  هب  زین  داهنشیپ  نیا  .دیهد 

32 ص :
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داهنـشیپ ار  ربمایپ  دـلوت  لاس  رگید  يا  هتـسد  دـیهد و  رارق  خـیرات  أدـبم  ار  ربمایپ  تثعب  لاـس  دـنتفگ  رگید  یهورگ  .دـشن  هتفریذـپ 
؛ دیهد رارق  خیرات  أدبم  ار  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  لاس  تفگ : وا  .درک  داهنـشیپ  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  نانمؤم  ریما  .دـندرک 
، ترجه لاس  داد  روتـسد  رمع  دـنتفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  هباحـص  رمع و  هاـگ  نآ  .تسا  صخـشم  مدرم  همه  يارب  هعقاو  نیا  اریز 

(1) «. دریگ رارق  خیرات  أدبم 

: دسیون یم  يرجه  لاس 16  ياهدادخر  هنیمز  رد  یبوقعی 

دلوت لاس  دنتفگ  رگید  یخرب  .دشاب  خـیرات  أدـبم  تثعب  لاس  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  يراذـگ  خـیرات  ار  اه  همان  لاس  نآ  رد 
مرکا لوسر  ترجه  خیرات ، زاغآ  هک  درک  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دشاب ، خیرات  رد  أدـبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

(2) .دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  نامز  رد  دندقتعم  دنتـسه ) هعیـش  رتشیب  هک   ) ناراگن خـیرات  یخرب  هیرظن ، نیا  لباقم  رد 
(3) .تسا هتفرگ  رارق  خیرات  أدبم  ترجه ، ناشیا ، صخش  روتسد 

33 ص :

نب لیعامسا  22 ؛ صص 20 _  تثعب ، داینب  یمالسا  تاقیقحت  دحاو  يرجه ، خیرات  هرابرد  یقیقحت  یلماع ، یـضترم  رفعجدیـس  - 1
73 و 74. صص 7 ، ، 1369 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ،

ص 145. ج 2 ، ، 1366 یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  نارهت ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، قاحسا  نب  دمحا  - 2
 . ص 609 ج 1 ، نیلسرملا ، دیس  یناحبس ، رفعج  ص 23 ؛ يرجه ، خیرات  هرابرد  یقیقحت  - 3
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خیرات يرجه ، لاس  هب  اهنآ  همه  هک  تسا  هتـشاد  ییاه  هبتاکم  ربمایپ  اهنآ ، رد  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  يداـیز  دراوم  ناـسیون  خـیرات 
: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  لاثم ، يارب  .دنا  هدروخ 

مجنپ لاس  هب  تشون ، نارجن  ياراصن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  یحلـص  هماـن  . 1
هیلع یلع  هب  ِهَرْجِْهلا ؛ َنِم  ٍسْمَِخل  َِبتُک  ُهَّنِا  ِهیف  َُبتْکَی  ْنَا  اِّیلَع  َرَمَا  َو  : » تسا هدـمآ  هلاـسر  نیا  رد  .تسا  هدروخ  خـیرات  يرمق  يرجه 

(1) «. دش هتشون  يرجه  مجنپ  لاس  رد  همان ، نیا  هک  دسیونب  همان  نآ  رد  داد  روتسدمالسلا 

مالسلا هیلع  یلع  هب  ربمایپ  تساوخ و  یتیـصوهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  یـسراف  ناملـس  هک  تسا  تیاور  رد  . 2
ِْرمَِاب ٍِبلاطیبَا  ُْنب  ُّیلَع  َبَتَک  : » دوش هتـشون  همان  رخآ  رد  داد  روتـسد  ربمایپ  همان ، نیا  نایاپ  رد  هاگ  نآ  .تشون  ترـضح  دومرف و  الما 

ردهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روتسد  هب  ومالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  همان  نیا  ْهَرْجِْهلا ؛ َنِم  ٍعِْست  َهَنِس  ِبَجَر  ِرْهَـش  ِیف  ْهّللا  ِلوُسَر 
(2) «. دش هتشون  يرجه  مهن  لاس  بجر  هام 

هیلع نیسح  : » دومرف هملس  ما  هب  ترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هرابرد  ربمایپ  لوق  زا  ناراگن  خیرات  . 3
(3) «. دوش یم  دیهش  يرجه  لاس 60  نایاپ  ردمالسلا 

لوسر صخش  يرجه ، خیرات  راذگ  ناینب  هک  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  ناسیون  خیرات  یخرب  ياه  هیرظن  دراوم ، نیا  رب  نوزفا 
زا .تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

34 ص :

ص 610. ج 1 ، نیلسرملا ، دیس  - 1
ص 609. نامه ، - 2
ص 611. نامه ، - 3
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هیلع هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یتقو  ِِخیِراّتلِاب ؛ َرَمَا  َهَنیدَْملَا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَلَـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َمِدَق  اَّمل  : » دسیون یم  يربط  خیرات  هلمج ، نآ 
لوا لاس  زا  يرجه  خـیرات  : » هک دـنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  مکاح  نینچمه   (1)« .داد روتـسد  خیرات  تبث  هب  دش ، هنیدم  دراو  هلآ  و 

(2) «. دیدرگ نییعت  دش ، دراو  هنیدم  هب  ربمایپ  هک 

رد دـنناد ، یم  يرجه  میوقت  راذـگ  ناینب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یخیرات ، دـهاوش  اه و  هنیرق  هب  هجوت  اب  هک  ییاهنآ  هتبلا 
نامز رد  هچنآ  دنیوگ  یم  دننک ، یم  یفرعم  خیرات  أدبم  ناونع  هب  ترجه  هدننک  عضو  ار  مود  هفیلخ  هک  یناراگن  خـیرات  اب  دروخرب 

(3) .تسا هدوب  مرحم  هب  لوالا  عیبر  زا  لاس  أدبم  نداد  رییغت  داد ، يور  رمع 

رظن فالتخا  دوش ، لقتنم  مرحم  هب  ربمایپ ، ترجه  هاـم  ینعی  لوـالا ، عیبر  زا  لاـس  أدـبم  اـت  تسا  هداد  داهنـشیپ  یـسک  هچ  هکنیا  رد 
هدنهدداهنشیپ ار  فوع  نب  نمحرلادبع  يا  هتـسد  .تسا  هدوب  نافع  نب  نامثع  هدنهدداهنـشیپ  صخـش  دنا  هتفگ  یخرب  .دراد  دوجو 

(4) .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  هدنهدداهنشیپ ، دنا  هتفگ  رگید  یهورگ  دنناد و  یم 

35 ص :

ص 110. ج 2 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 612. ج1 ، نیلسرملا ، دیس  - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  ياه  هزومآ  مراهچ : لصف 

هراشا

خیرات هک  انعم  نیا  هب  .دوش  هتـسیرگن  اهنآ  هب  هنامیکح  تسرد و  یـشرگن  اب  هک  تسا  دنمدوس  ینامز  یخیرات ، ياهدادخر  یـسررب 
زا کیره  سپ  رد  هک  مینادب  يا  همان  تربع  همان و  سرد  ار  نآ  هکلب  مینادن ، ناینیشیپ  تشذگرـس  زا  هدنهدربخ  هناسر  کی  اهنت  ار 

اهنآ رد  ندرک  لمأت  هشیدنا و  اب  یخیرات ، ياهدادخر  هب  هنامیکح  هاگن  .تسا  هتفهن  ییاه  تربع  اهرادـشه و  اهدـنپ ، شیاه ، گرب 
.دیآ یم  تسد  هب 

تسد هب  برثی  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یخیرات  ترجه  زا  هدش  لقن  ياهدادخر  زا  هک  ییاه  تربع  اه و  سرد 
ریـسم رد  هداد  خر  عیاقو  ترجه ؛ لوط  رد  ترـضح  نآ  يراتفر  هریـس  دـننام : ییاه  هبنج  .تسا  نییبت  لـباق  هبنج  دـنچ  زا  دـیآ ، یم 

: میرامش یم  دنب  دنچ  رد  ار  ترجه  نیا  ياه  هزومآ  یلک ، روط  هب  .ترضح  نآ  نانمشد  باحصا و  راتفر  ترجه ؛

ترجه ياهب  هب  نید  ظفح  . 1

نیا .تفای  هکم  زا  ترجه  رد  ار  ییاهر  هار  اهنت  دید ، داضت  رد  نید  ياقب  اب  ار  هکم  طیارـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یتقو 
يراد نید  هک  دشاب  هدروخ  مقر  نانچ  یگدنز  لحم  طیارش  رگا  هک  دزومآ  یم  ناناملسم  هب  ربمایپ ، یلمع  هریس 
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هک تسا  هداد  روتـسد  تحارـص  اب  میرک  نآرق  .درک  ظفح  ار  دوخ  نید  یگدـنز ، لحم  رییغت  اب  دـیاب  دوش ، ور  هبور  رطخ  اب  ناـسنا 
روتـسد نیا  تلع  .دـینک  ترجه  يرگید  نما  هقطنم  هب  دـیناسر ، ماجنا  هب  ار  دوخ  هفیظو  دـیتسناوتن  یلماوع  لیلد  هب  یطیحم  رد  رگا 

ینید ياه  شزرا  نید و  ظـفح  هکلب  دوش ، یمن  دودـحم  صاـخ  یطیحم  ناـکم و  هب  تسین و  يا  هقطنم  ینید  مالـسا ، هک  تسا  نآ 
، دیآ شیپ  ینامز  ره  رد  یسک و  ره  يارب  طیارش  نآ  رگا  هکلب  تسا ، هدوبن  ربمایپ  رصع  ناناملسم  هفیظو  اهنت  ترجه  .دراد  تیمها 

رگید رهش  هب  يرهش  زا  ترجه  شنید ، ظفح  يارب  ام  رصع  رد  ناملسم  درف  کی  هفیظو  اسب  هچ  لاثم ، يارب  .تسا  ترجه  وا  هفیظو 
یخرب هزورما ، هک  تسا  فسأـت  بجعت و  یـسب  ياـج  .دـشاب  دوـخ  راـک  اـی  لیـصحت  لـحم  رییغت  اـی  رگید  هلحم  هب  يا  هـلحم  زا  اـی 

یگدـنز لحم  ار  اجنآ  دـننک و  یم  ترجه  رفک  ياهروشک  هب  یمالـسا  ياهروشک  زا  ینید ، ياه  هزومآ  هب  هجوت  نودـب  ناناملـسم 
يریگارف يارب  ناهج ، طاـقن  نیرترود  زا  یمالـساریغ  ياـهروشک  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  دـنهد ، یم  رارق  دوخ  یمیاد 

.دنا هدرک  ترجه  یمالسا  ناریا  هب  ینید  مولع 

یناسک فهک  باحـصا  .تسا  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  هدولآ  ياه  طـیحم  زا  ترجه  شزرا  فهک ، باحـصا  ناتـساد  رد  میرک  نآرق 
ات دـنداد  نت  اه  تیمورحم  عاونا  هب  دـندرک و  اهر  ار  يدام  ياه  تمعن  زا  راشرـس  هفرم و  یناگدـنز  هناهاش و  ياه  هناخ  هک  دـندوب 

.دننک ظفح  ار  دوخ  نید  نامیا و 
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نید ظفح  هار  رد  یناشف  ناج  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یلمع  هریـس  ياه  هبنج  نیرت  مهم  زا  نید ، ظفح  هار  رد  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  ندیرخ  ناج  هب 
رد مامت  زور  هس  دش  روبجم  ربمایپ  دش و  زاغآ  هنابش  رفـس  نیا  اریز  دوب ؛ ناوارف  ياه  یتخـس  اب  هارمه  يرفـس  ربمایپ ، ترجه  .تسا 

کشخ و ياه  نابایب  راومهان و  ياـه  هار  رد  رتمولیک  دـصراهچ  نآ ، ریـسم  زور و  هنابـش  هدزاود  رفـس ، نیا  تدـم  .دـنامب  روث  راـغ 
اهزور دنک و  تکرح  اه  بش  دوب  روبجم  ناگدننک ، بیقعت  دید  زا  ندنام  ناهنپ  يارب  ترـضح  نآ  نیا ، رب  نوزفا  .دوب  هکم  نازوس 

زاغآ زا  ربمایپ  اریز  دـمآ ؛ شیپ  ترـضح  نآ  تکربرپ  رمع  لوط  رد  هک  دوب  یتالکـشم  زا  یکی  اهنت  ربمایپ  ترجه  هتبلا  .دوش  ناهنپ 
.دوب ور  هبور  يرایسب  ياه  یتخس  اب  هراومه  تثعب 

گنس اه و  یتخس  اب  هراومه  راد  نید  ياه  ناسنا  .دراد  یصاخ  تالکشم  هنازور ، لئاسم  اب  ندش  ور  هبور  رد  يدرم  ره  زین  هزورما 
یم یـسک  نایم ، نیا  رد  .دنتـسین  ناما  رد  نانآ  ياه  يزوت  هنیک  زا  زگره  دنوش و  یم  ور  هبور  ناتـسرپاوه  نانمـشد و  ياه  يزادنا 
ببس هب  زگره  دراذگب و  رـس  تشپ  ییابیکـش  لمحت و  اب  ار  اه  يراتفرگ  همه  ربمایپ ، زا  يوریپ  هب  هک  دنک  ظفح  ار  دوخ  نید  دناوت 

.درادنرب تسد  دوخ  نید  زا  تالکشم ، ندمآ  دیدپ 

ندروآ تـسد  هـب  نـید و  ظـفح  يارب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترــضح  یناـشف  ناـج  ترجه ، ياـه  سرد  نـیرت  گرزب  زا  رگید  یکی 
ربخاب نانآ  هشقن  زا  ار  ترضح  نیما ، لیئربج  دندرک و  یحارط  ار  ربمایپ  لتق  هشقن  هکم  ناکرشم  هک  هاگ  نآ  .تسا  یهلا  يدونـشخ 

هیلع یلع  دوش ، جراخ  هکم  زا  تمالـس  هب  دـناوتب  ربمایپ  هکنیا  يارب  .تشاذـگ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  ناـیرج  ربماـیپ  درک ،
ناشیا رتسب  رد  مالسلا 
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: دش لزان  ترضح  نآ  نأش  رد  هیآ  نیا  (1) و  دیباوخ

(207 هرقب :  ) .ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو 

، ناگدـنب هراـبرد  دـنوادخ  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  ار  دوخ  ناـج  ادـخ ، يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  یـسک  مدرم ، زا  و 
.تسا نابرهم 

(2) .درک تاهابم  شناگتشرف  دزن  مالسلا ، هیلع  یلع  راک  نیا  ببس  هب  دنوادخ  تسا ، هدرک  لقن  يزار  رخف  هک  یتیاور  ربارب 

رب نوزفا  ترـضح ، نآ  .دـش  ور  هبور  تالکـشم  اه و  یتخـس  اب  باحـصا  رگید  زا  شیب  ربمایپ ، ترجه  هعقاو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب هکم  زا  زین  ار  ربمایپ  نادـناخ  ناوناب  زا  يرامـش  ربمایپ ، ياـه  ْنیَد  تخادرپ  اـه و  تناـما  ندـنادرگرب  ربماـیپ و  رتسب  رد  ندـیباوخ 
هب دومیپ ، یم  ار  ریـسم  هدایپ  ياپ  اب  ناوراک  ولج  دوخ  دـناشن و  اه  بکرم  رب  ار  ناوناـب  ترـضح ، نآ  خـیرات ، لـقن  هب  .دروآ  هنیدـم 

هیلع یلع  رب  ار  اـه  یتخـس  همه  نیا  هچنآ  تـسناد  دـیاب  .تـشادرب  رایـسب  ياـه  مـخز  ترـضح ، نآ  كراـبم  ياـهاپ  هـک  يا  هنوـگ 
.دوب ترضح  نآ  يربنامرف  يرادم و  تیالو  هیحور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  وا  قشع  درک ، یم  ناسآمالسلا 

39 ص :

هرود رد  بلاطوبا ، ترـضح  هکلب  دوبن ، راب  نیتسخن  ترجه ، بش  رد  ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندـیباوخ  هتبلا  - 1
.دیناباوخ یم  ربمایپ  رتسب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بش  ره  بلاط ، یبا  بعش  رد  مشاه  ینب  هرصاحم 

 / ق ه .   1415 ج 3 ، رکفلاراد ، توریب ، ناـنبل ، بیغلا ، حـیتافم  ریبکلا و  ریـسفتلاب  رهتـشملا  يزاّرلا  رخفلا  ریـسفت  يزار ، دـمحم  - 2
ص 222. 1995م ،
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ترجه زا  شیپ  نید  يادا  اه و  تناما  ندنادرگزاب  . 3

ار اـه  تناـما  رفـس ، زا  شیپ  دـیاب  رفاـسم  دـشاب ، تشگزاـب  یب  يرفـس ، ره  دراد  لاـمتحا  نوـچ  تسا و  ساـنلا  قـح  نید ، تناـما و 
.دنک ادا  ار  شیاه  نید  دنادرگزاب و 

اسر يادص  اب  نشور  زور  رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  .درک  ییاه  شرافسمالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هکم ، زا  ترجه  زا  شیپ  زین  ربمایپ 
(1) .دریگب دیایب و  تسا ، راکبلط  وا  زا  ای  دراد  یتناما  دمحم  دزن  سکره  دنک  مالعا 

رفس ياه  هنیزه  یصخش  نیمأت  . 4

هب ربمایپ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تمدخ  روث  راغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ییاه  بش  زا  یکی  رد  خیرات ، لقن  رب  انب 
ود رت  شیپ  نم  تفگ : رکبوبا  ماگنه ، نیا  رد  .دنک  هیهت  شرفس ) مه  ربمایپ و   ) ناشیا يارب  رتش  ود  هک  داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  یلع 

روتسد مالـسلا  هیلع  یلع  هب  سپـس  .مریذپ  یم  ار  اهنآ  تمیق ، تخادرپ  اب  نم  دومرف : ربمایپ  .ما  هدرک  هدامآ  مدوخ  امـش و  يارب  رتش 
(2) .دزادرپب ار  رتش  تمیق  هک  داد 

فده هب  ندیسر  طرش  ریبدت ، لصا  . 5

ناشیا ترجه  .تسب  یم  راک  هب  ار  یشیدنارود  ریبدت و  یفده ، ره  هب  ندیسر  ای  راک  ره  يارجا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
.دومیپ طایتحا  ياه  هبنج  همه  تیاعر  ریبدـت و  اب  ار  يا  هلحرم  ره  نآ ، هب  ندیـسر  رد  هک  دوب  ییاه  همانرب  زا  یکی  برثی  هب  هکم  زا 

رتسب رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندیباوخ  لاثم ، يارب 

40 ص :
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هک هکم  بونج  تمس  هب  ربمایپ   ) برثی ریسم  فالخ  يریسم  باختنا  هکم ، زا  هنابـش  ندش  جراخ  نمـشد ، نداد  بیرف  يارب  شیوخ 
قیقد ریبدت  اب  هک  دوب  یلئاسم  زا   (2) اجنآ رد  هزور  هس  فقوت  روث و  راغ  رد  ندـش  ناهنپ   (1) (، درک تکرح  دوب ، اجنآ  رد  روث  راـغ 

.تفرگ تروص  ربمایپ 

ناراد نید  زا  دنوادخ  ینابیتشپ  . 6

رب هک  دندید  ار  یتوبکنع  دندیسر ، روث  راغ  هب  ربمایپ  ياپ  ّدر  نتفرگ  یپ  زا  سپ  رهام _  بایّدر  زرکوبا _  تیاده  اب  ناکرشم  یتقو 
دراو دناوت  یمن  یسک  تسا و  هکورتم  راغ ، نیا  دنتفگ  دوخ  اب  نانآ  .تسا  هدراذگ  مخت  اجنآ  رد  يرتوبک  هدینت و  يرات  راغ ، هناهد 

(3) .دشاب هدش  نآ 

دناسر یم  يرای  دوش ، ور  هبور  رطخ  اب  هار  نیا  رد  درادرب و  ماگ  شنید  هار  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  دادیور  نیا  مایپ 
ره رد  سکره  هکلب  درادـن ، صاـصتخا  دادـخر  نیا  هب  اـهنت  تسا و  یهلا  یتنـس  رما ، نـیا  .دـنک  یم  ظـفح  نانمـشد  رـش  زا  ار  وا  و 
ّرـش دناسر و  یم  يرای  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، وا  هجوتم  يرطخ  هار  نیا  رد  درادرب و  ماگ  ادـخ  نید  هار  رد  رگا  دـشاب ، هک  یهاگیاج 

.دنک یم  رود  وا  زا  ار  ناهاوخدب 

41 ص :

ص 424. نامه ، - 1
ص 410. ج 1 ، چ 1 ، ، 1377 يداهلا ، مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالسا ، یسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  - 2

ص 11. ج 4 ، ، 1415 يداهلاراد ، توریب ، مظعالا ، یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  یلماع ، یضترم  رفعجدیس  - 3
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باختنا ره  رایعم  اوقت ، . 7

مده نب  موثلک  هناخ  دوب ، اتسور  نآ  رد  هک  يدایز  ياه  هناخ  نایم  زا  ابق ، ياتسور  هب  دورو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
رد ربماـیپ  راـیعم  رگا  هکنیا  اـب  .دـیزگرب  شیوخ  تحارتـسا  لـحم  ناوـنع  هب  دوـب _  اوقتاـب  اـنیبان و  يدرم  هک  ار _  سیقلا  يرما  نب 

.دیزگ یمرب  ار  اوقتاب  درمریپ  نیا  هناخ  زا  ریغ  يا  هناخ  دوب ، ندوب  للجم  ندوب و  گرزب  تحارتسا ، يارب  يا  هناخ  باختنا 

رفس رد  نابزیم  لاح  تیاعر  . 8

یمدرم ياهرادید  تعامج و  زامن  ینارنخـس ، يارب  دوب ، هدیزگ  لزنم  مده  نب  موثلک  لزنم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
لهأتم يدرم  مدـه ، نب  موثلک  هک  دوب  نآ  راک  نیا  لـیلد  .داد  یم  ماـجنا  اـجنآ  رد  ار  روما  نیا  تفر و  یم  همثیخ  نب  دعـس  هناـخ  هب 

یم ماجنا  مدـه  نب  موثلک  هداوناخ  یتحار  يارب  ار  راک  نیا  ربماـیپ   (1) .تشادـن یلایع  لها و  دوب و  درجم  همثیخ  نب  دعـس  یلو  دوب ،
.داد

اج همه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 9

: دومرف ابق  مدرم  هب  باطخ  دش ، دراو  ابق  ياتسور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یتقو  خیرات ، لقن  رب  انب 

( بش  ) زامن دنباوخ _  رد  ناگمه  هک  ماگنه _  بش  دینک و  محر  هلـص  .دیناروخب  نارگید  هب  دوخ  ماعط  زا  دینک و  مالـس  اراکـشآ 
دراو تمالس  هب  ات  دیناوخب 

42 ص :

1420 یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، يدادغبلا ، هللااب  مصتعملا  دمحم  قیقحت : هیوبنلا ، هریسلا  یقشمدلا ، ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  - 1
ص 234. ج 2 ، چ 2 ، 1999 م ، ق /  ه . 
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(1) .دیوش تشهب 

اتسور نآ  رد  هک  دوب  ییاه  تب  نتـسکش  ابق ، لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  روتـسد  نیتسخن  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
، راک نیا  اب  ربمایپ   (2) .دندنازوس شتآ  رد  نتـسکش ، زا  سپ  ار  اه  تب  دـندرک و  تعاطا  ار  ربمایپ  نامرف  زین  ابق  مدرم  .تشاد  دوجو 

يّدـج دـیاب  یطیارـش  ره  نامز و  ره  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلمج  زا  مالـسا  تاـبجاو  هب  لـمع  هک  تخومآ  ناـگمه  هب 
لاـح رد  ار  يرکنم  رگا  مینک و  رما  نآ  نداد  ماـجنا  هب  میدـید ، هدـش  كرت  ار  یفورعم  رما  رفـس ، رد  رگا  لاـثم ، يارب  .دوـش  هتفرگ 

.مینک یهن  نآ  زا  میدید ، ماجنا 

هدنزاس ياهداهنشیپ  هب  مارتحا  . 10

نآ .دش  هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لابقتسا  تقفاوم و  رسای و  نب  رامع  داهنشیپ  هب  ناسیون ، خیرات  لقن  رب  انب  ابق  دجسم 
تشاذگ یم  مارتحا  نانآ  رظن  هب  ناشیا  .تساوخ  یم  رظن  اهنآ  زا  درک و  یم  تروشم  باحصا  اب  اهدادیور  زا  يرایـسب  رد  ترـضح 

.درک یم  یلمع  ار  نآ  لیم  لامک  اب  دندرک ، یم  حرطم  یبوخ  داهنشیپ  باحصا  رگا  و 

اهراک رد  يراکمه  . 11

نآ .درک  یم  راک  ناناملـسم  رگید  شوداشود  تشاد و  يّدـج  تکراشم  اـبق  دجـسم  نتخاـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
دروآ و یم  گنس  بوچ و  ترضح 

43 ص :

ص 225. چ 1 ، ، 1381 رعشم ، رشن  نارهت ، هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  نایرفعج ، لوسر  - 1
ص 177. ج 4 ، 1903 م ، راصراد ، توریب ، خیراتلا ، ءدبلا و  یسدقملا ، رهاط  نب  رهطم  - 2
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شیب یتح  درک و  یمن  ادج  نارگید  زا  ار  دوخ  شماقم ، ببس  هب  زگره  ناشیا  .تشاد  تکرش  دجسم  يانب  رد  هداس  يرگراک  دننام 
دنناـم تخـس  نیگنـس و  ياـهراک  هکلب  تخادرپ ، یمن  ناـسآ  ياـهراک  ماـجنا  هب  اـهنت  هک  يا  هنوـگ  هـب  درک ، یم  راـک  نارگید  زا 

هدرک لقن  راصنا  ناگرزب  زا  یکی  .تسناد  یم  دوخ  هفیظو  ار  اهراک  نآ  اـیوگ  داد ؛ یم  ماـجنا  زین  ار  گرزب  ياـه  گنـس  نتـشادرب 
: تسا

ار نآ  دوخ  مریگب و  وا  زا  ار  گنس  ات  متفر  ولج  .درک  یم  لمح  ار  یگرزب  گنس  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
ار یگنـس  نم  دـننام  ورب و  دوخ  وت  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  مدـش ، ور  هبور  ربمایپ  يراددوخ  اب  یلو  منک ، لمح 

(1) .روایب

يونعم ياه  ماقم  رد  اهنت  ماقم  نأش و  نیا  هتبلا  .دوش  نارگید  زا  درف  نتـسناد  ادـج  ینیبرتربدوخ و  ببـس  دـیابن  زگره  ماـقم  نأـش و 
سرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  زا  دـیاب  .دریگ  یمرب  رد  ار  ینیب  گرزبدوـخ  يرترب و  هنوـگره  هـکلب  دوـش ، یمن  هصـالخ 

، نتـشاد هزاوآ  ترهـش و  ندوـب ، راد  هیامرـس  هتـسجرب ، ياـه  بسن  نتـشاد  یملع ، ماـقم  كردـم و  نتـشاد  هک  تسناد  تخوـمآ و 
ربکت یـسک  يارب  دـیابن  زگره  نآ ، دـننام  لاـس و  نس و  ندوب  ـالاب  هبرجت ، هقباـس و  نتـشاد  ـالاب ، دادعتـسا  شوه و  زا  يرادروخرب 

.دروایب

44 ص :

، فیرـشلاراد ضایر ، میهاربا ، یلع  قوزرم  قیقحت : ابق ، دجـسم  ِلضف  یف  أـبنلا  ُنسُح  یقیدـص ، یّکم  نـالع  نب  یلع  نب  دـمحم  - 1
ص 38. چ 1 ، ق ، 1418ه . 
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ینید ياه  هزومآ  یگشیمه  غیلبت  . 12

: درک یم  همزمز  بل  ریز  هنوگ  نیا  ابق ، دجسم  نتخاس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

َدِجاسَْملا ُرُمْعَی  ْنَم  َحَْلفأ  ْدَق 

ادِعاق اِمئاق َو  َنآرُْقلا  ُأَْرقَی 

(1) .دناوخ یم  نآرق  هداتسیا  هتسشن و  لاح ، نآ  رد  دزادرپ و  یم  اهدجسم  نتخاس  هب  هک  تسا  راگتسر  یسک 

لمع نآ ، رب  نوزفا  .تسا  هتفهن  رـشب  يراگتـسر  ياه  هنیمز  زا  یکی  ناونع  هب  دجـسم  نتخاس  هب  قیوشت  سرد  ربمایپ ، هلمج  نیا  رد 
یم مولعم  دـیوگ ، یم  نخـس  ینید  فراعم  زا  دجـسم ، تخاس  ماگنه  یتح  ربماـیپ  یتقو  هک  تسه  زین  سرد  نیا  هدـنزومآ  ربماـیپ ،

.تسارجا لباق  مه  تاناکما  نودب  دسانش و  یمن  ناکم  نامز و  ینید ، فراعم  غیلبت  دوش 

نوریب نورد و  زا  یترجه  نمؤم و  . 13

يارب هنیمز  اـت  دریگ  تروـص  یترجه  نورد ، رد  دـیاب  تسخن  .دراد  ینورد  هبنج  دـشاب ، هتـشاد  ینورب  هبنج  هـکنآ  زا  شیپ  ترجه 
هب اـه  یگدولآ  زا  دـیحوت و  هب  كرـش  زا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  روـن ، هب  تملظ  زا  ترجه  ینورد ، ترجه  .دوـش  مهارف  ینورب  ترجه 

ناشمـسج اهنت  هک  نانآ  تسا و  ینورد  ترجاهم  یعقاو ، ترجه  هک  تسا  هدـمآ  ام  ینید  ياه  هزومآ  رد  ور ، نیازا  .تساه  یکاـپ 
ترجه

45 ص :

ص 31. ، 1383 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، رون ، هناوتسا  بسن ، مارهب  لیهسدمحم  - 1
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.دنتسین یعقاو  ناگدننک  ترجه  دریگ ، یمن  تروص  یترجه  ناشحور  رد  دنک و  یم 

؛ دـنا هدرکن  یعقاو  ترجاـهم  هـک  یلاـح  رد  مـیا ، هدرک  ترجاـهم  دـنیوگ  یم  یـضعب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
، یقیقح نمؤم  يارب  ترجه  نیاربانب ،  (1)« .دنوش یمن  اهنآ  بکترم  دننک و  یم  ترجه  ناهانگ  زا  هک  دنتـسه  اهنآ  یعقاو  نارجاهم 

یکاپ اه و  تلیضف  يوس  هب  اه ، يدب  ناهانگ و  اه و  یتسپ  زا  هراومه  نمؤم  نوچ  هکلب  تسین ، رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  لاقتنا  اهنت 
.دور یم  رامش  هب  هللا  یلا  ترجه  وا ، ترجه  هتبلا  تسا و  رجاهم  يدرف  هتسویپ  دنک ، یم  ترجه  اه 

46 ص :

ص 93. ج 4 ، چ 10 ، ، 1368 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
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نآرق هنییآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  مجنپ : لصف 

هراشا

نیا .تسا  ترجه  زا  یـشخب  عقاو ، رد  تسا ، ربمایپ  یخیراـت  ترجه  نیا  زا  ییاـه  هبنج  هدـننک  ناـیب  هکنیا  رب  نوزفا  ترجه  تاـیآ 
نیرت مهم  یـسررب  هب  نونکا  .دنیآ  یم  رامـش  هب  اهنآ  لوزن  یلـصا  ياه  فده  هک  دراد  يا  هدنزومآ  ياه  تربع  اه و  سرد  تایآ ،

.میزادرپ یم  ترجه  عوضوم  هرابرد  نآرق  تایآ 

تسخن هیآ 

ًهَعِـساو ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولاـق َأ  ِضْرَـْألا  ِیف  َنیفَعْـضَتْسُم  اـّنُک  اُولاـق  ُْمْتنُک  َمیف  اُولاـق  ْمِهِـسُْفنَأ  یِملاـظ  ُهَِکئـالَْملا  ُمُهاـّفََوت  َنیذَّلا  َّنِإ 
اًریصَم ْتَءاس  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأَف  اهیف  اوُرِجاُهتَف 

(97 ءاسن : )

یم خساپ  دیدوب ،»؟ لاح ]  ] هچ رد  : » دنسرپ یم  دنریگ ، یم  ار  ناشناج  ناگتشرف  یتقو ] ، ] دنا هدوب  راک  متس  نتـشیوخ  رب  هک  یناسک 
نانآ هاگیاج  سپ  دـینک »؟ ترجاهم  نآ  رد  ات  دوبن  عیـسو  ادـخ  نیمز  رگم  : » دـنیوگ یم  .میدوب » نافعـضتسم  زا  نیمز  رد  ام   » دـنهد

.تسا یماجرفدب  خزود ، تسا و  خزود 

(1) هیآ مایپ 

47 ص :

صص 218 و 219. ج 2 ، چ 5 ، ، 1379 قح ، هار  رد  مق ، رون ، ریسفت  یتئارق ، نسحم  - 1
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ناسنا .تسا  مارح  رفک  ياول  ریز  ندـنام  تسا و  بجاو  ترجه  ناکما  نید و  ندروخ  هبرـض  تروص  رد  رفک  طیحم  زا  ترجه  . 1
.دوشن تساوخزاب  تمایق ، رد  ات  دنک  ترجه  اجنآ  زا  دیاب  هنرگ  و  دهد ، رییغت  ار  طیحم  دیاب  دناوت ، یم  رگا 

یم ناسنا  سپ  .دزاس  یمن  روبجم  يراک  ماجنا  هب  ار  وا  یلو  دراذـگ ، یم  رثأ  ناـسنا  رب  هعماـج ، يرکف  ياـضف  طـیحم و  دـنچره  . 2
.دنکشب مهرد  ار  خیرات  طیحم و  ربج  ترجه ، اب  دناوت 

.تسا شیوخ  هب  متس  هدیقع ، فده و  نداد  تسد  زا  ترجه و  كرت  . 3

.تشاد دهاوخن  يرذع  دنک ، مهارف  ار  هانگ  ياه  هنیمز  دوخ  تسد  اب  هک  نآ  .تسا  بجاو  بجاو ، رما  همدقم  . 4

.یتسرپ نطو  هن  تسا ، یتسرپادخ  لصا ، نیاربانب ، .هناخ  یگدنز و  ظفح  هن  تسا ، ناسنا  هدیقع  فده و  لصا ، . 5

ار دوخ  نیمز  تسخن ، دـنوادخ ، ور ، نیمه  زا  .درک  خـیبوت  ار  مدرم  سپـس  تخاس و  مهارف  ار  حالـصا  ياـه  هنیمز  دـیاب  تسخن  . 6
.دنک یم  داقتنا  ترجه  كرت  زا  هاگ  نآ  دنارتسگ و  یم  ناگمه  يارب 

مود هیآ 

ُتْوَْملا ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  اًرِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  ًهَعَـس َو  اًریثَک َو  اًمَغاُرم  ِضْرَْألا  ِیف  ْدِـجَی  ِهّللا  ِلیبَس  یف  ْرِجاـُهی  ْنَم  َو 
(100: ءاسن  ) .اًمیحَر اًروُفَغ  ُهّللا  َناک  ِهّللا َو  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف 

رد ترجاهم  دصق ] هب   ] سک ره  .تفای  دـهاوخ  اه  شیاشگ  ناوارف و  ياه  هاگ  تماقا  نیمز  رد  دـنک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  هکره  و 
، ادخ تسادخ و  اب  نیقی  هب  وا  شاداپ  دسر ، رد  شگرم  سپس  دیآرد ، هب  شا  هناخ  زا  وا  ربمایپ  ادخ و  هار 

48 ص :
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.تسا نابرهم  هدنزرمآ 

هیآ مایپ 

(1) (. امغارم ضرالا  یف  دجی  ...رجاهی  نم   ) تسا دشر  تموکح و  تردق ، زاس  هنیمز  ترجه ، . 1

(2) (. هتیب نم  جرخی  نم  و   ) دسر یم  ییاه  ماقم  هب  ناسنا  نطو ، زا  جورخ  اه و  ماگ  نیتسخن  اب  ترجه و  تین  اب  . 2

(3) (. توملا هکردی  مث   ) دشاب شا  یگدنز  گرم و  نارگن  دیابن  شلوسر  ادخ و  هار  زا  يوریپ  رد  ناسنا  . 3

(4) .تسا هیآ  نیا  قادصم  ...و ، غیلبت  ملع ، لیصحت  داهج ، يارب  ترجه  دننام  سدقم ، ياه  ترجه  همه  . 4

(5)  (. هّللا یلع  هرجا  عقو   ) تسا تشهب  زا  رتالاب  وا  راک  شزرا  ینعی  تسادخ ؛ اب  رجاهم »  » شاداپ . 5

: دیامرف یم  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

تسا و تشهب  راوازـس  دنک ، ترجاهم  بجو  کی  هزادنا  هب  یتح  رگید  نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  دوخ  نییآ  ظفح  يارب  هک  یـسک 
میهاربا نم و  نیشن  مه 

49 ص :

ص 421. ج 2 ، رونریسفت ، - 1
.نامه - 2
.نامه - 3
.نامه - 4
.نامه - 5
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(1) .دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع 

موس هیآ 

(30 لافنا :  ) .َنیرِکاْملا ُْریَخ  ُهّللا  ُهّللا َو  ُرُکْمَی  َنوُرُکْمَی َو  َكوُجِرُْخی َو  ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو 

گنرین دننک و  جارخا  هکم ] زا   ] ای دنشُکب  ای  دنـشک  دنب  هب  ار  وت  ات  دندرک  یم  گنرین  وت  هرابرد  نارفاک  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و
.تسا ناگدننکریبدت  نیرتهب  ادخ  درک و  یم  ریبدت  ادخ  دندز و  یم 

هطساو هب  ترـضح  نآ  .دننک  دیعبت  ای  دنـشکب  ای  دننک  ینادنز  ار  ربمایپ  دنتـساوخ  ناکرـشم  هک  دراد  هراشا  ترجه  زاغآ  هب  هیآ  نیا 
هناهد رب  توبکنع  رات  ندش  هدینت  اب  ماجنارـس  .دش  ناهنپ  روث  راغ  رد  درک و  كرت  ار  هکم  هنابـش  دش و  هاگآ  اهنآ  هشقن  زا  لیئربج ،

.تشگ بآ  رب  شقن  لماک  روط  هب  ناکرشم  حرط  راغ ، نیا 

(2) هیآ مایپ 

(. ...کب رکمی  ذا  و   ) دیریگب بلق  توق  شمارآ و  ات  دیروآ  دای  هب  تسا ، هدرک  رود  امش  زا  ادخ  هک  ار  ییاهرطخ  . 1

(. رکمی ذا  و   ) تسا هدوب  نانآ  ناوارف  ياه  هئطوت  اهدیدهت و  ناکرشم ، دانع  تجاجل و  رب  نوزفا  ناربمایپ ، تالکشم  . 2

.تسا قح  اب  هلباقم  يارب  خیرات  نارابج  تسد  رازبا  دیعبت ، رورت و  نادنز و  . 3

50 ص :

ص 93. ج 4 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص 324. ج 4 ، رون ، ریسفت  - 2
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 (. هّللا رکمی  نورکمی و  و   ) تسادخ رظن  ریز  اه  ناسنا  ياه  هشیدنا  یمامت  . 4

همه دنادن ، یـسک  دنتـساوخ  یم  ناکرـشم  هک  ار  یحرط  .دنک  یم  هاگآ  اه  هئطوت  زا  ار  دوخ  يایلوا  دشاب ، مزال  اج  ره  دـنوادخ  . 5
.دیمهف ایند 

(1)  (. هّللا رکمی  نورکمی و   ) دنک یم  راتفرگ  هدیچیپ  یگنرین  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، گنرین  قح  نارادفرط  اب  سک  ره   . 6

(2) .دنسرب ناشفادها  هب  هراومه  اه  تردقربا  هک  تسین  نانچ  . 7

فشک يا  هنایروم  اب  نامیلس  گرم  .دنک  یم  یثنخ  ار  نآ  يرت ، فیعض  دوجوم  اب  دنوادخ  دشاب ، رت  يوق  هئطوت  حرط و  هچ  ره   . 8
دوبان هشپ  اب  دورمن  لیبابا و  اب  ههربا  ناراوس  لیف  دهد ؛ یم  شزومآ  ار  مدآ  ینب  غالک ، .دنک  یم  توعد  دـهده  ار  سیقلب  دوش ؛ یم 

(3) .دوش یم  یثنخ  توبکنع  رات  اب  هکم  رافک  هئطوت  دنوش و  یم 

مراهچ هیآ 

هداد هانپ  ار ] نارجاهم   ] هک یناسک  دنا و  هدرک  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دنا و  هدرک  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
يدنواشیوخ هنوگ  چیه  دـنا ، هدرکن  ترجاهم  یلو  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دـنرگیدکی و  نارای  نانآ  دـنا ، هدرک  يرای  دـنا و 

[ بجاو  ] امش رب  نانآ  يرای  دنیوج ، يرای  امش  زا  نید  راک ]  ] رد رگا  .دننک  ترجه  ادخ ] هار  رد   ] هکنآ رگم  دنرادن ؛ امـش  اب  ینید ] ]
تسا و هدش ] دقعنم   ] ینامیپ نانآ  امش و  نایم  هک  دشاب  یهورگ  هیلع  رگم  تسا ،

51 ص :

.نامه - 1
.نامه - 2
.نامه - 3
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(72 لافنا :  ) .تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ 

هیآ مایپ 

ای نارجاهم ؛ هب  هدنهد  هانپ  ای  دنا  هدوب  رجاهم  ای  مالسا  ردص  ناناملسم  .تسین  نکمم  شالت  نودب  نتشاد  نامیا  ندوب و  ناملـسم  . 1
(1) .نادهاجم نابیتشپای  دنا  هدوب  رگداهج 

(2) .تسا مزال  زین  نادهاجم  نارجاهم و  زا  ینابیتشپ  داهج و  ترجه و  هکلب  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  هدیقع  . 2

؛ اودـهاج اورجاه ؛ اونمآ ؛  ) دوش زکرمتم  اه  ترجه  اه و  تردـق  اه ، هیامرـس  اـهوزاب ، اـهزغم ، هک  دوش  یم  لـصاح  یتقو  شهج  . 3
(3) (. مهلاومأ

(4) (. اورجاهی مل  اونمآ و   ) دشاب توافت  زیرگ  ترجه  ناهفرم  دنمدرد و  نارجاهم  نایم  دیاب  یمالسا  هعماج  رد  . 4

(5) .دبای یم  شیازفا  زین  ناناملسم  يورین  ددرگ و  یم  ظفح  نید  مه  دوش و  یم  دراو  هبرض  رفک  ماظن  هب  مه  ترجه ، رد  . 5

52 ص :

صص 386 و 387. نامه ، - 1
.نامه - 2
.نامه - 3
.نامه - 4

مه رما  نیا  دننک ، ترجاهم  یمالـسا  ياهروشک  هب  دـنوش و  جراخ  یبرغ  ياهروشک  زا  ناملـسم  ناسانـشراک  اهزغم و  همه  رگا  - 5
ترجه كرت  نارگید و  ياه  ماظن  رد  ندش  قرغ  زا  ام  ياهالب  رتشیب  .تسا  یمالسا  ياهروشک  تیوقت  مه  تسا و  نمشد  هب  هبرض 

ص 387. نامه ، .دریگ  یم  همشچرس  هدنزاس  ياه 
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مجنپ هیآ 

هدرک يرای  هداد و  هانپ  ار  نارجاهم ]  ] هک یناسک  دـنا و  هتخادرپ  داهج  هب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
(74 لافنا : ) .دوب دهاوخ  يا  هتسیاش  يزور  شیاشخب و  نانآ  يارب  دنا ؛ یعقاو  نانمؤم  نامه  نانآ  دنا ،

هیآ مایپ 

(1) (. اقح نونمؤملا  مه   ) دیامن یم  خر  ناناملسم  ندرک  يرای  نداد و  هانپ  داهج ، ترجه ، رد  یعقاو  نامیا  . 1

(2)  (. هّللا لیبس  یف   ) دشاب هتشاد  یهلا  هزیگنا  ییادخ و  گنر  هک  تسا  دنمشزرا  یتقو  اهراک  . 2

(3) .تسا یهلا  ياه  تکرب  اه و  شیاشخب  لماع  داهج ، ترجه و  . 3

(4) .دسر یم  یهلا  هتسیاش  میرک و  قزر  هب  درذگب ، كدنا  قزر  زا  داهج ، ترجه و  رطاخ  هب  ناسنا  رگا  . 4

مشش هیآ 

، نامگ یب  دنتخاس ، هشیپ  ربص  دندرک و  داهج  سپس  دندرک و  ترجه  ندیـشک ، رجز  همه ] نآ   ] زا سپ  هک  یناسک  اب  وت  راگدرورپ 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

هیآ مایپ 

هنرگو دشاب ، هارمه  تمواقم  ربص و  داهج و  اب  هک  دراد  شزرا  یترجه  . 1

53 ص :

ص 389. نامه ، - 1

ص 389. نامه ، - 2
.نامه - 3
.نامه - 4
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(1) (. اوربص اودهاج ؛ اورجاه ؛  ) دوب دهاوخ  رارف  یعون 

(2) (. میحر روفغل  اهدعب  نم   ) تسا تمواقم  داهج و  یهلا ، تمحر  شزرمآ و  تفایرد  طرش  . 2

54 ص :

ص 414. ج 6 ،  نامه ، - 1
.نامه - 2
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مشش : لصف 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

: بازحا « ) ٌهَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  ربانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
، نایم نیا  رد  .تسا  مزال  ناناملـسم  رب  اه  هنیمز  یمامت  رد  راوگرزب  نآ  هریـس  زا  يوریپ  نیارباـنب ، .تسا  لـماک  يوگلا  هناـگی  (، 21

هریس هدننکوگزاب  هک  ییاه  همانرب  شخپ  دیلوت و  دراد ، هدهع  رب  ینید  يزاس  گنهرف  غیلبت و  رد  ار  شقن  نیرتشیب  یلم  هناسر  نوچ 
.دسر یم  رظن  هب  يرورض  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و 

: دندنب راک  هب  هناسر  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  ات  میروآ  یم  عوضوم  نیا  رد  ار  يا  همانرب  ياهداهنشیپ  یخرب  نونکا 

نادب ناوت  یم  هدش  یـسانشراک  يا  همان  ملیف  بلاق  رد  هک  دراد  ار  لایرـس  ای  ملیف  هب  ندـش  لیدـبت  تیلباق  شهوژپ ، نیا  ياوتحم  . 1
.درک غیلبت  لایرس  ای  ملیف  نآ  ياه  مایپ  بلاق  رد  ناوت  یم  ار  شهوژپ  نیا  ياه  هزومآ  نینچمه  .تخادرپ 

اه و یتخـس  لمحت  اه ، یبوخ  هب  اه  يدـب  زا  ترجه  هّللا ،  یلا  ترجه  ياه  عوضوم  رد  ار  یبلاـطم  ناوت  یم  هژیو  يا  هماـنرب  رد  . 2
هار رد  ایند  ياه  يراوگان 
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.داد هئارا  یمالسا  تما  زا  دوخ  نتسنادن  ادج  ربمایپ و  یلمع  هریس  هب  ندیسر  روظنم  هب  دوخ  نتساک  ورف  ادخ ،

.درک حرطم  نآ  ياهدمآ  یپ  اه و  هزیگنا  ترجه و  خیرات  هرابرد  ار  ییاه  شسرپ  ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  هقباسم  رد  . 3

یتح ای  درک  نییبت  ار  یخیرات  ترجه  نیا  ناوت  یم  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  خـیرات  زا  یگرب   » ناونع اـب  يا  هماـنرب  رد  . 4
هیلع یلع  ترـضح  هسامح  دـننام  تشاذـگ ؛ شیاـمن  هب  دراد ، يرتشیب  تیمها  هک  ار  یخیراـت  ترجه  نیا  ياـهارجام  زا  يا  هشوگ 

(1) .تیبملا هلیل  رد  مالسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  یناگدـنز  زا  ییاـه  سرد  نییبـت  هب  ناوـت  یم  راگدـنام » ياـه  سرد   » ناوـنع اـب  يا  هماـنرب  رد  . 5
.تخادرپ

اب ار  يدنتـسم  هماـنرب  هژیو  ناوت  یم  دوش ، یم  شخپ  یحو  نیمزرـس  یفرعم  يارب  جـح  ماـیا  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  هژیو  ناـیم  رد  . 6
لحارم دـیاب  هماـنرب  نیا  رد  .درک  هیهت  تمـسق  دـنچ  رد  ترجه » هساـمح   » و ینارون » رفـس  «، » سدـقم رفـس   » نوچمه ییاـه  ناوـنع 

هک یلزنم  دننام  نارود ، نآ  زا  هدناماج  هب  ياه  ناکم  زا  دنتسم  روط  هب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه 
نیا رد  ربمایپ  هاگ  لزنم  ابق و  ياتـسور  ترجه ، ریـسم  اه و  هاگ  فقوت  روث ، راغ  درک ، زاـغآ  اـجنآ  زا  ار  دوخ  هنابـش  ترجه  ربماـیپ 

نیتسخن هماقا  لحم  ابق ، دجسم  اتسور ،
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.دیشک ریوصت  هب  ...و  فوع  نب  ملاس  ینب  هلیبق  نایم  رد  مالسا  هعمج  زامن 

، مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دلوت  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تثعب  ای  دلوت  تبـسانم  رد  يربخ  هژیو  ياه  شرازگ  زا  یکی  . 7
.دبای صاصتخا  درک ، زاغآ  ار  دوخ  هنابش  ترجه  اجنآ  زا  ربمایپ  هک  یلزنم  ای  روث  راغ  زا  يا  هژیو  شرازگ  هب  دیاب 

رد یمالـسا  مهم  ياـه  تبـسانم  زا  یکی  ناونع  هب  ناوـت  یم  ار  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ترجه  زور   . 8
تروص نیا  هب  تخادرپ ، زین  یقالخا  ياه  هتکن  هب  دیاب  ترجه  نیا  ياهارجام  يروآدای  رب  نوزفا  .درک  یفرعم  يربخ  هژیو  شرازگ 

: درک حرطم  ار  ریز  ياه  مایپ  دیاب  شرازگ ، نایاپ  رد  هک 

.مینک ترجه  اه  يدب  زا  زین  ام  مییایب  درک ، ترجه  اهدب  اه و  يدب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ظفح ریـسم  رد  ام  .تفریذـپ  ناج  هب  ترجه  رد  ار  يرایـسب  ياه  يراوگان  ادـخ ، نید  ظفح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
؟ مینک یم  لمحت  ار  اه  یتخس  نازیم  هچ  ات  دوخ ، نید 

همانرب يارب  یبساـنم  عوضوم  دـناوت  یم  هنیدـم » هب  هکم  زا  ربماـیپ  یخیراـت  ترجه  لـیلحت   » عوضوم ربماـیپ ، ترجه  زورلاـس  رد  . 9
.درک حرطم  هناسانشراک  ياهدرگزیم  رد  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  نینچمه  .دشاب  امیس  مود  هکبش  يربخ » هژیو  يوگو  تفگ  »

نآرق هکبـش  رد  هژیو  روط  هب  ناوت  یم  ار  یحو » لالز  رد  ترجه   » ای اه » تربع  اه و  سرد  ترجه ، تایآ   » ناونع اب  يا  هماـنرب  . 10
.درک شخپ  هیهت و  امیس ،

، هدنزومآ ياه  ناتساد  بلاق  رد  ناوت  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  . 11
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.درک شخپ  دیلوت و  ناناوجون ، ینس  هورگ  يارب 

ربمایپ هب  طوبرم  نوئـش  یمامت  دیاب  هتبلا  .دراد  زین  ار  نشیمینا  هب  ندش  لیدـبت  تیلباق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ترجه  . 12
.دوش تیاعر  نآ  رد 

دنناوت یم  اه  هورگ  نیا  .تساه  هکبـش  رد  خـیرات  ياه  هورگ  يارب  یبسانم  عوضوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ترجه  . 13
.دننک يزاس  همانرب  نآ ، ساسا  رب  سپس  لیلحت و  یسررب ، ار  دادخر  نیا  یخیرات  ياه  هبنج 

ای ملیف  تخاس  يارب  یبوخ  عوضوم  تسا ،» كانرطخ  ناسنا  ناـمیا  نید و  يارب  هک  ینمااـن  ياـه  طـیحم  زا  ترجه  ترورـض  . » 14
دیاب اه  همانرب  نیا  رد  .دـشاب  نامزیزع  روشک  هب  یبرغ  ياهروشک  زا  يدارفا  ترجه  بلاـق  رد  دـناوت  یم  ترجه  نیا  .تسا  لاـیرس 

رد یتح  .دوش  یفرعم  یمالـسا  بان  گنهرف  اهوگلا و  هب  یبرغ  دـساف  ياـه  گـنهرف  اـهوگلا و  زا  تشگزاـب  اـه ، ترجه  نیا  تلع 
هرادا هب  يا  هرادا  زا  ترجه  رگید ؛ يا  هلحم  هب  يا  هلحم  زا  ترجه  رگید ؛ يرهـش  هب  يرهـش  زا  ترجه  دـننام  يرگید  ياـه  بلاـق 

ای ملیف  یلصا  مایپ  تسا  ینتفگ  .تخادرپ  عوضوم  نیا  هب  ناوت  یم  زین  رگید  یهاگشناد  ای  هسردم  هب  یهاگشناد  ای  هسردم  زا  رگید ؛
موهفم ایوگ و  نابطاخم ، يارب  دـیاب  تسا ، هناشاک  هناـخ و  زا  ترجه  ياـهب  هب  یتح  يراد  نید  نید و  ظـفح  ترورـض  هک  لاـیرس 

.دشاب

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ترجه  زا  ماهلا  اب  درک » دـیاب  یترجه   » ناونع اب  ناضمر  كرابم  هاـم  رد  يا  هماـنرب  هژیو  هیهت  . 15
.دیامن یم  بسانم  رایسب  تسا ، هدوب  اه  یبوخ  ظفح  يارب  اه  يدب  زا  ترجه  هک 
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.درک یـسررب  ار  نآ  ياه  قادـصم  تخادرپ و  ثحب  هب  نآ  ياه  هبنج  همه  اـب  يونعم  ترجه  هراـبرد  ناوت  یم  هماـنرب  هژیو  نیا  رد 
ياه لغـش  زا  بوخ ، ياه  ناکم  هب  دب  ياه  ناکم  زا  ترجه  بوخ ، قالخا  هب  دب  قالخا  زا  ترجه  زا : دنترابع  اه  قادـصم  یخرب 

رب نوزفا  اه ، همانرب  نیا  رد  .بوخ  يراد  نید  هب  دب  يراد  نید  زا  بوخ و  ياه  نامگ  هب  دب  ياه  نامگ  زا  بوخ ، ياه  لغـش  هب  دب 
.دوش هتفگ  نخس  زین  ینوریب  ياه  ترجه  تیمها  زا  دیاب  دوش ، یم  یفرعم  ینورد  یترجه  ینوریب ، ترجه  ره  هنیمز  شیپ  هکنیا 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

؟ تفرگ ماجنا  یفده  هچ  اب  برثی  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  . 1

ناکرشم زا  يرود  نید و  ظفح  برثی ب ) مدرم  اب  رادید  فلا )

ابق ياتسور  رد  ابق  دجسم  نتخاس  ج )

؟ دوب یسک  هچ  ترجه ، نیا  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  روای  نیرت  مهم  . 2

ناملس مالسلا ج ) هیلع  یلع  ترضح  رکبابا ب ) فلا )

؟ دوب هچ  ترجه  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هسامح  نیرتالاب  . 3

ناشیا دوبن  رد  ربمایپ  ياه  تیلوئسم  ماجنا  فلا )

برثی هب  هدنام  یقاب  ناوراک  ندروآ  ب )

ربمایپ رتسب  رد  ندیباوخ  ج )

؟ تسا هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  ( 207: هرقب « ) ِهّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » هفیرش هیآ  . 4

رسای رامع  تیبملا ب ) هلیل  هعقاو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فلا )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ج )
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؟ تشادزاب راغ  لخاد  هب  نتفر  زا  ار  اهنآ  يزیچ  هچ  روث ، راغ  هب  ناکرشم  ندیسر  زا  سپ  . 5

اهنآ سرت  یگتسخ و  ربمایپ ب ) ناروای  فلا )

راغ هناهد  رب  توبکنع  هدش  هدینت  رات  ج )

؟ دوب هچ  برثی  هب  هکم  زا  ترجه  ریسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  مادقا  نیرت  مهم   . 6

یبنلا دجسم  نتخاس  ابق ب ) دجسم  نتخاس  فلا )

ناناملسم نایم  توخا  دقع  داجیا  ج )

؟ تسا مادک  تفرگ ، ناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعاربمایپ  ترجه  زا  هک  یسرد  نیرت  مهم  . 7

نطو زا  ترجه  ياهب  هب  يراد  نید  نید و  ظفح  فلا )

اه یبوخ  يوس  هب  اه  يدب  زا  ترجه  ترورض  ب )

هنیزگ ود  ره  ج )

؟ دوب هچ  ابق  ياتسور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  فقوت  تلع  . 8

ابق دجسم  نتخاس  فلا )

اوق دیدجت  تحارتسا و  ب )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نتسویپ  ج )

؟ دش رقتسم  یسک  هچ  هناخ  رد  ابق  ياتسور  هب  ندیسر  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  . 9

اتسور نآ  هلیبق  سیئر  فلا )

مده نب  موثلک  مان  هب  اوقتاب  يدرمریپ  ب )
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اتسور درف  نیرتروهشم  نیرتراد و  لوپ  ج )

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیناد یم  هچ  برثی  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  زا  . 1

؟ درک دوخ  رتسب  رد  ندیباوخ  رومأم  ار  یسک  هچ  برثی ، هب  هکم  زا  دوخ  هنابش  ترجه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  . 2

؟ دوب هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتسب  رد  ندیباوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هزیگنا  . 3

یسک هچ  هرابرد  ( 207: هرقب « ) ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » هفیرـش هیآ  دـیناد  یم  اـیآ  . 4
؟ تسا هدش  لزان 

؟ دوب هچ  ترجه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  فده  . 5

؟ تفرگ ناوت  یم  یسرد  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  زا  امش  رظن  هب  . 6

؟ دشاب ترجه  نیا  زا  يا  هنومن  دناوت  یم  اه  یبوخ  يوس  هب  اه  يدب  زا  ترجه  ایآ  هچ ؟ ینعی  هّللا  یلا  ترجه  . 7

؟ تشاذگ رطخرپ  نینچ  نیا  یترجه  هصرع  رد  اپ  ییورین  هچ  رب  هیکت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  امش  رظن  هب  . 8

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ دنتسه یقیاقح  هچ  نایب  ددصرد  تایآ  نیا  دراد و  هیآ  دنچ  ترجه ، یلک  عوضوم  رد  میرک  نآرق  . 1

؟ تسا هتفهن  اهنآ  رد  ییاه  تربع  اه و  سرد  هچ  تشاد و  ترجه  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلک ، روط  هب  . 2
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؟ دینک نایب  ناشیاه  ترجه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یلمع  هریس  فلتخم  ياه  هبنج  . 3

، ناناملـسم مالـسا ، ِناهج  رـسارس  رد  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، هجوتم  دوخ  یخیراـت  هتـشذگ  هب  ار  اـیند  ناناملـسم  ناوت  یم  هنوگچ  . 4
؟ دننک میظنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ترجه  ساسا  رب  ار  دوخ  لاس  مایا  میوقت 

؟ دربن دوخ  هارمه  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  برثی ، هب  هکم  زا  ترجه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ارچ  . 5
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همان باتک 

.میرک نآرق  * 

.1364 یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  توریب ، نآرقلا ،) ریسفت  یف   ) یناعملا حور  هّللادبع ،  نب  دومحم  یسولآ ، . 1

.1368 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  دمحم ، نب  یلع  ریثا ، نبا  . 2

.ات یب  هفرعملاراد ، تاراشتنا  توریب ، نانبل ، یبلح ، هریس  یبلح ، ناهرب  نبا  . 3

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، نودلخ ، نبا  خیرات  نمحرلادبع ، نودلخ ، نبا  . 4

.1347 توریبلاراد ، يربک ، تاقبط  دعس ، نب  دمحم  دعس ، نبا  . 5

.1369 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هیاهنلا ، هیادبلا و  رمع ، نب  لیعامسا  ریثک ، نبا  . 6

.ات یب  ریثک ، نبا  راد  توریب ، لوسرلا ، هریس  یف  لوصفلا  . _________________ ، 7

.1379 ناریا ، تاراشتنا  نارهت ، یبنلا ، هریس  ماشه ، نبا  . 8

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، نییبنلا ، متاخ  دمحم ، هرهزوبا  . 9

، یبرعلا باتکلاراد  توریب ، يدادـغبلا ، هّللاب  مصتعملا  دـمحم  قیقحت : هیوبنلا ، هریـسلا  ریثک ، نب  لیعامـسا  ءادـفلاوبا  یقـشمدلا ، . 10
.ق 1420 ه . 

.1375 هوسا ، پاچ  مق ، یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  یفنحلا ، يزودنقلا  . 11

.م  1903 راصراد ، توریب ، خیراتلا ، ءدبلا و  رهاط ، نب  رهطم  یسدقملا ، . 12

.ات یب  نیسردم ، هعماج  مق ، بقانم ، دمحم ، نب  دمحا  نب  قفوم  یمزراوخ ، یکملا  . 13

.1374 هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  مق ، فارشالا ، باسنا  يرذالب ، . 14

.1383 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، رون ، هناوتسا  لیهس ، دمحم  بسن ، مارهب  . 15

.1381 رعشم ، رشن  نارهت ، هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  لوسر ، نایرفعج ، . 16

یب تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  مالسا ، یسایس  تایح  . _________________ ، 17
.ات
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.1371 یضر ، فیرش  تاروشنم  مق ، یفطصملا ، هریس  فورعم ، مشاه  ینسح ، . 18

.1373 نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  هعمج ، نب  یلعدبع  يزیوح ، . 19

.ق 1415 ه .  رکفلاراد ، توریب ، نانبل ، ریبکلا ، ریسفت  دمحم ، يزار ، . 20
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.ات یب  نیسردم ، هعماج  مق ، نیلسرملا ، دیس  رفعج ، یناحبس ، . 21

.1373 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، تیدبا ، غورف  . _________________ ، 22

.1363 یمالسا ، یشورف  باتک  تاراشتنا  نارهت ، خیراوتلا ، خسان  یقتدمحم ، ازریم  رهپس ، . 23

.1367 هیبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  هرهاق ، یفطصملاراد ، رابخاب  افولا  هصالخ  نسحلاوبا ، يدوهمس ، . 24

.1372 هفاقثلاراد ، مق ، یلاما ، یسوط ، خیش  . 25

.1372 تیبلا ، لآ  هسسؤم  توریب ، داشرا ، دیفم ، خیش  . 26

.1363 هیمالسالا ، هیملعلا  هبتکم  نارهت ، نآرقلا ،) ریسفت  یف   ) نایبلا عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 27

.ات یب  یملعا ، هسسؤم  هرهاق ، فراعملاراد  تاراشتنا  توریب ، يربط ، خیرات  ریرج ، نبدمحم  يربط ، . 28

.ق 1415 ه .  يداهلاراد ، توریب ، نانبل ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  یضترم ، رفعج  دیس  یلماع ، . 29

.ات یب  تثعب ، داینب  یمالسا  تاقیقحت  دحاو  اج ، یب  يرجه ، خیرات  . _________________ ، 30

.1379 قح ، هار  رد  مق ، رون ، ریسفت  نسحم ، یتئارق ، . 31

.1370 یملعا ، هسسؤم  توریب ، یمقلا ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 32

.1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، تسیک ، ؟ یلع  هّللا ،  لضف  یناپمک ، . 33

.1377 اضرلاراد ، توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 34

.1367 هرجهلاراد ، هسسؤم  مق ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، . 35

.1368 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 36

.ق 1418 ه .  فیرشلاراد ، ضایر ، ابق ، دجسم  لضف  یف  أبنلا  نسح  نالع ، نب  یلع  نب  دمحم  یقیدص ، یکم  . 37

.1366 یلاع ، شزومآ  گنهرف و  ترازو  نارهت ، یبوقعی ، خیرات  قاحسا ، نب  دمحا  یبوقعی ، . 38

64 ص :

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comترجه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


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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